
 الكاتب األول للحزب حل ضيفا على ا مؤسسة الفقيه التطواني
اإدري�س ل�سكر:البالد محتاجة لال�ستمرار  في تعددية 

متوارثة باعتبارها ال�سامنة لال�ستقرار وعدم الغلو والغرور

مجل�س الأمن : الم�ساورات حول ال�سحراء المغربية تنتهي بدون بيان وبدون رهانات
الخ�سوم يتهمون مجل�س الأمن بالتقاع�س وت�سييع الفر�س!

الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

الجمعة 23 ابريل 2021 املوافق 10 رمضان 1442العدد12.826مدير النشر والتحرير: عبد الحميد جماهري

Al Ittihad Al Ichtiraki

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

البوليساريو تعبر عن خيبة أملها من اجتماع مجلس األمن، ومنذ انتهاء 
أشغال الجلسة المغلقة وهم في حيص بيص...يطالبون بتعيين المبعوث 
الشخصي لألمين العام ثم يصرخون بأن مناقشة األمر ليس غاية في حد ذاته 
وأنه سيقزم القضية...! يعلنون انتهاء وقف إطالق النار ويريدون من المجلس 
إدانة المغرب الذي يعلن تشبثه به.. وبالعملية السياسية...وغاضبون أيضا 
ألن أعضاء المجلس لم يناقشوا مقترحات أنصارهم بقبول الجمهورية الوهمية 
في صفوف األمم المتحدة، والعودة إلى أسطوانة االستفتاء و..وأسقط في 
يدهم بسبب سقوط محاولة حشر االتحاد اإلفريقي في المعادلة  الصحراوية...

  —   - 
أمس   األربعاء،   اجتماعه  المتحدة،   أول  لألمم  التابع  األمن  عقد مجلس 

التشاوري   المغلق نصف السنوي   حول الصحراء المغربية . 
الهدوء،   وانتهى بدون إصدار  وجرى هذا االجتماع في   أجواء   يطبعها 

أي   بيان . 
الدولي   والوطني،   مختلفا من عاصمة  االنتظار  أفق  كان  االجتماع  قبل 

إلى أخرى . 
بالنسبة للمغرب، يعتبر االجتماع عاديا، تقليدا أمميا ال يحمل اي جديد،  
تطبعه اإلحاطات التي تتقدم بها الدول االعضاء بدون الحاجة،مبدئيا ومسطريا 

إلى بالغ أو قرار. فهو يشبه أي اجتماع في منتصف الوالية.
و من جهة أخرى، لعل الذي   كان   يستأثر باالهتمام سؤال ضمني :  كيف 
ستتصرف الواليات المتحدة االمريكية،   في   أول حضور لها في   المجلس،  
 تحت قيادة جو بايدن،    وما هو موقف ممثلها في   المجلس من االعتراف 

األمريكي   بسيادة المغرب على صحرائه؟
الجوار  في  األصدقاء  الخصوم،   وحتى   بعض  ديبلوماسيات  وكانت 
المتوسطي ،  قد عملت كل ما لديها لكي   يتم اإلعالن عن تراجع واشنطن عن 
موقفها من قرار ترامب،   بل بلغت إلى   حد التشكيك في   سيادة أمريكا على  
 قرارها،   وتعالت العرائض والتصريحات، بمن فيهم اللوبي   الجزائري في  

 أوساط األمريكيين،   من قبيل المبعوثين السابقين كروس وبيكر وبلوتون . 
   خاب هذا األفق الذي   رعته األماني   المعادية . 

شيء  كان  وال  فيه  فكرت  وال  المتحدة   اعترافها ،  الواليات  تسحب  ولم 
 يقارب ذلك . 

   وتكرر نفس الشيئ، كما حدث في اللقاء عبر الفيديو الذي   جمع انطوني  
 بلينكن و  غوتيريش الذي سار في   هذا المنحى،  قبل شهر تقريبا ،  وذكرت 
تقرير  للخارجية   األمريكية أن المعنيين ناقشا األمر   مع  الحفاظ على الوضع  

كما تركته اإلدارة السابقة . 
   وما زالت تقدم القرارات للنقاش،   وتصوغ   البيانات المطلوبة . 

   المجلس انتهى بدون إصدار أي   بيان،   وهو ما   يبين بأنه لم   يكن برهانات 
محددة كما أريد له . 

وقد سبق أن انعقد مجلس من هذا النوع، بطلب من ألمانيا،   في  منتصف 
دجنبر من العام الماضي، وذلك بعد اعتراف الرئيس األمريكي   دونالد ترامب 

بسيادة المغرب .. 
وكانت وقتها السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة،   قد أرسلت إلى األمين 
العام للمنظمة الدولية أنطونيو   غوتيريش وإلى مجلس األمن نسخة من إعالن 
ترامب ..  ومن حيث التوازي،   فإن االجتماعين انتهيا إلى  نفس النتيجة،   شكال ! 
وعدم إصدار بيان، يعني   بأن القرارات السابقة والوثائق السابقة والبيانات 
السابقة ما زالت سارية المفعول، وهي   التي   تؤطر عمل األمم المتحدة ومواقف 

مجلس األمن .. 
في المقابل الذين كانوا ينتظرون منه شئا خارقا هم الذين آمنوا بأن 
هناك وضعا جديدا واستثنائيا يدعو الي موقف استثنائي، وحاولوا بالفعل 
االدعاء بوجود حرب عالمية ثالثة في الصحراء، وأن الدمار قادم، والوضع 

متأزم عسكريا وسياسيا و حقوقيا الخ… هؤالء أسقط في ايديهم!
   القراءة األولية لموقف البوليساريو،كتعبير عن معسكرها  من االجتماع 

تبين  صدمة كبيرة.
ففي   البالغ   الذي   تمت إذاعته   : 

كانت الدبلوماسية العدائية   تنتظر      تحميل المغرب مسؤولية خرق وقف 
والقدرة  الشلل  ومتضارب   يظهر  للغاية  مرتبك  موقف  النار .  وهو  إطالق 
على   تقدير الموقف :  فالبوليزاريو   كانت أول من أعلن الخروج من اتفاقيتها 
مع األمم المتحدة حول وقف إطالق النار،   وهي   التي   تصدر   يوميا بيانات،  
،   كما   يقول البيان   تجاوزت المائتي بيان عن الحرب والكر والفر،   وكانت  
تنتظر من مجلس األمن  " تحميل  المغرب المسؤولية الكاملة عن العواقب 
الخطيرة لخرق وقف إطالق النار لعام   1991   واالتفاق العسكري   رقم   1  «!!! 

بالرغم من عدم صدور بيان،   يتضح من التقارير التي   نشرت أن االتجاه صار 
ضدها ،  وأن المناقشات انكبت على   ضرورة التعامل اإليجابي   مع المينورسو ! 
 وهو ما   يمكن للمغرب أن   يحسب نقطا لصالحه،   فهو أشرك المينورسو في  
 قضية الكركرات،   كما   أشركها في   مراقبة الوضع السلمي   والهادئ   للصحراء،  

 عكس التقارير   الكاذبة حول وجود الحرب . 
وسبق لعمر هالل أن راسل مجلس األمن حول هاتين النقطتين عندما 
فند وجود الحرب،   وأثبت عدم تعاون الميليشيات مع العصبة األممية في  

 أداء مهامها . 
ومعلوم أن جاللة الملك   كان قد أجرى   في   سياق عملية تطهير الكركرات،  
المتحدة     العام لألمم   ،يوم   16   نونبر   2020   ،    مكالمة هاتفية   مع األمين 

 أنطونيو   غوتيريش . 
وهوما يعني أن األزمة كانت قبل تطهير الكركرات وليس اآلن..

و جاللة الملك جدد التأكيد   على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطالق النار . 
 ومواصلة دعم جهود   غوتيريش في   إطار المسلسل السياسي .  

   وحسب مصادرمغربية فإن مجلس االمن،   اعتبر أن هذا المسلسل   يتعين 
في   الحقيقية  األطراف  واضحة،   ويشرك  معايير  أساس  على  أن   يستأنف 
 هذا النزاع اإلقليمي،   ويمكن من إيجاد حل واقعي   وقابل للتحقق في   إطار 

سيادة المملكة . 
بخصوص األفق السياسي،   ما زال المغرب متشبثا به،   في   الوقت الذي  
 أظهر بالغ   العصبية والصدمة  أن األفق الذي   تقترحه الميليشيات وداعميها 
هو التهديد بالحرب،  وكما   يظهر من البيان   »   إزاء تقاعس األمم المتحدة،  

 فإنه ليس هناك خيار سوى    مواصلة كفاحه  ..». 
النقطة الثانية هي   ان التعبئة العدوانية ضد المغرب،   كما سبقت اإلشارة 

إلى ذلك في   مقال سابق،   ركزت على   العمل  على   خمسة مستويات  : 
 -  االعتراف بالجمهورية الصحراوية،   وقد نطق أكثر من انفصالي   بهذا 

الخصوص،   ولم تتم فيه ولو خطوة صغرى
التوتري   الوضع  على   أن  تراهن  الجزائر  االستفتاء،   وكانت   -  وقضية 
 المزعوم والهجمات التي   تعلن عنها في   كل   يوم قادرة على أن تعطي   وضعا 

مغايرا لما هو عليه الحال في   الصحراء .. 
ومن ذلك تحديد تاريخ معين لالستفتاء . 

   والواضح أن هذا األمر لم   يحدث،   ويبدو من قراءة البالغ   الصادر عن 
البوليزاريو أن الصدمة كانت كبيرة ..  

المبعوث الشخصي   لألمين العام   ،   الذي   كان محور تحركات مسترسلة 
ومعارك ديبلوماسية،   كشف فيها عن تورط الجزائر العلني   في   الملف،   بدوره 

لم   يأت بما   يرضي   الخصوم . 
فقد كانوا   يصرخون مطالبين بتعيينه  منذ سنتين، على   حد قول وزير 

خارجية الجزائر،   بوقادوم . 
المسار  من  األمر،   في   اللقاء،   يئسوا  مناقشة  تمت  أن  بعد  أنه  والحال 

المتعلق بالقضية . 
أوال، أصبحت البالغة السياسية   تقول بأن التعيين ليس   غاية في   حد 
ذاته،بل   » هو مجرد وسيلة لتيسير عملية سالم ُمحكمة ومحددة زمنياً   تقود 

إلى ممارسة   تقرير المصير واالستقالل «.. 
أي   أن تكون النتيجة معروفة سلفا ،   ثم   يتم التعيين ! 

ثانيا ، رددوا بأن التعيين ليس   غاية في   حد ذاته !  بعد أن تبين بأنهم 
رفضوا المقترحات التي   تقدم بها األمين  العام خصوصا رئيس وزراء رومانيا،  

 بيتر رومان،   ووزير الخارجية البرتغالي   لويس امادو  .. 
التردد الكبير والصدمة ظهرا ايضا من خالل مطالبة االمم المتحدة بتقوية 
في الجزائر، فعلوا المستحيل من أجل  حضورها، والحال أن »الجماعة« 
إشراك االتحالد االفريقي وناوروا مع كينيافي القمة االخيرة لمجلس االمن 
والسلم، من أجل ذلك ومن أجل تكسير الحصرية األممية في التعامل مع الملف.

الحالصة هي أن االطياف التي طالما بشرت بعزلة المغرب عالميا ، هي التي 
خرجت في بكائيات جديدة تتهم مجلس االمن واألمم المتحدة بأقدح النعوت!

