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2 - عقدة الضمير وبناء 
التنازالت السياسية

قضية  في  الجزائري  املوقف  بقوة  نسلم  كنا  إذا 
تدفعها  أن  يجب  التي  األخالقية  والكلفة  الذاكرة 
فرنسا بالضرورة لتجاوز آثارها، فإن قراءة ما يقع 
زاوية  من  البلدين،  بني  مشتركة  قضايا  من  حاليا 

الجغرافيا السياسية، تطرح أكثر من سؤال.
رابحة  الجزائر  خرجت  مثال،  الجغرافيا  ففي 
ربحت  نهايته..فهي  ومن  االستعمار  فترة  من 
أن  بعد  خريطتها،  شكل  ما  إلى  انضافت  أراضي 
قضمها املستعمر من املغرب، بل إنها جعلت اإلرث 
وهو  وجودها،  بناء  في  دليلها  هو  االستعماري 
عن  ورثته  الذي  الوضع  على  اإلبقاء  في  حجتها 
الذي تطالبه باالعتذار عن كل جرائمه،  االستعمار، 
باستثناء الجرائم املرتكبة في حق التراب املغربي.

استراتيجية  هو  اليوم،  نشهده  ما  إن  بأس،  ال 
التوتر، من أجل تحويل لعبة الذاكرة واإلعتذار إلى 

لعبة جيو - سياسية.
عتبة  إلى  الضمير  عقدة  تحويل  ذلك،  ومعنى   
لكي تتنازل فرنسا عن مواقعها الحالية إزاء املغرب 

الكبير وفي إفريقيا لفائدة أطروحة نظام الجزائر..
في وضعية  وأخالقيا،  فرنسا، ضمنيا  إن وجود 
طرف  من  الذاكرة  ملف  بفتح  القبول  بعد  ضعف، 
ماكرون، أوحى لقادة الجزائر بمعاقبتها، ال بملفات 
ملتطلبات  بامتثالها  بل  تعويضاته  أو  املاضي 

الجزائر في املرحلة الحالية.
على فرنسا، بهذا املعنى، أن تسير وفق ما تراه 
العقدة  وارثة  فهي  الكبير،  املغرب  في  الجزائر 
تحدد  وبالتالي  الكبير،  املغرب  إزاء  الفرنسية 

السياسة التي يجب اتباعها.
نوع من توظيف البعد األخالقي للجريمة في بناء 

قوة إقليمية!
 وعليه نكون أمام ثالثة أبعاد لعقدة الضمير:

 بعد تاريخي، هو هذا الذي يظهر من خالل ملف 
متخفي  وبعد  ستورا،  بنجامان  تقرير  الذاكرة، 
الخسائر،  عن  التعويض  ضرورة  تمليه  شئنا،  إذا 
وإبقاء الذاكرة حية وترميم املقابر وتغذية املخيال 

الجماعي بألبوم الشهداء..…إلخ.
أن  إلى  الجزائر  سياسي، ستسعى   - جيو  وبعد 
تجعله الغالب، واملتحكم في مواقف فرنسا اإلقليمية.

التزامن  جعل  اللعبة،  ترابط  أن  صدفة  فليس 
تصريحات  ثم  الذاكرة،  مشاكل  إثارة  بني  يربط 
الذاتي، وفتح  وزير خارجية فرنسا، والدعم للحكم 
الصحراء  وقضية  فرنسا،  في  الحاكم  للحزب  مقر 

املغربية.. ثم التنسيق األمني!
لقد غضبت الجزائر من تصريحات وزير الخارجية 
ناصر  املغربي  نظيره  إلى  يتحدث  وهو  الفرنسي 

بوريطة، مؤكدا الدعم الفرنسي للحكم الذاتي.
وبالرغم من أن املغرب، لم يعد يقنع بالتعبيرات 
)شعار:  الوطنية  القضية  في  املبدئية  السياسية 
التغيير ال التدبير(، فإن الجزائر، التي عولت كثيرا 
على تضايق فرنسا من االعتراف األمريكي بمغربية 
الصحراء، رأت في ذلك مقدمة ملا سيقع في األسبوع 

القادم في مجلس األمن.
فرنسا ستظل في موقفها من الحكم الذاتي ومن 
الجزائرية  املحاولة  سترفض  وأنها  ككل،  امللف 
بالجمهورية  أممية  اعتراف  بمحاولة  االنفصالية 
الديبلوماسية  جعلت  أن  سبق  وقد  الرملية،.. 
األمن  ملجلس  األخيرة  القمة  في  سواء  الجزائرية، 
أو في محافل أخرى،  اإلفريقي  االتحاد  والسلم في 
من قضية االعتراف حصان طروادة املحتمل إلعادة 

القضية إلى الجدول العاملي لقضايا األمم املتحدة.
الحزبية  الخطوة  في  الجزائر  رأت  ولربما 
«ملاكرون بفتح املقر في الداخلة، مقدمة تعطي نظرة 
وأن  الفرنسية،  باملواقف  األمر  عليه  سيكون  عم 
فتح املقر الحزبي للحزب الذي يقود البالد، خطوة 
امللموس  اإلعالن  أي  املغرب،  به  يطالب  ما  باتجاه 
واملادي الديبلوماسي بسيادة املغرب، ال سيما وأن 

الحكم الذاتي ال يمكن أن يفهم خارج السيادة!
الخالصة األولى ملا سبق، هي أن الجزائر تريد أن 
ترهن فرنسا في عقدتها التاريخية، التي تسببت بها 
أنظمتها السابقة في حرب الجزائر وفي االختبارات 
مصلحتها  تراه  قد  ملا  ممتثلة  تقبل،  لكي  النووية، 

اإلقليمية في الصحراء وفي غير الصحراء.
عادلة  بقضية  املستمر  بالتلويح  الجزائر،  إن 
بالتعذيب  باإلقرار  الفرنسي  الضمير  )مطالبة 
عقدة  من  تحريرها  فرنسا  على  تقترح  والقتل(، 
املستقبل… في  موقعا  منحها  مقابل  املاضي،  هذا 

إقليميا!

حلم كبير … يتحقق!
ُتفكر الشعوب وقادتها الكبار في  ال 
تجتاح   االجتماعية،عندما  الثورات 
األوبئة بلدانها، فباألحرى الشروع فيها والقيام 
وما  امللموسة.  املادية  مقوماتها  وبناء  بها 
بفاس، هو استثناء مغربي  أول أمس  شهدناه 
البالد  ملك  بدأ  دوليا،  استثنائية  وضعية  في 
في أولى خطوات الثورة االجتماعية املوعودة، 
والقانونية  املؤسساتية  اللبنات  وضع  وتم 
تهم  اتفاقيات  ثالث  عبر  األولى  واإلجرائية  
اجتماعي  ملغرب  املرض،  عن  اإلجباري  التأمني 
في  ما  بكل  اجتماعية  ثورة  واجتراح  جديد، 
…. تحت  كبير  وبناء تحول  الثورة من معنى 

نيران الوباء!
في الوقائع املرافقة أوال:

على  شهرين  عن  تقل  فترة  سوى  تمر  لم 
فبراير   11 بتاريخ  الوزراء،  مجلس  مصادقة 
إلى  البالد  انتقلت  حتى  املشروع  على   ،2021
إجراءات  من  يتطلبه  ما  بكل  الورش  تنزيل 
خضع  فيها،  الزمن  تدبير  أن  تبني  وقرارات 
بدوره  ملنطق استعجالي، يريد أن يردم الهوة، 
بأسرع ما يمكن بدون ترك التمني هو العنوان 

امللموس من القرار السياسي!
عقلنة الزمن هاته، كانت حاضرة أيضا ومنذ 
املشروع  لتنفيذ  الدقيقة،  الجدولة  في  البداية، 

برمته وتبني ذلك من خالل: 
التأمني  لتعميم  زمني  سقف  تحديد   *
سنتي  خالل  املرض  عن  األساسي  اإلجباري 
2021 و2022، وعدد املستفيدين في 22 مليون 

مغربي!
 2023 خالل  العائلية  التعويضات  *تعميم 
ال  التي  األسر  تمكني  خالل  من  وذلك  و2024، 

تستفيد منها.
* توسيع قاعدة املنخرطني في أنظمة التقاعد 
سنة 2025، لتشمل األشخاص الذين يمارسون 

عمال وال يستفيدون من أي معاش..
 ،2025 سنة  الشغل  فقدان  عن  التعويض   *

لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
لقد تحددت الجغرافية السكانية لهذه الثورة 
العميقة، كما تحددت الجدولة الزمنية للعملية 

لتنزيلها.
في السياق  ثانيا:

باتت  االجتماعية  الثورة  أن  املحقق  من   
كل  وفي  امللكية،  الخطابات  كل  في  حاضرة 
الخطوات العملية، بإلحاح شديد، في السنوات 

األخيرة.
العهد  في  عشرة  الثامنة  السنة  وكانت 
املغرب  عن  الصريح  التعبير  سنة  الجديد، 
تلك،  املناسبة  في خطاب  امللك  وتكلم  الجريح. 
و«تواضع  والواقع،  الحصيلة  صدمة  عن 
اإلنجازات في بعض املجاالت االجتماعية، حتى 
أصبح من املخجل أن يقال إنها تقع في مغرب 

اليوم».
التي  هي  املجردة،  بالعني  املعاينة  ولعل 
أظهرت أن «برامج التنمية البشرية والترابية، 
التي لها تأثير مباشرعلى تحسني ظروف عيش 
طموحنا»  دون  وتبقى  تشرفنا،  ال  املواطنني، 

حسب املنطوق امللكي..
ليعطي  عنه  اإلعالن  تم  الذي  التوجه  وجاء 
التنمية  «مسيرة  جديدة،  مسيرة  انطالق 
والعدالة  واملساواة  واالجتماعية  البشرية 

االجتماعية، التي تهم جميع املغاربة..«.
الجديد،  العهد  من  سنة  عشرين  خطاب  وفي 
واملجالية:  االجتماعية  العدالة  رهان  وضع  تم 
للجميع.  واملساواة  األمل  مغرب  بناء  الستكمال 
املغرب  على  يجب  التي  األربعة  الرهانات  كأحد 
التسريع  جانب  إلى  ومردودية،  بإيجابية  رفعها 
االقتصادي أو توطيد الثقة في املؤسسات الوطنية.
وخطوط  العرض  خطوط  وضع  امللك  جاللة 

ورابعة،  ثالثة  مرة  امليداني،  للعمل  الطول 
افتتاح  وخطاب  العرش،  خطاب  خالل  من 
«إطالق  بضرورة   ،2020 التشريعية  السنة 
الحماية  بتعميم  يتعلق  كبير  إصالحي  ورش 

االجتماعية لفئات واسعة من املواطنني».
وهذا التوجه في واقع األمر، ليس إال تكريسا 
لروح اجتماعية واضحة في تصورجاللة امللك 
للمغرب الجديد، املغرب الذي يسعى إلى بنائه 

وحل معضالته. 
وتيرة  تسريع  فرضت  الجائحة  أن  غير 
العمل، وأيضا اختيار زاوية النظر في وضعية 

مأساوية فرضت نفسها على العالم.
في الخالصات ثالثا:

مثله  الرهيبة،  الجائحة  املغرب  واجه  عندما 
مثل العالم كله، لم يتصرف كما تصرفت الكثير 
من الدول، بل اختار طريقته الخاصة في تحويل 
فرصة  إلى  عنها  أبانت  التي  الضعف  نقط  كل 
التغطية  منظومة  في   وكبير  عميق  لتحول 
االجتماعية، بل في وظائف الدولة ومؤسساتها، 

وفلسفة وجودها حتى.
االستباقية  جهة،  من  العالم،  تابع  وهكذا 
الجريئة  والخطوات  الوباء،  تدبير  في 
املغربي،  املواطن  حماية  في  واالستشرافية 
كوفيد-  صندوق   - االحترازية  )اإلجراءات 
جهة  ومن  التلقيح…(   - الصحي  البروتوكول 
في  الصلبة  واإلرادة  الشجاع  التفكير  ثانية 
معالجة اإلسباب العميقة للهشاشة املغربية في 

املجال االجتماعي.
التي  الهوة السحيقة  أن  الجائحة  لقد بينت 
يعيشها املغاربة، في غياب التغطية االجتماعية 
هي  املهيكل،  غير   االقتصاد  وآثار  والصحية 
أن ماليني  الحقيقي لوجودهم، وكشفت  العمق 
العيش،  مقومات  إلى  حاجة  في  باتت  األسر، 
اليد،  ترتعش  أن  وعوض  بسيطة.  كانت  مهما 

بساط   على  املسألة  وُطرحت  الساعد  ى  تقوَّ
الحقيقة للبحث عن الحل واملعالجة العميقة..

اختار  غالبيته،  في  العالم،  بأن  يعرف  فالكل 
الصحية،  البنيات  تأهيل  أو  األوضاع،  ترميم 
أو في حاالت متباينة، التعويض عن األضرار، 

باآللة الحاسبة وانتظار الغد القريب.
املغرب وحده أطلق ورشا، تلزمه نظرة ثورية 
وروح عالية، وكلفة مالية غير مسبوقة، ومسح 
في ظرف خمسني  يتحقق  لم  اجتماعي شامل، 
سنة أوأكثر، وها هو يتحقق على يد امللك محمد 

السادس.
يتجاوز  وعميق،  شامل  تصور  أمام  نحن 
صمام  من  نوعا  االجتماعية  الحماية  اعتبار 
املمكن  االجتماعية  الصدمات  لتفادي  األمان، 
اختالل  أو  الطبقية  التفاوتات  بفعل  حدوثها، 
ميزان العدالة االجتماعية والعدالة بني الجهات 
البشرية،  للثروة  ترصيد  أمام  إننا،  واألقاليم.. 
بصدد  وأيضا  وحمايتها،  تأهيلها  جانب  من 
الجماعي  الضمير  يغفلها  ال  أبعاد  ذات  ثورة 
للمغاربة كلهم، بكل االمتنان الواجب لجاللته...
نحن في اللبنة األولى، التي تم تدشينها في 
فاس، بالتوقيع على ثالث اتفاقيات -إطار تهم 
املرض  عن  األساسي  اإلجباري  التأمني  تعميم 
املستقلني  والعمال  املهنيني  بفئات  الخاص 
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا 

خاصا.
ال ننسى أن املغرب اليوم، على أهبة الدخول 
في  النظر  إعادة  تتغيى  عميقة،  تجربة  في 

نموذجه التنموي.
ولعل هذه العتبات الثورية، كما يقال، مقدمة 
ناجعة لوضعه على السكة  الصحيحة، بتحديد 
تعريفها  وإعادة  للدولة  االجتماعية  األولويات 
وتقوية  والتضامن  العدالة  قاعدة  على  بناء 

النسيج االجتماعي...

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

ثالثية المغرب، 
فرن�سا،الجزائر..

الذاكرة، 
الجيوا�ستراتيجية 

والأمن

انطالق ثورة الملك من اأجل ال�سعب

ضان
سحة رم

ف
جهود الحسن األول الحتواء أزمة يهود املغرباملوساوي العجالوي: ملف إقليمي إفني و»الصحراء االسبانية«

فتحي املسكيني:  الوباء ال يفّرق بني »األجساد« ويسخر من كّل الّتمييزات الّثقافّية عائشة البرصي: عام لكتابة املوتمن رسائل غيثة الخياط إىل عبد الكبري الخطيبيحوارات ولقاءات مع بيري بورديو

توقيع االتفاقيات األولى 
المتعلقة بمشروع تعميم 

الحماية االجتماعية

51 مليار درهم 23 مليار 
منها سيتم تمويلها

من ميزانية الدولة

ثورة اجتماعية حقيقية 
ستساهم آثارها مباشرة

في تحسين ظروف المواطنين 

رسالة االتحاد

عادة
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في  للتخطيط،  السامية  املندوبية   كشفت 
مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى 
 ،2021 األول من سنة  الفصل  األسر،  وخالل 
بلغ معدل األسر التي صرحت بتدهور مستوى 
املعيشة خالل 12 شهرا السابقة 64,8%، فيما 

قالت 20,9 % باستقراره و%14,3 بتحسنه.
ثقة  مستوى  أن  عن  املندوبية  وكشفت 
سنة  من  األول  الفصل  خالل  عرف،  األسر 
السابق،  الفصل  مع  مقارنة  تحسنا   ،2021
السنة  من  نفسه  الفصل  مع  مقارنة  وتدهورا 

املاضية.
وأوضحت أن مؤشر ثقة األسر، الذي يهم 
املعيشة  تطور مستوى  األسر بخصوص  آراء 
املستدامة  السلع  اقتناء  وفرص  والبطالة 
وكذا تطور وضعيتهم املالية، انتقل إلى 68,3 
نقطة عوض 61,2 نقطة املسجلة خالل الفصل 
السابق، و75,7 نقطة املسجلة في الفصل األول 

من السنة املاضية.
2021، بلغ  وخالل الفصل األول من سنة 
مستوى  بتدهور  صرحت  التي  األسر  معدل 
املعيشة خالل 12 شهرا السابقة 64,8%، فيما 

قالت 20,9 % باستقراره و%14,3 بتحسنه.
وهكذا، حسب النتائج ذاتها، استقر رصيد 
هذا املؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 50,5 
الفصل  خالل  نقطة   46,6 ناقص  بدل  نقطة 
الفصل  خالل  نقطة   19,8 وناقص  السابق، 

نفسه من السنة املاضية.
املعيشة  مستوى  تطور  بخصوص  أما 
من   %26,0 فتتوقع  املقبلة،  شهرا   12 خالل 
حني  في  استقراره،  و%34,8  تدهوره  األسر 
وعليه  تحسنه،  ترجح  األسر  من   %39,2 أن 
13,2 نقطة  فقد استقر رصيد هذا املؤشر في 
الفصل  مع  باملقارنة  سواء  تحسنا  مسجال 
السابق أو مع الفصل ذاته من السنة املاضية 
وناقص  نقطة   17,4 ناقص  في  استقر  حيث 

4,6 نقطة على التوالي.
البطالة  مستوى  بتطور  يتعلق  ما  وفي 
توقعت   ،2021 سنة  من  األول  الفصل  خالل 
في  ارتفاعا   %13,9 مقابل  األسر  من   %76,1
مستوى البطالة خالل 12 شهرا املقبلة، ليستقر 
بلغ  سلبي  مستوى  في  املؤشر  هذا  رصيد 
نقطة   78,3 ناقص  مقابل  نقطة،   62,2 ناقص 

نقطة   70,8 ناقص  و  السابق،  الفصل  خالل 
خالل الفصل نفسه من السنة املاضية.

خالل  األسر،  من   73,2% اعتبرت  وقد 
الفصل األول من سنة 2021، أن الظروف غير 
مالئمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حني 
استقر رصيد  ذلك. وهكذا  11,7% عكس  رأت 
هذا املؤشر في مستواه السلبي مسجال ناقص 
خالل  نقطة   61,2 ناقص  مقابل  نقطة   61,5
خالل  نقطة   32,6 وناقص  السابق  الفصل 

الفصل ذاته من سنة 2020.
وضعيتهم  بتحسن  األسر  توقع  أما 
 ،2021 سنة  من  األول  الفصل  خالل  املالية 
مداخيلها  أن  األسر  من   %55,8 صرحت 
 %39,3 استنزفت  فيما  مصاريفها،  تغطي 
فيما  االقتراض،  إلى  لجأت  أو  مدخراتها  من 
ال يتجاوز معدل األسر التي تمكنت من ادخار 

جزء من مداخيلها 4,9%.
ومن تم، فقد استقر رصيد آراء األسر حول 
سلبي  مستوى  في  الحالية  املالية  وضعيتهم 
بلغ ناقص 34,4 نقطة مقابل ناقص29,1 نقطة 
خالل الفصل السابق وناقص27,7 نقطة خالل 

الفصل ذاته من السنة املاضية.
لألسر  املالية  الوضعية  تطور  وبشأن 
12 شهرا املاضية، صرحت 54,4 %من  خالل 
األسر مقابل %7,0 بتدهورها. وبذلك بقي هذا 
املؤشر  هذا  رصيد  بلغ  حيث  سلبيا  التصور 
نقطة   39,9 ناقص  مقابل  نقطة   47,4 ناقص 
خالل الفصل السابق ناقص22,9 نقطة خالل 

الفصل ذاته من السنة املاضية.
أما تصور األسر لتطور وضعيتها املالية 
%35,1 منها  املقبلة، فتتوقع  12 شهرا  خالل 
تحسنها مقابل %13,8 التي تنتظر تدهورها، 

و 51,1 % التي تتوقع استقرارها.
وهكذا، استقر رصيد هذا املؤشر في 21,3 
السابق  الفصل  خالل  نقطة   0,6 مقابل  نقطة 
السنة  من  ذاته  الفصل  خالل  نقطة  و8,5 

املاضية.
وشمل البحث أيضا معطيات دورية حول 
أخرى  جوانب  يخص  ما  في  األسر  تصور 
الخصوص  على  منها  املعيشية،  للوضعية 
وضعيتها املالية وقدرتها على االدخار وتطور 

أثمان املنتجات الغذائية.

ثلثا)2/3 (  الأ�سر ت�سرح بتدهور م�ستوى املعي�سة خالل 12  �سنة الكوفيد  ! 

بال�سويرة، الربيديون يو�سعون 
قاعدة الفيدرالية الدميقراطية 
لل�سغل ويهيكلون القطاع النقابي 

أحمد بومعيز 

احتضن مقر حزب االتحاد االشتراكي للقوات 
املنصرم،  األسبوع  نهاية  بالصويرة،  الشعبية 
أشغال املجلس اإلقليمي التنظيمي للنقابة الوطنية 
الفيدرالية  في  العضو  املغرب،  بريد  ملجموعة 
املكتب  ممثلي  من  بإشراف  للشغل،  الديمقراطية 
الجهوي لذات النقابة، وأعضاء عن االتحاد املحلي 

الفيدرالي بالصويرة. 
املجلس عرف التحاق مجموعة من البريديني 
سياق  وفي  إقليميا.  النقابة  عززوا صفوف  الذين 
واهتمام  بمسؤولية  املجلس  ناقش  أشغاله، 
وجهويا  محليا  النقابي،  الوضع  مستجدات 
األخيرة  األحداث  بقلق  استحضر  كما  ووطنيا، 
طالت  التي  التعسفية  واالعتقاالت  والتعنيف 
باشر  كما  الرباط.  في  سلميا  املحتجني  األساتذة 
املجلس عملية تجديد املكتب اإلقليمي لقطاع بريد 
واالتحاد  الجهوي  املكتب  من  بإشراف  املغرب 
تحمل  والذي  بالصويرة،  الفيدرالي  املحلي 

مسؤولية الكاتب العام به الشاب مراد سحمود.

دعا خبراء خالل ملتقى رفيع املستوى، 
يوم الثالثاء، اإلدارة األمريكية الحالية إلى 
إلى حل قضية  الرامية  املغرب  دعم جهود 
قائم  سياسي  حل  أساس  على  الصحراء 
على الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد 

لهذا النزاع اإلقليمي.
الذي  امللتقى،  في  املشاركون  وأكد 
املركز  نظمها  ندوة،  إطار  في  أقيم 
 "Republic-Underground" األمريكي 
من  بالداخلة  األمريكية  القنصلية  أن 
الفاعلني  بني  االتصاالت  تسهيل  شأنها 
ونظرائهم  املحليني  االقتصاديني 
و  االستثمارات  وتعزيز  األمريكيني، 
وفقا  املنطقة،  لتنمية  األمريكية  املساعدة 
التفاقية التبادل الحر بني الواليات املتحدة 

واملغرب.
حث  إلى  أيضا  املشاركون  ودعا 
في  فعال  بشكل  املساهمة  على  الجزائر 
التوصل  إلى  الهادفة  املتحدة  األمم  جهود 
حول  اإلقليمي  للنزاع  سياسي  حل  إلى 
مسؤوليتها  وتحمل  املغربية  الصحراء 

كطرف حقيقي في النزاع.
هي  املقاربة  هذه  مثل  أن  واعتبروا 
سكان  ملعاناة  حد  بوضع  الكفيلة  وحدها 
التهديدات  من  والحد  تيندوف،  مخيمات 
والتعاون  االندماج  فرصة  وإتاحة  األمنية 

اإلقليميني في املنطقة املغاربية.
على  اللقاء  هذا  في  شارك  وقد 
الخصوص مايكل فالناغان، عضو مجلس 
السابق، وإريك جنسن،  الشيوخ األمريكي 
واملمثل  املينورسو  لبعثة  سابق  رئيس 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاص 
للصحراء )1998-1993(، وريتشارد ويتز، 
السياسي-العسكري  التحليل  مركز  مدير 
مايرز،  وإليزابيث  هدسون،  معهد  في 
محامية وأكاديمية، ونانسي هوف، رئيسة 
 Teach" املنظمة غير الحكومية األمريكية
وكذا   ،"the Children International
غال بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة وادي 
جهة  رئيس  نائب  أبا  ومحمد  الذهب، 

العيون الساقية الحمراء.
االستنتاجات  في  املشاركون  واعتبر 
الواليات  أن  إليها،  توصلوا  التي 
بعض  وجه  في  تقف  أن  ينبغي  املتحدة 
الدولي  للقانون  التعسفية  االستخدامات 
زعزعة  إلى  والرامية  املصير،  تقرير  وملبدأ 

استقرار وتجزئة دول ذات سيادة.
الدولي،  للقانون  وفقا  أنه  وأبرزوا 
على  ينطبق  ال  املصير  تقرير  مبدأ  فإن 
الناحيتني  من  تعد  التي  الصحراء، 
يتجزأ  ال  جزء  والتاريخية،  الجغرافية 
نفس  خالل  ومن  املغربية،  اململكة  من 

الخصائص العرقية والدينية والثقافية.
معالجة  إلى  املشاركون  دعا  كما 
املحنة اإلنسانية في مخيمات تندوف فوق 
السكان  عودة  وتسهيل  الجزائري،  التراب 
الوطن  إلى  املخيمات  هذه  في  املحتجزين 

األم.
على  الصدد،  هذا  في  شددوا  و 
أعمالها  عن  البوليساريو  مسؤولية 
مع  لالستقرار،  واملزعزعة  االستفزازية 
الجزائر  ومسؤوليات  دور  على  تأكيدهم 

كبلد مضيف للبوليساريو.
التعاون  بتعزيز  املشاركون  وطالب 
املتحدة  والواليات  املغرب  بني  الثالثي 
وإفريقيا كأداة فعالة ملواجهة املنافسة مع 
اإلدارة  داعني  القارة،  في  العظمى  القوى 
باعتباره  املغرب  مع  العمل  إلى  األمريكية 
وغرب  شمال  في  وحداثيا  معتدال  صوتا 
إفريقيا من أجل مواجهة األزمات اإلقليمية 
امللحة، وخاصة في ليبيا ومنطقة الساحل.
مداخالتهم  في  املشاركون  وأوصى 
املساعدات  بمضاعفة  امللتقى  هذا  خالل 
منطقة  نحو  األمريكية  واالستثمارات 
الصحراء من أجل دعم التنمية االقتصادية 

واالجتماعية للسكان املحليني.
العمل  على  ذلك،  عن  فضال  وشددوا 
املغرب  جهود  دعم  أجل  من  نشيط  بشكل 

بأمنه  تحدق  التي  التهديدات  ملواجهة 
واستقرار  بأمن  وكذا  واستقراره،  الوطني 

املنطقة.
بهذه  عنه  نيابة  ليت  ت  مداخلة  وفي 
املناسبة، اعتبر إيريك جونسن أن االعتراف 
األمريكي بمغربية الصحراء "يعطي حتما 
زخما" لحل النزاع اإلقليمي حول الصحراء 
الذي طال أمده، وذلك من خالل جعل "جميع 

األطراف املعنية أمام الحقيقة".
روح  "وفق  أنه  جونسن  واعتبر 
وبمساهمة  فقط"،  والتفاهم  الواقعية 
املغرب  سيتمكن  املتحدة،  الواليات  من 
إيجاد  من  البوليساريو  وجبهة  والجزائر 
حل سلمي لهذا النزاع، الذي ما يزال يشكل 
وعقبة  االقليمني،  واألمن  للسالم  تهديدا 
في  والتنمية  اإلقليمي  للتعاون  مكلفة 

املغرب العربي.
أن  فالناغان  مايكل  اعتبر  جانبه  من 
هو  ما  الصحراء  حول  األمريكي  اإلعالن 
األمريكية  اإلدارات  لسياسات  تتويج  إال 
مذكرا  الصحراء،  قضية  بشأن  السابقة 
بأن املقترح املغربي للحكم الذاتي، و صف 
من  املصداقية  وذي  بالجدي  عديدة  مرات 

قبل الواليات املتحدة.
الرئيس  إدارة  دعا  الصدد،  هذا  وفي 
األمريكي  الدعم  مواصلة  إلى  بايدن  جو 

أمد  منذ  املتحدة  الواليات  للمغرب، حليف 
هذا  حل  إلى  الرامية  جهوده  في  بعيد، 

النزاع اإلقليمي.
على  ويتز  ريتشارد  شدد  جهته،  من 
للواليات  رئيسي  كحليف  املغرب  دور 
في  ال سيما  اإلرهاب،  محاربة  في  املتحدة 
التعاون  أن  مؤكدا  إفريقيا،  وغرب  شمال 
األمريكي يظل  األمني والعسكري املغربي- 

"بالغ األهمية".
إدارة  أن  اعتبر  الصدد،  هذا  وفي 
الرئيس بايدن ستستفيد من تقوية وتعزيز 
اململكة،  مع  والعسكري  األمني  التعاون 
بالنظر إلى الدور االستراتيجي للمغرب في 

هذا الجزء من القارة.
اإلعالن  أن  مايرز  إليزابيث  وسجلت 
"تطورا"  يشكل  الصحراء  حول  األمريكي 
امللف  بشأن  األمريكية  السياسة  في 
هو  الذاتي  الحكم  مخطط  بأن  واعترافا 
السبيل الذي يتعني اتباعه لحل نزاع طال 

أمده.
حليفا  يعد  املغرب  أن  أكدت  أن  وبعد 
للواليات املتحدة، اعتبرت أن  استراتيجيا 
أن تستمر  الحالية يجب  األمريكية  اإلدارة 
هذه  حول  الدبلوماسية  الجهود  دعم  في 
وعلى  املنطقة  في  أيضا  ولكن  القضية، 

املستوى متعدد األطراف.

يتم إبالغ أرباب األسر المستفيدة )األرامل، و�سيو�سرا
وكبار السن، واألشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة، واألشخاص في وضعية الهشاشة(، 
الذين تم تحديدهم من قبل اللجان االقليمية 

التي تشرف عليها وزارة الداخلية

 تو�سيات خرباء اأمريكيني �سمنهم رئي�ص بعثة املينور�سو واملمثل اخلا�ص لالأمني العام لالأمم املتحدة اريك جن�سون

 تنطلق النسخة الثانية والعشرين 
الغذائي  الدعم  توزيع  عملية  من 
ماليني  ثالثة  لفائدة   "1442 "رمضان 
مؤسسة  أعلنت  ما  وحسب  شخص   
العدد  فإن  للتضامن   الخامس  محمد 
االجامالي لألسر يبلغ  600 ألف أسرة 
ألف   459 منها  الوطني  الصعيد  على 

و504 أسر من الوسط القروي.
الخامس  محمد  مؤسسة  وذكرت 
"تنفيذا  أنه  لها  بالغ  في  للتضامن 
تعبأت  السامية،  امللكية  للتعليمات 
للتضامن  الخامس  محمد  مؤسسة 
الغذائي  الدعم  عملية  وإطالق  لتنفيذ 
لفائدة الفئات املعوزة"، مشيرة إلى أنه 
هذه العملية التضامنية واسعة النطاق 
ستنطلق في اليوم األول من هذا الشهر 

الفضيل.
نفس  وعلى  أنه،  البالغ  وأضاف 
سنة  )منذ  املاضية  السنوات  نهج 
الطوارئ  حالة  من  وبالرغم   )1999
مؤسسة  تواصل  السائدة،  الصحية 
هذا  إنجاز  للتضامن  الخامس  محمد 
العمل التضامن الوطني باعبتاره أمرا 
أساسيا للتخفيف من اآلثار االجتماعية 
واالقتصادية لهذه األزمة الصحية على 

األسر التي تعاني من الهشاشة.
هذه  إعداد  أن  البالغ  وأضاف 
العملية يتم بمساهمة مالية من وزارة 
للجماعات  العامة  )املديرية  الداخلية 
والشؤون  األوقاف  ووزارة  املحلية( 
الدعم  أن  إلى  مشيرة  اإلسالمية، 
غذائية  مواد  سبع  من  يتكون  الغذائي 
الزيت  من  لتر   5 الدقيق،  من  كلغ   10(
من  كلغ   1 السكر،  من  كلغ   4 النباتي، 
 850 الشعرية،  من  كلغ   1 العدس، 
غرام  و250  الطماطم  مركز  من  غرام 
سيساهم  الذي  الشيء  الشاي(،  من 
االحتياجات  عبء  من  التخفيف  في 
الغذائية املتعلقة بشهر رمضان املبارك.

