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من يرى رْوعة حقول الِكيف، في الليالي المْقِمرة، على منحدرات 
الجبل، يقتنع بدون استعماله، بأن االفضل أن يدخل ديوان الشعراء، 
ولوحات الفنانين االنطباعية، عوض إدراجه في مشاريع  النصوص 

القانونية.، ومراسيم الحكومة وبيانات األحزاب..
بأن مناقشة تقنينه تفقده تلك االلتماعات  وسيشعر-بالضبط- 

الرهيبة، تحت القمر، بُشجْيراته المزهرة، كضفيرة مالئكية…
الذين يستعملونه أيضا، ال يرون ضرورة مناقشة تقنينه

ال لسبب، سوى ألنهم يجدونه بسهولة..
حتى وهو ممنوع …

الهادئون
 والمكتئبون

 والعشاق الذين تأخذهم  موجات المانخوليا، ليسوا في حاجة 
إلى تقنين النقاش حول استعماله أو تجارته أو زراعته..

زراعة  في  ال-بارعة  المؤسسات   من  الكثير  تملك  بالدنا-حقا 
الغيبوبة اللطيفة، تلك التي تتنمل الروح فيها حول موقد أو بالقرب 

من إفرانات االحياء…
وفي سهوب الليل المضاءة ..

في الِكيف منتجع كذلك للتصنيف االجتماعي
عندما تدخن أنت وأنا وشباب الحي

يكون المغرب أمام الكارثة
واآلفة.

واالنحراف
أما عندما تدخنه النخبة
أو الشاعر هنري ميُشو

أو يتبع دخانه رجل ميسور،
يكون مثل تجربة في اليوغا

أو رحلة إلى الفراديس..
ال توجد َعشبة أخرى،يمكن أن تثير اليوم  أو سيثار حولها  غدا 

كل هذا النقاش
منذ الحديث عن الحروب الطويلة حول األفيون..

عمقنا  جرحت  طالما  التي  العبارة،  بتلك  طويال  عشنا  وقتها 
العقدي، أال وهي: »الدين أفيون الشعوب«.

ولم تغب عن التداول حتى أصبح …األفيون  ومشتقاته، دين 
الشعوب!

على كلٍّ ، لقد بدأ  اكتشاف محاسن تقنين الكيف مع رئيس حكومة
هو في الوقت نفسه طبيب نفسي!

هل هي مجرد صدفة؟..
لي السؤال ولكم الجواب..

 واالن ،بعد أن تجاوزنا عتبة تقنين الِكيف،
سننتقل - بحول هلل - إلى تكييف القانون!

وفي ذلك محاذيُر عديدٌة،
ال أريد أن أطيل عليكم بها..

ستسمعون  عنها كثيرا في البرلمان وفي المنتديات..
قبل وبعد االستعمال المقنن.

وسنحتفظ بضرورة إطالق كل المزارعين المعتقلين على ذمة 
»تكييف« القانون قبل تقنين الكيف..

والذين صدرت في حقهم مذكرات بحث، بعد أن تغيرت المواقف 
من الِكيف..

وأول ذلك، تحديد خارطة زراعة الِكيف، وتحيين الظهائر المتعلقة 
به، حتى ال يفيض الِكيف عن الريف..

وأهم شيء، هو أن تعرف الدولة، وأدواتها وأذرعها، أنها ستتحول 
إلى أول مستعمل للِكيف، عبر احتكار شرائه وتسويقه واستغالله..

دولة الحق وتكييف القانون!
وإال ستكون لنا في المستقبل  حروب يشكل  فيها الكيف والريع

توأم جديد سيكون علينا تدبيج البيانات والبالغات والخطب 
ضده! 

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

تقنين 
الكيف… 

وتكييف 
القانون!

جالل كندالي  

راسل مجموعة من مستشاري وموظفي وممثلي 
جمعيات المجتمع المدني بجماعة أوالد بوساكن 
عامل إقليم سيدي بنور بشأن االستقالة التي كان 
تقدم بها رئيس الجماعة فوزي سير قبل يومين 
ووضعها رهن إشارة مصالح عمالة سيدي بنور.
جاء في الرسالة التي توصلت الجريدة بنسخة 
قبولها،  بعدم  اإلقليم  تطالب عامل  والتي  منها، 
مجموعة من االعتبارات أهمها   نزاهته وحسن 
الرسالة  موقعي  مع  الجيدة  وعالقاته  تدبيره 

والساكنة.
التي  الخروقات  أيضا   الرسالة  واستنكرت 
طالت تدبير استغالل مقلع »الطمامنة« من طرف  

إحدى الشركات، وما ألحقته من إضرار باألراضي 
المجاورة.

صفيح  على  بوساكن  أوالد  جماعة  وتعيش 
بسبب  س��ن��وات،  خمس  من  أزي��َد  منذ  ساخن، 
التجاوزات الخطيرة التي تذهب ضحيتها  ساكنة 

هذه الجماعة الترابية، ممثلة في من لهم  الصفة 
التمثيلية، حيث  أقدم أحد األشخاص الذي يدعي 
أن هناك من يشكل له سندا قويا، على عدم دفع  
لمقلع  االستغالل   نظير   الجماعة  مستحقات 
الحد،  ه��ذا  عند  يقف  األم��ر  وليت  »الطمامنة« 
بل يتجاوزه إلى أشياء  أخرى، تثبتها  الدالئل  
والمستندات  التي  تتضمنها  الوثائق والرسائل 
التي بعث بها رئيس الجماعة إلى كل المسؤولين 
المعنيين، ومنها أن هذه الجماعة الترابية التمتلك 
التحمالت  دفتر  وال  للشركة  القانوني  الملف 
وثيقة  تمتلك  فقط  الطبوغرافية،  والتصميمات 

وحيدة وفريدة تتعلق بالتصريح باالستغالل.
تفاصيل أكثر في تحقيق عن الموضوع ننشره 

في عدد قريب..

كمال عبد اللطيف:
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م�صت�صارون وموظفون وجمعيات و�صاكنة باأولد بو�صاكن ب�صيدي بنور يت�صبثون 
بالتحادي فوزي �صير، ويلتم�صون من  العامل عدم قبول ا�صتقالته من الرئا�صة
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حكومة المغرب تدر�ص م�صروع قانون حول زراعة »الكيف«...
تفا�صيل م�صروع قانون ي�صمح باإنتاج  وت�صويق و ت�صدير القنب الهندي
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�ضمن هذا العدد

الملحق الثقافي

فتح باب جديد للمناعة الجماعية بتمكين الم�صابين 
باأمرا�ص مزمنة من اللقاح �صد كوفيد 19

يف رسالة موجهة إلى األمني العام لألمم املتحدة ومجلس األمن 
هالل يف�صح الحملة اله�صتيرية التي ت�صنها الجزائر 

و»البولي�صاريو« ب�صاأن الو�صع في ال�صحراء
03

شقران أمام يعرض مرتكزات االحتاد االشتراكي  ونظرته للقوانني االنتخابية

مطلبنا حماية الم�صار الديمقراطي 
والتعددية ببالدنا
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 الأجور �سكلت م�سدر الدخل الرئي�س بالن�سبة 
لـ 18 اأ�سرة تراأ�سها ن�ساء

السامية  ال��م��ن��دوب��ي��ة  ت��ق��ري��ر  أك���د   
النوع  حسب  تحليل   « حول  للتخطيط، 
االجتماعي لتأثير جائحة كوفيد19- على 
الوضع االقتصادي واالجتماعي والنفسي 
للنساء  المالية  الوضعية  أن  لألسر«، 
تدهورت خالل فترة الحجر الصحي، بسبب 
الشغل. س��وق  في  وضعيتهن   هشاشة 

وأظهر التقرير، الذي أصدرته المندوبية 
ب��ش��راك��ة م���ع ه��ي��ئ��ة األم����م ال��م��ت��ح��دة 
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 
األزم��ة، شكلت  وفي خضم  »عموما،  أنه 
األجور مصدر الدخل الرئيس بالنسبة ل� 
18 من األسر التي ترأسها نساء، مقابل 
يرأسها  التي  األسر  من  المئة  في   25,5
يبقى  األمر  هذا  أن  إلى  مشيرا  رجال«، 
اإلقامة  عن وسط  النظر  بغض  صحيحا 
المهنية. الفئة  أو  النشاط  قطاع   أو 

وع���زا ال��ف��رق ب��ي��ن ال��رج��ال وال��ن��س��اء 
تشغلها  التي  المناصب  »طبيعة  إل��ى 
من  أهمية«  »أقل  تبقى  والتي  المرأة، 
تتم  لذلك  ال��رج��ال،  يشغلها  التي  تلك 
األزمة«.  وقوع  عند  أوال  بهن   التضحية 
أكثر  النساء   « أن  ذات��ه  التقرير  وأك��د 
بحكم  األزم���ة،  خ��الل  للتسريح  عرضة 
يشغلنها  ال��ت��ي  ال��م��ن��اص��ب  ط��ب��ي��ع��ة 
النشاط«. ق��ط��اع��ات  تماثل  ح��ال��ة   ف��ي 

في  جلية  ظهرت  التي  المالحظة  وه��ي 
نفسها،  الوثيقة  حسب  الخدمات،  قطاع 
األسر  ربات  من  المئة  في   49 صرح  إذ 
و36 في المئة من أرباب األسر، أن األجر 
لدخلهم.  الوحيد  المصدر  هو   الشهري 

وحسب وسط اإلقامة، بلغت هذه النسبة 
على التوالي 29 في المئة مقابل 20 في 
المئة بالوسط الحضري، و20,5 في المئة 
و10,5 في المئة بالوسط القروي. أما حسب 
المستوى المعيشي، فيشير التقرير إلى 
تسجيل 30 في المئة مقابل 23 في المئة 
لدى الطبقة الوسطى، و19 في المئة مقابل 
الهشة. لألوساط  بالنسبة  المئة  "13 في 

األسر  ربات  بين  التباينات  هذه  وتظهر 
المعطيات  إلى  استنادا  األسر،  وأرب��اب 
ذاتها، في قطاعات أخرى، منها الفالحة 
المئة(،  ف��ي   13 مقابل  المئة  ف��ي   17(
 والتجارة )12 في المئة مقابل 6 في المئة(.

وفي ما يخص الفئات السوسيو مهنية، 
أبان التقرير أن النسبة بلغت لدى »األطر 
األسر  رب��ات  من  المئة  في   25 العليا« 
المالي  وضعهن  تدهور  أك��دن  اللواتي 
مقابل 21,4 في المئة فقط من أرباب األسر، 
فيما لدى »األطر المتوسطة« بلغت 50 في 
المئة ممن صرحن بتدهور وضعهن المالي 
أرباب األسر. المئة من  44,4 في   مقابل 

وم���ن ج��ه��ة أخ����رى، أب���رز ال��ت��ق��ري��ر أن 
ال��ذي��ن ص��رح��وا أنهم  ال���رج���ال  ع���دد 
نفقاتهم  لتغطية  مدخراتهم  استخدموا 
في   26( النساء  عدد  فاق  األزم��ة  خالل 
للنساء(. المئة  ف��ي   16 مقابل   المئة 

التوالي  على  النسب  ه��ذه  بلغت  وق��د 
و23  األس���ر  رب���ات  عند  المئة  ف��ي   14
الوسط  في  األسر  أرب��اب  عند  المئة  في 
في  و21,9  المئة  في  و30,1  الحضري، 
التوالي. على  القروي  الوسط  في   المئة 

أما في ما يتعلق بالمديونية، فإن الفارق 
في   13,3 سجلت  إذ  طفيفا،  كان  العام 
المئة بالنسبة لألسر التي تعيلها نساء، 
 و13,6 في المئة لألسر التي يعيلها رجال. 
على  بناء  التقرير  ه��ذا  إص���دار  وج��اء 
المندوبية  به  قامت  الذي  البحث  نتائج 
على  كوفيد19-  جائحة  تأثير  ح��ول 
الوضع االقتصادي واالجتماعي والنفسي 
لألسر، في إطار برنامج شراكة مع هيئة 
الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  األمم 
خلق  إلى  يهدف  ال��ذي  المرأة،  وتمكين 
ونشر  إلنتاج  مالئمة  مؤسساتية  بيئة 
المستجيبة  اإلحصائيات  واستخدام 
إنتاجها  وتعزيز  االجتماعي،  للنوع 
ودعم نشرها، وتسهيل الولوج إليها من 
المغرب. في  المستخدمين  جميع   طرف 

واستند التقرير إلى المعلومات التي تم 
أجرتهما  بحثين  من  انطالقا  تجميعها 
المندوبية السامية للتخطيط لدى األسر 
أثناء الحجر الصحي وبعده، ليقدم تحليال 
لعواقب كل من األزمة الصحية والتدابير 
المختلفة المتخذة للتخفيف من آثارها، 
مبرزا حدة هذه األزمة من منظور النوع 
من  المستمدة  الفوائد  وكذا  االجتماعي، 

السياسات العمومية التي تم تنفيذها.

تحل الذكرى السنوية على رحيل األستاذ عال عبد السالم 
الذي ترك وراءه فراغا واسعا في قلوبنا. ففي الذكرى األولى 
لرحيله، اليسعنا إال أن نرفع أيادينا إلى العلي القدير، أن 
يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويمطر عليه شآبيب المغفرة 
والرحمة، ويرحمه رحمة واسعة ويسكنه جنات النعيم  مع 

الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

» ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية و ادخلي في عبادي و ادخلي 

جنتي » 
صدق اهلل العظيم

عبداللطيف الكامل

ع�������ادت ال���س���ك���ن���ي���ات اإلداري��������ة 
بأكادير،مجددا  للتعليم  والوظيفية 
من  مجموعة  لتتصدرالواجهة،وتطرح 
األسئلة عن المعاييرالمتخذة في تفويت 
وتوزيع هذه السكنيات التي قالت عنها 
مصادرنا :إنها عملية شابتها شبهات 
بعد  السابق  المديراإلقليمي  عهد  في 
أن حادت اللجنة المكلفة بالتوزيع عن 
المذكرة  على  بناء  المعتمدة  المعايير 
الوزارة رقم 40 الصادرة سنة 2004.

وبشأن هذه العملية التي أثارت ضجة 
كبيرة راسلت ثالث نقابات تعليمية كال 
للتربية  الجهوية  األكاديمية  مدير  من 
وكذا  ماسة  س��وس  بجهة  والتكوين 
بالمديرية  الجديد  اإلقليمي  المدير 
إداوتنان  ألكادير  للتعليم  اإلقليمية 
من أجل فتح تحقيق في شأن تفويت 
بالمديرية  السكنيات  م��ن  مجموعة 
والعمل  إداوت��ن��ان  ألكادير  اإلقليمية 

على تصحيح الوضعية.
وأوضحت النقابات التعليمية الثالث 
التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل 
للشغل  الديمقراطية  والكونفدرالية 
واالتحاد العام للشغالين بالمغرب،في 

التي توصلنا بنسخ منها،أن  الرسالة 
فوجئ  باإلقليم  التعليمي  العام  الرأي 
السكنيات  م��ن  م��ج��م��وع��ة  ب��ت��وزي��ع 
اإلدارية منها والوظيفية بشكل يطرح 
التفويت  حول  التساؤالت  من  كثيرا 

والمساطرالمتبعة في إسنادها.
فعملية  مصادرنقابية،  وح��س��ب 
التوزيع وقعت في عهد المدير اإلقليمي 
السابق لوزارة التربية الوطنية،وكانت 
تحت الدف دون أن يتم بشأنها إخبارال 
المتنافسين  وال  التعليمية  النقابات 
والمتبارين على هذه السكنيات إلى أن 
تفاجأ الجميع بتفويت وتوزيع حوالي 
بطريقة  وإداري��ة  وظيفية  سكنية   20
أثارت الشكوك،وتم حرمان العديد من 
الحراس العامين ممن لهم األحقية في 
في  األقدمية  ذوي  من  السكنى خاصة 
العمل والمؤسسات وممن ال يتوفرون 

على سكن خاص.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين 
االستفادة  ش��روط  ح��دد  ق��د  السابق 
إلى   وجهها  مراسلة  في  ومعاييرها 
مجموعة من مدراء األكاديميات في 25 
مارس 2008،من أجل تفعيل مقتضيات 
 10 بتاريخ  الصادرة   40 رقم  المذكرة 
من  فيها  طلب  2004،حيث  أب��ري��ل 

السكن  بتدبير  المختصة  المصلحة 
اإلداري تطبيق بنود المذكرة الوزارية 
بمسطرة  يتعلق  فيما  بدقة  المذكورة 

إسناد السكنيات غير الوظيفية.
اإلسناد  أن  الرسالة  ذات  في  وذكر 
الحصول على  بعد  إال  يتم  النهائي ال 
موافقة المصلحة المركزية بالمصادقة 
على محاضر االسناد التي تسهر على 
إعدادها اللجان المنصوص عليها في 

المذكرة السالفة الذكر.
المصلحة  ال��ش��أن  ه��ذا  ف��ي  وح��ث 
الكامل  بالتقيد  بالنيابة  ال��م��ذك��ورة 
موافاة  مع  المذكرة  هذه  بمقتضيات 
والميزانية  العامة  الشؤون  مديرية 
وال��م��م��ت��ل��ك��ات ب���ث���الث ن��س��خ من 
محاضراالسناد قصد المصادقة عليها 
قبل تسليم السكن لمن يستحقه،مذكرا 
في المراسلة أن كل إسناد خارج هذا 
اإلطار يعتبر مخالفا لما جاء في المذكرة 

المشار إليها أعاله.
وقد سبق للمذكرة الوزارية رقم 40 
حددت  2004،أن  سنة  في  ال��ص��ادرة 
شروط االستفادة و المساطر المتبعة 
لتدبير  المنظمة  اإلج��رائ��ي��ات  وك��ذا 
على  والوظيفية  اإلداري���ة  المساكن 
المستوى المركزي والجهوي واإلقليمي 

أربعة أصناف:-1  إلى  بحيث قسمتها 
أصناف الموظفين المسكنين -2 مسطرة 
والوظيفية  اإلداري��ة  المساكن  إسناد 
والوظيفية  اإلدارية  تدبيرالمساكن   3-
-4 إفراغ المساكن اإلدارية والوظيفية.

واستنادا إلى هذه المذكرة وبنودها، 
باإلقليم  منزال  يملك  كل  حرمان  يتم 
اإلداري  السكن  م��ن  االس��ت��ف��ادة  م��ن 
والوظيفي،بحيث يطلب من كل من يريد 
بالشرف  يدلي بتصريح  أن  االستفادة 
مصحح ويدلي بشهادة من المحافظة 
عقار  أي  يملك  ال  أن��ه  تفيد  العقارية 
بالمدينة التي يعمل بها حتى يستفيد 

من هذه المساكن.
الرأي  يطرح  الذي  السؤال  ويبقى 
عام التعليمي ومعه النقابات التعليمية 
المختصة  المصلحة  اعتمدت  هو:هل 
في توزيع وتفويت هذه المساكن على 
معايير مضبوطة ووفق بنود المذكرة 
الوزارية رقم 40؟وهل تم إخبار المصلحة 
الجهوية والمركزية بعملية التفويتات 
للمساكن اإلدارية والوظيفية أم كان األمر 
تحت الدف كما تقول مصادرنقابية؟وهل 
ستفتح المصالح المختصة تحقيقا في 
التي حامت  الموضوع درءا للشبهات 

حول هذه العملية؟ 

 جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق 
على  التأكيد  بوعياش،  أمينة  اإلن��س��ان، 
الموقف »الواضح والثابت » للمجلس إزاء 
»االنتهاك  إلغاء عقوبة اإلعدام، باعتبارها 
األشد خطورة على الحق في الحياة، هذا 
الحق المتأصل واألسمى والمطلق، الذي من 

دونه ال حق، وال حرية وال عدالة«.
المستوى  النقاش رفيع  جاء ذلك خالل 
بشأن مسألة عقوبة اإلعدام الذي نظم عن 
مشاركة  إط��ار  في  األخير،  الثالثاء  بعد، 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في أشغال 
الدورة السادسة واألربعين لمجلس حقوق 
المشاركون  والذي سلط  اإلنسان بجنيف، 
خالله الضوء على »انتهاكات حقوق اإلنسان 
المتصلة بتنفيذ عقوبة اإلعدام«، و«إذا ما 
كان للعمل بها أثر رادع فيما يخص معدل 

الجريمة«.
هذا  خ��الل  المجلس  رئيسة  يفت  ول��م 
اللقاء التذكير ب«الفصل 20 من الدستور 
الذي ينص على الحق في الحياة دون أي 
استثناء«، و«انطالقا من ذلك فإن المشرع 
أي  من  الحق  هذا  بحماية  دستوريا  ملزم 
الوطني  المجلس  فإن  هنا  ومن  انتهاك«. 
ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان، ت��ض��ي��ف ب��وع��ي��اش، 
يستخدمها  التي  الحجة  على  »يعترض 
بعض المسؤولين السياسيين بعدم إلغاء 

عقوبة اإلعدام تحت ذريعة رفض الرأي العام 
لهذا اإلجراء«.

وبحسب المجلس فإنه »ال توجد عوامل 
اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي 
من شأنها أن تبرر مراعاة أي خصوصية 

تتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام«.
 وأشارت بوعياش إلى أن المجلس اتخذ 
باستمرار موقفا واضحا وحازما إزاء إلغاء 
قدمها  التي  التوصية  مثل  العقوبة،  هذه 
للبرلمان بخصوص مشروع القانون المتعلق 

بالقانون الجنائي«.
دجنبر  في  دع��ا  المجلس  ب��أن  وذك��رت 
الماضي الحكومة المغربية إلى التصويت 
اإللغاء  بشأن  العامة  الجمعية  قرار  على 

الشامل لهذه العقوبة.
يعمل  المجلس  فإن  بوعياش،  وبحسب 
على ضمان تتبع وحماية حقوق األشخاص 
المحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام، بما في ذلك 
ضمان المتابعة والزيارات المنتظمة، إلى 
مستوى  على  به  يقوم  الذي  العمل  جانب 
شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

من أجل اإللغاء الشامل لهذه العقوبة.
 وأبرزت أن المجلس يعمل على تنشيط 
النقاش الوطني ويقدم الدعم للمنظمات غير 
الحكومية وشبكات المحامين والصحفيين 

واألساتذة والبرلمانيين.

»المجلس  أن  على  بوعياش  وش��ددت 
مناهضي  وكل  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
اإلعدام مقتنعون بأن هذه العقوبة غير فعالة 
وليس لها أي أثر على الحد من الجريمة. بل 
على العكس من ذلك، فتطبيقها يؤدي إلى 
والتعطش  الظلم  مشاعر  من  المزيد  إثارة 

للوحشية والعنف«. 
وقالت إن المجلس يعتبر أن القضاء على 
الشخص ال ينصف عائالت ضحايا القتل وال 
يعزز معركة المجتمع في كفاحه ضد العنف.

ثالث نقابات تعليمية تطالب بفتح تحقيق بشأن عملية التفويت

توزيع ال�سكنيات الإدارية والوظيفية بمديرية التعليم باأكادير يثير �سجة كبيرة
المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان يجدد التاأكيد 

على موقفه اإزاء اإلغاء عقوبة الإعدام

العربي رياض

نعم اللعب ممنوع على الفتيات الصغيرات في 
جل المدن المغربية، ولعل المنع مستمر إلى أمد 

طويل.. يمكن أن يجزم اإلنسان بأن 
اللعب شبه محرم، أو هو محرم على األقل في 

برامج العمل
 الجماعية.

نأخذ في المثل مدينة الدار البيضاء، ليس اعتب
اطا ان نختار هذا 

المثال، فالدار البيضاء هي العاصمة االقتصاد
ية ،وهي عاصمة 

المال واألعمال، وهي بذلك عاصمة الحداثة عل
ى الورق ،على األقل ، وفي المتخيل العقلي العام.
هذه المدينة التي نتشدق بها كثيرا، هي بمثاب

ة صحراء قاحلة على 
مستوى الترفيه وحدائق األلعاب، ويكفي هنا أ

ن تذكر بأن الدار 
البيضاء بطولها وعرضها ال تتوفر إال على أرب

ع حدائق، يمكن 
اعتبارها حدائق مؤمنة إلى حد ما وهي حديقة 
الجامعة العربية التي تركها االستعمار الفرنسي، 

تمتد على مساحة 30 هكتارا، تليها 
حديقة نيرشور بمنطقة سيدي معروف مساحت

ها تصل إلى 5 
هكتارات، وحديقة اإليسيسكو المعروفة »بمردو
خ« تركها االستعمار أيضا وتصل مساحتها إلى 4 

هكتارات ،باإلضافة إلى حديقة
 فلسطين المتواجدة قرب محطة القطار المساف
رين، بحوالي هكتار ونصف وهي مساحة أيضا كا

نت متواجدة منذ االحتالل الفرنسي، 
وتنضاف اليها حدائق اخرى وال تتعدى المساحة 
االجمالية للمساحات الخضراء عموما ل 5 ماليي

ن نسمة هي أمام حوالي 400 هكتارا من العشب ال
أخضر.

أما على مستوى حدائق األلعاب، فأعتقد أن جي
لي هو آخر جيل 

حضي بألعاب في الدار البيضاء قبل إقفال حدي
قة األلعاب ياسمينة 

وبعد أن تحولت سندباد إلى ما تحولت إليه، أ
ي أننا أمام أجيال لم 

تحض بألعاب الترفيه في هذه المدينة، وأعتقد 
أن أيام السيرك 

الشعبي كانت أفضل من نظام وحدة المدينة و
من شركات التنمية 

المحلية وكل التسميات والفيترينات المحدثة 
على مستوى التدبير 

الجماعي، كم كان ذلك السيرك الشعبي رائعا، و
يسد فراغا كبيرا 

لرأس  با تتمتع  كنت   ، فيه لتر ا يخص  فيما 

، وكل   لفرجة وا السحرية  لمقطوع واأللعاب  ا
وهي ألعا االلعاب  انواع  ما يمكنك أن تتخير من 
ب صالحة لكل األطفال دون تمييز بين ذكر وأنثى.
أناس من أبناء الشعب ال يتأبطون أي تكوين أك
اديمي وبدون أي رأسمال و بدون شركة براقة، وبد
ون دراسة نفسية، كانوا يرفهون عن أنفس الساكن
ة وناجحون في هذا الترفيه ومع ذلك كانت مصيبت

هم مصيبة مع القايد و المقدم 
في ذلك الوقت، جماعة ومقاطعات بمهندسين و

أطر وعلماء في 
الكالم والخطب السياسية، وكتبة كبار في برام
ج األحزاب السياسية، وشركات تنمية بمدراء، رؤو
سهم في السماء العالية، بأجور تتعثر معها آلة الح
ساب، حين تطل على برامج تهييئته لخدمة ألعاب 
الشباب، لن تجد إال، مالعب القرب مالعب القر
ب، مالعب القرب...حتى تعتقد أن الكلمتين هي ع
قوبة طلب منهم تدوينها في كل تلك الحواسيب و

صناديق الورقة، التي تمتلئ بها خزائن الجماعة 
والمقاطعات ورفوف هذه الشركات.

وما هي مالعب القرب هذه، ما هي إال مالعب ل
كرة القدم، وكأن 

ليس ألبناء هذا الوطن الحق في ممارسة أي ري
اضة أخرى، فلم 

يسبق أ ن سمعنا عن مالعب القرب للغولف أو 
التنس و مسابح 

القرب لممارسة الرياضات المائية وغيرها، إذ ع
لى من له هذه الهوايات أن يكبت موهبته هذه إلى 

حين أن يجود اهلل عليه
»بشي حركة« الى بالد العجم ، في سن صغيرة، 

واألنكى والمخجل، أن حتى مالعب  االدهى
بعض الرياضات ككرة السلة وكرة اليد والكرة 

الطائرة والكرة الحديدية قد اندثرت 
تماما من جل األحياء.

وحتى مالعب القرب الخاصة بكرة القدم فلن تل
جها إال إذا كنت على معرفة بجمعية لها معرفة بم

ستشار أو رئيس منتخب.
الحق في اللعب أضحى بدوره انتخابيا، ولعمر

ي لهو اندحار كبير 
بلغته المدن المغربية في القرن الواحد والعش

رين.
 أمام عنوان 

االندحار في حق اللعب، فلن تجد وسط غابة أو
لئك المسؤولين الذين ذكرت من فكر في مالعب للف

تيات الصغيرات، فليس في تخيلهم 
أي ناقوس يذكرهم أنهم بصدد مدينة أرادتها ا

لدولة أن تناطح 
 عواصم العالم الحديث.

أما ابناؤنا من ذوي االحتياجات الخاصة، فلي
س لهم من حق اال واجب التسجيل في اإلحصاء ..

واهلل المستعان.

وحيد مبارك

توّجه صباح أول أمس األربعاء العديد 
المصابين  والمواطنات  المواطنين  من 
الصحية  المراكز  مزمنة صوب  بأمراض 
أجل  من  سكناهم،  محالت  من  القريبة 
أحد  من  األول��ى  الجرعة  من  االستفادة 
 19 كوفيد  لفيروس  المضادين  اللقاحين 
التي  الوطنية،  الحملة  في  المستعملين 
محمد  الملك  مدة  قبل  انطالقتها  أعطى 
السادس. وتوصل مجموعة من المعنيين 
برسائل نصية يوم الثالثاء تبشرهم بحلول 
موعد استفادتهم من اللقاح، وإلى جانب 
ذلك طاف العديد من أعوان السلطة على 
المنازل بمختلف األحياء، إلشعار سكانها 
المصابين بأمراض مزمنة بالخبر، الذي 
سيساهم بدون شك في تبديد حالة الخوف 
التي ظلوا يعيشونها طيلة األشهر الفارطة، 
انتظار  الطمأنينة في قلوبهم في  ويزرع 

تحقيق المناعة الجماعية المرجوة.
ووجد عدد من المرضى الذين يعانون 
من أمراض مزمنة كالقصور الكلوي والذين 
يخضعون لحصص غسيل الكلي، والذين 
الدموي  والضغط  السكري  من  يعانون 
إلى جانب آخرين ممن يتابعون وضعهم 
ويتوفرون  الصحية  بالمراكز  الصحي 
الئحة  ضمن  أنفسهم  بها  سجالت  على 
المستفيدين بشكل تلقائي، في حين تعّذر 
األمر على غيرهم، خاصة ممن دأبوا على 
ثقافة  لديهم  وأصبحت  األدوي��ة  اقتناء 
مع  التعايش  خ��الل  من  وقائية  صحية 
التي  األمراض  المزمن، ال سيما  المرض 
تتطلب حّدا معينا من الوقاية واستعمال 

الدواء الوقائي أو العالجي خالل اإلصابة 
بأزمة من األزمات كمرض الربو نموذجا.

المرضى  تتبع  عملية  ك��ان��ت  وإذا 
في  سهلة  مزمنة  ب��أم��راض  المصابين 
المناطق القروية والجبلية، بحكم التجاء 
الصحي  للمركز  مستمرة  بصفة  السكان 
القريب منهم، باعتباره الوحدة الصحية 
الوحيدة األقرب إليهم وبالتالي تتوفر فيه 
جميع المعطيات والبيانات المطلوبة، فإن 
من  العديد  وتعتريه  صعبا  يعتبر  األمر 
اإلكراهات والصعوبات في المدن، خاصة 
الكبرى منها، التي يقتصر تتبع الوضع 
الصحي فيها على فئات بعينها كالحوامل 
والرضع والمصابين بالسكري والضغط 
الدموي، وهو ما يشكل استثناءات مقارنة 
في  المتفّشية  المزمنة  األم��راض  بحجم 

المجتمع.

وعمل عدد من مسؤولي المراكز الصحية 
كل  تجميع  على  األخ��ي��رة  األي���ام  خ��الل 
تخص  والتي  لديهم  المتوفرة  البيانات 
شبه  ص��ورة  تكوين  أج��ل  من  المرضى، 
واضحة عن المصابين بأمراض مزمنة في 
دائرة النفوذ الترابي لكل مركز صحي، أخذا 
بعين االعتبار المعطيات التي تتوفر عليها 
الجمعيات الشريكة في المجال الصحي، 
االستعانة  لتتم  الدائرة  تتسع  أن  على 
تحيين  أج��ل  م��ن  المحلية  بالسلطات 
للمواطنات  الصحية  المعلومات  قاعدة 
والمواطنين، بما يضمن عدم حرمان أي 
فيه شروط االستفادة من  تتوفر  شخص 
في  أو  التواصل  في  خلل  بسبب  اللقاح 
التقدير، وحتى يستفيد منه إسوة بغيره، 
وربح مسافة زمنية أكبر في سباق التلقيح 

وبلوغ خط وصول المناعة الجماعية.  

