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n لحسن العسبي
األستاذ الفاضل 

األخضر اإلبراهيمي
املحترم،

تحية مغاربية أخوية، وبعد..

الرسالة  بهذه  إليكم،  أتوجه 
القوم  من  أنت  من  وأنت  املفتوحة، 
فقط  وليس  الكبير،  املغرب  بالد  في 
أن  منك،  ألطلب  الجزائر،  الشقيقة  في 
منطقتنا  أبناء  من  كواحد  مني  تتقبل 
عتاب  وبعض  سؤال  بعض  املغاربية، 

وكثير قلق. 
لقاءكم  الكثيرين،  مثل  تتبعت  لقد 
التركية  القناة  مع  القصير  الصحفي 
أيام  منذ  بث  الذي   ،RT(  ( بالعربية 
أمري  من  حيرة  في  ووجدتني  قليلة، 

أتساءل: 
بلدي  بحقوق  األمر  تعلق  كلما  لم 
الترابية،  وحدته  استكمال  في  املغرب 

وما  واقعها  حقيقة  تعرفون  كم  التي 
جرى لنا بخصوصها منذ نهاية القرن 
استعمارية  قوى  تكالب  بسبب   19
من  أراضينا  توزعت  متعددة  دولية 
كلما  لم  أقول،  الجنوب..  إلى  الشمال 
تلك،  املشروعة  بحقوقنا  األمر  تعلق 
بعض  ألسنة  في  الكالم  طعم  يتغير 

نخبة الجزائر الشقيقة؟. 
سيدي الكريم،

تتغير،  لن  الجغرافية  أن  تعرفون 
أخاطبكم  وإذ  يتغير.  ال  التاريخ  ألن 
الوطنية  رجل  فيكم  أخاطب  فأنا  هنا، 
املغاربي،  املبدأ  ورجل  الجزائرية، 
املغاربة  الوطنيني  من  جيل  ورفيق 
ركب  عندك  من  أليس  الكبار.  األصالء 
الشهيد املهدي بنبركة الطائرة صوب 
صوب  القاهرة  مطار  من  اإلستشهاد، 
أليس  باريس؟.  إلى  ومنها  جنيف، 
والبوح  له،  األخير  املغاربي  العشاء 
القلق  من  األخيرة  والنجوى  األخير، 
بيتك  في  معك،  كانت  قد  اآلتي،  على 
وأنت سفير الجزائر بالقاهرة؟. أليس 
عبد الرحمن اليوسفي، الذي منه ومعه 
أكثر، وأنا  تعلمت دوما كيف أحترمك 
أتتبع بتواتر الكثير من لقاءاتي معه، 
كنت  كيف  البيضاء،  بالدار  شقته  في 
وبقيت دوما، عنوان أخ له لم تلده أمه. 
أليس هو ذات عبد الرحمن اليوسفي، 
الذي ظل يدافع عن حقنا كمغاربة في 
استكمال وحدتنا الترابية؟ وهو الذي 
ظل، أيضا، من أكثرنا في املغرب، دفاعا 
عن قادة الجزائر الوطنيني الكبار، منذ 
محاميا  وقف  ومنذ  مدريد،  لقاءات 
يدافع عن قادة التحرير الجزائري في 

اعتقل  وأنه  الفرنسية،  السجون  قلب 
بسبب ذلك وطرد إلى إسبانيا؟. أليس 
الباب ظل دوما مفتوحا أمام هامتك في 
املستويات،  كافة  وعلى  املغرب،  أرض 
باب  إلى  العتيقة  الرباط  سويقة  من 
السفراء، إلى قلوب الناس الطيبني من 

إخوتك املغاربة؟.
اسمح لي سيدي الكريم،

نعم، لقد آملني، مثلما آلم أكيد الكثير 
من إخوتك هنا، رنني كلماتك املحايدة، 
صحرائه  وعن  بلدي  عن  سئلت  حني 
رجل  أنت  نعم،  الترابية.  وحدته  وعن 
سياسة، لكنك أيضا رجل مبدأ. والكبار 
في كثير من املرات تكون مجرد تلويحة 

يد منهم رسالة.
أستاذي  املشكل،  هو  املغرب  ليس 
مرتبة  نفس  في  تضعه  حتى  الكريم، 
في  الحصى  من ظل يضع  مع  اإلتهام 
املتعثرة  املغاربية  التنموية  مشيتنا 
من  املغرب  ليس  سنة.   45 منذ  أصال 
لم يبذل جهدا إلنقاذ أمن منطقتنا، كل 
منطقتنا. بدليل أنك حني ملحت إلى أن 
)وفي  »بسخاء«  بذل  لو  املغرب  على 
ذات  فيه(  ما  اخترته  الذي  التعبير 
املجهود الذي بذله في تفاوضه لسنتني 
دونالد  األمريكي  الرئيس  إدارة  مع 
ترامب، مع ما أسميته »الطرف اآلخر«، 
الذي حددته في »حركة البوليزاريو«، 
لألسف  تجنيت،  ذلك  إلى  ملحت  حني 
أكثر  تعرفها  أنت  التي  الحقيقة  ،على 
طالب،  من  املغرب  أليس  غيرك.  من 
الحدود  بفتح  مرة  من  أكثر  رسميا، 
املغرب،  أليس  البلدين؟  بني  املغلقة 
من  لعاهله،  رسمي  خطاب  خالل  من 

إلى  حقيقي  بسخاء  ممدودة  يدا  قدم 
الجلوس  أجل  من  الشقيقة  الجزائر 
إلى طاولة الحوار، بدون أجندة قبلية 
إليقاف  مسبقة،  شروط  أية  وبدون 
منطقتنا  وأن  املغاربي، خاصة  نزيفنا 
التي  وحدها  الغربية  إفريقيا  بشمال 
التي  قارتنا،  كامل  في  معطوبة  بقيت 
ناجحة  جهوية  تكتالت  بها  تأسست 
أن  مغربيا  علينا  هل  جهاتها؟  كل  في 
يوم  ذات  التعقل  ينتصر  حتى  ننتظر 
أن  علينا  أم  عندكم،  اآلخر  الطرف  في 
نركب الصعب أحيانا حتى نقتنص من 
العاملية  املصالح  اصطخاب  »سوق« 
في  حقوقنا  لحماية  املمكن  من  بعضا 
غياب  أليس  والنماء؟.  والتقدم  األمن 
السخاء، إنما هو في مكان آخر هناك، 

في الجزائر الشقيقة لألسف؟.
سيدي الكريم،

لي اليقني، أنك واحد من العقالء في 
الجزائر الشقيقة، )وفيها الكثير منهم 
فعال(، مثلما أن ثمة الكثير من العقالء 
أيضا،  اليقني،  ولي  املغرب.  بلدنا  في 
أنك من القادة الذين يمتلكون ما يكفي 
الحقيقة  لتقول  األدبية  الشجاعة  من 
التي آن األوان لنقولها ألنفسنا جميعا، 
الوقت  في إضاعة  »السخاء«  بدال من 
الجديدة  لألجيال  واألمل  والطاقات 
من بلداننا املغاربية. ولست أظن أنك 
قد ال تتفق مع حكمة مثلنا األمازيغي 
»من  أنه  يعلمنا  الذي  القديم  املغربي 
آغا  )آكنس  الحوض«  يسد  الداخل 
ماؤنا  يفيض  لن  تافراوت(.  تقن  دي 
املغاربي، أستاذي الكريم، بدون إغالق 

ملشكلنا من الداخل. 

قدمه الفريق االشتراكي وتجاوب معه وزير العدل 

مقترح قانون لتجاوز �صعوبات عقود زواج مغاربة الخارج طبقا للقانون في بلد الإقامة

ر�صالة مفتوحة اإلى الأ�صتاذ الأخ�صر الإبراهيمي

يف امللحق الثقايف

»رجال الدار 
البي�صاء« 

لأحمد 
المديني

محمد عر�ش: 
جدل الذات 

والطبيعة في 
»فكرة النهر« 

محمد بودويك: 
يوم كدنا نموت 

َغرقا، ويوَم 
اأَكْلنا الَجراَد«

الذكرى 29 لرحيل ال�صي 
عبد الرحيم بوعبيد
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يلخص عبد الرحيم وطنيته في آية قرآنية:"رب السجن أحب 
من أن ُيفرِّط في الصحراء، عندما قبل ملك البالد ورئيس  إلي" 

الدولة، باستفتاء تقرير املصير فيها.
ويشبه يوسف، ويدخل التاريخ، ال من باب اإلسالم السياسي

 بل من الوطنية املؤمنة.
بني  ما  يتلعثم  وهو  السياسي،  اإلسالم  من  موقفه  ويلخص 
منتصف  في  القاسية  الدولة  ودهاليز  املشرق  طريق  في  معالم 

السبعينيات:
«شحال قدك من استغفر اهلل البايت بالعشا».

املراهنة  التبشيرية  يكذب  الواقع  إن  دارجة  بحكمة  وليقول 
على املاضي للوصول إلى املستقبل..

في  ملساعديه  هامسة  بقولة  السياسية  املمارسة  ويلخص 
الحكومة األولى: 

»علينا أن نساعد الناس على أن يصبحوا ميسورين، ونحن 
محرم علينا الثراء بالسياسة»..

ويفصل بني السلطة.. السياسة واملال، في بالغة واحدة..
يدخل الزعيم إلى التاريخ بكامل حضوره،

وال يغادره …
يبدو لنا كما لو أنه وجد مكانا يعرفه جيدا

ال غربة فيه
وال فقدان..

وال أالعيب سياسوية
وال خيانات..

هنا يقرأ املخلصون كتابهم بيمينهم 
ويطلون على األرض من نافذة في القديم!

العظيم، كصديق  التاريخ  إلى  تحدثوا  الذين  حال  يكون  كما 
أليف.

يظل حاضرا، ال لكي يتقدس في سيرة الحنني، أو في سيرة 
التماهي، بل لكي يساعد على قراءة جيدة ملغرب، ظل هو وفيا 

فيه، 
مناضال ووطنيا ومواطنا ال بطال.

البطولة هي استكمال املواطنة لوجودها
واستكمال الوطنية ملثاليتها..

 وألن التاريخ، ليس تجميعا ملواقف من الحاضر الذي عاشه 
صياغة  في   يجدي  أثر  من  تركه  ما  يصير  أيضا  فهو   ، فقط 

الحاضر الذي لن يعيشه… ونعيشه نحن...
بأسئلة أخرى، ومعادالت أخرى.. لكن بوطن هو نفسه، وقلق 
هو نفسه، وسقف هو نفسه: الوطنية املغربية، بإسالمها املنفتح، 
وباإليمان  املحلية..  التربة  في  والراسخة  املتراصة  وعامليتها 

العميق بالشعب!
ال يكون إطنابا تاريخيا أن يحضر الزعيم عبد الرحيم بوعبيد 
وربما  الحاضر،  حيوية  في  للماضي  تمديدا  وال  حاضرنا،  في 
املستقبل، بل  هو استدعاء ما ال يموت فيه،  وفي أمثاله من كبار 
بنسبية  وأفكار ونموذجية بشرية، محكومة  قيم  الوطنيني، من 

الفعل السياسي في زمكانيته املغربية..
أي استدعاء التاريخ الحي، سابقا، والذي تحول بفعل سلوكه 

السياسي الوطني إلى تاريخ يتعالى عن النهاية.
حتى وإن فاض الواقع اليومي حاليا عن البطولة، فهو يقيم 
يصنع  ال  الوقائع،  يصنع  فهو  املتغير،  الواقع  أما  الدائم،  في 

األحداث.. 
  وثقته في الشعب، جعلته يعيد اسمه دوما في كل التصريحات

ولم يكن شعبويا
 وال كان يقدس الجماهير تقديسا فوضويا أو ثوريا

كان يعتقد بحزم أن الشعب مصدر حقيقي للطاقة الشرعية، 
سياقة  يتعلم  كما  ويتعلمها  الديموقراطية  يمارس  عندما 

الدراجات، 
يسقط ثم يركب ويسير ثم يسوق ويركب ثم يسير.. من جديد!

فرويدية مصطنعة،  إلى  حاجة  في  نكون  ال  الرحيم،  عبد  مع 
تشترط موت األب ليكون األبناء…عرضة للقداسة

أو الحداثة ال فرق..
ال أومن كثيرا، بأن حشر األبطال الوطنيني في كتب الدراسة، 
غذاء  وال  لألجيال  يوميا  اجتهادا  منه  يجعل  بأن  لوحده  كفيل 

يوميا للمخيلة وللقيم...
للمجد  األنسب  التوطني  ابستيمولوجيا  في  ذلك  يكون  قد 
الذي  لكن  الخروج،  وقبل جرس  الوطني  النشيد  عند  املشترك، 
يجعل من البطوالت الوطنية هواء في الحياة العامة، هو السلوك 
هي  بما  للسياسة،  القيمية  العقيدة  وتجديد  الحي  السياسي 

التزام، ال يقوم بوظيفته، فقط، عند الصراع والتنازع...
بل أيضا في شموخ التطوع العام…

 عبد الرحيم هو 
الوطني العنيد

 والواقعي النظيف أيضا
التقدمي الصارم

واملفاوض املرن أيضا
املسلم املنفتح

والتقدمي املتعدد أيضا
املغربي القح

 واالشتراكي املتشعب أيضا
القومي الوفي

واملحاور املنفتح أيضا..
بشموخ أصدقائه

وبشموخ خصومه  كان عبد الرحيم  يقاس..أيضا!

عبد الرحيم:  
ال�صم مترف 

بخلوده! عبد الحميد 
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr
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الجار الذي 
اأ�صيء فهمه

n سالمون

بنعطار عمران
 في مقال نشر بجريدة "الراثون" 
بنعطار  ساملون  اعتبر  اإلسبانية، 
عمران، أن هناك جزءا من املجتمع 
متكاملة  غير  رؤية  لديه  اإلسباني 
ومشوهة عن املغرب، تحكمت فيها 

كليشيهات وقوالب جاهزة. 
بعض  أن  املقال  كاتب  وأضاف 
وسائل اإلعالم في إسبانيا تساهم 
في خلق هذه الصورة، حيث تسلط 
السلبية،  الجوانب  على  الضوء 
اإلنجازات  ذكر  عن  تحجم  لكنها 
في  منحازة  املغرب،  يحققها  التي 

ذلك إلى أطروحات البوليساريو.
عن  الحديث  ان  الكاتب  وأضاف 
كفاح حركة مسلحة من أجل الحرية، 
كما يبدو، حديث رومانسي ويلقى 
التعقيدات  يخفي  لكنه  الرواج، 
الهيمنة  وطموحات  السياسية 
من  كانت  والتي  املنطقة،  في  لدول 
الذي  التاريخي  الظلم  نتائجها 

يتعرض له املغرب منذ عدة عقود.

المكتب ال�صيا�صي 
يعزي الأخ

ح�صن نجمي

األستاذ  ورحمته  عفو هلل  إلى  إنتقل 
سابق  والعب  نجمي  أحمد  املتقاعد 
الثرى  ووري  أحمد  بن  اتحاد  بفريق 

صباح أمس بمسقط رأسه بنب أحمد.
املكاب  يتقدم  االليمة  املناسبة  وبهذه 
للقوات  االشتراكي  لالتحاد  السياسي 
الشعبية بإسم االتحاديني واالتحاديات 
إلى  املواساة  وأصدق  التعازي  بأحر 
املكتب  عضو  نجمي  حسن  أخيه 
وإلى  االشتراكي    لالتحاد  السياسي 
االخت لطيفة املقري زوجة املرحوم وكل 
افراد األسرة والعائلة راجني من العلي 
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  القدير 

ويلهم االسرة الصبر والسلوان.
وانا هلل وانا اليه راجعون

أغرقت فيه تساقطاتها الى حد اآلن الكثير من المدن منها الدار البيضاء  

اأمطار رعدية قوية ورياح وثلوج من  الخمي�ش اإلى الإثنين
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اأ�صئلة اللقاح تتوا�صل في غياب اأجوبةالم�صوؤول عن انتخابات التعا�صدية والمحظور

67 مليار درهم المغرب  على  ي�صيع  ال�صريبي  التح�صيل  • �صعف 
27 مليار درهم   خ�صارة  اإلى  يوؤدي  اأرباحها  لتهريب  الجن�صيات  متعددة  ال�صركات  • تحايل 

العامة  التعاضدية  مسيرو  قرر 
ليلة  من  متأخرة  ساعة  في  للموظفني 
أول أمس، نشر لوائح املرشحني القتراع 
العاشر من دجنبر الجاري، وذلك بعدما 
كشفت الجريدة في مراسالت سابقة نية 
أجهزة  من  معه  ومن  اليزمي  املتصرف 
التشغيل،  وزارة  في  ممثلة  اإلشراف 
املنظمة،  القوانني  ضرب  على  العمل 
إقصاء  املنشورة،  اللوائح  كشفت  حيث 

13 مرشحًا للمجلس اإلداري ممن سبق 
طبقًا  العزل،  قرار  حقهم  في  وصدر 
اعتمادًا   ،2019 سنة  في   26 للفصل 
على املادة رقم 7 من القانون االنتخابي، 
لكن املتصرف املشرف على االنتخابات، 
والذي لم يقدم الحساب املادي واإلداري 
 15 ملدة  القانوني  غير  تسييره  عن 
شهرًا، بدل 3 أشهر، كما ينص على ذلك 

القانون.

استعداداتها  الصحة  وزارة  تواصل 
ضد  للتلقيح  الوطنية  الحملة  إلطالق 
وفي  قررت  حيث   ،19 كوفيد  فيروس 
إطار جملة اإلجراءات والتدابير املتخذة 
من  التي  التلقيح  نقاط  عدد  من  الرفع 
املقرر أن ترتادها الفئات املستهدفة من 
الحملة وفقا لبرنامج زمني وعبر مراحل 
لتصل إلى 3074 نقطة، بعدما كانت قد 
حّددت في وقت سابق عددها في 2889 

نقطة.
بتجهيز  الصحة  وزارة  تكتف  ولم 
قررت  بل  الثابتة  التلقيح  نقاط  وإعداد 
االستشفائية  املراكز  من  االستفادة 
الجامعية لتلقيح مهنييها الذين يقدرون 
باآلالف، كما هو الحال بالنسبة للمركز 
الذي  رشد  ابن  الجامعي  االستشفائي 
يتوفر على 6 آالف مهني ومهنية، فضال 

عن نقط التلقيح املتنقلة.
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أبدى المكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسال، 
وهو يتابع عن كثب آخر تطورات ومجريات ملف ترحيل التجار 
والمهنيين بمنطقة الجزارة نحو المركب » القديم« الجديد، نوعا 

من االستغراب واالستهجان.
»االتحاد  جريدة  توصلت  لها  بالغ  في  النقابة،  عبرت  كما 
»أسفها للطريقة التعسفية التي  بنسخة منه، عن  االشتراكي« 
خالل  من  التجار،  هؤالء  حق  في  المحلية  السلطات  تمارسها 
مطالبتهم باالنتقال للمركب دون توفر أدنى الشروط المطلوبة 
والالزمة لمواصلة ممارسة تجارتهم المعتادة،  كانعدام تام لحدود 
الستئناف  الالزمة  الصيانة  ولغياب  والكهرباء،  للماء  الساعة 

أنشطتهم«.
وبهذه المناسبة أعلن المكتب اإلقليمي للنقابة بسال، عن تضامنه 
المطلق والتام مع التجار المتضررين من هذه الممارسات غير 
القانونية، ورفضه لسياسة األمر الواقع المتسلطة التي تمارسها 
هذه السلطات في حق هذه الفئة من المواطنين في غياب تام 
للغة الحوار والتشاور مع المعنيين، ودون األخذ بعين االعتبار 
للظروف االقتصادية واالجتماعية التي خلفتها تداعيات كورونا.

وعلى هذا األساس طالب المكتب اإلقليمي السلطات المحلية 
بسال »بالسماح للتجار والمهنيين بمواصلة أنشطتهم إلى حين 
إتمام أشغال اإلصالح والترميم المطلوبة للمحالت الجديدة ثم 
والكهرباء بشروط مقبولة  الماء  بعدادات  المستفيدين   تزويد 
على خالف المقترحات الحالية، مع التوقف النهائي عن ترهيب 
هذه  وإبعاد  عليهم،  العضالت  واستعراض  والمهنيين  التجار 

اآلليات والمجنزرات الضخمة عن محالتهم .«
كما دعت النقابة في ذات السياق الى إعادة تركيب الواقيات 
للمحالت التجارية والسماح لهم بمواصلة تجارتهم إلى حين 
اإلتمام من األشغال المطلوبة، وفتح مسطرة التعويض عن نزع 
الملكية بطريقة عادلة وبالمواصفات والشروط القانونية المطلوبة 

بعيدا عن سياسة األمر الواقع.
ولم يفت النقابة بأن تطالب بمراعاة وضعية التجار والمهنيين 
المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، وتقديم الدعم الالزم لهم 

عوض ترهيبهم والتسلط عليهم، ووقف كل أشكال االستفزازات 
واالعتداءات في حق التجار والمهنيين، ومتابعة ملفهم بطريقة 

قانونية وإنسانية تستجيب لدولة الحق والقانون.
للتجار  الوطنية  للنقابة  اإلقليمي  المكتب  دعا  األخير،  وفي 
والمهنيين بسال،  جميع الهيئات المهنية والحزبية والحقوقية 
وكل وسائل اإلعالم للدفاع عن حقوق التجار والمهنيين المتضررين 
من عملية ترحيلهم نحو المركب الجديد ومساندتهم في مطالبهم 

العادلة والمشروعة.
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الرفع من نقاط التلقيح 
ضد كوفيد 19 لتصل إلى 

3074 نقطة وأسئلة اللقاح 
تتواصل في غياب أجوبة

وحيد مبارك
تواصل وزارة الصحة استعداداتها إلطالق الحملة 
الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، حيث قررت 
وفي إطار جملة اإلجراءات والتدابير المتخذة الرفع من 
عدد نقاط التلقيح التي من المقرر أن ترتادها الفئات 
المستهدفة من الحملة وفقا لبرنامج زمني وعبر مراحل 
لتصل إلى 3074 نقطة، بعدما كانت قد حّددت في وقت 

سابق عددها في 2889 نقطة.
ولم تكتف وزارة الصحة بتجهيز وإعداد نقاط التلقيح 
الثابتة بل قررت االستفادة من المراكز االستشفائية 
الجامعية لتلقيح مهنييها الذين يقدرون باآلالف، كما هو 
الحال بالنسبة للمركز االستشفائي الجامعي ابن رشد 
الذي يتوفر على 6 آالف مهني ومهنية، فضال عن نقط 
التلقيح المتنقلة التي ستجوب الطرقات وستعمل على 

إيصال اللقاح إلى أبعد المناطق من أجل تحقيق عدالة 
»تلقيحية«، وذلك لكي تستفيد كل الفئات المعنية من 
اللقاح الذي سيتم تزويد المواطنين به على مرحلتين 
وعبر جرعتين، في أفق بلوغ األهداف المسطرة والوصل 
إلى النسبة المقررة التي ستسمح بتكوين مناعة جماعية 

تتيح عودة الحياة إلى طبيعتها السابقة.
وكما سبق وأن أشارت إلى ذلك »االتحاد االشتراكي« 
ضمن عددها الذي صدر أول أمس األربعاء، فقد أفرجت 
رسميا  قرارها  عن  اليوم  نفس  مساء  الصحة  وزارة 
أسترازنيكا  لقاح  الستعمال  المؤقت  بالترخيص 
البريطاني في الحملة الوطنية للتلقيح، والذي سيتم 

تصنيعه في الهند، مع ما يطرح ذلك من عالمات استفهام 
متعددة تظل معّلقة وبدون أجوبة في غياب تواصل جاد 
وفعلي من طرف الوزارة الوصية، في حين يتواصل عمل 
اللجنة االستشارية من أجل الترخيص للقاح سينوفارم 
الصيني، علما بأن وزارة الصحة شجعت على تنويع 
اللقاحات المستعملة في الحملة الوطنية وأكدت أن 
هذا التعدد سيسمح بتحقيق المناعة المتوخاة، دون 
لقاح سيتم استعماله أوال، وما هي  إلى أي  اإلشارة 
الفئات  هي  ومن  الثاني،  اللقاح  مع  االختالف  أوجه 
التي ستستفيد من هذا أو ذاك، وباالعتماد على أية 

معايير، وغيرها من األسئلة العالقة؟  

النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تطالب بعدم ترحيل التجار والمهنيين
 إلى المركب الجديد بسال إلى حين توفر الشروط المطلوبة لممارسة تجارتهم

باسم اهلل الرحمن الرحيم : 
» ياأيتها النفس المطمئنة 

ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي 

و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .
 

احمد يعكوب 
في ذمة اهلل

بعيون دامعة وقلوب خاشعة 
 ، وق���دره  اهلل  بقضاء  راض��ي��ة 
تلقينا  يومه اإلثنين 28 دجنبر  
المشمول  وف���اة  ن��ب��أ    2020
عضو  يعكوب  احمد  برحمته  

منخرط بالجمعية.
وبهذه المناسبة األليمة يتقدم 
نعمل   للخير  الجمعية  مكتب 
بأحر التعازي والمواساة ألسرته 
وعائلته، سائلين المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
مع  جناته  فسيح  يسكنه  وأن 
النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا.        

إنا هلل وإنا إليه 
راجعون

المتصرف المسؤول عن انتخابات التعاضدية يقع في المحظور

محمد الطالبي ـ مكتب الرباط
قرر مسيرو التعاضدية العامة للموظفين في 
ليلة أول أمس، نشر لوائح  ساعة متأخرة من 
المرشحين القتراع العاشر من دجنبر الجاري، 
وذلك بعدما كشفت الجريدة في مراسالت سابقة 
أجهزة  من  معه  ومن  اليزمي  المتصرف  نية 
اإلشراف ممثلة في وزارة التشغيل، العمل على 
ضرب القوانين المنظمة، حيث كشفت اللوائح 
المنشورة، إقصاء 13 مرشحًا للمجلس اإلداري 
العزل، طبقًا  ممن سبق وصدر في حقهم قرار 
للفصل 26 في سنة 2019، اعتمادًا على المادة 
المتصرف  لكن  االنتخابي،  القانون  من   7 رقم 
المشرف على االنتخابات، والذي لم يقدم الحساب 
المادي واإلداري عن تسييره غير القانوني لمدة 
ذلك  على  ينص  كما  أشهر،   3 بدل  شهرًا،   15
القانون، لم يطبق نفس قرار المنع على أعضاء 
المجلس اإلداري الذين ُطبق في حقهم قرار العزل 
سنة 2009، بما يعني، حسب مصدر، بأن العملية 
باطلة قانونًا، وأكد أن عملية العزل األخيرة كانت 
سياسي  تيار  تقوية  اتجاه  في  مقصودة  بنية 
حزبي سعى للهيمنة على التعاضدية باستعمال 

جميع السبل حد الوقوع في المحظور.
وعلمت الجريدة أن عددًا من أعضاء المجلس 

قصد  للقضاء  توجهوا  الممنوعين  اإلداري 
إنصافهم وتوضيح هذا الكيل بمكيالين، حيث 
الوضعية  نفس  في  المنخرطين  نفس  يتواجد 
إذ تم قبول أعضاء معزولين سنة 2009 ورفض 
سنة  القانون  بنفس  معزولين  أعضاء  ترشيح 

. 2019
وعلى مستوى آخر، تواصل المنصبون قصرًا 
ألنهم  مندوبًا   390 مع  التعاضدية  رأس  على 
وفروا التغذية وفنادق 5 نجوم من أجل الحضور 
النتخابات العاشر من الشهر الجاري، في حين 
والضغط  المناديب  مع  تواصل  عملية  تجري 
معينة  جهة  لفائدة  التصويت  أجل  من  عليهم 
المناديب األخيرة، مما  انتخابات  تفلح في  لم 
يجعلها تبحث عن االستقواء بجهات نافذة داخل 
الوزارة الوصية، والتي كان المشرف الحالي على 
االنتخابات والقيادي في حزب العدالة والتنمية 
عضوًا بديوان الوزير محمد يتيم، والذي اتخذ 
قرار حل أجهزة التعاضدية ساعتين قبل التخلي 
عنه في التجربة الحكومية الثانية لسعد الدين 
الحزبي  االنتماء  معه  يجمعه  الذي  العثماني 

والنقابي.
وتبقى تساؤالت كبيرة مطروحة حول قانونية 
هذه االنتخابات ومصداقيتها خاصة وهي تهم 
مصير مليون وأربعمائة موظف وموظفة، ونحن 

على أبواب انتخابات عامة بالمغرب؟

البريديون يدخلون في إضراب 
مفتوح دفاعا عن مطالبهم 

جالل كندالي 
من  العديد  دعت  مطالبها،  عن  دفاعا  تصعيدية  خطوة  في 
اإلطارات النقابية إلى إضراب وطني مفتوح خالل أيام العمل 
يوم  من  ابتداء  بنك،  البريد  وفرعه  المغرب،  ببريد  األسبوعية 

أمس الخميس وعلى طول أيام العمل.
هذا التصعيد يأتي، يقول بالغ في الموضوع، دفاعا عن مطالب 
هذه الفئة، وحمل ذات البالغ المسؤولية في هذا اإلضراب للمدير 

العام.
في  الدخول  إلى  والبريديات،  النقابات،البريديين  ودع��ت 
اعتصامات واحتجاجات بمقرات العمل، ضد ما أسمته بالمجازر 
لسنة  الثاني  األسدس  منحة  في  البريديين  حق  في  المرتكبة 
المكفولة دستوريا،  انتقاما منهم لممارستهم حقوقهم   ،2020
وفرض سياسة االنتقام، عوض تغليب المصلحة العليا باإلضافة 

إلى استهداف العمل النقابي.
هذا اإلضراب  إل��ى  الداعية  النقابية  اإلط���ارات   وعبرت 
المفتوح، عن استنكارها لغياب اإلرادة في المفاوضات الجادة 
وتغليب سياسة الوعيد، مؤكدة تشبثها بحقها في المفاوضات 

الجماعية المسؤولة والمتكافئة.
تصعيدية  خطوات  باتخاذ  اإلض��راب،  إلى  وهدد الداعون 
الخطوات  وه��ي  ال��م��ش��روع��ة،  عن مطالبهم  أخ��رى دف��اع��ا 
ستفرزها  التي  المستجدات  على  بناء  اتخاذها  سيتم  التي 
اتخذتها  التي   النضالية  الخطوة  التطورات المصاحبة لهذه 

النقابات البريدية. 

قدمه الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين

وزير العدل يتجاوب مع مقترح قانون لتجاوز صعوبات إبرام 
عقود زواج مغاربة الخارج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم

مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني
تجاوب وزير العدل محمد بنعبد القادر مع مقترح قانون تقدم 
تعديل  إلى  يرمي  المستشارين  بمجلس  االشتراكي  الفريق  به 
المادة 15 من مدونة األسرة ، حيث أبدى الوزير موقفا إيجابيا 
وداعما لهذا المقترح الذي تمت المصادقة عليه باإلجماع خالل 
اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  عقدتها  التي  الجلسة 

بمجلس المستشارين، يوم أول أمس األربعاء 6 يناير 2021 .
االشتراكي  الفريق  قبل  من   15 المادة  تعديل  في  جاء  حيث 
بمجلس النواب »يجب على المغربيات والمغاربة الذين أبرموا 
عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا سواء 
شخصيا أو بواسطة وكيل نسخة منه داخل مدة أجل ثالثة أشهر 
من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل 

سكني طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد«.
ويسري هذا القانون حتى على عقود الزواج  المبرمة من طرف 
المغربيات والمغاربة، حسب القانون المحلي لبلدان اإلقامة، قبل 

تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 
هذا  مناقشة  بمناسبة  تدخله  معرض  في  ذكر  العدل  وزي��ر 
المقترح، بمقتضيات الفصل 16 من الدستور الذي ينص على 
التزام المملكة المغربية بحماية الحقوق والمصالح المشروعة 
للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في 
إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في 
بلدان االستقبال، مؤكدا على حرص وزارة العدل على تفعيل هذا 

المقتضى الدستوري، والتزامها بمالءمة جميع النصوص القانونية 
مع مقتضياته بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة التشريعية.

وأضاف في هذا السياق أن أفراد الجالية المغربية المقيمين 
بالخارج يحظون بعناية خاصة من طرف جاللة الملك، والذي ما 
فتئ يوجه الحكومة في مختلف المناسبات إلى إيالء هذه الفئة 
كامل العناية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لها السيما في 
مجال تبسيط اإلجراءات والمساطر وتقريب الخدمات اإلدارية 

إليهم في دول المهجر .
ومن هذا المنطلق، يوضح المسؤول الحكومي، جاء تجاوب 
وزارة العدل مع مقترح هذا القانون، لكونه يندرج ضمن نفس 
االستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة لمعالجة مشاكل أفراد 
الجالية المغربية بالخارج وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها 
بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، 
هذه  من  نسخ  بإيداع  المتعلق  بالمقتضى  االحتفاظ  تم  حيث 
إبرام  محل  لها  التابع  المغربية  القنصلية  بالمصالح  العقود  
العقد، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من 
هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى 
طالبة أو طالب التسجيل،  وفي ذلك تيسير وتسهيل على أفراد 

الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ورفع العنث عنهم .
لهذا  التقديمية  المذكرة  في  أكد  االشتراكي  الفريق  أن  يذكر 
مع  والمالءمة  االنسجام  خلق  إلى  يهدف  التعديل  أن  المقترح 
بالخارج  المقيمين  بالمغاربة  المتعلقة  الدستورية  المقتضيات 
بما يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين 

لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية.

جبهة عربية موحدة 
في مواجهة التطرف 

واإلرهاب بشراكة مع 
المجتمع المدني

يستقبل المرصد المغربي لنبذ التطرف واإلرهاب األسبوع 
انطلق  الذي  واإلره��اب  التطرف  بمخاطر  للتوعية  العربي 
االثنين، بمساءلة وتقييم الخطط العربية التي تمت بلورتها 
 2016 العرب  الداخلية  وزراء  بمجلس  التوصية  رفع  منذ 
الذي انعقد بتونس، مؤكدا على ضرورة بلورة مخرجات ذاك 
اللقاء التاريخي الذي التأم بتونس، الذي دعا إلى تكثيف 
جهود التنسيق العربي في مواجهة خطاب التطرف وتغلغل 
اإلرهاب وسط المجتمع. وانتهز المرصد المغربي الفرصة 
ليثمن عاليا مجهودات األجهزة األمنية التي هي على خط 
للمؤسسات  تقديره  عن  معبرا  الظالم،  جبهة  مع  التماس 
األمنية والعمومية التي تبنت منذ زمن استراتيجية وقائية 
لتجفيف منابع التطرف وأجهاضه قبل أن يتحول إلى آلة 
عمياء تأتي على األخضر واليابس. وفي السياق ذاته يؤكد 
أن مواجهة الفكر الظالمي الغادر يحتاج جبهة مدنية عربية، 
تشتغل وفق شراكة محددة األهداف واآلفاق بالتسيبق مع 
االستراتيجية  تنزيل  عن  المسؤولة  األمنية  المؤسسات 
المعطيات وتنظيم  المعلومات وتبادل  العربية، عبر تدفق 
حمالت تحسسية وتوعوية مشتركة، وأمل المرصد أن يكون 
وإنعاش  والتجديد  للتقييم  أسبوعا  العربي  األسبوع  هذا 
بين  والتنسيق  التعاون  جسور  وتدشين  العربية،  الخطة 
تحت  المدني  المجتمع  ومؤسسات  العمومية  المؤسسات 
شعار« جبهة عربية موحدة في مواجهة التطرف واإلرهاب 

بشراكة مع المجتمع المدني«.

