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1 - تهدئة الذاكرة بتوتير الحاضر
معقدة،  بلحظة  الجزائرية،  الفرنسية  العالقات  تمر 
البعيدة-الذاكرة  الذاكرة  الراهنة،  السياسة  فيها  تتشابك 
التأسيسية، والذاكرة القريبة والقضية األمنية والرهانات 

السياسية في املنطقة املغاربية.
وقد وجدنا أنفسنا، كبالد جارة وصديقة، بالنسبة لهما، 
جزءا من هذه املعادلة، التي يتبادل التاريخ والحاضر فيها 

األدوار، ويعيدان تعريف الجيو-استراتيجية.
كيف حدث هذا؟

لننطلق من تعريفات الضرورة..
وتراجيدية،  دموية،  بلحظات  تمر  التي  الشعوب،  كل   
من  تجعل  الدين،  صراعات  أو  القمع  أو  الحروب  بسبب 
مع  رهانا  وأحيانا  ذاتها،   مع  للمصالحة  رهانا  الذاكرة 

املستقبل، ومن أجل املستقبل.
يسائلها  الدول  من  والكثير  التاريخ،  عبر  ذلك  حدث 

ماضيها، من هذه الزاوية.
وهنا يكون الرهان زمنيا، وجوديا، تطهيريا في واقعيته 

…بالرغم من طبيعته السياسية في املنطلق.
شعب  سياسات  على  املوضوع  تحيل  الذاكرات،  بعض 
واالستعمار  باالحتالل  الصلة  ذات  القضايا  في  كما  آخر، 

والحروب ..
ويحدث ذلك اآلن مع الجزائر وفرنسا. 

)مثلها  الدول  من  القليلة  القلة  من  الشقيقة،  والجارة 
من  تجعل  التي   ،) مثال  األرمن  مع  العثمانية  تركيا  كمثل 
جيو-استراتيجيا،  رهانا  ماضيا،  التراجيدية،  الذاكرة 
راهنا، وتجعله رهانا جغرافيا، وسياسيا، وديبلوماسيا ،  
ومكانا للتموقع في الجيو-سياسة ، ال  تموقعا في الزمان 

والرمزيات فقط.
 وإذا كنا نسلم بأنه ال أحد يستطيع أن يتردد في إدانة 
االستعمار الفرنسي على جرائمه البشعة في حق الشعب 
التجارب  في  أو  املباشرة  الحرب  في  سواء  الجزائري، 
لفائدة  وجوده  واستصغرت  الشعب  آملت  التي  النووية، 
التفوق الحربي النووي، وأحيانا العرقي، فإن ذلك ال يمكن 
«االستعمالية»  من  أكثر  االقتراب  ضرورة  من  يعفينا  أن 
التاريخ وفي  في  العالقة  القضية  لهذه  النفعية  السياسية 
والشعب  عموما  املنطقة  في  للشعوب  الجماعي  الالوعي 

الشقيق خصوصا.
إن اعتبار استعادة الذاكرة املؤملة فعال نضاليا، ورمزيا 
للحقيقة  إعالء  هو  السابق،  العدو  إزاء  للهوية  صانعا 
حولها، بما يرفع من املنسوب األخالقي للدولة التي تدافع 
التي  الدولة  لدى  ذاته  املنسوب  من  يرفع  قد  كما  عنها، 
بها،  لالعتراف  الشجاعة  امتالك  عند  الجريمة  اقترفت 

وهاتان الدولتان هما على التوالي الجزائر وفرنسا.
فهذه الذاكرة، هي من حيث املنطق، ذاكرة ميالد الدولة 

الجزائرية الحديثة.
وهي بهذا التوصيف جزء مرتبط بكل ما يتحرك ضمن 
الوضع  بفعل  تحتاجها،  وقد  للدولة..  الحديثة   املسارات 
العميقة  طبقاتها  بدأت  شرعية  لتقوية  كإسمنت  الراهن 
الذاكرة  هذه  سيد  الشعب،  أن  بل  والتآكل،  التفسخ  في 
االستعمار  هي  الدولة  يعتبر  بدأ  منازع،  بال  وحاضنها 

نفسه الذي تحرر منه  وعاد إليه ِبلباس وطني!
 وبذلك تصبح الحقيقة حول ماضي فرنسا في الجزائر، 
نوعا من ميزان القوى الداخلي، وقد يكون مشروعا، ومن 
حق  في  الشك  دائرة  تكبر  وهنا  الخارجي،  القوى  ميزان 
دولة الجزائر، التي تخضع شرعيتها المتحان الحاضر، من 
طرف صاحب الذاكرة الجماعية، في أن تدرج بالدا أخرى، 
هي املغرب في اعتماد العقدة التاريخية، كوسيلة ضغط في 

االختيارات الراهنية لدولة فرنسا، ضد دولة جارة؟
 بالنسبة لفرنسا، يبدو أن ماكرون، الذي تصادف أنه كان 
«بول  للشهير  باعتباره مساعدا  للتفلسف،  تلميذا وسيما 
وهي  الحقيقة،  مايمنع  شيء   هناك  أنه  يرى  ال  ريكور»، 
موضوع باكالوريا شخصية في الفلسفة ملا كان تلميذا، وال 
شيء يمنع الحقيقة من أن تعيد ترتيب الذاكرة بما ُيْخضع 

الدولة الفرنسية المتحان الضمير….
 ولهذا تم تكليف مؤرخ ذي ماض تروتسكيٍّ هو «بنجامان 
للنظر في هذه  الفرنسيني،  الجزائر  أبناء  سطورا»، وأحد 

الحمولة السلبية الثقيلة لذاكرة فرنسا في الجزائر.
لها،  سابق  ال  خطوة  من  بالرغم  التوقع،  عكس  وعلى 
وتقرير  ماكرون  إلى عمل  إيجابية  نظرة  الجزائر  تنظر  لم 

بنجامان ستورا.
واملالحظ أن االختيار الذي اختارته الجزائر هو ما سماه 
أحد املعلقني بتطبيق "استراتيجية التوتر لدفع الفرنسيني 

إلى األقصى وجعلهم يتنازلون" . 
أن  والحال  باالعتذار،  تبون  املجيد  عبد  دولة  فطالبت 
أساسا  الفرنسي  الرئيس  يعتمده  الذي  «سطورا»  تقرير 
أو  اعتذارات  تقديم  ال ينص على  الذاكرة،  لسياسته حول 

إعالن التوبة من ماضي بالده في الجزائر.
 ومن زاوية قراء ة مغربية، من حق املغاربة أن يروا أن 
التوتر اتخذ صبغة تتجاوز االعتذار أو التوبة، إلى تعزيز 
ملف املطالبة بالتوبة واالعتذار، بـ«مرفقات» جيو-سياسية 
قضايا  إزاء  املطلوب  الفرنسي  املوقف  قلبها  وفي  أخرى، 

املغرب الحيوية. 
ويكفي هذا التزامن الغريب بني محاولة تهدئة توترات 
املغرب،  مع  العالقة  ذات  الخالفية  النقط  بتأجيج  الذاكرة 
وهي ملفات تتمثل في افتتاح حزب «الجمهورية إلى األمام، 
الداخلة،  في  «الذي ينتمي إليه الرئيس ماكرون، ملكتب له 
دعم  حول  الفرنسي  الخارجية  وزير  تصريحات  ورفض 
الحكم الذاتي، مع ما صاحبها من تنويه بالتنسيق األمني 

املغربي الفرنسي الذي جنب بالده حمام دم...

حقوق الإن�سان بالجزائر في تقرير الخارجية الأمريكية 

n نوفل البعمري 
تصدر  األمريكية  الخارجية  أن  معلوم 
بالتتبع  يرصد  حقوقيا  تقريرا  سنويا 
في مختلف  اإلنسان  واملرافقة حالة حقوق 
كانت  إذ  الجزائر،  رأسها  على  العالم،  دول 
موضوع رصد لحالتها الحقوقية، وقد كنا 
قد نشرنا بتاريخ 6/4/2021  مقالة سابقة 
وضعية  حول  االشتراكي  االتحاد  بجريدة 
من  انطالقا  املغرب  في  اإلنسان  حقوق 
تقرير الخارجية األمريكي، الذي شمل أيضا 
الحالة الحقوقية في الجزائر، فكان البد أن 
نظرتها  خالله  من  ننقل  ثان  بمقال  نتبعه 
الجارة،  في  اإلنسان  حقوق  وضعية  حول 
حقوقيا  الدولتني  مقارنة  باب  من  ليس 
وسياسيا،ألنه ال مجال ملقارنة املغرب كبلد 
تجربته  في  مهمة  أشواطا  قطع  منفتح، 
الحقوقية التي تحظى باحترام دولي نظرا 
بنظام  تشريعية،  إنجازات  من  حققته  ملا 

قادر  غير  مغلق، شمولي  جزائري  سياسي 
سلس  انتقال  ضمان  على  وال  التغير  على 
ُيفضي للوصول لدولة جزائرية مدنية قادرة 
الداخلي واستقرار  على ضمان استقرارها 
هو  املقالة  هذه  من  فالهدف  لذلك  املنطقة، 
حضورها  لها  كبرى  دولة  نظر  وجهة  نقل 
في مختلف  وتأثيرها  املنطقة  في  اإلقليمي 
األمم  رأسها  على  الدولية  املؤسسات 
املتحدة، التي تأخذ تقارير الواليات املتحدة 
تناقش  وهي  االعتبار،  بعني  األمريكية 

وضعية كل بلد حقوقيا وسياسيا. 
حالة  حول  األمريكي  الخارجية  تقرير 
جل  رصد  الجزائر  في  اإلنسان  حقوق 
الجارة،  تعيشها  التي  السياسية  األعطاب 
وثيق  ارتباط  لها  التي  تلك  منها  خاصة 
التقرير  أبرز  إذ  اإلنسان،  حقوق  بوضعية 
جدلية الوضعية الحقوقية بالسياسة، حيث 
يمكن القول إن إشكالية حقوق اإلنسان في 
الجزائر هي انعكاس لألزمة السياسية التي 
فحالة  هناك،  السياسي  النظام  يعيشها 
والديموقراطي  السياسي  األفق  انسداد 
تجلى  أسود حقوقيا  إلى رصد سجل  أدت 
خطيرة  انتهاكات  من  التقرير  عدده  ما  في 
بني  الترابط  هذا  ممنهج،  بشكل  حقوقيا، 
حالة  وتفاعل  والحقوقي  السياسي  األفق 
املتبادل  التأثر  هذا  مع  اإلنسان  حقوق 
مالحظات  تقديم  إلى  التقرير  دفع  ما  هو 
الحقوقي  اإلنسداد  هذا  تعكس  مباشرة 
دورة  لتحقيق  النظام  هذا  قابلية  وعدم 
سياسية كاملة يستجيب من خاللها ملطالب 
الشعب الجزائري في تحقيق الديموقراطية 

والعدالة والحرية.
القضايا  تناول  فقد  للتقرير  بالعودة 
الهامة املرتبطة بحقوق اإلنسان في الجارة 

لسجناء  التعسفي  »االحتجاز  في  وعددها 
سياسيني؛ عدم استقالل القضاء ونزاهته ؛ 
التدخل غير القانوني في الحياة الخاصة؛ 
قيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة 
الجنائي،  التشهير  قوانني  ذلك  في  بما   ،
؛  املواقع  وحجب  الصحفيني،  واعتقال 
التدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي 
القسرية  اإلعادة  ؛  الجمعيات  وتكوين 
تهديًدا  فيه  يواجهون  قد  بلد  إلى  لالجئني 
لحياتهم أو حريتهم ؛ الفساد؛ عدم التحقيق 
واملحاسبة على العنف ضد املرأة ؛ االتجار 
باألشخاص؛ تجريم السلوك الجنسي املثلي 
بالتراضي ؛ قيود كبيرة على حرية العمال 

في تكوين الجمعيات ؛عمالة األطفال«. 
اإلشارة  يمكن  فإنه  سبق  مما  انطالقا 
والخروقات  االنتهاكات  نماذج  لبعض 
الحقوقية التي سجلها التقرير، والتي تجعل 
خانة  نفس  في  الجارة  في  اإلنسان  حقوق 
إيران، وبعض الدول اآلسيوية التي ًصنفت 
إلى جانب الجزائر كدول سجلها في مجال 
أسودا،  األساسية  اإلنسان  حقوق  احترام 
حيث أن هذه الدول تشترك في تحقيق أعلى 
النسب في ُسلم خرق حقوق اإلنسان وفقا 
للمعايير الدولية، وهي خروقات شملت جل 
الحقوق، الحق في الولوج لالنترنت، الحق 
في  الحق  السلمي،  والتجمع  التظاهر  في 
التعبير، محاكمات صورية….، ومن بني ما 

عدده التقرير نجد ما يلي:
1 - في مجال حرية التعبير 

الحظ التقرير وجود:

حرية  ممارسة  على  مشددة  “قيود 
“التقييد  مع  والصحافة”  التعبير 

وتكوين  السلمي  التجمع  لحريات  الكبير 
إلى  القسري لالجئني  الجمعيات، واإلبعاد 
بلد يشكل تهديدا على حياتهم أو حريتهم، 
واملساءلة  التحقيقات  وغياب  والفساد، 
واالتجار  النساء  ضد  العنف  قضايا  في 
بالبشر، والقيود املشددة على حرية العمال 
في التجمع، فضال عن أسوأ أشكال عمالة 
 ” أن  السياق  ذات  في  مضيفا  األطفال”، 
مواطنني  واحتجزت  اعتقلت  السلطات 

لتعبيرهم عن آراءهم«. 

2 - في مجال انتهاك الحق 
في الحياة:

في  األمريكية  الخارجية  تقرير  أورد 
خطيرة  النتهاك  حاالت  خاصة  فقرة 
مسمى«  تحت  الحياة  في  بالحق  وماسة 
ذلك  وغير  الحياة  من  التعسفي  الحرمان 
ذات  أو  املشروع  غير  القتل  أعمال  من 
الفقرة  عنوان  ومن  السياسية«،  الدوافع 
من  واضحة  فهي  التقرير  وضعها  التي 
حيث تأكيدها أن األمر يتعلق بالقتل، بقتل 
بخلفيات  العمومية  السلطات  تمارسه 
سياسية انتقامية، حيث يكون ثمن املواقف 
السياسية املعارضة للسلطة واملُعبر عنها 
عدة  التقرير  أورد  وقد  املناضلني،  أرواح 
حقها  انُتهك  جزائرية  لشخصيات  نماذج 
في الحياة، وهي معتقلة، من بني الحاالت 
الحرَّاكي  الشاب  وفاة  حالة  أوردها  التي 
 2019 أبريل  في  سنة   22 ذي  يطو  رمزي 
، حيث أن هناك اتهامات للشرطة باالعتداء 
عليه أثناء عودته إلى منزله بعد مشاركته 
في احتجاج مناهض للحكومة في الجزائر 

من  أسبوع  بعد  توفي  حيث  العاصمة، 
أورده  ما  حسب  السلطات  بالغ  الحادث، 
»غير  الوفاة   أسباب  أن  اعتبر  التقرير 
بفتح  السلطات  التزمت  وقد  محددة«!!!، 
تحقيق وهو التحقيق الذي لم تنشر نتائجه 
إلى اآلن بشكل علني ملعرفة املتسببني في 
الوفاة، حسب تقرير الخارجية األمريكية. 

فخار  الدين  بكامل  تتعلق  أخرى  حالة 
خضوعه  أثناء  ماي2019  في  توفي  الذي 
لتداببر »الحبس االحتياطي »بعد إضراب 
بعد  يوًما   60 قرابة  استمر  الطعام  عن 
على  السنة،  نفس  من  مارس  في  اعتقاله 
املنظمات  من  املستمرة  الطلبات  من  الرغم 
غير الحكومية وعائلة فخار إلجراء تحقيق، 

إال أنه لم ينجز بعد. 
أوردت  فقد  الحاالت  هذه  إلى  باإلضافة 
ووضع  تعسفية  العتقاالت  أخرى  حاالت 
مطول«  انفرادي  حبس  في«  أشخاص 
على حد وصف التقرير الذي تطرق لحالة 
االتحاد  حزب  زعيم  طابو،   كريم  الناشط 
ترفض  الذي  االجتماعي،  الديموقراطي 
في  حقه  من  تمكينه  الجزائرية  السلطات 
وضعه  تم  والذي  قانوني،  إيداع  وصل 
شتنبر  من  التقرير  حسب  تعسفي  بشكل 
إلى يوليوز 2019  في سجن انفرادي، وهو 
الناشط رشيد  على حالة  أيضا  ينطبق  ما 
والتغيير  الشباب  حركة  حزب  زعيم  نكاز 
واملرشح الرئاسي في االنتخابات السابقة. 
الحاالت  هذه  إلى  التقرير  أشار  وقد 
حقوق  واقع  على  دالة  حاالت  باعتبارها 
يتصل  ما  خاصة  الجزائر  في  اإلنسان 
والكرامة  الحياة  في  الحق  باحترام 

اإلنسانية. 
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عبد الحميد
 جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

ثالثية المغرب، 
فرن�سا، 

الجزائر..
الذاكرة، 

الجيوا�ستراتيجية 
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فتحي املسيكني: الثقافة التعيش أزمة الوباء بالطريقة نفسها مصطفى ملح: مازلنا عىل قيد الحياةمن رسائل غيثة الخياط إىل عبد الكبري الخطيبيحوارات ولقاءات مع بيري بورديو

في جوالته الحزبية 
باألقاليم الجنوبية يوجه 

رسائل سياسية عميقة 
لخصوم الوحدة الترابية

محمد الرزمة منسقا 
بالعيون، الدرهم منسقا 

ببوجدور، والعدلي 
منسقا بالسمارة

إدريس لشكر في 
الصحراء المغربية من 

وجدة إلى العيون: شعب 
واحد .. وطن واحد

لقاءات العيون 
والسمارة بحضور كمي 
ونوعي  لالطر الحزبية 

والمنتخبين والكفاءات

  �سقران اأمام :   هناك مغاربة انقطع 
قوتهم ب�سبب قرارات الحكومة،  

 وبالتالي   يجب    اإعادة النظر فيها   

�سخ�سيات مغربية وجزائرية توجه 
نداء الم�ستقبل من اأجل تبادل 
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عبد السالم المساوي
 

وللوطنية حضور موشوم في عقل ووجدان الكاتب 
األول لالتحاد االشتراكي األستاذ إدريس لشكر... من 
يطير  الشرق  من  العزيزة...  للعيون  زيارته  نفهم  هنا 

إلى الصحراء املغربية...
في  والتأسيس،  النشأة  في  االشتراكي  االتحاد 
السير واملسار... حزب وطني... رقم أساسي في ثورة 
بني  املتني  العضوي  التالحم  ثورة  والشعب،  امللك 
امللك والشعب... ثورة ثابتة من حيث املبدأ ومتغيرة 
التحوالت  التاريخية،  الشروط  بتغير  املهام  من حيث 

املجتمعية واألسئلة الكونية...
كما  اليوم،  االشتراكي  االتحاد  الجائحة،  زمن  وفي 
الحزبية  املصالح  يضع  الغد،  وغد  والغد  باألمس 
ويتفرغ  مغلقني،  قوسني  بني  االنتخابية  والهواجس 
عن  الدفاع  املصيرية:  واملعركة  الوجودية  للمهمة 
اإلنسان...  عن  الدفاع  املواطن...  عن  الدفاع  الوطن... 
تكلم  هكذا  والحياة...  الوجود  في  الحق  عن  الدفاع 
جاللة امللك... تناغم حزب وطني مع ملك وطني، رمز 
والحسن  الخامس  محمد  من  والوجود....  السيادة 
الثاني إلى محمد السادس؛ االتحاد االشتراكي منخرط 
وفاعل في ثورة امللك والشعب؛ إنه حزب وطني وليس 

كائنا انتخابيا...
إدريس  األستاذ  االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب 

لشكر وفي للمبدأ والتاريخ...
وطن  أوال....  الوطن  أوال....  الوطن  أوال...  الوطن 
والبقية  ومعافى...  سليم  ومسؤول...  واعي  بمواطن 
الحقيقيني  ومع  البالد،  ملك  مع  البلد  نبني  تفاصيل. 
الذين يؤمنون بالبلد... أن االنتماء األول واألخير هو 
للوطن الذي منحك كل شيء، ولم تمنحه أنت أي شيء.

هذا  نحن  لنا  الواحد...  املغربي  بالصوت  نقولها 
ولدتنا  التي  البالد  وهاته  والوحيد،  الواحد  الوطن 
والتي  مالمحنا،  من  ملمح  كل  وصنعت  وصنعتنا 
والتي  وأمهاتنا،  وآبائنا  أجدادنا  دماء  فيها  تجري 

تجري دماؤها في مسامنا وفي العروق.
نفخر بهذا األمر أيما افتخار، ونكتفي أننا ال ندين 
بالوالء إال للمغرب، وهذه لوحدها تكفينا، اليوم، وغدا 

في باقي األيام، إلى أن تنتهي كل األيام....
البد من االنطالق من كون األمر يتعلق بوطن. والوطن 
بقدر  سكني،  لتجمع  جغرافية  رقعة  مجرد  ليس  هنا 
واملرحلة  ولتاريخ.  ولحضارة  لهوية  انتماء  يعني  ما 
تاريخية سيكون لها ما بعدها، سواء بنجاح ينخرط 
زمنية  ملناسبة  اهلل،  قدر  ال  بتفويت،  أو  الجميع،  فيه 

سيحاسب فيها الجميع في املستقبل القادم.
هو املغرب الذي نريده والذي نرغب في أن يقوم على 
قيم واضحة للجميع انطالقا من مجتمع الديموقراطية 
القبلية  فيها  تنتفي  ديموقراطية  اإلنسان.  وحقوق 
والدموية واملحسوبية والبيروقراطية القاتلة، ويحتكم 
الناس إلى القانون. ديموقراطية تكون فيها القوانني 
وحقوق  العصر  ولتطورات  املجتمع  لتطور  مسايرة 
من  انطالقا  دوليا  عليها  متعارف  هي  كما  اإلنسان 

املرجعيات الدولية املوجودة في هذا الصدد.
ودولة  املؤسسات  دولة  نريده؛  الذي  املغرب 
قيم  من  انطالقا  لكن  التشاركية،  الديموقراطية 
ديموقراطية  وليس  معروفة،  هي  كما  الديموقراطية 

صناديق االقتراع الشعبوية )توظيف الدين واملال(.
باختالف  الناس  فيه  يعيش  نريد؛  الذي  املغرب 
وتسامح وبحقوق مضمونة، لكن أيضا بتنمية تحقق 

للمغرب مكانته الوطنية واإلقليمية والدولية.
إلى  سيعبر  البلد  هذا  نقولها:  القديم  قديم  منذ 
األمان في كل امليادين بالصادقني من محبيه وأبنائه 
البندقية  كتف  يغيرون  بمن  ال  واألصيلني،  األصليني 
املغرب  يكون  والذين  املرات،  آالف  الواحد  اليوم  في 
جميال حني يستفيدون ويصبح قبيحا حني ال ينالهم 

من الفتات شيء...
املغاربة  بها  يتغنى  أغنية  مغربية،  الصحراء 
لحن  يعزفون  الحياة...  لحن  يعزفون  واملغربيات... 
الخلود ويتغردون بكلمات ليست كالكلمات... شربناك 
بالنخب حتى الثمل... فارتوى عقلنا باالنتماء.. وارتوى 
كينونتنا...  يا  صحراؤنا  حبيبتنا  بالحب...  قلبنا 
أردناك  متقدمة..  نامية  أردناك  آمنة مطمئنة..  أردناك 
لكل  لكل مغربي وضمير  دواء  خالدة... جنون عشقك 
التفوق...  نحو  به  نطير  لنا جناحا  امنحي  مغربية.. 

نحو األزل...
كل  في  سنزرعك  هويتنا  يا  صحراؤنا  حبيبتنا 
الحكم... بذرة في القلب والوجدان... عمالقة ترفرفني 
على  ومتعالية  عالية  الخلود..  إلى  الشموخ...  إلى 
على  الخونة...  على  املرتزقة...  على  االنفصاليني... 
مكان  ال  للخيانة...  فيك  مكان  ال  الجزائر...  دمى 
فيك  مكان  ال  والداخل...  الخارج  النفصاليي  فيك 
»للنهش«... للنهج الالوطني؛... أعداء الوطن... أعداء 

الشعب املغربي... الصحراء مغربية...
حبيبتنا صحراؤنا يا وطننا... تبقني غالية وشمس 
الوطن...  نحب  املغرب...  نحب  نحبك...  أمل...  كل 

)منبت األحرار مشرق األنوار(...
ومن حسنات الكركرات أن شعب املغرب وجد مناسبة 
للتعبير عن حب وتقدير قواته املسلحة امللكية، وجيل 

كامل من املغاربة يكتشف الحاجة إلى جيشه.

جعلتهم  وطنية  لحظة  في  صفوفهم  املغاربة  وحد 
في  الفهم  سوء  ويتجاوزون  خالفاتهم  فوق  يرتقون 

تدبير كورونا واالنتخابات...
املغاربة  يجعله  الصحراء  نزاع  يثار  مرة  كل  في 
أولويتهم ولو كانت قضاياهم األخرى ضاغطة عليهم...

للقوات  األعلى  القائد  شكرا  امللك...  جاللة  شكرا 
للقوات  للشجعان...تحية  تحية  امللكية...  املسلحة 

الوطني...  املغربي  للشعب  امللكية...تحية  املسلحة 
ثورة امللك والشعب مستمرة ومتجددة وروح املسيرة 

الخضراء متواصلة... الصحراء مغربية...
أنصتت  التي  والصديقة  الشقيقة  الدول  لكل  شكرا 
التاريخ  بحكم  أنصفتنا  والحكمة...  العقل  لصوت 
بمغربية  حق  عن  اعترفت  لها...  شكرا  والجغرافيا... 
صحرائنا  بأرض  قنصلياتها  فتحت  صحرائنا... 

الحبيبة... تحية للدول العربية واإلفريقية التي وقفت 
سدا في وجه االنفصاليني والقراصنة... تحية للكبار... 

تحية للواليات املتحدة....
الوطن أوال وأوال وأوال...

عاش املغرب...
عاشت الصحراء املغربية....

عاش االتحاد االشتراكي.

اإدري�س ل�شكر  الكاتب الأول للحزب بالأقاليم اجلنوبية:
الزمن ال�شيا�شي الدويل مل يعد يت�شع للألعيب ال�شغرية

- لقاءات العيون وال�شمارة بح�شور كمي ونوعي  للأطر احلزبية واملنتخبني والكفاءات 
- حممد الرزمة من�شقا بالعيون، الدرهم من�شقا ببوجدور، والعديل من�شقا بال�شمارة

مراسلة خاصة

في اطار جوالته الحزبية التنظيمية وفي سياق التحضير لالستحقاقات االنتخابية املقبلة، حل الكاتب األول باألقاليم الجنوبية، 
الدرهم  ومرفوقا بحسن  الراضي،  بديعة  السياسي  املكتب  الحمراء، مصحوبا بعضو  الساقية  العيون  له  جهة  أول محطة  وكانت 
القيادي للحزب بالجهة  ورجل االعمال املنحدر من قبيلة ايت باعمران ،  والكاتب الجهوي للشبيبة االتحادية عبد اهلل بوفوس،  ووجد 

في مقدمة استقباله بمطار العيون، محمد الرزمة رجل االعمال املنتمي لقبيلة ايت لحسن.

وفي حفل عشاء احترمت  فيه  كل االحتياطات واالحترازات الصحية، استقبل الكاتب األول بحرارة من طرف مجموعة من أعيان 
مدينة العيون وأطرها ومنتخبيها، الذين عبروا عن مساندتهم  لحزب االتحاد االشتراكي،  مذكرين بأهمية عودة الحزب للمدينة لرفع  
كافة التحديات التي تواجهها املنطقة في ظل الزمن الوبائي واستمرار التحرشات ضد الوحدة الترابية،  وعزيمة البالد على تحقيق 

نموذج تنموي جديد في كافة ربوع اململكة.
وتخللت هذا اللقاء، كلمات  قيمة لكل من محمد الرزمة وعلي الرزمة وحسن الدرهم والكاتب اإلقليمي للعيون موسى عبيدة ،  وعبد 
اهلل بوفوس الكاتب الجهوي للشبيبة االتحادية والصحفية الداودية بإذاعة العيون وبعض أعيان املدينة، كما تناول الكلمة ممثلو 

قطاع نقابية باملدينة.
وفي كلمته أمام هذا الجمع، شكر الكاتب األول، الجميع على حسن الضيافة واالستقبال، وحرص على تبليغ رسائل لهذا الجمع 
حيث ركز في رسالته األولى، على دفاع الحزب عن العمل املؤسساتي، مبرزا في هذا الصدد أهمية املشاريع التي أطلقها جاللة امللك 
باألقاليم الجنوبية مؤكدا ان تعزيزها بالدينامية الجديدة في إطار املشروع التنموي الجديد سيكون له مسار يجعل من بالدنا محطة 
قوة في كافة األنظار الدولية التي بدأت بالفعل بأعمال ديبلوماسية دالة وفتح قنصليات باملنطقة تؤكد ان املغرب ذاهب الى مستقبل 

مختلف.
وفي هذا اإلطار وجه الكاتب األول رسائل الى خصوم الوحدة الترابية وفي مقدمتهم الجزائر، بان الزمن السياسي الدولي لم يعد 
يتسع لألالعيب الصغيرة التي مازالت تدور في فلك النظام الجزائري، وأشار الكاتب األول ان هذه االالعيب تتكاثر في كل ابريل من 

كل سنة.
الزيارة  الداخلي والخارجي متوقفا، عند  املستوى  االطار على  الحزب في هذا  لتحركات  الثالثة  الرسالة  األول  الكاتب  وخصص 
االخيرة التي قامت بها كارول سومي براون العضو البارز بالحزب الديمقراطي االمريكي  بدعوة من الحزب  وما عبرت عنه للشبيبة 

االتحادية باقليم الداخلة.
واسدل الكاتب األول الستار بالحديث على أهمية هذا املسار الذي يستدعي تعزيز املشهد الحزبي باالنفتاح على كافة األطر الحزبية 
والغيورين على الوطن في افق االستحقاقات املقبلة بناء على ايمان األحزاب بضرورة تقوية العمل املؤسساتي ومنه املؤسسة الحزبية.

وفي تدخلها، أكدت بديعة الراضي عضو املكتب السياسي على ضرورة انخراط النساء في هاته املحطة انسجاما مع كافة القوانني 
املؤطرة والتي ستجعل من املرأة فاعال قويا في بناء مشهد سياسي يؤسس ملستقبل املناصفة بني النساء والرجال.

وشهدت العيون حفل افتتاح مقر حزبي،  حضرته كافة التنظيمات الحزبية والشبيبة والنسائية أعلن فيه الكاتب األول، ان محمد 
الرزمة هو املنسق اإلقليمي للعيون وحسن الدرهم منسق إقليمي لبوجدور.

