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كاميل �ساري: معظم الوفيات 
بكوفيد 19  في الو’يات 

المتحدة ا’أمريكية هم من 
ا’أمريكيين ا’أفارقة الذين 

يعي�شون في ا’أحياء الهام�شية

القضايا  في  متخصص  باحث  ساري   كاميل 
«التكامل  مثل  الكتب  من  العديد  له   االقتصادية، 
ملزم؟»،  هدف  هو  هل  املغاربي:  االقتصادي 
االنهيار».  إلى  االزدهار  من  والتمويل:  «العمالت 
باريسية  جامعات  في  بالتدريس  ساري  كميل  قام 
نوفيل  السوربون  باريس   ذلك  في  بما  مختلفة 
في  وكذلك   13 وباريس   8 وباريس   12 وباريس 

مدرسة إدارة األعمال.
 قدم دروسا في معاهد بالجزائر وساحل العاج 
ومالي واملغرب والسنغال. وقاد عددا من البعثات 
املعهد  رئيس  وهو  دولة.   61 في  االقتصادية 

األوروبي املغاربي للدراسات واآلفاق.

وزير الصحة يؤكد أن الوضع الوبائي مستقر 
وبأن عدد الحاالت با?نعاش ال يتجاوز 4  

المغرب يحتل المركز 63 عالميا 
من حيث عدد ا’إ�شابات بكوفيد 19

 n وحيد مبارك
أكد خالد آيت الطالب، يوم الثالثاء، أمام أعضاء لجنة التعليم 
والشؤون الثقافية واالجتماعية بمجلس املستشارين، أن املغرب 
يحتل الرتبة 63 عامليا من حيث عدد اإلصابات بفيروس كوفيد 19 
من بني 215 دولة ومنطقة، في الوقت الذي تعّدى العدد اإلجمالي 
أغلبهم  شخص،  ألف  و748  مليون   11 عامليا  به  لإلصابات 
الصني،  فرنسا،  إسبانيا،  إيطاليا،  األمريكية،  املتحدة  بالواليات 
إنجلترا، روسيا والبرازيل، في حني بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن 

540 ألف وفاة.
وأبرز وزير الصحة أن الوضع الوبائي العام في بالدنا يطبعه 
الوباء والحّد من  االستقرار، بفضل املجهودات املبذولة الحتواء 
انتشار العدوى بني املواطنني، مشيرا إلى أن عدد الحاالت املؤكدة 
بلغ إلى غاية صباح الثالثاء 14.565 حالة مؤكدة، مقابل 10.281 
حالة شفاء، و139 حالة وفاة، في حني تتلقى 4.047 حالة العالج، 
منها تعتبر حاالت حميدة بدون أعراض،  علما بأن نسبة 99 % 
و4  املرّكزة  العناية  في  منها  حالة   17 حالة حرجة،   21 ضمنها 

حاالت في اإلنعاش.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للحاالت النشطة، أوضح وزير 
الصحة أن أكثر من 89 % من الحاالت تتواجد بخمس جهات التي 
شهدت ظهور بؤر مهنية وصناعية في األسابيع األخيرة، ويتعلق 
األمر بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ  1013  حالة، أي 
أي بنسبة  940 حالة،  بـ  القنيطرة  %، وجهة سال   25,6 بنسبة 
23,7 %، ثم جهة مراكش أسفي بـ 702 حالة، أي بنسبة17,7 %، 
فجهة العيون الساقية الحمراء بـ  441 حالة، أي بنسبة 11,1 %، 

ثم جهة الدار البيضاء سطات بـ 435 حالة، بنسبة 11 %.
للوضع  الرصد  من  انطالقا  أنه  على  الصحة،  وزير  وشّدد 
الوبائي ببالدنا، يمكن استخالص العديد من املؤّشرات اإليجابية 
"املطمئنة"، التي تفيد في وضع تصور ملا يمكن اتخاذه من قرارات 
في شأن تدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي بشكل كامل على 
اإلصابة  لنسبة  بالسبة  الشأن  كما هو  الوطني،  التراب  مجموع 
التي تبلغ 0,03 %، إلى جانب كون  99 %  من اإلصابات الجديدة 
تحليلة  آالف   20 عتبة  تجاوز  تم  بأنه  علما  أعراض،  بدون  هي 
يوميا أحيانا، مما جعل عدد الحاالت املكتشفة يرتفع من أسبوع 
من الحاالت النشطة هي ملصابني  آلخر، باإلضافة إلى أن 90 %  
من 5 جهات ويرتبط أغلبها بالبؤرة الوبائية املكتشفة، هذا في 
الوقت الذي تحتفظ فيه 3 جهات بأقل من 1 % من أعداد اإلصابة 
بالفيروس، ويتعلق األمر بكل من سوس ماسة، كلميم واد نون، 
بعدد  األقاليم،  من  املزيد  تسجيل  تم  كما  الذهب،  واد  والداخلة 
من جهات اململكة مدنا خالية من الفيروس، فضال عن أن مؤّشر 
انتشار املرض سّجل انخفاضا وبلغ على الصعيد الوطني 0,76 

مع اختالف هذا املؤّشر على مستوى كل جهة على حدى.

وزير المالية يوؤكد اأمام ملك 
البÓد اأن عجز الميزانية 

�سي�سل اإلى  -7,5 % 
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n عادل الزعري الجابري  
وكالة  بزعامة  الجزائرية،  الصحافة  تناقلت 
األسبوع،  هذا  نهاية  (واج)،  الجزائرية  األنباء 
للممثل  تنسب  نفسها،  الوكالة  لهذه  قصاصة 
الخارجية،  للسياسة  األوروبي  لالتحاد  السامي 
جوزيب بوريل، تصريحات لم يسبق له أن أدلى بها 
ينضاف  آخر  كاذب  خبر  املغربية.  الصحراء  حول 

إلى سلسلة ال منتهية من األخبار الكاذبة!.
«االتحاد األوروبي ال يعترف بمغربية الصحراء 
الغربية»، هكذا عنونت الوكالة في هذه القصاصة 
االنتشاء  وسط  الجاري،  يوليوز   4 بـ  املؤرخة 
الشقيق  الجزائري  الشعب  الحتفال  الستاليني 
باستقالل البالد، املعلق على ما سيشكل االنتصار 

الحقيقي هذه املرة على القمع واملحسوبية.
هذا  عبثية  للحقائق  سريع  افتحاص  ويظهر 

الوكالة  معبد  لحراس  الجديد  اليائس  الخروج 
سلطة  أزالم  بمباركة  يحظى  الذي  الجزائرية، 

مضمحلة.
إجابته  ضمن  بوريل  السيد  أكد  الواقع،  وفي 
واملغرب  األوروبي  االتحاد  أن  برملاني  سؤال  عن 
تطبيق  يؤكد   ،2019 يوليوز   19 يوم  اتفاقا  أبرما 
من  القادمة  املنتجات  على  التعريفية  التفضيالت 
املغربية،  الصحراء  منتجات  ذلك  في  بما  املغرب، 
املستدامة  التنمية  على  إيجابي  أثر  من  له  ما  مع 

لألقاليم الجنوبية.
األوروبي  لالتحاد  السامي  املمثل  إجابة  وتقوم 
الذي  الصحراء،  موضوع  من  االتحاد  موقف  على 
تم اعتماده في يونيو 2019 خالل مجلس الشراكة 
الدول  جميع  قبل  من  األوروبي،  املغرب-االتحاد 

األعضاء.
وكانت هذه املرة األولى التي يتبنى فيها املغرب 

واالتحاد األوروبي لغة مشتركة حول هذه القضية، 
حيث أكدت املمثلة السامية آنذاك السيدة فيديريكا 
الصحفي  املؤتمر  خالل  ذلك،  على  موغيريني 

املشترك الذي توج أشغال هذا املجلس.
وجدد هذا املوقف املشترك، الذي لم يرق لخصوم 
اململكة، تأكيد دعم االتحاد األوروبي لجهود األمني 
إلى  الرامي  املسلسل  املتحدة ملواصلة  لألمم  العام 
براغماتي،  واقعي،  عادل،  سياسي،  لحل  التوصل 
مستدام ومقبول من كال الطرفني، لقضية الصحراء، 
والذي يقوم على حل التوافق وفقا لقرارات مجلس 
األمن األممي، السيما القرار رقم 2468 لـ 30 أبريل 
2019. كما كان االتحاد األوروبي قد سجل على نحو 
املبذولة  املصداقية  وذات  الجادة  الجهود  إيجابي 
من طرف املغرب، مع تجاهل بارع ملناورات األطراف 
من  املوقف  هذا  على  التأكيد  تجديد  وتم  األخرى. 
قبل السيد بوريل، بمناسبة لقائه في بروكسيل مع 
وزير الشؤون الخارجية  ناصر بوريطة في يناير 

.2020
األنباء  لوكالة  الكاذبة  األخبار  فإن  هكذا، 
الدولة  مناورات  منظري  يأس  تعكس  الجزائرية 
التي  املتعددة  اإلخفاقات  بعد  السيما  الجزائرية، 
السنوات  خالل  األوروبية  األرض  على  بها  منيت 

األخيرة.
املسؤولني  كبار  إجابات  تحوير  خالل  ومن 
البرملان  أعضاء  بعض  أسئلة  على  األوروبيني 
الوقت،  لربح  فقط  ليس  الجزائر  األوروبي، تسعى 
لكن أيضا للتنصل من مسؤوليتها إزاء اإلبقاء على 

الوضع الراهن في املنطقة.
ويشكل النزاع املصطنع حول الصحراء املغربية، 
العاصمة  الجزائر  لنظام  كالسيكية  حجة  أيضا، 
على  القائمة  علىاإلستراتيجيته  الحفاظ  أجل  من 
العسكري  إنفاقه  وتبرير  املغرب،  إزاء  التوتر 
الهائل (9,6 مليار دوالر، أي 5,3 باملائة من الناتج 
عقيدة  وأضحت   .(2018 في  اإلجمالي  املحلي 
االتحاد األوروبي بشأن القضية الوطنية تتماشى 
القرارات  في  عنه  املعبر  املتحدة،  األمم  موقف  مع 
والواقعية،  البراغماتية،  على  تؤكد  التي  األخيرة 

واالستدامة وروح التوافق.

بني  املبرمة  االتفاقيات  بسريان  يتعلق  وفيما 
املغرب واالتحاد األوروبي على الصحراء املغربية، 
فإن موقف االتحاد األوروبي ال لبس فيه: «السلطات 
املغربية مكلفة بالتحقق من االمتثال ملعايير تسويق 
مراقبتها،  تحت  الطازجة  والخضروات  الفواكه 
مع  االتصاالت  عن  املسؤولة  هي  السلطات  وهذه 
املفوض  فويسيشوفسكي،  جانوس  (رد  االتحاد» 
فبراير  في  برملاني  سؤال  على  للفالحة  األوروبي 

.(2020
نفس  قابله  السؤال  نفس  أيام،  بضعة  وبعد 
موقف االتحاد األوروبي، لكن هذه املرة بقلم باولو 
جنتيلوني، املفوض األوروبي للشؤون االقتصادية: 
إصدار  عن  مسؤولة  املغربية  الجمركية  السلطات 
من  القادمة  للمنتجات  الصالحة  املنشأ  شهادات 
األقاليم الجنوبية للمملكة (رد املفوض على سؤال 

برملاني بتاريخ 26 مارس 2020).
هذا ما من شأنه طمأنة وكالة األنباء الجزائرية 
ومنظريها الذين ما زالوا ال يريدون استيعاب هذه 
الصحراء جزء ال يتجزأ من تراب  الحقيقة الثابتة: 
اململكة املغربية. واالتحاد األوروبي أبرم مع املغرب 
اتفاقياته املتعلقة بالصحراء ومنتجاتها. واملغرب 
واالتحاد  األوروبي.  لالتحاد  التجاري  الشريك  هو 
تطبيق  لضمان  املغرب  على  يعتمد  األوروبي 

القواعد.
الجنوبية  األقاليم  من  القادمة  املنتجات  وتحمل 
فإن  لذا  املحلية.  الشركات والعمال، والساكنة  قيم 
املنتوج  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  الصحراء  مغربية 

وعملية إنتاجه وتصديره.
«البوليساريو»  دميتها  وال  الجزائر  فال  هكذا، 

بإمكانهما املطالبة بأي حق بشأن هذه القضايا.
العدل  محكمة  على  تعرض  قضية  كل  وفي 
على  «البوليساريو»  دعوى  رفض  يتم  األوروبية، 

نحو منهجي باعتبارها «غير مقبولة.
املرضي،  تحاملها  في  الجزائر  تستمر  وبينما 
التقدم  في  األوروبي  واالتحاد  املغرب  يواصل 
السكان  حق  توطيد  وفي  استراتيجيني،  كشريكني 
مفيدة  اتفاقيات  خالل  من  التنمية،  في  املحليني 

لجميع مناطق اململكة.

مغربية ال�سحراء اأو الهو�س الجزائري

في اجتماع الكاتب اZول للحزب بعضوات وأعضاء المجلس الوطني بجهة الرباط- سال- القنيطرة

اإدري�س ل�سكر ي�سخ�س االأو�ساع ال�سيا�سية واالقت�سادية 
واالجتماعية، وطنيا ودوليا، مع ا�ست�سراف الم�ستقبل

n مكتب الرباط: 

عبد الحق الريحاني
انعقد، يوم السبت املاضي، اجتماع عضوات وأعضاء املجلس الوطني لجهة 
للقوات  الكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي  القنيطرة برئاسة  سال-  الرباط- 
الشعبية إدريس لشكر، ويأتي هذا االجتماع في إطار تنفيذ مقرر املكتب السياسي 

الداعي إلى برمجة اجتماعات تنظيمية جهوية لتفعيل القرارات الحزبية.
واالقتصادية  السياسية  األوضاع  والتحليل،  بالدراسة  اللقاء،  هذا  تناول 
واالجتماعية على املستوى الدولي والجهوي والوطني، وكذا الوضعية التنظيمية 
للحزب على صعيد الجهة واألقاليم املنتمية إليها، بروح من املسؤولية والوعي 
للقوات  االشتراكي  االتحاد  حزب  عاتق  على  امللقاة  املسؤوليات  بجسامة  التام 
الشعبية في خضم التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يشهدها 
وانعكاساته  وتداعياته  املستجد  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  ظل  في  العالم، 

الكبيرة على جميع األصعدة.  
بعدها  لها  التي  الجهة،  بهذه  الوطني  املجلس  وأعضاء  عضوات  وأجمع 
القيادة  وراء  بالوحدة  والتشبث  الحزبية  األداة  تقوية  على  والوطني،  الجهوي 
للمناضالت  املوكلة  والتنظيمية  السياسية  باملهام  االضطالع  أجل  من  الحزبية 
واملناضلني، في إطار الخط السياسي الذي سنه املؤتمر الوطني األخير للحزب، 

وتوصيات أجهزته الحزبية الوطنية وبياناتها السياسية.  
السياسي  بالعرض  ديمقراطي وشفاف،  الذي ساده حوار  اللقاء،  وتميز هذا 
الذي ألقاه إدريس لشكر، الكاتب األول للحزب، مشيرا في البداية إلى أن إجراءات 
الحجر الصحي استوجبت االجتماع باعتماد تقنية التواصل والتناظر عن بعد، 
وتناول فيه األوضاع الدولية والوطنية في ظل تفشي وباء كورونا "كوفيد19-" 
املستجد، واستعرض بنظرة استشرافية ما يمكن أن تكون عليه هذه األوضاع 
االنتخابات  نتائج  وتقييم  بالجهة  التنظيمي  الوضع  عند  متوقفا  مستقبال، 
لالستحقاقات  العمل  وتيسير سبل  الصعاب  تذليل  من  يمكن  بما  بها،  السابقة 

القادمة.
كما استعرض الكاتب األول للحزب اآلثار السلبية والكارثية لجائحة كورونا، 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، على الصعيدين العاملي والوطني، وما استوجبته 
من إعادة النظر في عدد من املفاهيم والتصورات على عدد من املستويات واتخاذ 
عدد من اإلجراءات والتدابير في مواجهة هذا الفيروس، الذي ستكون له تداعيات 
وخيمة وانعكاسات سلبية باإلمكان أن تمتد تأثيراتها في املستقبل، مشددا في 
نفس الوقت على ضرورة االنخراط الجدي في الثورة الرقمية والتكنولوجية ملا 
أظهرته من إمكانيات بالغة األثر بخصوص األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
االقتصادية  ومخططاتنا  الدولة  سياسة  في  االجتماعي  الجانب  إيالء  وعلى 
الفقر  ومعالجة  والصحة  التعليم  في  وباألخص  البالغة،  األهمية  والتنموية، 
الديمقراطية  االشتراكية  توجهاتنا  مع  ينسجم  الذي  الجانب  وهو  والهشاشة، 

التي أظهرت جائحة كورونا مدى نبل قيمها ومثلها.

(انظر المزيد في الصفحة الثالثة)

وزير الداخلية ي�ستاأنف 
الجولة الثانية من 

الم�ساورات مع قادة 
االأحزاب ال�سيا�سية 
حول اال�ستحقاقات 

المقبلة يومه االأربعاء 
n مصطفى ا?دريسي

يستأنف عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، 
يومه األربعاء بمقر الوزارة، الجولة الثانية من 
املشاورات مع قيادات األحزاب السياسية املمثلة 
لالنتخابات  تحضيرا  وذلك  البرملان،  داخل 

التشريعية املنتظر تنظيمها في 2021. 
وكانت الجولة األولى من املشاورات مع قادة 
األحزاب السياسية حول التحضير لالنتخابات 
مارس  شهر  مستهل  في  بدأت  قد  القادمة 
الطوارئ  حالة  فرض  جراء  وتوقفت  املاضي، 

الصحية بعد انتشار جائحة "كوفيد 19" . 
األحزاب  زعماء  مع  الداخلية  وزير  لقاءات 
فيروس  جراء  توقفها  بعد  تأتي  السياسية، 
كورونا، وستكون ضمن جدول أعمالها القوانني 
لالستحقاقات  الفعلية  االنطالقة  تؤطر  التي 

االنتخابية املقبلة.  
لشكر،  إدريس  كان  الصدد  هذا  وفي 
للقوات  االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب 
أحزاب  مع  حوار  فتح  إلى  دعا  قد  الشعبية، 
مدونة  مراجعة  أجل  من  واملعارضة  األغلبية 
االنتخابات، بما يضمن النزاهة والشفافية في 
االستحقاقات املقبلة التي سيعرفها املغرب في 
سنة 2021، مؤكدا أن تعديل القوانني املتعلقة 
لكي  ملحة  يشكل ضرورة  أضحى  باالنتخابات 
ديمقراطي  جو  في  القادمة  االستحقاقات  تمر 
الكاملة  والشفافية  التامة  النزاهة  تسوده 
الناخبني،  إلرادة  التزييف  أشكال  كل  ومحاربة 
للنزاهة والوقاية من  الوطنية  الهيئة  وأن على 
الرشوة القيام بدورها في مجال محاربة الفساد 
التي تسود العملية  املالي االنتخابي والرشوة 
االنتخابية، وطالب لشكر بتغيير موعد االقتراع، 
وسط  آخر  بيوم  الجمعة  يوم  بتعويض  وذلك 

األسبوع.  
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 وزير المالية يؤكد أمام  ملك البالد ان عجز الميزانية سيصل إلى % 7,5  

مجلسا  بالرباط،  الملكي  بالقصر  الملك  جاللة  ترأس 
وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع 
قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد 
من  مرسوم، ومجموعة  القوانين، ومشروع  من مشاريع 

االتفاقيات الدولية. 
وزير  الملك  جاللة  سأل  المجلس،  أشغال  بداية  وفي 
الصحة حول تطور الوضعية الوبائية، خاصة بعد تخفيف 

إجراءات الحجر الصحي.
وقد أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية مستقرة مع درجة 
يقظة مرتفعة، وأن أغلب المصابين هم بدون أعراض. كما 
أوضح أنه رغم تخفيف الحجر الصحي، فإن نسبة الوفيات 
بقيت منخفضة، وعدد الحاالت الحرجة قليل، وأن ارتفاع عدد 
المصابين في الفترة األخيرة، يرجع باألساس إلى توسيع 
دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، 
وتتبع المخالطين. وأضاف أن لجنة علمية وطنية تواكب 
تطور هذا الوباء، وتقوم بإخراج وصفات وبروتوكوالت 

العالج الالزمة.
وبعد ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، 
قدم وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة عرضا حول 
التوجهات العامة لهذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات 
السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة 
كوفيد19-، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون 
مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. 
وفي هذا اإلطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند 
المعدل  المالية  قانون  لمشروع  العامة  التوجهات  إليها 

لسنة 2020، وهي كالتالي:
1. مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي.

2. الحفاظ على مناصب الشغل.
3. تسريع تنزيل اإلصالحات اإلدارية. 

االستئناف  مــواكــبــة  ا1ول:  الــمــحــور 
التدريجي للنشاط االقتصادي، من خالل :
تنزيل تدابير تأخذ بعين االعتبار خصوصيات كل قطاع 
جراء  تكبده  الذي  الضرر  بحجم  ارتباط  في  حدة،  على 
األزمة، والفترة الالزمة الستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في 

إطار اتفاقيات قطاعية .
القروض  مخاطر  لتغطية  الالزمة  االعتمادات  رصد 
ذلك  في  بما  الشركات  أصناف  كل  لفائدة  المضمونة 
المقاوالت العمومية. حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية 
من خالل سعر فائدة أقصى ال يتعدى %3,5، ومدة سداد 
تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من 
طرف الدولة يتراوح بين %80 و%90، ويصل إلى 95% 

بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا.
دعم االستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة 

االقتصاد الوطني لديناميته.

مناصب  على  الحفاظ  الثاني:  المحور 
الشغل في القطاع الخاص، من خالل :

بتدبير جائحة  الخاص  تخصيص موارد الصندوق 

في  لالستمرار  الجارية،  السنة  نهاية  غاية  إلى  كورونا، 
المواكبة االجتماعية واالقتصادية للقطاعات التي ستعرف 

صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.
في  القطاعات،  لمختلف  الخاصة  المواكبة  تفعيل 
مع  المعنيين،  االقتصاديين  الفاعلين  مع  تعاقدي،  إطار 
النشاط  الدعم المخصص الستئناف  ربط االستفادة من 
األجــراء  من   80% من  أكثر  على  بالحفاظ  االقتصادي، 
االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  في  المسجلين 
والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح 

بهم.

اWصالحات  تنزيل  تسريع   : الثالث  المحور 
اWدارية، وسيتم الحرص في هذا اWطار على :
تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر 

واإلجراءات اإلدارية خاصة في ما يتعلق باحترام اآلجال 
القصوى لرد اإلدارة على الطلبات المتعلقة باالستثمار .

تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية.
الخدمات  تقديم  في  والفعالية  الشفافية  تكريس 
للمواطنين والمستثمرين، من خالل دعم التحول الرقمي 

لإلدارة، وتعميم الخدمات الرقمية.
تسريع تفعيل االستراتيجية الوطنية لإلدماج المالي، 

وخاصة عبر تشجيع وتعميم األداء بالهاتف النقال.
وفي ختام عرضه، تطرق الوزير إلى فرضيات مشروع 
قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن 
يعرف الناتج الداخلي الخام، خالل سنة 2020، تراجعا 

بـ 5%، كما سيصل عجز الميزانية إلى %-7,5.
وقد تم التأكيد على أن جميع توجهات هذا المشروع 
تهدف باألساس إلى التجاوز السريع آلثار األزمة المرتبطة 

بجائحة كوفيد 19 على المستويين االقتصادي واالجتماعي.
 * في المجال العسكري 

إثر ذلك، صادق جاللة الملك القائد األعلى ورئيس أركان 
الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خالل هذا المجلس 
الوزاري، على ثالثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم 

المجال العسكري.
الــســيــبــرانــي  بـــاألمـــن  األول  الــمــشــروع  ويــتــعــلــق 
قانوني  إطــار  إنشاء  إلى  ويهدف   ،(cybersécurité)
يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، 
والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاوالت العمومية، 
وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، 
وكذا شركات االتصاالت. كما يضع أحكاما أمنية خاصة 

تطبق على البنيات التحتية ذات األهمية الحيوية.
الثاني فيتعلق بعتاد وتجهيزات  القانون  أما مشروع 
تقنين  إلى  ويهدف  والذخيرة،  واألسلحة  واألمن  الدفاع 
التصنيع والتجارة واالستيراد والتصدير ونقل  أنشطة 
إحدا  خالل  من  والتجهيزات،  المعدات  هذه  وعبور 
للتتبع  ونظام  األنشطة،  هذه  لممارسة  ترخيص  نظام 
ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص 

والتفويضات في هذا المجال.
ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بجيش 
الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج 
في سلك ضباط االحتياط، أطر المؤسسات والمقاوالت التي 
ت التابعة للقوات  خضعت للتدريب والتكوين في المنش

المسلحة الملكية.
ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية 
الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية 
من االستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال 
الملكية من  الجوية  المدارس  تمكين  الطيران، من خالل 
تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، 
وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات 

النقل الجوي الوطنية.
11 اتفاقية دولية

وفي إطار توطيد عالقات المغرب الثنائية، وتعزيز مكانته 
الدولية،  بالتزاماته  والوفاء  والدولي،  القاري  وحضوره 
صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية، ثنائية 

ومتعددة األطراف، تسعة منها مدعومة بقوانين.
االتفاق  الخصوص،  على  الثنائية  االتفاقيات  وتشمل 
المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والملحق باتفاقية 
الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين حكومة 
وكذا  الفرنسية،  الجمهورية  وحكومة  المغربية  المملكة 
في  الشقيقة والصديقة  الدول  التعاون مع بعض  تعزيز 
المجال التجاري واالقتصادي والقضائي والتقني والعلمي 

والثقافي، إضافة إلى المجال العسكري والتقني.
وتهم االتفاقيات متعددة األطراف، المعاهدة المؤسسة 
بين  األطراف  متعدد  واالتفاق  اإلفريقية،  األدوية  لوكالة 
السلطات المختصة بشأن التبادل اآللي للمعلومات المتعلقة 

بالحسابات المالية.

الناتج الداخلي الخام، خالل سنة 
2020، عرف تراجعا بـ % 5

ربط االستفادة من الدعم  بالحفاظ على أكثر 
!…cnssمن %80 من األجراء المسجلين في

تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير 
جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية 
 إحداث نظام ترخيص لممارسة  أنشطة التصنيع والتجارة واالستيراد 

والتصدير  لعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة

طبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس 
الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين جاللة الملك  
ويتعلق  السفراء،  من  ومجموعة  للوزارة،  العامة  الكاتبة 

األمر بكل من :
الشؤون  لوزارة  عامة  كاتبة  سفيرة،  بوستة،  منية   1-
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

-إفريقيا
-2 الحسن ناصري، سفير جاللة الملك لدى جمهورية 

السنغال.
-3 إدريس اصباين، سفير جاللة الملك لدى جمهورية مالي.

-4 زكرياء الكوميري، سفير جاللة الملك لدى جمهورية 
تنزانيا المتحدة.

-5 عبد الرزاق لعسل، سفير جاللة الملك لدى جمهورية 
كينيا.

-6 عصام الطيب، سفير جاللة الملك لدى جمهورية غينيا.

-العالم العربي
-7 محمد حمزاوي، سفير جاللة الملك لدى دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
-8 علي بنعيسى، سفير جاللة الملك لدى دولة الكويت.

-9 محمد آيت وعلي، سفير جاللة الملك لدى الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

-10 عبد الرحيم موزيان، سفير جاللة الملك، رئيس مكتب 
. تمثيل المملكة المغربية برام ا

-أوروبا
-11 كريم مدرك، سفير جاللة الملك لدى مملكة السويد.

-12 محمد الصبيحي، سفير جاللة الملك لدى الجمهورية 
الهلينية (اليونان).

المملكة  لدى  الملك  جاللة  سفير  حجوي،  حكيم   13-
المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

-14 نبيلة فريدجي، سفيرة جاللة الملك لدى مملكة النرويج.

-أمريكا الالتينية
جمهورية  لدى  الملك  جاللة  سفير  دحــان،  هشام   15-

الدومينيكان.
-16 هشام العلوي، سفير جاللة الملك لدى جمهورية كوبا.

-17 بشرى القادري بودشيش، سفيرة جاللة الملك لدى 
جمهورية بنما.

-آسيا وا1قيانوس
-18 وسان الزيالشي، سفيرة جاللة الملك لدى كومنولث 

أستراليا.
-19 محمد رشيد معنينو، سفير جاللة الملك لدى جمهورية 

كازاخستان.
-20 عبد الرحيم الرحالي، سفير جاللة الملك لدى مملكة 

التايالند.

تعيين 20 سفيرا وسفيرة  جددا
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في البيان الصادر عن اجتماع 
أعضاء المجلس الوطني لجهة 

الرباط سال القنيطرة:

 في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها االتحاد االشتراكي 
في  للحزب  السياسي  المكتب  لمقرر  وتنفيذا  الشعبية،  للقوات 
بعقد  والقاضي   ،2020 ماي  و28   27 يومي  المنعقد  اجتماعه 
الوطني  المجلس  ألعضاء  بعد  عن  جهوية  تنظيمية  اجتماعات 
من أجل تفعيل القرارات الحزبية، عقد أعضاء المجلس الوطني 
يوليوز   4 السبت  يوم  صباح  القنيطرة،  سال-  الرباط-  لجهة 
الرقمية  المنصة  باستخدام  بعد  عن  تنظيميا  اجتماعا   ،2020
تحت الرئاسة الفعلية لأل الكاتب األول األستاذ إدريس لشكر، 
مرفوقا باأل أحمد أبوه، عضو المكتب السياسي وفريق العمل 

المكلف بالتنسيق الحزبي داخل الجهة. 
األول  الكاتب  األ  رحب  الجهوي،  اللقاء  هذا  مستهل  في 
للجهة،  الوطني  المجلس  وأعضاء  واإلخوة عضوات  باألخوات 
باعتماد  االجتماع  فيه  ينعقد  الذي  االستثنائي  الظرف  مبرزا 
الصحي  الحجر  إلجراءات  احتراما  بعد  عن  التواصل  تقنية 
التي اتخذتها السلطات العمومية ببالدنا. وبعد ذلك، تقدم األ 
الكاتب األول للحزب بعرض سياسي شامل تميز بتحليله الدقيق 
من  والوطني  واإلقليمي  الدولي  السياق  يشهده  لما  والواقعي 

تطورات وتحوالت على كافة المستويات.  
األول  الكاتب  األ  أبرز  واإلقليمي،  الدولي  الصعيد  على 
انتشار جائحة  التي نتجت عن  العميقة والمتسارعة  التحوالت 
المنتظم  الدولية وأولويات  العالقات  أن  19»، موضحا  «كوفيد 
لألزمة  السلبية  التداعيات  نتيجة  كبير  بشكل  ستتأثر  الدولي 
العالمية واإلنسانية. ودعا إلى ضرورة التفكير في صيغ جديدة 
في  الدول  قدرات  وتعزيز  واإلقليمي  الدولي  التوازن  لضمان 
تمثلت  التي  الحزب  بمساهمة  مذكرا  الصحية،  األزمة  مواجهة 
في األرضية التوجيهية التي تقدم بها األ الكاتب األول والتي 
يمكن  التي  الدولية  الوثائق  االشتراكية ضمن  األممية  أدرجتها 

االستئناس بها عالميا.  
كما تطرق األ إدريس لشكر إلى مستجدات الساحة السياسية 
أوضح خطورة  األوسط، حيث  الشرق  منطقة  العربية، وخاصة 
إثر  على  الفلسطينية  القضية  التي تشهدها  األخيرة  التطورات 
في  المستوطنات  لضم  الصهيوني  الكيان  اتخذه  الذي  القرار 
االشتراكي  االتحاد  بموقف  وذكر  األردن.  وغور  الغربية  الضفة 
الصهيوني  بالقرار  تنديده  عن  أعلن  الذي  الشعبية  للقوات 
تشبثه  وإعالن  المتحدة،  األمم  ومعاهدات  لقرارات  المنتهك 
ودول  إلى شعوب  فلسطين  لنداء  ودعمه  الفلسطينية  بالحقوق 
وهو  عليه.  والتوقيع  تعميمه  في  االنخراط  خالل  من  العالم 
الموقف الذي عبر عنه الحزب عند زيارة األ الكاتب األول إلى 
سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، والذي جاء في سياق 
موجة التضامن الدولية واإلقليمية التي نجحت في الضغط على 
الكيان الصهيوني وحمله على التراجع عن هذا القرار الخطير. 

