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المقاوم  هادئا، رحل عنا سعد اهلل صالح، مساء يوم الجمعة. توفي 
أن  اعتاد  رمضانية  وبيده سبحة  ببيته،  والعامل،  والنقابي  والسياسي 
يستدرج بها حمام األبدية…والذين يعرفون بعضا من سيرته، ال شك أنهم 
استشعروا الحاجة إلى استعارة بالغية ليصفوا هذه النهاية وليشبهوه 
ارعارك األنواء، وصارع األمواج تلهث وراء جسده، مثل قطعان ذئاب  ببحَّ

بحرية، وقد انتهى به المطاف أمام موقد في ليلة هادئة..
األكثر ميال للتاريخ منا، تذكروا، وال شك، قولة خالد بن الوليد : »ما 
في جسدي شبر إال وفيه ضربة بسيف، أو رمية بسهم، وها أنا أموت على 

فراشي، فال نامت أعين الجبناء«.
كذلك كان: بدأ عامال في محل للحالقة، ثم أستاذا، حمل البندقية من أجل 
بالده، وشارك في معارك ضارية في أيت باعمران وأسر الجنود اإلسبان، عرف 
سجون العهد األوفقيري الرهيبة، ورموه في بئر »الكوربيس« المهجورة، 
سقط الكثير من رفاقه بالقرب منه، أو في الساحات العامة، وشارك قادة 

كبارا تاريخا تجلله الميتات المتكررة لإلخوان في كل منعطف..
ونام في عين الموت هادئا، ليلة رمضانية.

سعد اهلل إنسان مركز، فيه المناضل الطبقي، وفيه المثقف، فيه المقاوم 
ورجل  الميدان  رجل  الفكرة،  وحامل  السالح  حامل  فيه  السياسي،  وفيه 

التفكير المهيكل، فيه بساطة الحي، وشهامة الراحلين..
أن  استطاع  وأنه  كثيرة  حيوات  حياته  في  بأن  يصدقوا  لن  كثيرون 

يعيشها كلها بامتالء صوفي كبير!
لقد كتب التاريخ سيرته، وبذل زميلنا خليل جبران مجهودا معتبرا في 
تخليد بعض منها كتابة منذ ثماني سنوات على صفحات هاته الجريدة.

وسيظل جزء منها مرتبا بعناية في طيات السر أو النسيان أو التفاصيل 
التي يحتفظ بها من رحلوا من رفاقه أو من ال زالوا ينتظرون.

وفي هذا المسار الطويل، جزء كبير من بالغة مغربية، يقل مثلها.
أتابع حياته اآلن، وهو يحضرني بتلك الهيبة الربانية التي ال يحوزها 

سوى الضالعين في الصفاء، ومن كانت براءتهم النضالية شاهقة...
هاهو يدخل المدرسة في أربعينيات القرن الماضي، وعمره 13سنة!

هاهو يقف في وجه سائحة أجنبية تعشق جمع الصور ألنها حاولت 
التقاط صورة لمتسول في سوق الكارة.

ها هو يدخل الدار البيضاء ويدخل الحياة الراشدة حالقا، وعمره 17 سنة.
ها هو يدخل السجن االستعماري أول مرة بسبب وريقات مكتوب عليها 

اسم الملك.. 
ها هو يحكي لقطة سينمائية في بداية المسار الطويل :» تجريدي من 
حزامي وربطة عنقي وسيور حذائي. وألن سروالي كان واسعا ال يمسكه 
إال الحزام الجلدي، فقد أصبح لزاما علي أن أمسكه بيدي. فقام الشرطي 
بعروة  سروالي  عقدة  بحزم  »األسلحة«  هذه  من  جردني  الذي  المغربي 

قميصي قائال بتنهد : »آودي أوليدات ديورهم آودي«..
ها هو يدخل المقاومة وخالياه  تحت ظالل الشهيد الزرقطوني، في 

محل للحالقة بدرب بلعالية ..
 ها هو يعيش هواء الحرية النقي، وهاهي غيوم االستقالل تتلبد فوق 

رأسه كما فوق العديد من رفاق السالح..
المشرفين على تسليم  إلى لجنة  تبدأ، ويدخل هو  الفوضي  وها هي 

السالح وتسجيل القوائم بدرب الشرفا بالبيضاء..
ها هو جيش التحرير يقرر التوجه جنوبا، ليواصل مسيرة الكفاح المسلح، 
وها هو سعد اهلل صالح يتوصل برسالة من » حسن الساحلي – شقيق 
التحرير  داخل جيش  الحياة  له ظروف  يشرح  الساحلي-  عمر  المرحوم 

ويحثه من خاللها على االلتحاق به«.
ها هو يترك السفر إلى العراق من أجل الدراسة، ويترك القلم وحيدا 

ليحمل السالح..
هاهو يلتحق بكوماندو في بنسليمان، ضمنهم رحال المسكيني..

مع  العالقة  بمهمة  ويكلف  كلميم،  إلى  للمقاومة  سيارة  يركب  هو  ها 
الشيوخ الصحراويين …

ها هو الفراغ الذي أعقب السيادة في آيت باعمران يفتح الباب لعودة 
السالح.

اإلسبان لما رأوا الفراغ الحاصل في أيت باعمران استرجعوا نفوذهم 
في البالد، مما خلق اصطدامات مع المواطنين فشرعوا في اعتقالهم، وهو 

ما دفعه ورفاقه إلى محاربة اإلسبان بالسالح.. 
ها هو يتوصل برسالة من سعيد ايت يدر وصحبتها حوالي 11 مجندا 

من الباعمرانيين كبيري السن من ضمنهم من شارك في معارك 1934.
هاهو يشرف شخصيا على استرجاع المراكز اإلسبانية

ها هو يحاصر مركز »غار حمايدوش« وبداخله الجنود اإلسبان..ها هم 
الجنود يستسلمون بعد إطالق النار والقذائف عليهم.

ها هو قائد المركز يحاول الفرار، فتقتله النساء الباعمرانيات، اللواتي 
كن ينتظرن، رجما بالحجر.

ها هو يجمع األسرى،42 جنديا في المحصلة.
 ها هو يكلف من طرف قيادة جيش التحرير بتنقيل وتهريب األسرى 

من مكان آلخر، حتى ال يعرف مكانهم ويتم استنقاذهم..
ها هو يتابع المفاوضات بين جيش التحرير واإلسبان، األسرى مقابل 

الخروج من الصحراء.
وها هو يكتشف بأن حكومة عبد اهلل إبراهيم تطلب تسيلم األسرى..

ها هو يهرب قافلة األسرى من مكان آلخر خوفا من اإلسبان 
وكذا من الحكومة المغربية.

 ها هو يختلف مع قائد جيش التحرير في الجنوب.
وها هو يشارك في تأسيس االتحاد الوطني للقوات الشعبية.

بداية  ليعمل أستاذا ببرشيد..في  التعليم  لوزارة  يتقدم بطلب  ها هو 
الستينيات.

ها هو يصطدم بمدير المدرسة الفرنسي الذي كان يحرم المغاربة من 
اجتماعات األساتذة والبالد مستقلة!

ها هو االستفتاء على الدستور يبدأ،
التصويت  إلى  للدعوة  برشيد  يدخل  الفاسي  المرحوم عالل  هو  وها 
اإليجابي، وها هو مناضله سابقا في صفوف االستقالل يدعو إلى العكس..

ها هو يترشح في انتخابات البرلمان في 1963.
ها هو يعتقل ويقاد إلى كوميسارية المعاريف السيئة الذكر،

 ثم إلى درب موالي الشريف..
ها هو يغادر الدرب إلى برشيد، ويشرع في تأسيس نواة نقابية ..

ها هو يوطد العالقة مع عمر بنجلون وتتوطد الصداقة الكفاحية والعائلية.
ها هو يسوق سيارة عمر إلى بيته، بعد أن اعتقل الشهيد جاءت ابنته 
الصغيرة تجري فرحة وهي تصيح : »بابا ..بابا.. بابا..« فلما ترجل من 

السيارة فتر فرحها وانكمشت.
ها هو زمن التعذيب يصل، وها هو في غرفة نومه فوقف عليه ثالثة 

من البوليس المدني..
ها هو يتلقى أول » شليدة « من العذاب كما يحكي رحمه اهلل : »جاؤوا 
بجهاز كهربي موصول بخيوط وضعوا أطرافها على شفتي وعلى أذناي 
ورأسي وشرعوا يطلقون صعقات كهربية مؤلمة حتى تعوج عضالت الوجه 
بأكمله. ثم تركوني قائلين : »إذهب اآلن كي تستعيد ذاكرتك، فهذه ليست 

إال »شليدة« وسننادي عليك الحقا«…
ها هو زمن »الكوربيس« يصل ويصل معه كل من لم يعترف بمحاولة 
أطباء، و محامون وفالحون  :أساتذة  وهناك  والسالح  بالثورة..  القيام 
رأوا  الذين  المواليد  من  األعمار،  ومن جميع  ومهندسون  وعمال  وتجار 

النور هناك بالكوربيس، وشيخ  عمره 106 سنوات!!!
ها هو يلتقي بالفيلسوف سالم يفوت  هناك في كهف أفالطون الجبار.
ها هو ينظر إلى رفاقه يصابون بالجنون.. وها هو يرى رفاقه يموتون«  
كما يحكي هو رحمه  من بينهم العبدي أبو زكرياء «الذي توفي أمامي « 

اهلل والمرحوم زايد أوميدو ، وهو من أبطال أيت حديدو ..
 ها هي أظافر وها هو شعر ينسل ويفقد قوته ويضعف هاربا!

هاهو السجن، مقارنة بالكوربيس يصير جنة وها هو المعتقل يضحك 
ويغني..

صارت  كم  اييه  صراخي:  هو  وها  ألمي  هو  وها  دموعي،  هي  وها   
البطولة سهلة ورخيصة يا سعد، اييه كم صار االنتماء بال ذاكرة والتاريخ 

مريحا يا سعد،ايييه..

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

�سعد �هلل 
�سالح : 

على درب 
�لأبدية!
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 تراجع اإليرادات الضريبية يرفع عجز الميزانية العامة إلى 7.3 مليار درهم

مد�خيل �ل�سر�ئب �لمبا�سرة تقل�ست ب %11   في مار�س �لما�سي
يف فضيحة اقتناء 40 حافلة 

للنقل املدرسي بتارودانت
متابعة �لرئي�س �ل�سابق 
للمجل�س �لإقليمي بتهمة 

�ختال�س �أمو�ل عامة

ما حقيقة �لتوتر في �لعالقة بين باري�س و�لجز�ئر

باريس- يوسف لهاللي
ماذا يحدث في العالقات الديبلوماسية بين فرنسا 
والجزائر؟  وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب 
لم يتردد في وصف فرنسا بأنها »عدوتنا التقليدية 
والدائمة«، وهي تصريحات خطيرة وغير ديبلوماسية 
لكن  العسكر،   إذن من  بدون  إليها  اللجوء  يمكن   ال 
باريس اختارت التهدئة وعدم الرد على هذه التصريحات 
في  الدولة  وزير  بون،  كليمون  واعتبرها  المستفزة، 
الشؤون األوروبية أنها » ال تستحق استدعاء السفير 

الفرنسي في الجزائر«، وتزامن ذلك مع إعالن إرجاء 
زيارة رئيس الوزراء جان كاستيكس إلى الجارة الشرقية 
التي كانت مقررة نهاية األسبوع الماضي، وتم تبرير هذا 
اإلرجاء رسميا بعدم إمكانية عقد هذا االجتماع الرفيع 
المستوى بين الحكومتين بسبب الوضعية الصحية في 
البلدين، وأن ذلك ال يرتبط بأي توتر في العالقات بين 
فرنسا والجزائر، وهو ما لم يسمح للحكومة الفرنسية 

بإرسال وفد كبير إلى الجزائر. 
ونفى الوزير الفرنسي وجود أي »توتر« بين البلدين، 
وأن اإللغاء سببه استياء الجزائريين من تقليص عدد 
الوفد الفرنسي المرافق للوزير األول، هذه هي المبررات 
آخر  في  اإللغاء  لهذا  الطرفان  قدمها  التي  الرسمية 
لحظة، لكن السبب الحقيقي، الذي أثار غضب حكام 
غير  التصريحات  وراء  كان  والذي  الشرقية،  الجارة 
الرئيس   قرار حزب  باريس، هو  الديبلوماسية تجاه 
»الجمهورية إلى األمام » فتح تمثيلية له بمدينة الداخلة 
أكادير. بمدينة  وآخر  للمغرب،  الجنوبية   باألقاليم 

 وأعلنت القرار ماري كريستين فيردير جوكالس، وهي 
الفرنسية  الصداقة  برلمانية ونائبة رئيس مجموعة 
»الجمهورية  فريق حزب  باسم  والمتحدثة  المغربية 
إلى األمام« في الجمعية الوطنية، رفقة ممثل الحزب 

بالمغرب العربي وغرب إفريقيا جواد بوسوكوران.

افتتاح  حضور  على  حرصها  البرلمانية  وأك��دت 
الفرعين الحزبيين رفقة  أعضائه بالمغرب بمجرد أن 

تسمح الظروف الصحية بذلك.
هذا القرار، الذي يخص أحد األحزاب الفرنسية، كان 
كافيا إلثارة غضب حكام الجزائر، إلى حدود التضحية 
بمصالح الشعب الجزائري وإلغاء  لقاءات سياسية 
مهمة مع بلد يعتبر شريكا اقتصاديا مهما وكبيرا، فقط 
ألن أحد األحزاب الفرنسية قرر فتح فرع له بالصحراء 

المغربية.
األزمة بين البلدين وصلت البرلمان، وتولى أصدقاء 
النظام بالجارة الشرقية، والمتمثلة في بقايا الحزب 
الشيوعي الفرنسي المهمة من حالل طرح سؤال شفوي 
على رئيس الحكومة، حول موقف حزب »الجمهورية إلى 
اإلمام«، وفتحه لفرع بمدينة الداخلة المغربية، وهو ما 
جعل كليمون بون وزير الدولة في الشؤون األوروبية 

يعبر عن »أسفه« لهذا القرار الحزبي.
يجب التذكير أن قضية الصحراء المغربية هي قضية 
النظام في الجزائر بينما اليهتم بها الشعب هناك مثلما 
هو األمر بالمغرب حيث تعتبر قضية الصحراء قضية 

وطنية وشعبية.
بقية ص 2

عادت فضيحة شراء 40 حافلة للنقل المدرسي من 
إحدى الشركات الحديثة العهد بواسطة عقد اتفاقية 
عوض طلبات العروض وفتح صفقة عمومية، لتتصدر 
األحداث بجهة سوس ماسة، على اعتبار أن المشتبه به 
في هذه القضية ليس شخصا عاديا بل رئيسا سابقا 
بجهة  لتارودانت ومنسقا حزبيا  اإلقليمي  للمجلس 

سوس ماسة باسم أحد األحزاب المغربية.
هذا وقد بلغ إلى علمنا سابقا، أن هذا الملف تم 
حفظه من قبل المحكمة لكن هذا األمر تم تكذيبه حين 
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة االستئناف بمراكش 
يوم 6 أبريل 2021،عن متابعة الرئيس السابق للمجلس 
اإلقليمي لتارودانت)ح،ب( بتهمة اختالس وتبديد أموال 
عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة إضرارا 
بالخزينة العامة، ومتابعة صاحبة الشركة )سكينة،ب(

من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصول 
1/241،و129من القانون الجنائي.
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�لمكتب �ل�سيا�سي لالتحاد ينعي �لمقاوم و�لمنا�سل �لكبير �سعد �هلل �سالح
 لبى نداء ربه، مساء يوم الجمعة الماضي، المناضل الصلب، والمقاوم الوطني المجاهد، والنقابي 
المؤسس، الفقيد سعد اهلل صالح، الذي ووري جثمانه الطاهر صبيحة يوم السبت الماضي بمقبرة 

الرحمة بالدار البيضاء.
والمكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، إذ ينعي الفقيد سعد اهلل صالح، يقف 
بكل إجالل وخشوع أمام روح أحد أبنائه وأبناء الوطن البررة، الذي وهب حياته لخدمة األهداف 

النبيلة لقيم التحرر واالستقالل، ثم بناء الدولة الوطنية الديموقراطية.
والفقيد سعد اهلل صالح مناضل من طينة نادرة، التحق، وهو في ريعان شبابه، بصفوف الحركة 
الوطنية، وعمل ضمن أطرها شابا يقظا، صلبا ال يلين، ساهم بحظ وافر في مالحم جيش التحرير، 
والذود عن  الجنوبية،  األقاليم  في معارك تحرير  ميداني،  كقائد  له، مساهمته  التاريخ  إذ سيذكر 
قيادة  بتوكيل من  فعليا،  والمساهمة  الميداني  اإلشراف  فيها، وتوليه رحمه اهلل  الوطن  حياض 

جيش التحرير، على نشاطات تكريس الحرية واالستقالل.
ولما حصلت ثورة أيت باعمران العارمة تجند لها، إلى جانب أعضاء جيش التحرير، وكان من 

المجاهدين الذين استطاعوا استرجاع ثالثة عشر مركزا إسبانيا.
سيحتفظ التاريخ للفقيد أنه كان من مؤسسي االتحاد الوطني - االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
ومن قادة العمل النقابي في صفوف النقابة الوطنية للتعليم العتيدة، وهو التزام بصمه بالصدق 
والتضحية، ودفع ضريبته من جسده وحياته، في السجون والمعتقالت، إبان االستعمار، أوال، ثم 
في عهد االستقالل منذ الستينيات حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي بما في ذلك معاناة تجربة 

«الكوربيس» الفظيعة ...
وقد خاض الفقيد معارك االتحاد الديموقراطية، وتقدم باسمه، في أول تجربة تشريعية 

في 1963 في دائرة برشيد الذي يعد من رعيل مناضليها المؤسسين األوائل.
وشهد اهلل أن فقيدنا أدى الرسالة، ولم يستكن لراحة وال استسلم ليأس، ظل 

مرابضا في صفوف القوات الشعبية، يدافع وينصح ويوجه ويسأل وينبه 
ويناقش ويحرص على جمع اللحمة النضالية لبيته الدائم.

رحم اهلل الفقيد، أبا وأخا ورفيقا وقائدا ومقاوما ونقابيا وراعيا للقيم 
النبيلة لالتحاد، وأسكنه فسيح جناته، ونسأل اهلل أن يلهم ذويه 

وأسرته الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان، وتعازينا الحارة 
منال  ابنته  وإلى  خديجة  صفوان  الفاضلة  زوجته  إلى 

وأبنائه خالد، محمد، زين العابدين، عبد الرؤوف، 
أبو بكر ، عرفات وأيوب وإلى أخواته وإخوته. 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون. 



وحيد مبارك
يعتبر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد الدعامات األساسية 
لدستور المملكة، الذي جاء واضحا وصريحا في الفصل األول من 
الباب األول المتضمن لألحكام العامة، والذي تلقاه عموم المغاربة 
مع  القطع  شأنه  من  تفعيله  أن  إلى  بالنظر  االستبشار  من  بكثير 
على  بظاللها  أرخت  لطالما  التي  السلبية  المظاهر  من  مجموعة 
يوميات المواطنين في مختلف المرافق والمؤسسات، وإشهار ورقة 
المحاسبة متى تم تسجيل أي تجاوز أو اختالل أو استغالل لمنصب 

المسؤولية العمومية.
مبدأ، يؤكد فيدراليو الصحة بأسفي أنه بات معرضا للتطاول 
يعرفها  التي  والتطورات  بالوقائع  ذلك  على  مستدلين  والتقزيم، 

نقابي،  لمسؤول  وفقا  الصحيّة،  المؤسسات  شبكة  رئيسة  ملف 
بأن المكتب الجهوي للنقابة  الذي أوضح لـ »االتحاد االشتراكي« 
آسفي )فدش(، يتابع  الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – 
بقلق بالغ ما تعيشه أوضاع قطاع الصحة بآسفي من توتر »جراء 
سلوك المسؤولة المذكورة التي أضحت ممارساتها تضرب السلم 
االجتماعي وتحدث مشاكل متعددة بين اإلدارة والمهنيين بالقطاع 

والشركاء االجتماعيين«.
الفيدرالية  في  العضو  النقابي،  الجهوي  للمكتب  بالغ  وأكــد 
الديمقراطية للشغل، أن آخر ما تعرفه تداعيات هذا الملف، »وقوف 
الجهوية للصحة بمراكش على  المديرية  لجنة تحقيق موفدة من 
بتوقيعات  مذيلة  بالئحة  مرفوق  رسمي  محضر  وقائع  تحريف 
النظافة  تتعلق بخدمات  في طلبات عروض  للطعن  استغاللها  تم 
والحراسة«، مشددا على أن أعضاء اللجنة »استمعوا إلى الموقعين 

على الئحة الحضور، الذين أكدوا لها بأن توقيعاتهم تتعلق بمحضر 
اجتماع مع رئيسة شبكة المؤسسات الصحية حول قضايا تتعلق 
بالتدبير اليومي للمهام المنوطة بهم، ونفوا نفيا قاطعا طعنهم في 
طلبات العروض«، يضيف بالغ النقابة، الذي أوضح بأن المعنيين 

باألمر »استنكروا توظيفهم في تصفية حسابات ال علم لهم بها«؟
وثّمن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية »عملية 
التحقيق التي قادتها اللجنة الجهوية التي أحالت تقريرها على وزير 
الصحة نهاية شهر مارس الماضي«، داعيا في نفس الوقت الوزير 
بها  المعمول  مساطر  المحاسبة  »تفعيل  لـ  القطاع  على  الوصي 
داخل قطاع الصحة للقطع مع كل ادعاء يلّمح إلى وجود حماية من 
الفوق قد يقودها أي مسؤول بالوزارة«، مشددا على رفض تلجيم 

األصوات المنتقدة.

عماد عادل
العامة  الخزينة  مديرية  أصدرتها  بيانات  كشفت 
مــارس  شهر  متم  عند  بلغ  الــمــالــي  العجز  أن  أمـــس، 
قــدره  فائض  عــوض  درهــم  مليار   7.3 حــوالــي  األخــيــر 
.2020 مــن  ــتــرة  ــف ال نــفــس  خـــالل  "6.2 مــلــيــار درهــــم 
تراجعت  العادية  مداخيلها  أن  الخزينة  مديرية  وأفادت 
درهــم،  مليار   63 ناهزت  حيث  المئة،  في   7.8 بنسبة 
التاريخ  نفس  في  المسجل  درهــم  مليار   68.5 عــوض 
وذلك  درهــم،   مليار   5.5 بناقص  أي  الماضي،  العام  من 
عن  الناجمة  الــضــرائــب  ـــواع  أن معظم  تــراجــع  بسبب 
للبالد.. االقتصادية  الـــدورة  وتعطل  األنشطة   تباطؤ 

وفي هذه الظرفية المتسمة بانخفاض المحاصيل الضريبية، 
سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، تراجعا بمعدل 11 في 

المائة، كما تقلصت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 1.6 في المائة، 
 في المقابل تحسنت المداخيل الجمركية مسجلة زيادة ب 10  في المائة.
وتحسنت الضريبة على الدخل خالل الشهور الثالثة األولى  من 
العام الجاري بمعدل 7.1 في المائة لتستقر في حدود 12.8مليار 
 درهم عوض 11.9 مليار درهم خالل نفس التاريخ من العام الماضي.

أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية مارس 

الماضي تراجعا ب 13.4 في المئة، حيث استقرت عند 12.6 مليار درهم، 
 بدل 14.6 مليار درهم المسجلة خالل نفس التاريخ من العام الماضي..
وبلغ صافي اإليرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن االستهالك 
في نهاية مارس 2021 حوالي6.5 مليار درهم بدل  7 مليار درهم 
المسجلة في نهاية مارس 2020، بنسبة تراجع قدرها 6.5 في المائة 
أو ناقص 550 مليون درهم، وفي نفس السياق، تقلصت مداخيل 
الرسم الداخلي على استهالك منتجات الطاقة بمعدل 4.8 في المائة، 

كما هبطت مداخيل الرسم الداخلي على استهالك التبغ المصنع 
 بمعدل 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خالل فبراير الماضي 
65.6 مليار درهم عوض  تراجعا بحوالي ملياري درهم، لتصل 
العام  مــن  الفترة  نفس  خــالل  المسجلة  درهـــم  مليار    67.5
في  التراجع  هــذا  العامة  الخزينة  مديرية  وعــزت  الماضي. 
عرفتها  التي  المائة  في    3.3 انخفاض ب  إلى  العادية  نفقاتها 
درهم(. مليار   55 عوض   53( اإلدارة،  وتسيير  األجــور   نفقات 
وبينما شهدت نفقات األجور زيادة بحوالي 4.1 في المائة لتصل 
في متم مارس األخير إلى قرابة 35.7 مليار درهم عوض 34.3 مليار 
درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز 
اإلدارة تراجعا بحوالي 3.2 مليار درهم، إذ بلغت في الشهور الثالثة 
األولى من العام الجاري 17.4 مليار درهم بدل 20.6 مليار درهم في 
 مارس من العام الماضي، أي بانخفاض فاق معدله 15.6 في المائة.
ومازالت تداعيات األزمة الوبائية التي عصفت باالقتصاد الوطني 
منذ عام، ترخي بظاللها على حسابات الخزينة العامة للمملكة، التي 
المالية،  الماضي اختالال في توازناتها  شهدت خالل شهر مارس 
بسبب تراجع ملحوظ في المداخيل الضريبية التي نزلت بأزيد من 
3.8 مليار درهم مقارنة مع مارس من العام الماضي. وهو ما تسبب 

في تفاقم العجز المالي للخزينة..

أعطى جاللة الملك محمد السادس، القائد األعلى ورئيس أركان 
الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، موافقته السامية على 
تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية 
 لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق.
المسلحة  ــوات  ــق ــل ل ــة  ــام ــع ال لــلــقــيــادة  ـــالغ  ب وأوضـــــح 
الــمــســاعــدات  هـــذه  إيــصــال  تــأمــيــن  سيتم  أنـــه  الملكية 
ــة. ــي ــة مــغــرب ــري ــك ــس ــــرات ع ـــبـــنـــان، عـــبـــر طــــائ  إلـــــى ل
وأضاف البالغ أن هذا القرار الملكي يأتي استجابة للطلب 
الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا 
االقتصادية  التحديات  مواجهة  من  لتمكينه  الشقيق  البلد 

وتداعيات جائحة كوفيد 19.

وحطت السبت بالمطار العسكري ببيروت، طائرتان عسكريتان 
الغذائية  المساعدات  من  األولى  الدفعة  تحمالن  مغربيتان 
الموجهة، بتعليمات سامية من جاللة الملك محمد السادس، 
القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة 
 الملكية، لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

وكان في استقبال هذه المساعدات سفير المغرب بلبنان امحمد 
 كرين، وأعضاء السفارة وممثل عن قائد الجيش اللبناني.

واستمر الجسر الجوي لنقل هذه المساعات يوم أمس األحد، 
حيث من المنتظر في المجموع إيصال 90 طنا من المساعدات 
عسكرية. طائرات  ثماني  متن  على  األساسية   الغذائية 

ويأتي هذا القرار الملكي استجابة لطلب تقدم به الجانب 

اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من 
مواجهة التحديات االقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19.

الملك  الجزيل لجاللة  الشكر  اللبناني عن  وعبر الجيش 
مساعدات  بإرسال  القيمة،  مبادرته  على  السادس،  محمد 
 غذائية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

ممثل  أن  الــســبــت،  ــإعــالم،  ل الوطنية  الــوكــالــة  ـــرت  وذك
ــعــمــاد جــــوزاف عــــون، أعــــرب خــالل  ــجــيــش، ال ــد ال ــائ ق
الدولي،  الحريري  رفيق  بمطار  الملكية  الهبة  استقبال 
القيمة. مبادرته  على  الملك  لجاللة  الجزيل  الشكر   عن 

كما عبر عن متمنياته بالسالم والطمأنينة للشعب المغربي 
وللمملكة المغربية بدوام االزدهار والتقدم.

في الواجهة02
Al Ittihad Al Ichtiraki
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بتعليمات ملكية �سامية
و�سول م�ساعدات غذائية اإلى بيروت لفائدة القوات 

الم�سلحة اللبنانية وال�سعب اللبناني

بوريطة يتباحث مع نظيره الإيطالي
ــشــؤون  أجــــرى وزيــــر ال
ــتــعــاون  الــخــارجــيــة وال
اإلفــريــقــي والــمــغــاربــة 
ــخــارج،  ــال الــمــقــيــمــيــن ب
الجمعة،  بوريطة،  ناصر 
تقنية  عــبــر  مــبــاحــثــات 
مع  المرئية،  المناظرة 
الخارجية  الشؤون  وزير 
والتعاون الدولي اإليطالي 
مـــايـــو. دي   لـــويـــجـــي 
الشؤون  وزارة  وذكــرت 
ــتــعــاون  الــخــارجــيــة وال

مايو،  ودي  بوريطة  أن  بالغ،  في  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي 
الدائم  التواصل  ــار  إط فــي  تــنــدرج  التي  المباحثات،  هــذه  خــالل  أشـــادا 
واالتصاالت المنتظمة بين الوزيرين، بالعالقات المتميزة بين البلدين، واتفقا 
االستراتيجية  الشراكة  حول  اإلعالن  تفعيل  خالل  من  أكثر،  تطويرها  على 
الصلة. ذات  والتعاون  الحوار  آليات  إقامة  األبعاد، وذلك من خالل   متعددة 
أهمية  عــلــى  ــســؤوالن  ــم ال شـــدد  االقــتــصــادي،  ــعــاون  ــت ال وعــلــى صعيد 
ــي يــفــرضــهــا سياق  ــت ــدة ال ــجــدي ــار األولـــويـــات ال ــب ــت األخــــذ بــعــيــن االع
للقيمة. جــديــدة  سالسل  وتطوير  االستثمار  تشجيع  حيث  مــن   الــوبــاء، 

والتعاون  التبادل  ووسائل  آليات  تعزيز  أهمية  إلى  ذاته  المصدر  وأشــار 
اقتصادي. منتدى  تنظيم  أفــق  في  البلدين،  في  األعــمــال  مجتمعات   بين 
وأشاد الوزيران بالتعاون المتميز في المجال األمني، مشددين على أهمية زيادة تعزيزه 
 وتوسيعه بما يعود بالنفع على شركاء آخرين ومناطق أخرى، ال سيما في إفريقيا.
ــم  ــو، أكـــد الــتــزام إيــطــالــيــا بــمــواكــبــة ودع ــاي ــالغ أن دي م ــب وأضــــاف ال
تــعــزيــز الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة بــيــن االتــحــاد األوروبـــــي والــمــغــرب. 
يبذلها  الــتــي  المصداقية  وذات  الــجــادة  للجهود  بـــالده  دعــم  جــدد  كما 
إفريقيا. ــي  ف والــنــمــو  والتنمية  لــالســتــقــرار  إقليمي  كقطب   الــمــغــرب 

وشدد الوزيران، خالل هذا االجتماع، على أهمية مواصلة التنسيق بينهما 
في القضايا ذات االهتمام المشترك، خاصة في ليبيا ومنطقة الساحل، وكذا 

داخل الهيئات الدولية.

