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3 -  الذاكرة وتوازن الرعب!
  

الواضح أن فرنسا لم ترفض فقط االستسالم في الجانب 
المتعلق بالذاكرة، والذي صاغ بنوده مؤرخ يساري يعرف 
الجارة  مع  تسير  أن  ترفض  بل  جزائري..  بأنه  نفسه 

الشرقية للمغرب في نفس االتجاه في قراءة الماضي.
وقد كان مثيرا للغاية أن تتزامن ثالث قضايا، بعضها 
يعود إلى ما ال يقل عن ثالثة عقود،  في نفس اللحظة 
السياسية والديبلوماسية، في التفاعل الرسمي الفرنسي، 

كما في المتابعة اإلعالمية.
أول هذه القضايا اإللحاح الفرنسي على التعاون األمني 
المشترك، وتزامن ذلك مع الخدمة الكبيرة التي قدمتها 
استخباراتية،  فرنسية  ألجهزة  المغربية،  »الديستي« 
مكنتها من حماية بالدها من ضربات إرهابية، بتوقيع 
من »داعشية« من أصل مغربي تقيم في فرنسا، وتنشط 

باسم التطرف الديني.
وهو أمر تطابق مع إعالن الناطق الرسمي باسم الجهاز 
المغربي، وإن كانت وكالة فرانس بريس، المعروفة على 
كل حال، أرادت إغماط المغرب حقه بعدم ذكر اسمه في 

العملية المنسقة.
وزير  تصريحات  اعتبار  يمكن  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
الخارجية الفرنسية فعال ديبلوماسية لرد الحق ألصحابه، 

وأيضا إلعطاء التعاون كل مدلوله.
والقضية الثانية، ذات الصلة، هي عودة قضية اغتيال 

رهبان »تبحرين« إلى الواجهة اإلعالمية - األمنية.
وإذا كانت القضية قد شاعت وذاعت، بسبب تراجيدية 
فإن  االفاق،  كل  أخبارها  فيها وعمت  الجريمة  وقساوة 
الجديد فيها عودة  اإلعالم الفرنسي، ال سيما »لوفيغارو« 
الرهبان  موت  مسؤولية  الجزائر  تحمل  أخرى  برواية 

الفرنسيين على يد المخابرات/ الجزائرية...
وفي القضية جانبان:

األول، هو أن اإلعالم الفرنسي نقل حرب الكواليس إلى 
الطابق العلوي لألحداث، تماما كما فعل اإلعالم الجزائري 

الذي كشف كواليس الجفاء الرسمي بين البلدين.
فقد ظلت الدولة صامتة وتركت لإلعالم كشف خفايا 
الصراع والتوتر. وهنا كان هناك توازن الرعب عبر حرب 

الصفحات اإلعالمية!
الثاني، هو عمق اإلشارة فيها: مقابل الذاكرة البعيدة 
نسبيا، خمسينيات القرن الماضي، التي تتحمل فرنسا 
جزائرية،  وزرها وآثامها، هناك ذاكرة أخرى جزائرية - 
الجزائرية  الدولة  تتحمل  نفسه،  القرن  تسعينيات  في 

نفسها ونظامها القائم مسؤولية أوزارها.
وفي تحميل االستخبارات الجزائرية مسؤولية مقتل 
الرهبان الفرنسيين، جواب أولي، عبر الذاكرة الدموية 
الخاصة، على ما سبقها من ذاكرات حربية فرنسية، وعلى 

الهجوم على مواقف فرنسا في قضايا المغرب!
هناك تراجيديا تستعمل الذاكرة كوقود  بمعنى آخر: 

سياسي وجغرافي!
والنسيان مستحيل في التراجيديتين معا.

القضية الثالثة، تتعلق بإعادة التذكير بقضية »أطلس 
 1994 أنه في شهر غشت عام  آسني«، والجميع يذكر 
عرف المغرب أول عملية إرهابية فوق ترابه. حين هاجم 
مسلحون جزائريون فندق أطلس آسني بمدينة مراكش، 
وقتها اتهم المغرب المخابرات الجزائرية بالضلوع في 
الهجوم اإلرهابي وفرض تأشيرة على الرعايا الجزائريين، 
وهو ما ردت عليه حينها الحكومة الجزائرية بإجراءات 
أكثر راديكالية، تمثلت بإعالنها إغالق الحدود البرية من 
طرف واحد بين البلدين، وهو اإلغالق الذي ما زال مستمرا 
إلى اليوم. الحادث خلف مقتل 37 شخصا من بينهم سائح 
فرنسي!  ومن المثير حقا، أن التذكير باالغتيالين معا، جاء 
عن طريق االسم نفسه هو المخابراتي الجزائري سابقا 
اللندنية  كريم موالي.. وقد كشفت وكالة »قدس بريس« 
أن »مديرية المعلومات واألمن DRS، هي التي خططت 
بمراكش   آسني  أطلسي  فندق  على  نفذ  الذي  للهجوم 
)24 غشت 1994(، ولتوضيح اتهاماته قدم الشاهد هذه 
المعلومة الدقيقة المثيرة: »أنا شخصيا من كلف بالجانب 
اللوجستيكي لهذه العملية التي لم أكن أعرف أن هدفها 

هو تنفيذ هجوم«.
والواضح أن الربط بن القضيتين في اإلعالم الفرنسي، 
فيها  تتورط  قضايا  في  فرنسيين  مقتل  إلى  والعودة 
ما  حاليا  الضحايا  دولة  يعطي  الجزائرية،  المخابرات 
تحرر به نفسها من دولة الجالدين سابقا في حرب التحرير 

الجزائرية!
ومن هنا يبدو أن التنويه بالتنسيق األمني المغربي 
الفرنسي يثير حفيظة الطرف الشرقي من المعادلة الثالثية، 
ولهذا أيضا نفهم لماذا صرح إعالميون جزائريون في فلك 
النظام ومسؤولون رفضوا ذكر أسمائهم عن »استفزاز« 
مع  الديبلوماسي  اإلقليمي  األمني  بالتعاون  فرنسي 

المغرب.
وظاهر الحكاية ذاكرة بعيدة …ووفد وزاري هزيل! 

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

ثالثية المغرب، 
فرن�سا،الجزائر..

الذاكرة، 
الجيوا�ستراتيجية 

والأمن
يف حوار مع الفاعل املدني اجلزائري األستاذ وليد كبير:

ما يرتكب يف حق ال�سعبني املغربي واجلزائري جرمية �سيا�سية كاملة الأركان

نفقات الأ�سر المغربية على الغذاء تزداد باأكثر من 37 % خالل رم�سان

ضان
سحة رم

ف
يهود خرجوا عن طاعة املخزناملوساوي العجالوي: ملف إقليمي إفني و»الصحراء االسبانية«

فتحي املسكيني:  »حجر« أقرب إىل »الّتوّحد«  عبد الهادي الفحييل: مجرد رقم يف فم الوجودمن رسائل غيثة الخياط إىل عبد الكبري الخطيبيحوارات ولقاءات مع بيري بورديو

الصراع بين البلدين هو 
صراع بين نظام الحكم في 
الجزائر وبين المغرب كدولة

النصف الثاني من رمضان 
يشهد زيادة أكثر في األسعار 

مقارنة مع النصف األول

تباطؤ اإلنتاجية يرجع إلى انخفاض 
ساعات العمل وارتفاع الوقت المخصص 

للتسوق ولألنشطة المنزلية

أعتبر الصحراء مغربية 
عن قناعة تامة 

وقضية المغرب عادلة

يجب إسقاط ايديولوجية نظام الحكم بالجزائر 
التي تكرس منطق العداء مع المغرب، والنظر 

إليه كبلد جار وشريك موثوق به

تغير عادات االستهالك 
يتسبب في ارتفاع أسعار 

األسماك والبيض والحوامض
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حزب التحاد ال�ستراكي ي�سارك في الملتقى الفترا�سي الأول 
للحزب ال�سيوعي ال�سيني للحوار مع الأحزاب المغربية

نقابة التعليم العالي 
تطالب بالإ�سراع في 

الحوار في اإطار اللجنة 
الم�ستركة الخا�سة 

بالنظام الأ�سا�سي لهيئة 
الأ�ساتذة الباحثين

المغرب ثاني 
م�ستثمر اإفريقي في 
فرن�سا �سنة 2020

الع�سكر الجزائري يوا�سل محاولته اليائ�سة للتحر�ش بالقوات 
الم�سلحة في اإقليم جرادة

المهدي المقدمي

في تصعيد خطير، أقدمت عناصر من الجيش 
في  الئقة،  وغير  مهينة  على تصرفات  الجزائري 
حق عناصر من القوات المسلحة الملكية، عالوة 
على القوات المساعدة، في المنطقة الفاصلة بين 
Si-( »سيجا ركيكة«  مركزي المراقبة المغربيين

 ،)GaretDhane( »و»غاريت دهان )gaRguiga
القريبتين من إقليم جرادة بالجهة الشرقية.

  تأتي هذه الحركة االستفزازية الجزائرية، بعد 
اليوم األول من بداية شهر رمضان المبارك ، حسب 

ما نقله موقع »برلمان. كم«.
المسلحة  القوات  عناصر  أن  الموقع،   ونقل 
أمام  المساعدة، ظلت هادئة  القوات  المغربية و 

هذه االستفزازات المتكررة للجيش الجزائري. 
فقبل أسابيع قليلة من الواقعة الجديدة، ارتكبت 
مجموعة من الجنود الجزائريين، الفعل نفسه في 
على  الغزالن«  »محاميد  منطقة  من  قريبة  بلدة 
الجيش  أن  غير  الجزائرية،  المغربية-  الحدود 

عنه  يعرف  ما  بكل  الواقعة،  مع  تعامل  المغربي 
من احترافية وهدوء ويقظة ممكنة.

جزائريون  جنود  طرد  الماضي،  مارس  وفي 
في حركة مشابهة، مجموعة من الفالحين بمدينة 
»فيكيك«، من أراضيهم بمنطقة »العرجة«، وهي 
على  الفالحون  ه��ؤالء  تعاقب  زراع��ي��ة  أراض��ي 

استغاللها منذ أجيال. 
ولم تتوقف االستفزازات العسكرية الجزائرية 
عند هذا المستوى، بل تنضاف إليها مجموعة من 
لعدة  والمتكاثرة  المعادية  العلنية  التصريحات 
عن  ناهيك  المغرب،  ضد  جزائريين  مسؤولين 
الدبلوماسي  والنهج  المسؤولة  غير  الممارسة 
للمملكة  المعادي  الدولي  والسياسي  واإلعالمي 
المحافل  كل  وفي  المناسبات،  كل  في  المغربية 

الدولية.
وتأتي هذه التصعيدات الخطيرة، بعد اندحار 
الدبلوماسية الجزائرية أمام النجاحات المغربية 
في قضية الصحراء، إضافة إلى نجاحات أخرى 
ويرجع  االق��ت��ص��ادي��ة.  منها  ع��دة  م��ج��االت  ف��ي 
األثر  اتساع  إلى  الجزائري  التصعيد  مراقبون 

المطالب  الجزائري  الشعبي  للحراك  الواضح 
النظام  رموز  فيهم  بمن  ورموزه،  النظام  برحيل 
العسكري. وهي كلها عوامل قادت الدولة الجزائرية، 
يقول المراقبون، إلى طريق مسدود، ال مخرج له إال 
»صناعة عدو وهمي« ، وذلك بغرض تحويل انتباه 
الشعب الجزائري عما يشغله من أزمات اقتصادية 
تعصف به، كنقص غير مسبوق في المؤن الغذائية، 
بسبب  عاطل  المليون  تجاوزت  واضحة  وبطالة 
الجائحة، إلى محاوالت إلهائه المتكررة ب�«عدو 

وهمي غير موجود«.
الخطيرة  التصعيدات  ك��ل  فرغم  ذل��ك،  وم��ع 
والمتجددة، فهناك أصوات جزائرية محايدة تطالب 
بالتغيير، بدأت تتصاعد قوة كلمتها وصوتها أكثر 
وأكثر، السيما على مواقع التواصل االجتماعي، 
برحيلهم  والمطالبة  الجنراالت  بأفعال  للتنديد 
لمناورات  إدراك��ه��ا  عن  فضال  وق��ت،  أس��رع  في 
النظام التي تريد أن تحول المغرب إلى عدو. وقد 
المرفوعة  الشعارات  من خالل  الوعي  هذا  تبين 
»الشعب  قبيل  من  االحتجاجية،  المظاهرات  في 

المغربي ليس عدوي«.
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نقابة التعليم العايل تطالب بالإ�سراع
يف احلوار يف اإطار اللجنة امل�سرتكة اخلا�سة 
بالنظام الأ�سا�سي لهيئة الأ�ساتذة الباحثني

n مصطفى اإلدريسي

في  بالحوار  اإلسراع  العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة  أكدت 
إطار اللجنة املشتركة الخاصة بالنظام األساسي لهيئة األساتذة 
الباحثني حول النصوص التنظيمية املصاحبة للنظام األساسي 
االستثناء  برفع  املتعلق  املرسوم  عن  اإلفراج  وضرورة  الجديد؛ 
والوضعية  الفرنسية  الدكتوراه  حملة  الباحثني  األساتذة  عن 

االستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي.
 ، العالي  للتعليم  الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب  وطالب 
الحوار  بفتح  اإلسراع  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت  بالغ  في 
اإلداري  املنظام  وكذا  اإلداري  لالتمركز  املديري  التصميم  حول 
للجامعات، بني الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي والتي 
األساتذة  ومسار  مهام  على  املتسرع  تطبيقه  بآثار  تعترف  لن 

الباحثني، خارج املنهجية التشاركية.
الشعب  في  املستمر  النقاش  ترصيد  ضرورة  على  وشددت 
لالعتماد  الوطني  اليوم  وتنظيم  البيداغوجي  اإلصالح  حول 
والذي سبق أن التزمت به الوزارة، قبل تفعيل أي تصور أحادي 
باملراكز  الخاصة  املشتركة  اللجنة  أعمال  واستئناف  لإلصالح؛ 
لغاية  راكمته  بما  وااللتزام  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية 
الصحفية  التصريحات  أسلوب  عن  بعيدًا  لها  اجتماع  آخر 
نقل  رأسها  وعلى  املشروعة  املطالب  تصادر  التي  املتسرعة 
املراكز للجامعات. تصريحات من شأنها أن تبث القلق والتوجس 

وفقدان الثقة لدى عموم أساتذة املراكز.
للتعليم  الوطنية  للنقابة  الوطني  املكتب  أعلن  األخير  وفي 
من  واالقتراح  للتفكير  وظيفية  وطنية  لجنة  تشكيل  عن  العالي 
أجل معالجة موضوع فقدان األقدمية في الوظيفة العمومية جراء 
والتي  مساعد،  العالي  التعليم  أستاذ  إطار  في  الترتيب  إعادة 

سوف تبدأ عملها بعد اجتماع اللجنة اإلدارية.

�سبط 600 خمالفة واإتالف 121 طنا من املواد 
ال�ستهالكية غري ال�ساحلة خالل �سهر �سعبان 

n جالل كندالي 

لوزارة  التابع  والحكامة  العامة  الشؤون  قطاع  كشف 
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أن تدخالت اللجن املختلطة 
مجال  في  مخالفة   600 ضبطت  شعبان،  شهر  للمراقبة، خالل 

مراقبة األسعار وجودة املواد الغذائية.
ووفق بالغ في املوضوع، فإن هذه املخالفات همت عدم إشهار 
الجودة  معايير  احترام  وعدم  بالفاتورة،  الدالء  وعدم  األثمان، 

والنظافة، حيث همت عمليات املراقبةهاته 20.544 نقطة بيع.
وأوضح ذات البالغ ، أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات الزجرية 
املختلطة بحجز  اللجن  قامت  كما  املخالفني،  ضد  والقانونية 
وإتالف حوالي 121 طن من املواد االستهالكية غير الصالحة 

أو التي ال تستجيب ملعايير الجودة واملواصفات املعمول بها.
طيلة  منتظم  بشكل  عملها  مواصلة  اللجنة على  وشددت 
التموين  ووضعية  األسواق  حالة  تطور  ملتابعة  رمضان  شهر 
ومستوى األسعار وحصيلة تدخالت لجن املراقبة ملواجهة كافة 

أساليب الغش واالحتكار واملضاربة والتالعب في األسعار.

مداهمة مقهى مملوك مل�ست�سار من العدالة 
والتنمية خرق قرار الإغالق الليلي

تدخل رجال الدرك امللكي والسلطة املحلية، مساء األربعاء 14 
أبريل الجاري، لتفريق تجمع بأحد املقاهي بدوار الهنا بجماعة 
أقرته  الذي  الليلي  اإلغالق  قرار  َخرق  مراكش،  قرب  تسلطانت 
الحكومة خالل شهر رمضان في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح مصدر مطلع أن مداهمة عناصر الدرك للمقهى املذكور 
العدالة والتنمية  اململوك ملستشار بجماعة تسلطانت عن حزب 
أسفرت عن توقيف مسير املقهى وتغريم 15 شخصا كانوا داخل 
ريال مدريد  القدم بني فريقي  لكرة  يتابعون مقابلة  الفضاء  هذا 
املعتمد  الليلي  اإلغالق  قرار  أن دخل  بعد  اإلنجليزي،  وليفربول 
في رمضان حيز التنفيذ. وأضاف ذات املصدر أن عملية املداهمة 

أفضت أيضا إلى حجز معدات لتدخني الشيشا. 
وزاد املصدر أنه بناء على الوقائع املرصودة في هذه النازلة، 
الحراسة  لتدبير  املقهى  مسير  بإخضاع  العامة  النيابة  أمرت 

النظرية في أفق إحالته على القضاء. 

تعيينات جديدة يف منا�سب 
امل�سوؤولية مب�سالح الأمن مبراك�ش 
األمن  بمصالح  املسؤولية  مناصب  في  جديدة  تعيينات 
الوطني  لألمن  العامة  املديرية  عنها  أعلنت  بمراكش،  العمومي 
وصفها  التي  التعيينات  وهي  الجاري،  أبريل   14 األربعاء  يوم 
مصدر أمني بكونها جاءت في سياق مواصلة الدينامية الداخلية 
خاللها  من  تراهن  والتي  الشرطية،  البشرية  املوارد  تدبير  في 
شابة  أمنية  كفاءات  من  االستفادة  على  الوطني  األمن  مصالح 
املواطن  أمن  ضمان  مسؤولية  تحمل  على  وقادرة  ومتمرسة 

وسالمة ممتلكاته
الجديدةالتي  التعيينات  همت  فقد  املصدر  نفس  حسب   و 
حموشي  اللطيف  عبد  الوطني  لألمن  العام  املدير  عليها  أّشر 
زوال يوم األربعاء، سبعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها 
تعيني رؤساء دوائر للشرطة ورئيسني ملصلحتني لحوادث السير 
وكذا  املحاميد  ومنطقة  علي  ابن  يوسف  سيدي  أمن  بمنطقة 

منطقة املدينة جيليز بمراكش.
عملية  في  الحرص  تم  فقد  املصدر  نفس  إلى  استنادا  و 
معايير  اعتماد  على  األمنية،  املناصب  هذه  لشغل  الترشيح 
يقول  ـ  ليتسنى  وذلك  والشخصي،  املهني  واالنضباط  الكفاءة 
ـ  للجيل الجديد من املسؤولني األمنيني التنزيل األمثل  املصدر 
املواطن،  أمن  خدمة  تروم  التي  الجديدة  األمنية  لإلستراتيجية 
عبر تدعيم اإلحساس باألمن، وتجويد الخدمات الشرطية املقدمة 
للمواطنني، وتوطيد املقاربة التواصلية وتعزيز االنفتاح املرفقي 

ملصالح األمن. 

n مكتب مراكش: 

عبد الصمد الكباص

n التازي أنوار
للقوات  االشتراكي  االتحاد  شارك  حزب 
الذي  األول،  االفتراضي  امللتقى  الشعبية في 
مع  للحوار  الصيني،  الشيوعي  الحزب  ينظمه 
االستراتيجية  الشراكة  حول  املغربية  األحزاب 
»الحزام  مشروع  إطار  في  الصينية  املغربية 
 ،  2021 أبريل   15  -  14  -  13 أيام  والطريق«، 
املكتب  عضو  سداس،  من فتيحة  بكل  ممثال 
السياسي وأحمد العاقد عضو املجلس الوطني 

للحزب.
فتيحة  إلقاء  االفتتاحية  الجلسة  عرفت  وقد 
الصينية  املغربية  »الشراكة  لكلمة حول  سداس 
اللقاء  أن هذا  مؤكدة  التنموية«،  والتحديات 
نشهد  لم  استثنائي  دولي  سياق  في  ينعقد 
سياق  املعاصر،  اإلنساني  التاريخ  في  له  مثيال 
كوفيد  لوباء  واملهول  املفاجئ  االنتشار  يطبعه 
األرواح  في  الخسائر  من  العديد  مخلفا   19
والتداعيات السلبية على الصعيدين االقتصادي 

واالجتماعي.
ما  »إننا  كلمتها،  في  سداس  فتيحة  وقالت 
فيها  تسبب  مقلقة  مأساة  وقع  على  نعيش  زلنا 
يتمكن  لم  لوباء  والغامض  املفاجئ  االنتشار 
املجتمع الدولي العلمي من فك خطوطه وألغازه 
إليجاد  الطريق  يتلمسون  العلماء  زال  ما  إذ 
الدواء أو اللقاح الفعال .« مشيرة إلى أن الوباء 
أبان، رغم عملية االنغالق على الذات، أن كل دولة 
مواجهة  أو  عليه  القضاء  تستطيع  لن  لوحدها 
واالقتصادية  الصحية  تداعياته  انعكاسات 
املجتمع  اقتنع  ولذلك  والنفسية.  واالجتماعية 
والدعم  املشترك،  التعاون  بضرورة  الدولي 
املتبادل لتعزيز قدرات البلدان في مجال الحماية 
الطبية  والخبرات  املعارف  وتقاسم  والوقاية، 
اكتشاف  في  سريعا  التقدم  أجل  من  والصحية 

الدواء أو اللقاح.
وسجلت عضو املكتب السياسي، ارتياح حزب 
للتنسيق  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
الصني  وجمهورية  املغربية  اململكة  بني  املهم 
الشعبية في مجال محاربة جائحة »كوفيد 19«، 
سواء في تيسير وإنجاح عملية إجالء املواطنني 
ووهان،  مدينة  في  عالقني  كانوا  الذين  املغاربة 
أو عبر الدعم املتبادل إلجراءات محاربة انتشار 
الوباء، أو من خالل تبادل املعلومات والخبرات 

في املجال الطبي.
الشراكة  على  كلمتها،  في  سداس  وأكدت 
تجسد  مبادرات  وعلى  الصينية،  املغربية 
املتبادل  الدعم  تقديم  عبر  اإلنساني  التضامن 
ولعل  الصحي،  املجال  في  الخبرات  وتقاسم 
آخرها االتفاق املتعلق بالتجارب السريرية الذي 
وقعه املغرب مع مختبر صيني. وفي ذلك حرص 
على  إن  الثنائية،  العالقات  تطوير  على  متبادل 
مستوى الحوار السياسي والتعاون االقتصادي 
واإلنسانية  الثقافية  املبادالت  مستوى  على  أو 
كما أكدت على ذلك املباحثات الهاتفية بني جاللة 
امللك محمد السادس والرئيس الصيني شي جني 

بينغ، يوم االثنني 31 غشت 2020.
االتحاد  في  يسعنا،  »ال  سداس،  وأضافت 
عاليا  نثمن  أن  إال  الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
امللك  جاللة  بني  الثنائية  املحادثات  هذه  نتائج 
التوجهات  حددت  والتي  الصيني،  والرئيس 
للجهود  املقبلة  باملراحل  املرتبطة  الكبرى 
»كوفيد  جائحة  مكافحة  مجال  في  املشتركة 

».»19
املشترك  النضج  هذا  أن  سداس،  وشددت 
أمام  أننا  على  يؤشر  الصحية  األزمة  تدبير  في 
التي  الثنائية  العالقات  في  تاريخي  منعطف 
إقامتها  منذ  وتدريجيا  مستمرا  تطورا  عرفت 
استثمار  ضرورة  على  مؤكدة   .1958 سنة 
التي  االستراتيجية  للشراكة  املتقدم  املستوى 
محمد  امللك  جاللة  املشترك  إعالنها  على  وقع 
في  بينغ  الصيني شي جني  والرئيس  السادس 
التي حققت دينامية  الشراكة  2016. وهي  ماي 
واملال  االقتصاد  ميادين  في  مهمني  وتراكما 
التحتية  والبنيات  الحديثة  والتكنولوجيات 
وصناعة السيارات والطيران والطاقات املتجددة 
والثقافة والسياحة والتعليم والصحة والقضاء 

واإلعالم وغيرها.
إلى  كلمتها،  في  سداس،  فتيحة  وأشارت 

والقفزة  الشعبية،  الصني  عرفته  الذي  التطور 
تعزيز  على  محفزا  عامال  شكلت  التي  النوعية 
تعاونها التجاري واالقتصادي الخارجي مكرسة 
املبادرة  ترجمته  األطراف  متعدد  نظاما  بذلك 
الرائدة »الحزام والطريق«، التي أطلقها الرئيس 
التي  املبادرة  وهي  بينغ.  جني  شي  الصيني 
الطرفني  بتوقيع  املغربية  اململكة  إليها  انضمت 
املغربي والصيني على مذكرة تفاهم سنة 2017 
مما أعطى دفعة قوية للتعاون الثنائي، كان من 
نتائجها البارزة احتالل املغرب ملوقع متقدم في 

جذب االستثمارات الصينية بإفريقيا.
الدور  إلى  و أشارت سداس، في هذا الصدد، 
بقيادة  املغربية  للمملكة  والحيوي  التاريخي 
جاللة امللك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، 
للشعب  املشروعة  الحقوق  عن  الدفاع  في 
من  واملتواصلة  الدؤوبة  وجهوده  الفلسطيني، 
أجل التوصل إلى تسوية سلمية، وعادلة، ودائمة 
العربي اإلسرائيلي، وذلك عبر  للصراع  وشاملة 
متصلة جغرافيا  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة 

وعاصمتها القدس الشريف.
وخلصت سداس إلى أن الظرفية الوطنية لكال 
البلدين الصني واملغرب، تشهد تركيزا على النمو 
ينعكس  الذي  االجتماعي  البعد  ذي  االقتصادي 
في  املواطنني ويسهم  إيجابي على حياة  بشكل 

تقوية التماسك املجتمعي.
»االتحاد  أن  التأكيد  إلى  سداس،  وانتهت 
للقوات الشعبية حريص على تقوية  االشتراكي 
عالقاته املتميزة مع الحزب الشيوعي الصيني، 
لقياداتنا  املتبادلة  الزيارات  إطار  في  وذلك 
املبادرات  نثمن  وإذ  الحزبيني،  ومسؤولينا 
املواقف  تنسيق  لتقوية  الرسمية  الدبلوماسية 
إزاء القضايا اإلقليمية الدولية وتعزيز العالقات 
في  نأمل  فإننا  املجاالت،  مختلف  في  الثنائية 
ملواجهة  الصيني  املغربي  التعاون  يشكل  أن 
إلى  التقدم  على  حافزا   »19 »كوفيد  جائحة 
األمام واالنتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل 
مختلف  لرفع  الشاملة  االستراتيجية  الشراكة 
بالنمو  املتعلقة  واملستقبلية  الراهنة  التحديات 
االجتماعية  والتنمية  املضطرد  االقتصادي 

املستدامة«.
املجلس  العاقد، عضو  أحمد  قال  جهته  ومن 
االشتراكي، ومنسق  االتحاد  لحزب  الوطني 
واالجتماعية  االقتصادية  القضايا  لجنة 
بعنوان: »املستقبل  مداخلة  في  والبيئية، 
املجتمع  تعبئة  املشترك وضرورة  التنموي 
املستقبل  نحو  إن التوجه  واملدني«،  السياسي 
املشترك يتطلب منا أن نظل متآزرين متضامنني 
مستحضرين، بشكل آخر، صورة »حب الرمان«، 
املجتمع  تعبئة  مواصلة  أيضا  منا  ويقتضي 
وجمعيات  ونقابات  أحزابا  واملدني،  السياسي 
ومؤسسات أكاديمية وفكرية، في تطوير العالقات 

الثنائية خالل املرحلة الراهنة والقادمة.
ضرورة  العالقات،  تطوير  أن  العاقد،  وأكد 
بعناوينها  املشتركة  التنموية  الرهانات  لكسب 

املختلفة من قبيل: زيادة نصيب الفرد من الناتج 
املحلي اإلجمالي، محاربة الفقر، التنمية القروية، 

والحماية االجتماعية الشاملة.
خالل  كلمته  في  العاقد،  أحمد  استحضر  و 
اللقاء، حديث إدريس لشكر، الكاتب األول لالتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية في مناسبة سابقة، 
»إن التقدم املشترك قابل للتحقق الفعلي ما دام 
االشتراكية  الشعبية تطور  الصني  أن جمهورية 
من  الجديد  للعصر  الصينية  الخصائص  ذات 
ذلك  ملسته  كما  شامل،  اجتماعي  تحول  أجل 
من  عدد  رفقة  للصني  زيارتي  أثناء  شخصيا 

ممثلي األحزاب اليسارية العربية، وقابل للتحقق 
امللكي  بنظامها  املغربية،  اململكة  لكون  الفعلي 
الديمقراطي االجتماعي، شرعت في إحداث ثورة 
تنموي جديد  لنموذج  عميقة تؤسس  اجتماعية 

أساسه العدالة االجتماعية واملجالية.«
وأكد العاقد موقف االتحاد االشتراكي للقوات 
للمملكة  السياسية  اإلرادة  يثمن  الذي  الشعبية 
ملواصلة  الشعبية  الصني  وجمهورية  املغربية 
واالقتصادية  الدبلوماسية  العالقات  تعزيز 
هذه  أن  يعلم  الجميع،  أن  إلى  مشيرا  الثنائية، 
العالقات، منذ إقامتها سنة 1958، شهدت تطورا 
مستمرا وبشكل تصاعدي أدى في نهاية املطاف 
ترجمها،  شاملة  استراتيجية  شراكة  إقامة  إلى 
عليه  وقع  الذي  املشترك  اإلعالن  واضح،  بشكل 
الصيني  والرئيس  السادس  محمد  امللك  جاللة 

شي جني بينغ في ماي 2016.
بانضمام  السياق،  نفس  في  العاقد،  وذكر 
»الحزام  الرائدة  املبادرة  إلى  املغربية  اململكة 
شي  الصيني  الرئيس  أطلقها  التي  والطريق« 
جني بينغ، وذلك على إثر توقيع الطرفني املغربي 
األمر   .2017 سنة  تفاهم  مذكرة  على  والصيني 
من  الرفع  في  واضح  انعكاس  له  كان  الذي 
في  والزيادة  املغرب،  في  الصينية  االستثمارات 
نمو املبادالت التجارية الثنائية، وتطوير قنوات 
التبادل وأشكال التعاون في العديد من املجاالت 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
شك  ال  مما  أنه  إلى  العاقد،  أحمد  وخلص 
واألحزاب  الصيني  الشيوعي  فالحزب  فيه 
في  منخرطة  دائما  كانت  املغربية  السياسية 
إلى  تسعى  التي  السياسية  املبادرات  مختلف 
املغربي  الشعبني  بني  الثنائية  العالقات  تمتني 
بما  للبلدين  املشتركة  املصالح  ودعم  والصيني 

يخدم االستقرار واالزدهار والتنمية املستدامة.
االشتراكي  االتحاد  أن  على  العاقد  وشدد 
للسياسة  داعما  دائما  كان  الشعبية،  للقوات 
الخارجية الحكيمة لجاللة امللك محمد السادس 
غير  و«عبرنا  الشعبية،  الصني  جمهورية  تجاه 
ما مرة عن ارتياحنا ملا حققته إلى حدود اليوم 

الشراكة االستراتيجية املغربية الصينية.«
وأضاف »قد جددنا التعبير عن نفس املوقف 
حيث   »19 »كوفيد  لوباء  املهول  االنتشار  أثناء 
تداعيات  مواجهة  في  الثنائي  التعاون  توطد 
إجالء  عملية  تنسيق  خالل  من  الصحية  األزمة 
ووهان،  مدينة  في  عالقني  كانوا  الذين  املغاربة 
وعمليات تقاسم املعلومات والخبرات في املجال 
وتبادل  السريرية،  التجارب  وإجراء  الطبي 

الوسائل والتجهيزات الوقائية املختلفة.«
صلب  في  كان  هذا  كل  أن  العاقد  وختم 
املشاورات املتواصلة بني قائدي البلدين، وخاصة 
املباحثات الهاتفية التي جرت بينهما بتاريخ 31 
غشت 2020، والتي كانت تعبيرا بليغا عن كون 
املشترك  صيانة  أمام  عائقا  تكون  لن  األزمات 
الحوار  لتطوير  حقيقيا  دافعا  بل  التاريخي، 

السياسي واالرتقاء بالتعاون االقتصادي.