كما حل الكاتب االول  صباح يوم االثنني 12 أبريل الجاري،  بزيارة مدينة السمارة بمعية بديعة الراضي عضوة املكتب السياسي 
للحزب وأعضاء بارزين في املكتب الجهوي للحزب وذلك للتواصل مع مختلف قواعد الحزب االقليمية والجهوية لجهة العيون الساقية 

الحمراء وكذا ملعرفة انشغاالت وهموم املواطنني بالجهة وبإقليم السمارة خاصة.
حيث كان في استقبال الوفد   كل من املنسق االقليمي النتخابات املقبلة للحزب عدلي الحنفي والكاتب االقليمي للحزب بيد اهلل 

البار وعضوة الحزب كذلك فاطمة العدلي وأعضاء املكتب االقليمي.
و قد كان اللقاء التواصلي بني ساكنة اقليم السمارة و الكاتب االول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر  الدي 
نظم بمنزل املناضلة االتحادية فاطمة العدلي   لقاء  متميزا من حيث الحضور. واعرب من خالله شباب االقليم عن ضرورة التغيير 

نظرا ملا يعرفه اقليم السمارة من تهميش.
من    ادريس لشكر شكر عائلة العدلي و الحضور الكريم لحفاوة االستقبال الذي حظي به شخصيا و الوفد املرافق له مؤكدا :« 

العيب و العار إن تلج مدينة السمارة 
وتجد في استقبالك ساكنة مازالت تقطن دور القصدير»، في إشارة إلى السكن العشوائي بمخيم الربيب نموذجا و «هو أمر غير 

مقبول».
وأكد الكاتب األول «إن مواطني املنطقة، والساكنني على ترابها، هم جنودها وحراسها وان تكريمهم هو ضمن أولوياتنا في الدفاع 
عن تنمية املنطقة والنهوض بها كما الدفاع عن شبابها ونسائها والذي سيتأتى بتطبيق نموذج تنموي جديد براعي كفة التحديات 

والتراب املغربي».
 وخالل هذا اللقاء الذي حضرته الكتابة اإلقليمية باسمارة أعلن ان حنفي العدلي

 هو منسق باالقليم .

اإدري�س ل�شكر
 يف ال�شحراء املغربية 
من وجدة اإلى العيون: 

�شعب واحد...
 وطن واحد

الكاتب األول للحزب رفقة القيادات الحزبية بالجهة
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عبد السالم المساوي
 

وللوطنية حضور موشوم في عقل ووجدان الكاتب 
األول لالتحاد االشتراكي األستاذ إدريس لشكر... من 
يطير  الشرق  من  العزيزة...  للعيون  زيارته  نفهم  هنا 

إلى الصحراء املغربية...
في  والتأسيس،  النشأة  في  االشتراكي  االتحاد 
السير واملسار... حزب وطني... رقم أساسي في ثورة 
بني  املتني  العضوي  التالحم  ثورة  والشعب،  امللك 
امللك والشعب... ثورة ثابتة من حيث املبدأ ومتغيرة 
التحوالت  التاريخية،  الشروط  بتغير  املهام  من حيث 

املجتمعية واألسئلة الكونية...
كما  اليوم،  االشتراكي  االتحاد  الجائحة،  زمن  وفي 
الحزبية  املصالح  يضع  الغد،  وغد  والغد  باألمس 
ويتفرغ  مغلقني،  قوسني  بني  االنتخابية  والهواجس 
عن  الدفاع  املصيرية:  واملعركة  الوجودية  للمهمة 
اإلنسان...  عن  الدفاع  املواطن...  عن  الدفاع  الوطن... 
تكلم  هكذا  والحياة...  الوجود  في  الحق  عن  الدفاع 
جاللة امللك... تناغم حزب وطني مع ملك وطني، رمز 
والحسن  الخامس  محمد  من  والوجود....  السيادة 
الثاني إلى محمد السادس؛ االتحاد االشتراكي منخرط 
وفاعل في ثورة امللك والشعب؛ إنه حزب وطني وليس 

كائنا انتخابيا...
إدريس  األستاذ  االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب 

لشكر وفي للمبدأ والتاريخ...
وطن  أوال....  الوطن  أوال....  الوطن  أوال...  الوطن 
والبقية  ومعافى...  سليم  ومسؤول...  واعي  بمواطن 
الحقيقيني  ومع  البالد،  ملك  مع  البلد  نبني  تفاصيل. 
الذين يؤمنون بالبلد... أن االنتماء األول واألخير هو 
للوطن الذي منحك كل شيء، ولم تمنحه أنت أي شيء.

هذا  نحن  لنا  الواحد...  املغربي  بالصوت  نقولها 
ولدتنا  التي  البالد  وهاته  والوحيد،  الواحد  الوطن 
والتي  مالمحنا،  من  ملمح  كل  وصنعت  وصنعتنا 
والتي  وأمهاتنا،  وآبائنا  أجدادنا  دماء  فيها  تجري 

تجري دماؤها في مسامنا وفي العروق.
نفخر بهذا األمر أيما افتخار، ونكتفي أننا ال ندين 
بالوالء إال للمغرب، وهذه لوحدها تكفينا، اليوم، وغدا 

في باقي األيام، إلى أن تنتهي كل األيام....
البد من االنطالق من كون األمر يتعلق بوطن. والوطن 
بقدر  سكني،  لتجمع  جغرافية  رقعة  مجرد  ليس  هنا 
واملرحلة  ولتاريخ.  ولحضارة  لهوية  انتماء  يعني  ما 
تاريخية سيكون لها ما بعدها، سواء بنجاح ينخرط 
زمنية  ملناسبة  اهلل،  قدر  ال  بتفويت،  أو  الجميع،  فيه 

سيحاسب فيها الجميع في املستقبل القادم.
هو املغرب الذي نريده والذي نرغب في أن يقوم على 
قيم واضحة للجميع انطالقا من مجتمع الديموقراطية 
القبلية  فيها  تنتفي  ديموقراطية  اإلنسان.  وحقوق 
والدموية واملحسوبية والبيروقراطية القاتلة، ويحتكم 
الناس إلى القانون. ديموقراطية تكون فيها القوانني 
وحقوق  العصر  ولتطورات  املجتمع  لتطور  مسايرة 
من  انطالقا  دوليا  عليها  متعارف  هي  كما  اإلنسان 

املرجعيات الدولية املوجودة في هذا الصدد.
ودولة  املؤسسات  دولة  نريده؛  الذي  املغرب 
قيم  من  انطالقا  لكن  التشاركية،  الديموقراطية 
ديموقراطية  وليس  معروفة،  هي  كما  الديموقراطية 

صناديق االقتراع الشعبوية )توظيف الدين واملال(.
باختالف  الناس  فيه  يعيش  نريد؛  الذي  املغرب 
وتسامح وبحقوق مضمونة، لكن أيضا بتنمية تحقق 

للمغرب مكانته الوطنية واإلقليمية والدولية.
إلى  سيعبر  البلد  هذا  نقولها:  القديم  قديم  منذ 
األمان في كل امليادين بالصادقني من محبيه وأبنائه 
البندقية  كتف  يغيرون  بمن  ال  واألصيلني،  األصليني 
املغرب  يكون  والذين  املرات،  آالف  الواحد  اليوم  في 
جميال حني يستفيدون ويصبح قبيحا حني ال ينالهم 

من الفتات شيء...
املغاربة  بها  يتغنى  أغنية  مغربية،  الصحراء 
لحن  يعزفون  الحياة...  لحن  يعزفون  واملغربيات... 
الخلود ويتغردون بكلمات ليست كالكلمات... شربناك 
بالنخب حتى الثمل... فارتوى عقلنا باالنتماء.. وارتوى 
كينونتنا...  يا  صحراؤنا  حبيبتنا  بالحب...  قلبنا 
أردناك  متقدمة..  نامية  أردناك  آمنة مطمئنة..  أردناك 
لكل  لكل مغربي وضمير  دواء  خالدة... جنون عشقك 
التفوق...  نحو  به  نطير  لنا جناحا  امنحي  مغربية.. 

نحو األزل...
كل  في  سنزرعك  هويتنا  يا  صحراؤنا  حبيبتنا 
الحكم... بذرة في القلب والوجدان... عمالقة ترفرفني 
على  ومتعالية  عالية  الخلود..  إلى  الشموخ...  إلى 
على  الخونة...  على  املرتزقة...  على  االنفصاليني... 
مكان  ال  للخيانة...  فيك  مكان  ال  الجزائر...  دمى 
فيك  مكان  ال  والداخل...  الخارج  النفصاليي  فيك 
»للنهش«... للنهج الالوطني؛... أعداء الوطن... أعداء 

الشعب املغربي... الصحراء مغربية...
حبيبتنا صحراؤنا يا وطننا... تبقني غالية وشمس 
الوطن...  نحب  املغرب...  نحب  نحبك...  أمل...  كل 

)منبت األحرار مشرق األنوار(...
ومن حسنات الكركرات أن شعب املغرب وجد مناسبة 
للتعبير عن حب وتقدير قواته املسلحة امللكية، وجيل 

كامل من املغاربة يكتشف الحاجة إلى جيشه.

جعلتهم  وطنية  لحظة  في  صفوفهم  املغاربة  وحد 
في  الفهم  سوء  ويتجاوزون  خالفاتهم  فوق  يرتقون 

تدبير كورونا واالنتخابات...
املغاربة  يجعله  الصحراء  نزاع  يثار  مرة  كل  في 
أولويتهم ولو كانت قضاياهم األخرى ضاغطة عليهم...

للقوات  األعلى  القائد  شكرا  امللك...  جاللة  شكرا 
للقوات  للشجعان...تحية  تحية  امللكية...  املسلحة 

الوطني...  املغربي  للشعب  امللكية...تحية  املسلحة 
ثورة امللك والشعب مستمرة ومتجددة وروح املسيرة 

الخضراء متواصلة... الصحراء مغربية...
أنصتت  التي  والصديقة  الشقيقة  الدول  لكل  شكرا 
التاريخ  بحكم  أنصفتنا  والحكمة...  العقل  لصوت 
بمغربية  حق  عن  اعترفت  لها...  شكرا  والجغرافيا... 
صحرائنا  بأرض  قنصلياتها  فتحت  صحرائنا... 

الحبيبة... تحية للدول العربية واإلفريقية التي وقفت 
سدا في وجه االنفصاليني والقراصنة... تحية للكبار... 

تحية للواليات املتحدة....
الوطن أوال وأوال وأوال...

عاش املغرب...
عاشت الصحراء املغربية....

عاش االتحاد االشتراكي.

اإدري�س ل�شكر  الكاتب الأول للحزب بالأقاليم اجلنوبية:
الزمن ال�شيا�شي الدويل مل يعد يت�شع للألعيب ال�شغرية

- لقاءات العيون وال�شمارة بح�شور كمي ونوعي  للأطر احلزبية واملنتخبني والكفاءات 
- حممد الرزمة من�شقا بالعيون، الدرهم من�شقا ببوجدور، والعديل من�شقا بال�شمارة

مراسلة خاصة

في اطار جوالته الحزبية التنظيمية وفي سياق التحضير لالستحقاقات االنتخابية املقبلة، حل الكاتب األول باألقاليم الجنوبية، 
الدرهم  ومرفوقا بحسن  الراضي،  بديعة  السياسي  املكتب  الحمراء، مصحوبا بعضو  الساقية  العيون  له  جهة  أول محطة  وكانت 
القيادي للحزب بالجهة  ورجل االعمال املنحدر من قبيلة ايت باعمران ،  والكاتب الجهوي للشبيبة االتحادية عبد اهلل بوفوس،  ووجد 

في مقدمة استقباله بمطار العيون، محمد الرزمة رجل االعمال املنتمي لقبيلة ايت لحسن.

وفي حفل عشاء احترمت  فيه  كل االحتياطات واالحترازات الصحية، استقبل الكاتب األول بحرارة من طرف مجموعة من أعيان 
مدينة العيون وأطرها ومنتخبيها، الذين عبروا عن مساندتهم  لحزب االتحاد االشتراكي،  مذكرين بأهمية عودة الحزب للمدينة لرفع  
كافة التحديات التي تواجهها املنطقة في ظل الزمن الوبائي واستمرار التحرشات ضد الوحدة الترابية،  وعزيمة البالد على تحقيق 

نموذج تنموي جديد في كافة ربوع اململكة.
وتخللت هذا اللقاء، كلمات  قيمة لكل من محمد الرزمة وعلي الرزمة وحسن الدرهم والكاتب اإلقليمي للعيون موسى عبيدة ،  وعبد 
اهلل بوفوس الكاتب الجهوي للشبيبة االتحادية والصحفية الداودية بإذاعة العيون وبعض أعيان املدينة، كما تناول الكلمة ممثلو 

قطاع نقابية باملدينة.
وفي كلمته أمام هذا الجمع، شكر الكاتب األول، الجميع على حسن الضيافة واالستقبال، وحرص على تبليغ رسائل لهذا الجمع 
حيث ركز في رسالته األولى، على دفاع الحزب عن العمل املؤسساتي، مبرزا في هذا الصدد أهمية املشاريع التي أطلقها جاللة امللك 
باألقاليم الجنوبية مؤكدا ان تعزيزها بالدينامية الجديدة في إطار املشروع التنموي الجديد سيكون له مسار يجعل من بالدنا محطة 
قوة في كافة األنظار الدولية التي بدأت بالفعل بأعمال ديبلوماسية دالة وفتح قنصليات باملنطقة تؤكد ان املغرب ذاهب الى مستقبل 

مختلف.
وفي هذا اإلطار وجه الكاتب األول رسائل الى خصوم الوحدة الترابية وفي مقدمتهم الجزائر، بان الزمن السياسي الدولي لم يعد 
يتسع لألالعيب الصغيرة التي مازالت تدور في فلك النظام الجزائري، وأشار الكاتب األول ان هذه االالعيب تتكاثر في كل ابريل من 

كل سنة.
الزيارة  الداخلي والخارجي متوقفا، عند  املستوى  االطار على  الحزب في هذا  لتحركات  الثالثة  الرسالة  األول  الكاتب  وخصص 
االخيرة التي قامت بها كارول سومي براون العضو البارز بالحزب الديمقراطي االمريكي  بدعوة من الحزب  وما عبرت عنه للشبيبة 

االتحادية باقليم الداخلة.
واسدل الكاتب األول الستار بالحديث على أهمية هذا املسار الذي يستدعي تعزيز املشهد الحزبي باالنفتاح على كافة األطر الحزبية 
والغيورين على الوطن في افق االستحقاقات املقبلة بناء على ايمان األحزاب بضرورة تقوية العمل املؤسساتي ومنه املؤسسة الحزبية.

وفي تدخلها، أكدت بديعة الراضي عضو املكتب السياسي على ضرورة انخراط النساء في هاته املحطة انسجاما مع كافة القوانني 
املؤطرة والتي ستجعل من املرأة فاعال قويا في بناء مشهد سياسي يؤسس ملستقبل املناصفة بني النساء والرجال.

وشهدت العيون حفل افتتاح مقر حزبي،  حضرته كافة التنظيمات الحزبية والشبيبة والنسائية أعلن فيه الكاتب األول، ان محمد 
الرزمة هو املنسق اإلقليمي للعيون وحسن الدرهم منسق إقليمي لبوجدور.

كما حل الكاتب االول  صباح يوم االثنني 12 أبريل الجاري،  بزيارة مدينة السمارة بمعية بديعة الراضي عضوة املكتب السياسي 
للحزب وأعضاء بارزين في املكتب الجهوي للحزب وذلك للتواصل مع مختلف قواعد الحزب االقليمية والجهوية لجهة العيون الساقية 

الحمراء وكذا ملعرفة انشغاالت وهموم املواطنني بالجهة وبإقليم السمارة خاصة.
حيث كان في استقبال الوفد   كل من املنسق االقليمي النتخابات املقبلة للحزب عدلي الحنفي والكاتب االقليمي للحزب بيد اهلل 

البار وعضوة الحزب كذلك فاطمة العدلي وأعضاء املكتب االقليمي.
و قد كان اللقاء التواصلي بني ساكنة اقليم السمارة و الكاتب االول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر  الدي 
نظم بمنزل املناضلة االتحادية فاطمة العدلي   لقاء  متميزا من حيث الحضور. واعرب من خالله شباب االقليم عن ضرورة التغيير 

نظرا ملا يعرفه اقليم السمارة من تهميش.
من    ادريس لشكر شكر عائلة العدلي و الحضور الكريم لحفاوة االستقبال الذي حظي به شخصيا و الوفد املرافق له مؤكدا :« 

العيب و العار إن تلج مدينة السمارة 
وتجد في استقبالك ساكنة مازالت تقطن دور القصدير»، في إشارة إلى السكن العشوائي بمخيم الربيب نموذجا و «هو أمر غير 

مقبول».
وأكد الكاتب األول «إن مواطني املنطقة، والساكنني على ترابها، هم جنودها وحراسها وان تكريمهم هو ضمن أولوياتنا في الدفاع 
عن تنمية املنطقة والنهوض بها كما الدفاع عن شبابها ونسائها والذي سيتأتى بتطبيق نموذج تنموي جديد براعي كفة التحديات 

والتراب املغربي».
 وخالل هذا اللقاء الذي حضرته الكتابة اإلقليمية باسمارة أعلن ان حنفي العدلي

 هو منسق باالقليم .

اإدري�س ل�شكر
 يف ال�شحراء املغربية 
من وجدة اإلى العيون: 

�شعب واحد...
 وطن واحد

الكاتب األول للحزب رفقة القيادات الحزبية بالجهة



مصطفى اإلدريسي
وجهت 100 شخصية سياسية وحقوقية وإعالمية وفنية ومدنية 
بغاية وضع حد لمعاناة    « نداء المستقبل   « من المغرب والجزائر 
العائالت الجزائرية والمغربية، لكي تصل أرحامها، ووضع حد لخطاب 

الكراهية وفتح حوار بين نخب البلدين .
ووقعت شخصيات من عالم السياسة واإلعالم والحقوق والفن نداء 
المستقبل بين البلدين، المغرب والجزائر، وهو نداء إنساني هدفه فتح 
معبر للراجلين ليتسنى لألسر على جانبي الحدود صلة رحمها وتبادل 

الزيارات والتصدي لخطاب الكراهية، وجاء في نص النداء:
 » نحن المواطنون المغاربة والجزائريون، وأمام التحديات الراهنة 

ونظرا الستمرار حالة الجمود  التي تخيم على العالقات بين الجزائر 
والمغرب، وإيمانا منا بضرورة ترميم هذه العالقات وإرجاعها الى 
سكتها الصحيحة عبر إعادة بعثها من منطلق إنساني واجتماعي، ولكون 
وشائج االخوة والمحبة بين الشعبين قائمة ولم تزعزعها العواصف 
السياسية، نوجه نداءنا إلى أصحاب النوايا الصادقة المؤمنين بوحدة 
المصير المشترك قصد البدء في حلحلة العقد تدريجيا والنظر في البعد 
اإلنساني للعالقات األسرية خصوصا على جانبي الحدود، وتمكين تلك 
العائالت التي تضررت بشكل بالغ على المستوى النفسي من أحقية 
تبادل الزيارات بينها في إطار فتح معبر بري إنساني للراجلين فقط 
يمكنها من صلة أرحام بعضها البعض، والتخفيف عن معاناة أكثر من 

ربع قرن غادر فيها الكثير دون أن يروا بعضهم البعض.

ومن أجل التصدي لخطاب الكراهية، التي تمارسه باألساس وسائل 
اإلعالم الخاضعة لحسابات السياسين الضيقة، ونظرا للتطور المتسارع 
لهذه الممارسات السلبية خصوصا خالل األشهر األخيرة، نوجه نداءنا 
العاجل للكف عن الحمالت اإلعالمية التي تعدت كل الحدود والخطوط 
الحمراء، وأن يتحلى القائمون على الحقل اإلعالمي بروح المسؤولية، 
وأن يبتعدوا عن االستفزازات التي ال تكرس إال روح العداء والضغينة.
البلدين  نخب  بين  للحوار  قنوات  فتح  الضروري  من  أصبح  لقد 
للنقاش دون تعصب أو شوفينية واالنصات لبضعنا البعض وطرح 
المشاكل وتقديم الحلول التي من شأنها تقريب وجهات النظر ومن 
ثمة العمل لوضع أسس متينة ُتبنى عليها عالقات أخوة وحسن جوار 

بين المغرب والجزائر« .

البلدان العربية المصدرة  حقق المغرب الذي يتصدر قائمة 
للبرازيل، فائضا في ميزانها التجاري خالل السنة الماضية مع 
العمالق الجنوب أمريكي، الذي أصبح ثالث أكبر شريك تجاري 

له بعد فرنسا وإسبانيا.
 وقد بلغت قيمة صادرات المغرب إلى البرازيل أزيد من 88.251 
مليون دوالر خالل الربع األول من العام الجاري ما يمثل نموا 
نسبته 18.23 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، 
في  مصدر  من  لألنباء  العربي  المغرب  وكالة  علمت  ما  حسب 
إجمالي  أن  ذاته  المصدر  وأضاف  البرازيلية.  االقتصاد  وزارة 
الواردات بلغ 74.141 مليون دوالر لتسجل المملكة فائضا يقدر 
ب 13.110 مليون دوالر في ميزانها التجاري مع أكبر اقتصاد 

في أمريكا الالتينية.
ووصلت قيمة الصادرات المغربية، خالل الربع األول من العام 
الواردات  بلغت  49.204 مليون دوالر، في حين  إلى  الماضي، 
فائضا  التجاري  الميزان  سجل  وبذلك  دوالر،  مليون   29.132
 56.52 2021 بنسبة  عام  األول من  الربع  في  المغرب  لصالح 

بالمائة مقارنة باألشهر الثالثة األولى من 2020.
وبالمقارنة مع الربع السابق الممتد من أكتوبر إلى دجنبر 
بنسبة  المغربية  الصادرات  تراجعت  دوالر(،  مليون   334)40.
24.68 بالمائة، في حين بلغت واردات المغرب 51.207 ماليين 

دوالر.
وبلغ الفائض التجاري للمغرب، خالل الربع األخير من العام 

الماضي، 89.126 مليون دوالر أي أزيد من 2.13 بالمائة قياسا 
بالربع األول من عام 2021.

خالل  انتعاش  حدوث  على  مؤشرات  بعد  البرازيل،  وعادت 
الربعين األخيرين من عام 2020، إلى وضع الركود بسبب القيود 

المفروضة للتصدي للموجة الثانية من وباء كورونا.
البرازيلية، خالل  إلى السوق  المغربية  وارتفعت الصادرات 
اإلي��رادات و32  بالمائة من حيث   4.17 بواقع  الماضي،  العام 

بالمائة من حيث الحجم.
من جانبها، زادت صادرات البرازيل إلى المغرب، خالل السنة 
الماضية، بنسبة 43 بالمائة لتصل إلى 28.671 مليون دوالر 
مدفوعة أساسا بالزيادة الكبيرة في صادرات اللحوم البيضاء.

*دعم جهود المغرب الرامية إلى حل نزاع الصحراء على أساس حل 
سياسي قائم على مخطط الحكم الذاتي

*الوقوف في وجه بعض االستخدامات التعسفية للقانون الدولي ولمبدأ 
تقرير المصير، والرامية إلى زعزعة استقرار وتجزئة دول ذات سيادة

*حث الجزائر على المساهمة بشكل فعال في جهود األمم المتحدة  وتحمل 
مسؤوليتها كطرف حقيقي في النزاع

أصدر خبراء رفيعو المستوى ، أول أمس الثالثاء، في إطار ندوة عن 
»Republic-Underground«، عددا من  بعد نظمها المركز األمريكي 
التوصيات، بناء على االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء، وآفاق التعاون 

بين المغرب والواليات المتحدة األمريكية.
وقد شارك في هذا اللقاء على الخصوص مايكل فالناغان، عضو مجلس 
الشيوخ األمريكي السابق، وإريك جنسن، رئيس سابق لبعثة المينورسو 
والممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للصحراء )1998-1993(، 
وريتشارد ويتز، مدير مركز التحليل السياسي-العسكري في معهد هدسون، 
وإليزابيث مايرز، أستاذة جامعية ورئيسة تحرير سابقة لمجلية )انسيد 
 Teach« ارابيا« ، ونانسي هوف، رئيسة المنظمة غير الحكومية األمريكية
جهة  رئيس  نائبة  بهية،  غال  the Children International«، وكذا 

الداخلة وادي الذهب، ومحمد أبا نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.
في ما يلي التوصيات الرئيسية المنبثقة عن هذه الندوة:

- اإلدارة األمريكية الحالية مدعوة إلى دعم جهود المغرب الرامية إلى 
حل نزاع الصحراء على أساس حل سياسي قائم على مخطط الحكم الذاتي، 

باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع اإلقليمي.
- فتح القنصلية األمريكية بالداخلة من شأنه تسهيل االتصاالت بين 

الفاعلين االقتصاديين المحليين ونظرائهم األمريكيين.
- تعزيز االستثمارات و المساعدة األمريكية لتنمية المنطقة، وفقا التفاقية 

التبادل الحر بين الواليات المتحدة والمغرب.
المتحدة  األمم  حث الجزائر على المساهمة بشكل فعال في جهود   -
الصحراء  اإلقليمي حول  للنزاع  إلى حل سياسي  التوصل  إلى  الهادفة 
المغربية وتحمل مسؤوليتها كطرف حقيقي في النزاع. فمثل هذه المقاربة 
هي وحدها الكفيلة بوضع حد لمعاناة سكان مخيمات تيندوف، والحد 
اإلقليميين في  االندماج والتعاون  التهديدات األمنية وإتاحة فرصة  من 

المنطقة المغاربية.
أن الواليات المتحدة ينبغي أن تقف في وجه بعض االستخدامات   -
زعزعة  إلى  والرامية  المصير،  تقرير  ولمبدأ  الدولي  للقانون  التعسفية 

استقرار وتجزئة دول ذات سيادة. فوفقا للقانون الدولي، فإن مبدأ تقرير 
الجغرافية  الناحيتين  من  تعد  التي  الصحراء،  على  ينطبق  ال  المصير 
والتاريخية، جزءا ال يتجزأ من المملكة المغربية من خالل نفس الخصائص 

العرقية والدينية والثقافية.
- معالجة الكارثة اإلنسانية في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، 

وتسهيل عودة السكان المحتجزين في هذه المخيمات إلى الوطن األم.
- التأكيد على مسؤولية البوليساريو عن أعمالها االستفزازية والمزعزعة 

لالستقرار، ودور ومسؤوليات الجزائر كبلد مضيف للبوليساريو.
- تعزيز التعاون الثالثي بين المغرب والواليات المتحدة وإفريقيا كأداة 

فعالة لمواجهة المنافسة مع القوى العظمى في القارة.
- اإلدارة األمريكية مدعوة إلى العمل مع المغرب باعتباره صوتا معتدال 
وتقدميا في شمال وغرب إفريقيا من أجل مواجهة األزمات اإلقليمية الملحة، 

وخاصة في ليبيا ومنطقة الساحل.
- مضاعفة المساعدات واالستثمارات األمريكية بمنطقة الصحراء من 

أجل دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية للسكان المحليين.
- العمل بشكل نشيط من أجل دعم جهود المغرب لمواجهة التهديدات 

التي تحدق بأمنه الوطني واستقراره، وكذا بأمن واستقرار المنطقة.

في الواجهة04
Al Ittihad Al Ichtiraki
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تو�سيات خبراء اأمريكيين �سمنهم رئي�س بعثة المينور�سو والممثل 
الخا�س للأمين العام للأمم المتحدة اريك جن�سون

اأم�س الأربعاء، بدء محاكمة 
ممثل هزلي فرن�سي بالمغرب 

 بدأالقضاء، أمس األربعاء، محاكمة ممثل كوميدي فرنسي موقوف منذ 
أسبوع في المغرب لنشره تسجيل فيديو اعتبر مهينا على شبكات التواصل 

االجتماعي، كما أعلن محاميه مراد العجوطي لوكالة فرانس برس.
إبراهيم بوهليل ومؤثر فرنسي أيضا معروف باسم "زبار بوكينغ" مالحقان 
بتهمة "نشر صور قاصرين بدون موافقة الوالدين" بث تسجيل فيديو لشخص 
والتشهير"، وهما جنحتان يعاقب على كل منهما بالسجن  بدون موافقته" 

خمس سنوات، وفق قانون العقوبات المغربي.
والممثل الفرنسي  وفي تسجيل الفيديو، يظهر بوهليل و"زبار بوكينغ" 
الهادي بوشنافة وهم يصورون ثالثة قاصرين يطلقون شتائم ما أثار استياء 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وفي مواجهة الجدل اعتذر الرجال الثالثة موضحين أنه كان مجرد فيديو 

ساخر.
الفيديو صدمت  في  الواردة  "المالحظات  إن  العجوطي  المحامي  وقال 

الجميع وال يمكن وصفها بأنها محاكاة ساخرة".
وغادر بوشنافة األراضي المغربية قبل فتح التحقيق.

اإحالة حاملين لجن�سية اأوروبية على 
النيابة العامة بمراك�س ب�سبهة التجار 

الدولي في المخدرات 
مكتب مراكش: عبد الصمد الكباص

أحالت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الوالئية 
للشرطة القضائية بوالية أمن مراكش، يوم االثنين 12 أبريل الجاري، على 
وكيل الملك لدى المحكمة االبتدائية بالمدينة الحمراء، شخصين يحمالن 
في  تورطهما  في  االشتباه  أجل  من  مغاربية  أصول  من  أوروبية  جنسية 

االتجار الدولي للمخدرات. 
وأوضح مصدر أمني أن إيقاف المعنيين باألمر جاء على خلفية األبحاث 
والتحريات المنجزة من قبل عناصر الفرقة المذكورة في شأن شحنة مشبوهة 
موجهة نحو أوروبا مكنت من تحديد هوية المشتبه بهما وحجز السيارة 
المستعملة في نقل المخدرات. مضيفا أن العملية أسفرت أيضا عن  حجز 
داخل  بعناية  الشيرا معبأة  كيلوغرامات ونصف من مخدر  حوالي خمس 

كبسوالت مدسوسة  في الشحنة موضوع البحث. 
وحسب المعلومات التي وفرها المصدر فقد اعترف المشتبه بهما بالمنسوب 
تم  القضائية، حيث  الضابطة  أجرته  الذي  التمهيدي  البحث  أثناء  إليهما 
االحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية وتقديمها أمام العدالة في ما 

يبقى البحث متواصالاً في حق شريك ثالث لهما ال يزال في حالة فرار. 

دفاعا عن مطالب منتسبيها 

فيدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية 
تدعو اإلى اإ�سراب وطني الجمعة المقبل 

جالل كندالي 

دعت فيدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية إلى خوض إضراب 
وطني، يوم الجمعة 16 أبريل 2021، وذلك بإغالق المحالت التجارية لمدة 

24 ساعة، احتجاجا على طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة.
هذه الخطوة النضالية التي دعت إليها الفيدرالية، تأتي دفاعا عن مطالب 

هذه الفئة .
 وطالبت الفيدرالية في بالغ لها المسؤولين بالعمل على مراجعة وتجويد 
طريقة احتساب المساهمة المهنية في شقها الضريبي، لتصبح في متناول 
المنتسبين للقطاع، بالمقابل عبرت الفيدرالية عن تنديدها بسياسة االستخفاف، 
كما وصف ذلك البالغ، تجاه المطالب المشروعة التي تقدمت بها للجهة الوصية 
على القطاع، كما استنكرت اإلقصاء الممنهج وعدم إشراك الفدرالية ومجموعة 
من القوى الحية في صنع القرار المتعلق بنظام المساهمة المهنية الموحدة .
وشدد ذات البالغ، على أن الفيدرالية تحمل الجهات المسؤولة ما ستؤول 
إليه األوضاع في حالة عدم االستجابة لمطالب التجار والمهنيين والحرفيين.

