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صرحت المحكمة الدستورية المغربية، وهي أعلى هيئة قضائية في المغرب، 
تمارس الرقابة القبلية والبعدية على مدى دستورية القوانين، بأنه ليس في 

اعتماد القاسم االنتخابي ما يخالف الدستور.
وقد جاء حكمها الصادر في نهاية األسبوع الذي ودعناه، ليضع قفال دستوريا 
على عزلة سياسية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ عشر سنوات.
الحزبية  الطبقة  انفرد وسط  لما  »الحاكم«  للحزب  السياسية  العزلة  بدأت 
التي اتفقت عليها هذه  التعديالت واإلصالحات  والسياسية المغربية برفض 
الطبقة بخصوص القانون المنظم لالنتخابات القادمة، التشريعية منها والجماعية 
والجهوية، وكان رفضه بداية، سياسيا ثم برلمانيا، عندما صوت ضد مشاريع 
القوانين ذات الصلة، ومنها القانون التنظيمي رقم 21.06 والقاضي بـ«تغيير 
وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 

الترابية كما وقع تغييره وتتميمه».
 وكان حزب العدالة والتنمية، أمام  التصويت الساحق لفائدة القانون قد لعب 
الورقة الدستورية، من أجل إبطال القانون، بدعوى عدم مالءمته للدستور المغربي.
مبررات الحزب الذي يقود الحكومة، كانت متعددة، منها األخالقي والمبدئي 
والسياسي، وكان طبيعيا أن تجري جوالت الحرب في الدفاع عن القانون أو في 
العمل على إسقاطه داخل الدوائر المنذورة للنقاش السياسي والترافع والصراع 
حتى، غير أن تحويل حدود الفصل في الخالف  إلى حدود دستورية كان فيه 
نوع من التحكيم المؤسساتي األسمى، بالمطالبة بمراقبة بعدية على القانون 

المعني والسيما منه المادة 84 المتعلقة بالقاسم االنتخابي.
أن  اعتبر   المحكمة،  قرار  فإن  له،،  الرافض  الحزب  انتظر  ما  عكس  وعلى 
"اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة 
االنتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وعدم اشتراط نسبة معينة 
من األصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية 
توزيع المقاعد، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ ال يمس بحرية ونزاهة االقتراع 
وشفافيته، وال بدور االنتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، 

كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور»". 
وأشارت إلى أن الدستور ال يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام االنتخابي، بصفة 
عامة، وال أي مبدإ يراعى في االختيارات التشريعية المتعلقة بنمط االقتراع، 
وطريقة احتساب القاسم االنتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على 
اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد األصوات التي حصلت عليها سقف القاسم 
االنتخابي، وتحديد نسبة معينة من األصوات التي يتعين على لوائح الترشيح 

الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
 عكس ما كان متوقعا من حزب سياسي يقود الحكومة التي تقدمت بمشروع 
القانون، واحتكم للبرلمان في التصويت عليه، واختار، في النهاية، التحكيم 
الدستوري عبر المحكمة الدستورية، فإن «العدالة والتنمية»، عبر أمينه العام 
ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، رفض القرار الدستوري في هذا الصدد.
وقد قال العثماني إن القاسم االنتخابي، كما تمت المصادقة عليه في البرلمان 
وأيدته المحكمة الدستورية "غير مقبول" »، وأعاد تشبث حزبه بموقفه لماقبل 

قرار المحكمة الدستورية .
وهو ما سيطرح أبعادا أخرى لمعركة القاسم االنتخابي-كاسر العظام  السياسي، 

ومحاوالت تأويل سياسي لقرار دستوري!
ومع أن عبارة "ليس فيه ما يخالف الدستور"»، حسب رجال القانون،« تجعل 
من قواعد الدستور عتبة للحقوق والواجبات، أي أن البرلمان يمكنه أن يسن أي 
قاعدة قانونية ال يوجد في الدستور ما يخالفها»، فإن الموقف السياسي للحزب 
األول سيكون له ما بعده، في مناخ االنتخابات، كما في ما قد يترتب عن نتائجها.
لكن، قبل ذلك التاريخ المطروح كأفق في شتنبر، هل يمكن القول إن العزلة 
السياسية- الدستورية لحزب جدَّف ِمن على موجة الربيع العربي، هي بالضرورة 

هزيمته في االنتخابات المقبلة؟
الجواب ليس بدهيا، كما قد يتبادر الى الدِّهن.

القراءة األولى تعلمنا بأن الحالة السياسية الراهنة، تعنيي استمرار صعوبة 
اندماج في حقل سياسي تم وضعه في الواقع قبل أن ينال "البيجيدي" شرعية 
وجوده، حقل سياسي تحكمه قواعد لعب منذ ما قبل االستقالل، تتغير أحيانا في 
الدرجة لكن ليس في الطبيعة، محكوم بالتعاقد الوطني بين األحزاب السياسية 
الوريثة للحركة الوطنية، وبين الملكية، في القضايا االستراتيجية، كالوحدة 
الترابية وطبيعة النظام ووحدة الدين، وبين األحزاب الوطنية وامتدادات الدولة 
الحزبية  بأذرعها القروية والوطنية، البرجوازية والدينية التقليدية، في قضايا 
التمثيلية السياسية وتنشيط الدورة المؤسساتية ومراكمة اإلصالحات، ضمن 

توازن سياسي تعقلنه الدولة أحيانا!
القراءة الثانية هي أن الحزب القوي سيظل قويا في القادم من االستحقاقات، 
بعد أن تمكن من الحفاظ على وحدته التنظيمية بالرغم من كل الهزات، واستطاع 
أن يمنع انفجار تناقضات النظام السياسي والحزبي ،في ذاته، كما حدث ألحزاب 
سياسية سبقته في القوة واالكتساح االنتخابي، وهو بالتالي يشعر بأنه  يخوض 
معركة حزب قوي يراد إضعافه، وليس حزبا يعرف أنه ضعيف يريد أن يتقوى 

بالمواجهة الشاملة.
وبحسب الكثيرين، فإن هذه القوة، حتى ولو ترجمت إلى ريادة انتخابية ونتائج 
ن الحكومة. في الصناديق، فإنها قد تشي بمقدمة ألزمة قادمة عندما يريد أن يكوِّ
من   المرجح، لدى خصومه قبل انصاره  أن العدالة والتنمية سيكون في 
قيادة األحزاب األولى في انتخابات شتنبر القادم، لكنه سيجد نفسه أمام سؤال 
ماذا سيفعل بانتصار حازه في سياق عزلة سياسية ونشوز  صعب الجواب: 

برلماني - حكومي-  دستوري؟
سيجد، وال شك، صيغة أخرى ألزمة انخراطه في الحقل السياسي كما تم 
توصيفه من عقود في المغرب….. واحتمال خروجه الى المعارضة، ولو كان 
الدستور صراحة على حقه في تحمل تشكيل  قائمة االحزاب،ينض  األول في 
الحكومة  كما سبق ألحد مؤسسيه، الوزير السابق لحسن الداوي ان قال في 

حوار صحافي .
القراءة الثالثة هي أن األزمة الحالية قائمة ألن حلها السياسي المنطقي، منذ 

البداية، كان هو استقالة الحكومة الحالية.
وذلك العتبارات عديدة، ليس أقلها :

* التعديل االنتخابي المرتبط بالقاسم لم يصوت عليه الحزب الحاصل على 
أكبر عدد من النواب البرلمانيين، والذي تم على أساسه تعيين أمينه العام، 

رئيسا للحكومة الحالية، بل حصل على أغلبية من النواب خارج هذا الحزب.
*   تشكل أغلبية جديدة من أحزاب بعضها مشاركة في الحكومة وبعضها في 
المعارضة، وهو ما حول األغلبية أقلية واألقلية أغلبية، في وضع غير مسبوق. 
ويرى العديد من المتتبعين أن هذا الوضع، في الدول الديمقراطية المتأصلة، 
يترتب عنه استقالة رئيس الحكومة، وأن رئيس الحكومة فشل في إحراز توافقات 

لتجاوز األزمة ..
ير  لقد انضاف إلى التصدع السياسي والبرلماني والحكومي موقف من السَّ
الدستوري والقانوني إلحدى الهيئات األعلى في الهندسة الدستورية للقضاء. 
وهوما قد ينبئ بفصول أخرى، قد تؤثر، وال شك، على التدبير السليم لالنتخابات 

المقبلة التي بدأ مناخها ينشر طقسه منذ اآلن!

نشر يف » املوقع العربي«

عبد الحميد جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

»العدالة 
والتنمية«: 

عزلة �سيا�سية 
بقفل د�ستوري؟

 املهندس يف علوم الفلك والتوقيت، علي عمراوي 
مراقبة الهالل ال تكفي، بل ير�سدها 

كتاب »التقويم الهجري المغربي«
املندوبية:   »جهات تنسق للضغط على الدولة«
ال�سحافيان الري�سوني والرا�سي 

ي�سربان عن الطعام
 يف وقت البحرية امللكية ساعدت 100 مرشحا للهجرة
اعتقال   20   متهما �سمن �سبكة اإ�سبانية 

متخ�س�سة في   الهجرة ال�سرية 

ف�سحة

رمضان

ابتداء 
من عدد 

اليوم

أحمد المديني

نحن الذين ُولدنا في تلك الخمسينيات البعيدة 
رضعنا مع حليب أمهاتنا نبرات أصواتهّن وهّن 
ذقناها من حلمات  الِعذاب،  بالكلمات  يناغيننا 
كالعجين،  الرخوة  بها أصابعنا  تعبث  األثداء، 
ونعّض َنَغّن ونبكي،بينما أصواُتُهّن ُتمطر غزيَر 
الّدلع، وشفاُهُهّن َسِخيَّ الُقبل، واصابُعُهّن تصَعد 
تهِبط فينا دغدغة. أمهاُتنا سعيدات أو شقيات، 
منعمات أو متواضعات، كّن موسيقى وأغنيات. 

يتحركن جيئة وذهابا كأنما أوتاٌر يعزف عليها 
الهواء، وفق إيقاع دقيق ومشي رشيق، حامالت 
الصبح  أكتافهن، غاديات من  النهار على  عبء 
إذا شّب  كالحريق؛ حتى  الهبة  للحياة  بشهوة 
الليل التففن على أشواقهن متعبات حالمات أو 

ُأِخذن ُعنوًة، وإما، على ِغّرٍة، متعًة كالرحيق.
األمــهــات األخـــوات الــخــاالت الــعــّمــات، وقد 
َشقين)هكذا يسمين شغَل البيت( من الصبح إلى 
ما بعد الزوال، إّما يجتمعن في ِمراح الدار أو فوق 
السطوح، وإّما في حوش بين الخيام، هّن يعرفن 
سلفاً ما ُيردن، لسن في حاجة إلى الكالم، غمزُة 
عين تكفي لتحقيق المرام، قد حان وقت العصر 
وآن األوان، كي يدارين شظف العيش وإما الحزن 
برقيق األنغام، ال الربابُة وال الكمنجات، َبْنديٌر 
واحٌد يكفي وتعريجة واألفضل اثنتان، والّتعريجة 
آلة من فخار بين أنامل ترقص كالبخار، هي حركة 
يلتوي حول خصر  باهرة تذهب وتأتي لجسد 

النهار، هكذا بعض هوى الحريزيات. 
هّنسيداُت الشاوية، بالفطرة متعلمات،وال يقال 
في حقهن أّميات، وإال كيف يقِبسن شمس النهار 
ليزرعنها في الليل صهيال وصبوات، كذلك هّن 

تسل  وال  ولمزابيات،  والّسّتاشيات  السّتاتيات 
عن الفاسيات،زالغ عامًا بعد عاما َينَحُل من لوعة 
هواهن، والقباُب والسواري تكتسي ببياضهن، 
هّن الفسيفساء األندلسيات، وكّل ما جمعت أرُضنا 
الزاهية من بهاء الخلق سرن يمشين مزهرات 
كحقول الربيع بالقرنفل وبّلعمان والعكار الفاسي 

يشق الدرب بهن مشتعالت.
الحرث  تاريخ  كتاب  تفتح  أن  إلــى  تحتاج 
والنسل، الخيل والليل، وكيف ُتزرع الحبة ويدفق 
الّسيل، والمحراث يشق تربته، والمنجل تحصد 
قبضته، والسنابل تغطي هامته، تراب التيرس من 
ثرى برشيد على اليسار هو لوُنه ومنه رائحُته، 
البحر رحلُته  إلى  أرُض الساحل  اليمين  وعلى 
وِقبلُته. كان مأخوذاً بالصوت، يمشي وهو يتقدمه، 
ذاهاًل في خطوته كلما عطش العطش يشرُبه، ياه، 
متفّجرًا من ِشغاف الّشعاب، كالتالوة من الكتاب، 
أرنو إليه إذ أسمُعه، واحّر قلباه من أين منبُعه؟

األعــوام  بعد  طويال.  ها  انتظرناه/  الحق 
سؤال  وكم  سيف،  ألف  الرقاب  على  الِعجاف، 
إلى متى نحن هكذا نحرث أرضنا ويأكل الغوُل 
خيرنا، وال نهتدي سبيال إلى الخالص، ال نعرف 

كيف.  اصطففنا على رموش العيون، قلنا إّما 
الخصب غدًا يأتي صوُتها َبلياًل ويسقينا وإالفهي 
ابتذلنا  ونيأس  لحمنا  نأكل  كدنا  وإذ  الَمنون. 
األوغاد والسنون، شّق صوتها الفضاء، ال نعلم 
من أرض نبع أم َقْطر السماء،على ِرسلكم خاطبنا/
خاطبتنا: أنا الَعْيطة الحمداوية، أنا النداء طّرًا 

والرجاء!
اسم  لكل  بأن  نفّطن  أن  دائما  نحتاج  لذلك 
َتسّمى  من  كلُّ  وليس  أسماء،  وللذاكرة  ذاكرة، 
جدير بالعيش، ناهيك بالبقاء، وهذه األهزوجة 
التي رحلت أمس نادمت الحياة حتى غاض منها 
الفناء، لم يفهم أن ثمة موتى يطوفون بلحدهم شبه 
أحياء، والناس البدور تفتقد في الليلة الظلماء. 
لذا أراني أتهّيب أن أسميها من شدة ما في قلبي 
من رجفة ويعيدني الصوت إلى نصف قرن خال، 
نعم بِلَي الجسُد الغّض كان ولكن النار لّما تزل 
شعّالة بالفؤاد، أحسبها توقيرًا للحظة التشييع 
تختفي عن األنظار، يُزفُّون َوَهَن العمر إلى الثرى، 

بينما الصوت باٍق متأهب بباب المقبرة. 
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اأنا العيطة الحمداوية، اأنا النداء ُطّرًا والّرجاء!
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األكثر تعليما هم أكثر الضحايا عرضة للعنف يف هذا الفضاء

اأزيد من 44 % من  العنف الج�سدي 
�سد الرجال يتم في االأماكن العامة

في عدد الغد الخمي�س: تغطية وافية عن الزيارة الناجحة 
للكاتب االأول اإدري�س ل�سكر الى  االأقاليم ال�سحراوية

بنعبد القادر: اللم�سات االأخيرة على م�سروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة
10 �سمن هذا العدد

صفحة الرباط
االشتراكي
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جهة الرباط سال القنيطرة
Région Rabat Salé Kénitra

عبداللطيف �شنطيط: الكاتب الإقليمي 
للحزب يرد على مغالطات وترهات الحاقدين 

على التحاد واأبنائه المخل�شين
o يقود الكاتب األول إدريس لشكر دينامية تنظيمية 
وسياسية، بتواز مع حركية حزبية قوية في الجهات، هل 

يمكن إطالع القراء على وضعية الرباط؟
االشتراكي،  االتحاد  يعرفها  التي  الدينامية  إن   n
تنظيميا وسياسيا إقليميا وجهويا ووطنيا، كان تفعيلها 
انطالقا من املجلس الوطني ما قبل األخير، والذي صدرت 
الذي  الوطني  السياق  لكن  وشاملة،  قوية  مقررات  عنه 
تعاون  من  تطلبه  وما   19 كوفيد  جائحة  ظروف  طبعته 
وتضامن وتآزر ومجهودات جبارة دفع الحزب لالنخراط 
فيه على جميع املستويات، قيادة وقواعد وطنيا وجهويا 
التنظيمية  أنشطته  جل  تأجيل  على  وعمل  وإقليميا، 
والعمل  الجائحة  أجل مواجهة  والفكرية من  والسياسية 
البروتكول  بتدابير  التزام  في  املواطنني  مع  قرب  عن 
وبالفعل  األسوأ،  في  البالد  تسقط  ال  حتى  الصحي 
استطاع املغرب بفعل هذا املجهود املشترك، دولة وأحزابا 
ومؤسسات مدنية، تدبير زمن الجائحة بكثير من الحكمة 
والتبصر الشيء الذى بوأ املغرب مكانة محترمة متميزة 
في  كانت  التي  الهفوات  رغم بعض  للجائحة  تدبيره  عن 

الطريق...
هذه هي عوامل تأجيل األنشطة الحزبية لكن بعد الحجر 
املجلس  انعقد  اإلجراءات  بعض  من  والتخفيف  الصحي 
الوطني األخير بواسطة املناظرة بالفيديو، وصادق على 
مجموعة من املقررات التي تعبأ املكتب السياسي لتفعيلها 
لشكر،  ادريس  األستاذ  للحزب  األول  الكاتب  األخ  بقيادة 
مما خلق دينامية تنظيمية وسياسية تجاوب معها جميع 
مسؤولي الحزب في الجهات واألقاليم، بل خلقت تجاوبا 
يسترجع  أن  أمل  عن  عبروا  الذين  املواطنني  مع  حتى 
االتحاد وهجه وحضوره السياسي والتنظيمي الوطني، 
على  للحزب  األول  الكاتب  يقودها  التي  الدينامية  هذه 
الصعيد الوطني كان إلقليم الرباط حظ منها حيث اجتمع 
والشبيبة  اإلقليمية  والكتابة  الوطني  املجلس  بأعضاء 
وبعض  القطاعات  ومسؤولي  اإلقليم  بذات  االتحادية 
الفعاليات امللتحقة بالحزب، وذلك كنتيجة لهذه الدينامية، 
العاشر،  املؤتمر  بعد  ما  شعارها  نفعل  مازلنا  التي 
مع  املصالحة  العميق،  معناهما  في  واالنفتاح  املصالحة 
املجتمع واالنفتاح على فعالياته وطاقاته الواعدة، والتي 

لها إمكانيات ومؤهالت قيادة سفينة الحزب مستقبال.
شرسة  لهجمة  هياكله  وبعض  الحزب  يتعرض   o
السيادية  القرارات  بعض  في  خاصة  ممنهجة،  وحملة 

ألجهزته املحلية بالرباط، كيف ترون املوضوع؟
n بعد اللقاء التوجيهي والتعبوي الذي أشرت إليه، 
اشتغل املناضلون واملناضالت، كل من موقع مسؤولياته، 
الوطني واملذكرات  على تفعيل مضامني مقررات املجلس 
التنظيمية الصادرة عن املكتب السياسي من أجل إحداث 
لجان محلية تباشر عملية التهييئ واإلعداد لالستحقاقات 
القادمة على مستوى كل مقاطعة ودائرة انتخابية، وكانت 
أول مقاطعة هي مقاطعة يعقوب املنصور، وأسند تنسيق 
وفاعل  الرباط  بهيئة  محام  بوملان،  محمد  لألخ  أعمالها 
الشطاطبي،  مصطفى  األخ  نيابة  مع  باملقاطعة،  ميداني 
وله  الذات،  بالعطاء ونكران  لهم  املشهود  املناضلني  أحد 
حضور فعلي وإشعاع كبير ليس على مستوى اإلقليم بل 
على املستوى الوطني بحكم كونه برملانيا سابقا لواليتني 

ونقابيا مع الكبار.
وتالها تنظيم اللجنة املحلية الخاصة بمقاطعة حسان 
وتم إسناد مهمة منسقها لألخ نبيل النوري، أحد الفاعلني 
املدنيني بالرباط، وعلى الصعيد الوطني باعتباره رئيس 
النقابة الوطنية للتجار واملهنيني مع نيابة األخت غزالن 
املسعودي، التي تعتبر من رائدات العمل النسائي بالرباط. 
وكانت محطة اليوسفية التقدم املحطة األخيرة في عملية 
هيكلة اإلقليم بتنسيقياته على مستوى املقاطعات، وكانت 
الترابي  مجالها  على  انفتحت  ألنها  متميزة  تنسيقية 
وفي  للعمل،  الداعمة  الفعاليات  من  العديد  واستقطبت 
آخر اجتماعاتها التي يحضرها جل ممثلي األحياء، التي 
تكون املجال الترابي للمقاطعة تم اقتراح األخ حسن لشكر 
مهندس دولة وحاصل على شهادات أخرى منها اإلجازة 
واالجتماعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من 
وهو متمرس على العمل الحزبي التنظيمي املسؤول، منذ 
التحاقه بصفوف شبيبة الحزب إلى أن أصبح من القادة 
للحزب  الوطني  املجلس  كعضو  صفته  بحكم  الوطنيني، 
من  بل  فقط  العاشر  املؤتمر  ليس  مؤتمره،  من  منتخبا 
سابق مؤتمرات الحزب، ويحظى بتزكية رفاقية النضباطه 
التنظيمي وملبادراته امليدانية ألنه يقود، ومن زمان ليس 
باليسير، عمال ميدانيا اجتماعيا تستفيد منه مئات األسر 
بالرباط، وليس بمقاطعة اليوسفية فقط، وهو ابن مناضل 
لالتحاد  يعيد  أن  استطاع  االشتراكي  لالتحاد  قائد  كبير 
على  بل  الوطني  املستوى  على  ليس  وإشعاعه  وهجه 
املستوى الدولي، وذلك بتفعيل عالقاته الدولية وحضور 
شبيبة الحزب ونساء الحزب في جل امللتقيات واملؤتمرات 
االنفصاليني  محاصرة  في  القوي  وإسهامه  الدولية 
الديبلوماسية  ملبدأ  تفعيال  الترابية  وحدتنا  وخصوم 
الكبير  اإلطار  أخينا حسن لشكر،  والد  املوازية، هذا هو 
كسقط  وليس  متمرس،  حزبي  ومناضل  عالية  بمؤهالت 
متاع ، ولعلم من ال يعلم أن قواعد الحزب ولجانه الداعمة 
تأثير  أي  بعيدا عن  املهمة  لقيادة هذه  التي رشحته  هي 
خارج  جوالته  في  كان  الذي  القائد  والده  من  توجيه  أو 
وإنما  الرباط  في  ليس  وللحزب  لنا  شرف  وهذا  الرباط، 
ال  أبناؤهم  األحزاب  جل  قادة  ألن  الوطني  الصعيد  على 
ينخرطون في العمل السياسي يحصنون لهم مواقع عليا 
باملؤسسات العمومية ومنهم منهم من يحصن أبناءه في 
مؤسسات ال تسمح ملن يعمل بها بالعمل السياسي أصال 
رغم مناشدتهم ودعواتهم للشباب والنساء لالنخراط في 
الكاتب  األخ  أنجال  أن  ترون  أنتم  وها  السياسي،  العمل 

األول كلهم يمارسون العمل السياسي والتنظيمي.
لساكنة  توجيهها  تود  التي  األخيرة  الكلمة  ماهي   o

الرباط؟
n من هنا نقول لساكنة مقاطعة اليوسفية أن تطمئن 
ألن االتحاد االشتراكي لن يرشح ليس في اليوسفية فقط 
املناضلني  االتحاد  أبناء  إال  اإلقليمي  الصعيد  على  بل 
القريبني منكم، ألن همكم وهمنا هو مقاطعة نظيفة لتوفير 
واالجتماعية  االقتصادية  الفضاءات  وتأهيل  الئق  سكن 
للثقافة  فضاءات  وخلق  الشغل  مناصب  توفير  أجل  من 

والتكوين والرياضة...
حوار: عبد الحق الريحاني

ويبقى حزب االتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية 

حزبا سياسيا كبيرا على 
جميع المستويات خاصة 
في عالقاته الدولية التي 

يضطلع فيها بمهام حيوية 
كبرى تتعلق بالديبلوماسية 

الموازية المكملة 
للديبلوماسية الرسمية 

للبالد. 
الكاتب األول إدريس لشكر 

في استقباله لكارول مواسي 
براون الديبلوماسية 

األمريكية والعضو البارز 
في الحزب الديمقراطي 

األمريكي.

تصوير: محسن االدريسي

عين عتيق: مقبرة مهملة 
ت�شتوجب الهتمام  

             
تتواجد بمدينة عني عتيق التابعة لنفوذ عمالة 
الصخيرات تمارة مقبرة خاصة بموتى املسلمني، 
وهي قريبة من أحد معامل اإلسمنت ومن بعض 
لتكون  حولها  ما  وهذا  العمومية،  املؤسسات 
والسكارى،  للمتشردين  ووكرا  للراجلني  معبرا 
أو سياج يحميها  انعدام سور  أو  في ظل غياب 
من كل االختراقات، وهذا وحده كاف ليستوجب 
على املسؤولني الغيورين االهتمام والعناية بهاته 
املقبرة، حماية واحتراما وتقديرا لكرامة املوتى، 
والرسالة مرفوعة إلى املجلس املحلي واإلقليمي 
املقبرة  لإلسراع بتهيئة وصيانة وتحصني هاته 
من كل الشوائب واالختراقات، فهل ستقدر هاته 
صوت  وأين  املستعجلة،  الصيحة  هاته  الجهات 
أفسده  ما  إلصالح  ومديريتها  األوقاف  وعناية 
زمن هيمنة لوبي العقار الجماعي والوقفي، إنها 

مقبرة نكرة تنتظر فرصة تعريفها وتحصينها.

�شال:  �شرطي ي�شتعمل 
�شالحه الوظيفي

مكافحة  بفرقة  يعمل  شرطة  موظف  اضطر 
سال،  بمدينة  اإلقليمي  باألمن  العصابات 
األحد  يوم  صباح  الوظيفي،  سالحه  الستعمال 
املاضي، وذلك خالل تدخل أمني لتوقيف مشتبه 
العمر  يبلغ من  القضائية،  السوابق  به من ذوي 
على  قوية عرض  اندفاع  حالة  26 سنة، كان في 
العتداء  الشرطة  وعناصر  املواطنني  أحد  إثرها 
جدي وخطير باستعمال السالح األبيض. وحسب 
القيادة  الوطني، فإن قاعة  العامة لألمن  املديرية 
والتنسيق بمدينة سال كانت قد توصلت بنداء عبر 
خط النجدة 19، حول قيام املشتبه به بتعريض 
السالح  باستعمال  جسدي  العتداء  بمقهى  نادل 
أن  قبل  موسى”،  أوالد  “قرية  بمنطقة  األبيض 
تتدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير 
السالح  باستعمال  للتهديد  أنه عرض عناصرها 
الستعمال  الشرطة  موظف  اضطر  األبيض، 
أصابت  رصاصة  وإطالق  الوظيفي  سالحه 
هذا  السفلى.  أطرافه  مستوى  على  به  املشتبه 
مكن  الوظيفي  للسالح  االضطراري  االستعمال 
به رهن  االحتفاظ  تم  الذي  به  املشتبه  من ضبط 
الحراسة الطبية باملستشفى الذي نقل إليه لتلقي 
العالجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث 

قضائي تحت إشراف النيابة العامة املختصة.

تيفلت: اعتقال امراأة 
وابنتها ب�شبب جريمة

باملصلحة  الجنائية  الفرقة  عناصر  تمكنت 
الشرطة  وفرقة  القضائية  للشرطة  الوالئية 
الدار  بمدينة  بنمسيك  أمن  بمنطقة  القضائية 
البيضاء، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح 
املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني، يوم األحد 
القاصر،  وابنتها  امرأة  توقيف  من  املاضي، 
تبلغان من العمر 58 و 14 سنة، وذلك لالشتباه 
في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح 
املفضي إلى املوت واملقرون بإضرام النار في جثة 
الضحية من أجل إخفاء معالم الجريمة. وحسب 
املديرية العامة لألمن الوطني فإن مصالح الشرطة 
عثمان  سيدي  بنمسيك  أمن  بمنطقة  القضائية 
بتاريخ  باشرت،  قد  كانت  البيضاء  الدار  بمدينة 
الهالك  الجاري، إجراءات معاينة جثة  أبريل   10
والذي  بنمسيك،  بمنطقة  بشقة  عليها  عثر  التي 
تعرض العتداء جسدي باستعمال آلة راضة قبل 
على  باشرت  في جثته، حيث  عمدا  النار  إضرام 
مكنت  مكثفة،  ميدانية  وتحريات  أبحاثا  الفور 
بهما  املشتبه  هوية  تحديد  من  وجيز  ظرف  في 
تيفلت،  بمدينة  املاضي  األحد  يوم  وتوقيفهما 
وبحوزتهما تم حجز متعلقات شخصية ووثائق 

هوية تخص الضحية.

الرباط: ال�شباحي رئي�شا 
لنادي ال�شحافة

لنادي  رئيسا  الصباحي  رشيد  انتخاب  أعيد 
الصحافة باملغرب، وذلك في أعقاب أشغال الجمع 
السبت  يوم  انعقد  الذي  للنادي  العادي  العام 
املاضي بمقره بالرباط، بعد حصوله على ثقة 13 
املكتب  أعضاء  بني  من  لصالحه  عضوا، صوتوا 
التنفيذي، مقابل 6 أصوات ملليكة حاتم. وعرفت 
أشغال الجمع العام أيضا املصادقة على التقريرين 
أعضاء  انتخاب  يتم  أن  قبل  واملالي،  األدبي 
املجلسني اإلداري والتنفيذي للنادي. وقال رشيد 
الصباحي في كلمة له إن هذا التنظيم املهني الذي 
يعتبر فضاء للتواصل والنقاش العمومي وتبادل 
قوته  يستمد  الصحافيني،  الزمالء  بني  التجارب 
إلى  مشيرا  أجلها،  من  أسس  التي  األهداف  من 
أنه تأسس بإرادة مجموعة من كبار الصحافيني 

املهنيني املشهود لهم بالكفاءة واملصداقية.

عبد الحق الريحاني
جرى، يوم السبت األخير بمدينة سال، اإلعالن 
الفني  التصميم  مباراة  في  الثالثة  الفائزين  عن 
مجسمات  من  مستوحاة  عمالقة  معدنية  ملنحوتة 
الشموع بسال، بمشاركة محدودة للحضور بسبب 
املقررة  االحترازية  واإلجراءات  الصحية  التدابير 

من طرف السلطات العمومية.
وكشفت مؤسسة سال للثقافة والفنون، في بالغ 
فيما  األولى،  بالجائزة  فازت  كريم  مريم  أن  لها، 
بنعلي،  يسرى  نصيب  من  الثانية  الجائزة  كانت 

وحاز يونس املغاري الجائزة الثالثة.
املشاريع  حاملي  أن  ذاته،   املصدر  وأضاف 
املالية  الجوائز  الحفل  الفائزة تسلموا خالل هذا 
لجهودهم  تقديرا  املؤسسة  لهم  خصصتها  التي 
واملثابرة  املتابعة  من  املزيد  على  لهم  وتشجيعا 

والعطاء.

البالغ  نفس  خالل  من  املؤسسة  وأوضحت 
املصدر الذي توصلت جريدة "االتحاد االشتراكي"  
عضويتها  في  تضم  لجنة  أن  منه،  بنسخة 
و”الديزاين”،  التراث،  مجاالت  في  متخصصني 
لطفي  محمد  وهم  املعادن،  وصناعة  والهندسة 
إيمان  الثقافية،  السياسات  في  خبير  املريني 
بناني مهندسة، مديرة مدرسة الهندسة املعمارية 
بالجامعة الدولية للرباط، رشيد األندلسي مهندس 
مهندس  الشرادي  فيصل  ثقافي،  وفاعل  معماري 
مهندس  الحسوني  وياسر  التراث  في  وخبير 
ومدير شركة لتصنيع املعادن، أشرفت على تقييم 
من  للتباري  تقدمت  التي  مشروعا   19 وتصنيف 
والقنيطرة،  وفاس،  البيضاء،  والدار  أكادير،  مدن 

والرباط، وتطوان.
كما ثمنت اللجنة، مبادرة مؤسسة سال للثقافة 
من  التي  املباراة  لهذه  تنظيمها  على  والفنون 
شأنها اإلسهام في تشجيع وتنمية الطاقة الخالقة 
“الديزاين”،  مجال  في  الشباب  املبدعني  لدى 

الفنية  الزوايا  وتعدد  املقاربات  بغنى  منوهة 
املشاركات  وبعدد  املتبارية،  اإلبداعية  لألعمال 
بني  ناجح  تزاوج  تحقيق  صعوبة  رغم  املشرفة، 
التي  الفنية  والقيود  الخالص  اإلبداعي  الجانب 
فرضتها قواعد املباراة )حجم املنحوتة، الحركات 

الدورانية امليكانيكية وتدفق األضواء(.
يذكر أن مؤسسة سال للثقافة والفنون، صاحبة 
املبادرة، كانت قد فتحت منذ 14 نونبر 2020 إلى 
غاية 30 يناير 2021، في وجه الفنانني واملصممني 
والديزاين  املعمارية  الهندسة  مدارس  وطلبة 
ملنحوتة  فني  لتصميم  مباراة  الجميلة،  والفنون 
الشموع  من مجسمات  معدنية عمالقة مستوحاة 
الثقافية  الحياة  تنشيط  في  املساهمة  بهدف 
العالمات  حول  اإلبداع  وتشجيع  سال،  بحاضرة 
الهوياتية للحواضر الكبرى املستلهمة من تراثها 
بصرية  تحفة  سال  مدينة  ومنح  والحي،  املادي 
تحيل على تفردها بتنظيم موكب الشموع وتزين 

فضاءها الحضري.

الإعالن عن الفائزين في مباراة الت�شميم الفني لمنحوتة معدنية عمالقة 

الجهة�صدى
وتعليق�صورة

الإقبال على الأع�شاب الطبيعية خطر قد يهدد �شحة المواطنين
هاجر شريد-  صحفية متدربة
»لقد فقدنا األمل في األدوية الطبية، فاألعشاب 
ما  هذا  السامة."  العقاقير  من  أفضل  الطبيعية 
تعالج  األعشاب  بان  تؤمن  التي  خديجة  قالته 

االمراض التي قد يعجز عنها الطب آحيانا. 
وأوضحت املتحدثة في تصريح لجريدة »االتحاد 
االشتراكي« أنها كانت تعاني من ألم املفاصل ملدة 
طويلة، ورغم زيارتها لعدة أطباء متخصصني ظلت 
فقررت  متفاوتة،  بدرجات  لكن  االلم  بنفس  تعشر 
تحصل  لعلها  الطبيعية  للوصفات  اللجوء  بعدها 
أحد  ان  موضحة  ومشجعة.  مرضية  نتيجة  على 
اقربائها نصحها بخلطة قد تكون السبب في عالج 

مرضها، و"كانت فعال كذلك" حسب تعبيرها. 
املرضى  عشرات  بني  من  واحدة  هي  خديجة 
كفرصة  باألعشاب  للتداوي  اللجوء  قرروا  الذين 
أمراضهم،  عالج  في  تساعدهم  حلول  عن  للبحث 

بعد فقدانهم االمل في الطب الحديث.  
سابقا كنت مثل جميع الناس تقريبا  وتابعت " 
غير مؤمنة بما يطلق عليه "الطب البديل"، لكنني 
تجربتي  على  بناء  به،  أوصي  أصبحت  اليوم 
املادية  الناحية  من  حتى  انه  مضيفة  الخاصة." 
انه  الى جانب  الحديث،  الطب  تكلفة من  اقل  فهو 

أكثر نجاعة وفعالية. 
لم تعد خديجة تثق في الطب الحديث لفشله في 
عالج بعض االمراض املستعصية وفق رأيها، فهي 
تعتبره مجرد هدر للمال فقط بدون نتيجة. مشيرة 
التداوي  على  يعتمدون  كانوا  اجدادنا  ان  الى 

باألعشاب فقط. 
الخلطات  أن  ترى  العيون،  لنجالء من  بالنسبة 
الطبيعية هي جزء من الثقافة الشعبية الصحراوية، 
لتقول اثناء حديثها مع جريدة االتحاد االشتراكي 
التي  الطبيعية  الوصفات  من  الكثير  هناك   " ان 
بتبيض  خاصة  وأخرى  مختلفة،  امراض  تعالج 
من  كبيرا  اقباال  تلقى  التي  الوزن  وزيادة  الوجه 
مفعول  األعشاب  لهذه  ان  مؤكدة  الفتيات."   قبل 
نظارة،  أكثر  بشرة  على  الحصول  في  "سحري" 

أفضل من مستحضرات التجميل الكيمائية. 
قضت نجالء فترة طويلة في التنقل بني االطباء 
جميع  لكن  منه،  تعاني  الذي  املشكل  لحل  سعيا 
من  تعاني  كانت  فهي  بالفشل.  باءت  محاوالتها 
عند  االمراض  أشهر  من  وهو  اكندي،  مرض 
الصحراويني فصاحبه يشعر بالحمى ودوار وثقل 
وهو  الصحراوي  للعلك  بعدها  لتجأ  السمع،  في 
"الطلح  شجرة  لب  من  تستخرج  مادة  عن  عبارة 
تماما  لتأكد شفائها  الصحراويني.  عند  "املعروفة 

بعد استعماله. 