فتح بحث ب�سي�ساوة حول مقطع فيديو يت�سمن ت�سريحات ل�سخ�س 
ب�ساأن تلقيه جرعتين من لقاح كوفيد19- في نف�س الحين

 
  أعلنت السلطات المحلية بإقليم شيشاوة، أول أمس األربعاء، عن فتح 
بحث حول مقطع فيديو يتضمن تصريحات لشخص بشأن تلقيه جرعتين من 

اللقاح المضاد لكوفيد19- في نفس الحين. 
بعض  على  فيديو  مقطع  تداول  إثر  »على  أنه  اإلقليم  لعمالة  بالغ  وذكر 
المواقع اإللكترونية ووسائط التواصل االجتماعي يتضمن تصريحات لشخص 
يكشف من خاللها عن تلقيه لجرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد19- في نفس 
الحين، بأحد مراكز التلقيح بإقليم شيشاوة، تم فتح بحث للتأكد من حقيقة 
األمر والكشف عن الظروف والمالبسات المحيطة بهذه الواقعة، وترتيب اآلثار 

القانونية على ضوء ذلك«.

تحيين البيانات الخاصة بجميع المرضى يشكل المندوبية السامية للتخطيط ترصد تدهور الوضعية المالية للنساء خالل فترة الحجر الصحي
تحديا للمشرفينعلى الحملة

فتح باب جديد للمناعة الجماعية بتمكين الم�سابين باأمرا�س 
مزمنة من اللقاح �سد كوفيد 19
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الدائم  املمثل  السفير  فضح 
عمر  املتحدة  األمم  لدى  للمغرب 
الفيديو،  وأشرطة  بالصور  هالل، 
التي  األكاذيب واالدعاءات املضللة 
الجزائر و«البوليساريو«  تروجها 
الصحراء  في  الوضع  حول 

املغربية.
موجهة  رسالة  في  هالل،  وقال 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  إلى 
أعضاء  وإلى  غوتيريس  أنطونيو 
»جماعة  إن  األمن،  مجلس 
النار واالتفاقات  االنفصالية، منذ تحللها من وقف إطالق  »البوليساريو« 
العسكرية تقود، بمعية الجزائر، حملة هستيرية تهدف إلى تضليل املجتمع 
اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  وادعاء  مزعوم  مسلح+  +نزاع  بشأن  الدولي 
علنا   تدعو  املسلحة  الجماعة  »هذه  أن  مضيفا   ،« املغربية  الصحراء  في 
إلى ارتكاب أعمال عنف ضد األشخاص وإلى تخريب املنشآت املدنية في 

الصحراء املغربية«.
الصحراء  تسود  التي  واالستقرار  الهدوء  حالة  أبرز  أن  وبعد 
أن  املغربي  الدبلوماسي  سجل  مسلح،  نزاع  ألي  التام  والغياب  املغربية، 
»البوليساريو« تحاول، من خالل ما يسمى ب »البيانات العسكرية« املثيرة 
للشفقة، والتي تنشرها فقط وكالة األنباء الجزائرية الرسمية، نقل أكاذيب 
مزعوم في الصحراء املغربية، بيد أن الواقع مختلف تماما.   حول »نزاع« 
ثبتت  التي  »البوليساريو«،  لـ  الوهمية  »الحرب  أن  الصدد  هذا  في  وأكد 
ارتباطاتها املؤكدة واملوثقة مع الجماعات اإلرهابية ومع املهربني بجميع 
على  االستقرار  واقع  يدحضها  والصحراء،  الساحل  منطقة  في  أنواعهم 
أثبتت  التي  الدولية  التلفزيونية  والقنوات  األنباء  وكاالت  وكذا  األرض، 
إذ  زائفة،  »البوليساريو«  تنشرها  التي  والصور  املعلومات  أن  بالدالئل 

تتعلق بنزاعات أخرى وال تمت بصلة للصحراء املغربية«.
»البوليساريو«  تروجها  التي  الكاذبة  املزاعم  هالل  السفير  فند  كما 
والجزائر بوقوع انتهاكات حقوق اإلنسان في الصحراء املغربية، مؤكدا أن 
»االدعاءات املتعلقة بتقييد حرية التنقل في الصحراء املغربية ال أساس لها 
من الصحة. ومن الواضح أنها تندرج في إطار االستغالل الدنيء النتشار 
الطوارئ  بحالة  املرتبط  الحالي  السياق  في  املغربية  العمومية  السلطات 

الصحية املتعلقة بوباء كوفيد19-«.
الصحراء  لساكنة  املواطن  »االلتزام  أن  إلى  السياق  هذا  في  وأشار 
اإلصابة  معدالت  أدنى  تسجيل  من  مكن  الصحية،  باإلجراءات  املغربية 

بالعدوى على صعيد اململكة«.
وجدد هالل لألمني العام ولألعضاء الـ 15 ملجلس األمن التأكيد على أن 
»ساكنة الصحراء املغربية تتمتع بكامل الحرية في التنقل وفق ما يكفله 

القانون، سواء في داخل املغرب أو خارجه«.
وتابع قائال »إن التمتع الكامل بهذا الحق هو الذي يتيح لشرذمة من 
تندوف،  مخيمات  وإلى  الجزائر  إلى  بحرية  السفر  االنفصاليني  النشطاء 
االحترام  تدريبا عسكريا. وهذا  إيديولوجية ويتلقون  يلقنون عقائد  حيث 
السفر  من  أيضا  يمكنهم  الذي  هو  املغرب،  قبل  من  اإلنسان  لحقوق  التام 
والعودة  للمغرب،  مناهضة  ولقاءات  تظاهرات  في  للمشاركة  الخارج  إلى 
األشكال«،  من  شكل  بأي  مضايقة  دون  املغربية  الصحراء  إلى  بطمأنينة 
القانون  حالة  تستغل  االنفصالية  العناصر  »هذه  لكون  األسف  عن  معربا 
وفي  األكاذيب،  ونشر  التشهير  إلى  الرامية  حملتها  في  هاته  والحريات 

تحريضها على العنف ضد األشخاص واملمتلكات«.
وفي هذا السياق، وبخصوص املدعوة سلطانة خيا، االنفصالية املوالية 
بها  قامت  التي  »املسرحية  هالل  استنكر  والجزائر،  »البوليساريو«  لـ 
لتوظيف حقوق  »البوليساريو«  استراتيجية  من  والتي هي جزء  املعنية، 
إلى  إذ يتلقى عمالؤها خالل تنقالتهم املتعددة  اإلنسان لغايات سياسية، 
الجزائر وإلى مخيمات تندوف دورات في استخدام األسلحة ويلقنون عقائد 

إيديولوجية ويشاركون في تدريبات عسكرية مليليشيات »البوليساريو«.
األحوال  من  حال  بأي  ليست  خيا«،  »سلطانة  املدعوة  أن  وأضاف 
ناشطة سلمية في مجال حقوق اإلنسان، بل مؤيدة لألعمال العنيفة وحتى 
العسكرية. وشاركت في هذه الدورات والتدريبات العسكرية لالنفصاليني، 
في الفترة من 1 إلى 12 يناير 2019، والتي دعت خاللها إلى العنف املسلح 
لألمم  العام  األمني  إلى  أرسلت  وقد  املغربية«.  الصحراء  في  املدنيني  ضد 
املتحدة وأعضاء مجلس األمن صور لها وهي ترتدي زيا عسكريا وتحمل 

بندقية كالشينكوف.
استغلتها  التي  سالم،  محمد  الفهيم  الهالك  بقضية  يتعلق  وفيما 
للمغرب،  الدائم  املمثل  أفاد  دنيئا،  استغالل  والجزائر  »البوليساريو« 
بإسهاب، بأنه كان ضحية حادثة سير مميتة تشكل حاليا موضوع مسطرة 

قانونية، وفقا للقانون الجاري به العمل في مثل هذه الحاالت.
الحق  سجناء  بعض  بشأن  املمنهجة  الكاذبة  االدعاءات  وبخصوص 
العام، بمن في ذلك املحكوم عليهم في أعقاب أحداث »اكديم إيزيك«، سنة 
2010، التي قتل فيها 11 شخصا وجرح العشرات من أفراد األمن والقوات 
املساعدة ورجال الوقاية املدنية املغاربة، أوضح السفير هالل أنها عارية 
من الصحة وأن هؤالء املعتقلني يتمتعون بنفس الحقوق التي ينص عليها 
القانون دون تمييز. وأضاف أن أيا من هؤالء السجناء لم يخض أي إضراب 

عن الطعام مؤخرا.
وموثقا  ومفصال  دامغا  اتهام  صك  هالل  السفير  قدم  الختام،  وفي 
النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في مخيمات تندوف 

فوق التراب الجزائري.
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الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  صادقت 
والسكنى وسياسة املدينة بمجلس النواب ، مساء 
أول أمس األربعاء، على مشروع قانون رقم 10.21 
يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 املتعلق 
االستفتاء  وعمليات  العامة  االنتخابية  باللوائح 
البصري  السمعي  االتصال  وسائل  واستعمال 
العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية.
املصادقة  تمت  الذي  القانون  مشروع  ويحدد 
لفتيت،  الوافي  عبد  الداخلية  وزير  بحضور  عليه 
القيد  التوالي بتقديم طلبات  املرتبطة على  اآلجال 
الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح االنتخابية 
وإيداع  اإلدارية  اللجان  واجتماعات  العامة، 
إلى  اللجان  قرارات  وتبليغ  التعديلية  الجداول 
املعنيني بها وكذا تاريخ حصر اللوائح االنتخابية 

العامة بصفة نهائية.
تشجع  مقتضيات  أيضا  املشروع  ويتضمن 
على  حصلوا  الذين  واملواطنني  املواطنات 
مرة  ألول  اإللكترونية  للتعريف  الوطنية  بطاقتهم 

والسيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح 
االنتخابية العامة.

السياسية  األحزاب  ملطالب  واستجابة 
استعمال  يمنع  الذي  املقتضى  حذف  بخصوص 
بعض الرموز الوطنية في الحملة االنتخابية الذي 
الحاالت،  بعض  في  االنتخابات  إلغاء  عنه  يترتب 
القانون رفع املنع املنصوص عليه  يقترح مشروع 
حاليا بالنسبة الستعمال النشيد الوطني والصورة 
الرسمية لصاحب الجاللة املثبتة في القاعات التي 
تحتضن االجتماعات االنتخابية بمناسبة الحمالت 

االنتخابية.
جديدة  مقتضيات  القانون  مشروع  ويقترح 
لتشجيع  الدعم  صندوق  نشاط  بفتح  تسمح 
تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس 
باالنتخابات  املرتبطة  املجاالت  في  والتكوين 
الجهوية وانتخابات الغرف املهنية، مع ما يقتضيه 
رقم  العام  القانون  من   288 املادة  نسخ  من  ذلك 

9-97 املتعلق بمدونة االنتخابات.

وفي السياق نفسه، صادقت اللجنة نفسها على 
11.21 يقضي بتغيير وتتميم  رقم  قانون  مشروع 
االنتخابات  بمدونة  املتعلق   9.97 رقم  القانون 
االنتخابية  للوائح  استثنائية  مراجعة  وتنظيم 

الخاصة بالغرف املهنية. 
املصادقة  تمت  الذي  القانون  مشروع  ويقترح 
لفتيت،  الوافي  عبد  الداخلية  وزير  بحضور  عليه 
من  كل  في  النساء  تمثيلية  لضمان  خاصة  آلية 
والصناعة  التجارة  وغرف  الفالحية  الغرف 
والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد 
االعتبار خصوصية نمط  البحري، مع األخذ بعني 

االقتراع املعتمد النتخاب أعضاء هذه الغرف.
بالنسبة  املشروع  يقترح  الصدد،  هذا  وفي 
للغرف الفالحية، تخصيص عدد من املقاعد حصريا 
للنساء في كل غرفة فالحية، حيث يحدد هذا العدد 
في مقعدين )2( اثنني بالنسبة للغرف التي ال يزید 
عدد أعضائها على 30 عضوا، مع زيادة مقعد واحد 
يتجاوز  التي  للغرف  بالنسبة  أعضاء   10 كل  عن 

عدد أعضائها 30 عضوا، وال يحول ذلك دون حقهن 
تشتمل  التي  األخرى  املقاعد  برسم  الترشح  في 

عليها الغرف املذكورة.
والصناعة  التجارة  لغرف  بالنسبة  أما 
والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد 
البحري، فإن مشروع القانون يضع شرطا أساسيا 
يتمثل في عدم إمكانية تضمني كل الئحة من لوائح 
ملترشحني  متتابعة  أسماء  ثالثة  املقدمة  الترشيح 
الحاالت  أو  الحالة  مراعاة  مع  الجنس،  نفس  من 
أحد  من  مترشحني  وجود  فيها  يتعذر  قد  التي 
دون  ترشيح  لوائح  تقديم  يمكن  حيث  الجنسني، 
التقيد بالشرط املذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد 

أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.
وينص املشروع على تحديد التواريخ واآلجال 
املرتبطة باملراجعة االستثنائية للوائح االنتخابية 
اللوائح  حصر  وتاريخ  املهنية  بالغرف  الخاصة 
بعد  املهنية  بالغرف  الخاصة  النهائية  االنتخابية 

مراجعتها بمرسوم.

محمد الطالبي
مكتب الرباط

زوال  الداخلية  لجنة  أشغال  عرفت 
بني   120 تجاوز،  كثيفا  حضورا  أمس  أول 
أعضاء اللجنة ومدراء الفرق ومرافقي وزير 

الداخلية.
وبعد تقديم وزير الداخلية لعرضه حول 
األحزاب  بني  وقعت  التي  التفاهمات  أهم 
املشاورات  أن  لفتيت  الوافي  عبد  ،كشف 
املمثلة  غير  األحزاب  شملت  بها،  كلف  التي 
في البرملان أيضا ، كما أن األمور غير املتفق 
عليها ستكون مثار نقاش حسم داخل القبة 

البرملانية.
وأشاد وزير الداخلية باألجواء اإليجابية 
وزير  وقف  ،كما  الجميع  بني  سادت  التي 
بالدنا  تعرفها  التي  الظرفية  على  الداخلية 
النظرة  بنجاح  مشيدا  الجائحة،  جراء 
االستباقية للمغرب، والتي قادها جاللة امللك، 
املضاد  اللقاح  على  بلدنا  بحصول  وتوجت 
للوباء، وانطالق العمل به بعد أن دشن جاللة 

امللك العملية بتلقيه أول جرعة لقاح.
حول  نقاش  الجلسة،  بداية  قي  وسجل 
طبقا  الجلسة  بسرية  الفرق  أحد  مطلب 
عبر  العلنية  بترك  انتهى  ما  وهو  للقانون، 
النقاش  بنقل  ووعود  مباشرة،  الجلسة  بث 
حتى  الكبرى  القاعة  إلى  القادمة  املرات  في 
وهو  التباعد،  احترام  ظل  في  األشغال  تمر 

مع  بالتنسيق  اللجنة  لرئاسة  متروك  أمر 
مكتب املجلس، وتم تدخل الفريق االشتراكي 

بالغرفة األولى، حيث
بلجنة  مداخلته  في  أمام،  أوضح شقران 
والسكنى  الترابية  والجماعات  الداخلية 
مشاريع  مناقشة  خالل  املدينة،  وسياسة 
 24 األربعاء  أمس  أول  االنتخابية،  القوانني 

مشاريع  ستنظم  الذي  بالقدر  أنه  فبراير، 
تطرح  االنتخابية،  العملية  هذه  القوانني 
وتجاوز  الشوائب،  حول  عديدة،  أسئلة 
اإلكراهات السابقة، وجوانب ترتبط بالقانون 
من  املرجوة  والرسائل  والخطاب  واإلرادة 

هذه االستحقاقات.
وأكد  رئيس الفريق االشتراكي بمجلس 
النواب، أن مشاريع القوانني االنتخابية، من 
الشعبية  واإلرادة  الشفافية  تكريس  شأنها 
السياسية  للتعددية  والتأسيس  والنزاهة 
الديمقراطي  االختيار  وتعزيز  والحزبية 
والشباب  للنساء  أوسع  تمثيلية  وضمان 
عنها  دافع  منطلقات  وهي  العالم،  ومغاربة 

حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.
للوصول  أنه  على  أمام،  شقران  وشدد 
إلى االستحقاقات االنتخابية، يجب أن نقدم 
إجابات عملية عن سؤال العزوف السياسي، 
االنتخابية  العملية  بصدقية  يرتبط  الذي 
الفاعل  وسلوك  الخطاب  وبمصداقية 
أن  يجب  السياسية  فاألحزاب  السياسي، 

تلعب أدوارها كاملة.
وأضاف شقران أمام، “املالحظ اليوم أن 

ما يؤثر ويساعد على العزوف، هو الخطاب 
على  بالتهجم  ويتسم  األمور،  يسود  الذي 
واإلساءة  السياسي،  والفاعل  األشخاص، 

للعمل السياسي.”
واعتبر املتحدث في مداخلته، أن خطاب 
وهو  للمستقبل،  الحقيقي  املدخل  هو  األمل 
بمجلس  االشتراكي  الفريق  عليه  أكد  ما 
النواب في كل مداخالته، موضحا أنه يجب 
يبعث  بخطاب  القادمة  املحطة  إلى  التوجه 
واملشاركة  والوعي  بالضوابط  ويتسم  األمل 

السياسية.
االتحاد  حزب  أن  أمام،  شقران  وأوضح 
عن  يدافع  واليزال  دائما  كان  االشتراكي 
من  وتمكينها  واملناصفة  املرأة  تمثيلية 
البرملانية  االنتخابية  الوظيفة  إلى  الولوج 
واملشاركة في صنع القرار واتخاذه، باإلضافة 
إلى الشباب، وذلك من خالل حضوره و دفاعه 
عن قضايا مجتمعية كبرى داخل املؤسسات 
أي  عن  العامة  املصلحة  بتغليب  املنتخبة، 

انتماء سياسي.
باللجان  الشباب  حضور  أن  على  وشدد 
ودائما.  مميزا  حضورا  كان  البرملانية، 

مجتمعية  قضايا  ألجل  بالترافع  وتميز 
في تجويد  واملساهمة  العام،  للصالح  خدمة 

النصوص التشريعية.
وأشار املتحدث، بحضور وزير الداخلية، 
الحمالت  تمويل  أموال  يجب ضبط  أنه  إلى 
والتصدي  األحزاب  وتمويل  االنتخابية 
لظاهرة الترحال السياسي، بتقديم إيجابات 
املمارسات  هذه  مع  للقطع  وقانونية  عملية 
التي تؤثر على املشهد السياسي وتفقد الثقة 

لدى املواطنني.
واعتبر املتحدث، أنه من ضروري توسيع 
التعديل  بإيجاب  مسجال  التنافي  حاالت 
الذي جاءت به مشاريع القوانني خاصة في 
الوطنية  الرموز  باستعمال  املتعلق  الجانب 

في الحمالت االنتخابية.
بمجلس  االشتراكي  الفريق  رئيس  وقال 
االستحقاقات  إن  أمام،  شقران  النواب 
ظرفية  في  تأتي  القادمة  االنتخابية 
استثنائية، وفي سياق عام تطبعه تداعيات 
املستويات  كافة  على  كورونا  جائحة 
االقتصادية واالجتماعية، وكذا ما هو داخلي 

يرتبط بقضية وحدتنا الوطنية.

شقران أمام يعرض مرتكزات االحتاد االشتراكي  ونظرته للقوانني االنتخابية

مطلبنا حماية الم�سار الديمقراطي والتعددية ببالدنا

صادقت على مشروع قانون يتعلق مبدونة االنتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية 
للوائح االنتخابية اخلاصة بالغرف املهنية

لجنة الداخلية بمجل�س النواب ت�سادق على م�سروع قانون يتعلق باللوائح االنتخابية العامة 
وعمليات اال�ستفتاء وا�ستعمال و�سائل االت�سال ال�سمعي الب�سري العمومية

اأرباح CIH تتراجع ب 81 % جراء تداعيات االأزمة الوبائية
 عماد عادل  

القرض  ملجموعة  املالية  النتائج  تأثرت 
الوبائية  األزمة  بتداعيات  والسياحي  العقاري 
خالل 2020، حيث ارتفعت تكلفة املخاطر أربعة 
بلغت  كما  األزمة،  قبل  عليه  كانت  ما  أضعاف 
القروض غير املسددة باستثناء قروض العقار 
32.8 مليار درهم في عام 2020 بزيادة 32.1٪ 
مقارنة بعام 2019. وتمثل هذه القروض 52٪ 

من إجمالي القروض التي منحتها املجموعة.
واعتبر لطفي السقاط، الرئيس املدير العام 
ملجموعة القرض العقاري والسياحي، أنه على 
الرغم من السياق الصعب الذي اتسم بتداعيات 
بنك  تمكن  فقد  القطاع،  على  الصحية  األزمة 
مستوى  على  جيدة  نتائج  تحقيق  من   CIH

األداء في مختلف املهن البنكية، وهو ما يؤكده 
 10.3٪ بمعدل  الخام  البنكي  الناتج  ارتفاع 
السقاط  وعزا  درهم،  مليون   2.760 بلغ  حيث 
هذه النتيجة إلى ارتفاع هامش الفائدة بنسبة 
ومساهمة  التجاري  النشاط  ونمو   14.1٪

أنشطة السوق بزيادة قدرها 29.7٪.
وأوضح السقاط خالل ندوة صحفية نظمت 
ساهمت  التي  البنكية،  مؤسسته  أن  بعد،  عن 
مكافحة  صندوق  في  درهم  مليون   150 ب 
»كوفيد 19«، انخرطت بمسؤولية في التدابير 
الوبائية  الجائحة  آثار  ملواجهة  االستعجالية 
كوفيد 19 على االقتصاد الوطني عموما وعلى 
األسر واملقاوالت بشكل خاص، مؤكدا أن البنك  
القروض  استحقاقات  تأجيل  منح  إلى  بادر 
إلى  مارس  منذ  االستهالك  وقروض  العقارية 

من  املتضررين  األفراد  لزبنائه   2020 يونيو 
األزمة، إذ قامت املجموعة بمنح 64000 تأجيل 

مجانا.
وعلى الرغم من هذا السياق املتأزم، تمكنت 
الزبناء  املجموعة من تسجيل زيادة في ودائع 
بنسبة ٪20.5 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 
بني  الودائع  هذه  وتتوزع  درهم.  مليار   53.7
درهم  مليار   49.8 بقيمة   CIH بنك  ودائع 
وودائع أمنية بنك التي وصلت قيمتها إلى 1.8 

مليار درهم.  
املمنوحة  القروض  ارتفعت  املقابل،  في 
 .2019 بعام  مقارنة   18.6٪ بنسبة  للزبناء 
املجموعة  وأوضحت  درهم.  مليار   63 وبلغت 
من  أساسي  بشكل  تتكون  القروض  »هذه  أن 
قروض بنك CIH التي وصلت إلى 52.4 مليار 

درهم وقروض مؤسسة صوفاك للتمويل البالغة 
7.2 مليار درهم وقروض البنك التشاركي أمنية 

بنك   التي بلغت بدورها 3.2 مليار درهم.
أعلن  الوبائية،  األزمة  سياق  وفي  أنه  غير 
املخاطر  إلدارة  حذًرا  نهجا  تبنى  أنه  البنك 
املوحدة  التكلفة  بلغت  2020، حيث  عام  خالل 
بارتفاع  درهم،  مليون   996.6 للمخاطر 
دجنبر  بشهر  مقارنة   298.8٪ فاق  صاروخي 
الدخل  من  املجموعة  حصة  وتأثرت    .2019
الصافي بشدة وانخفضت بنسبة ٪81.1 لتصل 
إلى 80.7 مليون درهم في ظل التأثير املشترك 
ملتطلبات األزمة والتبرع لصندوق   كوفيد 19. 
ولم يمنع ذلك املجلس اإلداري من توزيع أرباح 
بانخفاض معدله 43٪  للسهم،  8 دراهم  بواقع 

مقارنة مع العام 2019.

يف رسالة موجهة إلى األمني العام 
لألمم املتحدة ومجلس األمن

هالل يف�سح الحملة اله�ستيرية التي 
ت�سنها الجزائر و»البولي�ساريو« ب�ساأن 

الو�سع في ال�سحراء

املغرب يقنن زراعة »الكيف«...
هذه تفا�سيل م�سروع قانون ي�سمح باإنتاج  وت�سويق و ت�سدير القنب الهندي

التازي أنوار
الخميس  أمس  الحكومي  املجلس  ناقش 
 13.21 رقم   قانون  مشروع  فبراير،   25
الهندي  للقنب  املشروعة  باإلستعماالت  يتعلق 

»الكيف«.
القانون  ملشروع  التقديمية  املذكرة  وحسب 
هذا  فإن  منها،  نسخة  على  الجريدة  تتوفر 
املشروع، يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي 

عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة
باستعمالها  الترخيص  الى  الهندي  القنب 
جاءت  ما  ظل  في  وصناعية،  طبية  ألغراض 
وتفعيال  الوحيدة للمخدرات،  االتفاقية  به 
منظمة  قدمها  التي  الجديدة  للتوصيات 
تصنيف  إعادة  بشأن  الصحة العاملية 
يتالءم  الذي  بالشكل  وذلك  النبتة،  هذه 
على  أظهرت  التي  العلمية  املستجدات  مع 
أنها تتوفر على مزايا طبية وعالجية، وعالوة 
بميادين  املرتبطة  املختلفة  االستعماالت  على 

التجميل و الصناعة.
العديد  فإن  التقديمية،  املذكرة  وبموجب 
بشأن  مقاربتها  تغيير  إلى  لجأت  الدول  من 
تبني قوانني  خالل  من  الهندي  القنب  نبتة 
وتوزيعها  وتحويلها  زراعتها  تقنني  تروم 
مجاالت  وتنظيم  وتصديرها  واستيرادها 

إستعماالتها املختلفة.

سباقة  كانت  بالدنا  أن  املشروع،  وأوضح 
استعمال املخدرات  ينظم  قانوني  إطار  لوضع 
ألمراض طبية من خالل الظهير الصادر في 2 
دجنبر 1992 املوافق ل 12 ربيع الثاني 1341. 

غير أن
الزراعة  حدا  1954 وضع  أبريل   24 ظنير 

القلب الهندي في كافة األنشطة املشروعة.
للمخدرات  الوطنية  اللجنة  أن  ويذكر 
اعتمدت   ،2020 فبراير  في 11  املنعقدة 
تلك  العاملية، السيما  الصحة  توصيات منظمة 
املعنية بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع 
الشديدة  الخصائص  ذات  املخدرة  للمواد 
الخطورة والتي ليست لها قيمة عالجية كبيرة.

تم  أنه  املذكور،  القانون  مشروع  وكشف 
القنب  تطوير  جدوى  حول  دراسات  إنجاز 
تجميلية  طبية و  ألغراض  وطنيا  الهندي 
االستنتاجات،  عدة  إلى  وخلصت  وصناعية، 
للقنب  العاملى  السوق  في أن  أساسا،  تتمثل 
الطبي يعرف تطورا متزايدا، حيث بلغ متوسط 
توقعات النمو السنوي 30 باملئة على املستوى 
الدولي و60 باملئة على املستوى األوروبي، مما 
حدى بالعديد من الدول باإلسراع بتقنني القنب 
أكبر  على  االستحواذ  أجل  من  وذلك  الهندي، 

الحصص من السوق العاملية.
املغرب  أن  املسجلة،  الخالصات  بني  ومن 
هذه  يستمر  أن  السياق،  هذا  وفي  له،  يمكن 
للقنب  العالية  السوق  تتيحها  التي  الفرص 

البشرية  ملؤهالته  بالنظر  الهندي املشروع 
اللوجستيكية  اإلمكانات  على  والبيئية، عالوة 
من  القريب  للمملكة  واملوقع االستراتيجي 
منتوجات  على  إقباال  األكثر  تعد  التي  أوروبا 
أن تطوير  إلى  باإلضافة  الهندي.  القنب 
كفيل  الهندي  للقنب  املشروعة  الزراعات 

بتحسني دخل املزارعني وحمايتهم من
شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد 

المحالة من االنكاسات السلبية التي تفرزها
على  املشروعة  غير  الزراعات  انقشار 

الصحة والبيئة.
ويرتكز مشروع قانون املتعلق باالستعماالت 
على  مطابق أساسا  الهندي  للقنب  املشروعة 
إخضاع كافة األنشطة املتعلقة بزراعة وإنتاج 
واستيراد  وتصدير  وتسويق  ونقل  وتصنيع 

القنب
الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق 
بني  بالتنسيق  لها  يعهد  وطنية  وكالة 
واملؤسسات  الحكومية  القطاعات  كافة 
من  والدوليني  الوطنيني  العمومية والشركاء 
تعنى  وصناعية  فالحية  سلسلة  تنمية  أجل 
اليات  تقوية  على  مع الحرص  الهندي  بالقنب 
للمزارعني  املجال  إلى فتح  باإلضافة  املراقبة، 
مع  الفالحية،  التعاونيات  في  لالنخراط 
طرف شركات  من  املحاصيل  استالم  إجبارية 
التصنيع والتصدير، وسن عقوبات من شأنها 

ردع املخالفني ملقتضيات هذا القانون.

الوكنية  الوكالة  أن  على  املشروع،  ونص 
وسحبها،  وتجديدها  الرخص  بها، منح  يناط 
القانون  هذا  أحكام  تطبيق  على  والسهر 
املختصة،  العمومية  السلطات  مع  بتنسيق 
الهندي  القنب  مخزون  وضعية  ومسك 
بالتقييمات  املختصة  الدولية  الهيئة  وموافاة 
لإللتزمات  املطلوبة مراعات  واملعلومات 
التشاور  بعد  وذلك  املغربية،  للمملكة  الدولية 

مع مختلف السلطات الحكومية املختصة.
كما تختص الوكالة بمراقبة القطع األرضية 
القنب  وتحويل  تصنيع  معدات  وكذا  املزروعة 

الهندي ومخازنه و التأكد من مدى احترام
بني  والتنسيق  القانون،  هذا  مقتضيات 
القطاعات الحكومية واملؤسسات املعنية بهدف 
للقطاع  االستشارة  وتقديم  وتأطير  مواكبة 
العام و املهنيني املعنيني بسالسل اإلنتاج، في 
وإنتاج  االستغالليات  وتدبير  تقنيات  مجال 
عن  الهندي، السيما  القنب  وتسويق  وتثمني 

طريق البحث عن األسواق الوطنية والدولية.
دفاتر  باعداد  الوكالة،  إلى  عهد  كما 
التتبع  الفضلى، و  للمارسات  التحمالت ودالل 
بالقنب  املتعلقة  العمليات  بحميع  امليداني 

الهندي.
ونص مشروع القانون املذكور على عقوبات 
املتالعبني  حق  في  مالية  وغرامات  زجرية 
من  تبتدئ  القانون،  ملقتضيات  واملخالفني 

5000 درهم وتصل إلى سنتني حسبا.
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خاص

ادريس اجلاي

حكواتي  كآخر  ادريس(  )األب  دريس  با  جلس 
مدينة فاس فوق كرسيه القماشي، كنصب تذكاري 
بها  تتمتع  الساحة  كانت  حيوية  على  شاهد 
الشارع:  فرجة  بحلقات  تعج  كانت  ما، حني  يوما 
موسيقيون،راقصون، بهلوانيون وحكواتيون. حني 
كانت املنافسة متعددة ومتنوعة، تقدمها أصوات 
الفضاء  بهذا  األسواراملحيطة  في  صداها  تردد 
التاريخي، أصوات حكواتيني مثل الجناتي، برق 
العيار، سيد الغالي، حربة ،الذي كانت كل مشاهده 
البهجة،  مستقبلي.املالكم  مخيال  ذات  الحكائية 
دفوف  أصوات  الحسني،  وسيد  بطيط  عيشة 
النواقيس  وصدى  واألهازيج  األفاعي  مروضي 
قرابني املاء للعطشى وقائمة  النحاسية )للكرابة( 
لها  الساحة وصار  رممت هذه  لقد  كثيرة.  اسماء 
الذي كان يقوم ذات  بالط ومدرجات لكن مجدها، 
كمتنفس  الحلقات  من  الهائل  الكم  ذلك  على  يوم 
فرجوي للبسطاء، قد هجرها ومدرجاتها فارغة إال 
تأمل كل عشية  متفرقة  من أجساد هامدة تجلس 
في هواء غير هواء يومها العادي، الذي ألفته خلف 
الفرجة،  الساحة مملكة  .لم تعد  األبواب املوصدة 
التي كان يحج اليها سكان فاس البسطاء كل يوم 
بتلك  ليستمتعوا  وصب،  حذب  كل  من  وباملئات 
اللحظات، التي تمأل فيها االصوات سماء االمكنة 
مملكة  فالفضاء  االن  اما  ومروياتها.  بصخبها 
للخطاطيف، وحدها من تقوم كل مساء ولساعات 
في  بصفيرقوي  املصحوب  الجوية  بعروضها 
ال  التي  بأسرابها  تعشش  حيث  الساحة.  سماء 
حصر لها في ثقوب األسوارالشاهقة املسننة في 
أعالها والتي تحف الساحة من الجنوب والشرق 
والغرب، ثقوب غائرة، مصففة في تباعد هندسي، 

خصصتقديما مأوي للطيور و للحمام البري.
هذه األسوارالشامخة، التي بقيت على هيئتها 
حكم  من  األخيرة  الفترة   ،13 القرن  منذ  األولى 
وراءها  تخفي   )1147-1269( املوحدين  دولة 
عوالم وألغازا تاريخية لم يتم كشفها حتى اليوم، 
أبي الجنود  او  ابتداء من اسم الساحة، بوجلود 
لالسم  بعد.فهل  فيهما  الخالف  لم يحسم  اسمان، 
األول املتداول نبع من الجلود كما يخمن الرحالة 
االملاني غيرهارتس غولف، الذي عاش في فاس في 
فصال  املدينة  هذه  عن  وكتب   19 القرن  منتصف 
»اقامتي االولى في  مسهبا كجزء مميز في كتابه 
املغرب«، حني يقول في أحد هوامش الكتاب: „من 
الجائز انه كانت هناك عند الواد ، حيث يجري واد 
سبو قريبا جدا من القصر مدبغة بتسمية مماثلة 
 ،Tuilerie باريس.«  في  الفرنسي  الحاكم  لقصر 
)صناعة القرميد(. أم هواشتقاق من املرحلة، التي 
الجنود  واستعراض  تجمع  مكان  الساحة  كانت 
املرابطني واملوحدين في طريقهم إلى األندلس أو 
إلى ثغور غيرها، كما يشير إلى ذلك الكاتب هنري 
قصر  حول  تاريخية  »مذكرة  كتابه  كاسترفي  دي 
كتابه،  في  لطرنو  روجي  يؤكد  كما  و  بوجلود«؟ 

تحريف  إال  بوجلود  وما  الحماية،  قبل  ما  فاس 
شعبي إلسم ابي الجنود، املكان الذي هو مثبوت 

دائما في جميع الوثائق املطبوعة.
شاسع،  حصن  أو  قلعة  شكل  بوجلود  لساحة 
تحفها قصبتان كانتا رباطا للجنود، حميتان ملدينة 
فاس من جهة الغرب قبل بناء فاس الجديد. األولى 
املرابطون  أسسها  التي  بوجلود،  قصبة  الغربية 
وأعاد بنائها املوحدون لتصبح   )1147 - 1046(
وأضافوا  املدينة  على  والتهم  إدارة  ومقر  سكنا 
إليها مسجدا باسم القصبة له أبواب خمسة رمز 
طراز  ذات  الحالية  وصومعته  الخمس  الصلوات 
الفن املريني. اليوم فقدت القصبة أسوارتأسيسها 
األولى وأصبحت حيا سكنيا بدروب وازقة ملتوية 

وبهوية منغلقة تحجبها الدكاكني و املقاهي.