التي  اإلقليمية  التطورات  عند  األول  الكاتب  األ  وتوقف 
تشهدها المنطقة المغاربية، وخاصة الوضع المتفاقم في ليبيا، 
إلى  يشكل  الذي  الصخيرات  التفاق  المغربية  بالمبادرة  مذكرا 
وأكد  المتحدة.  األمم  من  بها  المعترف  الشرعية  مصدر  اليوم 
أن الوضع الراهن في ليبيا لن تتم معالجته إال من خالل الحل 
السياسي والحوار الشامل بين كل أطراف الصراع الليبي، معربا 
عن ارتياحه لهذا الطرح المؤكد على ضرورة الوصول إلى حل 

سياسي بمشاركة كافة األطراف.

في  األول،  الكاتب  األ  أكد  فقد  الوطني،  الصعيد  على  أما 
البداية، على أهمية التماسك الوطني في مواجهة الوباء العالمي، 
مشيدا بالقرارات الملكية االستباقية وبنجاعة التدابير الوقائية 
بوعي  ومنوها  العمومية،  السلطات  اتخذتها  التي  المسؤولة 
الشعب المغربي وتضامنه والتزامه بإجراءات الحجر الصحي. 
واعتبر أن االنسجام بين مواقف الدولة وسلوكات المجتمع مكن 
التدبير الجيد لألزمة الصحية بفعل الحس الوطني العالي  من 
المغرب  جعل  مما  والمواطنين،  والمواطنات  المتدخلين  لكافة 
يقدم نموذجا متميزا أشادت به دول العالم والعديد من المنظمات 

الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية. 
النتشار  واالجتماعية  االقتصادية  بالتداعيات  ذكر  أن  وبعد 
من  للتخفيف  المتخذة  الحكومية  وبالتدابير  ببالدنا،  الجائحة 
آثارها على مختلف القطاعات المهنية وعلى الفئات االجتماعية 
باليقظة  التحلي  الهشة، نبه األستاذ إدريس لشكر إلى ضرورة 
ومواصلة التعبئة الجماعية خالل المرحلة المقبلة نظرا لصعوبة 
األوضاع وتراجع الموارد. وشدد على ضرورة إعادة النظر في 
السياسات  في  األولويات  ترتيب  وإعادة  االجتماعية  المقاربة 
العمومية من أجل ضمان الحماية االجتماعية المنصفة لجميع 
المغاربة، مستنكرا ما عرفته الساحة الوطنية من خرق مسؤولين 
الصندوق  لدى  التصريح  تؤطر  قانونية  لمقتضيات  حكوميين 
إعطاء  ضرورة  على  أكد  كما  االجتماعي.  للضمان  الوطني 
الصحة  في  خاصة  االجتماعية،  للمجاالت  القصوى  األولوية 
الرصيد اإليجابي  إلى استثمار  الفقر، داعيا  والتربية ومحاربة 
الهشة  االجتماعية  للفئات  المالي  الدعم  مجال  في  تحقق  الذي 

والتعجيل بتفعيل السجل االجتماعي الموحد. 
االتحاد  أن  األول  الكاتب  األ  أبرز  السياق،  نفس  وفي 
حزبا  السابقة،  الفترة  طيلة  ظل،  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
مبادرا سواء من خالل التصور الشامل الذي تضمنته األرضية 
البيان  مقترحات  خالل  من  أو  األزمة،  تدبير  حول  التوجيهية 
الثروة،  على  الضريبة  سن  قبيل  من  السياسي  للمكتب  األخير 
ورفض تعدد األجور والتعويضات في المهام التمثيلية، وإقرار 
قاعدة االستفادة من تقاعد واحد، وغيرها. ودعا أيضا إلى دعم 
في  الكامل  واالنخراط  العلمي  البحث  وتطوير  الوطني  اإلنتاج 
المنظومة الرقمية لما أبانت عنه من آفاق واعدة، خاصة بالنسبة 
للتعليم عن بعد والخدمات العمومية الرقمية والعمل عن بعد.     

وعالوة على ذلك، أكد األ الكاتب األول على ضرورة صيانة 
والوحدة  المجتمعي  االستقرار  وتعزيز  االجتماعي  التماسك 
الحداثي  والمجتمع  العادلة  القوية  الدولة  إطار  في  الوطنية، 
المتضامن، من أجل وقف كل المؤامرات التي تستهدف بالدنا، 
ومواجهة كل المحاوالت التي تستهدف صورة المغرب من خالل 
الرد الحازم عليها كما هو الشأن بالنسبة للتقرير األخير لمنظمة 

العفو الدولية.
أهمية  على  األول  الكاتب  األ  أكد  الحزبي،  الشأن  وفي 
الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، وعلى ضرورة تعبئة 
أجل  من  الجهة  مناطق  مختلف  في  والمناضلين  المناضالت 
المقبلة.  المبكر لالستحقاقات  الحزب واالستعداد  تعزيز مواقع 
واستعرض، في هذا الصدد، الوضع التنظيمي بالجهة والنتائج 
الحزبية المتمخضة عن االنتخابات السابقة، مقدما قراءة متأنية 
الجماعية،  الحزبية  بالتمثيلية  المتعلق  اإلحصائي  العمل  في 
والجماعات  الجهة  أقاليم  والضعف حسب  القوة  أوجه  ومبرزا 
الكاتب  األ  أعلن  األخير،  وفي  االنتخابية.  والدوائر  المحلية 
األول عن عزمه، رفقة فريق العمل في المكتب السياسي، على عقد 
اجتماعات خاصة مع الكتابات اإلقليمية لتدارس هذه المعطيات 
االختالالت  لمعالجة  عملية  مقترحات  وبلورة  اإلحصائية 
المسجلة. ودعا األجهزة الحزبية بالجهة إلى استثمار الوسائل 
واإلعداد  التعبئة  من  والمزيد  التنظيمي  العمل  في  الرقمية 
الجهة  طموحات  مستوى  في  الحزب  ليكون  الجيد  التنظيمي 

وليتمكن من خوض االستحقاقات المقبلة بأنجع السبل. 
المناقشة  باب  األول  الكاتب  األ  فتح  الشامل،  عرضه  بعد 
المجلس  األقاليم واألخوات واإلخوة أعضاء  كتاب  اإلخوة  أمام 
النقاش  عرف  حيث  القنيطرة،  -سال-  الرباط  لجهة  الوطني 
القضايا  مختلف  إلى  تطرقت  وعميقة  مستفيضة  تدخالت 
تدخالت  االجتماع  شهد  وقد  والحزبية.  والوطنية  الدولية 
بدقة  واالتحاديين  االتحاديات  وعي  ترجمت  ومسؤولة  صريحة 
السياسية  الساحة  داخل  للحزب  الطليعي  وبالدور  المرحلة 
الوطنية. وتمحورت التدخالت حول مختلف القضايا السياسية 
التي  القضايا  تناولت  كما  الراهنة،  واالجتماعية  واالقتصادية 
الحقيقية  المشاكل  إبراز  خالل  من  الجهة  أقاليم  مختلف  تهم 
لها من أجل  المناسبة  الحلول  إيجاد  تعاني منها وكيفية  التي 
االستجابة النتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين بالجهة.
فقد أكدت التدخالت على أهمية صيانة المكتسبات السياسية 
الديمقراطي،  البناء  وتطوير  السياسي  اإلصالح  ومواصلة 
مواجهة  من  يمكن  بما  االنتخابية  المنظومة  مراجعة  وخاصة 

إفراز  في  ويسهم  والدين،  المال  واستعمال  االنتخابي  الفساد 
االقتصاد  دعم  أولوية  على  أكدت  كما  ونزيهة.  مؤهلة  نخب 
في  واالستثمار  للمواطن،  الشرائية  القدرة  وتعزيز  الوطني، 
والصحة  التربية  وخاصة  الحيوية،  االجتماعية  المجاالت 
من  النساء  تمكين  ضرورة  على  وألحت  والسكن.  والشغل 
للجميع،  االجتماعية  الحماية  وتوفير  االجتماعية،  حقوقهن 
خاصة بالنسبة للفئات الهشة، مع تشديد المراقبة والزجر لكل 

من خالف المقتضيات القانونية المتعلقة بالضمان االجتماعي.
المطروحة  التحديات  التدخالت  أبرزت  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
التنموي،  الصعيد  على  القنيطرة  سال-  الرباط-  جهة  على 
المجاالت  بمختلف  المتعلقة  واإلكراهات  المشاكل  وناقشت 
الفالحية والصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية. وأثارت 
الجهة،  مناطق  من  مجموعة  تعرفه  الذي  المهول  الخصاص 
يرتبط  ما  في  المدن،  وضواحي  القروية  المناطق  في  وخاصة 
بالخدمات االجتماعية األساسية مما يؤدي إلى تعميق الفوارق 
والصحة  التعليم  خدمات  من  العادلة  واالستفادة  الفئات  بين 
المواطنات  معاناة  التدخالت  وسجلت  أساسي.  بشكل  والنقل 
والمواطنين من سوء الخدمات العمومية واختالل تدبير الشأن 
المحلي في مجموعة من الجماعات، مؤكدة على ضرورة معالجة 
وللعامالت  والصغار،  المتوسطين  للتجار  المزرية  الوضعية 

والعمال، خاصة في المجال الفالحي. 
الحزب  لوحدة  المسيئة  التصريحات  التدخالت  أثارت  كما 
اإلخوة  بعض  وإخالل  الوطني،  اإلعالمي  المشهد  في  وصورته 
الحزبية،  المسؤولية  تفرضه  التي  التحفظ  بواجب  القيادة  في 
للنظامين األساسي والداخلي للحزب.  مستنكرة عدم االنضباط 
ودعت األ الكاتب األول إلى اتخاذ القرارات الضرورية وتفعيل 
كل  وقف  أجل  من  والداخلية  األساسية  القانونية  المقتضيات 
يتمكن  حتى  الحزب،  لوحدة  والمستهدفة  المسيئة  السلوكات 
لالستحقاقات  الجيد  االستعداد  من  واالتحاديون  االتحاديات 
التام  القيادة الحزبية بالحرص على االحترام  القادمة. وطالبت 
للمبادئ الديمقراطية التي تحكم األجهزة الحزبية، وخاصة في 
أن  ينبغي  التي  والنساء  للشباب  الوطنية  بالالئحة  يتعلق  ما 

تأخذ بعين االعتبار االمتداد الجماهيري والجهوي.   
على إثر ذلك، تدخل األ الكاتب األول ليدعو جميع االتحاديات 
االلتفاف حول حزبهم وتمسكهم بوحدته ضد  إلى  واالتحاديين 
أي مؤامرة أو تشويش، مؤكدا أن إصالح األخطاء ال يمكن أن يتم 
بقرارات لن تصحح الخطأ، بل ستكون مناسبة سانحة للمتربصين 
بالحزب لإلساءة إليه. واعتبر أن كل القرارات الحزبية تتم على 
أساس المبادئ الديمقراطية وفي إطار األجهزة الحزبية، وأنه إذا 
كان من قرار تم اتخاذه العتبارات راهنت على مصلحة الحزب، 
لمن  االعتذار  يقدم  أن  إال  المرء  يملك  فال  ذلك،  غير  أنها  وتبين 
على  الحرص  إلى  األول  الكاتب  األ  ودعا  القرار.  يشمله  لم 
تعميق النقاش بين االتحاديات واالتحاديين وتعزيز حرية الرأي 
التنظيمية،  الضوابط  وفق  االتحادية  المدرسة  في  واالختالف 
معلنا عن فتح منبر حر في الصحافة الحزبية لمناقشة األفكار 

والبرامج، وإثراء التصورات والمشاريع الحزبية.     
لجهة  الوطني  المجلس  أعضاء  االجتماع، خلص  نهاية  وفي 

الرباط- سال- القنيطرة إلى اإلعالن عما يلي: 
الذي  التنظيمي  العمل  في  الجديد  الشكل  يثمنون   
فرضته األزمة الصحية العالمية، والمتمثل في الدعوة إلى عقد 
ويوصون  الرقمية،  المنصة  باستخدام  بعد  عن  االجتماع  هذا 
بدعوة األجهزة الحزبية الجهوية واإلقليمية إلى اعتماد الوسائل 

الرقمية في عملهم التنظيمي.
بها  تمت  التي  الطريقة  كبير  بارتياح  يسجلون   
االجتماعات الحهوية ألعضاء المجلس الوطني والتي أتاحت لهم 
المشاركة الموسعة ومكنتهم من الوقت الكافي للنقاش والتداول 
في القضايا الدولية والوطنية والحزبية، ويدعون إلى   مواصلة 
في  عليها  المنصوص  الصيغة  إلى جانب  الصيغة  بهذه  العمل 

قوانين الحزب. 
يشيدون باألرضية السياسية التي بادر األ الكاتب   
العام،  والرأي  واالتحاديين  لالتحاديات  بها  التقدم  إلى  األول 
ويعتبرونها وثيقة مرجعية تطرح تصورا سياسيا شامال ودقيقا 
واقعية  إجراءات  وتقترح  والمقبلة،  الراهنة  المرحلة  لتدبير 
واالقتصادية  السياسية  المجاالت  مختلف  في  للتنفيذ  وقابلة 

واالجتماعية.
في  الواردة  والجريئة  الصريحة  بالمواقف  يعتزون   
البيان األخير الصادر عن المكتب السياسي للحزب، ويطالبون 
القوى الحية في البالد بالدفاع عنها، وخاصة سن ضريبة على 
التمثيلية،  المهام  في  والتعويضات  األجور  تعدد  الثروة، ومنع 
وإقرار االستفادة من المالية العمومية من تقاعد واحد، وصيانة 

التضامن المجتمعي. 
يثمنون القرارات االستباقية التي أعلنت عنها الدولة   
ويشيدون بالتدابير االحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية 

لكافة  الوطنية  بالروح  الطوارئ الصحية، ويعتزون  خالل حالة 
الذي عبر ت عنه كافة مكونات  التضامني  المتدخلين وبالحس 
الوضعية  في  التحكم  من  بالدنا  مكن  مما  المغربي،  الشعب 

الوبائية. 
يطالبون بمواصلة اإلصالح السياسي من أجل تطوير   -
البناء الديمقراطي وتقوية المؤسسات، وخاصة ضرورة مراجعة 
سليمة  تمثيلية  ممارسة  ضمان  أجل  من  االنتخابية  المنظومة 
وإفراز  الدين،  أو  بالمال  االنتخابية  العملية  إلفساد  حدا  تضع 
منتخبين مؤهلين لرفع التحديات التنموية التي تواجهها بالدنا. 
يدعون إلى تمكين جميع المغاربة من حماية اجتماعية   -
حقيقية ومنصفة والتعجيل بتفعيل السجل االجتماعي الموحد، 
القانونية  للمقتضيات  الحكومة  أعضاء  بعض  خرق  ويدينون 
الوطني  الصندوق  لدى  بالمستخدمين  بالتصريح  المتعلقة 
حقهم  في  القانون  بتطبيق  ويطالبون  االجتماعي،  للضمان 

وترتيب الجزاءات الواجبة حماية للحقوق والمؤسسات.
ينبهون إلى تراجع األوضاع االقتصادية واالجتماعية   -
واإلقليمية  الجهوية  والسلطات  الحكومة  ويدعون  بالجهة، 
الفقر  مظاهر  معالجة  في  مسؤولياتهم  تحمل  إلى  والمحلية 
والهشاشة، ومواجهة تدني الخدمات االجتماعية األساسية في 
الخصاص  لسد  العاجل  والتدخل  والشغل،  والتعليم  الصحة 
الصعيدين  على  الجهة  مناطق  من  العديد  تعرفه  الذي  المهول 
وضواحي  القروي  العالم  في  خاصة  واالجتماعي،  االقتصادي 

المدن.
الحزب  لوحدة  المستهدفة  التصريحات  يستنكرون   -
في وسائط التواصل االجتماعي، والمسيئة لصورته في اإلعالم 
الوطني، ويناشدون األخوات واإلخوة في القيادة االلتزام بواجب 
ربط  ضرورة  مع  الحزبية،  المسؤولية  تفرضه  الذي  التحفظ 
حرية الرأي والتعبير باالنضباط للمقررات الحزبية والنظامين 

األساسي والداخلي. 
بنظام  العمل  كيفية  في  النظر  بإعادة  يطالبون   -
الالئحة الوطنية للشباب والنساء بما يمكن من احترام المبادئ 
الديمقراطية، مع األخذ بعين االعتبار معياري االمتداد الجماهيري 

والتواجد الميداني على مستوى الجهات. 
وحدة  صيانة  إلى  واالتحاديين  االتحاديات  يدعون   -
قيادته  حول  االلتفاف  وإلى  عليه،  مرين  المت كل  ضد  حزبهم 
الديمقراطية  للشرعية  التام  االحترام  إطار  في  ومؤسساته، 
الطاقات  كل  تعبئة  من  للتمكن  واألخالقية  التنظيمية  والقواعد 
الحزبية من أجل تعزيز موقع الحزب في المؤسسات والمجتمع 

على حد سواء.
السياسية  الدينامية  في  انخراطهم  عن  يعبرون   -
والتنظيمية للحزب وتعبئتهم من أجل التحضير الجيد والمبكر 
التنظيمات  تقوية  خالل  من  المقبلة  االنتخابية  لالستحقاقات 
لتوحيد  جهوية  تنسيقية  وخلق  الجهة،  صعيد  على  الحزبية 
وخوض  بالجهة  الحزبي  الحضور  تعزيز  إلى  الهادفة  الجهود 

غمار االنتخابات القادمة بأنجع الطرق. 

عاش االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، حزب 
اشتراكي ديمقراطي تقدمي حداثي.

مواصلة 
اIصالح السياسي 

من أجل تطوير البناء 
الديمقراطي وتقوية 

المؤسسات، وخاصة ضرورة 
مراجعة المنظومة االنتخابية 

من أجل ضمان ممارسة 
تمثيلية سليمة تضع حدا 
Iفساد العملية االنتخابية 

بالمال أو الدين

الكاتب 
ا_ول يدعو جميع 

االتحاديات واالتحاديين 
إلى االلتفاف حول حزبهم 

وتمسكهم بوحدته  
مؤكدا إصالح ا_خطاء ال 
يمكن أن يتم بقرارات لن 

تصحح الخطأ

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

الدعوة الى اإعادة النظر 
في العمل بالالئحة الوطنية 

للن�شاء وال�شباب...
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ي أمنستي من أكا رير األخير لمنظمة  من الت مجل النوا رف مطل لما ت
ساء الفرق واملجموعة النيابية بمجلس النواب،   أكد ر
خالل اجتماع، أول أمس االثنني، مع رئيس املجلس، الحبيب 
ملنظمة  األخير  التقرير  تضمنه  ملا  املطلق  الرفض  املالكي، 
العفو الدولية من أكاذيب ومعلومات تستهدف املؤسسات 
الوطنية وتحاول يائسة النيل من املسار الحقوقي للمغرب.

مع  املالكي  اجتماع  أن  النواب  ملجلس  بال  وأوضح 
تداول  النيابية،  واملجموعة  الفرق  ساء  ور رئيسة  من  كل 
الدولية الصادر  العفو  التقرير األخير ملنظمة  في موضوع 
مكونات  وفق  يندرج،  الذي   ،2020 يونيو   22 بتاريخ 
هذه  اعتادت  التي  التقارير  من  العديد  ضمن  املجلس، 
لتبخيس  ومغرضة،  زائفة  تهم  توجيه  من خاللها  املنظمة 
التي  والثابتة  املتوالية  واإلنجازات  املغربية  املكتسبات 
راكمتها اململكة في مجال حقوق اإلنسان كما هي متعارف 
عليها دوليا. وبعد أن أعربت مكونات املجلس عن رفضها 
الدعاءات منظمة العفو الدولية، دعت املنظمة باملناسبة إلى 
التي  الرسالة  نبل  مستوى  إلى  وتحرياتها  بعملها  الرقي 
تضطلع بها، وأن ال تتخذ من موقعها أداة للنيل من سمعة 
كل  تجاه  ومتضامنا  متماسكا  وسيظل  كان  الذي  املغرب، 

اعتداء ظالم يحاول النيل من مكتسباته.
الستحضار  مناسبة  املصدر،  يبرز  االجتماع،  وشكل 
وهي  وحمايتها،  اإلنسان  حقوق  تعزيز  في  املغرب  جهود 
امللك محمد  بقيادة جاللة  املغرب  التي جعل منها  الجهود 

السادس عنوانا بارزا وثابتا في تدبير شؤون الدولة.
وفي السياق ذاته، أشار البال إلى حرص كافة القوى 
السياسية ملجلس النواب على مواكبة ترسيخ هذه الجهود 

االتفاقيات  وإقرار  الوطنية،  التشريعات  مستوى  على 
بها  تنهض  التي  املتقدمة  األدوار  وكذلك  بشأنها  الدولية 
االستعمال  عن  فضال  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  املؤسسات 
املتواصل آلليات املراقبة التي يحظى بها موضوع حقوق 

اإلنسان باهتمام خاص لدى ممثلي األمة.
في  االجتماع  تداول   ، البال يضيف  أخرى،  جهة  من 
موضوع املراقبة األسبوعية ليوم االثنني 6 يوليوز الجاري، 
والصناعة  التعليم  محوري  أعمالها  جدول  يتضمن  التي 
والتجارة، كما تداول في شأن جلسة يوم االثنني 13 يوليوز، 
التي خصص لها املجلس قضايا الفالحة والتجهيز والنقل 

والشغل واإلدماج املهني.
وفي سياق اإلعداد للجلسة الشهرية املقررة يوم االثنني 
2020، تداول االجتماع كذلك في مجموعة من  20 يوليوز 
االقتراحات تستجيب ألسئلة املرحلة الراهنة، وتم االتفاق 

على عرضها من جديد في االجتماع املقبل.
كما تداول االجتماع في موضوع اللقاء التواصلي حول 
توضيحات الحكومة بشأن تقرير منظمة "أمنستي" بتاريخ 
بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  من  كل  مع   2020 يونيو   22
الخارجية  الشؤون  ووزير  البرملان  مع  والعالقات  اإلنسان 
بحضور  بالخارج،  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 

كافة أجهزة املجلس.
اجتماعات  أن  الصدد،  هذا  في  املجلس،  رئيس  وأكد 
اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  "لجنة  املعنية  اللجن 
اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  ولجنة 
واملغاربة املقيمني بالخارج"، ستعقب هذا اللقاء التواصلي.

كية تشحن  وبوك حاويات نفايات  إي
الفنيدق ي ورني الم الهوات وتوزع األنترن ب

تم بكورنيش وشواط عمالة املضيق-الفنيدق توزيع حوالي 30 صندوق "إيكوبوكس"، 
الذي يعتبر حاوية نفايات ذكية توفر الربط باألنترنت وتشحن هواتف املصطافني مجانا.

ويتوفر صندوق "إيكوبوكس"، الذي طورته الشركة الناشئة "أكسيس بوب"، على لوحة 
للطاقة الشمسية تمكن من شحن الهواتف الذكية، إلى جانب عدد من املكونات االلكترونية 

وجهاز "واي فاي" يتيح الربط املجاني بشبكة االنترنت.
الوقت  التي توفر خدمة عملية بيئية وتكنولوجية في  "إيكوبوكس"،  وأثارت حاويات 
الذين توافدوا على كورنيش مدن مرتيل  نفسه، فضول املصطافني، من املقيمني والزوار، 
إطار  في  بالعمالة  العمومية  الفضاءات  فتح  منذ  القريبة  والشواط  والفنيدق  واملضيق 

تخفيف قيود الحجر الصحي.
بمصابيح  املزودة  "إيكوبوكس"،  صناديق  من  بالقرب  الجلوس  للمواطنني  ويمكن 
املحمولة مع  أو حواسيبهم  الكهربائية، وشحن هواتفهم  للطاقة  ذات استهالك منخفض 

االستفادة من الربط بشبكة االنترنت.
وأعرب عدد من املستفيدين من هذه الخدمة عن إعجابهم بالفكرة املبتكرة التي "توفر 
خدمة شحن الهاتف واالنترنت في فضاء مفتوح، وهي الخدمة التي كانت متوفرة حصرا 
بسبب  النصف  إلى  االستيعابية  قدرتها  خفض  إلى  اضطرت  التي  املقاهي  بعض  في 

اإلجراءات الوقائية املواكبة لتخفيف قيود الحجر الصحي".
عدنان  للشاب  تعود  أيضا،  إعالنية  مساحات  توفر  التي  "إيكوبوكس"،  فكرة  أن  يذكر 
 ،"22 "كوب  مؤتمر  أعقاب  في  أطلقها  والتي  األخضر،  االقتصاد  بمبادئ  املتشبع  مقتبل 
حيث عمل على اختراع حاوية ذكية تعمل على الحفاظ على البيئة وخفض استهالك الطاقة 

وتوفير خدمات عمومية مجانية للمواطنني.

انون  لجنة الداخلية بمجل النوا تصادق على مشروع 
ة ام خا انون المتعل بسن أح يير المرسوم ب بت

عالن عنها بحالة الطوار الصحية وإجراءات ا
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة بمجلس النواب، 
مساء أول أمس االثنني، باإلجماع، على مشروع القانون رقم 42.20 بتغيير املرسوم بقانون 
اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ  بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق   2.20.292 رقم 

عنها.
وأبرز الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في معرض تقديمه ملشروع 
املرسوم  من  السادسة  املادة  أحكام  نسخ  إلى  يهدف  التشريعي  النص  هذا  أن  القانون، 
والتنظيمية  التشريعية  اآلجال  جميع  بوقف  واملتعلقة  املذكور   2.20.292 رقم  بقانون 
(باستثناء  الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن  أثناء  السارية  القوانني  في  عليها  املنصوص 
اآلجال املتعلقة بالطعن باالستئناف الخاصة باألشخاص املتابعني في حالة اعتقال، وبمدد 
الوضع تحت الحراسة النظرية وباالعتقال االحتياطي)، على أن يستأنف احتساب هاته 

اآلجال ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ.
بأحكام  السادسة  املادة  في  الواردة  األحكام  هذه  تعويض  سيتم  أنه  بوطيب  وأضاف 
أخرى تخول للحكومة خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها، وقف سريان مفعول 
إذا  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  عليها  املنصوص  اآلجال 
تبني لها أن استمرار سريان مفعول هذه اآلجال يحول دون ممارسة األشخاص املعنيني به 
بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خالل هذا األجل بسبب اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات 
املختصة للحد من تفشي الوباء، مشيرا إلى أن هذه املقتضيات الجديدة تنص أيضا على 

اإلحالة على نص تنظيمي لتحديد حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة.
وذكر، في هذا الصدد، أن وضع هذه املادة السادسة جاء في سياق بداية إعالن حالة 
فترة حالة  األشخاص خالل  ملراعاة ظروف  املاضي،  مارس  أواخر  في  الصحية  الطوارئ 
الطوارئ الصحية املعلنة، ودرءا لكل ما من شأنه أن يحول دون وفائهم بااللتزامات امللقاة 
على عاتقهم وحماية ملصالحهم، بسبب عدم تمكنهم من التنقل ملمارسة حقوقهم وكذا تنفيذ 
التزاماتهم تجاه الدولة أو اإلدارات، لسبب اإلجراءات املتخذة من لدن السلطات العمومية 

للحد من انتشار جائحة "كوفيد 19"، وباألخص منع التنقل وإجراءات الحجر الصحي.
حالة  مفعول  سريان  ملدة  واملتكرر  االضطراري  التمديد  وأمام  بوطيب،  يقول  أنه،  غير 
الحالية  في صيغتها  الذكر  السالفة  السادسة  املادة  على  اإلبقاء  فإن  الصحية،  الطوارئ 
كقاعدة عامة، يطرح مجموعة من اإلشكاالت بعد تخفيف الحجر الصحي بمجموع تراب 
 9 بتاريخ  الصادر   406-20-2 رقم  املرسوم  في  عليها  املنصوص  الضوابط  وفق  اململكة 
للعمل بمختلف  الطبيعية  العودة  2020، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على  يونيو 
األنشطة العمومية واالقتصادية، وأن يمس بحقوق والتزامات الدولة واملواطنني على حد 

سواء.
 23 الصادر في   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  الثالثة من  للمادة  أنه استنادا  وتابع 
من مارس 2020 املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن 
عنها، التي تجيز للحكومة، بالرغم من جميع األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها 
العمل، صالحية اتخاذ جميع التدابير الالزمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، تم 
إعداد مشروع هذا القانون الذي يرمي إلى نسخ أحكام املادة السادسة من املرسوم بقانون 
املذكور، وتعويضها بأحكام املادة الفريدة املضمنة بمشروع هذا القانون، التي بموجبها 
سيستأنف سريان مفعول اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل بمجرد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وخلص إلى أنه سيتم بموجب أحكام هذه املادة استثناء اآلجال التي تقرر الحكومة وقف 
سريان مفعولها إذا تبني لها أن استمرار سريانها يحول دون ممارسة األشخاص املعنيني 
بها لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم، بالنظر إلى ما تتخذه السلطات العمومية من إجراءات 
احترازية للحد من انتشار الوباء، السيما تلك املتعلقة بالحجر الصحي، مبرزا أنه ستحدد 

حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة بموجب نص تنظيمي.