من  العديد  "هناك  بالقول  حديثها  وختمت 
الدراسات التي تفيد بأن معظم الوصفات الطبية 
الحديثة أساسها األعشاب الطبيعية، بالتالي فهي 
استعمالها  طريقة  كانت  إذا  أضرار  أي  تحمل  ال 

صحيحة." 
آما حياة، تحكي ان معاناتها مع حب الشباب 
والخلطات  الوصفات  كل  تجريب  الى  دفعتها 
واالعشاب الطبيعة لتخلص منه، لكن بدون جدوى، 

بل انها حصلت على نتيجة عكسية. 
انتقادات الناس لبشرتي   " وتقول املتحدثة ان 
بهدف  الطبيعية  الوصفات  وراء  اركض  جعلتني 
لكنني  نظارة،  وأكثر  صافي  وجه  على  الحصول 
بشرتي  تعود  ان  سوى  شيء  اريد  ال  اليوم 
كالسابق." موضحة ان استعمالها املفرط للخلطات 

الطبيعية تسبب لها في احمرار شديد لبشرتها. 
دكتور  ميزاب،  عماد  يقول  الصدد  هذا  وفي 
هناك الكثير من الناس ال يعرفون  صيدالني، ان " 
هذه  بها  تناول  ينبغي  التي  الصحيحة  الطريقة 
األعشاب، وبالتالي يحصلون على نتيجة عكسية 
معرفة  دون  عشوائي  بشكل  تناولها  بسبب 
استشارة  انه يجب  موضحا  واملعاير."  الضوابط 
تحديد  بهدف  األعشاب  هذه  استعمال  قبل  طبيب 
على  سلبا  تؤثر  ال  ولكي  بها،  املسموح  الكمية 

صحة الشخص. 
ال  االعشاب  هذه  ان  البعض  اعتقاد  وحول 
تحمل أي خطورة، يؤكد ميزاب، ان لهذه األعشاب 
ان  املمكن  من  بحيث  سلبيات،  لها  كما  إيجابيات 
التي  جانبية  اثار  مع  لكن  إيجابيا  مفعوال  تعطي 
بالنسبة  خاصة  احيانا.  الوفاة  الى  تؤدي  قد 
ألشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة او من 
لديهم جلسات للعالج الكيميائي. مضيفا ان هذه 
اإلنسان  بصحة  ضررا  تسبب  ان  يمكن  النباتات 
مثل  التسممات،  أو  الجانبية  األعراض  خالل  من 
اختناق  أو  الكبدي  واإلتالف  الكلوي  القصور 

بالجهاز التنفسي.
وأشار الصيدالني الى ان ينبغي عدم استعمال 
في  تستعمل  التي  تلك  بكثرة حتى  األعشاب  هذه 
والوصفات  النصائح  او  الوجه،  او  الوزن  زيادة 
التي يتم تقديمها عبر األنترنيت، الن نصيحة يجب 
الطبيعي  بمجال  علم  لديه  طبيب  قبل  من  تكون 
وتفاعل النباتات." مشيرا الى ان الوجه يعتبر من 
مواد  استعمال  يجب  بالتالي  الحساسة  املناطق 
او  املضاعفات  لتجنب  الجانبية  اثار  من  خالية 

حساسية مفرطة. 
وختم حديثه قائال " العالج الطبيعي هو مساعد 
فقط وليس النهائي، وبالتالي يبقى العالج الطبي 

األفضل وسيلة«.

rabatjaridati@gmail.com05.37.72.24.94 :الواتساب: 06.62.02.47.79الهاتف

و�سعية اليهود المغاربة خالل الربع االأخير من القرن 19المو�ساوي العجالوي يكتب عن البعد االإقليمي لنزاع ال�سحراء
مثقفون وأدباء يكتبون عن عام

من العزلة 

عمر الع�سري:  العزلة.. 
القوة ال�سامتة

الفيلسوف الّتونسّي فتحي املسكيني 
يقيس ارتدادات وباء كورونا

الفا�سل االأخالقي بين 
»االإن�سانّي« و»الحيواني«

حوارات ولقاءات مع 
بيير بورديو 

»ال�سباب« مجرد 
كلمة

من ر�سائل غيثة 
�لخياط �إلى عبد 
الكبير الخطيبي

تهنئة بمنا�سبة رم�سان 
المبارك

شهر   ،2021 أبريل   14 األربعاء  يومه  يحل 
رمضان األبرك لعام 1442 هـ. 

تتقدم  المباركة،  الدينية  المناسبة  وبهذه 
االشتراكي،  )االتحاد  »مجموعة اتحاد بريس« 
الملك  جاللة  إلى  بريس(  أنــوار  ليبراسيون، 
محمد السادس حفظه هلل، وإلى األسرة الملكية 
الكريمة،  وإلى الشعب المغربي  قاطبة، وإلى 
جميع البلدان اإلسالمية، بأسمى عبارات التهاني، 
متمنية أن يهله اهلل على جميع المغاربة وعلى 
األمة اإلسالمية قاطبة باليمن والخير والبركات.

االإيرادات غير ال�سريبية للخزينة بلغت 2.8 مليار 
درهم بزيادة فاقت 118 %

مداخيل املساهمات واالحتكار 
درت على اخلزينة 614 

مليون درهم

03

النائب �سعيد 
بعزيز ي�سائل وزير 

ال�سحة  حول م�سير 
الحوامل مع جناح 
الموت بم�ست�سفى 

جر�سيف
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مديرة ال�صحة العاملية تدعو 
الدول الإفريقية اإلى تلقيح 

مواطنيها بلقاح »اأ�صرتازينيكا«
 

n وحيد مبارك

الجهوية  املديرة  مويتي،  ماتشيديزو  الدكتورة ربيكا  أكدت 
ملنظمة الصحة العاملية بإفريقيا أن ما بني 100 و 200 شخص 
عانوا من مضاعفات لها صلة بمشكل جلطات الدم أو النقص 
في الصفائح على إثر الخضوع للتلقيح بلقاح أسترازينيكا من 
مجموع أكثر من 200 مليون شخص تم تلقيحهم بهذا اللقاح، 
عملية  وتتبع  برصد  تقوم  العاملية  الصحة  منظمة  أن  مبرزة 
تداول اللقاحات ضد كوفيد 19، وهي تؤكد أن فوائد اللقاح أكبر 
تلقيح  تواصل  أن  إفريقيا  على  يجب  لهذا  املخاطر،  من  بكثير 

مواطنيها بلقاح استرازينيكا.
وأوضحت املتحدثة التي كانت تشارك يوم الخميس األخير 
والذي  الوبائية،  الجائحة  حول  افتراضي  صحفي  مؤتمر  في 
عرف مشاركة عبد الحكيم يحيان مدير مديرية السكان بوزارة 
الصحة، ومحمد ماليك فال املدير اإلقليمي لليونسيف في شرق 
وجنوب إفريقيا، أنه تم توزيع أكثر من 600 مليون جرعة لقاح 
عامليا، نصيب إفريقيا منها لم يتجاوز نسبة 2 في املئة، مشددة 
على أن مليار مواطن إفريقي يوجدون على هامش هذه الحملة 
في  والنقص  والتخطيط  بالتمويل  الخاصة  الضغوط  بسبب 
املقبل  األسبوع  خالل  أنه  موضحة  وغيرها،  البشرية  املوارد 
اإلفريقية  الدول  بعض  ستتوصل  »كوفاكس«  آلية  وباعتماد 

بجرعات لتلقيح فئات من مواطنيها.
استطاع  املغرب  أن  يحيان  الحكيم  عبد  أبرز  جهته،  من 
الحصول على 8.7 ماليني جرعة لقاح لتلقيح فئات حددها في 
إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 خالل 10 أسابيع، 
سنة.   60 أعمارهم  تتجاوز  الذين  لألشخاص  بالنسبة  خاصة 
املغربية  التجربة  عن  باقتضاب  الصحة  وزارة  ممثل  وتحدث 
في مواجهة الجائحة وتحديدا في الشق املرتبط بتدبير عملية 
التلقيح الوطنية ضد الفيروس، مستعرضا أرقام امللقحني سواء 
أبريل   7 األربعاء  يوم  حدود  إلى  الثانية  أو  األولى  بالجرعة 

.2021
في  لليونسيف  اإلقليمي  املدير  فال  ماليك  محمد  دعا  بدوره 
شرق وجنوب إفريقيا إلى مواجهة حمالت التضليل والتشكيك 
في نجاعة اللقاحات وجدوى عمليات التلقيح التي يتم الوقوف 
عليها في عدد من الدول، مستدال على ذلك بما عاشته منظمة 
تم  حيث  األطفال،  بشلل  ارتباطا  إفريقية  دولة  في  يونيسيف 
تأكد  من  بالرغم  اللقاح  تستهدف  قوية  مضللة  بحملة  القيام 
الحاالت  بالقضاء على هذه  الذي سمح  القصوى وهو  أهميته 

في عدد من الدول. 
ضد  اللقاح  اليوم  يهم  األمر  نفس  أن  إلى  املتحدث  وأشار 
من  اليوم  تعاني  إفريقيا  في  دولة   21 أن  مبرزا   ،19 كوفيد 
يتطلب  ما  وهو  الفيروس،  ضد  اللقاحات  على  الحصول 
جهودا لتوفيره في القارة في إطار عدالة جماعية. ودعا ممثل 
ملواجهة  واألشخاص  الصحية  النظم  تأهيل  إلى  اليونيسيف 
الجائحات املستقبلية وعموم التحديات الصحية التي قد يكون 

العالم أمامها في مرحلة من املراحل.

مندوبية  السجون أدانت »جهات تنسق بينهما بغية الضغط على الدولة«

ال�صحافيان الري�صوين والرا�صي املعتقالن ي�صربان عن الطعام

اأزيد من 44 % من  العنف اجل�صدي �صد الرجال يتم يف الأماكن العامة

املغربيان  الصحافيان  ينفذ   
الراضي  وعمر  الريسوني  سليمان 
على  احتجاجا  الطعام  عن  إضرابا 
منذ  احتياطيا  اعتقالهما  استمرار 
عدة أشهر في محاكمتني منفصلتني، 

وفق ما أفاد دفاعهما االثنني.
اعتقل الريسوني قبل عشرة أشهر 
أما  جنسي"،  "اعتداء  قضية  في 
ثمانية  نحو  منذ  فمعتقل  الراضي 
"اعتداء  قضيتي  في  التهامه  أشهر 
جنسي" و"تجسس". ورفضت حتى 
اآلن كل طلبات اإلفراج املؤقت التي 

تقدم بها دفاعهما.
ويعتبر املتضامنون معهما أنهما 

معتقالن بسبب آرائهما، بينما تشدد 
استقاللية  على  املغربية  السلطات 
العدالة واحترام املذكرات القضائية.
قنديل  ميلود  محاميهما  وقال 
أن  االثنني  صحافي  مؤتمر  في 
منذ  الطعام  عن  مضرب  الريسوني 
عمر  اليه  ينضم  أن  قبل  الخميس، 
أنهما  الجمعة.وأضاف  الراضي 
لتوفرهما  مؤقت  بإفراج  "يطالبان 
الحضور  ضمانات  كافة  على 
محاكمة  وبتوفير شروط  للمحاكمة، 

عادلة".
الصحافيني  عائلتا  وكانت 
يضربان  أنهما  بيان  في  أوضحتا 

عن الطعام "إلحساسهما باليأس من 
تحقق العدالة التي تأخرت كثيرا في 
إنصافهما"، محذرة من عواقبه على 

صحتيهما.
من جهتها قالت املندوبية العامة 
وضعت  إنها  بيان  في  للسجون 
عاما(   48( الريسوني  سليمان 
مشيرة  الطبية،  املراقبة  تحت 
اإلضراب  عن  ثنيه  محاولتها  إلى 

"لعواقبه الوخيمة على صحته".
الجهات  "كل  املندوبية  وأدانت 
هذا  في  الدخول  إلى  تدفعه  التي 
عمر  وبني  بينه  وتنسق  اإلضراب 
الراضي بغية الضغط على الدولة".

للتخطيط،  السامية  املندوبية  أفادت 
في   44 من  أزيد  أن  الثالثاء،  اليوم 
التي  العنف الجسدي  املائة من حاالت 
يتعرض لها الرجال ترتكب في األماكن 

العامة.
نتائج  عن  كشفها  خالل  وأضافت، 
في   2019 سنة  أنجزته  وطني  بحث 
الرجال  ضد  املمارس  العنف  موضوع 
في   10 من  يقرب  ما  أن  بالخصوص، 
املائة من الرجال تعرضوا لشكل واحد 
األماكن  في  العنف  أشكال  من  أكثر  أو 
العامة خالل االثني عشر شهرا السابقة 
عن البحث، مشيرة إلى أن 7 في املائة 
املائة  في  و5  نفسي،  لعنف  تعرضوا 

لعنف  املائة  في  و1  جسدي،  لعنف 
جنسي.

الوسط  في  العامة  األماكن  وتعتبر 
تأثرا  أكثر  املائة(  في   13( الحضري 
في  املوجودة  تلك  من  الظاهرة  بهذه 

الوسط القروي )5 في املائة(.
تتراوح  الذين  الشبان  فئة  وتبقى 
)13في  سنة  و34   15 بني  أعمارهم 
في  للعنف  عرضة  األكثر  هم  املائة( 
الذين  بالرجال  مقارنة  العامة  األماكن 
تتراوح أعمارهم بني 35 و59 سنة )9 
 60 يبلغون  الذين  وأولئك  املائة(،  في 

سنة فأكثر )5 في املائة(.
تشير  الدراسي،  املستوى  وحسب 
املندوبية إلى أن الرجال األكثر تعليما 
في  للعنف  عرضة  الضحايا  أكثر  هم 
هذا الفضاء، إذ تبلغ النسبة باملستوى 
املائة(،  )13في  اإلعدادي  الثانوي 
 11( التأهيلي  الثانوي  وباملستوى 
)12في  العالي  وباملستوى  املائة(،  في 
املائة(، فيما تصل إلى 6 في املائة بني 
مستوى  أي  لديهم  ليس  الذين  الرجال 

تعليمي.
الفئة  يظلون  املراهقني  أن  وأبرزت 
العائلي  العنف  من  تضررا  األكثر 
اآلباء  طرف  من  خصوصا،  املمارس، 

واإلخوة.
12 في  العائلي، صرح  الفضاء  ففي 
ضحايا  كانوا  أنهم  الرجال  من  املائة 
ارتكب  األقل  على  واحد  عنف  فعل 

باستثناء  أسرهم  أفراد  أحد  قبل  من 
الزوجة، أو من قبل أصهارهم، إذ عانى 
9 في املائة منهم من عنف نفسي )6 في 
و6  مهيمنة،  سلوكات  على شكل  املائة 

في املائة على شكل عنف عاطفي(.
فإن  األخرى،  لألشكال  بالنسبة  أما 
3 في املائة تعرضوا للعنف الجسدي، 
للعنف  تعرضوا  املائة  في   1 من  وأقل 

الجنسي أواالقتصادي.
فإن  الزوجي،  الفضاء  غرار  وعلى 
املائة(  في   13( الحضريني  الرجال 
من  العائلي  للعنف  عرضة  أكثر  هم 
على  عالوة  املائة(،  في   10( القرويني 
أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 
تضررا  أكثر  أيضا  هم  سنة  و24   15
املائة(  في   21( العائلي  العنف  من 
مقارنة بالفئات العمرية األخرى، بينما 
تصل النسبة إلى 8 في املائة بني الذين 
تتراوح أعمارهم بني 35 و59 سنة و7 
في املائة بني من تتراوح أعمارهم بني 

60 و74 سنة.
الرجال  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
الحاصلني على مستوى دراسي ثانوي 
عرضة  أكثر  هم  إعدادي  أو  تأهيلي 
في  و14   17 بمعدلي  العائلي  للعنف 
بنظرائهم  مقارنة  التوالي،  على  املائة 
في   8( تعليمي  مستوى  أي  دون  من 

املائة(.
أكثر  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
العائلي  للعنف  ارتكابا  األشخاص 
من  املائة  في   52 لـ  بالنسبة  األب  هم 

لـ  بالنسبة  واألخ  الذكور،  الضحايا 
األم  30 في املائة منهم، في حني تتهم 
 29 طرف  من  التوالي،  على  واألخت، 

و11 في املائة من الضحايا.
البحث  أظهر  العمل،  مكان  وفي 
الرجال  من  املائة  في   16 تعرض 
اقتصاديا خالل  نشاطا  مارسوا  الذين 
للبحث،  السابقة  شهرا  عشر  االثني 
أعمال  من  األقل  على  واحد  لحدث 
بني  املائة  في   19 على  تتوزع  العنف، 
الحضريني و11 في املائة بني القرويني، 
املمارسة  العنف  أفعال  جميع  أن  علما 
سلوكات  هي  تقريبا  العمل  مكان  في 
نفسية عنيفة عانى منها 15 في املائة 

من الرجال املشتغلني.
ويسود العنف في هذا الفضاء، أكثر، 
والتجار  املائة(،  في   18( األجراء  بني 
والعمال  والحرفيني  املائة(،  في   21(
واألطر  املائة(،  في   20( املؤهلني 
املتوسطة ومستخدمي املكاتب )19 في 
الصغرى  املهن  في  والعاملني  املائة(، 

)18 في املهن(.
من  الفضاء  هذا  في  العنف  ويرتكب 
بالنسبة  التسلسليني  املسؤولني  قبل 
لـ 43 في املائة من الضحايا، ومن قبل 
الزمالء بالنسبة لـ 40 في املائة، وكذلك 
يخالطونهم  آخرين  أشخاص  قبل  من 
املهني،  لنشاطهم  مزاولتهم  إطار  في 
غيرهم  أو  واملمونني  الزبناء  وخاصة 

بالنسبة لـ 52 في املائة من الضحايا.
أجري  الذي  نفسه،  البحث  وحسب 
رجل   3000 من  مكونة  عينة  لدى 
سنة،  و74   15 بني  أعمارهم  تتراوح 
فإن 12 في املائة من التالميذ والطالب، 
السابقة  شهرا  عشر  االثني  خالل 
للبحث، تعرضوا لعنف واحد على األقل 

في مؤسسات الدراسة والتكوين.
وعلى عكس الفضاءات األخرى، فإن 
الرجال القرويني هم أكثر عرضة للعنف 
في هذا املجال من الرجال في املدن )19 

في املائة مقابل 10 في املائة(.
أكثر  على  االلكتروني  العنف  ويؤثر 
موزعة  الرجال،  من  املائة  في   10 من 
على 13 في املائة في الوسط الحضري 

الوسط  في  املائة  في   5 من  أقل  مقابل 
القروي. 

وينتشر هذا النوع من العنف بشكل 
أكبر بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بني 15 و24 سنة )8 في املائة(، وبني 
25 و34 سنة )14 في املائة(، والعزاب 
)17 في املائة(، والتالميذ والطلبة )23 
في املائة(. وحسب املستوى الدراسي، 
مستوى  على  الحاصلني  الرجال  فإن 
تعليمي عال )21 في املائة(، أو ثانوي 
ثانوي  أو  املائة(،  في   13( تأهيلي 
يسجلون  املائة(،  في   10( إعدادي 
معدالت انتشار العنف االلكتروني أعلى 
من الرجال غير املتعلمني )3 في املائة(.

وبحسب نوع النشاط، فإن العاطلني 
وغير  املائة(،  في   17( العمل  عن 
أكثر  هم  املائة(،  في   14( النشيطني 
الرجال  من  االلكتروني  للعنف  عرضة 

النشيطني املشتغلني )9 في املائة(.
له  يتعرض  الذي  العنف  ولتحديد 
حياتهم،  مراحل  جميع  خالل  الرجال 
الذي  العنف  أيضا  البحث  رصد 
طفولتهم  خالل  الرجال  له  تعرض 

تحديدا  أكثر  وبشكل   ،)15 سن  )قبل 
العنف في شكليه الجسدي والجنسي، 
تبلغ  الذين  أي  البالغون،  يرتكبه  الذي 
أعمارهم 18 سنة أو أكثر، سواء أكانوا 
أبوين أو أولياء أمور أو أفراد األسرة 

أو جيرانا أو معارف أو غرباء.
تعرض  عن  النتائج  أبانت  وهكذا، 
في   53( الرجال  من  املائة  في   49
املائة  في  الحضري،44  بالوسط  املائة 
بالوسط القروي( للعنف الجسدي و/أو 
الجنسي خالل طفولتهم، 49 في املائة 
الجسدي  للعنف  ضحية  كانوا  منهم 
الحضري  بالوسط  املائة  في   52(
القروي(،  بالوسط  املائة  في  و44 
في   4( الجنسي  للعنف  املائة  في  و3 
املائة  في  و2  الحضري  بالوسط  املائة 

بالوسط القروي(.
كما أن تحليل معدالت انتشار العنف 
العمرية  الفئة  حسب  الطفولة  خالل 
للرجال أظهر أن 52 في املائة من الذين 
سنة  و34   15 بني  أعمارهم  تتراوح 
العنف  أشكال  من  لشكل  تعرضوا  قد 
 ،15 سن  قبل  الجنسي  و/أو  الجسدي 
تعرضوا  الذين  املائة  في   4 فيها  بما 
من  املائة  في  و45  جنسي،  العتداء 
سنة   60 أعمارهم  تبلغ  الذين  الرجال 
الذين  املائة  في   2 فيها  بما  فأكثر 

تعرضوا العتداء جنسي.
في  عامة  زيادة  النتيجة  هذه  وتبرز 
العنف ضد األطفال في املجتمع، بما في 

ذلك االعتداء الجنسي.
ذاتها،  املعطيات  إلى  واستنادا 
له  يتعرض  الذي  الجسدي  فالعنف 
الرجال أثناء الطفولة يرتكب في الغالب 
حيث  املقربني،  العائلة  أفراد  قبل  من 
العنف  ضحايا  من  املائة  في   62 إن 
في  و21  الوالدين  يتهمون  الجسدي 
املائة اإلخوة. كما أن 41 في املائة منهم 

يتهمون األساتذة في املدرسة.
تعرضوا  الذين  الرجال  بني  ومن 
للعنف الجنسي خالل طفولتهم، 55 في 
الغرباء،  يجرمون  الضحايا  من  املائة 

و25 في املائة الجيران.

االسبانية،   الوطنية  الشرطة   أعلنت 
إجرامية  شبكة  تفكيك  االثنني،   عن   يوم 
املهاجرين   غير  في   تهريب  متخصصة 
الشرعيني عبر قوارب مطاطية بني إفريقيا 

واسبانيا . 
اإلسبانية،   في   الوطنية  الشرطة  وقالت 
 بيان لها،   إن هذه العملية التي   تم خاللها 
تعبئة ما ال   يقل عن   150   من عناصر قوات 
األمن من مختلف املصالح ومن اليوربول،  
 أسفرت عن إلقاء القبض على   20   شخصا 
من جنسية إسبانية   يشتبه في   مسؤوليتهم 
عن   غرق قارب في   فبراير املاضي   تسبب في  

 مقتل أربعة أشخاص . 
هذه  ضحايا  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 

الشبكة اإلجرامية ومعظمهم من القاصرين 
املغاربة تم نقلهم إلى السواحل اإلسبانية 
ب   2500   أورو  تقدر  عموالت  مقابل 
هذه  أن  إلى  الواحد،   مشيرا  للشخص 
تنشط  كانت  اإلسبانية  اإلجرامية  املنظمة 
بالخصوص في   منطقة جبل طارق،   وتقوم 
شمال  تقع  مدن  من  ضحاياها  باستقطاب 

املغرب . 
» جميع  أن   اإلسبانية  الشرطة  وأكدت 
العملية   يتسمون  هذه  في   إطار  املعتقلني 
لم   يكونوا   يترددون  الحاد،   حيث  بالعنف 
تهديدهم  أو  ضحاياهم  في   مهاجمة 
أو  التأخير  في   حالة  النارية  باألسلحة 
الضفة  إلى  نقلهم  مقابل  األموال  دفع  عدم 

في   إطار  األمن  مصالح  وقامت  األخرى «.  
هذه العملية بإجراء سبع عمليات تفتيش 
مما مكن من حجز خمس قطع من األسلحة 
إلى  الحية،   باإلضافة  والذخيرة  النارية 
جهاز لتحديد املواقع،   و  150برميال   يحتوي  
 على   5500   لتر من الوقود،   فضال عن ثالثة 
قوارب ومبالغ   مالية نقدية ووثائق مختلفة .

البحرية  قدمت  ذاته،  الوقت  في 
للهجرة  مرشحا  ل100  املساعدة  امللكية   
جنوب  إفريقيا  بلدان  من  الشرعية  غير 

الصحراء.
وحدات  أن  عسكري  مصدر  لدى  علم  إذ 
في  تعمل  امللكية،  للبحرية  تابعة  قتالية 
املتوسط،  األبيض  البحر  سواحل  عرض 

أبريل   12 و   10 بني  ما  الفترة  في  قدمت، 
للهجرة  مرشحا  ل100  املساعدة   ،2021

السرية.
وأكد املصدر ذاته أن األشخاص الذين تم 
إنقاذهم وينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا 
جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال، 
كانوا يواجهون صعوبات على منت قوارب 

تقليدية.
الذين  األشخاص  أن  املصدر  وأوضح 
الضرورية  العالجات  تلقوا  إنقاذهم  تم 
أن  قبل  امللكية،  البحرية  وحدة  منت  على 
القريبة  اململكة  إلى أحد موانئ  نقلهم  يتم 
وتسليمهم إلى مصالح الدرك امللكي للقيام 

باإلجراءات الجاري بها العمل.

 في وقت قدمت البحرية الملكية المساعدة ل100 مرشحا للهجرة

اعتقال   20   متهما �صمن �صبكة اإ�صبانية متخ�ص�صة يف   الهجرة ال�صرية 

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

صدق اهلل العظيم

 عائلة الحاجة �صبدان عزيزة ت�صكر
على إثر املصاب الجلل الذي ألم بأسرة املرحومة، املشمولة برحمة 
عائلة  تتقدم  املرض،  مع  معاناة  بعد  شبدان  عزيزة  تعالى،  بإذنه  هلل، 
واألحباب  األهل  جميع  إلى  والتقدير  واالمتنان  الشكر  بجزيل  شبدان 
وشاركوا  الصادقة  تعازيهم  قدموا  الذين  األصدقاء  وكافة  واألقارب 
العائلة حزنها وأملها، إثر رحيل فقيدتهم الغالية، املرحومة الحاجة عزيزة 
شبدان، سواء الذين تحملوا عناء التنقل والسفر للحضور شخصيًا أو 
الذين اتصلوا هاتفيًا وعلى ما قدموه من مواساة ومؤازرة لألسرة في 
هذا املصاب الجلل، فشكرًا للجميع، راجني من الباري عز وجل أن يعظم 
أجرهم وسعيهم ويجازيهم خير الجزاء، وأن يطيل عمرهم وأال يريهم 
أي مكروه في أعز ما لديهم، وأن يتغمد هلل املرحومة برحمته الواسعة 
ويسكنها جنة الخلد مع الصديقني والشهداء والصالحني، ويلهم جميع 

أفراد العائلة الصبر الجميل.

�صكر على تعازي في وفاة الحاجة �صفية 
باكريم اأرملة مولي الطاهر باجدي 

موالي  أرملة  باكريم  والدتي صفية  الفاضلة  الحاجة  وفاة  إثر  على 
2021، وبعدما تم  9 ابريل  الطاهر باجدي تزركان، وذلك يوم الجمعة 
دفنها في مرقدها األخير، يوم السبت 10 أبريل 2021 بمقبرة سيدي 
امحمد املليح املحمدية، وبعدما تلقت األسرة التعازي في هذا املصاب 
الجلل من مختلف اإلخوة واألخوات واألصدقاء والصديقات واملعارف 
وبكل وسائل التواصل .. عائلة باجدي، عائلة باكريم ،عائلة النضيفي 
والشباب  والنساء  الرجال  لكل  الجزيل  بالشكر  جميعًا  يتقدمون 
والشابات الذين تقدموا بالتعازي واملواساة سواء كان ذلك بالحضور 
عبر  الناطقة  أو  الكتابية  املراسالت  أو  الهاتف  بواسطة  أو  املباشر 
مختلف منابر التواصل االجتماعي، ويطلبون من هلل عز وجل  أن يحفظ 
الجميع من كل سوء وأال يريهم أي مكروه في عزيز عليهم وأن يجنبهم 
أموات  وكل  العزيزة  فقيدتنا  ارحم  اللهم   .. والفراق  الحزن  مآسي  كل 

املسلمني، اللهم اجعل الفقيدة العزيزة من أهل الجنة وتجاوز عنها.

إنا هلل وإنا اليه راجعون

عمر الراضيسليمان الريسوني

الرجال األكثر تعليما 
هم أكثر الضحايا 

عرضة للعنف

العنف الجسدي 
الذي يتعرض له 

الرجال أثناء الطفولة 
يرتكب في الغالب 

من قبل أفراد 
العائلة المقربين



مراسلة خاصة
نحو  وتوجهاته  الجنائي  التشريع  سياسة  شكل 
الدراسي  اللقاء  موضوع  واملعاقبة  التجريب  من  الحد 
الذي عقده مركز الدراسات واألبحاث »مدى« يوم السبت 
املاضي، بشراكة مع مؤسسة املجتمع املنفتح بأحد فنادق 
أشغاله  أدار  الذي  اللقاء،  هذا  جاء  إذ  البيضاء.  الدار 
النقاش  في  املساهمة  قصد  أكضيض،  زكريا  الباحث 
والباحثني  واملدنيني  السياسيني  الفاعلني  بني  الجاري 
السياسة  مشروع  التي طرحها  الخالفية  القضايا  حول 
الجنائية املغربية، سواء من حيث إعادة النظر في مناهج 
وأساليب تطبيقها أو من حيث غاياتها الرامية إلى تغيير 
مرجعياتها النظرية؛ أي بالسعي إلى الحد من التجريم 
الكونية  التوجهات  مع  مطابقتها  ومحاولة  واملعاقبة 

الراهنة.
في  الباحث  عمارة،  املختار  ذكر  السياق،  هذا  في 
قطعتها  التي  املراحل  بمختلف  الجنائي،  القانون 
اليوم،  إلى  الستينيات  منذ  املغربية  الجنائية  السياسة 
مشيرا في اآلن ذاته إلى انفتاحها على تجارب اآلخرين. 
دولي  محفل  في  اليوم  املغرب  وجود  أن  على  أكد  كما 
بإدخال  مهتما  يجعله  اإلنسان  حقوق  بثقافة  يحتفي 
نبه  أنه  غير  عموما.  العامة  سياسته  ضمن  ديناميتها 
في  أساسا  تكمن  الجنائي  التشريع  مشكلة  أن  إلى 
تنزيل مخرجاته، خاصة أن البالد ملزمة بضرورة تنفيذ 
وتعهداتها  الدولية  واملعاهدات  باالتفاقيات  التزاماتها 
وحماية  واألطفال  النساء  ضد  العنف  أشكال  بمكافحة 
سالمة املتمدرسني، إلخ. وهنا، الحظ املتدخل أن تطبيق 
كان  ما  عكس  إلى  انتهى  السابقة  الجنائية  القوانني 
أن  إلى  مشيرا  الجريمة،  من  الحد  أي  منها؛  متوخى 
وال  مجرمني،  تفرخ  باتت  العقابية  والجزاءات  السجون 

تساهم في إعادة تأهيل الجناة.

وألن اللقاء كان يروم مناقشة إمكانية حذف الجرائم 
بالجرائم  القانون  لغة  في  يسمى  ما  أو  البسيطة، 
من  »البساطة«،  مفهوم  عمارة  ساءل  فقد  الضبطية، 
مداخل سلطة القاضي التقديرية. إذ عدَّ املفهوم نسبيا، 
كونه يخضع ليقينيات القاضي وقابلية تأثره بالقضية، 
مما يجعل هذا يراها بسيطة، فيما يراها ذاك غير ذلك. 
ومن ناحية ثانية، تساءل عمارة عما إذا كانت خصوصية 

املجتمع املغربي تحول دون تجريم بعض السلوكات.
خاصة  واملعاقبة،  التجريم  سياسة  أن  عمارة  ويرى 
أكلها خالل  تؤت  لم  للحرية،  السالبة  العقوبات  سياسة 
من  العديد  تشبع  إلى  قادت  حيث  املاضية،  العقود 
داخل  أخطر  إجرامية  بسلوكات  واملجرمني  الجانحني 
لم  املشرع  أن  إلى  راجع  ذلك  أن  إلى  مشيرا  السجن، 
يرفقها بعمليات التأهيل التي من شأنها أن تساعد على 
إعادة إدماج املجرم في املجتمع بعد انقضاء محكوميته. 
لذلك، يميل املشرع الحالي، كما يرى املتدخل، إلى اعتماد 

العقوبات املالية وما يسمى بعقوبات املنفعة العامة.
التشريعات  بدوره،  بوز،  أحمد  الباحث  وتناول 
من  الحد  خيار  إلى  تميل  بوصفها  الراهنة،  الجنائية 
انطلق  وقد  عقابية.  بدائل  وإحالل  والعقاب«  »الجريمة 

التشريع  أن  مفاده  اعتبار  من  هذا  تناوله  في 
في  املغاالة  البداية،  منذ  فيه،  تحكمت  الجنائي 
كما  العقوبات.  تطبيق  في  والتشدد  التجريم 
أشار إلى أن التحول اآلخذ في التحقق اآلن نابع 
من الوعي بأهمية العقوبات البديلة، وكذا الوعي 
الحقوقي الذي أرسته املنظمات ذات االختصاص 
ومذكراتها  وندواتها  وآرائها  توصياتها  عبر 
الوطنية  املناظرة  إسهام  عن  فضال  ودراساتها، 
منظور  تغيير  في  الجنائية  السياسة  حول 
املحدود  القانوني  مجاله  من  الجنائي  التشريع 

إلى مجال التداول السياسي املفتوح.
يسعى  التي  الجرائم  أن  بوز  وأوضح 

تهم  عنها  التجريم  لبوس  إزالة  إلى  املغربي  املشرع 
أساسا اإلجهاض والتشرد واإلفطار العلني في رمضان 
والتسول والفساد األخالقي. كما أورد مختلف املبررات 
التي يستند إليها دعاة رفع التجريم، ملخصا إياها في 
الدولية،  التوجهات  مع  املغربي  القانون  تالؤم  ضرورة 
2011، وتحقيق  الجنائي مع دستور  التشريع  وتكييف 
وإيجاد  الراهن،  الجنائي  امليدان  فلسفة  مع  االنسجام 
حل ملشكلة االكتظاظ في السجون، واستحضار الظروف 
الخاصة التي تطرحها بعض الجنايات مثل اإلجهاض، 
والحريات  والحقوق  التجريم  بني  التعارض  وتجاوز 

)خاصة حرية املعتقد(.
اللقاء شهد مشاركة أطر وطنية فاعلة  أن  إلى  يشار 
أغنت  العامة،  والنيابة  والقضاء  املحاماة  مجال  في 
انتقادها  أو  تمثلها  التي  الجهة  عن  بدفاعها  النقاش 
للجهات األخرى، أو طرحها إشكاليات مغيبة في التداول 
السياسي واإلعالمي الراهن، لكنها توافقت على ضرورة 
تغيير السياسة الجنائية بما يجعلها تنضبط ملقتضيات 
ومقررات النصوص الكونية، وتستحضر البعد اإلنساني 
في الجنح والجنايات؛ أي إلى مبدأ اإلنصاف، بدل اللجوء 

إلى العقاب واالنتقام.
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عماد عادل 
الخزينة  مديرية  أصدرتها  بيانات  آخر  كشفت 
بلغت  للخزينة  الضريبية  غير  املداخيل  أن  العامة، 
عام،  قبل  درهم  مليار   1.2 مقابل  درهم  مليار   2.8
درهم  مليون   +1،527 أو   .118.2٪ قدرها  بزيادة 
حصلتها  التي  املداخيل  في  الزيادة  بفضل  وذلك 
أرباح  جني  برسم  للمملكة  العامة  الخزينة 
املساهمات ومداخيل االحتكار )614 مليونًا مقابل 
تخفيف  من   الخزينة  استفادت  كما   ، مليونًا(   95
نفقات الديون )752 مليون درهم مقابل 252 مليون 
الخصوصية  الحسابات  من  واملدفوعات   ، درهم( 
يتم  لم  بينما  درهم  مليون   302( العامة  للخزينة 

الدفع بنهاية فبراير2020(  
وبلغت املداخيل التي حصلتها الخزينة العامة 
ومداخيل  املساهمات  أرباح  جني  برسم  للمملكة 
االحتكار614 مليون درهم نهاية شهر فبراير 2021 
 .2020 فبراير  شهر  نهاية  درهم  مليون   95 مقابل 
قبل  من  خاص  بشكل  اإليرادات  هذه  تحصيل  وتم 
مليون   500( العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة 
درهم( وبنك املغرب )90 مليونًا مقابل 95 مليونًا(.