وحسب املصدر، فإنه للسنة الثانية 
ماليني  ثالثة  سيستفيد  التوالي،  على 
شخص )600 ألف أسرة على الصعيد 
أسر  و504  ألف   459 منها  الوطني، 
املساعدات  من  القروي(  الوسط  من 
مباشرة  إيصالها  التي سيتم  الغذائية 

إلى املستفيدين إلى أماكن سكناهم.
وأشار البالغ إلى أن هذه النسخة 
باتخاذ  تتميز  والعشرين  الثانية 
التزاما  الوقائية، وذلك  التدابير  جميع 
االحترازية  واالجراءات  بالقرارات 
حيث  املعنية،  السلطات  أقرتها  التي 
مستوى  على  تدابير  عدة  اعتماد  تم 
املخاطر  من  للوقاية  املحلية  اللجان 
الصحية من أجل ضمان صحة وسالمة 
اإلجراءات،  هذه  وتشمل  املواطنني. 
املواد  وقفف  التخزين،  مراكز  تطهير 
إلى  إضافة  النقل،  ووسائل  الغذائية، 
املوارد  عدد  وتقليل  الجسدي،  التباعد 
البشرية املكلفة بالتسليم املباشر لهذه 

املساعدات.
ويتم إبالغ أرباب األسر املستفيدة 
)األرامل، وكبار السن، واألشخاص ذوي 
في  الخاصة، واألشخاص  االحتياجات 
وضعية الهشاشة(، الذين تم تحديدهم 
تشرف  التي  االقليمية  اللجان  قبل  من 

عليها وزارة الداخلية.
إلنجاز  أنه  إلى  البالغ  وخلص 
تعبئة  تمت  بسالمة،  العملية  هذه 
الضرورية  اللوجيستيكية  الوسائل 
لتفادي  الداخلية  وزارة  مع  بالتنسيق 
من  بإشراف  وذلك  املستفيدين،  تنقل 
ممثلي  من  مكونة  صغيرة  فرق  طرف 
السلطات املحلية واملندوبيات اإلقليمية 
وكذا  امللكي  والدرك  الوطني  للتعاون 
التابعة  االجتماعيات  املساعدات 
املسلحة  للقوات  االجتماعية  للمصالح 

امللكية.

 النسخة 22 من  »رمضان 1442« 

 600 األف اأ�سرة ت�ستفيد من الدعم الغذائي
مكنا�ص : 23 �سنة و8 اأ�سهر �سجنا نافذا 

يف حق �سيدلين ومن معه يتاجرون يف 
الأقرا�ص الطبية املخدرة املخ�س�سة للعالج 

النف�سي والع�سبي 

يوسف بلحوجي

االبتدائية بمكناس الصيدالني  أدانت املحكمة 
بويسالن  املخازن  وادي  صيدلية  صاحب  »أ.د« 
ضواحي مكناس املتهم باالتجار في املواد املخدرة 
املصنفة املخصصة للعالج النفسي والعصبي، ب 6 
سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون 
والغرامة  الحبسية  املدة  بنفس  أدانت  كما  سنتيم. 
الهيئة  أدانت  فيما  »س.ح«،  الرئيسي  املروج  على 
حبسا  سنوات  بثالث  الصيدالني  شقيقة  و.د«   «
أما  غرامة،  سنتيم  ماليني   10 مبلغ  وبأدائها  نافا 
فقضت املحكمة في حقها بأربع  »ف.ش«  الوسيطة 
ماليني   10 غرامة  وبأدائها  نافذا  حبسا  سنوات 
سنتيم، وبحبس املتهمني مروجي األقراص املخدرة  
» ي.م« بسنة ونصف وبأدائه غرامة 50 ألف درهم 
بسنة واحدة وبأدائه غرامة  50 ألف  ي.ب«   « ، و 
درهم و« ه.ن« بعشرة أشهر وبأدائه غرامة  50 ألف 
درهم ، و« ف. ع » بثالثة أشهر وبأدائه غرامة 500 
درهم  كما زميله »م.ن« ، وأدانت الهيئة القضائية 
كانت  سائق سيارة األجرة الصغيرة الذي  ق.م«   «
إلى  الصيدلة  من  األقراص  لنقل  الوسيطة  تشغله 
غرامة  وبأدائه  نافذا  أشهر حبسا   8 مروجيها  ب 
20 ألف درهم، كما قضت الهيئة بإدانة »أ.إ » خليلة 
بستة  الزوجية  الخيانة  أجل  من  الرئيسي  املروج 
درهم،    300 غرامة   وبأدائها  نافذا  حبسا  أشهر 
املستخدم  ب«  »ع.  القضائية  الهيئة  برأت  فيما 
املنسوبة  التهم  من  بفاس  األدوية  لتوزيع  بشركة 

إليه وباسترجاعه سيارته .
قد  كانت  العامة  النيابة  أن  بالذكر  وجدير 
12 شخصا بينهم  تابعت شبكة منظمة تتكون من 
ثالث نساء كانوا متابعني في حالة اعتقال بسجني 
توالل 1 و2 من أجل ارتكابهم جنحا مختلفة تتعلق 
وبيع  املخدرة  األقراص  في  واالتجار  الحيازة  ب« 
وعدم  طبية،  وصفة  بدون  مخدرة  أقراص  وتسليم 
تقييدها بالسجل املعد لذلك، وانتحال مهنة ينظمها 
شرعية  غير  بصفة  الصيدلة  ومزاولة  القانون 
والجرح  والضرب  مبرر  بدون  السالح  وحيازة 
والخيانة الزوجية واملشاركة في الحيازة واالتجار 
في األقراص املخدرة وخرق حالة الطوارئ الصحية 
األقراص  في  االتجار  في  واملشاركة  ونقل  ومسك 

املخدرة وتسليمها وبيعها بدون وصفة طبية« .

- دعم جهود املغرب الرامية اإلى حل نزاع ال�سحراء على اأ�سا�ص حل �سيا�سي قائم على خمطط احلكم الذاتي
- الوقوف يف وجه بع�ص ال�ستخدامات التع�سفية للقانون الدويل وملبداأ تقرير امل�سري، والرامية اإلى زعزعة ا�ستقرار وجتزئة دول ذات �سيادة

- حث اجلزائر على امل�ساهمة ب�سكل فعال يف جهود الأمم املتحدة  وحتمل م�سوؤوليتها كطرف حقيقي يف النزاع
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املجلس  مصادقة  على  أسابيع  بضعة  بعد 
الوزاري على مشروع القانون اإلطار املتعلق بالحماية 
أول  السادس  محمد  امللك  جاللة  ترأس  االجتماعية، 
أمس األربعاء بالقصر امللكي بفاس، حفل إطالق تنزيل 
مشروع تعميم الحماية االجتماعية وتوقيع االتفاقيات 

األولى املتعلقة به.
 وسيستفيد من هذا الورش امللكي، في مرحلة أولى، 
الفالحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، 
الخاضعون  املستقلون،  الخدمات  ومقدمو  واملهنيون 
لنظام املساهمة املهنية املوحدة ولنظام املقاول الذاتي 
فئات  ثانية  مرحلة  في  ليشمل  املحاسبة،  لنظام  أو 
االجتماعية  للحماية  الفعلي  التعميم  أفق  في  أخرى، 

لفائدة كل املغاربة.
مختلف  حول  مؤسساتي  شريط  عرض  وبعد   
املبادرات التي أطلقها جاللة امللك في املجال االجتماعي، 
السيد  اإلدارة،  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  ألقى 
فيها  أكد  امللك،  محمد بنشعبون، كلمة بني يدي جاللة 
امللكية  التوجيهات  مع  تماما  ينسجم  املشروع  هذا  أن 
وكذا  املجيد،  العرش  خطاب  تضمنها  التي  السامية 
خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطالق ورش 
االجتماعية  الحماية  بتعميم  يتعلق  كبير  إصالحي 

لفئات واسعة من املواطنني.

صون كرامة املغاربة ودعم 
قدرتهم الشرائية وإدماج 

القطاع غير املهيكل 
 وأضاف بنشعبون أن "هذا املشروع املجتمعي، 
طرف  من  خاصني  واهتمام  بمتابعة  يحظى  الذي 
جاللتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، ملا سيكون 
ظروف  تحسني  في  وملموسة  مباشرة  آثار  من  له 
املغاربة،  جميع  كرامة  وصيانة  املواطنني،  عيش 
ما  سياق  في  السيما  الهشة،  الفئات  وتحصني 
أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر 

صحية".
الهام  املجتمعي  املشروع  هذا  تنزيل  ويشكل   
الجاللة  صاحب  تطلعات  لتحقيق  بداية  نقطة 
الحماية  تعميم  لتحدي  االستجابة  يخص  ما  في 
كما  املغربي،  املجتمع  فئات  كافة  على  االجتماعية 
املهيكل في نسيج  القطاع غير  يمثل رافعة إلدماج 
للطبقة  الحماية  يوفر  بما  الوطني،  االقتصاد 
في  حاسما  ومنعطفا  حقوقها،  ويصون  العاملة 
مسار تحقيق التنمية املتوازنة والعدالة االجتماعية 

واملجالية تحت القيادة الحكيمة لجاللة امللك.
أكد  السامية،  امللكية  للتوجيهات  وتفعيال   
القانون  إعداد  على  حرصت  الحكومة  أن  الوزير 
يدي  بني  العريضة  تقديم خطوطه  تم  الذي  اإلطار 
الوزاري املنعقد بتاريخ  جاللة امللك خالل املجلس 

11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرملان.
القانون  "هذا  أن  بنشعبون  السيد  وأضاف   
يعد اللبنة األساسية واإلطار املرجعي لتنفيذ رؤية 
االجتماعية،  الحماية  مجال  في  السديدة  جاللتكم 
وفي  حددتموها،  التي  النبيلة  األهداف  وتحقيق 

املغربية،  لألسر  الشرائية  القدرة  دعم  مقدمتها 
وتحقيق العدالة االجتماعية".

من  أيضا  سيمكن  القانون  أن  الوزير  وتابع   
ضمان التطبيق األمثل لهذا اإلصالح وفق الجدولة 
امللكية  الخطب  في  املحددة  واملحاور  الزمنية 
بتعميم  أوال  يتعلق  األمر  بأن  مذكرا  السامية، 
خالل  املرض  عن  األساسي  اإلجباري  التأمني 
االستفادة  بتوسيع  وذلك  و2022،   2021 سنتي 
املستفيدة  املعوزة  الفئات  ليشمل  التأمني  هذا  من 
من نظام املساعدة الطبية، وفئات املهنيني والعمال 
املستقلني واألشخاص غير األجراء الذين يمارسون 
مستفيد  مليون   22 نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 
إضافي من هذا التأمني الذي يغطي تكاليف العالج 

واألدوية واالستشفاء.
 ويتعلق األمر ثانيا، يضيف السيد بنشعبون، 
 2023 سنتي  خالل  العائلية  التعويضات  بتعميم 
ال  التي  األسر  تمكني  خالل  من  وذلك  و2024، 
تستفيد من هذه التعويضات من االستفادة، حسب 
الحالة، من تعويضات للحماية من املخاطر املرتبطة 
بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن 
في  املنخرطني  قاعدة  توسيع  تهم  الثالثة  النقطة 
أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل األشخاص الذين 
من  معاش،  أي  من  يستفيدون  وال  عمال  يمارسون 
خالل تنزيل نظام املعاشات الخاص بفئات املهنيني 
والعمال املستقلني واألشخاص غير األجراء الذين 

يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات املعنية.
 أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم 
سنة  الشغل  فقدان  عن  التعويض  من  االستفادة 
2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من 
خالل تبسيط شروط االستفادة من هذا التعويض 

وتوسيع االستفادة منه.

ميزانية ضخمة مخصصة 
لنجاح هذا الورش 

 وأوضح وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 
سيتطلب   2025 أفق  في  البرامج  هذه  تدبير  أن 
مليار  بـ51  يقدر  سنوي  إجمالي  مبلغ  تخصيص 
امليزانية  مليار سيتم تمويلها من   23 درهم، منها 

العامة للدولة.
السياق،  هذا  في  بنشعبون،  السيد  وأكد   
املسبوق  غير  املجتمعي  املشروع  هذا  تنزيل  أن 
التشريعية  النصوص  من  مجموعة  تعديل  يتطلب 
جديدة،  أخرى  وإعداد  القائمة  والتنظيمية 
تهم  الهيكلية  اإلصالحات  من  مجموعة  وإطالق 
تأهيل املنظومة الصحية، وإصالح نظام املقاصة، 
مستوى  على  االختالالت  معالجة  من  يمكن  بما 
استهداف الفئات املستحقة للدعم موازاة مع تفعيل 

السجل االجتماعي املوحد.
 وأبرز أن تنزيل هذا املشروع املجتمعي يتطلب 
املتعلقة  وتلك  التدبيرية،  الجوانب  تطوير  أيضا 
بحكامة هيئات الضمان االجتماعي، في أفق إحداث 
أنظمة  على  واإلشراف  للتنسيق  موحدة  هيئة 

الحماية االجتماعية.

  فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات 
األجنبية واالستثمار األجنبي 

  وأضاف أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع 
مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة 
ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في املوارد 

البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
إجراءات  اتخاذ  الخصوص،  على  األمر،  ويقتضي   
مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، 
الصحيني،  واملهنيني  الطبية  للمهارات  والتوظيف 
ملواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل 

هذا الورش املجتمعي الكبير.
بتعزيز  أيضا  يتعلق  األمر  أن  بنشعبون  وأضاف   
اإلمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص 
في األطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا اإلصالح، 
األجنبية،  الكفاءات  أمام  الطب  مهنة  مزاولة  فتح  عبر 
العمل  على  العاملية  الصحية  املؤسسات  وتحفيز 
وتشجيع  باململكة،  الصحي  القطاع  في  واالستثمار 
الناجحة،  والتجارب  الخبرات  وجلب  الجيد  التكوين 
خطاب  في  الواردة  السامية  امللكية  للتعليمات  طبقا 

افتتاح البرملان لسنة 2018.
نصره  الجاللة،  صاحب  ترأس  املناسبة،  وبهذه   
التأمني  تعميم  تهم  -إطار  اتفاقيات  ثالث  توقيع  اهلل، 
اإلجباري األساسي عن املرض الخاص بفئات املهنيني 
الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلني  والعمال 

يزاولون نشاطا خاصا.
التأمني  بتعميم  األولى  -اإلطار  االتفاقية  وتتعلق   
التجار،  لفائدة  املرض  عن  األساسي  اإلجباري 
املستقلني  الخدمات  ومقدمي  واملهنيني،  والحرفيني، 
لنظام  أو  املوحدة  املهنية  املساهمة  لنظام  الخاضعني 
املقاول الذاتي أو لنظام املحاسبة، والذي يهم ما يفوق 

800 ألف منخرط.
 ووقع هذه االتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير 
واملالية  االقتصاد  وزير  بنشعبون  ومحمد  الداخلية، 

الصحة،  وزير  الطالب  آيت  وخالد  اإلدارة،  وإصالح 
والتجارة  الصناعة  وزير  العلمي  حفيظ  وموالي 
فتاح  نادية  والسيدة  والرقمي،  األخضر  واالقتصاد 
والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة  العلوي 
وزير  أمكراز  ومحمد  االجتماعي،  واالقتصاد  الجوي 
االتحاد  رئيس  لعلج  وشكيب  املهني،  واإلدماج  الشغل 
األول  النائب  عليوة  وحسني  املغرب،  ملقاوالت  العام 
والخدمات،  والصناعة  التجارة  غرف  جامعة  لرئيس 
الصناعة  غرف  جامعة  رئيس  الشكاف  وسيداتي 

التقليدية.
 أما االتفاقية اإلطار الثانية فتخص تعميم التأمني 
اإلجباري األساسي عن املرض لفائدة الحرفيني ومهنيي 
حوالي  إلى  عددهم  يصل  والذين  التقليدية،  الصناعة 
500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، 
ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية 
لعلج،  وشكيب  أمكراز،  محمد  والسادة  العلوي  فتاح 

وسيداتي الشكاف.
التأمني  بتعميم  الثالثة  اإلطار  االتفاقية  وتتعلق   
اإلجباري األساسي عن املرض لفائدة الفالحني، والذين 
يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة 
عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش 
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 
والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب 
الغرف  جامعة  رئيس  الطالب  بن  والحبيب  لعلج، 
الفالحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية املغربية 

للفالحة والتنمية القروية.

22 مليون مستفيد إضايف 
خالل 2021 و2022 

 وبحسب الوزير بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 
ماليني منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات املستقلني، 
والفالحني،  التقليدية،  الصناعة  ومهنيي  والحرفيني، 
األساسي  اإلجباري  التأمني  من  أسرهم،  إلى  باإلضافة 
الذين  املعنيني  املواطنني  عدد  أن  أي  املرض،  عن 

سيستفيدون من هذا التأمني سيبلغ حوالي 9 ماليني 
مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 باملائة من الشرائح 
املستقلني  والعمال  املهنيني  فئات  لدى  املستهدفة 
واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
 وأكد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أنه 
بالفئات  الخاصة  االتفاقيات  العمل على توقيع  سيتم 
املتبقية خالل األسابيع القادمة، ويتعلق األمر بمهنيي 
وأطباء  مهندسني  من  الحرة  املهن  وأصحاب  النقل 

ومحامني ...
مليون   11 "سيستفيد  الوزير،  يسجل  وبذلك،   
التأمني  من  وأسرهم  املستقلني  العمال  من  مواطن 
 ،"2021 سنة  خالل  املرض  عن  األساسي  اإلجباري 
التدابير  كل  اتخاذ  على  العمل  سيتم  أنه  إلى  مشيرا 
الفقيرة  الفئات  11 مليون مواطن من  من أجل تمكني 
الطبية  املساعدة  نظام  في  حاليا  املنخرطة  والهشة 
التأمني  من  االستفادة  في  الشروع  من  "راميد"، 

اإلجباري األساسي عن املرض ابتداء من 2022.
 وخلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص 
إضافي، سيستفيدون خالل سنتي 2021 و2022، من 
العالجات  سلة  نفس  يشمل  الذي  املرض  عن  التأمني 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  يغطيها  التي 
إلى  الولوج  وكذا  الخاص،  القطاع  ألجراء  بالنسبة 
الخاص  القطاعني  من  كل  يوفرها  التي  الخدمات 

والعام.
وقد  حضر هذا الحفل رئيس الحكومة سعد الدين 
املالكي،  الحبيب  النواب  مجلس  ورئيس  العثماني، 
ورئيس مجلس املستشارين السيد حكيم بن شماش، 
ومستشارو جاللة امللك السيد فؤاد عالي الهمة وياسر 
حضرها  كما  الحكومة.  أعضاء  من  وعدد  الزناكي، 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  رئيس 
السيد أحمد رضا الشامي، ورئيس املجموعة املهنية 
لبنوك املغرب عثمان بنجلون، واملدير العام للصندوق 
واملدير  بوبريك،  حسن  االجتماعي  للضمان  الوطني 
خالد  السيد  الصحي  للتأمني  الوطنية  للوكالة  العام 
لحلو، وممثلون عن املركزيات النقابية األكثر تمثيلية.

جاللة �لملك يتر�أ�س 
حفل �إطالق م�شروع 

تعميم �لحماية 
�الجتماعية وتوقيع 
�التفاقيات �الأولى 

�لمتعلقة به
المشروع يعد 
ثورة اجتماعية 
حقيقية 
ستساهم 
آثاره مباشرة 
في تحسين 
ظروف عيش 
المواطنين 

سيكلف 51 
مليار درهم 
23 مليار 
منها سيتم 
تمويلها من 
ميزانية الدولة



ترجمة : المهدي المقدمي

  كشفت جريدة »لوفيغارو« الفرنسية، على 
لسان ما أدلى به عميل سابق في المخابرات 
الجزائرية، عن تفاصيل جديدة في ما يخص 
في  السبعة  تيبحيرين  رهبان  اغتيال  قضية 
الجزائر قبل 25 سنة من اآلن، والتي وبحسب 
العميل الجزائري السابق، كانت حلقة في سلسلة 
طويلة من العمليات السرية، والتي تعزز أطروحة 
أثناء  بعد،  عن  بها  المتحكم  الخفية  الخيوط 
فترة الحرب األهلية بالجزائر، عالوة على ما 
أفضت إليه نتائج عمليات تشريح الجثث السبع، 
مؤكدة بأن للقضية الشائكة أبعادا تتجاوز عملية 
إرهابية لجماعة إرهابية مسلحة، في ظل كل 
التناقضات بين الرواية الرسمية والمعلومات 
المستقاة من قبل الصحفيين و »لو فيغارو«.

  وما بين التطلعات وخيبات األمل، ال تزال 
الحقيقة،  وراء  تسعى  السبعة  الضحايا  أسر 
محاولة بكل قوتها إسقاط شيء من نور الحقيقة 
على هذه القضية، متنقلة في رحلتها من شهادة 
تلو األخرى، تؤكد كل منها بأن للقضية أبعادا 
قبل  من  اإلسالمي  اإلرهابي  الهجوم  تتجاوز 
ال«جيا« او »GIA«، بحسب ما ذكره المدعو 
كريم موالي، الذي أكد عمله كعميل سابق في 
المخابرات الجزائرية ما بين 1987 إلى 2001، 
حيث استندت مهمته إلى التسلل بين المنظمات 
الشبابية الجزائرية وفي الجامعات، قبل أن توكل 
إليه مهمة إدارة المهام اللوجيستية للمخابرات 
الجزائرية، غير أنه توجه سنة 2001 إلى المملكة 
المتحدة، هناك تقدم بطلب للحصول على اللجوء 
السياسي، كيف ال وهو آخر العمالء السابقين 

الذي يدلي بشهادته للعلن.
  للتذكير، فهذه ليست الشهادة األولى لكريم 
موالي، فقد سبقتها شهادة له خالل حوار معه 
أو  »ليبيراسيون«  جريدة  موقع  على  منشور 
والذي   ،2010/9/2 بتاريخ   »Libération«
تحدث فيه عن بداياته وتكوينه ليصبح عميال 
بالمخابرات الجزائرية منذ سنة 1987، حيث 
مارس ما تعلمه من تقنيات عالوة على دراسته 
بومدين  ه��واري  جامعة  في  جامعي  كطالب 
شاهدا   ،)USTHB( والتكنولوجيا  للعلوم 
على العديد من االغتياالت وعمليات االختطاف 
الجامعة لشخصيات ك«صالح  التي شهدتها 
في 1994، والوزير السابق للتعليم  جبايلي« 

العالي والبحث العلمي جياللي اليابس من قبل 
حياة  تدعى  الجزائرية، وصحفية  المخابرات 
الجزائرية،  المخابرات  مع  التعاون  لرفضها 
واألستاذ الجامعي حماد حنبلي وغيرهم كثير 

من بينهم رهبان تيبحيرين السبعة.
  بالعودة لقضية الرهبان السبعة بتيبحيرين، 
فمن الواضح أن فرنسا لن تترك حبال يوصلها 
بالرغم مما  به، هذا  أن تتشبث  للحقيقة دون 
ذكره كريم موالي مسبقا لجريدة »ليبيراسيون«، 
عند سؤاله عن رايه في ما يخص هذه المأساة 
الحقيقية حيث قال )سنة 2010(: »ال يمكنني 
وال  بحوزتي،  ليست  معلومات  على  إطالعكم 
اإلدالء برأيي أو بأية معلومات ال أمتلكها، كما 
تفاصيل ستتهم  أية  توفير  يمكنني خاصة  ال 
جهة دون أخرى أو طرفا دون آخر. ومع ذلك، 
الرهبان  أن مقتل  إلى  أن أشير  إال  ال يسعني 
السبعة قد تصادف مع تعيين الضابط عبد القادر 
موالي  كريم  تكوين  على  –المشرف  )عباس( 
منطقة  رأس  على  الجزائرية-  المخابرات  في 
المدية – البليدة حيث تتموقع »تيبحيرين«، و 
ال يسعنا سوى انتظار حدث مدوي عند تواجد 
عباس في مكان ما، وربما كان االختيار الخاطئ 
)كريم يبتسم(، غير أن الفرضيات المطروحة قد 
تكون صحيحة، مع علمنا بأن الجماعة اإلسالمية 
المسلحة )جيا(، كانت مخترقة بشكل شبه كلي 

من قبل المخابرات الجزائرية«.
م��والي  ك��ري��م  ح���وار  م��ن  سنة   11 بعد    
مرة  يعود  هو  ها  »ليبيراسيون«،  لجريدة 
أخرى بتصريحات مستفيضة نشرتها جريدة 
فيها  يؤكد   ،2021/4/9 بتاريخ  »لوفيغارو« 
كريم  الجزائرية  للمخابرات  السابق  العميل 
موالي، بأن قضية اغتيال الرهبان السبعة قد 
ديرهم  من  اختطافهم  عملية  في  حلقة  تكون 
ليلة 26 إلى 27 مارس 1996، والتي أدت إلى 
قضية هزت الرأي العام الجزائري والفرنسي 
والدولي لبشاعتها، مستبعدا من خالل تصريحه 
الجديد فرضية العمل اإلرهابي، وأن للمخابرات 
الجزائرية يدا ما في عملية االغتيال. وبحسب 
كريم موالي، فإن تقدمه بطلب اللجوء السياسي 
إلى المملكة المتحدة، قد نبع من مخاوفه من 
تهديدات قد تلقاها من لدن زمالء عمل سابقين، 
قبل جريدة  من  المنشور  بعد حواره  تحديدا 
2010، وما ذكره عن أن  سنة  »ليبيراسيون« 
للمخابرات الجزائرية يدا في العملية اإلرهابية 
سنة  مراكش  في  آسني«  »أطلس  فندق  ضد 
األول��ى سنة  للمرة  عليه  أعتدي  1994، حيث 

.2014
بعد  للعلن،  م��والي  كريم  اس��م  ع��اد  وق��د    
الفرنسية  لالستخبارات  المنشورة  المذكرة 
كريم  أن  فيها  تزعم   ،2021/01/17 بتاريخ 
موالي كان واليزال موضوع تهديدات بالقتل، 
في رسالة موجهة عبر البريد اإللكتروني سنة 
2015، إلى القاضي الفرنسي المختص بمكافحة 
اإلرهاب »مارك تريدسيتش«، الذي تولى في تلك 
إذ  الفترة التحقيق في قضية دير تيبحيرين، 
تؤكد لوفيغارو ب«أن رسالة العميل الجزائري 
السابق، كانت مصحوبة بلقطات مصورة للعمارة 
حيث مقر سكناه، عالوة على أدلة تبرز تعرضه 
و »اتصاالت هاتفية  ل«مضايقات إلكترونية« 
تهديدية«، تشدد عليه تغيير روايته حول تورط 
المخابرات الجزائرية في مقتل رهبان تيبحيرين 
الجماعة  إل��ى  االتهامات  وتوجيه  السبعة، 
اإلسالمية المسلحة المعروفة باسم »جيا«. غير 
أنه رفض االستسالم لهذه التهديدات، متمسكا 
بما أدلى به من شهادات بتاريخ 2012/5/22، 
االسكتلندية،  الشرطة  في  لمفتشين  هي  كما 
كشاهد في الهيئة القضائية الدولية، ومسجلة 
في محضر تم عرضه على الصحيفة الفرنسية.

الرواية الحقيقية لألحداث،كما 
جاءت على لسان كريم موالي

  وتتابع الجريدة الفرنسية، بأن كريم موالي 
قد أكد خالل حواره، بأن منطقة المدية – البليدة 
حيث تتموقع تيبحيرين، كان يستحضر فيها 
سنة 1996 حضور »دائرة الموت« الغامضة، 
كانت  الحقيقية  اإلسالمية  الجماعات  أن  بيد 
تعيش صراعا حقيقيا مع قوات عسكرية مزيفة 
أنشأتها المخابرات الجزائرية، بغية السيطرة 
على والتالعب بالرأي، إذ أكد اإلعالم الفرنسي 
لدير  السبعة  الرهبان  بأن  عدة  مناسبات  في 
»سيسترسيان«، قد عقدوا اتفاقا سنة 1993 
مقابل  لإلسالميين  الطبية  المساعدة  لتقديم 
طالبت  أخ���رى،  جهة  م��ن  سالمتهم.  ضمان 
المخابرات الجزائرية الرهبان بمغادرة الجزائر 
في ما بينهم،  »تواصل رسمي«  لكن دون أي 
أوامر  مع  معاكسا،  منحى  أخذت  األمور  لكن 
المخابرات الجزائرية باالستعداد لتنفيذ عملية 
»اختطاف وهمية« تشمل سفراء دول أوروبية 
وعربية وصوال إلى الملحق العسكري للسفارة 
الفرنسية انطالقا من خريف سنة 1995، إال أن 
إدارة  ألغي من قبل مسؤول في  قد  المشروع 
تقييم المخاطر، لرغبة الجزائر في ربح شيء من 
المصداقية الدولية وضمان الدعم الفرنسي في 
مواجهة اإلرهابيين اإلسالميين، بحسب نفس 

المصدر.
في 24 من مارس 1996، أفيد بأن »اجتماعا 
مهما« قد تم عقده في البليدة، بحضور أعضاء في 
المخابرات الجزائرية من بينهم عبد القادر تيغا، 
من أجل التحضير لعملية اختطاف الرهبان بدير 
»سيسترسيان«، وتم توكيل مهمة قيادة عملية 
االختطاف القذرة لل«أمير« الزيتوني، كيف ال و 
هو دمية سهل التالعب بها بيد قادة المخابرات، 
ولتسير العملية القذرة على نحو يسمح لكل من 
المخابرات الجزائرية )دائرة االستعالم واألمن( 
والمديرية العامة لألمن الخارجي، بالتفاوض 
والضغط الشديدين على السلطات الفرنسية، 
بحسب ما جاء في الوثيقة المرتبطة بنسخة 
كريم موالي من األحداث. وكان من المفترض 
)بحسب الخطة الموضوعة(، أن يبقي الزيتوني 
الرهبان على قيد الحياة، وأن يكون فقط كوسيط 
بين الطرفين ليمكن الجيش من شن عملية تحرير 
أحد  تولى  فقد  الوثيقة،  وبحسب  لكن  مزيفة. 
أفراد الكوماندوس األول )الفرقة األولى(، المؤلف 
من األجهزة الجزائرية واإلسالميين التائبين، 
التوجه بالرهبان معصوبي األعين إلى »المركز 
اإلقليمي للبحث والتحري CTRI« في ثكنات 

البليدة.
غير أن األمر لم يدم طويال، قبل إيكال مهمة 
مراقبة الرهبان إلى الفرقة الثانية للكوماندوس، 
اإلسالمية  الجماعة  من  أعضاء  من  المتألفة 
المسلحة )جيا( التابعة للزيتوني، قبل أن يتم 
نقلهم إلى جهة أخرى )الغابة(. اتخذت األحداث 
سيناريو مختلف وواقعي جدا هذه المرة، وذلك 
مع محاولة مجموعة من الجهاديين الحقيقيين، 
بقيادة شخص يدعى »أبو مصعب« وضع أيديهم 
على المجموعة المختطفة، وليضطر الجهاديون 
المزيفون »للتحرك ذهابا وإيابا« لضمان سالمة 
الرهبان بين ثكنة البليدة والغابة، وفي حالة 
الذعر هذه، أفادت التقارير بأن عملية عسكرية 
)كمسرحية تمثيلية(، قد نظمت بمشاركة طائرات 
الرهبان،  عن  للبحث  والمظليين  الهيليكوبتر 
غير أن ما عثروا عليه مجرد رؤوسهم في 30 

من ماي 1996.
الجريدة(،  )بحسب  االط��روح��ة  ه��ذه  إن   

السلطات  مصداقيتها  وفي  فيها  طعنت  قد 
والرأي  الضحايا  عائالت  أن  غير  الجزائرية، 
العام الفرنسي، مازالوا يتشبثون بها ويؤكدون 

صحتها.
محامي  بودوين،  باتريك  المحامي  يقول    
عائالت الضحايا والذي يحقق في القضية منذ 
25 سنة : »يبدو بأن الشاهد )كريم موالي(، قد 
تغلغل بشكل ما خالل فترة عمله في قلب النظام، 
كما الحال في قلب تصريحاته وتعليقاته، والتي 
ال يمكن االستخفاف بها لما تنطوي عليه من 
مخاطر جمة، وألن جلها يتداخل بشكل أو بآخر 
مع إفادات أخرى أدلى بها ضباط جزائريون 
أمنيون  مسؤولون  أكده  ما  هو  و  سابقون«، 
بأن  قال  الذي  سامراوي«،  ك«محمد  آخ��رون 
بالفعل  تستخدم  كانت  اإلسالمية  الجماعات 
من قبل األمن العسكري. عالوة على ما سبق 
تولى  جمعها،  تم  علمية  وأدل��ة  شهادات  من 
المحققون مهمة استنطاق أكثر من 20 شاهدا 
لم يستمع إليهم من قبل، من بينهم إسالميون 
من المنتمين السابقين إلى ال«جيا«، ومجموعة 
من »السجانين المزعومين«، الذين يذكر أنهم 
قاموا باختطاف ونقل السجناء إلى ما يعرف 
ب«الدار الحمراء« في مكان يدعى ب«تل السر« 
يتخلى عن  لن  بأنه  مؤكدا  المديا،  منطقة  في 

سعيه إلى الحقيقة حتى آخر أنفاسه.