جليلة  إعداد: 
اعجاجة

n ملاذا تنظيم نسخة رقمية، األولى من نوعها منذ إنشاء 
"معرض األزياء الشرقية" ؟
زمن  في  للموضة  رقمي  أسبوع  تنظيم  أن  "يبدو   pp

املغربية  األزياء  نشاط  على  للحفاظ  ضروري  كوفيد19- 
والشرقية. على مدى السنوات العشر املاضية، لم يسبق أن 
غاب معرض األزياء الشرقية عن أسابيع املوضة الباريسية 
وكان  التظاهرات،  جميع  إلغاء  تم  العام،  هذا  لكن  الراقية. 
لكن كيف؟ هكذا، فكرنا  املوعد،  اإلبقاء على  من الضروري 
املجموعات  تقديم  ذلك  في  بما  الحلول،  من  مجموعة  في 
بنسبة  يوجدون  مصممينا  لكن  اإلنترنيت،  عبر  الجديدة 
يخضع  يزال  ال  وبعضهم  أوروبا،  خارج  املائة  في   90
للحجر الصحي، وكان من الصعب إعداد محتوى عن بعد 
لهذا األسبوع الرقمي للموضة. مع فريق التواصل، قررنا 
حلقات،   5 شكل  على  الوراء  إلى  يعود  عرض  تحضير 
قصد تقديمها خالل أسبوع املوضة مع مقابالت مباشرة 

وندوات افتراضية.

n كيف خطرت بذهنك هذه الفكرة ؟
عندما نشتغل في عالم املوضة، تكون يومياتنا   pp

الساعة،  في  كلم   100 بسرعة  ونعيش  للغاية،  مثقلة 
لقد  وقفها.  يصعب  ثم  ومن  املشاريع،  تتوالى  حيث 
جميع  في  للتفكير  فترة  الصحي  الحجر  مرحلة  شكلت 
الحرير  "طريق  جمعية  حققتها  التي  اإلنجازات 
واألندلس" حتى اآلن، وأدركنا كثافة العمل املنجز خالل 
السنوات األخيرة، التي كانت مثيرة لكنها أخاذة، فقد 
كانت فترة الحجر الصحي فرصة للتفكير في الكيفية 
األزمة  أوقات  في  مشروعنا  مواصلة  بها  يتعني  التي 
وحيث تكون حركية الناس صعبة. لقد سمح لنا هذا 
التكنولوجيات  أهمية  باستيعاب  القصير  الفاصل 
الجديدة واستعمالها في عالم املوضة، وفهم التحديات 

الجديدة التي تنتظرنا بكل روية.

n والقفطان املغربي؟
األزياء  "معرض  أساس  هو  املغربي  القفطان   pp

هذا  خالل  من  نسترجع  أن  جدا  ويسعدنا  الشرقية"، 
لحظات عروضنا  أبرز  الوراء،  إلى  يعود  الذي  العرض 
الخاصة بالقفطان، والعروض األخرى، من مراكش إلى 
وأملاتي،  وباكو،  إسطنبول،  عبر  مرورا  باتور،  أوالن 
ولندن،  وباريس،  وبخارى،  وطشقند،  وسمرقند، 
مواصلة  أملنا   .. وموسكو  ودبي  والدوحة،  والكويت، 
االشتغال من أجل إبقاء القفطان املغربي في قمة بهائه.

ة  ربيا في المساب تتويج 30 مخترعا م
افحة كورونا الدولية لالختراعات في مجال م

اية في مواجهة  مية الو الدكتور بنيشو يؤكد على أ
كورونا خالل  المرحلة أكثر من فترة الحجر الصحي

n وحيد مبارك

املعطيات  كل  أن  محسن  بنيشو  الدكتور  أكد 
استمرار  على  تؤكد  اليوم،  املتوفرة  الوبائية 
املغرب،  في  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار 
تسجيلها  تم  التي  املرتفعة  األرقام  مستعرضا 
خالل األيام األخيرة في عدد من البؤر، الفالحية 
احترام  ضرورة  على  مشددا  والصناعية،  منها 
بالتدابير  املتعلقة  األساسية  للقواعد  املواطنني 

الحاجزية الوقائية.
النفسي  الطب  في  االختصاصي  وأبرز 
والعقلي، أن بعد رفع الحجر الصحي وبعد أشهر 
من التواجد داخل املنازل والخروج إال للضرورة، 
فقد ارتفع إقبال املواطنني على عدد من الفضاءات 
املختلفة، وخرج الجميع كبارا وصغارا وبأعداد 
والشوارع  والحّمامات  الشواط  إلى  كبيرة 
متنفسات، خاصة  عن  بحثا  املختلفة،  واألسواق 
األيام،  هذه  خالل  الحرارة  درجات  ارتفاع  مع 

وال  سليم  الوضع  أن  لو  كما  الزيارات  وكثرت 
وجود لفيروس كورونا املستجد بني ظهرانينا.

ونّبه الدكتور بنيشو إلى أن االستمرار في عدد 
وتداعيات  نتائج  عنه  تترتب  قد  السلوكيات  من 
ما هو  الوضع على  ما استمر  إذا  و خيمة، ألنه 
عليه اليوم، من تعامل مع الواقع الوبائي بمنتهى 
املؤسفة  السيناريوهات  فإن  واألريحية،  الطالقة 
إلينا،  تنتقل  قد  الدول،  العديد من  التي تعيشها 
وقد نعيش أوضاعا وبائية صعبة وتبعات ليست 
بالهّينة، مؤكدا على أنه ال بد من احترام القواعد 
األساسية الوقائية حتى ال ينتشر الناس في كل 
وتتسع   19 كوفيد  فيروس  معهم  وينتشر  مكان 
دائرة انتشار العدوى، ألن من يعتقد أن كورونا قد 
انتهت وبأن املرحلة الوبائية التي عرفتها بالدنا 
أن  أو  ضرورية،  ليست  الوقاية  وبأن  ذهبت،  قد 
هذا الفيروس مجرد دعاية وخيال وغير موجود، 
فهو خاط كّليا، ألن الوقاية اليوم أصبحت ذات 

أهمية قصوى أكبر من أي وقت مضى.

أنه  االثنني،  املغرب"،  "أوفيد  جمعية  أعلنت 
تم تتويج ثالثة وثالثني مخترعا مغربيا ينتمون 
لثماني مؤسسات وطنية خالل فعاليات املسابقة 
وباء  مكافحة  مجال  في  لالختراعات  الدولية 

"كوفيد19".
هؤالء  أن   ، بال في  الجمعية،  وأوضحت 
ثال  إحراز  من  تمكنوا  املغاربة  املخترعني 
و10  فضية،  ميداليات  وأربع  ذهبية،  ميداليات 
ميداليات نحاسية ضمن مسابقة الجائزة الكبرى 

للمؤسسة الدولية لالبتكار واالختراع.
لجمعيات  الدولي  االتحاد  بأن  وذكرت 
املنصرم،  ماي   15 في  أطلق،  قد  كان  املخترعني 
دعوة للمخترعني واملقاوالت املبتكرة حول العالم 
الدولية  املسابقة  في  مكثف  بشكل  للمشاركة 
أجل  من  كورونا"  فيروس  ملكافحة  "اختراعات 
تتويج املخترعني الذين يبتكرون الحلول املساهمة 
"كوفيد19-"، مشيرة  في الحد من تفشي جائحة 
إلى أن املسابقة تلقت 202 اختراع من 35 دولة. 
واسع،  نطاق  على  شاركت  التي  الدول  بني  ومن 
جاء املغرب ثالثا ب24 اختراعا، بعد كل من الهند 

وإيران على التوالي ب32 و48 اختراعا.

من جامعة  كل  املسابقة  هذه  في  املغرب  ومثل 
بثالثة  مالل  ببني  سليمان  موالي  السلطان 
اختراعات، وجامعة سيدي محمد بنعبد  بفاس 
بطنجة   "LEPSY" ومركز  اختراعات،  بخمس 
باملحمدية  والتقنيات  العلوم  وكلية  باختراعني، 
لجامعة  التابعة  العلوم  وكلية  واحد،  باختراع 
ومختبر  واحد،  باختراع  بالقنيطرة  طفيل  ابن 
املدرسة املغربية لعلوم املهندس بأربع اختراعات، 
العليا لإلدارة باختراع واحد،  واملدرسة الوطنية 
"أوفيد  جمعية  مستقلني عضوي  مخترعني  وكذا 
مستقلني  ومخترعني  اختراعات،  بثالثة  املغرب" 

آخرين بأربعة اختراعات.
املسابقة  هذه  في  شارك  أنه  البال  وسجل 
شابان مغربيان تقل أعمارهما عن 15 سنة، هما 
أن  مبرزا  برايم،  علي  أيت  ووسيم  يلوح  محمد 
األمر يعد سابقة من نوعه، ومؤشرا على االهتمام 
املتزايد لدى الشباب املغاربة باالختراع واالبتكار.

وأبرز البال أن لجنة التحكيم الدولية املتكونة 
ال  أنه  مضيفا  مغربيان،  ضمنهم  أعضاء   8 من 
تفاديا  مواطنيهم  اختراعات  تقييم  للحكام  يحق 

لالنحياز.

معرض ا9زياء الشرقية.. 

ة مي غير مسبوق للمو سبوع ر ند جودار تعود ب ربية  الم
 بسبب جائحة فيروس كورونا، تعود المغربية هند جودار، 

مؤسسة "معرض ا9زياء الشرقية" (أوريونتال فاشن شو)، 
الحدث العالمي للموضة، الذي يحتفي بالزي الشرقي الراقي 

ويسلط الضوء على القفطان المغربي، من خالل أسبوع 
رقمي غير مسبوق للموضة.

فبسبب الوباء، اضطرت صناعة ا9زياء إلى إعادة مالءمة 
نفسها والتكيف مع الوضع الراهن. وقد أضحى االبتكار 

ضروريا أكثر من أي وقت مضى، ومن ثم، فإن معرض ا9زياء 
الشرقية لم يحد عن هذه القاعدة الجديدة التي أمالها 

سياق غير مسبوق. وعلى غرار أسبوع الموضة بكل من لندن 
وباريس وميالنو، يعود هذا الحدث، الذي يعتبر أول منصة 

دولية مخصصة لvزياء الراقية والموضة الشرقية، بقوة، لكن 
هذه المرة على شبكة اyنترنيت، من خالل تنظيم أول نسخة 

رقمية لهذه التظاهرة الشرقية خالل الفترة ما بين 3 و8 يوليوز 
الجاري.

وسيكون على هذا الحدث، الذي اعتاد السفر حول العالم، 
من محطة إلى محطة، قصد استعادة التاريخ المتنوع 

لvزياء الشرقية وتسليط الضوء على تراث مجهول إلى حد 
ما، التأقلم مع سياق جديد، وتجديد واستكشاف المجال 

االفتراضي، من أجل فهم المستقبل بشكل أفضل.
ويتضمن برنامج ا9سبوع الرقمي للموضة، حوارات مع 

شخصيات رافقت سير تظاهرة "على طريق الحرير وا9ندلس"، 
التي مكنت من بلورة تصور عرض ا9زياء الشرقية، إلى جانب 
عروض فيديو تعود إلى أجمل عروض "أوريونتال فاشن شو" 

منذ إنشائه.
كما تمت برمجة ندوات افتراضية مع المصممين المشاركين 

في التظاهرة، طوال ا9سبوع، من أجل تحديد مالمح موضة 
الغد، واالنكباب على مستقبل الصناعة واستيعاب الرهانات 

الجديدة التي تلوح في ا9فق.
وأكدت هند جودار، مؤسسة "معرض ا9زياء الشرقية"، 

ورئيسة جمعية "طريق الحرير وا9ندلس"، أن المعرض من 
خالل رقمنته، يندرج في إطار مقاربة طالئعية متاحة للجميع 

ومسؤولة إيكولوجيا، تروم جعل المصمم في صلب التفكير 
حول تجديد الموضة وا9سبوع الخاص بها على حد سواء.

 وتتحدث المغربية هند جودار، رئيسة جمعية "طريق الحرير 
وا9ندلس"، المشرفة على هذا الحدث العالمي للموضة، في 

حديث خصت به وكالة المغرب العربي لvنباء، حول أسباب 
هذا االختيار.
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باريس- يوسف لهاللي 

ــرت  كـــيـــف غــي
العالم  ــا  ــورون ك
الذي نعيش فيه، 
تتصور  وكــيــف 
المقبل،  العالم  
فــي  ســـيـــمـــا  ال 
الصحة   جــانــب 

واالقتصاد؟
للحصول  الصين  على  االعتماد   
على سلع منخفضة التكلفة وتغيير  
بمثابة صدمة  هو   الوضع   ذلــك  
القديم  النموذج   لتغيير  كهربائية 
على  المستهلك   سيوافق   وهــل 
دفع المزيد مقابل منتوج بالده أو 
مجموعته االقتصادية اإلقليمية من 
أجل إنقاذ وظيفته؟ هذا هو المسار  
الجدي الذي يبرز  الفوائد  الكبيرة  
للتكامل اإلقليميي في شمال أفريقيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

إن إعادة نقل اإلنتاج  محليا أو 
اقتصاد  عديدة:  مزايا  له  إقليميا 
الرسوم  من  واإلعــفــاء  النقل،  فــي  
اإليــرادات  من  والمزيد  الجمركية، 
الضرائب  من  وغيرها  الضريبية 
توسيع  عن  ناهيك  اإلنتاج،  على 
التكاليف  وانخفاض  العمل  دخل 
القيمة  بالبطالة. سلسلة  المتعلقة 
أقصر جغرافيا وأقل ضررا بالبيئة.

ستكون  هل 
ـــــصـــــحـــــة  ال
من  ــبــيــئــة  وال
ذات  القضايا 
األولـــويـــة في 
بعد  الـــعـــالـــم 
وهل  كورونا؟ 
المجال  يفسح 
الصحة  أمـــام 

والبيئة؟
في عام 2020 ، كان الوضع استثنائيا 
كانت  االستجابات  لكن  مسبوق،  وغير 
خالل  حد  ما  استمرارية  في  متشابهة 
األزمات المالية لعامي 2008 و 2011. خالل 
هذه الفترة عملت اآللة االقتصادية في جميع 
واالستهالك  االستثمار  وكذلك  العالم  دول 

وحركة السلع والخدمات وحركة الناس. 
إن تدخالت البنوك المركزية الكبيرة من 
الكمي لسيولة وانخفاض  التسهيل  خالل 
أسعار الفائدة، إذا لم تؤد إلى خلق فرص 
أعادت  االقتصادي،  النمو  وفائض  العمل 
الثقة وأعادت مؤشرات سوق األسهم إلى 

مسارها الصحيح.
في عام 2020، كان الوضع أكثر تعقيدا. 
إنها ليست أزمة عالمية حقيقية، وال أزمة 
نقدية ومالية. إنها أزمة صحية شلت نظام 
اإلنتاج بأكمله والمراكز السياحية والتجارية 
وكذلك األماكن العامة للنشاط واالستهالك. 
شيء  كل  فسيستأنف   ،2020 يونيو  في  
مع   تضاهى،   ال  خسائر  مع  ولكن  تماما 
توقف السياحة والسفر  واألنشطة التجارية 

وغيرها.
بمساعدة بمئات المليارات من المساعدات 

أوروبا  في  واألسر  لالقتصاد  االقتصادية 
والواليات المتحدة واليابان والصين، يمكن 
أن تتعافى االقتصادات. لكن المجهول طبي 
وعلمي: ماذا عن اللقاح الذي سينقذ البشرية 
أو العالج الجذري؟ متى وأين وكيف؟  و / 

ولكن األمر سيستغرق وقتا..
لمراجعة  النموذج الحالي من اجل  تقريب 

النشاط االقتصادي من المستهلك. 
ضمن  اتفاقية  إبرام  أيضا  السبل  ومن 
مجموعة العشرين تهدف إلى تعزيز التعاون 
في المجاالت النقدية والمالية واالقتصادية 
والبيئية والصحية.ستكون الصحة القطاع 
الذي سيجذب االستثمار العام والخاص ، 
ولكن هناك خطر من أن تصبح العالجات 
أكثر تكلفة ويستفيد منها األغنياء، انظروا 

إلى الواليات المتحدة. 
أكبر نسبة  من الوفيات بالكوفيد هم من 
األمريكيين من أصل أفريقي الذين يعيشون 
اقل   تجهيزات  مع   ، المهمشة  األحياء  في 
وصعوبة في الحصول 
على الرعاية الصحية.

الوضع  ــرى  ت كيف 
ـــمـــغـــرب بــعــد  فــــي ال
بصفتك  ــاء  ــوب ال ــذا  ه
هل  اقتصادي؟  خبير 
االقتصاد  سيستفيد 
المغربي من هذه األزمة 
الصحية في العالم أو العكس؟ هل يمكنه 
التي   األنشطة  نق   إعــادة  من  االستفادة 
العديد  قرأنا  وآسيا؟(لقد  بالصين  توجد  
من المقاالت اإليجابية في الصحافة الدولية 
حول االقتصاد المغربي خالل هذه  األزمة.)

كان المغرب على حق في مواصلة عالج 
بهيدروكسي كلوروكين على الرغم من إنكار 
الذي  االمر  لفائدته وهو  الدراسات  بعض 
نفته الدراسات.  وهو ما يشبه معركة بين 
العالجات  لتقديم  الكبرى  األدوية  شركات 

األكثر كلفة واألغلى.
لم يكن لشركات األدوية الغربية متعددة 
األدويــة  تسويق  في  مصلحة  الجنسيات 
الضمان  أنظمة  عكس  على  الرخيصة، 
االجتماعي التي تديرها الدولة. االقتصاد 
الليبرالي الفائق له عيوبه. يتعلق األمر كله 
بالربح قصير األجل وتسليع صحة اإلنسان..

القطاعات  السيارات  صناعة  تتصدر 
 96 بنسبة  انخفضت  حيث  المتضررة 
في أبريل 2020، بينما تراجعت صادرات 
81 والمنسوجات  صناعة الطيران بنسبة 

86 والمالبس انخفضت بنسبة 
كما انخفضت تحويالت المغاربة المقيمين 
األشهر  في   11 و   18 بنسبة  بالخارج 

األربعة األولى من عام 2020
وعلى النقيض من ذلك، بلغت قيمة صندوق 
كوفيد 19 الوبائي 32.7 مليار درهم ، فيما 
بلغت نفقاته 13.7 مليار درهم ، منها أكثر 
من 2.2 مليار درهم. تم تخصيص الدرهم 
الطبية  واللوازم  المعدات  على  للحصول 

الالزمة للتعامل مع الوباء.
كما خصص الصندوق حتى اآلن حسب 
الوزارة ما مجموعه 11.5 مليار درهم لتمويل 
اليقظة  لجنة  اتخذتها  التي  اإلجـــراءات 
المتضررة   القطاعات  لدعم  االقتصادية 
غير  القطاع  في  العاملة  واألســر  وكذلك  
العمل  عن  مؤقتا  توقفوا  الذين  المهيكل، 

بسبب هذا الوباء.

هل يمكن أن تستفيد 
في  األدويــــة  صناعة 
ــرب مـــن تــنــوع  ــغ ــم ال
ــدان األوروبـــيـــة  ــل ــب ال
ــســعــى إلــى  الـــتـــي ت
على  اعتمادها  تقليل 
الــهــنــد والــصــيــن في 

هذا المجال أم ال؟
كورونا   ــاء  وب بعد  المغرب  أن  أعتقد 

نقل صناعة   تم  إذا  أفضل  يكون  أن  يمكن 
المنتجات  المنسوجات والجلود وتجهيز 
وكذلك  الخام  والمواد  الزراعية  الغذائية 
اإلنتاجية.  وحداته  الى  اليدوية  الحرف 
ويجب على المستهلك المغربي أيضا إعطاء 
األولوية للمنتجات المحلية وان يقبل  في 
بعض األحيان  على دفع الثمن أكثر وهو 
ما من شأنه أن يعزز مبيعات الشركات في 

المملكة
المشارك  المنتج  ليكون  مرشح  المغرب 
مع األوروبيين لتطوير الصناعات المحلية 

للسوق األفريقية واألوروبية. 
وهناك عوامل القرب الجغرافي والقدرة 
التنافسية لألجور والبنية التحتية الحديثة 
والمعدات التي ستسمح لها بلعب دور في 
سيحد  ما  وهو  الدولية.  القيم  سلسلة 
االقتصاد  لصالح  فرقا 
التدريب  هو  المغربي 
الــتــقــنــي والـــرقـــمـــي 

والمهني.

اقتصاد  لها  الجزائر 
من   98 على  يعتمد 
النفط والغاز، هل يمكن 
البلد  ـــذا  ه ــصــاد  ــت الق
االستمرار باالعتماد على هذا المصدر فقط؟

تمثل صادرات المحروقات (النفط والغاز) 
من   40 و  الــصــادرات  إجمالي  من   95
ميزانية الدولة الجزائرية. تتوزع الموارد 
المالية المستمدة من هذه الثروة المعدنية 
بشكل غير متساو بين الطبقات المختلفة 

من السكان. 
إن الحراك الذي دام أكثر من سنة والذي 
توقف مع الحجر  كشف  للجزائريين وللعالم 
لم  الــذي  والفساد  االختالس  عن  بأسره 
يساعد البالد على التطور وخاصة لتنويع 
وأكثر  منتجة  أكثر  لجعلها  اقتصادها، 

تنافسية.
لن يترجم هبوط أسعار النفط وانخفاض 
الصادرات من حيث الحجم إلى انخفاض 
في عائدات النقد األجنبي (20 مليار دوالر) 
واستنزاف احتياطيات النقد األجنبي إلى 
أقل من 40 مليار دوالر بدال من 200 مليار 

دوالر في 2014 
في مؤتمر صحفي عقد في 1 مايو 2020 ، 
رفض الرئيس الجزائري أي فكرة عن اللجوء 
إلى الديون، مع صندوق النقد الدولي أو 
أي هيئة مالية دولية أخرى، بحجة أن هذا 

ب»السيادة  المس  إلــى  سيؤدي 
الوطنية. 

«ال يبدو أن الحكومة الجزائرية 
ــتــراض  االق إلـــى  لــلــجــوء  تستعد 
الخارجي، خاصة أنها ترفض أي 
تصنيفات من قبل وكاالت متخصصة 
مثل موديز أو فيتش. صحيح أن عبد 
المجيد طبون يرفض بشكل قاطع 
ضخ السيولة من قبل البنك المركزي 
ألن ذلك سيؤدي بالتالي إلى دفعة 
تضخمية تؤدي إلى «انهيار القوة 

الشرائية للمستهلك الجزائري.»
من  «االقتراض  الرئيس  يفضل 
من  االقتراض  من  بدال  المواطنين 
البنك  أو  الدولي  النقد  صندوق 
من  البالد  تتمكن  حتى  الدولي»، 
 -5.2 مواجهة الركود في 2020 بين 
10 وعجز الموازنة الذي يتجاوز  و 
20  من الناتج المحلي اإلجمالي. 
اتساع عجز الحساب الجاري إلى 
18.3 من الناتج المحلي اإلجمالي.
تمكنت  التي  الوحيدة  الــدولــة 
من  الوطنية  ديونها  تمويل  من 
وال  اليابان.  هي  مواطنيها  قبل 
إلى  بالنظر  تزال هذه حالة فريدة 
جدا.  الكبيرة  المحلية  المدخرات 
عقود  بفضل  ممكنا  ذلك  كان  وقد 
من نمو الصادرات. هذا ليس هو 
الحال بالنسبة للجزائر، على الرغم 
من أن الرئيس الجزائري يقدر النقد 
الرسمية  الدائرة غير  المتداول في 
بحوالي 43 أو حتى 72 مليار يورو.

من  العديد  اتــخــاذ  بالفعل  تــم   
إلخــراج  الماضي  فــي  اإلجــــراءات 
العمالت والدينار من المراتب دون 
أن حسابات  والواقع  تذكر.  نتيجة 
مدخرات  تجذب  األجنبية  العمالت 
كبيرة  ثـــروات  تمر  فقط.  صغيرة 
الموازية  العمالت  سوق  خالل  من 

وتحول األصول بشكل غير قانوني باليورو 
دينار  المليار  أصحاب  يفضل  الدوالر.  أو 
غسلهم في الخارج من خالل شبكات غامضة 

جيدة التنظيم.
وطمأن الرئيس المدخرين الوطنيين على 
«كل الضمانات والتسهيالت للمساهمة في 
االقتصاد الوطني». ولهذا السبب «يفضل 
االقتراض من الجزائريين بدال من الذهاب 
إلى صندوق النقد الدولي أو البنوك األجنبية 

األخرى.» 
خاصة  الصحفية  ندوته  خــالل  وشــدد 
ال  األجنبية،  البنوك  من  نقترض  «عندما 
يمكننا الحديث عن فلسطين أو الصحراء 
الغربية» ، وهما عنصران أساسيان بالنسبة 

له. 
تدفقت األموال بحرية عندما كانت الحكومة 
متواطئة في فرض رسوم زائدة في اإلدارة 
والمؤسسات العامة.تستنكر جمعيات رجال 
األعمال وقف االستثمار العام وتوقيع أوامر 
الشراء من أسواق الدولة بعد اعتقال كبار 
ساء الوزراء.لقد  المسؤولين والوزراء ور
بينت في منشورات سابقة أن جميع السلع 
واألصول غير المشروعة في الخارج وتلك 
أفضل.  أياما  تنتظر  وراءهــا  تركت  التي 
لكن معظم األصول المادية تمت تصفيتها 

في 
عام 2020، 

كان الوضع 
أكثر تعقيًدا. 

إنها ليست أزمة 
عالمية حقيقية، وال 
أزمة نقدية ومالية. 

إنها أزمة صحية 
شلت نظام اNنتاج 
بأكمله والمراكز 

السياحية والتجارية 
وكذلك اWماكن 
العامة للنشاط 

واالستهالك.

اكبر 
نسبة  

من الوفيات 
بالكوفيد هم من 

اWمريكيين من أصل 
أفريقي الذين يعيشون 
في اWحياء المهمشة 

، مع تجهيزات اقل  
وصعوبة في 
الحصول على 
الرعاية الصحية

المغرب 
مرشح ليكون 

المنتج المشارك 
مع اWوروبيين 

لتطوير الصناعات 
المحلية للسوق 

اWفريقية 
واWوروبية

كاميل ساري:معظم الوفيات بكوفيد 19 بأمريكا في صفوف اWمريكيين اWفارقة

شناعا ر ال و من في  ة   ش للم�شا ر رب  الم
بية و ية وا إفر ة لل�شو ا  المو

ام  الت ت م  ادية، ل  العديد م ال ت ايا اال ي الق اح مت  ا   كامي 
ا كمي   . يا ل اال ا  د التموي م اال ت  العم  ، د ملز و  ي   ا اد الم ت اال

ي   ا ي  و و  و ي  ال ا ل  ي  ما  ة  تل ية م ي ا امعات  ي  ي  التد ا 
. عما دا ا ة  ي مد ل  ك ي   ا ي   ا

ات  اد عددا م البع   . ا ال رب  الم مالي  اح العا  ر  زا ال د  ي معا ا  د د  
. ا ا ات  ا ي للد ا ي الم د ا ي المع و  لة.  ي  د ادية  ت اال
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هذه  الرشيدية،  مدينة  سكان  من  كبيرة  شريحة  عند  حديث  ال 
األيام، إال عن فواتير املاء و الكهرباء ، التي استقبلوها باستياء و 
تذمر كبيرين جراء ارتفاع األرقام املتضمنة بها بخصوص استهالك  

مادتي الكهرباء واملاء  خالل فترة الحجر الصحي .
م.س.  :» في الوقت الذي كنا ننتظر  أن يخطو  يقول املواطن ( 
املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب بقطاعيه ، خطوات   
و  الطوارئ  بحالة  املعروفة  العصيبة  الفترة  هذه  في  تضامنية  
الحجر الصحي نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19 ، تفاجأنا بالعكس 
من خالل غالء الفواتير،  بحيث أنه في ما يرجع الحتساب استهالك 
الكهرباء لدى الزبناء عن كل شهر واحد كما هي العادة ، قام بتكديس 
حسابات ثالثة أشهر و التي تزامنت مع فترة الجائحة  ،علما بأن   
الشطر   ) الثالث  املستوى  في  تحتسب  االستهالكية  العملية  هذه 
الثالث) الذي يعد أقصى مستوى في االستهالك وباعتراف موظفي 
قطاعي املاء و الكهرباء أنفسهم ، مما جعل مبالغ االستهالك تقفز 
الى مستويات خيالية عند جل املنخرطني ، ليصبح املواطن عاجزا 
عن سداد هذه املبالغ الضخمة  ، علما بأن املواطن وهو في ظروف 

الجائحة و الحجر الصحي يمر في أزمة اقتصادية جد صعبة» . 
حقيقية  مراجعة  «باعتماد   ، األخير   في  املتحد  وطالب 
للفواتير، واعتماد تسهيالت في األداء عبر مراحل، في إطار جو من 
التضامن»، مشيرا  إلى « أن العديد من األسر تضررت كثيرا خالل 
مداخيل  على  توفرها  عدم  بفعل  الجائحة  بسبب  املاضية  األشهر 

قارة» . 

 ف. مبارك

وا  ال افراد  را  ا  .. طاطا 
بر بالد ملة لل الم�شاعدة في 

ترسيخا للقيم اإلنسانية املواطنة، وتجاوبا مع متطلبات الحالة 
الراهنة التي تعرف تعبئة عامة في مواجهة وباء كورونا املستجد، 
طاطا  بإقليم  درجاتهم  بمختلف   ، املساعدة  القوات  أفراد  انخرط 
اإلقليمية  املندوبية    ، بالدم،  نظمتها، مؤخرا  للتبرع  ، في حملة 
حياة  ألحمي  بدمي  «أتبرع  شعار  تحت  بطاطا،   الصحة  لوزارة 

اآلخر».
 وحسب الجهة املنظمة للحملة» فقد عرفت هذه األخيرة  مشاركة  
الحملة  إطار  في  تندرج  والتي  املساعدة،  القوات  من  عنصرا   92
لتلبية  الحيوية  املادة  توفير هذه  أجل  من  بالدم،  للتبرع  الوطنية 

حاجيات املرضى»  .
طاطا،  بإقليم  املساعدة  للقوات  اإلقليمية  القيادة  اتخذت  و»قد 
هذه  إلنجاح  املالئمة  الشروط  توفير  إلى  الرامية  التدابير  جميع 
الحملة وفق بروتوكول ينسجم مع القواعد الوقائية املعمول بها 
املادة  لهذه  واملانحني  األطقم  صحة  على  للحفاظ  وذلك  وطنيا، 

الحيوية «.