للخزينة عند نهاية  العادية  املداخيل  وتراجعت 
حيث  املئة،  في   0.3 بنسبة  األخير  فبراير  شهر 
ناهزت 36.2 مليار درهم، عوض 36.3 مليار درهم 
وذلك  املاضي،  العام  من  التاريخ  نفس  في  املسجل 
بسبب تراجع معظم أنواع الضرائب الناجمة تباطؤ 

األنشطة وتعطل الدورة االقتصادية للبالد..
املباشرة،  الضرائب  مداخيل  املقابل سجلت  في 
تراجعا بمعدل 4.1 في املائة، كما تقلصت مداخيل 
الضرائب غير املباشرة بمعدل 10 في املائة، وبسبب 
املداخيل  انكمشت  الخارجية،  املبادالت  تراجع 

الجمركية بدورها لتسجل ناقص 10.1 في املائة.
الشهرين  الدخل خالل  وتحسنت الضريبة على 
املائة  في   8.5 بمعدل  الجاري  العام  من  األولني 
لتستقر في حدود 9.4 مليار درهم عوض 8.6 مليار 

درهم خالل نفس التاريخ من العام املاضي.
فسجلت  الشركات،  على  الضريبة  مداخيل  أما 
إلى حدود نهاية فبراير املاضي تراجعا ب 8.8 في 
املئة، حيث استقرت عند 2.2 مليار درهم، بدل 2.4 
العام  التاريخ من  املسجلة خالل نفس  درهم  مليار 

املاضي..
الرسوم  عن  الناتجة  اإليرادات  صافي  وبلغ 

الداخلية عن االستهالك في نهاية فبراير 2021 ما 
درهم  مليار   4.8 مقابل  درهم  مليار   3.8 إلى  يصل 
تراجع  بنسبة   ،2020 فبراير  نهاية  في  املسجلة 
قدرها 19.1 في املائة أو ناقص 911 مليون درهم، 
وفي نفس السياق، تقلصت مداخيل الرسم الداخلي 
في   18.5 بمعدل  الطاقة  منتجات  استهالك  على 
على  الداخلي  الرسم  مداخيل  هبطت  كما  املائة، 
املائة  في   21.8 بمعدل  املصنع  التبغ  استهالك 

مقارنة مع نفس الفترة من العام املاضي.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خالل 
درهم،  1.7 ماليير  بحوالي  تراجعا  املاضي  فبراير 
درهم  مليار   43 عوض  درهم  مليار   41.3 لتصل 
املسجلة خالل نفس الفترة من العام املاضي. وعزت 
نفقاتها  في  التراجع  هذا  العامة  الخزينة  مديرية 
العادية إلى انخفاض ب 1.6 في املائة التي عرفتها 
نفقات األجور وتسيير اإلدارة، )35.9 عوض 36.5 

مليار درهم(.
وبينما شهدت نفقات األجور زيادة بحوالي 3.5 
قرابة  إلى  األخير  فبراير  متم  في  لتصل  املائة  في 
في  درهم  مليار   23.2 عوض  درهم  مليار   24.1
نفس التاريخ من العام املاضي، سجلت نفقات عتاد 

وتجهيز اإلدارة تراجعا بحوالي 1.4 ماليير درهم، 
الجاري  العام  من  األولني  الشهرين  في  بلغت  إذ 
العام  في  درهم  مليار   13.2 بدل  درهم  مليار   11.8

املاضي، أي بانخفاض فاق معدله 10.6 في املائة.
التي عصفت  الوبائية  األزمة  تداعيات  ومازالت 
على  بظاللها  ترخي  عام،  منذ  الوطني  باالقتصاد 

شهدت  التي  للمملكة،  العامة  الخزينة  حسابات 
توازناتها  في  اختالال  املاضي  فبراير  شهر  خالل 
املالية، بسبب تراجع ملحوظ في املداخيل الضريبية 
التي نزلت بأزيد من 4.7 في املائة مقارنة مع فبراير 
العام املاضي. وهو ما تسبب في تفاقم العجز  من 

املالي للخزينة الذي وصل إلى 10.2 مليار درهم..

وحيد مبارك
وجد العديد من املواطنني أنفسهم في حيرة من أمرهم وهم 
مستلزمات  القتناء  األخيرة،  األيام  خالل  األسواق  يجوبون 
بسبب  الفضيل،  بالشهر  باألساس  ترتبط  غذائية  ومواد 
مسبوقة،  وغير  قياسية  مستويات  إلى  قفزت  التي  األسعار 
التي هّمت الخضر والفواكه والسمك والدواجن وغيرها، مما 
يعتزمون  كانوا  التي  من  أقّل  كميات  يقتنون  الكثيرين  جعل 

شراءها.
وضرب عدد من مرتفقي األسواق على امتداد الخمسة أيام 
ارتفعت  يتابعون كيف  األخيرة، األخماس في األسداس وهم 
أسعار املواد الغذائية املختلفة بشكل صاروخي، في استغالل 
التي  الشرائية  القدرة  عن  ضدا  الدينية،  للمناسبة  واضح 
تعرف مستوياتها تدّنيا متواصال بسبب التداعيات الوخيمة 
باملقابل  أّكد  ارتفاع  اقتصاديا واجتماعيا.  الوبائية  للجائحة 
عدد من الباعة أن مرّده تجار الجملة الذين رفعوا من أسعار 
األيام  بأسعار  مقارنة  الزيادات  فرض  ما  وهو  املواد،  تلك 
أنه  على  البعض  ربح، شّدد  على هامش  للمحافظة  السابقة، 
املصاريف  وحجم  »استثماره«  يتم  بما  مقارنة  بسيطا  يظل 

التي تعود على عاتق البائع الصغير.

في تصريح  أكد  في سوق شعبي،  للخضر  بائع  »رشيد« 
يرضون  ال  املهنة  في  وزمالءه  أنه  االشتراكي«  »االتحاد  لـ 
بهذه التقلبات ألنها تضعهم في حرج مع زبائن اعتادوا على 
على  مشددا  طوال،  لسنوات  عندهم  من  والتبضع  التسوق 
هذه  مثل  في  معتادة  أضحت  األسعار  في  الزيادات  هذه  أن 
املناسبة، وهي ترخي بتبعاتها املادية على املواطنني، ويكون 
لها أثرها على الباعة، الذين منهم من يقّلص هامش ربحه لكي 
ال يساهم في تكبد زبونه ضررا كبيرا، مع تفادي أن تلحق به 
وتجارتهم  بضاعتهم  يبيعون  آخرين  أن  حني  في  الخسارة، 

بالشكل الذي يريحهم.
وعاينت »االتحاد االشتراكي« ذهوال وصدمة على قسمات 
ترددن  اللواتي  البيوت  وربات  املواطنني،  من  العديد  وجوه 
على بعض األسواق القتناء ما يحتاجه البيت من خضروات 
وفواكه ودواجن وأسماك، أو مستلزمات إلعداد وجبات خاصة 
باقتناء أشياء مقابل  اكتفت بعضهن  الفضيل، حيث  بالشهر 
التخلي عن أخرى، في حني آثرت بعضهن تعديل وزن ما كن 
لـ  في تصريح  »سميرة«  يرغنب فيه نحو األدنى. واستغربت 
األسعار  رفع  على  التجار  قدرة بعض  االشتراكي«،  »االتحاد 
في مناسبات كرمضان بكل أريحية ودون إحساس بأي ذنب، 
كورونا،  فيها  تسببت  التي  الواسعة  األزمة  ظل  في  خاصة 

مشددة على أن زوجها عاطل عن العمل، حيث تم التخلي عنه 
خاصة وأنه لم يكن يشتغل بكيفية قانونية ولم يتم التصريح 
األعمال  ببعض  تقوم  أنها  يوما من طرف مشغله، مؤكدة  به 
اليدوية في مجال الخياطة لكي تجد ما تسّد به رمق أسرتها، 
األمر الذي ال يؤتي أكله في كل حني، ولوال مساعدة شقيقتها 

لها لكان وضعها أكثر صعوبة.
خاللها  من  عّبرت  أخرى،  تصريحات  جانب  إلى  تصريح 
العديد من النساء لـ »االتحاد االشتراكي« بكل عفوية وتلقائية، 
عن منسوب كبير من األلم والغضب، ودعت إلى تدخل مصالح 
الدولة والجهات املختصة للتخفيف من حّدة »سوط« األسعار 
وحكت  املناسبات،  من  مناسبة  كل  في  به  يجلدون  الذي 
املدن  في  خاصة  العيش،  قساوة  تبني  حكايات  منهن  الكثير 
على  واألعمال  للمال  بقوة  الحضور  فيها  يكون  التي  الكبرى 
أن تنصرف عدد منهن نحو  قبل  فئات عدة،  حساب هشاشة 
التي  »العّرام«  بطريقة  األرض  على  املعروضة  الخضروات 

ينتظر أطفالهن طهوها ووضعها على مائدة الطعام!

»�سوط« الأ�سعار يجلد المواطنين 
ويلهب جيوبهم في عز جائحة كورونا

الإيرادات غير ال�ضريبية للخزينة بلغت 2.8 مليار درهم بزيادة فاقت 118 %
مداخيل المساهمات واالحتكار درت على الخزينة 614 مليون درهم     

باحثون ومهنيون يجيبون عن إشكاليات السياسة الجنائية الجديدة بالمغرب

القانون الجنائي.. هل يغلب الم�ضرع المغربي البعد الإن�ضاني على العقاب والنتقام؟

ستمكنهم  
 من   إجراء  

 كل  
 العمليات  
 التوثيقية  
 بطريقة  

 إلكترونية

  بنعبد   القادر   : اللم�ضات   الأخيرة  
 على   م�ضروع   قانون   جديد   ينظم  

 مهنة   خطة   العدالة
   أفاد   وزير   العدل،   محمد   بنعبد   القادر،   االثنني   بالرباط،   بأن   الوزارة   بصدد  

 وضع   اللمسات   األخيرة   على   مشروع   قانون   جديد   ينظم   مهنة   خطة   العدالة . 
وأبرز   بنعبد   القادر،   في   معرض   جوابه   على   سؤال   شفوي   حول «    التبادل  
 اإللكتروني   للمعطيات   مع   مهنيي   التوثيق   العدلي     « ضمن   الجلسة   األسبوعية  
 لألسئلة   الشفهية   بمجلس   النواب،   أن   وزارة   العدل   بصدد   وضع   اللمسات  
 األخيرة   على   مشروع   قانون   جديد   ينظم   مهنة   خطة   العدالة   بالتنسيق   والتشاور  

 مع   الهيئة   الوطنية   للعدول،
وأوضح   أن   هذا   املشروع   يتضمن   عددا   من   املقتضيات   القانونية   التي   تعزز  
 العديد   من   اإلجراءات   املتعلقة   بمهنة   خطة   العدالة،   والتي   يشملها   التحول  

 الرقمي . 
وأشار   املسؤول   الحكومي   إلى   أن   الوزارة   تنكب   على   إعداد   مجموعة   من  
 املشاريع   املعلوماتية،   التي   تروم   نزع   الصبغة   املادية   في   التعامالت   الورقية   بني  
 املحاكم   ومساعدي   القضاء،   ومن   بينهم   العدول   الذين   يرتبط   عملهم   باملحاكم  
 وبقضاة   التوثيق،   وذلك   في   إطار   ورش   التحول   الرقمي   الذي   تنكب   وزارة   العدل  

 على   تنزيله . 
وفي   هذا   اإلطار،   يتضمن   املخطط   التوجيهي   للتحول   الرقمي،   يتابع   الوزير،  
 مشروعا   مهما   لفائدة   السادة   العدول،   يهدف   إلى   إحداث   منصة   إلكترونية  
 لفائدتهم،   مبرزا   أنها   ستمكنهم   من   التواصل   مباشرة   مع   مؤسسة   قاضي  
 التوثيق   دون   الحاجة   إلى   التنقل   إلى   املحكمة،   وإجراء   كل   العمليات   التوثيقية  
 بطريقة   إلكترونية   بما   فيها   القيام   باإلجراءات   مع   مختلف   اإلدارات   العمومية،  

 من   قبيل   إدارة   التسجيل   واملحافظة   على   األمالك   العقارية . 
وذكر   بنعبد   القادر   بأن   مهندسي   الوزارة   قاموا،   خالل   فترة   الحجر   الصحي،  
 بتطوير   منصة   العدول   املتعلقة   بطلبات   اإلذن   بالزواج،   حيث   تم   إنشاء   عشرات  
 الحسابات   الجديدة   لفائدة   السادة   العدول   الراغبني   في   اعتماد   املنصة،   مشيرا  
 إلى   أن   عدد   العدول   املنخرطني   في   املنصة   بلغ   2200   عدل   سنة   2020   مقارنة  
 ب   49املسجلة   سنة   ،2019   فيما   بلغ   عدد   طلبات   اإلذن   بالزواج   املودعة   باملنصة  

   16 ألف   طلب   مقابل   4400   طلب   سنة . 2019   

بعزيز  سعيد  االتحادي  النائب  وّجه 
الفريق  باسم  الصحة  وزير  إلى  كتابيا  سؤاال 
بجناح  املميت  بخصوص الوضع  االشتراكي 
لجرسيف،  اإلقليمي«  »املستشفى  بـ  الوالدة 
الذي ال يوجد فيه أي طبيب أخصائي، وذلك 
دون  انتقال  قرار  على  طبيبة  حصلت  بعدما 
خلف، وعلى إثر غياب طبيب آخر غادر عمله 
ثالث  طبيب  إقدام  جانب  إلى  مبرر،  دون 
املؤسسة  إدارة  لدى  طبية  إيداع شهادة  على 
أيام، مما جعل   10 العجز بها في  تحدد مدة 
النساء الحوامل واألجنة في مواجهة مباشرة 

ومفتوحة على خطر املوت.
الجناح  يعيشه  بات  ما  إلى  بعزيز  ونّبه 
أجّنة  عدة  وفاة  األخير  األسبوع  شهد  الذي 

بجرسيف،  أخصائي  طبيب  غياب  بسبب 
وإحالة الحوامل قسرا على املركز الجهوي أو 
الصدد  هذا  في  مستعرضا  بوجدة،  الجامعي 
إشكالية أخرى عاشتها سيدة حامل، التي تم 
توجيهها صوب املستشفى الجهوي الفارابي 
بوجدة، وبعد أن قطعت مسافة 160 كلم على 
منت سيارة إسعاف متواضعة، ووصولها إلى 
وجهتها، تم رفض استقبالها، فعادت من جديد 
إلى جرسيف لتقطع نفس املسافة مرة أخرى، 
وهناك تم توجيهها من جديد إلى وجدة لتقطع 
ست  ظرف  في  الثالثة  للمرة  املسافة  ذات 

ساعات، وهي في مرحلة املخاض القصوى.
للنائب  الكتابي  السؤال  واستعرض 
حامل  بسيدة  تتعلق  أخرى،  واقعة  االتحادي 

إلى  سابق  وقت  في  بدورها  توجيهها  تم 
وفي  بوجدة،  الفارابي  الجهوي  املستشفى 
لوال  الذي  حاد،  نزيف  لها  وقع  إليه  طريقها 
فطنة املمرضة ويقظتها، لكان وقع ما ال يحمد 
املستشفى  نحو  الوجهة  غيرت  حيث  عقباه، 
استقبالها  رفض  ورغم  بتاوريرت،  اإلقليمي 
هناك وضدا عن الجواب الذي تلقته واملتمثل 
تشبثت  فجرسيف«،   .... علينا  »شدو  في 
باألمر وأشعرت املعنيني بكونها ستعمل على 
ربط االتصال باملصالح األمنية لتحرير محضر 
في املوضوع، فتم فحص الحامل، وتقرر على 
انتهت  لها  جراحية  عملية  إجراء  ذلك  إثر 
النزيف  وقف  أجل  من  الرحم  باستئصال 

الحاد!

الساكنة  ملمثل  الكتابي  السؤال  وتضمن 
إلى  املوجهة  األسئلة  من  مجموعة  بجرسيف 
خاللها  من  طالب  التي  الطالب،  آيت  خالد 
التي  اإلجراءات  عن  الصحة  وزارة  بكشف 
املميت  للوضع  حّد  أجل وضع  من  ستتخذها 
اإلقليمي«  »املستشفى  في  الوالدة  بجناح 
فيه  سيتم  الذي  املوعد  وتحديد  لجرسيف؟ 
بهذه  التوليد  في  أخصائيني  أطباء  توفير 
سيتم  وكيف  العمومية؟  الصحية  املؤسسة 
ربط  في  املتمثل  الدستوري  املبدأ  تفعيل 
املسؤولية باملحاسبة، الذي يعتبر من دعامات 
دستور 2011 األساسية، بالنظر إلى ما عاشته 
وتعيشه النساء بجرسيف حتى يعاملن بهذا 

التصرف غير املسؤول؟

النائب �ضعيد بعزيز ي�ضائل وزير ال�ضحة 
حول م�ضير الحوامل مع جناح الموت بم�ضت�ضفى جر�ضيف

تزامنا 
وشهر 
رمضان 

أحمد المديني

تابع )ص 1( 
حضنن  والغواني  جاراتنا  خاالتي  أمي  هّن 
الصوت أسمعهن يهزجن بكل وضوح، وأتخّيلهن 
من  يصدحن  وهّن  البندير  بضرب  تقودهم  يرونها 
هي  حنجرتها كما لم تتوقف أبدا منذ االستقالل:« 
هي جاية تصفار وتخضار/ هي هي حاّطة السالف 
دالنوار«  جايبة مشموم  هي هي  عالليزار]اإلزار[  
صورًة  ال  الشاوية  سهول  في  حقيقيا  هذا  كان 
عارية  بأيٍد  والعواتق  النسوة  تذهب  مستعارة، 
ويرجعن بقالئد وباقات يتضاحكن مرحات مزهرات 
السنبلة،  بواكير  يمضغن  وهّن  البسيط  بالفرح 
ما  أنا  نموت  عَلنًا:«  بأشواقهن  تبوح  والحمداوية 
الجبال اللي يدكوك  العار يا العار/  يموت حبيبي/ 
يريبو/ مركب عالي وال فراق حبيبي«. كأني بعيني 
أعود أراها تنزل من الكرويلة بعد أن شقت طريق 
التيرس داخل تراب)أوالد امحمد( حيث دارة قاضي 
ِمروَحُة السانية إلى  برشيد الحاج صالحفتسبقها 
كأُسه  الشاي  وُعّدة  الُبُسط  تحتها  الدورانُفِرشت 
يدور والحاجة بيد تضرب البندير وباألخرى ترسل 
الصوت ستلتوي إثَره خصور، وكم من إيوان هزت 

وقصور.
والبالد،  الناس  عن  بفكرة  الحمداوية  ولدت 
وتعرف بالفطرة أنها ينبغي أن ُتطرب، فُتطرب، قبل 
االستقالل وبعده، من أجل وعي الشعب أكاد أقول 

ِلسالم/  يا  اّخوتنا   « زعيمة:«  ليست  وهي  هتفت 
دابا  خيابت  ال  القدام/  بنا  زيدوا  لعالم/  بنا  هزوا 
واألعراس،  والسهرات  الحفالت  في  غنت  تزيان«. 
وعاشت دائما رافعة الرأس وإن مستها من الدنيا 
كانت  هي  وال  الحياة  تمنح  سيدة  هذه  أضرار. 
والشيخات  الشيوخ  اليوم،  املبتذل  باملعنى  شيخة 
مثّلن خصب األرض وزهو اإلنسان ورهانات الكبار 
في زمن اإلقطاع نعم وحولهن يقيم الفرسان الدنيا 
ونار حرب توقد. في الدار البيضاء الستينيات كان 
بوشعيب البيضاوي وبوشعيب زنيكة و)املاريشال( 
من  البيضاء  الدار  مالت  جوقُتهم  عزفت  إذا  قيبو 
زناتة إلى سيدي عبد الرحمان، غربها وشرقها، ومن 
شاطئْيعني الدياب وببسيكوال شماال إلى واد لعبيد 
جنوبا، ويكفي أن ترّن تعريجة بوشعيب البيضاوي 
العاملة  الطبقة  مدينة  لترقص  الناعم  صوته  مع 

وتطرب، حتى وهي في أوج الغضب. 
حيِّز  على  الحمداوية  حافظت  وبعدهم  بينهم 
أنها  تعلم  كانت  يكفيها،  السنني  مر  على  صنعته 
بنت  وفاطنة  والحمونية  ذكرُت،  من  األساطني،  مع 
الحسني، ولكل ُغّنته وأسلوُبه وجمهوُره، ولكن الهّم 
واحٌد تقريبا، قول ما في جوف الشعب، في الحشا 
من حب وحزن ورغاب، وحكايا من زمن غاب، ومعاٍن 
تهز الجبال أحيانا وُتقطع لها الرقاب، الجميع عاش 
َيُعّب من معني العيطة، وصاحباتها يخطن بأهداب 
ُشبهة  يتحّملن  بالنهار،  الليَل  القلب  ووجع  السهر 
وتقفر  ُذباالت  غالبا  ينتهني  األعتاب  ووقفة  العار 
منهن الديار؛ كّلهن وحتى وهّن على مشارف القيامة 
يبقني حارسات للبحار، شرفة العني ينقلن الصدى، 
أوجاعنا يحملنها نحو أبعد مدى، مبارك ربيع عنده 
يتساقى  وهو  إال  يرتاح  وال  رواياته  في  محيطات 
رغبة  أفهم  كذلك  أصيل،  كّل  البحر  مع  الوداد  فن 
امليلودي شغموم، صحيحا وعلى فراش املرض اآلن 
سُيعافى إن شاء اهلل، قرة عينه أن يملك مترا يطل 
على البحر، أيها الرأسماليون تنازلوا لشغموم عن 
وأنت  الروايات.  بأجمل  للمغرب  يرده  واحد  متر 
بصوتك  سأشدو  بالبكاء،  أشّيعك  لن  الحاجة  يا 

املغناج: » دبا يجي يا لحبيبة دبا يجي«..

اأنا العيطة 
الحمداوية، اأنا النداء 

ُطّرًا والّرجاء!



والعشرين  التاسع  اقترب   يوم    كلما 
من شهر شعبان   يترقب املسلمون في   كل 
دول العالم اإلعالن عن ثبوت رؤية الهالل 
الفقهاء  جهود  كانت  عدمه،   وإن  من 
في   لتحري   الدقة  تتوحد  الفلك  وعلماء 
 تحديد مداخل كل األشهر القمرية إال أن 
االهتمام بتحديد أول أيام شهر رمضان 

املبارك بني عامة الجمهور   يختلف . 
على  املغرب  السنة،   يعمل  مدار  فعلى 
األشهر  لرصد  واملعطيات  األدلة  جمع 
شهر  هالل  الهجرية،   وبخصوص 
عالية  بدقة  تتمتع  اململكة  رمضان،   فإن 
في   العالم  الدول  أفضل  جعلتها،   إحدى 
األهلة،   العربي   واإلسالمي   في   مراقبة 
 بحيث لم   يثبت أن أخطأت طيلة الثالثني 
بذلك  في   الرصد،   فتكون  املاضية  سنة 
األخطاء شبه معدومة أو معدومة أصال . 

التجربة  هذه  اململكة  راكمت  وقد 
املرجعية في   مراقبة الهالل وضوابطها،  
 يقول املهندس في   علوم الفلك والتوقيت،  
من  علماء   علي   عمراوي،   على   يد 
تجارب  خالل  واملشرق،   ومن  األندلس 
في   التقويم  ومشايخه  علمائه  وخبرة 
كل  أن  صحتها،   مبرزا  والتي   تثبت 
شهرة  املغرب  أكسبت  الضوابط  هذه 

ومصداقية عاملية في   هذا املجال . 

 **  حدود ومعايير
 رؤية الهالل

بخصوص  رأي   الفقهاء  اختلف 
الهالل،   فقال  الشرعي   في   رؤية  الجانب 
بالعني  تتم  أن  الرؤية   يجب  إن  بعضهم 
على  االعتماد  رأى  من  ومنهم  املجردة 
الحساب الفلكي   دون داعي   لرؤية الهالل . 
مجموعة  على  في   ذلك  الفقهاء   واعتمد 
من األحاديث الشريفة ومنها قوله صلى 
اهلل عليه وسلم  : " ال تصوموا حتى تروا 
تروه،   فإن   غم  تفطروا حتى  الهالل،   وال 
عليكم فاقدروا له "  ،   وفضل آخرون عدم 
الخوض في   النقاش الفقهي   على اعتبار 
أن الفقيه هو من   يحدد طريقة وآلية بدء 

الشهر ويأتي   بعد ذلك دور الفلكي . 
ألهلة  في   مراقبته  املغرب  ويعتمد 
لنظارة  املجردة  الرؤية  القمرية  األشهر 
األوقاف ومقابلتها مع نتائج الحسابات 
الفلكية،   والتي   تقوم على آخر التطورات 
في   الفلك  علماء  إليها  التي   توصل 
 حساب أطوار الشروق والغروب في   أي  
 نقطة من العالم والتي   في   غالب األحيان 
بالعني  منهما  كل  رصد  مع  تتطابق  ما 

املجردة . 
عمراوي،   في   حديث  األستاذ  ويقول 
العربي   لألنباء،   إن  املغرب  لوكالة 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 
الرسمي   الوحيد  في   املغرب هي   الطرف 
املكلف بمعرفة مداخل الشهور الهجرية 
في   املغرب  عنها .  ويعتمد  واإلعالن 
 عملية مراقبة األهلة أساسا على الرؤية 
بالعني املجردة،   فقبيل الثامن والعشرين 
األوقاف  وزارة  صدر  ت  شهر  كل  من 
اإلسالمية،   بالغا   يحث  والشؤون 
بيان  مع  الهالل  مراقبة  على  املواطنني 
بنتائج  إلبالغها  االتصال  هواتف  أرقام 
والعشرين  التاسع  التحري،   وفي   يوم 
خلية  في   الوزارة  تجتمع  الغروب  قبيل 
عدمها  أو  بالرؤية  الشهادات  الستقبال 
في   األماكن  مئات  الوزارة  اختارت  وقد 
 جميع أنحاء اململكة   يحضر فيها العدول 
التأكد من شرعية  والقضاة للسهر على 
وتوثيق  وتدوين  املراقبني  الشهود 

املتعلقة  االستمارات  وتحرير  شهادتهم 
برؤية الهالل أو عدمه .  وتشارك في   هذه 
حيث  امللكية  املسلحة  القوات  العملية 
تراقب الهالل من خالل مناطق وجودها 
في   اململكة .  وال   يكتفي   املغرب  داخل 
 عملية مراقبة االهلة بالرؤية املجردة بل  
 يساعد في   عملية تدقيق املراقبة امليدانية 
الهجري   " التقويم  كتاب   وي   رشدها 
الوزارة،   مسبقا   املغربي " ،   الذي   تصدره 

معلومات  والذي   يحتوي   على  سنة  كل 
الهالل  مواصفات  ضمنها  من  فلكية 

ومكان وجوده في   السماء الغربية . 
ويحتوي   الكتاب على تفاصيل حساب 
املجردة،   بالعني  الهالل  رؤية  إمكانية 
هامني؛  مصدرين  على  في   ذلك   ويستند 
أولهما ما توصل إليه الفلكيون املسلمون 
طوال أرصاد القرون املاضية والتي   بينت 
التجربة صحتها ونجاعتها،   وثانيهما ما 

توصلت إليه األبحاث الفلكية املعاصرة 
في   حركتي   الشمس والقمر . 

 **  مراقبة األهلة يف  
 املغرب :  الدقة والتميز 
على سائر بلدان العالم 

اإلسالمي

في   بعض  األهلة  مراقبة  عملية  إن 
في   بعض  تسقط  قد  االسالمية  الدول 
مداخل  تحديد  في   أخطاء  األحيان 
تسجيل  تم  القمرية،   بحيث  الشهور 
الدول  من  في   العديد  الرؤية  خطأ 
اإلسالمية .  وقد أثبتت املنهجية املتبعة 
جميع  املغرب،   التي   تتحرى  قبل  من 
أهلة األشهر الهجرية بشكل رسمي،   في  
 أكثر من   270   نقطة مراقبة على امتداد 

تراب اململكة،   فعاليتها ونجاعتها طوال 
العقود املاضية،   وهو ما أكسب املغرب،  
طيبة  عمراوي،   سمعة  األستاذ   يقول 

ومصداقية كبيرة في   رصد األهلة . 
الفلكي   املغربي،   والنتيجة،   يقول 
 أن املغرب لم   يعلن بشكل رسمي   رؤية 
الحساب  ما   يقرره  خالفت  للهالل 
في   الشك  نسبة  القطعي   مما   يجعل 
ومراقبة  لرصد  املغربية   املنهجية 
الهالل شبه منعدمة أو منعدمة أصال . 
فيها  التي   خالفت  النادرة   والحاالت 
امليدانية  النتائج  الحسابية  النتائج 
إمكانية  على  الحساب  هي   عندما   يدل 
في   األفق  سحب  تتواجد  ثم  الرؤية 

الغربي   تحجب الهالل وتمنع رؤيته .

 **  مساهمة املغرب يف  

 املشروع اإلسالمي   ملراقبة 
موحدة لألهلة

حول  الجدل  سنة،   يتجدد  في   كل 
الشهور  التوحيد بني مداخل  محاولة 
االسالمية،   الدول  بني  الهجرية 
ملحاولة  مؤتمرات  عدة  انعقدت   حيث 
ذلك ال   يزال  الرغم من  التوحيد وعلى 
قد  الشهور  في   مداخل  كبير  اختالف 
تصل في   بعض األحيان لثالثة أيام  !. 

يقول الفلكي   املغربي،   علي   عمراوي،  
انقسمت  والفلكيني  الفقهاء  آراء   إن 
مجموعات،   ثالث  إلى  اإلطار  في   هذا 
تولي   الرؤية،   وال  إال  تعتبر  ال   األولى 
نوعه  كان  كيفما  للحساب  أهمية   أية 
رصد  من   يجيز  املجموعة  هذه  ومن 
املكبرة  املناظير  باستعمال  الهالل 
الثانية،   ال  والتلسكوب .  واملجموعة 
الحساب  إال  تعتبر  وال  بالرؤية  تعمل 
الشهور .  والكثير  الفلكي   في   مداخل 
تستعمل  املجموعة  هذه  مكونات  من 
معايير  الفلكي   املذكور  في   الحساب 
املجردة .  بالعني  الرؤية  تؤدي   إلى  ال 
من   يستعمل  مذهب  فهو  الثالثة   أما 
الحساب لنفي   الرؤية فقط ال إلثباتها . 

