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يعيش الوسط اإلعالمي والسياسي، الشعبي والرسمي، في المغرب، 
الملك  عن  الجزائرية  الشروق  قناة  بثته  فيديو  بعد  حقيقيًا،  غليانًا 
محمد السادس. واعتبر كل الطيف المغربي ذلك مّسًا جارحًا برمز من 
رموز السيادة الوطنية، ممثاًل في شخص الملك، يرتبط في المشترك 
الجماعي بالهوية السياسية والدينية والتاريخية للمغاربة، باعتبار 
الدين والتاريخ والدستور دوائر إنتاج الشرعية السياسية في البالد. 
وقد قدمت القناة، في برنامٍج للدمى، شخصية ملك المغرب، بصورة 
مسيئة إلى المغاربة وإلى ملك المغاربة. واعتبر كثيرون األمر تعبيرًا 
عن أزمة قيم لديها، ولدى القائمين عليها، ودوسًا ألخالقيات الصحافة 
في ما يتعلق باالحترام الواجب لرئيس دولة، جارة وشقيقة، ما زالت 

العالقات بينها وبين الجزائر قائمة.
الدولة  المغاربة، وهم يعلمون أن  وتضاعف الشعور بالعداء، لدى 
على  عندما حّرمت  الجزائري،  الشأن  في  تدخل  أي  رفضت  المغربية 
نفسها التعبير عن أي موقف، مهما كان متوازنًا، مما يجري في الجوار، 
سواء إّبان الصراع على والية جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
أو عند اشتداد الحراك الشعبي سنة كاملة في مواجهة غير مسبوقة 
في الجزائر الخارجة من عشرية سوداء، وعشرينية للتضميد الصعب. 
وقد بلغ الحرص المغربي درجة عالية من الحصافة، عندما ُأقيل رئيس 
نقابة أرباب العمل، وهي نقابة قوية ووحيدة في المغرب، وكان سابقًا 
وزيرًا للخارجية، صالح الدين مزوار، على إثر تصريح له يمّس بالوضع 

الداخلي الجزائري، على الرغم من طابعه التحليلي.
الجيش  تدخل  الجزائري، عندما  الطرف  من  التوتر  وارتفعت حدة 
المغرب  بين  الحدودية  المنطقة  الكركرات، على  المغربي، في منطقة 
وموريتانيا، لتأمين المعبر للتجارة الدولية وإعادة األمر إلى نصابه، 
ووقفت الجزائر، بكل ثقلها، إلى جانب جبهة البوليساريو االنفصالية، 
ثم ازداد االحتقان مع اعتراف الواليات المتحدة بمغربية الصحراء. 
وخرجت أصوات الجزائر، مأذونة وغير مأذونة، في قناة الشروق نفسها، 
وفي منابر أخرى، تعلن "تهديد األمن القومي الجزائري"، و"الجيش 
الجزائري كأكبر قوة في منطقة شمال أفريقيا ودول الساحل"، وعن 
تلميحاٍت أخرى تخص قدرته على دخول التراب المغربي والوصول 
إلى الرباط، غزوًا في عشر ساعات فقط... إلخ، ما ُعدَّ "دونكيشوتيات" 
غير مبّررة، وال معقولة، في زمن البحث عن استقرار في منطقة البحر 
المتوسط وشمال أفريقيا. وارتفع االحتقان درجة إضافية مع انعقاد 
مؤتمر االتحاد األفريقي يومي 6 و7 فبراير الحالي، وكان متوقعًا أن 
يحصل فيه حصد مكاسب لفائدة جبهة االنفصاليين، وعزل المغرب في 
المنظمة التي عاد إليها قبل أربع سنوات. وكان أن القضية الوطنية 
للمغاربة، أي أقاليم الجنوب، لم تذكر بتاتًا في كل فقرات هذا المؤتمر، 
كذلك فإن القيادة عادت إلى بالد صديقة للمغرب، الكونغو الديمقراطية، 
وكذلك عودة أحد أصدقاء المغرب إلى رئاسة مفوضية االتحاد األفريقي، 
موسى محمد فقي، الذي تلقى رسالة تهنئة من الملك محمد السادس، 
إلى  باإلضافة  المغربية،  األوساط  في  دالالتها وشروحاتها  لها  كانت 
في  والسلم  األمن  لمجلس  شرقي  إسماعيل  الجزائري  رئاسة  انتهاء 
القيام  دون  َيحول  كان  أنه  دومًا  المغرب  اعتبره  الذي  وهو  االتحاد، 
بدور إيجابي، أو على األقل محايد، في إدارة هذه اللجنة المؤسساتية 

الهامة في منظومة القرار داخل االتحاد األفريقي.
مثالب  يعّدد  بوريطة،  ناصر  المغربي،  الخارجية  وزير  خرج  وقد 
الدبلوماسية الجزائرية ضد المغرب، ومنها تفرغ الجزائر التام، صحافة 
ودبلوماسية وعسكرًا، ضد الجار الغربي، بجعلها القضية الصحراوية 
قضيتها الوطنية األولى، في تناقض واضح مع القول بالحياد في صراع 
ال يد لها فيه! وقد تابع الجميع الكّم الذي تخّصصه الوكالة الرسمية 
للجزائر من أخبار، كلها سلبية وعدائية للمغرب، إذ ال يخلو أي يوم 
من قصاصات تعطي الكلمة لمن تعتبرهم معارضين للنظام المغربي، 
أو تروج كل مناشير االنفصاليين، بما فيها األخبار عن حروب ضروس 
في الصحراء ال يعلم بها أحد وال تراه أي وكالة، ال بالعين المجّردة وال 

بعيون الفضاء الدولية!
وقد ترك ذلك كله الردود المغربية في حدود بعض األعمدة، أو المقاالت، 
التي ترّد على الهجوم بالتزام التفريق بين ثوابت الجزائر ومتغيرات 
أن  أراد  "الشروق"  برنامج  في  الجزائري،  الهجوم  أن  غير  نظامها، 
يسبب ألمًا كبيرًا للمغاربة، عندما سخر من طقوس البيعة في البالد، 
ثم من النزاع حول الصحراء المغربية، وأيضًا من اليهود المغاربة، 
وسّفه السلوكات المغربية وإمارة المؤمنين، بدون أدنى توقير واجب. 
وللتذكير، كان القضاء المغربي قد أدان صحافيًا مغربيًا تجاوز حدود 
النقد في حق الرئيس المطاح، عبد العزيز بوتفليقة، وُأدين بحكم نافذ، 
ولم يتضامن معه أحد في سياق االحترام الواجب لرئيس دولة، جعلت 

الجيواسراتيجيا منها دولة بعيدة عن الحب المتبادل.
أمام الهجوم السافر، ارتفعت األصوات في المغرب بالتنديد، مع الدعوة 
الملحة، سواء الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة في المغرب، 
وهي مؤسسة دستورية، أو الجمعيات المهنية ألرباب الصحف، من 
قبيل الفيدرالية المغربية والجمعية الوطنية، أو من النقابة الوطنية 
التي تضّم الصحافيات والصحافيين، بضبط النفس وعدم الرد بالمثل، 
والتمسك بالروح المغاربية. كذلك دعت البيانات الصادرة عنها العقالء في 
اإلعالم الجزائري إلى لعب دورهم في إدانة هذا المنحى التخريبي، وعزل 
السلوكات المهينة التي تسّب المستقبل، كما تسّب الماضي والحاضر.

يعرف المخطئون من الجزائريين، أكثر من غيرهم، أن الثالثية المقّدسة 
والملكية.  الوطنية  والوحدة  اإلسالمي  الدين  على  تقوم  في جوارهم 
وهم بسلوٍك كهذا كانوا يدركون أنهم يوّجهون السهام إلى مستلزمات 
السيادة ومقوماتها، ونية اإلساءة باأللم واضحة، فهل هناك من يعمل، 
بالفعل، على تقويض أية حظوظ، مهما صغرت، في حصول تفاهم ما، 

أو على األقل الحفاظ على "السالم المسلح" بين البلدين؟
المستقبل جدير بأن يجيب.

عن العربي اجلديد

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

من يدفع نحو 
المواجهة 

بين المغرب 
والجزائر؟

حول  جلسة  ف��ي  المشاركون  أجمع 
التحوالت  األمنية:  »التحديات  موضوع 
واالحتياجات« في إطار المؤتمر الدولي 
السنوي حول »مكافحة التطرف العنيف: 
استجابات جديدة لتحديات جديدة«، الذي 
بالرباط،  الثاني  لليوم  أشغاله  تواصلت 
اإلرهابية  التهديدات  امتدادات  أن  على 
على  دقيقة  مراقبة  فرض  تستلزم  باتت 
يستخدمه  ال��ذي  السيبراني  الفضاء 

اإلرهابيون في الدعاية واالستقطاب.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الحق باسو، 
أجل  من  السياسات  بمركز  أول  باحث 
الجنوب الجديد، في مداخلة له، أن الفضاء 
السيبراني ومواقع التواصل االجتماعي 
باتا يشكالن مالذا ألصحاب الفكر اإلرهابي 
لبث الدعاية لفكرهم المتطرف والستقطاب 

األتباع.
وسجل باسو أن البروباغاندا تنمو في 
عز األزمات، وأن أصحاب الفكر المتطرف 
اغتنموا الظرفية الدولية المتسمة بتفشي 

جائحة كوفيد19- وفترة الحجر الصحي 
لها تأثير على نفسية األفراد،  التي كان 

لتكثيف خطاباتهم المتطرفة.
الفكر  أصحاب  أن  إلى  الباحث  ولفت 
اإلرهابي يعتمدون في سرديات االستقطاب 
على تمرير مبادئ ودغمائيات بناء على 
يخدم  تأويال  الدينية  النصوص  تأويل 
توجهاتهم وإيديولوجياتهم، والتهوين من 
الهزائم ومحاولة الظهور بمظهر المنتصر 

حتى عند تكبد هزائم وخسائر.
بنريضا،  العزيز  عبد  قال  جهته،  من 
حول  البحث  فريق  في  مشارك  باحث 
القاضي  بجامعة  واألمن  االستراتيجية 
عياض، إنه رغم عدم وجود توافق على 
السيبراني،  التهديد  خطورة  تصنيف 
إذ  فعليا،  واقعا  بات  التهديد  هذا  فإن 
يلجأ اإلرهابيون إلى الفضاء السيبراني 
سردياتهم  وتمرير  التواصل  أج��ل  من 
أجل  من  وأيضا  بها،  اإلقناع  ومحاولة 
من  واالستفادة  واالستقطاب،  التمويل 

خدمات عناصر خارجية مثل )الهاكرز(، 
ومحاولة الحصول على أسلحة من خالل 

هذا الفضاء.
وخلص بنريضا إلى التأكيد على أن هذا 
التهديد يستلزم التأهب والوقاية بتدابير 

فعلية واستباقية.
أما رئيس معهد الشرق األوسط للسياسة 
واالقتصاد برومانيا، فالفيو كابا ماريا، 
فالحظ أن اإلرهابيين وجدوا في الجائحة 
وسردياتهم  دعايتهم  لتوسيع  فرصة 
ما  وهو  السيبراني،  الفضاء  باستغالل 
الفضاء  هذا  مراقبة  رأي��ه،  في  يفرض، 

وتطويق تنامي الخطاب اإلرهابي.
التهديدات  أن  م��اري��ا  ك��اب��ا  واعتبر 
البعد  إل��ى  الحاجة  أب��رزت  المستجدة 
إقامة  عبر  لها  التصدي  في  اإلقليمي 
السياق  هذا  في  مسجال  مثمر،  تعاون 
ريادة المغرب إقليميا في مجال مكافحة 

هذه اآلفة العالمية.

يف املؤمتر الدولي حول« مكافحة التطرف العنيف» الذي احتضنته الرباط

الب�سيج يدعو اإلى مقاربة اأمنية اإقليمية تعمل على توحيد الجهود 

المالكي: ي�ستقبل الممثل المقيم 
ل�سندوق الأمم المتحدة لل�سكان بالمغرب 

اإيويال   تطمح   لبث   نفحة   حياة   جديدة   في   منظمة   التجارة   العالمية
بعث   جاللة   الملك   محمد   السادس   برقية   تهنئة   إلى   نغوزي   أوكونجو-إيوياال،   وذلك  

 بمناسبة   تعيينها   مديرة   عامة   لمنظمة   التجارة   العالمية . 
مما   جاء   في   برقية   جاللته "  يطيب   لي،   بمناسبة   تعيينكن   مديرة   عامة   لمنظمة  
 التجارة   العالمية   أن   أتوجه   إليكن   بأحر   التهاني   على   الثقة   التي   حظيتن   بها  
 من   لدن   الدول   األعضاء،   تقديرا   منها   لما   أبنتن   عنه   من   حنكة   تدبيرية   وكفاءة  
 مهنية   عالية   في   مختلف   المناصب   السامية   التي   أنيطت   بكن   سواء   في  
 بلدكن،   جمهورية   نيجيريا   الفدرالية   الشقيقة،   أو   على   المستوى   الدولي ."    

وأضاف   جاللته "  كما   أود   أن   أعرب   لكن   عن   متمنياتي   الصادقة   بكامل   النجاح   والتوفيق  
 في   قيادتكن   لهذه   المنظمة   الدولية   الهامة،   واثقا   أنكن   ستتمكن،   بفضل   خبرتكن   وكفاءتكن  
 العملية   المشهود   لكن   بها،   من   إعطاء   دفعة   قوية   لعملها   واإلسهام   في   تحقيق   أهدافها ." 

كما   أكد   جاللة   الملك   للنغوزي   أوكونجو-إيوياال   دعم   المملكة   المغربية   الموصول  
 لمختلف   البرامج   والمبادرات   البناءة   التي   تعتمدها   منظمة   التجارة   العالمية   لبلوغ  
 التنمية   الشاملة   والمستدامة   في   العالم   عموما،   وفي   إفريقيا   على   وجه   خاص،   ال  

 سيما   في   هذه   الظرفية   الصعبة   الناجمة   عن   تفشي   جائحة   كوفيد   -19
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   تلقت   تهنئة   جاللة   امللك   بانتخابها   مديرة   عامة   كأول   إفريقية   يف   املنصب
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يوم  النواب،  مجلس  رئيس  املالكي  الحبيب  استقبل 
 Luis Mora بمقراملجلس،   2021 فبراير   17 األربعاء 

املمثل املقيم لصندوق األمم املتحدة للسكان باملغرب.
بعالقات   Luis Mora أشاد  اللقاء،  هذا  مستهل  في 
األمم  مع صندوق  املغرب  تجمع  التي  التاريخية  التعاون 
البلدان  إلى أن اململكة تعتبر من  املتحدة للسكان، مشيرا 
تدبير  مجال  في  العربي  العالم  مستوى  على  الرائدة 
بلور  عربي  بلد  أول  »وهو  بالسكان،  املرتبطة  القضايا 
خطة في هذا الصدد في عهد املغفور له جاللة امللك الحسن 

الثاني«، ومشيدا بتطور اململكة املغربية في هذا املجال. 

للسكان  املتحدة  األمم  لصندوق  املقيم  املمثل  وأبرز 
باملغرب أهمية بناء عالقات تعاون وشراكة بني الصندوق 
أهداف  تحقيق  في  يساهم  بما  التشريعية  واملؤسسة 
للتعاطي  السبل  أفضل  عن  والبحث  املستدامة،  التنمية 
مع ظواهر سكانية جديدة وتغيرات تشهدها بنية األسرة 

واملجتمع املغربي في السنوات األخيرة.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب حرص املجلس على 
تعزيز عالقات التعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان، 
السكانية  والقضايا  املشاريع  من  لعدد  مواكبته  مثمنا 
بداية  منذ  اهتم  املغرب  أن  إلى  ولفت  املغربية.  باململكة 

تحظى  والتي  السكان،  بقضايا  املاضي  القرن  ستينيات 
التحوالت  سرعة  مسجال  حيوي،  مجتمعي  بنقاش  دائما 
التي تميز املرحلة الراهنة على كافة األصعدة االقتصادية 

والثقافية واالجتماعية واألسرية.
في  هامة  خطوات  خطا  املغرب  أن  املالكي  وأوضح 
مجال تحسني املؤشرات االقتصادية واالجتماعية ببالدنا، 
األوضاع  تعكس  الشفافية  على  مبنية  مقاربة  اعتمد  وقد 
على  يتوفر  املغرب  أن  على  مشددا  للساكنة،  الحقيقية 
االزدهار  مسار  في  التقدم  من  تمكنه  التي  املؤهالت  كافة 

والتنمية.

املالكي ي�ستقبل املمثل املقيم ل�سندوق الأمم املتحدة لل�سكان باملغرب

ت�سميم اإعداد الرتاب و�س�ؤال احلكامة املجالية بجهة الدار البي�ساء - �سطات
جماهري: التصميم الجهوي إلعداد التراب مناسبة لنقاش هادئ ومتزن ينطلق من الجهات نحو المركز .. ويخطط لربع قرن قادم!

الرهان  سطات،   - البيضاء  الدار  جهة  داخل 
التراب،  إلعداد  الجهوي  التصميم  على  كبير 
لتحديد  أداة فضلى  اململكة  ليمنح كبرى جهات 
التهيئة  مجال  في  االستراتيجية  اختياراتها 
الجهوية، بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والترابية .
فتحقيق تنمية منسجمة ومستدامة ودامجة، 
يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة لجهة تعاني العديد 
األقاليم  بني  املجالية  والفوارق  االختالالت  من 
داخل  حتى  بل  الجهة،  لهذه  املكونة  والعماالت 
الوحدات الترابية ذاتها، وهو ما يجعل التسريع 
ملحا  أمرا  جهوي،  ترابي  بتصميم  بالخروج 
وضروريا لتنزيل أهداف أي مخطط تنموي على 

مستوى جهة الدار البيضاء- سطات .
التـراب  إلعـداد  الجهـوي  التصميـم  ويعـد 
منظـور  بلـورة  مـن  تمكـن  مرجعيـة  وثيقـة 
للتهيئـة املجاليـة وتحديـد توجهاتهـا عـلى مـدى 
25 سـنة علـى صعيـد الجهـة، كمـا يضـع إطـارا 
واملنسـجمة  املسـتدامة  الجهويـة  للتنميـة  عامـا 
ومقترحـات  والقرويـة،  الحضريـة  باملجـاالت 

مشـاريع ترابيـة ومهيكلـة.
الدولـة  إلى تنسـيق تدخالت كل مـن  ويرمـي 
الخـواص،  واملسـتثمرين  الترابيـة  والجماعـات 
في  االستـراتيجية  اختياراتهـم  ومواكبـة 
القيــام  خـالل  مـن  والتهيئـة،  التنميـة  مجـال 
وفــق  إعــداده،  أثنــاء  واســعة  باستشــارة 
التــراب  إلعــداد  العامــة  السياســة  توجهــات 
مـع  انسـجام  وفي  الوطنـي،  املسـتوى  عـلى 
االستـراتيجيات والبرامـج القطاعيـة العموميـة 
والتصاميـم القطاعيـة املنجـزة علـى الصعيـدين 

الجهـوي والوطنـي.
التنمية  ويشكل التصميم إلى جانب برنامج 
الجهوية أداتان للتخطيط الجهوي على املديني 
املتوسط والبعيد، يتم إعدادهما بتشاور مع كافة 

الفاعلني املعنيني بهما.
الترابي،  املستوى  على  االلتقائية  ولضمان 
ومتجانسة  متناسقة  تنموية  رؤية  وبلورة 

عمل  برنامج  عبر  تجسيدها  يتم  واستشرافية 
الدار  جهة  مجلس  عهد  جهويا،  عليه  متوافق 
بمهمة  الدراسات  مكاتب  ألحد  البيضاء-سطات 
القيام بالدراسة املناسبة من خالل القيام بعمل 
املتدخلني  مختلف  مع  والتنسيق  تشخيصي 
يحظى  التراب  إلعداد  جهوي  بتصميم  للخروج 
بموافقة كل األطراف املعنية من مجالس منتخبة 

وقطاعات وزارية ومجتمع مدني.
كافة  تمكني  املذكورة  الدراسة  وتتوخى 
حول  مشتركة  رؤية  من  الجهويني  الفاعلني 
وتحديد  الجهة،  تعرفها  التي  التحديات 
االختيارات االستراتيجية وفق مقاربة تشاركية، 

وكذا آليات التنزيل، إلى جانب تحديد املجاالت 
للمشاريع  حاضنة  ستكون  التي  األساسية 
توقعي  برنامج  وضع  مع  للجهة،  املهيكلة 
املدى  على  والجهة  الدولة  لتدخالت  وواقعي 

املتوسط في ما يتعلق بالتجهيزات األساسية.
وستتيح الدراسة،أيضا، وضع ميثاق جهوي 
األولوية  ذات  البرامج  يهم  والتنمية،  للتهيئة 
املؤسساتي  املستوى  على  إنجازها  وكيفية 
في  املحليني  الفاعلني  تدخل  وتدعيم  واملالي، 
عملية إنجاز املشاريع املبرمجة من خالل التعاقد 

بني الدولة والجهة.
مدة  لها  حددت  التي  الدراسة،  هذه  وتتوزع 

هي  مراحل،  أربع  على  شهرا،   12 في  إنجاز 
املرحلة التمهيدية وتتضمن التقرير التأسيسي، 
االستراتيجي  الترابي  التشخيص  ومرحلة 
التنموية  الرؤية  مرحلة  ثم  واالستشرافي، 
املشاريع،  ومجاالت  االستراتيجية  والتوجهات 
وأخيرا مرحلة مشروع التصميم الجهوي إلعداد 

التراب وكيفيات تنفيذه. 
التشاورية  الورشات  مرحلة  الجهة  وأنهت 
من  األولى  املرحلة  إعداد  تهم  التي  األولية 
حيث  االستراتيجي،  الترابي  التشخيص 
األولية  النتائج  تقديم  من  الورشات  هذه  مكنت 
املحددة  املواضيع  تهم  التي  للتشخيص، 

واملصادق عليها في التقرير التأسيسي.
الحضرية  التنمية  املواضيع  تلك  وشملت 
والبنيات  والتراث،  والثقافة  والقروية، 
الوسط  ودراسة  األساسية،  والتجهيزات 
الطبيعي والبيئة، والتنمية البشرية والتشغيل 
املجالية،  والفوارق  والفقر  املهني،  والتكوين 
االقتصادي  والنشاط  الترابية  والتنافسية 
واالستراتيجية  الرقمي،  وتنمية  واالستثمار 

املتروبولية، والجانب املؤسساتي.
الخروج  إذن،  الدراسة،  هذه  من  فالغرض 
الدار  جهة  تــراب  إلعــداد  متكاملــة  بخطة 
أي  سنة،   25 على  تمتد  -سطات،  البيضاء 
ترشــيد  غايتها  للمستقبل،  استشــرافية  خطة 
اســتغالل املجــال بكل موارده املتاحــة الطبيعية 
والبشرية، وإعادة التــوازن للشــبكة الحضريــة، 
الفجوات  من  والتقليص  التمدن،  إيقاع  وضبط 
مع  والقروية،  الحضرية  األوساط  بني  القائمة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  املؤهالت  تثمني 
بهذه  والتكنولوجيــة  والبيئيــة  والحضارية 

الجهة.
واملرحلة  التتشخيصية،  املرحلة  هذه  وبعد 
إنجاز  خاللها  وتم  سبقتها،  التي  التمهيدية 
الدراسة،  مجال  يحدد  الذي  التأسيسي  التقرير 
التي سيجري  واملنهجية  واملخرجات  واألهداف 
اعتمادها، ينتظر أن يتم عرض نتائج وخالصات 
املرحلة األولى على أنظار املجلس، قبل االنتقال 
التنموية  بالرؤية  الخاصة  املوالية  املرحلة  إلى 

والتوجهات االستراتيجية ومجاالت املشاريع.
وبهذا الخصوص، أوضح نائب رئيس الجهة 
عبد الحميد جماهري أن" إعداد تصميم للتهيئة 
الترابية الجهوية قلب »اتجاه التفاعل، فعوض 
اتجاه من األعلى إلى األسفل، أصبح من األسفل 
هادئ  لنقاش  مناسبة  بذلك  وهو  األعلى،  إلى 
املعطيات  تنطلق  لكي  متسرع،  وغير  ومتزن 
الكبرى  إشكالياتها  تحدد  التي  الجهات  من 

وأولوياتها نحو املركز".
وأضاف جماهري، في تصريح لوكالة املغرب 

العربي لألنباء، أنه في إعداد هذا التصميم »ال 
املحصورة  القطاعية  بالتوجهات  االكتفاء  يمكن 
على  يجب  بالعكس  بل  أهلها،  انشغاالت  في 
نقاشات  من  تمتح  أن  الوزارية  القطاعات 

الجهوية املوجودة.
جهة  أن  من  االنطالق  برأيه،  يتعني،  وعليه، 
البيضاء  والدار  عامة،  -سطات  البيضاء  الدار 
خاصة، لها من املؤهالت املتروبولتية/الحضرية 

ما يجعلها تفكر كذلك .
التي  األولويات  حصر  يمكن  أنه  إلى  وأشار 
وضعها املخطط للتنمية الجهوية في أربع، يهم 
هيكلة  والتنقل،  بالنقل  الخاص  األول  املحور 
التنقل في الجهة كلها، كخارطة موحدة متناغمة 
التعمير  يسمى  ما  في  بهوامشه،  املركز  تربط 
استجابات  على  فقط  يقتصر  وال  املستدام، 
االجتماعية  املعضلة  هذه  فرضتها  استعجالية 
املخططات  هذه  أن  الحظ«  أنه  غير  تلك،  أو 
أن  باعتبار  تحترم  ال  فهي  إن وجدت  العمرانية 

الواقع يفيض عليها.
تعتبر  إذ  التشغيل،  كذلك  تشمل  أنها  وتابع 
ومع  واألنشطة،  للمهن  مشتال  البيضاء  الدار 
مقاوالتها،  من  العديد  إفالس  تعرف  فهي  ذلك 
واألبناك،  املالية  أي  فيها  الثالث  القطب  ويمثل 
إضافة  املتروبولية،  بالوظائف  عالقة  له  ما  كل 
إلى محور العالم القروي الذي يحتل حيزا هاما 
للجهة، سكانيا وجغرافيا،  املجالي  االمتداد  من 
فكان من الضروري مناقشة كيفية استفادته من 
من  بد  ال  وعليه  املتروبولي،  الفضاء  امتيازات 
وهنا  والحضري،  القروي  بني  العالقة  تنظيم 
تأتي أهمية األقطاب املهيكلة أو املراكز الصاعدة.
املتروبوليتية،  الحكامة  يخص  ما  وفي 
ما  سيما  وال  الحكامة،  هذه  أن  على  شدد 
االدارية/ )الهيكلة  اإلداري  باملخطط  يتعلق 

ال يمكن اعتماد نموذج واحد لها  األوركانيكرام( 
في كل الجهات، متسائال »إن كان ال بد منها في 
والجماعات،  والواليات  الجهات  أدوار  تحديد 

فهل تصلح الهيكلة نفسها في كل جهة ؟«.

فاجعة طنجة.. قا�سي التحقيق يقرر 
اإيداع مالك وحدة الن�سيج ال�سجن يف 

 انتظار ا�ستكمال اإجراءات التحقيق
أن  بطنجة  االبتدائية  املحكمة  لدى  امللك  وكيل  أعلن 
الصناعية  الوحدة  مالك  إيداع  قرر  التحقيق  قاضي 
الضحايا  من  مجموعة  وفاة  شهدت  التي  للنسيج، 
انتظار استكمال  الجاري، السجن في  8 فبراير  بتاريخ 
لدى  امللك  لوكيل  بالغ  وأوضح  التحقيق.  إجراءات 
األبحاث  إثر  »على  أنه  بطنجة،  االبتدائية  املحكمة 
للكشف عن ظروف وفاة  العامة  النيابة  بها  أمرت  التي 
مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 
بمطالبة  العامة  النيابة  تقدمت   ،2021 فبراير   08
بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة املذكورة وكل 
من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل 
تتعلق  ومخالفات  العمدية  غير  والجروح  الخطأ  القتل 
بمدونة الشغل«. وأضاف البالغ أن »قاضي التحقيق قرر 
بعد استنطاق املعني باألمر ابتدائيا إيداعه السجن في 

انتظار استكمال إجراءات التحقيق«.

»يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«.
صدق اهلل العظيم

عبد اهلل الطهطاوي حفيد العالمة 
ب��سعيب الطهطاوي في ذمة اهلل

هلل  عفو  إلى  انتقل 
السيد  هلل  برحمة  املشمول 
الفاضل عبد هلل الطهطاوي، 
فبراير   16 الثالثاء  يوم 
2021  املوافق ل رابع رجب 
1442 على إثر وعكة صحية 
مصحات  بإحدى  مفاجئة 
ووري  البيضاء،  الدار 
بوزيد  سيدي  بمقبرة  الثرى 

بالجديدة.
تتقدم  الجلل  واملصاب  األليمة  املناسبة  وبهذه 
السيدة عائشة شهبي باسم جميع أفراد عائلة فيكري 
والدته  إلى  املواساة  وأصدق  التعازي  ببالغ  ملعاشي 
الحاجة السعدية بوملحة، وأبنائه سمحمد وإلهام وإلى 
أخيه تاج الدين وأخواته الحاجة فوزية، ليلى ونادية، 
وأعمامه عبد هلل، مصطفى وعبد الكريم ، وأحفاده سليم 
الطهطاوي،  عائلة  أفراد  كل  وإلى  وعلي  ريان   ، آدم   ،
راجني  ونزيه  فارس  ،أيت  فتحي  لقطيب،   ، بوملحة 
وللمرحوم  السلوان  وحسن  الصبر  جميل  جميعا  لهم 

الرحمة واملغفرة.

والدة الأخ احميدة النحا�س في ذمة اهلل
املناضل  النحاس  األخ احميدة  إثر وفاة والدة  على 
بفاس  اإلقليمية  الكتابة  تتقدم  والفيدرالي،  االتحادي 
بصادق  االتحاديني،  واملناضالت  املناضلني  باسم 
عبارات العزاء واملواساة لألخ احميدة النحاس وإخوته 
و ذويه، راجية أن يشمل هلل الفقيدة بالرحمة والغفران 

وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا اليه راجعون

امل�سادقة على ا�ستثمارات تف�ق 11 مليار درهم خللق 10 اآلف من�سب �سغل  

 في المؤتمر الدولي  حول »مكافحة التطرف العنيف« الذي احتضنته الرباط

الب�سيج يدع� اإلى مقاربة اأمنية اإقليمية تعمل على ت�حيد اجله�د

n االتحاد االشتراكي
صادقت لجنة االستثمارات املجتمعة يوم 
األربعاء برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين 
اتفاقية ومالحق  34 مشروع  العثماني على 
 3  500 اتفاقيات استثمار من شأنها توفير 
5 منصب شغل  منصب شغل مباشر و819 

غير مباشر. 
ويبلغ الغالف اإلجمالي لهذه االستثمارات 
11.3 مليار درهم، ستقوم الدولة والخواص 
أي  املبلغ  هذا  ثلثي  من  أزيد  بضخ  املغاربة 
 7.45 إلى  يصل  تمويل  عبر  املائة  في   66
رأس  ذات  املشاريع  لفائدة  درهم،  مليار 
املشاريع  غالبية  تشكل  والتي  الوطني  املال 
معظمها  يصب  والتي  تنفيذها  املزمع 
في  إنجازها  املزمع  الكبرى  املشاريع  في 
قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي 

والسياحة والترفيه.

أما الغالف االستثماري املتبقي فمن املقرر 
ملياري  بني  يتوزع  أني  للجنة،  بالغ  حسب 
الفرنسية  املغربية  الشراكة  إطار  في  درهم 
مليار  و1.44  املائة  في   17 تفوق    بنسبة 
اإلمارات  دولة  ستمولها  كاستثمارات  درهم 
العربية املتحدة أي بما نسبته 13 في املائة، 
تمثل  التي  االسبانية  باالستثمارات  متبوعة 
في   1 2 في املائة وأخيرا الصني والهند ب 

املائة لكل منهما.
وتتوزع االستثمارات التي تمت املصادقة 
عليها ما بني قطاع السياحة والترفيه الذي 
يبلغ  باستثمارات  األولى  املرتبة  في  جاء 
حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 في 
متبوعا  إنجازها،  املزمع  املشاريع  من  املائة 
املرتبة  في  التحتية  والبنيات  النقل  بقطاع 
الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، 

بنسبة تناهز 22 في املائة. 
بينما جاء قطاع التربية والتعليم العالي 
2.27 مليار  الثالثة بما مجموعه  في املرتبة 

مجموع  من  املائة  في   20 بنسبة  درهم، 
قطاع  واحتل  إنجازها  املزمع  االستثمارات 
الطاقات املتجددة وتحلية مياه البحر املرتبة 
بنسبة  درهم،  ملياري  مجموعه  بما  الرابعة 
الصناعي  القطاع  حل  بينما  املائة  في   18
 1.25 مجموعه  بما  الخامسة  املرتبة  في 
مليار درهم، بنسبة 11 في املائة من مجموع 

االستثمارات املبرمجة.
وستمكن االستثمارات املزمع إنجازها في 
1365 منصب  إحداث  من  السياحي  القطاع 
من  املائة  في   39 نسبة  عن  يزيد  بما  شغل، 
إحداثها.  املزمع  الشغل  مناصب  مجموع 
ليحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة، من 
بقطاع  متبوعا  الشغل،  مناصب  خلق  حيث 
مجموعه1  بما  الثانية  املرتبة  فب  الصناعة 
217    منصب شغل، أي بنسبة 35 في املائة.

العالي  والتعليم  التربية  قطاع  يحل  فيما 
في املرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب 
شغل بنسبة تقارب 19 في املائة من مجموع 

مناصب الشغل املزمع إحداثها. 
سطات،  البيضاء  الدار  جهة  واستحوذت 
مجموع  من  األسد  حصة  على  العادة،  كما 
مجموعه  بما  إنجازها  املزمع  االستثمارات 
املائة    في   34 بنسبة  درهم،  مليار   3.84
في  القنيطرة  سال  الرباط  جهة  جاءت  فيما 
مليار     3.39 مجموعه  بما  الثانية  املرتبة 
في  متبوعة  املائة،  في   30 بنسبة    درهم 
الذهب  وادي  الداخلة  بجهة  الثالثة،  املرتبة 
بنسبة  أي  درهم،  ملياري  تبلغ  باستثمارات 
18 في املائة، وفي املرتبة الرابعة حلت جهة 
 942 مجموعه  بما  الحسيمة  تطوان  طنجة 
مليون درهم، من املشاريع املصادق عليها من 

قبل اللجنة.
غير أن جهة الرباط سال القنيطرة جاءت 
في الصدارة من حيث عدد مناصب الشغل، 
مباشر،  شغل  منصب   1  180 مجموعه  بما 
جهة  وتأتي  املائة.  في   34 عن  تزيد  بنسبة 
مجموعه  بما  الثانية  املرتبة  في  الشرق 

املائة من  23 في  796 منصب شغل، بنسبة 
مجموع مناصب الشغل املزمع إحداثها. 