عملية فندق »أطلس آسني« 
اإلرهابية في مراكش، لنضرب 

فرنسا بعد المغرب

في  اإللكتروني،  بالدي«  »يا  موقع  ذكر    
مقال نشره بتاريخ 2016/08/24، بأن الهجوم 
اإلرهابي على فندق »اطلس آسني« بمراكش، قد 
مثل بدوره منعطفا جديدا في التوتر المغربي – 
الجزائري، وعكس شيئا من الصراع الجزائري 
الداخلي في سنوات التسعينيات، والذي شمل 
للمرة األولى دوال خارج هذه الدائرة )فرنسا(، 
ألفا   60 بين  ما  بحياة  أودى  داخلي  ص��راع 
»العشرية  فترة  ألف شخص خالل   150 إلى 
وبشهادته  عليه  الضوء  وليلقي  السوداء«، 

العميل الجزائري السابق كريم موالي.
  شهد تاريخ 1994/08/24، حدثا إرهابيا 
دوليا خطيرا في المغرب، المستهدف وللمرة 
األولى في تاريخه بعملية إرهابية، كان ضحاياها 
سائحان إسبانيان كانا متموقعين في إحدى 
اإلج��رام  ه��ذا  خلف  ويكون  الفندق،  رده��ات 
ايدير«،  آيت  »ستيفان  شباب مغاربيون وهم 
»رضوان حمادي« و«طارق فالح«، بإشراف )لم 
من  يكن حاضرا في مكان الهجمة اإلرهابية(  
»عبد اهلل زياد« المحكوم عليه بثماني سنوات 
سجنا بعدها، غير أنه لم يتوقف عن دعوته بعد 
خروجه من السجن بل وتابعها حتى في مساجد 

فرنسا بشكل راديكالي.
ذكر خالل  فقد  كريم موالي،  إلى  بالعودة    
وقبل  بأنه  »ليبيراسيون«،  بجريدة  ح��واره 
إضافة  المغرب،  زار  قد  اإلرهابية  العملية 
إلى مدن عدة فيه كفاس ووجدة تحت هويته 
معلومات  من  بحوزته  كان  ما  وأن  الحقيقية، 
لم يكن يتعدى كون الزيارة ال تمثل إلى تدريبا 
روتينيا معتادا، ومنه كان على علم بأن ولي 
العهد آنذاك الملك محمد السادس قد زار مدينة 
آزرو لممارسة رياضة التزلج على الجليد، مؤكدا 
علم  على  كانت  المغربية  االستخبارات  بأن 
الزيارات  تلك  من  الهدف  أن  كما  بالموضوع، 
كان الختبار قدراته ومهاراته، وكيف سيتعامل 
مع الوضع في بلد على عالقة متأزمة مع الجزائر، 

مؤكدا لقاءه بأشخاص قد ساعدوه في رحلته 
بكل من مراكش والراشيدية.

من  »الغرض  ب��أن  م���والي،  كريم  وت��اب��ع    
الهجوم اإلرهابي )الذي أكد عدم معرفته به(، 
به  واإلض��رار  المغربي  االقتصاد  ضرب  أوال 
)قطاع السياحة(، وثانيا ، تعطيل الوضع األمني 
بالمغرب، وإطالق العنان للشبكات اإلسالمية 
المسلحة كما الحال في الجزائر«، مشيرا إلى 
أن »عناصر من الجيش اإلسالمي )المشتغلة مع 
المخابرات الجزائرية( قد شاركت في العملية 
الهجمات  منفذي  استقطاب  خالل  من  أيضا، 
وتدريبهم، إذ يعود السبب في نظر المسؤولين 
في جهاز المخابرات الجزائري، إلى استخفاف 
الحسن الثاني ومقارنة الجهاز بمختبر يسمح 
بمعرفة مدى تمكن اإلسالميين من تسيير البالد، 
ومن الواضح أن قرار العملية اإلرهابية، لم يأت 
من قبل ضابط صغير وإنما من لدن تدرج هرمي 
يعتلي قمته قادة مهمون في جهاز االستخبارات 
الجزائري، وهو ما تيقنت منه بعد عودتي إلى 
الجزائر وبحثي في الموضوع، وخالل تواجدي 
بساحة »جامع الفناء« المراكشية في الساعة 

10 صباحا، حيث وصل صدى االنفجار«.
 ولذلك تساءل الكثيرون، عن الهدف من العملية 
اإلرهابية على فندق »أطلس آسني«، وهل كانت 
فيها  المغاربة تحثهم  المسؤولين  إلى  رسالة 
عن  بأنفسهم  النأي  عن  اإلسالمية،  الجبهة 
مؤيديها؟ رسالة سبقت ترحيل الحسن الثاني 
للقائد العسكري للجماعة اإلسالمية المسلحة 
»عبد الحق العيايدة«، من مدينة وجدة التي كان 
يصول ويجول بها، إلى الجزائر، عبر تسليمه 
إلى السلطات الجزائرية، حركة تنم عن رغبة 
الصداقة  يد  مد  في  ومتجذرة  قديمة  مغربية 
يتم  لم  حركة  الجزائر،  الجارة  إلى  والتعاون 
تقديرها بالشكل المالئم ولم تعطها السلطات 

الجزائرية قيمتها الحقيقية.
  بعد أحداث الفندق المراكشي بسنة واحدة، 
توجه الصراع الجزائري لتوسيع دائرة ضجيجه 
ليشمل المجال الدولي، ولترسى سفينته هذه 
المرة في فرنسا، حيث أقدمت نفس الجماعة 
المخترقة وبقوة من قبل االستخبارات الجزائرية، 
اإلمام  واغتيال  إرهابية  بعمليات  القيام  على 
 1995/07/11 في  الباقي الصحراوي«  »عبد 
العمليات  من  سوداء  سلسلة  في  فرنسا،  في 
اإلرهابية وبعد شهرين فقط من تولي الرئيس 
الراحل جاك شيراك لزمام األمور، في مشهد ال 

يمكن أن يوصف بالصدفة المحضة.  
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في ذكرى رحيل القائد االتحادي عبد الرحيم بوعبيد.. 

 تفا�صيل مثيرة حول 
تورط اأركان الدولة 

الجزائرية في ماأ�صاتي 
»دير تيبحيرين« في 

الجزائر وفندق »اأطل�س 
اآ�صني« في مراك�س

بعد 11 سنة من حوار 
كريم موالي لجريدة 

»ليبيراسيون«، ها هو يعود مرة أخرى 
بتصريحات مستفيضة نشرتها جريدة 

»لوفيغارو« بتاريخ 2021/4/9، يؤكد فيها 
العميل السابق للمخابرات الجزائرية 

كريم موالي، بأن قضية اغتيال الرهبان 
السبعة قد تكون حلقة في عملية 
اختطافهم من ديرهم ليلة 26 إلى 

27 مارس 1996، والتي أدت إلى قضية 
هزت الرأي العام الجزائري والفرنسي 

والدولي لبشاعتها

تولى المحققون مهمة 
استنطاق أكثر من 20 

شاهدا لم يستمع إليهم من قبل، 
من بينهم إسالميون من المنتمين 

السابقين إلى ال«جيا«، ومجموعة 
من »السجانين المزعومين«، الذين 
يذكر أنهم قاموا باختطاف ونقل 

السجناء إلى ما يعرف ب«الدار 
الحمراء« في مكان يدعى ب«تل 

السر« في منطقة المديا، مؤكدا 
بأنه لن يتخلى عن سعيه إلى 

الحقيقة حتى آخر أنفاسه.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فسحة رمضان 2021

فيما  دقيقة  معطيات  املتحدة  األمم  وثائق  تتضمن 
يخص إفني والصحراء االسبانية، ففي تقرير الدورة 
الفصل  في   )1964( العامة،  للجمعية  عشر  التاسعة 
التاسع ،  خصصت الفقرات من 48 إلى 54 للحديث 
املساحة  إفني من حيث  بمنطقة  عن معطيات خاصة 
إلى  استنادا   41670 السكان  وعدد  كلم2   1500
إحصاء 1960. وغياب إدارة محلية ووردت أرقام عن 
اإلنتاج الفالحي والتجارة وميزانية اإلقليم ثم قضايا 
الصحة والتعليم.، كما خصصت للصحراء االسبانية 
الفقرات 55 إلى  62، من حيث عدد السكان  الذي بلغ 
23793 وفق إحصاء 1960. وأعاد التقرير املعطيات 
السابق  الخاصة  اللجنة  تقرير  في  وردت  التي 
والوضع  والترابي  اإلداري  التقسيم  حول  الذكر 
االقتصادي والشغل والصحة والتعليم. وردت أيضا 
املوضوع،  حول  الخاصة  اللجنة  التقريرمداوالت  في 
انطالقا من جلساتها 284 و285 و289 و 291 ، والتي 

امتدت من 30 شتنبر 1964 إلى 16 أكتوبر 1964.
املوضوع،  حول   291 جلسة  قرار  حيثيات  في 
تمت اإلحالة إلى  مضمون مداخالت مندوب املغرب، 
االسبانية   اإلدارة  عالقة  حصر  على  فيها  ركز  والتي 
ونوه  واسبانيا،  املغرب  على  وإفني  بالصحراء 
بني  العالقات  فيه  تجري  الذي  السياسي  بالسياق 
يمكن السبانيا  التطور  هذا  على  بناءا  وأنه  البلدين، 
االستعمارية  سياستها  صفحات  آخر  تطوي  أن 
بإفريقيا، وأن تتوقف معاناة املغرب في هذا املاضي 
االستعماري،  وذكر مندوب املغرب بالعالقات القائمة 
 ،69 النقاش)الفقرة  موضوع  واإلقليمني  الدولة  بني 
باإلسراع  باملطالبة  الخاصة  اللجنة  املغرب  وطالب 
في تسوية وضعية اإلقليمني الصحراء وإفني.)الفقرة 

.)71
اعتمدته  الذي  القرار  في   أيضا  اإلحالة  وتمت 
لنية  ابتهج  الذي  املوريتاني  الطرح  إلى  اللجنة، 
أن  طالب  لكنه  إفني،  مشكل  حل  واسبانيا  املغرب 
تقتصر األمور عند هذا الحد، وأن تعمل نفس الشيء 
مع موريتانيا في كامل الصحراء االسبانية، وذلك عن 
72- الفقرة  البلدين)  بني  مباشرة  مفاوضات  طريق 

أبيض  كتاب  على  املوريتاني  املندوب  واعتمد   .)75
أصدره املغرب يضم موريتانيا والصحراء االسبانية.

تضمن القرار أيضا تعقيب مندوب املغرب، بكونه ال 
يعترف بالسلطة في موريتانيا، كرد غير مباشر على 
الكتيب الذي نشر في املغرب، و الذي تكررت اإلحالة 
إليه كثيرا في تدخل مندوب موريتانيا، وانتقد مندوب 
اللجنة  التي تعتمدها موريتانيا في  املغرب املسطرة 
الطريقة. بهذه  طرحه  يمكن  ال  املشكل  وأن  الخاصة، 

املغرب  مندوب  إحالة  اللجنة  وسجلت   )76 الفقرة   (
 6053 عدد  في  لوموند  جريدة  نشرته  مقال  إلى 
بتاريخ 2 يوليوز 1964، أشار فيه مراسل الجريدة أن 
موريتانيا تهتم فقط بوادي الذهب، وفي حال اعتراف 
املغرب بموريتانيا ستتخلى عن فكرة استرجاع وادي 
الجلسة  في  اسبانيا  مندوب  تصريح  وأن  الذهب، 
يكن  ولم  واسبانيا،  املغرب  فقط  يعني  كان   284
آخر،  لبلد  اإلقليمني  هذين  عن  بالتخلي  يتعلق  األمر 
طرح  الذي  فنزويال،  مندوب  مضمون  إلى  واستنادا 
ال  دولة  من  انتزعت  أقاليم  من  االستعمار  إزالة  فكرة 
يمكن أن يتم إال بإعادة اإلقليم إلى الدولة املعنية. وأن 
املغرب، كان قبل االستعمار دولة مستقلة وذات سيادة، 
التي  أقاليمه  على  باستعادة سيادته  يقوم  اآلن  وهو 
79-77(.. وتضمن  الفقرات  منه)  االستعمار  انتزعها 
اسبانيا  لقرار  ابتهج  الذي  السوري  املوقف  القرار 
دعم  وأعلن  والصحراء،  إفني  بخصوص  واملغرب 
اإلقليمني وعودتهما  لتحرير هذين  80 مليون عربي  
السوفييتي،  االتحاد  مندوب   .)85 الفقرة  للمغرب) 
أضاف إلى قائمة املطالب الترابية سبتة ومليلية وكل 
املستعمرات في شمال إفريقيا، التي تحولت بالنسبة 

إليه إلى قواعد عسكرية )الفقرة 86-89(.

أكتوبر   16 يوم  عليه  املصادقة  تمت  القرار  نص 
 ،1964 291، املنعقدة في أكتوبر  1964 في الجلسة 
لتلكأ  أسفها  عن  اللجنة  أعربت  القرار  هذا  وفي 
منح  إعالن  أحكام  تنفيذ  في  باإلدارة  القائمة  الدولة 
االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة املتضمن في 
اإلقليمني  تحرير  وفي   ،1514 العامة  الجمعية  قرار 
من الحكم االستعماري، واتخاذ تدابير فورية لتنفيذ 
القرار  لكن  أحكام اإلعالن تنفيذا كامال غير مشروط. 
وقف عند رصد الوضعية والتذكير باملبادئ والتزامات 
اسبانيا تجاه سبتة ومليلية. ورغم دعم عدد من الدول 
نظر موريتانيا  بروز وجهة  أن  يبدو  املغربي،  للطرح 
الخاصة  اللجنة  انفتاح  من  حد  قد  الصحراء،  تجاه 
لدن  من  املقترحة  واملقاربة  املغربية  املطالب  على 

اسبانيا واملغرب لحل القضايا الترابية بينهما.
 16 بتاريخ  2072)د20-(  العامة  الجمعية  قرار 
1965 هو أول قرار اعتمدته الجمعية العامة  دجنبر 
الجمعية  فأقرت  االسبانية،  الصحراء  و  إفني  بشأن 
العامة أحكام قرار اللجنة الخاصة، وطالبت اسبانيا 
باتخاذ كافة التدابير لتحرير إقليمي إفني والصحراء 
ذلك  ولتحقيق  االستعمارية،  السيطرة  من  االسبانية 
مفاوضات  في  تدخل  بأن  اسبانيا  الجمعية  طالبت 
اإلقليمان.  التي يطرحها هذان  السيادة  بشأن مشكل 
ينبغي   دولة  أي  تحدد  لم  العامة  الجمعية  أن  بيد 

التفاوض معها بشأن السيادة على اإلقليمني.
ومنذ 1966 وإلى 1974، اعتمدت الجمعية العامة 
الخاصة  اللجنة  توصيات  على  بناء  و  عام،  كل 
الذي  واللجنة الرابعة، قرارات عن الصحراء وإفني ) 
هذه  وتمحورت   ،  )1969 في  املغرب  سيستعيده 
أحكام  االسبانية  الحكومة  تنفيذ  عدم  على  القرارات 
القرار 1514. وكانت تعتمد صيغة منح شعبي إفني 

والصحراء االسبانية حق تقرير املصير.

جلسات اللجنة الرابعة

»ذوي  إلى  لالستماع  الرابعة  اللجنة  خصصت 
األمر« الجلسات 1657 إلى  1659، والجلسات 1665 
 15 إلى   6 من  املمتدة  الفترة  في   1674 و  و1671 

دجنبر 1966.
مؤرخة  املغربية  الحكومة  من  رسالة  اللجنة  تلقت 
في 5 دجنبر 1966 موجهة إلى رئيس اللجنة الرابعة، 
عن طريق الداي ولد سيدي بايا املمثل الدائم للمغرب 
لدى األمم املتحدة. وتبعا لذلك قررت اللجنة االستماع 

إلى الوفود التالية:
سيطرة  تحت  الصحراء  تحرير  »جبهة  وفد 
الصحراء  ملغربية  وانتصر  االسباني«،  االستعمار 
واالندماج مع املغرب، وتكون هذا الوفد، وكما جاء في 

وثائق األمم املتحدة، من: 
العبادلة ولد الشيخ محمد لغضف

حمدي ولد السالك ولد باعلي
بريكة ولد أحمد لحسن

ابراهيم ولد حسن الدويهي
عبد  هلل ولد الخطاط

حبوها ولد عبيدة
الصحراء«  شعب  لدن  من  املنتخبة  »اللجنة  وفد 
، وتكون من 11 فردا، وانتصر في تدخالته  للموقف 
ودافع  أفراد   4 من  آخر مكون  وفد  االسباني، وتكون 

عن الطرح املوريتاني . 
أخبر   ،1966 دجنبر   6 بتاريخ   ،1657 جلسة  في 
الرئيس أنه بسبب صعوبة التعبير باللغة فإن الوفد 
الذي دافع عن الطرح املوريتاني قدم  تصريحا مكتوبا 

، سيضاف إلى محضر الجلسة.
أعضاء  على  أسئلة  الجلسات  تلك  في  وطرحت 
تحرير  وفد جبهة  وانتصر  الصحراوية،  الوفود  هذه 
وفد  دافع  حني  في  املغرب،  مع  لالندماج  الصحراء 
بقاء  على  الصحراء  شعب  لدن  من  املنتخبة  اللجنة 

اسبانيا في اإلقليم. 
من  املكتوب  التصريح  حول  مسطري  نقاش  وقع   

ممثل  صرح  إذ  ملوريتانيا،  تنتصر  التي  الجماعة 
املغرب،  وفد  أن  بابا،  سيدي  ولد  الداي  املغرب 
واحتراما لجو التعاون، لن يعترض على إدماج كلمة 
في  اتبعت  التي  املسطرة  لكن  وجماعته،  هيداله  ولد 
هذه القضية ليست عادية، ولم تكن حسب علمه سابقة 
عبد  طلب  الرابعة.  اللجنة  تاريخ  في  النوع  هذا  من 
اهلل ولد داداه الكلمة للتعقيب على املالحظة املسطرية 
استغرب  وفده  بأن  بابا،  سيدي  ولد  املغرب  ملندوب 
مالحظات  على  بناء  وأن  املغرب،  مندوب  ملالحظات 
التي  الوثائق  كل  الرابعة  واللجنة  الخاصة  اللجنة 
اللجنة.  إشارة  رهن  توضع  أن  يجب  اإلقليم  تخص 
ورغم الطابع املسطري الظاهري للمالحظتني املغربية 
املحرك  هو  السياسي  العمق  فإن  واملوريتانية 
صفة  تطغى  أال  يريد  املغربي  املندوب  للتصريحني، 
غير  أو  مباشر  بشكل  املوريتانية  للمشاركة  رسمية 
الحضور  ترسيم  يريد  املوريتاني  واملندوب  مباشر، 
املوريتاني في معالجة قضية الصحراء في لجان األمم 

املتحدة.
ملواقف  التقرير  من   39 إلى   35 الفقرات  تعرضت 
املكتوب  النص  وتمحور  ملوريتانيا،  املنتصر  الوفد 
العامل  حيث  من  املنطقة،  أن  على  هايدله  ولد  لوفد 
عن  تمييزها  يصعب  واإلثني،  والجغرافي  اإلنساني 
الصحراء  حول  جغرافية   معطيات  وقدم  موريتانيا 
من حيث املساحة وخطوط الطول والعرض والحدود، 
باملنطقة  الشرقي  الشمال  من  تحد  أنها  وذكر 
ذكر  )دون  طرفاية  بإقليم  وشماال  تندوف  الجزائرية 
الصحراء  وأن  األطلسي،  باملحيط  وغربا  املغرب( 
وأن  متخيلة،  حدود  املستقلة  موريتانيا  عن  تفصلها 
أن  هيداله  ولد  وتابع  ملوريتانيا.  امتداد  الصحراء 
يعيشون  وآخرون  وكوري  والركيبات  دليم  أوالد 
ألف   26 إلى  ألف   25 تحتضن  التي  الصحراء  في 
هم  اللجنة  أمام  يمثل  الذي  الوفد  وأن  السكان،  من 
الصحراوية،  املناطق  لشعوب  الحقيقيون  املمثلون 

وموريتانيا  االسبانية  الصحراء  في  السكان  وأن 
العادات  ونفس  القبلية  املرجعية  نفس  لهم  املستقلة 
والعبادات الدينية ويتحدثون نفس اللغة، الحسانية، 
حدود  وضع  على  بحث  االستعماري  االحتالل  وأن 
بني تيرس الغربية وتيرس الشرقية، جزءان ينتميان 
لنفس اإلقليم »زمور«. وفي الفقرة تمت إعادة الحديث 
عن مؤتمر برلني ومراحل استعمار اسبانيا للصحراء، 
 1904 أكتوبر   3 و   1900 يونيو   27 اتفاقات  وأن 
بني  الحدود  حددت  التي  هي   1912 نوفمبر   27 و 
املناطق املستعمرة االسبانية والفرنسية. وركز الوفد 
وموريتانيا،  الصحراء  بني  الدموية  الروابط  على 
مستعدون  البديهيات،  هذه  رغم  و  املوريتانيني،  وأن 
للصمت فترة، ويقبلون وبكل فرح تطبيق مبدإ تقرير 
املصير. والظاهر أن ورقة وفد ولد هايدله، ركزت كثيرا 
على املغرب، الذي لم يكن حينها يعترف بموريتانيا. 
وأن الصحراويني رجال ذوي أنفة وحذرين ويعرفون 
مصالحهم، ولذلك ال يريدون أن يتعرضوا للدعاية وال 
أن يتورطوا في الوضعية السياسية الداخلية، وأنهم 
يريدون اختيار مصيرهم  بالحفاظ على الصداقة مع  

اسبانيا، وأن مصيرهم مرتبط بموريتانيا... 
 بعد ذلك استدعى رئيس اللجنة وفد »جبهة تحرير 
الصحراء تحت سيطرة االستعمار االسباني«، املكون 
الشيخ محمد لغضف و حمدي ولد  العبادلة ولد  من 
السالك ولد باعلي و بريكة ولد أحمد لحسن و ابراهيم 
ولد حسنة الدويهي و عبد هلل ولد الخطاط و حبوها 
ولد عبيدة. )الفقرات 40 إلى 71، وخصصت الفقرات 

72 إلى 85 للنقاش مع أعضاء اللجنة الرابعة(.
الشيخ  ولد  العبادلة  اللجنة  أمام  الحديث  افتتح 
له  سمحت  التي  اللجنة  شكر  الذي  لغضف،  محمد 
والتعريف  الصحراء،  في  الوضعية  عرض  بإمكانية 
بتطلعات السكان، كما شكر العبادلة ولد الشيخ اللجنة 
االستقالل  منح  إعالن  تنفيذ  بحالة  املعنية  الخاصة  
للبلدان والشعوب املستعمرة، والتي استمعت سابقا 
للوفد الذي يصاحبه، واألهمية الخاصة التي أولتها 
قرار   تبني  وإلى  الصحراء،  لقضية  الخاصة   اللجنة 
16 نوفمبر 1966، الذي أراح سكان الصحراء، وأشعل 
األمل والثقة في منظمة األمم املتحدة، وتمنى العبادلة 
بشكل  يزيل  حاسما  قرارا  الرابعة  اللجنة  تتبنى  أن 
لسكان  ويسمح  بالده،  من  االسباني  االستعمار  دائم 
االسباني  االستعمار  وأن  الحرية.  ولوج  الصحراء 
من  كثيرا  أن  لدرجة  عزلة،  حال   في  البالد  وضع 
الناس ال يعرفون شيئا عن اإلقليم ، ويرى من الواجب 
وجغرافية  تاريخية  معطيات  اللجنة  أمام  يقدم  أن 
لإلقليم.  الحالية  والوضعية  املشكل  فهم  من  للتمكن 
وتابع العبادلة أن الصحراء تحت سيطرة االستعمار 
االسباني تتكون من وادي الذهب والساقية الحمراء، 
 280000 إفريقيا، مساحتها  الغربية من  الجهة  على 
عدد  وأن  والعرض،  الطول  بخطوط  وحددها   ، كلم2 
سكانها 250000 نسمة، واسبانيا تحجم عدد السكان 
لتحصر قائمة املشاركني املحتملني في االستفتاء في 
فئة صغيرة تشكل دعامة لالستعمار، وأن املنطقة ذات 
كثافة سكانية ضعيفة، وأن أغلبهم رحل ال يستقرون. 
ويضيف العبادلة، حتى ال نخطئ، إن شعب الصحراء 
التضحيات  تقديم جميع  في  قيمة موحد وحاسم  ذو 
االحتالل  قاوم  عربي  شعب  هو  حريته،  أجل  من 
العام  في  إال  االستعمار  أمام  يسقط  ولم  األجنبي، 
الركيبات  التالية:  القبائل  من  يتكون  شعب   .1934
والعروسيني  لحسن  وآيت  وإسرغني  دليم  وأوالد 
هذه  وآخرين.  واألميار  ومجاط  والفويكات  ويكوت 
القبائل كلها تنتمي إلى املغرب، ولعبوا دورا بارزا في 
تاريخ هذا البلد، فهم كانوا وراء قيام الدولة املرابطية، 
وأسس يوسف بن تاشفني،  وهو من أهل الصحراء، 
يتجزأ  ال  جزء  دائما  الصحراء  كانت  مراكش.  مدينة 
من املغرب، ولم يقع الفصل إال مؤخرا، حيث خضعت 

للسيطرة االستعمارية.

البعد اإلقليمي لنزاع الصحراء
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الداي ولد سيدي بابا، وإلى جانبه الصحافي رمزي صوفيا



في  “البقاء  على  الّناس  إجبار  إّن 
من  قد طرح مشكلني مختلفني:  املنزل” 
الّدولة؛  بقوانني  العالقة  طبيعة  جهة، 
الّناس  عالقة  أخرى،  جهة  من  ولكن 
في  هم  اّلذين  وباآلخرين  بأنفسهم 
كيف يجدر بهم أن  صلة حيوّية معهم: 
عليهم  يكون  وكيف  أنفسهم،  يسوسوا 
في  باآلخرين،  عالقتهم  يمارسوا  أن 

فضاء ال تصله الّدولة؟
تدّخالت  من  كبيرًا  عددًا  أّن  يبدو 
فيروس  أزمة  حول  الغربيني  الفالسفة 
املشكلة  خانة  في  انحصر  قد  كورونا 
سلبّية،  مواقف  تقريبًا  هي  األولى: 
أو  الّنسكّية  املهّمة  في  محصورة 

أزمة  عصر  في  “للّنقد”  الّطهورّية 
مفهوم الّذاتّية: هي مواقف تتعّلق بنقد 
)سالفوي  اإليديولوجيا”  “فيروس 
“البيو- الّسلطة  نقد  أو  جيجيك( 

نقد  أو  أغمنب(  )جورجيو  سياسّية” 
بتلر(  )جوديت  “الّصحّية”  الّسياسية 
أو نقد الّشبح األمنّي للّدولة الّتسلطّية 
)بيتر سلوتردايك( أو نقد  “الّرأسمالّية 
)نعومي  الّنيوليبرالّية  أو  املتوّحشة” 
عالقة  طبيعة  نقد  أو  تشومسكي( 
أو  باديو(  )آالن  بالعلم  الغربّية  الّدول 
الّسياسّية  “القرارات”  صالحّية  نقد 
)يورغن  الخبراء  نصائح  على  القائمة 

هابرماس(…

ما كتبه  ذلك،  بارزًا على  ونذّكر مثاًل 
دعوة  اعتبر  اّلذي  أغمنب  جورجيو 
في  تأتي  الّصحّي  الحجر  إلى  الّدولة 
الستعمال  متعاظمة  »نزعة  سياق 
الّطوارئ  حالة  أو  االستثنائّية  الحالة 
العادّي  البراديغم  من  نوعا  بوصفها 
الهلع«  »مناخ  يقرأ  وهو  للحكم«. 
بوصفه يصّب في مصلحة دولة تريد أن 
يفترض  وهو  األمني.  نفوذها  تستعيد 
مكان  ليأخذ  جاء  الوباء«  »اختراع  أّن 

الحملة على “اإلرهاب«.
وحّتى هابرماس اّلذي يحرص دومًا 
نقد  في  مفرطة  غير  أجوبة  تقديم  على 
هنا  القاعدة  عن  يشّذ  ال  فهو  الّسلطة، 

في  كورونا  أزمة  الجدل حول  ويحصر 
املستقبل.  الّسياسة في  مناقشة ماهّية 
قال: »علينا منذ اآلن أن نفعل في نطاق 
كّل  إّن  معرفتنا.  بعدم  صريحة  معرفة 
اليوم، قد علموا كيف يجب  املواطنني، 
في  القرارات  تأخذ  أن  الحكومات  على 
خبراء  معرفة  بحدود  تاّم  وعي  ظّل 

الفيروسات اّلذين ينصحونها.«
وهو ال يرجو سوى أن يعي الفضاء 
العمومي بأّن الفعل الّسياسي هو منذ 
اآلن غارق في “الاّليقني” على نحو غير 

مسبوق.
وهنا نتساءل: كيف نفهم هذه الّنزعة 
من  وكأّنه  الّصحّي  الحجر  قراءة  إلى 
مسؤولّية الّدولة األمنّية أو عالمة على 
الفلسفة  مهّمة  انقلبت  ملاذا  حدودها؟ 
بجميع  للّسلطة  طهوري  نقد  إلى 
أشكالها؟ أليس ذلك اعتراًفا صامًتا بأّن 
من  دوما  تبقى  سوف  “الحقيقة”  نواة 

صنع أصحاب القرار؟
بني  يفّرق  ال  الوباء  يكون  قد 
الّتمييزات  كّل  من  ويسخر  »األجساد« 
فيما  البشر  أقامها  اّلتي  الّثقافّية 
األجساد  تلك  بني  فيما  نعني  بينهم، 
سلطة،…(  جندر،  لغة،  هوّية،  )دين، 
الّثقافات  أّن  إلى  الّتنبيه  علينا  أّنه  إاّل 
نفسها  بالّطريقة  الوباء  أزمة  تعيش  ال 
أو باملفردات نفسها. إّن “الخطر” فكرة؛ 
روحي  أو  نفسي  سياق  ثقافة  ولكّل 
معّينًا  نمطًا  عليها  يملي  بها  خاّص 
إّن  له.  الفهم ملا تتعّرض  الّتأّول أو  من 
أيًضا.  ثقافي  مشكل  البشر  هشاشة 
إّن املجتمعات الغربّية هي عوالم  مثاًل: 
وفردانّية  ليبرالّية  بقيم  محكومة  حياة 
قامت على إنتاج األجساد وفق سياسة 
وشرعنتها  تبريرها  تجد  للحياة 
الفردّية”  “الحرّية  األساسّية في مقولة 
“الّذات”  مقولة  تفكيك  بعد  )حّتى 
إلى  كيركغارد  من  ونصف  قرن  طيلة 

بضرب  يتعّلق  األمر  أّن  ذلك  فوكو(. 
الحداثة منذ قرون عديدة.  “هوّية”  من 
هو  األساسي  الفرداني  الّطابع  هذا 
اّلذي  املخصوص  االجتماعي  الّسياق 
املرعب مع فيروس  الّلقاء  اآلن  فيه  يتّم 
تدّخالت  قراءة  يمكن  ثّم  ومن  كورونا. 
اّلذين يحصرون الجدل حول  الفالسفة 
قوانني  مناقشة  في  الّصحّي  الحجر 
مجّرد  بوصفها  البيو-سياسّية  الّدولة 
نوع  من  إشكالّية  نتائج  أو  “تبعات” 
أعمق تخّص طبيعة الّتصّور الّليبرالّي 
في  مختزال  بوصفه  “الخطر”  لفكرة 
هو  بما  املطلق  “الفرد”  مملكة  تهديد 
كذلك. هي ردود فعل مواطنني فردانيني 
خاّصة  “ممتلكات”  فقدان  من  خائفني 
بموجب  دومًا  محمّية  كانت  أو  محمّية 
الفصل  طريقة  شرعن  أمني”  “عقد 
و”الفضاء  الخاّصة”  “الحياة  بني 
األمر  تشمل  ال  أّنه  ويبدو  العمومي. 

اإلجباري بالبقاء في املنزل.
الّثانية،  املشكلة  أّن  يبدو  ولذلك 
ألنفسهم،  الّناس  بسياسة  املتعّلقة 
اّلذين  الّناس   – باآلخرين،  ولعالقتهم 
بالّنسبة  هي  املنزل-  في  البقاء  قبلوا 
إلى الفلسفة راهنًا أكثر طرافة وخطورة 
أّن  حني  في  الّسلطة  نقد  مجّرد  من 
)والّتي  الّسلطة  ماهّية  يهّم  ال  األمر 
بل  آخر(  سياق  في  مناقشتها  يمكن 
نعني  للبشر:  “املنزلّية”  املنزلة  ماهّية 
الكينونة  مجال  داخل  “الّسكن”  ماهّية 
الّدولة  تفقد  حيث  هناك  الخاّصة، 
رّبما  ممكنا،  ويصبح  علينا،  سلطتها 
إلى  اإلنسانّية  إعادة  طويل،  وقت  منذ 
مسّيسة  غير  مساحة  إلى  أي  البيت، 
حيث يمكنها، رّبما، في حدود مزعجة، 
إعادة اختراع عالقتها بنفسها. ومن ثّم 
ومن  “اآلخر”  منزلة  في  الّتفكير  إعادة 

يكون هذا اآلخر بالّنسبة إليها.
أصالة  املنزل”  “تدبير  اكتسب  فجأة 
منه  ُسحبت  قد  كانت  معتادة  غير 
للحياة  الّنسقي  الّتسييس  تحت وطـأة 
أدورنو  سّماه  ما  ظّل  في  الحديثة 

“العالم/اإلدارة“.
يقول دريدا، في كتابه “هبة الوقت”) 
Donner le temps(:”إّن تدبير املنزل 
يأخذ دائمًا طريق أوليس. فهذا األخير 
يقفل راجعًا إلى ذاته أو إلى أهله، فهو 
ال يبتعد إاّل من أجل أن يعود إلى وطنه، 
اّلذي  البيت  إلى  يرجع  أن  أجل  من 
انطالقًا منه ُأعطيت إشارة الّرحيل…”. 
القول  أّن  إلى  هيدغر  نّبهنا  وقد 
منزل  بناء  على  يعمل  “الّتفكير  بأّن 
هو ليس مجّرد “استعارة”،  الكينونة” 
إّنه جزء مثير من ماهّية البشر. وبذلك 
فإّن الحجر الّصحي يعيد طرح الّسؤال 
الفلسفّي عن معنى “الّسكن” في العالم 

بطريقة غير مسبوقة.