وسجل السيد عمراوي   أن لكل واحد 
من هذه املذاهب حجته الفقهية وعلماء 

وفقهاء   يجيزونه،   ويدافعون عنه . 
هذه  الخصوص،   أن  وأكد،   بهذا 
اآلن  إلى  تنجح  لم  إن  املؤتمرات 
الهجرية،   الشهور  بداية  في   توحيد 
من  إيجابية  نتائج  عن  أسفرت   فإنها 
ضمنها ظهور ضعف في   املناهج التي  
فوقع  الهيئات  بعض  تسلكها   كانت 
إصالحها بحيث أصبح الفرق حاليا ال  
 يتعدى   يوما واحدا بني مداخل الشهر 

الهجري   على الصعيد الدولي . 
سؤال  على  رده  وفي   معرض 
تأخر صدور بالغ   الوزارة  بخصوص 
األحيان،   في   بعض  الهالل  في   رؤية 
الفلك  في   علم  املتخصص   أوضح 
مجال  امتداد  هو  في   ذلك  السبب  أن 
املراقبة،   فإذا  نقط  التحري   وتعدد 
من  لفيف  واضحة   يرى  الرؤية  كانت 
نقطة  أول  في   وجدة  الهالل  الشهود 
فتكتفي   للشمس  التحري   غروبا 
فورا  بشهادتهم،   وتعلن   الوزارة 
نقط  نتائج  انتظار  دون  الرؤية  ثبوت 
كانت  إذا  األخرى .  وبالعكس  املراقبة 
الرؤية عسيرة أو ممتنعة،   فإن الوزارة 
نقطة   يغرب  آخر  انتظار  إلى  تضطر 
الوزارة .  إعالن  فيتأخر  الهالل  فيها 
 فمثال في   أشهر الصيف   يتأخر   غروب 
بوجدة  بالداخلة عن   غروبها  الشمس 

بما   يقرب من نصف ساعة . 
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مراقبة الأهلة ..  �سعي   المغرب اإلى الدقة 
في   التحري   م�سهود بها عالميا

p  معلوم أن املغرب   يعتمد في  
 مراقبته ألهلة األشهر القمرية الرؤية 
املجردة لنظارة األوقاف ومقابلتها مع 
نتائج الحسابات الفلكية،   في   نظركم 
ملاذا   يعتمد على الطريقتني معا؟

ألهلة  في   مراقبته  املغرب  يعتمد   n

لنظارة  املجردة  الرؤية  القمرية  األشهر 
الحسابات  نتائج  مع  ومقابلتها  األوقاف 
التطورات  آخر  على  الفلكية،   والتي   تقوم 
التي   توصل إليها علماء الفلك في   حساب 
أطوار الشروق والغروب في   أي   نقطة من 
العالم،   والتي   في   غالب األحيان ما تتطابق 

مع رصد كل منهما بالعني املجردة . 
والشؤون  األوقاف  وزارة  وتعد 
الرسمي   الطرف  في   املغرب  اإلسالمية 
الشهور  مداخل  بمعرفة  املكلف   الوحيد 
املغرب  عنها .  ويعتمد  اإلعالن  و  الهجرية 
في   عملية مراقبة األهلة أساسا على الرؤية 
والعشرين  الثامن  املجردة،   فقبيل  بالعني 
بالغا   يحث  الوزارة  كل شهر ت صدر  من 
بيان  مع  الهالل  مراقبة  على  املواطنني 
بنتائج  إلبالغها  االتصال  هواتف  أرقام 
التحري،   وفي   يوم التاسع والعشرين قبيل 
الغروب تجتمع في   الوزارة خلية الستقبال 
الشهادات بالرؤية أو عدمها .  وقد اختارت 
أنحاء  في   جميع  األماكن  مئات  الوزارة 
والقضاة  العدول  فيها  اململكة   يحضر 
الشهود  شرعية  من  التأكد  على  للسهر 
شهاداتهم  وتوثيق  وتدوين  املراقبني 
وتحرير االستمارات املتعلقة برؤية الهالل 
أو عدمه .  وتشارك في   هذه العملية القوات 
من  الهالل  تراقب  حيث  امللكية  املسلحة 

خالل مناطق وجودها داخل اململكة . 
ال  في   املغرب  األهلة  مراقبة  فعملية 
في   املجردة،   بل   يساعد  تكتفي   بالرؤية 

ويرشدها  امليدانية  املراقبة  تدقيق   عملية 
الهجري   املغربي « ،   الذي   » التقويم  كتاب  
والذي   سنة  كل  مسبقا  الوزارة   تصدره 
ضمنها  من  فلكية  معلومات   يحتوي   على 
في   وجوده  ومكان  الهالل  مواصفات 
الغربية .  كما   يحتوي   الكتاب على   السماء 
الهالل  رؤية  إمكانية  حساب  تفاصيل 
على  في   ذلك  املجردة،   ويستند  بالعني 
إليه  توصل  ما  أولهما  هامني؛  مصدرين 
املاضية  القرون  املسلمون طوال  الفلكيون 
التجربة صحتها ونجاعتها،   والتي   بينت 
 وثانيهما ما توصلت إليه األبحاث الفلكية 

املعاصرة في   حركتي   الشمس والقمر . 

p  كيف راكمت اململكة هذه الدقة ا 
لتي   تمتاز بها مراقبة األهلة؟
في   بعض  األهلة  مراقبة  عملية  إن   n

في   بعض  تسقط  قد  االسالمية  الدول 
األحيان في   أخطاء تحديد مداخل الشهور 
القمرية،   بحيث تم تسجيل خطأ الرؤية في  
أثبتت  اإلسالمية .  وقد  الدول  من   العديد 
املغرب،   الذي   قبل  من  املتبعة  املنهجية 
 يتحرى جميع أهلة األشهر الهجرية بشكل 

رسمي   في   أكثر من   270   نقطة مراقبة على 
ونجاعتها  اململكة،   فعاليتها  تراب  امتداد 
أكسب  ما  املاضية،   وهو  العقود  طوال 
املغرب،   سمعة طيبة ومصداقية كبيرة في  

 رصد األهلة . 
بشكل  لم   يعلن  املغرب  أن  والنتيجة 
ما   يقرره  خالفت  للهالل  رسمي   رؤية 
الحساب القطعي،   مما   يجعل نسبة الشك 
في   املنهجية املغربية لرصد ومراقبة الهالل 
شبه منعدمة أو منعدمة أصال .  وبخصوص 
تأخر اإلعالن عن رؤية الهالل من عدمه في  
 بعض األحيان،   أوضح املتخصص في   علم 
الفلك أن السبب في   ذلك هو امتداد مجال 
كانت  املراقبة،   فإذا  نقط  التحري   وتعدد 
الشهود  من  لفيف  واضحة،   يرى  الرؤية 
الهالل في   وجدة،   أول نقطة التحري   غروبا 
للشمس فتكتفي   الوزارة بشهادتهم،   وتعلن 
فورا ثبوت الرؤية دون انتظار نتائج نقط 

املراقبة األخرى . 
أو  عسيرة  الرؤية  كانت  إذا  وبالعكس 
ممتنعة،   يتم انتظار آخر نقطة   يغرب فيها 
الصيف   يتأخر   في   أشهر  الهالل .  فمثال 
عن   غروبها  بالداخلة  الشمس   غروب 

بوجدة بما   يقرب من نصف ساعة . 

  p هل   يمكن الحديث عن مشروع 
إسالمي   من أجل مراقبة موحدة لألهلة؟
حول  الجدل  سنة،   يتجدد  في   كل   n

الشهور  مداخل  بني  التوحيد  محاولة 
االسالمية،   حيث  الدول  بني  الهجرية 
التوحيد  ملحاولة  مؤتمرات  عدة  انعقدت 
وعلى الرغم من ذلك ال   يزال هناك اختالف 
كبير في   مداخل الشهور قد   يصل في   بعض 

األحيان لثالثة أيام  ! 
في   انقسمت  والفلكيني  الفقهاء  فآراء 
مجموعات،   األولى  ثالث  إلى  اإلطار   هذا 
أهمية  تولي   أية  الرؤية،   وال  إال  تعتبر  ال 
هذه  ومن  نوعه  كان  كيفما  للحساب 
املجموعة من   يجيز رصد الهالل باستعمال 

املناظير املكبرة والتلسكوب . 
بالرؤية  تعمل  الثانية،   ال  واملجموعة 
الفلكي   في   مداخل  الحساب  إال  تعتبر  وال 
هذه  مكونات  من  الشهور .  والكثير 
الفلكي   في   الحساب  املجموعة   يستعمل 
الرؤية  تؤدي   إلى  ال  معايير   املذكور 
مذهب  فهو  الثالثة  املجردة .  أما  بالعني 
فقط  لنفي   الرؤية  الحساب  من   يستعمل 
ال إلثباتها .  ونالحظ أن لكل واحد من هذه 
وفقهاء   وعلماء  الفقهية  حجته  املذاهب 

 يجيزونه،   ويدافعون عنه . 
لم  وإن  املؤتمرات  هذه  أن  املعلوم  ومن 
الشهور  بداية  في   توحيد  اآلن  إلى  تنجح 
الهجرية،   فإنها أسفرت عن نتائج إيجابية 
في   املناهج  ضعف  ظهور  ضمنها  من 
فوقع  الهيئات  بعض  تسلكها  التي   كانت 
ال   حاليا  الفرق  أصبح  إصالحها،   بحيث 
الشهر  مداخل  بني  واحدا   يتعدى   يوما 

الهجري   على الصعيد الدولي . 

   مع حلول شهر رمضان المبارك من كل سنة،   يتجدد الحديث عن أهمية الدقة في   رصد 
األشهر الهجرية،   السيما تحديد   غ   رة شهر الصيام،   كما تتجدد اإلشادة بما تتمتع به المملكة 
من مصداقية عالية في   رصد األهلة،   كإحدى أفضل الدول في   العالم العربي   واإلسالمي   في  
 هذا المجال،   حيث لم   يسبق أن أخطأت طيلة الثالثين سنة الماضية في   الرصد . 

وفي   حوار مع وكالة المغرب العربي   لألنباء،   أكد المهندس في   علوم الفلك والتوقيت،   علي  
 عمراوي،   أن المملكة راكمت هذه التجربة المرجعية في   مراقبة الهالل وضوابطها،   من خالل 
تجارب وخبرة علمائها ومشايخها في   التقويم والتي   تثبت صحتها،   مبرزا أن كل هذه الضوابط 
أكسبت المغرب شهرة ومصداقية عالمية في   هذا المجال . 

  للمهندس في   علوم الفلك والتوقيت،   علي   عمراوي   حول المراقبة في   المغرب
مراقبة الهالل ل تكتفي   بالر�ؤية المجردة،   بل   ير�سدها كتاب  

» التقويم الهجري   المغربي « 

قد أثبتت المنهجية المتبعة من قبل 
المغرب،   الذي   يتحرى جميع أهلة األشهر 
الهجرية بشكل رسمي   في   أكثر من 270    
 نقطة مراقبة على امتداد تراب المملكة،  

 فعاليتها ونجاعتها طوال العقود الماضية، 

   بقلم :  هناء ضاكة   

إذا كانت الرؤية عسيرة 
أو ممتنعة،   فإن الوزارة 
تضطر إلى انتظار آخر 

نقطة   يغرب فيها الهالل 
فيتأخر إعالن الوزارة 



لكل نزاع إقليمي  مرجعيته وإحاالته التاريخية والقانونية والسياسية، ولكل نزاع إقليمي أيضا بهاراته الخاصة. وتشريح أسس 
أي نزاع لن يستقيم دون وضع كل مكوناته على طاولة التحليل، بيد أن نزاعات القارة اإلفريقية وصمت بالفعل االستعماري، 

الذي مزق القارة بمقص ترك آثاره في النسيج اإلثني إلى يومنا هذا في عدد من المناطق، وانعكس ذلك في خريطة النزاعات 
اإٌلقليمية، الشيء الذي جعل » الوحدة الوطنية« عرضة لكل الحسابات اإلقليمية والدولية. ولنزاع الصحراء نكهته الخاصة، إذ ربط 

بين 3 أبعاد إقليمية:
المطلب المغربي في وحدته الترابية والوطنية، وهو عامل شيد ما عرف  في تاريخ المغرب الراهن ب«اإلجماع الوطني«، الذي لعب 

دورا كبيرا في تالحم المؤسسات المغربية، وتخفيف التناقضات السياسية الداخلية ، مع مد وجزر بين الفينة واألخرى، وشكل 
الموقف الوطني المغربي الموحد تجاه نزاع الصحراء ورقة سياسية، تأخذ بعين االعتبار في تقييم الدول لمواقفها في نزاع 

الصحراء.
إشكال بناء الدولة المدنية في الجزائر والفشل في انتقال مؤسسات الدولة من نظام عسكري مشبع بالفكر االستعماري 

الفرنسي، وبواجهات سياسية واقتصادية »متحورة«، إلى دولة مدنية تستند إلى السلم واألمن وبناء الطمأنينة  والسلم تجاه 
الشعب الجزائري، وأيضا مع دول الجوار الست، حيث حولت الحدود إلى مناطق عسكرية خالصة، وأصبح النظام العسكري امتدادا 

للنظام االستعماري الفرنسي في المنطقة. والشعارات التي يرفعها الشعب الجزائري في  مظاهرات الجمعة والثالثاء ضد 
»الدولة العسكرية«، واضحة بما فيه الكفاية إلدراك أزمات شمال غرب إفريقيا.

الموقف الموريتاني تجاه نزاع الصحراء من حيث التقاطع معه ترابيا وسياسيا واستراتيجيا، فتضارب الموقف الرسمي تجاه نزاع 
الصحراء منذ الستينات إلى يومنا هذا، وإعالن موقف مناقض للواقع السياسي في المنطقة من حيث االحتماء بالحياد. ترابيا، 

هناك رغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه ، فوضع المنطقة الممتدة من الكركرات إلى الكويرة، يشكل إحراجا في عالقات 
الدولة الموريتانية  بالنزاع اإلقليمي. وأبانت أحداث الكركرات األخيرة، ودور الموقعين الموريتانيين الزويرات وبولنوار  كقاعدتين 

خلفيتتين للبوليزاريو حساسية الموقف الموريتاني في نزاع الصحراء،وتحاول بعض المواقف الدبلوماسية القفز على هذا الواقع 
من حين آلخر.

في هذه المقاالت، التي تشكل فصوال من كتاب قيد اإلعداد، نحاول اإلمساك بالبعد اإٌلقليمي لنزاع الصحراء انطالقا من وثائق 
األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية  والجامعة العربية  المستندات الرسمية للمملكة المغربية، ووثائق رسمية للدولتين 

الجزائرية والموريتانية، إضافة  إلى وثائق االتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة إلى األمام  وجبهة البوليزاريو.
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االشتراكياالشتراكي

فسحة رمضان 2021

تعرض املغرب في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين لألطماع االستعمارية التي استهدفت احتالله 
موقعه  ألهمية  نفوذ،  مناطق  إلى  أراضيه  وتقسيم 
االستعمارية،  القوى  عليه  فتهافتت  االستراتيجي، 
بعد  إال  املغرب  على  سيطرتها  فرض  من  تتمكن  ولم 
كان  االستراتيجية.  و  االقتصادية  مصالحها  اتحاد 
سيادة  تملك  التي  الوحيدة  الدولة  حينها  املغرب 
ومقومات دولة، وهذا ما تعرضت إليه وثائق محكمة 
االسبانية«للعام  الصحراء   « حول  الدولية  العدل 
للكيانات«   « القانوني  الوضع  ناقشت  حني   ،1975
املحيطة بالصحراء في العام 1884. وسمحت املحكمة 
ناقشت  التي  الهيئة  في  بقاض  بتمثيلها  للمغرب 
ملف الصحراء، كما أن وجود دولة في املغرب فرض 
الفرنسية«  »الحماية  مصطلح  توظيف  فرنسا  على 
السلطان  مؤسسة  وظلت  املغرب،  في  الستعمارها 
قانونيا  بابا  وكانت  الدولة،  أمور  تدبير  في  حاضرة 
للسلطان محمد بن يوسف والحركة الوطنية للمطالبة 
باالستقالل منذ 1944. بالنسبة للجزائر لم تكن هناك 
نفسه  تقديم  حينها  بومدين  نظام  يتجرأ  ولم  دولة، 
كطرف ملناقشة اإلطار القانوني للمنطقة أواخر القرن 
العامة  الجمعية  من  مراسالت  وتوجد  عشر.  التاسع 
محكمة  تسليم  منها  تطلب  الفرنسية  الحكومة  إلى 
املوضوع.  حول  تملكها  التي  الوثائق  الدولية  العدل 
في نفس السياق وجدت الحكومة املوريتانية نفسها 
القرن  في   « املوريتانية  »الدولة  مصطلح  ورطة  في 
التاسع عشر، بعد أن قدمت نفسها طرفا معنيا بنزاع 
»الصحراء االسبانية« وانتهت املحكمة في الدفوعات 

موريتانيا،  عن  ينوب  قاض  تعيني  برفض  الشكلية 
القرن  أواخر  قائمة  كانت  التي  للدول  متاحا  ذلك  ألن 
التاسع عشر. ولهذه األسباب تضمنت وثائق محكمة 
للداللة  املوريتاني«  الكيان   « الدولية مصطلح  العدل 
على جغرافية موريتانيا في العام 1884. في جلسات 
1975، مثل موريتانيا في  مجلس األمن  في نوفمبر 
األمم املتحدة موالي الحسن، وكان دبلوماسيا محنكا، 
ارتبط  املغربي«  »السلطان  أن  مداخالته  في  وأكد 
بقبائل شنكيط، وكان الرجل حاسما وقويا حني واجه 
ورئيس  السوفييتي  االتحاد  ممثل  جاكوب،  مالك 
والذي حول جلسة   ،1975 نوفمبر  في  األمن  مجلس 
محاكمة  إلى  الخضراء  املسيرة  حول  األمن  مجلس 

إدريس السالوي، سفير املغرب في األمم املتحدة.

الزمن االستعماري
التنافس  وأمام  العشرين،  القرن  بداية  في 
معاهدات  عدة  أبرمت  املغرب،  حول  االستعماري 
فرنسا  فاتفقت  منها،  أي  في  طرفا  املغرب  يكن  لم 
وإسبانيا بالخصوص على تقسيمه إلى مناطق نفوذ، 

من خالل معاهدتي 1900، ومعاهدة 1904. وانتهت 
األمور بفرض عقد الحماية الفرنسية على املغرب في 
30 مارس 1912، واقتسمت فرنسا وإسبانيا املجال 
املغربي من خالل معاهدة 27/11/1912، التي منحت 
الجيوب  وبعض  املغرب  وجنوب  شمال  السبانيا 
مناطق  ثالث  إلى  املغرب  تمزيق  تم  وهكذا  الداخلية، 

نفوذ:

* النفوذ اإلسباني:
في  بهما  املحيطة  والجزر  وسبتة  مليلية  مدينتا 

البحر األبيض املتوسط.
إقليم طرفاية، على املحيط األطلسي.

إقليم سيدي إفني ، على املحيط األطلسي.
لم  والذي  الذهب،  ووادي  الحمراء  الساقية  إقليم 

تحتله إسبانيا عمليا إال في سنة 1934.
* النفوذ الفرنسي: 

الواقعة  املناطق  في  الفرنسي  النفوذ  مجال  ويقع 
بني املنطقتني الشمالية والجنوبية التي كانت عمليا 

أو اسميا تحث النفوذ اإلسباني.
* النفوذ الدولي:

كان  التي  طنجة  منطقة  في  النفوذ  هذا  وانحصر 
تسيرها إدارة مختلطة من عدة دول غربية.

االعتراف  بمقتضى  استقالله  على  املغرب  حصل 
فرنسا  لدن  من  التراب«  املغرب وب«وحدة  باستقالل 
لكن   ،7/4/1956 في  إسبانيا  ومع   ،2/3/1956 في 
محتفظة  وظلت  كاملة  بتعهداتها  تف  لم  إسبانيا 
وطرفاية  إفني  وسيدي  والجزر،  ومليلية  بسبتة 
واملجال الصحراوي في الجنوب، والذي أصبح يحمل 
استرجاع  املغرب  استطاع  الغربية.  الصحراء  اسم 
طرفاية سنة 1958، وسيدي إفني سنة 1969، في حني 
تمسكت إسبانيا بالصحراء الغربية وسبتة ومليلية. 
كان امللك محمد الخامس يوظف في خطبه إبان معارك 
استرجاع األراضي املغربية، مصطلح »وحدة التراب« 
تراب واحد سيادة   « وعبارة كانت لها دالالت عميقة 
تمكن  و1959   1958 و   1957 سنوات  في  واحدة«. 
هزائم  إلحاق  الجنوب  في  املغربي  التحرير  جيش 

التحالف  لكن  اإلسباني،  االحتالل  بجنود  عسكرية 
اإلسباني الفرنسي في عملية أوكوفيون أجهض عمل 
ما  بوجود  الصحراء  االسبان  وأثقل  التحرير،  جيش 
إلى  الوقت  نفس  في  ملتجئا  جندي،  ألف   70 يقارب 
الطرد الجماعي للقبائل الصحراوية باتجاه السفوح 
الجنوبية لجبال األطلس الصغير وباني، وهي القبائل 
املتحدة  األمم  تدخل  إبان  جدال  موضع  كانت  التي 

لتحديد هوية الناخبني في التسعينات.
الغربية  الصحراء  استعادة  قضية  املغرب  طرح 
 ،1956 سنة  املتحدة  األمم  في  عضوا  قبوله  بمجرد 
وحني  الوصاية.  لجنة  أمام  سنة  كل  طرحها  وأعاد 
إنشاء لجنة تصفية االستعمار بعد التصريح العاملي 
تصفية  ميثاق  بشأن   ،14/12/1960 في  املؤرخ 
االستعمار، طرح املغرب القضية من جديد، فصدر قرار 
بتاريخ 16 أكتوبر 1964 يندد باسبانيا لعدم امتثالها 
لقرار تصفية االستعمار، ويطالبها بالعمل فورا على 
الغربية،  إفني والصحراء  تصفية االستعمار بسيدي 
 ،6/12/1965 في  قرارا  العامة  الجمعية  وأصدرت 
مفاوضات  في  بالدخول  إسبانيا  مطالبة  فيه  مؤكدة 
السيادة.  مسائل  تطرحها  التي  القضايا  بشأن 
في  الفوسفات  ثروات  ظهور  ومع   ،1966 دورة  وفي 
الصحراء الغربية باكتشاف احتياط ضخم من 1715 
مليون طن من الفوسفات بمنجم بوكراع، عملت الدول 
الصحراء  في  باالستفتاء  قرار  تبني  على  الغربية 

االسبانية. 
يبدو أن اسبانيا هدفت إلى ربح الوقت في تصفية 
قرارات  وبعد  بالخصوص،  الصحراء  في  االستعمار 
اللجنة الخاصة واللجنة الرابعة والجمعية العامة في 
السكان  إشراك  إلى  قبلها، عمدت  وما   ،1966 دجنبر 
دجنبر  في  الدستوري  التعديل  على  االستفتاء  في 
1966، خصوص وأن النقاش الذي جرى داخل اللجنة 
الرابعة تمحور في جزء منه على مشاركة السكان في 

الشؤون السياسية واإلدارية لإلقليم.
الوحدة  منظمة  تأسيس  ومع  ذلك  مع  موازاة 
حول  املغرب  تحفظ  ومع   1963 ماي  في  اإلفريقية 
البند الثالث املتعلقة بالحدود املوروثة عن االستعمار، 
والتقاطب،  الداخلية  بالصراعات  املنظمة  انشغلت 

أدبيات  في  وإفني  الصحراء  مشكل  تظهر  لم  ولذلك 
التي  الثالثة  القمة  في  إال  اإلفريقية  الوحدة  منظمة 
نوفمبر   9 إلى   5 من  أبابا  أديس  في  أشغالها  جرت 
إليها إحدى  التي أشارت  القرارات هي  1966، وهذه 
في  وإفني  الصحراء  حول  الجمعية  قرار  حيثيات 
دجنبر 1967، وهي التي كانت جوهر مداخلة توفيق 

عطوني مندوب الجزائر في اللجنة الخاصة.
منطقة  للمغرب  إسبانيا  أعادت   1969 سنة  وفي 
سيدي إفني، في حني عملت على االحتفاظ ب«الصحراء 
من  املغربية  الشخصية  محو  على  وعملت  الغربية«، 

الصحراء وذلك عن طريق اإلجراءات التالية:
1: تهجير السكان.

الجالية  وتمكني  االسباني،  االستيطان  تقوية   :2
االسبانية من جميع وسائل السيطرة والنفوذ.

عدد  فأصبح  واألمني،  العسكري  الجهاز  تقوية   :3
الجنود االسبان ضعف عدد السكان ثالث مرات.

اسم«  عليه  أطلق  للسكان،  تمثيلي  جهاز  خلق   :4
الجماعة«.

5: تقوية نفوذ الدول الكبرى في الصحراء الغربية 
لحماية النفوذ االستعماري:

إسبانيا،  في  األمريكية  القواعد  لتمديد  اتفاقية   
ونقل القاعدة األمريكية املقفلة في ليبيا إلى الداخلة.

 توظيف رؤوس األموال األمريكية في املنطقة.
 1970 سنة  فرنسا  و  إسبانيا  بني  اتفاقية  إبرام   

للدفاع املشترك.
استثمار رؤوس األموال الفرنسية في املنطقة.

تسليم 50 طائرة فرنسية للجيش اإلسباني.
في  الغربية  وأملانيا  إسبانيا  بني  عسكري  اتفاق   

فبراير 1972 للدفاع املشترك.
استثمار  في  األطلسي  الحلف  دول  جميع  دمج 
عن  ببوكراع،  الفوسفاط  منجم  في  األموال  رؤوس 

طريق الشركات والبنوك. 
الغربية  الصحراء  أن«  البدء  في  إسبانيا  أعلنت 
سيادة  ألي  كانت في األصل أرض خالء ال تخضع   «
للتهرب من تطبيق قرار تصفية االستعمار،  إدارة  أو 
الغربية  الصحراء  أمر  بأن  دبلوماسية  حملة  وشنت 
وعند  أيضا،  املجاورة  الدول  بل  فقط  املغرب  يهم  ال 
فشل هذه الخطة جهرت إسبانيا بموقف جديد، وهو 
والصحراويني،  اإلسبان  طرفني،  إال  التهم  املسألة  أن 
ولجأت في سنة 1974 إلى تنظيم إحصاء أسقطت منه 
القبائل الصحراوية املهجرة أواخر عقد الخمسينات  
والستينات من القرن املاضي، وكان الهدف منه خلق 

دويلة صحراوية تابعة إلسبانيا.

)*( رئيس مركز إفريقيا والشرق األوسط للدراسات

البعد اإلقليمي لنزاع الصحراء

1 - البعد التاريخي 
n الموساوي العجالوي )*(



n بداية أود استهالل الحوار بمقالك 
معارك  من  وكورونا:  “الفلسفة  املعنون 
لفت  وقد  املناعة”  حروب  إلى  الجماعة 
إّن:  قلت  حني  مهّمة  فكرة  فيه  نظري 
أو  بكتيرّية  مساحة  مجّرد  “البشر” 
الحيوانّية،  لألجسام  عابرة  فيروسّية 
على  مطبوعة  إلهّية  “صورة”  وليس 
مثل  الفيروس  إّن  مقّدس.  صلصال 
الهاتف أو الّسينما أو الّطيران أو »موت 

الّتقليدّي، هي أحداث ميتافيزيقّية  اإلله” 
»املحسوس«  مع  العالقة  ترتيب  تعيد 
بما هو كذلك، وذلك بأن تتجّرأ ألّول مّرة 
مع  تكنولوجّية  عالقة  في  الّدخول  على 
من  يتجّزأ  ال  جزءًا  بوصفه  »الاّلمرئي« 
بها  العالم كما تنفعل  الكينونة في  مادة 
أّواًل،  شقني:  من  هنا  سؤالي  أجسامنا”. 
هل كسر الوباء صورة اإلنسان املتأّله، أي 
ذلك اإلنسان اّلذي هو مركز الكون وصورة 
صوَرِته”  على  اإلنسان  هلُل  “فخَلَق  هلل: 

كما أظهرتها الّديانات اإلبراهيمّية؟ وماذا 
املقّدس/  الّتكنولوجي  يواجه  أن  يعني 

الاّلمرئي وما هي حدود صراع بينها؟

pp عن الّشّق األّول من الّسؤال يمكن 

إّن عصر الفيروسات –  املجازفة بالقول: 
يضع  أخذ  قد  بدايته-  في  زال  ما  اّلذي 
مربك،  خطر  في  الّتوحيدّية  »آدم«  فكرة 
الّثاني  الّشق  وعن  مراجعتها.  ويفرض 
قد  “الاّلمرئي”  إّن  نجيب:  أن  علينا 
يرسم  الّتقنية  عصر  وأّن  طبيعته،  غّير 
اّلتي  »الغيب«  لفكرة  جديدًا  مستقباًل 
تشّكل العتبة األخالقّية ملنزلة »اآلدمّية«. 
تكوين”  “سفر  على  مقبلة  اإلنسانّية  إّن 
من نوع آخر: إّن الوباء “ال مرئّي” لكّنه ال 

ينطوي على أي داللة »روحّية«.
تفيد دروس األنثروبولوجيا منذ نهاية 
اختراع  “آدم”  بأّن  عشر  الّتاسع  القرن 
ثقافي )للّتقاليد اإلبراهيمّية( مختلف عن 
حيوان  هو  بما  »اإلنسان«  أو  »البشر« 
الحياة  سردّية  داخل  له  نؤّرخ  أن  يمكن 
على األرض، حسب وتيرة تطورّية معّينة 
كما صرنا نقول منذ داروين. ومن املعلوم 
سفر  في  ظهر  سردي  شخص  “آدم”  أّن 
ليس  الّلفظ  لكّن جذر  العبرانّي،  الّتكوين 
فقط، بل له جذور مختلفة. وإّن  “عبرّيًا” 
الحفريات تؤّكد أّن هذا االسم قد ُعثر عليه 
في لغات سامية عديدة مثل ألواح بالّلغة 
اّلتي   )Ougaritique(»األوغاريتّية«
قبل  الّثانية  األلفّية  في  الّناس  تكّلمها 
به  ُيشار  وكان  في شمال سوريا،  امليالد 
إلى “البشر”. ثّم انتقل إلى الّلغة العبرّية، 
ومن ثّم قد ُيقال إّن قرار اإلله الّتوحيدّي 
بخلق “آدم” هو اّلذي حّول “األرض” إلى 

“أدمة” وليس العكس. لكّن “آدم” قد يكون 
منحدرًا من لفظ آخر يعني “األحمر” مثل 
ومن  البابلّية(.  األساطير  في  )كما  الّدم 
الّسردّية  في  “آدم”  بأّن  نذّكر  أن  املفيد 
بمجّرد  بل  باسمه،  يحتفظ  لم  الّتوراتّية 
هو  حّواء،  زوجه  و”سّمى”  “تكّلم”  أن 
أو   )Yod-chin( قد صار يسّمى “يش” 
بالعبرّية أي “اإلنسان”. ورّبما  “ياشني” 
دريدا  جاك  الفرنسي  الفيلسوف  يفيدنا 
مغلق  “أنا”  إلى  يشير  “آدم”  كان  هنا: 
جاهزة، وكان  على نفسه، أي إلى “ماذا” 
يمكن  ال  إلهّية  “صورة”  أو  “ماهية”  له 
معرفتها؛ لكّنه عندما انفتح على “اآلخر” 
هو أصبح عندئذ يشير إلى “من”؟ وصار 
له  صار  ثّم  ومن  “إنسانًا”،  أي  “يش” 
“وضع بشري” حسب عبارة حنا أرندت.

إلى حدود أواسط القرن الّتاسع عشر 
إبراهيمي  لقب  )وهو  الّتوحيديون  كان 
الكتاب(  مجتمعات  كّل  على  ينسحب 
بني  عميقة  مرادفة  يفترض  خطابهم  في 
نرى  كما  و”اإلنسان”،  “آدم”  شخصّيتْي 
سّيد  آدم  إّن  يقول:”  كيف  روسو  إلى 

العالم مثلما روبنسون في جزيرته”.
ممكنًا،  ذلك  يعد  لم  داورين  منذ  لكن 
منفصالن.  تاريخان  للمفهومني  وصار 
قد أخذ في االنسحاب  بل يبدو أّن “آدم” 
في  تحّول  اّلذي  “اإلنسان”  ميدان  من 
إلى  الحديثة”(  “األزمنة  )إّبان  األثناء 
أصبح  أن  بعد  بنفسها  مستقّلة  “ذاتّية” 
أو  الخالق  )اإلله  الّتوحيدّي  اإلله  مكان 
أو  ثّمة تفويض  كان  شاغرًا.  الّشخصي( 
تسخير “إلهي” يسمح آلدم بأن “يسّمي” 
لها.  “ملكّيته”  على  كعنوان  الحيوانات 
الّتخّلي  تّم  قد  الّتوحيدي  الّتفويض  لكّن 
عنه لفائدة “سيادة” ميتافيزيقّية من نوع 
جديد: إّنها سيادة “اإلنسان/الّذات” اّلذي 
عّوض سلطة الّدين بسلطة الّدولة/ “اإلله 

الفاني” حسب تعبير هوبس الّشهير.

الفيروسات  عصر  فإّن  ذلك  أجل  من 
داروين  خّطة  حّتى  طرافته  في  يتخّطى 
مصاف  إلى  “اآلدميني”  إلعادة  الهادفة 
حّتى  “آدم”  يعد  لم  املّرة  هذه  “البشر”. 
ليس  فجأة  صرنا  أّننا  أعني  “إنساًنا”: 
فقط من دون تفويض إلهي للّسيادة على 
الحيوانات بل إّن الفاصل األخالقي اّلذي 
تّم رسمه بعناية مقّدسة بني “اإلنسانّي” 
و”الحيوانّي” من أجل الّدخول في عصر 
على  البشر  سيادة  )نعني  “اآلدمّية” 
هو  إلهي(  تفويض  باسم  الحيوانات 

نفسه قد انهار بشكل مرعب.
على  هي  )اّلتي  الفيروسات  أّن  ذلك 
اّلتي  العضوّية  الكائنات  أّول  األرجح 
من  حّتى  أقدم  وهي  نووي  حمض  لها 
امليكروبات األكبر سّنًا( تنتمي إلى تاريخ 
“الخاليا”  ظهور  على  سابق  “وراثي” 
نفسه،  “اإلنسان”  ظهور  وعلى  البشرّية 
ومن ثّم هو غير محمي منها بأّي نوع من 

الّتراتب األخالقّي.
للعصر  األولى  املفزعة  الّنتيجة  كانت 
بني  )ما  الحداثة  دّشنته  اّلذي  العلمانّي 
القرن  وأواسط  عشر  الّسادس  القرن 
الّتاسع عشر( هو تجريد “آدم” من رتبته 
الّسيادّية على عائلة الحيوان. فجأة وجد 
اإللهّي  تفويضه  من  ُجّرد  وقد  نفسه  آدم 
أو عضوًا  واحدًا  بوصفها  ُيعاَمل  وصار 
مكانه  ترك  لقد  العائلة.  تلك  من  عاديًا 
األخالقي لنوع ثقافي جديد هو “اإلنسان/
يريد  بأّنه  ديكارت  وصفه  اّلذي  الّذات” 
وسّيد  للّطبيعة  مالك  “بمثابة  يصبح  أن 
من  كينونة  نمط  اكتشاف  لكّن  عليها”.  
نوع غير مرئّي اسمه “الفيروسات” سنة 
مرعبًا  ميتافيزيقيًا  حدثًا  كان  قد   1892
لإلنسان  األخالقّية  املعارك  كّل  بعثر  ألّنه 
الّتقليدّي أكان توحيديًا )بوصفه “آدم”( 
وفيما  “بشرا”(.  )بوصفه  وثنّيًا  أو 
نوعًا بشرّيًا  بوصفنا   – “نحن”  يخّصنا 
يندرج في فصيلة الّتوحيدّي األخير- فإّن 
خطرًا  يشّكل  الفيروسات  عصر  دخول 
معيارّيًا مزدوجًا: من جهة، هو يعيد طرح 
مسبوق:  غير  بشكل  “اآلدمّية”  قضّية 
اإلله  “صورة”  على  آدم/املخلوق  إّن 
الخالق )فكرة سفر الّتكوين اّلتي نشرها 
في  الخدمة  إلى  وعادت  أغسطينوس 
الّثقافة األوروبّية في القرن الّسابع عشر 
كما نرى ذلك لدى ديكارت في “الّتأّمالت 
أجل  من  ذلك  كان  وإْن  امليتافيزيقّية”، 
تأسيس فكرة الكوجيطو أو “األنا أفّكر” 
الّتوراتي  “آدم”  وتعويض  الحديث 
آدم  إّن   – الحديث(  “اإلنسان”  بمفهوم 
هذا قد فقد فجأة عصمته األخالقّية اّلتي 
اّلتي  “الخلق”  إرادة  من  يستمّدها  كان 

جعلته في “أحسن تقويم”.
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ليست قرية »ماكوندو« التي كتب غارسيا ماركيز عن عقودها العشرة من 
العزلة في رائعته »مائة عام من العزلة«.. إنها العالم وقد انتبذ ركنا قصيا 

من الحياة، يترقب ما وراء العاصفة. عام من عزلة موبوءة، اليزال العالم، 
يتفصد عرقا من حرارتها،  يتحسس أعضاءه ويطمئن على سالمة الحياة 

داخل رئتيه.
 يقال إن األدباء أبناء العزلة الشرعيون، ففي عزلتهم يكتبون ما يرمم 

المبعثر، وما يجعل اإلحساس  متقدا يقظا بما حولنا.
اليوم، وبعد عام على الوباء نطرح على هؤالء األبناء سؤال: كيف استثمرَت 
هذه العزلة؟ هل أوصلتك الى نقطة عميقة في الروح؟  هل كتبَت بنضج 

وأنت مدفوع بقهرية اللحظة؟  هل حررتك العزلة؟ ) بيسوا: الحرية هي 
امتالك إمكانية العزلة( سيأتيك الجواب على لسان  الراحل محمود 

درويش: »نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل
نربي األمل«.

من  وغيرها  السرد،  ومرآوية  العجائبي،  واملخيال 
الكتابة  عليها  تنطوي  التي  والقضايا  املداخل 

املعاصرة. 
انفتاحها  في  املعاصرة  الكتابة  مسايرة  إن 
أس  هو  وتقنيتها  ورؤيتها  وعيها  على  الالمشروط 

إنصاتي النقدي والتحليلي.
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باملعنى  الكتابة  عالقة  على  اهتمامي  انصب  لقد 
والفنية،  الجمالية  والخبرة  باألثر،  اتصالها  في 
باعتبار الكتابة الشعرية والسردية تعبيرات متعددة 
ملفهوم الوجود وتجلياته. فمعنى السرد والشعر غير 
معنى الشعري والسردي، إنها تجليات الحدود التي 
تخرقها اللغة وتتجاوزها. وقد حاولت أن أفكر  في 
الكتابة من خلفيات أخرى غير كتابية، ألن التساؤل 

عن أصل الشيء من صميم التفكير فيه، فاللغة هي 
القمينة بالتعبير عن حقيقة الوجود ومعناه.