ية  شحية النبا ة ال   اإطال المعال

شروا بالحا اعة ال ل

«دعما للفالحني الصغار الذين تضرروا من عاصفة «البرد» التي 
وقعت يوم 6 يونيو املاضي في بعض مناطق جهة فاس - مكناس، 
تم إطالق عمليات للمعالجة الصحية النباتية لزراعة الخضروات 
اإلقليمي  للمدير  تصريح  يفيد     » الحاجب  إقليم  مستوى  على 
للفالحة، الفتا إلى أنه  «في عني تاوجدات، يشتغل عمال على قدم 
وساق من أجل إنقاذ زراعة البصل في اإلقليم، التي تعرضت ألضرار 
املديرية  مصالح  من  بدعم  أخرى،  مزروعات  غرار  على  العاصفة 
أن العملية تندرج في إطار التدابير الفورية  مضيفا «  االقليمية « 
والهيكلية التي اتخذتها وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 
الصغار  الفالحني  مساعدة  أجل  من  والغابات  واملياه  القروية 
املتضررين»، مشيرا «  إلى  أن عمليات املعالجة النباتية الصحية 
هي مرحلة أولى «في أفق مباشرة قطاعات أخرى  لزراعة البصل» 

كالزيتون في غضون شهر».
حدد  كمي  تقدير  آخر  «فإن  الفالحة،  وزارة  معطيات  وحسب 
أقاليم   8 إلى  تنتمي  جماعة   31 في  بالعاصفة  املتضررة  املنطقة 
صفرو  يعقوب،  موالي  مكناس،  إفران،  فاس،  الحاجب،  (بوملان، 
وتازة) بمساحة تناهز 19 ألفا و 665 هكتارا»، علما بأن الوزارة 
الوصية - على إثر عاصفة البرد -  «كانت قد قررت اتخاذ  تدابير 

فورية للتخفيف من وقع اآلفة وأخرى هيكلية».
تعرضت  التي  األشجار  تعويض  الفورية  التدابير  و»تشمل 
الفالحني  على  شتالت  توزيع  خالل  من  الكسر  أو  لالقتالع 
ومعالجة املزروعات وتوظيف املواد  املتضررين (100 ألف شتلة) 
املضادة لألمراض الطفيلية والحشرات ، وعلى املستوى الهيكلي، 
العمل على  تقوية وتوسيع شبكة املولدات املضادة للبرد ومراجعة 

عروض التأمني متعدد املخاطر» تخلص املصادر ذاتها.

    حميد بنواحمان

للنفوذ  التابع    ، العيايدة  دوار  إن سكان   »
ينتظرون  احريز،  اوالد  الساحل  لجماعة  الترابي 
مقلع  مخلفات  مع  اليومية  ملعاناتهم  حد  وضع 
مجاور»، و»قد سبق أن خاضوا وقفات احتجاجية 
تخللتها حوارات مع بعض املسؤولني،  كل حسب 
اختصاصه ، لم تسفر، لألسف ، عن أية حلول ...»  
تنفيذ   عدم  أسباب  املتضررون    عن  يتساءل  و» 
التي مر  اإلقليمية  اللجنة  التوصيات الصادرة عن 
عليها حوالي أربع سنوات،  بخصوص  وضع حد 
إنها   ...  » املقلع   استغالل  عن  الناجمة  لألضرار 
األسبوع  بحر   ، الجريدة  نشرته  مقال  خالصة 
أن  سبق  واقع»  «استمرار  على  يؤشر   ، املنصرم 
ب  املنشغل  اعتقد  ذات صلة  قوانني   على  صودق 
، حينها ، أن ترجمتها امليدانية  «أحوال املجتمع» 
مؤشرا   ، المحالة   ، وستشكل  وشيكا  أمرا  باتت 
تئن  التي  املعضالت  إحدى  مع  جديد  تعاط   على 
تحت وطأتها ساكنة العديد من املناطق على امتداد 

جغرافية البالد.
فقد سبق أن تمت املصادقة على مشروع مرسوم 
13- رقم  املقالع  قانون  مقتضيات  بتطبيق  يتعلق 
الظهير  محل  ليحل   ،2015 سنة  الصادر   27
 ،«...1914 لسنة  يعود  الذي  الرمال  لقطاع  املنظم 
تنظيم وعقلنة االستغالل، ومحاربة  وذلك بهدف « 
واألضرار  العشوائي،  االستغالل  أشكال  مختلف 
وبصحة  بالبيئة  املقالع  من  العديد  تلحقها  التي 

السكان، في خرق ملقتضيات القانون». 
استمرار  للحيلولة  دون  أتى    تشريع  جديد  

 ، املقالع  مستغلي  بعض  قبل  من  معيب»  «تدبير 
إلى   ليتحول  إلى املحاكم،  ه   والذي وصلت أصدا
بشكل  القانون  ب»إعمال  رافعوها  يطالب  قضايا 

عادل ومنصف «. 
الجمعيات  إلحدى  سبق   ، ذاته  السياق  وفي    
إلى  أشار  تقريرا   أنجزت  أن   ، بأكادير  البيئية 
بأسلوب  استغاللها  يتم  بالجهة   مقالع   «أن  
البيئة  «بحماية  الخاص  القانون  مع   » يتنافى 
أن   » ذلك  تداعيات  ومن   ،» املستدامة  والتنمية 
خصوصا   ، والوحيش  واملاء  النباتي  الغطاء 
، أصبح  الغابوي ألشجار األركان باملنطقة  القطاع 
بعضه يعاني من  التدهور املستمر... بسبب تطاير 
االهتزازات  الغبار األبيض الكلسي»، دون إغفال « 
أكبر قدر  املتفجرات املستعملة لكسر  التي تخلفها 
ممكن من الصخور جراء استخدام وقود الغازوال 
 » في  البني  األثر  لها  كان  والتي   ،» والديناميت 

نضوب املياه الجوفية واملطفيات».

إن استمرار « صرخات» السكان املجاورين لهذا 
الترابية  أو تلك  املقلع أو ذاك، في هذه الجماعة  
احتجاجية   وقفة  لبوس  أحيانا  ترتدي  والتي     ،
املحلي  للشأن  املتتبع  تجعل   ، اعتصام  تنظيم  أو 
ل بشأن «إصرار» البعض على  يطرح أكثر من تسا
التعامل مع النصوص القانونية ذات الصلة وكأنها  
«مجرد وثائق» ال تتجاوز نجاعتها املجال النظري ، 
أما  «الواقع العملي والتطبيقي»  فتحكمه «قوانني 
« ذات مرجعية «خاصة» ال يفقه كنهها عامة الناس؟ 
استنتاج تسنده قراءة أولية لبعض ما تضمنه 
«قانون املقالع الجديد «، والذي نص على « إحدا 
تكون مهمتها «معاينة املخالفات  شرطة للمقالع،»  
ومراقبة الكميات املستخرجة، واآلليات املستعملة» 
، مشددا على اتخاذ  تدابير و فرض غرامات مالية، 
الصادرة  بالتعليمات  املستغل  تقيد  «في حال عدم 
عن اإلدارة أو خرق الضوابط واملواصفات املقررة» 

 .

لقد شدد املشرع على كل هذه  التدابير من أجل 
درء املخاطر أو   » بلو غاية  محددة تتمثل  في  
وصحتهم  الجوار  سكان  تهدد  قد  التي  املضار 
والسالمة العامة والفالحة ومنابع املياه والبيئة». 
بعض  «أجندة»  و  تتوافق  ال  أنها  يبدو   غاية، 
هم  ال  الذين    ، وغيرها  األحجار  مقالع   مستغلي 
لهم سوى تحقيق املكاسب املادية ، حتى ولو كان 
ذلك  على حساب  صحة السكان  وإلحاق الضرر 
بمصادر عيشهم ، تعلق األمر بأراض خصبة تفقد 
صالحيتها  الزراعية لألبد، أو منابع  مياه باطنية  
 ، عقود  طيلة  وماشيتهم  األهالي  ظمأ   روت  طاملا 
وذلك تماديا في تكريس «االستغالل غير املراقب «  
الذي جاءت مضامني القانون رقم 13 27-  للقطع 
بهذا   ، اعتبر  حيث  نهائي،  بشكل  تمظهراته  مع 
االقتصادي  للمجلس  استشاري  رأي   ، الخصوص 
عليه  املصادقة  تمت    ، والبيئي  واالجتماعي 
واألربعني  الرابعة  العادية  الدورة  خالل  باإلجماع 
للجمعية العامة للمجلس املنعقدة بتاريخ 27 نونبر 
فرصة سانحة من أجل   » الجديد  2014،  القانون 
وربط  والشفافية،  الجيدة  الحكامة  مبادئ  إرساء 
وذلك  املستدامة،  والتنمية  باملحاسبة،  املسؤولية 

انسجاما مع الدستور الجديد» .
إنها خالصة  ال تحتاج إلى تأويل عنوانها األكبر 
ال  املستدامة  التنمية  مخططات  أهداف  تحقيق  أن 
على قاطني جوار املقالع  بهذه  يعني «التضييق» 
ال  محن  إلى  يومياتهم  تحويل  أو  تلك،  أو  املنطقة 
«تشجيع  مبرر  تحت    ، األوجه  متعددة  متناهية 
احترام  على   حرص  هو  بقدرما   ،  » االستثمار 
«التفاف  أي  عن  بعيدا  التحمالت،  كناش  منطوق 

«غالبا ما تنجم عنه عواقب وخيمة ؟

ا     م  ل    ا  ر  م   ر

نبي ب�شا  و ال ا د  ال   وا  نة  شا ا  شر
ي وا البي ة وال شحة العا د ال د مرا  ش ا

شو شمة  ظافة ب�شاط عا ملة   

 في إطار إعطاء االنطالقة ملوسم االصطياف «أكادير 2020»، انخرط،  األحد املنصرم  
5 يوليوز 2020  ، عدد من املتطوعني املغاربة واألجانب ،  في حملة نظافة شملت 

شاط عاصمة سوس ، ومياه املحيط.    
واملجلس  ماسة  سوس  جهة  والية  طرف  من  ،املنظمة  الحملة  هذه  و»تستهدف 
جيت  لرياضة  املغربية  والجمعية   ، للسياحة  الجهوي  واملجلس  ألكادير،  الجماعي 
سكي بأكادير، الدفع باملصطافني وتحسيسيهم بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، 
والعمل على توفير أفضل الظروف الستقبال املصطافني» تقول مصادر منظمة للحملة 
، الفتة إلى  أن» هذه املبادرة،  همت  مساحة كبيرة من الشاط تمتد من مبنى «مارينا 
من  املحيط  مياه  تطهير  العملية  كما شملت   ، للشاط السابع  املدخل  حتى  أكادير» 

النفايات املترسبة، وهي املهمة التي تكفل بها نخبة من الغواصني».
 وحسب مصدر جماعي  فإن» هذه الحملة تتوخى، أيضا ،  حماية البيئة الشاطئية 
املصطافني  تحسيس  عن  فضال  البالستيكية،  منها  السيما  النفايات  من  والبحرية 
للمجاالت  بالنسبة  الشأن  وكذلك   ، الشاط نظافة  على  الحفاظ  بضرورة  والزوار 
ستنظم في شواط أخرى  إلى أن حمالت مماثلة»   الخضراء املحيطة به»، مشيرا 

مجاورة « .
ولإلشارة ، فإن «هذه الحملة التي جرت وفق اإلجراءات السارية للحد من انتشار 
املاء  تحت  للصيد  البحر  محبي  جمعية  مع  بتعاون  نظمت   ،«19 «كوفيد  فيروس 
الشباب  املغرب  رواد  ونادي  للمسعفني،  اإلفريقية  واملنظمة  البيئة،  على  واملحافظة 
بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية التابعة لجامعة ابن زهرـ  أكادير»  .

افيالل   عة   ة د وليو ب ة  ف دو    

ا  ا بل اف
فجر مبارك

رفع رئيس مجلس جهة درعة 
كما  أخرى،  مرة   ، تافياللت    -
دورة   ، سالفة  مرات  حال   هو 
يوليوز 2020 ، من  مكتب خارج 
قاعة االجتماع الفسيحة باملركب 
الثقافي أوالد الحاج بالرشيدية،  
دون  للصوت   مكبر  عبر  وذلك 

ولوج القاعة   ؟
رفع  قرار  الرئيس  وأرجع 
«عدم  إلى  الدورة   جلسة 
احترام قواعد السالمة الصحية 
التي  و  الدولة  املطبقة من طرف 
ألي  «دفعا  وذلك    ، بها»  أخذنا 
مسؤولية قد تنشأعن خرق هذه 
مسؤول  كل  طرف  من  القواعد  
عن هذا الخرق وحتى ال يتحمل 

املجلس برمته أي نتيجة ال قدر ا «.
وحسب متتبعني للشأن العام باملنطقة،  فإن  من 
أسباب  رفع  الدورة « حفاظ املعارضة على أغلبيتها 
العددية التي وصلت منذ دورة يوليوز للسنة املاضية 
إلى حدود اليوم  الى 24 مستشارا من أصل 45 «، 
الفتني إلى «جلوس  مجموعة من نواب الرئيس في 
 ، االجتماعي  للتباعد  احترام  في  باملنصة   أماكنهم 
وهو ما لم يعتبره الرئيس كذلك ، باإلضافة إلى أنه  

املوجهة  االستدعاءات  في  كنواب  صفاتهم  يذكر  لم 
إليهم  لحضور الدورة «؟  

وقد ورد في كلمة الرئيس  «أنه رفع الدورة بسبب 
الجهة  والي  مع  تشاور  في  الصحية  السالمة  غياب 
لم يتسن لإلعالميني  أنه  إال   .  » الذي تابع أطوارها 
الوقوف على حقيقة موقف السلطات من رفع الدورة 
دامت  ما  املعنية  الجهة  تدخل  أو  غياب تصريح  في 

الدورة قد رفعت عن بعد ؟ 

م  ال ال   ال  

و لمي   واد  حو   اط  ة في  او ا بن�ش  ش د ا
«تسير األشغال بمحور جهة كلميم واد نون 
العيون   – تزنيت  السريع  الطريق  مشروع  من 
تصريح  يفيد  مطرد»  بشكل  كلم)   340 (نحو 
لرئيس قسم األشغال بالقسم الشمالي باملديرية 
بني  واحد  رقم  الوطنية  الطريق  لتهيئة  املؤقتة 
املحور،  هذا   » أن  إلى  الفتا  والداخلة،  تيزنيت 
 ، (طانطان)  املمتد من تزنيت الى الواد الواعر 
تصل تكلفة إنجازه إلى 4 ماليير درهم، ويتشكل 
من تسعة مقاطع تشتمل على 13 منشأة فنية».

فإن املقطع األول من   ووفق املصدر نفسه « 
هذا املحور واملمتد من تزنيت الى سيدي إفني 
41 في  به  بلغت نسبة تقدم األشغال  (37 كلم) 
املائة، ووصلت نسبة األشغال في املقطع الثاني 
كلم   39) أندجا  الى  بونعمان  املمتد من سيدي 
تقريبا) 10 في املائة، وباملقطع الثالث من أندجا 
الى املدخل الجنوبي لكلميم (تقريبا 8 ر 38 كلم 
من  املمتد  الرابع  باملقطع  .أما  املائة  في   13  (
6ر  (نحو  زرويلة  الى  لكلميم  الجنوبي  املدخل 
22 كلم ) فبلغت  نسبة تقدم األشغال به 92 في 

زرويلة  من  املمتد  الخامس  باملقطع  و    ، املائة 
ولم  املائة،  في   16 بلغت  فقل  أومليل  إلى راس 
بني  السادس  باملقطع  األشغال  نسبة  تتجاوز 

راس أوليل ووادي درعة (45 كلم) 8 باملائة» .
ملدينة  الجنوبي  املدخل  الى  درعة  واد  و»من 
،   فإن نسبة  كمقطع سابع  47 كلم)   ) الوطية 
ذلك   في  بما  باملائة   18 الى  وصلت  األشغال   

بلغت  كما   ، طانطان  ملدينة  املداري  الطريق 
نسبة تقدم األشغال باملقطع الرابط بني املدخل 
الجنوبي للوطية الى وادي الشبيكة ( 32 كلم ) 
10 في املائة .وباملقطع األخير الذي يدخل ضمن 
اختصاص القسم الشمالي من الطريق السريع 
شبيكة  واد  بني  يربط  والذي  العيون   – تزنيت 
والواد الواعر ( 32 كلم ) فبلغت نسبة األشغال 

به 8 باملائة» يضيف نفس املسؤول، مشيرا إلى 
ت الفنية املتعلقة بمحور  أنه « بخصوص املنش
تم   فقد  منشأة)،   13) الواعر  الواد   – تزنيت 
إحداهما  تثنيتهما)،  انتظار  (في  اثنتني  إنجاز 
 1084 الكيلومترية  بالنقطة  صياد  وادي  على 
والثانية على  (واحد)   1 رقم  الوطنية  بالطريق 

وادي درعة بالنقطة الكيلومترية 1187 «.
يندرج  الذي  املشروع،  هذا  فإن  ولالشارة 
لألقاليم  الجديد  التنموي  البرنامج  إطار  في 
الوطنية  الطريق  تثنية  يهم  للمملكة،  الجنوبية 
طول  على  والعيون  تزنيت  بني  الرابط   1 رقم 
555 كلم، وتعزيز وتوسيع الطريق إلى 9 أمتار 
بني العيون والداخلة على طول 500 كلم بتكلفة 
إجمالية تبلغ حوالي 10 ماليير درهم. وسيمكن 
إنجاز هذا املشروع من تقليص مدة وكلفة التنقل 
وتحسني سيولة حركة السير ومستوى الخدمة 
نقل  حركة  سيسهل  كما  الطرقية،  والسالمة 
واملراكز  للمملكة  الجنوبية  املدن  بني  البضائع 

الرئيسية لإلنتاج والتوزيع .

قطاع املقالع..  مجهود قانوني لتنظيم االستغالل يصر البعض على إفراغه  من محتواه ؟



محمد أديب السالوي

 - 1 -
للم  قراءتنا  أن يمتد في  ى يمكن  الر االختالف في 
التشكيلي باملغرب الراهن، وإلى مساحة أكبر عندما نريد 
 ، الترا على  اشتغلوا  الذين  الفنانني  أعمال  نخضع  أن 
من خالل فطريتهم الذاتية، التي جعلتهم يحتلون مراكز 

مختلفة ومتباينة في الحركة التشكيلية املغربية.
اإلدريسي/  أحمد  موالي  الودغيري/  أحمد  موالي  إن   
موالي علي العلوي وغيرهم كثير، يلتقون  فاطمة حسن/ 
ولوحداته الهندسية على   … يتهم الشاملة للترا في ر
ذلك  مع  ولكنهم  ”الفطرية“،  هذه  خالل  من  الخصوص، 
يختلفون بقوة في قراءتهم الذاتية لهويته الثقافية. وعلى 
أن هذا االختالف، شديد للغاية، وبني الغاية، سواء على 
التنظير  نطاق  على  أو  والتعامل،  االستيعاب  مستوى 
ظاهرة  يعتبر  خاصة،  نظر  وجهة  من  فإنه  اإلبداعي، 
صحية، تضع هذا الترا بكل إشكاالته ومواصفاته، محل 
في مختلف  املغربية  التشكيلية  الحركة  أعالم  بني  حوار 
أجيالها/  لكل  وبالنسبة  والثقافية،  الفنية  توجهاتها 
، ميدانا  الترا شبابها، وروادها األول، وتجعل من هذا 
مركزية  قضية  باعتباره  واالستقصاء  للبحث  فسيحا 

وأساسية في حركة الفكر التشكيلي املعاصر.
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تستوقفنا  املغربي،  البيئي  الترا  مستوى  على 
األجيال  ملختلف  ينتمون  لفنانني  ومعبرة  هامة  نماذج 
واملدارس واالتجاهات التشكيلية، نذكر من بينهم محمد 
موالي  طالل/  الشعيبية  حسن/  فاطمة  الرباطي/  علي 
محمد  املكي مغارة/  الودغيري/  فاطمة  الودغيري/  احمد 
محمد  العلوي/  احمد  موالي  الرايس/  محمد  اللساني/ 
السرغيني وغيرهم كثير من الذين اشتغلوا على الترا 
من  العديد  أعمالهم  التقطت  والذين  املغربي،  البيئي 
الرموز التراثية باملدن/ القرى/ القالع/ القصور/ األسواق/ 

التي  العريقة،  االجتماعية  التقاليد  إلى  الحارات، إضافة 
في  األقاليم والجهات،  املغربية في مختلف  البيئة  تطبع 
سبيل إبراز الهوية الثقافية والحضارية، بعيدا عن مالمح 
التشويش التي تعرضت لها هذه البيئة، خالل التغيرات 
االستعمارية خالل  اإلدارة  يد  التي عرفتها على  الطارئة 

القرن املاضي. 
الفنانني،  هؤالء  أعمال  سجلته  الذي  امليرا  أن  ومع 
حضارية/  ثروة  مجموعه  في  ويشكل  وهائل  ضخم 
حدود  تتجاوز  لم  غالبيته  فإن  هامة،  فكرية  تاريخية/ 
الفنية/  القيم  عن  شموليا  مشهدا  أمامنا  لتضع  الزمان، 

الجمالية لهذا الترا وخصائصه ومعطياته. 
البيئي  الترا  أن  إلى  اإلشارة  من  هنا  بأس  وال 
أرادنا  ما  وإذا  باملغرب،  املتواصل  الفني  الحضاري/ 
نهاية  في  سنجدها  الجمالية،  الفنية/  خصائصه  حصر 
التكتل/  التوحد/  الخارجية:  املظاهر  ترتكز على  املطاف، 
املبدعني  أن  أخرى،  وجهة  من  يعني  ما  وهو  التداخل، 
الذين استهوتهم مظاهر هذا الترا في العاملني الحضري 
خصائصه  عن  صفحا  ضربوا  قد  باملغرب،  والقروي 
التي يزخر بها، وهو ما  العديدة  الفنون  الداخلية، وعن 
يجعلنا نؤكد مرة أخرى، على ضرورة تعميق البحث في 
والرموز  واألشكال  األلوان  املتعدد  البيئي  تراثنا  أغوار 

بالعاملني الحضري والقروي باملغرب العتيق. 
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ووحداته،  بأسواقه  البيئي  الترا  عن  بعيدا  ليس 
املرتبطة  اإلبداعية  النماذج  املجال،  هذا  في  تستوقفنا 
محمد التومي/  بالفرس والفروسية، عند حسن الكالوي/ 

عبد اللطيف الزين/ العربي بلقاضي، حيث يظهر الجواد 
بالترا  األصيل  لالرتباط  ممثال  أصالته،  عن  معبرا 
وغيرهم  الفنانني  هؤالء  أعمال  حاولت  إذ  الوطني، 
ترمز  والتزال  كانت  التي  الفروسية  صفات  إبراز  كثير، 
والصبر  والشجاعة  الشهامة  إلى  املغربية،  البيئة  في 
والتنافس الشريف في طلب الخير واملجد، مستفيدة في 
األمازيغي القديم  ذلك من قراءتها لديوان الشعر العربي/ 
واملعاصر، الذي يتبارى في وصف الفرس والفروسية إلى 

حد اإليداع. 
املغاربة  الفنانني  من  العديد  وصف  جاء  وقد 
املغربية  البيئة  شروط  من  انطالقا  والفروسية،  للفرس 
أحاسيسهم  والتهاب  وهج شعورهم  ومن  ومواصفاتها، 
االجتماعية. املغرب  حياة  في  ومكانتها  الفروسية  بقيم 
العديد  تستوقفنا  نفسها،  املغربية  البيئة  عمق  ومن 
الفرس  جانب  إلى  سجلت  التي  اإلبداعية  األعمال  من 
والفروسية، حفالت «التبوريدة» التي تنتمي إلى سلسلة 
التقاليد الشعبية املغربية، وهي حفالت تحتضن إضافة 
مع  ”البارود“/  طلقات  مع  والفرسان  الجياد  تعامل  إلى 
باستمرار حدثا  تشكل  التي  أحيدوس  ورقصات  أهازيج 
الفنون  مفاهيم  إثراء  في  أدوره  لعب  هاما  احتفاليا 
على  كما  املعرفي  املستوى  على  وتطورها  الشعبية 
املستوى التشكيلي، إذ تؤكد العديد من هذه النماذج، التي 
الحركة/  إن  املغربية،  التشكيلية  املجموعات  بها  تزخر 
الكامنة  الطاقة  هي  تزال  وال  كانت  اإليقاعات،  الرموز/ 
شكلت/  والتي  الفنانني،  من  العديد  تحرك  حركت/  التي 
بالجسد  التاريخ  تحكي  التي  الجماعية،  ذاكرتهم  تشكل 
والرمز والحركة والنغم.فمن خالل نماذج حسن الكالوي، 
الذي يسيطر  االنطباعي  الحكي  فعل  نكتشف  أن  يمكننا 
على رموز ”التبوريدة“ والذي يقدم خطابا بصريا مغايرا 
، يتعانق فيها  للمعتاد، يمارس طقوسا موغلة في الترا

اللون والحركة واإليقاع والرموز مرة واحدة. 
إلى  فتتجه  التومي،  محمد  الشاب  الفنان  نماذج  أما 
إخضاع  إلى  تسعى  إذ  مغايرة،  تشكيلية  معالجات 
املبدعة  حركاتها  لتنوب  التدوين،  إلى  الخيل  مهارات 
بني  سائدة  من سلطة  الرمز  في  بما  وتبوح  الحكي،  عن 
معينا  خطابا  لنفسها  تدعي  أن  دون  وفارسه،  الفارس 
واضح  االختالف  أن  وعلى  معينا.  مدرسيا  توجها  أو 
بني النماذج الفنية التي اهتمت بالفرس والفروسية في 
كما  والتنفيذ،  املعالجة  مستوى  على  املغربي،  التشكيل 
مستوى  على  فإنها  الجمالي،   الخطاب  مستوى  على 
تربط  إذ  الجمالية،  اها  ر في  مضمونيا  تتوحد  آخر 
وبالتقاليد  الجماعية،  باملشاركة  وحفالتها  «التبوريدة» 
في  كانت  وإن  والثقافية،  االجتماعية  وألوانها  القبلية 
التي تعيد ترا  بعضها تخلو من الصنعة االستيتيكية 

«التبوريدة» إلى مجاله الثقافي والحضاري. 
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االشتراكي
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االتحاد االشتراكي

النفسي  والدعم  االستماع  خلية  لتجربة  يوثق  ثانيا  كتابا  طفيل  ابن  جامعة  أصدرت 
التي أنشأتها  بمبادرة علمية وإنسانية من فريق مسلك علم النفس بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية. ويمثل إصدار هذا الكتاب استجابة لحاجة مجتمعية ملحة، في هذه الظرفية 
االستثنائية املتمثلة في : جائحة كوفيد 19، وتعبيرا عن االحساس باملسؤولية الذي تحلى 
النفسيني  واملساعدة  الدعم  تقديم  في  الطوعي  وانخراطهم  الكلية  أساتذة وأستاذات  به 
في مواجهتهم للتداعيات  للمواطنني واملواطنات وللمهنيني(خصوصا في مجال الصحة) 
النفسية للجائحة.كما يأتي هذا االصدار، الذي يوثق لتجربة علمية وإنسانية فريدة، من 
محيطها  مع  إلقامتها  جاهدة  طفيل  ابن  جامعة  تسعى  التي  العالقات  عمق  تأكيد  أجل 

السوسيو-اقتصادي القريب: مدينة القنيطرة ومنطقة الغرب عموما.
يتضمن الكتاب، الذي قام بتنسيق أعماله األستاذين فوزي بوخريص وعائشة زياني، 
كلمة لعميد كلية اآلداب، وتسع مساهمات لباحثني في حقل علم النفس باملغرب، من آفاق 
جامعية مختلفة، آمنوا بفكرة إنشاء خلية لالستماع والدعم النفسي بكلية اآلداب والعلوم 
والدعم  باالستماع   - نظيره  قل  بحماس   - فيها  وانخرطوا  طفيل،  جامعةابن  االنسانية، 

واالستشارة واملواكبة، واملساندة والتشجيع.
كيفيات حضور  و  أشكال  الكتاب  مساهمات  أولى  في  حدية  الباحث مصطفى  يرصد 
أو  االسئلة  أهم  جرد  خالل  من  االجتماعي.  التواصل  منصات  «في   19 كوفيد  «جائحة 
الت  التي تم التعبير عنها من قبل مختلف األفراد والجماعات عبر مختلف املنصات  التسا
تمثل املرض، العنف ضد املرأة، معاملة  التواصلية، طيلة مدة الحجر الصحي من قبيل: 
األطفال،قضايا  العوملة و ما يرتبط بها من أزمات في املنظومة االقتصادية و املالية العاملية 
و العالقة بني الدول، فيما عرضت الباحثة عائشة زياني في مقالها تجربة خلية االستماع 
والدعم النفسي عن بعد، باعتبارها واحدة من االستجابات الواعية واإلنسانية التي أقدم 
عليها أساتذة علم النفس بالجامعة املغربية ملواجهة الواقع الوبائي املستجد. وتتوخى 
مساهمة الباحثة، رصد تجربة الخلية منذ لحظات التأسيس والتفعيل الى التطلعات، من 
خالل تتبع مسارها ومناقشة أهدافها ومطامحها وسبل تطويرها في املراحل املستقبلية، 
لالستماع  آلية  نفسه،  الوقت  في  شكلت  إنها  حيث  من  التجربة،  هذه  أهمية  إبراز  مع 

للمعاناة وللدعم النفسي لساكنة منطقة الغرب، ال سيما األشخاص في وضعية هشة.
كرونا،  جائحة  أيام  بعد  عن  النفسي  للدعم  لجأت  التي  الحاالت  استقراء  خالل  ومن 
تناولت الباحثة خديجة وادي موضوع االضطراب النفسي  و العقلي و دوره في ظهور 

القلق الزائد....
وفي نفس سياق رصد التداعيات النفسية للجائحة،انصبت مساهمة الباحث عليوي 
من خالل  وحدوده،  مقتضياته  «و  بعد  عن  النفسي  «التدخل  موضوع  على  العزيز،  عبد 
دراسة نماذج من الحاالت التي تم التكفل بها من طرف فريق خلية الدعم النفسي(حالة 

رهاب كورونا- حالة التوحد...الخ).
املقاربة  وفق  تصورا    ، مساهمته  في  شكوح،  نبيل  الباحث  اقترح  الصدد  هذا  وفي 
املعرفية لبناء  بروتوكول عملي للدعم النفسي عن بعد لفائدة األشخاص الذين يعانون من 
اضطرابات القلق، التي اعتبرت،  كما أثبتت عدة دراسات إحصائية، االضطرابات األكثر 

انتشارا في  زمن جائحة»كوفيد 19». 
من جهته قدم الباحث زكريا بدري مساهمة موسومة ب»االكتئاب وتدبير االنفعاالت: 
تدبير انفعال الحزن نموذجا»، قام فيها بدراسة انفعااللحزن و الكشف عن االستراتيجيات 
في  أفرفار،  عائشة  الباحثة  تناولت  االنفعال،فيما  هذا  لتدبير  املكتئب  يوظفها  التي 

اقتناعا منها  مساهمتها،  «استراتيجيات الضبط االنفعالي في زمن جائحة كوفيد 19» 
األطفال،  األشخاص، خصوصا  بعض  لدى  نفسية  الصحي سبب ضغوطات  الحجر  بأن 

واملسنني، و ذوي االحتياجات الخاصة...الخ.
باضطرابات    19  - كوفيد  امريزيق»عالقة  جائحة  كريمة  الباحثة  قاربت  من جانبها، 
القلق»، ليس القلق العادي واملفيد، ذي القيمة التكيفية، والذي يجهز ويثير الكائن الحي 
نحو االستجابة السريعة، و نحو القيام  بردود أفعال آنية تجاه املثيرات الخطرة املهددة 

لوجوده،وإنما القلق املرضي غير التكيفي والذي يؤثر سلبا على حياة الفرد
 الكتاب تضمن أيضا مساهمات لكل من الباحثة فدوى نيد عبد ا  بعنوان»النوموفوبيا» 
كما يتضمن ملحقا ، يشمل عينة من القصاصات اإلعالمية، املنشورة في عدد من املنابر 
النفسي  والدعم  االستماع  خلية  تأسيس  واكبت  التي  وااللكترونية،  املكتوبة  اإلعالمية، 

بكلية اآلداب والعلوم االنسانية-جامعةابن طفيل وتتبعت تجربة اشتغالها... 
تتميز مقاالت الكتاب، التي تزاوج بني النظرية والتطبيق،بالتنوع وبالغنى على مستوى 
عبرت  جميعا  لكنها  إليها.  املتوصل  والنتائج  املعتمدة،  واملقاربات  املطروقة،  املواضيع 
عن الرغبة القوية في تطوير تجربة االستماع والدعم النفسي ، من خالل تجويد أدوات 
وتقنيات التدخل النفسي عن بعد وبناء نماذج نظرية وامبريقية مالئمة لها، لكن أيضا من 
خالل توفير الشروط املادية والقانونية واملؤسساتية الكفيلة بالنهوض بممارسة وتنظيم 
التدخل النفسي،  لالستجابة للحاجة الدائمة واملزدوجة إلى خدمات خلية الدعم النفسي:

الحاجة الداخلية إليها بجامعة ابن طفيل من أجل تقديم خدمات االستماع واالستشارة 
والدعم النفسي لساكنة طالبية هائلة وساكنة مهنية  مهمة...