العمالق الالتيني بعد فرنسا وإسبانيا

البرازيل ثالث اأكبر �سريك تجاري للمغرب

باسم اهلل الرحمن الرحيم : 
» ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 

عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .

في وفاة والد الزميلة رجاء غراب 
 

 بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، تلقينا نبأ وفاة والد الزميلةرجاء غراب، 
مراسلة عربي بوسط من المغرب.

وبهذه المناسبة األليمة، تتقدم النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأحر 
التعازي وأصدق عبارات المواساة للزميلةرجاء غراب، ولكافة أفراد أسرتها، 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح 
جنانه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.» إنا هلل وإنا إليه راجعون »

الفريق ال�ستراكي بمجل�س النواب يدعو لأخذ الفئات المت�سررة من الإجراءات الحترازية خلل �سهر رم�سان، بعين العتبار
مكتب الرباط

 
قال رئيس الفريق االشتراكي بمجلس النواب، شقران 
أمام، إن الحكومة ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار الفئات 
المتضررة من الجائحة قبل اتخاذ القرارات واإلجراءات 

المشددة.
وأكد شقران أمام في تعقيبه باسم الفريق االشتراكي 
خالل الجلسة العامة بمجلس النواب على عرض رئيس 
المتعلقة  واإلحصائيات  البيانات  حول  الحكومة، 
بالقدر  أنه  المواكبة،  واإلج��راءات  الوبائية  بالحالة 
الذي نتحدث فيه عن الفيروس المتحور، بالقدر الذي 
ينبغي على الحكومة أن تراجع قراراتها واإلجراءات 
المتخذة لما لها من تداعيات كبيرة على فئات مجتمعية 

من المواطنين.
أنه  أبريل،   12 االثنين  يوم  أم��ام،  شقران  وشدد 
بالرغم من صعوبة الجائحة فال يمكن لإلنسان سوى 
هذه  تكلفة  أن  واألمل، مسجال  بالتفاؤل  يتشبث  أن 
الجائحة والقرارات الحكومية المتخذة في هذا السياق، 

تتحملها شرائح معينة من المواطنين، وهي تكلفة اجتماعية 
وإقتصادية قاسية.

قوتهم  انقطع  أناسا  هناك  أن  االتحادي،  النائب  وأوض��ح 

اليومي ارتباطا بقرارات وإجراءات الحكومة، وبالتالي 
يجب تقييمها وإعادة النظر في التدابير المتخذة، لما لها 
على  كبرى  واقتصادية  اجتماعية  وتداعيات  تبعات  من 

العديد من الفئات.
وأشار المتحدث، إلى أن هناك العديد من المقترحات 
التي تقدم بها الفريق االشتراكي، ولم تتفاعل معها الحكومة 
وقوبلت بالرفض المطلق، ولم تأخذ بعين االعتبار الظرفية 

الراهنة المرتبطة بالجائحة.
وجدد شقران أمام التأكيد، على أن هناك فئات كثيرة لم 
تستفد من الدعم االجتماعي، وال تزال تعاني لحد الساعة، 
وبالتالي يجب إعمال العدالة االجتماعية والمجالية ارتباطا 

بإتخاذ هذه القرارات والتدابير.
وأضاف أمام، » لي عندو بزاف خاصو يعاون ونزيدو 
نضامنو، وهناك شركات ومقاوالت حققت أرباحا خالل 

الجائحة ورقم معامالتها ارتفع بشكل كبير.«
وخلص رئيس الفريق االشتراكي بمجلس النواب، إلى 
أنه يجب على الحكومة أن تصدر توجيهاتها للسلطات 
المختصة بإعمال نوع من الليونة في التعاطي مع بعض 
الفئات خاصة الطلبة خالل شهر رمضان للتخفيف من آثار كورونا.

مغاربة وجزائريون يوقعون نداء الم�ستقبل من اأجل فتح معبر بري اإن�ساني 
للعائلت لتبادل الزيارات وو�سع حد لخطاب الكراهية وفتح قنوات للحوار 

حقوق الإن�سان بالجزائر في تقرير الخارجية الأمريكية 
نوفل البعمري 

تابع ص 1
-3 انتهاك الحق في التعبير:

تقرير الخارجية األمريكية كان جد مفصل ودقيق، وهو يتطرق 
لحاالت انتهاك حرية التعبير، سواء  تجاه صحفيين أو تجاه مدونين، 
، على رأسهم خالد درناني  موردا عدة نماذج العتقاالت صحفيين 
وغيره من الصحفيين والمدونين، وقد كان الفتا إشارة التقرير إلى 
اإلجراءات التعسفية التي قامت بها الحكومة الجزائرية، حيث قامت 
بقطع االنترنت في عدة مناسبات خاصة عند التعبئة لمسيرات الحراك 
الجزائري الممتد لآلن، كما أشار التقرير بوضوح إلى قيام العناصر 
االجتماعي  التواصل  وسائل  بإخضاع  الجزائرية  االستخباراتية 
لمراقبتها األمنية المشددة مشيرا إلى » أن بعض المنشورات على 
مواقع التواصل االجتماعي قد تؤدي إلى اعتقاالت واستجوابات، وقد 
فهم المراقبون بأن أجهزة المخابرات تراقب عن كثب أنشطة النشطاء 
السياسيين والحقوقيين على مواقع التواصل االجتماعي«. مؤكدا على 
وجود »قيود مشددة على ممارسة حرية التعبير والصحافة«، مضيفا 
» كان هناك بعض االنقطاع في االتصال قبل المظاهرات المناهضة 
للحكومة المخطط لها خالل العام ، وتحديدااً قطع اإلنترنت، ومنع 
الوصول إلى بعض المواقع اإلخبارية على اإلنترنت ومنصات التواصل 
االجتماعي، وتقييد المحتوى أوالرقابة عليه. في مارس ، استمرت 
معاناة أجزاء من البالد من انقطاع اإلنترنت أثناء احتجاجات الحراك«. 

-4 تعاطي النظام الجزائري مع اآلليات الدولية 
الحقوقية

التقرير رصد تعاطيا سلبيا للنظام الجزائري مع مختلف اآلليات 
الدولية الحقوقية سواء منها المدنية المرتبطة بالمنظمات الحقوقية 
الدولية، حيث أكد أن منظمة العفو الدولية« لم تحصل على تصريح 
رسمي للعمل من وزارة الداخلية«، وبخصوص تعاطيها مع اآلليات 
األممية فقد أشار التقرير إلى استمرارها »في رفض طلبات الزيارة 
اإلعدام  بحاالت  المعنيين  المتحدة  لألمم  الخاصين  المقررين  من 
خارج نطاق القضاء )معلقة منذ 1998( ومكافحة اإلرهاب وحقوق 
اإلنسان )معلقة منذ 2006(، مجموعة األمم المتحدة العاملة المعنية 
باالحتجاز التعسفي )معلقة منذ ذلك الحين(. 2009( ، وفريق خبراء 
مالي التابع لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة والمعني بالعقوبات 
)منذ 2016( »، مؤكدا في مفارقة ُتظهر تناقض النظام الجزائري 
أنه« وجهت الحكومة دعوة إلى فريق األمم المتحدة العامل المعني 
بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 2014 ومرة   أخرى 
في مناورة حقوقية-سياسية  في عام 2015 ، لكن لم تحدث زيارة« 
لربح الوقت في تعاطي النظام الجزائري مع اآلليات الدولية األممية 

المعنية بحماية حقوق اإلنسان. 
ما تم تقديمه أعاله مجرد نماذج لحاالت انتهاكات قوية وممنهجة 
لحقوق اإلنسان في الداخل الجزائري، وهي انتهاكات تضع النظام 
الدولية  االتفاقيات  مع  مباشر  وتعارض  مواجهة  في  الجزائري 

مؤسساتيا  ُمغلقا سياسيا،  منغلقا،  نظاما  منه  وتجعل  الحقوقية، 
برؤية حقوقية. 
مالحظة:

 ما ُيالحظ على التقرير، وهو يرصد وضعية حقوق اإلنسان في 
مخيمات تندوف، أن هناك قصورا على هذا المستوى، إذ لم يذكر حاالت 
االنتهاكات اليومية التي تحدث في المخيمات وال مسؤولية الجزائر 
عنها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، اعتبارا لكون النظام 
الجزائري هو المسؤول عن الوضعية الحقوقية داخلها ألنها تحدث 
بأرضه وتحت غطائه، وقد كانت إشارة التقرير لوضعية المخيمات 
ضمن فقرة عامة تتحدث عن وضعية الالجئين بشكل عام في الجزائر 
واضعا إياهم في نفس خانة باقي الالجئين، خاصة منهم السوريين، 
القانون  حيث  من  تختلف  المخيمات  ساكنة  أن وضعية  العلم  مع 
الدولي وطبيعة تواجدها في األراضي الجزائرية لمدة تزيد عن 45 
سنة عن باقي الالجئين، الذين توافدوا حديثا على الجزائر ويعتبرون 
أنفسهم في وضعية عبور للضفة األخرى على عكس ساكنة المخيمات 
التي ُتعتبر غالبيتها محتجزة  وحركتها مقيدة، وهنا البد للمنظمات 
الحقوقية المستقلة عن البوليساريو والفاعلة في األقاليم الصحراوية 
الجنوبية أن تكثف من تقاريرها الموضوعاتية، والتي سبق أن تم 
اعتمادها من طرف مجلس حقوق اإلنسان، وأن تعمل من جهة أخرى 
على تكثيف الترافع لدى الخارجية األمريكية وإطالعها على طبيعة 
الوضع الحقوقي في المخيمات ومسؤولية الدولة الجزائرية عن كل 

االنتهاكات الحقوقية التي تحدث/حدثت بالمخيمات. 



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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االشتراكي

فسحة رمضان 2021

في  املتحدة  األمم  في عضوية  اسبانيا  قبول  بعد 
العام 1955، وجه األمني العام لألمم املتحدة رسالة 
إلى  االنتباه  فيها  يثير  الجدد،  األعضاء  الدول  إلى 
الفصل  بمقتضى  عاتقها  على  تقع  التي  االلتزامات 
الحادي عشر من ميثاق األمم املتحدة، ويطلب منها أن 
تفيده عما إذا كانت مسؤولة عن إدارة أي من األقاليم 
أجابت  اسبانيا  أن  غير   .73 املادة  في  إليها  املشار 
»السيادة«  تحت  الواقعة  األقاليم  أن  العام  األمني 

االسبانية في إفريقيا تعتبر مقاطعات اسبانية.
لدى  إسبانيا  ممثل  أخبر   1960 نوفمبر   11 في 
األمم املتحدة أن حكومته قررت أن تحيل إلى األمني 
العام معلومات بشأن األقاليم املشار إليها في الفصل 
11 من امليثاق. وفي القرار 1542) د15-( املؤرخ في 
15 دجنبر 1960 أحالت الجمعية إلى بيان الحكومة 
اإلسبانية. في أبريل 1961، أدلى ممثل اسبانيا ببيان 
في لجنة املعلومات الواردة عن اإلقليم غير املتمتعة 
بالحكم الذاتي، قدم فيه معلومات مفصلة عن الحالة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية في 
الصحراء االسبانية.  وفي أبريل 1962، أحال ممثل 

اسبانيا إلى اللجنة  معلومات تكميلية.
في  تناقش  االسبانية«  »الصحراء  قضية  بقيت 
الجمعية  وفي   ،1963 شتنبر  من  الخاصة  اللجنة 
 .1963 دجنبر  منذ  الخصوص،  وجه  على  العامة، 
 A/5446 التقرير  من  عشر  الثالث  الفصل  في 
املقاطعات  ضمن  وإفني  الصحراء  اسبانيا  وضعت 
االسبانية. وقدمت معلومات عن الصحراء من حيث 
بلغ  إذ   ،1960 العام  في  الصحراويني  السكان  عدد 
تقدر  مساحة  على  منتشرين   ،18489 تعدادهم 
سياسية،  ألحزاب  وجود  ال  و  كلم2،  ب280000 
وتقوم حياة السكان باألساس على الرعي، وخضعت 
سلة  ضمن  الخاصة  اللجنة  في  للمناقشة  القضية 
من املستعمرات االسبانية في جلسات امتدت من 9 
شتنبر إلى 20 شتنبر 1963. شارك في أشغال اللجنة 

الخاصة ممثلون عن املغرب وموريتانيا واسبانيا. 
املغرب أول دولة تطالب باستعادة إفني والصحراء

سيدي  باسترجاع  تطالب  دولة  أول  املغرب  كان 
للمشاركة في  لذلك طلبا  إفني والصحراء، ووضعت 
إعالن  تنفيذ  بحالة  املعنية  الخاصة  اللجنة  اجتماع 
املستعمرة،)  والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح 
رقم  تحت  املتحدة  األمم  أرشيف  في  املغربي  الطلب 
A/AC.109/55 . طلب ممثل املغرب في هذه الرسالة 
املتعلقة  النقطة  مناقشة   « عند  الكلمة  يأخذ  أن 
باألراضي املغربية تحت السلطة اإلدارية السبانيا«. 
 ،213 انعقادها  دورتها  في  الخاصة  اللجنة  وقررت 
للمشاركة  املغرب  ممثل  دعوة  أحد،  اعتراض  ودون 
في الجلسات املخصصة للصحراء االسبانية وإفني ) 
سيدي إفني(. كما قررت اللجنة دعوة ممثل موريتانيا 
من  اختلف  طلبه  لكن  الجلسة،  نفس  في  للمشاركة 
حيث الصيغة عن الطلب املغربي، فالطلب املوريتاني) 
طلب   A/AC.109/56 رقم  املتحدة  األمم  أرشيف 
اإلفريقية  باألراضي  املتعلقة  النقطة  في  الحضور 
تحت اإلدارة االسبانية، وهي باإلضافة إلى الصحراء 

وسيدي إفني، غينيا االستوائية وبو وريو موني. 
التقرير،  33 من  إلى   29 الفقرات  خصصت إلفني 
حوالي  مساحته  وأن  الجغرافي،  الوضع  حيث  من 
1500 كلم2، وحاضرته هي سيدي إفني، وعدد سكانه 
في العام 1959، 48236 نسمة، و ال توجد باإلقليم 
أحزاب سياسية. ال يجب أن ننسى أن منطقة سيدي 
االسباني  الجيش  بني  ملعارك  مسرحا  كانت  إفني 
الخمسينات،  نهاية  في  املغربي  التحرير  وجيش 
لكن مندوب اسبانيا لم يشر إلى هذه األحداث وإلى 
املحادثات مع املغرب ، وإعادة طرفاية إليه في العام 
»الصحراء  في  الوضع  إلى  التعرض  وتم   .1958
في   .)37 الفقرة  إلى   34 الفقرة  )من  االسبانية« 

ليست  بالده  أن  اسبانيا  ممثل  صرح  مداخلته 
هذه  مصير  لتقرير  الظروف  تهيئ  وأنها  مستعمرا، 
املبذولة  االسبانية  املجهودات  إلى  وأشار  األراضي، 
وفي  إدارتها.  تحت  املوجودة  األقاليم  هذه  لتنمية 
الفقرة 47 ، ذكر املندوب االسباني باملحادثات الهامة 
الخارجية  وزيري  بني  املوضوع  حول  جرت  التي 
وسفر  أيضا،  اإلعالم  ووزيري  واالسباني  املغربي 
نائب الوزير األول االسباني إلى املغرب. ووقف عند 
القمة التي جرت بمدريد، في يونيو 1963 بني رئيس 
الدولة االسباني وامللك الحسن الثاني، وأن املحادثات 
الودية بني رئيسي الدولتني ستمكن وبالتأكيد، وفي 
الترابية واإلدارية  املشاكل  التفاهم، من حل  جو من 
اسبانيا  مندوب  يقول   ، ولذلك  البلدين  تواجه  التي 
أمام اللجنة الخاصة، وجب الحفاظ على جو التفاهم 

القائم. 
هذه أول مرة تطرح فيها للمناقشة وبشكل مباشر 
االسبانية  اإلدارة  تحت  املوجودة  األراضي  مسألة 
الوقت،  ذلك  في  وحده  املغرب  بها  يطالب  والتي 
هذا  يؤكد   47 الفقرة  في  اسبانيا  مندوب  وجواب 
املندوب االسباني  أن خطاب  التذكير  التوجه، وجب 
واألراضي  االستوائية  غينيا  يخص  فيما  اختلفت 

األخرى.
هذا  إلى  املتحدة  األمم  لدى  املغرب  ممثل  انتبه 
تصحيح  الفقرة65(  مداخلته)  في  فطلب  املدخل 
متعلق ببعض وثائق اللجنة حول املوضوع، وأيضا 
حيث  االسباني،  املندوب  مداخلة  حول  مالحظاته 
وثيقة  تميز  مرة،  ألول  أنه  املغرب،  مندوب  الحظ 
اإلدارة  تحت  األربعة،  األقاليم  بني  املتحدة  لألمم 
االسبانية، وموضوع البحث داخل اللجنة، قبل ذلك 
كانت املعلومات املتعلقة بإفني وما يسمى بالصحراء 
االسبانية، أي الساقية الحمراء ووادي الذهب، والتي 
هذه  كانت  الجنوبي،  املغرب  سابقا  تسمى  كانت 
املناطق تطرح دوما مع غينيا االستوائية وبو وريو 
أن  املغرب  مندوب  الحظ  كما   ،  )66 الفقرة   ( موني 
يتجاوز عددهم  ال  الصحراء  في  املوجودين  األسبان 
 ،68 1500، وكلهم ال يقيمون إال مؤقتا. وفي الفقرة 
أكد الوفد املغرب على ما صرح به املندوب االسباني 

أمام اللجنة .
تدخالته  من  أراد  املتحدة  األمم  في  املغرب  ممثل 
عن  االستعمار  إجالء  في  أساسي  منعطف  تسجيل 
وتحويل  الذهب،  ووادي  الحمراء  والساقية  إفني 
وثائق اللجنة الخاصة إلى مرجع سياسي وقانوني 
الصحراء  مشكل  بأن  و  األراضي.  هذه  السترجاع 
االسبانية وإفني ليس جديدا بالنسبة لألمم املتحدة 
املغاربة  وأن  باملشكل،  قبال  اهتمت  الرابعة  واللجنة 
اعتبروا أن االسبان استمروا في إدارة هذه األراضي 
انطالقا من اتفاق ضمني بني املغرب واسبانيا، وال 
املؤقت عن حقوق من  بالتنازل  إال   تأويله  نستطيع 
االستقالل،  بعد  أنه  يعني  هذا  ولكن  املغرب،  لدن 
أشكال  في  البحث  واسبانيا  املغرب  حكومتي  على 
األصلي.  للوطن  األراضي  هذه  وعودة  السيادة  نقل 
اتفق  االستقالل  عن  اإلعالن  عند   ،1956 عام  في 
ترك  على  الخامس  محمد  امللك  و  فرانكو  الجنرال 
أن  في  شك  هناك  يكن  لم  أنه  بيد  معلقة،  القضية 
قضية الصحراء وإفني ستحل بني الطرفني عن طريق 
الحسن  امللك  ذلك  بعد  والتقى  الثنائية.  املفاوضات 
القضايا  كل  ملناقشة  االسباني  الدولة  رئيس  الثاني 
الخالفية. األراضي التي توجد موضوع جدول أعمال 
النزاعات بني املغرب واسبانيا.  اللجنة ال تشكل كل 

النية اآلن فتح ملف  له  الوفد املغربي أن ليس  وأكد 
عن  تمتنع  أن  تستطيع  ال  ولكنها  األخرى،  األراضي 
التراب  من  جزء  وهو  طارق،  جبل  مسألة  مقارنة 
االسباني مع وضع مدن في الساحل املغربي ) يشير 
املغربية  الحكومة  وأن   ) ومليلية  إلى سبتة  ضمنيا 
ستساند مطالب اسبانيا على جبل طارق إذا اعترفت 
مناطق  في  املغرب  بحقوق  االسبانية  الحكومة 
احتفظت بشخصيتها املغربية، وأكثر من وضع جبل 
املغرب،  عن  منفصل  غير  جزء  املناطق  هذه  طارق، 
وأعلن ممثل املغرب أمام هذه اللجنة أنه يتمنى في 
إطار جو التفاهم املتبادل بني البلدين وحسن الجوار 

إيجاد حلول شافية ملشاكلهما.) الفقرة 70(
موريتانيا،  مندوب  مسكه  أحمد  ولد  بابا  أحمد 
)خلفه في 14 أبريل 1966 عبد اهلل ولد داداه( حاول 
ربط  عن  وتساءل   ، اللجنة  أمام  الوضع  استرجاع 
ثنائية  بمفاوضات  األراضي  لهذه  االستعمار  إنهاء 
من  جزء  الصحراء   « وأن   ، واسبانيا  املغرب  بني 

التراب املوريتاني« ) الفقرات 71-74(. 
لم يترك ممثل املغرب الفرصة تمر دون الرد على 
إذ  صفته،  يذكر  أن  دون   ( وطالبه  موريتانيا  ممثل 
يقوم  عندما  ينضبط  بأن  األخير(  املتحدث  استعمل 
الوفد  وأن  الصحراء،  مشكل  بحل  واسبانيا  املغرب 
املغربي ال يعطي أي قيمة لهذه املحاولة من لدن هذا 
االستعمار  إلى  تستند  أفكارا  ينشر  الذي  املتحدث 
واالنفصال. ويضيف مندوب املغرب، أن هذه األراضي 
موضوع النقاش مسجلة لدى األمم املتحدة منذ سبع 
سنوات، أي عندما طرحت قضية الصحراء في العام  
1956 لم يكن هناك وجود ملوريتانيا، التي لم تعلن 
استقاللها إال في العام 1960، ولم يعترف املغرب بها 
إال سنة 1969، إبان اإلعداد للمؤتمر اإلسالمي لذي 
وتمنى  األقصى.  املسجد  إحراق  إثر  بالرباط  انعقد 
مندوب املغرب أن تنتهي املناقشات بنتيجة إيجابية 
املنطلقة  واسبانيا  املغرب  بني  املفاوضات  لتتويج 
السادسة  الفقرة  إطار  في  حل  إليجاد  سنوات  منذ 
الفقرة 75(، ونبه  من قرار الجمعية العامة 1514. ) 
مندوب املغرب إلى ما فاه به » املتحدث األخير«، من 
ان الحسانية يتحدث بها في عدد من أقاليم املغرب، 
الجيش  وضباط  الحكوميني  املسؤولني  من  وعدد 
بالحسانية.)  تتحدث  التي  القبائل  من   ينحدرون 

الفقرة 76(.
اللفظي بني اسبانيا واململكة  في سياق االحتكاك 
املباشر  غير  وللرد  طارق،  جبل  حول  املتحدة، 
جبل  في  االستعمار  إنهاء  حول  قيل  ما  بخصوص 
مداخلة  إلى  املتحدة  اململكة  مندوب  أشار  طارق، 
تحت  توجد  التي  األراضي  حول  اسبانيا  مندوب 
إدارتها، فالحظ  غياب معطيات دستورية، كما جرت 
العادة في اللجنة الخاصة، حول هذه األراضي، وأنه 
ال يعرف بوضوح هل هذه األراضي هي مستعمرات 

بالنسبة إلسبانيا ) فقرة 77-79(.
في رد مندوب اسبانيا على مندوب اململكة املتحدة، 
املستعمرات  وبالخصوص  وإفني  الصحراء  وظفت 
االسبانية األخرى للتموقع حول إشكال جبل طارق. 
في ظل هذه الردود، وردت في الفقرة 82 من التقرير، 
من أن الحكومة االسبانية ال يراودها الشك في حقوق 
املغرب في »إفريقيا« وال يتعلق األمر باتفاق ضمني 
أن  يمكن  إليها  املشار  األراضي  بأن  فكرنا  ما  إذا 
تسمى بمسميات أخرى، ال يجب أن يكون جبل طارق 
ضمن أراضي اململكة املتحدة، ولكن يمكن أن يسمى 
أعاد  ثم  املتحدة،  اململكة  إدارة  تحت  إسبانية  أرضا 
ممثل إسبانيا ما ذكره من قبل حول تمديد السيادة 
املغربية على الصحراء وإفني، بأن جو الصداقة بني 
البلدين يمكن من مناقشة النزاعات الترابية بينهما. 
وتدخل مندوب املغرب في الفقرتني 83 و84 ليعقب 
االتفاق  من  اسبانيا  مندوب  في حديث  ما جاء  على 
زالت  ما  املشاكل  وأن   ،1956 العام  في  الضمني 
من  العسكري  باالنسحاب  تعلق  ما  خاصة   ، قائمة 
بني  واملفاوضات  املغرب،  بها  يطالب  التي  األراضي 
للمغرب  ستسمح  و  سنوات،   6 منذ  جارية  البلدين 
باستعادة كل ترابه القابع تحت اإلدارة االسبانية، مع 
املبتغى  كان  اإلسبانية.  املصالح  االعتبار  بعني  أخذ 
من مداخالت مندوب املغرب هو إفهام أعضاء اللجنة 
وأخرى  املحادثات  موضوع  األراضي  أن  الخاصة، 
مفاوضات  موقع  هي  األعمال  جدول  في  واردة  غير 
في  تجري  األمور  وأن  سنوات،   6 منذ  البلدين  بني 
تفاهم كامل. و املغرب يعطي أهمية إلى السيادة أكثر 

من اهتمامه بالسلطة اإلدارية.
للموقف  انتصر  السوفييتي  االتحاد  مندوب 
املغربي بطريقة مباشرة وقال إن ذكر األربعة أقاليم 

في هذه اللجنة ال يعني السكوت عن الالئحة الكاملة 
لألراضي الخاضعة لالستعمار االسباني في إفريقيا، 
وينطبق عليها قرار تصفية االستعمار،وال يهم أن يقع 
االستعمار في القرن XV   أو القرنXIX  ، واإلشارة 
في  بأنه  وذكر  والصحراء،  ومليلية  سبتة  إلى  هنا 
املندوب  انتخابات.  أي  تجر  لم  والصحراء  إفني 
الشعوب  باستغالل  اسبانيا  اتهم  السوفييتي، 
مندوب  تابع  و86(.   85 الفقرة   ( فقط.  اإلفريقية 
والصحراء  إفني  عن  حديثه  السوفييتي  االتحاد 
بالقول أن اسبانيا اهتمت باإلقليمني عندما اعتقدت 
أن هذه الراضي تختزن البترول والحديد والفوسفات 
تجد  لم  عندما  أهملت  املنطقة  وأن  أخرى،  ومعادن 
بالتنقيب شيئا.  اهتمت  التي  اإلثني عشر  الشركات 

) الفقرة 89(
بإهمال  اسبانيا  السوفييتي  املندوب  اتهم  كما 
الصحراء وإفني من التعلم والصحة والتجهيزات، و 
ركز على الوجود العسكري االسباني في الصحراء، 
التحرير  جيش  تحرك   (  ،1958 انتفاضة  وقمع 
العام  أكوفيون  عملية  خالل  من  وقمعه  بالصحراء 
السوفييتي  املندوب  تابع   .)90 الفقرة   ()1958
اتهم  عندما   ،94 الفقرة  في  الصحراء  عن  حديثه 
اتهم اسبانيا بتحويل الصحراء إلى قاعدة عسكرية 
لحماية الغرب، وأن الحلف األطلسي اهتم باملوضوع 
التي تأسست في ماي  الوحدة اإلفريقية  ألن منظمة 
1963، طالبت التخلص من كل القواعد العسكرية من 
إفريقيا. وعاد إلى  تطلعات سكان الصحراء وإفني ، 
وأنه منذ 1957 انطلقت حركة قوية للتحرر الوطني، 
هنا  واإلشارة  السالح،  بقوة  قمعها  املستعمر  وأن 
 97 الفقرة  وكشفت  املغربي.  التحرير  جيش  إلى 
بني  املفاوضات  من  السوفييتي  االتحاد  موقف   ،
للمحادثات  باألمر  علما  أخذ  وأنه  املغرب واسبانيا، 
الثنائية املتعلقة بالقضايا املسجلة في دورة اللجنة 
السترجاع  مباشرة  غير  مساندة  وهذا  الخاصة، 
املغرب للصحراء وإفني من اسبانيا عبر املفاوضات 

الثنائية.
أخذت الكلمة بعد ذلك وفدا بولونيا وبلغاريا، هذه 
والدة  على   ،107 الفقرة  في  مندوبها،  أكد  األخيرة  
حركة تحرر وطني في إفني والصحراء االسبانية. ) 

يتحدث عن جيش التحرير املغربي(
تمحورت مداخلة مندوب العراق على حق املغرب 
كانت  العراقية  الحكومة  وأن  وإفني،  الصحراء  في 
الصحراء  تجاه  اسبانيا  نوايا  على  تتحفظ  دائما 
جزء  األراضي  هذه  حكومته،  نظر  في  وأنه  وإفني، 
العراقية  والحكومة  للمغرب،  الوطني  التراب  من 
بسيادتها  للمطالبة  أخرى  دولة  بقيام  تقبل  لن 
إلى  هنا  اإلشارة   ( النزاع  موضوع  األراضي  على 
موريتانيا(. وأن املوقف العراقي ال يستند فقط إلى 
الوقائع التاريخية والقانونية ووجود ثقافة مشتركة، 
ولكن على مصالح السكان أنفسهم. وأن التقسيم في 
إفريقيا ذهب بعيدا، و شطر املغرب إلى أجزاء من لدن 
القوى االستعمارية، وللجنة الخاصة اليوم، الفرصة 
هذا  التاريخ  له خالل  تعرض  الذي  الظلم  لتصحيح 
البلد.، والوفد العراقي يرى أن أحسن وسيلة لتطبيق 
هي  املستعمرة(  للشعوب  االستقالل  منح   ( اإلعالن 
إعادة هذه األراضي للوطن األب، املغرب، وتتمنى أن 
واسبانيا  املغرب  بني  بدأت  التي  املفاوضات  تؤدي 
ستستمر بطريقة إلعادة تلك املناطق للمغرب.) الفقرة 

.)108
ما  املوضوع  في  النقاش  استمرار  اللجنة  ارتأت 
املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  عن  شيء  يصدر  لم 
االسباني  املندوب  أن  الخاصة  اللجنة  وسجلت 
واسبانيا  املغرب  بني  بمفاوضات  أقر  تصريحه  في 
حول  النزاع  لهذا  سلمي  حل  إليجاد  االسبانية، 

الصحراء وإفني ) الفقرة 110(.