عبد الحميد  جماهري
hamidjmahri@yahoo.fr

قراءة 
في خيبة 

البولي�ساريو 
والجزائر..
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سحة رم
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احتقان داخل أسرة المالكمة المغربية
ثالثة مالكمين يقررون

 »الحريك« وانتقادات قوية 
لالإدارة التقنية لجامعة المالكمة

اإ�سالح وتجديد فهم الدين يكون بتطور وتجديد الوعي بالمعارف والعلوم

  بقلم : مصطفى المتوكل الساحلي 
اإلصللالح  مللن  جللزء  هللو  الدينى  الخطاب  تجديد 
الدينى والدنيوي، قال رسول الحق والحرية والعدالة 
ِة َعَلى  َُمّ َعُث ِلَهِذِه األأْ َ َيبأْ عليه الصالة والسالم : ) ِإَنّ الَلّ
ُد َلَها ِديَنَها (، رواه أبو داوود  َرأأِْس ُكِلّ ِماَئِة َسَنٍة َمنأْ ُيَجِدّ

وصححه االلباني .
من يجدد قد يكون فردا وقد تكون جماعة، والتجديد 
في أمور الدين يحتاج إلى علماء مختصين كل في مجال 

ونظم  والسياسة  واالقتصاد  االجتماع  إلى  اللغة  من 
الحكم وعلوم الحياة والطبيعة والنفس والفلك وعلوم 
الرياضيات وبطبيعة الحال الفلسفة والحكمة ... إلخ، 
وبطبيعة الحال اإللمام باللغة وعلوم القرآن والحديث 
والفقه وأصوله في عالقة باألزمنة والبلدان واألوضاع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية زمن تقعيد 
االجتهاد والقواعد وقبله في تالؤم مع الواقع والتطور 

والتقدم ومتطلبات العصر. 
إن فهم القرآن بمعانيه وحكمه وتشريعاته يتجدد 
وما  والقرون  والعقود  السنوات  مرور  مع  باستمرار 
تعرفه من تطور وثورات في العلوم والمعارف والخبرات، 
وما يحصل من تغيرات شكلية وجوهرية بالمجتمعات 
وتركبتها وأحوالها ونظمها، وفي عالقة بتنوع ثقافات 
العربية  غير  وتقاليد الشعوب  وعللادات  ومعتقدات 
المعتنقة لإلسالم وحتى المؤمنة بمعتقدات أخرى في 
بلدان ودول الجوار وبمختلف بقاع العالم الذي أصبح 

وطنا مشتركا رغم الحدود الرسمية المعتمدة  .. 
فكل العلوم التي كان مرجعها القرآن أوال والسنة 
النبوية ثانيا البد أن يشملها التحديث والتجديد بما 
يتالءم مع العصر ويحترم جوهر الدين الذي اليكون 

إال به، فالذين درسوا القرآن وفسروه وأولوه اعتمدوا 
على فهمهم وما رجح بفكرهم في عالقة بالتراث الديني 
ما قبل الرسالة المحمدية وبمستوى العلوم المختلفة 
 ، عربية  غير  بثقافات  تأثرهم  ودرجللات  أزمنتهم  في 
والذين درسوا األحاديث بعد عقود من البعثة ووضعوا 
لعملهم ذاك باجتهادهم ضوابط ومعايير أخضعوا لها 
ما تجمع لديهم من المرويات والكالم المنسوب للنبي 
صلى الل عليه وسلم  مع األخذ بعين االعتبار زاوية 
ويكفي  واالجتماعية،  الثقافية  ومرجعياتهم  تأملهم 
الذي جمع عشرات  البخاري  باإلمام  االستشهاد  هنا 
آالف   8 من  أقل  منها  واعتمد  النصوص ،  من  اآلالف 
»صحيح  عليه  أطلق  كتاب  في  بعده  حديث لتجمع 
وكتب  األحاديث  مراجع  إن  نقول  وهنا   ، البخاري« 
تفسير القرآن تحتاج إلى تجديد وتحيين وتقويم في 
الفهم والتأصيل والتأويل بتوظيف التطور الهائل الذي 
شهدته كل العلوم والمعارف التي كانت مجهولة في 
زمن الرساالت وما بعدها ، وتنقية بعضها بما يعرف 

باإلسرائيليات ..
بقية ص 4

التحق المالكم محمد أبو حمادة »وزن 91 كيلوغرام«، بقائمة 
المالكمين المغاربة الذين فضلوا »الحريك« والهروب من مقر إقامة 
البعثة المغربية في بولندا حيث يشارك المنتخب الوطني المغربي 
للمالكمة في بطولة العالم للشباب، المقامة بمدينة »كيلسي«، خالل 

الفترة الممتدة ما بين 12 و24 أبريل الجاري.
فقد تأكد »هروب« المالكم محمد أبو حمادة من مقر إقامة المنتخب 
إذ تقول عدة أخبار أنه توجه أللمانيا حيث يقيم شقيقه األكبر المالكم 

عبدالجليل أبوحمادة. 
وأصبح محمد أبوحمادة ثالث مالكم يهرب من مقر إقامة المنتخب 
المغربي ببولندا، حيث كان قد سبقه مالكمان فضال الحريك لوجهة 
كلغ(،   60 )فئة  البويحياوي  رضى  من  بكل  األمر  ويتعلق  أخرى، 

وإلياس بلمليح )75 كلغ(.
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رئي�س الحكومة ي�ستغل 
�سدا على  ميثاق الأغلبية 

وعطل اجتماعاتها

البرنامج النتخابي لالتحاد 
ال�ستراكي ينهل من ثالث 

مرجعيات مركزية

  بعد رفض برلين استقباله، و تعذر نقله إلى دولة أروبية أخرى

 نقل اإبراهيم غالي على وجه ال�سرعة اإلى م�ست�سفى اإ�سباني  في حالة حرجة
لحسن العسبي

أكد مصادر متطابقة ، أن المسؤول األول بجبهة 
قد تم نقله  البوليزاريو إبراهيم غالي )73 سنة( 

بشكل سري عبر طائرة طبية، من العاصمة الجزائر، 
قادما من مستشفى مدينة تيندوف، مرفوقا بطاقم 
طبي جزائري، إلى مستشفى بلدة لوغرونو قريبا 
من مدينة سرقسطة بإقليم األندلس بإسبانيا. وأن 

العملية تلك قد تمت يوم األربعاء 21 أبريل 2021، 
حيث تم إدخاله إلى ذلك المستشفى، باسم وجواز 

جزائريين  .
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n مكتب الرباط:

عبد الحق الريحاني
لحزب  األول  الكاتب  لشكر،  إدريس  أكد 
أن  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
االستحقاقات  هذه  غمار  سيدخل  الحزب 
القادمة  تحت شعار »من أجل تناوب جديد 
بناء   ، وديمقراطي«  اجتماعي  أفق  ذي 
الوطني  املجلس  بها  خرج  أطروحة  على 
نتاج  هي  التي  األطروحة  هذه  األخير، 
في  املبلورة  وعملي،  فكري وسياسي  تراكم 
برنامج انتخابي يسعى باألساس في األفق 
االجتماعي ضمان العيش الكريم املمثل في 
وفي  والسكن...  والصحة  التعليم  ضمان 
األفق الديمقراطي ضمان الحريات والحقوق 

ودولة الحق والقانون واملؤسسات. 
ضيفا  حل  حني  األول  الكاتب  وأوضح 
على مؤسسة الفقيه التطواني ضمن حلقات 

رمضان أول أمس االربعاء، على أن البرنامج االنتخابي 
للحزب يرتكز على مرجعيات أساسية وهي أوال املرجعية 
امللكية من الخطب امللكية السامية ومبادرة جاللة امللك، 
واالقتصادية  السياسية  القضايا  من  عدد  تهم  التي 
املرجعية  وثانيا  بالبالد  الحيوية  واالجتماعية 
االشتراكية باعتبارنا حزبا ديمقراطيا اجتماعيا وثالثا 
العاشر  الوطني  الوطنية واملؤتمر  مؤتمراتنا  مقررات 
واالرضية التي تحملت عليها املسؤولية للكتابة األولى 
حول  املقدمة  واالرضية  الوطني  املجلس  ومقرات 
باإلضافة  واالتحاديون،  االتحاديات  وزكاها  الجائحة 

إلى مذكرة الحزب حول اإلصالح والعدالة الضريبية.
أن  إلى  املناسبة،  بنفس  لشكر،  األستاذ  وأشار 
هي  االنتخابي،  البرنامج  إعداد  في  املتبعة  املنهجية 
منهجية ال تنبني على القطائع وال تعتبر أن كل ما  كان 
البرنامج  في  األساس  األرضية  إن  بل  قبل خراب،  من 
تقوم على التراكم منذ االستقالل وتعتبر ان كل ما قامت 
به الحكومات السابقة وكل أبناء الوطن الذي تحملوا 
مسؤوليات بالرغم من االختالف معهم في فترات معينة 
تاريخ  في  بصمة  لهم  كانت  هؤالء  فكل  التوافق،   أو 

املغرب.
البرنامج  أن  لشكر على  ذ.  السياق، شدد  ذات  وفي 
االنتخابي للحزب يروم إقرار منظومة شاملة للحماية 
جديد،  واقتصادي  تنموي  نموذج  االجتماعية وتفعيل 
هذا  في  مذكرا  والحداثي،  الديمقراطي  البعد  ويكرس 
الحماية  بخصوص  امللك  جاللة  به  جاء  ما  أن  اإلطار 
غير  حقيقية  اجتماعية  ثورة  يعتبر  االجتماعية 
مسبوقة،  وأقر على أنه لم يرد  في برنامج الحزب مثل 
هذا السقف الزمني بالرغم من تواجدها الدائم كمطالب.

حاوره  الذين  الصحافيني  أمام  األول،  الكاتب  وذكر 
الحملة  في  اضطر  أنه  الصحفي،  اللقاء  هذا  في 
االنتخابية أن يسجل البرنامج االنتخابي لدى منظمة 
الواحد  عبد  اوالد  »كل  مقولة  لدحض  املؤلف،   حقوق 
ويتناسى  اليوم،  ترديدها  للبعض  يحلو  التي  واحد« 
والقيادي االتحادي  السوسيولوجية  يجهل أن أب  أو 
أن  إلبراز  يرددها  كان  من  هو  كسوس  محمد  الراحل 
االتحاد االشتراكي حزب ال يشبه كل األحزاب، مبرزا في 

هذا الصدد  على أن االتحاد االشتراكي الحزب املغربي 
الوحيد الذي تمكنه مرجعيته االشتراكية واالجتماعية 
التحالف  ثم  االشتراكية  األممية  داخل  التواجد  من 

الدولي  االجتماعي.
ولم يخف قائد االتحاد االشتراكي سعادته واعتزازه 
املجال  في  خاصة  الحزب  من شعارات  عددا  يرى  بأن 
الوقت  في  الجميع،   ويتبناها  تتحقق  االجتماعي  
مبرزا  السائد،  هو  الليبرالي  االتجاه  فيه  كان  الذي 
للدولة  بالحاجة  شعر  الجميع  بأن  سروره اليوم 
االجتماعية الراعية والقائدة ملشاريع النمو، مذكرا في 
الجائحة  زمن  في  العمومية  الصحة  بدور  اإلطار  هذا 
مع  القطاعات  لهذه  باملقارنة  كذلك  العمومي  والتعليم 
القطاع الخاص التي ساد فيها االرتباك بسبب كورونا. 

حقيقة البلوكاج
 البعدي والقبلي

وفي إطار تفاعل الكاتب األول مع أسئلة الصحفيني 
بالبلوكاج  سمي  ما  أن  على  أوضح  اللقاء،  هذا  خالل 
يكن  لم  الحكومة  هذه  تشكيل  قبل  والبعدي،   القبلي 
نتيجة مؤامرة، كما يدعي البعض، بل كان نتيجة سوء 
الحكومة،  لتشكيل  امللك  جاللة  عينه  تدبير لشخص 
مؤكدا أنه من يعتبر قضية القاسم االنتخابي مؤامرة 
للوقائع،  صحيح  وغير  سليم  غير  تأويل  فهذا  قبلية، 
مع  السياسية  املشاورات  يترأس  كان  من  بحيث 
فوض  ومن  الحكومة  رئيس  هو  السياسية  األحزاب 
التشاورية  االجتماعات  هذه  بعقد  الداخلية  لوزير 
حول القوانني االنتخابية هو رئيس الحكومة، كما تم 
الحوار حول ذلك كأحزاب لألغلبية، وكأحزاب ممثلة في 
البرملان، ثم حاورت وزارة الداخلية كل حزب على حدة 

بهذا الخصوص.
واعتبر الكاتب األول للحزب أن طريقة اقتسام املقاعد 
بعض  لصالح  سياسي  ريع  السابقة،  االنتخابات  في 
األحزاب السياسية، وهذا جهرنا به منذ زمان ونبهنا 
لحظتها إلى القطبية املصطنعة التي جاءت نتيجة هذا 
اليوم  تم  فما  املقاعد،  احتساب  طريقة  بسبب  الواقع 
الوزاري  واملجلس  الحكومي  املجلس  عليه  وصادق 

القوانني  بخصوص  البرملان  أيضا  عليه  وصادق 
فيه  ليس  بأنه  الدستورية  املحكمة  وأقرته  االنتخابية 
واإلنصاف  العدالة  من  نوع  فيه  الدستور،  يخالف  ما 
الدوائر  املقاعد  على أساس املسجلني في  اقتسام  في 

االنتخابية.
عدة  قدم  االشتراكي  االتحاد  أن  على  لشكر  ذ  وذكر 
بإقرار  تتعلق  االنتخابية  القوانني  ألهم  اقتراحات 
في  النسائية  التمثيلية  العزوف،  ومحاربة  النزاهة، 
االنتخابي  القاسم  قضية  أن  على  موضحا  البرملان، 
توافق عليها جزء من أحزاب األغلبية واملعارضة وليس 
وحيد  وحزب  الخصوص  بهذا  تحالف  او  تكثل  هناك 

يرى ضرورة أن تبقى دار لقمان على حالها.
هي  االقتراع  صناديق  أن  على  لشكر  ذ.  وشدد  
الوحيدة التي  ستحكم على تواجد أو تقدم هذا الحزب 
أو ذلك، مبرزا على أن االتحاد االشتراكي امتداد للقوات 
الشعبية واستمرار لحركة التحرير الشعبية واملتواحد 
»وال   ، السياسية  والنخب  املجتمعية  الفضاءات  في 
بقضية  علينا  أويزايد  علينا  يمن  بأن  أحد  من  ننتظر 
املؤسسات  فيها  حسمت  التي  االنتخابي  القاسم 
الدستورية للبالد«، وشدد على أن البالد في حاجة إلى 

وسطاء حقيقيني في املجتمع.