في املرتبة الثالثة تحل جهة الدار البيضاء 
سطات بما مجموعه 791 منصب شغل.

خالل  االستثمارات  لجنة  وقدصادقت 
على  و2019   2015 بني  ما  املمتدة  الفترة 
قدره  اجمالي  بمبلغ  استثمار،  اتفاقية   114
بـ 333,84 مليار درهم، وذلك من أجل إحداث 

39305 مناصب شغل مباشرة.
األرقام  أن  الحكومة  لرئاسة  بالغ  وذكر 
االستثمارات  لجنة  عمل  بحصيلة  املتعلقة 
والتجارة  الصناعة  وزير  بها  تقدم  التي 
أيضا  أظهرت  والرقمي،  األخضر  واالقتصاد 
 43.4 بلغت  االستثمارات  إنجاز  نسبة  أن 
مناصب  إحداث  نسبة  بلغت  فيما  املئة،  في 
الشغل املبرمجة 39.3 في املئة، علما أن هذه 
النسب بلغت على التوالي 96 و 92 في املئة 
املبرمة في سنتي  باالتفاقيات  يتعلق  ما  في 

2015 و2016.

املشاركون في جلسة حول موضوع  أجمع 
واالحتياجات"  التحوالت  األمنية:  "التحديات 
في إطار املؤتمر الدولي السنوي حول "مكافحة 
استجابات جديدة لتحديات  التطرف العنيف: 
الثاني  لليوم  الذي تواصلت أشغاله  جديدة"، 
بالرباط، على أن امتدادات التهديدات اإلرهابية 
باتت تستلزم فرض مراقبة دقيقة على الفضاء 
في  اإلرهابيون  يستخدمه  الذي  السيبراني 

الدعاية واالستقطاب.
باسو،  الحق  عبد  اعتبر  الصدد،  هذا  وفي 
باحث أول بمركز السياسات من أجل الجنوب 
الجديد، في مداخلة له، أن الفضاء السيبراني 
يشكالن  باتا  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
الدعاية  لبث  اإلرهابي  الفكر  ألصحاب  مالذا 

لفكرهم املتطرف والستقطاب األتباع.
وسجل باسو أن البروباغاندا تنمو في عز 
األزمات، وأن أصحاب الفكر املتطرف اغتنموا 
جائحة  بتفشي  املتسمة  الدولية  الظرفية 
كوفيد19- وفترة الحجر الصحي التي كان لها 
لتكثيف خطاباتهم  األفراد،  نفسية  على  تأثير 

املتطرفة.
الفكر  أصحاب  أن  إلى  الباحث  ولفت 
االستقطاب  سرديات  في  يعتمدون  اإلرهابي 
على تمرير مبادئ ودغمائيات بناء على تأويل 
توجهاتهم  يخدم  تأويال  الدينية  النصوص 
الهزائم  من  والتهوين  وإيديولوجياتهم، 
عند  حتى  املنتصر  بمظهر  الظهور  ومحاولة 

تكبد هزائم وخسائر.
من جهته، قال عبد العزيز بنريضا، باحث 
االستراتيجية  حول  البحث  فريق  في  مشارك 
واألمن بجامعة القاضي عياض، إنه رغم عدم 
التهديد  خطورة  تصنيف  على  توافق  وجود 
السيبراني، فإن هذا التهديد بات واقعا فعليا، 
السيبراني  الفضاء  إلى  اإلرهابيون  يلجأ  إذ 
من أجل التواصل وتمرير سردياتهم ومحاولة 
التمويل  أجل  من  وأيضا  بها،  اإلقناع 

عناصر  من خدمات  واالستفادة  واالستقطاب، 
الحصول  ومحاولة  )الهاكرز(،  مثل  خارجية 

على أسلحة من خالل هذا الفضاء.
هذا  أن  على  التأكيد  إلى  بنريضا  وخلص 
بتدابير  والوقاية  التأهب  يستلزم  التهديد 

فعلية واستباقية.
للسياسة  األوسط  الشرق  معهد  رئيس  أما 
ماريا،  كابا  فالفيو  برومانيا،  واالقتصاد 
الجائحة  في  وجدوا  اإلرهابيني  أن  فالحظ 
فرصة لتوسيع دعايتهم وسردياتهم باستغالل 
الفضاء السيبراني، وهو ما يفرض، في رأيه، 
الخطاب  تنامي  وتطويق  الفضاء  هذا  مراقبة 

اإلرهابي.
واعتبر كابا ماريا أن التهديدات املستجدة 
أبرزت الحاجة إلى البعد اإلقليمي في التصدي 
هذا  في  مسجال  مثمر،  تعاون  إقامة  عبر  لها 
السياق ريادة املغرب إقليميا في مجال مكافحة 

هذه اآلفة العاملية.
األوسط  الشرق  معهد  رئيس  وشدد 
ضرورة  على  برومانيا  واالقتصاد  للسياسة 
بلورة مقاربات استباقية بإشراك الفاعلني في 

املجتمع املدني ملواجهة هذه التهديدات.
االستراتيجي  املدير  أبرز  جانبه،  من 
للمشروع األوروبي حول مكافحة اإلرهاب في 
منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط بفرنسا، 
بيير بيلي، التحدي الجسيم الذي ينطوي عليه 
مرتعا  يشكل  بات  الذي  السيبراني  الفضاء 
أهمية  على  مشددا  اإلرهابية،  للدعاية  خصبا 
فعالة  أدوات  واستحداث  القضائي  التعاون 
على الصعيد الدولي ملجابهة ظاهرة اإلرهاب، 
امتداداتها  تحاصر  موحدة  جبهة  وتشكيل 

العابرة للحدود.
العلمي  البحث  تعزيز  إلى  بيلي  ودعا 
والفاعلني  البحوث  مؤسسات  بني  والتعاون 
األطر  ومالءمة  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  في 
التي  املستجدة  التطورات  مع  القانونية 

والتصدي  اإلرهابية،  الظاهرة  تشهدها 
وحجز  مصادرة  عبر  اإلرهاب  لتمويالت 
عائدات غسل األموال والتحويالت املالية، بما 

يكفل إضعاف اإلرهابيني.
األستاذ  أيضا  الجلسة  هذه  في  وشارك 
املري ض،  الليبي رجب ضو خليفة  الجامعي 
اإلرهابية  التهديدات  على  الضوء  سلط  الذي 
املتمثلة  2011، وأسبابها  ليبيا منذ سنة  في 
أساسا في انتشار الفوضى وظهور الجماعات 
اإلرهابية التي استغلت شساعة مساحة البالد 
إلى منطقة  أنشطتها وتوسيع نطاقها  لتنفيذ 

الساحل والصحراء.
السنوي  الدولي  املؤتمر  وتواصلت أشغال 
ينظمه  الذي  العنيف،  التطرف  مكافحة  حول 
والعنف"،  التطرف  حول  املغربي  "املرصد 
السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  مع  بشراكة 
أجل  من  السياسات  ومركز  اإلدماج،  وإعادة 
للعلماء،  املحمدية  والرابطة  الجديد  الجنوب 

حتى يوم  الخميس.
وممارسني  خبراء  بمشاركة  املؤتمر  وتميز 
والتطرف  اإلرهاب  قضايا  في  متدخلني 
)املغرب،  والدول  القارات  العنيف من مختلف 
السنغال،  موريتانيا،  ليبيا،  تونس،  الجزائر، 
بريطانيا،  فرنسا،  إسبانيا،  كينيا،  نيجيريا، 
إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، هنغاريا، الواليات 
املتحدة األمريكية، النمسا، البرتغال، النرويج، 
العربية  اململكة  مصر،  مالطا،  رومانيا، 
إقليمية  ومؤسسات  الفلبني(،  السعودية، 
ودولية في مقدمتها املديرية التنفيذية ملكافحة 

اإلرهاب لألمم املتحدة.
لحالة  بالنظر  املؤتمر،  أشغال  وجرت 
شكل  في  حاليا،  السارية  الصحية  الطوارئ 
في  ومشاركني  متدخلني  بحضور  مزدوج 
لسالمة  الوقائية  الشروط  توفير  مع  الرباط، 
املشاركات واملشاركني، ومداخالت ومشاركات 

عن بعد عبر تقنية )فيديو كونفيرونس(.

مكافحة  بفرقة  اإلقليمي  العميد  أكد 
املركزي  باملكتب  اإلرهاب  ومحاربة  التطرف 
يوم  النيفاوي،  محمد  القضائية،  لألبحاث 
بشكل  انخرط  املغرب  أن  بالرباط،  الثالثاء 
الجريمة  2003 في مواجهة  مباشر منذ سنة 
على  االعتماد  من خالل  وتداعياتها  اإلرهابية 
سياسة استباقية مدعومة بتشريعات قانونية 
موازية أسفرت عن تفكيك عدة خاليا إرهابية 

وإجهاض عدد من العمليات التخريبية.
وأوضح النيفاوي في كلمة له خالل املؤتمر 
تفكيك  في   ،2002 سنة  منذ  أفلح  املغرب  أن 
خلفية  على  إرهابية  خاليا   209 مجموعه  ما 
إيقاف ما يزيد عن 3535 شخصا، وإحباط ما 

يفوق 500 مشروع تخريبي.
وفي هذا الصدد، أكد النيفاوي الذي مث ل 
املكتب املركزي لألبحاث القضائية في الجلسة 
"التهديدات  تناولت  التي  للمؤتمر  األولى 
املغرب  أن  واالحتياجات"،  التحوالت  األمنية: 
يعد رائدا في هذا املجال باعتماده على مقاربة 
وقائية استباقية وشمولية ترتكز على محاربة 
ظاهرة التطرف في مهدها قبل استعصاء ضبط 
تداعياتها الخطيرة على األمن العام، وذلك من 
املتطرفة  الخاليا  نشاط  ورصد  تتبع  خالل 
واإلرهابية واعتقال عناصرها وتقديمهم أمام 
بمختلف  األمنية  املراقبة  وتشديد  العدالة، 
األمنية  املنظومة  وتطوير  الحدودية،  النقاط 
العابرة  اإلرهابية  الجريمة  تطورات  ملواكبة 
التشريعات  من  مجموعة  وإصدار  للحدود، 

الرامية إلى مواكبة مخاطر هذه الظاهرة.
ومن بني اإلجراءات املتخذة من طرف اململكة 
في هذا الصدد، عد د املسؤول تدابير تطوير 
ومنع  الديني  الشأن  تدبير  آليات  ومراجعة 
واألشخاص،  الجماعات  طرف  من  استغالله 
برعاية  األعلى  العلمي  املجلس  دور  وتفعيل 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  املؤمنني  أمير 
أصبحت  التي  الفتوى  وتوحيد  السادس، 

العلمية،  املجالس  اختصاص  من  حصريا 
فضال عن إحداث معهد محمد السادس لتكوين 
األئمة املرشدين واملرشدات، وإحداث مؤسسة 
تعزيز  وكذا  األفارقة،  للعلماء  السادس  محمد 
القوانني الجنائية بشكل يخول اململكة محاربة 

اإلرهاب بشكل مباشر وصريح.
إلى  النيفاوي  لفت  متصل،  سياق  وفي 
يستغل  اإلرهابية  التنظيمات  من  عددا  أن 
الهشة  األمنية  واألوضاع  األزمات  استفحال 
لتنفيذ  بإفريقيا  والصحراء  الساحل  بمنطقة 
بني  من  أنه  مسجال  اإلجرامية،  مخططاته 
التنظيمات اإلرهابية التي انخرطت في تنفيذ 
"داعش"  )الدولة(  لتنظيم  التخريبي  املشروع 
ب)الدولة  يسمى  ما  تنظيم  هناك  باملنطقة 
بزعامة  الكبرى(  الصحراء  في  اإلسالمية 
املزداد  الصحراوي  الوليد  أبو  عدنان  املدعو 
جبهة  عناصر  أحد  وهو  العيون،  بمدينة 

)البوليساريو(.
اإلرهابي  التنظيم  "هذا  إن  قائال  وتابع 
نفذ عدة عمليات إرهابية من سنة 2016 إلى 
غاية مستهل سنة 2020، استهدف من خاللها 
تضم  مشتركة  عسكرية  ودوريات  مواقع 
النيجر  ببلدان  ودوليني  محليني  عسكريني 
وبوركينافاسو ومالي نجم عنها تدمير عدد من 

املواقع وسقوط العديد من القتلى والجرحى.
وفي هذا السياق، دعا ممثل املكتب املركزي 
نهج  إلى  املؤتمر  هذا  في  القضائية  لألبحاث 
توحيد  على  تعمل  إقليمية  أمنية  مقاربة 
اإلرهابية،  التنظيمات  هذه  ملحاربة  الجهود 
بهذه  األسلحة  انتشار  ظل  في  خصوصا 
املنطقة بشكل عشوائي وفي مساحات شاسعة 
غير خاضعة للرقابة، وحصول هذه التنظيمات 
على كميات كبيرة من األسلحة والذخيرة جراء 
تعاملها مع نشطاء الجريمة املنظمة، فضال عن 
دعم صفوفها بمقاتلني ينتمون إلى ما يسمى 

جبهة )البوليساريو( االنفصالية.
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علىهامشاحلراك:الوضعيفاجلزائربعيوناخلبراء…

    أكدت   عاملة   االجتماع   الجزائرية   فاطمة   أوصديق  
 أن   النظام   في   الجزائر،   يخلق   لدى   الجزائريني،  
 من   خالل   اللجوء   إلى   خطاب   املؤامرة   املدبرة   من  
 الخارج،   شعورا   بأنهم   شعب   محاصر،   وهو   يعاني  
 من "  اضطرابات   نفسية   جماعية   توصف   بحمى  

 الحصار ." 
وأوضحت   أستاذة   علم   االجتماع   واألنثروبولوجيا  
 بجامعة   الجزائر   أن   هذه   االستراتيجية،   التي  
 تحيل   في   الوقت   نفسه   على "  الهجمات   السيبرانية  

 والهجمات   اإلرهابية   داخل   حدودنا،   وعلى   الخطر  
 الخارجي،   تخلق   لدى   الجميع   شعورا   بأنهم   شعب  
 محاصر   ال   مالذ   له   سوى   قوى   األمن،   وهو   يعاني   من  
 اضطرابات   نفسية   جماعية   توصف   بحمى   الحصار ." 

ففي   مقال   تحت   عنوان "  الطريق   من   أجل   أمة   حرة"  
 نشرته   جريدة "  ليبرتي   ، " اعتبرت   الباحثة   أن   النظام  
 الجزائري "  ال   يقدم   نفسه،   في   الوقت   الحاضر،   للشعب  
 سوى   من   خالل   قدراته   القمعية   أو   الدفاعية   عبر  
 ترسيخه   لدى   كل   فرد   الشعور   بوجود   خطر   خارجي،  

 وعداء   باقي   العالم   تجاهنا ." 
وسجلت   الباحثة   أن   األمر   يتعلق   بكبح   النقاشات  
 حول   السياسة   الداخلية   في   الجزائر   التي "  توجد  
 في   قلب   موجة   مع   أزمة   متعددة   األشكال،   وهي   أزمة  
 صحية   واقتصادية،   وأيضا   سياسية   وأيديولوجية ." 

والحظت   الباحثة   قائلة ": إننا   نفتقر   لدفة   قيادة،  
 والخوف   من   القمع   ال   يمكنه   أن   يكون   كافيا   إلدارة  
 السكان   ، " مشيرة   إلى   أن   انتشار   القوى   األمنية  
 في   العاصمة،   وشهادات   السجناء   املثيرة   للذهول،  
 واملحاكمات   التي   تحاط   بدعاية   واسعة،   ال   يمكنها  

 أن   تكون   بمثابة   مشروع   سياسي ." 

وأضافت "  يجب   علينا،   بعد   60   عاما   من   حصولنا  
 على   االستقالل،   أن   نتوفر   على   دولة   شرعية،   أي  
 قادرة   على   أن   تجسد   سياسيا   مصالح   كافة   األفراد  

 الذين   يشكلون   األمة ." 
وتساءلت   الباحثة   قائلة " : كيف   يمكننا   أن   نعطي  
 معنى   ملثل   هذا   امليثاق   في   حني   أننا   مازلنا   مجتمعا  
 يدار   بوضعه   في   حالة   حرب   ضد   نفسه،   مع   إبراز  
 نفس   اإلسقاطات   السياسية،   ونفس   التالعبات  :  
 القبايل/العرب،   الناطقون   بالفرنسية/الناطقون  

 بالعربية،   املسلمون    / العلمانيون/اإلسالمويون ." 
وحذرت   الباحثة   أنه "  من   خالل   هذه   املمارسات  
 فإن   النتيجة   ال   يمكنها   أن   تكون   سوى   تفكك   األمة ، "  
 معتبرة   أن   الجزائريني   عبروا   عن   مطالبتهم   بدولة  
 قانون،   تقوم   على   أساس   مبدأ   املساواة   القانونية  
 واالجتماعية،   وكذا   انتظاراتهم   املستمرة   منذ 60    

 عاما،   والتي   تصطدم   اآلن   باالفتقار   ألي   حكم . 
ونددت   الباحثة   بوجود   دوائر   للنظام   وأجنحة  
 وشبكات،   وأن   القليل   من   القرارات   املتخذة   مرتبطة  

 باملمارسات   الحكومية   واملؤسساتية . 
وأضافت   في   ذات   السياق   أن "  القاضي   ال   يصدر  
 أحكاما،   بل   يتلقى   تعليمات    ... واللجان   املختلفة   التي  
 يتم   إحداثها   وعرضها   على   التلفزيون   تتناول   أشكاال  

 مفروضة،   وتدير   ظهرها   للمطالب   االجتماعية ." 
والحظت   عاملة   االجتماع،   في   ذات   السياق،  
 أن   القيام   بإجراء   يتخذ   دوما   معناه   ضمن   تحليل  
 "املصالح   الغامضة  " والدليل   على   أن   هذا   النظام  
 يستطيع   االستغناء   عن   السكان   الذين   يتجاهلهم،   هو  
 أنه   عند   أي   أزمة،   فإن   أي   واحد   من   أعضائه "  يدعونا  

 إلى   مغادرة   البالد   إذا   لم   نكن   راضني   عن   أدائه ." 
وأوضحت   أن   النظام "  غامض   ألنه   عشوائي،   على  
 غرار   جزء   كامل   من   االقتصاد   ، " معتبرة   أن "  هناك،   إذن  

 ترابط   مصالح ." 
وأعربت   الباحثة   عن   أسفها،   لكون   املؤسسات  
 االقتصادية   توجد   في   أسوأ   حال   على   غرار   املؤسسات  

 السياسية   والتعليمية . 
وأضافت   عاملة   االجتماع   أوصديق   أن   هذا   النظام  
 غامض   أيضا   ألنه،   على   وجه   التحديد،   ال   يتجسد   في  
 مؤسسات   شرعية )  عدم   تحصيل   الضرائب،   والصرف  
 ال   يتم   عالنية   ، (...  معتبرة   أن   ذلك   هو   ثمرة   مسلسل  

 بطيء   لتفكيك   املجتمع . 
وسجلت   الباحثة   أن   أفضل   العناصر   إما   يضطرون  
 للرحيل   أو   يجدون   أنفسهم   فاقدين   للمصداقية   بسبب  
 خضوعهم   لنظام   يمنعهم   في   الوقت   نفسه   من   اتخاذ  

 أي   مبادرة . 
وأوضحت   أن   عددا   قليال   اختاروا   معسكرهم،   وهو  
 معسكر   السكان   الذين   ال   آفاق   لهم،   مشيرة   إلى   أنه  
 بعد   استنفاد   املوظفني   املدنيني   القادرين   على   شغل  
 املشهد   السياسي   وإقامة   روابط   مع   باقي   املجتمع،  

 وضع   النظام   الجيش   في   املقدمة . 
وترى   الباحثة   في   هذا   الصدد   أن   النظام   ينبغي  
 أن   يتغير   وأن   يفسح   املجال   لدولة   تتمكن   من   إدراك   ما  

 يقدمه   الحراك   من   آفاق   من   أجل   إعادة   البناء . 

الدبلوماسية   مصابة  
 بعطل   كبير   

   وسلط   املوقع   اإلخباري   الفرنسي "  موند  
 أفريك  " الضوء   على "  العطل   الكبير  " الذي   تعاني  
 منه   الدبلوماسية   الجزائرية   في   إفريقيا   جنوب  
 الصحراء،   في   الوقت   الذي   ما   فتئ   فيه   املغرب  
 يحرز   نقاطا   في   عدد   من   امللفات   منذ   عودته   إلى  
 االتحاد   اإلفريقي   سنة   ،2017   وأكدت   وسيلة  
 اإلعالم   الفرنسية   ضمن   تحليل   بعنوان "  العطل  
 الكبير   للدبلوماسية   الجزائرية   في   إفريقيا   جنوب  
 الصحراء   ، " فإن   القمة   األخيرة   لالتحاد   اإلفريقي  
 كرست   إزاحة   الجزائر   عن   املنصب   االستراتيجي  
 ملفوض   السلم   واألمن   الذي   كانت   تشغله   منذ  
 " ." 2003 فهذه   الصفعة   تندرج   في   إطار   سلسلة  
 سوداء   طويلة   بالنسبة   للدبلوماسية   الجزائرية ." 
وأوضح   املوقع   اإلخباري   الفرنسي   أنه "  إذا  
 كان   صحيحا   أن   نهاية   السيطرة   الجزائرية  
 املتواصلة   ملدة   17   عاما   على   قطاع   السلم   واألمن  
 كانت   متوقعة   في   أعقاب   تمرد   دول   إفريقية  

 أخرى،   تظل   الحقيقة   أنها   تشكل   صفعة   مدوية.  
 فهي   تعكس   في   الواقع   االنحدار   الذي   بدأته  
 الدبلوماسية   الجزائرية   في   إفريقيا   جنوب  

 الصحراء ." 
وحسب "  موند   أفريك   ، " فقد   عاينت   الجزائر  

 عاجزة   خالل   السنوات   األخيرة   تراجعا   من   حيث  
 عدد   الدول   اإلفريقية   التي   تعترف   بـ "  جمهورية  
 الوهم   ، " مسجلة   أن "  العالمة   التي   ال   جدال   بشأنها  
 حول   أفول   نجم   الدبلوماسية   الجزائرية   في   إفريقيا  
 جنوب   الصحراء   هي   عودة   املغرب   في   يناير 2017    

 إلى   االتحاد   اإلفريقي ." 
وأشارت   وسيلة   اإلعالم   الفرنسية   إلى   أن "  الجزائر  
 كانت   قد   تغلبت   على   تذكير   مؤيديها   األفارقة   لتأخير  
 هذه   العودة،   لكنها   وجدت   نفسها   وسط   أقلية   خالل  
 النقاش   الذي   نظم   في   أديس   أبابا   بحضور   صاحب  

 الجاللة   امللك   محمد   السادس ." 
وأضافت   أن "  التراجع   الذي   ال   غبار   عليه   للتأثير  
 الدبلوماسي   للجزائر   هو   نتيجة   خياراتها   املجازفة  

 في   العديد   من   القضايا   القارية ." 
وأكدت "  موند   أفريك  " أنه "  في   عصر   شبكات  
 التواصل   االجتماعي،   تم   تداول   االعتقاالت   الوحشية  
 واملكثفة   للمهاجرين   املنحدرين   من   إفريقيا   جنوب  
 الصحراء   في   املدن   الجزائرية   على   نطاق   واسع،   ما  
 تسبب   في   استياء   الحكومات   وغضب   الرأي   العام،  
 وخلف   التخلي   عن   هؤالء   املهاجرين،   بغض   النظر   عن  
 جنسياتهم،   في   الصحراء   على   الحدود   بني   النيجر  
 والجزائر   صدمة   امتد   صداها   من   دكار   إلى   أديس  

 أبابا   ومن   نيامي   إلى   دوربان ." 
وفي   هذه   األثناء -    يضيف   املوقع   اإلخباري    - كان  
 املغرب   يقوم   بتسوية   أوضاع   آالف   املهاجرين   من  
 جنوب   الصحراء   الذين   يعيشون   على   أراضيه    . وأكثر  
 من   ذلك،   فإن   املغرب   يقوم   منذ   عامني   بتوظيف   مضيفني  
 ومضيفات   من   السنغال   تابعني   للخطوط   السنغالية  

 للعمل   على   رحالت   شركته   الوطنية،   الخطوط   امللكية  
 املغربية،   كما   أن   آالف   الخريجني   الشباب   من   جنوب  
 الصحراء   يحصلون   على   تصاريح   للبقاء   في   اململكة  

 قصد   العمل   بعد   تكوينهم . 

وأضافت   وسيلة   اإلعالم   الفرنسية   أن   الجزائر  
 تدفع   أيضا   ثمن   عدم   التزامها   بحل   األزمات   في  
 القارة،   بدءا   بتلك   التي   تطال   ليبيا   ومالي،   جارتيها  

 املباشرتني . 

   ائتالفات   تدعو  
 إلى "  تغيير   جذري " 

إلى   ذلك،   دعت   ستة   ائتالفات   مواطنة   بالجزائر  
 إلى   مباشرة "  مسلسل   تغيير   جذري  " في   البالد . 

ويتعلق   األمر   بائتالف   أصدقاء   البيان   من   أجل  

 الجزائر   الجديدة،   وائتالف   املبادرة   املواطنة   من  
 أجل   التغيير،   وائتالف   مونريال   من   أجل   مؤتمر  
 للمواطنة،   والنواة   من   أجل   تنوير   الجامعة   بالفكر  
 الحر )  عنابة   ، ( ومواطنون   من   أجل   العمل   والتغيير،  

 والتنسيقية   الوطنية   من   أجل   مؤتمر   للمواطنة . 
كما   طالبت   هذه   االئتالفات،   في   بيان   مشترك،  
 ب " رفع   العراقيل   أمام   الحريات   العامة،   وكذا   بإلغاء  
 كافة   القوانني   التي   تحد   من   الحريات   ، " مشيدة  
 ب " التزام   الشعب   الجزائري   مواصلة   وإنجاح  
 ثورته   املواطنة   بكافة   الوسائل   السلمية،   وطمأنته  

 بأن   تكون   دائما   في   صفوفه ." 
وجددت،   عشية   الذكرى   الثانية   للحراك،  
 الذي   انطلق   في   22   فبراير   ،2019   تضامنها   مع  
 املعتقلني   السياسيني   ومعتقلي   الرأي،   مطالبة  
 باإلفراج   الفوري   عنهم،   ورد   االعتبار   لهم   معنويا  

 وماديا،   وبإسقاط   املتابعات   القضائية   في   حقهم . 
ودعت،   باملوازاة   مع   ذلك،   إلى   تنظيم   مؤتمر  
 وطني   محايد   عن   النظام "  قصد   تحقيق   انتقال  
 ديمقراطي   مكرس   لعملية   تأسيسية   ذات   سيادة ، "  
 باعتبارها   السبيل   الوحيد "  للترسيخ   الفعلي  
 لدولة   الحق   والقانون،   دولة   مدنية   ديمقراطية  
 واجتماعية،   تكون   السيادة   فيها   للشعب،   والعدالة  

 مستقلة ." 
وبخصوص   املشاورات   الجارية   بني   النظام  
 واألحزاب   السياسية،   ندد   املوقعون   على   البيان،  

 ب " إصرار   أصحاب   القرار   على   إجراء   انتخابات،  
 قصد   تجديد   املجالس   الوطنية   واملجلية،   دون  

 مشاركة   الساكنة ." 
كما   نددوا   ب " عملية   ممنهجة   ، " يتم   تسخيرها  
 من   أجل   إفساد   مجموعة   سياسية   جديدة   بواسطة  
 السخاء   املالي،   واملحاصصة،   والزبونية،   لتجنب  
 اإلشكالية   الحتمية   املتمثلة   في   تغيير   جذري  

 للمنظومة   السياسية . 
واتهموا،   في   هذا   السياق،   األحزاب   السياسية  
 باالستسالم   لإلغراء،   واالرتماء   في   أحضان  

 السلطة،   دون   أمل،   لوأد   الحركة   املواطنة . 
وأعربت   عن   أسفها   لكون   وجوه   توصف  
 بأنها   من   رموز   الحراك،   والتي   تعارض   أي   شكل  
 من   أشكال   التنظيم   الذاتي   الوطني   للمواطنني،  
 تضاعف،   بشكل   خفي،   من   اللقاءات   على   أعلى  
 مستوى،   ومن   عروض   الخدمة،   مع   االستمرار،   في  

 الوقت   ذاته،   في   ترديد   شعارات   ثورية . 
وأبرزت   أن   األمر   يتعلق   بأحداث   تعد   بمثابة  
 "انزالقات   خطيرة،   وخيانة   للطبيعة   الحقيقية  
 لهذه   الجبهة   الداخلية،   التي   يلتقي   النظام  
 االستبدادي   واإلسالميون   في   مساعيهما  
 ملحاصرتها،   وهي   ليست   تهديدات   خارجية،  
 حقيقية   أو   مزعومة،   وإنما   الحراك   ومطالبته  

 بتغيير   ديمقراطي   جذري ." 

في   الداخل   �صعور   بالح�صار،   وفي   الخارج 
 ديبلوما�صية   العطل   الكبير

النظام   يخلق   لدى  
 الجزائريين   شعورا  

 بالحصار   بسبب      
 تهديدات   خارجية 

عالمة   االجتماع  
 الجزائرية  

أوصديق فاطمة   أوصديق

حسب  « موند  
 أفريك« :  العالمة  

 التي   ال   جدال  
 بشأنها   حول   أفول  
 نجم   الدبلوماسية  

 الجزائرية   في  
 إفريقيا   جنوب  

 الصحراء   هي   عودة  
 المغرب   في   يناير  

   2017 إلى   االتحاد  
 اإلفريقي. 
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بعث   جاللة   امللك   محمد   السادس   برقية  
 تهنئة   إلى   نغوزي   أوكونجو-إيوياال،   وذلك  
 بمناسبة   تعيينها   مديرة   عامة   ملنظمة  

 التجارة   العاملية . 

مما   جاء   في   برقية   جاللته "  يطيب   لي،  
 بمناسبة   تعيينكن   مديرة   عامة   ملنظمة  
 التجارة   العاملية   أن   أتوجه   إليكن   بأحر  
 التهاني   على   الثقة   التي   حظينت   بها   من  
 لدن   الدول   األعضاء،   تقديرا   منها   ملا   أبننت  
 عنه   من   حنكة   تدبيرية   وكفاءة   مهنية   عالية  
 في   مختلف   املناصب   السامية   التي   أنيطت  
 بكن   سواء   في   بلدكن،   جمهورية   نيجيريا  
 الفدرالية   الشقيقة،   أو   على   املستوى  

 الدولي ."    
وأضاف   جاللته "  كما   أود   أن   أعرب   لكن  
 عن   متمنياتي   الصادقة   بكامل   النجاح  
 والتوفيق   في   قيادتكن   لهذه   املنظمة  
 الدولية   الهامة،   واثقا   أنكن   ستتمكن،  
 بفضل   خبرتكن   وكفاءتكن   العملية   املشهود  
 لكن   بها،   من   إعطاء   دفعة   قوية   لعملها  

 واإلسهام   في   تحقيق   أهدافها ." 
كما   أكد   جاللة   امللك   للنغوزي   أوكونجو-
إيوياال   دعم   اململكة   املغربية   املوصول  
 ملختلف   البرامج   واملبادرات   البناءة   التي  
 تعتمدها   منظمة   التجارة   العاملية   لبلوغ  
 التنمية   الشاملة   واملستدامة   في   العالم  
 عموما،   وفي   إفريقيا   على   وجه   خاص،   ال  
 سيما   في   هذه   الظرفية   الصعبة   الناجمة  

 عن   تفشي   جائحة   كوفيد . 19 - 
وجدد   جاللته   اإلعراب   للنغوزي  
 أوكونجو-إيوياال   عن   تهانئه "  على   هذه  
 الثقة   الدولية   املشرفة   لبلدكم   الشقيق،  

 وللمرأة   اإلفريقية   على   حد   سواء  ." 

ةحفنثبلحومط
ةديدجةايح

وتتولى   نغوزي   أوكونجو-إيويال  
 مقاليد   منظمة   التجارة   العاملية   في   األول  
 من   مارس   وتأمل   أن   تبث   روحا   جديدة  
 في   منظمة   ضعيفة   عليها   إن   تعود   إلى  
 تبني   هدف   تحسني   معيشة   الناس   وتعزيز  
 وصول   البلدان   الفقيرة   إلى   لقاحات  

 كوفيد . 19 - 
قالت   نغوزي   في   مقابلة   مع   وكالة  
 فرانس   برس   الثالثاء "  أعتقد   أن   منظمة  
 التجارة   العاملية   أهم   من   أن   يتم   إبطاؤها  
 وشل   حركتها   وتركها   تحتضر    ...    هذا  

 ليس   صائبا ." 
وأكدت   أن   أهدافها   الفورية   هي   ضمان  
 إنتاج   اللقاحات   وتوزيعها   في   جميع  
 أنحاء   العالم   وليس   فقط   في   البلدان  
 الغنية،   وكذلك   مقاومة   النزعة   الحمائية  
 التي   تضخمت   مع   الوباء،   بحيث   يمكن  
 للتجارة   الحرة   أن   تساهم   في   االنتعاش  

 االقتصادي . 
وعينت   نغوزي   رسمي   االثنني  
 وستتولى   في   بداية   مارس   إدارة   مؤسسة  
 أوهنتها   إدارة   دونالد   ترامب   التي   جاهرت  
 بمعاداتها   لها   وأعاقت   عمل   هيئة   تسوية  
 املنازعات   التابعة   لها،   وفي   خضم   مرحلة  
 صعبة،   استقال   سلفها   روبرتو   أزيفيدو  

 قبل   عام   من   انتهاء   واليته . 
واعترض   ترامب   العام   املاضي   على  

 تعيني   الدكتورة   نغوزي   مديرة   عامة،  
 والرئيس   األمريكي   جو   بايدن   هو   الذي  
 حلحل   املوقف   بإعالن   دعمه   القوي   لترشيح  

 الوزيرة   النيجيرية   السابقة . 