�سفحات مواقع التوا�سل الجتماعي تف�سح 
خروقات متوا�سلة لحالة الطوارئ ال�سحية

 
وحيد مبارك

أعراس، عقيقات، حفالت أعياد ميالد، والالئحة طويلة من مظاهر االحتفال 
الجماعية، حيث تحضر الموسيقى والرقصات إلى جانب المأكوالت والمشروبات، 
في فضاءات يؤثثها أشخاص من الجنسين ومن مختلف األعمار من المحتفلين 
المتحلقين حولها، المنطلقين الذين تعانق ضحكاتهم السماء غير معنيين بأية 
حالة للطوارئ الصحية. إنها بعض مضامين محتويات منشورة على مجموعة 
من مواقع التواصل االجتماعي من قبيل« األنستغرام« و«التيك توك« وغيرهما، 
التي تبدو كما لو أن وقائعها مصّورة وتعود إلى زمن غير الزمن ومكان غير 
المكان، وال عالقة لها بأية إجراءات استثنائية مفروضة من طرف السلطات 
العمومية لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، بهدف محاولة الحّد 

من انتشار العدوى بتبعاتها الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
من  العديد  أوساط  في  واالستفهام  الغموض  من  حالة  خلقت  محتويات 
المواطنين، الذين باتوا يعجزون عن فهم واستيعاب ما يقع، وهم يتابعون 
والمآتم  الجماعية  والحفالت  التجمعات  منع  على  تشدد  نظرية«  »تدابير 
ويقفون  ليال،  والتجول  التنقل  على  قيودا  وتفرض  المختلفة،  والتظاهرات 
»قطار  عبر  قادمة  تفاصيله  مطلق  بشكل  ومختلف  مناقض  آخر  واقع  على 
التواصل االفتراضي«، التي تكشف عن حياة أخرى، كلها انطالق وانشراح 
وسعادة وتخلص من أعباء و«قيود الحياة«، التي »تغّل« أشخاصا آخرين، 
العامة،  الذين يتعاملون معها بصبر ونضج ومسؤولية من أجل المصلحة 

على حساب الراحة النفسية وغيرها.
احتفاالت صاخبة تمت وتتم في زمن الطوارئ الصحية، في كبريات المدن 
وعلى رأسها الدارالبيضاء المشمولة بعدد من التدابير واإلجراءات االحترازية، 
لم تتوقف ولم يتم منعها ولم يتم رصدها ولو بعد حين من أجل التأكيد على 
احترام القانون، تتواصل فصولها وتنتقل من داخل أسوار المنازل والفضاءات 
المختلفة إلى مواقع التواصل، مكّرسة للتمييز في ما بين المواطنين، مما يطرح 
أكثر من عالمة استفهام حول األسباب التي سمحت باستمرار هذا الوضع، 
الذي يشكل خطورة على السالمة الصحية للجميع، مقابل الوقوف بصرامة 
في مواجهة أخرى، من باب إحقاق العدالة والمساواة في احترام وتطبيق 

التدابير القانونية المنصوص عليها.  

 تراجع اإليرادات الضريبية يرفع عجز الميزانية العامة إلى 7.3 مليار درهم

 مداخيل ال�سرائب المبا�سرة تقل�ست ب %11   في مار�س الما�سي

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

عبادي و ادخلي جنتي  «
 صدق اهلل العظيم .

الطاهرة الوراق في ذمة اهلل
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره وبحزن شديد،   فقدت 
الطاهرة  اهلل،   الحاجة  برحمة  الوراق،   المشمولة  عائلة 
الوراق    وذلك   يوم الثالثاء 13 ابريل 2021  وقد ووري  
 جثمان الفقيدة الطاهر الثرى في   موكب جنائزي   مهيب   في 

نفس اليوم  بمقبرة الغفران بالدار البيضاء . 
وبهذه المناسبة األليمة،    تتقدم عائلة صديق، الراوي، 
،بهليوي وبدران بأحر تعازيهم القلبية وأصدق مواساتهم 
إلى اوالدها: مصطفى هاني الضمير، وحسن وكذا إلى سائر 

أحفاد المرحومة وأصهارها وجميع أفراد عائلتيها الصغيرة والكبيرة،   سائلين المولى 
ئها مقام صدق عند مليك مقتدر في   أعلى  جلت قدرته أن   يرحم روحها الطاهرة وأن   ُيبوِّ
النبيئين والصديقين  الذين أنعم اهلل عليهم من  عليين،   وأن   يسكنها في   جنانه مع 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا،   وأن   يلهم ذويها وسائر أفراد عائلتها الصبر 

الجميل .  إنا هلل وإنا إليه راجعون . 

في فضيحة اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي بتارودانت

متابعة الرئي�س ال�سابق للمجل�س الإقليمي بتهمة اختال�س اأموال عامة
عبداللطيف الكامل

عادت فضيحة شراء 40 حافلة للنقل المدرسي من إحدى الشركات 
العروض وفتح  اتفاقية عوض طلبات  العهد بواسطة عقد  الحديثة 
اعتبار  على  ماسة،  بجهة سوس  األحداث  لتتصدر  عمومية،  صفقة 
أن المشتبه به في هذه القضية ليس شخصا عاديا بل رئيسا سابقا 
للمجلس اإلقليمي لتارودانت ومنسقا حزبيا بجهة سوس ماسة باسم 

أحد األحزاب المغربية.
هذا وقد بلغ إلى علمنا سابقا، أن هذا الملف تم حفظه من قبل 
لدى  العامة  النيابة  أعلنت  تكذيبه حين  تم  األمر  لكن هذا  المحكمة 
محكمة االستئناف بمراكش يوم 6 أبريل 2021،عن متابعة الرئيس 
بتهمة اختالس وتبديد  السابق للمجلس اإلقليمي لتارودانت)ح،ب( 
أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة إضرارا بالخزينة 
)سكينة،ب(من أجل المشاركة في  العامة، ومتابعة صاحبة الشركة 
تبديد أموال عامة طبقا للفصول 1/241،و129من القانون الجنائي.

والتمس الوكيل العام للملك بذات المحكمة من قاضي التحقيق 
توجيه االتهام للمشتبه بهما وإحالتهما على غرفة الجنايات بهذه 
المحكمة طبقا للقانون من أجل اختالس وتبديد أموال عمومية موضوعة 
تحت يده بمقتضى الوظيفة بالنسبة لألول)رئيس المجلس اإلقليمي( 

والمشاركة في تبديد أموال عامة بالنسبة للثانية)صاحبة شركة بيع 
الحافالت الخاصة بالنقل العمومي الكائن مقرها بمدينة أيت ملول(.

منه  بنسخة  توصلنا  ــذي  ال العامة،  النيابة  ملتمس  وحسب 
والمنشورعلى صفحات الفايسبوك وبعض المواقع اإللكترونية، تعود 
وقائع هذه القضية التي أثارت ضجة إعالمية في وقتها، إلى الدورة 
االستثنائية للمجلس اإلقليمي لتارودانت المنعقدة يوم األربعاء23غشت 
2017، لمناقشة مشروع اتفاقية شراكة ألجل النقل المدرسي بإقليم 
تارودانت، حيث طرح فيها العارض)ندعلي الحسين(الذي كان يشغل 
آنذاك منصب النائب الرابع للمجلس اإلقليمي عالمات استفهام حول 
العقدة المبرمة بين المجلس اإلقليمي لتارودانت من طرف رئيسه، 
وشركة«نادوب سارل«الممثلة من طرف )سكينة،ب( بشأن اقتناء 40 

حافلة للنقل المدرسي.
وشكك العارض في هذه العقدة، وطرح إمكانية االتفاق مباشرة، إن 
كان األمر كذلك، مع شركة من شركات بيع السيارات، علما أن عملية 
االقتناء تمت بواسطة عقد مبرم بين الطرفين بدل فتح طلبات العروض 
المفتوحة وإجراء صفقة عمومية للمناقصة تتنافس عليها أكثر من 
شركة واحدة، مشيرا إلى أن المبلغ تجاوز 18 مليون درهم و744 
ألفا، زيادة على ذلك حدد العقد المبرم ثمن اقتناء كل حافلة بمبلغ 

468 ألف درهم و6000 درهم)46 مليون سنتيم(.
والحال يقول العارض، إن الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافالت وبجودة 

عالية من التي تم اقتناؤها اليتعدى في األصل 370 ألف درهم)37 
و6000درهم)9  درهم  ألف  إلى98  يصل  بفارق  أي  سنتيم(،  مليون 
ماليين سنتيم و600 ألف سنتيم(، وبالمجموع فالخزينة خسرت في 
40 حافلة للنقل المدرسي حوالي ثالثة ماليين درهم  عملية اقتناء 

و944 ألف سنتيم. 
وأضاف أن الحافالت المذكورة التزال قابعة بدون استعمال بمرآب 
مطار سيدي  قرب   10 رقم  إعزى  أيت  بطريق  الكائن  »سوناكوس« 
دحمان، وتتعرض يوميا للتآكل، وهي المعطيات التي يستنتج منها 
اليد  تحت  موضوعة  عامة  أموال  وتبديد  اختالس  جناية  لتشكيل 
بمقتضى الوظيفة إضرارا بالخزينة العامة للدولة بالنسبة للمشتكى 
به األول)رئيس المجلس اإلقليمي لتارودانت وجناية المشاركة في 
اختالس وتبديد أموال عامة بالنسبة للمشتكى بها الثانية)صاحبة 

الشركة(.
مدة  بقائها  وبعد  المذكورة،  المدرسي  النقل  فحافالت  وللتذكير، 
بالمرآب المشار إليه، تم توزيعها من طرف المجلس اإلقليمي لتارودانت 
في سنة 2018، في عهد رئيس المجلس اإلقليمي الراحل »أنجار أحمد 
بلكرموس« الذي انتخب مباشرة بعد عزل الرئيس السابق)ح،ب( من 
قبل وزارة الداخلية والمتهم باختالس وتبديد أموال عامة من قبل 
النيابة العامة لدى محكمة االستئناف بمراكش بناء على ملتمسها 

الموجه إلى قاضي التحقيق يوم 6 أبريل2021.

فيدراليو ال�سحة باأ�سفي يحذرون من »تقزيم« د�ستورية اإحدى دعامات د�ستور 2011 الأ�سا�سية

ما حقيقة التوتر في العالقة بين باري�س والجزائر
تابع ص 1

الصحف  بعض  عكسته  والجزائر  باريس  بين  التوتر  هذا 
المبرر  بدل  لألزمة،  الحقيقية  األسباب  كشفت  التي  الجزائرية 
صحيفة  وأشــارت  العاصمتين.  في  عنه  أعلن  الــذي  الصحي، 
»الوطن« في عدد نهاية األسبوع إلى تصريحات وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان، الذي شدد على »دعم فرنسا لخطة 
لتسوية  مصداقية«  وذي  جاد  كأساس  المغربية  الذاتي  الحكم 
بوريطة.  ناصر  المغربي  نظيره  مع  حديث  وذلك خالل  النزاع، 
الجريدة. آخر حسب نفس  جزائريا  أحمر«  »خطا  ذلك   ويعتبر 
صحيفة »الخبر«، نقلت عن أحد محلليها، أن هناك بالرباط »تيارا 
الزيارة«، وأن قضية الصحراء أصبحت  أفسد  للجزائر  معاديا 
»حساسة« بالنسبة للجزائر، وقرار حزب إيمانويل ماكرون فتح 
فرنسيا.  »استفزازيا«  عمال   يعتبر  الداخلة  مدينة  في  مكتب 
وأضافت نفس الصحيفة أنه »يوجد تيار معاد للجزائر )داخل 

حزب ماكرون(« يريد إبقاء التوتر قائما بين البلدين.
هذا الخطاب يعتبر تطورا خطيرا في وسائل اإلعالم القريبة من 
النظام، والتي أصبحت تعتبر أن سيادة المغرب على صحرائه هو« 
خط أحمر« وأنه موضوع » حساس«، بالجزائر الرسمية، وأصبحت 
تقيس به عالقاتها مع الخارج، وتحولت قضية »البوليساريو« 

من قضية باألمم المتحدة، كما يردد النظام منذ عقود أمام الرأي 
العام الجزائري والدولي، إلى قضية داخلية اليوم، وهو ما يفضح 

مرة أخرى األكاذيب، التي يروجها العسكر بالجارة الشرقية.
قدمت  وهران(  )يومية  دوران«  كوتيديان  »لو  صحيفة 
تفسيرا آخر إللغاء الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الفرنسية، 
»جيش  قدوم  كانت ستشهد  كاستيكس  زيارة  أن  إلى  وأشارت 
على  للتركيز  زيــارتــه  يستغل  أن  يمكن  كــان  الصحافيين  من 
بتغيير  عامين  منذ  يطالب  الذي  االحتجاجي  الحراك«  نشطاء 
الجزائرية  السلطات  وتضييق  الجزائر،  في  الحاكم  »النظام« 
على حضور اإلعالم األجنبي لتغطية التطورات في البالد عبر 
 إجراءات اعتماد بيروقراطية وغامضة، حسب نفس الصحيفة. 
وأضافت الجريدة التي تنشر من مدينة وهران بالقول إن »العسكري 
الجزائرية،  الفرنسية  العالقات  في  السياسي«  على  أسبقية  له 
حيث استقبل رئيس األركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة 
نظيره الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر في زيارة نادرة لم 

يعلن عنها مسبقا.
هذه األزمة المفتعلة مع باريس من طرف نظام الجارة الشرقية 
وإلغاء زيارة رئيس الحكومة الفرنسية، كان الهدف منها الضغط 
على فرنسا وعلى حزب األغلبية »الجمهورية إلى األمام«، بإلغاء 
باريس  نشاطه المقبل في مدينة الداخلة، ومن أجل »معاقبة«  

على موقفها من قضية األقاليم الجنوبية المغربية.
تصريحات كليمون بون، وزير الدولة في الشؤون األوروبية، 
الذي »تأسف« على موقف حزب »الجمهورية إلى األمام«، وهو 
حزب الرئيس ايمانييل ماكرون، رافقها تذكيره بالموقف الفرنسي 
الذي يدعم خطة الحكم الذاتي المغربية، وهو الموقف الذي سبق 
على  لودريان  إيف  الفرنسي جان  الخارجية  وزير  به  أن صرح 
وذي  جاد  كأساس  المغربية  الذاتي  الحكم  لخطة  »دعم فرنسا 
مصداقية« لتسوية النزاع، وذلك خالل حديث مع نظيره المغربي 

ناصر بوريطة األسبوع الماضي.
هذه األزمة كشفت األطماع الخطيرة للنظام الجزائري في أقاليمنا 
الجنوبية،  الذي أصبح يعتبر قضية الصحراء المغربية »خطا 
أحمر« في عالقاته الديبلوماسية والدولية، ولم تعد القضية مجرد 
دعم للبمادئ، كما كان يدعي منذ عقود، لكن التطورات األخيرة 
واالعتراف األمريكي، كلها معطيات جعلت الوضع بفرنسا يتغير 
وتطالب العديد من األصوات مختلف األحزاب باالعتراف بمغربية 
الجزائري  اللوبي  ليس  فرنسا  أمام  العقبة  أن  غير  الصحراء، 
الحزب  وبقايا  المتطرف  اليسار  على  يعتمد  والذي  الضعيف 
األوروبي،  االتحاد  أعضاء  باقي  إقناع   بل ضرورة  الشيوعي، 
خصوصا ألمانيا وإسبانيا، اللتين مازلتا مترددتين، في انتظار 
 موقف صريح من اإلدارة األمريكية الجديدة لدعم مغربية الصحراء.
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 مصطفى اإلدريسي

السبت  أمس  أول  ظهر  شيع، 
الفذ  املناضل  الرحمة،  بمقبرة 
صالح،  اهلل  سعد  الحاج  املقاوم 
ومقاومني  مناضلني  بحضور 
يتقدمهم  الفقيد  وأسرة  وعائلة 
لالتحاد  السياسي  املكتب  عضوا 
االشتراكي للقوات الشعبية اإلخوة 
وعبد  الراشدي  املقصود  عبد 

الحميد جماهري .
املرحوم  املقاوم  املناضل  ويعتبر 
سعد اهلل صالح من أبرز املقاومني، 
الوطني،  العمل  في  مبكرًا  انخرط 
بالتحاقه باملقاومة وجيش التحرير، 
االستقالل،  بعد  بالتعليم  واشتغل 
االتحاد  تأسيس  في  وساهم 
 1959 الشعبية  للقوات  الوطني 
النقابة  تأسيس  في  ساهم  كما 
جانب  إلى   1966 للتعليم  الوطنية 
ثلة من املناضلني، كما كان مساهما 
االتحاد  تأسيس  في  ومنخرطا 
الشعبية1975،  للقوات  االشتراكي 
الكونفدرالية  النقابي  والبديل 
وكان  للشغل1977،  الديمقراطية 
املغربية  للجمعية  املؤسسني  ضمن 
منذ  الفلسطيني  الكفاح  ملساندة 

نشأتها . 
النضال،  ضريبة  املرحوم  وأدى 
ب)  لالعتقال  تعرض  حيث 
ونال   ) آنفا  بمطار   - الكوربيس 

تحمل  كما  التعذيب،  من  نصيبه 
الرئيس  نائب  مسؤولية  الراحل 
القرشاوي  مصطفى  املرحوم 

للجماعة الحضرية عني الذئاب. 
يبدل  ولم  ملبادئه،  وفيا  وبقي 
تبديال، إلى أن وافاه األجل املحتوم.

الوطنية  الحركة  أسرة  وباسم 
وفي  التحرير  وجيش  واملقاومة 
اعتبر  السامية  للمندوبية  تأبني 
صالح،  اهلل  سعد  املرحوم  املقاوم 
صفوف  في  البارزين  األعالم  أحد 
املقاومة وجيش التحرير الذي بصم 
الجليلة  وأعماله  البيضاء  بأياديه 
الكفاح  تاريخ  الجسام  وتضحياته 
الوطني من أجل الحرية واالستقالل 

وتحقيق الوحدة الترابية. 
ازداد   : املرحوم  سيرة  وفي 
املشمول بعفو اهلل وكرمه سعد اهلل 
صالح سنة 1934م باملذاكرة بإقليم 
األولى  نشأته  منذ  تشبع  سطات، 
بالتعاليم الدينية وبالقيم اإلسالمية 
السمحة وبالروح الوطنية امللتزمة 
في  انخرط  االيجابية.  واملواطنة 
والنضالي  الوطني  العمل  رياض 
انضم  حيث  شبابه  ريعان  منذ 
السرية  املقاومة  صفوف  إلى 
ضمن  البيضاء  الدار  بمدينة 
وكان  التحرير«  »اسود  تشكيلة 
له  وكانت  األساسية،  أعمدتها  أحد 
اتصاالت وعالقات بأقطاب املقاومة 
الدار  بمديـنة  التحرير  وجيش 

الشهادات  كل  وتجمع  البيضاء. 
مشاركة  له  كانت  الفقيد  أن  على 
حيث  السرية،  املقاومة  في  وازنة 
العمليات  من  العديد  في  شارك 
الفدائية بمختلف أرجاء مدينة الدار 
البيضاء وقام بتزويد أفراد املقاومة 
والذخيرة.  األسلحة  بقطع  السرية 
تعرض على إثرها لالعتقال وتحمل 
بصبر املؤمنني كل أشكال وصنوف 

التعذيب الجسدية واملعنوية.
النضالي  مشواره  الفقيد  واصل 
للذات،  ونكران  والتزام  بعزم 
مع  واتصاالته  عالقاته  واستمرت 
واملقاومة  الوطنية  الحركة  أقطاب 
النواة  لتأسيس  التحرير  وجيش 
بالجنوب  التحرير  لجيش  األولى 
املقاومني  تعبئة  خالل  من  املغربي 
بصفوف  لاللتحاق  وتجنيدهم 
املغربي.  بالجنوب  التحرير  جيش 
داخله،  املسؤوليات  في  وتدرج 
العمليات  من  العديد  على  وأشرف 
واملعارك التي شهدتها هذه الربوع 
األبية من الوطن إلى أن وقع الهجوم 
املشترك واملضاد للتحالف اإلسباني 
بمعركة  يعرف  ما  في  الفرنسي 

ايكوفيون أي معركة »املكنسة ».
للعهد،  وفيا  املبرور  الفقيد  ظل 
باملبادئ  ملتزما  املبدأ  على  ثابتا 
التي حملها خاصة بعد  والقناعات 
التحاقه بصفوف الحركة االتحادية 
عدالة  إلرساء  بمبادئه  مقتنعا 

التضييق  محن  ورغم  اجتماعية. 
قوي  شامخا  منها  خرج  واالعتقال 
في  جديدة  مرحلة  ليبدأ  الجانب 
إلى  الديمقراطي  النضال  مسار 
جانب رفاقه. وكان محبا للغير فاعال 
الشأن  تدبير  في  مساهما  للخير، 
املحلي برئاسته لجماعة عني الذئاب 

بالدار البيضاء.
لقد كان املقاوم املرحوم سعد اهلل 
صالح رجال أمينا وصوتا مسموعا، 
وال  الحق  قول  يقول  بالحق،  يجهر 
حيث  الئم  لومة  اهلل  في  يخشى 
كان نعم املدافع عن قدماء املقاومني 
وأراملهم  التحرير  جيش  وأعضاء 

وأبنائهم.
طيلة  عليه،  اهلل  رحمة  وكان 
مثال  والنضالي،  الجهادي  مساره 
الجسور  واملقاوم  الغيور  الوطني 
والصادق  املتواضع  والرجل 
قيم  خدمة  في  واملتفاني  امللتزم 
العليا  واملثل  الحقة  الوطنية 
الدينية  املقدسات  عن  الدفاع  وفي 
رصيدا  مخلفا  الوطنية،  والثوابت 
وجسيم  العطاءات  بجليل  حافال 

التضحيات واألعمال الصالحات.
بصفاء  الجميع  له  ويشهد 
سريرته وحسن سيرته ونبل أخالقه 
معشره  ولطف  مقاصده  وسمو 
اإليمان  راسخ  كان  رفقته،  وصدق 
قوي الصبر ورفيع القدر ، متواضعا 

عفيفا كريما راضيا.
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املاضي،  الجمعة  يوم  مساء  ربه،  نداء  لبى   
املجاهد،  الوطني  واملقاوم  الصلب،  املناضل 
والنقابي املؤسس، الفقيد سعد اهلل صالح، الذي 
ووري جثمانه الطاهر صبيحة يوم السبت املاضي 

بمقبرة الرحمة بالدار البيضاء.
للقوات  االشتراكي  لالتحاد  السياسي  واملكتب 
يقف  اهلل صالح،  الفقيد سعد  ينعي  إذ  الشعبية، 
وأبناء  أبنائه  أحد  أمام روح  بكل إجالل وخشوع 
األهداف  لخدمة  حياته  وهب  الذي  البررة،  الوطن 
الدولة  بناء  ثم  واالستقالل،  التحرر  لقيم  النبيلة 

الوطنية الديموقراطية.
والفقيد سعد اهلل صالح مناضل من طينة نادرة، 
الحركة  بصفوف  شبابه،  ريعان  في  وهو  التحق، 
الوطنية، وعمل ضمن أطرها شابا يقظا، صلبا ال 
يلني، ساهم بحظ وافر في مالحم جيش التحرير، 
إذ سيذكر التاريخ له، مساهمته كقائد ميداني، في 
معارك تحرير األقاليم الجنوبية، والذود عن حياض 
الوطن فيها، وتوليه رحمه اهلل اإلشراف امليداني 
واملساهمة فعليا، بتوكيل من قيادة جيش التحرير، 

على نشاطات تكريس الحرية واالستقالل.
تجند  العارمة  باعمران  أيت  ثورة  حصلت  وملا 
من  وكان  التحرير،  أعضاء جيش  جانب  إلى  لها، 
املجاهدين الذين استطاعوا استرجاع ثالثة عشر 

مركزا إسبانيا.
مؤسسي  من  كان  أنه  للفقيد  التاريخ  سيحتفظ 
للقوات  االشتراكي  االتحاد   - الوطني  االتحاد 

صفوف  في  النقابي  العمل  قادة  ومن  الشعبية، 
التزام  وهو  العتيدة،  للتعليم  الوطنية  النقابة 
من  ضريبته  ودفع  والتضحية،  بالصدق  بصمه 
إبان  واملعتقالت،  السجون  في  وحياته،  جسده 
منذ  االستقالل  عهد  في  ثم  أوال،  االستعمار، 
الستينيات حتى أواخر سبعينيات القرن املاضي 
الفظيعة  بما في ذلك معاناة تجربة «الكوربيس» 

...
وقد خاض الفقيد معارك االتحاد الديموقراطية، 
وتقدم باسمه، في أول تجربة تشريعية في 1963 
مناضليها  رعيل  من  يعد  الذي  برشيد  دائرة  في 

املؤسسني األوائل.
وشهد اهلل أن فقيدنا أدى الرسالة، ولم يستكن 
لراحة وال استسلم ليأس، ظل مرابضا في صفوف 
ويسأل  ويوجه  وينصح  يدافع  الشعبية،  القوات 
اللحمة  جمع  على  ويحرص  ويناقش  وينبه 

النضالية لبيته الدائم.
وقائدا  ورفيقا  وأخا  أبا  الفقيد،  اهلل  رحم 
لالتحاد،  النبيلة  للقيم  وراعيا  ونقابيا  ومقاوما 
وأسكنه فسيح جناته، ونسأل اهلل أن يلهم ذويه 
والسلوان،  الصبر  والكبيرة  الصغيرة  وأسرته 
صفوان  الفاضلة  زوجته  إلى  الحارة  وتعازينا 
محمد،  خالد،  وأبنائه  منال  ابنته  وإلى  خديجة 
عرفات   ، بكر  أبو  الرؤوف،  عبد  العابدين،  زين 
وأيوب وإلى أخواته وإخوته. وإنا هلل وإنا إليه 

راجعون. 

املكتب ال�صيا�صي لالحتاد ينعي املقاوم واملنا�صل الكبري �صعد اهلل �صالح

وداعا المناضل المقاوم المرحوم الحاج سعد اهلل صالح

 الرجل املتوا�صع وال�صادق امللتزم ب�صفاء �صريرته ونبل اأخالقه 
متوا�صعا عفيفا كرميا را�صيا يف خدمة قيم الوطنية



اتخاذ  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  دعت 
في  وصحة  عدال  أكثر  عالم  لبناء  إجراءات 
مرحلة ما بعد كوفيد، حيث أكد مديرها العام 
أن  غيبريسوس،  أدهانوم  تيدروس  الدكتور 
املساواة  عدم  في  وجدت   19 كوفيد  جائحة 
أنظمتنا  في  القصور  وأوجه  مجتمعاتنا  في 
ووفقا  النتشارها.  مواتية  بيئة  الصحية، 
أصابت  فقد  العاملية،  الصحة  ملنظمة 
عادل،  غير  بشكل  األشخاص  الجائحة بعض 
القائمة  املساواة  عدم  تفاقم  إلى  أدى  مما 
وداخل  البلدان  بني  والرفاهية،  الصحة  في 
املرض  أن حاالت  إذ  على حد سواء،  البلدان 
البلدان كانت  19 داخل  والوفاة جراء كوفيد 

أعلى بني الفئات التي تواجه التمييز والفقر 
املعيشة  ظروف  وسوء  االجتماعي  واإلقصاء 
دفع  الوباء  أن  و ُيعتقد  املالئم.  غير  والعمل 
الفقر املدقع  124 مليون شخص إلى  حوالي 
بني  الفجوات  ووّسع  الفارطة،  السنة  خالل 
أكبر  عدد  ترك  مع  التوظيف،  في  الجنسني 
في  الرجال  من  أكثر  العمل  لقوة  النساء  من 

األشهر الـ 12 املاضية.
 

مساواة صحية أممية

هذه  أن  العاملية  الصحة  منظمة  وأكدت 
للسكان  املعيشية  الظروف  في  التفاوتات 
الطاقة  على  والحصول  الصحية  والخدمات 
تترجم  وهي  جديدة،  ليست  واملوارد  واملال 

إلى معدل وفيات لألطفال دون سن الخامسة 
هو  مما  فقرا  األكثر  األسر  في  بمرتني  أعلى 
عليه في أغنى األسر؛ متوسط العمر املتوقع 
16 سنة  بـ  أقل  الدخل  منخفضة  البلدان  في 
مما هو عليه في البلدان ذات الدخل املرتفع؛ 
كما أن تسعة من كل 10 وفيات بسبب سرطان 
عنق الرحم في جميع أنحاء العالم تحدث في 
لهذا  الدخل.  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان 
الحكومات  جميع  تستثمر  أن  الضروري  من 
العوائق  في تعزيز خدماتها الصحية وإزالة 
التي تمنع الكثير من الناس من استخدامها، 
الناس  من  أكبر  لعدد  الفرصة  تتاح  بحيث 

لعيش حياة صحية جيدة.
في  العاملية  الصحة  منظمة  أشارت  لقد 
هذا الصدد  إلى  أنه مع استمرار البلدان في 
مكافحة كوفيد 19، تظهر فرصة فريدة إلعادة 
بناء عالم أكثر عدال وأكثر صحة، ودعت إلى 
إلى تحسني صحة  تهدف  نقاط  وضع خمس 

الجميع تتمثل في:

 1.  تسريع الوصول 
العادل إلى تقنيات 
مكافحة كوفيد 19

مع  إنه  العاملية  الصحة  منظمة  قالت 
واملوافقة  والفعالة  اآلمنة  اللقاحات  تطوير 
اآلن  التحدي  فإن  قياسية،  بسرعة  عليها 
يمكنه  إليها  يحتاج  من  كل  أن  ضمان  هو 
من  أنه  املنظمة  هذه  إليها،  تعتبر  الوصول 
كوفاكس  آللية  متزايد  دعم  تقديم  الضروري 
في  اللقاحات  مكون  وهي   ، COVAX -
أن  املفترض  من  كان  والتي   ، ACT مسرع
دولة   100 على  اللقاحات  توزيع  في  تنجح 
منخفضة ومتوسطة الدخل في األيام املقبلة.

الصحة  منظمة  أطلقت  بذلك،  وللقيام 
العاملية حملة جديدة يمكن أن تسمح لألفراد 
اللقاحات  تمويل  في  باملساعدة  والشركات 
التي يحتاجها العالم ملكافحة الوباء. وأشارت 
الوكالة األممية إلى أن اللقاحات لوحدها لن 
املنتجات  أن  مبرزة   ،19 على كوفيد  تتغلب 
ومعدات  الطبي  األوكسجني  مثل  األساسية 
واالختبارات  واألدوية  الشخصية  الحماية 
إلى  أيضا،  ضرورية  املوثوقة  التشخيصية 
جانب اآلليات القوية لتوزيع كل هذه املنتجات 

بشكل عادل في الداخل.