البعد اإلقليمي لنزاع الصحراء
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عصمته  فجأة  فقد  قد  هذا  آدم  إّن 
إرادة  من  يستمّدها  كان  اّلتي  األخالقّية 
»أحسن  في  جعلته  اّلتي  »الخلق« 
لم  اإللهّية  »الّصورة«  فهذه  تقويم«. 
باملقارنة  إاّل  مفيدة  أخالقّية  صيغة  تعد 
»سّماها«  اّلتي  »الحيوانات”  عالم  مع 

وسّخرها.
فإّن  »الفيرسات«  عدوى  أمام  أّما 
“غير  لهجوم  عرضة  فجأة  صار  قد  آدم 
أخالقي  سياق  أّي  يملك  ال  هو  مرئي” 
للّصمود ضّده. كانت خّطة اآلدمّية قائمة 

“تسمية”  على  آدم  قدرة  على  برّمتها 
عليها  الّسيادة  وتفويض  الحيوانات 
تحت  وذلك  الخالق.  اإلله  إرادة  بموجب 
على  يسيطر  اّلذي  “الفّخارّي”  استعارة 
اّلذي  املصنوع  أو شكل  الّطني  “صورة” 
يريد تشكيله أو “تقويمه” من ماّدة أو من 

صلصال الخلق اّلذي هو متاح له.
لم  بريقها.  فقدت  االستعارة  هذه 
سوى  مناسبة  استعارة  أّي  لدينا  يعد 
طبيعته  من  غّير  واّلذي  “الاّلمرئي”، 
ميدانًا  الاّلمرئّي  يعد  لم  مرعب.  بشكل 

جهاز  بواسطة  منه  نحتمي  أن  يمكننا 
“الغيب” اّلذي وّفره اإلله الّتوحيدي.

في  تفيده  تعد  لم  آدم  “صورة”  إّن 
مساحة  إلى  فجأة  تحّول  لقد  شيء؛ 
وبائّية مفتوحة عابرة لألجسام، تخترقها 
بالفرق  اكتراث  أدنى  دون  الفيروسات 
األخالقّي )ذكر/ أنثى( أو العرقّي )أبيض/
أو  محكوم(  أو الّسياسّي )حاكم/  أسود( 
ال  مؤمن(،…إلخ.  )مؤمن/غير  الّدينّي 
بل  “ديمقراطي”  الفيروس  أّن  ذلك  يعني 

وراثّية  أو  مادة عضوّية  ينّشط  أّنه  فقط 
سابقة على كّل تاريخ البشر، ومن شأنه 
أن يضع كّل سردياتهم عن أنفسهم أو عن 
آلهتهم موضع سؤال. إّن “الاّلمرئي” هو 
امليدان الجديد للمعنى. وكّل عصر الّتقنية 
مع اكتشاف الاّلمرئّي أو املجهرّي بعاّمة، 
انتشارها  إّبان  الفيروسات  مع  وخاّصة 
تمامًا  جديدة  مرحلة  دخل  قد  الوبائي، 
أحد  ال  األرض  على  الحياة  تطّور  من 
املّطرد  مسارها  على  يسيطر  أن  يمكنه 
أن نحترس  علينا  أّنه  إاّل  املجهول.  نحو 
بني  تقع  قد  مواجهة  اّدعاء حول  أّي  من 
باعتباره  و”الاّلمرئي”  “الّتكنولوجيا” 
عالمة على “املقّدس“؛ وذلك باألساس ألّن 
معنى  هو  وهذا  مقّدًسا.  ليس  الاّلمرئّي 
أّنه قد غّير من طبيعته. إّن بؤرة الّصراع 
قد صارت توجد في موضع آخر. لقد تّم 
ومن  رجعة.  بال  الاّلمرئّي  علمنة  أيضًا 
بالقول  نجازف  أن  يمكن  الّناحية  هذه 
)الفيروسات،  الاّلمرئّي  اكتشاف  إّن 
واإلشعاعات…(  امليكروبات  أيضا  ولكن 
في  مستقاّل  برأسه،  “ميداًنا”  بوصفه 
كان  قد  “املرئّي”،  العالم  عن  قوانينه 
حدود  من  “اإلنسان”  حّرر  رائًعا  حدًثا 
وفتح أمامه إمكانيات  سردّيته “اآلدمّية” 
املعرفة  أشكال  من  المتناهّية  ومساحات 
“الّذاتّية”  خطط  حّتى  تتجاوز  اّلتي 
أّن  وذلك  بالكون.  الحديثة حول عالقتها 
هذا االكتشاف قد أيقظ اإلنسان من سبات 
مختلف  ميتافيزيقي من نوع آخر تمامًا: 
عن اإلهانات الّثالث اّلتي تّمت له من قبل، 
نعني طرده من مركزّية العالم )كوبرنيك( 
الحيوانات  على  األخالقّية  الّسيادة  ومن 
حياته  على  األنا  سلطة  ومن  )داروين( 
املّرة  هذه  تّمت  لقد  وفرويد(.   ( الّنفسّية 
إهانة جسمه أو إرثه الجينّي: أّنه لم يعد 
)أو لم يعد ُيعاَمل بوصفه( “صورة” إلهّية 
بل مجّرد مساحة وبائّية ال يستطيع بأّي 

وجه أن يرسم حدودها وبالّتالي ال يملك 
أي وسيلة حقيقّية لحمايتها. وهذا يعني 
ُتطرح منذ  لن  سوف  أّن مشكلة الجسد” 
نفهم طرافة  نفسها. وهنا  بالّطريقة  اآلن 
تساؤل هابرماس عن “مستقبل الّطبيعة 
تدعونا  الّتكنولوجيا  إّن  البشرّية”. 
الّتوحيدّية  “آدم”  سردّية  مراجعة  إلى 
)والخروج من تاريخ البراءة والخطيئة( 
جديد  نوع  من  استفهام  في  واالنخراط 
على  البشري  الجينوم  قدرة  مدى  حول 
والسّيما  الاّلمرئّي،  عصر  في  البقاء 
وباء  أجبر  البيو-تكنولوجّي  الاّلمرئّي 
واالنزواء  االنكفاء  على  البشرّية  كورونا 
واملوت  العدوى  من  خوفًا  املنزل  في 
ما  فلسفيًا،  الّدولة.  بقوانني  والتزامًا 
معنى أن تختزل حياة ماليني البشر في 
الّتالقي  مساحات  تضيق  وأن  منازلهم، 
الّدنيا  حدودها  إلى  وُتختصر  بينهم 
بعدما جعل الوباء اآلخر/ الغريب تهديدًا 

محتماًل أو عدوًا المرئيًا؟
_ ملفهوم »املنزل« تاريخ فلسفي عريق 
وقد اختلط بمصطلحات الفالسفة بشكل 
  oikos، ἶκος كان مصطلح  مبّكر، حيث 
اّلذي  »البيت«  مجّرد  من  أكثر  يعني 
كان يعني كّل مساحة العيش  نأوي إليه: 
داخل األسرة املوّسعة حيث االشتراك في 
إلخ.  و«اإلنتاج«…  و«الغذاء«  »الّسكن« 
هو   )oikonomía( املنزل«  و«تدبير 
يحتفظ  أن  يمكن  حيث  املنزل«  »ناموس 
أو حماية  األب/املواطن بما هو “خاّص” 
ما هو “ملك” له. وكان أرسطو يقيم فصاًل 
صريحًا بني )oikos( املنزل من حيث هو 
مجال غير مسّيس للعمل العائلّي باملعنى 
للّنساء(  املمّيز  املكان  وهو  الفالحّي، 
مجال  هي  حيث  من  املدينة   )polis(و
ساحة  “األغورا”  على  املفتوح  الّسياسة 
املجال  وهو  الّطقوس،  وموضع  الّسوق 
الّتمييز  أّن  يعني  وهذا  للّرجال(.  املمّيز 
الحياة  )فضاء  “املنزل”  تدبير  بني 
)الفضاء  “الّدولة”  وتدبير  الخاّصة( 
هو حدث سياسي قديم، وكان  العمومي( 
يطرح دومًا مشّكاًل عويصًا حول سياسة 
ذلك  نرى  كما  األمر،  يتعّلق  هل  الحياة: 
سلطة  بني  تمييز  بمجّرد  أرسطو،  لدى 
politi-( ”مدّبر املدينة” أو “الّسياسي“
oikono-( »وسلطة »مدّبر املنزل )kon
ذلك  قرأ  كما  يشير،  هو  أم   ،)mikon
املعاصرون، مثل حنا أرندت إلى إشكالّية 
حيث  الحياة:  سياسة  تهّم  جّدًا  خطيرة 
“الفعل”  من  تمامًا  مقصي  “املنزل”  أّن 
ألّنه محصور  الّسياسّي )فعل املواطنني( 
و”الّشغل”  الجسدّي  “العمل”  مجال  في 

الحرفي )نشاط الّنساء والعبيد(.

م�صطفى َمَلح: ما زلنا على قيد احلياةعام من العزلة

n إعداد: حفيظة الفارسي
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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«.

الجائعة؛ الينابيع املتدفقة بالعطش؟

مازلت حيا
بمستطاعي  يعد  لم  أشهر،  مضي  وبعد  أخيرا، 
أن أظل محايدا. شرعت أراوغ املوت بجسد خفيف 
وقلب عنيد. أفكر في املوتى، واملرضى، والخائفني، 
ابتليُت  التي  هذه  البالغة؛  في  أفكر  ثم  والبؤساء، 
الحياة  ألكتب  تعوزني  بالغة  أي  إليها.  باالنتساب 
وأنا أقيم، استعاريا، بني الهياكل والجثامني؟ ال بد 
من أن أكتب شيئا ولو بأظفاري وعظامي وأنفاسي. 
وهكذا ألفيتني أكتب ما أسميته الدرجة الصفر من 
البالغة، وأقصد بها النصوص األقل ثقال، واألكثر 
تحررا من األصباغ الجمالية املمقوتة. كان الرهان 
تكلفة بالغية.  بأقل  أكتب  ثمن، وأن  بأي  أعيش  أن 

لعتمات  وإضاءة  ألنفاق  وفتح  وعذاب  مكابدة  بعد 
استطعت أن أنهي ديواني الشعري األخير موسوما 

بعنوان: )ما زلت حيا(.
للكائن،  انتصار  هي  ذاتها،  حد  في  الحياة،  إن 
وموقعها  الحياة  تلك  طبيعة  عن  النظر  بصرف 

الطبقي. أن تعيش يعني أنك تحرز الجائزة األكثر 
رفعة في العالم. هل حقا نجحنا في أن نكون أحياء؟

يزداد،  العتمة  منسوب  كان  هذا  اليم  خضم  في 
وكنت غير مؤهل ألكون متفائال مثل أي عصفور لم 
يفقد األمل يوما في العثور على دودة أو حبة قمح. 

كانت حياتي، رغما عني، عتمة متصلة. وفكرت في 
تحويل العتمة إلى انطالقة جديدة ومفاجئة خارج 
وسقفها،  شرنقة  جدران  أكسر  أنا  ها  الشرنقة. 
وأخرج. أشم رائحة الحياة كأنني أشمها ألول مرة. 
لن أبالي بشبح كورونا، ولن أستسلم لها. سأكون 
محاربا حقيقيا. أفتح حاسوبي، أختار الخط الذي 
naskh( )traditio- أو )bahij louts( : ييروق ل

nal . ثم أبدأ في رقن خيالي..
وأصنع  شخوصا  أتخيل  العتمة.  هزم  من  بد  ال 
أبعادا  لها  وأهندس  أمكنة  وأرسم  وضعيات،  لها 
العتمة.  قلب  في  الشمس  دم  وأضخ  ومساحات، 
أخيرا تمكنت من كتابة رواية منحتها عنوانا وهو: 

)أسرار العتمة(.
الجائحة لم تنته بعد، وقد ال نكون قد انتصرنا 
عليها، غير أننا يكفينا أننا ما زلنا على قيد الحياة!

فتحي الم�صكيني:  الّثقافات ال تعي�ش اأزمة الوباء بالّطريقة نف�صها 

الموت
من  أكثر،  بل  يوما،  وستون  وخمسة  مئة  ثالث 
في  العدم.  عن  كثيرا  يختلف  ال  وجود  في  اإلقامة 
شهر آذار َتْيَنُع املراعي وتخصب الحقول، لكن آذار 
املنصرم كان استثناء؛ إذ نشرت الجائحة جناحيها 

األسطوريني على الكوكب األزرق، وتغير كل شيء.
اختبأت الفراشات تحت سقف الخوف، وأصيبت 
القريحة بكسور يصعب ترميمها، وصارت املسافات 
واالنتظار  الترقب  من  حالة  اليد.  كف  من  أصغر 
هذا  من  جزء  وألنني  العالم،  عاشهما  املميتني 
منه،  جزء  بأنني  لي  ُيخيل  األقل  على  أو  العالم، 
إجباري  قفص  داخل  محتجزا  نفسي  ألفيت  فقد 
يسمى بيتا، وزنزانة ضيقة تسمى جسدا، وتغيرت 
وحاسة  للرؤية،  ثالثة  عني  لي  وصارت  عاداتي، 
سادسة لالستشراف. لم يعد بإمكاني الخروج، وال 
أصبح  أراٍض  في  التسكع  وال  البحر،  رائحة  شم 
في  التماّس  خّط  من  االقتراب  مثل  منها  االقتراُب 
يحدث،  ما  مع  التكيف  أستطع  لم  الحرب.  جبهة 
للغزاة  مثل محارب عجوز،  استسلمت مهزوما،  بل 
أمام  كليا  انهزمت  املجردة؛  بالعني  ُيرون  ال  الذين 

جبروت الفيروس، ورفعت الراية البيضاء.
كنت أسمع أخبار املوت، وأعد املوتى واملصابني، 
كما لو كنت ألعب داخل تطبيق إلكتروني. غير أنني 
كنت على يقني بأن املوت قادم ال محالة، وأنه قاب 
السادية  الوجودية  املناجل  وأن  أدنى،  أو  قوسني 
بد  ال  البحر،  وراء  من  األرواح  آالف  تحصد  التي 
والعائلة،  األصدقاء  لتحصد  الديار،  إلى  تصل  أن 
وتحصدني أنا كذلك؛ أنا السارد، وامليت الواقف في 

الطابور منتظرا النهاية الوشيكة.
القائد  هو  العبث  يحدث.  ما  ثالثة  بعني  تأملت 
املظفر في معارك الحياة. وحمل إلّي التلفاز صورة 
طفل في إحدى املدن اإليطالية، قد ماتت أمه بفيروس 
السماء،  إلى  ارتفعت  أمه  بأن  أخبروه  لقد  كورونا. 
باكيا  متضرعا  األعلى  إلى  رأسه  يرفع  كان  لذلك 

قائال: عودي يا أمي من السماء!
ليدركوا  ضوئية  سنوات  من  األطفال  يحتاج  كم 

بأن أمهاتهم الالتي منت لن يعدن من السماء؟

مراوغات زرقاء
نكاية في ما حصل، وفي ما يحصل، انخرط معظم 
زمالئي في بناء جسور مضادة للموت؛ كانوا يبنون 
في  وينشرونها  ومشاعر  وتحيات  وقصائد  قيما 
الفضاء األزرق. ربما الفايسبوك هو الترياق الوحيد 
الذي كان بإمكان املرء استعماله. إنه يشكل، داخل 
هذا الجفاف الروحي الوحشي، زهرة البلسم التي ال 
تنمو في العتمة. كانت القصائد تتناسل، والتعازي 
تتراكم، والدموع تسيل، واألمل يولد من بني الرماد. 
وجزءا  األمل،  صناع  من  جزءا  أكون  أن  حاولت 
عاجزا  كنت  أنني  غير  البلسم،  أزهار  زارعي  من 
تماما. األصابع مشلولة والنقر على لوحة الحروف 

اإللكترونية يشبه إدخال اليدين في فوهة بركان.
إن أشّد ما يؤلم النفس هو سماعك ألخبار املوت، 
بل إن الشاعر يتحول إلى باحث عن عبارات تليق 
وموت  احتفاال،  املوت  كان  لو  كما  مبهج،  بعزاء 
األصدقاء سفرا من مدينة إلى أخرى، والجراح التي 
البياض  تخّضب  حناء  إال  ليست  األجساد  تثقب 

بألوان الجمال. 
اليقني  يمثل  والذي  فيه،  مراء  ال  الذي  ولكن 
والخيال  مستديم،  حداد  األبجدية  أن  هو  الوحيد، 
عصافير  واألفكار  تتمزق،  املقوى  الورق  من  خيمة 

تصاب برصاص ال أحد يعلم من أين يأتي.
ويبحث  العزاء،  مراسيم  ُتنصب  الفايسبوك  في 
الغامضة،  املعركة  فقدوا في  ليلة عمن  الشعراء كل 
وتأبى الذاكرة إال االحتفاظ بصورة مشرقة لذكريات 
عشناها يوما ما، قبيل الكارثة: صورة جندي يصنع 
يبتسمان  عاشقني  صورة  أو  تل،  فوق  نصر  شارة 
بدون تحفظ، أو صورة أطفال يلعبون الكرة في ساحة 
املدرسة، أو صورة أفواه مفتوحة تنشد أشعارا أمام 
الزفاف،  ليلة  في  شابني  صورة  الصوت،  مكبرات 
والكناري  السنونو  فوق  تشرق  شمس  صورة  أو 
في  املتفائلة  الذاكرة  تنجح  متى  إلى  والسمان.. 
مراوغة الصراط وإيقاف الينابيع املميتة؛ الينابيع 

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

في خضم اليم هذا كان منسوب العتمة يزداد، 
وكنت غير مؤهل ألكون متفائال مثل أي عصفور 

لم يفقد األمل يوما في العثور على دودة 
أو حبة قمح
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الحب  هذا  على  بشراسة  -العربية-  أنا  أعترض 
املسمى عفيفا، بوصفه منحطا وافدا إلى الغرب سواء 
عبر  غربا  أو  الصليبيني  الفرسان  عودة  أثناء  شرقا 

إسبانيا املسلمة.
أعرج على املجنون، وجميل وكثير، وأسمع أيضا 
الرياح  حملتها  وقد  املشتعلة،  الحب  رسائل  وصول 
شديدو  وعزة.  وبثينة  لليلى  الجافة،  الصحراوية 
تخمد  ال  هوى  من  جهنمية  محنة  في  كانوا  الولع 
جذوته؛ ألنهم امتنعوا عن تحقيقه -أو منعوا من ذلك- 

في حرق جهنمي للجثث بهذا املعنى.
طول  وال  **سلوا  بيننا  املفرق  النأي  أحدث  وما 

الليالي تالقيا
لقد خفت أن ألقى املنية بغثة**وفي النفس حاجات 

إليك كما هيا
هذه هي حال الشاعر البدوي من بني عذرة، يتوجه 
أنني  بيد  ملحبوبته.  فداء  للموت  مستعدا  بثينة  إلى 
ربما هل أخطأت العبور أم ال بني اإلحساس وانخراطه 
في الجسد؟ غير أنه في هذه األعباء والتكاليف املبهمة، 
فإن فكرة التغني باأللم ال تخلو من مزحة، كما أن هذا 
األلم، الذي ال زال مستمرا بعد أجيال، هو حقيقة ما 
أن  نعرف  مثيرة، حني  لفكرة  إنها  إنسانيتنا:  يصنع 
مثل هذه املأدبات، لصيغ مستحيلة من الحب، سادت 
هذه  ألن  افتخارا؛  أكثر  يجعلني  وهذا  أجدادي.  عند 
والنساء  الرجال  بني  ونبال  رفعة  األكثر  العالقات 
رقص  في  مختزلة  إذا  حضارتي  تكن  لم  تسحرني. 
الزفاف،  ليلة  في  بالدم  ملطخ  وغطاء  للغرائز،  مهيج 
املسلسالت  تسوقه  كما  للحب،  االبتذال  ذلك  في  وال 
وهن  الخادمات  تستهلكها  التي  الشعبية  التلفزية 
إنها  الحب.  من  فاخرة  قصور  في  أنفسهن،  يتخيلن 
الحب  على  للداللة  كلمة،  ستني  لغتها  تسع  حضارة 
وفروقاته الالمحدودة. إال أنه اآلن، يلزم املنفى حتى 
يتمكن الفنان التائه من إنجاز عمل وترفيه، وهو يعثر 
داخل املعاناة على أصول األشياء املفقودة وعذاباتها، 

أقمشة  على  خمير  ناصر  رسم  والجذور.  واألسالف 
تخطيطية  كتابات  يعرض  وهو  الحب،  أسماء  رائعة 
وقد أصبحت يافطات. لقد حول كتاب طوق الحمامة 
العناصر  الثقيل، بحذف  العيار  فيلم جمالي من  إلى 
الواقعية في كتاب ابن حزم املدهش. تطرق فيه إلى 
ونحن  موطنه،  خمير  فقد  جميعها.  الحب  أشكال 
أسيادا  مضى  فيما  كنا  »توهجنا«،  فقدنا  أنفسنا 
وسيدات، وأمسينا اليوم معوزين ومتسوالت. كم هي 
البن  املدهشة  التراكيب  استعادة  في  جامحة  رغبتي 

بأحسن  اإلتيان  يتعذر  ألنه  التاسع؛  القرن  في  حزم 
منها. تاريخنا هو إذا دائري وحلقي!!!

تحسرا  املراثي  نفس  لك  أقول  أن  في  أرغب  كنت 
على تباغضنّا، وعالقاتنا السلبية مع األغيار. وأعود 
إلى نهاية نصك، وإلى ما كتبه ابن حزم، ويساورني 
إحساس أال شيء يذهب جفاء، فنحن نحمل في داخلنا 
رحمنا املتجدد. ما دمت أنا-املرأة والعربية- أستطيع 
الحوار ثنائيا أو -من األحسن- ثالثيا، أنت معاصري، 
واألندلسي املدهش، معلمنا نحن االثنني مبادرين إلى 

اإلسهاب في الحديث عن التحاب، والحب، والصداقة. 
نحن -الثالثة- نقتسم نفس الرغبة في التفكير املتجدد 
في الحب. هذه الرغبة ما هي إال محاولة نهائية لجذب 
قدراته  وتنمية  اإلبداع،  وصفاء  األمان  نحو  شعبنا 
األخرى التي طالها النسيان اليوم، وتجنيبه املخاطر 

املحدقة به باستمرار. 
   أنت تعرف حقا، أن فكري مضطرب وذهني مشتت 
بعد عن مقامنا، هجرة  فيه:  الذي نحن  الوضع  بفعل 
بعيدة عن بلدنا األصلي، عوادي الزمن، وتنكر حظوظ 

السلطة الذي قابلتنا به، وتبدل في مواقف أصدقائي، 
الوفرة،  واختفاء  األيام،  وتغير  الظروف،  وشماتة 
عن  واملوروثة  شخصيا،  املحصلة  الثروة  وضياع 
األجداد،  او  لآلباء  العائدة  املوارد  وإيقاف  األسالف، 
ووضعية الغرباء في وطننا، واندثار الخيرات واألثر 
واألطفال،  واألقارب  األهل  حماية  هواجس  املنشود، 
إلى مهد عائلتنا، والصراع ضد  العودة  واليأس من 
املصير واألحداث التي كتبها علينا القدر مرة أخرى.

األمر  بأن  الحضور،  الغريبة  الكلمات  هذه  تذكر 
تتحدث،  أخرى:  ومواقف  طرائق  لتجريب  مستعجل 
وأنت محق في ذلك، عن كل الفظاعات التي تمنعنا من 

التقدم، بوضوح وبوجه مكشوف.  
لحلول،  مخطط  فعال  يوجد  معايناتك  في  أنه  إال 
فما  لالستشراف.  مشرقة  وآفاق  وفقه،  للسير  ونهج 
يلزم بالضبط، هو اإلصغاء مجددا للشعراء والحكماء 
وأنا،  أنت  نستطيع،  أن  أمنيتي  البصيرة.  وثاقبي 
كان طفيفا  أثر، مهما  إلى  األقل  البعض على  توجيه 
أيضا، طريق حرير، وأبيات من الشعر العربي، إرث 
عظيم، عبر القرون، ونحن نسمع امرؤ القيس متغزال:

َبا  الصَّ َنِسْيَم   -- ِمْنُهَما  امِلْسُك  َع  َتَضوَّ َقاَمَتا  ِإَذا 
َجاَءْت ِبَريَّا الَقَرْنُفِل

ينتابني إحساس أنني لن أوفق في مفهمة كل شيء 
داخل هذه املراوغات والتجاذبات التي تشتت ذهني. 
ربما ستساعدني بإعطاء معنى لهذه الرسالة الثالثة. 
ذات  مكتوبك،  على  العثور  سروري  دواعي  ملن  إنه 

صباح، أو خاصة، عند نهاية يوم جاحد.
الدارالبيضاء، 29-1-1996

بودي  كم  حدائق«  »سبع  عن  حدثتني  ملحوظة: 
شديدة  القصيرة...  القصص  تلك  في  رأيك  معرفة 
العتمة والفظاعة... )أنا متضايقة من تلك التي أكتبها 
حاليا، عنيفة وأليمة بشكل رهيب...عنف وألم أليسا 

مدخلني لالبتداء ؟؟؟(

من رسائل غيثة الخياط إلى عبد الكبير الخطيبي
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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

لقد كان للمغرب السبق في اإليمان بفكرة التعايش 
بني األديان منذ قرون خلت وهو ما يوضحه أرشيف 
فحص  من خالل  يتضح  إذ  امللكية؛  الوثائق  مديرية 
مظانه أن املخزن العلوي تدخل مرات عديدة لصالح 
اليهود من أجل إنصافهم من بطش ساكنة متهورة، 
وأحيانا  حقهم.  في  متعسف  قائد  جور  ضد  أو 
اليهود  املحميني  طغيان  عن  الوثائق  هذه  تفصح 
واستفزازاتهم املتكررة للمخزن أو جيرانه املسلمني. 
موظفة  كانت  منهم  عريضة  فئة  أن  من  الرغم  وعلى 
في البالط املخزني ، وأخرى تربطها باملخزن عالقات 
تجار  منظومة  إطار  في  املستوى  رفيعة  تجارية 
السلطان، إال أن أحداث القرن التاسع عشر التي يمكن 
قراءتها انطالقا من فقدان املغرب لهيبته في هزيمتي 
)1860-1859(، وتنازله عن  وتطوان  إسلي)1844( 
إطار  في  األجنبية  الدول  لصالح  اقتصادية  حقوق 
من  ستغير  الدبلوماسية،  املعاهدات  عليه  تنص  ما 
على  وستفرض  الكالسيكية  العالقات  هذه  طبيعة 
األقليات،  مع  للتعامل  احترازية  شروطا  املخزن 
املؤتمر  أشغال  في  املوضوع  هذا  تداول  ولربما 
ذلك في وقت  دليل عن  لخير   )1880( الدولي ملدريد 
املقترفة  العنف  بأعمال  املنددة  األصوات  فيه  تعالت 

في حق اليهود املغاربة.
أي  إلى  نتساءل  أن  يمكن  سبق  ما  كل  على  بناء 
املغاربة  اليهود  بني  والسلم  التعايش  ساد  ما  حد 
في  أثرهم  اقتفاء  من  انطالقا  املسلمني  وجيرانهم 

املراسالت املخزنية؟
قام اليهود املغاربة بدور وظيفي انتهت صالحيته 
مع حلول دولة االستعمار،  إال أن هذا الدور تراجع 
الجماعة  منطق  من  والتحول  الهجرة  عامل  بفعل 
الحكم.  وظيفية  جماعة  إلى  املغرب  تجاه  الوظيفية 
مصدرا  الصالحني   اهلل  أولياء  ظاهرة  وتعتبر 
أركيولوجيا يمكنه مساعدتنا في املقاربة التاريخية 
ليهود املغرب، فبعض الدراسات أحصت ما مجموعه 
مع  مشتركا   )  126( منهم  يهوديا  وليا   )  652  (
جيرانهم املسلمني و )16( وليا صالحا مسلما يقدسه 
اليهود، و )90 ( وليا يهوديا عند املسلمني، و) 36 ( 
وليا محط نزاع بني الطرفني. كما أن اليهود يجمعون 
التسامح  بمنطق  استقبلهم  املغرب  أن  على  اليوم 
منذ خراب الهيكل األول عام ) 586 ق.م(، وكذا بعد 

سنة)  إسبانيا  من  وهجرتهم  األندلس  من  ترحيلهم 
1492( خوفا من محاكم التفتيش. ويرى عبد الوهاب 
أن  اليهودي؟  هو  من  سؤال  عن  مجيبا  املسيري 
الجماعات اليهودية في العالم طورت هويات يهودية 
يهودية  سلطة  فيه  تغيبت  وقت  في  بها،  خاصة 
التثاقف كذلك  أو دنيوية، ومن خالل  مركزية، دينية 
مع مكونات حضارية متعددة، مما يعني أنه يصعب 
الحديث عن هوية يهودية واحدة كما هو الحال في 
لجماعات  وبالنسبة  أوسطية.  ــ  الشرق  مجتمعات 
والتزامها  بتدينها  اتسمت  فإنها  املغاربة  اليهود 
الحرفي باألسفار اليهودية ومرجعيتها في املعتقدات 

التوراتية والتلمودية. 
النزاع  بني  املسلمني  وجيرانهم  املغرب  يهود 

والتعايش السلمي:
مسألة  حول  أنتجت  التي  الدراسات  حسب 
املسلمني  وجيرانهم  املغاربة  اليهود  بني  التعايش 
لهذه  متقبل  بني  ما  تيارات  عدة  هناك  أن  يتضح 
والراجح  وسطي؛  آخر  ورأي  لها  ورافض  الفكرة 
الحصار عن  رفع  املوضوع يستدعي  أن مقاربة هذا 
الوثائق األجنبية  سيما وأن موضوعا كهذا ما يزال 
بكرا ولم يتم التطرق إليه، اللهم اإلشارة في مراجع 
تزيل  أن  املغرب  أرشيف  مؤسسة  وبإمكان  بعينها، 
اللبس عن هذا املوضوع، علما أنها تسلمت رصيدا 
مهما لم يسبق لباحث أن اعتمده. ولربما تفصح هذه 
الحالة  عن  دقيقا،  تحليال  حللت  ما  إذا  األرشيفات، 
مما جعلهم  التاريخ  عبر  اليهود  عانها  التي  املزرية 
دولتهم  لتأسيس  وَيتوقون  باالستعمار  يستنجدون 
املزعومة، وفك ارتباطهم بالدول الحامية ومنها دولة 
املغرب. ومن جهة أخرى ظهرت كتابات خالل النصف 
التعايش  فكرة  عن  تتحدث  املاضي  القرن  من  األول 
اعتمد  وقد  موضوعية،  غير  ألغراض  لكن  به  وتنوه 
أصحابها معطيات غير دقيقة لتحجيم فكرة التعايش 
وخدمة أجندة الدولة الصهيونية التي ترفض رفضا 
باتا أنه حدث في يوم من األيام تسامح وتعايش فيما 
اليوم  بحاجة  إننا  املسلمني.  وجيرانهم  اليهود  بني 
من  تنطلق  املوضوع  هذا  حول  جامعة  دراسة  إلى 
من  زادت  التي  التاريخية  لألحداث  شاملة  مراجعة 
توتر األوضاع بني الطرفني، وغذت النزعة االنتقامية 
لدى الطرفني. فكلى التيارين وظفا ألغراض سياسية؛ 

غرضهم  كان  التعايش  فكرة  عن  املدافعني  نجد  إذ 
التطبيع مع دولة إسرائيل، في حني الرافضني لهذه 
الفكرة حاولوا إدماج اليهود في املشروع الكولونيالي. 
وفي نظري يكمن الحل األنسب في ضرورة االنطالق 
من املرجعية التاريخية والوقوف عند املحطات التي 
عانى فيها اليهود املغاربة أو انتقموا؛ أي في فترة 
التي  العالقة  بدراسة  وذلك  القوة،  وفترة  الضعف 
جمعت بني اليهود املغاربة واملخزن من جهة، وبينهم 