حزب الحتاد ال�سرتاكي ي�سارك يف امللتقى الفرتا�سي الأول 
للحزب ال�سيوعي ال�سيني للحوار مع الأحزاب املغربية
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مكتب درا�سات ي�ستعني باملتقاعدين جلرد الأر�سيف اخلا�ش مبمتلكات الدار البي�ساء
n العربي رياض

واجه مكتب الدراسات، الذي كلفته شركة التنمية املحلية »الدارالبيضاء للتراث«، برصد 
التي  املهمة  بهذه  يقوم  وهو  االقتصادية صعوبات جمة  العاصمة  ممتلكات جماعة  وجرد 

تطلبت منه التنقل بني املقاطعات الستة عشر املؤثثة للمدينة.
 موظفون بمختلف مقاطعات الدارالبيضاء، أوضحوا لنا في هذا الباب، أن مكتب الدراسات 
كان وجها لوجه أمام أرشيف مهمل ومبعثر معظم ملفاته مبتورة ، بل إن بعض األرشيفات 
كانت عبارة عن أسرة للفئران، وهو ما يبني الحالة الحقيقية لحالة إدارتنا الجماعية حيث 
كانت كل امللفات املتعلقة باملمتلكات العقارية للجماعة ناقصة أو أن وثائقها غير متناغمة، 
والبحث عن تلك الوثائق كان يشبه البحث عن إبرة في جبل من القش. أضف إلى ذلك عدم 
مكتب  مع  املشتغل  الفريق  إلى  ينظرون  كانوا  الذين  املوظفني  بعض  أبداه  الذي  التعاون 
مكتب  منعت  املقاطعات  بعض  أن  كما  نتيجة،  إلى  يصلوا  لن  مجانني  وكأنهم  الدراسات 
الدراسات من إخراج الوثائق بغية االشتغال عليها في أماكن جاهزة وتوفر الجو املطلوب 
إلعادة ترتيب امللفات وما إلى ذلك، خاصة وأن مكتب الدراسات له مهمة أساسية، وهي سبب 
ووضع  املمتلكات،  هذه  رقمنة  والتوثيق،  والتثمني  الجرد  إلى  باإلضافة  وهي  أال  انتدابه، 

برنامج إلكتروني ملتابعتها من طرف الجماعة.
امام هذه الصعوبات وأخرى، اضطر مكتب الدراسات إلى اللجوء إلى بعض متقاعدي تلك 
املقاطعات الذين منهم من بلغ السبعينات من عمره، للمساعدة على تحديد هذه املمتلكات 

والتعرف على وثائقها كاملة ومكان تواجدها بالضبط ، وهو ماتم .
وكان مكتب الدراسات قد جند عشرات املساعدين للقيام بهذا العمل الذي أثمر عن حصر 
1600 ممتلك تمت رقمنتها وجمعت وثائقها، في انتظار املرور إلى الخطوة املوالية وهي أن 

تقوم الجماعة بتحفيظ هذه املمتلكات وتعمل على التسوية العقارية للبعض منها.



Al Ittihad Al Ichtirakiالحدث03

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

السبت - األحد 18/17 أبريل 2021 املوافق 05/04 رمضان 1442 العدد 12.821

عماد عادل 
كشف بحث أنجزته املندوبية السامية للتخطيط 
املائة  في   16.3 بنسبة  يرتفع  األسر  استهالك  أن 
املندوبية  املتوسط   خالل شهر رمضان. وعزت  في 
ارتفاع  إلى  الظرفية  الزيادة  هذه  من  املائة  في   82
نفقات الغذاء، بحيث تنفق األسر، في املتوسط، أكثر 
مقارنة مع  املائة(  في   37+( الغذاء  الثلث على  من 

الشهور األخرى. 
على  اإلنفاق  في  الزيادة  أن  البحت  وأوضح 
حيث  األسر،  فئات  جميع  تشمل  ظاهرة  الغذاء 
من  وتتراوح  املعيشة  مستوى  تحسن  كلما  ترتفع 
22.5 في املائة إلى أكثر من 40 في املائة. ومن بني 
املنتجات األكثر مساهمة في هذا اإلنفاق اإلضافي، 
الفواكه )+163 في املائة( واللحوم )+35 في املائة( 
ومنتجات  والحليب  املائة(  في   35+( والحبوب 

األلبان )+47 في املائة(.
 بدوره يرتفع اإلنفاق على املنتجات غير الغذائية 
بنسبة 4.6 في املائة، مدعوما بشكل خاص بزيادة 
"النقل واالتصاالت"  املائة في اإلنفاق على  20 في 
و+3.7 في املائة في اإلنفاق على "السكن والطاقة". 
بنسبة  املالبس  على  اإلنفاق  ينخفض  املقابل،  في 
13 في املائة في املتوسط   خالل هذا الشهر الكريم، 

وخاصة في الوسط القروي )-17.3 في املائة(.
األسر  عادات  تغير  أن  البحث  خالصات  وتفيد 
من حيث استهالك بعض املواد الغذائية يعد العامل 
األساسي في تأثير شهر رمضان على تطور أسعار 
االستهالك. حيث يبتدئ هذا التأثير قبل أسبوعني 

من حلوله، والذي يتزامن هذه السنة مع نهاية شهر 
مارس وبداية شهر أبريل 2021. وتقدر الزيادة في 
 0.6 بنحو  الغذائية  للمنتجات  االستهالك  أسعار 
ويالحظ  بأكمله.  املبارك  للشهر  بالنسبة  املائة  في 
على  املائة  في   0.4 من  بداًل  املائة،  في   0.8( أن 

والحوامض  والبيض  األسماك  وتحقق  التوالي(. 
أسعار  ترتفع  حيث  أسعارها.  في  االرتفاعات  أكبر 
األسماك واملنتجات البحرية بنسب تقدر ب 5,6 في 
املائة و 5,8 في املائة، على التوالي، خالل النصفني 
وفي  املبارك.  رمضان  شهر  من  والثاني  األول 

والحوامض  البيض  أسعار  تشهد  السياق  نفس 
في  املائة و2.3  في   2.5 تقدر ب  زيادات  بدورها   
املائة، على التوالي، خالل شهر رمضان. كما ترتفع 
في  املائة.  في   1.9 بنسبة  الطازجة  الفاكهة  أسعار 
أسعار  على  رمضان  شهر  تأثيرات  تظل  املقابل، 
اللحوم الحمراء والدواجن والخضروات، باستثناء 

الطماطم، متواضعة على العموم.
املندوبية  تؤكد  اإلنتاجية،  مستوى  وعلى 
خالل  القطاعات  معظم  أن  للتخطيط  السامية 
يرجع  اإلنتاجية  في  تباطؤا  رمضان،  شهر  تشهد 
لنتائج  العمل. ووفقا  انخفاض ساعات  إلى  جزئًيا 
البحث الوطني األخير حول استخدام الوقت، الذي 
 ،2012 سنة  للتخطيط  السامية  املندوبية  أنجزته 
فإن ساعات العمل اليومية تنخفض بنسبة تقدر ب 
23 في املائة. ويقدر هذا االنخفاض ب ساعة واحدة 
و12 دقيقة للرجال و19 دقيقة للنساء. في املقابل، 
يتزايد الوقت املخصص للتسوق ولألنشطة املنزلية 
مقارنة مع الشهور العادية، وخاصة في املدن وبني 

النساء )+47 دقيقة(.
وتجدر اإلشارة إلى أن شهر رمضان 1442 هو 
القمرية األخيرة، الذي  61 سنة  الثالث عشر خالل 
يبتدئ بيوم األربعاء. كما يتشابه مع رمضان 1989 

من حيث موسم حدوثه )أبريل - ماي(.

نفقات الأ�ضر المغربية على الغذاء تزداد باأكثر من 37 % خالل رم�ضان 
النصف الثاني من شهر رمضان يشهد زيادة أكثر في األسعار مقارنة مع النصف األول

تغير عادات االستهالك يتسبب في ارتفاع أسعار األسماك والبيض والحوامض

وحيد مبارك
مساء  اململكة،  شوارع  من  العديد  تحولت 
فارغة  فضاءات  إلى  األربعاء،  أمس  أول 
األصوات  باستثناء  املطبق  الصمت  يسودها 
املنازل،  وشرفات  نوافذ  وراء  من  القادمة 
تطبيق  بمواصلة  الحكومة  لتعليمات  امتثاال 
انطالقا  الفضيل  الشهر  خالل  الليلي  الحظر 
للحّد  محاولة  في  مساء،  الثامنة  الساعة  من 
19، خاصة  كوفيد  فيروس  عدوى  انتشار  من 
املحالت  أرباب  وأغلق  املتحورة.  صيغته  في 
قبل  أبوابها  املختلفة  األنشطة  ذات  التجارية 
تتمكن  لم  حني  في  كّلي،  بشكل  املغرب  آذان 
نهارا  ال  املواطنني  وجه  في  فتحها  من  أخرى 
ملجموعة  بالنسبة  الحال  هو  كما  ليال،  وال 
وبيع  الخفيفة  الوجبات  ومحالت  املقاهي  من 

نشاطها  توقف  التي  وغيرها،  املقلية  الحبوب 
بشكل شامل، مع بعض االستثناءات، مما جعل 
عددا من املناطق تصبح كما لو أن "األشباح" 

تسكنها.
وخالفا لهذه الصورة النموذجية التي تبني 
عن التزام كامل بالتدابير املقّررة، عاشت أحياء 
أخرى حالة من الفوضى، بعد أن قرر مجموعة 
الراشدين  وحتى  بل  والشباب  اليافعني  من 
األزقة  إلى  الخروج  الحاالت،  بعض  في  منهم 
والتجول بشكل طبيعي، وممارسة  والشوارع 
النرجيلة  وتدخني  والورق  القدم  كرة  لعبة 
بشكل جماعي وغيرها من األنشطة التي ألفوا 
القيام بها في ليالي رمضان. ووجدت القوات 
في  نفسها  الترابية  والسلطات  العمومية 
تطبيق  تحاول  وهي  عليها  ُتحسد  ال  وضعية 
القانون، بعد أن قرر عدد من اليافعني مهاجمة 

الدوريات بالحجارة في مشاهد تطرح أكثر من 
خالل  من  توثيقها  تم  التي  استفهام،  عالمة 
بعدد  صورها  وتعددت  بالفيديو،  تسجيالت 
الكبير  والقصر  وأسفي  كطنجة  املناطق  من 
من  مجموعة  سجلت  التي  وغيرها،  وبرشيد 
حوادث  بأنها  البعض  يرى  التي  االنفالتات، 
بـ  تم وصفه  الذي  املشهد  في  تؤثر  لم  معزولة 
القانون في شموليته،  في تطبيق  "الحضاري" 
التعامل  إلى  املسؤولني  بعض  دفع  ما  وهو 
بمرونة في بعض األحياء تفاديا ألية مواجهات 

قد تسفر عن تبعات غير مرغوب فيها.
وانتقد عدد من املواطنني األحداث واملشاهد 
كانت خارج  والتي  تسجيالتها  تداول  تم  التي 
اإلجماع الذي تم التأكيد عليه الحترام التدابير 
الوقائية، منددين بما تم وصفه بـ "االستهتار" 
عقباها،  تحمد  ال  تداعيات  له  تكون  قد  الذي 

أو  االقتصادي  أو  الصحي  املستوى  على  إن 
التطبيق  آخرون  استنكر  حني  في  االجتماعي، 
في  السلطات  أقّرتها  التي  لإلجراءات  الصارم 
اعتبروه  ما  وهو  أخرى،  في  وتراخيها  مناطق 
إجحافا وتكريسا لعدم املساواة، بما أن البعض 
ظلوا قابعني في منازلهم وغيرهم عاشوا حياة 

"طبيعية".
ومواضيعها،  صورها  تعددت  انتقادات 
سادت  التي  الرضا  عدم  من  حالة  عن  تعبيرا 
أجواء الليلة األولى ما بعد آذان مغرب، في حني 
رأى البعض اآلخر بأنها بالرغم من تلك األحداث 
املعزولة فقد عكست نضجا وروحا للمسؤولية 
املواطنني،  من  األعظم  السواد  عنها  أبان  التي 
من اجل حماية الذات واألسرة والبالد من خطر 
مختلفة،  وبصيغ  يوم  عن  يوما  يتمدد  فيروس 

مما يستوجب حذرا أكبر في التعامل معه.

احترام تام لحظر التنقل الليلي في مناطق ومراهقون ناو�ضوا
دوريات لل�ضلطة المحلية في اأخرى

المجل�ص الوطني لحقوق الإن�ضان والتحالف من اأجل النهو�ص بحقوق الأ�ضخا�ص في و�ضعية 
اإعاقة بالمغرب يوقعان اتفاقية اإطار للنهو�ص بحقوق الأ�ضخا�ص في و�ضعية اإعاقة

مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني
رئيسة  بوعياش،  من آمنة  كل  وقعت 
وسمية  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 
أجل  من  التحالف  رئيس  نائبة  العمراني، 
وضعية  في  األشخاص  بحقوق  النهوض 
اتفاقية تعاون وشراكة  إعاقة باملغرب، على 
في  األشخاص  بحقوق  النهوض  تروم 
وضعية إعاقة، وذلك أول أمس الخميس 15 

أبريل 2021 بمقر املجلس.
هذه  للمجلس، تهدف  بالغ  وحسب 
بني  للتعاون  آليات  إلى إرساء  االتفاقية 
وتنفيذ  بلورة  عبر  والتحالف،  املجلس 
حقوق  مجال  في  مشتركة  ومشاريع  برامج 
األشخاص في وضعية إعاقة من أجل ضمان 
للمعايير  وفقا  الفئة  هذه  حقوق  فعلية 

الدولية والوطنية لحقوق اإلنسان.

بوعياش  أبرزت  املناسبة،   وبهذه 
إطار  في  يندرج  االتفاقية  هذه  توقيع  أن 
فعلية  على  القائمة  املجلس  استراتيجية 
بحقوق  النهوض  مجال  في  اإلنسان  حقوق 
وحمايتها،  إعاقة  وضعية  في  األشخاص 
والتي تقوم على تعزيز الجانبني التشريعي 
الفاعلني  كافة  إشراك  خالل  من  واإلجرائي 
املؤسساتيني وغير املؤسساتيني بما في ذلك 
مجال  في  العاملة  املدني  املجتمع  منظمات 
وضعية  في  األشخاص  بحقوق  النهوض 

إعاقة.
املجلس  رئيسة  ذكرت  السياق  ذات  وفي 
الخاصة  الوطنية  اآللية  تلعبه  الذي  بالدور 
بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة، 
القانون  بمقتضى  املجلس  لدى  املحدثة 
بمراجعة  يتعلق  ما  في  خاصة   ،76.15
القانونية،  باألهلية  الصلة  ذات  املقتضيات 

للنهوض بحقوق  باعتبارها ركيزة أساسية 
توسيع  عبر  إعاقة  وضعية  في  األشخاص 
والسياسية،  املدنية  الحياة  في  مشاركتهم 
وكذا العمل على تعزيز مشاركتهم في عملية 

مالحظة االنتخابات، الخ.
رئيس  نائبة  أشارت  جهتها  ومن 
يشكل  االتفاقية  هذه  »توقيع  أن  التحالف 
في  تحقق  الذي  التراكم  الستثمار  فرصة 
تحقيق  أجل  من  املشترك  التعاون  مجال 
إعاقة  وضعية  في  األشخاص  حقوق  فعلية 
اآلنية  القضايا  على  العمل  تعزيز  من خالل 
من قبيل املشاركة السياسية لألشخاص في 
وضعية  في  النساء  حقوق  إعاقة،  وضعية 
في  الحق  االجتماعية،  الحماية  إعاقة، 
التربية الدامجة والحق في األهلية القانونية 

باعتبارها ركيزة تحقيق فعلية الحقوق.«
 تروم هذه االتفاقية إرساء آليات للتعاون 

من  اختصاصاته،  حسب  كل  الطرفني،  بني 
وضعية  في  األشخاص  حقوق  حماية  أجل 
إعاقة والنهوض بها من خالل تعزيز الحق 
اإلعاقة  ُبعد  دمج  السياسية،  املشاركة  في 
واملالحظة  التكوين  برامج  مختلف  في 
النهوض  مراحلها،  مختلف  في  االنتخابية 
كافة  وتمتع  القانونية  األهلية  في  بالحق 
األشخاص في وضعية إعاقة بحرية االختيار 

واتخاذ القرار.
تعزيز  إلى  االتفاقية  هذه  تسعى  كما 
في  والنساء  الفتيات  بحقوق  النهوض 
وضعية إعاقة خاصة ذوات اإلعاقة الفكرية، 
واملحلية  الجهوية  باآلليات  النهوض  تعزيز 
والتعليم  التربية  في  الحق  احترام  لضمان 
الدامج وكذا تعزيز الحق في الشغل الكريم 
في  لألشخاص  االجتماعية  والحماية 

وضعية إعاقة.

في ملف قضائي ساخن أطرافه غير متكافئة
الحكم ب�ضنة �ضجنا نافذا في حق 

موظفة بنادي الكولف الملكي بتهمة 
خيانة الأمانة ببن�ضليمان

بوشعيب الحرفوي
قضت املحكمة االبتدائية ببنسليمان، يوم االثنني 12 أبريل الجاري، في 
حبسية  بعقوبة   ،141/2103/2021 رقم  التأديبي  التلبسي  الجنحي  امللف 
تتمثل في سنة سجنا نافذا في حق موظفة بنادي الكولف امللكي ببنسليمان، 
التي كانت متابعة في حالة اعتقال بتهمة خيانة األمانة إضرارا بمستخدميها 

طبقا للفصلني 549 و547 من القانون الجنائي.
الصراخ  وسمع  عارمة  فوضى  الجلسة  قاعة  عمت  بالحكم  النطق  وفور 
نقل  وتم  أفرادها،  بعض  على  أغمي  التي  املتهمة  عائلة  طرف  من  والعويل 

بعضهم عبر سيارة اإلسعاف إلى املستشفى االقليمي للمدينة.
وقد خلف هذا الحكم حزنا وتذمرا كبيرين لدى أسرة املتهمة ولدى البعض 
 6 مدى  على  أطواره  جرت  الذي  الساخن  القضائي  امللف  هذا  تابعوا  ممن 
جلسات، امتدت بعضها إلى عدة ساعات، واعتبرته هيئة دفاع املتهمة وبعض 
الحقوقيني حكما قاسيا على اعتبار أن الدفاع تقدم بالحجج والدالئل الدامغة 
التي تفيد ببراءة املتهمة، وتفند االدعاءات املرفوعة ضدها، وكذا التناقض 

الصارخ الذي وقفت عليه هيئة الدفاع في تصريحات الشهود.
فوجئت  حني  األخير،  مارس  شهر  بداية  إلى  القضية  تفاصيل  وتعود 
املتهمة باستدعائها من طرف درك بنسليمان قصد االستماع إليها في التهمة 
املوجهة إليها من طرف صاحب الشركة التي تشرف على تدبير نادي الكولف 
بقاعة  واألعراس  الحفالت  إقامة  تهمة  وهي  آخرين،  أجراء   3 رفقة  امللكي 
وكذا   ، 2019 إلى   2016 من  أي  4 سنوات  ملدة  علم مشغلها،  دون  الكولف 
سرقة وبيع بطاريات بعض السيارت والشاحنات التابعة للشركة دون إخبار 
مسؤوليها، ليتم اعتقالها في الجلسة الثانية لالستماع إليها من طرف الدرك 

امللكي، وتقديمها للمحاكمة في حالة اعتقال، وإبعاد باقي املتهمني.
وتأتي هذه الشكاية التي رفعت ضدها، حسب أسرة املتهمة، وحسب هيئة 
دفاعها، بعد مرور 10 أشهر على الدعوى القضائية التي سبق للمتهمة أن 
تقدمت بها لدى نفس املحكمة للمطالبة بالتعويض التعسفي الذي تعرضت 
الذي  الصحي،  الحجر  بداية  مع  إليه  املشار  الشركة  صاحب  طرف  من  له 
من  مارس  شهر  في  بكوفيد19-  إصابة  حالة  أول  ظهور  بعد  بالدنا  عرفته 
املرفوعة  القضائية  الدعوى  »أن  البعض   اعتبره  ما  وهو  املاضية.  السنة 
القضية أطرافها  لكون هذه   « النفوذ  انتقامية، مع استعمال  ضدها، دعوى 
غير متكافئة، فاملشتكي صاحب نفوذ وجاه، وهو من يملك كولف بنسليمان 

واملشتكى بها مستخدمة بشركته ملدة تزيد عن 20 سنة.
»بعض  املتهمة،  دفاع  به  صرح  ما  حسب  املحاكمة،  أطوار  عرفت  وقد 
الشهود في جلسة واالستماع  إلى بعض  مثل االستماع  الغريبة«  الطرائف 
إلى البعض اآلخر منهم في جلسة أخرى رغم أنهم كلهم كانوا حاضرين في 
جلسة واحدة؟ وهم كلهم أجراء لدى املشغل. كما تبني لهيئة الدفاع التناقض 

الصارخ في تصريحاتهم.
والخطير في األمر، حسب ما صرح به الدفاع،هو أن الحساب اإللكتروني 
للمتهمة، والذي كانت تخبر من خالله  مشغلها بكل العمليات واألنشطة التي 
واألعراس تم  الحفالت  تنظيم  فيها  بما  الكولف،  وقاعة  بفضاء  تقام  كانت 
املسؤولني  مع  املتهمة  بها  تتعامل  كانت  التي  املراسالت  وسحب  اختراقه، 
االلكترونية،  القنوات  لبعض  الدفاع  تصريحات  في  جاء  ما  وفق  بالشركة، 
مما دفع بعائلة وأسرة املعنية إلى استخراج البعض منها من جديد واالدالء 
بها لدى املحكمة من طرف دفاع املتهمة للكشف عن الوثائق التي كانت تخبر 
بها املشغل بكل األنشطة التي كانت تقام بقاعة الكولف، وتفنيد تهمة خيانة 
األمانة، ليتم إدخال امللف للمداولة والتأمل والنطق بسنة سجنا نافذا في حق 
املتهمة )ب-ب( أمام اندهاش واستغراب هيئة الدفاع، وكل املتتبعني للملف، 
وخلف صدمة قوية وغير منتظرة لدى أسرة وعائلة املتهمة، التي أصبحت 

تأمل في أن يتم إنصافها في املرحلة االستئنافية. 

 أكد ستيفان لوكوك، مدير نشاط »إنفست 
العربي  املغرب  منطقة  في  فرانس«  بزنس 
وافريقيا جنوب الصجراء، الخميس بالرباط، 
أن املغرب هو ثاني مستثمر إفريقي في فرنسا 
سنة  عمل  فرصة   40 وإحداث  مشاريع   6 بـ 

.2020
صحفية  ندوة  خالل  لوكوك،  وأوضح 
نظمتها املصلحة االقتصادية اإلقليمية لسفارة 
فرانس  بيزنس  وتمثيلية  باملغرب،  فرنسا 
باملغرب، لتقديم حصيلة 2020 لالستثمارات 
الدولية في فرنسا، أن ثالث دول إفريقية تأتي 
في قائمة أفضل 25 مستثمرا دوليا في فرنسا، 
من بينها تونس )20(، والكوت ديفوار )25(.

انجاز  إلى  أشار  املشاريع،  صعيد  وعلى 
 ،  2020 سنة  جديدة  مشاريع  ل6  املغرب 
بوباء  املرتبطة  األزمة  بسبب  أنه  مسجال 
، كان   )-19 )كوفيد  فيروس كورونا املستجد 
املغربية  املشاريع  بعض  تأجيل  تأثير  هناك 
التي كانت في طريقها إلى اإلنجاز سنة 2020 

، لكنها ستستأنف سنة 2021.
 ،2016-2020 الفترة  خالل  إنه  وقال 

تم  مغربي  أصل  من  مشروعا   20 »سجلنا 
4 مشاريع  أي بمتوسط  فرنسا،  إنجازها في 
، مبرزا أن الهدف لسنة 2021 هو  سنوي ا« 
مغربية  مشاريع  عشرة  قرابة  إلى  الوصول 

منجزة.
وأبرز املسؤول أنه في الفصل األول لسنة 
2021، واكب نشاط »بيزنس فرانس إنفست« 
6 مشاريع جديدة، مضيفا أنه تم مواكبة أكثر 
من 66 مشروعا بني سنتي 2015 و 2020 ، 
وهو ما يعادل اثني عشر مشروعا في السنة.

»سجلنا   ،  2018 عام  منذ  أنه  والحظ 
دينامية جيدة للمشاريع ليس فقط في إفريقيا 
ولكن على الخصوص في املغرب مع 18 إلى 
»بيزنس  بأن  مذكرا   ، سنويا«  مشروعا   20
، الذي يوجد مقره في الدار  فرانس انفست« 
البيضاء منذ شتنبر 2018، يواكب الشركات 

املغربية الراغبة في االستثمار في فرنسا.
وسجل ليكوك أن »بيزنس فرانس إنفست« 
منذ  إفريقيا  شمال  منطقة  في  نشاطها  بدأت 
فرانس  بيزنس  مقر  من  انطالقا   2015 سنة 
عدد  في  الزيادة  إلى  بالنظر  ولكن  بباريس، 

سنة  تقرر،  فقد  املنطقة،  هذه  في  املشاريع 
2018، نقل النشاط إلى الدار البيضاء، وجعل 
هذا املكتب جسرا لنشاط انفست في إفريقيا 

، واصفا هذه القرارات بأنها »رهان رابح«.
نتوقع   ،2021 لسنة  »بالنسبة  وقال 
ولكن  املنجزة،  املغربية  املشاريع  عشرات 
الشركات  الخصوص سنواصل تشجيع  على 
على  واألحجام،  القطاعات  بجميع   ، املغربية 

التفكير في التطور في أوروبا عبر فرنسا«.
من جهتها، أكدت سيسيل همبرت بوفييه، 
اإلقليمية  االقتصادية  املصلحة  رئيسة 
حصيلة  أن  املغرب،  في  الفرنسية  بالسفارة 
فرنسا  في  الدولية  لالستثمارات   2020
خالل  الفرنسي  االقتصاد  مرونة  على  تشهد 
املستثمرين  ثقة  على  والحفاظ  األزمة  هذه 
»املهمة  الدينامية  ثم  فرنسا،  في  الدوليني 
»تطورت  التي  املغربية  لالستثمارات  جدا« 

منذ سنة 2015«.
وجذبت فرنسا سنة 2020 حوالي 1215 
على  حافظت  أو  أحدثت  استثماريا  قرارا 
انخفاضا  يمثل  ما  وهو   ، وظيفة   34567

املشاريع  عدد  في  املائة  في   17 بنسبة 
االستثمارية سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 ، 
وفي ما يتعلق بالوظائف، لم يبلغ االنخفاض 
قياسي  )رقم   2019 بني  املائة  في   13 سوى 
تاريخي( و 2020 ، لكن النتيجة أعلى بنسبة 

14 في املائة مما كانت عليه في 2018.
قطاع  سجل  الصحية،  األزمة  مناخ  وفي 
40 في عدد املشاريع  الصحة ارتفاعا بنسبة 
االستثمارية سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، 
وعرف قطاع الطاقات املتجددة أيضا ديناميية 
في  والتوسيع  االحداث  مشاريع  حقيقية: 
سنة  املائة  في   13 بنسبة  تطورت  القطاع 

2020 مقارنة بسنة 2019.
مناسبة  أيضا  الصحفية  الندوة  وشكلت 
مغربي  أصل  من  ناشئة  شركة  لتقديم 
في  متخصصة   ،  »Lycom Consulting«

إدارة املتعاونني واالحتفاظ باملواهب.
وأنشأت الشركة الناشئة مكتبها األوروبي 
البحث  فريق  تعيني  أجل  من   ، روان  في 

والتطوير، وتسهيل تطورها الدولي .

المغرب ثاني م�ضتثمر اإفريقي في فرن�ضا �ضنة 2020 

في أول أيام 
رمضان
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أطلقت فعاليات مغربية 
وجزائرية، يف أول يوم من رمضان 
هذه السنة )1442 هجرية/ 2021 
ميالدية(، نداء إلى عموم الرأي 
العام بالبلدين وإلى حكوماتهما، 
أطلق عليه »نداء املستقبل«، 
يستهدف أمرين مركزيني: أولها 
فتح معبر إنساني لعبور املواطنني 
املغاربة واجلزائريني على احلدود 
لتيسير الزيارات العائلية 
والتواصل األخوي بني أبناء 
الدم الواحد. وثانيها نبذ خطاب 
الكراهية الذي يرهن مستقبل 
البلدين ويزرع الضغينة ويكرس 
روح العداء، والذي ال يخدم سوى 
أجندات أعداء حق شعوب املنطقة 
املغاربية يف األمن والسلم والنماء 
والتقدم.
من بني هاته الفعاليات املبادرة 
إلى إطالق »نداء املستقبل« 
هذا، الذي وقعت عليه 100 
شخصية جزائرية ومغربية، من 
آفاق متعددة سياسيا وأكادمييا 
وحقوقيا واجتماعيا وإعالميا، 
جند األستاذ وليد كبير، الفاعل 
املدني واملناضل اجلزائري املعارض 
للسياسة املتبعة من قبل نظام 
احلكم باجلزائر الشقيقة، والذي 
عرف دوما مبواقفه الوطنية 
األصيلة داخل اجلزائر، املنتصرة 
للحق والداعية لإلصالح واملنتصرة 
للمستقبل يف أفقه املغاربي 
التكاملي املنتج والفعال.
بالتالي، فقد كانت مناسبة 
لنحمل إليه بعضا من أسئلتنا، 
املؤطرة ضمن سياق حلظة »نداء 
املستقبل«، وكذا التصعيد الذي 
تنتهجه جهات من ضمن نظام 
احلكم باجلزائر ضد املغرب 
ومؤسساته وحقوق شعبه يف وحدة 
أراضيه. فكان هذا احلوار الهادئ 
والصريح واملسؤول مع األستاذ 
وليد كبير، الذي نحيي فيه نبل 
أصالته الوطنية اجلزائرية، تلك 
التي سعدنا دوما بصدقيتها ضمن 
صفوف الشعب اجلزائري الشقيق، 
أبناء وحفدة شهداء التحرير 
العظام هناك ضد اإلستبداد 
اإلستعماري الفرنسي. وليس 
مفاجئا أن ميتلك دوما األستاذ 
كبير حصافة تسمية األشياء 
مبسمياتها يف مواجهة الصراع 
املفتعل من قبل النظام اجلزائري 
ضد حقوقنا الوطنية املشروعة 
يف حترير واستعادة صحرائنا 
املغربية. هنا نص احلوار.

o أطلقت فعاليات مغربية وجزائرية نداء 
مشتركا وقعه مثقفون وفاعلون جمعويون 
وشبابيون، من أجل املطالبة بتجسير العالقات 
املغربية اجلزائرية مبا يحقق األمن والتقدم 
للشعبني وللمنطقة املغاربية. ولقد مت اختيار فاحت 
رمضان ليكون موعدا مثاليا إلطالق هذه املبادرة 
التي وقعها 100 من املثقفني والفاعلني من كل 
بلد من البلدين الشقيقني. هل تعتقدون أن متة 
أفقا لتتجاوب معها حكومات الدولتني؟. وما الذي 
تترجمه مبادرة مماثلة اليوم، يف ظل جو التصعيد 
الذي تنخرط فيه جهات إعالمية وسياسية من 
اجلانبني؟
ملطلب  يخصص  نداء  أول  املستقبل«  n »نداء 

إنساني بحت. في السابق كانت هناك دعوات عديدة 
املستقبل«  »نداء  أما  طبيعي،  بشكل  الحدود  لفتح 
للراجلني خاص  إنساني  بري  لفتح معبر  فهو دعوة 
من ضرر  تعاني  التي  املغربية  الجزائرية  بالعائالت 
ذويها  لرؤية  التنقل  من حرية  الحرمان  مرده  نفسي 

على طرفي الحدود!
حتى في الحروب ُتفتح املعابر اإلنسانية، فما هو 
املانع من تخصيص معبر إنساني للعائالت املختلطة 
خصوصا ونحن لسنا في حرب مباشرة بني البلدين؟  
عالقات  تحكم  التي  الُعقد  حل  يجب  أنه  أعتقد 
السياق  وليكن  تدريجي  بشكل  واملغرب  الجزائر 
اإلنساني في أول املسار إلعادة العالقات إلى شكلها 

الطبيعي.
ال مبرر يمنع االستجابة الى املطالب التي وضعها 
الجزائرية  العائالت  حق  فمن  املستقبل«،  »نداء 
املقيمة في املغرب زيارة ذويها في الجزائر عن طريق 
البر ومن حق العائالت املغربية املقيمة في الجزائر 
غير  ومن  البر،  طريق  عن  املغرب  في  ذويها  زيارة 
او  جزائري  سواء  مواطن  على  ُيفرض  ان  املعقول 
كي يصل  برا وجوا  الكلمترات  مئات  التنقل  مغربي 

الى قرية أو مدينة يطل عليها من خالل نوافذ بيته! 
ال مبرر أيضا عدم االستجابة لنداء يدعو الى نبذ 
خطاب الكراهية الذي يرهن مستقبل البلدين ويزرع 
الضغينة ويكرس روح العداء خصوصا وأن ما يجمع 
الشعبني أكبر بكثير مما يفرقهما بل ال يوجد ما يفرق 

بني املغاربة والجزائريني.
الجهات  تجاوب  بخصوص  متفائلني  سنبقى 
الحكومية مع املبادرة رغم أن الظرفية تشهد تصعيدا 
يستثمر فيه أعداء التقارب لصالح مصالحهم الضيقة.
كمواطنني،  التصعيد  هذا  عن  مسؤولني  لسنا 
وحلمنا في أن يحقق املطلب الحد األدنى ملن تضرر 

بشكل مباشر من هذا الصراع الذي كلفنا الكثير.
لتخفيض  مناسبة  النداء  هذا  إطالق  ظرفية  إن 
مشرق  مستقبل  نحو  أمل  وإعطاء  التوتر  مستوى 
للعالقات، والشق االنساني لهذا النداء يضع في حرج 