قادتني معاشرة النصوص في عزلتي، ملدة طويلة، 
»اإلنسان  التي تتقد بمهل ألن  األلفة واملؤانسة  إلى 
الذي يعرف كيف يتدفأ، يقوم بعمل بروميثيوس، فهو 
يعدل األفعال البروميثيوية الصغيرة، ومن افتخاره 
بأنه وّقاد كامل« )شعلة قنديل، باشالر(. هذه األلفة 
بما هي أكثر الطرق تفحصا وثباتا، إذ إنها تتصف 
بتشكيل  تسمح  ال  مغايرة،  أسئلة  طرح  بشجاعة 
فكرة واضحة فحسب، بل كذلك بخلق تصور عام عن 

األشياء والعناصر.
صميم  من  هو  والكتابة  الذات  في  التفكير  إن 
فيه،  الوجود في عالم هو جزء من أسلوب وجودنا 
وحتى إن تبني أن العزلة بوصفها التجسيد املثالي 
لهشاشة اإلنسان، فإن األمر مختلف تماما، هي قوة 
صامتة »وزاوية صغيرة يقف فيها املرء أمام عقله« 

)دوستويفسكي(.
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إلى  تنتمي  الحقيقة،  مكونات  من  مكون  العزلة 
ولوال  وجودي،  لجوهر  الكاملة  األصلية  املاهية 
مهما  كتابا  الدنيا  أبي  ابن  عنها  كتب  ملا  أهميتها 
خوان  فيها  وفكر  املخالطة(،  على  العزلة  )فضل 
العزلة(  هي  هذه  )كانت  روايته  في  مياس  خوسيه 
الياباني  الكاتب  عوالم  في  يخوض  ومن  وغيرهما. 
ليست  كتاباته  أن  مسبقا  يعلم  موراكامي  هاروكي 
بنية استيفاء معنى ما فحسب، بل، باألحرى، خوضه 
داخل  القاسية  عزلته  في  وكتابية  قرائية  تجربة 

مؤسسة اجتماعية توفر له كل شيء. 
كلما كانت الفكرة قوية، كانت أكثر ميال إلى العزلة، 
شأنا  العزلة  حياة  بدت  عندما  لدي  تحقق  ما  وهذا 
املادي واإلنساني،  املدينة  ركام  خاصا يسائل حجم 

مشروعية  منحت  بقصيدتي  وفضاءاتها.  تفاصيلها 
الكتابة عن حياة هي دائما في طور الترميم، أسعى أن 
أفتح أفقا جديدا لرؤيتي، وأخلق نصا قابال الستقبال 
كافة األصداء الحياتية، وكل تنافرات األصوات التي 
املشوشة  الحركات  أترجم  وكأنني  بذاكرتي.  علقت 
لروحي، والعبور بالقصيدة من الكآبة إلى الحماس. 
ألن الوعي باملعنى الشعري يمهد لي الطريق لتفادي 

االنزالق إلى التفسير. 
اآلخر،  إلى  النظر  عمى  ليست  االنكفاء  أو  العزلة 
آخر  لونا  خاللها  من  خبرت  جديدة  زاوية  وإنما 
على  ويقفز  عليه،  واملتعارف  املألوف  عن  يخرج  قد 
ويضيف  والخيال،  الفكر  في  املطروقة  التصورات 
صوتا خاصا خارج السياق العام. إنها، العزلة، رؤية 
علمتني أن الكاتب ال يكتب في الضجيج وعنه، وإنما 
هو خارج السرب دائما بوسعه الرسم على الزجاج 

بكسره. 

فتحي الم�صكيني: الفا�صل بين »الإن�صانّي« و»الحيوانّي« انهار ب�صكل مرعب 
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كل كاتب له حظ من العزلة اإليجابية، التي يترك 
فيها الناس، ويدعهم جانبا، ويجلس متأمال في حاله 
هذه  أن  غير  ثانيا.  حوله  من  البشر  وأحوال  أوال، 
على  ليس  ومفروضة  إلزامية  تصبح  عندما  العزلة 
الكاتب فحسب، وإنما يشترك معه العالم كله، تصبح 
حينها القراءة والكتابة تدريبا مضاعفا على عزلة بما 

هي استعارة للهشاشة وقوة صامتة. 
بالنسبة  عادية  تكن  لم   ،2020 سنة  أن  أعتقد 
في  عنها  قرأت  التي  العزلة  أعيش  جعلتني  بل  لي، 
ما سبق؛ عزلة ألبرتو مورافيا، على سبيل التمثيل، 
التي دامت خمس سنوات بسبب معاناته مع املرض، 
أصبح  كيف  أسئلة؛  عدة  بداخلي  أيقظت  وكيف 
الواقع متشابها؟ أم أن التشابه خيال ناتج عن تفكير 

اإلنسان؟
على  االنكباب  سوى  العزلة  من  مخرجا  أجد  لم 
»رحلة  وبدأت  املكتملة،  غير  وكتاباتي  مقروئي 
)فرايبورغ،  العودة إلى الذات األولى، الذات النقية« 
رقة العزلة( العزلة التي استمتعت بها، ألنها منحتني 
والخالص،  والتخلص  التفرغ  ملفاهيم  جديدة  رؤية 
فكنت آخذ بحظي منها على قدر املستطاع. ولم أشعر 
رفقة  الجميل  امللل  من  الكثير  وإنما  فيها،  بالتعب 

املعارف والفنون. 
عزلة منحتني تأمل مسرح الحياة من شاشة الهاتف 
أو التلفاز، وتأمل ما يحدث داخلي من إحساس غريب 
يقول لي: كيف توازن بني العزلة والسالمة، وبني األنا 
والغير؟ سؤال كسر الحياة غير املألوفة ألن »العزلة 
أفكار بعثرها  لتعيد ترتيب  ضرورية من وقت آلخر، 

األغبياء من حولك« )جيم غاريسون(.
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تعيشها،  التي  الجديدة  للحياة  معنى  تضفي  أن 
فرض  الذي  االختياري  غير  االستثنائي  والوضع 
القراءة، والعودة  عليك، كان ال بد من االنكباب على 
هو  وجودي  على  معنى  إضفاء  ألن  األصول  إلى 
بالحديث والقراءة والكتابة عنه. فبدأت رحلة البحث 
عن املعنى في ما كتبت، وفي ما سأكتب، متأمال سؤال 
السببية، وهو سؤال ال يتعلق حقا بكيفية نشوء عالم 
تبدل  غاية  وليس سؤاال عن  واحد.  في وضع  جديد 
الحياة، بل كنت أرى أن العالم قد فقد قصديته املادية. 
للمعطيات  تستجيب  فورية  بدائل  إلى  ونحتاج 

اللحظية املتحولة. 
ومعنى  الحياة؟  معنى  معرفة  إلى  أسعى  ال  ملاذا 
األدب؟ ومعنى الفن؟ لقد عاش اإلنسان حياة فائقة في 
كل شيء، وربما لم يتوقف عند مفهوم املعنى، دون أن 
العزلة محفزة لي، ومنذ مدة،  لذلك كانت  ذلك.  يدرك 
في بداية البحث عن املعنى في كل شيء. وفي هذه 

الرحلة جددت نشاطي وأنعشت رؤيتي. 
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إن التحدي الذي كان ماثال أمامي يكمن في إتمام 
والشعر،  القصة  حول  النقدية  دراساتي  منابت 
وحسها  برؤيتها  جذبتني  نصوص  بمساءلة 
املتنوع  املعرفي  والتفاتها  الكتابة،  في  التجديدي 
وعدم إشاعتها للخيبة واألمل والفكر الشائع. وأيضا 
استجابتها لرؤيتي النقدية، ألن ثمة ال يزال نقد أكثر 
حدة تجاه الكتابة اإلبداعية. فاخترت االشتغال على 
زوايا متعددة، ومناطق جديدة تراهن على قصصية 
القصة  واملخيال السردي مثال، وتأطير هذا الرهان 
بمفاهيم مرنة تستجيب ملفهوم املعنى. فكانت النتيجة 
متمثلة في دراسة نقدية بوليغرافية موسعة تناولت 
بصيرورة  تعنى  قصصية  وتجارب  جمالية  قضايا 
الكتابة القصصية بالعالم العربي من خالل قصاصني 
لها عنوان  التي اخترت  الدراسة،  عرب. وقد راهنت 
من  قصدت  كلية  شبه  رؤية  على  الغرابة«،  »قناص 
خاللها وضع اليد على الخريطة العربية لهذا الجنس 

الكتابي املعاصر واملخاتل. 
وامتد هذا االشتغال من خالل دراسة ثانية تنظر 
زوايا  من  املعاصرة  القصيرة  القصة  جنس  إلى 
أن  هذا  معنى  والتقنية.  والرؤية  الوعي  مفصلية؛ 
ويرسي  التوافق  يحجب  قد  القصة  إلى  اإلنصات 
املغايرة واالختالف، وحدود تداخل وتخارج الكتابة 
التنافذ   من  بدءا  موجهة  بأنظمة  القصيرة  السردية 
اللعبي،  واألسلوب  السردي،  التشكيل  دينامية  على 

1

سعينا في حوارنا مع الفيلسوف الّتونسّي فتحي المسكيني 
إلى محاولة قراءة نتائج وارتدادات وباء كورونا من وجهة 

نظر فلسفّية، وقد تمّخض عن الحوار خالصات على درجة 
عالية من األهمّية، اّتضحت في بنية الّنص الفلسفّي الحوارّي 

والّسجاالت اّلتي طرحها، واّلتي حتمًا سوف ُتثير إشكاليات 
كثيرة. تشابك فيلسوفنا مع ما يعتبره كثيرون من اليقينيات، 
ال سّيما المرتبط منها بالعالقة بين الّدينّي والواقعّي المؤلم؛  

فما “صنعه اإلله الّتوحيدي” حول صورة اإلنسان كسرته 
وحشّية الوباء.

n حاورته: ريتا فرج  

فتحي المسكيني

1
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صديقي »العزيز«،
وضعت عالمة التنصيص حول »العزيز« تموضعا 
اإلعزاز  على  الداللة  شديد  مطلبا  منه  أكثر  بعد  عن 
التحاب  الصداقة هي صيغة  لصديق حقيقي...فعال، 
األكثر وفاء وحياء. استطاعت صداقات مشهورة أن 
تعبر، جيدا، حيوات شخصيات بتركيز ال يتوقف على 
منذ قرون  الدالالت الحقيقية ملجرى العالم واألشياء: 
و« إتيني دو البويسي »  خلت »ميشيل دي مونتني« 
يبتسمان لهذه الصداقة األسطورية، التي ساعدتهما 

كثيرا على أن يعيشا أو أن يعيشا بشكل أفضل.
كتب  كما  ناعم!  شيء  إال  الحقيقي  الصديق  »ما 
ضغطت  »إذا  جليلة:  جملة  في  مستمرا  »مونتني« 
علّي لإلفصاح عن سبب حبي له، فإني أشعر أن هذا 
ألنه  اآلتية:  باإلجابة  إال  عنه  التعبير  يمكن  ال  األمر 
الحب  عن  بعيدين  »لسنا  أنا  كنت  وألنني  هو،  كان 
والتحاب، طاملا، وهذا صحيح، ال نستطيع أن نحب 
أن يحبنا، لألسف!  يقدر  الجميع ال  أن  الجميع، كما 
التخلص  يفترض  هذا  راشدا،  أو  ناضجا  تكون  أن 
إنها  الجميع،  طرف  من  محبوبا  تكون  أن  من سحر 
لحالة فردوسية عجيبة للطفل الذي، حتى يكبر، عليه 
أن يعترف ويتقبل أن الحب هو القسمة الضيزى في 

العالم.
املتوقفة  الرسالة  هذه  في  سأستمر  أنانية،  بكل 
صداقة  ثراء،  واألكثر  املربكة  الصداقة  فكرة  عند 
أبدية بدون انقطاع بيني وبينك؛ ألن الصداقة رهان 
بفكرة  هنا  أستشهد  أن  علي  املستقبل.  على  جميل 
 La Brède»البريد« قصر  سيد  لكن  »مونتسكيو«، 
كان بكل تأكيد صارما وحزينا. إنها مقيتة. ومع ذلك 
لهذا  املذهلة  األقوال  في  التأمل  قصد  عليك  أطرحها 
االرستقراطي الكبير: »الصداقة تعاقد يلزمنا بإسداء 
خدمات صغيرة للغير، لكي يعيدها لنا وهي كبيرة«.

السؤال  بطرح  جديرة  مقتا،  األكثر  الجملة،  هذه 

امللح، عن التبادل في أشكال الحب وصيغه جميعها، 
والعطاء  األخذ  والصداقة.   التحاب  ذلك  في  بما 
في  اإلنصاف،  العدل  إلى  دوما  املفتقد  التقاسم  هو 
الكائنات،  بني  واالنفعالية،  الوجدانية  العالقات 
الذي  ثمني،  هو  كم  العفيف،  بالحب  والجدارة 
في  أبشع،  هو  بما  االصطدام  تجنب  إلى  يضطر 
للداللة  تسعفني،  كلمة  ال  والنوال.  والعطية  املنحة 
مفعم  قبول  في  املتمثلة  األخرى،  اإلشارة  هذه  على 
أو  يعطانا  ما  ببساطة،  أو  بهدر  بالهدوء، مصحوب 

االختالف  في  والتأمل  التفكير  أريد  ال  إلينا.  يهدى 
بني الهبة والعطية، هذه العطية التي نسميها أيضا 
»فيما  الصغيرة  هديتها  البغي  تطلب  )أال  هدية. 
الشهيرة  والجليسة  الصداقة  بخصوص  بعد؟«؟(. 
النكلوس«  دي  »نينون  ب  االستشهاد  من  مناص  ال 
كبيرة،  »محبة«  أفضل  أو  كبيرة  عاشقة  كانت  التي 
طيلة حياتها. عاشت مدة طويلة في زمن ال يعمر فيه 
اإلنسان – تسعني عاما! – نشأت على الصداقة أكثر 
منها على الحب الذي ال تقابله، تقريبا، إال باستخفاف 

كان لدي عشاق، إال أنهم لم يغرروا بي.  وتجاهل. » 
كنت أعرف تمام املعرفة كيف أخترقهم. وكنت واثقة 
إذا ما استطعت أن أساوي بني جانبي العقل والطبع 
مما يندرج ألمر ما، ضمن الدوافع التي تدفعهم إلى 
التعلق بي، ليس بسبب شكلي وقوامي، وشغفهم بي. 
فهم أيضا لم يحظوا أبدا إال بمكانة ثانية في قلبي. 
األولى. حافظت  املرتبة  دوما  فاحتلوا  أصدقائي  أما 
دائما في الصداقة على االختالفات: الدأب واملثابرة، 

النبل وهذه  واالحترام ملا يستحقه شعور بمثل هذا 
الكرامة وهما يغمران نفسا رفيعة. في املحصلة، لم 
على حذري وحيطتي،  االنتصار  أبدا  لي  ممكنا  يكن 
من قلوب يلعب فيها الحب دورا رئيسيا. هذا الضعف 
جعلهم يصغرون في عيني، كنت أنظر إليهم وكأنهم 
الحقيقي،  التقدير  مشاعر  إلى  االرتقاء  عن  عاجزون 

تجاه امرأة رغبوا فيها«.
1616 و1706،  نص قاس جدا المرأة عاشت بني 
ال  العفيف:  للحب  السليمة  املرتكزات  لنا عن  يكشف 
تتلف إال األشياء التي عليها مجابهة الواقع. فطاملا 
بقينا على الضفاف، وفي الرؤى واألحالم، وبعيدا عن 

املاديات، سنكون في مأمن من الصدام واالصطدام.
ال تلمس؛ ألن هذا قد يكون جارحا. ال تعانق؛ فهذا 
أيضا قد يكون خانقا. ال تتسلط؛ ما دام ذلك يؤدي إلى 
االغتصاب. هذه هي القاعدة القانونية امللزمة للحب 

األفالطوني أو العذري والعفيف. 
تمثيل  التحاب«  في  مقالك«  مع  بحماسة  تفاعلت 
الحب العفيف، تحديدا، ملحوظ وقابل لإلدراك، عبر 
ما وصفته، من قبل الفكر والقلب الشغوف، عبر هذا 
الشكل من الحب، كنت دائما أتساءل إذا لم يكن العرب 
هم من تخيلوا تصورا، مثل هذه الصيغة من التحاب. 
في  بعد،  عن  الغير،  وضع  على  هم  كما  حريصون 

حضوره األكثر واقعية.
الرفيعة  واألحاسيس  للعذرية  عاشق  تصور 
والقوية، أنت الذي رددت عليه في الحب العفيف، كل 
الهوى،  بهذا  مفاخرة  مع  لكنه  -حاضر-  حقيقة  هذا 
وشعور باألمان في غمرة الحب املمنوح، وبحث عما 
اإللهي من  الجزء  ذلك  »األنت«  فيك  هو جليل وسام 
»األنا«. أيدل هذا الحب العفيف على أن أشكاال أخرى، 
من الحب مستثناة من هذه العذرية؟ وعالوة على ذلك 
ما املعنى، الذي كان للعذرية في زمن الشعراء املغنني 

الجوالني، لقصص الحب األسطورية؟

من رسائل غيثة الخياط إلى عبد الكبير الخطيبي

الر�صالة الثالثة: �صداقة اأبدية بدون انقطاع بيني وبينك

فكرة التعاي�ش يف منظور املخزن املغربي

2/1

غيثة الخياط

»مراسلة مفتوحة« هي سلسلة رسائل كتبت ما بين دجنبر 1995 و أكتوبر 1999، بين غيثة الخياط، هي 
في ذات الوقت كاتبة ومحللة نفسية، وعبد الكبير الخطيبي، وهو كاتب أيضا وجامعي وباحث في 

العلوم اإلنسانية. وهما سويا ينتميان بذلك إلى الحضارة اإلسالمية ونظامها االجتماعي األبوي. وهي 
تعرض تبادال خاصا وأكثر تفردا في العالم العربي.

»مراسلة مفتوحة« هل هو فن للصداقة، أم شكل أدبي عبر الرسائل، أم رغبة في التقاسم الفكري، أم 
صيغة لركوب المغامرة؟ هكذا سأل الناقد حسن وهبي صديقه عبد الكبير الخطيبي. 

أجاب الخطيبي: كان لها هدف إجرائي واضح: اإلعالن عن صداقة فكرية بين امرأة ورجل، في العالم 
اإلسالمي ونظامه البطريركي. فهي أكثر منها شهادة، هذه المراسلة المفتوحة تراهن على الحقيقة 

الخطيرة، عبر هذا النوع من التبادل. كسر بعض المحظورات التي تكبل النقاش العمومي بين الناس، منشورا 
ومقروءا ومتداوال بالنسبة إلمكانات أخرى من النقاش المكبوح بين الرجال والنساء، كما يقول الخطيبي في 

تقديمه لهذه المراسلة.
ومن الخطأ مقارنة هذه الرسائل، بتلك المتبادلة بين مي زيادة وجبران خليل جبران؛ الختالف طبيعة العالقة 
بين هؤالء، بين الحب والصداقة، وبين العالقة العاطفية والصداقة الفكرية. وهو سوء الفهم لصق بذهنية 
البعض. لكن غيثة الخياط نفت هذه الشبهة، ذات الهيمنة الذكورية. ولو كان األمر صحيحا لجهرت به، كما 

تكرر دائما، بقدر ما جرأت على الكتابة معه، وليست عنه كما تؤكد أيضا.
انضبطت الرسائل -بلغت تسعا وخمسين رسالة- منذ البداية لمفهوم »التحاب« الذي عرفه الخطيبي، في 

تقديم الكتاب، كاآلتي: » أقصد ب »تحاب« لغة الحب التي تثبت المحبة األكثر نشاطا بين الكائنات، والذي 
يستطيع أن يمنح شكال لتوادهم ولمفارقاته. أنا مقتنع أن محبة، من هذا القبيل، بإمكانها تحرير بعضا 

الفضاءات حيث تحظر المباهج بين الشركاء. مكان للعبور والتسامح، معرفة بالعيش المشترك بين األجناس 
والحساسيات والثقافات المختلفة«

حرص الخطيبي على تحويل الكالم إلى كتابة رغبة منه في التوثيق، وإيمانا منه أن البقاء لألثر في مواضيع 
تناسب الصداقات الفكرية، ومقاومة للنسيان الذي يعتور الكالم.

مر أكثر من عقد ونصف، على صدور هذه المراسالت بين دفتي كتاب »مراسلة مفتوحة« تتأسف غيثة الخياط 
متحسرة على أن هذه المراسالت لم تعرف طريقها إلى لغة الضاد، وتعتبر األمر كارثة، في حين ترجمت إلى 

لغات أخرى كاإلنجليزية واإليطالية.   
تحاول الخياط استعادة رسائلها.  وقد كتبتها بخط اليد وأحيان على ورق رسمي. وقد صارت اآلن إرثا لعائلته 

قبل أن تصير إرثا للذاكرة الثقافية لمغربية، في انتظار تأسيس »مؤسسة الخطيبي«. 
كتب الخطيبي مقدمة قصيرة للكتاب واختار عنوانه وناشره. لكن الخياط ستكتب مقدمتها في النسخة 

المترجمة إلى اإلنجليزية ولم يقيض للخطيبي قراءتها ألنه كان يحتضرـ كان ذلك اليوم 16 مارس 2009.
  لم تعرب الرسائل، وهم ما حز في نفس الكاتبة. واعتبرت الوضع كارثة في العالم العربي، وهو المعني 
بمحتواه أكثر من البلدان األخرى. تمنت لي غيثة الخياط قراءتها بالعربية فانجذبت إلى ترجمتها، إلى اللغة 
نفسها. وقد أذنت لي بذلك ووافقت. كانت الخياط حافزا مباشرا إلنجاز ترجمة هذه الرسائل ورسائل أخر. 

لعلها تكون بداية لترجمة العمل كامال. وأنا متيقن أنها ستسعد بذلك. وهي المعدودة على الحركة 
النسوية.

n ترجمة وتقديم: محمد معطسيم

عبد الكبير الخطيبي

وال مبالغة إذا قلنا إن التراب املغربي كان يقطنه ما 
ال يقل عن)200,000( يهودي أي ما نسبته )2,5( من 
مجموع الساكنة التي قدرت خالل سنة )1956 ( بـ )9( 
ماليني نسمة،  وهي فئة عريضة غطت ربوع اململكة، 
مختلف  في  وساهمت  عديدة  مناصب  تشغل  وكانت 
املسلمني  جانب  إلى  تعيش  جعلها  مما  امليادين 
الحب والوئام والتعاون رغم  املغاربة في جو طبعه 
الشنآن الذي كان يحدث بني الفينة والفينة لظروف 

تاريخية محددة. 
وال غرابة إذا قلنا إن التواجد اليهودي باملغرب رافد 
ظلت  فقد  األسف  ولشدة  املغربية.  الهوية  روافد  من 
مادة اليهود شبه مفقودة في املكتبة العربية، فالسبق 
كان لألجانب والعبريني في تناولها بشكل أكاديمي، 
ويتضح ذلك من خالل ما جادت به النصوص الرِّحلية 
الرحالة  معظم  بأن  تفيد  والتي   ، األولى  الفرنسية 
الذين زاروا املغرب، ما بني القرن الرابع عشر وبداية 
املهمشة  الفئة  هذه  انتباههم  لفت  العشرين،  القرن 
تتعرض  كانت  إذ حكوا  التاريخ،  كتب  في  واملقصية 
الذمة، كما  لقانون أهل  أقلية خاضعة  باعتبارها  له، 
قدموا وصفا دقيقا لألنشطة التي كانوا يقومون بها 

في ظل دولة اإلسالم الحامية. 
وأحمد شحالن    الزعفراني   ويعتبر رصيد حاييم 
وروبير الصراف   أهم ما كتب حول تاريخ اليهود، 
الطبيعة  من  الرغم  وعلى  املغرب،  يهود  وبخاصة 
األدبية ملؤلفاتهم، فهي إضافة نوعية ملجموع البحوث 
ونخصها  األقلية  هذه  تاريخ  حول  املنجزة  املغربية 
يهود املغرب ملحمد كنبيب  ويهود األندلس  بالذكر،) 
املغاربة  اليهود  وكتاب  الزعفراني  لحاييم  واملغرب 
جائزة  مؤخرا  نال  الذي  بوم  لعمر  الذاكرة،  وحديث 
عن  نقلها  التي  العربية  نسخته  في  للكتاب  املغرب 
إن  الصغير(.  بن  خالد  املغربي  الباحث  األنجليزية 
األعمال  هذه  لكل  موضوعاتي  بجرد  يسمح  ال  املقام 
تقارير  التي جاءت على شكل  املونوغرافيات  خاصة 
وصفية لحالة يهود املغرب، وكتب الرحالة والباحثني 
باسكون  بول  مؤلفات  مقدمتهم   وفي  األجانب 
التي قدمت مادة اليهود كموضوع   ),Paul Pasco(
 )Robert Montagne( مونطان  روبر  أو  ثانوي 
بغرض  واملخزن«   »البربر  كتابه  في  وظفها  الذي 
أبيطبول  ميشيل  أو  االستعماري  املشروع  تهيئة 

في  اليهود  لحياة  االقتصادية  الجوانب  تناول  الذي 
املؤلفات  أبرز هذه  أن  السلطان«، غير  »تجار  مؤلفه 
شروتر  دانييل  األنثربولوجي  أنجزها  التي  تلك 
اللذين  السلطان(  )يهودي  وكتاب  الصويرة(  )تجار 
عناء  فجنبنا  الصغير  بن  خالد  العربية  إلى  نقلهما 
ومنهجية.  لسانية  كفاءة  من  تقضيه  وما  الترجمة 
وخالل الربع األخير من القرن العشرين وبداية القرن 
بأطاريح  املغربية  املكتبة  تعززت  والعشرين  الواحد 
جامعية كان لها صدى طيب في األوساط االكاديمية؛ 
عبد  وتلميذه  كنبيب  أطروحة محمد  بالذكر  ونخص 
لغرايب حول  األستاذ حسن  لغمائد  وأطروحة  اهلل 
  2016 سنة  وفي   الوسيطية،   الفترة  خالل  اليهود 
املغاربة،  اليهود  مادة  تهم  قيمة  كتب  ثالثة  ظهرت 
الذاكرة«  وحديث  املغاربة  »اليهود  بعنوان  األول 
لصاحبه األنثروبولوجي  عمر بوم األستاذ بجامعة 
تعريب  من  وهو  األمريكية   )Brinson( برنستون 
في  املختص  املغربي  الباحث  الصغير  بن  خالد 
العالقات املغربية البريطانية، والثاني بعنوان »يهود 
املستشار  لغمائد  اهلل  عبد  لألستاذ  سوس«  منطقة 
املتحدة  األمم  لدى  املغربية  للملكة  الدائمة  بالبعثة 
في نيويورك، كما خصصت مجلة هيسبريس تامودا  

عددا مزدوجا  ملوضوع اليهود. 

مترجم  جديد  كتاب  ظهر   2017 سنة  حلول  ومع 
من األنجليزية إلى الفرنسية حول مالحات مراكش،  
وآخر سنة 2018 حول تجارة ريش النعام   لصاحبته 
 )Sarah Abrevaya Stein(. أبريفيا ستاين  سارة 
يديرها  التي  املغرب،  أرشيف  مؤسسة  حصلت  كما 
املؤرخ املغربي جامع بيضا، على مادة وثائقية دسمة 
تهم وثائق اليهود، وتقدر بحوالي أربعني ألف وثيقة 
الدبلوماسي  األرشيف  به  يزخر  عما  ناهيك  أصيلة، 
َأْن  بإيكس  الحربي  واألرشيف   )CADN( بنانط 
واألرشيف   ،)Aix En Province( بروفانس 
امللكي،  القصر  ووثائق  الوثائق،  بمديرية  املغربي 
بيروك  ودار  إيليغ  دار  كرصيد  العائلية  والوثائق 
يمكن  اليهود  موضوع  أن  يعني  مما  جرا،   وهلم 
اإلنسانية  العلوم  مناهج  بمختلف  مقاربته  اليوم 
أن  غير  االجتماع.  وعلم  واألنثروبولوجيا  كالتاريخ 
النبش  نيتهم  كانت  املوضوع  هذا  استهواهم  الذين 
موضوع  على  بالتركيز  األقلية  هذه  حفريات  في 
املسلمني، مما جعل  بينها وفيما بني  فيما  العالقات 
هذا املوضوع حكرا على يد باحثني أجانب لم يكونوا 
أكثر موضوعية بل كانوا متحيزين لطرف دون الطرف 
اآلخر، ويبقى رصيد حاييم الزعفراني واألستاذ أحمد 
شحالن ودانييل شروتر  حول مادة اليهود أقرب إلى 

املوضوعية العتبارات يمكن العودة إليها في نص هذا 
املقال. فهي بحث أكاديمي جامع مانع ملوضوع يهود 
استخباراتية  تقارير  في  متناثرا  جاء  الذي  املغرب 
انحازت عن املوضوعية، وبخاصة أن أصحابها كانوا 
بعيدين كل البعد عن الحقل التاريخي، ومقربني من 
الدوائر العسكرية. ولعل هذه التقارير حررت لوصف 
يبخس  مما  لتشخيصها؛  وليس  اليهود،  وضعية 
كعناصر  التاريخيني  والتدوين  الكتابة  في  دورهم 

حاضرة وليست مهمشة في الكتابة التاريخية.
يمكن من خالل تتبع مظان هذه النصوص والوثائق 
األصيلة مقاربة موضوع التعايش بني الديانات علي 
تمت  لكن  رئيسيا  موضوعا  يكن  لم  أنه  من  الرغم 
اإلشارة إليه إما صراحة أو ضمنا وأحيانا باللمز في 
متون وثائق القصر امللكي التي تغطي القرن التاسع 

عشر وبخاصة فترة الحسن األول )1873/1894(.
طرحت  األديان  بني  السلمي  التعايش  فكرة  إن 
وقت  في  املعرفة  مشارب  شتى  في  بإلحاح  نفسها 
وضربات  قومية  بنزعات  مهددا  فيه  العالم  أصبح 
إرهابية يرفض أصحابها تقبل األقليات كما هي؛ بل 
تاريخها  استيعاب  و  فهم  في  الخوض  ترفض  إنها 
كأقلية شاركت في بناء الحدث خالل فترات تاريخية 

متباعدة.

وضعية اليهود المغاربة خالل الربع األخير من القرن التاسع عشر

تندرج هذه المساهمة 
المتواضعة ضمن 

خانة التاريخ الراهن 
للمغرب، وضمنها نحاول أن 

نجيب عن أسئلة ظلت عالقة 
في هذا الصنف الجديد من 

التاريخ سيما وأن المدارس 
التاريخية؛ وبخاصة المدرسة 

الفرنسية، خطت خطوات 
كبيرة في هذا المجال 
عندما نادى مؤرخوها 
بإعطاء األولوية لتاريخ 

المهمشين  ضمن ما أسماه 
Jaque Le Goofجاك لوغوف

التاريخ الجديد ؛ وفي هذا 
السياق تم اختيارنا لموضوع 
اليهود والمخزن خالل الربع 

األخير من القرن التاسع 
عشر بغية تسليط الضوء عن 

موضوع العالقات اإلنسانية 
واالجتماعية بين األغلبية 

المسلمة واألقلية اليهودية..

n الدكتور ربيع رشيدي
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1



n كيف يتناول السوسيولوجي مسألة الشباب؟
pp إن رد الفعل املهني التلقائي للسوسيولوجي، 

هو التذكير بأن التقسيمات بني األعمار تعسفية. إنها 
مفارقة »باريتو« التي تقول بأننا ال نعرف في أي سن 
تبتدئ الشيخوخة، كما ال نعرف أين تبتدئ الثروة. 
بالفعل، فالحدود بني الشباب و الشيخوخة في جميع 
يضع  قبل  قرأت  مثال،  صراع.  رهان  هي  املجتمعات 
سنوات مقاال حول العالقات بني الشباب و األعيان، 
أن  تبني  عشر،  الخامس  القرن  خالل  فورانسا،  في 
إيديولوجيا  الشبان  على  يقترحون  كانوا  الشيوح 
طريقة  يمثل  كان  ما  وللعنف،  للفضيلة،  للفحولة، 
للحفاظ ألنفسهم بالحكمة، أي بالسلطة. كما أن جورج 
الشباب،  حدود  أن  كيف  جيد  بشكل  أوضح  دوبي 
من  تسخير  موضوع  كانت  الوسيط،  العصر  خالل 
قبل الحائزين على التراث الذين كان عليهم أن يظلوا 
في حالة شباب، أي في حالة مسؤولية، وكان بإمكان 

الشبان النبالء املطالبة بالخالفة.
كنا نقف على أشياء مماثلة في األمثال و األقوال 
حول  النمطية  الصور  في  بساطة  بكل  أو  املأثورة، 
أالن  إلى  أفالطون  من   – الفلسفة  كذلك  أو  الشباب، 
للمراهقة  به،  الخاص  بولعه  سن  كل  تخص  التي   –
الحب، لسن الرشد الطموح. إن التمثل اإليديولوجي 
شبابا  األكثر  يمنح  الشيوخ  و  الشبان  بني  للتقسيم 
األشياء  الكثير من  باملقابل،  يتركون،  أشياء تجعلهم 
حالة   في  واضح  بشكل  ذلك  على  نقف  للشيوخ. 
»صغار  بإثارة  مثال،  الريكبي  رياضة  في  الرياضة، 
مكرسني  منصاعني  طيبني  وحوش  صالحني«، 
بها  يشيد  التي  السابقني  للعبة  الغامض  للتفاني 
املسيرون واملعلقون )»كن قويا وانصنت، ال تفكر«(. 
)في  أخرى  جهات  في  عليها  نقف  التي  البنية،  هذه 
تذكر بأنه في التقسيم  العالقات بني الجنسني مثال( 
املنطقي بني الشبان والشيوخ، يتعلق األمر بالسلطة، 
التصنيفات  وتعود  السلط.  توزيع(  )بمعنى  بتقسيم 
تبعا للسن)لكن تبعا للجنس كذلك وللطبقة بالطبع...( 
دائما إلى فرض حدود وإنتاج نظام ينبغي أن ينضبط 
له الجميع، نظام على كل واحد أن يحتفظ بمكانه في 

إطاره.

n ماذا تقصد بالشيوخ؟ الراشدين؟ الذين 

ينتجون؟ أم السن الثالث؟
أتعامل مع  فأنا  الشبان/الشيوخ،  أقول  حني   pp

العالقة في شكلها األكثر فراغا. نحن دائما أكثر شبابا 
القطائع  فإن  لذلك  ما.  من شخص  أقل شيخوخة  أو 
سواء كانت في طبقات السن، أو في األجيال، متغيرة 
مون،  نانسي  تبني  مثال،  للتسخير.  رهان  وهي  كلية 
أوستراليا،  مجتمعات  بعض  في  أنه  اإلثنولوجية، 
النساء  الذي تستخدمه  الشباب  تجديد  ُيعتبر سحر 
عمال  كان  لو  كما  شبابهن  السترجاع  املسنات 
شيطانيا فعال، ألنه ُيشوش على الحدود بني األعمار 
بحيث يتعذر علينا أن نعرف من الشاب ومن الشيخ. 
ما  أريد التذكير به، هو، بكل بساطة، أن الشباب و 
الشيخوخة ليسا معطيني بل هما مبنيان اجتماعيا، 
في الصراع بني الشبان والشيوخ. إن العالقات بني 
السن االجتماعية والسن اليولوجية شديدة التعقيد. 
إذا قارنا شبان مختلف شرائح الطبقة املهيمنة، مثال 
الوطنية  باملدرسة  يلتحقون  الذين  التالميذ  جميع 
أن  سنالحظ  نفسها،  السنة  خالل  وغيرها،  لإلدارة، 
هؤالء »الناس الشبان« لهم باألحرى صفات الراشد، 
إلى  قربا  أكثر  أنهم  إلخ،  الكبير،  النبيل،  الشيخ، 
قطب السلطة. وحني نتجه من املثقفني إلى الرؤساء 
الشباب،  إلى  يرمز  كان  ما  كل  فإن  العامني،  املديرين 