ةريقفلالودلالوصح-
-حاقللاىلع

وعدت   الدكتورة   نغوزي   ببث   نفحة  
 جديدة   من   الحياة   في   منظمة   التجارة  
 العاملية   التي   ابتعدت،   حسب   قولها،   عن  
 هدفها   املتمثل   في   املساعدة   على   تحسني  
 الظروف   املعيشية   للبشر،   على   أن   تولي  
 في   البدء   عنايتها   لتوزيع   اللقاحات  

 املضادة   لكوفيد . 19 - 
عن   ذلك   قالت " : أعتقد   أن   منظمة   التجارة  
 العاملية   يمكن   أن   تساهم   بشكل   أكبر   في  
 حل   أزمة   كوفيد   19 - من   خالل   املساعدة  
 على   تحسني   وصول   الدول   الفقيرة   إلى  

 اللقاحات ." 
وأضافت ": من   مصلحة   كل   بلد   حقا   أن  

 يحصل   الجميع   على   اللقاح ." 
تطالب   بعض   البلدان،   مثل   الهند  
 وجنوب   إفريقيا،   بإعفاء   اللقاحات   من  
 حقوق   امللكية   الفكرية   لتسهيل   الحصول  

 عليها   واإلسراع   في   عملية   توزيعها . 
لكن   الدكتورة   نغوزي   تريد   تجنب  
 الخالف   بني   أعضاء   منظمة   التجارة  
 العاملية،   وتتطلع   إلى   معالجة   املشكلة   من  

 زاوية   أخرى . 
وقالت " : بدال   من   قضاء   الوقت   في  
 املناقشات،   علينا   أن   ننظر   إلى   ما   يفعله  
 القطاع   الخاص،   عبر   اتفاقيات   الترخيص  
 إلنتاج   اللقاح   في   بلدان   متعددة ، "  
 مستشهدة   باالتفاق   بني   شركة   أسترازينيكا  

 البريطانية   السويدية   والهند . 
وأوضحت " : لقد   بحث   القطاع   الخاص  
 بالفعل   عن   حل   ألنه   يريد   أن   يكون   جزء   ا  
 من   الحل   ملساعدة   الدول   الفقيرة   واملعدمة ، "  
 مضيفة   أنه   يجب   أيضا   مواجهة   االتجاه  
 إلى   فرض   قيود   على   تصدير   املستلزمات  
 الطبية   والحرص   على   عدم   تعطيل   سالسل  
 التوريد   من   خالل   التركيز   بشكل   أساسي  

 على   اإلنتاج   املحلي . 
هذه   الخبيرة   االقتصادية   هي   أول   امرأة  

 ترأس   منظمة   التجارة   العاملية،   فقد   تدربت  
 في   مؤسستني   أمريكيتني   مرموقتني   هما   
 معهد   ماساتشوستس   للتكنولوجيا  
 وجامعة   هارفارد،   وتولت   وزارة   املالية   في  

 نيجيريا . 
وهي   ترى   أن   على   منظمة   التجارة   العاملية  
 أن   تضطلع   بتحقيق   هدفها   األساسي،   أال  

 وهو "  تحسني   مستويات   املعيشة  " في  
 البلدان   الفقيرة،   و " خلق   وظائف   الئقة  
 للناس   ، " كما   تؤكد   أن "  للتجارة   بالتأكيد  
 دورا   تؤديه   في   االنتعاش   االقتصادي   بعد  

 أزمة   كوفيد ." 19 - 

لااذه«-يمكن
-»رمتسينأ

حتى   قبل   حلول   الجائحة،   حادت  
 املنظمة   عن   هدفها،   قالت   الدكتورة   نغوزي  
 بأسف،   مستشهدة   كمثال   باملفاوضات  
 الطويلة   بشأن   مصائد   األسماك   والتي  

 استمرت   20   عاما . 
وقالت "  هذا   ال   يمكن   أن   يستمر  . علينا  
 أن   نصل   إلى   نتائج  . ال   يمكننا   أن   نسمح  
 بالفشل   في   هذا   امللف  ". حالت   الجائحة  
 دون   ان   تحترم   منظمة   التجارة   العاملية،  
 التي   تعاني   بالفعل   من   أزمة،   املوعد  
 النهائي   الذي   حددته   األمم   املتحدة   بنهاية  

 عام   2020   للتوصل   إلى   اتفاق   لحظر   دعم  
 صيد   األسماك   الذي   يساهم   في   الصيد  

 الجائر . 
والسبب   وفقا   لنغوزي   أوكونجو-إيويال  
 هم   املفاوضون   الذين   يمكن   اعتبارهم  
 بمثابة "  كعب   أخيل  " منظمة   التجارة  
 العاملية،   وقالت " جنيف   فيها   عدد   كبير  
 من   خبراء   التفاوض،   لكن   املشكالت   لم  
 تحل،   لقد   تفاقمت   ، " ألن "  األمر   بالنسبة  
 لهم   يتعلق   بالفوز   أو   بعدم   الخسارة   ومن  
 ثم   فإنهم   يضعون   العراقيل   أمام   بعضهم  

 بعضا ." 
وقالت   إن   منظمة   التجارة   العاملية  
 بحاجة   إلى   التجديد   إلحداث   فرق،  
 متجاهلة   االنتقادات   املوجهة   إليها   بشأن  

 افتقارها   إلى   الخبرة   التجارية . 
وتابعت   مدافعة   عن   نفسها " : أنت  
 بحاجة   إلى   مهارات   سياسية   قوية،   أنت  
 بحاجة   إلى   القدرة   على   املناورة   ، " مضيفة  
 أن   خبرتها   البالغة   25   عاما   في   البنك  
 الدولي   يمكن   أن   تساعدها   في   مد   جسر  

 بني   البلدان   املتقدمة   والنامية . 
وهي   مدركة   أن   عملها   سيكون   صعبا  
 ولن   تحصل   منه   على   ثناء،   لكنها   متحمسة  
 أكثر   لتحقيق   نتائج   حتى   ال   يمكن   ألحد   في  
 املستقبل   أن   يشكك   في   تعيني   امرأة   في  

 هذا   املنصب   الذي   تستمر   فترته   القابلة  
 للتجديد   حتى    31   غشت . 2025   

ةرشابملاتايدحتلا
اههجاوتيتلا

وسيتعني   على   مديرة   منظمة   التجارة  
 العاملية   النيجيرية   نغوزي   أوكونجو-
إيويال   أن   تبادر   بسرعة   إلى   بث   الحياة   في  
 منظمة   تعاني   من   الشلل،   في   وقت   يرزح  
 االقتصاد   العاملي   تحت   تبعات   الجائحة  
 فيما   العمل   متعدد   األطراف   في   أدنى  

 مستوياته . 

فيما   يلي   التحديات   التي   تنتظرها  
 بمجرد   توليها   منصبها :  

رمتؤم-وزاري
يعقد   املؤتمر   الوزاري   وهو   أعلى   هيئة  
 لصنع   القرار   في   منظمة   التجارة   العاملية  
 مرة   كل   عامني   ويحدث   ذلك   عادة   في   نهاية  

 العام . 
ويكتسي   االجتماع   أهمية   متزايدة   ألن  
 العديد   من   العواصم   تستخدمه   كموعد  
 نهائي   لتحقيق   تقدم   في   املفاوضات  

 التجارية . 
بعد   املؤتمر   الوزاري   الذي   عقد   في  
 ديسمبر   2017   في   األرجنتني،   كان  
 يفترض   عقد   االجتماع   التالي   في   يونيو  
   2020 في   كازاخستان،   بسبب   ظروف  

 الشتاء   القاسية . 
لكن   كوفيد   19 - كان   باملرصاد،   وأرجئ  
 املؤتمر   إلى   أجل   غير   مسمى  . وتطالب  
 الدكتورة   نغوزي   بعقد   اجتماع   قبل   نهاية  
 عام   ،2021   لكن   يتعني   على   أعضاء   منظمة  
 التجارة   العاملية   اتخاذ   قرار   بالتوافق   في  

   1 و   2مارس . 

-التعددية
يتفق   الدبلوماسيون   والخبراء   على  
 أن   منظمة   التجارة   العاملية   باتت   منذ  
 سنوات   عاجزة   عن   استئناف   مفاوضات  
 واسعة   النطاق،   على   الرغم   من   تعدد  
 املواضيع   التي   تحتاج   للتوصل   إلى  
 حلول . إذ   تتعثر   املفاوضات   الدائرة   منذ  
 فترة   طويلة   حول   مسائل   مثل   القطن  
 ودعم   مصايد   األسماك،   في   حني   أن  
 املفاوضات   املتعلقة   بمواضيع   أحدث  
 مثل   التجارة   اإللكترونية   والتي   بدأت  
 في   يناير   2019   على   املستوى   متعدد  
 األطراف،   لم   تقلع   بعد،   ما   يعرض  
 منظمة   التجارة   العاملية   للتخلف   عن  

 قضايا   الساعة . 
طرحت   الدكتورة   نغوزي   من   جانبها  
 قضية   البيئة   وتعد   االتفاق   على   دعم  
 مصايد   األسماك    -    املتعثر   حاليا    -    أحد  
 أولوياتها   الفورية   إلظهار   أن   منظمة  
 التجارة   العاملية   ما   زالت   قادرة   على  

 تحقيق   تقدم   متعدد   األطراف . 
وقد   شهد   سلفها   روبرتو   أزيفيدو  
 على   اإلجراءات   التجارية   العدائية   بني  
 الواليات   املتحدة   والصني   واالتحاد  
 األوروبي،   دون   أن   يتمكن   من   تحريك  

 ساكن . 
وتحث   الواليات   املتحدة   واالتحاد  

 األوروبي   منظمة   التجارة   العاملية  
 على   مراجعة   وضع   الصني   التي   تقول  
 واشنطن   إنها   تستغل   وضعها   كدولة  
 نامية   من   أجل   تحقيق   مكاسب   اقتصادية . 

يأمل   البعض   أن   تساعد   الخبرة  
 السياسية   للدكتورة   نغوزي   على   إعادة  

 الثقة   في   النظام   بني   الشركاء . 
وصرح   بيتر   أونغفاكورن،   املوظف  
 السابق   في   أمانة   منظمة   التجارة   العاملية،  
 لوكالة   فرانس   برس   أنها "  يمكن   أن   تساعد  
 على   تعزيز   التعددية   من   خالل   استخدام  
 نفوذها،   ولكن   في   النهاية   يجب   أن   تأتي  

 الحلول   من   األعضاء ." 

ةئيه-االستئناف
فشل   روبرتو   أزيفيدو   كذلك   في   منع  
 الواليات   املتحدة   من   تعطيل   الذراع  

 القانونية   ملنظمة   التجارة   العاملية . 
وهيئة   االستئناف   هذه   معطلة   منذ  
 ديسمبر   2019   بسبب   نقص   عدد   القضاة  
 بعد   أن   عرقلت   واشنطن   عملية   تعيني  

 القضاة . 
وتعتزم   املديرة   الجديدة   التوصل   إلى  
 اتفاق   حول   هذا   املوضوع   قبل   االجتماع  

 الوزاري   املقبل . 
وليست   االنتقادات   األمريكية   ملحكمة  
 االستئناف   باألمر   الجديد،   فقد   عطلت  
 إدارة   الرئيس   األمريكي   السابق   باراك  
 أوباما  ( 2017 - 2009 )  كذلك   تعيني  
 القضاة،   وازدادت   تلك   االنتقادات   في  
 ظل   دونالد   ترامب   الذي   اتهمها   بتجاوز  
 سلطاتها   بإصدار   أحكام   تنتهك   السيادة  

 الوطنية . 
وقال   هيكتور   توريس   املستشار  
 القانوني   السابق   لسكرتارية   هيئة  
 االستئناف   لوكالة   فرانس   برس "  كان  
 طرح   مشكالت   منظمة   التجارة   العاملية  
 مع   الرئيس   ترامب   خطأ   شائعا  . وسيكون  
 من   الخطأ   أيضا   االعتقاد   أنه   إذا   قام  
 الرئيس   بايدن   بالسماح   باختيار   أعضاء  
 جدد   في   هيئة   االستئناف   فسيؤدي   ذلك  
 إلى   استعادة   الثقة   في   اللوائح   التجارية  

 الحالية   التي   تعتمدها   املنظمة ." 

-الجائحة
أماطت   الجائحة   اللثام   عن   الخالفات  
 داخل   منظمة   التجارة   العاملية   التي  
 ينقسم   أعضاؤها   بشأن   إعفاء   العالجات  
 واللقاحات   املضادة   لفيروس   كوفيد   من  
 حقوق   امللكية   الفكرية،   وهو   اقتراح   قدمته  
 الهند   وجنوب   إفريقيا   ويحظى   بدعم   مائة  

 دولة . 
تقول   الدكتورة   نغوزي   إنها   عازمة   على  

 حل   هذه   املشكلة   في   أقرب   وقت   ممكن . 
وبشكل   عام،   تعتزم   منظمة   التجارة  
 العاملية   إسماع   صوتها   في   مكافحة   وباء  
 كوفيد   ال   سيما   من   خالل   دعم   آلية   كوفاكس  
 الدولية   التي   أنشأتها   منظمة   الصحة  
 العاملية   وتحالف   غافي   لتوزيع   اللقاحات،  

 ال   سيما   في   البلدان   الفقيرة . 
وبفضل   خبرتها   في   غافي   والبنك  
 الدولي،   فإنها   تريد   أيضا   العمل   من   أجل   أن  
 تنتج   البلدان   النامية   مزيدا   من   اللقاحات  

 محليا،   من   أجل   تعويض   النقص . 

جدد   جاللته   اإلعراب  
 للنغوزي   أوكونجو-
إيوياال   عن   تهانئه  
 "على   هذه   الثقة  

 الدولية   المشرفة  
 لبلدكم   الشقيق،  

 وللمرأة   اإلفريقية   على  
 حد   سواء. 

تدربت فقد العاملية، التجارة منظمة ترأس

أعتقد   أن   منظمة  
 التجارة   العالمية  

 يمكن   أن   تساهم  
 بشكل   أكبر   في   حل  

 أزمة   كوفيد -     19من  
 خالل   المساعدة   على  
 تحسين   وصول   الدول  
 الفقيرة   إلى   اللقاحات. 

ةئنهتتقلت
كلملاةللاج
اهباختناب
ةماعةريدم
ةيقيرفإلوأك
بصنملايف

نغوزي   �أوكونجو-�إيويال   تطمح   لبث   نفحة   حياة   جديدة 
 في   منظمة   �لتجارة   �لعالمية
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خاص

o سبق لكم أن  قلتم إن دولة ما بعد 

االستعمار قد انتهت يف إفريقيا، وأنها ليست 
منوذًجا ميكن أن مينح الناس األمن والتنمية.. 
كيف توصلتم إلى هذا االستنتاج؟
 n لم أقل ذلك بالضبط. ما قلته هو أن وضعية 
الدولة ما بعد االستعمار، هي  موضع تساؤل 
فشلت  أنها  على  السكان  يتصورها  ما  بقدر 
بإرساء  يتعلق  فيما  أي  النواحي،  في كثير من 
والتحضر،  التعليم،  حيث  من  الديمقراطية، 
أن  ندرك  ذلك،  على  عالوة  واألمن.  والالمركزية 
إلى حد  إليها  ُينظر  الدولة، عندما تكون كذلك، 
على  حامية،  وليس  مفترسة  أنها  على  كبير 
املستوى االقتصادي واالجتماعي واملادي. إنها 
أو  املدنيني  يقوم بعض مسؤوليها  نخب حيث 
العسكريني  الذين تعتمد  سلوكاتهم  في نظام 
القدماء  اختيار  نظام   على  كبير  حد  إلى  حكم 
توزيعه،  وإعادة  الريع  ممارسة  على  أو  للجدد 
بطريقة جماعية أومن خالل إغراء األفراد. هناك 
إغفالها.  ينبغي  ال  توزيع  إعادة  آليات  أيًضا 
اليوم، نرى أن هناك عدم ثقة في هذا الشكل من 
حركات  الدولة الذي يتجلى في أشكال مختلفة: 
الحركات  من  وغيرها  الجهادية،  مثل  التمرد 
االستقاللية، كما رأينا من قبل بعض الجماعات 
تمرد  حركات  شكل  تتخذ  والتي  املسلحة، 
االجتماعي  العقد  أن  أيًضا  ندرك  نحن  شعبية. 
الدولة  عليه سلطة  تقوم  أن  املفترض  من  الذي 
قد تم تقويضه أيًضا، لدرجة أن املجتمعات على 
حد سواء من منظور داخل املجتمع وفيما بني 
األمر  وهو  متزايد،  بشكل  تتفتت  املجموعات 

الذي نالحظه اليوم.

o  أنتم  تقومون بوصف  الوضع يف دولة  
مالي بطريقة ما؟
أصبحت  الحظ،  لحسن  أو  الحظ  لسوء   n

من  نوع  وهي  فأكثر،  أكثر  مجزأة  املجتمعات 
االنقسام الطائفي حتى داخل نفس الديانة. 

لحسن الحظ ، مثال  في بوركينا فاسو، مازال  
الحفاظ على تماسك معني من وجهة النظر هذه، 
بني  وكذلك  األجيال،  بني  تجزئة  هناك  ولكن 

مختلف  املهنيني.
إعادة  يتجاوز  اليوم،  السؤال  أن  لي  يبدو 

تسعى  النحو.  هذا  على  الدولة  سلطة  ترسيخ 
خالل  من  بذلك  القيام  إلى  البرامج  من  العديد 
القدرات  تعزيز  خالل  ومن  العسكري،   التدخل 
تدخالت  إلى  الوصول  زيادة  أو  العسكرية، 

املصالحة في إطار األمم املتحدة.
نحن نرى أن استعادة الدولة تقع في قلب هذه 
 - حًقا   – االجتماعي هو  العقد  بينما  القضايا، 
الذي يجب أن نعمل عليه. هل أتحدث عن مالي؟ 
بالطبع . لكن لألسف ليس فقط. هذا هو الوضع 
الذي يميز بوركينا فاسو بشكل متزايد وبدرجة 
جمهورية  حالة  تأخذ  كنت  إذا  النيجر.  أقل 
حالة سادت  لألسف -  إفريقيا الوسطى، فهي – 
في  الطريقة  وبنفس  األقل  على  عقدين  منذ 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.

o  برأيك هل التدخل الفرنسي حّسن 
الوضع أم أدى إلى تدهوره يف منطقة الساحل 
االفريقي ؟

n هل تدهور الوضع؟ ال أعتقد. تحسن؟ األمر، 
هو حسب وجهة نظر التي ننتمي إليها. هناك 
عدة طرق لقراءة هذا التدخل: إذا وضعنا أنفسنا 
فيمكننا  عملياتية،  نظر  وجهة  من  بصرامة 
اعتبار أن عددا كبيرا من  الجهاديني تم القضاء 
عليهم . إذا أخذنا ببساطة وجهة نظر النصيحة 
الفرنسية  الخارجية  تقدمها  التي  املسافر  إلى 
على موقعها، وقارنا الوضع بني ما كان عليه في 
2012 واليوم، فإننا نرى تدهوًرا واضًحا للغاية. 
البلد كله ماعدا العاصمة ممثلة باللون األحمر.. 
فائدة  يدركون  ال  السكان  معظم  أن  نالحظ  كما 
هذا الوجود، وأي التدخل العسكري الفرنسي، 
العاملني في  الناس مثل  فئات معينة من  حتى 
املجال اإلنساني، الذين، بغض النظر عن هجوم 
كواري  بالنيجر الذي يبقى خاصا، يتعرضون 
بشكل مستمر بمنطقة الساحل إلى االبتزاز أو 

االختطاف أو سرقة املعدات. 
اإلقليمي  التأثير  نرى  أن  أيًضا  يمكننا 
ولكن  الجهاديني،  فقط  ليس  معينة،  لجماعات 
عالوة  الدولة.  سلطة  تتحدى  التي  الجماعات 
املختلفة  التهريب  شبكات  تأثير  فإن  ذلك،  على 
يميل إلى التوسع، بما في ذلك نحو الدول التي 
خالل  رأيناه  الساحل.  منطقة  من  جزًءا  ليست 
والبوركينابية  اإليفوارية  الحدود  على  الهجوم 

أو في منتزه بنني الطبيعي.

o  هل هذا يعني أن النهج األمني   وحده 
غير فعال يف حل املشاكل يف هذه املنطقة؟
 n بالتأكيد، لن أقول األمن على هذا النحو، 
سأقول إن املقاربة العسكرية ليست كافية على 
وجه التحديد، ألن النهج العسكري في حد ذاته 
في مجال  النجاح  ملعايير  وفًقا  مصمم حصرًيا 
كل  وقبل  أواًل  أننا  في  السبب  هو  هذا  القتال. 
شيء نعزز القدرات القتالية للجيوش الشريكة. 
يميل العمل إلى التركيز على النتائج التشغيلية 
للتدخالت املختلفة. لكن العمل العسكري يجب 
بناء  عن  نتحدث  عندما  آخر.  شيًئا  يعني  أن 
القدرات العسكرية، كما يفترض أن تفعل عملية 
برخان ، فإننا ننسى، على سبيل املثال، أن تعزيز 
قدرة قوات الدفاع واألمن لفرض حقوق اإلنسان 
وينطبق  النجاح.  معايير  من  جزء  أيًضا  هو 
في  الحكامة  مسألة تحسني  على  نفسه  الشيء 
الجهاز األمني. نرى االختالس الضخم ملليارات 
فرنكات االفريقية، الذي حدث في النيجر ومالي. 
الجبهة،  على  يوم  كل  في  جنود   يموت  عندما 

وأحياًنا دون أن يدفنوا بشكل الئق. العائالت ال 
ترى جثامني القتلى وال يتم االعتناء بهذه األسر 
أبًدا. نحن ندرك أن هذه السرقات املهمة جدا في 

التدخل العسكري، وضعت جانبا تماما.
الستكمال النهج األمني   الذي ال يعد الجيش 
سوى أداة فيه، يمكننا أن نرى بوضوح شديد 
تفكيك  السيما  العقابية،  السلسلة  تعزيز 
اإلجرامية.  الشبكات  وكذا  اإلرهابية  الشبكات 
هناك  عليه.  التركيز  يتم  ال  أساسي  عنصر  إنه 
جانب أمني آخر يبدو أن التركيز عليه غير كاٍف 
وهو القدرات االستخباراتية التي ال يتم طرحها 
بالضرورة. إذا كان فقط النهج األمني   صارما، 
يمكن أن نرى جيًدا أن األهمية، في رأيي، التي 
باألدوات  مقارنة  العسكري  للجانب  تعطى 
النجاح املحدود  األخرى، وهو ما يفسر جزئًيا 

لهذا التدخل.

o  هل يعاني التدخل الفرنسي من غياب 
وسطاء إقليميني مثل املغرب، الذي تربطه 

روابط دينية وتاريخية، تسمح له بلعب دور 
إيجابي يف هذا الصراع؟
األشهر  في  للغاية  حاضرا  املغرب  كان   n

، ُتعد الجزائر العًبا  األخيرة في مالي. مع ذلك 
مركزًيا تماًما في إدارة األزمة املالية. إنها ليست 
دبلوماسي  فاعل  لكنها   ، عسكريا  فاعلة  جهة 
أساسي. شركاء بلدان الغرب االفريقي  اآلخرون 
حاضرون للغاية، خاصة منذ االنقالب العسكري، 
املشكلة  سياسية.  نظر  وجهة  من  أيًضا  ولكن 
املغاربية  البلدان  بتدخل  يتعلق  فيما  برأيي 
سواء  منسق  بشكل  التصرف  بصعوبة  تتعلق 
في  حتى  أو  العربي  املغرب  اتحاد  إطار  في 
أعتقد،  ما  على  املغرب  نواكشوط.  عملية  إطار 
الخمس  مجموعة  هناك  ثم  منها.  جزًءا  ليس 
فاسو  وبوركينا  والنيجر  ومالي  موريتانيا  مع 

وتشاد.

o  ما هو الدور الذي ميكن أن يلعبه املغرب 
يف هذه األزمة؟
دبلوماسًيا  دوًرا  لعب  قد  املغرب  أن  أعلم   n
مهًما للغاية منذ بداية األزمة املالية. أعتقد أن ذلك 
كان بسبب السفير املغربي، عميد الدبلوماسيني 
والصراع  العداء  فإن   ، ببساطة  لكن  مالي.  في 
حول األقاليم الجنوبية للمغرب  يمنعان املغرب 

من أن يكون أكثر حضورًا في هذه العمليات.

o  يف رأيك أي مستقبل ملنطقة الساحل؟
n إنه أمر مقلق للغاية لألسف.املستقبل كما 
يظهر على املدى املتوسط   قاتم إلى حد ما. نرى 
أن كل يوم تأخذ األزمة بعًدا جديًدا يضاف إلى 
االنقالب العسكري الذي أضيف إلى االحتجاج 
اإلرهاب.  مكافحة  إلى  أضيف  الذي  الشعبي 
لذلك، لألسف، نحن نتحرك باألحرى نحو تدهور 
أن  أيًضا  ونرى  والسياسي.  األمني  الوضع 
إفريقيا مهددان بزعزعة  جنوب الساحل وغرب 
التي  السياسية  األزمات  بسبب  االستقرار 
التي  الثالثة  الواليات  بفعل  تنفتح  أن  ُيحتمل 
يطالب بها زعماء غينيا واإليفواريني. تقع كوت 
ديفوار على حدود مالي. كانت األزمة اإليفوارية 
قبل أقل من 10 سنوات. في الواقع، هناك قضايا 
التحديات  وغذائية وصحية.  وبيئية  مجتمعية 

عديدة وضخمة للغاية في السنوات القادمة.
ا اأن العقد االجتماعي الذي من املفرت�ض  ندرك اأي�ضً

ا،  اأن تقوم عليه �ضلطة الدولة قد مت تقوي�ضه اأي�ضً
لدرجة اأن املجتمعات على حد �ضواء من منظور داخل 

املجتمع وفيما بني املجموعات تتفتت ب�ضكل متزايد، 
وهو االأمر الذي نالحظه اليوم

جنوب ال�ضاحل وغرب اإفريقيا مهددان بزعزعة 
اال�ضتقرار ب�ضبب االأزمات ال�ضيا�ضية التي ُيحتمل 

اأن تنفتح بفعل الواليات الثالثة التي يطالب 
بها زعماء غينيا واالإيفواريني

نياغايل باغايوكو: لقد لعب 
املغرب دوًرا دبلوما�ضًيا مهًما 

للغاية منذ بداية االأزمة مبايل 

باريس: يوسف لهاللي

يف  مقابلة  باالحتاد االشتراكي، مع  مختصة يف العلوم السياسية بفرنسا 
ورئيسة شبكة مؤسسة األمن األفريقي، وهي منظمة أفريقية جتمع بني 
املتخصصني يف إصالح األنظمة األمنية، تخبرنا نياجالي باجايوكو عن الوضع 
يف العديد من مناطق دول الساحل التي تعرف انتشار احلركات اجلهادية 
وعدم االستقرار السياسي ، طارحة تقييمها للمقاربة العسكرية  لفرنسا 
باملنطقة وما يغيب عليها لتحقيق االنتصار على اجلماعات املسلحة بدول 
الساحل ومالي.

نياغالي باغايوكو
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امللك حممد ال�شاد�ش عر�ش متحرك يرتبع داخل قلوب ال�شعب 

n  عبد السالم المساوي

1 - لكي نستوعب جيدا أن املشكل لدى 
املغرب،  تجاه  يحكمونها  ومن  الجزائر 
دائرة  في  متأصل  بنيوي  مشكل  هو 

الحكم هناك...
ذمة  في  رجل  وهو  بومدين،  الهواري 
في  العسكر  دولة  أسس  اآلن،  التاريخ 
ووحيدة:  واحدة  عقيدة  على  الجزائر 
بومدين  فهم  مغربي،  هو  ما  لكل  العداء 
يمتلك  ال  أنه  طويل  بزمن  الوقت  قبل 
الجزائريني،  لحكم  تؤهله  خاصية  أي 
فابتدع هذا العداء املرضي الغريب للجار 
طريقة  منه  وجعل  للمغرب،  أي  الغربي، 
وكل  الجزائر،  على  االستيالء  ملواصلة 
من أتوا بعد الهواري ساروا على منواله 
وفهموا أنها الطريقة للبقاء في املرادية 
الذي  الراحل محمد بوضياف  باستثناء 
األكثر  البلد  الغباء معاداة  »من  إنه  قال 
على  القتل  مصيره  فكان  إلينا،  قربا 

املباشر«. 
بشكل  يسكن  الذي  العداء  هذا  مقابل 
الجزائر،  يحكمون  من  خطير  مرضي 
-قمة  املغاربة  بني  متبادل  حب  هناك 
فقط  -قاعدة  الجزائريني  وبني  وقاعدة- 
وهناك اقتناع شامل كامل أن  هذه املرة- 
لم  باردة  حرب  نتاج  هي  العداوة  هاته 
يعد لها وجود اآلن وأنه من باب الغباء 
املزمن االستمرار فيها طاملا أن املستقبل 
هو مستقبل تعاون بني الشعوب البعيدة 
فما بالك بالشعوب القريبة التي تشترك 
في الدم والقرابة والعرق واللون واللغة 

وكل شيء.
أن  إلى  سنصبر  نقولها:  أخرى  مرة 
التحرر  من  الرائع  الجارة  شعب  يتمكن 
من أصنامه، وبعدها سيكون لكل حادث 
مغاربة حديث مغاربة أفضل منه بطبيعة 

الحال.
2 - الحكاية طبعا ليست حكاية برنامج 

تلفزيوني سخيف في قناة أسخف.
أكثر  اهتمام  حكاية  ليست  والحكاية 
حمقى،  عن  صدر  عابر،  بأمر  الالزم  من 
الرشد  ذوو  إليه  يلتفت  ألن  حاجة  وال 

املنزهون عن مثل هذا العبث.
والحكاية  تاريخ،  حكاية  الحكاية 

حكاية جغرافيا.
للجزائر  الوحيد  التاريخي  املجد  إن 
تجاه املغرب كتب نفسه اعتداء صارخا 
جبهة  بتمويل  باملال،  بالسالح،  علينا 
وسنوات  لسنوات  بدعمها  انفصالية، 
بطرد  الترابية،  وحدتنا  تمس  لكي 
أبنائنا الذين كانوا يحيون في الجزائر 

عن  كل شيء  لنا  قال  أضحى،  عيد  ذات 
القرارات  تصنع  التي  الكراهية  عقيدة 

السياسية في الجزائر.
حكاية  من  األخير  الجزء  هو  هذا 
التاريخ هاته مع هذا الجار، فيما الجزء 
وإيالما،  داللة  واألكثر  واألساس  األول، 
هو جزء يلخصه سؤال تطرحه الجزائر 
دوغول  الجنرال  قرر  منذ  نفسها  على 
فرنسا  مدن  إلى  يعودوا  أن  للحركيني 
أنا  هل  هويتي؟  ما  أنا؟  من  وبواديها: 
أم  فرنسية؟ قبايلية؟ خليط من كل هذا؟ 

ال شيء من كل هذا؟ 
األصعب،  السؤال  ذلك  هناك  ثم 
فقط  تأسست  ملاذا  األقسى:  األشرس، 
املاضي،  القرن  من  الستينيات  بداية 
منذ  تأسس  قربي  الغربي  الجار  وهذا 
النشأة  -بحداثة  لي  كيف  القديم؟  قديم 
االنتماء  عراقة  أجاري  أن  والتكوين- 
عني  البعيدة  جغرافيا،  مني  القريبة 

حضاريا؟
كيف؟ 

هذا هو السؤال فقط ال غير.
إذن، إنها ليست حكاية سخافة عابرة 
من  جزء  أصغر  في  التأثير  يمكنها  ال 

فسيفسائنا املغربية العريقة.
الحكاية أعمق بكثير، هي حكاية عقدة 
كره وعقيدة كراهية، يلزمنا صبر مغربي 
كثير لكي نتعايش مع أعراضها العديدة 
ودوما  باستمرار،  تظهر  التي  واملختلفة 
جهة  هناك  األخرى  بعد  ومرة  وأبدا، 

الشرق الحزين.
قدرنا حكم علينا بهاته الجيرة، وقدرنا 
الجميل  املغربي  بالصبر  علينا  حكم 
عليها ونحوها وتجاهها إلى أن يقضي 
مالك  أي  الجغرافيا،  ورب  التاريخ  رب 

الكون، أمرا كان بالتأكيد مفعوال.
العسكر  قناة  سقطة  أكدت  لقد   -  3
الوطني،  بإجماعه  القوي  املغرب  أن 
وتعدديته  الدستورية،  وبمؤسساته 
منه  تنال  لن  والثقافية،  السياسية 
التي  والالأخالقية،  املنحطة  األساليب 
انخرط فيها املتحكمون في رقاب الشعب 

الجزائري.
غضب  القناة  سلوك  فجر  ما  وبقدر 
امللك  أن  أكد  ما  بقدر  املغاربة،  جميع 
والدفاع  الترابية،  الوحدة  على  الساهر 
أحمر،  خط  هو  الوطن،  مصالح  عن 
الشعب  مكونات  كل  إلى  بالنسبة 
مختلف  عبر  استنكرت  التي  املغربي، 
االنحطاط،  سلوك  والتعبير،  األشكال 
وعدم احترام األعراف والتقاليد، املعمول 
بها في العالقات الدولية والدبلوماسية.