2.  االستثمار في الرعاية 
الصحية األولية

أن  على  العاملية  الصحة  منظمة  شددت 
يزالون  ال  األقل  على  العالم  سكان  نصف 
الصحية  الخدمات  إلى  للوصول  يفتقرون 
األساسية، مشيرة إلى أن أكثر من 800 مليون 
دخل  من  األقل  على   10٪ ينفقون  شخص 

كل سنة  وفي  الصحية،  الرعاية  على  أسرهم 
براثن  في  شخص  مليون   100 حوالي  يقع 

الفقر بسبب تكلفة الرعاية الطبية.
أن  من  األممية  املنظمة  وحذرت 
الصحة  على  العام  اإلنفاق  في  التخفيضات 
تعافي  مع  األخرى  االجتماعية  والقطاعات 
أن  املرجح  من  أنه  مبرزة  الوباء،  من  البلدان 
بالفعل،  املحرومة  الفئات  بني  املصاعب  تزيد 
 ، الصحية  املخاطر  وتزيد  الكفاءة،  وتضعف 
ما  مع  املستقبل،  في  امليزانية  على  والضغط 
التي جرى  للمكاسب  ذلك من تقويض  يرافق 
تحقيقها على مستوى التنمية. ودعت املنظمة 
الحكومات لكي تسعى جاهدة لتحقيق الهدف 
الذي أوصت به، املتمثل في إنفاق ٪1 أكثر من 
الناتج املحلي اإلجمالي على الرعاية الصحية 
الصحية  الرعاية  أن  إلى  مشيرة  األولية، 
للرعاية  املوجهة  الصحية  لألنظمة  األولية 
نتائج  عن  باستمرار  أسفرت  قد  الصحية 
صحية أفضل، وعززت قدرا أكبر من املساواة 

وتحسني الكفاءة.
تدخالت  نطاق  توسيع  أن  املنظمة  وأكدت 
الرعاية الصحية األولية في البلدان املنخفضة 
مليون   60 ينقذ  أن  يمكن  الدخل  واملتوسطة 
شخص ويزيد متوسط العمر املتوقع بمقدار 
3.7 سنوات بحلول سنة 2030، مشددة على 
في  الخصاص  لتجاوز  مدعوة  الحكومات  أن 
هناك  أن  مبرزة  الصحية،  البشرية  مواردها 
صحي  عامل  مليون   18 حوالي  إلى  حاجة 

الشاملة  الصحية  التغطية  لتحقيق  إضافي 
ما  يعني خلق  ما  ، وهو   2030 بحلول سنة 
ال يقل عن 10 ماليني وظيفة بدوام كامل على 
مستوى العالم وزيادة الجهود في ما يتعلق 

باملساواة بني الجنسني.
لم  العاملية،  الصحة  منظمة  تشريح 
الصحية،  املنظومة  في  اإلناث  دور  يغفل 
من   70٪ حوالي  يمثلن  النساء  أن  أكد  حيث 
مجموع العاملني في مجال الصحة والعناية 
الفرص  نفس  لديهن  ليست  لكن  الشخصية، 
الوضع،  لهذا  أسفها  عن  وعّبرت  لقيادتهن، 
واالعتراف  األجور  في  املساواة  إلى  داعية 
مجال  في  األجر  مدفوع  غير  املرأة  بعمل 

الرعاية الصحية.
3. إعطاء األولوية 
للحماية الصحية 

واالجتماعية
على  العاملية  الصحة  منظمة  شددت 

واالقتصادية  االجتماعية  أن  التداعيات 
للجائحة الوبائية في العديد من الدول فاقت 
بسبب  العامة،  الصحة  على  الفيروس  تأثير 
فقدان فرص الشغل، وزيادة الفقر، واضطراب 
التي تتعرض  التهديدات  التعليم، إلى جانب 
التأكد  الضروري  أنه من  مبرزة  التغذية،  لها 
القيمة في إنشاء برامج  من أن االستثمارات 
من  للتخفيف  املوسعة  االجتماعية  الحماية 
أولئك  على  تأثير  لها  للوباء  السلبية  اآلثار 

الذين هم في أمّس الحاجة إليها.
 4. بناء أحياء آمنة 

وصحية وشاملة
أن  على  العاملية  الصحة  منظمة   أكدت 
الحصول على سكن صحي، في أحياء آمنة، مع 
مرافق تعليمية وترفيهية مناسبة يعتبر أمرا 
ضروريا لصحة الجميع، مشيرة إلى أنه في 
كثير من الحاالت، يؤدي االفتقار إلى الخدمات 
املجتمعات  بعض  في  األساسية  االجتماعية 
إلى حصر األشخاص وسط دوامة من املرض 
من   80٪ أن  املنظمة  وأبرزت  األمن.  وانعدام 
مدقع  فقر  في  يعيشون  الذين  العالم  سكان 
يقيمون في املناطق القروية، وبأن ثمانية من 
كل 10 أشخاص يعيشون بدون خدمات مياه 
 10 كل  من  سبعة  وبأن  األساسية،  الشرب 
أشخاص يفتقرون لخدمات الصرف الصحي 
األساسية في هذه املناطق، لهذا وجب تكثيف 
والجبلية  القروية  املناطق  لتزويد  الجهود 
األساسية،  واالجتماعية  الصحية  بالخدمات 
اقتصادية  استثمارات  يتطلب  ما  وهو 
سبل  تحقيق  أجل  من  عاجل  بشكل  متزايدة 
إلى  الوصول  وتحسني  املستدامة  العيش 

التقنيات الرقمية.

5.  تعزيز البيانات الصحية 
ونظم المعلومات

يكون  ألن  العاملية  الصحة  منظمة  دعت 
يتجزأ  ال  جزءا  الصحية  التفاوتات  رصد 
الصحية  املعلومات  أنظمة  جميع  من 
فإنه  بذلك  للقيام  أنه  على  مشددة  الوطنية، 
البيانات عالية الجودة  من الضروري توفير 
وفي الوقت املناسب، املصنفة حسب الجنس 
ومكان  والجنس  والعرق  والتعليم  والثروة 
اإلقامة ملعرفة مكان عدم املساواة ومعالجته. 
وأكدت املنظمة أن ٪51 فقط من الدول، وفقا 
لتقييم عاملي حديث أجرته، هي التي ضّمنت 
هذه البيانات في تقارير اإلحصاءات الصحية 
الوطنية املنشورة التي تخصها، مضيفة بأنه 
القفز عليها، خاصة  تم  الحاالت  في عدد من 
وأن األشخاص الفقراء والفئات الهشة التي 
تعاني من التمييز تكون بياناتها غير متوفرة.

إلى  تيدروس  الدكتور  دفع  تشخيص 
في  لالستثمار  الوقت  حان  أنه  على  التأكيد 
الصحة كمحرك للتنمية، مشددا على ضرورة 
العمل من أجل تحسني الصحة العامة، وبناء 
الغذائي  األمن  وضمان  مستدامة،  مجتمعات 
املناخ  تغير  ومكافحة  املناسبة،  والتغذية 

وازدهار االقتصادات املحلية.
رؤية مغربية

العاملية  الصحة  منظمة  دعوة  مع  تفاعال 
أكدت  به،  قامت  الذي  للتشخيص  تبعا 
الجمعية املغربية للصحة العمومية والبيئية 

بما  وتجويدها  الصحية  املنظومة  تأهيل  أن 
يخدم الصحة العامة يجب أن ترافقه دينامية 
أكثر فعالية تشمل قطاعات وفعاليات متعددة. 
رئيس  برقية،  العزيز  عبد  األستاذ  وأكد 
الجمعية، في تصريح لـ "االتحاد االشتراكي" 
أن هناك محددات اقتصادية واجتماعية تؤثر 
هناك  وبأن  به،  وتتأثر  الصحي  املجال  في 
املعالجة  تشملها  أن  يجب  متداخلة  عوامل 
أن  على  مشددا  املرجوة،  الغايات  لتحقيق 
جائحة كوفيد 19 وضعت أصابها على العديد 
من األعطاب ومكامن الخلل عامليا، التي تعرقل 
كل تنمية صحية منشودة كما تعرقل تحقيق 
اللوائح  تعزيز األمن الصحي من خالل تنفيذ 

الصحية الدولية )2005(.
وشدد الخبير الصحي على أن القدرة على 
إعداد املخططات واالستراتيجيات الصحية ال 

تجارب  راكمت  التي  املغربية،  الكفاءات  تعوز 
وباتت تتوفر على خبرات مشهود بها عامليا، 
من  مجموعة  سطرت  بالدنا  أن  إلى  مشيرا 
تنزيله  تم  ما  منها  واالستراتيجيات،  البرامج 
التي  املسارات  ويقطع  الواقع  أرض  على 
أجرأة  إما  يتطلب  ما  ومنها  له،  تحديدها  تم 
وتفعيال وإما إعادة النظر، لالرتقاء باملنظومة 
الورش  إلى  اإلطار  هذا  في  مشيرا  الصحية، 
وضمنه  االجتماعية،  بالحماية  املتعلق  امللكي 
الشق املرتبط بتعميم التغطية الصحية، الذي 
يأتي لسّد الثغرات التي عرفها املشهد الصحي 
مواجهة  على  قدراتنا  تعزيز  وكذا  بالدنا  في 

أحداث الصحة العمومية بجميع أنواعها.
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خاص

n وحيد مبارك

شددت منظمة 
الصحة العالمية 

على أن  التداعيات 
االجتماعية 

واالقتصادية للجائحة 
الوبائية في العديد 

من الدول فاقت تأثير 
الفيروس على الصحة 
العامة، بسبب فقدان 
فرص الشغل، وزيادة 

الفقر، واضطراب 
التعليم، إلى جانب 

التهديدات التي 
تتعرض لها التغذية

دعت منظمة الصحة 
العالمية ألن يكون رصد 
التفاوتات الصحية جزءا 

ال يتجزأ من جميع أنظمة 
المعلومات الصحية 

الوطنية، مشددة على 
أنه للقيام بذلك فإنه 

من الضروري توفير 
البيانات عالية الجودة 
وفي الوقت المناسب، 

المصنفة حسب الجنس 
والثروة والتعليم والعرق 

والجنس ومكان اإلقامة 
لمعرفة مكان عدم 

المساواة ومعالجته. 

كوفيد 19 كّرس التفاوتات والتمييز بين الناس

منظمة �ل�صحة �لعالمية تدعو �إلى عالم يتمتع بقدر 
�أكبر من �لعد�لة و�ل�صحة

وّجهت منظمة الصحة العالمية بمناسبة االحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل 2021، نداء من أجل االنضمام إلى حملة جديدة تهدف إلى إقامة عالم 
يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة.
نداء أملته العديد من األسباب، على رأسها كون جائحة كوفيد 19 أصابت عددا من األشخاص بشكل غير عادل، وأبانت مرة أخرى عن أن بعض الناس يمكنهم أن يتمتعوا 
في حياتهم بالصحة وأن يحصلوا على الخدمات الصحية أكثر من غيرهم، ألسباب تعود كلها إلى الظروف التي يولدون ويكبرون ويعيشون ويعملون ويشيخون فيها.



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

الجلسة 1658، المنعقدة 
بتاريخ 7 دجنبر 1966 

تابعت اللجنة الرابعة في هذه الجلسة الحوار 
تحت  الصحراء  تحرير  جبهة  وفد  أعضاء  مع 
لدى  . طرح مندوب سوريا  االسبانية  السيطرة 
االسبانية  الهجرة  حول  سؤاال  املتحدة  األمم 
في اإلقليم ومدى تأثيرها على صياغة مستقبل 
الصحراء، فأجاب بريكة ولد أحمد لحسن بأنه 
في العام 1957، لم تكن موجودة سوى 79 عائلة 
إلى  اإلسبان  عدد  وصل  فقد  اآلن  أما  اسبانية، 
اسباني،  إقليم  خلق  هو  والهدف  فرد،   20000
األمر  سيكون  املصير  تقرير  إجراء  حال  وفي 
الصحراء  سكان  وأن  جديد،  استعمار  فقط 
االسبان،  فيه  يشارك  استفتاء  بأي  يقبلوا  لن 
وأشار مندوب إيران إلى رسالة قدمتها اسبانيا 
شتنبر   8 بتاريخ  الخاصة  اللجنة  رئيس  إلى 
1966، أنها مستعدة لتطبيق قرار تقرير املصير 
بالنسبة لهذا اإلقليم. و أجاب بريكة ولد أحمد 
لحسن بأن ما تصرح بها اسبانيا أمام املتحدة 
الذي تقوم  للواقع، وأن الشيء الوحيد  مخالف 
اإلقليم  نحو  االسبانية  الهجرة  تسريع  هو  به، 
الكناري,  وجزر  اسبانيا  من  مستوطنني  بجلب 
قرار  إلى  مداخلته  في  ليحيل  إيران  ممثل  عاد 
 ،1966 نوفمبر   16 بتاريخ  الخاصة   اللجنة 
الفقرة الثالثة، التي تنص على إسراع اسبانيا  
املغرب  وحكومتي  الصحراء  سكان  الستشارة 
استفتاء،  تنظيم  أشكال  لتحديد  وموريتانيا، 
واستمر النقاش بني اللجنة وأعضاء الوفد في 
تدقيق بعض املفاهيم واألرقام) الفقرات 3-39(. 
لحسن  أحمد  ولد  إبراهيم  أن   21 الفقرة  تشير 
لدن  من  اعتقل  الصحراء،  تحرير  جبهة  من 
كان حاضرا  والذي   Murillo السابق  الضابط 
املجموعة  لتأطير  الرابعة  اللجنة  جلسات  في 
األخرى من الصحراويني، أي »اللجنة املنتخبة 
يؤدي  الوفد  هذا  وأن  الصحراء«،  شعب  من 
مهمة وتحت املراقبة، ولم يسمح لهم التواصل 
مع الوفود الصحراوية األخرى. وتابع ابراهيم 
الرقم  تعرف  اسبانيا  أن  الدويهي  حسنة  ولد 
الحقيقي للسكان، لكنها تصف السكان بالرحل 
لتبرير عدم تحديد الرقم الحقيقي، كما تتضمن 
ملوريتانيا  وخز  مباشرة،  غير  وبطريقة  الفقرة، 
وعالقاتها مع فرنسا. وعن األحزاب السياسية، 
أشار املتحدث أن اسبانيا ال يمكنها الحديث عن 
األحزاب السياسية، وأن جبهة التحرير أسست 
في سرية في العام 1950، وعن اكتشاف أمرها 
زج   ،1957 سنة  االسباني  االستعمار  لدن  من 
وهجر  السجون،  في  إليها  املنتمني  من  ب200 
أغلبهم   ، الجوار  دول  إلى  قسرا  الصحراويون 

موجود في جنوب املغرب) الفقرة 25(.

الجلسة 1658 : االستماع إلى أعضاء 
وفد اللجنة المنتخبة من شعب 

الصحراء ) الفقرات 42-40 ومن 44-58(

شعب  من  املنتخبة  »اللجنة  وفد  دافع 
على أطروحة صعوبة تقرير املصير  الصحراء« 
في تلك الفترة، وأنهم يمثلون ويعبرون بصدق 
عن%91 من شعب الصحراء. وذكر أحد أعضاء 
قرون   خالل  عاشت  الصحراء  أن  الوفد،  هذا 
فترات صعبة من الجوع واألمراض والفوضى، 
حيث   ،XI القرن  منذ  موجودة  الصحراء  وأن 
توحد الشرفاء والعرب وآخرون ليكونوا شعب 
واملؤسسات  األعراف  نفس  حول  الصحراء 
مع  عالقات  لهم  تكن  ولم  اإلسالمية،  والديانة 
ثم  والرحالت.  األسفار  عبر  إال  األخرى  الدول 
املنطقة،  في  االسباني  الحضور  في  يمجد  بدأ 
وأن أي استقالل مفاجئ سيؤدي إلى الفوضى، 
مما سيؤثر سلبا على سكان الصحراء،  »وربط 
االمبريالية  بالتطلعات  املصير  تقرير  مسألة 
للبعض، وهؤالء لن يتلقوا ولم يتلقوا دعم شعب 
الشعب«،  هذا  إرادة  عن  يعبرون  وال  الصحراء 

ويقصد بذلك املغرب.
في الفقرة 42 توجه املتحدث باسم » اللجنة 

تحرير  جبهة  وفد  إلى  مباشرة  املنتخبة« 
عن  املدافعني  الخصوم،  وسماهم  الصحراء، 
املغرب، وأنهم نشروا كثيرا من املغالطات التي 
يرد  أن  املتحدث  واقترح  تفسر ضعف حجتهم، 
على كل النقاط الواردة في مداخالتهم. بدءا من 
وأن  للسكان،  وقمعه  االسباني  الجيش  تعداد 
طروحات جبهة تحرير الصحراء تبحث فقط عن 
تمديد الحدود الترابية للمغرب، وأنهم في خدمة 
الداي ولد سيدي  املغرب،  البلد.طلب ممثل  هذا 
بابا، في إطار نقطة نظام ومحتجا بأن املتحدث 
أن  وصرح  للمغرب،  بالتعرض  لنفسه  يسمح 
املغرب اختار االستقالل عن االستعمار االسباني 
من  املصير، وطلب  تقرير  إطار  في  اإلقليم  لهذا 
التي  الجمل  استعمال  عن  يكف  أن  املتحدث 

يستعملها املستعمرون. ) الفقرة 43(.
من  املنتخبة  اللجنة  وفد  من  آخر  صرح عضو 
موقفه  تدقيق  فقط  يريد  بأنه  الصحراء،  شعب 
بأن  قالوا  املتحدثني  من  فالبعض  القضية،  من 
أنها  املغرب، وآخرون يقولون  الصحراء جزء من 
موريتانية،  أصول  من  وهو  العينني،  ماء  للشيخ 
8000 عسكري اسباني في الصحراء  وأن وجود 
أن  بحيث  املغربية،  االمبريالية   « ملواجهة  فقط  
هذا البلد ال يطالب فقط بالصحراء بل بموريتانيا 
طرد  يخص  وفيما  أيضا«.  الجزائر  من  وجزء 

الصحراويني، قال بأن قلة قليلة اختارت اللجوء، 
ثم تحدث عن التعليم والتمدرس واللغة العربية، 
ودافع عن إدارة اسبانيا لإلقليم، وأن عدد سكان 

الصحراء ال يتجاوز 26000 نسمة.

الجلسة 1659 بتاريخ 7 دجنبر 
1966

شعب  لدن  من  املنتخبة  »اللجنة  أعضاء  أحد 
دافع عن عدم نضج الظروف للمطالبة  الصحراء« 
باالستقالل، وأن األمر يتطلب تفكيرا ناضجا، وأن 
بالده فقيرة، واستحالة االستقالل حاليا ، وطالب 
بحماية املصالح املستقبلية ، وال يعرف متى تتطور 
الوضعية لتبرير مطلب االستقالل، وردا على سؤال 
91 في املائة من  مندوب غانا من قول سابق بأن 
السكان  يدعمونهم، أجاب بأن ذلك نتيجة انتخاب، 
، هل تم استفتاء  التساؤل  إلى  فعاد مندوب غانا 
حول املوضوع  للوصول إلى النتيجة 91 في املائة 
يساندون طرحه. وسأل مندوب غانا أعضاء الوفد 
، هل  »اللجنة املنتخبة من لدن شعب الصحراء«  
وقطعان  السكان  تقنبل  حربية  طائرات  شاهدوا 
فأجابوا  أوكفيون(   عملية  إلى  إشارة   ( املاشية 
يعرف  أن  يريد  بأنه  غانا  مندوب  وقال  بالنفي. 
الصحراء  تحرير  جبهة  يمثلون  الذين  املتدخلني 
والذين  االسبانية،  االستعمارية  السيطرة  تحت 
و1658   1657 الجلستني  في  إليهم  االستماع  تم 
هل هم مواطنون له، فأجاب املتحدث باسم الوفد، 
لكن  كانوا صحراويني،  مواطنون،  يعتبرهم  ال  أن 
من  أتوا  وأنهم  بالده،  يسلم  من  مواطنا  يعتبر  ال 
من  الصحراء،  في  سلطة  أي  يمثلون  وال  املغرب، 
غانا  مندوبا  وفند  الصحراء.  غادروا  أنهم  حيث 
الصحراء  من  جاء  الذي  الوفد  تدخل  وماليزيا 
ويدافع عن بقاء االستعمار االسباني. ووقع جدال 
بني املتحدث باسم اللجنة املنتخبة من لدن شعب 
كانت  إذا  قال،  الذي  ماليزيا،  ومندوب  الصحراء 
هل  املنطقة،  باستقالل  تسمح  ال  ظروف  هناك 
من  فتهرب  مجاورة؟  دولة  مع  دمجها  باإلمكان 
الجواب على سؤال مندوب ماليزيا، ثم وقع سجال 
من  والفلبني  ولبيريا  وغينيا  مالي   مندوب  بني 
من جهة أخرى، الذي  املنتخبة«  اللجنة  جهة  و« 
دافعت عن بقاء الصحراء تحت اإلدارة االسبانية. 
وفي الفقرة 42 من تقرير جلسة 1659، طالب ممثل 
» اللجنة املنتخبة« األمم املتحدة من حفظ حقوقهم 
ألن بعض الدول تريد إلحاق الصحراء بها. والحظ 
اللجنة  أمام  أن اسبانيا تعلن  مندوب غينيا كيف 
في  الصحراء  لسكان  املصير  تقرير  تريد  بأنها 
يريدون  ال  أنهم  اللجنة  أمام  هؤالء  يصرح  حني 
عدد  حول  استفسر  الفلني  مندوب  االستقالل. 
سكان اإلقليم، فأجابه عضو آخر من وفد » اللجنة 
املنتخبة«، أن عدد سكان الصحراء االسبانية بلغ 
26000 نسمة، تشمل أهم القبائل املمثلة من الوفد 
عضو  أجاب  آخر  سؤال  وعن  إليه.،  ينتمي  الذي 
آخر من الوفد ، بأن الئحة الوفد إلى األمم املتحدة 
االعتراض  الوفد  وحاول  الراديو،  في  أذيعت  قد 
بطريقة مباشرة على فكرة إرسال بعثة أممية إلى 

البعد اإلقليمي لنزاع الصحراء

5 - ملف اإقليمي اإفني و»ال�سحراء اال�سبانية« )ب(
n الموساوي العجالوي

مدينة العيون اثناء االحتالل االسباني

الصحراء عاشت 
خالل قرون  فترات 

صعبة من الجوع 
واألمراض والفوضى، 

وأن الصحراء 
موجودة منذ القرن 

XI، حيث توحد 
الشرفاء والعرب 
وآخرون ليكونوا 
شعب الصحراء 

حول نفس األعراف 
والمؤسسات 

والديانة اإلسالمية



من  استنتاجه  يمكن  اّلذي  ما 
املالحظات الّسابقة؟ 

اليوم  يبدو  “الغربي”  الفيلسوف  إّن 
في  يملك  ال  منهك  عدمي  “ناقد”  مجّرد 
ألزمة  جانبّية  وصفات  سوى  جعبته 
شيوعيًا  يكون  عندما  وحّتى  الوباء. 
موران(  أو  باديو  أو  جيجيك  )مثل 
“فوضويا”  أو  “ليبارتاريا”  كان  أو 
شيئًا  يقترح  ال  فهو  شومسكي(  )مثل 
“غير  اإلنسانّية  إلى  بالّنسبة  مهّمًا 
قدرها؛  خارج  من  يكّلمها  إّنه  الغربّية”. 
املنزلي”  “الحجر  بوصفات  ويكتفي 
-كما  عليها  يجّدف  اّلتي  الّدولة  مثل 
الحّل  “إّن  يقول  اّلذي  باديو  أالن  فعل 
يبقى  ‘أن  أحتجز    ‘أن  هو  الوحيد 
 ،”)rester chez soi(›نفسه عند  املرء 
حّتى  قصدًا  حرفّي  بشكل  أترجم  وأنا 
أبرز فهم الغربيني للعالقة بني “الّذات” 

و«املكان«.
يختزل  أن  من  أخطر  »الغرب«  لكّن 
إيديولوجي  »رجاء«  أو دوره في  نفسه 
)موران(  إيكولوجي  نداء  أو  )جيجيك( 
نقد  أو  )باديو(  »إتيقّية«  نصيحة  أو 
)جوديت  االجتماعّية  “للهشاشة” 

بتلر(.. 
الغرب جهاز معنى أكثر  أّن  كّنا نظّن 
“غير  القارئ  ويشعر  ذلك.  من  شأوًا 
فقد  قد  الغرب  في  املفّكر  بأّن  الغربي” 
دوره الفلسفي الكبير، وتحّول إلى مجّرد 
أكبر  قّوة  أو  لسلطة  طهورّي  “ناقد” 
“العقل”  هذا  بالّتحديد  ألّنها  عقله  من 
أو  »مؤّسسات«  في  تجّسد  وقد  نفسه 
قدرة  تخّطت  “تعليمات”  أو  »أجهزة« 
اإلنسان الّديكارتي على الّسيطرة عليها 
“الّناقد”  يصبح  وحني  ملكّيتها.  أو 
مخزونها  إلى  الّثقافات  تعود  مهّرجًا 

خاّصة  الّدين  يستعيد  حيث  الهووّي، 
معنى  ال  عندئذ  ولكن  الوعظي.  دورها 
ألن يصبح الغرب )اّلذي استعاد تمارينه 
فيها  نتعّلم  مدرسة  الخاّصة(  الّروحّية 
نحن “غير الغربيني”، تعاليم “البقاء في 
املنزل” أو “العودة إلى البيت”. ففي هذا 
الّنوع من األخالق يفقد الغرب أفضليته 
حّتى  يستطيع  وال  الحديثة”  بعد  “ما 
البشرّية  “الجماعات”  مع  يتساوى  أن 

“املوازّية” للحداثة.
ولذلك فإّن ظاهرة “الفلسفة الّسائلة” 
)حّتى وإن كان توصيفا مناسبا( ال يجب 
ا: إّن “الّسائل” حسب  أن تكون خبًرا ساًرّ
الّسائلة”  “الحداثة  كتابه  منذ  باومان، 
سنة 2000 حّتى آخر كتبه ريتروطوبيا 
 -،2017 سنة  املنشور   )Retrotopia(
“زمن  أو  اليقني”  عدم  في  “العيش  هو 
أنموذجّية  “حالة”  بوصفه  األزمة” 

كما  األرض  كوكب  على  الّراهنة  للحياة 
يمكن تصويره في أفق “الغرب” بوصفه 
أنموذج الحضارة الّسائدة اليوم. وكان 
“املجتمع  مصطلح  اخترع  قد  باومان 
إلى  لإلشارة   1998 سنة  منذ  الّسائل” 
اإلنسان  وضع اإلنسان ما بعد الحديث: 
تعويضه،  يمكن  اّلذي  الهّش،  الّزائل، 
محّدد،  مستقبل  وال  له  وجهة  ال  اّلذي 
اّلتي  الّنفايات  أو  اإلنسان/الفضالت 

يلقي بها العالم الّرأسمالي »الّسائل«.
قد  كان  لو  باومان  أّن  األكيد  ومن 
الحداثة  نعت  قد  لكان  اليوم  إلى  عاش 
أيضا  الفيروس«  »عصر  بأّنها  الّسائلة 

كما سّماها »عصر األزمة«.
كورونا  عاصر  اّلذي  باومان  لكّن 
فيروس سنة 2003، هو على األرجح لم 
يره بما هو كذلك. ومن ثّم نحن نقّدر أّن 
ألّنها  الوباء  ال ترى  »الحداثة الّسائلة« 
اليقني«  »عدم  بحالة  تماما  مشغولة 
الّنيوليبرالّية،  للرأسمالّية  املعوَلم 
هو  وال  وبائي  غير  مشكل  من  املتأّتي 
االنتقال  طبيعة  في  متأّصل  بل  طارئ 
وقيمها  الحداثة  ماهّية  في  الّداخلّي 
“الّسائل”.  إلى   éالّصلب« من  العميقة 
يبدو معجم باومان غريبا عن االستعارة 
بل  مثال(  فوكو  خالف  )على  الوبائّية 
سوسيولوجّية  أمثلة  إلى  منصرف  هو 
“الّسوق”  مفردات  حول  أساسا  تدور 
يقول  بالّسلطة.  الّنيوليبرالّية وعالقتها 
الّسائلة”)2000(:”  “الحداثة  كتابه  في 
اّلتي تّتسم بها أزمتنا  ‘الّسيولة’  ُتعزى 
بمعنى  الّنظم’،  ‘تفكيك  إلى  األصل  في 
فصل الّسلطة )القدرة على فعل األشياء( 
عن الّسياسة )القدرة على تحديد األشياء 
فتتوّلد حالة من  اّلتي ينبغي فعلها(… 
بالجهل  اإلحساس  بني  تجمع  الاّليقني 
والعجز  سيحدث(  ما  معرفة  )استحالة 
)استحالة منع ما سيحدث( واإلحساس 
بالخوف…ويمكننا أن نقارن العيش في 
الحداثة في مرحلة الّسيولة بالّسير في 
حقل ألغام…وعلى هذا الكوكب املتعولم 

لكّن زواج  الوضع كونيا…  يصبح هذا 
بعد  جديد،  من  والّسياسة  الّسلطة 
طالقهما من قبل، إّنما هو شرط ضروري 
بال شّك ملا يمكن أن نسّميه في هذه األّيام 
الّصلبة’.”)ترجمة  الّروابط  ‘استعادة 
حجاج أبو جبر(. كّل هذا املشهد يندرج 
“الخوف  استعماالت  نطاق  في  عنده 
في  الّسائل  الفرد  ينتاب  اّلذي  الّسائل” 

ظّل العوملة املتوّحشة.
منطقة  إلى  يشير  كورونا  وباء  لكّن 
إشكالّية من نوع آخر. إّنها تهّم باألساس 
وليس  الكوكب  على  الحياة«  » سياسة 
أزمات الّرأسمالّية. ما كان يشغل باومان 
تعبيره،  حسب  املتحّدر،  الّسائل  هو 
باألساس  هي  اّلتي  الّتسّوق  “رحلة  من 
سفرًا  تكون  أن  قبل  الفضاء  في  إبحار 
“رحلة  بأّنها  يصفها  وهو  الّزمن”.  في 
خضّم  وفي  االستهالك”.  معبد  في 
يقول،  كما  يتّم،  الفردانّي  املعبد  هذا 
غرباء  بوصفهم  ولفظهم  األغيار  “تقّيؤ 
وأجانب ال ينتمون إلى املكان…فيحظر 
الجسدي…والعزل  االّتصال  عليهم 
والّسماح  الحضري،  والغيتو  املكاني 
معّينة  فضاءات  بدخول  بعينهم  ألفراد 
من  الّنوع  هذا  ويسّمي  سواهم”،  دون 
العاّمة  الحضرّية  “الفضاءات  األمكنة 
أو  »الاّلمكان«،  أو  االجتماعّية”،  غير  
»األماكن املحظورة اّلتي تكمن وظيفتها 
“الفراغ”…  وحّتى  دخولها”،  عدم  في 
للمكان  الّتوصيفات  هذه  كّل  لكّن 
“الّسائل” هي غير مفيدة في استكشاف 

معنى املكان »املحجور«.
هو  بل  محظورًا،  ليس  املحجور  إّن 
الّنزالء  إّنه يجذب  الّداخل.  نحو  مفتوح 
من  لهم  حماية  أنفسهم  داخل  إلى 
وباء  طرف  من  محتّل  متعتّل،  “خارج” 
يبحث عنهم. وعلى عكس لعبة “الّنحن” 
حيث  الفردانّية،  الهووّية،  و”الغرباء” 
»امللكّية”  تنصيب حقول  ممكنًا  يزال  ال 
العمومّي،  الفضاء  في  وحراستها 
إّن  آخر:  نوع  من  هي  الوباء  لعبة  فإّن 
يسكنه،  كي  اآلخر  عن  يبحث  الفيروس 
غريبًا.  وليس  محتّل  هو  املعنى  وبهذا 
استعارة  “الّسائل”  يبدو  ذلك  أجل  من 
ظّل  في  الفردانّية  أزمة  بمعجم  خاّصة 
الحياة  تتحّول  حيث  متوّحشة  عوملة 
“الاّليقني”؛  تسّوق  رحلة  إلى  اليومّية 
الّسائل  سردّية  كّل  يضع  الوباء  لكّن 
موضع مراجعة. هو ينقل بؤرة االختبار 
استعارات  إلى  “املاء”  استعارات  من 
إلى  “الّسائلة”  املاّدة  من  “الهواء”: 
على  الّسائل  يزال  ال  “الغازّية”.  املاّدة 
صلة قوّية بالّصلب أو هو حسب باومان 
لكّن  الّزائل.  الّصلب  من  الجديد  الّشكل 
والّلمسّية(  )الّشّمّية  “الغازّية”  العدوى 
يمكن  وال  صلبة  ذاكرة  بال  تحدث  هي 
إّنها  معاملتها بوصفها صالبة جديدة. 