ترشيحات االستحقاقات 
المقبلة وموقع الحزب 

فيها
أكد الكاتب األول أن الترشيحات املتعلقة باالنتخابات 
التشريعية القادمة املتعلقة بحزب الوردة 50 في املائة 
بني  تنافس  هناك  املائة  في  و30  بالتوافق  تمت  منها 

اإلخوان.
التشريعية،  االنتخابات  أما بخصوص ترشيحه في 
إذا  والتنظيم  الحزب  قرار  يبقى  »القرار  هذا  أن  فأكد 
واليات  أربع  قضيت  أني  العلم  مع  بذلك،  طالبوني 

بالبرملان«.
وأكد الكاتب األول في معرض رده على سؤال حول 
يطمح  ما  أن  القادمة،  االستحقاقات  في  الحزب  مرتبة 
إليه هو أن يكون حزب االتحاد األول ونعمل على قيادة 
ماجعلنا  وذلك   2021 أغلبية  ونقود  حكومي  تحالف 
نرفع شعار » تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي«،  
تقف  أحزاب  خمسة  أن  على  الباب  هذا  في  موضحا 
القوانني  على  املصادقة  تمت  أن  وبعد  واحد   خط  في 
االنتخابية وظهرت تواريخ االستحقاقات القادمة  وبعد 
صدور املراسيم ستنطلق املنافسة وكل من قدم عرضا 

سياسيا متميزا سينال املراد من ذلك.

التحالف بعد النتائج 
االنتخابية

االتحاد  أن  اللقاء،  نفس  خالل  األول،  الكاتب  وذكر 
عشر   الحادي  الوطني  مؤتمره  سيعقد  االشتراكي 
الحكومة،  وتشكيل  القادمة  االنتخابات  بعد  للحزب 
وقانون الحزب يحدد مدة تحمل املسؤولية في الكتابة 
الحكومة  تشكيل  أن«  إلى  مشيرا  واليتني،  في  األولى 
سنركز فيه على منطلقات شعارنا املركزي الذي رفعناه  
، وسنرى  »تناوب جديد أساسه اجتماعي ديمقراطي« 
فيمن هم اقرب لتوجه دولة حداثية ديمقراطية متضامنة 
وكذلك مع من نقترب معهم في املرجعيات، مع العلم أننا 
كثيرا  ويهمنا  والوطني  اليساري  بتاريخنا  معتزون 
كل  أن  باعتبار  الديمقراطيني،  الحداثيني  مع  االشتغال 
املكتسبات واملطالب املحققة كانت وراءها هذه األحزاب 

السياسية الوطنية والديمقراطية«. 

استغالل النفوذ واإلحسان 
في االنتخابات

واألعمال  اإلحسان  أن  على  األول  شدد الكاتب 
الخيرية من الضروري أن تصبح تحت إشراف السلطة 
يستغلها  البعض  وأن  خاصة  وامتداداتها  العمومية 
وكرشوة  األصوات  استمالة  أجل  من  االنتخابات  في 
على  األسر  بعض  وهشاشة  بؤس  تستغل  انتخابية 

املستوى االجتماعي.

للعمل  سياسوي  استغالل  كل  أن  وأكد 
الخيري واإلحسان البد أن تواجهه الحكومة 
بالصرامة الالزمة واتخاذ القرارات املسؤولة 
والرادعة لذلك، مثمنا في هذا الباب ما تقوم 
من  للتضامن  الخامس  محمد  مؤسسة  به 

مجهودات ملموسة بهذا الخصوص. 
كل  إيقاف  على  العمل  إلى  لشكر  ذ  ودعا 
البالد  أن  خاصة  النفوذ  استغالل  أشكال 
استغالل  منع  ثم  انتخابات،  على  مقبلة 
الحزبي  العمل  في  الدولة  وسائل  كل 
واالنتخابي، كما طالب بتوقف كل الشكايات 
التدشينات  إيقاف  عن  فضال  الكيدية 

الوزارية.  

تعطيل األغلبية، 
والتعددية حاجة 

ماسة بالمغرب 
أكد الكاتب األول للحزب أن رئيس الحكومة الحالي 
تجميد  على  وعمل  األغلبية،  ميثاق  على  ضدا  يشتغل 
انعقادها  األفيد  من  كان  التي  األغلبية  اجتماعات 
مشيرا  للبالد،  الحيوية  القضايا  من  عدد  في  للتداول 
»حزب االتحاد االشتراكي يحضر في االئتالف  إلى أن 
الحكومي فقط من خالل الوزير االتحادي لوزارة العدل 
في غياب أي تنسيق يذكرمع األغلبية وسبق أن نددت 

بهذا وانضمت كل األحزاب لذلك«. 
»البلوكاج«   وأشار ذ لشكر إلى أن قضية ما سمي 
إلى  ينتبه  وجعلته  وعيه  من  عمقت  سياسية  كتجربة 
خطبه  أحد  في  الثاني  الحسن  الراحل  امللك  قاله  ما 
الضامنة  هي  التعددية  على  تأسست  التي  امللكية  »أن 
مدى  على  البالد،  أن  على  مؤكدا  البالد«،  الستقرار 
العقود القادمة، محتاجة لالستمرار في تعددية متوارثة 
والغرور  الغلو  وعدم  لالستقرار   الضامنة  هي  ألنها 

والتجبر.

قضية األساتذة المتعاقدين
املتعاقدين،  باألساتذة  يتعلق  سؤال  على  رد  في 
من  الفئات  كسائر  الفئة  هذه  أن  األول  الكاتب  أوضح 
الضروري  ومن  مشروعة،   مطالب  لها  تكون  أن  حقها 
في  معتبرا  لذلك،  وحل  صيغة  عبر  إيجاد  تحقيقها 
نفس اآلن  أن األمر غير منطقي أن يتواجد في التعليم 
العمومي صنفان من األساتذة  داعيا إلى بذل مجهود 
إليجاد حل حتى يتمتع هؤالء األساتذة بكل حقوقهم في 
التقاعد والترقية والحركية ...  وان ال تبقى وضعيتهم 

اإلدارية هشة.
الفئة  لهذه  املطالب  يجد  أنه  على  لشكر  ذ  وأوضح 
يشعر  ال  لكي  صيغة  إيجاد  الضروري  ومن  مشروعة 
في  نجد هذا  بحيث  معينة،  ب«حكرة«  التعليم  رجل 
وضعية  في  واآلخر   الحقوق  كافة  له  نظامية  وضعية 

أخرى تحرمه من بعض الحقوق.

فتح النقاش 
في قضية اإلرث 

في معرض رده على أحد أسئلة الصحفيني، أشار  
الكاتب األول إلى أن قضية االجتهاد في الفقه اإلسالمي 
اإلسالمي  تاريخنا  في  بها  ومعمول  مطلوبة  قضية 

إلى  وأشار   املجال،   هذا  في  كثيرة  إشراقات  وهناك 
أنه آن األوان من أجل فتح نقاش من أجل مراجعة عدد 
ضمنها  ومن  الشخصية  باألحوال  املرتبطة  القضايا 
اإلرث، مسجال أنه ليس من األولني الذي دعا ملثل هذا 
االسرة  الشخصبة ومدونة  باألحوال  املتعلق  النقاش 
الراحل  وامللك  الفاسي  عالل  الزعيم  ذلك  في  بل سبقه 
الحسن الثاني وامللك محمد السادس في تعديل مدونة 

األسرة.

القضية الوطنية األولى 
ودول الساحل والصحراء

األولى  الوطنية  القضية  أن  األول  الكاتب  أكد 
بعدد  اليوم  نفخر  أن  لنا  املغاربة،  كل  إجماع  محط 
السياسة  بفضل  اليوم  حققناها  التي  املكتسبات  من 
العودة  أولها  امللك  جاللة  يقودها  الي  الخارجية 
واملناورات  املغالطات  اإلفريقي وكشف جميع  لالتحاد 
عدد  اعتراف  ثم  الترابية  اليائسة من خصوم وحدتنا 
الحكم  مشروع  ودعم  بالصحراء  املغربية  الدول  من 
الذاتي كحل سياسي ومتوافق عليه، النصر الذي حققه 
املغرب في قضية معبر   الكركارات والذي كشف النية 
بالسيادة  األمريكي  االعتراف  ثم  للبوليساريو،  املبيتة 
من  عدد  وفتح  الجنوبية  أقاليمه  على  الكاملة للمغرب 
الدول اإلفريقية والعربية لقنصليات بالداخلة والعيون.  
باالستثمار  اليوم  مطالب  املغرب  أن  لشكر  ذ.  وأكد 
السياسي لكل هذه النجاحات السياسية والديبلوماسية 
وتعزيز هذه املكتسبات، داعيا في هذا اإلطار إلى أن كل 
اتفاقية شراكة سياسية أو اقتصادية أو عمل لجان عليا 
الدفع  الضروري  أخرى من  املغرب ودول  مشتركة بني 
املتعلقة  والواقعية  السياسية  املعطيات  هذه  باحترام 

بأقاليمنا الجنوبية وقضية وحدتنا الترابية.
ولم تفته الفرصة إلى اإلشارة ملا وقع في بالد التشاد 
التي عرفت اغتيال الرئيس إدريس ديبي، كأحد بلدان 
بؤرة  اعتبارها  يمكن  التي  والصحراء  الساحل  دول 
التهريب  وشبكات  املخدرات  تجارة  لتزايد  مرشحة 
والجريمة املنظمة واإلرهاب، وللبوليساريو سوابق في 
التورط في بعض من هذه العمليات، لذلك كان املغرب 
دائما حريصا على أن تكون املنطقة محط اهتمام دائم 
وتعاون  دولي وبشكل جدي من أجل وضع حد لكل ما 

من شأنه أن يضر باستقرار وأمن املنطقة بكاملها.