وبني العامة من جهة أخرى. 
جو  في  عاشوا  املغاربة  اليهود  أن  املالحظ  إن 
كتبادل  إنسانية؛  مظاهر  عليه  تبرهن  التسامح  من 
التحية والهدايا أيام العيد، وكذلك الوظائف السامية 
وفي  الدولة  أجهزة  في  بها  يقومون  كانوا  التي 
أحداث  ساهمت  أخرى  جهة  ومن  املخزني،  البالط 
إلى حد  العالقة حيث وصلت  توتر هذه  في  بعينها 
أو  املوحدين  عهد  في  حصل  كما  الدموية  التصفية 
في عهد السلطان املولى يزيد، أو في حاالت الصدام 
بني عموم املسلمني واليهود بسبب سلوكيات بعض 

عندما  1276هـ(   ( اليهود املستفزة كما حصل سنة 
أن  واملالحظ  مسلمة.  امرأة  حرمة  يهودي  انتهك 
تدبير  في  اليهود  قوة  من  استفاد  املخزني  البالط 
أزماته الدبلوماسية والداخلية كما أن الطرف الثاني 
استفاد هو أيضا من تنمية ثرواته التي سيكون لها 
عملية  بعد  مباشرة  اليهود  عموم  على  إيجابي  وقع 
القومية  فكرة  وتنامي  فلسطني  أرض  إلى  التهجير 

عندهم.
نزعتان  لهم  كانت  املغاربة  اليهود  أن  والخالصة 
نزعة  أولهما  والتعايش؛  التسامح  فكرة  و  تتضاربا 
االنفصال وفك االرتباط مع دولة املغرب حيث وصلت 
إلى درجة الوقاحة على حد تعبير محمد كنبيب  وهي 
حالة يهود فاس، معتبرا إياها إحدى املحاوالت األكثر 
»اإلسرائيليني«،   استقاللية  لتأكيد  ووقاحة  جرأة 
املؤرخ  أوردها  وأن  التي سبق  املالحظة  نفس  وهي 
محمد املنوني في كتابه عن املصادر العربية لتاريخ 
لتبعيتهم  فاس  يهود  »تجاوز  عنوان  تحت  املغرب 

املغربية«. )وما هي النزعة الثانية(

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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االلتحاق  يعني  الثانوي،  بالتعليم  االلتحاق  إن 
بالتطلعات التي كانت ُمدرجة  في فعل ولوج التعليم 
الثانوي  إلى  الذهاب  يعني  فترة سالفة:  في  الثانوي 
انتعال، كما لو كان حذاء طويال، التطلع إلى أن يصبح 
موثقا،  محاميا،  طبيبا،  الثانوي،  في  أستاذا  املعني 
والحال  الحربني.  بني  ما  زمن  املواقع   من  الكثير  و 
أنه حني لم يكن أبناء الطبقات الشعبية مدرجني في 
النظام، لم يكن النظام هو نفسه. في الوقت نفسه، هناك 
فقدان القيمة بتأثيربسيط للتضخم وكذلك بفعل تغير 
للحاصلني على الشهادات. إن  »النوعية االجتماعية« 
آثار التضخم املدرسي أكثر تعقيدا مما يقال عموما: 
شهادة  حامليها،  قيمة  اليوم  تساوي  الشهادة  ألن 
أصبحت متداولة أكثر ومن هنا فقدانها لقيمتها،  إال 
ممكنة  أصبحت  ألنها  قيمتها  من  تفقد  تزال  ال  أنها 
الولوج من طرف أناس » ليست لهم قيمة اجتماعية«. 

n ما هي عواقب ظاهرة التضخم هذه؟

تجعل  وصفها  على  أتيت  التي  الظواهر  إن   pp
النظام  في  كانت  كما  النظام  في  املدرجة  التطلعات 
السابق تصاب  بالخيبة. إن االختالل بني التطلعات 
التي يشجعها النظام الدراسي، بمجموع اآلثار التي 
أشرت إليها، و الحظوظ التي يضمنها فعال، هو سبب 
الخيبة والرفض اللذين يعارضان الجماعيني، اللذين 
الذي استحضرته من   ( الجماعي  االنخراط  يعرضان 
للفترة السالفة و للخضوع  خالل مثال ابن املنجمي( 
من  واحدا  كانت  التي  املوضوعية  للحظوظ  املسبق 
نوعا  إن  لالقتصاد.  الجيد  للسير  الضمنية  الشروط 
من قطيعة الحلقة املفرغة هو الذي جعل ابن املنجمي 
يرغب في النزول إلى املنجم، من غير أن يتساءل إذا 
وصفته  ما  أن  واضح  ذلك.  يفعل  ال  أن  بإمكانه  كان 
كبير  عدد  هناك  الشبان:  على مجموع  ينطبق  ال  هنا 
بوجه  البورجوازيني  املراهقني  من  املراهقني،  من 
الخصوص، ال يزالون داخل الحلقة مثلما كان الشأن 
في السابق؛ ينظرون إلى األشياء كما كان ُينظر إليها 
الكبرى،  باملدارس  االلتحاق  في  يرغبون  السابق،  في 
إدارة  بكلية  أو  للتكنولوجيا،  بمعهد ما ستشوستس 
األعمال بهارفارد، املشاركة في كل املباريات التي يمكن 

تصورها، كما كان عليه األمر في السابق.
الصغار  هؤالء  يجد  الشعبية،  الطبقات  داخل 

أنفسهم وسط اختالالت في عالم الشغل.
يمكن أن نكون في وضع جيد داخل النظام الدراسي 
لكي نكون منفصلني عن وسط الشغل، دون أن نكون 
في وضع جيد للحصول على عمل بواسطة الشهادات 
املدرسية. )كانت هذه تيمة قديمة لألدب املحافظ خالل 
العاطلني  الباكلوريا  حملة  عن  تتحدث   ،1880 فترة 
و  الحظوظ  حلقة  قطيعة  آثار  آنذاك  تخاف  وكانت 
التطلعات و البديهيات املقترنة بها(. قد نكون تعساء 
غرباء  بأننا  داخله  نشعر  الدراسي،  النظام  في  جدا 
الثقافة  النوع من  ذلك  في  ذلك  كل  رغم  كلية ونشارك 
التالميذ  مجموعة  من  النوع  ذلك  املدرسية،  الفرعية 
الذين نلتقيهم في الحفالت الراقصة، الذين يعيشون 
حياة الطالب، املندمجني كفاية في تلك الحياة ليكونوا 
يفهمونها ولم  يعودا  لم  )التي  منقطعني عن أسرتهم 
و، من  »رغم الحظ املحالف لهم!«(  تفهمهم:  هي  تعد 
جهة أخرى، أن يكون لدينا نوع من اإلحساس بالقلق، 
من  االجثتات  آثر  إلى  بالفعل،  العمل.  قبل  باليأس 
الحلقة هذا، ينضاف أيضا، ورغم كل شيء، االكتشاف 
الغامض ملا َيِعد به النظام الدراسي البعض؛ اكتشاف 
غامض، ولو حصل عبر الفشل، بأن النظام الدراسي 

يساهم في إعادة إنتاج االمتيازات.
أنه   – سنوات  عشر  قبل  هذا  كتبت  وقد   – أعتقد 
لكي تتمكن الطبقات من اكتشاف أن النظام الدراسي 
يلزمها  كان  اإلنتاج،  إعادة  آلة  تشتغل  كما  يشتغل 
بإمكانها  كان  ألنه  الدراسي.  النظام  عبر  املرور 
االعتقاد، في العمق، بأن املدرسة ُتَحرِّر أو، مهما قال 
الناطقون الرسميون عن ذلك، لم يفكروا في أي شيء 

بخصوصها، طاملا أنهم لم يتعاملوا معها أبدا، ما عدا 
املدرسة االبتدائية. داخل الطبقات الشعبية في الوقت 
املراهقني،  وسط  أو  الراشدين  وسط  سواء  الراهن، 
يتم االكتشاف، الذي لم يجد لغته بعد، بما أن النظام 

الدراسي ناقل امتيازات.

n لكن كيف نفسر إذن كوننا نسجل منذ ثالث أو 
أربع سنوات عدم تسييس أكبر، كما يبدو لي؟

في  الشغل،  في  التشكيك   – االنتفاضة  إن   pp
املدرسة، إلخ – شمولية، فهي تسائل النظام الدراسي 
تجربة  شكل  ما  مطلق  بشكل  وتعارض  مجموعه  في 
و التي لم تختف  الفشل في الحالة السابقة للنظام ) 
لم   « للحوارات:  نستمع  أن  يكفي  بالتأكيد؛  ذلك  مع 
 .)« إلخ  املدرسة،  أحب  أكن  لم  الفرنسية،  أحب  أكن 
حد  إلى  الشاذة  األشكال  خالل  من  يتحقق  ما  إن 
عادة  نقصده  ما  ليس  لالنتفاضة،  الفوضوية،  ما، 
بالتسييس، أي ما تهيأت األجهزة السياسية لتسجيله 
أكثر،  وغامض  أكثر  عمومي  تشكيك  إنه  وترسيخه. 
سياسيا  ليس  شيء  العمل،  في  القلق  من  نوع  إنه 
كذلك؛ شيء  أن يصير  بإمكانه  أن  إال  القائم،  باملعنى 
العمياء  السياسي  الوعي  أشكال  بعض  كثيرا  يشبه 
لم  ألنها  نفسها،  اتجاه  نفسه،  الوقت  وفي  جدا، 
تجاوز  على  قادرة  رائعة،  ثورية  وقوة  تجد خطابها، 
االجتماعية  الشرائح  عند  مثال  عليها  نقف  األجهزة، 
األول ذوي  الجيل  أو عمال  أكثر لالستغالل  املعرضة 
لتجاوزه،  الخاص،  فشلهم  لتفسير  البدوية.  األصول 
على هؤالء الناس مساءلة النظام ككل، ككتلة، النظام 
وجميع  بها،  يرتبط  التي  كذلك،  والعائلة  التعليمي، 
املؤسسات، بمطابقة املدرسة بالثكنة، الثكنة باملعمل. 
هناك نوع من اليسارية العفوية التي تستحضر، بأكثر 

من خاصية، خطاب املعرضني أكثر لالستغالل.

n وهل لهذا تأثير على صراعات األجيال؟

pp هناك أمر بسيط جدا، ال نفكر فيه، كون تطلعات 
األجيال املتتالية، من اآلباء إلى األبناء، تتشكل بالنظر 
الثروات وحظوظ  توزيع  لبنية  املختلفة  الحاالت  إلى 
ولوج مختلف الثروات: ما كان امتيازا رائعا بالنسبة 
لآلباء )حني كانوا في العشرين من عمرهم، كان هناك، 
مثال، واحد من األلف من الناس في سنهم، ووسطهم، 
يمتلك سيارة(، أصبح مبتذال، إحصائيا.  والعديد من 
تطلعات  أنظمة  بني  صراعات  هي  األجيال  صراعات 
تشكلت في أعمار مختلفة. ما كان بالنسبة للجيل األول 
فورا،  الوالدة،  منذ  ُيعطى  أصبح  كلها،  للحياة  فتحا 
للجيل الثاني. إلن االختالل قوي بوجه الخصوص في 
تمتلك  تعد  لم  التي  االنحطاط،  إلى  املاضية  الطبقات 
حتى ما كانت تمتلكه قبل عشرين سنة وهذا في فترة 
 ( العشرين  امتيازات سنواتهم  جميع  فيها  أصبحت 
مشتركة. ليس وليد الصدفة  التزلج والسباحة مثال( 
جدا  الواضحة   ( للشبان  املناهضة  العنصرية  كون 
على  لألسف،  نتوفر،  ال  أننا  رغم  اإلحصائيات،  في 
طبقات  نتاج  هي  الطبقات(  لشريحة  تبعا  تحليالت 
تعيش االنحطاط كصغار الحرفيني والتجار، أو ألفراد 
الشيوخ  ليس  عموما.  كالشيوخ  االنحطاط  يعيشون 
الشيخوخة  لكن  طبعا،  للشبان،  مناهضني  كلهم 
انحطاط اجتماعي أيضا، خسارة للسلطة االجتماعية 
الشبان  مع  العالقة  في  الشيوخ  يشارك  ذلك،  عبر  و، 
التي تعيش االنحطاط.  وهي خاصية أيضا للطبقات 
أي  االنحطاط،  تعيش  التي  الطبقات  فشيوخ  طبعا، 
يراكمون  إلخ،  القدماء،  الحرفيون  القدماء،  التجار 
يناهضون  هم  درجة:  أعلى  على  األعراض  جميع 
الفنانني، يناهضون  لكنهم  يناهضون أيضا  الشبان 
املثقفني، يناهضون االحتجاج، هم ضد كل ما يتغير، 
كل ما يتحرك، إلخ. تحديدا ألن مستقبلهم خلفهم، ألنه 
ال مستقبل لهم، بينما يحدد الشبان أنفسهم باعتبار 

أن لهم مستقبال، باعتبار أنهم يحددون املستقبل.

n لكن أليس النظام الدراسي وراء الصراعات 
بني األجيال في نطاق قدرته على أن يقرب في نفس 
املواقع االجتماعية أناسا تكونوا في حاالت مختلفة 
للنظام الدراسي؟
حاليا  ملموسة:  حالة  من  االنطالق  بإمكاننا   pp
العمومية  للوظيفة  املتوسطة  املواقع  من  الكثير  في 
حيث يمكننا التقدم عن طريق التعلم باملمارسة، نجد 
جنبا إلى جنب، في نفس املكتب، شبانا حاصلني على 
من  حديثا  تخرجوا  حتى،  موجزين  أو  الباكلوريا، 
النظام الدراسي، وأناسا ما بني الخمسني و الستني 
انطلقوا، قبل ثالثني سنة، بشهادات مدرسية بسيطة، 
في سن كان فيها النظام الدراسي أو تلك الشهادات ال 
اأٌلقدمية،  تزال نادرة نسبيا، ووصلوا، بالعصامية و 
الحاصلون على  اليوم  لم يعد يلجها  إلى مواقع أطر 
الباكلوريا. ما يتعارض هنا، ليس الشيوخ و الشبان، 
للندرة  حالتني  الدراسي،  للنظام  حالتني  عمليا  بل 
التفضيلية للشواهد ويجد هذا التعارض املوضوعي 
ترجمته في صراعات الترتيب: بما أنهم ال يستطيعون 
القول إنهم رؤساء ألنهم قدماء، سيستحضر الشيوخ 
التجربة املقترنة باألقدمية، بينما سيستحضر الشبان 
الكفاءة التي تضمنها الشهادة. نفس التعارض يمكن 
الوقوف عليه في الساحة النقابية )مثال، نقابة الوحدة 
بني  صراع  شكل  على  والهاتف(  للتلغراف  العمالية 
شبان يساريني ملتحني ومناضلني سابقني ذوي ميول 
قديمة للفرع الفرنسي لألممية العمالية. كما نجد جنبا 
إلى جنب في نفس املكتب، في نفس املركز، مهندسني 
اآلخر  والبعض  املهن،  و  الفنون  من  بعضهم  ينحدر 
أن  للوضع  الظاهرة  الهوية  تخفي  البولتيكنيك؛  من 
من  فقط  يمرون  وأنهم  املستقبل،  يقال،  كما  للبعض، 
الحالة،  هذه  في  آلخرين.  الوصول  نقطة  هو  موقع 
ألن  أخرى  أشكاال  تكتسي  بأن  الصراعات  تجازف 
جميع  لهم  انتهوا(  أنهم  )بما  الشيوخ  الشبان 
املدرسية  الشهادة  احترام  استبطنوا  ألنهم  الحظوظ 
كتسجيل الختالف طبيعي. في كثير من الحاالت، هكذا 
ستكتمل  أجيال  كصراعات  املعاشة  الصراعات  فإن 
تشكلت  عمرية  ومجموعات  أشخاص  خالل  من  فعال 
حول عالقات مختلفة مع النظام الدراسي. داخل عالقة 
وداخل  الدراسي،  للنظام  خاصة  حالة  مع  مشتركة 
كما  الجيل  مصالح  عن  املختلفة  الخاصة،  املصالح 
تحددها العالقة بحالة أخرى، ينبغي البحث ) اليوم( 
ما هو مشترك بني مجموع  دة لجيل:  عن مبادئ موحِّ
الشبان، أو على األقل بني أولئك الذين استفادوا ولو 
قليال من النظام الدراسي، الذين حصلوا منه ولو على 
ولو  الجيل،  هذا  ألن  ذلك  الـتأهيل،  من  األدنى  الحد 
بشكل شمولي، مؤهل للشغل أكثر من الجيل السابق ) 

باملناسبة، يمكن أن نسجل أن النساء اللواتي ال تلجن، 
بفعل نوع من اإلقصاء، مناصب الشغل إال بعد انتقاء 
أنهن  أي  باستمرار،  الوضعية  هذه  تعشن  عسير، 
مؤهالت دائما تقريبا أكثر من الرجال لشغل منصب 
عن  النظر  بغض  الشبان،  أن  املؤكد  من  مماثل...(. 
جميع االختالفات الطبقية، لهم مصالح جيل مشتركة، 
 « اإلقصاء  أثر  عن  مستقل  وبشكل  ببساطة،  لكونهم 
للنظام  مختلفة  حاالت  عايشوا  للشبان«،  املناهض 
من شهاداتهم  دائما  يحصلون  يجعلهم  ما  الدراسي، 
على أقل مما كان يحصله منها الجيل السابق. هناك 
نوع من عدم األهلية البنيوي للجيل. مما ال شك فيه 
املشترك  االستياء  من  النوع  ذلك  لفهم  مهم  هذا  أن 
نفسها،  البورجوازية  داخل  ككل.  الجيل  بني  نسبيا 
كون  في  هنا،  من  تفسيره  الصراعات  من  قسم  يجد 
أجل الخالفة يمتد، كون السن حيث يتم، كما أثبت ذلك 
بوبيالسيون  بشكل جيد في مقال نشرته »  لوبرا«   «
»، نقل امليراث أو املراكز يصبح متأخرا أكثر فأكثر و 
بقضم  مطالبني  يصبحون  املهيمنة  الطبقة  أن صغار 
نشاطهم ويقظتهم.  مما ال شك فيه أن هذا ليس غريبا 
املهندسون   ( الحرة  املهن  في  املالَحظ  االحتجاج  عن 
التعليم،  في  إلخ(،  األطباء،  املحامون،  املعماريون، 
إلخ. كما أنه من مصلحة الشيوخ إحالة الشبان على 
الشباب، فإنه من مصلحة الشبان إحالة الشيوخ على 

الشيخوخة.
»الجديد«،  عن  البحث   يكون  حيث  مراحل  هناك 
أيضا،  )هم  الجدد«  »الوافدون  يدفع  من خالله  الذي 
بيولوجيا(  شبابا  األكثر  األحيان،  معظم  وفي 
إلى  املتجاَوز،  إلى  املاضي،  إلى  سلفا«  »الواصلني 
ينكشف  حيث  انتهى«(،  )»لقد  االجتماعي  املوت 
بني  الصراعات  ذلك،  على  بناء  تبلغ،  وحيث  البحث 
إنها اللحظات حيث ترتطم  األجيال درجة حدة أكبر: 
مسارات األكثر شبابا واألكثر شيخوخة، حيث يتطلع 
هذه  تجنب  ويتم  جدا«.  »باكرا  للخالفة  »الشبان« 
وتيرة  ضبط  من  الشيوخ  تمكن  طاملا  الصراعات 
صعود األكثر شبابا، من تسوية الوظائف و املناهج، 
من  الوظائف،  في  السباق  سرعة  درجات  مراقبة  من 
كبح الذين ال يعرفون كبح أنفسهم، الطموحني الذين 
»يحرقون املراحل«، الذين »يتدافعون« )فعال، ليسوا، 
في معظم األوقات، في حاجة لكبح الفرامل ألن الشبان 
استبطنوا  عاما،  خمسني  بلوغ  بإمكانهم  الذين 
يمكننا  الذي  السن  أي  امِلنوالية،  األعمال  الحدود، 
لديهم  وليست  موقع،  إلى  عقالنيا«  »الطموح  خالله 
تحل  »أن  قبل  حتى،  الوقت  قبل  بذلك  املطالبة  فكرة 
ساعتهم«(. حني يضيع »حس الحدود«، نسجل ظهور 
صراعات بخصوص حدود السن، الحدود بني األعمار، 
التي تراهن على نقل السلطة واالمتيازات بني األجيال.
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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 

n ترجمة: سعيد رباعي                                                            إلى روح محمد جسوس2/2
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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

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

الخميس 15 أبريل 2021  املوافق 1 رمضان 1441 العدد 12.819

أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأبريلرمضاناأليام

291204:3212:3616:0919:0420:21اإلثنين

301304:3012:3616:0919:0520:22الثالثاء

11404:2912:3616:0919:0520:23األربعاء

21504:2712:3616:0919:0620:24الخميس

31604:2612:3516:0919:0720:25الجمعة

41704:2412:3516:0919:0820:26السبت

51804:2312:3516:0919:0820:27األحد



 يتناول أهم األحداث والمراحل التي 
عرفها التعليم في بالدنا

 صدور كتاب »مالمح مسار التعليم 
بالمغرب » لكاتبه المصطفى تكاني

صدى  منشورات  عن  تكاني،  المصطفى  لألستاذ  صدر 
 - التربوية واإلدارية  الخدمات  إطار سلسلة  التضامن في 
مالمح مسار  تجديد التكوين للترقي، كتاب تحت عنوان » 
منذ بداري   / مقاربة تأريخية توثيقية   / التعليم بالمغرب 
القرن العشرين إلى الرؤية االستراتيجية ». وهو كتاب يقع 
الكاتب  فيه  تناول  المتوسط  الحجم  من  صفحة   232 في 
بالدرس والتحليل المسار التعليمي بالمغرب، ثباتا وتحوال 
في خضم تفاعل األحداث السياسية واالجتماعية والفكرية 
بالمغرب، وال شك أن اختيار العنوان يحدد طموح الكاتب 
في  التعليم  التي عرفها  والمراحل  األحداث  أهم  في رصد 
بالدنا، بما لها من دالالت وانعكاسات سياسية واجتماعية 

وثقافية على المغرب.
يتكون الكتاب من ستة فصول ويتميز بتناوله موضوع 
الرؤية االستراتيجية  إلى  الفترة االستعمارية  التعليم من 
األسباب  مستعرضا   ،)2030-2015( التعليم  إلصللالح 
السياسية والثقافية والعسكرية التي مهدت للهزائم التي 
إلى  أدت  والتي  التاسع عشر  القرن  في  المغرب  بها  مني 
الحماية )االستعمار(، وفي مقدمتها تشبث المخزن بمنظومة 

تعليم تقليدية تعادي العقل والتفكير العلمي، بغاية إعادة إنتاج بنى فكرية وثقافية قائمة على القهر والتسلط.
وبخصوص أهداف التعليم في عهد الحماية أوضح المؤلف أنها كانت ترمي إلى طمس الهوية المغربية 
وربط المغاربة بفرنسا وتكوين نخبة من أبناء األعيان يمكن االعتماد عليهم في تدبير الحماية بالمغرب، 
خاصة وأن البورجوازية المغربية كانت تتسابق ليستفيد أبناؤها من التعليم الفرنسي في وقت كانت ترفع 

فيه أصوات االحتجاج على ال قومية التعليم في المغرب.
وفي عرضه لمراحل تاريخ التعليم بالمغرب تناول الكاتب، اإلصالحات الرئيسية التي عرفها التعليم 
المغربة ، وهي   – التعريب   – التوحيد   – التعميم   : 1957 الذي أقر المبادئ األربعة  انطالقا من إصالح 

المبادئ التي لم يكتب لبعضها النجاح إلى يومنا هذا.
ولم يفت تكاني في عرضه التاريخي أن يتناول المنهاج لما له من أهمية كبيرة في تشكيل الوعي الجماعي 
الكتاب المدرسي مؤكدا على أن دور األستاذ وتكوينه والنهوض باإلدارة  القيم، وكذا  والفردي وترسيخ 

التربوية تشكل عامال أساسا في نجاح اإلصالح.
مشيرا إلى أن العديد من الدراسات التربوية، وكتب األدبيات التربوية حرصت على تداول الرأي بكيفية 
واسعة ومتكاثرة حول ما يرتبط بمسألة إصالح منظومة التربية والتكوين، وتناولت في تلك الدراسات 
والكتب مواضيع شتى تتفرع أغلبها عن المسألة األساس المرتبطة بل  »  أزمة التعليم » ، التي يشتد إيقاع 
بروزها حول مسايرة وقع » األزمات » التي صاحبت النظام التعليمي بالمغرب على مدى خمسين سنة من 
القرن الماضي، وما بعدها إلى اآلن ؛ لبحث إيجاد » حللل حقيقي » للعديد من األسئلة الجوهرية التي همت 
قضية التعليم باعتبارها قضية شعب ودوللة وحكومات ، وحول ما يمكن من خالل تلك الدراسات والكتب أن 
يساهم به أبناء هذا البلد ؛ على اعتبار أن إيمانهم القوي بقضية التربية والتكوينَ ديُن الوطن في أعناقهم، 
وكأن اإلصالح التربوي » فريضة على كل مواطن ومواطنة »؛ ليشاركلوا في العمل على إحقاق قيم تربوية 
وطنية في بناء المنهاج التربوي كال في المدرسة المغربية، وإلقرار حق األمل معها لتدارك أزمة التربية 
والتكوين التي أصبحت الزمة مترددة ؛  كي ال تصير المدرسة مسارا عاديا ألزمات التعليم ، وطرائق متعبة  
لبحث تدبير أزمة التعليم ، وتوفير وسائل لتدبير تعليم األزمة . ألن الدولة ال تحصن قيمة اإلصالح إال إذا 

حصنت قوة المعلم والمتعلم .

محمد تامر
بعد اجتماع المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات 
وآباء وأولياء التالميذ بالمغرب، مساء يوم السبت 10 أبريل 2021 
، عبر تقنية الفيديو، لدراسة ومناقشة األوضاع التعليمية ، في ظل 
تصاعد اإلضرابات رغم دقة المرحلة من الموسم الدراسي الحالي، 
والعد العكسي لموعد االمتحانات اإلشهادية خاصة السنة األولى 
والثانية بكالوريا ، باإلضافة إلى اإلجراءات االحترازية المعمول 
من  حال  بأي  تخدم  ال  صيغا  تعليمنا  على  فرضت  والتي  بها، 
األحوال منظومتنا التعليمية؛ سواء صيغة الدراسة عن بعد، أو 
التعليم الحضوري بالتناوب، وبعد مناقشات عميقة دامت قرابة 
)3( ساعات تطرق خاللها أعضاء المكتب الوطني المنتمين لكل 
جهات المملكة ، إلى ما يتعرض له التلميذ من أضرار جسيمة 
التي مست جميع  اإلضرابات  نتيجة  الدراسة،  توقفه عن  جراء 
المستويات والمسالك واألقسام، ندد المتدخلون باألوضاع المزرية 
التي أصبحت تعرفها الساحة التعليمية من جراء التصعيد لمكونات 
اإلضرابات األخيرة، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في حرمان 
التلميذات والتالميذ من تعليم كامل وشامل، رغم أنه حق دستوري 
. واستحضر أعضاء المكتب الوطني المحطات النضالية التي 
خاضت فيها الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء 
التالميذ بالمغرب معارك سلمية أدت إلى تهدئة األوضاع معلنة 
في نفس الوقت تشبثها بالدفاع عن المدرسة المغربية العمومية 
وتلميذاتها وتالميذها، محذرة من ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين 
التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، الذي ال يتأثر باإلضرابات، 
وبالتالي ال تعرف فيه الدراسة أي توقف ما عدا العطل المدرسية 
المقررة، والتي جاء بها المقرر الوزاري . وعقب هذا االجتماع 
الوطني، أصدرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء 
التالميذ بالمغرب بيانا تخاطب فيه المسؤولين على قطاع التربية 
الوطنية والتكوين المهني والحكومة وكل القوى الحية والرأي 

العام الوطني .
وجاء في هذا البيان أنه وعيا منها بالظروف االستثنائية التي 
تمر منها بالدنا على غرار باقي دول العالم ، والتي أثرت بشكل 
كبير على قطاع التربية والتكوين جراء الجائحة وتداعيات انتشار 
كوفيد 19 . واستحضارا لمصلحة التلميذ، واعتبارا لالنخراط 
الفعلي للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ 
بالمغرب في التعبئة الشاملة من خالل تأطير وتعبئة األسر المغربية 
المغربية،  المدرسة  في  الثقة  وتكريس  المواطنة  قيم  وترسيخ 
ومشاركتها في إنجاح تدابير الدخول المدرسي 2020//2021 
. وصوال إلى األسدس األول ، رغم ظروف الجائحة التس أثرت 
وبشكل مباشر على التحصيل الدراسي، حيث تم اعتماد نظام 

بيداغوجي متعدد الصيغ، أفرز تفاوتات ملحوظة في التحصيل 
الدراسي بين فئات المعلمين . الشيء الذي يتنافى مع مبدأ تكافؤ 

الفرص، فإن الفيدرالية تسجل ما يلي :
غياب تقييم لألنماط التربوية المعتمدة خالل األسدس األول 
الوصية من  الوزارة  راهنت عليه  والذي   2021//2020 لموسم 

أجل تدبير باقي محطات الموسم الدراسي .
-عدم تنزيل وتحيين األطر المرجعية المراد اعتمادها خاصة 

بالمستويات اإلشهادية .
-تذمر األسر جراء اإلضرابات المتكررة لألطر التربوية، التي 
تساهم بشكل كبير في هدر الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين.
-عدم تكافؤ الفرص ببن التعليم العمومي والتعليم الخصوصي 

في اعتماد أنماط التعلم .
-غياب رؤية واضحة وشاملة لكيفية إنهاء المقررات الدراسية 

) الدعم-- تمديد الموسم الدراسي --  تقليص المقررات(.
-عدم توافق ومالءمة حصص الزمن المدرسي المعتمد حاليا 

مع المقررات الدراسية .
- تأثير مقاطعة األطر اإلدارية لمجموعة من عمليات منظومة 

مسار  مما قد يؤدي إلى ضياع مصالح التالميذ وأسرهم .
2021 أنه إيمانا بما  11 أبريل  وأضاف البيان الصادر يوم 
ينتظر التلميذات والتالميذ من مراقبة مستمرة وامتحانات إشهادية 
ومباريات المدارس العليا ومما يحتاجه المتعلمون من كفايات 

متكامل،  وكامل  جيد  تعلم  في  للحق  ضمانا  .وكذا  ومكتسبات 
فإن الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ 

بالمغرب تطالب الوزارة الوصية بما يلي :
التدخل الفوري   - -اإلسراع بتنزيل وتحيبن األطر المرجعية 
إلنقاذ الموسم الدراسي الحالي وطمأنة األسر بإصدار قرارات 
حول مستقبل بناتهم وأبنائهم . جعل مصلحة التلميذ فوق كل 
اعتبار وفتح قنوات الحوار من أجل الحد من هدر الزمن المدرسي. 
تسطير برنامج للدعم التربوي وتخصيص ميزانية لهذا الغرض 
في مثل هذه الظروف االستثنائية . اإلعالن عن تواريخ االمتحانات 

االشهادية .
كممثلة  تترقب  الوطنية، وهي  الفيدرالية  أن  أكد  ذاته  البيان 
لألسر، ما ستسفر عنه األيام المقبلة من تدابير إجرائية تراعي 
مصلحة التالميذ في شموليتها إلنهاء الموسم الدراسي في ظروف 
تتماشى والظرف االستثنائي الذي تعيشه بالدنا، فإنها تعلن اآلن 
استعدادها للمساهمة كشريك استراتيجي لقطاع التربية والتكوين 
من أجل اقتراح حلول تضمن مصلحة التلميذات والتالميذ، وكذا 
من أجل اتخاذ التدابير الالزمة والمالئمة بكل وعي ومسؤولية 
وطنية، وتحتفظ لنفسها كفيدرالية وطنية لجمعيات أمهات وآباء 
وأولياء التالميذ بالمغرب بقرار اتخاذ الخطوات النضالية التي 
تراها مناسبة للدفاع عن الحق في التعليم بصفة عامة . والدفاع 

عن المدرسة المغربية بصفة خاصة .
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واقع تدريس 
مادة التاريخ 

في مؤسساتنا 
التعليمية 

خليل البخاري

كيف حضر تاريخ المغرب في المنظومة والمناهج التربوية 
والمقررات المدرسية؟ وكيف هو واقع تدريس مادة التاريخ 
كتب  دور ومكانة وقيمة  وماهو  التعليمية؟  في مؤسساتنا 
التاريخ في تعزيز وتكريس الثقافة التاريخية ونشر الوعي 
والمناهج  البرامج  وهل  المستقبل؟  أجيال  لدى  التاريخي 
التاريخي لبالدنا  الجانب  راعت  التاريخ  بمادة  المرتبطة 
بطريقة خدمت حقا هذا التاريخ وأنصفته؟ ومن جهة أخرى، 
لماذا أغلب المختصين يجمعون على أن طريقة التعليم تجعل 
التالميذ ينفرون من مادة التاريخ العتقادهم أنه حفظ فقط.