إن ما قامت به قناة العسكر ليس سوى 
حلقة من حلقات االنحطاط في الخطاب 
من  ينهل  والذي  الجزائري،  اإلعالمي 
حكومة  في  وأبواقه  العسكر  قاموس 
على  القفز  إلى  الوسائل  بكل  تسعى 
يطالب  الذي  الشعبي،  الحراك  مطالب 
برحيل العصابة، وإعطاء الكلمة للشعب 

من أجل تقرير مصيره.
إعالم  قبل  من  امللك،  على  الهجوم  إن 
بأخالقيات  له  عالقة  ال  الذي  العسكر، 
الصحافة وبرسالة اإلعالم، قد انقلب إلى 
مصيدة وقع فيها حكام الجزائر، إذ هب 
املغاربة بكلمة واحدة »امللك خط أحمر«، 

امللكية،  للمؤسسة  اإلساءة  مستنكرين 
الشقيقة  الجارة  حكام  وليؤكدوا سقوط 
آل  الذي  املستوى  يعكس  مستنقع  في 
إليه القائمون على تدبير شؤون الشعب 

الجزائري الشقيق.
العسكر  »عواجز«  به  يقوم  ما   -  4
الجزائري مجرد بهلوانيات مضحكة، ال 

تثير انتباه أحد على اإلطالق...
إن الجزائر تحصد اليوم ما زرعته من 
مصداقا  املنطقة،  في  خاطئة  حسابات 
كيحسب  »اللي  البليغ  املغربي  للمثل 
اليوم،  تفعله  وما  ليه«،  كيشيط  بوحدو 
رقصة  سوى  ليس  األمني،  الجدار  قرب 
من  مزيدا  فقد  تحرك  كلما  مذبوح،  ديك 
مرحلة  من  تدريجيا،  مقتربا،  الدماء، 

النزيف القاتل.
الجزائر تبني لها أنها خسرت الرهان، 
وأن ما استثمرته في جبهة البوليساريو 
على قرابة نصف قرن ضاع أدراج الرياح 
بالحرب  بالتهديد  الوضع  تواجه  لهذا 
أحيان  في  ببالدة  الوقائع  وباختالق 

كثيرة.
عدو  لخلق  بئيسة  عقيدة  سبيل  في 
خارجي وهمي باستمرار، أنفقت الجزائر 
أنفق  لو  45 سنة،  500 مليار دوالر في 
وتحسني  البلد،  تنمية  على  فقط  ثلثها 
اضطر  ملا  ملواطنيه،  املعيشية  الظروف 
برملاني أن يصرح في قناة عمومية أنه لم 
يتذوق طعم املوز إال حني بلغ من العمر 

ثالثني سنة!!!!
إنها سبة في حق دولة تصنف، اليوم، 
املنتجة  »أوبيك«  دول  أهم  من  واحدة 
كان  الذي  الوقت  في  إذ  والغاز،  للنفط 
مطلوبا أن تنكب الحكومات، منذ بومدين 
والتفاح  املوز  توفير  على  تبون،  إلى 
والبطاطس  والطماطم  والبرتقال 
بكميات  والدقيق  والحليب  والبصل 
مقدرات  تهدر  مناسبة،  وأسعار  كبيرة 
إقليمي  نزاع  على  الجزائري  الشعب 
منته، حسمت فيه األمم املتحدة والدول 
مقترح  بتبني  سنة،   15 منذ  الكبرى، 
املغربية  السيادة  ظل  في  الذاتي  الحكم 

على كامل التراب الوطني.
هذا هو النقاش الذي ينبغي أن نواجه 
به، اليوم، العصابة الحاكمة في الجزائر، 
ونذكرها، في كل مرة، أن عليها أن تهتم 
بشؤونها الداخلية، وأن تنكب على حل 
امللفات املطلبية للحراك الشعبي، وتوفير 
مليون   40 ل  الحياة  من  األدنى  الحد 
انطلق  فقد  املغرب،  قطار  أما  جزائري، 

منذ سنوات...
من  املقربة  الصحافة  نشرت  أيام  قبل 
بشن  تهديدات صريحة  الجزائر  عساكر 
حرب خراب في املنطقة، وهو األمر الذي 
بالقنوات  املتدخلني  من  عدد  يروجه 
الوضع  كون  من  والغربية  الجزائرية 

يسير نحو تصعيد خطير في املنطقة.
هو  وصنيعتها  الجزائر  به  تقوم  ما 
رد فعل نزق على ما بلغه ملف الصحراء 
خصوصا  إيجابي،  تطور  من  املغربية 
الستثمارات  الجارية  االستعدادات  مع 
هذا  املنطقة.  في  بلدان  عدة  بها  تقوم 
مازال  التي  الجزائر  تستسيغه  ال  األمر 
الباردة  الحرب  تصور  يحملون  حكامها 
لم  ما  وهو  املنطقة،  في  الريادة  وحلم 

التي  التنمية  مع  خصوصا  لهم  يتسن 
واملجتمع  املغربي  االقتصاد  يشهدها 
على حد سواء، في مقابل وضع سياسي 

واجتماعي مترد في الجزائر.
لحكام  املتواصلة  االستفزازات 
في  مغربية  رغبة  تواجهها  الجزائر 
دولية  بمباركة  التنمية  في  قدما  السير 
املغربية، غير  القضية  وبشرعية وعدالة 
أن هذه االستفزازات ال يمكن أن تستمر 
إلى ما ال نهاية، فاململكة املغربية تمتلك 
من الحلول الشيء الكثير وعلى الجارة 
في  املغرب  أن  جيدا  تعرف  أن  الشرقية 
وحدته  عن  للدفاع  ومستعد  صحرائه 

الترابية بكل الوسائل وبكل األشكال.
املغربية  الدبلوماسية  اشتغلت  لقد 
املجتمع  تعريف  في  وإخالص  بجهد 
في  املفتعل  النزاع  بجوهر  الدولي 
اقتنع  الدولي  واملجتمع  الصحراء. 
بعدالة القضية املغربية. من هذا املنطلق 
على حكام الجزائر أن يعوا جيدا بأن ما 
يروجون له لن ينقص من عزيمة املغاربة 
في االلتفاف حول قضيتهم والدفاع عنها 

بأي شكل من األشكال...
5 - لن نقبل أن تمس مقدسات اململكة 
واملغالطات،  األضاليل  بنشر  املغربية 

التفاهات واألكاذيب....
لن نقبل أن يمس امللك محمد السادس؛ 
قلوب  داخل  يتربع  متحرك  عرش 

الشعب....
املغاربة  يوحد  وطني،  إجماع  هناك 
ومقدساتها،  األمة  ثوابت  حول 
وأولها  للبالد،  الكبرى  والخيارات 
»امللكية الوطنية واملواطنة، التي تعتمد 
انشغاالته  وتتبنى  املواطن،  من  القرب 
وتطلعاته، وتعمل على التجاوب معها«، 
الديموقراطي  الخيار  مواصلة  وثانيها، 
والتنموي بعزم وثبات. يقول جاللة امللك 
انني  اهلل  »يعلم  املواطنة  امللكية  عن 
أتألم شخصيا، مادامت فئة من املغاربة، 
تعيش  املائة،  في  واحدا  أصبحت  ولو 
الحاجة.  أو  الفقر  في ظروف صعبة من 
لبرامج  خاصة  أهمية  أعطينا  لذلك 
التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات 
االنشغاالت  مع  والتجاوب  االجتماعية، 

امللحة للمغاربة....«
الذي  الوحيد  النظام  تمثل  امللكية  إن 
جمع ووحد املغاربة حول مشروع وطني 
خالص،  مغربي  منطق  من  الدولة  لبناء 
في غياب أي تصورات أو مشاريع يمينية 
أو يسارية أو غيرها حقيقية للبناء. فهي 
أن  استطاعت  التي  الوحيدة،  املؤسسة 
أجل  من  والحاضر  التاريخ  بني  توفق 
أو  شخصية  حسابات  بدون  املستقبل، 
من  كعدد  مصيرها  كان  وإال  سياسوية، 
والثقافي  العربي  فضائنا  في  األنظمة 
والجغرافي: االندثار والتفكك والتطاحن 

الدموي...
إن امللكية هي املؤسسة الوحيدة التي 
أتقنت فنون تدبير التناقضات الداخلية 
الستمرار  توازنا  وخلقت  والخارجية، 
هي  املغربية  فامللكية  واملجتمع.  الدولة 
ملكية تدبيرية وليست تنفيذية كما يقول 
التصورات  يضع  امللك  أن  ذلك  البعض، 
الكبرى ويرسم الخطوط العريضة ليس 
ومؤسساتها  الدولة  مرافق  لتدبير  فقط 

أيضا  وإنما  واالجتماعية  السياسية 
املجتمع  مع  التفاعل  هوامش  يحدد 

ومختلف األفكار الرائجة فيه....
يشق  السادس  محمد  بقيادة  املغرب 
طريق  وهو  املستقبل،  نحو  طريقه 
ملكي... يشتغل، يفتح األوراش الكبرى.. 
العرش  بني  املتبادلة  »البيعة  إطار  في 

والشعب«....
الحمقى،  أيها  اعتقدتم،  إن  واهمون 
أن«دمية ناطقة« قد تهز تاريخا وارتباطا 
تمتد  وملك  شعب  بني  متجددة  وبيعات 

إلى 12 قرنا. 
وواهمون إن اعتقدتم أن النذالة يمكن 
أن تصنع رجال دولة، بل إنها تضيع ما 

تبقى من رصيد احترام أمام العالم.
وواهمون إن اعتقدتم أيضا أن تعليق 
أعطابكم الداخلية على عدو وهمي، يمكن 
أن ينقذكم من الورطة في اإلساءة للشعب 

الجزائري.....

أيضا  وإنما  واالجتماعية  السياسية 
املجتمع  مع  التفاعل  هوامش  يحدد 

يشق  السادس  محمد  بقيادة  املغرب 
طريق  وهو  املستقبل،  نحو  طريقه 
ملكي... يشتغل، يفتح األوراش الكبرى.. 
العرش  بني  املتبادلة  البيعة 

الحمقى،  أيها  اعتقدتم،  إن  واهمون 
قد تهز تاريخا وارتباطا 
تمتد  وملك  شعب  بني  متجددة  وبيعات 

وواهمون إن اعتقدتم أن النذالة يمكن 
أن تصنع رجال دولة، بل إنها تضيع ما 

وواهمون إن اعتقدتم أيضا أن تعليق 
أعطابكم الداخلية على عدو وهمي، يمكن 
أن ينقذكم من الورطة في اإلساءة للشعب 

كالم العقالء 
منزه 

عن العبث

حيمري البشير: 
كوبنهاكن الدنمارك

الشعب  بني  يفرق  شعب  املغاربة 
العسكري  والنظام  الجزائري 
املغربي  عليه.والشعبان  املتسلط 
مشتركة  قيم  تجمعهما  والجزائري 
والتقدير  املحبة  وتربطهما أواصر 
منذ  سكنتهما  البعض،  لبعضهما 
حل  أن  منذ  املاضي،  القرن  بداية 
هموم  بالبلدين،  الفرنسي  االستعمار 
مشتركة لم  وتطلعات  وانتظارات 
كان  ملا  املغربية  األمة  يرتح ضمير 
يجري في الجزائر  من مجازر في حق 
هذا الشعب األبي، من طرف املستعمر 
عقالء،  املغرب  ملوك  فكان  الفرنسي، 
وسالت  للتاريخ،  مسجلة  ومواقفهم 
دماء مغربية غزيرة من أجل استقالل 

الجزائر.
معركة  اعتبروا  املغرب وملوكه 
االستعمار  التحرير ومقاومة 
معركتهم،  الجزائر  في  الفرنسي 
التحرير  جبهة  قادة  واحتضنوا 
بني  وجبال  وجدة  في  الجزائري 
بالسالح  املغرب  ومدهم  يزناسن، 
يكون  أن  نريد  ال  املعركة،  ملواصلة 
رجال اإلعالم في البلد الجار والذين 
مثل  األسف،  كامل  مع  أصبحوا، 
الدمى في أيادي العسكر، يحركونهم 
متى شاؤوا لإلساءة للمغاربة ولرموز 
املغرب، لهؤالء نقول عليكم أن تعيدوا 
فستجدونه  املشترك  التاريخ  قراءة 
للملوك  املشرفة  باملواقف  حافال 
املغاربة، واملغرب دائما ينحى بنفسه 
الجزائرية،  الشؤون  في  التدخل  عن 
مغربي واحد  يتجرأ إعالمي  ولم 
الذي  الجزائر،  في  الحراك  دعم  على 
ألنهم  أشهر،  سبعة  من  ألكثر  عمر 
في  وهذا  داخليا،  شأنا  اعتبروه 
الحقيقة نابع من حرص املغاربة على 
أراضيها،  الجزائر ووحدة  استقرار 
العليا التي  الجهات  من  وبتعليمات 
تكن  لم  الشروق،  قناة  إليها  أساءت 
اإلساءة  في  بالغت  التي  الوحيدة 
قنوات  بل  املغربية  الدولة  لرموز 
جزائرية أخرى، حتى الرياضية منها.

املغاربة خرجوا للشوارع تعبيرا عن 
إفريقيا  بكأس  الجزائر  بفوز  فرحهم 
الذي  االنتصار  واعتبروا  مصر،  في 
لهم  شرفا  الفريق الجزائري  حققه 
كمواطنني مغاربة وكبلد جار   كذلك، 
لن  املغاربة  والصحفيون  اإلعالميون 
بذكر مسؤول جزائري  يتجرؤوا  ولم 
رئيس  على  الطريق  بقطع  وال  بسوء 
القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية 
يدعون،  كما  الفيفا  في  التواجد  في 
احترام  على  حريصون  املغاربة 
الشعبني  تجمع  التي  املحبة  أواصر 
بديل  ال  سلوك  وهو  الجوار،  وحسن 
صمت  في  يشتغلون  املغاربة  عنه. 
ويسعون  بلدهم،  يبنون  للمستقبل، 
كل  في  الشعبني  بني  للتكامل  دائما 
شيء ألن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، 
والعادات  والدين  اللغة  تجمعنا 
ما  هناك  ليس  والدم،  واملصاهرة 
يفرقنا سوى سلوك الحاقدين، الذين ال 
يريدون الخير للشعبني معا. معركتنا 
وضد  الفقر  تكون ضد  أن  يجب  معا 
من  كل  التطرف وضد  اإلرهاب وضد 
يريد إثارة الفتنة بني الشعبني،علينا 
نشر  في  املسؤولية  كامل  نتحمل  أن 
الضغينة  إثارة  الفضيلة عوض 
أن  علينا  والفنت،  والسموم  والحقد 
إبراز  في  املسؤولية  كامل  نتحمل 
املغاربة  وامللوك  مواقف املغاربة 
وشعبها،  الجزائر  تجاه  التاريخية 
وسيبقون  كانوا  املغاربة  القدم،  منذ 
حريصني على حسن الجوار، املغاربة 
وسيبقون  باملستقبل،  متفائلون 
متمسكني باألمل من أجل مغرب عربي 
والتكامل  الوحدة  في  فالقوة  موحد، 
املؤامرات  في  وليس  االقتصادي 

وزرع الفنت.

n شعيب حليفي

ْنجيكم من اآلَخْر، قبل خمس سنوات 
عن  نيابة  كتبُتها  مقالة  في  كنُت 
بمدينة  والفالحني  البسطاء  املواطنني 
سطات والذين باتوا يعتقدون أنفسهم 
املدينة  هذه  في  عقوبة  يقضون  أنهم 
بعدما سلط اهلل عليها عفاريت ال ترحم.

رغبة  وضمنها  مقالة  كتبُت  كنُت 
إلى  رسالة  توجيه  في  البسطاء  هؤالء 
باعتبارها  املدينة،  لزيارة  امللك  جاللة 
مدينة أحبها السلطان موالي إسماعيل 
بقصبتها  األساس  حجرها  ووضع 
القديم  تاريخها  لكونه يعرف  الشهيرة 
وموقعها ورجاالتها، فاختار أن يخرجها 
الوجود.  إلى  والخفاء  الصمت  من 
مسلسل  إليقاف  الزيارة  يلتمسون 
ومسلسالت  وضواحيها  املدينة  قتل 

يعانيه هؤالء مع  الذي  والظلم  الفساد 
اإلدارات  من  واحدة  في  حق  أبسط 
إقطاعيات وضيعات  إلى  التي تحولت 
و«املافيات«  النافذين  حاجات  تقضي 
والذين يفهمون أسرار قضاء الحاجات 

في خمس دقائق بدون وسيط.
موظفون معلومون بما يفعلون وهو 
من  حاجة  في  ولعلم  الكثرة،  حديث 
يكون  أسود  كتاب  في  أخبارهم  يجمع 
شؤون  وإهمال  الفساد  على  دليال 
املواطنني، وقتل مدينة بأهلها مع سبق 

اإلصرار واإلمعان فيه.
يتم  لكي  وسبب  سبب  ألف  هناك 
األيادي  على  بقوة وبال رحمة  الضرب 
القذرة والعقول املتحجرة في مدينة ال 
قلة  هناك  وباملقابل  هذا.  كل  تستحق 
ممن  اإلدارات  في  الفضالء  من  قليلة 

يستحقون التنويه واالحترام.
آالف  من  واحدة  حكاية  سأروي   
حكاية  يوميا،  تتوالد  التي  الحكايات 
السيد عياد الزطاطي الذي وضع طلبا 
بمنطقة  البادية،  في  بالكهرباء  للتزود 
تسمى أوالد لكبير بالعراعير عني نّزاغ 
وكان  الجنوبية،  تامدروستاملزامزة 
ذلك في العاشر من سبتمبر من السنة 
وفي  الدراسة،  رسوم  مؤديا  املاضية، 
توصل  الشهر  نفس  من  عشر  الثامن 
املكتب  عن  ن.ن   السيدة  برسالةمن  
تطلب منه ربط االتصال باملكلفني داخل 
اإلدارة، وقد كانت الرسالة مشجعة لكن 
باألمر  املعني  مع  التواصل  أن  الواقع 
شبه مستحيل وفيه الكثير من اإلهمال 

وعدم املهنية وعدم االحترام، ولم يخرج 
للمعاينة إال باملزاوكة والطلبات وطول 
انتظار. وبعد ذلك » شاخ الزمن ونسَي 
نفسه«، وقيل لصاحبي، عليك أن تفهم، 
بوسيط  عليك  له  وقيل  تفهم،  ال  فأنَت 
وساعته،  يومه  في  بالنور  يأتيك  نافذ 
وقيل له الكثير حتى أصبح عاجزا عن 
السؤال، بل إن هناك من خدعه ألمر ما 
أربعة  من  ربطا  يطلب  أن  له  فأوحى 
ممكن  غير  أنه  يعلمون  وهم  خيوط، 
هناك، وظلوا يوهمونه أنهم في سبيل 
دراسته والتقرير في ذلك، والحقيقة أن 
األمر كله كان خدعة على مواطن ال يفهم 

اآلخرين.
ثالث  في  جديد  بطلب  صاحبي  عاد 
عشر يناير من هذه السنة دون جدوى، 
ولم يثبت أن استجاب أي أحد أو كلف 
نفسه للنظر، رغم وجود موظفني نزهاء 
قوة  وال  لهم  حول  ال  لكن  اإلدارة  بتلك 
مع وجود فئة لها رأي آخر وطرق غير 

الطرق الواضحة.
واطلب  شكواك،  قّدم  لصاحبي  قلُت 
لجنة للفحص إن كانت هناك خروقات 
تتركك في الظالم ستة أشهر. فقال لي : 
سيجدون ألف مبرر للرد على هذا:بأن 
كثيرة  امللفات  وأن  عائقا  كان  الكوفيد 
األمطار  وأن  قليل،  املوظفني  عدد  وان 
تحسم  لم  الحكومة  وأن  غزيرة،  كانت 
في تلك الساعة التي زاغت، وأن سكان 
البدو  أؤالئك  من  بالنور  أولى  املدينة 
مع  وليناموا  تكفيهم  الشمس  وأن 

الغروب.

صاحبي  فإن  األسباب،  هذه  لكل   
من  العائالت  من  واآلالف  هو  اليوم 
الفالحني والعمال وكل البسطاء الذي ال 
يملكون إال هوية يحتقرها من ال ضمير 
لهم أو عفة.. اليوم يجددون طلب زيارة 
والظالم  الظلم  كل  عنهم  ترفع  ملكية 
بحجم  حسابا  الفاعلني  وتحاسب 
للكهرباء  الوطني  املكتب  ُجرمهم...في 
واملصالح  واإلدارات  املكاتب  وكل 

بسطات والنواحي.
ن  ن.  للسيدة  يقول  فإنه  وأيضا، 
يعد  لم  وعالنية  أنه  احترام،  بكل 
بسطات  الوطني  املكتب  كهرباء  يريد 
ان  ويكفي  واملهانة،  بالذل  املوصول 
وبالطاقة  قياسية،  وبسرعة  يأخذه 
الرباعية، من النافذين واملتنفذين ممن 
السكن  أو  البناء  رخصة  يملكون  ال 
حتى، وسيكتفي صاحبكم بالنوم وقت 
بطريقة  والعيش   الشمس،  غروب 
أجداده في الزمن املاضي ما دام هناك 
وحداثيا  متقدما  مغربا  يريد  ال  من 
وابن عصره، ويريد مغربا متخلفا يجد 
األعداء فيه فرصة للنيل منه. مغرب فيه 
له  تؤسس  ما  ويناقضون  يهدمون  من 
العالم  كهربة  إلى  تدعو  التي  الدولة 

القروي.
الكهرباء  تملكون  ال  أنتم  لكم:  يقول 
لي  تعد  لم  لذلك  والظالم،  الظلم  وإنما 
املسؤولني  من  أريد  ولكنني  به حاجة، 
افتحاص  ووطنيا  وجهويا  محليا 
تخفي  التي  الخبايا  وكل  امللفات 

الكوارث التي تساهم في عطبنا.

سطات .. الظلم والظالم

حكاية ال�شيد عّياد الّزطاطي مع املكتب الوطني للكهرباء
اليوم، يجددون 

طلب زيارة 
ملكية ترفع 

عنهم كل 
الظلم والظالم 

وتحاسب 
الفاعلين 

حسابا بحجم 
ُجرمهم...في 

المكتب الوطني 
للكهرباء 

وكل المكاتب 
واإلدارات 

والمصالح

إقطاعيات وضيعات  إلى  التي تحولت 
 »
والذين يفهمون أسرار قضاء الحاجات 

موظفون معلومون بما يفعلون وهو 
من  حاجة  في  ولعلم  الكثرة،  حديث 
يكون  أسود  كتاب  في  أخبارهم  يجمع 
شؤون  وإهمال  الفساد  على  دليال 
املواطنني، وقتل مدينة بأهلها مع سبق 

يتم  لكي  وسبب  سبب  ألف  هناك 
األيادي  على  بقوة وبال رحمة  الضرب 
القذرة والعقول املتحجرة في مدينة ال 
قلة  هناك  وباملقابل  هذا.  كل  تستحق 
ممن  اإلدارات  في  الفضالء  من  قليلة 

آالف  من  واحدة  حكاية  سأروي   
حكاية  يوميا،  تتوالد  التي  الحكايات 
السيد عياد الزطاطي الذي وضع طلبا 
بمنطقة  البادية،  في  بالكهرباء  للتزود 
اغ 
وكان  الجنوبية،  تامدروستاملزامزة 
ذلك في العاشر من سبتمبر من السنة 
وفي  الدراسة،  رسوم  مؤديا  املاضية، 
توصل  الشهر  نفس  من  عشر  الثامن 
املكتب  عن  ن.ن   السيدة  برسالةمن  
تطلب منه ربط االتصال باملكلفني داخل 
اإلدارة، وقد كانت الرسالة مشجعة لكن 
باألمر  املعني  مع  التواصل  أن  الواقع 

إن المجد 
التاريخي 

الوحيد 
للجزائر تجاه 

المغرب كتب 
نفسه اعتداء 

صارخا علينا 
بالسالح، 

بالمال، 
بتمويل جبهة 

انفصالية 
وبطرد أبنائنا 

ذات عيد 
أضحى

لن نقبل أن يمس امللك محمد السادس؛ 
قلوب  داخل  يتربع  متحرك  عرش 

املغاربة  يوحد  وطني،  إجماع  هناك 
ومقدساتها،  األمة  ثوابت  حول 
وأولها  للبالد،  الكبرى  والخيارات 
امللكية الوطنية واملواطنة، التي تعتمد 
انشغاالته  وتتبنى  املواطن،  من  القرب 
 ،
الديموقراطي  الخيار  مواصلة  وثانيها، 
والتنموي بعزم وثبات. يقول جاللة امللك 
انني  اهلل  يعلم 
أتألم شخصيا، مادامت فئة من املغاربة، 
تعيش  املائة،  في  واحدا  أصبحت  ولو 
الحاجة.  أو  الفقر  في ظروف صعبة من 
لبرامج  خاصة  أهمية  أعطينا  لذلك 
التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات 
االنشغاالت  مع  والتجاوب  االجتماعية، 

الذي  الوحيد  النظام  تمثل  امللكية  إن 
جمع ووحد املغاربة حول مشروع وطني 
خالص،  مغربي  منطق  من  الدولة  لبناء 
في غياب أي تصورات أو مشاريع يمينية 
أو يسارية أو غيرها حقيقية للبناء. فهي 
أن  استطاعت  التي  الوحيدة،  املؤسسة 
أجل  من  والحاضر  التاريخ  بني  توفق 
أو  شخصية  حسابات  بدون  املستقبل، 
من  كعدد  مصيرها  كان  وإال  سياسوية، 
والثقافي  العربي  فضائنا  في  األنظمة 
االندثار والتفكك والتطاحن 

إن امللكية هي املؤسسة الوحيدة التي 
أتقنت فنون تدبير التناقضات الداخلية 
الستمرار  توازنا  وخلقت  والخارجية، 
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  أمينة الصيباري

اللغة  تتبعه  شاعر  جماهري،  الحميد  عبد   
طواعية  كحيوان أليف. هكذا يقودها من عنقها 
تارة، بكل يسر شعرا ونثرا ، ويتركها في أحايني 
للشعر  مكان  ال  حيث  حتفها،  إلى  تتعقبه  كثيرة 
السياسية  في  ضاربا  له  عمودا  فتجد  عادة، 
العذوبة،   منتهى  في  شعرية  طلقات  تخترقه 

إمعانا في إحراج التقريرية الجافة.
 يستهل الشاعر ديوانه األخير »جاؤوا لنقص 
دليني  الطلب:  األمر/  بصيغة   « السماء  في 
في  كما  تراجيدياه  على  وسأدلك   / البطل  على 
اإللحاح  يطبعه  الحبيبة  مع  حوار  في  اإللياذة، 
حتى نلقي نظرة أخيرة  أسرعي/  واالستعجالية: 
الذي يرسمه املوتى/  الكسوف/  الحرب/هذا  على 
فشيئا   .شيئا   )8 )ص  قرن  ربع  قبل  يتكرر  لن 
تنجلي حيرة البداية في قصائد الديوان املبوبة  

كالتالي:

في انتظار الحرب
جاؤوا لنقص في السماء

اجلسي بقربي أيتها القسوة
سيرة عائلية آلدم

تعريفات الظل
فيسترسل في رحلة الكشف عن األعماق متحدثا 
 : املجهول  إلى  أخرى  وتارة  الحبيبة  إلى  تارة 
 ،)54 )ص  شقيقك«  فصاعدا  اآلن  من  »املجهول 
رأيت في  أنت الذي تتجول في روحي /قل ماذا / 
غرف الخيال؟)ص55(، ليختتم مغامرته الشعرية 
لو كنت بال أعماق ملا كانت لي  بصيغة شرطية : 

هاوية )ص83(.
فشيئا  شيئا  تتبدى  والنهاية  البداية  وبني   
التراجيديا. يسافر بك  الشاعر  تفاصيل الرحلة/ 
واأللم،  بالحب  بالقلق،  مسكونة  عوالم  إلى 
موشومة بصور شعرية بديعة وجمالية تعبيرية، 
دون إطناب في الزخرف ودون أدنى  تكلف، ليقودك 
بسالسة  إلى هاويته الشعرية.. شعرية السقوط 
األزلي والذي استمر منذ آدم. الخيار للبشرية ألن 
الهاوية، حسب جماهري حتمية: »تلزمني هاوية  
)ص81( التي تتكرر في أكثر من موضع،  ليكون 
بذلك هذا اإلصدار الشعري توصيفا لديوان حالة 
الشاعر كما اختار أن يسميه )في ديوان حالتي(، 

أو رحلته ملعرفة البطل وتراجيدياه.
في  نواياه  عن  الشاعر  يعلن  البداية  منذ     
تشكيل  مالمح البطل املجهول، الجندي الشاعر، 
إلى أن  الجندي الصامت الذي ال يحكي )ص13( 
البطل مستفسرا عن نفسه في قصيدة من  يعلن 
أنا؟ )ص34(. بعد ذلك، يأخذ السقوط كل أبعاده 
في قصيدة »آدم يلقي بنفسه من أعلى السموات«، 
بمحاولة  اإلنسانية  بدأت  فقد  يصرح:  حيث 
عنها   أخبرت  والتي   ،)59 )ص  فاشلة  انتحار 
وسائل اإلعالم القليلة آنذاك) وكان اإلعالم وقتها 
منحصرا في ثالث كتب كلها كتبت عن املوضوع 
ص60(. السقوط بما هو تجربة لإلستغوار، هذه 
التجربة اإلنسانية التي تتطلب عمرا كامال ملعرفة 
لإلنسان   يتسنى  كيف  إذ  البشرية،  النفس  كنه 

معرفة ذاته إذا لم يحفر عميقا فيها:

تتعقبنا هذه الصحراء
ولن تتركنا حتى تجد البئر

التي حفرها اهلل
في أعماقنا ) ص(65

 
شاكلة  على  ديوانه  في  البطل  الشاعر  يصور 
البطل املرتاب، املنكفئ على لغته يكتب إلياذته كل 

يوم بحبر. 
في  الديوان  قراءة  رحلة  في  جماهري  يورطك 
عوامله املحفوفة بالكثير من القلق والشك. يسير 
بك في سراديب الشعر الذي ال يرتكن للطمأنينة. 
في  الضاربة  أبعاده  في  اإلنساني  يعانق  شعر 
يعبد  الشعر  للشك. وحده  ينتصر  الجذور. شعر 
جوهر  في  الكامنة  الحقيقة  عن  للبحث  الطريق 
األشياء واإلنسان. معرفة الذات هذه تكون رهينة 
فتحضر  ولغة،  ولحم  دم  من  أخرى  ذات  بتواطؤ 
مواضع  في  املخاطبة  بصيغة  الديوان  في  املرأة 
والفتاة  الصغرى  الشقيقة  ثم  الحبيبة(،  عدة) 

الذاهبة إلى املدرسة. 
إنسانية  الديوان بقصائد تحمل هموما  يحفل 
كثيرة كأنه يقول أن الهنا هو الهناك، بالضرورة. 
يكسر الحواجز بني القارات  ويضع 11 سبتمبر 
اإلرهاب  ليدين  الخانة  نفس  في  ماي  و16 

عبارة  باستعارة  سياق،  أي  وخارج  كان  أينما 
 .»Ce jour-là il faisait Dieu« بالفرنسية  
ذلك  في  كالتالي:  ترجمتها  يمكن  التي  العبارة 
اليوم كان التوقيت/الطقس إلها، كإحالة على أن 
األولى.  بالدرجة  ديني  محفزها  كان  الضربات  
اليوم كان اهلل والدين في املحك وكانت  في ذلك 
أوتيت  ما  بكل  القتل  طقوس  تمارس  اإلنسانية 

من إيمان منذ الجريمة األولى لقابيل الذي أباد، 
دون أن يدري ربع البشرية، حسب تعبير الشاعر، 

بتصفيته ألخيه. 
الحديثة كما عبر عنها  األزمنة  تراجيديا   هي 
وكما  الغرنيكا،  الشهيرة  لوحته  في  بيكاسو 
تقدمها نشرات األخبار من مختلف بقاع العالم. ال 
فرق بيت التراجيديا القديمة بمفهومها الهوميري 
والتراجيديات الراهنة. املوت هو املوت والسقوط 

هو السقوط واإلنسان هو اإلنسان. 
وألن الكونية الشعرية تفترض معانقة املأساة 
الشاعر  نجد  الحدود،  وخارج  برمتها  اإلنسانية 
بلطف  مأساته  ترتيب  على  الحرص  شديد 
املمكن.  العزم  بكل  خالصه  إلى  ذاهب  )ص47(، 
فال أحد يفلت من قدره، ومن األجدر الذهاب إلى 

الهاوية بيقني املؤمنني. 
الدرامي  البعد  يظهر  األولى،  الوهلة  منذ    
والذي   ، األنت  مع  حوار  في  األنا  الديوان:  في 
دينامية  عليها  ويضفي  القصائد   ثنايا  يعبر 
فسحات  تخترقها  أن  تلبث  ما  جلية  وتفاعلية 
في  وبروزتها  اللحظة  تجميد  إلى  ترمي  بصرية 
إطار: »أكون كاليأس في طبيعة ميتة« )ص82 (. 
هكذا تخترق الطبيعة امليتة أو الصامتة لوحات 
الديوان لتوقف القارئ بني مشهد وآخر، كفسحة 
بني مقامات شعرية يتوافق فيها النفس امللحمي 
الطويل بالشذرة حينا وباللوحة الشعرية أحيانا 
املنجز  هذا  ثنايا  التناصات  تعبر  كما   . كثيرة 
»أنا  الكتابة  في  سواء  بليغة،   بأناقة  الشعري 
ألمل  تصالح«  »ال  ماضي،  أبو  إليليا   « أنا؟  من 
التشكيل:  في  أو  لبيسوا  »الالطمانينية«  دنقل، 
الساعات في لوحة الذاكرة لدالي ص80 ، وتوارد 
أكثر من قصيدة فضال  امليتة في  الطبيعة  عبارة 
عن إحاالت مباشرة على فرويد )الالشعور، شارع 
األنا  اليبيدو،  القديمة،  للتحف  بدكاكني  طويل 

األعلى، الهو وكذا سبر أغوار الحلم.
املوت،  الحب،  بني  الديوان  موضوعات  تتوزع 
القلق الوجودي، األلم، الحيرة، األلم، الالطمأنينة، 
بنفس  املتقلب،  القصائد  مزاج  الحلم...حسب 
القصيدة  في   أخرى  تارة  ويتكثف  تارة   يطول 

الومضة :
ستبعث

وتصير نبوءة
يوم يراك األعمى. )ص50(

*******
استيقظي يا أنت

هذا الصباح ينتظر عينيك
منذ الصباح..