انتخابات باطلة والكيل 
بمكيالين في قبول الترشيحات
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  في مقال نشر بجريدة » الراثون« اإلسبانية، اعتبر ساملون بنعطار 
متكاملة  غير  رؤية  لديه  اإلسباني  املجتمع  من  جزءا  هناك  أن  عمران، 

ومشوهة عن املغرب، تحكمت فيها كليشيهات وقوالب جاهزة. 
وأضاف كاتب املقال أن بعض وسائل اإلعالم في إسبانيا تساهم في 
لكنها  السلبية،  الجوانب  على  الضوء  تسلط  حيث  الصورة،  هذه  خلق 
إلى  ذلك  في  منحازة  املغرب،  يحققها  التي  اإلنجازات  ذكر  عن  تحجم 
حركة  كفاح  عن  الحديث  ان  الكاتب  وأضاف  البوليساريو.  أطروحات 
مسلحة من أجل الحرية، كما يبدو، حديث رومانسي ويلقى الرواج، لكنه 
يخفي التعقيدات السياسية وطموحات الهيمنة لدول في املنطقة، والتي 
كانت من نتائجها الظلم التاريخي الذي يتعرض له املغرب منذ عدة عقود. 
وشدد الكاتب على هذا الظلم الذي تعرض له املغرب، مؤكدا في هذا 
اإلطار، انه يكفي النظر إلى الخريطة للتأكد من أن املغرب في الحقيقة 
يطالب منذ عقود باسترجاع مدن ومناطق تقع جغرافيا ضمن ترابه، إال 
أنه، ورغم هذه الحقائق، فإن اإلسبان يتجاهلونها وهو ما يثير اندهاش 
جارها  مع  بالدهم  عالقات  تحسني  في  الرغبة  تمتلكهم  الذين  املغاربة 

الشمالي. 
وأكد ساملون بنعطار أن هناك إجماعا في املغرب ،سواء على صعيد 
األحزاب السياسية أو الفاعلني االجتماعيني، حول نزاع الصحراء، وأن 
امللك محمد السادس ملتزم بشكل كامل بهذا اإلجماع، وبالتالي فإن املواطن 
املغربي العادي يندهش عندما يسمع بأن هناك في إسبانيا من يعتبر أن 
البوليساريو حركة مستقلة، وهو  األمر يتعلق بتصفية االستعمار وأن 
ما يدفع، هذا املواطن العادي، ليقدم لنا دروسا في الجغرافيا وينصحنا 
بإلقاء نظرة على خريطة املنطقة والتحقق من أن الحدود تم رسمها من 
الغرب  إلى  أنه  توضح  وأنها  السابقني،  األوروبيني  املستعمرين  طرف 
لتندوف يعيش رحل هم اآلن جزائريون، ولكن في  من املنطقة املحاذية 
الشرق، فإن إخوانهم ال بجب أن يكونوا مغاربة بل صحراويني ، فكيف 
يمكن تفسير ذلك ؟؟ كيف يمكن، يتساءل الكاتب، أنه انطالقا من تقسيم 
الجزائر، جزائريون،  في  يعيشون  الذين  الصحراويون  يعتبر  مصطنع، 
لكن الصحراويني الذين يعيشون في املغرب ال بمكن اعتبارهم مغاربة، 
ويجب أن يشكلوا » جمهورية صحراوية« مضيفا أنه إذا كان من العدل 
إنشاء دولة جديدة في املنطقة، فهذه الدولة يجب أن تضم أيضا الصحراء 
الجزائرية، ألن سكان املنطقة على جانبي الحدود ليسوا مختلفني على 

اإلطالق وبالتالي سنعتبرهم جميعا مواطنني صحراويني. 
وهنا تكمن املفارقة، التي يوضحها الكاتب قائال إنه في الوقت الذي 
ال يشك أحد في أن الصحراء الجزائرية ملك للجزائر، فإن هناك من يدعي 
بأن املغرب الذي حرم من صحرائه بسبب االستعمار اإلسباني، ال يحق 
له استعادتها. وبعدما ذكر الكاتب بالدعم الذي قدمه امللك الراحل محمد 
الغنية  الصحراوية  املناطق  ذلك  في  بما  الجزائر  الستقالل  الخامس 
بالبترول، أكد أن الجزائر كافأته باحتضان البوليساريو فوق أراضيها 

ومولتها إلنشاء دولة، تمكن الجزائر من منفذ إلى املحيط األطلسي.
املغرب  يقع  الذي  الفهم  سوء  حول  قدمها،  التي  الحقائق   وبعد 
ضحيته، اختتم الكاتب مقاله بالتأكيد أن املغاربة يرغبون في التعاون مع 
أوروبا مزدهرة وملتزمة بتنمية بلدان املغرب العربي، مضيفا أنه خالل 
والحكومات  والبرملانيون  السفراء  عمل  املاضية،  العشرين  السنوات 
وبفضلهم  الثنائية،  العالقات  لتحسني  الضفتني،  من  األعمال،  ورجال 
انخفضت حدة التوترات، حيث أن إسبانيا تعتبر حاليا املستثمر األول 
واألكثر  الجاليات  أهم  من  إسبانيا  في  املغربية  والجالية  املغرب،  في 
للحكومة  األخيرة  اإلجراءات  فهم  الصعب  من  فإنه  وبالتالي  اندماجا، 
الحكومة،  لرئيس  الثاني  للنائب  املسؤولة  غير  والخرجات  اإلسبانية، 
واالنتقادات  بوديموس،  حزب  زعيم  ايخليسياس  بابلو  إلى  إشارة  في 
الصبيانية التي تصدر عن بعض الصحافيني، مؤكدا أن عالقات الجوار، 
غالبا ما تكون معقدة، وهو ما بستدعي بذل الشعوب والحكومات ملختلف 

الجهود لتذليل الصعاب التي تعترضها.

أعدها للنشر : 
عزيز الساطوري

العربي رياض  
مصطفى االدريسي

لألرصاد  العامة  املديرية  أفادت 
قوية،  رعدية  أمطارا  بأن  الجوية 
ورياحا قوية مرتقبة يومي الخميس 
والجمعة، وتساقطات ثلجية متوقعة 
املقبل  اإلثنني  إلى  السبت  يوم  من 

بعدد من مناطق اململكة.
نشرة  في  املديرية،  وأوضحت 
األحمر،  املستوى  من  خاصة  جوية 
أمطار رعدية  أن تهم  املتوقع  أنه من 
ساعة(،   24 ملم/   150  110-( قوية 
ابتداء من الساعة الواحدة والنصف 
الحادية  غاية  إلى  اليوم  زوال  من 
عشر من مساء غدا الجمعة، عماالت 
وأقاليم أكادير إداوتانان، تارودانت، 
الفحص-أنجرة،  طنجة،  الصويرة، 
املضيق، الفنيدق، شفشاون، تطوان، 
الحسيمة،  وجبال  آسفي،  العرائش، 
الرعدية  األمطار  هذه  أن  مسجلة 
بتساقط  محليا  مصحوبة  ستكون 

للبرد.
نشرة  في  املديرية،  وأضافت 
عماالت  أن  البرتقالي،  املستوى  من 
وأقاليم شتوكة آيت باها، بنسليمان، 
برشيد،  الجديدة،  شيشاوة، 
مديونة،  البيضاء،  الدار  النواصر، 
إنزكان-آيت  القنيطرة،  املحمدية، 
سال- الصخيرات-تمارة،  ملول، 

قاسم،  سيدي  الخميسات،  الرباط، 
تاونات،  وزان،  سليمان،  سيدي 
الحاجب،  سطات،  بنور،  سيدي 
تازة،  مكناس،  يعقوب،  موالي  فاس، 
صفرو، خريبكة، الرحمانة، اليوسفية 
والحوز، ستعرف أمطار رعدية قوية 
)-50 80 ملم/ 24 ساعة(، ابتداء من 
اليوم الخميس على الساعة الواحدة 
والنصف زواال إلى غاية غدا الجمعة 

على الساعة الحادية عشر ليال.
نشرة  في  ذاته،  املصدر  وأشار 
أن  إلى  األحمر،  املستوى  من 
في  كلم/   100-120( قوية  رياحا 
عماالت  الجمعة  غدا  ستهم  الساعة( 
الجديدة،  آسفي،  الصويرة،  وأقاليم 
بنور،  سيدي  الرحامنة،  اليوسفية، 
وارزازات،  أزيالل،  الحوز،  شيشاوة، 

تنغير، ميدلت، الرشيدية وفكيك.
من  نشرة  في  املديرية،  وسجلت 
قوية  رياحا  أن  البرتقالي،  املستوى 
ستهم  الساعة(  في  كلم/   75-90(
الرشيدية،  مناطق  الخميس  اليوم 
الصويرة، وارزازات، آسفي، طرفاية، 

تارودانت، تنغير، زاكورة.
غدا  الظاهرة  نفس  وستهم 
أسا-الزاك،  وأقاليم  عماالت  الجمعة 
البيضاء،  الدار  برشيد،  بنسيلمان، 
العرائش،  فحص-أنجرة،  شفشاون، 
مديونة، املحمدية، النواصر، سطات، 
شتوكة  إداوتانان،  أكادير  طرفاية، 
آيت باها، كلميم، إفران، إنزكان-آيت 
الرباط-سال،  مراكش،  جرادة،  ملول، 
الصخيرات-تمارة،  إفني،  سيدي 

طانطان، طاطا، تزنيت، تازة.
نشرة  في  املديرية،  وأضافت 
عماالت  أن  البرتقالي،  املستوى  من 

بني  ميدلت،  إفران، خنيفرة،  وأقاليم 
الحسيمة،  شفشاون،  الحوز،  مالل، 
تازة  صفرو،  بوملان،  تارودانت، 
ثلجية  تساقطات  ستعرف  والحاجب 
)30-20 سم/24  م   1400 ابتداء من 

ساعة(.
يهم طقس  أن  أيضا  املتوقع  ومن 
مناطق  السبت  يوم  من  ابتداء  بارد 
والريف،  واملتوسط،  الكبير  األطلس 
وواملاس،  الفوسفاط،  هضاب 

والهضاب الشرقية.
والنقل  التجهيز  وزارة  وأفادت 

بعض  بأن  واملاء  واللوجيستيك 
املحاور الطرقية من املحتمل أن تعرف 
وذلك  السير،  حركة  في  اضطرابات 
على إثر النشرة الخاصة التي صدرت 
عن مديرية األرصاد الجوية الوطنية 
القوية  بخصوص األمطار العاصفية 
التي قد تعرفها بعض األقاليم ابتداء 
مستعملي  داعية  األربعاء،  اليوم  من 
خالل  تنقالتهم،  تأجيل  إلى  الطريق 
تلك  عبر  أو  وإلى  من  الفترة،  هذه 

األقاليم.
أنه  بالغ،  في  الوزارة،  وأوضحت 
التي  الخاصة  النشرة  إثر   « على 
الجوية  األرصاد  مديرية  عن  صدرت 
الوطنية بخصوص األمطار العاصفية 
تعرفها  أن  املحتمل  من  التي  القوية 
أقاليم كل من طنجة-أصيلة وفحص-

وشفشاون  واملضيق-الفنيدق  أنجرة 
وآسفي  والعرائش  وتطوان 
وإنزكان-آيت  وأكادير-إيداوتانان 
والصويرة  باها  وشتوكا-آيت  ملول 
والجديدة  بنور  وسيدي  وشيشاوة 
البيضاء  والدار  والنواصر  وبرشيد 
وبنسليمان  واملحمدية  ومديونة 
وسال  والرباط  والصخيرات-تمارة 

وسيدي  والقنيطرة  والخميسات 
ووزان  سليمان  وسيدي  قاسم 
التابعة  املرتفعات  وكذا  وتاونات، 
وتارودانت  الحسيمة  من  كل  ألقاليم 
والحوز ابتداء من يومه األربعاء 06 
أن  املحتمل  من  فإنه   ،2021 يناير 
تعرف بعض املحاور الطرقية التابعة 
حركة  في  اضطرابات  األقاليم،  لهذه 

السير ».
الجوية  األحوال  هذه  مثل  وفي 
وحرصا منها على سالمة مستعملي 
والنقل  التجهيز  وزارة  فإن  الطريق، 

بكافة  تهيب  واملاء،  واللوجيستيك 
تأجيل  إلى  الطريق  مستعملي 
من  الفترة،  هذه  خالل  تنقالتهم، 
الذكر  السالفة  األقاليم  عبر  أو  وإلى 
القصوى،  الضرورة  حالة  في  إال 
واالستعداد  ليال،  التنقل  وتجنب 
الحالة  بمراقبة  وذلك  للسفر  القبلي 
امليكانيكية للعربات )ضغط العجالت، 
الكوابح، اإلضاءة، ماسحات الزجاج، 
بالوقود  التزود  الزجاج،  غسل  مياه 

الكافي، حالة املكيف(.
توخي  إلى  الوزارة  دعت  كما 
باملحاور  سيما  والحذر  الحيطة 
للغمر  تتعرض  أن  املحتمل  من  التي 
الطرق  عبور  ونقط  كاملنخفضات، 
املغامرة  وعدم  والشعاب،  لألودية 
ارتفاع  أثناء  باملرور  وذلك  بحياتهم 
القابلة  باألرصفة  األودية  منسوب 
السرعة  في  اإلفراط  وعدم  للغمر، 
وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، 
واحترام مسافة األمان بني املركبات.

وتؤكد أيضا على ضرورة احترام 
وكذا  التشوير  لعالمات  السائقني 
املحلية  السلطات  لتعليمات  االمتثال 
للوزارة  الترابية  املديريات  وفرق 

على  مستمرة  بصفة  واملتواجدة 
املحاور الطرقية املعنية قصد ضمان 

انسيابية حركة السير.
البيضاء،  الدار  مستوى  وعلى 
بدا واضحا أن البنية التحتية ألكبر 
تعاني  اململكة  مستوى  على  مدينة 
قصورا على مستوى البنية التحتية 
من  انطالقا  هطلت  التي  فاألمطار   ،
شلت   ، الخميس  أمس  يوم  صباح 
وشوارع  أحياء  من  عدد  في  الحركة 
املواطنني  من  هناك  أن  حتى  املدينة 
من أحجم على الذهاب إلى العمل أو 
املدارس  إلى  ابنائه  أخذ  عن  أحجم 
في  إذ  املرور  حركة  ارتباك  بسبب   ،
كشارع  الكبرى  الشوارع  بعض  
السبع  بمنطقة عني  موالي اسماعيل 
وبعض شوارع البرنوصي ، اضطرت 
الساعة  أزيد من  إلى قضاء  املركبات 
هذه  سلك  أجل  من  الساعتني  وحتى 
الشوارع  كل  عمت  فالبرك   ، املسارب 
وهي البرك التي زاد من عمقها األعمال 
املنطلقة منذ ما يزيد عن ثالثة أشهر، 
بعض املواطنني ممن ال يتوفرون على 
صعوبة  وجدوا  خاصة  نقل  وسائل 
في إيجاد حافالت ، فالحافالت أصال 
حالة  املرور  من  منعتها  وقد  قليلة 
 ، إلى مسابح  التي تحولت  الشوارع 
توقف  فقد  الطاكسيات  أصحاب  أما 
لذات  املواطنني  نقل  عن  أغلبهم 
التحتية  البنية  اهتراء  أي  األسباب 
للشوارع وانتشار البرك املائية ، اما 
حالة  حركته  عرفت  فقد  الطراموي 
اضطراب واضحة خاصة في الخطني 
األول والثاني ، وهما الخطان اللذان 
يعرفان إقباال أكبر من الركاب ، ومن 
في  االضطراب  مدة  معرفة  الصعب 
حركته ألن املر يرتبط بتصريف مياه 
وخلفت   ، الطقس  وحالة  األمطار 
في  هطلت  التي  الغزيرة  األمطار 
مستوى  على  أضرارا  األخيرة  املدة 
وحمل   ، والخاصة  العامة  املمتلكات 
ما  مخلفات  مسؤولية  املواطنون 
أفرزته التساقطات إلى مدبري الشأن 
املحلي وليدك وبعض شركات التنمية 
الدارالبيضاء   « كشركة   ، املحلية 
الكبرى  باألشغال  املكلفة   « للتهيئة 
وأيضا  االقتصادية  العاصمة  في 
 ،  « للتنشيط  الدارالبيضاء   « شركة 
الخامس  محمد  مركب  بإدارة  املكلفة 
على إثر ما وقع في مباراة الرجاء يوم 
الثالثاء األخير ، حيث ظهر امللعب في 
صورة مشوهة بفعل اكتساح األمطار 
باملاليير  علمنا  ما  إذا  خاصة   ،
أو  الشوارع  على  سواء  أنفقت  التي 
ليدك  شركة  اما   ، الرياضي  املركب 
قنوات  عجز  مسؤولية  تحميلها  فتم 
الصرف عن استيعاب مياه األمطار ، 
وبخصوص املدبرين فهم من يتحمل 
هذه  ألن  واألخيرة  األولى  املسؤولية 
برامجها  وفق  تتصرف  الشركات 
املناطق   . ألشغالها  تتبع  لجن  ولها 
لم  االقتصادية  للعاصمة  املجاورة 
تسلم من مخلفات ما أحدثثه األمطار 
أهم  من  بوسكورة  منطقة  وتبقى 
غزت  حيث   ، تضررت  التي  املناطق 

األمطار حتى مقر الجماعة .   

قرر مجلس الحكومة، الذي انعقد 
تقنية  عبر  بالرباط،  الخميس  أمس 
رئيس  برئاسة  املرئية،  املناظرة 
العثماني،  الدين  سعد  الحكومة، 
حالة  مفعول  سريان  مدة  تمديد 
أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ 
10 فبراير  غاية  إلى  الوطني  التراب 
الجهود  إطار  في  وذلك   ،2021
كورونا  وباء  تفشي  ملكافحة  املبذولة 

املستجد )كوفيد19-(.
الوطنية  التربية  وزير  وأوضح    
العالي  والتعليم  املهني  والتكوين 
الرسمي  الناطق  العلمي،  والبحث 
في  أمزازي،  السعيد  الحكومة،  باسم 
عقب  صحفي  لقاء  خالل  تاله  بالغ 
اجتماع مجلس الحكومة، أن املجلس 
تدارس وصادق على مشروع مرسوم 
الداخلية،  2.20.960 قدمه وزير  رقم 
مفعول  سريان  مدة  بتمديد  ويتعلق 
بسائر  الصحية  الطوارئ  حالة 

أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفشي 
فيروس كورونا »كوفيد 19««، وذلك 
في   2021 يناير   10 األحد  يوم  من 
الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 
األربعاء 10 فبراير 2021 في الساعة 

السادسة مساء.
 وأشار أمزازي إلى أن مشروع هذا 
السلطات  من  حرصا  يأتي  املرسوم 
العمومية على استمرار ضمان فعالية 
ونجاعة اإلجراءات والتدابير املتخذة 
»كوفيد  جائحة  النتشار  للتصدي 

 .»19
ملا  وبالنظر  أنه  الوزير  وأضاف   
تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص 
والتدابير  اإلجراءات  تناسب  على 
الوبائية  الحالة  تطور  مع  املتخذة 
اململكة،  وأقاليم  جهات  بمختلف 
هذا  مشروع  مقتضيات  أجازت  فقد 
املكلفة  الحكومية  للسلطة  املرسوم 
التدابير  كافة  اتخاذ  بالداخلية 

بما  الوطني  الصعيد  على  املناسبة 
يتالءم وهذه املعطيات، باإلضافة إلى 
تخويل والة الجهات وعمال العماالت 
جميع  اتخاذ  صالحية  واألقاليم 

يستلزمها  التي  التنفيذية  التدابير 
على  الصحي  العام  النظام  حفظ 
مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو 

أكثر.  

أمطار رعدية ورياح قوية وتساقطات ثلجية من السبت إلى االثنين 

 ا�ضطراب في حركة النقل بالبي�ضاء يبرز
 ه�ضا�ضة البنية التحتية

تمديد حالة الطوارئ ال�صحية اإلى غاية 10 فبراير 2021
الجار الذي اأ�ضيء فهمه 

 أجرى الجنرال مايكل إ. النغلي، قائد قوات املارينز األمريكية في أوروبا 
وإفريقيا مكاملة هاتفية، أول أمس األربعاء، مع مفتش البحرية امللكية املغربية، 

األميرال مصطفى العلمي. 
األميرال  شكر  النغلي  الجنرال  أن  بالرباط  األمريكية  للسفارة  بالغ  وذكر   
العلمي على التزام املغرب املتواصل بضمان األمن الجهوي البحري، ال سيما 

خالل جائحة وباء كوفيد19- الحالية.
 وأضاف أن القائدين ناقشا االلتزامات العسكرية املشتركة العديدة والناجحة 
التي تم تحقيقها في السنوات القليلة املنصرمة ما بني قوات املارينز األمريكية 
والبحرية امللكية املغربية، بما في ذلك؛ تكوين قوات العمليات الخاصة املغربية، 
مغاربة  ومكونني  تقنيني  لتكوين  باأللغام  املتعلق  اإلنساني  العمل  وبرنامج 
متخصصني في التخلص من الذخائر املتفجرة، واملناورات العسكرية البارزة 
مثل األسد اإلفريقي، والذي عرف مشاركة قوات مشاة البحرية األمريكية بصفة 

منتظمة. 
األمريكية- الشراكة  أهمية  على  شددا  القائدين  أن  ذاته  املصدر  وأوضح   
املغربية ذات الفائدة املتبادلة، وعلى التزام الطرفني الراسخ من أجل العالقة 
املتينة التي تجمع قوات املارينز األمريكية بالبحرية امللكية املغربية. كما ناقش 
القائدان فرصا جديدة لعقد شراكة مع البحرية امللكية املغربية من خالل توسيع 

فرص التكوين املشترك لفائدة الطرفني وإمكانية التشغيل املتبادل. 
جديدة  فرص  إيجاد  إلى  بالسعي  تعهدا  القائدين  أن  إلى  البالغ  وأشار   
للتعاون ودعم االستقرار اإلقليمي من خالل تعزيز الروح املهنية والقدرات التي 

تتمتع بها القوات البحرية والبرمائية في املنطقة.
 كما أعرب القائدان، حسب املصدر ذاته، عن أهمية املنتديات مثل ندوة قادة 
إفريقيا، وهي ندوة متعددة الجنسيات تركز على إفريقيا، من املقرر  املارينز - 
أن تنعقد في وقت الحق من هذا العام، وتهدف إلى الجمع بني الدول الشريكة 
والقوات البحرية وقوات املارينز من أجل تطوير إمكانيات التشغيل املتبادل 
على تحسني  تعمل  أن  من شأنها  التي  العالقات  وتعزيز  لألزمات،  والتصدي 

األمن في املجال البحري في إفريقيا.

قائد قوات المارينز الأمريكية في اأوروبا 
واإفريقيا يجري لقاء افترا�ضيا مع مفت�ش 

البحرية الملكية المغربية
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مدرسة األخالق السياسية 
والثبات على الموقف

 تحل اليوم الذكرى 29 لرحيل السي عبد الرحيم بوعبيد، القائد االتحادي الذي أجمع الكل على أنه سياسي من طينة 
الكبار، وأنه مدرسة قائمة الذات في األخالق السياسية والثبات على الموقف، وكان أحد الرجاالت الذين أسسوا 

حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية سنوات قليلة بعد االستقالل، ثم االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في مؤتمر 
استثنائي أرسى اختياره المذهبي سنة 1975. 

لقد كان عبد الرحيم بوعبيد رجل دولة بأدق معاني الكلمة، وقاد معارك االتحاد بحنكة كبيرة استدعت أن يحوز احترام 
القصر، رغم التوتر الذي كان قائما بينه وبين الحسن الثاني على عدة مستويات، لعل أبرزها حين ثم احتجازه في 

ميسور بسبب انتقاداته للقرار الملكي حول االستفتاء في الصحراء.. 

منير الشرقي
» إن سر نجاحك في ترسيخ حزب الصامدين في هذه 
البالد هي أخالقك العالية ، تجردك المثالي ، إيمانك العميق 
المقاومة  على  قدرتك   ، واإلنسانية  الديمقراطية  بالقيم 
والصمود ، رصيدك ومصداقيتك في الوطن وخارج الوطن 
» ...هكذا خاطب عبد الرحمان اليوسفي عبد الرحيم بوعبيد 
أحد أبناء المغرب البررة ، وهو مسجى إلى مثواه األخير 
المغرب  من  اآلالف  إليه عشرات  في محفل مهيب حجت 
، جاؤوا  ببالدنا  األطياف   كل  والشعبي  ومن  الرسمي 
جميعا لتوديع رجل بصم تاريخ المغرب الحديث ببصمات 

الكبار  ورحل .... !!
عبد الرحيم سليل مدينة سال ، ذاك الشاب الذي عرف 
كيف يبني مجد وطنه .. فقد كان أصغر القادة الموقعين 
على وثيقة المطالبة باالستقالل سنة 1944 بعد أن التحق 
بفاس قادما إليها من سال  وعمره ال يتجاوز 18 سنة ، 
وبقيادته ألول مظاهرة بمسقط رأسه يوم 29 يناير 1944 
سيكون بذلك أصغر معتقل ينفذ فيه قرار السجن والنفي ...

بالنضال  المتشبع   ، السالوي  الشاب  ه��ذا  التحق 
 1946 ، بباريس سنة  التحرري من أجل استقالل بالده 
لكنه جعل   ، الحقوق  بكلية  الجامعية  دراسته  الستكمال 
الجالية  تأطير  من   - وهو المسؤول بحزب االستقالل   –
فتحرير   ، األولويات  أولوية  وطلبة  عمال  من  المغربية 

الوطن يستدعي تعبئة عموم الشعب المغربي ، واستثمارا أمثل لكل 
الواجهات والمواقع ...

بعد أن حط الرحال بتراب البالد  إثر عودته سنة 1952 ، سهر 
شخصيا على تأطير العمال وتنظيم العمل النقابي رغم مضايقات 
السلطات االستعمارية ، فكان من صانعي اإلضراب العمالي التضامني 
مع الشعب التونسي إثر اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد ...فكانت 
النتيجة اعتقاله مرة أخرى رفقة العديد من قادة الحزب أنذاك ،  وتم  
وضعه بسجن غبيلة بالدارالبيضاء بعد مواجهته مع أعنف القضاة 
الفرنسيين  » جيريلوت » ، فالرجل لم يكن يأبه باألحكام القاسية ، 
في الوقت الذي نفذت فيه نفس المحكمة العسكرية قرار اإلعدام في 

حق رفيقه الشهيد أحمد الحنصالي ...
يحكي أحد رفاقه في الكفاح الوطني األستاذ امحمد بوستة ، كيف 
كان عبد الرحيم رفقته خريف 1954 يقود بباريس المفاوضات السرية 
والعلنية مع الساسة الفرنسيين في حكومة مانديس فرانس وحكومة 
إدكارفور ، فقد  كان عبد الرحيم لسان الدفاع عن السيادة المغربية 
الممثلة في المغفور له محمد الخامس مخاطبا إدكافور بلغة الواثق 

من قضيته » ال حل إال برجوع محمد الخامس إلى عرشه«. 
عاد ملك البالد محمد الخامس وولي العهد موالي الحسن واألسرة 
الملكية يوم 16 نونبر1955  وعادت معه الشرعية ، وسيكون أمام 
عبد الرحيم – من جديد - مهاما وطنية كبرى لبناء المغرب الحديث 
العربي  المغرب  لتشييد صرح  تدشين مرحلة جديدة  و   ، المستقل 
الكبير بمؤتمر طنجة شهر أبريل 1958 بمبادرة من حزب االستقالل 

للدفع بتحرير الجزائر ...
تقلد عبد الرحيم بوعبيد مهمة وزير الدولة  في أول حكومة مغربية 
المفاوضات  من  جديدة  مرحلة  ودشن   ، التام  باالستقالل  للمطالبة 
رفقة وفد مغربي ستتوج بتوقيع وثيقة االعتراف باستقالل المغرب 
.. عاد  القائد عبد الرحيم  يحمل وثيقة االعتراف باستقالل البالد 

بها محفوظة في حقيبة مالبسه المتواضعة ... !!
يحكي الذين جايلوه في تلك المرحلة أن عبد الرحيم بوعبيد وزير 
الدولة في أول حكومة مغربية كان يستعمل دراجته النارية ، في بداية 
مشواره الوزاري، لالنتقال من منزله إلى مقر عمله الرسمي بالقصر 
الملكي بدون حرج أو مركب نقص قبل أن يضطر إلى استعارة سيارة 
محترمة من خارج مدينة سال في انتظار السيارة الحكومية الرسمية ، 
وكانت االستجابة من المقاوم المرحوم الحاج محمد الخنبوبي الذي 
وضع رهن إشارته سيارة تليق بمهمته الوزارية إلى حين ، وسيتطوع 
المناضل عابد السوسي للسياقة به . فعرض عليه عبد الرحيم بوعبيد 
تسجيله بقائمة الموظفين الذين سيلتحقون بوزارته إذا قبل ذلك ، فكان 
رد عابد السوسي » إني أيها األخ الكريم غني عن أي توظيف ، إني 
لم أقم بما قمت به نحوك كوزير ، وإنما كأخ مناضل فذ و متواضع ، 
وإذا ما أردت مجازاتي عن العمل الذي تشرفت به لخدمتك ، فما عليك 
إال أن تشرفني بتناول طعام الغذاء بمنزلي ، وهو ما استجاب له عبد 

الرحيم الوزير بتلقائيته المعهودة ... !!
يسجل التاريخ لعبد الرحيم العديد من المواقف المبدئية النبيلة 
، فقد أبى إال يرتدي بذلة المحامي ليدافع عن المحجوب بن الصديق 
الكاتب العام لالتحاد المغربي للشغل الذي اعتقل يوم 9 يوليوز 1967 
غداة إصدار نقابته لبالغ عقب هزيمة الجيوش العربية أمام في حربها 
مع إسرائيل ، ورغم اعتراض العديد من المناضلين على عبد الرحيم 
بالنظر                إلى مقاطعة نقابة المحجوب بن الصديق لالتحاد 
الوطني عقب االعتقال الشامل ألطر الحزب في يونيو 1963 ، فقد 
اختار عبد الرحيم أن يرد على منتقديه باآلية الكريمة » إن الذي بينك 

وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إال الذين صبروا وما يلقاها 
إال ذو حظ عظيم ».. !!

من مواقفه الرفيعة ، أريحيته  وانخراطه الطوعي في كل المبادرات 
عبد  من  جعلت  والتي   ، واإلنساني  الحقوقي  البعد  ذات  النضالية 
 .. فقد كانت أيام الجمر     في عز لهيبها   « فريد زمانه   « الرحيم 
الوديع  ، محمد    1973 اعتقاالت واختطافات بالجملة شهر مارس 
اآلسفي ومحمد منصور يأخذان المبادرة بعد أن ناال نصيبهما من هذه 
المحنة ، فقررا االتصال بعبد الرحيم لجمع الدعم لعائالت المعتقلين 
والمختطفين ، ثمن عبد الرحيم الخطوة ، وقدم لهما شيكا موقع على 
بياض ، طالبا منهما أال يتعديا مبلغ مليون سنتيم ، وهو الرصيد 

الموجود بحسابه ... !! . 
لنا أن نتمعن جيدا رمزية هذه اإلشارة ,,,, هو ذا عبد الرحيم الذي  
المقاومة   فالرجل رفض  بطاقة    ، الحياة  الزهد أسلوبا في  اختار 
وما يجنى منها معتبرا المقاومين الحقيقيين هم من حملوا السالح 

واستشهدوا في ساحة الشرف .... !!
كان عبد الرحيم حريصا على الحضور المادي والمعنوي في كل 
كعادته  المحن كالمؤمن الواثق بعدالة قضيته ، فالرجل لم يتردد – 
دائما في الحديث بصوت مرتفع بتصريف الموقف السياسي الصريح 
» فقد صدح في محاكمة منفذي جريمة اغتيال الشهيد عمر بنجلون :       
» إن المحاكمة التي تطلبون منا حضورها في هذه الظروف ال يمكن 
أن تكون إال محاكمة صورية ...وإذا كان من المحتمل أنكم ستحاكمون 
فقط ، بمقتضى القرار الذي ستصدرونه ، منفذي الجريمة الشنعاء التي 
تعرض لها الشهيد عمر بن جلون ، فإن من المؤكد أنكم لن تحاكموا 
المدبرين الحقيقيين لهذه الجريمة ...إن المحاكمة الحقيقية ستجري 

في وقت آخر ، وسنلتقي يومئذ بالمسؤولين عن ارتكابها .... » !!
هي ذات الصرخة كذلك حين جعل عبد الرحيم الوطن فوق الجميع 
خاطب الذين يحاكمونه : » رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه » 
كانت المناسبة اعتقاله يوم 7 شتنبر 1981 رفقة أعضاء من المكتب 
لحبابي ومحمد منصور ومحمد  اليازغي ومحمد  السياسي محمد 
الحبيب الفرقاني على هامش موقف المكتب السياسي من قبول الحكومة  
لقرار مؤتمر نيروبي  بإجراء االستفتاء بالصحراء المغربية بدون 

قيد أو شرط  ... !!
لعبد الرحيم أنه  ال محالة -  سيحسب األكاديميون والمؤرخون - 
عبد الطريق لتوحيد المسيرة النضالية مع حزب االستقالل وباقي 
، توجت هذه الخطوة بتقديم مذكرة  البلد  التقدمية في هذا  القوى 
 ،  1991 أكتوبر  شهر  الثاني خالل  الحسن  الملك  للراحل  مشتركة 
مشيرين في ديباجتها إلى قصور الممارسة الدستورية التي تعتري 
سير المؤسسات مع أنها مطالبة باالضطالع بدورها كامال شأنها في 

ذلك شأن نظيراتها في األقطار الديمقراطية ...
مر شهر على تقديم المذكرة لعاهل البالد، وكأن الرجل يرتب بدقة 
أيامه األخيرة ، فقد أبى وهو في ذروة المرض إال أن يترأس أشغال 
اللجنة المركزية يوم 2 نونبر 1991 ، كان لكلمته طعم الوصية األخيرة 
: قال عبد الرحيم »إن فرض مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان يتطلب 
الصبر ..فنحن لنا في هذه البالد رسالة نريد أن نؤديها على أحسن 
وجه ، وأن نمهد الطريق لألجيال الصاعدة.. إننا نشعر باالطمئنان 
على ما قمنا به من أجل الوطن ، وإن كان ليس هو الكمال ومع ذلك 
وإلى  الشعب  إلى  يتجه  متواضع  عمل  من  أسديناه  ما  بأن  نعتبر 

المصلحة العامة .« !!
المركزية   اللجنة  المناضلين الحاضرين في اجتماع  العديد من   
كفكفوا دموعهم لحظتها ، وفهموا أن الرجل وبعزم الكبار،  قرر الرحيل 

وترك في عهدتهم مواصلة المسير... !! 

