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يعقد مجلس األمن، يومه األربعاء، أول جلسة له، منذ استيالم 
جو بادين زمام الرئاسة في الواليات المتحدة، وبعد اعتراف سلفه 

بالسيادة المغربية على الصحراء .
وهو اجتماع له أهمية خاصة، بالرغم من العودة السنوية للقضية 

الوطنية كل شهر أبريل.
فاالجتماع الحالي يحظى بترقب كبير، من طرف الرأي العام الوطني، 

كما من جانب األطراف األخرى المعنية بالقضية.
وحاولت القوى العدوانية أن تكيف جدول األعمال الخاص، بالضغط 
كالعملية  األخير،  األممي  بالقرار  الصلة  ذات  قضايا  على  إعالميا 
بعودة  التوهيم  أو  العام،  لألمين  الخاص  المبعوث  أو  السياسية 
الحرب الضروس في الصحراء و«انتصار« االنفصاليين في فرض 
واقع عسكري، من خالل إعالنهم خرق وقف إطالق النار.. بخصوص 
قضية المبعوث الشخصي، دعت الواليات المتحدة، في آخر موقف 
فيه  يرى  ال  ما  وهو  المبعوث،  هذا  تعيين  إلى  لوزارة خارجيتها، 
المغرب أي حرج او ضرر، باعتبار آخر مكالمة لملك البالد مع األمين 
العام حول التشبث بالعملية السياسية ومواصلتها، أو من خالل 
اإلعالن عن احترام األمين العام بخصوص تعيينه ممثله الشخصي.

 وقد وجدت جبهة البوليساريو، من خالل ممثل لها في نيويورك، في 
وضعية الدفاع في وجه الحقائق اإلعالمية التي نشرت حول مساعيها 
إلفشال تعيين ممثل خاص لألمين العام لألمم المتحدة في الصحراء.

  وقد نشرت الجمعة ردا على تقارير تناقلتها عدة وسائل إعالم، 
تفيد رفضها لمقترح يخص هذا المنصب.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  أن  بريس  فرانس  وكالة  كتبت  وقد 
لتعيين  مسعاه  في  مؤخرا  أخرى  مرة  أخفق  غوتيريش  أنطونيو 
مبعوث إلى الصحراء الغربية، وهو منصب شاغر منذ نحو عامين، 
برتغاليا، وزكى عمر  البوليساريو مرشحا  بعد رفض جبهة  وذلك 
هالل ممثل بالدنا في األمم المتحدة هذا الخبر، في رسالة إلى مجلس 
األمن )انظر مقالة في الموضوع (، عندما أكد أن المغرب وافق، بشكل 
فوري، على مقترحات األمين العام لألمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث 
شخصي للصحراء المغربية، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني 
السابق، بيتري رومان، في دجنبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية 

البرتغالي، لويس أمادو الحقا.
 وينضاف هذا الرفض إلى ما سبق حول شخصيات عدة جرى 

التواصل معها خالل عامين اعتذرت بعد طلبها مهلة للتفكير .  
ومن حيث ال تدري، أكدت البوليساريو الدول التي ال ترفض ممثلين 
المغربية)…  »المملكة  أن  عنها   الصادر  البالغ  ذكر  حيث  منها، 
ترفض أي مرشح من دول معروفة بحيادها، مثل الدول االسكندنافية 

وأستراليا وألمانيا وسويسرا وهولندا  »!
والحال أن هورست كوهلر كان ألمانيا 

بيتر فان فالسوم كان هولنديا
وجوهانس مانز كان سويسريا

ايريك جنسن، كان من الدانمارك، أي من الدول االسكندنافية، لماذا 
لم ترفضهم بالد المغرب إذن؟

إن الذاكرة تغفو عن الحقيقة عندما تكون مفوضة لنظام آخر!
في نفس الوقت، ال ينتبه قادة البوليساريو بأن ال أحد من الذين 
عمله  عرقلة  عن  تحدث  الخاصين،  المبعوثين  من  اآلن  يساندونها 

من طرف المغرب..
ال واحد من المبعوثين الخاصين إلى الصحراء، من الذين يعلنون 
اليوم صراحة مساندة البوليزاريو، وكلهم من كبار الساسة األمريكيين، 
ال بولتون وال كريستوفر روس وال جيمس بيكر، كتب أو صرح بأن 

المغرب عرقل مهمته..
أو ادعى بأنه واجه عرقلة مغربية أفشلت مهمته..

هذا هو الدليل على احترام المغرب لمؤسسة األمين العام، مع 
دفاعه المستميت عن حقه، وحقه لن يسقط بوجود أمين عام ومبعوث 

شخصي من عدمه! 
في الواقع، هناك من خلق ظروفا يستحيل معها العمل، وهي دولة 

الجزائر التي تضع القضية في «الجباد الكبير» كما نقول..
وهي عمليا سعت إلى إفشال تعيين أي مبعوث، أوال بكونها ال 
إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  منصب  قبول  على  المرشحين  تشجع 

الصحراء. وتقود في المقابل حملة تضليل حول الموضوع.
 وعندما صرح صبري بوقادوم: »نطالب منذ ما يقرب من عامين 
بتعيين مبعوث جديد للصحراء«.انتقده ناصر بوريطة من الداخلة 
عندما رد عليه بأن بالده تعرقل تعيين مبعوث خاص لألمين العام 

لألمم المتحدة إلى الصحراء.
وتساءل »من الذي يعيق تعيين مبعوث خاص لألمم المتحدة؟«.

وقال: »المغرب قال نعم منذ البداية لتعيين مبعوث خاص«. »إذًا 
من يعترض؟ من الذي رفض األول )المرشح الذي اقترحه أنطونيو 
غوتيريش لمنصب المبعوث الخاص إلى الصحراء( والذي لم يحدد 
المغرب ال يتدخل  موقفه بعد من االقتراح األخير؟«، وأضاف أن » 
في صالحيات األمين العام لألمم المتحدة، ويظل، في نفس الوقت، 
متشبثا بالمبادئ والمحددات التي يتبناها مجلس األمن إليجاد حل 

لقضية الصحراء«. 
المبعوثين  طرف  من  الرفض  مزاج  تكييف  في  الثاني  العنصر 
المفترضين، هو حول دفع محمييها إلى انتهاك وقف إطالق النار، 
والحديث اليومي عن عودة الحرب وتنظيم الهجمات البارودية،.. إلخ.

*  نسف العملية السياسية بنشر  دخان كثيف حول ضرورة تطبيق 
القرار2584 األخير لمجلس األمن ..

*  يتزامن هذا التوجه مع تصاعد التعبئة الخارجية واإلقليمية 
حول موضوعة حقوق اإلنسان، ذات الصلة مع القضية الوطنية.

وعلى المستوى الرسمي، نذكر الهجوم الذي شنه وزير خارجية 
الجزائر على بالدنا، باسم حقوق اإلنسان: وإذا كنا نسلم بأن الجزائر 
هي آخر دولة تملك مصداقية وشرعية طرح الحقوق اإلنسانية، فإن 
التذكير، مع ذلك، بمواقفها ال بد منه لنفهم مركزية هذه الورقة في 

هجومها علينا، في عالقة مع أمرين اثنين:
-    عقد مجلس األمن األممي لجلسة مغلقة حول قضية الصحراء. 
-  عودة الدعوة إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل البند الحقوقي 

غير المرصود في مهامها األصلية.
ويترافق كل هذا، مع السعار االنفصالي والمساندين له وتنويع مهام 
الضغط، ومنها عريضة لمنظمات وهيئات إسبانية تطالب باإلسراع 
في إطالق سراح من تسميهم« المعتقلين السياسيين الصحراويين.
واغتنام  مناسبة  17 أبريل كيوم  للمعتقل السياسي. من أجل 
توجيه كل األضواء نحو بلدنا من زاوية االتهام بخرق حقوق اإلنسان 
…في مثابرة غريبة، تلتقي فيها كل خطوط الطول وخطوط العرض، 
تستحضر حساسية الموضوعة الحقوقية في ثقافة الديموقراطيين 

األمريكيين، الذين يديرون دفة البالد حاليا..
وهي محاوالت تأثير واضحة، تريد أن تنسي الرأي العام إقليميا 
ودوليا، ما يتحقق في األرض، وأيضا على مستوى اإلقرار الدولي 
بأدوار المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمجالس الجهوية التابعة 
له. سواء تقارير االتحاد األوروبي أو الخارجية األمريكية أو تقارير 

األمين العام انطونيو غوتيريش ومجلس األمن الدولي..
 وتبدو الحلقات هنا متصلة، وال مصادفات فيها..

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

 الجبهة 
الحقوقية، 

المبعوث 
ال�صخ�صي، 

والحرب في 
ال�صحراء  

فتح حوار جدي 
مع األساتذة 
المتعاقدين

تعويض الفئات الهشة 
المتضررة من حظر 

التجوال الليلي

طالبت بها المنظمة المغربية لحقوق الإن�صان في بيان لها
تسريع اإلجراءات 
القضائية لملفي 

02الراضي والريسوني
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أحمد المديني
»حياة  رواي��ت��ه  فاضل  يوسف  ُيعنون  لم  لو 
لغّير   )2020 المتوسط،  )منشورات  الفراشات« 
هم  هكذا  )الخاسرون(،  إل��ى  بجدارة  العنوان 
أبطال وشخصيات الروائي المغربي منذ روايته 
»مترو  ًاب  عبور   )1983( »الخنازير«  األول��ى 
و»طائر أزرق نادر يحلق معي«  محال« )2006( 
نراه يجمع  األخير هذا،  وانتهاًء بعمله   )2013(
خالصة تجربة كتابة روائية امتدت أربعة عقود، 
المغربية  الرواية  متن  وأثمرت نصوصا بصمت 
شكال ومضمونا، وانتزعت رقعة في خريطة الرواية 

العربية الواسعة، خصوصا المنفتحة على عوالم 
منزوية وبأدوات مبتدعة. 

في  المستقرة  الجماعات  فاضل  يوسف  يترك 
ثقافتها وتقاليدها المتوارثة، بشخوص وأسلوب 
الهزات  بعض  مع  نمطي  وسلوك  وتفكير  حياة 
التي واجهتها بالمجتمع الحديث وأمكن تسريدها 
واقعية  بمرايا  روائية  أوض��اع  إلى  وتحويلها 
جانبها  إلى  نبتت  أخرى  إلى  لينتقل  محاكاتية، 
هامشها  على  تقريبا  النواحي  كل  من  وتناسلت 
تجّرب ما سماه مؤسس القصة المغربية الحديثة 
محمد زفزاف في رواية شهيرة له »محاولة عيش« 
)1985(، ومن هنا تؤسس كيانا مستقال ال بالرغبة، 
ولكن بقوة الواقع الذي تعيش فيه مسحوقًة أو 
منبوذًة أو متطلعًة إلى آمال مستحيلة. لذلك تنجب 
شخصيات هجينة ومشّوهة، هي التي تبوأت بطولة 
الرواية العربية ما بعد الواقعية، وأعطاها فاضل 
ونظراُء من جيله في المشرق العربي حق الكلمة 
وشرح الخاطر ورسم أوضاعها المستجدة طبقيا 
خريطة  مع  متقاطعة  وسيكولوجيا،  واجتماعيا 

تحوالت وطنية كبرى.

بقية ص: 3

نوفل البعمري 
لمجلس  مغلقة  جلسة  تنعقد  أن  المنتظر  من 
األمن، بتاريخ 21 أبريل، ُيقدم فيها األمين العام 
في  الُمحرز  التقدم  حول  إحاطته  المتحدة  لألمم 
الستة أشهر األولى من صدور القرار األممي عدد 
2548 في أكتوبر الماضي، الذي مدد مهمة بعثة 
المينورسو لحفظ السالم لسنة كاملة، مع دعوة 
األمين العام لتقديم إحاطته الدورية حول مختلف 
التطورات المنجزة من هذا التاريخ لآلن، واإلحاطة 
الحالية التي سيقدمها األمين العام لألمم المتحدة 

هي إحاطة ستعكس الحالة الحالية التي تعرف:

1 -  جمودا سياسيا: 

هذا الجمود راجع باألساس إلى المواقف التي 
خارج  نفسه  وض��ع  إذ  البوليساريو،  أصدرها 
مع  مباشرة  مواجهة  وفي  السياسي،  المسلسل 
األمم المتحدة الذي أبرم معها اتفاق وقف إطالق 
النار سنة 1991، وإعالنه خروجه من هذا االتفاق 
األممي، الذي وضع قواعد للسلم في المنطقة، هذه 
القواعد التي خرقتها جبهة البوليساريو مما جعلها 
التنظيم  وليس  الطرق«  »قطاع  بمنطق  تتصرف 
السياسي الذي يعتبر نفسه طرفا إلى جانب أطراف 
أخرى في مختلف المباحثات السياسية، التي جرت، 
خاصة األخيرة في جنيف 1 وجنيف 2، لذلك فهذا 
الجمود سيكون حاضرا في إحاطة األمين العام 
على اعتبار أن مجلس األمن كان يراهن على عودة 
هذا التنظيم لجادة صوابه واحترامه التفاق وقف 
إطالق النار واالتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينه 
وبين المينورسو في ما بعد، إذ استمرار إعالنه 
التواصل  في وسائل  إال  توجد  ال  »لحالة حرب« 
االجتماعي، وفي إعالم النظام الجزائري، الذي يقدم 

مسرحيات بئيسة لحرب مفبركة غير موجودة...
بقية ص: 3

يو�صف فا�صل �صديق الفرا�صات؛ 
روائيٌّ ُي�صّرفنا

جل�صة مجل�س الأمن: اإحاطة اأممية 
حول ال�صحراء 

الموجة الثالثة من الجائحة الوبائية تتطلب 
تك�صير المنحنى الوبائي ولي�س ت�صطيحه

اإلغاء حكم ق�صائي اأثبت اأبوة طفلة
02من عالقة غير زوجية بالمغرب 02

عزل الأ�صتاذ �صعيد نا�صيد من الوظيفة العمومية  وموجة ت�صامن من المغرب والعالم العربي �صد القرار النتقامي

 يف أول جلسة له يف ظل قيادة جو بادين، بعد االعتراف االمريكي بسيادة املغرب
مجل�س الأمن التابع لالأمم المتحدة، يعقد اليوم م�صاورات حول ق�صية ال�صحراء المغربية
الخ�صوم ي�صعون الى تكييف جدول الأعمال حول ق�صايا المبعوث ال�صخ�صي، و حقوق الإن�صان وعودة الحرب!

11 �ضمن هذا العدد

صفحة الرباط
االشتراكي
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جهة الرباط سال القنيطرة
Région Rabat Salé Kénitra

جواد النوحي: انطالق تفعيل ور�ش 
الحماية االجتماعية يج�سد الحاجة الما�سة 

لتدخل الدولة االجتماعية بالمغرب
o يسجل يف السنوات األخيرة تزايد تدخل الدولة 
وتنامي أنشطتها، كأستاذ ومتابع للسياسات العمومية، كيف 
تقرأ هذا التدخل؟ وهل يف نظرك ميكن احلديث عن فعالية 
السياسات العمومية املتخذة يف حتقيق األهداف واملرامي 
املعلن عنها من طرف املدبر العمومي؟
n األكيد أن املرحلة الحالية تشهد فعال متناميا للدولة، وال 
يمكن قراءة ذلك خارج تزايد حجم املشاكل العمومية والقضايا 
املطروحة، مما أثر على أجندة املقررين، وبقراءة هذه األجندة 
العمومية.  املشاكل  الدولة أضحت تواجه نوعني من  أن  يبرز 
صناع  تعود  التي  االعتيادية  املشاكل  األول  النوع  يهم 
على  القدرة  لهم  وتقوت  معها،  التعامل  العمومية  السياسات 
والعقبات  املمكنة  الحلول  وعن  املشكل  حول  املعطيات  إدراك 
التي تعوق اتخاذ القرار أو طرح البدائل، ويدخل في ذلك على 
سبيل املثال تدبير البطالة، أزمة السكن وغيرها من القضايا. 
التحدي  تشكل  التي  الطارئة  املشاكل  الثاني،  النوع  ويهم 
عن  الناتجة  التحديات  ذلك،  على  مثال  وأبرز  للدولة،  األقوى 
19 التي أفرزت حدثا غير مسبوق ظهر أنه ال  جائحة كوفيد 

يمكن تدبيره بالحلول االعتيادية.
وارتباطا دائما بسؤالك، يبرز أن قراءة السياسات العمومية 
في املغرب ال تمكن خارج الدور املركزي للدولة ومؤسساتها. ذلك 
أنه بالرغم من خطاب الليبرالية واالنخراط في منظومة العوملة، 
فإن الحاجة إلى الدولة في املغرب تبقى قوية، وأن املركز يبقى 
املدبر للقضايا واملشاكل األساسية. فاالستنتاج الرئيسي الذي 
يمكن تقديمه أن بقراءة تدبير السياسات العمومية يتضح أن 
ال الجهوية تكرست فعليا، وال القطاع الخاص تحول إلى فاعل 
الحالية  الظرفية  في  الصعب  من  وأنه  التنمية،  في  أساسي 
من  العديد  في  املسجل  الخصاص  ومواجهة  التنمية  تحقيق 
الجائحة  تدبير  وأثبت  الدولة.  مؤسسات  دور  خارج  املجاالت 
الذي  هو  العمومي  فالقطاع  الوضع،  هذا   2020 مارس  منذ 
تحمل عبء تدبير املرحلة. وكمحصلة لذلك يمكن تقديم خالصة 
رئيسية في قراءة فعل الدولة في املغرب فأزمة ممتدة كالجائحة 
الحالية تثبت انهيار فكرة تراجع الدولة وتقوي أسس الدولة 
التدابير  وتقدم  االجتماعية.  الدولة  إلى  والحاجة  املتدخلة، 
التي اتخذتها الحكومة من خالل قانون املالية املعدل، وأيضا 
الفكرة،  هذه  على  الدليل   2021 سنة  مالية  قانون  خالل  من 
االجتماعية  للحماية  إطار  قانون  على  املصادقة  بعد  وأيضا 
تعطي  والتي  املغرب،  في  العمومية  السياسات  اتجاه  منحى 
األولوية باألساس للتوازن بني دعم القطاع الخاص واالنعاش 

االقتصادي ومواجهة الهشاشة االجتماعية.
وجوابا على الشق الثاني من السؤال املرتبط بتقييم أداء 
السياسات العمومية ومدى النجاح في تحقيق األهداف املعلن 
تقييم  بدون  جواب  تقديم  الصعب  فمن  البرامج،  في  عنها 
أو  برنامج  دراسة  أو  عمومي  ملواجهة مشكل  الدولة  فعل  كل 
في  فجوة  هناك  أن  العامة  السمة  أن  غير  عمومية.  سياسة 
الغالب بني الهدف املعلن من كل تدخل والزمن املصرح بتحقيقه 
والنتائج واآلثار امللموسة، وإن كان لذلك أسباب متعددة، فإن 
أهمها باألساس هو غياب االلتقائية بني السياسات العمومية 
املتخذة، وأن بلورة الحكومة للحلول ال يزال يفكر به بمنطق 
املقاربة القطاعية أكثر منها بمنطق شمولي، وأنه يدبر بدون 

تنسيق بني املتدخلني املعنيني.
o انطالقا من هذه القراءة العلمية التي تطرقتم فيها 
للخاصية املميزة للسياسات العمومية يف املغرب، يف نظرك 
هل يوفر حقل السياسات العمومية كتخصص معريف 
اإلمكانية لتحليل فعل الدولة يف املغرب؟
n في نظري هذا سؤال مهم ويفتح نقاشا نظريا وعمليا 
السياسات  قراءة  في  الكبرى  اإلشكاالت  إحدى  عن  عميقا 
بهذا  إبداؤها  يمكن  مالحظة  وأول  املغرب.   في  العمومية 
في  العمومية  بالسياسات  العلمي  االهتمام  أن  الخصوص 
الدراسات  من  األول  الجيل  نعيش  وأننا  حديثا  يبقى  املغرب 
السياسات  ملفهوم  فهم  هناك  زال  ال  وأنه  املوضوع،  حول 
الغربي.  البراديغم  في  السائد  التعريف  خارج  العمومية 
يتم  السياسات  حول  األهم  املنتوج  أن  مالحظة  ثاني  وتهم 
إنجازه من طرف مؤسسات الرقابة والحكامة ومكاتب الخبرة 
مثل  في  املطلوب  بالشكل  تساهم  ال  الجامعة  وأن  األجنبية، 
املوضوع  في  الجامعي  الباحث  فانخراط  الدراسات،  هذه 
الصعب  من  متعددة  أسباب  ولذلك  املطلوب،  باملستوى  ليس 

التفصيل فيها.
وتهم املالحظة الثالثة، أنه أمام حداثة االهتمام بالسياسات 
العمومية سواء من طرف الباحث أو الفاعل تبرز صعوبة لدى 
االختصاص  ممارسة  في  الدستورية  املؤسسات  من  العديد 
وهنا  العمومية،  للسياسات  التقييم  وظيفة  بممارسة  املرتبط 
والتتبع  الرصد  من  إذ  التشريعية،  باملؤسسة  األمر  يتعلق 
من  سنوات  عشر  يقارب  ما  امتداد  على  البرملانية  للممارسة 
إصدار الدستور الحالي، يتضح أن البرملان يجد صعوبة في 
ممارسة وظيفة تقييم السياسات العمومية التي أسندها إليه 
ال  أننا  ذلك  منه.   70 الفصل  من   2 الفقرة  بموجب  الدستور 
زلنا أمام وظيفة غير مفعلة بالشكل املطلوب في لحظة تظهر 
الحاجة امللحة ملمارسة البرملان لوظيفة التقييم، والدليل على 
ذلك محدودية مجلسي البرملان في ممارسة االختصاص املناط 
والتي  الدستور،  101 من  الفصل  2 من  الفقرة  بهما بموجب 
البرملان  قبل  من  سنوية  جلسة  تخصص   " أنه:  على  تنص 

ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها".
o ارتباطا باملمارسة البرملانية. لقد مت افتتاح يف األسبوع 
السابق الدورة الثانية من السنة التشريعية احلالية، ما هي 
يف نظرك أهم الرهانات التي ستهيمن على هذه الدورة يف 
وقت يقبل فيه املغرب على االستحقاقات االنتخابية؟
فعلى  ورهاناتها،  أجندتها  الدورة  لهذه  تأكيد  بكل   n
النصوص،  من  العديد  استكمال  سيتم  التشريعي  املستوى 
للتشاور،  هيئات  بإحداث  املتعلق  القانون  عن  حديث  فهناك 
واملنافسة،  األسعار  بحرية  املتعلق  القانون  تعديل  وأيضا 
والقانون املتعلق بمجلس املنافسة. كما قد يهم املصادقة على 
القوانني التنظيمية املتبقية، ويتعلق األمر بالقانون التنظيمي 
املتعلق باإلضراب وبالدفع بعدم الدستورية. وال يمكن إغفال 

استمرارية مباشرة البرملان لوظيفة الرقابة والتقييم. 
األكيد أن هذه األجندة تبدو في الغالب عادية لكن ستتأثر 
بظرفية االنتخابات، بحيث ال أتصور أن هذه الدورة ستخرج 
بحيث  التشريعية،  الوالية  في  األخيرة  للدورات  املعتاد  عن 
التجاذب  وأن  أعمالها،  على  االنتخابي  الصراع  سيحكم 
الفاعل  تفكير  أن  فاملتوقع  القضايا،  بعض  حول  سيتقوى 
لتحقيق  البرملاني  املجال  استثمار  على  سينصب  الحزبي 

مكاسب انتخابية. 
أستاذ السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية 
واالقتصادية واالجتماعية- أكدال الرباط

حوار: عبد الحق الريحاني

الرباط:  اليوم يحل 
اإدري�ش ل�سكر �سيفا على 
موؤ�س�سة الفقيه التطواني

لحزب  األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  األستاذ  يحل 
على  ضيفا  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
مباشر  إعالمي  لقاء  في  التطواني  الفقيه  مؤسسة 
بني  السياسية  األحزاب  “برامج  موضوع  ملناقشة 
الرهان االنتخابي وانتظارات املجتمع”، وذلك يومه 
األربعاء 21 أبريل 2021 ابتداء من الساعة الثامنة 

والنصف مساء.
بوبكر  املؤسسة  رئيس  سيسيره  الذي  اللقاء، 
الصحافية  من  كل  فيه  يشارك  التطواني،  الفقيه 
لبنى أبروك، رئيسة تحرير هبة بريس، والصحافيني 
محمد لغروس، مدير موقع العمق املغربي، وعبد اإلله 
سخير، مدير نشر الجريدة 24، باإلضافة إلى محمد 
بلقاسم عن موقع هسبريس. ويأتي اللقاء مع إدريس 
لشكر، الذي سيتم نقله مباشرة على صفحة مؤسسة 
الفقيه التطواني على فايسبوك، ضمن الحلقة الثانية 
الفقيه  مؤسسة  تنظمها  التي  اللقاءات  سلسلة  من 
العامني  األمناء  مع  رمضان،  شهر  خالل  التطواني، 
لألحزاب السياسية لتسليط الضوء على مستجدات 
االستعدادات  وخاصة  الوطنية،  السياسية  الساحة 

لخوض االستحقاقات االنتخابية القادمة.

عين عتيق: مركز بريدي 
ب�سيغة المفرد؟

خصص  بريدي  مركز  عتيق  عني  بمدينة  يتواجد 
املضحك  لكن  ساكنتها،  من  اآلالف  عشرات  لخدمة 
تشبيهها  يمكن  مساحته  أن  املركز  هذا  في  واملبكي 
واحد  عنصر  إال  فيه  اليتحرك  جدا  محدود  بقفص 
العالم  إلى  بصلة  تمت  ال  الساكنة  هاته  فهل  فقط، 
الخارجي أو يمنع عليها التواصل، بعد أن خصص 
بصيغة  مفردا  يكون  أن  له  أريد  لها،  واحد  موظف 
يستخلص،  يدون،  يسلم،  يتسلم،  يستقبل،  الجمع، 
يؤدي، يمسك، يتواصل...وغيرها من العمليات التي 
اليمكن أن يؤديها إال فريق متمرس على كل العمليات 
البريدية، فكيف جعلت اإلدارة أمة من البشر تنتظر 
من شخص واحد أن ينجز كل هاته املهام في فضاء 
مخنوق متآكل ومتهالك، وال يوفر الحد األدنى اليسير 
من الخدمات فباألحرى أن يلبي الخدمات األساسية 
يجعل  الذي  هو  البئيس  الوضع  هذا  والضرورية؟ 
أغلب املرتفقني يلجؤون إلى املراكز األخرى البعيدة 
على  الحصول  ألجل  وآلياتهم  بأوقاتهم  مضحني 
سيضطر  متى  فإلى  الضرورية؟  البريدية  الخدمات 
القريب  اليتيم  البريدي  املركز  هجر  إلى  املواطن 
تحت  بعيدة  أخرى  مراكز  إلى  واللجوء  سكناه،  من 
الشروط  كافة  على  يتوفر  بريدي  مركز  غياب  ضغط 
العمليات  مختلف  إلنجاز  الضرورية  والتجهيزات 

والحصول على الخدمات األساسية البريدية؟

�سوق اأربعاء الغرب: اإدانة 
�سوري و�سركائه

يوم  الغرب،  األربعاء  سوق  ابتدائية  قضت 
حق  في  النافذ  بالحبس  أبريل،   15 الخميس 
سوري الجنسية بـ 10 أشهر نافذة  وغرامة مالية 
في  النافذ  بالحبس  قضت  كما  درهم،  ألف  قدرها 
 8 ب  بلقصيري  مشرع  من  يتحدر  شخص  حق 
أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم، فيما 
بإدانتها  التخفيف  السوري بشروط  متعت زوجة 
قدرها  مالية  وغرامة  التنفيذ  موقوفة  بشهرين 
ألف دره، وفي املطالب املدنية تأدية 10 ألف درهم 
تضامنا. وسبق أن قادت األبحاث والتحريات التي 
باشرتها عناصر درك سيدي محمد لحمر التابعة 
إلى  بالقنيطرة  امللكي  للدرك  الجهوية  للقيادة 
التزوير،  استعمال  في  بهم  املشتبه  هوية  تحديد 
قبل أن يتم توقيفهم، وهكذا جرى توقيف سيدة” 
28 سنة “وزوجها السوري الجنسية الذي يمتهن 
ثالث  شخص  وتوقيف  باملنطقة،  اآلبار  حفر 
يتحدر من مشرع بلقصيري لالشتباه في التزوير 
واستعماله من خالل تحريف وكالة وثائق سيارة 

في ملكية متوفي.

الرباط: قانون جنائي وقانون 
مكافحة غ�سيل االأموال

في حدود الثانية من صباح أمس الثالثاء، صادقت 
بمجلس  اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة 
 12.18 رقم  قانون  مشروع  على  باإلجماع  النواب 
الجنائي  القانون  مجموعة  وتتميم  بتغيير  املتعلق 
والقانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال، 
الذي قدمه محمد بنعبد القادر وزير العدل، ويندرج 
مشروع القانون املذكور في إطار جهود اململكة الرامية 
إلى تعزيز املنظومة القانونية املتعلقة بمكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، وكذا مالءمتها مع املعايير 
مجموعة  طرف  من  الباب  هذا  في  املعتمدة  الدولية 
العمل املالي، كما يهدف مشروع القانون املذكور إلى 
القانون  نص  تضمنها  التي  القصور  أوجه  تجاوز 
أبان  التي  املؤخذات  من  أساسا  واملستمدة  الحالي 
عنها تقرير التقييم املتبادل الذي خضعت له اململكة 
في جولتيه األولى والثانية، يذكر أن مجلس النواب 
عقد جلسة عمومية، عشية أمس الثالثاء، خصصت 
جانب  إلى  املشروع  هذا  على  والتصويت  للدراسة 

مشاريع نصوص تشريعية جاهزة.

عبد المجيد النبسي
ملدينة  األولى  النواة  فإن  املؤرخني،  بعض  حسب 
)11م(  الحادي عشر امليالدي،  القرن  إلى  سال ترجع 
عهد  في  املدينة  وعرفت  املوحدي.  العهد  خالل  أي 
املرينيني، في القرن )14م(، ازدهارا عمرانيا وحضاريا 
كبيرا، وذلك نظرا ملوقعها االستراتيجي كنقطة عبور 
بني فاس ومراكش، وبفضل وجود ميناء سال، الذي 

سهل التبادل التجاري بني املغرب وأوروبا.
وخالل العهد السعدي )القرن 17 م ( عرفت املدينة 
هجرة األندلسيني من شبه الجزيرة اإليبيرية، حيث 
أسسوا كيانا مستقال عن السلطة املركزية بمراكش 

عرف باسم ” سال الجديدة" .
 وحصنت مدينة سال كباقي املدن العتيقة بسور 
 4،5 متر)  وخمسمائة  كيلومترات  أربعة  طوله  يبلغ 

كلم( .
التاريخية،  املباني  من  بمجموعة  سال  وتتميز 
أهمها املسجد األعظم وزاوية النساك ملؤسسها أبو 
الذي  العظيم  املاء  سور  أو  األقواس،  وسور  عنان، 

أنشئ بطريقة هندسية لتزويد املدينة باملاء.
املوجودة  لتلك  املقابلة  سال  أسوار  وتعتبر 
للمدينة،  األولى  الدفاعية  الحصون  إحدى  بالرباط، 
من  لحمايتها  عظيمة  بأبراج  حصنت  كانت  حيث 
من  تختلف  وبأبواب  األجنبية،  األساطيل  غارات 
حيث أهميتها التاريخية، وأهمها "باب معلقة"، باب 
إلى  يؤدي  الذي   ،" الفران  "باب  بوحاجة"،  "سيدي 
دار الصنعة، "باب فاس "ويسمى ب "باب الخميس"، 
الذي  ملريسة"،  و"باب  شعفة"  "باب  سبتة"،  "باب 

سيكون أول األبواب التاريخية التي سنعرف بها.

باب لمريسة:
يعد باب ملريسة من أكبر األبواب التاريخية، ليس 

على مستوى مدينة سال فحسب، ولكن على مستوى 
املغرب.

بن  يعقوب  يوسف  أبو  السلطان  الباب  هذا  شيد 
عبد الحق املريني، وشارك في بنائه فعليا، بني سنتي 

1270 و1280 م، وذلك بعد أن استرد املدينة .
الغربي،  الثغرة املفتوحة في السور  وقام بإغالق 
وبنى  املدينة،  ساحة  إلى  بالدخول  سمحت  والتي 
بعد ذلك ورشة سفن حربية وكان مدخلها هو الباب 
األثري املفتوح، في الواجهة الشرقية للمدينة املسمى 

"باب ملريسة"، والذي يعرف اليوم ب "باب املالح".
املهندس  التاريخية  املعلمة  هذه  بناء  صمم  وقد 
املعماري األندلسي املعلم "محمد بن علي االشبيلي"، 
وذلك حسب "الناصري"، ويشرف الباب على امليناء 
السفن،  لصناعة  املرينيون  استخدمه  الذي  املحمي، 
بواسطة  رقراق  أبي  بوادي  املدينة  يوصل  والذي 

خالل  من  الحوض  إلى  تنفذ  القوارب  كانت  قناة، 
املريسة"  باب  يدعى"  ضخم،  باب  قوس  عبر  املرور 
 2.20 برجيه  بروز  ويبلغ  الصغير،  املرسى  باب  أي 
متر وعرضهما 3.50 أمتار، ويتوسطهما قوس كبير 
منكسر االستدارة، تصل فتحته إلى حوالي 9 أمتار، 
بنايته  داخل  وفي  أمتار،   9.60 إلى  قمته  وترتفع 
املدينة  بحرس  خاصة  وممرات  وساللم  فتحات، 

ومينائها.
أن منه بعث السلطان  واشتهر عن "باب املريسة" 
1285م،  سنة  املريني،  يوسف  أبي  بن  يعقوب  أبو 
سفنا عديدة للهجوم على الجزيرة الخضراء بساحل 
مركبا   36 حوالي  عددها  وكان  الجنوبي،  األندلس 
التاريخي كتبت  املريسة  باب  جنبات  وعلى  حربيا، 

آيات قرآنية...

�سال، مدينة االأبواب واالأبراج وعبق التاريخ

الجهة�صدى
وتعليق�صورة

الخارجون عن القانون: خرق حالة الطوارئ 
ال�سحية بمبرر �سالة التراويح

جواد الخني
تعددت مؤخرا حاالت الخروج الجماعي إلقامة صالة 
لوضع  صارخ  انتهاك  في  املدن،  من  بعدد  التراويح 
وفي  الليلي  التنقل  حظر  وقرار  الصحية  الطوارئ 
لألفراد،  الشخصي  واألمان  الجسدية  للسالمة  تهديد 
سؤال ُيطرح من جديد: فصل الدين عن السياسة وإبعاد 
املشترك عن كل أشكال التسييس والتوظيف والتحريف 
التي  الضيقة  والعقائدية  السياسية  املصالح  بغرض 

دأبت على ارتكاب الفظائع باسم الدين.
في  القانون  احترام  بدل  التقليدية  باألعراف  العمل 
التي  الدولية  واملعايير  الدستور  مبادئ  مع  تناقض 

تسمو على األعراف وسيادة تمثالت ِرجعية .
ما حصل في رمضان 2021 يجعلنا نستحضر ليلة 
من  العديد  أيضا  مارس2020، حيث خرج   21 السبت 
وشوارع  أحياء  إلى  القانون  عن  الخارجني  املواطنني 
مدن طنجة وفاس وسال والقصر الكبير... بعدما تحّولت 
دعوات التكبير من النوافذ إلى تجمهر شعبي باملئات 
الجماعات  تنظيمات  أفكار  معتنقي  من  بالشوارع 

املتشددة، في خرق واضح للتوجيهات الحكومية التي 
فيروس  تفشي  بسبب  الصحية  الطوارئ  حالة  تخص 
"كوفيد19-". تنضاف إليها تصريحات وفتاوى رجعية 
وحمالت تكفير الدولة واملجتمع التي تورط فيها السلفي 
تحريضي  فعل  في  النعيم،  أبو  الحميد  عبد  املدعو 
الرتكاب أعمال إجرامية وإرهابية منافية ملواثيق حقوق 
الكل  الكل ضد  عنف  حالة  تسييد  بمحاوالت  اإلنسان، 
وتدمير للحياة املدنية القائمة على التعاقد االجتماعي 
محاولة  في  والجهل"  "الفتاوي  قانون  وممارسة  الحر 
يائسة للعودة إلى حالة الطبيعة وقانون الغاب ومنطق 
القوة بدل قوة املؤسسات وسيادة القانون، في أعمال 
األمن  تضمن  التي  ومؤسساتها  الدولة  مقومات  لهدم 
لم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية، ناهيك عن  والسِّ

االعتداء على حق املواطنني في العيش اآلمن.
على  واعتداء  خطورة  يعد  اليد"  "شرع  قانون  إن 
وما  واألفراد  الجماعات  عنف  ملنع  ُوجد  كإطار  الدولة 
يشكله من اعتداء على حق املواطنني في العيش  ضمن 
مناخ آمن، وهو أيضا عودة باملجتمع إلى حالة الطبيعة 
وتدمير  الكل  ضد  الكل  عنف  حالة  تسييد  بمحاوالت 

للحياة املدنية .
مبادئ  أقرتها  التي  األساسية  املبادئ  ضوء  وعلى 
ومعايير حقوق اإلنسان في بعديها الكوني والشمولي 
فالعصيان املدني الذي قادته جماعات وأفراد بعدد من 

املدن مرفوض وُمدان.
إيديولوجية  وإشاعة  لترويج  التصدي  من  فالبد 
في  بالشباب  والزج  اإلنسان  حقوق  ومعاداة  التكفير 
والتكفيري،  املتشدد  الديني  التأطير  وشبكات  براثن 
النفس  ِحفظ  على  شدد  حيث  وسمح  جميل  فالدين 
تتحّقق  عليها  وبالحفاظ  الخمس،  الضرورّيات  كثانَي 
لها الحياة اإلنسانية، والكرامة، والعّزة، والسالمة من 

أّي أذى.
الحاجة  فإن  واملساواة  الحرية  مبادئ  إلى  استنادا 

اإلنسان  لحقوق  الدولية  املعايير  إعمال  الى  أيضا 
الحريات واملساواة  والتوجهات املعاصرة في مجاالت 
وإزالة قوانني ماضوية لَتعارض ذلك مع كرامة اإلنسان 
بني  التمييز  أشكال  لكل  والتصدي  املواطنة  وحقوقه 
الدين  أو  الجنس  أو  اللون  بسبب  خاصة  املواطنني، 
ضد  القانونية  الجزاءات  ترتيب  مع  التفرقة،  وبث 

املعتدين حتى اليتكرر ذلك.
في  األولى  املكانة  تتصدر  اإلنسان  حقوق  وجْعل 
الحقوقية  لاللتزامات  وفقا  الوطني  والتشريع  القانون 
املجتمع  وسط  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونشر  الدولية، 
والتثقيف  أبعادها  كافة  في  الديمقراطية  وإقرار 
واحترام  املدني  والسلوك  املواطنة  على  والتربية 

الكرامة اإلنسانية.
التعصب  ونبذ  الحوار  مبادئ  تعميم  يجب  كما 
والتمييز والكراهية والحقد والتطرف وسط مؤسسات 

املجتمع وعبر مختلف وسائل اإلعالم.
مجتمعي  حوار  إطالق  الى  اليوم  فالحاجة   
والتنوع  االختالف  على  مبني  حقيقي  ومؤسساتي 
كما  والرجعيات.  النكوصات  لكل  والتصدي  والتعدد 
املجتمع  بناء  وتشييد  تشكيل  في  الجماعي  حقنا  هو 
الديمقراطية  بقيم  املؤمن  واملنفتح  املتسامح  العصري 

والحداثة املنتصر للحياة.
واملؤسساتية  القانونية  التدابير  كافة  تنزيل  مع 
والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية 
املمارسات  ولكل  تمظهراته  بكافة  للعنف  والتصدي 
دولة  إطار  في  الديني،  املشترك  تستغل  التي  الخاطئة 
أن  يريد  ملن  مجال  وال  ومتضامنة،  موحدة  واحدة 

يضعف الدولة ومؤسساتها.