كارثة. وليس أزمة.
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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«.

العزاء، وبحكم الغموض الذي َلفَّ كثير من أوُجه 
الحياة، اختلطت كثير من األمور، استأنس الناس 
ويرتبط  الڤيروس  موضوع  َيُلفُّ  الذي  بالغموض 
بمساراته وتحوالته، والغموض املرتبط بحضوره 
وبآثاره، غموض املعرفة العلمية وغموض ما يتم 
واستساغوا  االجتماعية..  الوسائط  في  تداُوله 
َأَماًل في أشهر  َقُبول كل ما سبق،  َقْسرًا وكراهية 
َصات، وَأَماًل في نمط آخر  من العيش قادمة بال ُمَنغِّ

من العيش الجديد بطرق وأساليب أخرى .
وحملوا  وجوههم،  على  األقنعة  البشر  وضع 
العيون  في  حزنهم  خوفهم،  غضبهم،  انقباضهم 
في  العريضة  آمالهم  وعانقوا  الحركة،  وفي 
وكاتمني  ذلك صامتني  كل  حملوا  الفرج..  اقتراب 

كامل  عام  َمرَّ  قلوبهم..  يمال  أصبح  الذي  الغيظ 
األخيرة  األشهر  في  وبدأت  نفسها،  األحوال  على 
ينتمون  البشر  فئات من  التلقيح، شملت  عمليات 
أو  التعليم..  األمن،  الصحة،  معينة  قطاعات  إلى 
إلى سنوات عمرية محددة، الشيوخ والعجزة أواًل، 
تبقَّى من  توفره على من  بعد  تعميمه  انتظار  في 
اللقاحات،  الحديث عن أصناف  الساكنة.. وتكاثر 
حاضرًا  الڤيروس  وتواصل  بعضها،  ومخاطر 
وال  تنقطع  ال  التي  وموجاته  الجديدة  بأشكاله 
دَّة  تخفت إال لتعود من جديد، وأحيانًا بكثير من الشِّ
حضوره،  الڤيروس  ُيواصل  والفزع..  والسطوة 
يمارس جبروته الصامت ويواصل البشر عزلتهم 
تعبيرها  مالمح  تعد  لم  ووجوه  شاخصة  بأعني 

قادرة على نقل ما يدور بدواخلهم..
انخراط  نعاين  نحن  وها  العزلة..  من  عام  َمرَّ 
مع  القسري  التعايش  عمليات  في  اليوم  الجميع 
ويستقر  الخوف  يتواصل  ومقتضياته،  الوباء 
واملوتى  املوت  أخبار  الضحايا،  أخبار  بتواصل 
وتغييب  العالج،  وأسواق  اللقاح  وتضارب سوق 
والدولية..  الوطنية  والتآزر  التضامن  مؤسسات 
ويبدو أنه ال يوجد اليوم مخرج قريب من الضائقة 
ت واستقرت.. لم نعد ندرك أسباب العزل  بعد أن َعمَّ
املرتبط بالخوف، وبدأنا نتأكد أن العزل القسري 
حدث مناقض آلدمية اإلنسان.. إن قوة ما يحصل 
الذات أيام وأشهر الحجر يستقر في تالفيف  في 
الجسم والوجدان، وُيْحِدث رجات نفسية وجسدية 

وآثارها  املباشرة  آثارها  من  التخلص  يصعب 
التفاعل  وأنماط  املقاومة  أفعال  أما  القادمة.. 
فإنها  بالحياة،  والتعلق  التفاؤل  وقيم  والتعايش 
تظل مجرد ُمسكِّنات مؤقتة، ُمسكِّنات تمهد لسقوط 
املوجات  ضربات  تالحق  أمام  املنتظر  بعضنا 
أخواتها  ومن  كورونا  من  واملتحولة  الجديدة 
وصنعت  الهشاشة  عمت  الحصول..  املحتملة 
في  قاموس  إلى  نلجأ  وبدأنا  بيوتنا،  في  عواملها 
اللغة مكافئ ألحوالنا.. إال أن كل هذا الذي عرفناه 
فقدان  إلى  يدفعنا  أن  ينبغي  ال  مرَّت،  سنٍة  طيلة 
األمل، األمل في اإلنسان وفي املعرفة وفي التاريخ، 
هذا األمل يمنحنا الثقة الالزمة للبقاء والتطلع إلى 

غد أفضل.

فتحي الم�شكيني: الفيرو�س يبحث عن الآخر كي ي�شكنه

       مرت سنة كاملة على انتشار وباء كورونا، 
مخلِّفة العديد من الضحايا من كل األعمار ومن كل 
فئات املجتمعات في الشمال والجنوب وفي الشرق 
والغرب، َسَنٌة َجرََّب فيها اإلنسان الحجر الصحي 
والتزم بقواعد جديدة في العيش، منتظرًا إمكانية 
إيجاد الحلول القادرة على إبطال مفعول الڤيروس 
والحّد من انتشاره.. تعطل كثير من طاقات وقدرات 
لكل  اختراقه  وسرعة  الوباء  غموض  أمام  البشر 
املجتمعات البشرية. وبعد مرور هذه السنة، يجري 
الحديث اليوم عن موجة جديدة أسرع من السابقة 
حمالت  انطالق  زمن  هذا  يحصل  فتكًا،  وأكثر 
من  تحمله  ما  بكل  الدول،  من  العديد  في  التلقيح 
آمال مرتبطة بمواجهة وقائية، يفترض أن تساهم 

في محاصرة الوباء ووقف سهولة انتشاره..
في  الصدارة  احتالل  كورونا  ڤيروس  ُيواصل 
وأصنافه  الته  تحوُّ تزال  وال  املجتمعات،  مختلف 
تتناسل وتنتشر، ُمَخلَِّفة كثيرًا من الخوف وكثيرًا 
َتِتمُّ  يتناقص،  ثم  الضحايا  عدد  يرتفع  األلم.  من 
الصحية  البنيات  في  املهول  النقص  ر  تعرية صوَّ
تليها  الفقيرة،  أو  الغنية  املجتمعات  في  سواء 
وعدم  األكسجني  نقص  عن  الصمت  من  لحظات 
أرقام  ارتفاع  عند  للعالج  الالزمة  األجهزة  كفاية 
إجراءات  وتتضاعف  الخوف  فيزداد  املصابني.. 

الحجر.
تواصل الحكومات إصدار القرارات واإلجراءات 
واالختالطات،  التجمعات  من  اْلَحدِّ  ملبدأ  َزة  املَُعزِّ
تغلق املقاهي واملطاعم واملسارح وقاعات الحفالت، 
النهار  خالل  محدودة  لساعات  بعضها  يفتح  ثم 
وبشروط خاصة، األمر الذي يضع الحكومات أمام 
مبدأ اْلَحّد من الحريات الفردية والخاصة، رغم ما 
يثيره ذلك من أسئلة في موضوع أدوار الدولة في 
املجتمع، وأدوارها بالذات زمن األوبئة والكوارث 
الطبيعية.. هذا دون الحديث عن اآلثار التي َخلََّفها 
الوباء في مختلف أْوُجه الحياة، في نمط العيش 
وفي االقتصاد وفي املوقف من الحياة واملوت، وكذا 
املَُتَرتِّبة  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  مختلف  في 
وجود  اليوم  تخترق  آثار  وهي  ذكرنا،  ما  كل  عن 
العيش  أنماط  العنف  من  بكثير  لتكسر  اإلنسان 
التي استأنس بها، وصنعت مختلف مساراته في 
شروطًا  وتضع  ِلُتوِقَفها  كورونا  فجاءت  الحياة، 
الوباء،  مع  التعايش  شروط  جديد،  لعالم  جديدة 
التعايش مع  مبدأ  واآلن، عن  اليوم  بديل  ال  حيث 

الوباء وذلك بمراعاة املقتضيات الضرورية لذلك.
َمرَّ عام كامل على بروز ظاهرة انتشار الوباء في 
باقي  ثم  املتحدة  أوروبا والواليات  ثم في  الصني 
التي  النتائج  مختلف  وبروز  العالم،  مجتمعات 
اآلالف  مئات  املجتمعات،  مختلف  في  عنه  َتَولََّدت 
الطبية  التحتية  البنيات  هشاشة  الضحايا،  من 
في مراكز االستشفاء الخاصة والعامة، صعوبات 
بالڤيروس  املرتبطة  للظواهر  العلمية  املواكبة 
االنقباض  من  أشكال  انتشاره،  ر  وصوَّ وتقلُّباته 
في  وخاصة  البشرية  الكائنات  َلت  َحوَّ النفسي 
كائنات  إلى  الوباء  انتشار  لبداية  األولى  األشهر 
خائفة.. ولم تتردَّد الفضاءات االفتراضية بدورها 
وكانت  الواقع،  لعالم  موازية  عوالم  تركيب  في 
البداية بإشاعة أساطير النهايات ورسم عوالم ما 
والبشر..  الكون  نهاية  الحياة،  نهاية  العالم،  بعد 
وقد الحت عالماتها األولى في أْعُين من ينتظرونها 
واتَّسعت  اإلنتاج،  َتَوقَّف  رها..  صوَّ ُمون  وُيَعمِّ
كما  والجامعات،  املدارس  أغلقت  البطالة،  مظاهر 
أغلقت املعامل واملقاوالت، ومألت أخبار الضحايا 
فضاءات  وهي  البصرية  السمعية  الفضاءات 
عواملهم  فتضاعفت  بها،  للناس  عهد  وال  جديدة 
وتنوعت وقائع حياتهم، لتزداد توترًا.. كورونا في 
التواصل  فضاءات  سرديات  في  وكورونا  الواقع 
والهشاشة،  الفقر  درجات  ارتفعت  االجتماعي، 

وشملت كثيرًا من فئات وقطاعات املجتمع..
استأنس البشر خالل السنة املنصرمة بخوفهم، 
امات على َأْوُجِههم وتبادلوا الحديث  وضعوا الكمَّ
الحجر الصحي والعْزل  بقواعد  التزموا  بعد،  عن 
وال  سالم  ال  الجسدي..  والتباعد  االجتماعي 
عناق وال ربت على األكتاف وال ملس وال مالمسة، 
وال  ق  تسوُّ وال  خروج  ال  الوقت..  لغة  التباعد 
وال  والحافالت،  والقطارات  الطائرات  في  ركوب 
عالم جديد  متطلبات  مع  َتَكيَُّفوا  وال سفر،  فسحة 
بمذاقات  أصبح  عالم  كورونا،  ڤيروس  صنع  من 
أخرى، مرارات أخرى، ال وقت لألفراح وال لتبادل 

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
5
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م.م: يبدو لي كما لو أن هذه الرسالة كتبت إلي 
أيضا!...

يفرحني كثيرا أن تكون هذه الرسالة راقتك  غ.خ:  
كما لو كتبت إليك! إنها كذلك!!!!

باريس، 28/2 و9/3/99
صديقي العزيز،

من  إلى  الكتابة  دافع  شديد،  بدافع  إليك  أكتب 
ولهذه  املداد،  من  اآلثار  لهذه  وحياة  معنى  يمنح 
ووفاتني،  بني صراعني،  إليك  أكتب  الجريحة.  الرموز 

وانتصارين، وكل الشكوك.
من  حافل  واملحيط، سجل  املطر  عن  لي  حكيت     
حلمك، وقد وصل إلي. أنا في باريس، باريس القاسية، 
من  أكثر  شكلتني  التي  باريس  املذهلة.  الشعثاء، 
الرباط، مسقط رأسي ومرتع يفاعتي، وهو ما أسررت 
لك به؛ وبالتالي فأنت تعرف ذلك جيدا. ال أجرؤ على 
جيدا  أعرف  علي.  فضل  لها  مازال  باريس  إن  القول 
أن هناك كما ال يتوقف من الحفالت... والكتب، ودور 
اليوم  أنا  الشرهة:  حياتي  تخمد  والباليه.  األوبرا، 
أفضل النظر إلى االحمرار الطافح، على وجه متشرد 
في ريعان شبابه، ما زال يمتص جرعة الجعة العالقة 
أن  إال  أملك  ال  يؤملني.  هذا  إن  املتهالكة.  بقارورته 

أصرف بصري وأنصرف.
  بدوت لي سعيدا مرحا في رسالتك السابقة. إنني 
عن  تتحدث  عندما  كثيرا  ابتهجت  ذلك.  سر  أجهل 
األسلحة والحنني. أتصورك إنسانا سعيدا بل تعيسا، 
نحن  إنسانيتنا  إثارة  وتريد  أكثر حضورا،  بل  حاملا 
واتساقا،  معنى  الرسائل  لهذه  يكون  حتى  اإلثنني، 
وتدفع إلى إحداث الصدق بيننا، وحتى يضيف إليك 
أنا  ويغذيني  الداخلي،  املتعاقب  التبادل  هذا  شيئا 

أيضا.
والدعة،  الرقة  من  بنوع  ممهورة  رسالتك  جاءت 
تطرحها،  التي  املعلقة  األسئلة  في  الحزن  من  وقليل 

والتي هي أصال أجوبة.
تقريبا،  األسئلة  نفس  تطرح  الكائنات  جميع     
بصورة جيدة، وبغرابة إلى حد ما. تحدثت مع رجال 
والشباب  العارفني  من  كثير  هنا،  كثيرين،  ونساء 
الناس  جعل  خصلة  بالتأكيد  أملك  أنا  التلقائي. 
الكلمة  هذه  »الجواب«.  على  وإجبارهم  يتحدثون 

املدهشة تنفتح على إمكانات فظيعة أو مأساوية.
وطفلهم  ومسؤوليتهم،  موهبتهم،  عن  »الجواب« 

للطبيب، والقاضي واهلل.

جدا،  الحادة  العواطف  من  القش  كومة  لكن 
املرجح،  ومن  ل«سيوران«  طوال  ساعات  خصصت 
أن علي قراءة أعماله. فزعت لوفاة شخصني. مخرجة 
فرنسية »كريستني باسكال« التي وقعت عمال عبقريا. 
كان«  و«سارة  وأربعون.  اثنان  وعمرها  انتحرت 
كبار  ضمن  عرضت  انجليزية،  مسرحية  كاتبة  وهي 
املسرحيني. انتحرت هي األخرى في بداية فبراير 99.   
ثمانية وعشرين عاما. ولم يطاوعني قلمي إال عند هذه 
السن وموهوبة مثل الكبار، امرأة شابة آثرت الرحيل. 

أضعف  واملوهبة  النجاح  أن  تثبتان  املرأتان  هاتان 
من أن يحصننا من املعاناة. ربما كانتا مفرطتني في 

جمالهما؟ أو باألحرى جميلتني جدا؟ 
   كانتا ترعبانني وتفتنانني. لكن أفضل أن أتوجه 
دالتها،  لها  والحيوانات  واملحيط  فاملطر  أنت  إليك 

مسارح األنوار للشخصيات املفعمة بالحيوية.
ملاذا تعاني الكائنات البشرية أكثر؟    سؤالي هو: 
عصر  في  السخط،  من  الدرجة  هذه  إلى  تعاني  ملاذا 
كنت  ف«هناء«.  سعادة  تكن  لم  إن  شيء،  كل  يوفر 

سأكتب هادئة. ابتسمت. يبدو جيدا أن دورة الحياة 
غدت أكثر من أي وقت مضى محفزة وعدوانية سريعة 
وعجلى. علينا إعادة قراءة منجز املهاتما غاندي. لكن 
هل ترك فعال كتابات؟ لنواصل الكتابة إذا، يا صديقي 
فهذا سيسجل في قطرات  فما أحوج العالم إلى ذلك! 
املطر  ! »أمي تسقط على األرض« قالت. - بحكم اسمي 
وعندما  ذلك.  تعرف  ابنتي  كانت  الغيث(  )من  غيثة 
يسقط املطر كانت تقول لي: »أمي تسقط على األرض«-

غيثة
ال أستطيع أن أبعث لك هذه الرسالة من  ملحوظة: 
الدارالبيضاء  في  أتأكد  أن  علي  البريد:  عبر  فرنسا 
أرقام  لعبة  746؟  أم   648 هو  البريدي  هل صندوقك 

ومواقع.

من رسائل غيثة الخياط إلى عبد الكبير الخطيبي

�لر�صالة 53:  جميع �لكائنات تطرح نف�س �لأ�صئلة تقريبا، ب�صورة جيدة، وبغر�بة �إلى حد ما

يهود خرجو�عن طاعة �ملخزن

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

الخروج عن بروتوكول القصر السلطاني 
ينجم عنه تعنيف اليهود وأصداء 

الحادث تصل مؤتمر مدريد:

أملته  ملا  األول  الحسن  السلطان  امتثل  لقد 
االتفاقيات التي وقعها سلفه، وأهمها االتفاقية اإلطار 
املغربية  باملعاهدة  األمر  ويتعلق  القنصلية  للحماية 
البريطانية )1856( ومقررات مؤتمر مدريد؛ وبخاصة 
يسيء  ال  وحتى  القنصلية،  بالحماية  املتعلقة  املادة 
إلى  كتب  فقد  السلطان  هذا  بسياسة  الظن  األجانب 
فيها  يأمره  الخارجية   في  وزيره  يد  على  األجانب 
بطغيان  طنجة  في  األوربية  الدول  ممثلي  بإخبار 
فيه  كتبت  الذي  العام  السياق  وعن  املغاربة،  اليهود 
هذه املراسلة  يعود بنا إلى تتبع األجواء التي خاض 
مع  املفاوضات  مدريد  مؤتمر  في  املغربي  الوفد  فيها 
أقر بضرورة  املؤتمر  أن  األجانب. واملالحظ  نظرائهم 
حفظ حرية التدين باملغرب نظرا لألخبار التي روجتها 
»الحركة اليهودية العاملية« حول سوء معاملة اليهود 
ما  تجاوزوا  املحميني  الذميني  أن  والواقع  املغاربة، 
تسمح به الحماية وتجاهلوا أنهم رعايا السلطان، إذ 
ينطبق عليهم ما ينطبق على جيرانهم املسلمني، وقد 
نبه املولى الحسن، منطلقا من مرجعية تاريخية، أن 
املغرب  التي تتطاول على  األجنبية  الدول  العديد من 
إن  بل  اليهود،  مع  األمرَّين  عانت  أن  لها  اليوم سبق 
لتهم أو قبلتهم بشروط قاسية منوها إلى  بعضها رحَّ
أحسن  في  هي  اليوم  املغرب  في  اليهود  وضعية  أن 

حال عما كانت عليه في املاضي.
ضرورة  على  شدد  بروتوكوال  املخزن  وضع  لقد 
كان  وقد  ورجاالته،  البالط  مع  التعامل  في  اتباعه 
اليهود املغاربة على علم تام بتفاصيله التي ال يمكن 
أن ينكرها إال جاحد سيء النية. ولعل  هذا ما حدث 
ليهوديٍّ كان محميا من ِقَبِل دولة إيطاليا وحسب وثيقة 
مخزنية   أصيلة تناولت تدويل قضية تعنيف يهودي، 
التي  االجتماعات  أحد  هامش  على  تناولها  تم  وقد 
سبقت مؤتمر مدريد، وحسب ذات الوثيقة فإن ممثل 
الدولة اإليطالية استشاط غضبا بعد تعنيف اليهودي، 
واقترح أن يتم تناول هذه القضية على هامش االجتماع 
يوم  وفي  الديبلوماسية،  البعثات  وفود  مع  الرسمي 

كان  الذي  االجتماع  تاريخ  1880(، وهو  )18 شتنبر 
يديره ممثل إسبانيا السيد »ديوسدادو«، أخذ ممثل 
إيطاليا الكلمة وعبر عن أسفه على البطء الحاصل في 
مصادقة السلطان على مقررات مؤتمر مدريد، ليخلص 
الذي  بعد ذلك لقضية الذمي املعنف »يوسف عمران« 
يلي  وفيما  فاس؛  بمدينة  السلطاني  القصر  في  أهني 
الصفار  الوزير  من  املراسلة:«بأمر  في  ورد  مما  جزء 
تعرض يهوديان للسب، وُخلعت نعالهما من أرجلهما 
من  اليهوديني محميا  أحد  وكان  ورفس،  وَلْكٍم  بعنف 
رسالة  لتسليم  فاس  إلى  شخصيا  َأْوَفْدُته  إيطاليا 
رسمية  إلى الصدر األعظم، غير أن هذا األخير معتبرا 
كل ما وقع بغير كاف رد باسم صاحب جاللة السلطان 
بتحذيره  يوسف  عمار  اإليطالي  املحمي  شكوى  على 
من مغبة الدخول مرة أخرى إلى ساحة امِلْشَوْر ُمْنتعال، 
يضيف  ثم   . القصر«  اُب  وَبَوّ هو  سيعاقب  فعل  وإن 
املؤتمرون أن اليهود اليوم لم يعودوا خائفني من عوام 
املغاربة بل من جبروت وزراء السلطان وحاشيته على 
اعتبار أن األمر ُحِسم وفي اجتماعات رسمية سبقت 

مؤتمر مدريد فلماذا هذا التراجع؟
بأن  النمسا  دولة  ممثل  تذكير  من  الرغم  على   
هذا  فعله  ما  وأن  الخاص،  بروتوكولها  دولة  لكل 
الذمي يخرج عما هو متعارف عليه وجرى به العمل 
احترامه  عدم  وبالتالي  السلطانية،  القصور  في 
للبروتوكول، وذكَّرهم أن األوروبيني يخلعون قبعاتهم 
أماكن  بمحاذاة  كانوا  أو  رؤسائهم  على  دخلوا  إذا 
يماثل  ما  وهو  واملساجد؛  والكنائس  كالِبيَِّع  مقدسة 
ملسلمي  بالنسبة  لنعالهم  خلعهم  لليهود  بالنسبة 
املغرب، وعلى الرغم من التبريرات التي قدمها املخزن 
مما يفيد أن هذا الذمي املعنَّف معروف بوقاحته إال أن 

أْتُه منها. الدبلوماسية الخارجية برَّ
مقتل يهودي على يد المخزن 

ينتهي بأزمة الديبلوماسية 
المغربية األجنبية:

ْهْنِتيَفة الذي  يتعلق األمر بمقتل أحد يهود  قبيلة 
الوثائق   خالل  فمن  دوليا،  طابعا  قضيته  اتخذت 
سبق  هاي  دريموند  جون  أن  يتضح  عليها  املتوفر 
وأن بعث بتقرير مفصل إلى وزير خارجية بلده »آرل 

كرانفيل«  يخبره فيه بمقتل اليهودي املغربي »يعقوب 
الدهان«. ويفيد هذا التقرير أن الطرف اإلنجليزي الذي 
نصب نفسه مدافعا عن الذمي املقتول سبق أن نبه إلى 
أن الحماية غير القانونية لليهود هي سبب مثل هذه 
املخاطر؛ ذلك أن)199.000( يهودي مغربي ال تشملهم 
الحماية معرضني ملثل هذه الجرائم مما يؤكد أنه البد 
من وضع إطار قانوني لهذه الفئة التي اتفق على نزع 
اإلداري  التسيير  سوء  مع  يتماشى  عنهم  الحماية 
هذه  تهويل  تم  أنه  واملالحظ  آنذاك،  السائد  املغربي 
القضية من َلُدِن البعثات الديبلوماسية إلى درجة أنها 
أصبحت حديث الساعة، وهو ما جعل محمد بركاش 
بفحوى  إلخباره  السلطان  السرعة  وجه  على  يراسل 
الفرنسي  العام  خليفة القنصل  »شارل إكار«  مراسلة 
فرنسا  وأن  الوضع  خطورة  إلى  إياه  منبها  باملغرب 
احتضان  على  األجنبية،  الدول  من  بتزكية  عازمة، 
وحماية كل اليهود املغاربة وأن الخطير في األمر هو 
أن اليهودي قتل على يد عامل قبيلة هنتيفة مما يسيء 
إلى املخزن والسلطان نفسه. ونظرا لخطورة الوضع 
الخارجية  في  وزيره  من  طلب  الحسن  موالي  فإن 
محمد بركاش  بضرورة إحضار ابن اليهودي املقتول 

صفحة  لطي  أنسب  حل  في  معه  للبحث  البالط  إلى 
اليهودي ظل يتردد على ممثلي  ابن  املاضي علما أن 
الدول األجنبية في مدينة طنجة من أجل الضغط على 
التدين  كحرية  امتيازات  على  والحصول  السلطان 
ذلك  اليهود وممتلكاتهم. وباملوازاة مع  وتأمني حياة 
أن  حاول كبير اليهود باملغرب آنذاك الحزان »ِإينِّيْر« 
يطوي، هذا املوضوع الذي أصبح يسيء للعالقة التي  
ظلت تربط بني املخزن واليهود املغاربة، كما عبر على 
أن تداولها على نطاق دولي ال يمكن أن يجدي نفعا، 
الفترة  هذه  خالل  اليهود  أن  ذلك  غليال؛  يشفي  ولن 
كانوا مهددين في أرواحهم وممتلكاتهم كما هو الحال 
بالنسبة للمسلمني أنفسهم،  ومن خالل مراسلة  هذا 
األخير لوزير السلطان في الخارجية السيد محمد بن 
العريي الجامعي يتضح تنازل اليهود عن هذه القضية 
مرجحني أن يكون سبب القتل مرتبط باليهودي نفسه، 
وأن القائد املتهم السيد عبد اهلل بن الحسن الزناكي 
أن  املراسلة  لغة  من  ويتضح  إليه  نسب  مما  بريء 
الحزان استخدم أسلوبا لبقا يليق باملقام املرسل إليه 
حيث استخدم عبارات تظهره ذليال متشفعا في الوزير 
مشيرا إلى أن عزل القائد فيه ضرر للمسلمني واليهود.

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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بناء على ذلك، يرجع للسياسي وملجموع الوكالء 
أيضا  هناك  لكن،  الغايات.  تحديد  االجتماعيني 
علوم الشروط التي تتحدد فيها الغايات. لن يقول 
لكم السوسيولوجي إذن ما ينبغي فعله، سيقول 
رهان  البيداغودي  الفعل  غايات  إن  مثال،  لكم، 
يوجد  الذين  الوكالء  أنواع  جميع  بني  صراعات 
بينهم املدرسون، لكن كذلك أولياء التالميذ، إلخ. 
لكي  يعنيه إصالح جامعي  ما  في  التفكير  يكفي 
تحديدا  ُتناَقش  الدراسي  النظام  غايات  أن  نرى 
كما تناقش غايات السياسة النقدية لفرنسا و أن 
هناك رهانات اجتماعية، صراعات، عالقات قوة. 
كنت  إذا  يعني:  فعله،  للسوسيولوجي  يمكن  ما 
يراها  أن  يمكن   – الغاية  هذه  تسطير  في  ترغب 
شخصيا شرعية أو غير شرعية -، لديك هذا الحظ 
الناس  القوة بني  للنجاح بما أن عالقات  أو ذاك 
التعبئة  حظوظ  الراهن  الوقت  في  لديهم  الذين 

لتسطير هذه الغاية أو محاربتها. 
السوسيولوجي هو  دور  أن  أعتقد  أيضا،  هنا 
أن يوفر وسائل سياسة عقالنية، - إذا كان بإمكان 
سياسة أن تكون عقالنية -، وسائل فعل عقالني 
إنها، في  تلك.  أو  الغاية  إلى تسطير هذه  يهدف 
اعتقادي، نقطة أولى وقد أثرت العديد من القضايا 
إلى  السوسيولوجيا  تسعى  طرحتموها.  التي 
بني  املنتظمة  العالقة  من  انطالقا  قوانني  وضع 
لتلك  دقيقة  صياغة  لتقديم  تجتهد  وهي  أحداث 
العالقات  تلك  معرفة  أن  إال  املنتظمة  العالقات 
بعض  في  الشروط،  بعض  في  يمكنها،  نفسها 
تلك  لتحويل  كأداة  مستعملة  تكون  أن  الحدود، 

العالقات. 
وظائف  حول  جدا  العام  السؤال  إن 
الحالة  على  ينطبق  لكي  يتحدد  السوسيولوجيا 
كثيرة  أحيان  في  علي  ُيطرح  للمعلمني.  الخاصة 
السوسيولوجيا  تقدمه  أن  يمكن  الذي  ما  سؤال: 
يساعد  أن  السوسيولوجي  بإمكان  وهل  للمعلم 
بها  تحظى  أن  يمكن  التي  املكانة  هي  ما  املعلم؟ 
السوسيولوجيا في تكوين املعلم؟ هل ينبغي على 
مجهودات  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  البيداغوجيا 
السوسيولوجيا؟  ما هي الروابط بني البيداغوديا 
والسوسيولوجيا؟ سبق أن أجبت بعض الشيء 
إال أنني أود التفصيل للحظة؛ قلت قبل قليل إنه 
بإمكاني أن أحلل الوضعية التي نحن فيها، لكن 
تكون  أن  ينبغي  كلها،  العناصر  لدي  تتوفر  ال 
للجمهور،  االجتماعية  بالبنية  جيدة  معرفة  لدي 
بالبنية التراتبية التي يتموقع فيها هذا الحدث، 
التحليل  هذا  على  بإقدامي  أنني  أعتقد  إلخ. 
والرئيسي  املمكن  االستخدام  عن  مثاال  سأقدم 
الوضعية  في  الخصوص  بوجه  للسوسيولوجيا 
فأنا  السوسيولوجيا،  أمارس  حني  البيداغودية. 
أسعى إلى املعرفة من أجل  أشبه الباحثني كلهم: 
مثال،  الفهم.  أجل  من  الفهم  إلى  أسعى  املعرفة، 
تنبثق  أخرى  تجعل  مسألة  فتلك  أشتغل،  حني 
عنها وصحيح أنه رغم كوني وجدتني في معظم 
قضايا  ُتطرح  كانت  حيث  مجاالت  في  األحيان 
سياسية حارقة - في الجزائر، إلخ – بالفعل، ففي 
معظم األحيان كانت استفهامات نظرية هي التي 
قادتني إلى أن أطرح على نفسي أسئلة سياسية 
وكنت، في الغالب، مندهشا للتطبيقات التي يمكن 

القيام بها بخصوص »اكتشافاتي« النظرية. 
 بصيغة أخرى، يوجد لدى الباحث، وأعتقد أنه 
ينبغي أن نسمح له بذلك، نوع من تذوق املعرفة، 

جل املعرفة، الذي يمكن أن يرافقه، عالوة على ذلك، 
حنني لالستخدام االجتماعي ملعرفته. باإلمكان أن 
وظيفة  ممارستها،  في  للسوسيولوجيا،  تكون 
قبل  أثرتها  التي  تلك  على  عالوة  فعال.  بارزة 
في  بالتفكير  السماح  على  تقوم  التي  تلك  قليل، 
الخصوص،  بوجه  و،  فيه  انخرطنا  الذي  الفعل 
الفعل، بطريقة  التي تؤثر في هذا  في اإلكراهات 
بإمكاننا  يكون  بكل حرية حني ال  نقبلها  تجعلنا 
املمكن  حدود  في  لتحويلها  أو  ذلك  بغير  القيام 