الحاجة الخارجية  من أجل تقديم املساعدة والدعم النفسيني ملختلف شرائح ساكنة 
ذات  واملشاكل  االضطرابات  كل  بل  كورونا،  جائحة  تداعيات  فقط  ليس  ملواجهة  الغرب، 

الطبيعة النفسية(االنتحار، إدمان الشباب، التطرف...إلخ)

جامعة ابن طفيل تصدر كتابا جماعيا ثانيا حول جائحة كوفيد 19:

ائحة �شي ع بعد   ا ل الن د ال

اشتغل العديد من 
التشكيليين من مختلف 

اLجيال والمدارس 
واالتجاهات التشكيلية، 

على التراث البيئي 
المغربي، والتقطت 

أعمالهم العديد من 
الرموز التراثية بالمدن 
في سبيل إبراز الهوية 
الثقافية والحضارية، 

بعيدا عن مالمح 
التشويش التي تعرضت 

لها هذه البيئة، خالل 

يلي �ش نا ال ا إبداعية ل ي ا ال
والشباب  الثقافة  وزارة  مددت   
إيداع  آجال  الثقافة  قطاع   - والرياضة 
الدعم  من  لالستفادة  الترشيح  طلبات 
النشر  لقطاع  املخصص  االستثنائي 

والكتاب إلى غاية يوم الجمعة املقبل.
موقعها  على  الوزارة  وأوضحت 
عموم  علم  إلى  «تنهي  أنها  اإللكتروني 
مجال  في  املشاريع  وحاملي  املثقفني 
آجال  تمديد  تقرر  أنه  والكتاب،  النشر 
من  لالستفادة  الترشيح  طلبات  إيداع 
الدعم االستثنائي املخصص لقطاع النشر 
والكتاب إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 

.«2020
وكان وزير الثقافة والشباب والرياضة، 
يونيو   14 يوم  أعلن  الفردوس،  عثمان 
من  ال17  من  ابتداء  سيتم  أنه  املنصرم 
دعم  عروض  طلب  إطالق  ذاته  الشهر 
ب  يقدر  بغالف  والكتاب  النشر  مشاريع 

11 مليون درهم.
وأوضح الوزير أن هذه املشاريع تشمل مجاالت اقتناء الكتب من املكتبات والناشرين 
(الورقية  الثقافية  العمومية، وإصدار ونشر املجالت  املكتبات والخزانات  لتوزيعها على 
واإللكترونية)، والتحسيس بأهمية القراءة، ومشاركة املؤلفني املغاربة في إقامات املؤلفني 

وفي املعارض الدولية للكتاب.

املغربية  التشكيلية  الفنانة  تشارك 
رشيدة الجوهري في ملتقى لندن الدولي 
فنان  أفضل  الختيار  التشكيلي  للفن 
2019- لعام  العالم  في  عربي  تشكيلي 
لعمل  تقديمها  خالل  من  وذلك   ،  2020
عمل  أفضل  ملسابقة  الفنية  أعمالها  من 
رائعة  لوحة  عن  عبارة  وهو  تشكيلي، 
طقوس  بها  الجوهري  أنامل  أبدعتها 

الشاي على الطريقة املغربية.
وقالت التشكيلية رشيدة الجوهري إن 
للفن  الدولي  لندن  ملتقى  في  مشاركتها 
التشكيلي لهذه السنة، ستتيح لها فرصة 
املنافسة على لقب أفضل فنانة تشكيلية 
 ،2020  2019- لعام  العالم  في  عربية 
فريدة  يعتبر تظاهرة  امللتقى  بأن  منوهة 
التجارب  على  تنفتح  التشكيلي  للفن 
الفنية وتبادل الثقافات، كما يجمع نخبة 
العالم،  أو  العربي  الوطن  على مستوى  املعاصر، سواء  التشكيلي  الفن  مبدعي  أهم  من 
مما يتيح املجال للتعرف على فنانني متميزين أثروا بأعمالهم املتميزة املشهد التشكيلي 

العربي والعاملي.
وأشارت الجوهري إلى أن ملتقى لندن الدولي للفن التشكيلي يساهم في إلقاء الضوء 
على الفنانني التشكيليني املشاركني، حيث يحظى بمواكبة إعالمية من قبل جميع وسائل 
لتقييم  والخبراء  الفنانني  من  فريق  بمشاركة  يتميز  أنه  إلى  باإلضافة  العاملية،  اإلعالم 
تعتبر  الدولي  لندن  ملتقى  للمغرب في  أن مشاركتها كممثلة  التشكيلية، مؤكدة  األعمال 
في ذاتها إضافة مهمة وقوية لسيرتها الفنية وفرصة كذلك للتالقي والتواصل والتعرف 
على فنانني جدد متميزين يمتلكون قدرات فنية عالية من جميع دول العالم، الفتة إلى أنها 

صنفت ضمن الخمس األوائل كمرحلة أولية في هذه املسابقة الدولية.
وتقيم الفنانة التشكيلية املغربية رشيدة الجوهري بمدينة الدار البيضاء، حيث تعتبر 
ية ومشروع فني واضح  من األسماء املتألقة في عالم الفن التشكيلي املغربي، تشتغل بر
املعالم ودقيق التفاصيل، تطور طريقة عملها من الحسن إلى األحسن دون ملل وال تكرار 
على اعتبار قناعتها بالتجديد والتنوع، شاركت في العديد من املعارض الوطنية الجماعية 

وحازت على مجموعة من الجوائز والشواهد التقديرية .

 ، السالح»  «نقاش  الجديد  كتابه  في   
كيالي  ماجد  الفلسطيني  الكاتب  يخوض 
املثقفني  من  الكثير  عنه  ما سكت  في  بجرأة 
تناولهم  في  والفلسطينيني  العرب  والكتاب 
للكفاح الفلسطيني ضد االحتالل، كفاح ثقافي 
وسياسي مدعوم بكفاح ميداني عسكري، لكن 
تناولها  يقع  لم  الفلسطيني  الكفاح  مسيرة 
وتقويمه  مسارها  لتقييم  املطلوب  بالنقد 
للكفاح  أخرى  لسبل  والتأسيس  والتنظير 
ماجد  يقدم  االستعمار.هكذا  مظاهر  كل  ضد 
السالح…  ”نقاش  الجديد  كتابه  في  كيالي 
العسكرية  التجربة  إشكاليات  في  قراءة 
للتجربة  نقدية  مراجعة  الفلسطينية“، 
العسكرية الفلسطينية. وقد قّسم كيالي كتابه 
للتجربة  بالتنظير  بداية  أقسام:  إلى خمسة 
العسكرية الفلسطينية، وفيه يتناول قراءات 
الفصائل  لبعض  التأسيسية  لألدبيات 
في  فيبحث  الثاني  القسم  أما  الفلسطينية 

التها،. فيما يعمل في القسم الثالث املعنون بـ»البحث في بديهية الكفاح  مسارات التجربة وم
املسلح»، معوله في البحث في ما إذا كان العمل املسلح خيارا للشعب الفلسطيني، باعتبار 
أنه كان يتم التعامل مع هذه املقولة كبديهية غير قابلة للنقاش. وفي القسم الرابع يتطرق 
املبكرة واملختلفة. حاول  الحافظ ووجهة نظر كل منهما  إلياس مرقص وياسني  إلى  كيالي 
الكاتب إبراز تميز املفكرين السوريني عن الكثير من املفكرين العرب بنقد التجربة الفلسطينية 
وعفويتها. وجاء القسم الخامس أشبه بمراجعة نقدية حيث بحث في اإلحصائيات وحسابات 
الكلفة واملردود، وفيه يبلور املؤلف استخالصاته ونقده للتجربة العسكرية الفلسطينية.كما 
الت التراجيدية للظاهرة الفدائية“.  عزز موقفه النقدي بما جاء في الخاتمة التي عنونها بـ“امل
تدعم  الستينات،  أواخر  أصدرتها  قد  ”فتح“  حركة  كانت  مرجعية  بوثائق  كتابه  أرفق  وقد 

وجهة نظره وتبني كيف كانت حركة فتح تتعاطى مع البعد العسكري.
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حــوارات فكرية

ما ا  ظر با  شيد  ي ال  اب عربي  شو مد 

أجرى الحوار: أحمد كازى ، الزاهيد مصطفىمحمد شوقي الزين

را  ل ال
ع 

جعل منها ينبوعا في العطاء األنطولوجي والتفكير 
نسقا  فابتكر  والفني،  األدبي  واإلبداع  الفلسفي 
منسجما من املمارسات الخطابية والوقائع الفكرية. 
وجهه  من  التخّلص  إذن  هو  عربي  ابن  بفكر  األخذ 
املضاّد الذي عندما يعود إلى األصل فإنه يستنسخه 
بربرية.  دكتاتورية،  قهر،  عنف،  النماذج:  أبشع  في 
األصل  في  يفّجر  توّجه  التوّجهني:  بني  وشّتان 
السياقية  للقراءات والتأويالت  تبعا  ى  إمكانات ور
(كما فعل ابن عربي في زمانه وبأدوات فكره) وتوّجه 
يسجن األصل ويحتكره، يتحّد باسمه ويحّوله إلى 

سالح للتدمير والترهيب.

إلى  اليوم  اإلسالمية  التنظيمات  تسعى   p

الديني،  للنص  ووحيد  واحد  تأويل  وفرض  احتكار 
ابن  أما  والحصرية.  الظاهرية  يتها  ر من  انطالقا 

عربي، فيجعل النص الديني مفتوحا على إمكانيات 
وقراءات ذات بعد رمزي وإشاري يصعب على رجل 
الدين استيعاب هذه اإلمكانيات التي تؤسس لتدين 
كيف  املختلف.  اآلخر  مع  والحوار  املحبة  جوهره 
مع  للعالقة  الوجودي  التأسيس  هذا  إلى  تنظرون 

اآلخر في األفق األكبري؟
يبرزان  عنهما  تحدثت  اللذين  التوّجهني  إّن   n

نفسها:  اإلسالمية  املرجعية  إلى  مختلفتني  يتني  ر
تحتفي  باآلخر،  تلتقي  اآلفاق،  توّسع  ية  ر  1-
الجنس  في  املشترك  عن  تبحث  ألنها  باالختالف، 
التجنيس  هواجس  إلى  تستسلم  وال  البشري 
تتمّيز  اآلفاق،  تضّيق  ية  ر  2- والخصوصية 
بالخصوصية  مهووسة  شيء،  كل  في  اآلخر  عن 
شأن  هذا  عقيمة.  نرجسية  في  الذاتي  وبالتمركز 
على  تعّودت  التي  اإلسالمية  التنظيمات  من  العديد 

الهوية)  إلى  (نسبة  ماهوي وهووي  اجترار خطاب 
تيمية،  (ابن  النافذة  الشخصيات  بعض  أّسسته 
محمد بن عبد الوهاب، املودودي، حسن البنا، سّيد 
قطب، إلخ)، تتسّلح من ورائه وتتاجر به في أسواق 
منطق  إلى  بالتالي  تخضع  فهي  الرمزي.  التبادل 
مغلق، يميل إلى النظر نحو الداخل ال الخارج، منطق 
اآلخر  أو  العالم  يرى  وال  ذاته،  حول  يدور  نرجسي 
فقراءتها  واليقني.  الحقيقة  ال  مجاز،  أو  وهم  سوى 
للنص أو املرجعية اإلسالمية هي قراءة تنصبغ بهذه 
النظرة األحادية، التمركزية، النرجسية، االستعالئية، 
اإلقصائية، ألنها ال تبحث عن املشترك بني بني البشر 
التي  الخاصة  يتها  بر تنفرد  ولكن  ورموز،  قيم  من 
ذلك،  عكس  والثبوتية.  واليقينية  اإلطالقية  تمنحها 
ية تترّكز في  ية التي أّسسها ابن عربي ر كانت الر
لتلتقي  الخارج  نحو  تتجه  ثم  تتمركز،  وال  الداخل 

النقاط  أو  الجوانب  بعض  في  وتشترك  باآلخر 
بجذورها  تضرب  ية  لر فتؤّسس  األخرى  للثقافات 
اآلفاق،  في  وأوراقها  بأغصانها  وترمي  األعماق  في 
البشرية  الغابة  مع  «تتشاجر»  شجرة  فتشّكل 
املحاذية، وأستعمل هنا «التشاجر» بالقّوة البالغية 
واألنطولوجية التي نّظر لها ابن عربي: «التشاجر» 
ليس كنزاع ولكن كتداخل وتشابك بني الهمم البشرية 
التي تصبو كلها إلى الحّق وال تعرف الحقيقة سوى 
بالتجربة  الذات  على  االشتغال  في  طريقة  كونها 
ية  ر يتان  الر تختلف  كيف  إذن،  ندرك  والتربية. 
ية تبحث عن  تحيا في «هذيان» امتالك الحقيقة، ور
الحقيقة في ظواهر السفر والتجربة واملحنة وال تعثر 
الوصول  وعدم  أمامها  التعّثر  بقناعة  سوى  عليها 
ندرك مدى  يتني،  الر نقارن بني  إليها مطلقا. عندما 

عقم األولى ومدى عمق الثانية.

التنظيمات  عليها  ترتكز  التي  االستراتيجيات  من   p
تخوين  هي  اإلسالمي،  العربي  العالم  في  اإلسالمية 
مثل:  مفاهيم،  على  املؤسسة  الكونية  القيم  وتحريف 
الرأي...  في  االستقاللية  التقدم/العقلنة/الحرية/املواطنة/ 
لها  التأويل اإلسالموي  لكّن  مفاهيم ذات حمولة علمانية، 
يتداولها بشكل يجعل منها مضادة ألخالقيات مجتمعها، 
لكن الخلفية املحركة لذلك هي ضرب هذه املفاهيم والقيم 
الكونية بهوامشها التنويرية: أال يشّكل هذا إيقافا لحركية 
ملطالبه  اليوم  ماسة  حاجة  في  نحن  الذي  النقدي  الوعي 

ورهاناته؟
بنوع  اإلسالمية،  التنظيمات  تميل  تأكيد،  بكل   n

الكونية  القيم  على  االلتفاف  إلى  واملناورة،  الحيلة  من 
في  استقاللية  مواطنة،  عقلنة،  حرية،  (تقدم،  لإلنسان 
الحكم والرأي، إلخ) وتقوم بتخصيصها في إقليم تاريخي 
وتبحث  «األسلمة»  املعروف:  بالنعت  وجغرافي  وثقافي 
على  للتوكيد  مثال)  (الشورى/الديمقراطية،  متقابالت  عن 
املراد  كان  إذا  الخصوصية  أنافي  ال  الخصوصية.  هذه 
بها الترقية بالوعي نحو مهام حضارية وفكرية، ومن بني 
الداعني إلى الخصوصية الثقافية كان مثال يوهان هردر في 
أملانيا، في سجاله مع الروح التنويرية السائدة آنذاك لكن 
كان يوهان هردر أكثر ذكاء وتفّهما للطبيعة البشرية أي 
أكثر وعيا بالشرط البشري الذي هو الحرية. عندما نقارن 
هذا الداعية املسيحي املتمّسك بالخصوصية الثقافية، نراه 
من  امليالدي)  عشر  الثامن  (القرن  عصره  في  تطّورا  أكثر 
الخصوصية  عن  يتحد  عندما  الذي  اإلسالمي  الداعية 
الثقافية، فإّن أول شيء يقوم بنفيه أو حظره هو أساسيات 
الوجود البشري أي الحرية ! تنطلق التنظيمات اإلسالمية 
من مسّلمة أو بدهية أّن االنتماء إلى الطوق املغلق للديانة 
يفرض على املنتمني أو املعتنقني التضحية بحريتهم لنيل 
الرضى. قال البعض: لكّن هؤالء املنتمني واملعتنقني يجدون 
حريتهم في هذه اإلحاطة الدينية، فال يفقدون من حريتهم 
قيد أنملة. نعم، لكن ما بال كّل هذا التضّخم في الخطاب 
الديني املعاصر، عبر املنابر أو الفضائيات، الذي إذا تحّد 
عن الدين فإنه يتكّلم عن األهوال والوعيد والعقاب والعنف 
أكثر من حديثه عن األمل والوعد والحّب والتسامح؟ وعندما 
يتحد عن الحب والتسامح يتحد عنهما كواقعية نصّية 
وليس  الدينية)  املرجعية  على  (باالعتماد  خطابّية  أو 
كواقعة ملموسة ومعيشة. ندرك في هذه الخطابات الدينية 
الديانة  عن  الحديث  بني  واالحتيال،  املراوغة  من  نوعا 
بمنطق الحب والتسامح وعدم اإلكراه والقهر، وبني الدعوة 
ألنها  والوعيد،  والتهديد  بالسيف  الديانة  هذه  فرض  إلى 
ديانة الحق والحقيقة، ديانة املقدس واملطلق، فنسقط، كما 
الحرية  عن  أتحد  عندما  خطيرة.  «فصامية»  في  نرى، 
الجوهري  بالطابع  أجزم  فإنني  التنويرية،  القيم  كل  وعن 
حريته  أي  العرضي  بطابعه  وليس  لإلنسان،  واألساسي 
التفكير  القرار، في  اتخاذ  اإليمان، في  أو عدم  اإليمان  في 
(يعمل  إلخ. ال معنى ألّي تنظيم إسالمي  الحّر واملسؤول، 
كأداة في الترويع أكثر منه وسيلة في الدعوة) إذا لم يضع 
نصب عينيه الشرط املطلق، األساسي، الجوهري، األزلي، 

للحرية البشرية.

p سبق لك أن أنجزت أطروحة حول م ابن عربي، وهو 

من العارفني والفالسفة الذين ال يمكن للدارس أن يموقعهم 
في حقل محدد، فإذا كانت الفلسفة املعاصرة اتجهت نحو 
التخلص  فوكو-أي  يرى  كما  هيجل  قبضة  من  التخلص 
إلى  في حاجة  بأننا  القول  يمكن  أال  النسقية-:  الروح  من 
استيعاب واستعادة ابن عربي للتخلص من وجهه املضاد؟

n تماما، يتخذ مذهب ابن عربي صيغة نسقية مكتملة. 
وكما كتبت في إحدى الرسائل إلى جاك دريدا سنة 1998، 
بمثابة  كان  و13م   12 القرنني  منعطف  في  عربي  ابن  أن 
امليتافيزيقا  ألن  و19م   18 القرنني  منعطف  في  هيغل 
اإلسالمية اكتملت بالفعل، وبشكل نسقي ونظري، مع ابن 
عربي، حيث كان مذهبه حوصلة نظرية، بالبالغة اللغوية 
والفلسفية  الخطابية  التشكيالت  لكل  املفهومية،  والكثافة 
إلى  العودة  قبل عن  لقد تحدثنا من  قبله.  التي جاءت من 
هي  العودة  هذه  تكون  وكيف  احتذائه  أو  القتدائه  األصل 
ابن  بالنسبة لي هو:  لثقافة أو حضارة، والجواب  بنائية 
اإلسالمية  املرجعية  أقصد  األصل،  إلى  عاد  عندما  عربي، 
املعروفة (القرآن والخبر)، فإنه شّيد مذهبا نظريا محكما 
بالقّوة البالغية والفكرية املنقطعة النظير. هذا ما نحتاج 
إليه فورا، في األزمنة العجاف التي نحياها. أقصد بذلك أّن 
العودة إلى األصل هي دائما اكتشاف قارة نظرية وابتكار 
لغة فلسفية أي املساهمة في تأسيس بنية حضارية. هذا 
ما فعلته مثال الرومانسية األملانية في عودتها إلى األصل 
اإلغريقي. فهي لم تستنسخ هذا النموذج بقدر ما أسهمت 
في تشكيل ثقافة غنية في األدب والشعر والفلسفة والعلم 
والفن وخّلدت روائع وتحف ال تزال تشّكل اليوم مرجعية 
حاسمة. عندما تواصل ابن عربي مع املرجعية اإلسالمية، 

خالد السليكي

من مقولة اIعجاز إلى 
تكوين النص

سواء  اإلعجاز،  ملفهوم  نتيجة  من  يكن  لم 
سوى  العلمي،  أو  البياني/اللغوي/البالغي، 
سياقه  عن  بمعزل  النص  مفهوم  تشكل 
منتج  النص  بأن  ”القول  ألن  أنتجه  الذي 
التكون  مرحلة  للقرآن  بالنسبة  يمثل  ثقافي 
بعدها  النص  صار  مرحلة  وهي  واالكتمال، 
النص  هو  صار  أنه  بمعنى  للثقافة،  منتجا 
املهيمن املسيطر الذي تقاس عليه النصوص 
الفارق  إن  مشروعيتها.  به  وتتحدد  األخرى 
الفارق  هو  النص  تاريخ  في  املرحلتني  بني 
بني استمداده من الثقافة وتعبيره عنها وبني 
ومفهومية  لها“.  وتغييره  للثقافة  إمداده 
هي  حامد،  نصر  اعتبرها  كما  هاته،  النص 
ثقافة  تتقبل  حني  إذ  بمكان،  الخطورة  من 
ّما النص وتحتفي به تسقط معه كل السلط 
سابقة.  نصوص  على  مؤسسة  كانت  التي 
فالقرآن، من حيث هو نص، قد خلق لنفسه 
تميزا في مقابل الخطاب الشعري الذي كان 
ملرحلة  العربية  الثقافة  داخل  النص  يمثل 
قول  عليه  ينطبق  ما  وهذا  اإلسالم.  قبل  ما 
من  تنطلق  دائما  الكتابة  أن  من  باختني، 
نصوص أخرى وتتحاور معها، ومن ثم فإن 
النص إما أن يكون إنتاجا مضادا ملا سبق، 
أو استمرارا ملا سبقه، وفي الحالني معا، فهو 
نصوص.  من  سبقه  ما  مع  وتحاور  صراع 
مهيمنا  القرآني  النص  من  جعل  ما  وهذا 
تعداها  بل  العربية،  الثقافة  في  ومسيطرا 
ليتجاوزها ويصبح مؤثرا في ثقافات أخرى، 
وقد اكتسب مصداقيته  إذ صار هو“النص“ 
به،  املؤمنني  وكثرة  هيمنته  من  ”النصية“ 
وحتى في حال قلة أنصاره فإن مصداقيته ال 
تضعف لسبب وحيد، كون وجود النص في 
الثقافة أخطر من وجوده في عواطف الناس.
محوريا  نصا  القرآني،  النص  صار  هكذا 
ومركزا تشد إليه كل نسيج املنظومة املعرفية 
إلي  ديني  نص  مجرد  من  وتحول  العربية، 
مسار  في  ومتحكم  وموجه  مؤسس  نص 
قد شكل  كان  وإذا  اإلسالمي.  العربي  العقل 
وتحريك  العقل  الشتعال  شرارة  البداية  في 
أسس  التي  املعرفية  الثورة  بفعل  سواكنه، 

لها بإخراج مجتمع 
إلي  نمط  من  بدوي 
سرعان  فإنه  آخر، 
نواة  إلى  تحول  ما 
متسترة من وراء ما 
بالنصوص  عرف 
أي  الثواني، 
سير  لتفا ا
لم  التي  والشروح، 
تفعل سوى الزيادة 
في مضاعفة الجهد 

كل  عن  والبحث  القداسة،  تكريس  أجل  من 
األدوات التي من شأنها أن تزيد من اإلعالء 
كل  استنفدت  إذ حني  وقدسيته.  مكانته  من 
إلى“مصحف“  تحويله  تم  النصية،  ذخائره 
نص  إلى  تحول  ثم  مكانيا،  بعدا  يحتل 
سند  عن  للبحث  مرجعي  نص  أو  للترتيل، 
فتحول  الحضارية.  انهياراته  املجتمع  يقي 
النص، املصحف، القرآن إلى مطلق الوجود 
في كل املنظومة املعرفية، خصوصا إذا نحن 
أخذنا بعني االعتبار أن املعارف والعلوم كلها 
وقيمته،  مكانته  من  والرفع  لخدمته  وجدت 
العربية  الثقافة  في  العقل  من  يطلب  فصار 
اإلسالمية تأمل الطبيعة للتوصل إلى خالقها: 
، في حني أن العقل في الثقافة اليونانية- ا

األوربية يتخذ من ا وسيلة لفهم الطبيعة 
أو على األقل يكون ضامنا لصحة فهمه لها. 
وهذا ما يكشف اآلليات التي وظفتها املعرفة 
فالجرجاني  العربية/اإلسالمية  ”البيانية“ 
داخل  من  فيها  فكر  قد  ”النظم“  نظرية  في 
الحقل املعرفي البياني، موظفا معطيات هذا 
يعني  مما   ، الهتماماته  مستجيبا  الحقل، 
في  اإلعجاز“  ”دالئل  و  البالغة“  ”أسرار  أن 
األساليب  في  تكمن  املبني  العربي  الكالم 
املخاطب/ تجعل  التي  العربية  البالغية 
املقصود  املعنى  إنتاج  في  يساهم  املتلقي، 
من  فيها  ينتقل  استداللية  عملية  بواسطة 
خالل اللفظ ومعناه املتداول إلى املعنى الذي 
يعطي  ال  اللفظ  فإن  ثم  ومن  املتكلم،  يقصه 
إليه. وهذا ما يجعل  دليل  املعنى وإنما هو 
النص  حفظ  عبر  يتم  إنما  البياني  العقل 
فإن اهتمامه سيتركز  فيه، وبالتالي  والنظر 
وليس على  باألساس، على ”نظام الخطاب“ 

نظام العقل.
أن  يمكن  طبيعته،  كانت  كيفما  النص،  إن 
يتحول، بفعل عملية التلقي نصا منتجا لعدد 
من الدالالت التي ال حصر لها، كما أن النصوص 
النفس  ذات  التراكيب  على  تشتغل  التي 

األدبي، هي زئبقية بطبيعتها، وتحتمل، من 
ثم، كل أنواع الدالالت.. فالنصوص هي عالم 
كلما  انفتاحا  وتزداد  املنفتحة،  الرموز  من 
وكل  فيه.  أنتجت  الذي  سياقها  عن  ابتعدت 
له،  جديد  إنتاج  إلى  تتحول  للنص  قراءة 
واقع  ظل  في  جديد،  من  كتابته  وإعادة  بل 
النص  في  املتلقي  يرى  إذ  مغايرين.  وفهم 
بحيث  كتب،  حني  النص  يعنيه  يكن  لم  ما 
تضع  النص  في  توجد  التي  ”الثقوب“  إن 
القارئ/املتلقي أمام حرية ملئها انطالقا من 
فهمه، وانطالقا من أفق تلقيه. ولعل هذا أحد 
أسرار النصوص األدبية، التي تظل تحتفظ 
رغم  الدالل  وانفتاحها  اإلبداعية  بحرارتها 
فما  والتاريخي..  الثقافي  لسياقها  تطليقها 
الذي يجعل ملحمة اإللياذة أو األوذيسا، أو 
نصوص الشعراء العرب قبل اإلسالم وبعده، 
ما تزال تحتمل القراءة والفهم الجديدين؟ ثم 
تتفاعل  الخالدة  النصوص  يجعل  الذي  ما 
سياقاتها،  عن  مختلفة  ثقافية  سياقات  مع 
مرسلها  بني  الهائلة  الزمنية  املسافة  ورغم 

ومتلقيها على مر العصور؟
إن الكلمات هي ”حمالة أوجه“ من املعاني، 
لذا فهي تحمل صدى معان أخرى تطلقها رغم 
ما  وهذا  املعنى.  لتثبيت  الفضلى  املساعي 
يجعل بياناتها تتضمن اقتراحات وفرضيات 
ال تقع في دائرة وعينا، لكنها مجازا محمولة 
في املجاري الدموية للغتنا. وكل ما نقوله من 
خطابات له ما ”قبل“ وما ”بعد“-له ”هامش“ 
هم  ومن  عليه،  الكتابة  خرين  ل يمكن  حيث 
إلى  ويهدف  ثباته،  عدم  املعنى  خصائص 
دائما  إزعاجه  يتم  ما  لكن سرعان  االنغالق، 
بواسطة االختالف فينزلق املعنى بعيدا عن 
مقاصدنا وعن ما نريده، وبصورة متواصلة 
توجد معان إضافية ال يمكن السيطرة عليها 
وحصرها أو عزلها، وهي سرعان ما تتمظهر 
ثابتة  عوالم  لتنتج  مساعينا  على  وتنقلب 

مستقرة.