كل من يتاجر في مآسي الشعبني.

o  كان األستاذ عبد الرحمن اليوسفي رحمه 
اهلل، قد قال لي مرة إنه خجل مما سيقوله التاريخ 
عن جيل اإلستقالل يف املغرب واجلزائر، الذي لن 
يترك لألجيال اجلديدة من الشعبني سوى أسباب 
التوتر والتصعيد والقطيعة، بعد أن رسخ جيل 
احلركات الوطنية والفداء ضد اإلستعمار الفرنسي 
اللحمة املغاربية واألخوية نضاليا بني الشعبني يف 
الثالثينات واألربعينات واخلمسينات. أال ترون معي 
أستاذ وليد كبير أن اجلرمية السياسية اليوم، التي 
ترتكب يف حق شعبينا املغربي واجلزائري هي يف أننا 
نوسع بني أبنائه فقط أسباب البعاد والتوتر وإغالق 
سبب التكامل والتواصل والتعاون؟
n كان لي شرف لقاء املجاهد عبد الرحمن اليوسفي 
رحمه اهلل خالل آخر نشاط سياسي له عندما أطلق 
سنة  نهاية  واملغرب«  الجزائر  »نداء وجدة من أجل 
عن  2018، وأحسست أن تقاسيم وجهه كانت تعبر 
خيبة أمل مما حدث بعد استقالل البلدين خصوصا 
والنضال  البلدين  في  الوطنية  الحركة  تالحم  وأن 
نعم،  الحرية  أعطانا  الواحد  املستعمر  املشترك ضد 
صراعات  في  دخلنا  لكننا  االستقالل،  من  ومكننا 
إلى  تبعاته  ثمن  ندفع  املنطقة  في  شلال  لنا  انتجت 

اليوم.
جريمة  فعال  هو  الشعبني  حق  في  يرتكب  ما  إن 
تخضع  دعائية  آلة  تغذيها  األركان  كاملة  سياسة 
بقاء  من  يتنفسون  الذين  التقارب  أعداء  لحسابات 
والتعاون  التواصل  أشكال  تخدمهم  وال  التوتر 
ترك  عدم  الخيرة  القوى  على  وجب  لهذا  والتكامل. 
الذي  التقارب  نحو  الدفع  أجل  من  النضال   ساحة 

يخدم باالساس املصالح العليا للبلدين.

o  كل من يتتبع مبادراتكم على مستوى شبكات 
التواصل اإلجتماعي، يكبر فيكم مروءتكم يف 
تسمية األشياء مبسمياتها احلقيقية يف ما يتعلق 
بأسباب التوتر بني بلدينا، وأنك من األصوات 
الوطنية اجلزائرية التي تنتقد سياسة حكومات 
بلدكم اجلزائر التصعيدية ضد احلقوق الوطنية 

املشروعة للشعب املغربي يف صون وحدة أراضيه  
سواء يف الصحراء أو حترير مدينتي سبتة ومليلية 
واجلزر اجلعفرية. كيف تقيمون من موقع وطنيتكم 
األصيلة موقف رجل الشارع اجلزائري حول ملف 
الوحدة الترابية للمغرب؟ وملصلحة من يتم هذا 
التصعيد؟ 
شكله  في  هو  واملغرب  الجزائر  بني  الصراع   n
العام صراع بني نظام الحكم في الجزائر وبني املغرب 
كدولة وليس فقط نظام حكم، وهنا يكمن الفارق في 
التعاطي مع نزاع الصحراء التي أعتبرها مغربية عن 

قناعة تامة وأن قضية املغرب عادلة.
سلمية  شعبية  هبة  في  أرضهم  حرروا  املغاربة 
وبالتالي فإنها قضية أمة، أما في الجزائر فالشعب ال 
يحتضن هذا امللف وال يبدي أي اهتمام لتلك الجماعة 
اإلنفصالية التي يدعمها النظام. ويمكن رؤية ذلك من 

خالل نقطتني هامتني:
يرفع  لم  الجزائري  الشعبي  الحراك  أن  أولها 

شعارات تأييد لجبهة البوليساريو أثناء املسيرات.
نقرأها  التي  والتعاليق  الردود  الثانية  النقطة 
للنظام على مستوى  الخاضع  اإلعالم  في منشورات 
أغلبها  في  هي  والتي  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
ساخطة وساخرة من تدبير النظام لهذا امللف. بل وقد 
ُأطلقت مبادرات تدعو إلى عدم اإلنجرار وراء ما يدفع 
التي رفعت شعار  املبادرة  الحكم وآخرها  إليه نظام 
بعد صدور بيان من املديرية  »املغربي ليس عدوي« 
العامة لألمن الوطني تحدثت فيه عن توقيف مغربي 
مندس بالحراك ثم ما لبث أن تم تقديمه أمام العدالة 

ليكتشف أنه مجرد باحث عن فرصة عمل.

o نعرف أن تعطيل التعاون املغربي اجلزائري 

يكلفنا جميعا الكثير على كافة املستويات التنموية 
واألمنية واإلنسانية. وأننا املجموعة البشرية 
الوحيدة يف العالم التي لها كل ممكنات التكامل 
كقطب جهوي قوي يف غرب املتوسط وغرب شمال 
إفريقيا، لكننا نخطئ مواعيدنا مع التاريخ لألسف. 
أين يكمن العطب يف رأيكم؟. وهل تأملون أن يكون 
احلراك اجلزائري فرصة النتصار منطق التعاون 
بني شعبينا، مع أمل انتصار اخليار الدميقراطي 
املؤسساتي باجلزائر الشقيقة؟
n العطب في ايديولوجية نظام الحكم في الجزائر 
ستقوي  املغرب  تجاه  العداء  سياسة  ان  ظن  الذي 
إلى  بحاجة  ليست  الجزائر  وان  الداخلية،  جبهته 
املادية  االمكانيات  تمتلك  ألنها  املغرب  مع  التكامل 
الواقع  حقيقة  لكن  ذلك.  عن  غنى  في  تجعلها  التي 
أوال  الجزائر  حق  في  الجسيم  النظام  خطأ  أثبت 
هذه  بإعتماده  برمتها،  املغاربية  واملنطقة  واملغرب 

السياسة الفاشلة.
ال يمكن بناء تعاون بني البلدين ونظام الحكم في 
الجزائر يسوق للجزائريني على أن الشر كله يأتي من 
يرى  ال  ممن  تنتظر خيرا  أن  يمكن  ال  وبهذا  املغرب، 

فيك الخير.
الحل هو إسقاط االيديولوجية التي تكرس منطق 
وشريك  جار  كبلد  إليه  والنظر  املغرب،  مع  العداء 

موثوق به.
في  الكبير  أملنا  هو  الجزائري  الشعبي  الحراك 
تنهي  ديمقراطية  مدنية  دولة  إرساء  إلى  الوصول 
القطيعة مع ممارسات املاضي وتبني لعالقات حسن 
رابح  بمنطق  شركاء  عبرها  نكون  املغرب  مع  جوار 
رابح فنحقق التعاون بيننا ونرجع األمل املفقود منذ 

عقود. 

o  اجلزائر يف مفترق طرق، حيث األزمة مركبة 
ومعقدة جدا هناك، مؤسساتيا وأمنيا واجتماعيا 
وتنمويا. يف سؤال قلق مباشر إلى أين تتجه اجلزائر 
يف نظركم؟
نتيجة  األولى  بالدرجة  سياسية  أزمة  هناك   n
اخفاقات مسؤول عنها هذا النظام الذي بنى عقيدته 
ألن  الخلل.  يكمن  وهنا  العسكري،  أولوية  على 

السياسة تدار من طرف السياسيني وليس العسكر.
املشكل األساسي ملؤسسات الدولة في الجزائر هو 
خلط األدوار ووجود سلطة فعلية تمارس الحكم من 
وراء واجهة مدنية ال تتردد في تغييرها كلما انتهت 

صالحيتها.
من  أكثر  منذ  ديمقراطيا  ربيعا  عرفت  الجزائر 
ثالثة عقود، لكن عقيدة النظام أجهضت تطور املسار 
الديمقراطي وهي عقبة أمام أي تغيير جذري ملنظومة 

الحكم.
األزمة السياسية ألقت بظاللها على اإلقتصاد الذي 
ال يزال يعتمد بشكل شبه كلي على املحروقات. مثلما 
ثقة  أزمة  الى  أدى  سياسي  استقرار  وجود  عدم  أن 
يجب  وهنا  األجانب،  خصوصا  املستشمرين  لدى 
النظام  لها  يروج  التي  األمنية  املقاربة  إلى  اإلشارة 
وان  في خطر  وانها  مستهدفة  الجزائر  ان  قبيل  من 
هناك عدوا يتربص بها، كل هذه الدعاية تؤثر بشكل 
كبير على مناخ االستثمار وتكبح جماح أي طموحات 

لإلستثمار في الجزائر.
في  يدور  البلد  يترك  السياسي  االصالح  تأخر 
حلقة مفرغة وإذا سارعنا الى حل املعضلة السياسية 

ستكون تكلفة التغيير أقل.

o  من موقع معرفتكم بدواليب صناعة القرار 
السياسي باجلزائر الشقيقة، هل تنظرون بأمل إلى 
املستقبل النتصار التعقل على التصعيد يف العالقة 
بني بلدينا؟ أم إن علينا انتظار األسوأ ال قدر اهلل، 
مما ستكون نتائجه مدمرة للجميع مبنطقتنا؟
n علينا أن نتشبث دوما باألمل والنظر بتفاءل إلى 
مستقبل العالقات بني البلدين، والنضال من أجل صد 
املنطقة في مستنقع  التقارب توريط  أعداء  محاوالت 

الدمار.
ملنظومة  الجذري  بالتغيير  أساسا  مرتبط  األمل 
االرادة  إرساء  نحو  والذهاب  الجزائر  في  الحكم 
الشعبية واسقاط ايديولوجية العداء للمغرب، لبناء 
الذي  الجار  البلد  مع  وأخوة  جوار  حسن  عالقات 
والعادات  واللغة  والدين  التاريخ  في  معه  نشترك 

والتقاليد واملصير املشترك.

يف حوار مع الفاعل املدني اجلزائري األستاذ وليد كبير..

ما يرتكب يف حق ال�شعبني املغربي واجلزائري 
جرمية �شيا�شية كاملة الأركان

ال�شراع بني البلدين هو �شراع بني نظام 
احلكم يف اجلزائر وبني املغرب كدولة

لحسن العسبي

يجب إسقاط 
ايديولوجية نظام 
الحكم بالجزائر 
التي تكرس 
منطق العداء مع 
المغرب، والنظر 
إليه كبلد جار 
وشريك موثوق 
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وليد كبير

ق�شية ال�شحراء ق�شية اأمة يف املغرب، اأما يف اجلزائر 
فال�شعب ل يحت�شن هذا امللف ول يبدي اأي اهتمام 

لتلك اجلماعة الإنف�شالية التي يدعمها النظام

الشق االنساني لـ 
»نداء املستقبل« يضع 
يف حرج كل من يتاجر 

مبآسي الشعبني

اأعترب ال�شحراء مغربية عن 
قناعة تامة وق�شية املغرب عادلة

حوار



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

استعمار  مراحل  الرابعة  للجنة  العبادلة  شرح 
الصحراء من لدن اسبانيا انطالقا من 1884، حيث 
 la Sociedad de  ( االسبانية  الشركة  استقرت 
في منطقة تقع بني وادي الذهب و   )Africanistas
البداية كانت هذه الشركة ذات  الرأس األبيض. في 
Emi-  أهداف تجارية محضة عندما كانت في إدار ة

املكان  في  أكواخا خشبية  بنى  الذي   lio Bonelli
بفيال  الحني  ذلك  مند  ويعرف  بالداخلة،  املعروف 
 26 في  عليها.  االسباني  العلم  ورفع  سيسنروس، 
أنها  األوربية  الدول  اسبانيا  أخبرت   1884 دجنبر 
رأس  من   املمتد  الساحل  حمايتها  تحت  وضعت 
اسبانيا  أعطت  هكذا  األبيض،  الرأس  إلى  بوجدور 
القرن  بقانون  املنطقة  على  السيطر ة  حق  لنفسها 
التاسع عشر، قانون الدول االستعمارية، أي قانون 
الغاب. ادعت اسبانيا أنها تسيطر على طول الساحل، 
وهمية،  سيطر ة  سوى  تكن  لم  الحقيقة  في  ولكن 
وعندما حاولت اسبانيا التمدد داخل املنطقة وجدت 
مقاومة شرسة من لدن املغرب والقبائل الصحراوية، 
التني  املنطقتني  يتجاوز  لم  اسبانيا  نفوذ  ولذلك 

.  Bonelli أقامهما
واملرحلة الثانية من استعمار املنطقة بدأت العام 
تهتم  أخرى  استعمارية  قو ة  بدأت  عندما   ،1898
اسبانيا  مع  مفاوضات  وبدأت  املغربية،  بالصحراء 
من أجل اقتسام املنطقة. في تلك الفتر ة قرر سلطان 
املغرب مقاومة التسرب االستعماري ، وأذن لخليفته 
لبناء مدينة  للمقاومة، وكان ذلك سببا  ببناء قاعد ة 
العمال  إلى جانب  بناءها  في  التي شارك  السمار ة، 
املغاربة كل قبائل الصحراء. و تم دحر كل هجمات 

قوى االستعمار ابتداءا من 1934. 
منذ  بدأت  املنطقة  استعمار  من  الثالثة  املرحلة 
في  نفوذها  توسيع  اسبانيا  بدأت   ،1934 العام 
سلطان  باسم  السلطة  تمارس  كانت  لكنها  املنطقة، 
االسبانية،  األهلية  الحرب  إبان  خاصة  املغرب، 
االسباني  العام  املقيم  سلطة  تحت  املنطقة  وبقيت 
في تطوان إلى العام 1958، حيث قررت اسبانيا أن 
استقالل  بعد  اسبانيان.  إقليمان  والصحراء  إفني 
فارتفعت  االستقالل،  نحو  الرغبة  زادت  املغرب، 
وطنية  »جبهة  بتكوين  االسباني،  االحتالل  مقاومة 
وانتمى   ،1950 العام  منذ  الصحراء«،  لتحرير 
إليها معظم القبائل الصحراوية، واشتغلت الجبهة 
أو  اعتقلوا  أو  أعضائها  من  عدد  وقتل  السرية  في 
أعضاء  أحد  وسيدلي  الصحراء.،  خارج  هجروا 
العبادلة  ويتابع  املوضوع.  حول  بشهادته  الوفد 
االسباني  الجيش  عن  تفاصيل  بإعطاء  تصريحه 
ألف   40 إلى  تعداده  وصل  الذي  الصحراء،  في 
رجل، وال شيء يبرر هذا العدد سوى ترهيب وقمع 
الذي  هو  االستعماري  الجيش  هذا  وأن  السكان، 
وأنه  الطبيعية،  ثرواته  ويستغل  اإلدار ة  يمارس 
4 سنوات ارتفع عدد املستوطنني االسبان إلى  منذ 
للهجر ة  استعماري  مخطط  يعكس  وهذا  ألف،   20
التسهيالت  حيث  من  الصحراء  نحو  االسبانية 
التي أعطيت للهجر ة االسبانية، ويجب توقيف هذا 
املسلسل لتجنب إعاد ة إنتاج ما حصل في روديسيا 
الجنوبية وجنوب إفريقيا. كما ندد العبادلة بسلوك 
الروحية  العادات والقيم  تدمير  االستعمار من أجل 
شخصيته  وإخفاء  الصحراء  لشعب  واألخالقية 
وهويته اإلفريقية اإلسالمية، وأعطى العبادلة أرقاما 
تاريخ  املدارس،  في  يدرس  وال  التعليم،  هزال  عن 
يوجد  وال  واإلسالمية،  العربية  واللغة  الحضار ة 
ابتدائية. وإذا  أقسام  برمته سوى ثالث  اإلقليم  في 
اعتبر السكان مواطنون اسبان فإنهم ال يستفيدون 
من نفس امتيازات االسبان، وقد تم تفريغ الصحراء 
من سكانها عن طريق الطرد لخلق فراغ يسهل ملؤه 

للسياسة  الثوابت  من  وهذا  االسبان،  باملستوطنني 
السكان  تجاه  الصحراء  في  االسبانية  العسكرية 
وبالخصوص تجاه أعضاء جبهة تحرير الصحراء، 
االستعمار  جرائم  الوفد  من  آخر  عضو  وسيفصل 
االسباني في الصحراء. ووجه العبادلة نظر أعضاء 
اللجنة إلى  وضعية عدد من الالجئني الذين طردوا 
للمغادر ة  اضطروا  أو  االسبانية  السلطات  لدن  من 
لتجنب القمع. هؤالء الالجئون بحاجة إلى مساعدات 
من حيث املعيش وأيضا تخليصهم من االستعمار. 
املتحد ة  لألمم  تصرح  اسبانيا  أن  العبادلة  وقال 
عدد  تقوي  أنها  بيد  االستعمار،  إنهاء  في  برغبتها 
املستوطنني واألجانب، وتفتح الباب أمام الشركات 
اسبانيا  وعلى  الصحراء،  في  لالستقرار  األجنبية 
الكف عن ممارسة هذه السياسة االستعمارية، ولذلك 
البد من حضور األمم املتحد ة للقضاء على االستعمار، 
اللجنة  العبادلة  وتطبيق حق تقرير املصير. وشكر 

الرابعة على اهتمامها بشعب الصحراء.
تقدم بعد ذلك بريكة ولد أحمد لحسن أمام اللجنة 
يريد  وأنه  الصحراء،  تحرير  جبهة  باسم  الرابعة 

على  اللجنة  تتحصل  لكي  التفاصيل  بعض  تقديم 
عكس  الصحراء،  في  الحاصل  القمع  أعمال  فكر ة 
ما تذهب إليه وسائل اإلعالم االسبانية بأن اإلدار ة 
االستعمارية لبرالية وإنسانية، وأنها بصدد تحويل 
الصحراء إلى جنة، والواقع والحقيقة غير هذا، ,إن 
االستعمار االسباني هو أقسى ما عرفته اإلنسانية، 
وال يجب وضع الثقة في اإلدار ة االسبانية لتطبيق 
حق تقرير املصير. يحكم الصحراء 40 ألف عسكري 
جندي  ألف   20 كالتالي:  جنراالت،  ثالثة  يقودهم 
واملسيد  والحكونية  الدور ة  مراكز  في  و  بالعيون 
وتافودار و7ألف جندي بالسمار ة ونواحيها، همسا 
فيال  في   جندي  ألف  و13  وتفاريتي،  واملحبس 
وبير  الكندوز  وبير  العرقوب  ومركز  سيسنروس 
أنزران ولكوير ة و أوسرد وتشلة وأكونيت. وهذا كله 
ال يدخل قوات أخرى كالبحرية والطيران الحربي في 
الكناري،  بجزر  أو  وفيال سيسنروس  لعيون  قاعد ة 
ولد  بريكة  أي لحظة وتساءل  في  لالنطالق  معبئني 
أحمد لحسن، ملاذا مراقبة السكان والطرق واملراعي 
شنت  حملت  وأن  الصحراوي.  التراب  وكل  واآلبار 

تفيد  لتوقيع تصاريح  السكان  على  للضغط  مؤخرا 
بأنهم يفضلون االستعمار االسباني على االستقالل.، 
هذه  على  التوقيع  يرفضون  الصحراويني  وأن 
التصاريح، وهذا ما دفع القوات االستعمارية ملمارسة 
العنف ضد السكان املدنيني وأعطى املتحدث نماذج 
الحمراء في  وقعت في فيال سيسنروس  والساقية 
1966، حيث اغتصب ضباط من حامية بير  مارس 
أنزران 10 نساء من املنطقة، وعندما اشتكى األهالي 
من هذا السلوك تم اعتقالهم في الحامية ملد ة 8 أيام. 
في أبريل 1966، تم تعذيب 25 وطرد أشخاص منهم 
قائد     Estalayo القبطان  لدن  من  وأطفال،  نساء 
مركز الدور ة، وفي يوم 10 يونيو 1966 تم تعذيب 
وطرد عشر ة وطنيني من السمار ة. وفي ماي 1966 
السالك  ولد  حمدي  القايد  االسبانية  اإلدار ة  طرد 
ولد بااعل من قبيلة الركيبات، و كان حاضرا ضمن 
املحبس.  مركز  من  شخص   100 جانب  إلى  الوفد، 
في شتنبر 1966 عزل قائدان من الركيبات، واعتقال 
في العيون بعدما دافعا عن القضية الوطنية، وطرد 
 Adaro املعدنية  الشركة  من  عامال   67 اعتقل  ثم 
بعدما ساندوا موقف القائدين السابقي الذكر. وتابع  
بريكة ولد أحمد لحسن ، ما بني 1957 و 1960 قامت 
الطائرات الحربية االسبانية بقنبلة عدد من القرى، 
والهدف كان هو القضاء على أولئك الذين يناضلون 
من أجل حرية بالدهم، وهذه األعمال الوحشية أدت 
إلى مقتل مئات األشخاص وتدمير عدد من املباني، 
 San Francisco 200 شخص في سجن  واعتقال 

إلى  ذلك  بعد  ونقلوا   ، باملاس  بالس    Derrisco
Fuerteventura حيث مكثوا مد ة سنتني  معتقل  
حسن  ولد  إبراهيم  بينهم  ومن  املعتقل،  هذا  في 

الدويهي، املوجود ضمن الوفد.
الحمالت  هذه  أن  بالتأكيد  قوله  املتحدث  وتابع 
بالتصور  املصير  لتقرير  اإلعداد  إلى  تهدف 
أقلية،  تحمها  دولة  بناء  أي  االسباني  االستعماري 
اإلقليم،  خارج  الصحراويني  تهجير  سياسة  وأن 
أحمد  ولد  بريكة  يقول  باألوربيني،  وتعويضهم 
على  أوربية  دولة  إقامة  السبانيا  ليتسنى  لحسن، 
أسس عرقية. ومهما يكن من أمر فكل ثروات اإلقليم 
توجد بيد اإلسبان ومهاجرين من دول أخرى. وركز 
اإلقليم  من  املطرودين  على  لحسن  أحمد  ولد  بريكة 
 ،25000 يتجاوز  عددهم  وأن   ،1957 من  ابتداءا 
األمم  بتكفل  وطالب  مدقع،  فقر  في  يعيشون  وأنهم 
املتحد ة بهم. وفي مجال التدريس يمكن حصر نسبة 
التمدرس في %2 ، علما أن تدريس اللغة العربية لم 
يكن مسموحا به أو محاصرا من حيث املد ة الزمنية 
والكفاءات. وباسم سكان الصحراء وجبهة التحرير، 
مساعد ة  األمم  كل  لحسن  أحمد  ولد  بريكة  طالب 
السكان على التخلص من االستعمار االسباني. وركز 
وحقوق  اإلنسانية   القيم  على  مداخلته  نهاية  في 

الشعوب.
تناول الكلمة بعد ذلك حمدي ولد السالك ولد با 
اعل، ليؤكد أن وفده جاء إلى األمم املتحد ة بحثا عن 
دعم وسند من لدن األمم املتحد ة ملواجهة االستعمار، 
كثيرين  بأن  اللجنة  أعضاء  إلى  بالكالم  وتوجه 
سيأتون أمامكم للحديث عن قضية الصحراء، لكنكم 

حتما ستميزون بني الحقيقة والتزييف.
جبهة  وباسم  عبيد ة  ولد  حبوها  تصريح  وفي 
تحرير الصحراء، أكد على حق سكان الصحراء في 
تقرير املصير أسو ة بباقي الشعوب، وعدد مساوئ 
ولد  اهلل  عبد  دور  وجاء   . االسباني  االستعمار 
التي  الكارثية  الوضعية  إلى  النظر  ليلفت  الخطاط 
تتحرك  أن  في  يأمل  وأنه  الصحراء،  عليها  توجد 
اللجنة الرابعة لكي يتمتع هذا اإلقليم بالحرية. أما 
املصرحني  آخر  وكان  الدويهي،  حسن  ولد  ابراهيم 
السيطر ة  تحت  الصحراء  تحرير  جبهة  باسم 
ألعضاء  امتنانه  فذكر  االسبانية،   االستعمارية 
اللجنة الرابعة لالستماع لوفده ويتمنى رفع املعانا ة 

عن أهل الصحراء، وأنه من ضحايا االعتقال.
وعقب تصريح كل أعضاء وفد جبهة التحرير، طلب 
مندوبا ليبيا ونيجريا، أن تدون كل تصريحات وفد 
الجبهة وكاملة في محضر الجلسات، فوافقت اللجنة 
على ذلك، و طرحت بعد ذلك أسئلة على أعضاء الوفد 
متعلقة باألرقام التي وردت في تصريحاتهم عن عدد 
السكان وإجراء االستفتاء تحت رعاية األمم املتحد ة.

ممثل الكونغو الديمقراطية توجه إلى الوفد بأن 
الصحراء  إقليم  أن  فكر ة  عن  دافع  العبادلة  السيد 
كان دائما جزءا من املغرب، وتساءل ما هدف جبهة 
أو  مستقلة  دولة  إقامة  هل  الصحراء،  التحرير 
ولد  العبادلة  فأجاب   .)76 الفقر ة  باملغرب؟)  إلحاقه 
ولد الشيخ محمد لغظف بأن سكان الصحراء مكون 
من العرب واملسلمني واألفارقة، والذين ساهموا في 
الشمالية،  إفريقيا  وحضار ة  اإلنسانية  الحضار ة 
وأن جل ملوك املغرب ينحدرون من الصحراء التي 
االستعمار  زمن وصول  إلى  املغرب  من  جزءا  كانت 
وفيما  املغرب،  عن  الصحراء  فصل  الذي  االسباني 
بمستقبل  الصحراء  تحرير  جبهة  بنوايا  يتعلق 
مهمتها  تنتهي  الجبهة  أن  العبادلة،  أجاب  اإلقليم، 
االختيار،  الشعب  على  ذاك  وإذ  االستفتاء،  عند 
وجبهة التحرير ليس لها موقف في افتراض إدماج 

اإلقليم في دولة مجاور ة. ) الفقر ة 77(.
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شيوخ الصحراء جددوا دائما بيعتهم للسطان محمد الخامس

العبادلة ولد الشيخ 
محمد لغظف: سكان 

الصحراء مكون من 
العرب والمسلمين 

واألفارقة، والذين ساهموا 
في الحضارة اإلنسانية 

وحضارة إفريقيا الشمالية، 
وأن جل ملوك المغرب 
ينحدرون من الصحراء 

التي كانت جزءا من 
المغرب إلى زمن وصول 

االستعمار االسباني 
الذي فصل الصحراء عن 

المغرب



في مقالك “عودة اإلنسانّية إلى البيت” 
أشرت إلى أّن “الوحدة في الّسابق كانت 
ترفًا  أو  للفالسفة  أرستقراطّية  فضيلة 
نفسّيًا  مرضًا  أو  للّرومانسيني  أدبّيًا 
جّردها  قد  العاملي  الوباء  لكّن  بالّتوّحد، 
رمزّية”. ما هو أهّم اختبار  قيمة  كّل  من 
واالجتماعّية  الفلسفّية  الّناحيتني  من 
وهل  الوحدة؟  مع  تجربتك  خالل  أخذته 
بإمكان “الّذات املتأملة املفّكرة”، باملعنى 
الفلسفّي الكالسيكّي، في عصرنا هذا أن 

تعتزل العالم؟
الوحدة  جّرد  قد  الوباء  أّن  يبدو   _
“الحجر”  إّن  األخالقّية:  أصالتها  من 
وال  الفالسفة  متوّحد”  “تدبير  هو  ال 
بل  املتصّوفة؛  أو  األنبياء  “خلوة”  هو 
في  “البقاء  من  حديث  بعد  ما  نوع  هو 
املنزل”: يتعّلق باملناعة وليس بالجماعة. 
كان مفهوم الوحدة الّتقليدي مشتّقًا دوما 

من فشل معّين ملفهوم الجماعة، حيث كان 
“املتوّحد” عبارة عن “معتزل” للّناس أو 
“منفرد بنفسه” أو طالب “خلوة”، وكان 
أو   “منبوذ”  أو  “صعلوك”  عن  عبارة 
لكّن  “مطارد”…إلخ.  أو  الّدم  “مهدور” 
“املحجور” ليس متوّحًدا بأّي واحدة من 
سياسًيا  “أمًرا”  يطّبق  إّنه  املعاني:  هذه 
منبثق  فهو  الحياة.  بسياسة  متعلًقا  أو 
عن تعريف جديد لشكل الحياة: أّن مجّرد 
الحياة لم يعد ممكنا دون حمايته بشكل 
حمايته  فقط  ذلك  يعني  وال  “مناعّي”. 
فقد  قد  نفسه  الّطّب  إّن  “طّبي”:  بشكل 
جزًءا مربكًا من قدرته على حماية الحياة. 
عن  الّسؤال  هذا  حدود  في  نظّل  وحّتى 
العالقة  أّن  إلى  ننّبه  أن  علينا  الوحدة، 
الكالسيكّية بني “الّذات املتأّملة” من جهة، 
نفسها  هي  أخرى،  جهة  من  و”العالم” 
عالقة قد انهارت ولم يعد لها من معنى. 