سوسيولوجيا. 
الذي  ما  لكن  جدا،  تجريديا  هذا  لكم  يبدو  قد 
داخل  بالسوسيولوجيا  معلم  يفعله  أن  يمكن 
تمنحون  األحيان،  معظم  في  إنكم،  فصله؟ 
عليه،  تنكرون  وأنتم  شيء،  كل  السوسيولوجي 
به.  يضطلع  الذي  املسيح  دور  نفسه،  الوقت  في 
أن  السوسيولوجيا  بإمكان  أنه  بالفعل،  أعتقد، 
عمليا  يفعله  بما  أفضل  القيام بشكل  في  تساعد 
أن  دون  يفعله،  كيف  يعرف  أن  دون  جيد  معلم 
يعرف أنه يفعله حتى. حني يقول معلم في العمق 
لديكم  هل   – يقول هذا  أسئلتكم  كبير من  عدد   –
التدريس،  مارست  أن  سبق  هل  عملية،  تجربة 
إلخ، ونقصد القول: »نحن، البيداغوجيون، لدينا 
أن  يمكن  املمارسة وال  كفاءة خاصة مكتسبة من 
سنة،  عشرين  املهنة  هذه  زاول  من  إال  يكتسبها 
إلخ، وهذا أمر ال يمكن استبداله ؛ رغم نظرياتكم 

كلها لن تدركوا أبدا واحدا من األلف منها«. 
يتضمن  أنه  إال  للدفاع،  نظام  بالتأكيد،  إنه، 
العلوم  مفارقات  بني  من  للحقيقة.  شكال 
تهدر  األحيان،  معظم  في  كونها،  االجتماعية، 
يعرفها  أشياء  تعرف  لكي  الطاقة  من  الكثير 

الجميع لكن بشكل مغاير، على نمط يجعل الناس 
ال يعرفون ما يعرفون. أعتقد أن تجربة بيداغودية 
مكتملة – شخص نقول عنه: هذا، معلم جيد فعال 
وضعية  الحقيقة من  في  عاديا  تمكنا  تتضمن   –
اجتماعية للتمييز: إن املعلم الجيد شخص يمتلك 
تخمينية  سوسيولوجيا عفوية، سوسيولوجيا » 
على  أفعالنا،  في  جميعنا،  نعيش  فصله.  عن   «
أساس هذه املعرفة التي هي عمياء تجاه نفسها. 
كان نيكوال دوكوس ُيسمي هذا »الجهل املبجل«. 
كما  ذلك  نفعله ونتصرف مع  ما  إننا ال نعرف 
لو كنا نعرفه. املثال األكثر بساطة، هو املمارسة 
الرياضية. فالرياضي الجيد، يقال عنه إنه يمتلك 
حيث  املكان  في  دائما  يوجد  التموضع:  حس 
ستسقط الكرة، ال يبدو عليه أنه يجري وهو دائما 
باملكان حيث ينبغي أن يكون قبل اآلخرين، إلخ. 
الذين  أولئك  االجتماعية،  األوساط  غالبية  في 
ينجحون هم الذين يمتلكون حس التموضع، حس 

االستثمار املناسب في املكان املناسب. 
كاتبا  تجعل  التي  هي  العملية  املعرفة  هذه 
النظام  في  آخر،  بدل  ناشر  على  كتابه  يعرض 
الدراسي، نختار شعبة بدل أخرى، نغادر الشعب 
املاضية إلى االنحطاط الختيار شعب تبدو مهدَّدة 
في الظاهر لكنها ستصبح مهمة على نحو مباغت. 
اشكال  من  التموضع، شكل  من حس  النوع  هذا 
التمكن السوسيولوجي. إن عمل السوسيولوجي 
الناس  يمتلكها  التي  العملية  املعرفة  على  يرتكز 
وسط  على  االشتغال  في  شرعت  كلما  أنفسهم. 
إضافة إلى أن  جديد، أكون مثل مبتدئ صغير – 
املكونني يعاملون، عن صواب، السوسيولوجي أو 
األنثربولوجي كما لو كان طفال صغيرا نفسر له 

االشياء. 
يرتكز عمل السوسيولوجي، في جزء منه، على 
الناس لكي ُيولدوا معرفة يمتلكونها إال أنهم، في 
الوقت نفسه، ال يمتلكونها تماما، ألن ما يقولونه 
العبا  أخذَت  إذا  يفعلونه.  بما  له  عالقة  ال  عنها 

بمراوغة  »قمت  له:  وقلت  »الريكبي«  لرياضة 
لك  سيقول  فإنه  ذلك؟«،  فعلت  كيف  مخادعة، 
أشياء مبتذلة تماما، ما نسمعه في اإلذاعة حني 
)يقول  املباراة  انتهاء  بعد  الالعبني  تتم محاورة 
لجعلهم  إذن،  »ليكيب«(.  في  قرأوه  ما  الالعبون 
يقولون ما هي التمريرة املخادعة، يلزمنا الكثير 
من التواضع. يرتكز عمل السوسيولوجي في جزء 
منه على مساعدة شخص ما في القيام بما يلزم 

القيام به ملعرفة ما نقوم به.
ما   « قليل:  قبل  إلى سؤال كنت طرحته  ألعود 
بالسوسيولوجيا؟«  يفعله  أن  للمعلم  يمكن  الذي 
بإمكانه استخدامها لكي يعرف على نحو أفضل 
بشكل قليل ما يفعله بطريقة تخمينية في جميع 
األحوال. مثال، جميع املدرسني في فرنسا أو نافار 
يجعلون تالميذتهم يعبئون جدادات - إنها واحدة 
من شعائر بداية املوسم – ثم يقومون بجمعها و 
الحديث عنها رغم كونها تتضمن  إلى  اليعودون 
الدرجة  من  أهمية  ذات  معلومات  الحقيقة  في 
أال نقوم بتحليلها إحصائيا، بل  األولى، شريطة 
مهنة  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  بذكاء،  نقرأها  أن 
األب، لكن مهنة األم أيضا، أن نفكر قليال في  رأس 
الوقت  في  كذلك  لكن  اللساني،  و  الثقافي  املال 
إن  أخرى،  بصيغة  إلخ.  ذلك،  عن  املترتب  الفارغ 
التي  املعلومات  لجدادات  بالكاد  نا  محسَّ شكال 
ذكية  وقراءة  شعيرة  شكل  على  تعبئتها  نطلب 
إدراكا  نحصل  جعلنا  بإمكانهما  الجدادات  لتلك 
تمييزيا دقيقا لجزء من االختالفات الحاضرة في 
واضحة،  االختالفات  تلك  جعل  فعل  إن  الفصل. 
في  ليس  و  اجتماعية  باعتبارها  مرئية  جعلها 
في  أو  املدرسية  اللغة  في  سواء  املختَزل  شكلها 
اللغة البسيكولوجية وما هو، أكاد أقول، أسوأ، له 
أهمية كبيرة. هناك أمور كثيرة اجتماعية صرف 
بالطبع  )اعتبارا  مزاجية  اختالفات  في  نختزلها 
لكون تلك الحقيقة االجتماعية ال تستنفذ شخصا 

ما كلية(. 
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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
ما الذي يمكن 

أن تقدمه 
السوسيولوجيا 

للمعلم وهل بإمكان 
السوسيولوجي أن 

يساعد المعلم؟ ما 
هي المكانة التي 

يمكن أن تحظى بها 
السوسيولوجيا في 

تكوين المعلم؟ 
هل ينبغي على 

البيداغوجيا أن 
تأخذ بعين االعتبار 

مجهودات 
السوسيولوجيا؟  

ما هي الروابط 
بين البيداغوديا 

والسوسيولوجيا؟
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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 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأبريلرمضاناأليام

61904:2112:3516:0919:0920:28اإلثنين

72004:2012:3516:0919:1020:29الثالثاء

82104:1812:3416:0919:1120:30األربعاء

92204:1712:3416:0919:1120:31الخميس

102304:1512:3416:1019:1220:32الجمعة

112404:1412:3416:1019:1320:33السبت

122504:1312:3416:1019:1420:34األحد
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من اأجل اأن ت�شكل »العناية« بـ »اإيكودار« مدخال  لتدارك 
اأعطاب تنموية فا�شحة بجماعات ترابية فقيرة

حميد بنواحمان 

»إنه موروث ينتظر تسجيله باليونسكو كتراث 
هي  واالقتصادية«..  البشرية  التنمية  في  يساهم 
بها  خرجت   - أخرى  بني  من   - محورية  خالصة 
أكادير  بمدينة  مؤخرا،  نظمت،  وطنية،  ورشة 
املخازن  تسجيل   « أجل  من  التحضير  سياق  في 
العاملي  التراث  ضمن  »إيكودار«  الجماعية 
على  كبير  وقع   لها  كان  والتي  لليونسكو«، 
مستوى النقاش والتداول - عبر وسائل التواصل 
مناطق  من  املنحدرين  من  عدد  بني   - االجتماعي 
 - سوس  لجهة  الترابي  النفوذ  على  محسوبة 
من هذا  ماسة، خاصة املحتضنة منها لـ »معالم« 

املوروث االستثنائي. 
نقاش يمكن اعتباره فرصة ثمينة بالنسبة لعدد 
من املؤتمنني على تدبير شؤون ساكنة الجماعات 
أفق  في  والتحرك  للمبادرة  »الفقيرة«،  القروية 
نفض غبار اإلهمال عن موروث باإلمكان أن يشكل 
»طوق نجاة« لالنعتاق من وطأة »ضعف املوارد« 
ذي التداعيات الثقيلة على مستوى تحقيق الحد 
حال   هو  كما  املحلية،  التنمية  شروط  من  األدنى 
على  ترابيا  املحسوبة  القروية،  إيماون  جماعة 

دائرة إغرم بإقليم تارودانت.
»أماكن عديدة من تراب هذه الجماعة »الفقيرة« 
تجمعا سكنيا بقبيلة إذا  املحتضنة لـ 27 دوارا / 
تستحق  ثرية،  تاريخية  بصمات  تحمل  وزكري، 
املسؤولة،  الجهات  قبل  من  واالهتمام  العناية 
الجماعة،  أبناء  أحد  يقول  ومركزيا«  جهويا 
تحتضن  كانت   الجغرافية  هذه  »أن  إلى  الفتا 
أحدهما  األجداد،  تركهما  جماعيني«  »مخزنني  
النفوذ  مع  للحدود  املتاخم   »أضاض«،  بدوار 
االندثار  مصيره  كان  »تيندين«،  لجماعة  الترابي 
بفعل عوادي الزمن املدمرة  وغياب الوعي بقيمته 
»أوسمكان«،  بدوار  يتواجد  والثاني  التاريخية، 

لإلنقاذ،  مؤهال   مازال  أنه  إذ  مغايرة،  وضعيته 
جدية  التفاتة  من   ينبغي  بما  يحظى  أن  شريطة 
الترميم  و  اإلصالح  أعمال  مباشرة  في  تتجسد 
قبل فوات األوان«. وهي خطوة اعتبرها املتحدث 
للوضعية   بالنظر  بالغة،  أهمية  »ذات  نفسه 
الساكنة  غالبية  حياة  تطبع  التي  العسيرة 
في  الهشة،  االجتماعية  املرجعية  ذات  املحلية، 
لفرص  املوفرة  االقتصادية  املشاريع  غياب  ظل 
تأهيل  إعادة  عملية  بأن  علما  الدائمة،  الشغل 
اإلسهام في تنشيط  املوروث من شأنها  مثل هذا 
السياحة القروية باملنطقة ، وما يعنيه ذلك من فتح 
أوراش إلحداث مسالك طرقية تفك العزلة وتيسر 
مشاريع  خلفته  »ما  غرار  على  وذلك  التنقل..«، 
ممولة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
واعدة،  تنموية   نتائج   من  أخرى،  جماعات  في 

بفضل تنسيق ناجع مع جمعيات محلية جادة«.
القديمة«  الجماعية  »املخازن  وتشكل  هذا 
املتوارثة  »املهارات  من  ملجموعة  متميزا  عنوانا 
والتآزر«،  والتعاون  املوارد  تدبير  يخص  ما  في 
الحبوب    من  كميات  لتخزين  »بنكا  باعتبارها 
األساسية  املواد  من  وغيرها   ، والحلي  والعسل 
الوثائق  مختلف  إلى  إضافة  السكان،  لعيش 
األسر   لتاريخ  والضابطة  لألمالك  املحددة 
ملا  نموذجيا  مظهرا  تجسد  كما  وغيرها...«، 
املحيط  مع  اإليجابي  »التفاعل  بـ  وصفه  يمكن 
وفق ما أشارت إليه  البيئي والوسط االجتماعي« 
الذكر،  السالفة  أكادير  ورشة  شهدتها  مداخالت 
دون إغفال أن كلمة »إيكودار«، تؤشر، أيضا، على 
داللة  »الحصن الجماعي«، والذي غالبا ما يتميز 
مكان بنائه،  بـ »وعورة التضاريس«، وذلك لجعل 
مهمة  املناوئة،   القبائل  قبل  من  إليه  الوصول 
التي  استقرار«  »الال  أوضاع  ظل  في  عسيرة،  
طبعت مراحل »السيبة« والالقانون، تفيد املصادر 

التاريخية.

شكل موضوع ورشة تطبيقية بالرشيدية

ضمنها اجلماعة القروية »إمياون« بإقليم تارودانت  تروم ترسيخ الثوابت الدينية   

محا�شرات وندوات ودرو�س .. 
طيلة �شهر رم�شان بالح�شيمة

املحلي  العلمي  املجلس  سطر  املبارك،  رمضان  شهر  بمناسبة 
املحاضرات  من  سلسلة  يتضمن  متنوعا  برنامجا  للحسيمة 
بالخصوص،  »تروم،  الدينية، والتي  العلمية والدروس  والندوات 
الصيام  الدين وقيمه، وأحكام  بأمور  واملواطنات  املواطنني  تفقيه 
والتآزر  التكافل  وتقوية جوانب  األخالق  بمكارم  والتحلي  وآدابه 

والتضامن والتعاون بني أفراد املجتمع«  حسب املجلس العلمي.
من  عدد  عليها  يشرف  التي  واملحاضرات  الندوات  وستتطرق 
أعضاء املجلس واملرشدين واملرشدات والوعاظ والواعظات التابعني 
»الصيام بني أحكام الشرع وتوجيهات الطب«،  له، ملواضيع تهم 
و»كيف نستقبل رمضان«، و»رمضان والقراءة«، و»رمضان شهر 
مدرسة«،  و»الصيام  رمضان«،  شهر  و»وظائف  والجود«،  الكرم 
»أثر  و»مقاصد الصيام في اإلسالم«. وكذا محاور أخرى تتناول 
للتغيير«،  فرصة  و»رمضان  والسلوك«،  األخالق  في  الصيام 
و»زكاة  الليالي«،  أعظم  من  القدر  و»ليلة  الكبرى«،  بدر  و»غزوة 
الفطر: حكمها والحكمة من تشريعها«، و«عيد الفطر: سنن وآداب«.
إذاعة  مع  بتنسيق  العلمي،  املجلس  أعد  متصل،  سياق  وفي 
الحسيمة، 86 حلقة إذاعية خصصت مادتها العلمية خالل الشهر 
الدين  بأمور  وتفقيههم  واملواطنات  املواطنني  ل«توجيه  الفضيل 
كما  األخالق«.  ومكارم  الصيام  وآداب  بأحكام  وتذكيرهم  وقيمه 
يعتزم املجلس العلمي »تنظيم مسابقات في حفظ وتجويد القرآن 
على  تشجيعا  تحفيزية  جوائز  فيها  للفائزين  تخصص  الكريم، 
أو  املواطنني  عامة  في صفوف  ،سواء  تعالى  اهلل  بكتاب  العناية 
الفعاليات  هذه  التعليمية«. وستبث  املؤسسات  وتالميذ  تلميذات 
على  وقناته  )فايسبوك(  موقع  على  العلمي  املجلس  صفحة  عبر 
اليوتوب و إذاعة الحسيمة الجهوية، باللغة العربية وكذا بالريفية.
وموازاة مع هذا البرنامج العلمي، من املرتقب القيام ب«مبادرات 
الثوابت  وتثبيت  السليم  الديني  التأطير  تروم  وتكافلية  إنسانية 

الدينية والوطنية« وفق املصدر ذاته. 

فا�س.. كيفية التعامل مع 
الأمرا�س المزمنة اأثناء ال�شوم

تنظم يوميا باملركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، 
بأمراض  املصابني  األشخاص  ملساعدة  الصحية  للتربية  جلسات 

مزمنة، من قبيل السكري، على تعايش أمثل مع املرض.
معطيات  الصحة  ملهنيي  املريض  يقدم  الجلسات،  هذه  وخالل 
حول طبيعة ونوع مرض السكري الذي يعاني منه والعالج املعتمد 
التعقيدات  يحدد  تقييم  إجراء  يتم  أن  قبل  الصيام  مع  وتجربته 
في  حصة  كل  بالصوم.وتجري  املرتبطة  املحتملة  واملخاطر 
الحاالت  تقييم  تتناول  ورشات  عدة  على  تتوزع  مجموعات  إطار 
وإحصائيات الخطر واملراقبة الذاتية والتربية الغذائية والنشاط 

البدني والنوم وغيرها.
للصحة  مفيد  »الصوم  فإن  أيناو،  حياة  البروفيسور  وحسب 
على  سلبية  انعكاسات  عنه  تترتب  قد  لكن   ، والروحية  الجسدية 
بالسكري«،  املصابني  خصوصا  األشخاص،  بعض  لدى  الصحة 
باإلفطار  املرضى  هؤالء  عموما  ينصحون  األطباء  »أن  مضيفة 
لكن بعضهم يتمسك بأداء هذه الفريضة«، موضحة »أن املصابني 
بالسكري يواجهون بعض املخاطر مما يستدعي استشارة الطبيب 
للحالة  دقيق  تحديد  قصد  رمضان  حلول  قبل  شهرين  املعالج 

واعتماد نظام تغذية سليم ملواكبة املريض في صيامه«.

العرائ�س.. مباراة لختيار 
»�شباحين منقذين  مو�شميين« 

نظمت القيادة االقليمية 
بمدينة  املدنية  للوقاية 
األربعاء  يوم  العرائش، 
»7 ابريل 2021«، مباراة 
السباحة  في  انتقائية 
»السباحني  الختيار 

املنقذين املوسميني«.
وشارك في هذه املباراة 
 130 من  أزيد  االنتقائية، 
مرشحا، حيث من املنتظر 
منقذا  سباحا   97 اختيار 
ملدة  مهامهم  ملباشرة 
ابتداء  أشهر  خمسة 
بمختلف  ماي  فاتح  من 

الشواطئ التابعة لنفوذ إقليم العرائش.
هذا وسيخضع األشخاص املقبولون في املباراة لدورة تكوينية 

في اإلسعافات األولية وتقنيات اإلنقاذ.

 »إيكودار« إيماون.. الحاجة إلى إنقاذ موروث تاريخي من االندثار

تتواجد باملدينة القدمية لبني مالل

230 بناية ت�شنف �شمن خانة »خطر النهيار العالي«
القديمة  املدينة  في  بناية   230 هناك  »إن 
االنهيار  خطر  في  بأنها  تصنف  مالل  لبني 
العمرانية  الهشاشة  حدة  يبني  ما  العالي 
للمدير  صحفي   تصريح   يفيد  باملدينة«... 
لبني  املدينة  وسياسة  لإلسكان  الجهوي 
مضيفا  لغماري،  الرحيم  عبد  خنيفرة  مالل- 
»أن البنايات ذات الخطر العالي جدا تقع فوق 
كهوف، وهذه الكهوف قريبة من السطح، مما 
البنايات«،  هذه  ومتانة  استقرار  على  يؤثر 
موضخا »أن الوزارة، بمعية شركائها، قامت 
بإجراء مجموعة من املسوحات التقنية بناء 
مكاتب  أنجزتها  جيوفزيائية  دراسات  على 
دراسات مختصة وتم مسح كامل تراب املدينة 
القديمة على إثره تم تصنيف هذه املدينة إلى 

مناطق حسب درجة الخطر«.
املعطيات  فإن   ، ذاته  املصدر  وحسب 
ومتغيرة  »متأرجحة  بكونها  تتسم  الرقمية 
القديمة  املدينة  تعرفها  التي  الدينامية  بفعل 
االضطرابية  وديناميتها  جيولوجيتها  في 
والجيوفيزيائية«، مشيرا إلى »أن عدد الدور 
متوسطة الخطورة باملدينة القديمة لبني مالل 
حوالي  أي  الباقي،  أن  و  بناية،   196 تبلغ 
ألفي بناية )علما بأن مجموع بنايات املدينة 

من  نستثنيها  فال  بناية(   2791 هو  القديمة 
بعض  ضمنها  يوجد  أنه  رغم  القائم  الخطر 

البنايات غير مصنفة في حاالت الخطر«.
وبخصوص »املسكن الذي انهار بالزنقة 6 
بساحة املقاومة باملدينة العتيقة ببني مالل، 
الساعة  في   2021 مارس   4 الخميس  يوم 
من  الستني  فيه سيدة في  6 مساء، وتوفيت 
غير  منزل  أنه«  املتحدث   أوضح  عمرها«، 
مصنف في أي خانة من خانات حاالت الخطر 
بالعني  معاينة  أي  من  ويبدو  الذكر،  اآلنفة 
املجردة لهذا املنزل، أنه متني ومتماسك غير 
السلطات  »أن  مضيفا  انهار«/  لألسف  أنه 
املحلية تقوم بحمالت تحسيسية رفقة اللجنة 
املحلية لتتبع وإنجاز برنامج إعادة االيواء، 
لألخطار  مستمر  وجود  أمام  دائم  بشكل 

املرتقبة في كل لحظة من اللحظات«.
و»تعد املدينة القديمة لبني مالل  نموذجا 
من  للمملكة  القديمة  املدن  تعانيه  ملا  مصغرا 
أن  غير  واالختالالت،  االشكاالت  من  جملة 
بفرادتها،  تتميز  مالل  لبني  القديمة  املدينة 
وذلك بوجود شبكة من الكهوف تعتبر مصدر 
يخلص  باملدينة«  القديمة  للبنايات  خطر 

املتحدث نفسه.

 فجر مبارك

بإقليم  مدغرة  بجماعة  الصغير  الفالح  يعاني 
للماشية  علف  على  الحصول  أجل   من  الرشيدية، 
الصغار  الفالحني  أغلب  وأن  خاصة  السقي،  ومياه 
ما  املعيشية،  الفالحة  على  "كسابة"ويعتمدون 
واملاء...وفي  والكأل  األعالف  عن  البحث  يستوجب 
بواحة  التنموية  الجمعيات  شبكة  قامت  االطار  هذا 
بمقر  الجاري  أبريل   11 األحد  يوم  مدغرة،  زيز 
ورشة  بتنظيم  بالرشيدية،  أسرير  »املجد«  تعاونية 
من  بدعم  املاشية،  علف  تحضير  طرق  حول  تكوينية 
قطاع البيئة ، ورشة  وزارة الطاقة واملعادن والبيئة - 
تمحورت  حول كيفية تحضير علف املاشية من نفايات 

معاصر الزيتون.
في  »املساهمة  شعار:  تحت  نظمت  التي  الورشة 
حماية املجال الواحي بتثمني نفايات معاصر الزيتون 
»حضرها فاعلون في مجال البيئة وتعاونيات فالحية 
املجال  في  مختصون   وتقنيون  مهتمون  وفالحون 
الشبكة:  رئيس  ح.(  )حميد  بشأنها  يقول  البيئي، 
الصغير  الفالح  يكلف  املاشية  علف  توفير  »إن 
التقليدي بالواحات مصاريف كبيرة على مدار السنة، 

تجهل  اإلقليم،  خارج  مغربية  مدن  من  يجلبه  حيث   
مكوناته، في الوقت الذييمكن  لهذا الفالح ان يحضر 
هذا املنتوج بشكل سهل من مخلفات معاصر الزيتون 
النخيل  سعف  مخلفات  من  او  واملرجان«  »الفيتور 
الطريقة  بهذه  ويساهم  أقل  الكلفة  فتكون  والزيتون، 
في تنقية الواحة  من املخلفات التي ُتسبب الحرائق«.

الشبكة:  عضوة  ر.(  )بوبكر  قالت  جهتها  من 
»حضرنا أشغال الورشة للمشاركة في درس تكويني 
تطبيقي  حول كيفية تثمني مخلفات معاصر الزيتون 
املجال  في  تقنيني  بمساعدة  النخيل  ومخلفات سعف 
أدعو جميع فالحي  »إنني  بيئيني«، مضيفة  وفاعلني 
املنتجات  لتثمني  الشبكة  مع  لالنخراط  الجماعة 
الطبيعية املحلية ، كما أطلب من املسؤولني املختصني 
التغلب  قصد  املنطقة  فالحي  لعموم  املساعدة  يد  مد 

على مختلف املعيقات الطبيعية واملادية«.  
هذا وشهد اللقاء، أيضا، عرض تجارب فالحني من 
وتقنية   االسمدة  إنتاج  في  والنواحي  »أسرير«  قرية 
تحضير العلف بالطريقة التقليدية، والذين استفادوا 
تحول  التي  للتنمية  الحديثة  املقاربات  من  بدورهم 
التدوير  عبر  لإلنتاج  وإمكانيات  فرص  إلى  املخلفات 

والتحويل والتثمني.

»تحويل نفايات معا�شر الزيتون اإلى اأعالف للما�شية«

من ندوة سابقة لتحسيس اليافعني باملخاطر املحدقة بهم... »أرشيف« 
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االشتراكي

 ذ . رشيد سكري

  في كثير من األحيان، تخرج رؤية الكاتب 
باأللم،  دفني  واعتراف  بوح  على شكل  للواقع 
وإحساس سادر باملهانة والضعف والهزيمة. 
الكاتب  دواخل  على  من عل  إطاللة  ذلك،  وفي 
وتجاه  املبدعة،  ذاته  تجاه  به  يشعر  وما   ،
هذا  ربطنا  ما  وإذا  القراء.  أي:  اآلخرين 
البعد  أن  نجد  والقناعات،  باملواقف  الفعل 
األيديولوجي، في النقد، يحتل مرتبة أساسية 
الباحث  على  وكلي  فعلي  بشكل  يهيمن  بل 
العالقة  هذه  استبانة  بهدف  للمنت،  والدارس 
الغامضة واملبهمة وامللتبسة التي تجمع بني 

املبدع وما يحيط به . 
بجوهر  اإلمساك  تبتغي  قراءة  فأي    
استراتيجيتها  تقارب، ضمن  أن  اإلبداع، البد 
التي  األفكار  نسق  الشاملة  ومنهجيتها 
علي  تأثيرها  ومدى  الكاتب،  على  تستحوذ 
املنجز النصي. وتكون اإلجابة عن سؤال من 
قبيل: ما الظروف التي ساهمت في إنتاج هذا 
املهاجرة  أو  الغائبة  النصوص  ما  أو  النص؟ 
نضع  بأن  كفيلة  ؟  ذاك  أو  اإلبداع  هذا  إلى 
يساعد  الذي  األيديولوجي،  الخيط  على  اليد 
على فهم ما يحيط بنا، أكثر فأكثر، من أفكار 

ومعلومات.   
   أبلغ من ذلك، فالقراءة األيديولوجية، في 
هذا املستوى، حسب عبد اهلل العروي، ترمي 
إليها  يتوسل  التي  الغاية،  عن  التعبير  إلى 
يتشكل  متعدد  عناصر  من  انطالقا  الكاتب 
منها اإلبداع. فضال عن أنها طريقة مثلى في 
الظروف  فهم  على  اإلنسان  تساعد  التفكير، 
املعرفية،  خلفياته  على  اعتمادا  به  املحيطة 
وما يحصل عليه من معلومات. وفي ظل ذلك 
يتمأسس اإلبداع على ثوابَت مقننة، يرمي إلى 
الظواهر  الغامض، وتفسير  فضح واستجالء 

في التجربة اإلبداعية .

  إن البعد اإليديولوجي، في دراسة األدب، 
وقاصمة  ضاربة  قوة  بمثابة  يزال  وال  كان 
للفكر الخرافي واألوهام التي كان يتخبط فيها 
ونتيجة  جوانحه.  ملء  ويعيشها  اإلنسان؛ 
وأرسى  اإليديولوجي،  الفكر  تأسس  لذلك، 
أنطوان  الفرنسي  والفيلسوف  املفكر  دعائمه 
دي تريسي؛ ليقطع الطريق، نهاية القرن الثامن 
امليتافيزيقية   واملبررات  الخرافات  أمام  عشر، 
التي تشل الفكر اإلنساني . فدخل دي تريسي 
التي  الكنيسة   مع  الصراع  من  دوامة  في 
كانت بدورها تحارب الفكر الفلسفي، وروافده 
الفكر  أي  ـ  أنه  بدعوى  واملعرفية  الثقافية 
الفلسفي ـ يغذي الفكر الشيطاني ضد البشر . 
نجد  العربي،  الفكر  إلى  وبانتقالنا    
األدبية  للظواهر  اإليديولوجي   النقد  أن 
تاريخية  بأحداث  مغلفا  جاء  والثقافية، 
اإلنسان  وعي  في  مباشر  بشكل  أثرت  مهمة، 
بناء  في  تأثيره  ومدى  الزمن؛  بقيمة  العربي 
نسق األفكا . إن لتدمير املغول لبغداد، معقل 
الخالفة العباسية في الشرق العربي، وانهيار 
الخالفة العثمانية، أثرا بليغا في تشكيل وعي 
التي  االستعمارية   املرحلة  بخطورة  عربي 
تخترق الوطن العربي، خصوصا بعد انزياح 
السياسية  الخريطة  على  من  املريض  الرجل 
 « كتاب  ففي  العربيني.  والغرب  الشرق  في 
العروي  اهلل  لعبد   « اإليديولوجية  مفهوم 
من  أنه  إلى  فيه  أشار   ،1993 سنة  الصادر 
التفكير   في  علمية  طريقة  اعتماد  الضروري 
وتفسير الظواهر. ومن ثم فسح املجال للنقد 
أدبية  ظواهر  على  يشتغل  كي  األيديولوجي؛ 
الواقع  فهم  بهدف  عميقة  فكرية  حمولة  ذات 
السياسي  والوضع االجتماعي، اللذين يشالن 
 . سواء  حد  على  الدوران  من  التقدم  عجلة 
وعلى أساس ذلك ، جاء كل من مارون الخوري 
تأسست  التي   ، الفكرية  األطروحات  ليفسر 
عليها النهضة العربية، وبول سالم ليربط بني 

الفكر اإليديولوجي وتقدم العرب . 
  في املغرب، تعتبر إبداعات محمد زفزاف  
وتمثال  استيعابا  أكثر  القصيرة،  القصة  في 
من  قصصه  به  تزخر  ملا  اإليديولوجي،  للنقد 
دثار  في  بعناية  ملفوفة  اجتماعية  ظواهر 
سياسي متني. ففي أضمومة » العربة » ملحمد 
زفزاف، والتي نشر طبعتها الثانية سنة 1993، 
تطالعنا عناوين تغري بالغزو حسب باشالر . 
والتي  أطفال بلد الخير »   إلى جانب قصة » 
ظاهرة  الكاسر،  بنائها  زاوية  من  اعتبرتها، 
املقاييس، نجد قصصا أخرى،  املجموعة بكل 
اإليديولوجي  التمثيل  أهمية من حيث  تقل  ال 
الكناس،  أمثال:  من  املعاصر  املغربي  للواقع 
سردين وبرتقال، عربة النساء، النباش، عندما 
من  وغيرها  ومظاهرة،  حمارا،  الرجل  يصير 

القصص األخرى ...
القصصية  املجموعة   « »العربة  في    
مرنة  إيديولوجية  نجد سيولة  زفزاف،  ملحمد 
تعري واقعا موبوءا ومتعفنا، نظرا للتهميش 
هذه  شخوص  أغلب  تعيشه  الذي  والحرمان 
املجموعة . فالعربة رمز للطبقة الكادحة  التي 
وعلى  أنه،  إال  العيش.  لقمة  أجل  من  تتعب 
أطفال بلد الخير«  غرار ذلك، تفاجئنا قصة » 
ال  بنائها،  في  ومتفردة  جديدة،  بسمفونية 
على مستوى األرب الذي تطمح إليه، وال على 
اعتمدها  التي  القصصية  الحبكة  مستوى 

زفزاف، وهو يخط هذه القصة الفريدة  .  
عن »  أطفال بلد الخير »    تحكي قصة » 
الضاوية »؛  املرأة املغربية املقاتلة. ومن أجل 
الضاوية  تبيع  لوليدها،  العيش  لقمة  توفير 
الفيالت  خلف  متربة  ساحة  في  البرتقال 
طفلها  ترعى  فهي   . الشعبي  الحي  وأمام 
وسلبيا  متواريا  ظل  هو  بينما  طليقها،  من 
الساحة  في  فالبيع  القصة.  مراحل  كل  في 
املتربة  خلف الفيالت، يفضي بالضاوية إلى 
أن تدخل في معركتني حاميتي الوطيس على 
جياع  أطفال  مع  األولى  الواجهة  واجهتني؛ 
لهم بعض  يرمي  بأن  ابنها  خلفها، يتوسلون 
جوعهم  بها  يسدوا  كي  املتعفنة؛  البرتقاالت 
سلطة   مع  الثانية  الواجهة  بينما   . ورمقهم 
والشوارع  األزقة  في  املتجولني  الباعة  تطارد 
محمد  ما سماها  وهو  العمومية؛  والساحات 

زفزاف بمعركة ربع ساعة. فالسمفونية، التي 
تخيط القصة من بدايتها إلى نهايتها، جاءت 
ها  زيدوا  الخير  »ها  الضاوية  لسان  على 
أطفال  قصة  في  زفزاف  محمد  يقول  الخير«. 