جواد الخني، صحافي،رئيس المنتدى المغربي 
للديمقراطية وحقوق اإلنسان

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

في  حمضي  الطيب  الدكتور  أك��د 
تصريح خّص به »االتحاد االشتراكي« 
أن الموجة الثالثة من الجائحة الوبائية 
التي من الممكن أن تعرفها أية دولة من 
دول العالم تتطلب تكسيرا للمنحنى 
خالفا  تسطيحه  ول��ي��س  ال��وب��ائ��ي 
وشدد  والثانية.  األول��ى  للموجتين 
هاتفي  تصريح  في  الصحي  الخبير 
خّص به »االتحاد االشتراكي« على أن 
الموجة الثالثة في أوروبا تعتبر قاسية 
وتتميز بانتشار أكبر وسريع للساللة 
البريطانية التي تتسبب في الوفيات 
بنسبة 64 في المئة أكثر من السالالت 
الكالسيكية، دون إغفال وجود سالالت 
أخرى كالبرازيلية والجنوب إفريقية، 
وهو ما تطلب من هذه الدول مباشرة 
إجراءات وتدابير قوية وسريعة بنفس 
قوة وضراوة الفيروس وكيفية تنقل 

عدواه.
وأوض�����ح ال��دك��ت��ور ح��م��ض��ي ل� 
تقييم  أن  االشتراكي«،  »االتحاد 
من  يمر  أن  يجب  الوبائية  الوضعية 
على  باألمس  اليوم  وضعية  مقارنة 
مقارنتها  وكذا  الداخلي،  المستوى 
وتشخيص  الجوار،  دول  تعرفه  بما 
التحديات والمخاطر والحلول الممكنة 
والباحث  الطبيب  مستقبال.  وأبرز 
أنه  الصحية  والنظم  السياسات  في 
ومطلع  فبراير  شهر  نهاية  غاية  إلى 
تسجيل  بالدنا  في  تم  م��ارس  شهر 
الجيد  االتجاه  في  وبائي  استقرار 
والوفيات  اإلص��اب��ات  مستوى  على 
وكذا عدد الحاالت المتواجدة بمصالح 

كبير،  بشكل  تراجعت  التي  اإلنعاش 
أضحت  المصالح  من  عددا  أن  حتى 
فارغة بشكل كلي من أي مريض مصاب 
بالفيروس، مشددا على أنه رغم تراجع 
عدد التحاليل المخبرية اليومية التي 
يتم القيام بها إال أن كل المؤشرات ظلت 
كان  ما  وهو  للوباء،  تراجعا  توضح 
يلمسه األطباء من خالل الفحوصات 
يجرونها  التي  اليومية  والكشوفات 

ومن خالل تعاملهم مع المرضى.
وأكد الخبير الصحي أن الوضعية 
التي تعيشها أوربا التي تعرف مرحلة 
يعرفه  بما  مقارنة  وبائيا  متقدمة 
المغرب، تسمح لبالدنا بمتابعة الوضع 
وتسطير التدابير واإلجراءات الوقائية 
التي يجب القيام بها بالنظر إلى أن 
 3 بين  بما  تقدر  زمنية  مسافة  هناك 
عما  متأخرين  تجعلنا  أسابيع،   4 و 
تعرفه بلدان أخرى، األمر الذي يتيح 
استقراء الوضعية الوبائية واتخاذ ما 
أي  أن  على  مشددا  تدابير،  من  يلزم 
وباء ينتشر في العالم يعرف موجات 
متعددة إلى حين الوصول إلى المناعة 
بوقف  الكفيلة  الوحيدة  الجماعية 

انتشار الفيروس.
أن  على  حمضي  الدكتور  وش��ّدد 
التحديات المقبلة المرتبطة بالوضعية 
الوبائية في بالدنا يمكن التأكيد بأنه 
متحكم فيها إلى غاية اللحظة، مشيدا 
بالتراكم اإليجابي الذي حققته الحملة 
الوطنية للتلقيح، التي مّكنت من حماية 
المنظومة الصحية واألمنية واإلدارية 
والتربوية، إلى جانب المواطنين الذين 
تبلغ أعمارهم من 60 سنة فما فوق، 
وفئة من األشخاص الذين يعانون من 
أمراض مزمنة، وهو وضع يجب النظر 

إليه بعين الرضا، وفقا لتصريح الخبير 
المناعة  بلوغ  يتم  لم  وإن  الصحي، 
كل  تلقيح  يتم  ول��م  بعد،  الجماعية 
المصابين بأمراض مزمنة واألشخاص 
الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة فما فوق 
من أجل حماية أكبر، الذين هم عرضة 
للفيروس وتبعاته، وهو ما يستوجب، 
بحسب الدكتور حمضي، االنتباه بشكل 
أكبر ألنه إذا انتشر الفيروس في ظل 
خطرا  سيشكل  فإنه  الوضعية  هذه 
علينا، خاصة مع المتغير البريطاني 
الذي يعرف حضورا في بالدنا، ومع 
باقي السالالت األخرى التي ليس هناك 
ما يمنعها من ولوج دولة من الدول، 
مما يتطلب القيام بإجراءات استباقية 
وقوية كتلك التي قام بها المغرب خالل 
أجل  من  الميالدية  السنة  رأس  فترة 
الذي  األمر  الوبائية  الوضعية  ضبط 
ما  وهو  اإليجابي  األثر  بالغ  له  كان 
سمح باستقرار الوضعية الوبائية بعد 

ذلك ألشهر.
أن  إل��ى  ال��دك��ت��ور حمضي  ون��ّب��ه 
المدن الكبرى تعتبر محضن األوبئة، 
التي تظهر فيها السالالت بكثرة ألن 
الفيروس ينتقل عبر النشاط اإلنساني 
من شخص آلخر، مستعرضا ما تعرفه 
الدارالبيضاء في هذا الصدد،  مدينة 
في   50 م��ن  أكثر  فيها  توجد  التي 
المئة من الحاالت اإليجابية ، وتصل 
 12 إلى  المرض  إيجابية  فيها نسبة 
في المئة، مشددا على أن هذه األرقام 
الوطنية،  المؤشرات  من  أخطر  هي 
ألنها تؤكد استمرار انتشار الفيروس 
قوية  وإج����راءات  تدابير  وتتطلب 
من  والتقليص  ال��ع��دوى  لمحاصرة 

منسوب انتشارها.
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Al Ittihad Al Ichtiraki

االربعاء 21 ابريل 2021 املوافق 8 رمضان 1442العدد12.824

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

عب

طالبت بها المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان في بيان لها  

فتح حوار جدي مع الأ�ساتذة المتعاقدين
 ت�سريع الإجراءات الق�سائيةلملفي الرا�سي والري�سوني

 تعوي�ض الفئات اله�سة المت�سررة من حظر التجوال الليلي

جل�سة مجل�ض الأمن: 
اإحاطة اأممية حول ال�سحراء 

نوفل البعمري 

ولم تعترف بها ال األمم المتحدة وال بعثة المينورسو المتواجدة في 
السياسي  للمسلسل  العودة  البوليساريو  تنظيم  حاول  وقد  المنطقة، 
قد  أنه  والمحلي  الدولي  العام  الرأي  إيهام  يريد من خاللها  بيانات  في 
"انتصر" وأنه "مستعد للعودة للمسلسل السياسي" لمحاولة التغطية على 
عجزه السياسي وعزلته اإلقليمية والدولية نتيجة انكشاف زيف مختلف 
األطروحات، التي ظل يقدمها منذ العملية األمنية الكبيرة الناجحة، التي 
قام بها المغرب في المنطقة العازلة الكركرات، وانهيار البروبغندا اإلعالمية 
الضخمة التي وفرتها له الدعاية الرسمية التي أقامها النظام الجزائري في 
قنواته اإلعالمية التي انكشف زيفها وفبركتها لبعض المشاهد، فهذا الوضع 
العام المرتبط بهذا السياق وبالموقف المغربي الثابت الذي يؤكد أال نقاش 
مع قطاع الطرق، مع تنظيم يتصرف بمنطق العصابات في المنطقة ويريد 
دفعها للمجهول تلبية ألجندة العسكر الذي أراد أن يرفع ورقة "الحرب" 

المزيفة للتشويش على الحراك الشعبي الجزائري. 

2 - تأجيل تعيين مبعوث 
أممي في المنطقة:

منذ استقالة المبعوث األممي السابق نتيجة "وضعه الصحي"، كما عبر 
عن ذلك، وأعلنت عنه كذلك األمم المتحدة، وهذه األخيرة تبحث عن تعيين 
مبعوث أممي جديد يقوم بمهمة الوساطة بين مختلف األطراف المشكلة 
لضلع النزاع، وعلى رأسها الطرف األساسي أال وهو النظام الجزائري، الذي 
بات يعرقل تعيين أي مبعوث جديد ويدفع البوليساريو لرفض جل األسماء 
التي تم التداول فيها لعلمهما أن أي مبعوث سيتم تعيينه سيكون ُمطالبا 
باستكمال المسلسل من حيث انتهى، وهو انتهى في جنيف1وجنيف2 
حيث أقرت األمم المتحدة بإقليمية النزاع، وباعتبار الدولة الجزائرية طرفا 
أساسيا في المباحثات، وبالطاولة الرباعية، وبضرورة االنتقال لمستوى 
آخر من المباحثات حيث يجب مناقشة الحل السياسي وفقا للمعايير التي 
وضعتها األمم المتحدة، وهي معايير سياسية تقدم العناصر الكبرى لمبادرة 
إفراغ  الذاتي، وهو ما يخيف األطراف األخرى، ويجعلها تحاول  الحكم 
المباحثات األممية التي جرت من محتواها السياسي، وتدفع المنطقة نحو 
الفوضى، لذلك فتسمية مبعوث جديد سيكون حاضرا ضمن هذه اإلحاطة 
على تسمية شخصية  الراهن  الظرف  في  التوافق  يتم  أن  ُينتظر  ال  لكن 
جديدة الستمرار الطرف الرئيسي في النزاع رفض أي اسم وعرقلة تعيين 
أية شخصية تكون بالمواصفات األممية التي تتماشى مع قرارات مجلس 

األمن حول الصحراء ومع المعايير التي وضعتها األمم المتحدة. 

 - اإلحاطة وافتتاح القنصليات
 األجنبية بالصحراء:

اإلحاطة ما يميزها هو تزامنها مع افتتاح القنصليات األجنبية بمدينتي 
الداخلة والعيون، هذه القنصليات التي جاءت في إطار ديناميات دبلوماسية 
خلقها المغرب في المنطقة، وقد ظل النظام الجزائري الذي يدبج، مع كل 
افتتاح لقنصلية في الصحراء، بيانات مشجبة ومنددة لم يتعد صداها 
وتأثيرها حدود قصر المرادية، يراهن من خالل بياناته الميتة على ممارسة 
ضغط سياسي من أجل أن تعمد األمم المتحدة إلى إدانة فتح هذه القنصليات، 
وهو ما ظلت تتجاهله في مختلف تقاريرها وقراراتها منذ انطالق مسلسل 
فتح القنصليات، بالتالي فرهان مختلف األطراف على أن تكون هناك إشارة 
سلبية لفتح القنصليات بالصحراء في إحاطة األمين العام هو رهان خاسر، 
ألن األمم المتحدة تتعامل مع األمر بنظرة سياسية متوازنة اعتبارا لكون 
القانون الدولي إذا كان يجيز تدبير المنطقة اقتصاديا نتيجة إدارة المغرب 
السياسية لإلقليم، فهذا األمر ينسحب على كل األنشطة التي قد يقوم بها 
،المغرب في المنطقة ليس اقتصاديا بل أيضا دبلوماسيا مما يجعل من فتح 
القنصليات يتماشى والقانون الدولي، وال يتعارض مع القانون المنظم لفتح 
القنصليات مادام أن األمم المتحدة تعترف بالسيادة السياسية واإلدارية 

للمغرب على إقليم الصحراء الغربية-المغربي. 
إحاطة هذه الجلسة ستكون متأثرة بكل السياق الحالي الذي تنعقد فيه، 
وهو سياق فيه ازدواجية أمميا، جمود سياسي بسبب عدم وجود طرف 
ُمحاور جدي ومسؤول يحترم تعهداته أمميا وإقليميا، بالمقابل ديناميكية 
سياسية ودبلوماسية واقتصادية قوية تعيشها المنطقة بفعل التحركات 
الكبيرة التي تتم في األقاليم الصحراوية الجنوبية بدأت بافتتاح القنصليات، 
مرورا باالعتراف األمريكي بمغربية الصحراء وصوال لقرار الحزب الحاكم 
بفرنسا "الجمهورية إلى األمام" فتح مقر له بالداخلة بدالالته السياسية 

الكبيرة، وسيكون هذا الحدث الحزبي/السياسي موضوع مقالة مقبلة.

الدكتور حمضي في تصريح لـ »االتحاد االشتراكي«: األرقام والنسب 
التي تعرفها الدارالبيضاء أخطر من المؤشرات الوطنية

الموجة الثالثة من الجائحة الوبائية تتطلب 
تك�سير المنحنى الوبائي ولي�ض ت�سطيحه

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

في عبادي و ادخلي جنتي «
 صدق  اهلل لعظيم

محمد دهنوش في ذمة اهلل 
ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة أخينا سي محمد 
دهنوش، ابن مدينة بن احمد الذي درس بالبيضاء داخليا 
ليلتحق بالمدرسة التطبيقية للمعادن بوجدة منتصف 
السبعينيات، ثم ينضم لخلية سرية عمالية مرتبطة بتيار 
23 مارس، عين كتقني بالمناجم ثم بالتكوين المهني، 
ساهم في تكوين مكتب للنقابة الوطنية للتجهيز، وهو 

في إطار مدرسة المعادن .
 كاتب عام النقابة الوطنية للتكوين المهني وإنعاش الشغل »كدش« ، كرس بيته 

كمقر لألطر النقابية والحزبية، كان جديا صادقا عمليا خدوما . 
وبهذه المناسبة األليمة، يتقدم فرع االتحاد االشتراكي بأحر التعازي وصادق 
المواساة إلى   زوجته وأبنائه المهدي وفاطمة الزهراء وجميع أفراد عائلته؛ رحم 

اهلل فقيدنا العزيز.

موالي الحسن العلوي 
البلغيثي في ذمة اهلل

ترجل عن عالمنا بصمت المحتسبين المؤمنين، بعد 
، األخ الشريف موالي الحسن  لم يمهله طويال  مرض 
لمساندة  المغربية  الجمعية  عضو  البلغيثي،  العلوي 

األسرة. 
وفقيدنا المشمول بعفو اهلل، رجل استثناء، يعتبر 
أسا داعما في الحركة الثقافية داخل المغرب وخارجه، 

من خالل إبداعاته الشعرية. يحمل رتبة كولونيل بالقوات المسلحة الملكية، خريج 
المدرسة الحربية بالقاهرة سنة 1957، عايش فترة قيام الوحدة التاريخية للجمهورية 
العربية المتحدة بين مصر وسوريا، تحمل مسؤوليات عسكرية جلى بالصحراء 

المغربية، ظل سندا فاعال في أنشطة الجمعية، حاضرا ملتزما.
بهذه المناسبة التي ال راد لقضاء اهلل فيها، تتقدم األستاذة زهور الحر، رئيسة 
الجمعية المغربية لمساندة األسرة، أصالة عن نفسها، ونيابة عن كل أعضاء الجمعية 
عبر تراب المملكة، بأصدق معاني المواساة ألسرة الفقيد وعائلته ومعارفه. داعين 
العلي القدير، أن يشمل الروح الطاهرة بالعفو والمغفرة، ويبوئه مقعد صدق مع 

النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين .

إنا هلل وإنا إليه راجعون

الجزائر..تدهور الحالة ال�سحية ل23 من معتقلي 
الحراك في اليوم ال12 من اإ�سرابهم عن الطعام  

تزداد الحالة الصحية ل23 متظاهرا جزائريا، تم إيقافهم 
يوم 3 أبريل الجاري، بالجزائر العاصمة، ويخوضون إضرابا 
عن الطعام منذ 12 يوما، »تدهورا أكثر فأكثر«، وفق ما أفاد 

به المحامي، دحمان لسكر.
وبحسب المحامي لسكر، الذي زار هؤالء المعتقلين، األحد، 
مضربين  حالتي  فإن  العاصمة،  بالجزائر  الحراش،  بسجن 

اثنين مثيرة للقلق، على وجه الخصوص.
ونقلت وسائل اإلعالم المحلية عن المصدر نفسه أن »بشير 
أغومادز، وهو في الستين من عمره، وأكبر المضربين سنا، ليس 
على ما يرام. فأغومادز ومحمد سلمان يعانيان من انخفاض 
الضغط«،  الدم، وهبوط في مستوى  في  السكر  لنسبة  حاد 

مضيفا أن المعتقلين اآلخرين ليسوا أفضل حاال.
وكشف أنهم »يفطرون، بعد الصيام، على الماء فقط، ولكنهم 
مصرون على مواصلة إضرابهم، رغم أننا طلبنا منهم إيقافه«.
ضد  الصادرة  االعتقال  مذكرة  المحامون  استأنف  وقد 

المعتقلين. وبرمجت غرفة االتهام لدى محكمة الجزائر العاصمة، 
جلسة، يوم 21 أبريل، للنظر في ملفهم.

لدى محكمة  االتهام  »غرفة  أن  إلى  األستاذ لسكر  وأشار 
الجزائر العاصمة ستقرر يوم 21 أبريل ما إذا كانت ستتم 
محاكمة المعتقلين ال�23، في حالة سراح، أو االحتفاظ بهم 

رهن االعتقال«.
وتابع أنه »ال يمكن لهيئة الدفاع توقع القرار الذي سيصدر 
عن غرفة االتهام، لكن نأمل أن يأتي إضراب المعتقلين بنتيجة«.

ودخل المعتقلون ال�23، الذين جرى إيقافهم خالل مسيرة 
يوم السبت 3 أبريل بالجزائر العاصمة، في إضراب عن الطعام 
في السادس من الشهر ذاته، أي بعد مرور يومين عن إيداعهم 
رهن الحبس المؤقت، من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي 

أمحمد بالجزائر العاصمة.
و«المس  المسلح«،  غير  »التجمهر  أجل  من  ويتابعون 

بالوحدة الوطنية«، و«إهانة هيئة نظامية«.

يو�سف فا�سل �سديق الفرا�سات، روائيٌّ ُي�سّرفنا
أحمد المديني 

مثال آخر منه ُتصوره" حياة الفراشات"، تروي 
قصة مجموعة من األفراد نساًء ورجاال جمعتهم 
للمؤلف،  األثير  الفضاء  البيضاء،  ال��دار  مدينة 
لموقعها  المغرب  في  النازحين  لجميع  المناسب 
األرياف  من  إليها  القادمين  المركزي،  االقتصادي 
واألطراف، ويبدؤون حياة كالتي نرى فيها )حبيبة( 
من  أيام من سبعة،  في مصنع نسيج ستة  عاملة 
يتقلب  )سالم(  وأخوها  ال��غ��روب،  إل��ى  الشروق 
الليل بطموح أن يصبح ذات يوم  مغنيا في علب 
مغنيا. ونلتقي )هاني( القادم من بلدة )بنسليمان( 
ليصبح مصارعا محترفا في كَنف خاٍل له صاحب 
ناد للمصارعة. هؤالء يعيشون متجاورين في حّي 
واحد من األحياء الشعبية، وفي الطرف اآلخر من 
المدينة العصرية يقيم أبو حبيبة وسالم من عاش 

تجربة جندي مع القوات الفرنسية في فيتنام، ثم 
بعقيدتهم  ويقتنع  الفيتكونغ  بثوار  ليلتحق  هرب 
الثورية الشيوعية، عند عودته إلى المغرب يصبح 
توّلى،  ماٍض  أمجاد  على  ويعيش  نقابيا  مناضال 
بينما في األصل غادر باديته هربًا من جريمة قتل. 
هناك أفراٌد آخرون هم خاليا إضافية تنّمي نسيج 
جديد  مغرب  بانوراما  ضمن  الجديدة  الجماعة 
تضطرم فيه العواطف الفردية، ويتقّلب في عصف 
العاملة  يجمع  ما  أواًل،  العاطفي  جسام.  أح��داث 
حبيبة بهاني المصارع جمعًاعاطفيا ووهميا أكثر 
المفترضة،  محبوبته  بفاطمة  وسالم  واقعي؛  منه 
وكلتاهما عالقٌة مآلها الخيبة والخسران، وأفدُح منها 
المصير الفاجع لسالم الذي سيوجد في المكان الخطأ 
والوقت الخطأ حين قصد اإلذاعة الوطنية صبيحة 
يوم لتسجيل أغنية هي فرصة حياته، صادف يوم 
حصول انقالب عسكري حقيقي بالمغرب)10يوليو 

1971 المعروف بانقالب الصخيرات( ويطلب منه 
1. وهي حادثة واقعية  الضباط إذاعة البيان رقم 
مغربي  ملحن  وجود  من  المؤلف  استعارها  جدا، 
شهير)عبد السالم عامر( أرغمه العسكر على إذاعة 
البيان وهو كفيف، بعد أن ارتعب المغني عبد الحليم 
حافظ وكان موجودًا بدوره في اإلذاعة لتسجيل أغنية 
بمناسبة عيد ميالد الملك. في الرواية يتبع التسجيل 
االعتباطي سالم لعنًة تقلب حياته وُترديه إلى حتفه 
اعتباطًا أيضا ضمن جو هيمنة ُرقباء مخفيين من 
آلية نظام للحكم في مرحلة عصيبة بداية السبعينيات 

وتحضر في الرواية بمشاهد دامية.
الخسران  تيمة  من  فاضل  يوسف  رواية  ًتبنى 
في  المهّمشة  الفئات  ومسار  وضعية  هي  التي 
المجتمعات العربية، تتكّسر مطامُحها على صخرة 
الواقع الصلدة، وهو ما ينتهي إليه مصير حبيبة، 
للطامعين  أكبر من طاقتها، وهي عرضة  أحالمها 

وامرأٌة منذورٌة للشقاء بفقدان أخيها، وال سبيل لها 
إلى الخالص؛ وسالم، الذي لن يحظى حتى بقبر إذ 
تختفي جثته عقابا إلذاعته بيان ثورة ال يَد له فيه؛ 
وانقشاع وهم هاني بأن المدينة أكبر منه والمصارعة 
حقيقية ورمزية كذلك؛ وأبو حبيبة وسالم عاشور 
يجتّر بطولة حرب آفلة حالمًا بمدينة شيوعية فاضلة 
ُمحاطًا بُندمان تنابل. وتبنى الرواية على تركيب 
عالقة،  في  شخصان  يقترن  الزوج)بينوم(  عالقة 
مفارقتها أنها ذات بعد أو من جانب واحد)هاني 
متعلق بحبيبة، الالهية عنه � سالم متعلق بجارته 
فاطمة المتالعبة به � حّجاج ُمسّير المعمل متعلٌق 
بحبيبة المتمّنعة عليه � عاشور متعلق بحلم وهمي 
ال ُيطال، وشباب الدرب متعلقون بانتصار لناديهم 
هو  ثالث،  طرف  ثمة  ويهزمون(إلخ.  للمصارعة 
الموضوعي الذي يضمن للرواية شرعيتها ويمنحها 
صالبتها وإال ُعّدت نشيدا عاطفيا باستيهامات شتى 

العمل،  نْجَوى تستغرق صفحات طوال من  ودفق 
األرضية التي تنهض عليها الشخصيات، هو الواقع 
المركب بعالئقه االجتماعية االقتصادية والسياسية. 
المحاكاة  واقعية  نقض  على  فاضل  رواية  وُتبنى 
بإبداالت عديدة تعّوض السرد الخطي باالستدعاء 
والمونولوج الداخلي، وتعدد مواقع السارد، ونجدها 
تلغي السرد تماما لصالح رسم المشاهد بالخيال 
واالحتماالت، في تراوح منتظم بين الواقع والتخييل، 
الصورة والتقرير، مع خطابات ميتا � نصية تعلو 
غاشمة  سلطة  ضد  واإلدانة  االحتجاج  نبرة  فيها 
ما  أهم  أن  بيد  بالية.  تقاليد  وإما  ديني  دجل  أو 
يميز)حياة الفراشات( وروايات يوسف فاضل هو 
يعتبر  األول،  أساسيين:  ركنين  على  اعتمادهما 
مؤسسا لفن الرواية، يرجع إلى رابلي الباني للجو 
الكرنفالي، االحتفالي، يقدم لنا منها عديد مشاهد 
ُفرجوية طريفة، مصدرها نوعية شخصياته، وميله 

لكتابة السيناريو حيث مقاطع كثيرة من جنسه تنجم 
عنه إطاالت واسترجاعات ووقفات تعمل فيها كاميرا 
وثمة ركح يؤدي فوقه ممثلون؛ والركن الثاني،هو 
التعبير المجازي حيث تترى مقاطع أشبه بالشعر 
أو بصياغته، تتفوق على الشخصية وتصبح زينة 

قراءة لتعميقها وإن جاءت أكبر من مقاسها.
لنخلص في األخير إلى ما يلي: إن يوسف فاضل 
فيما يستعير النظام العام للرواية يقترح علينا شكال 
مختلفا مستثمرا بداخلها تعددية أجناسية وتنوعا 
في التعبير يرتئيه األنسب لرصد واقع يتبدل ومعيش 
أفراد إيقاع حياتيهم متكسر تبلعهم ومطامحهم قوى 
عاتية، فماذا يا ترى تفعل بالكتاب الذين يقدمون 
إبدال الهامش بطولة جديدة يواجه بها الخاسرون 
قوة الغالبين؟ هنا تتعمق هاوية الوهم أمام األدب 
لتغذيه بهذا الزاد الضروري، ويوسف فاضل سيد 

هنا ويشرفنا. 

اإلغاء حكم ق�سائي اأثبت اأبوة طفلة 
من عالقة غير زوجية بالمغرب

أقر نسب طفلة  العليا حكما اعتبر اجتهادا قضائيا غير مسبوق  المحكمة  ألغت 
لوالدها بعد أن كانت ثمرة عالقة غير زوجية. بينما تطالب منظمات حقوقية بإسقاط 

القانون الذي يحرم األبناء "غير الشرعيين" من حقوقهم المستحقة على اآلباء.
نص قرار محكمة النقض الذي كشفه موقع ميديا24 بإلغاء حكم ابتدائي صدر العام 
2017 في طنجة بشمال المغرب وأثبت نسب طفلة لوالدها الذي أنكر صلته بها، على 
إثر شكوى تقدمت بها والدتها. وفرض على األب دفع تعويض قدره مئة ألف درهم 

)نحو 11200 دوالر(.
اعتبر هذا الحكم اجتهادا قضائيا تاريخيا نظرا ألن قانون األسرة يحمل األم مسؤولية 
بنوة مولودها سواء ولد في إطار "شرعي أو غير شرعي". بينما يحصر مسؤولية األبوة 

في حالة الزواج فقط، ما يحرم األبناء المولودين دون زواج من حقوقهم األساسية.
لكن محكمة االستئناف ألغت هذا الحكم لتلجأ والدة الطفلة إلى محكمة النقض 
التي أكدت بدورها إلغاءه. وعللت األخيرة قرارها بأن "العالقة التي كانت تجمع طرفي 

النزاع كانت عالقة فساد"، وفق نص الحكم الذي نشره موقع ميديا24.
كما عززت قرارها باالستناد إلى رأي للفقيه ابن حزم الذي عاش في األندلس قبل 
ولو ثبت بيولوجيا أنه  10 قرون يقول فيه إن "ابن الزنا ال يلحق بالفاعل )أي األب( 

تخلق من نطفته".
واعتبرت المسؤولة في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أمينة لطفي لوكالة 
فرانس برس قرار محكمة النقض "مخالفا للدستور الذي ينص صراحة على أولوية 

المصلحة الفضلى للطفل قبل أي اعتبار".
دون  المحاكم  يمنع  قضائية  سابقة  بمثابة  اآلن  أنه سيصبح  "المشكل  وأضافت 

إصدار أحكام تكفل حقوق األطفال" في مثل هذه الحاالت.
وكان المغرب تبنى بعد جدل محتدم العام 2004 قانونا لألسرة اعتبر متقدما، لكن 
المنظمات الحقوقية تطالب بمراجعة بعض مقتضياته ومنها المساواة بين األم واألب 

في المسؤولية عن األطفال المولودين خارج عالقة زواج.

)تابع صفحة 1(

)تابع صفحة 1(

جالل كندالي 

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية 
الوطنية  التربية  وزارة  اإلنسان،   لحقوق 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 
األساتذة  مع  ج��دي  ح��وار  لفتح  العلمي 
المتعاقدين تحت تأطير النقابات التعليمية 
من أجل إيجاد حل لوضعية االحتقان الذي 
تعيشه المؤسسات العمومية، مع مناشدة 
األساتذة على التحلي بضبط النفس ومراعاة 

حق التلميذات والتالميذ في التعليم والتعلم؛
وطالبت المنظمة في بيان لها إلى فتح 
حوار جدي وفعال مع النقابات التعليمية 
عموما  النقابية  المركزيات  ومع  خاصة 
تتخبط  التي  والمشاكل  الحلول  إليجاد 

فيها الشغيلة.
التي  المفرطة  القوة  البيان،   وشجب 
ل��وح��ظ��ت ف��ي األش��ه��ر األخ���ي���رة وال��ت��ي 
استخدمتها السلطات العمومية في مواجهة 

التظاهرات السلمية؛داعيا 

 كل الفئات المحتجة إلى التحلي بروح 
خصوصية  إل��ى  واالن��ت��ب��اه  المسؤولية 
العالم  بها بالدنا وكذا  تمر  التي  المرحلة 
بسبب الجائحة وذلك بااللتزام بالمقتضيات 

القانونية الخاصة بالطوارئ الصحية.
لحقوق  المغربية  المنظمة  ون��اش��دت 
اإلنسان، المعتقلين المضربين عن الطعام 
إلى  الريسوني  وسليمان  الراضي  عمر 
ال��ذي يحد حقهم  إي��ق��اف ه��ذا اإلض���راب 
القضائية  اإلج��راءات  الحياة؛وتسريع  في 

ش��روط  ألح��د  حماية  ملفهما  بخصوص 
المقتضيات  وألح��د  ال��ع��ادل��ة  المحاكمة 

الدستورية؛
وتمتيع الفئات الهشة المتضررة من حظر 
التجوال الليلي خالل شهر رمضان، وبالتالي 
إغالق المحالت التي تشتغل فيها كالمقاهي 
طرف  من  مناسب  تعويض  من  والمطاعم 

صندوق كوفيد 19.
بخصوص وضعية الالجئات والالجئين 
والمهاجرات والمهاجرين وما يعانون منه 

من ظروف جد صعبة ومقلقة، كشف المكتب 
التنفيذي،أنه  سيقدم مذكرة بهذا الخصوص 
للقطاعات والمؤسسات ذات الصلة إليجاد 
حلول فعلية وحقيقية لهذه الفئات؛كما كشفت 
المنظمة عن إطالق دينامية اإلعداد للمؤتمر 
المزمع عقده خالل  الحادي عشر  الوطني 
شهر مارس أو ماي 2022، وذلك بعقد ندوة 
الندوة الموضوعاتية التي  حول موضوع 
تسبق أشغال المؤتمر خالل الدورة المقبلة 
للمجلس الوطني للمنظمة خالل شهر ماي 

المقبل.
التوجهات  تثمين  المنظمة  يفت  ول��م 
االجتماعية  الحماية  بخصوص  الرسمية 
وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين، 
الموضوع الذي ستتابعه بالتقييم وتقديم 
المالحظات والتوصيات؛و كذلك تثمين ما 
تقوم به السلطات بخصوص عملية التلقيح 
ضد كوفيد 19 المستجد وحثها على ضرورة 
جميع  ببذل  اللقاحات  من  بالمزيد  التزود 

الجهود من أجل هذا الهدف.
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أصدرت منظمة الصحة العاملية، إنذارا في ما 
من  كوفيد19-،  جائحة  من  مرتقبة  موجة  يخص 
كما  تندوف  مخيمات  ساكنة  تصيب  أن  املرتقب 
هناك،  باملنظمة  العاملة  لألطر  بالنسبة  فعلت 
الصحي  الوضع  تزيد  قد  الجائحة-  -أي  والتي 
باملخيمات تأزما أكثر من ذي قبل، بحسب ما ذكره 

موقع “برملان.كوم” عن مصادر موثوقة.
وقد ذكرت نفس املصادر، أن أحد املسؤولني من 
السامية لألمم املتحدة لشؤون  “املفوضية  مكتب 
في تندوف، أبلغ املمثل الخاص لألمم  الالجئني” 

ثم  أنه  “كولني ستيوارت”  الصحراء  في  املتحدة 
مخيمات  في  للجائحة  واسع  انتشار  تسجيل 
تندوف، وأنها قد أصابت ما أصابت من ساكنتها 
املتحدة،  لألمم  التابع  الفريق  أعضاء  على  عالوة 
والذين ثبتت إصابة 4 منهم بالعدوى الفيروسية.
وانطالقا من الوضع الصحي الصعب املذكور 
أعاله، قرر مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني في تندوف، االلتزام بالعمل عن 
وطامحا  مشاركتها،  أو  العدوى  لنقل  تفاديا  بعد 
وقت  أقرب  في  الصحية  األوضاع  تحسن  إلى 

ملوقع  التابعة  املصادر  نفس  بحسب  هذا  ممكن، 
“برملان.كوم”. 

بشكل  تعتمد  تندوف  مخيمات  فإن  وللتذكير، 
كلي على الجارة الجزائر، وهي مهددة أكثر من أي 
وقت مضى صحيا بسبب الجائحة، وذلك بسبب 
نقص أو انعدام بنيات الصرف الصحي الضرورية 
لنظافة من بها الشخصية، عالوة على شح واضح 
مع  والغذائية،  والدوائية  الطبية  الخدمات  في 
تعاني  الجزائر،  ونقصد  يسندها،  من  بأن  العلم 

هي بذاتها للتخلص من الجائحة الوبائية.

الأمن ي�صد محاولة جماعية لخرق قرار حظر التجول الليلي بمراك�ش
مكتب مراكش: عبد الصمد الكباص 
ليلة  شهدت منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، 
خرق  لتطويق  أمنيا  تحركا  الجاري،  أبريل   19 االثنني 
الحكومة  قبل  من  املعتمد  الليلي  التجول  لحظر  جماعي 
في إطار التدابير االحترازية املتخذة في مواجهة فيروس 
األمن  مصالح  وعملت  رمضان.  شهر  خالل  كورونا 
من  أغلبها  في  مكونة  تجمعات  تفريق  على  والسلطة 
قاصرين وبعض الشبان شغلت مناطق من الشارع العام 

بدعوى االحتجاج على منع صالة التراويح. 

الفوري  التواجد  أن  املكان  عني  من  مصادر  وأكدت 
لقوات األمن مكن من محاصرة هذا التحرك، حيث شهدت 
املنطقة مطاردات لعدد من املشاركني في هذا الخرق بعدد 
لم  املتجمهرين  بعض  مؤكدة  املنطقة،  وأزقة  دروب  من 
يترددوا في إشعال النيران في إطارات مطاطية بالطريق، 
محاولني االنحراف بهذا االنتهاك لقرار حظر التجول إلى 

ما هو أسوأ. 
وفي نفس السياق أوضح مصدر أمني أن مجموعات 
محدودة مكونة من عدد من القاصرين عمدت إلى التجمع 
بدعوى  التجول  حظر  خارقة  العشاء  صالة  بعد  ليال 
االحتجاج على منع صالة التراويح، محاكية في ذلك ما 

وقع في األيام األخيرة في بعض املدن، مؤكدا أن املصالح 
على   املحرضة  الجهات  لتحديد  أبحاثها  تجري  األمنية 

هذا الفعل املنافي للقانون. 
قد  مراكش،  مدينة  قرب  تمنصورت  مدينة  وكانت 
مماثال  تحركا  املاضي  األحد   ليلة  األخرى  هي  شهدت 
بعد  التجمع  إلى  األشخاص  من  العشرات  عمد  حيث 
التنقل  قرار حظر  تظاهرة تخرق  العشاء وتنظيم  صالة 
بإقامة  والسماح  املساجد  بفتح  املطالبة  بدعوى  الليلي 
التروايح فيها. وهو التحرك الذي عملت السلطة والدرك 
على صده بتفريق املتجمهرين، مع فتح بحث لتحديد من 

يقف وراءه. 