إدريس لشكر، الكاتب األول للحزب، يحل ضيفا على حلقات رمضان التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني

رئي�س احلكومة ي�ضتغل �ضدا على  ميثاق الأغلبية وعطل اجتماعاتها

أطروحة االتحاد 
االشتراكي 

االنتخابية هي 
نتيجة تراكم 

فكري وسياسي 
وعملي وال تنبني 

على القطائع 

البرنامج 
االنتخابي لالتحاد 
االشتراكي ينهل 

من ثالث 
مرجعيات 

مركزية

البرنامج االنتخابي 
يروم إقرار منظومة 

شاملة للحماية 
االجتماعية وتفعيل 

نموذج تنموي 
واقتصادي جديد 

ويكرس البعد 
الديمقراطي والحداثي

طريقة اقتسام 
المقاعد

في االنتخابات 
السابقة ريع سياسي 

لصالح بعض 
األحزاب السياسية 
وهذا ما جهرنا به 

منذ زمان

البالد في حاجة إلى وسطاء حقيقيين في المجتمع
اإلحسان واألعمال الخيرية من الضروري أن تصبح تحت إشراف السلطة العمومية وامتداداتها 

البالد محتاجة لالستمرار في تعددية متوارثة باعتبارها الضامنة لالستقرار وعدم الغلو والغرور
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املتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس  عقد 
املغلق  التشاوري  اجتماعه  األربعاء،  يوم 

نصف السنوي حول الصحراء املغربية.
يطبعها  أجواء  في  االجتماع  هذا  وجرى 

الهدوء، وانتهى بدون إصدار أي بيان.
أن  أفادت  قد  مؤكدة،  غير  أنباء  وكانت 
االتفاق لم يحصل حول مشروع إعالن مشترك 
"تجنب  إلى  يدعو  املتحدة  الواليات  صاغته 
وحسب  بالصحراء،  النزاع  في  التصعيد" 
وكالة فرانس بريس، فإن الهند والصني ودوال 
تأويله  "يساء  أن  يمكن  أنه  اعتبرت  إفريقية 

ويؤدي إلى نتائج عكسية»".
املوجز  فالنص  برس  فرانس  وحسب  
تبني  على  يحث  فقرات،  ثالث  من  املكون 
بعثة  مع  ميدانيا  التعامل  في  "بناء"  سلوك 
واإلسراع بتسمية  )مينورسو(  األمم املتحدة 
إطالق  إعادة  أجل  "من  جديد  أممي  مبعوث 
وقت  أسرع  في  املتوقفة  السياسية  العملية 

ممكن".
وهي نقط كلها من زاوية املغرب ال تعارض 
بناء  بشكل  تعامل  فاملغرب  مواقفه.  مع  فيها 
مع املينورسو، في قضية الكركرات وال يزال، 
املقترحني  على  املوافقة  إلى  سارع  أنه  كما 
لألمني  الشخصي  املبعوث  إلسمي  االثنني 

العام. ويدعو إلى العملية السياسية..
وملعوم أن جاللة امللك كان قد أجرى في 
سياق عملية تطهير الكركرات، يوم 16 نوبنر 
لألمم  العام  األمني  مع  2020، مكاملة هاتفية 

املتحدة أنطونيو غوتيريش.
تشبث  على  التأكيد  جدد  امللك  جاللة   
املغرب الراسخ بوقف إطالق النار. ومواصلة 
املسلسل  إطار  في  غوتيريش  جهود  دعم 

السياسي. 
مجلس  فإن  مغربية  مصادر  وحسب   
أن  يتعني  املسلسل  هذا  أن  اعتبر  األمن، 

يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك 
اإلقليمي،  النزاع  هذا  في  الحقيقية  األطراف 
للتحقق  وقابل  واقعي  إيجاد حل  من  ويمكن 

في إطار سيادة اململكة.
 وبحسب مصادر دبلوماسية في نيويورك، 
إحاطة  تتبعوا  األمن  مجلس  أعضاء  فإن 
لألمم  العام  لألمني  الخاص  املمثل  قدمها 
بشأن  ستيوارت،  كولني  للصحراء،  املتحدة 
بانتهاكات  اتسم  الذي  األرض،  على  الوضع 
"البوليساريو"  قبل  من  النار  إطالق  وقف 
يعيق  مما  املينورسو،  تنقل  لحرية  وإعاقتها 
تنفيذ  على  املتحدة  األمم  بعثة  قدرة  أيضا 
مهمتها في اإلشراف على وقف إطالق النار. 
مسؤول  قبل  من  علما  املجلس  أحيط  كما 
العامة  باألمانة  السياسية  الشؤون  بإدارة 
التي  السياسية  بالعملية  املتحدة،  لألمم 
والبوليساريو  الجزائر  معارضة  أعاقتها 
جدد  جانبهم،  من  شخصي.  مبعوث  لتعيني 
تأكيد دعمهم  باإلجماع  األمن  أعضاء مجلس 
إلى  الهادفة  الحصرية  املتحدة  األمم  لعملية 
التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي 
املفتعل  النزاع  لهذا  بشأنه  ومتوافق  ودائم 
حول الصحراء املغربية، على أساس قرارات 

مجلس األمن منذ 2007.

المبعوث الشخصي
ضرورة  على  أكدوا  الصدد،  هذا  وفي 
تعيني مبعوث شخصي جديد في أقرب وقت 
بشأنه  رفضت  الذي  املنصب  وهو  ممكن، 
مقترحات  مؤخرا،  و"البوليساريو"،  الجزائر 
األمني العام بتعيني رئيس الوزراء الروماني 
وزير  بعد  ما  وفي  رومان،  بيتر  السابق، 
لويس  السابق،  البرتغال  خارجية  شؤون 
أمادو. في املقابل، وافق املغرب بشكل فوري 

على مقترحات الترشيح، التي قدمها أنطونيو 
غوتيرش.

معركة  قادوا  الخصوم  أن  من  وبالرغم 
ديبلوماسية، من أجل تعيني مبعوث شخصي 
بعرقلة  املغرب  كذبا  واتهموا  العام،  لألمني 
أن   اعتبرت  البوليساريو  فإن  التعيني، 
العام  لألمني  جديد  "تعيني مبعوث شخصي 
لألمم املتحدة ليس غاية في حد ذاته، وإنما 
هو مجرد وسيلة لتيسير عملية سالم حكيمة 

ومحددة زمنيا» تقود إلى… االستفتاء."  
استئناف  إلى  املجلس  أعضاء  دعا  كما 
اآلجال،  أقرب  في  املستديرة  املوائد  مسلسل 
رئيسيا  طرفا  الجزائر  فيه  تشكل  والذي 
منصوصا عليه في قرارات مجلس األمن. كما 
مالئم  مناخ  إرساء  إلى  الحاجة  على  شددوا 
ومناسب للتمكن من استئناف هذا املسلسل، 
الذي توقف مع مبعوث األمم املتحدة السابق 

هورست كولر.
مواصلة  عن  الجبهة  أعربت  املقابل  وفي 
عن  ينم  موقف  في  املسلح،  العمل  أسمته  ما 

معاكسة الجو العام الجتماع مجلس األمن..
املجلس  أعضاء  جدد  أخرى،  جهة  ومن 
الذاتي،  للحكم  املغربية  للمبادرة  دعمهم 
كأساس جدي وذي مصداقية من شأنه إنهاء 
املنصوص  النحو  على  اإلقليمي،  النزاع  هذا 
عليه في قرارات مجلس األمن منذ سنة 2007، 
والتي تعتبر الحكم الذاتي حال واقعيا وجديا 
وذي مصداقية. وأشاد أعضاء املجلس أيضا 
بتعاون املغرب مع بعثة املينورسو، وال سيما 
حملة  إطار  في  البعثة  هذه  أعضاء  تلقيح 
هذا  وفي   .-19 كوفيد  ضد  الوطنية  التلقيح 
حملة  نجاح  على  الضوء  تسليط  تم  الصدد، 

التلقيح املغربية.
هذا  خالل  األمن،  مجلس  أعضاء  وندد 
االجتماع، بعرقلة املليشيات املسلحة التابعة 

ملعبر  املاضي  الخريف  في  لـ"البوليساريو"  
التحرك  على  الضوء  مسلطني  الكركرات، 
والذي  امللكية،  املسلحة  للقوات  السلمي 
كامل.  بشكل  املرور  حركة  استعادة  من  مكن 
وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون 
والتي  الكامل مع املينورسو،  "البوليساريو" 
تعرقل بشكل خطير مهمتها في مراقبة وقف 
إطالق النار، من خالل إعاقة دورياتها ومنع 
بعض  وأعرب  العسكريني.  املراقبني  إمداد 
إعالن  إزاء  البالغ  قلقهم  عن  املجلس  أعضاء 
إطالق  وقف  من  االنسحاب  "البوليساريو" 
النار، مطالبني إياها باحترامه واالمتناع عن 

أي عمل استفزازي.

 البوليساريو وخيبة األمل
بالغ  خالل  من  البوليساريو،  تجد  ولم   
األربعاء،  أمس  أول  نيويورك،  في  ملمثلها 
نفسه.  األمن  مجلس  على  الهجوم  سوى 

واعتبرت بأنه أضاع فرصة أخرى ! 
ما  في  بالتصعيد  االنفصاليون  وهدد 

أسموه »الحرب الجارية».
املجلس  أن  االنفصالي  البالغ  وأكد 
نتيجة  بأي  يأت  ولم  التقاعس  موقف  اختار 

ملموسة».
الواضح أن االنفصاليني كانوا ينتظرون 
مسؤولية  املغرب  تحميل  األمن  مجلس  من 
أعلنوا  بأنهم  علما  النار،  إطالق  وقف  خرق 
مع  الخصوص  بهذا  اتفاقيتهم  إلغاء  رسميا 

األمم املتحدة.
مجلس  أن  املؤسف  »"من  البالغ  وقال 
في   «)…( أخرى  فرصة  أضاع  قد  األمن 
تحميل املغرب املسؤولية الكاملة عن العواقب 
الخطيرة لخرق وقف إطالق النار لعام 1991 

 !«"

 وحيد مبارك
مّرة  لتؤكد  الداخلية  وزارة  عادت 
منازعات  مع  التعامل  ضرورة  على  أخرى 
ومسؤولية،  جدية  بكل  الترابية  الجماعات 
موّجهة  جديدة  تعليمات  خالل  من  وشّددت 
واألقاليم  العماالت  وعمال  الجهات  والة  إلى 
واملقاطعات على ضرورة التنسيق الجّيد بني 
مستوى  على  سواء  املعنية  األطراف  جميع 
مصالح الوكيل القضائي للجماعات الترابية 

الترابية،  والجماعات  واألقاليم  العماالت  أو 
وذلك من أجل التقليص من عدد املنازعات أو 

التخفيف من تبعاتها املالية.
الوالي  طرف  من  موقعة  مراسلة  وأكدت 
الترابية خاليد سفير  العام للجماعات  املدير 
للجماعات  القضائي  الوكيل  اعتزام  على 
الترابية تنفيذ االستراتيجية التي تم وضعها 
شبكة  تكوين  على  والعمل  الغرض،  لهذا 
تضم األطر العاملة باإلدارة املركزية واإلدارة 
والجماعات الترابية املكلفة بتدبير املنازعات 
العماالت واألقاليم والجماعات  على مستوى 

الترابية، من أجل ضمان االستجابة السريعة 
املنازعات ومواكبة مختلف  تتبع  واآلنية في 
القضائية،  القضايا وفق ما تفرضه املساطر 
خاصة تلك التي تكون لها تبعات مالية على 
سفير  وأوضح  الترابية.  الجماعات  ميزانية 
عملية  تسهيل  كذلك  تروم  الخطوة  هذه  أن 
بامللفات  املتعلقة  املعلومات  مختلف  تبادل 
الجماعات  مصالح  لدى  املتوفرة  القضائية 
الترابية واإلدارات األخرى املعنية، داعيا في 
هذا الصدد موافاة املديرية العامة للجماعات 
الترابية بقائمة تضم أسماء ومعلومات األطر 

الجماعات  منازعات  وتدبير  بتتبع  املكلفة 
الترابية على مستوى والية الجهة أو العمالة 
هيئة  وكذا  الترابية  والجماعات  اإلقليم  أو 

الدفاع املتعاقد معها محليا لهذه الغاية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة 
اإلدارات  عمل  وتأطير  عقلنة  على  الداخلية 
من  الحقوق  ذوي  بتمكني  بما يسمح  املعنية 
وحماية  تحصني  ضرورة  مع  لكن  حقوقهم 
في  استعماله  وحسن  وترشيد  العام،  املال 
أجرأة السياسات العمومية املختلفة املسطرة 

واملوّجهة لخدمة املواطنات واملواطنني.  