عائ�صة الب�صري: عام لكتابة املوتعام 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«.

بني ضفتي كتاب..
الذي كتبته في  الرعب األسود  أن  أكن أتصور  لم 
الرواية سيخرج من منطقة التخييل إلى الواقع، وأن  
العالم  أطراف  على  ويسيح  سيتمدد  األسود  الحبر 
..وأن زمن الرواية سيتمدد من ثالثة أشهر إلى أكثر 

من  سنة .
كنت  كورونا«  موتى  إلى   « اإلهداء  حني وضعت 
»البعيدون«..لكنني تسلمت نسخا من رواية  أقصد 
شهر شتنبر وفي قلبي  »كجثة في رواية بوليسية« 

حزن وحداد على أصدقاء مقربني غيبهم الوباء..
    كتب لي الشاعر مراد القادري من غرفة اإلنعاش: 
لفظت  أن  بعد  غرفتي  أمام  البارحة  مرت  »جثة 

 .« األخيرة  روايتك  فتذكرت  هنا،  األخيرة  أنفاسها 
كان يصارع من أجل نسمة هواء ونحن ) األصدقاء( 

معه. نجا الشاعر بصعوبة من وباء كورونا.. 
 « كتاب  من  املقتبس  الرواية  استهالل  تأملت 
للكاتب اإليطالي باولو جيوردانو: »عندما  العدوى« 
تغير  قد  الوضع  سيكون  الصفحات،  هذه  ستقرأون 
إلى  ويصل  الوباء،  ينتشر  اختلفت. سوف  واألرقام 

جميع املناطق املتحضرة ..«
كتبُت  كنُت  لو  ماذا  نبوءة؟  اإلبداع  كان  لو  ماذا 

رواية عن الحياة، هل كان سيتوقف املوت؟
عداد املوت لم يتوقف منذ حينها. يدي على قلبي 

وهو يقترب أكثر.

فتحي الم�صكيني:  الوباء ل يفّرق بين »الأج�صاد« وي�صخر من كّل الّتمييزات الّثقافّية

في  الفصول  توالت  دوننا،  من  مرت  كاملة  سنة 
غيابنا ربيع وصيف وخريف وشتاء..كأننا كنا خارج 
الشوارع،  يجوب  كان  لعني  فيروس  وحده  الحياة. 

ويدق األبواب املغلقة بإصرار..
    بدأ الحديث عن جائحة بعيدة قادمة من أقصى 
صغير  خفاش  الدول،  بني  االتهامات  تبادل  الشرق، 
ثم  الِكمامات..    حرب  واندلعت  االتهام،  قفص  في 
لم يغير  الذي  الربيع.  بداية  املنزلي في  الحجر  جاء 
الكثير في إيقاعي اليومي. فأنا ال أغادر البيت كثيرا 
 .. اليومي  إيقاعي  على  واظبت  العادية.  األيام  في 
أستيقظ باكرا، أتفقد لون نهر أبي رقراق من الشرفة،  
أشتغل األربع ساعات األولى من اليوم  في الكتابة. 
باقي اليوم في القراءة والترتيبات املنزلية. السادسة 
اإلحصائية  النشرة  ملتابعة  بانضباط   أجلس  مساء 
النتشار الوباء في املغرب وفي العالم. في آخر املساء 
أشاهد فيلما سينمائيا على تطبيق النيتفليكس، وقد 

ركزت في تلك الفترة على األفالم القيامية.
رغم رعب اللحظة، فقد كان الحجر املنزلي فرصة 
ترتيب  مؤجلة،   قراءات  مفتوحة،  مشاريع  إلتمام 
عامليني  كتاب  قراءة  إعادة  أو  قراءة  مهملة.  مكتبة 
»الطاعون«  رواية  قراءة  أعدت  الوباء..  عن  كتبوا 
أصاب  وباء  تتخيل  كامو   ألبير  الفرنسي  للكاتب 
البيضاء«  »القلعة  ورواية  الجزائرية  وهران  مدينة 
عن  منها  فصول  في  تتحدث  التي  باموك  ألورهان 
لجوزيه  »العمى«   رواية  إسطنبول،  اجتاح  وباء 

سراماغو.. 
وليكن، فكرُت، لنأخذ املسألة من جانبها اإليجابي 
ولنعتبر هذه الجائحة وما نتج عنها من حجر منزلي  

لحظة تأمل في ما مضى من الحياة وفي اآلتي..
أن  نجد  وقد  الكابوس  هذا  من  سنستيقظ  غدا، 
عاملنا بترتيبه الحالي  قد اختفى إلى األبد. وعلينا 
أن نبني عاملا آخر أكثر إيجابية، عاملا يتعايش فيه 
بأمن وسالم.  الطبيعة،  كنف  في  والحيوان  اإلنسان 
وسيكون علينا نحن الكتاب أن نساهم في هذا البناء. 
ذلك  تدمر  لن  كاتب  التي سيطلقها  الكلمة  أن  األكيد 
اللحظة  ستسجل  لكنها  الصغير،  املجهري  الكائن 
وأثر الكارثة، عسى أن ال ينسى العالم أن كوفيد19- 

مر من هنا.   
موضوع  عن  أكتب  أن  عادتي  من  ليس  أنه  رغم 
ظاهرة  عن  الكتابة  التسرع  من  أنه  أجد  ألنني  آني، 
لم تتضح بعد أو حالة في طور التكوين، لكن تحت 
تأثير أجواء املوت والعزلة واألخبار التي تصلنا كل 
الغد،  في  الشك  الفضائية، وحتى  القنوات  عبر  يوم 
ومقاومة  العالم  في  يحدث  ما  تجاهل  أستطع  لم 
الكتابة على التداعيات النفسية  للجائحة علّي وعلى 
اآلخرين، كالخوف من العدوى ومن املوت. إذ »ال يبقى 
كلُّ شيء على حاله، فيما كلُّ ما يحيط بك هو املوت«. 
أوقفت كتابة رواية كنت أشتغل عليها ألدخل رواية 
جديدة تدور أحداثها في زمن كورونا.. وجدتني أقود 
شخصية روائية إلى عوالم املوت والصراع مع وباء 
كورونا، مع اعتماد حكي  كرونولوجي يتطلب متابعة 

األخبار اليومية عن انتشار الوباء.   
سنتني،  منذ  عليها  اشتغل  رواية  في  استغراقي 
شرفة   في  دونجوان  شخصية  ترك  عن  يردعني  لم 
مقهى باريسي يشرب الكابوتشينو ويستمتع بأشعة 
شمس ربيعية ومرافقة شخصية )امرأة ( إلى  موتها.  
فتحت باب املوت على مصراعيه ودخلت، دون سابق 

نية، عوالم رواية جديدة. 
هل  مخيف:  سؤال  على  ألح  أكتب  جلست  كلما 
سُتعطى  وهل  الحكاية؟  إلنهاء  الرَّاوية  ستعيش 
الرفيع  الخط  اختفى  أخرى؟  حياة  فرصة  الساردة 
بني الكاتبة والراوية ..واقترن مصير الرَّاوية ومصير 
وصراع  الزمن  مع  سباق  في  الرئيسية،  الشخصية 
أكتب   أنني  الرابع  الفصل  في  ألكتشف  املوت،  ضد 
الحرير«  »ليالي  األولى  روايتي  من  الثاني  الجزء 
تعود  سنوات  عشر  فبعد   .2012 سنة  نشرت  التي 
الذي دخلته بموتها اإلكلينيكي  النفق،  إلى  الساردة 
في الرواية السابقة، هذه املرة تدخله من باب املوت 

الوبائي في زمن كورونا..
من  روسية  صديقة  نعي  وصلني  الكتابة  أثناء 
رئيس جمعية النقد الدولي التي أنشط فيها، ثم نعي 
ثان ..ثم خبر موت صديق إسباني ..لكنني كنت أظن 
املوت بعيد عنا جدا، في قارة أخرى، وأن ما كتبته 

مجرد تخييل ولعب إبداعي لغوي .. 
النقطة األخيرة في  أواخر شهر مايو، أضع       
املوت،  أن  أعتقد  ومازلت  للناشر  وأبعثها  الرواية 
من  يخرج  أن  لحد  القدرة  لديه  ليس  سلطته،  ورغم 

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

 لم أكن أتصور أن الرعب األسود الذي كتبته في 
الرواية سيخرج من منطقة التخييل إلى الواقع، 
وأن  الحبر األسود سيتمدد ويسيح على أطراف 

العالم
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الفصول؛ ألنك تسجل  تغير  أنك متجدد خالل  أشعر 
دائما ما ينتابك من تغيرات في هذا الزمن الذي يسير، 

ويجري أو يطير!
يكون  أال  شيء  في  الجدارة  من  ليس  الواقع،  في 
األخيرتني،  رسالتيك  في  فكرت  السياسة.  داخل  املرء 
ويعجبني أنك قادر على امتالك فكر سياسي لكن، أنا، 
يعوزني االنسجام في هذه الفكرة »املدينة-الدولة«، وقد 

تعني الكلمة اليونانية املدينة وتدبيرها.
غير أنني مارست السياسة دون أن أعرف ذلك أيضا.  
 98 ماي   22 بتاريخ  »جوردان«:  السيد  استجوبني 
على  سنة  سبعني  مرور  بذكرى  االحتفاالت  بمناسبة 
أنني  أدركت  حيث  املغربية،  والتلفزة  اإلذاعة  تأسيس 
1965، أول صوت نسائي يتحدث بالفرنسية  كنت في 
عن الهيئة الرسمية لإلعالم والثقافة السمعية البصرية.

فتاة  تغييرية.  كانت  العملية  ألن  قاسيا؛  ذلك  كان 
عن  ثم  اآلدب!  عن  أوال  لتتكلم  امليكرفون،  تمسك  شابة 
الفن والثقافة واملوسيقى-أعظم فترة لثورة اإليقاعات- 
السياسة  أي  املنطوقة  الصحافة  صوت  وباعتبارها 

الوطنية والدولية!
السياسة:  في  للتفكير  حسنا  أمرا  هذا  كان  فقد  إذا 
الي«  ل«ماي  الشنيعة  املجزرة  فظائع،  عن  أعلنت 
لها  يتعرض  التي  وتلك  الشهيد،  الفيتنامي  البلد  هذا 
املفاوضات...كما  الدول،  رؤساء  عزل  الفلسطينيون، 
عرفت بالتحوالت الجذرية في املغامرة اإلنسانية، غزو 

الفضاء، وهبوط أبولو 8!
وباملوازاة مع هذا هيأت دراسات صعبة: في الطب.

طبيبة  امرأة  أول  األولى:  بوصفي  بأشياء  وقمت 
أحد  ال  مروع،  أمر  املجانني«  »طب  فممارسة  نفسانية. 

يفهم والكل يضحك. اليوم هناك وفرة. 
قوة  ضغط  الشغل:  طب  في  متخصصة  امرأة  أول 
الباطرونا في 1974، هو ما زاولته قليال، في هذا املجال، 
حيث اكتسبت بفرنسا، تكوينا استثنائيا بفضل كفاءة 
أساتذتي. أفكر مجددا في ذلك الحوار الذي أجريته معك 
على التلفزيون حني صدور كتابك »الذاكرة املوشومة«، 
أظن...وأقول لنفسي إنها كانت منجزات إبداعية ثورية 

مجددة.

ألتوقف إذا عن سرد هذه السيرة الذاتية ألحتفظ بكل 
من  األزمنة  هذه  بعيش  فهمه،  بمقدورك  الذي  التوريط 

البطوالت.
أردت في الواقع أن أحدثك عن نظريات تحكم الكون 
في الفيزياء الفلكية. فذات ليلة أجبرني األرق على قراءة 

كتاب حول املوضوع.
طاملا أملك بضع معارف علمية استطعت إتمام الكتاب 
بعناء؛ ألن امليكانيكا الكوانتية هي صعبة للغاية حتى 
إن األعداد حيث نذهب، من مادة الكواكب، هي بقياسات 

10مثل قولك  10أس   ،10100 مثال  دماغنا،  من  تنفلت 
حدود الالنهائي بالنسبة المتدادنا.

اكتسبت معطيات مذهلة وهائلة وغير محدودة. ماذا 
أفعل بها؟ من الغريب، أنه كان لي نقاش عميق مع أحد 
ألنه  كثيرا؛  يعجبني  الذي   K.C الفيزيائيني،  الفلكيني 
عن قرب تساؤالتها. وهي ذات  »عيني«  كان ناقش مع 

األربع سنوات سألتني: 
»ماذا يوجد عند نهاية كرات الكرات لكل الكرات؟« 

كان نقاشنا مرهقا؛ ألنني طرحت عليها األسئلة التي 

الفيزيائي  الفلك  قائمة،  زاوية  بوضع  أحد،  يطرحها  ال 
نحو األعلى وامتدادي أفقيا.  

في  حياتي،  في  األساسية  الحوارات  من  كان     
التحاب؛ ألن خ. وديع وهادئ...وشاعر. يذكرني تذكرة! 

غريبة ب »عيني«!
   كشف لي أنني لم أكن إال دعامة مادية، لكائن قدم 
من عالم آخر، والذي ذهب إلى عالم أبعد أيضا. صديقي، 
حملتني النجوم دائما نحو الشعر؛ ألنه ال شيء أقرب 
املنشور  الكون  حول  الشاعر...الكتاب  من  للسماء 

بفرنسا ال يذكر أي عربي أو مسلم في مجال االكتشافات 
أو األشغال. وفي مقابل ذلك فإن جمله األخيرة، تنقيطه 

النهائي هو رباعية لعمر الخيام:
»بأول طني لألرض كونوا آخر عجينة لإلنسان

ومن آخر الحصاد نثروا البذور
لقد خط فجر الخليقة األول

)القرن  للحياة«  األخير  الغروب  يقرأه  سوف  ما 
الحادي عشر.

كان الخيام فلكيا وشاعرا. لكن أين ذهب نبوغنا؟ عدا 
قراءة قصيدة لطفلة ذات تسع سنوات:

الزمن وأزهاره في األيام املاضية
الزمن  وصدفاته الثلجية...

ما الزمن إال لحظة عابرة
وبعد الزمن ال نعثر أبدا إال على حطام)ات(...

عيني بناني 2 مارس 91
  الخطأ اإلمالئي الوحيد هو عالمة الجمع التي تعني 

حطامات
)بتعريبها، منذ فترة، فقدت القصيدة من قوتها: لربما 
بإمكانك القيام بذلك؛ ألنه على املرء أن يكون »مزدوجا« 

مثلك ملضاعفة فكرها(
إلى  ودعا  الزمن،  حول  بأبحاث  يقوم  خ.    صديقي 
وأنا  بالصدفة  عليها  عثرت  التي  القصيدة  في  التفكير 

أفتش عن شيء آخر ...
تالحقك  والشمس  والقمر  السماء  كانت  إذا  أدري  ال 
غير أنني واثقة من ذلك؛ ألن نظرتك تثبت لي هذا؛ إنها 

وديعة وبعيدة املدى.
إن  إنك  الصغير«  األمير  و  إكسبيري«  »سان  أتذكر 
السماء،  إلى  النظر  في  نجمة وجدت  في  زهرة  أحببت 

ليال، لذةً وسرورا!« 
وأرفع عيني إلى القبة الزرقاء، اللفظ »شعري« ألقول 

...السماء.
لكن يتبدى جيدا أن في كل هذا ثمة الكثير من التحاب.
البارحة سقطت األمطار بالدارالبيضاء و«أمي تسقط 
أن  ويسعدني  غيث)مطر(،  اسمي  ...ألن  األرض«  على 

شامة [ابنة الخطيبي[ ترسم األسماء الشخصية!
الدارالبيضاء 98.5.24

من رسائل غيثة الخياط إلى عبد الكبير الخطيبي

الر�شالة 43: حملتني النجوم دائما نحو ال�شعر

جهود احل�شن االأول الحتواء اأزمة يهود املغرب

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

اليهود المغاربة ضمن السياق 
العام لحكم موالي الحسن:

املغرب   )1873/1894( األول  الحسن  املولى  حكم 
العسكرية   الهزائم  هناك  جهة  فمن  حرجة؛  ظرفية  في 
فترة حكم  البلد خالل  لها  التي تعرض  والديبلوماسية 
وابنه   )1822/1859( هشام  بن  الرحمن  عبد  املولى 
أصبح  أخرى  جهة  ومن   ،)1859/1873( محمد  سيدي 
املغرب يعاني في ظل هذه الهزائم وضعية خروج جزء 
السلطان  املخزن  مما جعل هذا  الساكنة عن طاعة  من 
تعبير  حد  على  جواده  على صهوة  حكمه  فترة  يعيش 
أن  والراجح  الناصري.  خالد  ابن  العباس  أبي  املؤرخ 
اليهود املغاربة عاشوا في املغرب وفق قوانني أهل الذمة 
ولم تتعرض حياتهم للخطر إال في فترات متقطعة كان 
سيدي  وفاة  تلى  الذي  السياسي  الفراغ  فترة  أخطرها 
املولى  وبخاصة مع   )1757/1790( بن عبد هلل  محمد 
اليزيد )1790/1792( الذي ارتبط اسمه بعدائه الشديد 
ضد اليهود املغاربة وهو ما شجع البعض على اقتراف 
الذاكرة  في  موشومة  آثارها  ماتزال  حقهم  في  جرائم 
الفاسيني  انتفاض  حادثة  مع  الحال  هو  كما  اليهودية 
لحظات  أبرز  من  وهي   )1275( املدينة سنة  يهود  ضد 
الفترة  خالل  اليهود  وجيرانهم  املسلمني  بني  التوتر 
الوسيطية ، وحسب الوثائق فإن تدخل السلطان املريني 
)1286م/1259م( الحق   عبد  بن  يعقوب  يوسف  أبا 

فاس،  في  الذي حدث  لالحتقان  لوضع حد  كان حاسما 
والسرقة  النهب  عمليات  خالل  من  قراءته  يمكن  والذي 
والتخريب  وكذلك حادثتا الحرق والنهب اللتان تعرض 
الثائر  ِقَبل  من  الصغير  األطلس  إفران  يهود  لهما 
بوحاليس  في منطقة األطلس الصغير الغربي، مما جعل 
اليهود يؤلفون الكثير حول هذه الفاجعة بشكل تجاوز 
املوضوعية بل إن أحفادهم اليوم يحتفظون بالعديد من 
ذكرياتها السيئة التي وشمت ذاكرتهم. وهو ما ال يتجزأ 
من هوية اليهود وثقافتهم سيما وأنهم يحتفظون دائما 
في بيعهم.  و«سفر املواليد والوفيات«  »بسفر الذكرى« 
كتاب  هو  الواقعة  لهذه  يؤرخ  الذي  الوحيد  املصدر  إن 
»نزهة الجالس في أخبار بوحاليس«، لصاحبه محمد بن 
»روضته«  يعقوب السماللي الذي اعتمده اإلكراري في 
ومحمد املختار السوسي في »معسوله«، وهي مصادر 
ووقائع  حيثيات  الستعراض  الباحثني  أحد  اعتمدها 
حدثي الحرق والنهب اللذين تعرض لهما اليهود؛ علما 

أن النص املخطوط لم تتم مقارعته بنسخ أخرى يوجد 
العديد منها لدى األسر السوسية - التي عانى أجدادها 
ويالت ما عناه اليهود- حتى يمكن الوقوف على حقائق 
اليهود  ولعل  تقصير.  أو  مبالغة  دون  الواقعة  هذه 
1790-( ْمزيْد«، بلسانهم،   « اليزيد أو  يتذكرون موالي 

فترة  كانت  وإذا  الثائر،  بوحاليس  من  أكثر   )1792
ملواقفه  التاريخ  في  املهمشة  الفترات  من  السلطان  هذا 
وسلوكياته ضد اليهود، فإن دراسة لغمائد زادت من حدة 
هذا التهميش ولم تبرز السلطان كفاعل في عملية الحرق 
سيما وأن املدعو بوحاليس ادعى أنه هو موالي اليزيد؛ 
وما حرقه لليهود إال صورة أراد بها تجسيد شخصية 
اليزيد عند عامة الناس، ويمكن للقارئ الرجوع إلى أهم 
الغناء  نقترحها  والتي  »للمحرقة«  تؤرخ  التي  األعمال 

هذه النقطة وهي رواية اليهودي أشر كنافو.
الخطاب المخزني الرسمي 

والخطاب اليهودي الموازي ضمن 
أشغال مؤتمر مدريد )1880(:

املغرب  على  تملي  كانت  الدولية  الظرفية  ألن  نظرا 
تفرض  بدأت  التي  األقليات  بخصوص  فعله  يجب  ما 
نفسها في املحافل الدولية خاصة تلك املتمتعة بالحماية 
مدريد  مؤتمر  في  تعالت  منها  أصواتا  فإن  القنصلية، 
الدولي تطالب باإلنصاف والحماية من لدن املخزن، كما 
املراسالت  من  العديد  في  تتكرر  ظلت  املطالب  هذه  أن 
مضان  نجد  السياق  هذا  وفي  الرسمي،  الطابع  ذات 
كثرة  توضح   باليهود  الخاصة  امللكي  القصر  وثائق 
طغيانهم وتجبرهم وجراءتهم على املسلمني وهو عكس 
ما كان يشاع في الصحافة األجنبية ووثائق القنصليات 
مسرحا  كان  املغرب  ألن  ونظرا  األجنبية.  واألرشيفات 
على  افتروا  األجانب  الوزراء  فإن  اإلمبريالي  للتسابق 
أجل  من  عليه  للضغط  األقلية  لهذه  اضطهاده  املخزن 
عواقبها  ستكون  التي  املعاهدات  بعض  فحوى  قبول 
لتبرير  الشرعية  توفير  وبالتالي  بعد،  فيما  وخيمة 

التدخل األجنبي في شؤون  وسيادة املغرب. 
الذي  الرئيسي  السبب  القنصلية  الحماية  تعتبر 
للمخزن،  تابعة  كانت  فئة  من  اليهود  وضعية  غير 
بواسطة عقد، الذمة إلى فئة متجنسة ومحمية من ِقَبل 
مشاكل  القنصلية  الحماية  خلقت  وقد  األجنبية.  الدول 
الرحمان بن هشام  املولى عبد  كثيرة ومعقدة منذ عهد 
عندما  وباؤها  عهده  في  انتشر  الذي    )1822/1859(

ليس  جزءا  ويمس  سيادته  في  املغرب  يهدد  أصبح 
انجلترا  كانت  فقد  الضريبي،  مدخوله  من  باليسير 
إلى  بها  ارتقت  التي   )1856( باتفاقية  للفوز  السباقة 
عن  الطرف  وبغض  تفضيال،  األكثر  الدولة  مستوى 
اإلنجليز بموجب  التجار  التي حصل عليها  االمتيازات 
بأقل  إذ أصبحوا يصدرون ويستوردون  االتفاقية؛  هذه 
للجمارك  بالنسبة  للربح  كهامش  باملائة  عشرة  من 
تهم  بنودا  طياتها  في  خبأت  االتفاقية  أن  إال  املغربية، 
عليها  يحصل  كان  التي  واالمتيازات  القنصلي  القضاء 
للقضاء  خضوعهم  كعدم  البالد  هذا  لدن  من  املحميون 
املغربي وتملصهم من أداء الضرائب وهو ما زكى لدى 
اليهود املغاربة نعرات انتقامية ضد املخزن الذي مارس 
عنفه عليهم في فترات أزمات الحكم املركزي، وبعد هزيمة 
املغرب أمام اإلسبان في حرب تطوان تزايد الطلب على 
الحماية القنصلية وهو ما اضطر فرنسا للفوز هي أيضا 
بنفس االمتيازات التي حصلت عليها إسبانيا وإنجلترا، 
وفي هذا السياق ُوقِّع اتفاق )بن إدريس-بيكالر(  السري 
يتسابقون  ويهود  مسلمني  املغاربة  جعل  مما   )1863(
أصبح  املغرب  ألن  ونظرا  الدول،  هذه  بإحدى  لالحتماء 
على شفى حفرة املخطط االستعماري فإن املولى الحسن 
لتدويل  دولي  مؤتمر  عقد  إلى  ودعا  الزمن  األول سابق 
قضية الحماية ووضع حد لطموحات املغاربة املسلمني 
واليهود واألجانب الذين اغتنوا بهذه الحماية. وبالعودة 
استشاط  السلطان  أن  يتضح  املخزنية  املراسالت  إلى 
طاعته  عن  خرجوا  الذين  اليهود  تصرفات  من  غضبا 
وما تمليه عقود  أهل الذمة ففي) 26 من رمضان1297 

وزيره  السلطان  هذا  راسل   )1890 شتنبر  ل4  املوافق 
موضوع  في  بركاش«  »محمد  الخارجية  الشؤون  في 
من  ويتضح  املسلمني،  على  وجراءتهم  اليهود  طغيان 
الرسالة أن أحد اليهود املدعو »يعقوب القصري« والذي 
دخل في نزاع بالضرب والجرح مع املدعو »الطاهر بن 
وكيل »الجياللي بن عزوز السباعي«  محمد املجذوبي« 
وأن هذا األخير كان قد اتهم باطال من طرف الذمي أنه 
أقرض مائتي رياال وفق ما ينص مضمون الرسم املزور، 
املبرح  والضرب  والشتم  السب  من  بوابل  عليه  انهال 
الغرب،  منطقة  عامل  إلى  نقله  ثم  يوم  ملدة  واحتجزه 
وهو ما جعل السلطان يثور غضبا منبها إلى ضرورة 
إقامة العدل والقطع مع مثل هذه التصرفات ناعتا عامل 
الغرب وحاشيته بأبشع النعوت. كما طلب منهم إيفائه 
باليهودي واملتعاونني معه مكبلني على الحضرة العالية 

باهلل.
اليهود  تجبر  القنصلية  الحماية  وباء  انتشر  وملا 
وهذه املرة على أبناء ملتهم غير املحميني، ويتعلق األمر 
الرومية«  ولد  »جاك  باإلنجليز  املحمي  الذمي  بقضية 
مما جعل السلطات املغربية  يم بن خباش«  و«الذمي حِيّ
يراسل على  في شخص عامل أسفي »الطيب بن هيمة« 
الذي  البوخاري«  مالك  بن  »أحمد  مراكش  عامل  عجلة 
بأسفي  بريطانيا  قنصل  على  القضية  عرض  منه  طلب 
ال  ألنه  الفتنة  إخماد  و  الذريعة  لسد  العقوبة  وإجراء 
يستطيع معاقبته إال بإذن حاميه ولقد أجاب عامل أسفي 
بعد  بنفسه  السلطان  فيها  يفصل  أن  البد  القضية  بأن 

عرضها على وزيره في الخارجية محمد بركاش .

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

3
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n ما شدني في كتابكم كون قضية السلطة 
والهيمنة تعبره فعال من البداية إلى النهاية
بني  لقاء  نتاج  هو  كان،  مهما  الخطاب،  إن   pp

»هابيتوس« )1( لساني، أي كفاءة تقنية و اجتماعية 
الوقت  في  و،  الحديث  على  )القدرة  فصلها  يمكن  ال 
مميزة  ما،  بطريقة  الحديث  على  القدرة  نفسه، 
اجتماعيا( وسوق، أي نظام » قواعد » تشكل األسعار 
اللساني.  لإلنتاج  املسبق  التوجيه  في  تساهم  التي 
الخطاب  على  أصدقاء،  مع  الثرثرة  على  ذلك  ينطبق 
املدعوم للمناسبات الرسمية، أو على الكتابة الفلسفية 
كما حاولت أن أبني ذلك بخصوص هايديغر. و الحال 
أن عالقات التواصل هذه كلها هي أيضا عالقات سلطة 
وقد كانت هناك دائما، في السوق اللسانية، ابتكارات، 

إذا تعلق األمر بلغات سرية مروروا باللغات العاملة.
بأنه  االنطباع  لدينا  عمقا،  أكثر  نحو  على  لكن،   
عامة  نظرية  الكتاب  هذا  في  السطور  بني  ترتسم 
للسلطة و للسياسة أيضا، من خالل مفهوم » السلطة 

الرمزية » بوجه الخصوص؟
تنال  أن  بإمكانها   سلطة  الرمزية  السلطة  إن   
سلطة  أي  االعتراف؛  على  تحصل  أن  بها،  االعتراف 
تتمتع بسلطة  )اقتصادية، سياسية، ثقافية وغيرها( 
إن  كتعسف.  و  كعنف  كسلطة،  لحقيقتها  تتنكر  أن 
على  تمارس،  ال  السلطة  بهذه  الخاصة  الفعالية 
معنى  مستوى  على  بل  الفيزيقية،  القوة  مستوى 
ذلك، شخص  تقول  والالتينية  النبيل،  مثال،  املعرفة. 
به«.  »معترف  »معروف«،  إنسان   ،)2( »نوبيليس« 
بناء على ذلك، فبمجرد أن نفلت من فيزياوية عالقات 
للمعرفة،  الرمزية  العالقات  إدماج  إلعادة  القوة 
جميع  على  نتوفر  املفروضة  البدائل  منطق  يجعلنا 
الوعي،  املوضوع،  فلسفة  تقليد  في  السقوط  حظوظ 
أفعاال  باعتبارها  تلك  االعتراف  أفعال  في  والتفكير 

حرة للخضوع و للتواطؤ.
على  الوعي  يعنيان  ال  املعرفة  و  املعنى  أن  الحال 
كلية،  متعارض  اتجاه  في  البحث  وينبغي  اإلطالق؛ 
هايديغر  أعمال  آخر  إليه  أشار  كان  الذي  االتجاه 
واملهيَمن  االجتماعيون؛  الوكالء  بونتي:  ومارلو- 
عليهم أنفسهم، متحدون في العالم االجتماعي )حتى 
املنفر أكثر و املُغضب أكثر( بفعل كون عالقة التواطؤ 
التي نعاني منها تجعل بعض أوجه هذا العالم تكون 
دائما فوق املساءلة النقدية أو تحتها. بواسطة هذه 
تماَرس  تقريبا  الجسدي  لالنخراط  الغامضة  العالقة 
السياسي  الخضوع  يندرج  الرمزية.  السلطة  آثار 
الدماغ.  وَتْأليات  الجسد  ثنيات  في  ِوضعات،  في 
الجسدية:  باالستعارات  مليء  الهيمنة  قاموس  إن 
إلخ،  طوى،  بليونة،  تصرف  انبطح،  تبجيال،  انحني 
بشكل  الكلمات  لنا  تعبر  بالطبع.  أيضا  والجنسية 
جيد عن الرياضة السياسية للهيمنة أو للخضوع إال 
أنها تشكل، مع الجسد، سناد التركيبات املخبأة على 
اجتماعي  نظام  يندرج  بداخلها  التي  و  عميق  نحو 

على الدوام.

n نرى إذن أن اللغة ينبغي أن تكون في مركز أي 
تحليل سياسي؟
البدائل  من  االحتياط  ينبغي  أيضا،  هنا   pp

العادية. إما أن نتحدث عن اللغة كما لو أنها لم تكن 
لها أية وظيفة أخرى سوى التواصل، أو أن نخوض 
في البحث في الكلمات عن مبدأ السلطة التي تماَرس 
األوامر  في  مثال  )أفكر  الحاالت،  بعض  في  عبرها، 
سلطة  الكلمات  تماِرس  بالفعل،  الشعارات(.  في  أو 
تجعلنا  نعتقد،  تجعلنا  نمطي:  نحو  على  سحرية 
حالة  في  الشأن  هو  كما  ينبغي،  أنه  إال  نتصرف. 
أو  الفعل؛  هذا  مبدأ  يكمن  أين  نتساءل  أن  السحر، 
تجعل  التي  االجتماعية  الشروط  هي  ما  أكثر،  بدقة 
الفعالية السحرية للكلمات ممكنة. إن سلطة الكلمات 
ال تماَرس إال على الذين كانوا مهيئني لإلنصات لها 

ولسماعها، تصديقها بإيجاز. في لغة بيارن، ُيعبَّر عن 
خضع ب » ْكريد »)3(، التي تعني كذلك » آمن ». إن 
ُتوِدع  التي  هي   – الواسع  باملنعى   – األولى  التربية 
)ختم  الكلمات  تستطيع  التي  الحوافز  واحد  كل  في 
إلخ(  الحزب، تصريح محلل نفساني،  الباشا، شعار 
الكلمات  سلطة  مبدأ  يكمن  األيام.  من  يوما  إطالقها 
في التواطؤ الذي يقوم، من خالل الكلمات، بني هيئة 
اجتماعية متجسدة في جسد بيولوجي، هيئة الناطق 
اجتماعيا  تشكلت  بيولوجية  وأجساد  الرسمي، 
لالعتراف بأوامره، لكن بإرشاداته أيضا، بتلميحاته 
عنهم«،  املعبر  »الرعايا  هي  والتي  بإيعازاته،  أو 
إذا فكرنا فيه،  األوفياء، املؤمنون. ذلك كل ما يثيره، 

عقل الهيئة: الصيغة الفاتنة اجتماعيا، و املرعبة.

n لكن، هناك، مع ذلك، آثار كثيرة وفعالية خاصة 
باللغة؟
يكفوا  لم  الذين  أولئك  أن  فعال  املدهش  من   pp

»القوة  عن  أو  الكالم،  وعن  اللغة  عن  الحديث  عن 
الناطق  سؤال  أبدا  يطرحوا  لم  للكلمة،  التعبيرية« 
الرسمي. إذا كان العمل السياسي، في جزئه األساسي، 
في  الكلمات تساهم  ألن  فذلك  الكلمات،  على  إشتغال 
املواربات  في  التفكير  يكفي  االجتماعي.  العالم  خلق 
العديدة، في التوريات و التلميحات التي تم ابتكارها، 
على مدى حرب الجزائر، في سياق االنشغال بتجنب 
منح االعتراف املقحم في تسمية األشياء باسمها بدل 
هو  ما  هناك  ليس  السياسة،  في  بالتورية.  إنكارها 
أكثر واقعية من خصام الكلمات. إن وضع كلمة مكان 
أخرى، يعني تغيير رؤية العالم االجتماعي واإلسهام، 
العمالية،  الطبقة  عن  الحديث  تحويله.  في  هنا،  من 
نيابة  التحدث  )في  العمالية  للطبقة  الكلمة  إعطاء 
عنها(، تمثيلها، معناه أن نوِجد بشكل مغاير، ألجلنا 
وألجل اآلخرين، املجموعة التي تقوم توريات الالوعي 

»بسطاء  »املتضعون«،  رمزيا(  بإلغائها  العادي 
الناس«، »إنسان الشارع«، »الفرنسي املتوسط«، أو 
املتواضعة«(.  »الفئات  السوسيواوجيني  بعض  عند 
إن مفارقة املاركسية تتمثل في كونها لم تشمل أبدا 
في نظريتها حول الطبقات أثر النظرية الذي أنتجته 
النظرية املاركسية للطبقات، والتي ساهمت في فعل 

أن توجد اليوم طبقات.
النظرية  فإن  االجتماعي،  العالم  يخص  ما  في 
النيو- كانطية التي تمنح اللغة وعلى نحو عام أكثر، 
التمثالت، فعالية رمزية حصريا لبناء الواقع، مؤسسة 
االجتماعية  )الطبقات  املجموعات  إن  رائع.  بشكل 
هي دائما، في جزء منها، أحداث  بوجه الخصوص( 
إنها نتاج منطق التمثل الذي يساعد فردا  مصطنعة: 
بيولوجيا، أو عددا صغيرا من األفراد البيولوجيني، 
إلخ،  أساقفة،  أو  بابا  مركزية،  لجنة  أو  عام  سكرتير 
ليتحدث باسم املجموعة كلها، لجعل املجموعة تتكلم 
 – اإليمان  إلى  بالدفع  واحد«،  رجل  »مثل  وتمشي 
بالنسبة للمجموعة التي يمثلونها أوال- بأن املجموعة 
موجودة. إن املجموعة تخلق الفرد، الناطق الرسمي 
يجسد شخصا خياليا؛ ذلك الجسد املتزهد الذي هو 
املجموعة. إنه ينتزع أفراد املجموعة من حالة مجرد 
التصرف  على  إياهم  أفراد منفصلني، مساعدا  تراكم 
و على التكلم بصوت واحد من خالله. باملقابل، فهو 
حق  املجموعة،  باسم  الكالم  و  التصرف  حق  يتلقى 
)فرنسا،  يجسدها  التي  املجموعة  نفسه  يعتبر  أن 
بها  يضطلع  التي  الوظيفة  مع  بالتماهي  الشعب...( 
قلبا وقالبا، مضفيا بذلك جسدا بيولوجيا على جسد 
أو  السحر  منطق  هو  السياسة  منطق  إن  متشكل. 