»الدجني«، الشعر الطويل، إلخ، يختفي.
أو  املوضا  بخصوص  ذلك  بينت  كما  حقل،  لكل 

اإلنتاج الفني واألدبي،  قوانينه الخاصة به املتعلقة 
تقطيع  فيه  يحصل  كيف  نعرف  لكي  بالشيخوخة: 
بسير  الخاصة  القوانني  نعرف  أن  ينبغي  األجيال، 
ُيحدثها  التي  والتقسيمات  الصراع  رهانات  الحقل، 
هذا الصراع )»املوجة الجديدة«، »الرواية الجديدة«، 
»الفالسفة الجدد«، »القضاة الجدد«، إلخ(. ال وجود 
هنا سوى لشيء مبتذل جدا، إال أنه يجعلنا نرى بأن 
ر اجتماعيا و هو قابل  السن معطى بيولوجي ُمَسخَّ
للتسخير، و أن كوننا نتحدث عن الشباب كما لو كنا 
نتحدث عن وحدة اجتماعية، عن مجموعة مؤسسة، 
تتمتع بمصالح مشتركة، ونقل هذه املصالح إلى سن 
محدد بيولوجيا، يشكل سلفا تسخيرا بديهيا. ينبغي 
أو  الشباب،  أوجه  االختالفات بني  تحليل  األقل  على 
مثال،   بإمكاننا،  الشباَبْيِن.  بني  بسرعة،  نتقدم  لكي 
سوق  الوجود،  شروط  بني  املنهجية  املقارنة  إجراء 
شبان  وجود  شروط  إلخ،  الزمان،  صرف  الشغل، 
 ( السن  نفس  من  ومراهقني  الشغل،  في  مسبقا  هم 
البيولوجية( ال يزالون طلبة: من جهة، إكراهات العالم 
االقتصادي الواقعي، التي يخفف من حدتها التضامن 
العائلي، ومن الجهة األخرى، تسهيالت اقتصاد شبه 
بالتغذية  املرفق  الدعم،  على  القائم  للحضور،  مرح 
بأثمنة  الولوج  شهادات  بخص،  بثمن  واملبيت 
مخفضة إلى املسرح وإلى السينما، إلخ.  إننا سنقف 
الوجود:  ميادين  جميع   في  مماثلة  اختالفات  على 
مثال، الصبيان غير األنيقني، بشعورهم الطويلة جدا، 
على  صديقتهم  مع  السبت،  مساء  يتنزهون،  الذين 
الذين  هم  هؤالء  سيئة،  حالتها  »موبيليت«  دراجة 

يوقفهم رجال الشرطة.
بصيغة أخرى، ال يمكننا باإلفراط في استعمال لغة 
نفس  من  انطالقا  شمولية  بصورة  نفكر  أن  جميلة، 
التصور للعوالم االجتماعية التي ال يوجد عمليا أي 
مراهقة،  عالم  لدينا  الحالة،  هذه  في  بينها.  مشترك 
باملعنى الصحيح، أي عالم املسؤولية املؤقتة: هؤالء 
معزولة  منطقة  يشبه  ما  في  يوجدون  »الشبان« 
اجتماعيا، هم راشدون بالنسبة لبعض األمور، وهم 
املستويني.  في  يوجدون  ألخرى،  بالنسبة  أطفال 
البورجوازيني  املراهقني  من  كبير  عدد  يحلم  لذلك 
للتربية  »فريديريك«  إن عقدة  املراهقة:  فترة  بامتداد 
العاطفية هي التي ُتَؤبِّد املراهقة. بناء على ذلك، فإن 
القطبني،  سوى  آخر  شيئا  يمثالن  ال  »الشباَبْيِن« 
سوى حدي فضاء إمكانيات متاحة ل »الشبان«. من 
أنه،  إثبات  »ثيفينو«،  لعمل  املهمة  اإلسهامات  بني 
الطالب  الحدين،  في  املوجودين  املوقعني  هذين  بني 
البورجوازي و، في الحد اآلخر، الشاب العامل الذي ال 
مراهقة له حتى، نجد اليوم جميع الوجوه الوسيطة.

n أليس تغير النظام الدراسي هو ما أنتج فضاء 
االستمرارية هذا، حيث أن هناك اختالفا واضحا 
جدا بني الطبقات؟
pp من بني عوامل هذا التشويش في التعارضات 

الطبقية، كون الطبقات  بني مختلف »أوجه الشباب« 
أكثر  تناسبية  بطريقة  ولجت  املختلفة  االجتماعية 
أهمية التعليم الثانوي و، في الوقت نفسه، أن جزء 
حتى  يكن  لم  الذي  الجزء  بيولوجيا(،   ( الشبان  من 
حدود اليوم يلج املراهقة، اكتشف هذا الوضع املؤقت، 
» نصف شاب – نصف مراهق »، » ليس طفال، ليس 
أنه معطى اجتماعي مهم جدا. حتى  أعتقد   .« بالغا 
في األوساط التي يبدو ظاهريا أنها األكثر بعدا عن 
البادية  في  أي  التاسع عشر،  للقرن  الطالبي  الشرط 
الحرفيني  أو  البدويني  أبناء  مع  الصغيرة،  القروية 

امللتحقني بالشهادة التعليمية، حتى في هذه الحالة، 
يوضع املراهقون، خالل فترة طويلة نسبيا، في سن 
كانوا  يوجدون خالله  سابقا  في الشغل، في مواقع 
شبه غريبة عن العالم االجتماعي هي التي تحدد شرط 
املراهق. يبدو أن أحد التُاثيرات األكثر قوة لوضعية 
املعزول  الوجود  من  النوع  هذا  على  يترتب  املراهق 

الذي يضع فردا خارج اللعبة اجتماعيا. 
املدارس  الخصوص  وبوجه  النظام،  مدارس  إن 
الكبرى، تضع الشبان في حظائر معزولة عن العالم، 
يخوضون  حيث  الرهبانية  الفضاءات  من  أنواع  في 
من  ينسحبون  يتراجعون،  إنهم  انفراد،  على  حياة 
ألعلى  أنفسهم  بتحضير  كلية  وينشغلون  العالم 
بأشياء  املدارس  يقومون بتلك  »الوظائف السامية«: 
في  بها  نقوم  التي  االشياء  تلك  من  جدا،  مجانية 
ولج  سنوات،  بضع  منذ  فارغة.  تمارين  املدرسة، 
الشبان كلهم تقريبا شكال مكتمال إلى حد ما وبوجه 
مهما  التجربة،  لهذه  ما  حد  إلى  طويل  الخصوص 
بدت قصيرة ومهما بدت مصطنعة، فإن هذه التجربة 
ما  حد  إلى  عميقة  قطيعة  إلثارة  تكفي  ألنها  حاسمة 
الذي  املنجمي  ابن  حالة  نعرف  بديهي«.  »هذا  مع 
ألن  ممكن،  وقت  أقرب  في  املنجم  إلى  النزول  يتمنى 
ذلك يعني دخول عالم الراشدين. ألن ذلك يعني دخوله 
اليوم،   حدود  حتى  يزال،   ال  )ألنه   الراشدين.  عالم 
من الدوافع التي تجعل مراهقي الطبقات االجتماعية 
يرغبون في مغادرة املدرسة ودخول عالم الشغل في 
وقت مبكر، الرغبة في االلتحاق في أقرب وقت ممكن 
به:  املرتبطة  االقتصادية  والقدرات  الراشد  بوضع 
يثبت  املراهق  لجعل  جدا  مهم  املال،  على  الحصول 
نفسه بني زمالئه، اتجاه الفتيات، للتمكن من الخروج 
به  االعتراف  يحصل  لكي  الفتيات،  ومع  الزمالء  مع 
إذن ويعرف هو نفسه بنفسه ك »رجل«. إنه بالتالي 
الطبقات  أطفال  لدى  يوّلدها  التي  القلق  عوامل  أحد 

الشعبية التمدرس املمتد(. 
وضعية  في  يوضع  الفرد  فكون  ذلك،  على  بناء 
»الطالب« يتسبب في العديد من األشياء التأسيسية 
يلفها  التي  لهم مجموعة كتبهم  الدراسية:  للوضعية 
»املوبليت«  دراجة  على  يجلسون  رهيف،  خيط 
بينهم،  فيما  كشباب  يجتمعون  فتاة،  مع  ويثرثرون 

فتيانا وفتيات، بعيدا عن العمل، وهم معفيون داخل 
لدراستهم. مواصلتهم  بفعل  املادية  املهام  من  البيت 
ملجال  تخضع  الشعبية  فالطبقات  مهم،  عامل  )إنه 

العقد الضمني الذي يجعل الطلبة خارج اللعبة(. 
له  اللعبة  خارج  الرمزي  الوضع  هذا  أن  أعتقد 
أهميته، بما أنه يتضاعف بواحد من اآلثار األساسية 
للمدرسة وهو املتمثل في تسخير التطلعات. فاملدرسة، 
وذلك ما ننساه دائما، ليست مجرد فضاء حيث نتعلم 
هي  إلخ،  وتقنيات،  معارف  نكتسب  األمور،  بعض 
أي حقوقا، وتزود في  تمنح شواهد،  أيضا مؤسسة 
ُينتج  الدراسي  النظام  كان  بطموحات.  نفسه  الوقت 
الراهن بشعبه  النظام  الذي ينتجه  تشويشا أقل من 
املعقدة، الشعب التي تجعل الناس يمتلكون تطلعات 
ال تكون متالئمة بشكل جيد مع حظوظهم الواقعية. 
إذا  نسبيا:  واضحة  شعب  هناك  كانت  السابق،  في 
بالدرس  يلتحق  االبتدائية،  الشهادة  التلميذ  تجاوز 
التكميلي، في مدرسة مهنية متخصصة، في إعدادية 
أو في ثانوية؛ كانت تلك الشعب متدرجة بالتصاعد 
أي  تشويش.  يواجه  املعني  يكن  ولم  بشكل واضح 
أما اليوم فهناك عدد كبير من الشعب وهي غير مميزة 
بشكل واضح وينبغي أن يكون املعني حذرا حتى ال 
يسقط في لعبة الخطوط املزدوجة أو املنافذ، وأيضا 
قيمتها.  تفقد  التي  الشواهد  و  التوجهات  فخ  في 
يساهم ذلك في تشجيع نوع من فصل تطلعات بالنظر 
إلى الحظوظ الواقعية. كان النظام الدراسي السابق 
يدفع إلى استبطان الحدود بقوة كبيرة، كان يدفع إلى 
تقبل الفشل حيث كان ُينظر إلى الحدود كما لو كانت 

عادلة أو ال غنى عنها. 
مثال، كان املعلمون واملعلمات أناسا يتم انتقاؤهم 
وتكوينهم، عن وعي أو دونه، بطريقة بحيث يكونون 
بقائهم  مع  والحرفيني،  البدويني  عن  منقطعني 
في  الثانوي. وهو يجعل  أساتذة  كلية عن  منفصلني 
الثانوي«، حتى لو تم ذلك تقليصا،  »تلميذ  وضعية 
أطفاال ينتمون إلى طبقات كان يتعذر ولوجها التعليم 
الراهن  النظام  يشجع  السابق،  في  إطالقا  الثانوي 
هؤالء األطفال و أسرهم على انتظار ما  كان  النظام 
ال  هم  كانوا  أيام  الثانوي  لتالميذ  يضمنه  الدراسي 

يلجون هذه املؤسسات.
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بعد وفاة بيير بورديو، نعْته األخبار اللبنانية – من بين منابر أخرى في العالم، 
أكثرها عددا من أمريكا الالتينية والشرق األوسط – في مقالة تحت عنوان 

» ببير بورديو شاهدا على بؤس العالم« واصفة إياه ب »العالم المناضل الذي هجر 
الفلسفة وفخامتها الخادعة«، كما يقول هو نفسه. واعتبرته » لوموند« من زعماء 

حركة مناهضة العولمة ومن أشد منتقدي الرأسمالية. فعال، ففي نص بعنوان 
»ألجل معرفة ملتزمة«، نشرته »لوموند ديبلوماتيك« عدد فبراير 2002، أياما قليلة 

بعد وفاته، يقول الباحث وعالم االجتماع الفرنسي، بيير بورديو، إنه »ضروري في أيامنا 
هذه أن يلتزم الباحثون المستقلون بالحراك االجتماعي وخصوصا في مواجهة 

سياسة العولمة«؛ وقد كان، بالفعل، حاضرا وبقوة في األنشطةالسياسية شملت 
مؤلفات بورديو موضوعات الثقافة واألدب، و الفنون و السياسة والتعليم و اإلعالم 

وموضوعات دعم كفاح الطبقة العاملة و المعطلين، ما جعله نقطة ارتكاز فكري 
لليساريين.

إال أنه تميز أكثر باشتغاله في مجال السوسيولوجيا )من بين مؤلفاته في المجال 
»أسئلة في السوسيولوجيا«، 1981(، حيث يرى البعض أن أعماله تجديد للنظريات 

السابقة. نقف، مثال، على مفهوم ماركس فيبر عن أهمية القيمة الرمزية لشرعية 
كل سيطرة في الحياة االجتماعية. كما طور مفهوم رأس المال انطالقا من نظرية 
ماركس لتنطبق على النشاطات االجتماعية و ليس على االقتصاد فقط. نجد، أيضا، 

في نظرية بورديو حتمية إميل دوركهايم، وبنيوية ليفي ستراوس، وإلى جانب علماء 
االجتماع الذين أثروا فيه، نجد فالسفة تركوا بصمتهم في أعماله مثل هسزل 

وفيتغنستاين، كما تأثر بباسكال واعتبر نفسه في كتابه " تأمالت باسكالية ")1972( " 
باسكالي الهوى".

كل ذلك، إال أن إطالالته اإلعالمية عّرضته لحمالت قاسية بسبب انتقاده دور اإلعالم 
وتوجهاته التي ال تتسع للنقد، بل تسهم في قولبة الوعي حسب النمط المهيمن 

والقيم السائدة.
لتقريب القارئ من عوالم بيير بورديو، الغزيرة و المقلقة، نقترح هنا ترجمة لسلسلة 

من حواراته ولقاءاته.

حوارات ولقاءات مع بيير بورديو 

2/1

n ترجمة: سعيد رباعي                                                            إلى روح محمد جسوس

»ال�شباب« جمرد كلمة 
المدرسة، وذلك 
ما ننساه دائما، 

ليست مجرد 
فضاء حيث 

نتعلم بعض 
األمور، نكتسب 

معارف وتقنيات، 
إلخ، هي أيضا 

مؤسسة تمنح 
شواهد، أي 

حقوقا، وتزود 
في الوقت نفسه 

بطموحات. 
كان النظام 

الدراسي ُينتج 
تشويشا أقل 

من الذي ينتجه 
النظام الراهن 

بشعبه المعقدة، 
الشعب التي 
تجعل الناس 

يمتلكون تطلعات 
ال تكون متالئمة 
بشكل جيد مع 

حظوظهم 
الواقعية
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الكلمات   المسهمة09
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
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جهة الرباط سال القنيطرة
Région Rabat Salé Kénitra

عبداللطيف �شنطيط: الكاتب الإقليمي 
للحزب يرد على مغالطات وترهات الحاقدين 

على التحاد واأبنائه المخل�شين
o يقود الكاتب األول إدريس لشكر دينامية تنظيمية 
وسياسية، بتواز مع حركية حزبية قوية في الجهات، هل 

يمكن إطالع القراء على وضعية الرباط؟
االشتراكي،  االتحاد  يعرفها  التي  الدينامية  إن   n
تنظيميا وسياسيا إقليميا وجهويا ووطنيا، كان تفعيلها 
انطالقا من املجلس الوطني ما قبل األخير، والذي صدرت 
الذي  الوطني  السياق  لكن  وشاملة،  قوية  مقررات  عنه 
تعاون  من  تطلبه  وما   19 كوفيد  جائحة  ظروف  طبعته 
وتضامن وتآزر ومجهودات جبارة دفع الحزب لالنخراط 
فيه على جميع املستويات، قيادة وقواعد وطنيا وجهويا 
التنظيمية  أنشطته  جل  تأجيل  على  وعمل  وإقليميا، 
والعمل  الجائحة  أجل مواجهة  والفكرية من  والسياسية 
البروتكول  بتدابير  التزام  في  املواطنني  مع  قرب  عن 
وبالفعل  األسوأ،  في  البالد  تسقط  ال  حتى  الصحي 
استطاع املغرب بفعل هذا املجهود املشترك، دولة وأحزابا 
ومؤسسات مدنية، تدبير زمن الجائحة بكثير من الحكمة 
والتبصر الشيء الذى بوأ املغرب مكانة محترمة متميزة 
في  كانت  التي  الهفوات  رغم بعض  للجائحة  تدبيره  عن 

الطريق...
هذه هي عوامل تأجيل األنشطة الحزبية لكن بعد الحجر 
املجلس  انعقد  اإلجراءات  بعض  من  والتخفيف  الصحي 
الوطني األخير بواسطة املناظرة بالفيديو، وصادق على 
مجموعة من املقررات التي تعبأ املكتب السياسي لتفعيلها 
لشكر،  ادريس  األستاذ  للحزب  األول  الكاتب  األخ  بقيادة 
مما خلق دينامية تنظيمية وسياسية تجاوب معها جميع 
مسؤولي الحزب في الجهات واألقاليم، بل خلقت تجاوبا 
يسترجع  أن  أمل  عن  عبروا  الذين  املواطنني  مع  حتى 
االتحاد وهجه وحضوره السياسي والتنظيمي الوطني، 
على  للحزب  األول  الكاتب  يقودها  التي  الدينامية  هذه 
الصعيد الوطني كان إلقليم الرباط حظ منها حيث اجتمع 
والشبيبة  اإلقليمية  والكتابة  الوطني  املجلس  بأعضاء 
وبعض  القطاعات  ومسؤولي  اإلقليم  بذات  االتحادية 
الفعاليات امللتحقة بالحزب، وذلك كنتيجة لهذه الدينامية، 
العاشر،  املؤتمر  بعد  ما  شعارها  نفعل  مازلنا  التي 
مع  املصالحة  العميق،  معناهما  في  واالنفتاح  املصالحة 
املجتمع واالنفتاح على فعالياته وطاقاته الواعدة، والتي 

لها إمكانيات ومؤهالت قيادة سفينة الحزب مستقبال.
شرسة  لهجمة  هياكله  وبعض  الحزب  يتعرض   o
السيادية  القرارات  بعض  في  خاصة  ممنهجة،  وحملة 

ألجهزته املحلية بالرباط، كيف ترون املوضوع؟
n بعد اللقاء التوجيهي والتعبوي الذي أشرت إليه، 
اشتغل املناضلون واملناضالت، كل من موقع مسؤولياته، 
الوطني واملذكرات  على تفعيل مضامني مقررات املجلس 
التنظيمية الصادرة عن املكتب السياسي من أجل إحداث 
لجان محلية تباشر عملية التهييئ واإلعداد لالستحقاقات 
القادمة على مستوى كل مقاطعة ودائرة انتخابية، وكانت 
أول مقاطعة هي مقاطعة يعقوب املنصور، وأسند تنسيق 
وفاعل  الرباط  بهيئة  محام  بوملان،  محمد  لألخ  أعمالها 
الشطاطبي،  مصطفى  األخ  نيابة  مع  باملقاطعة،  ميداني 
وله  الذات،  بالعطاء ونكران  لهم  املشهود  املناضلني  أحد 
حضور فعلي وإشعاع كبير ليس على مستوى اإلقليم بل 
على املستوى الوطني بحكم كونه برملانيا سابقا لواليتني 

ونقابيا مع الكبار.
وتالها تنظيم اللجنة املحلية الخاصة بمقاطعة حسان 
وتم إسناد مهمة منسقها لألخ نبيل النوري، أحد الفاعلني 
املدنيني بالرباط، وعلى الصعيد الوطني باعتباره رئيس 
النقابة الوطنية للتجار واملهنيني مع نيابة األخت غزالن 
املسعودي، التي تعتبر من رائدات العمل النسائي بالرباط. 
وكانت محطة اليوسفية التقدم املحطة األخيرة في عملية 
هيكلة اإلقليم بتنسيقياته على مستوى املقاطعات، وكانت 
الترابي  مجالها  على  انفتحت  ألنها  متميزة  تنسيقية 
وفي  للعمل،  الداعمة  الفعاليات  من  العديد  واستقطبت 
آخر اجتماعاتها التي يحضرها جل ممثلي األحياء، التي 
تكون املجال الترابي للمقاطعة تم اقتراح األخ حسن لشكر 
مهندس دولة وحاصل على شهادات أخرى منها اإلجازة 
واالجتماعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من 
وهو متمرس على العمل الحزبي التنظيمي املسؤول، منذ 
التحاقه بصفوف شبيبة الحزب إلى أن أصبح من القادة 
للحزب  الوطني  املجلس  كعضو  صفته  بحكم  الوطنيني، 
من  بل  فقط  العاشر  املؤتمر  ليس  مؤتمره،  من  منتخبا 
سابق مؤتمرات الحزب، ويحظى بتزكية رفاقية النضباطه 
التنظيمي وملبادراته امليدانية ألنه يقود، ومن زمان ليس 
باليسير، عمال ميدانيا اجتماعيا تستفيد منه مئات األسر 
بالرباط، وليس بمقاطعة اليوسفية فقط، وهو ابن مناضل 
لالتحاد  يعيد  أن  استطاع  االشتراكي  لالتحاد  قائد  كبير 
على  بل  الوطني  املستوى  على  ليس  وإشعاعه  وهجه 
املستوى الدولي، وذلك بتفعيل عالقاته الدولية وحضور 
شبيبة الحزب ونساء الحزب في جل امللتقيات واملؤتمرات 
االنفصاليني  محاصرة  في  القوي  وإسهامه  الدولية 
الديبلوماسية  ملبدأ  تفعيال  الترابية  وحدتنا  وخصوم 
الكبير  اإلطار  أخينا حسن لشكر،  والد  املوازية، هذا هو 
كسقط  وليس  متمرس،  حزبي  ومناضل  عالية  بمؤهالت 
متاع ، ولعلم من ال يعلم أن قواعد الحزب ولجانه الداعمة 
تأثير  أي  بعيدا عن  املهمة  لقيادة هذه  التي رشحته  هي 
خارج  جوالته  في  كان  الذي  القائد  والده  من  توجيه  أو 
وإنما  الرباط  في  ليس  وللحزب  لنا  شرف  وهذا  الرباط، 
ال  أبناؤهم  األحزاب  جل  قادة  ألن  الوطني  الصعيد  على 
ينخرطون في العمل السياسي يحصنون لهم مواقع عليا 
باملؤسسات العمومية ومنهم منهم من يحصن أبناءه في 
مؤسسات ال تسمح ملن يعمل بها بالعمل السياسي أصال 
رغم مناشدتهم ودعواتهم للشباب والنساء لالنخراط في 
الكاتب  األخ  أنجال  أن  ترون  أنتم  وها  السياسي،  العمل 

األول كلهم يمارسون العمل السياسي والتنظيمي.
لساكنة  توجيهها  تود  التي  األخيرة  الكلمة  ماهي   o

الرباط؟
n من هنا نقول لساكنة مقاطعة اليوسفية أن تطمئن 
ألن االتحاد االشتراكي لن يرشح ليس في اليوسفية فقط 
املناضلني  االتحاد  أبناء  إال  اإلقليمي  الصعيد  على  بل 
القريبني منكم، ألن همكم وهمنا هو مقاطعة نظيفة لتوفير 
واالجتماعية  االقتصادية  الفضاءات  وتأهيل  الئق  سكن 
للثقافة  فضاءات  وخلق  الشغل  مناصب  توفير  أجل  من 

والتكوين والرياضة...
حوار: عبد الحق الريحاني

ويبقى حزب االتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية 

حزبا سياسيا كبيرا على 
جميع المستويات خاصة 
في عالقاته الدولية التي 

يضطلع فيها بمهام حيوية 
كبرى تتعلق بالديبلوماسية 

الموازية المكملة 
للديبلوماسية الرسمية 

للبالد. 
الكاتب األول إدريس لشكر 

في استقباله لكارول مواسي 
براون الديبلوماسية 

األمريكية والعضو البارز 
في الحزب الديمقراطي 

األمريكي.

تصوير: محسن االدريسي

عين عتيق: مقبرة مهملة 
ت�شتوجب الهتمام  

             
تتواجد بمدينة عني عتيق التابعة لنفوذ عمالة 
الصخيرات تمارة مقبرة خاصة بموتى املسلمني، 
وهي قريبة من أحد معامل اإلسمنت ومن بعض 
لتكون  حولها  ما  وهذا  العمومية،  املؤسسات 
والسكارى،  للمتشردين  ووكرا  للراجلني  معبرا 
أو سياج يحميها  انعدام سور  أو  في ظل غياب 
من كل االختراقات، وهذا وحده كاف ليستوجب 
على املسؤولني الغيورين االهتمام والعناية بهاته 
املقبرة، حماية واحتراما وتقديرا لكرامة املوتى، 
والرسالة مرفوعة إلى املجلس املحلي واإلقليمي 
املقبرة  لإلسراع بتهيئة وصيانة وتحصني هاته 
من كل الشوائب واالختراقات، فهل ستقدر هاته 
صوت  وأين  املستعجلة،  الصيحة  هاته  الجهات 
أفسده  ما  إلصالح  ومديريتها  األوقاف  وعناية 
زمن هيمنة لوبي العقار الجماعي والوقفي، إنها 

مقبرة نكرة تنتظر فرصة تعريفها وتحصينها.

�شال:  �شرطي ي�شتعمل 
�شالحه الوظيفي

مكافحة  بفرقة  يعمل  شرطة  موظف  اضطر 
سال،  بمدينة  اإلقليمي  باألمن  العصابات 
األحد  يوم  صباح  الوظيفي،  سالحه  الستعمال 
املاضي، وذلك خالل تدخل أمني لتوقيف مشتبه 
العمر  يبلغ من  القضائية،  السوابق  به من ذوي 
على  قوية عرض  اندفاع  حالة  26 سنة، كان في 
العتداء  الشرطة  وعناصر  املواطنني  أحد  إثرها 
جدي وخطير باستعمال السالح األبيض. وحسب 
القيادة  الوطني، فإن قاعة  العامة لألمن  املديرية 
والتنسيق بمدينة سال كانت قد توصلت بنداء عبر 
خط النجدة 19، حول قيام املشتبه به بتعريض 
السالح  باستعمال  جسدي  العتداء  بمقهى  نادل 
أن  قبل  موسى”،  أوالد  “قرية  بمنطقة  األبيض 
تتدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير 
السالح  باستعمال  للتهديد  أنه عرض عناصرها 
الستعمال  الشرطة  موظف  اضطر  األبيض، 
أصابت  رصاصة  وإطالق  الوظيفي  سالحه 
هذا  السفلى.  أطرافه  مستوى  على  به  املشتبه 
مكن  الوظيفي  للسالح  االضطراري  االستعمال 
به رهن  االحتفاظ  تم  الذي  به  املشتبه  من ضبط 
الحراسة الطبية باملستشفى الذي نقل إليه لتلقي 
العالجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث 

قضائي تحت إشراف النيابة العامة املختصة.

تيفلت: اعتقال امراأة 
وابنتها ب�شبب جريمة

باملصلحة  الجنائية  الفرقة  عناصر  تمكنت 
الشرطة  وفرقة  القضائية  للشرطة  الوالئية 
الدار  بمدينة  بنمسيك  أمن  بمنطقة  القضائية 
البيضاء، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح 
املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني، يوم األحد 
القاصر،  وابنتها  امرأة  توقيف  من  املاضي، 
تبلغان من العمر 58 و 14 سنة، وذلك لالشتباه 
في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح 
املفضي إلى املوت واملقرون بإضرام النار في جثة 
الضحية من أجل إخفاء معالم الجريمة. وحسب 
املديرية العامة لألمن الوطني فإن مصالح الشرطة 
عثمان  سيدي  بنمسيك  أمن  بمنطقة  القضائية 
بتاريخ  باشرت،  قد  كانت  البيضاء  الدار  بمدينة 
الهالك  الجاري، إجراءات معاينة جثة  أبريل   10
والذي  بنمسيك،  بمنطقة  بشقة  عليها  عثر  التي 
تعرض العتداء جسدي باستعمال آلة راضة قبل 
على  باشرت  في جثته، حيث  عمدا  النار  إضرام 
مكنت  مكثفة،  ميدانية  وتحريات  أبحاثا  الفور 
بهما  املشتبه  هوية  تحديد  من  وجيز  ظرف  في 
تيفلت،  بمدينة  املاضي  األحد  يوم  وتوقيفهما 
وبحوزتهما تم حجز متعلقات شخصية ووثائق 

هوية تخص الضحية.

الرباط: ال�شباحي رئي�شا 
لنادي ال�شحافة

لنادي  رئيسا  الصباحي  رشيد  انتخاب  أعيد 
الصحافة باملغرب، وذلك في أعقاب أشغال الجمع 
السبت  يوم  انعقد  الذي  للنادي  العادي  العام 
املاضي بمقره بالرباط، بعد حصوله على ثقة 13 
املكتب  أعضاء  بني  من  لصالحه  عضوا، صوتوا 
التنفيذي، مقابل 6 أصوات ملليكة حاتم. وعرفت 
أشغال الجمع العام أيضا املصادقة على التقريرين 
أعضاء  انتخاب  يتم  أن  قبل  واملالي،  األدبي 
املجلسني اإلداري والتنفيذي للنادي. وقال رشيد 
الصباحي في كلمة له إن هذا التنظيم املهني الذي 
يعتبر فضاء للتواصل والنقاش العمومي وتبادل 
قوته  يستمد  الصحافيني،  الزمالء  بني  التجارب 
إلى  مشيرا  أجلها،  من  أسس  التي  األهداف  من 
أنه تأسس بإرادة مجموعة من كبار الصحافيني 

املهنيني املشهود لهم بالكفاءة واملصداقية.

عبد الحق الريحاني
جرى، يوم السبت األخير بمدينة سال، اإلعالن 
الفني  التصميم  مباراة  في  الثالثة  الفائزين  عن 
مجسمات  من  مستوحاة  عمالقة  معدنية  ملنحوتة 
الشموع بسال، بمشاركة محدودة للحضور بسبب 
املقررة  االحترازية  واإلجراءات  الصحية  التدابير 

من طرف السلطات العمومية.
وكشفت مؤسسة سال للثقافة والفنون، في بالغ 
فيما  األولى،  بالجائزة  فازت  كريم  مريم  أن  لها، 
بنعلي،  يسرى  نصيب  من  الثانية  الجائزة  كانت 

وحاز يونس املغاري الجائزة الثالثة.
املشاريع  حاملي  أن  ذاته،   املصدر  وأضاف 
املالية  الجوائز  الحفل  الفائزة تسلموا خالل هذا 
لجهودهم  تقديرا  املؤسسة  لهم  خصصتها  التي 
واملثابرة  املتابعة  من  املزيد  على  لهم  وتشجيعا 

والعطاء.

البالغ  نفس  خالل  من  املؤسسة  وأوضحت 
املصدر الذي توصلت جريدة "االتحاد االشتراكي"  
عضويتها  في  تضم  لجنة  أن  منه،  بنسخة 
و”الديزاين”،  التراث،  مجاالت  في  متخصصني 
لطفي  محمد  وهم  املعادن،  وصناعة  والهندسة 
إيمان  الثقافية،  السياسات  في  خبير  املريني 
بناني مهندسة، مديرة مدرسة الهندسة املعمارية 
بالجامعة الدولية للرباط، رشيد األندلسي مهندس 
مهندس  الشرادي  فيصل  ثقافي،  وفاعل  معماري 
مهندس  الحسوني  وياسر  التراث  في  وخبير 
ومدير شركة لتصنيع املعادن، أشرفت على تقييم 
من  للتباري  تقدمت  التي  مشروعا   19 وتصنيف 
والقنيطرة،  وفاس،  البيضاء،  والدار  أكادير،  مدن 

والرباط، وتطوان.
كما ثمنت اللجنة، مبادرة مؤسسة سال للثقافة 
من  التي  املباراة  لهذه  تنظيمها  على  والفنون 
شأنها اإلسهام في تشجيع وتنمية الطاقة الخالقة 
“الديزاين”،  مجال  في  الشباب  املبدعني  لدى 

الفنية  الزوايا  وتعدد  املقاربات  بغنى  منوهة 
املشاركات  وبعدد  املتبارية،  اإلبداعية  لألعمال 
بني  ناجح  تزاوج  تحقيق  صعوبة  رغم  املشرفة، 
التي  الفنية  والقيود  الخالص  اإلبداعي  الجانب 
فرضتها قواعد املباراة )حجم املنحوتة، الحركات 

الدورانية امليكانيكية وتدفق األضواء(.
يذكر أن مؤسسة سال للثقافة والفنون، صاحبة 
املبادرة، كانت قد فتحت منذ 14 نونبر 2020 إلى 
غاية 30 يناير 2021، في وجه الفنانني واملصممني 
والديزاين  املعمارية  الهندسة  مدارس  وطلبة 
ملنحوتة  فني  لتصميم  مباراة  الجميلة،  والفنون 
الشموع  من مجسمات  معدنية عمالقة مستوحاة 
الثقافية  الحياة  تنشيط  في  املساهمة  بهدف 
العالمات  حول  اإلبداع  وتشجيع  سال،  بحاضرة 
الهوياتية للحواضر الكبرى املستلهمة من تراثها 
بصرية  تحفة  سال  مدينة  ومنح  والحي،  املادي 
تحيل على تفردها بتنظيم موكب الشموع وتزين 

فضاءها الحضري.

الإعالن عن الفائزين في مباراة الت�شميم الفني لمنحوتة معدنية عمالقة 

الجهة�صدى
وتعليق�صورة

الإقبال على الأع�شاب الطبيعية خطر قد يهدد �شحة المواطنين
هاجر شريد-  صحفية متدربة
»لقد فقدنا األمل في األدوية الطبية، فاألعشاب 
ما  هذا  السامة."  العقاقير  من  أفضل  الطبيعية 
تعالج  األعشاب  بان  تؤمن  التي  خديجة  قالته 

االمراض التي قد يعجز عنها الطب آحيانا. 
وأوضحت املتحدثة في تصريح لجريدة »االتحاد 
االشتراكي« أنها كانت تعاني من ألم املفاصل ملدة 
طويلة، ورغم زيارتها لعدة أطباء متخصصني ظلت 
فقررت  متفاوتة،  بدرجات  لكن  االلم  بنفس  تعشر 
تحصل  لعلها  الطبيعية  للوصفات  اللجوء  بعدها 
أحد  ان  موضحة  ومشجعة.  مرضية  نتيجة  على 
اقربائها نصحها بخلطة قد تكون السبب في عالج 

مرضها، و"كانت فعال كذلك" حسب تعبيرها. 
املرضى  عشرات  بني  من  واحدة  هي  خديجة 
كفرصة  باألعشاب  للتداوي  اللجوء  قرروا  الذين 
أمراضهم،  عالج  في  تساعدهم  حلول  عن  للبحث 

بعد فقدانهم االمل في الطب الحديث.  
سابقا كنت مثل جميع الناس تقريبا  وتابعت " 
غير مؤمنة بما يطلق عليه "الطب البديل"، لكنني 
تجربتي  على  بناء  به،  أوصي  أصبحت  اليوم 
املادية  الناحية  من  حتى  انه  مضيفة  الخاصة." 
انه  الى جانب  الحديث،  الطب  تكلفة من  اقل  فهو 

أكثر نجاعة وفعالية. 
لم تعد خديجة تثق في الطب الحديث لفشله في 
عالج بعض االمراض املستعصية وفق رأيها، فهي 
تعتبره مجرد هدر للمال فقط بدون نتيجة. مشيرة 
التداوي  على  يعتمدون  كانوا  اجدادنا  ان  الى 

باألعشاب فقط. 
الخلطات  أن  ترى  العيون،  لنجالء من  بالنسبة 
الطبيعية هي جزء من الثقافة الشعبية الصحراوية، 
لتقول اثناء حديثها مع جريدة االتحاد االشتراكي 
التي  الطبيعية  الوصفات  من  الكثير  هناك   " ان 
بتبيض  خاصة  وأخرى  مختلفة،  امراض  تعالج 
من  كبيرا  اقباال  تلقى  التي  الوزن  وزيادة  الوجه 
مفعول  األعشاب  لهذه  ان  مؤكدة  الفتيات."   قبل 
نظارة،  أكثر  بشرة  على  الحصول  في  "سحري" 

أفضل من مستحضرات التجميل الكيمائية. 
قضت نجالء فترة طويلة في التنقل بني االطباء 
جميع  لكن  منه،  تعاني  الذي  املشكل  لحل  سعيا 
من  تعاني  كانت  فهي  بالفشل.  باءت  محاوالتها 
عند  االمراض  أشهر  من  وهو  اكندي،  مرض 
الصحراويني فصاحبه يشعر بالحمى ودوار وثقل 
وهو  الصحراوي  للعلك  بعدها  لتجأ  السمع،  في 
"الطلح  شجرة  لب  من  تستخرج  مادة  عن  عبارة 
تماما  لتأكد شفائها  الصحراويني.  عند  "املعروفة 

بعد استعماله. 