عبد الرحمان اليو�سفي يحكي ...

لقائي األول  مع عبد 
الرحيم بوعبيد ...

التقيت عبد الرحيم بوعبيد ألول مرة 
سنة 1949 – 1950 ، عندما وصلت 
إلى فرنسا إلتمام دراستي هناك ، وكنت 
على علم أن  عبد الرحيم مع المهدي 
بنبركة ، من الجيل الجديد والحديث 

من قياديي الحزب  . 
كان عبد الرحيم قد اعتقل سنة 1944 
، ثم  حيث قضى سنتين في السجن 
عاد بعده إلى باريس إلتمام دراسته ، 
وكان هو المسؤول األساسي  والممثل 
يرأس  كان  حيث   ، االستقالل  لحزب 
على  كانوا  الذين  المناضلين  فريق 
السياسيين  القادة  مع  دائم  اتصال 
الفرنسيين  والصحفيين  . وكان من 
ضمن المجموعة التي يشرف عليها عبد 
الرحيم بوعبيد ، كل من عبد اللطيف 
أحمد  م��والي   ، بومهدي   ، بنجلون 
العلوي وغيرهم .. وكانت من مهامهم 
األساسية االتصال بالجالية المغربية 
الموجودة بفرنسا ، والقيام بمحاربة 
األمية وسط العمال المغاربيين  والعمل 
والسياسي  الوطني  تكوينهم  على 
 . مشاكلهم  حل  على  ومساعدتهم   ،
كما تم االتصال بالعديد من الصحف 
لتحسيسهم   الفرنسية  والمجالت 
بنضاالت الشعب المغربي وطموحاته 
إلى االستقالل .ومن بين هذه الجرائد 
 « Franc-tireur « في تلك المرحلة
كان ضمن طاقمها    صديقنا   حيث 
 « Combat « وجريدة ، Jean Rouss
 France « التي عوضت في ما بعد ب
التي كان يشرف   «  Observateur
عليها » Albert Camus«  وصديقنا 
  Claude وكان هناك أيضا ،  Bourdet
  Laube « الذي يعمل بجريدة Estier

الديمقراطيين  جريدة  كانت  التي   «
 Maurice  المسيحيين  وكان يديرها
 « Schuman ، وكانت هناك جريدة 
Le populaire  » التي يشرف عليها  
المجموعة الفرنسية   (        SFIO

ضمن األممية االشتراكية ( .
كان من مهام   عبد الرحيم بوعبيد 
السياسيين  ب��ال��ق��ادة  االت��ص��ال   ،
األح���زاب  وممثلي  والبرلمانيين 
في  دائ��م  بشكل  لوضعهم  التقدمية 
التي  األح��داث  تطورات  آخر  صورة 
االحتالل  تحت  المغرب  يشهدها  
القيام  على  وتشجيعهم   ، الفرنسي 
بمبادرات تجاه السلطات الفرنسية ، 
لوضع حد لعهد الحماية واالستعمار 
، والتنديد بالممارسات القمعية التي 
الحركة  مناضلي  ت��ج��اه  تمارسها 

الوطنية في المغرب .
كانت باريس في تلك الفترة عاصمة 
دولية ، حيث كانت تنعقد بها الجمعيات 
العامة لألمم المتحدة ، ففي سنة 1948 
، عقدت األمم المتحدة  جمعها السنوي 
من أجل اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق 
المناسبة  هذه  كانت  وكم   ، اإلنسان 
الذين   ، المغاربة  للمناضلين  فرصة 
حضروا وفي مقدمتهم المهدي بنبركة 
للقيام باالتصال بوفود الدول المشاركة 
للتعريف بالقضية الوطنية ونضاالت 
الشعب المغربي ، وفضح االنتهاكات 
التي تقوم بها السلطات االستعمارية 
في  المغربي  الشعب  مطالب  ض��د 
 ، المشروعة  حقوقه   على  الحصول 
واستمرار  هذه السلطات في انتهاك 

حقوق اإلنسان في المغرب .
أخرى  مرة   المتحدة  األمم  عقدت 

للجمعية  العادية  السنوية  ال��دورة 
وكنت   ،  1951 سنة  بباريس  العامة 
بالعاصمة  الفترة  تلك  في  حاضرا 
 ، الجمعية  تلك  فكانت   ، الفرنسية 
بالنسبة  لنا ، مناسبة للتعريف بمطالب 
الشعب المغربي وشرح مواقفنا ، بل 
بأن  طالبنا  أننا  درج��ة  إل��ى  ذهبنا 
تدرج بجدول أعمال الجمعية العامة 
لألمم المتحدة نقطة خاصة بوضعية 
المغرب . وقد ساعدنا في هذا الطرح 
العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين 
 ، ع��زام  الرحمان  عبد  السيد  أن��ذاك 
وكنت أنا المكلف بالتنسيق معه في 
هذا المجال ،وقد رحب بنا  وقدم لنا 
أسكن  كنت  المساعدات،  من  العديد 
في فندق صغير في الحي الالتيني ، 
وقد ارتأى السيد عبد الرحمان عزام                   
الفخم  الفندق  في  يستضيفني  أن 
جورج الخامسGeorges V   الذي 
الفرصة  ل��ي   تكون  حتى  فيه  يقيم 
وطرح  بالوفود  لالتصال  باستمرار 

القضية المغربية . 
تسجيل  في  نتوفق  لم  أننا  ورغم 
القضية الوطنية ضمن جدول أعمال 
 ، المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
تواجدي  بفضل  استطعنا  أننا  إال 
مطالب  إيصال   ، بالفندق  الشخصي 
الشعب المغربي إلى العديد من الوفود 
والشخصيات  والصحفيين ، ويرجع 
الفضل في الحقيقة              إلى 
أول  باشا  عزام  الرحمان  عبد  السيد 

أمين عام للجامعة العربية . 
سي  مذكرات  من  من  األول  الجزء 
عبد الرحمان اليوسفي » أحاديث في 

ما جرى » ص 59-58-57 

في ذكرى رحيل القائد االتحادي عبد الرحيم بوعبيد.. 

�سيرة قائد انت�سر لالأخالق وال�سيا�سة ... 

عبد الرحيم بوعبيد ... فريد زمانه !! 



n عماد عادل 

املركزي  البنك  تحليلية أصدرها  وثيقة  خلصت 
موارده  تعبئة  في  متخلفا  يزال  ال  املغرب  أن 
كبير  هامش  لديها  اململكة  أن  معتبرة  الضريبية، 
إضافية«،  ضريبية  عائدات  لتحصيل  للمناورة 
نسبيا«  »املتدني  املستوى  الدراسة  واستنكرت 
لإليرادات الضريبية، مقارنة باإلمكانيات الجبائية 

التي تتوفر عليها البالد. 
وأظهر التحليل أن اإلمكانيات الجبائية للمغرب 
 27.2 معدله  ما   2013-2017 الفترة  خالل  بلغت 
مثلت  حني  في  اإلجمالي،  املحلي  الناتج  من   ٪
املحلي  الناتج  من   ٪  21.2 الضريبية  اإليرادات 
اإلجمالي، وهو ما يمثل عجزا قدره 6.7 نقاط من 
الناتج املحلي اإلجمالي تضيع على خزينة اململكة 

بفعل ضعف التحصيل الضريبي. 
واعتبر بنك املغرب أن اململكة تستغل فقط 76 ٪ 

من طاقتها الضريبية.  
النجاعة  من  الرفع  إلى  املركزي  البنك  ودعا 
املضافة  القيمة  بالضريبة على  الخاصة  الجبائية 
الضريبة  لهذه  الحالي  القانون  إصالح  خالل  من 
في اتجاه توسيع نطاقها. من ناحية أخرى، دعت 
على  الضريبة  معدالت  عدد  تقليص  إلى  الوثيقة 
القيمة املضافة عن طريق التوجه في مرحلة أولى 
 ،)٪  20  ،٪  10  ،٪  0( معدالت  ثالثة  تطبيق  نحو 
قبل االكتفاء في مرحلة الحقة بمعدلني فقط )معدل 

مخفض ومعدل قياسي(.
املتعددة  املعدالت  تطبيق  أن  الوثيقة  وأكدت 
طبيعي  بشكل  يؤدي  املضافة  القيمة  لضريبة 
ويكبد  الضريبة،  هذه  عائدات  تقليص  إلى 
فرًصا  يخلق  كما  إضافية  إدارية  تكاليف  اإلدارة 
التصريح  خالل  من  واالحتيال  الضريبي  للتهرب 
بعض  قبل  من  للمنتوجات  مزيفة  بتصنيفات 

الفاعلني االقتصاديني. 
من ناحية أخرى، نبهت وثيقة بنك املغرب إلى 
كثرة اإلعفاءات الضريبة في هذا الصنف الجبائي 
لتقتصر  منها  والتقليص  مراجعتها  يجب  والتي 
على الحد األدنى الصارم. ففي عام 2019، ابتلعت 
تكلفة  نصف  املضافة  القيمة  ضريبة  إعفاءات 
هذا  من  إجراًء   84 أدى  الضريبية، حيث  النفقات 
النوع إلى خسارة في املداخيل قيمتها 14.3 مليار 

درهم أو 1.2 ٪ من الناتج املحلي اإلجمالي.
بضرورة  املغرب  بنك  أوصى  آخر  صعيد  على 
ال  الشركات،  على  الضريبة  مردودية  تحسني 
من  املعتمدة  املمارسات  مكافحة  خالل  من  سيما 
تستخدم  التي  الجنسيات  متعددة  الشركات  قبل 
ذات  وجهات  نحو  لألرباح  املالية  التحويالت 
قليلة  فرض ضرائب  فيها  يتم  تشريعات ضريبية 
الوعاء  تآكل  إلى  يؤدي  مما  منعدمة،  أو  جًدا 
الضريبي وتخفيضه، وبالتالي، يقلص من الرسوم 
هذه  تؤديها  أن  املفروض  من  التي  الضريبية 
من  باحثون  وضعها  منهجية  وحسب  الشركات. 
2016 فإن هذا النوع  النقد الدولي سنة  صندوق 

قياسية  مداخيل  فقدان  إلى  يؤدي  املمارسات  من 
تقدر بني 2.4 ٪ و2.7 ٪ من الناتج املحلي اإلجمالي 

للمغرب.
2019اتفاقا  في  املغرب  وقع  السبب،  ولهذا 
متعدد األطراف لتنفيذ التدابير املتعلقة باملعاهدات 
وتحويل  الضريبي  الوعاء  تآكل  ملنع  الضريبية 

األرباح. 
واإلجراءات  الحلول  االتفاقية  هذه  تقدم  حيث 
القواعد  في  الفجوات  لسد  للحكومات  امللموسة 
تم  التي  التدابير  نقل  خالل  من  الحالية  الدولية 
ملنظمة  التابع   BEPS إطار مشروع  في  تطويرها 
التعاون االقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين 

 .G20
وبالتالي، فإن اعتماد هذه التدابير من شأنه أن 
يسمح للمغرب بحماية قواعده الضريبية وتوليد 

إيرادات ضريبية إضافية، من خالل ضمان فرض 
يتم  الذي  املكان  نفس  في  األرباح  على  ضرائب 

تكوينها فيه وحيث يتم إنشاء القيمة املضافة.
إعادة  إلى  املغرب  بنك  وثيقة  دعت  ذلك،  إلى 
وتحيني  الدخل  على  الضريبة  معدالت  مراجعة 
اإلجراء  هذا  يكون  أن  شريطة  الضرائب،  جدول 
ومنصف  عادل  ضريبي  عبء  بتوزيع  مصحوًبا 
بني املوظفني والعاملني لحسابهم الخاص والذين 

يمارسون نشاطا مهنيا. 
وتجدر اإلشارة إلى أنه في عام 2018، حصلت 
٪73 من إيرادات الضريبة على الدخل من اقتطاع 
الضرائب على األجور، مقابل ٪5 بالكاد من الدخل 
الناتج عن أنشطة املهنيني الخواص واملهن الحرة.
وللرفع من محاصيل الجبايات، دعا بنك املغرب 
من خالل هذه الوثيقة إلى ضرورة مكافحة الغش 
والتهرب الضريبي من خالل االعتماد على الرقمنة. 
الوتيرة  وتقدم  املعلوماتي  التطور  واستغالل 

السنوات  في  املعلومات  لتكنولوجيا  السريعة 
وعملية  فعالة  حلوال  يتيح  بات  ما  وهو  األخيرة، 
ملكافحة االحتيال الضريبي والتهرب الضريبي، من 
خالل جمع وتحليل كميات كبيرة من بيانات دافعي 

الضرائب. 
الضرائب  إدارات  من  العديد  أصبحت  وقد 
املداخيل  تتبع  لتحسني  الحلول  هذه  من  تستفيد 
الضريبية وتحصيلها. وبإمكان املغرب االستفادة 
وفي  املتقدمة  البلدان  في  الناجحة  التجارب  من 
طريق النمو، حيث أظهرت دراسة أجرتها منظمة 
التأثير   )2017( والتنمية  االقتصادي  التعاون 
الفواتير  استخدام  يحدثه  أن  يمكن  الذي  الكبير 
مباشرة  )املرتبطة  الصرف  وآالت  اإللكترونية 

بإدارة الضرائب(. 
وفي الواقع، أتاح هذان الحالن زيادة ملحوظة 
وتحسني  الضريبية،  اإليرادات  مستوى  في 
االمتثال بشكل كبير لاللتزامات الضريبية وخفض 
الصادرة  للتوصيات  وتنفيذا  اإللزام.  تكاليف 
تلك  وخاصة   ،2019 لعام  الجبايات  مناظرة  عن 
املتعلقة باستخدام الحلول التكنولوجية يجب على 
إدارة الضرائب مواصلة عملية التحديث من خالل 

تطبيق وتعميم نظام الفواتير اإللكترونية.
التي  الهامة  الورقة  هذه  سعت  فقد  وعموما 
أنجزها هشام الدغمي، عن مديرية األبحاث في بنك 
املغرب، إلى تقييم نجاعة تعبئة املوارد الضريبية 

في املغرب.
ومن هذا املنظور، قام الباحث بمقارنة الوضعية 
الجبائية في املغرب مع 76 دولة نامية خالل الفترة 
أحدث جيل من  باستخدام   ،2017 إلى   1980 من 
املوديالت من الحدود العشوائية. النتائج التي تم 
الحصول عليها تشير إلى أن املغرب لديه هامش 
كبير لتحسني مداخيله الضريبية في اتجاه تحقيق 

العدالة الجبائية.
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ONEE يعلن عن 
اكتمال م�شروع املحطة 

الريحیة ملیدلت 
 بقدرة 210 میغاواط 

واملاء  للكھرباء  الوطني  املكتب  أنهى   
الریحیة  الرحبة  إنجاز  للشرب  الصالح 
ملیدلت بقدرة 210 میغاواط، بتكلفة إجمالیة 
قدرھا 2,5 مليار درهم، فيما استغرقت مدة 

األشغال حوالي 24 شهرا.
الوطني  للمكتب  بالغ  وأوضح 
املدير  أن  للشرب  الصالح  واملاء  للكھرباء 
قام  الحافظي  الرحیم  عبد  للمكتب  العام 
ملیدلت  الریحیة  الرحبة  ملوقع  بزیارة 
التجاري  التشغیل  تجارب  على  للوقوف 

السید  بحضور  الھام،  املشروع  لھذا 
املكتب  من  فریق  و  میدلت  مدینة  عامل 
للشرب. الصالح  املاء  و  للكھرباء   الوطني 

 وأضاف البالغ أن الحافظي عاین إنھاء جل 
أشغال ھذه الرحبة وكذا الوتیرة املضطردة 
ألشغال تجمیع وتركیب التوربینات الريحية 
جميع  جهود  تظافر  بفضل  وتشغيلها، 
من  بالرغم  املشروع  انجاز  في  املتدخلني 
الظرف الصحي الذي فرضه وباء كوفید 19.  
الریحیة  الرحبة  أن  ذاته  املصدر  وذكر 

شمال  كلم،   8 حوالي  بعد  على  تقع  ملیدلت 
 2300 مساحة  على  میدلت،  مدینة  شرق 
يعتبر  املشروع  ھذا  أن  مضيفا  ھكتار، 
جزءا من برنامج التجھیز للمكتب الوطني 
املتعلق  للشرب  الصالح  واملاء  للكھرباء 
في  یندرج  حیث  الكھرباء  إنتاج  بوسائل 
واملستنیرة  التوجیھة  الرؤیة  تنزیل  إطار 
لضمان  وأیده  هلل  نصره  الجاللة  لصاحب 
خاصة  البالد  في  الطاقیة  اإلمدادات  تأمین 

تلك املتعلقة بالطاقات املتجددة.

الریحیة  الرحبة  أن  البالغ  وأضاف 
ملیدلت 210 میغاواط، تندرج ضمن مشاریع 
 850 الریحیة  للطاقة  املندمج  البرنامج 
ریحیة  رحبات  خمس  یضم  الذي  میغاواط 
والشمالیة  الجنوبیة  باملناطق  تتموقع 
للمملكة التي تتوفر على مؤھالت كبیرة من 
تسكراد  میغاواط(،   300( بوجدور  الریاح: 
 210( میدلت  میغاواط(،   100 )طرفایة 
 270 )الصویرة  الحدید  وجبل  میغاواط( 

میغاواط(.

السنوات  في  املعلومات  لتكنولوجيا  السريعة 
وعملية  فعالة  حلوال  يتيح  بات  ما  وهو  األخيرة، 
ملكافحة االحتيال الضريبي والتهرب الضريبي، من 
خالل جمع وتحليل كميات كبيرة من بيانات دافعي 

الضرائب  إدارات  من  العديد  أصبحت  وقد 
املداخيل  تتبع  لتحسني  الحلول  هذه  من  تستفيد 
الضريبية وتحصيلها. وبإمكان املغرب االستفادة 
وفي  املتقدمة  البلدان  في  الناجحة  التجارب  من 
طريق النمو، حيث أظهرت دراسة أجرتها منظمة 
التأثير 
الفواتير  استخدام  يحدثه  أن  يمكن  الذي  الكبير 
مباشرة  املرتبطة 

وفي الواقع، أتاح هذان الحالن زيادة ملحوظة 
وتحسني  الضريبية،  اإليرادات  مستوى  في 
االمتثال بشكل كبير لاللتزامات الضريبية وخفض 
الصادرة  للتوصيات  وتنفيذا  اإللزام.  تكاليف 
تلك  وخاصة   ،
املتعلقة باستخدام الحلول التكنولوجية يجب على 
إدارة الضرائب مواصلة عملية التحديث من خالل 

التي  الهامة  الورقة  هذه  سعت  فقد  وعموما 
أنجزها هشام الدغمي، عن مديرية األبحاث في بنك 
املغرب، إلى تقييم نجاعة تعبئة املوارد الضريبية 

ومن هذا املنظور، قام الباحث بمقارنة الوضعية 
 دولة نامية خالل الفترة 
أحدث جيل من  باستخدام   ،
املوديالت من الحدود العشوائية. النتائج التي تم 
الحصول عليها تشير إلى أن املغرب لديه هامش 
كبير لتحسني مداخيله الضريبية في اتجاه تحقيق 

انطالق اخلدمة التجارية ملحطة 
احلاويات 3 مبیناء طنجة املتو�شط 2

محطة  مشروع  أشغال  إطالق  على  ونصف  سنة  مرور  بعد 
طنجة  شركة  استقبلت   ،2 املتوسط  طنجة  بميناء  الحاويات3 
 ، Contship Italia أليانس، فرع شركة مرسى املغرب، وشركات
و International  Eurogate، وHapag-Lloyd، يوم الجمعة 

فاتح يناير 2021، أول سفينة حاويات.
بمحطة  التجارية  الخدمات  تنطلق  األولى،  السفينة  وبوصول 
كلفت  التي  املحطة  2، وهي  املتوسط  بميناء طنجة   3 الحاويات 

غالفا ماليا استثماريا وصل إلى حوالي 175 مليون أورو.
ويشمل التشغيل التجريبي جزًءا كبيًرا من املحطة، ومن املرتقب 

انطالق العمل كليا بحلول شهر يونيو 2021 على أبعد تقدير.
وتتولى شركة »طنجة أليانس« بموجب عقد االمتياز املبرم مع 
طنجة املتوسط 2، مسؤولية تشييد البنيات الفوقية واملعدات، إلى 
جانب توظيف املوارد البشرية، وتوفير  جميع الوسائل الالزمة 

لحسن سير عمل محطة الحاويات 3.
تتميز  كما  هكتارا،  بـ36  ُتقدر  مساحة  على  املحطة  تشييد  تم 

برصيف يصل طوله إلى 800 متر بعمق 18 متر.
تسمح   )STS(حاويات رافعات   8 بـ  مجهزة  الجديدة  املحطة 
بشحن وتفريغ أكبر سفن الحاويات في العالم، فضال عن 22 رافعة 

جسرية عمالقة )RTG( لتخزين الحاويات.
إلى  مستقبال  ستصل  الجديدة  للمحطة  االستيعابية  القدرة 

مليون ونصف ما يعادل عشرون قدما.

هواوي توا�سل ا�ستثماراتها يف املغرب وتفتتح 
مركزين جتاريني بالدار البی�شاء وفا�س 

متجرين  بافتتاح   2021 سنة  بداية  »هواوي«  شركة  دشنت 
البيضاء  الدر  مدينتي  من  كل  في  البيع  بعد  ما  لخدمة  جديدين 
بكل  االقتصادية  العاصمة  في  افتتاح متجرين  بعد  وذلك  وفاس، 

من الزرقطوني واملركب التجاري موروكومول.
وقالت الشركة إن املراكز التي تتماشى مع التزامات »هواوي« 
من  املصنعة  الشركة  قرب  مبدأ  تعزيز  على  ستعمل  املغرب  في 
النظام البيئي لزبنائها وشركائها، وتوسيع عرض الخدمات التي 
ُتقدمها ملستعمليها. وسيستفيد املركزان الجديدان لخدمة ما بعد 
البيع في الدار البيضاء وفاس من الشراكة التاريخية التي تجمع 
للعالمتني تعزيز  سيتيح  ما  وهو   ،»CETELEC« بـ  »هواوي« 
الحتياجات  أمثل  نحو  على  االستجابة  بهدف  املشترك  عملهما 
فترة  مع  تزامن  الذي  املاضي  أبريل  الخدمات.وخالل شهر  سوق 
الشركة متجر هواوي  أطلقت  املغرب،  في  الصحي  الحجر  فرض 
شراء  من  وتمكينهم  املستخدمني  حياة  لتسهيل  اإللكتروني 
منتجاتهم انطالقا من املنزل دون الحاجة إلى التنقل أو الخروج، 
وذلك في احترام لإلجراءات املفروضة، كما استفاد جميع الزبناء 
وخالل  املجاني  التوصيل  خدمة  من  الصحي  الحجر  فترة  خالل 
منصتان  معا  وهما  »هواوي شوب«،  إطالق  تم  املاضي،  دجنبر 

رقميتان يتم فيهما عرض املنتجات الرسمية للعالمة.

اإطالق الن�شخة اجلديدة من »میني كونرتميان«
أعلنت العالمة البريطانية ميني كوبر املعروفة بتاريخها، عن 

.MINI Countryman إطالق سيارتها الجديدة
وتأتي السيارة الجديدة بمحركي بنزين تم تجهيزهما بأحدث 
تكنولوجيا MiniTwinPower.  وتم إجراء تحسينات مهمة على 

املحركات، التي تتراوح قوتها من 102 حصان إلى 306 حصان.
 Mini ويعرض الجيل الجديد الذي يعد من أكبر أعضاء عائلة
محّسنا  تصميما  مؤخرا،  إطالقه  تم  والذي  تنوًعا،  وأكثرها 
وإضافات ومعدات مثيرة لالهتمام وتكنولوجيا مبتكرة للتشغيل 
الجديدة  كونتريمان  ميني  سيارة  تؤكد  أن  ويرتقب  واالتصال: 

،مكانتها االستثنائية في فئة السيارات املدمجة الفاخرة.
وتعزز ميني الجديدة فكرة السيارة املتينة إلى جانب مساحتها 
خمسة  على  تحتوي  والتي  للتعديل  والقابلة  الواسعة  الداخلية 
مقاعد حقيقية ما يجعل منها سيارة متعددة االستخدامات وفريدة 
بسيارات  الخاصة  القيادة  متعة  توفير  في  وتستمر  نوعها،  من 
الطويلة  الرحالت  في  أيضا  لكن  اليومية،  التنقالت  في   MINI
وكافة الطرقات. وأضف إلى ذلك، فإن حدود التصميم الشخصي 
وإكسسوارات  إضافية  خيارات  بفضل  أكبر  بشكل  تمديدها  تم 

أصلية من شركة ميني.

القطاع غیر المهیكل في المغرب يهیمن على 30 % من الناتج المحلي الإجمالي
n عماد.ع

كشفت دراسة أنجزها بنك املغرب أن االقتصاد غير 
املهيكل في املغرب تراجع إلى أقل من ٪30 من الناتج 
املحلي اإلجمالي خالل الفترة ما بني 2009 و 2018،   
وأوضحت الدراسة املعنونة »قياس وتطور االقتصاد 
غير الرسمي في املغرب«  أن االقتصاد غير املهيكل  مر 
خالل الفترة األولى -1988 من ثالث مراحل متميزة: 

1998 ، شكل فيها االقتصاد غير الرسمي حوالي 40٪ 
الثانية  الفترة  وخالل  ـ  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من 
2008-1999 ، تقلص االقتصاد غير الرسمي إلى -32
34 ٪ من الناتج املحلي اإلجمالي، أما  خالل املرحلة 
التنازلي  االتجاه  استمر  فقد   ،2009-2018 املاضية 
أقل  إلى مستوى  للوصول  اعتدااًل  أكثر  ولكن بوتيرة 

بقليل من 30 ٪ من الناتج املحلي اإلجمالي«.
كمال  أجراها  التي  الدراسة  هذه  وأشارت 
أن  إلى  شنايدر،  وفريدريك  الدغمي  وهشام  لحلو 
من  األول  العقد  أوائل  منذ  املنفذة  االستراتيجيات 
القرن الحالي لتحسني البيئة املؤسسية واالقتصادية 
غير  االقتصاد  حجم  تقليص  على  ساعدت  واملالية 
املهيكل. ومع ذلك، فإن استمرار األنشطة غير الرسمية 
سيما  ال  إضافية،  هيكلية  إصالحات  يتطلب  الكبيرة 
والسياسة  العدالة  ونظام  بالتعليم  املتعلقة  تلك 
الضريبية وسوق الشغل، كما يقول هؤالء الباحثون، 

لسياسة  يمكن  ال  أنه  إلى  السياق،  هذا  في  مشيرين، 
واحدة أو معزولة أن تؤدي إلى انخفاض كبير في وزن 

القطاع غير املهيكل.
تتضمن  أن  ضرورة  »إلى  الدراسة  واضعو  ودعا 
إصالحات  الرسمي  الطابع  إضفاء  استراتيجية 
غير  السمة  وخصائص  تعقيدات  تعالج  متكاملة 
اإلصالحات  إلى  وباإلضافة  قطاع«  كل  في  املنظمة 
التدابير  من  بمجموعة  الباحثون  أوصى  الهيكلية، 
بما  الرسمي،  غير  القطاع  تكامل  تمكني  على  القادرة 
ورصد  تنسيق  تعزيز  الخصوص  وجه  على  ذلك  في 
والتطوير  الظل،  اقتصاد  تستهدف  التي  السياسات 
املستمر لهذا االقتصاد وتعزيز نظام الكشف عن طريق 

تبادل املعلومات بني املؤسسات املختلفة.
وعمليات  قدرات  بتطوير  الدراسة  وأوصت 
التدقيق  عمليات  من  املزيد  أجل  من  الضرائب  إدارة 
الضريبي املستهدفة، وتحصيل الضرائب واملساهمات 
وإنشاء  واحدة  ضريبية  إدارة  قبل  من  االجتماعية 
بني  واسعة  مشاورات  خالل  الضريبية.من  الحوافز 

مختلف الجهات الفاعلة.
حمالت  تنفيذ  املقترح  اإلصالح  يتضمن  كما 
تحسيس وتوعية موسعة حول فوائد النشاط املعلن 
العمومية،  اإلدارة  رقمنه  قانوني، وتعزيز  عنه بشكل 
باإلضافة إلى تطوير استخدام املدفوعات اإللكترونية 
املالي  الشمول  تعزيز  وكذا  االستراتيجية  من  كجزء 

على الصعيد الوطني.

 TVA أوصت بإصالح ضريبة
عبر الحد من اإلعفاءات 
التي تؤدي إلى خسارة 

14.3 مليار درهم من 
المداخيل سنويا

تحايل الشركات متعددة 
الجنسيات لتحويل أرباحها 
يؤدي إلى فقدان مداخيل 
تقدر بين 2.4 ٪ و2.7 ٪ من 
الناتج اإلجمالي للبالد

درا�سة لبنك املغرب تدعو اإلى مكافحة الغ�ش والتهرب 
ال�سريبي باالعتماد على التكنولوجیا الرقمیة

ضعف التحصيل الضريبي يضيع على 
المغرب 6.7 % من ناتجه المحلي اإلجمالي  



عزالعرب مومني

  يشكل موقع بادس األثري، ذو الحمولة التاريخية الكبيرة، 
بحكم موقعه االستراتيجي الواقع بالقرب من جزيرة بادس على 
بعد نحو 13.6كلم من الطريق الساحلي الرابط بين الحسيمة 
وتطوان، واحدا من المعالم السياحية البارزة بإقليم الحسيمة 

ومنطقة الريف عموما.
وتستقطب هذه المعلمة الفريدة من نوعها، التي شيدت من 
طرف قبيلة زناتة التابعة إلمارة النكور في بداية القرن الثاني 
المغاربة  والزوار  والمستكشفين  الباحثين  من  العديد  عشر، 
واألجانب، الذين يتوافدون على الموقع الكتشاف سحر وجمالية 

هذه الجوهرة األثرية وخصوصياتها الفريدة والمتنوعة.
ومن أجل تمكينه من االضطالع باألدوار المنوطة به في مجال 
تهيئة  لعملية  األثري  الموقع  هذا  المستدامة، خضع  التنمية 
وترميم واسعة النطاق بين شهري يونيو 2018 ويوليوز 2020 ، 
ضمن برنامج التنمية المجالية »الحسيمة منارة المتوسط«، همت 

ترميم البوابة الرئيسية للموقع، وتهيئة وترميم كل من الجزء الجنوبي 
التهيئة  عملية  شملت  بالمدينة.كما  المحيط  الجدار  من  والشمالي 
والترميم، المنجزة بشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة الداخلية بمبلغ 
إجمالي ناهز 2.6 مليون درهم، تهيئة الموقع باللوحات التشويرية 
التي تعرف باألجزاء والعناصر التي شملتها عملية الترميم، وتزيين 
الموقع برسومات تلقي الضوء على أبرز المحطات التاريخية لمدينة 

بادس األثرية.
وكان للسلطان الموحدي محمد بن يعقوب بن يوسف الملقب بالناصر، 
دور هام في ازدهار المدينة، حيث قام في القرن ال 12 ببناء سور 
يحيط بالمدينة قصد حمايتها، وإنشاء مجموعة من المكونات الهامة 
لكل مدينة كالمسجد والقصبة واألسواق واألحياء، فضال عن إنجاز 
مجموعة من األوراش الخاصة بصناعة السفن، التي شكلت إحدى  
أبرز الصناعات التي ميزت المدينة على الدوام. كما اضطلعت مدينة 

بادس بأهمية تجارية كبيرة ، حيث شكلت قبلة للمبادالت التجارية 
مع السفن القادمة من جنوب فرنسا وإيطاليا وعرفت ازدهارا 
كبير دام فترة طويلة من الزمن، إلى حين سقوطها سنة 1564 

ميالدية في يد اإلسبان.
وأوضحت أميمة أبرشا، محافظة مساعدة للمباني التاريخية 
والمواقع بإقليم الحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي 
لألنباء،  »أن عملية ترميم وتهيئة موقع بادس األثري تندرج 
في إطار استراتيجية وزارة الثقافة والشباب والرياضة )قطاع 
الغني  الثقافي  التراث  وحماية  صيانة  إلى  الهادفة  الثقافة( 
والمتنوع إلقليم الحسيمة وتثمينه حتى يقوم بدوره كرافد من 
مضيفة    ، الشاملة«  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  روافد 
البحرية  بالسياحة  النهوض  في  الموقع سيسهم  ترميم  أن   «
والجبلية والقروية بإقليم الحسيمة، بالنظر إلى قرب الموقع 
له  مما سيكون  الزرقاء،  ومياهه  المتوسط  األبيض  البحر  من 
وقع إيجابي على التنمية بالمنطقة ويحولها إلى قبلة متميزة 

للسياح المغاربة واألجانب«.
واألكيد أن ترميم موقع بادس األثري، الذي ينضاف إلى عدد من 
المواقع األثرية الهامة بإقليم الحسيمة التي شملتها عملية الترميم 
كقلعة أربعاء تاوريرت وموقع الطوريس وقصبة سنادة، وغيرها من 
المواقع، سيسهم، من دون أدنى شك، في وضع إقليم الحسيمة ضمن 
خارطة الوجهات السياحية المتميزة بشمال المملكة وتقوية وتعزيز 

المنتوج السياحي الغني والمتنوع لإلقليم. 