حلم وحدة الشرق والغرب
الجنوبي  الشرق  في  توجد  الثانية  القصبة 
جميلة  ضخمة  بوابة  ذات  قصبة   ، الساحة  من 
النوار،  قصبة  عدة،  أسماء  لها  واحد،  وبمدخل 
قصبة الشرفاء او قصبة فياللة . كانت هي األخرى 
ثم تحولت مع   13 القرن  بداية  تكنة عسكرية من 
العتيدة،  األولى  بأسوارها  محتفظة  مرورالزمن 
أو  الجنود  عائالت  لبقايا  سكاني  تجمع  إلى 
الوافدين على فاس، خاصة من املناطق الجنوبية 
الشرقية من املغرب.على بعد عدة أمتار من مدخل 
هذه القصبة تبرز بوابة أخرى، باب املحروق، الذي 
يربط الساحة بجنائن للخضرواملدافن وبالقصبة 
قصبة  الربوة،  فوق  تقبع  التي  العسكرية، 
 .17 القرن  منتصف  إلى  تعود  والتي  الشراردة، 
باب املحروق،اسم مازال شاهدا على جريمة بشعة 
االندلسي  العالمة  جثمان  إحراق   ،14 القرن  من 
الكبير لسان الدين ابن الخطيب )1313-1374(، 
الذين  أعدائه،  يد  على  همجية  نهاية  واجه  الذي 
املكانة  على  أنفسهم،  عند  من  حسدا  له  كادوا 
املريني  السلطان  عند  إليها  وصل  التي  العالية، 
تهمة  له  لفقوا  فقد   .)1349-1372( فارس  ابي 
اإللحاد والطعن في الدين والزندقة وغيرهذا ، ثم 
خنقوه في السجن، وبعد دفنه في املدافن املقابلة 
من  التالي  اليوم  في  جثمانه  أخرج  الباب،  لهذا 

قبره واحرق فوق القبر. بعد  أن استقال املغرب، 
كما  قبره،  على  ضريح  وأقيم   اعتباره  له  أعيد 
تحويله  بعد  الشرقي،  الشرارة  قصبة  جزء  سمي 
بداية الحماية الفرنسية عام 1912 إلى مستشفى 
كلود  املمرض  باسم  الفرنسيني  يد  على  عمومي 
الدين  لسان  مستشفى   ،Claude Cocardكوكار
السياسية،  الشخصيات  ومن  الخطيب.  ابن 
التي زارت ضريح ابن الخطيب رفقة امللك محمد 
إلى  زيارته  اول  في  الناصر  عبد  جمال  الخامس 

املغرب سنة 1960. 
الساحة  تنفرج  الشمالية،  الشرقية  الجهة  من 
ببوابتها الصغيرة الجديدة ككوة اجتثت من بني 
ضلوع السورالعتيق امام حركة السير، على مدافن 
ابن  بكر  ابي  العالمة  وعلى ضريح  املحروق  باب 
العربي )1076 - 1148( احد كبار علماء االندلس، 
إلى الشرق وإلى  اباه كسفير للمغرب  الذي رافق 
والطرطوشي  بالغزالي  التقى  حيث  علمائه، 
تاشفني  ابن  يوسف  من  رسالة  والشاشييحمل 
إلى العباسيني تدعوهم إلىتوحيد الشرق والغرب 

االسالمي.

املسرح والسياسة
بواب  تقف  الساحة  من  الغربية  الجهة  على 
إلى  األخر  والذي يعود هو  القديمة  القصور  احد 
فترة القرن 13وفي سنة 1917 حول إلى مؤسسة 
باسم  املغرب  في  حديثة  ثانوية  كأول  تعليمة 
حتى  البناية  هذه  مازلت  حيث  ادريس،  موالي 
اليوم تحتفظ بطرازها املعماري املغربي االندلسي 
لألنشطة  املعماركمدرج  نفس  من  اضافات  مع 
انطالق  الثانوية  هذه  عرفت  والفنية.  التعليمية 
تأسست  حيث  املغرب،  في  مسرحية  تجربة  أول 
فيها عام 1926 أول فرقة مسرحية على الصعيد 
نشطة  خلية  جنباتها  بني  تكونت  كما  الوطني، 
السياسي  الفعل  في  الذين ساهموا  التالميذ،  من 

املطالب باستقالل املغرب. 
في جنوب الساحة البوابة العظيمة باب بوجلود 
التي  املدينة  الجديدة،  فاس  إلى  املفضية  الثانية 
وأطلقوا عليها   )1244-1465( أسسها املرينيون 
كان  البوابة،  هذا  فتح  قبل  البيضاء.  املدينة  اسم 

هناك باب من جهة باب الشمس يفضي إلى قصبة 
بوجلود بنته فرنسا بطراز معمار فرنسي فأصبح 
منه  استاءت  الذي  النصارى،  باب  اسم  يحمل 
ساكنة فاس وامتنعت عن املرور عبره ، حتى إن 
بعض علماء فاس افتوا: »ومن دخله فهو كافر“. 

إلى أن هدم وتم بناء البوابة الحالية.
الثانية، مباشرة عند باب  خلف بوابة بوجلود 
 8 مساحة  على  تمتد  تحاذيها،  التي  الشمس، 
هكتارات الحديقة العمومية ذات الطراز املعماري 
18 وكانت  املغربي، التي أنشئت في بداية القرن 
جزءا من القصر امللكي خاص بالنساء. تم التنازل 
1917 و فتحت كهدية للعموم ومن هنا  عنهاعام 
وتعد  هدية.  اي  السبيل“  „جنان  اسمها  جاء 
جمال  في  فريدة  املغرب،  في  عومية  حديقة  أقدم 
واملناخ  التربة  عن  هندستهاونباتاتهاالغريبة 
املغربي وفيها بحيرة كانت تسبح فوقها القوارب 
ومقاهي وناعورات مائية. إال أنه لم يبق من هذه 
املقاهي اال واحدة تلتصق بالحديقة مباشرة، وهي 
داخلي لصور  بمعرض  عبارة عن حديقة صغيرة 
»مقهى  باسم  العشرين  القرن  بداية  في  فاس 
كما  عتيقة،  مائية  ناعورة  تقابل  التي  الناعورة«، 
تنفتح بوابة بوجلود الثانية على الطريق الواصل 
بني املدينتني فاس القديمة وفاس الجديدة، والحي 

اليهودي و القصرامللكي.

مشروع حداثة لم يكتمل
على الجهة الشرقية الشمالية من القصر امللكي 
و ليس بعيدا عن مقى الناعورة، توجد باب املكينة 
تتبق  لم  الذي   ، للسالح  ومصنع  املدرسة  هذه   ،
عن  الغريب  االيطالي  الطراز  ذات  بوابة  اال  منه 
تامة  سرية  في  بناؤه  تم  املعماري،وقد  املحيط 
بأمر من السلطان الحسن األول )1836 - 1894( 
ومن  سنوات  أربع  بناؤها  استغرق  1886و  عام 
اشراف  تحت  إيطاليني  مهندسني  ثالثة  تخطيط 
بروكولي، وجلبت  اإليطالي جيورجيو  الكولونيل 
البندقية. فقد جاءت هذه املؤسسة  لها آالالت من 
العسكرية بناء على اتفاقية بني السلطان الحسن 
أرسل  إثرها  على  االيطالية،  والسلطات  األول 
في  للدراسة  إيطاليا  إلى  طالبية  بعثات  املغرب 
اللغة  من  اسمها  جاء  هنا  ومن  الدفاع،  مجال 
الفضاء  فهذا   .macchina املكينة  االيطالية 
شكل  له  املكينة،  مدخل  أمام  الشاسع  الخارجي 
ولها  شاهقة  بأسوار  مغلقة  مستطيلة  ساحة 
معااسم  تحمالن  املستطيل،  نهايتي  في  بوابتان 
خشبة  الفضاء  هذا  كان  ايضا.قديما  املكينة  باب 
مفتوحة لفنون فرجة الشارع من حكي وموسيقى 
والعاب بهلوانية، اآلن وفي شهريونيو من كل عام 
تنصب أمام بوابته الجنوبية خشبة عروض أهم 
مهرجان للموسيقى الروحية على الصعيد العاملي. 
الرئيسي  وبمحاذاةاملدخل  الساحة  من  شماال 
فتح  بوجلود،  بوابة  القديمة  للمدينة  والشهير 
طريق  املاضي  القرن  من  السبعينات  سنوات  في 
في الطرف الشمالي لقصبة بوجلود يصاللبوابة 
نقل  بعد  حتى  كانت  التي  البطحاء،  بساحة 
تمثل   1912 سنة  الرباط  إلى  فاس  من  العاصمة 
حتى  فيها  بقيت  حيث  للدولة،  اإلدارية  املنطقة 
القنصلية  املاضي  القرن  من  الستينات  سنوات 
االنجليزية، التي حولت الحقا إلى فندق سياحي، 
واملركز  الجمارك  ومكتب  املصري  الثقافي  املركز 
الثقافي الفرنسي ودور عدد من القادة السياسيني 
مثل احمد مكوار او املخزنيني مثل الباشا التازي 

املطالبة  وثيقة  على  املوقعني  الئحة  تضم  كما 
باستقالل املغرب عام 1944. فساحة البطحاءهي 
فاس  للمدينة  الجديدة  األحياء  بني  وصل  صلة 
القديمة، التي أنشأت مع بداية االستعمار وسلسلة 

القصورامللكية.
أولها قصر البطحاء ، الذي يتكون من قسمني، 
املوالي  الجزء  وهو  الكبيرة  الدار  عليهما  يطلق 
للمدخل والدار الصغيرة الجزء املقابل له وتفصل 
جانبة  بممرات  شاسعة  اندلسية  حديقة  بينهما 
شبيهة بالطراز الصيني.كان قصر البطحاء إقامة 
تشييده  بدأ  لالستقباالت،  معدة  ملكية  صيفية 
بنائه  من  االنتهاء  وتم  األول  الحسن  السلطان 
 1915 عام   .1897 سنة  وفاته  بعد  سنوات  أربع 
تم تحويله إلى متحف عمومي على يد الفرنسيني، 
حيث كان إلى سنوات الستينات من القرن املاضي 
يضم عددا من التحف و القطع االثرية الرومانية 
األول  الحسن  السلطان  ملك  كانت  خيل  ،عربة 
والقفص، الذي اعتقل فيه الثائر بوحمارة. )1860 
معركة  من  ومدافع  قديمة  وأسلحة   )1909  -
املتحف  إلى  هذه  نقل  قبل   ،)1578( املخازن  واد 
العسكري ببرج الشمال، املعروف ببرج النور، كما 
بثت  جهوية،  إذاعة  املتحف  غرف  إحدى  جعلت 
ان  إلى   1936 سنة  مرة  أول  هناك  من  برامجها 

اننقلت عام 1961 إلى فاس الفرنسية الحديثة.

سنفونية اخلطاطيف
ساحة بوجلود عرفت تقلبات على مدى التاريخ 
. في بداية القرن العشرين كانت الساحة تحتوي 
على مجزرة تزود ساكنة فاس بحاجتها من الحوم 
املنازل،  وتدفئة  الطهي  لفحم  سوقا  صارت  ثم   ،
تركي  فيها حمام  كان  كما  للخضار،  بعدها سوقا 
كانت ساكنة فاس تسميه „ حمام شبكوني“ الذي 
تم هدمه في منتصف الستينيات لتتحول الساحة 

إلى محطة لحافالت األسفار خارج فاس. 
حني يجلس با دريس ومن حوله ثلة صغيرة من 
السامعني، يجول من حني آلخر ببصره في الساحة، 
كأنه يستحضر تلك الحركة الذائبة لفرجة الشارع، 
التي كان هو أحد روادها إلى حدود الستينات. ثم 
أصبحت مسرحا ملنافسات األحزاب،التي تصل إلى 
السلطة، فهذا الحزب يحولها إلى حديقة عمومية 
واألخر إلى محطات لحافالت النقل العمومي. ثم 
يعود األول فيؤجرها كموقف للسيارات. لقد كانت 
هناك في اآلونة األخيرة محاولة إلعادة نشاط فنون 
سرق  الرقمي  الغزو  لكن  للساحة،  الشارع  فرجة 
املقاهي بثمن بخس بقيمةكأس  إلى  منها زوارها 
شاي او قهوة ، ليغرقه في املسلسالت ومنافسات 
الريال والبارصا.فحتى وإن بقي با دريس صامدا 
فهو  املدينة،  حكواتي  كآخر  لحكاياته  وفيا  محبا 
ملزم بإخالء الساحة في شهر يونيو من كل سنة، 
وطي صفحة روح الساحة األخيرة، لخشبة بعض 
أو  عمومية،  الروحية  املوسيقى  مهرجان  عروض 
تتخذ  التي  الدينية،  للطوائف  أكتوبر  شهر  في 
اإلجالل  تقديم كسوة  إلى  منطق طريقها  الساحة 
موالي  املدينة  مؤسس  ضريح  إلى  السنوية 

ادريس. )793 - 828(
فحتى وان كانت كل االنغام املوسيقية واألصوات 
تقديم عروضها في هذا  قد توقفت عن  الحكائية، 
الخطاطيف  بقيت  فقد  التريخي،  الرحب  الفضاء 
وفية في تقديم سنفونيتها املسائية كل يوم و كل 
ماضي  للساحة  السماء  من  لتحفظ  األعوام،  هذه 

مجدها األرضي.

�ساحة بوجلود اأو مملكة اخلطاطيف
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كمال عبد اللطيف
ِعَلٌل  ن وتلحقهم  السِّ في  البشر  يتقدَّم   -  1
ر  بصوَّ مجموعها  في  ترتبط  بها،  لهم  ِقَبل  ال 
ِبَتدَّرُّج مختلف أعضائهم.  الَوَهن، التي تصيب 
وإذا كان من املؤكد أن شيخوخة البشر عرفت 
ر  وتعرف صورا مختلقة ومرتبطة  بأشكال تطوُّ
املجاالت  في  وخاصة  واملعارف،  املجتمعات 
التغذية  ونظام  والعالج  بالتطبيب  الصلة  ذات 
املجتمعي  بالتدبير  كذلك  واملرتبطة  والعمل،  
املجتمعات  بعض  أصبحت  حيث  والثقافي، 
السن،  اليوم، على مساكن خاصة بكبار  تتوفر 
املناسبة  العيش  مستلزمات  فيها  لهم  ُتَهيَّأ 
عدد  فيه  ارتفع  زمن  في  الصحية،  لظروفهم 
الشيوخ مقارنًة مع أزمنة َخَلت، وانخرطوا في 
والسأم  السقم  فيها  يحضر  العمر  من  مرحلة 

واألمل،  كما يحضر املوت  مع الحياة.. 
من  بجملة  الشيخوخة  عالمات  ُتوَسُم 
األعراض املتصلة بأشكال الّضعف التي تلحق 
وتنعكس  وعقله،  جسمه  تصيب  اإلنسان، 
من  جملة  به  ُتْلِحُق  ووجدانه،  أحاسيسه  على 
وكيفيات  حياته،  بنمط  املتصلة  األعراض، 
تحضر  حيث  اآلخرين،  ومع  نفسه  مع  تعامله 
في الشيخوخة ظاهرة َيِقلُّ حضورها في باقي 
الصمت  عليها.. يحضر  السابقة  العمر  مراحل 
من  كثيرًا  أن  صحيح  الحنني،  يحضر  كما 
الكالم، وأن الحنني ال  الشيوخ ال يتوقفون عن 
يقتصر على كبار السن، إال أن  صمت الشيوخ 
ونضجًا  حكمًة  جوانبه  بعض  في  يعكس 
يحمل  السابقة..  العمر  مراحل  في  نفتقدهما 
مرتبطة  ومواقف،  تعبيرات  الشيخوخة  صمت 
بما تعلمناه من تجارب الحياة وانفعاالتها، إنه 
صمت مليء باألصوات الخافت منها واملَُجْلِجل. 
ر  بالتََّذكُّ الشيخوخة  في  الحنني  يرتبط 
ر الحنني  وأحاسيس الفقدان، حيث تتوالى صوَّ
األهل  إلى  َنِحنُّ  والنفيس،  واملختلط  الغائم 
واألصحاب الذين افتقدناهم، وَنِحنُّ إلى عادات 
وطقوس،  وعادات  أصوات  إلى  َنِحنُّ  اندثرت.. 
تغمرنا  أحاسيس  الحنني  غمرة  في  نستعيد 
بانفعاالت تتراوح بني املُمتع واملُحزن، نستعيد 
ليمألنا  الثاني  ويحضر  وُحبور،  ِبغبطٍة  األول 
الحنني،  لحظات  في  ما  وأقوى  وأسى.  حسرًة 
من  فيها  يحضر  رًا  صوَّ نستعيد  تجعلنا  أنها 
يحضرون  بل  بأطيافهم،  ليس  إليهم،  َنِحنُّ 
حضور  أحيانًا  ويروقنا  واملُتحرِّك..  بالكامل 

ْيف، وَنْسَعُد بمالمسة املتحرِّك.. الطَّ
بالخفقان،  مصحوبًا  أحيانًا  الحنني  يأتي 
ال  ساخنة  بدمعة  مصحوبًا  يكون  وأخرى 
انفعاالت  وسط  حصولها،  إمكانية  ر  نتصوَّ
الحنني بكل حمولتها الوجدانية، املتصلة بعمٍر 
َتْنَفِلت سنواته منا، ُعمٍر لم نعد نمتلكه إال في 
ذاكرٍة جامعة ِلِسِجلِّ من َنِحنُّ إليهم، وال نتردَّد 
بينهم  العيش  أرصدة  من  استعادة حلقات  في 
أحاسيس  تمنحنا  لحظات  أحضانهم،  وفي 
واملحمول  املأمول  بطابعها  وعينا  رغم  مريحة 

على أجنحة شفافة وُملونة..
الشيخوخة  عن  البعض  يتحدث   -  2

أن  وأعتقد  والعقل،  النضج  مرحلة  باعتبارها 
أن  صحيح  املبالغة،  من  كثير  الحكم  هذا  في 
العمر  من  الفترة  هذه  في  يستثمرون  الشيوخ 
َلَة تجاربهم وما تعلَّموه في رحلة الحياة  ُمَحصِّ
ر تراُجعها  والعمل، بكل أشكال صعودها وصوَّ
وانطفائها.. إال أنه ال يمكن أن نصدر حكمًا عامًا 
في وصف فترة من العمر، تحضر فيها أشكال 
ل تستدعي العقل أحيانًا، كما تستدعي  من التحوُّ
الخوف، وال يغيب عنها الحب والجنون. يحضر 
فيها النضج كما تحضر الصبوات والنزوات.. 
عندما  حتى  الشيخوخة  صبوات  أجمل  وما 
تحضر كأحالم ومتمنيات.. َفَلُربَّ خاطرٍة عابرٍة 
َنْنَعُم فيها في ليالي الشيخوخة برحيق وَشْهِد 
العسل، أفضل من نظرات سوداوية ُتقلِّص من 

قدرة أجنحة األحالم على الطيران..
لكن  الشيخوخة،  تبدأ  متى  يعرف  أحد  ال 
الجميع يحس باقترابها، وهناك عالمات كثيرة 
تؤشر على موعد اقترابها، من َقِبيل التحوالت 
َتْضُعف  حني  الجسم،  تصيب  التي  املُرِهقة 
القدرة على السرعة واملبادرة، وينخرط الشيخ 
لم  مع جسم  التأقلم  عمليات  في  فينا،  الناشئ 
من  امتلك  التي  التفاعلية  الكفاءات  يمتلك  َيُعْد 
فعله  ردود  فتصبح  العالم،  ومع  ذاته  مع  َقْبل، 

مختلفة عن السابق.. 
َقْدَر ما  ليس البطء في الشيخوخة اختيارًا، 
هو عالمة من عالمات الَوَهن الذي لحق الجسد، 
وذلك  الصغار،  ببطء  أيضًا  يقترن  تعبير  إنها 
الشيوخ،  وبطء  األطفال  بطء  بني  الفوارق  رغم 
األول يكون في إطار التجاوز بالقفز في اتجاه 
ينتهي  والثاني  وانتظامًا،  سرعة  أكثر  حركة 
التي  بالحركة  لها  عالقة  ال  بكفاية  باالقتناع 
ألفناها في املاضي.. البطء هنا اقتناع بسمات 
ومزايا مرحلة من مراحل العمر ال تشبه املراحل 
مالزمة  وخاصية  عامة  حالة  سبقتها،  التي 
في  يحضر  ال  وهو  العمر،  في  م  التقدُّ لسنوات 
املشي  في  يحضر  وال  ر،  التََّذكُّ وفي  التفكير 
وحده، إنه يحضر في الكالم، في الوقوف وفي 
الجلوس، وأي إغفال ملبدأ املحافظة على البطء 
اللباس  أثناء  السقوط  السقوط..  عنه  يترتب 
أثناء  والسقوط  خطأ،  سريعة  حركة  بسبب 
املشي.. كل الحركات اليومية املعتادة في حياة 
أكبر  بتركيز  فيها،  مطالبني  ُنصبح  طبيعية 
عن  الذهن  بطء  يختلف  به.  لنا  عهد  ال  وبطء 
بطء الجسد، ويبدأ بثقوب الذاكرة في األسماء 
التحليل  كفاءة  تضعف  واألشخاص،  واألماكن 
واالستنتاج، وتستدعي بدورها قلياًل أو كثيرًا 
من البطء، ويتطلب القيام بها وقتًا يفوق الزمن 

املعتاد.
ال  إنها  إحساس،  الشيخوخة  أن  نعتقد   -  3
تقترن بسن محدَّدة، فكم من الشيوخ يتمتعون 
وكم  واإلنتاج،  والشباب  الحيوية  بمزايا 
الشيخوخة  أمراض  من  يعانون  الشباب  من 
ارتباطها  رغم  نفسية  حالة  إنها  والَوَهن، 
سن  اعتماد  يصعب  ولهذا  مادية.  نات  بمكوِّ
على  يقبلون  الذين  وأغلب  لتحديدها،  معينة 
الحياة ومتعها، ال يبقى لديهم وقت للتفكير في 
فلكل  الحياة..  وعلى  الجسد  على  السن  أحكام 
مرحلة من مراحل العمر تحدِّياُتها وصعوباتها 

ومسراتها.
عندما  الشيخوخة  معالم  من  كثير  تتضح 
بالطقوس  اإلنساني،  العمر  الت  تحوُّ نربط 
ومختلف  اإلدارية،  والقوانني  االجتماعية 
األعراف واملمارسات السائدة في املجتمع، حيث 
يساهم ترتيب مراحل العمر في عالقته بالعمل 
الفروق  ُيْبِرز  ما  املثال،  سبيل  على  وأنماطه، 
ثم  ْرَوة،  الذِّ ولحظة  الشباب  بني  واالختالفات 
تجعلها  سمات  من  تحمله  ما  بكل  الشيخوخة 
ُلها  ُتَكمِّ تختلف عن باقي أطوار العمر األخرى، 
وتمتلك مزاياها، ذلك أن كثيرًا من املزايا التي 
منه  جزءًا  تظل  شبابه،  في  اإلنسان  يحملها 
حتى في َأْرَذل العمر، يتقلَّص بعضها ويضعف 
م في العمر، إال أنها تظل  البعض اآلخر مع التقدُّ

ر مختلفة، وقد تبرز مزايا جديدة  حاضرة بصوَّ
لم تكن حاضرة في مراحل العمر األخرى، بحكم 
ما تتيحه لنا تجارب الحياة وسنواتها.. يختفي 
َمَحلَُّهما طريقة جديدة  وَتُحلُّ  والهرولة  الَجْري 
في املشي، يحضر البطء بكل مزاياه ونواقصه.. 
الشيخوخة  مزايا  الشيوخ  بعض  ُد  ُيَعدِّ
فيشير إلى أنه أصبح بعد بلوغه سن الثمانني، 
يتناول طعام فطوره بكثير من البطء والهدوء، 
الشيخ  أصبح  لقد  بالسرعة،  ُيلزمه  عمل  فال 
طعم  ق  يتذوَّ الطعام،  مائدة  يتأمل  فقط،  اليوم 
يشرب  وهو  ُمتلذِّذًا  ويتلمظ  املَُحمَّص،  الخبز 
ُمْنَتِشيًا  طوياًل  يتوقف  البرتقال،  عصير  كأس 
ألغاني  يستمع  األولى..  قهوته  يشرب  وهو 
أشعة  انتشار  ويتابع  الراديو،  في  الصباح 
الشمس في بعض زوايا بيته، ثم يقرأ عناوين 
الصحف، ويبدأ االستعداد للخروج من البيت، 
للقيام بطقس املشي البطيء.. َتِرُد في أحاديثه 
أوصاف ُتْشِعر القارئ أنها تحدث ألول مرة، في 
حني أنها تشير إلى معطيات يومية مألوفة.. إنه 

اليوم يراها بأعني الشيخوخة.
من  كثيرًا  نستعرض  أن  نستطيع   -  4
االختالفات بني مراحل العمر، في دورة الزمان 
متطلبات  مع  التعامل  كيفيات  وفي  واأليام. 
الحياة..  ومتغيرات  الجسد  وتحوالت  اليومي، 
خالل  وأشيائه  للعالم  نظرتنا  تتحول  حيث 
واملساء  للصباح  نظرتنا  تتغير  العمر،  مراحل 
والرقص،  للغناء  واملرض،  للصحة  والليل، 
بالحب  عالقتنا  تعرف  كما  والكالم..  للصمت 
مختلف  فيها  نحترم  أخرى،  أطوارًا   والجنس 
وعضالتنا  أجسادنا  على  الطارئة  التحوالت 
وعظامنا، تتغير نظرتنا لرفيقة العمر ولألوالد 
أصبحنا  هل  أحيانًا  ونتساءل  واألحفاد.. 

كائنات أخرى؟ 
تدعونا كل حلقة من حلقات الشيخوخة، إلى 
إعادة تكييف وتحيني نظرتنا لذواتنا ولآلخرين، 
حيث نتكيَّف مع تقلُّص كفاءات اإلبصار والنظر، 
األلم  يعود  ال  القلب..  السمع وخفقان  وكفاءات 
ْرف عن األوجاع التي  مخيفًا، ونتعلم َغضَّ الطَّ
ا ذكرنا خالل  َمَفرَّ منها.. تختلف مواقفنا ِممَّ ال 
مزايا  مرحلة  كل  في  نمتلك  العمر،  مراحل 
السابق  في  ْلَنا  َحصَّ مزايا  وتختفي  محدَّدة.. 
َدة  املَُحدَّ اليومي  أن طقوس  بعض ثمارها. كما 
والكالم  والضحك  والنوم  والدواء  الغذاء  في 
واألوضاع  االنفعاالت   وكل  والحزن،  والبكاء 
والطقوس التي نحيا بها، تمتلك سمات أخرى 

في هذا الطور من عمرنا.. 
الشمس  أن  فاحصة  بأعُين  الشيوخ  ُيدرك 
تغيب في املساء لُتشرق في الصباح، قد ال يثير 
أحاسيس  الصباح  في  لديهم  الشمس  شروق 
حيث  واإلنتاج،  العمل  في  املنخرطني  الشباب 
كواهلهم،  وُتِثِقل  الحياة  متطلبات  تستغرفهم 
ولكن الشيوخ الذين لم َيُعد بإمكانهم العمل أو 
تقاعدوا، يرون في أشعة الشمس في الصباح، 
أضواًء ُمنيرة وكأنها تشرق ألول مرة أو تشرق 
اليوم فقط، فعندهم من الوقت والفراغ ما يتيح 
لهم معاينة أشعة الشمس وهي تنشر ضوءها، 
أن  تستحق  مظاهر  وتتخذ  وألوانها،  دفئها، 

نلتفت إليها..
ليس  قريبًا،  الشيخوخة  في  املوت   ُيصبح 
ألننا عشنا عقودًا من الزمن ُرِسَمت آثارها في 
حركاتنا،  وطرق  وجوهنا  وعكستها  أجسامنا، 
هذه  في  واآلخر  الحني  بني  نسمع  ألننا  بل 
وموت  ُمَجاِيِلينا،  بموت  العمر  من  املرحلة 
أمام  فُنصبح  كذلك،  منا  ِسّنًا  واألصغر  األكبر 
أخبار املوت املتالحقة، ويصبح فقدان األصدقاء 
واألحبة جزءًا من يومياتنا.. فنستأنس به وال 
على  دنا  تعوَّ ُيخيفنا،  َيُعد  لم  ننتظره..  نعود 
حني  ُتَقال  التي  الكلمات  على  وآثاره،  اسمه 
الشيخوخة  وفي  قريبًا،  أصبح  لقد  حصوله، 
وَن الُعدَّة املناسبة  يتوقَّع الجميع حصوله، وُيِعدُّ
في  يحصل  ما  تفوق  بصورة  وذلك  الستقباله، 

مراحل العمر األخرى. 