بلد الخير » :  
» ـ الضاوية . أريد برتقالة . أنا جائع . 

ـ ها الخير ! زيدوا ها الخير ! 
ـ أريد برتقالة .

ـ يا ابن الكلبة. أال تحشم ؟ منذ الصباح 
مصارينك.  تتقيأ  سوف  الليلة  تأكل.  وأنت 
عنها  وابتعد  أرضا،  فسقط  بقدمها،  ركلته 

بحوالي متر. استمرت هي : 
ـ ها الخير ! زيدوا ها الخير !«

الصبغة  ذات  النقدية   فالقراءة 
الفقر  يعاني  البلد  بأن  تقضي  اإليديولوجية  
والهشاشة؛ متضررا من إهدار ثرواته دون أن 
خلال  مما سبب  الكادحة،  الطبقات  إلى  تصل 
ونتيجة  الطبيعية.  موارده  توزيع  سوء  في 
الضاوية  خلف  جياعا  أطفال  ظل  لذلك، 
ببعض  عليهم  ليغدق  بابنها،  يتحرشون 
هذه  به  جادت  بما  أو  املتعفنة،  البرتقاالت 
فبنية   ، ذلك  مع  وباملوازاة  السخية.  األرض 
زفزاف،  محمد  حكي  في  حاضرة  التناقض 
بما هو تناقض مسجور بسخرية الذعة تعري 
واقعا موبوءا، ينتظر رجة التغيير في اتجاه 
الذي يحول  الفساد   كل مظاهر  على  القضاء 

دون أن يأخذ القطار سكته الحقيقية .   
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   النقد الإيديولوجي والأدب 

في إطار أنشطتها الثقافية للموسم الجمعوي والثقافي الحالي، نظمت 
بتنسيق  بلقصيري،  بمشرع  والتنمية  والفنون  للثقافات  أجيالكم  جمعية 
دموع الصمت »  مع شبكة املقاهي الثقافية باملغرب، حفل توقيع رواية » 
للروائي  جمال الفقير بمقهى األخوين بمشرع بلقصيري ، وهي الرواية  

الصادرة عن منشورات جامعة املبدعني املغاربة .
في البداية رحب الفاعل الجمعوي والثقافي طارق الكناش بالحضور 
الذي مأل جوانب املقهى الثقافي ، بعد ذلك تحدث األستاذ محمد الحاضي 
الهامش،  من  القادمة   « »سهام  للرواية  املركزية  الشخصية  عن  بإسهاب 
والتي عانت األمرين في سبيل تحقيق ذاتها ومرادها. كما أشار املتدخل 
إلى بعض مكونات الخطاب في الرواية مثل األزمنة واألمكنة والشخوص 

التي حملت أبعادا ودالالت أسهمت في تنمية األحداث وتطويرها .. 
في  سبر  الذي  الشافعي  عبدالجليل  الباحث  الكلمة  تناول  ذلك  بعد 
أغوار األبعاد السياسية واإلجتماعية والنفسية واألدبية للرواية، وتطرق 

لتيماتها ومستويات الخطاب فيها ..
ومن جهته، اعتبر املحتفى به أن العمل هو مجهود سنوات وليس وليد 

اللحظة ، مشيرا إلى أن القارئ هو من له السلطة في تأويل مايريد ..
وقد عرف اللقاء الثقافي الذي قدمه الباحث والناقد حسني أوعسري،  
الرواية من خالل  التي ناقشت  ثقافية وفنية وجمعوية   حضور فعاليات 
تدخالتها القيمة .واختتمت هذه اللمة الثقافية املنظمة احتراما لإلجراءات 

الوقائية بتوقيع نسخ من الرواية.

الثالثاء  اللغة االنجليزية، يوم  العاملي للشعر نظمت شعبة  اليوم  بمناسبة 
سطات،  6 أبريل 2021، باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين الدار البيضاء- 
لقاء شعريا على شرف الشعراء: الشاعر واملترجم حسن حلمي، الشاعرة كريمة 

دلياس، الشاعرة مليكة طالب، الشاعر واملترجم ادريس ولد الحاج.
اللقاء الذي أقيم باملدرج1، افتتحته املسيرة سامية ورضان أستاذة مكونة 
وأطر  والطلبة  الكرام،  بالضيوف  ترحيبية  بكلمات  االنجليزية  اللغة  بشعبة 
األساتذة املكونة بشعبة اللغة االنجليزية، تلتها دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على 
روح أب الشاعرة كريمة دلياس، معلمها األول الذي زرع في روحها بذرة الشعر 
وأوقد فيها شرارته األولى، تلتها كلمة افتتاحية من طرف املدير املساعد لحسن 
التوبي، كما أخذ الكلمة رئيس شعبة اللغة االنجليزية محمد الصردي الذي نوه 
بمكانة الشعر وضرورته في الحياة. بعدها، شنف الشعراء مسامع الحاضرين 
بقصائد راقية باللغة العربية، كما قام املترجم ادريس ولد الحاج بقراءة قصائد 
باللغة العربية للشاعرة الشيلية غابرييال ميسترال، مترجمة عن اللغة االسبانية، 
االنجليزية  الشعبة  طلبة  ساهم  كما  االسبانية،  باللغة  أخرى  قصائد  وقراءة 
الحاملني لفوانيس الكتابة واالبداع في إغناء األمسية الشعرية بقراءات متنوعة 
باللغتني االنجليزية والفرنسية، أضافت لألمسية شعلة وتوهج فريدين.واختتم 
اللقاء الشعري الغني واملتنوع بتكريم الشعراء املشاركني، حيث قدمت األستاذة 
الفنانة سامية ورضان لوحة بورتريه ألستاذها وأستاذ األجيال، الشاعر املترجم 
حسن حلمي، من إبداعها والتي أبدعت في التقاط أدق تفاصيل مالمح الشاعر 
وأبانت عن موهبة كبيرة وواعدة، كما قدم رئيس شعبة اللغة االنجليزية، األستاذ 
محمد الصردي هدية تذكارية ثمينة للشاعرة الرقيقة كريمة دلياس، وقدم األستاذ 
ابراهيم حداد هدية من الصنع التقليدي األصيل للشاعرة البهية مليكة طالب، 
وقدم األستاذ عصام لشكر هدية رفيعة للمترجم ادريس ولد الحاج، واختتم اللقاء 

بأخذ صور تذكارية تخلد للحظات الشعر املترفة بالجمال.

محمد بوهالل

 احتفاء باليوم العاملي للشعر، نظمت جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل  كلية اآلداب 
للثقافة  األكاديمي  واملركز  واإلبداع  للثقافة  صروح  معهد  بشراكة  اإلنسانية،  والعلوم 
والدراسات املغاربية  والشرق أوسطية  والخليجية،  يوم السبت9 أبريل الجاري،  ندوة 

فكرية في موضوع “الشعر املغربي بني الذاكرة والحضور”.
د  أضفى  حيث   عامة،  بصفة  الشعر  حول  بحثية  عروض   تقديم  تم  ذلك  وخالل   
التأمل  طابع  عرضه  على  بفاس،  متوسطية  األورو  الكلية  عميد  طنكول،  الرحمان  عبد 
لم تعد موضوعاته تتطرق  اللغات، وأن الشعر  الفكري، معتبرا أن لغة الشعر تفوق كل 
للحب والغزل والهجاء  واملشاكل املجتمعية، بل أصبح يسمو إلى ما فوق ذلك  ليصبح 

ميتافيزيقا وفلسفة  في حاجة إلى نقاش عميق.
 أما د. خالد لزعر عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز، هذه الكلية العامرة 
والنقاد   والكتاب  الشعراء  الكبير  في تكوين وتاطير عدد هام من  الفضل  لها  كان  التي 
أن  مؤكدا  العربي،  بنظيره  األملاني  الشعر  عالقة  عرضه  في  تناول  فقد  املغربية،  واألطر 
فطاحلة الشعراء األملان  استفادوا من الشعر العربي عامة والجاهلي خاصة، وأوضحوا 
أن من لم يعش في البيداء ليس شاعرا، لكون الشعراء في العصر الجاهلي أبدعوا قصائد 
في مختلف املجاالت رغم بيئتهم الصحراوية التي ال تساعدهم على الخلق واإلبداع، حيث 

تغنوا بالحب والجمال والعشق والطبيعة،  وتماهوا مع كل ماهو جميل.
أما الدكاترة الفياللي والبوزيدي  والتوزاني  فقد انصبت عروضهم على تطور الشعر 
املغربي،  وأهم التجارب  في هذا املجال ، كما ركزوا في مداخالتهم على املجهودات القيمة 
التي بذلها د عبد اهلل العلوي بنصر في مؤلفيه األخيرين  “املنتقى املعني”  “من شعراء 
املغرب في القرنني التاسع عشر والعشرين” ، حيث نفض الغبار  عن عدد هام من الشعراء 
املغمورين في العصر املوحدي والسعدي، وعرف بهم وبتجاربهم الشعرية سواء باللغة 

العربية اوالحسانية . 
وخالل هذه الندوة شنف عدد من الشعراء أسماع الحاضرين بقصائد رائعة كان في 
طليعتهم الشاعر  الكبيرعبد الكريم الوزاني،  والشاعرة  الرقيقة نبيلة حماني والشاعران 

محمد شنوف ومحمد اإلدريسي.
 وبهذه املناسبة تم تكريم الدكاترة عبدالرحمان طنكول وخالد لزعر وعبد اهلل بنصر 
“املنتقى  كتابي   بتوقيع   الفكري  اللقاء  هذا  واختتم  الفياللي،  الوهاب  وعبد  العلوي  
املعني”، “من شعراء املغرب في القرنني  التاسع عشر والعشرين” للدكتور عبد اهلل بنصر 

العلوي.  

عن دار النشر  » هيرست »  صدر بلندن في أبريل الجاري كتاب  
»The Middle East Crisis Factory« ) ملؤلفيه  الفلسطيني إياد 

البغدادي والليبي أحمد قطناش.
 3 انهيار بسبب  في حالة  األوسط  الشرق  نظام  أن  الكتاب  يرى 
عوامل: الحكم االستبدادي في املنطقة، التدخل الغربي، و«اإلرهاب«. 
البالغ عددهم  املنطقة  لسكان  بالنسبة  املستقبل  يبدو  كيف  ويناقش 
500 مليون نسمة، ويرسم صورة آلفاق املنطقة تنذر بالخطر ولكنها 
»ترفض  ومدروسة  طموحة  أفكاًرا  ويقدم  أيضا،  األمل  على  تبعث 

التدخل العسكري العدواني والصفقات مع الطغاة«.
مع  الغرب  وتحالفات  الغربي  التدخل  تاريخ  يصف  الكتاب 
بعد  ما  قاد فشل حكومات  األوسط، وكيف  الشرق  الدكتاتوريات في 
الحالية  املرحلة  أن  املؤلفان  يرى  كما  الراهن.  الحال  إلى  االستعمار 
لالنتقال من أنظمة ما بعد االستعمار إلى نظام قد يمنح األمل للماليني 
املحرومني، يشبه االنتقال الدموي ألوروبا إلى الحداثة قبل قرن من 
الزمان، إذ كان على أوروبا أن تشهد حربني عامليتني مدمرتني ومذابح 
جماعية خلفت أكثر من 60 مليون قتيل قبل وصول ما يشبه االستقرار 
واالزدهار.ويتصور املؤلفان انتقاال في املنطقة يستغرق عقودا، ولن 
األربعني  السنوات  في  بالفعل  املنطقة  شهدت  أن  بعد  سلسا،  يكون 
شهدت  كما  املاليني،  قتلت  جماعية  وإبادة  وغزوات  حروبا  املاضية 

فرار املاليني كالجئني.
بعد  ما  االستبداد  مثلث  هو  األزمة«  »مصنع  إن  الكتاب  يقول 
االستعمار، والدعم الغربي للطغاة والتدخل العسكري، والتطرف، وإن 
كال من هذه القوى والهياكل تغذي بعضها البعض في حلقة مدمرة 
تمنع ظهور حكم مدني وديمقراطي في جميع أنحاء املنطقة. ويضيف 
أنه وفي أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011، تناقض الخطاب 
الليبرالي الغربي مع السياسة الواقعية الساخرة التي أعطت األولوية 

لالستقرار على حقوق اإلنسان.
والديمقراطية  اإلنسان  أجل حقوق  من  املعركة  أن  يرى   الكتاب 
القومية  »تتجاوز   2011 عام  منذ  األوسط  الشرق  أنحاء  جميع  في 

التقليدية ومعاداة اإلمبريالية واإلسالموية«.

جمال الفقري يوقع »دموع ال�صمت« 
باملقهى الثقايف  ببلق�صريي

 لقاء �صعري باملركز اجلهوي ملهن الرتبية 
والتكوين بالدار البي�صاء

في ندوة »الشعر المغربي بين الذاكرة والحضور« بفاس 

ع. الرحمان طنكول: لغة ال�صعر تفوق كل اللغات

»مصنع أزمة الشرق األوسط 2021« 

 معركة الدميقراطية تتجاوز 
القومية التقليدية ومعاداة الإمربيالية 

والإ�صالموية
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12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
التجارية بفاس

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد بيع 

أصل تجاري
ملف البيع

عدد: 36/2021
حساب عدد: 1786

بمقتضى عقد رسمي حرره 
بورمظة  محمد  األستاذ 
 ،08/01/2021 بتاريخ 
بتاريخ  بوجدة  مسجل 
سجل   2021/01/21
أمر   0001737 اإليداع 
باع   ،1520 بالقبض 

السيد: 
الساكن  حشالف:  *محمد 
بوجدة حي الزيتون تجزئة 
بنعدي زنقة النبل رقم 10.

للسيد:
الساكن  *البكاي مخوخي: 
رقم  السالم  شارع  بوجدة 

.51
التجاري  األصل  كافة 
كمقهى  املخصص 
زاوية  بوجدة  والكائنة 
عثمان  وشارع  بدر  زنقة 
املقيد   ،13 رقم  عفان  بن 
بتاريخ  التجاري  بالسجل 
عدد  تحت   2007/07/19
بثمن  تحليلي،   61300
إجمالي قدره ثالثمائة ألف 
درهم )300000.00درهم(.

أمام  التعرضات  تقبل 
بوجدة  التجارية  املحكمة 
خمسة  أقصاه  أجل  داخل 
عشر يوما املوالية للنشرة 
 84 للمادة  الثانية-تطبيقا 

من مدونة التجارة.
ع.س.ن/1287/ا.د

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

عمالة إقليم الصويرة
دائرة ايت داوود
قيادة بيزضاض

جماعة سيدي غانم
عدد/89 /ق.ت 

إعـالن عن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2020/02
 2021/05/18 يوم  في 
الثانية  الساعة  على 
سيتم  صباحا  عشرة 
بقاعة االجتماعات لجماعة 
األظرفة  فتح  غانم  سيدي 
عروض  بطلب  املتعلقة 
أشغال:   ألجل  مفتوح 
تجهيز  بئر بدوار اونيري 
شراء  مضخة،  شراء 
مخبأ   وبناء   املاء  أنابيب 

إقليم  غانم  سيدي  جماعة 
الصويرة.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
املصلحة  من  العروض 
يمكن  بالجماعة،و  التقنية 
كذلك تحميله الكترونيا من 
بوابة الصفقات العمومية:

www.marchéspu-
blics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت 
مائة   وسبعة  ألفني  في 

درهم )2.700,00درهم(.
األعمال  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
سبعة  مبلغ:  في  املشروع 
درهم  ألف  وثمانون 
مع  )87.000,00درهم( 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 

و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 

املكتب املذكور أعاله.
- إما إيداعها، مقابل وصل، 
املكلف  التقني  باملكتب 

بالصفقات العمومية.
مباشرة  تسليمها  إما   -
طلب  لجنة  لرئيس 
بداية  عند  العروض 
الجلسة وقبل فتح األظرفة.

بطريقة  إرسالها  إما   -
لصاحب  الكترونية 
املشروع تطبيقا ملقتضيات 

االقتصاد  وزير  قرار 
واملالية رقم 14-20 املؤرخ 
ب 4 شتنبر 2014 املتعلق 
عن  املادية  الصفة  بنزع 

الصفقات العمومية 
املثبتة  الوثائق  إن 
هي  بها  اإلدالء  الواجب 
عليها  املنصوص  تلك 
نظام  من  املادة.4  في 

االستشارة.
ع.س.ن/1488/ا.د

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

محكمة االستئناف
بالدار البيضاء

املحكمة االبتدائية 
ببنسليمان

ملف التنفيذ املدني
عدد: 2020/1744

لفائدة امليلودي مبروك

في مواجهة
مبروك املعطي بن الحاج 

بوشعيب
اعالن عن بيع عقار غير 

محفظ باملزاد العلني
مصلحة  رئيس  يعلن 
باملحكمة  الضبط  كتابة 
ببنسليمان  االبتدائية 
سيقع  قضائيا  بيعا  ان 
 2021/5/19 بتاريخ 
ابتداء من الساعة العاشرة 
البيوعات  بقاعة  صباحا 
العقار  لبيع  املحكمة  بهذه 
املسمى  املحفظ  غير 
الكائن  «التوميات» 
بمزارع اوالد يونس قيادة 
بنسليمان،  اقليم  الزيايدة 
بقعة  عن  عبارة  وهو 
مساحتها  فالحية  أرضية 
تقريبا  50آرا  اإلجمالية 
كبير  مرآب  عليها  مشيد 

تربتها  الشكل،  مستطيل 
ورثة  قبلة:  يحدها  تيرس، 
عمرو،  بن  محمد  العناك 
الذاهبة  الطريق  ويمينا: 
الزيايدة،  ثالثاء  الى 
وورثة  فابر  عزيز  وشماال: 
وغربا:  محمد،  القبايلي 

ورثة الشعبي امليلودي.
وقد حدد الثمن االفتتاحي 
النطالق بيع العقار املذكور 
في  العلني  باملزاد  أعاله 

مبلغ 130.156,25
او  ناجزا  الثمن  ويؤدى 
مضمون  شيك  بواسطة 
االداء مع زيادة 3% واجب 

الخزينة العامة
املعلومات  من  وللمزيد 
بقسم  االتصال  املرجو 
بهذه  املدني  التنفيذ 

املحكمة.
ع.س.ن /1487/إ.د

ع.س.ن /1474/ إد

ع.س.ن /1478/ إدع.س.ن /1477/ إد

ع.س.ن /1483/ إد
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عبد اإلله محرير

الكل يواجه ما يعتبره خطرا عليه من منظور الكل للكل، 
بينما الكل يتشكل من أجزاء وجزيئات)مجموعات و أفراد(. 
أجزاء غير منسجمة، بل ومتنافرة في ما بينها، ناتجة عن 
انقسام هذا الكل املتماسك بوحدة الجزئيات وغير املنسجم 
حيث  بالكل،  ومتمسكة  متماسكة  وأفراد  األجزاء،  بتنافر 
يتواجد  الذي  الجزء  داخل  ويصارع  يقاوم  فرد  كل  أصبح 
فيه، وكل جزء يتصارع ضد األجزاء األخرى في إطار صراع 
األجزاء املكونة للكل. لكن كل فرد منتم إلى جزء معني تربطه 
عالقات بنيوية مع أفراد وجدوا أنفسهم منتمني إلى األجزاء 
األخرى املختلفة في ما بينها. أي، انسجام عام على مستوى 
توجهات  تحكمه  خاص  مجموعاتي  واختالف  األفراد، 
إيديولوجية ودوغمائية غير مستوعبة لألسس التي توحد 
الغريبة  األجسام  ضد  منيعا  حصنا  منه  وتجعل  الكل 
والدخيلة، دون أن ينعكس السلوك الخاص على العام، وال 
السلوك العام على الخاص. لنخلص إلى أن مجموع األجزاء 
لم تعد تشكل الكل على أساس مبادئ مشتركة تبرر وجودها 
كأجزاء أو مجموعات، بينما مجموع األفراد تَكون هذا الكل 
انطالقا من مبادئ مشتركة متجذرة، تعجز املجموعات عن 
وموزعة  بالكل  متمسكة  األفراد  حيث  وتبنيها،  استيعابها 

على أجزاء غير منسجمة داخل الكل.
كورونا تكشف عن حقائق لم تكن مبهمة بقدر ما كانت 
طابوهات. وهذا ناتج عن عوامل تسريب األجسام الغريبة 
ونفسها،  الذات  بني  صراع  إلى  أّدت  الكل.  على  والدخيلة 
»األفراد منسجمة داخل الكل، لكنها متنافرة داخل األجزاء 

املكونة لنفس الكل«.
مظاهر  تخلق  قد  األفق  في  تلوح  جديدة  معارف  هناك 
االستباق  عدم  حالة  في  تخدم،  والتخلف،  للجهل  جديدة 
وتقليص  الكمية  األغلبية  توسيع  في  االستمرار  إلدراكها، 
إفراز  يصبح  وقد  الكلي،  املشهد  في  النوعية  األقلية 
وعدم  الفراغ  من  ينبثق  آخر  منطق  خالل  من  األغلبيات 
مما  مهنية،  وبمهام  والعلم،  بالفكر  واالهتمام  االنشغال 
يجعل مكوناتها فارغة ومتفرغة لالنتشار في حقول وسائل 
التواصل االجتماعي، همها الوحيد هو العمل على تحصني 
وتوسيع تخلفها وجهلها كملجأ لكينونتها، معتمدة في ذلك 
على دعم تنظيمات دولية ترعى هذه التوجهات، وبوسيلة 
في  لتستغلها  التكنولوجي،  التقدم  يوفرها  التي  األدوات 
خدمة الغباء والوهم، وتكريس األساليب املتجاوزة، وخلق 
الشكلي،  التجديد  ملنطق  وإخضاعها  إحيائها  إعادة  سبل 
إرادات  كل  تكسر  التقدم،  أمام  حواجز  عن  عبارة  لتصبح 

وتطلعات األجيال الصاعدة.
واليسار  اليمني  منطق  استطاع  الفرنسية،  الثورة  منذ 
تتفاعل  ومبادئ مختلفة، وجعلها  قيم  تركيب  خلق عوامل 
الكل،  مصلحة  تخدم  منافسة  شكل  على  صراع  إطار  في 
بالكل،  املتعلقة  الكبرى  والقضايا  املشتركة  القيم  بتحديد 
بينما  وجود.  صراع  إلى  حولتها  الباردة  الحرب  أن  إال 
الحرب  مخلفات  تتحمل  ال  الحالي  البراديغم  ميكانيزمات 
الباردة، وبالتالي الزال منطق اليمني واليسار صالحا لتأطير 
املجتمعات، على أساس تصفية هذه املخلفات والعمل على 
إيجاد وضمان صيغ تركيبية لتذويب االختالف بني الحرية 
الجماعي،  والتضامن  الفردي  االستحقاق  واملساواة، وبني 
املحافظة  بني  التناغم  آليات  وخلق  والتقدم  التراث  وبني 
صراع  عوامل  وتفكيك  التطور،  منطق  إطار  في  والحداثة 
الوجود، ورصد املعطيات الجديدة للتحول، في الوقت الذي 
أصبحت فيه األمم تسير نحو االنفتاح على عالم يسير نحو 
والعرقية  القطرية  منطق  من  الخروج  يعني  ما  االنغالق، 
واالثنية  والعقائدية والدخول في منطق اإلنسانية الكونية 

الشاملة لكل الثقافات. 
يعيشه  ما  مثل  كبرى،  متغيرات  عن  تنتج  أزمات  هناك 
بروز  حيث  جديدة،  معرفية  عوامل  تطبعها  اآلن،  العالم 
براديغم كوني مركب سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، 
وروحيا، وفي خضم هذه التحوالت يبدو أن معنى الحياة 
يعتبر  كان   بما  يعصف  قد  تحوال  النهاية  في  سيعرف 
يجري  زمن  في  التاريخ،  تجاوزها  ثابتة  حقائق  باألمس 
إلى ما النهاية، ينتقل من حني إلى آخر عبر الحاضر، حيث 
تتفاعل كل التيارات واإلستشرافات املستقبلية مع الخلود 

في الحني املعاش.
األذواق  عبر  املمارسة  في  يمر  التحوالت  تمليه  ما  كل 
الذوق  في  وتؤثر  تنتج  التي  الثقافية  الجاذبية  إطار  في 
الجماعي على كل املستويات. والذوق الجماعي حاسم في 
للمجتمعات  السياسية  املشاهد  رسم  وفي  الحياة،  جودة 

وإفراز النخب في كل املجاالت.

 

محمد بنمبارك*

     فجأة ودون سابق إنذار بدا 
قيادة  املستقر تحت  اآلمن  األردن  أن 
امللك عبد اهلل الثاني، تجتاحه أزمة 
هرم  مست  مزعجة  فريدة  سياسية 
النظام  وهو  البالد،  في  السلطة 
صلبا  متماسكا  ظل  الذي  امللكي 
منيعا منذ نشأته، رغم كل ما شهدته 
تقلبات  من  األوسط  الشرق  منطقة 
بأنظمة  عصفت  ونزاعات،  وحروب 

عربية عريقة ووازنة.
     فقد أعلن أنه تم رصد مخطط 
واستقرار  أمن  زعزعة  يستهدف 
الرسمية،  للبالغات  وطبقا  األردن، 
فإن هذا املخطط تقف وراءه أطراف 
بعدما  خارجية.  وجهات  محلية 
حمزة  األمير  تورط  عن  الكشف  تم 
متعاونة  بارزة  مدنية  وشخصيات 
الفور  على  اعتقالها  تم  معه، 
طلب  بينما  التحقيق.  على  وأحيلت 
التزام  حمزة  األمير  من  البداية  في 
في  قصره  مغادرة  وعدم  الصمت 
من  رغبة  الجبرية،  اإلقامة  يشبه  ما 
تسوية  في  الثاني  اهلل  عبد  امللك 
الهاشمية،  األسرة  داخل  الخالف 
نجح  وحكيم،  منطقي  تصرف  وهو 
بشؤون  الخبير  العم  دوره  لعب  في 
السياسة والحكم، األمير الحسن بن 
طالل، الذي كلف بهذه املهمة من قبل 
امللك. ويبدو أن هذه الوساطة لم تكن 
حمزة  األمير  توقيع  بعد  بالعسيرة، 
فيه  تراجع  ووالء،  طاعة  بيان  على 
للملك  وفاءه  مؤكدا  اندفاعاته،  عن 
اآلباء  نهج  على  بالسير  والتزامه 
واألجداد واضعا مصلحة األردن فوق 

أية اعتبارات.
     قبل هذا وذاك، وجب تسليط 
طبيعة  على  عجالة  وفي  الضوء 

ومكونات هذا البلد العربي.
الحسني  الراحل  امللك  تزوج       
أصول  من  نساء  أربع  طالل  بن 
وأمريكية،  بريطانية  عربية  مختلفة 
وله منهن 11 ولدا وبنتا، منهم امللك 
عبد اهلل الثاني، واألمير حمزة ولي 
من  امللك  عزله  الذي  السابق،  العهد 
ابنه  وعني   2004 املنصب سنة  هذا 

الحسني خلفا له سنة 2009. 
وقد سبق لألردن أن شهد انقالبا 

بشكل  العهد  والية  على  مماثال 
امللك  قام   1999 يناير  ففي  مفاجئ. 
بعزل  وفاته  قبل  قليلة  أياما  حسني 
من  طالل  بن  الحسن  األمير  شقيقه 
 33 مدة  توالها  التي  العهد،  والية 
سنة، وأسندها البنه األكبر عبد اهلل. 
غير  العزل  هذا  أن  آنذاك  وامللفت 
املنتظر لم يثر أية أزمة داخل العائلة 
مثالية  صورة  عن  أبان  بل  امللكية، 
العرش.  على  سلمي  تداول  ألروع 
الحسن  األمير  أبدى  أن  بعد  السيما 
أنظاره  ووجه  امللك،  ملوقف  تفهمه 
بعد ذلك إلى مجاالت الفكر والثقافة. 
وهذا ما ساعد امللك عبد اهلل الثاني 
الحديث العهد بقضايا الشأن العام، 
على إدارة دفة الحكم دون أي منازع. 
مع العلم بأن األمير الحسن كان أحد 
مؤسسي الدولة األردنية وساهم في 
تدبير شؤونها السياسية إلى جانب 
العديد  في  تولى  كما  الحسني،  امللك 
من املناسبات حكم البالد عند غياب 

امللك.
الهاشمية  األردنية  اململكة       
سنة  تأسست  العهد  حديثة  دولة 
استقاللها  على  وحصلت   1921
مصادر  كل  من  حرمت   ،1946 سنة 
غاز،  بترول،  الطبيعية:  الثروة 
للزراعة  صالحة  وأراضي  ماء  بحر، 
وهذه  محدودة،  جد  فإمكانياتها 
اقتصادها  واقع  من  جعلت  العوامل 
في  واملعاناة  والضعف  الهشاشة 
دائمة  تجعلها  متوارثة،  أزمات  ظل 
واملساعدات  الدعم  إلى  الحاجة 
اقتصادها  لتقويم  الخارجية 
االجتماعية  أوضاعها  ومعالجة 
العسكرية،  قدراتها  لتعزيز  وأيضا 
حتى تتمكن من الحفاظ على كيانها 
وتلبية  واستقرارها،  أمنها  وصيانة 