عبد السالم الرجواني

محنتك  مخطوط  قرأت  واأللم  األسى  من  بكثير 
الفكري  واالضطهاد  املرض  مع  األوجه  متعددة 
مصدر  على  ثم  الكتابة  في  حقك  على  واالعتداء 
في  معاناتك  عشت  أنك  أملي  في  زاد  ومما  رزقك... 
الفلسفة  محبو  نحن  جميعا  منا  غفلة  وفي  صمت 

ودعاة الحداثة وحقوق اإلنسان...
عزيزي سعيد ... إن محنتك امتداد ملحن الحالج 
وابن رشد وابن خلدون وإسبانيا وبرونو وابن املقفع 
واملعري وغيرهم ممن الحقتهم محاكم التفتيش في 

ومن  سحل،  من  ومنهم  ومغاربها،  األرض  مشارق 
باملقابل  وهي  حتى؛  أحرق  ومن  أسنانه،  خلعت 
امتداد لسلطة الكهنوت والفكر الظالمي في نسخه 
املحدثة. فليس غريبا على أعداء الحرية، حرية الفكر 
واملعتقد، وأعداء العقالنية في مقاربة قضايا الوجود 
واملعرفة، أن يعملوا قدر ما استطاعوا الغتيال رموز 
وحده  هو  الذي  الحداثة،  مشروع  وحاملي  التنوير 
القادر على إبطال مشروعهم الظالمي. قبلك أعدموا 
الفكر  أعالم  من  وغيرهم  مروة  وحسني  فودة  فرج 
وبالد  ولبنان  والجزائر  مصر  في  والفن  واألدب 
وقد  رزقك  استهدفوا  ان  فال عجب  النهرين،  بني  ما 
ينالون منه، واستهدفوا كرامتك وهي عزيزة عليهم. 
لك  ليست  قضيتك  العزيز....  السعيد  أيها 
وأعظم  فعال،   وأخطر  حجما،  أكبر  فهي  وحدك، 
الديمقراطيني  كل  تهم  قضية  فهي  وبالتالي  داللة... 
والحداثيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والحاملني 
على  وعليه  والتقدم.  والحرية  الكرامة  بمغرب 

السياسية  وجهاتهم  عن  النظر  بغض  هؤالء  كل 
أصواتهم)ن(  يرفعوا  أن  املؤسساتية  وإطاراتهم 
املنحى  هذا  إلدانة  وإنما  فقط  للتضامن  ليس  عاليا 
وأدعو  عقالني.  وتفكير  حر  مفكر  كل  ضد  العقابي 
النيابة العامة لفتح تحقيق في ما حصل ألن ما حصل 
الديموقراطي  الوطني  املشروع  دعامات  يقوض 

ويهدد سالمة األمة والوطن. 
سعيد أخي في الوطن والفكر والحلم.... إن كنت 
أقدر أساك وحزنك على وطنك، فإني ال أخالك نادما 
على مسارك الجواد فكرا وتدريسا وكتابة، بل إني 
على اقتناع عميق أن ما حصل لن يزيدنك إال سخاء 

في العطاء وعمقا في التفكير وصالبة في املقاومة.
وعاشقي  الحكمة  محبي  كل  وأدعو  معك،  إننا 
وأدعو  محنته  في  سعيد  مع  التضامن  إلى  الكتابة 
للترافع  والسياسية  والنقابية  الحقوقية  اإلطارات 
من أجل أن يستعيد نشيد حقوقه مواطنا ومدرسا 

ومفكرا....

جائحة كوفيد 19- توؤزم الو�صع بمخيمات تندوف 
وتنذر بكارثة �صحية

جالل كندالي 
  

بقرار  ناشيد  سعيد  املغربي  واملفكر  األستاذ  توصل 
العزل من  الوظيفة كأستاذ باملديرية اإلقليمية سطات. 

على  االشتراكي  االتحاد  جريدة  تتوفر  الذي  القرار، 
الدين  سعد  الحكومة  رئيس  عليه  وافق  منه،  نسخة 
العثماني، كما وصف باالنتقامي في حق أستاذ ومفكر 
مغربي، وخلف ردود فعل قوية ضده، وموجة من الغضب 
من شرائح واسعة من داخل املغرب وخارجه، من مثقفني 
وإعالميني وغيرهم، وهو ماجسدته موجة التضامن من 
داخل املغرب وخارجه، ملا يتمتع به األستاذ سعيد ناشيد 

من مكانة بفضل إنتاجاته الفكرية التنويرية. 
العبث،  لهذا  حد  بوضع  املتضامنون  طالب  وقد 
اعتبار،  أي  يراع  ولم  انتقامي،  القرار   أن  واعتبروا 
مرض  من  يعاني  ناشيد،  سعيد  األستاذ  وأن  خاصة 
خالل  من  ذلك  مايثبت  لإلدارة  يقدم  ومافتئ  مزمن، 

الشواهد الطبية. 
صفحته  على  تدوينة  كتب  ناشيد،  سعيد  األستاذ 
بالتفصيل  الضوء  فيها  يسلط  الفيسبوك،  في  الرسمية 
على خلفيات عزله من الوظيفة العمومية، وهي التدوينة 
التي حصدت اآلالف من املواقف التضامنية من املغرب 
وخارجه، والتي طالبت املسؤولني التدخل وإيقاف هذا 
فكرية،  مكانة  من  املغربي  املفكر  يمثله  ملا  االعوجاج 

جسدتها مؤلفاته الكثيرة واملتنوعة.
،"نعم  فعال  عنوانا صادما  التدوينة حملت  الرسالة 
تترجم مرارة الظلم التي يحس  أصبحت أتسول اآلن " 
فيها من كان في هذا املوقف، وتترجم بامللموس الحجود 
واالنتقام من قلم مفكر مغربي، يدعو من خالل مؤلفاته 
وإشراقاته التنويرية إلى استخدام العقل، وحب الحياة 

بدل املوت والحقد.  
يروي األستاذ سعيد ناشيد قصته بالتفصيل، يقول 
سوى  يعرفها  ال  "قّصتي  املظلمة  التدوينة  ذات  في 
القليلون، حرصُت على إخفائها ألني لم أكن أريد أن أبني 

اسمي على أي شكل من أشكال التعاطف: 
في  للفرنسية  مدرسا  عملت  ناشيد...  سعيد  أنا 
الثانوي  في  للفلسفة  أستاذا  ثم  لسنوات،  االبتدائي 
لي  كانت  سطات،  مدينة  ثم  فاس،  مدينة  في  لسنوات، 

تجربة وإنجازات".
نجحُت  التناوب  حكومة  فترة  "في  شارحا   ويزيد 
بجدارة، بدعم من العزيزة على قلوب املغاربة املرحومة 
في  حقوقية،  منظمات  ثالث  وبدعم  الوديع،  آسية 
الحصول على منصب مدير تربوي في إحدى إصالحيات 
املغرب، وذلك بعد أن وقع السيد وزير التربية الوطنية 
على قرار التعيني، في إطار شراكة مع وزارة العدل، لكن 

القرار اختفى في طريقه إلّي بال أثر.
وباملوازاة  بهدوء،  التدريس  في  مهنتي  واصلُت 
خضت غمار الكتابة والتأليف، مقتنعا بأنه الطريق الذي 

األولى  كتابي  أحد. وهكذا أصدرُت  أي  لن يصدني عنه 
"االختيار العلماني وأسطورة النموذج" عن دار الطليعة 

بيروت.
أني  بينها  من  عصيبة،  لضربات  تعرضت  لكني 
تخاصمت مع رجل سلطة كنت أكتري منه منزال، فحملت 
متاعي وغادرت منزله بعد أن سلمته املفاتيح، لكنه انتظر 
عامني كاملني ليرفع دعوى قضائية تتهمني بعدم تسليمه 
املفاتيح، وبأن في ذمتي سومة كراء عامني كاملني، ودون 
أن يدلي بالبينة فقد قضت املحكمة بأن أؤدي املبلغ كامال 
)حوالي ثالثة آالف دوالر(. لم أكن أتوفر حتى على ُعُشر 
وقررت  األمر،  سأعصى  قلت،  الظلم،  وباعتبار  املبلغ، 
أيضا التوقف عن الكتابة، غير أن مفكرا عربيا اتصل بي 
من الخارج، وألح علّي لكي أتسّلم منه املبلغ، وأضعه في 

املحكمة، وأعود إلى الكتابة". 
الكتابة،  إلى  "عدت  التدوينة  ذات  في  ويضيف 
دار  عن  العقيدة"،  في  "قلق  الثاني،  كتابي  وأصدرت 
تتأخر،  لم  املوالية  الضربة  لكن  بيروت،  الطليعة، 
في  التدريس  إلى  أعود  أن  سطات  مديرية  قضت  حيث 
الخصاص  سد  إلى  الحاجة  بدعوى  بالبادية  االبتدائي 
الفلسفة  مادة  مفتش  ومراسالت  تدخالت  ورغم  هناك، 
باعتباري  دافعا عني باستماتة  اللذين  الثانوي،  ومدير 
-كما تقول إحدى مراسالتهم التي ال أزال أحتفظ بها- قد 
طويل  نفور  بعد  الفلسفة  مادة  يحبون  التالميذ  جعلُت 
منها، إال أن املديرية أصّرت على قرارها، ألفاجأ بعدها 
في  املشاركة  قصد  الوطني  التراب  مغادرة  من  بمنعي 
وذلك  إليها،  الدعوة  أتلقى  كنت  التي  الدولية  الندوات 
االبتدائي تحرمني من  في  للتدريس  أن عودتي  بدعوى 

هذا الحق"!!.
بعد امتصاص الضربة ، يقول األستاذ سعيد ناشيد 
الثالث  كتابي  فأصدرت  أكبر،  بقوة  الكتابة  "واصلُت 
"الحداثة والقرآن" عن دار التنوير بيروت، لكن الضربة 
املوالية جاءت هذه املرة من املرض، حيث أصبت بثالث 
انزالقات غضروفية في مستوى العمود الفقري، ُتبينها 
على  القدرة  فقدت  أثرها  على  الطبي،  الفحص  تقارير 
املشي ملدة عام ونصف، عرفت خاللها أيضا ما الذي تعنيه 
كلمة األلم، قدمت ملفا كامال مكتمال ألجل االستفادة من 
التقاعد ألسباب صحية، يتضمن االنزالقات الغضروفية، 
منها  عانيت  مشاكل  كلها  وهي  والكلي،  والحساسية، 
 ! أنا، بال مبرر طبعا  طويال، استفاد املئات ولم أستفد 
اضطررت إلى مواصلة العمل في ظروف صحية عصيبة، 
كافحت ما أمكنني ذلك من أجل التقاعد ألسباب صحية، 
للمشاركة  الوطني  التراب  كافحت من أجل حق مغادرة 
أجل  من  كافحت  إليها،  استدعى  التي  املؤتمرات  في 
لحلحة وضعي بأي شكل من األشكال، لكن بدون جدوى.

إلى  عدُت   " ناشيد  يضيف  املحنة  احتواء  بعد 
التنوير  دار  عن  العاقل"  التدين  "دليل  ألصدر  الكتابة 
دار  عن  العمومي"  التنوير  في  و"رسائل  بيروت، 
دار  عن  الفلسفة  في  كتب  ثالثة  ثم  الرباط،  التوحيدي 

التنوير بيروت هي على التوالي، "التداوي بالفلسفة"، 
جاءت  ثم  والعزاء"،  و"الوجود  الفلسفية"،  "الطمأنينة 
الضربة األكثر قساوة، حيث استدعاني املدير اإلقليمي 
ما  في  سأعرف  آخر،  شخصا  معه  فوجدت  مكتبه،  إلى 
في  والتنمية  العدالة  أبرز مسؤولي حزب  أحد  أنه  بعد 
على  سيحيلني  بأنه  مسامعه  أمام  ليخبرني  املنطقة، 
أنظار املجلس التأديبي، ألن املريض كما قال، ال يحق له 
أن يكتب أو ينشر أي شيء، بل يجب أن يتناول الدواء 
األعضاء  سيعني  من  هو  بأنه  مضيفا   ! قال  كما  وينام 
وأن  إدارته،  داخل  سُيعقد  الذي  للمجلس  اإلداريني 

العقوبة آتية بال ريب". 
تقول  األيدي  مكتوف  ناشيد  سعيد  األستاذ  يبق  لم 
إياه  مطالبا  الوطنية  التربية  وزير  "راسلت  التدوينة 
خرق  في  تّمت،  التي  التهديد  جلسة  في  بالتحقيق 
والتنمية،  العدالة  حزب  عن  ممثل  بحضور  للقانون، 
مع  معه،  فكري  خالف  على  أني  الجميع  يعرف  والذي 

احترامي لألشخاص...
التأديبي  املجلس  قرر  متتالية  جلسات  ثالث  بعد 
وبعث  العمومية،  الوظيفة  عن  النهائي  العزل  عقوبة 
بالقرار إلى رئيس الحكومة الذي هو أيضا رئيس حزب 
العدالة والتنمية، والذي وافق فورا على العزل كما ورد 

في نص القرار".
إداريا، ومهنيا، ومنذ ما يقارب عشرين عاما، يقول 
ناشيد " ال أتوفر على أي تقرير سيئ من طرف أي مدير 
كل  بل  املباشرين،  الرؤساء  أي رئيس من  أو  أو مفتش 
التقارير جيدة، ال أتوفر على أي تغّيب غير قانوني على 
اإلطالق، على اإلطالق، كل الشواهد الطبية التي أنجزتها 
لم  املختصة،  الطبية  اللجنة  طرف  من  عليها  مصادق 
واحدا،  فلسا  أختلس  لم  جريمة،  أو  جنحة  أي  أقترف 
لم  أتطاول على أحد،  لم  التعليمي،  املنهاج  أغير من  لم 
يسجل علي أي سلوك غير تربوي، بل تلقيت التكريم في 
مؤسستي نفسها، كما في كثير من املؤسسات التعليمية، 
وساهمت في إنجاز برامج للتفلسف مع األطفال لفائدة 

مؤسستي ومؤسسات أخرى".
يشرح  معهم،  عملت  الذين  واملدراء  الزمالء  كل   
وأخالقي،  بكفاءتي  يشهدون   " ناشيد،  سعيد  األستاذ 
بصفة  العمومية  الوظيفة  من  طردي  قرار  فإن  لذلك 
نهائية، ال يفسره سوى كون جهات ظالمية نافذة تريد 
أن تراني أتسول، انتقاما مني ملا أكتبه، ورغبة في إذالل 
عن  تخلت  املقابلة  الجهة  أن  كما  أمثله،  الذي  املشروع 

واجبها في حماية القانون".
لقد  بالقول:"  تدوينته  ناشيد  األستاذ سعيد  ويختم 
وهذا  بالفعل،  أتسول  اآلن  أنا  سادتي،  الهدف  أصبتم 
من  نقابة  أي  باسم  تضامنيا  بيانا  أتسول  أتسوله،  ما 
أبلغني  وقد  امللف،  على خلفيات  اطلعت  التي  النقابات 

كثير من أطرها عن صدمتهم واستيائهم.
أتسول مكانا عزيزا يحفظ لي قدرا من كرامتي، وال 

تتحكم فيه قوى الظالم بأرزاق الناس".

رغم إصابته مبرض مزمن وإدالئه بالشواهد الطبية 
 عزل الأ�صتاذ �صعيد نا�صيد من الوظيفة العمومية وموجة ت�صامن من المغرب 

والعالم العربي �صد القرار النتقامي

ر�صالة حب وتعاطف 
اإلى �صعيد ن�صيد...

في   أول   جلسة   ملجلس   األمن   األممي   حول   القضية   الوطنية،   يطغى   ترقب   املوقف   األمريكي  
 لإلدارة   الجديدة   برئاسة   جو   بادين،   باعتبار   بالده   حاملة   القلم   في   القضية   وفي   صياغة  

 تقريرها . 
   وقد   كان   الخصوم   املعروفني   والرسميني   للمغرب   قد   حاولوا   جعل   التراجع   عن   قرار  
 االعتراف   بسيادة   املغرب   على   صحرائه،   حصان   طروادة   واملدخل   ملناوراتهم   املناهضة   للبالد . 
كما   اشتغلت   اآللة   الدعائية   الرسمية   للدولة   الجزائرية،   بشكل   مكثف،   من   أجل   تحويل  

 تعيني   املبعوث   الخاص   لألمني   العام   إلى   صك   اتهام   ضد   املغرب . 
وفي   هذا   الباب   ندد   عمر   هالل   بازدواجية   خطاب   الجزائر   و "    البوليساريو    " بشأن   موضوع  

 املبعوث   الشخصي   للصحراء   املغربية . 
وفي   رسالة   موجهة   إلى   أعضاء   مجلس   األمن   التابع   لألمم   املتحدة،   عشية   مشاورات  
 املجلس   حول   قضية   الصحراء   املغربية،   واملقرر   عقدها   يومه   األربعاء   21   أبريل،   كشف  
 السفير،   املمثل   الدائم   للمغرب   لدى   األمم   املتحدة،   عمر   هالل،   عن   العراقيل   والعقبات   واملماطلة  
 التي   تضعها   الجزائر   و"البوليساريو    " بشأن   موضوع   تعيني   مبعوث   شخصي   لألمني   العام  
 واستئناف   املسلسل   السياسي   لألمم   املتحدة،   مفندا   الخلط   واملغالطات   التي   تحاول   الجزائر  

 خلقها   حول   هذا   املوضوع . 
وفي   هذا   الصدد،   شدد   هالل   على   أن   املغرب   وافق،   بشكل   فوري،   على   مقترحات   األمني  
 العام   لألمم   املتحدة   بشأن   تعيني   مبعوث   شخصي   للصحراء   املغربية،   املتمثل   في   رئيس  
 الوزراء   الروماني   السابق،   بيتري   رومان،   في   دجنبر   ،2020   ووزير   الشؤون   الخارجية  

 البرتغالي،   لويس   أمادو   الحقا . 
وقال   الدبلوماسي   املغربي "    من   خالل   ردوده   اإليجابية   والجادة   على   هذه   املقترحات،  
 يجدد   املغرب   التأكيد   على   التزامه   بدعم   الجهود   الحصرية   لألمم   املتحدة   لحل   هذا   النزاع،  

 فضال   عن   احترامه   لقرارات   مجلس   األمن ". 
من   جهة   أخرى،   ذكر   هالل   أنه "    في   املقابل   تواصل   الجزائر   و "    البوليساريو    " عرقلة  
 العملية   السياسية   لألمم   املتحدة    . ففي   أقل   من   ثالثة   أشهر،   رفضا   االقتراحني   بتعيني   السيد  
 بيتر   رومان   والسيد   لويس   أمادو    . وذلك   ما   يشكل   خرقا   صارخا   للقرار   رقم   2548   الذي   دعا  

 إلى   تعيني "    مبعوث   شخصي   جديد   في   أقرب   اآلجال ". 
وشدد   هالل   على   أن "    هذه   العرقلة   تشكل   إهانة   لسلطة   األمني   العام   وازدراء   لقرارات  
 مجلس   األمن    . إنها   تكشف   عن   ازدواجية   الخطاب   بني   الجزائر   و    " البوليساريو    ":    فمن  
 ناحية،   يدعوان   علنا   وعلى   أعلى   مستوى،   إلى   تعيني   مبعوث   شخصي   واستئناف   العملية  
 السياسية،   بل   والتجرؤ   على   انتقاد   األمني   العام   لغياب   مبعوث،   ومن   ناحية   أخرى،   رفضا  
 جميع   املرشحني   ذوي   الكفاءة   واملكانة   واملقترحني   من   قبل   األمني   العام    ". وأضاف   أن "    الجزائر  
 و )    البوليساريو    ( ينبغي   عليهما   تحمل   املسؤولية   الكاملة   لرهنهما   العملية   السياسية،   التي  

 ما   فتئ   يطالب   بها   مجلس   األمن ". 
وذكر   السفير   هالل   بأن   جاللة   امللك   محمد   السادس   جدد   التأكيد   لألمني   العام   لألمم  
 املتحدة،   خالل   اتصال   هاتفي   يوم   16   نونبر   ،2020   أن   املغرب   سيواصل   دعم   جهود   األمم  

 املتحدة   في   إطار   العملية   السياسية،   التي   ينبغي   أن   تشرك   األطراف   الحقيقية . 
وشدد   هالل   على   أنه "    في   هذا   السياق،   فإن   الجزائر   هي   الطرف   الرئيسي   الذي   خلق  
 ويعبئ   كافة   وسائله   إلدامة   هذا   النزاع    . ويتعني   عليها   أن   تتحمل   مسؤولياتها   من   خالل  
 االنخراط   الكامل   في   مسلسل   املوائد   املستديرة،   على   النحو   املنصوص   عليه   في   قرارات  
 مجلس   األمن   2440   و   2468   و   2494   و   ،2548   من   أجل   التوصل   إلى   حل   سياسي   واقعي  

 وبراغماتي   ودائم   ومتوافق   بشأنه   بخصوص   قضية   الصحراء   املغربية ". 
وخلص   سفير   املغرب   إلى   أن "    مبادرة   الحكم   الذاتي،   في   إطار   سيادة   املغرب   ووحدته  
 الترابية،   والتي   كرست   سموها   وجديتها   ومصداقيتها   في   قرارات   مجلس   األمن   السبعة   عشر  

 منذ   تقديمها   في   عام   ،2007   كانت   وستظل   الحل   الوحيد   لهذا   النزاع ". 
إلى   ذلك   تقود   جحافل   االنفصال   حربا   إعالمية   حول   ما   يدعون   أنه   قضايا   حقوق   االنسان،  

 والتركيز   على   عودة   الحرب   في   الصحراء    .. 

عبداللطيف الكامل 
أقدم سبعيني على توجيه طعنات غادرة لزوجته بواسطة سكني بجماعة التمية بعمالة 

انزكان ايت ملول، وذلك قبيل مغرب يوم الخميس 15 أبريل 2021.
وال تزال أسباب إقدام الزوج على قتل زوجته مجهولة بالرغم من أن الخالف بني االثنني 
نشب بينهما منذ مدة حيث كانا يتخاصمان دائما فينتهي خالفهما دون شجار لكن هذه 
املرة لم يتحكم الزوج في أعصابه فوجه طعنات قاتلة لزوجته في جميع أطراف جسمها 

ليرديها قتيلة.
مادة  بتناول  لفعلته  ارتكابه  بعد  مباشرة  حاول االنتحار  الزوج  مصادرنا أن  وذكرت 

سامة حيث تم نقله على وجه السرعة إلى قسم املستعجالت لتلقي العالجات الضرورية.
بعني  حلت  والتي  املحلية،  والسلطة  امللكي  الدرك  عناصر  الحادث  هذا  واستنفر  هذا 
املكان فور إعالمها، حيث تمت معاينة الواقعة ونقل جثة الضحية إلى مستودع األموات 

بمستشفى أكادير.

العربي رياض
قبل أيام اجتمعت لجنة التعمير بمجلس مدينة الدارالبيضاء لتدارس مجموعة من النقط ، ال 
قبل أيام اجتمعت لجنة التعمير بمجلس مدينة الدارالبيضاء لتدارس مجموعة من النقط ، التي 
ستدرج في آخر دورة من عمر هذا املجلس، ولعل أبرز نقطة تم تداولها هي املمتلكات الجماعية 
البيضاوية وآخر املستجدات بشأنها، إذ استمع الحاضرون ملكتب الدراسات الذي انتدبته شركة 
التنمية املحلية » الدارالبيضاء للتراث » من أجل جرد وتثمني ورقمنة هذه املمتلكات، وقد كشفت 
املعطيات األولية بأن الجماعة البيضاوية تملك حوالي 1416 عقارا عبارة عن منشآت ومالعب 
ومرافق ومرائب وإقامات وأسواق وغيرها ، وإذا ماتم تفصيل هذه املمتلكات فإنها تشمل حوالي 
15 ألف ملك كشقق ودكاكني وفيالت وما إلى ذلك، وقال بعض ممن حضر هذا االجتماع إن معظم 

هذه املمتلكات مسجلة باسم املدينة، ومنها ما يستوجب التسوية العقارية .
موضوع ممتلكات مجلس املدينة شكل دائما غصة في حلق املنتخبني، وكان من بني أسباب 
أصوات  ارتفعت  عندما  السابقة،  الوالية  خالل  البيضاوية  الجماعة  عاشته  الذي  »البلوكاج« 
مطالبة بالكشف عن املمتلكات وجردها بعد ظهور ملفات ريعية في بعض املنشآت الجماعية، وقد 
تم أنذاك تشكيل لجنة ضمت جميع األحزاب املمثلة داخل املجلس، وترأسها االتحادي عبدالحق 
بتوصيات  وخرجت  املمتلكات  هذه  خريطة  خاللها  من  حددت  مهمة  أرضية  وتركت   ، املبشور 

بشأنها.
 العملية التي قامت بها شركة الدارالبيضاء للتراث تعد مهمة وتدخل في صميم التوصيات 
على صعيد جميع  موحدة  الجماعية ستكون  املمتلكات  رقمنة  بأن  املعطيات  تفيذ  إذ  السابقة، 

املقاطعات، ما سيسهل عملية تتبعها وتدبيرها بكل شفافية .
ومعلوم أن ممتلكات الدارالبيضاء منها ما هو مستغل بشكل عشوائي، وأغلب هذه املمتلكات 

اليؤدي مستغلوها مستحقات الجماعة، التي تغرق اليوم في الديون والعجز املالي. 

   يف   أول   جلسة   له   يف ظل   قيادة   جو   بايدن،  
 بعد   االعتراف   األمريكي   بسيادة   املغرب 

 على   أقاليمه   الصحراوية
مجل�ش   الأمن   التابع   للأمم   المتحدة   يعقد   اليوم  

 م�صاورات   حول   ق�صية   ال�صحراء   المغربية
   الخ�صوم   ي�صعون   اإلى   تكييف   جدول   الأعمال  

 حول   ق�صايا   المبعوث   ال�صخ�صي   وحقوق  
 الإن�صان   وعودة   الحرب ! 

�صبعيني يزهق روح زوجته قبيل �صاعة 
الإفطار ويحاول النتحار بعمالة اإنزكان

الدارالبي�صاء تتمتع 
باأكثر من 1400 ملك جماعي
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أمريكا، التطعيم حسب 
قوانين كل والية يساهم في 
جذب فئات معينة من السياح

الخمسني  أمريكا  واليات  تتبع  ال 
بل  التلقيح،  في  موحدة  سياسة 
تعتمد كل واحدة على حدة سياستها 
يكون  نيوجيرسي،  الخاصة،ففي 
املدخنون، على سبيل املثال ، من بني 
األشخاص الذين يتعني تلقيحهم أوال 
األسبقية  فتعطى  كولورادو  في  أما 
أخرى  واليات  وفي  للصحفيني،  
أو  السكري  ملرضى  األولوية  تعطي 
وبالنسبة  ذلك،   غير  إلى  الضغط 
اللقاح  يقدم  الغنية،  لفلوريدا  لوالية 
لألشخاص  شروط  وبدون  مجانا 
عاما،   65 عن  أعمارهم  تزيد  الذين 
الذين  لألمريكيني  فرصة  يخلق  مما 
أو  الوالية   بهذه  ثان  منزل  لديهم 
جاؤوا  الذين  األثرياء  لألجانب  حتى 
هذا  مغتنمني  اللقاح  على  للحصول 
إعالم  وسائط  عدة  وقامت  املعطى، 
املحلية   NBC شبكة  مثل  أمريكية، 
أعداد   برصد  فلوريدا،  جنوب  في 
والبرازيليني  الكنديني  السائحني 
في  واستجوابهم  واألرجنتينيني 
التطعيم،  مراكز  في  األحيان  بعض 
املتاجر  سلسلة  مراكز  في  سيما  وال 
 »Pollix Super Awards« الكبرى
الدولة. مع  شراكة  وقعت   التي 

زبائن  من  طلبات  نتلقى  »نحن 
إذا  فلوريدا،  إلى  للطيران  مستعدين 
كان لديهم موعد مضمون، ثم يعودون 
يقول  اليوم«.  نفس  في  ديارهم  إلى 
نفاثة  طائرات  شركة  رئيس  نائب 
بكندا.  تورنتو،  في  مقرها  خاصة 
في  جورنال  ستريت  وول  لصحيفة 

منتصف يناير.
الغارديان  لصحيفة  ووفقا 
البريطانية اليومية، تم حقن ما يقرب 
من  50000 جرعة للسياح أو املقيمني 
والية  في   65 سن  فوق  الثانويني 
يبدو  قد  الذي  الرقم  وهو  فلوريدا، 
هامشيًا )%3.5 من املجموع في نهاية 
يناير( ولكنه دفع الحاكم الجمهوري، 
بلدية  ورئيس   ، ديسانتيس  رون 
ميامي، فرانسيس سواريز، إلى طلب 
التلقيح،  مراكز  في  الضوابط  تعزيز 
من  السكان  من  العديد  اشتكى  فقد 
موعد  تحديد  على  قادرين  غير  أنهم 
اللقاح،   من  جرعاتهم  على  للحصول 
فاعتبارا  مراجعتها  تمت  ضوابط 

على  يجب   ، املاضي  يناير   21 من 
جرعته  على  الحصول  في  يرغب  من 
ما  مع  فواتير  أو  هوية  بطاقة  تقديم 
الحضور  من  أشهر  ثالثة  عن  يقل  ال 
في  للتسجيل  فلوريدا  في  السنوي 
يمنع  لن  تدبير  وهو  التلقيح،  مركز 
يعيشون  الذين  الكنديني  السن  كبار 
أشهر  خالل  أشهر  لعدة  فلوريدا  في 
التحصني  على  الحصول  من  الشتاء 

ضد الوباء.

 »يا بساط التلقيح« بومباي
 فين ونيويورك فين؟!

جول«  »جيم  وكالة  تدعي  بالهند 
مفهوم  أنشأ  من  أول  أنها  للسفر 
وهو  العالم،  في  التلقيح«  »سياحة 
هو  ملا  مماثال  يكون  قد  الذي  املفهوم 
موجود بالفعل بالنسبة لزراعة الثدي 
أو الشعر، حيث اقترحت في نوفمبر 
أيام من بومباي   4 حجز اإلقامة ملدة 
يحملون  الذين  للهنود  نيويورك  إلى 
في  سنوات   10 ملدة  تأشيرة صالحة 
الواليات املتحدة،  كل هذا مقابل مبلغ 
 1700 من  يقرب  )ما  دوالر   2000
يورو( ، وفقًا لوسائل اإلعالم املحلية، 
تمت  النهج  هذا  أن  أوضحت  التي 
الهيئات  ِقَبل  من  الفور  على  إدانته 

التمثيلية للسياحة.
للتطعيم  حملتها  الهند  وبدأت   
تحصني  وتعتزم  يناير   16 في 
بحلول  شخص  مليون   300
قطاعات  بعض  إعطاء  مع  يوليوز، 
على  األولوية،  وسيجري  السكان 
أضعف  تحصني  األولوية  سبيل 
لخطر  عرضة  وأكثرهم  األشخاص 
مقدمو  فيهم  بمن  باملرض،  اإلصابة 
مليون   30 عددهم  البالغ  الرعاية 
 ،  2021 نهاية  شخص بحلول 
تبلغ  الذين  األشخاص  ويستبعهم 
أعمارهم الخمسني سنة وهكذا إلى أن 

يتم تلقيح جميع الهنود.
لكن بالنسبة للبعض اآلخر ، فبعض 
مشغلي الرحالت السياحية في البالد 
»عطلة  أو  والسفر  جول  جيم  مثل   ،
للتسجيل  بالفعل  يعرضان  زينيث« 
املتحدة  للواليات  »شاملة«  لحزم 
روسيا. في  أو  املتحدة  اململكة  أو 
 ، واإلقامة   ، الطائرة  تذاكر  العرض: 
ثم   ، صغيرة  ثقافية  زيارة  وأحيانا 
البقاء  الوكاالت  التطعيم. وتعرض 
في املوقع )3 إلى 12 أسبوعًا حاليًا( 
القيام  أو  الثانية  الجرعة  لتلقي 

بالرحلة في أسبوعني ، من خالل نفس 
الهندية  الصحيفة  تشرح   ، العرض 

.The Press باللغة اإلنجليزية

 اإلمارات العربية المتحدة، 
المال و النفوذ أسرع طريق 

للجرعة الثمينة

بريدج«  نايت  »دائرة  تقول       
إنها   ،  Knightsbridge Circle
املتحدة  العربية  اإلمارات  مع  اتفقت 
للسماح ألعضائها باملغادرة في اتجاه 
هذا البلد الخليجي عن طريق طائرة 
املمنوحة  اإلعفاءات  وبفضل  خاصة 
باللقاح  حقنهم  ليتم  العمل،  لرحالت 
بدأت  الذي   ،  Sinopharm الصيني 
اإلمارات في استعماله منذ 31 يناير، 

تشرح الغارديان.
بأننا  القول  للغاية  املثير  »من 
نستطيع أن نقدم اللقاح اآلن »، يقول 
لصحيفة  ماكنيل  ستيوارت  املؤسس 
برنامج  رواد  »وكأننا  التلغراف. 
». بل إن  الفاخر الجديد  لقاح السفر 
اللقاح سوف »ُيهدى لهؤالء السياح« 
، يقول املتحدث باسم النادي للصحف 
عضويته  تحدد  الذي  البريطانية، 
جنيه    25000 بمبلغ  السنوية 
  22000 من  يقرب  )ما  استرليني 

يورو(. 
التي  املتحدة  العربية  اإلمارات   
الجائحة  بداية  ومنذ  بجد  عملت 
تلقح  وهي  الوباء  على  للسيطرة 
داخل  واسع  نطاق  على  سكانها 
كبار  مع  اتفاقات  عقدت  أراضيها، 
أكانوا  سواء  وسكانها،  املصنعني. 
يدفعون  ال   ، مغتربني  أو  إماراتيني 
اللقاح  اختيار  ويمكنهم  اللقاح،  ثمن 
الذي  الوقت  وفي  يفضلونه.  الذي 

البلد  هذا  في  البعض  به  يحلم 
الخليجي بسياحة التطعيم  يستبعد 
املقيم  بطاقة  بسبب  األمر  آخرون 
أجل  من  شخص  أي  يحتاجها  التي 

الحصول على جرعته،

يتم  شيء  املقيم(،  لكنها)بطاقة 
النظر فيه بجدية كبيرة، وعالوة على 
ذلك، تصدر اآلن تأشيرات العمل مدتها 
لألجانب، غير  بعد  عن  أشهر  بضعة 
واملشهورة  النافذة  الشخصيات  أن  

يتم تلقيحها على الفور.

 كوبا... ماذا عن لقاح
 بينما يستمتع السائح 

بمشروب على الشاطئ 

حجة  اللقاح  من  كوبا  جعلت   
بتطعيم  وعدت  إذ  جديدة،  سياحية 
وفي  املاضي،  مارس  منذ  السياح 
فيريز  فينسينتي  يدعو  الصدد  هذا 
 ، هافانا  في  فينالي  معهد  مدير   ،

لرحلة  موعد  تحديد  إلى  األجانب 
مارس«  »في  الكاريبية  الجزيرة  إلى 
التلفزيون  على  تجاري  بث  في 
 TeleSUR تلفزيون  على  الفنزويلي 
املتعة  مع  »للتواصل  يناير.   23 في 
ضد  تلقيح  على  الحصول  طريق  عن 

.»Covid-19
الكوبية  السلطات  تعتزم  وبالفعل   
لقاح  من  »100 مليون جرعة«  إنتاج 
اللقاحات  أحد  وهو   ،  2 سوبيرانا 
بمرحلة  حاليا  تمر  التي  األربعة 
عدد  كوبا. هذا  في  متقدمة  اختبار 
جميع  لتطعيم  الكفاية  فيه  بما  كبير 
11.3 مليون شخص في الجزيرة هذا 
ولكن  مجانيا  اللقاح  العام. وسيكون 
 ليس إلزاميا بالنسبة للسكان الكوبيني.

اإلنتاج  هذا  يتيح  أن  ينبغي  ولذلك 
في  يرغبون  الذين  السياح  تطعيم 
ماليني  بتقديم  كوبا  وعدت  ذلك، كما 
وإيران  فيتنام  مصل  من  الجرعات 

وفنزويال والهند، وقال الدكتور فيريز 
اإلنتاج  مرحلة  »إن  يناير  نهاية  في 
من  الرغم  بالفعل«. وعلى  بدأت  قد 
أن لقاح سوبيرانا 2 لم يجتز املرحلة 
النهائية من بحثه واختباره  العلمية 
املوافقة  تتم  ولم   ، املتطوعني  آلالف 
بالفعل  نعد  نحن  بعد،  ولكن  عليه 

بسياحة الغد«.
وتعتمد كوبا على لقاحاتها الخاصة 
لتعزيز السياحة لكنها لقاحات التزال 
الجزيرة  ولكن   ، التطوير  طور  في 
الشيوعية في منطقة البحر الكاريبي 
مغريا  طعما  اللقاح  من  تجعل  

الجتذاب املزيد من السياح،
وتقول السلطات هناك إن اللقاحات 
بحلول  السكان  لجميع  ستعطى 
للبلدان  متاحة  ستكون  ثم  الصيف، 

الذين  وللسياح  املهتمة  األخرى 
سيأتون إلى الجزيرة، ويتحدث بعض 
بالفعل  السياحية  الرحالت  منظمي 
عن األشهر األولى من الصيف من أجل 
كوبا حيث  إلى  آمنة ومحصنة  رحلة 
للسفر  خيارا  قريبا  اللقاح  سيصبح 
كوبا  تحتاج  الذين  للسياح  بالنسبة 
على  الحكومة  وتراهن  بشدة  إليهم 
كل من »قوتها الطبية«، وفقا للتعبير 
لتعزيز  السياحة  وعلى  الرسمي، 
اقتصادها، في حني تمر البالد بأزمة 
هي  السياحة  خطيرة.   اقتصادية 
واحدة من أهم القطاعات االقتصادية 
، أدى   2020 ، وفي عام  في الجزيرة 
عدد  خفض  الى  الكوروني  الفيروس 
الزوار من أربعة إلى مليون. ونتيجة 
لقاح  يصبح  أن  يمكن   ، لذلك 
وجديدا  للدخل  مصدرا   Covid-19
بني العروض السياحية التي يقدمها 
في  الطبية  أن  السياحة  يذكر  البلد، 
كوبا ممارسة شائعة ومربحة إلى حد 

كبير.

 روسيا وجهة مغرية
 للسياح األلمان 

 في سبيل الحصول على جرعة من 
يحاول   ، اليوم   Covid-19 اللقاح 
لتلقي  روسيا  إلى  الذهاب  البعض 
الخامس. سبوتنيك  لقاح  من   جرعة 
من  الرحال  شدوا  سياح  بينهم  من   
بسحر  فقط  لالستمتاع  ليس  أملانيا 
لتحصني  بل  الروسية  العاصمة 
أنفسهم ضد الوباء، »نظرت إلى بلدان 
الفرص، وكانت  هي  ما  ألرى  أخرى 
التطعيم  يقدم  بلد  أول  روسيا 
للسياح.  ولكن بالطبع كنت أفضل أن 
أتلقى لقاح BioNTech في أملانيا«، 
يقول إننو لينزي البالغ من العمر 38 
مؤهل  غير  اللقاح  هذا  أن  عاما. غير 
األساس  هذا  أملانيا،  وعلى  في  بعد 
سفر:  وكالة  مع  اإلقامة  عرض  اغتنم 
األحادية  للرحلة  شاملة  يورو   2000
وأربعة  العودة  رحلة  تشمل  االتجاه، 

أيام في املوقع.
وتم إعطاء أول حقنة لهؤالء السياح 
على نطاق واسع حيث يتم حقنهم أول 
الروسية  العاصمة  في  فندق  في  مرة 
أسابيع  ثالثة  بعد  العودة  عليهم  ثم 
للجرعة الثانية، وبالنسبة لهم، ال يهم 
إقراره  يتم  لم  اللقاح  هذا  كان  إذا  ما 
بعد في أوروبا: فالفرصة تستحق كل 

هذا العناء.