جالل كندالي 
 

لألساتذة  الوطنية  التنسيقية   قررت 
املتعاقدين تمديد اإلضراب الذي انطلق يوم 
مرفوقا  أبريل،   26 غاية  إلى  الخميس  أمس 

بأشكال احتجاجية جهوية.
وأوضح بالغ التنسيقية أن هذه الخطوة 
ستتميز بتنظيم مسيرة الوفاء لروح حجيلي 
الشهر  هذا  من   24 يوم  آسفي  مدينة  في 

الجاري. 
الذكرى  تخليد  أن  التنسيقية  وكشفت 
الثانية لوفاة ججيلي هي محطة نضالية من 
أجل تجديد العهد والوفاء لروحه، والتأكيد 
على السير قدما من أجل تحقيق ما استشهد 

من أجله.
ونددت التنسيقية بـما أسماه باملحاكمات 
وجددت  األساتذة،  حق  في  الصورية 
املوجهة  الواهية  التهم  كل  طلبها بإسقاط 
إليهم، وإسقاط الحكم  في حق األستاذ سعيد 
كراوي،كما نددت التنسيقية باملمارسات التي 
وصفتها بالبائدة التي تنهجها األكاديميات 
عزل  آخرها  األساتذة،  حق  في  الجهوية 
األستاذة إيمان العروشي بمديرية الصويرة، 
بدعوى عدم معادلة شهادتها، بعد أزيد من 7 
الشيء  التكوين،  العمل وسنة من  أشهر من 

الذي يؤكد هشاشة التوظيف بالتعاقد.
بالتسوية  املطالبة  الفئة  هذه  وجددت 

املسؤولية  محملة  األساتذة،  ملشكل  الفورية 
إليه  ما ستؤول  في  الوطنية  التربية  لوزارة 
األوضاع مستقبال، ودعا البالغ األساتذة إلى 
تطبيق  ومقاطعة  املهني،  التأهيل  مقاطعة 

مسار كليا واالكتفاء بتسليم النقط ورقيا.
االشتراكي  االتحاد  لجريدة  تصريح  في 
التعاقد،  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  باسم 

أكد عبداهلل طلوع،أن األساتذة 
يتحقق  االحتجاج حتى  سيواصلون 
أربع  ملدة  أجله  من  خرجنا   املطلب الذي 

سنوات
وأوضح األساتذ عبداهلل طلوع في ذات 
يراوح  مازال   التعاقد  ملف  أن  التصريح، 
على  الوصي   الوزير  تعنت  بسبب  مكانه  
القطاع،  والذي ال يريد أن يجلس إلى طاولة 
الحوار مع هذه الفئة الكبيرة والتي تتجاوز  
نحن  إذن  وأستاذ،  أستاذة   ألف   100
إلى  نتراجع  لن  وكذلك  صامدون  كتنسيقية 
وسنبقى نحتج ونجسد  نضاالتنا  الوراء 
أجله  خرجنا من  الذي  املطلب  يتحقق  حتى 
ملدة أربع سنوات، وهو مطلب عادل ومشروع  

وأكثر من ذلك هو حق دستوري. 
العنيفة ال  التدخالت  أن  طلوع  ورأى 
بعد  وخاصة  وبالدنا،  تشرف دولتنا 
والذي    ،2011 لسنة  الدستوري  التعديل 
على  الفصول تؤكد  من  بمجموعة  جاء 
الحريات  واحترام  حقوق اإلنسان  احترام  

وأكثر من هذا نص الدستور على باب كامل 
للحقوق والحريات، لكن لألسف لم نر شيئا 
من هذا، بل بالعكس هناك ردة  حقوقية في 
هذا املجال، حيث أن بالدنا  تراجعت كثيرا 
كل  إلى  ترجعوا   أن  ولكم  الجانب  هذا  في 
حق  في  ليس  األخيرة،   القمعية  التدخالت 
من  مجموعة  حق  في  وإنما   فقط  األساتذة 

الفئات في مختلف املجاالت. 
التعاقد،  علينا  فرض  كأساتذة  ونحن 
بالعكس  التدخالت،  تخيفنا هذه  لن  أكيد 
مؤمنني  كوننا  وصمودا،  تزيدنا إصرارا 

بقضيتنا وعدالتها.
أما بالنسبة لالعتقاالت، يوضح األستاذ 
عبداهلل طلوع، أعتقد أن من يحاكم  اليوم هو 
يناضلون من  واألساتذة  العمومية،  املدرسة 
أجل حقهم املشروع، ما يمكنني قوله هو أن 
الحال   بطبيعة  ألنه  وعار،   عيب  يحدث  ما 
التي  البلدان  في  يعتقل  وال  ال يهان  األستاذ 
ننتظر  كنا  الذي  وقت  ففي   . نفسها  تحترم 
العام  والرأي  املغربي  الشعب  وينتظر 
العالقة  امللفات  مللفنا، وكل  حلوال  الوطني 
االستجابة  وعوض  التعليم،  قطاع  في 
ملطالب األساتذة واألستاذات، اختارت الدولة 
املغربية تسليط آلتها القمعية على األساتذة، 

وتمت معاملتهم معاملة املجرمني.
والترسيم  املهني  التأهيل  امتحان  وعن 
عبداهلل  يجيب  ذلك  األكاديميات،عن  مع 

أن  هو  عليه  أؤكد   أن  يجب  ما  أوال  طلوع،  
هذا القرار االرتجالي  الذي صدر من الوزارة 
هو قرار من أجل تخفيف الضغط واالحتقان 
يمكن  ال  فاألكاديميات  العام،  الرأي  وتغليط 
لضعف  وكذلك  قانونيا  األساتذة  ترسم  أن 
بل  موظفني  توظف  ال  املالية، ألنها  مواردها 

مستخدمني أو أعوان. 
إذن هذا االمتحان، يرى طلوع، هو مجرد 
بدعة  املراد منها ،كما قلت، تفكيك نضاالتنا، 

وكذلك من أجل تغليط الرأي العام .
املستقبل  في  االنفراج  بوادر  هناك   هل 
نحن  طلوع، أكيد  األستاذ  يقول  ذلك  عن  ؟ 
شكل  الواقع  ولكن  ذلك،  نتمنى  األساتذة 
آخر، ملدة أربع سنوات أصبحنا نعرف وزير 
والتعليم،  التربية  وزير  من  أكثر  الداخلية 
من  أكثر  الداخلية  وزارة   مع  التفاعل  ويتم 
امزازي ، وأتمنى أن تسود الحكمة ملا فيه خير 
الكل، املدرسة العمومية والتالميذ واألساتذة 
األمنية  املقاربات  كانت  فإذا  وطننا،  وكذلك 
واملتابعات  التضييقات  ومسلسل  والقمعية 
سيستمر في حق مناضلي التنسيقية، فإننا 
نقول للوزير،  نحن متشبثون برفض مخطط 
املسؤولية  ونحملك ونحمل الدولة  التعاقد، 
ما  إذا  األوضاع  إليه  ستؤول  عما  الكاملة 
و”املتابعات”  “التضييقات”  تلك  استمرت 
األساتذة  صفوف  في  و”االعتقاالت” 

واألستاذات.

مجلس األمن : المشاورات حول الصحراء المغربية تنتهي بدون بيان وبدون رهانات

الخ�صوم يعبرون �صراحة عن خيبة اأملهم من االجتماع ويتهمون 
مجل�ص االأمن بالتقاع�ص وت�صييع الفر�ص!

مساء  حل  لشكر  إدريس  األستاذ 
على  ضيفا   ،2021 أبريل   21 األربعاء 
سلسلة  ضمن  التطواني  الفقيه  مؤسسة 
»برامج األحزاب  حلقات رمضان بعنوان 
االنتخابات  رهان  بني  السياسية 

وانتظارات املجتمع«.
األستاذ  أجوبة-خطاب  في  قراءة 

إدريس لشكر؛ القطع مع: 
-1الشعبوية والعدمية

األول،  الكاتب  لشكر  إدريس  األستاذ 
السياسي  العرض  اللقاء  هذا  في  قدم 
من  يتوخى  الذي  االشتراكي  لالتحاد 
ببساطة  املقبلة.  املرحلة  تدبير  خالله 
من  مغرية  سياسية  عروض  غياب  ألن 
شأنها جلب املواطن للمشاركة إلبداء رأيه 
معنى  من  له  ليس  البالد،  مستقبل  حول 
للشعبويني  مجانية  هدايا  إعطاء  سوى 
»الركمجة«  وأصحاب  والعدميني 
الحقوقية وإكسابهم أرضيات جماهيرية 

ال يستحقونها باملرة.
من  املواطنني  استعادة  مهمة  إن 
السياسي  واالغتراب  الشعبوية  أحضان 
والعزوف والكيانات املسمومة تبقى هي 
املعنى  إلضفاء  واألوحد  الوحيد  السبيل 

السياسي على االستحقاقات املقبلة.
بعروض  انتخابات  تكون  أن  نريد 
وقابلة  وواقعية  واضحة  سياسية 
األساسية  الحاجيات  وتهم  للتطبيق 
العرض  الليلة  تابعنا  وقد  للمواطن، 
قدم  الذي  والواقعي  العقالني  السياسي 
االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  معامله 
األستاذ إدريس لشكر الذي ال ينتظر زمن 
الحمالت االنتخابية إلطالق وعود وهمية 

محاطة بسياج من األكاذيب...
كلتاهما  العدمية،  كما  الشعبوية  إن 
سياسي  بديل  إنتاج  عن  عجزا  تمثل 
زمنية  وأجندة  واضحة  بأرقام  واقعي 
إلى  الهروب  سياسة  وتعكس  محددة، 
للطلب  أجوبة  تقديم  وجه  في  األمام 
اللجوء  شكل  الحل  فيأخذ  املجتمعي، 
إلى خطابات غارقة في التزييف من دون 

بدائل حقيقية للمجتمع والدولة.
املغاربة في حاجة إلى برامج واقعية 
يحاول  فارغ  بوليميك  إلى  وليس  واعدة 

تغطية الشمس بالغربال...
مقنعة  أجوبة  إلى  املغاربة محتاجون 
التعليم  وأعطاب  الصحة  أمراض  حول 
ورداءة  السكن  وهشاشة  البطالة  وشبح 
الفساد،  وغول  األسعار  ولهيب  األجور 
املقهورين  عواطف  دغدغة  إلى  وليس 
بخطاب قد يتالعب بقلوبهم وعقولهم لكن 

ال يغير أحوالهم نحو األفضل....
األستاذ  وأجوبة  تدخالت  أن  نسجل 
الذين  الصحافيني،  أسئلة  على  لشكر 
أبانوا عن مهنية عالية بعنوانني بارزين؛ 
خطابا  تشكل  واملوضوعية،  الحرفية 
الفكر  وحدة  تحكمه  ومتناغما  متماسكا 

ووحدة الرؤية... 
ثوابت  على  مؤسسا  خطابا   تشكل 

مبدئية وقناعات سياسية...
يجمع  متأصال  أصيال  خطابا  تشكل 
املشروع  هو  مشترك  ناظم  مكوناته 
الديموقراطي  االشتراكي  االتحادي، 

الحداثي...
اإلرث  هو  أساسه  خطابا،  تشكل 
االتحادي النضالي وبوصلته هو التفكير 

االتحادي املبدع واملستقبلي....
الجديد  متجددا،  حيا  خطابا  تشكل 
الجدلي،  النفي  نفي  قانون  يحكمه  الذي 
القديم؛  جوف  من  يظهر  الذي  الجديد 
والتطور  االستمرار  يعني  الذي  الجديد 
مع  يقطع  الذي  الجديد  ال  والتجاوز، 

القديم باملعنى البنيوي...
عن  بعيدا  عقالنيا،  خطابا  تشكل 
حماس وانفعاالت اللحظة؛ خطابا عقالنيا 
التي  الشعبوية  يحاصر  وهادفا  واعيا 
بخطاب  الوجدان  على  السيطرة  تروم 
عاطفي مغالطي والذي تأثيره مؤقت في 

الزمان واملكان...
تشكل خطابا متناسقا منطقيا، تشكل 
الكاتب  أجوبة  أن  من  فبالرغم  بنية، 
متعددة  وقضايا  مواضيع  قاربت  األول 
ومختلفة، فإنها موحدة من حيث الثوابت 
التناقض...  في  الوقوع  من  تحمي  التي 
الكثير من  الذي وقع ويقع فيه  التناقض 
في  يسقطون  الذين  السياسيني  الزعماء 

التناقضات من مناسبة إلى أخرى....
ال  االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب 
يفكر  يفكر،  أنه  ينسى  وال  يتكلم  يلغو؛ 
وال ينسى أنه يتكلم، يجيب بهدوء وثقة، 
االشتراكي  االتحاد  تاريخ  مستلهما 
ومستحضرا  والصيرورة  املسار  في 
في  جذورها  الضاربة  الذاتية  التجربة 