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 
اIخبار عن الكوائن في مستقبل 
الزمان كما زعم آخرون أن إعجازه 
من جهة البالغة وهم اdكثرون 
من علماء أهل النظر، وفي 
كيفيتها يعرض لهم اIشكال، 
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 اIعجاز 
القرآني، يأتي من مستوى 
االشتغال الداللي اللغوّي، أي 
إّنه نّص له معنى، وهذا المعنى 
ال يتحّقق إال انطالقا من اdداة 
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 اIسالمي. غير أّن 
المرحلة اdولى 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.

(3)

ة ا ب
محمد شوقي الزين، مفكر جزائري 

وباحث متخصص في مجال 
التأويليات وتحليل الخطاب. يعمل 
حاليا في جامعة تلمسان، ويعتبر 
من اSسماء التي بدأت تظهر في 
تسعينيات القرن الماضي، ظهورا 
حامال ]رهاصات تطور الدراسات 

الفلسفية في الجزائر، ويعتبر شوقي 
اSغزر إنتاجا، واSكثر تعمقا وإحاطة 

بحكم دراسته العليا في فرنسا 
ودراسته للتراث الفلسفي والصوفي، 

واحتكاكه بأعالم الفلسفة كجاك 
ديريدا وإتقانه لعدة لغات.من كتبه 

: «نقد العقل الثقافي ـ فلسفة 
التكوين وفكرة الثقافة ـ أساسيات 
نظرية البيلدونغ». صدر الكتاب عن 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
ودار الوسام العربي ومنشورات 

مدارج. نقد العقل عنوان لمشاريع 
فكرية وفلسفية متعددة (كانط، 

الجابري، أركون، طرابيشي). 
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p  كيف يعيش الفنان التشكيلي 
في ظل جائحة كورونا؟

أحوال  ساءت  الوباء،  بظهور 
بعض الفنانني التشكيليني املتأزمني 
والنظرة  االعتبار  مستوى  على   ،
والتموقع. فلما قررت اإلدارة دعمهم 
غير  القطاع  إطار  في  ،أدرجتهم 
داخل  به   املعترف  غير  املهيكل، 
املجتمع.  وسلوك كهذا  عيب وعار 
و»حشومة»،إذ كيف ال يتم تصنيف 
الفنان كفاعل مأجور وكمنتج  فعال 
في قطاع حيوي ومهم، وعليه، فهل 
–وحده-  التشكيلي  الفنان  يترك 
يصارع  كورونا  جائحة  مهّب  في 
أعباء  وقساوة  املعيشة  إكراهات 

الحياة؟
في  الوقت  تمضون  كيف    p
الصحي؟  الحجر  ظل  في  البيت 
املستجد،  الواقع  هذا  تعتبرون  هل 
أم  محارب،  استراحة  فترة  بمثابة 
مناسبة  أم  الحرية؟  على  حجرا 

للتأمل ومزيد من الخيال واإلبداع؟
الصحي،  الحجر  يشكل  لم 
مهنيا  تهديدا  إلّي،  بالنسبة 
على  أنكب  محترفي،  في  ووجوديا. 
إبداعية  بمحاوالت  وأقوم  البحث 
في  -قريبا-  النور  سترى  جادة، 
التظاهرات املقبلة ملا بعد الجائحة.

املستجد  الواقع  أعتبر  حقيقة، 
إلغناء  مناسبة  محارب،  استراحة 
مناسبة   اإلبداعية،  مخيلتي 
أبدع  الذي  املكان  مع  للتصالح 
التي  املراجع  تلك  كل  مع   ، فيه 
للرجوع  مناسبة  أختزنها،  كنت 
من  الهائلة  للخزينة  لألرشيف، 
من  وماراكمته  واألفكار،  األوراق 
رسومات من تخيالت.في هاته الفترة 
التقنيات  إلى   انجررت  الحرجة، 
ديجيتال»،ومزجت   «آلر  الرقمية 
التشكيلية  تجربتي  وبني  بينها 
وقع  له  سيكون  ما  وهو  األصلية، 
يستقبل  فيما  إبداعاتي  على  شديد 

من األيام.
كورونا  لجائحة  توثقون  هل 
التي  األبعاد  هي  وما  وكيف؟ 

اشتغلتم عليها؟
اإلدارية  الوثيقة  تلك  استغللت 
قتناء  ال  املقدم  إياها  سلمني  التي 
-عن  الحياة،فشاهدت  ضروريات 
املحيط املحدق بي، من بيئة،  كثب- 
واشتغلت على هذا البعد، تحسيسا 
التلو  عن   االبتعاد  بضرورة 
والبصري  السمعي  أشكاله،  بكل 
على  الحفاظ  من  المفّر  والبيئي، 
البدن، على النفس على الطاقة على 
على  الشجر  على  الهواء  على  املاء 
ولكم  واملاء،   اليابسة  في  الحيوان 
راعني أن أرى شوارع وأزقة ومرافق 
عروشها..  على  خاوية  اجتماعية 
األشخاص  وبعض  األطفال  وبعض 
حد  في  مشاهد   املشردين..وهي 
مهمة،  جد  تاريخية  وثائق  ذاتها 
دسمة   إبداعية  مادة  جعلتها  وقد 
أربعة  مضت  قد  عليها.ها  أشتغل 
شهور على الحجر الصحي، وها قد 
شرع الناس في في مغادرة زنازنهم 
مشهد  تدريجيا،وهو  االختيارية 

يبعث-هو اآلخر- على توثيقه.
مواقع  في  دعوات  هناك    p
الفنانني  أعمال  القتناء  التواصل 
من  املزاد،  في  وبيعها  التشكيليني 
أجل مساعدتهم اجتماعيا، ما رأيكم؟

اتصل بي كل من إلياس العلمي، 
(صاحب قاعة عرض بالدار البيضاء 
والسيد  التشكيلية)  بالفنون  مهتم 
قاعة  (مدير  تاويت  بن  شكري 
بفضاء   ومدير  بطنجة  دار  العرض 
في  معهما  ألشارك   ( باملزاد   البيع 
صندوق  في  «املساهمة  مبادرة 
كورونا»  جائحة  تداعيات  محاربة 
بمبادرتني  يتقدم  الرجلني  وكال   .
بالتسويق  خاصتني  مختلفتني 
في  املساهمة  أجل  من  اإلليكتروني 

صندوق كورونا بالبيع باملزاد. 
أنس،  السيد  اختار 
صفحات  عبر  املحلية  املزادات 
مهنية  املقاربة  الفايسوك،فكانت 
لكن لم يصل  مستوى املبيعات إلى 
الذروة. وتجلى ذكاء السيد أنس في 
بيعه.  قبل  عمل  أي  اليقتني  كونه 

التشكيلي»  الفنان  مخاطبا  يقول 
صّور لي العمل، وقّدم لي بطاقة عنه، 
في الفيسبوك  وأنا أقدمه  -بدوري- 

بهدف بيعه ملن يرغب فيه».
 وبينما جمع السيد أنس أكبرعدد 
من اللوحات،أي اهتم بالكّم أكثر من 
الكيف، بحث السيد شكري  فقط عن 
في  إبداعية  قيمة  لها  التي  األعمال 
جهتي،  من  و  التشكيلية.  الساحة 
فقد تقدمت بمساهمتي كعمل وطني  

للحد من استشراء كورونا.
الوطنية  املؤسسة  قامت    p
أجل  من  لجنة   بتشكيل   للمتاحف 
التشكيليني  الفنانني  أعمال  اقتناء 
ما  الدعم،  يستحقون  الذين 

توضيحكم؟

اليمكن ملبادرة املتحف، ذات بعد 
نحترمها  أن  إال  وتضامني،  وطني 
حول  لبسا  ثمة  أن  بيد  ونثمنها، 

مقصديتها.
املتحف  رئيس  أعلن  األمر،  بادئ 
عن تخصيص  قطبي  املهدي  السيد 
درهم(أصبحت8600  ماليني   6
تشكيليني  فّنانني  لدعم  ماليني) 
سيحصل   خاصة،  لجنة  تحّددهم 

لوحات  على  بموجبها  املتحف 
املستفيدين.لكن  من  سيقتنيها 
هو:  نفسه،  يفرض  الذي  السؤال 
للفنانني  دعم  بعملية  األمر  أيتعلق 
أعمال  اقتناء  بعملية  أم  املتضررين 
فرق،  هناك  فأكيد  للمتحف؟  فنانني 
هاتني  من  لكل  إذ  كبير،  وفرق 

العمليتني هدف خاص. 
مهام  من  أن  البيان  عن  غني 
التأريخ   أي  التوثيق،  املتحف 
وتأثير  أثر  لها   التي  لإلبداعات 
الفنان،  يجايلها  التي  الحقبة  في 
يتعني  ومعايير  قواعد  هناك  ثم 
جودة  يخص  فيما  احترامها 
مع  العمل  توافق  مدى  العمل،أي 
يختص  التي  اإلبداعية  التوجهات 
بها املتحف،وإال فإن الرداءة تقّوض 
يضمها  التي  الفنية  املجموعات 
الفنانني  كل  وإذن،ليس  املتحف. 
بوسعهم  تضرر،  حالة  في  الذين 
تساير  مالم  بأعمالهم،  يتقدموا  أن 
املتحف  خصها  التي  القواعد 

ملجموعته.
أنه  على  التنصيص  من  البد 
الينبغي ربط الدعم باقتناء األعمال 
الفنية.فثمة فنانون متضررون فعال 
لم  أعمالهم  أن  غير  الجائحة،  من 
بعد  األوان  يحن  لم  أو  بعد  تنضج 
لتنضم ملجموعة املتحف، أو مختلفة 

املسطر  النهج  عن  واضح  بشكل 
أعماال  ثمة  وأن  املتحف،  لدن  من 
راقية اليمكن التخلي عنها لتميزها 
وهي  املتحف،  ملعايير  واستجابتها 
لفنانني ليس للجائحة  أي تأثيرعلى 

مسار حياتهم اإلبداعية.
سياسة  املتحف  يسلك  أن  جميل 
كل  على  هذا  اللوحات،  اقتناء 
الفنانني  من  لكثير  تشجيع  حال 
يرسمون  الذين  املتضررين 
أحد  ال  مادام  لوحاتهم   ويراكمون 
األروقة  ومادامت   ، منهم  يشتري 
عوائق  وتنصب  وتشترط  تتلكأ 
الفنانون  مادام  ومتاريس،أو 
أنفسهم يساومون على أعمالهم  في 
وفوق  مؤلم  هذا  محترفاتهم،  عقر 
هذا  أمام  المناّص  ليس سهال.  هذا 
الفنان  يعانيه  الذي  املرير  الواقع 
قسوة  تحت  الواقع  التشكيلي 
الجماعات  تدخل   من  كورونا، 

املحلية واإلدارة الوطنية !
p  كلمة  أخيرة:

رحم ا عبد الرحمان اليوسفي.

قحا. واتحاديا  يساريا  زعيما  كان 

صبوراغيورا. جسورا   مناضال 
وهب حياته للوطن من أجل أن يكون 
في مصاف الدول الكبرى.له مواقف 
مشرفة وقيم سامية.كان على العهد، 
مصطبرا، ثابتا، رزينا، مستقيما ، لم 
تغره املغريات، ولم تحد من بذله في 
قضايا األمة على اختالفها وكثرتها 
وقامة  والتربصات.ظل هامة  اآلفات 
رمز،  إلّي  بالنسبة  وجبال.اليوسفي 
زمننا  في  نظيرها   يعّز  أيقونة  بل 
العناية  تشمله  أن  جدا  هذا.جميل 
شارع  على  اسمه  فيطلق  املولوية، 
من   وفوج  اململكة،  شوارع  أكبر  من 
األشاوس.هذا  املغاربة   الضباط 
على  القلوب  كل  أجمعت  الرجل، 
ألياديه  والخارج  الداخل  في  حبه 

البيضاء.
يوم  له  يجعل  أن  أملي،  مبلغ 
وطني، أو تظاهرة ثقافية فنية تخلد 
أعماله كل عام،أو يطلق اسمه كذلك 
السامية  املؤسسات  إحدى  على 

باململكة .

أيمكن أن يكون (الطني) رمزا يوم من طرف خفي 
إلى األصل البدئي في بكارته وبساطته العنصرية 
األولية النقية، أي من حيث داللته اإليجابية متعددة 
األوجه واملستويات. فعلى سبيل املثال، ال الحصر، 
متخيلنا  يثير  لنقل  أو  ألذهاننا  الرمز  يستدعي  قد 
الديني األسطوري، إذ يوحي بالطينة األولى، أديم 
وأول  البشرية،  أبو  آدم  خلق  منها  التي  األرض، 

األنبياء، واألدمة هي السمرة والسواد !!
يأكل  حني  أدهم،  بن  إبراهيم  كان  هل  ثم،  ومن 
الذي  اآلدمي،  ألصله  واعيا  ال  يرتد  كأنما  الطني، 
ينتمي إليه بحكم النسب األبوي الدموي الواقعي، 
والرمزي في آن، فهو إبراهيم أبو الشعوب واألمم 
وأصل  البشرية،  أبو  آدم  بن  الطيني  أدهم  ابن 
فيما  الكوني،  واإلنسان  اإلنسانية،  األجسام 
ابن  رأسهم  وعلى  املتأخرون،  املتصوفة  سيرى 
أصلهم  وآدم)  وأدهم  (إبراهيم  هؤالء  وكل  عربي، 
للشيخ  اسم  من  له  يا  األسود.  األرض  أديم  الطني، 
األسطورية  امليتافيزيقية  مفارقاته  على  ينطوي 
الحنني  هذا  يضمر  هل  ترى  املدهشة!!  املخايلة 
النبوية،  الوراثة  هاجس  األبوي،  لألصل  الالواعي 
وعقيديا  معرفيا  األولياء  مشروعية  تؤسس  حيث 
وقيميا بوصفهم ورثة األنبياء، الراسخني في العلم، 
املختارين يمنحون وحدهم علوم الباطن، ويوهبون 
األسرار الغيبية، ويشاهدون الحقائق العلوية كشفا 

وإلهاما ومنة إلهية؟!
وال يتوقف تداعي الدالالت الرمزية املوحية ألكل 
ثانية،  السؤال  ويحدونا  الطني،  األدهمي  الشيخ 
ترى هل كان إبراهيم ابن أدهم بأكله الطني يرهص 
باملفارقة  املسكون  املؤسي  الصوفي  الوعي  بذلك 
ويتبلور  سيتطور  والذي  يدية/الجمالية،  الترا
البديعة  املتألقة  نضجه  ذروة  يبلغ  حتى  تدريجيا 
الكبار، كابن عربي والعطار، وجالل  لدى الصوفية 

الدين الرومي؟
يعي  الشيخ  كان  هل  وضوحا،  أكثر  بعبارة  أو 
القسري عن أصوله  بصورة ما اغترابه وانفصامه 
اإللهية الروحية، وأصوله الطبيعية البدائية األولية 
البسيطة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، هل كان 
البكر،  بالطبيعة  الجمالي  االفتتان  تخوم  يالمس 
وعناصرها األصلية البدئية النقية الخالصة املكونة 
لها، بل يدرك بدرجة ما هذا الحضور الفاتن الساحر 
الخالد الكامن في عمق الكائنات واملنسرب في ثنايا 
حضور  وهو  أال  الخالدة،  الطبيعة  هذه  وعروق 
السر اإللهي املتجلي جماليا في الكل، ومانح نفحة 

الوجود للمخلوقات العدمية في ذواتها؟!
نتساءل  التفاصيل،  في  إيغاال  أكثر  وبصورة 
حول ما إذا كان الشيخ آكل الطني، يعي بصورة ما 
الطبيعة املأساوية لوضعه الوجودي بوصفة حالة 
مؤسي  حتمي  قسري  وانفصام  يدي،  ترا اغتراب 
ينتسب  عبرها  التي  الروحية  اإللهية  األصول  عن 
وتمنحه  املفارق،  الغيبي  العالم  إلى  فاني  كإنسان 
إلى  املحموم  والسعي  الروحي،  الترقي  إمكانية 
تحقيق حلم الخلود املشتهي؟ وال تتوقف تراجيديا 
االغتراب عند حدود اغتراب الروح عن أصلها اإللهي 
الخالد، وسقوطها في وهدة الجسد، يحاصرها في 
سجنه ويدنس نقاءها وصفاءها اإللهي، ويزرع في 
القاسية،  العدم  بسطوة  الشقي  الوعي  آفة  عمقها 
يديا االغتراب تتجاوز هذه الحدود نحو  لكنها، ترا
اغتراب آخر، هو اغتراب الجسد نفسه عن أصوله 

البكر.  النقية  البسيطة،  األولية  البدئية  الطبيعية 
تدريجيا،  الصوفي  الوعي  سيجلو  أخرى،  بعبارة 
بني  لالنتباه  املثيرة  املفارقة  تلك  مدهش،  وبدأب 
الجسد الواقعي املبتذل، والجسد املثالي املترفع. أما 
املزري  الحضور  ذلك  فهو  املبتذل،  الواقعي  الجسد 
للجسد الجزئي الطيني املركب العدمي الزائل، الذي 
إمكانات  املتباينة،  املتناقض، وأمزجته  تركيبه  فقد 
في  املكتملة  الرائقة  والبساطة  الخالص،  النقاء 
فة النقص الدائم الذي ال يكتمل أبدا  ذاتها، ووسم ب
ألنه مفتقر دوما إلى كل ما هو خارجه من كيانات 
اآلنية  حاجته  تمنحه  تكاد  ال  عدمية  جزئية  مادية 
امللحة، وتسد ثلمته، حتى تصيبه بألم االفتقار من 
في  اللذة  لحظة  النهايات  ألم  يخترق  حيث  جديد، 
هي  االكتمال  لحظة  تغدو  حيث  املحبطة،  ذروتها 
نفسها لحظة العدم، وإحباط الرغبة، وبداية السعي 
املؤسي من جديد في فضاء الشهوة املفتوح، فاغرا 
اإلنساني،  الحضور  يستنفد  وأبدا،  دائما  فاهه 
االفتقار  فضاء  في  البشري  الجسد  ويستهلك 
أو  الحق،  اإلشباع  حالوة  أبدا  يتذوق  ال  املضني، 
االكتمال  نشوة  أو  املنعشة،  الذاتي  االمتالء  نكهة 

الساحرة.
القاشاني  يعرفه  فيما  فهو  املثالي،  الجسد  أما 
في لطائف األعالم، قائال: ”الجسد: كل روح ظهر في 
ثاره  جسم ناري أو نوري، وحينئذ يعرف ظهوره ب
كما تسمع كالمه، وترى حركاته، وال ترى شخصه“.

ص388
تعريف غريب يختلف جذريا عن املفاهيم الفقهية 
والفلسفية والكالمية حول الجسد املادي الفيزيقي، 
بجسد  الصوفي  الحلم  احتماالت  إلى  ينبهنا  لكنه 
أنه  أي  شخصه،  ال  آثاره،  خالل  من  نعرفه  خفي 
ليس حضورا متجسدا ملموسا. إنه حضور أثيري 
متحرر جذريا من وطأة الثقل املادي، وكل ما يترتب 
والتشوه  كاملرض  وآفات  وعوائق،  حدود  من  عليه 
والكهولة والعدم… الخ. وربما كان الصوفية حينما 
يمارسون الصوم املفرط أو الرياضات الشاقة، التي 
يصبحون  حتى  والذبول  النحول  أجسادهم  تور 
لتشكيل  يسعون  الفضاء،  في  الهائمة  كاألشباح 
الجامع بني  الطيفي  الخيالي  وصياغة هذا الجسد 
وهو  واملرايا،  الخيال  كصور  والتجريد  الحسية 
الصور  من  إعجازي  خارق  لعالم  سينتمي  جسد 
املجرد،  الغيبي  امللكوت  بني  متوسط  الخيالية 
هذا  مالمح  وستبز  الحسي.  الشهادي  وامللك 
العالم الوسيط بدءا من إرهاصات الغزالي املجازية 
السهروردي  ى  بر ومرورا  املشكاة،  في  الهاجسة 
وانتهاء  املعلقة،  املثل  عالم  حول  املبهرة  املقتول 
في  عربي  ابن  عند  املدار  واكتمال  النضج  بذروة 
إن  املدهش.  الخالق  الخيال  لعالم  املثير  تصوره 
بني  والجامع  املشتهى،  املستحيل  الجسد  هذا 
تجريدي  والئح  للمادة،  ترانستدنتالي  حضور 
العوائق،  كافة  من  متحرر  جسد  هو  الغيب  من 
لتحقيق  محتمل  فضاء  هو  بل  والتجريدية،  املادية 
جلي  بإيجاز  املتناقضات،  واجتماع  املستحيالت، 
من  الخيال  فضاءات  تمتلكه  ما  يمتلك  جسد  هو 
إمكانات مبهرة وساحرة ومخيفة وحارقة في آن!! 
إعادة صياغة  املشتهى هو  الجسد  كان هذا  وربما 
للجسد الفردوسي، وألحالم الوعد األخروي في جنة 

الخلد، والحديقة اإللهية البهية.
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   عبد الرحمان وردان

عزيز الحالج

ترجمة: تحسين رزاق عزيز
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الفنانون التشكيليون بين جائحة «كورونا» واLقصاء من الدعم

كيف تصبح كاتًبا؟

«املأتم  راوية  في  تستخدمني  انك  حتى   p

بني  الثقافي  الفرق  لتوضيح  آليك  وفاة  املرح» 
روسيا وأمريكا؟

نعم، لقد أدهشني في أمريكا أن الناس عادة 
بل  العائلة،  بني  و  البيت  في  ليس  يموتون  ما 
في املؤسسات الطبية. لم يكن هذا اآلمر مقبوال 
يريدون  الجميع  قريب:  وقت  حتى  روسيا  في 
الوفاة بني أفراد العائلة ال في املستشفى. احد 
السيئة جدا  املستشفيات  املحزنة هو  األسباب 
والرعاية السيئة. هناك سبب آخر أكثر عمقا كما 
يبدو لي هو أن الحضارة األمريكية تصبو نحو 
النجاح واالزدهار وال تريد أن تعكر فكرة املوت 
إما  بالحياة.  واالستمتاع  الجيدة  املعنويات 
الحياة في روسيا فال تدعك تنسى املوت. ال أريد 
أن أتناول هذا املوضوع هنا ألننا سنخرج حتما 

من مجال النقاش الفلسفي إلى االجتماعي.
ظهرت فجأة في رواياتك وقصصك شخصيات 
اليهود  السوفيتي:  األدب  في  موجودة  تكن  لم 
واملعاقون  واملثليون  األخرى  العرقيات  وأبناء 
أي   - واملتسولون  عقليا  واملتخلفون  جسديا 
أكثر الشخصيات خفاء عن أعني الناس. فكيف 

وجدتيهم؟
لقد ذكرت سابقا أني كنت أفكر منذ الطفولة 
بموضوع من يستطيع أن يحافظ على شخصيته 
بصورة أفضل في ظل ضغط السلطة. وتوصلت 
إنهم  شخصي:  لكنه  صغير  اكتشاف  إلى 
األشخاص الذين ال يسعون للنجاح. إما الذين 
يريدون أن يحققوا االنتصار في هذه الحياة فال 
وأفضل  الشخصية.  مالمحهم  سيفقدون  محال 

من يستطيع الحفاظ على شخصيته هو املهمش، 
الشخص الذي ال يتغطرس للحصول على أفضل 
رواياتي  أبطال  يبرز  هؤالء  بني  ومن  أالماكن. 
للمناصب  تسعى  ال  التي  ميديا  املمرضة  مثل 
وترغب في البقاء في الظل لكنها ال تتنازل بأي 
شيء للسلطات وال تخشى في اللحظات الحرجة 
عليها  يمليه  ما  وفق  تتصرف  بل  حياتها،  في 
ضميرها. وزوج ميديا الذي لم يتمكن من بناء 
يظهر  الثورية،  أفكاره  كل  رغم  ألنه،  مستقبله 
انه ال يستطيع املشاركة في اإلعدامات ويسقط 
مغشيا عليه - «بنيته الجسمية لم تتحمل ذلك!» 
إن من ال يملك ما يخاف فقدانه (مثل املتسولني 
ال يخافون السلطة السوفيتية ألنهم  واملعاقني) 
فقدوا كل شيء. هذا حال أكثر املنبوذين. وأنا ال 

ابحث عنهم، حياتنا مليئة بهم.
p تظهر في الجزء األخير من قصة «الخط 

الشيشانية فيوليتا، وربما هي واحد  املباشر» 
من أكثر الصور اإليجابية النادرة للشيشانيني 

في األدب الروسي املعاصر؟
ألني  اللوم  لي  يوجه  ما  ودائما  كذلك.  ربما 
والثمانينيات  السبعينيات  سنوات  عن  اكتب 
وأتجاهل الواقع املعاصر. لكن ها هي الشيشانية 
ذلك  يجري  كما  تماما  الضوء.  دائرة  في  تقع 
إعجابي  يثير  الناس  اختالف  ان  الحياة.  في 
جدا. وأتذكر عندما دخلت مترو نيويورك ألول 
وبدى  الدهشة،  من  ابكي  كدت  حياتي  في  مرة 
لي  بدت  وكم  سماتها  غيرت  قد  الثقافة  إن  لي 
هذه التي دائما ما فهمناها على  رائعة «بابل» 
أنها خليط غير مشروع لشعوب مختلفة وعلى 

األلوان  شتى  من  فالناس  ثقافية.  رذيلة  أنها 
وبمختلف املالبس يحملون صحفا بلغات شتى 
في  درست  وعندما  واحد...  إيقاع  يجمعهم  و 
الجامعة كان معي في الصف طالب من مختلف 
الشعوب: كورية وأوسيتني ولتواني ناهيك عن 
ببعض  بعضنا  نهتم  كنا  والفنزويلية.  الكوبي 
ولم تكن بيننا أي ظالل للعنصرية. بينما صارت 
الزنوج  فيه  يكره  عنصريا  بلدا  اليوم  روسيا 
اليهود.  عن  ناهيك  والقوقازيون  واآلسيويون 

وهذه إدانة لنا أنفسنا.
p لنتحد أيضا عن املناقب اإلنسانية. انك 
: وهذه املناقب ال  تعرضينها في تطور الحواد
تنحصر بنضال بافل اليكسيفيتش ضد قوانني 
سونيتشكا  قيام  في  تبدو  بل  فحسب  ستالني 
بكوي غطاء السفرة وفي تحضير ميديا الطعام 

ألقاربها الكثيرين.
بصورة  مفهومة  أكون  أن  جدا  لي  يطيب 
صحيحة. وهذا يعني أني تمكنت بعض الشيء 
جدتي.  من  تعلمته  الذي  الدرس  إعطاء  من 
كيف  فهمت  العمر  مع  لكن  كثيرا،  أحببتها 
يحترمها الجميع. فقد كانت شخصا ذا مناقب 
صوتها  رفعت  مرة  اسمعها  لم  وجودها،  يندر 
على احد، ولم يجر احد على رفع صوته عليها. 
إن شعورها بعزة النفس حملها على أن تتصرف 
بتنفيذ  محصورا  يكن  لم  األمر  وهذا  بكرامة 
التزاماتها بل تعداها إلى أن تقوم بتنفيذ هذه 
دائما جزوعة  أنا  االلتزامات على أحسن وجه. 
تشاهد  عندما  تتعجب  جدتي  وكانت  ومهملة. 
كانت  فقد  اإلحراج  لي  سبب  وهذا  إهمالي 

جدتي تقوم في أيام الحرب بغسل غطاء املائدة 
األبيض رغم إن عليها أن تجلب املاء من النهر 
وفي الشتاء. إنها أمنت بأن ال تنزل إلى مستوى 
األكل على الجرائد. رغم انه لم يكن على املائدة 
الكثير  الدخن. وضم جيل جدتي  سوى جريش 
من هذه النماذج. إني ال أنساهم وأوجه خالص 

شكري لهم.
تعالجني  بأنك  يتهمونك  ذلك  ومع   p

«مواضيع سطحية»؟
نعم. قيل ذلك عني. لكن توقفوا اآلن عن ذلك 
بسبب ما. ولكي ال يكون هناك انطباع باني في 
روسيا لم أجد سوى النقد السلبي، يتوجب علي 
كثيرة  إيجابية  نقدية  مقاالت  إن هناك  اذكر  أن 
العالي  النسخ  عدد  إلى  إضافة  بحقي  قيلت 
لنتاجاتي. فقد تجاوز مجمل نسخ كتبي ثالثة 
ماليني نسخة. زد على ذلك القراء اللذين يهمهم 

ما أعمل.
p يبدو لي العكس هو الصحيح، فمن هذه 
ينشأ موضوع  تسمى سطحية  التي  املواضيع 
كبير، اعني به موضوع الحياة اليومية لألسرة، 

بوصفها مسكنا وملجأ.
العالم،  بوصفها  العائلة  ذلك،  من  اكبر  بل 
علمتني  السابقة  إن مهنتي  ربما،  الكون. حتى 
عبر  إما  األسرة  من  الصفات  كل  ير  الفرد  أن 
بشكل  الخاضعة  والجينات  الحياتية  الكيمياء 
اإلر االجتماعي  أو عبر  لقانون مندل  أخر  أو 
الذي يأتي عن طريق العائلة وتأثيرها املعنوي 

عبر التربية.



رستم محمود
فوز مرشحنا دون شك.