ال�سياحة التلقيحية.. 
هل هي طوق النجاة 

الذي �سينقذ  
هذا القطاع عبر 
العالم من الغرق؟

السياحة، التي ُضربت يف مقتل منذ بدء اجلائحة الكورونية، يبدو أنها عثرت أخيرا على نافذة إغاثة تطل منها لتنقذ نفسها من الهوة العميقة التي سقطت فيها مجبرة 
منذ ما يقارب السنتني، فقد وجدت عدة دول يف ما يسمى بالسياحة التلقيحية اختيارا جديدا تضيفه إلى قائمة االختيارات الطويلة التي جتذب بها السياح لزيارتها، بل رمبا 
أصبح على رأس القائمة،  فقد صار باستطاعة السائح، الذي يطمح إلى متضية عطلة مريحة واالستمتاع بأشعة الشمس على شاطئ البحر أو حتى التسكع يف أزقة وساحات 
. joindre l'utile à l' agréable  املدن الكبرى، اغتنام الفرصة واحلصول على جرعة ضد الوباء، يف أوضح جتل لعبارة

فمن الهند إلى الواليات املتحدة مرورا بروسيا واإلمارات املتحدة وصوال الى كوبا و دوال أخرى أضافت وكاالت األسفار خانة احلصول على  جرعة من لقاح كوفيد 19 إلى  
باقي االختيارات التي   تسيل لعاب السياح، خصوصا السياح من نوع خاص، رغم ما يصاحب هذه السياحة من انتقادات ومعارضة لكونها تعطي األسبقية يف التلقيح ملن يدفع 
أكثر او لألكثر غنى..

خديجة مشتري



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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منظمة الوحدة اإلفريقية 
واألمم المتحدة وقضية 

الصحراء
تبنت منظمة الوحدة اإلفريقية منذ قمتها الثالثة في 
العام 1966 ملف إقليمي إفني والصحراء«االسبانية«، 
وطالبت قراراتها اسبانيا بالتعجيل في التفاوض من 
أجل استقالل هذين اإلقليمني، في هذا السياق اجتمعت 
في  استثناءا،  املتحدة،  لألمم  التابعة  الخاصة  اللجنة 
تقرير  على  للتأكيد   ،1966 يونيو   8 يوم  أبابا  أديس 
 « مرة،  وألول  االسبانية،  والصحراء  إلفني  املصير 

يتعايش«املغرب وموريتانيا في اجتماع قاري.
الثالثة  القمة  في  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  تبنت 
الهادفة  املجهودات  لكل  دعمها  كامل  فيه  تعلن  قرارا 
السيطرة  تحت  اإلفريقية  األقاليم  لكل  فعلي  لتحرير 
االستعمارية، إفني والصحراء املسماة اسبانية وغينيا 
اسبانيا  من  القرار  ويطلب  بو،  وفرناندو  االستوائية 
اإلسراع بنهج مسلسل يعطي الحرية واالستقالل إلى 
كل هذه املناطق، واالمتناع عن أي إجراء قد يمس األمن 

والسلم في إفريقيا.
إلى جانب اإلحالة إلى قرار منظمة الوحدة اإلفريقية 
بشأن إفني والصحراء، نجد في  قرار الجمعية العامة 
لألمم املتحدة رقم 2354 ، حيثيات أخرى منها اإلحاطة 
بدء  يفيد  الذي  باإلدارة  القائمة  الدولة  ببيان   « علما 
اسبانيا  حكومتي  بني  عال  مستوى  على  الحوار 
واملغرب بشأن إفني، وإذ تحيط علما كذلك ببيان الدولة 
1966، بشأن الصحراء  7 دجنبر  باإلدارة في  القائمة 
االسبانية، وال سيما  فيما يتعلق بإيفاد بعثة خاصة 
وحرية  املنفيني،  وعودة  اإلقليم،  إلى  املتحدة  لألمم 
املصير،  تقرير  في  لحقهم  األهليني  السكان  استعمال 
وبعد األخذ بعني االعتبار القرار االتفاقي الذي اتخذته 
اللجنة الخاصة في جلستها املعقودة في 14 سبتمبر 

»... 1967
 وأعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة أنها » تؤكد 
في  للتصرف،  القابل  غير  إفني،  شعب  حق  جديد  من 
والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح  إعالن  تنفيذ  تقرير 
املستعمرة، وتؤيد القرار االتفاقي الذي اتخذته اللجنة 
الخاصة في 14 سبتمبر 1967« وفي البند الثالث من 
الدولة   « 2354 من  القرار املتعلق بإفني طالب القرار 
الالزمة  الخطوات  فورا  تتخذ  أن  باإلدارة  القائمة 
مع  تقرر  وأن  إفني،  في  االستعمار  بإنهاء  للتعجيل 
األهليني،  السكان  أماني  مراعاة  ومع  املغرب،  حكومة 
قرار  ألحكام  وفقا  السلطات  لنقل  الالزمة  اإلجراءات 

الجمعية العامة 1514...« .
القرار أيضا إلى مواصلة الحوار مع املغرب،  ودعا 
وطلبت الجمعية العامة من اللجنة الخاصة أن تواصل 
والعشرين.  الثالثة  دورتها  في  إفني  إقليم  في  النظر 
للصحراء   ،  2354 القرار  من  الثاني  الجزء  وخصص 
»االسبانية«، وبعد التأكيد على املبادئ، دعا القرار في 
النقطة الثالثة » الدولة القائمة باإلدارة إلى االضطالع، 
الصحراء  سكان  ألماني  ووفقا  ممكن،  موعد  أقرب  في 
االسبانية األهليني و التشاور مع حكومتي موريتانيا 
اإلجراءات  بتقرير  آخر،  معني  طرف  وأي  واملغرب 
الالزمة لعقد استفتاء برعاية األمم املتحدة بغية تمكني 
تقرير  في  حقهم  استعمال  من  األهليني  اإلقليم  سكان 

املصير بحرية...«

املالئم  الجو  بتهيئة  القرار  طالب  ذلك  ولتحقيق 
على  القدوم  وعدم  املنفيني،  وعودة  استفتاء  إلجراء 
كل  وتوفير  االستعمار  إنهاء  عملية  لتأخير  إجراء  أي 
التسهيالت لبعثة األمم املتحدة لتمكينها من االشتراك 

االيجابي في تنظيم االستفتاء وإجرائه. 

رسالة من األمين العام  
لألمم المتحدة إلى 
الحكومة االسبانية

لألمم  العام  األمني  وجه   ،1968 يناير   23 بتاريخ   
املتحدة، رسالة إلى املندوب الدائم السبانيا، نبه فيها 
وافقت  الذي   2354 القرار  أن  إلى  االسبانية  الحكومة 
عليه الجمعية العامة في جلستها 1641 يوم 19 أكتوبر 
االسبانية.  والصحراء  إفني  موضوعي  حول   1967
أن الفقرتني 3 و 4 من الجزء  ونبه األمني العام على » 
إلى  يتوجه  القرار  من  الثاني  الجزء  من   3 والفقرة   1
املوضوع..«،  قيد  للمناطق  إدارية  كسلطة  حكومتكم 
وأحال األمني العام إلى الفقرة 4 من الجزء الثاني من 
األمني  من  العامة  الجمعية  تطلب  املذكور حيث  القرار 
العام وبتشاور مع الحكومة االسبانية واللجنة الخاصة 
الحالة فيما يخص تطبيق إعالن منح  املكلفة بدراسة 
البعثة  تعيني  املستعمرة،  والشعوب  للدول  االستقالل 
الخاصة حاال ، املنصوص عليها في  الفقرة 5 من القرار 
الصحراء  إلى  البعثة  هذه  بإرسال  واإلسراع   ،2229
الحكومة االسبانية  العام من  االسبانية. وطلب األمني 

تبليغه برؤيتها حول تعيني البعثة.
يبدو أن اسبانيا لم تكن متعجلة لهذا األمر، ولم تبلغ 
األمني العام الجواب على رسالته إال بتاريخ 17 أكتوبر 
رسالة  إلى  الدائم  1968، حيث أحالت رسالة املندوب 

األمني العام املؤرخة في 23 يناير 1968، وتنبه األمني 
يتحدث  رسالته  في  عليه  املنصوص  القرار  أن  العام، 
عن إقليمي إفني والصحراء، وأن األمر يتعلق بإقليمني 
الصحراء  إقليم  إلى  فقط  يحيل  فإنه  ولذا  مختلفني، 
العام،  األمني  إلى  رسالته  موضوع  في   االسبانية 
تعرض   Casteilla االسباني  الخارجية  وزير  لكون 
الرسالة،  تاريخ  ليلة  خطابه  في  إفني   موضوع  إلى 
أعاد  ثم   ،1697 في جلسة   1968 أكتوبر   16 يوم  أي 
ذكر مساحة وعدد سكان الصحراء، وأن حكومته تؤيد 
مطلب حق تقرير املصير، وأن يقرر السكان مستقبلهم 
لهم مؤسسة سياسية  الصحراء  وأن سكان  بأنفسهم، 
املندوب  وذكر  وتقاليدهم،  وعاداتهم  طبائعهم  تناسب 
الصحراوية«  الجماعة   « مجلس  بعد  فيما  االسباني 
التي تفتح أمام السكان قاعدة سياسية كاملة ملواجهة 
املصير الذي اختاروه بضمانات االستقرار والتمثيلية. 
و أضاف املندوب االسباني، أن اسبانيا ترتبط بالسكان 
وفي  تحافظ  االسبانية  الحكومة  وأن  جيدة،  بعالقات 
نفس الشروط ما قدمته من خالل تصريحه في اللجنة 
التاريخ ظهرت  هذا  في   .1966 دجنبر   7 يوم  الرابعة 
لزيارة  بعثة  إرسال  عن  بالحديث  اسبانيا  مبادرة 
 2229 القرار  الفكرة التي أدرجت في  الصحراء، وهي 
و2354. وأنه قال حينها أن وفد بالده إلى األمم املتحدة 
العام  األمني  مع  استشارات  في  للبدء  استعداد  على 
لدراسة إمكانية إرسال مراقبني إلى الصحراء ، والذين 
يمكنهم بطريقة موضوعية ومباشرة تحليل الوضع في 
املنطقة وتكون رأيا في املوضوع، واختصارا، يضيف 
املندوب االسباني، أن بالده تحترم و وتؤكد حق سكان 
األمم  قرارات  وتطبيق  املصير  تقرير  في  الصحراء 

املتحدة.
جواب  حيث  من  املعالم  واضحة  الرسالة  هذه 
 10 اسبانيا على رسالة األمني العام، جواب جاء بعد 

أشهر تقريبا من االنتظار، ورسالة الحكومة االسبانية 
أن  العام  األمني  تنبه   ،1968 أكتوبر   17 في  املؤرخة 
اسبانيا  يد  في  زال  ما  الصحراء  مصير  بشأن  القرار 
وال  املبدإ،  حيث  من  املصير  بتقرير  تتمسك  وأنها   ،
تريد أن يتعدى حضور األمم املتحدة حدود استشارة 
السكان، خصوصا وأن األمني العام لألمم املتحدة نبه 
السلطة  أن  إلى   1968 يناير   23 بتاريخ  رسالته  في 
القائمة بإدارة اإلقليم، وربما هذا ما لم يرض الحكومة 
االسبانية التي نبهت بدورها إلى املؤسسات السياسية 
املحليني،  واملنتخبني  الصحراوية«  الجماعة  القائمة« 
أي أن إسبانيا تحدد لألمم املتحدة مجال االستشارة. 
هذه الرسائل وما سيأتي فيما بعد، خاصة من تحرك 
املتحدة  األمم  وداخل  املغاربي  الصعيد  على  املغرب 
ملاذا  تبني  اإلفريقي،  واالتحاد  العربية  الجامعة  وفي 
و   2229 العامة  الجمعية  لقراري  اسبانيا  تخضع  لم 

.2354
العامة  الجمعية  عن  صدر   ،1968 العام  نهاية  في 
بصيغة  لكن   ،2428 رقم  جديد،  قرار  املتحدة  لألمم 
املبادئ  على  التأكيد  حيث  من  سبقت  التي  القرارات 
و  إلفني  بالنسبة  املصير  تقرير  في  تتحكم  التي 
و   2072 قراري  إلى  واإلحالة  »االسبانية«،  الصحراء 
اإلفريقية  الوحدة  منظمة  قرار  إلى  اإلحالة  ثم   ،2229
الصادر في القمة الثالثة في شتنبر 1966، وااللتزامات 
والجديد  الدولي،  املجتمع  اسبانيا  بها  عاهدت  التي 
القرار هو اإلشارة في الحيثيات إلى تصريح  في هذا 
 29 يوم  املتحدة  األمم  لدى  السبانيا  الدائم  املندوب 
سينتقل  اسبانيا  رسميا  وفدا  أنه  من   ،1968 نوفمبر 
إلى الرباط في القريب العاجل للتوقيع على اتفاق مع 
املغربية.  السيادة  إلى  إفني  لنقل  االسبانية  الحكومة 
الوضع  طبيعة  على  بالتأكيد  الحيثيات  القرار  وختم 
مسلسل  وأيضا  والصحراء،  إفني  إلقليمي  القانوني 

إزاحة االستعمار كما وردت في القرار 2354.
ثم أعاد القرار في الجزء املتعلق بإفني ما سبق من 
القرارات األممية، لكن هذه املرة يطالب القرار باإلسراع 
اإلقليم  إزاحة االستعمار عن  اإلجراءات قصد  في أخذ 
أشكال  في  املغربية  الحكومة  مع  اإلجراءات  وتحديد 
الجزء  يخص  وفيما   .1514 قرار  وفق  السلطات  نقل 
الصياغة  إعادة  تمت  االسبانية  للصحراء   املخصص 

في القرارات السابقة. 
ضم أرشيف هذه الجلسة ثالثة مالحق، خصص األول 
وأعدته   ، اإلقليمني  عن  واإلحصاءات  للوضعية  منها 
سكرتارية اللجنة الرابعة، ويتضمن كل القرارات التي 
اتخذت قبال من لدن اللجنة الخاصة والجمعية العامة، 
إضافة إلى معطيات عن إفني والصحراء »االسبانية«.

اجتماع اللجنة الخاصة 
لألمم المتحدة ، 14 مارس 

1969
اجتمعت اللجنة الخاصة يوم 14 مارس 1969 في 
إفني  الفصل بني قضيتي  فيها  659، وقررت  جلستها 
الصحراء  قضية  عالجت  أنها  وسجلت  والصحراء، 
في   ،715 و   695 و  و670   668 جلساتها  في  وإفني 
 .1969 شتنبر   25 إلى  أبريل   23 من  املمتدة  الفترة 
أحالت اللجنة في تقريرها املؤرخ في 14 مارس 1969 
في  عليه  املصادق   ،2428 العامة  الجمعية  قرار  إلى 
18 دجنبر 1968، في فقرته الخامسة من الجزء األول 
من هذا القرار، والتي تنص على طلب الجمعية للجنة 
الخاصة بمتابعة النظر في وضعية إقليم إفني وإنجاز 
الفقرة  وفي   .24 دورتها  في  العامة  للجمعية  تقرير 
الجمعية  القرار طلبت  من  الثاني  الجزء  من  الخامسة 
إقليم  في  النظر  بمتابعة  الخاصة  اللجنة  من  العامة 
املوضوع  حول  تقرير  وإنجاز  االسبانية،  الصحراء 
جلسة  في  والعشرين.  الرابعة  العامة  الجمعية  لدورة 
إعداد  من  تقريرا  اللجنة  تسلمت   ،1969 مارس   14
بهذين  املتعلقة  القرارات  كل  فيه  جمعت  السكرتارية 

اإلقليمني.

رسالة علي يعته
 إلى اللجنة الخاصة

اللجنة  إلى  املتحدة  عريضة  األمم  أرشيف  يحتوي 
التحرير  لحزب  العام  األمني  يعته  علي  من  الخاصة 
حول   1969 فبراير   17 في  ومؤرخة  واالشتراكية 
و  االسبانية.  الصحراء  من  االستعمار  إنهاء  موضوع 
في الجلسة 668 بتاريخ 23 أبريل 1969 تلقت اللجنة 
 )A/AC.109/315( الخاصة رسائل من مندوب املغرب
A/  ( موريتانيا  ومن   1969 أبريل   16 في  مؤرخة 

ومن   ،1969 أبريل   17 في  مؤرخة   )AC.109/314
أبريل   21 في  مؤرخة   )A/AC.109/316َ( الجزائر 
تم  كما   ، الجلسة  في  املشاركة  كلها   وتطلب   ،1969
أدال  الجلسة.  اسبانيا لحضور نفس  استدعاء مندوب 
اللجنة،  أمام  بتصريحهما  وموريتانيا  املغرب  مندوبا 
ووقع جدال في هذه الجلسة بني مندوب املغرب. ويبدو 
جلسات  في  املشاركة  طلب  تاريخ  تسلسل  خالل  من 
اللجنة الخاصة حول الصحراء، أن موريتانيا والجزائر 
وهو  املتحدة،  األمم  مؤسسات  داخل  املغرب  تالحقان 
املسار الذي سيتأكد في كل جلسات اللجنة الخاصة أو 
ومجلس  العامة،  الجمعية  جلسات  أو  الرابعة  اللجنة 
األمن الذي وجد مصطلحا قانونيا  لقبول هذه الدول 
 « وهو  الصحراء،  حول  األمن  مجلس  مناقشات  في 
متون  إلى  عاد  مصطلح  واملهتمة«،  املعنية  األطراف 

مجلس األمن منذ العام 2017.

البعد اإلقليمي لنزاع الصحراء
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علي يعثة األمين العام لحزب التحرير واالشتراكية آنذاك



يذهب  ال  الفيروس  إّن  قال  من  لكن 
البشرّية  األجسام  أّن  طاملا  الّريف؟  إلى 

–مضيفه املفّضل- تفعل ذلك؟
نتائج  اليوم  البشرّية  تنتظر 
اّلتي  الّطبّية  واألبحاث  املختبرات 
وباء  على  يقضي  لقاح  إليجاد  تصارع 
كورونا. في املقابل يرى كثيرون أّن ثّمة 
خلال ّما في الجسم الّطبّي العاملّي سواء 
أم  الفيروس  مع  الّتعامل  ناحية  من 
الّتأخر في إيجاد الّلقاح. ما اّلذي يعنيه 
ارتكاسة  ثّمة  وهل  إليك؟  بالّنسبة  ذلك 

في “العقل الّطبّي”؟
من  يخّفف  شومسكي  نعوم  إّن   _
هول أزمة كورونا منّبًها إلى أّنها أزمة 
مؤّقتة ألّن هناك ما هو أكثر رعبًا، مثل 
الحرب الّنووّية أو االحتباس الحرارّي. 
لكّن بيت الّداء بالّنسبة إليه ليس شيئًا 
املتوّحشة”  “الّرأسمالّية  سوى  آخر 
فقد  الّربح.  بمنطق  إاّل  تهتّم  ال  اّلتي 
منذ  رأيه،  حسب  علم،  على  العالم  كان 
إمكانّية  بأّن ظهور األوبئة  القرن  مطلع 
“املتالزمة  وباء  ظهور  بعد  جّدًا  ورادة 

 )SRAS( الوخيمة”  الحاّدة  الّتنّفسّية 
سنة 2003، وكان يمكن البدء في العمل 
فقد  املطلوبة،  الّتالقيح  تصنيع  على 
كانت املعلومة متاحة، لكّن الّصيدالنيات 
العمالقة لم تكن مهتّمة ألّن صنع مراهم 
ربحّية  أكثر مردودّية  للجلد هو  جديدة 
من العثور على لقاح وبائي. كانت سبل 
لكّن  مفتوحة  استباقي  بشكل  الّنجاة 
“الّطاعون الّنيوليبرالي حال دون ذلك“.
موقف  الحقيقة  في  هو  الّنقد  وهذا 
مزدوج: ضّد الّرأسمالّية من جهة، وضّد 

جهة  من  العاملّية  الّطبّية  املختبرات 
أخالقًيا  اعتراًضا  يبدو  لكّنه  أخرى. 
على مشكل أكثر خطورة من ذلك. ذلك أّن 
فقد  جديدًا  حدًثا  ليس  كورونا  فيروس 
ظهر وباء مماثل سنة 2003 وُنعت بأّنه 
الواحد  القرن  في  مجهول  مرض  “أّول 
الجّدي  الّنقد  فإّن  ثّم  ومن  والعشرين”، 
الوحيد ليس فقط “نقد الّسلطات” اّلتي 
لم تستعّد بجّدّية، بل خاّصة، كما يشير 
عالقة  بضعف  الّتنديد  باديو،  ذلك  إلى 

الّدولة بالعلم.
ينقل  ألّنه  طريف  الّتشخيص  هذا 
سّنه  اّلذي  الّتقليد  أفق  من  املشكل 
تحّول  كيفّية  عن  أبحاثه  في  فوكو 
“سلطة”  خطاب  إلى  الّطبّية  “املعرفة” 
اّلذين  الّناس  أجساد  على  قانونّية 
عمق  بال  “أفرادًا”  بوصفهم  يعيشون 
تقليد  أفق  إلى  انضباطي،-  في مجتمع 
مساءلة  تتّم  حيث  آخر  نوع  من  بحثي 
بوصفها  والعلم  الّدولة  بني  العالقة 
مسبوق  غير  نحو  على  خطيرة  عالقة 
الحديثة  قبل  ما  العالقة  تعّوض  ألّنها 
بني الّدولة والّدين. لقد ظّل فوكو يؤّرخ 
الّطبّية  الحداثة  من  “الّسلبّي”  للجانب 
على  في شكل اعتراض “بيو-سياسي” 
سلطتها العلمّية. وهي في تقديره عبارة 
“الحديثة”  األحداث  من  مجموعة  عن 
هو  الّثامن عشر  القرن  في  وقعت  اّلتي 
سلطة  »ظهور   1- يلي:  كما  يجّمعها 
إلى  املعرفّية  الّسلطة  تتخّطى  طبّية” 
على  قادرة  اجتماعّية  “سلطة  تكوين 
أو  ا  حّيً أو  مدينة  تهّم  قرارات  اّتخاذ 
يسّميه  ما  وهو  نظاًما”  أو  مؤّسسة 
Staats-( »الّطب الّتابع للّدولة“  األملان

medizin(؛ 

-2 »ظهور مجال لتدّخل الّطب متمّيز 
عن املرض: مثل الهواء واملاء والبناءات 
إلخ. فكّل  واألراضي ومجاري املدينة… 
ذلك قد أصبح أثناء القرن الّثامن عشر، 

موضوع الّطب«؛ 
جماعّية،  تطبيب  جهاز  »إدخال   3-
الّثامن  القرن  قبل  املستشفى.  نعني 
مؤسسة  املستشفى  يكن  لم  عشر، 
تطبيب، بل مؤّسسة مساعدة لفقراء في 

انتظار املوت«؛
سجّل  -4 “إدخال آليات إدارة طبّية: 

بيانات، وضع إحصائيات،…”.
الّطب  أّن  فوكو هنا هو  استنتاج  إّن 
على  تنسحب  سلطة  له  أصبح  قد 
مشكلة  تتجاوز  أخرى  واسعة  ميادين 
ترسيخ  تّم  لقد  الفردّي.  “املرض” 
“شكاًل  بوصفه  “الباثولوجيا”  أنموذج 
استثمار  وفي  املجتمع”.  لتنظيم  عاّمًا 
مقلوب للوصف اّلذي أطلقه فيشته على 
بروسيا سنة 1810 بأّنها “دولة تجارّية 
املجتمع  في  بأّننا  فوكو  صّرح  مغلقة” 
الحديث “نعيش في دول طبّية مفتوحة 
حيث   )Etats médicaux ouverts(

يكون الّتطبيب بال حدود”.
على  الّتشخيص  هذا  يساعدنا 
إّن  اإلشكال:  من  آخر  جانب  إضاءة 
الوباء ال يهّم العقل الّطبي الحديث بما 
هو كذلك لكّنه يضعه موضع سؤال في 
آن. ذلك أّن الوباء ليس مرضًا “حديثًا” 
فيه  تستثمر  أن  الّطبّية  للّدولة  يمكن 
يترجمها  اّلتي  املعرفّية  الّسلطة  آلّية 
أو  اجتماعّية  سلطة  إلى  املستشفى 
املرض  فكرة  يدّمر  الوباء  إّن  قانونّية. 
“الّتطبيب”  فإّن ظاهرة  ثّم  نفسها ومن 
على  “املرضي”  األنموذج  سحب  أي   –
عدد واسع من ميادين الحياة الحديثة- 
ال تفيدنا في فهم عالقة الّدولة باألوبئة 
إاّل عرضًا أو من خارج منطقها. فالّدولة 
العادّية”  “الحياة  ظواهر  في  تستثمر 
حيث يكون “الّسّكان” خاضعني لقوانني 
أداة  من  تتحّول  حّتى  تطويعها  يمكن 
سلطة مجّردة إلى أداة إدماج اجتماعي، 
subjectiva-( “الّتذويت”  طابع  وهو 

“اإلخضاع”  املزدوج لدى فوكو:   )tion
يخلق  اّلذي   )assujettissement(
“ذواتا” )sujets(. وهذا صحيح تمامًا 
بالّنسبة إلى مفهوم املرض. لكّن املرض 
ليس وباء. وال يمكن تصّور دولة تعتبر 
الوباء أداة مناسبة لإلدماج االجتماعّي 
بوصفها  املستشفى  مؤّسسة  خالل  من 
جهازًا من ابتكار “دولة طبّية مفتوحة” 

على املجتمع.

�سلوى يا�سني: »ال وقت للموت«عام من العزلة

n إعداد: حفيظة الفارسي
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ليست قرية »ماكوندو« التي كتب غارسيا ماركيز عن عقودها العشرة من 
العزلة في رائعته »مائة عام من العزلة«.. إنها العالم وقد انتبذ ركنا قصيا 

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

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

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

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

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

يستأثر  النجوم«،  »حرب  أفالم   وقبله  »ماتريكس« 
بماليني القراء عبر العالم.  وفي األخير وقع اختياري 
األمريكي »تيد  للكاتب  قصصية  مجموعة  على 
حياتك«  كانت  جميلة  قصص  شيانغ«  عنوانها: 
ومناسبة ألجواء الحجر والتعقيم  املتواصل واملفرط 
القصص  تلك  املعقمات.  أجواء  وروائح  لليدين 

كانت غريبة تالمس الخرافة. وقد تم تحويل القصة 
»الوصول«. كانت  عنوان  تحت  فيلم  إلى  الرئيسية 
مشاهدة  فيها  تقودني  التي  األولى  املرة  هي  تلك 
الفيلم سينمائي نحو قراءة كتاب، العكس هو غالبا 
تشيانغ«  الكاتب  »تيد  اآلن  يقع،  أعتبر  كان  ما 

اكتشافا حقيقيا.

لغة  تخترع  لسانيات  عاملة  عن  تحكي  القصة 
التي  ستصل  الفضائية  الكائنات  إلى  لتتحدث بها 
كونية  بلغة  حلم  الكاتب  الفضاء.  لقد  من  قريبا 
يتحدث بها العالم بأسره ُتجنِّب  االنسان االصطدام 
بباله  لم يخطر  ربما  الفهم،  الناتج عن سوء  باآلخر 
واحدة  لغة  ليتكلم  العالم  سيوحد  كورونا  وباء  أن 
وحجر.  تعقيم  كمامة،  تباعد،   : قليلة  مفردات  بها 
حلم  تماما،  جديدة  ليست  كونية  لغة  اختراع  فكرة 
يتحقق  للجميع  واضحة  بلغة  املفكرين  من  الكثير 
عبرها الفهم املثالي بني جميع األعراق والجنسيات 
لغة تصف كل شيء بوضوح و شفافية  والكائنات. 

ربما تحقق السالم واملحبة على سطح األرض. 
من  أروع  لغة  إلى  يتوق  تشيانغ«  »تيد  الكاتب 
تجعله  الفخاخ  من  خالية  بسيطة  العالم،  لغات  كل 
أصابه  ربما  يريد،  التي  األفكار  بتلك  داخلها  يفكر 
امللل من الكلمات مثل الشاعر ترانسترومر الذي سئم 

وليس  لغة  في  ورغب  باملفردات،  يعبرون  الذين  من 
كلمات.   

ثيماتها  في  العلمي  الخيال  قصص  تبدو   قد 
وأجوائها وحتى شخوصها أبعد عن الواقع بمسافة 
وتأمل  أحداثها  في  التوغل  بعد  ضوئية،  سنوات 
بالفعل  القارئ  يغادر  الخرافيني  شخوصها  مآالت 
العالم الذي يعيش فيه ويستوطن آخر. أدب الخيال 
جعلنا  على  القدرة  لديه  املعروفة  بأدواته  العلمي 
نسافر من عالم إلى آخر بسرعة الضوء ونصدق ذلك 
ثم نذعن ملا ال يمكن تفاديه، ربما هذا ما كنا جميعا 
نحتاج إليه حني قرر الحجر الشامل، أن نستسلم كليا 
لحظات  القراءة  في  يصدق.  ال  كان  مهما  حدث  ملا 
والدهشة  بالعاطفة  تشيانغ«  مفعمة  »تيد  قصص 
التام لحقيقة  الكشف  بداخلها  يقع  واالفتتان.  ربما 
ما ولو كانت تلك الحقيقة صغيرة جدا ومؤقتة مثل 

ذبابة مايو عمرها يوم واحد.

فتحي الم�سكيني: الّتنديد ب�سعف عالقة الّدولة بالعلم

•هو عنوان أحدث نسخة من أفالم »جيمس بوند« 
الشهيرة التي كان من املنتظر عرضها للمرة األولى 
الذي صار منذ  في أبريل املاضي لوال وباء »كوفيد« 
لو  انتظرته  كما  الفيلم  تقريبا يحكم العالم.  عام 
أنني  أنتظر ضيفا يزور غبا، بعدما أقسم  »دانييل 
گريغ«، أال يلعب دورا آخر في السلسلة الشهيرة  حني 
ذكر في حوار سابق أنه يفضل أن  ُتلوى يده على أن 
تراجع  لكنه  أخرى.  مرة  بوند«  »جيمس  دور  يلعب 

على ما يبدو. املغنية الشابة  
وقت  »ال  أصدرت  أغنية  أيليش«  »بيلي 
أخترق  أنصت لها وأنا  له،  الترويج  للموت«  بهدف 
حقل  يمتد  اليسار  على  العمل.  إلى  املؤدي  الطريق 
امتدادا  الحقا  سيكون  مضيئة  ملا  بشموس  يعد 
نهر  اليمني  وعلى  الشمس،  عباد  أزهار  من  شاسعا 
التحليق على  من  يوما  تتعب  لم  التي  ولقالقه  سبو 
قصيرة  أعلى  استراحة  لتأخذ  منخفض  ارتفاع 
هناك  ستكون  بعيدا،  ببصري  األشجار،  أشيح 
بالنظر  وسأستمتع  وإيابا  كثيرة  ذهابا  رحالت 
ولم  فجأة  الصحي  الحجر  أحببت.  ُقرر  إليها  متى 
الذي  الرائع  املنظر  ذلك  إلى  املوالي  اليوم  في  أعد 
نادرا ما يحدث، حقل عباد الشمس يقابل نهرا تحج 
إليه اللقالق، حدث الحجر الصحي عبر أنحاء كثيرة 
من العالم وصرنا سجناء بيوتنا. كان علي أن أفهم 
أن تأجيل األشياء التي تسعدنا خطأ فظيع، وصرت 
مشدودة إلى فكرة مخيفة مفادها أن األمور ظلت إلى 
النهر الساكن  وقت قريب تسير وفق ما خطط لها : 
الذي يعرض صفحته الفضية الساحرة، اللقالق تطير 
وتحط، املمثل يردد أال يلعب دور »جيمس بوند« مرة 
أخرة، ويتراجع،  والفيلم الذي  حدد موعد عرضه في 
أبريل املاضي في القاعات العاملية  وصاحبة  »عينا 
ذلك  قبل  األغنية  تصدر  ايليش«  » بيلي  املحيط 
تتحقق  لم  ماليني  الخطط  التي  من  ذرة  كله.  هذه 
حول  نزهة  في  نفسه  سيأخذ  الذي  الوباء  بسبب 
ويقلب  البشر،  من  املاليني  بحياة  العالم  ليسلو 
الطاولة في وجه الجميع.  سنلج تجربة جديدة كليا، 
اآلن  من  وربما  قبل،  من  لها  مثيال  يعش  لم  أغلبنا 
بها  نسلي  أن  يمكننا  محترمة  حكاية  لدينا  صارت 
»البون«  عام  عن  أجدادنا  لنا  حكى  مثلما  أحفادنا 
وأيام الطاعون، كنا ننصت إلى تلك الحكايات ونحن 
في مرتبة بني التصديق و التكذيب والشك في أن تلك 
املنزلة  بالفعل. لعل أحفادنا سينزلون  أشياء حدثت 
وعشرين  سنة  ألفني  في  أنه  يصدقون  وال  نفسها، 
توقف العالم كليا وحبس الناس بني جدران منازلهم، 
الشاشات  العاملية عبر  املدن  شوارع  مشاهد  كانت 
لندن  إلى  نيويورك  من  عروشها  على  خالية  وهي 
جلبت  مخيفة،  مراكش  في  الفنا  جامع  ساحة  حتى 
لنا  مزيجا  من الدهشة والحزن، يكاد املرء ال يصدق 
ما حصل، أن يدخل العالم أجمع في ما يشبه السجن 
اإلجباري، بسبب وباء جديد ينتقل بني الناس بسرعة 
كورونا  ستحجزنا  واللمس...  التنفس  عبر  مخيفة 
أنفسنا.  حماية  عن  عاجزين  قاصرين  أطفال  مثل 
نطابق  وصرنا  وجوهنا،  نصف  الكمامات  مألت 
لهم  ترانسترومر:  »بشر  توماس  الشاعر  وصف 
شكوكا  هناك  أن  وجوه«. حتى  عن  عوضا  مستقبل 

في ما يخص املستقبل.
الوباء  قبل  خطط  أغلبنا  لدى  كانت  بالتأكيد، 
لديهم  كانت  سواء  حد  على  واألشرار  ،الطيبون 
مشاريع وأحالم ليحققوها. حاولت بدوري أن أضع 
داخل  الفائض  الوقت  ذلك  بكل  سأفعله  ملا  خططا 
السجن الصحي، الكثير من دون شك،  يمكنني قراءة 
الكتب التي ظللت لسنوات أحدق فيها على الرفوف  
وشيء من الحسرة يغمرني بسبب عدم توفر الوقت 

لها.  
يتمنى الكتاب على الدوام عزلة طويلة ال يصيبها 
العطب من أي جانب، عزلة محلوم  بها دائما لكنها 
املزيد  الدوام  في  على  ويرغبون  الحدوث.  نادرة 
الوقت  االثنان  توفر  الحجر  فرض  حني  الوقت.  من 
الصدمة،  أمتص  األولى  األيام  والعزلة.  قضيت 
ثم  بعدها استبدت بي رغبة شديدة في أن أقوم بما 
يفيض  ما  منه  لدي  اآلن  الوقت،  لضيق  أؤجله  كنت 
عن الحاجة.  بدأت بتصفح  بعض الكتب التي تنتمي 
إلى  أدب الخيال  العلمي، منذ الطفولة لم أقرأ هذا 
النوع األدبي، ألننا نظن واهمني أنها تناسب األطفال 
واملراهقني فقط، حتى إن الكثير من النقاد و الكتاب 
يعتقدون أن روايات وقصص  الخيال العلمي توجد 
الذي  لكن  التقليدي،  األدب بشكله  أقل من  في منزلة 
فيلم  منذ  األدب  من  النوع  هذا  أن  هو  اليوم  يحدث 

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

 ربما من اآلن، صارت لدينا حكاية محترمة يمكننا 
أن نسلي بها أحفادنا مثلما حكى لنا أجدادنا عن 

عام »البون« وأيام الطاعون

7

7



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

Al Ittihad Al Ichtiraki األربعاء 21 أبريل 2020 املوافق 08 رمضان 1442 العدد 12.824فسحة رمضان07 

يا صديقا،   
األخيرة  رسالتك  قراءة  على  أقدر  ال  صديقا!  يا 
والسفر  الذاكرة  أحضان  في  االرتماء  دون  حرفيا، 

واملوت.
أنا  ذاكرتي  أما  ثقلها.  خف  ذاكرة  على  أغبطك 
حيوانات  رأينا  لقد  للسقوط:  تتعرض  مثقلة  فدابة 
أصيلة تنهار في حركات كبيرة من األرجل. يرهبني 
سقوطها. ال أستطيع نسيان أي شيء. إضافة إلى أن 
تحليلي الشخصي استعدت به كثيرا طفولتي والتي 

أعرفها في أدق تفاصيلها بقدر ما أعرف مراهقتي.
أغبطك أيضا؛ ألنك لم تعرض نفسك على التحليل 
النفسي. يا صديقا، هنا أحتاج إلى عشرين صفحة 
من الكلمات ألقول ال حل للعلل واألعطاب في طريق 

محفوف باملخاطر.
أتأسف أساسا على عدم توفر محلل يونغي )نسبة 
إلى يونغ(. فرويد والكان أودعاني جزءا ال يستهان 
به لهالكي وخرابي. من بعد هؤالء علم الوراثة نمط 
ال يمكن تجنبه في نهاية القرن العشرين، يأتي ليتم 
بقية »العمل« ويمنحني نعمة »املرور« العسير... ما 

أنا إال حمض نووي متفاعل مع وسط بيئي؟ 
وأخشى إقحامك في تشعبات طبية أوعلمية وبهذا 

أتوقف عن هذا اإلطناب.
لكن، انظر، عند هذا املستوى من التفكير، نحن في 
حاجة للتحدث مع كائنات قادرة على التفكير، وإرسال 
انعكاس غير مرموز، مشذب منقح نحو فكر يعاني... 
ال، لم أعد أسافر إال للضرورة القصوى وامللحة. ولك 
فيما  كنت  أني  علما  حالتي  تطيقه  ال  ما  تتخيل  أن 

مضى أجتاز األرض طوال وعرضا؟
والصيف  الصيف.  هذا  خالل  هنا  باقية  أنا  إذا، 
القادم والذي يليه، إذا بقيت دائما على قيد الحياة...

أن أي موضع  أحس إحساسا عميقا -ومدهشا – 
آخر  موضع  أي  نفس  لي  بالنسبة  هو  األرض  على 
العالم. جملتي مركبة طوعا قصد اإلضالل. هنا  في 
مخاطرة  ثمة  ليس  جدا،  بعيدا  أو  هنالك  أوهناك، 

شديدة وال حظا وال فرصة.
أكن  ولم  الفضاء  ألغيت  هكذا  بوضوح:  ما عشته 

أعتقد أبدا أنه يوجد تصور مثل هذا.
بقي لي مواجهة متغير ثان: الزمن!