من  العديد  "هناك  بالقول  حديثها  وختمت 
الدراسات التي تفيد بأن معظم الوصفات الطبية 
الحديثة أساسها األعشاب الطبيعية، بالتالي فهي 
استعمالها  طريقة  كانت  إذا  أضرار  أي  تحمل  ال 

صحيحة." 
آما حياة، تحكي ان معاناتها مع حب الشباب 
والخلطات  الوصفات  كل  تجريب  الى  دفعتها 
واالعشاب الطبيعة لتخلص منه، لكن بدون جدوى، 

بل انها حصلت على نتيجة عكسية. 
انتقادات الناس لبشرتي   " وتقول املتحدثة ان 
بهدف  الطبيعية  الوصفات  وراء  اركض  جعلتني 
لكنني  نظارة،  وأكثر  صافي  وجه  على  الحصول 
بشرتي  تعود  ان  سوى  شيء  اريد  ال  اليوم 
كالسابق." موضحة ان استعمالها املفرط للخلطات 

الطبيعية تسبب لها في احمرار شديد لبشرتها. 
دكتور  ميزاب،  عماد  يقول  الصدد  هذا  وفي 
هناك الكثير من الناس ال يعرفون  صيدالني، ان " 
هذه  بها  تناول  ينبغي  التي  الصحيحة  الطريقة 
األعشاب، وبالتالي يحصلون على نتيجة عكسية 
معرفة  دون  عشوائي  بشكل  تناولها  بسبب 
استشارة  انه يجب  موضحا  واملعاير."  الضوابط 
تحديد  بهدف  األعشاب  هذه  استعمال  قبل  طبيب 
على  سلبا  تؤثر  ال  ولكي  بها،  املسموح  الكمية 

صحة الشخص. 
ال  االعشاب  هذه  ان  البعض  اعتقاد  وحول 
تحمل أي خطورة، يؤكد ميزاب، ان لهذه األعشاب 
ان  املمكن  من  بحيث  سلبيات،  لها  كما  إيجابيات 
التي  جانبية  اثار  مع  لكن  إيجابيا  مفعوال  تعطي 
بالنسبة  خاصة  احيانا.  الوفاة  الى  تؤدي  قد 
ألشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة او من 
لديهم جلسات للعالج الكيميائي. مضيفا ان هذه 
اإلنسان  بصحة  ضررا  تسبب  ان  يمكن  النباتات 
مثل  التسممات،  أو  الجانبية  األعراض  خالل  من 
اختناق  أو  الكبدي  واإلتالف  الكلوي  القصور 

بالجهاز التنفسي.
وأشار الصيدالني الى ان ينبغي عدم استعمال 
في  تستعمل  التي  تلك  بكثرة حتى  األعشاب  هذه 
والوصفات  النصائح  او  الوجه،  او  الوزن  زيادة 
التي يتم تقديمها عبر األنترنيت، الن نصيحة يجب 
الطبيعي  بمجال  علم  لديه  طبيب  قبل  من  تكون 
وتفاعل النباتات." مشيرا الى ان الوجه يعتبر من 
مواد  استعمال  يجب  بالتالي  الحساسة  املناطق 
او  املضاعفات  لتجنب  الجانبية  اثار  من  خالية 

حساسية مفرطة. 
وختم حديثه قائال " العالج الطبيعي هو مساعد 
فقط وليس النهائي، وبالتالي يبقى العالج الطبي 

األفضل وسيلة«.

rabatjaridati@gmail.com05.37.72.24.94 :الواتساب: 06.62.02.47.79الهاتف
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منع  اإركاب الم�سافرين خارج المحطة الطرقية يثير 
غ�سب مهنيي النقل العمومي بميدلت 

فجر مبارك

»فوجئ مهنيو النقل العمومي بالقرار الصادر 
والذي  ميدلت،   ملدينة  الجماعي  املجلس  عن 
خارج  املسافرين   إركاب  عدم  على  هؤالء  يجبر 
تقول  املدينة«  لذات  الطرقية  املحطة  مجال 
مصادر مهنية،  مشيرة إلى  »أن القرار الجديد  
االقتصادية  األوضاع  تعقيد  من  ليزيد  جاء 
تخلفه  ما  ظل   في  الفئة،  لهذه  واالجتماعية 
متعددة«  مادية  خسائر  من   19 كوفيد  جائحة 
يقول  مهنيون في فيديو تم تداوله على وسائل 

التواصل االجتماعي. 
و»يأتي إركاب الساكنة خارج املحطة الطرقية  
سواء بجانب الطرقات أو قرب منازلهم أو قرب 
استغاللها  ألفوا  التي  البنزين  محطات  إحدى 
املهنيني  بحسب  اعتبارات،  لعدة  الغرض  لهذا 
من  املسافر  له  يتعرض  ملا  وذلك  املتضررين، 
صعوبات و مخاطر متعددة األوجه ....و بإضافة 
عن  الطرقية  املحطة  لبعد  الطاكسي  مصارف 
مساكنهم ومخاطر أخرى خاصة في جنح الظالم 

ليال، تزداد الوضعية تأزما«.
وفي اتصال مع عدد من مهنيي حافالت النقل 
امتعاضهم   عبروا عن  ميدلت،  بمدينة  العمومي 
تجاه  القرار البلدي  الصادر في دورة استثنائية 
مؤخرا،  »والذي ضرب عرض الحائط القوانني 
املنظم  الظهير  وخاصة  العمل،  بها  الجاري 
لحركة السير والجوالن و األسفار، الذي يرخص 
لكل حافلة بإمكانية االيقاف والتوقف في املسار 

املرخص لها،  وقد جاء القرار ملنع املهنيني من 
التزود  لهم  تسهل  بنزين  محطة  الى  الدخول 
جل  أن  نجد  وقت  في  باملعامالت،  باملحروقات 
ألف   20 تفوق  قروض  ذمتهم  على  املهنيني 

درهم«.
تعترض  التي  املخاطر  الى  نبهوا  املهنيون 
املسافرين في جنح الليل )ما بعد الثانية عشرة  
املحطة  إلى  ينقلهم  من  »عن  متسائلني  ليال(، 
الطرقية؟ وهل هناك أمن وأمان لذلك، في الوقت 
الذي كان يخرج  املسافر  وأسر مع أطفالها الى 

ويجدون  املسكن،  من  القريبة  الطريق  قارعة 
الحافلة  قريبة منهم«.

املفاجئ  البلدي  القرار  »أن  آخرون  ورأى 
ظرفية  ظل  في  للمهنيني  أخرى  ضربة  يشكل 
كورونا، في وقت لم يتم التحاور أو االستشارة 
حافالت  تمنع  أن  يعقل   »ال  مضيفني   معنا«، 
وسط  املسافرين  اركاب  من  العمومي  النقل 
عنهم  تبعد  الطرقية   املحطة  بأن  علما  املدينة، 

بعدة كيلومترات؟«.
وطالب املهنيون السلطات العمومية املختصة 

ألن  صوابها،  الى  األمور  إلرجاع  »التدخل  بـ 
يكمن  بل  املسافرين،  إركاب  في  يكمن  ال  املشكل 
في انعدام الحوار وفي رفض  استقبال ممثلي 
املهنيني قصد التشاور وابداء اآلراء واملقترحات، 
خاصة وأن املحطة الجديدة بنيت في مكان  خال 
من  يزيد  ما  السكنية،  التجمعات  عن  ويبعد 
بأن  علما  الجائحة،  زمن  في  املسافرين  معاناة 
مدينة  الى  املجاورة  القرى  من  يتنقل  من  هناك 
ميدلت على منت حافالت النقل العمومي من أجل 

العمل يوميا«.

اعتبروه قرارا يزيد يف تأزمي أوضاعهم بعدد من أحياء عني الشق بالدارالبيضاء

موا�سلة حمالت التنبيه لمخاطر 
التراخي في »الحرب« �سد كورونا

الحمالت  سياق  في 
شهدها  التي  التوعوية 
للمنطقة منذ  الترابي   النفوذ 
على  والحاثة  اكتوبر2020، 
باالجراءات  التقيد  ضرورة 
كوفيد  ضد   االحترازية 
عديدة  مناطق  شهدت     ،19
الشق  عني  مقاطعة  بعمالة 
األسبوع  بالدارالبيضاء، 
حملة  تنظيم  املنقضي، 
قادها  واسعة،   تحسيسية 
عدد من شباب التكوين املهني 
استفادوا  والذين  باملنطقة،  

من دورة تكوينية ملدة أسبوع، تم خاللها تأطيرهم وتمكينهم من 
حيث  واملهنيني،  والتجار،  الساكنة،  مع  التواصل  وكفايات  آليات 
تنجم  قد  التي  الخطيرة  باالضرار  هؤالء   تحسيس  على  عملوا 
جسامة   على«  مؤكدين  االحترازية،  باالجراءات  التقيد  عدم  عن 
املسؤولية التي يتحملها كل أب  أو أم،  أو شاب وشابة، في حماية 

سالمة املجتمع«. 
»حملة  انطلقت من منطقة سيدي معروف مستهدفة فئات التجار 
واملهنيني، وكذا عموم املواطنني واملواطنات ، بخطاب تواصلي جاد  
شدد على تبيان أهمية احترام مجموعة من املمارسات التي تدخل 
االصابة    من  الحماية  تحقق   والتي  االحترازية  العملية  إطار  في 
بالفيروس، للفرد و املحيطني به  مهنيا واجتماعيا وأسريا »يقول  
مشاركون في الحملة، مضيفني أنها »اعتمدت في تنزيل برنامجها 
التحسيسي على قافلة ضمن محطات ترابية ،لتحقيق التواصل عن 
قرب مع  الفئات املستهدفة ، خاصة الفضاءات املهنية والتجارية  
الكثافة  وأحياء   ، الجائلني  الباعة  تواجد  وأماكن  القرب  وأسواق 
الحملة  هذه  في  املهني  التكوين  شباب  اعتمد  وقد  السكانية... 
فرد،  كل  يتحملها  التي  باملسؤولية  يحسس  مبسط  حوار  ،على 
مذكرا باالنعكاسات السلبية لالخالل باالجراءات االحترازية، على 

املستوى الصحي واالجتماعي واالقتصادي«.
اللوجستيكي  »االستعداد  بـ  التحسيسية  الحملة  تميزت  وقد 
للمصلحة املختصة بالعمالة،  واملتمثل في تعبئة حافلة وتجهيزها 
بمكبرات الصوت وآليات  التواصل، حيث جابت أحياء عديدة   بكل 
سيدي   - ملكانسة   - سيدي مسعود   - كاليفورنيا   - الشق  من عني 
من  مهمة  شريحة  على  الكمامات  توزيع  خاللها  وتم   ،... معروف 

التجار واملهنيني و عدد كبير من املواطنات واملواطنني«.    
 محمد تامر  

اإقليم اأزيالل.. تلقيح 120 األف 
�سخ�ص �سد كوفيد

كورونا  فيروس  ضد  التلقيح  حملة  من  املستفيدين  عدد  »بلغ 
املستجد بإقليم أزيالل، إلى غاية األسبوع املنصرم، 120 ألفا«... 
إلى  الفتة  للصحة،  اإلقليمية  املندوبية  عن  صادرة  معطيات  تفيد 
الجرعة  من  ومستفيدة  و352 مستفيدا  »تطعيم أزيد من 61 ألفا 

األولى، و58 ألفا و827 من الجرعة الثانية«.
و»تستهدف حملة التلقيح بإقليم أزيالل أزيد من 368 ألفا من 
الساكنة التي يتجاوز سنها 17 سنة، حيث تم تحديد 75 محطة 
املصدر  يتابع  متنقلة«  تلقيح  نقطة   450 من  وأزيد  ثابتة،  تلقيح 

نفسه.
املؤكدة  اإلصابة  حاالت  عدد  إجمالي  »ظل  ذاته  السياق  وفي 
الجائحة  تفشي  منذ  أزيالل  بإقليم  املستجد  كورونا  بفيروس 
واستقرت  الجاري،  أبريل    7 غاية  إلى  حالة   2273 في  مستقرا 
في   925 منهم  2219 شخصا،  في  مارس   16 منذ  الشفاء  حاالت 
الجماعة الحضرية ألزيالل و569 في الجماعة الحضرية لدمنات« 
وفق ذات املعطيات الرقمية ، كما » تم إجراء 30 ألفا و895 اختبارا 

لفيروس كورونا على مستوى اإلقليم منذ بداية تفشي الوباء«.
 19  - كوفيد  بسبب  وفاة  حالة   52 أزيالل  إقليم  »وسجل  هذا 
منذ بداية الوباء، منها 21 في الجماعة الحضرية ألزيالل و11 في 
الجماعة الحضرية لدمنات.ولم تسجل باإلقليم  أي وفيات بسبب 

الوباء منذ 16 مارس املاضي« تخلص املعطيات نفسها.

الفقيه بن �سالح .. »التقويم 
التربوي ونظام االمتحانات«

»استفاد 400 أستاذة وأستاذ من دورة تكوينية نظمتها املديرية 
اإلقليمية لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالفقيه بن صالح 
التربوي  »التقويم  موضوع  حول  الجاري  أبريل  و10   9 يومي 
إطار  في   ، املنظمني  حسب  »تندرج،  والتي  االمتحانات«،  ونظام 
تنزيل مشاريع القانون اإلطار رقم 51.17 املتعلق بمنظومة التربية 
الخاص   ،  12 رقم  املشروع  وخاصة  العلمي،  والبحث  والتكوين 

بتحسني وتطوير نظام التقويم والدعم املدرسي واالمتحانات«.
وقد أشرف على تأطير الدورة عدد من مفتشي التعليم الثانوي 
للمديرية،  التابعني  التأهيلي  السلك  أساتذة  من  مجموعة  لفائدة 
الجهوية  األكاديمية  عمل  لبرنامجي  تنزيال  أيضا،  تأتي،  والتي  
خنيفرة ومديريتها اإلقليمية   - للتربية والتكوين لجهة بني مالل 

بالفقيه بن صالح برسم املوسم التربوي 2020/ 2021.
ع.س.ن /1405/ إ.د ع.س.ن /1413/ إ.د

ع.س.ن /071/ إ.د

ع.س.ن /1406/ إ.د

ع.س.ن /1418/ إ.د
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اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

املعهد الوطني للبحث الزراعي
املركز الجهوي للبحث الزراعي وجدة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/03/م.ج.ب.ز.و

الساعة  على   2021/05/06 يوم  في 
في  سيتم  زواال،  والنصف  الواحدة 
الجهوي  املركز  بمقر  االجتماعات  قاعة 
للبحث الزراعي وجدة، املتواجد بشارع 
فتح  وجدة،   10 رقم  السادس  محمد 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض مفتوح 
بعروض أثمــان من أجل خدمات تتعلق 
لفائدة  ومختبرية  فالحية  بأشغال 
وحدات املركز الجهوي للبحث الزراعي 

وجدة، في حصتني:
الحصة األولى: خدمات اشغال فالحية

اشغال  خدمات  الثانية:  الحصة 
مختبرية 

العروض  طلب  ملف  تحميل  يمكن 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت كما يلي:
ألف  عشر  اثنا  األولى:  الحصة 

(12000درهم). 
االف  أربعة  الثانية:  الحصة 

(4000درهم).
طرف  من  محددة  الخدمات  تقدير  كلفة 

صاحب املشروع كما يلي:
وست  ألف  مائة  أربع  األولى:  الحصة 
مع  (400.608,00درهم)  مائة وثمانية 

احتساب جميع الرسوم. 
وثالثون  وواحد  مائة  الثانية:  الحصة 
وسبعون  واثنتان  مائة  وأربع  الفا 
احتساب  مع  (131.472,00درهما) 

جميع الرسوم. 
أن يكون كل من محتوى وتقديم  يجب 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني  ملفات 
رقم  املرسوم  من  و31   29  ،27 املواد 
األولى  جمادى   8 بتاريخ   2-12-349
املتعلق  (20مارس2013)   1434

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
التابعة  اإلدارية  املصلحة  بمكتب 
للمركز الجهوي للبحث الزراعي وجدة، 
املتواجد بشارع محمد السادس رقم 10 

وجدة ؛
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املكتب  إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املذكور أعاله؛
- إما إيداعها إلكترونيا عن طريق بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

لجنة  لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
فتح أظرفة العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة. 
بها  اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
 9 املادة  في  عليها  املنصوص  تلك  هي 

من نظام االستشارة. 
ع.س.ن/1410/ا.د

*************
الـمملكــة الـمغـربــيـــــة

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

املعهد الوطني للبحث الزراعي
املركز الجهوي للبحث الزراعي بوجدة 

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/05/م.ج.ب.ز.و

مخصص للمقاوالت الصغيرة 
واملتوسطة الوطنية

للتعاونيات او اتحاد التعاونيات 
وللمقاولني الذاتيني

الساعة  على   2021/05/07 يوم  في   *
قاعة  في  سيتم  صباحا،  التاسعة 
الجهوي  املركز  بمقر  االجتماعات 
املتواجد  وجدة،  الزراعي  للبحث 
10 وجدة،  بشارع محمد السادس رقم 
العروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
مفتوح بعروض أثمــان من أجل اقتناء 
األسمدة لفائدة وحدات املركز الجهوي 

للبحث الزراعي وجدة، في حصتني:
االسمدة  اقتناء   :1 رقم  الحصة   *

الكيماوية والعضوية؛
االسمدة  اقتناء   :2 رقم  الحصة   *

الورقية.
العروض  طلب  ملف  تحميل  يمكن 
الصفقات  بوابة  من  الكترونيا 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت في مبلغ:
وستمائة  ألف   :1 رقم  الحصة   *

(1600,00درهم)
اربعمائة   :2 رقم  الحصة   *

(400,00درهم)
طرف  من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 

صاحب املشروع في مبلغ:
الفا  وخمسون  اثنان   :1 الحصة   *
وثالثمائة وتسعون (52.390,00درهم) 

مع احتساب جميع الرسوم؛
* الحصة 2: اربعة عشر الفا وسبعمائة 
مع  (14.760,00درهم)  وستون 

احتساب جميع الرسوم.
أن يكون كل من محتوى وتقديم  يجب 
مطابق  املتنافسني  ملفات  وايداع 
من  و31  و29   27 املواد  ملقتضيات 
 8 2.12.349 الصادر في  املرسوم رقم 
جمادى االولى 1434 (20مارس2013) 

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
التابعة  اإلدارية  املصلحة  بمكتب 
للمركز الجهوي للبحث الزراعي وجدة، 
املتواجد بشارع محمد السادس رقم 10 

وجدة؛
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املكتب  إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املذكور أعاله؛
- إما إيداعها إلكترونيا عن طريق بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة فتح 
الجلسة  بداية  عند  العروض  أظرفة 

وقبل فتح األظرفة.
بها  اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
 9 املادة  في  عليها  املنصوص  تلك  هي 

من نظام االستشارة.
تطبيقا ملقتضيات:

وزير  قرار  من  السادسة  املادة   -
االقتصاد واملالية رقم 3011-13 بتاريخ 
24 ذي الحجة 1434(30أكتوبر2013) 
رقم  املرسوم  من   156 املادة  بتطبيق 
األولى  08 جمادى  بتاريخ   349-12-2
 2013 مارس   20 ل  املوافق   1434

املتعلق بالصفقات العمومية،
رقم  املرسوم  من  و156   25 املادتني   -
األولى  08 جمادى  بتاريخ   349-12-2
 2013 مارس   20 ل  املوافق   1434
كما  العمومية  بالصفقات  املتعلق 
2-19- رقم  باملرسوم  تغييرهما  تم 

 1440 رمضان   18 في  الصادر   69

(24ماي2019).
جميع  تقديم  املتنافسني  على  وان 
من   4 املادة  في  اليها  املشار  الوثائق 
املرسوم  من   25 واملادة  القرار  نفس 
رقم 2-12-349 كما تم تغييره وتتميمه 
واملنصوص عليه في املادة 9 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/1411/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم تازة

جماعة سيدي علي بورقبة
إعـالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/01
فـي يوم األربعاء تاريخ 19 ماي 2021 
صباحا،  عشر  الحادية  الساعـة  على 
بجماعة  االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
األظرفـة  فتح  بورقبة  علي  سيدي 
مفتوح   عـروض  بطلـب  املتعلقـة 
مسمكة  بناء  ألجـل:  أثمان  بعروض 
تاستيت جماعة سيدي  بسوق خميس 

علي بورقبة - عمالة تازة-. 
العـروض  طلب  ملـف  ســــحب  يمكن   -
القروية  بالجماعة  التقنية  باملصلحة 
بوابة  من  إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

في:   املـؤقت  الضمـان  مبلغ  حدد   -
5000.00درهم (خمسة آالف درهم).

كلفة تقدير األعمال محددة في مبلغ:   -
وواحد  (مائة  141.000,00درهم 

وأربعون ألف درهم). 
- يجــب أن يكون كل من محتوى وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني  ملفات 
رقم  املرسوم  من  و31  و29   27 املواد 
جمادى   8 في  الصادر   2.12.349
األولى 1434 (20مارس2013) املتعلق 

بالصفقات العمومية.
ويمكــــــــــن للمتنافســــــني:

وصل  مقابــل  أظـرفتهم  إيــداع  إمـا 
علي  سيدي  بجماعة  الضبط   بمكتب 

بورقبة.
البريـد  طريـق  عن  إرسالـها  وإمــا   -
املضمـون بإفـادة باالستالم إلى املكتب 

املذكــور.
- إمـا تسليمهـا مباشـرة لرئـيس جلسة 
الجلسة  بداية  عنـد  العـروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
اإلدالء  الواجـب  املثبتــة  الوثـــائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بهـــا 

املادة 9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1412/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
املحكمة التجارية بوجدة

إعالن قضائي
ملف القيم رقم: 2021/29

تاريخ تعليق اإلعالن: 
تبليغ حكم غيابي بقيم في إطار 

الفصل 441 من ق.م.م
طرف  من  املرفوعة  الدعوى  على  بناء 
 CHEN طايكنك  شن  السيد  املدعي 
9 زنقة كولونيا  TAIGANG عنوانه 
صفرو  طريق  نرجس   2 الوفاء  1 حي 

فاس.
بمكتب  معه  املخابرة  محل  الجاعل 
املحامية  فرجي  األستاذة سعاد  نائبته 

بهيئة وجدة.
ضد:

تكستيل  بيال  كازا  عليها شركة  املدعى 
 CASA BELLA TEXTILLES
مقرها  القانوني  ممثلها  شخص  في 
االجتماعي عمارة فيصل الطابق األول 

الشقة 2 أوالد ابراهيم الناظور.
السيد  عن  الصادر  األمر  على  وبناء 
رئيس املحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 
 2021/06 عدد  تحت   2021/01/04
القاضي   6/2021/8103 في ملف عدد 
املدعي  إلى  الحكم  لتبليغ  قيم  بتعيني 
السيد شن طايكنك بعد أن تعذر تبليغه 
أو  القضائي  املفوض  بواسطة  إن  إليه 

البريد املضمون والحكم هو كالتالي:

املحكمة  لدى  القضائي  القيم  يعلن 
حكم  صدر  أنه  بوجدة  التجارية 
عدد  املحكمة  هذه  رئيس  نائب  عن 
في   2020/19/16 بتاريخ   143/2020
 109/2020/8101 رقم  التجاري  امللف 

قضى بما يلي:
ونحن نبت علنيا ابتدائيا

نصرح برفض الطلب وتحميل الصائر 
للمدعي

والشهر  اليوم  في  الحكم  صدر  وبهذا 
والسنة أعاله

وبناء على تبليغ القرار للقيم بتاريخ: 
إن القيم يعلن أن أجل الطعن ال يسري 
املعدة  باللوحة  اإلعالن  تعليق  بعد  إال 

لذلك 30 يوما وإشهاره.
ع.س.ن/1414/ا.د

*************
شركة

 STE«NUPICK» SARL AU
شركة محدودة املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد 
برأسمال 000.00 100 درهم

املقر االجتماعي: حي القدس ميسور
إشعار بتأسيس

بميسور  محرر  عرفي  عقد  بمقتضى 
وضع  تم   ،2021/03/10 بتاريخ 
محدودة  لشركة  األساسي  القانون 
املسؤولية  ذات الشريك الوحيد حسب 

الخصائص التالية : 
التسمية:

STE«NUPICK» SARL AU
-  نشاط الشركة :

** البناء واألشغال املختلفة.
** صنع وبيع مواد التجميل.

** االستيراد والتصدير.
محدودة  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
تحتسب  سنة   99 الشركة:  مدة   -
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.
- مقر الشركة: حي القدس ميسور.

ألف  مائة  الشركة  رأسمال   -
على  مقسمة  درهم000.00 100درهم 
لكل  درهم   100 فئة  من  حصة   1000

حصة، موزعة على الشكل التالي: 
* السيدة نسرين غرابي: 1000 حصة.

نسرين  تم  تعيني السيدة  التسيير:    -
غرابي  مسيرا  للشركة ملدة غير محددة.

فاتح  من  ابتداء  الحسابية:  السنة   -
يناير إلى متم دجنبر من كل سنة عدا 
تاريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 
التسجيل في السجل التجاري وتنتهي 

مع متم دجنبر 2021.
ملف  إيداع  تم   : القانوني  اإليداع   -
لبوملان  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
2021/60 بتاريخ  عدد:  بميسور تحت 

.2021/03/19
ع.س.ن/1415/ا.د

*************
شــــــــركة

STE«GAMA  VRD» SARL
شركة محدودة املسؤولية  
برأسمال 000.00 600درهم

املقر االجتماعي: حي ملراير السفلى 
ميسور.

إشعار برفع ٍرأسمال الشركة 
بمقتضى محضر اجتماع منعقد باملقر 
بميسور  محرر  للشركة  االجتماعي 
االتفاق  تم   ،2021/04/01 بتاريخ 
محدودة  الشركة  رأسمال   رفع  على 

املسؤولية حسب الخصائص التالية: 
-  رفع رأسمال الشركة:

بقيمة   الشركة   رأسمال  رفع   **
500.000.00درهم

هو  الرأسمال  **ليصبح 
رأسمالها   مكان  600.000.00درهم  

السابق  100.000.00درهم
_ رأسمال الشركة ست مائة ألف  درهم 
 6000 على  مقسمة  600000.00درهم 
حصة،  لكل  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة على الشكل التالي: 
الدين:  صالح  أبرون  السيد   *

3000حصة.
* السيد أبرون  رضوان: 3000حصة.

أبرون  السيد   تعيني  تم   التسيير:    -

للشركة ملدة غير  الدين مسيرا   صالح 
محددة.

ملف  إيداع  تم   : القانوني  اإليداع   -
لبوملان  االبتدائية   باملحكمة  الشركة 
2021/71 بتاريخ  عدد:  بميسور تحت 

.2021/04/12
ع.س.ن/1416/ا.د

*************
املكتب الوطني للمطارات

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
للمنافسة الدولية عدد

CC/2021/02
عن  للمطارات  الوطني  املكتب  يعلن 
للمنافسة  مفتوح  عروض  طلب  إطالق 
من   CC/02/2021 عدد  الدولية 
اإلدارية  املرافقة  خدمات  تفويت  أجل 
اململكة  بمطارات  واملراقبة  األرضية 

وذلك في ثالثة أقسام منفصلة:
Concession des services d'as-
sistance administrative au sol 
et la supervision dans les aéro-
ports du Royaume du Maroc

مراكش،  البيضاء،  الدار  القسم3: 
وبني  كلميم  الداخلة،  العيون،  أكادير، 

مالل.
القسم4: الدار البيضاء، مراكش، فاس، 

وجدة، الصويرة، ورزازات وزاكورة.
مراكش،  البيضاء،  الدار   :5 القسم 

الناظور، وجدة، الراشيدية وبوعرفة.
الضمان املؤقت: 

(مائة  100.000٫00درهم   :3 القسم 
ألف درهم)  

القسم4: 100.000٫00درهم (مائة ألف 
درهم)  

القسم5: 100.000٫00درهم (مائة ألف 
درهم)  

طلب  أظرفة  فتح  ومكان   تاريخ 
الجمعة  عمومية):   (جلسة  العروض 
الساعة10:30   على   2021 ماي   07
طلبات  بقاعة  املحلي  بالتوقيت 
السفلي  بالطابق  املتواجدة  العروض 
للمكتب  للمكتب  املالية  باملديرية 
مطار  قرب  الكائنة  للمطارات  الوطني 

محمد الخامس
من  اختيارية  ميدانية  زيارة  ستنظم 
لفائدة   2021 أبريل  إلى29   يوم23  
جميع املتنافسني الذين قدموا طلباتهم 
نظام  ملقتضيات  طبقا  الشأن  هذا  في 
العروض  بطلب  الخاص  اإلستشارة 

املفتوح للمنافسة هذا. 
يمكن اإلطالع على ملف طلب العروض 
على  امللفات  تقديم  ملسطرة  املحدد 
www. للمؤسسة  اإللكتروني  املوقع 
onda.ma أوسحبه مجانا لدى القطاع 
محمد  بمطار  الكائن  للمكتب  التجاري 

الخامس.
قاموا  الذين  املتنافسني  على  ويتعني   
على  العروض  طلب  ملف  بتحميل 
تعبئة  للمكتب  اإللكتروني  املوقع 
استمارة املعلومات املرفقة بهذا اإلعالن 
اإللكتروني  البريد  بواسطة  وإرسالها 

على العنوان:
 commercial@onda.ma

ملفاتهم  تقديم  املترشحني  جميع  على 
طبقا ملقتضيات نظام  اإلستشارة لطلب 
الدولية  للمنافسة  املفتوح  العروض 

هذا، و يتعني إما :
بمكتب  مغلق  ظرف  داخل  إيداعها   -
للمطارات مقابل  الوطني  املكتب  ضبط 
الوطني  املكتب  اآلتي:  بالعنوان  وصل 
الخامس،  محمد  مطار  للمطارات، 
الضبط  مكتب   1 الجوية  املحطة 
املركزي، النواصر، الدار البيضاء وذلك 
07  ماي   في أجل أقصاه يوم الجمعة 
صباحا   10  :00 الساعة  2021على 

بالتوقيت املحلي.
- أو تسليمها داخل ظرف مغلق مباشرة 
لرئيس لجنة منح االمتيازات عند بداية 
الجلسة وقبل فتح االظرفة يوم  الجمعة 
 10:30 الساعة  على   2021 ماي   07

صباحا بالتوقيت املحلي.
التواصل  يرجى  املعلومات  من  للمزيد 
com-  : االلكترون البريد  عبر  يمعنا 

mercial@onda.ma
ع.س.ن/1419/ا.د

ع.س.ن /1398/ إد

ع.س.ن /1399/ إد

ع.س.ن /1400/ إد

ع.س.ن /1402/ إد

ع.س.ن /1404/ إد
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االشتراكي

عبد النبي بزاز

يرهص ديوان »بغير جناح« للشاعر 
شعرية  بتجربة  الحراق  ياسني  املغربي 
إبداعي  أفق  غمار  خوض  نحو  تنحو 
رؤية  عن  صادرا  تجريبا  يروم  مغاير،  
مختلفة  تعبيرية  أشكال  خلق  تتغيا 
بشتى  املألوفة   الشعرية  األنماط  عن 
ألوانها وحساسياتها . فالديوان يتوزع 
جذبة  الفناء،  )سدرة  أقسام  ثالثة  على 
يتضمن  قسم  وكل  أخرى(  ونافذة  الظل 
التركيب  تتفاوت على مستوى  نصوصا 
باستعماالت  الداللي  والبعد  اإليقاعي  
لغوية متعددة االمتداد املجازي، والتنوع 
املعجمي بما ترسمه من صور موسومة 
خالل  من  والتجريب  االختالف  بطابع 
تشبيهات تشذ عن الشائ ، وصيغ تنشد 
املألوف  ربقة  عن  تنعتق  طرائق  خلق 
ينزع  مسار  مالمح  رسم  في  بانخراطها 
باختراقه  والتجريب  التجديد  نحو 
واجتراحه    ، حصني  عتبات  لسديم 
في  والوحشة  النأي  يجللها  لضفاف 
استخدام أساليب شعرية نوعية من قبيل 
: » ذق هذه الحيرة » 11، من خالل ربطه  
بالريبة  محفوف  نفسي  كإفراز  بالحيرة 
حدودها  في  الذوق  بحاسة  واالرتباك 
آفاقه،  تتعدد  استعمال  املعروفة،  املادية 
املجموعة  وتتنوع تجلياته في نصوص 
كقوله : »ال تطوي ظلك«21 ، أو : » مثل 
مياه في جبة الوجد » 24، أو : » يتورق 
فينا بعض الحجر«84، وكلها صور تشذ 
من  به  تزخر  ملا  الشائعة   األنماط   عن 

معالم زخم غني بتشبيهاته الرامية إلى 
الهوة  الداللي عبر تقريب  التنافر  التئام 
بني مكوناته املعجمية، ومد الجسور  بني 
جوقة   في  لالنتظام  ومعانيها  ألفاظها 
تنأى عن النشاز بخلق التناغم املقصود 

والتجانس املطلوب . 
متعددة  أبعاد  الديوان  ولنصوص 
ومتنوعة في استخدامها ملا هو ديني: » 
هذا القلب قد من دبر« 28 في استيحاء 
من النص القرآني ) سورة يوسف(، ومن 
قطعن  النسوة   «  : أيضا  السورة  نفس 
وهابيل  قابيل  قصة  أو   ،53  « أيديهن 
هابيل  على  صريع  غراب  حثا  »كيف   :
التراب!؟.« 52، وإن كان بتحوير ال يخلو 
من مسحة تروم تعميق املعنى بتشريعه 
على أبعاد وجودية في امتدادات تجترح 

ما هو غيبي ميتافيزيقي.
املتعددة،  بمكوناته  الكون  ويحضر 
سماء  من  املجموعة،  نصوص  ثنايا  في 
في  الهائم  ذاك  نجما  ليس   «  : ونجوم 
الشمس   « السماء« 10 ، شمس وقمر : 
القمر يهب الحياة«  21، لينتقل  تقتل / 
إلى  يقودنا  الذي  ذا  من   «  : البحر  إلى 
البحر؟« 22، والنهر: »ال تعد إلى النهر 
زلت  »ما  والنجوم:  والغيم   ،25 وحدك« 
آالف  حواليك   / عينيك  في  الغيم  تمسح 
عناصر  يستحضر  كما   ،29 النجوم« 
كونية أخرى، إغناء لنسيج املنت الشعري 
املاء  مثل  ألبعاده،  وتعميقا  وتنويعا  
والنار  املاء  قدامك   «  : والطني  والنار 
حضور  للماء  كان  وإن   ،56  « والطني 
والنهر  البحر  في  بتكراره  وأرفع  أسمى 
داخل  تلتئم  ومكونات  عناصر   . والغيم 
»ماذا  السؤال  يتجاذبه  شعري  نسق 
 «  : والتشبيه   ،  81 القمر؟«  هنا  يفعل 
 ،48 طليقة«  شمسا  جسدي  من  أخرج 
وقد تأخذ منحى تعبيريا مغايرا بابتكاره 
نوعية:  انزياحية  في  تمعن  لصورة 
 « الريح  فقأته  أضعته  الذي  »وجهي 
تنحت  كتابة  معالم  معها   تحدد   ،77
أبعاده،  تتغير  شعري  بأسلوب  شكلها 
وتتبدل أنماطه داخل حيز يؤثث، بكثافة 
إلى  ويحوله  البياض  فضاء  واختزال، 
وجمالية:  غواية  يرشح  هندسي  شكل 
 84  « الحجر  بعض  فينا  يتورق  »ربما 
تتوارى  ضفاف  على  ينفتح  احتمال   ،