» فتحت األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني مالل - 
خنيفرة،  باب الترشيح القتراح مشاريع بحوث تربوية في وجه كافة 
األطر التربوية واإلدارية العاملة بالجهة، من أجل االستفادة من الدعم 
المخصص إلنجاز هذه البحوث ».. يقول  بالغ لألكاديمية، الفتا إلى 
» أن هذا الترشيح يهم المفتشات والمفتشين، والمكونات والمكونين 
بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، واألطر التربوية واإلدارية 
العاملة بالمؤسسات التعليمية وبالبنيات اإلدارية، و أن االستفادة من 
هذا الدعم المخصص إلنجاز هذه البحوث التربوية ستتم وفق الشروط 
https:// ( والترتيبات الواردة باإلعالن الخاص بهذه المبادرة التربوية
.) aref-bk.men.gov.ma/ar/Documents/dem301220.pdf

ووفق المصدر ذاته  »فإن مواضيع البحوث التربوية ذات األولوية 
المحددة من قبل هذه األكاديمية، تهم مجاالت المناهج، وتقويم التعلمات، 
والتوجيه التربوي، وتكوين المدرسين، والحياة المدرسية، وتوظيف 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التعلمات، وظاهرة الهدر المدرسي، 
والتعليم عن بعد، وسبل االرتقاء بالتعليم الذاتي، وأثر برامج الدعم 
االجتماعي، والتدبير اإلداري والمالي، وفعالية المؤسسات التعليمية، 

والتربية الدامجة وفعالية ونجاعة مشروع المؤسسة« . 
»وتندرج هذه المبادرة التربوية في سياق مواصلة تنزيل المشاريع 
المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون اإلطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية 
والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المتعلقة بمأسسة وتحفيز البحث 
الرفع من جودة  نتائجه من أجل  التربوي واالجتماعي، واستثمار 
البرامج والمناهج والتكوينات، خدمة للمشروع المجتمعي للبالد، 
وتفعيال لمهام األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني مالل- 
خنيفرة، وخاصة المرتبطة باإلشراف على البحوث التربوية، والنشر 
والتوثيق التربوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالتربية والتكوين« 

يخلص المصدر نفسه.

أحمد بيضي

في ملتمس مستعجل موجه لوزارة الداخلية، طالب عدد من 
نواب األراضي الساللية لقبيلة اوالد بومطير، ب »التدخل الفوري 
التخاذ المتعين من أجل القيام بتحديد إداري منصف وعادل 
بينهم وبين قبيلة حمرين«، طبقا، حسب قولهم، للتقسيم الذي 
وضعته السلطات عام 1962، وذلك »من أجل تفادي النزاعات 
التي ال طائل من ورائها، أو التي قد ترقى، ال قدر اهلل، القتتال 
مجاني قد يعصف باالحترام الواجب لروابط الجوار القبلي«.

المذكورة،  للقبيلة  الساللية  األراضي  نواب  ملتمس  ويأتي 
والواقعة بجماعة الشكران، دائرة أبي الجعد، إقليم خريبكة، 
لتأكيد ما يفيد، حسب قولهم، أن المنطقة »كانت تعرف أراضي 

مخصصة للرعي، وتشترك في استغاللها 
إلى  حمرين،  وقبيلة  بومطير  اوالد  قبيلة 
حدود سنة 1962، حيث لم يكن متوقعا أن 
يشتعل التطاحن بين القبيلتين، نجم عنه 
السلطات حينها  ما حمل  قتيلين،  سقوط 
القبيلتين  بين  إداري  بتحديد  القيام  إلى 

المتحاربتين«.
»ظلت  دائما،  الملتمس  نص  وبحسب 
قبيلة حمرين تتصرف في ما حدد لها من 
القطعة المسماة »جبوجة المامون«، إلى 
)الجهة  كرو  وواد  بهي  آيت  قبيلة  نحو 
السفلى(، مرورا ب »شتمالن«، فيما بقيت 
قبيلة اوالد بومطير تستغل الجهة العليا، 
الممتدة من »الجبوج« و«الدروة«، مرورا 
بمحرثة اوالد بومطير إلى حدود آيت بهي«، 
»ليظل الوضع على ما هو عليه في سلم 
وسالم وود بين القبيلتين الجارتين«.    

وصلة بالموضوع، لم يكن أي أحد يتوقع أن يهتز السلم السائد 
بين القبيلتين، بعد »إقدام عضو قروي بقبيلة حمرين على إشعال 

فتيل الفتنة من جديد«، بحسب مضمون 
الملتمس، وذلك عندما »عمد إلى تجريد 
قبيلة اوالد بومطير من قطعة »الدروة« 
الرعوية، وضمها ألراضي قبيلة حمرين، 
ألوانها«،«  سابقة  انتخابوية  حملة  في 
ينتج  أن  يمكن  لما  اعتبار  أدنى  دونما 
عن مثل هذه الخطوة من أحقاد ال تقبلها 

سياسة البالد«. 
ولم يكن نواب وسكان اوالد بومطير 
يتوقعون إقدام ذات العضو المعني باألمر 
على التحريض باتجاه »منع قبيلتهم من 
إنجاز مشروع ل »الشيبة«، كان يجري 

الترتيب له في إطار مخطط لتحسين المراعي«، حيث »اعترض 
العضو على إنجاز المشروع بدعوى أن األرض خاصة بقبيلته 
التي شجع على حرثها ومنع ساكنة القبيلة األخرى من رعي 

مواشيها بها«، ما كان بديهيا أن يعود بالوضع إلى نقطة الصفر.
الساللية  األراض��ي  نواب  يفت  لم   ، ذاته  الملتمس  وضمن 
عن  الناجمة  الصعبة  للظروف  اإلشارة  بومطير  اوالد  لقبيلة 
تفشي الجائحة وتداعيات الطوارئ والحجر الصحي، عالوة 
على توالي سنوات الجفاف، وذلك الستعراض مدى حاجة القبيلة 
لألرض المذكورة في الرعي وانجاز ما يمكن من مشاريع التنمية، 
مؤكدين أنه يستحيل فهم »ترامي القبيلة المجاورة على هذه 

األرض رغم ان لها أراضيها«، وفق ما جاء في الملتمس.
ومن جهة أخرى، عبر سكان قبيلة اوالد بومطير  عن غضبهم  
تجاه ما قام به مهندس طوبوغرافي، مكلف بمسح األراضي 
الساللية على تراب اإلقليم، »حيث قام   بمسح األرض الجماعية 
المسماة »الدروة«، والمخصصة أصال للرعي فقط، ونسبها لقبيلة 
حمرين، رغم علمه بالنزاع الدائر بين القبيلتين،وبالتعرض الذي 
تقدمت به قبيلة اوالد بومطير في هذا الشأن« حسب مضمون 

الشكاية التي تم توجيه نسخة منها لوزير الداخلية.
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المط�لبة ب�لتدخل للحيلولة دون تف�قم النزاع�ت الق�ئمة بين قبيلتي اوالد بومطير وحمرين ب�إقليم خريبكة

بني مالل - خنيفرة .. فتح ب�ب التر�شيح القتراح م�ش�ريع بحوث تربوية   

 الفقيه بن �ش�لح .. حجز  في ملتمس وجهه نواب سالليون لوزارة الداخلية
»الم�حي�«  من  لترا   642

 

أفلحت الشرطة القضائية بأمن المنطقة اإلقليمية بالفقيه بن صالح 
في وضع حد  لنشاط شخص متهم بصنع مسكر »الماحيا« ، وذلك إثر 
عملية تميزت بالتنسيق  مع المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة الفقيه 
بن صالح، نظرا لكون عملية توقيف المتهم  تمت خارج المدار القروي 
،وألن الموقوف كان مبحوثا عنه، على المستوى الوطني بتهمة إعداد 

معمل سري لصنع مسكر »الماحيا«.
وحسب المعطيات  المتوفرة بشأن العملية ، فإن إجراءات التفتيش 
المتهم  في حي«  ، وفي منزل  التوقيف  القيام بها في مكان  تم  التي 
الزهور« بمدينة الفقيه بن صالح، أسفرت عن حجز 642 لترا  من مسكر 
ماء الحياة »الماحيا« معدة للبيع ، إضافة إلى طنين و 880كلغ من التين  
المجفف، ومواد أخرى ، ودراجة نارية، ومبالغ مالية ، وكذا مجموعة 

من المعدات واألواني  التي تستعمل في تقطير  مسكر ماء الحياة.  
وتعميقا للتحري في القضية، تم وضع الموقوف   تحت تدبير الحراسة 
النظرية ، في سياق   البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، 
في أفق الوصول إلى كل المتورطين  المحتملين في هذا الفعل اإلجرامي.
عبد المجيد النبسي

 ال�شويرة ..  لت�شهيل تنقل مر�شى 
الق�شور الكلوي بجم�ع�ت قروية  

» في إطار تنزيل  مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اقتنت 
عمالة إقليم الصويرة   حافلتين من الحجم الصغير، لضمان وتسهيل 
نقل مرضى القصور الكلوي على مستوى اإلقليم«.. يستشف من معطيات 
صادرة عن  العمالة ، مضيفة  أنه  »تم اقتناء هاتين الحافلتين ،  بدعم 
من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وشراكة مع جمعية سيدي مغدول 
لدعم مرضى القصور الكلوي في الصويرة، وذلك بهدف تحسين خدمات 

الرعاية الصحية ومساعدة هذه الفئة االجتماعية في أوضاع هشة«.
، التي تندرج في إطار  »فإن هذه العملية  ووفق المعطيات ذاتها  
اإلجراءات اإلنسانية والتضامنية التي تقوم بها سلطات اإلقليم لمساعدة 
األشخاص في وضعية هشاشة،  كلفت غالفا ماليا يفوق 700 ألف درهم. 
وهي تأتي في أعقاب الجهود المستمرة المبذولة على مستوى اإلقليم 
من  الكلوي  بالقصور  المصابين  لألشخاص  المجاني  النقل  لتسهيل 
بعض الجماعات التابعة لإلقليم إلى مركز تصفية الكلى في الصويرة«.
وقد » تم تسليم الحافلتين بسعة 12 مقعدا لكل منهما ، إلى السلطات 
اإلقليمية ، حيث ستعمالن على مستوى الجماعتين القرويتين الحنشان 
وتمنار، و ستمكن هذه العملية ، من نقل المرضى ، في وضعية خطيرة 
، من منازلهم إلى مركز تصفية الكلى في الصويرة ، وبالتالي تخفيف 
معاناة المرضى الذين يعانون من هذا المرض المزمن ، والذين يضطرون 
إلى استخدام وسائل النقل العمومية ، في كل مرة في رحالتهم من أجل 

متابعة العالج » تخلص المعطيات نفسها .

 »من اأجل �شت�ء دافئ« ب�لمن�طق 
الجبلية الإقليم الح�شيمة

انخرطت فعاليات من  المجتمع المدني بإقليم الحسيمة في الجهود 
الرامية إلى التخفيف من آثار موجة البرد على ساكنة المناطق الجبلية 
التي تعاني من انخفاض درجات الحرارة، و في هذا السياق، نظمت 
جمعية »الحسيمة أجيال« ، مؤخرا ، حملة لتوزيع األغطية والمستلزمات 
الضرورية على الساكنة القاطنة بالمناطق الجبلية التي تشهد ، هذه 
األيام ، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة مع تساقط كميات مهمة 

من األمطار والثلوج  .
نظمت  التي  اإلنسانية،  التضامنية  المبادرة  هذه  من  و«استفادت 
 ،19 للتدابير االحترازية والوقائية من جائحة كوفيد  تام  في احترام 
عدد من الدواوير من بينها ساكنة دوار »مالو« بجماعة شقران و دوار 
»بولما« بجماعة أربعاء تاوريرت« حسب المنظمين ، مع اإلشارة إلى 
أن« الحملة، التي لقيت استحسانا من لدن الساكنة المستفيدة، تستهدف   
التخفيف من آثار موجة البرد على ساكنة المناطق الجبلية خالل فصل 

الشتاء -2021 2020. »
بجماعة  القروية  للتنمية  بوكارة  أعلنت جمعية  في سياق متصل، 
المناطق  ساكنة  لفائدة  دافئ  شتاء  حملة  »تنظيم  عن   ، بوفراح  بني 
 ، الثلوج«  وتساقط  الحرارة  درجات  في  كبيرا  انخفاضا  تشهد  التي 
موضحة  »أن الحملة تهدف إلى التخفيف عن األيتام واألرامل والفئات 
المعوزة بمساعدتها على توفير ما تحتاجه من مواد غذائية وألبسة 

وأفرشة وأغطية ومدافئ«.

 »أعلنت المديرية اإلقليمية للتربية الوطنية بتنغير 
عن إحداث قسم داخلي خاص بالتلميذات الممنوحات 
بثانوية صالح الدين األيوبي بتنغير«، مؤكدة » أن 
هذا اإلجراء يأتي تفعيال للمشروع رقم 3 المتعلق 
بتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم االجتماعي، 
ضمن حقيبة تنزيل مشاريع القانون اإلطار 51.17.«

ووفق المصدر ذاته فإن  »هذه الخطوة تندرج في 
إطار مواصلة الجهود المبذولة الهادفة إلى التصدي 
للهدر المدرسي واالنقطاع المدرسيين، عبر توسيع 

بنيات االستقبال للداخليات والمطاعم المدرسية مع 
تجويد الخدمات المقدمة«، مضيفا

بناء   ،2021 ميزانية سنة  برسم  »أنه سيتم،    
الدين  صالح  بثانوية  سريرا  ب120  داخلي  قسم 
الممنوحات،  بالتلميذات  خاص  بتنغير  األيوبي 
المنحدرات من المناطق ذات الخصاص والمناطق 
العديد  في  دراستهن  تتبع  في  والراغبات  القروية 
من التخصصات والمسارات، وكذا لتشجيع التميز 

والتفوق الدراسيين في صفوف الفتاة القروية«.

تنغير .. اإحداث اأق�ش�م داخلية  لمح�ربة الهدر المدر�شي

من المعالم  البارزة بإقليم الحسيمة ومنطقة الريف عموما 

موقع ب�د�ض االأثري.. ثراء ت�ريخي يراهن عليه  للنهو�ض بتنمية المن�طق الجبلية
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تقدمي: حفيظة الفارسي
في  املديني  أحمد  عمل  حيث  نون«،  »بالد  من 
على كشف أساليب  عمله الروائي األخير )2018( 
السلطة في تسيير وإخضاع املحكومني، املقصيني 
يتلبسهم  الخرافة،  بغيم  يتلهون  الهامش،  في 
الخوف من عصا املخزن، يعود إلينا املديني  من 

قلب املدينة الغول هذه املرة:
»إنها الدار البيضا، واسعة وعريضة«.

 الدار البيضاء برجالها »اوالد  كازا الواعرين«، 
والناقد  للروائي  الجديد  الروائي  العمل  تيمة 
املرة  هذه  اختار  الذي  املديني  أحمد  والقاص 
الغوص في ذاكرة املدينة، انطالقا من بؤرة مركزية 
هي ساحة »مرس السلطان« بشوارعها ومقاهيها 
البدو  بسحنات  والبشوشة..  الكالحة  ووجوهها 
بعوائدهم  والهوامش  البوادي  من  القادمني 

وثقافتهم.
شباب  حماس  إذن،  املديني،  مع  نستعيد 
السبعينات، وأحالم الثورة على واقع ال مكان فيه 
الصدامات  املغرب،  طلبة  اتحاد  والعمال،  للفقراء 
الصراعات  السياسية،  االغتياالت  السلطة،  مع 

النقابية وما جاورها من انتهازية ووصولية.
وتنبري  تتخلق   /الساحة،  البؤرة  هذه  من 
شخصيات  الرواية واألحداث والوقائع واألماكن، 
يتداخل،  وتخييلي،  واقعي  بني  الزمن  يتموج 
الكاتب  فيما  األمام،  الى  يقفز  يتراجع،  يتمدد، 
يمسك  بزمام عقاربه بحنكة روائي تمرس طويال 

في الكتابة. 
»رجال الدار البيضاء: مرس السلطان«  الصادرة 
هذا األسبوع عن املركز الثقافي للكتاب في طبعتها 
املجنحة  الواقعية  اختارت  رواية  األولى)2021(، 
في الخيال لتعرية وجوه السلطة التي وإن تعددت 
ووحشيتها  قسوتها  في  توحدت  فإنها  صورها، 

تجاه كل الحاملني بالتغيير.
معصوبي  املرة،  هذه  املديني  أحمد  يقودنا 
مخافر  إلى  الكوربيس،  ظلمات  إلى  العينني، 
معه  نعبر  الصحافة،  مضايقات  إلى   ، الشرطة 
»زنقة  املعاني«،  »مصطفى  السلطان،  مرس  أزقة 
جمر  فوق  نعبر  قلقني،  متوجسني،   ، أكادير«.. 
مخافر  معه  ندخل  رؤوسنا،  متحسسني  املرحلة 
السبعينات ونخضع لجلسات »سني وجيم«، ننقل 
»براسري  في  والجالسني  العابرين  بني  حدقاتنا 
لنتوه  »الباطوار«  على  نعرج  غيران«..  مدام 
آالت الطبع في انتظار اإلذن بطبع  وسط »تكتكة« 

»الجريدة« أو منع صدورها.. 

في كلمة للناشر عن الرواية يقول:
 »هي الدار البيضاء، كما لم تكتب بعد، في زمن 

االحتقان والجيل املترع باآلمال.
آن،  في  فردي،  ومالذ  جماعي  مصير  عن  بحثا 
من بؤرة مركزية، ساحة )مرس السلطان( الشهيرة 
فيها، وبوصلة زمنها الحار، بدءا من السبعينيات، 
انطلقت منها الشرارات مدوية بالرعود، متوهجة 
بالوعود، بإرادة وأحالم رجال لهم أسماء وشهداء 
الرماد.  عهود  حتى  وامتداد  وأهواء،  نداء  وألف 
واقع جمر تقبض عليه في هذه الرواية الواقعية 
ويغذيه،  يقمطه  خيالي  وآخر  تعيشه،  كأنك  جدا، 

تحلق فوقه وقدماك مغروستان في األرض.
هكذا ستحملك رواية أحمد املديني الجديدة بني 
يتداخالن ويتحاوران  أديم وسماء، واقع وخيال، 
ذهابا  متعرج،  سردي  وخط  متماسك،  معمار  في 
العني  الذاكرة،  ونشاط  املعيش  بني  وإيابا 
واستبطانية،  بصرية  كتابة  فهي  واإلحساس، 
لروائي  طويلة  تجربة  جماع  وتخييلية،  توثيقية 
اليوم في  تقع  بأعمال  له  التجديد، ومشهود  دأبه 

قلب الرواية العربية املعاصرة«.

 نقرأ من الرواية:
ثم  الساعة  هذه  في  السيارات  أرتال  »ستعبر 
يأخذ السير يخف تدريجيا، واملوظفون والسابلة 

يعودون إلى بيوتهم. هيا، كل واحد يمشي لداره، 
يأخذ  كي  لليل  يفسحون  مساكنه،  يدخل  كالنمل 
املدن،  كل  في  حظهم.  ينالوا  أن  وألصحابه  حقه، 
في الدار البيضاء خصوصا، عيشان وعاملان، في 
وكسبه  وصخبه  للنهار،  واحد  شعبان،  قلبهما 
وحوادثه وزمجراته، والثاني، هو الفسيح، الهادئ، 
الساحر، بيت األسرار ، وملتقى الرفقة واألحباب، 
الى  ويفضي  الحبور،  ومخادع  السرور  ومجلس 
الخلق  ييأس   حني  واملجهول،  الحفي   ، الخفي 
فيؤنس  الحلم،  يزورهم  شيء،  وكل  أنفسهم  من 
الوحيد، ويواسي املكاوم، يؤجل قليال عالم النهار، 
نهار الدار البيضاء في قلبه )مرس السلطان(، إذ 

يهجم بالحقيقة الفاضحة«.ص95
نسميها  نحن  الغامضة.  لغتنا  تستغرب  »أنت 
لكل  يستعملونها،  تقريبا  الناس  كل  الغوص، 
جماعة غوصها، بينما أنت تسكن في لغة الصمت. 
ذات  مدرسة  الزنزانة  القضبان،  وراء  تعلمناها 
لتعلم  عنوة  تدفعك  احتوتك  إذا  خاصة،  أبجدية 
لغتها، فتسري على لسانك بيسر وسالسة تستغرب 
لها أنت نفسك، تعوض لسانك السابق لئال يبقى 
غير عضلة داخل فمك تصلح للتذوق فقط. ليس في 
املرارة، طبعا  اللهم طعم  تتذوقه  ما  الزنازن  عالم 
هذا إحساسي. حذار أن يتسرب إلى روحك كثير 
منه وإال وجدته علقما، وسيقتلك عندئذ بجرعات 

قليلة، وهي جاهزة، متوصلة« ص105.

االشتراكي

»رجال الدار البي�ساء: )مر�س ال�سلطان(« لأحمد المديني

»كازا«  كما لم تكتب بعد
نبضات

يوَم ِكْدنا نموُت 
َغَرقًا، ويوَم اأَكْلنا 

الَجراَد
العواء  ُه  خضَّ وقد  الذاهل  كالقطيع  اتجاه،  كل  في  ُدِفْعنا،  كم  والهالُك.  املوُت  َدنا  َهدَّ ٍة  مرَّ كم 
البعيد أو القريب، وفرقته، أيدي سبأ، جماعٌة من الكالب الضالة املسعورة، أو أسراٌب من الِعْقبان 

والغِربان وهي تنعق وتدفدف عازفة بأجنحتها الغدافيةِ الرهيبة، موسيقا الفناءِ واإلفناِء.
األسود،  الغبار  ركام  تحت  اختناقًا  يموتون  كانوا  الذين  العماِل  موتانا  أخباُر  َخْضَخضْتنا 
السيليكوز ». وَهْزَهزَ، هناَءَتنا، وباُء الكوليرا، ومرُض الحصبة،  َدم الفحمية املفاجئة، وبـ »  والرُّ
األبرياء، في غياب أمصاٍل  الصغار، والصغيرات  أرواح  كانت تحصد  التي   « ْلَكْحَلة  ْلْكرينة  و« 
والدواوير  املداشر  من  قريبة  َمشاٍف  غياب  في  أو  الغادر،  املتربص  املوت  غائلُة  َتِقيهم  وتمنيٍع 

املبثوثة والنابتة في خواصر الجبال والوديان.
لكن َوْقَع املوت الجماعي ـ هذه املرة ـ ال سابَق له، وتهديده لنا.. للساكنة ُطّرًا، ال مثيَل له، إْذ أنَّ 
السماء التي هاجمتها، على حني غرة، أمواٌج ُمَزْمجرٌة متالطمٌة من غيوم صفراَء غاضبٍة متوعدٍة؛ 
ِقَبل  لنا بها، ال  ِقَبَل  بالويل والثبور، وتهدد بأهواٍل ال  وظلماٌت فوق ظلماٍت سوداَء ناعبٍة تنذر 
وقد  وبناتهم،  أبناءهم  وينادون  يتنادون،  ذاهلني  ُهِرعوا  الذين  بها  والساكنة  وأمهاتنا،  آلبائنا 
بلغت القلوُب الحناجَر، أن يتجمعوا، ويغادروا منازلهم على الفور. فالَخْطُب جسيٌم، وما سيأتي 
الكرسي.  وآية  واملعوذتني،  اللطيف،  ويقرأ  ويحوقل،  يبسمل  الجميع  طفق  عظيٌم.  إلهيٌّ  عقاٌب 
القيامَة قامْت،  النساء يندبن ويولولن، والرجاُل يستغفرون ويتوسلون، ويبتهلون. كأن  صارت 
ُدْفَعًة  املكبوت،  وغيظها  بغضبها  ورمْت  وُحقَّْت،  لربها  وأذنت  انشقْت،  والسماء  دقْت،  والساعة 
ِقَرٍب  أفواٌه  اَلِهَثٌة من أمطار ورياح.  »، متالحقة  ُمتهارشٌة   « إلى األرض. حباٌل متداخلٌة  واحدًة 
مفتوحٌة على َسَعِتها، وِدالٌء، َعْرُضها عرَض السماوات واألرض، ُتَصبُّ صّبًا، وتنزل ماًء ِمْدرارًا، 
وح، والحارات واألحياِء، وسط صراٍخ وعويٍل،  وسيواًل على الَخْلِق، على املنازل واملساكن، والسُّ
يعلو علوًا فيمتطي ويجرف في صعوده ونزوله،  الفاجر«  َوَتناٍد يقطع نياط القلوب. يا َلْلماء » 
وهجومه، وهياجه، األغطيَة واألفرشَة، واملواعني، واألواني، واملوائد، والكراسي. يحمل في غثائه 
كل شيء يراُه. والخطى املتعثرة، املتسارعة املتخبطة، تبحث عن ساللَم ُمْنقَذة لتصل بأصحابها 
إلى أعالي البنايات، إلى السطوح التي لم يصلها الغضب الساطع والضاري، بغيَة االحتماء من 

خطر ُمْحِدق، وموٍت ُمَحقٍَّق يحمل املنجَل الحادَّ حاصدا الضعَاَف، والعجزَة، واألطفاَل الّنحاَف.
م َرعٍد ُيجلجُل، ويهدر ِتباعًا ومن  تعالت التكبيراُت والتالواُت، والنداءاُت اآلِيَسُة واآلملُة في خضَّ
دون هوادٍة؛ وبرٍق مخيٍف يضيُء املدينَة في كل أركانها وزواياها، كأنما يسدد ضوَءُه الكاشَف 
الطريَق  فاتحًا  ُدوٍر من طنٍي وتنب وطوٍب،  ِجهَة  أو  ِقطاُفها،  أينعْت وحان  رؤوٍس  الخاطَف جَهَة 

للصاعقة املَُدّوّيِة، وللرعد املَُدْمِدِم قصد تدميرها، وخطف أرواح قاطنيها.
على  امليكا »  ــ هاتوا الدِّالَء، ُارموا بالحبال. الصغاَر.. الصغاَر. ُانشروا ما لديكم من أغطية » 
رؤوس النساء واألطفال والشيوِخ. افسحوا الطريق أمام املياه املتدفقة الهادرة، وحّولوا اتجاهها 
بما معكم من معاوَل، وَمرافَش، وُسطوٍل. ِارفعوا غطاءات ُتَرِع الوادي الحار، وقنوات الصرف. هيا 
يا رجاُل، تكاثفوا، تساندوا، َفيُد اهلل مع الجماعِة. إنه يوم الحسم واالمتحان اإللهي: قَدٌر مقدوٌر 

من املولى. سيرحمنا اهلل.. إنه رحيم بعباده. ِارفعوا أصواتكم بالصالة على النبي العدنان.
هكذا كانت الرسائل التعبوية، وخطابات التشجيع َوَدْرِء الخوف، ُتَمّرُر من سطح إلى سطٍح، 
ومن دار إلى دار؛ فانخرط الجميع في التهليل والتسبيح، وفي كشط األوحال التي تحملها السيول، 
وفي دفع املاء ليعود أدراجه أسفَل فأْسفَل. وانعقدت األغطية البالستيكية لتحمَي رؤوس الصغار 
والنساء والعجزة من البرودة الالَّسعة، وتساقطات األمطار الغاضبة التي بدأت تتناقص وتقل. 
السماء،  أساريُر  وانفرجْت  والضوضاء،  الصراُخ  وَخفَّ  الجلبُة،  دهرًا، هدأت  ِخْلناه  وبعد حني، 

وانشرحْت قلوٌب كانْت منقبضًة، واستبشرْت وجوٌه كانت جامدًة عابسًة.
وغيَض املاُء، واستوينا واقفني ُمهّللني ُمَكّبريَن، ونازلني أدراج الساللِم الخشبية، ونحن نتعانق 

ونبكي، ونسعل سعاال متواصال صائتا وصامتًا.
بعد ساعات من املحنة واالمتحان، وصلتنا أسماء ضحايا السيول، وعرفنا من قضوا، وكيف 
قضوا تحت ُرَدم الطوب والحجارة، وكيف استوت األكواخ القصديرية باألرض، واْنَعَجنْت بالطنِي 

واألْوحاِل.
قضينا أكثر من أسبوع ونحن انهماٌك وتْشميٌر واجتهاٌد، نعيد األشياَء إلى أماكنها، واألغطيَة 
بنا،  مر  ما  ونستعيد  الحائطية،  والرفوف  الدواليب،  إلى  املدافيء،  أمام  تجفيف  بعد  واألفرشَة 
َنْسَتْمريُء  ثم شرعنا  وبناته.  نسائه  انكسار  أو  الحي، وصبر  وشباب  رجال  أو جنب  وشجاعة 
مكاتبنا«،  و«  وكتاتيبنا،  مدارسنا،  إلى  ونختلُف  إليه،  الدروب  ونتحسس  اليومي،  عيشنا 
ومناجمنا. عاد السوُق إلى مجراه، والذهاب واإلياب إلى سابق عهدهما؛ ونحن إلى لهونا ولعبنا 

وشيطنتنا. عدنا إلى سيرتنا األولى.
وذات نهار حارٍّ ومشمٍس ُيْغري بمداورة الكرة، أو التسكع، أو املُسايفة بأعواد الدفلى، وأغصان 
شجر الصفصاف، زارنا، على غير موعد، حشٌد جرَّاٌر من جراٍد ممشوٍق يختال ويرقص في لباس 
أصفَر فاقٍع، في َساَلهيَم زعفرانية فاتحٍة، وٌبنّية غامقة. اَلَحقناُهـ  نحن األطفاَلـ  بِعصّينا الصغيرِة، 
وحجارتنا امللتقطة، وبصراخاتنا الحاّدِة: َأْجَراَدْة ماْلَحْه فنْي كنِت ساْرَحْه. لم يكترْث، ولم يتقهقْر، 
وَيقفْل راجعا من حيُث أتى، بل َطِفَق يحط ِرحالُه مستعجاًل بيننا، ضيفا ثقيال لْم َيْسأْلنا عن َقبول 
. ثم تالحقت أسراٌب وحشوٌد غطت سريعًا، وكأنما في ملح البصر، سماَء جرادَة التي تلفََّعْت  أو َصدٍّ
بِبْرنوٍس عريٍض أصفَر، وبغيٍم غير الغيم سدَّ منافذ الرؤية إلى السماء، وَكَسَف أشعة الشمس. 
ورؤوُس  األشجار،  وأغصاُن  الكهرباِء،  وأعمدُة  الغسيِل،  وحباُل  واألزقُة،  السطوُح  ذي  هي  وها 
الرَّائني واملاشني، ُمثقلٌة بالضيف » العظيم ». أهال وسهال بك بيننا. أهال وسهال بك فوق املدافيء 

املوقدة الالَّهبة غداًء شهيًا، وِشواًء ُيسيُل اللُّعاَب.
وأملنيوْم،  ْبالستيْك،  من  ِقصاٍع  في  وُرْحنا نجمعه جمعًا  والشطارة،  الجد  ْرنا عن سواعِد  َشمَّ
لَشيِِّه وَتْحميِصه بغاية أكله ألنه غنيٌّ بالبروتينات: أين منه لحُم الدواجن، أو لحُم األغنام والبقر؟. 
وهي » فتوى » سمعناها من أفواه رجال » عقالء »، من مدينة ما مغربية، يعملون بمفاحم جرادة، 
دأبوا على أكل الجراد متى ما زارهم، وحل ضيفا عزيزًا على قريتهم  وديارهم، إذ َخَبروا منافعه 

وفوائده الغذائية والطبية والعالجية.
أكلناه أكاًل َلّمًا، وأحببناه حبًا َجّمًا. َوالَتَذْذنا به وهو يتكسر » ُمَقْرمشًا« تحت أضراسنا. وملا 
شبعنا منه وكان من الكثرة الكاثرة، تصدينا للمتالحق الزاحف علينا، نهش عليه َهّشًا، وندعسه 
بأرجلنا َدْعسًا إلى أن تقلص عددُه، ورحل ما فُضَل منه إلى وجهة أخرى أغنى حشائَش، ونباتًا، 

وشجرًا وَأّبًا، وَقْضبًا، ومرعى.
ولم نكن نعلم أن هذا الزائَر العجيَب، عاَث فسادًا في أرضنا: َقَضَم أوراق األشجار حتى عّراها. 

وأتى على األخضر واليابس من نبات وفاكهة وزرع وَضْرٍع.
الكبيرة، أْي الفيضان العظيم، الطوفان النُّوحيُّ الحفيُد، وعام الجراد. وهما  الَحْمَلة »  عام » 
اللحظتان املُْرعبتان اللتان وقعتا في عام واحٍد، بينهما أشهٌر قالئُل، إْن لم تكن أسابيَع معدوداٍت؛ 
زادتا محنًة على ِمَحِننا، وأضافتا بؤسا إلى بؤسنا، وأملا إلى آالمنا، وصبرًا أّيوبيًا إلى صبرنا، 
واستغفارًا إلى استغفاراتنا، لكْن تسليًة واَلُمباالًة إلى تسلياتنا واَلمباالتنا، نحُن الصغاَر تحديدًا.
وهل كانْت ِسنُّنا تسمُح لنا باستفظاع األموِر واملُِلّماِت، وتقديِر الحوادِث حقَّ َقْدِرها، واستيعاِء 

عظاِئمها، وجسامِتها حتى َنْحَزَن وَنْبَتئَس َطَواَل الوقِت.  

محمد بودويك

 بعد  آخر أعماله الروائية »عودة املرحوم«، يطل 
نافذة  من  بحراوي  حسن  والناقد  الروائي  علينا 
قضى  أن  بعد  الوبائية،  لألمراض  املغلق  الجناح 

»أسبوعا في جناح األوبئة«.
»أسبوع في جناح  األوبئة« هي الرواية الجديدة 
»الوباء«  كلمة  وقع  جميعا  خبرنا  وقد  تأتي  التي 
الذي خلخل يقينياتنا وزعرع قناعاتنا  بقدرة التطور 

العلمي والتكنولوجي على كبح األسوأ واملخيف. 
تصور هذه الرواية الساخرة تجربة األلم واملعاناة 
لألمراض  املغلق  الجناح  في  السارد  عاشها  التي 
بهذا  االرتباط  ذات  املدلهمة  والوقائع  الوبائية، 
يعالجه  أن  الكاتب  الذي حرص  السيزيفي  املناخ 
املكابدة  لحظات  بواسطته  يبدد  مرح  بأسلوب 
والثقة  األمل  نفحات  أمام  الباب  ويفتح  واأللم، 

في املستقبل..
نقرأ في مستهل الرواية:

هناك  يكن  لم  الوبائي  الجناح  هذا  »في 
منهم  للكلمة..فقلة  املألوف  باملعنى  مرضى 
الغالبية  االسم..أما  هذا  عليهم  ينطبق 
أي  في  عظيمة  تكن  لم  العظمى..والتي 
شيء على اإلطالق اللهم في األلم واملعاناة 
كائنات  مثل  يبدون  كانوا  القاهرة..فقد 

املوت.. شفا  على  تعيش  محتضرة 
الكالم..وإذا  على  يقوى  ال  معظمهم 
الهذيان  إلى  أقرب  كالمه  كان  تكلم  ما 
مكفهرة وشاحبة  واالختالط..وجوههم 

املوت  تعبير  باستثناء  تعبير  أي  عليها  يرتسم  ال 
املنعطف..يستلقون على أسّرتهم  نهاية  املنتظر في 

األيام  بانتظار  مريع  واسترخاء  كالحة  هيئة  في 
االنطفاء  لحظة  تفصلهم عن  التي  القالئل  والليالي 
النهائي حيث يسمع ذات ليلة صرير عربة مجرورة 
في  جثامينهم  من  تبّقى  ما  تنقل  املعتم  املمر  في 
املصعد إلى قبو املستشفى حيث مستودع األموات..