طرق  في  تكمن  التعليمية  المناهج  معضلة  الواقع،  في 
التدريس وليس في محتواها، مما جعل التاريخ يظل مجرد 
مادة ثانوية وهامشية، خاصة لدى تالميذ الشعبة العلمية 

والتقنية واالقتصادية، ال تلقى أي اهتمام منهم.
إن مادة التاريخ تمثل واحدة من المواد ذات القيمة والمكانة 
الكبرى في المنظومة التربوية.  فهي تعكس جانبا مهما من 
مشروع المؤسسة التعليمية، والذي يرتبط أساسا بالمجتمع 

والدولة.
لللقللد ظللل الللتللاريللخ وسلليلللللة إقللنللاع سلليللاسللي وورقلللة 
إيديولوجية،حاول أن يكتسب شرعيته من خالل تاريخ نظام 
الحماية واالستغالل االستعماري على المغرب ونضاله من 
أجل نيل االستقالل ..وبالتالي، نحن أمام تاريخ رسمي غير 
لعقود  ظلت  مدارسنا  لكون  السياسية  الخلفيات  عن  منزه 

طويلة تحت تأثير هذه الثنائية.
إن التوجه المدرسي في مالمسة المواضيع التاريخية سواء 
في مناهج مادة التاريخ أو في المحتويات التاريخية التي 
تضمنتها،يرتكز عادة على إبراز التاريخ المشرق والمضيء، 
والذي يعكس وجها مشرقا من صفحات النضال الوطني في 

حين يتم إغفال الوجه اآلخر من التاريخ.
الللمللقللررات  ومللؤلللفللي  التربوية  الللبللرامللج  واضللعللي  إن 
إلى  الدراسية  المقررات  عند صياغة  يخضعون  المدرسية 
التربية  قطاع  على  الوصية  للوزارة  القوانين التوجيهية 
والتعليم، والتي تهدف إلى تكوين متعلم منسجم مع ماضيه 
بعيدا عن إثارة المواضيع المتعلقة بما يمكن تسميته بالتاريخ 

األسود.
ال ننكر أن مناهج التاريخ حاولت تقديم التاريخ المغربي 
بصورة بسيطة ومتسلسلة كرونولوجيا لكن الواقع يشير 
إلى أن التاريخ في مدارسنا مسته الكثير من الهفوات، ذلك 
أنه ظل مجرد مادة ثانوية ال تلقى اهتمام التالميذ ..و ما 
يعكس ذلك هو المعامل  coefficient  المتدني لهذه المادة، 
والذي يساوي 2 بالشعبة العلمية والتقنية واالقتصادية.  
طالبوا،  أن  والجغرافية  التاريخ  مادة  ألساتذة  سبق  وقد 
مالحظاتهم  عبر  المعامل  من  بالرفع  الحالي،  الوقت  وإلى 
في تقارير المجالس التعليمية، لكن دار لقمان مازالت على 
حالها، وما ساهم في تعميق الصور النمطية السلبية حولها 
أكثر هو طرق التدريس الكالسيكية رغم ما تسوقه له وزارة 
التربية والتعليم من محاولة إحداث ثورة في إطار تحديث 

المنظومة التربوية وطرائق التدريس. 
نحن اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة حقيقية للتاريخ في 
مناهجنا التربوية بما يتجه نحو تعميق روح التساؤل وطرح 
اإلشكاليات ال التلقين والتنزيه والتقديس . ولن يتحقق ذلك 
دون إعادة النظر في مناهجنا التربوية، وذلك بإسناد مسؤولية 
صياغة البرامج التربوية وإعداد المقررات الدراسية للكفاءات 

التربوية وبمرافقة باحثين وجامعيين.
إلى حدود الساعة ال يزال التاريخ بعديدا عن مدارسنا، 
تلقينا وسردا لألحداث، وعلى الباحثين  في هذها الموضوع 
 .»didactique  de l’histoire «  ان يتقنوا تعليمية التاريخ
لقد منحت البرامج التعليمية فضاء واسعا لتاريخ بالدنا 
لكن العبرة هنا ليست بالكم وإنما بالكيف. فالمعضلة قي 
المناهج التاريخية هي طرق التدريس وليس محتواها في 

األساس.
التكوين  قي  أساسية  المدرسي مادة  التاريخ  يعتبر 
التعليمية،  األسللالك  كل  خالل  للتلميذ  والمعرفي  الفكري 
وتفعيل  االجتماعي   التلميذ  فكر  وتنمية  بتطوير  وذلللك 
حسه التاريخي وتزويده باألدوات المعرفية والمنهجية إلدراك 
أهمية الماضي في فهم الحاضر والتطلع إلى المستقبل . 
واستحضر هنا ما جاء على لسان المغفور له الحسن الثاني 
 l›incompréhension  du présent  :في كتاب التحدي
 qui : وفي نفس الكتاب..,naît à  l’ignorance  du passé

 .n›a pas  d›histoire,n›a pas d›identité

باحث تربوي  *

الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التالميذ 
بالمغرب تدعو إلى جعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار

 دورة تكوينية لفائدة األساتذة
: الرؤساء حول موضوع

» المواكبة التربوية للمشاريع 
الشخصية للمتعلمين «

 عبد الجليل بتريش

محور  المواكبة التربوية للمشاريع الشخصية للمتعلمين »  شكل موضوع : » 
الدورة التكوينية التي نظمت لفائدة األساتذة الرؤساء أيام 7 / 8 / 9 أبريل 2021 

، والتي وزعت على ثالثة مراكز :
- مركز تارودانت : من تأطير مليكة أيت القاضي، رئيسة مصلحة تأطير المؤسسات 
التعليمية والتوجيه - مركز أوالد تايمة من  تأطير مفتشي التوجيه التربوي عبد 
الكريم أفيلي و أحمد الرملي – مركز أوالد برحيل من تأطير مفتشي التوجيه التربوي 

اسماعيل أعبيل و لحسن أيت داوود .
والتكوين  للتربية  الجهوية  لألكاديمية  اإلقليمية  المديرية  الدورة نظمتها  هذه 
إطار  في  وذلك   – والتوجيه  التعليمية  المؤسسات  تأطير  مصلحة   – بتارودانت 
تنزيل مشاريع القانون اإلطار17 – 51 خاصة المشروع 13 المتعلق بإرساء نظام 

ناجع ونشيط للتوجيه المبكر المدرسي و المهني والجامعي » .
أيت  مليكة  األستاذة  قدمت  والتقاسم  للنقاش  وكأرضية  بالموضوع  وارتباطا 

القاضي بمركز تارودانت عرضا مركزا مؤطرا قارب المحاور التالية :
برنامج   – أهداف الدورة التكوينية   – المرجعيات المؤطرة للمواكبة التربوية 

الدورة التكوينية.
وقد خصص المنظمون لهذه الدورة برنامجا تناول على مدى ثالثة أيام المواضيع 
التالية : مفهوم المواكبة التربوية – مفهوم المشروع الشخصي – مفهوم التوجيه 
التربوي – كفايات المواكبة – خطوات المواكبة التربوية – اإلطار العالئقي للمواكبة 
– أخالقيات المواكبة التربوية – تقويم حصيلة المواكبة التربوية – الخطة السنوية 

لألستاذ الرئيس .
وفي ذات السياق وبغية تقاسم التجارب والممارسات  توزع المشاركون على 

تسع ورشات لمناقشة األوراق التأطيرية لهذه األشغال جاءت كاآلتي :
الورقة التأطيرية ألشغال الورشة األولى حول مفهوم المواكبة في الوسط المدرسي 
– الورقة التأطيرية ألشغال الورشة الثانية حول مفهوم التوجيه التربوي - الورقة 
التأطيرية ألشغال الورشة الثالثة حول مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم - الورقة 
الورقة  التأطيرية ألشغال الورشة الرابعة حول الكفايات المستهدفة بالمواكبة - 
التأطيرية ألشغال الورشة الخامسة حول الخطوات األساسية للمواكبة التربوية - 
الورقة التأطيرية ألشغال الورشة السادسة حول اإلطار العالئقي للمواكبة التربوية 
- الورقة التأطيرية ألشغال الورشة السابعة حول أخالقيات المواكبة التربوية - الورقة 
التأطيرية ألشغال الورشة الثامنة حول تقويم حصيلة المواكبة التربوية - الورقة 

التأطيرية ألشغال الورشة التاسعة حول خطة العمل السنوي لألستاذ الرئيس .
وفي ختام هذه الدورة وزعت شواهد المشاركة على األساتذة الرؤساء المستفيدين 

من هذا التكوين . 
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اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/06/م.ع.

على   2021 ماي   18 يوم  في 
صباحا،  عشر  الحادية  الساعة 
عامل  السيد  مكاتب  في  سيتم 
إقليم خنيفرة فتح األظرفة املتعلقة 
بعروض  املفتوح  العروض  بطلب 
أشغال تهيئة املقرات  أثمان ألجل : 

امللحقة بمقر عمالة خنيفرة. 
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة الصفقات بالكتابة العامة 

لعمالة إقليم خنيفرة.
بوابة  من  تحميله  كذلك  ويمكن 

الصفقات العمومية:
.www.marchespublics.gov.ma

أربعة  في  محدد  املؤقت  الضمان 
آالف درهم (4.000,00درهم).

كلفة تقدير األعمال محددة من طرف 
صاحب املشروع محددة في مائتني 
وواحد وثالثني ألفا وستة وتسعني 
مع  (231.096,00درهم)  درهما 

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

واملقاول الذاتي.
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم 
مطابقة  املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 ،31  ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
148، 149 و150 من املرسوم رقم 
جمادى   8 في  الصادر   2-12-349
(20مارس2013)   1434 األولى 
العمومية،  بالصفقات  املتعلق 
20- رقم  االقتصاد  وزير  ومرسوم 

القعدة  ذو   08 في  الصادر   14
املتعلق  (04شتنبر2014)   1435
الصفقات  تفويت  إجراءات  برقمنة 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 
مصلحة الصفقات. 

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور؛
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
- إما إرسالها إلكترونيا عبر بوابة 

الصفقات العمومية. 
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
رقم  البند  في  املقررة  تلك  هي  بها 

09 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1432/ا.د

*************
اململكــــة املغربيــــة
وزارة الداخليـــــة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/07/م.ع.

على   2021 ماي   20 يوم  في 
سيتم  صباحا،  العاشرة  الساعة 
إقليم  عامل  السيد  مكاتب  في 
خنيفرة فتح األظرفة املتعلقة بطلب 
أثمان  بعروض  املفتوح  العروض 
الباشا  مكتب  تهيئة  أشغال  ألجل: 

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

العمومية:

.www.marchespublics.gov.ma
ثالثة  في  محدد  املؤقت  الضمان 

آالف درهم (3.000,00درهم).
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في  محددة  املشروع  طرف صاحب 
ألفا  وأربعني  واثنني  مائة  مبلغ 
درهما  وعشرين  وثمانية  ومائة 
احتساب  مع  (142.128,00درهم) 

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

واملقاول الذاتي.
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم 
مطابقة  املتنافسني  ملفات  وإيداع 
 ،31  ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
148، 149 و150 من املرسوم رقم 
جمادى   8 في  الصادر   2-12-349
(20مارس2013)   1434 األولى 
العمومية،  بالصفقات  املتعلق 
20- رقم  االقتصاد  وزير  ومرسوم 

القعدة  ذو   08 في  الصادر   14
املتعلق  (04شتنبر2014)   1435
الصفقات  تفويت  إجراءات  برقمنة 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 
مصلحة الصفقات. 

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
- إما إرسالها إلكترونيا عبر بوابة 

الصفقات العمومية. 
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
رقم  البند  في  املقررة  تلك  هي  بها 

09 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1433/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

جهة طنجة تطوان الحسيمة
املعهد العالي للمهن التمريضية

وتقنيات الصحة 
تطوان

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 02/م.ع.م.ت.ت.ص.ت/2021

في يوم االثنني 10 ماي 2021 على 
الساعة 10 صباحا سيتم في قاعة 
للمهن  العالي  باملعهد  االجتماعات 
الصحة  وتقنيات  التمريضية 
بتطوان الكائن بشارع عبد الخالق 
سانية  املدني  املستشفى  الطريس 
األظرفة  فتح  مرتيل  طريق  الرمل 
بعرض  العروض  بطلب  املتعلقة 
الطباعة  تكاليف  أجل:  من  أثمان 
التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 
ملحقة  بتطوان  الصحة  وتقنيات 

طنجة وملحقة الحسيمة.
يمكن سحب ملف طلب العروض   -
العامة  بالكتابة  الصفقات  بمكتب 
التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 
الكائن  بتطوان  الصحة  وتقنيات 
الطريس  الخالق  عبد  بشارع 
الرمل  سانية  املدني  املستشفى 

طريق مرتيل. 
بوابة  عبر  تحميله  كذلك  ويمكن 
العنوان  من  الدولة  صفقات 

االلكتروني التالي:
.www.marchespublics.gov.ma

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب   -
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
و29   27 املواد  ملقتضيات  مطابق 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من  و31 

األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق  (20مارس2013)   1434

بالصفقات العمومية.
ثالثة  في  محدد  املؤقت  الضمان   -

أالف درهما (3000درهم)
موضوع  لكلفة  التقديري  الثمن   -
طلب العروض هو 46024.00درهم 
وأربعة  الفا  وأربعون  (ستة 
جميع  متضمنة  درهما)،  وعشرون 

الرسوم.
ويمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
العامة  بالكتابة  الصفقات  بمكتب 
التمريضية  للمهن  العالي  للمعهد 
الكائن  الصحة  بتطوان؛  وتقنيات 
الطريس  الخالق  عبد  بشارع 
الرمل  سانية  املدني  املستشفى 

طريق مرتيل.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
اليكترونيا عبر  امللفات  إما بعث   -

بوابة الصفقات العمومية.  
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة  (8)من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1434/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

اقليم تارودانت 
جماعة ايغرم

إعالن عن اجراء طلب عروض
(سمسرة عمومية)

رقم 02/جم.ايغ/2021

على   2021 مارس   12 يوم  في 
سيتم  صباحا  العاشرة   الساعة 
الجماعي  املجلس  رئيس  بمكتب 
املتعلقة  االظرفة  فتح  اليغرم  
بيع  ألجل  العمومية  بالسمسرة 
واملواد  املتالشيات   ، املحجوزات 
املستغنى عنها. يمكن سحب ملف 
شساعة  من  العمومية  السمسرة 
كذلك  ويمكن  الجماعية،  املداخيل 
بوابة  من  اليكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
.www.marchespublics.gov.ma

في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
مبلغ  %10 من مجموع الحصص 

املتنافس عليها.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
البريد املضمون بإفادة باالستسالم 

إلى املكتب املذكور. 
إما إيداعها مقابل وصل بمكتب   *
الترابية  الجماعة  بمقر  الضبط 

اليغرم .
إما تسليمها مباشرة إلى رئيس   *
اللجنة املكلفة باملبيعات عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
* او االشتراك االلكتروني . 

اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 
الشروط  دفتر  من   6 الفصل  في 
والتحمالت الخاص بهذه العملية.

ملحوظـــــة: 
 * يمكن للمتنافس أن يعاين املواد 
موضوع السمسرة العمومية خالل 

أوقات العمل اإلدارية.
يرجى  املعلومات  من  وللمزيد 
املداخيل  بشساعة  االتصال 
العمل  أوقات  خالل  الجماعية 

االدارية.

ع.س.ن/1436/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة اقليم تازة
دائرة واد أمليل
قيادة بوحلو

الجماعة الترابية  بوحلو 
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم 2021/01
في يوم 2021/5/11 على  الساعة 
بمقر  سيتم  صباحا   العاشرة 
األظرف  فتح  بوحلو  جماعة  
بعروض  العروض  بطلب  املتعلقة 
اثمان ألجل اشغال  توسيع الشبكة  
لتجمع  الشروب  باملاء  للتزود 
الحاجب  بدوار  (شحايم)  سكني 
تازة   اقليم  التابع لجماعة بوحلو  

(حصة فريدة ).
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
لجماعة  التقني  املكتب  من  مجانا 

بوحلو.
من  الكترونيا  نقله   كذلك  ويمكن 

بوابة الصفقات العمومية:
.www.marchespublics.gov.ma

في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
عشرة االف (10.000.00درهم).

محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
ب   املشروع  صاحب  طرف  من 
مائة وستة  (126.924.00 درهم)  
وعشرون الف وتسعمائة وواربعة 

وعشرون درهما.
محتوى   من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وايداع  وتقديم 
و   27 املواد   ملقتضيات  مطابقا 
29و31 من املرسوم رقم 2.12.349  
االولى  08جمادى  في   الصادر 
1434 املوافق   20- مارس 2013  

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد  املضمون  بإفادة باالستالم 

للمكتب املذكور.
بمكتب  إيداعها مقابل وصل  إما   -

رئيس املجلس الجماعي بوحلو
لرئيس   مباشرة   تسليمها  إما    -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
بطريقة  عروضهم  ايداع  اما   -
صفقات  بوابة  في  الكترونية 

الدولة:
.www.marchespublics.gov.ma

االدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  ان 
عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 
رقم  املرسوم  من   25 الفصل  في 
2.12.349  الصادر في  08جمادى 
 -20 املوافق     1434 االولى 
بالصفقات  املتعلق    2013 مارس 
العمومية، وكذا املادة 05 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/1437/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بالجديدة

املحكمة االبتدائية بسيدي   بنور
إعالن قضائي   لبيع عقار باملزاد 

العلني
ملف تنفيذ عدد : 

2021 / 355
لفائدة :  فاطمة بوحياني

ينوب عنه ذ .  عبد العزيز بندحان 
املحامي   بهيئة الجديدة

ضد :  عبد الرحيم زوهيري
كتابة  مصلحة  رئيس  السيد  يعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي  
بتاريخ 25 / 5 / 2021     أنه   بنور 

الزوال  بعد  الثانية  الساعة   وعلى 
بالقاعة رقم   2   بهذه املحكمة سيقع 

بيع باملزاد العلني   ملا   يلي : 
كافة العقار املسمى سناء ذي   الرسم 
العقاري   عدد   56724 / 08   الكائن 
الزمامرة  خميس  بحي   الشباب 
املتكون  مساحته   2   آر   80   سنتيار 
من فيال من طابقني وسطح،   طابق 
تحت أرضي،   طابق أرضي   ومرآب . 

يتحدد الثمن االفتتاحي   للبيع فيما 
مليون  قدره   00 . 000 . 000 . 1  درهم 

درهم . 
الثمن  املزاد  يؤدي   الراسي   عليه 
الى   3٪   واجب  باالضافة  ناجزا 

الخزينة،   ويشترط ضمان االداء . 
وللمزيد من التوضيحات او تقديم 
بقسم  االتصال  الرجاء  عروض 
التنفيذ املدني   بهذه املحكمة داخل 
حيث   يوجد  االدارية  العمل  أوقات 

دفتر الشروط والتحمالت . 
ع.س.ن /  1430  / إ.د

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

محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ املدني
ملف التنفيذ رقم : 
2021 / 6101 / 05

 إعالن عن سمسرة عمومية
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باسفي   ان  االبتدائية  باملحكمة 
ستجري   يوم   علنية  سمسرة 
   27 / 5 / 2021 بقاعة .  البيوعات رقم  
   5 بهذه املحكمة انطالقا من الساعة 

الثانية بعد الزوال لبيع ما   يلي:
املصطفى  ملك  املسمى  العقار 
العقاري12699 / 23   ،   ذي   الرسم 
 مساحته   1  هكتار   34   ار   52   سنتيار 
هو عبارة عن أرض فالحية وأخرى 
تيرس .  والكائنة  للسكن،   تربتها 
االراضي   غرب 2     ضم  بمنطقة 

 غربية   4   اقليم آسفي . 
االفتتاحي :00 , 000 . 260    الثمن 

 درهم
العقار املسمى بن هدي   ذي   الرسم 
العقاري   14073 / 23   مساحته  
وهو     1 هكتار   46   ار   52   سنتيار 
وقطعة  فالحية  أرض  عن  عبارة 
والكائنة  تيرس  سكنى،   تربتها 
بمنطقة ضم االراضي   القروية   غرب  

   2 غربية   4   اقليم اسفي . 
االفتتاحي :00 . 000 . 260    الثمن 

 درهم
العقار املسمى بن هذي   ذي   الرسم 
العقاري   14073 / 23   مساحته 1    
 هكتار   46   ار   52   سنتيار هو عبارة 
عن أرض فالحية وقطعة للسكنى،  
 تربتها تيرس والكائنة بمنطقة ضم 
االراضي   القروية   غرب   2   غربية 4    

 اقليم اسفي . 
االفتتاحي :00 . 000 . 280    الثمن 

 درهم
الخالق حجار  السادة :  عبد  لفائدة 

ومن معه
اوريك  ذ .  ابراهيم  عنهم  ينوب 

املحامي   بهيئة اسفي
ميري   ومن  السادة :  نفيسة  ضد 

معها
ويطالب بضامن لالداء عند إرساء 
العلني   وسيؤدي   الراسي   املزاد 
زيادة   مع  ناجزا  الثمن  املزاد   عليه 
   3٪ لفائدة الخزينة العامة وللمزيد 
االتصال  املعلومات   يجب  من 
بمكتب التنفيذ املدني   بهذه املحكمة 

واالطالع على ملف التنفيذ . 
ع.س.ن /  1429 / إ.د

ع.س.ن /1428/ إد

ع.س.ن /1309/ إدع.س.ن /1440/ إد

ع.س.ن /1439/ إد

ع.س.ن /1435/ إد



اختتمت ليلة األحد الماضي فعاليات 
الدورة الحادية عشر لمهرجان  مالمو 
للسينما العربية، والتي أقيمت في الفترة 
األنشطة  من  بمزيج  أبريل   11-6 من 
الفعلية في المدينة السويدية واألنشطة 
صناع  استضافت  التي  اإللكترونية 
السينما من كافة أنحاء العالم العربي.
المركزية  مالمو  مكتبة  واستضافت 
حفل الختام الذي أعلنت خالله جوائز 
الدورة وفيها نال فيلم »الرجل الذي باع 
ظهره« للمخرجة التونسية كوثر بن هنية 
جائزة أحسن فيلم، بينما ذهبت جائزة 
مالمو  بلدية  تمنحها  التي  الجمهور 
لفيلم  سويدي  ك��رون  أل��ف   25 بقيمة 
للمخرج المصري أمير  »حظر تجول« 

رمسيسو..  
تشكلت  القصيرة  األف��الم  مسابقة 
لجنة تحكيمها من المخرجة والمنتجة 
اللبنانية مانو نّمور، المخرجة والمنتجة 
المصرية ماجي أنور، الناقد الجزائري 
فيصل شيباني، الناقد البحريني طارق 
منصور  اإلم��ارات��ي  والممثل  البحار، 
الفيلي. بينما تشكلت لجنة تحكيم األفالم 
الطويلة من المخرجة الفلسطينية نجوى 
السعودية  والمخرجة  الممثلة  نجار، 
السينمائية  الباحثة  البنوي،  فاطمة 
اإلعالمية  ش���رادي،  ليلى  المغربية 
اللبنانية ريا أبي راشد، باإلضافة إلى 
كاتب السيناريو المصري تامر حبيب.

وهذه القائمة الكاملة لجوائز الدورة 
الحادية عشر من مهرجان مالمو للسينما 

العربية:
مسابقة األفالم القصيرة:

لفيلم  تقدير  وشهادة  خاص  تنويه 
للمخرجة السودانية سوزانا  »الست« 

ميرغيني
لفيلم  تقدير  وشهادة  خاص  تنويه 
محمد  المصري  للمخرج  توك«  »توك 

خضر
قصير  فيلم  أحسن  جائزة  جائزة 

لفيلم  سويدي(  كرون  ألف   15 )بقيمة 
فرح  الفلسطينية  للمخرجة  »الهدية 

النابلسي 
مسابقة األفالم الطويلة:

ج��ائ��زة أح��س��ن س��ي��ن��اري��و ل��غ��ازي 
للمخرج  »الهربة«  فيلم  عن  الزغباني 

غازي الزغباني )تونس(
عن  داو  لسليم  ممثل  أحسن  جائزة 
دوره في فيلم »غزة مونانور« للمخرجين 
عرب وطرزان ناصر )فلسطين، فرنسا، 

ألمانيا، البرتغال، قطر(
جائزة أحسن ممثلة لنعيمة لمشرقي 
التفاح«  »خريف  فيلم  في  دوره��ا  عن 

إخراج محمد مفتكر )المغرب(
جائزة أحسن إخراج من نصيب عبد 
العزيز الشالحي عن فيلمه »حد الطار« 

)السعودية(
جائزة لجنة التحكيم الخاصة )بقيمة 
15 ألف كرون سويدي( لفيلم »جزائرهم« 
للمخرجة لينا سويلم )فرنسا، الجزائر، 

سويسرا، قطر(
ألف   20 )بقيمة  فيلم  أحسن  جائزة 
كرون سويدي( لفيلم »الرجل الذي باع 
ظهره« للمخرجة كوثر بن هنية )تونس، 

فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد(
جائزة الجمهور )تمنحها بلدية مالمو 
لفيلم  سويدي(  ك��رون  ألف   25 بقيمة 
رمسيس  أمير  للمخرج  تجول«  »حظر 

)مصر( 

تشكيليون مغاربة وأجانب يلتئمون في معرض فني جماعي بالدار البيضاءتنويه بالفيلم المغربي »نساء الجناح ج«  بمهرجان القدس للسينما العربية
فاز الفيلم الفلسطيني »200 متر« من إخراج أمين نايفة )األردن(، بجائزة أفضل فيلم 
روائي طويل في مهرجان القدس للسينما العربية في دورته األولى التي اختتمت االثنين 
إخراج  الماضي. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم التونسي )بيك نعيش( 
للمخرج محمد  مهدي برصاوي، فيما أشادت اللجنة بالفيلم المغربي )نساء الجناح ج( 
فاز  القصيرة  األفالم  فئة  »فيسبوك«، وفي  نظيف، بحسب ما نشرته على صفحتها في 
بالجائزة فيلم )ستاشر( للمخرج المصري سامح عالء، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها 
الخاصة للفيلم الفلسطيني )في المختبر( إخراج الريسا صنصور. وأشادت لجنة التحكيم 
كذلك بالفيلم اللبناني )أمي( للمخرج وسيم جعجع، وفي فئة األفالم الوثائقية الطويلة فاز 
بالجائزة فيلم )تحت التحت( إخراج سارة قصقص من لبنان، وذهبت جائزة لجنة التحكيم 

للفيلم الفلسطيني )إبراهيم إلى أجل غير مسمى( إخراج لينا العبد.
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افتتح، يوم السبت الماضي، برواق )Living4Art( بالدار البيضاء، معرض تشكيلي جماعي لتسعة عشر فنانا 
وفنانة، مغاربة وأجانب تحت عنوان »التقاليد والحداثة«.

ويشمل هذا المعرض الفني، الذي يستمر إلى غاية 8 ماي المقبل، باقة من األعمال الفنية المتنوعة )حوالي 60 عمال( 
لفنانين معروفين وهواة همهم المشترك االنفتاح على تجارب وخبرات فنية مختلفة، وإتاحة الفرصة للشغوفين بفن 
التشكيل لالطالع على أعمالهم وإبداعاتهم الفنية المتنوعة. هذه األعمال، التي أثثت جنبات هذا المعرض، هي سفر 
في رحاب الجمال والمتعة لالحتفال بوالدة جديدة والتشبث بالتقاليد وترسيخ الحداثة، هذا الموضوع الذي ألهم 
بشكل كبير هؤالء المبدعين.  وعرف هذا المعرض مشاركة فنانين أجانب، ويتعلق األمر بالفنانة فالنتينا دونسكا 
)المزادة سنة 1955 بأوكرانيا(، التي كشفت في تصريح مماثل أن لوحاتها، التي تغلب عليها الورود والتقنيات 
التعبيرية، دعوة إلى االستمتاع بالحياة والطبيعة الخالبة، مضيفة أنها ولجت هذا العالم منذ ما يقرب 25 سنة، 

وسبق لها تنظيم والمشاركة في العديد من المعارض ببالدها والمغرب.

في  الفائز  »نومادالند«  فيلما  يتصدر 
غولدن غلوب، و«روكس« الذي يمجد التنوع 
الثقافي في لندن، المنافسة على جوائز بافتا 
األحد،  التي ت سلم  البريطانية  السينمائية 
على  للرد  سعيا  تظهر  ترشيحات  قائمة  مع 
االنتقادات بشأن نقص التنوع في السنوات 

الماضية.
تنظيم  كوفيد19-  جائحة  حتمت  وبعدما 
حمراء،  سجادة  أو  جمهور  دون  من  الحدث 
يقام الحفل في فترة حداد وطني في بريطانيا 

إثر وفاة األمير فيليب.
»هيبيز«  عن  »نومادالند«،  فيلم  وينافس 
في  المتحدة  الواليات  يجوبون  معاصرين 
حافالتهم، للفوز في فئتي أفضل مخرج )كلويه 
جاو( وأفضل ممثلة )فرانسس ماكدورماند(.
ويعتبر هذا العمل من األفالم األوفر حظا 
السبت  مساء  ون��ال  األوس��ك��ار،  حفلة  خالل 
جائزة أفضل فيلم طويل من جمعية المخرجين 

األمريكيين.
»بافتا«،  فيلم في جوائز  أفضل  فئة  وفي 
يتواجه »نومادالند« مع »ذي فاذر« الذي يؤدي 
فيه أنتوني هوبكينز دور رجل مسن يعاني 
الخرف، و«ذي موريشن« عن محامية تدافع عن 
شخص من موريشيوس ات هم ظلما باإلرهاب 
في الواليات المتحدة، وفيلم التشويق النسوي 
»بروميسينغ يونغ وومان« والعمل الدرامي 
القضائي »ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن«.