على  باصمة  وسالسة  انسيابية  في 
لوحات يطوقها هوس االختالف،  صور/ 
في  القيظ  »يجس  التغيير:  وهاجس  
يديه »88 ، مع انفتاح نوعي على نزعة 
كل   « وبهاء:  فتنة  تنبض  رومانسية 
قلبي  في  تنبت  التي  الخضر  الواحات 
طبيعية  ملكونات  74،كامتداد  أشرقت« 
دردار  شجرة  »قالت  الشجر:  قبيل  من 
وشحنها  أنسنتها  تتم   ،12 عاشقة« 
المتناهي  وتوق   ، عارم  من عشق  بروح 
وتتنامى   ، االختالف  مظاهر  لتتوالى 
إرهاصاتها بأشكال تنزع نحو امتداد ال 
محدود، واستشراف خالق ينشد عتبات 
االقتفاء  عن  وتشذ  الشبه،  تنبذ  بداية 
الوجد«  جبة  في  مياه  »مثل  واالتباع: 
يربك  تشبيه  من  صورة  بتشكيل   ،  24
مواضعات الذوق، ويخلخل ثوابت توقه 
 ، إالك«25  النهر  ليس  أو   « النمطية: 
ليغدو املخاطب املجلل بمسوح فضفاضة 
دالالت  من  به  يعج  وما  بالنهر،  متوحدا 
اإلنساني  بإرثها  غنية  ووجودية  رمزية 

والتاريخي والعقدي العريق.
مع  ومظاهره  الكون  عناصر  تتوحد 
اإلنسان في توليفة تنضح جمالية وعمقا 
لتفرز تجليات بنزعة روحية ذات مالمح 
عتبات  أولى  في  رصدها  يمكن  صوفية 
الفناء«  »سدرة  بـ  املوسومة  الديوان 
إليه من رموز ودالالت بحس  وما تحيل 
وأنأى  كأبعد  السدرة  تجسده  صوفي 
املجاهدة،  مراتب  إليها  تفضي  نقطة 
درجات  أرقى  إلطالة  املكابدة  ومراحل 
ثقافة  في  الفناء  وهي  واالتحاد  الحلول 
مثل:   وعناوين  وفلسفتهم.  املتصوفة 
»جذبة » بطقوسها الروحية، وشعائرها 
الطوائف  من  العديد  لدى  الراسخة 
في  امللتئمة  املعروفة  املحلية  والفرق 
غنية  ملواسم   إحياء   معينة  مواعيد  
 « و«صوفي   . وتقاليدها  بأعرافها 
من  به  تعج  وما  التاريخية،  بحموالته 
طرائق روحية وعقدية راسخة وعريقة ، 
بتجسيده ألسمى وأرفع مراتب  و«فناء« 
املتصوفة  أعالم  لدى  واالتحاد  الحلول 
ورجاالتها كجالل الدين ابن الرومي  ص: 
44، وشهاب الدين السهروردي ص: 47، 
تم  الذين   ،78 ص:  البسطامي  وأبوزيد 
منها  تمتح  كمرجعيات  مقوالتهم  تدوين 

نصوص الديوان في رسم مالمح  خارطة  
تمظهراتها اإلبداعية ، فضال عن اإلشارة 
للدراويش كفئة حظيت بحضور الفت في 

تاريخ  الثقافة الصوفية.
يتجاذبه  فضاء  الصفحات  وتشكل 
البياض ورسم الكلمات في نحت لوحات  
في  )ثالثة  بني  تتراوح  سطور  تغطيها 
عشر  واثني   23 صفحة   6 رقم  النص 
بهندسة  صفحة 34(   في نص »حكاية« 
تتوالى سطورها باستثناء النص األول ) 
»عد النجوم«  حيث تنزاح كلمات نجمة 
تلو نجمة، ونص » قلب« الذي تنزاح فيه 
كلمة هاربتني في إيقاع  موسوم بالتنوع 
الديوان  نصوص  يميز  وما  والتبدل(.  
من غنى داللي وجمالي وإيقاعي مرهون 
باستعماالت   تتوسل  إبداعية  بألوان 
تمنحها أشكاال تعبيرية مغايرة تستلزم 
نحت  أدوات  عن  والكشف  مقاربتها، 
في  والغوص  معاملها،  ورسم  صورها، 
التوسل  خبايا تشكيلها، وخفايا بنائها 
أدبية  منابع  من  تنهل  تحليلية  بعدة 
اإلحاطة  على  متنوعة  تسعف  ومعرفية 
في  املصاغة   موضوعاتها  وعمق  بغنى 
والتجديد  بالتبدل  موسوم  شعري  قالب 
تؤسس  شعرية  أساليب  من  يبتكر  ملا 

لتجربة إبداعية مختلفة ومغايرة.
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�سمــــات االختالف وجتلياته يف ديوان  
»بغري جناح« ليا�سني احلراق

حسيني،  خديجة  الباحثة  ناقشت 
بكلية   ،2021 أبريل   2 الجمعة  يوم 
جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 
أطروحتها  بالرباط،  الخامس  محمد 
وامتداداتها  العربية  »السرديات  حول 
مثاال«،  يقطني  سعيد  تجربة  الثقافية 
نالت على إثرها شهادة الدكتوراه بميزة 
مشرف جدا. وقد أشرف على هذا البحث 
القيم، الناقد الدكتور محمد الداهي، أحد 
األسماء الالفتة اليوم في املشهد النقدي. 
األساتذة:  املناقشة من  لجنة  تكونت  وقد 
الداهي  ومحمد  رئيسا،  كرام  زهور 
مشرفا، وقاسم حسيني خبيرا، واملقررون 
وإدريس  الوهابي  ومحمد  جابري  نزيهة 

الخضراوي.
وقد خلصت الباحثة خديجة حسيني، 
كيفية تشييد  إلى  ضمن مكونات بحثها، 
النقدي  فكره  معماَر  يقطني  سعيد  الناقد 
من خالل تبنيه ديناميَة األنساق والبحِث 
واملعرفيات.  الثقافية  السرديات  نواة  في 
تقريرها  خالل  من  الباحثة،  وقدمت 
يندرج  البحث  هذا  أن  الى  االفتتاحي، 
التي  العربية«  »السرديات  سياق  في 
القرن  من  الثاني  النصف  خالل  ازدهرت 
العشرين، ما فتئت تتطور وتتسع؛ ُمَقاِرَبًة 
املختلفة  مستوياته  في  الحكائيَّ  النصَّ 
األدبيَّ  النقَد  َدًة  ُمَزوِّ املتباينة،  وتجلياته 
باألدوات اإلجرائية، ومتفاعلًة إيجابًا مع 

روافدها الثقافية واتجاهاتها. 
خديجة  الباحثة  خاضت  لقد 
أفق  في  القيم،  بحثها  تجربة  حسيني، 
إلى  بالوصول  املنشودة  الغاية  »بلوغ 
للسرديات  النقدية  املساءلة  آليات  تمثل 
العربية، في سياق تعالقها مع املرجعيات 
عن  بحثا  توجهاتها،  ومالمسِة  الغربية 
املتمثلة  العربية«،  »السرديات  منطلقات 
أساسا في تجربة سعيد يقطني خالل ما 
كما  الزمن«.  من  عقود  أربعة  على  يربو 
»مواصلة  في  الذاتيُة  لرغبتها  تستجيب 

البحث العلمي في املجال السردي نظريا 
وبفضل  الحوافز،  هذه  بفضل  وإجرائيا؛ 
للدكتور  الرصينة  واملتابعة  اإلشراف 
بحث،  موضوع  استقر  الداهي،  محمد 
خديجة حسيني، على السرديات العربية 
سعيد  )تجربُة  الثقافية  وامتداداِتها 
ومنطلقاتها  ثوابِتها  إلبراز  مثاال(  يقطني 
املتحكمة  الخلفيات  وتحديِد  ومراميها، 
فيها، ورصد مساعيها في إقامة سرديات 
معرفية  مجاالت  على  ومنفتحة  موسعة 

متعددة.
العديد  الباحثة  استحضرت  وقد 
منزلُة  في:  تلخصها  اإلشكاالت،  من 
مشروع  في  العربية«  »السرديات 
يؤطر  الذي  العام  النسُق  يقطني،  سعيد 
االمتداداُت  ويْحُكُمها،  النقديَة  تجربَته 
َمْت في تصوره النقدي  املعرفية التي َتَحكَّ
إليها،  استند  التي  النقدية  والخلفياُت 
الواصفة  النقدية  اللغة  استثمر  كيف 
كانت  ورقية،  أ  السردية  للمتون  ملقاربته 
النوعيُة  إضافاته  تتجلى  فيم  رقمية،  أم 

في مجال »السرديات العربية«، وما هي 
»السرديات«  مجال  في  الثقافية  بصمته 
عموما؟؟  األدبية  والدراساِت  خصوصا، 
حاولُت  التي  أسئلة،  تلك  من  بعض  هي 
لتكوين  ِتَباًعا-  عنها-  اإلجابَة  الباحثة 

صورة عن املنجز النقدي لسعيد يقطني.
األقسام  من  األطروحة  تكونت  وقد 
اآلتية: أ- تناولُت في القسم األول »سعيد 
خالل  من  العربي«،  للسرد  عاملا  يقطني 
)تصوُرُه  في:  تجملها  القضايا  من  جملة 
آلليات الخطاب السردي واشتغاِله، تدرُجه 
إلى املظهر  من املظهر اللفظي )البنيوية( 
الداللي )ما بعد البنيوية(، تجنيُسه الكالَم 
البنياِت  معالجُته  العربيْين،  والخبَر 
الشعبية(،  والسيرة  )الرواية،  السرديَة 
ملقاربة  »السرديات«  مجال  وتوسيُعه 
)السردياُت  في شموليِته  السردي  النصِّ 
وسردياُت  القصة،  وسردياُت  الِخطابية، 

النص(.
»سعيد  َبيَّْنت في القسم الثاني  فيما 
املنزلَة  يقطني منظرا للرقميات العربية«- 

املترابط  النص  َيْشَغُلَها  أضحى  التي 
لقيمته  الحديثة،  النقدية  الدراسات  في 
النص  خصوصية  إبراز  في  اإلجرائية 
وتفاعِله  الالمتناهي،  بتشعبه  الرقمي 
قيما  وإشاعِته  املتفاعلة،  الوسائط  مع 
والنقد. وعالجت  والتلقي  للقراءة  جديدة 
مثقفا  يقطني  »سعيد  الثالث  القسم  في 
التي  الثقافيَة  القضايا  عموميا«- 
استأثرْت وتستأثر باهتمام سعيد يقطني؛ 
العربي،  األدبيُّ  الفكُر  ضمنها:  ومن 
الرؤيِة  وتجديُد  األدبية،  واملؤسسُة 
الثقافية،  والحداثُة  والتعليم،  للتراث، 

والديمقراطيُة املؤجلة.
خديجة  الباحثة  ارتأت  وقد 
»نقد  بمنهج  تستأنس  أن  حسيني 
لدى  النقدية  املمارسة  الستيعاب  النقد« 
الواصفة،  لغِتها  وإبراِز  يقطني،  سعيد 
والخلفياِت املتحكمِة فيها، وإبراِز سمات 
والخلفياِت  تجربته  في  النقدي  الخطاب 
التي تتحكم فيه، من خالل االستفادة من 
الذي  الحواري  )النقد  الباختيني  اإلرث 
ُيَعدُّ سيرة ذاتية فكرية، أو تناصا داخليا، 
والتصوراِت  األفكاِر  كلُّ  داخَله-  تتفاعل- 
التي استفادها من غيره، وأضحت تشكل 
من  وموقفه  وشخصيته  كيانه  من  جزءا 

الوجود(. 
بمعالم  الباحثة  استرشدت  وهكذا 
اإلنسان(  داخل  )اإلنسان  الحواري  النقد 
الذي ال يهتم باملنجزين النقدي والثقافي 
تجربتي  على  بتأثيره  بل  يقطني،  لسعيد 
النقدية والثقافية؛ إذ ُيَعدُّ الباحُث والناقُد 
النقاد  من  وغيُره  يقطني  سعيد  الدكتوُر 
وجداني،  حوار  إنه  كيان)ها(،  من  جزءا 
جعلها تتبادله مع مؤلفات سعيد يقطني؛ 
مما حذا بها أن تتخذه موضوعا للدراسة 
لتأثيره-  البناء  النقدي  الحوار  أفق  في 
الشباب،  الباحثني  من  جيل  على  أوال- 
النقدية  مقوماته  الستجالء  وثانيا 

والثقافية واملعرفية.

 م�سطفى النحال يرتجم 
»م�ساألة اللغات يف املغرب«

نشر  دار  عن   
الطرق«،  »ملتقى 
الترجمة  صدرت 
لكتاب  العربية 
في  اللغات  »مسألة 
مقاربة  نحو  املغرب: 
ومسؤولة«  مستنيرة 
للكاتب عبده الفياللي 

األنصاري.
أنجزها  الترجمة 
واملترجم  الباحث 
مصطفى  املغربي 

النحال.
أنه  املؤلف  يرى 

غالبا ما تستند املواقف التي يتم اتخاذها بشأن اللغات في املغرب 
العربي إلى قناعات عميقة، موجودة بصورة مسبقة وال تولي أهمية 
إلى  الدراسة  هذه  تسعى  لذلك  للغات،  الحديثة  للتصورات  كبيرة 
االختالف  تمام  مختلفة  للغات  مقاربات  إلى  تنتمي  عناصر  تقديم 
عن تلك التي كانت سائدة في املاضي بهدف املساهمة في تحويل 
فيها  نقاشات تؤخذ  إلى  التي غالبا كما تكون جدالية،  النقاشات، 
الوقائع واألسباب في االختيار من أجل تقييم الخيارات واملسارات 
املستقلبية.  يمكن بعدذلك أن نستشف كيف يمكن للغات في منطقتنا 
أن تكون عامال من عوامل تطوير القدرات، وتوسيع اآلفاق بدال من 

الدفع نحو االنقسام واالنحسار داخل مواجهات عقيمة. 

»الرواية الفل�سطينية من �سنة 
احلا�سر«  حتى   1948

كتابه  في 
الفلسطينية  »الرواية 
 1948 سنة  من 
الحاضر«،  حتى 
عن  حديثا  الصادر 
الدراسات  »مؤسسة 
بترجمة  الفلسطينية« 
حياتلي،   مصعب 
الباحث  يدرس 
بشير  لفلسطيني  ا
منة،  العالقة  أبو 
الجمالي  البعد  بني 
السياسي  والحدث 
في النماذج السردية .

شتات  من  تبعها  تأثير النكبة وما  إلى  منة  أبو  الكاتب  يعود 
الفلسطينيون  الروائيون  استجاب  وكيف  الفلسطيني،  األدب  على 
والقراءة  التاريخي  التحليل  بني  يجمع  نقد  خالل  من  لتداعياتها 
النصية لروايات عدد من الكّتاب، مثل جبرا إبراهيم جبرا، وغسان 
بعد  ما  أدب  من  كجزء  خليفة،  وسحر  حبيبي،  وإميل  كنفاني، 

االستعمار.
الضوء على   ،2016 باالنجليزية عام  الصادر  الكتاب،  ويسلط 
تجربتي جان جينيه والياس خوري وأعمالهما األدبية التي 
كّرست للحديث عن القضية الفلسطينية، وصوال إلى تحليل 

أدبي للرواية الفلسطينية.

�سبكة املقاهي الثقافية  تختتم 
احتفالياتها ال�سعرية 

العاملي  اليوم  باملغرب،  الثقافية  املقاهي  ككل سنة تخلد شبكة 
للشعر عبر محور »املقهى الشعري »، وهذه السنة تم  تنظيم النسخة 
السادسة بتنسيق مع عدة مقاه ثقافية حضوريا أوافتراضيا بكل 

 Le saphir palace et cool viewمن القنيطرة ) مقاهي
ľoptimiste بتمارة  Enjoy بالخميسات، وبمقهى  ، وبمقهى 
 la ola وبمقهى  بالرباط،    la casa di carta وبمقهى  الوفاق، 
ببئر مزوي ضواحي خريبكة، وبمقهى moccachino  باملحمدية 

وبتامسنا وسيدي قاسم وتطوان ومكناس .
أحمد  مثل  وموسيقيني  شعراء  استضافت   الفضاءات  هذه   
الساملي ومحمد النخال وفاتحة سعيد وعبداإلله الخطابي ومصطفى 
البتولي ومحمد لبيب  الوادي واملصطفى  الرحمان  الصوفي وعبد 
الصبار  ونادية  الثناوي  وعلي  نية  وإبراهيم  لفطيمي  ومصطفى 
اإلدريسي  ومحمد  أمبركو  وكلثوم  تبوعي  وبشرى  محلة  ورباب 
ومحمد  العمراني  ومهرانة  بصور  وفاطمة  حمدوني،  وبوعالم 
النفنيف والحسني نكور واملحجوب بلباش والحسن الكامح وبديعة 
الرابحي  وعبدالعزيز  طنان  وبوسيف  اليسفي  وحنان  التنوتي 
بندود  ونجيب  املصباحي  ونبيلة  أعراس  وحفيظة  طالب  ومليكة 
وفاطمة  مغور  ونورالدين  حبصاين  وأحمد  الحمام  سعيد  ومحمد 

امليموني وجمال الغيواني وعبد الغاني وآخرين ...
نظمت  التي  الشعرية  اللقاءات  هذه  نشط  أخرى  جهة  ومن   
بتنسيق مع جمعيات ثقافية  كل من نورالدين أقشاني وهشام دهالت 
ويوسف  بلحنكية  وحسن  بوودينة  ورضوان  بلشهب  وعبدالجبار 
عبروا  الذين  املشاركني  على  تقديرية  شواهد  وزعت  كما   . عبي 
األصوات  على  دائما  تنفتح  التي   للشبكة  عن سعادتهم وشكرهم 
دون  وتدعمها  ثقافية وجمعوية،  إطارات  تتجاهلها  التي  الشعرية 

مراعاة عدد إصداراتها وال حضورها الثقافي واإلعالمي.

الباحثة خديجة حسيني تقدم أطروحتها حول

 »ال�سرديات العربية وامتداداتها الثقافية: �سعيد يقطني مثاال«



الهاللي اأمام لجنة االن�ضباط 
بنه�ضة بركان

قررت إدارة نهضة بركان عرض الالعب بكر الهياللي على لجنة 
االنضباط التابعة للفريق، على خلفية التصرفات الالرياضية، التي 
الجزائري  إلى  السفر  وقبل  اتحاد طنجة  مباراة  بعد  منه  بدرت 
لمواجهة شبيبة القبايل في مسابقة كأس االتحاد اإلفريقي لكرة 
القدم، حسب ما جاء في بالغ عممته على صفحتها الرسمية بموقع 

الفايسبوك.
وطبعت مسار الالعب بكر الهاللي، بمختلف الفرق التي حمل 
ألوانها، وقاع مماثلة، دفعت في كثير من األحيان إلى فك االرتباط 

معه بسبب تصرفات غير المسؤولة.
يذكر أن نهضة بركان عاد بتعادل ثمين من تيزي وزو الجزائرية، 
أمام الشبيبة، حاظ به على حظوظه في انتزاع إحدى البطاقتين 

المؤديتين إلى ربع نهائي كأس الكاف.

اإعادة انتخاب الكعوا�ضي
رئي�ضا لع�ضبة ال�ضرق

أعيد انتخاب جمال الكعواشي رئيسا للعصبة الجهوية لكرة 
القدم بجهة الشرق، حسب ما جاء في بالغ عممته الجامعة على 

موقعها الرسمي، أول أمس االثنين. 
وانتخب الكعواشي خالل الجمع العام االنتخابي،  الذي أشرفت 
عليه جامعة كرة القدم بقاعة فضاء الرياضات  بمدينة وجدة، ليواصل 

قيادة هذه العصبة لفترة مقبلة تمتد ألربع سنوات.

الركراكي مدربا ل�ضباب
بنجرير خلفا الأوغني

ساعات قليلة بعد انفصاله عن مدربه حسن أوغني، بسبب ضعف 
النتائج، أعلن شباب بنجربر لكرة القدم، مساء أول أمس االثنين، 

عن تعاقده مع اإلطار الوطني حسن الركراكي.
وسيكون أول ظهور للمدرب الركراكي رفقة الفريق الرحماني 
خالل اللقاء المحلي، الذي سيجمعه يوم السبت المقبل بالكوكب 
المراكشي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر من الدوري االحترافي 

الثاني.
وكان شباب بنجرير قد أعلن عن فك ارتباطه بمدربه السابق 
حسن أوغني، مباشرة بعد الهزيمة أمام سطاد المغربي في الدورة 
17 من الدوري االحترافي الثاني، وهي الهزيمة التي جمدت رصيده 

عند سقف 20 نقطة، يحتل بها الرتبة 11 في سبورة الترتيب.

الـريـــا�ضي
االربعاء 14 ابريل 2021 املوافق 1 رمضان 1442 العدد 12.818 15
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إبراهيم العماري

حل مساء أول أمس االثنين المدرب التونسي لسعد الشابي 
جردة من أجل إنهاء تفاصيل ارتباطه مع فريق الرجاء البيضاوي، 
خلفا للمدرب جمال السالمي، الذي قرر تقديم استقالته بسبب 
الضغط التي فرض عليه مباشرة بعد الهزيمة في لقاء الديربي أمام 
الوداد البيضاوي، خالل الجولة العاشرة من الدوري االحترافي 

األول.
وقد وقع لسعد الشابي صباح أمس الثالثاء، عقدا يمتد إلى 
 17 نهاية الموسم، براتب شهري حددته مصادرنا في حوالي 
مليون سنتيم، فضال عن منح مالية تشجيعية أخرى في حال 
التتويج بلقب الدوري االحترافي أو كأس الكاف أو كأس العرش 
أو دوري أبطال العرب، التي ينتظر الفريق األخضر تحديد موعد 

لقاء النهائي الذي سيجمعه باالتحاد السعودي.
من  العديد  مع  مفاوضاتها  باشرت  قد  الرجاء  إدارة  وكانت 
البلجيكي هوغو بروس، الذي سبق له  المدربين، لعل أبرزهم 
أن درب منتخب الكاميرون، وأشرف على تدريب من مجموعة 
من الفرق اإلفريقية، قبل أن يتراجع في نهاية المطاف، بسبب 

عدم توافق حول الشروط المالية، لتحول إدارة الفريق األخضر 
بوصلتها صوب الشابي، الذي قدم استقالته مؤخرا من تدريب 
اتحاد المنستير التونسي، عقب خروجه من مسابقة كأس الكاف 

على يد الرجاء بالضربات الترجيحية.
وسبق للمدرب التونسي لسعد جردة، المزداد بتاريخ 23 غشت 
من سنة 1961، أن قاد اتحاد المنستير إلى التتويج بكأس تونس 
ألول مرة منذ 97 سنة، كما أنهى رفقته الدوري التونسي في 
المرتبة الثالثة، علما بأنه بدأ مسيرته الكروية االحترافية مع 
الترجي التونسي وتوج معه بلقب كأس تونس العبا في سنة 
1981، قبل أن يلعب للنادي اإلفريقي لمدة خمس سنوات، ثم 
»طاخ«،  بعدها احترف بالدوري النمساوي، حيث لعب لفريق 

الذي أنهى رفقته مشواره كالعب.  
 2006 سنة  التونسي  للمدرب  التدريبي  المسار  وانطلق 
»طاخ«  بالدرجات الدنيا بالدوري النمساوي، حيث قاد فريقه 
بأكاديميات  بعدها  ليلتحق  الثانية،  إلى  الرابعة  الدرجة  من 
المنتخب النمساوي، بدعوة من وليام تورشاين المدير التقني 

لالتحاد المحلي.
وعلى المستوى العربي، خاض الشابي الحاصل على شهادة 
»ويفا برو« تجربة بفريق الجيش القطري، حيث اشتغل مدربا 

ألول  الكأس  بلقب  معا  وتوجا  معلول،  نبيل  لمواطنه  مساعدا 
مرة في تاريخ الفريق القطري، فعاد بعدها إلى النمسا لتدريب 

فريق “ريد”.
وسيكون الشابي ثاني مدرب تونسي يشرف على فريق الرجاء، 
بعد مواطنه فوزي البنزرتي، الذي بلغ معه نهائي كأس العالم 
لألندية، لكنه لم يتمكن من الظفر بلقب البطولة بعدما انهزم في 

الدورة األخيرة أمام أولمبيك آسفي.
وسيحافظ الشابي على نفس الطاقم التقني الذي عمل إلى جانب 
جمال السالمي، حيث سيكون محمد البكاري مساعدا أول وهشام 
بوشروان مساعدا ثانيا، وأحمد العينين مدربا لحراس المرمى، 
اإلبقاء عليهم لضمان االستمرارية  المسير  المكتب  قرر  بعدما 
على مستوى الطاقم التقني، فيما أنيطت مهمة اإلعداد البدني 
للتونسي، عمر بن عبد الكريم بن ونيس، خلفا لجواد صبري 

المستقيل من منصبه.
واقترح لسعد جردة على إدارة الرجاء التعاقد مع المعد البدني 
بن ونيس، الذي سبق له أن عمل ضمن الطاقم التقني لفريق الوداد.
اول حصة  على  التونسي  المدرب  يشرف  أن  المنتظر  ومن 
تدريبية لفريق الرجاء، علما بأن حصة األمس جرت تحت إشراف 

الثنائي البكاري وبوشروان.

التون�ضي ل�ضعد 
ال�ضابي مدربا 

لفريق الرجاء 
براتب �ضهري 

يناهز 17 مليونا

سعيد العلوي 

عقدت الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة يوم 
األحد الماضي بقاعة المؤتمرات بمراكش، جمعها العام 
السنوي العادي، الذي افتتح بكلمة ترحيبية لرئيسة 

الجامعة بشرى حجيج.
اكتمل  الذي  القانوني،  النصاب  من  التحقق  وبعد 

78، وكذا ممثلي  64 ناديا من أصل  بحضور ممثلي 
تسع عصب من أصل عشرة، تمت تالوة التقرير األدبي، 
الذي استعرض المحطات التي قطعتها رياضة الكرة 
الطائرة في زمن الجائحة، علما بأن السنة الماضية 
تميزت بحالة جمود كبيرة بفعل التدابير االحترازية 
التي تم اعتمادها للحد من تفشي وباء كورونا، حيث 
لم تعد الحياة إلى هذه الرياضة إال مع بداية السنة 
الجارية، حيث استؤنفت البطولة الوطنية ومنافسات 

المنتخبات  إلى مشاركة بعض  إضافة  العرش،  كأس 
الوطنية في المنافسات األفريقية، والتي تميزت بإخفاق 
منتخبي أقل من 19 سنة و 21 سنة في التأهل إلى 
بطولة العالم خالل التصفيات القارية، قبل أن يحصل 
منتخب أول من 21 سنة على بطاقة المشاركة بتدخل 
المستوى  على  ترتيبه  إلى  بالنظر  اإلفريقي  االتحاد 
في  األخيرة  قبل  ما  المرتبة  احتل  بأنه  علما  القاري، 
فقط.  منتخبات  أربعة  كانت  التي  اإلفريقية،  البطولة 

وقد تمت المصادقة باإلجماع على التقرير األدبي دون 
مناقشته، كما تمت المصادقة كذلك على التقرير المالي، 
لينتهي الجمع العام بتقديم الناخب الوطني الجديد 
األمريكي الجنسية جان فان فاريك، والذي كان مساعدا 
لعدد من مدربي فرق جامعية أمريكية في فئة اإلناث، 
وهو خبير دولي معتمد من طرف االتحاد الدولي للعبة 
حسب الجامعة، لكن بعد اطالعنا على سيرته الذاتية، 

لم نجد له أي إنجاز يذكر.

جامعة الكرة الطائرة تقدم الناخب الوطني الجديد خالل جمعها العام

الفنيدق اأول محطة لبرنامج الجامعة 
ب�ضاأن كرة القدم القاعدية

جامعة 
االأخوين 
تحتفي 
باأبطال 

المالكمة 
ال�ضابقين

 مكتب تطوان 

اختتمت يوم الجمعة تاسع أبريل الجاري، 
بملعب حيدرة بمدينة الفنيدق، فعاليات دوري 
األحياء الذي نظمته مصالح عمالة المضيق 

الفنيدق.
وقد تميز هذا الدوري، الذي تواصل على 
مدى شهرين من التباري، بمشاركة أكثر من 
700 طفل يمثلون مختلف أحياء المدينة، 
موزعين على فئتي الصغار واليافعين، وذلك 
بهدف إعطاء شحنة قوية للرياضة بمدينة 
الرياضي  التنشيط  الفنيدق، واالنتقال من 
الصرف إلى الممارسة االحترافية وإنشاء 
األنشطة  وتسويق  الرياضية  المقاوالت 

الرياضية.
وعرف الحفل الختامي، حضور ابن مدينة 
الفنيدق الالعب السابق للمنتخب الوطني 
والرجاء البيضاوي أمين الرباطي، والفنان 
المغربي في مجال الراب »الحر« الذي ينحدر 
أب��رون،  المالك  وعبد  المدينة،  من  ب��دوره 
رئيس لجنة تطوير الكرة القاعدية بجامعة 

كرة القدم.
أبرون  المالك  عبد  أب��رز  له،  كلمة  وفي 
الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة 
الرياضة  أن  مؤكدا  الشباب،  صفوف  في 
أضحت  بل  ثالثا،  وقتا  أو  ترفيها  تعد  لم 
والتنمية  الثروة  إنتاج  في  أساسيا  عامال 

االقتصادية واالجتماعية.
ونوه الحاج أبرون بجدية وتفاعل مصالح 
عمالة المضيق – الفنيدق مع البرنامج الذي 
والذي  معها،  سابق  اجتماع  في  سطرته 
المضيق  عمالة  عامل  بحضور  تقديمه  تم 
الفنيدق، حيث تم تفعيله وتنزيله من أجل 

تطوير الكرة القاعدية، والبحث عن المواهب 
التي تزخر بها المدينة.

وفي النقطة المتعلقة بالرؤيا االستراتيجية 
إلى  ال��ه��واي��ة  م��ن  ال��ق��دم  ب��ك��رة  للنهوض 
الفنيدق،  المضيق  بعمالة  االح��ت��راف 
عمالة  اختار  إنه  أب��رون  المالك  عبد  قال 
المضيق – الفنيدق كأول محطة لالشتغال 
كرة  لجامعة  الجديد  البرنامج  في  الفعلي 
القدم، باعتبار هذه العمالة هي التي شهدت 
االنطالقة الرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية التي أعطى انطالقتها جاللة الملك 
محمد السادس. هذا البرنامج الذي يهدف إلى 
تطوير الكرة القاعدية بشراكة مع المبادرة 
الشباب  البشرية ووزارة  للتنمية  الوطنية 
والرياضة من أجل توسيع القاعدة الكروية 

في جميع المدن المغربية.
وأضاف أبرون أن عمالة المضيق تعرف 
ديناميكية كبيرة على مستوى جميع الميادين 

وضعت  الجامعة  وأن  القدم،  كرة  ومنها 
استراتيجيتها للعمل مع مختلف المتداخلين 
بمختلف الواليات والعماالت عبر االستعانة 
الوطنية من مدربين حاملين  األطر  بخبرة 
لرخصة )ب( وكذا الالعبين القدامى، من أجل 
توفير كل الظروف لفرق األحياء وتأطيرها 

لتعميم اللعبة وجعلها متاحة للجميع.
االجتماعي  العمل  لرئيس  تصريح  وفي 
بعمالة المضيق – الفنيدق محمد البرقوقي، 
أكد أن هذا الدوري مدخل أساسي لالنتقال 
من التنشيط والهواية إلى إنشاء مقاوالت 
األنشطة  تسويق  على  تعمل  ري��اض��ي��ة 

الرياضية.
وأشار البرقوقي إلى أن من بين أهداف 
هذه األنشطة الرياضية، كذلك إعادة الثقة في 
صفوف الشباب، وإبراز مواهبهم طاقتهم، 
وفتح المجال أمامهم لتفجيرها والبحث عن 

آفاق لها للتميز والتطوير.

عزيز بلبودالي

ناقشت جلسة احتضنتها إحدى قاعات 
جامعة األخوين بمدينة إفران، صباح األحد 
األخير، موضوع الرياضة باعتبارها خير 

وسيلة للتقارب والتعايش والتسامح.
الجلسة حضرها رياضيون وطلبة وأطر 
جامعة األخوين، حيث اتفق الجميع على أن 
المغرب ظل تاريخيا ال يميز بين مواطنيه 
مسلمين، يهود ومسيحيين.. وفي المجال 
الرياضي، حمل القميص الوطني في عدة 
أنواع رياضية مغاربة من ديانات مختلفة 
نموذج المالكمة، كما أكد محمد محجوبي 
كلمته،  في  المالكمة  نجوم  قدماء  رئيس 
حيث أكد أن المغرب يعتز بأبطال منحوه 
محاوالت  كل  ورفضوا  وميداليات  ألقابا 

تجنيسهم كالبطلين ماكس كوهن وٱتياس 
وغيرهما.

المالكمة شاركت  نجوم  قدماء  جمعية 
الملتقى  في تنظيم هذا  »ميمونة«  نادي 
بنشيخ  محمد  وجوهها  أب��رز  من  وك��ان 
الملقب ب�« تشيكو«، الذي يصفه متتبعو 
الفن النبيل بأسطورة المالكمة المغربية، 

إذ بصم على مسار كبير بدأه
سنة 1957 بإحراز الميدالية الذهبية في 
األلعاب العربية ببيروت بلبنان وعلي أيت 
أوعلي بطل العالم سنة 1965 في البطولة 
العسكرية بألمانيا، الحاج السباعي البطل 
السابق ورئيس جامعة المالكمة األسبق، 
وغيرهم من األبطال الذين حظيوا باحتفاء 
خاص من طرف طلبة وأطر جامعة األخوين. 
في هذا اإلطار،  قالت الدكتورة كالريس 
بالجامعة  أستاذة  اليهودية،  المغربية 

ومستشارة بنادي« ميمونة«  إن والدها 
وكان من أبرز األسماء في كرة القدم بمدينة 
وعاش حياته،  ونشأ  ولد  مراكش، حيث 
وكما يحكي لها دائما، لم يشعر في يوم من 
األيام بأن هناك تمييز ديني بين الرياضيين 
المسلمين أو اليهود. وأضافت أنها تفتخر 
المالكمة  نجوم  قدماء  جمعية  بحضور 
في  عاشوا  أبطال  تضم  التي  المغربية 
فترة الخمسينات والستينات في تعايش 
وتوافق مع إخوتهم من المالكمين اليهود.
وإلى جانب تنظيم ندوة حول التعايش 
مباراة  أجريت  األدي��ان،  بين  والتسامح 
استعراضية جمعت فريق نادي ميمونة، 
التابع لجامعة األخوين وفريق مايمونيد 
البيضاء وانتهت بحفل توزيع  الدار  من 
تذكارات وتكريم كل أعضاء جمعية قدماء 

نجوم المالكمة.

المدرب التونسي يوقع، إلى جانب الرئيس األندلسي، عقد تدريبه للرجاء

أبرون في صورة جماعية مع المتوجين خالل هذا الدوري