لقد وّضح هيدغر بشكل رائع أّن “الكيان” 
اّلذي هو نحن في كّل مّرة )من حيث نحن 
“بشر”، أي “الّدازين” أو “كينونة الهناك 
اّلتي تخّصنا”(( هو واقعة مرّكبة سّماها 
يعني  وهذا  “الكينونة-في-العالم”. 
العالم  أي  القديم،  باملعنى  “العالم”  أّن 
عالقة  أي  دون  “قائًما”  شيًئا  بوصفه 
معنا، واّلذي حّولته األزمنة الحديثة منذ 
شيء  أو  “طبيعة”  مجّرد  إلى  ديكارت، 
هذا العالم ال وجود له. ال يمكن  ممتّد، – 
في  الكينونة  نمط  عن  بمعزل  نتوّحد  أن 
العالم اّلتي نستمّد منها جنس كينونتنا، 
هو  بما  االنسانّي  “الكيان”  معنى  أي 
حّتى  مربك  سؤال  يأتي  ثّم  ومن  كذلك. 
األمر  يتعّلق  هل  في مصطلحات هيدغر: 
أو   )Einsamkeit( “الّتوّحد”  بمعنى 
أو   )Vereinzelung(”االنفراد“ معنى 
العزل؟ – في “الكينونة والّزمان” )الفقرة 
53 اّلتي تحمل عنوانا مثيرا هنا هو “في 
أصيلة  لكينونة  الوجودانّي  االستشراف 
ال يرى هيدغر سوى معنى  نحو املوت”( 
يصطدم  عندما  االنعزال،  أو  “االنفراد” 
به  خاّصًا  إمكانًا  بوصفه  بموته  الكائن 
‘ينتمي’  ال  املوت  “إّن  قائاًل:  دون سواه، 
دون اكتراث إلى الدازين الخاّص فحسب، 
فردًا.  بوصفه  األخير  هذا  يدعو  هو  بل 
شيء  بأّي  املوت  تعّلق  عدم  شأن  ومن 
ذاته.”  ركن  في  الدازين  يعزل  أْن   )…(
هو  بل  توّحًدا،  ليس  “العزل”  هذا  لكّن 
“انفتاح ‘الهناك’ أمام الوجود”، الوجود 
بوصفه طريقة اإلنسان في   )Existenz(
اإلجابة عن الّسؤال “من”. علينا أن نفهم 
اّلتي  “الهناك”  بوصفه  “العالم”  معنى 
مفتوحة  “هناك”  أمام  ونحن  تخّصنا. 
يظهر.  أن  وجودنا  لشكل  يمكن  حيث 
ال  “املنزل”  في  “االنفراد”  فإّن  ولذلك 

يحتفظ  هو  بل  خارجًا.  “العالم”  يترك 
بالكينونة في العالم بكّل ضراوتها. ولذلك 
املفّكر هو مشكل من جنس  فإّن “توّحد” 
آخر. وهذا ما سوف يشغل هيدغر الّثاني 
ألقاها  محاضرة  في  هيدغر  قال  طوياًل. 
نحو  “الّطريق  عنوان  تحت   1959 سنة 
الّلغة“: “إّن الّلغة مونولوج. وهذا يعني 
تتكّلم  اّلتي  هي  وحدها  الّلغة  أّن   :)..(
في حقيقة األمر. وهي تتكّلم وحدها. إاّل 
ein-( أن يكون متوّحدًا  أّنه ال يستطيع 
sam( إاّل من لم يكن وحده )allein(؛ لم 
معزواًل  يكن مفصواًل،  لم  أي  يكن وحده، 
في  أّما  عالقة.  أّي  دون   ،)vereinzelt(
الّتوّحد فإّن ما يسود )west( على الضّد 
من ذلك هو الّشعور بفقدان املشترك من 
العالقة  هو  الفقدان  هذا  يكون  ما  جهة 
أن  يعني:  املتوّحد   )..( به  ربطًا  األكثر 
صلب  في   )das Selbst( ذاته  يكون 
د )einigend( لالنتماء”. العنصر املوحِّ

يشبه  إّن البقاء في البيت هو “حجر” 
“الّتوّحد”،  إلى  أقرب  لكّنه  “العزل” 
نحن  منه.  ضعيفة  صيغة  كان  وإن 
“محجورون” لكّننا لسنا “معزولني”، بل 
أجل حماية  من  اختيارّية  وحدة  نمارس 
وعلينا  بحوزتنا.  اّلتي  الحياة  إمكانّية 
هي  إّن “الحياة”  أن نجازف هنا بالقول: 
“لغة”  )مثل  اآلن  تتكّلم  اّلتي  الوحيدة 
الحياة  إّن  عزل(.  دون  املتوّحدة  هيدغر 
تجعل توّحدنا بمثابة العالقة األكثر ربطًا 
الّشكل  نعني  يوّحدنا،  اّلذي  باملشترك 
األحياء.  عالم  إلى  باالنتماء  حّدة  األكثر 
صحيح أّن العالقة “الّتأّملّية” بالعالم لم 
تعد ممكنة، ولكن ليس ذلك بسبب اعتزال 
العالم بل من أجل حمله معنا إلى املنزل 
إلى  االنتماء  أو  املشترك  هدّية  بوصفه 

إنسانّية املستقبل.
ثّمة رهانات وفرضيات مفتوحة يمكن 
أن تترتب على وباء كورونا ال سّيما على 

صعيد احتمال تشّكل نظام عاملي جديد، 
العاملّية،  االقتصادات  طبيعة  في  وتبّدل 
الّرقمّية.  للّتكنولوجيا  أقوى  وسيطرة 
الفلسفّية  الّتنظيرات  مستوى  على 
األوروبّية، هل تعتقدون أّن شروط الّدرس 
القفزات  أكثر  تواكب  أن  يجب  الفلسفّي 
على  نحن  وهل  الهائلة؟  الّتكنولوجّية 
الجدد  الفالسفة  من  طبقة  والدة  أعتاب 
“الفلسفة  مذهب  في  ندرجهم  أن  يمكن 
له  ر  ونظَّ درسه  اّلذي  باملعنى  الّسائلة” 
زيجمونت  البريطاني  االجتماع  عالم 

بومان؟
_ ليس من الّصعب أن نالحظ أّن عديد 
)من  “العموميني”  الغربيني  الفالسفة 
قبيل سالفوي جيجيك، نعوم شومسكي، 
كورونا  أزمة  قرأوا  قد  بتلر…(  جوديت 
“أزمة  أو  الّرأسمالّية”  “أزمة  وكأّنها 
إمكانّية  تهم  كارثة  وليس  حضارة” 
اعتبرها  فقد  كذلك:  هي  بما  “الحياة” 
سالفوي جيجيك “الفيروس األخطر على 
ينطوي  أن  يأمل  كان  وإن  الّرأسمالّية“، 
“مفعول  على  املستجّد  الفيروس  هذا 
إيجابي ثانوي” هو تحقيق “ضربة قوّية 
ضّد الّرأسمالّية”، ومن ثّم هو ينقل األزمة 
)الخاّص بتاريخ  “الوبائّي”  الّسياق  من 
“األوبئة  يسّميه  ما  سياق  إلى  الحياة( 
يمكننا  حيث  املفيدة:  اإليديولوجّية” 
إيديولوجي”  “فيروس  ظهور  ننتظر  أن 
الّتفكير في  أكثر فائدة، أال وهو فيروس 
“مجتمع بديل” يقع ما وراء الّدولة األّمة، 
عاملي“،  وتعاون  “تضامن  على  ويقوم 
ومن ثّم رّبما كان فيروس كورونا يخّبئ 
قراءة  هذه  الّرأسمالّية”.  “انفجار  لنا 
الوباء  رتبة  من  األزمة  تنقل  “رجائّية” 
إلى مقام الفرصة الّتاريخّية املفاجئة ضّد 

الّرأسمالّية واّلتي يجب انتهازها.
علماء  أّن  نالحظ  أن  علينا  أّنه  إاّل 
مفزوعني  أو  هلعني  يبدون  ال  االقتصاد 
تعدو  ال  هي  نفسها  )فالّرأسمالّية 
هم  بل  األزمات(  في  نظرّية  تكون  أن 
أصوات  غير  آخر  شيئًا  يستشرفون 
الفالسفة،  بعض  يطلقها  اّلتي  الفزع 
دانيال  مثل  اقتصاد  عالم  يتصّور  حيث 
)وهو فرنسي مولود في تونس(،  كوهن 
تنبئ  كورونا  فيروس  “أزمة  أّن  مثاًل، 
هي  جديدة،  رأسمالّية  نحو  تسارع  عن 
“األزمة  أّن  بحيث  رقمّية”،  رأسمالّية 
الّصحّية” يجب أن ُتقرأ بوصفها “لحظة 
انقالب االقتصاد نحو نظام نمّو من نوع 
على  الّتجديف  من  بداًل  ولذلك  جديد”. 
مثاًل  موران  إدغار  يدعونا  الّرأسمالّية 
درس  أّنها  على  كورونا  أزمة  قراءة  إلى 
أّن  اإليكولوجّي:  الّتضامن  في  فلسفي 
البشر مترابطون ومن ثّم هم في “تبعّية” 
الوباء  ضّد  جواب  ال  ثّم  ومن  متبادلة، 

سوى جواب “تضامني كوكبي”.
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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«.

املسافات  قرب  الوباء  أن  أسمع  وعندما  منهم. 
هؤالء؟  يا  تقارب  أي  أضحك؛  البشر  بني  النفسية 
يعطس ابنك فتنظر إليه بقلق، ال يجلس أحدهم إلى 

املائدة حتى تسأله إن غسل يديه باملاء والصابون 
باملشتريات  مثقال  البيت  إلى  تدخل  ال  مرة.  ألف 
حتى يأتيك األمر هادرا: انزع حذاءك قبل أن تدخل، 

بدل ثيابك هناك، وبعد أن تضع األشياء في املطبخ 
اغسل يديك جيدا وال تقبل ابنك الصغير حتى تعقم 

شفتيك.
بضع  يتجاوز  ال  أنجزته  وما  األشياء  تغيرت 
تنقيحات في كتاب قصصي مركون في الحاسوب، 
مع  كتابتها  بإتمام  النفس  أمني  كنت  رواية  وفي 
األبواب  على  رمضان  وها  املاضي،  رمضان  نهاية 
ولم تكتمل. لكني قرأت كثيرا وشاهدت أفالما كثيرة، 

وجلست مع نفسي زمنا عظيما.
والفالسفة  املبدعون  يختارها  التي  العزلة 
تباشير  وهاهي  هاته،  عزلتنا  تشبه  ال  واملتصوفة 
وجه آخر منها يلوح في األفق. تلك عزلة أخرى غير 
التي فرضت علينا، عزلة بمثابة “كفاءة املؤَتمن على 
نفسه.. أن تكون قادرا على أن تكون وحيدا.. انتقاء 

نوع األلم والتدرب على تصريف أفعال القلب بحرية 
العصامي”، كما قال صاحب “أثر الفراشة”. عزلتنا 
اململوءة،  والثالجة  والويفي  بالتلفزيون  تسلحت 
في  والشراهة  الصغار  أطفالنا  اخترقتها صرخات 
واألمل  الطبخ  تعلم وصفات  على  واالنكباب  األكل، 
اآلخرين  وعيون  الشارع  ملعانقة  يوما  الخروج  في 
وزيارة األحباب واألقارب بدون حواجز في الطريق 

وال مراقبة.
تتسلط  التي  الوحيدة  واللعبة  عام  من  أكثر  مر 
ليصير  يستفحل  الذي  القلق  لعبة  وتكبر هي  أكثر 
أننا  نتوهم  كنا  الذي  الزمن  أن  فنكتشف  مزمنا، 
نتحكم فيه هو الذي يتحكم فينا، ونكتشف أنه دائرة 
نتخبط فيها وليس خطا مستقيما يمتد إلى األمام.

فتحي الم�شكيني:  البقاء في البيت هو »حجر« اأقرب اإلى »الّتوّحد«

في بداية الحجر تحول البيت إلى زمن ضيق يطفو 
عل وجه الزمن، زمن يلوذ بالتلفاز والهاتف، باملطبخ 
والشرفة وسطح البيت، واستجمعت األحالم نفسها 
الزمن  إلى  تخرج  أن  تنهيدة؛  من  أضيق  واحد  في 

الفسيح كما كانت الحال في السابق.
أدركت حجم الخسارات التي تموج في داخلي رغم 
بنفسك  فأن تحس  البيت.  في  أحتاجه  ما  كل  توفر 
مقيدا لن تطفئه الثالجة املمتلئة وال التلفزيون وال 
املكتبة العامرة وال ما يتوفر لديك في البنك. اإلنسان 
ال ينعزل إال إذا اختار ذلك بمحض إرادته، أما ألن 
أو  التلفزيون  يفتح  وعندما  عليه،  فرضه  من  هناك 
اإلصابات  وأرقام  أخبار  تفاجئه  هاتفه  إلى  ينظر 
صلبا  كان  وإن  بالرعب،  يصيبه  فذلك  واملوتى، 
كان  القلق وحده  تقدير.  أقل  على  القلق  فسيصيبه 
أكبر إنجاز في هذه الفترة، وثمة قلق آخر يستنبت 

جذوره اآلن؛ القلق مما سيأتي.. 
خطواتك  مسار  اآلخرون  يحدد  البيت  خارج 
ظروفا  ثمة  ألن  ذلك  تستسيغ  قد  ووقتها،  وشكلها 
بأنك  تتبجح  إذ  واهم  فأنت  الداخل  في  أما  قاهرة. 
سيد نفسك، وأنك، أخيرا، وجدت السبيل للتصالح 
مع ذاتك إذ عرفت طريق املطبخ وطريق ترتيب األثاث 
ملجالسة  العظمى  الفرصة  لك  وسنحت  والثياب، 
أيضا،  اآلخرون،  يحدد  الداخل  في  طويال.  أهلك 
مسار تنفسك إذ تطالعك وجوههم وأصواتهم على 
الشاشة تنبهك إلى ما يجب عليك فعله في الخارج 

ويحذرونك إن لم تلتزم بما يقولونه لك.
عّبر  كما  املتعبة،  لألرواح  وطنا  العزلة  كانت  إن 
كانت  بل  املرة،  هذه  كذلك  ليست  فإنها  همنغواي، 
جهات  في  تحدث  أشياء  بسبب  علينا  فرض  عقابا 
ال ندري شكلها. ال أنكر أن فرحا خفيا انتابني، في 
البداية، عندما علمت مثل غيري أن الحكومة قررت 
علينا  ستغلق  أثرها  وعلى  الطوارئ،  حالة  فرض 
في بيوتنا. وضعت برنامجا يتضمن مواعيد النوم 
لتقديمها  الدروس  إعداد  ومواعيد  واالستيقاظ، 
بحثي  وإنجاز  القراءة  مواعيد  للتالميذ.  بعد  عن 
واألفالم  األخبار  مشاهدة  ومواعيد  الجامعي، 
لهذه  حماس  ثمة  كان  األول  األسبوع  في  املؤجلة. 
البرمجة: قرأت وكتبت وشاهدت. بعد ذلك دخلت في 

دوامة من الضجر. 
شيء واحد لم يستقم لي: الكتابة... كنت مشغوال 
ببحث جامعي حول السينما وغرقت في النظريات 
واللغة  والصور  األفكار  تنتابني  كانت  واملفاهيم. 
ألكتب قصصا، لكني لم أستطع وأيقنت أن اإلبداع 
عنه،  الزمن  في  االبتعاد  يلزمه  ما  شيء  حول 
األمور  تصفو  حتى  والتفكير  النظر  في  واالبتعاد 
في الذهن. نحتاج دائما إلى تلك املسافة بيننا وبني 
التفكير فيها جيدا  األشياء واألحداث كي نستطيع 
والكتابة عنها. كل ما كتبته ال يتعدى فقرات صغيرة 

لم تقنعني كي أضمنها كتابا.
اكتشفت أني مجرد رقم في فم الوجود. عندما كنت 
أسمع صفارات سيارات الشرطة والقوات العمومية 
أدرك أن من كنت ال أنتبه لهم إال إذا دعتني الضرورة 
في  أصادفهم  أو  واملكاتب،  اإلدارات  في  لزيارتهم 
األمن، صاروا  يحفظون  أو  املرور  ينظمون  الشارع 
والحال،  الوقت  سادة  هم  وباألحرى  وجودا،  أكثر 
يقررون متى تدخل ومتى تخرج، وانعزلت عن العالم 

بإرادتهم. 
كنت أقرأ كثيرا ألني في األصل أقرأ. زادت وتيرة 
القراءة بفعل الوقت السانح، لكن سرعان ما تملكني 
واملساء،  الصباح  قهوة  إلى  اشتقت  ألني  الضجر 
وصرت أخرج ألبحث عنها في بعض املقاهي التي 
تفتح كوة يمد من خاللها أحدهم لك كأس قهوة كأنه 
يسلمك قطعة مخدر، لكني تعلمت كيف أعد قهوتي 

في بيتي.
علمتني عزلة كورونا كيف أعيد بناء العالقة مع 
األشياء الصغيرة التي تاهت بني املشاغل اليومية 
الكثيرة؛ عددت الدرجات الفاصلة بني السطح وبيتي. 
حسبت قطرات املاء وحبات العدس والفاصوليا في 
الطعام  األكبر  ابني  الوجبات، وكيف يمضغ  بعض 
أصبح  للعجب،  ويا  بسرعة،  يأكل  أنه  واكتشفت 
في  املذيعات  تنانير  إلى  انتبهت  مني.  أضخم 
التلفزيون وتصفيفات شعورهن، وألوان ما يصبغن 

به شفاههن.. شممت عطورهن حتى.
إليه وجوديا  أنظر  الذي كنت  اآلخر  أن  اكتشفت 
وفلسفيا ُكِسي دما ولحما، بل صار املقربون، الذين 
كنت أحييهم وأعانقهم، جحيما حقيقيا يجب الحذر 

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

مر أكثر من عام واللعبة الوحيدة التي تتسلط 
أكثر وتكبر هي لعبة القلق. القلق وحده كان 

أكبر إنجاز في هذه الفترة، وثمة قلق آخر 
يستنبت جذوره اآلن؛ القلق مما سيأتي.. 
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صديقي،
بلدا  رسالتك،  في  جديد،  من  الصني  صارت      
أسطوريا، تبقى من بني البلدان األكثر بعدا واألصعب 
مناال، رغم كل شيء. وصلني خبر زيارة الوزير األول 
التي قام بها مؤخرا إلى هناك، وتساءلت في الواقع، 
رديئة؟  منتوجات صينية  من  استهالكه  يمكننا  عما 
...لقد فاتي أيضا سنة 1995، اللقاء الدولي النسائي 
بجدوى  اعتقد  أحد  فال  »النساء«،  صني  الكبير: 
إرسالي. لم ألح في األمر. فأنا أكره األشياء املفروضة. 
ذهبت إلى إفريقيا الجنوبية إذا، وكتبت نصا أحبه 
فينما  العجيب.  البلد  هذا  صلب  من  انطالقا  كثيرا، 
في  أنا  كنت  مماحكاتهن،  في  غارقات  النساء  كانت 
لن  الصني  إلى  اإلفريقية...السفر  والسافانا  األدغال 

يكون إال مرجأ بالنسبة إليك.  
    أنا لم أعد أسافر بنية السفر بل لضرورة التنقل، 
متعدد  محليا  لتكون  امللحة  التعددية  تتعزز  فاليوم 
multifo- أو متعدد املراكز ،multilocal  املحليات
أعد  ولم  األمكنة  ألغيت  ...هكذا  الدقة  أردنا  إذا   cal
تابعة إال للزمن. وبعبارة أخرى إن األمكنة ال تساوي 
شيئا لكن الزمن يشكل كل شيء. ولدت باملغرب، في 
أن  لي  قيض  لو  جذريا،  مختلفة  فيها  فترة، سأكون 
القناعة  هذه  2025...سكنتني  أو   2020 في  أولد 
املطلقة، ولم أقدر بعد على إثباتها، إال عبر مسودات. 
رسمية.  ورقة  على  لك  كتبت  إذا  تتفاجأ  ال      
فحاجتي ملحة للتواصل معك في وقت حيث الصفحة 
في  وأنا  والنقص.  بالخصاص  تشعرني  البيضاء 
الغريب في شهر  التباطؤ  عيادتي، متعجبة من هذا 
رمضان. تحسب الجميع نائمني. يثيرون حركة لبضع 
والثالثة  الظهيرة  بني  ما  الغالب،  في  ثالث  ساعات. 
املدينة،  على  صمت  يخيم  ذلك  بعد  ثم  الزوال.  بعد 
أثناء اإلفطار الذي يشلني؛ ألنني أفقد التواصل مع 
كل هؤالء البيضاويني وهم يأكلون، في وقت اإلفطار. 
تذكرت االبتهاج الخاص بمدينة القاهرة، حيث نزلنا، 
ابنتي وأنا، خالل أحد شهور رمضان. أحسست حقا 

لطفاء  أناس  القاهرة  أهل  والتقاسم.  الفرح  ببداهة 
وبشوشون. تتعاقب شهور رمضان وال تتشابه.

ممتلئ  دائري،  عدد  الخمسني،  الرسالة  ...وقعت 
الفردية.  األعداد  ولي  الزوجية  األعداد  لك  وسحري. 
نحن باملناسبة دخلنا في سنة 1999 وما زلنا نرتكب 
هذا  مثل  في  السنوات  كل  مثل  التأريخ  في  أخطاء 
الوقت. لتحمل إليك سنة 1999 من األشياء الجميلة 
أقصاها ومن الكتابة أسحرها وأحسمها. فهمت جيدا 
اشتغالك بالنسبة للغة وملنجزك ولهذا العمل املستمر 

من  والعكس.  النص  إلى  الشخص  من  يذهب  الذي 
في  مطلقة  بكيفية  يبحث  مؤلف  كل  أن  الحقائق 
صميمه، ويرغب حقيقة في تنصل متخيله عن إدراكه 
وفهمه. إنه ألمر مثير أن تكون في تساوق مع ذاتك 
الكبير  اإلمكان  في  التفكير  إلى  يدفعني  ما  عينها، 
لعمق فكرك. كنت سأجنح، من جانبي، لالنفجار بكل 
املعاني، عاجزة عن تثبيت نفس الشبكة طويال لذاتي 
األشخاص.  رص  النفسي  التحليل  يعيد  ال  عينها. 
فهو يشظيهم وينزع منهم أجسامهم املضادة. أعتقد 

التحليلنفسية.  الظواهر  إلى  بالنسبة  نتقهقر  أننا 
التربية  إعادة  في  توقف،  دون  األمريكيون  يبحث 
على السلوكات والتصرفات، والتخلص من العادات، 
والتعود على أخرى...العادات تفرض نفسها كثيرا. 
عبر  كالمك  في  تتمثل  التي  تلك  كثيرا  يعجبني 

عالمات، الرسالة...
سنة جديدة سعيدة
البيضاء، في 6 يناير 99

من رسائل غيثة الخياط إلى عبد الكبير الخطيبي

الر�ضالة 51: متعجبة من هذا التباط�ؤ الغريب يف �ضهر رم�ضان

يه�د خرج�ا عن طاعة املخزن

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

التخابر ضد السيادة المغربية:

استغل اليهود املغاربة الحماية القنصلية لتنفيذ 
املخزن  طاعة  عن  والخروج  الشخصية  أغراضهم 
مع  عالقتهم  على  وسلبية  بحدة  ذلك  انعكس  وقد 
جيرانهم املسلمني كما ساهم ذلك في إضعاف هيبة 
املحميني  اخضاع  عن  عاجزا  أصبح  الذي  املخزن. 
بعثها  أصيلة  وثيقة  وتوضح  املغربي.  للقانون 
البوخاري  الصادق  عبد  بن  عمارة  الصويرة  عامل 
إلى الحاجب السلطاني موسى بن أحمد البوخاري 
قد احتموا  كانوا  تتعلق بتجبر ثالثة يهود مغاربة 

بدولة إسبانيا من بينهم يهودي، جاء فيها«كما أن 
َأْكُهون«فهو  سعدي   « له  يقال  ترجمانهم،  الثالث 
جانبهم،  ي  ُيَقوِّ الذي  وهو  وجسارة،  تجبرا  أشدهم 
للُقوْنُص  ذلك  له وينسب  ليست  ويدخل في أسواق 

وفي كل وقت ليس لنا شغل سوى دعاويه« . 
الزمن  املغاربة  اليهود  سارع  أخرى  جهة  ومن 
لكسب عطف دولة إنجلترا. وفي هذا السياق راسلت 
لوي  أ.  شخص  في  اإلنجليزية  اليهودية  الجمعية 
دريموند  جون  باملغرب  البريطاني  العام  القنصل 
إنني  أيها السير العزيز :   « هاي جاء فيها ما يلي: 
الجمعية  لهذه  التنفيذية  اللجنة  أن  من  يقني  لعلى 
لتقدر حق التقدير لطفكم وعطفكم بإعطائنا الفرصة 

كانت  التي  رغباتنا  على  تام  بشكل  نعبر  لكي 
إن  شفهيا.  معكم  تبادلته  الذي  الحديث  موضوع 
رئيس الجمعية الذي يعاني من وعكة خفيفة لم يعد 
برنامجنا،  في  صعوبات  أوجد  مما  بعد،  لندن  إلى 
وحيث إنه ليس بمقدوري أن أدعو إلى عقد اجتماع 
خاص بسبب األعياد اليهودية، فإننا سنفقد الشرف 
في إيفاد وفد عنا في الوقت الذي حددتم ومع أولئك 
اهتماما  اليهود  إخوانهم  بمصلحة  يهتمون  الذين 
عرض  من  تمكنهم  لعدم  عليه  سيأسفون  قلبيا 
هو  كما  ـــــ  بأنكم  مقتنعون  فإنهم  عليكم،  رغباتهم 
للدعاوي  االهتمام  أعظم  ستمنحون  ــ  دائما  الحال 
املقيمني  اليهود  بخصوص  يقدمونها  قد  التي 

مذكرتكم  على  مع جزيل شكري  املغربية.  باألراضي 
هي  االستفزازية  التصرفات  هذه  مثل  إن   . الودية« 
استغالل  على  تتكالب  األجنبية  الدول  جعلت  التي 
نظام الحماية القنصلية لبسط نفوذها متوسلة في 
ذلك بالعنصر اليهودي في املجتمع املغربي، ومن هذا 
املنطلق يمكننا أن نتوقف عند الحالة األميركية التي 
كان يظن أنها بعيدة كل البعد عن األطماع في املغرب 
آنذاك، إال أن قنصلها العام فليكس ماثيوس توسع 
في سنة) 1872( في منح الحماية القنصلية لليهود 
حتى أن كل الرعايا األميركيني باملغرب كانوا يهودا 
الحماية  فترة  وخالل  اثنني.  أميركيني  باستثناء 
تفاقمت مشكلة اليهود املحميني وهي الشهادة التي 
ليوطي«   »الجنرال  الفرنسي  العام  املقيم  يقدمها 
الذي يشتكي فيها من سلوكيات السكان اليهود تجاه 
املسلمني مما يخلق مشاكل للسلطات االستعمارية، 
وهي   1925 مايو   28 في  مؤرخة  الشهادة  وهذه 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  إلى  مرسلة  أصلها  في 
ومحفوظة بأرشيفاتها :«فالجالية اليهودية التي هي 
اليوم مدينة للحماية الفرنسية بتحررها من وضعية 
مهمة  ُتَعقُِّد  قرون،  منذ  فيها  عاشت  التي  العبودية 
السلطات ألنها جالية ال تعامل رجال املراقبة باللياقة 
الذين لم  الالزمة، وتتصرف بوقاحة تجاه املسلمني 

تعد تخاف تحديهم محتمية في ذلك بوجودنا«.

استهتار اليهود المغاربة 
بالظهائر الشريفة: مسألة ذبح 

إناث األبقار نموذجا:

أدى توالي سنوات الجفاف وندرة املواد الغذائية 
إلى إقرار املخزن قانون عدم ذبح إناث األبقار، وفي 
ظهيرا  الحسن  موالي  السلطان  أصدر  الصدد  هذا 
يمنع هذه العادة في هذه الظروف الحرجة غير أن 
اليهود املغاربة لم يمتثلوا للنص القانوني وهو ما 
السايح«  بن  »محمد  الكبير  القصر  بمحتسب  دفع 
الذميني  التزام  بعدم  الخارجية  وزير  مراسلة  إلى 
استغالل  في  بالغوا  إنهم  إذ  القانون  هذا  باحترام 

الرخصة حتى خرجوا عن القاعدة .

وضعية اليهود المغاربة خالل الربع األخير من القرن التاسع عشر

تندرج هذه المساهمة 
المتواضعة ضمن 

خانة التاريخ الراهن 
للمغرب، وضمنها نحاول أن 

نجيب عن أسئلة ظلت عالقة 
في هذا الصنف الجديد من 

التاريخ سيما وأن المدارس 
التاريخية؛ وبخاصة المدرسة 

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

المهمشين  ضمن ما أسماه 
Jaque Le Goofجاك لوغوف

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

األخير من القرن التاسع 
عشر بغية تسليط الضوء عن 

موضوع العالقات اإلنسانية 
واالجتماعية بين األغلبية 

المسلمة واألقلية اليهودية..

n الدكتور ربيع رشيدي
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سنة 1989، بمسرح سان – أمون لي زو، استقبل 
معلمي  مع  لقاء  إلى  بورديو  بيير  كالبكا  روالند 
مما كان يميز بورديو قبوله هذا النوع  مقاطعته – 
و  البساطة،  و  االقتسام  إطار  في  املواجهة،  من 
النقاش الذي يمتد حتى الدقيقة التي تسبق انطالق 
بورديو  تسجيل محاضرة  نشر  هنا  نعيد  القطار-؛ 
كما تحقق منها و صححها هو نفسه، في النسخة 
و  القاعة  مع  التبادل  لتدوين  للتحميل،  القابلة 
النقاش مع روالند كالبكا. سبق أن ُنشر هذا النص 
في »المارميت«، جريدة مدرسيسان – أمون لي زو.

تلقيت  التالية:  للطريقة  تبعا  العمل  سأحاول 
علي، وسأعمل  ُتطرح  لكي  إعداها  تم  التي  األسئلة 
متماسكا  لي  بدا  الذي  للنظام  وفقا  تنظيمها  على 
أكثر  بشمولية  بالرد  لي  يسمح  ألنه  اقتصاديا  و 

وتجنب التكرار.
 ما أود قوله في البداية، هو أنني أعي ما يمكن 
بيننا من مصطنع  التي توجد  العالقة  أن تتضمنه 
إلى حد ما. أتمنى أن يكون املصطنع ونحن ننهي 
أقل مما كان عليه ونحن ننطلق: إن البنية املسرحية 
التي ُوضعنا فيها، الصفوف الفارغة التي تركتموها 
الكلمة  تجاه  مسافة  عن  يكشف  ذلك  كل  أمامي، 
سأفرضها  التي  ليس  و  عليكم  سأقترحها  التي 
عليكم، و أود لو اختفت هذه املسافة. ليتم ذلك، إذا 
وتلك  فيها،  نوجد  التي  الوضعية  سأحلل  تجرأت، 
الغالب،  في  السوسيولوجيا:  خاصيات  من  واحدة 
الذين  أولئك   ،« الهواة   « السوسيولوجيون  يقوم 
السوسيولوجيا  من  القليل  في  كهواة  يتصرفون 
الذي يعرفونه، باستغالل السوسيولوجيا للفهرسة، 
 .»... مجرد  »أنت  بإيجاز:  للحصر  أو  للتصنيف، 
لذلك،  مكرسة  نظري،  في  السوسيولوجيا،  ليست 
خاللها  من  نسعى  أدوات  من  أداة  باألحرى  هي 
أخرى  أدوات  بني  من  أداة  إياه،  نحن  ما  فهم  إلى 
بالتأكيد؛ إلى جانب التحليل النفساني، علم النفس، 
التي  العلوم  لجميع  إن  إلخ.  االبستمولوجيا، 
نفس الوظيفة في رأيي:  »علوم اإلنسان«  نسميها: 
مساعدتنا لكي نعرف أكثر إلى حد ما ما نفعله، ما 

نحن إياه: وهذا مسبقا رد على عدد من األسئلة.
أعتقد أنه كان يوجد، خلف جل األسئلة، ما ُيشبه 
تورية  فيها  بطريقة  قلتم  السوسيولوجيا:  مساءلة 
إلى حد ما: » ما جدواكم؟ هل لديكم فعال وظيفة في 
الوجود؟« أعترف لكم أنه يحدث لي أن أشك في ذلك، 
ومن بني الدوافع التي من أجلها أنا هنا، أن أحس 
إلى حد ما بتبرير لوجودي كسوسيولوجي. عليكم 
إذن أن تساعدوني لبلوغ ذلك، ولو من باب اللطلف، 

بمساعدتي في فعل ما سأحاول فعله. 
التي طرحت  االسئلة  على  بسرعة  الرد  سأحاول 
جعلتموه  الذي  العاكس  هذا  تجعل  بطريقة  علي 
ألسئلة  ربما –  وسيطا بيني وبينكم يترك املكان – 
أو،  فعال  عليكم  ُتطرح  التي  األسئلة  واقعية،  أكثر 
قوله  ما سأحاول  التي سياسعدكم  تلك  أكثر،  بدقة 

على طرحها.
األخيرة  القصيدة  تعبر  الوضعية:  إلى  أعود 
تعبر  فهي  فيه؛  تفكروا  أن  ينبغي  عما  جيد  بشكل 
عن تجربة هذا الفعل االجتماعي الذي نحن بصدد 
عيشه، املحاضرة البيداغوجية – يقول أحدكم »ألن 
الزمالء،  نلتقي  ننتج،  إننا   – القداس؟«  في  تشارك 
من  مجموعة  نعيش  أن  علينا  أن  نعلم  ال  أننا  إال 
الشعائر وأنا جزء من هذه الشعيرة. تسألون: »ما 
إنه  كالبكا؟«  السيد  دعوة  قبول  على  حثكم  الذي 
هنا،  من  أنطلق  كنت  إذا  فعال.  نفسه  يطرح  سؤال 
التي  األسئلة  من  الكثير  على  رد  حضوري  فألن 
متشائمة  نظرة  بينكم،  من  العديد  لدى  تطرحونها. 
السوسيولوجيا  ستكون  للسوسيولوجيا.  نسبيا 

علما نظريا )أعتقد أن ذلك يتضمن الكثير من املديح 
حني يكتبه أولئك الذين يستعملون هذا اللفظ(، علما 
نائيا، يمارسه أناس من املحتمل أنهم لم يمارسوا 
هم أنفسهم البيداغوجيا، إذا كانوا مارسوها، فإنهم 
يبدو  يلقونها.  التي  الخطابات  بنوع  يتمسكون  ال 
خاطئة  السوسيولوجيا  عن  الصورة  هذه  أن  لي 
كلية و من بني األمور التي أريد، في العمق، إثباتها 
لألسف، ال يمكنني أن أفعل ما  بحضوري، ما يلي: 
أفعله اليوم دائما، لكن لو كانت لي حيوات كثيرة، 

لفعلته مرة أخرى.
عملي  فإن  باحثا،  وباعتباري  ذلك،  على  بناء 
هو اإلسهام في تقدم الوعي و املعرفة؛ يرتكز عمل 
السوسيولوجي على أن ُيرجع للجميع، ألي شخص 
العالم  هو  الذي  الغريب  الشيء  ذلك  امتالك  كان، 
االجتماعي. بصيغة أخرى، كما أن علوم الطبيعة – 
سأقول أشياء ستبدو لكم مبتذلة جدا وعامة جدا إال 
ديكارت،  يقول  كما  -، جعلتنا،  لي مهمة  تبدو  أنها 
أسياد الطبيعة ومالكيها، أعتقد أن السوسيولوجيا 
تتخذ لها كهدف – وهي بعيدة طبعا عن بلوغه – أن 
تجعلنا أسياد الطبيعة االجتماعية ومالكيها. يتعلق 
األمر بمعرفة قوانني العالم االجتماعي، معرفة كيف 
نفعل ما نفعله، ملاذا نعتقد ما نعتقده و، في الوقت 
كلما  متقدمة،  السوسيولوجيا  كانت  كلما  نفسه، 
ذلك  ويقودنا  بالحتمية.  انطباع  إعطاء  إلى  نزعت 
إلى عدد من األسئلة التي طرحت علي و التي يقول 
هل هناك شيء ينبغي فعله؟ هل بإمكان  فحواها: » 
السوسيولوجيا أن ُتفيد في شيء ما؟ هل يإمكاننا، 
وهل  بالسوسيولوجيا  شيئا  نفعل  أن  نحن، 
ألجلنا  شيء  فعل  السوسيولوجي،  أنتم،  بإمكانكم 
للسوسيولوجيا  يكون  أن  يمكن  أكثر، هل  بدقة  أو، 
إلى  النظر  ملواجهة  ممارستنتا؟«  في  آثار 
تجريدية  أداة  تشبه  باعتبارها  السوسيولوجيا 