ليرى. )ص75(

الديوان  أن  القصائد  تحليل  خالل  من  يبدو    

كتب على مرحلتني  أو اكثر، حسب تركيز القتامة 
والضوء في الشعر والذي يغلب على بعضه طابع 
السوداوية ، ويفصح البعض اآلخر عن منسوب 
ثنائية تجد  الحياة.  واإلقبال على  األمل  عال من 
تجسيدها كامال في مطلع القصيدتني املتجاورتني 

في الصفحة  ص 76:
سارع إلى املوت

 حتى ال يحتل آخر مكانك
وفي  التراجيدي،  البطل  مفهوم  تعزز  والتي   
اسم«  بال  الحياة  تترك  »ال  املوالية  القصيدة 
والتي  الحياة  على  واعثر  انهض  هيا،  ص77: 
األبدية  لنا  انهض  قوله:  في  الخيام  بعمر  تذكر 
نذكر  الديوان،  تخترق  أخرى  ثنائيات  لننام. 
تعريفات  في  واألسود  األبيض  ثنائيات  منها: 
بشكليها  الصورة  حضور  تذكي  والتي  الظل 

الفوتوغرافي والتشكيلي في الشعر.
ديوان  إن  القول  يمكن   ، الختم  سبيل  على 
»جاؤوا لنقص في السماء » هو باختصار، ملحمة 
السقوط في هاوية الحياة بكل ما تحمله امللحمة 
السقوط  وبدوي  واملآسي   لألحداث  تواٍل  من  
فيه  يتقاطع  ثري،  لغوي  قالب  في  للذات،  املفجع 
أثيرة  بغنائية  امللحمي  باملزاج  الصوفي  املزاج 

تعبر املنجز الشعري، انتصارا لرومانسية ما. 
يسافر بنا الشاعر من ديوان حالتنا إلى ديوان 
الصوفية.  أبعاده  بكل  يؤخذ  هنا  والحال  حاله 
يمتح  الفت.  بشكل  القصائد  تخترق  صوفية 
جماهري من محبرة غزيرة تفيض لتتدفق بقصائد 
بني،  وجودي  بقلق  مشحونة  قصائد   . رقراقة 
تفصح عنه إشراقات الذات الشاعرة وانكساراتها 

على حد سواء.

االشتراكي

ديوان »جاؤوا لنقص في السماء« لعبد الحميد جماهري

 اأو ملحمة ال�سقوط يف هاوية 
ا�سمها: احلياة 

من إيمان منذ الجريمة األولى لقابيل الذي أباد، 
دون أن يدري ربع البشرية، حسب تعبير الشاعر، 

الحديثة كما عبر عنها  األزمنة  تراجيديا   هي 
وكما  الغرنيكا،  الشهيرة  لوحته  في  بيكاسو 
تقدمها نشرات األخبار من مختلف بقاع العالم. ال 
فرق بيت التراجيديا القديمة بمفهومها الهوميري 
والتراجيديات الراهنة. املوت هو املوت والسقوط 

وألن الكونية الشعرية تفترض معانقة املأساة 
الشاعر  نجد  الحدود،  وخارج  برمتها  اإلنسانية 
بلطف  مأساته  ترتيب  على  الحرص  شديد 
املمكن.  العزم  بكل  خالصه  إلى  ذاهب  كتب على مرحلتني  أو اكثر، حسب تركيز القتامة ، 

محمد بودويك

كان عام » املالحظة »، عامًا َبْينّيًا، يقع بني نهاية االبتدائي، وبداية الثانوي األول ) اإلعدادي (؛ 
جسرا للعبور، وقنطرًة للمرور. همزة وصل وقطع وحسم، ومفترق سبيلني أو مسارين تعليميني 
يفترقان ليلتقيا، ويلتقيان ليفترقا. كان، إذًا، عامًا ماِهدًا لولوج السلك األول من الثانوي. فكأنَّما 
ُسّمَي بذلك ألن التالميذ القادمني من االبتدائي، والحاملني لشهادة نهاية الدروس االبتدائية، وما 
أدراَك ما هي وقتئٍذ؟، سيخضعون، خالل سنٍة تدريبية كاملة، ملالحظة ومراقبة األساتذة من حيث 
مستواهم التعليمي والتحصيلي، ورصيدهم األولي املعرفي، وكفاءتهم في العد والحساب، وبعض 
املباديء واألصول الرياضية، وفي اللغتني معًا: العربية والفرنسية، خّطًا، وكتابًة، ونحوًا، وصرفًا، 
ومحادثًة؛ ولجهة تأهيلهم التأهيل املبتغى واملطلوب حتى يتمكنوا من قطع السنة الدراسية » بخير 
»، وقطع املسافة الفاصلة بني مبنى الحجرات الخمس املعدة كأقسام املالحظة، الحجرات املحشورة 
املَُعبََّدة  نصف  املتربة،  والطريق  الكنيسة،  من  مرمى حجر  على   ،) ْديوْرالّنْصارى   ( ساكنة  وسط 
املوصلة إلى الثانوية » الفعلية » ثانوية سيدي محمد بن عبد اهلل التي أدارها مديرون، وحراس 
اُء، بكفاءة واقتدار، واحمرار عيون، إلى حدود السبعينات من القرن املاضي. عامون فرنسيون أشدَّ

هي ذي أقسام املالحظة التي اشتهرت بالتداريب املكثفة، والتمارين الشاقة، واملحادثة الشفهية 
 ،« نافعا   « إعدادًا  التالميذ  إعداد  ـ  أسلفت  كما  ـ  منها  املَُتَوّخى  وكان  تنتهي.  ال  التي  بالفرنسية 
دخوال راجحًا ناجحًا، دخول الغازين  إعدادي(  تأهيليًا يسمح لهم بدخول السنة األولى ثانوي ) 

الفاتحني بالُحْسنى، و )ٌن ( والقلِم وما يسطرون.
ومعنى ذلك، أن الثانوي اإلعدادي بتسمية أيامنا، كان يستغرق أربع سنوات إذا احتسبنا، طبعا، 

سنة املالحظة » التسخينية ».
ْلنا أسوارًا بأسوار، وِقْبَلة بِقبلٍة، ُولوَج الّسكارى  أذكر أننا ولجنا القاعة للوهلة األولى، وقد َبدَّ
فالبرامج  أْرُجِلنا؛  من  أكبَر  وأحذيٍة  جديدة،  ثياٍب  في  ونحن  املندهشني،  املَُتْعَتعني،  الَحيارى، 
واملناهج، والكتب املدرسية غير ما عرفناه في االبتدائي. واألساتذة شكٌل ثاٍن، ونوعيٌة أخرى، و« 

فصيلٌة » مغايرة.
أستاذه  ومعرفة  شوفاْليِيه،  َمْسيو  الذكر  طيب  الرياضيات،  في  أستاذه  بمعرفة  الطفل  َسِعَد 
الفلسطيني مدرس اللغة العربية الذي لم َيُعْد يذكر اسمه. فألول مرة، نسمع عن فلسطيني بيننا: 
طول فارٌع، وبدلة َمْكوّية، وصوت جهوري، وفصحى ُمَضرّية شامية بديعة، صافية إال من شوائب 
ُتْلَتَقُط وال تلتقط، حيث ُيْرَفُع املفعوُل، وُيْنَصُب الفاعُل، واملعطوُف يتذبذب بني الرَّْبطة والنَّْفرة. لعلها 
املصفوفِة،  كأسنانه  منتظمًة  فمه،  من  تخرج  اللغَة  لكن  لسانه.  املعجم طيَّ  كنوز  وتزاحم  السرعُة 
َبًة على لسانه، متناسقَة األحرف، منسجمَة الريح، هوائيَة املخارِج، ال َكَزاَزَة فيها، وال  وتندلُق ُمَوضَّ
مزيجًا من دارجة وفرنسية، أو َعَرْنسية. وكان أكثَر ما يضحكنا فيه، محاوالُتُه املكرورُة والفاشلُة 
الكالم  يتبادل  الفرنسية، وبخاصة عندما نسمعه  باللغة  أفكار ومشاعر  للتعبير عما يخالجه من 
التي ِهْمُت بها.. وربما يكون ذاَك الهياُم أولى شراراِت  والسالم مع املتعاونة الفرنسية الجميلة ) 
اَك ُنْطلق ضحكاٍت مجلجلًة لم نكن نستطيع لها َلْجمًا؛  حب الطفل لألنثى (، مادموزيْل رافوْكْس. إذَّ
فيحمر خجال، وَيْحِدُجنا بنظراٍت َشْزراَء غاضبٍة تقول كل شيء. غير أنه َيْنسى وعيَده، وتهديَده لنا 

بمجرد ما نحضًر حصَته.
كان ذا قلب كبير، قلٍب عطوٍف رؤوٍف، وكيف ال يكون كذلك، وهو الفلسطيني الجريُح واملقتلع؟. 
فهو من لقننا أبجدية النضال، وحب فلسطني شعبا وأرضًا وسماًء. وأرشدنا إلى مجلة ) العربي(، 
لنتدارك  جبران،  خليل  وجبران  زيدان،  وجرجي  املنفلوطي،  كتب  وإلى  اقتنائها،  على  إيانا  حاثا 
ضعفنا اللغوي، وَنْصًقَل تعبيرنا اإلنشائي، وننجَح في تفتيق أكمام الفكرِة املعروضة، واملوضوِع 

اإلنشائيِّ املطروِح.
سمعنا ِمْن ِفيِه الشعَر الذي لم نكن قد سمعنا به من قبُل، والشعراء املعاصرين الذين كنا نحسبهم 
عاشوا في األعصر الغابرة، أو أمواتًا وهم أحياُء. وأْسَمَعنا ـ عندما يكون رائَق املزاج ـ ُنَتفًا من 
أغاني  ملتزمة، ونكاٍت كان يجتهد في مغربتها لتبليغها لنا َوْفَق ما يتغياُه، ووفق ما يصبو إليه من 
ترديدها، وحكيها، وروايتها. وعلى يديه، انتظمنا صفوفًا صغيرًة بألويٍة، أو فرقًا تربوية تتحلق 
رًة حول موضوٍع أو فكرٍة ما ملعالجتها كتابيا أو شفويا. ثم ما َعَتَم أن غاب في السنة املوالية  ُمَشمِّ
من دون أْن نعرف ِوْجَهَته، أو ضالََّتُه، وما املدينة التي ابتلعته، والدولة » الشقيقة« التي جذبته، أو 

املرأة الساحرة التي تزوجته وطارت به إلى » الجزائر » مدرسًا، كما َنما إلى علمنا بعد سنوات.
اما ماْدموزيْل رافوْكْس، فكانْت آيًة في الرقة واللباقة، واألناقة، والسحر األنثوي األّخاِذ. ُأِخَذ بها 
الكثيرون ـ وأنا منهم. وتكرَّس حبي لها، وازددُت تعلقا بها عندما َحَبْتني بعطفها وَحَدِبها. وَرَعْت 
كتاباتي اإلنشائية األولى. بْل إنها اندهشت ملا سلَّْمُت لها » محاولة شعرية » لم أعد أذكر موضوعها، 
وكيف كتبتها، وما مناسبة كتابتها؟. وازدادْت في عني الطفل ألقًا وجماال عندما قامت بتعليقها على 
وجه الباب الداخلي للقسم حتى تكوَن رهن زمالئي وزميالتي، ورهن تالميذ وتلميذات الفوج اآلخر 
الذي يقاسمنا نفس الفصل. وكم كانت مفاجأُتها كبيرًة ملا أخبرتها بأن ال أخا لي يكبرني أو أحدا 

من أقربائي يتقن الفرنسيَة، كجواب على سؤالها: هل لك في العائلة أحد يتكلم الفرنسية؟
املَُضيِّ في  وليس من شك في أن عنايتها واهتمامها بي، وبما أكتب وأخربش، شجعني على 
الجدول األسود«، وسلسلة الرواية الخضراء، وبعض روايات، وأقاصيص كتاب  التهام سلسلة » 
الجيب. ولم أكن ألقي باال، أو ألتفت لزمالء القسم الذين ماَونوا َيْرموَنني بتهمة السرقة، وباستكتاب 
أحدهم أو إحداهن. مْن؟ قد يكون شبحًا او جنيًة، أو حجابًا أضع حول عنقي، وأخفيه في صدري، 
قاْف »، أو من وادي السيسباْن، أو من مفازة في الجنوب أو الشرق  كتبه فقيٌه من فقهاء جبل » 

بعيدًا.. بعيدًا هناك.
القرآن  لغة  بني  بالفرنسية:  ُحبَِّر  وما  بالعربية،  ُكِتَب  ما  بني  ـ  بالتناوب  ـ  أجمع  شَرْعُت  هكذا، 

العظيم، ولغة املتنبي الفخمة الفارهة، وبني لغة راسني، وفولتير، وهيغو، الجميلة الساحرة.
أما العربية، ففضاًل عن يد الفلسطيني البيضاء الذي َشكَّني بإبرتها الشافية واللذيذة، باإلمكان 
ذكر أساتذٍة ُأَخَر ال أملك إال أن أدعَو لهم بطول العمر، والصحة املوفورة، كالقنيطري محمد جميل. 

والجرادي / املكناسي الناقد املعروف محمد خرماش، والشمالي الطنجي محمد غطاْس.
يد  اختطفتها  التي  الرائعة  إْلَغا  ومداْم  دانييْل،  مدام  رافوكْس،  إلى  باإلضافة  الفرنسيني،  ومن 
ومداْم  بيّنيتا،  ومسيو  مميتة.  سير  حادثة  إثر  السعيدية،  شاطيء  من  سوداء  عودة  ذات  املنون 

كوِصي، وشاطورينو، وآخرين.
وهكذا، ُرْحُت أنشيُء القصَّ إنشاًء، موفقا حينا، متعثرا وخائبا أكثر األحيان. أنشئه بالفرنسية 
التعليمية  واملستويات  األقسام  تالميذ  ولباقي  ألقراني،  موهبتي«   « إظهار  محاوال  وبالعربية، 
األخرى. وكنت أعرض على أساتذتي ما أكتبه، وما يخطه يراعي املرتعش، وقلمي املصطفق، وما 
على  أطوف  َطِفْقُت  كما  القوائِم.  َعُة  وُمَصدَّ مَخلََّعُة  الخضراُء  وطاولتي  الصغير،  منزلنا  به  يسمح 
زمالئي وزميالتي من أجل استالف رواية أو قصة، أو مجموعة شعرية، إذ كان الطواف على منازلنا 
املتقاربة َبْلَه املتباعدة، قائمًا، وما نحوزه ونمتلكه من كتب، َنَضُعُه رهن رغبة بعضنا البعض لننتفَع 
ونستمتَع. هذا، عالوًة على ما نجنيه وَنْغَنُمُه من عناويَن ) وكنا قلًة ـ طبعًا (، من غزواتنا، وغاراتنا 
األسبوعية على األسواق، واملكتبات، والتي قادتنا ـ أكثر من مرة ـ إلى مخفر الشرطة، أو أوصلتنا 
إلى الهراوات التي أشبعتنا ضربًا ُمَبرِّحًا، ورسمْت على وجوهنا َكَدماٍت زرقاَء، وانتفاخاٍت بالونيًة 

مضحكًة.
املوهبة »، وَبْدِء الكتابة، وبسجن الخيال، وما يمر بالخاطر والبال، واللذاذات  ى ب »  فما ُيَسمَّ
ـ  املستحيلة،  ضمن أحرٍف، وكلمات، وجمٍل، ومقاطَع، وِفْقراٍت، ونصوصًا، ومروياٍت، وَتَجْسَدَنْت 
من قسم املالحظة فما فوق، حتى استوى شعرًا بعد  ِإْن أسعفها الحظ ـ أدبا وإبداعًا، َبَدَأ من هنا: 
كتبته، كان قصة  أدب »  ان ارتضيته جنسا كتابيا، وقالبا إبداعيا، ونوعا تعبيريا. علمًا أن أول » 
طويلًة  َشَغلْت دفترا كامال من فئة اثنتْي عشَر صفحًة، دفترًا أخضَر باهتًا تتوسط خطوَطه األفقيََّة 
والعموديةَ، دائرةٌ سوداءُ بداخلها دوائرُ تَصْغُرُ شيئا فشيئا حتى تغيبَ، كما في بِرْكَة ُأْلِقُمها حصًى 

وحجارًة وأتفرج عليها تغوص صاخبة ثم متالشيًة بعد ثواٍن.
بالسرد  افتتاني  ومن  الشعر.  إلى  القص  من  انتقلُت  كيف  أدري،  يوما  إخالني  وال  أدري،  وال 
والحكي والرواية، إلى الَكِلِم املنظوم املعقود، املََمْوَسِق املَُفّوِف واملُكثَِّف، الّليِِّن الَهْفهاِف، الغامِض 

والعاري؟ 

نبضات

محمد بودويك

ِق�ْسُم الــُمــالَحــَظــِة: 
 Classe

 d’observation
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ترجمة: رجاء الطالبي
»كنت طفلة مشاغبة وبقيت شخصا كثير الحركة. 

بمجرد ما أدخل بيتا أذهب فورا إلى النوافذ«
ولدت إيتيل عدنان في 24 فبراير 1925 في بيروت، 
كانت االبنة الوحيدة ألسرة خبرت الحرب واملنفى . » 
كنت أتساءل دائما كيف لنظام هش كجسم اإلنسان، 
كيف له أن يتحمل كل هذه االنقالبات املتواترة التي 
يعاني  مازال  والذي  العربي  األوسط  الشرق  عرفها 

منها حتى اآلن.«
في  أعلى  رتبة  من  ضابطا   « سوريا  أبوها  كان 
يونانية  أمها  وكانت  العثمانية«  االمبراطورية 
احترقت  شيء-  كل  أسرتها  فقدت  سميرنا.  من 
بسنوات  ذلك  1922، وقبل  سنة  سميرنا)أزمير( 
تعرضت االمبراطورية العثمانية للتفكك. كان محتما 
السحر  »بلد  لهم،  لبنان منفى  يتخذوا من  أن  عليهم 
والجمال«. » كانت الشمس شيئا قويا خالل طفولتي 
العالم  كان  الوحيدة،  االبنة  كنت  أنني  بما  ببيروت. 
الذي يحيط بي يمتلك أهمية كبرى وخاصة الشمس، 
ألنها كانت حاضرة بقوة هناك، وكانت املدينة تتشكل 
كنت  األكثر.  على  أدوار  ثالثة  منخفضة،  بيوت  من 
أهتم بالظالل كذلك. أتذكر أنني كنت أحاول أن أنظر 
للشمس مباشرة وكان هذا يحرق عيني ويعميني. » 
كان أبوها آصاف قادري مسلما يتكلم التركية )وفي 
معها؛ وكانت أمها روز ليليا  بعض األحيان العربية( 
كاثوليكية تتحدث باليونانية معها، كان األب  )ليلي( 
 «  . الفرنسية  باللغة  بينهما  كتابة  يتواصالن  واألم 
تاريخي  ماهو  يجمعهما   ، متوافقان  وأمي  أبي  كان 
وتراجيدي )...( مشتركهما ذاكرة أحداث )...( وأشياء 
ولحظات هي األكثر سعادة في حياتهما والتي كانت 

توجد في املاضي.
في كتابها » سفر، حرب، منفى« الذي نشر و)ترجم 
من قبل باتريس كوتنسني )املسؤول  إلى اإلنجليزية( 
عدنان:  إيتيل  كتبت   ،  L’échoppeمنشورات عن 
»عشت منذ طفولتي وقد انحفر في وعيي أن املنفى 
الجغرافي ليس سوى إطار ملنفى أعمق والذ ال نملك 
، بعد  أكثر قليال  أو  العشرين  حياله شيئا.  في سن 
نهاية الحرب العاملية الثانية، سافرت  إلى باريس من 
»كنت عصفورا  السوربون.  في  الفلسفة  دراسة  أجل 
يطير خارج قفصه ويرغب في أن يذهب بعيدا بدون 
وجهة«. ثم تابعت دراستها بجامعة بيركلي وهارفارد 
حياتها  من  مدة  أطول  قضت   حيث  كاليفورنيا  في 
جذرية،  تبدو  التي  القطيعة  هذه  تشكل  لم  هناك.  
أمنحني  أن  »قررت  مغامرة.     كانت  بل  منفى، 
، ثم أصبحت مدرسة  مصيرا لم يتم إعداده مسبقا« 
في   نهاية الخمسينيات من القرن املاضي بالقرب من 
سان فرانسيسكو. ثم إنها الستينيات »التي أنتجتها 
الثورة الثقافية العاملية«. » أتذكر  كما لو كانت فترة 
زمنية أصبحت فيها  أمريكية بشكل مكثف، وعربية 
أكثر، على اعتبار التصور الجديد الذي امتلكته حينها  

من  خليج سان فرانسيسكو إلى العالم العربي .«
في خاتمة كتابها » هاجس« الذي صدر سنة 2015  
)جعلني هذا  عن رواق لولونغ، الحظ جون فريمون  
الرواق للعرض أكتشف إيتيل عدنان، شاعرة ورسامة 
في  األول  معرضها  حتى  أعمالها  عني  غابت  والتي 
بعد  إيتيل عدنان  أن  السنة(  الرواق، وفي نفس  هذا 
انقلبت عنها بسبب  الفرنسية  باللغة  أن بدأت تكتب 
حرب فرنسا على الجزائر، أنكرت أن تكون لغة الجالد 
التشكيل  لغة  اختارت  لذلك  بها.  تكتب  التي  لغتها 
حركات  مع  تضامًنا  سنوات،  بضع  بعد  الصامتة. 
أن  اختارت  فيتنام،  حرب  ضد  األمريكية  االحتجاج 
تكتب باإلنجليزية وتصبح شاعرة أمريكية.  »ولجت 
اللغة اإلنجليزية كمستكشفة، ُولدت كل كلمة وصوبت 
حتى  املنفى،  أماكن  سرد  يمكننا   / كالسهام  األفعال 
في باريس حيث تعيش  )ولكن ربما ال(:  آخر مفارقة 
اليوم ، محظورة من السفر ألسباب صحية. باإلضافة 
)كانت  إلى وطنها  العودة  إلى متواليات مختلفة من 
السبعينيات(. دعونا نالحظ  صحفية في بيروت في 
في  املنشورة  األولى  كتاباتها  عناوين  تمرير  في 
السريع«،  بيروت  قطار  »جحيم  تليها   Jébu فرنسا: 

أو »يوم القيامة العربي«. 
جميل  عنوان  متوقع«،  غير  »ربيع  كتابها  في 
يمكننا  لولونغ،  رواق  نشره  املقابالت  من  ملجموعة 
تهمس  عدنان  إيتيل   ).. صوت  نسمع  )أو  نقرأ  أن 
في  سياسيا  يكون  ألن  الشعر  اليحتاج  أذننا:  في 
الطريقة  لكن  املهم،  هو  املوضوع  ليس  موضوعاته. 
أن  سيان  املوضوع)...(  هذا  صياغة  بها  تمت  التي 
فأنت  الفلسطينية  القضية  عن  أو  الوردة  عن  تكتب 
تكتب القصيدة في كلتا الحالتني. كيف ذلك؟ إنه يهمك 
وحدك ، كما يهم القارئ...بمعنى ما، كل ماتكتب عنه 
 ، العالم  مع  يتفاعل  به  نقوم  ما  )...(كل  هو سياسي 
في  يساهم  ولكنه  مرئية،  وغير  هشة  بطريقة  حتى 
التحول العام للعالم. وبهذا املعنى، فإن غسل اليدين 
املقابلة  وأثناء  الكون.  أحداث  من  حدث  أيًضا  هو 
زمن  في  نحن  زيناتي(:  روا  مع   2015 )عام  نفسها 
تقطيع الشعر وسلخه، وتقزيمه؛ وأصبح من الطبيعي 

تجنب أي تطور.
ُنشر هذان الكتابان )»ربيع غير متوقع »، و«سفر 
رئيسي  معرض  تنظيم  بمناسبة   ومنفى«(  حرب، 
جديد في صالة العرض Lelong & c ، ويركز بشكل 
أساسي على Leporellos )يرجع تاريخه األول إلى 
عام  بشكل  هي  عدنان  إليتيل  لوحات   /  )1961 عام 
مثل  جًدا  دقيقة  ودائًما  وشكلية،   ، للغاية  بسيطة 
ميشو،   هنري  يقول  كما  تعمل،  أن  حدسه.  يتبع  من 
أن  يمكن  اليقظة،  وطرق  النوم  طرق  بني  كوسيط: 
يعطي هذا نتائج جيدة عندما ال تغش. يكفي أن ننظر، 
التغش  ويكفي أن نسمع، ويكفي أن نراعي حواسنا: 
أو  كأنني نصف يقظى  »الأعمل  إيتيل عدنان مطلقا. 
نصف نائمة، بل إن روحي منخرطة في تركيزها إلى 
بغرائزك«.  تؤمن  أن  الضروري  من  الحدود.  أبعد 
الرسم في وقت متأخر  من  في  إيتيل عدنان  شرعت 
حياتها ، عندما لوحظ عليها أنه ال معنى لها أن تدرس 
الفلسفة والجماليات دون أن تجرب أن ترسم. »فجأة 
الباستيل.  العشرة.  بأصابعي  شيء  فعل  من  تمكنت 
الرسومات. رسم  الزيتيات بسكني. أوال على الورق. 
في  عام  بشكل  إبداعه  ويتم  صغير  شكل  في  وغالًبا 
مجهوال  وبقي  بسرية  به  قامت  نشاط  اليوم.  نفس 
 ، التسعني  من  سن  اقترابها  مع  ولكن  لوقت طويل. 
عام  في   13 دوكومنتا  معرض  في  مشاركتها  فتحت 
املتأخر  الدولي  االعتراف  أمام  األبواب  أخيًرا   2012
غير  ربيع  املجموعة:  هذه  عنوان  جاء  هنا  )ومن 
في  األمام  إلى  كبيرة  قفزة  ضلعها  »يأخذ  متوقع(. 
لم تعد قادرة على إنفاق هذا الربح  ساخرة -  سن  - 

نًصا  املناسبة  بهذه  نشرت  املتوقع.  وغير  املفاجئ 
 )Lelong ترجمه إلى الفرنسية باتريس كوتنسن في(
الحب«.  مقابل  دفعه  نريد  ال  الذي  »الثمن  بعنوان 
أحدهما  شاغالن.  دائًما  لدي  كان  »لقد  الحًقا:  قالت 
هو الحب، وفشل الحب بسبب أشياء كثيرة ، إن أول 
شخص تحبه حًقا يطاردك إلى األبد. والشاغل اآلخر 
هو حبي للطبيعة وحاجتي لها. كل هذا يدفعني إلى 
أخرى  طريقة  هي  األنهار  رؤية  عدم  وأيًضا:  األمام. 
للموت )...( ال أعرف متى كتبت ذلك، لكن هذا صحيح 
جًدا ... بدون البحر أو املحيط أو نهر قريب ، أنا مثل 

نبات يحتضر«.
النص  بنسخ  عدنان  إيتيل  قامت   1990 عام  في 
ألبياش،  ماري  ،آلن-   Mezza Voce لكتاب  الكامل 
مطوية  أنجزت  ثم   )...(  .leporello مطوية   على  
جان  كتب  كما  جورنو.  روييه  لكلود  بنص  أخرى  
سنة  الصادر  األشكال  »كتابة  كتابه  في  فريمون 
الشعر  2017. وفريمون هو نفسه شاعر وخبير في 
 .  - البصري«  »الشاعر  اسم  عليه  ويطلق   ، املعاصر 
ألن تشكيلها مسكون بالشعر، حتى لو كان  »التشكيل 
 )...( مختلفني  فنيني  شكلني  لها   بالنسبة  والشعر 
حد  في  الكلمات  لي  تمنحه  ال  فرحا  اللون  يمنحني 
الكلمات،  استخدام  فرح  أجل  من  أكتب  ال  أنا  ذاتها. 
هو  الرسم  بينما  القول.  إلى  الحاجة  أجل  من  ولكن 
الحديث عن  السهل  ليس من  فورية«.  سعادة حسية 
الزيتية، عن رسوماتها، ونقوشاتها، والتي  لوحاتها 
يمكن اعتبارها  كرسومات وكتجريد في نفس الوقت، 
ليس ألنها تتأرجح بينهما ، ولكن ألن سعيها للحرية، 
التصنيفات  تتجاوز  املهيمن..  الشكل، هو  ناحية  من 
لم تكد تمسك  بأبسط طريقة ممكنة وأكثرها جذرية. 
مفتوحة  مساحة  تشكيل  من  تمكنت  حتى  بالفرشاة 
أو  تقاربات  فجأة  فيه  يظهر  إنه سطح   )...( واسعة. 
أو   ، األشكال  من  تزاوج  أو  مواجهات  أو  اختالفات 
 ، كثبان  أو   ، أو سماء   ، تالل  أو   ، آفاق  أو   ، تعليق 
أو ربما بحيرات أو مساحات من املياه ، أو شموس 
كالهواء  الطبيعية   األشياء  أنواع  وكل   ، أقمار  أو   ،
 L’Écriture des  ، فريمون  ”)جون  نتنفسه  الذي 

 .)formes
ألنها  اللوحات  إلى  الوصول  السهل  من  يبدو  قد 
هرمسية  تكون  أن  أيًضا  يمكن  ولكن  للجميع،  مرئية 
وغامضة مثل القصائد. قد يكون من الصعب فهمها. 
املعرض  زيارة  األشخاص  من  اآلالف  ملئات  يمكن 
وقليلون جًدا هم من يمسكون بمعناه )مقابلة أكتوبر 
في   L’Orient-Le jour لـ  زلزل  زينة  مع   2016
أن  تودين  الذي  »ما  السؤال  عن  جوابا  ثم  بيروت(. 
يأخذه الناس عنك؟« أجابت إيتيل عدنان: أتمنى أن ال 
تختفي كتبي على الفور. على األقل سيقرأها قلة من 
اليوم  البصرية  الفنانة  رسخت  أرحل.  عندما  الناس 
مثال  حديثة،  معارض  بضعة  تنظيم  بعد  حضورها 
 Zentrum باريس، في  العربي في  العالم  في معهد 
Paul Klee في برن )»ذروة مسيرتي« تقول في كتاب 
كلي  بول  فكرة  مع  توافقها  إلى  مشيرة   ، الحوارات 
وفي  نزهة«(  في  يذهب  خط  هو  »الرسم  أعتبر  أن 
العديد من املتاحف واملراكز الثقافية وصاالت العرض 
الدول  بعض  وفي  وأمريكا،  أوروبا  في  العالم:  حول 
فال  الثمن،  باهظة  لوحاتها  أصبحت  ومتى  العربية. 
بأسعار  مطبوعات  على  الحصول  املمكن  من  يزال 
بالنسبة  أما   .Lelong & co في  خاصة   ، معقولة 
الحجم  متواضعة  فهي   - والقصائد  النثر   - للكتب 

مكتوبة  كانت  انتشارها، سواء  بدأ  فقد   ، عام  بشكل 
مباشرة بالفرنسية أو  في أغلب األحيان، مترجمة عن 

اللغة اإلنجليزية. 
خالل  كتاًبا  وعشرين  خمسة  من  يقرب  ما  ظهر 
السنوات العشر املاضية، مقسمة بشكل أساسي بني 
أربعة ناشرين: Manuella éditions )ثالثة عناوين 
؛ L’Échoppe )ستة عناوين من 2014(  من 2013( 
 2017 عام  في  أصبح  والذي   ،  Galerie Lelong ؛ 
من  عناوين  )خمسة   ».Galerie Lelong & co«
2015( ؛ و Éditions de l’Attente )أربعة عناوين 

من 2013(.
األربعة  الكتب  هذه  على  نظرة  نلقي  اآلن  دعونا 
التي نشرتها Éditons de L’Attente  في مجموعة 
الشعري  األدب  ربط  إلى  تهدف  )التي   »Philox«
إلى  وما   ، والعلمية  والفلسفية  النقدية  بالنصوص 

ذلك( :

عدنان  إليتيل  كتاب  أول  وهو  »هناك«،  *ديوان 
 Éditions de بواسطة   2013 ربيع  في  ُنشر   ،
l’Attente. ترجمته ماري بوريل وفرانسواز فاليري، 
)يمكن  نثرية«  »قصيدة   38 من  سلسلة  من  ويتألف 
العنوان  نفس  لها  »تأمالت«(  يقول  أن  أيًضا  للمرء 
)هناك( باإلضافة إلى  قصيدة واحدة، تسمى »هنا«، 
موجودة بني القصيدة التاسعة عشرة والعشرين في 
التي  املوت  »دائرة  حول  تدور  إنها  السلسلة.  هذه 
منه:  للخروج  واملقترحات  األوسط«  بالشرق  تحيط 
الوقت  مرور  مع  أصبح  الذي  العدو  اآلخر،  »قبول 

حقيقة وخرافة وجسدا وصورة«. 
، تتحدث إيتيل عدنان عن  في »ربيع غير متوقع« 
توقيع  أثناء  املكتوبة  املجموعة  بهذه  اهتمامها  مدى 
 ، الوقت  ذلك  في   :1993 عام  في  أوسلو  اتفاقيات 
أن  فيها  شعرنا  التي  األولى  املرة  هي  هذه  كانت 
فقط  وليس  أخيًرا  العرب  مابني  سيتحقق  السالم 
بالسالم  آمنت   )...( واإلسرائيليني.   - الفلسطينيني 
السالم.  يتحقق  لم   ، الحظ  ولسوء   )...( الحقيقي. 
)...[ بدون كتابة الشعر كنت سأفقد عقلي. الشعر هو 
طريقتي ألن أكون جزًءا من العالم السياسي. أتحدث 
وإدارة  العالم  أي  اليوناني،  باملعنى  السياسة  عن 
العالم. أكتب ما أفكر به وال يضيع. وهذا ليس صحًيا 
يتناسب  رائع،  بجمال  أيًضا  يتمتع  إنه  بل  فحسب، 
التي  الكاليفورنية  كتبت   القوة.  أشكال  أشد  مع 
ُصدمت دائًما بسبب اندماجها في املجتمع األمريكي 
بسرعة أكبر من الهنود )الشعوب األصلية( أو السود 
أخرى  »مرة  طويلة(:  بفترة  قبلها  هبطوا  )الذين 
التي  هي  البحر،  مع  أذنك  تتناغم  عندما  أنِصتي،   .
الغيتو  ملاذا   ... الخاصة  مياهها  في  شبابها  تعكس 
األسود مظلم جًدا في سان فرانسيسكو، عند الغسق، 
إفريقيا  وتتمنطق  أبيض  غضبا  املحيط  يزبد  عندما 
وبالتالي فإن العديد من  حزاما أرجوانيا في األفق.« 
القصائد في هذه السلسلة مليئة باألسئلة.  القصيدة 
األخيرة )ص ٩٣(: »قام مخلوق بزيارتنا، ولم يسمه 
واستولى  املوت،  اسم  عليه  وأطلقنا  اآللهة،  من  أحد 
علينا، وفي األيام األولى من الخريف سقطت األوراق 
الصفراء على أسرتنا. لذلك نظرت األشجار إلى عريها  

لكن هل أنقذناها«؟

إليتيل  كتاب  ثاني  هو  وضباب«،  *ديوان«بحر 
 Éditions عدنان  ُنشر في خريف عام 2015 من قبل

de l’Attente. ترجمه جيريمي فيكتور روبرت، وهو 
مؤلف، كما يشير عنوانه ، من جزأين، الجزء الثاني 
، و«محادثات مع  »ضباب«  إلى زمنني:  نفسه مقسم 
الذي  الوحيدة  هي  األخيرة  املتتالية  )هذه   « روحي 
تم عرضها بطريقة »تقليدية«، في حني أن املتتاليات 
شذرات أو آيات  السابقة تتكون من فقرات قصيرة - 
موضوعات  حول   وفلسفي،  شعري  طويل،  تأمل   -
سيما  وال  العناصر،  من  جدا  قريبة  والحياة،  املوت 
بالجسد   وبالتصاقها  بحسيتها   وتتميز  الجوية.  
)هذا الجسد الذي يجب الحفاظ عليه في وقت الحرب، 
وباعتباره أيضا السطح الحساس الذي يمكن طباعة 
جمال العالم عليه(.  من األفضل أال ينفصل الفكر عن 
الحياة، وسيكون من الرائع تعليقه، وعزله، ليس في 
نوع من السبات، ولكن في الوعي األكثر حيوية. هذا 
العمل أكثر سمًكا - في مائة وخمسني صفحة - . يجب 
املناسبة  الحرارة  درجة  عن  البحث  من خالل  قراءته 
بمعنى  موسيقية،  أيًضا  هي  التشكيلية  فنانتنا  ألن 
آخر شخص ال يعتبر الصمت راحة، بل توترا. ملحنة 
بمقاطع )تقتبس من هيراقليطس( ومونتاج بحًثا عن 
شكل أوسع. إن »بساطته« )النسبية للغاية( أمريكية. 
أقرب بشكل أساسي إلى مورتون فيلدمان )وهو أيًضا 
عاشق للفنون وجامع أعمال فنية( من التكرار املشهور 
جًدا )ال  شيء يتكرر هنا بدقة ، فنحن مع  التباين - 
في البحث عن االختالفات: »ُتبرز الرغبة االختالفات. 