احتياجات الشعب. 
منها  يعاني  أخرى  آفات       
الجغرافي  موقعة  في  تتمثل  األردن 
يتموقع  فهو  املعقدة،  وديموغرافيته 
بالنزاع  مرتبطة  حرب  منطقة  في 
جوار  وسط  اإلسرائيلي،  العربي 
جيرانه  مع  عالقاته  وملتهب،  صعب 
العرب متقلبة بني مد وجزر، لم تكن 
تخضع  أحوالها،  أحسن  في  دوما 
عرفتها  التي  السياسية  للتقلبات 
أو  السلم  أوقات  في  سواء  املنطقة 
الجديد  الوافد  إسرائيل  أما  الحرب. 
فقد  املنطقة،  في  به  املرحب  غير 
لألردن،  املتاعب  من  الكثير  خلق 
أراضي  احتالل  استنزاف  حروب 

أطماع توسعية ال حدود لها دسائس 
املشروع  عن  فضال  ومؤامرات 
الوهمي »األردن الوطن البديل«، وقد 
لدرء  الحسني  الراحل  امللك  اهتدى 
بالده  لكيان  املهددة  املخاطر  هذه 
إلى إبرام معاهدة سالم مع إسرائيل 

»وادي عربة« أكتوبر 1994.
دوما  كان  األردن  أن  وبحكم       
فقد  باملنطقة،  واستقرار  أمان  واحة 
كان مالذا ألعداد كبيرة من الالجئني 
الحروب  بسبب  الجوار  دول  من 
سنوات  الفلسطينيون  واألزمات: 
إبان  اللبنانيون   ،1948/1967
السبعينيات،  في  األهلية  الحرب 
نظام  سقوط  وبعد  قبل  العراقيون 
 ،1991/2003 حسني  صدام 
ضد   2011 ثورتهم  بعد  السوريون 
استوعب  وقد  األسد.  بشار  نظام 
األردن هؤالء املهاجرين بما خلفه ذلك 
من أعباء ثقيلة ساهمت في إضعاف 

موارده وإنهاك اقتصاده. 
  يضاف إلى ذلك إكراهات خوض 
 ( إسرائيل  مع  حروب  ثالثة  األردن 
مع  وحرب   )1968 1967ـ  1948ـ 
»أيلول  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
امللك  وتعرض   ،»1970 األسود 
محاوالت  لعدة  الحسني  الراحـل 
أعباء  تحمل  ثم  وانقالب،  اغتيال 
الخليج  وحربـي  الكـويت  غزو 
صدام  نظام  وإسقاط   1991/2003
لألردن  يؤمن  كان  الذي  حسني 
وتجارة  سخية  نفطية  إمدادات 
عن  الخليجيني  وإحجام  مربحة، 
الخسائر،  هذه  عن  كتعويض  دعمه 
االنتفاضات  تأثيرات  عن  فضال 
باألراضي الفلسطينية على األوضاع 
بني  السالم  عملية  وتعثر  باألردن، 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، ووضع 
الصعبة  الخيارات  أمام  األردن 
التسوية  مشاريع  ضمن  لالنخراط 
املفروضة على املنطقة، ومما سيزيد 
ظروف  أزماته  في  األردن  إغراق 
جائحة »كرونا« وتداعياتها الكارثية 

على اقتصاد البالد. 
األردن  يعد  آخر  على جانب       
مستقر  بمعيار  حديثة  دولة 
ونموذجي، يعتمد نظامها على ركائز 
أساسية هي الجيش واألمن وأجهزة 
وركيزة  قوة  العشائر  ثم  املخابرات 
الحكومي  الجهاز  أما  الهاشميني، 
حركية  ويشهد  طويال  يعمر  فال 
وتغييرات مستمرة رهينة بتوجهات 
ملكية وأزمات البالد. وال يمكن التنبؤ 

ديمقراطي  بنهج  الراهن  الظرف  في 
متقدم، في ظل مناخ سياسي ملتبس 
تنظيمية  وهيمنة  حزبي  وشتات 
التي  الساحة  على  نسبية  إسالمية 
تتزعم املعارضة التقليدية، بعد أفول 
أما  القومي،  والتيار  اليسار  نجم 
األهواء  فيها  فتتحكم  االنتخابات 
منها  أكثر  والقبلية  العشائرية 

السياسية. 
     ويستعصي على النظام األردني 
القائم املرتبط أيضا  في ظل الوضع 
وإشكالية  الفلسطينية  بالقضية 
الالجئني، فتح الباب على مصراعيه 
ألجواء ديمقراطية واعدة، في انتظار 
الالجئني  وتمكني  القضية  هذه  حل 
الفلسطينيني من العودة إلى ديارهم. 
وقد حرص امللك عبد اهلل منذ توليه 
في  ما  دينامية  خلق  على  الحكم 
الظروف  لكن  السياسية،  الحياة 
مساعدة  غير  واإلقليمية  املحلية 
بعد  السيما  املشروع،  هذا  لتحقيق 
العربي  الربيع  ثورات  رياح  هبوب 
جديد  نوع  من  معارضة  وظهور 
تتمثل في حراك الشارع غير املهيكل، 
عبر  بالخارج  املعارضة  نشطاء  ثم 
وسائل التواصل االجتماعي املتهمة 
والتهجم  واإلشاعات  والفتنة  بإثارة 

على قيادة البالد.
اإلكراهات حرص  هذه  أمام       
عالقات  على  الحفاظ  على  األردن 
جيدة مع الغرب في مقدمته الواليات 
بريطانيا،  ثم  األمريكية  املتحدة 
على  كبير  بشكل  تحرصان  اللتني 
ودعم  األردن  واستقرار  أمن  ضمان 
العرب،  الجيران  مع  أما  امللكية. 
اإلقرار  نحو  األردني  التوجه  فكان 
أساسي  بشكل  االعتماد  بعدم 
العربية،  اإلقليمية  املعونات  على 
السياسية  بالتقلبات  الرتباطها 

واملواقف املزاجية لقادتها.
وإقليمية  داخلية  معضالت       
تقض مضجع األردن بشكل متواصل، 
على  قادر  غير  البلد  هذا  من  تجعل 
قبيل  من  جديدة،  أعباء  تحمل 
على  املصالح  وتضارب  صراعات 
مصدرها  يكون  ملا  السيما  السلطة 
ما  وهو  الحاكمة،  األسرة  داخل  من 
حول  القادم  املقال  في  سنعالجه 
تداعيات انتفاضة أمير والحديث عن 
مخطط خارجي يستهدف أمن الدولة 

األردنية.

*   دبلوماسي سابق

سري القدوة

عاصمة  لحم  بيت  اختيار  يشكل 
إلعادة  مهمة  خطوة  العربية  للثقافة 
لحم  بيت  ملدينة  التاريخي  االعتبار 
الفلسطينية، وتلك الرسالة الحضارية 
التاريخ  عبق  من  تحملها  التي 
واملشاعر  والبقاء  الخلود  ومعاني 
اإلنسانية والروحية حيث تشكل بيت 
لحم جوهر التكوين اإلنساني وتحمل 
رسالة املحبة والسالم من بلد يخضع 
ألطول احتالل عنصري يعرفه العالم.

عاصمة  لتكون  لحم  بيت  اختيار 
على  للتأكيد  يأتي  العربية  للثقافة 
الثقافية  الهوية  وحضارة  أصالة 
فلسطني  رسالة  وهي  الفلسطينية، 
ظل  في  والدولي  العربي  عمقها  إلى 
باملنطقة  تعصف  التي  التحديات  كل 
العربية وبرغم حجم األلم، الذي يلحق 
إصرار  أن  إال  الفلسطيني  بالشعب 
فلسطني علي النهوض من بني الرماد، 
هو عنوان دائم للعطاء واالستمرار في 

وكل  لحم  وبيت  القدس  في  الصمود 
مدن فلسطني إلى أن ينتهي االحتالل 
الشرعية  الحقوق  واغتصاب  والظلم 
للشعب الفلسطيني، وتتحقق الحرية 
واألمل والسالم، وتبزغ شمس الدولة 
بعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية 
الحلم  ويتحقق  القدس،  األبدية 
الفلسطيني في العودة وتقرير املصير 

وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
إلى  والرسل  السموات  أرض  من 
الحضارية  الرسالة  تحملها  البشرية 
بيت  من  العربية  الثقافية  للعاصمة 
السالم  عليه  املسيح  بيت  من  لحم 
الثقافي  التكوين  محورية  تتشكل 
الفلسطيني  الشعب  يعانيه  وما 
القمعية،  االحتالل  ممارسات  جراء 
الهادئة  املدينة  بوابات  على  ومن 
تحاصرها  التي  االحتالل  وحواجز 
واملعاملة  ألهلها  اليومية  واملالحقة 
العنصرية وممارسة الكراهية لتحرم 
حقوقهم  أبسط  ممارسة  من  سكانها 
املعيشية وتقهرهم بفعل هذا العدوان 
املدينة  يحاصر  الذي  االستيطاني، 

ويلتف حولها ليخنقها.
العربية  املنظمة  اختيار  ويشكل 
»األلكسو«  والعلوم  والثقافة  للتربية 
إطالق  في  ودورها  بالغة  أهمية 
الثقافة  عاصمة  لحم  بيت  فعاليات 

لعام  تأجل  أن  بعد   ،2020 العربية 
الكورونا،  وباء  انتشار  بسبب  كامل 
أن  القدير  العلي  اهلل  ندعو  الذي 
في  آثاره  ومن  منه  العالم  يتخلص 
وفي  عاليا  ونثمن  العاجل،  القريب 
هذا املجال تلك الجهود املشرفة التي 
تقوم بها املنظمة من أجل التأكيد علي 
فلسطني  لشعب  الحضارية  الهوية 
الجهد  لتوحيد  املهمة  ورسالتها 
العربي وتعزيز الثقافة ونشر املعرفة 
والوعي الثقافي واملساهمة في تعزيز 
واحترام  الفكري  والتبادل  التعاون 
واملمارسة  اآلخر  والرأي  الرأي 
الديمقراطية الهادفة إلى بناء اإلنسان 
القادر على تخطى الصعاب والوصول 
إلى األهداف والقيم العربية األصيلة، 
والحضارية  الثقافية  الهوية  وشكلت 
للشعب الفلسطيني في فلسطني على 
مر التاريخ والعصور وكانت فلسطني 
هي األسبق على اإلطالق في انتشار 
حيث  والحضارة  والثقافة  الوعي 
االهتمام الكبير بنشر كتابات املثقفني 
ينتجه  ما  إلى  إضافة  الفلسطينيني 
الكتاب  وكبار  املثقفني  من  الكثير 
املناصرين  العرب  والشعراء واألدباء 

للقضية الفلسطينية.
عاصمة  لحم  بيت  فعاليات  إطالق 
املحبة  مدينة  من  العربية  الثقافة 

من  الكثير  يحمل  واإلخاء  والسالم 
ميالد  رسالة  أهمها  ومن  املعاني، 
السالم  عليه  املسيح  ومسيرة سيدنا 
التي  لحم،  وبيِت  القدِس  مدينتي  في 
وروحي  ثقافي  إلهام  مصدر  هي 
كرامة  بمبادئ  حضاري  وإشعاع 
بني  والتسامح  والعدالة  اإلنسان 
الرغم  وعلى  األرض،  شعوب  جميع 
جراء  والقمع  والظلم  املعاناة  من 
ألرضنا  الغاصب  العسكري  االحتالل 
إال  واإلسالمية  املسيحية  ومقدساتنا 
على  مصر  الفلسطيني  الشعب  أن 
بمدينة  لالحتفال  قدما  يمضى  أن 
العربية،  للثقافة  كعاصمة  لحم  بيت 
تحمل  التي  الرسالة  هذه  وإطالق 
والوحدة  والسالم  الفرح  مشاعر 
العالم،  شعوب  بقية  إلى  والتسامح 
االنتصار  بحتمية  وإيمان  قوة  وبكل 
تحقيق  أجل  من  الكفاح  سنواصل 
وتجسيد  والحرية،  والكرامة  العدالة 
الصامد  لشعبنا  املستقلة  الدولة 
أرضه  على  سالم  في  حرا  ليعيش 

وأرض أجداده.

سفير اإلعالم العربي 
في فلسطين
رئيس تحرير جريدة 
الصباح الفلسطينية

   حماولة لفهم بع�ض من الأزمة 
الطارئة يف الأردن  

بيت حلم مهد احل�ضارة والتاريخ 
عا�ضمة الثقافة العربية

ن�ضبية املتحول 
يف التحول الكوين

)1(



ألبوم جديد لفرقة »أوفسبرينغ« يتطرق إلى قضايا العالم الراهنة»ثقافات مفتوحة..إسبانيا والمغرب« معرض افتراضي لمعهد ثيربانتيس
أطلق معهد ثيربانتيس بالدار البيضاء والرباط، األربعاء، معرضا افتراضيا تحت عنوان » 
ثقافات مفتوحة..إسبانيا والمغرب«، احتفاء بالثقافتين اإلسبانية والمغربية بمناسبة الذكرى 

الثالثين إلحداث المعهد.
يعد  الجاري،  أبريل   22 غاية  إلى  الذي سيتواصل  المعرض،  هذا  أن  للمعهد  بالغ  وأوضح 
مشروعا إبداعيا افتراضيا مبتكرا، يقام عبر موقع التواصل االجتماعي أنستغرام، والذي، من 
خالل تسع صور، يفتح تسع نوافذ على الثقافة اإلسبانية في حواريتها مع الثقافة المغربية، بكل 
ما يتميزان به من انفتاح وتقارب. فاألمر يتعلق، حسب البالغ ذاته، بتسع صور تحتفي باالنفتاح 
وبالروابط الثقافية العريقة التي تجمع بين البلدين. كل نافذة من النوافذ التسع تهتم بإبراز 
جانب من الجوانب السوسيو ثقافية للحضارتين الجارتين، وكذا تعبيراتها وتمظهراتها بإسبانيا 
والمغرب، خاصة كل ما يتعلق باللغة واألدب والموسيقى والرقص والسينما والسمعي البصري 

والفنون التشكيلية والعلوم والتكنولوجيا والسفر والسياحة والطبخ واالقتصاد والرياضة.
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30 عاما من انطالقتها  البانك روك ألبوما جديدا بعد  األمريكية لموسيقى  »أوفسبرينغ«  أطلقت فرقة 
في كاليفورنيا، ويثير أعضاؤها المخضرمون في كلمات أغنيات أسطوانتهم مسألة الحركات »المناهضة 

للديموقراطية«.
وبدا قائدا الفرقة عازف الغيتار والمغني ديكستر هولند )55 عاما( وعازف الغيتار ونودلز )58 عاما( 
في المقابلة التي أجرتها معهما وكالة فرانس برس عبر تطبيق »زوم« في استوديو الفرقة في هنتنغتون 
تعكسه  ما  وهو  مشاكل،  من  الراهن  الوقت  في  العالم  يعيشه  بما  االهتمام  شديدي  )كاليفورنيا(  بيتش 
أغنيات«أوفسبرينغ«. فعنوان األلبوم العاشر للفرقة الذي يصدر الجمعة عن«كونكورد ريكوردز«، وهو »ل 
ت ذي باد تايمز رول«، يعكس الزمن الحالي من خالل التحوير الساخر لعنوان األغنية الشهيرة »ل ت ذي 
التي اكتسبت شعبيتها عندما غناها كل من راي تشارلز ومادي واترز. وتحولت الدعوة  غود تايمز رول« 

األساسية إلى اإلفادة من األوقات السعيدة موقفا شجاعا في مواجهة الكوارث.

جمال الملحاني

إبداعا  الفوتوغرافي ليس  التصوير  فن 
يمتلكهما  قد  ذاتــيــة..  ومــهــارة  أو  تقنيا 
احترافية  أو  بسيطة  كاميرا  حاز  من  كل 
حتى..، فنظرة المصور االستثنائية، التي 
من  هي  تأكيد،  بكل  عادية  غير  نظرة  هي 
تبرز و تحدد صفات من يمتلك هذا الفن و 
موهبة »صناعته«... والمصور الفوتوغرافي 
المغربي إبراهيم بوعلو، يعد واحد من هؤالء 
الفنانين البارعين المتفردين و القناصين 
المستوى  على  المعبرة  الفنية   للصورة 
المغربي،  الصورة التي تستهدف التعبير 
عنه  التعبير  الكلمة  تستطيع  ال  ما  عن 
الفنان  انــفــرد  فــي  بعض األحــيــان، وقــد 
في  الخاصية  بهاته  بوعلو  الفوتوغرافي 
الكثير من أعمالية التي أبرزت الكثير من 
المغربي، خاصة  اليومي  المعيش  مظاهر 
ما تعلق منها بالمناطق الجنوبية للوطن 
المهد،  أرض  طاطا  بمنطقة  وبالضبط 
أنه  يبدو  التي   .. واالجـــداد  ــاء  األب أرض 
بالرغم  ارتباط،  أيما  بها  مرتبطا   الزال 
الدار  »العمالق«  بالمدينة  استقراره   من 
البيضاء الموسومة بجاذبيتها و تناقضاتها 
وتعدد وتنوع مكوناتها البشرية..  والدليل 
على ذلك أنه ال يفلت أية فرصة و أية مناسبة 
لكي »يشتغل« على طبيعتها و تضاريسها 
يقول   »اشتغال«   أسواقها..  و  وأناسها 
تختلف  فنية  نظرة  يمتلك  أنه  بالواضح 
عن نظرة المتلقين وغير المهتمين  بمجال 
التصوير وفنه بشكل عام.. حيث أن اإلمعان 

في صوره  و«لوحاته« يقودنا إلى أن هناك 
احترافية في التصوير، في اختياره اللقطة 
وحدسه  براعته  ُيظهر  مما   ، الزاوية..   و 
الفني، الذي يغني عن كل تعليق أو مكتوب 
لتبوح  تكفي  وحدها  فالصورة  مصاحب، 
بكل شيء.. فإبراهيم بوعلو يقول دائما إن 
الصورة الفنية هي التي ينبغي أن تسجل » 
الهدف »، بالتعبير الرياضي، و تبلغ الرسالة 
التي يريد المصور إبالغها للمعنيين..  وفي 
مختلف المجاالت  اجتماعيا، فنيا- ثقافيا 

- ورياضيا.. 
ــمــصــوريــن  ال أن  بــوعــلــو،  ـــؤمـــن  وي
أن  ينبغي  المحترفين،  الفوتوغرافيين 
و  للماضي  »مؤرخين«..  بمثابة  يكونوا 

الحاضر، ومستشرفين للمستقبل، فالصورة 
من وجهة نظره، هي وثيقة، ينبغي أن  تبرز 
كل ما هو جميل في الزمان و المكان، كما 

ينبغي أن تبرز  ما هو عكس ذلك..،  
»االعتقاد«  هذا  يمثل   ما  أبــرز  ولعل 
الفني لدى الفنان الفوتوغرافي بوعلو هو  
ما كشف عن البعض منه معرض الصور 
تمنارت  أكرض   – لمنطقة  الفوتوغرافية 
بمدينة  المنظم  طــاطــا،  إلقليم  التابعة 
لدن جمعية   جمعية  من  البيضاء  الــدار 
“مستقبلنا”، تحت شعار “ تاريخنا وتنوعنا 
سر وحدتنا ”، في الفترة االخيرة حيث قال  
فناننا المصور« إنه مضت قرابة 15 سنة 
لم يزر منطقته األصل طاطا، وحين عودته 

مآثرها   يطال  الذي  اإلهمال  كم  أذهله  لها 
القرن،  يتجاوز  عمرها  وأماكن  التاريخية 
بها  اليهودي  التواجد  باألساس  ويعني 
وبصمة الهوية األمازيغية في كل زواياها..، 
لذلك قرر جمع مجموعة من الصور تخص 
ومن  تاريخها..«  في  والبحث  المنطقة 
المسؤولين  بوعلو  إبراهيم  طالب   ثمة 
من  العاجل  بالتحرك  المعنية  والسلطات 
والهوية  الــتــراث  وحماية  صيانة  أجــل 
الحضارية لهاته المنطقة الغنية بمآثرها  
سنين  منذ  يطالها  الذي  اإلهمال  وإزاحة 
عديدة... هذا باإلضافة إلى رغبته- يضيف 
– إلى تسليط الضوء على الغنى الطبيعي 
تمنارت  ــرض  أك منطقة  بــه  تزخر  ــذي  ال

وتشجيع  عموما،  طاطا  ومنطقة  خاصة 
المواطنين و السياح األجانب على زيارتهما 
و اكتشاف جمالها، زيادة على الرغبة في 
التاريخية حتى ال يطالها  الذاكرة  توثيق 
عرفت  المنطقة  وأن  خصوصا  النسيان، 
على  تدل   .. الديني  والتسامح  بالتعايش 
ذلك آثار بنايات اليهود المغاربة الذي اقاموا 
بالمنطقة منذ قرون عديدة، وكذا  اثار بنايات 
المنطقة،  تاريخ  عن  تحكي   ،« »محصنة 
التي ال يعرفها الكثير من الناس، من قبيل 
أماكن الحراسة المتمركزة في أعالى الجبال 
المحيطة بالقرية ومدفع قديم ومقر القائد 
»البشير« الذي حكم المنطقة أيام االستعمار 
المصور  الفنان  كاميرا  إن  بل  الفرنسي.. 

ذلك،  إلى  باإلضافة  عكست،  الفوتوغرافي 
كله واقع المنطقة الحالي..  لتوثق بساطته 
وعفوية و تلقائية أناسه، فدخلت االسواق 
و البيوت و المدارس لتحكي  صورا من 
الحياة اليومية للناس، الذين ينظر أغلبهم 
وال  يأس  ال  حيث  »راضية«،  بعيون  إليه 
فزع من المجهول .. ، كما تقول االبتسامة 
على محياهم،  فالبساطة والقناعة.. ، في 
سر  هى  المحيطة،  القاسية  الظروف  ظل 
إبراهيم  كان  ثمة  ومن  السعيدة..  الحياة 
بوعلو »بسيطا«، مثل  بساطة هؤالء في 
وعظيمة  كبيرة  لكنها  الفنية،  اختياراته 
في التعبير بكل الصدق الفني عن توثيق 

اللحظة بكل اإلبداع العالي الممكن.. 

حتى ال نن�سى... 
الفنان المبدع فتح 

اهلل المغاري

 كاميرا الفنان الم�سور اإبراهيم بوعلو .. حينما تكون الب�ساطة اأعمق من التعقيد

فاس: محمد بوهالل
الجميلة  ــام  األي عن  نتحدث  عندما 
للموسيقى العصرية المغربية يطالعنا 
علم من أعالمها  الذي بصم بمداد من 
ذهب على مجموعة من القطع الغنائية 
وتالمس  المشاعر  تهز  الزالـــت  التي 
العواطف، و يتعلق األمر بالفنان الكبير 
فتح اهلل المغاري الذي انطلق في بداية 
حياته الفنية كشاعر غنائي إلى جانب 
المفتي  حسن  و  العلج  الطيب  الراحل 
والبتولي و غيرهم، هؤالء الذين أبدعوا 
في كتابة األشعار الزجلية، فكان الفنان 
المغاري عندما يكتب ال ينطلق من فراغ، 
فكل أزجاله  منبثقة من الواقع المعيش 
ومن العشق والحرمان والفشل أحيانا 
في لقاء الحبيب الذي يخلف وراءه  سوى 
»كاس  أغنية  ولعل  الجميلة،  الذكريات 
النطالقاته  بداية  كانت  التي  البالر« 
الفنية، هذه األغنية الجميلة التي أبدع في 
تلحينها الموسيقار الراحل عبد الرحيم 
السقاط، حيث وضع ألحانها في تناغم 
مع الخامات الصوتية للفنان فتح اهلل 
عاشق  قصة  تحكي  واألغنية  المغاري، 
لمحبوبته، تلك العشيقة التي كانت تغيب 
وبدون عذر عن حبيبها، الذي يظل حائرا 
يجدها  مكان  وأي  اتجاه  أي  يدري  وال 
فيه، وكان يدرك أن عشيقته الرائعة  لها 
معجبون كثر، وتنتهي القصة الطريفة، 
بذكريات مرة، مرددا الشاعر فيها »ياكاس 
سومك غالي والناس ماتعنى بيك..، كلها 

يقول ديالي واللي شرب فيك يخليك«.
هي  البالر«  »كاس  أغنية  وليست   
فيها  استغل  التي  الوحيدة  األغنية 

أغانيه  كل  إن  بل  الرمز،  المغاري  فتح 
هي قصص جميلة تخلف شعورا مفعما 

باألحاسيس الجياشة عند سماعها.
وضع  في  المغاري  أبــدع  ما  وبقدر 
ما  بقدر  الزجلية  واألشــعــار  الكلمات 
فله  والغناء،  التلحين  مجالي  في  أبدع 
بينها  من  بالروائع  حافل  »ريبرتوار« 
ينساك«   الــبــال  ومــحــال  »الصنارة«  
التي تؤديها لطيفة رأفت  و»امغيارة«  
وغيرها  معانا«  انتا  ما  »وهلل  وأغنية 

من الروائع.
عمره،  هلل  أطــال  بفاس  فنانا  ولــد   
 ،1958 سنة  الباكالوريا  على  وحصل 
ولما تخرج من المدرسة اإلدارية التحق 
حيث  الخاصة،  المؤسسات  بــإحــدى 
أصبح إطارا بها، وعاش طفولته بحي 
فاس الجديد الشعبي وسط  عائلة تهتم 
بالموسيقى و التراث الصوفي، الشيء 
األغنية  تلحين   في  يبدع  جعله   الذي 
الدينية الرائعة، »ارجال هلل وكذا أغنية 
»هلل على  راحة هلل« اللتين لقيتا إقباال 

جماهيريا منقطع النظير.
الرائد  الفنان   هــذا  قدمه  ما  ورغــم 
لألغنية المغربية العصرية، فان اإلهمال 
على  المصورة  أغانيه  والتدرج  يطاله، 
شاشات القنوات التلفزية  الوطنية إال 
لماما، مما جعله يكاد يكون  منسيا  في 
فئات  في  المغربية وخاصة  األوســاط  

الشباب.
وليعمل  الكبار،  بفنانينا  فرحمة 
أغانيهم  إدراج  على  البرمجة  مسؤولو 
التي   الفنية  واستدعائهم في السهرات 
تقدم كل أسبوع سواء في القناة األولى 
ورحمة  لهم  تكريما  الثانية  القناة  أو 

بأذواقنا الفنية.

محترف موليير لالبداع 
و»�ستة في �ستة«

في جولة م�سرحية
واصل محترف موليير لالبداع بالدار البيضاء جولته المسرحية  
التي تدخل ضمن برنامج الجوالت المسرحية المدعمة من قبل 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة ـ قطاع الثقافة - بمسرحية “ 
ستة في ستة”، بعرضها  الثالث و الرابع يومي  السبت واالحد 

17 و18 أبريل 2021.
وقدم المحترف عرضا  أول أمس السبت 17 أبريل الجاري 
بمسرح الحي البرتغالي بمدينة الجديدة  التابع للمديرية الجهوية 
للثقافة الدار البيضاء- سطات، على الساعة الخامسة مساء. ثم 
واصل تقديم العرض الرابع في الموالي أمس االحد 18 أبريل 
الجاري بمسرح مدينة الثقافة والفنون بمدينة أسفي التابعة 
للمديرية الجهوية للثقافة مراكش – أسفي على الساعة الرابعة 

زواال.
وتجدر االشارة الى ان المحترف قدم العرض ضمن برنامج 
جوالته المسرحية بجهة خنيفرة بني مالل بمدينة الفقيه بن 
صالح يوم السبت 10 ابريل 2021 بالمركب الثقافي للفقيه بن 
صالح و يوم االربعاء 14 ابريل الجاري بالمركب الثقافي كمال 

الزبدي بالبيضاء بجهة الدار البيضاء سطات.
وهذه العروض المسرحية، تقدم بدون جمهور، حيث تصور 
وتنقل على منصات التواصل االجتماعي و الصفحات الرسمية 
التابعة لمديريات وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة اإلقليمية 
والجهوية، كما تحترم كافة التدابير االحترازية، والبروتوكول 

الصحي للوقاية من  وباء كوفيد 19.
مسرحية ستة في ستة، هي من تأليف الكاتب اليوناني ديمتري 
باساتاس وإخراج أنوار حساني، تشخيص نخبة من الفنانين، 
زكرياء أشكور، أمينة فرعون، ادريس المراكشي )رمسيس(، عبد 
الهادي علوكي، عائشة اهتمام، انوار حساني و السينوغرافيا 
الفنان امبارك المحمودي ، المؤثرات الصوتية و االضاءة محـمد 

مغفول، والمحافظة العامة  والمالبس للحسنية مبشور.



     عبد اللطيف البعمراني
   تلقى حسنية أكادير هزيمة غير متوقعة 
إلى  جاء  الذي  بركان،  نهضة  أمام  بميدانه 
أكادير مباشرة بعد مباراته أمام شبيبة القبائل 
الجزائري، برسم كأس الكاف. وهكذا استعد 
لمواجهة  أدرار  بمركب  البركاني  الفريق 
الحسنية، برسم الدورة 12، في مباراة أدارها 

الحكم عادل زوراق.
دقيقتها  منذ  ال��م��ب��اراة  ع��رف��ت     وق��د 
قاصمة  لضربة  الحسنية  تلقي  األول���ى، 
تمثلت في استقبال شباكه لهدف مبكر وقعه 
مدافعه  إلى طرد  باإلضافة  تراوري،  جبريل 
المحوري سفيان بوفتيني. بداية سيئة إذن 
لفريق أكاديري كان ما يزال منتشيا بانتصاره 

السابق على الرجاء البيضاوي.
  مجريات الشوط األول عرفت، رغم النقص 
الذين  الحسنية  لعناصر  اندفاعا  العددي، 
تمكنوا من خلق عدة محاوالت للتهديف، من 
بينها تسديدة قوية ألوبيال صدتها العارضة.
ثابتة  كرة  تنفيذ  وإثر   ،22 الدقيقة  وفي 
من ليركي، سيتأتى هدف التعادل من ضربة 

رأسية ليوسف الفحلي.
تحركا  شهدنا  الثاني  الشوط     وخالل 
متواصال للعناصر البركانية، التي ضغطت 
بعد  وذل��ك  الحواصلي،  مرمى  على  بقوة 
بيدرو  ال��م��درب  بها  ق��ام  التي  التغييرات 
بنعلي بإقحام عدد من األسماء كالنمساوي، 
وحمادة لعشير، والبحراوي، ويونس نعيم. 
البركاني  للفريق  أتاحت  التغييرات  فهذه 

استعادة المبادرة والقيام بمحاوالت هددت 
مرمى الحارس األكاديري ودفاعه، الذي عانى 
من طرد بوفتيني. وقد تمكن الزوار من خلق 
الشوط،  ه��ذا  خ��الل  محققتين  محاولتين 
األولى أتيحت للبديل البارودي من تسديدة 
قوية حولها الحواصلي إلى ركنية، والثانية 
جاءت خالل الدقيقة األخيرة من الوقت بدل 
الضائع، ومنها تأتى هدف التفوق لعناصر 
النهضة بواسطة البحراوي من تسديدة قوية. 
فيما العبو الحسنية، ورغم المردود الكبير 
الذي قدموه خالل هذه المباراة ككل خانتهم 
خانتهم  كما  اللقاء  لهذا  األخيرة  اللحظات 

لحظاته األولى.