افتراض  هو  هنا  فوجودي  نسبيا،  نائية  للمعرفة، 
أن هناك أثر عملي لنشر معرفة العالم االجتماعي. 
 ) )تاريخية  قوانني  لسن  السوسيولوجيا  تجتهد 
رأس  يجعل  الذي  القانون  مثال  االجتماعي،  للسير 
املال الثقافي يصب في رأس املال الثقافي، القانون 
عن  ثقافية  كفاءة  له  تبعا  الناس  امتلك  كلما  الذي 
طريق أسرتهم أو عن طريق تربيتهم، أو عن طريق 
كلما  إلخ،  العائلة،  آثار  تضاعف  التي  تربيتهم 
األرباح  و  الثقافي  املال  رأس  بسهولة  اكتسبوا 
التي يمنحها رأس املال هذا. هذا مثل عن القوانني 
خالصات  ظاهريا  منها  نستخلص  أن  يمكن  التي 
متشائمة ويسير عدد من االسئلة التي طرحت علي 
التي  التدريس  في هيئة  كأعضاء  االتجاه:  هذا  في 
يتمثل أثرها في اإلسهام في إعادة إنتاج التفاوتات 
االجتماعية السابقة للوجود، باعتبارنا أعضاء في 
هيئة التدريس التي تساهم في أثر للمحافظة، هل 
نحن مسؤولون على نحو ما عن املحافظة؟ أليست 
بصيغة  فقط،  لتشتيتنا  موجودة  السوسيولوجيا 
لحبسنا  موجودة  السوسيولوجيا  أليست  أخرى 
تمثل  أنه  أكرر  املحافظة؟  في  مساهمني  باعتبارنا 
القوانني  معرفة  أن  أعتقد  نفسه.  حضوري  يكذبه 
االجتماعية هو شرط أي تحول للعالم االجتماعي. لم 
يخطر أبدا ببال أي كان مؤاخذة جاليلي على تدمير 
الجاذبية.  قانون  اكتشف  الطيران ألن جاليلي  حلم 
التي  القوانني  نعرف  كنا  كلما  األحوال،  جميع  في 
ُينقل تبعا لها رأس املال الثقافي من جيل إلى  آخر، 
تكون لدينا بعض حظوظ التأجيل الجزئي آلثار تلك 

امليكانيزمات.
ُأطيل قليال في هذه النقطة ألن الكثير من األسئلة 
هل   « املعياري:  مجال  في  تتموضع  ُطرحت  التي 
ليست  علينا؟«.  هل  علينا...  يجب  هل  ينبغي... 
يجب   « يقول:  أن  عادة  السوسيولوجي  مهنة 
ُتدرسها  أن  أو  نتكلمها  التي  اللغة  تدريس   عليك 
بهذه الطريقة أو تلك، أو يجب عليك تدريس اللغة 
السوسيولوجي:  يقول   .« العاملة  اللغة  أو  العادية 
نتكلمها،  التي  اللغة  تدريس  في  ترغب  كنت  إذا   «
أو  الصعوبة  بهذه  االصطدام  فهناك جميع حظوظ 

ذلك،  بناء على  ذلك«،  أو  العائق  تلك، مواجهة هذا 
ال يحكم عليك بالفشل؛ بالعكس، إنه يمنحك  القليل 
من حظوظ النجاح املتوفرة لك. طاملا أننا ال نعرف 
الراغبني  للناس  سيحدث  فإنه  الجاذبية،  قانون 
من  الكثير  أن  أعتقد  إليكار؛  حدث  ما  التحليق  في 
الثورات  من  الكثير  البيداغوجية،  اإلصالحات 
البيداغودية املزيفة تفشل ألن املصلحني أو القائمني 
أي  األوهام«،  »حملة  نسميه  ما  هم  التحويل  على 
جاهلني باإلكراهات االجتماعية؛ إنهم يتحدون تلك 
اإلكراهات وهي تتغلب عليهم. هنا يكمن مبدأ عملي 
آخر يمكننا استخالصه من معرفة السوسيولوجيا، 
شروط  من  ينطلق  الذي  االبتكار  فاإلصالح، 
على  يحكم  إنه  كبير:  حد  إلى  خطيرا  يكون  سيئة 
الالحق  النجاح  حظوظ  ويقلص  بالفشل  نفسه 
اإلدانة  في  الفشل  ذلك  استخدام  يمكننا  أنه  بما 
بالحد  نفسها  تحيط  للتحويل  مبادرة  ألي  املسبقة 
يفكر  أخرى،  بصيغة  النجاح.  شروط  من  األدنى 
العلماء  يفعل  كما  اإلطالق  على  السوسيولوجيون 
اآلخرون باختالف أن معرفتنا هي، بالطبع، متقدمة 

أقل بشكل كبير. 
الدراسي،  بالعالم  يتعلق  ما  في  ذلك،  على  بناء 
التوقع.  لدينا قدرة ملحوظة على  أن  مثال، صحيح 
أربع  أو  ثالث  بديالت،  أربع  أو  ثالث  بوجود 
أو وقت  والدته،  والده،  مهنة  تلميذ،  لكل  خاصيات 
املدينة،  عن  الفاصلة  املسافة  اإلقامة،  الفارغ،  أمه 
أن  يمكن  بديالت،  أربع  أو  ثالث  بوجود  الجنس، 
النجاح  بحظوظ  جدا،  كبيرة  بدقة  أنفسنا،  نحيط 
الدراسية  الشعبة  هذه  في  تلك،  أو  املهنة  هذه  في 

أو تلك، إلخ. 
ليس هذا التوقع قدرا بالطبع، يمكن أن تكون له 
وظيفة تكذيب نفسه. يقول لكم قانون الجاذبية، إذا 
قفزتم من الطابق الرابع، ستصلون األرض بسرعة 
تجنيبكم  القانون  هذا  وظيفة  تكون  أن  ويمكن  كذا 
البحث عن وسائل جعله غير متماسك. األمر نفسه 
السوسيولوجي  يضعها  التي  للقوانني  بالنسبة 

بخصوص النقل.
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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

ما ميكن اأن تفعله ال�سو�سيولوجيا

عملي هو اإلسهام 
في تقدم الوعي 

و المعرفة؛ 
يرتكز عمل 

السوسيولوجي 
على أن ُيرجع 

للجميع، ألي شخص 
كان، امتالك ذلك 

الشيء الغريب 
الذي هو العالم 

االجتماعي
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الكلمات   المسهمة09
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
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في  بغرفتيه  البرملان  إقرار  بعد 
مارس 2021 بتعديل القاسم االنتخابي 
املسجلني  عدد  أساس  على  واحتسابه 
بدل  االنتخابية  الدائرة  لوائح  في 
األصوات الصحيحة، وكما كان منتظرا 
من قبل عديد املهتمني بالشأن السياسي 
في بالدنا، وخالفا ملا كان يتمناه حزب 
العدالة والتنمية قائد االئتالف الحكومي 
املحكمة  قرار  جاء  متتاليتني،  لواليتني 
آماله  وتبديد  الجدل  إلنهاء  الدستورية 
يعارضه  ظل  الذي  التعديل  إسقاط  في 
بقوة في جميع املراحل كما لم يعارض 
بمصالح  تضر  قوانني  مشاريع  قبل  من 

املواطنني.
الذي  الوقت  في  أنه  بالذكر  وجدير 
اقترحت فيه أحزاب املعارضة »األصالة 
و«التقدم  و«االستقالل«  واملعاصرة« 
على  تعديالتها  ضمن  واالشتراكية« 
تعديل  االنتخابية،  القوانني  مشاريع 
املادة 84 من مشروع القانون التنظيمي 

مجلس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق 
النواب، نحو توزيع املقاعد على اللوائح 
بواسطة »قاسم انتخابي« يحتسب على 
بالدائرة  املسجلني  الناخبني  قسمة عدد 
املخصصة  املقاعد  عدد  على  االنتخابية 
حسب  الباقية  املقاعد  توزع  وأن  لها، 
بالرغبة  ذلك  معللة  البقايا،  أكبر  قاعدة 
للناخبني،  موسعة  تمثيلية  تحقيق  في 
فرصة  السياسية  القوى  كافة  وإعطاء 
باملؤسسة  القرار  بناء  في  املشاركة 
التشريعية، وهو التعديل الذي انحازت 
إليه أحزاب األغلبية ودعمته فرقها، أبى 
يتصدى  أن  إال  والتنمية  العدالة  حزب 
منع  في  يفلح  أن  دون  بشدة  للتعديل 
أعلن  ثم  ومن  بالبرملان.  عليه  املصادقة 
مصطفى  النواب  بمجلس  فريقه  رئيس 
اللجوء  في  الحزب  نية  عن  اإلبراهيمي 
للطعن  القانونية  الوسائل  جميع  إلى 
دستوري  غير  أنه  معتبرا  التعديل،  في 
ممارسة  نتاج  وأنه  ديمقراطي،  وغير 
»ميثاق  خرق  إلى  أدت  أخالقية  ال 
األغلبية  فرق  تحالف  بعد  األغلبية«، 
واالتفاق  املعارضة،  في  نظيرتها  مع 
أن  مسبقا  تعرف  تعديل  تمرير  على 
في  له  رفضها  عن  عبرت  الحكومة 
الوافي  عبد  الداخلية  وزير  شخص 
الكاملة  ثقته  يضع  فريقه  وأن  لفتيت، 
ما  لتصحيح  الدستورية  املحكمة  في 
يراه مخالفات جسيمة وإنصاف حزبه. 
رافضا بمعية قياديي الحزب أن تتحول 

لتوزيع  محطة  إلى  االنتخابية  العملية 
املقاعد بني األحزاب املشاركة بالتساوي 
إلى  مما سيؤدي  منافسة حقيقية.  دون 
أساس  ضرب  السياسي،  املشهد  بلقنة 
رفع  في  واإلسهام  الديمقراطية  العملية 
عن  فضال  االنتخابي،  العزوف  نسبة 
الدولية  االتفاقيات  يخالف  التعديل  أن 
املصادق عليها من لدن املغرب، ويعاكس 
املقارنة،  والتجارب  الفقهية  املراجع 
على  خطيرة  وانتكاسة  تراجعا  ويشكل 

الديمقراطية التمثيلية بالبالد...
املحكمة  قضاة  رأي  أن  بيد 
في  البيجيديني  طعن  حول  الدستورية 
املادة 84 املشار إليها في الفقرة الثانية 
صدر  حيث  لرأيهم،  مغايرا  جاء  أعاله 
حكم   2021 أبريل   9 الجمعة  يوم  في 
االنتخابي  القاسم  بإقرار تعديل  يقضي 
اللوائح  في  املسجلني  عدد  أساس  على 
يخالف  ال  أنه  على  مؤكدا  االنتخابية، 
بحرية  يمس  وال  الدستور  مقتضيات 
بدور  وال  وشفافيته،  االقتراع  ونزاهة 
االنتخابات التي تعتبر أساس مشروعية 
التمثيل الديمقراطي. فأين نحن إذن مما 
القاسم  كون  من  البيجيديون  يدعيه 
غير  املسجلني  أساس  على  االنتخابي 

دستوري وغير ديمقراطي؟
فالديمقراطية بإيجاز ليست شعارات 
تجيير  يمكن  وال  الحاجة  عند  ترفع 
بل  البعض،  أمزجة  حسب  مفهومها 
أن  وعلينا  يومية.  وممارسة  هي سلوك 

للتفاهم  وأداة  عامة  ثقافة  إلى  نحولها 
وبينهم  املجتمع  أفراد  بني  والتعايش 
وأن  البشرية.  املجتمعات  وسائر 
نحرص بشدة على إصالح الذات وغرس 
قيم املواطنة فيها، بما يساهم في بناء 
في  أحرارا  أفراده  يكون  قوي،  مجتمع 
إبداء الرأي واالنتقاد واالقتراح واملبادرة 
واالنخراط في تكوين مصيرهم ومصير 
الحزبية.  الصراعات  عن  بعيدا  الوطن، 
ثم إن التغيير الحقيقي هو تغيير الرؤية 
الكثيرون  تعود  فقد  والسلوك،  والنهج 
العطاء،  دون  واألخذ  الطلب  على  منا 
الواجبات.  دون  بالحقوق  واملناداة 
والعبرة من الديمقراطية تطبيقها وليس 
تحويلها إلى كلمة حق يراد بها باطل، أو 
مطية لتحقيق املصالح الحزبية الضيقة، 

والتهافت على املناصب واملكاسب... 
ومرة أخرى يثبت حزب »املصباح« 
والوثيقة  للديمقراطية  أهمية  ال  أن 
خدمة  في  تكونا  لم  ما  الدستورية 
مصالحه. إذ بينما كان يفترض امتثاله 
وإعطاء  الدستورية  املحكمة  لقرار 
السيما  املؤسسات،  احترام  في  القدوة 
بعد  إليها  االحتكام  طلب  من  هو  أنه 
باقي  على  رغبته  فرض  في  إخفاقه 
مؤسسة  باعتبارها  األغلبية،  أحزاب 
وطنية تحظى بمكانة طيبة وأن قراراتها 
ذات مصداقية، ملزمة للجميع وال تقبل 
صياغتها  على  الساهرين  وأن  الطعن، 
ومقتدرون.  أجالء  دستوريون  فقهاء 

أنيابهم،  عن  يكشرون  بقيادييه  فإذا 
ويصرون على التمسك بموقفهم في عدم 
االنتخابي  القاسم  احتساب  ديمقراطية 
على أساس املسجلني، حيث يرونه بال 
املؤسسات  بمصداقية  ويمس  جدوى 
املنتخبة، ويجعلها غير جديرة بالتعبير 
إلى  بعضهم  ذهب  بل  األمة،  إرادة  عن 
في إضعاف  برغبتها  عدة جهات  اتهام 
املشهد  صدارة  عن  وإزاحته  الحزب 
كبيرهم  قول  معنى  ما  وإال  السياسي. 
ورئيس الحكومة العثماني، بأنه رغم أن 
االنتخابي  القاسم  على  صادق  البرملان 
املحكمة  وأيدته  الجديدة  صيغته  في 
الدستورية، فهو مرفوض. ثم يسترسل 
القرار،  ضد  حزبه  شبيبة  تجييش  في 

داعيا إلى مواصلة »النضال«؟
بإعادة  اليوم  مطالب  البيجيدي  إن 
قراءة الواقع بعني فاحصة، ليتأكد جيدا 
عليهم  تنطلي  تعد  لم  املغاربة  أن  من 
حيله في ما أوغل في اعتماده من نفاق 
ونظرية  املظلومية  وخطاب  سياسي 
املؤامرة، إليمانه الشديد بأنها األساليب 
دغدغة  في  أكلها  تؤتي  انفكت  ما  التي 
الناخبني.  أصوات  واقتناص  العواطف 
إطالقا  حقه  من  ليس  أنه  جيدا  وليعلم 
حينما  املؤسسات،  بمصداقية  املس 
املحكمة  قرار  قيادييه  بعض  يصف 
»الرسالة  أو  ب«العبث«  الدستورية 
وحده  بالحزب  تضر  لن  التي  السيئة« 

بل بالوطن ككل...

لقد أشرت في مقال سابق إلى أن فتح 
مقرين للحزب الحاكم في فرنسا باملغرب، 
ال يساوي شيئا بالنسبة لقضيتنا األولى، 
وحتى وإن كان الذي فتح املقرين هو حزب 
إمانويل  الجمهورية الفرنسية  رئيس 
لفتح  األوامر  أعطى  الذي  وهو  ماكرون، 
املقرين في آكادير والداخلة. في اعتقادي 
أن فتح مقرين لحزب فرنسي خارج التراب 
الفرنسي، وخارج املستعمرات التي التزال 

كما سبق  أمرغير شرعي،  لفرنسا،  تابعة 
للمشاركة  املعارض  اللوبي  إليه  أشار  أن 
يخص  ما  العالم في  ملغاربة  السياسية 
على  مغربية  ألحزاب سياسية  فروع  فتح 
الفصل  تم  ملف  وهذا  األوروبي،  التراب 
وطويت  املغربي،  البرملان  طرف  من  فيه 
وأعيب  السياسية،  املشاركة  صفحة 
فرعني  فتح  عن  سكوته  اللوبي  على هذا 
لحزب ماكرون على التراب املغربي وعدم 
الحكومة  مطالبتهم  عدم  بل  معارضتهما، 
الصحراء،  بمغربية  باالعتراف  الفرنسية 
فبماذا سيفيدنا فتح فرعني لحزب فرنسي 
على التراب املغربي، سوى تأجيج الصراع 
الجزائري  اإلعالم  وعودة  املنطقة  في 
لشعبه  القمعي  العسكري  للنظام  املوالي 
والذي يستمر في سياسة القمع والتنكيل 

باملتظاهرين يوميا. 
تلقى  كيف  الجزائري،  الشارع  في 
أجل  من  لحزب  مقرين  لفتح  املطبلون 
لبيان  والداخلة  آكادير  في  الجمهورية 
يرأسها  حكومة  الفرنسية،  الحكومة 
لحد  يصدر  لم  وملاذا  ؟  الحزب  هذا  زعيم 
كتابة هذه السطور، أي تعليق وبيان من 

أحزاب  طرف  من  أو  املغربية  الحكومة 
مغربية تمتلك سلطة القرار .

ماكرون  على  الجزائرية  الفعل  ردود 
في  الرئيسي  السبب  وهي  قوية،  كانت 
تعليق زيارة الوفد الوزاري الفرنسي الذي 
الفرنسية  الحكومة  رئيس  سيرأسه  كان 
للجزائر، والذي قيل إنه كان سيضم وفدا 
كبيرا لكنه تقلص ألربعة وزراء أو أقل من 
التي مارسها العسكر  ذلك، إذن الضغوط 
الجزائري بعد قرار فتح مقرين لحزب من 
أجل الجمهورية كانت وراء تأجيل وسبب 
للجزائر،  الفرنسي  الوفد  زيارة  تعليق 
عن  املغربية  الحكومة  سكوت  أثار  وقد 
التراب  على  فرنسي  لحزب  مقرين  فتح 
املغربي  استغراب كل املتتبعني، ولم يكن 
بل  دبلوماسيا  انتصارا  العديد  نظر  في 
أصبح نكسة، زادت من حدة سعار النظام 
وهذا  الجزائر،  في  القمعي  العسكري 
ورد  التي  الصيغة  خالل  من  جليا  ظهر 
بها بيان الحكومة الفرنسية، والذي جاء 
إظهار  ومحاولة  الجزائر  حكام  إلرضاء 
خشيت  التي  لفرنسا،  الحقيقي  الوجه 
فقدان مصالحها االقتصادية في الجزائر، 

إذن يتأكد مرة أخرى أن ال تغيير في سياسة 
فرنسا في ما يخص قضية الصحراء، وأن 
متشبثة  مازالت  التي  الحياد  سياسة 
الوثائق  تمتلك كل  بها كدولة استعمارية 
الصحراء  تثبت مغربية  التي  واألدلة 
سكانها  وارتباط  األقاليم  هذه  وانتماء 
للملوك  وبيعتهم  باملغرب  التاريخ  عبر 
الحقيقة  يخدم  ال  املغرب  حكموا  الذين 
واملصالح املغربية، إذن ليتيقن الجميع أن 
أن  املقرين، رغم  بفتح  تغيير قد حصل  ال 
ماكرون هو اآلمر الناهي في فرنسا، وأنه 
بالخروج  حكومته  رئيس  أمر  الذي  هو 
تناقضا  الحقيقة  في  يحمل  الذي  بالبيان 
والذي  الفرنسية،  السياسة  في  كبيرا 
الفرنسي في  املوقف  بثبات  عبرت عنه 
فرنسا  الصحراء وأن  قضية  يخص  ما 
تتخذها  سوف  التي  بالقرارات  ملتزمة 
في  النزاع  لتسوية  املتحدة  األمم 
باعتراف  تطعن  أنها  بمعنى  الصحراء، 
ما  مع  وأنها  الصحراء  بمغربية  أمريكا 
تريده الجزائر املدافع الشرس عن شرذمة 

البوليساريو  .
الشاغل  شغلها  أصبح  التي  الجزائر 

ومواصلة  املغرب  استقرار  زعزعة 
املغرب  على  الحرب  لشن  تهديداتها، 
والتنديد  املصير،  بتقرير  واملطالبة 
العالقات  عودة  بأن  واإلدعاء  بالتطبيع 
للجزائر.  استهداف  هو  إسرائيل  مع 
العسكري  النظام  يلتفت  أن  أتمنى  كنت 
الجزائري لتقديم نفس الدعم الذي يقدمه 
لشرذمة البوليساريو للشعب الفلسطيني، 
اإلسرائيلي  االحتالل  من  يعاني  الذي 
ويخصص وزير الخارجية بوقادوم وقته 
وتحركاته ملساندة فلسطني وفضح ماتقوم 
به إسرائيل من انتهاكات جسيمة يوميا، 
بامللموس  بني  الجزائر  في  النظام  لكن 
للنظام  عقدة  وسيظل  بات  املغرب  أن 
الفرصة  يترك  ال  وأن  الجزائر   في  القائم 
تمر إللهاء الشارع الجزائري الذي يعيش 
الفرصة  يترك  وأال  ساخن،  صفيح  على 
مصالح  معاكسة  في  االستمرار  دون  تمر 
استقراره، بإشعال  واستهداف  املغرب 
تقرير  دفاعا عن  املغرب  مع  مسلح  نزاع 
املصير وطعنا في الجوار وإنكارا ملا قدمه 
للجزائر  املغرب  وملوك  الشعب املغربي 

وشعبها من دعم في سبيل استقاللها...

املبادرات  على  امللك  جاللة  شكرا 
شكرا  والعظيمة...  النبيلة  اإلنسانية 
في  املغاربة  يقود  الذي  امللك  جاللة 
الهشاشة  ومواجهة  الجائحة  مواجهة 

وصيانة كرامة جميع املغاربة...
فاس،  مدينة  ففي  امللك؛  جاللة  شكرا 
ترأس حفظه اهلل، يوم األربعاء 14 أبريل 
2021 بالقصر امللكي، حفل إطالق تنزيل 
االجتماعية  الحماية  تعميم  مشروع 

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

التعميم الفعلي للحماية االجتماعية.
يوليوز   -29 العرش  خطاب  تذكير؛ 
اجتماعي  بنفس  خطابا  كان   2020-
متقدم، تعودناه من جاللته في خطبه كلها 

منذ اعتالئه العرش لكن الخطاب األخير 
نوعه،  من  خاص  زمن  في  يأتي  وهو 
لهذا  جعل  كورونا"  "زمن  الكل  يسميه 
النفس االجتماعي معنى آخر ووزنا أكبر.

ومن  الجائحة  من  االستفادة 
والوبائية  الصحية  املحنة  ومن  دروسها 
منها  يمر  التي  واملجتمعية  واالجتماعية 
كانت  تلك  بلدنا،  وضمنه  بأسره  العالم 
هي النبرة الناظمة لخطاب العرش الذي 

تابعه املغاربة جميعا بكبير االهتمام.
أولوياتنا  ترتيب  تعيد  استفادة 
األساس  اعتبارها  في  وتضع  املغربية، 
أكثرنا هشاشة الذين ال يمكن أن نتركهم 
الطريق وأن نمضي، ألن هذا  على قارعة 
بنا  سيسير   وبلدنا  مستحيل،  األمر 

جميعا أو لن يسير.
املغرب، وملك املغرب قرر له منذ البدء 
املرة  ليست  وهذه  جميعا،  بنا  يسير  أن 
امللك  جاللة  فيها  يتحدث  التي  األولى 
تفعله  أن  يجب  وعما  الهشة  الفئات  عن 
إلخراجها  من وضعيتها. لكن هاته املرة 
جاللته ذكرنا أن ما قاله في خطبه كلها 
أكدته األيام، وأكده أساسا الزمن الصعب 

املسمى "زمن كورونا".
على  واضحا  الرد  كان  لذلك 
سؤال الهشاشة هذا من خالل رصد مبلغ 
مالي ضخم ملواجهتها، ومن خالل وضع 
خطة ال تتجاوز مدتها السنوات الخمس 
استثناء-  -دون  جميعا  ندخل  أن  ألجل 
اجتماعيا يغطي لحظات ضعفنا،  نظاما 
ويؤكد لنا أننا -جميعا- مرة أخرى أبناء 
وبنات هذا البلد وأنه لن يفرط فينا وأننا 

لن نفرط فيه.
كان خطابا متميزا مرة أخرى، وكان 
ذكرنا  متقدم  اجتماعي  بنفس  خطابا 
البالد،  ملك  يمس  يمسنا  ما  بأن  جميعا 

وأن الشعور متبادل حتى الختام..

املجتمعي،  املشروع  هذا  يشكل 
خاصني  واهتمام  بمتابعة  يحظى  الذي 
اجتماعية  ثورة  امللك،  جاللة  طرف  من 
مباشرة  آثار  من  له  سيكون  ملا  حقيقية، 
عيش  ظروف  تحسني  في  وملموسة 
املواطنني، وصيانة كرامة جميع املغاربة، 
في  السيما  الهشة،  الفئات  وتحصني 
واملخاطر  االقتصادية  التقلبات  وقت 

الصحية...
متحرك  عرش  السادس  محمد  امللك 

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

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

االندثار والتفكك والتطاحن  والجغرافي: 
الدموي...

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

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

"البيعة املتبادلة بني العرش والشعب".
الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن  منذ 
صوره  مختلف  في  امللك  أن  رأينا 
مكلف  دولة  رئيس  رأيناه  ووظائفه، 
وضمان  املواطنني  حماية  على  بالسهر 
السير العادي ملؤسسات الدولة. ورأيناه 
أميرا للمؤمنني يقبل على قرارات شجاعة 
قائدا  أيضا  رأيناه  ثم  إنسانية،  وأخرى 
أعلى  وناظرا  املسلحة،  للقوات  أعلى 
كل  اإلسالمية...  والشؤون  لألوقاف 
تطأ  أن  دون  استعمله  الدستوري  خزانه 

قدماه خارج الدستور.
في الواقع ملك املغرب محظوظ جدا، 
ما  على  مبكرا  تمرس  أنه  حظه  ومصدر 
الصعيد  على  حاليا  الحكومات  يشغل 
االستثنائية  التدابير  أال تتحول  الدولي: 
إلى سلطوية، وأن ال ينهار االقتصاد، وال 
أو  الكارثة  فاتورة  وحدهم  الفقراء  يدفع 

القوة القاهرة.
منذ توليه العرش كان االقتصاد شغله 
حينها  الفقراء"  "ملك  ووصف  األول، 

مللك  الشعبي  التمثل  من  الكثير  يختزل 
وحتى  الهشة،  للفئات  ينتصر  أن  اختار 
لم نطبق  التهديدات اإلرهابية  مع ظهور 
الديموقراطية.  من  أسبق  األمن  قاعدة 
كانت  وحني هبت رياح "الربيع العربي" 
الديموقراطية  اختمرت:  قد  الوصفة 
املغرب  خرج  وبها  والتنمية،  والنمو 
والوصفة  اإلقليمية  الزوابع  منطقة  من 
بشكل  لالشتغال  تعود  اليوم  نفسها 
الوباء  حالة  من  البلد  ليخرج  مكثف 

القاتل.
الوباء،  مع  عشناه  ما  كل  وفي 
املعطيات  يدرس  ملك  قيادة  تحت  كنا 
إليها  يضيف  لكنه  جيدا،  املوضوعية 
وأساسا  والجرأة،  الحدس  من  كثيرا 
التي  القيمة  تلك  التضحية،  على  القدرة 
قال عنها اآلخرون من الجهات األخرى من 
العالم: ملك املغرب يضحي باقتصاد بلده 

من أجل شعبه.
وما ميزنا عن غيرنا هو تلك الحكامة 
اتخاذ  خالل  من  القمة  في  كانت  التي 
مجموعة من القرارات في وقتها وبصمت 
املنهجية هي  وهذه  وبمسؤولية وجرأة، 

التي ساعدت على مواجهة هذا الوباء.
واملغربيات.  املغاربة  صدق  اليوم 
اليوم تحققت نبوءات من سكنهم املغرب 
الكل يقول شكرا  اليوم  قبل أن يسكنوه. 

جاللة امللك.
عم ارتياح جماعي املغرب كله، دليال 
الناس  وأغلبية  الشعب  أغلبية  أن  على 
أن  االرتياح  لهذا  تريد  املغاربة  وأغلبية 

يسود املغرب... شكرا جاللة امللك.
تعم  حقيقية  ارتياح  أحاسيس 
كبير  يرون  وهم  واملغاربة  املغربيات 
بنفسه  يقود  الوطن  كبير  األسرة، 
ثورة  ويقود  الجائحة  هذه  ضد  الحرب 

اجتماعية..
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املواقف الأمريكية 
من دعم ال�سالم 
وحقوق ال�سعب 

الفل�سطيني

القا�سم النتخابي وقرار املحكمة الد�ستورية!

 جاللة امللك يقود ثورة اجتماعية حقيقية

بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  تصريحات 
عملية  خطوات  تتطلب  الدولتني  بحل  بالتزامه 
ملموسة من خالل إعادة العالقات الدبلوماسية مع 
الفلسطينية واالعتراف األمريكي  التحرير  منظمة 
وأيضا  التاريخية  الفلسطيني  الشعب  بحقوق 
االعتراف الصريح والواضح بأن القدس جزء من 
الحل العادل والشامل بما فيه عودة الالجئني إلى 
اإلدارة  إعالن  ويشكل   ،194 لقرار  طبقًا  ديارهم 
واستئناف  الدولتني  بحل  التزامها  األمريكية 
للشعب  والتنموية  االقتصادية  املساعدات  تقديم 
لوكالة  املالي  الدعم  تقديم  وعودة  الفلسطيني 
خطوات  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث 
مهمة تتخذها اإلدارة األمريكية من أجل املساهمة 
االستيطاني  االستعمار  ووقف  السالم  إحالل  في 

العنصري اإلسرائيلي.
جدا  مهمة  تعد  األمريكية  اإلدارة  خطوات  إن 
التفاوضي  املسار  وتحريك  السالم  عملية  لدفع 
على أساس منح الشعب الفلسطيني حقوقه وفقا 
للقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع متطلبات 
أن فلسطني  الدولي وتأكيداته  ومحددات املجتمع 
العسكري  لالحتالل  وتخضع  محتلة  أراض  هي 
استمرار  إدانة  يجب  وبالتالي  اإلسرائيلي، 
الفلسطينية  االستيطان ومخططات سرقة األرض 
احتالل  ألطول  حد  لوضع  والتدخل  وتهويدها 
الفلسطيني،  الشعب  معاناة  ووقف  العالم  عرفه 
خطوة  األخيرة  األمريكية  اإلدارة  مواقف  وتأتي 
البناء  املمكن  ومن  الصحيح  االتجاه  في  إيجابية 
عليها لتصويب العالقة مع فلسطني التي دمرتها 
وما  ترامب،  بقيادة  السابقة  األمريكية  اإلدارة 
كافة أطراف  الثقة والعمل مع  من شأنه استعادة 
عملية سالم  إلطالق  وتوسيعها،  الرباعية  اللجنة 
على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات 
الصراع  حل  بهدف  الفلسطينية  بالقضية  الصلة 
الفلسطيني  الشعب  وتمكني  جوانبه  مختلف  من 
من ممارسة حقه في تقرير املصير والعودة وإقامة 
الدولة الفلسطينية املستقلة على حدود الرابع من 

يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
لعملية  الدولي  املجتمع  رعاية  من  بد  وال 
الدولي  التدخل  وأهمية  كامل،  بشكل  السالم، 
ومحاسبة سلطات االحتالل العسكري اإلسرائيلي 
ووقف  الفلسطيني  الشعب  بحق  جرائمها  على 
فيها  يتمركز  القانون  فوق  كدولة  معها  التعامل 
العمل العنصري كون التجارب ونتائج االنتخابات 
أثبتت  املاضيني  العامني  خالل  اإلسرائيلية 
املتطرف  اليمني  نحو  اإلسرائيلي  املجتمع  جنوح 

والعنصرية والفاشية الجديدة.
مختلف  مع  بإيجابية  التعامل  من  بد  وال 
استمرار  أساس  على  ودعمها  الدولية  املبادرات 
االحتالل، وضمن  إنهاء  أجل  من  الدولية  الجهود 
املبادرة  مع  التعامل  املهمة  املبادرات  هذه 
الصيني،  الخارجية  وزير  أطلقها  التي  الصينية، 
في  الصراع  لحل  الخمسة  النقاط  تضمنته  وما 
حاًل  الفلسطينية  القضية  وحل  األوسط،  الشرق 
عاداًل على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد 
املؤتمر الدولي للسالم، والذي ينسجم مع الدعوة 
التي وجهها الرئيس محمود عباس إلقامة املؤتمر 
الدولي  الصيني  الدور  وأهمية  للسالم،  الدولي 
ومكانة  حضور  مستوى  على  للتأثير  الفاعل 
الصني  ستترأس  حيث  الفلسطينية،  القضية 
الدولي ونحن على  األمن  الجديدة ملجلس  الدورة 
والعدل  للحق  منحازة  ستكون  الصني  بأن  ثقة 

والسلم العاملي.
األمريكية  لإلدارة  املهم  التطور  هذا  ظل  وفي 
السماح  وعدم  التحرك  يجب  بايدن  جو  برئاسة 
لحكومة االحتالل باتخاذ أي خطوات أحادية الجانب 
في اتجاه استمرار استعمارها االستيطاني وهدم 
البيوت دون معاقبة ومحاسبة، وال بد من تحركها 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكتب  فتح  إلعادة 
من  وأن  الفلسطينية،  بالدولة  الكامل  واالعتراف 
العالقات  وإعادة  الثقة  تعزيز  الخطوة  هذه  شأن 
الطبيعي،  مسارها  إلى  األمريكية  الفلسطينية 
العالقة  إعادة  الظروف سرعة  هذه  في  املهم  ومن 
إعادة  خالل  من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مع 
بها كسفارة  واالعتراف  الفلسطينية  املمثلية  فتح 
عمل  أيضا  وإعادة  واشنطن،  في  فلسطني  دولة 

القنصلية األمريكية في القدس الشرقية.