االشتراكي

محمد بودويك

اْن الجمْل: 1 ـ َفدَّ

أنا سنجاُب الغابِة املتراميِة املأهولِة بكل جنٍس وصنٍف من الحيوان، والنبات، والطير، والزواحف، والحجر، 
والشجر. مفتش أدغالها، وآجامها، وأْيكاتها، وخمائلها. و« َسميُحها » الدَّعيُّ قاتُل الثعبان في تالوة املرحلة، 
قتلنا الثعبان.. قتلنا الثعبان (، بينما صديقه هو  عَ الدروبَ واألزقةَ، واألحياَء، ذات يوم، صارخا: )  الذي صدَّ

من قتله.
ْبالْل، رفقة صديقي علّي. وأنا سليُل  اُء السكة الحديِد في اآلحاد املشمسة، من جرادة إلى حاسي  أنا مشَّ
كثير  الصدر،  منتفخ  أتقدمهم  وأترابي،  الرشيد. سياف أصحابي  هارون  التاريخي، سياف  السياف مسرور 
الهرج ـ وأنا الضئيل ـ كديٍك رومي. أقطع أغصان الّدفلى بوحشية » البدائيني »، وأُجزُّ أغصان شجر الخّروب 
َأْبريها وأْنَحُتها حتى تصبح سيفًا وال  ُتَجزُّ رؤوُس الشياِه.  والبلوط، أو أفنان الصنوبر والعرعر، َجّزًا كما 
يتمثل  سيفًا  َماْنْتشا،  ال  دي  كيخوتي  دوْن  بحسام  ُيْزري  وأشحَذ،  َأحدَّ  واَل  خشبيا  حسامًا  وأقطَع؛  أْمضى 
عليا كرم اهلل وجهه، ومحاربي الجبال الغامضة البعيدة في األناضول الضبابية، والفجاج الِغْربيَبِة الزرقاِء 
: أنا هوالكو املغربي. وكيف ال؟، وهذي غزواتي، وفتوحاتي شاهُد صدٍق تحكي عن  تتريٌّ الخرافية. َمْنغوليٌّ / 
شراستي وجسارتي، وبسالتي، واقتحامي الوعَر والصعَب، والوديان املسحورة، والغابات املجفورة. كأنني 
األميُر حمزُة البهلوان. وكأنني امللك سيُف ْبُن ذي يزن. هذا وجهي أكشف عنه وأعريه. وجهي اآلخُر املكبوُت 
خالل األسبوع الدراسي القامع واملقموع، املطمور خلف قناع الجد واملثابرة، والفوز بثقة األساتذة، واألصدقاء 
والصديقات، وثقة أهلي. فما أن يحل يوم األحد، أو أيام العطلة حتى أخلع عني وجهي البادي اليابس املثابر 
التمثالي » املصطنع »، ألضع مكانه ـ مزهوًا ـ  وجهي الثاني » الحقيقي«، املنطلق الهصور الذي ال يلوي على 
شيء، وال يلتفت إلى شتم أونفور. أنا الرمُح العابر للماء، والهواء والشجر والثمر؛ والّصقُر الجارُح مطارُد كلِّ 

ضعيفٍة، وخفيفٍة، وخائفة.
ًة عليَّ في الخروج للنِّزاِل،  صوُت الغابة املحاذية يناديني، وأصواُت أقراني تعلو وتخرق جدران منزلنا، ُمِلحَّ
ملقارعة الِكْذَبة بالكذبة، والضربة بالضربة، والنِّصاِل بالّنصال. وموازنة أنفالي وغنائمي بأنفالهم وغنائمهم. 
وكانت ُجماُع ما َكنْزناه من فاكهة ساْسنو، وبلوط،، و« ْبلوْق » )َشْربوْن(، وما التقطناه واقتلعناه من َهْنُدباَء، 
وبوباْل، وَجْرجيٍر. ُنشكل فريقا زاعقا مزعجا، كثير الصراخ والصفير النكير، َيْذَرُع األزقة والدروب، مثيرًا النَّْقَع 
والغباَر، عارضا سلعته على كل دار، مقايضًا نساء األحياء، متوددا لهن، وشاكرا ناكرا أحيانا، وعلى استعداد 
ِخُرُه وما تختزنه من فاكهة وطير، وأعشاب ونبات  ـ لسلب وَغْنم ما تدَّ ـ مرة أخرى  أن يقتحم أهوال الغابة 

اْز، وغيرها. فالطلب متوافر، والعرض جاهز وناجز. كالّزعتر، وفلّيو، وإكليل الجبل، وَلزَّ
كانت غابتنا ِمْعطاًء. َنْعماؤها كثيرٌة، وأفضاُلها علينا شتى. من خيراتها التي ال تنضُب ِعْشنا، أقصد عشُت، 
ْرو » إلى فحم خشبي مطلوب. وكذلك عاش  وعاش حاطبوها وُمْحتطبوها، وُمَحّولو جذوع » الُبْطم »، و« الضَّ
أقراني الشياطنُي، تلك العيشَة األخرى التي ال يمكن بحال أن ُتتيَحها وُتوفَرها لنا ُأَسُرنا: آباؤنا وأمهاتنا. إْذ 
كانت طلباتنا تزداد، ورغائبنا تشتد وتقوى في أن يكون لنا هامش آخُر من التفسح، والتسكع، و« الَتَسّري 
»، وماٌل نكسبه بعرق جبيننا، ومكرنا، وأساليب ِحَيِلنا وُزْلفانا، وسيقاِننا املدربِة على الطيران. لذلك وجدنا 
فيها  )في الغابة(، مصدَر ِغنًى لنا وَثراٍء، بْلسمًا شافيا ألوجاعنا، وصدرًا حنونا ألحزاننا، وَمْهَربا ، ظليال 
لُحّمياِتنا، وشقاواتنا، ومنبعًا َثّرًا ، وماًء دافقا سلسبيال لعطشنا، َوَحاّلً دائما قائما ملشاكلنا. فيها، وبعيدًا عن 
أوقات الشيطنة واإلغارة، شربت الدروَس ُشْربًا، وحفظتها حفظا » قرآنيا« في زمن قياسي جدا. وفيها تهيأُت 
المتحان نهاية التعليم الثانوي اإلعدادي، ونهاية التعليم الثانوي التأهيلي عندما أعود إلى جرادة قادما إليها 
َر أقسامي،  من وجدَة. وبرضاها وتقواها، ُحْزُت الدرجاِت الرفيعَة، وحققُت بعَض أمنياتي وأحالمي في أن أَتَصدَّ
وأطواَر مستويات تعليمي. سبُع سنواٍت في التعليم الثانوي بسلكْيه، لم تكن ِعجافًا أبدًا؛ على العكس كانت 
ِسمانًا، وُضروعًا ِلبانًا، وَأّبًا ومْرعى، وَمّنًا وسلوى. ِعراٌك مع نفسي، وعراٌك مع األنداد واألتراب. عراٌك مع األيام، 
والزمِن الذي يتدحرُج ويجري وما يدري أنَّ طفالـ  صبيًا وراءه يسري في عناٍد واْحِتداٍد، وتعويِض ما فاته، وما 
 ، ، تنافسيٌّ ، معرفيٌّ ، تعلميٌّ اْنَسَرَب من بني فروج أصابعه من رمِل األسابيع والشهور واألعوام. عراك دراسيٌّ
، إيجابيٌّ ومثمٌر. َصَبَر لألشواك الواخزِة، واإلبِر  ، وما شئَت من األوصاف. ولكنه عراك َسْمٌح، ُخُلقيٌّ تصعيديٌّ
ُه العظيمُة ـ  . ولوالُه، لواَل ذاك العراُك، ولوال أمُّ ، واملرِض الهادِّ الّشاّكِة، والنتوءاِت الجارحِة، والجوِع العاضِّ

يرحمها اهلل ـ َلغاَص في بطن الحوت، فإّما عاماًل منجميًا يفوُت، أْو طفاًل َمْصدورًا من ِعلٍَّة وَحَنٍق يموُت. 

2 ـ حاسي ْبالْل

لبيَك يا حاسي بالْل، لبيْك. نحن قادمان إليْك. ولم يكن القادمان غيري، وغير صديقي علي بلمشيْش. نتحني 
الفرصَة للذهاب إلى حاسي بالل، أعْيُننا على السماء، وقلبانا على الفرحة اآلتية. لم تكن نشرة الطقس قد 
ظهرت، وال الهواتُف الثقيلُة السوداُء املقيمُة املركونُة أو املرفوفُة انتشرْت في البيوت ما خاَل اإلداراِت العموميَة، 
واملؤسساِت الحكوميَة؛ فما باُلك بالهواتف املحمولة الذكية وغير الذكية. لكن، لحسن حظنا، وبختنا الجغرافي، 
فالتباعد بني األحياء والجيران، لم يكن ذا شأن. والدواويُر املحيطُة بجرادة، كانت على َمْرمى صيحٍة أو نداٍء.

َعْشرًا  قْل  بل  كيلومترات،  قاطعني  حواَلى خمس  بالْل،  إلى حاسي  ننطلق  ثم  الغدوّي،  املوعد  َنتفُق على 
َتْي الحديد. نقطة االنطالق ثانوية  ذهابا وإيابا. نقطعها َمْشيًا على ظهر صفائَح َمْصفوفٍة ومْرصوَفٍة بني سكَّ
سيدي محمد بن عبد اهلل، ونقطُة الوصوِل املرسومُة دومًا، واملشتهاُة، منزل صديقنا ) يوسفي (، الرابُض بني 

َهْضبتْين ُمْعِشبتْيِن هناَك.
أْن نتكلَم، في غْدِونا ورواِحنا،  َوُكنا تعاهدنا، وعقدنا ـ عليٌّ وأنا ـ صفقًة ال تراجَع عنها. من بني بنودها: 
ذهاِبنا وإياِبنا، طيلة الكيلومترات الَعْشِر: العربيَة الفصحى، وال شيَء غير العربيِة، سواٌء َعّبْرنا عن أحاسيسنا، 
وعّما نتمناه، ونرغب فيه، أو َقَصْصنا على بعضنا أخباَر األيام املاضية، وما درسناه وتعلمناه، بما في ذلك ما 
تناولناه من طعام وأكل وشراب. ومن َدرََّج سؤال أو جوابًا، أو سردا، أو وصفًا، يدفع لصاحبه، عشرين سنتيمًا 
من نحاس المع وبّراٍق. بل حتى األغاني التي كنا نشدو بها غادين ـ رائحني، كانت قصائَد شعرّيًة ال َزَجاًل وال 

ملحونا، وال أغانَي عامية على رغم جمالها، وسحرها، وإمتاعها.
لذلك، كانْت أغاني الفنان الكبير عبد الوهاب الدكالي، وغيره من الفنانني والفنانات الساحرين الكبار، رفيقا 
وأنيسًا، تَتَخلَّل أحاديَثنا،وحواَرنا. كانت أغنية ) آخر آْه ( زادًا وزوادة لنا، نرددها بصوت عال، عندما تعاكسنا 
الريح،ونشوٍة وُحْرقٍة أيضًا، متلذذين بأبياتها الشعرية ، وبديِع أنغامها، ولحِنها الذي وضعه املوسيقي الفذُّ 

عبد السالم عامر. وهي للشاعر الرائد: محمد الخمار الكنوني:
لم يعْد قلبي وال فكري معْك  // لم تعد كلُّ املَُنى َأْن أسمعُك

ثم ُنَعّرُج على أغنية أخرى لنفس الفنان، وامللحن والشاعر: ) حبيبتي عدُت، فهل ُترى ليالينا تعود (. ونردد، 
ونحن نتأوه ونتحسر، أغنيَة ) أنِت ( للدكالي دائما، وهي من شعر البديع الرقيق: أبو القاسم الشابي، وتلحني 

املوسيقي الكبير املُْلَهم: عبد النبي الجراري.
كنا ـ علّيًا وأنا ـ نحفظها عن ظهر غيٍب، ونحفُظ غيرها للكبار أمثال املوسيقار أحمد البيضاوي: ) قْل ملن َصدَّ 
وخاَن ـ حبيبي تعاَل ـ أفديه ِإْن حفظ الهوى ـ ذكرى خالصي ..(، والكبير عبد الهادي بلخياط :) القمر األحمر ـ 
ميعاد ـ رموش ( للشاعر املتميز الصديق عبد الرفيع جواهري، وألحان عبد السالم عامر. ولعلني ال ُأْخفي / اَل 
َحرِة والعمالقة: فريد األطرش، وأم كلثوم، ومحمد  ُنْخفي احتفاَلنا وَمتاَعنا باألغاني ـ القصائِد على لسان السَّ

عبد الوهاب، ونجاة الصغيرة، وفيروز.
الجمالية،  الشعرية  األدبية   « ثقافتنا   « أْغَنى  ما  هو  والبديَع،  الرفيَع  الغنائيَّ  الفنيَّ  املخزوَن  هذا  ولعل 
وَرقََّقها، وَزْخَرفها، وقادني بنعومة الحرير، ورهافِة املخمل، إلى الشعر، وعوالِم الشعراء الحاملِة واألليمِة حيُث 
َيْنَفِطُر ويبكي،  ُد، والقلُب  ى وَيَتَسهَّ يتَلوَّ اللغُة ترقُص، والَبْوُح ينساُب ويتدفُق، والوجداُن يشتعُل، والشاعر 

ْهِب العابرِة للفضاء بجنون. َنى تْنطفيُء وتتوهُج في ومضٍة كالشُّ والدُّ
َلْتنا األقساُم، وفرقْت بيننا املواقيُت، وَتناءْت قلياًل أخبارنا إلى أْن جمعتنا  داَوْمنا على الرحلة إياها حتى بدَّ

َوْجدُة املحروسُة بثانوية عبد املومن البهيِة الساكنِة سويداَء القلِب.
نا َغااَل ابتلعته..اا التقينا، من دون صديِقنا األثير يوسفي البشير الذي رحل وكأنَّ جنيًَّة اختطفته، وأمَّ

فهل انطوى ِذْكُره، وخبا َنْجُمه، وُطَوَيْت أياُمه َطيَّ كتاٍب؟. آآاٍه.. يا للنوستالجيا الحارقة، يا للعذاِب 

اا.إحـــــاالت:
َمْل: هو االسم القدمي جلرادة قبل أن ُيْكَتَشَف بها الفحم احلجري. كانت املنطقة مجاال للرعي، وفضاًء غابويا متراميا َتْعُمُره أشجاُر البلوط بخاصة،  1 ـ فّداْن اجّلْ

وتستفيد منه القبائل البدوية املجاورة َك: ْبني َيْعلى ـ أوالْد سيدي علي بوشنافة ـ ْبني ِكيْل ـ وْبني َمْطَهْر.
2 ـ حاسي بالْل: بلدة عمالية مناضلة أيضا. تبعد عن جرادَة مسافة خمس كيلومترات تقريبا. وهي توأم جرادَة، وأخوها الصغير البار. ورمبا سميت كذلك، ألن أول 

من َشقَّ بئرًا، وعثر على فحم بها، ُيْدعى بالْل.

نبضات

محمد بودويك

َبُة مراعي اخَلروِف املُْع�شِ ال�شيخوخة و مزايا ال�شمت والبطء واحلنني
 )إلى صديقي علي َبلَّْمشيش(



العربي بن جلون

أو  بشكٍل  ُتـثاُر  ثقافيٍة  مناسبٍة  كلِّ  في      
بآخَر، بعُض األسئلِة الدقيقِة، وال َتِجد لها أجوبًة 

كافيًة، من قبيل : 
   ـ ما مدى حضور العمل األدبي في الظرِف 
الرَّاهِن، الذي يشهد تحوالٍت في الرؤى واألفكار 

واملواقف...؟!
   ـ وهل نحن في حاجة إلى األدب في ظل هذه 
التحوالت املجتمعية والثقافية الطارئة ؟!  وكيف 

نحدد مقوماِت النص األدبي ؟! 
ه، إما برواية     املالحظ أن الكلَّ ُيَجنِّس نصَّ
أو قصة، أو حتى بشعر، لُيْضفي عليه الصبغَة 
ذائقُتُه  كما تستسيغه  أو  له،  يبدو  كما  األدبيَة، 
الفنيُة!..لكْن، هل ُيجيز له هذا التجنيُس املنفرُد 
بأن يعتبر (أدبا( بكل ما يحُبل به هذا املصطلُح 

من َمعاٍن؟!
   وهذا سيقودنا إلى سؤالني آخرين : 

    ـ كيف نبدع نصا أدبيا، ُيقنعنا أوال، ويقنع 
القارَئ ثانيا ؟!

لشكله  تجنيسا مطابقا  ـ وكيف نجنسه      
من  قاطًعا  رْفًضا  أو  معارضًة،  يلقى  فال  الفني، 

املتلقي ؟!
   هــنـاك في حــقــل الــكــتــابة، أشــكــاٌل مــن 
تصنيفها،  في  ونرتبك  نــتــردد  الــنــصوص، 
على  يستقرون  فال  يحتارون،  ُكتابها  حتى  بل 
الكبيرين  بالكاتبني املغربيني  حال. نعطي مثاال 
أصدر  فاألول،  املديني.  وأحمد  برادة  محمد 
في  أصدرها  ونفسها  »َمْحكيات«  املغرب  في 
»برد  قصائَد  أصدر  والثاني  بـ«رواية«،  مصر 
في  بعَضها  ونشر  )شعرا(  بصفتها  املسافات« 
لم  إذا  نثريًة«  »كتاباٍت  بصفتها  ثقافي  ملحٍق 

َتُخنِّي ذاكرتي !
   وهناك من يصدر سيرته الذاتية، وُيجنُسها 
لعبد  الخابية«  »قاع  وكنموذج  بـ«رواية« 

اللطيف اللعبي أو ذكرياته، وَيِسُمها بـ«رواية« 
كمحمد برادة في »مثل صيف لن يتكرر«!

   هذا التذبذب في التجنيس، من أين يأتي : 
   ـ هل من التشكيك في أدبية النص ؟!أم من 

مستوى الخطاب الفني ؟!
ـ  التي  له،  املكونة  الكتابة  عناصر  من  أم     
ربَّما ـ لم يقتنع  بها الكاتُب، أو لم تستجْب لكلِّ 
طموحاِتِه الفنيِة ؟! ، أم نزوال لرغبة الناشر الذي 
يرى إقباَل القارئ على جنس أدبي ما )خصوصا 
فتصبح  األخرى؟!..  األجناِس  من  أكثَر  الروايَة( 
وق وطلباِتـِه،  املسألُة، بذلك، تخضع لعروض السُّ

بدايًة ونهايًة ؟!
   إذا عدنا إلى النصوص القديمة، أي التي 
عالمًة  نعدُّها  والتي  قبُل،  من  الكتاب  أبدعها 
املُواتيَة  الفرصَة  لنا  تتيح  املاضي،  من  مضيئًة 
الواقع  أو  التاريخ،  على  الضوء  لتسليط 
االجتماعي في حقبة ما،  فإننا نصنفها في خانة 
)األدب( بل من )عيون األدب(، وهناك من يصفها 
بالتعبير الشهير ألبي حامٍد الغزالي »ليس في 
يرددها  نفُسها  والقولُة  كان«  ا  ِممَّ أبدع  اإلمكان 
ا أبدعْتُه«  ُتْبِدَع البشريُة أكثَر ِممَّ فوكوياما »لن 
لُيْغِلقا ـ العربي والياباني ـ كلَّ األبواب والنوافذ 
والشقوق والثقوب في أوجه األدباء الصاعدين 
غريبة،  أحداثا  تتضّمن  أنها  ملجرد  الُجدد، 
عنه،  وُتَرفُِّه  القارئ  تسلِّي  ومشاهَد  ومواقَف 
وإن كانت ُتْحكى بأساليَب عاديٍة، تقترب أكثَر أو 
التي لم  أقلَّ من العامية، مثل »ألف ليلة وليلة« 
تجتذِب القارَئ العربي فقط، إنَّما الغربي أيضا!

عا كبيرا  ، حاليا، أن هناك تنوُّ    واملَْلَحظ العامُّ
بأنه  وُأغاِلي  أبالْغ  لم  إْن  األدبية،  الكتابة  في 
في الوقت الذي ُنــردِّد  )انفجار في عالم النشر( 
باستمرار أنَّ هناك عــزوفا عن القراءة، وُنـــْدَرًة 
نسبي  إقبال  )هناك  األدبي  الكتاب  تـرويج  في 
والسياسي،  والقانوني  الديني  الكتاب  على 
والطْهي...(  والخياطِة  رِز  كالطَّ والِحَرفي 

وُنْشِفُعها بسؤال : 
   ـ ما قيمة األدب والثقافة واملعرفة في عصر 

التكنولوجية؟!
   وهي املشكلُة نفُسها التي كان الجيُل املاضي 
يطرُحها بني الفينة واألخرى، ولم تـنـقـرْض لحدِّ 
اليوم، أو تتجدد على األقل . فأذكر، على سبيل 

ألقى  العربي طه حسني،  األدب  أنَّ عميد  املثال، 
أرَجَع   ،1958 سنَة  ِتْطواَن  مدينة  في  محاضرًة 
فيها تدنِّي القراءِة، إلى إدماِن األطفال والشباب 
على االستماع  للمذياع والحاكي )الفونوغراف( 
يكِن  لم  الوقت  ذلك  )في  السينما  ومشاهدة 
 1962 عام  ظهر  إذ  باملغرب،  موجودا  التلفاُز 
أما قناة تيلما لم تستمر إال خمسَة عشر شهرا، 
بدايَة  فقط،  ة  وللخاصَّ للغاية  محدوٍد  وبإرساٍل 

سنِة 1954( !

والعشرين،  الواحد  القرن  في  نحن،  وها     
أي بعد مرور حوالي اثنني وستني عاما، ما زلنا 
)التكنولوجية  بإضافِة  عـيَنها،  العـواِمَل  نكرر 
النقاِل،  والهاتِف  كالحاسوِب  طبًعا،  الحديثة 
ُأْنُملٍة،  َقْيَد  عنها  َنِحْد  ولم  اآلليِة...(  واأللعاِب 
لهذه  عــميقٍة  تحليليٍة  دراسٍة  في  ْر  نفكِّ أو 
الظاهرة، كي نتفاداها، وبــقــيــنا نـردد ما قـاله 

السابــقــون، وعلى آثاِرِهْم سائرون ! 
   لكنَّنا، باملقابل، عندما نلقي نظراٍت خاطفًة 
روائية  من  الكتب،  بأْكوام  ُنْبَهر  املكتبة،  على 
إلى شعرية إلى قصصية، إلى قراءاٍت وجوائَز، 
ومواقَع  مجالٍت  عن  فضال  والغرب،  الشرق  في 
الزمن،  عوادي  تتحدى  ثقافيٍة،  ومالحَق  رقميٍة، 

و«بيان  و«العلم«  االشتراكي«  »االتحاد  مثل 
َبْيَص( من  )َحْيَص  في  يجعلنا  ما  اليوم«... 

أمرنا: 
   ـ هل كل ما ُينَشر ُيَجنَّس في خانة األدب، 
فقط،  ظرفية  نزواٌت  ُتْمليها  محاوالت،  مجرد  أم 
أم أن الجو الثقافي العام املُْحِبط ال يشجع على 
أين تسير  وإلى  والتحدي والصمود؟!  املواظبة 
ُمحيٍط  أو  بحر  أيِّ  في  أو  اإلصدارات،  هذه  كلُّ 
الذي  الدور  األدبيُة؟!..وما  الروافُد  هذه  تُصبُّ 

تؤدِّيِه، أو ترنو إلى تحقيِقِه على أرض الواقع ؟!
   والدليل على ذلك، أن الكثــير من الُكتاب، 
)إال  اثنني  أو  واحٍد  كتاٍب  بإصدار  يكــتــفي 
وبالتالي،  األدب(  حرفُة  أدركتهم  ْن  ِممَّ النادر 
الكتب  أي  حقها،  في  ُتْدلى  التي  األحكاَم  فإن 
عن  تعبِّر  ال  فرديًة،  أو  نسبيًة،  تظل  األدبية، 
ما  غالبية  إلى  ُينظر  إْذ  األدبي؛  الوضع  حقيقة 
يصدر، يفتقر إلى النُُّموِّ والنُّضج، ال يشدُّ املتلقي 
هكذا  أو  حميميًة،  عالقًة  معه  ُيقـيم  وال  إليه، 
يبدو لهم، بل هناك من ُيسمي ُمْبِدعيها بـ)ُكتاِب 
)الطبخ  إلى تفشي  ذلك  األحد(!..وُيْنِسبون  يوم 
الذي تولَّدْت عنه )الوجباُت السريعُة(  السريع( 
إنما  األدب،  في  يتجلى  ال  وهذا   . املشبعة  غيُر 

إلى  بل  والتمثيل،  كاملوسيقى  الفنون  إلى  يمتد 
العالقات  ال  وِلَم  واألشياء،  والطعام  اللباس 
والــقــرابات؟!..أي  والــصداقات  اإلنسانــيــة، 
يعــود إلى الــتــغــيــيــر الشامل الذي يــعــرفــه 
ــْر  ُنــفــكِّ له، أو  العصر الحاضر، ولــم نستــعــدَّ 

في تــداُرِكِه، كما يفعل األوروبيون...!
ُيْلفي نفسه  األدبيِة،  املُتوِن  املتأمَل في  إن     
أسيرا أو رهينَة ُكتاٍب، غزيري الكتابة، نستشهد 
أو  موليير  أو  بالزاك  مثل  املواقف،  كل  في  بهم 
الرحمن  عبد  أو  محفوظ  نجيب  أو  شكسبير 
منيف...كأنَّ الحياَة عقيمٌة، ال تستطيع أن ُتنجب 
سواهم، فيما األدُب نهٌر بشري، يجري، ليَل نهاَر، 
أن  غير   . الحقوَل  ليسقي  الروافد،  كلُّ  فتمأله 
القليل من األثمار هي التي تلقى رواجا وإقباال 
املتينة  النصوص  تلك  أي  الحياة،  في  كبيرين 
الخيال،  الغـــنـــيـــة  ـــْبـــك،  والـــسَّ الـــَحـــْبـــك 
الطـلــيــقة الــفــكــر،  الفاضحة للخفي، الغائصة 

في أعماق الواقع!
   وإذا شئتم، ُيْمِكننا أْن ُنْرِجع هذه الظاهرَة 
إلى عوامَل أخرى؛ فهناك من يستند في الكتابة 
إلى ذاته )فقط( دون أْن ُيْشِرك مجتمَعُه فيها، كأنه 
يوجد  ال  زماِنِه،  قمُر  أو  الكون،  محوُر  أو  مركُز 
فتغدو   . له  إال هو، ال شريك  لماِء  الظَّ الليلة  في 
كتابُتُه جافًَّة، أو بتعبير الجاحظ )ينقصها املاُء( 
أي ُيْعِوُزها ذلك التواصُل والتفاعُل مع املتلقي، 
وُيسميها الشاعر آرثر رامبو بـ)»الكتابة األدبية 
سألناُه  وإذا  املروع«  بالشكل  و«اململة  الغبية« 

عن هذا الرأي، سيرد بثقٍة : 
   ـ »كيف لي أْن أكتب عن ذاتي، وأنا أرى في 

باريس عماال يموتون« ؟! 
   طبعا،  في )ذلك اْلَعْهد( لم يكْن هناك قانوٌن 
يحمي العامَل واألجيَر، لكنَّ التاريَخ ُيعيد نفَسُه، 
فما زال العماُل يتعرَّضون للخطر!..ويؤيد رأَي 
أْن  ينبغي  الكتابَة،  أنَّ  فيرون  آخرون،  رامبو 
أي نابعة من َرحــِم املجتمع  تكون )موضوعيًة( 
كان  في حديـِثـنا،  ُنْشِرُكُه  ُدْمنا  ما  والجاحظ،   .
كان  إذ  باملوضوعي،  الذاتي  يقِرُن  كتابته  في 
ُمْدِقعا،  وفقًرا  ِخْلقِتِه،  في  تــشويٍه  من  يعاني 
السخريُة  تمأُل  مجتمِعِه،  على  ناِقًما  َجَعَلُه  ما 
الكاتب،  الحميد  عبد  الناقُد  وكذلك   . كتاباِتِه 
املاشيِة  مع  يرعى  فأصبَح  الزَّمُن،  خاَنُه  الذي 

القبض  عليه  ُأْلِقَي  أْن  إلى  والحشائَش،  الكأَل 
املَُقــفَّع  بن  اهلل  عبد  الكاتِب  صديِقِه  منزِل  في 

)وقصتهما أشهر من علم( ! 
   ولنرِجْع إلى رامبو، ففي رسالٍة له، يعتبر 
أْن يكون  األديَب مسؤوال عن اإلنسانية، وعليه 
داخَل البشرية، ال خارَجها، بعيًدا عنها، أو يلجأ 
إلى برجه العاجي، ال يفكر إال في ذاته املتورمة 
. كما عليه أْن يتخطى الحدوَد الشخصيَة، كي 
يرحل إلى اآلخر، فيرى عاملا مجهوال عن ذاته، 

ويصبح شريكا في )حقيقة الحياة( !
   فالكتابُة هي أن تجد نفسك، في املوضوعة 
الحقيقَة لتجربتنا املشتركِة، الواقع  التي تقول 
بنا بآثاره  يحيط  والذي  جميعا،  الذي يشكلنا 
شخصيتك،  عن  تكتب  . ال  والسلبية  اإليجابية 
إال إذا كانت هذه التجربة التي تخصك متعلقًة 
في  صدى  وتجد  ومسارِبِه،  محيطك  بدهاليز 

قرائه! 
   هـذا ما حــقــقــه مارســيــل بــروســت في 
خالل  فمن  املفقود((  ))الــزمــن  عـــن  بــحــثــه 
بالتوصل  لنا بروست  الراوي، يسمح  ذاتية 
إلى فهم عميٍق ألنفسنا، عبر مجتمعه ولحظته 
كانْت  وإْن  الكتابَة،  فإن  وبالتالي،  التاريخية، 
التجربة  من  مصنوعة  أنَّها  إال  ذاتيا،  فعال 

الجماعية املشتركة! 
أْن  نفِسِه،  األديب  وعلى  علينا،  كان  وإذا     
نتغاضى عن بعض األمور التي تخص ذواتـنا، 
له،  حوار  في  ُيِلحُّ  الرحبي،  سيف  الشاعر  فإنَّ 
ثابتًة،  ُحدودا  ِه  نصِّ في  األديب  يضع  أْن  على 
اإلنسانية  القيم  عن  بالذَّْود  ك  »يتمسَّ أْن  وهي 
فيها،  التفريط  يمكُن  »ال  التي  تلك  املشتركة« 
وذاَت  ذاَتُه،  ُتَبْلِوُر  والتي  عنها...«  التنازل  أو 

املتلقي مًعا !
بالّذاِت،  النقطة  هذه  على  أركِّز  إْذ  وإنِّي     
عامًة،  واملبدع  خاصًة،  األديِب  ِحرماَن  أعني  ال 
من ممارسِة حريته في التفكير والتعبير، التي 
من  بل  حياته،  في  يدَِّخر  ما  وأغلى  أسمى  هي 
أْن  يستطيُع  ال  وبدوِنها  وُيـْبـِدع،  يكتب  أجِلها 
تكون  أْن  إنَّما  منعـًشا،  ا  نقـّيً هواًء  يـتــنـفَّـَس 
كتابُتُه صادقًة، سواًء كانْت ذاتيًة أو موضوعيًة 
. وما جْدوى الكتابِة، إذا كانْت تـتصنَُّع مواِقَف 

إنسانيًة، ليس لها تأثيٌر في قارئها ؟! 

عبد النبي البزاز

للكاتب   « الساعاتي   « رواية  تتسم 
الشخوص  بوفرة  إمامي  حسن  املغربي 
تفاوت  وإن   ، شخصا(   50 من  أكثر   (
حسب  الرواية   نسيج  داخل  حضورهم 
في  وأدوار  مهام  من  لهم  أوكل  ما  قيمة 
ارتباطها بأحداث ال تقل هي األخرى غزارة، 
به  أغنت  وتشابك  تداخل  من  عرفته  وما 
تزخر  آفاق  على  وشرعته  السردي،  املنت 
مآالته  علقت  تأويلي  طابع  ذات  بحموالت 
امتدادات  من  تغذى  انتظار  أفق  على 
وتقاطعاتها  تفاعالتها  في  سيرورتها 

وتناقضاتها وتوافقاتها.
الساعاتي  قبيل  من  شخوص  وتبقى 
وصديقه  اهلل،  لطف  بودحان،  علي 
 ، النفوس  حياة  الساعاتي،  ابن  عبداهلل 
وماريا،  عزي،  الشرطة  مفتش  بدوي،  عمر 
وصالح  املحامي،  األمراني  ورشيد 
حياة  شقيق  فريد  ما  حد  وإلى  الطباخ، 
أمسكت  شخصيات  أنها  بحكم  النفوس 
في  وساهمت  الروائي،  النسيج  بخيوط 
من  عرفته  ونموها،وما  األحداث  بناء 
متغيرات ومستجدات تأرجحت بني الثبات 
والتحول، والسكون واالنزياح في ارتباطها 
فاقت  بأمكنة تميزت هي األخرى بالوفرة ) 
20 مكانا(، وإن كان لبعضها قيمة أكبر من 
حيث مجريات األحداث كمحطات احتضنت 
وقائع مؤثرة مثل حي املحيط، أكدال، حي 
خارجية  وأخرى   ، حسان  حي  الرياض، 
وصقلية  )ميالن  تأثيرا  أقل  بحضور 
بإيطاليا، وفارو البرتغالية( . وقد منح هذا 
الكم الوازن من الشخوص واألمكنة الرواية  
نفسا انزاح بها نحو الطول واالمتداد عبر 
بشكل   وجزئيات   تفاصيل  في  الخوض 
يتخذ منحى استطراديا ال يخلو من إطناب 
وإسهاب لم ينل من البناء  العام  للرواية 
مغبة  تجنبه  ومتانة  إحكام  من  يميزه  ملا 
قبيل  من  وهنات  نواقص  في  السقوط  

التفكك والتهلهل.
تيمات«   « التركيزعلى  وسنحاول 
إلضاءة  الروائي  املنجز  داخل  محددة 
بعض جوانبها، وكشف جزء من مكوناتها 

السردية  وما تزخر به من جمالية وعمق 
إبداعي وداللي.