تحيط بنا األشياء املفقودة. يحوم الضباب.(

، هو الكتاب الثالث إليتيل عدنان،  »ليل«  *ديوان 
 Éditions قبل  من   2017 عام  خريف  في  ُنشر  وقد 
de l’Attente. ترجمته فرانسواز ديسباليس، وهو 
»محادثات  بعنوان  الثاني  الجزء  جزأين،  في  أيًضا 
كبيرة(.  أحرف  بدون  املرة  )هذه   »)II( روحي  مع 
في  عام  اجتماع  2014، خالل  5 سبتمبر  في  ذكرى: 
أوبريست  أولريش  هانز  طلب  كارتييه،  مؤسسة 
هذه  حول  املعلومات  بعض  تقديم  عدنان  إيتيل  من 
لطاملا أحببت  القصيدة التي لم ُتنشر بعد. فأجابته: 
الليل. كثير من األطفال يحبون ذلك. يقولون لك: اذهب 
عندما  فقط  وهذا   - مساًء  الثامنة  إنها  الفراش،  إلى 
تريد اللعب أو البقاء مع الضيوف، إلخ. أحببت دائما 
الليل. ال أعرف ملاذا... عندما كنت طالبة في باريس، 
إلى  أصدقائي  مع  أذهب  كنت  املترو،  يفوتني  كان 
 Strasbourg Saint Denisستراسبورغ سان دوني
مرتني  الجامعي،  الحي  إلى  األقدام  على  مشيا  ثم   ،
الثالثة  في  أصل  كنت  األسبوع.  في  مرات  ثالث  أو 
قصيدة:  آخر  في  لنفسي  وقلت  الليل  أحب  صباحا. 
كان  إذا  يكون  ان  البشري  للكائن  يمكن  كان  ماذا 
 : انظروا  صباحيا.  عصفورا  منه  أكثر  ليليا  طائرا 
نحن نشتغل خاصة بالنهار، ومادامت هناك كهرباء، 
فإننا نعمل بالليل. لكن الحواضر تمسح الليل- الليل 
الحقيقي. بخصوص الثمن الذي لم نحب تأديته من 
زلت  وما  إذن،  الليل  أحببت  أكثر:  تحدد  الحب،  أجل 
أحبه. الليل عنصر من عناصر الحب. مثل الضباب. 
إنه يحرر الفضاء ويسمح بتدفق النضارة من خالله. 
أن  سر  السطح  على  ويظهر  الجسد،  يرفع  سحرها 
واملجرات  النجوم  مع  ببساطة وموجودا.  تكون حيا 
بل مجال  أو بدونها، تصبح السماء منطقة خاصة – 
إلى  فيها  نصل  التي  األوقات  هي  هذه  ذاته.  الخيال 
معرفة كل شيء يجمع بيننا وبني القمر. لنفتح صدفة 
يتناسب  جزء  على  العثور  بسهولة  يمكن   الليل، 
هذه  بقراءة  يوصى  أنه  من  الرغم  سبق)على  ما  مع 
القصيدة في نفس واحد(. على سبيل املثال: »والليل 
 / املضارع،  في  دائًما  الحياة  بالثلج،  مغطاة  جزيرة 
»... هذه الغابة التي  في المباالة الجدول«. أو مثال: 
خلقت الليل عندما نظر القمر إلى مكان آخر. في هذه 
ال  ما  بني  »التوفيق  عدنان  إيتيل  تقترح   ، القصيدة 
عالقة الذاكرة بالوقت: »الذاكرة  يمكن التوفيق فيه«: 
والوقت ، كالهما غير مادى ، أنهار بال ضفاف ، والتي 
تتدفق مًعا بال نهاية. كالهما خارج عن إرادتنا ، لكننا 
من  قبل  من  ولكن   ، قياسهما  ويمكن  عليهما.  نعتمد 
تنعش  الذاكرة  بأن  نعترف  أن  يمكننا   ]...( وماذا؟   ،
 . عاملنا  عن  بعيدا  عاملهم،  في  يظلون  لكنهم  املوتى، 
في  كتبت  لقد  بغطاء سميك.  كل شيء،  يغطي  الكون 
في  والدي  ُولد  املذهلة:  الجملة  هذه  القصيدة  هذه 
ذهن  إلى  األبدي  العود  فكرة  فيه  الذي خطرت  العام 

نيتشه ؛ ربما في نفس اليوم.

*ديوان »انبجاس«، هو كتاب إيتيل عدنان الرابع 
 Éditions de واألخير، وقد ُنشر في ربيع 2019 عن
في  أيًضا  وهو  بوييه،  باسكال  ترجمه   .l’Attente
روحي  مع  محادثات  بعنوان  الثاني  الجزء  جزأين، 
)III(. يخبرنا املحرر في عرضه أن صحيفة نيويورك 
»الوريث  بأنه  الشعري  عدنان  عمل  تصف  تايمز 
لريلكه  الساعات  وكتاب  نيتشه،  لشذرات  التأملي 
فيها  يسود  قصيدة  »انبجاس«،  الصوفية«.  وآيات 
القلق، تبدأ بتسلسل مذهل: »تعود األمطار إلى صوت 
أصولها عندما يبدأ الليل في االنتشار؛ في األراضي، 
أو   / للمدينة،  املهجورة  كالطرق  طويال  الليل  يكون 
 /  . الحيوانات  ترتبك  البعيدة.  املجرات  إلى  الطريق 
األفكار معدنية وتذوب في املاء املالح. تواترها يزيد 
املعنى   / مكان.  كل  في  السائدة  الكآبة   ، الكآبة  من 
يعكس العالم يعكس فوضاه ويخلق  سريع الزوال. / 
الشمعة  ضوء  يبرز  أن  يمكن   / العزم.  من  موجات 
الجدار  هناك،  الحجارة  إلى  انظر   / النصر.  عبثية 
عندما كنت طفاًل ، عثروا علي في  املتصدع ، املطر. / 
لم  شرائط.  وبها  بالورود  مليئة  يقولون،  كما  سلة، 

يذكر أحد األشواك.
االقتباسات  من  العديد  تجميع  بإمكاني  كان 
االستثنائية  األخرى، من كتب أخرى، مثل »روايتها« 
 Éditions des والفريدة من نوعها - التي نشرتها -
 Sitt»روز ماري  »ست    ،  1977 Femmes في عام 
  . وبالفرنسية  عجل.  على  املكتوبة   ،Marie Rose
خالل شهر واحد ، مشبعة بغضب الكاتبة على الحرب 
أعيد  لبنان.  في   )1975 نيسان   13( اندلعت  التي 
  2015 عام  ثم في   ،  2010 عام  الكتاب في  نشر هذا 
العنف  عن  القصير  النثر  هذا  ثم  تميراس.  قبل  من 
»جنني«،  املنار،  عن    2004 عام  نشرته  الذي  النادر 
ااملجازر:  وموكب  الحرب  )وضد(  عن  مكثف  نص 
»عندما كان الجو بارًدا في بيوتنا غير املدفأة، دفأنا 
أجداد  أن  ألنفسنا  قلنا   ، األجداد  بذكرى  أنفسنا 
أجدادنا كانوا أنصاف اآللهة. قطعا نعم. لكن األوغاد 
جاؤوا ليمحوهم بقذيفة، وليقولوا أننا ببساطة غير 
املذكورة  املقابلة  في   ،  2016 عام  في  موجودين«. 
أعاله مع زينة زلزل )تكررت في »ربيع غير متوقع«( 
، أشارت إلى »أن الغضب تالشى تدريجيًا. حتى لو 
اآلن  أدرك  جًدا.  طويلة  لفترة  مسّيسة  كتاباتي  بقيت 
أنه خالل الخمسة عشر عاًما املاضية أصبحت أكثر 
تفلسفا في كتاباتي. أكثر تأمال.  اتجهت نحو الشعر 

الذي هو بالنسبة لي شكل من أشكال الفكر.

�إيتيل عدنان : ربيع غري متوقع

سيان أن تكتب عن الوردة 
أو عن القضية الفلسطينية، 

فأنت تكتب القصيدة في 
كلتا الحالتين. كيف ذلك؟ 

إنه يهمك وحدك ، كما يهم 
القارئ...بمعنى ما، كل ماتكتب 

عنه هو سياسي )...( كل ما 
نقوم به يتفاعل مع العالم، 

حتى بطريقة هشة وغير مرئية، 
ولكنه يساهم في التحول 

العام للعالم



 
.

عبد الحسين شعبان*

إلى  “رحلة  الُهالمّية  الّشجرة  رواية   
للسياسي  كورونا”  زمن  في  باريس 
بوطيب،  السالم  عبد  املغربي  والحقوقي 
قد تشكل ثورة في عالم الرواية السياسية، 
للشاعر  بقصيدة  الرواية  ذكرتني  وقد 
التي  ماكاي،  تشارلز  الكبير   اإلنجليزي 
بهذه  فيها  التصرف  دوما  للكاتب  يروق 

الطريقة :    
ليس لديك أعداء، تقول؟ 

لألسف يا صديقي، 
التفاخر ضعيف،

التي  الواجب  معركة  في  اختلط  من 
يتحملها الشجعان، ال بد أنه خلق أعداء، 
أضعف  فما  عدو،  أي  لديك  يكن  لم  إذا 

العمل الذي قمت به، 
لم تضرب أي خائن في وركه. 

لم تحطم كوًبا في الشفاه املجروحة. 
أنت لم تكتب أفكارك،
ولم تحملها في قلبك،

أنت لم تحول الخطأ إلى الصواب أبًدا. 
والقول  القتال  في  جباًنا  كنت  لقد 

والكتابة.
في حجره الباريسي اإلجباري تزاحمت 
الحقوقي  الفاعل  الرواية،  كاتب  على 
األيام  بوطيب،  السالم  عبد  الساسي  و 
والليالي، بل والسويعات، فلجأ إلى القص 
عبر حوار مع شجرته األثيرة التي كانت 
منتصبة مقابل شباك شقته التي اكتراها، 
وأمام غرفة االستقبال بالذات، فبعد بضعة 
وعيناه  واهنًا  صوته  أصبح  ثقيلة  أيام 
، لكنه لم ييأس  حزينتني وحركته صعبة 
أو يستسلم وهو املرفوق باألمل، فاستفز 
بعض  عن  كشف  حتى  بالحوار،  ذاكرته 
وهي  حاضرها،  وبالطبع  مكنوناتها، 
واألسرار  الحكايات  من  للكثير  مستودٌع 
بحبكة  يقدمها  أن  وحاول  واملعلومات، 
غالبيتها،  في  مريرة  لتجارب  درامية 

تعكس ثقافته الصافية واألنيقة.

الذاكرة تمطر وحشة 
وغموضًا وعطرًا:

لم يدع عبد السالم بو طيب لحظة تهرب 
من بني أصابعه أو اعتبار ما حصل أمرًا 
بحيث  معنوياته  على  ومؤثرًا  محبطًا 
بها،  ُيعرف  التي  اإليجابية  طاقته  يعطل 
فاستدرج نفسه، مثلما استدرجته الذاكرة 
إلى التدوين والكتابة لرؤية تمطر وحشة 
أعماق  تشبه  رواية  وعطرًا،  وغموضًا 
النفس البشرية، وأستطيع أن أقول تشبه 

عبد السالم بو طّيب كما عرفته.  
حزنه  الداخلي  مونولوجه  يخف   لم 
التي  ابتسامته  من  الرغم  على  املعّتق 
صار  الحزن  هذا  لكن  محّياه،  تفارق  ال 
الباريسي،  حصاره  فترة  خالل  مضاعفًا 
بسبب اجتياح العالم “فايروس كورونا” 
ابنته  ، وبداًل من اإلحتفال مع   19 كوفيد 
الكبرى يسرا لتخّرجها من إحدى مدارس 
الهندسة، تّم حجره ، وخصوصًا حني تم 
أقطار  وبقية  بلده  إلى  الطيران  تعطيل 

العالم.

أمازيغية واعتزاز:
عن  التعبير  في  الراوي  يتردد  ال 
يريد  ال  أنه  ورغم  اعتزاز،  بكل  أمازيغيته 
أملها  أن  إاّل  يقول،  كما  املواجع  تقليب 
يدع  أو  التاريخ  يستعرض  حني  يطفح 
لعبة  في  عنه  بداًل  تستعرضه  الشجرة 
ذكية بتبادل املواقع، لكن التاريخ ال يمكن 
استعادته وال بّد  من االستفادة من دروسه 

وعبره للحاضر واملستقبل.

الهوية وتداعياتها:
لكن عبد السالم الذي يبدي حساسية 
عالية إزاء الغزوات التي تعرضت لها 
في  وكأنه  ينتبه  ما  سرعان  املنطقة، 
فيقول:  بالهوية،  املتاجرين  عن  غفلة 
إن مأساة اللغة األمازيغية يا صديقتي 
دولوريس تكمن في أنها ذهبت ضحية 
يقصد  وهو  عنها،  املدافعني  بعض 
املتطرفني فيها ضد اآلخر، سواء كانوا 
ذهبت  مثلما  بغيرها  أو  نّية  بحسن 
ضحية بعض املتعصبني للغة العربية 

من القوميني )بمعنى التسّيد(.  

عالم مليئ باألسرار:
ينفتح  ال  طيب  بو  السالم  عبد  عالم 
ولكنه  بساطته،  من  الرغم  على  بسهولة 
إلى  بحاجة  وهو  ومبهمًا  غامضًا  يبقى 
فأقفاله  محفّزات،  وإلى  استثنائية  جهود 
تحتوي  خزانته  ألن  بدقة  مصنوعة 

ومشاريع  وخبايا  وخفايا  أسرار  على 
وطموحات  وسمعية  بصرية  وتكوينات 
مختلفة،  وتحالفات  ومساومات  سياسية 
وقد تبدو متناقضة، فهذا هو عبد السالم 
بتناقضاته  هو  كما  نأخذه  أن  وعلينا 

وتضاداته واجتهاداته.
العرب  شاعر  الجواهري  يقول  وكما 

األكبر: 
ولم أر في الضدائد من نقيٍض  

إلى ضٍد نقيٍض من ضريِب

المونولوج الداخلي:
في اليوم التاسع والثالثني تبدأ لواعجه 
تتداعى، فتسأله الشجرة ملاذا أنت حزين؟ 
أنا  آن:  في  ومعبرًا  طريفًا  جوابه  وكان 
سعدي  تذكرت  وهنا   ، لوسادتي  مشتاق 
في  بقوله  غربته  عن  يعبر  حني  يوسف 

ديوانه األخضر بن يوسف ومشاغله:
ليالي  في  الوسادة  طعم  ماؤه  يبلل    

النوء والحسرة

الطحالب أخضر  رائحة  مثل  ويأتي     
الخطوات يمسح كّفي اليمنى 

  بغصن الرازقي أفق
أنا النهر

ألست تحبني
أو لْم ترد أن تبلغ البصرة 

بأجنحة الوسادة؟
أيها النهر

أفقت...أفقت
فوق وسادتي قطرة 

لها طعم الطحالب إنها البصرة 

غادر السجن 
ولم يغادره السجن:

يقر الكاتب لشجرته، أنه ال يزال يحس 

في  سجنه،  يغادر  ولم  مسجون،  أنه 
يتغّير  شيء  كل  يسكنه،  الذي  السجن 
والعادات  الزمن  إلى  النظرة  فيه  بما 
واألشياء، وهذا ما عاناه حتى حني صار 
طليقًا أيام الحجر املفروض التي استمرت 
وضعه  مع  تآلفه  من  بالرغم  يومًا،   100
بشرية،  تجارب  على  باالعتماد  الجديد 
فقد كان نيلسون مانديال طيلة أيام سجنه 
أشجارًا  يزرع  عامًا   27 استمرت  التي 
 5 سعة  من  الفارغة  الزيت  قنينات  في 
ليترات، ويعتبرها هي الوحيدة الحّرة في 
أي من صديقاته وأصدقائه  السجن،  ذلك 

األحرار. 
ولقد ظل الكاتب  مهجوسًا بسجنه وهو 
ليس  وإنساني،  حقوقي  ُبعد  له  هاجس 
كضحية فحسب، بل قد يكون تجاوز ذلك، 
باتجاه  القديمة  ثوريته  توظيف  محاواًل 
آخر، أو ربما أكثر دّقة تحويل مجراها، إلى 
اتجاه آخر على الرغم من التجربة املاضية 
املريرة، فالنظرة العقالنية للتطور تجعله 
الربيع   « أمام  وحائرًا  متسائاًل  يقف 

التعليم  أهمية  على  مشّددا  العربي«، 
والتربية، فاملدرسة واملناهج التربوية مع 
تنجز  أن  يمكن  اإلجتماعية  اإلصالحات 
الظالم،  تجار  عن  بعيدا  املنشود  التغيير 
قاله  ما  يستعيد  الباطن  العقل  في  ورّبما 
تعّلموا...   : الثورة  ُبعيد  للشبيبة  لينني 
عامة  وصية  وتلك  تعّلموا   ... تعّلموا 
لكل شعب يريد أن يتقدم، ولكل مجموعة 
إال  الحكم.  سدة  ترتقي  أن  تريد  سياسية 
أن شجرته كانت هناك كـ«ضمير« له حني 
املناهج  و  الضروري  التعليم  عن  تسأله 

التي تلزمنا بها الجائحة عندما تمر .

  هدم السجن: 
ماذا يعني؟

أريد  حني  جدا  الذاكرة  عنه  تبتعد  ال 

هدم السجن الذي قضى سنوات من زهرة 
ال  املعترضة؛  الذاكرة  فتبدأ  فيه،  شبابه 
يحق لهم هدمه ألنه جزء من ذاكرتنا .. ال 
هو  الغرض  ألن  هدمه،  لهم وحدهم  يحق 
ينبغي  كان  اآلثار.  ومحو  الجرائم  طمس 
يكتبون  الضحايا  بأسماء  لوحة  تعليق 
شبابهم  منهم  اختلسنا  هؤالء  عليها 
ومّرغنا كراماتهم بالتراب ومع ذلك غفروا 

لنا كما يقول باستحقاق وجدارة. 
فإنها  لباقتها  على  األخيرة  والجملة 
تعني الكثير ألنها تندرج في صلب برنامج 
العدالة االنتقالية، الذي شهده املغرب في 
نهاية التسعينات من القرن املاضي، ذلك 
واملظلم  الطويل  النفق  هذا  يبقٰى  ال  كي 
لشجرته-  شكى  كما  يخترقه-  الذي 
فالزمن  بالطبع،  بالنسيان  ليس  مستمرًا، 
التي  الجراح  معالجة  يمكن  ال  طال  مهما 
النفوس، وال بد من اإلعتراف  يتركها في 
حصل؟  وكيف  حصل  وملاذا  حصل  بما 
وتعويض  الضرر   وجبر  وباملساءلة 
األنظمة  وإصالح  أسرهم،  أو  الضحايا 
واللوائح  واألمنية  والقضائية  القانونية 
الوطنية  املصالحة  إلٰى  وصواًل  السجنية 
وملنع  الديموقراطي  التحول  وتحقيق 

تكرار ما حدث.

النقد المزدوج 
وعقدة الهوّية:

بميلهم  األمازيغيني  بعض  لوم  وبشأن 
بعض  في  ترّدد  الذي  إسرائيل،  إلى 
نقدًا استبق  الحديث  فإن  األوساط، 
ما  وهو  عقالء  يكونوا  بأن  للفلسطينيني 
كان ينبغي توجيهه لإلسرائليني املتنكرين 
املتحدة  واألمم  الدولي  املجتمع  لقرارات 
العادلة  للمطالب  استجابتهم  وعدم   ،
الفلسطيني،  العربي  للشعب  واملشروعة 
وإقامة  مصيره  تقرير  في  حقه  سّيما  وال 
القدس  وعاصمتها  املستقلة  دولته 

الشريف. 
وقد ظلت الهوية هاجسًا يطل برأسه 
ومتنها،  الرواية  زوايا  في  باستمرار 
كما  الهوّية  عقدة  تضّخمت  ما  وإذا 
يقول، وهو على حق، تتحّول إلى خطر 
انعزالي)ضيق أفق( مثلها مثل الذاكرة 
تدبيرها بطريقة صحيحة  يتم  ال  حني 
الصراع  من  نوع  إلى  تتحول  فإنها 
واآلخر،  الذات  مع  املستمر  واإلحتدام 
املتوسط  جنوب  شعوب  أن  ويرى 
وشرقه تضم العرب واألمازيغ واألتراك 
لحوار  يدعو  وهو  والفرس،  والكرد 
سبق  وقد  والفكرية،  الثقافية  النخب 
من  الدعوة  هذه  مثل  انطلقت  أن 
السطور  لكاتب  مبادرة  وكانت  تونس 
اللقاء  وكان  بيروت،  في  لقاء  وأعقبها 
األمير  سمو  برعاية  واألوسع،  املهم 
حوار  بعنوان  طالل   بن  الحسن 
فيه  وقد شارك  األربعة«  األمة  »أعمدة 
سي عبد السالم بحيوية وجدّية، وإذا 
لتضم  توسيعها  سيتم  الدعوة  كانت 
قد  كنت  سؤال  وهو  األمازيغيني، 
وجهته: هل األمازيغية  »قومية« وهل 
يشكل األمازيغيون »أمة«  وأين حدود 
سقف مطالبها وكيف السبيل لتحقيق 
ذلك؟ وهو سؤال أطرحه مجددًا في هذه 
بإجابات  حظيت  قد  وكنت  الفرصة، 
النقاش  ينفتح  أن  ويهمني  متباينة 
ُبعدًا  اتخذت  التي  املسألة  هذه  حول 
ثقافيًا وحقوقيًا في املغرب والجزائر، 
فأنا شخصيًا مناصر ألية حقوق عادلة 

ومشروعة بأفقها اإلنساني.

روح مؤمنة:
فيه  أظهر  الذي  الروح  حوار  إنه 
عالية  شفافية  بوطيب  السالم  عبد 
وحساسية إنسانية دّفاقة ولغة سليمة 
درامية  بحبكة  مشفوع  قص  وأسلوب 
انكشافًا  أكثر  بوح  عن  فضاًل  مثيرة، 
حتى  إنسانية،  استشرافية  ورؤية 
في  اختالفات  أو  هّنات  ثمة  كان  وإن 
لكن  والتفاصيل،  واملنطلقات  التوجه 
تبقى  الهالمية«  »الشجرة  الرواية 
عماًل مميزًا وفيه حرفية عالية وخيال 
والعقل  القلب  جمعت  ورؤية  خصب 
في هارموني متسق حتى وإن تباعدا 
أحيانًا، لكن موسيقى الكتابة والصور 
احتواها  التي  والبصرية  السينمائية 
وإيحائيًا  مثيرًا  عماًل  منه  جعلت 

وجديرًا بالقراءة. 
وأختم مع سعدي يوسف

إتئْد
وإهدأ اآلن

وإنظر إلى عطر الياسمينة أبيَض
قبل فوات األوان

هل  دولوريس  قلبي:  من  وأهتف 
تقبلينني صديقًا لك أيضًا بتزكية من 

عبد السالم بو طيب ؟

*)مفكر وأديب
 وحقوقي عراقي (
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  » الّشجرة الُهالمّية«  لعبد السالم بوطيب 

حني متطر الذاكرة متطر وح�ضة وغمو�ضًا وعطرًا

ظلت الهوية هاجسًا يطل برأسه 
باستمرار في زوايا الرواية ومتنها، وإذا ما 
تضّخمت عقدة الهوّية،  تتحّول إلى خطر 
انعزالي مثلها مثل الذاكرة حين ال يتم 

تدبيرها بطريقة صحيحة فإنها تتحول إلى 
نوع من الصراع بين الذات واآلخر

 ظل الكاتب  مهجوسًا بسجنه
 وهو هاجس له ُبعد حقوقي 

وإنساني، ليس كضحية فحسب، بل 
قد يكون تجاوز ذلك، محاواًل توظيف 

ثوريته القديمة باتجاه آخر، أو ربما أكثر 
دّقة تحويل مجراها

في صمت  تحيا  التي  اإلبداعية  األسماء  هي  كثيرة    
الحيف  أشكال  تتراكم  الصمتني  وبني  كذلك.  وتموت 
وهو  االعتبار.  بعني  النص  قيمة  أخذ  دون  ؛  والتغييب 
قدم  على  تحارب  أخرى   « اعتبارات   « تهكيل  يثبت  ما 
وساق االعتبار الذي يربك منطق املمارسات التي ال صلة 
لها بالثقافة واألدب ماعدا االدعاء واللهاث ـ بشكل فظيع 
أن  ظني  يغلب  االطار،  ذات  في   . والفتات  اآلني  وراء  ـ 
الكاتب محمد غرناط واحد من هؤالء الغائبني واملغيبني 
، باعتباره كرس فترة طويلة من حياته للكاتبة السردية 
بنوعيها القصصي والروائي من أواخر السبعينيات من 
القرن السالف إلى تاريخ رحيله األخير. يكفي أن نذكر في 
القصة القصيرة مجاميعه : » سفر في أودية ملغومة »،  
الحزام الكبير«   « ، » الصابة و الجراد »، » داء الذئب« 
، » هدنة غير معلنة » ...وفي الرواية نعرض لـ : » متاع 
 «  ،« جبلني  بني  حلم   «  ،« الساحل  دوائر   «  ،« األبكم 
تحت ضوء الليل » ...وعليه، يمكن عرض بعض جماليات 
منجزه السردي، كونه أوال يشبه نفسه ككاتب منغرس في 
التربة املغربية. من هنا، يمكن تلمس املعالم واملحددات 
ال  وهذا   . بيننا  واملقيمة  السائرة  والشخوص  للمكان 
الواقعي   بني  املزج  بل  لإلبداع،  القاتل  التطابق  يعني 
إلى  استنادا  التعارضات   من  سياق  ضمن   ، واملتخيل 
الذي  الشيء  املشاهد،  في تشخيص   ، مؤشرات بصرية 
بالذكر  والجدير  السردية.  ملتونه  خاصة  حرارة  يمنح 
عناصر  على  تحافظ  حكايا  تصاغ ضمن  املتون  تلك  أن 
السرد ، في تحرر من الخطية التقليدية . في هذا السياق، 
والنفسية  االجتماعية  للمؤثرات  أهمية  الكاتب  يولي 
لحمة   لتشكيل  املكان،  مع  املندغمة  الشخوص  حياة  في 
وجود واحدة ، طبعا ، ضمن احتماالت حكائية. من هنا 
،ضمن  بالتأمل   الحديرة  للفكرة  أهمية  يولي  فالكاتب   ،
حكاية مضغوطة، وهو ما يؤكد ـ في تقديري ـ أن الكاتب 
القصيرة، مما يجعنا  القصة  بمنطق  الرواية  يكتب  كان 
،مشدودة  مشهدية   لوحات  أمام  الروائية  أعماله  في 

بخيط واحد . 
باعتباره  ـ   غرناط  الكاتب  سردية  في  املكان  يحظى 
أحد املكونات األساسية ألي عمل سردي ـ بأهمية قصوى 
كمساحة  فقط  ليس  ؛  الوسيط  لهذا  املبدع  يلجأ  حيث 
تقع فيها األحداث، وإنما كفضاء ال يخلو من حساسية 
ورمزية. وغالبا ما تشدنا القطعة األدبية بأسماء أمكنتها 
وأصنافها التي تحيل بقوة التاريخ والثقافة على معالم 
محددة. وحني نطرح هنا املكان في األدب، قد يكون عبارة 
األدبي  العمل  مظاهر  لتعدد  تبعا  متعدد،  مجموع  عن 
العمل  من  معني  جانب  على  التركيز  بذلك  فيتم  نفسه. 
األدبي ومحورة، على ضوئه، العمل اإلبداعي في كليته .

       املكان بهذا التحديد  في منجز محمد غرناط ، ليس 
إطارا أو خشبة مستقلة؛ بل إنه متداخل مع الشخصية 
كحمولة. فيغدو تقديم املكان وتصوير عناصره وحيثياته 
جسدا  فيه  املنغرس  لإلنسان  تقديم  بمثابة  وتفاصيله، 
وقيما... . وطاملا أن األمكنة متعددة ومتنوعة، تبعا لزوايا 
النظر؛ فإنها تشكل مدخال للتعرف على أنماط مختلفة من 
. وقد أدى ذلك التبادل بني  النماذج والتجارب البشرية 
والتشابك  التداخل  ذلك  إلى  واملكانية  الذهنية   الصور 
بني الشخصية واملكان الذي يصعب معه فك أحدهما عن 
اآلخر. فيكون بذلك املكان امتدادا طبيعيا للشخصية، كما 
أن نشاط الشخصية وتحوالتها، ال تتم إال باملكان، وليس 

في املكان فقط.
  أريد التوقف أيضا على اللغة ـ  عند هذا الكاتبـ  التي 
واملتداول  اليومي   على  املنفتحة  لنصيتها  وفيه  ظلت 
وموروثات  أساطير  من  املرجعية  لألطر  استحضار  في 
أشكال  في  تركيب،  إعادة  عبر  لكن   . الجمعي  الالوعي 
فريدة تمزج أو تعجن اليومي بالفصيح. وبالتالي تليني 
إنها   . ثالثا  لغويا  استعماال  ذلك  يفرز  وقد  املتداول، 
تقعرات  في  موغلة  غرناط  أعمال  تجعل  خاصة  طريقة 
الواقع املقيمة أيضا في اللغة، لكن الرؤية الفكرية تمنح 
الصياغة  بني  التوازي  ذاك  أرى  هنا  من  ملنجزه.  أبعادا 
الجمالية والرؤية  الفكرية  وال يتحقق ذلك إال مع الكتاب 

اإلشكاليني والحقيقيني.
    نحن في حاجة حقا إلى اكتشاف هذه القارة )منجز 
بما  الجرة  وترك   ، والعماء  التناسي  عوض  الكاتب( 
حملت للضياع . وهو ما يجعلني أتساءل : ملاذا التباكي 
املؤسساتي األجوف  دون القيام بأعمال تدخل في صميم 
..فتكريم   )  .. الجمعيات   ، )الجامعة  املؤسسات   هذه 
الرجل يعني أن يكون مقروءا ، بشكل علمي لبناء ذاكرة 
قصد  العالي  والزبد  البهرجة  على  إال  تلوي  ال  مثقوبة 
أهل  فالرجل  والتاريخ.  الحياة  في  والرسوخ  التوثيق 
لذلك في الحياة وبعد املوت ؛ألنه لم يسع ملآرب أو فتات، 
ولم يذهب ملؤسسة من أجل أي شيء ،ماعدا املكوث في 
النص الذي ينتظر الطرق . لهذا  ، لم بستجد مؤسسة أو 
أحدا و لو في آخر أيامه على هذه األرض. فمات واقفا كما 
كان يقول، وسيظل كذلك ، مقيما في نصه كسؤال باملعنى 
العميق للكلمة . طبعا، تحية عالية السقف ، لألعمال التي 
كرمت هذا الرجل بالبحث  واالشتغال ، وأخص بالتحديد 
عنقود األصدقاء الذي يصر على املعنى أمام هذا العبث 

الزاحف .

  كاأنه 
العماء                                                                                

عبد الغني فوزي
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فتح اهلل بوعزة

لسُت أمزُح
كاَن لدّي أكثر من سبٍب

ألشّد الوادي إلى البخاِر الّصاعِد
 من رْأسي

وحولي إخوٌة يْجرحون الغْيَم
بما اْستطاعوا من حبٍق

لكّني لم أفعْل

تركُتُه يجري بني العواصِم، والّشعاِب
وحيدًا، وخائفًا من إْخوتي

إلى األبِد
كان بمْقدوري

 أن أْغمَس القمَر األنيَق
في كأسي

وأعيَده مبّلال، إلى رؤوِس األشجاِر
فيفرح املاّرُة باملَطِر القادِم

في غير موعِده
لكني لم أفعل

وترْكته يخبُط 
في ظالِم األقاصي

وحيدًا، وخائفًا من كْأسي
إلى األبِد !

 كان من املمكن جّدا
 أن أُجّر البرَق من ضفيرته 

 إلى عْزلتي
 وأجرَح الظنوَن التي تأخذه

إلى أقصى املداخِن 

 لكني لم أفعل
وتركُته يحرُث الفراَغ الفاصَل

  بني ريٍح، وريٍح  
 وحيدا، وخائفا من عْزلتي

إلى األبِد !

كان من املمكن جّدا
أن تكبَر العتماُت بني أسناني
ويْعلَق العائدون من الحرِب 
بسْهو الّسبايا، وأول الّرعاف

وتسقَط األْعواُم منهم، والّذْكرياُت
كان بوسعي أن أُدّل الّضالني منهْم
على حافة البئِر املْسنونِة في كفي
غير أني نّجيُتهم من عرِق الخيوِل

وأْلسنِة الغْرقى 
وتركُتهم يْرتقوَن تْمتماِت الجنِد

خيمًة، خيمًة
مرتبكنَي، وخائفنَي من عَتماتي

إلى األبِد  !