واتبعنا السياسة التي كانت تصب في صالح مرشحنا، وهذا كان يعني 
ذبح 70000 إنسان . فقد كانت املطالبة بالديمقراطية في ما يلبي حاجتنا 

فقط ”.
كما يذكر جلبير األشقر كيف أن أمريكا وضعت اسم سوريا في الئحة 
الدول الداعمة لإلرهاب، وأن اإلدارة األمريكية زمن الرئيس كلنتون عرضت 
رفع اسمها في أواسط التسعينات بغية الدفع نحو تسوية سياسية في 
املنطقة، لكن حني رفضت التنازل عن بعض أراضيها في الجوالن، أعادت 
السلوك  ما يستدل على  القائمة. وفي هذا  لتلك  األمريكية اسمها  اإلدارة 

األمريكي غير السوي في قضية الدمقرطة .
في الفصل الثالث يحاول املتحاوران فهم مصادر السياسية األمريكية 
أهم  من  هو  الصهيوني  اللوبي  أن  على  ويتفقان  العربية،  املنطقة  نحو 
مصادر تلك السياسية، لكن هنا ينتقد تشومسكي االستسالم العربي لهذا 
الشعار. حيث يعتبر االعتقاد بأن الواليات املتحدة مقادة بالكامل من قبل 
اللوبي الصهيوني جزء من التوهم الذي يحاول ذلك اللوبي رسمه، حيث 
أن املصالح االقتصادية العربية في أمريكا، حسب تشومسكي، قادرة إن 
تقننت في تكوين لوبي منافس للوبي اإلسرائيلي . ثم يخوض الكاتبان في 
بحر األجواء الثقافية األمريكية، وكيف أن التهديد بتهمة املعاداة للسامية 
اللوبي،  هذا  لدعوات  مناقضة  فكرية  بتوجهات  ينادي  من  كل  تالحق 
الثقافي األمريكي بالدعوات ملناهضة املعاداة للسامية  حيث يغرق الجو 
العدد  تشومسكي  فيذكر   . عقود  من  الظاهرة  لتلك  البالغة  الندرة  رغم   .
السامية  معاداة  عن  للحديث  كل شهر  يتلقاها  التي  الدعوات  من  الهائل 
في إحدى   “ في املجتمع األمريكي. حيث يقول بلذة في احدى الفقرات : 
املرات التي دعيت للحديث عن ظاهرة معاداة السامية أمام طالب احدى 

الجامعات، في ذلك اللقاء ألقيت على الطلبة مجموعة من املقاالت والكتابات 
اليهود  تتناول  كانت  والتي  املتحدة،  الواليات  في  كتبت  التي  الصحفية 
بالنقد والشتم والقدح، فكانت ردت فعلهم بالغة السخط على تلك الكتابات 
في تلك  . إلى أن أخبرتهم في آخر املحاضرة أني بدلت كل كلمة ”إسالم“ 
الكتابات بكلمة “ يهودية“ وسألتهم : أيهما أكبر في أمريكا معاداة السامية 

أم معاداة اإلسالم …. الخ .
الواليات  خاضتها  التي  الحروب  الطرفان  يناقش  الالحق  الفصل  في 
املتحدة في املنطقة، تحت يافطات حقوق اإلنسان أو محاربة اإلرهاب أو 

البحث أن أسلحة الدمار الشامل، ويفندان تلك الدعوات األمريكية، ويثبتان 
املنطلقات اإلستراتيجية األمريكية االقتصادية الكامنة وراء تلك الحروب . 
مع إثبات عدم صدقية الواليات املتحدة في نشر الديمقراطية من وراء تلك 
الدول املحتلة  الحروب. حيث تسعى في أفضل األحوال إلى تحويل تلك 
التي  االنتخابات  بريمر  إطالة  أسباب  في  وبحثا  سياسية.  توابع  إلى 
وكيف  االحتالل،  بداية  منذ  السيستاني  الشيعي  املرجع  بها  يطالب  كان 
العراقية من خالل  أن الواليات املتحدة كانت تتحكم باملعادلة السياسية 
حلفائها من التحالف الكردستاني والقوى التي قويت بالوجود األمريكي. 
شاكلة  على  وأفغانستان  العراق  تريد  االحتماالت  أفضل  في  فالواليات 
الدول األوربية الشرقية واالتحاد السوفيتي, حيث كان الرئيس السوفيتي 
 : الستينات عقب غزو تشيكوسلوفاكيا  نهاية  في  يقول  بريجنف  ليونيد 
”إن الدول األوربية الشرقية حرة في خياراتها فقط فيما ال يتناقض مع 

املصالح السوفيتية“ !!
الشرق  في  السالم  عملية  عن  الطرفان  يتحد  األخير  الفصل  في 
في  السالم  صنع  في  األمريكية“   “ العاملية  اإلرادة  غياب  وعن  األوسط، 
املنطقة، فالرغبة هي باتجاه عملية سالم وليس السالم بحد ذاته، حيث أن 
عملية السالم تكون لينة في التصعيد والتهدئة حسب مستلزمات الدول 
املركزية منه. فالسالم يتطلب من الدولة املعتدية ”إسرائيل“ تقديم تنازالت 
مؤملة، مؤملة من وجهة نظرها لكنها محقة بمنظار العدالة، وفي هذا إزعاج 
لقوى مهمة في املجتمع السياسي األمريكي، وهو ما ال يشجع أية أدارة 
للخوض فيها . وهنا يبدو الطرفان متشائمان بمستقبل السالم بالشرق 

هذا  يرفض  أشقر، حيث  من  ما  تشا أقل  تشومسكي  يبدو  لكن  األوسط. 
األخير أية تسوية ال يوافق عليه من قبل جميع الفلسطينيني، املوجودين 
مدتها  لحرب  وصفة  ذلك  تشومسكي  يعتبر  حيث  والخارج.  بالداخل 
عشرات السنني بني الطرفني، لكن األشقر يعتبر أن أي حل بغير استفتاء 
الطرفان  ليعود  ديمقراطي.  غير  اتفاقا  عليه سيكون  الفلسطينيني  جميع 
لالتفاق على أن إسرائيل فقدت فرصتها الوحيدة في الحياة كدولة عادية 

حينما لم تستثمر اتفاقية أوسلو بطريقة سليمة .
في كل فقرات الحوار الشيق الذي يغطي كتاب ”السلطان الخطير“ يتفق 
الواليات املتحدة على السالم والتنمية اإلنسانية  الباحثان على خطورة 
في منطقة الشرق األوسط. وأهم منابع خطورتها هو عدم اقتران قوتها 
البالغة بأية كوابح ”أخالقية باملعنى الكانتي الفلسفي“. حيث يعبران من 
خالل مثال العالقة األمريكية التركية على مدى البراغماتية األمريكية في 
التعامل مع حقوق الشعوب في الشرق األوسط . فقد كانت تركيا في مجال 
بعد مصر وإسرائيل  الثالثة  املرتبة  في  تعد  األمريكية  األسلحة  استيراد 
حتى 1999، حيث كان معدل القمع لالنتفاضة الكردية هناك ما برح يتحول 
إلى حدا كبير في التسعينات، منذ أن بدأت عام 1984 ففي عام 1997 كانت 
ذروة الفظائع في حرق القرى الكردية وقد كانت املعونة األمريكية لتركيا قد 
ساوت كل املعاونة من عام 1950 إلى عام 1983 ووصلت املعونة األمريكية 
لتركيا لحدود الـ 80 من مجموع األسلحة التركية. بعد ذلك بسنوات جاء 
الرئيس األمريكي السابق كلنتون للبرملان التركي، ومن ذلك املنبر طالب بالحقوق 

الثقافية لألكراد في تركيا “ !!

عضو  أول  أن  جيدا  أتذكر  املخاوف،  من  كثير  مع  جسدي  في  نموت 
تحسسته في جسدي كان صدري، فعلت ذلك حتى أختبر إن كان سوف يسّبب 
لي عارا وهو ينمو، وكنت أتوقع أنه سيظل ينمو، فيخرج عن سيطرتي، فال 
أستطيع أن أوقفه، ال أعرف إن كنت قد تخيلت أن نهدا واحدا أو نهدين أو 
شجرة نهود سوف تعيش في الحياة وتتدلى منها أمرأة صغيرة، وسيحمل 
أحالم؟ إال أن هذه التالل الصغيرة، وهي  كل ذلك اسما واحدا هو اسمي: 
بسّر  ألحد  أبوح  أن  أفكر  أن  دون  بصمت،  رأسي  أكلت  خطة،  دون  تصعد 
األسرار، لقد بدا لي أن ال أحد في محيطي مهيأ الحتمال هكذا كارثة، بثرة 
صغيرة تنمو في خد، ورغم أني ال أتذكر تماما من أين أتت كلمة عار، و إن 
كنت قد عرفتها فعال أم اختلقتها، إال أنني عندما أفكر باملعرفة اآلن أرى أنها 
ما  وهذا  تنحدر،  بتركها  بل  كتلتها  بوزن  وحدته  تقاس  ال  انسيابي،  ماء 
رأيته يحد ويستمر في الحدو انحدرت كلمة ”عار“ وبيدها رفقة، تتقدم 
واحدة على األخرى، وقد تتجاوران، بروز صغير يشبه نتوءا سّببه خلد 
في سطح التراب، فقد واظبت، في فصل الربيع، على اختبار نتوءات الخلد 
التي كانت عبارة عن أكوام من التراب الذي فرمته هذه الحيوانات العمياء، 
وهّيأته كوجبة كيك هّش ألي راغب في الطبيعة الصامتة، تحسست األكوام 
التي أحدثتها عائلة الخلد التي لم ألتق بأي من أفرادها في أي يوم، على 
وس أثالم الحقول، وفي حواف تجويفات املاء التي سببتها السماء في  ر
الحميمة، فكنت عندما أتحسس  أماكنها  األرض وهي تعض جسدها في 
الكيك الهّش يبدو لي بنعومة عضو أنثوي صاعد في الحياة لن يكبر أبدا، 
ولن تراه عني غير عيني حتى عني الخد الذي أحدثه لن تراه، ولن تلمسه 
يد أخرى غير يدي،  حتى أيدي البنات من هن في مثل عمري،  واللواتي 
لهن درنات مثل درناتي، ولقد آملتني تلك املعرفة املتوّحدة، فلم أبح بهذه 
من  واحدة  في  فوجدت شخصية،   ،2013 عام  األوصاف ألحد، حتى جاء 
رواياتي، مستعدة لقول ما أردت قوله، امرأة تستقبل األجساد في مرورها 
من  عبورها  في  األجساد،  وتودع  جدد،  مواليد  صورة  في  الحياة،  نحو 
الحياة، في هيئة راحلني. لقد كانت الحاجة زهية في رواية ”أشجار للناس 
الغائبني“* أفضل من تكلم بلسان دفنته في أعشاش املناجذ! وعندما أحب 
أن أتخيل صورة اآلن في حديثي عن بعض جسدي، أحب أن أتخيلنا أنا 
تلة صغيرة،  فوق  تقفان  وعجوز،  طفلة  عاريتان،  بنيتان  زهية،  والحاجة 
على  منسدلتان  يداها  واحدة  وكل  صدرها،  من  طالع  طفلة  نهد  بحجم 

جانبيها، وال يبدو من مالمح وجهينا إن كنا نبتسم أم نتألم.
أول مرة في الصف الرابع، أي في عام 1985،  اختبار النهد“  حد ” 
قفصي  حدود  بني  الفاصل  الخط  في  بيدي  أحفر  األيام  تلك  استمريت 
الصدري وحدود بطني، أتذكر األمر اآلن، وأعرف أنه لو كان باإلمكان شق 
قناة  قناة في جسدي ألحدثت، باملواظبة، واحدة هناك، ولسميتها، الحقا: 

الرعب.
أدخل بيتي، وأول ما أقوم به، هو أني أسحب حمالة صدري وألقي بها 
بعيدا، وعندما أفكر بالخروج، من البيت، أحاول، معظم الوقت، أن ألبس 
مالبس فضفاضة تخفي قفصي الصدري وتلتيه، وتؤمن لي خروجا مريحا 
شجرة  ثمار  ويخنق  تحته،  التي  القناة  فم  ويسّد  البروز  يقيد  قيد  دون 

 النهود، ويشنق املرأة املدالة.

بعد خمس وثالثني عاما مازلت مشغولة بحماية القناة التي شققتها في طفولتي، أسعى 
مفتوحة  فيها  الناس  عيون  معتمة،  حياة  في  مرحا  سيالنا  وسعني  ما  لها  من  أ أن 
وتراقب، لكنها ال تسمع هذه القصص التي سأرويها، وقد تضحك بعض صديقاتي، وأنا 

أرفع أحد طبقات الثياب الشتوية قائلة:
صح، مش باينني؟

كنت قد حصلت على أول قيد متأخر قليال، أخبرتني إحدى صديقات طفولتي أنها 
حصلت عليه في الصف الرابع، كنا نعيش في مكانني مختلفني، وتحت ظروف مختلفة، 
وحنونة،  طيبة  عمة  نفسه،  تلقاء  من  مدفوعا  بروزا  املبكر  الحصول  هذا  لها  أّمن  لقد 
أرادت أن تضمن البنة أخيها صدرا مشرئبا أكثر من أنفها، في حياة لن ترحمها الحقا، 
وهي تتفحص حضورها في حفلة الحياة، فأّمنت لها منذ طفولتها حمالة صدر محشوة 
بقسوة، ولقد حصلت مقابل صديقتي على أنف مشرئب يشبه أنف أبي، قال لي طبيب 
تجميل التقيته صدفة في مدينة بيروت عام 2017 عندما سألته، ماذا لو كنت ستعدل 

شيئا في وجهي، فأجاب:
أنفك!

قلت له إّن إجابته خاطئة، فقد يصبح أي جزء في جسدي موضوع حوار إال هذا، فقد 
أّمنته وحدي على مدى سنوات من حروب فتية وبعضها مراهق، وبعضها عجوز، وبروز 

سائل، في قفصي الصدري، سألته ماذا لو أردت شق مجرى آخر له، كم يكّلف األمر؟
حصلت على القيد في الصف السابع، سأرفع به هذا البروز فوق القناة، فأبدو كمن 
يرفع أغصان شجرة لبالب فوق سور حديقة، في ذلك العام سال من بني فرعي نهر لون 
مائه أحمر، وللصدفة فقد كنت قد حصلت في العام نفسه على بلوزة لونها أحمر، بها 
ورود ببرق، من بائع متجّول، اعتاد أن يتجّول في املناطق النائية، في فوكس فاجن لونه 
أزرق، ولو فكرت بالحديث عن املالبس فسأحكي بحب عن أجمل ما أسدلته، فوق جسدي 
من ثياب، وهو ثوب نوم واسع حصلت عليه هدية من زوج أختي الكبيرة، أحضره من 
السعودية عام 1980، حيث كان يعمل عامل بناء، وكان حينها يرسل، بني فترة وأخرى، 
نوم  البعض، ثوب  تتك فوق بعضها  وأكتافهم  رفقة يضحكون  له مع  هدايا، وصورا 
بأردان فضفاضة، وحواشي مخرمة، وحواف مفتوحة، كل ما فيه يه فرصة للطيران، 
ويحرض عليه، لطفلة بدا أن هذا العالم، لن يسعها، حتى وهو بحركة عكسية ملا يراه 
فرصة  األحمر  اللون  ذات  البلوزة  وكانت  عليها،  بدأ صغيرا واستمر يصغر  اآلخرون، 

ثانية لم تتكرر حتى اآلن.
أختي،  عنها  تخلت  عندما  استخدمتها  التي  األولى  الصدر  حمالة  لون  أتذكر  ال 

فوجدتها ملقاة بني الثياب، أو قذفتها لي قائلة:
خذي.

 فاصطدتها كأني أصطاد عظمة لغزال أكله الصياد، وترك عظمه كإجابة على سؤال:
ماذا سأفعل به؟

 وعندما أحاول أن أتخيل الحمالة بلون ما ال أنجح، فأستريح لفكرة أني لم أحصل 
عليها أبدا، وأنني فقط تخيلت ذلك، ومن شدة ما تخيلته، حصلت على واحدة من لحم، 
رفعت بها التلتني إلى األعلى، فتنفست القناة، واشتد خيط الرعب على القوس، وانطلقت 

في الغابة في صورة ما أنا عليه.
 ، ا رام  في   ،2013 عام  بالعربية  الغائبني  للناس  أشجار  رواية  للكاتبة  صدرت 
فلسطني، وترجمت الرواية إلى اللغة اإلنجليزية في أيلول عام 2019، في اململكة املتحدة، 

Trees for the absentees:بعنوان

كاتبة. فلسطين
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أدخل بيتي، وأول ما أقوم به، هو 
أني أسحب حمالة صدري وألقي 
بها بعيد وعندما أفكر بالخروج، 

من البيت، أحاول، معظم الوقت، 
أن ألبس مالبس فضفاضة تخفي 

تيه قفصي الصدري وتلَّ
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62 وصايا مفتوحة على العقل والوجدان

عاطف محمد

ر ش لبير ا ي و �ش �شو عو  ير  ل  ا ال ال�شل
كتب لها وقع

ن ل د �شا

أحالم بشارات

إعداد: فاطمة الزهراء 
الرغيوي

(2/2)

غالف الكتاب

(7)  الجسد المشتهى

شد مالة 

نعوم تشومسكيمحمد األشقر

الّنّقاد  بإجماع  يعّد  إنجليزي،  روائي 

أعظم الروائيني اإلنكليز في العصرالفكتوري، 

بشعبّيته  أعماله تحتفظ  من  كثير  يزال  وال 

البارعة  بالّدعابة  أسلوبه  تمّيز  اليوم.  حتى 

حياة  من  جانبا  صّور  الالذعة.  والسخرية 

الفقراء. من أشهر آثاره: "أوليفر تويست" :

- على املرء أال يخجل من البكاء، فالدموع 
هي مطر يسقط على تراب األرض الذي يعلو 

قلوبنا القاسية..

قبلك،  موجودا  كان  العالم  أن  صحيح   -
أتيت  عندما  كان  كما  تتركه  أال  عليك  ولكن 

إليه..

- ال يوجد ما هو أكثر قوة و امانا ملواجهة 
طوارئ الحياة من الحقيقة املجردة..

هناك بعض الكتب يكون غالف املقدمة   -

واملؤخرة أفضل أجزاء الكتاب..

ما  غالبا  األجسام،  مثل  مثلها  العقول،   -
تسوء حالتها جراء الراحة الزائدة..

- هناك أوتار في قلب اإلنسان من األفضل 
له أال تهتز أبدا..

- أكثر شيء محزن هو أن تشعر بالخزي 
في وطنك..

- ليس النبو إال املقدرة على تحمل الجهد 
املستمر..

يبدأ اإلحسان في البيت، وتبدأ العدالة   -
عند الجار..

- حتى أضخم األبواب مفاتيحها صغيرة..
- أتمنى أن تعلم أنك آخر حلم لروحي...

- القلب املحب هو األكثر حكمة ..
- األلم أقوى الدروس .
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ة المزدوجة حل الشب

abousalma10@gmail.comإعداد أبو سلمى
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- 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 
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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

 ا ا
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 الداخلية

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة الدار لبيضاء
عمالة مقاطعات ابن امسيك

قسم املوارد البشرية 
وامليزانية

مصلحة املعدات والصفقات
إعالن عن طـلب عروض 

مفتوح
رقم: 2020/05  

 2020 غشت   04 يوم   في 
العاشرة  السـاعة  على 
بالكتابة  سيتم  صباحا، 
ابن  مقاطعات  لعمالة  العامة 
املتعلقة  االظرفة  فتح  امسيك 
بعروض  العروض  بطلب 
معدات  اقتناء  ألجل:  أثمان 
مقاطعات  لعمالة  املعلوميات 

ابن امسيك.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مصلحة املعدات 
مقاطعات  بعمالة  والصفقات 
كذلك  .ويمكن  امسيك  ابن 
تحميله إلكترونيا من  بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
10.000,00درهم  مبلغ  في 

(عشرة أالف  درهم). 
كلفة  تقدير األعمال   محددة  
املشروع   صاحب  طرف   من 
وأربعة  مائتي  مبلغ   في  
درهم   ألف   وتسعون 

(294.000,00  درهم).
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 349.12.2 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
املعدات  بمصلحة  وصل، 
مقاطعات  لعمالة  والصفقات 

ابن امسيك،
طريق  عن  إرسالها   إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املصلحة  إلى  باالستالم 

املذكورة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة  طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
إما إرسال ملفاتهم بطريقة   -
صاحب  إلى  الكترونية 
املشروع  عبر بوابة الصفقات 
وزير  لقرار  طبقا  العمومية 
االقتصاد واملالية رقم 20.14 
القعدة  ذي   8 في  الصادر 
(4سبتمبر2014)   1435
مساطر  بتجريد  املتعلق 
إبرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية
الواجب  املثبتة  الوثـائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة. 

ع.س.ن/2013/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

 والية جهة الدار البيضاء 
- سطات

عمالة الدار لبيضاء
عمالة مقاطعات ابن امسيك

قسم املوارد البشرية 
وامليزانية

مصلحة املعدات والصفقات 
إعالن عن طـلب عروض 

مفتوح
رقم: 2020/06

على   2020 غشت   03 يوم 
صباحا،  العاشرة  السـاعة 
سيتم بالكتابة العامة لعمالة 
فتح  امسيك  ابن  مقاطعات 
بطلب  املتعلقة  االظرفة 
أثمان  بعروض  العروض 
وكتب  مقررات  شراء  ألجل 
السنة  لتالميذ  مدرسية 
والرابعة  والثالثة  االثانية 
والسادسة   والخامسة 
لعمالة  التابعني  ابتدائي 
في  امسيك   ابن  مقاطعات 
محفظة  مليون  عملية  اطار 
2021- الدراسية   للسنة 

.2020
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مصلحة املعدات 
مقاطعات  بعمالة  والصفقات 

ابن امسيك.
تحميله  كذلك  ويمكن 
إلكترونيا من  بوابة صفقات  

الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
20.000,00درهم  مبلغ  في 

(عشرون ألف درهم). 
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
مائة  و  مليون  مبلغ   في 
ألف   وسبعون  وثالثة 
واثني وعشرون   مائة  وسبع 
سنتيم   وخمسون  درهم 

(1.173.722,50 درهم).
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31   29 27و  املواد 
 349.12.2 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم   إرسال  إما   -
مع  املضمون  البريد  طريق 
وصل باالستالم إلى املصلحة 

املذكورة.

وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   -
باملصلحة املذكورة أعاله. 

مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة  طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الكترونيا  إرسالها  إما   -
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
الصادر   20.14 رقم  واملالية 
 4)1435 القعدة  ذي   8 في 
املتعلق  سبتمبر2014) 
إبرام  مساطر  بتجريد 
من  العمومية  الصفقات 

الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثـائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة. 
ع.س.ن/2014/ا.د
*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2020/10/م.و.ت.ب

في يوم 04 غشت 2020 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكاتب السيد عامل 
األظرفة  فتح  خنيفرة  إقليم 
العروض  بطلب  املتعلقة 
أثمان  بعروض  املفتوح 
دوار  تزويد  أشغال  ألجل: 
نوامان  وتفروت  إرشكيكن 
باملاء  الحمام  لجماعة  التابع 
إقليم   - للشرب  الصالح 

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

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف  ثالثة  في 

(3.000,00درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 

املشروع  صاحب  طرف  من 
في مبلغ مائتني وسبعة آالف 
وتسعني  واثنني  وسبعمائة 
(207.792,00درهم)  درهما 

مع احتساب جميع الرسوم.
هذا  العروض  طلب   *
املتوسطة  باملقاوالت  خاص 
والتعاونيات  والصغيرة 
التعاونيات واملقاول  واتحاد 

الذاتي.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
وكذا  املتنافسني  ملفات 
تفويت  إجراءات  رقمنة 
مطابقة  العمومية  الصفقات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
من  و150   149  ،148  ،31
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية، 
االقتصاد  وزير  ومرسوم 
الصادر   20-14 رقم  واملالية 
في 08 ذو القعدة 1435 (04 

شتنبر 2014).
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل بمصلحة الصفقات

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور

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

األظرفة. 
إما إرسالها إلكترونيا عبر   -

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

االستشارة.
ع.س.ن/2015/ا.د
*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2020/11/م.و.ت.ب
 2020 غشت   04 يوم  في 
عشر  الحادية  الساعة  على 
مكاتب  في  سيتم  صباحا، 
خنيفرة  إقليم  عامل  السيد 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
بعروض  املفتوح  العروض 
تزويد  أشغال  ألجل:  أثمان 
دوار بوملاطات التابع لجماعة 
الصالح  باملاء  اسحاق  آيت 

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

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف  ثمانية  في 

(8.000,00 درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
وتسعة  خمسمائة  مبلغ  في 
وتسعمائة  ألفا  وثالثني 
درهما  وثالثني  وأربعة 
مع  (539.934,00درهم) 

احتساب جميع الرسوم.
هذا  العروض  طلب   *
املتوسطة  باملقاوالت  خاص 
والتعاونيات  والصغيرة 
التعاونيات واملقاول  واتحاد 

الذاتي.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
وكذا  املتنافسني  ملفات 
تفويت  إجراءات  رقمنة 
مطابقة  العمومية  الصفقات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
من  و150   149  ،148  ،31
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 

 (2013 مارس   20)  1434
املتعلق بالصفقات العمومية، 
االقتصاد  وزير  ومرسوم 
الصادر   20-14 رقم  واملالية 
في 08 ذو القعدة 1435 (04 

شتنبر 2014).
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل بمصلحة الصفقات

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور

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

األظرفة. 
إما إرسالها إلكترونيا عبر   -

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

االستشارة.
ع.س.ن/2016/ا.د
*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
مصلحة الصفقات   

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2020/12/م.و.ت.ب
في يوم 05 غشت 2020 على 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكاتب السيد عامل 
األظرفة  فتح  خنيفرة  إقليم 
العروض  بطلب  املتعلقة 
املفتوح بعروض أثمان ألجل: 
تكنيت  دوار  تزويد  أشغال 
اسحاق  آيت  لجماعة  التابع 
باملاء الصالح للشرب - إقليم 

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

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف  تسعة  في  

(9.000,00درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
خمسمائة وسبعة  مبلغ  في 
وثمانني ألفا ومائتني وثمانية 
(587.208,00درهم)  دراهم 

مع احتساب جميع الرسوم
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
من  و150   149  ،148  ،31
 2-12-349 رقم  املرسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
املتعلق بالصفقات العمومية، 
ومرسوم وزير االقتصاد رقم 
ذو   08 في  الصادر   20-14
شتنبر   04)  1435 القعدة 
برقمنة  املتعلق   (2014
الصفقات  تفويت  إجراءات 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 
إقليم  لعمالة  العامة  بالكتابة 

خنيفرة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

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

األظرفة. 
إما إرسالها إلكترونيا عبر   -

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

االستشارة.
ع.س.ن/2017/ا.د ع.س.ن /2012/ إد

ع.س.ن /2023/ إد

ع.س.ن /2028/ إد

ع.س.ن /2018/ إد

ع.س.ن /2019/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخليـــة 
عمالة إقليم إفران
جماعة عني اللوح
وكالة املداخيل

إعالن عن طلب عروض 
أثمان مفتوح

جلسة عموميـة
رقم: 2020/06

غشت   25 يوم  في    
الساعة  على    2020
بمقر  صباحا،  العاشرة 
جماعة عني اللوح سيتم 
املتعلقة  األظرفة   فتح 
أثمان من  بطلب عروض 

أجل كراء امللك الجماعي 
التالي:

السياحي  املنتجع    *
أجعبو عني اللوح.

الثمن  حدد  وقد   <
مبلغ  في  االفتتاحي 

200.000,00درهم. 
املؤقتة  الضمانة   <
مبلغ  في  محددة 

50.000,00درهم.
> مدة الكراء محددة في 

25 سنة.
واإلطالع  الزيارة   <
السياحي  املنتجع  على 
الصفقة  موضوع 

يوم  حدد  وقد  إجبارية 
على   2020 غشت   03
عشر  الحادية  لساعة 
ملعاينته.  املكان  بعني 
من طرف  وتسلم شهادة 
رئيس املجلس الجماعي 

لوضعها في امللف.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  من  العروض 
عني  بجماعة  املداخيل 
من  سحبه  أو  اللوح 

البوابة اإللكترونية:
www.marchespu-

blics.gov.ma
يكون  أن  يجب 

ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
رقم  املرسوم  ملقتضيات 
الصادر   2.12.349
األولى  جمادى   8 في 
(20مارس2013)   1434
بالصفقات  املتعلق 
مشار  هو  كما  العمومية 
اليه في كناش التحمالت 

ونظام اإلستشارة.
املادة  ملقتضيات  طبقا 
املذكور  املرسوم  من   29
يوضع  فإنه  أعاله، 
على  يتعني  الي  امللف 
تقديمه  متنافس  كل 

ثحمل  مغلق  ظرف  في 
البيانات التالية: 

*  اسم وعنوان املتنافس
طلب  موضوع    *

العروض
جلسة  وساعة  تاريخ    *

فتح األظرفة
اليجب  بأنه  التنبيه    *
من  إال  األظرفة  فتح 
طلب  لجنة  رئيس  طرف 
العروض خالل الجلسة.

الظرف  هذا  ويحتوي 

على غالفني مميزين:
امللف  غالف يتضمن   - أ 
اللذان   والتقني  اإلداري 
الوثائق  يتضمنان 
املذكورة في املادة 04 من 
نظام اإلستشارة املتعلق 

بهذه الصفقة.
يتضمن  غالف    - ب 
العرض املالي للمتنافس 
نفس  في  مبني  هو  كما 

املادة أعاله. 
ع.س.ن/2020/ا.د

ع.س.ن /1936/ إدع.س.ن /1935/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش اسفي 
املجلس اإلقليمي الرحامنة
إعالن عن طلبات عروض 

أثمان مفتوحة
في يوم 2020/08/06 على 
الساعة الحادية عشر سيتم 
العامة  الكتابة  بمكاتب 
(قاعة  الرحامنة  لعمالة 
االظرفة  فتح  االجتماعات) 
العروض  بطلب  املتعلقة 
الرحامنة  لعمالة  أثمان 
رقم:  عروض  طلب  ألجل: 
بناء  2020/12/م.ا: 
املغطاة  القاعة   وتهيئة 
كرة  ملعب   -  2 ملحق 
اقليم   - جرير  بابن  اليد 

الرحامنة.
املؤقتة   الضمانة 
(ثالثون   30.000.00درهم 

الف درهم)
تقدير كلفة األشغال محددة 
في مليونني ومئة وثمانية 
وخمس  الف  وثمانون 
وسبعون  وثمانية   مئة  
سنتيما   00 درهما 

(2.188.578.00درهم).
يمكن سحب ملفات طلبات 
مكتب  من  العروض 
كما  بالعمالة  الصفقات 
بوابة  من  تحميلها  يمكن 
من  العمومية  الصفقات 

املوقع االلكتروني التالي:
www.marchespu-

blics.gov.ma
يمكن إرسال ملفات طلبات 
املتنافسني,  إلى  العروض 
الشروط  منهم طبق  بطلب 
 27,29 املواد  في  الواردة 

و31 من املرسوم 
رقم 2.12.349 الصادر في 
 1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية. 
املتنافسني   على  يجب  كما 
طبق  بنسخ  االدالء 
التكييف  للشواهد  االصل 
للجدول  طبقا  والتصنيف 

التالي: 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع اظرفتهم  مقابل 
الصفقات  بمكتب  وصل 

بالعمالة

عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
الى  باالستالم  بإفادة 

املكتب املذكور
- إما تسليمها مباشرة إلى 
االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح االظرفة. 
إن الوثائق الواجب اإلدالء 
في  املقررة  تلك  هي  بها 
قانون  من  الرابعة    املادة 

االستشارة. 
ع.س.ن/2026/ا.د
*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2020/13/م.و.ت.ب
 2020 غشت   03 يوم  في 
عشر  الثانية  الساعة  على 
مكاتب  في  سيتم  زواال، 
السيد عامل إقليم خنيفرة 
فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
العروض املفتوح بعروض 

ثقب  إنشاء  ألجل:  أثمان 
بدوار  لالستطالع  مائي 
لجماعة  التابع  الباشا 

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

www.marchespu-
 blics.gov.ma

الضمان املؤقت محدد في  
درهم  وخمسمائة  ألفني 

(2.500,00درهم).
األعمال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ  في  املشروع 
ألفا  وستني  مائة وستة 
درهم  وعشرين  وثالثمائة 
مع  (166.320,00درهم) 

احتساب جميع الرسوم
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 ،27 املواد  ملقتضيات 
 149  ،148  ،31  ،29

رقم  املرسوم  من  و150 
في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  (20مارس2013) 
العمومية،  بالصفقات 
االقتصاد  وزير  ومرسوم 
في  الصادر   20-14 رقم 
 1435 القعدة  ذو   08

املتعلق  (04شتنبر2014) 
تفويت  إجراءات  برقمنة 

الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
الضبط  بمكتب  وصل، 
لعمالة  العامة  بالكتابة 

إقليم خنيفرة.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

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

إلكترونيا  إرسالها  إما   -
الصفقات  بوابة  عبر 

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

االستشارة.
ع.س.ن/2029/ا.د

ع.س.ن /2022/ إد

ع.س.ن /2027/ إد

ع.س.ن /2025/ إد

ع.س.ن /2024/ إد



ا  ر بال ات الص ر الف أ
اتهم يطالبون بمستح

لكرة  القنيطري  بالنادي  الصغرى  الفئات  أطر  هدد 
القدم برفع ملفاتهم إلى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية 
المسير  المكتب  ممطالة  بسبب  القدم،  لكرة  المغربية 
للكاك في الوفاء بالتزاماته اتجاه مؤطريه، رغم توفرهم 

على عقود موثقة.
وحسب مراسلة موجهة إلى رئيس النادي القنيطري، 
توصلنا بنسخة منها، فإن جميع مطري الفريق أبدوا 
بها  تعاملهم  التي  الطريقة  من  وتذمرهم  امتعاضهم 
اإلدارة، التي تماطل في صوف مستحقاتهم العالقة منذ 

فترة طويلة.
مادي  القنيطري من وضع  النادي  وتعاني مكونات 
متدهور جدا، األمر الذي فرض على مجموعة من المواهب 
الرحيل نحو وجهات أخرى، كان آخرها لؤي العاني، الذي 
كشف عدة حقائق بشأن واقع العبي الفريق القنيطري 
والتهميش الذي يعانونه، قبل أن يغادر صوب الدوري 
العراقي، بعدما حصل على ترخيص من الفيفا بتمثيل 

منتخب أسود الرافدين. 