الذي  التفاوت  البارزة  التيمات«   « من 
الشخوص،  بني  سافرة  فروقات   كرس 
وتوالي  الوقائع   سيرورة  مع  تعمقت 
عبد اهلل بودحان أصبح مدير   ( األحداث: 
مشاريع يمتلك مكتبه الخاص. يسافر كل 
ومرة  للسياحة  مرة  جديد  بلد  إلى  مرة 
صديق  بودحان  اهلل  فعبد   ،63  ) للعمل 
لطف اهلل استفاد من وضع والده املادي، 
وارتقى بمستواه االجتماعي ملرتبة أفضل 
على  ساعده  بفرنسا  تكوين  من  تلقاه  ملا 
تسيير مشاريعه االستثمارية، عكس لطف 
اهلل املنتمي لوسط فقير لم تسعفه  شهادته 
الجامعية للحصول على وظيفة مما زج به 
تختلف   ( واليأس:  اإلحباط  من  دوامة  في 
الشخصيات مثلما تختلف املسارات املقدرة 
لها . لطف اهلل مازال يناضل من أجل وظيفة 
عقدا  فيه  راكم  قدرا  يصارع  اهلل  عبد   ...
تفاوت   ،  78 وقيمته(  مراده  فيه  وخالف 
كانت له العديد من التجليات والتمظهرات 
الغربية  للموسيقى  اهلل  لطف  عشق  مثل 
التي  النفوس  حياة  معشوقته  خالف 
محبة  كانت   ( الشرقية:  املوسيقى  تهوى 
وأنه  حضرته،  في  الشرقية  للموسيقى 
وما   ،  100 الغربية(  للموسيقى  مياال  كان 
تحول  منحى  يأخذ  أن  التفاوت  هذا  يفتأ 
مع توالي األحداث، وما نجم عنه من تغير 
الذي بدت  )عبد اهلل  في املواقف واملآالت: 
خارج  عيش  ونمط  استهالك  ثقافة  عليه 
تمادى  بل   ،131  ) العائلة  مألوف  عن  
العائلة  أعراف  على  بتمرده  تجاوزاته  في 
في  شخصية  قناعة  مؤسسا  والعشيرة 
اختيار شريكة حياته، متى قرر ذلك، خارج 
في  كتقليد أصيل ومتجذر  العشيرة  نطاق 
انغمس  قد  كان  وإن   ، األسرية  منظومتهم 
في مغامرات جنسية متعددة حادت به عن 
التحول  نفس  الزواج.  االنصياع ملؤسسة  
ارتفع  التي  النفوس  حياة  لدى  نلمسه 
منسوب طموحها، وسما سقف غاياتها في 
النافذ،  األعمال  رجل  بدوي  بعمر  عالقتها 
بالغموض  موسومة  به  عالقتها  ظلت  وإن 
طفرة  حققت  أنها  إال  العاطفي،  شقها  في 
فاق   اجتماعيا   وضعا  بوأتها   نوعية 
النفوس  )حياة  وأمانيها:  أحالمها  حجم  
ألعمال  املباشرة  املديرة  أصبحت  التي 
»تيمة«  وتشكل   .179 بدوي(  عمر  السيد 
ملا  الرواية  في  أساسيا  موضوعا  الدين 
يتضمنه من نزعات قيمية وروحية تتوزع 
لهم  تبقى  الذي  :)وما  شعائري  ماهو  بني 
من بعد أداء صالة الفجر وقراءة ما تيسر 
من القرآن الكريم؟( 27 ، وما هو روحاني 
وعيه  إلى  ربه  مناجاة  ترجعه   (  : جواني 
بقوة  مشبع  خلقي  وازع   .58 وواقعيته( 
يحصن  وتعليماته  الدين  بمبادئ  اإليمان 

صاحبه من غواية الجشع ، وإغراءاته  كما 
لم  الذي  بودحان  علي  الساعاتي  حال  هو 
ينسق لتشجيع سماسرة العقار من خيانة 
بضوابطه  الدين  لنداء  استجابة  األمانة 
من  وعيه  يخل  )لم   : واألخالقية  الروحية 
الصالة  ألوقات  املالزم  وهم  ديني،  توجيه 
ولدروس املسجد وخطبة الجمعة(56 ، مما 
لم يتزعزع معه  ثباته أمام سلطة اإلغراءات  
وغواياتها : ) كل املاليني التي عرضت علي 
وخيانة  للتزوير  دعوة  أو  رشوة  أو  إغراء 
أتنازل  جعلي  في  تنجح   لم  كلها  األمانة، 
58،فالتربية  وعهدي(  وأمانتي  مبدئي  عن 
سوس  بمنطقة  عليها  نشأ  التي  الدينية 
سلوكه  وقومت   ، األخالقي  حسه  قوت 
به   حدا  مما  املوبقات  مزالق  عن  به  نائية 
بعد انتهاء عملية البحث في االعتداء الذي 
اتخاذ  إلى  بدكانه،  بدوي  عمر  له  تعرض 
قناعاته  مع  تماشيا  بعمرة  القيام  قرار 
)بعد توقف البحث في  الدينية الراسخة : 
بودحان،  علي  السيد  اختار  القضية،  هذه 
بعد حادث الدكان واملبرد الدموي الذي كاد 
يودي بحياة عمر بدوي، أن يذهب في رحلة  
 .161 وزوجته(  هو  املقدسة   الديار  إلى 
فإلى جانب موضوع الدين، تتضمن الرواية 
 ، السردي  املنت  تغني  تيمة«   « كـ  التاريخ 

)وإذا كانت  وتوسع آفاقه ، وتنوع مواده: 
القرن  منذ  مشهورا  الرباط  حصنا  مدينة 
املوحدين(  امليالدي من طرف  الثاني عشر 
ألحداث  توثق  تاريخية  حقائق   ،  13
الرواية   لوقائع  مسرحا  كانت  حاضرة 
 : والعمرانية  الحضارية  بمعاملها  ارتباطا 
قبالة  املحيط   أسفل  املوجود  البرج  )ذلك 
األول  الحسن  عهد  في  بني  والذي  البحر 
دون   ،14 عشر(  التاسع  القرن  نهاية 
حضارية  كمعلمة  حسان  صومعة  إغفال 
عالمة  وشموخها  أثالتها  تشكل  باذخة 
وأصيل:  راسخ  حضاري  إلشعاع  مضيئة 
فمنذ   حسان.  صومعة  ملعلمة  يخلد  )الذي 
 .137  ) ببنائها  القرار  أعطي  1196حيث 
الطول  إلى  ميل  من  الرواية  ما طبع  ورغم 
السردي،  النفس  مستوى  على  والرحابة 
تشعباتها  في  والوقائع  األحداث  وزخم 
وامتداداتها وتعدد شخوصها وفضاءاتها،  
هيمنة  من  من سمات حدت  تخل  لم  فإنها 
كشف  إلى  السارد  بلجوء  السرد  خطية 
الشخوص  طبيعة  في  خفية  جوانب 
مثل  الحكي  وقائع  سيرورة   عن  كانزياح 
مشاغله  كثرة  رغم  للفن  بدوي  عمر  عشق 
العملية، والتزاماته االستثمارية: )هو الذي 
القليلة  املناسبات  بعض  في  الشعر  أحب 

فيما مضى، وأحب الرسم في أخرى، وأحب 
دائما(  النادرة  والتحف  الكبيرة  الساعات 
8، أو شخص طباخ الجنرال صالح  بنحدو 
الحاصل على اإلجازة في اللغة اإلنجليزية 
على  حصلت   . جامعية  كانت  بدايتي   (  :
 ) وآدابها  اإلنجليزية  اللغة  في  اإلجازة 
للجنرال  طباخ  إلى  تحوله  197،ورغم  
وعنصر من شبكة املخابرات  لم  يتخلص 
)بالتقدير   : وهوسه  األدب   غواية  من 
السيد  من  سمعه  الذي  للكالم  واالعتبار 
صالح، وامللقب بطباخ الجنرال. ربما األول 
منذ لقائهم الثالثي أخذ يشعر بأنه يجالس 
 ،20 واملرهف(  واملبدع  واملثقف  اإلنسان 
حياة  مع  اهلل  لطف  خطاب  يخترق  ما  أو 
في  حاملة  رومانسية  نفحات  من  النفوس 
 (  : وصبابة  عشقا  املترع  العاطفي  بوحه 
أنا حالم بالنظر في عينيك، أسافر داخلهما 
الذي  املحيط  هذا  فوق  كزورق  فيحمالني 
وشفراتك،  جفنيك  برمش  أجدف  يقابلنا. 
أقاوم تصاعد أمواج  تنفسك وآهاتك . أال 
يكفيني هذا ألن أكون أكبر الحاملني؟( 21ــ 
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عناصر  ألهم  الرواية   استيفاء  ورغم   
»مونولوغ«  و   ، حوار  من  السردي  العمل 
، واسترجاع  واستباق...يبقى للحدث، في 

هيمنة  الشخوص  مع  وتصالبه،  تقاطعه 
الفتة داخل نسيجها، بحيث أن أول مشهد 
واملتمثل  الرواية   مستهل  في  يطالعنا 
دكان  داخل  بدوي  عمر  قتل  محاولة  في 
من  به  أحاط  وما  الساعاتي  بودحان  علي 
طرح  في  ساهمت  وتأويالت  مالبسات 
استقطابه  في  املحورية   بسلطته  الحدث 
الحكي،  مكونات  باقي  مع  وتفاعله 
معها  بات  خارجية  وقائع  على  وانفتاحه 
 « مع  تعالقه   في  وامتدادا   تشعبا  أكثر 
وعالقات  مالية  بسلطات  أجنبية  مافيات« 
بخيوطها،  اإلمساك  يصعب  أخطبوطية  
املتداخلة  عالقاتها  شبكة  شفرة  وفك 
وتشعبا  اتساعا  يزداد  حدث  واملتشابكة، 
مع أشخاص أجانب يمتلكون سلطة النفوذ 
أوساط  ينحدر جلهم من  واملال، ومغاربة  
اجتماعية دنيا باستثناء ماريا التي تنتمي 
لطبقة متوسطة )والدها مدير شركة  وأمها 
أوضاعهم  لتغيير  سعوا  صيدالنية(، 
قيمي  نفق  في  بهم  زجت  مسلكيات  عبر 
مخابرات،  شبكة  داخل  مهام  بشغل  مترد 
بني   وطموحاتهم  نزعاتهم  اختلفت  وإن 
)حياة  االجتماعية  الظروف  تحسني 
وإلى  بدوي،  عمر  اهلل،  لطف  النفوس، 
يشوبه  ومسعى   ، الطباخ(  صالح  ما  حد 
بحس  املشروط    وااللتباس  الغموض 
التي  ماريا   ( فضفاض  وذهني  وجداني 
علي  ويبقى  فاشلة(.  زواج  بتجربة  مرت 
ظلت  التي  الوحيدة  الشخصية  بودحان 
ثابتة على موقفها متمسكة بالوازع الديني 

عكس  واألخالقية  السلوكية  ثوابته  في 
الباحث عن  باقي الشخصيات كلطف اهلل 
مما  كريما  عيشا  له  يضمن  عمل  من  دخل 
ورطه في إحياء عالقته  مع حياة النفوس 
به  مر  ملا  في  ملساندتها  ماديا  أغرته  التي 
من ظروف شائكة ومعقدة  لينخرط بعدها 
مخابرات،  شبكة  في  ماريا  من  بإيعاز 
تجربته  بني  املتذبذب  العاطفي  ومساره 
من  وسمها  وما  النفوس  حياة  مع  األولى 
نكوص وجفاء، والتي عاد للتفكير عاطفيا 
في تجديدها، وتجربته مع ماريا التي، رغم 
فيضها الوجداني، خبا إشعاعها، وخمدت 

جذوة توهجها.
خضم  في  الساعة،  موضوع  شكل  وقد 
األبرز  التيمة«  وقائع متشعبة ومتباينة، » 
علي  الساعاتي  بشخصية  تعالقها  في 
بودحان ولطف اهلل الطفل الذي دأب على 
بشغف  تركيبها  وإعادة  مكوناتها  تفكيك 
الذي  بدوي  وعمر  جارف  وعشق  عارم، 
عشقا  فيه  وأحيت  وعقله،  حسه  خاتلت 
ثاويا في ذاكرته ووجدانه  كجزء من تحف 
نادرة تستأثر باهتماماته إلى جانب الشعر 

والرسم .
الفني،  ببنائها   « الساعاتي   « رواية 
العمق  على  القائمة  السردية  وتركيبتها 
مقاربات  تستدعي  والتشعب  والغنى 
اإلبداعية،  خفاياها  الستجالء  متعددة 
والجمالية  الداللية  بمقوماتها   واإلحاطة 
ونأمل  أن تكون هذه القراءة املتواضعة قد 

حققت بعض ذلك.  
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حدود الن�ص الأدبي 

احلدث وت�شعباته يف رواية 
»ال�شاعاتي« حل�شن اإمامي

ال تكتب عن 
شخصيتك، إال إذا 

كانت هذه التجربة 
التي تخصك متعلقًة 

بدهاليز محيطك 
ومسارِبِه، وتجد صدى 

في قرائه!
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» ْوخمّبي حتت ْل�ساين ِريَحة املُوْت«  
ِريَحة  ْلساني  تحت  ْومخّبي   
في  الَخامس  الّديوان  هو  املُوْت«، 
الذي  القادري  مراد  الشاعر  مسار 
القصيدة  حومة  في  اسُمه  تكّرس 
الزجلية املغربية الحديثة، التي سبق 
أْن رافع عنها وعن ِشعريِتها من ِخالل 
استضافتها  دكتوراه  أطروحة  أول 

الجامعة املغربية عن شعر الزجل.
على  يمتـّد  الذي  الديوان،  يتكّون 
عشرة  خمس  من  صفحة،  سبعني 
قصيدة، تعكُس جميُعها أجواَء الغياب 
والهشاشة والضعف اإلنساني، وكذا 
خالل  هيمنت  التي  املوت  فجيعة 
اليومية،  الحياة  الفترة األخيرة على 
أخرى،  جهٍة  من  تعكُس،  هي  فيما 
نبرًة وجودية ُتبعُد القصيدة الزجلية 
نفًسا  وتمنُحها  الّشفوي  طابِعها  عن 
هذا  يجعُل  ما  وهو  حداثيا،  كتابيا 
الشعري  للمسار  امتداًدا  الديوان 
الذي دّشنه الشاعر مند ديوانه األول 

ديوانه  إلى  وصوال  »حروف الكف«، 
مساٌر  »طرامواي«.  األخير  قبل  ما 
االنتماء  الشاعر، على  حرص، خالله 
ألفق الّشعر ووْعده، والنأي بقصيدته 
القول  سجنت  التي  املناخات  عن 
املغربية  بالعامّية  املكتوب  الشعري 
في أغالل الشفوية املنبرية، و َرَهـنتُه 

للّذاكرة واالرِتجال.
قصائد  ِخالف  على 
املوُشومة  الديوان، 
الِغياب  برائحة 
قصيدة  تأتي  واملوت، 
لتنتصر  الِغالف 
الذي  للمْحِو  للكتابة، 
عالٍم  مولد  عنه  ينتُج 

جديد: 
الَكـْلَمة ْعَلى  ْج  َعوَّ

َمْعـَناَها،
َشْدَها 

ْمْن َراْس ِخيْطَها

َمْعـَنى ْعَلى  ْنَحـْت 
ِحيْطَها

ْيُكوْن ْجِديْد،
اْمَسْح  ْو        

َتاِريْخَها
      اْلَجاْي ْمْن ْبِعـيْد.

أّن  املعلوم  ومن 

بني  يزاوُج  القادري  مراد  الشاعر 
الكتابة الشعرية والبحث النقدي، وقد 
صدر له، في هذا اإلطار، سنة 2012 
»جمالية الكتابة في القصيدة  كتاب: 
املمارسة  الحديثة،  املغربية  الزجلية 
ملسّيح«.  أحمد  الشاعر  عند  النصية 
إلى  بالترجمة  دواوينه  حِظيت  قد  و 
املستعرب  يد  على  اإلسبانية  اللغة 
موسكوسو  فرانسيسكو  اإلسباني 
غارسيا، وُترجم ديوانه   »طرامواي« 
إلى اللغة الفرنسية على يد الشاعر 
واملترجم املغربي منير السرحاني، 
كما ترجمت أشعاره إلى عدد من 
كالفرنسية،  األجنبية  اللغات 
اإليطالية  اإلنجليزية، 
بعض  وتوجد  والروسية، 
بعض  في  منشورة  قصائده 
الخاصة  األنطولوجيات 

بالشعر املغربي.

أحمد سيجلماسي

صدرت  الشرق  أفريقيا  دار  عن 
دراسة   )2019/2020( مؤخرا 
تحت عنوان »فلسفة تأويل الوجود 
في  ريكور«،  بول  عند  اإلنساني 
ثالثة أجزاء هي تباعا: »في تأصيل 
العقل التأويلي« )240 صفحة- 80 
الهشاشة  و«أنطلوجيا  درهما( 
)208 صفحة-  والقدرة اإلنسانية« 
70 درهما( و«السياسي وإشكاليات 
 304( والعنف«  والسلطة  الدولة 

صفحة- 90 درهما(.
وقد شملت هذه الدراسة مختلف 
املفكر  هذا  اهتمامات  جوانب 
فكره  شكل  الذي  املتميز  الفرنسي 
نقطة تالقي وتالقح ثالثة مسارات 
املعاصر  الفلسفي  الفكر  في  كبرى 
الفرنسي  الفكر  مسار  وهي: 
ومسار الفكر األملاني ومسار الفكر 

سمة  وتلك  األنجلوساكسوني؛ 
قلما نجدها لدى مفكري 

ة  ر لقا ا

األروبية. 
مع  و

يعلن  أنه 
حة  ا صر
ه  ء نتما ا

املدرسة  إلى 
لفلسفية  ا

الفينومينولوجية 
 ) تية ا هر لظا ا (

املنحدرة من إدموند 
في  أنه  إال  هوسرل، 
حركة  يمثل  الواقع، 

استوعبت  للفكر 
األملاني  الفكر  سيرورة 
وتحوالته، بكل ما تحمله 

وتعقيدات  إشكاليات  من 
كانط  من  وتعميقات، 
وغادامير  هايدجر  إلى 

آرندت،  وحنا  وهابرماس 
مرورا بهيجل ونيتشه وشاليرماخر 
أدرك  لقد  وياسبرز.  وفيبر  ودلتي 
طريقة  تطور  أن  جيدا  ريكور 
تتطلب  الفينومينولوجية،  التفكير 
التأويلي  الفكر  تأصيل  إعادة 
من  املنحدر  )الهرمينوتيقي( 

شاليرماخر ودلتي. 
التراث  شكل  أخرى،  جهة  من 
رافدا  األنجلوساكسوني  الفلسفي 
مهما من روافد فكر ريكور، ال سيما 
الكالم  أفعال  ونظرية  اللغة  فلسفة 
التاريخ  في  الفلسفية  واملباحث 
وأنثربولوجيا  والبالغة،  واألدب 
والتواصل.  االجتماعية  الحياة 
التوسع  من  التراث  هذا  مكنه  وقد 
في العديد من القضايا ذات الصلة 
والتخييل  والحكاية  بالسرد 
واالستعارة، مما سمح له بالتفاعل 
دراسة  في  البنيوية  التوجهات  مع 
اللغة والخطاب واألشكال السردية، 
للعقل  املفتاحي  الدور  تأكيد  بغاية 
معالجة  في  وأهميته  التأويلي 
والتخييل  والرمز  اللغة  قضايا 

والتراث الثقافي. 
الفلسفي  التراث  شكل  وأخيرا، 
الفرنسي املنحدر من ديكارت حتى 
ثالثا  رافدا  فايل،  وإريك  برغسون 
لفكر ريكور، خصوصا في ما يتعلق 
واألخالقية  السياسية  باألبعاد 
من  وانطالقا  البشري.  للوجود 
بذاتها،  ووعيها  الذات  إشكالية 
وفلسفات  ديكارت  عالجها  التي 
سيقوم  عام،  بوجه  الذاتي  التأويل 
في  املفهوم  هذا  تأصيل  بإعادة 
جميع أبعاده، املعرفية والتاريخية 

واألخالقية والسياسية. 
املرتكز  إذًا،  املحطات  هذه  تشكل 
في  املؤلفان  عليه  اعتمد  الذي 
إلى  املقسمة  املوسعة  دراستهما 

ثالثة أجزاء عناوينها هي كاآلتي: 
 ( التأويلي  العقل  تأصيل  في   -

ج.1(؛
والقدرة  الهشاشة  أنطلوجيا   -

نية  نسا إل )ج.2(؛ ا
 -

سي  لسيا ا
وإشكاليات الدولة والسلطة 

والعنف)ج.3(.  
وسنعرض بإيجاز شديد ألهم ما 
ورد في هذا العمل املتميز، كي نفتح 
ريكور  بفكر  املهتم  القارئ  شهية 
واملعاصرة  الحديثة  وبالفلسفة 

عموما. 
استعرض  األول،  الجزء  ففي 
بدًء  ريكور،  فكر  تحوالت  الكاتبان 
بتأصيل مفهوم الرمزية كأساس من 
ومساراته،  التأويلي  العقل  أسس 
اللغوية  التجربة  بكونية  وانتهاًء 
وما ولدته من نقاشات بني املباحث 
تفسير  ونظريات  الفيلولوجية 
والدراسات  املقدسة  النصوص 
اختارت  التي  الفينومينولوجية 
إحياء املعنى وتأسيسه. وقد سعى 
إلى  املعالجة  هذه  من خالل  ريكور 
داخل  الهرمينوتيقا  تأصيل  إعادة 
تشكيلة املباحث املعرفية املعاصرة 
األنثربولوجيا،  اللسانية،  )العلوم 
التحليل  السياسية،  الفلسفة 

النفسي الخ...(. 
التركيز  تم  الثاني،  الجزء  وفي 
املؤولة  الذات  قضايا  على 

هناك  أن  منطلق  من  والتاريخية، 
ألنساق  أساسية  كينونة  دائما 
الكالم والحكي والتخاطب والتبادل 
باملفهوم  الذات  هي  األفراد،  بني 
باملعنى  والشخص  الفلسفي 
اإلتيقي واملواطن باملعنى السياسي 
وقد  التاريخي.  باملعنى  والفاعل 
عند  باألساس  الباحثان  توقف 
ريكور  خصصه  الذي  التحليل 
 – البني  وللعالقات  الذات  لهشاشة 
العيش  املتبادل،  )االعتراف  ذاتية 
الجميل  الصفح  الذاكرة،  املشترك، 

الخ..(. 
التحليل  نواة  فإن  وباختصار، 
الجهد  في  تمثلت  الجزء،  هذا  في 
قدراتها  بحسب  الذات  تبذله  الذي 
وإمكانياتها، من أجل تكريس ثقافة 

االختالف واالعتراف. 
هذه  من  الثالث  الجزء  أما 
البعد  فيه  عولج  فقد  الدراسة، 
الذات،  لوجود  واإلتيقي  السياسي 

عن  السياسي  الحقل  وانزياحات 
خالل  من  اإلتيقية،  الحياة  مقاصد 
الحضارة  وهيمنة  العنف  ظواهر 
الحساب وسيادة  ومجتمع  التقنية 
لإليديولوجيا  السلبية  املظاهر 
إضفاء  الواقع،  وتشويه  )تزييف 
السلطة  أنظمة  على  املشروعية 
املؤلفان  سيتوقف  هكذا،  الخ...(. 
قبيل:  من  أساسية  مفاهيم  عند 
والعدالة  والحرب  والعنف  الدولة 
واليوتوبيا،  واإليديولوجيا  والحق 
السياسي  مفهوم  عند  وأيضا 
املؤولة  الذات  بتشكيل  وعالقته 
خصوصا  الدولة،  داخل  وموقعها 
والتقويض  النقد  موجات  بعد 
والنزعة  واآلخر  الذات  ملفاهيم 
اإلنسانية، التي تنامت غداة الحرب 
استهدفت  والتي  الثانية  العاملية 
والسياسية  األخالقية  األسس 

ملفهوم اإلنسان. 
الثالثة  األجزاء  تجيب  إجماال، 
تباعا على األسئلة املحورية التالية: 
- ما التأويل؟ وما إمكانية وجود 

الذات املؤولة والتاريخية؟ 
أن  التأويلي  للعقل  يمكن  كيف   -
يقود تفكيرا بناًء في الحياة اإلتيقية 

)السياسية  أبعادها  بمختلف 
واالقتصادية والثقافية(؟ 

تحويل  يمكن  كيف   -
للتأويل،  املعرفية  االستراتيجية 
إلى  الحديثة،  األزمنة  بلورتها  كما 
سياسة للمعرفة وإلى تأويل متجدد 

لسياسة الشؤون البشرية؟ 
هكذا، انتظمت هذه الدراسة حول 
جميع  أن  مفادها  مركزية  أطروحة 
التأويل  حول  ريكور  بول  أبحاث 
والحكاية والتخييل والفعل، لم تكن 
منهجي  طابع  ذات  مقاربة  مجرد 
ومعرفي خالص، بل هي باألساس، 
مندرجة ضمن استراتيجية معرفية 
تتجاوز  التأويلي،  للعقل  شاملة 
لتشمل  واألداتي،  التقني  العقل 
املتعلقة  املؤسساتية  السياسات 
في  والبحث  والتكوين  باملعرفة 

عالقتها بالحياة اإلتيقية عامة. 
الدراسة  هذه  تميز  يبرز  وهنا 

لكونها  وِجّدتها، 

بالقضايا  االهتمام  تجاوزت 
والفهم  للتأويل  اإلبستيمولوجية 
لتشمل  وامتدت  والتفسير، 
وتفاعل  واالعتراف  العدالة  قضايا 
االقتصادية  والسياسات  الثقافات 
حيث  العمومية؛  واألخالقيات 
تضمنت ما دعاه املؤلفان باملداخل 
والضرورية  األساسية  الثالثة 
مدخل  وهي:  ريكور  فكر  ملعالجة 
ومدخل  الرمزي  اللغوي  الفعل 
اإلمكان األنطولوجي للذات ومدخل 

الوجود السياسي. 
إلى  األخير،  في  اإلشارة  بقيت 
إغناؤها  تم  الثالثية  هذه  أن 
عن  عبارة  هي  جزأين،  من  بعمل 
بول  نصوص  من  ملجموعة  ترجمة 
ريكور، صدرت عن نفس دار النشر 
مؤخرا، وسنعمل  )أفريقيا الشرق( 
على تقديم ورقة أخرى عنها قريبا. 
املؤلفني  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الخمسينيات  في  فاس  مواليد  من 
الحق  فعبد  املاضي،  القرن  من 
في  الدكتوراه  على  منصف حاصل 
الفلسفة من جامعة محمد الخامس 
تدريسا  الفلسفة  مارس   بالرباط، 
قبل  الثانوي،  بالتعليم  وتفتيشا 

العالي  للتعليم  أستاذا  يصبح  أن 
بمكناس.  إسماعيل  بجامعة موالي 
وهو حاليا رئيس شعبة الدراسات 
للتربية  األعلى  باملجلس  والبحث 
والتكوين والبحث العلمي بالرباط. 
من مؤلفاته السابقة نذكر العناوين 
الخبير  وسلطة  »األنوار  التالية: 
نظرية  في  دراسة  البيداغوجي: 
إيمانويل  عند  والتربية  الثقافة 
»األخالق   ،)2011( كانط« 
مواجهة  في  كانط  والسياسة: 
األخالقية  الشرعية  بني  الحداثة 
 ،)2010( السياسية«  والشرعية 
الفلسفي:  التفكير  »كانط ورهانات 
من نقد الفلسفة إلى فلسفة النقد« 
البيداغوجيا  »رهانات   ،)2007(
املعاصرة: دراسة في قضايا التعلم 
 ،)2007( املدرسية«  والثقافة 
الحب،  الصوفية:  التجربة  »أبعاد 
 ،)2006( الحكاية«  اإلنصات، 
الصوفية:  والتجربة  »الكتابة 
نموذج محيي الدين بن عربي« 

...)1988(

الدين  عز  أما 
فهو  الخطابي 
على  حاصل 

ه  ا ر كتو لد اإلثنولوجيا ا في 
وقد  بفرنسا،  نيس  جامعة  من 
بالتعليم  الفلسفة  تدريس  مارس 
أستاذا  يصبح  أن  قبل  الثانوي 
لألساتذة  العليا  باملدرسة  باحثا 
له  الفلسفة(.  )شعبة  بمكناس 
من  املترجمة  الكتب  من  العديد 
الفلسفة  في  العربية  إلى  الفرنسية 
»جاك  قبيل  من  اإلنسانية  والعلوم 
 )2014( الجاهل«  املعلم  رانسيير، 
الفلسفة  بالن:  سيبرتان-  و«غيوم 
السياسية في القرنني التاسع عشر 
والعشرين« )2011( و«جاك دريدا، 
عن الحق في الفلسفة« )2010(...، 
في  ألفها  التي  الكتب  بني  ومن 
العناوين  نذكر  األخيرين  العقدين 
بني  السياسية  »الفلسفة  التالية: 
 ،)2016( واملمارسة«  التنظير 
 ،)2015( السينما«  في  »تأمالت 
ورهاناتها«  الحداثة  »أسئلة 
الكريم  عبد  »محمد   ،)2009(
الخطابي القائد الوطني« )2003(، 
والحداثة  التقليد  »سوسيولوجيا 

باملجتمع املغربي« )2001(...

للنشر  ماركيز  دار  أصدرت 
والتوزيع العراقية، كتابا جديدا 
تحت  بوخليط،  سعيد  للباحث 
ورسائل  كامو  عنوان »ألبير 
إلى ماريا كازارس«، تضمن بني 
الرسائل  ألولى  ترجمة  دفتيه  
كامو  تبادلها  التي  الغرامية 
والفنانة املسرحية والسينمائية 
فقط   شملت  كازارس،  ماريا 
سنوات)-1948  غراميات 

.)1944
عالقة حب مميزة جدا،عاطفيا 
تكشف  مثلما  وفكريا،  وجسديا 
الرسائل  مضامني  ذلك  عن 
الشخصية  االعترافات  وكذا 
عبر  سواء  كازارس،  ملاريا 
خالل  من  أو  الذاتية  سيرتها 
اإلعالمية،  همساتها  بعض 
قاربت  زمنية  لحقبة  امتدت  
من  سنة؛ابتداء  عشرة  خمس 
موعد   ،1944 يونيو   6 تاريخ 
أول لقاء جمع بني كامو وماريا 
باريس،بدعوة  في  كازارس 
ميشيل  املشترك  صديقهما  من 
ثقافي  نشاط  بمناسبة  ليريس، 
فنية  قطعة  في  قراءة  محوره 
دجنبر   يوم30  لغاية  لبيكاسو، 
إلى  كامو  بعث  1959،حينما 
تحدد  رسالة  ماريا،  حبيبته 
يتحقق  لن  لقاء  القادم.  املوعد 
نتيجة  الشديد،  لألسف  قط، 
املفاجئ  التراجيدي  الرحيل 
السيارة  حادث  بعد  لكامو؛ 

املفجع يوم 4 يناير1960 . 
إرهاصات  تبلورت  إذن، 
املسار  لهذا  األولى  اللحظة 
ألبير  بني  اللقاء  بعد  العاشق، 
عند  كازارس  وماريا  كامو 
مارس    19 يوم  ليريس  ميشيل 
في  قرائي  عرض  خالل   1944
لبابلو  السيريالية  املسرحية 
ب«رغبة  املعنونة  بيكاسو 
حينئذ  الذيل«،  من  ممسوكة 
اقترح كامو على املمثلة الشابة 
معهد  في  السابقة  والتلميذة 
مع  املتعاقدة  الدرامي،  الفن 
دور  أداء  ماثورينس،  مسرح 
مسرحيته  في  مارتا  شخصية 
»سوء تفاهم’’. بدأت التدريبات 
في  املسرحي،  العرض  على 
غضون ذلك أغرم كامو بالفنانة 
ليلة  االسبانية،  األصول  ذات 
نهاية  وبعد   ،1944 يوليوز   6
عند  أقيمت  أمسية  مراسيم 
أصبح  دوالن،  شارل  املخرج 
كامو وكازارس عاشقني بامتياز.
حوار عاطفي استثنائي قارب 
ثمانمائة وخمسا  األصلي  متنه 
وستني رسالة، عرضها عمل أثار 
ألف  امتداد  على  مدهشا  صدى 
وثالثمائة صفحة.شكَّل في نهاية 
الهجني  املجموع  هذا  املطاف، 
املتأرجح بني الرسالة التقليدية، 
واملذكرات الشخصية، وحكايات 
املمجد  الحماس  ثم  األسفار 
للرغبة، رواية مرتكزة على عالقة 
إيروسية قوية، لم نكن ننتظرها 
فاتن  شخص   كامو.  من  أصال 
ذات  في  متحفظ  لكنه  وجذاب، 
نحو  ماينزع  وقليال  الوقت، 
الشخصية،  أسراره  عن  البوح 
على  تنطبق  الحقيقة  نفس 
وقد  وبامتياز،  بل  كازارس 
ممثلة  كونها  شهرة  الحقتها 

صاحبة مزاج حاد ومتقلب.