محمد شاكر

أَتداَرُك ..ماذا..؟
الذي َتَسرَّب ِمْن َبْين أصاِبِع الُعْمر 
الُيَجمُع إالَّ َمُشوًبا ِبدارِس اْلَخْيبات

َهْل َيْكفيَك اْصِطالٌء
 ِبدْفِء َشْمس َتْحت ِجدار،

، ِلَيبوَح َنصٌّ
َغزْتُه َقْشَعريرٌة ، 

دْت ِبَقْلِبه اأْلَْسرار..؟ ٌوتَجمَّ
15/12/20

ماُء صاِفيَّة وزرقاء السَّ
لكن كْيَف اْلمْرقاُة ِإلْيها 

 ، في َتهاُفِت اْلُعلوِّ
ِب اْلُمْنَعرجات..؟ وَتشعُّ

15/12/20

تـَْجهُد في تـَْشكيل نـَّص ِشْعري
بـًْرا  ـِ كـَما لو أنَـّك تـَْستخـِْلص ت

ا ثاِوّيً
فلى. في َشواِئب األْرض السُّ

18/12/20

ِاْخِلْط َكِلماِتك ِبضْوء اأَلْعماِق
 لعلَّ َبْوَحك 

ُيْمسي ِبِدْفِء َنهار

ِلَمْن َيْغتاُله َقرُّ اْلَحياة
في َتعاُقب اْلُفصول

21/12/20"

شاِعٌر َيُجبُّ آَخَر
َوِلساُن حاِله

ْمت  َيْقِضُمه َنْمُل الصِّ
في َمطاِرح اْلَكالِم.

25/12/20

 ال أقــوُل غـابة ،
 هَي مـَحـْض َسحابة
 يـَنـُْصبها وهـْمي.

أنا اآلن عاٍر ِمـن شـَجـَري 
وال َمَمرَّات تـُفـْضي إلى خـَيـْمـة 

ـِتابة.  الـك
25/12/20

تـَكـَلَـّم أّيها الصباُح
ـِضْوء كـاَلم   ِلتشرَق َشمسي ب

 َوهسيس َأْحالم. 
06/01/21

نة الـْجديَدة ال  أْصباُح السَّ
تـَعـْرفـُني.

أْدمنُت َعلى ِظّل الرََّدهاِت 
 َوحالْت ألـْواني

06/01/21

سي  أْمشي َعلى أطـْراِف تـَوجُّ
َصباًحا 

َحِذًرا ِمن غـَيَمة تـُمطر أْحزاًنا،
 وَعْصَف َمراثي

06/01/21

ـِتالبيِب ماِئه لْم ُأْمِسْك ب
َالنَـّهُر الذي َمرَّ ِمن ُهنا

َوَخلََّف لي يـَباَب الُعبور.

َها أنا أخوُض في ِذكـْرى طـَْميِه
وال ُيصيبـُني َبلْل.

06/21/21

كلما واَرْبُت ناِفذة 
 أغـْلقـَتـْها العاِصفة

أنا األعمى الذي..
ـِعْين ساِحرة.  يـَْستـَجير ب

06/01/21

 كلما ُأْغِلَقْت نافذة،
أْرتدُّ إلى ِفناء الرُّوح 

 ألْشهَد ما تـُخبُِّئ لي الرُّؤيا،
وما أطـْفـَأ الخارُج

 ِمن َحركاٍت شارَدة.
06/01/21

ُكلَّما َذكْرُت اْلَحمامة

فاَض التَّنوُر
َواْكَتَسَحني الّطوفان.

وال َسفني َيْسَتوي َعلى اْلُجوِدّي
َوال ُغْصن َزْيتوٍن

َتَتقاَذُفه لـَُجُج اْلماِء
َبْعد أْن َأضاَعْتُه اْلَحماَمُة

الِم في َسَفر السَّ
َوَخلَِّفني َحفيٌف عاِبـر 

َسماَء ُعْزَلتي.

قديس أمام البحر
آيات على صدر الرمل
للغائبني وراء الشمس

للعائدين بنجمة كسيحة
/نغمة تسكر الطبول/

يزحف الليل ببغاء اللحظة
قنديل نهر يشرب الطريق

وسبأ الوالدة على سرير الشوارع
تبني ليل األغصان الوافدة....

أعود إليك
 دون قمر الوجود

بغيث الزمان
بحلم األطفال في ساحة املبغى

بوجه لقيط
صودر عن لوح الشمس

بتاج خشبي لزورق
كان يبحث عن حلم البحر

كان يبحث منذ الصبا
عن وسادة الطريق

بمرآة أمي
 على صدر الليل

وهي تعطر أفواه السغب
بحكايات فرسان املوج

بشوق غائب على تابوت الصقيع
بكلمات تغازل السديم
بشعوب انتحر فجرها

بنواقيس الرايات
بزهرة لم يتنفس عشقها

طعم األريج
بكعكة جدتي

أمام الحصون الفارغة
واألشداق املحنطة
بسيل اللعاب.....

محمد اللغافي

بني مقتبل العمر
ومنتهاه

عجلة واحدة
تدور 

في حلقة مفرغة .

كأن الدائرة محيط
كأن املحيط دائرة

في العني

الرؤى حلزونية
والعني 
قطرة ماء

مهما تمادت
يشربها التراب

من الصفر 
إلى الصفر دون توقف

كما 
عقارب الساعة 

دقات القلب

بني 
األصداء والصدى

تتباهت املالمح 
رويدا
رويدا

في عجالة 
بني رمشة ورمشة

تطفو على سطح الدمع
أوراق الخريف

فصل يفضي إلى فصل
األضداد تتصارع

وأنا 
أتأمل وأضحك

أغبياء 
ربان هذا القرص

يبحرون 
في االتجاه املعاكس

ه�صا�صةمن �صرية الف�صول

AMPARITO مذوذ
عبد السالم الجباري

بالنعوت  نفسه  ينعت  دوما  سلطان، 
والسافلة..  والحقيرة  والتافهة  الساقطة 
صادق أم مخطئ، ذلك شأنه. لكن أثناء التحليل أو ما يقترب من التحليل تبني 

ما يلي:
- يتعمد بالغة املكر الصاعق.

- يتسفسط على طريقة السكارى املرضى بالتجريب والتجريح والتقديح 
في اختيار النعوت واألوصاف...!

أشك في ما أفكر فيه! 
هل سلطان حالة سيكولوجية وجوده في هذا الواقع له أكثر من مبرر 

وأكثر من تأويل؟
كم من كائن يغير إنسانيته أو صفته أو نعته من كائن بشري إلى كائنات 

ورواية  الحيوان«  »مزرعة  ورواية  ودمنة«  »كليلة  كتاب  في  ورد  كما  أخرى 
»املسخ« وكتاب »الحيوان«... ثعبان، حمار، ذبابة، بغل، نسر، قط، كلب، ذئب، فأر، 

نمر، قرش، كبش، زرافة، دب، ضفدع، قرد،  تمساح، سراق الزيت، تاتا.
قلت للنادل: فنجان اليوم أحسن من فنجان البارحة. 

اهتمامي بالفنجان: يتزايد فنجان نزار قباني، فنجان جاك بريفر، فنجان عبد الوهاب 
البياتي، فنجان بورخيص، فنجان محمود درويش.. لكن ال شيء، يعادل فنجان أمباريتو 

هو أقوى من حليب األم وأقوى من كأس غارسيا زمن ثورة املالعني املجيدة.
لو عاد سلطان إلى مذوذ AMPARITO لتخلى عن هذه السفسطة. لكن AMPARITO  سافرت 

مع بيبي إلى جزر الكناري حيث ال وجود سوى لطيور الكناري وأنواع أخرى من الطيور التي تغني 
للحياة.

 PETIT- POUCET الكأس والعبارة.. إشكالية نجدها في الشعر والفلسفة والتاريخ وحانات
ومطعم األزهار ولوحات صالدي وفي كل زمان. هي خاليا ال تموت في الزمان مادام الدوران.

الزمان هو دورة الزمان كما يقول موريس بالنشو.
لم أعد أشك حني أكتب. فأنا أكتب عن املستقبل عن لغة املستقبل التي جعلت من الحيوانات 

اآلنفة الذكر قد ترقى إلى مستوى اإلنسان.
هل الحمار وباقي الحيوانات األخرى ال تستحق الحياة. ال تستحق الحلم. 

هل الكتابة حكر على البشر فقط؟ كل الكائنات تكتب.. لكن، بطريقتها الخاصة بما فيها الكائنات النورانية.
يبدو أن املوضوع هو أعقد من ذلك.. الكتابة عمل. لكنه مضن وشاق والحمار أيضا عمله مضن وشاق للغاية.

يقول موريس بالنشو: »الكتابة هي أوال رغبة في هدم املعبد قبل بنائه« )تـ: عبد السالم بنعبد العالي(
االعتراف  كرسي  على  والجلوس  املعبد  إلى  الدخول  في  الرغبة  تكن  لم  إذا  لكن،  العبادة.  على  يحيل  املعبد 
واالستسالم لطقوس العبادة.. فالهدم وارد.. لكن هل من داخل املعبد أم من خارج املعبد..؟ ال شأن لسلطان بداللة 

هذه العبارة: هدم املعبد أو بناء املعبد..!
أزرق حتى يقترب من لون البحر والسماء  سأدخل.. لكن بخيط أبيض/ 

وفستان AMPARETO األزرق.
وقليلة  كثيرة،  أحيان  في  سلطان  أن  األخيرة  اآلونة  في  الحظته  ما 
كذلك، تكون مجازاته واستعاراته وانزياحاته ماكرة صادمة.. هي عادة 
سيئة تنطلي عليه نتيجة معاشرة زبناء األوكار السفلى. حيث يحضر 
يحضر  أو  الخنازير  وتحضر  الحمام  سيغيب  الخبر،  ويغيب  املبتدأ 

الحمام وتغيب الخنازير.
تقول AMPARITO داخل هذه الفسيفساء االجتماعية ال يمكن أن يكون 
واهتمامه  املفرط  وكرمه  الساقطة،  ولغته  الخارقة  بمخيلته  سلطان  سوى 

بزيارة قبر أمه عندما يرحل إلى مدينة النحاس.
أنا وزوجي  الكناري  بجزر  أشتري حانة  أن  قبل   :AMPARITO تؤكد 

فارين من اإلقطاع والبداوة، أعلمني سلطان أنه سيعود.
أسأل AMPARITO إلى أين..؟

تقول: إلى صخب األوكار والبحث عن املرأة التي تشبه جدته من أبيه أو من 
أمه.

ال شك أن سلطان كان يبوح إلى AMPARITO بكل ما يعتلج في داخله. 
الراحة،  الليل وليس في ضوء الصباح.. وفي فترات  تبدأ في آخر  الصداقة 
ال  ميتافزيقا  النصوص..  يشبه  ال  نص  أجل  من  يشقى  الذي  للكاتب  راحة  ال 
بداية لها وال نهاية لها... يا ليت لو عدت إلى مذوذ AMPARITO ملا فكرت في 
الحمار والفنجان والكتابة واملعبد الذي يشبه في بنائه كتاب »جامع اللة عائشة 

الخضراء«.
هل سيعود سلطان إلى الطيور التي تغني للحياة؟ ويمزق النص األول 
ويحتفظ بالنص األخير الذي ال يشبه نصوص الكتاب الذين ذكرنا كتبهم 

سالفا.
هل الحمار ال يستحق الحياة. ال يستحق الحلم؟

تلك هي املشكلة.

ْعرية طفل املوج َيْوِمياتي ال�صِّ

بياض احمد  
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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
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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
2021/02/18

12.470

توزيع: 
سبريس

SOCIETE FIDU-
CIAIRE HALAB-

CONSEILS
Comptable Agrée 

par l'Etat
TEL:

 06-17-31-28-73
I- Aux termes d'un 
acte sous seing 
privé en date à 
BERRECHID  le : 
08/02/2021, les as-
socies de la société 
BRADIL, ont déci-
dés ce qui suit: 
1 CESSION DE 
PARTS SO-
CIALES:         
-  Mr. AYAT 
BOUAZZA, titu-
laire de la CIN n°: 
W22365 cède 2000 
parts sociales à Mr. 
CHAOUB MOHA-
MED, titulaire de 
la CIN n°:W133767 
de 100 dirhams 
chacune,
- Mr. AYAT BRA-
HIM, titulaire de la 
CIN n°: WA57405 
cède 1500 parts 
sociales à Mr. 
CHAOUB MOHA-
MED, titulaire de 
la CIN n°:W133767 
de 100 dirhams 
chacune
- Mr. AYAT ADIL, 
titulaire de la CIN 
n°: WA57437  cède 
1500 parts sociales 
à Mr. CHAOUB 
MOHAMED, titu-
laire de la CIN 
n° :W133767 de 
100 dirhams cha-
cune
2-  Démission de 
Mr AYAT ADIL 
de la gérance de la 
société
3- Nomination 
de Mr. CHAOUB 
MOHAMED, gé-
rant unique de la 
société, et ce pour 
une durée illimitée.
4- Transformation 
de la forme juri-
dique  de la société 
d'une Société à 
r e s p o n s a b i l i t é 
limitée(SARL), Au 
société à respon-
sabilité limitée 
d'associé unique 
(SARLAU)
5- Mise à jour des 
nouveaux statuts.
II- Le dépôt légal est 
effectué au greffe 
du tribunal de 1ère 
instance Berrechid, 
16/02/2021, sous
 le n°: 184, et du RC 
n°: 9083

ع.س.ن/555/ا.د

اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص
إعالن - ملف  االستشارة الخاص 

بالهندسة املعمارية
 INDH/2021/04:رقم

جلسة عمومية
في يوم  2021/03/16 على الساعة 
العاشرة صباحا سيتم بمقر عمالة 
األظرفة  فتح  ميــدلت  عملية  إقليم 
الهندسة  استشارة  ملف  املتعلقة 
معمارية  دراسة  التالية:  املعمارية 
وحداة   29 بناء  أشغال  وتتبع 
 27 بومية:  بدائرة  األولي  للتعليم 
وحدة من النوع 1 و2 من النوع 2 

عمالة ميدلت.
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة الصفقات لعمالة ميدلت.

كما يمكن كذلك نقله الكترونيا من 
بوابة صفقات الدولة:

www.marchéspublics.gov.ma
ويمكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
 19 املادة  في  الواردة  الشروط 
 2.12.349 رقم  املرسوم   من 
االولى  جمادا   8 في  الصادر 
املتعلق  (20مارس2013)   1434

بالصفقات العمومية.
من  محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في: (خمسة 
ماليني وستمائة وتسعة و ثمانون 
الف درهم) (5.689.000.00درهم)

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 101-100 املواد   ملقتضيات 
و102 من املرسوم رقم 2.12.349  
السابق الذكر. ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم بمكتب الضبط 
بعمالة ميدلت.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املضمون بإفادة باالستالم.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر موقع 

الصفقات العمومية.  
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املذكورة بالفصل 9 من 

دفتر االستشارة. 

ع.س.ن/561/ا.د
*************

اململكة املغربية
 وزارة الداخلية

جهة مراكش آسفي
إقليم آسفي
دائرة احرارة

قيادة مول البركي
جماعة مول البركي

إعالن عن طلب عروض أثمان 
مفتوح

رقم: 2021/03
 2021 مارس   16 الثالثاء  يومه 
عشرة  الحادية  الـسـاعة  عـلى 
السيد  مـكتب  فـي  سيتم  صباحا، 
ملول  الجماعي   املجلس  رئيس 
البركي، فـتـح األظرفـة الـمـتـعـلـقـة 

مفتوح  أثـمـان  عـروض  بـطـلـب 
ألجـل: شراء الوقود لفائدة الجماعة  

الترابية مول البركي.
طـلـب  مـلـف  سـحـب  يـمـكـن 
الصفقات  مكتب  من  الـعـروض 
يمكن  كما  البركي  مول  لجماعة  

تحميله إلكترونيا من البوابة:
www.marchéspublics.gov.ma

في  املـؤقـت  الضمـان  حدد 
مـبـلـغ:ثالثة آالف وخمسمائة درهم 

(3500.00 درهم).
كما حدد الثمن التقديري من صاحب 
وثالثة  مائتان  مبلغ:  في  املشروع 
وعشرون الف وثمانمائة وخمسون 

درهم   (223.850.00درهم).
مـن  كـل  يـكـون  أن  يـجـب 
وإيداع  وتـقـديـم  محـتـوى 
مـطابـقا  املـتـنافـسـني  مـلـفـات 
و29   27 الـمـواد  لـمـقـتـضـيـات 
و31 مـن الـمـرسـوم رقم 2.12.349 
األولى  جمادى   08 في  الصادر 
املتعلق  (20مارس2013)   1434

بالصفقات العمومية.
ويـمـكـن للـمـتـنافـسـني:

مـقـابـل  أطرفتهم،  إيـداع  إمـا   -
للجماعة  الصفقات  بمكتب  وصـل 

الترابية مول البركي.
- إمـا إرسـالـهـا عـن طـريـق الـبريـد 
الـمـضـمـون بـإفـادة باالستالم إلى 
إرسالها  أو  الـمـذكـور  الـمـكـتـب 

إليكترونيا.
مـبـاشـرة  تـسـلـيـمـهـا  إمـا   -
الـعـروض  طـلـب  مـكـتـب  لـرئـيـس 
عـنـد بـدايـة الـجـلـسـة وقـبـل فـتـح 

األظرفة.
الـواجـب  الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
املنصوص  تـلـك  هـي  بـهـا  اإلدالء 
من   09 رقم  الفصل  في  عليها 
بطلب  الخاص  االستشارة  نظام 

العروض.
ع.س.ن/563/ا.د

*************
االستاذة السعدية النخالي

مفوضة قضائية
لدى املحكمة االبتدائية

املحمدية
العنوان: شارع سوس الرقم 5 
الطابق االول امام ثانوية بن 

ياسني املحمدية
 الهاتف: 0672.27.92.27

ملف التنفيذ عدد: 2018/1367 و 
2018/1366

اعالن عن بيع سيارة
بناء على طلب: الصنهاجي حميد 

وبوشنة حادق
بواسطة ذ. سهام شكري محامية

بهيئة البيضاء
املطلوب ضده: شركةوريس لبيع 

مواد البناء
السيدة  القضائية  املفوضة  تعلن 
بيعا  ان  النخالي  السعدية 
بتاريخ  سيقع  ملنقوالتكم  قضائيا 
الساعة  من  ابتداء   2021/03/03
محمد  شارع  صباحا  العاشرة 
 161 رقم  املسيرة  السادس 

املحمدية
على السيارة التالية:

رقم  هينداي  نوع  من  سيارة 
تسجيلها 14 - أ - 28737

مبلغ:  في  االفتتاحي  الثمن  حدد 
80.000.00 درهم

املزاد  عليه  رسى  من  فان  وعليه 
بواسطة  او  ناجزا  الثمن  سيؤدي 
زيادة  مع  االداء  مضمون  شيك 

10% لفائدة الخزينة العامة
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 

االتصال باملفوض القضائي.
ع.س.ن. /558/ إ.د

ع.س.ن /556/ إد

ع.س.ن /564/ إد

ع.س.ن /557/ إد

ع.س.ن /562/ إد

ع.س.ن /559/ إد

ع.س.ن /560/ إد

ظ

يسلمها

يسلمها

عليها

عليها
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ع.س.ن /565/ إ.د

ع.س.ن /566/ إ.د ع.س.ن /025/ إ.ت

ع.س.ن /567/ إ.د



أعلنت الديفا المغربية سميرة سعيد تأجيل 
صدور أغنيتها الثانية من ألبومها الجديد 
في العام 2021، مهنئة جمهورها ومتابعيها 
بالفالنتين، قائلة: » كل عيد حب وأنتم دائما 
محبون.. تم تأجيل صدور األغنية الثانية 

من البوم 2021 «.
عبر  سعيد  سميرة  الفنانة  وغ���ردت 
التواصل  الشخصي على موقع  حسابها 
االجتماعي »تويتر«، مضيفة: » لم أشأ أن 
يمر عيد الحب بدون أن أكون معكم.. حفلة 
كاملة من دار األوبرا في سلطنة عمان ألول 
مرة على قناتي الرسمية في موقع يوتيوب.. 

مع حبي لكم ».
 وتتعاون سميرة سعيد مع الملحن بالل 
الجديد  ألبومها  ضمن  أغنية  فى  سرور، 
شادى  كلمات  من  متاهة«،  اسم«  تحمل 
نور، توزيع هانى ربيع، مكس ماهر صالح، 
المقبلة  األيام  يتم طرحه  أن  المقرر  ومن 
على يوتيوب، سميرة سعيد تعاونت مع 
بالل سرور الذى قدم معه قبل ذلك أغنية 
نور  ش��ادى  كلمات  م��ن  وه��ى  »هليلة«، 
صوتية  وهندسة  يعقوب  هانى  وتوزيع 
هانى محروس، ومن كلمات األغنية »هو 
أنت بجد وال هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..

علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة 
ولعوا األنوار«.

»ال تغيب« تجمع جالل الحمداوي بنجم األغنية العراقيةمشروع فني ثقافي  »أنا من الشرق«
ينظم المعهد الفرنسي بوجدة، بشراكة مع وكالة جهة الشرق واالئتالف الفني »كاسيطا«، مشروعا ثقافيا بعنوان »أنا 

من الشرق«، سينشر على مواقع التواصل االجتماعي.
ويقدم هذا المشروع، الذي جاء ثمرة تعاون طموح، مجموعة من األحداث والصور التي طبعت تاريخ جهة الشرق وذلك من 
خالل سلسلة من البورتريهات والوثائقيات واللوحات المنجزة بتقنية الجرافيك لتسليط الضوء على شخصيات ومنتوجات 

وأماكن أو قصص مرتبطة بهذه المنطقة.
ويعتبر الرسم بتقنية الجرافيك من أهم ما يميز هذا المشروع الذي يحمل توقيع وبصمة الفنان التشكيلي الشاب يونس 
ميلودي، باإلضافة لصيغته الموجهة لمستعملي شبكات التواصل االجتماعي وأصالة العمل ذات الطابع التوثيقي وكذلك 
للتعريف بالموروث الغني  استمرارتيه إذ أنه يضرب موعدا قارا للجمهور طيلة سنة 2021. »ويطمح »أنا من الشرق« 

الذي تزخر به المنطقة والذاكرة الثقافية للجهة عن طريق الصورة وكذا بإنتاج محتوى رقمي فريد.
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اطلق الفنان العراقي مصطفى العبد اهلل، أغنية جديدة ببصمة مغربية تحمل عنوان 
بموقع رفع الفيديوهات  »ال تغيب« عبر القناة الرسمية لشركة » نجوم الدار البيضاء » 

الشهير »اليوتيوب«.
وتعامل نجم األغنية الراقية في جديده الغنائي مع الفنان المغربي المبدع جالل الحمداوي، 
الذي أشرف على كتابة كلمات األغنية و كذا تلحينها، أما إخراج الفيديو كليب كان تحت 

إشراف المخرج ياسر الياسري.
ووتمكنت أغنية »ال تغيب« من أن تحقق أكثر من ثالثة ماليين مشاهدة خالل أيام قليلة 
من طرحها على »اليوتوب«، كما عرفت تفاعال كبيرا من طرف عشاق مصطفى العبد هلل، 
الذي اكتسب شعبية كبيرة بالوطن العربي من خالل أغنية »تعال« التي حققت أكثر من 

632 مليون مشاهدة على موقع »اليوتيوب«.

منية  م��ن��ش��ورات  ع��ن  حديثا  ص��در 
بمراكش، كتاب جديد يحمل عنوان »عبد 
الحق بوعيون .. صنعة الملحون« يرصد 
ومختلف  المنشد  لهذا  الفنية  للمسيرة 

إصداراته في مجال الملحون.
في  المنشور  المؤلف،  هذا  ويسعى 
ثالث لغات )عربية وفرنسية وإنجليزية( 
الباحث والمتخصص في  تحت إشراف 
الصوفية، جعفر الكنسوسي، إلى تقريب 
القارئ والجمهور من هذه القامة الفنية 
حياتها  كرست  التي  بالمغرب،  الكبيرة 

إلشعاع وصون هذا الصنف الموسيقي 
األصيل. وتندرج هذه الخطوة في إطار 
الرامية  بمراكش  منية  جمعية  مساعي 
بالفنانين  والقراء  الجمهور  إطالع  إلى 
بالساحة  بصمتهم  تركوا  الذين  الكبار 
وساهموا  والمحلية  الوطنية  الفنية 
الحمراء.  للمدينة  الثقافي  اإلشعاع  في 
ويتخلل هذا اإلصدار صور فوتوغرافية 
عربية  السميج وخطوط  المهدي  للفنان 
من إبداع يوسف جغنان اإلدريسي، إلى 
جانب توثيقه للحظات قوية لمسار هذا 
الحفاظ  في  ومساهمته  المغربي  الفنان 
المتجذر  الموسيقية  الصنف  هذا  على 
قال  الكتاب  لهذا  تقديمه  بالمغرب. وفي 
الباحث محمد آيت لعميم إن »لعبد الحق 
بوعيون قدرة هائلة على تحبيب الملحون 
للمستمعين، ذلك أنه يتمتع بقوة الحضور، 
فهو  االنتباه،  واستجالب  المكان  وملء 
يقدم قصيدة الملحون محفورة بمفاتيح 
تجعلك تلج عالم القصيدة وما حف بها 

من حكايات ونوادر«.
جمع  »بوعيون  أن  إل���ى  وخ��ل��ص 
وتأثر  واإلب��داع،  والدراية  الرواية  بين 
بالشاعر الكبير أحمد سهوم الذي يعتبر 
المعاصرين،  الملحون  شعراء  كبار  من 
ضبط  في  الكثير  منه  واستفاد  والزم��ه 
النصوص، وفي الذهاب بعيدا بهذا الفن 
بالجديد  واإلتيان  اإلبداع  إمكانيات  إلى 
في ميدان التطوير الشعري والتحاور مع 

النصوص«،

اإ�صدار جديد 
حول فنان الملحون عبد الحق بوعيون

�صميرة �صعيد تعلن 
تاأجيل �صدور اأغنيتها 

الثانية من األبومها 
الجديد

كشفت الباقة اإلخبارية المغربية »ميدي1 
تي في« أنها سجلت سنة قياسية )2020(، 
الشبكات  على  المتابعين  ع��دد  حيث  من 
مستخدم  مليار   4,2 بحوالي  االجتماعية، 
على مستوى العالم، أي 53 في المائة من 

سكان العالم.
وابرز بالغ ل�  »ميدي1 تي في«، نقال عن 
التقرير الرقمي لسنة 2021، أنه »مع ارتفاع 
حول  جديد  مستخدم  مليار  بنصف  قوي 
العالم، عرف تطور المستخدمين بالمغرب 
زيادة كبيرة أيضا هذه السنة«، مسجال أن 
59 في المائة من سكان المغرب يتواصلون 
الشبكات  منصات  من  أكثر  أو  واحدة  مع 
المتوسط  من  أعلى  رقم  وهو  االجتماعية، 
العالمي، والذي يمثل ارتفاعا بعشر نقاط 
مقارنة مع سنة 2019، بمعدل انتشار بلغ 

49 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المعطيات 
وسائل  على  القوي  الحضور  أهمية  تبرز 
التواصل االجتماعي، وتعزز تموقع »ميدي1 
التي طورت منصاتها االجتماعية  تي في« 
أكثر  دائما  تظل  حتى  سنوات  ع��دة  منذ 

تواصال مع متابعيها الرقميين.
وأوضحت القناة اإلخبارية أنها سجلت 
سنة 2020 التطور األكثر أهمية على الشبكات 
االجتماعية، سواء من حيث حجم مشاهدة 
مقاطع الفيديو أو المشتركين والتفاعالت، 
مضيفة أنه، مع 13 مليون مشترك، سجلت 
الشبكات  منصات  بكافة  الرقمية  المتابعة 
المائة  في   25 بنسبة  ارتفاعا  االجتماعية 

خالل سنة واحدة.
ومن جهة أخرى، أكدت أنها دشنت مرحلة 
جديدة هذه السنة ببلوغ أكثر من 2,2 مليار 
 750 بينها  من  الفيديو،  لمقاطع  مشاهدة 
ثلث  أي  2020 وحدها،  مليون خالل سنة 
المعدل المسجل لحد اآلن، مشيرة إلى أن 
هذا األداء يتماشى مع اتجاهات استهالك 

المستخدمين.
وفي نفس السياق، اعتبر البالغ أن الفيديو 
من بين محتويات الوسائط المتعددة األكثر 
استهالكا سنة 2020، علما أن 90 في المائة 
من المستخدمين المتراوحة أعمارهم بين 
16 و64 سنة يشاهدون مقاطع الفيديو، في 
حين أن 73 في المائة يستمعون للموسيقى، 
و47 في المائة يستمعون إلى محطات االذاعة 
يتابعون  المائة  في  و44  اإلنترنت،  على 

البودكاست.

وبخصوص فيسبوك وإنستغرام، أشارت 
المنصتين  هاتين  أن  إلى  في  تي  ميدي1 
مؤكدة   ،2020 سنة  ارتفاع  أقوى  سجلتا 
فيسبوك  على  الفيديو  مقاطع  مشاهدة  أن 
تضاعفت  فيما  واح��دة،  سنة  في  تضاعف 
 2019 بين  تقريبا  التفاعالت بثالث مرات 
األشخاص  ع��دد  أن  إل��ى  إضافة  و2020، 
 700 ب  قياسيا  رقما  حقق  المستهدفين 
مليون مستخدم، فيما عرفت المتابعة على 
فيسبوك أيضا زيادة مهمة، إذ أنه من أصل 
7,5 مليون مشترك، تم تسجيل حوالي مليون 

خالل سنة 2020.
انستغرام  عرف  ذاته،  المصدر  وحسب 
زي��ادة  للشباب  المفضلة  المنصات  أح��د 
بأكثر  المشتركين  عدد  تطور  حيث  أيضا، 
من 160 في المائة، وهو ارتفاع بأكثر من 
ثالث مرات تقريبا مقارنة بسنة 2019. كما 

سلطت »ميدي1 تي في« الضوء على االهتمام 
المتزايد للمستخدمين المغاربة باستهالك 
»األخبار«، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه 
 ،Social Bakers ،»وفق ا ل� »سوشال بيكرز
التي تقيس تأثير العالمات التجارية على 
الشبكات االجتماعية، حافظت ميدي 1 تي 
في على ترتيبها بين أفضل 3 وسائل اعالم 
متابعة  نسب  بأعلى  تحظى  التي  مغربية 
يدل  مما  ويوتوب،  وتويتر  فيسبوك  على 
على اهتمام المستخدمين المغاربة باستهالك 
فقط  وليس  »األخبار «  يركز على  محتوى 

المحتوى الذي يركز على الترفيه.
وأضاف البالغ أن سنة 2020، التي تميزت 
بجائحة كوفيد19، »ساهمت أيضا في زيادة 
االهتمام البالغ للمواطنين باستهالك األخبار 
على شكل مقاطع فيديو، حيث أبرز التطور 
الرقمي لميدي1 دورها كوسيلة اعالم ذات 
مواجهة  في  األول  الطراز  من  مصداقية 
انتشار + األخبار الزائفة + والذي أكد ثقة 
مستخدمي اإلنترنت المغاربة في ميدي1 تي 

في خالل هذه األزمة الصحية العالمية«.
وبالنسبة للتحول الرقمي الذي بدأ سنة 
 Medi1 و eReporTV 2020 مع منصتي
Podcast، ذكرت القناة اإلخبارية أنها أطلقت 
سنة 2021 وسائل إخبارية رقمية جديدة، من 
قبيل Medi1News، التي ستمكن من اعطاء 
تجربة غنية لألحداث الجارية بأشكال مبتكرة 
مع اطالق مزيد من المنتجات الجديدة حسب 
اتجاهات االستهالك الرقمي للمستخدمين 

المسجلة في جميع أنحاء العالم.
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تافراوت:  إبراهيم فاضل

م��ب��ارك عموري  ب��م��ب��ادرة أص��دق��اء 
وجمعية ماسين الثقافة والفن وجمعية 
»العالم  وج��ري��دة  تيفاون  فيستفال 
واضو  ازرو  قرية  شهدت  االمازيغي« 
بالجماعة القروية املن مدينة تافراوت 
ليلة  السبت الماضي حفل تنظيم مجموعة 
بعد،  الفنية والثقافية عن  األنشطة  من 
تخليدا للذكرى السنوية السادسة لرحيل 
سفير االغنية االمازيغية المرحوم عموري 
األغنية  تجديد  في  ساهم  الذي  مبارك، 
األمازيغية وعصرنتها والذي انتقل إلى 
عفو اهلل، مساء يوم السبت 14 فبراير 

سنة 2015 بمدينة الدار البيضاء.
ن��دوة  تنظيم  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  وش��ه��د 
فكرية ثقافية عن بعد في إطار سلسلة 
من  نخبة  فيها  شارك  اخربيش  لقاءات 
والثقافة  التاريخ  في  المتخصصين 
ايت  محمد  األستاذ  منهم  األمازيغية 
وإبراهيم  علي  مومن  والصافي  ب��ود 
اقديم ومحمد العسري واكناو عبد الغني 
برداوز  الحسين  الفنان  أمثال  وفنانين 
إلى  باإلضافة  عاطيف،  اللطيف  وعبد 

توقيع صور المرحوم مبارك عموري.
كما تم تنظيم  أمسية فنية عن بعد 
احتضنها قصر امحمد بيهميدن، شاركت 
كالفنان هشام  الفنانين  فيها نخبة من 
والفنان  شوهاد  علي  والفنان  ماسين 
تافسوت  ومجموعة  شاوشاو  لحسن 
والرايس  سوس  نجوم  احمد  والفنان 
لحسن ايدحمو و مجموعة تراكت و عرفت 
كذلك قراءات شعرية للكاتب محمد فريد 

الحوض.
و لالشارة فالمرحوم عموري مبارك ولد 
سنة 1951 في بلدة ايركيتن، بتارودانت، 
التي قضى بها طفولة قاسية، بين جدران 
إحدى المؤسسات الخيرية. وتوفي يوم 

13 فبراير 2015 رحمه هلل.