الكئيب  جوارهم  إلى  قضيتها  التي  الفترة  وطوال 
من  واثق  لعيادتهم..وأنا  أحٌد  أبدا  يأِت  لم 
ُهم  تاما..الَلّ وثوقا  األمر  هذا 
موزعو  األعوان 

والعالجات.. الدواء  حاملو  واملمرضون  الطعام 
نظرة  عليهم  ُيلقي  كان  الذي  الطبيب  إلى  إضافة 
كل  نهاية  عند  اليومية  دورته  خالل  سريعة 
أو  إليهم  يتحدثون  هؤالء  يكن  لم  وطبعا  صباح.. 
يستفسرونهم عن أحوالهم..وحتى لو فعلوا ذلك فما 
كان بوسعهم أن يتلقوا جوابا قطعا ألن أصحابنا 
كانوا يظلون مالزمني الصمت..وفي الحقيقة ألنهم 
الصمت  من  أقوى  صمت  في  يحتضرون  كانوا 
لهم أحد شيئا آخر غير ما  نفسه..بحيث ال يتوقع 
ومضن  قاس  شيء  كل  أنفسهم..أي  هم  ينتظرونه 

وسيء وبال رحمة..
تمثل هذه الرواية آخر إصدار للكاتب بعد » النمر 

الفيتنامي« و«بنات ونعناع« و«عودة املرحوم«.

ح�سن بحراوي يعود بعد  »اأ�سبوع في جناح الأوبئة«

جديد الرواية المغربية

مغربي  أصل  من  اإلسبانية  الكاتبة  فازت 
للرواية  نادال  بجائزة  الهاشمي  نجاة 
سيحبوننا   « رويتها  عن   77 دورتها  في 
يتمحور  إبداعي  عمل  هي  التي   « االثنني 
. الحرية«  عن  »البحث  موضوع   حول 

الفائزة   « االثنني  سيحبوننا   « رواية  وتحكي 

أهم  أحد  تعد  التي   ) للرواية  نادال   ( بجائزة 
نجاة  كتبتها  والتي  اإلسبانية  األدبية  الجوائز 
والكتاالنية  اإلسبانية  باللغتني  الهاشمي 
الهامش  في  تعيشان  صديقتني  حياة  عن 
. حريتهن  عن  البحث  أجل  من   وتتصارعان 

ببرشلونة  تعيش  التي  الهاشمي  نجاة  وأكدت 

في تصريح بعد هذا التتويج الذي تم أول أمس 
حضره  الذي  التقليدي  الحفل  خالل  األربعاء 
األكاديمية  النخبة  من  الدعويني  من  قليل  عدد 
اإلجراءات  بسبب  برشلونة  في  واإلعالمية 
فبراير  في  ستصدر  التي  روايتها  أن  الصحية 
املقبل باللغتني اإلسبانية والكتاالنية تدور حول 

» قصة الصداقة التي تربط بني فتاتني تنحدران 
من أسر مهاجرة وتعكس الصراع الذي تخضنه 
اللتان تعيشان في حي  من أجل حريتهن وهما 
يقع في هامش املدينة ويقطنه املهاجرون حيث 
من  وغيرها  املرأة  واستقاللية  الحرية  تحديات 

اإلكراهات األخرى » .

المغربية نجاة الهاشمي تفوز بجائزة ) نادال( للرواية
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حسام الدين نوالي 

متهيد

حني َحسم »غوته Goethe« قائال أن »ال 
وجود لفكرة شعرية فـنية حية دون إيقاع«،  
فإنه كان يجزم أن الوعي الشعري هو وعي 
إيقاعي بالضرورة، وهذا ال ُيفضي فقط 
إلى جعل اإليقاع يف مقدمة باقي العناصر، 
ولكنه يتجاوز ذلك ليجعله مهيمنا، أي 
عنصرا بؤرّيا يف األثر الفّني يتحّكم يف 
حتوالت العناصر األخرى، بل إنه يحّقق 
تأمني انسجام البنية.

وإذا كان اإليقاع يف التراث العربي القدمي 
قد تأّطر داخل ثنائية الساكن واملتحّرك 
، فألنه قد ظل متصال باملوسيقى،  نينْ الصوِتِيّ
إذ إنه يف األصل قد ُوضع للغناء واحلداء 
والترمن –كما قال األخفش، ثم »إن اإليقاع 
يف الشعر واملوسيقى معا إمنا هو التركيب 
الزمني املخصوص الذي يتكون من األصوات 
املتساوية املتجاوبة«، غير أنه ارتبط يف 
املوسيقى بزمن اإليقاع، حتى إن الِكندي 
قد ابتدع مصطلح )النسبة الزمنية( ، فيما 
ارتبط اإليقاع يف العروض بزمن احلروف، 
فاشترط ابن سينا النقرات محِدثة للحروف 
التي ينتظم منها الكالم للحديث عن اإليقاع 
الشعري؛ وعلى هذا األساس كانت خالصات 
الدارسني يف السابق تنتهي إلى أن مفهوم 
اإليقاع كمفهوم الوزن، وكالهما ينبني على 
املادة الصوتية..

ن الصوتي  ن الزمني واملكوِّ وجلّي أن املكوِّ
ن املعجمي هي عوامل موضوعية  واملكوِّ
ظلت مهيِمنة يف املنجزات الشعرية العربية 
والغربية لزمن طويل، لكن تنامي احلركات 
الفكرية والفلسفية التي حتتفي بالفرد 
باعتباره ِمحَورا، وبقدراته اإلنتاجية، قد 
أيقظ حضوَر الذات يف املمارسة اإلبداعية، 
ومن ضمنها الشعر؛ فاصطبغت املكوناُت 
الشعرية بألواِن الّذاِت وفاعليِتها، وَبَصَمتنْ 
عالقة ُ الذاِت بباقي املكّونات أثَرها الذي 
شّكل منعطفا جديدا اسَتحَدث مالمح 
جديدة وذوقا فنيا مغايرا، وأفَضت هذه 
العالقُة يف اخلطاب بني اإليقاع واملعنى 
والّذات إلى حترير اإليقاِع من االنحصار 
يف العروض فقط؛ فصار اإليقاُع بالتالي 

ميّثل إحدى صور حضور الذات وتشّكلها يف 
النص، وذلك باعتباره عالمة تنخرط مع 
باقي العالمات يف بناء املعنى، فضال عن 
أنه العنصُر األكثُر حميميًة ضمن عناصر 
الذات. وسيغدو اإليقاُع بهذا املعنى شامال 
للقول الشعري كله، ومحّددا للقصيدة 
باعتبارها حدثا شعريا، بحيث تنخرط 
فيه اللغة واملعنى والصوت واملعجم والشكل 
وغيرها...، وبالتالي تصير داللة اإليقاع 
أوسع وأشمل مقابل باقي الدالالت، ومن 
ضمنها داللة املرجع.

وسنسعى يف هذه الدراسة إلى تتّبع إيقاعات 
النصوص من خالل ثالث مكّونات )الترادف 
واملماثلة والتقابل(، التي يستند إليها 
الشاعر )فتح اهلل بوعزة( لبناء الداللة 
وإنتاج املعنى يف ديوان )طعم الغابة يف 
احللق( .

إيقاع الترادف:  

اللفظ من حيث داللته  إلى أن  الداللة  يذهب علماء 
على املعنى ال يخرج عن ثالثة احتماالت، فإما أن يدل 
اللفظ الواحد على املعنى الواحد، وهذا هو األصل؛ أو 
أن يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى،  وهذا هو 
املشتَرك اللفظي؛ أو أن يدل لفظان على معنى واحد، 
منذ  كبير  نقاش  حوله  أثير  وقد  الترادف،  هو  وهذا 

القديم.
النص  أن  مفاده  بنيوّي  اقتراح  من  ننطلق  وألننا 
يغدو  ال  أنه  بحيث  الخاص،  عامله  يخلق  الشعري 
َمظهرا من مظاهر اللغة، وإنما يغدو لغًة خاصة ترّتب 
إلى  ننظر  فإننا  الخاصة،  الداخلي ورموزها  نظامها 
اللفظ داخل النص الشعري باعتباره يكتسب دالالت 
إضافية من خالل عالقاته بعناصر أخرى، وليس فقط 
من خالل مرجعيته املعجمية. ولهذا فإن التماثل هنا 
االشتراك اللفظي واالشتراك الوزني.   يّتخذ صورتني: 
ترّسب  ما  خالل  من  املعنى  تعدد  على  األول  يحيل 
أيضا  يتضّمن  كما  دالالت،  من  اللفظ  على  تاريخيا 
الذي  الحيوي  النشاط  بسبب  للداللة  الجديد  الخلق 
اإليقاعية،  ممارسته  داخل  األلفاظ  في  الشاعر  يبّثه 
الترادف من  الوزني إلى خلق  بينما يحيل االشتراك 
الوزن  مستوى  على  التماثل  أن  ذلك  اإليقاع،  خالل 
أن  من  لغويا  متباعدتني  لفظتني  )تمكني  إلى  يفضي 

ُينظر إليهما كمتعادلتني(.
بارزة  نماذج  تقّدم  )اشتهاء(  نص  مقاطع  ولعل 

للتماثل في شّقيه. يقول الشاعر:
)جّثة تدفع ُجّثًة

تتشابك أيديهما في عناق طويل
بالكاد يكتمل الّسهُو

بالكاد تّتصل الُخطَوُة بالُخطوِة
والرقصُة بالّرقَصِة

في غبش الفجر( ]ص81[
يخلق  النص  عاَلم  لكن  لفظا،  تشتركان  فالجثتان 
الفعل،  إسناد  عليه  يؤشر  مغايرا  إيقاعا  منهما  لكل 
توليد  يمنح  ما  وهو  السكون،  وإيقاع  الحركة  إيقاع 
داللتني من اللفظ نفسه؛ ذلك أن االنطباع الذي تخلقه 
البنية النحوية للجملة من افتراق الجثتني واختالف 
مستوَييهما )جثة فاعلة متحّركة حّية، وجثة مفعول 
عند  تكسيره  يتم  ما  سرعان  هامدة(،  ثابتة  بها 
فنكون  األيدي(،  )تشابك  فعل  في  معا  اشتراكهما 
نفسها  هي  الجثتني،  بني  متفقة  دالالت  أمام  بالتالي 
الداللة املعجمية املعروفة، يعّضدها النص في التقاء 
الجثتني داخل جملة إسمية دالة على الثبات والجمود 
من  وتوسيعا  إضافة  يمنحها  النص  لكن  والصمت، 

خالل الحركة التي يفاجئنا بها السطر الثاني، لتغدو 
الجثتان متحّركتان تماما مثل الخطو.

من  و)رقصة(  )خطوة(  لفظتي  الشاعر  يختار  وإذ 
نفسه  التركيب  منحهما  مع  العروضي،  الوزن  نفس 
والرقصة بالرقصة(، فإنه يخلق  )الخطوة بالخطوة/ 
لهما عاملا دالليا مشتركا، ال تكون فيه الخطوة جزًءا 
أيضا.  لها  مطابقة  تصير  ولكنها  فقط،  الرقصة  من 
باعتبارهما   – املُتباعدين  إلى  النظر  هذا  ويتكّرر 
الّسهُو(  )يكتمل  العبارتني:  في  أيضا  متقاربني-  
اللغوي  املستوى  على  إنهما  الفجر(،  غبش  )في  و 
تتصل  مختلفتني،  وضعيتني  على  تحيالن  العادي 
الثانية  تتصل  فيما  مجّرد،  نفسي  بوصف  األولى 
معا  وضعهما  أن  غير  مرئية،  معّينة  صورة  بوصف 

داخل النص يجعلهما تلتقيان.. 
الجثتني،  تشابك  فعل  بعد  جاء  السهو  فاكتمال 
الخطوتني  اتصال  فعل  بعد  الفجر  غبش  جاء  فيما 
معا  العبارتني  أن  عن  فضال  الرقصتني،  واتصال 
الوزن  على  والحركات  السواكن  بتوزيع  مرّتبتان 
نفسه )/0///0/0/0(، وكأنما »غبش الفجر« هو نفسه 
»اكتمال السهو« أو مماثل له أو يطابقه داخل العالم 
بعالقاته  لنفسه  النص  يخلقه  الذي  الخاص  الداللي 
يكتفي  ال  الذي  الذاتي  اإليقاعي  وبتنسيقه  الداخلية 
بالوزن، بل يمتد ليشمل التماثل والترادف املوّسعني 
جهة  من  والتركيبي  اإليقاعي  والتماثل  جهة،  من 
والوزن  واملعجم  والتركيب  الصوت  ويتحّول  ثانية؛ 
إلى عالمات تمتلك وجوهًا داللية تنتهي عند محطة 
»االنثيال  أو  »االنصباب«  )ريفاتير(  واحدة يسّميها 

السياقي«.

إيقاع التماثل:
بناء  الحلق«على  في  الغابة  »طعم  ديوان  ينطوي 
في  مواضعها  والحاالت  األشياء  فيه  تتخذ  تماثلي، 
سطحيا،  منفصلني  يبدوان  وإذ  متناظرين،  عاملني 
أن  لو  كما  متماثلني  يغدوان  العمق  في  فإنهما 
الصور  انعكاس  يؤسس  فعل  هو  الشعري  الفعل 
منذ  االشتغال  هذا  عن  الديوان  والتشابهات.ويعلن 
عتبة اإلهداء  )إلى شبيهي(، وهو إهداء تمت صياغته 
)انتظرني(  اإلشارة:  بالعبارة/  ينتهي  بنص  شعريا 

]ص 6[.
االنتظار ليس غير قياس املسافة بني الذات واآلخر، 
هذا  يكون  قد  مفترض،  قادم  واحتمال  تهيؤ،  إنه 
)االنتظار(  مفهوم  في  كما  ومحّددا  يقينيا  االحتمال 
وغير  متعددا  مفتوحا  يكون  وقد  الشيعة،  عند 
الحاالت  كل  في  لكنه  وإيزر..  ياوس  عند  كما  يقيني 
يتصل بالرؤية ، إذ النظر واالنتظار يغدوان حاملْين 
نظرُت فالنا أي  للمعنى نفسه، و«إنما تقول ]العرب[ 
األول  النص  في  نفسها  العبارة  فإن  انتظرته«وبهذا 
الذي يفتتح به الديوان قصائده، هو دعوة للنظر إلى 
الشاعر، ومن ثمة إلى الفعل الشعري وأثره في العالم:

)انتظريني
دمعتان فقط

وينطفئ الحريق( ]ص7[.
انطفاء  وبني  املتكّلم  انتظار  بني  الصلة  وهذه 
في  املتناظرين  العاَلمني  ومدار  لّب  هي  الحريق، 
عر،  الشِّ حقل  على  يحيل  فاملتكّلم  أجمع.  الديوان 
قرابة  وبينهما  وشجرها،  الغابة  على  والحريق 
)شعر(  اللفظني  بني  الصوتي  التقارب  يستضمرها 
و)شجر(، وهو تقارب غير مجاني يبادل حرفْي العني 
والجيم، ويفضي  إلى تقارب في املعنى والداللة  كما 
إليه  تنّبه  ما  وهو  »أوريكسيوني«،  ذلك  إلى  أشارت 
لتعاقب  األلفاظ  »تعاقب  باب  في  ذلك  قبل  جني  ابن 
وفي  الكثافة  في  يتفقان  والشعر  فالشجر  املعاني«، 
اإلخفاء، وفي االمتداد والهَيمان...، كما يتفقان بالكاد 

ويخلقان  معا،  والعني  األذن  فيشّغالن  الرسم،  في 
تماثال آخر هو )جناس الخط( 

 وفي نص )صيد الياسمني(، يعلن الشاعر أْن:
)ليس لي شجر أستعني به

شجر مطمئن إلى شبهة املعنى( ]ص138[
يكاد  فال  بالشجر،  الشعر  لفظ  يبادل  أن  وللقارئ 
فالحرفان  املقطع شيء،  تذّوق  وفي  معنى  في  يتغير 
يكادان يتفقان تماما في الجهر  )الجيم والعني(  معا 
يخّلفان  وبالتالي  واالنخفاض،  واالنفتاح  والقوة 
صدى متشابها، ويؤكد هذا التماثل تكّرُر نفس املعنى 

تقريبا في نص )حديقة البيت(:
)الشجرة الوحيدة التي

تراني دوما
قصيدة حافية القدمني( ]ص21[.

الشجر  عاملْي  لتماثل  االختيار  هذا  ويستمر 
الشجر،  من  أكثر  يقترب  الشاعر  أن  حتى  والشعر، 

فيحمل غابة ويوغل في املجاز:
)هم رأوا غابة خضراء على رأسي

ها هنا شاعر موغل في ضباب الصباح( ]ص26[
يتتّبع  وهو  الشجرة،  مع  يتماهى  أن  يلبث  ال  ثم 
للعالم  والراحة  والثبات  االتزان  الشعر في خلق  أثر 

املحيط:
)وألن قامتي صفصافة

وكتفّي سحابة
فقد أنعشهم ظّلي( ]ص27[

ولعّل عنوان الديوان املوغل في االستعارة   
هذه،  التماثل  نقطة  عند  شفيفا  يغدو  الغموض  حّد 
حيث فائض الشعرية وفائض االنزياح تقابلهما كثافة 
الحد  الغابة، قد تخلق مسافة ما بحكم  شجرية مثل 
الخارج  عاملْي  بني  واألغصان  الجذوع  ترسمه  الذي 
مسافة  استحضار  إلى  يعيدنا  الحّد  وهذا  والداخل، 
االنتظار التي انطلق منها الشاعر في اإلهداء، حيث 
اللقاء واالنكشاف مؤجالن، فيصير النظر إلى الكثافة 
لتذّوقها  ويصير  تفكيكها،  يرجئ  انتظارا  الشجرية 
على  عنوانا  به  االحتفاء  يستحق  استثنائي  طعٌم 

الغالف بلفظ )الغابة(.

إيقاع التقابل:
يشّكل إيقاع املشابهة عبر التماثل والترادف محورا 
أساسيا تتحرك في دائرته نصوص »طعم الغابة في 
الحلق«. ومن الطبيعي أن الحركة الثابتة ألي إيقاع 
مملة  وآلية  رتابة  تغدو  ممتدة  زمنة  مساحة  في 
فإن  لهذا  طويل،  لوقت  تحّملها  االنسان  على  يتعّذر 
عنصر التكسير واملفاجأة يمّثل مبدًأ أساسيا للتحّرر 
القلق  دائرة  اإليقاع  يخلق  وعبره  الرتابة،  قيود  من 
والتشويش التي تفضي إلى تكسير التوقع وتجديد 
العالقة بالنص ودالالته ومن ثمة تشغيل فعل القراءة 
باستمرار. فيغدو اإليقاع بالتالي مرتبطا بنّية الشاعر 

والقارئ على السواء.
إلى أن اإليقاع يتأسس على  وقد تنّبه )أ.ك. فاركا( 
التحّرر من قيود األوزان وآليتها،  ولهذا فقد اشترط 
تدّخل عنصر ثالث مشّوش، يتجاوز ما سُيعتبر عادًة 
أو تكرارا نمطيا، وعّد التشويش نتاج عنصر املفاجأة 

أوالصدمة. 
الحلق«  في  الغابة  »طعم  نصوص  مباغثة  ولعّل 
)التماثل  بقطبيه  املشابهة  إيقاع  تثبيت  بعد  للقارئ 
مغاير  ثالث  عنصر  بواسطة  تحقق  قد  والترادف(، 
عنصر  هو  أيضا  مفاِرق  وربما  ومفاجئ،  تماما 
)التقابل(. ففي الوقت الذي تكون فيه كثير من املقاطع 
أو  الصوتية  الصورة  تكرار  وفق  تشتغل  الشعرية 
الخطية أو الداللية بشكل تناظري أو بشكل تماثلي، 
حاملة  باعتباره  عواملها  تقّدم  نفسه  اآلن  في  فإنها 
بشكل  نفسها  تقابل  أنها  بحيث  ولضّدها،  للصفة 

يكّثف القلق وإشاعة التشويش والغرابة.
البيئي بشكل كبير،  الديوان يحتفل بالحضور  إن 
يستمد  إيكولوجيا  حقال  الشعري  الحقل  فيجعل 
الغرابة.  من  وأيضا  الكثافة  ومن  الجمال  من  طاقته 
هذا  من  نموذجا  يمّثل  )الوردة(  لفظ  تواتر  ولعل 
الحقل يتّم تشغيله لتشويش إيقاع املماثلة، ومن ثمة 
إلثارة أسئلة التناغم في العالم وبني الناس، وأسئلة 
بتاريخها  فالوردة  الجمالي.  الشعر والتحقق  جدوى 
والحياة،  والجمال  املحبة  لقيم  وانتمائها  ورمزيتها 
مرادفة  غير  مخادعة،  للنقيض،  حاملة  تقديمها  يتم 
النحافة  تشيع  إنها  بل  لها،  مماثلة  وغير  لذاتها 
والضمور واملرض واالختناق، وبالتالي يمعن الشاعر 
نفسها،  الذات  مفارقة  عبر  املماثلة  إيقاع  تكسير  في 

فيقول:
)مهال أيتها الوردة

ساقاك نحيلتان
والهواء شبه منعدم( ]ص7[

ويتكرر االنطباع ذاته في أكثر من موضع، فيتمّكن 
وفي  نصوصه،  كلية  في  إيقاعاته  بناء  من  الديوان 
داال«   »شكال  فيغدو  النصوص  مع خطابات  انخراط 

إلى جانب باقي الدوال:
)لسان الوردة يرجف

وجلد األرض أوهن
من رئتي مّشاء حزين( ]ص18[

والسقم،  والحزن  بالوهن  ترتبط  الوردة  أن  وكما 
فإنها تحضر موّقعة على االرتباك والتيه والالثبات، 
حتى أن الشاعر يعلنها في املقطع التالي ُمراِوحة بني 
على  نفسه  اآلن  في  ومنَطوية  الظنون،  وبني  اليقني 

قطبْي التقابل، حاملًة للّصفة ولضّدها معا:
)الوردة الحمراء هناك

ضفيرة امرأة دّلت اليقني على بابي
واختبأت خلف ظنون العاشق( ]ص21[

خامتة:
سؤالني:  في  الحلق«  في  الغابة  »طعم  ديوان  ينخرط 
وسؤال  قيمه،  وانهيار  اضطرابه  في  العالم  مآل  سؤال 
االشتغال  ويختار  فيه؛  الشعري  والفعل  الجمالي  األثر 
الجمال  قطبْي  يشمل  باعتباره  اإليكولوجي  العنصر  على 
الترميز باعتبار الشعر  واالنهار معا، ثم يبني خطابه عبر 
غابة، والشاعر شجرة، والصوت اإلبداعي وردة تنطوي على 

الثبات وعلى التيه في آن.
يمعن في بناء الديوان  غير أن املبدع »فتح اهلل بوعزة« 
على سّلم إيقاعي دال ينبني على املشابهة التي يعّمقها الرمز 
والصوتية  املعجمية  بمكوناته  اإليقاع   فيغدو  والترادف، 
والوزنية »توليدا للمعاني في مناطق ال تصل إليها اللغة«.

الإيقاع وبناء المعنى في ديوان »طعم الغابة في الحلق« لفتح اهلل بوعزة

محمد عرش

»الوصول أكثر مشقة من الرحيل«  
  سعود السنعوسي   

    
النهر«،  »فكرة  في  نجمي  حسن  الشاعر  يحقق   
هيراقليدس  لشذرة  خالفا  مرتني،  النهر  عبور  حلم 
ويضيف  مرتني«،  النهر  نعبر  أن  »النستطيع 
باعتبار  فيه«،  تتدفق  جديدة  مياها  »ألن  فلوطرخس 
العبور  للشاعر  أتاح  ما  وهذا  املستمرة،  الحركة 

املستحيل مرتني:  
1- العبور األول: في زمن الكتابة، وقد تتخلق وتؤرخ 
لطبيعة الشاعر، من الطفولة وعفويتها وبراءتها، إلى 
خيوط السياسة والحرية، دون مكر، مما يفسح املجال 
ملرور ما هو أيديولوجي، إلى النص بدون مقص، إلى 
اإلبداع،  بالعالم والواقع، تبعا ملراقي  الذات، وربطها 
الشاعر،  بإحاالت  املتعددة  الثقافة،  إلى  الطبيعة  من 
جمعوية  مجاالت  في  تجاربه  على  زيادة  ومثاقفته، 
وسياسية وثقافية....الخ، مع صيرورة وسيرورة هذا 

املرور، تتخمر »فكرة النهر »وتتبلور.
2 - العبور الثاني: من الحلم إلى النص، ألن الشاعر 
حلمه  في  النصوص   / النص  يكتب  الكتابة،  قبل 
في  النص،  يينع  أيوب، حتى  ويصبر صبر  وذاكرته، 
الكتابة،  ألم  برغم  البياض،  ويعانق  املالئم،  الوقت 
 ، املصب  إلى  املنبع  من  املمتد  النهر«  »فكرة  لتحقق 
تراكم  إلى  إضافة  وإبداعيا،  نفسيا  مطردة  كسلسلة 

إبداعي سابق. تنبع »فكرة النهر«، وتستغل مجموعة 
من اإلبداالت اإلبداعية، العالقة بعالم الشعر وشعريته، 
كي ال يصادف الشاعر أثناء جريانه الشعري أي عائق، 
أو  بالقوة  أي عارض،  يداري  الذي  النهر،  تماهيا مع 
الحيلة . فكما النهر يطول أو يقصر، كذلك نهر الشاعر، 
عن طريق الشذرة، أو الجملة القصيرة  أو املقطوعة 
،وكل هذه الطرق تفسح املجال للشاعر  وتمنحه وقتا 

لإلطاللة من شرفة الذات.
تبدأ »فكرة النهر »من نقطة بسيطة  تسائل الشاعر 
الراحل سركون بولص، بدءا من االستهالل »كل نهر، 
في البدء، كان قطرة »إلى تساؤل داخل النص األصلي 
»في الشرفة أنظر صوب النهر ، وسركون يسألني، هل 
هذا نهر آبائك ؟ أقول: ربما، وال أعرف هل كان آلبائي 
أيها  أعرفك،  )كانت الصحراء مهنتهم والحياة(  نهر؟ 
النهر، كنت قطرة، ثم فضت بالدمع« ص9، إضافة إلى 
رغبة  ثم   ، أليغريا  وكالرييل  من جابس،  بكل  البداية 
الشاعر في أن يسمى النهر حسن نجمي ، أي الذوبان 
في النهر  وهذا ما برع فيه الشاعر، حيث اختار عنوانا 
يجمع بني »فكرة« الشاعر وحدسه ورؤياه، و»النهر« 
الحقيقة، لهذا جمع بني املجرد وامللموس، وجمع بني 
املشابهة واملجاورة في آن، مع خلق املسافة املمتدة من 
الشرفة إلى النهر..هذه املسافة - كما يسميها كمال أبو 
ديب - مسافة التوتر حيث جدل الذات والوجود زمنيا  
للوصول إلى سراديب املجهول . إذن نحن في فضاء 
كان  ، وإن  النجاة  أو  :الغرق  مائي، يتطلب احتمالني 
الشاعر يفضل الغرق مجازا في جوهر املاء  ملا يمثله 
من تماه بينه  وبني النهر، أو بني الشعور والالشعور، 
وهذا جانب آخر، يتطلب دراسة عميقة إذا شاء الوقت.
التساؤل بني الشاعر وسركون بولص، لم يأت جزافا، 
وإنما نتيجة لصداقات ونقاشات، لكن هذه »ربما« بني 
املاضي  »حضور  إلى حيث  الوهم والحقيقة  تأخذنا 
تحدث  الذي  التاريخي  الحس  ومفهوم  الحاضر،  في 
عنه إليوت، وأسس له  فلسفيا نيتشه في رؤيا العود 
عودة  عن  نظريته  في  فرويد  الحقا  ليطوره   األبدي، 
األب،  مع  اإلبن  أو  الهو،  مع  األنا  وصراع  املكبوت، 
بحثا عن ذات شعرية مستقلة »1، باعتبار أن الحس 
التاريخي يعني إدراك املحدود من الزمان وما ال حدود 
له، أي باستحضار التراث برمته، ولكن الكتابة تكون 
في  نيتشه  لدى  ذلك  تطوير  ليتم  املجايلة،  عن  بعيدة 

le retour éternel، أي خلود الحياة  العود األبدي 
وقد  الثابت،  الوجود  وعالم  الصيرورة  عاملي  بني 
أعطى  الذي  هيراقليطس   من  الفكرة  نيتشه  اقتبس 
عنده،  للكون  األساس  العنصر  ألنها  للنار،  األهمية 
لنصل في نهاية املطاف إلى فرويد حيث عودة املكبوت
القلق  يحدث  أن  يعتبر  retour de refoulé، حيث 
الكبت، ويدفع كل املكبوتات إلى الالشعور، مما يخلق 

صراعا. 
لتوضيح  وإنما  اعتباطا،  القوس  هذا  فتح  ليس 
وذهابا،  الذهاب جيئة  اإلبداع، حيث  القلق جراء  أثر 
للبحث عن موضوعات  اإلبداع،  إلى مراحل  اآلني  من 
تناولها بطريقة  يتم  ،ولكن  أو مطروقة  غير مطروقة  
»فكرة النهر«، من  حداثية، وهذا ما دفع الشاعر إلى 
وأفقية، حسب  بطريقة مستقيمة   ، املصب  إلى  املنبع 
»أطل اليوم أيضا،  ذاكرة املاء، وذات الشاعر ورؤياه 
إلى  ذاهب  أنه  أعرف  نفسي  من  أخرج  كيف  أعرف  ال 
هنا..  من  ليغرق  بسبابتي(،  أشير  أنني  بد  )ال  هناك 
عيناي على النهر كل يوم تسبحان في هذا السطر من 
 .13,12 »ص  جديدة  الشمس  هذه  يوم  كل  رصاص 
وإلى  بذاته،  نهر  وإلى  النهر،  إلى  الشاعر  إطاللة 
الشاعر،  نهر  إليه  يصل  الذي  واملصب  الكتابة،  نهر 
املعاناة  شمس  أنها  أي  جديدة«،  الشمس  »هذه  هي 
والغياب والحضور  لخلق الترقب والشوق، وهذا ما 
فإني رأيت الشمس زيدت  يذكرنا بالشاعر أبي تمام : 
التجدد  بسرمد  عليهم  ليست  أن  الناس  إلى  محبة 
املضمون،  تغير  في  والشوق  والحضور،  الغياب  في 
الشاعر  ثقافة  تغير  الذي يستوعب  وقد فرض شكله، 
ويجعل  التأثر  قلق  يعكس  ألنه  الحياة   في  وتجاربه 
الشاعر متميزا عما سبقه من مراحل شعرية بخلق لغة 
بكيفية  عنها  وتعبر  العصر،  حداثة  تستوعب  جديدة 

جمالية وإبداعية. 
يسير  وتركه  النهر   إزاء  محايدا  الشاعر  بقي  هل 

دون أدنى اهتمام؟
سؤال يسير في اتجاه إجابة عكسية، وإال ما الداعي 
ويتصادى   يتماهى  الشاعر  إن  النهر«؛  »فكرة  لكتابة 
ويسقط تأمالته على النهر، أو يتصادقان انطالقا من 
رؤياهما :«كن هادئا ال تغر من ظالل الزرازير األنهار 
عبارة  الشعرية   املقاطع  تصبح   .  14 »ص  تطير  ال 
عن تأمالت وحكم  مستمدة من تجارب الشاعر، زيادة 

لوح  حصيفا  :«كن  التشخيص  بعملية  القيام  على 
كشجرة  تقف  أن  في  رغبتك  واطفئ  وامض  بيديك 
حور األنهار فقط، تركض »ص14 . التفكر في الوقوف 
»األنهار  بأن  إياه  مذكرا  الرغبة،  هذه  ،اكبت  عموديا 
فقط  تركض؛ وانعدام الثقة في الخرير، ولو أنك فاعله: 
البنات وسمر  »التثق في خريرك يحجب عنك أساور 
العشاق على الضفاف وستلتفت عنك غبطة الخطى في 
األغاني »ص14. ثقتك - أيها النهر - في الخرير، تبعد 
االنتباه عن إيقاعات األساور  وسمر العشاق، وتصبح 
مجرد خرير دون التمتع بالخطى، وهذا االنفصال وفق 
معطيات مستمدة من الحياة اإلنسانية، يعقبه  اتصال 
كتردد  قصيدة..  في  حر  كسطر  وحيدا  »سر  قوي: 
مر  التلميذات..  دفاتر  في  خريطة  حافة  على  صغير 
على منعطفات القصب في حلمي وال تنسني« ص14. 
هكذا تتحقق شعرية القصيدة الحرة، في الحلم وعدم 
النسيان، لربط عالقة قوية بني النهر والشاعر، وعبر 

القلق الوجودي  من حيث الطبيعة والثقافة، ومن حيث 
»أسمع  أعمق:  آخر  مصب  هناك  والصفات،  األسئلة 
خرير املاء هنا قربي، ال، النهر يعبرني اآلن. نهر يصب 
كنت  وإن  داخلي،  أخدودا  له  حفرت  لقد  نهر  في  ماء 
النهر   التمازج بينهما،هل يعبره  يتم  »ص15،  نسيت 
الشاعر يحفر أخاديد داخل  ،ألن  بالعكس  ويتجاوزه؟ 
الذات واملاء بطبعه ينسرب، من هنا يتقوى النسيان. 
ففي املرحلة األولى يرجو النهر أال ينسى، لكنه يتذكر 
يقترب  عندما  النهر،  شكل  يتغير  نسي.  قد  بأنه  اآلن 
من املصب، ويتغير شكل الكتابة حيث تفيض السطور 
املاء يندمج مع البحر، ويندمج  البياض، ألن  وتغطي 
ماء النهر بماء الشعر، وفي هذا التغير، يرتفع البناء 
الدرامي للنص: »...ثمة مياه كثيرة في البحر. ما من 
القيلولة  أفضل  الزاخر،  املحيط  بهذا  أللتحق  حاجة 
ينتج  واألسف،  الندم  هذا  ص144،  الحقول...«  قرب 
عن إسقاط الذات على النهر، مما يجعل النص يتمنى 
االستدارة : »قال النهر أريد أن أعود »ص148   إلى 
،التي  /القصيدة  النص  استيعاب  يتم  هنا  من  النبع؛ 
تشكل - بدورها- نهرا  تبعا لتنوع األحداث واملواقف  
والحاالت النفسية، مما يربط عالقات وثيقة مع املتلقي، 
وهذا التنوع يتجلى في انكماش النص  ليصير شذرة 
مفعمة بالحكم ، أو يندفع بقوة  ملسايرة النهر  وكأنه 
ثم  الضفتان،  به  ما تحفل  تتعقب  آلة تصوير   يحمل 