  »األبري كامو ور�سائل اإلى 
ماريا كازار�س« ل�سعيد بوخليط
   حوار عاطفي استثنائي عبر  865 رسالة

من�سف واخلطابي يف قراءة جديدة
 لفل�سفة بول ريكور

 مراد القادري يستل  الحياة من بين  خيوط العنكبوت

اصدارات
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نمر سعدي )فلسطين(

حلُم الحياة 

أعوُد  حلما..  يشبُه  ما  أو  حلم..  الحياُة 
إلى  الثمانينيات،  أواخر  إلى  بذاكرتي 
التي  الخضراء  واملرتفعات  األولى  الجبال 
نت  ولوَّ والطبيعة،  باألشياء  وعيي  شكَّلت 
خيالي بأقواس قزح وبالضباب املستنير، ما 
لساني،  تحت  األمكنة  تلك  نباتات  زال طعم 
للظالِم رائحٌة تشبه رائحة خبز العيد.. أعوُد 
لفتنة املكان األَّول.. معافى من مرض الِشعر 
.. وعشٌب  ولو لبضعة شهور.. في القلِب حبٌّ
الثلج..  فراشات  مثل  ر  يتكوَّ وندى  يحلُم.. 
دلو  ترفع  كامرأة  املنحنية  الغيمِة  وراء 
املاء من بئِر الزمن شمٌس حائرة في أواخر 
الخريِف.. يا لها من صديقٍة ال تخون، ال ظالَل 
ال  الطبيعِة..  ذاكرِة  في  النسيان  يمحوها 
أفاعي تزغرُد في أساطير هذا املكان على حد 
ما قال املدهش حسني البرغوثي.. في الباِل 
ار وأغنيٌة وفي القلِب سماواٌت  خريطٌة من نوَّ

من زهر اللوز املشتعل بنار بيضاء.. صبيَّا 
بضالِل  خا  مضمَّ كنت..  بقليٍل  العاشرِة  بعد 
من  يكفي  ما  لديَّ  وكان  املراهق..  عشق 
بريَّة  إلى  األناشيد  نشيد  ليأخذني  الوقت 
األشياء  كاَن جمال  املرئيَّات..  الحنني وجنَّة 
املغسول  الزمن  ذلك  في  حاجته  عن  فائضًا 
باألحالِم الضالَِّة الراكضِة وراء معلَّقة امرئ 
ونثر  ي  الحسِّ الجاهليِّني  وغزِل  القيِس 
الحنني  بريَّة  في  ورومانسيتهم،  املهجريِّني 
وخطوُت  الشعريَّة  أبياتي  ل  أوَّ قلُت  تلك 
خطوتي األولى على طريق محفوفة بالكناية 
واملجازات وحوريات املعاني وظالل الكالم، 
أحنُّ لعبير الزعرور ولكالب الصيِد الراقصة 
لناياِت  أحنُّ  الصغيرِة..  الودياِن  سيوِل  في 
املنبعثة من فجوة  العذبِة  الرعاِة.. أللحانها 
متخيَّلة في سهر أنثوي األبعاد.. أحنُّ للُحبِّ 
ل تحديدًا.. ألطيافه  ل.. لروائح الحبِّ األوَّ األوَّ
نة.. لسهامه الخفيَّة.. لغيومِه السابحِة  امللوَّ
في سفوِح القلِب.. لوهجِه الشفَّاف في املساِء 
وهو ينسلُّ من قصيدٍة عابرٍة لشاعٍر منسيٍّ 
أحنُّ  وليلة،  ليلٍة  ألف  في  مطويٍَّة  نشوة  أو 
بقامات  الشبيهة  لألشجار  الرعاة..  لحياة 
تمتد  التي  وللدروب  الغجريَّات..  النساء 
ل القلب حتى آخر املحيطات.. ألعتاِب  من أوَّ
 ، الفضيِّ املطر  ومغاور  ومصاطبها  الجبال 
أحنُّ إلى كلِّ شيء ولكن الوقت ضيِّق كقبلٍة 

افتراضيٍة بني حبيبني.. ال يتسعُّ لقيلولٍة ما 
بنَي هديلني وال لركض محموم خلف حوريات 
بالقبل  الربوات  بافتراش  يعدَن  مجنَّحات 
الحرَّى.. ويذبن ويتالشني كلَّما حاوَل خيالك 

الوصوَل إلى ممالكهنَّ العالية
 

ما يشبه عالقة غامضة

الفلورسني دمي، أصبحُت  البارحة أضاء 
حبَّارا  أو  الفلوريسنت..  من  كبيرًا  قنديال 
الشاعر  يضيء  كما  الليل..  يضيء  مائيا 
حديقة الهواجس بالحبر. كلُّ الذين يضيئهم 
وا  الفلورسني ُيغمى عليهم ويتقيأون ما غصَّ
به من ذكريات مرَّة.. في املرةَّ األخيرة عندما 
الصيف  في  الغامض  السائل  هذا  أضاءني 
لم أتذكَّر جيِّدا أنه أغمَي عليَّ كما البارحة.. 
من  غابة  في  أمشي  نفسي  تخيلت  فجأة 
عصافير  خطى  متتبعا  الحور..  شجر 
بيت  درج  كثيرة..  أشياء  تذكرَُّت  مرحة.. 
في  عبرت  امرأة  خلخال  العشب..  يكسوه 
مبعثرة..  نايات  طبشورية..  سماء  حلمي.. 
املحكية..  الفلسطينية   باللهجة  دواوين 
طريقي الصباحي.. قميصي املدرسي األزرق 
كنُت  الطفولة..  أيام  منذ  شقراء  وصديقة 
لم  بقصائد  وأعدها  الزرقة  سيدَّة  يها  أسمِّ
الفلورسني  عالقة  ما  كثير..  وبمحار  أكتبها 

ال  دمي  غامضة..  عالقة  ربَّما  بالشقرة؟ 
املادة  الفلورسني.. ال يطيق طعم هذه  يحبُّ 
يتحملها..  ال  الوردية..  الصفراء  البرتقالية 
هل أرمي بكوابيس كافكا امللونة في البحر 

ُل على ساحلِه الصخري؟ وأنا أتجوَّ

كحل ناصع

أختارهنَّ بذوق عاشٍق، كلهنَّ يشبهَن إنانا 
بالحب  املرتبطة  القدامى  السومريني  إلهة 
والخصوبة،  والرغبة  والجنس  والجمال 
قصائد  أجسادهنَّ  مقاسات  على  ل  أفصِّ
لعناقيدهنَّ  تتسعُّ  ولكنها  ضيقة  رشيقة.. 
ليالي  في  يرقصن  كلهنَّ  ة..  الفجَّ الفضيَّة 
وقبل  مجازي..  رشفات  من  ويثملن  وحدتي 
الفجر بقليل ينسللَن كاألشباح الضوئية من 
ناياتهنَّ  أثر  أقتفي  أصابع رغبتي ويرحلَن، 
على  عطرهنَّ  ذراِت  أفرُك  الصخر..  على 
الذي  األكاليبتوس  ظالل شجر  في  العشب، 
ُر  تتخللَّه شمس الضحى الصيفيَّة، كلَّما أفكِّ
تلك  الفجرية  تبزُغ شمُس الضحى  بقصيدة 
ما،  أخضر  في سهل  األكاليبتوس  وراء  من 
يِه فردوسَي الضائع.. تراُب ذلك السهل  أسمِّ
نساء  بكحل  شبيه  الكرمل  لسفوح  املحاذي 
غريبات، كحل ناصع معجوٌن بحنَّاء طفولتي 

ل. وماء الُحبِّ األوَّ

محمد الشايب
  

أسير  أن  أفضل  الشارع،  في  مشيت 
الصمت  نوافذ  من  فأنظر  وحيدا،  فيه 
ألحانه،  يعزف  الفراغ  كان  األعماق.  إلى 
الغياب،  نغمات  على  ترقص  واألشجار 
حضوره.  تسجيل  يحاول  خجول  ومطر 
كنِت  وآفلة،  مشرقة  وحاضرة،  غائبة  كنِت 
واحات، وسهال خصبا  بال  قاحلة  صحراء 
أسير،  ظللُت  املياه.  تخترقه  مخضرا 
فاشتقُت، واشتقُت كما لم أشتق أبدا، وظلت 
نوافذ الصمت مشرعة، ونظراتي تسافر في 

األعماق.
ح باليد مودعا، ثم تبخر، كأسي   ماؤِك لوَّ

ظمآنة، منذ عقود كالجبال، لم تشرب. 
بعيدا  النظر  في  ومضيُت  أنظر،  ظللُت 
حتى ذهب بصري، وصرُت أعمى، جالسُت 
وحسني،  وبورخيس  وبشار  العالء  أبا 
واقتفيُت  والنثر،  الشعر  مناطق  في  وتهُت 
علي،  انقلبوا  لكنهم  العميان،  خطوات 
وإن  الذي  بهمي،  علموا  حني  وطردوني 
قصر، يبقى ذا شأن عظيم؛ رصاصة تصيب 
الهدف أسرع من أي كالم، قاف ثائرة على 

القاعدة، وصاد عصية عن كل صيد.
على  قادرا  أعد  ولم  ظالمي،  في  تهُت 

املسير، فهبَّ عطرِك، واتخذُته دليال، قادني 
والغابة  املدرسة  تجاوزت  املقبرة،  إلى 
ذات  تصطف  القبور  ودخلتها.  والديار، 
قبر  قصدُت  لكني  اليسار،  وذات  اليمني 
كدُت  أزره،  لم  عقود  منذ  مباشرة،  جدتي 
أنساه، لكن العطر قادني إليه. حييُت جدتي، 
وجلسُت. أنا اآلن أعمى، وهي كانت عمياء. 
البعيد،  الشتوي  الصباح  ذلك  جيدا  أذكر 
قسوة  واجتاحته  كثيف،  ضباب  لفه  الذي 
صماء، رمْت جدتي خارج الدفء، فترجتني 
أن أقودها، فهرعُت، وأمسكُت بيدها، وسرنا 
أمرا قاسيا سقط على  لكن  نشق الضباب، 
عنها،  تخليُت  مرغما  بيننا،  حال  رأسي، 
أحسسُت  الظالم.  في  مفقودة  وتركُتها 
بندم مضاعف أمام قبرها، لكنها خاطبتني 
والضباب،  العمى  رغم  ابني،  يا  عليَك  “ال 
جديد،  من  عدُت  قبرها،  أمام  وصلُت..”. 
طفال، غنْت لي، كما كانت تفعل سابقا، عن 
مقربة  على  خريره  يعزفه  ظل  الذي  النهر 
من بيتنا القديم، وعن اللقالق التي ترحل، 
وتعود، وعن الغابة والخرفان والذئاب، ثم 
الغولة واليتيمات  غمرتني بحكاياتها عن 
السبع، وعن الحسناء التي قهرت الفرسان، 
وضفافه...  النهر  ملكت  التي  عائشة  وعن 
وعادت  فصول،  اجتمعت  قبرها،  أمام 
جبال  تسلقت  وجوه،  وحضرت  أيام، 
األحزان  بروائح  واختنقُت  العالية،  اآلالم 
السابقة والالحقة، فنهضُت هاربا، خرجت 
أشجار  بني  ومضيت  مهروال،  املقبرة  من 
الزمتي:  وأردد  األبواب،  أطرق  السؤال، 

“أما آن لنا..؟!”.
قادني عطرك على صهوة الحلم، فولجُت 
والحظُت  الغياب،  ألوان  في  وتهُت  الحي، 
صبية  استوقفني  مني.  تهرب  العناوين 
كنُته،  طفل،  رائحة  استنشقُت  يلعبون، 

كف  إلي،  فانتبه  طويال،  توقفُت  بينهم، 
نحوي،  وسار  نحوه،  سرُت  اللعب،  عن 
يكون هذا  “من  الصبية  تعانقنا. سأله  ثم 
صرت  حني  أنا  “إنه  فأجاب  األعمى؟” 

كهال..” فقهقهوا، ثم تفرقوا..
األسئلة  من  بوابل  الطفل  أمطرني 
قلُت  األحالم،  دفتر  عن  سألني  الحارقة، 
قلُت  الجدة،  عن  سألني  “احترق..”، 
قلُت  الشجرة،  عن  سألني  “ماتت..”، 
لكني في لحظة ما،  “بيعْت..”. ظل يسأل، 
قادرا  أعد  لم  ألني  الجواب،  عن  توقفت 
وهوان  حيلتي،  قلة  الطفل  قرأ  ذلك.  على 
قدرتي، فتركني، وعاد إلى ألعابه، فواصلُت 
مسيري يقودني عطرِك، وتالزمني الالزمة 

املعلومة “أما آن لنا..؟!”.
 وصلُت إلى السوق، ليس لدي ما أبيع، 
ذلك  ومع  الشراء،  في  رغبة  لي  وليست 
ولجُت الجلبة، وسرُت أتوكأ عصا جنوني، 
وأتزود بزاد تيهي، وأحاول إطفاء عطشي 
واملشترين..  للباعة  بدوُت  سؤالي.  بماء 
ثم تحولُت  نقطة بيضاء في كتاب مملوء، 
أعمى  رجل  كبيرة؛  استفهام  عالمة  إلى 
يتجول في السوق دون أن يقوده أحد، ال 
يتسول،  ال هو  يبيع،  هو يشتري، وال هو 
كنت  أني  يعلموا  لم  يتصدق..،  هو  وال 
عطرِك،  ويقودني  هواِك،  صهوة  ممتطيا 
السوق،  في  بضاعتي،  أن  يعلموا  ولم 
مفقودة، وأن فاكهتي ال ُتباع، وال ُتشترى. 
ظللت تائها ال أبالي بالذاهبني والقادمني، 
تمسكت  والنازلني،  بالصاعدين  أهتم  وال 
أحدهم،  استوقفني  حتى  طويال  بصمتي 
وسألني، وقد بدت له حيرتي منقوشة على 
مساعدة،  إلى  حاجة  في  كنُت  إن  وجهي، 
فرجوُته أن يساعدني على الخروج، فمد لي 
يد العون، وغادرت مسرعا بعد أن خنقتني 

نيران السوق.
ومن  منها،  آه  املدرسة،  ولجُت  للتو، 
أربعني سنة،  منذ  إليها  أدخل  لم  حالها..! 
باكية،  حزينة  وجدُتها  دخلُتها،  وحني 
ميتة  الكتب  والخارج،  الداخل  من  وفارغة 
والغناء  مفقود،  واللعب  التراب،  يغطيها 
ضاق  الفراش.  طريحة  واألناشيد  ممنوع، 
في  كثافة  السحب  وازدادت  املقام،  بي 
مهمل  مقعد  إلى  عطرِك  قادني  صدري. 
وسط الساحة، نفضُت عنه غبار النسيان، 
ولعبة  صمتي،  سجني  ظللُت  وجلسُت، 
ثم  طيفِك،  الح  وفجأة  زفراتي،  مهب  في 
صهوة  على  جئِت  كامال،  حضورا  رسمِت 
وترددين  كلها،  األلوان  تلبسني  العشق، 
حضرِت؛  حني  جميعها.  الفصول  أناشيد 
املدرسة  إلى  فنظرُت  بصري،  إلّي  عاد 
هطل  وضحكُت،  إليك  ونظرُت  وبكيُت، 
جراح،  اشتدت  شمس،  وأشرقت  مطر، 
مواليد،  صرخات  وزغردْت  موتى،  ُشيعْت 
مضيُت في النظر إليك بعيدا، فرأيتك لوحة 
حفيف  الفصول؛  كل  أرجائك  في  تغني 
وحر  شتاء،  مطر  ربيع،  وخضرة  خريف، 
صيف، هكذا بدوِت، ثم تحولِت إلى نافذة، 
تقترب  أعيادا  فشاهدُت  أمامي،  انفتحْت 
لكن  أناديها،  عاليا،  السطوع، صرخُت  من 
سحبا كثيفة، شنْت عليها هجوما كاسحا، 
تنسحبني،  ورأيتِك  جديدة،  فتلقيُت صفعة 
النافذة،  وأغلقت  اللوحة،  فاحترقت 
وسط  وحيدا  أخرى،  مرة  نفسي،  ووجدُت 
عاتية،  رياح  بني  غادرتها  املدرسة،  دمار 
الشارع،  ظلمة  في  جديد.  من  ارتميُت،  ثم 
فتفاجأت بمسيرة حاشدة، يلبس السائرون 
فيها ألوانا مختلفة، لكنهم يحملون يافطة 
واحدة مكتوب عليها بخط عريض: “أما آن 

لنا..؟!”.

ـح أحمد لمسيَّ

ُجـرِّيني مّنـي لك 
دفـنيـني سـر

محجوب في ظلك 
خلي السحابة مرايتنا 
املوجة » سمفونيتنا »

م في الشمس  القمر ضيف عندنا – ينمَّ
)................(

عينيك باب قصيدة 
فيهم إبليس

وسالفك طريق » املجاز«
منحوتة من صوت في الدواخل 

منك برق / منك رعد 
وانا بستان / رمل 

تتزاحم األلوان فيَّ  بالجذبة 
وانِت قصيدة جايَّـة 

تخْيطي بالنور دربالة الْسما 
تقطري من أنينها » نوطات » 

نوتات تَقـْفـَطـن املوجة وْتـَسـْلـهم 
الرمل 

)...............(
سمحي لي غير نعرف فني أنا 

وفي وقتاش .....؟
ال ...ال... 

خّليني بني سطوري ْمـَتـلَّـْفـني 
خليني » محررك » من ذاكرتي 

سبحي فيها 
وْشمي دمعي / ضحكـتي 

وشميني ممحي في قصيدة 
ْبـْت ما نبقاش  راني َقـرَّ

وحبل الكالم » يـْتـديشاْرجى » 
ننسى ْمنني جيْت 

وكيف بديْت 
وننسى » املو د بَّـاص »

وما نقدْرش ندخل ليَّ َنـقـْراني  
يطيح من يدي القلم و تـْتـقـلَّـق الورقة 

)................(
السفينة هازة َهـْمنا تدندن 

الريح حشمانة »متواطأة معاها »
والساري هجهوج 

البحر اْتَكـْنـوى 
يتسنَّى حال سيدي موسى وسواكن 

جياللة
والحمداوية حاضياه 

محينا منو » الفوص نوط »

وْرقْصنا باش » يْنـَبـض » 
ْعـَمْلـنا  له » بوس َأبوس » 
شطـح  املوج – بدا يتكلم 

َوْشوش للرمل 
والقصيدة حكيمة على عرشها حابسة 

» بسمتها »
طّلت صومعة حسان على سيدي 

موسى 
لقات » القراصنة » يرغبو مراد

يسرَّح لهم باب املريسة 
وطلَّت على سبو

لقات حالَّلة كالحكيمة حارسة هبالو 
)...............(

ْلـني : بديْت نسـوَّ
أش نكون ؟

وعالش غنكون ؟
ماجاْوْبْت  نيش

اخترت ْنُكون سؤال 
واخترت سؤال خجول ودرويش 

ماغرضي شكون » يسقط » بحال آدم 
ت الحكاية  وما سوقيش شكون » يذوَّ

«
اللي يهمني في جذبة الحال :
 تكون  القصيدة البسة موجة 

وتغني : 
ـم ... هانا وانا   » تبسَّ
ُأوخليها على موالنا » .

...........
وانا محاني البحر .

�أما �آن لنا..؟!

قصة قصيرة               

ـم  تـبـ�سَّ
وْخـال�ص  

 ) مونولوغ ( 

�أعي�ص كنهر وحيد



مهرجان  رئيس  قللبللاوي  محمد  كشف 
عن  السابع  لليوم  العربية  للسينما  مالمو 
 12 أن  فريق البرمجة نجح في استقطاب 
فيلم بالمسابقة الرسمية منهم 8 روائي و4 
وثائقي، إضافة إلي 3 أفام في قسم العروض 
االفتتاح  وفيلم  عربية  ليالي   - الخاصة 
المسابقة  في  قصير  فيلم   17 و  والختام 
األفام  لعروض  خاص  وبرنامج  الرسمية 
التي وصلت للقائمة القصيرة في األوسكار 

سواء روائية أو وثائقية وقصيرة.
هنية،  بن  كوثر  المخرجة  فيلم  أن  وأكد 
سيكون هو فيلم  »الرجل الذي باع ظهره« 
االفتتاح ألن الفيلم له خصوصية مع مهرجان 
حي  نموذج  ألنه  المهرجان  وسوق  مالمو 
لهدف من أهم أهداف مهرجان مالمو هو فتح 
مجال اإلنتاج المشترك بين العرب والسويد.

 فيلم الرجل الذي باع ظهره بطولة السوري 
يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي 
كوين دي باو واإليطالية مونيكا بيلوتشي 
مهرجانات  في   2020 عللام  خللال  وشللارك 
أقيمت على أرض  سينمائية عديدة سواء، 
الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية 

في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

فريق BTS فى صدارة قائمة النجوم األكثر شهرة على »تويتر«»عائلة كرودز..« يتصدر إيرادات السينما بأمريكا
حافظ فيلم الرسوم المتحركة » عائلة كرودز: عهد جديد » )ذا كرودز: إيه نيو إيدج ( 
على صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققًا إيرادات بلغت 1.7 مليون دوالر 

في العطلة األسبوعية. وبدأ عرض الفيلم في دور السينما في نوفمبر. 
وشارك في األداء الصوتي للفيلم نيكوالس كيدج وإيما ستون و ريان رينولدز، وأخرج 
ليتل  )ذا  الصغيرة«  »التفاصيل  فيلم  الثاني  المركز  في  وجاء  كراوفورد.  الفيلم جويل 
محققًا 1.2 مليون دوالر.  وشارك في بطولة الفيلم دينزل واشنطن ورامي مالك  ثينجز( 

وجاريد ليتو، وأخرج الفيلم و كتب السيناريو جون لي هانكوك. 
وجاء في المركز الثالث فيلم » يهوذا والمسيح األسود » )جوديز آند ذا باك ميساياه( 
بإيرادات بلغت 905 آالف دوالر. والفيلم من إخراج شاكا كينج و بطولة دانيل كالويا ول 

اكيث ستانفيلد و جيسي بليمونس.
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الفريق على  قدرة أعضاء  الى  يرجع  الشهير BTS بشكل ملحوظ وذلك  الكورى  الفريق  تزداد شعبية 
اختيار أعمالهم الغنائية إضافة الى وقت طرحها، كذلك تعد طريقة تعامل أعضاء الفريق مع المعجبين 
والتواصل معهم باستمرار أمر ضرورى وهام للغاية جعلهم دائما محط تركيز للمايين من شتى انحاء 
الكورية  الفرقة  الل SOCIAL MEDIA. وتصدرت  على  تداول  األكثر  الغنائية  أعمالهم  ما جعل  العالم 
 »Most Twitter About Musicians»ألكثر الفنانين شهرة  بعالم الموسيقى Twitter قائمة BTS الشهيرة
للعام الرابع على التوالى، وهو الخبر الذى تصدر عددا هائا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها«إم أن أى«.
وكشف االستطاع الجديد أن فريق BTS كان رقم واحد فى التغريد عن الموسيقيين فى الواليات المتحدة، 
متفوقا على عدد كبير من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم منهم كانى ويست وبيونسيه ودريك فى عام 
 »ON»و »Dynamite« الناجحة مثل BTS أن أغانى فريق »People Magazine»2020. فى حين ذكرت

.Twitter كانت أكثر األغانى تغريدا على »Life Goes On»و »Black Swan»و

روج المغربى سعد لمجرد ألحدث كليباته الغنائية 
التى تحمل اسم »الغادى وحدو«، من خال حسابه 
على موقع إنستغرام بنشر صورة من الكليب، كما 
حدد موعد طرح األغنية، وكتب أنها سيتم طرحها 
نهاية الشهر الجارى وتحديًدا في الل 28 من فبراير.
سعد  المغربى  النجم  دشن  أخللرى  ناحية  من 
لمجرد، األيام الماضية حملة المليار مشاهدة من 
التي طرحها في  أجل وصول أغنيته »أنت معلم« 
2 مايو 2015 إلى مليار مشاهدة على اليوتيوب، 
وبالفعل ما زالت حملة المليار مشاهدة مستمرة 
عبر وسائل السوشيال ميديا لمصلحة األغنية »أنت 

معلم« وتقترب بالفعل إلى الرقم على اليوتيوب.
 وفى نفس السياق تجاوزت أغنية »عدي الكام« 
للنجم المغربي سعد لمجرد 125مليون مشاهدة 
عبر قناته الرسمية بموقع »يوتيوب«، منذ طرحها 
شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة 
و ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، وعبر الشاعر 
أمير طعيمة عن سعادته بالنجاح الكبير لألغنية، 

مؤكًدا أن سعد لمجرد فنان موهوب وذكي، وكتب 
عبر حسابه بموقع »إنستجرام«: »سعد لمجرد عدي 
الكام فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة وسعيد أن 
أول أغنية مصرية له من كلماتي.. شكًرا ألصدقائي 

المبدعين اللي دائما عند حسن ظني بيهم«.

�سعد لمجرد يروج لأحدث
 كليباته الغنائية »الغادى وحدو«

الشاب إيهاب  الللمللغللربللي  الللفللنللان  حللقللق 
الغناء  مللجللال  فللي  كثيرة  نللجللاحللات  أملليللر، 
األغنية  وخصوصا  الماضية،  الفترة  خال 
الرومانسية،  وحقق، بواسطتها، العديد من 
مايين المشاهدات عبر موقع تنزيل الفيديوهات 
العالمي و مواقع التواصل االجتماعي المختلفة
مؤخرا فاجأ الفنان المغربي الشاب، خريج 

برنامج المسابقات التلفزيوني الغنائي »ستار 
اللبنانية،   – العربية  نسخته  في  اكاديمي« 
جمهوره خال لقائه مع برنامج »ET بالعربي«، 
إنه يصور حاليًا مسلسا جديدا  تحت عنوان 
يعرض  أن  القمرر  من  الذي  القديم«،  »السر 
الرمضاني2021   التلفزيوني  الموسم  ضمن 

على إحدى القنوات  المغربية.

وأكد إيهاب أمير، في لقائه التلفزيوني،  أن 
دخوله لعالم التمثيل جاء بالصدفة، فالبداية 
كان مطلوبا لغناء أغنية »جنيريك «  المسلسل 

وبعدها عرضوا عليه التجربة و وافق.
مسلسل »السر القديم«، من بطولة فاطمة 
زهران بن ناصر و كمال الكاظمي و فاتي جمالي 

وفنانين آخرين..

أحمد سيجلماسي

عرضت التلفزة المغربية )قناة »األولى«( 
مؤخرا فيلما تلفزيونيا جديدا بعنوان »العد 
المخرج  توقيع  من  ساعة«   48 العكسي 
سيناريو  عن  المريني  إدريس  المخضرم 
لعبد اإلله زيرات. أدارعادل أيوب تصويره 
وأشرف سيمو السي محمد على الصوت 
فيه وقامت مريم الشادلي  بتركيب صوره 
ووضع له عادل عيسى الموسيقى كما تكلف 

بالميكساج...
الوطنية  الشركة  إنتاج  من  الفيلم  هذا 
ومدته   2020 سنة  والتلفزيون  لإلذاعة 
تشخيص  في  شللارك  دقيقة،   90 حوالي 
أدواره كل من فاطمة الزهراء بناصر )سليمة: 
الفلسفة ورئيسة خلية اإلنصات(  أستاذة 
وعبد الحق  وكريم النوري )التلميذ ريان( 
بلمجاهد )مدير اإلعدادية( ومحمد خربوشي 
)أب ريان( وسعد اهلل فؤاد )األستاذ لطيفي( 
سليمة(  األستاذة  )زوج  الصديقي  وحاتم 
وزكرياء تملدو )أستاذ بالمؤسسة( والشرقي 
بوجو  وفاطمة  حميد(  )األستاذ  ساروتي 
فضيلي  وزيللاد  لطيفي(  األسللتللاذ  )زوجة 
)رئيس جمعية آباء التاميذ والتلميذات( 
المدير(  كاتبة  )سميرة  بوزاويت  وهاجر 
باإلعدادية(  )حارس  بسبيس  وشفيق 
لكريني(  )األستاذ  بنعويس  وإدريلللس 

ومصطفى خويا )األستاذ مهدي(...
يتمحور موضوع فيلم »العد العكسي« 
حول مشادة وسوء تفاهم حصل بين تلميذ 
وأستاذه داخل القسم ، تسبب لهذا األخير 
في كسر يده اليسرى. على إثر ذلك دعا مدير 
المؤسسة إلى اجتماع عاجل لمجلس القسم 
بغية اتخاذ إجراء تأديبي في حق التلميذ. 
تتعاطف األستاذة سليمة مع ريان وتطلب 
من المدير التروي قبل إصدار أي قرار قد 
تكون عواقبه وخيمة على مستقبل تلميذها، 
فيمنحها مهلة 48 ساعة للبحث والتحري 

في ظروف النازلة ومابساتها.
التاميذ  من  عينة  من  األستاذة  تقترب 

الذي حصل  التفاهم  أسباب سوء  لمعرفة 
تتحاور  كما  لطيفي،  وأستاذه  ريان  بين 
ريللان  إلللى  وتنصت  األسللاتللذة  بعض  مللع 
وتزور والده في منزله.. وفي األخير تصل 
إلى حقيقة مفادها أن ريان يعيش ظروفا 
اجتماعية غير سوية مع والده السكير بعد 
وفاة والدته وهو في السابعة من عمره وأن 
الحادث وقع بسبب استفزاز األستاذ لطيفي 
أن  ذلك  على  زد  التاميذ.  زمائه  أمام  له 
في  مواهب  وله  ومجد  مهذب  تلميذ  ريان 
الرسم والغناء والرياضة لكنه ال يجد من 
ينصت إليه.. ولمساعدته على اجتياز هذه 
الظرفية الصعبة تقرر الوقوف إلى جانبه 
واحدا  القسم  مجلس  بأعضاء  واالتصال 
واحدا إلحاطتهم علما بظروفه وبمابسات ما 
وقع، فهل ستنجح في هذه المهمة اإلنسانية 

التربوية؟
يذكرنا »العد العكسي« بفيلم تلفزيوني 
أخرجه   »8 »القسم  بعنوان  آخر  تربوي 
الثانية  القناة  وأنتجته  بلمجدوب  جمال 
سنة 2003، وهو عبارة عن دراما اجتماعية 
حققت نجاحا كبيرا في أوساط المتتبعين 

لحظة العرض وبعدها بفضل الدعاية التي 
قامت بها الجهة المنتجة له. أما فيلم »العد 
العكسي« فقد تم عرضه »حسي مسي« دون 

دعاية مكثفة له من قبل الجهة المنتجة.
تجري بعض وقائع الفيلمين معا داخل 
مؤسسة تعليمية، وقد اختلف فيلم المريني، 
بتركيزه أساسا على معاناة التلميذ ريان، 
عن فيلم »القسم 8« الذي ركز فيه مخرجه 
على معاناة أستاذة مع تلميذ مشاغب داخل 

القسم وخارجه.
النوع  هذا  إلى  ماسة  حاجة  في  نحن 
من األفام الدرامية التربوية ذات المنحى 
اإلجتماعي، ألنها تمكننا من االنفتاح على 
بمختلف  والتلميذات  التاميذ  مشاكل 
مؤسساتنا التعليمية عبر مساءلة قضايا 
بين  القائمة  العاقات  وطبيعة  التدريس 
وبين  جهة،  من  أمورهم  وأولياء  التاميذ 
األساتذة واإلدارة التربوية من جهة أخرى. 
حافل  مستوياته  بمختلف  التعليم  فحقل 
لكتاب  يمكن  التي  والقضايا  بالمشاكل 
السيناريوهات والمخرجين أن يتناولوها 
في أفامنا التلفزيونية والسينمائية ويثيروا 

نقاشا مجتمعيا مثمرا حولها.
العكسي«  »العد  فيلم  في  أثللارنللي  ما 
هو المجهود المبذول فيه على مستويات 
عدة، فمخرجه لم يستسهل األمر بل اختار 
طاقما فنيا وتقنيا متمكنا، الشيء الذي جعل 
الفيلم يحظى بمتابعة شرائح مختلفة من 
المواطنين وعلى رأسهم المرتبطون بالتعليم 

من أسر ومربين وغيرهم.
قصة الفيلم بسيطة، لكنها محبوكة بعناية 
زيرات  اإلله  عبد  كتبه  سيناريو  من خال 
كتابة  مستوى  على  معتبرة  تجربة  بعد 
التربوية  األفللام  من  مجموعة  وإخلللراج 
من  العديد  في  بها  شارك  التي  القصيرة 
رأسها  على  يأتي  السينمائية  التظاهرات 
»المهرجان الوطني للفيلم التربوي بفاس«. 
أما إدريس المريني، المخرج المخضرم، فقد 
تمكن من اختيار وإدارة ممثلين، خصوصا 
في األدوار الرئيسية، كانوا مقنعين بدرجة 
كبيرة وعلى رأسهم فاطمة الزهراء بناصر، 
التي شخصت بتلقائية واقتدار دور سليمة، 
دور  في  النوري  وكريم  الفلسفة،  أستاذة 
دور  في  خربوشي  ومحمد  ريللان  التلميذ 

األب المقصر في حق إبنه.
بعد احتكاكها بريان وتعرفها عن قرب على 
واقعه اإلجتماعي المأساوي والضغوطات 
والده  مع  ظلها  في  يعيش  التي  النفسية 
الذي ال يهتم به، دخلت في حوار متواصل 
مع هذا األخير ومع ريان واألستاذ المتضرر 
من سلوكه المشين ومع كل أعضاء مجلس 
القسم قبل انعقاده وأفلحت في األخير في 

إقناع نصف أعضاءه.
لم يكن تحري األستاذة سليمة سها أو 
دون انعكاسات سلبية على عاقتها بزوجها 
وبعض زمائها في المدرسة اإلعدادية، لكنها 
أفلحت أخيرا في إحداث تغيير في عاقة 
اإلبن بأبيه وفي قبول هذا األخير الحضور 
يوم اجتماع مجلس القسم لمآزرة إبنه. كما 
أفلحت في التخفيف من العقوبة التي كانت 
تنتظر ريان. ولعل تعاطفها مع هذا األخير 
والدها وهي  كونها عاشت مع  إلى  يرجع 

طفلة نفس الظروف تقريبا.
باإلضافة إلى تشخيص الممثلين، الذي 
كان مقنعا أو مقبوال في الغالب مع تفاوتات 
مدير  أيوب،  عادل  أمتعنا  ممثل آلخر،  من 

زوايللا  من  مضبوطة  بلقطات  التصوير، 
التي  المقربة  اللقطات  مختلفة، خصوصا 
الرئيسية  الشخصيات  مللعللانللاة  تظهر 
)ريان وسليمة بشكل خاص(، حيث لمسنا 
كمتتبعين نجاح كريم النوري إلى حد كبير 
في ترجمة معاناة ريان النفسية واإلجتماعية 
من خال تقاسيم وجهه وكامه وحركاته... 
ويمكن القول وبدون مبالغة أن الممثل الشاب 
كريم النوري قد تجاوز بكثير المستوى الذي 
من  ظهر به في مسلسل »هاينة« )2020( 

إخراج محمد علي المجبود.
إيقاع الفيلم المتوازن نسبيا يرجع الفضل 
فيه إلى مجهودات الموضبة مريم الشادلي. 
وضعها  التي  التصويرية  الموسيقى  أما 
للفيلم عادل عيسى فقد تم توظيفها كعنصر 
من عناصر التعبير، حيث كان لها حضور 
قوي في مشاهد الذروة والتوترات النفسية 
زيادة  من مشهد آلخر.  مقاطعها  وتنوعت 
على ما سبق اهتم مخرج الفيلم بالتفاصيل 
الخاصة باللباس والديكور وغير ذلك، كما 
انفتح على ثلة من الممثلين المحليين بمدينة 
لقطات  أغلب  بها  صللورت  التي  بوزنيقة 
ومشاهد الفيلم الداخلية والخارجية، إلى 
حيث  بالرباط  قليلة صورت  أخرى  جانب 

يوجد مقر الشركة المنفذة إلنتاجه.
تجدر اإلشارة إلى أن ما لم أستسغه في 
الفيلم هو وقوع مخرجه وكاتب سيناريوه 
في الخطأ التالي وهو أن مادة الفلسفة ال 
تدرس بالمؤسسات الثانوية اإلعدادية وإنما 

بالمؤسسات الثانوية التأهيلية.
وبغض النظر عن هذه الهفوة وغيرها، 
يمكن القول إجماال أن »العد العكسي« فيلم 
تلفزيوني محترم جدا، شكا ومضمونا، بل 
يمكن اعتباره، إلى جانب أفام أخرى قليلة، 
عامة ضوء في إنتاجات الشركة الوطنية 

لإلذاعة والتلفزة المغربية.
تبليغ  في  فنيا  الفيلم  هللذا  نجح  لقد 
الحكم  علينا  ينبغي  ال  أنه  مفادها  رسالة 
نفهمهم  أن  قبل  ومعاقبتهم  التاميذ  على 
ظروفهم  على  واالنفتاح  إليهم  باإلنصات 

النفسية واإلجتماعية وغيرها..