مشاق  خاللها  تحمل  معاناة  فبعد 
مساره  عموري  بدأ  ومتاعبها،  الحياة 
 ،»souss five« مجموعة  رفقة  الفني 
األغاني  إلى  إضافة  تؤدي  كانت  التي 
األمازيغية، أغاني بالفرنسية واإلنجليزية. 
بعد ذلك التحق عموري امبارك بالعمل 
الجمعوي من خالل انخراطه في الجمعية 
المغربية للبحث والتبادل الثقافي، التي 
»ياه«،  مجموعة  تأسيس  وراء  كانت 
 1975 سنة  من  ابتداء  ستحمل  التي 
يمكن  التي  »أوسمان«،  مجموعة  اسم 
اعتبارها أول مجموعة أمازيغية تدخل 
إلى جانب  بالمغرب،  المجموعات  عالم 
مجموعات ناس الغيوان، وجيل جياللة 

ولمشاهب.
كانت مجموعة »أوسمان«، التي ضمت 
كال من عموري مبارك، وسعيد بيجعاض، 
وبلعيد العكاف، واليزيد قرفي، وسعيد 
بوتروفين، وطارق المعروفي، وإبراهيم 
أخياط، والصافي مومن علي، كمؤطرين، 
كانوا ينتمون إلى قبائل سوسية مختلفة، 
الفنان  لمسار  الحقيقية  البداية  بمثابة 

عموري مبارك، الذي لعب دورا بارزا في 
إرساء قواعد األغنية األمازيغية العصرية، 
من خالل العديد من األعمال، التي شارك 

بها في العديد من الحفالت سواء داخل 
المغرب أو خارجه.

رئيس  أخياط،  إبراهيم  لقاء  وك��ان 

الجمعية بالفنان عموري مبارك، في بداية 
األعراس  أحد  في  السبعينيات صدفة، 
بمدينة تيزنيت، حيث اكتشف أخياط أن 
التصور، الذي وضعه أعضاء الجمعية 
األمازيغية  األغنية  لتطوير  الثقافية، 
وعصرنتها، متجسد في الشكل الغنائي، 

الذي يمارسه عموري مبارك«.
امتدادا  مبارك  عموري  تجربة  تبقى 
من  كانت  التي  »أوسمان«،  لتجربة 
التي  القليلة،  األمازيغية  ال��ت��ج��ارب 
على  الخماسية  التقاسيم  على  تمردت 
مستوى األلحان، فهو يعتمد غالبا توزيعا 
موسيقيا حداثيا، يعتمد مقامات األغنية 
العالمية بشكل ملحوظ، لكن دون إهمال 
نجدها  التي  الخماسية،  لألصول  كلي 
حاضرة في بعض أغانيه، سيما أن صوت 
األغاني  أداء  يمكنه من  الفنان عموري 
من  الروايس،  لكبار  الخالدة  التقليدية 
أمثال الراحل الحاج بلعيد، الذي أعاد 
عموري مبارك غناء مجموعة من أغانيه 
بصوته،  ليخلدها  القديمة،  األمازيغية 

ويضمن انتقالها إلى األجيال المقبلة.

 اإيمدوكال »اأ�صدقاء« عموري مبارك يخلدون
الذكرى ال�صاد�صة لرحيله في ليلة عيد الحب بتافراوت



البطولة االحترافية األولى )الدورة السابعة( 

الوداد بالمحمدية 
للحفاظ على  ال�صدارة 

الزمامرة  الجمعة، ضيفا على نهضة  يومه  الوداد  فريق  يحل 
بالملعب البشير بالمحمدية في مباراة برسم الدورة السابعة من 
البطولة االحترافية األولى، وطموحه تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ 
على الصدارة التي أحرزها عقب فوزه على ضيفه الفتح الرياضي، 
فيما ظل فريق الرجاء البيضاوي في المركز الثاني إثر تعادله مع 
مضيفه فريق الجيش الملكي في ختام منافسات الدورة السادسة.
مباراة نهضة الزمامرة والوداد هي الوحيدة المبرمجة يومه 

الجمعة فيما تجرى باقي المباريات حسب البرنامج التالي:

السبت 
المغرب التطواني - أولمبيك آسفي...........................)الثالثة زواال( 
الفتح الرباطي - يوسفية برشيد.................)الخامسة والربع مساء(
 مولودية وجدة - الجيش الملكي.............)السابعة والنصف مساء(

األحد 
نهضة بركان - شباب المحمدية...............................)الثالثة زواال( 
سريع وادي زم - الدفاع الجديدي...............)الخامسة والربع مساء(
المغرب الفاسي - حسنية أكادير..............)السابعة والنصف مساء(

 اخلميس 25 فبراير 
الرجاء الرياضي ... إتحاد طنجة )السابعة والنصف مساء(

نادي اأولمبيك خريبكة يعقد 
جمعه العام في 3 مار�س المقبل
يعقد نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم في 3 مارس المقبل جمعه 
العام السنوي العادي برسم 2019/2020 وفق ما أعلن المكتب 

المديري للنادي في بالغ.
وكان من المقرر عقد هذا الجمع في 10 فبراير الجاري قبل أن 
يتم تأجيله ل 3 مارس على الساعة الـ 11 وذلك بسبب عدم توفر 

النصاب القانوني.
وأضاف البالغ أن الجمع العام للنادي بتاريخ 3 مارس سيعقد 
على الرغم من عدم توفر النصاب القانوني، وذلك وفقا للقوانين 
القانون  18 من  المادة  المعمول بها وبالخصوص  والتنظيمات 

األساسي لنادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم.
وسيعقد هذا الجمع وفق التدابير الوقائية من وباء كوفيد 19 وفي 
احترام إلجراءات السالمة الصحية المعمول بها في هذه الظروف. 

اإطالق اأول من�صة بث 
مبا�صر ومتوا�صل للريا�صات 

الإلكترونية في المغرب
أطلقت مؤسسة أكاديمية إ-سبور ،مؤخرا، أول منصة بث مباشر 
ومتواصل في المغرب، والتي تهدف إلى بث منافسات الرياضات 
اإللكترونية الحية والسماح لالعبين الهواة والمبتدئين بالوصول 

إلى العالم االحترافي لهذا النظام واسع االنتشار.
»ستكون  المنصة  هذه  أن  إ-سبور،  ألكاديمية  بالغ  وأوضح 
أيضا متاحة عبر جميع أنواع الوسائط على غرار الهاتف النقال 
والكمبيوتر اللوحي والحاسوب، وتتضمن واجهة إلنشاء المسابقات 
باإلضافة إلى إمكانية تهيئة تبرعات لمنشئي منصة البث المباشر«.
وأضاف البالغ، أن أكاديمية إ-سبور كانت أطلقت أول نسخة 
رقمية مائة في المائة من حدثها السنوي »المواهب اإللكترونية«، 
وتجمع بين الالعبين والمدراء والمدربين والمحللين والمدونين 
والمعلقين ومنظمي التظاهرات وغيرهم، بغية إحداث أول منصة 

بث مباشر ومتواصل في المغرب.

غياب األندية 
المغربية عن 

الدورة التاسعة 
والثالثون 

لبطولة 
األندية العربية 
بالبحرين يمكن 
تفسيره بتأثير 
حالة الطوارئ 
الصحية التي 

يعيشها 
المغرب

الـريـــا�صي
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من  ــل  ألق الوطني  المنتخب  يــواجــه 
انطالقا  الجمعة  يومه  سنة،مساء   20
برسم  غانا  منتخب  الثامنة،  الساعة  من 
الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة من 
بطولة افريقيا، في مباراة بين متصدري 
المجموعة ومباراة تعتبر للفائز فيها الممر 

نجو الدور الموالي.
النخبة  مــدرب  عبوب  زكــريــاء  ــدرك  وي
منتخبا  اليوم  يواجه  فريقه  أن  الوطنية 
تضعه كل التكهنات مرشحا فوق العادة 
إلحراز لقب النسخة الحالية، إال أن العناصر 
الوطنية تمتلك بدورها نفس الحظوظ ولها 

من اإلمكانيات ما يجعل الفريق الوطني 
مرشحا بدوره للمرور للدور المقبل.

واستعداد لمباراة غانا، أجرى المنتخب 
الوطني يومي األربعاء والخميس تداريب 
مكثفة ركز خاللها الطاقم التقني على الوانب 
 التقنية والفنية وكذا الذهنية لدى الالعبين.

وكان المنتخب الوطني ألقل من 20 سنة 
في  لصفر  واحــد  هــدف  بنتيجة  فــاز  قد 
التي  البطولة  هــذه  في  ــى  األول مباراته 
جمعته بالمنتخب الغامبي، بينما انتصر 
المنتخب الغاني على المنتخب التنزاني 

بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

المنتخب الوطني ألقل من 20 سنة يواجه غانا بطموح انتزاع بطاقة التأهل

المنتخب الوطني جاهز لمباراة غانا

الكرة الطائرة المغربية غائبة عن الدورة 39 لبطولة الأندية العربية
سعيد العلوي 

تغيب األندية الوطنية للكرة الطائرة مرة أخرى عن المشاركة 
في البطولة العربية والتي أعلن االتحاد العربي للعبة عن 
إقامتها بدولة البحرين في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 
من شهر مارس المقبل، وذلك في دورتها التاسعة والثالثون، 
12ناديا ينتمي إلى سبعة دول أكد مشاركته في  معلنا أن 
هده الدورة مع العلم أن آخر أجل لقبول مشاركة األندية كان 
هو يوم أمس الخميس حيث لم يعلن أي فريق مغربي عن 
بجهاز  ممثل  المغرب  بأن  علما  البطولة  هذه  في  مشاركته 
االتحاد العربي بعضوية بشرى حجيج رئيسة الجامعة الملكية 
المغربية للكرة الطائرة و رئيسة الكنفدرالية االفريقية للعبة.
والثالثون  التاسعة  الــدورة  عن  المغربية  األندية  غياب 
لبطولة األندية العربية بالبحرين يمكن تفسيره بتأثير حالة 
الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب منذ مارس من العام 
الماضي إلى اآلن، وما نتج عنه من اتخاذ السلطات العمومية 
لعدة إجراءات منها وقف األنشطة الرياضية بجميع أنواعها 
حيث وجدت أندية الكرة الطائرة نفسها أمام واقع زاد من 
معاناتها علما بأن بعض األندية كانت تعاني العوز المادي 

حتى قبل الجائحة.
وحسب بعض العارفين بخبايا اللعبة، فإن إعالن بشرى 
حجيج في آخر اجتماع افتراضي للمكتب الجامعي عن نيتها 
التفرغ بصفة كاملة لمهمتها كرئيسة لالتحاد اإلفريقي للكرة 
المغربية  الملكية  الجامعة  تسيير  مهمة  وإسناد  الطائرة 
للعبة للجنة تقوم سيجهز على كل البرامج التي اعتمدتها 

خالل واليتها خاصة وأن المكتب الجامعي يضم أعضاء لم 
يستطيعوا معالجة مشاكل فرقهم فما بالك بمشاكل الجامعة 
العامة  الجموع  أحد  في  وصرحت  سبق  حجيج  بأن  علما 
وبالتحديد في جمع عام عقد بمدينة الجديدة أنها تشتغل 

بمكتب جامعي أعرج.
وبالرجوع للبطولة العربية لألندية رجال، فإن الدول التي 
أكدت مشاركة أنديتها هي البحرين بناديين  األهلي مستضيف 

،خيبل  السعودية  من  والهالل  ،األهلي  كليب  دار  و  الدورة 
والشعلة من اليمن،البيشمركة والبحري من العراق، السالم من 
سلطنة عمان،الكويت من الكويت،األهلي و طرابلس من ليبيا.
لإلشارة، فلم يسبق ألي نادي مغربي أن توج بلقب هذه 
حصدت  األخرى  إفريقيا  شمال  دول  أن  العلم  مع  البطولة 

أنديتها عدة ألقاب.

الرجاء يعود بالتعادل من الرباط                                                                   تصوير: الموقع اإلعالمي للجامعة

عبد المجيد النبسي

عبر مدرب فريق الجيش الملكي الجديد البلجيكي، »سفين 
فاندنبورك »عن رضاه بنتيجة   تعادله في أول مبارياته صحبة 
فريق الجيش الملكي، أمام فريق الرجاء الرياضي )1-1(،  في 
بالمركب  األربعاء،   األول  أمس  ليلة  جمعتهما  التي  المباراة، 
الرياضي األمير موالي عبد هلل بالرباط، برسم الدورة السادسة 
من البطولة االحترافية، وقال: »أنا مرتاح لنتيجة التعادل أمام 
فريق قوي وكبير في البطولة الوطنية ،وأشكر العبي فريقي على 

األداء الذي قدموه خاصة في الشوط األول«.
وأضاف مدرب فريق الجيش الملكي: » كنا أقوياء على المستوى 
الدفاعي، لكن لم نتفوق على المستوى الهجومي، كوننا لم نستطع 

استغالل المساحات التي أتيحت لنا«.
مقابل ذلك، عبر مدرب الرجاء الرياضي »جمال سالمي« عن 
عدم رضاه على نتيجة التعادل: »التعادل في هذه المباراة غير 
مقنع بالنسبة لي خاصة وأن العبي فريقي تحكموا في المباراة، 
خاصة في الشوط الثاني بعد االعتماد على الالعبين المجربين 
،خاصة وأنني حاولت خالل الشوط األول، منح الفرصة لبعض 

الالعبين غير الرسميين«.
وأضاف مدرب فريق الرجاء: »ضيعنا الكثير من الفرص أمام 
التعادل، وبخصوص  في تسجيل هدف  تفوقنا  ولكن  المرمى، 
نتائج الفريق خالل المباريات الست فأنا راض بما حققه خاصة 
األولى خالل  الصفوف  على  تصارع  كانت  فرقا  واجهنا  وأننا 

الموسم الماضي«.
ومن خالل المباراة، يظهر أن »جمال ااسالمي« ارتكب خطأ 
كبيرا، باعتماده على العبين غير رسميين، في حين كان أبقى 
كال من عبد اإلله حافظي وسفيان رحيمي« في دكة االحتياط ،ولم 

يعتمد عليهما إال في الشوط الثاني.
خاطئة،  اعتبارها  يمكن  التي  السالمي  اختيارات  وحرمت 
مربع  داخــل  رحيمي  سفيان  توغالت  من  األول  الشوط  خالل 
كرات  من  زمالءه  تمكن  التي  األطراف  من  العمليات،وتسلالته 
تقدم في طبق من ذهب، ومن تمريرات الحافظي العميقة، والتي 
كانت إحداها حال لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72 بواسطة  
بين ماالنكو الذي ضيع الكثير من الفرص  أمام حارس فريق 

الجيش الملكي.
اختيارات السالمي جعلت دفاع فريق الجيش الملكي، ال يتعب 
كثيرا، كما أن هذا ساعده على اللعب بضغط عال ومتقدم جدا، 

وهو ما جعله يضغط بقوة خالل الشوط ،لكن العبيه لم يعرفوا، 
كيف يستغلون المساحات الكبيرة التي كانت أمامهم، لتعزيز 
هدف السبق والمبكر الذي كان من توقيع الالعب رضا سليم في 
الدقيقة الثانية من المباراة، وهو الهدف الذي لم يعرف المدرب 
الجديد استغالل التوقيت الجيد الذي  سجل فيه  الهدف، للضغط 
أكثر وبالتالي تسجيل أهداف أخرى كانت ستصعب مهمة العبي 

فريق الرجاء.
وفشل مدرب الجيش الملكي البلجيكي »سفين فاندنبورك« 
في القطع مع نتائج سابقه المدرب »عبد الرحيم طاليب«، وبذلك 
يكون فشل في استمالة جماهير الفريق العسكري الغاضبة من 
النتائج السلبية، كما أن رضاه وفرحته بنتيجة التعادل داخل 
الميدان، ستجر عليه الكثير من االنتقادات، والسخرية من طرف 
االنتصار  بغير  ترضى  ال  التي  الملكي  الجيش  فريق  جماهير 

خاصة داخل الميدان.
وبنتيجة التعادل بلغ رصيد فريق الجيش الملكي 6نقط من 
ست مباريات ،بمعدل نقطة في كل مباراة، شأنه في ذلك شان 

الجار فريق الفتح الرياضي. 
إلى  الرجاء  فريق  رصيد  الجيش  فريق  أمام  التعادل  ورفع 

14نقطة ليبقى في المرتبة الثانية خلف الغريم الوداد.

مدرب 
الفريق 

الع�صكري 
�صعيد 

جدا 
بالتعادل

كالسيكو الجيش الملكي و الرجاء ينتهي بال غالب وال مغلوب 



Al Ittihad Al Ichtiraki

نظرية جديدة للج�سم الزائر 
بني النجوم وتف�سريات تنكر 

كونه م�سبار ف�سائى

 
حيرة  »أومواموا«  النجوم  بني  الزائر  الجسم  أثار 
 ،2017 الشمسي في عام  أن مر عبر نظامنا  العلماء منذ 
مما أثار عدًدا من التكهنات عندما غادر، حيث يزعم أحد 
أساتذة جامعة هارفارد أنه مسبار فضائي، ويقول آخرون 
من  فريق  وكشف  املذنب،  مجرد  أو  هائل  كوني  غبار  إنه 
ينكر  جديد  تفسير  حاليا،   )ASU( أريزونا  والية  جامعة 
كونه مسبار فضائى، ويشير إلى أن الجسم عبارة عن جزء 

من جليد النيتروجني من كوكب بعيد يشبه بلوتو.
البريطانية، يوجد  وفقا ملا ذكرته صحيفة »ديلى ميل« 
النظام  خارج  األجسام  جميع  في  النيتروجني  جليد 
إن  ويقال  الشمس،  ثلثي ضوء  الشمسي ويعكس حوالي 

أومواموا أكثر انعكاًسا بعشر مرات من املذنبات.
أن  أيًضا  أريزونا  والية  جامعة  في  الباحثون   الحظ 
آالف  هناك  كانت  وربما  النيتروجني،  بغاز  غنى  بلوتو 

العوالم املشابهة لبلوتو.
املبكرة من نظامنا الشمسي، قيل  أنه في املراحل   كما 
من  العديد  وتحملت  مبعثرة  كانت  األجسام  هذه  مثل  إن 
قطًعا  أرسلت  والتي  األصغر،  األجسام  من  التأثيرات 
ضخمة من جليد النيتروجني تتطاير عبر الفضاء، وربما 

كان أحدها أومواموا.

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

حزن يف بوليوود بعد وفاة املمثل 
�سانديب نهار املفاجئة »انتحارا«

أفاقت الهند االثنني على نبأ رحيل املمثل الهندي سانديب نهار 
في ظروف غامضة بعد ساعات من نشره »إخطارا باالنتحار« في 
»فيسبوك«. وفي انتظار نتائج التشريح، ترجح زوجته أنه وضع 

حدا لحياته.
الراحل،  الفنان  أخبر  »فيسبوك«،  في  نشره  الذي  الفيديو  في 
في عقده الثالث من العمر، متابعيه بأنه لم يعد يرغب في البقاء 
في هذا العالم بسبب خيباته املتعددة، التي من ضمنها املشاكل 
الزوجية التي تعكر صفو حياته واإلحباطات املهنية في بوليوود 
لوم  بأال يجب  أوضح  أنه  غير  »جحيم«.  إلى  التي حولت حياته 
والتريث  فيه  التفكير  له  سبق  الذي  االنتحار  قراره  على  زوجته 
من  الحياة.  في  مجددا  لالنخراط  فرصة  نفسه  إعطاء  اجل  من 
جهتها، أوضحت شرطة مومباي أن سانديب نهار عثرت زوجته 
كانشان على جثته هامدة في بيته في ضاحية غوريغاون بموباي 
ونقلته على الفور إلى املستشفى بمساعدة بعض أصدقائه. وفور 

وصولهم ومعاينة الجثة، أعلن األطباء وفاته رسميا.

دخل اإلى �سقته واختفى من الوجود!

سان  في  املحلية   »Mission Local« صحيفة  ذكرت 
فرانسيسكو، أن رجال اختفى تماما في ظروف غامضة بعد أن 

دخل شقته.
وأفيد بأن كاميرات املراقبة رصدت الرجل ويدعى كريستوفر 
9 يناير وهو يدخل إلى  في  عاما   50 العمر  من  ويبلغ  فويتل، 
شقته، ولم يغادرها بتاتا، ولم يظهر في عدسات الكاميرات املثبتة 
عن  حاليا  الشرطة  وتبحث  أثر.  على  له  يعثر  ولم  منزله،  قرب 
هذا  لغز  لكشف  خاص  بمحقق  عائلته  استعانت  فيما  فويتل، 

االختفاء الغامض.
شقته  بتفتيش  قاموا  الذين  الشرطة  رجال  أن  الالفت 

وتفحصها، لم يجدوا أي شيء مريب، فيما كان بابها مغلقا.
ابنة  إلى  أقاربه أن آخر رسالة نصية أرسلها فويتل  ويروي 
أن  )شقيقته(  لالرا  قولي  فضلك  »من  يقول:  فيها  وكتب  أخته 

تتحرى عن الرسائل. إنه أمر عاجل«.
وحاولت املرأة االتصال بشقيقها لكن من دون جدوى، وال أحد 
قبل  بغرابة  يتصرف  كان  فويتل  بأن  أيضا  أقارب  وشهد  يرد. 
أن يختفي، وكتب منشورات مريبة على حسابه في »فيسبوك« 
تحدث فيها عن الهروب إلى الجبال، مشتكيا من أنه »غير آمن«.

أعلنت  الجائزة العاملية للرواية العربية 
للروايات  الطويلة  القائمة  »البوكر« 
يوم   ،2021 لعام  الجائزة  لنيل  املرّشحة 
املقرر  من  حيث  املقبل،  مارس   1 االثنني 
إعالن 16 رواية متنافسة، قبل تصفيتهم 
 6 تضم  والتى  القصيرة  القائمة  إلى 
روايات، وقد قررت إدارة الجائزة، كإجراء 
نسخ  قبول  الدورة،  هذه  فى  استثنائى 
املرشحة  للروايات  الرقمية  »بى دى أف« 
قبوال مشروطا، فى حال استحالة إرسال 
نسخ ورقية قبل 31 غشت 2020، إال أنه 
الجائزة  إدارة  تستلم  أن  الالزم  من  ظل 
قبل11  الروايات  من  املطبوعة  النسخ 

ديسمبر 2020.
شروط  فإن  التغيير،  هذا  من   وبالرغم 
تعديل،  فيها  يحدث  لم  أعاله  الترشيح 
بحيث أن الروايات املرشحة للجائزة يجب 
أن تكون منشورة فى الفترة الواقعة بني 

أول يوليو 2019 وآخر غشت 2020.
يقدمها  التى  الروايات  حصة  تتوقف 
الناشرون املؤهلون للتقدم على عدد املرات 
التى وصلت فيها كتب الناشر املعنى إلى 
الخمس  السنوات  فى  الطويلة  القائمة 
السابقة )2020-2016(، وذلك على النحو 

التالي:
رواية واحدة للناشرين الذين لم يسبق 

لهم الوصول إلى القائمة الطويلة
روايتان للناشرين الذين سبق وصولهم 
إلى القائمة الطويلة مرة واحدة أو مرتني

سبق  الذين  للناشرين  روايات  ثالث 
أو  ثالث  الطويلة  القائمة  إلى  وصولهم 

أربع مرات
سبق  الذين  للناشرين  روايات  أربع 
وصولهم إلى القائمة الطويلة خمس مرات 

أو أكثر

وتمنح الجائزة ألفضل رواية عربية فى 
كل سنة حسب وجهة نظر لجنة التحكيم 
مكافأة  إلى  الجائزة  وتهدف  وتقييمها، 
ورفع  املعاصر،  العربى  األدب  فى  التمّيز 
األدب  هذا  قراءة  على  اإلقبال  مستوى 
الفائزة  الروايات  ترجمة  خالل  من  عامليًا 
إلى  القصيرة  القائمة  إلى  وصلت  والتى 

لغات رئيسية أخرى ونشرها. 
»الديوان  رواية  أن  إلى   يشار 
فازت  الوهاب عيساوى  لعبد  اإلسبرطي« 

بالجائزة فى العام 2020.

عيادة جتميل بالإمارات تبتز عار�سة 
مغربية ب�سور خا�سة

 
اإلمارات بتعويض  في دولة  الشارقة  في  االستئناف  قضت محكمة 
 5,753 يعادل  )ما  درهم  ألف   21 وقدره  مبلغ  مغربية  أزياء  عارضة 
دوالر(، بعد ابتزازها من قبل مديرة تسويق عيادة تجميل، بنشر صور 

مسيئة لها عبر اإلنترنت.
وخضعت عارضة األزياء املغربية، البالغة من العمر 30 عاما ولديها 
أكثر من مليون متابع عبر إنستغرام، لعملية نحت للجسم في عيادة 

تجميل بالشارقة العام املاضي.
وكانت العارضة وقعت عقدا مع العيادة الستخدام صورها بغرض 
التسويق الدعائي، بحسب صحيفة ”ذا ناشونال“ اإلماراتية الصادرة 

باللغة اإلنجليزية.
لكن بمجرد انتهاء العقد، قامت مديرة التسويق مجددا، بعرض عقد 

آخر على العارضة للترويج، لكنها رفضت.
أمريكي  جوال  رقم  من  رسالة  العارضة  تلقت  وجيزة،  فترة  وبعد 
مجهول، هددها بنشر صور خاصة لها التقطت قبل الجراحة وبعدها، 

إذا لم تدفع 7 آالف دوالر.
على  منشورة  لها  صورا  ذلك  بعد  ”شاهدت  إنها  العارضة  وقالت 

حسابي إنستغرام وسناب شات العائدين ملديرة التسويق“.
وأضافت: ”نشرتها مديرة التسويق وأهانتني على اإلنترنت، مدعية 

أن لدي عالقات مع املشاهير“.
تم  التي  املديرة،  ضد  قضائية  دعوى  رفع  العارضة  قررت  الحقا، 

توجيه تهمة انتهاك خصوصية العارضة لها، والتهديد واالبتزاز.
من جهتها، نفت مديرة التسويق جميع التهم، مبررة أن الصور تم 
أواخر  املديرة  تبرئة  وتمت  العارضة،  من  خطية  موافقة  بعد  نشرها 

العام املاضي.
استأنفت  العام،  هذا  من  الثاني  يناير/كانون  من   21 الـ  في  لكن 
العارضة على الحكم، وتم إدانة املديرة بانتهاك الخصوصية واالبتزاز.

كما أدينت بإرسال صور العارضة إلى شخص في الواليات املتحدة، 
استخدمها لتهديد املجني عليها. وتم تغريم مديرة التسويق مبلغ 50 
تعويض  بدفع  إلزامها  تم  كما  دوالر(   13,700 يعادل  )ما  درهم  ألف 

وقدره 21 ألف درهم )5,753 دوالر( للعارضة.
وطلبت عارضة األزياء عدم ذكر اسمها؛ ألنها ال ترغب في أن يقوم 
الناس بالبحث عن صورها عبر اإلنترنت، كما لم يتم ذكر اسم العيادة 

في وثائق املحكمة.

غيت�س يك�سف عن رقمني يجب 
معرفتهما لإنقاذ العامل.. وهما؟

قال امللياردير بيل غيتس، النشط في مجاالت إنسانية عدة، إن هناك 
رقمني يحتاج الجميع ملعرفتهما والتركيز عليهما حتى يتمكن العالم 

من حل أزمة املناخ، وهما 51 مليارا وصفر.
فبراير،   16 في  صدر  الذي  الجديد   كتابه  في  امللياردير  وأوضح 
يشير  مليارا   51 الرقم  أن   ،« مناخية  كارثة  تجنب  »كيفية  بعنوان  
إلى عدد األطنان من الغازات الدفيئة التي يضيفها العالم إلى الغالف 

الجوي سنويا، حسبما نقلت مجلة »  فوربس«.
الوصول  العالم  يريد  الذي  الهدف  هو  صفر  الرقم  أن  إلى  وأشار 
ظاهرة االحتباس  وقف  البشر  يتمكن  وكي   ،2050 عام  بحلول  إليه 
الحراري وتجنب التغيرات الحادة في املناخ، يجب عليهم التوقف عن 

إضافة غازات دفيئة إلى الغالف الجوي لكوكب األرض.
التغير  ملكافحة  جديدة  أدوات  إلى  بحاجة  العالم  أن  غيتس  ويرى 
على  والحفاظ  الطعام  وزراعة  الكهرباء  توليد  سبل  تشمل  املناخي، 
حرارة املباني عند املستويات املطلوبة وتسيير حركة النقل، الفتا إلى 
أن ذلك يستدعي جهودا مثل التي بذلت من أجل التوصل إلى لقاحات 

»كوفيد 19«.
التقنيات  على  القادم  العقد  خالل  التركيز  ضرورة  على  وشدد 
املؤدية  الغازات  توليد  إنهاء  إلى  العالم  تقود  التي  والسياسات 

لالحتباس الحراري بحلول عام 2050.
بالذنب  شغر  إنه  »مايكروسوفت«،  لشركة  املشارك  املؤسس  وقال 
كبيرة  منازل  المتالكه  نظرا  املرتفعة،  الكربونية  بصمته  حيال 
أنه بدأ شراء وقود طائرات  إلى  واستخدامه طائرات خاصة، مشيرا 

مستدام واالستثمار في تقنيات خالية من الكربون.
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أن  عن  جديدة،  دراسة  كشفت 
االنبعاثات من املواد الكيميائية املدمرة 
الثالجات  في  املستخدمة  لألوزون 
بسرعة  تراجعت  والصناعة  والعزل 
حيث   ،2018 عام  في  حاد  ارتفاع  بعد 
في  بما  العلماء،  دولي من  فريق  فحص 
ذلك جامعة بريستول، البيانات املتعلقة 
للمادة  الجوي  الغالف  بمستويات 
الكيميائية ووجدوا انخفاًضا كبيًرا في 

االنبعاثات. 
دورية  في  ُنشرتا  دراستان  وأظهرت 
انبعاثات  مستويات  أن   ،Nature
 -11 فلورية  الكلورية  الكربون  مركبات 
العديد  من  واحدة  وهي   ،»CFC-11  «
من املواد الكيميائية التي تستخدم على 
في  تتراجع  الثالجات،  في  واسع  نطاق 
جميع أنحاء العالم، مما يعطي األمل في 

جهود استعادة األوزون.
أقل  بعد  يأتي  هذا  إن  العلماء،  يقول 

ظهور  عودة  عن  الكشف  من  عامني  من 
الدكتور  الكيميائية، حيث أوضح  املادة 
بريستول،  جامعة  من  ويسترن،  لوك 
إنه إذا ظلت االنبعاثات عند املستويات 
ربما  تأخير،  هناك  يكون  فقد  األعلى، 

لسنوات عديدة، في استعادة األوزون.
 وكان تم حظر إنتاج CFC-11 عاملًيا 
بروتوكول  من  كجزء   2010 عام  في 
على  نصت  معاهدة  وهي  مونتريال، 
التخلص التدريجي من املواد املستنفدة 

لألوزون.
تنخفض  أن  املفترض  من  أنه   كما 
تلك  من  الكيميائية  املادة  انبعاثات 
النقطة، لكن في عام 2018 الحظ العلماء 
أثار  مما  تقريًبا   2014 عام  عن  قفزة 

القلق من استئناف اإلنتاج.
 كان هذا مقلًقا، ألن CFC-11 هو أحد 
مستويات  مع  القوية،  الدفيئة  غازات 

املناخ  تغير  في  تساهم  أعلى  انبعاث 
بمستويات مماثلة لثاني أكسيد الكربون 

من مدينة ضخمة.
الغالف  لرصد  دولي  فريق   رصد 
الوطنية  اإلدارة  بقيادة  الجوي، 
 ،)NOAA( للمحيطات والغالف الجوي
االرتفاع األصلي في االنبعاثات في هذا 
مونتزكا  ستيف  الدكتور  وقال  الحني، 
تركيز  أن  الحظنا  »لقد   :NOAA من 
منذ  أبطأ  انخفض بشكل  قد   CFC-11
مضيًفا  متوقًعا،  كان  مما   2013 عام 
»أن هذا يشير بوضوح إلى ارتفاع في 

االنبعاثات«.
مراقبة  العلمية  الفرق   واصلت 
قرب،  عن  الجوي  الغالف  مستويات 
في  الواردة  األدلة  أحدث  وتشير 
الورقتني البحثيتني، إلى انخفاض كبير 

في االنبعاثات.

انخفا�س 
النبعاثات العاملية 
للمادة الكيميائية 

املدمرة لالأوزون

عار�سة الأزياء  العاملية الأمريكية 
حديد بيال  – الفل�سطينية 

يف جل�سة بني  »الطوب واحلجار«..
خضعت عارضة األزياء العاملية بيال حديد، لجلسة تصوير جديدة تابعة 
بموقع  الشخصى  حسابها  عبر  نشرتها  والتي   ،Vogue Espana ملجلة
إنستغرام، ظهرت من خاللها وهي ترتدي مالبس باللون األسود وتسريحة 

شعر جديدة، وسط الطوب والحجارة.
وخطفت عارضة األزياء األمريكية من أصول فلسطينية، األنظار إليها في 
جلسة التصوير التي تعد الثانية لها للمجلة اإلسبانية، بعد جلسة التصوير 

التي نشرتها منذ أيام لنفس املجلة وهي ترتدي فيها مالبس مزخرفة.
 وكانت بيال حديد، قد ظهرت منذ أيام، في شكل جديد خارج عن املألوف 
من  الكثير  لتثير  السباحة،  حمام  داخل  بالكامل  مالبسها  ترتدي  وهى  لها، 
التساؤالت حول إذا كانت تلك الصورة جزء من جلسة تصوير جديدة إلحدى 
املاركات العاملية التي اعتادت تمثيلها، وسرعان ما حصدت حديد مئات اآلالف 
من اإلعجابات والتعليقات على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى 

بموقع انستجرام.
في  بظهورها  مجددا  إليها  األنظار  حديد  بيال  خطفت  بعدما  هذا  يأتى 
إطاللة أنيقة منذ أيام، أثناء خروجها في أحد شوارع العاصمة الفرنسية بعد 
مشاركتها في عرض األزياء الذي ترقبه املاليني من عشاق املوضة واألزياء، 
األزياء  عارضة  ترصد  التي  الصور  من  عددا  املصورين،  عدسات  والتقطت 
العاملية، بيال حديد، خالل نزهة قامت بها في العاصمة الفرنسية »باريس«، 
حيث جذبت النجمة األمريكية البالغة من العمر 24 عاًما االنتباه إليها وهي 
مع  فندقها  من  أثناء خروجها  الصوف  من  وبنطلون  ترتدي سويتر مخطط 
ميل«  »ديلي  صحيفة  ذكرته  ملا  وفقا  الشخصيني،  الحراس  من  مجموعة 

البريطانية.