السبعينيات....
السياسي  للخطاب  متتبع  كل  إن 
ببالدنا، البد وأن يخرج بخالصة سياسية 
واملحللني  الساسة  كل  أن  مفادها  ودالة؛ 
لم  السياسيني...  واملعلقني  واإلعالميني 
الخطاب  من  الخروج  يستطيعوا  ولن 
النسق  ومن  االتحادي  السياسي 
ويتكلمون  يفكرون  االتحادي؛  املفاهيمي 
يفتقدون  كانوا  وإن  حتى  اتحادية،  لغة 
والنزاهة  األخالقية  الشجاعة  إلى 
نبل  إلى  التي تجعلهم يرتقون  األخالقية 
االتحاد  ومبادرات  بإبداعات  االعتراف 
أنذل من  االشتراكي فكرا وممارسة... بل 
نقرأ  أو  إلى بعضهم  هذا، عندما نستمع 
لبعضهم اآلخر، ونالحظ كيف تتم قرصنة 
االشتراكي،  االتحاد  ومفاهيم  خطاب 
بأنه منتج  ومنهم من يحاول أن يوهمنا 
يتم  أن  بعد  السياسية  األطروحات  هذه 
خارج  وتوظيفها  حمولتها  من  إفراغها 

السياق...
ال أحد، اآلن وغدا، يجادل بأن االتحاد 
االشتراكي ناضل وعمل من أجل االرتقاء 
وتنظيما،  وممارسة  خطابا  بالسياسة، 
وأغنى الحقل السياسي بأدبيات سياسية 
مفاهيم  ومعبرة...  دقيقة  ومفاهيم  رفيعة 
من  ببالدنا  السياسي  بالخطاب  ارتقت 
الشعبوية  في  الغارقة  األلفاظ  خسة 
على  املؤسسة  املصطلحات  رفعة  إلى 
تنقيتها  بعد  والعلمي،  الفلسفي  التفكير 
اللغة  والتباسات  شوائب  من  وتطهيرها 

العامية واالستعمال اليومي.
يتم  االتحادي  السياسي  الخطاب  إن 
وبمنهجية  العاملة  اللغة  داخل  إنتاجه 
االتحاد  عمل  البداية،  ومنذ  علمية... 
الخطاب  تأصيل  على  االشتراكي 
املفاهيم وإغنائها، في  وتجديده، وإنتاج 
السياسية  التحوالت  مع  جدلي  تفاعل 
في  بالدنا...  تعرفها  التي  واملجتمعية 
األول  الكاتب  خطاب  يتأطر  اإلطار   هذا 

االستاذ لشكر.
إن خطاب الكاتب األول خطاب عميق 
السياسية  األدبيات  مستوى  إلى  يرتقى 
االشتراكي  االتحاد  أنتجها  التي  الرفيعة 
من  ومفصلية  حاسمة  محطات  في 
ألنه،  عميق  خطاب  إنه  املغرب....  تاريخ 
وعن  االشتراكي  االتحاد  عن  صادر  أوال، 
كاتبه األول، وألنه، ثانيا، يأتي في سياق 
ثالثا  وألنه،  دقيق،  واجتماعي  سياسي 
يروم رفع الجمود والرتابة التي أصبحت 
وألنه  السياسية،  حياتنا  على  تهيمن 
التهريج،  لغة  على  السمو  يتوخى  رابعا 
القطع  ويتوخى  والسب  التهم  تبادل 
والوعود  الفضفاضة  الشعارات  لغة  مع 

الشعبوية....
إن خطاب الكاتب األول رؤية تحليلية 
اإلنسان  لتنمية  اتحادية  رؤية  ونقدية، 
وجدلية  بنيوية  رؤية  إنه  واملجتمع.... 
للتشخيص  واملجتمع..  للسياسة 
والبديل.. االختالالت واالقتراحات... إنه، 

إذن، رؤية بنيوية وجدلية؛
فكريا  -رؤية بنيوية ألنه يشكل نسقا 
بعناوين  نسقا  وبناء،  تفكيرا  منسجما 
واجتماعية  اقتصادية  )قضايا  كبرى 
العدالة  املستقبلي...  األفق  وسياسية... 
التي  االجتماعية  والثورة  االجتماعية 
يقودها جاللة امللك... مرجعيات البرنامج 
أسس  االشتراكي...  لالتحاد  السياسي 
التحضير  والبعدية...  القبلية  التحالفات 
الوضعية  االنتخابية...  لالستحقاقات 
التنظيم  اليسار...  الهوية...  الحقوقية... 
الحزبي... التصالح والوحدة االتحادية... 
والوحدة الوطنية قضية القضايا...( نسقا 
فكريا سياسيا متماسكا منطقيا، والخيط 
اليساري،  االتحادي  املنظور  هو  الناظم 
االشتراكي الديموقراطي الحداثي... رؤية 
بنيوية ألنه خطاب يحمل الصدق داخله، 

من هنا يرتقى عن لغو الكالم...
ليس خطابا نظريا  -رؤية جدلية ألنه 
انسجام  فقط؛  الداخلي  الصدق  يتوخى 
جدلي  خطاب  إنه  بل  نفسه...  مع  الفكر 
تاريخي؛ خطاب سياسي بحمولة واقعية 
الواقعي؛  الصدق  يتوخى  ملموسة، 
جدلية  رؤية  الواقع...  مع  الفكر  انسجام 
القضايا  مختلف  يطرح  الخطاب  ألن 
والتنظيمية  واالجتماعية  السياسية 
وصيرورتها  وتفاعلها  ترابطها  في 

التاريخية....
لحسن حظنا لم يعد هناك ذو عقل يمكن، 
األستاذية  كرسي  يعلو  أن  هذا،  كل  بعد 
ليفتي الفتاوى ويوزع النقط وامليداليات، 
الفائزين والراسبني في  ويقرر في الئحة 

مسار بناء الديموقراطية....

وزارة الداخلية ت�صعى للتقلي�ص من عدد منازعات 
الجماعات الترابية والتخفيف من تبعاتها المالية

االأ�صاتذة المتعاقدون يوا�صلون االإ�صراب اإلى غاية 26اأبريل الجاري

لحسن العسبي
أكد مصادر متطابقة ، أن املسؤول األول 
بجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي )73 سنة( 
قد تم نقله بشكل سري عبر طائرة طبية، من 
العاصمة الجزائر، قادما من مستشفى مدينة 
إلى  جزائري،  طبي  بطاقم  مرفوقا  تيندوف، 
مدينة  من  قريبا  لوغرونو  بلدة  مستشفى 
وأن  بإسبانيا.  األندلس  بإقليم  سرقسطة 

العملية تلك قد تمت يوم األربعاء 21 أبريل 
2021، حيث تم إدخاله إلى ذلك املستشفى، 

باسم وجواز جزائريني  .
حالة  أن  تفيد   ، املتوفرة  املعلومات 
غالي جد حرجة، بسبب مضاعفات  إبراهيم 
مرض السرطان الذي أصاب جهازه الهضمي 
الجنرال  وأن  األخيرة.  السنوات  خالل 
للجيش  العامة  األركان  قائد  شنقريحة، 
مدينة  بمستشفى  زراه  قد  الجزائري، 
برئاسة  اجتماع  في  يتقرر  أن  قبل  تيندوف، 

إلى  نقله  الجزائر  بالعاصمة  الجمهورية 
الرئيس  من  شخصي  اتصال  بعد  إسبانيا 
الوزراء  برئيس  تبون  املجيد  الجزائري عبد 
وعودا  قدم  الذي  سانشيز،  بيدرو  اإلسباني 
املتابعة  بتحريك  السماح  بعدم  للجزائر 
منذ  املتابع  غالي،  إبراهيم  ضد  القضائية 
سنوات أمام القضاء اإلسباني بتهم متعددة 
والتصفيات  والتعذيب  اإلغتصاب  بينها  من 
بمخيمات  اإلنسان  حقوق  وخرق  الجسدية 
تيندوف مرفوعة من قبل أعضاء سابقني من 

جبهة البوليزاريو وعائالتهم.
قد  الجزائرية  الرئاسة  محاوالت  كانت 
ذهبت في البداية صوب أملانيا، لكنها باءت 
بالفشل بسبب رفض برلني استقبال وعالج 
إبراهيم غالي، وبعد أن تعذر نقله إلى دولة 
برئاسة  اإلتصال  ربط  تم  أخرى،  أروبية 
إلى  نقله  قبلت  التي  اإلسبانية  الحكومة 
أحد مستشفيات إقليم األندلس، في وضعية 

صحية حرجة.

  بعد رفض برلين استقباله، و تعذر نقله إلى دولة أروبية أخرى

 نقل اإبراهيم غالي على وجه ال�صرعة اإلى م�صت�صفى اإ�صباني  في حالة حرجة
الكاتب االأول لالتحاد اال�صتراكي 

في موؤ�ص�صة الفقيه التطواني; قراءة في 
االأجوبة -جدلية ال�صكل والم�صمون- 

عبد السالم المساوي

 عبداهلل طلوع: متشبثون برفض مخطط التعاقدونحمل  المسؤولية 
للحكومة عما ستؤول إليه األوضاع
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سلط تقرير صادر عن املندوبية 
السامية للتخطيط الضوء على 
االختالفات الرئيسية املتعلقة 
بتجليات العنف عند النساء 
والرجال وكذا تصورات الرجال حول 
العنف من أجل فهم أفضل لظاهرة 
العنف مبختلف مجاالتها وأشكالها، 
ومن خالل هذا التقرير تبني أن 
الرجال ما زالوا يعتبرون العنف 
املمارس يف الفضاء املنزلي أو داخل 
بيت الزوجية مسألة خاصة وال 
ينبغي للزوجة اإلفصاح عنها.  

 
خديجة مشتري 

السامية  للمندوبية  تقرير  خلص   
بني  العنف  تمييز  حول  للتخطيط 
النساء والرجال والتصورات الذكورية 
للعنف إلى أن ٪50 من السكان الذين 
تتراوح أعمارهم بني 15 و74 سنة قد 
تعرضوا إلى فعل عنف واحد على األقل 
سبقت  التي  شهًرا  عشر  االثني  خالل 
البحث، 57 ٪ من بني النساء و٪42 من 
الزوجي  الفضاء  ويعتبر  الرجال،  بني 
املعيشي  الفضاء  التقرير،  هو  حسب 
بالنسبة  بالعنف، وذلك  األكثر اتساما 
لكل من النساء والرجال، حيث أن 53٪ 
من جميع أشكال العنف التي تتعرض 
أشكال  جميع  من  و39٪  النساء  لها 
طرف  من  مرتكبة  الرجال  لدى  العنف 
الشريك)ة( الحميم)ة(. كما أن من بني 
العنف  يبقى  العنف،  أشكال  جميع 
انتشاًرا،  األكثر  الشكل  هو  النفسي 
أشكال  جميع  من   54٪ يمثل  حيث 
العنف التي تتعرض لها النساء و73٪ 

من العنف الذي يعاني منه الرجال.
معدالت  بني  للفارق  بالنسبة  أما   
انتشار العنف الذي تتعرض له املرأة 
 13 الدراسة  حسب  بلغ  فقد  والرجل 
االقتصادي،  للعنف  بالنسبة  نقطة 
الجنسي،  للعنف  بالنسبة  نقطة  و12 
النفسي،  للعنف  بالنسبة  نقاط  و10 
الجسدي.   للعنف  بالنسبة  ونقطتان 
فيما يصل الفارق حسب مجال العيش، 
الزوجي،  الفضاء  في  نقطة   16 إلى 
و11 نقطة بالنسبة ملؤسسات التعليم 
الفضاء  في  نقاط  و7  والتكوين، 
العامة.  األماكن  في  نقاط  و3  العائلي 

انتشار  معدل  فإن  العمل  وبأماكن 
العنف بني الرجال يفوق بنقطة واحدة 

معدل انتشاره بني النساء.
نفس  حسب  النتائج،  وتشير 
بني  كبيرة  فوارق  وجود  إلى  التقرير، 
أشكال العنف الذي يعاني منه النساء 
فضاءات  مختلف  في  وذلك  والرجال، 
الذي  العنف  يتجلى  حيث  العيش، 
السياق  داخل  الرجال  منه  يعاني 
إذ  النفسي،  شكله  في  غالبا  الزوجي 
العنف  أشكال  مجموع  من   94٪ يمثل 
الذي يتعرضون له، أما العنف املمارس 
أشكال  على  فيتوزع  النساء  ضد 
اقتصادي،  مختلفة؛ ٪69 نفسي، 12٪ 