اإيهاب اأمير يدخل عالم التمثيل بال�سدفة..   الم�سمم 
المغربي يو�سف 
�سريبة يخو�ض 
تجربة التمثيل

 فيلم »العد العك�سي« عالمة �سوء في اإنتاجات ال�سركة الوطنية 
لالإذاعة والتلفزة المغربية

المغربي  األزياء  عارض  كشف 
الللعللالللمللي، يللوسللف شللريللبللة، عن 
خوضه تجربة التمثيل مع مخرج 
سينمائي  بعمل  شهير  مصري 

ضخم.
مع  شريبة  يوسف  وتللواصللل 
محبيه ليجيب عن سؤال متكرر لهم 
عن خوضه عالم السينما والدراما 
التليفزيونية.. ليجيب عليهم عبر 
بحسابه على  خاصية »ستوري« 
»إنستغرام« قائا: »بالفعل هناك 
التمتيل،  عالم  وسأدخل  مفاجأة 
وهللنللاك مللخللرج مللصللري أعجب 

بشخصيتي«.
بتوجيه  كلمته  واختتم شريبة 
الشكر للمخرج والشعب المصري 

الشقيق، حسب قوله.
ورد العديد من متابعي يوسف 
بالفيلم  العمل  فريق  بأن  شريبة 
سيكون من المحظوظين، إذا قام 
يوسف بوضع شخصيات وأعام 
البلدان وبعض اللوحات الشهيرة 
كل»فلترات« يرتديها أكثر من 800 

مليون حول العالم من مستخدمي 
ليرد  يصممها..  التي  الفلترات 

عليهم: »كل شيء وارد«.
ونجح يوسف شريبة مؤخرا في 
تصميم قناع طبي خاص بمواقع 
وتحديدًا  االجتماعي  التواصل 
»إنستجرام«، يعكس وجه  موقع 
إلى جانب  الفنان محمد رمضان 
المغربي  الفنان  لوجه  آخر  قناع 
سعد لمجرد، وانتشرت هذه األقنعة 
وسط محبي النجمين، وهي تعد 
مبادرة تشجيعية لمواجهة جائحة 

كورونا التي تجتاح العالم.
مبادرته  أن  إلى  أشار  يوسف 
جيل  تشجيع  خللانللة  فللي  تصب 
الشباب على ارتداء القناع الطبي، 
دورًا  تلعب  النجوم  وجللوه  وأن 
إيجابيًا في تعميم ثقافة الوقاية 
من التعرض لإلصابة بالفيروس 
الخطير، وأن األقنعة القادمة سوف 
تعكس وجوه مجموعة من النجوم 
العرب على أمل أن ينتهي كابوس 

هذا الوباء.

فيلم »الرجل الذي باع ظهره« 
في افتتاح مهرجان مالمو  



الكلمات   المسهمة10
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

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

الجمعة 26 فبراير 2021 املوافق 14 رجب 1441 العدد 12.778

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرفبرايررجباأليام

102206:3913:4916:5519:2620:40اإلثنين

112306:3813:4916:5619:2720:41الثالثاء

122406:3713:4916:5619:2820:42األربعاء

132506:3513:4916:5719:2920:42الخميس

142606:3413:4816:5719:2920:43الجمعة

152706:3313:4816:5819:3020:44السبت

162806:3213:4816:5819:3120:45األحد



العمران - الرباط - سال - القنيطرة
إعالن عن طلب عروض اثمان مفتوح  

- بزيادة او تخفيض- 
KH-TOPO/2021/16  

جلسة عمومية
اشغال التحديد وإعداد الملفات 

التقنية - بعملية الفضل جماعة ايت 
مالك

-إقليم الخميسات -
الساعة  على   2021 م��ارس   22 ف��ي  
مكاتب  ف��ي  ستتم  صباحا،  العاشرة 
القنيطرة   - سال   - الرباط   - العمران 
الكائنة بالمجموعة 31، زنقة النرجس، 
قطاع -17 حي الرياض - الرباط( قاعة 
االجتماعات بالطابق السفلي )في جلسة 
المتعلقة  األظرفة  فتح  عملية  عمومية 
بأشغال  التحديد وإعداد الملفات التقنية 
- بعملية الفضل جماعة ايت مالك -إقليم 

الخميسات -
 تسحب ملفات عروض األثمنة من مكتب 
الصفقات بالطابق الثاني لعمران - الرباط 
القنيطرة ، الكائنة بالمجموعة  - سال - 
حي   17- قطاع   ، النرجس  زنقة    ،31
التحميل  يمكن  كما  الرباط   - الرياض 
www.  : االلكترونية  ال��ب��واب��ات  م��ن 

 marchespublics.gov.ma
   4200.00 حدد  المؤقت  الضمان  مبلغ 
 - سال   - الرباط   - العمران  باسم  درهم 

القنيطرة
الكلفة التقديرية لألشغال محددة من طرف 
صاحب المشروع في559872,00  درهم 

مع احتساب الرسوم .
يجب على المرشحين  أن يرفقوا ملفاتهم  
بنسخة مطابقة  لألصل لشهادة التسجيل 
بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين 

الطبوغرافيين بصفة خاصة . 
مقيمين  الغير  للمتنافسين  بالنسبة 
تقنية  بملفات  االدالء  يجب  بالمغرب 

طبقا لنظام االستشارة
ملفات  واي����داع  تحضير  و  مضمون 
المتنافسين يجب أن يكون طبقا  للمادة  
27 و 29 و  31 للنظام الخاص بمجموعة 

العمران  )نونبر 2015(.
ويمكن للمتنافسين :

اما ارسال اظرفتهم عن طريق البريد   -
المضمون  بإفادة باالستالم الى مكتب 

الصفقات، المذكور أعاله
- أو وضعها مقابل وصل بمكتب الصفقات 

المذكور أعاله.
- أو تسليمها مباشرة لرئيس اللجنة عند 

بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بها  االدالء  الواجب  المثبتة  الوثائق 
هي تلك المقررة في المادة  04من نظام 

االستشارة .
ع.س.ن /669/ إ.د

n n n n n n

المملكة المغربية

وزارة الصحة
مندوبية الصحة بإقليم

جرادة
  إعالن عن طلب عروض مفتوح

  رقم: 2021/02
  في يوم 23 مارس 2021 على الساعة 
ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ا س��ي��ت��م ف��ي قاعة 
الصحة  وزارة  لمندوبية  االجتماعات 
بإقليم جرادة فتح األطرفة المتعلقة بطلب 
العروض أثمان  المتعلق  بأشغال النظافة 
و التطهير للمؤسسات الصحية التابعة 

لمندوبية وزارة الصحة بإقليم جرادة.
ويمكن سحب ملف طلب العروض بمكتب 
الحسابات لمندوبية الصحة بجرادة أمام 
حي السمارة  جرادة و يمكن كذلك تحميله 
إلكترونيا من بوابة الصفقات العمومية : 
http://www.marchespublics.gov.

ma
   حدد مبلغ الضمان المؤقت خمسة عشر 

.)dhs 15000,00( أالف درهم
  كلفة تقدير األعمال من طرف صاحب 
ثمان مئة  المشروع  محددة في مبلغ : 
و تسعة و ثمانون الف و خمس مئة و 
أربعة و سبعون درهما و أربعون سنتيم

.)889574,40Dhs( 
يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم 
ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات 
المواد27 و 29و 31 و148من المرسوم 
رقم 2.12.349 المتعلق  بإبرام صفقات 

الدولة .
+ويمكن للمتنافسين:

*إما إيداع أطرفتهم مقابل وصل بمكتب 
الصفقات مندوبية وزارة الصحة بجرادة.
*إما إرسالها عن طريق البريد المضمون 

بإفادة باستالم إلى المكتب المذكور.
*إما إرساله عن طريق البريد االلكتروني 

الى بوابة صفقات الدولة
طلب  مكتب  لرئيس  تسليمها  إم��ا   *
العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
  إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها 
هي تلك المقررة في المادة 10 من نظام 

االستشارة
ع.س.ن /675/ إ.د

n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة الصحة

مندوبية الصحة بإقليم
جرادة

 إعالن عن طلب عروض مفتوح
  رقم: 2021/01

 في يوم 23 مارس  2021 على الساعة 
ال��ع��اش��رة ص��ب��اح��ا س��ي��ت��م ف��ي قاعة 
الصحة  وزارة  لمندوبية  االجتماعات 
المتعلقة  األظرفة  فتح  ج��رادة   بإقليم 
بطلب العروض أثمان   المتعلق  بمراقبة 
التابعة  الصحية  المؤسسات  وحراسة 

لمندوبية وزارة الصحة بإقليم جرادة.
ويمكن سحب ملف طلب العروض بمكتب 
الحسابات لمندوبية الصحة بجرادة أمام 
حي السمارة  جرادة و يمكن كذلك تحميله 
إلكترونيا من بوابة الصفقات العمومية : 
http://www.marchespublics.gov.

ma
حدد مبلغ الضمان المؤقت عشرون أالف 

)dhs 20000,00( درهم
من طرف صاحب  األعمال  تقدير  كلفة   
المشروع  محددة في مبلغ : مليون و اربع 
مئة و تسعة اربعون  الف و ست مئة و 
ستة و سبعون درهما و ثمانون سنتيم

)Dhs1 449 676,80  
يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم 
ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات 
المواد27 و 29و 31 و148من المرسوم 
رقم 2.12.349 المتعلق  بإبرام صفقات 

الدولة .
+ويمكن للمتنافسين:

*إما إيداع أطرفتهم مقابل وصل بمكتب 
الصفقات مندوبية وزارة الصحة بجرادة.
*إما إرسالها عن طريق البريد المضمون 

بإفادة باستالم إلى المكتب المذكور.
*إما إرساله عن طريق البريد االلكتروني 

الى بوابة صفقات الدولة
طلب  مكتب  لرئيس  تسليمها  إم��ا   *
العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
 إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها 
هي تلك المقررة في المادة 10 من نظام 

االستشارة
ع.س.ن /676/ إ.د

n n n n n n

العمران - الرباط - سال - القنيطرة 
إعالن عن طلب عروض اثمان مفتوح 

بتخفيض او زيادة  رقم
KH-TRA/2021/17 

جلسة عمومية
أشغال الطرق والصرف الصحي  و شبكة 
التزود بالماء الصالح للشرب في اطار 

برنامج مدن بدون صفيح 
ألحياء ايت لعسري , محمد اوموسى , 

ايت طلحا بمدينة الخميسات 
الساعة  على    2021 م��ارس   22 ف��ي 
في  ستتم  صباحا،  عشرة  ال��ح��ادي��ة  
مكاتب العمران - الرباط - سال - القنيطرة 
الكائنة بالمجموعة 31،  زنقة النرجس ، 
قطاع 17? حي الرياض ? الرباط(   قاعة 
االجتماعات بالطابق السفلي)  في جلسة 
المتعلقة   األظرفة  فتح  عملية  عمومية 
و   ? الصحي  الطرق والصرف  أشغال  
شبكة التزود بالماء الصالح للشرب في 
اطار برنامج مدن بدون صفيح  ألحياء 
ايت لعسري , محمد اوموسى , ايت طلحا 

بمدينة الخميسات

  تسحب ملفات عروض األثمنة من مكتب 
الصفقات بالطابق الثاني لعمران - الرباط 
- سال - القنيطرة ، الكائنة بالمجموعة 
حي   17 قطاع   ، النرجس  زنقة    ،31
التحميل  يمكن  كما  الرباط  الرياض  
www.  : االلكترونية  ال��ب��واب��ات  م��ن 

   marchespublics.gov.ma
م��ب��ل��غ ال��ض��م��ان ال��م��ؤق��ت ح���دد في   
 - العمران  باسم  دره��م    800.000,00

الرباط - سال  القنيطرة
الكلفة التقديرية لألشغال محددة من طرف 

صاحب المشروع في مبلغ 
احتساب  مع  دره��م     44725788,00

الرسوم
المطلوبين  األدنى  والصنف  المؤهالت 
التراب  اع��داد  وزارة  تصنيف  حسب 
وسياسة  واالسكان  والتعمير  الوطني 

المدينة هما كالتالي :
قطاع: 2     

المؤهالت:2 - 2           
 الصنف األدنى: 4

قطاع: 3 
 المؤهالت:3 - 1         

 الصنف األدنى: 4
قطاع: 5     

  المؤهالت:5 - 1 
  الصنف األدنى: 2

مقيمين  الغير  للمتنافسين  بالنسبة 
تقنية  بملفات  االدالء  يجب  بالمغرب 

طبقا لنظام االستشارة
ملفات  واي����داع  تحضير  و  مضمون 
المتنافسين يجب أن يكون طبقا  للمادة  
27 و 29 و  31 للنظام الخاص بمجموعة 

العمران  )نونبر 2015(.
ويمكن للمتنافسين :

-  اما ارسال اظرفتهم عن طريق البريد 
المضمون  بإفادة باالستالم الى مكتب 

الصفقات، المذكور أعاله
- أو وضعها مقابل وصل بمكتب الصفقات 

المذكور أعاله.
- أو تسليمها مباشرة لرئيس اللجنة عند 

بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
بها  االدالء  الواجب  المثبتة  الوثائق 
هي تلك المقررة في المادة  04من نظام 

االستشارة .

ع.س.ن /685/ إ.د
n n n n n n

المكتب الوطني للكهرباء و الماء 
الصالح للشرب -  قطاع الكهرباء- 

مديرية االستغالل بالمحمدية
إعالن عن طلب العروض مفتوح    -    
بالمحمدية  االستغالل  مديرية  تعلن 
 519 ب  ص   111 الساحلية  بالطريق 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  المحمدية 
والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء 

عن طلبات العروض اآلتية: 
مديرية  ت��زوي��د   -  PM3110654  
االستغالل بالمحمدية بسالل لمسخنات 

الهواء
 المستندات التي يتعين على المتنافسين 
اإلدالء بها مقررة في الفصل 10 من نظام 

االستشارة.
األشغال  إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

في   )937500,00 م ا ر(
غير  المؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 

منصوص عليها
غير  المشروع :  لموقع  زي���ارة  تنظم 

منصوص عليها
   ستعقد الجلسة لفتح األظرفة بتاريخ 
الساعة  م��ن  اب��ت��داء   23/03/2021
االستغالل  مديرية  بمقر  صباحا.   09.

بالمحمدية
PM3111941 - إصالح محرك كهربائي 
ذو التوتر المتوسط بمديرية االستغالل 

بالمحمدية
 المستندات التي يتعين على المتنافسين 
اإلدالء بها مقررة في الفصل 10 من نظام 

االستشارة.
األشغال  إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 

في  )507,11 940 م ا ر(
ر(    ا  )م   486 895,11-1 المجموعة 

المجموعة 2-612,00 453 )م ا ر(
غير  المؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 

منصوص عليها
بمديرية  المشروع  لموقع  زيارة  تنظم 

االستغالل بالمحمدية يومه
العاشرة  الساعة  على   2021/03/  10

صباحا
  ستعقد الجلسة لفتح األظرفة بتاريخ 
الساعة  م��ن  اب��ت��داء   23/03/2021
االستغالل  مديرية  بمقر  صباحا.   09.

بالمحمدية
يمكن سحب ملف االستشارة بالعنوان 

التالي:
المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح 

للشرب - قطاع الكهرباء
الطريق  بالمحمدية  االستغالل  مديرية. 

الساحلية 111 ص ب 519 المحمدية
 الهاتف2120523310698

2120523310699
الفاكس 2120523302022

على  القانون  هذا  على  االط��الع  يمكن 
اإللكتروني  بالعنوان  االنترنت  شبكة 
عبر  كذلك  التاليي :http://one.maو 
https:// العمومية  الصفقات  بوابة 
: www.marchespublics.gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
في حالة إرسال ملف االستشارة من طرف 
المكتب إلى أحد المتعاهدين ، بواسطة 
البريد ، بناء على طلب كتابي المتعاهد 
وعلى نفقته، فإن المكتب غير مسؤول عن 
أي مشكل مرتبط بعدم التوصل بالملف.

يجب تحضير العروض طبقا لمقتضيات 
دفتر التحمالت لملف االستشارة و :

- تودع العروض مقابل وصل إلى مكتب 
الضبط لمديرية التموين والصفقات. قبل 
تاريخ و ساعة عقد الجلسة لفتح األظرفة.

- أو ترسل عن طريق البريد المضمون 
مع إشعار بالتوصل إلى مكتب الضبط 
للمكتب  والصفقات  التموين  لمديرية 
الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب- 
قطاع الكهرباء. قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة لفتح األظرفة
- أو تسلم إلى رئيس لجنة التحكيم قبل 

بداية الجلسة لفتح األظرفة. 
تلغى العروض المقدمة بعد هذه اآلجال 

بصفة مباشرة.

ع.س.ن /696/ إ.د
n n n n n n

المكتب الوطني للكهرباء و الماء 
الصالح للشرب -  قطاع الكهرباء- 

مديرية االستغالل بالمحمدية
إعالن عن طلب العروض مفتوح    -    
بالمحمدية  االستغالل  مديرية  تعلن    
 519 ب  ص   111 الساحلية  بالطريق 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  المحمدية 
والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء 

عن طلبات العروض اآلتية: 
خدمات الحراسة و   : - PM4112439
المراقبة في المؤسسات التابعة لمديرية 
االستغالل بالمحمدية لمدة سنة واحدة 

قابلة 
ثالث  لمدة  سنة  بعد  سنة  للتجديد    

سنوات
 المستندات التي يتعين على المتنافسين 
اإلدالء بها مقررة في الفصل 10 من نظام 

االستشارة.
إلنجاز  السنوي  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في  ( ) 736,00 322 4م ا ر ( 
يحدد مبلغ الضمانة المؤقتة: 000 50 

درهم.
بمديرية  المشروع  لموقع  زيارة  تنظم 

االستغالل بالمحمدية يومه 2021/03/17 
على الساعة العاشرة صباحا 

بتاريخ  األظرفة  لفتح  الجلسة   ستعقد 
 09. الساعة  من  ابتداء   2021/04/01
صباحا. بمقر المكتب الوطني للكهرباء 
قطاع الكهرباء  والماء الصالح للشرب- 
الكائن ب 65 زنقة عثمان بن عفان �� الدار 

البيضاء ��� المغرب
يمكن سحب ملف االستشارة بالعنوان 

التالي:
التموين  بمديرية  الصفقات  مكتب 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  والصفقات 
والماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء

الدار  عفان2000   65, زنقة عثمان بن 
الدار   13498 البريد  البيضاء صندوق 

البيضاء - المغرب 
الهاتف2120522303320 

0522536526
الفاكس 2120522123143

على  القانون  هذا  على  االط��الع  يمكن 
اإللكتروني  بالعنوان  االنترنت  شبكة 
عبر  كذلك  التاليي :http://one.maو 
https:// العمومية  الصفقات  بوابة 
: www.marchespublics.gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
في حالة إرسال ملف االستشارة من طرف 

المكتب إلى أحد المتعاهدين ، بواسطة 
البريد ، بناء على طلب كتابي المتعاهد 
وعلى نفقته، فإن المكتب غير مسؤول عن 
أي مشكل مرتبط بعدم التوصل بالملف.

يجب تحضير العروض طبقا لمقتضيات 
دفتر التحمالت لملف االستشارة و :

- تودع العروض مقابل وصل إلى مكتب 
والصفقات  التموين  لمديرية  الضبط 
الدار  عفان2000   بن  65, زنقة عثمان 
الدار   13498 البريد  البيضاء صندوق 
وساعة  تاريخ  قبل  المغرب   - البيضاء 

عقد الجلسة لفتح األظرفة.
- أو ترسل عن طريق البريد المضمون 
مع إشعار بالتوصل إلى مكتب الضبط 
للمكتب  والصفقات  التموين  لمديرية 
الصالح  وال��م��اء  للكهرباء  ال��وط��ن��ي 
للشرب- قطاع الكهرباء 65, زنقة عثمان 
بن عفان2000  الدار البيضاء صندوق 
البريد 13498 الدار البيضاء - المغرب 
لفتح  الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ  قبل 

األظرفة
- أو تسلم إلى رئيس لجنة التحكيم قبل 

بداية الجلسة لفتح األظرفة. 
تلغى العروض المقدمة بعد هذه اآلجال 

بصفة مباشرة
ع.س.ن /697/ إ.د
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ع.س.ن /683/ إ.د ع.س.ن /682/ إ.د

ع.س.ن /677/ إ.د

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- فاطمة الطويل
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي

- عزيز الحالج
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق

عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02
- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10
- قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2021/02/25

12.470 
توزيع: 
سبريس
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المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بالقنيطرة
المديرية الفرعية اإلقليمية

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
رقم 2021/11

في  2021/03/29   على الساعة 
العاشرة صباحا سيتم في مكاتب 
لدى  اإلقليمي  الفرعي  المدير 
محكمة االستئناف بالقنيطرة فتح 
األظرفة المتعلقة بطلب العروض 
ألج���ل صيانة  أث��م��ان  ب��ع��روض 
الكهربائية  ال��م��ح��والت  وتعهد 
بمحاكم الدائرة القضائية لمحكمة 

االستئناف بالقنيطرة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بمكاتب المديرية الفرعية اإلقليمية 
لدى محكمة االستئناف بالقنيطرة 
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا من 
www. العمومية  بوابة صفقات 

.marchespublics.gov.ma
في  المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

خمسة آالف )5.000,00( درهم.
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب المشروع في مبلغ 
وخمسمائة  ألفا  وثمانون  ثالثة 

وعشرون)83520,00( درهما.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 
مطابق لمقتضيات المادتين 27، 
29 و31 من المرسوم 2.12.349 
ال��ص��ادر ف��ي 8 ج��م��ادى األول��ى 
1434 )20 مارس 2013( المتعلق 

بالصفقات العمومية.
يمكن للمتنافسين:

أظرفتهم عن طريق  إرسال  إما   -
البريد المضمون بإفادة باالستالم 

إلى المكتب المذكور.
وص��ل،  مقابل  إي��داع��ه��ا،  إم��ا   -
اإلقليمي  الفرعي  المدير  بمكتب 
لدى محكمة االستئناف بالقنيطرة.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة، وقبل فتح األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرس��ال��ه��ا  إم��ا   -
www. بوابة الصفقات العموم?ة

.marchespublics.gov.ma
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك المنصوص عليها في 

المادة 8 من نظام االستشارة.
ع.س.ن /673/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية و المياه و 

الغابات  
المكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح 

رقم 09/ 2021ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت المتوسطة 

والصغرى
الساعة  على   2021/03/22 في 
قاعة  في  العاشرة صباحا سيتم 
الجهوي  بالمكتب  االجتماعات 
لالستثمار الفالحي لدكالة الكائن 
ال��س��ادس   محمد  ش���ارع   16 ب 
المتعلقة  األظرفة  فتح  بالجديدة 
أو  بتخفيض  ال��ع��روض  بطلب 

بزيادة من أجل :
وآل��ة  المصعد  صيانة  أش��غ��ال 
بالمنطقة  الضخ  لمحطة  الرفع 

العليا لدكالة
يمكن سحب ملف طلب العروض 
لقسم  التابع  الصفقات  بمكتب 
ص��رف  و  ال���ري  شبكة  تسيير 
المياه بالمكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة الكائن ب  16شارع 
محمد السادس، الجديدة ? المغرب، 
أو تحميله من بوابة صفقات الدولة 
www.marchespublics.gov. :

 .ma
في  المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

ألفين )2.000( درهم.  
المحتملة  األشغال  مبلغ  يتراوح 
انجازها خالل سنة من مدة صفقة 
اإلطار الناتجة عن طلب العروض 
المشار إليه أعاله بين حد أدنى 
من ستون ألف درهم )60.000.00 
و  مائة  من  أقصى  وح��د  درهم( 
عشرون ألف درهم )120.000.00 
درهم( مع احتساب الضريبة على 

القيمة المضافة.
يجب أن يكون كل من محتوى و 
تقديم و إيداع ملفات المتنافسين 
 27 للمواد  لمقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  م��ن  و31  و29 
لالستثمار  ال��ج��ه��وي  للمكتب 
بتاريخ  الصادر  لدكالة  الفالحي 
 1 رق��م  تعديله  و   2014/03/11

بتاريخ 2015/09/19.
و يمكن للمتنافسين : 

إما إرسال أظرفتهم عن طريق   >
البريد المضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  المكتب  إل��ى  االستالم 
لالستثمار الفالحي لدكالة الكائن 
ال��س��ادس،  محمد  16شارع  ب  

الجديدة ? المغرب، 
مقابل وص��ل،  إي��داع��ه��ا،  إم��ا   >
بمكتب الضبط الخاص بالمكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
لدكالة،  16شارع محمد السادس  

الجديدة- المغرب، 
< إما إيداعها الكترونيا عن طريق 
 www.  : الدولة  صفقات  بوابة 

،marchéspublics.gov.ma
< إما تسليمها لرئيس لجنة طلب 
العروض عند بداية الجلسة و قبل 

فتح األظرفة. 
األشغال  موقع  إلى  زي��ارة  تنظم 

الساعة  على   2120/03/11 يوم 
من  واالنطالق  صباحا  العاشرة 

مقر المكتب الجهوي.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك المقررة في المادة 12 

من قانون االستشارة.
ع.س.ن /689/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية 
وزارة ال�����ص���ح����ة 

مندوبية عم��الة مق�اطعة عين 
ال�شق 

المركز االستشفائي لعمالة 
مقاطعة عين الشق 

إعالن عن  ط�لب عروض م�فتوح 
رقم /2021/ 02  

طلب عروض مخصص 
للمقاوالت الصغرى و المتوسطة

الساعة   على    2021/03/22 في 
10 ص��ب��اح��ا س��ي��ت��م ف���ي ق��اع��ة 
للمركز  ال��ت��اب��ع��ة  االج��ت��م��اع��ات 
ااٍلستشف��ائ�ى االقليمي لعين الشق 
زنقة  )مستشفى  محمد السقاط( 
عين  الل��ه  عبد  م��والي  300حي 
األظرفة  فتح  الداربيضاء  الشق 
المتعلقة بطلب العروض بعروض  
أثمان ألجل:                                                                                                              
المركز  داخ���ل  ال��م��رض��ى  نقل   *
ااٍلستشف��ائ�ى االقليمي عين الشق 

) في حصة واحدة(
يمكن سحب ملف ط��لب العروض 
العمومية   ال��ص��ف��ق��ات  بمكتب 
االقليمي  ااٍلستشف��ائ�ى  بالمركز 
محمد  )مستشفى  ال��ش��ق   عين 
موالي  حي   300 زنقة  السقاط( 
عبد اهلل عين ال�شق  الداربيضاء 
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا من  

بوابة صفقات العمومية
www.marchespublics.   

gov.ma
في  المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
مبلغ :   00 .10000 درهم )عشرة  

أالف درهم(
من  محددة  تقديراالعمال  كلفة   
طرف صاحب المشروع فى  مبلغ      

490498.68 درهم   
أربعمئة وتسعون ألف وأربعمئة 
وثمانية وتسعون درهم وثمانية 

وستون سنتيم
   يجب أن يكون كل من محتوى و 
تقديم و إيداع ملفات المتنافسين 
و   27 المواد  لمقتضيات  مطابق 
29 و 31 من المرسوم رقم 12-2-

349 الصادر في 8 جمادى األولى 
1434 )20 مارس 2013( المتعلقة 

بالصفقات العمومية
   ويمكن  للمتنافسين :  

طريق  عن  اظرفتهم  إرس��ال  -إما 
البريد المضمون بإفادة باالستالم 

الى المكتب المدكور. 
-إما إيداعها مقابل وصل بمكتب 
بالمركز  العمومية  الصفقات 
عين  االق��ل��ي��م��ي  االس��ت��ش��ف��ائ��ي 
السقاط(   محمد  الشق)مستشفى 
اهلل   عبد  م��والي  حي   300 زنقة 

عين ال�شق الداربيضاء .
لرئيس  مباشرة  تسليمها   ?إما 
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
* إما إيداعها إلكترونيا عبر بوابة 

الصفقات العمومية
 إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك المنصوص عليها في 

المادة 6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن /695/ إ.د

ع.س.ن /684/ إ.د

ع.س.ن /672/ إ.دع.س.ن /674/ إ.د

ع.س.ن /686/ إ.د

ع.س.ن /691/ إ.د
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ع.س.ن /4487 / إ.د

ع.س.ن /679/ إ.د

ع.س.ن /680/ إ.د

ع.س.ن /688/ إ.د

ع.س.ن /687/ إ.د



المملكة المغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري
و التنمية القروية و المياه و 

الغابات
المكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح 

رقم 10/ 2021ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت المتوسطة 

والصغرى
الساعة  على   2021/03/22 في 
في  سيتم  صباحا  عشر  الحادية 
قاعة االجتماعات بالمكتب الجهوي 
لالستثمار الفالحي لدكالة الكائن 
ال��س��ادس   محمد  ش���ارع   16 ب 
المتعلقة  األظرفة  فتح  بالجديدة 

أو  بتخفيض  ال��ع��روض  بطلب 
بزيادة من أجل :

في  التسريبات  إص��الح  أشغال 
األنابيب من  شبكات الري

بمنطقة  العلي  السقوي  بالمدار   
دكالة

يمكن سحب ملف طلب العروض 
لقسم  التابع  الصفقات  بمكتب 
ص��رف  و  ال���ري  شبكة  تسيير 
المياه بالمكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي لدكالة الكائن ب  16شارع 
محمد السادس، الجديدة ? المغرب، 
أو تحميله من بوابة صفقات الدولة 
www.marchespublics.gov. :

 .ma
في  المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

عشرة االف )10.000( درهم.   
المحتملة  األشغال  مبلغ  يتراوح 
انجازها خالل سنة من مدة صفقة 
اإلطار الناتجة عن طلب العروض 
المشار إليه أعاله بين حد أدنى من 
ثالثمائة الف درهم )300.000.00 
ستمائة  من  أقصى  وحد  درهم( 
)600.000.00 درهم(  الف درهم 
مع احتساب الضريبة على القيمة 

المضافة.
يجب أن يكون كل من محتوى و 
تقديم و إيداع ملفات المتنافسين 
 27 للمواد  لمقتضيات  مطابق 
الصفقات  نظام  م��ن  و31  و29 
لالستثمار  ال��ج��ه��وي  للمكتب 
بتاريخ  الصادر  لدكالة  الفالحي 

 1 رق��م  تعديله  و   2014/03/11
بتاريخ 2015/09/19.
و يمكن للمتنافسين : 

إما إرسال أظرفتهم عن طريق   >
البريد المضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  المكتب  إل��ى  االستالم 
لالستثمار الفالحي لدكالة الكائن 
ال��س��ادس،  محمد  16شارع  ب  

الجديدة ? المغرب، 
وص��ل،  مقابل  إي��داع��ه��ا،  إم��ا   >
بمكتب الضبط الخاص بالمكتب 
الفالحي  لالستثمار  ال��ج��ه��وي 
لدكالة،  16شارع محمد السادس  

الجديدة- المغرب، 
< إما إيداعها الكترونيا عن طريق 
 www.  : الدولة  صفقات  بوابة 

،marchéspublics.gov.ma
< إما تسليمها لرئيس لجنة طلب 
العروض عند بداية الجلسة و قبل 

فتح األظرفة. 
األشغال  موقع  إلى  زي��ارة  تنظم 
الساعة  على   2120/03/11 يوم 
الحادية عشر صباحا واالنطالق 

من مقر المكتب الجهوي.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء 
بها هي تلك المقررة في المادة 12 

من قانون االستشارة.
ع.س.ن /690/ إ.د

n n n n n n n

المملك�ة المغربي��ة
وزارة الداخلي��ة

والية جهة فاس- مكناس
عمالة إقلي�م تازة

دائرة اكنول
قيادة اجدير 
جماعة بورد

إعالن عن طلب عروض أثمان 
مفتوح رقم 2021/01/ج/ب

جلسة عمومية
ابريل   01 الخميس   ي��وم  في    
ال��ح��ادي��ة  ال��س��اع��ة  ع��ل��ى   2021
بمكتب  سيتم  صباحا,  ع��ش��رة 
إقليم  عمالة  بورد  جماعة  رئيس 
تازة، فتح األظرفة المتعلقة بطلب 
عروض أثمان مفتوح إليجار مرافق 
السوق  األسبوعي لجماعة بورد .
 يمكن سحب ملف طلب العروض 
م��ن م��ك��ت��ب  ش��س��ي��ع ال��م��داخ��ل 
لجماعة بورد. ويمكن كذلك تحميله 

اليكترونيا .
لإليجار  التقديري  الثمن  حدد   -
 50000.00 مبلغ  في  السنوي 

درهما )خمسون الف درهما(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب   
وتقييم وإيداع ملفات المتنافسين 
مطابق لمقتضيات المادتين 27، 
29 و 31 من المرسوم رقم 12-2-
349 الصادر في 8 جمادى األولى 
1434 الموافق ل )2013/03/20( 

المتعلق بالصفقات العمومية.
 ويمكن للمتنافسين :

� إما إيداع اظرفتهم مقابل وصل 
بمكتب الضبط بمقر الجماعة .