سفير اإلعالم العربي في 
فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح 
الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com

احلكومة الفرن�سية تر�سخ ل�سغوط النظام الع�سكري يف اجلزائر

عبد السالم المساوي

اسماعيل الحلوتي

بقلم:  سري القدوة

حيمري البشير- 
كوبنهاكن الدنمارك
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االشتراكي

محفل السرد وأوديسا 
هروب جماعي

   بالنظر إلى الروايات املنتخبة للقراءة، تبدو جل 
حاضن،  وغرب  الفظ  بفضاء  مؤطرة  السردية  محافلها 
مخّلص من كينونة متشظية ُمشّكلة لوعي جمعي خارج 
امتداد  فعلى  داخله.  ساردة  ذوات  وألوعاء  املتخيل، 
بسوء  منته  أو  مجهض  ارتحال  ملشروع  املوازي  السرد 
وفقا  املصائر  وترسم  األخيلة،  مدارات  تتشكل  مآل، 
تطابقها  في  املفجعة،  الهجرة  قصص  تخصيب  آلليات 
ساردة، أو في انفصالها عنها بسير غيرية لم  مع »أنا« 
السرب. هذا  الفضاءات  تسع  حلم تحليقها خارج  تعد 
باملوازاة مع تخصيب الروايات املعنية بهجرة  نصية إلى 
ملمح  على  أضفى  مما  داعمة،  عربية  أو  غربية  نصوص 
التنسيب لجغرافيا الجهة، دمغة كونية وّسعت  من أفق 

النصوص الحاضنة بالتناص. 
املحلية«،  »التواريخ  عرفته  ما  املنحى،  هذا  يوازي 
أفضى  ما  وهو  األخيرة.  السنوات  متزايد،  اهتمام  من 
وبني  الروائية  النصوص  بني  تخييلي،  تجسير  الى 
مشبعة  سرود  »مشاريع«  أمست  حكائية،  »مسوغات« 
»الحيز  بني  متوزعة  منظورات  بني  تتقاطع  ببوتقة 
التخييلية،  السرد  آليات  وبني  انوجدت،  الضيق«، حيث 

وما تفتحه من آفاق للنص الروائي.
أعاله،  للروايات  عام  بانورامي  توصيف  إطار  في 
خيل  سربة  وكأنها  واملسرودة،  الساردة  الذوات  تبدو 
على  الفاشلة  اإلغارة  قبل  االنطالق،  خط  على  جافلة 

األمداء الواصلة بني اغتراب واغتراب مضاعف، وهو 
ما سنجّليه بالوقوف من داخل النصوص املقترحة، 
ملسافات  مواز  بسرد  متخيلها  صوغ   آليات  على 

العبور، أو االسترجاع ، أو الذهاب واألوبة:  
ملحمد  األقنعة«،  »علبة  رواية  في  »حريك رشيد« 
رفيق نحو أوربا، نازحا عن دوار مثقل بالبطالة وديون 
أن وعى نفسه  لعنة وجوده منذ  )هي  الفالحي  القرض 

كشف  عن  بحثا  أعماقه،  في  يهمس  وهو  الوجود  في 
جديد، وتجربة تقوده إليها املطايا و الحكايا، لذلك  أصّر 
الراوي أن تكون جغرافيا بلدة بني عامر منطلق رحلته في 

الوجود، لسبر أغوار الجسد و الكون( 
أوربا  نحو  املكسيك«  »مقاهي  في  عبدو«   « هجرة 
ممعنا من النافذة  في املتواري  من حكايا خلف القطار 
)ارتجت عجالت القطار، استفقت من غفوتي، رفعت رأسي 
الذي  الوقت  في  حضرت...  وأخرى  غابت  وجوها  ألجد 
ما خطفت أنا نظرة إال أدركت أنني و صلت آلخر محطة 

يتوقف بها قطاري كل يوم، كاملعتاد..( .
هجرة موقوفة التنفيذ ل«ميمون الحالق« في »كتيبة 
كان  فضاء  وخراب  عاطفي  خراب  عن  بعيدا  الخراب«، 
يانعا فأمسى متصحرا: »بدا لي في عرضه هذيانا خاصا. 
هممت بقول رأيي بصراحة في ما قدمه لكن الجدية التامة 
الجسد  أتملى  فطفقت  أربكتني؛  عرضه  بها  قدم  التي 
النحيف املنهك الذي يريد أن يجابه البحر؛ وذلك الوهج 
»وربما بتلك  الذي أضاء عينيه وهو يتكلم و يخبو...«، 
النظرة املمتلئة، بإدانة تامة نجحت بعد بضعة خطوات 

في أن أقول:
آلتك تلك صالحة لحوض سباحة «.

»أحالم  الحكاية في رواية  شهرزاد  »حبيبة«  هجرة 
عني  سل  للورد.)  مشروعا  بها  تحلم  أرض  عن  عنيدة« 
يعرفها  ال  صدى.  رجع  السؤال  إليك  يرتد  قريتي، 
الكثيرون...وأنا أيتها القرية، أنا الزائرة الضيفة، صاحبة 
إلى  املشتاقة  أنا  إليك.  القادمة  العائدة،  الراحلة  البيت، 

الورد املكتوي بجمر الفقر(.
هروبا  فرنسا  نحو  خائنة(  )أيام  في  زاكور  هجرة 
منجله،  )تأبط  السيبة.  زمن  بمسغونة،  الداللة  دوار  من 
وفي زاده قطعة خبز و قربة ماء صغيرة، ثم انطلق نحو 
املجهول، مودعا دواره، مال مع الطريق كسيالن املاء، ال 

يدري أين سيصل؟(.
زمن االستعمار بعيدا عن القصيبة  هجرة »ميمون« 
في رواية »رياح املتوسط« )استلقى ميمون تحت شجرة 
يمعن النظر تائها يفكر في مصيره الذي اختاره بنفسه.. 
موضوع  في  بعمق  يفكر  فؤاده،  تغمر  داخلية  هتافات 
هجرته إلى فرنسا التي ستقلب حياته رأسا على عقب.(.

الروايات  في  السارد  لوضع  الجرد  انطالقا من هذا 
أوديسا  ُكتّابها جليا على تشييد  يبدو إصرار  املقترحة، 
برفاق  شبيهني   بهم،  مغرر  ألبطال  جماعي  عبور 
العمياء؛  حماقاتهم  جراء  قضوا  الذين  أوديسيوس، 
»كتيبة  رواية  في  الحالق«  »ميمون  حماقات  ذاتها  هي 
قدر  املتوسط«،  »رياح  رواية  في  و«ميمون«  الخراب«، 
االسم ووسم الروايتني بطوفان مائي منحسر في »كتيبة 
عن مدينة  يانعة في ذاكرة السارد، و«فنيسيا  الخراب« 
ماء«  في ذاكرة روبي، وعنوانا طافيا  فوق خلجان؛ إشارة 
لغالف »رياح املتوسط«. برزخ مائي فاصل بني واقع مّر 
وحلم مؤجل أو مجهض بانتكاسة تجريب دّراجة مائية 
الخراب(،  )كتيبة  ماء  بركة  في  البحر،  لعبور  أسطورية، 
وفداحة ما بعد عبور شراع »ميمون« في »رياح املتوسط«  
إلى فرنسا/ تشظيه بني نداء شبقي لصديقته »فرنسواز«، 

وهاتف حب »فاظمة » العذري من عمق الجبال.
بني  »ميمون«  بينهما  ينتصب  وهويتان،  اسمان 
نظرة  تختزلها  وحكايا  سبل،  مفترق  واملآل،  املاضي 
ميمون املتحسرة في »كتيبة الخراب »إلى اآلخر)األنثى(، 
»الغدير  ساحة  في  شقيقها  طرف  من  به  التنكيل  بعد 
الحمرا«، ونظرة »ميمون« في »رياح املتوسط« في حفل 

السادرة  أسرته  إلى  »فرانسواز«  رقبة  خلف  من  راقص 
اآلخر/  فضاء   في  مؤقت  اغتراب  على  مؤشر  في صمت 
فرنسا الضيف الثقيل باألمس ) املستعمر(، واملُضّيف هنا 
واآلن)قصر ميشال(، واغتراب مؤبد مليمون، وقد آل إلى 
رواية  تختزله  الذي  دوف   بخلدون/  شبيه  آخر  ميمون 
آخر  في  اإلنسان   « كنفاني:  لغسان   « حيفا  إلى  »عائد 

املطاف قضية«:
وأغلى  بأحلى  الحفل  في  فرنسواز  األميرة  »وقفت 
للموضة  معرض  في  اقتنته  الحضور،  بني  لها  فستان 
كعادتها، وميمون بجانبها هو اآلخر يرتدي بذلة أميرية 
على  يرقصان  بدآ  صوبهما،  متجهة  األنظار  كل  أنيقة. 

موسيقى هادئة، همست فرنسواز في أذن حبيبها:
ميمون حبيبي ، هل تتزوجني؟ أرغب في عرس زواج 
تقليدي أمازيغي صرف في القصيبة، على نغمات الغيطة، 
وإيقاعات الطبل، ورقصات وأهازيج أحيدوس، والكمنجة 

و لوطار...
لم يجبها ميمون...بل لوح ببصره من خلف رقبتها، 
فالتقت عيناه بأعني جده، ووالدته، وإخوته وهم يتابعونه 

باهتمام...
من  هاتفية  مكاملة  ميمون  تلقى  املوالي،  اليوم  في 

القصيبة:
- ألو..ألو

- ألو من معي من فضلك؟

- أنا فاظمة، الحمد هلل على سالمتك ميمون؟ »ص: 
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ويتشابه مصير »ميمون »هنا  مع مصير »زاكور« 
»أيام  رواية  في  شرماط  السالم  لعبد  أخرى  شخصية 
ولون  واألسود  األبيض  بلون  متشابهة  أيام   خائنة«، 
بالكلفة  مثخن  فضاء  إلى  االنتساب  ومرارة  املاضي 
وفوضى »صويلحات«، هكذا يعّين السارد مفارقة أرض 
دافق  ماء  حيث  السيبة؛  زمن  الرأس  مسقط  »مسغونة« 
ما  متاخمان:  وزمنان  يغيض،  ال  وبؤس  وارف  وشجر 
اآلخر)فرنسا(  فيهما  يجثم  بعده؛  وما  االستقالل  قبل 
على  الذاكرة واملجال، أو يرحل للتو ُمخّلفا وراءه صدوعا 
رياح  في  و«فرانسواز«  »ميمون«  بني  الهوة،  بحجم 

املتوسط، و«زاكور« و«سيمون« في »أيام خائنة:«
يبدو  و«فرنسواز«،  »سيمون«  بني  التماثل  ومقابل 
التباين بّينا بني »ميمون »و »زاكور« الجندي في صفوف 
الجيش الفرنسي الذي لم يحارب أملانيا، بل غرز بندقيته  
في شجرة، بعد أن فّك لعبة الكبار تحت وطأة السؤال : 
مع من يحارب؟ ومن يحارب من؟ هل يحارب مع من حاربه 
باألمس، ويضع يده في يد من كانت طائرات بلدها تدك 
الديار وُترّوع أطفال ونساء بلده، فاالحتراب هنا أو هناك 

سيان، قتل لإلنسان:
أية رصاصة،  منها  يطلق  ولم  بندقيته  لم يصوب   «
التي  النار  حفر  من  وإخراجهم  الناس،  إلنقاذ  غامر  بل 
)زاكور(   ساردة  لذات  متقدم  بهم..« وعي   تحيط  كانت 
في  ساح  أن  بعد  آالم،  من  العني  عاينته  ما  على  بناء 
نحو  البعيدة  السبل  يومه، وتجشم  قوت  بحثا عن  بلده 
أنه  إال  به األسباب،  العدو اضطرارا حني تقطعت  جيش 
سرعان ما سيتحول إلى وعي  شقي، بعد الذي آلت إليه 
ذاته، عند عودته إلى الدوار جنديا منكال بأبناء جلدته ) 

صويلحات(. 
الرواية  مع  نفس  في  »زاكور  وتتقاطع  شخصية   
شخصية »حمو الخنيفري«، ُمجترَحني نفس املسار نحو 
وإن  الرؤى  في  توافق  اإلياب،  عند  ذاته  واملسار  فرنسا، 
اختلف املسعى مع »حمو«  الهائم، متأبطا آلته »لوطار«؛ 
باحثا عن والده الذي رحل للدفاع هو أيضا عن فرنسا، 
حيث ربحت فرنسا حربها، وخسر هو حروبه الصغيرة، 
وتزوج زواج  وابنه »حمو«  بعد أن ترك زوجته »حجو« 

متعة  بفرنسية .
و«أيام  املتوسط«  رياح  الروايتان«  ترسم  بهذا 
مستوى   على  سواء  جليا،  سرديا  تناظرا  خائنة« 
حيث  من  الفضاء  مستوى  على  أو  الشخوص،  مصائر 
مفارقته ورمزيته، مع وصل زمن متخيل الروايتني بحالة 

بعده،  االستقالل وما  قبل   ما  التي عاشها جيل  التمزق 
ظاملة عصفت  ووطأة شيخوخة  االستعمار،  عسف  جّراء 
لُّ شبابه؛ ولم يبق  باملجتمع الفرنسي  بعد  أن قضى ُجّ
أمام نسائه إال التفكير في اآلخر من شباب املستعمرات، 
بعد أن صار نسل فرنسا الحر في خطر محدق ال يستثني 

وال يختار، »رياح املتوسط ».

استراتيجية التجريب: محكي 
العبور ودائرية المحكي

»مقاهي  سارد  القسري  النزوح  قدر  ويالحق 
املكسيك« لعبد الواحد كفيح، في رحلة مكوكية يلتهم فيها 
القطار املسافات مقابل التهام السارد / القارئ لصفحات 
عبور  وبني  للنص،  وعبور  للمكان  فوري  عبور  الرواية، 
وآخر يطفو فعل القراءة  - من خالل استراتيجية تجريب 
الكتابة، دون   للمبدع  كفيح.  متماهيا مع  فعل  تحسب 
الحاضر،  في  للتو  يقرأ  ما  بني  الفاصلة  للتخوم  تحديد 
وما انكتب كرونولوجيا في تواز مع محطات القطار. بني 
بفعل  آل   الذي  الكتابة  ماضي  بني  ثم  والقارئ،  السارد 

حبك سردي إلى قراءة  فورية.
موهمة  نفسها  كفيح  الواحد  عبد  رواية  تقدم  هكذا 
وسرد  الحاضر  يعبر  سرد  سردين،  بتجاور  القارئ 
»عبدو«  لرأس  إطاللة  باالسترجاع،  املاضي  يستحضر 
األمكنة  في  السريع  العبور  يفعله  ما  متأمال  النافذة  من 

املقروء/  من  »بوقال«  رأس  وإطاللة   املتوارية، 

املحكي، متأملا من شرخ الجسد) رأس غليظة(، هروب األم 
وجفاء الناس.

محبوك  تجريب  وفق  للهجرة  تسريد  لعبة  هي 
ورأس  كتابة،  حكيا/  املشتعلة  الرأس  فيه  تنتصب   ،
الحاكي)السارد( الذي هو رأس الحكي كله) راس ملحاين( 
موضوع الرواية الرئيس، سواء في خروجه القاسي من 
رحم ُأّم لفظته مثلما لفظته األرض، أوفي إشارة ملا جلبته 

الرأس لباقي البدن وللنفس من سخرية وتقريع. 
كناية  »؛  العاصية  »الشيبة  علينا  شخصية  وتطل 
إلى جوار عنوان  أخرى طافية كعنوان  في رأس  ونكاية 
آخر »ملا ال تنتظريني يا أمي«، عنوان برأسني، يختزالن 
الذات  ألم  ومحكي  )عبدو(،  الساردة  الذات  محكي 
ومسافة   كتابة،  مدون  ألم  مسافة  بوقال(،  املسرودة) 

قراءة، ترحال مكاني وترحال نصي.
وينتهي سارد كفيح عابرا، ليبدأ سارد محمد رفيق 
بقوة  منقوال  األقنعة«،  »علبة  رواية  في  اآلخر  عابرا هو 
السرد من حيز إلى حيز، كما ينقل العب شطرنج »شاهه« 
األثير من مربع إلى آخر. مقام قصير، كسب وخسران مبني، 
وإصرار على اللعب من جديد. هو ذا املسار الدائري الذي 
الفالحي،  القرض  فالحيها  أثقل  أرض  من  رشيد،  قطعه 
ليعود إلى حيث سينطلق من جديد، من بطالة مقّنعة إلى 
لعبة أقنعة، حيث يجّرب محمد رفيق أدرمة سرده بفصول 
انتشاء  مشهد  عن  الستار  الكاتب  فيها  يفتح  تراجيدية، 

ممثله/ سارده، ويسدله حني يأتي عليه الدور:    
في  تحارب  أن  عليك  استقاللك  على  تحصل  »لكي 
التحرر  في  أيضا  هو  يأمل  شعبا  جدا  بعيدة  أدغال 

واالنعتاق من ربقة االستعمار«.
أما رواية »كتيبة الخراب« فتشيد معمارها السردي 
كوميدي  بملمح  األولى  متعاكستني،  هجرتني  على  بناء 
البحر  قطع خلجان  في  الراغب  الحالق«،  »ميمون  بطله 
املتوسط بدّراجة دونكيشوتية كما سلف، والثانية بملمح 
غرس  إلى  الساعية  »روبي«،  زوجة  بطلته  تراجيدي 
 ( اليوم  دارس  باألمس  يانع  فضاء  في  فيكيس  شجيرة 

بني مالل(. 
حاملة  الدانمارك،  من  قادمة  سائحة  إزاء  إذن  نحن 
لوصية ووفية ملدينة لم يعد لها أوفياء، بعد أن غدا أهلها 
مثل طيور الخواضة محلقة بعيدا عن أعشاشها، بعد أن 
عاث  في األرض نكاية في بشرها وشجرها من وسمهم 
شجيرة  اعتبار  يمكن  حيث  الخراب«،  ب«كتيبة  الكاتب 
»فيكس« نصا أيقونيا مؤشرا على سياق  مثاقفة مختل. 
رأس  مسقط  ل«للقرية«؛  واألوبة  الذهاب  وبني 
شهرزاد الحكاية في رواية  »أحالم   / الساردة »حبيبة« 
بشخصياته  العالي  عبد  محسني  مؤلفها  يقطع  عنيدة«، 

مسافات ضاّجة بأحداث تدمي القلب، حيث تطالعك  منذ 
مطلع الرواية قوافل عائدين اختيارا أو اضطرارا احتماء 
من كلح الوقت، واشتياقا لتراب األرض ولشجرها؛ للزرع 
شارد،  حسون  وشجن   حمل،  لثغاء  وللضرع؛  اليانع 
وما  للبيادر  املعاصر؛  في  نورانيا  زيتا  منسكب  لزيتون 
»زهير«  أرادها  حقول  في  الذاوي  البلدي   للورد  حوت، 
بال تخوم، وأرادها خصوم الجمال تصحر تراب وأشواك  
»حبيبة«  امتداده  وتعود  كمدا  »زهير«  يموت   . صبار 
»وأنا  وئد:   ما  إلحياء  يلني  ّال  وتحد  يغيض  ال  بحب 
أيَُّتها القرية، أنا الّزائرُة الضيفُة، صاحبُة البيت، الراحلُة 
العائدة، القادمة إليِك... أنا املشتاقُة إلى الورد، املكتوي 

بجمِر الفقِر..« 
الصيت،  الذائع  التشكيلي  الفنان  بوبكر  ويعود 
لم يسدد بها أقساط شيكات أو  ملوحا بلوحات كاسدة، 
يسكت بها مخمصة أبناء؛ ليلوذ بحضن »القرية«؛  فمن 
ريم«. ومقابل  غيرها يحميه من ثقل الدين ويوفر دواء« 
من عادوا ينتصب »الصافي«، عينة ممن تشبثوا باألرض  
أيام حني ابتسمت جادت عليه ب«البشير«  نائحا صفو 
تأويل  »هذا  الدرب:   رفيقة  »الزاهية«  ونعته  عقم،  بعد 
هل  عليه.  غبار  ال  علم،  على  نارا  بدا  أمي،  يا  رؤياك 
»بوزكري«؟  والدي  وفاة  القمر  أفول  أليس  تذكرينها؟ 
وغروب الشمس رحيل زوجتي »الزاهية« بعد أبي؟ أليس 
إشراُق البدر هذا الولد اليتيم الذي رزقته؟ آه يا الزاهية...

جسد  على  ُركبتْيه  ِبثقل  الصافي  ألقى 
األرض جاثيا، متصبِّبا عرقا، 
خ  صر

صرخة غضٍب شقَّْت سماء البادية، وأيقظْت فيه اإلحساس 
رافع  يا   « يقول:  افي  الصَّ حاُل  كأن  غار   والصَّ بالَخْيَبة 
السماوات بغير َعَمٍد. ماذا أقول للولد؟ ماذا أقول له حني 
يكبر؟ وقبل أن يكبر؟ َوَمْن له إلى أن يكبر؟ بل كيف أصبر 

على ُمواراة »الزاهية« في الثَّرى بيديَّ هاتني؟«     
البلدة  فتشتعل  مواسم،  الفرح  يأتي  األلم  عّز  ومن 
كرنفاال بال حدود؛ يخرج الجميع من بيات شتوي ثقيل، 
أسالف  غرار  على  التني،  ونضج  الحصاد  موسم  إلى 
كمان مبحوح ؛ مقص  اإلغريق متأبطني آالت متواضعة: 
، وصدى  »ركزا«  األرض  مثخنة  رجال   أجساد  وبندير؛ 

نساء خلف يشرخ السماء وجدا لتوقيع »التدراز«...
وبقدر ما يوقع الروائي املحسن محسن عبد العالي 
حدود  ال  شاعري  هجرة  متخيل   على  الرواية  هذه  في 
من  ابتداء  مائز؛  سردي  مبنى  على  يبصم  الستعاراته؛ 
ساردة  بصوت  صوته  خالله  من  مؤنثا  السارد  محفل 
مهيمن على الحكايات واملطالع؛ و انتهاء  باملحكي الذي 
واألوبة،  الذهاب  عن  دائريته؛  عن  أيضا  البدء  منذ  يعلن 

وعن نهاية/ بداية الرواية:
     ) آلو(.. .. وانقطع االتِّصاُل بباريَس، هل سأعود 
حقا إلى فرنسا يوما ما؟ أم أنها نهايُة البداية والرواية.   

تسريد الهجرة بين غرائبية 
المحكي والواقعي

املستفحلة  املتوسط   البحر  عبور  تيمة  عن  وبعيدا 
في روايات الجهة ؛ تبدو رواية »موسم صيد الزنجور« 
وباستراتيجية  الخارجي،  بوسمها  غزالي  إلسماعيل 
بحيرة  نحو  العبور  بتعاقب  مثخنة  الداخلي،  سردها 
األطلس املتوسط  )أكلمام(، حيث ينتصب الجبل شامخا، 
مطمرا  ثم  الفانتازي،  بفضائه  األجانب  زواره   جاذبا 

أحالمهم تحت مائه.
والروائي  القاص  هذا  غزالي  إسماعيل  أن  والالفت 
املدهش، وأحد األصوات الجديدة املؤثثة للمنجز الروائي 
وارفا  سرديا  منجزا  صمت  في  راكم   الحديث،  املغربي 
تعدى خمس روايات، إذا نحن احتسبنا روايته  األخيرة 
البوكر  منصة  اعتلى  كما  كزابالنكا«،  في  أيام  »ثالثة 
)الالئحة   2014 سنة  الزنجور  صيد  موسم  بروايته 
الطويلة(. وتشكل عناوين رواياته ومجاميعه القصصية 
قبل  املشارف،  على  الفوري  لالشتباك  مغرية  مداخل 
املرقط  الغزال  بستان  اآلسرة«  الداخلية  عواملها  ولوج 
،«التمتمة«، »رقصات الخالء« و«غراب، غربان، غرابيب« 
و«النهر يعض على ذيله«، و«موسم صيد الزنجور« التي 

عازف  السارد  حلول  قدر  الخراب«  »كتيبة  مع  تتقاسم 
الساكسفون الفرنسي مع قدر حلول زوجة روبي بناء على 
وصية، وصية الوالد بالبحث عن جذور شجرة األنساب 
إفسال  روبي  ووصية  األم(،  األطلس)عائلة  أعالي  في 

شجرة فيكيس في دير األطلس. 
إال أن جويطي إن ظل على امتداد ريبرتواره الروائي 
فإسماعيل  أنملة،  قيد  عنه  يحد  لم  واقعي  ملسار  وفيا 
غزالي  ظل مخلصا لتجريب سردي أثرى به  بقوة املنجز 
السردي بالجهة كما خصب متخيلها بهجرة نحو تخوم 
أخرى ، حال هذه الرواية الفانتاستيكية التي جعلت من 
أكلمام بحيرة أخرى طافحة بالدهشة، وقبلة هجرة مكللة 
بالفجيعة، من خالل االستدراج القاسي للشخوص نحو 
حتف داهم، ابتداء من إرباك القارئ بعنوان مراوح تأويال 
بني بداهة التأشير على موسم صيد مائي »موسم صيد 
الحاضن  الجبل  وانتقال  آدمي،  وموسم صيد  الزنجور« 
متعالية  وحكايا  الستعارات  حّمال  فضاء  إلى  للمتخيل 

عما هو متداول من محكيات مغرقة في الواقع.
من هنا فخط الرجعة الوحيد الذي سلكته  شخصية 
رمزية   بفجيعة  املنتهي  الخراب«  »كتيبة  في  روبي 
إلى  الزنجور  صيد  موسم  في  سيؤول  نادرة،  لشجيرة 
خيوط  مثل  تتراص  أجنبية،  شخوص  فجائع  حكايا 
يعسر  الحكائي   النسيج  الذي يجعل   الحد  إلى  النول، 
في عمومه على فهوم قراء يتلمسون خيطه الناظم، حيث 
الرواية،  املتكرر في  لغز االختفاء  لفك  األمر يتطلب وقتا 
الشبيه بالوقت الذي يستغرقه فك السارد عقال الصنارة 
من فخ النبات الداغل، ذات حوار مع فيرجينيا الخالسية 

من أب انجليزي وأم إماراتية:
إليها ألجس  ».... لحظتها غمزت صنارتي، فقمت 
في  علقت  الشوكة  أن  من  يقني  على  وكنت  النبض، 

النبات، وهذا سيكلفني جهدا إضافيا.
شوط فاشل بامتياز.

قلت لفيرجينيا وأنا أرسم ابتسامة فوق ذلك.
- ال بأس، ال بد من تكرار املحاولة.

استغرق األمر وقتا كبيرا كي أفك عقال الصنارة من 
فخ النبات الداغل ...( ص: 59. 

تشكل فيرجينيا، عينة شخصيات  متخيلة منذورة 
)مرجعية(  واقعية  مع شخصيات  تقابلها  في  لالختفاء، 
تؤشر توقيعاتها وصورها على جدار الفندق، على اختفاء 
مضاعف من جهة وتحديد اإلطار الزماني واملكاني للنص 
)أحداث القصة  من جهة ثانية، حيث تم استثمار توثيق 
الفانتاستيكي،  التخييل  إلسناد  الواقعي  حضورها 
مقابل التوثيق بالحكي آلثار املحو السريع للشخصيات 
بدق وتد خيمة  الجبل  إلى  بدأت رحلتها  التي  املتخيلة، 
التوالي  على  لتنتهي مصائرها  عربة سياحية،  رسو  أو 
في خلجان البحيرة التي يرقد في عمقها الزنجور، وعلى 

شطآنها أقدار غامضة.
احتراق  رائحة  له  وكانت  الرصاصي،  املساء  »حل 
الزعتر، ولم يطهر أثر لفيرجينيا، وظل غيابها لغزا عالقا 
في ذهني، وقد عزز من حدة الريبة والهلع فقدان الفتى 

العشريني. ص:183 »رقصة اللوثيان« .
ثالث بملمح  الحكي املضاعف ينهض حكي  ومقابل 
دائرة  به   يقفل  أن  غزالي  إسماعيل  آثر  محلي،  واقعي 
التي  »شامة«  بقصة  األمر  ويتعلق  األجنبي،  محكيه 
حيث  من  أسرتها  مع  الهجرة   مسار  بها  سينتهي 
الجبل  عمق  من  أي  وافدة،  شخوص  مسارات  انطلقت 
فنان  رفقة  الخارج  إلى  الهجرة  ثم  أزغار)السهل(  نحو 
أجنبي، وهو ما يعني  حجز الرواية لجواز مرورها إلى 
باملتخيل نحو سرد  املهاجرة، والجنوح  الروايات  الئحة 
آخر  منتصر لشخوص بهوية محلية متحللة من غرائبية 
اإليقاع،  نحو سرد واقعي سريع  )الجبل(  العالي  السرد 
الغربية  الشخصيات   إيقاع  بطء  مقابلة  هنا  ويمكن 
الوافدة على البحيرة، حيث الهدوء والتأمل الذي يسبق 
العاصفة بإيقاع التدحرج السريع  للشخصيات  املحلية 
والسقوط  األحداث  تواتر  حيث  السهل(  األسفل)  نحو 

الجماعي املدوي.
»موسم  رواية  في  السرد  لنا توصيف  يعن  من هنا 
الخالسي،  بالسرد  غزالي  إلسماعيل  الزنجور«  صيد 
أجنبية   املوصول بشخصيات  الحكي  تأصيل  إلى  نسبة 
ما  أما   . خاتمتها  في  محلي  بأخر  الرواية،  فاتحة  في 
ملمح  فهو  الورقة  هذه  إلى  الرواية  انتساب  يسوغ 
الشمال  نحو  الهجرة  تيمة  شطر  النسبي  الجنوح 
الراشحة بقوة في باقي الروايات املنتخبة للقراءة. ويظل 
املكاني  بني  والترحال  العبور  برحلتي  املرتبط  السؤال، 
والنصي، في قدرة هذه النصوص على تخصيب التخييل 
الروائي بأفضية وسمات  تمكننا في النهاية، من تلمس 
هذا األفق الذي تفتحه الرواية املغربية. حيث ال »األنا« 
السارد، وال املبنى الحكائي، قادران لوحدهما على تقديم 
سمات محددة، بقدر ما ولدته هذه النصوص من طرائق 
في الكتابة، وهو ما سيؤشر ال محالة على قراءة جديدة، 
للنصوص،  الداخلية  الدينامية  هذه  مقاربة  غايتها 

تخييليا ونقديا.

)°( كاتب وناقد مسرحي، من أعماله »اللغات 
الدرامية: وظائفها وآليات اشتغالها يف النص املسرحي 

العربي«، »املسرح املغربي من النقد إلى االفتحاص«، 
املسرح والسرد: نحو شعريات جديدة«، »املسرح املغربي: 

سؤال التنظير وأسئلة املنجز«، ورواية »حني يزهر 
اللوز«...
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الرواية وأسئلة الخصوصية  

جدلية الرتحال املكاين والن�صي

د. محمد أبوالعال )°(

من خصوصيات الرواية  ببني مالل واألحياز، انتقال عدوى الهجرة واالرحتال من مرجع الواقع إلى خطاب روائي يستعيد سرد 
حكايا نازحني شطر الشمال. وآخرين، على مّر التاريخ، تركوا املاء السلسبيل واجلنان ومّيموا شطر أرض يباب.

من مؤشرات هذا امللمح؛ ما يبدو راشحا يف منجز روائيي اجلهة، من إصرار على تقدمي شخوص متخيلهم وكأنها نازحة بفعل 
حقد عرقي، أو نشاط بركان، تستوي يف ذلك روايات »مقاهي املكسيك« لعبد الواحد كفيح، و«لعبة األقنعة«  حملمد رفيق، و«رياح 
املتوسط« لعبد الكرمي عباسي، و«كتيبة اخلراب« لعبد الكرمي جويطي، و«أحالم عنيدة« حملسني عبد العالي، و«أيام خائنة« لعبد السالم 
شرماط، يف حني تقترن الهجرة املضادة إلى نفس الفضاء بالفجيعة وفداحة االنفصام، يف »موسم صيد الزجنور« إلسماعيل غزالي، 
و«كتيبة اخلراب«  لعبد الكرمي جويطي، و«أحالم عنيدة«  حملسني عبد العالي.
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توزيع: 
سبريس

SOCIETE FIDU-
CIAIRE HALAB-

CONSEILS
Comptable Agrée par 

l'Etat
TEL : 06-17-31-28-73

I- Aux termes d'un 
acte sous seing privé 
en date à BERRE-
CHID le: 06/04/2021, 
les associes de la socié-
té  MA2D Travaux des 
routes et construction, 
ont décidés ce qui suit: 
1 AUGMENTATION 
DU CAPITAL SO-
CIAL:        
Les associés ont décidé 
d'augmenter  le capi-
tal social de la société 
de 900.000,00(neuf 
cent mille) dirhams 
pour l'emporter 
de 100.000,00(cent 
mille) dirhams à 
1.000.000,00(un mil-
lion) de dirhams, avec 
blocage de 225.000,00 
(deux cent vingt-cinq 
mille) dirhams : le 
1/4  du montant de 
l?augmentation.
2-  Modification des 
articles 6 et 7 des sta-
tuts

3-  Mise à jours des 
nouveaux statuts
II- Le dépôt légal 
est effectué au greffe 
du tribunal de 1ère 
instance Berrechid, 
13/04/2021, sous
 le n° 480, et du RC 
n°14431

ع.س.ن/1472/ا.د
*************

SOCIETE «MC AGRI-
CULTURE» (SARL)

R/C: 7277/2009   
Aux termes d'un 
acte sous seing privé 
le 30/03/2021, Les 
associes de la société : 
MC AGRICULTURE 
(SARL), au capital 
500.000,00 dhs, sise à 
: 662 LOT MOULAY 
ALI CHERIF ERRA-
CHIDIA, Ont décidés 
dans le cadre d'une 
assemblée générale 
extraordinaire ce qui 
suit:
1)- Mise à jour des 
statuts de la société 
MC AGRICULTURE 
(SARL), Suite au décès 
de l'associé KARL 
HEINZ ERTL, qui est 
héritier par Mr ERTL 

WOLFGANG WAL-
TER, Allemand, Né le 
01/10/1983, du Passe-
port n°CFFV367CM 
et demeurant à 
latschenweg 28209 
Prien am chiemsee 
Allemagne: Seul héri-
tier,- GERANCE ET 
SIGNATURE SO-
CIALE: Après le décès 
du KARL HEINZ 
ERTL, Mme ME-
NEGHELLO CLAU-
DIA, Italienne, Née le 
15/04/1958, de Passe-
port n° YB 1882684, 
Reste par la désigna-
tion précédente et 
par son pouvoir pré-
cèdent, et suites aux 
conditions actuelles 
en qualité du gérant 
de la société pour une 
durée indéterminée, 
elle est responsable de 
la gérance et la signa-
ture jusqu'à un accord 
de modification fu-
ture.:  Le dépôt légale 
est effectué tribunal 
1er instance Errachi-
dia le 15/04/2021 sous 
N°188/2021.