منطق عبادة اأًلصنام، إذا شئنا..

n تعتِبرون عملكم كمسألة جذرية للسياسة؟
pp إن السوسيولوجيا شبيهة بالكوميديا، التي 

)طوانيت  التنكر  طريق  عن  السلطة.  حوافز  تكشف 
تيني  )ال  الساخرة  التهكمية  املحاكاة  ميدسان()4(، 
أو الحمولة، يزيل  ديافوريس املحكوم عليه بالفشل( 
موليير القناع عن املكننة التي تساعد في إنتاج آثار 

التي  والتحايالت  املكائد  وللتخويف،  للفرض  رمزية 
تصنع أقوياء ومهمي األزمنة الحديثة، كساء القاضي، 
القبعات املربعة، الالتينية، الشواهد املدرسية، كل ما 

كان باسكال أول من حلله.
السكرتير  أو  الرئيس،  البابا،  هو  ما  النهاية،  في 
العام، إن لم يكن شخصا يعتبر نفسه بابا أو سكرتيرا 
عاما أو، بدقة أكثر، الكنيسة، الدولة، الحزب أو األمة. 
ما يفصله عن شخصية الكوميديا  هناك شيء واحد: 
أو جنون العظمة، هو أننا نأخذه عموما مأخذ الجد 
من  النوع  ذلك  في  بالحق  له  نعترف  بذلك،  وأننا، 
إذا  صدقوني،  أوسنت.  يقول  كما  الشرعي«  »الدجل 
النحو، أي كما هو، فإنه  العالم على هذا  إلى  نظرنا 
هزلي جدا. إال أننا قلنا في معظم األحيان بأن الهزلي 
يحاذي التراجيدي... وبذلك نعود إلى باسكال يؤديه 

موليير.
٭ ُأجري هذا الحوار بمناسبة صدور كتاب بيير 
بورديو: 
»Ce que parler veut dire «

1 - » L’habitus est le produit de travail 
d’inculcation et d’appropriation néces-
saire pour que ces produits de l’histoire 
collective que sont les structures objec-
tives parviennent à se reproduire. Sous la 
forme de dispositions durables. Dans tous 
les organismes )que l’on peut ; si on veut 
; appeler individus( durablement soumis 
aux mêmes conditionnements ; donc pla-
cés dans les mêmes conditions matérielles 
d’existences «.
2 - Nobilis :

يعرفه الجميع، له صيت كبير)م(
3 - Crede.
4 - Toinette de médecin
شخصية في مسرحية موليير » املرض الخيالي »)م(.
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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 جسوس

حول »ما معنى �أن نتكلم«

ينبغي االحتياط من 
البدائل العادية. 

إما أن نتحدث عن 
اللغة كما لو أنها 

لم تكن لها أية 
وظيفة أخرى سوى 

التواصل، أو أن 
نخوض في البحث 

في الكلمات عن 
مبدأ السلطة التي 

تماَرس عبرها
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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

الجمعة 16 أبريل 2021  املوافق 3 رمضان 1441 العدد 12.820

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
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المصطفى فاتح
من  أخرى،  مرة  القصيدة،  تخرج 
جماهري  الحميد  عبد  الشاعر  تجربة 
الشعر،  أرض  في  مختلف  جمالي  بوعي 
تجربٌة شعرية مشدودة إلى قوس التوهج 
واإلبداع والحضور اإلنساني، إلى جانب 
تجاربه األخرى في مجال الفكر والثقافة 

والحياة...
الديوان  هذا  قصائد  منت  في  تتخلق 
تجربٌة  السماء"،  في  لنقص  "جاؤوا 
شعريٌة محفوفٌة بأبعاد إنسانية ووجودية 
بعيدة  تجعلها  وال  الشاعرة  الذات  تورط 

عن القول والخلق الشعريني.

1-مفتاح إيتوس الشاعر: عبد 
الحميد اجماهيري: محارب 

يحمل بندقية من كلمات

التي  التاكتيكية  الحيل  "أوَل  وألن 
يسلكها املحلل للشعر املعاصر هي الظفر 
الديوان  عنوان  فإن  العنوان"،  بمغزى 
رحلَة  يرسم  السماء"  في  لنقص  "جاوؤا 
ذاٍت تعاين ذواتا جاءت كي تمأل فراغا في 
وجود يعتريه النقص على حد تصورها؛ 
تؤطره  إسناديا  مركبا  العنوان  جاء  إذ 
على  املاضي  فعلها  يؤشر  فعليٌة؛  جملٌة 
تدل  مضمرا  جاء  وفاعله  انتهى  حدث 
عليه واو الجماعة؛ أي هم، ويعبر الشاعر 
من خالل هذه الجملة عن أحداث واقعية 
استمدت داللتها عبر ربطها بالسماء التي 
أنفسهم  قدموا  الذين  هؤالء  إلى  تحتاج 
دلت واو  يعتقدون. ولئن  كما  قرابني هلل 
يحركها  جماعية  رحلة  على  الجماعة 
أي  فإنها؛  ذاتها   والرؤية  نفسه  الوعي 
الذات الجماعية ال يمكنها إال أن تضاعف 
هذا النقَص بحلولها في األرض؛ إذ تعمق 
جراحات  الجراح  في  وتحفر  الخطيئة 
ال  تيه  نحو  بالوجود  وتدفع  أخرى 
النقصان،  يطبعها  أرض  فوق  إال  يتحرك 
القتلة  يسير  مقابر.  إلى  تتحول  أرض 
ذاك  املحو  بفعل  وكأنهم  ضحاياهم  إلى 
يعتقدون أنهم أتوا إلكمال رسالة وتلبية 
نداء من تلك السماء، بل يخوضون حربا 
باسمها، يقول الشاعر في قصيدة "الهوت 

األنقاض":
هي ذي أيتها الحرب !

قنبلُة فجرت الذكرياِت في الجدار
وقرَب النافذة..

رٌجل يحمل سيفا وال يصل إلى أي حلم 
في بالده

شاٌب اكتشف طاعة اهلل
في مكتب للضجر

وجاء يتيمم بحجر األنقاض
شابٌة َهــَربت من عقدة أوديب

إلى حضن الرجل املسلح
جزار يراسل املالئكة بال جواب

وجاء للنحيب أمام فيديو
.. الشاب الذي يمسح مسدسه...

كمن يمَسح الدموع !
الحميد جماهري قصيدته  عبد  ينسج 
شاعريته  من  مستمد  دقيق  بحرص 
النبيهة التي تحكي ما آل إليه العالم من 
خراب وتدمير وتدنيس وتبخيس، منصبا 
كجندي  واقفا  الهدم  معاول  ضد  ذاته 
واالنكسارات  الخذالن  زمن  في  منتظر 

والهزائم .
تتحرك الذات بني الحياة واملوت وبني 
الواقع والخيال، إذ يتأكد من خالل بعض 
تجسير  على  الخيال  قدرة  النصوص 
الروابط مع ذلك املجهول الذي لن تكشف 
أو األدب عموما. األدب  القصيدة  إال  عنه 
في مواجهة املجهول، الذاُت الشاعرة في 
بل  والترهيب،  واإلرهاب  القتل  مواجهة 
لتلك الحرب  يجعل الشاعُر من مواجهته 
رهانه األول واألخير في الحياة، يقول في 

قصيدة "في انتظار الحرب":
أيها الجندي الذي ال يحكي

إذا غادرت هذه القصَة
تيقن بأنك لن تدخل أخرى.

لست أدري ملاذا اختار الفراغ أن يكون 
هادئا

بالرُّغم من ارتطامي املتكرر مع نفسي
حول أصدقائي الجنود

األخيرين في معارك السفح املمتد
هنا بني دفتي الكتاب..

شجاعا  جنديا  إذن  الشاعر  يقف 
يواجه بصدر عار جيوش الظالم والبؤس 
والخواء  اإلرهاب  جيوَش  والتقتيل؛ 

الفكري الذي يفتي بالغدر والقتل .
يدفعنا هذا التقديم إلى اختيار مقاربة 
البحث  قصد  حجاجية  تداولية  لسانية 
بها  استعانت  التي  اإلقناع  آليات  عن 

في رسم صورتها وخلق  الشاعرة  الذات 
أرسطو  يراه  والذي  الخاص،  إيتوسها 
اإلقناع   تحقيق  ركائز  من  أساسية  ركيزة 
اآلخرين  العنصرين  جانب  إلى  الخطابي 
طبعا الباتوس واللوغوس. فما املقصود 

بهذه العناصر؟
تسهم حسب أرسطو ثالثة عناصر في 
اإليتوس  الخطابي وهي:  اإلقناع  تحقيق 

والباتوس واللوغوس.
ديوان  اعتبار  من  سننطلق  ذلك  ألجل 
"جاؤوا لنقص في السماء" خطابا إقناعيا 
يوظف  الذاتية  بوصفها آلية إقناعية من 
واملساجل  املحاجج  املتكلم  صورة  خالل 
ملنت  تصورنا  ذلك  في  ودليلنا  واملخالف، 
أنه  على  التحليل  قيد  الشعري  الديوان 
خطاب يدور بني متخاطبني يسعى عبره 
إلى  ضمنية  معرفة  تمرير  إلى  املتكلم 
حمله  أو  برسالته،  إقناعه  قصد  املتلقي 
إيتوس  يتشكل  إذ  قناعاته،  تغيير  على 
الرغبة  عبر  ديوانه  خالل  من  الشاعر 
موقف  صاحبة  املتلفظة  الذات  جعل  في 
حجاجية  صور  في  يتبلور  فكر  وحاملة 
فاملتكلم  املتلقي؛  مفاهيم  خلخلة  قصد 
قصد  خطابه  عبر  أخرى  ذاتا  يخلق 
إقناع املخاطب بالقيم التي يود تمريرها 
بخاصية  الشعري  خطاُبها  ويتميَّز  إليه؛ 
خالل  من  )إيتوسه(،   ذاته  على  التأكيد 

مظهرين أساسيني:
بغاية  الشعرية،  باملمارسة  -1احتفاله 
إقناع القارئ بجدوى هذا الخطاب األدبي، 
وعن  الحياة  عن  صادقًا  تعبيًرا  وبكونه 
الناس  تترصد  التي  البئيسة  التهديدات 
النخبة وجرأتها في  رأي  البسطاء، وعن 
ال  داهم  خطر  من  والبالد  العباد  حماية 

ُيبقي وال يَذر.
الحميد  عبد  الشاعر  صوت  -2َتميُُّز 
للكتابة  ُة  الخاصَّ ورؤيته  جماهري، 
البالغية  الصور  مستغال  الشعرية 
واالنزياحات التي ال تفسد القول الشعري 

وال تحوله إلى ألغاز ال تملك حلوال.
التلفظ  لسانيات  تسعفنا  وهنا 
التي  الحديثة  النظريات  إحدى  بوصفها 
وهو  خطابه،  في  املتكلم  صورة  تكشف 
الذات  حضور  تتبع  إلى  رأسا  مايقودنا 
املتكلمة في الخطاب أي قدرة املتكلم على 
داخل  ومؤثرة  فاعلة  ذاتا  نفسه  إعالن 
خطابها، ألجل ذلك سنتتبع آثار املخاطب 
املشيرات  تحديد  خالل  من  ديوانه  في 

التي تحيل عليه وعالقتها باملخاطب.

املشيرات املقامية في الديوان:
*املشيرات الشخصية:

هذه  تدل  املتكلمة:  الذات  أ-مشيرات 
وإعالن  الشاعر  حضور  على  الضمائر 
نفسه محاججا ومخاطبا يتوخى اإلقناع 

والتأثير في املخاطب، من ذلك: 
عشر  )تردد   أنا  املنفصل:  *الضمير 

مرات(-نحن خمس مرات
جثة  مالبسي/دليل  املتصل:  *الضمير 
أصدقائي/ذاكرتي/  أنني/  لي/  ليست 

رفاقي/ أنا لست/ حقي/ حصتي
سأسعف/  دليني/ارتطامي/  *األفعال: 
أدري/ أحملهم/ أعرف جيدا/ ستصيبني/

أقترب/ أضم/سأسأل/أرسم/
*حضور الذاتية

سقراط- الهوية:  صيغ  أو  األعالم  
أسماء األنبياء الحجاج بالنموذج 

ب- مشيرات دالة على الذات املخاطبة:
حناجرهم/  املتصل:  *الضمير 
أختلس  ال  قلبكم/  الأختلس  خطيئاتهم/ 

حبكم
أسرعي/اتركوا/أحبوهم/ *األفعال: 

تزوجوهم/ أترك/
*النداء: أيها الجندي

ج- املشيرات السياقية:
*القرائن الزمانية:

 2003 ماي  شتنبر2001-16   11
عالقتها بالعنوان.

*القرائن املكانية:
قال ننزل األرض وننجب األبناء

واحد يقتل اآلخر
ويظهر لنا أبناء في صلب آسيا

وآخرون في سافانا اإلفريقية
الضمير  مقولة  جانب  إلى  أنه  نالحظ 
الشاعر  يدمج  الشعري،  القول  في 
في  املتمثلة  املشيرات  من  مجموعة 
اإلشارات الزمانية واملكانية )اآلن –هنا(، 
وتكمن وظيفتها "في قدرتها على تحقيق 
ألنها  والخطاب  للقول  الداللي  االستثمار 
توليد  في  تتحدد  تداولية،  بقيمة  تتميز 
تكون  التي  واملكانية  الزمانية  اإلحاالت 
به  يرتبط  الذي  السوسيوثقافي  املقام 
داللة  فهم  يمكننا  هنا  ومن  الخطاب"، 
البنيات  مع  "تفاعله  في  الشاعر  خطاب 
 . عليها"  يحيل  التي  السوسيوثقافية 
اعتماد جملة  تعمد  الشاعر  أن  إذن  نفهم 
التي  والزمانية  املكانية  املشيرات  من 
ثبتت خطابه الشعري في حقبة تاريخية 
ملرجع  نظير  "تكوين  قصد  محددة 
الواقع". معنى  أثر  إنتاج  وإلى  خارجي، 
حيث سعى الشاعر في هذا الديوان إلى 
الخراب  من  وموقفه  رأيه  عن  التعبير 
إعالٍن  ل  أوَّ وكان  الجميع،  يتهدد  الذي 
شخصيته  قوة  عن  التعبير  هو  للذَّات 
معبرا  الجماعة،  لخطاب  انصياعه  وعدم 
عن غضبه بوصفه مثقفا يخوض معارك 
يقول  الفكرية،  قناعاته  أجل  من  مفتوحة 

في قصيدة "في انتظار الحرب":

اتركوا لي حصتي من األعداء
أفعل فيها ما أريد:

أحلم بالحرب أو بالسلم
أرسم شبهات للجنود الذاهبني

إلى السبي
أو أرسم األرض على خدي
وأجهش بما في من جداول

)...( 
اتركوا لي حصتي من األعداء وخذوا 

حصصكم
واحدا واحدا:

أحبوهم إذا شئتم
وتزوجوهم فوق الدبابات

وفي صناديق فارغة
من الذهب

وفوق أسرة من تركة الجنود.
الرأي  عن  التعبير  إن  القول،  صفوة 
حقٌّ في الوجود، واإلبداع ال قيمة له إذا 
الشعري  اإلبداع  ليصبح  ذلك،  يساير  لم 
وفق هذا املنطلق مسؤولية وفكرا مضادا 
لفكر ال يؤمن بالحرية والحق في الحياة 

والحق في االختالف. 

2-الصورة االستعارية: 
القصيدة ساحة حرب والشاعر 

جندي شجاع

إيتوس  عن  قلناه  ما  مع  تماشيا 
عن  أو  وعي  عن  أسهم  الذي  الشاعر 

يرسم  الشاعر  في جعل  غير وعي 
نفسه؛  عن  قوية  صورة 
تكلم  ملا  رأيناه  فالشاعر 

دون  الديوان  هذا  في 
عن  مباشرة  يتحدث  أن 

أو  الحميدة  وخصاله  نفسه 
غيرها، وذلك من خالل معارفه 

املوسوعية وطريقة تعبيره التي 
داخل  شخصيته  عن  ُتــفصح 

ما  نتساءل  ذلك  ألجل  خطابه، 
تشكيل  في  الشعرية  الصورة  دور 

في  التأثير  وفي  الشاعر،  إيتوس 
باتوس املخاطب؟

جماهري  عبدالحميد  الشاعر  يرسم 
الشعري،  خطابه  خالل  من  ديوانه،  في 
صورَة املثقف الفاعل واملتفاعل مع هموم 
باملجتمع  املحيقة  والتغيرات  الناس 
لذا  عليه،  الدخيلة  واألفكار  القيم  جراء 
إلى مخاطب من نوع خاص  فهو يتوجه 
التي  املوظفة  اللغة  طبيعة  عنه  تكشف 
على  مقصورا  وتلقيه  شعره  فهم  تجعل 
التأويل  على  القدرة  تملك  مثقفة  طبقة 
واستجالء دالالت خطابه الشعري، وملء 
يتعمد  التي  البيضاء  النصية  فراغاته 
املخاَطب  عن  والحديث  ناقصة.  تركها 
يدفعنا إلى استحضار السياق السياسي 
هذه  فيه  نظمت  الذي  واالجتماعي  
القصائد وهو سياق عاملي ووطني عانى 
بأرواِح  أودى  الذي  اإلرهاب  ظاهرة  من 
السياق  هذا  في  كما نستحضر  األبرياء، 

انسحاب املثقف وتواريه إلى الخلف.
انتظار  "في  يقول الشاعر في قصيدة 

الحرب": 
لست أدري ملاذا اختار الفراغ أن يكون 

هادئا
بالرغم من ارتطامي املتكرر مع نفسي

حول أصدقائي الجنود
األخيرين في معارك السفح املمتد

هنا بني دفتي الكتاب..
من خالل قصيدة "في انتظار الحرب" 
استعارية  صورة  يبني  الشاعر  نجد 
تصبح فيها الكتابة معادال للحرب ورمزا 
للصراع واملجابهة واملواجهة والشجاعة 
فيها  ويصبح  والتخاذل،  التقاعس  وعدم 
الشاعر جنديا شجاعا يواجه اآلخر الذي 
النفوس؛  بالغدر واإلرهاب وترويع  يفتي 
مشتعلُة  حرب  ساحُة  الديوان  إن  أي 
نفسه جنديا  دفتيه والشاعر ينصب  بني 
النبيلة  اإلنسانية  القيم  أجل  من  يحارب 

ومن أجل إرساء الحِق في الحياة.
باالستعارة  توسل  فالشاعر  إذن 
في  الشاعر  تصور  بدا  إذ  التصورية؛ 
مجتمعنا  عن  دخيٍل  آخر  لفكر  مواجهته 
وديننا، تصورا استعاريا، وليكن الشعر 
معركة؛ إذ استحضر الحرب بقوة، "وليكن 
جزئيا(  االقل  )على  يبنني  حرب،  الجدال 
الطريقة  ويبنني  نتجادل،  حني  نفعله  ما 
جوهر  يكمن  نفعله.  ما  بها  نفهم  التي 
ما  فهم شيء  تتيح  كونها  في  االستعارة 
)وتجربته )أو معاناته( انطالقا من شيء 
آخر. وتؤدي الصورة االستعارية وظيفَة 
فهما  للمتلقي  إتاحتها   خالل  من  الفهم 
السلمي  الكالمي  الشاعر  لخطاب  جزئيا 
في  أيضا  السلمية  الفكرية  وتجربته 
مواجهة العنف واإلرهاب من خالل تجربة 
أخرى، وهي تجربة الحرب والصراِع وما 
تتطلبه من هجوم ويقظة واندفاع من أجل 

االنتصار؛ االنتصار لإلنسانية.

3-التناص ووظيفته: النص 
الغائب في الديوان.

مصطلح  ظهور  أن  النقاد  بعض  يرى 
املعاصر  النقد  في  واستخداَمه  التناص 
التي  البنيوية  املدرسة  إلى مغاالة  يرجع 
متحت مفاهيمها وآلياتها من اللسانيات 
–في  رافضة   الشكالني،  االتجاه  ومن 
كلَّ أثر يشير  تناولها للنصوص األدبية- 

املبدع  إلى 
ورؤاه  وآرائه 

مؤمنة  بانغالق الفكرية"، 
األدبي.  نجمل النص  أن  ويمكن 

"جاؤوا  ديوان  تضمنه  الذي  التناص 
لنقص في السماء في:

التناص الديني:
الديوان  في  الديني  التناص  يحضر 
عبد  الشاعر  حرص  خالل  من  بكثرة 
عناصر  توظيف  على  جماهري  الحميد 
وتأكيده  ملبادئه  وتمثله  اإلسالمي  الدين 
على إملامه بالدين اإلسالمي الذي ننتمي 
القراء،  الشاعر، ونحن  )أنا  إليه جميعا؛ 
على  يشدد  فالشاعر  املخالف(،  واآلخر 
من  يمنعه  ال  الذي  الدين  لهذا  انتمائه 

اختالفه مع اآلخر. يقول الشاعر:
كلِّهم  األنبياء  أحضاُن  لي  ستكون 

ألضم الَجذامى 
واألثرياَء في الجحيم

في  املجهولني  الجنود  ورفاقي 
الساحات العامة

واملومساِت بماكياجهن الفاقع
ودموِعهن البسيطة

الشفافة
التي ترى عادة بدون كؤوس  الجعة

الشاعر هنا يحيلنا إلى سيرة األنبياء 
ينتصر  فهو  لإلنسان،  انتصروا  الذين 
انتصر  كما  واملومسات  للمسحوقني 
املسيح عليه السالم للمومس التي جاءته 
الجماعة  رأى  وملا  للزنى،  ارتكابها  بعد 
أشهر  واشمئزاز  حقد  نظرة  إليها  تنظر 
حكمته الخالدة: "من كان منكم بال خطيئة 
فليرمها أوال بحجر"،  فكما النبي عيسى 
األكمه  يبرئ  األرض  في  وجيها  كان 
الجذامى  الشاعر يضم  فكذلك  واألبرص، 
جراحهم  ويداوي  واملومسات  الناس  من 

بالحكمة. 
11شتنبر- قصيدة  في  الشاعر  يقول 
التي  جاؤوا لنقص في السماء،  16ماي: 
يتناص فيها الشاعر مع قصة نوح عليه 
السالم وهو يستحضر األحداث اإلرهابية 
 2001 11 شتنبر  األليمة ، أعني أحداث 
 ،2003 سنة  البيضاء  بالدار  ماي  و16 

يقول:
في الحانة حجزنا جناحا كامال

من سفينة نوح
هنا إحالة إلى قصة نوح عليه السالم 
وقابلوا  منه  سخروا  الذين  قومه  مع 
فكان  والنكران،  بالجحود  نصحه 

نجاته  مقابل  والهالك  الغرق  مصيرهم 
هو والفئة القليلة التي آمنت به. نقرأ في 

القصيدة: 
يا نوح قل لنا من قطع رأس آدمنا، يا 

نوح ُاْشرب نخب نفسي
العائلة  كسفني  تأتي  التي  وللمياه 

وسط الطمي والوحل
فوق  األرض  الحواريون  أفرد 

الصحراء،
والصحراَء فوق الطاولة؟
لم يعثروا على كالم جديد

تبادلوا السيوف والجثث...
وهذا النص أيضا يتناص مع قصيدة 
بدوره  استوحاها  التي  شوقي  أحمد 
تآلف  فيها  التي صور  الكريم  القرآن  من 
أن  قبل  نوح  سفينة  داخل  الحيوانات 
تعود إلى عداوتها لحظة استواء السفينة 

على سفح جبل الجودي. 
في  بقوة  يحضر  الديني  والتناص 
الديوان، فقصيدة "من أنا" تأتي على ذكر 
من  والرسل،  األنبياء  من  مجموعة  سير 
إبراهيم عليه السالم، عيسى عليه  قبيل: 
النون،  السالم، موسى عليه السالم، ذي 
وصوال إلى محمد صلى اهلل عليه وسلم، 
وهذا دليل قوي على إملام الشاعر باألديان 

السماوية وعلى ثقافته الواسعة.
التناص األدبي:

مع  الديوان  هذا  قصائد  تتناص 
قبيل محمود  من  آخرين  لشعراء  قصائد 

درويش، وأحمد املجاطي، وأمل دنقل.
يقول الشاعر:

اتركوا لي حصتي من األعداء وخذوا 
حصصكم

واحدا واحدا
أحبوهم إذا شئتم

وتزوجوهم فوق الدبابات
وفي صناديق فارغٍة

من الذهب
وفوق أسرة من تركة الجنود..

نقرأ في قصيدة درويش:
خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا 

راقٍص..  عشاء  حفل  وادخلوا 
وانصرفوا 

وعلينا، نحن، أن نحرس ورد الشهداْء.

******
مع  جماهري  الحميد  عبد  تناص 

قضيته  أن  لنا  يبني  درويش  محمود 
اإلرهاب  محاربة  قضية  في  املتمثلة 
ال  ووطنية  إنسانية  قضية  هي  والقتل 
تقل أهمية عن قضية األرض. أما في ما 
في  فيتمثل  دنقل  أمل  مع  تناصه  يخص 
استحضاره لقصيدة األخير الشهيرة "ال 
تصالح" بشكل محول، يقول عبد الحميد 

جماهري:
لن أصالح

لم هذه الضجة
حول حقي في األعداء...

أنا لن أصالح
في  حقي  سوى  أعرف  ال  أنا 

التراب..
مباشرة  يذهب  هنا  فالقارئ 
"ال  دنقل  أمل  قصيدة  إلى 
عبارة  تأتي  والتي  تصالح" 
اللهجة  شديدة  وصية  عن 
تحث على عدم التصالح مع 

اآلخِر الظالم، يقول في مطلعها:
ال تصالْح!

..ولو منحوك الذهب 
أترى حني أفقأ عينيك 

ثم أثبت جوهرتني مكانهما.. 
هل ترى..؟ 

هي أشياء ال تشترى..: 
قصيدة  مع  تناصه  يخص  ما  وفي 

أحمد املجاطي فنمثل له بقول الشاعر:
بهذا سأسعف اللغة...

ال بد من أن تكون النافذُة مفتوحًة
على سماء

صحوة بديعة
وطائر يحلق قريبا،

املشهد  إعداد  اللغة  تسطيع  حتى 
الالئق بوصول الجنود.

أحمد  قصيدة  مع  يتناص  وهذا 
املجاطي "السقوط" التي يقول فيها:

  أخرُج من دائرة الرَّفِض
ومن دائرِة

السؤاْل

أُراِقُب األمطاْر

تَجفُّ يف الطَِّويَِّة

ارَْه األمَّ

تسعفني الكأس وال

تسعُفني الِعبارَْه
جماهري  الحميد  عبد  فالشاعر  إذن 
مثل أحمد املجاطي الذي ال تسعفه اللغة، 
مقاصده،  تحقيق  في  رغبة  الشاعر  لكن 

سيسعف هو اللغة.
التناص التاريخي:

يحفل النص بمجموعة من التناصات 
ذات  الوقائع  في  تتمثل  التي  التاريخية 
لها  نمثل  أن  ويمكن  املرجعية،  الطبيعة 
فيها  فضل  التي  الشهيرة  سقراط  بقصة 
مبادئه  عن  التخلي  على  السمِّ  تجرَع 

وأفكاره الفلسفية .
يقول عبد الحميد جماهري:

رصاصُة  ستصيبني  جيدا،  أعرف 
الرحمة

ستكون لي شفاه الشهداء،
حناجرهم أيضا،

وأقترب من سمع اهلل
واألنبياء

وأقترب من كأس السم في يد سقراط
بيدين مرتجفتني

وعيون من سحاب.
هنا يصطف الشاعر إلى جانب سقراط 
الالإنساني  والفكر  الجهل  واجه  الذي 

بروح حرة ال تخاف املصير.

و16  شتنبر   11 أحداث  مع  التناص 
النفوس  في  فزع  من  شكلته  وما  ماي 
للشر  فسطاط  إلى  للعالم  وتقسيم 
وفسطاط للخير، وهو تقسيم أدى إنسان 

الدول الفقيرة ثمنه غاليا. 

التناص مع األسطورة:
في  تمثل  األسطورة  مع  التناص 
استحضار الشاعر لقصة اإللياذة وملأساة 
انتظار  "في  قصيدة  في  يقول  أوديب، 

الحرب":
ُدليني على البطل

وسأدلك على تراجيدياه
كما في اإللياذة

نطلق له معا
سماَء

تتبعها
صرخٌة

حرب
ويعقبها دعاء.

وظف الشاعر في هذا املقطع أسطورة 
عن  تحكي  التي  لهوميروس  اإللياذة 
العصر  أواخر  نشب  الذي  الصراع 
البرونزي وملدة 10 سنوات، بني اإلغريق 

وأبناء طروادة..
يحيل هذا التوظيف إلى النزاع التافه 
وتدبير  اآلخر  على  الحقد  يغذيه  الذي 
على  تجني  قد  مكائُد  منه؛  للنيل  املكائد 
أبرياء ال ذنب لهم سوى تواجدهم في زمن 

األشرار.
"الهوت  قصيدة  في  الشاعر  يقول 

االنقاض":
هي ذي أنت أيتها الحرب !

قنبلٌة فجرت الذكرياِت في الجدار
)...(

شابٌة هَربت من عقدة أوديَب
إلى حضن الرجل املسلح

أسطورة  إلى  املقطع  هذا  يحيل 
"أوديب" الذي تزوج أمه "جوكست" دون 
الشاعرة  الذات  لقد عملت  بذلك.  أن يعلم 
اليونانية  "أوديب"  على تحيني أسطورة 
بالعالم  يرتبط  جديدا  توظيفا  وتوظيفها 
لهذا  رؤيته  عن  التعبير  قصد  املعاصر 
ورذائل  جهل  من  به  يعج  وما  العالم، 

وشرور. 