كذلك قد يخطف فيلم »روكس« للبريطانية 
ساره غافرون )»بريك الين« و«سوفراجيت«(، 
المرشح في سبع فئات، األضواء في سهرة 
»بافتا«. ويروي الفيلم قصة مراهقة بريطانية 
نيجيرية في الخامسة عشرة من العمر تركتها 

شقيقها  مع  تخطي صعوباتها  تحاول  أمها 
األصغر، بدعم من صديقات من شرق لندن.

ويحمل عدد الترشيحات الكبير للفيلم الذي 
يمجد التنوع الثقافي في لندن، رمزية كبيرة 
اختياراتها  واجهت  التي  »بافتا«  لجوائز 
الماضية بسبب نقص  انتقادات في األعوام 

التنوع.
سنة  فيلم  ألفضل  الترشيحات  تكن  ول��م 
2020 تضم أي ممثل غير أبيض في الفئات 
األربع الرئيسية، كما غابت المخرجات أيضا 

عن الجوائز.
مخرجات  أربع  شحت  ر  العام،  هذا  وفي 

للجوائز، في سابقة من نوعها.
وقد فاز فيلم »روكس« بجائزة أفضل طاقم 
تمثيلي خالل توزيع الدفعة األولى من جوائز 

»بافتا« مساء السبت.
ونال خالل هذه السهرة فيلم »ما راينيز بالك 
باتم« جائزتي أفضل شعر وماكياج، وأفضل 
أفضل  جائزة  »مانك«  حصد  فيما  تصاميم، 

تصور إنتاي.
لكريستوفر  »تينيت«  فيلم  حصد  كذلك 
نوالن جائزة أفضل مؤثرات خاصة، فيما نال 
»ساوند أوف ميتل« الذي يروي قصة عازف 
درامز لموسيقى هافي ميتل يفقد سمعه، جائزة 

أفضل صوت.
أند  )»سنس  لي  أنغ  المخرج  وسيحصل 
هيدن  تايغر،  و«كراوتشينغ  سنسيبيليتي« 
جائزة  على  باي«(،  أوف  و«اليف  دراغون« 
أرفع تكريم في  أكاديمي فيلوشيب«،  »بافتا 

هذه الجوائز، تقديرا لمجمل مسيرته.

أندري أزوالي مؤبنا الحاجة الحمداوية 

»كانت الحاجة الحمداوية اأيقونة ال�شعب«

 »نومادالند« و»روك�س« 
في �شدارة المناف�شة قبيل توزيع جوائز »بافتا«

عبد العالي خالد
بكل عفويتها، بساطتها، حبها للحياة، 
الحساسيات  جميع  على  وانفتاحها 
والثقافات، حضرت الحاجة الحمداوية 
ذات دورة لمهرجان االندلسيات األطلسية 
بالصويرة سنة 2018. أشاعت الكثير من 
الحب، النوستالجيا، والفخر باالنتماء 
الستثناء مغربي يجد صورته في قيمة 
التساكن النبيلة بين مختلف التيارات 
الحضارية، والعقائد الدينية واالنتماءات 

العرقية.
الطفولي،  قلبها  من  نابع  بخطاب 
أع���ادت ال��ح��اج��ة ال��ح��م��داوي��ة ضبط 
نبضات قلوب الحضور على إيقاع صور 
الزمن الجميل، قيمه، ذاكرته االنفعالية 
الراسخة التي أدخلت محبيها في حالة 
من الحزن إثر وفاتها عن سن 91 سنة 
بعد مسار طويل ومشرق أثرى وبصم 

فن العيطة المغربية.
أندري أزوالي، مستشار جاللة الملك  
والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة 
بوفاة  تأثره  عميق  عن  عبر  موكادور، 
الحاجة الحمداوية، يستعيد بكثير من 

العاطفة والحنين ذاكرة الفقيدة. 
»لقد استمعت إلى أول سهرة للحاجة 
الحمداوية منذ زمن طويل، لتبقى راسخة 
لقد  كنت.  حيثما  مخيالي  في  لألبد 
كانت محط اهتمام ووله الكبار، أحبها 
الجميع كما كانت أيقونة الشعب...  أنا 
حزين لرحيلها. حين أفكر في الحاجة 
الحمداوية تحضرني البهجة، المتعة، 
تجسد  كانت  ألنها  الفخر  و  الشغف، 
مغرب الموهبة و مغرب الجرأة. إذ  لم 
تكن يوما مترددة أو راعشة في عالقة 
أو  النص  مستوى  على  باختياراتها 

أندري  صرح  المسرح«.  فوق  اإلب��داع 
أزوالي مستعيدا ذكرى ورمزية الحاجة 

الحمداوية.
عشر  الخامسة  ال��دورة  منصة  على 
األطلسية  األن��دل��س��ي��ات  ل��م��ه��رج��ان 
جمعية  طرف  من  المنظم  بالصويرة 
من  كل  اختزلت  م��وك��ادور،  الصويرة 
الحاجة الحمداوية ورايموند البيضاوية 
والمصير  المشترك،  التاريخ  حقيقة 
العيش  من  السنين  وآالف  ال��واح��د، 

المشترك بين المسلمين واليهود على 
أرض االستثناء المغربي. 

بمدينة  أه��دت��ن��ا  ال��ت��ي  »السهرة 
فاقت كل   ،2018 أكتوبر  الصويرة في 
ما يمكن أن نتمناه أو نعيشه في ليلة 
واحدة... شخصيتان استثنائيتان فوق 
الخشبة، لكل واحدة أسلوبها، لكنهما 
قريبتين جدا و قويتين في تقاسمهما » 
استعاد أندري أزوالي بكثير من الحين 
لحظات السهرة المشتركة بين الحاجة 

الحمداوية ورايموند البيضاوية.
تلقائية،  بكل  و  الخشبة،  عن  بعيدا 
انخرطت الحاجة الحمداوية في تمرين 
البوح الجميل سنة 2018 بدار الصويري 
حول  المنظم  العلمي  اللقاء  إطار  في 
موضوع »أهمية الرابط و المكان« ضمن 
فعالية المهرجان أعاله. كانت شهادتها 
إلى جانب رايموند البيضاوية تمظهرا 
الموسيقي  الثقافي،  للترابط  نابضا 
واإلنساني الذي طبع المسارين الفنيين 

المتالزمين أليقونتي الموسيقى الشعبية 
المغربية.

»لقد كانت تعطينا صورة هذا المغرب 
الراسخ في تقاليده، ولكن في حضور 
استثنائي عصري مبدع وكاريزمي« أكد 
أندري أزوالي في شهادته حول الميزات 
الشعبي  الفن   « ديفا  ل«  االستثنائية 

المغربي.

الممثلة المغربية نعيمة لم�شرقي تتوج بجائزة اأف�شل 
ممثلة بمهرجان مالمو ال�شينمائي

فيلم »الطائر االأزرق« لموحى 
اأوحديدو يتوج بالجائزة 

الكبرى للمهرجان الوطني 
للفيلم الق�شير بوجدة

توج فيلم »الطائر األزرق« للمخرج موحى أوحديدو 
بالجائزة الكبرى للنسخة الثانية من المهرجان الوطني 
للفيلم القصير بوجدة، التي نظمتها مؤخرا جمعية »حنا 

هوما حنا للسينما والمسرح«.
وعادت جائزة أحسن دور رجالي لمحسن شباني عن 
دوره في فيلم »أوراق الحرية«، فيما أحرزت الممثلة 
لقاء  الزهراء أحرار جائزة أحسن دور نسائي  فاطمة 

دورها في فيلم »الموجة األخيرة«.
من جهة أخرى، نوهت لجنة تحكيم المهرجان المنظم 
خدمة  في  »السينما  شعار  تحت  افتراضية،  بصيغة 
الشباب« بكل من فيلم »سارق الذاكرة«، و فيلم »الموت«.

وفي المجمل، عرفت نسخة هذه السنة من المهرجان، 
التي حملت اسم الفنان الراحل عبد الجبار الوزير الذي 
وافته المنية في شتنبر الماضي، مشاركة تسعة أفالم 

تمثل مختلف جهات المملكة.
الخصوص،  على  المهرجان،  تحكيم  لجنة  وضمت 
الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، والمخرج محمد 

طه بنسليمان، والممثلة خلود بطيوي.
وباإلضافة إلى عروض األفالم، تميزت هذه الدورة 
بتكريم عدد من الشخصيات المعروفة في الوسط الفني، 
وتنظيم ورشات حول بعض المهن السينمائية، والديكور 
على وجه الخصوص، أطرها الفنان يوسف الشطاطي.

كما اشتمل برنامج التظاهرة على مائدة مستديرة حول 
»دور السينما في تطوير كفاءات الشباب«، وحصتين 
من ماستر كالس أطرهما، على التوالي، كل من األستاذ 
الكريم  عبد  السينمائي  والناقد  الرمضاني،  مصطفى 

واكريم.



إ - العماري
مولودية  قدوم  البيضاوي  الوداد  فريق  ينتظر 
البيضاء،  بالدار  الخامس  إلى مركب محمد  وجدة 
الخميس، لخوض واحد  ليلة غد  العاشرة من  في 
من أقوى لقاءات الجولة الثانية عشر من البطولة 

االحترافية األولى.
ويأمل المدرب التونسي فوزي البنزرتي تحقيق 
مواصلة  أجل  من  التوالي  على  الثالث  االنتصار 
يدخل  قد  أن��ه  رغ��م  الترتيب،  مقدمة  في  الهروب 

المواجهة محروما من خدمات 
الثنائي بديع أووك وأيوب الكعبي، الذي يتعافى 
من إصابة تعرض لها سابقا، فيما يبدل الطاقم الطبي 
مجهودات مكثفة من أجل تأهيل التنزاني سايمون 

مسوفا، حيث يعاني هو اآلخر من اإلصابة.
وكان أووك قد تعرض إلصابة على مستوى الفخذ 
في مباراة الوداد أمام كايزر شيفس الجنوب إفريقي، 
قبل عشرة أيام، فيما أصيب الكعبي على مستوى 

الركبة في مباراة فريقه أمام سريع واد زم، األربعاء الماضي.
ويقدم الفريق األحمر مستويات كبيرة هذا الموسم، سواء 
على المستوى المحلي، حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 
25 نقطة، بفارق ست نقط عن الرجاء والجيش الملكي، مع 
توفره على مباراة ناقصة، أو على المستوى القاري، حيث كان 
قد ضمن حضوره في ربع نهائي دوري األبطال قبل جولتين 

من ختام مباريات مجموعته.
وستكون مهمة الفريق األحمر صعبة في لقاء اليوم، ألن 

الخصم استعاد هو اآلخر حيويته ونشاطه رفقة مدربه الفرنسي 
كازوني، وتمكن من تحقيق ثالثة انتصارات متتالية، جعلته 

يرتقي إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة.
ومن المنتظر أن يستعيد الفريق الوجدي خدمات العبيه 
صالح الدين الباهي وحمزة السمومي، اللذين افتقدهما في 
المباراة الماضية أمام المغرب الفاسي، بعدما طردا في لقاء 
يوسفية برشيد، فيما سيكون محروما من خدمات عميده عبد 
اهلل خفيفي، الذي طرد في لقاء الماص، وقدم بشأنه طلبا إلى 

الجامعة قصد إلغاء بطاقته الحمراء، كما سيفقد أيضا 
الالعب المين دياكيتي بداعي اإليقاف، وكريم الهاني، الذي 

خضع مؤخرا لعملية جراحية.
وعاد الفريق الوجدي إلى سكته الصحيحة بعد انطالقة 
خاطئة، حصل خاللها على عدة نتائج سلبية، بفعل الترتب 
الحاد الذي طبع عالقة الرئيس محمد هوار والمدرب السابق 
عبد السالم وادو، قبل أن تتم إقالته وتعويضه بالمدرب 

الفرنسي.
اإلثارة  من  بفصول  تعد  المواجهة  هذه  فإن  وعموما 
والتشويق، بالنظر إلى ما يتوفر عليه الفريقان من مؤهالت 
بشرية وتقنية. فهل سيواصل القطار األحمر سرعته العالية 

أنه سيتوقف اضطراريا بمحطة وجدة؟
الخميس 

الوداد الرياضي – مولودية وجدة )العاشرة ليال( 
الجمعة 

حسنية أكادير – نهضة بركان )العاشرة ليال(
المغرب التطواني – الرجاء البيضاوي )العاشرة ليال(

السبت

أولمبيك آسفي – سريع وادي زم )العاشرة ليال(
الفتح الرباطي – نهضة الزمامرة )العاشرة ليال(

األحد 

يوسفية برشيد – الجيش الملكي )العاشرة ليال(
المغرب الفاسي – شباب المحمدية )العاشرة ليال(

الدفاع الجديدي – اتحاد طنجة )العاشرة ليال(

قرعة ربع نهائي مسابقات 
الكاف يوم 30 أبريل 

بالقاهرة
ربع  بالدور  الخاصة  القرعة  تقام عملية سحب 
النهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 
أعلنت  حسبما  بالقاهرة،  أبريل   30 الجمعة  يوم 
عنه يوم الثالثاء، الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم.
وكان فريق الوداد البيضاوي أول المتأهلين إلى 
ربع نهائي عصبة األبطال افريقيا، بعدما حقق ثالث 
األنغولي  أتلتيكو  بيترو  من  كل  امام  انتصارات 
وكايزر تشيفز الجنوب إفريقيا وحوريا كوناكري، 
الذي تعادل معه في اللقاء الرابع، وضمن تأهله.و

في المقابل، سيتم التعرف على األندية المتأهلة 
في منافسة كأس الكونفدرالية عقب الجولة السادسة 
أول  الرجاء  كان  بعدما  أبريل،   28 يوم  المبرمجة 
المتأهلين، عقب تحقيق أربع انتصارات متتالية، 
في انتظار تحقيق نهضة بركان نفس الرهان، حيث 
يتعين عليه تحقيق االنتصار على متصدر مجموعته 

القطن الكاميروني ونايسا ستاز الزامبي.

وفي ما يلي األندية المتأهلة إلى ربع 
نهائي دوري األبطال

نادي سيمبا )تانزانيا( – األهلي المصري، بطل 
)جنوب  ماميلودي صن داونز   – 9 مرات  إفريقيا 
بلوزداد  شباب   –  )2016 ع��ام  )بطل  إفريقيا( 
إفريقيا  )بطل  البيضاوي   ال��وداد   – الجزائري( 
مرتين( – كايزر شيف )جنوب إفريقيا( - الترجي 
التونسي )بطل إفريقيا 4 مرات( مولودية الجزائر 

)بطل إفريقيا عام 1976 (.

الدميعي يعاقب
 فيفيان مابيدي

قرر  هشام الدميعي، مدرب الكوكب المراكشي 
لكرة القدم، معاقبة الالعب فيفيان مابيدي بإبعاده 

عن تداريب الفريق إلى أجل غير مسمى.
وأعلن فارس النخيل على صفحته الرسمية على 
موقع الفايسبوك أن الطاقم التقني للكوكب أجبر 
على اتخاذ هذا القرار في حق العب منتخب افريقيا 
اتجاه  الالمسؤول  تصرفه  خلفية  على  الوسطى، 
المجموعة الحمراء والطاقم التقني، خالل الحصة 
على  عرضه  انتظار  في  الثالثاء،  ليوم  التدريبية 

اللجنة التأديبية خالل الساعات القليلة المقبلة.
يذكر أن بداية المشكل جاء بعد تسديد مابيدي 
كرتين في اتجاه الشباك، قبل أن تتطور األمور إلى 

خالف حاد بين الدميعي والالعب.

برنامج الدورة 18 من 
بطولة القسم الثاني

في ما يلي برنامج مباريات الدورة 18 للبطولة 
الوطنية االحترافية ألندية القسم الثاني.

الجمعة 16 أبريل
جمعية سال – النادي القنيطري )الرابعة زواال(

وداد تمارة – شباب خنيفرة )الرابعة زواال(

السبت 
الشباب السالمي )الرابعة  أولمبيك الدشيرة – 

زواال(
)العاشرة  شباب بنجرير   – المراكشي  الكوكب 

ليال(
الوداد الفاسي – الراسينغ البيضاوي )العاشرة 

ليال(

األحد 
االتحاد البيضاوي – أولمبيك خريبكة )الرابعة 

زواال(
)الرابعة  الخميسات  اتحاد   – المغربي  سطاد 

زواال(
رجاء بني مالل – اتحاد تواركة )الرابعة زواال(

الشابي  لسعد  البيضاوي،  الرجاء  لفريق  الجديد  المدرب  عبر 
موزاييك  إذاع��ة  به  خص  تصريح  في  الثالثاء،  أم��س  أول  ج��ردة، 
التونسية عن سعادته الغامرة بتقلد مهمة تدريب الفريق األخضر، 
أن  إلى  مشيرا  واإلفريقية«  المغربية  األندية  أحد أهم  يعد«  الذي 
إلى  الفريق  قيادة  حال  في  للتجديد،  قابلة  أشهر  لستة  يمتد  العقد 

ينتظر  أن��ه  مضيفا  األل��ق��اب،  بأحد  مواجهة الظفر  الصبر  ب��ف��ارغ 
الديربي.مواطنه فوزي البنزرتي، الذي يدرب الوداد،  لقاء   في 

 وفي تصريح خص به موقع الرجاء قال لسعد الشابي إنه يأمل قيادة 
فريقه الجديد إلى تحقيق إنجازات كبيرة خالل هذه السنة، حيث ينافس 

الفريق على أربع واجهات.
أمس  للفريق  األول��ى  التدريبية  الحصة  على  الشابي  وأش��رف 

مساعداه  عليها  أشرف  التي  الثالثاء،  حصة  تابع  بعدما  األربعاء، 
البكاري وبوشروان، من المدرجات، بالنظر إلى أنها جاءت متزامنة 

مع موعد توقيعه العقد. 
وعقب نهاية الحصة، قدمه الرئيس، رشيد األندلسي لالعبين، والذي 

دعاهم إلى ضرورة العمل بجد واجتهاد، كما قدم لهم
 طريقة عمله وتعامله، قبل أن يؤكد لهم أنهم يتوفرون من اإلمكانيات 
على ما يجعلهم ينافسون على األلقاب. قبل أن يدعوهم إلى التحلي 
باالنضباط والجدية في التداريب، مشيرا إلى أن المتهاونين ال مكان 
لهم داخل مفكرته. وطالبهم كذلك بضرورة اللعب بروح الفريق، وأن 
الالعب الجاهز هو من سيتم االعتماد عليه، ما يفتح الباب أمام الالعبين 

الواعدين.
وكان فريق الرجاء الرياضي قد أعلن أول أمس األربعاء عن تعيين 

لسعد الشابي مدربا جديدا للفريق، خلفا لجمال السالمي.
وحسب مصدر مسؤول فإن الشابي سيتقاضى راتبا شهريا بقيمة 
150 ألف درهم، فضال عن حوافز أخرى نظير اإلنجازات التي سيحققها. 

مضيفا أن إدارة الفريق اشترطت عليه مقابل تجديد العقد الفوز بلقب 
محمد  بكأس  والفوز  األقل،  على  الثانية  الرتبة  احتالل  أو  البطولة 
السادس لألندية العربية التي سيحتضنها المغرب، وستجمعه باتحاد 

جدة السعودي.
وكانت إدارة الفريق األخضر قد توصل بسيل من السير الذاتية لمدربين 
عبروا عن رغبتهم في خالفة السالمي، وكان البلجيكي هوغو بروس قريبا 
 من التوقيع، لكن خالفات حول الشق المالي حولت البوصلة إلى تونس.

وأشرف اإلطار التقني التونسي )59 سنة( على تدريب العديد من األندية 
 النمساوية، وقاد اتحاد المنستير إلى إحراز لقب كأس تونس سنة 2020.

في  الثاني  المركز  حاليا  يحتل  الرياضي  الرجاء  فريق  أن  يذكر 
فريق  جانب  إلى  القدم،  لكرة  االحترافية  الوطنية  البطولة  ترتيب 
ال��وداد  فريق  المتصدر،  عن  نقط  ست  وب��ف��ارق  الملكي،  الجيش 
الرياضي، كما ضمن أيضا تأهله إلى ربع نهاية كأس الكونفدرالية 
المجموعات. دور  اختتام  عن  جولتين  قبل  القدم،  لكرة   اإلفريقية 

إ - العماري

الـريـــاضي
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 املدرب جردة يف حديث عاطفي مع سفيان رحيمي

المدرب الجديد 
للرجاء ينتظر 

مواجهة 
البنزرتي ويحث 

الالعبين على 
االجتهاد 
واالنضباط

يقدم الفريق األحمر 
مستويات كبيرة هذا 
الموسم، سواء على 

المحلي، المستوى 
حيث يحتل صدارة 
الترتيب برصيد 25 
نقطة، بفارق ست نقط 
عن الرجاء والجيش 
الملكي، مع توفره 
على مباراة ناقصة، 
أو على المستوى 
القاري، حيث كان قد 
ضمن حضوره في ربع 
نهائي دوري األبطال 
قبل جولتين من ختام 
مباريات مجموعته.

في  ال��م��رور  م��ن  االولمبية  الشعلة  ستمنع 
الرت��ف��اع  ا  نظر  اليابانية  ماتسوياما  مدينة 
بحسب  فيها،  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
لتصبح  األرب���ع���اء،  المحلي  ال��ح��اك��م  أع��ل��ن  م��ا 
أوساكا. بعد  اإلج���راء  ه��ذا  تتخذ  منطقة   ثاني 
وي��أت��ي ه���ذا ال��ق��رار ق��ب��ل م��ئ��ة ي���وم م��ن موعد 
وسط  طوكيو،  ف��ي  األولمبية  األل��ع��اب  ان��ط��الق 

خضم  في  الحدث  إقامة  صحة  حيال  مخاوف 
وخارجها. اليابان  في  بكورونا  اإلصابات   تزايد 
محافظة  ح��اك��م  ن��اك��ام��ورا  ت��وك��ي��ه��ي��رو  وق���ال 
الشعلة  ت��ت��اب��ع  م��س��ي��رة  »سنلغي  إي��ه��ي��م��ي 
ب��وص��ول  سنحتفل  م��ات��س��وي��ام��ا.  م��دي��ن��ة  ف��ي 
العادية«. الجماهير  تشمل  ال  بطريقة   الشعلة 

وأضاف أن خدمات الطوارئ الطبية في المنطقة 

»تتعرض لضغوط شديدة« مع ارتفاع أعداد اإلصابات 
بكوفيد19-، مشيرا إلى أن القرار تم قبوله من اللجنة 
 المنظمة لطوكيو 2020 التي لم تعلق على الفور.

وانطلقت مسيرة الشعلة في 25 مارس من فوكوشيما، 
وكان يفترض أن تمر في ماتسوياما مسقط رأس بطل 
 الغولف هيديكي ماتسوياما، في 21 أبريل الحالي.

في  ال��م��رور  م��ن  األول��م��ب��ي��ة  الشعلة  وم��ن��ع��ت 
اليابانية  أوس��اك��ا  محافظة  في  العامة  الطرق 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  ح��االت  الرتفاع  نظرا 
منتزه  داخ��ل  مسار  ذل��ك  م��ن  ب��دال  وأق��ي��م  فيها، 
المتفرجين. م��ن  م��ح��دود  ع���دد  أم����ام   م��غ��ل��ق 

ودخلت أجزاء من اليابان في حال طوارئ مرتبطة 
بالحد من تفشي كورونا في وقت سابق من العام 

المحيطة  والمناطق  طوكيو  وك��ان��ت  الحالي، 
21 مارس. اإلج��راءات في  تلك  رفع   بها آخر من 

وك��ان��ت ه��ن��اك ت��ح��ذي��رات م��ن دخ���ول ال��ي��اب��ان 
ف���ي م��وج��ة راب���ع���ة م���ن ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس، 
األولمبية  ل��ألل��ع��اب  االس���ت���ع���دادات  ب���دء  رغ���م 
المقبل. يوليوز   23 ف��ي  انطالقتها   المرتقبة 

إلغاء مسيرة الشعلة األولمبية في مدينة ماتسوياما اليابانية بسبب كورونا

الدورة 12 من الدوري االحترافي األول

مولودية وجدة يتحدى طموح الوداد بمركب محمد الخامس

من لقاء املوسم املايض بني الوداد واملولودية
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قبل أقل من 100يوم على افتتاح دورة 
إجراؤها  املقرر  بطوكيو  األوملبية  األلعاب 
في الفترة ما بني 23 يوليوز إلى 8 غشت 
األوملبية  الوطنية  اللجنة  تواصل   ،2021
في  الرياضية  الجامعات  ومرافقة  دعم 
التأهيل  تقدم  ومراقبة  رياضييها،  إعداد 

األوملبي.
ومن املقرر أن يتم اإلعالن عن القائمة 
املؤهلني  املغاربة  للرياضيني  النهائية 
ألوملبياد طوكيو في 5 يوليوز 2021، ولهذا 
األوملبية  الوطنية  اللجنة  تواصل  الغرض 
باألوملبياد،  املعنية  الجامعات  لكل  دعمها 
وطبية  )مالية  إضافية  موارد  توفير  عبر 
تعاقدي  أساس  على  ولوجستكية(  وتقنية 
إعداد  ظروف  تحسني  أجل  من  ومسؤول، 

الرياضيني.
ومن املقرر أن يكون الحضور املغربي 
ستكون  إذ  متنوعا،  األوملبية  األلعاب  في 
بحيث  القوى،  ألعاب  القائمة  رأس  على 
حقق حتى اآلن 14 عداء الحد األدنى الذي 
في  القوى،  أللعاب  الدولي  االتحاد  حدده 
انتظار التحاق أبطال آخرين، مادام الباب 

مفتوحا إلى غاية 29 يونيو املقبل.
وحتى اآلن تأهل كل من رباب العرافي، 
عبد الكريم بن زهرة، محمد رضا العربي، 
سفيان  موقيم،  رقية  الكومري،  عثمان 
البقالي، سهام هياللي، عبد العاطي إكيدير، 
هشام  لحبابي،  عزيز  كعزوزي،  ابراهيم 
لكاحي، حمزة سهلي، مصطفى اسماعيلي، 
محمد تيندوفت، في انتظار التحاق أبطال 
األوملبي  القانون  مادام  بالقافلة،  آخرين 
بثالثة  املشاركة  إمكانية  بلد  لكل  يتيح 

عدائني في كل تحصص.
سارة  ضمنت  التجديف،  رياضة  وفي 
فرينكار بطاقة التأهل في التجديف الفردي 
)2000 متر(، خالل التصفيات التي جرت 
2019 بتونس  13 أكتوبر  10 إلى  ما بني 
املركز  في  سباقها  أنهت  بعدما  العاصمة، 

الرابع من بني 19 مشاركا إفريقيا.

وينتظر منتخب كرة الطائرة الشاطئية 
املقبل،  يونيو  القارية في شهر  التصفيات 
)ذكور  زوجي  تأهيل  على  يراهن  حيث 

وإناث(.
من  اآلن  حد  إلى  مالكمني   7 وتمكن 
خوضهم  عقب  األوملبية،  لأللعاب  التأهل 
خالل  بالسينغال  القارية  التأهل  بطولة 
تم  حصة  إلى  باإلضافة  املاضي،  فبراير 
العاملي،  التصنيف  الحصول عليها بفضل 
الحصول  تم  التي  النتائج  يراعي  الذي 
التأهل  كان  وهكذا   ،2017 عام  منذ  عليها 
تواصل  التي  املرضي،  من نصيب خديجة 
في  أكدت  حيث  الحمل،  رغم  تداريبها 
تضع  أن  تأمل  أنها  للجريدة  تصريح 
الحدث  موعد  من  شهرين  قبل  مولودها 
أجواء  في  بقوة  االنخراط  قصد  األوملبي، 
التحضير، ثم رباب شدار، أمينة بلحبيب، 
عبد الحق نادر، محمد حموت، يونس بعال، 

محمد الصغير.
ماتيس  تأهل  كاياك،  الكانوي  وفي 
السعودي وسيليا جودار في سباق التعرج 
الكاياك بعد التصفيات القارية التي أقيمت 
فيما  املاضي،  مارس  خالل  إسبانيا  في 
حصل سباق الدراجات على بطاقة واحدة 
املنتحب  احتالل  بعد  الطرق  سباقات  في 

الوطني املركز 43 عامليا.
وضمن حسام الكورد بطاقة الحضور 
سيف  تصنيف  في  إفريقي  أول  باعتباره 
التأكيد  انتظار  في  العاملي،  املبارزة 
انتظار  في  الدولي،  االتحاد  من  الرسمي 
اعتباًرا  بمصر  القارية  التصفيات  خوض 
من 23 أبريل الجاري. وتأمل مها الحديوي 
حيث  طوكيو،  إلى  السفر  تأشيرة  انتزاع 
تحتل اآلن الرتبة 60 عامليا، وتنص لوائح 
تأهل  على  السيدات  صنف  في  التأهيل 

املحتالت للصفوف 60 األولى.
وسيخوض الجمباز املغربي في شهر 
ماي التصفيات املؤهلة إلى طوكيو بمصر، 

فيما تنتظر رياضة رفع االثقال املغربية
خالل  من  األوملبي  التأهيل  إجراء 
من  العديد  على  املوزع  النقاط  تصنيف 
املقررة  اإلفريقية  البطولة  بعد  املسابقات، 
2021 في مدغشقر  مايو   22 إلى   16 من 

وبطولة العالم للناشئني املقررة من 23 إلى 
31 مايو 2021 في أوزبكستان.