يتوتر أمام األسئلة الكبرى املرتبطة بالكينونة. 
وقلقها،وفرحها  الذات  مستوى  على  التنوع  هذا 
تبعا  التأويالت،  وتعدد  الكتابة،  وقلق  وانقباضها، 
لثقافة الشاعر  وإحاالته، كل ذلك ساهم في خلق إيقاع 
داخلي ، يجسد طبيعة الزمن وسيره، والحالة النفسية 
أشكال  عن  الشاعر  بحث  يؤكد  وهذا  الكتابة،  أثناء 
ليصبح  وتراثي   كوني  هو  ما  تساير  حداثية،  كتابة 
النص بلوريا، ترى وجهك فيه  سواء من املنبع  أم من 

املصب عبر الحلم والكتابة والزمن. 
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ذ. محمد دخاي

مهداة الى االستاذ الفاضل  هشام 
داني -كلية االدب والعلوم االنسانية 
– فاس سايس-

التي  األدبية   األجناس  أحد  الرحلة  أدب  شكل 
يرة  والسِّ واليْوِميَّات  كاملُذكِّرات  الذات   من  تنطلق 
ِسِجّلاً  باعتبارها   ُفولة،  الطُّ ومحكي  الذَّاتيَّة 
يعمل على رصد  أنساق  الشعوب   ا ]1[  إْثنوغرافّياً
الثقافية عبر  الجمع بني الكتابة االدبية و التَّأريخيَِّة.
ْحَلِة   أيضا من خلل  السفريات  كما عمل  أدِب الرِّ
على  للوقوِف  محاولةاً  على  الغرب  الى  املنجزة 
عن  ا  َبْحثاً و  الغربي  اآلخر  ِاْزدهار  و  ِم  تقدُّ أسباِب 
حْوَل  العربيِّ  هاجَس  أرَّقْت  الَّتي  لألْسِئلِة  إجابات 
قِه في ُمقابل تراجع الذَّات  ِسرِّ تقدَّم هذا اآلخر وتفوُّ
يرى  وكما  فالسفر   وتقهقرها.    املسلمة  العربيَّة  
فرانك ميشال  فهو العبور من الذات نحو اآلخر”. 
]2[  مما يشكل  انبثاقا عن إحساس باألنا  باملقارنة 
مع اآلخر، وهي بذلك تصبح تعبيرا أدبيا عن رؤية 
تجمع  بني منظومتني من واقعني ثقافيني مختلفني 

في جميع الشروط الذاتية واملوضوعية .
بن عبد  الطاهر  الجمال محمد  أبي  وتعد رحلة  
اإلبريزية  »الرحلة  إنجلترا   نحو  الفاسي  الرحمن 
يحتوي  لنص   نموذجا   اإلنجليزية«   الديار  إلى 
على رصيد معرفي  يرصد العلقة مع االخر  وتبرز 
صورته من منظور  إحدى نخب تلك املرحلة،  وهي 
رحلة تأتي في سياق  تاريخي   لوضع أسس جديدة 
الهزائم  نتيجة  والعسكرية  االقتصادية  للعلقات 
بعد  مباشرة   وخاصة   املغربية   للقوات  املتتالية 
هزيمة إيسلي العسكرية ، واحتلل الجزائر 1830، 
فكانت الرحلت السفارية  مرجعا توثيقيا أيضا يتم 
اعتماده  من أجل رؤية إصلحية »  فجميع محاوالت 
املغربي بعد معركة  التي شهدها املجتمع  اإلصلح 
عبد  بن  محمد  سيدي  بدأها  التي  وتلك   ، إيسلي 
الرحمن ، وتابعها موالي الحسن األول رحمهما اهلل 
، كانت نتيجة لكل هذه الكتابات الكثيرة التي كان 
يضعها كتاب السفارات في الرحلت التي يؤلفونها، 
وفي التقارير التي كانوا يرفعونها للمسؤولني. ]3[ 
التي أرسل فيها السلطان بعثة أخرى  وهي السنة 
إلى فرنسا بقيادة الوزير الكاتب إدريس بن محمد 

بن إدريس العمراوي.
من  تنهل  وبلغة   بسيطة،  فقهية   فبثقافة  
القاموس الشعبي  تتداخل معها  كلمات من قاموس 
لغوي أجنبي  يعيد صياغتها بشكل محرف،  ويغلب 
أبو  يعمل   الديني   الطابع  واضح   بشكل   عليها 
الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي على  
إبراز تجليات رحلته  ومشاهداته وهو يدخل طنجة 
التي يصفها بدار اإلسلم ، قبل الوصول الى  لندن  
أو بلد  اللندريز  والتي كانت تحضر في  الوعيه 
الجمعي على أنها دار للكفر  التي كان ال يتم الوصول 
إليها إال عن  طريق الجهاد ،  منبهرا باكتشاف  قوة 
الدولة البريطانية من خلل التكنولوجيا، والجيش 
رحلة  وفي   البورجوازية   الطبقة  وريادة  املنظم، 
يخترق  الذي  البر«  »بابور  عبر   مدهشة  بحرية  

الجبال الوعرة ويختزل املسافات الطوال في أقرب 
مدة،  و»السلك« الذي ينقل األخبار واألقوال واألفكار 

بني الناس مهما نأت ديارهم في مللح البصر.
لقد كان  محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي  
الليبرالية  الدولة  حداثة  مظاهر  وصف   في  بارعا 
واملنجزات   التحتية  البنيات  خلل  من  اإلنجليزية 
كالسفينة البخارية والسكك الحديدية والباروميتر، 
ومعامل  حربية  ومناورة  الجيش  واستعراض 
والغراسة  والتلغراف   والزجاج  والخشب  السلح 
بالتسخني الصباغي في حظائر مسقفة تنتج فواكه 
وخضر وميزان الطقس  ومظاهر العمران  والبناء 
السامع  فيه  ويستريب  العاقل  ذهن  »يذهل  مما 
الطاقة  في  يكمن  السر  أن  ،مبرزا   ]4[  « والناقل 

البخارية .
املوضوعاتية  الرؤية   تحكم  التي  السياقات  من 
تحضر   والتي  واإليمان  الكفر   ثنائية  للرحلة، 

اآلخر،  عليه  يوجد  ملا  تبرير   إيجاد   في  بقوة  
وذلك  بنعت محمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي  
إلى  ينتمي  فهو مسلم  الكفار«،  االنجليز ب«  أهل  
دار اإلسلم  وسفره  هذه املرة  لبلد الكفار ملهمة 
سفارية  دبلوماسية ،  فقبطان السفينة التي سافر 

الكاتب  له أخلقه  وأدبه مع  فيها  مثل  لم تشفع 
إليه  ما وصلت  وأن  مسلما  كان  أنه  لوا  متمنيا    ،
إنجلترا من  املخترعات و املستحدثات التكنولوجية 
التي تعتمد عليها الحضارة اإلنجليزية، ال قيمة لها 
في نظر محمد بن  الطاهر الفاسي  ألن اهلل سخر 
نصيبهم  ذلك   ، األهواء  اتباعهم  مع  األشياء  لهم 
وحظهم  وفيه إشارة إلى أن الدنيا ال تساوي عند 
اهلل جناح بعوضة  «] 5[ ، وهي ميزة شكلت مرجعا 
بارزا  في املحكي الرَّحلي  العربي  واإلسلمي،  التي 
ا  ا مارقاً ال ترى في الغرب من الناحية الدينية إال عُدّواً
محددة   معجمية   نسقية  تحدده  امِللَِّة،   عن  ا  خارجاً
ليبيُّون، املُشركون، الكاِفرون، الوثنيُّون  منها  »الصَّ
ياسية  فَهي   ا  من الناحية  السِّ ودارُهم دار َحْرٍب. أمَّ
ثم  للرُّوحانيَِّة،   فيها  ُمْستقرَّ  ال  وضيعٌة  مجتمعات 
داخلية  أسباب  إلى  يعود  ال   . املغرب  استعمار  إن 
إلى  منه  كبير  نصيب  في  يعود  بل  بحتة،  مغربية 

هذا اآلخر«،]6[
إن حضور اآلخر في تصور  محمد الطاهر بن عبد 
الرحمن الفاسي  بشكل سلبي، جاء كانعكاس مقارن 
بني ما يشكل وجوده كعربي مسلم له ثقافة محددة 
ودين معلوم، إلى جانب ما حصله من مشاهدات وما 

مع  مقارنته  في  املتعدد،  اآلخر  عن  صور  من  كونه 
البيئة التي ينتمي إليها.

بناء  في  واملوضوعي  الذاتي  مابني  العلقة  إن 
عبد  بن  الطاهر  محمد  رحلة  في  اآلخر   صورة 
الرحمن الفاسي، وهي صورة لم تكن صورة نمطية 
االحتكاك  نتيجة  تأسست  وإنما  قبلية وجاهزة،  أو 
معه ومعرفته عن قرب، تأتي من مفارقة  ال تعكس 
إيجابية  صورة  بناء  إال  املوضوعية   الناحية  من 
تمثلت في تميزه الحضاري والعلمي والثقافي، وهو 
ما نتج عنه نوع من  االنبهار واإلعجاب واالندهاش 
بمنجزاته وبسلوكه، فيه نوع من  اإلقرار بعجز األنا 
الدينية  املرجعية  تتدخل  الذاتية   الناحية  من  لكن 
والفقهية  من أجل تبخيسه ألنه ال يساوي شيئا  ما 
دامت الدنيا جنة الكافر وسجن املؤمن  كما نجد في 
ذلك  كل   يرجع  بل هو  السلفية،   الفقهية  االدبيات 
النهائية  النتيجة  بذلك  وتكون  اإللهية  القدرة  إلى 

هي صدام بني األنا واآلخر  جعله  في بعض املرات 
يدعو  عليهم  يقول وهو ما ليس من أخلق اإلسلم  
» والحاصل أنهم – دمرهم اهلل – يستعملون أشياء 
تدهش »،]7[   بل إنه   يتمادى  في ذلك، حيث يقول 
»فاألمر هلل  نعوذ باهلل من شرورهم وشرور  غيرهم  

وجعل كيدهم  في نحورهم ، آمني« . ]8[
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فاطمة نّزال**

من  الكتاب  هذا  سيعّري  كم 
ضعفنا  سيكشف  هل  عورات؟ 

اإلنساني كبشر؟
كم منا سيواجه املرآة دون أن 
مع  سيتصالح  منا  كم  يكسرها؟ 
ذاته ويتقبلها؟ كم منا سيزيح هذا 
كاهله؟  عن  املثاليات  من  العبء 
كاتبها وسيجلده  منا سيرجم  كم 

بسياط الستر والفضيلة؟
هذا  سيثيرها  إشكالية  أية 
األزرق القاتم بشفافية فراس حج 
محمد وتحت أي مسمى سيندرج 

هذا النتاج األدبي؟
والناقد  األديب  يهدف  كان  هل 
الشهرة  إلى  محمد  حج  فراس 
معروفا  كونه  العام  الرأي  وإثارة 
في جرأته غير املعهودة في طرح 
في  نفسه  يخالج  وما  أفكاره، 
وهو  والعربي  املحلي  مجتمعنا 
املتأصل القروي الناشئ في كنف 
واملنتسب  متشدد،  إسلمي  حزب 
له   أم  يساري،   الى حزب  مؤخرا 

غرض آخر؟
بأكثر  وردت  التي  الجرأة  هذه 
تخسره  كادت  إشكالي  مقال  من 
التوجيه  سلك  في  وظيفته 
فيها  تقدمه  وجمدت   ، التربوي 

وحجمت دوره.
كاتبه  يعري  الذي  البوح  هذا 
في  ويضعه  األولى  بالدرجة 
مقصلة الرقيب، الرقيب املجتمعي 
الذي يرفض بأي حال هذا الجهر 
األدب،  مسمى  تحت  »بالرذيلة« 
أن  علينا  منصفني  نكون  وحتى 
خيبات  من  سطوره  بني  ما  نقرأ 
خطيرة  حمولة  من  يفرغه  وما 
تعامينا  وإن  ظاهرة  تكون  تكاد 

ووضعنا رؤوسنا في الرمال.
الكاتب  ينشره  ملا  املتتبع 
األزرق  الفضاء  في  جداره  على 
إلى  وتويتر  بوك  فيس  من 
الدوريات  التي تنشر في  املقاالت 
ما  أو  والورقية  اإللكترونية  
كتابه  من  إصدارات،  من  نشره 
إلى   ”x يدعى  كاتب  »يوميات 
الحقيقة«  نصف  و«كأنها  كتاب« 
ومؤخرا  الرثاء«  يشبه  و«ما 
يستشف  املدينة«*  في  »نسوة 
بوضوح أن لديه مشروعه األدبّي 
بتمرد   تكريسه،  على  يعكف  الذي 
على  وثورة  الكتابة  نمطية  على 
بالسائد  وتكبيله  الكاتب  تدجني 
وإطلق  عنه،  املرضي  املجتمعي 
ذاته  في  املتجلي  الكاتب  مارد 
الحقة املتصارعة مع ذاته الثقافية 
وهذا  االجتهاد.  بفعل  املكتسبة 
من  رواد  عن  البحث  إلى  يقودنا 
»أدب  يسمى  مجال  في  الُكّتاب 
املجال؟  هذا  هو  فما  االعتراف«، 

وهل نجده في ظل مجتمع منغلق 
بالذاتي؟  ومتخم  محاصر  الثقافة 

وماذا يختلف عن أدب السيرة؟
يقول مايكل سبرنكر في كتاب 
تتحقق  »ال  ص82:  »حياتي« 
نطاق  في  إال  الذاتية  السيرة 
الكتابة التي تتضافر فيها مفاهيم 
وتنمحي  واملؤلف  واألنا  الذات 
إنتاج  عملية  في  بينها  الحدود 
برنارد  يؤّكده  ما  وهذا  النص«. 
الذاتية  السير  »أروع  بقوله  شو 
لو  الكاتب  ولكن  االعترافات،  هي 
ا فإن كل مؤلفاته تصبح  كان عميقاً

اعترافات«.
واالعترافات ترتبط عادةاً باألنا 
جان  يقول  النزعة،  هذه  وعلو 
اعترافاته   سلسة  في  روسو  جاك 
ص9: »إنني ُمقدم على مشروع لم 
يسبقُه مثيل، ولن يكون له نظير؛ 
على  أعرض  أن  أبغي  إنني  إْذ 
صور  أصدق  في  ا  إنساناً أقراني 
طبيعته.. وهذا اإلنسان هو: أنا«.

انطلقت  ما  »فإذا  ويستطرد 
صيحات ُبوق البعث، عندما ُيقّدر 
أمام  َأْمُثُل  فلسوف  يدّوي،  أن  له 
بني  الكتاب  وهذا  العادل،  الحاكم 
رباطة  في  أقول  ولسوف  يدّي، 
فّكرت،  وما  فعلت،  ما  هذا  جأٍش 
كتابي  في  رويت  لقد  كنُت،  وما 
السواء،  على  والخبيث  الطيب 
رديء،  أي  أمُح  فلم  بصراحة، 
لقد  طّيب،  أي  ا  زوراً انتحلت  وال 
صّورت نفسي على حقيقتها، في 
ضعتها وِزرايتها، وفي صلحها، 
لقد  وسُمّوها.  عقلها  وحصافة 
نفسي،  أغوار  أعمق  عن  كشفت 
الخالد  أيها  تراها،  أنَت  كما كنَت 

السرمدي«.
يبدو  كما  املنطلق  هذا  ومن 
في  محمد  حج  فراس  انطلق  لي 
التي  التجربة  هذه  غمار  خوض 
قد  مخاطرة  من  تحمل  ما  تحمل 
تودي بكل ما عكف على بنائه  أو 
قد تنقله إلى مصاف أعم وأشمل، 
وإن خفت  له مؤيدوه ومناصروه 
التي  للعاصفة  اتقاءاً  صوتها 
سيثيرها. يقول  في كتابه »نسوة 
أشياء  »ثمة  ص13:  املدينة«  في 
ستحدث لي بعد نشر هذا الكتاب، 
كبيرااً  القراء شيوعا  سيشيع بني 
وسيطبع  منه عدة طبعات عربية 
ومحلية وسيزّوره تجار الكتب أما 
أكثر األحداث توقعا فهي ترجمته 
ألكثر من ثلثني لغة«، ويستطرد: 
»هذا الكتاب على ما فيه من سرد 
يتحدث  ألنه  ليس  طاغيا  سيكون 
عن كاتبه كما هو عار عن كل بلغة 
سيشكل  ألنه  بل  لغوي،  وجمال 
الكتب  مسيرة  في  فارقة  علمة 
مجهول  شيء  عن  تتحدث  التي 
حتى  املعروف  غير  لكاتبه  حتى 

لحظة انشائه أول جملة فيه«.
واذا أسقطنا  ما أورده روسو 
صّدره   ما  على  اعترافاته  في 
»نسوة  في  محمد  حج  الكاتب 
فإننا نجد أن الكاتب  في املدينة« 
يريد أن يتطهر  بهذه االعترافات 
بمكاشفته  وزرها  من  ويتخلص 
حسابا  يحسب  أن  دون  ودلقها 
على  سلبي  أثر  من  ستتركه  ملا 
وفي  ذلك  قبل  يهمه  فما  متلقيه، 
الداخلي  سلمه  األولى  الدرجة 
صدره  في  يجيش  مما  وانعتاقه 
حقيقته  ظهر  على  يحمله  وما 

بكل  أودت  قاسية  تجارب  من 
حيث  ثابت  كل  وقلبت  ساكن، 
الكتاب  هذا  في  يقول«تجاربي 
واقعية وحقيقية بالكامل، لم تكن 
التعويض  أو  التخيل  على سبيل 
إنني  به،  أؤمن  ال  الذي  النفسي 
بنفسي  نفسي  شر  اتقيت  هنا 
عارية  فكتبتها  إليها  وأحسنت 
التمترس  ودون  مواربة،  أي  دون 
خلف نظريات اجتماعية وفلسفية 

وفكرية وأخلقية ودينية.  
كنت مقتنعا أنه من الجميل أن 
تكتب كل ما تستطيعه لتكون أنت 
كما أنت ال كما يريدك اآلخرون . ال 
شيء أخجل منه وقد حدث كل ذلك 

بكامل إرادتي«.
النعيم  في  يشقى  العقل  ذو 

بعقله
                  وأخو الجهالة في 

الشقاوة ينعم
العباسي  الشاعر  رأي  على 
املتنبي يتساءل حج محمد بمرارة 
“هل كنت سعيدا بعقلي؟  ص78: 
النساء  خراب  مآل  هو  وهل 

الراحلت وحسب؟
عقلي  خربوا  آخرون  ثمة 
كانت  والسياسة  األحزاب  كذلك، 
العرب  املؤلفون  تخريبا،  أقل 
يربض  كثيرين  كانوا  واألجانب، 
كل واحد منهم في كتابه يتربعون 
على حصيرة عقلي فاتحني كتبهم 
واحدة  األفكار  منها  فتتطاير 
ربما  أو  نار،  فراشة  واحدة كمثل 
كتّنني أسطورة تتسابق وتتصارع 
خليا  من  تبقى  ما  التهام  على 
إلى  السبيل  فكيف  الخرب.  عقلي 
طردهم خارج العقل لعلني أنظف 

أفكارهم  وجلبة  غوغائيتهم  من 
لم  ليتهم  يا  والصارخة؟  الضاجة 
هم  حيث  يدخلوا  ولم  يعرفوني 

اآلن«.
من  هذا  مقالي  به  افتتحت  ما 
إشكالية  أمام  يضعنا  تساؤالت، 
فاألدب  وفحواه،  الكتاب  تتعدى 
قديمه  الغربي   عدا   - العربي 
من  بالكثير  زاخر   - وحديثه 
تسمي  التي  الجريئة  األدبيات 
مواربة  دون  بمسمياتها  األشياء 
أو حتى رمزية، وفي ظل االنغلق 
الحالي  عصرنا  في  نعيشه  الذي 
في  وتبحرنا  اطلعنا  وعدم 
املؤامرة  نظرية  وتبنينا  القراءة 
إرث  من  به  نتباهى  ما  لطمس 
املتلقني  بعض  معرفي.  أدبي 
وال  هذا  معرفة  نريد  ال  يقولون 
يعنينا. وهذا صحيح؛ إن التعري 
يجعلنا نشعر بعدم االرتياح، كما 

لو أننا نتلصص متواطئني.
املفترض باألدب االعترافي  من 
إذا  ولكن  يعادله،  ما  أو  اإلقرار 
واالستحالة،  بالقرف،  شعرنا 
يمد  املؤلف  املهمة.  فشلت  فقد 
لكننا  مستصرخا،  مستنجدا  يده 
بأموره  يكاشفنا  عندما  نرفضها. 
إلى  هكذا   ويتيحها  الخاصة 
احتجاجات  سيواجه  العامة، 
ولكن  ربما.  وسب  وسخط 
هناك  سيكون  باملقابل  أيضا 
مع  بالتصالح  يشعرون  قراء 
تدوينه. تّم  ملا  ويمتّنون   ذواتهم، 
يمكن  للسرد أن يحظى بالقبول. 
نرفض  األدب  في   كنا  إذا  ولكن 
وإذا  واالرتجال،  الكلمة  حرية 
كانت قيمته تكمن في كسر القواعد 

عن طريق قول الحقيقة، وإن كانت 
موجعة إال أنها باالعتراف تعتبر 
وبالتالي  األدب،  أنواع  أصدق 
به  يتمّتع  بما  االعتراف  أدب  فإّن 
يعّد  ذاتية  ومكاشفة  صدق  من 
األكثر  الذاتّية  السيرة  صور  أحد 
في  وتجاربها  الذات  على  داللة 
والبعد  الذاتي  النفسي  بعديها 
في  واضح  هو  كما  االجتماعي، 

كتاب »نسوة في املدينة«.
حج  أورده  ما  فإّن  كان،  وأّيا   
في  يجري  منما  كتابه  في  محمد 
وعلى  الزرقاء،  الدردشات  غرف 
قدر انخراطه في هذه اللعبة التي 
خرج منها بعقل خرب، كما وصف 
نفسه، إال أنه يكشف الخراب الذي 

تفاوتت  وإن  جميعا،  يداخلنا 
أنفسنا،  مواجهة  في  جرأتنا 
يتظاهر  كامل  مجتمع  ومواجهة 
بالفضيلة في العلن بينما يمارس 
مجتمع  رذائله.  كل  الخفاء  في 
مكابرا  املرض،  فيه  استفحل 
بينما ببعض  الهاوية،  إلى  يسير 
واالعتراف،  والشفافية  املكاشفة 

يجد السبيل ليتعافى.

* صدر  الكتاب عن دار الرعاة 
للدراسات والنشر، وجسور ثقافية 
للنشر والتوزيع، رام اهلل وعّمان، 
.2020
** كاتبة وشاعرة من فلسطني، 
صدر لها ديوان شعر بعنوان »اصعد 
إلى عليائك يّف«.

»ن�سوة يف املدينة«
بني اأدب االعرتاف وال�سرية الذاتّية
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»  الرحلة اإلبريزية إلى الديار االنجليزية«  لمحمد الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي

جدل الذاتي واملو�سوعي يف بناء �سورة االآخر 

الراحل  لروح  تأبينا  املداد  سيلن  االعتراف  ثقافة  تقتضي  أن  جرم  ال 
الدكتور حسن املنيعي إلى دار البقاء، ال سيما أنه رجل من رجاالت املغرب 
األفذاذ الذين ال يستهويهم االنجذاب الى دائرة األضواء التي يتهافت عليها 
اقوام أقل علما وشأوا منه. وقد عشت لحظات عديدة إلى جانبه وهو يهرب 
تحكيم  لجنة  في  العضوية  بشرف  التي حظيت  األيام  ومنها  العتمة،  إلى 
املسرح،  سندباد  يسافر  وإذ  نسخه.  إحدى  في  بفاس  الجامعي  املسرح 
بل عود، أجدني مضطرا، بحكم ما جمعني به من ذكريات، لتقليب بعض 
صفحات مؤلفاته، ألخط امتنانا واعترافا، خاطرة أشبه بقراءة لبعض ما 
بث في ثنايا أعماله النقدية، مستندا إلى ما اليزال عالقا بالذاكرة القريبة 
منها  يمتعض  كان  وهي صفة  باملسرح؛  اسمه  اقترن  الذي  الرمز  هذا  عن 
أحيانا بحكم صوالنه وجوالنه في أعماق الشعر والرواية واألدب الشعبي 

والترجمة والسينما...
كان الرجل يتطلع الى حقن الدراسات البحثية في املسرح بلقاح يؤمن 
أدبية  وفنون وأجناس  علوم  بفعل هيمنة  والنجاعة  واملناعة  الحماية  لها 
تتمتع بالحصانة املكتسبة من نفوذ من يدرسونها، أو ممن هم من أنصار 
املحافظة على التراث والهوية األجناسية. ومن جهة أخرى اهتم بفن املسرح 
حتى يحببه لألجيال، التي يوكل إليها حمايته من الشلل والقصور والعقم، 
كما هي حال األبحاث املنجزة حاليا في رحاب الكليات. وقد كشفت التحاليل 
املخبرية بعد إحالته على املعاش أن اللقاح أمسى خاملInactivé ألسباب 

موضوعية عدة.
لقد آمن بأن الدور املهني الذي كان يؤديه بحرفية علمية عالية، ينطلق 
األثر«؛  والكون هو  الذات واآلخر  ينفع  الذي«  العمل  أن  عام هو  مبدأ  من 
بمعنى أن إتقان صنعة األشياء يجعل السواد األعظم ممن خبروه أو سمعوا 

جون لعلمه وسمعته في غفلة منه. بأخبار خبرته، ُيَروِّ
في  جديدة  معرفية  مواد  إقحام  مشاريع  ضمن  هذا  مشروعه  اندرج 
والسينيما  الشعبي  األدب  و  املسرح   : ومنها  الجامعي،  التعليم  منظومة 
والسرديات  والنحويات  والشعريات  والسيميولوجيا  واألنتروبولوجيا 
التي أسس لظهورها أعلم كثر من الفلسفة واألدب والنقد الغربي الحديث...
أما في املسرح فقد فتح معلم األجيال شهية طلبه في جلسات تدريسه على 
املسرح األرسطي، ومسرحيات األسرار في القرون الوسطى، والكوميديا دي 
البوليفار، والفودفيل، ومسرح الشمس،  النهضة، ومسرح  الرتي، ومسرح 
على  الدرامية  النظريات  تلقني  أثناء  يركز  كان  بينما  الوقعة...،  ومسرح 
منبها  اللمعقول،  ومسرح  امللحمي  املسرح  ونظرية  األرسطية  النظرية 
آرتو  وأنتونان  بريشت  آبيا وبرتولد  ادولف  إلى  الفرجة  في مجال عرض 
وجروتوفسكي وكانتور وبيتر بروك وجون فيلر...بينما شغف في شعرية 
الروائي  املشهد  على  بظللها  ارخت  التي  الجديدة  بالحساسية  الرواية 

بزعامة ميشيل بوتور واالن روب غرييه ونتاليه ساروت...و غيرهم.
الدرس  بمشروع  املرتبطة  البيداغوجية  آراءه   « األول  املعلم   « صاغ 
املغربي«،  املسرح  في  »أبحاث  األولني:  كتابيه  مقدمتي  في  املسرحي 
و«التراجيديا كنموذج«، آمل أن تخوض الدراسات األكاديمية في املجاالت 
املعرفية للمسرح بوصفه فنا جميل وجنسا أدبيا. بل إن اقتناعه بإدخال 
العلمية  الحقول  تنويع  يروم  الجامعية  الدروس  منظومة  في  املسرح 
املدروسة، واإلسهام في التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية التي ال تنهض إال 

بمواكبة مجاالت الثقافة الحيوية، محليا وكونيا.

*  أستاذ باحث في شؤون
 التربية واألدب والنقد

في سياق تأبين » المعلم األكاديمي« 
الدكتور حسن المنيعي

عن هو�س اإدماج الدر�س 
امل�سرحي يف التعليم اجلامعي

د. عبد الفتاح الشادلي* 
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ترجمة و تقديم :
 إبراهيم قازو

1 - القارب و المسافر
أنا القارب

أنت املسافر
أنت تدوسني بقدميك املوحلتني

أنا، أحملك، بني ذراعي، سواء كان املاء 
عميقا أم ال،

التيار سريعا، أعبر .
حتى عندما ال تأتي، فأنا، معرض لكل 

الرياح، مستخف 
بالثلج املبلل ، من الليل حتى النهار ، 

أنتظرك .

أن  دون  املاء،  تعبر  أن  بمجرد   ، أنت 
تلتفت ،

تبتعد، أليس كذلك ؟
لكن ، دون أن أعرف متى ، أعرف فقط 

أنك ستأتي .
أنا ، في انتظارك ، يوما بعد يوم، أبلى 

.
أنا القارب 

أنت املسافر

2 - طاعة

الحرية،  يحبون  إنهم  اآلخرون  يقول  
لكن أنا لدي ضعف نحو الطاعة .

ألني  لكن   ، الحرية  أجهل  ألني  ليس 
أرغب في طاعتك أنت فقط .

فالطاعة   ، الطاعة  رغبة  توجد  حيث 
إنها  الجميلة.  الحرية  من  أكثر  ناعمة، 

سعادتي .

لكن إذا قلت لي :  » أطع سواي »، فإني 
لن أستطيع  .

ملا  سواك،  أطيع  أن  أردت  لو  ألنه، 
استطعت طاعتك .

3 - سبب الحب

أن أحبك ، فذلك ليس بدون سبب .
فقط  يحبون  اآلخرون   : هو   السبب   

بشرتي الوردية 
شعري  حتى  تحبني  أنت  حني  في 

األبيض .
أن أبقى ملتصقا بك ، فذلك ليس بدون 

سبب .
فقط  يحبون  اآلخرون   : هو   السبب 

ابتسامتي ،
في حني أنت تحبني حتى دموعي .

أن أنتظرك ، فذلك ليس  بدون سبب .
فقط  يحبون  اآلخرون   : هو   السبب 

حيويتي ،
في حني أنت تحبني حتى مماتي .

4 - تقارير معكوسة

صوتك ، هل هو  » صمت » ؟
حني ال تغنني، أسمع بوضوح أغنيتك، 

أليس كذلك ؟
صوتك صمت .

وجهك ، هل هو » عتمات » ؟

وجهك  لي  يبدو   ، عيني  أغمض  حني 
جليا، أليس كذلك ؟

وجهك عتمات.

ظلك، هل هو » نور » ؟
عند  القمر،  يختفي  أن  بمجرد  ظلك، 

النافذة املعتمة يلمع ، أليس كذلك ؟
ظلك نور .

ـح أحمد لمسيَّ

 
إلى الصديق الويف  
املبدع  أحمد املديني  

آش  اخبار املداد ؟
واش بيناتنا  نسينا البحر ؟

ما عرفنا واش غرق،
أو الكون فيه اغرق؟

واش القصيدة عطات سرها ؟
ل  البرق  كان يمكن  نسوَّ

كان يمكن نشوف راسي  وانا مخفي،
كنت في الالئحة  .... كنت طريق  ل » األِسـرَّة »،

في القصيدة رحم الجميع .
كان الشِـّـعر مخدوع – تَّـكسر .

غدروه حروفو،
وكانت القصة  تواسيه 

بطالسم  موالي احمد  - يجبر.
كانت الحلمة  في العسل،

َـّـر. والكابوس في املداد – يتقطَّ
كان كل شي 
وما كان بحر،

كانت السكرة وما كان خمر. 
..............
كنا شلة 

القصيدة وحدة، 
السر حشمان ما بغى يسهر.

القصيدة جسد
يفيَّـق  امليت 

يشوفها العمى 
تعمي العاشق 

ــر. وفي التفاصيل  اتعصَّ
جنة وجحيم،

كل ها  ينحت خصيمو ،
كل ها  ومرايتو عدوه .

حرت نكون 
والقصيدة غابة  
ومشى لي البصر.

اطويتني  ورقة العبار،
في الشكارة خترت نجاور العنبر. 

نسيت الحماق ،
لكن ما بغيت نعيق،

خ  بقصيدتي  بال ما نسكر. بغيت نبقى مدوَّ
لتك  ياصاح نعرف سرنا، سوَّ

مشروك في قصيدة ،
كيف تنحت لغتها 

وكيف  نكون ثالثكم ؟
كيف نتَـّمحى ونكون ..... ِلـكم عش؟

وفي ذاتي نشعل  جمـر؟
كنت في القصيدة  » نسيج » 

وحلتني  خيط  بخيط،
ـِي حرف، حتى مابقى مّن

كل  شي اغبر .
هجرتني قصيدتي :
َمْوْلْت  في السحاب ،

رقْصت في املوج،
 َركـَْبـْت الريح ،
وبقيت  نعتـر.

..............
جاتني الحلمة 

َمْسـدات » تفاصيلي »،
قالت لي :  قصيدتك  بغاتك  اتَـّـْسـَتـر.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
فجر -02 -01 2021

أبو  بكر متاقي

وكان الغيث،
والفقراء كانوا يقتفون خطى البهيمة

في التراب
ويذكرون اهلل في أعماقهم

حتى إذا بلغوا اليقني،
بكوا

وساروا في الطريق
يوزعون النظرة الوثقى
على شجر األوكالبتوس
مبتهجني بالنسل املبارك

باليقني يلف أفئدة
وبالشوق الذي يقتادهم 
نحو املسرات الخبيئة 

في جهات القلب.
كان الشوق معبرهم الى مدن

يضيئ مساءها
الشمع املقدس

والتراتيل التي فيها مدارجهم.
لهم حلم

تهدمه الخسارة
كلما هبت عليهم

دهشة أولى.
لهم، في الساحل املهجور

موج؛
كلما رفعوا يدا

صرخت دواخلهم
وداهمها الهدير

فإن تمادوا في الخطى
فسيدركون منارة الضوء البعيد
ويفرحون بما تبقى في أعاليها

من النبض الضئيل.

هم املشاة على رماد ساخن
ال يبحرون الى نهايات الحياة
وال إلى جزر تغّشاها الفراغ

ولم يعد يعلو شواطئها
هدير الدهشة األولى.

رؤاهم،
كلما عصف الفراغ

تجفُّ
تنهمر الحجارة في مجاريها

سواء جف فيها الحلم
أو جف الخيال وغار في

العتمات؛
فالحلم القديم يظل منتصبا

على عتباتها،

 قمرا ينير مفازة
طفال يريق على جفاف الحلم

محبرة.
يقال

مشاة ليل يبتغون املجد
أعينهم تخاف الضوء
كيف إذن يراقصهم

خالص؟
كيف ينجو من معاولهم

ربيع لم يقف أحد
على سر اخضراره في الظهيرة؟
كيف تخضر الرؤى العطشى؟

يقال،
يقال أكثر من سؤال

في بداوتهم.
نهاية سيرهم
تعب كثير 

يستمدون اخضرار ربيعهم
منه

وال يتقاسمون الدفء إال عندما
يأتي الشتاء

كأنهم من دوحة األمراء
ينحدرون.

رأيتهم
ترفرف كلما هبت عليها من دواخلهم، 

تراتيل.
مساء نهارهم

يغدو احتفاال باليقني
يوزعون بهاءه األنقى

على مهج الذين يداهم الشك الكثيف
حياتهم.