ع.س.ن/1482/ا.د

اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض مفتوح 

بعروض اثمــان
 INDH/2021/10 :رقم

جلسة عمومية
على   2021/05/10 يوم   في 
صباحا  عشرة  الحادية  الساعة 
سيتم بمقر عمالة إقليم ميــدلت  
عملية فتح األظرفة املتعلقة بطلب  
بالصفقة  متعلقة  أثمان  عروض 
بإجراء  تتعلق  دراسة  التالية: 
الراهنة  للوضعية  تشخيص 
والبيانات  املعطيات  وتحليل 
التغذية وصحة  بحالة  املرتبطة 
  - اميلشيل  بدائرة  والطفل  األم 

عمالة ميدلت-.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
نقله  كذلك  يمكن  كما  ميدلت 
صفقات  بوابة  من  الكترونيا 

الدولة:
www.marchespubliques.

gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
بطلب  املتنافسني  إلى  العروض 
الواردة  الشروط  طبق  منهم 
رقم  املرسوم   من   19 املادة  في 
2.12.349 الصادر في 8 جمادى 
(20مارس2013)   1434 االولى 
املتعلق بتحديد شروط وأشكال 
إبرام صفقات الدولة وكذا بعض 
بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 
املؤقتة  الضمانة  ومراقبتها. 
الف   ثالثون  مبلغ:   في  محددة 

درهم (30.000.00درهم). 
* كلفة تقدير االعمال محددة في 
مبلغ: مليون ومائتان الف درهم 

(000.00 1.200درهم).
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
تقديم  وايداع  ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 
و31 من املرسوم رقم 2.12.349  

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

البريد  إما إرسالها عن طريق   -
املضمون بإفادة باالستالم.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  االلكتروني  التقديم  إما   -

موقع الصفقات العمومية.  
االدالء  املتنافسني   على  يجب 

 D13 :بشهادة
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   6 املادة   في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1471/ا.د

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

والية جهة مراكش اسفي 
عمالة مراكش
دائرة البور

قيادة حربيل 
جماعة حربيل 

مديرية املصالح   
املصلحة التقنية 

إعالن عن طلب عروض مفتوح 
- جلسة عمومية-
رقم: 2021/01

صفقة موجهة للمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة واملقاولني 

الذاتيني والتعاونيات 
ومجموعات التعاونيات

على    2021/05/20 يوم  في 
الساعة الثانية عشر زواال سيتم 
جماعة  رئيس  السيد  مكتب  في 
املتعلقة  األظرفة  فتح  حربيل 
املخصص  أثمان  عروض  بطلب 
واملتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 
التشوير  بأشغال  واملتعلق: 
تامنصورت  بمدينة  الطرقي 
سحب  يمكن  حربيل,.  جماعة 
بمكتب  العروض  طلب  ملف 
بالجماعة.  التقنية  املصلحة 
الكترونيا من  نقله  كذلك  ويمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في:  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
آالف   عشرة  (10000.00درهم) 

درهم.
من  محدد  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ: 
مائة  أربع  (490.020.00درهم) 
درهم  وعشرون  ألفا  وتسعون 

و00 سنتيم 

محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 
و31 من املرسوم رقم 2.12.349 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
1434 (20مارس2013) املتعلق  

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

إما إرسالها عن طريق البريد   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور أعاله.
مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   *
وصل، بمكتب الضبط بالجماعة.
* إما إرسالها بطريقة الكترونية 
وزير  قرار  ملقتضيات  تبعا 
20- رقم:  واملالية  االقتصاد 
مساطر  بتجريد  املتعلق   2014
إبرام الصفقات العمومية للدولة  

من الصفة املادية.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
للمقاوالت  بالنسبة  بها  اإلدالء 
وكذا  واملتوسطة  الصغرى 
والتعاونيات  الذاتيني  املقاولني 
املتواجدة باملغرب وخارجه هي 
املادة  في  عليها  املنصوص  تلك 

08 من نظام االستشارة..
ع.س.ن/1473/ا.د

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

عمالة إقليم شيشاوة
دائرة شيشاوة
قيادة أهديل
جماعة أهديل

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/01

في   2021 ماي   25 يوم  في 
سيتم  صباحا،  عشرة  الحادية 
في مكاتب الجماعة ألهديل، فتح 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
اشغال  ألجل  أثمان  بعروض 
الصالح  املاء  شبكة  توسيع 
التالية:  بالدواوير  للشرب 
ولكرينات  الدحامنة،لغويركات 
إقليم  أهديل  لجماعة  التابعني 

شيشاوة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
باملكتب التقني للجماعة القروية 

ألهديل.

إلكترونيا من  نقله  كذلك  ويمكن 
بوابة صفقات الدولة:

www.marchespublics.
gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
في 8000,00درهم (ثمانية آالف 

درهم). 
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ 
(مائتان  222.120,00درهم 
ومائة  ألف  وعشرون  واثنان 

وعشرون  درهما).  
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
مطابق ملقتضيات املواد 27 و29 
و31 من املرسوم رقم 2.12.349 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
1434 (20مارس2013) املتعلق 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
التقنية  باملصلحة  وصل، 

للجماعة.
البريد  إما إرسالها عن طريق   -
املضمون مقابل إفادة باالستالم 

إلى املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
البريد  عبر  إرسالها  إما   -
بوابة  طريق  عن  االلكتروني 
(املشاركة  العمومية  الصفقات 

االلكترونية).
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

اإلستشارة.
ع.س.ن/1475/ا.د

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

املحكمة االستئنافية بوجدة
املحكمة االبتدائية ببركان
إشهار حكم  بواسطة قيم 

طبقا ملقتضيات الفصل 441 من 
قانون املسطرة املدنية

ملف التبليغ: 
263/6704/2021

ملف عقاري عدد: 527/2019
حكم عدد: 377 صادر بتاريخ 

2020/12/29
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
طلب  على  بناء  أنه  ببركان، 
املحامي  يحي  الكرتي  األستاذ 
عن  النائب  وجدة،  بهيئة 
ملوك  وربيعة  ملوك  مليكة 
زنقة  عنوانهم:  ملوك،  وفاطنة 
أحفير،   11 الرقم  الزرقطوني، 

بصفتهم مدعني.
بتبليغ الحكم العقاري عدد 377 
االبتدائية  املحكمة  عن  الصادر 
 ،2020/12/29 بتاريخ  ببركان 

في ملف عدد 527/2019.
محمد،  ملوك  السيد:  إلى 
الرقم  الزرقطوني  زنقة  عنوانه: 

11 أحفير، بصفته مدعى عليه.
نص الحكم

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
ابتدائيا  علنيا  املحكمة  حكمت 
حضوريا في حق الجهة املدعية 
املدعى  حق  في  بقيم  وغيابيا 

عليه.
في الشكل: بقبول الطلب 

بإلزام  الحكم  املوضوع:  في 
الهبة  عقد  بتقييد  عليه  املدعى 
486 صحيفة 487 كناش األمالك 
تاريخ 2005/10/23 بخصوص 
"دار  املسمى  امللك  جميع 
عدد  العقاري  بالرسم  بودريس" 
الحكم  اعتبار  مع   ،19803/02
للسيد املحافظ على  إذن  بمثابة 
األمالك العقارية للقيام بالتقييد 
املذكور عند امتناع املدعى عليه، 

وتحميل املدعى عليه الصائر.
بهذه  القضائي  القيم  يشعر 
العقاري  الحكم  هذا  أن  املحكمة 
للتنفيذ  وقابال  نهائيا  سيصبح 
القانوني  األجل  نهاية  بعد 
املخصص إلجراءات اإلشهار من 

تعلق إعالن ونشر.
ع.س.ن/1476/ا.د

ع.س.ن /1479/ إدع.س.ن /1465/ إد
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اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بالدار 
البيضاء

املحكمة االبتدائية االجتماعية
بالدار البيضاء

مكتب بيوعات االصل التجاري 
والعقارات

ملفح حجز عقار
عدد: 2019/135-134
لفائدة السيد: بوشرى 

الحالبي
في مواجهة السيد:
ابراهيم االبراهيمي

اعالن عن بيع باملزاد العلني
يعلن رئيس كتابة الضبط لدى 
االجتماعية  االبتدائية  املحكمة 
بتاريخ  انه  البيضاء،  بالدار 
2021/05/04 على الساعة 11 
صباحا بالقاعة رقم 5 باملحكمة 
بالدار  االجتماعية  االبتدائية 
نصيب  بيع  سيقع  البيضاء 
االبراهيمي  ابراهيم  السيد 
العقار  من   7344/864 بنسبة 
عدد 63/16330، املسمى حيط 
الساروت مساحته 1هكتار و 9 
آ ر و 54 سنتيار على الشياع، 

عبارة عن أرض عارية.
املزاد  انطالق  ثمن  حدد  وقد 
العلني في مبلغ 750.000.00 
درهم (سبعمائة وخمسون الف 
الثمن حاال مع  درهم)، ويؤدى 
للخزينة  املائة  في   3 زيادة 

العامة.
ويشترط ضمان االداء وللمزيد 
من االيضاح او تقديم عروض 
كتابة  برئيس  االتصال  يجب 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

االجتماعية بالدار البيضاء.
ع.س.ن /1470/ إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم برشيد

جماعة اوالد عبو
اعالن عن طلب عروض مفتوح

oab/05/2021 رقم
الساعة  على   2021/5/13 في 
في  سيتم  زواال  عشر  الثانية 
مكاتب جماعة اوالد عبو اقليم 
املتعلقة  االظرفة  فتح  برشيد 
بطلب العروض بعروض اثمان 
معدات  ووضع  شراء  الجل 
لفائدة  وإلكترونية  كهربائية 
جماعة اوالد عبو اقليم برشيد.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمكاتب جماعة اوالد 
ويمكن  برشيد،  اقليم  عبو 
كذلك نقله إلكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
االف  (خمسة  5.000.00درهم 

درهم).
محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
واحد  درهم   91620,00 مبلغ 
مائة  وستة  الف  وتسعون 

وعشرون درهم.
يجب ان يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و31  و29 
بالصفقات  املتعلق   2.12.349

العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
وصل،  مقابل  ايداعها،  إما   -
بمكاتب جماعة اوالد عبو اقليم 

برشيد
عن  اظرفتهم  ارسال  إما   -
بافادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور
بطريقة  اظرفتهم  ايداع  إما   -
وزير  لقرار  طبقا  إلكترونية 
 20.14 رقم  واملالية  االقتصاد 

بتاريخ 4 شتنبر 2014
ابرام  مساطر  بتجريد  يتعلق 
الصفقات العمومية من الصفة 

املادية.
- إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة
الوصفية  والوثائق  العينات 
املادة 14 من نظام االستشارة.

الوصفية  والوثائق  العينات 
واملطلوبة  االثمنة  جدول  ملواد 
العورض  طلب  ملف  ضمن 
الصفقات  بمكتب  ايداعه  يجب 
الرابعة  الساعة  الى غاية على 
(االجل  الزوال  بعد  والنصف 
الوثائق  لوضع  االخير 

الوصفية والبيانات).
الواجب  املثبتة  الوثائق  ان 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن /1445/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية
اقليم برشيد

جماعة اوالد عبو
اعالن عن طلب عروض مفتوح

oab/04/2021 رقم
الساعة  على   2021/5/13 في 
مكاتب  في  سيتم  صباحا   11
جماعة أوالد عبو اقليم برشيد 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
العروض بعروض اثمان الجل 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
عروض مفتوح بعروض اثمان 
شراء معدات معلوماتية  الجل: 
لفائدة جماعة اوالد عبو اقليم 
برشيد. يمكن سحب ملف طلب 
العروض بمكاتب جماعة اوالد 
عبو اقليم برشيد، ويمكن كذلك 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية: 
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
(خمسة  15.000.00درهم  في 

عشرة ألف درهم).
كلفة تقدير االعمال محددة من 
طرف صاحب املشروع في مبلغ 
365000,00 درهم (ثالثة مائة 
درهم)  الف  وستون  وخمسة 

مع احتساب الرسوم.
يجب ان يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
 27 املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من   31 و   29 و 
بالصفقات  املتعلق   2.12.349

العمومية.
ويمكن للمتنافسني

عن  اظرفتهم  ارسال  اما 
بافادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور
وصل،  مقابل  ايداعها  اما 
بمكتب الصفقات بجماعة اوالد 

عبو عمالة اقليم برشيد.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  اما 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
إلكترونية  ايداعها بطريقة  اما 

ببوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الوصفية  والوثائق  العينات 
املادة 14 من نظام االستشارة.

الوصفية  والوثائق  العينات 
واملطلوبة  االثمنة  جدول  ملواد 
العروض  طلب  ملف  ضمن 
يجب ايداعها بمكتب الصفقات 
الرابعة  الساعة  الى غاية على 
(االجل  الزوال  بعد  والنصف 
الوثائق  لوضع  االخير 

الوصفية والبيانات).
الواجب  املثبتة  الوثائق  ان 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   8 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن /1444/إ.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية

والتكوين املهني
والتعليم العالي والبحث 

العلمي
االكاديمية الجهوية للتربية 

والتكويـــن
جهة  مراكش اسفي

املديرية اإلقليمية بـاسفي
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح
SE/2021/05  :رقم

على   2021/05/11 يوم  في 
العاشرة (10:00)  الساعة 
املديرية  بمقر  سيتم  صباحا 
التربية  لوزارة  اإلقليمية 
املهني  التكوين  الوطنية و 
والبحث  العالي  والتعليم 
األظرفة  فتح  بأسفي،  العلمي 
أثمان  عروض  بطلب  املتعلقة 
مفتوح ألجل  شراء املطبوعات 
السنة  امتحانات  لفائدة 
والسنة  ابتدائي  السادسة 
الثالثة ثانوي إعدادي للمديرية 

اإلقليمية بآسفي.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  وحدة  من  العروض 

واملشتريات بمصلحة الشؤون 
املديرية  بمقر  واملالية  اإلدارية 
يمكن  كما  بأسفي،  اإلقليمية 
موقع  من  انطالقا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
مبلغ الضمانة املؤقتة محدد   -
(ألفان  كالتالي:2500.00درهم 

وخمسمائة درهم).
محددة  األعمال  تقدير  كلفة   -
من طرف صاحب املشروع في 
باحتساب  158.160,00درهم 
وثمانية  (مائة  الرسوم  
وخمسون ألف ومائة و ستون  

درهم باحتساب الرسوم).
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31  و29   27
في  الصادر  رقم349-12-2 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

*  إيداع أظرفتهم  مقابل وصل 
اإلدارية  الشؤون  بمصلحة 
واملالية وحدة املشتريات بمقر 

املديرية اإلقليمية بأسفي.
أو إرسالها عن طريق البريد   *
املضمون بإفادة باالستالم إلى 

املصلحة املذكورة.
أو تسليمها مباشرة لرئيس   *
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
املرسوم  ملقتضيات  طبقا   *
عدد  واملرسوم  الذكر  السالف 
سبتمبر   4 في  املؤرخ   20-14
الطابع  بإضفاء  2014 املتعلق 
املادي على إجراءات الصفقات 
للمنافسني  يمكن  العمومية، 
في  إلكترونيا  املناقصة  تقديم 
عبر  هذا  العروض  طلب  إطار 

البوابة االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة 06 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/1490/ا.د

ع.س.ن /1485/ إدع.س.ن /1484/ إد

ع.س.ن /1486/ إد

ع.س.ن /1480/ إد



»االتحاد  االشتراكي«

 انطلقت يوم الخميس 15 أبريل  فعاليات الدورة 
الدولي  البيضاء  الدار  لمهرجان  السادسة عشرة 

للضحك، التي تمتد إلى غاية   19 منه  
الدورة الحالية للمهرجان التي تنظمها جمعية 
الثقافة و الفن ألصدقاء جامعة الحسن الثاني الدار 
البيضاء ، قالت الجمعية بخصوصها في بالغ » أن 
العاصمة االقتصادية اعتادت أن تحتفي بهذا العرس 
الفكاهي، ابتداء من 1994، لكن الظروف االحترازية 
التي يعيشها العالم حاليا، دفعت المشرفين على 
هذه التظاهرة، إلى تنظيمه عن بعد، عبر منصات 
رقمية وطنية و دولية مختلفة، مضيفة أن هذه الدورة 
»تعتبر استمرارية لهذا المشروع الفني و الثقافي 
والتواصلي بين شعوب العالم »، وتالقى الثقافات.
الدار  أن  البالغ،  ذات  في  الجمعية  وأوضحت 
البيضاء ستعرف طيلة خمسة أيام متوالية حفال 
كوميديا و فنيا من خالل أكثر من  ثالثة عروض 
يومية يقوم بتنشيطها عشرات الفنانين ومئات من 
الطاقات الشابة الواعدة في فن الكوميديا الذين 

سيتبارون أمام لجنة متخصصة.
ألص��دق��اء  ال��ف��ن  و  الثقافة  جمعية  وأض��اف��ت 
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، في بالغها 
أن  العديد من نجوم الكوميديا المألوفين و وجوه 
أخرى جديدة من المغرب و بلدان أخرى من بينها 
بلجيكا، والكامرون، و السينغال، و فرنسا، و روسيا، 

وجورجيا، ومصر سيكونون من ضمن الفاعلين في 
هذا المهرجان..، حيث تتضمن برمجة  دورة هذه 
من  للجميع  الضحك  مسرح  فرقة  مشاركة  السنة 
روسيا، وفرقة باخفا لفن الدمى من جورجيا، فضال 

عن تكريم ثلة من الفنانين المغاربة و األجانب.
برمجة  على  عملت  الجمعية  إن  البالغ  وق��ال  
مجموعة من العروض في فضاءات و منصات رقمية 
مختلفة وطنية و دولية، و برمجة ثالثة أيام ل« 
ماستر كالس« لتأطير الطاقات الشابة الواعدة تحت 

إشراف الدكتور والمخرج برجي لطفي.
وأكدت أنه سيتم تخصيص سهرة للطاقات الشابة 
التي اجتازت مباراة االختيار بنجاح، على أن تتبارى 
على جائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم يومي 
16 و17 أبريل الجاري ابتداء  من الساعة العاشرة 

ليال.
و باإلضافة إلى هاته العروض الفكاهية، يتضمن 
برنامج الدورة الرمضانية تنظيم محترفات تكوينية، 
التي  ال��دورة  محور  لمناقشة  مستديرة  ومائدة 
واليوم  األمس  بين  المغربية  بالنكتة  ستحتفي 
واآلداب  والعلوم  الثقافة  مختبر  مع  بتنسيق 
العربية التابع لكلية اآلداب عين الشق بمشاركة 
 19 يوم  الميدان  في  وباحثين  جامعيين  أساتذة 

أبريل الجاري.
و بالموازاة سيتم تنظيم زيارة لعدد من الجمعيات 
الفاعلة في مجال حقوق الطفل منها على الخصوص 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  لألطفال  أمل  جمعية 

الذهنية ، و دار المسنين عين الشق.

»نتفليكس« مسلسل بمشاركة األمير هاري وزوجته ميغانمهرجان القاهرة السينمائي  في دجنبر المقبل
أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تنظيم فعاليات الدورة ال 43 من المهرجان 

خالل الفترة من 1 إلى 10 دجنبر المقبل.
وقال مدير المهرجان، محمد حفظي في بيان إن فريق البرمجة متحمس هذا العام لمواصلة 
التحدي، وتقديم برنامج فني متميز ال يقل جودة وجاذبية عن المستوى الذي اعتاد عليه جمهور 

المهرجان وضيوفه في الدورات الماضية.
وأكد أن »المبدأ الذي يترسخ عاما بعد عام، هو عدم وجود سقف للطموحات واألحالم، فى ظل 
النجاحات المتتالية التى تتحقق، على مستوى اختيارات األفالم التى يعرضها المهرجان، وكذلك 
على مستوى الخدمات التى تقدم لصناعة السينما عبر منصة »أيام القاهرة لصناعة السينما«، 
و »ملتقى القاهرة السينمائي« الذي قدم دعما العام الماضي وصل قيمته 250 ألف دوالر، ل� 15 

مشروعا فى مراحل التطوير وما بعد اإلنتاج«.

كشفت شركة »نتفليكس« اإللكترونية، مؤخرا، عن أول مسلسل لها بمشاركة األمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان.
يتابع  أن  إنفيكتوس«، على  أوف  »هارت  بإطالق مسلسل يسمى  العمالقة ستقوم  اإللكتروني  البث  أن شركة  وذكر 
المسلسل مجموعة من الجنود والجنديات السابقين الذين شاركوا في مسابقة »إنفيكتوس جيمز ذا هيج« الرياضية لذوي 

االحتياجات الخاصة. 
دوق  أسسها  إنتاج  وهي شركة  بروداكشنز«،  »أرتشويل  مع شركة  باالشتراك  المسلسل  إنتاج  بأنه سيتم  وأفادت 
ودوقة ساسيكس، بعد تخليهما عن منصبيهما رسميا كشخصيات بارزة في العائلة الملكية البريطانية، العام الماضي.

وكان مقررا عقد ألعاب مسابقة »إنفيكنوس جيمز ذا هيج«، التي تقام في هولندا، في العام الماضي 2020، ولكن تم 
تأجيلها إلى عام 2022 بسبب جائحة كورونا.

ويشار إلى أن المسلسل الذي سيقوم بالمشاركة فيه األمير هاري، وزوجته ميغان، من إخراج أورالندو فون إينسيديل 
وإنتاج جوانا ناتاسيجارا، التي فازت بجائزة أوسكار عن فيلمها الوثائقي »ذا وايت هيلميتس«.
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بم�ضاركة دولية.. مهرجان الدار البي�ضاء 
الدولي لل�ضحك عن بعد   

هند زيادي تطرح »يا حب«

الدورة ال 25 لمهرجان 
فا�س ل�ضينما المدينة  

تنظم في الفترة من 13 الى 16 أكتوبر المقبل الدورة ال 25 
لمهرجان فاس لسينما المدينة تحت شعار » المدينة المغربية 
في عيون السينمائيين ». و كان مقررا أن تجري التظاهرة التي 
تنظمها جمعية إبداع الفيلم المتوسطي -  المغرب بشراكة مع 
جماعة فاس والمركز السينمائي المغربي في يونيو الماضي 

لكن الظرف الوبائي لكوفيد 19 حتم تأجيل الدورة.
و تفتح المشاركة في وجه المخرجين من مختلف البلدان، على 
أال تتجاوز مدة الفيلم القصير 20 دقيقة و الفيلم الطويل 90 
دقيقة. و تخصص إدارة المهرجان جائزتين للفيلمين الفائزين 

هما جائزة أفضل ديكور وجائزة أحسن فيلم.
و تم تحديد 30 غشت المقبل كآخر أجل لتقديم ترشيحات 

المشاركة في التظاهرة.
و يتطلع المنظمون الى الترويج لمدينة فاس كفضاء مفتوح 
في وجه السينمائيين من مختلف بقاع العالم من أجل تصوير 
أعمالهم الفنية و المساهمة في التنمية االقتصادية و تنشيط 

الحياة الفنية بالمدينة.
قد   2019 يونيو  في  نظمت  التي  السابقة  الدورة  كانت  و 
احتفت بسينما أفريقيا الوسطى من خالل برمجة أفالم من هذا 
البلد، كما كرمت الفنان عبد الكبير الركاكنة. و عادت الجائزة 
الكبرى للدورة إلى المخرج سعيد خالف عن فيلمه » ألف ميل 

بحذائي »…

هند  المغربية،  الفنانة  أطلقت  
قناتها  عبر  جديدة  أغنية  زي��ادي، 
الرسمية على موقع تنزيل 
العالمي  الفيديوهات 
يحمل  »اليوتيوب« 
حب”.  »يا  ع��ن��وان 
الفنانة  وت��ع��اون��ت 
الشابة  المغربية 
العمل  ه���ذا  إلن��ج��از 
الجديد  الغنائي  الفني 
على  المجاري  سمير  مع 
الكلمات،  كتابة  مستوى 
للملحن  كانت  األلحان  أما 
رضوان الديري، والتوزيع 
للموزع رشيد محمد  كان 
علي، والذين ترجموا رؤية 
المغربية  لعمل  النجمة 
رومانسي جميل جمع ما بين 
بموسيقى  المغربية  اللهجة 

وطابع شرقي.
وت��ج��در اإلش����ارة إل���ى  أن 
زيادي،  هند  المغربية،  الفنانة 
تقريبا،  قد طرحت من شهر  كانت 
تنزيل  موقع  على  الرسمية  قناتها  عبر  جديدا  عمال 
»كوفر«  عن  عبارة  وه��و  »اليوتيوب«،   الفيديوهات 
ليام  »مزال  أغنية  إع��ادة  على  عملت  حيث   ألغنيتين، 
مصطفى،وأغنية  “MyBaby”األلبانية  للشاب  دور« 
لصاحبها“xoxo”، ورافقها في عزف الجيتار العازف 

المغربي، أمين ناعمي.
وصورت خريجة برنامج المسابقات التلفزيوني 
طريقة  على  األغنية  فاكتور”  “إكس  الغنائي 
الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج، محمد زاكي 
ومدير التصوير، العلمي عبد الرحمان، وأشرفت 
شركة “arts toujours” على إنتاج العمل.

توقيع اتفاقية �ضراكة وتعاون بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 
بجهة فاs- مكنا�س والجامعة الوطنية للأندية ال�ضينمائية بالمغرب

عشرة  التاسعة  ال��دورة  اختتام  حفل  عرف 
بفاس،  التربوي  للفيلم  الوطني  للمهرجان 
 2021 أبريل   9 الجمعة  مساء  احتضنه  الذي 
والملتقيات  للتكوينات  الجهوي  المركز  مدرج 
نوعي  حضور  وسط  بفاس،  سليمان  م��والي 
جهات  مختلف  من  والتعليم  التربية  أطر  من 
من  المهرجان  شرف  ضيوف  المملكة وبعض 
المنياري  عبدالرحيم  منهم  نذكر  الفنانين 

وعزالعرب الكغاط ومنال الصديقي  
وتوزيع  متنوعة وتكريمات  فنية  فقرات 
الجوائز  على الفائزين  وعرف الحفل، أيضا، 
بين  وتعاون   شراكة  اتفاقية  توقيع  لحظة 

مديرها  في  ممثلة  مكناس،  فاس  لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديمية 
ورئيس مهرجانها الوطني للفيلم التربوي الدكتور محسن الزواق، والجامعة 

الوطنية لألندية السينمائية بالمغرب، ممثلة في 
بحضور  بلعربي،  الخالق  عبد  األستاذ  رئيسها 
بعض أعضاء  المكتب الجامعي  وهم األستاذة 
أمينة الصيباري، نائبة الرئيس واألستاذان بوشتى 
المشروح المكلف بالعالقات الخارجية وعبد العالي 

لخليطي المكلف بالشراكات والتعاون  .
وتهدف هذه االتفاقية إلى نشر وتعميم الثقافة 
التعليمية   المؤسسات  بمختلف  السينمائية 
والتشجيع على دعم نوادي السينما المتواجدة 
بها والعمل على تقوية مشاهدة األفالم ذات القيمة 
الفنية والفكرية والتربوية في أوساط التالميذ عبر 
منحهم فرصا للفرجة السينمائية الجماعية المرفقة 
بتأطير تربوي فني يتوخى تثقيفهم فكريا وجماليا وتقنيا بشكل متكامل، وذلك 

خدمة للمتعلمين وارتقاء بالحياة 

أطلق ائتالف تزوري للثقافة والتنمية منذ عدة أيام بالمدينة 
القديمة لوجدة مبادرة لتزيين عدد من الفضاءات من خالل 

فن الشارع.
في هذا السياق، تم رسم جداريات كبيرة على الجدران 
المطلة على ساحة حي سيدي عقبة في قلب المدينة العتيقة، 
بهدف إدخال بعد فني وجمالي على هذا الفضاء الذي يكتسي 
قيمة تاريخية ويساهم في تحسين جاذبية المدينة القديمة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع »نخليو أثر« الذي 
األوروبي  االتحاد  قبل  من  والممول  تزوري  ائتالف  أطلقه 
تعبئة  إلى  الرامي  مواطنة«،  »مشاركة  برنامج  إطار  في 
الشباب والمساهمة في انخراطهم الفعال لتغيير محيطهم 
من  في مجموعة  واالنخراط  اإلرشاد  و  التكوين  عن طريق 

األنشطة الثقافية.
وأوضح رئيس ائتالف تزوري، محمد مومو، في تصريح 
للقناة اإلخبارية لوكالة المغرب العربي لألنباء )M24( أن 
هذا النشاط يأتي بعد إجراء تكوين لفائدة 14 شبابا بالمدينة 

العتيقة لوجدة تمحور حول فن رسم اللوحات الجدارية، وأشرف عليه الفنان المغربي 
المختص في فنون الشارع سمير التومي الملقب ب »إيرامو سمير«، الذي قدم خصيصا 

للمساهمة في هذه المبادرة.
العملي  الجزء  يشكل  العتيقة  بالمدينة  الفضاء  بهذا  الجداريات  إنجاز  أن  وأوضح 
يتعين  »موروثا  تمثل  لكونها  العتيقة  المدينة  اختيار  تم  أنه  مسجال  التكوين،  لهذا 
علينا المحافظة عليه وتثمينه، عبر تعزيز طابعها الجمالي وقدرتها على جذب السياح 

والزوار، والمساهمة بالتالي في إحداث دينامية اقتصادية 
من خالل فن الشارع«.

وأكد الفاعل الجمعوي »نحن مقتنعون بأهمية مثل هذه 
المبادرات في إضفاء جمالية على الفضاء العمراني وتحسين 
إطار عيش الساكنة ودعم االقتصاد المحلي«، موضحا أن 
مشروع »نخليو أثر« الذي انطلق منذ نحو سنة وسيختتم 
في 30 أبريل، هم فعاليات ثقافية مماثلة بالمدينة العتيقة 

وشارع المير علي بوجدة.
من جهته، أوضح المسؤول الفني لهذه المبادرة الفنان 
النشاط ينفذ بتعاون مع  العلمي أن هذا  البصري محمد 
شباب المدينة القديمة، ويهدف إلى إدماجهم في المبادرات 
المحلية وتعزيز تواصلهم مع فنانين معروفين على المستوى 
الوطني، كالفنان إيرامو سمير الذي يمتلك تجربة كبيرة 
في فن الشارع داخل وخارج المغرب، والذي أطر تكوينا 

لفائدة الشباب في هذا اإلطار.
وبخصوص المواضيع التي تتناولها الجداريات، أوضح 
المتحدث أن االختيار وقع على موضوع »المساواة«، ومكونات من التراث المادي والالمادي، 
التي تتناسق مع إطار المدينة القديمة، السيما األزياء التقليدية واآلالت الموسيقية، من 

منظور عصري.
ويهدف ائتالف تزوري الذي تأسس سنة 2016 إلى النهوض بالفن بشكل عام وفن 
الشارع على وجه الخصوص بمدينة وجدة، من خالل عدد من المشاريع من بينها »نخليو 

أثر«، و«خربشات« و«مهرجان لكعدة« الذي يحتفي بالسنة األمازيغية الجديدة.

اإطلق مبادرة لتزيين المدينة العتيقة لوجدة من خلل فن ال�ضارع



ا�ستقالة الكاتب العام لجامعة 
الكرة الطائرة قبيل الجمع العام 
ما إن أعلنت رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، بشرى 
حجيج، في أحد اجتماعات المكتب المديري، عن تفرغها مستقبال لمهامها 
الجديدة باالتحاد اإلفريقي، حتى تفجرت خالفات داخل المكتب الجامعي 

بين بعض األعضاء من أجل الظفر بالسيادة على الجامعة.
وتشير مصادرنا إلى وجود حالة احتقان كبيرة داخل فضاء الجامعة، 
رغم أن بعض األعضاء سعوا جاهدين إلى إخفاء األمر، من خالل نشر 
صور عبر الموقع الرسمي للجامعة تظهر المكتب الجامعة في حالة تناغم 
وانسجام، لكن بعض المصادر من داخل هدا المكتب لم تخف وجود صراع

يتكتلون على  بدؤوا  األعضاء، حيث  بين مجموعة من  كبير وخفي   
شكل أحالف، األمر الذي دفع الكاتب العام، والذي يشغل في نفس اآلن 
مهمة رئيس عصبة الشرق، إلى تقديم استقالته قبل أيام قليلة من انعقاد 
الجمع العام األخير بمراكش، وهو ما يوضح بأن األحوال ليست على ما 

يرام، وقد نشهد في القريب جدا تطورات أخرى.
العام قصد توضيح  بالكاتب  االتصال  الجريدة  فقد حاولت  لإلشارة 

سبب استقالته إال أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
سعيد العلوي 

برنامج الدورة 18 من بطولة 
الق�سم الثاني

في ما يلي برنامج مباريات الدورة ال 18 للبطولة الوطنية االحترافية 
ألندية القسم الثاني في كرة القدم )2020 – 2021(.