اعتبرته جامدا ماضيا محددا بصفة نهائية.
إذا  أنا  الخطورة.  شديد  هو  قوله  على  أتيت  ما 
يطالب  كائن  أول  أنا  هذا..  أعرف  أنني  غير  ميتة. 
حيا-ميتا، وهو ما أسميه مظهرا خداعا.  يكون  بأن 
وبالتالي فأنا لست إال ظال لذاتي عينها تتولى ظال 
آخر دقيقا على نحو فريد وفي صيرورة. لن أكون أبدا 

بالنسبة لعبد الكبير الخطيبي« حيوية، بداهة، نكهة 
املبادرة«، وهي كلماتك الخاصة بك. حيوية ومباشرة 
في  بالتنقيب  أكثر  وترتبطان  ودينامية،  حركة  هما 

الفضاء. وهما مبتهجتان بسرعة البداهة.
وقتا إلنجازها. قال النبي  تتطلب »نكهة املبادرة« 
عيسى وهو يحتضر: »كل شيء مكتمل! » هنا ينتهي 
الزمن والفضاء، عدا أشياء ال هوادة فيها، تتفاعل مع 

العالم، لكن مع الكائن البشري خاصة.
في هذه الرسالة أنا متسارعة في املوت، ألنه عندك 
مطروق باحتشام وبمرور الكرام. إنها لفرصة أجمل 

طبعا ال تخوف لدي من  لي أن يلهو بي بني مخالبة! 
الحديث إليك عن هذا العدو الخسيس، الذي يسحق 
في  تنساق  أن  أو  العناء  تتجشم  ال  وجنون.  بعماء 

مراسلة تصل إلى ما بعد...معان.
لقاءاتك مع املوت تكلمني عنك. األخ، عبد الوهاب، 
في  بالكاد  اعتباطي  أصغر،  موت  يهب.  من  عبد 
سنوات  تسع  وعمرك  األب  وفاة  الثانية؛  الطفولة 
مات  سنا  منك  أكبر  يكون  يكاد  أخاك  أن  يعني  هذا 
وأبوك ما زال حيا يرزق. إال أنه سيموت بعد ثالث أو 
أربع سنوات بعد وفاة أخيك، لتبدأ حياة طفل صغير 

آخر...أعلم أن لي نفس العمر الذي هو إلحدى أخواتك 
والتي لو قيض له أن تعيش لكانت معاصرة لي.

يطوقني  أقوالك  في  األحاسيس  في  تعارض  ثمة 
وأصادف  املتعددة.  الفهومات  من  موجة  في  يلفني 
صورتني  إلى  بالكتابة  العالقة  لي  قطعت  عبارة 
بغرابة:«  والقريبة  العميقة  لالهتمامات  مرسومتني 

ختمت ميثاقا بما يتجاوز ما يتعذر فهمه«
هذه،  رسالتي  في  بك  االستشهاد  من  أكثر  وأنا 
كال!  لكن  نصوص.  شرح  وراء  أنساق  أنني  أشعر 
إنني أتجاوز هذا في حديثي، بضعة سطور أعلى من 

ذلك.
املوت  مع  فيها  نتصارع  التي  األولى  املرة  إنها 
كتابة. تكلمنا في املوضوع في بيتي ونحن نتحدث 
وصوفيا  وشريفا  نبيال  أردته  تبادل  »عيني«،  عن 

ورفيعا.
لكن، من الواضح جدا، أننا نوجد في موضع آخر 
ذي تعبير ممكن عن حياتنا وبالتالي عن موتنا. وهذا 
وصف  استحالة  أن  طاملا  كتابته  أو  قوله  يتعذر  ما 
اللغزين والتعبير عنهما تنفلت من كل تأطير  هذين 
له  يتاح  إثارة وإبهارا  أكثر  إبداعي. كل مبدع يكون 

فقط االشتغال على جزء من القضايا العويصة.
  la pietà أمام   بطرس(  )القديس  بروما  وأنا 
من  جملة  انتابتني  انجلو«  ل«ميكيل  الشفقة 
األحاسيس الغريبة. هذه امرأة شابة آية في الجمال، 
تمسك بني يديها رجال مترهال تخاله أكبر منها سنا. 
امرأة جميلة  إنسان ميت. وهي عبارة فرضت علي: 
للغاية غارقة في التأمل لم تفقد ابنها بل ربحت هلل! 
هو  النحات  يكن  لم  إذا  ذلك  بعد  »ثم إنني لم أتأكد 
»ليوناردافنتشي«. ال يهم. هذه القطعة األثرية تطرح 

مشكلة املوت في كل أبعاده. ال تقدم حال بشأنه. 
لكن  الراهن.  السياسي  اهتمامك  عن  بعيدة  أظل 

أنت تعرف...
 مودتي وانهمامي بما تتوقع.

 الدارالبيضاء، 20 يوليوز 1998

من رسائل غيثة الخياط إلى عبد الكبير الخطيبي

الر�سالة 47: نحن يف حاجة للتحدث مع كائنات قادرة على التفكري

ق�سية حرية التدين عند اليه�د املغاربة ُتناق�ش يف اأ�سغال م�ؤمتر مدريد 1880

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

الكنائس  ببناء  قد سمحت  املغربية  الحكومة  إن 
في  واليهود  املسيحيون  السكان  كان  التي  والِبيَّْع 
حاجة إليها، كما أن رنني األجراس ال يتوقف ليال أو 
نهارا بأماكن التعبد الكاثوليكية، وُيْحِيي القساوسة 
أم  داخلية  أماكن  في  سواء  الدينية  ُقداَّساتهم 
الرموز  من  وغيرها  لبان  الصُّ ويحملون  خارجية، 
أو  اعتراض  دون  املزدحمة  الشوارع  عبر  الدينية 

تدخل من قبل السلطات أو السكان املسلمني.
إن الرهبان الفرنسسكان اإلسبانيني يتخذون زيا 
الدينية، وقد علمت بحصولهم على  لفرقتهم  مميزا 
خاصة  كنائس  ببناء  لهم  سمح  سلطاني  ترخيص 

بهم ومساكن إلقامتهم بالعديد من املراسي.
بنفس  املسيحية  الدينية  الفرق  بقية  وتتمتع 
الدول  ممثلو  طالب  املاضية  السنة  وفي  الحرية. 
األجنبية السلطان بتمكينهم من شراء قطعة أرضية 
املقبرة  في  يبق  لم  ألنه  مسيحية  مقبرة  التخاذها 
أصدر  وقد  أمواتهم،  لدفن  صالح  مكان  القديمة 
تكون  الغرض  لذلك  عرصة  باختيار  أمرا  السلطان 
مجاورة للمقبرة، فقدم جاللته تلك القطعة األرضية 
إلى  زيارتي  وأثناء  األجنبية،  الدول  ملمثلي  هدية 
القصر السلطاني تسلمت رسالة سلطانية تضمنت 
إلى  جنيها   120 مبلغ  ألداء  طنجة  أمناء  إلى  أمرا 
صاحب العرصة، وهو املبلغ الذي ُقدِّرْت قيمُتها به.

البيع بال  الدينية في  اليهود شعائرهم  ويمارس 
أمواتهم.  دفن  يخص  فيما  الشأن  وكذلك  انقطاع، 
بذلُتها  التي  املساعي  في  نجحُت  سنتني  وقبل 
فحصلت من السلطان على موضع لبناء مدرسة في 

طنجة لتعليم اليهود وتلقينهم تربية دينية.
يدين  السلطان  رعايا  من  واحد  أي  هناك  ليس 
خاضعني  لرعايا  وجود  ال  أنه  كما  باملسيحية، 

للسلطان ال يدينون باإلسالم غير اليهود. 
أن  اعتقادي  رغم  فإنه  ذلك  القول  لي  وكما سبق 
التي  االمتيازات  تأكيد  في  ُد  يتردَّ ال  قد  السلطان 
تنص عليها االتفاقيات لفائدة املسيحيني، ومثيلتها 
رأي  أشاطر  فإنني  اليهود،  عليها لصالح  املتعارف 
سعادتكم بأنه لم يكن من املستحسن إثارة مناقشة 
أن  أظن  ال  أنني  كما  املؤتمر،  في  القضية  هذه 
إلبداء  استعداد  على  سيكون  بركاش  محمد  السيد 
رأيه حول هذه القضية ملا يتميز به من حذر شديد 

وحرص كبير على عدم الخوض في مقترحات ليست 
لديه فيها تعليمات سلطانية دقيقة.

)...( وأثناء زيارتي األخيرة إلى القصر في فاس، 
التقى بي هناك وفد مفوض يتكون من الحزان الكبير 

ومن بعض شيوخ الجماعات اليهودية. فطلبوا مني 
التدخل لدى السلطان لحثه على إصدار ظهير يسمح 
املرور  عند  نعالهم  بلبس  اليهود  لرعاياه  بموجبه 
عبر أحياء املسلمني بفاس، وقد قلت ألعضاء الوفد 

أناس محترمني  أمر مشاهدة  ليحزنني  إنه  املذكور 
في مكانتهم وهم يجدون أنفسهم ملزمني بالخضوع 
إلى تلك العادة التحقيرية، غير أنني سألتهم وطلبت 
منهم أن يقولوا لي بصراحة، بعد أخذ مهلة للتفكير، 
السلطان لوضع حد  قدرتي على حث  إنه في حالة 
العاصمة،  من  جاللته  انصراف  وبعد  العادة،  لتلك 
وذلك ما يفعله عموما عند نهاية فصل الصيف، فهل 
سيشعرون باألمان على أنفسهم عند حدوث غليان 
في صفوف املسلمني املتعصبني، فآنذاك لن ُتعرض 
يهدد  وقد  بل  فحسب،  للخطر  وممتلكاتهم  حياتهم 

أيضا شرف وحياة نسائهم وأطفالهم.
وقد ذكرتهم بأنه على الرغم مما يمكن أن يشعر 
به العالم املتحضر من سخط كبير يحتمل أن يفضي 
قاسية  اعتداءات  مورست  ما  إذا  التدخل  إلى  به 
على سكان أبرياء من طرف املسلمني. فإن األضرار 
والعزاء  فيها،  رجعة  ال  ستكون  بهم  تحل  قد  التي 
الوحيد بالنسبة ألولئك الذين قد يْبَقْون منهم على 
االنتقام  تم  قد  أنه  سيعرفون  أنهم  هو  الحياة  قيد 
أن  الوفد  أعضاء  على  اقترحت  وقد  لصالحهم. 
في  آالمهم  تحمل  على  الصبر  في  اليهود  يستمر 
انتظار ما يمكن أن يترتب على التحسن التدريجي 
للتجارة والحضارة من تأثيرات، والتي سبق لها أن 
أحدثت بالفعل تحوالت كبيرة باملراسي، حيث نادرا 
ما أصبح إخوانهم في الدين يتعرضون إلى األعمال 
من  أمثالهم  يتحملها  التي  املعاملة  وسوء  املخزية 

سكان املدن الداخلية.
بصحة  اليهودي  الوفد  أعضاء  اعترف  وقد 
أبذل  أن  أملهم  في  عبرَّوا  لكنهم  مالحظاتي، 
مساعي حميدة لدى السلطان لصالح أبناء جنسهم 

املضطهدين.
13 ماي سعادتكم  بتاريخ  أْطلعت مراسلتي  وقد 
هذا  في  السلطان  بها  خاطبُت  التي  اللهجة  على 
املوضوع، وأيضا على جواِب جاللته. إنني ال أعتقد 
أن السلطان موالي الحسن تحركه مشاعر التعصب 
رعاياه،  من  الغالبية  أوساط  في  فعال  السائدة 
وخاصة لدى علماء العاصمة، لكنه بدا واضحا من 
من  بالعجز  إحساسا  لجاللته  أن  مالحظاته  خالل 
طرف  من  الفتنة  أثيرت  ما  إذا  رعاياه  في  التحكم 

املتعصبني«.

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 
 Jaque Leما أسماه جاك لوغوف
Goofالتاريخ 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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الكاشير أو »اللحم الحالل« من أبرز الطقوس اليهودية



n ربما تذكرون الحوار الذي سبق أن أجريناه 
حول الشعر القبايلي، ونشرتموه في »أعمال 
البحث في العلوم االجتماعية« سنة 1980. تناول 
الحوار موضوعا محددا. وُأعيد التفكير فيه منذ 
ذلك الوقت، حيث بدا أن العملية كانت تثير العديد 
من القضايا ذات الطبيعة العامة جدا. ال أتحدث 
عن املشاكل الكالسيكية التي تواجه اإلثنولوجي، 
بل أفكر في نقطة أكثر دقة. لدينا اليوم إثنولوجيا 
أو انتروبولوجيا جزائرية وبطريقة مركزة أكثر، 
قبايلية، أمازيغية. إال أنه من البديهي أن ذلك 
يطرح مشكال خاصا، بالنسبة لشخص يتحدر 
هو نفسه من املجتمع القبايلي. بما أنه يدرس 
مجتمعه، فأنا أتساءل ما هي درجة مصداقية 
الخالصات التي يتوصل إليها من دراسته.

وأنا  جهة،  من  بطريقتني:  الرد  بإمكاني   pp

أتموقع على املستوى اإلبستمولوجي الصرف، من 
جهة أخرى، وذلك ما سأقوم به، باختيار موقع وجهة 
املقاومات  بالفعل،  أعرف،  السوسيولوجي.  نظر 
وأنا  واإلثنولوجيني،  اإلثنولوجيا  ضد  املوجهة 
وتجاوزها  دراستها  أن محاولة  العمق  في  مقتنع 
يجعلني  الذي  السبب  هو  ذلك  العناء.  تستحق 
أحاول الرد، أوال، بإجرء نوع من املماثلة بتجربتي 

الخاصة.
لقد قمت بشيء مماثل في العمق ملا تقمون به، 
بما أنني اشتغلت على مجتمع يشبه كثيرا، إضافة 

إلى ذلك، املجتمع القبايلي، مجتمع »بيارن«. 
التي  الوضعية  محددة  بصفة  يميز  الذي  ما 
صاغتها  بأدوات  مجمع  فهم  عن  فيها  نبحث 
بخصوص  أونطروبولوجية  تقاليد  مجموعة 
السيما  كبيرا،  اختالفا  مختلفة  مجتمعات 
أن  ينبغي  األمريكية؟  أو  امليالنيزية  املجتمعات 
أقول أوال، وبكل صراحة، إن هناك عددا كبيرا من 
على  طرحها  في  أبدا  ألفكر  كنت  ما  التي  األسئلة 
األنطروبولوجيا:  أزاول  لم  لو  البيارني،  املجتمع 
حتى بالنسبة ملشاكل القرابة، البالغة األهمية، مع 
يتم  ال   ،- عمليا   – أنفسهم  للوكالء  بالنسبة  ذلك، 
من  املجتمعات،  هذه  في  ذلك  عن  سوى  الحديث 
التي  املشاكل  اإلرث،  التراث،  انتقال  قضايا  خالل 
األقارب،  بني  الصراعات  أو  العالقات،  تطرحها 
كل  ابتكار  بإمكاني  كان  أنه  متأكدا  لست  إلخ... 
ما ُتعّلمه تقاليد دراسات القرابة واإلشكالية التي 
ُتدرجها. بصيغة أخرى، هناك ثقافة تقنية ضرورية 
لتجنب فعل شيء آخر غير التسجيل الساذج إلى 

حد ما للمعطى كما يقدم  نفسه. 
يتيح  دولية،  خارجية،  إشكاليات  استيراد  إن 
ملتصقني  نظل  لكي  يساعدنا  إنه  وحرية:  مسافة 
الذي  األصلي  بالحدس  بالبديهيات،  بالواقع، 
يجعلنا نفهم كل شيء وال نفهم أي شيء، في الوقت 
نفسه. ذلك ما يخلق الفرق بني إثنولوجيا الهواة 

العفوية واإلثنولوجيا االحترافية.
بخصوص القبايل، مثال، من املثير جدا أن نرى، 
تاريخية  ألسباب  جدا،  حديث  تاريخ  حتى  وذلك 
تقريبا  كلها  ظلت  القبايلية  الدراسات  أن  معقدة، 
خارج جميع التيارات الفكرية )باستثناءات قليلة(.

التي  العفوية،  اإلثنولوجيا  من  نوع  هناك 
كانوا  جنود،  أو  مدنيون  مسؤولون  إما  ينتجها 
أي  أذهانهم،  تحفظها  كانت  التي  الفئات  يطبقون 
في  بديهي  )ذلك  األحيان  في معظم  قانونية  فئات 
الفئات  تلك  أن  بما  ولوتورنو(.  هانونو  حالتي 
مالئمة جدا، لم تكن ترى شيئا في معظم األحيان 
أو، بدقة أكثر، لم تكن ترى فعال ما كانت تراه، إال 
أنها، حسب صورة هايديغر، لم تكن ترى النظارات 

التي كانت موضوعة فوق أرنبة أنفها والتي كانت 
تساعدها على أن ترى ما كانت تراه، وال شيئ غير 

ذلك.
في حالة القبايل، كما هو الشأن بالنسبة لبيارن، 
هناك أيضا نوع من األدب العفوي، ينتجه في الغالب 
مثال، شخص  البلد نفسه:  مدّرسون ينحدرون من 
ُيدعى تيكا، وهو مدرس، أنجز مونوغرافيا بسيطة 
مدى سنوات،  على  ذلك،  وظل  ببيارن  قريته  حول 
اإلثنولوجيني  إن  بيارن؛  حول  متوفر  هو  ما  كل 
اإلثنولوجيا  مشاكل  يعرفون  كانوا  الذين  القالئل 
ماجي،  كمارسيل  بعضهم جيدا،  )وكان  األوروبية 
يتحدثون  الستينيات(  عرفتها  التي  النهضة  قبل 
عن بزيا )مجموع الجيران، لوزبيس( كما لو كانوا 

يتحدثون عن بنية نمطية ملجتمع بيارن.
بيارن،  في  النوع  هذا  من  كثير  أدب  هناك  كان 
يوفر  وكان  ذلك  على  عالوة  رداءة  األكثر  يكن  لم 
أوصافا جيدة على اأٌلقل. إال أن األلفة تجعل هناك 
أسئلة ال يخطر ببالنا أن ُتطرح، العتبارها بديهية. 
في  الحداد  لدور  اعتبارا  معينة،  فترة  في  مثال، 
نظام املمارسات والتمثالت الشعائرية في القبايل 
فضائية  بنية  بني  الفرق  قضية  تحضرني  )كانت 
عن  أبحث  كنت  منزل(،  وبنية  الحداد  كور  وبنية 

وصف جيد لكور الحداد في املاضي. 
لم أجده سوى عند بوليفا، ألن الناس لم يكونوا 
يهتمون بذلك، لعدم وجود إشكالية. وأنا متأكد إلى 
حد ما، إذا كان بوليفا قدم وصفا لكور الحداد في 
كراسه للغة العربية املوجه ملدرسي بلدة بوزريعة، 
االبتدائية  املدرسة  كراسات  في  يفكر  فألنه 
الفرنسية، حيث كان هناك دائما كور حداد وحداد.

n  أعتقد ذلك أيضا. أتساءل فقط إذا لم يكن 
علينا أن ننصف البعض من هؤالء اإلثنولوجيني 

العفويني. أعتقد أنه ال أحد منهم )ربما باستثناء 
واحد، ماسكراي، صاحب »تشكل الحواضر« 
على نحو طبيعي أكثر من صاحب »ذكريات 
ومشاهدات إفريقيا«(... 
كان ماسكراي عاملا جدا، إال أن علمه كان   pp

قديما جدا بالطبع.

n أعتقد أنه ال أحد منهم كان له فعال مشروع 
تفسير مجتمع القبايل. أعتقد أنهم كانوا يرغبون، 
بوجه خاص، في التعريف به وعلي أن أقول، 
في ما يتعلق بالتوثيق، أجد شخصيا أن عمل 
هانوتو وبوليفا مدعومني ومضبوطني بشكل جيد 
في معظم األحيان. بخصوص نقطة محددة، مثال: 
نقطة الشعر، لقد أنقدا إنتاجات، يمكن حاليا أن 

ُيماَرس عليها تفكير نقدي أكثر أو عالم أكثر. 
هناك مثال آخر، هو مثال »مبشرو أفريقيا«. 
أعمال  معظم  أهمية  يشكل  ما  أن  أعتقد   pp

لم  أنه  مفارق،  نحو  على  هو،  إفريقيا«  »مبشري 
إثنولوجية أو سوسيولوجية  لديهم إشكالية  تكن 
املفارقة  أدفع  وأنا  طبعا،  هذا،  أقول  خالصة. 
أقرأ  وأنا  االحيان،  معظم  في  لي  حدث  وقد  أكثر 
الحد  لديهم  يكن  لم  ألنه  أتأسف  أن  تدويناتهم، 
كانت  التي  اإلثنولوجية  الثقافة  من  األدنى 
ستساعدهم في الدفع أكثر باالستفهام أو الوصف 
بخصوص البيت أو بخصوص شعيرة ما مثال   (
على  بناء  لهم.  قيل  ما  بتسجيل  االكتفاء  بدل   ،)
ذلك، في نطاق كونهم كانوا يرغبون قبل أي شيء 
آخر في جمع خطاب بشكل شامل ما أمكنهم ذلك، 
طرح  دون  تمييز،  دون  شيء،  كل  يجمعون  كانوا 
أسئلة كثيرة حول األهمية اإلثنولوجية، ولذا قدما 
اإلثنولوجيون  منه  نهل  ُيستغل،  لم  موارد  كنز 

املحترفون كلهم الشيء الكثير، و أنا أولهم.
لذلك أعتقد أن ولوج إشكالية نظرية دولية مهم. 

أسمح لنفسي بأن أقول هذا ألنني أومن  أعتقد – 
في  مهما  دورا  لعبتم  أنكم   – عميق  نحو  على  به 
وطنية  تقاليد  خلق  بمواصلة  املستقلة،  الجزائر 
قيمة  مضفني  العلمية،  اإلثنولوجيا  مجال  في 
مهم  ذلك  إن  املوثوقة.  املفاهيم  و  املناهج  على 
إن  جدا ألسباب علمية وسياسية في نفس الوقت: 
املوقف القائم على السماح ألنفسنا بألفة اآلهالي 
التقاليد  جميع  من  للتنصل  االستعمار  إدانة  أو 
العلمية له آثار كارثية فعال. بالنسبة لي، إذا كنت 
فهمت شيئا ما من مجتمع بيارن، فهو أنني كنت 
عامة  قضايا  في  دراسته،  في  شرعت  حني  أفكر، 
جدا، كمسألة العالقات بني بنيات القرابة والقواعد 
االقتصادية، وجميع حكاياتي القبايلية أيضا: كنت 
االسترتيجيات  كانت  ما  إذا  مثال،  التحقق،  أريد  
الحق  يوجد  حيث  اإٍلرث،  نمط  على  بناء  تتحول 
الشرعي من جهة ومن جهة أخرى التوزيع حسب 

حصص متكافئة بامللكية املشتركة.

n لديكم، في بيارن، تقليد الحق الشرعي...
pp نعم. ألن املفارقة كانت حاضرة في ذهني، 

أمكنني أن أرى أمورا ما كنت ألراها لو بقيت في 
تلك،  األلفة  عالقة  أن  إال  األهالي.  مع  األلفة  عالقة 
أكن  لم  أمور  مشاهدة  في  أيضا  تساعدني  كانت 

أراها حني لم أكن في عاملي.

n أتساءل أحيانا، إن لم تكن عالقة األلفة هذه، 
بالنسبة إلثنولوجي يدرس مجتمعه، قد تعرضت 
لالهتزاز منذ مدة. في الغالبية العظمى للحاالت، 
كان عليه أن يغادر في وقت جد مبكر املجتمع 
الذي هو منه و أن يصبح من العالم الجديد 
الذي يدخله، أي العالم الغربي، بواسطة املدرسة 
عموما. 
وقد تعلم باكرا على حسابه أن األمور التي 
كانت تبدو له هي األكثر ألفة لم تكن كذلك تحديدا. 
من الغريب أن نالحظ، في مجال مختلف جدا، 
هو مجال التخييل، أن ظاهرة قطيعة األلفة 
التقليدية هذه فتحت املجال، سواء باإلنجليزية 
أو بالفرنسية، ملجموعة كاملة من اإلنتاج األدبي، 
الروائي، املسرحي، إلخ، بلغة غربية دائما طبعا.
شريطة  ساذجا،  اإلنسان  كون  فعل  في   pp

معرفة كل ما ُيخفيه ذلك ) وهو يخفي الكثير: كل ما 
هو بديهي (، هناك امتيازات مدهشة. مثال، من بني 
األمور األكثر صعوبة، بالنسبة إلثنولوجي، معرفة 
ما هو مهم أو غير مهم، األمور األكثر صعوبة، ما 
الصحيح  الترجيح  جدي،  غير  هو  وما  جدي  هو 

لألشياء.
n أعتقد أن ذلك صعب جدا، ألسباب ملموسة: 
أسباب تتعلق باللغة، بالعبادات الثقافية، إلخ.
pp أعتقد أنه ال يقوم بطرح السؤال حتى في 

معظم األحيان. حني كنت أشتغل على القبايل، كنت 
إن شيخا بدويا من بيارن هو  أقول لنفسي دائما: 
لم  يعني؟  ذلك  كان  ماذا  ذلك،  لي  يقول  كان  الذي 
بدوي  كان  كيف  تصور  في  صعوبة  أية  أجد  أكن 
ما،  حد  إلى  ساذجا  إثنولوجيا  يرى  بيارن  من 
مهنيا:  يحدده  الذي  السقيم  النية  بحسن  مفعما 
بتفكير  يتمتع  لطيف،  إنه  املدينة،  إنه شخص من 
جيد، يستمع لي، إنه مهذب... إضافة إلى ذلك، فهو 
من  النوع  هذا  يقدرون  الوضعية،  في  فرنسي... 
االحترام... بناء على ذلك، لدينا عالقة حامية إلى 
حد ما: يفسرون له بلطف القيم الرسمية للجماعة، 
له قصصا بسيطة  لن يحكوا  إليه...  الشرف، وما 
رغم كونها أساسية. ) اكتشفت كل هذا حني شرعت 
ال  والثقافي:  الجامعي  العالم  على  االشتغال  في 
يعرض األكثر أهمية نفسه إال في الشؤون الخاصة 
بصيغة  والقال...(.  القيل  تالمس  التي  البسيطة، 
أخرى بكل حسن نية، يحكون له ما يشبه القصص.
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بعد وفاة بيير بورديو، نعْته األخبار اللبنانية – من بين منابر أخرى في العالم، 
أكثرها عددا من أمريكا الالتينية والشرق األوسط – في مقالة تحت عنوان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من حواراته ولقاءاته.

حوارات ولقاءات مع بيير بورديو 

n ترجمة: سعيد رباعي                                                            إلى روح محمد جسوس

حول اال�ستخدام اجليد للإثنولوجيا

أعتقد أن ما 
يشكل أهمية 

معظم أعمال 
»مبشري إفريقيا« 

هو، على نحو 
مفارق، أنه لم 

تكن لديهم 
إشكالية 

إثنولوجية أو 
سوسيولوجية 

خالصة
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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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نظمته، نهاية األسبوع  السياقة في رمضان«   « دعا المشاركون في يوم دراسي حول 
المنصرم، جمعية الحياة للسالمة الطرقية بمدينة طانطان، الى »احترام أخالقيات هذا 
الشهر الفضيل أثناء السياقة حفاظا على سالمة السائقين ومستعملي الطريق اآلخرين .
وقارب عدد من المتدخلين، ال سيما من المجلس العلمي و المديرية اإلقليمية للصحة، 
والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية لجهة سوس ماسة و كلميم وادنون، 
والنيابة العامة، والمديرية اإلقليمية لألمن الوطني، كل حسب موقعه و تخصصه، تأثير 
الصيام على السائقين، وبالتالي مخاطر السياقة في هذا الشهر الكريم ال سيما في وقت 

الذروة أي قبل اإلفطار. 
وفي هذا السياق أكد محمد معلوم ،المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية 
جهة سوس ماسة و كلميم وادنون، على »أهمية هذا النوع من األنشطة التحسيسية 
أن هذا اليوم كان مناسبة تم خاللها التذكير  ، معتبرا »  و التوعوية في هذا الشهر« 
بالمؤشرات التنازلية التي عرفتها حوادث السير خالل سنة 2020« ، مسجال  » حصول 
انخفاض في نسبة حوادث السير بجهة كلميم واد نون مقارنة مع جهة سوس ماسة«، 
رابطا ذلك بمجموعة من المعطيات الخاصة، منها انخفاض في حضيرة السيارات بمدن 

بجهة كلميم كمدينة طانطان.
  عبد المالك صبري، نائب وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بطانطان،  أوضح »أن 
مشاركة النيابة العامة في هذا اليوم تأتي في إطار دورها »في تثقيف المواطن و الساكنة 
حول جملة من المواضيع منها السالمة الطرقية«، مشيرا الى  »أن النيابة العامة قاربت 
خالل هذا اليوم الدراسي الشق التشريعي المتعلق بمدونة السير، ال سيما المستجدات 
التي جاءت بها، وكذا مجموعة من القوانين التنظيمية األخرى المؤطرة لمجال السير 

و الجوالن«.
وبالنسبة للبشير بوشلكة، الكاتب العام لجمعية الحياة للسالمة الطرقية  ، فإن«هذا 
اليوم الدراسي هو اختتام لمجموعة من األنشطة، عرفت بالخصوص نصب خيام تحسيسية 
بمختلف ملتقيات الطرق بالمدينة،  التي تعرف كثافة من حيث عدد السيارات و كذا 
، مشيرا إلى  »أنه تم اللجوء الى وصالت  الراجلين، منها المحطة الطرقية بالمدينة« 
المواطنين  لتحسيس  المدينة  شوارع  تجوب  متنقلة  تعليم  ولسيارة  ومرئية  صوتية 
بضرورة التحلي بأخالق هذا الشهر الكريم، واحترام قواعد السير، حفاظا على سالمتهم 

والحد من وتيرة حوادث السير«.
وخلص المشاركون في هذا اليوم الى  »ضرورة مساهمة الجميع في توعية الساكنة 
وتفادي سلوكيات بعض  الشهر،  هذا  السياقة خالل  في  الحذر  من  المزيد  توخي  الى 
السائقين ال سيما قبل موعد اإلفطار، األمر الذي يؤدي الى حوادث سير قد تكون مميتة«. 

 محمد بوهالل

اعتبر ذ عبد الرحمان العمراني رئيس اللجنة 
الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة فاس مكناس، في 
الورشة  التي  نظمتها اللجنة مؤخرا  ، حول واقع 
النسيج المعماري  بالمدن العتيقة  والحياة  داخلها،  
»أن االمر يتعلق بحق من حقوق اإلنسان،   يدخل ضمن 
اهتمامات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، و نقاش 
هذا الموضوع  يتوخى ربط الديناميات الحضرية في 
المدن العتيقة  بالحاجيات  المتجددة لسكانها، مضيفا 
» إنني معتز بالحياة في مدينة حقوقية«،  متمنيا 
»الرفع  من جاذبية فضاءات المدن العتيقة وتملك 
ساكنتها الحق في الحياة بشكل ايجابي  واستثمار 
المخزون الالمادي لها  تحقيقا  لمتطلبات التنمية بكل 
أبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية«.

 الورشة التفاعلية شارك فيها 40 مشاركا و مشاركة 
يمثلون العديد من الفعاليات   المهتمة بموضوع المدن 
العتيقة من فاعلين سياسيين ، منتخبين وأساتذة 
باحثين وسوسيولوجيين  وبعض رؤساء جمعيات 
المجتمع المدني المشتغلة في المجال.

من أجل إعادة الحياة
قدم  ممثل وكالة التنمية الحضرية عرضا   كنوز فاس«   تحت عنوان » 
حول مشاريع اإلنقاذ قائال ».. إننا عندما نتكلم عن فاس نتكلم عن 12 قرنا  
إلى  24 كم سورا عتيقا  و12 ألف بناية ذات نسيج معماري ترجع  وعن 
القرون الوسطى  وعن 11 ألف بناية تاريخية  و11 مدرسة عتيقة ومدارس 
عتيقا وحديقة  فندقا  مدابغ و117  تقليديا و7  عريقة و40 حماما  قرآنية 
جنان السبيل األندلسية..« لهذا تعمل الوكالة ، بمساهمة عدد من الشركاء، 
على  المحافظة على ما تزخر به المدينة من تراث معماري و المحافظة على 
صناعتها التقليدية ، حيث عملت  على إعادة الحياة  إلى فنادق الشماعين  
والسطوانيين والبركة والقطانين ، وبأمر من جاللة الملك محمد السادس  
المرينية   المدارس  تاريخية  وترميم مجموعة من  27 معلمة  تمت هيكلة 
وكذا قنطرة الرصيف والخراشفيين واألبراج  ودور الدبغ ...   مع تدعيم 
3660 بناية آيلة للسقوط  ودعم المواطنين   الراغبين في إصالح منازلهم  
على أساس أن يكون المستفيد هو صاحب المشروع ،  زيادة على إعداد 8 
مواقف للسيارات انطالقا من مداخل المدينة العتيقة... ، ويتم العمل إلعداد 
المرشد االوتوماتيكي بأربع لغات ، وإعادة الحياة إلى ناعورة جنان السبيل  
ومنظومة مجاري مياه وادي الجواهر  المنطلقة نحو دور فاس العتيقة وكذا  

إنارة المآثر التاريخية وإعادة االعتبار للمساجد« .
 الباحثة ذ نعيمة برادة  تحدثت عن تراث فاس انطالقا من مؤلفها  الذي 
 ، باألجداد  الشفوي واالحتكاك  التراث  و  الذاكرة  تأليفه على  اعتمدت في 

االندلسيين   العرب  وكذا  والمسلمين  اليهود  بين  التعايش  إلى«  متطرقة 
والتمازج بين االمازيغ  الذين  لعبوا أدوارا هامة في الحياة االقتصادية 

واالجتماعية  والثقافية بالمدينة«.  

 الصانع التقليدي وحماية الهوية
 

، ركز على  التقليدية  المدير الجهوي للصناعة   ، الرجيم بلخياط   عبد 
»الصانع التقليدي حامي وحامل  الهوية«، مشيرا  إلى » أنه اليجب االعتناء 
بالفضاءات داخل المدن العتيقة فقط، بل يجب التركيز على اإلنسان/ الصانع 
التقليدي  وتوفير  شروط العيش له من تطبيب وتقاعد ، باعتباره حافظا 
للذاكرة  وحامال للهوية والتراث، علما بأن 27 في المائة من سكان المدينة 
العتيقة يشتغلون بالصناعات التقليدية التي تبلغ 200 حرفة ...«، متوقفا 
طرز  من  التقليدية  المنتوجات  إعداد  في  التقليدية  الصانعة   »دور  عند 
ركيزة  تعد   الخاص، حيث  السكن  داخل    ... أنواعه  وخياطة  بمختلف  
. وتوقف المتحدث عند أهمية  أساسية في مختلف الصناعات التقليدية« 
الصناعات التقليدية بفاس كنموذج حي اقتدت به عدد من الدول العربية  ، 
مشددا على حماية  بعضها من االندثار »كصناعة المشط من قرون الماشية 
 ، وكذا صناعة اإلستبرق، اعتمادا على تكوين الشباب  والتدرج المهني« 
كما تحدث عن   مشاريع إعادة الهيكلة ضمنها »مشروع الحي الصناعي 
عين النقبي الخاص بالنحاسيات حيث كانت هذه الصناعة تشكل خطرا 
تنويع  بيئيا  ومشكال صحيا للسكان«،  داعيا المجالس المنتخبة إلى« 
الروافد االقتصادية للمدن العتيقة  وسن إعفاءات جبائية تشجيعا للصناع 

القليديين، واعتماد منظومة االعتراف  بهم ».
  عبد العزيز الرغيوي، المديرالجهوي السابق للصناعة التقليدية بفاس 
ومراكش  ومسؤول بمؤسسة محمد الخامس، أوضح  »أن مدينة فاس ترفض 
أن تتحول إلى متحف، فهي تتعايش مع التقدم الحضاري »،  مشيرا إلى » أن 
فاس ومراكش تلتقيان في كثير من األشياء في طليعتها الصناعة التقليدية، 
التي عرفت هجرة عدد من الصناع من فاس نحو  مراكش ، حيث مارسوا نفس 

المهن، إذ أصبح عدد المشتغلين بالمهن الحرفية 120000 صانع يمثلون 49  
في المائة من الساكنة النشيطة بمراكش.. و لرد االعتبار للمدينة العتيقة ، 
تم ترميم الفنادق العتيقة وانجاز مواقف السيارات وترصيف الممرات ... 
كما اهتم الخواص  بالنهوض بالرأسمال الالمادي والروحي للثقافة ، وتم 
تأسيس 1000 دار للضيافة و400 مطعم مصنف داخل المدينة العتيقة مما 
ساهم في إنعاش مداخيل الصناع التقليديين ، كما انصب االهتمام بالحرف 
التي كادت  أن تندثر  في طليعتها حرفة تقشارت بأمر من المرحوم الحسن 

الثاني طيب اهلل ثراه«.

ذاكرة المدن العتيقة
العالقة المتينة   خالل مناقشة العروض، أشارت ذ نعيمة لهبيل إلى » 
بين المدن العتيقة المرتبطة بالذاكرة التاريخية« ، متسائلة  »ماذا نريد أن  
نصلح،؟ وماذا نريد أن نفعل؟ »مستحضرة  مؤرخين  اهتموا بتاريخ المدن 
العتيقة ، سواء في المغرب أو في بعض الدول العربية ، ضمنهم د الراحل 
محمد مزين ، معتبرة  أن االهتمام بالعنصر البشري داخل المدن العتيقة 
يبقى من األولويات، وكذا تنمية موارد الصناع التقليديين على اعتبار »أن 
حرفهم كنوز يجب تثمينها ، باعتبارها الذاكرة الحقيقية للمدن العتيقة« .

بالدار  الحضرية  التنمية   « عن   تحدث  أري��ري   الرحيم  عبد  اإلعالمي 
البيضاء« انطالقا  من سنة 2009 ومشكل مدن الصفيح  واألحداث اإلرهابية  
التي كان من نتيجتها محاربة مدن الصفيح ، كما تحدث عن المدينة العتيقة 
وما تعرفه من مشاكل وانهيارات للدور القديمة ، مؤكدا أن االهتمام بها يعد  
مدخال  لمصالحة الساكنة مع الذاكرة التاريخية ،  معتبرا » أن المسؤول عن 
االجرأة هو الفاعل السياسي ، مما يوجب خلق ساللة من السياسيين  لها 
تصورات في هذا الجانب، باإلضافة إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني 
، علما بأن المسؤول السياسي  هو الذي يتحمل مسؤولية تنمية المدن«.