خالصة وتركيب:
عبد  الشاعر  نجح  لقد  القول،  خالصة 
"جاؤوا  ديوانه  في  جماهيري  الحميد 
إيتوس  تشكيل  في  السماء"  في  لنقص 
يسير  الذي  الشجاع  املثقف  الشاعر 
حاملي  من  األوائل  املعلمني  خطى  على 
قبيل  من  التنوير،  ورسائل  الفكر  مشعل 
سقراط....  مثل  ووالفالسفة  األنبياء 
أن  فضل  الذي  ببروميتوس  أشبه  إنه 
موجزة  عبارة  في  الحقيقة.  بنار  يكتوي 
فهو الشاعر املثقف الذي آثر الجهر على 
السر، الحقيقة املرة على النفاق، الفضح 
على التستر. هكذا رسمت الذات الشاعرة 
املبدع  املثقف  الشاعِر  نموذج  لنفسها 
الذي  مجتمعه  بهموم  املرتبط  الصادق 
بالتناص  مستعينا  أجله،  من  يناضل 
الضمني  خطابه  تشكيل  في  أسهم  الذي 
الذات  بني  املشتركة  الثقافة  مستغال 
ذلك  من  ليجعل  املخاطب  وبني  الشاعرة 
طريقا سالكا إلى تشكيل صوره الشعرية 

ذات الوظيفة الحجاجية.

)ننشر القراءة بتصرف(
قدمت هذه الورقة يف اللقاء االحتفائي بالديوان 
بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة)لالطالع عليها كاملة، 
/https://alittihad.info :يرجى زيارة موقع اجلريدة

االشتراكي

القصيدة ساحة حرب والشاعر 
جندي شجاع

إيتوس  عن  قلناه  ما  مع  تماشيا 
عن  أو  وعي  عن  أسهم  الذي  الشاعر 

يرسم  الشاعر  في جعل  غير وعي 
نفسه؛  عن  قوية  صورة 
تكلم  ملا  رأيناه  فالشاعر 

دون  الديوان  هذا  في 
عن  مباشرة  يتحدث  أن 

أو  الحميدة  وخصاله  نفسه 
غيرها، وذلك من خالل معارفه 

املوسوعية وطريقة تعبيره التي 
داخل  شخصيته  عن  ــفصح 

ما  نتساءل  ذلك  ألجل  خطابه، 
تشكيل  في  الشعرية  الصورة  دور 

في  التأثير  وفي  الشاعر،  إيتوس 

جماهري  عبدالحميد  الشاعر  يرسم 
الشعري،  خطابه  خالل  من  ديوانه،  في 
 املثقف الفاعل واملتفاعل مع هموم 
باملجتمع  املحيقة  والتغيرات  الناس 
لذا  عليه،  الدخيلة  واألفكار  القيم  جراء 
إلى مخاطب من نوع خاص  فهو يتوجه 
التي  املوظفة  اللغة  طبيعة  عنه  تكشف 
على  مقصورا  وتلقيه  شعره  فهم  تجعل 
التأويل  على  القدرة  تملك  مثقفة  طبقة 
واستجالء دالالت خطابه الشعري، وملء 
يتعمد  التي  البيضاء  النصية  فراغاته 
ب 
يتعمد  التي  البيضاء  النصية  فراغاته 

َ
يتعمد  التي  البيضاء  النصية  فراغاته 

املخاط عن  والحديث  ناقصة.  املخاطب تركها  عن  والحديث  ناقصة.  ب تركها 
يدفعنا إلى استحضار السياق السياسي 
هذه  فيه  نظمت  الذي  واالجتماعي  
القصائد وهو سياق عاملي ووطني عانى 
بأرواِح أودى  الذي  اإلرهاب  ظاهرة  من 
السياق  هذا  في  كما نستحضر  األبرياء، 
ِ

السياق  هذا  في  كما نستحضر  األبرياء، 
ِ

انسحاب املثقف وتواريه إلى الخلف.
املبدع  إلى 
ورؤاه  وآرائه 

"
نجاته  مقابل  والهالك  الغرق  مصيرهم 

قضيته  أن  لنا  يبني  درويش  محمود 
اإلرهاب  محاربة  قضية  في  املتمثلة 
ال  ووطنية  إنسانية  قضية  هي  والقتل 
تقل أهمية عن قضية األرض. أما في ما 
في  فيتمثل  دنقل  أمل  مع  تناصه  يخص 

استحضاره لقصيدة األخير الشهيرة 
تصالح" 
جماهري

لن أصالح
لم هذه الضجة

حول حقي في األعداء...
أنا لن أصالح

التراب..

اآلخر
ال تصالح

..ولو منحوك الذهب 
أترى حني أفقأ عينيك 

ثم أثبت جوهرتني مكانهما.. 
هل ترى..؟ 

هي أشياء ال تشترى..

التخييل  وبناء الداللة: 
ثالثة مفاتيح لقراءة ديوان »جاوؤوا لنق�ص يف ال�سماء« لعبد احلميد جماهري
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نبيل سليمان
على  يقع  أن  دون  من  كتابًة،  العمر  يقضي  من  الروائيني  من 
»مشروع العمر«. ومنهم من يقع على مشروعه بعد أن يكون قد 
فهم  املبكرون  أما  الكتابة.  طريق  على  فأطول  أطول  مسافة  قطع 
أقل فأقل، وأحسب أن شعيب حليفي واحد من هؤالء. فقد تالمح 
في  وهو   )1992( الشوق«  »مساء  األولى  روايته  منذ  مشروعه 
الثامنة والعشرين، وذلك على مستوى بناء الشخصية بخاصة، 
واللعبة الفنية بعامة، وهو املستوى الذي لن يفتأ يغتني وينضج 
)نادي  تقول«  ما  تنس  »ال  إلى  وصواًل  رواية،  إلى  رواية  من 
القلم(. أما إسفار املشروع فقد جاء منذ رواية حليفي الثانية »زمن 
ُمِداًل  يتبدى  »ال تنس ما تقول«  )1994(. وها هو في  الشاوية« 
بعالماته الكبرى، وأولها الحفر في التاريخ األمازيغي في املغرب، 
واستعادة الضائع والشفوي واملخفي من هذا التاريخ، مصححًا 
ضمن   - بالرواية  وإذا  لنقصانه.  ومكماًل  الرسمي،  التاريخ  عوج 
منظومة روايات الكاتب – صياغة بديعة، وخاصة للهوية السردية 

األمازيغية في املغرب.
يتركز العالم الروائي لشعيب حليفي في املدينة التي هبطت من 
سطات التي ترابها من وجدان وحكايات،  السماء، وال شبيه لها: 
وفيها  باسمها،  عنونه  كتابًا  لها  أوقف  الذي  الكاتب  ولد  وفيها 
والجنة،  وتافزغا...  وتامسنا،  الشاوية،  أسماء   – صور  تبرق 

والجحيم معًا.
في رواية »ال تنس ما تقول« يتلون هذا الفضاء ويتوالد ويرمح 
فيه البشر والتاريخ، كما ترمح الطبيعة. فمن الدولة البرغواطية 
أقامها بويا صالح بن طريف بلسان  التي  في تامسنا   – مثاًل   –
قومه األمازيغ، فعاشت ثالثمئة سنة حتى قضى عليها املرابطون، 
أدال  »دوار  األولى:  ونواتها  الكبير  تامسنا  قلب  الصالحية:  إلى 
املنساوي«، إلى القلعة الكبرى، أي الدار البيضاء؛ تشتبك الذاكرة 
وتشتبك  الصغيرة،  والحكايات  واألخيوالت  بالخرافة  الشعبية 

في تامسنا دروب ابن عربي وابن خلدون وابن بطوطة والحسن 
الوزان ولسان الدين ابن الخطيب وبني هالل والزناتيني... وتنسج 
الرواية لكل ذلك هذا الحضن الفاتن: الطبيعة التي يمجدها شمس 
الدين الغنامي في سخائها الغامض، وفي جبروتها، فترى – مثاًل 
املتنكرة  األحاسيس  ولنمو  املحموم  للحكي  موسمًا  الخريف   –
السابحة في عوالم الغيب، ووحدهم، أوالء السابحون بال شروط 

في الحياة، من يدركون تلك الحركات الخفية في باطن األعالي.

الواقع واملتخيل
زمن  إلى  تقول«  ما  تنس  »ال  رواية  في  الشخصية  بانتساب 
املتخيل  بني  عما  الحديث  يبدأ  الراهن،  الحاضر/  إلى  الكاتب، 
وجسده: الواقع. ويبلغ الكاتب في بناء الشخصية أن يكون للنكرة 
بالشخصية/  فكيف  العابرة،  وهي  باقيًة  فيجعلها  حضورها، 
املعرفة؟ في رأس معارف الشخصيات يأتي شمس الدين الغنامي، 
الدار البيضاء عام 2003 ليدرس  الكبرى/  القلعة  إلى  جاء  الذي 
أتقنها  التي  اللغات  ترجمة  في  وعمل  فيها  وأقام  الجامعة،  في 
التردد  على  يدأب  وهو  والبرتغالية(.  واإلسبانية  )اإلنجليزية 
إلى الصالحية، التي كأنها حلم ينبض في خياله. وصنو شمس 
الدين هو جعفر املسناوي اليساري الذي درس الفلسفة، واكتوى 
في  والده  ارتقى  بينما  ماو،  بالفقيه  السجن، حيث عرف  بنيران 
سلم التجارة وعالم العقار. وهو، شأن أبناء الصالحية، له أكثر 

من حياة في عوالم صغيرة، يرى منها ما هو أصغر.
كأنهم  غريبة،  بسرعة  يشيخون  الناس  أن  جعفر  الحظ  وقد 
اكتشفوا ما يخشون أن يصرحوا به، أو كأنهم ينتظرون مصيرًا. 
أشباح  إلى  الناس  وجوه  تحول  عن  لشمس  جعفر  تحدث  وقد 
وأجساد بال دماء، يملؤها خوف مجهول، فيما هو أشبه بلحظة 
ما قبل الطوفان. وثمة أيضًا سعيد الحربيلي الذي لم يكن رجاًل 
يعبرها  كثيرة  أزمنة  إلى  بل  واحد،  زمن  إلى  ينتمي  وال  عاديًا، 
كلها في يوم واحد. وهو يحلم ببناء سفينة نوح جديدة ليجمع 
في  قرون،  ثمانية  منذ  تتشتت  التي  الساللة  من  تبقى  من  فيها 
»تغريبة« الحرابلة، وسعيد يطلق األسئلة امللتاعة: هل نتحول إلى 
عصابة؟ هل نتحول إلى دراويش؟ هل نصبح مثل الذين في مقهى 
القتلة؟ ومقهى القتلة في الصالحية هو مجمع محاربي الطواحني 
سجاالت  في  الزمن  يقتلون  الذين  سابقًا  اليساريني  املناضلني 
غير ألسنة  بوصف جعفر املسناوي –  سياسية فارغة، وليسوا – 

على  جزاًء  الحربيلي،  لسعيد  وسيروي جعفر  اللغو.  إال  تتقن  ال 
إبداعه في بناء القباب، حكاية ساللته في رحالتها السبع خالل 

ثمانية قرون.
هذا هو الواقع الذي يصطخب بشخصيات أخرى، كالرداد الذي 
امرأة، ومحاولته تسميم  في حكايته خصومة مع شمس بسبب 
شمس بالشاي، لكن زوجة الرداد تنقذه ألنه سبق أن أنقذ ابنها. 
من  هما  تسميمه  املكلف  واملعطي  الرداد  أن  شمس  وسيكتشف 
صحب الحبحاب والقائد الجبار املتنقل في املناطق، وقصره في 
الصالحية يضيق بالعبيد. وهذا أحمد الكردان ابن الحاج العلمي 
أن  أمالكهم، ويرجو جعفر  املعتقلني وصادر  الذي عذب  الكردان، 
يدون سيرته فيرفض متعلاًل بأنه ال يستطيع أن يكتب إال تاريخ 
بويا صالح »أما باقي التواريخ فهي زور وبهتان«. ولعل للقراءة 
ال  الذي  فجعفر  ظاًل.  الكاتب  من  جعفر  شخصية  في  تتلمس  أن 
يريد كتابة التاريخ ألنه ليس مؤرخًا، والذي يرى التاريخ نهرًا من 
الزور، وهو لن يغتسل بمياهه اآلسنة، وال يكتب إال ما يحس به، 
وليس ما رواه املؤرخون، جعفر نفسه ال يقتنع إال بما يراه حكاية، 
فعالم الحقائق بحسبانه انتهى، وما تبقى من الزمن هو للحكاية 

الطويلة: ملاذا ال نقول: للرواية؟

عصب احلكاية
الحكاية عصب الشخصية، بل عصب الرواية. وهي في نفوس 
أهل الصالحية روح خفية أشبه باليقني. وهذه حكاية الوعدودي 
الذي سيراقبه  واملخبر  الصالحية،  في  الدراسة  في  زميل شمس 
كبيرًا، يكتب بالعامية ذكرياته عن عشق ريما الحميري، وُيقرئها 
لشمس، وقد تحولت حياته بسبب ريما إلى حكاية. وفي حكاية 
كما  وتامسنا  الصالحية  حكاية  ويحكي  أسماءه،  يعدد  لهبطي، 
يحلو لخياله. وهو يعتبر نفسه فارسًا من زمن الصالحية األول، 
ممسوس بالتاريخ، ويريد أن يستعيد حكمه على الصالحية، لذلك 
خاطب شمس الدين: أنا ابن عصري، أريد العون لتشكيل حكومة 

ببالد الصالحية.
يقيمه  الذي  املسرح  هيئة  الرواية:  في  به  الواقع  يتعني  مما 
القجايمي لنرى املمارسة السياسية كمسرحية، ورجال السياسة 
»الحي  والقجايمي يعد بحل مشاكل  كبرملان،  كممثلني، واملسرح 
في  الواقع  يتعني  وهكذا  »القجمة«.  هو  قديم  بفن  املتهدم« 

التخييل، كما العكس.

ليس الواقع مستقاًل بذاته في الرواية. فثمة دومًا ما هو فوق 
الصوفي  وشاحها  للغة  يصير  وهنا  التعبير،  صح  إن  الواقع، 
وبنيتها الصوفية. ففي دفن سعدية بنت الراضي، ثم في جلسة 
الوجد،  من  حالة  الدين  شمس  عاش  روحها،  على  القرآن  تالوة 
استعادت روحه فيها ترنيمتها األولى، وتلمست نبوءاتها القديمة 
وسط الال زمن واملوت، ونقرأ: »كان حزينًا وقارئًا وناسيًا ومتذكرًا 
وصامتًا ودامعًا وخاشعًا. كان أناه وال أناه. شمس الدين وشمس 
حفرتها  وقد  املظلمة  التجاويف  كل  أضاءت  التي  وأنواره  اهلل 
األيام في غفلة عنه«. كما ينقل السارد العليم مما قاله شمس في 
»لقد ثملت حتى أدركت الخواء... وامتألت  داخله بصوت كظيم: 
حتى خويت... وحييت حتى مت... أريد أن أحيا وسط اللحظة«. 
ويتوج هذا البعد األساسي في الرواية في اختتام الرواية باختفاء 

شمس الدين وعودته إلى الرحم األولى.
ما  تقل  ال  »أوصيك  العبارة:  بهذه  الرواية  أحد فصول  تعنون 
»ال  بالفقراء:  املسناوي  جعفر  يصيح  آخر  مقام  وفي  ستنساه«. 
العبارة:  هذه  في  فيأتي  الرواية  عنوان  أما  تقولون«.  ما  تنسوا 
ينداح  وبذلك  تقول«.  ما  تنس  وال  مزايا...  بال  زمن  في  »نحن 
جديدًا  فصاًل  الرواية  تنجز  أن  إلى  الوصية،  وتنداح  العنوان، 

متألقًا في املشروع الروائي لشعيب حليفي.

�شعيب حليفي ي�شرع التاريخ الأمازيغي على الغرائبية

ــاُم الــحــاج عـــلـــيٍّ حـــمَّ

محمد بودويك
لك يا َحّماُم في القلب
ُسْكنى ال َتْبلى وُهياُم
لك في ذاكرتي، أْسُطٌل

من خشب ماؤها
شفاٌء وأنٌس وِجماُم

الرجال َمْسٌخ في آخرة الليل:
رؤوسهم قروٌن، وأقدامهم

أْظالُف ِمْعزى وأْنعاُم
َر لي صحبي، هكذا، َصوَّ

وأقنعني بذاك، الرهُط الُهماُم

للحمام املغربي الشعبي التقليدي طقوس وخفايا 
فيها  تختلط  بعيدة  أزمنة  من  إليه  َرْت  َتَحدَّ وأسراٌر، 
األحداث التاريخية، واملعطيات الواقعية بالخرافات 
في  يكون  أن  الحمام  ولعل  واألعاجيب.  واألساطير 
أصله، فارسيا أو تركيا، وعربيا ، بعد ذلك، بغداديا 
واألمم،  الشعوب  تلك  ثقافة  اقتضته  أندلسيا،  ثم 
وتطلبته صروف وشروط وحاجيات الحضارة، حيث 
األمواه،  وقلة  والكهوف،  املغارات  قهر  من  الخروج 
الدخول في معمعة  إلى  الينابيع واألنهار،  ونضوب 
والجداول  البحيرات،  ضفاف  على  والتشييد  البناء 
والبحار. فمن املاء، استمدت الشعوب حياتها. ومنه 
أعلت صرح بناياتها ومقامها، وما به َسمْت وتجملْت، 
وفارقت وضعها البدئي الخام، وتحررت من صلصال 
باألرض  والتصاقها  الحيوانية،  بالطبيعة  ارتباطها 
والجبال  السهوب  في  بالسعي  أو  نشأت؛  حيث 
والبراري، والشعاب، بحثا عما يمأل بطنها، ويشبع 

جوعها، ويروي ظمأها.
األربع  األسطقسات  أحد  وهو  الحياة.  أصل  املاء 
بذلك  قال  واملوجود.  الوجود  مدار  عليها  التي 
الفيلسوف الرياضي طاليْس، وَزّكاه أخالُفه الفالسفُة 

وعلى رأسهم: أفالطون وأرسطو.
وفي الذكر الحكيم: ) وجعلنا من املاء كل شيء حي 

( ــ سورة األنبياءـ  اآلية 30.
وسقيًا  للعطش،  ِإْرواًء  باملاء  اإلنسان  فارتباط 
للتنظيف  رئيسًا  وعنصرا  والنبات،  للبهيمة 
لكل  وإحياًء  للحياة،  وبعثا  واإليمان،  والتلطيف 
في  وعبادته  تقديسه  إلى  قاد  الكون،  ظهر  على  من 
وحروب  معارك  اندالع  إلى  وقاد  التاريخ.  أفجار 
على  اليد  ووضع  فيه،  والتحكم  حيازته،  بهدف 
منابعه ومصادره. وقاد، أيضا، من جهة أخرى، إلى 
عنه إلضفاء  ال محيد  وأرضيا  علويا  اعتباره طقسا 
األرض،  ِعمارة  بما  هو  اإلنسان  املعنى على وجود 
وسيدها، ومقياس كل شيء فيها كما قال الفيلسوف 
اليوناني بروتاغوراْس. وبما أن اإلنسان هو مقياس 
فيما  ومثاله  اهلل  صورة  على  ُخِلَق  وأنه  شيء،  كل 
تقول األديان والقّديسون، فقد أولى العناية بنفسه، 
خاصيته  مع  ينسجم  وحتى  أنه،  أي  حواليه.  وبما 
للنظافة  تعاطى  وإنيته،  وهويته  وخصوصيته، 
كقوام وجود متطور، وتغير طال طبيعته وماهيته، 

واألحواض،  الصهاريج  بناء  في  فأبدع  وكيانيته. 
ها  َيُؤمُّ كِقْبلة تنظيف وغسل  والنواعير، والحمامات 
واملارون،  العابرون،  فيها  وينام   . قلَّ أم  َكُثَر  الجمع 
والغرباء، والحاّلون باملدينة. وأبدعـ  بالتالزمـ  وربما 
استيحاًء من مظان وحياض وقائع تاريخية موغلة 
في القدم، طقوسا حافًَّة ومصاحبة لفعل االستحمام، 
أو » التحمم« تبعا لخطإ جبران خليل جبران الجميل 
واملقبول. وهي الطقوس التي تناقلتها األجيال جيال 
غير  الرجال  فاستحمام  ومنقحة.  مزيدة  جيل،  بعد 
وشجون  شؤون،  فيه  للنساء  إذ  النساء.  استحمام 

ر بالليالي: ليالي ألف ليلة وليلة. ُتَذكِّ
ولم يكن حّمام الحاج علي رحمه اهلل، ذائع الصيت، 
ِبْدعًا من الحمامات التقليدية التاريخية والغامضة. 
االختالط  كرَّسها  أو  الطقوس،  تلك  كرَّس  أنه  كما 
الفسيفسائية  العمالية  املدينة  عرفته  الذي  اآلدمي 
حيث سكنها مغاربة أمازيغ وعرب، حجوا إليها من 
كل فجٍّ طلبًا للعمل، وسعيا إلى العيش الكريم. فْضال 

عن األجانب الذين كانت جرادة تغلي بهم.
والخصيب  البديع  اإلنساني  االختالط  يكون  وقد 
ذاك، مدعاًة وسببًا في نشوء وبروز عادات ومسلكيات 
طقوسية » وثنية« مائية تبلورت في الحمام. تبلورت 
دوما  السائلة  عرقًا،  أبدا  النازفة  األسوار  تلك  خلف 
ماًء وبخارًا، املقشرة كل األيام، أسوار جحيم  ونعيم.
عريض  مدخٌل   / وبهو  ثالٌث،  قاعات  للحمام  كان 
دائري  ونصف  مستطيل  مكان  إلى  يفضي  وفسيٌح 
املستحمني  وأشياُء  وُصَرٌر  حقائُب  فيه  توضع 
الهندسة  متناسق  ووسيٌع.  عريض  واملستحمات. 
املستعمر  أهو  والباني:  املصمم  مجهول  البنائية، 

الفرنسي، أم أهل البلدة؟
قاعاته فاترٌة ودافئة، وساخنٌة تْسِلُق بحسب تدرج 
القاعات. فأنت في األولى ضيٌف، وفي الثانية صيٌف، 
يختار  أغلبنا  وكان  َوَرْمضاُء.  جحيٌم  األخيرة  وفي 
الجحيم رغم الزحام ولو بقي فيه الساعات الطوال، 

معطل الوعي، وخارج الزمان واملكان.
أذكر أن أمي كانت » تتحمم« كل أسبوع، وبالضبط 
م شطر حمام الحاج علي،  يوم الخميس. فقبل أن ُتَيمِّ
املوعود.  لليوم  الكبير  االستعداد  تستعد  كانت 
أشيائهن  ترتيب  على  ويسهرن  جاراتها،  مع  تتفق 
وخزامى،  وريحان،  وقرنفل،  حناء،  من  وأعشابهن 
سوالفهن. ويأخذن  وغاسول. يطلني بها شعورهن / 
وُكْحال  حرشاء،  وأكياسًا  البلدي،  الصابون  معهن 

وسواكا، وعطرا، وماء ورد، وإيمانًا قبل هذا وذاك.
ولصواحبها،  ألمي  بالنسبة  الخميس  يوم  كان 
نعيمًا وأي نعيم. وكان بالنسبة لي وألبي جحيمًا وأي 
إذ أن غيابها سيطول، وقعودها في الحمام  جحيم. 
االستحمام،  على  املزمعات  النساء  أن  ومع  سيدوم. 
كن يهيئن الغذاء قبل الذهاب، فإن ُبعوَلتهن ـ ومنهم 
منازلهن.  إلى  عودتهن  عند  وُيْرغون  ُيْزِبدون  ـ  أبي 
راضيات  صابرات  وهن  باَب  والسِّ الغضب  يتلقني 
البخار  يزال  ال  حمراوات  جميالت  لكن  مبتسمات، 
اَعُد من أجسادهن الدافئات الناعمات، ما ُيْسِكُت ـ  يصَّ
فجاًة ـ الفحوَل، ويصيبهم في مقتل، فيغمغون كالما 
املتكررة،  املفاجئة  هزيمتهم  وُيدارون  مفهوم،  غير 
جدا  الطويل  االستحمام  أن  يفيد  ما  لهن،  بالنصح 
وهي  وصاحبته.  لصاحبه  وهالٌك  بالصحة،  ُمِضرٌّ 
َتِعلٌَّة ونصٌح، شبعَن منه، يترددان كل عشية خميس 
حتى مللنا ـ نحن األطفاَل ـ سماعها الذي ال يسمن وال 
يغني من جوع، وال يلجم التحدي. ولكنه يخفي في 

طياته ما لم نكن ندركه أيامئذ.
ففي  واألشباح.  بالجن  عندي  الحمام  ارتبط 
بهمس  يتحدثون  الكثيرين  أسمع  كنت  طفولتي 
علي.  الحاج  حمام  مسكونية  عن  خفيض،  وبصوت 
بعد  بالليل  األشباح  فيه  وترقص  الجن،  يسكنه 
خروج آخر مستحم. وقد سمعنا من » َفْرَنْة » حارس 

والرجال،  النساء  لدى  املعروف  الحّمام،  وُمَسّخن 
واألسنان  الخفيفة،  البيضاء  البالية  ِة  الرَّزَّ ذي  َفْرَنْة 
األمامية البارزة، والَفْسو الدائم، إذ كان مضرب املثال 
في ذلك، سمعنا منه  ماكان يملؤنا قشعريرة، ويزيدنا 

تطلعا وفضوال.
وارتبط عندي بالنساء، كما لو أنني األديب الفقيه 
والجواري.  اإلماء  ُحجور  في  َتَرّبى  الذي  حزم  ابن 
هل  غريٌر)  ِغرٌّ  وأنا  معها  تصحبني  أمي  كانت 
الطوال،  الساعات  معها  أمكث  حقا؟(.  كذلك  كنت 
تدلكني وتغسلني وتحكني حكا حتى يحَمرَّ جلدي، 
أرى  كنت  الحلفاِء.  كيس  بسبب  وجهي  وينخمَش 
ْن  عمَّ اختالفي  وأدركت  رأيته،  وملا  أراُه.  وال  الُعْرَي 
إلى  ارتقيت  وسطهن،  باملاء  وأتلهى  معهن،  أستحم 
مرتبة رجل صغير، بعد أن وشوشت الحاجة صاحبة 
ابنك   ( الحمام في أذن أمي ذات يوم، وقد سمعتها: 

أصبح رجال. ال تصحبيه معك بعد اليوم.. عيب (.
وقرقرة  والضباب،  البخار  وسط  اليل،  في 
الحوض املائي الساخن » البْرَمة »، وهدير ُصْنبوره 
النحاسي العريض كبوق، وقرقعة السطول الخشبية 
والسطول  متآكلة وصدئة،  بحلقات حديدية  املطوقة 
لبعضهم  املستحمني  ومناداة  الثقيلة،  البالستيكية 
بالويل  املهددة  املحتجة  األصوات  رفع  أو  البعض، 
املاء الساخن وشح الصنبور،  والثبور على نضوب 
كنت  ولعنات،  ُنْشِبعه سبا وشتما  الذي  فرنة  وعلى 
أتخيل بل أرى أرتااًل من األشباح مندسة بيننا تحك 
فليْب فالْب األصفر(،   ( ظهر هذا، وتغسل بشمبواْن 
شعر ذاك، وتقهقه عاليا. أسمعها  دوْب البني(   ( أو 
تغني، وتنادي على بعضنا باألسماء. يتخللنا ارتعاٌد، 
وابتراٌد رغم سخونة الحمام. ونرانا نسرع للخروج. 
فإذا خرجنا وبقي املتأخرون، كان من نصيبهم رؤية 
يمشون:  وهم   ) الكّسالني   ( والّداّلكني  السقائني 
أرجلهم أْظالف ماعز، ورؤوسهم بقرون مدببة، كأنهم 
يتحولون في ساعة معينة من الليل في الحمام، إلى 
فاسدين،  أسالف  عن  متحولة  ُمسوخ  أو  مارٍد،  جنٍّ 
أو سيموالكرات أشباح ملوتى مقتولني غدرًا وغيَلًة، 

فهامت أرواحهم، واستقرت بحمام الحاج علي.
أتفادى  وصرت  األيام،  مرور  مع  خوفي  تعاظم 
يوم  وتفاديت  وحدي.  ليال  الحمام  إلى  الذهاب 
الخميس بالتحديد الذي كان الَكّسال اْمباَرْك، وَفْرَنْة 
مسخن وحارس الحمام، يتحوالن فيه إلى مسخني: 
رأسان آدميان فوقهما قرنان، وجذعان مكسوان شعرا 

أسوَد كثيفًا، وأرجل حيوانية ) أظالف معزى (.
لم أرهما قط على هذه الحال. لكنني صدقت ما قيل 
الصباحات  بعض  في  ـ  كنت  ولذلك  وعنهما.  فيهما 
األخشاب  فرنَة وسط  مترصدا  الحمام  أحوم حول  ـ 
الجهنمي  الفرن  ليدخلها  ويكسرها  يشدخها  وهو 
ذهب  عبثًا  ومسخًا.  متحوال  أضبطه  علني  العظيم، 
َحْومي. وعبثا تراءى لي الكسال امبارك شخصا آخر، 

مسخًا بظلفني، وقرنني، وجذع مكسو شعرا.
 . زمن الحمام زمن مختلف عن الزمان. زمن ال زمنيٌّ
تتعطل فيه األزمنة الجارية، وتنتفي األمكنة الثابتة. 
وال يبقى إال هو ملمومًا على نفسه، محتضنا أسراره، 
وماحيا خارجه ومحيطه إلى حني. جحيٌم ُنْقِبُل عليه 
طواعية، وعن طيب خاطر. ونعيٌم نعيشه ونحن وسط 
سطوله،  وصليل  وبخاره،  وحرارته،  وناره،  ضبابه 
الواضحة  وُدْهَمِته  املوارب،  الخافت  ضوئه  وفي 
الغامزة. جحيم عند الدخول ونحن أوساخ، وخاليا 
ونحن  الخروج  عند  ونعيم  كريهة.  وروائح  ميتة، 
أثقال  من  متحررة  ومسامٌّ  ونظافة،  وخفة،  احمرار 
نقيا  الهواء  وصول  دون  حالت  وطبقات  وأسمال، 

منسابا رخّيًا إلى أجسادنا ودواخلنا.
ما  مقوِّ علي،  الحاج  حمام  َل  َشكَّ وذاك،  هذا  وقبل 
مدينتنا  معالم  من  وَمْعَلَمًة  وجودنا،  مقومات  من 

تاريخيا، وجغرافيا، وثقافيا، واجتماعيا.
الخاص  ومرور  أقدميته،  حيث  من  تاريخي  فهو 
والعام به، واستحمام الجميع فيه » رعاعًا » عابرين 
أو قاطنني، أو أفرادا من طبقة وسطى، وبورجوازية 
ورجال  والشرطة،  واألساتذة،  كاملوظفني،  صغيرة، 
الدرك، واملحامني، وبعض املهندسني. وربما كان ـ في 

وقت ما ـ حكرًا على األوروبني العاملني باملدينة.