البريد  طريق  عن  إرسالها  أو   �
المضمون مع إفادة باستالم إلى 

المكتب المذكور 
� اما ايداعها الكترونيا عبر بوابة 

الصفقات العمومية .
� أو تسليمها لرئيس مكتب طلب 
العروض عند بداية الجلسة وقبل 

فتح االظرفة .
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن   -
في  المقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
المادة 04 من نظام االستشارة. 
ع.س.ن /693/ إ.د
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حكم ليبي لمواجهة تون�س 
والمغرب في اأمم اإفريقيا لل�شبان

عين االتحاد اإلفريقي لكرة القدم الحكم الليبي معتز 
إبراهيم لقيادة مباراة المنتخب الوطني المغربي للشبان 
أمام نظيره التونسي، المقررة يومه الجمعة بالملعب 
البلدي بنواذيبو، انطالقا من الخامسة عصرا، برسم 
ربع نهائي كأس أمم إفريقيا ألقل من 20 سنة، الجارية 

تفاصيلها بموريتانيا.
وسكون معتز إبراهيم مساعدا بكل من المصري يوسف 
وحيد البوساطي والجزائري عباس أكرم زهروني، فيما 
أسندت مهمة الحكم الرابع للرواندي صامويل ويكوندا.

ويأمل المنتخب الوطني المغرب تخطي عقبة المنتخب 
التونسي وبلوغ المربع الذهبي، حيث سيراهن المدرب 
زكرياء عبوب على معرفته الدقيقة بتفاصيل المنتخب 
التونسي، الذي سبق أن واجهه في دورة شمال إفريقيا، 

التي احتضنتها تونس في شهر دجنبر الماضي.
الوطني  المنتخب  تشكيلة  تتعزز  أن  المنتظر  ومن 
بالثنائي فؤاد معاش وأسامة تيرغالين بعد تعافيهما 

فيروس كورونا.

كأس إفريقيا لألمم للفتيان

المنتخب الوطني في مجموعة قوية 
أوقعت قرعة نهائيات كأس إفريقيا لألمم لكرة القدم 
ألقل من 17 سنة )المغرب 2021(، المقررة من 13 مارس 
المقبل إلى غاية 31 منه، التي جرت، أول أمس األربعاء 
بنواكشوط، المنتخب الوطني المغربي في المجموعة 
األولى إلى جانب منتخبات أوغندا وزامبيا وكوت ديفوار.

التي ستجرى  الكأس،  نهائيات هذه  في  وسيشارك 
مبارياتها بمدن الرباط والمحمدية والدار البيضاء، 12 
منتخبا، عوض ثمانية منتخبات في النسخة السابقة، 
على أن تجمع المباراة االفتتاحية بين المنتخب الوطني 

ومنتخب أوغندا يوم 13 مارس.
وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وتنزانيا 
منتخبات  الثالثة  والمجموعة  والكونغو،  والجزائر 

الكاميرون والسنغال ومالي وجنوب إفريقيا.
يذكر أن المنتخب الكاميروني كان قد توج بقلب الدورة 
األخيرة لكأس إفريقيا لألمم لهذه الفئة، التي احتضنتها 

تنزانيا سنة 2019.

الـريـــا�شي
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يبحث فريق الجيش الملكي عن فوزه الثاني على 
التوالي رفقة مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك، 
واألول بمجمع األمير موالي عبد اهلل بالرباط هذا 
الموسم، حيث يستقبل في الخامسة والربع من 
مساء يومه الجمعة شباب المحمدية، في أولى 
االحترافي  الدوري  من  الثامنة  الدورة  مباريات 

األول.
وسيحاول الفريق العسكري استغالل مرحلة 

الفراغ التي يمر منها الفريق الفضالي، الذي غاب 
عنه االنتصار منذ الدورة الثانية، بعدما حصد 
الخمس األخيرة،  المباريات  ثالث نقط فقط في 
األمر الذي جعل المناصرين يدقون ناقوس الخطر، 
ويطالبون عبر مواقع التواصل االجتماعي المدرب 

محمد أمين بنهاشم باالجتهاد أكثر.
وفي المقابل يتواجد الفريق العسكري في وضع 
معنوي جيد، بعدما عاد بانتصار ثمين من الملعب 

الشرفي بوجدة على حساب المولودية، ليرتقي 
في سبورة الترتيب إلى المركز الثامن بتسع نقط، 

وهو نفس رصيد الفريق الفضالي.
وبملعب الحسن الثاني بفاس، سيكون الماص 
السابعة  في  التطواني،  المغرب  انتظار  في 

والنصف من مساء اليوم.
وسيدخل الفريقان مواجهة اليوم بوجه جديد، 
بفعل  التوقيت،  نفس  في  ربانيهما  غيرا  بعدما 

تواضع األداء.
وإذا كان المغرب التطواني، قد وضع ثقته في 
الفاسي  المغرب  فإن  الدريدب،  جمال  الدار  ابن 
غاموندي،  أنخيل  ميغيل  باألرجنتيني  استنجد 
جريندو،  اللطيف  عبد  من  المشعل  تسلم  الذي 
وبالتالي ستكون هذه المواجهة مناسبة للطرفين 
من أجل تحقيق انطالقة جيدة، تلبي طموحات 

المناصرين.

شباب المحمدية يبحث عن فوز غاب عنه منذ الدورة الثانية

رئي�س الفيفا يعتبر اأن المغرب يقود عجلة تطور كرة القدم الإفريقية
الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  استقبل   
المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
األربعاء  يوم  بوريطة،  ناصر  بالخارج، 
بالرباط، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، جياني إينفانتينو الذي قام بزيارة 

عمل للمغرب استغرقت يومين.
الخصوص  على  اللقاء  ه��ذا  وتميز 
بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية 

لكرة القدم، فوزي لقجع. 
تصريح  ف��ي  أك���د  إينفاتينو  وك���ان 
األربعاء  مساء  وصوله  لدى  للصحافة 
خالل  ستتم  أنه  الرباط-سال،  مطار  إلى 
هذه الزيارة دراسة عدة مشاريع وبرامج 
لتطوير كرة القدم، السيما تلك المتعلقة 

بالشباب وكرة القدم النسوية.
كبير  لشرف  »إنه  إينفانتينو  وق��ال 
مهم  بلد  إنه  بالمغرب،  هنا  أكون  أن  لي 
القدم، ويمكنه  على مستوى رياضة كرة 
اللعبة  لتطوير  القاطرة  بدور  االضطالع 

قاريا«.
وأوضح إينفانتينو »زرت المغرب عدة 
مرات، وعاينت حجم الشغف بكرة القدم، 
وكذا العمل الجاد الذي تقوم به الجامعة 
الملكية المغربية لكرة القدم«، مشيرا إلى 
أن هذه الزيارة ستمكن أيضا من استعراض 
سبل إعطاء زخم أكبر لهذا العمل، وتمكين 
البلدان اإلفريقية وبلدان أخرى من العالم 
من االستفادة من مركب محمد السادس 

الرياضية  التحتية  والبنيات  القدم  لكرة 
التي تتوفر عليها المملكة.

وأضاف أن هذه الزيارة تطرقت لمشاريع 
تلك  السيما  القدم،  كرة  لتطوير  وبرامج 

المتعلقة بالشباب وكرة القدم النسوية.
وخلص رئيس )فيفا( إلى أن »األكيد أننا 
سنغادر المغرب ونحن نتوفر على العديد 

من األفكار والبرامج حول كرة القدم«.
وتندرج زيارة رئيس )فيفا( إلى المغرب 

في إطار تعزيز العالقة المتينة التي تربط 
الجامعة  بمسؤولي  الدولية  الهيأة  هذه 
الملكية المغربية لكرة القدم. كما جاءت 
للوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين 
المغربية  القدم  ك��رة  تطوير  مجال  في 

واإلفريقية.
لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  أن  يذكر 
االنتخابي  العام  جمعها  ستعقد  القدم 

يوم 12 مارس المقبل بالرباط.

مكتب تطوان

أعلن نادي المغرب أتلتيك تطوان، مساء أول أمس األربعاء، 
إقالة مدربه يونس بلحمر رفقة المعد البدني سلفادور لونا 

من مهامها.
ورجع المكتب المسير لفريق الحمامة البيضاء قرار االنفصال 

عن الطاقم التقني للفريق إلى سوء النتائج.
وبإقالة يونس بلحمر من العارضة التقنية لفريق الماط، 
يكون بلحمر ثالث مدرب يتم إقالته في ظرف ساعة بالبطولة 
الوطنية، بعد كل من يوسف فرتوت الذي غادر فريق سريع وادي 
زم، وعبد اللطيف جريندو الذي انفصل عن المغرب الفاسي.

وأعلنت إدارة الماص االنفصال عن المدرب عبد اللطيف 
غريندو بالتراضي يوم األربعاء، رغم أن الفريق، العائد لدوري 
األضواء، يحتل المركز الخامس برصيد عشر نقاط من سبع 

مباريات.
كما أعلن سريع واد زم، صاحب المركز قبل األخير، انفصاله 

عن مدربه يوسف فرتوت بالتراضي بسبب تراجع النتائج.
النادي أن االنفصال عن فرتوت جاء بالتراضي  وأوضح 
مع »تقديم الشكر للمدرب على ما قدمه من خدمات للفريق 

في الفترة الماضية«.
وتراجع سريع واد زم للمركز قبل األخير برصيد ست نقاط 

من سبع مباريات.
بعد  تتجاوز  لم  والتي  الجاري،  الموسم  بطولة  وتميزت 
المغرب  دش��ن  حيث  مدربين،  سبعة  بإقالة  األول،  الثلث 
التطواني مسلسل اإلقاالت عند الدورة الرابعة من البطولة، 
وذلك باالنفصال عن المدرب اإلسباني خوان خوصي ماكيدا، 
لتعقبه بعد ذلك إقالة  عبد السالم وادو من تدريب سندباد 
غادر  ال��ذي  طاليب  الرحيم  وعبد  وج��دة،  مولودية  الشرق 
فريق الجيش الملكي بالتراضي، قبل أن يحط الرحال بفريق 
االتحاد البيضاوي، كما فك فريق نهضة الزمامرة ارتباطه مع 
المدرب محمد العلوي اإلسماعيلي، عقب إقصاء النادي من 
دور سدس عشر نهائي مسابقة كأس العرش أمام رجاء بني 

مالل، ليتوج يوم األربعاء بإقالة ثالثة مدربين دفعة واحدة.
وحاز فريق المغرب التطواني قصب السبق في مسلسل 
اإلقاالت، حيث بلغت مداها بإقالة مدربين إثنين خالل سبع 
دورات دورات فقط، والعدد مرشح لالرتفاع على اعتبار الصيغة 
التي تم اإلعالن بها تعيين ابن الفريق جمال دريدب. فحسب 
بالغ النادي فقد تم تعيينه مشرفا على الفريق، دون أن يذكر 
بكونه سيتكلف بتدريب الفريق، وهي إشارة مبطنة وتمهيدية 
لإلشراف المؤقت على الشؤون التقنية لفريق الحمامة البيضاء.
هذا وبإقالة المدرب يونس بلخضر يكون المغرب التطواني 
لم  الذي  الغازي،  الحالي، محمد رضوان  الرئيس  على عهد 
احتساب  دون  مدربين  تسعة  غير  قد  الثالثة  سنته  يكمل 
جمال الدريدب، الذي يستعان به كلما فعل رضوان الغازي 
نتائج  تدبدب  ظل  في  لالرتفاع  قابلة  والحصة  اإلقالة،  بند 
الرئيس  في ظل هوس  وكذا  األخيرة،  السنوات  في  الفريق 
بتعليق الفشل الذي يالحقه ويالحق الماط خالل عهدته على 

شماعة المدرب.

المغرب التطواني يقيل ت�شعة مدربين في اأقل 
من 3 �شنوات واثنين في �شبع دورات

خالد الطويل

قدمت إدارة المغرب الفاسي لكرة القدم، مساء أول أمس األربعاء 
غاموندي،  أنخيل  ميغيل  األرجنتيني  الجديد  المدرب  بفاس، 
الصفر. النمور  قيادة  في  جريندو  اللطيف  عبد  سيخلف   الذي 

وبعد كلمة ترحيبية، قدم رئيس الفريق إسماعيل الجامعي، المدرب 
غاموندي لوسائل اإلعالم، مشيرا إلى أنه سعيد جدا بالتعاقد معه، 
خاصة وانه راكم تجربة كبيرة على مستوى الدوري االحترافي، 
من خالل إشرافه على تدريب حسنية أكادير، قبل ان يحط الرحال 
بالوداد البيضاوي، الذي عمل داخله مشرفا عاما ثم مدرب للفريق 

األول، كما سبق له ان اشتغل بكل من الجزائر و تونس.
وبعد ذلك تقدم الجامعي بشكره للمدرب السابق عبد اللطيف 
وغياب  كورونا  وباء  ورغم  الفاسي،  المغرب  أن  مؤكدا  جريندو، 
الجماهير العريضة، حقق الصعود والعودة لحظيرة الكبار، كما 

شكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا اإلنجاز.
وبدوره عبر غاموندي عن سعادته الغامرة بالتعاقد مع فريق 
كبير من حجم المغرب الفاسي، الذي يعتبر من بين أقوى األندية 
المغربية. مضيفا ان سطر برنامج عمل من أجل خلق فريق قوي 
متجانس، وسيعمل على بلورته على أرض الواقع، خاصة وأن كل 

اإلمكانيات متوفرة.
وتمنى غاموندي، الذي بات ثاني أرجنتيني يقود الماص بعد 
الراحل أوسكار فيلوني، أن يكون عند حسن الظن وأن يتمكن من 
تطبيق هذا البرنامج ويحقق األهداف المسطرة على مستوى البطولة 
االحترافية، وأن يسجل نتائج إيجابية مع تقديم أطباق من الفرجة 
الكروية، تلبي طموحات الجمهور الفاسي، الذي يعشق فريقه كثيرا.

وأضاف المدرب األرجنتيني أنه سيكون رهن اشارة المؤطرين 
والمكونين من أجل السهر على اكتشاف المواهب الشابة، التي 
يمكنها إعادة ممثل العاصمة العلمية للمملكة لقمة هرم كرة القدم 

المغربية.
وقال غاموندي إنه ناذرا ما يتحدث لوسائل األعالم، ألن عمله 
يتجلى في أرض الميدان، » فأنا ال أحب كثرة الكالم، وإنما أركز على 
العمل وجدية والقتالية داخل الملعب لتحقيق النتائج اإليجابية«.
اللقاء اإلعالم أيضا تقديم المدرب المساعد طارق  وشهد هذا 
شهاب، الذي يعتبر من خيرة األطر بالبطولة االحترافية، باإلضافة 
والمستشار  البدني  والمعد  الفريق  وطبيب  الحراس  مدرب  إلى 

والخبير في التغذية الرياضية صالح الدين حدو.

غاموندي يعد الجماهير الفا�شية بفريق قادر 
على تحقيق نتائج جيدة باأطباق فرجوية

رئيس المغرب التطواني »يجمع« حقائب المدرب بلحمر

أنفانتينو في حديث لوسائل اإلعالم بعد الوصل على الرباط
غاموندي يخوض ثالث تجربة له بالدوري االحترافي



Al Ittihad Al Ichtiraki

رونالدو ير�سل قطته 
»باهظة الثمن« بطائرة 
خا�سة للعالج يف اإ�سبانيا

تعرضت قطة كريستيانو رونالدو البالغ قيمتها 
منزله  خارج  دهس  2600 جنيه إسترليني لحادث 
في إيطاليا وتم إرسالها للتعافي مع عائلة صديقته 

في إسبانيا.
أنها  يعتقد  التي   »Pepe »بيبي  القطة  أصيبت 
ريال  في  األصلع  رونالدو  زميل  اسم  على  سميت 

مدريد، في حادث سيارة في تورينو.
وقررت صديقة رونالدو جورجينا رودريغيز، 27 
عاًما، أن تأخذ القطة معها على منت طائرة خاصة 
إلى إسبانيا بعد أن تم إخراجها من العناية املركزة.
نوع  من  وهي  »الصلعاء«  الهرة  وأصبحت 
أن  منذ  انستغرام   موقع  نجمة  »سفينكس«، 

انضمت إلى العائلة قبل عامني.
العائلة  مع  فاخرة  بعطالت  القطة  واستمتعت 
وحصلت على فرصة ركوب طائرة رونالدو الخاصة 

»غلف ستريم G200« قبل الحادث املروع. 
وظهر مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 36 عاًما 
وهو يلعب مع قطته املدللة بينما كان مستلقيًا على 

األرض في منزله.
قالت  اإلسبانية،  إنستايل  وفي مقابلة مع مجلة 
جورجينا صديقة رونالدو إن القطة هربت من املنزل 
شهر  وبعد  املوت  على  أوشكت  لقد  دهسها...  وتم 
ونصف في العناية املركزة في عيادة بيطرية، قررنا 

نقلها إلى إسبانيا لتتعافى وسط عائلتي«.

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

زوجة »اإمرباطور املخدرات« 
املك�سيكي يف قب�سة اأمريكا

ألقت  السلطات  إن  األمريكية  العدل  وزارة  قالت 
املكسيكي  املخدرات«  »إمبراطور  زوجة  على  القبض 
خواكني جوزمان، الشهير باسم »إل تشابو«، الزعيم 
السابق لعصابة سينالوا، بسبب تورطها في تهريب 
كورونيل  على إيما  القبض  وتم  دوليا.  املخدرات 
في  الدولي  داالس  مطار  في  عاما(  إيسبورو )31 
أمام محكمة  تمثل  أن  املتوقع  فيرجينيا، ومن  شمال 
بانتظام  تحضر  كانت  وقد  واشنطن.  في  اتحادية 

جلسات محاكمة زوجها قبل عامني.
ولم  كورونيل.  محامي  على  التعرف  يتسن  ولم 
وتحمل  واشنطن.  منطقة  في  وجودها  سبب  يتضح 

كورونيل الجنسيتني األميركية واملكسيكية.
من محاكمة  عامني  بعد  كورونيل  اعتقال  وجاء 
في بروكلني، حيث أدين بتهريب  جوزمان )63 عاما( 
أطنان من املخدرات إلى الواليات املتحدة عندما كان 

زعيما لعصابة سينالوا.

اإيلون ما�سك يخ�سر 15.2 
مليار دوالر يف يوم واحد 

إكس"  "سبيس  شركة  مالك  ماسك،  إيلون  خسر 
و"تيسال" 15,2 مليار دوالر في ظرف يوم واحد، بعد 
 8,6% بنسبة  االثنني،  "تيسال"،  أسهم  قيمة  تراجع 

حسب مؤشرات وكالة "بلومبيرغ".
وبهذه الخسارة، التي تعد األكبر في يوم واحد منذ 
183 مليار  إلى  شهر سبتمبر املاضي، تتدنى ثروته 
دوالر، ويتراجع ماسك في قائمة ترتيب األكثر ثراء في 
العالم إلى املرتبة الثانية، خلف منافسه جيف بيزوس 
مؤسس شركة "أمازون". هذا األخير لم يخسر سوى 
3,73 مليار دوالر بتراجع أسهمه بنسبة %2,13، مما 
يجعل ثروته التي تبلغ اليوم 186 مليار دوالر أعلى بـ 

3 مليارات دوالر من ثروة إيلون ماسك.
يعتقد خبراء أن الخسارة التي تعرض لها إيلون 
نهاية  في  تغريدته  إلى  ما  حد  إلى  تعود  ماسك 
األسبوع التي قال فيها إن سعر البيتكوين واإلثيريوم 

مفرط في االرتفاع.

دولتان 
عربيتان �سمن 

»ال�سعوب 
االأكرث 
قراءة« 
بالعامل

 شاع منذ فترة ليست بالقليلة أن املواطن العربي 
هو األقل قراءة عامليا، وهو ما دعمته إحصاءات 
وتقارير دولية، لكن يبدو أن املعطيات تغيرت في 
السنوات العشر األخيرة، ومعها تغيرت النتائج 

فيما يخص القراءة و القّراء العرب.
 2003 لعام  البشرية«  التنمية  »تقرير  وكان 
 80 كل  بأن  قد أوضح  »اليونسكو«،  الصادر عن 
في  واحد  كتاب  بقراءة  يقومون  عربيا  مواطنا 
 35 املواطن األوروبي نحو  يقرأ  السنة، في حني 

كتابا.

 NOP World« بيانات أحدث  ولكن، بحسب 
العاملي  املؤشر  Culture Score Index« حول 
لإلنجاز الثقافي، و الصادر مطلع العام الجاري عن 
بيانات  في  املتخصصة  شركة Statista األملانية 
صحيفة  مع  باالشتراك  واملستهلكني،  السوق 
»إندبندنت« البريطانية، فقد دخلت مصر واململكة 
قراءة  الدول األكثر  ضمن  السعودية  العربية 
العالم  دول  بني   5 واحتلت مصر املرتبة  عامليا. 
األكثر قراءة، بمعدل 7:30 ساعات أسبوعيا، فيما 
بمعدل  عامليا،   11 املرتبة  جاءت السعودية في 

6:46 ساعات أسبوعيا.
وجاءت  عامليا،  األول  املركز  الهند  واحتلت 
املركز  في  والصني  الثاني،  املركز  في  تايالند 
الواليات  احتالل  في  املفارقة  وكانت  الثالث. 
أسبوعيا،   5:42 بمعدل   ،23 املرتبة  املتحدة 

بحسب التقرير.
الضوء  عليه  سلطت  الذي  التصنيف  ويعتمد 
على   ،”Mal Warwick on Books“ مدونة
متوسط عدد ساعات القراءة التي يمضيها سكان 

الدول بصفة أسبوعية.

اأوباما وجنم الروك 
�سربينغ�ستني يطلقان 

برنامج بودكا�ست 
على من�سة »�سبوتيفاي«

الثالثاء،  للموسيقى،  ”سبوتيفاي“  منصة  أعلنت 
أوباما ونجم  األسبق باراك  األمريكي  الرئيس  أن 
سيقدمان  سبرينغستني  بروس  املخضرم  الروك 
 Renegades:” بعنوان  جديدًا  بودكاست  برنامج 
الصوت.  ملنصة  حصريا   “Born in USA
واألبوة  العرق  تشمل  قضايا  البرنامج  وسيناقش 

والزواج، بحسب ما ذكرت ”سبوتيفاي“.
وأكدت املنصة في بيان عرض الحلقتني األوليني 
و“املتميزين“.  املجانيني  سبوتيفاي  ملستخدمي 

وسيحتوي املوسم األول على 8 حلقات في املجمل.
إن  ”سبوتيفاي“  املباشر  البث  عمالق  قال  كما 
البودكاست سيكون مناقشة شخصية ومتعمقة بني 
والبلد  صديقني يستكشفان ماضيهما ومعتقداتهما 
أن  يجب  وكما  هو،  كما  كان،  كما  يحبهما،  الذي 

يمضي قدما“.
عاما،   59 العمر  من  البالغ  أوباما  والتقى 
وسبرينغستني البالغ من العمر 71 عاما، ألول مرة 
للرئيس  دعمهما  الثنائي  أكد  كما   ،2008 حملة  في 
األمريكي الحالي جو بايدن في االنتخابات الرئاسية 

األخيرة.
وفي املقطع الدعائي للبرنامج، قد يبدو النجمان 
شاب  ”إنه  أوباما:  يقول  إذ  مقربني،  غير  صديقني 
أبيض من بلدة صغيرة في جيرسي.. وأنا رجل أسود 
أيقونة  إنه  هاواي..  في  ولدت  مختلطة  أعراق  من 

موسيقى الروك أند رول، وأنا… لست رائعا“.
”كيف  أوباما:  تساءل  األولى،  الحلقة  تقديم  وفي 
وصلنا إلى هنا؟ كيف يمكن أن نجد طريقنا للعودة 
هذا  سيطر  لقد  توحيدا؟  أكثر  أمريكية  قصة  إلى 
املوضوع على الكثير من محادثاتي العام املاضي مع 

ميشيل، وبناتي، ومع األصدقاء“.
من  الكثير  بروس  وبني  بيني  ”ليس  وأضاف: 
ما  السنني،  مر  على  ولكن  املشتركة،  القواسم 
اكتشفناه هو أن لدينا حساسية مشتركة.. عن العمل 
كنت  الخاصة،  بطريقتنا  أمريكا،  وعن  األسرة  وعن 
أنا وبروس في رحالت متوازية نحاول فهم هذا البلد 

الذي قدم لنا الكثير، نحاول تأريخ قصص شعبه“.
إنتاج  شركة  وهي  جراوند،  هاير  شركة  ووقعت 
منصة  مع  صفقة  أوباما،  وباراك  مليشيل  مملوكة 
ملفات  بإنشاء  تلتزم   ،2019 عام  في  سبوتيفاي 
البرنامج  هذا  ويعد  للمنصة.  حصرية  صوتية 
Mi� برنامج وظهر  العروض.  تلك  من  الثاني   هو 
املاضي  الصيف  في   chelle Obama Podcast
األنظمة  عبر  الحقا  إتاحته  وتمت  سبوتيفاي  على 

.Apple Podcasts األساسية، بما في ذلك
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3 مهمات يف �سهر.. ماذا وراء رحالت ا�ستك�ساف املريخ؟
تاريخ  في  عاديا  الجاري  فبراير  شهر  يكن  لم 
بالنسبة  أيضا  كذلك  يكن  ولم  األرض،  كوكب 
 3 استقبل خالله  الذي  »املريخ«  األحمر  للكوكب 
مهمات دولية، هدفها اكتشاف موارده وفهم املزيد 

من ألغازه وبحث إمكانية بدء حياة جيدة عليه.
رحالت  البشر  بدأ  مهام،   3 خالل  ومن 
ملسبار  األولى  املهمة  فكانت  املريخ،  استكشاف 
األمل اإلماراتي الذي دخل مداره حول املريخ في 

التاسع من فبراير، ثم جاءت املهمة الثانية ملسبار 
الثالثة  املهمة  وأخيرا  الصيني،  »تيانون1�« 
األمريكية  »بيرسيفيرانس«  مركبة  هبطت  حيث 

على سطح الكوكب األحمر.
الثالث،  املهام  هذه  بني  التكامل  أوجه  وحول 
مستشار وكالة  الشافعي،  حسني  الدكتور  قال 
ما   « إن  األوسط،  الروسية بالشرق  الفضاء 
تكثيف  من  األخيرة  اآلونة  في  العالم  يشهده 
وخصوصا  املريخ،  استكشاف كوكب  محاوالت 
املهام الثالث األخيرة لإلمارات والصني وأمريكا، 
تعكس في الحقيقة اهتمام البشرية بمعرفة املزيد 

عن الكوكب األحمر«.
أنه  الروسية  الفضاء  وكالة  وأضاف مستشار 
» ألول مرة تشهد البشرية هبوط مركبة ومسبار 
على سطح املريخ للبدء في أول عمليات تقوم بها 
لتحليل  الكوكب  البشرية بأخذ عينات من سطح 
تجمع  تشابه  أوجه  وجود  ثبت  أن  بعد  تربته، 

بني املريخ واألرض«.
تعرض  املريخ  كوكب   « أن  الشافعي  وأوضح 
مرت  التي  السنني  ماليني  نتيجة  كبيرة  لكارثة 
الجوي  غالفه  تركيب  اختالف  إلى  وأدت  عليه، 
باألكسجني  يحتفظ  زال  ما  أنه  رغم  الخارجي، 

والهيدروجني كمركبني أساسيني«.

منحوتات ثلجية 
حتت ال�سفر.. 

جتمد �سالالت 
نياغارا 

شهدت شالالت نياغارا فى كندا 
حالة من تجمد املياه املتدفقة، بسبب 

العاصفة الشتوية، التي حولت 
الشالالت إلى منطقة متجمدة بعد أن 
وصلت الحرارة إلى ما دون 20 درجة 

تحت الصفر، فيما حافظت شالالت 
نياجرا على االحتفاظ بكونها منطقة 
جذب سياحى ضخمة حتى فى حالة 

الطقس السيء، إذ يمكن اعتبارها 
كمعلم سياحي كبير، ويزورها 26 
مليون سائح سنوًيا، وتشكل هذه 

الشالالت مشهًدا رائًعا فى وقت 
الشتاء، حيث يتحول فيها بخار املاء 
إلى كتل جليدية مبهرة، وذلك حسبما 

نشرت وكالة أنباء رويترز صورا
 وتعد وهذه املناظر جاذبة للسياحة 
من محبى املغامرات والطقس البارد 

خالل هذا الوقت من العام، حيث 
املشاهد الجليدية للشالالت املتجمدة، 

وكيف تحول بخار املاء إلى جليد.
 وغطت الثلوج مجموعة من الساللم 

التي ترسم حدودا للزائرين، ورسم 
الجليد مناظر رائعة في املكان، في 

حني بقيت بعض خطوط املياه تتدفق 
من الشالل نحو الوادي السحيق، 

فيما تبادل السائحني الصور 
التذكارية لتوثيق الشالالت املتجمدة.