٪11 جسدي، ٪8 جنسي.
النفسي،  العنف  وبخصوص   
جميع  في  األولى  املرتبة  يحتل  فهو 
ثالثة  من  يقرب  ما  العيش،  فضاءات 
يعاني  الذي  العنف  مجموع  أرباع 
منه كل من النساء والرجال. ويختلف 
حسب  األخرى  العنف  أشكال  توزيع 
الثاني  املركز  يعود  حيث  الجنس، 
االقتصادي  للعنف  الفضاء  هذا  في 
بالنسبة للنساء وذلك بنسبة ٪17 من 
ضد  املمارس  العنف  أشكال  مجموع 
أما  الرجال(.  عند   6٪ )مقابل  املرأة 
بالنسبة للرجال، فيعزى املركز الثاني 
هذا  في  له  يتعرضون  الذي  للعنف 
بنسبة  الجسدي  العنف  إلى  الفضاء 

٪19 )مقابل ٪7 لدى النساء(.
العيش  لفضاءات  وبالنسبة 
الجنسي  العنف  نسبة  تمثل  األخرى، 
٪21 من مجموع أشكال العنف املرتكب 
ضد املرأة في مكان العمل )مقابل 2٪ 

مؤسسات  في  و37٪  الرجال(،  عند 
عند   14٪ )مقابل  والتكوين  التعليم 
العامة  األماكن  في  و42٪  الرجال( 

)مقابل ٪8 لدى الرجال(.
الفضاء  أن  فرغم  التقرير  وحسب 
من  للعنف  األكثرعرضة   هو  الزوجي 
حيث االنتشار إال ان الرجال يعتبرون 
عرضة   األكثر  هي  العامة  األماكن  أن 
األماكن  شهدت  فقد  وهكذا  للعنف. 
على  للعنف  ملحوظة  زيادة  العامة 
إذ  املاضية  الخمس  السنوات  مدى 
أن  الرجال  من   78٪ من  أكثر  يعتقد 
الفضاء  هذا  في  ازداد  قد  العنف 
و75٪  الحضري  الوسط  في   79٪(
السياق  ويأتي  القروي(.  الوسط  في 
حيث  من  الثانية  املرتبة  في  الزوجي 
الرجال  من   58٪ حسب  العنف  زيادة 
)٪59 في الوسط الحضري و٪55 في 
الوسط القروي(. وُتعزى هذه الفجوة 
بني تجارب وتصورات العنف أساًسا، 
األماكن  في  للعنف  العام  الجانب  إلى 
املتزايدة  اإلعالمية  وتغطيته  العامة 
االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر 
وبالتالي  وضوًحا  أكثر  يجعله  مما 
العنف  عكس  على  لالنتباه،  لفًتا  أكثر 
املتميزان  واملؤسساتي  املنزلي 
بطابعهما الخاص أو الذي يعاش في 

صمت.
ما  حسب  الفقر،   يعتبر  و  هذا   
التقرير، وكذا الصراعات ذات  جاء به 
التواصل:  وانعدام  املادي  الطابع 
الفضاء  العنف في  أهم األسباب وراء 
املعطيان  هذان   ويمثل  الزوجي، 
الرئيسية  الخطر  عوامل  مجتمعان، 

من  ألكثر  بالنسبة  الزوجي  للعنف 
الوسط  في   73٪( الرجال  من   74٪
القروي(.  الوسط  الحضري و٪77 في 
ويعزي أكثر من ٪6 من الرجال حدوث 
التواصل؛  مشكل  إلى  الزوجي  العنف 
٪9 بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
الرجال  بني  وكذلك  15 و24 سنة  بني 
الحاصلني على مستوى تعليمي عاٍل.، 
املخدرات  تعاطي  و  الفقر  يعتبر  فيما 
للعنف  الرئيسية  األسباب  والكحول 

في األماكن العامة.
التصورات  أن  التقرير  وأظهر 
التي تعكس أراء متمركزة ذات منظور 
املجتمع  في  مترسخة  تزال  ال  ذكوري 
كل  من  رجال  سبعة  أن  كشف  حيث 
املنزلي  العنف  أن  يعتبرون  عشرة 
ثالثة  من  أكثر  ويفضل  مسألة خاصة 
في  التدخل  عدم  رجال  عشرة  كل  من 
وباإلضافة  زوجني،  بني  العنف  حالة 
املستجوبني  من   42٪ اتفق  ذلك،  إلى 
بشكل  القروي(،  الوسط  في   51٪(
الزوجني  بني  العنف  أن  قاطع،على 
للزوجة  ينبغي  ال  خاصة  مسألة  هو 
اإلفصاح عنها بأي شكل من األشكال، 
إلى  اتفقوا  الذين   28٪ إلى  باإلضافة 
مجموع  يمثل  مما  ذلك.  على  ما  حد 
هذه  يؤيدون  الذين  الرجال  من   70٪
الفكرة )٪76 في الوسط القروي و66٪ 

في الوسط الحضري(.
الرجل  لعالقة  الذكوري  املنظور   
الجوانب  خالل  من  أيضا  برز  باملرأة 
بحق  واملتعلقة  واملتكاملة  املحددة 
حيث  شريكته،  تعنيف  في  الشريك 
أظهرت نتائج البحث، أن ما يقرب من 
لجوء  يرفضون   )64٪( الرجال  ثلثي 
مهما  شريكته  ضد  العنف  إلى  الزوج 
كان السبب. ومع ذلك، صرح أكثر من 
٪25 من الرجال بحق الزوج في ضرب 
/ تعنيف زوجته إذا خرجت بدون إذن 
منه و ٪15 إذا أهملت رعاية األطفال. 
ويوافق أكثر من ٪7 على أحقية الزوج 
إذا رفضت ممارسة  زوجته  في ضرب 
العمل  أهملت  إذا   6٪ و  معه  الجنس 
املنزلي و ٪6 إذا عارضته أو خالفته في 
الرأي. أي أن ما يقرب من ثلث الرجال 
مع حق الزوج في ضرب شريكته ألي 
جهل  أيضاعن  كشف  التقرير  خطأ، 
أكثر من نصف الرجال)٪57(  للقانون 
13-103 املتعلق بمحاربة العنف ضد 

النساء.

 وحيد مبارك
بعد سنوات من املطالبة واالنتظار 
أطباء  بإمكان  اليوم  بات  والترقب، 
من  االستفادة  وذويهم  الحر  القطاع 
عن  األساسي  اإلجباري  التأمني  نظام 
مشروع  على  التوقيع  بعد  املرض، 
القانون  بتطبيق  يقضي  مرسوم 
 20 بتاريخ   15.99 والقانون   15.98
أبريل 2021، وهي الخطوة التي تأتي 
تهدف  التي  امللكية  للتعليمات  تفعيال 
إلى تعميم العدالة االجتماعية وتمكني 
والتغطية  الحماية  من  املغاربة  كافة 
أخرى  أوراش  جانب  إلى  الصحية، 
الشغل  فقدان  عن  التعويض  تخص 
والتقاعد، والتي شّكلت في شموليتها 

ثورة اجتماعية جديدة.
طبيب  ألف   12 من  أكثر  واستقبل 

كبير،  بامتنان  الخبر  الحر،  بالقطاع 
الوطني  النقابي  التجمع  لتأكيد  وفقا 
القطاع  في  األخصائيني  لألطباء 
بالغ  خالل  من  الذي توّجه  الخاص، 
االمتنان  وعظيم  الشكر  بخالص  له، 
أمر  الذي  السادس،  محمد  امللك  إلى 
الكبير  بأجرأة هذا الورش االجتماعي 
إلى تمكني فئات  الذي يهدف  وتنزيله، 
تكن  لم  واجتماعية؛  مهنية  وشرائح 
من  صحية؛  تغطية  أية  من  تستفيد 
تشمل  أن  ومن  االجتماعية  الحماية 
املواطنات  كافة  االجتماعية  العدالة 
واعتزاز  بارتياح  مسّجال  واملواطنني، 
للتغطية  الفعلي  اإلقرار  كبيرين 
أطباء  بإمكان  بات  التي  الصحية 
رفقة  منها  االستفادة  الخاص  القطاع 
أن أطباء  على  التجمع  وشّدد  ذويهم. 
القطاع الحر يعتزون باملبادرات امللكية 

ضمان  إلى  تهدف  التي  املتواصلة 
متعددة  اجتماعية  وعدالة  حماية 
فيها  بما  املغاربة  لكافة  املستويات 
حماية وتنمية الرصيد الطبي ببالدنا، 
إلنجاح  التام  انخراطهم  على  مؤكدين 
الوطن  لخدمة  املفتوحة  األوراش  كل 

واملواطنني.
وأوضح مصدر من التنظيم املهني 
أن  على  الحر  القطاع  ألطباء  النقابي 
الذي  الكبير  االجتماعي  الورش  هذا 
االجتماعية  العدالة  لتحقيق  يهدف 
ولكل  املغربية  للمملكة  فخرا  يعتبر 
االجتماعية  بالثورة  ووصفه  املغاربة، 
التي رفعت مرة أخرى من قدر ومكانة 
بالدنا التي استطاعت أن تحقق ما لم 
تحققه العديد من الدول األخرى في هذا 
التجمع  السياق ذاته عّبر  الباب. وفي 
على لسان أطباء القطاع الحر عن شكره 

لكافة الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع 
الصحة، الذين وضعوا لبنة من لبنات 
الصحة  وزير  خاصة  املشروع،  هذا 
خطواته  بإتمام  تكّفل  الذي  الحالي، 
النقابيني  الفاعلني  وكذا  اإلدارية، 
الصحي  للقطاع  املمثلة  والتنظيمات 
بأطباء  األمر  تعلق  سواء  الخاص، 
أو  االختصاصيني  أو  العام  الطب 
الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، 
مشددا على أن هذا املشروع هو ثمرة 
جادة  واجتماعات  لسنوات  امتد  عمل 
ومسؤولة عرفت مشاركة هيئة األطباء 
املمثلة  واملهنية  النقابية  والتنظيمات 
للضمان  الوطني  والصندوق  للقطاع 
وإشراف  رئاسة  تحت  االجتماعي، 
وتنسيق وزارة الصحة ووزارة الشغل 
الصحي،  للتأمني  الوطنية  والوكالة 

آخرها اجتماع 5 نونبر الفارط.

حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط

57  في المئة من بين الن�ساء يتعر�سن للعنف �سنويا والذكور يعتبرون 
العنف المنزلي »م�ساألة خا�سة«

يوسف بلحوجي
أبريل   20 الثالثاء  لجلسة  املتهمني  أحد  تخلف  أدى 
األموال  جرائم  قسم  على  املعروض  امللف  في   2021
تصاميم  بقضية  واملتعلق  بفاس  االستئناف  بمحكمة 
 « بالنات الشينوا   « البناء املزورة أو ما بات يعرف ب 

إلى تأجيله، وتحديد تاريخ 17 ماي 2021 للنظر فيه.
 ويتابع في هذا امللف 15 متهما في حالة سراح بعد 
أداء كل واحد منهم كفالة مالية تراوحت ما بني 5 ألف و 
املتهمني برملاني سابق  ألف درهم. ومن بني هؤالء   100
التعمير،  بقسم  سابقا  رئيسا  بصفته  غفساي  دائرة  عن 
خالل الفترة التي كان فيها حميد شباط عمدة للعاصمة 

سابق  ومسؤول  املرينيني  بمقاطعة  ومستشار  العلمية، 
سابقا  بوملان  فاس  جهة  بوالية  والبيئة  التعمير  بقسم 
عقاريني  منعشني  أغلبيتهم  متهما   12 إلى  باإلضافة 
 2500 مجموعه  بما  هذه  التزوير  عملية  من  استفادوا 
تصميم مزورا مخالفا للتصاميم األصلية املصادق عيلها 

واستغاللها في استكمال إجراءات التحفيظ والتسجيل.
جرائم  بقسم  التحقيق  قاضي  أن   بالذكر  وجدير 
األموال بمحكمة االستئناف بفاس كان قد أحال املسطرة 
لجرائم  االبتدائية  الجنائية  الغرفة  على  ومستنداتها 
األموال نهاية شهر مارس املاضي بعد تقديم الوكيل العام 
لذات املحكمة استنتاجاته وذلك بعد إنهائه التحقيق مع 
اختالس وتبديد أموال عامة ،  املتهمني ومتابعتهم ب » 
واملشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واملشاركة 