استراتيجيا  موقعا  يحتل  كونه  من  وجغرافيا: 
املسجد  وخلف  الكبرى،  الفسيحة  الساحة  بمحاذاة 
املحالت  وُقبالَة  السكنية،  الدُّور  ووسط  الكبير، 

لتجارية، والدكاكني، والحوانيت.
تصاحب  كانت  التي  للطقوس  وثقافيا: 
واستعداد،  إعداد  من  فيه  وُتماَرس  املستحمات، 
وَبخور،  وعطور  وزغاريد،  وشموع  ولباس،  وزينة، 
وُمصطكى، ومعجون » الغالية«، قبل الزفاف وبعده، 
وعند استحمام املرأة النَُّفساِء. وكان فرصًة للتباهي 

باملجوهرات، والحلي وغيرهما.
واجتماعيا: ِلما قام به من خدمة في جمع الشمل، 
واأللسن  املختلفة،  الوجوه  واحتضان  الشتات،  وَلّم 
املتفاوتة.  والطبقات  االجتماعية،  والفئات  املتعددة، 
لكنه كان مصهرا موحدا، رغم أنني لم أشاهد يوما 
ه،  فرنسيا أو إسبانيا، أو بلجيكيا، أو سنغاليا َيُؤمُّ
ويقصده لالستحمام. كنت أجهل تماما أن يكون لدى 
األثير.  الشعبي  بحمامنا  شبيه  منزلي  حمام  هؤالء 
كانت ُدوُرُهْم ومنازلهم ذات الغرف الكثيرة، والصالة 
الَغّناء، تحتضن حماما داخليا  الواسعة، والحدائق 
مستقال ُمَزّلجًا ذا باب زجاجي ُمَغّبش، وأرضية مبلطة 
مركونة  كبيرة  ُبنّية  ومدفأة  لالنزالق،  دْرءًا  حرشاء 
تلو  الحجري  والفحم  الحطب،  تلو  الحطب  تأكل 
الفحم الحجري، إمعانا في التسخني، وطلبا إلسالة 
والخاليا  األوساخ،  وكشط  إزالة  وتسهيل  العرق، 
وما  حولي،  ما  َوَعْيُت  أن  بعد   ، سمعت  وقد  امليتة. 
يجري لنا، أن  هؤالء الكوكبيني االستثنائيني، كانوا 
الفطور  تناول  قبل  الصباح  في  يوم  كل  يستحمون 
الباذخ املُنّوع. وكانت نساؤهم أو صواحبهم يفعلن 
تقع  لم  أمي،  مع  استحمامي  فطيلة  نفسه.  الشيء 
على سينغالية  وال  فْتخاَء،  ٍة  بضَّ رومية  على  عيناي 

شهية منحوتة سمراَء.
الكبار،  أعني  في  األشياء  تصغُر  ِلَم  أدري  ولست 
الجبال  تصبح  كيف  وال  َغِر.  الصِّ في  كبيرًة  وكانت 
دون  بعيدًة  وكانت  حجر،  ومرمى  ذراع  بعد  على 
فقد  واإلجهاُد.  املضني،  والتعب  الَعَنُت  وصولها 
الواسعَة  والساحَة  وقد صار صغيرا،  الحّماَم  رأيت 
وقد انزوت وانكمشت، واملسجَد الكبيَر وقد تضاءل 
أزرواْل  بلقاسم  وجبَل  مساحته،  وتقلصت  حجمه، 
نفسها  أملسه. وجرادة  أنني  قريبا حتى  وقد أصبح 
وأحيائها،  دروبها،  في  وأضيع  أهيم  كنت  التي 
وحاراتها، وال أبلغ مرامي منها، تغدو أصغَر، عليها 
جماٌل وروَنٌق وبهاء، ولكنه  لن ُيْنسيني أبدا روحها 
وجوهرها وشساعتها، وتأّبيها على املوت والتحول. 
فلن ُيْغنيني عن معامله الدارسة أو بعضها، ومنازلها 
لن  طارئة،  أخرى  لُدوٍر  مكانها  وتركت  انمحت  التي 
تزينٌي  وال  إدارية،  شطحٌة  وال  بهرجٌة  عنها  تغنيني 
مزعوٌم، وترميٌم معلوم، وتصليحٌ مذموم. فأنا أتجول 
األخرى:  وبعيني  األول،  بوجداني  أزورها  عندما 
طاردة  النسيان  أطياف  على  تهش  التي  الطفل  عني 
ورسومها  الذاهب،  عنفوانها  إبقاء  محاولة  إياها، 
َأْقَوْت، وأمكنتها التي تغّربت، وأفضيتها التي  التي 

ُفّخَخْت.
ويأخذ  يرشدني  ما  هو  النسيان  يكون  وربما 
في  املعرشات  الخوالي  األيام  هاتيك  إلى  بيدي 
أشياء  تقفد  على  يحثني  ما  وهو  كالدوالي.  قلبي 
عن  السؤال  تلو  السؤال  إلى  يدفعني  وما  َدَرَسْت، 
َحْت سوء الحال. وهو ما يستحضر  آماٍل َولَّْت، وَرشَّ
الزمان. وهو ما  ويستنزل واقعا اختفى، وطوته يد 
ملقدمي  ُتغني  بينما  وُيْبكيني،  وأملًا  حسرًة  يملؤني 
الذكريات  شواخص  والنواتيُء:  الشواخُص  بقايا 
الفّواحة العِطَرة، ونواتيُء األحجار الرَّانية إليَّ بُحُنو 
وَتْحناٍن. وهياكل األشجار الواقفة املتبقية من عهدي 
 ، تْجَترُّ إنها  وُمَطْمئنًة.  وحارسًة،  ُمَحّييًة  عهدنا،   /
ساكنةً وشاردةً، أعشاب الذكريات، كما أجترها أنا.    

في روايته »ال تنس ما تقول«
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المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بوجدة
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف التنفيذ رقم: 2019/771
لفائدة: السيد تازي شرتي محمد 
ينوب عنه األستاذ عبد العالي 

مجبر المحامي بهيئة تازة
ضد: السيد محمد خضراوي بن 

عبد السالم
عنوانه بزنقة حمام الصابوني رقم 

3 وجدة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة التجارية بوجدة للعموم 
على   2021/04/28 بتاريخ  أن��ه 
صباحا  عشر  ال��ح��ادي��ة  ال��س��اع��ة 
سيقع بيع بالمزاد العلني ألكبر وآخر 
مزايد ميسور لألصل التجاري المقيد 
بالسجل التجاري تحت عدد 8674 
بقاعة الجلسات بالمحكمة التجارية 

بوجدة.
كائن  تجاري  محل  عن  عبارة  وهو 
بزنقة الصابوني رقم 3 وجدة ويتميز 
بواجهة واحدة على الزنقة ويشتمل 
على طابق سفلي به بهو كبير لعرض 
السلعة ومستودع ومرحاض وطابق 
علوي به غرفتين، ممشى ومرحاض 
مخصصين كمستودع والمحل ككل 
75 متر  يمتد على مساحة حوالي 
تجاري  نشاط  فيه  وي���زاول  مربع 
بنية  وذا  األحذية  بيع  في  يتمثل 

عادية وموقع جيد.
وقد حدد ثمن انطالق المزايدة لبيع 
األصل التجاري المذكور أعاله في 

مبلغ 696.000,00 درهم.
وعلى الراسي عليه المزاد أداء الثمن 
خزينة  لفائدة   3% زي��ادة  مع  حاال 

الدولة.
ويشترط ضمان األداء

وللمزيد من المعلومات أو االطالع 
أو  والتحمالت  الشروط  دفتر  على 
تقديم عروض، يجب االتصال بقسم 
التنفيذ بمصلحة كتابة الضبط لدى 
حيث  بوجدة  التجارية  المحكمة 

يوجد الملف رهن إشارة العموم.
ع.س.ن /1442/ إ.د
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم شيشاوة
دائرة شيشاوة

قيادة سيدي المختار
جماع��������������ة سيدي المختار
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم 2021/01
في يوم  الثالثاء 11 ماي 2021 على 
الساعة الحادية عشر صباحا، سيتم 
فتح  المختار،  سيدي  جماعة  بمقر 
العروض  بطلب  المتعلقة  األظرفة 
لعروض أثمان عدد 2021/01 ألجل :

بسيدي  الهشاشة   مركز  تجهيز 
ال��م��خ��ت��ار  ب���م���ع���دات ال��م��ط��ب��خ 
المكاتب  ، معدات  ،معدات االفرشة 
،المعدات الطبية ، المعدات التقنية 

وااللكترونية.
  يمكن سحب ملف طلب العروض من 
مصلحة الصفقات العمومية بنفس 
من  سحبه  كذلك  ويمكن  الجماعة. 
www. الدولة:  صفقات  ب��واب��ة 

marchespublics.gov.ma
الضم�ان الم�ؤق�ت م�حدد في م�ب�ل�غ  
)Dhs8000.00 (  ثمان االف درهم

  كلفة تقدير األشغال محددة من طرف 
صاحب المشروع في :    ثالث  مئة 
مئة  وثالث   ألفا  وتسعين  وتسعة 

وتسعون  درهما،  
                                                                 .( Dhs   TTC  399 390.00 (
 ي�ج�ب أن ي�ك�ون ك�ل م�ن مح�ت�وى 
م�ل�ف�ات  اي�����داع  و  وت�����ق�����دي�����م 
الم�ت�ناف�س�ين م�طاب�ق ل�م�ق�ت�ض�ي�ات 
ال�مواد 27، 29 و31 م�ن ال�م�رس�وم 
 8 في  الصادر    349  12--2 رق�م 
مارس   20(  1434 االول��ى  جمادى 
بالصفقات  ال��م��ت��ع��ل��ق   )  2013

العمومية .
وي�م�ك�ن لل�م�ت�ناف�س�ين :

- إم�ا إرس�ال أ ظرفتهم ع�ن ط�ري�ق 
ب�إف�ادة  ال�م�ض�م�ون  ال�بري�د 
باالستالم إلى ال�م�ك�ت�ب ال�م�ذك�ور؛

وص�ل  م�ق�اب�ل  إي�����داع��ه��ا  إم�����ا   -
العمومية  ال��ص��ف��ق��ات  بمصلحة 

بجماعة سيدي المختار.
- إم�ا ت�س�ل�ي�م�ه�ا م�ب�اش�رة ل�رئ�ي�س 
م�ك�ت�ب ط�ل�ب ال�ع�روض ع�ن�د ب�داي�ة 

ال�ج�ل�س�ة وق�ب�ل ف�ت�ح األظرفة.
إل��ى  ال��ك��ت��رون��ي��ا  إرس��ال��ه��ا  -إما 
ص��اح��ب ال��م��ش��روع ع��ب��ر ب��واب��ة 
www. العمومية:  ال��ص��ف��ق��ات 

marchespublics.gov.ma
ال�وث�ائ�ق ال�م�ث�ب�ت�ة ال�واج�ب اإلدالء 
ب�ه�ا ه�ي ت�ل�ك ال�م�ق�ررة ف�ي ال�مادة 

10 م�ن نظام االستشارة.
ع.س.ن /1443/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية  
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس  

المحكمة التجارية بمكناس  
ملف تنفيذ عدد: 194-17/23  

حساب رقم:
 لفائدة:  البنك الشعبي بمكناس 

ضد:القيم القضائي عن وليد 
بلعوش  

إعالن عن بيع عقار
 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بمكناس  ال��ت��ج��اري��ة  بالمحكمة 
قضائي  بيع  سيقع  أن��ه  للسموم 
يوم 29 / 04 / 2021 على الساعة 
الحادية عشرة صباحا بالقاعة رقم 
بمكناس  التجارية  بالمحكمة   1
للعقار موضوع الصك العقاري عدد 
»ياسين2-«  41281/ 59 المسمى 
البالغة مساحته 56 سنتيار والكائن 
بالشفة رقم1 الطابق األرضي عمارة 
103 تجزئة ياسين او 2 باب بطيوي 
مكناس، وهو عبارة عن شقة بالطابق 
ال���وارد  ال��وص��ف  األرض���ي حسب 
ثمن  ح��دد  وق��د   . الخبرة  بتقرير 
في  العلني  بالمزاد  البيع  انطالق 
مبلغ 189.000.000 درهما. وتقدم 
العروض أمام كتابة الضبط ) قسم 
التنفيذ( ابتداء من تاريخ نشر هذا 
البيع على آخر  اإلعالن، وسيرسى 
مسور  ضامن  ذي  أو  مسور  م��زاد 
ويؤدي الثمن تاجزا مع زيادة 3% 
المصادق  الشيكات  إال  تقبل  وال   ،
عليها مع زيادة مصاريف المسطرة. 
من  ال��م��زي��د  أراد  م��ن  ك��ل  فعلى   
بمصلحة  اإلت��ص��ال  المعلومات 
لإلطالع  المحكمة  بهذه  التنفيذ 

على دفتر التحمالت
ع.س.ن /1448/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بمكناس

ملف التبليغ 23 /2021
إعالن حكم غيابي

طبقا للفصل 441 من ق م م
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بأن  بمكناس  التجارية  بالمحكمة 
بتاريخ  أص���درت  المحكمة  ه��ذه 
04-01-2021 حكما في الملف رقم 

8222/772 /2020 تحت عدد 8
بفاس  الشعبي  البنك  شركة   : بين 

مكناس في شخص م ق
نائبه : ذ/ نجية المطهري المحامية 

بهينة مكناس
وبين: سعاد كماري

الثاني  الطابق   102 رقم  عنوانها: 
بالب   02- مكناس  جنان  تجزئة 

بطيوي مكناس مكناس
العلنية  بجلستها  المحكمة  حكمت 

ابتدانيا و غيابيا بقيم

في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: باداء المدعي عليها 
لفائدة المدعية مبلغ عشرين الفا و 

خمسة دراهم و تسعة و
ثالث من سنتيما 20.005.39  مع 
تحميلها المصاريف و تحديد مدة 
األكراه البدني في االدن و رفض باقي 

الطلبات
وعليه فانه يعلن بان الحكم سيصبح 
نهائيا وقابال للتنفيذ بعد مرور األجل 

القانوني طبقا ل لفصل
441 من قانون المسطرة المدنية

بعد تبليغه للقيم القضائي.
و  المحكمة،  بلوحة  تعليقه  بعد  و 

نشره
ع.س.ن /1449/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية يفاس
المحكمة التجارية بمكناس

ملف تنفيذي عدد 94-23-16 : 
حساب رقم

للفائدة: البنك الشعبي
 STE ضد: رشيد فرحي كافل
 AUBERGE AMGHES

 S.A.R.L
اعالن عن بيع عقار

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة التجارية بمكناس للعموم 
أنه سيقع قضائي يوم 29 /2021/04 
على الساعة الحادية عشرة صباحا 
التجارية  بالمحكمة   1 رقم  بالقاعة 
الصك  م��وض��وع  للعقار  بمكناس 
المسم?   57  /2053 د  عد  العقاري 
البالغة مساحته 61 آر33  " كنزة" 
سنت?ار الكائن بملحقة عين اللوح 
سيدي المخفي سيدي عدي جماعة 
عن  عبارة  وهو  إفران.  عمالة  أزرو 

STE وحدة فندقية لشركة
 AUBERGE AMGHES   
S.A.R.L  يستغل من طرف السيد 
رشيد فرحي حسب الوصف الوارد 
بتقرير الخبرة التخفيضية. وقد حد 
د ثمن انطالق البيع بالمزاد العلني

في مبلغ 200.000.00 درهم. وتقدم 
العروض أمام كتابة الضبط ) قسم 
التنفيذ( ابتداء من تار?خ نشر هذا 
اإلعالن، وس?رسى البيع على آخر 
متزايد ميسور أو ذي ضامن ميسور. 
ويؤدي الثمن ناجزا مع زيادة 3% 
المصادق  الشيكات  إال  تقبل  وال   ،
عليها مع زيادة مصاريف المسطرة.

من  ال��م��زي��د  أراد  م��ن  ك��ل  ف��ع��ل��ى 
المعلومات اإلتصال بمصلحة التنفيذ 
دفتر  على  لإلطالع  المحكمة  بهذه 

التحمالت.
ع.س.ن /1450/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية  
وزارة العدل 

محكمة اإلستئناف التجارية بفاس  
المحكمة التجارية بمكناس  

ملف تنفيذ عدد: 279-17/23  
حساب رقم:  

لفائدة البنك الشعبي بمكناس
ضد: القيم القضائي عن فاطمة 
الزباطي و التهامي بركاش  

إعالن عن بيع عقار
 يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة التجارية بمكناس للعوم 
انه سيقع بيع قضائي يوم 29 / 04 
/ 2021 على الساعة الحادية عشرة 
بالمحكمة   1 رقم  بالقاعة  صباحا 
للعقار موضوع  بمكناس  التجارية 
 59  /13601 عدد  العقاري  الصك 
المسمى »الولجا 6« البالغة مساحته 
1 ار 26 سنتيار والكائن بالعمارة 
رقم 12 شارع الزيتون تجزئة مرجان 
الشطر 3 باب كبيش مكناس، وهو 
عبارة عن شقة بالطابق الثالث حسب 
 . الخبرة  بتقرير  ال��وارد  الوصف 
وقد حدد ثمن انطالق البيع بالمزاد 
 567.000.00 مبلغ  ف��ي  العلني 
درهما. وتقدم العروض أمام كتابة 
ابتداء من  التنفيذ(  قسم   ( الضبط 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، وسيرسى 
البيع على آخر مزايد ميسور أو ذي 
ضامن م?سور. ويؤدي الثمن ناجزا 
مع زيادة %3 ، وال تقبل إال الشيكات 
المصادق عليها مع زيادة مصاريف 

المسطرة 
من  ال��م��زي��د  أراد  م��ن  ك��ل  فعلى   
المعلومات اإلتصال بمصلحة التنفيذ 
دفتر  على  لإلطالع  المحكمة  بهذه 

التحمالت.
ع.س.ن /1451/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف التجارية بفاس
 المحكمة التجارية بمكناس  

ملف تنفيذى عدد: 2016-1118 
حساب رقم:

للفائدة : البنك الشعبي بمكناس 
ضد:  شركة أبون دليس و كفالوها 

في شخص ممثلها القانوني  
إعالن عن بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بمكناس  ال��ت��ج��اري��ة  بالمحكمة 
قضائي  بيع  سيقع  أن��ه  للعموم 
يوم 29 / 04 / 2021 على الساعة 
الحادية عشرة صباحا بالقاعة رقم 1 
بالمحكمة التجارية بمكناس لألصل 
لشركة أيون دليس بجميع عناصره 

المادية والمعنوية المسجل بالسجل 
التجاري بالمحكمة التجارية بمكناس 
مقرها  والكائن   24449 رقم  تحت 
37 شارع يعقوب  اإلجتماعي برقم 
عن  عبارة  وهو  مكناس.  المنصور 
إجمالية  بمساحة  مخبزة  و  مقهى 
، مجهز و  م  م   800 بحوالي  تقدر 
متوقف عن ممارسة نشاطه حسب 
الوصف الوارد بتقرير الخبرة. وقد 
بالمزاد  البيع  انطالق  ثمن  ح��دد 
 2.800.000.00 مبلغ  في  العلني 
قيمة  درهما  و12.000.00  دره��م 
وتقدم  الشهرية.  الكرائية  السومة 
العروض أمام كتابة الضبط ) قسم 
نشر  تاريخ  من  اب��ت��داء  التنفيذ( 
على  البيع  اإلعالن، وسيرسى  هذا 
ذي ضامن  أو  ميسور  متزايد  آخر 
مع  ناجزا  الثمن  وي��ؤدي  ميسور  
%3 ، وال تقبل إال الشيكات  زيادة 
المصادق عليها مع زيادة مصاريف 
المسطرة  فعلى كل من أراد المزيد 
بمصلحة  اإلتصال  المعلومات  من 
لإلطالع  المحكمة  بهذه  التنفيذ 

على دفتر التحمالت.
ع.س.ن /1453/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
 وزارة العدل 

محكمة اإلستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بمكناس  

ملف تنفيذى عدد: 287-17/23  
حساب رقم: 

لفائدة:  البنك الشعبي
ضد: رجاء سايا  
إعالن عن بيع عقار

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة التجارية بمكناس للعموم 
أنه سيقع بيع قضائي يوم 22 / 04 
/ 2021 على الساعة الحادية عشرة 
بالمحكمة   1 رقم  بالقاعة  صباحا 
للعقار موضوع  بمكناس  التجارية 
 05 /108769 العقاري عدد  الصك 
البالغة   «  25 »ياسمين  المسمى 
الكائن  سنتيار   9 ار   1 مساحته 
بعمارة ياسمين شقة رقم 37 شارع 
الجيش الملكي مكناس. وهو عبارة 
حسب  ال��راب��ع  بالطابق  شقة  ع��ن 
الخبرة.  بتقرير  ال���وارد  الوصف 
وقد حدد ثمن انطالق البيع بالمزاد 
 750.000.00 مبلغ  ف��ي  العلني 
درهم . وتقدم العروض أمام كتابة 
الضبط ) قسم التنفيذ ( ابتداء من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن، وسيرسى 

البيع على آخر مزاد ميسور أو ذي 
ضامن ميسور. ويؤدي الثمن تاجزا 
مع زيادة %3 ، وال تقبل إال الشيكات 
المصادق عليها مع زيادة مصاريف 
المسطرة.  فعلى كل من أراد المزيد 
بمصلحة  اإلتصال  المعلومات  من 
لإلطالع  المحكمة  بهذه  التنفيذ 

على دفتر التحمالت.
ع.س.ن /1452/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف
بتطوان

المحكمة االبتدائية
بتطوان

مصلحة كتابة
الضبط

ملف التبليغ
عدد: 1591/6606/2021

إعالن
الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
بالمحكمة االبتدائية بتطوان وتطبيقا 
لمتقضيات الفصل 223 من مدونة 
األسرة يعلن بأن المحكمة االبتدائية 

بتطوان أصدرت في الملف الشرعي
عدد: 272/1623/2020

حكم رقم: 195
بتاريخ: 15/03/2021

بين الطرف المدعى: كريمة الخياط 
ينوب عنها د/ عصام الناجي محام 

بهيئة تطوان
من جهة

المدعى عليه: محمد الخياط عنوانه 
شارع نواكشوط زنقة الحر رقم 30 
تطوان بحضور السيد وكيل الملك 

بهذه المحكمة.
هذا منطوقه:

ابتدائيا  علنيا  المحكمة  حكمت 
وحضوريا

في الشكل: بقبول الدعوى
على  بالتحجير  الموضوع:  ف��ي 
المدعى عليه السيد محمد الخياط 
المزداد بتاريخ 29/09/1991 ابتداء 
من تاريخ هذا الحكم والحكم بتعيين 
اخته المدعية كريمة الخياط مقدما 
مع  المانع  زوال  حين  إل��ى  عليه 
بلوحة  بتعليقه  الحكم  هذا  اشهار 
وبنشره  المحكمة  بهذه  اإلعالنات 
وتحميل  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

الطرف المدعي الصائر./
ع.س.ن /1447/ إ.د
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مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2021/04/15

12.470 
توزيع: 
سبريس

ع.س.ن /1446 / إ.د ع.س.ن /1441 / إ.د

ع.س.ن /1463 / إ.د

ع.س.ن /1470 / إ.د
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المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة اإلستئناف 
التجارية بفاس

المحكمة التجارية 
بمكناس

ملف تنفيذي عدد: 
309-17/23

لفائدة: البنك الشعبي 
بمكناس

ضد: الشركة السينمائية 
للشمال في ش م ق
اعالن عن بيع عقار

مصلحة  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن 
بالمحكمة  الضبط  كتابة 
التجارية بمكناس للعموم 
أنه سيقع بيع قضائي يوم 
22 /2021/04 على الساعة 
صباحا  عشرة  الحادية 
بالمحكمة   1 رقم  بالقاعة 
للعقار  بمكناس  التجارية 
العقاري  الصك  موضوع 
عدد K /18223 المسمى 
البالغة  األطلس"  "سينما 
سنتيار  أر86  مساحته6 
زنقة   39 ب��رق��م  ال��ك��ائ��ن 
القديمة  المدينة  روامزين 
عن  عبارة  وه��و  مكناس. 
سينمائية  ع���رض  ق��اع��ة 
مستغلة  وغ��ي��ر  م��غ��ل��ق��ة 
وبها طابق أول سكني به 
الرسم  لفائدة  الهواء  حق 
حسب  8648/ك  العقاري 
بتقرير  ال���وارد  ال��وص��ف 

الخبرة. 
وقد حدد ثمن انطالق البيع 
مبلغ  في  العلني  بالمزاد 
دره��م.   1.440.000.00
وتقدم العروض أمام كتابة 

الضبط قسم التنفيذ ابتداء 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن، 
وسيرسى البيع على آخر 
مزايد ميسور أو ذي ضامن 

ميسور.
مع  ناجزا  الثمن  وي��ؤدي 
تقبل  وال   ،  3% زي����ادة 
المصادق  الشيكات  إال 
عليها مع زيادة مصاريف 

المسطرة.
المزيد  أراد  من  كل  فعلى 
اإلتصال  المعلومات  من 
بهذه  التنفيذ  بمصلحة 
على  ل��الط��الع   المحكمة 

دفتر التحمالت.
ع.س.ن /1454/ إ.د
n n n n n n n

المملكة المغربية
 وزارة العدل 

محكمة االستئناف 
التجارية بفاس  
المحكمة التجارية 

بمكناس  
ملف تنفيذ عدد: 17-23-

  308
حساب رقم: 

لفائدة: البنك الشعبي 
بمكناس

ضد :عبد النبي ثابت 
كفيل شركة ثابت إخوان  

إعالن عن بيع عقار
يعلن رئيس مصلحة كتابة 
الضبط بالمحكمة التجارية 
بمكناس للعسوم انه سيقع 
بيع قضائي يوم 29 / 04 
ال��س��اع��ة  ع��ل��ى   2021  /
صباحا  عشرة  الحادية 
بالمحكمة   1 رقم  بالقاعة 

للعقار  بمكناس  التجارية 
العقاري  الصك  موضوع 
المسمى   5  /56529 عدد 
البالغة   »25 م��ون��ي��ة   «
مساحته 2 أر 66 سنتيار 
الكائن بالعمارة المتواجدة 
بين إدارة العمران المركزية 
و شارع عالل الفاسي في 
إت��ج��اه ب��رج م���والي عمر 
قبالة ثانوية اإلمام الغزالي 
عن  عبارة  وه��و  مكناس. 
بالطابق  سكنية  ش��ق��ة 
الوصف  حسب  ال��ث��ام��ن 
الخبرة.  بتقرير  ال���وارد 
وق���د ح���دد ث��م��ن ان��ط��الق 
في  العلني  بالمزاد  البيع 
مبلغ 480.000.00 درهم. 
وتقدم العروض أمام كتابة 
 ) التنفيذ  قسم   ( الضبط 
ابتداء من تاريخ نشر هذا 
البيع  وسيرسى  اإلع��الن، 
ميسور  متزايد  آخر  على 
م?سور  ض��ام��ن  ذي  أو 
مع  ناجزا  الثمن  وي��ؤدي 
تقبل  وال   ،  3% زي����ادة 
المصادق  الشيكات  إال 
عليها مع زيادة مصاريف 
من  كل  فعلى  المسطرة  
أراد المزيد من المعلومات 
اإلتصال بمصلحة التنفيذ 
بهذه المحكمة لإلطالع على 

دفتر التحمالت
ع.س.ن /1455/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 

التجارية بفاس
المحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع 
عقار محفظ بالمزاد 

العلني
ملف التنفيذ إنذار عقاري 
بمثابة حجز عقاري رقم: 

2020/154
لفائدة: البنك الشعبي 
بوجدة بواسطة دفاعها 
األستاذ بنعمر سمير 
المحامي بهيئة وجدة
ضد: توفيق الغربي

مصلحة  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن 
بالمحكمة  الضبط  كتابة 
للعموم  بوجدة  التجارية 
أنه بتاريخ 2021/06/16 
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة 
بقاعة  زواال  وال��ن��ص��ف 
المحكمة،  بهذه  الجلسات 
سيقع البيع بالمزاد العلني 
ألكبر وآخر مزايد ميسور 
»وكالة  المسمى  للعقار 
والتجهيزات  المساكن 
العسكرية165« ذي الرسم 
العقاري عدد 02/118457 
الكائن بوجدة المتكون من: 
القسمة المفرزة رقم 177، 
سنتيار   54 مساحتها 
شقة  ع��ل��ى  ال��م��ش��ت��م��ل��ة 

بالطابق الثالث.
األجزاء  من   1000/4.52
ال��م��ش��ت��رك��ة م���ن ال��م��ل��ك 
العقاري  الرسم  موضوع 
 02/91546 عدد  األصلي 
المتكون من العمارة الكائنة 

بوجدة.
وق���د ح���دد ث��م��ن ان��ط��الق 
العقار  لبيع  ال��م��زاي��دة 
ال����م����ذك����ور أع������اله م��ن 
مبلغ  ف��ي  الخبير  ط��رف 

330.000,00 درهم.
مع زيادة نسبة %3 لفائدة 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء.
المعلومات  من  وللمزيد 
كناش  على  االط���الع  أو 
ال���ش���روط وال��ت��ح��م��الت 
ع����روض، يجب  وت��ق��دي��م 
التنفيذ  بقسم  االت��ص��ال 
بمصلحة كتابة الضبط لدى 
المحكمة التجارية بوجدة 
حيث يوجد ملف اإلجراءات 

رهن إشارة العموم.
ع.س.ن /1467/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
التجارية بفاس

المحكمة التجارية بوجدة
إعالن قضائي عن بيع 
عقار محفظ بالمزاد 

العلني
ملف التنفيذ إنذار عقاري 
بمثابة حجز عقاري رقم: 

2020/502
الشعبي  البنك  لفائدة: 
دفاعها  بواسطة  بوجدة 
سمير  بنعمر  األس���ت���اذ 

المحامي بهيئة وجدة
ضد: موش محمد

يعلن رئيس مصلحة كتابة 
الضبط بالمحكمة التجارية 
بوجدة للعموم أنه بتاريخ 
2021/06/16 على الساعة 
زواال  والنصف  الثانية 
بهذه  ال��ج��ل��س��ات  ب��ق��اع��ة 
البيع  سيقع  المحكمة، 
ألكبر  ال��ع��ل��ن��ي  ب��ال��م��زاد 
وآخر مزايد ميسور للعقار 
لخضر  »جرف  المسمى 
توسيع29/46« ذي الرسم 
العقاري عدد 02/130459 
المتكون  بوجدة  الكائن 
رقم  المفرزة  القسمة  من: 
34، مساحتها 52 سنتيار 
شقة  ع��ل��ى  ال��م��ش��ت��م��ل��ة 

بالطابق الثالث.
1000/32.02 من األجزاء 
ال��م��ش��ت��رك��ة م���ن ال��م��ل��ك 
العقاري  الرسم  موضوع 
األصلي عدد 02/130229 
المتكون من العمارة الكائنة 

بوجدة.
وق���د ح���دد ث��م��ن ان��ط��الق 
العقار  لبيع  ال��م��زاي��دة 
ال����م����ذك����ور أع������اله م��ن 
مبلغ  ف��ي  الخبير  ط��رف 

250.000,00 درهم.
مع زيادة نسبة %3 لفائدة 
للمملكة،  العامة  الخزينة 

ويشترط ضمان األداء.
المعلومات  من  وللمزيد 
كناش  على  االط���الع  أو 
ال���ش���روط وال��ت��ح��م��الت 
ع����روض، يجب  وت��ق��دي��م 
التنفيذ  بقسم  االت��ص��ال 
بمصلحة كتابة الضبط لدى 
المحكمة التجارية بوجدة 
حيث يوجد ملف اإلجراءات 

رهن إشارة العموم.

ع.س.ن /1468/ إ.د
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ع.س.ن /1460/ إ.د

ع.س.ن /1461/ إ.د

ع.س.ن /1462/ إ.د

ع.س.ن /1464/ إ.د

ع.س.ن /073/ إ.ت



Al Ittihad Al Ichtiraki إعالنات14
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati@gmail.com

الجمعة 16 ابريل 2021 املوافق 3 رمضان 1442العدد12.820

ع.س.ن /074/ إ.ت

ع.س.ن /1466/ إ.د

ع.س.ن /1469/ إ.د

STE VIG TRA-
VAUX
Suite à un acte sous 
signe privé, daté 
09/03/2021 il a été 
décidé de ce qui 
suit :
La constitution 
d’une société à 
responsabilité 
limitée qui prend 
les caractéristiques 
suivantes :
- La dénomination : 
STE VIG TRA-
VAUX
- L’activité : TRA-
VAUX DIVERS 
ET CONSTRUC-
TION.
- Le capital : 
500 000.00 DHS de 
5000 parts sociales 
de 100 DHS 
chacune répar-
tis comme suit : 
Mr. MOHAMED 
ECH-CHENYGRY 
2500 PARTS, Mr. 
HICHAM SOUSSI 
MITOUA  2500 
PARTS, 
- La gérance : la so-
ciété est gérée par 
Mr. MOHAMED 
ECH-CHENYGRY 
et  Mr. HICHAM 
SOUSSI MITOUA  
pour une durée 
indéterminée, seule 

la signature de 
Mr. MOHAMED 
ECH-CHENYGRY 
et  Mr. HICHAM 
SOUSSI MITOUA 
engagera la société.
Le dépôt légal est 
fait au tribunal 
de commerce de 
Fès sous registre 
de commerce 
N°67221.
ع.س.ن/1456/إ.د

n n n n n n n

STE ALTRABUS
Suite à un acte sous 
signe privé, daté 
12/03/2021 il a été 
décidé de ce qui 
suit :
La constitution 
d’une société à 
responsabilité 
limitée qui prend 
les caractéristiques 
suivantes :
- La dénomination : 
STE ALTRABUS
- L’activité : EN-
TREPRENEUR 
DE TRANSPORT 
DE MARCHAN-
DISE-ENTRE-
PRENEUR DE 
TRANSPORT DE 
VOYAGEURS- 
ENTREPRENEUR 
DE TRANSPORT 
DE PERSONNES.

- Le capital : 
100 000.00 DHS de 
1000 parts sociales 
de 100 DHS 
chacune répartis 
comme suit : Mme. 
IMANE KARBAL 
500 PARTS, Mme. 
HANAN ABA-
HADDOU 500 
PARTS, 
- La gérance : la 
société est gérée 
par Mme. IMANE 
KARBAL et  Mme. 
HANAN ABA-
HADDOU pour 
une durée indé-
terminée, seule la 
signature de Mme. 
IMANE KARBAL 
et  Mme. HANAN 
ABAHADDOU 
engagera la société.
Le dépôt légal est 
fait au tribunal 
de commerce de 
Fès sous registre 
de commerce 
N°67219.
ع.س.ن/1457/إ.د

n n n n n n n

  CHEZ LHOU 
RENTCAR 
(SARL)A.U
  R/C : 14271/2020
Aux termes d’un 
acte sous seing pri-
vé le 12/11/2020, 

au siège de la 
société : CHEZ 
LHOU RENT-
CAR (SARL) A.U, 
sise à RUE 09 N° 
26CITE CHHA-
BAT ERRACHI-
DIA. Son capital 
100.000,00 dhs 
(1000 parts à 100 
dh chacune) sous-
crites et libérées en 
totalité. L?associé 
unique a décidé 
dans le cadre d?une 
décision extraor-
dinaire ce qui suit 
: Nomination du 
nouveau gérant 
: Mme IDRISSI 
FATIMA ZOHRA, 
de CIN n°       UB 
93611, en qualité 
du gérant unique de 
la société pour une 
durée indéterminée, 
après la démission 
de l’ancien gérant 
:  Mr MOUHOU 
LHOUSSAIN, et 
réception de quitus 
de gérance ratifié 
et sans réserve.          
Le dépôt légale 
est effectué tribu-
nal 1er instance 
Errachidia le 
08/04/2021 sous 
N° : 173/2021.