، هم صانعو  التقليديين  الصناع  »أن   ، الفاسي  البرلماني عمر  وأكد   
الذاكرة  الثقافية »، مشيرا  إلى إشكالية الحكامة  في السياسات العمومية 

، ومشاكل تمويل  المشاريع المزمع القيام بها، متسائال عن أسباب  عدم 
العتيقة بفاس عند إعادة هيكلة بعض  المواطنين بالمدينة  إعادة إسكان 
المناطق،حتى يظلوا مرتبطين بالمدينة العتيقة  وال يغادرونها في اتجاه 

األحياء الجديدة المهيكلة خارج أسوار فاس؟«.
   وتحدث  ياسر جوهر، الرئيس المنتدب للمجلس الجهوي للسياحة، عن 
دور المستثمرين السياحيين في إنقاذ النسيج المعماري بالمدينة العتيقة 
وتحويل  مئات من الدور اآليلة للسقوط إلى دور للضيافة  ، منتقدا  عدم 
تشغيل الفنادق المهيكلة  ألن هدفها  األساسي من ذلك هو  تقريب السائح من 
االطالع على مراحل إعداد المنتوجات التقليدية  وشرائها دون وسيط ، داعيا 
إلى البحث عن فضاءات للتنشيط السياحي داخل أسوار المدينة العتيقة.

اإلنقاذ.. مسؤولية مشتركة
محمد  سيدي  جامعة  رئيس  نائب  إبراهيم،  اقديم  د  تحدث  جهته  من 
بن عبد اهلل  بفاس عن دور الجامعة في مجال اإلنقاذ من خالل البحوث 
الموضوعاتية التي يقوم بها األساتذة والطلبة ،  مقترحا تفعيل  كل الفضاءات  
والعمل على إنعاشها ، وتفعيل الوضع العقاري للمدينة العتيقة من اجل 
تنمية مستدامة ،  مؤكدا أن الجامعة مستعدة للتعاون المادي مع الصناع 

التقليديين عبر بحوث الطلبة .
 الدكتور عبد الرحيم فياللي بابا رئيس المجلس البلدي األسبق، أشار 
إلى المجهودات الجبارة التي يبذلها جاللة الملك  في مجال اإلنقاذ ، مقترحا  
القيام بدراسة شمولية  في عدة اختصاصات واالعتناء بالعنصر البشري  

وإحداث جوائز مادية لإلبداع  في الصناعة التقليدية ».
  ممثلة الوكالة الحضرية بفاس تحدثت عن تصاميم التهيئة المعدة لكل 
منطقة، مؤكدة »أن النسيج العمراني بالمدينة العتيقة له خصوصيات وال 
يمكن الترخيص لبناء عمارات به حفاظا على مميزات فاس العتيقة وطابعها 
التاريخي »، في حين تحدث ممثل وزارة الثقافة »عن دور المفتشين في 

مراقبة المعالم التاريخية  واالعتناء بها«. 
 حضور جمعيات المجتمع المدني  جسده تدخل السيد مكني، من  خالل  
الحديث عن  إعادة  الهيكلة لقصبة االوداية بالرباط ، مستعرضا »المجهودات  
التي قام بها شباب االوداية انطالقا من عملهم الجمعوي، حيث سهروا على  
إحداث شبكة للوادي الحار والقضاء  على األكواخ المتواجدة داخلها وبناء 
القصبة   بمحيط  االعتناء  مع  الصحية  المرافق  مختلف  على  تتوفر  دور  
بإقامة منتزه  يعتبر متنفسا للساكنة .« وعن تجربة جمعية اسمير بشمال 
المغرب ، تحدث د بن عبود   عن »إنقاذ النسيج المعماري بتطوان والدور 
السياسة   بمراجعة  »المسؤولين  الجمعية   طالبت  حيث  للسقوط«  اآليلة 
، و قامت بترميم  خمسة منازل  العامة في التدخل داخل المدن العتيقة« 
آيلة للسقوط والمقبرة االسالمية  والقصبة بتكلفة 100 مليون سنتم، كما 
ساهمت في تأليف 200 كتاب باللغات الحية من أجل التعريف بالمجاالت 

األدبية واالجتماعية واالقتصادية للمنطقة الشمالية ...  
 وتساءل زروق عبدالسالم عن جمعيات المجتمع المدني بالعرائش، عن 
المصالحة مع الذاكرة ؟، مؤكدا  »أن العرائش  لم تعط  لها اإلمكانيات المادية 
للنهوض بها ، ففي محيطها توجد مدينة اللكسوس األسطورية والتي تبلغ 
مساحتها 66 هكتارا ،  غير انها مازالت مهملة »، مشيرا  إلى مساهمة   
المجتمع المدني  في إصالح كنيسة تاريخية  كانت مهددة بالسقوط  و8 
بيعات، كما قامت الجمعيات بتنقية  »الهري« التاريخي سنة 1996 وإخراج 
60 طنا من االزبال منه . ليخلص إلى أن »  كل المدن العتيقة محاطة بأسوار 

باستثناء العرائش المنفتحة على محيطها«.

أحمد بيضي
يتطلع المتتبعون للشأن العام المحلي بإقليم 
خنيفرة لما سيتمخض عن القرارات المتسارعة 
بخصوص جماعة »أكلمام أزكزا«،  وذلك إثر قرار 
التوقيف النهائي عن مزاولة المهام الصادر في 
حق الرئيس »ح .ع«، استنادا إلى مقتضيات المادة 
64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق 
بالجماعات، وخاصة الفقرة الخامسة منه، مع منعه 
من ممارسة نشاطه كرئيس للجماعة، ابتداء من 

لحظة تبليغه بالقرار.
ولم يكن رئيس الجماعة يتوقع أن يصل المفوض 
القضائي للجماعة، في الوقت الذي كانت  أشغال 
األول  األسبوع  قائمة، خالل  االستثنائية  الدورة 
فيما  التوقيف،  قرار  ليسلمه  الجاري،  أبريل  من 
أفادت مصادرنا بأن السلطات اإلقليمية كلفت نائب 
للجماعة،  اإلداري��ة  الشؤون  بتصريف   الرئيس 
المجلس  هيكلة  تجديد  حين  مؤقت،إلى  بشكل 

خالل األسابيع  المقبلة.
مصادر  كشفت  القضية،  بتطورات  وارتباطا 
متطابقة ما يفيد بأن أجهزة الدرك الملكي استدعت 
رئيس الجماعة لالستماع إليه بخصوص شكاية 
محضر  محرر/  »تزوير  ب  يتهمونه   ألعضاء   
رسمي«، ويؤكد المشتكون، حسب تصريحاتهم، 
أنهم عززوا شكايتهم بقرص مدمج يثبت أقوالهم، 
ملف  ف��ي  لهم  استمعت  ق��د  ال���درك  أج��ه��زة  وأن 

الموضوع.  
وكانت جماعة »أكلمام أزكزا« قد شهدت، خالل 
انتخابات  المنصرم،  مارس  من  األخير  األسبوع 

جزئية بعدما تم حل المجلس بأكمله على خلفية استقالة 9 
أعضاء، من أصل 17 عضوا، بشكل فردي، بعد نفاد صبرهم، 
في  الرئيس  »استمرار  ب�  وصفوه،   ما  حيال  قولهم،  حسب 
انفراده بالقرارات وبشؤون التسيير والتدبير« و«عدم احترامه 
لبنود القانون الداخلي«،   فضال عن دخول السلطة االقليمية 
التي  والتدقيق  التحقيق  للجن  تقارير  على  بناء  الخط  على 

زارت  الجماعة.  
وفات للسلطات اإلقليمية أن قامت، بناء على قرار لوزارة 
الداخلية، بتكليف لجنة خاصة، يترأسها رئيس دائرة أحواز 
خنيفرة بالنيابة )القائد(، بتدبير شؤون مجلس الجماعة بعد 
استقالة نصف أعضائه، وذلك استنادا إلى المادة 74 من القانون 
التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي أورد، أنه إذا 
عدد  استقال نصف  أو  الجماعة  أو حل مجلس  توقيف  وقع 

أعضائه المزاولين لمهامهم على األقل، أو إذا تعذر انتخاب 
لجنة  تعيين  األسباب، وجب  المجلس ألي سبب من  أعضاء 

خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وقد انطلقت االجراءات المتخذة بخصوص عملية التدبير 
والتسيير مباشرة بعد تجريد رئيس الجماعة من جميع المهام 
إدارية،  أو  مالية  أية وثيقة  والصالحيات، ومنعه من توقيع 
أية  مع عدم استغالله ألية سيارة من سيارات الجماعة، وال 
وسائل أو معدات وممتلكات مرتبطة بهذه الجماعة، دون أن 
يفوت غالبية األعضاء ،المطالبة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية 

بالمحاسبة قبل البت في ملف العزل   .
يجري  ما  لتفاصيل  اإلش��ارة  سابق،  مقال  في  لنا،  وسبق 
بجماعة »أكلمام أزكزا«، ومطالب األعضاء ب »ضرورة إيفاد 
لجنة تفتيش وتحقيق للجماعة قصد الوقوف على األسباب التي 
قادتهم التخاذ قرار االستقالة«، مذكرين بموضوع تقرير سبق 
للمجلس الجهوي للحسابات إصداره بخصوص الجماعة  ، 

إلى جانب تذكيرهم بعملية اإلطاحة برئيس الجماعة من رئاسة 
مجموعة الجماعات األطلس.  

وفي السياق ذاته، كشف بعض األعضاء عن شكايات قالوا 
العامة  الداخلية والمفتشية  إلى كل من وزير  إنهم وجهوها 
لإلدارة الترابية ووالي جهة بني مالل خنيفرة وعامل إقليم 
للتحقيق في  إيفاد لجان  »العمل على  خنيفرة،  مطالبين ب 
مختلف ما يتعلق بالتسيير والتدبير، وفي الصفقات والمداخيل 

والمصاريف والمشاريع ومصير االتفاقيات«   . 
الجماعة  بمداخيل   ، أيضا  المستقيلين،  األعضاء  وذكر 
وثرواتها الغابوية، بموازاة سيادة  الفقر  بين أوساط الساكنة، 
وكذا الهشاشة التي تتخبط فيها المنطقة على مستوى الخدمات 
لما  التحتية، مع اإلشارة الفتقار الجماعة  األساسية والبنى 
تصاعد  إغفال  دون  وتجهيزات ضرورية،  معدات  من  ينبغي 
احتجاجات الدواوير من أجل الماء والكهرباء و غياب المسالك 

و أهم الخدمات األساسية  .
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مخ��ض ع�سيربجم�عة »اأكلم�م اأزكزا« ب�إقليم خنيفرة  
 بعد متابعة رئيسها وتوقيفه عن مزاولة مهامه

في ورشة نظمتها اللجنة الجهوية  لحقوق اإلنسان بفاس 

» واقع المدن العتيقة وخط�ب التنمية الم�ستدامة..  و �سبل حفظ الذاكرة«

 »أرشيف«

نوقشت في يوم دراسي بطانطان 

» �سرورة احترام اأخالقي�ت رم�س�ن اأثن�ء ال�سي�قة 
تف�دي� لحوادث قد تكون مميتة



االشتراكي
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جهة الرباط سال القنيطرة
Région Rabat Salé Kénitra

جواد النوحي: انطالق تفعيل ور�ش 
الحماية االجتماعية يج�سد الحاجة الما�سة 

لتدخل الدولة االجتماعية بالمغرب
o يسجل يف السنوات األخيرة تزايد تدخل الدولة 
وتنامي أنشطتها، كأستاذ ومتابع للسياسات العمومية، كيف 
تقرأ هذا التدخل؟ وهل يف نظرك ميكن احلديث عن فعالية 
السياسات العمومية املتخذة يف حتقيق األهداف واملرامي 
املعلن عنها من طرف املدبر العمومي؟
n األكيد أن املرحلة الحالية تشهد فعال متناميا للدولة، وال 
يمكن قراءة ذلك خارج تزايد حجم املشاكل العمومية والقضايا 
املطروحة، مما أثر على أجندة املقررين، وبقراءة هذه األجندة 
العمومية.  املشاكل  الدولة أضحت تواجه نوعني من  أن  يبرز 
صناع  تعود  التي  االعتيادية  املشاكل  األول  النوع  يهم 
على  القدرة  لهم  وتقوت  معها،  التعامل  العمومية  السياسات 
والعقبات  املمكنة  الحلول  وعن  املشكل  حول  املعطيات  إدراك 
التي تعوق اتخاذ القرار أو طرح البدائل، ويدخل في ذلك على 
سبيل املثال تدبير البطالة، أزمة السكن وغيرها من القضايا. 
التحدي  تشكل  التي  الطارئة  املشاكل  الثاني،  النوع  ويهم 
عن  الناتجة  التحديات  ذلك،  على  مثال  وأبرز  للدولة،  األقوى 
19 التي أفرزت حدثا غير مسبوق ظهر أنه ال  جائحة كوفيد 

يمكن تدبيره بالحلول االعتيادية.
وارتباطا دائما بسؤالك، يبرز أن قراءة السياسات العمومية 
في املغرب ال تمكن خارج الدور املركزي للدولة ومؤسساتها. ذلك 
أنه بالرغم من خطاب الليبرالية واالنخراط في منظومة العوملة، 
فإن الحاجة إلى الدولة في املغرب تبقى قوية، وأن املركز يبقى 
املدبر للقضايا واملشاكل األساسية. فاالستنتاج الرئيسي الذي 
يمكن تقديمه أن بقراءة تدبير السياسات العمومية يتضح أن 
ال الجهوية تكرست فعليا، وال القطاع الخاص تحول إلى فاعل 
الحالية  الظرفية  في  الصعب  من  وأنه  التنمية،  في  أساسي 
من  العديد  في  املسجل  الخصاص  ومواجهة  التنمية  تحقيق 
الجائحة  تدبير  وأثبت  الدولة.  مؤسسات  دور  خارج  املجاالت 
الذي  هو  العمومي  فالقطاع  الوضع،  هذا   2020 مارس  منذ 
تحمل عبء تدبير املرحلة. وكمحصلة لذلك يمكن تقديم خالصة 
رئيسية في قراءة فعل الدولة في املغرب فأزمة ممتدة كالجائحة 
الحالية تثبت انهيار فكرة تراجع الدولة وتقوي أسس الدولة 
التدابير  وتقدم  االجتماعية.  الدولة  إلى  والحاجة  املتدخلة، 
التي اتخذتها الحكومة من خالل قانون املالية املعدل، وأيضا 
الفكرة،  هذه  على  الدليل   2021 سنة  مالية  قانون  خالل  من 
االجتماعية  للحماية  إطار  قانون  على  املصادقة  بعد  وأيضا 
تعطي  والتي  املغرب،  في  العمومية  السياسات  اتجاه  منحى 
األولوية باألساس للتوازن بني دعم القطاع الخاص واالنعاش 

االقتصادي ومواجهة الهشاشة االجتماعية.
وجوابا على الشق الثاني من السؤال املرتبط بتقييم أداء 
السياسات العمومية ومدى النجاح في تحقيق األهداف املعلن 
تقييم  بدون  جواب  تقديم  الصعب  فمن  البرامج،  في  عنها 
أو  برنامج  دراسة  أو  عمومي  ملواجهة مشكل  الدولة  فعل  كل 
في  فجوة  هناك  أن  العامة  السمة  أن  غير  عمومية.  سياسة 
الغالب بني الهدف املعلن من كل تدخل والزمن املصرح بتحقيقه 
والنتائج واآلثار امللموسة، وإن كان لذلك أسباب متعددة، فإن 
أهمها باألساس هو غياب االلتقائية بني السياسات العمومية 
املتخذة، وأن بلورة الحكومة للحلول ال يزال يفكر به بمنطق 
املقاربة القطاعية أكثر منها بمنطق شمولي، وأنه يدبر بدون 

تنسيق بني املتدخلني املعنيني.
o انطالقا من هذه القراءة العلمية التي تطرقتم فيها 
للخاصية املميزة للسياسات العمومية يف املغرب، يف نظرك 
هل يوفر حقل السياسات العمومية كتخصص معريف 
اإلمكانية لتحليل فعل الدولة يف املغرب؟
n في نظري هذا سؤال مهم ويفتح نقاشا نظريا وعمليا 
السياسات  قراءة  في  الكبرى  اإلشكاالت  إحدى  عن  عميقا 
بهذا  إبداؤها  يمكن  مالحظة  وأول  املغرب.   في  العمومية 
في  العمومية  بالسياسات  العلمي  االهتمام  أن  الخصوص 
الدراسات  من  األول  الجيل  نعيش  وأننا  حديثا  يبقى  املغرب 
السياسات  ملفهوم  فهم  هناك  زال  ال  وأنه  املوضوع،  حول 
الغربي.  البراديغم  في  السائد  التعريف  خارج  العمومية 
يتم  السياسات  حول  األهم  املنتوج  أن  مالحظة  ثاني  وتهم 
إنجازه من طرف مؤسسات الرقابة والحكامة ومكاتب الخبرة 
مثل  في  املطلوب  بالشكل  تساهم  ال  الجامعة  وأن  األجنبية، 
املوضوع  في  الجامعي  الباحث  فانخراط  الدراسات،  هذه 
الصعب  من  متعددة  أسباب  ولذلك  املطلوب،  باملستوى  ليس 

التفصيل فيها.
وتهم املالحظة الثالثة، أنه أمام حداثة االهتمام بالسياسات 
العمومية سواء من طرف الباحث أو الفاعل تبرز صعوبة لدى 
االختصاص  ممارسة  في  الدستورية  املؤسسات  من  العديد 
وهنا  العمومية،  للسياسات  التقييم  وظيفة  بممارسة  املرتبط 
والتتبع  الرصد  من  إذ  التشريعية،  باملؤسسة  األمر  يتعلق 
من  سنوات  عشر  يقارب  ما  امتداد  على  البرملانية  للممارسة 
إصدار الدستور الحالي، يتضح أن البرملان يجد صعوبة في 
ممارسة وظيفة تقييم السياسات العمومية التي أسندها إليه 
ال  أننا  ذلك  منه.   70 الفصل  من   2 الفقرة  بموجب  الدستور 
زلنا أمام وظيفة غير مفعلة بالشكل املطلوب في لحظة تظهر 
الحاجة امللحة ملمارسة البرملان لوظيفة التقييم، والدليل على 
ذلك محدودية مجلسي البرملان في ممارسة االختصاص املناط 
والتي  الدستور،  101 من  الفصل  2 من  الفقرة  بهما بموجب 
البرملان  قبل  من  سنوية  جلسة  تخصص   " أنه:  على  تنص 

ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها".
o ارتباطا باملمارسة البرملانية. لقد مت افتتاح يف األسبوع 
السابق الدورة الثانية من السنة التشريعية احلالية، ما هي 
يف نظرك أهم الرهانات التي ستهيمن على هذه الدورة يف 
وقت يقبل فيه املغرب على االستحقاقات االنتخابية؟
فعلى  ورهاناتها،  أجندتها  الدورة  لهذه  تأكيد  بكل   n
النصوص،  من  العديد  استكمال  سيتم  التشريعي  املستوى 
للتشاور،  هيئات  بإحداث  املتعلق  القانون  عن  حديث  فهناك 
واملنافسة،  األسعار  بحرية  املتعلق  القانون  تعديل  وأيضا 
والقانون املتعلق بمجلس املنافسة. كما قد يهم املصادقة على 
القوانني التنظيمية املتبقية، ويتعلق األمر بالقانون التنظيمي 
املتعلق باإلضراب وبالدفع بعدم الدستورية. وال يمكن إغفال 

استمرارية مباشرة البرملان لوظيفة الرقابة والتقييم. 
األكيد أن هذه األجندة تبدو في الغالب عادية لكن ستتأثر 
بظرفية االنتخابات، بحيث ال أتصور أن هذه الدورة ستخرج 
بحيث  التشريعية،  الوالية  في  األخيرة  للدورات  املعتاد  عن 
التجاذب  وأن  أعمالها،  على  االنتخابي  الصراع  سيحكم 
الفاعل  تفكير  أن  فاملتوقع  القضايا،  بعض  حول  سيتقوى 
لتحقيق  البرملاني  املجال  استثمار  على  سينصب  الحزبي 

مكاسب انتخابية. 
أستاذ السياسات العمومية بكلية العلوم القانونية 
واالقتصادية واالجتماعية- أكدال الرباط

حوار: عبد الحق الريحاني

الرباط:  اليوم يحل 
اإدري�ش ل�سكر �سيفا على 
موؤ�س�سة الفقيه التطواني

لحزب  األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  األستاذ  يحل 
على  ضيفا  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
مباشر  إعالمي  لقاء  في  التطواني  الفقيه  مؤسسة 
بني  السياسية  األحزاب  “برامج  موضوع  ملناقشة 
الرهان االنتخابي وانتظارات املجتمع”، وذلك يومه 
األربعاء 21 أبريل 2021 ابتداء من الساعة الثامنة 

والنصف مساء.
بوبكر  املؤسسة  رئيس  سيسيره  الذي  اللقاء، 
الصحافية  من  كل  فيه  يشارك  التطواني،  الفقيه 
لبنى أبروك، رئيسة تحرير هبة بريس، والصحافيني 
محمد لغروس، مدير موقع العمق املغربي، وعبد اإلله 
سخير، مدير نشر الجريدة 24، باإلضافة إلى محمد 
بلقاسم عن موقع هسبريس. ويأتي اللقاء مع إدريس 
لشكر، الذي سيتم نقله مباشرة على صفحة مؤسسة 
الفقيه التطواني على فايسبوك، ضمن الحلقة الثانية 
الفقيه  مؤسسة  تنظمها  التي  اللقاءات  سلسلة  من 
العامني  األمناء  مع  رمضان،  شهر  خالل  التطواني، 
لألحزاب السياسية لتسليط الضوء على مستجدات 
االستعدادات  وخاصة  الوطنية،  السياسية  الساحة 

لخوض االستحقاقات االنتخابية القادمة.

عين عتيق: مركز بريدي 
ب�سيغة المفرد؟

خصص  بريدي  مركز  عتيق  عني  بمدينة  يتواجد 
املضحك  لكن  ساكنتها،  من  اآلالف  عشرات  لخدمة 
تشبيهها  يمكن  مساحته  أن  املركز  هذا  في  واملبكي 
واحد  عنصر  إال  فيه  اليتحرك  جدا  محدود  بقفص 
العالم  إلى  بصلة  تمت  ال  الساكنة  هاته  فهل  فقط، 
الخارجي أو يمنع عليها التواصل، بعد أن خصص 
بصيغة  مفردا  يكون  أن  له  أريد  لها،  واحد  موظف 
يستخلص،  يدون،  يسلم،  يتسلم،  يستقبل،  الجمع، 
يؤدي، يمسك، يتواصل...وغيرها من العمليات التي 
اليمكن أن يؤديها إال فريق متمرس على كل العمليات 
البريدية، فكيف جعلت اإلدارة أمة من البشر تنتظر 
من شخص واحد أن ينجز كل هاته املهام في فضاء 
مخنوق متآكل ومتهالك، وال يوفر الحد األدنى اليسير 
من الخدمات فباألحرى أن يلبي الخدمات األساسية 
يجعل  الذي  هو  البئيس  الوضع  هذا  والضرورية؟ 
أغلب املرتفقني يلجؤون إلى املراكز األخرى البعيدة 
على  الحصول  ألجل  وآلياتهم  بأوقاتهم  مضحني 
سيضطر  متى  فإلى  الضرورية؟  البريدية  الخدمات 
القريب  اليتيم  البريدي  املركز  هجر  إلى  املواطن 
تحت  بعيدة  أخرى  مراكز  إلى  واللجوء  سكناه،  من 
الشروط  كافة  على  يتوفر  بريدي  مركز  غياب  ضغط 
العمليات  مختلف  إلنجاز  الضرورية  والتجهيزات 

والحصول على الخدمات األساسية البريدية؟

�سوق اأربعاء الغرب: اإدانة 
�سوري و�سركائه

يوم  الغرب،  األربعاء  سوق  ابتدائية  قضت 
حق  في  النافذ  بالحبس  أبريل،   15 الخميس 
سوري الجنسية بـ 10 أشهر نافذة  وغرامة مالية 
في  النافذ  بالحبس  قضت  كما  درهم،  ألف  قدرها 
 8 ب  بلقصيري  مشرع  من  يتحدر  شخص  حق 
أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم، فيما 
بإدانتها  التخفيف  السوري بشروط  متعت زوجة 
قدرها  مالية  وغرامة  التنفيذ  موقوفة  بشهرين 
ألف دره، وفي املطالب املدنية تأدية 10 ألف درهم 
تضامنا. وسبق أن قادت األبحاث والتحريات التي 
باشرتها عناصر درك سيدي محمد لحمر التابعة 
إلى  بالقنيطرة  امللكي  للدرك  الجهوية  للقيادة 
التزوير،  استعمال  في  بهم  املشتبه  هوية  تحديد 
قبل أن يتم توقيفهم، وهكذا جرى توقيف سيدة” 
28 سنة “وزوجها السوري الجنسية الذي يمتهن 
ثالث  شخص  وتوقيف  باملنطقة،  اآلبار  حفر 
يتحدر من مشرع بلقصيري لالشتباه في التزوير 
واستعماله من خالل تحريف وكالة وثائق سيارة 

في ملكية متوفي.

الرباط: قانون جنائي وقانون 
مكافحة غ�سيل االأموال

في حدود الثانية من صباح أمس الثالثاء، صادقت 
بمجلس  اإلنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة 
 12.18 رقم  قانون  مشروع  على  باإلجماع  النواب 
الجنائي  القانون  مجموعة  وتتميم  بتغيير  املتعلق 
والقانون رقم 43.05 املتعلق بمكافحة غسل األموال، 
الذي قدمه محمد بنعبد القادر وزير العدل، ويندرج 
مشروع القانون املذكور في إطار جهود اململكة الرامية 
إلى تعزيز املنظومة القانونية املتعلقة بمكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، وكذا مالءمتها مع املعايير 
مجموعة  طرف  من  الباب  هذا  في  املعتمدة  الدولية 
العمل املالي، كما يهدف مشروع القانون املذكور إلى 
القانون  نص  تضمنها  التي  القصور  أوجه  تجاوز 
أبان  التي  املؤخذات  من  أساسا  واملستمدة  الحالي 
عنها تقرير التقييم املتبادل الذي خضعت له اململكة 
في جولتيه األولى والثانية، يذكر أن مجلس النواب 
عقد جلسة عمومية، عشية أمس الثالثاء، خصصت 
جانب  إلى  املشروع  هذا  على  والتصويت  للدراسة 

مشاريع نصوص تشريعية جاهزة.

عبد المجيد النبسي
ملدينة  األولى  النواة  فإن  املؤرخني،  بعض  حسب 
)11م(  الحادي عشر امليالدي،  القرن  إلى  سال ترجع 
عهد  في  املدينة  وعرفت  املوحدي.  العهد  خالل  أي 
املرينيني، في القرن )14م(، ازدهارا عمرانيا وحضاريا 
كبيرا، وذلك نظرا ملوقعها االستراتيجي كنقطة عبور 
بني فاس ومراكش، وبفضل وجود ميناء سال، الذي 

سهل التبادل التجاري بني املغرب وأوروبا.
وخالل العهد السعدي )القرن 17 م ( عرفت املدينة 
هجرة األندلسيني من شبه الجزيرة اإليبيرية، حيث 
أسسوا كيانا مستقال عن السلطة املركزية بمراكش 

عرف باسم ” سال الجديدة" .
 وحصنت مدينة سال كباقي املدن العتيقة بسور 
 4،5 متر)  وخمسمائة  كيلومترات  أربعة  طوله  يبلغ 

كلم( .
التاريخية،  املباني  من  بمجموعة  سال  وتتميز 
أهمها املسجد األعظم وزاوية النساك ملؤسسها أبو 
الذي  العظيم  املاء  سور  أو  األقواس،  وسور  عنان، 

أنشئ بطريقة هندسية لتزويد املدينة باملاء.
املوجودة  لتلك  املقابلة  سال  أسوار  وتعتبر 
للمدينة،  األولى  الدفاعية  الحصون  إحدى  بالرباط، 
من  لحمايتها  عظيمة  بأبراج  حصنت  كانت  حيث 
من  تختلف  وبأبواب  األجنبية،  األساطيل  غارات 
حيث أهميتها التاريخية، وأهمها "باب معلقة"، باب 
إلى  يؤدي  الذي   ،" الفران  "باب  بوحاجة"،  "سيدي 
دار الصنعة، "باب فاس "ويسمى ب "باب الخميس"، 
الذي  ملريسة"،  و"باب  شعفة"  "باب  سبتة"،  "باب 

سيكون أول األبواب التاريخية التي سنعرف بها.

باب لمريسة:
يعد باب ملريسة من أكبر األبواب التاريخية، ليس 

على مستوى مدينة سال فحسب، ولكن على مستوى 
املغرب.

بن  يعقوب  يوسف  أبو  السلطان  الباب  هذا  شيد 
عبد الحق املريني، وشارك في بنائه فعليا، بني سنتي 

1270 و1280 م، وذلك بعد أن استرد املدينة .
الغربي،  الثغرة املفتوحة في السور  وقام بإغالق 
وبنى  املدينة،  ساحة  إلى  بالدخول  سمحت  والتي 
بعد ذلك ورشة سفن حربية وكان مدخلها هو الباب 
األثري املفتوح، في الواجهة الشرقية للمدينة املسمى 

"باب ملريسة"، والذي يعرف اليوم ب "باب املالح".
املهندس  التاريخية  املعلمة  هذه  بناء  صمم  وقد 
املعماري األندلسي املعلم "محمد بن علي االشبيلي"، 
وذلك حسب "الناصري"، ويشرف الباب على امليناء 
السفن،  لصناعة  املرينيون  استخدمه  الذي  املحمي، 
بواسطة  رقراق  أبي  بوادي  املدينة  يوصل  والذي 

خالل  من  الحوض  إلى  تنفذ  القوارب  كانت  قناة، 
املريسة"  باب  يدعى"  ضخم،  باب  قوس  عبر  املرور 
 2.20 برجيه  بروز  ويبلغ  الصغير،  املرسى  باب  أي 
متر وعرضهما 3.50 أمتار، ويتوسطهما قوس كبير 
منكسر االستدارة، تصل فتحته إلى حوالي 9 أمتار، 
بنايته  داخل  وفي  أمتار،   9.60 إلى  قمته  وترتفع 
املدينة  بحرس  خاصة  وممرات  وساللم  فتحات، 

ومينائها.
أن منه بعث السلطان  واشتهر عن "باب املريسة" 
1285م،  سنة  املريني،  يوسف  أبي  بن  يعقوب  أبو 
سفنا عديدة للهجوم على الجزيرة الخضراء بساحل 
مركبا   36 حوالي  عددها  وكان  الجنوبي،  األندلس 
التاريخي كتبت  املريسة  باب  جنبات  وعلى  حربيا، 

آيات قرآنية...

�سال، مدينة االأبواب واالأبراج وعبق التاريخ

الجهة�صدى
وتعليق�صورة

الخارجون عن القانون: خرق حالة الطوارئ 
ال�سحية بمبرر �سالة التراويح

جواد الخني
تعددت مؤخرا حاالت الخروج الجماعي إلقامة صالة 
لوضع  صارخ  انتهاك  في  املدن،  من  بعدد  التراويح 
وفي  الليلي  التنقل  حظر  وقرار  الصحية  الطوارئ 
لألفراد،  الشخصي  واألمان  الجسدية  للسالمة  تهديد 
سؤال ُيطرح من جديد: فصل الدين عن السياسة وإبعاد 
املشترك عن كل أشكال التسييس والتوظيف والتحريف 
التي  الضيقة  والعقائدية  السياسية  املصالح  بغرض 

دأبت على ارتكاب الفظائع باسم الدين.
في  القانون  احترام  بدل  التقليدية  باألعراف  العمل 
التي  الدولية  واملعايير  الدستور  مبادئ  مع  تناقض 

تسمو على األعراف وسيادة تمثالت ِرجعية .
ما حصل في رمضان 2021 يجعلنا نستحضر ليلة 
من  العديد  أيضا  مارس2020، حيث خرج   21 السبت 
وشوارع  أحياء  إلى  القانون  عن  الخارجني  املواطنني 
مدن طنجة وفاس وسال والقصر الكبير... بعدما تحّولت 
دعوات التكبير من النوافذ إلى تجمهر شعبي باملئات 
الجماعات  تنظيمات  أفكار  معتنقي  من  بالشوارع 

املتشددة، في خرق واضح للتوجيهات الحكومية التي 
فيروس  تفشي  بسبب  الصحية  الطوارئ  حالة  تخص 
"كوفيد19-". تنضاف إليها تصريحات وفتاوى رجعية 
وحمالت تكفير الدولة واملجتمع التي تورط فيها السلفي 
تحريضي  فعل  في  النعيم،  أبو  الحميد  عبد  املدعو 
الرتكاب أعمال إجرامية وإرهابية منافية ملواثيق حقوق 
الكل  الكل ضد  عنف  حالة  تسييد  بمحاوالت  اإلنسان، 
وتدمير للحياة املدنية القائمة على التعاقد االجتماعي 
محاولة  في  والجهل"  "الفتاوي  قانون  وممارسة  الحر 
يائسة للعودة إلى حالة الطبيعة وقانون الغاب ومنطق 
القوة بدل قوة املؤسسات وسيادة القانون، في أعمال 
األمن  تضمن  التي  ومؤسساتها  الدولة  مقومات  لهدم 
لم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية، ناهيك عن  والسِّ

االعتداء على حق املواطنني في العيش اآلمن.
على  واعتداء  خطورة  يعد  اليد"  "شرع  قانون  إن 
وما  واألفراد  الجماعات  عنف  ملنع  ُوجد  كإطار  الدولة 
يشكله من اعتداء على حق املواطنني في العيش  ضمن 
مناخ آمن، وهو أيضا عودة باملجتمع إلى حالة الطبيعة 
وتدمير  الكل  ضد  الكل  عنف  حالة  تسييد  بمحاوالت 

للحياة املدنية .
مبادئ  أقرتها  التي  األساسية  املبادئ  ضوء  وعلى 
ومعايير حقوق اإلنسان في بعديها الكوني والشمولي 
فالعصيان املدني الذي قادته جماعات وأفراد بعدد من 

املدن مرفوض وُمدان.
إيديولوجية  وإشاعة  لترويج  التصدي  من  فالبد 
في  بالشباب  والزج  اإلنسان  حقوق  ومعاداة  التكفير 
والتكفيري،  املتشدد  الديني  التأطير  وشبكات  براثن 
النفس  ِحفظ  على  شدد  حيث  وسمح  جميل  فالدين 
تتحّقق  عليها  وبالحفاظ  الخمس،  الضرورّيات  كثانَي 
لها الحياة اإلنسانية، والكرامة، والعّزة، والسالمة من 

أّي أذى.
الحاجة  فإن  واملساواة  الحرية  مبادئ  إلى  استنادا 

اإلنسان  لحقوق  الدولية  املعايير  إعمال  الى  أيضا 
الحريات واملساواة  والتوجهات املعاصرة في مجاالت 
وإزالة قوانني ماضوية لَتعارض ذلك مع كرامة اإلنسان 
بني  التمييز  أشكال  لكل  والتصدي  املواطنة  وحقوقه 
الدين  أو  الجنس  أو  اللون  بسبب  خاصة  املواطنني، 
ضد  القانونية  الجزاءات  ترتيب  مع  التفرقة،  وبث 

املعتدين حتى اليتكرر ذلك.
في  األولى  املكانة  تتصدر  اإلنسان  حقوق  وجْعل 
الحقوقية  لاللتزامات  وفقا  الوطني  والتشريع  القانون 
املجتمع  وسط  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونشر  الدولية، 
والتثقيف  أبعادها  كافة  في  الديمقراطية  وإقرار 
واحترام  املدني  والسلوك  املواطنة  على  والتربية 

الكرامة اإلنسانية.
التعصب  ونبذ  الحوار  مبادئ  تعميم  يجب  كما 
والتمييز والكراهية والحقد والتطرف وسط مؤسسات 

املجتمع وعبر مختلف وسائل اإلعالم.
مجتمعي  حوار  إطالق  الى  اليوم  فالحاجة   
والتنوع  االختالف  على  مبني  حقيقي  ومؤسساتي 
كما  والرجعيات.  النكوصات  لكل  والتصدي  والتعدد 
املجتمع  بناء  وتشييد  تشكيل  في  الجماعي  حقنا  هو 
الديمقراطية  بقيم  املؤمن  واملنفتح  املتسامح  العصري 

والحداثة املنتصر للحياة.
واملؤسساتية  القانونية  التدابير  كافة  تنزيل  مع 
والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية 
املمارسات  ولكل  تمظهراته  بكافة  للعنف  والتصدي 
دولة  إطار  في  الديني،  املشترك  تستغل  التي  الخاطئة 
أن  يريد  ملن  مجال  وال  ومتضامنة،  موحدة  واحدة 

يضعف الدولة ومؤسساتها.

جواد الخني، صحافي،رئيس المنتدى المغربي 
للديمقراطية وحقوق اإلنسان

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

جاللة الملك محمد 
السادس يعطي انطالقة 

تنزيل ورش الحماية 
االجتماعية بفاس، الذي 

شكل ثورة اجتماعية 
حقيقية،  واالتحاد 

االشتراكي كحزب 
ديمقراطي حداثي ناضل 

منذ عقود من أجل مجتمع 
متضامن لضمان حياة 

كريمة للمواطن المغربي، 
مع العلم أن حكومة التناوب 

كانت سباقة إلقرار التغطية 
الصحية اإلجبارية



المملكة المغربية
 رئيس الحكومة

 المندوبية السامية
 لقدماء المقاومين 

وأعضاء جيش التحرير
  قسم الشؤون اإلدارية

 إعالن عن طلب عروض 
مفتوح

 رقم 2021/4
مــخـصــص للــمـقـاوالت 
الــوطــنـية الــمـتـوسـطـة 

والـصـغـرى 
والــتـعـاونــيـات 

واتــحـاد الـتـعـاونــيـات 
والـمـقـاولــيـن الـذاتــيـيـن

 2021/05/18 يــوم  في    
على الساعة الحادية عشر 
)11( صباحا، سيتم في مقر 
المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش 
بملتقى  الكائن  التحرير 
ــد  شــــــارع الــــحــــاج أحــم
حسن  وزنقة  الشرقـــاوي 
بن شقرون، اكدال -الرباط 
فتح األظرفة المتعلقة بطلب 
العروض المفتوح بعروض 
أثمان ألجل اقتناء معدات 
ومعدات  المكتب  وأثـــاث 
معلوماتية ومعدات سمعية 
بصرية مخصصة لتجهيز 
التاريخية  الذاكرة  فضاء 
للمقاومة والتحرير بمدينة 
حصص  ثالثة  في  كلميم 

مجزءة:
اقتناء   :1 رقـــم  الــحــصــة 

معدات وأثاث المكتب،
اقتناء   :2 رقـــم  الــحــصــة 

معدات معلوماتية،
اقتناء   :3 ــم  رق الحصة   

معدات سمعية بصرية.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
المعدات  بمكتب  العروض 
المندوبية  بمقر  الموجود 
السامية لقدماء المقاومين 
التحرير  جيش  وأعــضــاء 
شــارع  بملتقى  ــكــائــن  ال
الشرقـــاوي  أحمد  الحاج 
شقرون،  بن  حسن  وزنقة 
بحي اكدال -الرباط ويمكن 
كذلك تحميله إلكترونيا من 
بوابة الصفقات العمومية : 
www.marchespublics.