   وامتنع مدرب الحسنية رضا حكم عن 
التعليق على المباراة، التي يبدو أنه كان جد 
متأثر بنتيجتها التي لم تكن متوقعة. وعلى 
سلبية هذه النتيجة يبقى الفريق األكاديري 
قادرا على تجاوز تبعاتها شريطة أن تعرف 
تدويرا حقيقيا لالعبين.  القادمة  المباريات 
فالفريق يتوفر على العبين شبان ك"إياليوين" 
وأبوشعوب، وكذا الحارس إسماعيل قموم. 
فكل هذه العناصر وغيرها ينبغي أن تعطاها 
الفرصة. ولنا العبرة بالفريق البركاني الذي 
أش��رك ف��ي ه��ذه ال��م��ب��اراة ح��ارس��ه الثاني 
حمياني، دون أن يمنع هذا فريقه من تحقيق 

انتصار ثمين. 

 عبد المجيد النبسي 
قال مدرب الفتح الرياضي، مصطفى الخلفي، 
واحد  مقابل هدف  بهدفين  فريقه  بعد هزيمة 
أمام ضيفه نهضة الزمامرة، في المباراة التي 
جمعتهما بمركب األمير موالي الحسن بالرباط 
مساء أول أمس السبت، إن فريقه لعب بهدف 
المغرب  أمام  السابقة  الدورة  انتصار  تأكيد 
سجل  الذي  المبكر  الهدف  »لكن  التطواني، 
علينا، بعثر أوراقنا بشكل كبير، ألنه كان عكس 
السيناريو الذي رسمناه للمباراة. ورغم ذلك لم 
نستسلم حيث قمت ببعض التغييرات التكتيكية 
فتمكننا من تسجيل هدف  األول،  الشوط  في 

التعادل »
الثاني  الشوط  أنه خالل  الخلفي  وأضاف 
فريق  على  للضغط  مغايرة،  بطريقة  »لعبنا 
الزمامرة، لكنها لم تكن بالطريقة التي وضعت، 
وهذا ما جعلنا نستقبل هدفا ثانيا، في ظروف 
غير مواتية، مع العلم بأن العبي فريقي ضيعوا 

العديد من الفرص.«
نهضة  م��درب  اإلسماعيلي،  العلوي  أم��ا 
الثالث  بالنقط  الظفر  اعتبر  فقد  الزمامرة، 
بالنسبة  ج��دا  مهما  »شيئا  ال��رب��اط  بقلب 
إليه، خاصة وأن  لفريقي ألننا كنا في حاجة 
تم  تكتيكي  وانضباط  جيد،  بأداء  كان  الفوز 
تنفيذه بطريقة سليمة«. مشددا على أنه كان 
يعلم جيدا أن المباراة ستكون صعبة، خاصة 
وأن فريق الرياضي فاز في مباراته السابقة، 
الفتح ال  لكننا دخلنا بتفاؤل كبير، ألن فريق 

ينتصر داخل ميدانه«.

الفتح  أن  الدكالي  الفريق  مدرب  وأض��اف 
لكننا عرفنا  األول،  الشوط  »ضغط علينا في 
كيف ندير المباراة في شوطها الثاني، باالعتماد 
على المرتدات، وهو ما مكننا من تسجيل الهدف 

الثاني، وبالتالي الفوز.«
وكان نهضة الزمامرة السباق إلى التسجيل 
خالل الدقيقة السادسة بواسطة الالعب لحسن 
71ليمنح  الدقيقة  في  يعود  أن  قبل  دحدوح، 
هدف  فيما سجل  كاملة،  المباراة  نقط  فريقه 
الفتح بواسطة المهدي الباسل في الدقيقة 34.
وبذلك يكون فريق الفتح قد فقد توازنه من 
جديد، ألنه لم يستطع استغالل امتياز االستقبال 
بالميدان، ويؤكد انتصاره السابق فريق المغرب 

التطواني. 
الالعب  بها  سجل  التي  الطريقة  وأك��دت 
دحدوح هدفي فريقه، بأن الفتح يعاني كثيرا 
من ضعف وسط الميدان، ومن أخطائه الدفاعية 
الخلفي  المدرب  لعب  طريقة  أن  كما  القاتلة، 
الفرصة  يعطي  ألنه  جدا،  مكشوفة  أصبحت 
في األول للفريق المنافس، ويحاول االعتماد 
على المرتدات، والتي تتحول في الغالب إلى 

سالح ضده.
وبهذه الهزيمة تجمد رصيد فريق الفتح في 
14نقطة في الرتبة التاسعة، فيما رفع نهضة 
الزمامرة رصيده إلى 10نقط، حيث بات يحتل 

الرتبة 14.

اللجنة الت�أديبية ت�صدر 
عقوب�ت جديدة 

قررت اللجنة المركزية للتأديب، عقب اجتماعها األخير، 
لمباراتين،  برشيد  يوسفية  النخلي، العب  عزيز  توقيف 
المباراة  في  طرده  بعد  التنفيذ،  موقوفة  منهما  واحدة 
التي جمعت فريقه بنهضة الزمامرة، كما أوقفت عبد اهلل 
خفيفي، العب مولودية وجدة لمباراة واحدة، بعد طرده في 
المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب الفاسي، عن الدورة 
11 من الدوري االحترافي األول، وهي نفس العقوبة التي 
فرضتها على ياسين الرامي، العب حسنية أكادير، بعد 
طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي.

وبالنسبة للبطولة االحترافية الثانية، أوقفت اللجنة 
لمباراة  الرياضي،  الراسينغ  العب  عداوي،  أنس  ذاتها 
واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه برجاء 
وشباب  مالل  بني  ورجاء  الراك  غرمت  فيما  مالل،  بني 
بنجرير وشباب أطلس خنيفرة مبلغ 1500 درهما، بسبب 

مراكمة البطاقات الصفراء والحمراء.
 

ج�معة ال�ص�مبو و الط�ي 
جيت�صو تعقد جمعين ع�مين

عقدت الجامعة الملكية المغربية للصامبو والطاي جيتسو 
يوم األحد 11 أبريل الجاري بمركب محمد الخامس، جمعا 
النظام  مشروع  على  للمصادقة  خصص  استثنائيا  عاما 
األساسي، أعقبه جمع عام عادي برسم الموسم الرياضي 
2019 – 2020، بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة والشباب 
ممثلي  المغربية،  األولمبية  الوطنية  واللجنة  والرياضة 
السلطات المحلية، رؤساء العصب وعدد محدود من ممثلي 
األندية بسبب اإلجراءات االحترازية، فيما تابعهما ممثلو 

باقي األندية عبر تقنية الفيديو المرئي.
وقد تمت المصادقة على النظام األساسي، حسب بالغ 

للجامعة، بأغلبية 71 صوًتا مقابل 4.
وفي ما يتعلق بالجمع العام العادي، فقد تميز بالمصادقة 
باإلجماع على التقريرين األدبي والمالي، وكذلك المصادقة 
على التوقعات المالية والبرنامج الوطني السنوي للموسم 
على  العام  الجمع  كما صادق   .2021  –  2020 الرياضي 

تعيين أعضاء لجنتي التأديب واالستئناف. 

أبدى لسعد جردة الشابي، المدرب الجديد لفريق 
الرجاء الرياضي، ارتياحه ألداء العبيه خالل مواجهتهم 
ال��دوري  من   12 ال��دورة  برسم  التطواني،  للمغرب 
االحترافي، ألنهم آمنوا بحظوظهم حتى آخر دقيقة، 
على  سيطرتهم  أحكموا  بعدما  الفوز،  من  وتمكنوا 
مجريات المباراة، حيث خلقوا مجموعة من الفرص 
السانحة للتسجيل، وبلغوا الشباك في خمس مناسبات، 

ألغى منها الحكم هدفين بداعي التسلل.
وأضاف الشابي في تصريح خص به قناة الرياضية 

بذلوه أنه سعيد بهذه البداية، شاكرا العبيه على ما 
من مجهود. 

أما جمال الدريدب، مدرب المغرب التطواني، فقد أكد 
على أن فريقه ال يستحق الهزيمة، وكان من المنصف 
أن يحصل بنقطة في مباراة خسرها بهدف ال يسجل 
من  العبيه  حذر  أنه  رغم  الهواة،  دوري��ات  في  حتى 

حركية العبي الرجاء، خاصة دخل منطقة العمليات.
واستعاد هجوم الفريق األخضر عافيته، بعد فترة 
استعصاء كلفته هزيمتين متتاليتين، حيث سجل ثالثة 
أهداف، كانت حصة الهداف الكونغولي بين ماالنغو 
منها هدفين، رفع بهما رصيده في سبورة الترتيب، 
لينفرد بالرتبة األولى، متقدما على زميله سفيان رحيمي 
وأيوب الكعبي، هداف الوداد، والعب أولمبيك آسفي 

بن يشو، الذين سجلوا ستة أهداف.
ونجح الرجاء في تحقيق الفوز في أول ظهور له 
أن  رغم  الشابي،  لسعد جردة  التونسي  مدربه  رفقة 
الفريق التطواني كان سباقا للتهديف في الدقيقة 34 
من المباراة، بواسطة محمد كمال، من ضربة جزاء، 
احتسبها الحكم حمزة الفارق بعد خطأ للحارس أنس 

 ، نيتي لز لكن الرجاء حقق التعادل في آخر أنفاس ا
الجولة األولى برأسية سفيان رحيمي، قبل أن يمنحه 

ماالنغو التقدم في الدقيقة 50.
وفي الوقت الذي كان بإمكان العناصر الرجاوية أن 
تحسم الفوز بأكثر من هدفين، جاء التعادل التطواني 

لكن   ،72 الدقيقة  في  لمرابط  أنس  البديل  بواسطة 
الحلم  على  وقضى  االنتصار  على  أص��ر  ماالنغو 

التطواني في الدقيقة 90.
ورفع فريق الرجاء رصيده إلى 22 نقطة، تضعه في 
الرتبة الثانية بفارق أربع نقط عن المتصدر الوداد، 
الثالث عشر  المركز  التطواني في  فيما ظل المغرب 

ب� 12 نقطة.
واستعاد أولمبيك آسفي عافيته بعد سقطته األخيرة 
أمام شباب المحمدية بثالثية، حيث فاز مساء السبت 
بملعب المسيرة على ضيفه سريع وادي زم بهدفين 

لواحد.
إلى  االنتصار  بهذا  المسفيوي  القرش  ويدين 
ووليد  ج(  ض   20 )د  ال��ك��ع��داوي  أي���وب  العبيه 
وادي  سريع  ه��دف  سجل  فيما   ،)33 )د  الصبار 
ج( ض   4+45 )د  ال��م��غ��ري  ب���الل  ال���الع���ب   زم 

وش��ه��دت ال��م��ب��اراة إش��ه��ار ال��ح��ك��م ن���ور ال��دي��ن 
ال��ج��ع��ف��ري ال��ب��ط��اق��ة ال��ح��م��راء ف���ي وج���ه الع��ب 
.65 الدقيقة  ف��ي  ال��ن��اج��ي  م���راد  آس��ف��ي   أولمبيك 

وارتقى أولمبيك آسفي بذلك إلى المركز الرابع ب� 18 
نقطة، فيما ظل سريع وادي في أسفل الترتيب ب� 8 نقاط.
وسجلت الدورة 12 هزيمة جديدة للفتح الرباطي 
أمام ضيفه نهضة الزمامرة، الذي سلم المصباح األحمر 
لسريع وادي زم. كما حقق نهضة بركان فوزه األول 
رفقة مدربه بيدرو بنعلي، وكان على حساب الحسنية 

بملعب أدرار.
يذكر أن الدورة 12 انطلقت مساء الخميس بلقاء 
األحمر  القطار  أوقف  الذي  الوداد ومولودية وجدة، 

بعد فوزين متتاليين وحقق تعادال مهما.
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الرجاء يعيد ترتيب أوراقه بعد هزيمتين متتاليتين

الدورة 12 من الدوري 
االحترافي

الرج�ء يحقق 
الفوز في 

ظهوره الأول مع 
المدرب الجديد 
واأولمبيك اآ�صفي 

يتع�فى من 
�صقطة المحمدية

زي��اش  حكيم  المغربي  ال��دول��ي  ق��اد 
ك��أس  ن��ه��ائ��ي  ل��ب��ل��وغ  تشلسي  ف��ري��ق��ه 
على  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اإلنجليزي  االت��ح��اد 
حساب مانشستر سيتي، حيث كان وراء 
فوز البلوز بهدف دون رد، في اللقاء الذي 
على  السبت،  أول  مساء  الطرفين  جمع 
 ملعب ويمبلي، برسم دور نصف النهائي.

الدقيقة  في  التأهل  هدف  زياش  وسجل 
)55(، إثر مرتد خاطف قاده األلماني فيرنر 
على الرواق األيسر ، بعد أن نجح في كسر 
مصيدة التسلل، ومرر عرضية إلى الدولي 
 المغربي الذي تابعها بيسراه في المرمى.
وبعد خمس دقائق أتيحت فرصة أخرى 
الكرة  وصلته  أن  بعد  لزياش،  سانحة 

داخ��ل  تشيلويل  األي��س��ر  الظهير  م��ن 
نحو  تسديدته  لكن  العمليات،  مربع 
ستيفين. الحارس  لها  تصدى   المرمى 

وصيف  تشلسي،  أفسد  الفوز  وبهذا 
مانشستر  مسعى  الماضي،  الموسم 
أن  بعد  تاريخية  رباعية  نحو  سيتي 
في  ثالث  لقب  نحو  كبير  بشكل  اقترب 

م��واس��م،  أرب��ع��ة  ف��ي  الممتاز  ال���دوري 
ال��راب��ط��ة ضد  ك��أس  نهائي  وي��خ��وض 
الجاري، فضال  األسبوع  نهاية  توتنهام 
أبطال  دوري  نهائي  نصف  بلوغه  عن 
 أوروبا للمرة األولى منذ وصول االسباني.

وقال زياش في تصريحات صحفية عقب 
المباراة »إنه شعور رائع والجميع سعيد 

ألننا قدمنا مباراة جيدة في الشوط األول. 
وفي الثاني كانت هناك بعض الصعوبات 
نحتاجه«. كنا  ال��ذي  الهدف   وسجلنا 
أشعر  »كنت  ف��ص��رح  ال��ه��دف  ع��ن  أم��ا 
وفيرنر  سأسجل،  أنني  المباراة  قبل 
رائعة«. عرضية  وكانت  الفراغ  في   مرر 

 زي��س يقود ت�صل�صي اإلى نه�ئي ك�أ�س انجلترا

الفتح الري��صي يفقد توازنه في ميدانه من جديدح�صنية اأك�دير ينهزم بميدانه اأم�م نه�صة برك�ن

أداء غير مستقر لرفاق المهدي الباسل نهضة بركان يسقط الحسنية بميدانها

زياش يقدم أداء جيدا أمام سيتي
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»اإن�ستغرام« يخترب خيار حجب 
اإبداءات الإعجاب للحد
من ال�سغط الجتماعي

للمعضلة  حّل  إلى  بعد  ”إنستغرام“  يتوصل  لم 
اإلعجاب  إبداءات  عرض  في  املتمثلة  الشائكة 
الفيديو واملرتبطة  الصور ومقاطع  تحت  )”اليك“( 
إلى  املستخدمني  لسعي  املحتملة  الضارة  باآلثار 
على  ينشرونه  ما  مع  اإليجابي  التفاعل  حصد 

شبكات التواصل االجتماعي.
أن بعض األشخاص  بّينت  فبعد اختبارات عدة 
التي تحصدها  لم يعودوا يرون عدد ”اإلعجابات“ 
لـ“فيسبوك“  التابع  التطبيق  أعلن  منشوراتهم، 
للمستخدمني  تتيح  جديدة  تجربة  عن  األربعاء 
وأوضح  لهم.  األنسب  بأنفسهم  يقرروا  أن 
سيكونون  املستخدمني  أن  بيان  ”إنستغرام“  في 
الذي  الخيار  بتفعيل  قرار  ”اتخاذ  على  قادرين 
يناسبهم، سواء أكان عدم مشاهدة عدد اإلعجابات 
على منشورات اآلخرين، أم إلغاء تنشيط اإلعجابات 
التجربة  على  اإلبقاء  أم  الخاصة  منشوراتهم  على 
”اإلعجابات“  حجب  ”إنستغرام“  وكان  األصلية“. 
ملجموعة صغيرة من األشخاص في العام 2019 ، 
لكن النتائج كانت متفاوتة، إذ إن بعض من شملهم 
االختبار قالوا: إنهم شعروا بضغط أقل، في حني أن 
البعض اآلخر أبدى رغبته في معرفة املحتوى الذي 

يلقى نجاحا وتحديد االتجاهات الشائعة.
ولم يعد بإمكان املستخدمني املعنيني رؤية عدد 
التي كانت تتلقاها منشورات  ”إبداءات اإلعجاب“ 
عدد  على  االطالع  إمكانهم  في  وبقي  اآلخرين، 
من  ولكن  منشوراتهم،  إلى  العائدة  ”اإلعجابات“ 

خالل النقر على صفحة مختلفة.

ب�سبب نق�ص الأك�سجني.. قد 
تكون ر�سومات الكهوف القدمية 

ناجتة عن هلو�سة فنانيها
 قد تكون الرسوم القديمة في الكهوف مثيرة لإلعجاب، 
ولكن، يدعي بحث جديد أن الفنانني ورائها ربما كانوا 

يعانون من نقص األكسجني أثناء الرسم.
وعند تحليل رسومات الكهوف من العصر الحجري 

القديم األعلى، والتي تعود لحوالي 40 ألف إلى 14 ألف 
عام، وجد باحثون أن العديد منها كانت موجودة في 

قاعات، أو ممرات ضيقة في أعماق أنظمة الكهوف، وال 
يمكن التنقل فيها إال باستخدام الضوء االصطناعي.

وتركز الدراسة على الكهوف املزينة في أوروبا، 
ومعظمها في إسبانيا، وفرنسا، وهي تقدم تفسيرًا 
لسبب اختيار رسامي الكهوف تزيني مناطق عميقة 

داخل أنظمة الكهوف.
ومن املحتمل أن استخدام النار إلضاءة الكهوف أدى 

إلى خفض مستويات األكسجني، ما أدى إلى حالة 
من نقص األكسجني، وهي حالة تتسبب في إطالق 
الدوبامني، ويمكن أن ينتج عنها الهلوسة وتجارب 

الخروج من الجسد، بحسب ما ذكره املؤلف املشارك، 
ران باركاي، وهو أستاذ علم آثار عصور ما قبل 

التاريخ،.
وكان الرسم في ظل هذه الظروف خيارًا مقصودًا 

هدفه مساعدتهم في التفاعل مع الكون، بحسب ما قاله 
باركاي.

وأوضح باركاي أن رسامي الكهوف رأوا واجهات 
الصخور كأغشية تربط عاملهم بالعالم السفلي.

وُتظهر رسوم الكهوف حيوانات مثل املاموث، والثيران، 
وقد ناقش الخبراء الغرض منها منذ فترة طويلة.

وجادل الباحثون بأن الكهوف لعبت دورًا مهمًا في 
أنظمة املعتقدات في العصر الحجري القديم األعلى، 

وأن الرسومات كانت جزءًا من هذه العالقة.
وقالت الدراسة: »لم تكن الزخارف هي ما جعلت 
الكهوف مهمة، بل العكس: كانت أهمية الكهوف 

املختارة هي سبب زخرفتها«.

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

عائلة تعرث على ثعبان حي 
يف وجبة طعام جاهز

مدينة  في  تقيم  أسترالية  عائلة  تعرضت 
بعدما  مفزع،  ملوقف  سيدني  بوالية  مومسمان 
فوجئت بوجود ثعبان حي داخل كيس طعام عبارة 
عن سلطة خس اشترتها من متجر »ألدي« الشهير.
تتحرك  األفعى  »كانت  وايت:  أكساندر  وقال 
هو  لسانها  الواقع  الصغير..في  لسانها  وتخرج 

الذي أخبرني أنها ليست بدودة عمالقة«.
أكثر  سأكون  كنت  صريحا،  »ألكون  وأضاف: 

راحة مع الدودة«.
في  البقالة  مواد  تفريغ  أثناء  الثعبان  وظهر 
 Wires بمنظمة   العائلة  اتصلت  حيث  املنزل، 
إلنقاذ الحياة البرية، التي أكدت أن هذه األفعى هي 
في  والعدوانية  السامة  الثعابني  أنواع  أكثر  أحد 

أستراليا.
وبلغ طول األفعى حوالي 20 سنتمر، ويبدو أنها 
كانت تنام بهدوء في عبوة الخس في خزانة البقالة 

املبردة في السوبر ماركت.
»لطيفا  كان  الصغير  الثعبان  إن  وايت  وقال 
نيت بعض  أميلي  أمضى هو وزوجته  فقد  جدا«، 
الوقت خالل تصويره، في انتظار مساعدة الخبراء.

حقق م�ساهدات عالية.. 
موظفة ت�سرب رئي�سها يف 

العمل باملكن�سة بعد حتر�سه بها 
االجتماعي  التواصل  عبر وسائل  فيديو  انتشر 
كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم، لعاملة 
لضرب  واملمسحة  املكنسة  تستخدم  وهي  صينية 

رئيسها في العمل بعد أن تحرش بها عدة مرات.
ويمكن رؤية املرأة التي قالت صحيفة »نيويورك 
تايمز« األمريكية إن اسمها األخير تشو، في مقطع 
التواصل  منصات  على  دقيقة   14 مدته  فيديو 
أن  قبل  رئيسها  مكتب  تدخل  وهي  االجتماعي، 
بممسحة  املرأة  وأمسكت  املاء.  من  بدلو  تغمره 
بعد ذلك واستخدمتها لضرب رئيسها وانغ بشكل 
يحاول  وهو  الفيديو  في  رؤيته  ويمكن  متكرر، 

حماية نفسه.
من  كتب  بعدة  املرأة  ألقت  الفيديو  في  والحقا 
الفيديو  مشاهدة  وتمت  رأسه.  على  وانغ  مكتب 
تشو  أن  »تايمز«  ذكرت  حني  في  املرات،  ماليني 
قالت إن رئيسها في العمل بعث لها رسائل نصية 

غير مرغوب بها في ثالث مناسبات منفصلة.
وحاول وانغ القول في الفيديو إن الرسائل كانت 
تشو  استمرار  من  الرغم  على  مزحة،  عن  عبارة 

بالصراخ.
وأكدت املرأة أنها أبلغت الشرطة عن وانغ بينما 

كانت على الهاتف.

كويكب يحقق »مواجهة 
قريبة ب�سكل ا�ستثنائي« 

مع الأر�ص ويتخطاها على 
م�سافة »دقيقة«!

لندن  حافلة  بحجم  كويكبا  أن  ناسا  وكالة  كشفت 
األرض،  من  فقط  ميل   12000 بعد  على  مّر  تقريبا، 
الصناعية  األقمار  الكوكب من معظم  إلى  أقرب  ليكون 

الثابتة بالنسبة لألرض.
التلسكوب  مشروع  من  الفلك  علماء  وأوضح 
 2021 عليه  ُأطلق  الذي  الكويكب  أن  االفتراضي، 
GW4، ال يشكل أي تهديد لألرض ألنه مر على مسافة 
آمنة وكان صغيرا بما يكفي بحيث يحترق في الغالف 

الجوي لو »تجرأ واقترب« أكثر.
وقال علماء الفلك إنه في 12 أبريل الساعة 14:01 
بعد  على  الفضاء  صخرة  مّرت  غرينتش،  بتوقيت 
بسرعة  التحرك  أثناء  الكوكب  من  فقط  ميل   12000

18700 ميل في الساعة.
من  ميل   238000 بعد  على  القمر  يقع  وللمقارنة، 
لألرض،  بالنسبة  الثابتة  الصناعية  واألقمار  األرض، 
بما في ذلك تلك التي تقدم خدمات GPS، على بعد نحو 

20000 ميل.
واكُتشف الكويكب ألول مرة من قبل علماء الفلك من 

Catalina Sky Survey في أريزونا يوم 8 أبريل.
التلسكوب  مشروع  ومؤسس  الفلك  عالم  وقال 
 :USA Todayلـ ماسي،  جيانلوكا  االفتراضي، 
»الكويكبات بهذا الحجم قريبة جدا من الندرة نسبيا، 
لكن حتى اآلن هذا العام كان لدينا أربعة أجسام قريبة: 

GW4 2021 أكبر هذه الصخور األربعة«.
غير  من  يجعل  الصخرة  حجم  إن  القول  ويمكن 
املحتمل أن تسبب أي ضرر، حيث تقدر ناسا أن كويكبا 
 ،GW4 واحدا على األقل يصل إلى ثالثة أضعاف حجم

يحترق في الغالف الجوي كل عام.
وتقدر وكالة الفضاء األمريكية أن صخرة تستغرق 
ما  إذا  عاملية  مشاكل  لتسبب  ميل  نصف  من  أكثر 

اصطدمت باألرض.
من  متبقية  صخرية  شظايا  عن  عبارة  والكويكبات 
سنة،  مليار   4.6 حوالي  قبل  الشمسي  النظام  تكوين 

يدور معظمها بني املريخ واملشتري.
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تم  تصوير الجزء الخامس منه بالمغرب..

»غامي اأوف ثرونز« يف الذكرى العا�سرة لنطالقه... 
م�سل�سل حتو ل ظاهرة ي�سعب تف�سريها  

حققه  الذي  املسبوق  غير  النجاح  يزال  ال 
مسلسل »غايم أوف ثرونز« موضع نقاش بعد 
مرور عشر سنوات على بدء عرضه، وال جواب 
أعدادا  جذبه  وراء  السر  شأن  في  بعد  جازما 

كبيرة من املشاهدين من كل أنحاء العالم.
العروش«  »لعبة  سر  أن  البعض  ويرى 
الدموي  املضمون  من  اإلكثار  يكمن 
أنه  آخرون  يعتبر  حني  في  والجنسي، 
البصري. أو  السردي  اإلبداع  إلى   يعود 
معظم  في  عطى  ت  التي  التفسيرات  بني  من 
والعري  الجنس  من  الكبير  القدر  األحيان 
ما عر ض  املسلسل،  في  النسائي  وخصوصا 
املسؤولني عنه التهامات بالتمييز على أساس 

الجنس منذ الحلقة األولى.
في  الوسطى  القرون  أدب  أستاذة  وتقول 
التي  الرينغتون  كارولني  أكسفورد  جامعة 
املسلسل  هذا  عن  الكتب  من  عددا  أصدرت 

»أعتقد أنهم استقطبوا الجمهور الخطأ
إباحي«. شبه  مسلسال  كان  البداية.   في 
إال أن »غايم أوف ثرونز« لم يكن صاحب الرقم 
إذ  املجال،  هذا  في  املسلسالت  بني  القياسي 
رصد فيه موقع »مستر سكني« املتخصص 82 
مشهد عري في مقابل 236 مشهدا في الدراما 
مسلسل  في  و137  س«  »شيمل  الكوميدية 

»ترود بلود« عن مصاصي الدماء.

أساسي  بعنصر  ثرونز«  أوف  »غايم  تميز 
)االستئصال  العنف  الكبير من  القدر  آخر هو 
منه  يسلم  لم  الذي   )... الذبح   ، التعذيب   ،
الشاشة  على  املوتى  عدد  تراكم  إذ  األبطال، 
في   3523 إلى  االول  املوسم  في   59 من 
»ستاتيستا«. ملنصة  وفقا  األخير،   املوسم 
»ذي  ولكن ثمة مسلسالت أكثر عنف ا ومنها 
العنصر  ووكينغ ديد«، وبالتالي ال يكفي هذا 
وحده لتفسير نجاح املسلسل على مدى طويل، 
إذ بلغ شمل عرضه 207 دول، وتابع 19 مليون 
 مشاهد في الواليات املتحدة الحلقة األخيرة منه.

البرنامج  بقي  ثرونز«  أوف  أن«غايم  حتى 
العام  في  للتعليقات  استقطابا  األكثر 
عرضه،  انتهاء  من  عام  بعد   ،  2020
أناليتيكس«. »باروت  لشركة  ا   وفق 

ويعزو بعض املتخصصني النجاح إلى املوهبة 
السردية لجورج آر مارتن، والبراعة البصرية 

ملنتجي املسلسل دان ويس وديفيد بينيوف.
»املسلسل  أن  الرينغتون  كارولني  وتعتبر 
اثار االهتمام بفضل املفهومني التوأمني اللذين 

يجمعهما وهما السلطة واألسرة«.
نابعة  وترى أن »جاذبية املسلسل العاملية« 
من تركيزه على »كيفية االستحواذ على السلطة 
وممارستها، وكيفية قضاء الشخصيات الشابة 
ثمانية مواسم في محاولة عدم تقليد والديهم 

أو أجدادهم«.
وعلى الرغم من االتهامات بالتحيز الجنسي، 

أعطى املسلسل املرأة دورا مهما.
»املسلسالت  أن  على  الرينغتون  وتشدد 
الخيالية ال تستطيع زيادة جمهورها اذا اكتفت 
ذكورية،  أفعال  على  يقدمون  ذكوريني  بأبطال 
شخصيات  على  النساء  دور  يقتصر  فيما 
املساعدة«. إلى  ويحتجن  خطر  في   فتيات 
فاجأهم حجم  مارتن  كتب جورج  محبو  حتى 
أعد  الذي  مايلز ماكنات  الظاهرة. ويقول  هذه 
هذا  عن  ثرونز«  أوف  لـ«غايم  الرسمي  الدليل 
الصعب  من  يزال  ال  اليوم،  »حتى  النجاح 

تصديق ذلك«.
ويضيف أن »القصة التي اخترعها جورج آر 
آر مارتن كانت بال شك في متناول الجميع أكثر 
مما كان ي عتقد. لم يكن األمر يحتاج سوى إلى 
استخالصها« من آالف الصفحات ذات الكتابة 

الكثيفة.
في  ثرونز«  أوف  »غايم  لعبة  إطالق  وجاء 
الوقت املناسب مع ظهور الشبكات االجتماعية 
وقد  التلفزيون.  استهالك  طريقة  غيرت  التي 
من  يحصى  ال  عددا  الشبكات  هذه  أنتجت 
»امليمات« وأثرت حتى على العالقات الدولية، 
السابق  األميركي  الرئيس  هدد  عندما  كما 
دونالد ترامب إيران بتغريدة مستخدما شعار 

املسلسل ومحذرا من أن »العقوبات آتية«.
إعادة  الصعب  من  يبدو   ، حال  أي  على 
»إتش بي  إنتاج هذه الوصفة املعجزة مع أن 
تطمح إلى ذلك من خالل عدد من مشاريع  أو« 
هو  اآلن  حتى  منها  واحد  تأكد  املسلسالت، 

»هاوس أوف ذي دراغون«.
دوالر  مليون   250 فأنفقت  »أمازون«،  أما 
الكاتب  رواية  من  مستوحى  مسلسل  على 
أوف  »لورد  تولكني  آر.  آر.  جي.  البريطاني 
التي اقت بس ت  )سيد الخواتم(  ذي رينغز« 

سينمائيا .
إذا  بعد  عرف  ي  »ال  ماكنوت  مايلز  ويقول 
إلى  أو  إلى ويستروس  الجمهور سيعود  كان 
، حيث تجري أحداث سلسلتي  أرض الوسط« 

الروايات.
تراهنان  و«أمازون«  أو«  بي  »إتش  »لكن 
أن  فكرة  على  الدوالرات  من  املاليني  بمئات 
ملستقبل  الطريق  مهد  ثرونز«  أوف  »غايم 

مشرق لألعمال التلفزيونية الخيالية.