ابة تنهي موسم  ا
اليامي

كشفت تقارير إعالمية إسبانية عن نهاية موسم الدولي 
المغربي، والعب نادي سرقسطة اإلسبانية جواد الياميق، 
تدريبية  حصة  خالل  لها  تعرض  التي  اإلصابة  بعد 
دوري  عن  فايكانو،  ريو  أمام  فريقه  لمباراة  استعدادا 

الدرجة الثانية.
وأصيب الالعب السابق لكل من الرجاء البيضاوي 
وأولمبيك خريبكة على مستوى العضلة الضامة، األمر 

الذي سيجبره على الخلود للراحة لمدة تفوق الشهر.
وبناء عليه يمكن اعتبار أن موسم الياميق قد انتهى 
عمليا، ما سيغيبه عن المواجهات المتبقية لفريقه أمام 
وألباسيتي  وأوفييدو  وتينيريفي  فايكانو  ريو  من  كل 

وبونفيرادينا.

ير  الزمالك يبدأ غدا التح
لمواجهة الرجاء

 
استقر الجهاز التقني لنادي الزمالك على بدء المعسكر 
المغلق للفريق، يوم غد الخميس، والذي سيستمر لمدة 

أسبوعين في برج العرب.
الزمالك، بحسب تصريحات أمير مرتضى  ويستعد 
منصور المشرف العام على الكرة، لخوض مباريات دوري 
أبطال إفريقيا، حيث قال في تصريحات لبرنامج جمهور 
الثالثة يوم األحد إن «الزمالك يستعد بشكل عام لعودة 
بعد  سيكون  إفريقيا  أبطال  دوري  استئناف  النشاط، 

شهرين، البد أن نبدأ اآلن».
ويواجه الزمالك الرجاء البيضاوي في مواجهة واحدة 
لنهائي دوري  الفائز منها  المقبل، تؤهل  شهر شتنبر 

أبطال إفريقيا ضد األهلي أو الوداد البيضاوي.

اعة يستعد  منتخ ال
للمونديال بالربا

يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة تجمعا 
تدريبيا خالل الفترة ما بين 18 و29 يوليوز الجاري 
بمركز محمد السادس بالرباط، استعدادا لنهائيات كأس 
العالم التي ستحتضنها ليتوانيا، والتي كان من المقرر 
أن تقام خالل الفترة من 12 شتنبر وحتى 4 أكتوبر وتم 
تأجيلها لغاية 12 سبتمبر وحتى 3 من أكتوبر عام 2021 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا السياق، قررت الجامعة تمديد عقد المدرب 
هشام الدكيك إلى غاية نهاية 2024، برهان التتويج بكأس 
التأهل لمونديال  إلى  2024، إضافة  لعام  إفريقيا  أمم 

السنة ذاتها، وبلو للدور الثاني .

أعلنت مصادر مطلعة أن بعض فرق الدوري االحترافي، التي 
تستفيد من المال العام، التمست من رئيس الجامعة ورئيس 
اإلبقاء  أجل  من  الداخلية  وزارة  لدى  التدخل  المالية  لجنة 

المخصص  السنوي  الدعم  مبالغ  لها، حتى بعد تأسيس على 
الشركات الرياضية.

وأشارت مصادرنا إلى أن بعض هذه الفرق تتغذى بشكل كبير 
من الدعم العمومي، الذي يشكل النسبة العظمى من ميزانياتها 
إلى شركات  التحول  بعد  نفسها  تجد  أن  وتخشى  السنوية، 

محرومة من مبالغ مالية مهمة كانت تتقاطر عليها سنويا، من 
بعض المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية.

على  اقترحت  الفرق  هذه  أن  على  ذاتها  المصادر  وشددت 
رئيس الجامعة، أن يستمر هذا الدعم العمومي، وأن تتوصل 
به الجمعية األم، التي ستوقع شراكة مع الشركة الرياضية، 

وبناء عليها سيحول مبلغ الدعم إلى هذه األخيرة.
وألمحت المصادر ذاتها إلى أن هذه «الفتوى» ستفجر ال محالة 
استياء وتذمرا لدى بعض الفرق األخرى التي ال تستفيد من 
المال العام بنفس الدرجة، كما أن الشركات الرياضية ستطبق 
عليها فصول القانون التجاري، وطالما أنها ستصبح خاضعة 
لمنطق الربح والخسارة، فإن باب الدعم العمومي يجب أن يغلق.

الفرق  المغربية قد اشترطت على  الملكية  الجامعة  وكانت 

الوطنية أن تتحول إلى شركات رياضية، وحددت نهاية الشهر 
خر أجل للفرق قصد خلع جلباب الجمعيات، وفعال  الماضي ك
حصل 11 فريقا على شهادة السجل التجاري، في انتظار التحاق 
فرق الرجاء والدفاع الحسني الجديدي ويوسفية برشيد واتحاد 
طنجة، هذا األخير قد يتأخر بعض الشيء بسبب مشاكله المالية 
واإلدارية، التي حاصرته بشدة هذا الموسم، حيث وجد صعوبة 
كبيرة في مسايرة اإليقاع، إذ بات مهددا بقوة بخطر النزول 

إلى الدوري االحترافي الثاني. 
أما الجيش الملكي فإن قانون 30.09 متعه بوضع اعتباري 
إلى شركة رياضية،  التحول  خاص، حيث استثناه من شرط 
وسيواصل المنافسة كجمعية، مع ما يترتب عن ذلك من إيجابيات 

وسلبيات.

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
a12.586 االربعاء 8 يوليوز 2020املوافق 16 ذو القعدة 1441 العدد 16
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الفرق تتحول إىل رشكات وتراهن عىل استمرار الدعم

ركات لة االستفادة من الدعم رغم تحولها إلى  فرق احترافية تخطط لموا

عبد المجيد النبسي
الفتح  مــدرب  الخلفي،  مصطفى  اعتبر 
الرياضي، عودة الالعبين إلى التداريب، بعد 
تخفيف طوارئ الحجر الصحي، التي فرضتها 
جائحة كورونا، يوم عيد، سيما وأن الرئيس 
حمزة الحجوي حرص على مصالح الالعبين، 
حيث  تغيير،  بأي  يحسون  ال  جعلهم  بحيث 
موعدها،  في  بمستحقاتهم  يتوصلون  كانوا 
على  والطبية  التقنية  اإلدارة  ساعد  وهــذا 
التواصل بين كل أفراد الفريق، كما أنه حمس 
الالعبين على تطبيق كل ما يطلب منهم، رغم 
أنهم «كانوا بعيدين عن أعيننا، وهذا نفتخر 
به داخل الفتح،  ألنه يؤكد على تلك اللحمة بين 

كل مكونات الفريق.»
وعن طريقة االشتغال عن بعد مع  الالعبين، 
الشكوك حول  رغم  إنه  الخلفي  قال مصطفى 
اإلدارة  تمنع  «لم  فإنها  البطولة،  استئناف 
طريق  برمجة  من  الطبي  والطاقم  التقنية 
االشتغال بوسائل  علمية  استحضرت ظروف 
الحجر الصحي، و»لهذا انقسم العمل إلى ثالثة 

مراحل، كانت فيها التداريب تتم بالتدريج.»
وأضاف مدرب الفتح الرياضي أن إنجاح 

التداريب فرض تقسيم «برنامج عملنا إلى ثالثة مراحل أساسية. 
فخالل الشهر األول من الحجر الصحي، كان كل العب يتدرب لوحده، 

متتبعا التوجيهات التي يتوصل بها يوميا،
وقد  لــوداري،  البدني حسن  للمعد  الفعال  الحضور  هنا  وكان   
اعتمدنا في هذه المرحلة على  سكن الالعب ومساحته وشكله، ومدى 
، كل هذا لمعرفة الحدود التي  توفره على حديقة أو قربه من الشاط

يمنحها سكن الالعب، في تطبيق برنامج التداريب».

وبعيدا عن الجانب النظري «كنا نقوم بتحليل بعض المباريات، 
عبر تقنية الفيديو لتصحيح األخطاء، وتطوير األداء.»

وعن العود ة إلى التداريب، بعد تحديد تاريخ استئناف البطولة، 
أوضح مصطفى الخلفي «طبقنا كل التوجيهات التي أعلنت عنها 
الجامعة، وكانت البداية باإلجراءات الطبية االحترازية والوقائية، من 
تحاليل مخبرية وقياس للحرارة، وكل ما يتعلق بصحة الالعب، إلى 
جانب كل اإلجراءات المتعلقة بالتداريب خالل العشرة أيام األولى 

والتي مرت بسالم» .
وأضاف «سندخل التداريب الجماعية، مع احترام شروط السالمة»، 

مؤكدا أنه يستحضر بجدية فترة الحجر الصحي 
وأن  خاصة  الجسم،  على  وتأثيرها  الطويلة، 
ومن  نزاالت  دون  من  كانت  السابقة  التداريب 
دون لمس الكرة، مع العلم بأن بين عودة الالعبين 
إلى التداريب، وخوض المباريات زمن قصير، 
وهو مايستدعى تضافر جهود اإلدارة التقنية 

والطبية.
استئناف  بعد  المطروحة  التخوفات  وعن 
النشاط، قال الخلفي إن هناك هاجس الخوف 
من اإلصابات، خاصة وأن وتيرة البطولة ستكون 
بإيقاع سريع، ويتجلى في إجراء ثال مباريات 
في  كبيرة  أندية  أن  كيف  و»تابعنا  أسبوعيا، 
اإلصابات  من  عانت  قوية  أوروبــيــة  بطوالت 
وأكرر  أعود  وهنا  العبوها،  لها  تعرض  التي 
بأنه سيكون هناك عبء ثقيل على المعد البدني 
وطبيب الفريق، مع العلم بأن الفريق يتوفر على 
طاقم طبي متمكن يرأسه الدكتور الدغمي والمعد 
بالخبرة  له  المشهود  لوداري،  حسن  البدني، 

والكفاءة.»
المدرب  قال  ومستقبلها  المجموعة  وعن 
تامة،  جاهزية  في  الالعبين  كل  إن  الفتحي 
تدارببه  يتابع  الذي  باش،  الالعب  باستثناء 
بشكل خاص، بعد االصابة التي تعرض لها 
سابقا. وفضل الخلفي عدم الحديث عن عقود الالعبين ومستقبلهم 
مع الفريق، ألن البطولة لم تنته بعد، مؤكدا على أن الحديث عن هذه 
األمور اآلن «سيكون نوعا من التشويش على العبي الفريق وحتى 
أن جل  عليه هو  التأكيد  ما يجب  لكن  األخــرى،  الفرق  على العبي 

الالعبين حددوا مستقبلهم مع الفريق.»
وأكد الخلفي أن فريق الفتح، وبعد النتائج اإليجابية التي حققها 
يرا هن على مواصلة  البطولة، بسبب جائحة كورونا،  قبل توقف 

المجهودات لتحقيق النتائج التي تتطلع لها كل مكونات الفريق.»

، يتخوف الخلفي، مدر الفت
ناف النشا ابات عند است  من ا

مصطفى الخلفي مدرب الفتح                                  تصوير الحاليف

فضل الخلفي عدم 
الحديث عن عقود 

ومستقبلهم الالعبين 
مع الفريق، ألن 

البطولة لم تنته 
بعد، مؤكدا على أن 

الحديث عن هذه 
األمور اآلن »سيكون 
نوعا من التشويش 
على العبي الفريق 
وحتى على العبي 

الفرق األخرى، لكن ما 
يجب التأكيد عليه 
هو أن جل الالعبين 
حددوا مستقبلهم 

مع الفريق.«

ر وين األ ي لت ان مستمر داخل المعهد المل االحت
وصفت مجموعة من األساتذة وضع المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة بالمشحون 
والقابل للتفاقم، جراء ما ابتليت بها هذه المؤسسة منذ عهد الوزير المقال، الذي فرض على 
رأسها شخصا يريد أن يكون مديرا للمعهد ضدا على نصوص القانون الموضوعية والشكلية، 
والمتمثلة في شرط التخصص، واحترام األحكام اإلجرائية الضرورية لتنظيم المباراة الخاصة 

بالتعيين في مثل هذا المنصب. 
ورغم ذلك قامت أستاذات وأساتذة المعهد التربوية والعلمية بدور فعال مع طالبات وطلبة 
كافة أسالك التكوين بالمؤسسة عن بعد، تحديا لكافة الصعوبات الموضوعية الناتجة عن جائحة 
كورونا كوفيد 19 المستجد، والصعوبات المفتعلة جراء الصراع اإلداري، الذي لم يسمح بتمكين 

هيئة التدريس والتكوين من الوسائل اللوجستيكية والديداكتيكية المطلوبة والميسرة لألساتذة 
تقديم خدمات الدعم والمساندة النفسية والتربوية عن بعد لألسر واألطفال والشباب، وتقديم 

خدمات تكوينية في الرياضة والتنشيط السوسيوثقافي عن بعد.
يذكر أن أعضاء مجلس المؤسسة قاموا بعمل مهم من خالل ترتيب برامج التقييمات العلمية 
لطلبة كافة مسالك التكوين على قواعد المرونة واعتبار مصلحتهم الفضلى، رغم استفزازات 
المدير، والتي واجههوها برفض حضوره معهم في أشغال المجلس، بسبب عدم توفره على 
السند القانوني الذي يسمح له بذلك، مما دفعه إلى استدعاء مفوض قضائي لمعاينة ما يقوم به 
أعضاء مجلس المؤسسة، غير مكتر بأنه في وضعية غير قانونية، وأن لهذه المؤسسة جهاز 

حكومي وصي عليها إداريا وماليا هو وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وجهاز حكومي وصي 
عليها تربويا وعلميا هو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، الذين كان عليه 

اللجوء إليهما بدل استدعاء المفوض القضائي.
دعا هؤالء األساتذة وزير الثقافة والشباب والرياضة إلى التعجيل باإلعالن عن مباراة تعيين 
مدير للمؤسسة وفقا لألحكام المسطرية المعمول بها في مباراة التعيين في المناصب العليا، 
بهيئة  مساس  كل  أن  معتبرين  للجامعة،  التابعة  غير  العالي  التعليم  مؤسسات  في  وخاصة 
التدريس وكل من يشتغل إداريا وتربويا من أجل تيسير أدائهم، يعد خطا أحمرا، سيؤدي إلى 

ما ال يحمد عقباه.



كارية  عمالت بريطانية ت
لتون جون

تكريم،  بريطانيا  قـــررت 
ألتون  الموسيقى  أســطــورة 
جون، على طريقتها الخاصة، 
تصميم  و  مبتكر،  بشكل  و 
مستوحاة  تــذكــاريــة  عمالت 
من قبعته الشهيرة و نظارته 
كبيرة الحجم التي يشتهر بها، 
لبيعها فيما بعد في األسواق 

لعشاقه.
و صــمــم الــفــنــان بــرادلــي 
مــورجــان جــونــســون، شكل 
التي  البريطانية  العمالت 
السكك  دار  عـــن  ســتــصــدر 
الفترة  خـــالل  الــبــريــطــانــيــة 

المقبلة، و التي سيتم تداولها بأسعار تبد من 5 جنية إسترليني و 13 جنية 
إسترليني، للعمالت المعدنية، و عملة ذهبية تزن 1 جرام سيكون سعرها حوالي 

1000 جنية إسترليني.
و في تصريحات للموسيقي العالمي صاحب الـ 73 عاما، لصحيفة CNN، قال 
« « لقد احتوت السنوات القليلة الماضية على بعض اللحظات التي ال تنسى في 
مسيرتي، و هذه عالمة بارزة أخرى حقا في رحلتي «، مضيفا « ستكون العمالت 

المعدنية متاحة للشراء في إصدارات المرحلة القادمة «.
 Royal Mint ومن جهته، قال كلير ماكلينان، مدير قسم العمالت التذكارية
Experience: « إن ألتون جون هو بال شك أسطورة موسيقية بريطانية ومعترف 
به كواحد من أنجح المغنيين و كتاب األغاني في جيله، يسعدنا تكريمه مساهمة 
الموسيقية  أسطورة  يعد  و   .» بريطانية  عملة  على  البريطانية  الموسيقى  في 
البريطانية صاحب الـ 73 عاما، هو الموسيقي الثاني في التاريخ الذي يتم طباعه 
عمالت تذكارية له لتكريمه، بعد تكريم فرقة الموسيقية الشهيرة Queen على 

العمالت البريطانية في يناير.

سميرة سعيد تتحدث عن 
الراحلة رجاء الجداو

المغربية   الــديــفــا   عبرت 
تصريحات  في  سعيد  سميرة 
الكنانة   ب|ارض  صحافية 
عــن مـــدي عــمــق حــزنــهــا علي 
رجاء  المصرية  الفنانة  رحيل 
أنها  إلــي  مشيرة  ــجــداوي،  ال
أن  منذ  الجداوي  علي  تعرفت 

استقرت في مصر.
أن  سعيد  سميرة   وقالت 
عفيفة  كانت  الــجــداوي  رجــاء 
اللسان وكاتمة أسرار، وكانت 
الداخل  من  ش  كل  في  شيك 
فهي  نادر،  أمر  وهو  والخارج 

تربت علي أداب وطباع وخصال أصبحت قليلة حاليا.
 وأشارت سميرة سعيد إلي أن رجاء الجداوي كان لديها طاقة حب كبيرة جدا 
وكانت نشيطة تسافر وتحضر حفالت وأحدا فنية وتكريمات وحتي لو مشغولة 
بعمل تستغل وقت الفرا ولو ساعة في توزيع طاقة الحب واإليجابية علي من 

حولها وتبادر دوما بالسؤال وتطمئن علي محبيها.
 وكان جثمان الفنانة الرحلة رجاء الجداوي شيع أمس األحد من مستشفى أبو 
خليفة للعزل الصحى باالسماعيلية وتم دفنها بمقابر البساتين بحضور عدد من 
الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودالل 
عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها 
الجداوي كان  الشقنقيرى ومنير مكرم.  آخر أعمال رجاء  محمد كارتر ومحمد 
مسلسل «لعبة النسيان» والذي ينتمي لنوعية أعمال الدراما االجتماعية، حيث 
تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما 
عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر 
الماضى.  لعبة النسيان» سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة 
دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو 

اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

د  ا  ر    ال الث        ا

Al Ittihad Al Ichtiraki
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ة  ي لشب عر وفني افترا سمر 
ر افية بالم ي الث ا الم

الثقافية  المقاهي  شبكة  تنظم 
بالمغرب و جمعية أضواء سيدي 
غد  يــوم  الــفــن،  و  للثقافة  قاسم 
،  سمرا شعريا و فنيا  الخميس 
الشاعر  بمشاركة   ، افتراضيا 
الموسيقي  و  بوودينة  رضــوان 

رشيد عبدون.
بال  في  الشبكة  أوضحت  و 
أن هذا اللقاء الذي ينظم بتعاون 
للثقافة  اإلقليمية  المديرية  مع 
على  مباشرة  سيبث  بالقنيطرة، 
منصة « زووم « و صفحة الشبكة 
على موقع التواصل االجتماعي ( 
الساعة  مــن  ابــتــداء   ( فيسبوك 

السابعة ليال.
أن  إلى  ذاتــه  المصدر  أشــار  و 
تنظيم هذا اللقاء افتراضيا يأتي 
استمرارا لألنشطة الثقافية التي 
دأبت الشبكة على تنظيمها عن بعد 
في ظل حالة الطوارئ الصحية التي 

فرضتها جائحة كوفيد - 19.

يضع رجل هندي كمامة مصنوعة 
تقرب  إنها  قــال  بقيمة  الــذهــب  مــن 
من  للوقاية  دوالر  آالف  أربعة  من 
الــذي  المستجد  ــا  كــورون فــيــروس 
 يتفشى على نطاق واسع في الهند.
ـــال شــانــكــار  ـــم وأشـــــار رجــــل األع
غرب  في  بونا  مدينة  من  كورهادي 
من  مصنوعة  الكمامة  أن  إلى  الهند 
غراما)   60) الذهب  من  أونصتين 
أيام. ثمانية  إنجازها  استغرق   وقد 
برس  فرانس  لوكالة  شانكار  وقــال 
رفيعة وتضم مسامات  كمامة  «إنها 
التنفس». على  لمساعدتي   صغيرة 
ذلك  كــان  إذا  ما  أعلم  «ال  وأضــاف 
كورونا  فيروس  من  للوقاية  كافيا 
أخرى». وقائية  تدابير  أتخذ   لكنني 
ــال الــبــالــغ 49  ــم وأشـــار رجــل األع
بحلي  التزين  يهوى  أنــه  إلــى  عاما 
الخروج  لدى  كيلوغراما  تزن  ذهبية 
وأســاور  قــالدات  تشمل  المنزل  من 
 وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.
وأوضح كورهادي الذي يترأس شركة 
مصنعة للحظائر الصناعية، أن فكرة 
وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته 
 تقريرا عن رجل يضع كمامة من الفضة.
يستوقفونني  «الناس  وتـــابـــع 
معي.  +سيلفي+  صـــور  اللــتــقــاط 
يتي  ر ــدى  ل مذهولين  يقفون  هــم 
السوق». فــي  ذهبية  كمامة   أضــع 
وقد فرضت الهند على سكانها وضع 
سعيا  العامة  األماكن  في  الكمامة 
كــورونــا  فــيــروس  تفشي  ــواء  الحــت
المستجد الذي أصاب نحو 650 ألف 
شخص في البالد وأدى إلى وفاة أكثر 

من 18600.

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

جالل كندالي 

 dj المغربي  الفنان  أطلق 
Saad أغنية «ما درنا والو» .

الفني القى  ــعــمــل  ال هـــذا 
استحسان رواد مواقع التواصل 
نسبة  حقق  كما   ، االجتماعي 
مشاهدات عالية في وقت وجيز. 
من  والو»  درنا  ما   » أغنية 
 ،  dj saad كلمات   و  إنتاج 
 ،ziko la prod الموسيقى  
بطريقة  صــور  كلي  يديو  ال
 ) احــتــرافــيــة  كــذا  و  عصرية 
السيلفي ) ، يظهر بها العديد من 
الفنانين المغاربة و المغاربيين. 
 dj Saad و قد سبق للفنان 
بعنوان    فنيا  عمال  أطلق  أن 
. aller retour dubai paris
في تصريح لجريدة « االتحاد 
  dj Saad كشف، االشتراكي « 
أن أغنية « ما درنا والو « أتت 
كتب  الذي  أمير  مع   باشتراك 
وكــذا  األغــنــيــة  كلمات  رفقته 

، فكانت من طرف زيفو.  يديو كلي األلحان، أما فكرة ال
األغنية تتناول موضوعا هاما، يتعلق بالعالقات العاطفية 
المتردية غير الناجحة، مما جعل الجميع يفضل البقاء وحيدا.. 
، و أضاف أنه بعد االنتهاء من تسجيل العمل و بحكم  فيروس 
كورونا، تمت مشاركة األغنية مع األصدقاء و المتتبعين الذين 
غنوها، فقررت إصدارها على طريقة « السيلفي « التي أصبحت 

الطريقة المعتمدة حاليا.
 و يوضح أن األغنية تعالج موضوعا اجتماعيا، مشددا، في 
ذات التصريح، على أنه يجمع بين الثقافات مهما كان أصلها 
اإلفريقية الالتينية... ، المهم حسبه، هو التنويع ، مؤكدا  في 
ذات التصريح، أنه يستعد إلطالق العديد من اإلصدارات الفنية 

التي يعد بها  الجمهور.

ي ا ش اد ا ا شر  و ا والو ا د ل    dj Saad نا ال

وعا اجتماعيا   األغنية تعالج مو

الف  يمة أربعة  بية ب ع كمامة  ند ي  
اية من كورونا دوالر للو

ار  وفاة الموسي
يطالي  العالمي ا

وني  إنيو موري
ز  عن عمر ينا

91 عاما

توفي الموسيقار اإليطالي الشهير، إنيو 
العيادات  ليلة األحد، في أحد  موريكوني، 
بالعاصمة روما، عن عمر يناهز 91 عاما، 
 حسب ما أفادت وكالة األنباء اإليطالية (أنسا).
و كان موريكوني قد دخل إلى المستشفى 
تم  حيث  األرض  على  سقوط  حادثة  بعد 
 تشخيص إصابته بكسر في عظام الفخذ.

و قال رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي 
دائما،  «سنذكر  (تويتر)  على  تغريدة  في 
بامتنان ال ينتهي، العبقرية الفنية للمايسترو 
إنيو موريكوني. لقد جعلنا نحلم وحرك فينا 
المشاعر (...) بتأليفه مقطوعات موسيقية 
 ال تنسى في تاريخ الموسيقى والسينما».
ــة،  ــل ــعــائ ـــن صـــديـــق ومــحــامــي ال وأعـــل
جنازة  تقام  أنه سوف  أسوما،  جيورجيو 
الذي  التواضع،  بشعور  تليق   » خاصة 
ــراحــل دائــمــا «.  ألــهــم حــيــاة الــمــؤلــف ال
ويعد المؤلف الموسيقي الراحل صاحب أكثر 
ألحان الموسيقى التصويرية لألفالم شهرة 
في العالم، حيث حصل على جائزتي أوسكار، 
.2016 عام  واألخــرى   ،2007 عام   واحدة 
موسيقاها  التي وضع  األفالم  أشهر  ومن 
دوالرات  حفنة  أجــل  مــن   » التصويرية 
.» القبيح  و  الشرير  و  الطيب  و»   ،»"

إينو  األوركسترا،  وقائد  المؤلف  كتب  و 
ألكثر  التصويرية  الموسيقى  موريكوني 
الفني  مــشــواره  ـــوال  ط فيلم   500 ــن  م
 » أفـــالم  أعــمــالــه  تضمنت  و  ــل،  ــحــاف ال
وغيرها. المهمة «  و»   » باراديزو   سينما 
وبدأ موريكوني حياته عازفا آللة الترومبيت 
ثم  الماضي،  القرن  من  األربعينات  في 
 1955 عام  وفي  موسيقيا،  موزعا  أصبح 
والسينما. للمسرح  الموسيقى  كتابة   بدأ 
أمثال  وعمل مع كبار مخرجي (هوليوود) 
كوينتين تارانتينو، وجون كاربنتر، ودون 
سيغل، كما كتب الموسيقى االفتتاحية لكأس 

العالم لكرة القدم عام 1978.

المديرية  من  بدعم  آلسفي  للثقافة  اإلقليمية  المديرية  تنظم 
عن  وطنية  مسابقة  آسفي،   - مراكش  بجهة  للثقافة  الجهوية 
مكونات  من  أساسيا  مكونا  يعتبر  الذي»  العيطة  فن  في  بعد 
الفنية  ــن األشـــكـــال  ــي، وشــكــال م ــوطــن ال الــثــقــافــي  ـــمـــورو  ال
. العريقة»   المغربية  الثقافية  الهوية  عن  المعبرة   والتراثية 

الوطنية  المسابقة  هــذه  أن  لها  بــال  في  المديرية  أوضحت  و 
باعتباره  تثمينه  و  الالمادي  الترا  إلى صيانة  باألساس  تهدف 
و  االجتماعية  و  االقتصادية  التنمية  منظومة  ضمن  مكونا 
بما  والثقافية  الفنية  الــذاكــرة  إنعاش  و  المندمجة،  المجالية 
االهتمام  و  للوطن،  االنتماء  ثم  من  و  بالجهة  االرتــبــاط  يقوي 
توثيقا. و  بحثا  منطقة  بكل  الخاص  الموسيقي  الترا   بمكونات 

، إلى تشجيع الفرق الموسيقية  كما تهدف هذه المسابقة، يضيف البال
التراثية الشابة في أرجاء المملكة، و توفير منصة جديدة للعرض، يمكن 
للفنانين االعتماد عليها للتعريف بمواهبهم وخلق شبكة للتواصل 
 اإلبداعي في ما بينهم، و جرد الفرق الشابة المهتمة بفن العيطة.

و أشار المصدر ذاته إلى أن هذه المسابقة الوطنية في فن العيطة 
المفتوحة في وجه الفرق الشبابية ( ما بين 18 و35 سنة )، تشتمل 
على خمسة أنماط موسيقية، تتمثل في العيطة الحصباوية، و العيطة 
الزعرية، و عيطة الحوزية، و العيطة الجبلية، و العيطة المرساوية، 
مضيفا أن على الفرق الراغبة في المشاركة إرسال مقطع فيديو يضم 
أداء أغنيتين من هذا الفن قبل يوم 18 يوليوز الجاري، آخر أجل 

لتقديم الترشيحات.

نية عن بعد في فن العيطة ة و مساب