.gov.ma
  حدد مبلغ الضمان المؤقت 

حسب الحصص كالتالي:
اقــتــنــاء  رقم1:  الــحــصــة 
المكتب  وأثــــاث  مــعــدات 
المؤقت  الضمان  ،مبلغ 
ألفين وسبعمائة  في  حدد 

)700,00 2( درهم،
الحصة رقم 2: اقتناء معدات 
الضمان  ،مبلغ  معلوماتية 
ــمــؤقــت حـــدد فــي ألــف  ال
 )1 400,00( وأربعمائة 

درهم،
اقتناء   :3 رقـــم  الــحــصــة 
معدات سمعية بصرية،مبلغ 
في  حدد  المؤقت  الضمان 
ستمائة )600,00( درهم.

 كلفة تقدير األعمال محددة 
من طرف صاحب المشروع 

كما يلي:
اقتناء   :1 رقـــم  الــحــصــة 
المكتب،  ـــاث  وأث مــعــدات 
كلفة تقدير األعمال محددة 
في مبلغ ثالثة وتسعين ألف 
وأربعة وعشرين درهم مع 

احتساب الرسوم( 
  93024,00درهم(،

اقتناء   :2 ــم  رق الحصة   
كلفة  معلوماتية،  معدات 
في  محددة  األعمال  تقدير 
مبلغ ثمانية وأربعين ألف 

درهم  وستين  وتسعمائة 
ــوم  ــرس ــســاب ال مـــع احــت

)48960,00  درهم(،
اقتناء   :3 رقــم  الحصة    
بصرية،  سمعية  مــعــدات 
كلفة تقدير األعمال محددة 
فــي مــبــلــغ عــشــريــن ألــف 
عشرة  واثني  وأربعمائة 
درهم مع احتساب الرسوم 

)20412,00  درهم(.
يــكــون كــل من   يــجــب أن 
ــداع  وإي وتقديم  محتوى 
ملفات المتنافسين مطابقا 
لمقتضيات المواد 27 و 29 
و31 وكذلك المادة 148 عند 
االقتضاء من المرسوم رقم 
 8 في  الصادر   2.12.349
جمادى األولى 1434 )20 
المتعلق   )2013 مــارس 

بالصفقات العمومية.
 ويمكن للمتنافسين:

أظرفتهم عن  إرسال  إما    
المضمون  البريد  طريق 
بإفادة باالستالم إلى مكتب 
المعدات التابع للمندوبية 
السامية لقدماء المقاومين 
التحرير  جيش  وأعــضــاء 
شــارع  بملتقى  ــكــائــن  ال
الشرقـــاوي  أحمد  الحاج 
شقرون،  بن  حسن  وزنقة 

أكدال ? الرباط؛
 إما إيداعها، مقابل وصل، 
المذكور  المعدات  بمكتب 

أعاله؛
إليكترونيا  إرسالها  إما   
ــر بـــوابـــة الــصــفــقــات  عــب
www. :العمومية بالعنوان
marchespublics.gov.

ma

 

مــبــاشــرة  تسليمها  إمـــا 
لرئيس مكتب طلب العروض 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
المثبتة  الــوثــائــق  إن   
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المنصوص عليها في المادة 

9 من نظام االستشارة.
ع.س.ن /1505 / إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

عمالة الصخيرات-تمارة
   الكتابة العامة
 قسم الميزانية 

والصفقات 
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح رقم 2 /2021

 2021 18ماي  يــوم   فــي 
عــلــى الــســاعــة  الــحــاديــة 
في  سيتم  صباحا  عشر  
قاعة االجتماعات بالكتابة 
العامة لعمالة الصخيرات ? 
تمارة فتح االظرفة المتعلقة 
ــان  ــم بــطــلــب عـــــروض أث
واثــاث  ألجــل شــراء عتاد 
المكتب لتجهيز مقر عمالة 

الصخيرات تمارة.
طلب  ملف  سحب  يمكن    
مصلحة  بمكتب  العروض 
الصفقات بعمالة الصخيرات 
www.( ــا  ــم ك تمارة, 
marchéspublics.gov.

الكترونيا  نقله  maبمكن 
من بوابة صفقات الدولة 

 حدد مبلغ الضمان المؤقت 
ــم  دره االف  ــة  ــع ارب في: 

000,00 4(( درهم. 

تقدير  كلفة  مبلغ  ــدد  ح  
مائة وثمانية  األعمال في: 
وأربعون الفا وثمانون درهم 

)080,00 148( درهم.
يــكــون كــل من   يــجــب أن 
ملفات  وتــقــديــم  محتوى 
مطابقين  المتنافسين 
لمقتضيات المادة27 و29 
و 31 منالمرسوم رقم 349-
12-2 الصادر في 8 جمادى 
مارس   20(  1434 األولى 
2013( المتعلق بالصفقات 

العمومية.
  ويمكن للمتنافسين إما:

*   إرسالها عن طريق البريد 
التسلم  بإفادة  المضمون 

إلى المكتب المذكور.
مقابل  اظرفتهم  إيـــداع   *

وصل بمكتب الضبط.
* تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب لجنة فتح األظرف عند 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

االظرفة.
إلــكــتــرونــيــا  ــا  ــه ــال إرس  *
عـــبـــر بــــوابــــة صــفــقــات 
www.(( ــــــة  ــــــدول ال
marchéspublics.gov.
ma طبقا لمقتضيات المادة 
 349-12-2 بظهير   148

للصفقات العمومية.
الوصفية  الــوثــائــق  إن    
التي  الموجزة  والبيانات 
طلب  مــلــف  يستوجبها 
إيداعها  يجب  الــعــروض 
اجل  فــي  الضبط  بمكتب 
يـــــوم    17ماي    ــصــاه  أق
2021 على الساعة الحادية 

عشر  صباحا   .
المثبتة  ــائــق  ــوث ال إن    

هي  بها  اإلدالء  الــواجــب 
 4 المادة  في  المقررة  تلك 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن /1507 / إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة الصخيرات-تمارة
 الكتابة العامة

 قسم الميزانية 
والصفقات 

مصلحة الصفقات
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح رقم 1 /2021
في يوم 18 ماي  2021 على 
الساعة  العاشرة  صباحا 
سيتم في قاعة االجتماعات 
لعمالة  العامة  بالكتابة 
فتح  تمارة   ? الصخيرات 
بطلب  المتعلقة  االظــرفــة 
أثمان ألجل شراء  عروض 
المعلوماتي  العتاد  لوازم 

عمالة الصخيرات تمارة.
طلب  ملف  سحب  يمكن   
مصلحة  بمكتب  العروض 
الصفقات بعمالة الصخيرات 
www.( ــا  ــم ك تمارة, 
marchéspublics.gov.

الكترونيا  نقله  maبمكن 
من بوابة صفقات الدولة 

حدد مبلغ الضمان المؤقت 
ــم  دره االف  عــشــرة  في: 

)000,00 10( درهم. 
حدد مبلغ كلفة تقدير األعمال 
في: ثالثمئة مائة وتسعون 
وثمانون  واربعمئة  الفا 
 )390 480,00( درهـــم 

درهم.
 

من  كــل  ــكــون  ي أن  يــجــب 
ملفات  وتــقــديــم  محتوى 
مطابقين  المتنافسين 
لمقتضيات المادة27 و29 
و 31 منالمرسوم رقم 349-
12-2 الصادر في 8 جمادى 
مارس   20(  1434 األولى 
2013( المتعلق بالصفقات 

العمومية.
ويمكن للمتنافسين إما:

*   إرسالها عن طريق البريد 
التسلم  بإفادة  المضمون 

إلى المكتب المذكور.
مقابل  اظرفتهم  إيـــداع   *

وصل بمكتب الضبط.
* تسليمها مباشرة لرئيس 
األظرف  فتح  لجنة  مكتب 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح االظرفة.
إلــكــتــرونــيــا  ــا  ــه ــال إرس  *
عـــبـــر بــــوابــــة صــفــقــات 
www.(( ــــــة  ــــــدول ال
marchéspublics.gov.
ma طبقا لمقتضيات المادة 
 349-12-2 بظهير   148

للصفقات العمومية.
الوصفية  الــوثــائــق  إن   
التي  الموجزة  والبيانات 
طلب  مــلــف  يستوجبها 
إيداعها  يجب  الــعــروض 
اجل  فــي  الضبط  بمكتب 
يـــــوم    17ماي    ــصــاه  أق
2021 على الساعة  العاشرة   

صباحا.
 إن الوثائق المثبتة الواجب 
اإلدالء بها هي تلك المقررة 
نظام  مــن   4 الــمــادة  ــي  ف

االستشارة.

ع.س.ن /1506 / إ.د
n n n n n n n

المملكة المغربية
   وزارة الداخلية

عمالة الصخيرات-تمارة
   الكتابة العامة
 قسم الميزانية 

والصفقات 
مصلحة الصفقات

إعالن عن طلب عروض 
BG/2021/4 مفتوح رقم

   في يوم    25ماي   2021 
عــلــى الــســاعــة الــعــاشــرة  
قاعة  فــي  سيتم  صباحا 
االجتماعات بالكتابة العامة 
لعمالة الصخيرات ? تمارة 
فتح االظرفة المتعلقة بطلب 
أثمان ألجل شراء  عروض 
ومطبوعات  المكتب  لوازم 
لمصالح عمالة الصخيرات 

تمارة.          
    يمكن سحب ملف طلب 
مصلحة  بمكتب  العروض 
الصفقات بعمالة الصخيرات 
www.( ــا  ــم ك تمارة, 
marchéspublics.gov.
الكترونيا  نقله  maبمكن 

من بوابة صفقات الدولة 
حدد مبلغ الضمان المؤقت 
درهـــم  ثــــالثــــةاالف  في: 

)3000,00( درهم. 
      حدد مبلغ كلفة تقدير 
واثنين  مائة  في:  األعمال 
واربعمئة  الفا  وعشرون 
ــــا عـــشـــر درهـــمـــا  ــــن واث

)412,00 122( درهم.
يــكــون كــل من   يــجــب أن 

ملفات  وتــقــديــم  محتوى 
مطابقين  المتنافسين 
لمقتضيات المادة27 و29 
و 31 منالمرسوم رقم 349-
12-2 الصادر في 8 جمادى 
مارس   20(  1434 األولى 
2013( المتعلق بالصفقات 

العمومية.
 ويمكن للمتنافسين إما:

*   إرسالها عن طريق البريد 
التسلم  بإفادة  المضمون 

إلى المكتب المذكور.
مقابل  اظرفتهم  إيـــداع   *

وصل بمكتب الضبط.
* تسليمها مباشرة لرئيس 
األظرف  فتح  لجنة  مكتب 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح االظرفة.
إلــكــتــرونــيــا  ــا  ــه ــال إرس  *
عـــبـــر بــــوابــــة صــفــقــات 
www.(( ــــــة  ــــــدول ال
marchéspublics.gov.

ma طبقا لمقتضيات المادة 
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للصفقات العمومية.
الوصفية  الــوثــائــق  إن    
التي  الموجزة  والبيانات 
طلب  مــلــف  يستوجبها 
إيداعها  يجب  الــعــروض 
اجل  فــي  الضبط  بمكتب 
ــــوم     24ماي      أقــصــاه ي
2021 على الساعة القصوى 

العاشرة  صباحا.
 إن الوثائق المثبتة الواجب 
اإلدالء بها هي تلك المقررة 
نظام  مــن   4 الــمــادة  ــي  ف

االستشارة.
ع.س.ن /1508 / إ.د
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الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
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n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
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الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث
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Jaridati1@Gmail.com
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المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

عمالة الصخيرات-تمارة
 الكتابة العامة

 قسم الميزانية 
والصفقات 

مصلحة الصفقات
إعالن عن طلب عروض 
2021BG/5 مفتوح رقم

   ف��ي ي����وم     25 ماي  
2021 على الساعة الحادية 
عشر  صباحا سيتم في قاعة 
االجتماعات بالكتابة العامة 
تمارة   - الصخيرات  لعمالة 
فتح االظرفة المتعلقة بطلب 
شراء  ألجل  أثمان  ع��روض 
المعلوماتي  العتاد  ل��وازم 

عمالة الصخيرات تمارة.
  يمكن سحب ملف طلب 
مصلحة  بمكتب  العروض 
الصفقات بعمالة الصخيرات 
www.( ك���م���ا  تمارة, 
marchéspublics.gov.
الكترونيا  نقله  maبمكن 

من بوابة صفقات الدولة 
ح����دد م��ب��ل��غ ال��ض��م��ان 
المؤقت في: ثالثةاالف درهم 

)3000,00( درهم. 
تقدير  كلفة  مبلغ  ح��دد   
وثالثة  مائة  في:  األع��م��ال 
وثمانمائة  ألفا  وع��ش��رون 
واث��ن��ي��ن وخ��م��س��ون دره��م 

)852,00 123( درهم.
من  كل  يكون  أن  يجب    
ملفات  وت��ق��دي��م  م��ح��ت��وى 
مطابقين  ال��م��ت��ن��اف��س��ي��ن 
و29  المادة27  لمقتضيات 
و 31 منالمرسوم رقم 349-
12-2 الصادر في 8 جمادى 
مارس   20(  1434 األول��ى 
المتعلق بالصفقات   )2013

العمومية.
 ويمكن للمتنافسين إما:

إرس��ال��ه��ا ع��ن طريق     *
بإفادة  المضمون  البريد 
التسلم إلى المكتب المذكور.
مقابل  اظرفتهم  إي��داع   *

وصل بمكتب الضبط.
* تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب لجنة فتح األظرف عند 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

االظرفة.
إرسالها إلكترونيا عبر   *
www.(( بوابة صفقات الدولة
marchéspublics.gov.

ma طبقا لمقتضيات المادة 
 349-12-2 بظهير   148

للصفقات العمومية.
الوصفية  الوثائق  إن    
التي  الموجزة  والبيانات 
طلب  م��ل��ف  ي��س��ت��وج��ب��ه��ا 
ال��ع��روض ي��ج��ب إي��داع��ه��ا 
اجل   ف��ي  الضبط  بمكتب 
أق��ص��اه  ي����وم      24ماي     
2021 على الساعة  الحادية 

عشر   صباحا.
المثبتة  ال��وث��ائ��ق  إن    
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المقررة في المادة 4 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن /1509/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية 
  وزارة الع�دل 

محكمة االستئناف 
بوجدة

المديرية الفرعية 
اإلقليمية

 إع���الن عن طل�ب 
الع��روض مفت��وح

 رق���م 04 /2021  
) جلسة عمومية (

في يوم 2021/05/25 على 
صباحا،  العاشرة   الساعة 
سيتم في مكتب السيد المدير 
الفرعي اإلقليمي لدى محكمة 
الكائنة  بوجدة  االستئناف 
الدرفوفي  محمد   ب��ش��ارع 
وجدة  فتح األظرفة المتعلقة 
بعروض  ال��ع��روض  بطلب 
تتمة  أشغال  ألجل:  أثمان 
المقيم  القاضي  مركز  بناء 
بأحفير حصة فريدة )إقليم 

بركان(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
العمومية بالمديرية الفرعية 
محكمة  ل���دى  اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
الكائن  بوج��دة  االستئناف 
بشارع محمد  الدرفوفي قبالة 

السوق المغطاة، ويمكن كذلك 
تحميله إلكترونيًا من بوابة 
من  العمومية  الصفقات 
العنوان اإللكتروني التالي: 
www.marchespublics.

 .gov.ma
حدد مبلغ الضمان المؤقت 
في مبلغ: 100.000.00 درهم 

)مائة ألف درهم(.
كلفة تقدير األعمال محددة 
من طرف صاحب المشروع 
 7187946.00 مبلغ:  ف��ي 
درهم )سبعة ماليين ومائة 
وسبعة وثمانون ألف وتسع 
درهم  وأربعون  وستة  مائة 

باحتساب الرسوم(.
ي��ك��ون ك��ل من  ي��ج��ب أن 
ملفات  تقديم  و  محتوى 
مطابقين  ال��م��ت��ن��اف��س��ي��ن 
ل��م��ق��ت��ض��ي��ات ال����م����واد 
من   148 27،29،31و 
 2.12.349 رق��م   المرسوم 
8 ج��م��ادى  ف���ي  ال���ص���ادر 
)20  مارس   1434 األول��ى 
المتعلق بالصفقات   )2013

العمومية.
و يمكن للمتنافس��ي��ن: 

-إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
وصل، بمكتب السيد المدير 
الفرعي اإلقليمي لدى محكمة 
الكائن  بوج��دة  االستئناف 
بشارع محمد الدرفوفي قبالة 

السوق المغطاة؛ 
طريق  عن  إرسالها  -إما 
بإفادة  المضمون  البريد 
المكتب  إل���ى  ب��االس��ت��الم 

المذكور. 
مباشرة  تسليمها  -إما 
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة. 
أظرفة  إي��داع  يمكن  -كما 
وع�����روض ال��م��ت��ن��اف��س��ي��ن 
بطريقة إلكترونية عبر بوابة 

الصفقات العمومية.
المثبتة  ال��وث��ائ��ق  إن 
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المقررة في المادة 6 من نظام 

االستشارة.
زيارة ميدانية:

ستنظم زيارة ميدانية يوم 
2021/05/06 على الساعة 
العاشرة صباحا، أمام المركز 
بأحفير  المقيم  ال��ق��اض��ي 
الحالي طبقا للشروط الواردة 
في المادة 23 من المرسوم 

رقم  2.12.349. 
ال��م��ل��ف ال��ت��ق��ن��ي ال���ذي 

يتضمن الوثائق التالية:
-يتعين على المتنافيسين 
اإلدالء  بالمغرب  المقيمين 
عليها  م��ص��ادق  بشه�ادة 
ل��ل��ت��أه��ي��ل وال��ت��ص��ن��ي��ف 
ال��ق��ط��اع.  ف��ي  المصنف�ة 
الصنف، المؤه�الت المطلوبة 
كالتالي: القطاع A، التأهيل 

A-2، الصنف 3.
المقاوالت  على  -يتعي��ن 
المغرب  ف��ي  مقيمة  الغير 
اإلدالء بالملف التقني مؤلف 

من:
الوسائل  تبين  أ-مذكرة 
البشرية والتقنية التي يتوفر 
عليها ومكان وتاريخ وطبيعة 
وأهمية األعمال التي أنجزها 

أو ساهم في إنجازها.
المسلمة  ب-الشهادات 
الذين  الفن  رجال  طرف  من 
األعمال  هذه  على  أشرفوا 
المستفيدين  ط��رف  من  أو 
العاملين أو الخواص منها 
األع��م��ال،  طبيعة  بيان  م��ع 
وتواريخ  وآج��ال  ومبلغها 
واس��م  والتقييم  إنجازها 

الموقع وصفته.
ع.س.ن /1512/ إ.د

n n n n n n n

  المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

  إقليم الصويرة 
 جم�اعة  الص��ويرة 

  قسم تنمي�ة الم�وارد 
الم�الية

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح رقم 04 /ج 

ص/2021
 2021 م��اي   17 ي��وم  في 
على الساعة العاشرة صباحا 
سيتم في مكتب السيد رئيس 

لمدينة  الجماعي  المجلس 
ال��ص��وي��رة ف��ت��ح األظ��رف��ة 
العروض  بطلب  المتعلقة 
منح  ألجل  أثمان  بعروض 
حق استغالل مرافق مواقف 
السيارات بالمدار الحضري  
لم��دة  الصويرة  لجماعة 
نيل  تاريخ  من  تبتدئ  سنة 

الصفقة.
طلب  ملف  سحب  يمكن   
العروض بمصلحة الجبايات 
كذلك  ويمكن  الجماعية، 
تحميله الكترونيا من بوابة 
www.العمومية الصفقات 
marchéspublics.gov.

.,ma
 حدد مبلغ الضمان المؤقت 
في000.00 100 درهم )مائة 

ألف درهم(.
 الثمن التقديري لصاحب 
      800000.00 المشروع:  
درهم )ثمانمائة ألف درهم(. 
ي��ك��ون ك��ل من  ي��ج��ب أن 
وإي���داع  وت��ق��دي��م  محتوى 
مطابق  المتنافسين  ملفات 
 27 ال���م���واد  لمقتضيات 
و29 و31 من المرسوم رقم 
 8 في  ال��ص��ادر   2.12.349
 20( األولى1434  جمادى 
المتعلق   )2013 م���ارس 

بالصفقات العمومية.
 ويمكن للمتنافسين :

- إما إرسال اظرفتهم عن 
المضمون  ال��ب��ري��د  ط��ري��ق 
بإفادة باالستالم إلى السيد 
الجماعي  المجلس  رئيس 

لمدينة الصويرة؛
- إما إيداعها، مقابل وصل 
التابعة  الضبط   بمكتب 

لجماعة  الصويرة؛
-  إما إرسالها عبر البوابة 
للصفقات  أالل��ك��ت��رون��ي��ة 

العمومية؛
مباشرة  تسليمها  إم��ا   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
المثبتة  ال��وث��ائ��ق  إن   
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المنصوص عليها في الفصل 
الرابع من نظام االستشارة.
ع س ن /1516/ا د

n n n n n n n

المملكة المغربية
العمران مراكش-أسفي

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح رقم:2021/59

في يوم  2021/05/17على 
في  سيتم   10h30 الساعة 
بمكتب  عمومية  جلس��ة 
ال��ع��ام  المدي��ر  السي���د 
مراكش- العمران  لشركة 
نونبر،   16 ساح��ة  أسفي 
م��راك�����ش، ف��ت��ح األظ��رف��ة 
ع�روض  بطلب  المتعلق�ة 
بالتخفيض  مفتوح  أثم�ان 
او بالزيادة متعلق بأشغال 
الطرق و التبليط بحي القدس 
الشطر  IIبمدينة اليوسفية.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من قسم الصفقات 
مراكش- العمران  بشركة 
أسفي و أيضا يمكن تحميله 
من بوابة الصفقات العمومية: 
www.marchespublics.

.gov.ma
محدد  المؤقت  الضمان 
في مبلغ:  000.00 60درهم 

)ستون ألف درهم(.
األشغال  تكاليف  تقدير 
صاحب  طرف  من  المنجزة 
مبلغ:  في  محدد  المشروع 
دره���م   5 688 660.62
وستمائة  ماليين  )خمسة 
ألفا  ثمانون  و  ثمانية  و 
درهما  ستون  و  وستمائة 

واثنان و ستون سنتيما(.
شه��ادة  إضاف��ة  يجب 
ترتيب وتصنيف المق��اوالت 
وزارة  ط��رف  م�ن  المسلم�ة 
اإلسكان والتعمير وسياسة 

المدينة.
القطاع2-2 
الصنف  2

القطاع2-3 
الصنف  3 

ي��ج��ب ع��ل��ى ال��م��ق��اوالت 
المغرب  خ��ارج  المتموقعة 
تقديم الملف التقني كما هو 
محدد في نظام االستشارة.

ي��ك��ون ك��ل من  ي��ج��ب أن 
وإي��داع  وتقدي��م  محتوى 
المتنافسي��ن  م��ل��ف��������ات 
مطابق�ين لمقتضي���ات المواد 
27، 29و31لنظام مجموعة 
العمران المتعلق بالصفقات 
والذي يحدد شروط وأشكال 
إبرام الصفقات وكذا بعض 
المتعلقة  ال��م��ق��ت��ض��ي��ات 

بمراقبتها وتدبيرها. 
 ويمكن للمتنافسين:

األظرف����ة  إي���داع  1-إما 
مقابل وصل بقسم الصفقات 
مراكش- العمران  لشركة 

أسفي.
2-إما إرسالها عن طريق 
بإفادة  المضم��ون  البريد 
المكتب  إل���ى  ب��االس��ت��الم 

المذك���ور.
3- إما تسليمها مباش��رة 
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرف����ة.
الواجب  المثبتة  الوثائق 
اإلدالء  متنافس  ك��ل  على 
المنصوص  تلك  ه��ي  بها 
عليها في المادة 4 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن /1517/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
العمران مراكش-أسفي

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح رقم:2021/60

في يوم  2021/05/17على 
في  سيتم   11h00 الساعة 
بمكتب  عمومية  جلس��ة 
ال��ع��ام  المدي��ر  السي���د 
مراكش- العمران  لشركة 

نونبر،   16 ساح��ة  أسفي 
م��راك�����ش، ف��ت��ح األظ��رف��ة 
ع�روض  بطلب  المتعلق�ة 
بالتخفيض  مفتوح  أثم�ان 
بتتمة  متعلق  بالزيادة  او 
األمل  لحي  التهيئة  أشغال 
الشطر -II مدينة اليوسفية.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من قسم الصفقات 
مراكش- العمران  بشركة 

أسفي و أيضا يمكن تحميله 
من بوابة الصفقات العمومية: 
www.marchespublics.

.gov.ma
محدد  المؤقت  الضمان 
في مبلغ:  000.00 60درهم 

)ستون ألف درهم(.
األشغال  تكاليف  تقدير 
صاحب  طرف  من  المنجزة 
مبلغ:  في  محدد  المشروع 
دره���م   5 700979.20
وسبعمائة  ماليين  )خمسة 
و  تسعة  و  وتسعمائة  ألفا 
وعشرون  دره��م��ا  سبعون 

سنتيما(.
شه��ادة  إضاف��ة  يجب 
ترتيب وتصنيف المق��اوالت 
وزارة  ط��رف  م�ن  المسلم�ة 
اإلسكان والتعمير وسياسة 

المدينة.
القطاع  2-3 

الصنف 3 
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��م��ق��اوالت 
المغرب  خ��ارج  المتموقعة 
تقديم الملف التقني كما هو 
محدد في نظام االستشارة.

ي��ك��ون ك��ل من  ي��ج��ب أن 
وإي��داع  وتقدي��م  محتوى 
المتنافسي��ن  م��ل��ف��������ات 
مطابق�ين لمقتضي���ات المواد 
27، 29و31لنظام مجموعة 
العمران المتعلق بالصفقات 
والذي يحدد شروط وأشكال 
إبرام الصفقات وكذا بعض 
المتعلقة  ال��م��ق��ت��ض��ي��ات 

بمراقبتها وتدبيرها. 
 ويمكن للمتنافسين:

األظرف����ة  إي���داع  1-إما 
مقابل وصل بقسم الصفقات 
مراكش- العمران  لشركة 

أسفي.
2-إما إرسالها عن طريق 
بإفادة  المضم��ون  البريد 
المكتب  إل���ى  ب��االس��ت��الم 

المذك���ور.
3- إما تسليمها مباش��رة 
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرف����ة.
الواجب  المثبتة  الوثائق 
اإلدالء  متنافس  ك��ل  على 
المنصوص  تلك  ه��ي  بها 

عليها في المادة 4 من نظام 
االستشارة.

ع.س.ن /1518/ إ.د
n n n n n n n

عبد العزيز المبطول
مفوض قضائي

محلف
ملفي: تنفيذ

عدد: 756/8511/2021-
755/8511/2021

مراجعنا:

إعالن عن بيع
القضائي  المفوض  يعلن 
اإلبتدائية  المحكمة  ل��دى 
أسفله:  الموقع  بالبيضاء 
أنه  المبطول  العزيز  عبد 
بالمزاد  قضائي  بيع  سيقع 
العلني يومه 06/05/2021 
ظهرا   12 ال��س��اع��ة  ع��ل��ى 
زنقة   33 التالي:  بالعنوان 
غلف  درب  دافنشي  ليونار 

الدار البيضاء.
لفائدة: السيد بلدي محمد
المخابرة  محل  الجاعلة 
عبد  األستاذ  بمكتب  معها 
محامي  الشيهب  الرحيم 

بهيئة الدار البيضاء.
السيد   1- مواجهة:  في 

ناجم سفيان
-2 شركة اكسبير انطو في 

ش.م.ق
المنقوالت  ع��ل��ى  وذل���ك 

التالية:
LG تلفزة -
- حاسوب

- مكتب + 3 كراسي
- غ��رف��ة ال��ص��ب��اغ��ة ن��وع 

FIRAT
- فرن

- كومبريسور
- كونطوار

- حاسوب سامسونغ
وسيؤدى الثمن ناجزا مع 
زيادة 10% لفائدة الخزينة
ع س ن /1515/ا د

n n n n n n n

المملكة المغربية
العمران مراكش-أسفي

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح رقم: /202161

2021/05/17على  ف��ي  
في  سيتم   11h30الساعة
بمكتب  عمومية  جلس��ة 
السي���د المدي��ر العام لشركة 
مراكش-أسفي  ال��ع��م��ران 
ساح��ة 16 نونبر، مراك�ش، 
فتح األظرفة المتعلق�ة بطلب 
مفتوح  أث��م�����ان  ع�����روض 
بالزيادة،  او  بالتخفيض 
متعلق بأشغال الكهرباء من 
اطار  في  وذلك   ,2 و   1 فئة 
لتأهيل  التكميلي  البرنامج 
القديمة  المدينة  تثمنة  و 

للصويرة .2023-2019 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من قسم الصفقات 
مراكش- العمران  بشركة 
أسفي وأيضا يمكن تحميله 
من بوابة الصفقات العمومية: 
www.marchespublics.

.gov.ma

محدد  المؤقت  الضمان 
في مبلغ: 000.00 22 درهم 
)إثنان وعشرون ألف درهم(.
األشغال  تكاليف  تقدير 
صاحب  طرف  من  المنجزة 
مبلغ  في  محدد  المشروع 
دره���م   2 195457.60
وخمسة  وم��ائ��ة  )مليونان 
وأربعمائة  ألفا  وتسعون 
درهما  وخمسون  وسبعة 

وستون سنتيما(.
شه��ادة  إضاف��ة  يجب 
ترتيب وتصنيف المق��اوالت 
وزارة  ط��رف  م�ن  المسلم�ة 
اإلسكان والتعمير وسياسة 

المدينة.
القطاع 4-1
الصنف 2 

القطاع 4-3 
الصنف 1 

ي��ج��ب ع��ل��ى ال��م��ق��اوالت 
المغرب  خ��ارج  المتموقعة 
تقديم الملف التقني كما هو 
محدد في نظام االستشارة.

ي��ك��ون ك��ل من  ي��ج��ب أن 
وإي��داع  وتقدي��م  محتوى 
المتنافسي��ن  م��ل��ف��������ات 

مطابق�ين لمقتضي���ات المواد 
27،29و  31لنظام مجموعة 
العمران المتعلق بالصفقات 
والذي يحدد شروط وأشكال 
إبرام الصفقات وكذا بعض 
المتعلقة  ال��م��ق��ت��ض��ي��ات 

بمراقبتها وتدبيرها. 
 ويمكن للمتنافسين:

األظرف����ة  إي��داع  1-إما 
مقابل وصل بقسم الصفقات 
مراكش- العمران  لشركة 

أسفي.
2-إما إرسالها عن طريق 
بإفادة  المضم��ون  البريد 
المكتب  إل���ى  ب��االس��ت��الم 

المذك���ور.
3- إما تسليمها مباش��رة 
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرف����ة.
الواجب  المثبتة  الوثائق 
على كل متنافس اإلدالء بها 
هي تلك المنصوص عليها في 
المادة 4 من نظام االستشارة

ع.س.ن /1519/ إ.د
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   عبد السالم المساوي 

فرصة  يضيع  ولن  ومتفردا،  واستثنائيا  خاصا  مسارا  لنفسه  قرر  -1املغرب 
واحدة إلثبات هذا التفرد وسط عديد النماذج املتهالكة التي تحيط بنا والتي تحاول 

تقديم نفسها لنا باعتبارها ضرورية االحتذاء...
املغرب، عبر تاريخه العريق، لم يقلد بلدا وال أحدا، كان نسيج وحده، وسيظل 
هكذا، لذلك يستطيع دوما أن يبهر حتى العاجزين عن االنبهار، ولذلك يستطيع كل 
مرة أن يقدم ملن يريدون أن يلقنوه الدروس دروسا مضادة يتلقونها صفعات على 
الخد األيمن وال يستطيعون تقديم الخد األيسر إال حني الضرورة واالحتياج لذلك 

فعال...
-2املغرب تخلص من عقدة الخوف من منظمات تدعي الدفاع عن حرية الصحافة 

واإلعالم ومن منظمات تدعي أنها صنعت للدفاع عن حقوق اإلنسان...
املغرب تخلص من عقدة الخوف من هاته املنظمات الكاذبة منذ سنوات عديدة، 
بعد أن اقتنع وآمن بأن إقناع ذوي النيات السيئة بنيتك الحسنة أمر مستحيل، 
وأن هاته الهيئات التي تدعي أنها حقوقية أو تهتم بحرية اإلعالم هي عبارة عن 

»شركات« هدفها الربح املادي أو املعنوي...
في  بحقنا  اإليمان  من  ذاته  املنوال  على  نواصل  أن  املغرب  في  هنا  يكفينا 
العيش الكريم، وفي إصالح أخطائنا، وما على املستقوين علينا باألجنبي، إال أن 
املعمرين  يد  في  يده  يضع  كان  من  أجدادنا  أسمى  فقد  االستقواء،  هذا  يواصلوا 
قديما »الخونة«، ولن نشذ عن هاته القاعدة التي ورثناها عن األجداد الذين حرروا 

البالد، ولن نغير سنة اهلل التي لن نجد لها تبديال...
-3املسألة غير هينة، وغير سهلة، ويلزمها قليل من الكالم الهادئ والرصني ألن 

املوضوع ساخن وال يتحمل تناوله بالنزق الذي يسببه البوليميك واالنخراط فيه.
ذلك أنه عندما تقرر وسيلة إعالمية ما، سواء من خالل مالكها الوحيد أو من 
خالل مالكها املتعددين، أن تصبح ناطقة غير رسمية باسم بلد أجنبي، تقطع خطوة 

كبرى جدا في االنفصال عن املحيط الوطني الذي نشتغل فيه.
املسألة اختيار؟ نعم، واملسألة تندرج في تصور كل واحد للمهنة، والرتباطات 
يؤدي  األهم  الغالب  وفي  غير هينة.  بالفعل خطوة  لكنها  أخرى.  مرة  نعم  املهنة؟ 
املرتبطون هذا االرتباط األجنبي في نهاية املطاف ثمن هذا االرتباط عندما تعود 

العالقات بني البلدان إلى سابق عهدها ويجدون أنفسهم على رفني اثنني:
 على رف املهنة، التي لم يعودوا مهتمني بممارستها إال بقدر املصالح املادية 

واملكتسبات الزائلة التي تسمح لهم بتحقيقها؛
قلمه،  أو  صوته  يؤجر  ملن  بريبة  النظر  في  يشرع  الذي  الوطن،  رف  وعلى 

والكاميرا التي يصور بها لهذا البلد أو لذاك.
في األوقات الحساسة من تاريخ اإلنسانية أو وقت الحروب أو غيرها يسمى 
العادية يمكن تناول  الكبرى، في األوقات  أكبر من  األمر خيانة عظمى وله عقوبة 
للوطن إال برودة  املقام االنتماء  )وفق ما يسمح به  النفس  األمر بقليل من برودة 

النفس(، ويمكن اعتباره ضريبة من ضرائب هذا التطور اإلعالمي الذي نحياه.
والء الصحافي يجب أن يكون لوطنه أوال. ومهنة  سوى أننا ملزمون بقولها: 
الصحافة ليست مهنة عادية، هي تقترب في كثير من تفاصيلها من املهن الحاسة 
التي يسمح لها بالخروج والتنقل في الحاالت اإلستثنائية ألنها تمارس دورا يقترب 
كثيرا من دور الجندية ودور األمن ودور حماية الوطن في جبهة أخرى هي الجبهة 

اإلعالمية.
البعض ينسى أو يتناسى، والبعض يبرر اللجوء ملد اليد لألجنبي تحت يافطة 
مدوية  يعلنها  والبعض  التكوينية،  والدورات  املشاريع  تمويل  أو  البحث  مراكز 
على  يبقى  األمر  لكن  والسالم«،  بعت  »لقد  ويقول  مكشوف  ووجه  واضح  بشكل 
ال مجال للوالء املزدوج، وال ثقة في أصحابه، تماما مثلما ال ثقة  خطورته األولى: 
في الذين يضعون على سبيل االحتياط جنسيات بلدان أخرى، ويتحدثون لنا عن 
املغرب وباسم املغرب، فقط حني تكون األشياء طيبة لهم، أما حني البأس فيقولون 

لنا أنهم ليسوا معنا ولم يكونوا معنا أبدا في يوم من األيام..
املغرب  سكنهم  من  -4اليوم صدق املغاربة واملغربيات. اليوم تحققت نبوءات 

قبل أن يسكنوه. اليوم الكل يقول شكرا جاللة امللك.
هو املغرب الذي يسري في العروق مسرى الدماء. وحني العروق وحني الدماء ال 
يمكنك أن تكذب أو تنافق أو تكتب تحت الطلب مثلما يدعي الكئيبون، حني الحب 
الحقيقي ال يمكنك التمثيل، ويشهد اهلل اليوم أننا جميعا نحس بها هاته األيام: 

املغاربة ال يمثلون حني حب املغرب، هم يحبونه وانتهى الكالم...
على  باملتطاولني،  واألجدى  وشعبها،  بقيادتها  متني  املغربية  اململكة  بيت  إن 
ألن  بنيانهم،  هشاشة  في  ويتأملوا  بيوتهم،  أمام  يكنسوا  أن  وقيادتنا،  شعبنا 
ناطحات السحاب ال تجدي نفعا مادامت أعمدتها على رمال متحركة تذروها الرياح.. 

فخورون بهويتنا الوطنية وانتمائنا لشعب عظيم بقيادة ملك عظيم....
وأبدا  دوما  نفسه  يجدد  واألمكنة  األزمنة  امتداد  على  متواصل  مغربي  درس 

ويمنح إمكانية االستفادة منه ملن كان ذا عقل سليم.
دولة  الديموقراطية واحترام  في  -5حدثان رئيسيان عرفتهما دولتان عريقتان 
ألسنة  تتطاول  أن  ودون  فارغ  سياسي  بوليميك  أي  يخلقا  أن  دون  املؤسسات 

املعارضني املياومني التشكيك في مؤسسات القضاء واألمن:
الحادث األول يتعلق بالحكم على جورج ترون، عمدة برافيل الفرنسية السابق 
بثالث سنوات حبسا بسبب جريمة االغتصاب واالعتداء الجنسي في حق مساعدته.

أما الحادث الثاني فيتعلق باعتقال بابلو هاسل، فنان الراب اإلسباني بسبب 
التواصل  مواقع  على  تغريدات  عبر  باإلرهاب  واإلشادة  امللكية  املؤسسة  إهانة 
االجتماعي، رغم أنه أقدم على االعتصام منذ بداية األسبوع الجاري لتجنب اعتقاله.