سميرة  من  الوطني  الفريق  ويتكون 
 67  -( كلغ(، محمد موالبي   87  -( عواس 

كلغ(، عبد الرحيم موم )- 73 كلغ(.
النهائية  الالئحة  حصر  وسيتم 
 28 يوم  الجيدو  في  املغربية  للمشاركة 
العاملي  الترتيب  بأن  علما   ،2021 يونيو 
لشهر أبريل يضع أسماء نيانغ في الرتبة 
20 عامليا وعماد باسو )32( وعزيزة شاكر 
)33( وهم ضمن املنتخب اإلفريقي املؤقت، 
)املركز  عراوي  سمية  من  كل  يراهن  فيما 
تحسني   )42 )املركز  باسو  وعصام   )32
املقبلة  املنافسات  خالل  العاملي  ترتيبهم 
املقررة في الفترة من 05 إلى 7 مايو 2021 
في كازان ومن 6 إلى 13 يونيو 2021 في 

بودابست، للحصول على التأهل.
غمار  املغربي  الكاراطي  وسيخوض 
التصفيات األوملبية من 11 إلى 13 يونيو 
املشاركة  باريس، حيث ستكون  2021 في 
في أصناف الكاتا الفردية )ذكورا وإناثا(، 
وفي الكوميتيه )ذكورا وأناثا(، علما بانه 
يمكن يمكن لكل دولة أن تتأهل بمشاركني 

في الكاتا و6 في الكوميتيه.
 وحصلت املصارعة املغربية على بطاقة 
وحيدة، كانت من بصيب زياد أيت أكورام 
 -77( الرومانية  اليونانية  املصارعة  في 
وأوقيانوسيا  إفريقيا  تصفيات  بعد  كلغ( 
التي أقيمت بتونس، في انتظار التصفيات 

العاملية من 6 إلى 9 مايو ببلغاريا.
تيبازي،  يوسف  من  كل  وسيحاول 
سامي بوطويل، إدريس الحريشي وسهيل 
املؤهل،  األدنى  الحد  تحقيق  حموشان، 
لخوض  راحو  بن  يستعدماتيو  حني  في 
املياه  سباحة  في  املؤهلة  التصفيات 
سيتوبال  في  ماي  شهر  خالل  املفتوحة، 
 47 الرتبة  حاليا  يحتل  حيث  بالبرتغال، 

عامليا.
جامعة  تعتزم  التزلج،  لوح  وفي 
في  املشاركة  الحضرية  الرياضات 
بطاقة  على  للمنافسة  الدولية  املسابقات 

التأهل.
وتأهل املنتخب الوطني لقفز الحواجز 

لذلك  والجماعي،  الفردي  منافسات  في 
طوكيو  في  حاضرين  فرسان   4 سيكون 
باإلضافة  الوطنية،  األلوان  عن  للدفاع 
وسيتم  الترويض،  في  متسابق  إلى 
اختياره بني ياسني الرحموني وإسماعيل 
في  للمشاركة  مؤهالن  وكالهما  الجالوي، 

هذه األلعاب.
لقفز  املغربي  الفريق  وسيظهر 
الحواجز املكون من عبد الكبير ودار وغالي 
بوكاع وعلي األحراش وسامي كوملان ألول 

مرة في األلعاب األوملبية.
لأللعاب  بوخيام  رمزي  تأهل  كما 
األوملبية، بعد حصوله على املركز السادس 
في تصفيات ركوب األمواج العاملية، والتي 

أقيمت في شتنبر باليابان، وبذلك ستكون 
حاضرة  الوطنية  األمواج  ركوب  رياضة 

ألول مرة في البرنامج األوملبي.
اآلخرون  األمواج  راكبو  وسيحاول 
بالسلفادور  املقررة  التصفيات  في  التأهل 

من 29 مايو إلى 5 يونيو 2021.
ثالث  املغربي  التايكوندو  وانتزع 

بطاقة حضور بواسطة
وأميمة  كلغ(   -57( لعرج  ندى   
محبوبي  وأشرف  كلغ(   -49( البوشتي 
التي  القارية  البطولة  عقب  كلغ(   -80(
 .2020 فبراير  في  الرباط  في  أقيمت 
تحضيراتهم  الثالثة  العناصر  ويواصل 

بفرنسا منذ دجنبر املاضي. 

املريغي  ابتسام  ضمنت  الرماية  وفي 
تأهلها في صنف السكيت، عقب التصفيات 
القارية التي جرت بالجزائر في نونبر من 

سنة 2019.
ويعد هذا التأهيل األول الذي تحصل 
عليه الرياضة الوطنية للرماية بعد مشاركة 
ياسمني مصفيوي بدعوة من أوملبياد لندن 

2012 ومحمد رماح في ريو 2016.
وألول مرة سيكون الترياتلون الوطني 
حاضر في التظاهرة األوملبية، حيث ستكون 
املنافسة بني مهدي الصديق وبدر سيوان، 
إحدى  سيضمن  لهما  ترتيب  أحسن  ألن 

البطاقات الثالث املخصصة إلفريقيا.

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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نادي الي�سكو للكرة احلديدية يحتفي بامل�ساركات يف بطولة املغرب

التهامي غباري 

نظم نادي اليسكو للكرة الحديدية، التابع لعصبة الشاوية، واملنضوي تحت لواء الجامعة 
توزيع  خالله  تم   ،2021 أبريل   10 بتاريخ  تكريميا  حفال  الحديدية،  للكرة  املغربية  امللكية 
الجوائز والتذكارات، احتفاء باملشاركات في بطولة املغرب إناث، والتي نظمت بمدينة الفقيه 
بنصالح يومي 20 و 21 مارس 2021، بمشاركة 54 العبة، يمثلن 18 فريقا، يمارسون ضمن 

تسعة عصب وطنية.
 وحققت الثالثيات املمثلة لعصبة الشاوية خالل هذه البطولة نتائج مشرفة، بعد احتالل 
من  العديد  تحقيق  لهن  سبق  عامليات،  بطالت  على  تفوقن  بعدما  بالبطولة  الرابعة  املرتبة 
األلقاب، وهي النتيجة التي تم اعتبارها من طرف رئيسة النادي، حليمة فكري، واملسؤولني 

بالعصبة، سابقة بحكم حداثة التكوين والتأطير للمشاركات.
لإلشارة فقد عرف حفل التكريم، الذي نظم بحديقة اليسكو، بعمالة مقاطعات موالي رشيد 
بالدار البيضاء، حضورا وازنا ملمثلي السلطات املحلية واملنتخبني وفعاليات رياضية تمثل 

الكرة الحديدة على الصعيدين الجهوي واملحلي، والعديد من فعاليات املجتمع املدني.

سفيان البقالي يحمل آمال الرياضة الوطنية بطوكيو

الفريق الباريسي يرد الدين لبارين 

الفرنسي ألكثر  باريس سان جرمان  لم يحتج 
األملاني  ميونيخ  بايرن  من  للثأر  أشهر  ثمانية  من 
وتجريده من لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما 
أقصاه الثالثاء من الدور ربع النهائي لهذا املوسم، 
الذي  االنكليزي  تشلسي  مع  األخير  املربع  ليبلغ 

أطاح ببورتو البرتغالي.
وثأر فريق العاصمة الفرنسية لخسارته نهائي 
املوسم املاضي أمام بايرن بالذات في غشت، وذلك 
بفضل األهداف املسجلة خارج ملعبه بعد خسارته 

على أرضه 0 – 1 في إياب ربع النهائي.
نصف  من  أكثر  قطع  الباريسي  النادي  وكان 
بهدف   2020 نهائي  لخسارة  الثأر  نحو  الطريق 
وحيد ما حرمه من لقبه األول في املسابقة القارية 
األم، بفوزه ذهابا في ميونيخ 3 – 2 بفضل ثنائية 
كيليان مبابي وهدف البرازيلي ماركينيوس، الذي 

غاب عن لقاء اإلياب بسبب اإلصابة.
وسيخوض سان جرمان نصف النهائي للمرة 
على  مشواره  انتهى  حني   ،1995 بعد  الثالثة 
الفريق  تخطى  حني  و2020  اإليطالي،  ميالن  يد 
النهائي  يخسر  أن  قبل  اليبزيغ  اآلخر  األملاني 
له  سجل  الذي  بايرن،  يد  على  تاريخه  في  ألول 
الهدف الوحيد الثالثاء العب سان جرمان السابق 
 ،)40( إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ  الكاميروني 
الدفاع  من دون أن يكون ذلك كافيا ملواصلة حملة 

عن لقبه.
وقال حارس بايرن مانويل نوير الذي تألق في 
األمسية »لم يتم إقصاؤنا الليلة. فوزنا 1 – 0 هنا 
جيدة،  تكن  لم  ميونيخ  في  النتيجة  لكن  مستحق 
كنا في وضع سيء قبل صافرة البداية. كان محبطا 

جدا أن نضيع هذا الكم من الفرص في الذهاب«.
روبرت  البولندي  لهدافه  بايرن  افتقاد  وعن 
الالعبني  كل  »افتقدنا  نوير  أجاب  ليفاندوفسكي، 
من  فريق  أمام  الليلة.  موجودين  يكونوا  لم  الذين 
أمر  هذا  جرمان،  سان  باريس  مثل  رفيع  مستوى 
صعب. لكن الالعبني الذين كانوا على أرض امللعب 

للفوز  جيدة  فرصة  لدينا  لديهم...  ما  كل  قدموا 
موسما  سيكون  النهاية  وفي  األملاني،  بالدوري 

إيجابيا«.
أما االرجنتيني أنخل دي ماريا، مهاجم سان 
تأهل.  األفضل  الفريق  أن  »أعتقد  فقال:  جرمان، 
األبطال  كانوا  املاضي،  العام  فريق  أفضل  كانوا 
السبب وصلنا  لهذا  العام أفضل منهم.  لكننا هذا 

الى الدور نصف النهائي«.
أم  »أر  كارلو  مونتي  إلذاعة  له  حديث  وفي 
ناصر  القطري  جرمان،  سان  رئيس  قال  سي«، 
جدا  فخور  أنا  جدا،  فخورون  »نحن  الخليفي، 
بفريقي. نحن للمرة الثانية على التوالي في نصف 
هو  طموحنا  قدما.  املضي  هو  وهدفنا  النهائي 
الذهاب إلى النهائي والفوز بالبطولة، لكننا نتعامل 
مع كل مباراة على حدة. الليلة كنا رائعني حقا. كان 
لم  لكننا  أهداف  أربعة  أو  ثالثة  تسجيل  بإمكاننا 

نسجل«.
وتابع »في النهاية، نحن تأهلنا وسعداء جدا 

)يونايتد(، ضد  فزنا على مانشستر  العام  ... هذا 
فريق،  أفضل  اعتبره  الذي  بايرن  ضد  برشلونة، 
هناك،  حقا  نحن  األشياء.  من  الكثير  يعني  وهذا 
بني األندية الكبيرة. اآلن، سنفكر أيضا في الدوري 
)الفرنسي(، وهو أمر مهم جدا أيضا بالنسبة لنا«.

يصالن  اللذين  ونيمار،  مبابي  مستقبل  وعن 
إلى نهاية عقدهما في صيف 2022، فقال »يمكننا 
بجميع  الفوز  ويمكننا  األبطال،  بدوري  الفوز 
األلقاب املمكنة. ليس لدى كيليان ونيمار أي أعذار 
للمغادرة، ألنه لدينا كل شيء للفوز بدوري األبطال 
هنا، اآلن. نحن فريق رائع واليوم، مع كل االحترام 
األندية  )بمصاف  معهم  هناك  نحن  لآلخرين، 
لم  العمل  لكن  سنوات،  منذ  نعمل  نحن  الكبرى(. 
البطولة  هذه  ألن  الهدوء  التزام  وعلينا  بعد.  ينته 

لم تنته بعد«.
اللقاء  فليك  هانزي  املدرب  فريق  وخاض 
رأسهم  على  عدة العبني مصابني  بغياب  املصيري 
الوسط  العب  ليفاندوفسكي،  الفتاك  الهداف 

الفرنسي كورنتان توليسو وزميله ليون غوريتسكا 
واملدافع نيكالس زوله، فيما أصيب سيرج غنابري 

واإلسباني مارك روكا بفيروس كورونا.
مشاركتهما  حول  يحوم  الشك  كان  وبعدما 
بسبب اإلصابة، بدأ فليك اللقاء بالفرنسيني لوكاس 
الذي تعرض لضربة  هرنانديز وكينغسلي كومان، 
أونيون  ضد  األسبوع  نهاية  الدوري  مباراة  في 
فريقه  ضد  للمشاركة  تعافى  لكنه   )1  –  1( برلني 

السابق.
ولم توفر االصابات الطرف املقابل، إذ غاب غن 
ايكاردي  ماورو  االأجنتيني  املهاجم  جرمان  سان 
والظهير اليفني كورزاوا إضافة الى ماركينيوس، ما 
دفع ببوكيتينو إلى إشراك البرتغالي دانيلو بيريرا 

في قلب الدفاع الى جانب بريسنيل كيمبيمبي.
وبعد غيابه عن الفريق مؤخرا بسبب إصابته 
فيراتي  ماركو  اإليطالي  بدأ  كورونا،  بفيروس 
الوسط  العب  عاد  فيما  البدالء،  مقاعد  من  اللقاء 

األرجنتيني لينادرو باريديس بعد انتهاء ايقافه.
وكان سان جرمان الطرف األفضل في الشوط 
في  وقفا  نوير  مانويل  والحارس  الحظ  لكن  األول 
الذي  نيمار  البرازيلي  وجه  في  السيما  وجهه، 
في  بايرن  ينجح  أن  قبل  والقائم  العارضة  أصاب 
إنهاء الشوط األول متقدما من إحدى فرصه النادرة 

برأسية لتشوبو موتينغ.
للمرة  النهائي  نصف  تشلسي  بلغ  وبدوره، 
األولى منذ العام 2014 رغم سقوطه أمام »ضيفه« 
للبديل  رائعة  مقصية  من  نظيف  بهدف  بورتو 
االيراني مهدي طارمي، في الوقت بدل الضائع في 
إشبيلية  في  بيسخوان«  سانيس  »رامون  ملعب 

اإلسبانية، مستفيدا من تفوقه عليه 2 – 0 ذهابا.
ويأمل املدرب األملاني توماس توخل الذي أعاد 
أن  الفائت،  يناير  في  وصوله  منذ  تشلسي  هيكلة 
يكرر أقله إنجاز العام املاضي عندما بلغ مع فريقه 
قبل  النهائية  املباراة  باريس سان جرمان  السابق 

أن يخسر امام بايرن ميونيخ.

دوري أبطال أوروبا

 �سان جرمان يجر د بايرن من اللقب ويرافق ت�سل�سي اإلى ن�سف النهائي

عمليات  تعليق  وتم  تحقيقات  تونس  في  فتحت 
نتيجة  حول  شكوك  تواتر  إثر  باريس  من  املراهنة 

مباريات في الدوري التونسي لكرة القدم.
في  الرياضي  للرهان  الوطنية  الهيئة  وعلقت 
في  مباراة  على  املراهنة  عمليات  الثالثاء  فرنسا 
الدوري التونسي والتي جمعت أمس األربعاء اتحاد 

بن قردان بامللعب التونسي.
في  املعلن  القرار  اتخاذ  أسباب  الهيئة  تقدم  ولم 

موقعها في االنترنت.
بيان  في  أكد  القدم  لكرة  التونسي  االتحاد  وكان 
سابق أنه وبعد »شبهة تالعب نتيجة مقابلة الشبيبة 
ببنقردان... الرياضي  واالتحاد  القيروانية  الرياضية 
إحالة هذا امللف للجنة األخالقيات بالجامعة التونسية 

لكرة القدم التخاذ ما يتعني«.
املركز  صاحب  قردان،  بن  اتحاد  نادي  ولحقت 
الثالث راهنا في ترتيب الدوري والصاعد الى دوري 

النخبة في 2015، شبهات في مباريات سابقة.
وتم توقيف ثالثة أشخاص في سبتمبر 2019 في 
مدينة نيس في جنوب فرنسا بتهمة التالعب بنتائج 

املباريات.
للكرة تحقيقا في نتيجة  التونسي  وفتح االتحاد 
مباراة في الدوري املحلي من الدرجة الثانية، جمعت 
الرياضي  والنجم  باملحمدية  الرياضي  املستقبل 
مارس   29 في   7 مقابل   7 بنتيجة  انتهب  الرادسي 

الفائت.
التونسية  الرياضية  النوادي  العديد من  وتعيش 
ولم  مالية  صعوبات  املحلي  الدوري  في  الناشطة 
يتمكن بعضها من سداد رواتب ومستحقات الالعبني 
جراء تداعيات أزمة جائحة كوفيد – 19 والقيود التي 

تم فرضها على األنشطة الرياضية.
ويحظر إلى اليوم حضور الجماهير داخل املالعب 

منذ استئناف الدوري نشاطه نهاية العام 2020.

اإيطاليا ت�سمح بح�سور 
جماهري ملباريات اأوروبية

الثالثاء،  يوم  القدم  لكرة  اإليطالي  االتحاد  أعلن 
في  مباريات  للجماهير بحضور  إيطاليا ستسمح  أن 
»بنسبة  روما  في  األوملبي  امللعب  في  أوروبا  بطولة 

%25 على األقل من سعة امللعب ».
القدم  لكرة  اإليطالي  االتحاد  رئيس   وقال 
على  الحكومة  »موافقة  بيان  في  غرافينا  غابرييلي 
أوروبا  ببطولة  روما  في  ملباريات  الجماهير  حضور 

أنباء رائعة سنبلغها على الفور لالتحاد األوروبي«.
ومن املقرر أن يستضيف امللعب األوملبي في روما 
املباراة االفتتاحية للبطولة بني إيطاليا وتركيا في 11 

يونيو وثالث مواجهات أخرى.

حتقيقات يف تون�س 
ب�سبب �سكوك يف 

التالعب بنتائج املباريات 



يستعد المغرب لتقديم طلب تسجيل 
لـ » إيكيدار » »خازن األمازيغ« ضمن 
الئحة التراث اإلنساني المشترك لدى 
منظمة األمم المتحدة للتربية و العلم 
والثقافة ) اليونيسكو ( و التي صنفت 
وفقا للمنظمة كأقدم نظام بنكي أثرى 
في العالم، حيث كان يمثل مخزن آمن 
من  غــيــرهــا  و  الــنــقــود  و  للحبوب 

الممتلكات.
بدأت   ، التقارير  من  لعدد   ووفقا 
األسبوع الماضى، بأكادير ورشة وطنية 
المخازن  تسجيل  حــول  تحضيرية 
التراث  ضمن  إيكودار«   « الجماعية 
ترأس  التي  و  لليونسكو،  العالمي 
و  الشباب  و  الثقافة  وزيــر  أشغالها 

الرياضة، عثمان الفردوس، و تم خالل 
أشغالها  التي حضر  الورشة،  هذه 
والى جهة سوس ماسة، عامل عمالة 
أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس 
مجلس الجهة، ابراهيم حافيدي، و 
ممثل مكتب اليونسكو بالرباط، و ثلة 
من األساتذة و الباحثين، إبراز مكانة 
المخازن الجماعية »ايكودار« ضمن 
التراث المادي المغربي المتجذر في 

القدم.
مخزنا   554 الــمــغــرب   ويضم 
جماعيا حسب أرقام رسمية لوزارة 
الثقافة، موزعة على مناطق مختلف 
األطلس  السيما  و  المملكة،  مــن 
و  سوس  سهل  و  الغربي  الصغير 
الشرقي  و  األوسط  الكبير  األطلس 

و منطقة سيروا. 
تعتبر  ذاتها   التقارير   وبحسب 
أكادير،  جمع  هى  و   ،« إيكيدار   «
 « أو   « تيحونا   « أيضا  تسمى  و 
الفرد  الرتباط  تجسيدا   ،« إغرمان 
و  المجالى  بمحيطه  األمــازيــغــى 
تشبثه بأرضه، و مثاال للتعايش بين 
اإلنسان و الطبيعة و حسن التدبير 
المشترك للحياة العامة وسط القبائل 
األمازيغية، كما تجسد أحد تجليات 

اإلبداع في المعمار القروي.
 و قبل مئات السنين كان األمازيغ 
في بعض مناطق المغرب، يبحثون 
عن مالجئ و أماكن منيعة تحميهم 

من هجمات العدو و تحمى محاصيلهم 
من  النفيسة  ممتلكاتهم  و  الزراعية 
األماكن  تحويل  في  ففكروا  السرقة، 
الوعرة في المرتفعات و الجبال كحارس 
مخازن  بها  فشيدوا  لودائعهم،  و  لهم 
جماعية، و أطلقوا عليها اسم » إيكيدار 

. «
 و تجاوز » إيكيدار » مفهوم المخازن 
بحفظ  الكفيلة  األمازيغ  لدى  العادية 
كل  في  لهم  األمن  تحقق  و  ممتلكاتهم 
جوانبه، فتحولت إلى دليل و رمز على 

تماسكهم االجتماعي و إيمانهم بالمصير 
المشترك، و كانت أسر القبيلة الواحدة 
يستعملون » إيكيدار » كمخازن لحفظ 
تحسبا  األساسية،  الغذائية  المؤن 
لمواجهة األوقات العصيبة مثل الجفاف، 
كما كانوا يستخدمونها لحفظ الحلي و 
المجوهرات الثمينة إضافة إلى الوثائق 

و السجالت العدلية المهمة.
 و يحرص سكان القبيلة على اختيار 
موقعها بعناية فائقة بما يضمن وصول 
الشمس لها طوال النهار لحفظ المؤونة 
نفس  فى  و  التلف،  من  المخزونات  و 

الدفاع كقمة  الوقت تكون أماكن سهلة 
تل أو على جرف أو منطقة صخرية، كي 
ال تتعرض ألعمال النهب أو ألي هجوم 

أو خطر خارجي.
مخزن  إلــى  الــوصــول  يستوجب   و 
المرور عبر   ،« أكادير   « العائلة داخل 
باب خارجي و آخر داخلي، يؤدى إلى 
ساحة مفتوحة تحيط بها حجرات تتوزع 
في الغالب على ثالثة أو أربعة مستويات 
تتوفر فيها كل عائلة على غرفة، تتوزع 
بالقرعة أو حسب مرتبتها االجتماعية 

و أهميتها داخل القبيلة.

عرض لوحة عشيقة بيكاسو للبيع 
فى مزاد مقابل 55 مليون دوالر

للفنان  لــوحــة  تــعــرض 
بيكاسو،  بابلو  العالمى 
 Femme Assise« ُتدعى
 Près d›une Fenêtre
 ،»))Marie-Thérèse
بجوار  تجلس  »امرأة  أى 
مــزاد  فــى  للبيع  نافذة«، 
مدينة  فى  كريستيز،  لــدار 
نيويورك األمريكية، يوم 11 
المقبل، ويأتى عرض  ماي 
اللوحة الشهيرة مقابل سعر 

يقدر بـ55 مليون دوالر.
وُتظهر هذه اللوحة التى 

تعود لعام 1932، العشيقة المراهقة للفنان العالمى بيكاسو، والتى كانت 
»مصدر إلهامه الذهبى« فى فترة مهمة من حياته المهنية، وسُتباع اللوحة 
الـ20، والذى  القرن  الفنية من  األعمال  لبيع  الخاص  المسائى  الحدث  فى 
ُيدعى »20th Century Art Evening Sale«، وذلك وفًقا لما نقلته شبكة 

»CNN« اإلخبارية.
ومن جهتها، قالت الرئيسة المشاركة للحدث، فانيسا فوسكو: »كان 1932 
عام نجاح أو فشل بالنسبة لبيكاسو«، ثم أضافت: »كان يبلغ من العمر 50 
الحاسم؟..  النجاح  يأتى بعد  الذى  لكن، ما  بارعًا، ومشهورًا..  عامًا، وكان 
أنه سيعتمد فقط على ماضيه، والسمعة  أم  فنه،  رائدًا فى  وهل سيستمر 

التى بناها؟«.
وفى ظل زواج مضطرب مع أولجا خوخلوفا، بدأ بيكاسو عالقة غرامية مع 
مارى تيريز والتر، البالغة من العمر 17 عامًا، والتى أصبحت مصدر إلهام 
لبعض من أكثر المنحوتات، واللوحات المرغوبة لديه، ولكن، بينما تظهر 
العديد من لوحاته فى تلك الفترة، امرأة عارية مستلقية فى حالة من الراحة، 
فإن لوحة »Femme Assise Près d›une Fenêtre« ُتظهر شخصية متيقظة.

وقالت فوسكو: »إحدى السمات األكثر لفتًا لالنتباه فى العمل الفنى، حجمها 
الضخم«، وأشارت فوسكو، إلى وجود المزيد من البعد السيكولوجى للوحة 
هذه، مقارنًة باللوحات األخرى، وتتمتع اللوحة بحسية عميقة دون أن تكون 

ُمهينة بأى شكل من األشكال، بحسب ما ذكرته فوسكو.
وُعرضت اللوحة للبيع فى مزاد آخر مرة، فى عام 2013، وبيعت مقابل 
44.8 مليون دوالر مع الرسوم - آنذاك - وعند ظهورها بمزاد ألول مرة فى 
للمزادات، فى نيويورك، بعام 1997، بيعت اللوحة مقابل  دار »كريستيز« 

7.5 مليون دوالر مع الرسوم.
وُعرضت اللوحة أيضًا مؤخرًا أمام الجمهور فى »بيكاسو 1932«، وهو 
متحف  فى  ُنظم  الفنان،  به  مر  الذى  العجائب«  لـ«عام  مخصص  معرض 
بين  لندن  فى  مودرن«  »تيت  متحف  فى  كما عرضت  باريس،  فى  بيكاسو 

العامين 2017 و2018.

في هذا الموعد 
سيظهر القمر الوردي
القمر  ُيشاهد  أن  يتوقع 
الوردي بعد غروب الشمس، 
ستكون  رؤيته  ذروة  لكن 
بحلول الساعة 11.33 ليال 
قبل نهاية أبريل، وفق تقرير 
نشره موقع “ فوكس  8 ” 

األمريكي.
القمر  هـــذا  حــصــل  و   
على اسمه ألنه يظهر عادة 
أولى بشائر  مع  بالتزامن 
أزهار   تبدأ  حيث  الربيع، 
أو    ” سوبوالتا  “فلوكس 
التي تعرف أيضا باسم “ 

الطحلب الوردي ”  بالظهور في البرية.
و لرؤية هذا القمر بالعين المجردة على المشاهد أن يبقي عينيه في االتجاه 
المعاكس للشمس وقف الغروب، ليرى طلوع القمر في طلة بهية، وفق تقرير 

سابق نشره موقع “ سي نت ” .
و إذا لم يتمكن من متابعة ظهور هذا القمر نهاية أبريل، يمكنه انتظار 

ظهوره المرة الثانية في الـ 26 من ماي .
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دراسة تحذر من ذوبان نهر أنتاركتيكا الجليدى 
الضخم بشكل أسرع مما كان متوقعًا

عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  كشفت 
أن  ــاء،  ــم ال تحت  للبرد  مــقــاوم  روبـــوت  مــن 
»نهر  بـ  الملقب  نهر Thwaites الجليدى، 
يوم القيامة« ، يواجه مياه دافئة أكثر مما كان 
غرب  الجليدي في  تسخن النهر  حيث  ُيعتقد، 
ويبلغ  جدا،  سريع  بشكل  ويــذوب  أنتاركتيكا 
حجم  أنتاركتيكا  غرب  حجم Thwaites في 

بريطانيا ويذوب بمعدل ينذر بالخطر.
ميل«  »ديلى  صحيفة  ذكــرتــه  لما  ووفــقــا 
الجليدى،  النهر  إذا إنهار  فإنه  البريطانية، 
سطح  ارتفاع مستوى  إلــى  ذلــك  فــســيــؤدي 
البحر بحوالي قدمين )65 سم(، ويشكل بالفعل 
%4 من ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم 

كل عام.
وكانت تم جمع المالحظات بواسطة الغواصة 
غير المأهولة Ran التي شقت طريقها تحت النهر 
الجليدي، الذي يشكل جزًءا من الطبقة الجليدية 
البيانات  أنتاركتيكا، كما تم جمع  الغربية في 
حول القوة ودرجة الحرارة والملوحة ومحتوى 

األكسجين في الماء تحت النهر الجليدي.
ويكشف التحليل الدقيق لنفق الجزيرة، أنه 
المسؤول الوحيد عن ذوبان 75 كيلومتًرا مكعًبا 
المنشورة  الدراسة  الجليد سنوًيا، تستند  من 
في Science Advances إلى البيانات التي تم 
جمعها من الروبوت المستقل الذي تم نشره بين 

فبراير ومارس من عام 2019.

مسابقة  ــدت  ــه ش
العاصفة«  »صور 
لهذا العام، مشاركات 
كثيرة من جميع أنحاء 
مطارد  وفــاز  العالم، 
األمريكي  العاصفة 
بفئة  ــك،  ــي ب ســكــوت 
ـــام من  ـــع صـــــورة ال
مذهلة  لقطة  خـــالل 
بالقرب  التقاطها  تم 
مينيسوتا  واليــة  من 
في  عنيف  إلعــصــار 

نهاية قوس قزح.
المسابقة،  أســس 
والمخرج  الــمــصــور 
الحائز  السينمائي 
على جائزة إيمي، مايك 
أولبنسكي، وكان هناك 
فئتان في المسابقة ، 
مصور العام وصورة 
تدفقت  حيث  الــعــام، 
المشاركات من أضواء 
مانهاتن الساطعة إلى 
براري أستراليا. وفي 
الصورة رفقته إعصار 
يــتــحــرك نحو  مــائــي 
مــيــنــاء صــنــاعــي مع 

صواعق من البرق..

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

ما هي مخازن » إيكيدار « المغربية.. بعد 
ترشيحها لالنضمام لقائمة التراث العالمي

  ضربات البرق وقوة األعاصير.. مسابقة تصوير لرصد أسوأ أحوال جوية فى 2020

تسريب بيانات 1.3 
مليون مستخدم لتطبيق 

»كلوب هاوس«

قالت صحيفة ”هندوستان تايمز“، إنه تم تسريب 
المعلومات الخاصة بأكثر من مليون مستخدم لتطبيق 

”كلوب هاوس“ على اإلنترنت.
وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم األحد، 
تحتوي  التي  إل(  كيو  )إس  البيانات  ”قاعدة  إن 
 1.3 من  يقرب  لما  الشخصية  المعلومات  على 
مليون مستخدم لتطبيق )كلوب هاوس(، تعرضت 
للتسريب على اإلنترنت، استنادا لتقرير على موقع 

)سايبر نيوز(“.
تحتوي  المسربة  ”المعلومات  أن  إلى  وأشارت 
مواقع  على  الشخصية  الصفحات  أسماء  على 
التواصل االجتماعي، هوية المستخدم، رابط صورته 
الشخصية، حسابه على تويتر، عدد المتابعين، تاريخ 

إنشاء الحساب، إضافة إلى تفاصيل أخرى“.
على  تحتوي  ال  المسربة  البيانات  أن  وذكــرت 
االئتمان،  بطاقة  تفاصيل  مثل  حساسة،  معلومات 

أو وثائق قانونية.
ونقلت الصحيفة عن التقرير أن ”هؤالء المهاجمين 
يستطيعون تجميع المعلومات التي حصلوا عليها 
عبر قاعدة البيانات المسربة الخاصة بـ)إس كيو 
إل(، مع اختراقات أخرى للمعلومات، من أجل إنشاء 

ملفات تعريف مفصلة لضحاياهم المحتملين“.

تقرير: »تيك توك« 
التطبيق األكثر تحميال فى 
العالم خالل مارس الماضى

سينسور تاور »  ذكر تقرير صادر عن شركة » 
كان  تيك توك »  المعنية بأبحاث التطبيقات، أن » 
التطبيق غير المخصص لأللعاب األكثر تحميال فى 
العالم خالل مارس 2021 .. حيث سجل التطبيق 

أكثر من 58 مليون عملية تثبيت الشهر الماضى.
 و ذكر التقرير أن قائمة أفضل خمسة تطبيقات 
مستوى  على  تنزيلها  تم  لأللعاب  مخصصة  غير 
العالم، شملت : فيسبوك  Facebook  و انستغرام 
Instagram و واتساب WhatsApp و ماسنجر  

 .  Messenger
 و جاء فيسبوك فى المركز الثانى كأكثر التطبيقات 
غير المخصصة لأللعاب تحميال فى جميع أنحاء 

العالم مع أكثر من 56 مليون عملية تحميل.