السبت 
أولمبيك الدشيرة – الشباب السالمي )الرابعة زواال(
الكوكب المراكشي – شباب بنجرير )العاشرة ليال(

الوداد الفاسي – الراسينغ البيضاوي )العاشرة ليال(
األحد

االتحاد البيضاوي – أولمبيك خريبكة )الرابعة زواال(
سطاد المغربي – اتحاد الخميسات )الرابعة زواال(

رجاء بني مالل - اتحاد تواركة )الرابعة زواال(

برنامج الدورة ال�ساد�سة
من بطولة كرة ال�سلة 

في ما يلي برنامج مباريات الدورة السادسة للبطولة الوطنية في كرة 
السلة للقسم الممتاز ذكورا لموسم 2020 – 2021، المقررة يومه السبت 

)الساعة الرابعة عصرا( .
مجموعة الشمال  

لوكوس العرائش – نهضة بركان
جمعية ميشليفن – المغرب الفاسي

اتحاد طنجة – أمل الحاجب
شباب الحسيمة - تفاحة ميدلت

مجموعة اجلنوب 
الكوكب المراكشي – الوداد البيضاوي 

أولمبيك آسفي – الفتح الرياضي 
الجيش الملكي – شباب الوطية 

أمل الصويرة – جمعية سال

الـريـــا�سي
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إ – العماري

انتهاء  بعد  واح��دة  بنقطة  البيضاوي  ال��وداد  فريق  اكتفى 
ال��دوري  من   12 ال��دورة  عن  وج��دة،  مولودية  أم��ام  مواجهته 
االحترافي، بالتعادل بهدف لمثله، ليلة أول أمس الخميس بمركب 

محمد الخامس بالدار البيضاء، 
لتوقيع هدف   80 الدقيقة  انتظار  األحمر  الفريق  على  وكان 
الذي احتاج خالله   – التعادل بواسطة مهاجمه أيوب الكعبي 
الحكم رضوان جيد إلى استشارة مطولة مع غرفة الفار لتأكيده 
– بعدما كان متخلفا في النتيجة بهدف إسماعيل خافي، الذي 

سجله في الدقيقة 14 من ضربة جزاء.
وعقب هذا التعادل، حافظ فريق الوداد على رتبته األولى في 
سلم الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما احتل فريق 
مولودية وجدة المركز الثالث إلى جانب حسنية أكادير ب� 17 نقطة.
وشهد اللقاء اشهار الحكم رضوان جيد الورقة الحمراء في وجه 
المدرب المساعد لفريق الوداد محمد بنشريفة بسبب احتفاله 

المبالغ فيه بهدف التعادل.
وقال وليد الكرتي، العب الوداد في تصريح خص به قناة » 
أنه كان  للطرفين، رغم  التعادل مرضية  أن نتيجة  الرياضية«، 

يتمنى نتيجة أفضل. 
آمال  الهزيمة،  التعادل أحسن من  نتيجة  أن  الكرتي  واعتبر 
تعويض هاتين النقطتين الضائعتين أمام الفريق الوجدي في 
المباريات المقبلة، رغم زمالءه خلقوا مجموعة من الفرص السانحة 
للتهديف، والتي كان باإلمكان لو سجلت أن تغير وجه المباراة، 
مؤكدا على أنهم سيشتغلون داخل الفريق على تصحيح هذه 

االحتالالت التي طبعت أداءهم أمام المولودية.
واألحد، حيث  السبت  يومي   12 الدورة  فعاليات  وتتواصل 
ستكون أندية أسفل الترتيب مدعوة إلى تغيير مستوى السرعة، 
ورفع حالة التأهب من أجل حصد نقط تبعدها عن خطر النزول.

وهكذا، سيحل صاحب المصباح األحمر، نهضة الزمامرة ضيفا 
على الفتح الرباطي، في لقاء مصيري، بعدما نجح في إيقاف 
أمام  الماضية  الدورة  في  تعادال  حقق  حيث  هزائمه،  مسلسل 
يوسفية برشيد، ما سيمنح العبيه دفعة معنوية لدخول مواجهة 

الفتح بعزيمة أكبر، وهو نفس الرهان الذي سيرفع صاحب الرتبة 
ما قبل األخيرة، سريع وادي زم، الذي استنجد مؤخرا بالمدرب 
فؤاد الصحابي، عندما يحل ضيفا على أولمبيك آسفي، الذي 

تجرع مرارة هزيمة ثقيلة في الدورة الماضية.
وسيجد المغرب الفاسي في طريقه شباب المحمدية، المنتشي 
بفوزه العريض على القرش المسفيوي. وسكون رهان العناصر 
الفاسية تحقيق االنتصار األول رفقة المدرب األرجنتيني غاموندي، 

وهو االنتصار الذي غاب عنها منذ الدورة الرابعة.
وستحمل مباراة يوسفية برشيد والجيش الملكي طبقا كرويا 
مشوقا، حيث ستكون مناسبة أمام الفريق الحريزي لقياس القدرات 
في مواجهة فريق عسكري استعاد توهجه رفقة المدرب البلجيكي 
سفين فاندنبروك، فيما ينتظر الدفاع الجديدي، الذي يمر من مرحلة 

فراغ عمرت طويال، قدوم اتحاد طنجة، في لقاء هام.
وإذا كان الفريق الطنجي قد استعاد بعضا من توهجه في 
16 نقطة،  ب�  الرتبة السادسة  إلى  المباريات األخيرة، وارتقى 
فإن فرسان دكالة مازالوا يحصدون النتائج المخيبة، ما جعلهم 

يقبعون في الرتبة 14 برصيد  عشر نقط.

الوداد يكتفي 
بنقطة اأمام 

المولودية 
واأندية اأ�سفل 
الترتيب ترفع 

حالة التاأهب

حصل عبد اإلله أكرم على حكم قضائي لصالحه 
يقضي باستخالصه مبلغ 527 مليون سنتيم، كان 
يدين بها لفريقه السابق، الذي تولى رئاسته قبل 

مرحلة سعيد الناصري.
ومباشرة بعد حصوله على هذا الحكم القضائي 
بادر أكرم إلى الحجز على الحساب البنكي للفريق 
األحمر، والذي تزامن مع التوصل بمنحة الكاف 

المخصصة للفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري 
 500 مبلغ  الوداد  لحساب  حول  حيث  األبطال، 
مليون سنتيم، واحتفظ بمبلغ 150 مليون سنتيم، 
تحسبا ألي غرامة يمكن أن يفرضها على الفريق، 
في انتظار استخالص مبلغ27 مليون سنتيم من 
المنحة التي خصصتها الجامعة للفريق بعد تأهله 

القاري.

وتسبب هذا الحجز في ارتباك مالي داخل إدارة 
النادي، بعدما وجد الالعبون أن الشيكات التي 
تسلموها من اإلدارة الستخالص مستحقاتهم من 

دون رصيد.
في  الضربات  من  سلسلة  من  الوداد  ويعاني 
عن  صادر  بحكم  بدايتها  كانت  األخيرة،  اآلونة 
محكمة التحكيم الرياضي لصالح المالي سيسوكو، 

يقضي بحصوله على مبلغ 240 مليون سنتيم، 
صحة  عدم  السويسرية  للمحكمة  تأكد  بعدما 
ادعاءات فريق الوداد، الذي سيكون ملزما أيضا 
السابق  العبه  لصالح  مليون سنتيم   585 بدفع 
عقده  فسح  إلى  اضطر  بعدما  جيبور،  ويليام 
ال��وداد من جانب واحد بسبب عدم توصله  مع 

بمستحقاته ألكثر من ثالثة أشهر.

أكرم يحجز على الحساب البنكي للوداد

الرئيس األندلسي يكشف رهاناته مع املدرب التونسي وكيفية اختياره

التتويج بكاأ�س محمد ال�ساد�س ي�سمن ا�ستمرار ل�سعد ال�سابي مدربا للرجاء
إبراهيم العماري

قال رشيد األندلسي، رئيس الرجاء البيضاوي، إن 
تمديد عقد المدرب التونسي الجديد للفريق سيتم في 
حال بلوغ األهداف المرجوة، مشيرا إلى أن الظفر بلقب 
كأس محمد السادس لألندية العربية يشفع للمدرب 
لسعد جردة بمواصلة مهامه على رأس الرجاء لفترة 
إضافية، لكنه اشترط ان يقترن ذلك باألداء والنتيجة، 
ألن الحفاظ على هوية الرجاء من المسلمات بالنسبة 
للمكتب المسير الحالي، الذي يضع مصلحة الرجاء 

فوق كل اعتبار.
وأشار األندلسي في اتصال هاتفي مع الجريدة إلى 
أن التعاقد مع المدرب التونسي جاء وفق معايير تم 
تسطيرها مسبقا، مؤكدا على أنه كان يرغب في التعاقد 
مع مدرب مغربي، على غرار وليد الركراكي أو الحسين 
عموتة، حتى يمر الخطاب سلسا بينه وبين الالعبين، 
لكنه وجد أن المدربين الذين تتوفر فيهم المعايير التي 
يشترطها غير متاحين في الوقت الراهن، كما سعى إلى 
منح الفرصة من جديد ألحد أبناء الرجاء، ليكرر تجربة 
جمال السالمي، الذي أظهر بنظره أخالقا عالية، وقدم 
خدمات كبيرة للفريق العبا ومدربا. ويرى المسؤول 
األول عن الشأن الرجاوي أن عامل اللغة أساسي في 
تمرير الخطاب بالشكل الصحيح بين المدرب والالعب، 
وهو األمر الذي ال يتحقق مع المدرب األجنبي، حيث 
عن  الخطاب  ويتغير  والمشاعر،  األحاسيس  تنتفي 

مدلوله، األمر الذي جعله يضيف القرب الجغرافي إلى 
معايير االختيار، وهذا يتحقق مع اإلطار المغاربي، 
أن  بشرط  أن  بشرط  األجنبي،  المدرب  يأتي  وبعده 
غني،  تدريبي  ورصيد  وخبرة  تجربة  يكون صاحب 
وقادر على منح اإلضافة للفريق، مع ضرورة تركيزه 
على التكوين، حتى يساير المكتب المسير في توجهه 

الرامي إلى االعتماد على أبناء المدرسة.
ومن بين الشروط التي شدد عليها المكتب المسير 
في بحثه عن ربان جديد هناك االنضباط والتحكم في 
المدرب  كان  إال  يتحقق  ال  وهذا  المالبس،  مستودع 
صاحب شخصية قوية، وفي آخر الطاف يأتي الجانب 
المالي، ألن الجاء يتواجد في وضعية مالية غير سليمة، 
ويصعب عليه التعاقد مع مدرب بأجر باهض، وهذا 
هو الرهان الذي يشتغل عليه المكتب المسير الحالي، 
الذي يراهن على القطع مع كل مظاهر اإلنفاق المبالغ 

فيه، سواء على مستوى الالعبين أو األطر التقنية.
وأشار األندلسي إلى أنه اتخذ قرارا حساما بعدم 
دخول سوق االنتقاالت الصيفية بقوة، حيث سيعتمد 
نفس الخيار الذي اشتغل به في الميركاتو الشتوي، 
حيث انتدب العبين بمقابل مادي ضعيف، حيث أن 
سنتيم  مليون   50 سوى  يكلف  لم  سومايال  الالعب 
ويوسف غرب كلف 20 مليون سنتيم فقط، في حين 
لم يكن انتداب بدر بولهرود فوق المستطاع، وبالتالي 

فقد لبى مطلب الجماهير بأقل التكاليف.
وشدد األندلسي على أن رهان المكتب المسير هو 
أبناء المدرسة، وهوية اللعب الرجاوي، وهي معطيات 

تم وضعها أمام المدرب الجديد، الذي يشترك معنا 
في نفس التوجه واالستراتيجية.

وعن األسباب التي رجحت كفة لسعد الشابي جردة، 
أوضح االندلسي أنه حاصل على تكوين علمي وأكاديمي 
رفيع، كما قضى حوالي 32 سنة متنقال بين النمسا 
وألمانيا، وله خبرة في مجال التدريب، وصاحب كاريزما 

ولديه تصور تكتيكي خاص، فضال عن الطموح، إذ 
يأمل تتويج مساره في مجال التدريب باأللقاب، ويراهن 
على تحقيق ذلك عبر بوابة الرجاء. كما أن التعاقد 
معه يضمن االستمرارية، ألنه احتفظ بالطاقم التقني 
الذي اشتغل إلى جانب السالمي، علما بأننا قلصنا 
مصاريف أعضاء الطاقم التقني إلى حوالي النصف.

وألمح الرئيس الرجاوي إلى أن االختيار جاء دقيقا، 
وبعض  منه،  المقربين  ببعض  اتصاالته  ربط  حيث 
الخبراء الذين يستشيرهم، رغم بأنه كان يسعى في 
البداية إلى تكوين لجنة تقنية من أبناء الرجاء واتصل 
لهذا الغرض بمصطفى الحداوي، العب الرجاء سابقا، 
ورئيس جمعية الالعبين المحترفين، وطلب منه العمل 
رفقة أسماء رجاوية يرى فيها القدرة والكفاءة على 
تحمل هذه المسؤولية، وطلب منه اختيار اسمين من 
قائمة مصغرة سيضعها بين يديه، ومن هذين االسمين 
المدرب  باختيار  المسير  المكتب  الثالثة سيقوم  أو 
الجديد، بناء على نتائج المفاوضات واالتصاالت. بيد 
المسير،  المكتب  يفهم جيدا تصور  لم  الحداوي  أن 
تشكيل  في  يساعد  لم  السينغال  إلى  سفره  أن  كما 

هذه اللجنة التقنية.
الجديد  المدرب  اختيار  أن  على  األندلسي  وأكد 
والجهد،  االتصاالت  من  أسبوعين  استنزف  للرجاء 
مشددا على أن رئيس مؤسسة نادي الرجاء هو من 
النهائي،  القرار  وهو صاحب  المسؤوليات،  يتحمل 
»علما بأنني كنت أتمنى مواصلة السالمي لمهامه، 
المطلقة،  ثقتي  منحته  حيث  النهاية،  حتى  ودعمته 

ألنه إطار كفء«.
أكد  الجديد  المدرب  مع  الرهانات  وبخصوص 
األندلسي على أن في مقدمتها يأتي األداء والنتيجة، 
ثم التتويج بلقب كأس محمد السادس لألندية العربية، 
فالبطولة الوطنية، وبعدهما يأتي كأسا العرش والكاف.

الوداد يفلت من فخ المولودية

الدورة 12 البطولة االحترافية األولى

البرنامج
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(

األندلسي يقدم قميص الرجاء للمدرب الجديد

أكرم إلى جوار سعيد الناصري



اش��ت��رى ال��م��ئ��ات ت��ذاك��ر لهم وب���دأوا 
تمضية  الحلم:  الرحلة  على  التدريبات 
دقائق أو أيام قليلة خارج نطاق الجاذبية في 
الفضاء... هؤالء الركاب األثرياء أو سعداء 
الحظ، وهم مبتدئون بالكامل، يتحضرون 
الفضائية  المهمات  إحدى  في  للمشاركة 

الخاصة الكثيرة التي ي حضر لها.
بعد ستين عاما على أول رحلة مأهولة 
إلى الفضاء الخارجي، يقترب بزوغ فجر 
السياحة الفضائية، أول خطوة نحو فتح 

الفضاء أمام العامة.
وتطور شركتا "فيرجن غاالكتيك" و"بلو 
أوريجين" حاليا مركبات قادرة على إرسال 
زبائن لدقائق قليلة فوق حدود الفضاء، أو ما 
ي سمى الرحالت الفضائية دون المدارية.
ويروي غلين كينغ مدير برنامج التدريب 
الفضائي في مركز "ناستار سنتر" الخاص 
الشريك مع جهات كبيرة في القطاع، لوكالة 
فرانس برس أن "الشخص األكبر سنا الذي 

دربته كان يبلغ 88 عاما".
وتدرب حوالى 400 راكب مستقبلي على 
"فيرجن غاالكتيك"، بينهم كثيرون من "رجال 
بوالية  الشركة  مقر  في  األعمال"،  ونساء 

بنسيلفانيا األميركية.
ويستمر برنامج التدريب يومين فقط، مع 
دروس نظرية صباحية ثم عمليات محاكاة 
عدة في جهاز طرد مركزي بشري. وتعيد 
ذراع يقرب طولها من ثمانية أمتار في حركة 
دوران سريعة إنتاج قوة الجاذبية الموازية 
لتلك الموجودة داخل المركبة خالل الرحلة. 

كذلك يتواجد فريق طبي في الموقع.
وقبال، كانت يمكن للتدريبات التي تجريها 
وكالة ناسا أن تستمر "سنتين"، لكن بالنظر 
إلى عدد األشخاص الذين "يريدون اليوم 
إرسالهم إلى الفضاء )...(، علينا تقليص 

الفترة إلى بضعة أيام".
وهذا األمر ممكن ألن الزبائن "ليسوا سوى 
وال مهام كثيرة يتولونها خالل هذه  ركاب" 
الرحالت باستثناء بعض "االسترخاء" و"تأمل 

المنظر".
البرنامج  نجاح  نسبة  أن  كينغ  ويؤكد 
خصوصا  يكمن  والهدف   ،"%  99,9" تبلغ 
في طمأنتهم عبر اإلظهار لهم بأنهم قادرون 
مبلغ  دفع  مقابل  في  السرعة،  تحمل  على 
يراوح بين أربعة آالف وعشرة آالف دوالر، 

تبعا لحاجات التدريب.
الباهظ  الفضائية  الرحالت  سعر  ويبقى 
العائق األكبر أمام تعميمها على نطاق أوسع.
وقد اشترى حوالى ستمئة شخص تذاكر 
لهم لرحالت مع "فيرجين غاالكتيك" المملوكة 
برانسون.  ريتشارد  البريطاني  للملياردير 
وتراوح كلفة التذكرة بين مئتي ألف ومئتين 
خمسين ألف دوالر. كما تضم قائمة االنتظار 

آالف األسماء.
ومن المقرر إطالق العمليات "بداية 2022"، 
الطويل تسيير  المدى  الشركة على  وتعتزم 

أربعمئة رحلة سنويا.
أما "بلو أوريجين" فلم تعلن أي سعر أو 

جدول زمني للرحالت.
المادية،  المسألة  عن  النظر  بصرف  لكن 
هل سيتمكن الجميع من المشاركة في مثل 
هذه الرحالت، أم أن مشكالت صحية قد تمنع 

البعض من ذلك؟
ويقول غلين كينغ "لستم بحاجة ألن تكونوا 
بصحة ممتازة اليوم لتتمكنوا من الذهاب إلى 
أشخاصا  در ب  أنه  يوضح  وهو  الفضاء". 
يضعون أطرافا اصطناعية أو يعانون السكري 

أو مشكالت صحية أخرى.
وأوصت الوكالة األمريكية المشرفة على 
الطيران، "اف ايه ايه"، منذ 2006 بأن يجيب 
"الركاب التجاريون" المستقبليون في رحالت 
الفضاء دون المدارية، على "استبيان بسيط" 
يتناول سجلهم الطبي وأيضا الصحة الذهنية.
في المقابل، يكون االستبيان مفصال أكثر 
ويترافق مع فحوص )سحب عينات من الدم 
أو فحوص أشعة أو تحليل بول...( للرحالت 
أطول  لفترة  تدوم  التي  المدارية  الخاصة 

وتذهب مسافات أبعد.
مثل هذه الرحالت التي تبلغ تكلفتها ماليين 
"سبايس اكس"  لها شركة  تعد  ال��دوالرات، 
المملوكة للملياردير إيلون ماسك الذي يخطط 
إلطالق ما ال يقل عن أربع منها اعتبارا من 

هذه السنة.
وتوجه سبعة سياح إلى المحطة بين 2001 
و2009. وقد لعبت شركة "سبايس أدفنتشرز" 
مع  اتفاقا  وقعت  كما  لهؤالء،  الوسيط  دور 
"سبايس اكس" إلرسال أربعة زبائن إلى مدار 

األرض ألربعة أيام، ربما في 2022.
حجز   ،2023 في  نظريا  النهاية،  وف��ي 
رحلة  مايزاوا  يوساكو  الياباني  الملياردير 
من  التطوير  قيد  آخ��ر  ص��اروخ  متن  على 
القمر  حول  رحلة  إلج��راء  اكس"،  "سبايس 
سيكون على متنها ثمانية من سعداء الحظ 

سيجري اختيارهم الحقا.
السياحة  عصر  ن��دخ��ل  متى  ه��ن��ا،  م��ن 
الفضائية للعامة؟ يبدو الجواب صعبا، وفق 
الخبير في القطاع روبرت غوليتش من جامعة 
ويقول  الفضائية.  للدارسات  إمبري-ريدل 
الجدول  ع  يسر  قد  جديد  مستثمر  "دخول 
العكس قد يحصل حادث  الزمني"، أو على 

ويؤخر ذلك.
األمان،  لكن يتعين احترام ثالثة معايير: 
والربحية... واحترام البيئة. وسيرتدي هذا 
العنصر األخير "دورا مهيمنا" في السنوات 

المقبلة. 

تحذير أمني جديد »سيفاجئ« الماليين من مستخدمي »واتس آب«!
للمهاجمين  تسمح  أمنية  مشكلة  بشأن  آب«  »واتس  مستخدمو  ُحّذر 
بإغالق حسابك عن طريق إلغاء تنشيط تطبيق الدردشة األشهر في العالم.

خبير  قبل  من  مرة  ألول  الجديدة  االحتيال  عملية  على  الضوء  وُسّلط 
أمني كتب في مجلة فوربس. وحذر باحثا األمن لويس ماركيز كاربينتيرو 
إمكانية حظر أي شخص من حسابه في  بيرينا، من  كاناليس  وإرنستو 

غضون 36 ساعة.

ويمكن تنفيذ الهجوم حيث يمكن ألي شخص فعليا تثبيت »واتس آب« 
على جهازه وإدخال رقم هاتف محمول خاص بشخص آخر أثناء عملية إنشاء 
الحساب األولي. وإذا قام شخص ما بذلك، فستتلقى نصوصا ومكالمات 
تعطيك رمزا مهما مكونا من ستة أرقام، مطلوبا إلكمال  من »واتس آب« 

عملية اإلعداد.
وما لم يتمكن أحد المتطفلين من إقناعك بإرسال هذا الرمز، فإن احتمالية 
المهاجم  أن  هو  ما سيحدث  إذن  مستحيل.  شبه  ذلك  تخمين  من  تمكنه 

سيحاول الدخول عبر هذا الرمز المهم، ويستمر في الفشل.
وتكمن المشكلة في أنه بعد عدد من المحاوالت الفاشلة، سيوقف »واتس 

آب« مؤقتا عند إنشاء هذه الرموز.
إعداد »واتس  ويفشل -  وسُيعلم تطبيق الدردشة شخصا ما يحاول - 
في  بي  القصيرة/االتصال  الرسائل  إرسال  »إعادة  عليه  يتعين  أنه  آب«، 

غضون 12 ساعة«.
وبعد انتهاء فترة ال� 12 ساعة هذه، يحتاج المهاجم إلى اتباع الطريقة 
يحظر إنشاء  نفسها كما كان من قبل، مرتين للتأكد من أن »واتس آب« 
رموز إعداد جديدة. وخالل فترة ال� 12 ساعة الثانية، بينما ال يتم إنشاء 
مزيف  إلكتروني  بريد  عنوان  إنشاء  للمهاجم  يمكن  جديدة،  إعداد  رموز 

واالتصال بدعم »واتس آب«.
ويمكن للمخادع الشرير تقديم رقم هاتف الهدف، ويقول إن حسابه ُفقد 

أو ُسرق ويطلب إلغاء تنشيطه.
ويمكن ل� »واتس آب« بعد ذلك قفل الحساب، دون التحقق من أن الشخص 
الذي يتصل به عبر البريد اإللكتروني هو الشخص نفسه الذي لديه رقم 
الهاتف المقدم. وإذا انتظر المهاجم حتى تبدأ الدورة الثانية التي تبلغ 
في  الثالث  المشارك  فيه  يبدأ  الذي  الوقت  في  فعندئذ  12 ساعة،  مدتها 

»واتس آب«، يبدو أنه ينهار.
 12 أنه يمكن إنشاء رموز إعداد جديدة في غضون  وبدال من إخبارك 
ساعة، يطلب »واتس آب« من المستخدم المحاولة مرة أخرى في أقل من 

ثانية واحدة.
دعم  إلى  رسالة  المهاجم  وأرسل  النقطة،  هذه  إلى  الهجوم  تقدم  وإذا 
محاولة  في  كبيرا  الهدف صداعا  فسيواجه  الضحية،  قبل  آب«  »واتس 
استرداد حسابه. وقال الباحثون في هذه المرحلة إن الوقت فات، وبدال 
من التعامل مع نظام مساعدة آلي، سيتعين على الضحية محاولة تعقب 

شخص ما للتحدث معه شخصيا.
وفي حديثه عن التهديد، قال جيك مور من ESET: »هذا اختراق آخر 
مثير للقلق، يمكن أن يؤثر على ماليين المستخدمين الذين من المحتمل 
أن يتم استهدافهم بهذا الهجوم. ومع اعتماد الكثير من األشخاص على 
»واتس آب« كأداة االتصال األساسية الخاصة بهم للعمل االجتماعي، فمن 

المثير للقلق مدى سهولة حدوث ذلك«.
وقال متحدث باسم »واتس آب« »إن توفير عنوان بريد إلكتروني مع 
عملية التحقق المكونة من خطوتين يساعد فريق خدمة العمالء لدينا في 
مساعدة األشخاص في حالة مواجهة هذه المشكلة غير المحتملة في أي 
وقت. الظروف التي حددها هذا الباحث تنتهك شروط الخدمة الخاصة بنا 
ونحن نشجع أي شخص يحتاج إلى المساعدة إلرسال بريد إلكتروني إلى 

فريق الدعم لدينا حتى نتمكن من التحقيق«.
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قريبا.. إتاحة خاصية إخفاء عدد مرات اإلعجاب 
على »فيسبوك« و»إنستغرام«

قالت »فيسبوك« إنها ستختبر مجددا خيارا 
»اإلعجاب«  إخفاء عدادات  للمستخدمين  يتيح 
لترى ما إذا كان باإلمكان تخفيف ضغط التواجد 

على وسائل التواصل االجتماعي.
وسيسمح »إنستغرام« الذي تملكه »فيسبوك«، 
قريبا لعدد محدود وعشوائي من المستخدمين 
باتخاذ قرار ما إذا كانوا يريدون رؤية عدد مرات 
اإلعجاب الظاهرة على منشوراتهم ومنشورات 

اآلخرين.
لكن التعليقات ستبقى متاحة لمن يختارون 
إخفاء عدد مرات اإلعجاب، لكنهم لن يروا عدد 

من أعجبوا بمنشوراتهم.
وقالت الشركة: »بعض المستخدمين يرى هذا 
مفيدا لكن مازال البعض اآلخر يريد تتبع عداد 

االعجاب لقياس شعبية المنشور.«
وقد بدأ »إنستغرام« إخفاء مرات اإلعجاب في 
2019. وعلى الرغم من أن كثر من المستخدمين 
رحبوا بالخطوة، شعر آخرون، خاصة المؤثرون، 
بالقلق من أن يقلل ذلك من قيمة تجربتهم على 

وسائل التواصل االجتماعي.
في مارس من العام الجاري، تسببت مشكلة 
تقنية في اختفاء عداد االعجاب لبعض مستخدمي 
تساؤالت  أثار  ما  ساعات،  لبضع  »إنستغرام« 
بشأن ما إذا كانت الشركة ستطلق الخاصية قريبا.

لكن الشركة أكدت أن هذا مجرد اختبار صغير 
وأنها تتوقع مشاركة المزيد قريبا.

 ق���ام���ت ال��ف��ن��ان��ة 
األمريكية ستايسي لي 
النقود  بتطريز  ويبر، 
ألك��ث��ر م���ن ع��ق��د من 
الزمان، حيث بدأت عن 
طريق خياطة األنماط 
بدقة على ورقة دوالر 
لها،  قيمة  ال  لديها 
وم���ع ال���وق���ت ب���دأت 
المشروع  هذا  تحول 
لحالة  إنعكاس  إل��ى 

الشارع األمريكي.
 ستايسي لي ويبر، 
صانعة تشكيل معادن، 
مبنى  ف���ي  ت��ع��ي��ش 
ص��ن��اع��ي ق��دي��م في 
فيالدلفيا، وقد أضافت 
هذا النمط الجديد من 
أعمالها  إل��ى  الفنون 

الفنية المتعددة.

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

هل يبزغ فجر السياحة 
الفضائية للعامة قريبا؟

 فنانة تحول الصور األيقونية على الدوالر األمريكى إلى أعمال فنية

تعيين قطة مديرة 
شرطة تكريما لدورها 

في إنقاذ شخص

الشرطة  أقسام  مديرا ألحد  »كوكو«  قطة  عينت 
في محافظة توياما اليابانية، تكريما لها على دورها 

في إنقاذ شخص سقط في مياه الصرف الصحي.
وبثت قناة NHK التلفزيونية اليابانية لقطات 
ل�«كوكو« تحصل على شهادة تقدير من الشرطة وهي 

تظهر بالزي الرسمي.
وقضت القطة في منصب رئيسة القسم يوما واحدا 
شاركت خالله في إلقاء محاضرة حول قواعد سالمة 
بل  ابتدائية،  مدرسة  تالمذة  من  لمجموعة  المرور 
و«وقعت« بنفسها على ورقة وثقت هذا الحدث تاركة 

عليها بصمة مخلبها.
والعام الماضي ساعد تصرف »كوكو« غير العادي 
في إنقاذ حياة بشرية، حيث جلست يومها قرب مجرى 
لمياه الصرف محدقة في الماء، وعندما دنت صاحبة 
القطة منها وجدت أن رجال مسنا سقط إلى المجرى 

وتم إسعافه على الفور.

إحصائيات جديدة: الكربون 
وصل إلى مستويات خطيرة فى 

2020 رغم الوباء

كشفت بيانات حديثة، أن األرض شهدت ارتفاعا 
 2020 فى مستويات ثاني أكسيد الكربون في عام 
إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عصر البليوسين 
قبل 3.6 مليون سنة، فخالل هذه الفترة الزمنية لما 
قبل التاريخ، كان مستوى سطح البحر أعلى بحوالي 
78 قدًما وكانت درجة حرارة األرض حوالي 7 درجات 

فهرنهايت أدفأ من عالمنا المعاصر.
 ووفقا لما ذكرته صحيفة »ديلى ميل« البريطانية، 
يعد االرتفاع السنوي في ثاني أكسيد الكربون، 2.6 
جزء في المليون، من أعلى المعدالت المسجلة منذ 
أن بدأت NOAA في التتبع منذ أكثر من 60 عاًما.
 NOAA �وقاس مختبر الرصد العالمي التابع ل 
االحتباس  الجوي لغازات  ال��غ��الف  مستويات 
الحراري الرئيسية الثالثة، وهم ثاني أكسيد الكربون 
والميثان وأكسيد النيتروز، من القياسات المأخوذة 
في مواقع أخذ العينات البعيدة التابعة ل� NOAA في 
هاواي وأالسكا وساموا األمريكية والقطب الجنوبي 

وأماكن أخرى.
 ولم تقدم الوكالة تفسيرا للزيادة، لكن من المحتمل 
أن يكون التأثير تراكميا، وباإلضافة إلى ذلك، زاد 
استخدام الكهرباء في القطاع السكني فعلًيا أثناء 

اإلغالق.

الشريك مع جهات كبيرة في القطاع، لوكالة 
الشخص األكبر سنا الذي 

 راكب مستقبلي على 
رجال 
بوالية  الشركة  مقر  في   ،

ويستمر برنامج التدريب يومين فقط، مع 
دروس نظرية صباحية ثم عمليات محاكاة 
عدة في جهاز طرد مركزي بشري. وتعيد 
ذراع يقرب طولها من ثمانية أمتار في حركة 
دوران سريعة إنتاج قوة الجاذبية الموازية 
لتلك الموجودة داخل المركبة خالل الرحلة. 

وقبال، كانت يمكن للتدريبات التي تجريها 
، لكن بالنظر 
يريدون اليوم 
هذه السنة.جدول زمني للرحالت.، علينا تقليص 

اش��ت��رى ال��م��ئ��ات ت��ذاك��ر لهم وب���دأوا 
تمضية 
دقائق أو أيام قليلة خارج نطاق الجاذبية في 
الفضاء... هؤالء الركاب األثرياء أو سعداء 
الحظ، وهم مبتدئون بالكامل، يتحضرون 
الفضائية  المهمات  إحدى  في  للمشاركة 

بعد ستين عاما على أول رحلة مأهولة 
إلى الفضاء الخارجي، يقترب بزوغ فجر 
السياحة الفضائية، أول خطوة نحو فتح 

بلو 
حاليا مركبات قادرة على إرسال 
زبائن لدقائق قليلة فوق حدود الفضاء، أو ما 
ي سمى الرحالت الفضائية دون المدارية.
ويروي غلين كينغ مدير برنامج التدريب 
الخاص 
الشريك مع جهات كبيرة في القطاع، لوكالة 