لن ترتوي النفس الظميئة
من نبيذ الشمس

لن يتصاعد الدخان في وضح النهار
رغيفهم دوما سيأتي

من حنني النفس
للفرح 

ومن شبق قديم 
كان نارا.

الق�شيدة  ما�شي  مرايتنا 

هياكل ذكرى الــــــــرحـــــيـــــل

مــــالكــة العلــــوي 

1ـ  
ألم ، كاملوت يرتق الصباحات 
مغالق الروح التي تعطلت في 

شراك الصمت ..
- 2

نراوغ جائحة القصيدة 
سرابها امليتافيزيقي 
وحشتها القصية.. 

 - 3
أعرك مسمار الندى وأنثره 

بعيدا .. 
كي ال يهزأ بسرائر القلب 

 - 4
عند املساء ..

قبل أن يجنح الليل إلى مثواه
أشذب الفكرة التي راودتني ..

وأقفل راجعة إلى كمان
 مموسق وعبرة سخينة .. 
حزن مضاء وغفوة على 

الشتاء القاسي .. 

 - 5
ذلك الذي يمضي

هو ذاك الذي ال يأتي .. 
الرحيل املوجع إلى كورونا 

ال يصلح للكتابة .. 

 - 6
ثم كان الوقت متكسرا 
هاميا على قطع الغبار..

ثم جئت من وجهة أخرى .. 
تتالشى بني خيطان البوح

ذاكرة بكماء ..
 

 - 7
املوت يا اهلل 

كم هي قاسية ومؤملة .. 
ولو أنني قد رمقتها مرات 

في االحاديث القريبة 
وفي متاهات األصدقاء .. 

العابرون إلى الضفة األخيرة 
 ..

املتأملون من قسوة الهجران ..
الهائمون على وجع الرحيل .. 

– 8
 يا اهلل .. 

خذ أنفاسي 
كرحمتك املشتهاة 
كرمدة عني مهيبة 

كوشم على قرابتك املدهشة..

- 9
إذاك، سأحسن الصمت

الذي افتقدناه 
الساعة التي أعقبت غزو 

الشيبات البيض 
الطريق التي سافرت على 

أنقاضها املغافل .. 
الحذر الذي طال العمر 

وانقضى في زحمة العدم ..

10ـ 
األيام التي تداولتها األشعار

حقيقة مؤملة 
غضب يرسو على ضفاف 

األفول 

فاطمة الزهراء العلوي 

 كـاْبتسامة الغيابات املُؤقتة
تلحظني الّشوارُع الخالَية من 

أْصوات الَباَعة على رِصيف الّشتاء / 
 قادمًة من َهَياِكل الذْكرى :

اْمرأٌة ُمسّنة تقُف على َعتبة باِب هلل

سائُق سّيارة َيْلَهُج بكلمات غْير 
 َمْفهومة ِعند تقاُطع األْسَفار

 ِطْفٌل يسابق الريح بعجلة متآكلة
 ِجداٌر َيُعّج بُرُسوَماٍت يَسارّية

 شارٌع وناِفذة ٌ
 ونْصُف جَسٍد وُقّبعة

 حواُر عاشقْين على رصيف َوْجٍد
 قّبرتان ُتمسكان بخيط العش

 ارتَعاشة َقلٍم
 َمساٌء قادم من َثِنّيات َجريَحة

 حديقٌة تفقس ُالغراَم
قُبالٌت في الَهواء من شاّب لحبيبته 

 على ُشرفة الُحلم
 قصيدة ٌَهارَبة من قْبضة املََجاز

وكوكب يخترق الّنهار يُقترب من 
 َمَجرتنا

 يحملني إلى عدَسة رّسام
 يْنِجزني َندى على وَرَقة َضَياع

 وأكبر..
 وأكُبر عشرين سنة حيث كنا

 على اغتيال رِحيٍل ُنوِدُع الحقائَب
 ُنوِدُع الدمع

نودع أُسراَر ُسوَرِة الوْجد املَُعلق 
 على باب الّصْبح ..

 هي الغيابات
َمرايا الّظل حني يستوِدُعه الجسُد 

 هزاَله
حني ُيَسّخُر َفْوضاُه عْبر الّضْوء 

 غواية ..
 ويخرج الحلُم من ُشَواظ الِغواَية َماء

 هـا ُمْسَوّدة َجديدة ..
 طْفل يبيت ُجوًعا على أْسوار الِجراح

 َكّذب الّصدى
َكانت آَهة املَساء َقطرَة ُجْوٍع 
 ُتالحقها َمرارُة الَبيادِر املُقنعة

 كذب الّصدى وكذبنا
 فاَضْت ُدُموُعنا ُهُزّوا

 أحرقنا األجراس
ـَِبياض ثلج على  ُعراة ً َمفُتونني ب

 َصْدر زفت ُمَباح ..

 هـا ُمْسوّدة أْخرى
 انزالُق الّرْمح إلى جثة االنتكاسة

واملدينُة بمكيالني .. تعفو ثم تعود ..

طريق الفقراء

ق�شائد لل�شاعر الكوري هان يونغ اأون 
 ولد هان يونغ أون يف 29 غشت 1879 يف مقاطعة تشونغتشونغ بكوريا 
، حوالي 200 كلم جنوب شرق العاصمة سيول . و سيتخذ اسم مان هاي  
كاسم أدبي . يعتبر من أعظم الشعراء يف تاريخ األدب الكوري . و أيضا أحد 
املناضلني الكبار من أجل استقالل كوريا يف فترة احتاللها من طرف اليابان 
(1945-1910 )  . شاعر و مناضل و مصلح بوذي .  تويف يف 29 يونيو 1944 
حوالي سنة واحدة قبل استقالل كوريا . كرس حياته حلركة االستقالل مبا 
يف ذلك توقيع إعالن االستقالل )1919( و حركة اإلصالح البوذية . أصدر عدة 
دراسات تهتم بالبوذية و جتديدها منها : مجلة الديانة البوذية ، و قاموس 
   ... « Esprit « البوذية ، و مجلة
يف سنة 1925 ، مبعبد بايكتام ،سيكتب الشاعر هان يونغ أون مجموعة 
قصائد بعنوان (صمت نيم ) . و التي ستصدر ألول مرة يف السنة املوالية 
1926 باللغة الكورية . و قد كانت صرخة سلمية من إنسان حر  أدى ثمن 
احلرية . و أيضا ، صرخة عاطفية من إنسان حريص على أن يقتسم مع 
اآلخرين رؤيته للحرية . فكلمة نيم Nim  الكورية تختفي خلفها دالالت 
متعددة : دينية و فلسفية واجتماعية و شعرية . يقول الشاعر  هان يونغ أون 
يف كلمة قصيرة يف أول املجموعة : 
 نيم، بكل بساطة، ليس نيم . فكل ما ال ينفصل، هو نيم . 
إذا كانت كل الكائنات هي نيم بوذا، فالفلسفة نيم كانت .
إذا كان نيم الوردة، هو مطر الربيع، فنيم مازيني هي إيطاليا .
نيم ، ليس فقط أحبه، و لكنه يحبني .

إذا كان رابط احلب هو احلري ، فنيم هو احلرية كذلك .  
   هنا بعض قصائد الشاعر هان يونغ أون من الترجمة الفرنسية 
 Autre الصادرة سنة 1996 عن دار النشر Nim  Le Silence De  للمجموعة
      .   Temps
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجردجنبرجمادى األرلىاأليام

18:4120:00 16:18 13:41 07:02 04 20اإلثنين

18:4220:01 16:19 13:41 07:02 05 21الثالثاء

18:4320:01 16:20 13:42 07:02 06 22األربعاء

18:4420:02 16:20 13:42 07:02 07 23الخميس

18:4420:03 16:21 13:43 07:02 08 24الجمعة

18:4520:04 16:22 13:43 07:02 09 25السبت

20:05 18:46 16:23 13:44 07:02 10 26األحد
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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

طبع من عدد أمس
2021/01/07

12.470

توزيع: 
سبريس

املمـلكة املغـربيـة
وزارة الداخــــلـيــــــة
جهـة فــاس - مكنــاس
عمـالـة إقليم  تـــــازة

جمــاعـــة تــازة 
قســم املــــوارد املاليــــة

إعـالن عــن دعوة إلى املنافسة 
عن طريق طلب عـروض مفتوح
خـاص بمنـح التدبيـر املفـوض 

فـي مرفـق محطات وقوف 
السيارات والشاحنات

رقــــم: 2021/01  ق. م. م. 
جلســــة عموميــــة 

فــي يوم الجمعة 2021/01/29 
صباحا  العاشرة  الساعة  على 
 20 )ساحة  تازة  جماعة  بمقر 
األظرفة  فتح  سيتم  غشت(، 
املتعلقة بطلب عـروض األثمان 

املفـوض  التدبيـر  منـح  ألجل 
وقوف  محطات  مرفـق  فـي 
التابعة  السيارات والشاحنات 
بتازة  والكائنة  تازة  لجماعة 
واحدة  حصة  في  الجديدة 
ابتداء  واحدة  سنة  ملدة  وذلك 
عقد  على  التوقيع  تاريخ  من 
أن  وبعد  املفوض  التدبير 
ببداية  أمرا  املتعهد  يتسلم 

رئيس  طرف  من  االستغالل 
مجلس الجماعة و هي: 

:III الحصة
لباشوية  املجاور  املوقف  1ـ 
تازة، والجزء املسموح للوقوف 
ملقر  املحاذي  الطريق  من 
الوقت  خارج  وذلك  الباشوية 

اإلداري.
مقر  خلف  املتواجد  املوقف  2ـ 
تازة،  ملدينة  البلدي  القصر 

خارج الوقت اإلداري.
 )3( الثالثة  املواقف  3ـ 
مستشفى  مقر  أمام  املتواجدة 
موقف  باستثناء  باجة،  ابن 

سيارات اإلسعاف.
األسبوعي  السوق  موقف  ـ   4
أنزران  بئر  لشارع  املحاذي 
باستثناء  السيارات،  لوقوف 
لشارع  املحاذي  الرصيف 
املخصص  أنزران،  بئر 
النقل  حافالت  لوقوف  سابقا 

الحضري.
5ـ جزء من شارع موالي يوسف 
نزوال، بداية من املدخل املؤدي 
املجاور  يوسف  موالي  لحي 
حتى  الياسمني،  ابن  لثانوية 
ملتقى املدخل املؤدي يمينا في 

اتجاه شارع ابن خلدون.
كل  يتوسط  الذي  الشارع  6ـ 
الصناعة  غرفة  إدارة  من 
الضرائب  ومصلحة  التقليدية 
على الجهتني، بداية من ملتقى 
حتى  كينيدي  جون  شارع 

عمارات  من  كل  مدخلي  حدود 
األنوار وتجزئة األمان.

إلعدادية  املحاذي  الرصيف  7ـ 
موالي رشيد؛

إلقامة  املحاذي  املوقف  8ـ 
شارع  بقرب  املتواجد  الصباح 
جزء  باستثناء  أنزران،  بئر 
إلقامة  املحاذي  الرصيف  من 
العمارات  لساكنة  الصباح 

باملجان؛
لقاعة  املحاذي  الرصيف  9ـ 
ميموزا بداية من محطة الوقود 
إلى ملتقى شارع أنوال بشارع 
املحكمة  أمام  يوسف  موالي 

االبتدائية.
10ـ الرصيف املحاذي لعمارات 
املحاذي  الرصيف  وكذا  ليراك 
املغرب  اتصاالت  إدارة  ملقر 

بشارع عالل الفاسي.
طلب  في  باملشاركة  يسمح 
العروض لألشخاص املعنويني 
أو  العام  للقانون  الخاضعني 

الخاص.
املتنافسيــن  عروض  وتقدم 

حسب اختيارهم:
مقابل  أظرفتهم  إيداع  *إما 
وصل بمكتب الضبط الجماعي 
تازة  جماعة  بمقر  الكائن 

)ساحة 20 غشت(.
*إما إرسالها عن طريق البريد 
املضمون بإفادة باالستالم إلى 
إليه  املشار  الجماعي  املكتب 

أعاله.

لرئيس  *إما تسليمها مباشرة 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إ ن الوثائق الواجب اإلدالء بها 

هي:
عند  متنافس  لكل  أ-بالنسبة 

تقديم العروض:
I-امللف اإلداري الذي يتضمن:

1 - التصريح بالشرف؛
أو  الضمان  وصل  أصل   -  2
الشخصية  الكفالة  شهادة 
تقوم  التي  التضامنية  أو 
االقتضاء  عند  مقامه 
ملبلغ:  املتنافس  أداء  تثبت 

50.000,00درهم.
موقع  التحمالت  كناش   -  3
عليه من طرف املتنافس، وعليه 
وقبول  قراءته  "تمت  عبارة 

شروطه".
املوارد  ويمكن سحبه من قسم 
بامللحقة   1 رقم:  )مكتب  املالية 
محمد  شارع  الثانية  اإلدارية 
بوابة  من  أو  الخامس( 

األنترنيت.
II  - العرض املالي ويتضمن:

العرض  في  املشاركة  *وثيقة 
تبني االلتزام الواضح للمشارك 
السنوي  الواجب  ويتضمن 
الذي  والحروف(.  )باألرقام 
مقابل  بأدائه  املتعهد  يلتزم 
استغالله للمرفق املذكور أعاله 

باحتساب الرسوم.
املزمع  للمتنافس  ب-بالنسبة 

إسناد الصفقة إليه:
  -I

التي  الوثائق  أو  الوثيقة   -  1
تثبت الصالحيات املخولة إلى 
باسم  يتصرف  الذي  الشخص 

املتنافس.
منها  نسخة  أو  شهادة   -  2
لألصل  بمطابقتها  مشهود 
من  سنة  من  أقل  منذ  مسلمة 
في  املختصة  اإلدارة  طرف 
أن  تثبت  الضريبة  محل فرض 
وضعية  في  يوجد  املتنافس 

جبائية قانونية.
منها  نسخة  أو  شهادة   -  3
لألصل  بمطابقتها  مشهود 
من  سنة  من  أقل  منذ  مسلمة 
الوطني  الصندوق  طرف 
بأن  تثبت  االجتماعي  للضمان 
وضعية  في  يوجد  املتنافس 

قانونية تجاه هذا الصندوق.
السجل  في  القيد  شهادة   -  4

التجاري.
II - امللف التقني ويتضمن:

*مذكرة تبني الوسائل البشرية 
عليها  يتوفر  التي  والتقنية 

املتنافس.
ع.س.ن/058/ا.د

*************
العمران - الرباط - سال - 

القنيطرة 
إعالن عن طلب عروض اثمان 
مفتوح -  بزيادة او تخفيض -
 SS-ETU/2021/02 :رقم

جلسة عمومية
دراسة، تتبع ومراقبة اشغال 

اعادة الهيكلة لحي ايت لحسن 
بإقليم سيدى قاسم

في 2 فبراير 2021 على الساعة 
في  ستتم  صباحا،  العاشرة 
مكاتب العمران - الرباط - سال 
باملجموعة  الكائنة  القنيطرة   -
31،  زنقة النرجس، قطاع 17، 
)قاعة  الرباط    - الرياض  حي 
السفلي(   بالطابق  االجتماعات 
فتح  عملية  عمومية  في جلسة 
االظرفه املتعلقة للدراسة، تتبع 
الهيكلة  اعادة  اشغال  ومراقبة 
لحي ايت لحسن بإقليم سيدى 

قاسم.

ع.س.ن /054/ إد

ع.س.ن /055/ إد

ع.س.ن /062/ إد

ع.س.ن /063/ إد

«STE PERFECTIA»
Société à responsabi-
lité limité  au capital  

de 800.000,00dh
Siège Social: 2EME 
ETAGE, 12 AVE-
NUE YAACOUB, 
AL MANSOUR, 

MEKNES.
RC: 41139

RADIATION
Au terme d'un acte 
sous seing privé, il a 
été établi un procès 
verbal de l'assemblée 
générale extraor-
dinaire en date du: 
07/07/2020, enregis-
tré le 27/07/2020 de la 
société "STE PERFEC-
TIA SARL", société à 
responsabilité limitée, 
dont le siège est établi 
à: 2EME ETAGE, 12 
AVENUE YAACOUB, 
AL MANSOUR, 
MEKNES.
Ont pris acte et rati-
fient  ce qui suit: 
* Cessation de toutes 
activités de la suc-
cursale sise à DEUX 
PLATEAUX 43-44 7 
EME ETAGE IMM 
BUREAU RANIA 
396-398 AV MED V 
KENITRA.
Le dépôt légal a été 
effectué au chef greffe 
du tribunal de com-
merce de Kenitra le: 
05/11/2020 sous le  
n°79960 et enregistré 
au registre de com-
merce sous le n° 52855.

ع.س.ن/059/ا.د

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

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  حدد  املؤقت  الضمان  مبلغ 
1200.00درهم باسم العمران - 

الرباط - سال - القنيطرة.
لألشغال  التقديرية  الكلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
املشروع في: 60.000٫00درهم 
مع  درهم  الف  ستون  )مبلغ 

احتساب الرسوم(.
مراجع  شهادات  إضافــة  يجب 

تقنية لألشغال املماثلة.
* يجب اضافة شهادة االعتماد 
والنقل  التجهيز  وزارة 

18D واللوجستيك
الغير  للمتنافسني  بالنسبة 
االدالء  يجب  باملغرب  مقيمني 
لنظام  طبقا  تقنية  بملفات 

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

العمران  )نونبر 2015(.
ويمكن للمتنافسني:

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

املذكور أعاله.
وصل  مقابل  وضعها  أو   -
بمكتب الصفقات املذكور أعاله.
لرئيس  مباشرة  أو تسليمها   -
اللجنة عند بداية الجلسة وقبل 

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

04من نظام االستشارة.
ع.س.ن/060/ا.د

*************

ع.س.ن /064/ إد



أغنية شعبية مغربية تحتفي بـ »نصر الكركرات«.. دخلت تريند يوتيوبالمغربية »إيلي« تطلق عمال غنائيا جديدا »فاست لوف«
أطلقت فنانة الراب المغربية  »ايلي«، يوم االثنين الماضي، أحدث أعمالها 
الغنائية المصورة، التي أطلقت عليها  عنوان »فاست لوف »، وذلك عبر قناتها 

الرسمية على موقع تنزيل  الفيديوهات العالمي » يوتيوب ».
وقد تعاونت« الرابورة »ايلي« من خالل أحدث أعمالها الغنائية مع المخرج 
الفيديو كليب،  العمل على طريقة  الذي تكلف بمهمة تصوير  أيوب أوجادور، 
الذي عالجت من خالله الفنانة الشابة عدة مواضيع أبرزها الخيانة والكذب 
وغيرهما من المواضيع التي غالبا ما تكون  السبب الرئيس في الخالف بين 

الناس و إنهاء عالقتهما.
 يذكر أيضا أن جديد ايلي » فاست لوف » قد استطاع احتالل الرتبة الثالثة 
بالطوندونس المغربي و ذلك في أقل من 24 ساعة على تنزيلها عبر »اليوتيوب«.

الجمعة 08 يناير 2021 املوافق لـ 24 جمادى األولى 1442 - العدد 12.737 13
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

مراسلة خاصة

المغربية  التشكيلية  الفنانة  تمكنت 
لوحتها   تــأهــيــل  ــن  م الــهــيــشــو  زهـــور 
للتصفيات النهائية في لندن في مسابقة 
)ملتقى  العالم  لعرب  التشكيلية  الفنون 
لندن الدولي للفن التشكيلي لدورة )2019 
 The 2020-( لشركة المجموعة العربية
مؤسسة   أهــم  هي  و    Arabs Group

منظمة للجوائز اإلبداعية لعرب العالم.
زهــور  التشكيلية  اســتــوحــت  قــد  و 
مدينة  مواليد  من  هي  التي  الهيشو، 
طنجة ، موهبتها من أصولها الشمالية 

القائمة على المزج بين الديكور المتوسطي 
تتميز  فنانة  وهي  األندلسية.   والثقافة 
بشخصية فنية متحررة وفريدة يعكسها 
على  القدرة  عن  المعبرة  لوحاتها  تنوع 
المستمر  والبحث  واالكتشاف  االنفتاح 
مشاعرها  عمق  إبداعاتها  تعكس  .كما 
الشخصية  تجاربها  من  المستوحاة 
والمهنية و التي جعلت لوحاتها تلتقط 
ما  منتقلة  بلمسة  يتميز  معاصرا  نفسا 
بين التصويري، االنطباعي والتجريدي.

في  الهيشو  زهـــور  استعانت  ــد  وق
الفنية بخبرة أستاذين مشهود  بدايتها 
وفي  الفني  الميدان  في  بالكفاءة  لهما 
التي  والتشجيعات  المجهودات  إطــار 

تبذلها وزارة االقتصاد والمالية وإصالح 
النسوي  العنصر  اإلدارة في مجال دعم 
المنتمي  الفنية  بالكفاءات  المتميز 
التوجيهات  مع  تماشيا  ــك  وذل إليها، 
مقاربة  إلدمــاج  الملك   لجاللة  السامية 
ثقافًيا  و  واجتماعًيا  اقتصادًيا  النوع 
فقد  وبالتالي  العمومية،  السياسات  في 
شاركت زهور الهيشو في معارض نظمتها 
وزارة االقتصاد و المالية وإصالح اإلدارة 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كمعرض 
لسنة 2019 بالمركز الدولي للمؤتمرات 
محمد السادس بالصخيرات. وفي سنة 
2017 بمسرح محمد الخامس بالرباط. 
وزارة  بمقر   2015 سنة  فــي  وأيــضــا 

االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة. كما 
شرف  على  المنظم  بالمعرض  شاركت 
األفريقية  الدبلوماسية  الهيئة  سيدات 

المعتمدة بالرباط سنة 2017.
أفضل  ثاني  الحصول على جائزة  إن 
لعام  العالم  في  عربية  تشكيلية  فنانة 
 Arab Group مسابقة  فــي   2020
تكريس  لندن هو  في  التشكيلية  للفنون 
لــعــدة ســنــوات مــن الــجــهــود مــن حيث 
اإلبداع والجرأة والتصميم على مواجهة 
للمرأة  فخر  أنه مصدر  كما  التحديات.  
المغربية .. وعالمة التقدير هذه هي نقطة 
وتطوير  مشاركة  في  للمثابرة  انطالق 

نشاطها كفنانة تشكيلية.

 فوز المغربية زهور الهي�شو بلقب ثاني 
اأف�شل فنانة ت�شكيلية عربية لعام 2020

أطلق الفنان الشعبي حجيب فرحان، أغنية جديدة تحتفي  بنصر الجيش المغربي بمنطقة الكركرات 
العازلة.

األغنية التي القت تفاعاًل إيجابيا من مرتادي مواقع التواصل االجتماعي بالمغرب، حصدت في وقت 
قصير على أكثر من نصف مليون ُمشاهدة، ما جعلها ضمن الفيديوهات األولى في التريند المغربي 
المغربية  الراية  أن  الكركرات«، وتعني  »الراية فرفرات وفي  لموقع يوتيوب.  ومن كلمات األغنية: 
ترفرف عاليًا في منطقة الكركرات، ثم ينتقل إلى اإلشادة بالتواجد العسكري على الحدود المغربية 

لحماية الوطن من أي تهديد عسكري تشنه المليشيات االنفصالية المسلحة.
.وُيتعبر الفنان المغربي حجيب فرحان، الُملقب بـ«حجيب الرباطي«، نسبة لكونه من أبناء العاصمة 
الرباط، من أكبر ُمؤرخي الغناء الشعبي المغربي، وخاصة فن العيطة الذي ُيعتبر ركيزة الغناء الُتراثي 

للمملكة، والذي كان وسيلة لمقاومة االستعمار الفرنسي، ونقل األخبار بين القبائل.

 دخلت  تسعة  أفالم عربية ضمن قائمة األوسكار 
في الدورة الـ 93 ألكاديمية فنون وعلوم السينما في 
الواليات المتحدة عن فئة أفضل فيلم دولي أجنبي 
»غير ناطق باإلنجليزية«، وعلى الرغم من اختالف 
هوية األفالم التي أتت من بلدان عربية مختلفة، فإن 
أغلبها اتفقت في التعبير عن الصراعات وقضايا 
المواطن  يعيشها  التي  والهموم  العربي  الوطن 

البسيط أيضا.
معجزة القديس المجهول 

 يمثل المغرب فيلم “معجزة القديس المجهول” 
)The Unknown Saint( للمخرج عالء الدين 
الجم، وبطولة يونس بواب وصالح بن صالح وأنس 
الباز وحسن بديدة، وتدور أحداثه عن لص يقرر 
أن يختبئ في الجبل بعد أن سرق مبلغا كبيرا 
قام بدفنه في الصحراء وأقام عليه قبرا، لكنه يقع 
في يد الشرطة، وحين يخرج من السجن يجد أن 
القبر الذي بناه قد تحول إلى ضريح يزوره العديد 

من المرضى.

مذبحة سطيف
قاسم  جعفر  المخرج  فيلم  الجزائر  يمثل   
يأخذنا  والــذي   )Héliopolis( “هليوبوليس” 
ألسرة عادية في الجزائر تتغير حياتها في الثامن 
من مايو عام 1945 وهو يوم انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، وبداية اندالع المظاهرات الجزائرية ضد 
االستعمار الفرنسي والمطالبة باالستقالل، وهو 
أيضا اليوم الذي سجل تاريخيا بأنه مذبحة سطيف 
وقالمة لما تعرض له الجزائريون من قمع دموي 

من قبل مليشيات المستوطنين الفرنسيين.
لتطوير  الجزائري  المركز  إنتاج  من  الفيلم 
السينما التابع لوزارة الثقافة، وشارك في بطولته 
عزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول 

بمشاركة عدد من الممثلين الفرنسيين.

الرجل الذي باع ظهره
 ومن تونس ينافس على أوسكار أفضل فيلم 
أجنبي “الرجل الذي باع ظهره”، والذي اختارت 
من خالله المخرجة التونسية كوثر بن هنية أن 
ترصد قيمة سياسية بجانب اإلنسانية، فترصد 
الحرب  بعد  السوريون  يعيشها  التي  المعاناة 
األهلية، وإجبارهم على الهرب من وطنهم من أجل 
الحفاظ على حياتهم من خالل الشاب سام الذي 
يعيش في لبنان ويحاول االنتقال إلى أوروبا من 
أجل لقاء حبيبته فال يجد وسيلة إال أن يقبل أن 
يتحول جسده إلى عمل فني حي، ومن هنا يحصل 

على تأشيرة للسفر.
من  الجوائز  من  العديد  على  الفيلم  حصل 
السينما  السينمائي ومهرجان  مهرجان فينسيا 
المتوسطية بمدينة باستيا الفرنسية، ومهرجان 
الجونة السينمائي، وتشارك في بطولته الممثلة 
العالمية مونيكا بيلوتشي والممثالن السوريان 

يحيى مهايني وديا إليان.

دندنة حول القضية الفلسطينية
القضية  عــن  فيلمين  وجــود  هــو  المفارقة   
يمثل  حيث  نفسها،  المسابقة  في  الفلسطينية 
والذي   )Meter  200( متر”   200“ فيلم  األردن 
اختار مخرجه أمين نايفة أن يغلف فكرته بقضية 
إنسانية بحتة بعيدا عن شعارات السياسة، من 
خالل البطل الذي يفصل بينه وبين عائلته جدار 

عازل 200 متر.
حين  يعيشها  التي  المعاناة  الفيلم  ويرصد 
يحاول الذهاب إلى ابنه بعد دخوله المستشفى، 
مع  نايفة  فيتعامل  تواجهه،  التي  والصعوبات 
في  المعتاد  عن  بعيدا  إنساني،  بشكل  القضية 

األفالم التي تتناول القضية الفلسطينية، والفيلم 
من بطولة علي سليمان ولنا زريق وسامية البكري.
 Gaza( ”ويمثل فلسطين فيلم “غزة مونامور
األخــوان  بإخراجه  قام  والــذي   )mon amour
ناصر، والفيلم أيضا يتطرق لمعاناة فلسطينية 
مختلفة، وهي الحياة اليومية تحت الحصار في 
قطاع غزة، لكن مغلفة بقصة حب بين البطل وجارته 
في السوق، ويحمل الفيلم العديد من اإلسقاطات 

السياسية لكن بطريقة هزلية.

مفاتيح المكسرة
 معاناة الحرب والتطرف لشاب موسيقي سوري 
يعيش في قرية منكوبة في سوريا ويحاول الخروج 
منها، فيقرر أن يبيع البيانو الخاص به، لكنه يعاني 
بسبب وجود قوى متشددة بدأت تمنع الموسيقى، 
فيوقعه حبه للموسيقى في حيرة، فهو غير قادر 
على العزف، وغير قادر أيضا على مغادرة المنطقة 

المنكوبة التي يعيش فيها.
تلك المعاناة يرصدها الفيلم اللبناني “مفاتيح 
مكسرة” )Broken Keys( الذي يمثل لبنان في 
تأليف  من  وهو  أجنبي،  فيلم  كأفضل  األوسكار 
وإخراج جيمي كيروز، وبطولة عادل كرم وبديع 

أبو شقرا وغابريال يمين وسارة أبي كنعان.

ستموت في العشرين
 بعد حصوله على جائزة أسد فينسيا ونجمة 
الجونة الذهبية والعديد من الجوائز واإلشادات، 
 You Will( ”يمثل فيلم “ستموت في العشرين
الذي وضع  الفيلم  السودان، وهو   )Die at 20
مخرجه أمجد أبو العالء كواحد من أهم المخرجين 

الواعدين في أفريقيا.
ويطرح الفيلم سيطرة فكرة الموت على إحدى 
القرى شبه المعزولة في السودان وسلطة علماء 

الدين القوية عليها، وسطوة العادات والتقاليد في 
تشكيل طبيعة البشر في تلك القرية، وعلى النقيض 
نرى الطبيعة الساحرة، فيصبح البطل مزمل هو 
النموذج الذي يسير على النقيضين والذي يخاف 
من أن تنتهي حياته بعد نبوءة وفاته في العشرين 

من العمر، ورغبته القوية في الحياة.
يشارك في بطولة الفيلم إسالم مبارك، ومصطفى 
شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطالل عفيفي، 

ومحمود السراج  وبونا خالد.

معاناة اجتماعية
الفيلم  يقدم  اجتماعي  رومانسي  قالب  في   
 ،)When We’re Born( ”المصري “لما بنتولد

المعاناة االجتماعية لـ3 شخصيات مختلفة.
الفيلم للمخرج تامر عزت وتأليف نادين شمس 
وبطولة محمد حاتم، وسلمى حسن، وعمرو عابد، 
وابتهال الصريطي، وأمير عيد، وإنتاج معتز عبد 

الوهاب.
ال يمكن تصنيف الفيلم بأنه األفضل في مناقشة 

قضايا اجتماعية مهمة، لكن على الرغم من ذلك، 
ونظرا للظروف التي واجهها العالم والمعايير التي 
تشترط عرض الفيلم تجاريا في دار عرض، وعدم 
تضمين األفالم التي عرضت على منصات ضمن 
االختيار، أصبح “لما بنتولد” هو الخيار األفضل 
خاصة مع تدني المستوى الفني لألفالم األخرى.

سيدة البحر
 كما يشارك فيلم المخرجة السعودية شهد أمين 
“سيدة البحر” )Scales( الذي يرصد معاناة المرأة 
التي تعيش في قرية صغيرة،  من خالل “حياة” 
حيث يطلب من كل أسرة أن تقدم لمخلوقات البحر 
ابنتهم، ليقوم رجال القرية بصيد مخلوقات البحر 
وأكلها، وقد حرصت المخرجة على عرض الفيلم 
باألبيض واألسود إليصال رسالة عن معاناة المرأة.
يقام الحفل المقبل لتوزيع جوائز “األوسكار” 
هذا العام بمدينة لوس أنجلوس في 25 أبريل/

نيسان بدال من الموعد المعتاد في فبراير/شباط، 
بسبب تأثير فيروس كورونا على صناعة السينما. 

)الجزيرة(

توج المركز السينمائي المغربي، 
الكبرى  بالجائزة  االثنين،  أمــس 
للمهرجان الدولي الهندي »ديوراما 
أفضل  تقديم  فئة  عن  بازار«  فيلم 

مواقع للتصوير.
والثالث  الثاني  المركزان  وعاد 
ــــدورة الــثــانــيــة، التي  فــي هــذه ال
نظمت افتراضيا، على التوالي إلى 
)إسبانيا(  اإلسباني  الفيلم  لجنة 

و«غوجارات للسياحة« )الهند(.
مدير  سلط  المناسبة،  وبــهــذه 
المركز السينمائي المغربي، السيد 
صارم الفاسي الفهري، الضوء على 
وجهة  بها  تتميز  التي  المؤهالت 
عالمي،  تصوير  كموقع  المغرب، 
وكذا الفرص الكبيرة التي تتيحها 
المملكة على مستوى إنتاج األعمال 

السينمائية الكبرى.
التحتية  البنيات    وعالوة على 
ومناظر  الــعــالــيــة  الــجــودة  ذات 
التصوير المتنوعة التي تتوفر عليها 
المملكة، أبرز السيد الفاسي الفهري 
الخبرة المشهود بها لصانعي األفالم 
تسهيالت  إلى  باإلضافة  المغاربة، 
في  المتوفرة  واإلنــتــاج  التصوير 

مجال الفن السابع.
  وفي فئة أفضل فيلم طويل دولي، 
حاز فيلم »ميستيك شرين مايدن« 
للمخرج الياباني تاكيشي سون على 
الجائزة الكبرى، فيما ذهبت جائزة 
فيلم  ــى  إل وثائقي  شــريــط  أفــضــل 
للمخرجة   »Tickets, Please«

الفرنسية، أستريد سيرافيني.

  وأما جائزة أفضل فيلم قصير 
 Today You,« شريط  فحازها 
للمخرج   »Tomorrow Me
األمريكي كريستوفر نيل، فيما فاز 
البنغالي-الهندي  الطويل  الفيلم 
الــهــنــدي  لــلــمــخــرج   »Parcel«
إندراسيس أشاريا بجائزة الجمهور.
 وعالوة على عرض عدد قياسي 
تمثل  فيلما   200 بلغ  ــالم  األف من 
هــذه  تــمــيــزت  ــدا،  ــل ب نــحــو ستين 
الدورة بتنظيم 131 مائدة مستديرة 
وجلسات تفاعلية شارك فيها ممثلون 
ومخرجون هنود وأجانب، فضال عن 
بجوائز  الفائزين  من  ثلة  مشاركة 

»أوسكار« و«بافتا«.
كونال  المهرجان،  مدير  وقــال   
سريفاستافا، في تصريح للصحافة، 
»بفضل هذا المهرجان، نطمح إلى 
السينما  صناعة  محترفي  ــط  رب
المحتوى  وبــائــعــي  والممثلين 
ووكاالت السياحة عبر العالم أجمع«. 
أيضا  يتعلق  األمر  أن  وأوضح   
مجال  في  مجددة  مفاهيم  بتقديم 
عدة  تنظيم  جانب  إلــى  السينما، 
صناعة  طـــرق  ــاول  ــن ــت ت لـــقـــاءات 
الموسيقى  وإنتاج  الفيديو  مقاطع 

السينمائية وتأليفها.
  وتميزت هذه الــدورة، التي تم 
تنظيمها من 18 دجنبر المنصرم إلى 
فاتح يناير الجاري، بمشاركة شركات 
واللجان  األفـــالم  وإنــتــاج  تــوزيــع 
السينمائية ومكاتب السياحة التي 

تمثل حوالي عشرين دولة.