ع.س.ن/1459/إ.د



تواصل الجامعة الملكية المغربية 
المدير  تركة  تصفية  ال��ق��دم  لكرة 
أوش��ن.  روبيرت  الويلزي  التقني 
فبعد اإلعفاءات التي باشرتها على 
الصغرى،  الفئات  مدربي  مستوى 
قامت مؤخرا بإنهاء ارتباطها ببعض 

عناصر اإلدارة التقنية الوطنية.
وفي هذا الصدد تم تعيين اإلطار 
تقنيا  مديرا  جمال  فتحي  الوطني 
منحته  حيث  الوطنية،  للمنتخبات 
صالحيات واسعة من أجل تصحيح 
االختالالت التي تم رصدها، في أفق 
إعادة بناء عالقة جديدة مع الفئات 
جمال  لفتحي  عهد  حيث  السنية، 
بمهمة تعيين مدربي منتخبات أقل 
من 15 سنة وأقل من 17 سنة وأقل 
فيما  التنسيق  وكذا  سنة،   19 من 
بينها على مستوى برمجة التجمعات 
التدريبية والمباريات اإلعدادية وكذا 
للتنقيب  أوروبية  بجوالت  القيام 
عن المواهب، التي يمكنها أن تعزز 

المنتخبات الوطنية.
وفي السياق ذاته، كلفت الجامعة 
المنتخب  مدرب  عموتة،  الحسين 
أيضا  باإلشراف  المحلي،  الوطني 
أجل  من  األولمبي  المنتخب  على 
التأهل  بطاقة  ضمان  إلى  قيادته 

في  المقررة  األولمبية  األلعاب  إلى 
سنة 2024 بباريس.

المنتخب  ق��ادة  عموتة  أن  يذكر 
الوطني المحلي إلى التتويج ببطولة 
إفريقيا لالعبين المحليين، التي جرت 
في شهري يناير وفبراير بالكاميرون، 
كما سيكون في مهمة أخرى بالدوحة 
سيقود  حيث  المقبل،  دجنبر  شهر 
المنتخب الحلي في منافسات كأس 
العرب، التي ستكون بروفة تحضيرية 
لنهائيات كأس العالم، المقررة في 

شهري نونبر ودجنبر من سنة 2022 
بقطر.

قامت  الجامعة  ف��إن  ل��إش��ارة 
مؤخرا بإقالة كل من طارق مختاس 
من تدريب منتخب أقل من 15 سنة 
والبرتغالي جواو أروزو من منتخب 
الشبان واإلسباني سيرخيو بيرناس 
من منتخب الفتيان، كما سبق لها أن 
أقالت بيرنارد سيموندي من تدريب 

المنتخب األولمبي.

توجت سعيدة عمودي، عداءة فريق أولمبيك أسفي 
لألشخاص في وضعية إعاقة، بلقب أفضل رياضية 
الذي  للسنة، خالل حفل جائزة »الماسات العشر« 
 تنظمه صحيفة »العالم الرياضي« األسبوعية سنويا.

وجاء اختيار هذه العداة، المختصة في مسابقة رمي 
الجلة، بالنظر إلى ما بصمت عليه من حضور متميز 
التظاهرات  من  العديد  في  الوطني  المنتخب  رفقة 
الدولية، فيما اختير العداء المغربي سفيان البقالي 
أفضل رياضي في السنة، كما نال جمال السالمي، 
مدرب الرجاء الرياضي السابق، لقب أحسن مدرب 
في السنة، بعدما تمكن من قيادة الفريق األخضر إلى 
التتويج بلقب البطولة الوطنية، وقيادته إلى نهائي 
كأس محمد السادس لألندية العربية ونصف نهائي 

دوري أبطال إفريقيا.
ومنحت الجريدة المتخصصة في الشأن الرياضي، 
لقب  شراط،  سعيد  الزميل  تحريرها  يرأس  والتي 
أحسن حكم لرضوان جيد، وأحسن مدير تقني لعزيز 
بودربالة، المدير التقني للدفاع الجديدي، وأحسن 
منتخب للفريق الوطني لكرة القدم المصغرة، الذي 
توج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، 
منا،  أيت  لهشام  مسير  أفضل  جائزة  منحت  فيما 

رئيس شباب المحمدية.
ولم تستثن الجريدة من تكرمها الجسم اإلعالمي، 
حيث احتفت بالزميل سعيد ياسين، الصحافي باإلذاعة 
الجهوية للدار البيضاء، ومنحته لقب صحافي السنة، 

وكريم فيزازي، الذي نال جائزة مصور السنة.
وخصصت الجريدة أيضا تكريما خاصا لكل من 
فوزي لقجع رئيس جامعة كرة القدم، الذي انتخب 
كوهين،  وماكس  الفيفا،  في مجلس  مؤخرا عضوا 

توج  أن  له  الذي سبق  اليهودي،  المغربي  المالكم 
ببطولة العرب، وبشرى حجيج، رئيسة جامعة الكرة 
الطائرة، التي انتخبت مؤخرا رئيسة للكونفدرالية 

اإلفريقية.
الماضي  االثنين  مساء  نظم  الذي  الحفل،  وكان 
بأحد فنادق الدار البيضاوي، وفي احترام للتدابير 
رحيل  على  الفاتحة  بتالوة  انطلق  قد  االحترازية، 
قبل  المنية  وافته  الذي  أبوطارق  الجريدة،  مصور 
أشهر، قبل أن يتناول محمد رشد شراط كلمة، رحب 

التي  المشاكل  فيها  واستعرض  بالحضور،  فيها 
اعترضت الجريدة في حفلها، حيث لم تحصل على 
إال قبل ساعة من موعد  المحلية  السلطات  موافقة 
الحفل، األمر الذي أثر على حضور بعض الفعاليات 

المكرمة.
أيضا  كلمته  في  شراط  رشد  محمد  واستعرض 
الجائحة،  زمن  في  الوطنية  الرياضة  تألق  لمحات 
حيث لم تتأثر بالفيروس وأصرت على صنع اإلشعاع 

محليا وقاريا.

طائرة واحدة لتنقل الرجاء 
ونه�ضة بركان اإلى تنزانيا وزامبيا

اختار فريقا الرجاء البيضاوي ونهضة بركان تنقال 
موحدا على نفس الطائرة إلى تنزانيا وزامبيا، حيث 
سيواجهان على التوالي نامونغو ونابسا ستار، برسم 
الجولة الخامسة من مسابقة كأس االتحاد اإلفريقي لكرة 
المغرب،  إلى  الطائرة  نفس  عبر  يعودا  ان  قبل  القدم، 

مباشرة بعد انتهاء مهمتها.
علما  النفقات،  ترشيد  أجل  من  االختيار  هذا  وجاء 
بان الجامعة ستتحمل القسط األكبر من مصاريف هذه 
الرحلة، وكذا لضمان عودة سريعة على المغرب وتفادي 

إرهاق الالعبين.
وستكون المحطة األولى في هذه الرحلة المشتركة 
هي زامبيا، حيث سيحط نهضة بركان رحاله، قبل ان 

تواصل المجموعة الرجاوية سفرها إلى تنزانيا.
تأهال مبكر  البيضاوي حقق  الرجاء  فريق  أن  يذكر 
الذي يحتل  بركان  يراهن نهضة  فيما  الربع،  دور  إلى 
الرتبة الثالثة، برصيد خمس نقط، على استغالل مواجهة 
المتصدر القطن الكاميروني ومطارده المباشر، شبيبة 
القبائل، من أجل االنفراد بالرتبة الثانية، في حال تحقيقه 
االنتصار، علما بأنه سيستقبل القطن في لقاء الجولة 

السادسة واألخيرة.

المنتخب الوطني للمالكمة 
ي�ضارك في بطولة العالم لل�ضبان 

يشارك المنتخب المغربي للمالكمة، في بطولة العالم 
للشبان، التي تحتضنها مدينة كيلسي البولندية، وذلك 

إلى غاية 24 أبريل الجاري. 
أن  للمالكمة،  المغربية  الملكية  للجامعة  وذكر بالغ 
هذه المشاركة تدخل في إطار إعداد مالكمين شباب من 
المستوى العالي بغية تعزيز القاعدة بأسماء متميزة 

تمثل القفاز المغربي أحسن تمثيل. 
وتعرف هذه البطولة )كيسلى 2021( مشاركة مدارس 
عربية تمثل األردن والبحرين واإلمارات والمغرب، إلى 
وأمريكا.  وآسيا  وأوروبا  إفريقيا  من  نظيرتها  جانب 
في  ممثال  سيكون  المغرب  أن  ذاته،  المصدر  وأضاف 
49 كلغ(  )وزن  هذه التظاهرة بكل من حمزة السعدي 
وقنيطري ياسين )وزن 52 كلغ( وبويحياوي رضى )وزن 
60 كلغ( وأيمن خنشاف )وزن 64 كلغ( وزهير خيراوي 
ومحمد  وإلياس بلمليح )وزن 75 كلغ(  )وزن 69 كلغ( 

بوحمادة )وزن 91 كلغ(، في فئة الذكور. 
وفي فئة اإلناث يشارك المغرب بمالكمتين ويتعلق األمر 
بسلمى لغاللي في وزن 51 كلغ وهاجر باهدي في وزن 
57 كلغ. وأشار البالغ، إلى أن المنتخب الوطني المغربي 
يرافقه طاقم تقني يتكون من المدرب عبد الحق عشيق، 
سيول  في  أولمبية  برونزية  ميدالية  أول  على  الحائز 
1988، واإلطار نبيل منيام والمدير التقني للمنتخبات 

الوطنية منير البربوشي.

الرجاء  استقبال  التطواني  المغرب  فريق  ق��رر 
بالرباط،  اهلل  عبد  موالي  األمير  بمجمع  البيضاوي 
ضمن فعاليات الدورة 12 من الدوري االحترافي األول.
ويعاني الفريق التطواني في إيجاد ملعب يستقبل 
فيه خصومه، بفعل خضوع ملعب سانية الرمل ألشغال 
اإلصالح، فدأب على التنقل بين طنجة وفاس والرباط.

انتصار  تحقيق  التطوانية  المجموعة  وستحاول 
أمام  الماضية  الدورة  ال��ف��ت��ح تعوض به تعثرها في 

الرباطي بمركب موالي الحسن، رغم أن الخصم بدوره 
قادم من هزيمتين متتاليتين أمام كل من الوداد في 
الديربي وحسنية أكادير في الدورة الماضية، ولن يقبل 
بمواصلة نزيف النقط، مراهنا على الدفعة التي يمكن 
أن يقدمها مدربه الجديد، التونسي لسعد الشابي، الذي 

وقع يوم الثالثاء عقد خالفة جمال السالمي، وأشرف 
على حصته التدريبية األولى يوم األربعاء.

ودعا لسعد الشابي خالل اجتماعه بالالعبين إلى 
التحلي باالنضباط وروح المسؤولية، مؤكدا على أن 
ذكرهم  كما  إليه،  بالنسبة  الالعبين سواسية  جميع 
بأنهم يتوفرون على اإلمكانيات التقنية والبدنية الالزمة 

لتحقيق إنجازات أفضل.
وستكون مباشرة اليوم، التي ستدور انطالقا من 
العشارة مساء، أول اختبار للفريق األخضر رفقة ربانه 
الجديد، علما بأنه قرر االحتفاظ بالطاقم التقني الذي 

اشتغل إلى جانب السالمي.
من  محروما  المباراة  الرجاء  وسيدخل 
خدمات الالعب زكرياء الوردي، الذي يواصل مسلسل 
تعافيه من اإلصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب 
غابا  بعدما  الشاكر  الرحيم  وعبد  المحلي،  الوطني 
المقابل،  وفي  األخيرة.  بيراميدز  مباراة  عن  سويا 
التنزاني  العبه  البيضاء،  الحمامة  فريق  سيستعيد 

شعبان شيلوندا، الذي استأنف تداريبه رفقة المجموعة 
خالل حصة الثالثاء، فيما يحتمل أن يتواصل غياب 
نصير الميموني ومحسن لعشير، اللذان اكتفيا في 

بداية األسبوع بحصص تدريبية انفرادية.
وعموما فإن هذه المواجهة ستكون مناسبة للفريقين 
من أجل تصحيح المسار وانطالقة جديدة في سباق 

البحث عن اللقب.
يذكر أن الرجاء يحتل الرتبة الثانية في سلم الترتيب، 
برصيد 19 نقطة، فيما يحتل المغرب التطواني المركز 

الثالث عشر برصيد 12 نقطة.
وإلى ملعب أدارا يحل نهضة بركان، الذي يحصد 
نتائج غير مشجعة في المباريات األخيرة، ضيفا ثقيال 
على حسنية أكادير، المنتشي بانتصاره الثمين في 
الدورة الماضية على الرجاء بمركب محمد الخامس.
وستكون هذه المواجهة فرصة أمام أبناء المدرب 
بيدرو بنعلي، العائدين بتعادل ثمين من تيزي وزو أمام 
شبيبة القبايل الجزائرية في كأس الكاف، إلعادة ترتيب 

األوراق، وتحقيق صحوة تعيد للمجموعة البرتقالية 
هيبتها، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام كتيبة رضا 

حكم، الذي غير وجه الحسنية منذ مجيئه.

البرنامج
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(

إبراهيم العماري

الـريـــاضي
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الرجاء يراهن على انطالقة جديدة رفقة مدربه التونسي

الدورة 12 من الدوري 
االحترافي األول

الرجاء 
ونهضة 
بركان 

يراهنان 
على 

تصحيح 
المسار 

السابق،  الهولندي  الدولي  دعا 
راف��اي��ي��ل ف��ان دي��ر ف���ارت، توماس 
منح  إلى  تشيلسي،  مدرب  توخيل، 
حكيم  المغربي  للدولي  أكبر  فرصة 
جانب  إلى  رسميا  وإشراكه  زياش، 
وماسون  جيرو  أوليفي  الثنائي 

ماونت، مبديا استغرابه من إقصائه 
تيمو  األلماني  على  االعتماد  مقابل 
»الحصان  ب�  وصفه  ال��ذي  فيرنر، 

األعمى«.
يعمل  الذي  فارت،  دير  فان  وقال 
سبور«،  زي��غ��و  لبرنامج«  محلال 

ألنه  زي��اش،  على  دائما  »سأعتمد 
ببساطة األفضل. سيمدك بتمريرات 
رائعة تماما مثل ماونت، جيرو بحاجة 
إلى ذلك”. مؤكدا على أنه ليس من 
محبي فيرنر النه »سريع للغاية وقد 
يكون ذلك رائًعا في مباريات خارج 

الميدان، حيث تكون تحت الضغط، 
لكن كل ما يقوم به هو إنحناء الرأس 

والركض ».
حكيم  تعاقد  تشيلسي  أن  يذكر 
زياش )40 مليون يورو( وفيرنر )53 
مليون يورو( خالل الصيف الماضي، 

ق��ارا ف��ي خطط  وك��ان زي��اش رقما 
رسميته  فقد  لكنه  السابق،  المدرب 
بمجيئ توماس توخيل، حيث أصبح 
العبا احتياطيا، وقد شارك كبديل في 
أمام  األربعاء،  مساء  االبطال  دوري 

بورتو في آخر 5 دقائق.

الهولندي فان دير فارت يدعم زياش

فتحي جمال مديرا تقنيا للمنتخبات ال�ضغرى 
وعموتة ي�ضيف الأولمبي اإلى اخت�ضا�ضاته

جريدة العالم الريا�ضي تحتفي بـ »الما�ضات الع�ضر«

فتحي جمال

صورة جماعية للمحتفى بهم من طرف »العالم الرياضي«
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كشف تقرير جديد عن أكثر التطبيقات من حيث عمليات التحميل 
خالل شهر مارس املاضى، حيث تصدر القائمة تطبيق »تيك توك« 
Tik� مارس، ليصبح  فى  تثبيت  عملية  مليون   58 من أكثر   مع 

جميع  فى  تنزيالاً  لأللعاب  املخصصة  غير  التطبيقات  Tok أكثر 
أنحاء العالم.

 Sensor التطبيقات  تحليالت  شركة  من  البيانات  وبحسب 
Tower، فقد جاء تطبيق فيسبوك فى املركز الثاني، ليصبح ثانى 
ا فى جميع أنحاء  أكثر التطبيقات غير املخصصة لأللعاب تثبيتاً

العالم لشهر مارس مع أكثر من 56 مليون عملية تثبيت.
فيما احتلت تطبيقات انستجرام وواتس آب وماسنجر � وكلها 
أفضل خمسة تطبيقات غير  جزء من عائلة تطبيقات فيس بوك� 
 Sensor ألعاب مثبتة فى جميع أنحاء العالم لهذا الشهر، وقال
Tik� إن الدول التى لديها أكبر عدد من عمليات تثبيت Tower
Tok كانت من Douyin فى الصني بنسبة %11، تليها الواليات 

املتحدة بنسبة 10%.
فيما كانت البلدان التى لديها أكبر عدد من عمليات تثبيت فيس 
بوك من الهند بنسبة 25 %، تليها الواليات املتحدة بنسبة 8%، 
وتشمل التطبيقات األخرى التى وصلت إلى أعلى 10 فى القائمة 
.CapCutو Telegramو Zoomو Joshو Snapchat الشاملة

كشف تقرير جديد عن أكثر التطبيقات من حيث عمليات التحميل 
 »

جميع  فى   

، فقد جاء تطبيق فيسبوك فى املركز الثاني، ليصبح ثانى 
ا فى جميع أنحاء 

وكلها 
أفضل خمسة تطبيقات غير 

، تليها الواليات 

فيما كانت البلدان التى لديها أكبر عدد من عمليات تثبيت فيس 
 ،
 فى القائمة 
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التطبيقات الأكرث حتميال 
حول العامل خالل �شهر مار�س

باختالف  الدول  مواقيت  تختلف 
مواقعها، وقد دخلت جميعها هذه االيام 
وسط  املبارك  رمضان  شهر  صيام  في  
تفشي جائحة كورونا وإجراءات مشددة 

ملواجهة تفشي الوباء.
العرض  خطوط  اختالف  وبحسب 
تختلف  االستواء  خط  عن  والبعد 
أن  إذ  ألخرى،  دولة  ساعات الصيام من 
األرضية  الكرة  شمال  من  القريبة  الدول 
يطول فيها الصيام، بينما ينخفض كلما 

توجهنا جنوبااً.
واألقصر  األطول  الدول  يلي  فيما 
ما  وفق  العام،  هذا  رمضان  في  صيامااً 

نشره موقع فوربس.
أطول عدد ساعات الصيام

في شهر  الصيام  ساعات  �تتراوح 
و16   13 نحو  بني   2021 رمضان للعام 

ساعة خالل اليوم في الدول العربية.
� تأتي أطول عدد ساعات الصيام هذا 
العربي  املغرب  دول  نصيب  من  العام 
 14 إلى  تصل  حيث  وتونس،  الجزائر 
شهر  أيام  أول  في  دقيقة   39 و  ساعة 
رمضان، و 15 ساعة و 50 دقيقة في آخر 

أيام الشهر.
الصيام  ساعات  عدد  أقل  �جاءت 
تصل  حيث  القمر،  جزر  نصيب  من 
شهر  أيام  أول  في  الصيام  ساعات  عدد 
رمضان إلى 13 ساعة و12 دقيقة، أما في 
آخر أيام الشهر ستصل إلى 12 ساعة و 

59 دقيقة.
�ُيعد أول أيام شهر رمضان هو األقصر 
هو  يوم  وآخر  الصيام  ساعات  عدد  في 
باستثناء  العربية  الدول  كل  في  األطول 
نظرااً  تماما  العكس  يحدث  جزرالقمر، 
ملوقعها القريب من الجزء الجنوبي للكرة 
األرضية حيث يقصر النهار خالل فصل 

الصيف.
ساعات الصيام في دول الخليج 

 14 الكويت  في  الصائمون  �سيقضي 

و15  يوم،  أول  في  دقيقة  و17  ساعة 
وفي  يوم.  آخر  في  دقيقة  و19  ساعة 
مسقط عمان 14 ساعة و1 دقيقة في أول 
يوم، و14 ساعة و41 دقيقة في آخر يوم.
الرياض  في  للصائمني  �يمكن 
 14 ا،  نسبياً قصير  صيام  من  االستفادة 
أيام رمضان، و14 ساعة  أول  في  ساعة 
مكة  في  أما  يوم.  آخر  في  دقيقة  و42 
13 ساعة و51 دقيقة في أول يوم، و14 

ساعة و7 دقائق في آخر يوم.
اإلمارات  دولة  في  أبوظبي  �ستصوم 
و14  يوم،  أول  في  دقيقة  و2  ساعة   14
ودبي  يوم.  آخر  في  دقيقة  و44  ساعة 
أول  في  دقائق   5 و  ساعة   14 ستصوم 

يوم من رمضان.
قطر  في  الصايم  �سيبلغ عدد ساعات 
و14  يوم،  أول  في  دقائق  و6  14 ساعة 
في  أما  يوم.  آخر  في  دقيقة  و50  ساعة 
أول  في  دقائق  و9  ساعة   14 البحرين 
يوم، و14 ساعة و54 دقيقة في آخر يوم.
و40  ساعة   13 اليمن  صنعاء  وفي 
دقيقة في أول يوم، و14 ساعة و6 دقائق 

في آخر يوم.
باقي الدول العربية

 14 األردن  في  الصائمون  �يقضي 
أيام  أول  في  صومااً  دقيقة  و23  ساعة 
رمضان، و15 ساعة و20 دقيقة في آخر 

أيام الشهر.
14 ساعة  في سوريا سيصومون  أما 
و28 دقيقة في أول يوم، و 15 ساعة و30 

دقيقة في آخر يوم.
القدس  في  الساعات  عدد  �سيصل 
أول  في  دقيقة  14 ساعة و23  بفلسطني 
يوم، و15 ساعة و20 دقيقة في آخر يوم.
لبنان  في  الصيام  ساعات  �ستتراوح 
يوم،  أول  في  دقيقة  و29  14 ساعة  بني 
في  و  يوم.  آخر  في  دقيقة  و32  و15 
ساعة   14 الصائمون  سيقضي  العراق 
و27 دقيقة في أول يوم، و15 ساعة و12 

دقيقة في آخر يوم.
مصر  في  الصيام  ساعات  �ستأتي 
14 ساعة و20 دقيقة في أول يوم، و15 

ساعة و12 دقيقة في آخر يوم.
�يسجل السودان 13 ساعة و45 دقيقة 
و11  ساعة  و14  رمضان،  أيام  أول  في 
دقيقة في آخر يوم. والصومال 13 ساعة 
و29 دقيقة في أول يوم، و13 ساعة و38 

دقيقة في آخر يوم.
 13 �أما موروني جزر القمر ستصوم 
و12  يوم،  أول  في  دقيقة   12 و  ساعة 

ساعة و59 دقيقة في آخر يوم.
دول املغرب العربي

و39  ساعة   14 الجزائر  �ستصوم 
رمضان، و15 ساعة  أيام  أول  في  دقيقة 
 14 وتونس  يوم.  آخر  في  دقيقة  و50 
و15  يوم،  أول  في  دقيقة  و39  ساعة 

ساعة و50 دقيقة في آخر يوم.
�املغرب ستقضي 14 ساعة و29 دقيقة 
في أول يوم، و15 ساعة و32 دقيقة في 
آخر يوم. أما ليبيا 14 ساعة و26 دقيقة 
في أول يوم، و15 ساعة و 26 دقيقة في 

آخر يوم.
بعدد  صيامااً  أقل  ستكون  �موريتانيا 
13 ساعة و57 دقيقة في أول يوم، و14 

ساعة و 27 دقيقة في آخر يوم.
األطول واألقصر صيامااً في العالم

�حظيت فنلندا بلقب األطول من حيث 
عدد ساعات الصيام، إذ بلغت هذا العام 
23 ساعة و5 دقائق، تالها عدد من الدول 

املجاورة لها مثل السويد والنرويج.
وجاءت روسيا لتسجل 20 ساعة و45 

دقيقة.
�اعتبرت األرجنتني أقصر دولة صيامااً 
الصيام  يبلغ عدد ساعات  إذ  العالم،  في 
 12 تشيلي  ثم  دقيقة،  و23  ساعة   12
ساعة   11 وأستراليا  دقيقة،  و41  ساعة 

و59 دقيقة.

الذكاء ال�شطناعي يكت�شف »لوحة مفقودة« خمفية 
حتت حتفة �شهرية لبيكا�شو عمرها 120 عاما

ساعد الذكاء االصطناعي 
إلى  مخفية  لوحة  بعث  في 
تحفة  تحت  كانت  الحياة 
فنية لبيكاسو منذ ما يقارب 

120 عاما.
بابلو  لوحة  إنشاء  ووقع 
The Crou�  بيكاسو

)املتسول   ching Beggar
 ،1902 عام  في  الرابض(، 
اإلسباني  الفنان  أن  ويبدو 
رسمها فوق إحدى إبداعات 

صديقه.
وكشف التصوير باألشعة السينية لـ The Crouching Beggar عن مخطط 

باهت تحت اللوحة في عام 2018.
اللوحة  شكل  إنشاء  إلعادة  االصطناعي  الذكاء  اآلن  الخبراء  واستخدم 
يدعى  لفنان  برشلونة  من  بالقرب  ملتنزه  لوحة  أنها  ويعتقدون  األصلية. 

سانتياغو روسينول.
وكان روسينول صديقا لبيكاسو وربما أعطاه اللوحة. كما ُيعتقد أن بيكاسو 
استخدم التالل في الرسم ليخلق شكل ظهر املرأة الرابضة في لوحته الخاصة.

واستخدم الباحثون في Oxia Palus، وهي شركة تهدف إلى إعادة بناء الفن 
املفقود في العالم، الذكاء االصطناعي إلنشاء نسخة ملونة من املخطط الباهت 

الذي تم اكتشافه.
واستخدموا أيضا تقنية تسمى التصوير الطيفي والطباعة ثالثية األبعاد 

إلعادة إنشاء املناظر الطبيعية.
وال  ما،  حد  إلى  وأخضر  هادئ  مشهد  عن  عبارة  كانت  النهائية  والنتيجة 
الجهود  تم بذل  النسخة األصلية ولكن  قربه من  اليقني مدى  ُيعرف على وجه 

لجعله يشبه رسم روسينول قدر اإلمكان.
الذكاء  وساعد   Rusiñol بأسلوب  بناؤها  املعاد  اللوحة  إنشاء  ووقع 

االصطناعي في إعادة إنشاء ملسات الفرشاة.
»نظرا ألننا نستخدم  Oxia Palus، جورج كان:  لـ  املشارك  املؤسس  وقال 
ذي  املفقود  الفن  بناء  وإعادة  تحديد  لتسريع  االصطناعي  الذكاء  من  املزيد 
األهمية الحاسمة، سيكون لدينا تأثير كبير للغاية في تمكني فهم أفضل للتاريخ 

املتشابك للفن واملجتمع«.
وتبيع Oxia Palus اآلن 100 نسخة من اللوحة املعاد إنشاؤها.

درا�شة كندية: العاملون من املنازل فى اأجواء 
كورونا.. مزيد من املهام و�شاعات اأطول

أن  كندية  دراسة  ذكرت 
املوظفني  من  العظمى  الغالبية 
مواصلة  في  يرغبون  الكنديني 
مرور  بعد  املنزل  في  العمل 
الوكالة  جائحة كورونا، وذكرت 
الكندى  املوقع  لتقرير  وفقا 
»straight«  أن 90 % يقولون 
املنزل »على  في  إنهم يعملون 
وهذا  اإلنتاجية«،  بنفس  األقل 
يعني أنهم ينجزون »على األقل 

العمل في املنزل كما كان في السابق في مكان عملهم املعتاد«.
ممن شملتهم الدراسة  باإلضافة إلى ذلك ، أفاد أكثر من النصف أو 58 % 
بإنجاز نفس القدر من العمل في املنزل، كما أفاد ما يقرب من الثلث أو 32 % 

بإنجاز املزيد من العمل في املنزل.
وذكرت هيئة اإلحصاء الكندية أنه »في حني أن الغالبية العظمى من العاملني 
الجدد عن بعد أفادوا بأنهم على األقل منتجون في املنزل كما كانوا في املاضي، 
كما انتهى األمر بالعديد منهم إلى العمل لساعات أطول في اليوم في املنزل أكثر 

مما كانوا يعملون في مكان عملهم املعتاد«.
وأفاد حوالي 48 % ممن شمبتهم الدراسة بأنهم »ينجزون املزيد من العمل«، 
بأنهم يعملون لساعات أطول في اليوم مقارنة  باإلضافة إلى ذلك ، أفاد 44 % 

بما كانوا يفعلون في املاضي«.
وأشار واحد من كل خمسة ممن ذكروا أنهم أقل إنتاجية إلى أن »عدم التفاعل 
مع زمالء العمل هو السبب الرئيسي في ذلك، وفي الوقت نفسه ، أفاد ما يقرب 

من 20 % أنه يتعني عليهم رعاية األطفال أو أفراد األسرة اآلخرين«.

على خطى 
والده.. حممد 

عادل اإمام 
الأعلى اأجرا يف 

رم�شان مببلغ 
فلكي

وصل أجر الفنان املصري محمد عادل إمام هذا املوسم 
إلى 40 مليون جنيه، ليكون األعلى في شهر رمضان وذلك 
رمضان  في  عرض  الذي  »هوجان«  مسلسله  نجاح  بعد 

2020 باإلضافة إلى نجاح فيلم »لص بغداد«.
»النمر«،  مسلسل  تصوير  املصري  الفنان  ويواصل 
الذي يدور حول نمر يقتنص من الصاغة بمنطقة الجمالية 
شهر  في  العمل  وسيعرض  ثمينة،  أشياء  املعز  وشارع 

رمضان 2021 على قناة »الحياة«.
وتبدأ أحداث املسلسل مع محمد إمام ثم يظهر »النمر«، 
إليه  التوصل  وتحاول الشخصيات املوجودة في الصاغة 
وترصد مكافآت ملن يقبض عليه، وفقا لصحيفة »املصري 

اليوم«.
الزاهد، ونرمني  إمام وهنا  واملسلسل من بطولة محمد 
وبيومي  محمود،  عبداهلل  وأحمد  رياض،  ومحمد  الفقي، 

فؤاد وأحمد خالد صالح، 
وعالء  كامل،  وإيناس 

مرسي.
 

�شورة من نا�شا 
تظهر »بحرا من 

الكثبان الرملية« 
ال�شحري على 

املريخ!
 

أصدرت وكالة ناسا يوم الخميس صورة مذهلة لـ«بحر«من 
الكثبان الرملية على سطح املريخ.

بالغطاء  املحيطة  بالرياح  املنحوتة  الخطوط  ُتظهر  ما 
القطبي الشمالي للمريخ.

وقالت ناسا إن الجزء الذي الُتقط في الصورة يمثل منطقة 
يبلغ عرضها 31 كيلومترا. ومع ذلك، فإن بحر الكثبان الرملية 

يغطي بالفعل مساحة كبيرة مثل تكساس.
وكالة  وكتبت  الحرارة.  درجات  الصورة  في  األلوان  تمثل 
برودة،  أكثر  أجواء  يمثل  األزرق  اللون  أن  األمريكية  الفضاء 

وظالل اللون األصفر تشير إلى »كثبان دافئة بالشمس«.
الصور  من  مجموعة  من  مكونة  الصورة  أن  ناسا  وكتبت 
على  الحراري  التصوير  نظام  أداة  بواسطة  الُتقطت  التي 

.Mars Odyssey املركبة املدارية
إلى   2002 ديسمبر  من  الفترة  خالل  الصور  والُتقطت 
السنوية  بالذكرى  لالحتفال  وُأصدرت   ،2004 نوفمبر 
حول  تدور  آلية  فضائية  مركبة  وهي   ،Odysseyلـ العشرين 
وجود  على  أدلة  الكتشاف  حراريا  مصورا  وتستخدم  املريخ 

املاء والجليد على الكوكب.
فضائية  مركبة  أطول  يجعلها  ما   ،2001 عام  في  وأطلقت 

تعمل على املريخ في التاريخ.

من اأجمل اأزياء امل�شاهري 
خالل حفل توزيع جوائز 

الـ BAFTA.. من 
البيت لل�شجادة احلمراء

توزيع  لحفل  الحمراء  السجادة  شهدت 
هول  ألبرت  رويال  الـBAFTA في  جوائز 
الذين  املشاهير،  من  العديد  ظهور  بلندن 
دون  أنيق  بمظهر  الظهور  على  حرصوا 
ليلة  ففى  كورونا،  فيروس  لقيود  الخضوع 
أمفو  كالرا  أمثال  ظهرت  املاضى،  األحد 
سواء  رائعة،  مالبس  في  شوبرا  وبريانكا 
في  الحمراء  السجادة  على  يسيرون  كانوا 

قاعة ألبرت امللكية أو يحتفلون من املنزل.
مجلة  موقع  أبرزها  كما  الصورة،  فى 
املشاهير  أزياء  أفضل  أحد   ،»Hello«

خالل حفل توزيع جوائز الـ bafta ، حيث
سيليست،  املغنية  على  األنظار  كل  كانت 
التي خرجت في ثوب أخضر بأكمام منفوخة 
 Dilara مع جيب مغطاة بألواح شفافة من
وقالدة  بقفازات  وأقرنتها   ،Findikoglu

سوداء من الخرز.

الدول األطول واألقصر صياما في رمضان 2021

اأطول عدد �شاعات ال�شيام هذا العام من 
ن�شيب دول املغرب العربي