وفنانا  سياسيا  وأن  باملغرب  وقعا  الحدثني  أن  ونفترض  الصورة  لنقلب 
ارتكبا تصرفا مخالفا للقانون سواء الجنائي أو كان فيه إساءة لشخص امللك أو 
من  املمنهج  والتشكيك  الجماعي  للتباكي  لحظة  سنعيش  كنا  طبعا  للمؤسسات، 
طرف تجار العدمية ورموز دكاكني حقوق اإلنسان، وبال شك كان سيتحول مرتكب 
الجرم إلى بطل قومي ورمز حقوقي من حقه الدستوري أن يغتصب من يشاء ويسب 
القانون  أو حقوقي تجعله فوق  فقط ألن صفته كناشط سياسي  األموال  ويبيض 

وأعلى من املؤسسات.
واملؤكد أن حناجر كانت ستتهم املؤسسات األمنية لفبركة امللف لتحجيم الحق 
في التعبير، والنيل من الحياة الخاصة للمجرم، وباختصار كنا سنكون أمام يوم 

من أيام القيامة السياسية.
القانون  فوق  أحد  ال  اآلخرين  بلد  في  وبينهم،  بيننا  الفرق  هو  بالضبط  هذا 
رئيس  من  النيل  اعتبار  يمكن  فال  العبث،  من  محصنة  للدولة  السيادية  والرموز 
الدولة حرية في التعبير وال يمكن جعل ضرب املؤسسات سلوكا ممنهجا واعتبار 
ذلك من مشموالت حقوق اإلنسان. هناك دائما في الدول مهما بلغ نجمها في سماء 
الديموقراطية سقف ال يمكن خرقه وخطوط حمراء ال يمكن تجاوزها، لسبب بسيط 
أنها تشكل ضمانة العيش املشترك بني الجميع داخل الدولة وإال سنصبح أمام غابة 
يأكل فيها املحصن بالحزب والحركة الحقوقية واملنبر اإلعالمي املواطن الضعيف 

دون أن تتدخل قوة مشروعة لردعه مهما بلغ شأنه.

محمد إنفي

ليس  الطاعن  وأن  الكثير، خاصة  الشيء  يعني 
سوى الحزب األغلبي الذي يقود الحكومة، والجهة 
في  قضائية  هيئة  أعلى  هي  قرارها،  في  املطعون 
والبعدية  القبلية  الرقابة  ممارسة  مهمتها  املغرب، 
غير  وقراراتها  عدمها؛  من  القوانني  دستورية  على 

قابلة للطعن. 
اعتماد  الحكومة  يقود  الذي  الحزب  رفض  لقد 
القاسم االنتخابي على أساس املسجلني في اللوائح 
االنتخابية وليس على أساس املصوتني، معتبرا ذلك 
املخول  الدستورية  املؤسسة  بينما  دستوري،  غير 
قضت  التنظيمية،  القوانني  دستورية  في  البث  لها 

بعدم مخالفة ذلك للدستور. 
فوق  نفسه  والتنمية  العدالة  حزب  يعتبر  فهل 
مؤسساتها؟  بكل  الدولة  فوق  وبالتالي  الدستور، 
أم أن قيادته للحكومة منذ عشر سنوات، قد جعلته 
التمثيلية  املهام  تمنحها  التي  االمتيازات  يستمرئ 
فنسي أن هذه املهام ليست دائمة؟ وملا استفاق على 
االنتخابية،  املنظومة  على  دخلت  التي  اإلصالحات 
رأى في تغيير القاسم االنتخابي ما يهدد مصالحه 

الضيقة ومصالح منتخبيه. 

جهال  والتنمية  العدالة  موقف  في  نرى  قد 
بالدستور وبالقوانني املؤطرة للتشريع ببالدنا؛ لكن، 
ال شيء يمنع من التفكير في وجود أسرار وأهداف 
وراء ذلك تتجاوز كل تخميناتنا وقراءاتنا للموقف. 
املحكمة  قرار  في  الطعن  فإن  األحوال،  كل  وفي 

الدستورية، خطأ دستوري فادح. 
ر أن املشاورات التي قادتها وزارة الداخلية  ُنذكِّ
اعتمدت  الحكومة،  رئيس  من  بتكليف  األحزاب  مع 
لكن  الخالفات،  من  الكثير  في  للحسم  التوافق  آلية 
النقطة التي جعلت الخالف  القاسم االنتخابي كان 
ينحصر بني حزب العدالة والتنمية، من جهة، وباقي 
)أغلبية ومعارضة(، من جهة أخرى. وفي  األحزاب 
املوقف  نفس  ظل  بمجلسيها،  التشريعية  املؤسسة 
هو السائد، سواء خالل املناقشة أو أثناء التصويت.
فإن  الدستورية،  للمحكمة  الحاسم  القرار  ورغم 
يكف  ولم  موقفه،  يراجع  لم  والتنمية  العادلة  حزب 
ضدا  النقطة،  نفس  حول  البيزنطي  الجدل  عن 
الدستور،  من   134 الفصل  من  الثانية  الفقرة  على 
املحكمة  قرارات  تقبل  »ال  يلي:  ما  على  تنص  التي 
فهل هناك  الطعن«.  أي طريق من طرق  الدستورية 
للمناورة  مجال  هناك  وهل  هذا؟  من  أكثر  وضوح 

والتشكيك أمام هذا الوضوح الحاسم والقاطع؟  
إننا نفهم جيدا أسباب السعار الذي أصاب حزب 
العدالة والتنمية بعدما ُطرح القاسم االنتخابي في 
املفاوضات بني األحزاب ووزارة الداخلية. وقد سبق 
موقف  من  انطالقا  السعار  هذا  عن  تحدثت  أن  لي 
وعبد  بوليف  نجيب  )محمد  الحزب  في  قياديني 
اهلل بوانو(. وملا بدأ النقاش بالبرملان، خرج علينا، 
على هامش انعقاد املجلس الوطني لـ«البيجيدي«، 
»فضيحة  عن  ليتحدث  الدين  حامي  العالي  عبد 
وملا  االنتخابي.  القاسم  بسبب  )كذا(  ديمقراطية« 

بعدم  بإقرارها  الجدل  الدستورية  املحكمة  حسمت 
مخالفة القانون التنظيمي ملجلس النواب للدستور، 
خرج علينا الحزب ببيان يطعن في قرار أعلى هيئة 

قضائية التي ال تقبل قراراتها الطعن. 

فما هي مبررات تغيير القاسم االنتخابي الذي 
أخرج »البيجيدي« عن طوره؟ من بني هذه املبررات 
وأهمها، البحث عن العدالة االنتخابية التي تضمن 
ما  املقاعد؛ وهو  التناسب بني عدد األصوات وعدد 
الحقيقية  الحزبية  التعددية  يعكس  أن  شأنه  من 
في  تتسبب  التي  املصطنعة  تلك  وليس  ببالدنا، 
املغربية  والتجربة  التمثيلية.  مؤسساتنا  هشاشة 
أو  املاضي  في  الباب، سواء  في هذا  باألمثلة  غنية 
في واقعنا الحاضر. والتدبير الجماعي الحالي خير 
مثال على الهشاشة التي تعاني منها مدننا، خاصة 
على مستوى البنيات التحتية، إال تلك التي تدخلت 

فيها الدولة لتأهيل بنياتها. 
واملطالبة بتغيير القاسم االنتخابي ليست وليدة 
التحضير لالنتخابات القادمة، بل مبنية على دراسة 
أمالها تقييم نتائج انتخابات 2015 و2016، على 
األقل بالنسبة لالتحاد االشتراكي. ولألمانة، فقيادة 
االنتخابية«  املنظومة  »تغيير  شعار  رفعت  الحزب 
االنتخابي،  القاسم  أهمية  برزت  وقد   .2016 منذ 
من  املنظومة،  من  إال جزئية بسيطة  ال يشكل  الذي 
اعتمادا على معطيات  الحاالت  دراسة بعض  خالل 

رقمية واضحة ودقيقة.
املثال  سبيل  على  مكناس،  فاس-  جهة  ففي 
على  االشتراكي  االتحاد  حزب  حصل  الحصر،  ال 
العدالة  حزب  عليها  حصل  التي  األصوات  نصف 
برملانيا  مقعدا   12 له  األخير  هذا  لكن  والتنمية. 
االشتراكي  االتحاد  حزب  بينما  الجهة،  نفس  على 

له مقعد واحد فقط. فال تناسب، إذن، بني األصوات 
واملقاعد. وما هذا إال مثال من بني األمثلة؛ وال شك 
هذا  في  وربما  األخرى.  األحزاب  على  ينطبق  أنه 
تفسير لالصطفاف الذي حصل في املشاورات وفي 
كل األحزاب من جهة، وحزب  التشريعية:  املؤسسة 

العدالة والتنمية في الجهة املعاكسة.      
انتخابية  منظومة  عن  تبحث  زالت  ال  بالدنا   
قادرة على تحسني املناخ السياسي وكفيلة بتعزيز 
البناء الديمقراطي الفتي بمؤسسات تمثيلية حقيقية 
إلى  التنمية وفي السير باملغرب  وقوية تساهم في 
األمام، مدعومة في ذلك بثقة املواطنات واملواطنني 
وتقدمها.  البالد  تطوير  في  الواعية  وبمشاركتهم 
يحققه  ما  هو  والتنمية،  العدالة  حزب  يهم  ما  لكن 
اجتماعية  شروط  ظل  في  االنتخابية  الغنائم  من 
ومن  االنتخابي.  العزوف  على  تساعد  وسياسية 
العزوف هم أصحاب  أن من يستفيدون من  املعلوم 
الرشوة االنتخابية، سواء كانت على شكل اإلحسان، 
كما يفعل تجار الدين، أو على شكل رشوة مباشرة 

)شراء األصوات(، كما يفعل تجار االنتخابات. 
العدالة والتنمية  القول، إن بيان حزب  خالصة 
يدفع  الدستورية،  املحكمة  قرار  في  يطعن  الذي 
الحزب  هذا  يعطيه  الذي  املفهوم  عن  التساؤل  إلى 
ال  كما  املؤسسات؛  له  تعنيه  وعما  للديمقراطية، 
يمكن أال نتساءل عما يعنيه بـ«الثوابت الديمقراطية 
وعن مفهوم »اإلرادة العامة لألمة«، الخ.  الجامعة« 
أال يُعاكس هذا الحزب اإلرادة العامة لألمة حني يضع 
نفسه في مواجهة كل األحزاب )أغلبية ومعارضة(؟ 
وفي  بل  الوطني،  اإلجماع  خارج  نفسه  يضع  أال 
مواجهة كل مؤسسات البالد؟ فاإلرادة العامة لألمة 
كلمتها  بتوحيد  األحزاب  كل  عنها  عبرت  التي  هي 
في شأن املنظومة االنتخابية؛ وقد زكت هذه اإلرادة 

                              

محمد بنمبارك *
      

     في الوقت الذي كانت فيه اهتمامات حاكم 
األردن، منصبة حول البحث عن حلول للمشاكل 
جائحة  وإكراهات  واالجتماعية  االقتصادية 
الشارع  حراك  استمرارية   عن  فضال  “كرورنا” 
برز  املعيشية،  األوضاع  لتحسني  وتظاهراته 
على السطح احتجاج مغاير الح من داخل أسوار 
القصر إنه “انتفاضة أمير” تظهر أن هناك خالفا 
بني أحد األمراء وامللك، وهو أول نزاع صريح من 
نوعه داخل األسرة الهاشمية الحاكمة، ومحاولة 
لتنفيذ  األوضاع  لهذه  خارجية  جهات  استغالل 

أجندات سياسية مهددة لنظام الحكم.
العالم ودفعه دون  أنظار  الحادث جلب       
تردد إلى التعبير عن دعمه وتضامنه مع اململكة، 
فيما األردنيون تفاعلوا مع األزمة بهدوء وسكينة، 
واكتفوا بمتابعة األخبار واضعني ثقتهم في امللك 
التي  بالطريقة  األزمة  ملعالجة  الثاني،  اهلل  عبد 
تؤمن استقرار البالد وتقيها من مآسي وكوارث 

ما تعيشه شعوب دول الجوار.
     أخطر ما في انتفاضة األمير حمزة، ملا 
املؤامرة  هذه  أن  عن  األردنية  السلطات  كشفت 
تقف وراءها أطراف خارجية، لم تفصح عنها على 
األقل في انتظار استكمال التحقيقات، ورغبة من 
النظام األردني التركيز، في هذا الظرف العصيب، 
على معالجة تداعيات هذا الحدث محليا، بغاية 
اإلملام  من  والتمكن  الداخلية  الجبهة  تحصني 
بالقضية بكل خيوطها وتفاصيلها. السيما بعدما 
تبني أيضا أن لبعض العشائر عالقة ما باملخطط، 
مما يؤشر إلى تشعب القضية، وما قد تخلفه من 

تداعيات على العالقة بني القصر والعشيرة التي 
تمثل صمام األمان للنظام امللكي. 

      ويبدو أن احتجاج األمير حمزة، ولي العهد 
االقتصادية  األوضاع  تدبير  سوء  على  السابق، 
واملحسوبية  الفساد  وتفشي  واالجتماعية 
بالبالد، واإلعراب عن تضامنه مع مطالب الشارع 
فاجأ  ببيانات،  واإلدالء  العشائر  بني  وتحركاته 
التي لجأ  العام املحلي والدولي بالطريقة  الرأي 
العلني  االحتجاج  عبر  آرائه،  عن  للعبير  إليها 
على أشرطة فيديو وكأنه مواطن عادي، متغافال 
األسرة  أعضاء  وأحد  للملك  وأخ  كأمير  وضعه 
الحاكمة بالبالد في تعارض صريح مع القواعد 
أفراد  ونشاطات  لتحركات  املنظمة  الدستورية 
إصالحيا  مشروعا  يقدم  فلم  الحاكمة.  األسرة 
اهلل  عبد  امللك  أخيه  إلى  خالله  من  يلجأ  بديال 
العام  الشأن  قضايا  في  معه  للتداول  الثاني، 
إن  والنصيحة  الرأي  وتبادل  املشورة  إطار  في 

اقتضى الحال بما يخدم مصالح البالد. 
     وقد ذهب بعض املراقبني في تفسيراتهم 
إلى اعتبار أن املوقف ال يعدو فورة بركان غضب 
والية  من  تنحيته  قرار  بعد  لسنوات  كان خامدا 
العهد سنة 2004، فقد قال األمير حمزة صراحة: 
امللك  والدي..”  من  بأمر  للعهد  وليا  كنت  أنا   “
ذلك  فكتم غيضه منذ  الحسني بن طالل،  الراحل 
وضعت  التي  بالطريقة  اليوم  عنه  ليعبر  الحني 
األردن اليوم في قلب الحدث، هددت أركان الحكم 
في البالد وسلطت الضوء على مشاكل من طبيعة 
داخل  بخالفات  تتعلق  عنها  مسكوت  أخرى 

األسرة الحاكمة.
     كل ذلك،  يطرح أكثر من استفهام لسبر 
غور ما خفي في ردة فعل األمير حمزة، وفيما إذا 
كانت نواياه صادقة تعبر عن وجهة نظره بشأن 
وطموحات  أوهام  هي  أم  البالد؟،  في  األوضاع 
عبثية غير محسوبة العواقب؟، أم أن املوقف له 

بأجندة خارجية مناوئة  عالقة بمؤامرة مرتبطة 
الثاني، حول  امللك عبد اهلل  لسياسة وتوجهات 
مواقفه بشأن مستقبل املنطقة ومشاريع التسوية 
الالعبني  تطلعات  تعكس  التي  املطروحة، 
خلفهم،  يقف  ومن  باملنطقة  الجدد  السياسيني 
كانت بصدد التحضير إلحداث انقالب من داخل 

األسرة امللكية دون أن يمس جوهر النظام؟. 
     بالتأكيد لن يقف األردن مكتوف األيدي 
الجارية،  التحقيقات  لديه، من خالل  إذا ما تبث 
لكن  الداخلي.  شأنه  في  خارجي  تدخل  خلفيات 
القضية  ملف  األحداث، سيظل  نستبق  ال  وحتى 
مفتوحا إلى حني تمكن األجهزة املختصة، التي 
حسب التجارب تتمتع بمهنية وكفاءة عالية، من 
الكشف عن كل التفاصيل “مؤامرة، مخطط، فتنة، 
محاولة انقالب...” التي كانت تستهدف تقويض 
تنقطع  لن  الحني  ذلك  إلى  البالد.  في  الحكم 
تتطلع  التي  األولى  بالدرجة  األردنيني  تساؤالت 
الجهات  هي  ومن  الحقيق  نتائج  معرفة  إلى 
من  سيكون  ألنه  وراءها،  تقف  التي   الخارجية 
العام  الرأي  إطالع  دون  الحادث  ترك  الصعب 
تهمة  حقيقة  مدى  على  الدولي  ومعه  املحلي 
أم  أم خارجية  املؤامرة. وهل هي داخلية صرفة 
مترابطتان مع بعض، لذلك سيظل املوقف مشوب 

بالغموض إلى حني. 
  ومن غير املنتظر أن يكشف األردن عن كل 
ما يتوصل إليه من نتائج أو استنتاجات بحكم 
باستخالص  يكتفي  قد  بل  عوامل ضاغطة،  عدة 
إنذارات  وتوجيه  حصل  مما  والعبر  الدروس 
امللف،  هذا  لطي  األمر”  يهمه  “من  إلى  مبطنة 
وبغية عدم الدخول في متاهات وصراعات تزيد 
طرف  مع  العالقات  وتشنج  األوضاع  تعقيد  من 
ما. واالتجاه يركز حاليا لدى القيادة على إعادة 
ومحاولة  وتحصينه  الهاشمي  البيت  ترتيب 

تطويق هذه األزمة.   

     وال أدل على ذلك من ظهور األمير حمزة 
من  أفراد  رفقة  الثاني  امللك عبد اهلل  إلى جانب 
األسرة الهاشمية، بمناسبة مئوية تأسيس الدولة 
األردنية، بعد األزمة التي هزت األردن مؤخرا، بما 
األمير  فورة  وكأن  الخالف،  هذا  ملف  طي  يفيد 
فنجان”. وهذه إحدى نقاط  في  “زوبعة  تعدو  ال 
القوة التي تنفرد بها األسرة الهاشمية، وهو ما 
جعل اململكة محصنة منيعة متماسكة من الداخل 
رغم كل املحن واألزمات واملؤامرات التي حيكت 

ضدها.
تعيش  العربي  الربيع  ثورات  اندالع  منذ    
لبنان، مصر،  لألردن، كسوريا،  املجاورة  البلدان 
العراق صراعات وأوضاع متقلبة ومتردية، فضال 
باألراضي  للفلسطينيني  املأساوي  الوضع  عن 
والخليج  األردنيني  مصلحة  من  فليس  املحتلة، 
وباقي دول الجوار وغيرها، أن يتم العبث بأمن 
واستقرار األردن، ملا يخلفه ذلك من متاعب جديدة 
هزة  تحتمل  ال  التي  املنطقة،  في  األوضاع  على 

أخرى. 
   فاألردن اآلمن املستقر بفضل دهاء وحنكة 
وواقعية  السياسية  طبقته  وبراغماتية  قيادته، 
شعبه الذي حصر مطالبه في الحراك في تحسني 
أبعد من ذلك،  أن يذهب  املعيشية دون  األوضاع 
املترتبة  املصاعب  جيدا  تعي  املكونات  هذه  كل 
عن العبث بمصير ومستقبل البالد، لذلك تجدهم 
على  حفاظا  أوال”  يتوحدون خلف شعار”األردن 
مدى  على  الغنية  تجربتهم  من  وانطالقا  كيانهم 
التي  املشاكل  مع  التعاطي  في  طويلة،  سنني 
مخاطر  من  يعتريها  وما  املنطقة  فيها  تتخبط 

ومهالك.

* دبلوماسي سابق

   
  سري القدوة

  
التخلص من افرازات املاضي وسلبياته والتحرر 
من شبح االنقسام وتلك املرحلة التي بلورت مفاهيم 
سينعكس  الفلسطيني  املجتمع  على  دخيلة  وثقافة 
وسوف  الفلسطيني  الشعب  ابناء  علي  ايجابيا 
بإعادة  املساهمة  في  للجميع  حقيقية  فرصة  يمنح 
بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي يعتمد على 
مقومات الصمود واإلرادة الحقيقية الصلبة والحق 
دولته  اقامة  في  الفلسطيني  للشعب  التاريخي 

الفلسطينية املستقلة .
وعاش  تفائل  الجميع  املاضية  املرحلة  خالل 
وأبدى  الوقت  مرور  مع  االيجابية  من  اجواء 
االنتخابات  برامج  مع  التفاعل  على  حرصه  الكل 
الهائل  الكم  هذا  استوعبت  التي  الفلسطينية 
فلسطينية  انتخابات  اول  لخوض  املرشحني  من 

وضعه  على  االنقسام  وجود  ظل  في  االنقسام  بعد 
ومشاكله دون التطرق الي ملفات عميقة وذات خالف 
جوهري بني مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية 
وطبيعة ما يربطها من ظروف ومتغيرات ارخت في 
ظاللها خالل املرحلة السابقة والتي امتدت لسنوات 
كان  الفلسطيني  الهم  كان  اثارا عميقة ولكن  لتترك 
املؤسسات  بناء  اعادة  نحو  نتجه  ان  وأردنا  كبيرا 
التشريعي  املجلس  تشكيل  وخاصة  الفلسطينية 
تكون  ان  نأمل  مرحلة  الي  يقودنا  سوف  والذي 
في  ثمارها  وتنضج  نتائجها  تنعكس  وان  جديدة 
انهاء حقبة االنقسام من خالل تشكيل اول حكومة 
الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  تجسد  فلسطينية 
وتساهم  العقيم  املاضي  اثار  كل  ازالة  على  وتعمل 
اسس  على  الفلسطينية  املؤسسات  بناء  اعادة  في 
مهنية وان يغيب التدخل الحزبي في مجريات العمل 

املؤسسي الفلسطيني .
الوطنية  الفصائل  كل  من  وبوضوح  املطلوب 
برامجها  عن  االعالن  الفلسطينية  واإلسالمية 
للتوقعات  املقبلة  املرحلة  ترك  وعدم  السياسية 
وبعد  وأننا  االستدراكات  وإعادة  واالستنتاجات 
من  بات  االنقسام  على  عاما  عشره  ثالثة  من  اكثر 
قدر  على  الفلسطينية  الفصائل  تكون  ان  املهم 

الذي  الفاسد  للواقع  التصدي  في  املسؤولية  تحمل 
نتج عن االنقسام من اجل توحيد الجهود الوطنية 
انهاء  الى  الهادفة  الفعاليات  في  واالستمرار 
االنقسام ومسبباته للحفاظ وحماية انجازات الثورة 
من السرقة ومن اجل تعزيز الوحدة الوطنية ودعم 
للعدوان  للتصدي  الفلسطينية  الشعبية  املقاومة 
على االرض ووضع حد ألطول احتالل عرفه العالم .

الوصول  اجل  من  عمل  الجميع  فان  وللحقيقة 
اجل  من  الجهود  بذل  والكل  املرحلة  هذه  الى 
هي  التي  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة  انتصار 
وأننا  الفلسطيني  للشعب  الفقري  العمود  بمثابة 
نجاح  ضرورة  في  الجميع  جهود  عاليا  نقدر  هنا 
الخبر  تتصدر  باتت  التي  الفلسطينية  االنتخابات 
بحكم  والدولية  العربية  االعالم  لوسائل  الرئيسي 
الدولي  واملجتمع  الفلسطينية  العالقات  طبيعة 
للجنة  الواعية  الفلسطينية  الجهود  نقدر  كما 
اهمية  علي  وحرصها  الفلسطينية  االنتخابيات 
اجراء االنتخابات الفلسطينية وفقا للجدول الزمني 
ومكانيا  زمانيا  الواحدة  الجغرافية  والوحدة 
وخاصة حرصهم علي مشاركة القدس بكل مكوناتها 
كجزء  االنتخابية  بالعملية  واالجتماعية  السياسية 

اساسي من الوطن .

تجار  املارقني  هؤالء  لكل  حد  وضع  من  بد  ال 
لقول  اال  مجال  فال  اصواتهم  وإسكات  املراحل  كل 
متطلبات  مع  تعاملنا  في  نتسامى  وان  الحقيقة 
املرحلة الراهنة وضرورة نجاح العملية االنتخابية 
املؤملة  تفاصيله  بكل  املاضي  الى  التطلع  وعدم 
ووضع حد لكل من تسول له نفسه العبث والتخريب 
وهؤالء الخارجني عن الصف الوطني الذين يسعون 
إلطالة عمر االنقسام واالستفادة من الوضع القائم 
الفرص لتحقيق  حاليا ضاربني بعرض الحائط كل 
الوحدة واملصالحة الوطنية لتعيد للمواطن كرامته 
وتحفظ حقوقه في العيش بحرية فوق تراب وطنه 
الكرامة  وتعيد  واالستبداد  الظلم  من  حقبة  وتنهي 
دولة  لبناء  الجهود  وتوحد  الحقوق  وتصون 

املؤسسات وسيادة القانون
 

سفير االعالم العربي في 
فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح 
الفلسطينية

ماذا يعني الطعن يف قرار املحكمة الد�ستورية؟

املجل�س الت�سريعي واآفاق ت�سكيل حكومة
 الوحدة الوطنية الفل�سطينية
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   حماولة لفهم بع�س من االأزمة 
الطارئة يف االأردن 



المغرب يحرز ميدالية ذهبية 
واحدة وثالثة ف�ضيات في الدوري 

الدولي »جي وان« للتايكواندو

أحرز المنتخب المغربي للتايكواندو، ميدالية ذهبية واحدة وثالث 
فضيات، ضمن منافسات الدورة ال20 للدوري الدولي إلسبانيا 
الذهبية  الميدالية  األحد.وعادت  يوم  اختتمت  التي  »جي وان«، 
المباراة  في  بتفوقه  كلغ   80 من  أقل  وزن  في  ألشرف محبوبي، 
النهائية على المصري سيف عيسى، بحصة 12 نقطة مقابل 11.
وحققت البطلة أميمة البوشتي ،المصنفة خامسة في وزن أقل 
من 49 كلغ، الميدالية الفضية األولى بعد انهزامها في المباراة 

النهائية أمام اإلسبانية سيريزو أندريانا بالنقاط )5-9(.
من جهتها، أحرزت رباب أوهادي فضية وزن أقل من 53 كلغ، بعد 
مواجهتها في المباراة النهاىية لالسبانية لورا رودرغيز )22-11(. 
كما انتزعت ندى لعرج،المؤهلة أيضا ألولمبياد طوكيو ، فضية وزن 
أقل من 57 كلغ،بعد هزيمتها في النهاية بانهزامها أمام الكندية 

بارك سكايلر )6-4(.
وحل المغرب عقب المنافسات، التي عرفت مشاركة بلدان إسبانيا 
والمغرب والمكسيك وبريطانيا وفرنسا وكرواتيا وألمانيا ومالي 
وكازاخيستان  وكندا  والغابون  ديفوار  وكوت  ومصر  وتونس 
ولبنان  والنرويج  وبلغاريا  واليونان وتركيا  وإيطاليا والسويد 
سبورة  في  الثالثة  الرتبة  في  وروسيا،  والدانمارك  وسلوفينيا 

الميداليات في فئتي الذكور واإلناث.

ممار�ضة الريا�ضة قد تمنع 
الوفاة بفيرو�س كورونا 

كشفت دراسة حديثة أن األشخاص »غير النشيطين باستمرار« 
هم أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا. والحظت الدراسة، 
أولئك  أن  الرياضي،  للطب  البريطانية  المجلة  في  نشرت  التي 
أكثر  كانوا  الماضيين،  العامين  نشطين خالل  غير  كانوا  الذين 
عرضة للدخول إلى المستشفى وقسم العناية المركزة بالمقارنة مع 
األشخاص الذين يمارسون الرياضة، ودققت الدراسة، في بيانات، 
نحو 50 ألف بالغ أصيبوا بالفيروس بين يناير وأواخر أكتوبر 

من العام الماضي.
الرياضة  ممارسة  عدم  أن  الدراسة  ومؤلفو  الباحثون  ووجد 
 2.26 بمقدار  المستشفى  دخول  احتماالت  من  يزيد  باستمرار 
ضعف بالمقارنة مع األشخاص الذين يلتزمون باستمرار بإرشادات 
النشاط البدني. أما األشخاص الذين كانوا يمارسون بعض األنشطة 
الرياضية بنطاق ضيق، فلديهم احتماالت أكبر بمقدار 1.89 مرة 

لدخول المستشفى.

الـريـــا�ضي
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عزيز بلبودالي

يحل فريق نهضة بركان، يومه األربعاء انطالقا من الساعة 
الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي، على أرضية ملعب »هيروس 
قبل  ما  الجولة  برسم  الزامبي  ستارز  نابسا  فريق  الوطني«، 
فرصته  ربما  أنها  يدرك  وهو  المجموعات،  دوري  من  األخيرة 
األخيرة لمواصلة التطلع إلحراز بطاقة المرور لدور الربع من 

مسابقة كأس الكاف.
في هذا السياق، سيلعب الفريق المغربي مباراته اليوم تحت 
شعار ممنوع التعثر والبحث عن الفوز علما أنه يحتل المركز 
الثالث من المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بفارق 4 نقاط عن 
المتصدر القطن الكاميروني، ونقطة عن شبيبة القبائل الوصيف، 

فيما يحتل نابسا ستارز الزامبي الصف األخير بنقطة واحدة، 
وعليه، يملك الفريق البركاني مصيره بيده إذ لو تمكن اليوم من 
العودة بنتيجة الفوز،يتكون حظوظه قائمة في التأهل وهو الذي 

يلعب آخر مباراة عن مجموعته في ملعبه ببركان.
حسب األصداء المحيطة بالفريق، فالجميع يمتلك الرغبة في 
تحقيق االنتصار في مباراة اليوم، والالعبون منتشون بعودة 
التألق لصفوفهم بعد الفوز الهام الذي حققوه خارج الديار وعلى 
حساب حسنية أكادير في الدورة األخيرة من البطولة. ورغم غياب 
بكل  يحيط  فالتفاول  اليوم،  مباراة  عن  العناصر  من  مجموعة 
مكونات نهضة بركان بطل النسخة الماضية من هذه المسابقة 
القارية. وأسندت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، مهمة إدارة 

المباراة ، للحكم جورج جاتو جاتو، من دولة بوروندي.
في نفس المسابقة، يومه األربعاء على الساعة الواحدة ظهرا، 

يحل فريق الرجاء البيضاوي ضيفا على فريق نامونغو بتانزانيا، 
لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في مباراة شكلية 
للفريق البيضاوي الذي ضمن تأهله لدور الربع منذ أيام بعد 
عودته من القاهرة بانتصار عريض على حساب بيراميدز المصري، 
والرجاء يتصدر المجموعة الرابعة بـ 12 نقطة، بفارق 6 نقاط 
نامونغو  يتذيل  بينما  الزامبي،  المصري ونكانا  بيراميدز  عن 

التنزاني الترتيب بدون نقاط.
وحسب األخبار المحيطة بالرجاء، فالفريق يشهد غياب بعض 
العناصر مثل محسن متولي، عمر العرجون، سفيان الرحيمي، 

بين ماالنغو، مروان الهدهودي، وعبد اإلله الحافيظي.
متن  قد سافرا على  الرياضي  والرجاء  بركان  وكان  نهضة 
نفس الطائرة صباح يوم األحد األخير، صوب زامبيا ثم تنزانيا.

نه�ضة بركان 
بزامبيا 
ب�ضعار: 
ممنوع 
التعثر 

والرجاء في 
تانزانيا بمن 

ح�ضر

عبدالمجيد بنهاشم

وقعت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون 
وبحضور  األخير  الجمعة  المتشابهة،يوم  الحرب 
رئيسها الدكتور شفيق الكتاني والكاتب العام أبوبكر 
بن بادة وأعضاء آخرين، على اتفاقية شراكة مع إحدى 

شركات األمتعة الرياضية بمقر الجامعة. 

في  نوعها  مــن  األولـــى  االتفاقية  هــذه  وتعتبر 
الجامعة،إذ أوضح رئيس الجامعة في مستهل لقاء 
التوقيع على الشراكة على أن ممارسي رياضة الجيدو 
في  يتدربون بالكيمونو)البدلة الرياضية الخاصة( 
المنتخبات  أن  على  التباري،مشيرا  في  و  النزال 
كل  في  العالم  عبر  يتجولون  واألنــديــة  الوطنية 
االستحقاقات خارج أرض الوطن بالبذلة الرياضية 

تصنع  البذلة  .هذه  العالم  في  والمعروفة  العادية 
بالمغرب،ولدينا،يقول شفيق الكتاني ببلدنا والحمد 
هلل شركات خاصة تنتج وتصنع هذه البدل بجودة 
الشراكة ستخدم  هذه  لنا،يضيف،  عالية..فبالنسبة 
مصالحنا في إطار التعاون مع هذه الشركة من أجل 
واألندية  للمنتخبات  العمرية  الفئات  كل  استفادة 
الممارسة لرياضة الجيدو،وفي نفس الوقت سنتعامل 

مع شركة مغربية لها منتوج من صنع محلي،وسندعم 
من خالل هذا التعاون المنتوج الوطني.

من جانبه، أوضح محمد مطيع ممثل الشركة على 
أنه جد مسرور بالتعامل مع أول جامعة فنون الحرب 
في إطار هذه الشراكة ،خصوصا وأنه يتعامل مع 
مجموعة من األندية الوطنية لكرة القدم منذ سنوات 

للخبرة التي يتوفر عليها والتي تتجاوز30سنة.

جامعة الجيدو توقع شراكة مع شركة لألمتعة الرياضية

الرجاء ونهضة بركان في رحلة افريقية جديدة

كأس الكاف 

من حفل التوقيع

ثورة يف كرة القدم األوروبية

كبريات الأندية تتحدى الفيفا و تعلن عن اإن�ضاء »دوري ال�ضوبر الأوروبي«
اعتبرته  مدويا  حدثا  األوروبية  القدم  كرة  تعيش 
القدم  كرة  هز  الذي  بالزلزال  أوروبية  إعالم  وسائل 
األوروبية. ويتعلق األمر بإعالن 12  ناديا مساء األحد 
األخير، إنشاء »دوري السوبر األوروبي«، الذي سيكون 
بمثابة منافس مباشر للمسابقة العريقة، دوري أبطال 

أوروبا.
الكروية  المنظومة  في  االنقالب«   « هذا  ويقود 
األوروبية، رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني، فلورنتينو 
أمس  أول  أكد في حوار صحفي مساء  الذي  بيريز، 
االثنين، أن إحداث هذه البطولة الجديدة سيمكن من 
توفير أرباح مالية »ضخمة« لكل األندية التي ستشارك 
فيها، وذلك بفضل دعم مستثمرين من الواليات المتحدة 

األمريكية.
الرد جاء سريعا من االتحاد األوروبي لكرة القدم 
»يويفا«، الذي لم ينتظر طويال وقام في نفس اليوم 
)األحد(،بإصدار بالغ ، يشير من خالله إلى أن األندية 
التي ستشارك في هذه البطولة الجديدة، سيمنع عليها 
المحلية، كما سيتم منع أي العب  الدوريات  خوض 
يخوض »دوري السوبر األوروبي« من تمثيل منتخب 
الدولي  االتحاد  إنفانتينو رئيس  بدوره، عبر  بالده. 
لكرة القدم عن رفضه لهذا المشروع وصرح: »سأكون 

واضح جدا: الفيفا ضد السوبر األوروبي«، وأضاف: 
»ليس هنالك حل وسط، إما أن تكون داخل آو خارج 
الفيفا/اليويفا. إذا أراد البعض المغادرة فعليهم تحمل 

العواقب.«
األندية  تصنيف  تم  بأنه  إعالمية  تقارير  وذكرت 
المشاركة في السوبر األوروبي  ألربع مستويات على 
المستوى المادي وما ستستفيد منه األندية، التصنيف 
األول: يضم برشلونة ومدريد ومانشستر وبعض األندية 
وتتسلم 350 مليون يورو فور المشاركة. التصنيف 
الثاني: 225 مليون يورو للمشاركة، التصنيف الثالث: 

112.5 مليون ،التصنيف الرابع : 100 مليون .
في حواره الصحفي األخير، قال فلورنتينو بيريز 

رئيس ريال مدريد: 
 »كرة القدم هي الرياضة الوحيدة في العالم التي 
تضم أكثر من 4 مليارات متابع، ومسؤوليتنا كأندية 

كبرى هي االستجابة لرغبات الجماهير.
سنساعد كرة القدم على جميع المستويات.

جاءت فكرة دوري السوبر األوروبي بدافع البحث 
عن موارد مالية جديدة،عندما ال يكون لديك دخل غير 
مداخيل النقل التلفزي، فإن الطريقة المربحة هي إحداث 
مباريات أكثر جاذبية. هكذا بدأ كل شيء. توصلنا إلى 

استنتاج مفاده أنه من خالل القيام بدوري السوبر 
وسط األسبوع، بداًل من دوري األبطال، سنتمكن من 
تخفيف مخلفات الخسائر التي خلفتها أزمة كورونا. 
وامتد النقاش حول هذا الموضوع ليشمل فاعلين 
الرياضة  وزيــر  شــدد  حيث  أوروبـــا،  في  سياسيين 

البريطاني أوليفر دودن، يوم االثنين، على أن بالده 
ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة دوري السوبر األوروبي 
الجديد، الذي اقترحه 12 ناديا أوروبيا لكرة القدم، 
مضيفا أنه سيراجع الدعم الذي تقدمه الحكومة لألندية 

دون أن يستبعد فرض ضرائب إضافية.

وقال دودن في مداخلة له خالل جلسة أمام البرلمان 
»أدعوكم لالطمئنان، إذا لم يتمكنوا من التحرك فسنقوم 
نحن بذلك«، مشيرا إلى أنه التقى بمسؤولي الدوري 
الممتاز واالتحاد االنجليزي لكرة القدم ورئيس االتحاد 
األوروبي )اليويفا(، لمناقشة الخطط التي تشمل ستة 
ومانشستر  يونايتد  مانشستر  هي  إنجليزية  أندية 
سيتي وتشيلسي وليفربول وآرسنال وتوتنهام.وأكد 
أن الحكومة البريطانية ستبذل كل جهد مستطاع لمنع 

إقامته، حتى لو لم تستطع سلطات كرة القدم ذلك.
وتابع »سنطرح كل شيء على الطاولة لمنع حدوث 
ذلك، ندرس كل الخيارات من الحوكمة إلى تعديل قانون 
القدم  كرة  لصناعة  تسمح  التي  واآلليات  المنافسة 
بالتطور. ببساطة سنراجع كل ما تفعله الحكومة لدعم 
هذه األندية للعب ... سنفعل كل ما يلزم لحماية لعبتنا 

الوطنية المفضلة«.
وخالل جلسة استمرت نحو ساعة في البرلمان انتقد 
مشرعون من كل األحزاب الرئيسية خطط إقامة دوري 

السوبر األوروبي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد 
سارع يوم األحد لرفض فكرة دوري السوبر األوروبي.