تتويج المركز ال�شينمائي المغربي 
في المهرجان الدولي الهندي 

»ديوراما فيلم بازار«

ت�شعة  اأفلم عربية تدخل المناف�شة على جوائز مر�شحة للأو�شكار



الوداد يتأهل وهذا ما 
صرح به مدربه فوزي بنزرتي

أوضح فوزي البنزرتي مدرب الوداد بعد 
نهاية المباراة التي جمعت فريقه بالملعب 
المالي برسم إياب الدور التمهيدي الثاني 
لعصبة  ال��م��ج��م��وع��ات  ل����دوري  ال��م��ؤه��ل 
األبطال األفريقية أن كان متخوفا قبل المباراة 
أرضية  شهدتها  التي  الكارثية  الحالة  من 
بسبب  بالبيضاء،  الخامس   محمد  مركب 
تهاطل  أمطار الخير خاصة لما الحظ الطريقة 
التي أقصي بها الرجاء الرياضي،معبرا عن 
أسفه لخروج الفريق األخضر من المنافسة.
بالتأهل  سعادته  ع��ن  ال��م��درب  وأع���رب 

وتسجيل ثالث أهداف .
فريقه ضيع عدة  أن  البنزرتي  كما صرح 
بفضل  الهدف  تحقق  ذلك  رغم  لكن  أهداف 
التزام الالعبين بالخطة التي سطرت،حيث 
الطويلة  التمريرات  على  اعتمدنا،يقول، 
التي تتجاوز وسط الميدان حتى ال نسقط 

في أخطاء .
المالي  الملعب  اعترف مدرب  من جانبه، 
له  كبير  فريق  أمام  اللقاء خاصة  بصعوبة 
صيت افريقيا و دوليا، مضيفا أن حالة الملعب 
لم تساعد على تطوير طريقة اللعب لكن رغم 
ذلك فالالعبون  قدموا ما كان باستطاعتهم  
وسنعمل على تدارك األخطاء في القادم من 

المنافسات.
لإلشارة فالوداد الرياضي حقق انتصارا 
بينا على حساب ضيفه الملعب المالي مساء 
المؤهل  الدور  إياب  برسم  األخير  األربعاء 
لدوري المجموعات لعصبة  األبطال األفريقية  
أهداف  ثالث  تسجيل  في  نجح  أن  بعد  و 
الليبي  الالعب  أيوب و  الكعبي  بواسطة 

الدولي الليفي.
سعيد العلوي

عبداللطيف نوصير:

أهنئ العبي الوداد 
والطاقم التقني..لقد قدموا 

مباراة كبيرة
نوه الالعب عبد اللطيف نوصير في اتصال 
هاتفي أجرته معه جريدة االتحاد االشتراكي، 
التي جمعت  المباراة  بما قدمه زمالؤه في 
المالي.  األربعاء،بالملعب  أمس  الوداد،أول 
عن  فترة  منذ  يغيب  ال��ذي  نوصير  وق��ال 
الرسمية ويواصل خوضه  الوداد  مباريات 
لكل الحصص التدريبية مع الفريق، أن الوداد 
عازم هذه السنة على التألق في عصبة أبطال 
افريقيا وله كل المؤهالت للتنافس على اللقب، 
مؤكدا أن الفريق يتوفر على طاقم تقني جيد، 

والعبين بمؤهالت عالية.

ذات  ومباراة  كبيرا  أداء  البيضاوي  الوداد  فريق  قدم 
مستوى تقني وفني عالي أعاد للمتتبعين صور الفريق قبل 
ثالث سنوات خاصة في 2017 حيث كان يحقق النتائج 
اإليجابية ويقدم أحسن العروض. أول أمس األربعاء، تفوق 
الوداد على ضيفه الملعب المالي وسجل ثالثة أهداف جميلة 
كانت كافية لتمنحه بطاقة المرور لدور المجموعات التي 
تجرى مراسيم قرعتها يومه الجمعة بمقر الكنفيديرالية 

االفريقية لكرة القدم.
 تأهل الوداد كان مستحقا ومروره لدور المجموعات من 
مسابقة دوري أبطال إفريقيا جاء ليؤكد حضوره االفريقي 
المتميز إذ هي سادس مرة على التوالي يصل فيها الوداد 
لدور المجموعات في هذه المسابقة.وبهده الثالثية التي 

سجل منها أيوب الكعبي هدفا وتكلف زميله الالفي بالهدفين 
اآلخرين،عوض الوداد خسارته في مباراة الذهاب بهدف 
دون رد وانتزع بطاقة التأهل في مباراة شهدت قرارات 

تحكيمية غير منصفة للفريق البيضاوي.
في كأس الكنفيدرالية اإلفريقية لكرة القدم، ،نال حامل 
قبل  ما  لدور  التأهل  بطاقة  بركان   نهضة  اللقب،فريق 
المجموعات ، بعد فوزه في مباراة إياب الدور التمهيدي 
الثاني على فريق تفرغ زينة الموريتاني بهدفين دون رد، 

مساء أول أمس األربعاء ببركان.
وبرز خالل المباراة محسن ياجور الذي سجل الهدفين، 
الشوط  م��ن  د30  عند  ج��زاء  ضربة  طريق  ع��ن  األول 
األول،والثاني عندما تالعب بالحارس ليسجل في الوقت 
بدل ضائع من المباراة.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين 

قد انتهت قبل أسبوعين بموريتانيا بالتعادل السلبي.
البيضاوي  االتحاد  فريق  أحرز  المسابقة،  نفس  في 
الطاس األربعاء نفسه، و في إنجاز غير مسبوق لفريق 

الحي المحمدي،بطاقة التأهل إلى دور ما قبل المجموعات 
وذلك بعد عودته بتعادل ثمين هدف لمثله من البنين، أمام 

مضيفه إيساي البينيني.
البينيني سباقا للتسجيل عند منتصف  الفريق  وكان 
هدف  البيضاوي  الفريق  يدرك  أن  قبل  الثاني،  الشوط 
التعادل عند الدقيقة األخيرة من المباراة بواسطة العبه 

محسن البرجة.
كان قد فاز ذهابا قبل أسبوعين  وكان فريق “الطاس” 
بالمركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء بأربعة 

أهداف دون رد.
ويعتبر تأهل االتحاد البيضاوي إنجازا كبيرا لفريق 
يدخل المنافسات االفريقية ألول مرة في مساره، أضف 
إلى أنه يمارس في الدرجة الثانية من البطولة االحترافية 
والتي يعاني فيها نتيجة سلسلة نتائجه السلبية والتي 

جعلته يقبع في الصف األخير بالترتيب العام للبطولة.

عزيز بلبودالي

الـريـــاضي
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الخربة نفعت الفريق الربكاين  

الوداد باألداء والنتيجة،بركان بالخبرة 
والطاس يصنع اإلنجاز

عقد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية 
األربعاء  أمس  أول  القدم،  لكرة  المغربية 
أوش��ن  الوطني،  التقني  المدير  بمعية 
روبرتس، اجتماعا تقنيا مع مدربي واألطر 
التقنية للمنتخبات الوطنية الذكورية لفئات 
أقل من 15، 17 و20 سنة وكذا المنتخبات 
النسوية لفئتي أقل من 17 و20 سنة. وقد 

مركب  احتضنه  الذي  االجتماع  خالل  تم 
بالمعمورة،  القدم  لكرة  السادس  محمد 
تقديم البرنامج الخاص باألسابيع المقبلة 
لكل هذه المنتخبات بما في ذلك تجمعاتها 
المبرمجة  ال��ودي��ة  واللقاءات  اإلع��دادي��ة 

استعدادا لالستحقاقات المقبلة.
لكرة  الوطني  المنتخب  ويخوض  هذا 

ما  المتراوحة  الفترة  في  النسوية  القدم 
بين 10 و15 يناير 2021 تجمعا إعداديا 
بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.
الوطني  المنتخب  العبات  وستخضع 
الطبية  للفحوصات  النسوية  القدم  لكرة 
الخاصة بفيروس كورونا المستجد حسب 
لدن  من  المعتمد  الصحي  البروتوكول 

الهيئات المختصة. في نفس اإلطار،وبدوره، 
يخوض المنتخب الوطني ألقل من 17 سنة 
تداريبه بمركب محمد السادس لكرة القدم 

بالمعمورة.
وستمتد تداريب المنتخب الوطني ألقل 
 ،2021 يناير   14 غاية  إلى  سنة   17 من 
أمام  وديتين  مقابلتين  خاللها  سيخوض 

يناير  و13   09 يومي  السنغال  منتخب 
بمركب محمد السادس لكرة القدم.

قد  الوطنية  العناصر  أن  بالذكر  جدير 
الخاصة  الطبية  للفحوصات  خضعت 
ال��م��س��ت��ج��د حسب  ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا 
لدن  من  المعتمد  الصحي  البروتوكول 

السلطات الصحية.

إجتماع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة مع المنتخبات الوطنية للفئات الصغرى 

تأهل األندية المغربية في المسابقات االفريقية

الطاس يخلق املفاجأة 

الوداد امتع وأقنع وتأهل
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لقطة اليوم

فوز  في  مذهال  أداء  ميسي  ليونيل  قدم 
برشلونة 2-3 على مضيفه أتليتيك بيلباو 
الدرجة  دوري  في  الثالث  للمركز  والتقدم 
أمس  أول  الــقــدم  لكرة  اإلسباني  األولـــى 

األربعاء.
للمدرب  األولــى  المباراة  أتليتيك  وبــدأ 
بأفضل طريقة ممكنة  مارسيلينيو  الجديد 
عندما استلم المهاجم إيناكي وليامز تمريرة 
منخفضة وانطلق نحو المرمى مراوغا أحد 

الالعبين ليهز الشباك بعد ثالث دقائق.لكن 
برشلونة رد سريعا بهدف مذهل إذ مرر ميسي 
كرة رائعة لزميله فرينكي دي يونغ الذي حول 
تمريرة مباشرة إلى بيدري البالغ عمره 18 

عاما ليدرك التعادل.
وتعاون ميسي وبيدري ليمنحا برشلونة 
التقدم حيث استلم الالعب الشاب تمريرة 
القدم  بكعب  يعيدها  أن  قبل  ميسي  من 
الذي سددها منخفضة  لالعب األرجنتيني 

في المرمى في الدقيقة 38.
وأضاف ميسي هدفا آخر في الدقيقة 62 
أن  قبل  الثالثية  إلكمال  فرص  عدة  وأهدر 
يقلص إيكر مونياين الفارق لصاحب األرض 

في آخر دقيقة.
األول  انتصاره  ليحقق  برشلونة  وصمد 
في أربع زيارات إلى بيلياو بعدما فشل في 
هز الشباك في آخر ثالث مباريات في سان 

ماميس.

مي�شي يتاألق في فوز رائع لبر�شلونة في بيلباو

كأس  نهائي  سيتي  مانشستر  بلغ 
القدم  لكرة  االنجليزية  األندية  رابطة 
للمرة الرابعة على التوالي بعد أن هز 
جون ستونز وفرناندينيو الشباك بعد 
بيب  المدرب  فريق  ليقودا  االستراحة 
جوارديوال للفوز -2صفر على مانشستر 
يونايتد أول أمس األربعاء، في الدور 

نصف النهائي في أولد ترافورد.
توتنهام  مــع  ســيــتــي  وسيلتقي 
جوزيه  ــمــدرب  ال بقيادة  هوتسبير 
النهائي في ويمبلي في  مورينيو في 
25 أبريل حيث سيسعى للقبه الرابع 

على التوالي..
وفي بداية مثيرة للمباراة ألغى الحكم 
هدفين للفريقين بسبب التسلل إذ وضع 
الحكم  لينقذه  مرماه  في  كرة  ستونز 
جندوجان  إيلكاي  هز  فيما  المساعد 
الشباك بتسديدة منخفضة بعد تمريرة 
فيل فودين لكنه عانى من المصير ذاته.

القائم  في  بروين  دي  كيفن  وســدد 
قبل أن يهز فودن الشباك أيضا لسيتي 
لكن الحكم ألغى الهدف مجددا بداعي 

التسلل.
سيتي  وكــان  مثيرة  بداية  وكانت 
ندا  كان  يونايتد  لكن  األفضل  الطرف 
قويا حيث سعى للثأر من الخسارة في 
العام الماضي أمام جاره في الدور ذاته.

وتقدم سيتي بعد مرور خمس دقائق 
من الشوط الثاني عندما أرسل فودين 
ركلة حرة داخل منطقة الجزاء حولها 

ستونز في الشباك.
وأبعد دين هندرسون حارس يونايتد 
تسديدة رياض محرز إلى فوق العارضة.

المباراة  نتيجة  فرناندينيو  وحسم 
قبل سبع دقائق من النهاية بتسديدة 
مباشرة بعد إبعاد سيء من آرون وان-

بيساكا مدافع يونايتد.
وهذه هي الخسارة الرابعة ليونايتد 

أربع  آخر  في  النهائي  قبل  الدور  في 
أولي  المدرب  ليظل  للكأس  بطوالت 
جونار سولشار يبحث عن لقبه األول 

منذ توليه تدريب الفريق.
وقال المدرب النرويجي »نحن نقترب. 
هذه أفضل نسخة من يونايتد عما حدث 

قبل عام في الدور قبل النهائي.
»المشكلة ليست نفسية ففي بعض 
األحيان تواجه أندية قوية في الدور قبل 
النهائي. سيتي على األرجح هو أفضل 
فريق في إنجلترا في الوقت الحالي«.

وقال جوارديوال مدرب سيتي »الفريق 
جاهز وقدم أداء رائعا. تراجعنا قليال 
اإلرهــاق...  بسبب  الثاني  الشوط  في 
العقلية  هذه  الفريق  يملك  عندما  لكن 
فهو قادر على تقديم أداء مذهل. هذه 
ليست دوري أبطال أوروبا  )البطولة( 
لكن بلوغ النهائي للمرة الرابعة على 

التوالي أمر يعجبني«.

�شيتي يهزم يونايتد بهدفين ويبلغ نهائي كاأ�س الرابطة

ع.س.ن /056/ إد

ع.س.ن /061/ إد

ع.س.ن /057/ إد

تحدثت وسائل إعالم إسبانية عن احتمالية تأجيل مواجهة أوساسونا وضيفه ريال 
مدريد، يوم غد السبت ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري 

اإلسباني.
وأوضحت التقارير أنه هناك قلقا بشأن إمكانية إقامة المباراة في موعدها بسبب 

توقعات خبراء األرصاد الجوية بتساقط الثلوج يومي الجمعة والسبت.
وأكدت أن المسؤولين في أوساسونا يرون بالفعل أنه سيكون هناك صعوبة في إقامة 
المباراة إذا سقطت الثلوج بالصورة المتوقعة ،لكنهم لن يسيروا خلف التوقعات حتى 

ال يتفاجأون بإقامة اللقاء في موعده.
وأفادت بأنه على الرغم من وجود أجهزة ومعدات لديها القدرة على القيام بكل ما 
هو ممكن من أجل إقامة المباراة في موعدها إال أن مسؤولي أوساسونا واثقون من 

صعوبة ذلك إذا صدقت توقعات خبراء األرصاد. 

الهولندي فينالدوم يرف�س تجديد عقده مع ليفربول

كشفت شبكة »سكاي سبورتس« أن محادثات تجديد 
العقد بين الالعب الهولندي جورجينيو فينالدوم وناديه 

ليفربول قد وصلت إلى طريق مسدود.
وأوضحت الشبكة أن إدارة النادي اإلنجليزي قدمت 
بالفعل عرضا بالتجديد لمدة طويلة األمد، لكن فينالدوم 

لم يوافق عليه.
قدمه  الذي  العرض  أن  ذاتها  المصادر  وأضافت 
ليفربول لفينالدوم بشأن تجديد عقده ال يرتقي لمستوى 

طموحات متوسط الميدان الهولندي.
و أبرزت أن فينالدوم يريد أن يحصل على راتب مماثل 
لالعبين الذين يتفاضون رواتب مرتفعة في ليفربول، 

أمثال محمد صالح وساديو ماني. 

مباراة ريال مدريد 
و اأو�شا�شونا مهددة 

بالتاأجيل ب�شبب �شوء 
الأحوال الجوية
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در��سة �أمريكية تك�سف �سر 
طول �لعمر.. 85 و�أكرث

صحيفة  نشرتها  جديدة  أمريكية  دراسة  كشفت 
»إكسبريس« Express أن املتفائلني من املرجح أن يعيشوا 
الحياة.  في  أكثر سلبية  نهج  لديهم  الذين  أولئك  أطول من 
أكثر  هم  اإليجابيني  األشخاص  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 

عرضة للعيش حتى سن 85 أو أكثر.
وتوصل الخبراء إلى هذا االستنتاج باستخدام مجموعتني 
مختلفة  لدراسات  ُجّندوا  الذين  األشخاص،  من  موجودتني 
تضمنت 70,000 امرأة في دراسة صحة املمرضات، و1500 

رجل في دراسة صحة املحاربني القدامى.
وُقّيمت مستويات تفاؤلهم، باإلضافة إلى صحتهم العامة، 
باإلضافة  الغذائية،  والوجبات  التمارين  أيضا عن  وُسئلوا 

إلى مقدار التدخني وشرب الكحول.
ووجدت الدراسة أنه في املتوسط، تمتع الرجال والنساء 
وكانوا   ،15% إلى   11% بنسبة  أطول  بعمر  تفاؤال،  األكثر 
أكثر عرضة للعيش حتى 85 عاما مقارنة باملجموعة األقل 

تفاؤال.
 فيما كشف موقع Mayo Clini عن آثار التفكير اإليجابي 

والتفاؤل على الصحة العامة فيما يلي:
• إطالة العمر االفتراضي.

• انخفاض معدالت االكتئاب.
• مقاومة أكبر لنزالت البرد.

• تحسني الصحة النفسية والجسدية.
• تحسني صحة القلب واألوعية الدموية وتقليل مخاطر 

الوفاة من أمراض القلب واألوعية الدموية.
وأوقات  املصاعب  أثناء  التأقلم  في  أفضل  مهارات   •

التوتر.

�إيطايل 
ي�سجل 

بعد�سته 
بر�ءة 

�لأطفال من 
زو�يا خمتلفة 
فى �لعامل.. 

يسافر املصور اإليطالي 
ماسيمو بيتي، حول العالم 

اللتقاط الصور ألشخاص 
من أبعد زوايا في العالم 

ويحكي كل منهم قصة عن 
حياتهم. قام بيتي بعمل 

مجموعة صور ألطفال من 
مناطق مختلفة في العالم، 

تجمعهم فعال املالمح 
الطفولية البريئة رغم 

 اختالف الثقافات واللغة.
استكشف بيتي دوالاً من 

روسيا، والنرويج، والهند، 
إلى بابوا غينيا الجديدة، 

وإثيوبيا، وماليزيا، 
وفانواتو وغيرها الكثير، 

وعثر على هذه الوجوه 
التي ال ُتنسى. ومنها هاته 

الصورة التي أخذت من 
جنوب السودان.. 
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جيف بيزو�س يقدم �أ�سخم 
هدية يف 2020

العالم  في  رجل  أغنى  قدم 
جيف بيزوس، مؤسس شركة 
في  هدية  أضخم  ”أمازون“، 
بقيمة  وكانت   ،2020 العام 
10 مليارات دوالر، وهي أكبر 
العام  في  خيرية  مساهمة 

املاضي.
القائمة  في  ذلك  جاء 
التبرعات  ألهم  السنوية 
The Chronicle of Philanth� موقع عن   الصادرة 
ropy، إذ استخدم بيزوس املساهمة إلطالق ”صندوق 

بيزوس إيرث“.
الربحية  غير  املنظمات  يدعم  الذي  الصندوق،  ودفع 
 16 إلى  دوالر  مليون   790 املناخ،  أزمة  في  املتورطة 

مجموعة حتى اآلن، وفقا للصحيفة.
العام  في  الكبرى  العشرة  التبرعات  إجمالي  وكان 
2011، حتى مع زيادة ثروات  عام  منذ  األدنى  املاضي 
األوراق  سوق  في  كبير  بشكل  املليارديرات  من  العديد 
وجه  على  التكنولوجيا  أسهم  قفزت  حيث  املالية 

الخصوص العام املاضي.
ووفقا مليول ”األمريكيني اليساريني من أجل العدالة 
 18 الـ  من  فإنه  السياسة،  دراسات  ومعهد  الضريبية“ 
من مارس حتى الـ 7 من ديسمبر 2020، ارتفعت ثروة 
 184 إلى  دوالر  مليار   113 من   ،63% بنسبة  بيزوس 
مليار دوالر، بحسب ما أوردته وكالة ”أسوشيتد برس“.

�أغنية موؤلفها لن يخطر على 
بالك.. لي�س من �لب�سر!

الناجح  صدرت أغنية جديدة من عرض »هاميلتون« 
األغنية  هذه  كلمات  تكتب  لم  لكن  »برودواي«،  في 
بتأليفها  قام  وإنما  ميراندا،  مانويل  لني  بواسطة 
برنامج للذكاء االصطناعي، وفقا ملا نشرته »ديلي ميل« 

البريطانية.
واستخدم الطالب الجامعي إيليس فيس، الذي يدرس 
ا  نموذجاً بكاليفورنيا،  تشابمان  في جامعة  أفالم  إنتاج 
ا على إنتاج محتوى مكتوب من أوامر  للتعلم اآللي قادراً
بسيطة، يطلق عليه اسم Calamity AI. وجرى تغذية 
برنامج الذكاء االصطناعي بـ 45 تيرابايت من البيانات 

النصية ثم أدخل الطالب فيس جملة واحدة فقط.
قام الذكاء االصطناعي بتأليف أغنية كاملة من أربع 
الجوقة وربط لشخصيات من  مقاطع مع مداخالت من 

القصة األصلية.
املحاولة  تكن  لم  لكن 
ناجحة بشكل تام، حيث وقع 
االصطناعي  الذكاء  برنامج 
بعض  إقحام  مثل  أخطاء  في 
نص  إلى  الغريبة  الجمل 
األغنية من بينها أن هيالري 

كلينتون عشيقته الجديدة.

هذه ف�سيلة �لدم �أقل قدرة على مو�جهة كورونا

لي�س 2020.. هذ� �لعام كان �لأتع�س بتاريخ �لب�سرية
بها  عاش  سنة  كأسوأ   536 عام  التاريخ  دّون 
أمثال  من  املؤرخني،  من  عدد  صّنف  حيث  البشر 
الوسطى  العصور  شؤون  في  املختص  املؤرخ 
 )Michael McCormick( ماكورميك  مايكل 
األمريكية،  »ساينس«  ملجلة  سابق  تصريح  في 
من  كبير  عدد  لتراكم  عام  باألسوأ  العام  هذا 
البيزنطي  املؤرخ  والكوارث. وعلى حسب  األزمات 
Procopius of Cae�( القيسراني  بروكوبيوس 
أفريقيا  وشمال  أوروبا  مناطق  عاشت   ،)sarea
عام  وقع  على   536 سنة  خالل  آسيا  من  وأجزاء 
لتغطي  الضباب  من  موجة  حلت  حيث  بال شمس 
السماء وتحجب الشمس عن العالم. وعلى حسب 
الشمس  بدت  القيسراني،  بروكوبيوس  وصف 

كالقمر فأضاءت بشكل خافت لفترة وجيزة يوميا، 
لم تكد تتعدى الثالث ساعات، قبل أن يغرق العالم 
مريعا حسب  املظهر  بدى  وقد  الدامس  الظالم  في 
أشبه  األمر  كان  حيث  البيزنطي  املؤرخ  وصف 

بكسوف للشمس استمر حوالي 18 شهرا.
هذا  سبب  املعاصرة  املصادر  حددت  ذلك،  إلى 
الضباب الكثيف، أو الغبار الكثيف حسب مصادر 
مؤرخي شمال إفريقيا خالل تلك الفترة، حيث أكدت 
أبحاث أجريت بالسنوات الفارطة عن حدوث ثوران 
535 و536  بركاني هائل بآيسالندا ما بني عامي 
أدى لقذف كميات كبيرة من الحمم واستقرار نسبة 
هامة من ثنائي أكسيد الكبريت بالجو. وفي الصني، 
عن   )Nan Shi( حّدثت مجلدات التاريخ نان شي

536 فأكدت على غياب الشمس بالعديد من  العام 
املناطق وتساقط أجسام صفراء غريبة من السماء. 
الحرارة  تراجعا في درجات  الصينيون  كما سّجل 
وتساقطا للثلوج خالل الفترة الصيفية أدى إلفساد 
املحاصيل وأسفر عن مجاعة قتلت عددا كبيرا من 
 )Qingzhou( تشينغتشو  فبمنطقة  الصينيني 

توفي ما بني 70 و80 باملئة من السكان جوعا.
ولم تقتصر املجاعة على الصني فقط. فقد عانت 
ندرة  من  وإفريقيا  بآسيا  عدة  ومناطق  أوروبا 
املوارد الغذائية وهو ما أجبر كثيرين على الهجرة، 
الغذاء.  عن  بحثا  اإلسكندنافية،  باملناطق  خاصة 
خاصة  الغذائية،  املحاصيل  احتاجت  فللنمو، 
الحبوب، لكميات وافرة من أشعة الشمس. وبسبب 
بما  الحرارة  درجات  وتراجع  العنصر  هذا  غياب 
الفالحون  يتمكن  لم  بالعالم،  درجات  و3   2 بني 
على  منهم  كثير  بذلك  ليجبر  األراضي  زراعة  من 
الرحيل. وقد بلغت مآسي العام 536 جنوب القارة 
األمريكية. فخالل تلك الفترة، تحّدث املؤرخون عن 
معاناة شعب حضارة موتشي )Moche(، الواقعة 
بالشمال الشرقي للبيرو حاليا، من ويالت التقلبات 
املناخية. فعلى مدار سنني اعتمد هذا الشعب على 
الصيد البحري وأنشأوا نظام رّي لسقي ما كانوا 
حضارة  واجهت   ،536 العام  وأثناء  يزرعونه. 
أفسدت  حيث  كثيرين  لوفاة  أدت  مجاعة  موتشي 
عمليات  وجعلت  املحاصيل  املناخية  التقلبات 
الصيد صعبة بسبب األمواج وانعدام الرؤية وقّلة 

األسماك.

كبير  كورونا بشكل  انتشار فيروس  ظل  في 
يمتلك  الذي  الشخص  أصبح  العالم،  مختلف  في 
القادر على مواجهة  مناعة و فصيلة دم قوية هو 
الفيروس.. ، وكشف العلماء عن فصيلة الدم التي 
لخطر  عرضة  أكثر  باعتبارهم  حاملوها  يتميز 
اإلصابة باألمراض املعدية، وذلك بسبب قلة إنتاج 

بروتني )اإلنترفيرون( املقاوم للفيروسات.
مختلفة  بحثية  دراسات  بحسب  العلماء،  وقال 
في نفس املجال، إن فصيلة الدم تحدد كيفية قدرة 
)اإلنترفيرون(  بروتني  إنتاج  على  اإلنسان  جسم 
ارتباطااً  ترتبط  والتي  الفيروسية،  العدوى  أثناء 
مباشرااً بالجهاز املناعي وفق ترجمة موقع )العني 

اإلخبارية(.
استجابة  أقوى  أن  التحليل  نتائج  وأظهرت 
تظهر بواسطة فصيلة الدم )АВ(، إذ وصل إنتاج 
إلى  في أجسام هؤالء األشخاص،  اإلنترفيرون (   (

. ) % 92(
وجاءت فصيلة الدم  )А( ضمن قائمة الدراسة 
والتي  للفيروسات،  مضاد  إنتاج  على  قدرة  كأقل 

وصلت إلى )60(%. 
تفرزه  بروتينا  بكونه  )اإلنترفيرون(  ويعرف 
داخلها، مما  الفيروس  تكاثر  يمنع  الجسم،  خاليا 
إلى  خلية  من  الفيروسية  العدوى  انتشار  يقلل 

من  للوقاية  جدااً  مهم  هو  لهذا  الجسم،  في  أخرى 
الفيروسات.

الذين  أولئك  أن  كشفت  أخرى  دراسة  وكانت 
أو   �B أو   �A أو   �O( سلبية  دم  فصيلة  لديهم 
 21% هم، في املتوسط، أقل عرضة بنسبة   )�AB
لإلصابة بالفيروس مقارنة باألشخاص ذوي النوع 

اإليجابي.

أقل  السلبي  الدم  أو   O النوع  ذوو  واألفراد 
بنسبة  الوفاة  أو  حادة  بأعراض  لإلصابة  عرضة 

%13 و%19 على التوالي.
وتقول الدراسة إن حوالي واحد من كل ثمانية 
أشخاص )%13( ممن يحملون O�، هم أقل عرضة 
لإلصابة بالعدوى بنسبة %26 و%28 أقل عرضة 

لإلصابة بأعراض حادة أو الوفاة.

10�أ�سماء تن�سّم �إلى قائمة 
»�أجمل ن�ساء �لعام 2021«

لوائح  بتحضير  املتخصص  »وندرليست«،  موقع  أطلق 
 .2021 العام  نساء  بأجمل  خاصة  قائمة  مختلفة،  مجاالت  في 
ولكنها  املظهر  بحسن  تكتفي  ال  املختارة  األسماء  أن  واملالحظ 
منها  يجعل  مما  واإلقدام  واالجتهاد،  بالشغف،  أيضااً  تتمتع 
وأحالمها.  ذاتها  تحقيق  إلى  تسعى  امرأة  لكل  إلهام  مصدر 
الوقت  في  وملهمات  نساء جميالت   10 على  يلي  فيما  تعّرفوا 

نفسه.
 32 العمر  من  هي نجمة بريطانّية تبلغ  إميليا كالرك:   � 10
 .»2021 نساء  »أجمل  قائمة  في  العاشرة  املرتبة  وتحتّل  عامااً 
ّققت شهرتها من خالل مسلس »لعبة العروش« كما أنها معروفة 
بأعمالها اإلنسانّية خاصة في مجال دعم املمرضات في بريطانيا.
9 �  لني يون: احتّلت املرتبة التاسعة في قائمة »أجمل نساء 
شاركت  التي  الصينّيات  املمثالت  أشهر  إحدى  وهي   ،»2021

بمجموعة من األفالم التي حققت نجاحااً كبيرااً حول العالم.
22عامااً  اإلسترالية  املمثلة  تبلغ هذه  النغفورد:  كاثرين   �  8
في  الثامنة  املرتبة  تحقق  أن  استطاعت  وهي  فقط،  العمر  من 
في  واجهت صعوبة  بداياتها،  في  نساء2021«.  »أجمل  قائمة 
االنضمام إلى أكثر من مدرسة تمثيل ولكنها لم تيأس وثابرت 
في هذا املجال حتى وجدت من يقتنع بموهبتها ويعطيها فرصة 

تحقيق حلمها فكانت على موعد مع النجاح والشهرة.
العالم  »ملكة جمال  لقب  هي صاحبة  بريانكا شوبرا:    �  7
ناجحة  كممثلة  نفسها  تثبت  أن  استطاعت  وقد   »2000 للعام 
وحصلت على عدة جوائز في هذا املجال. ُتعتبر بريانكا اليوم 
أول  كانت  كما  شعبّية  وأكثرهن  الهندّيات  النجمات  أشهر  من 
ممثلة جنوب آسيوّية شاركت في املسلسالت األميركية محققةاً 
حضورااً الفتااً في هذا املجال. وهي حصلت على املرتبة السابعة 

في قائمة »أجمل نساء العام 2021«.
 6 �  نانا ايم جني آه: ُتعرف باسمها الصغير نانا وهي عضو 
في إحدى أشهر فرق الغناء الكورّية كما أنها ممثلة ناجحة، وقد 
سبق أن برز اسمها في لوائح أجمل نساء العالم لعامي 2019 
و2020 وتحتل املرتبة السادسة في قائمة »أجمل نساء 2021«.
السينما  في  أجرااً  األعلى  املمثلة  هي  بادوكون:  دبيكا    �  5
وإحدى  الهندّيات  املمثالت  أنجح  من  وُتعتبر  البوليوودّية، 
إلى  باإلضافة  العالم.  حول  والجمال  املوضة  أيقونات  أبرز 
الكتابة  مجال  في  محاوالت  لها  كان  التمثيل  مجال  في  عملها 
في  لتشارك  شهرتها  أّهلتها  وقد  الهندّية  الصحف  إحدى  في 
 Vogueو ،Tissot :حمالت ترويجّية للعديد من السلع لعالمات
وسواها.   ،Pepsiو  ،Nescafeو  ،Maybellineو  ،Eyewear

حققت دبيكا املرتبة الخامسة في قائمة »أجمل نساء 2021«.
املرتبة  الكوبّية  املمثلة  هذه  احتّلت  آرماس:  دي  آنا    �  4
بعدة  شاركت  وقد   »2021 نساء  »أجمل  قائمة  في  الرابعة 
أعمال في السينما الهوليوودية، وُتعرف بجمالها ذات الجذور 

اإلسبانّية التي تعود إلى جّديها.
3 �  سيلينا غوميز: تحّولت سيلينا من إحدى نجمات ديزني 
العالم. وهي صاحبة االسم  املغنيات في  إلى واحدة من أشهر 
األكثر متابعةاً على موقع إنستغرام وقد حصلت خالل مسيرتها 
بنشاطاتها  معروفة  أنها  كما  الجوائز  عشرات  على  املهنّية 
اإلجتماعّية واإلنسانّية املتنّوعة. احتّلت سيلينا املرتبة الثالثة 

في قائمة »أجمل نساء 2021«.
2 �  ليزا سوبيرانو: احتّلت هذه املمثلة األميركية ذات األصول 
هي   .»2021 نساء  »أجمل  قائمة  في  الثانية  املرتبة  الفلبينية 
من  العديد  في  شاركت  وقد  العالم،  نجمات  أجمل  إحدى 
املسلسالت واألفالم األميركّية وظهرت على أغلفة أشهر املجالت 

العاملّية.
من  27 عامااً  التركية  النجمة  تبلغ هذه  أرتشل:  هانده    �  1
أنها  كما  والتمثيل،  األزياء  مجال عرض  في  عملت  وقد  العمر، 
موهوبة في مجال تصميم األزياء. حققت هانده نجاحات كبيرة 
قائمة  في  األولى  املرتبة  احتّلت  العالم، وهي  بلدها وحول  في 

»أجمل نساء 2021«.
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