في ذلك واالرتشاء والغدر.«

مكتب مراكش: 
عبد الصمد الكباص 

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية باملحكمة االبتدائية 
الجاري،  أبريل   21 األربعاء  ليوم  في جلستها،  بمراكش 
جزائرية  أصول  من  فرنسيني  ممثلني  حق  في  حكمها 
توبعا من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال عقب بثهما 
فيه  يظهران  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  لفيديو 
رفقة ثالثة قاصرين مستهزئني بهم وبأمهاتهم مصدرين 

أحكاما مشينة في حقهن. 
وقضت املحكمة في حق املمثل »س. م« بسنة واحدة 
500 درهم، وفي حق املمثل  قدرها  وغرامة  نافذا  سجنا 

»م.ب« بثمانية أشهر نافذة وغرامة قدرها 500 درهم. 
بمراكش  مصور  فيديو  في  ظهرا  قد  املعنيان  وكان   
برفقة ثالثة أطفال ممن يبيعون املناديل الورقية)كلينكس( 
ويتبادالن حولهم حديثا مخال يحط من كرامتهم وكرامة 
الطفلني  وصف  في  أحدهما  يتردد  لم  حيث  أمهاتهن، 

بكونهما أحد أبنائه غير الشرعيني نتيجة معاشرته ملن 
ولم  درهم.   )100( مائة  مقابل  العاهرات«  ب«  وصفهن 
هؤالء  هو  هنا  أحبه  ما  كل   « القول  في  أحدهم  يتورع 

العاهرات الالئي أعاشرهن مقابل مائة درهم فقط...« .
على  واسعة  استياء  موجة  املذكور  الفيديو  وخلف 
مستوى فضاءات التواصل االجتماعي بحكم حدة األحكام 
التي صدرت عن املمثلني املذكورين في حق املرأة املغربية 
الفيديو  هذا  تصوير  في  أبرياء  لقاصرين  واستغاللهم 
دون إذن من أوليائهم، وسارع املمثل الفرنسي من أصول 
تونسية جزائرية إبراهيم بوهالل، أحد املدانني في هذا 
امللف، إلى االعتذار إلى املغاربة عن الزلة التي ارتكبت في 
لم  أنه  ذلك خطأ غير مقصود. وأضاف  الفيديو، معتبرا 
يكن في نيته أبدا أن يقلل من االحترام الواجب في حق 
املغرب واملغاربة الذين يعزهم، والذين استقبلوه أحسن 
يجد  ولم  باململكة  شهرين  منذ  حل  أنه  مؤكدا  استقبال، 
سوى الترحيب وحسن الضيافة، وال يمكنه أن يبادل ذلك 
بسوء االحترام والتقدير. والتمس من املغاربة أن يقبلوا 

اعتذاره.

 تميزت جامعة ابن طفيل للسنة الثالثة على التوالي 
إدكيشن  هاير  تايمز   " للجامعات  الدولي  التصنيف  في 
تبوء  من  طفيل  ابن  جامعة  تمكنت  وقد   .2021 لسنة   "
املراتب األولى وطنيا ودوليا سواء على صعيد الترتيب 
العام أو على مستوى األهداف الثالث املتمثلة في "طاقة 
والنظافة  النظيفة  و"املياه  معقولة"،  بأسعار  نظيفة 

الصحية" و" القضاء على الفقر ".
طاقة   " لهدف  بالنسبة  فإنه  للجامعة  بالغ  وحسب 
طفيل  ابن  جامعة  احتلت  فقد   " معقولة  بأسعار  نظيفة 
املرتبة التاسعة عامليا، بعد أن كانت تحتل املرتبة 45 سنة 
الوطني  الصعيد  األولى على  املرتبة  احتلت  كما   ،2020

واالفريقي والعربي.
والنظافة  النظيفة  املياه   " هدف  مستوى  وعلى 
الصحية"، يضيف املصدر ذاته، احتلت جامعة ابن طفيل 
املرتبة 25 عامليا، بعد أن كانت في املرتبة 37 سنة 2020، 
وتصدرت الترتيب وطنيا وإفريقيا وعلى الصعيد العربي.

فقد   " "القضاء على الفقر  أما على مستوى تصنيف 
ضمن  كانت  أن  بعد  عامليا،   45 املرتبة  الجامعة  احتلت 
فئة أفضل ) 200-101 سنة 2020 (، كما احتلت املرتبة 
الثالثة  واملرتبة  والعربي،  الوطني  الصعيد  على  األولى 
إفريقيا. وعلى مستوى الترتيب العام فقد تبوأت جامعة 
ابن طفيل املرتبة األولى وطنيا وصنفت ضمن أفضل 200 

جامعة على الصعيد الدولي.
لجامعة  املشرف  التصنيف   " هذا  أن  البالغ  وأبرز 

للمجهودات  تتويجا لجهودها وانعكاسا  يعد  ابن طفيل 
كما  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  املبذولة 
تجويد  خالل  من  وذلك  املتحدة،  األمم  منظمة  حددتها 
وبحث  تكوينات  من  الجامعة  أنشطة  مجاالت  مختلف 
جامعة  تبوأ  أن  معتبرا  والحكامة"،  املعرفة  ونقل  علمي 
ابن طفيل لهذه املراتب يعد سابقة من نوعها للجامعات 
مكانة  تحسني  من  اإلنجاز  هذا  وسيمكن  املغربية، 
الدولي.  الصعيد  على  وتموقعها  املغربية  الجامعات 
وحسب املصدر ذاته فإن هذه املجهودات تندرج أيضا في 
إطار استراتيجية اململكة املغربية لتحقيق أهداف التنمية 
محمد  امللك  لجاللة  الرائدة  القيادة  تحت  املستدامة 
اآلليات  من  ملجموعة  اململكة  تبني  عبر  وذلك  السادس، 
اإلطار  والقانون  الدستور  ذلك  في  بما  االستراتيجية، 
إلى  للبيئة والتنمية املستدامة، إضافة  الوطني  للميثاق 
تبني العديد من السياسات القطاعية املندرجة في إطار 

املقاربة الشمولية للتنمية املستدامة.
يذكر بأن هذا التصنيف يرتكز على تحقيق الجامعات 
ألهداف التنمية املستدامة املسطرة من قبل األمم املتحدة، 
17 هدفا تم تحديدها واملصادقة عليها من  في  واملجملة 

لدن األمم املتحدة سنة 2015.
على  املعلن   2021 نسخة  أن  إلى  البالغ  وخلص 
من  أكثر  مشاركة  عرفت   2021 أبريل   21 يوم  نتائجها 

1115 جامعة تمثل 94 دولة.

املغرب،  فرع  السعودية  »أكواباور«  شركة  نظمت 
خالل أيام 19-17-16 أبريل 2021م تحت رعاية وإشراف 
خيرية  حملة  بالرباط،  السعودية  العربية  اململكة  سفارة 
تحت شعار )قافلة الخير(، وذلك بمناسبة شهر رمضان 

املبارك لهذا العام 1442هـ.
الرمضانية  القفف  من  توزيع عدد  تم خاللها  الحملة 
األسر  تستهلكها  التي  الرئيسية  الغذائية  املواد  تضم 
بعض  إلى  باإلضافة  الفضيل  الشهر  هذا  املغربية خالل 
املواد الصحية، استفاد منها عدة جمعيات خيرية في مدن 

الرباط، الدار البيضاء، سال، فاس ومراكش.
وتأتي هذه الحملة الخيرية، حسب نص البيان الذي 
توصلت الجريدة بنسخة منه، في إطار العالقات الوطيدة 
من  بينهما  يربط  وما  الشقيقني  والشعبني  البلدين  بني 

كما  عريقة،  تاريخية  وأواصر  عميقة  إنسانية  وشائج 
تندرج الحملة أيضا ضمن املسؤولية االجتماعية لشركة 

»أكواباور« فرع املغرب.

بفضل ورش الحماية االجتماعية الملكي

التغطية ال�سحية ت�سمل اأكثر من 12 األف طبيب بالقطاع الخا�ص
 والمهنيون ي�سيدون بالخطوة وي�سفونها بالتاريخية

 بقلم : مصطفى

 المتوكل الساحلي 

إن الدين جاء مخاطبا عقل الفرد  واإلنسان في 
كل األزمنة واألمكنة، فما يراه العقل في جل األمور 
هو ما يراه الدين ، وبما أن  العقل الواعي والسليم 
يميل إلى الموضوعية والمنطق والحق كذلك الرسالة 
السماوية جاءت لتتمم مكارم األخالق ولتطور فلسفة 
الشرائع السماوية في عالقتها بكل ما هو متنور عند 
الشعوب التي نزلت بها والتي يفترض أن تبلغهم 
في  اإلسالم  الضيق  اختزال  والفهم  فمن الخطأ   ،
العبادات والشعائر المرتبطة به  لضمان مكان بالجنة 
في العالم اآلخر والتغاضي عن أن اإلسالم العملي، 
والذي هو نهضة شاملة مجتمعية مدنية  ترتكز على 
عدالة  اقتصادية واجتماعية وديموقراطية يكون فيها 
الشعب مكرما ومعززا يشكل محور ومرتكز بناء الدولة 
ومؤسساتها وتنميتها وقوتها ، نهضة  التخدم طبقة 
أو فئة دون غيرها، وال تكون محتكرة من منظومة 

حكم معينة أيا كان مذهبها و توجهها . 
إن اإلسالم بصالحيته لكل زمان ومكان يتجسد 
األخطاء  اإليجابي وتصحيح  المكتسب  بتطوير 
المناقضة  والتأويالت  التفاسير  وتحيين  وتثوير 
حضاريا  اإلبــداع  وتقوية  العقيدة،  وجوهر  للعلم 
في جميع المجاالت بوتيرة التتوقف بتغير الحكام 
والسياسيين وأزمنتهم، فتعطيل التنمية وترسيخ 
الفوارق الطبقية واإلساءة والتضييق على المتنورين 
وترك الجهل والتخلف ينخر العقول ويسيء لكل ما 
هو جميل ليس من روح ومنهج اإلسالم الذي يناهض 
والذي  واالستعباد،  والتبخيس  والظلم  االستغالل 
جاء ليعالج أسباب الفقر ويمحوها وليس ليكرسا 
ال يؤمن أحدكم حتى يحب   (( ويرسمها، وحديث : 
 ، ومسلم  البخاري  رواه  لنفسه((،  يحب  ما  ألخيه 

يلخص الدالالت واألهداف ..
فلو كان الدين في أصله جامدا وكامال لما كانت كل 
الرساالت السماوية وال تجند لها األنبياء والرسل ، 
ومتطورة  متجددة  الوحي  مضامين  كانت  ولما 
القواعد  الظرفيات وتقوم  وآخر تواكب  بين رسول 
الخاتم  اإلســالم  وجــاء  والوصايا ،  والتشريعات 

متفتحة  وتوجهات  بخطاب  كافة  للناس  الموجه 
البشرية حتى  التي ستعرفها  التطورات  كل  تالئم 
تقوم الساعة مستوعبا لكل األفكار العادلة والنيرة 
والصالحة في جميع مجاالت الحياة ثقافيا وسياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا ..
وتملكه  خوصصته  يمكن  وال  اليجب  الدين  إن 
من طرف طائفة أو مذهب فقهي أو حزب سياسي 
أو شخص كان عالما أو فقيها أو داعية ، والتدين 
ال  خاصة  وقناعة  حرية  هو  والمجتمعي  الفردي 
المسلمين العظمى  ومسؤولية  باإلكراه ،  يتحقق 
هي نفسها المسؤولية اإلنسانية العادلة للبشرية 
والمستدام  الرصين  العمل  ومنهجها  غاياتها 
وتقاسم  والتخليق  والتحديث  والتطوير  للتجديد 
المعارف والرقي بالعقل والفهم  ، وجعل الثروات 
وغنية  قوية  أوطـــان  لبناء  خدمة الشعوب  فــي 
من  رسالة  عمليا أول  وتستوعب  تفهم  ومتحضرة 
التي  الواعية والمتأملة والمبدعة  إقرأ(   ( الوحي  
والتحكم  والطغيان  للظلم  استعملت  إذا  التستقيم 
واستغالل اإلنسان وترسيم فقره وأميته وهشاشته .

نظمتها شركة »أكواباور« السعودية فرع المغرب بمناسبة الشهر الفضيل

اأ�سر مغربية ت�ستفيد من حملة »قافلة الخير« 

اإ�سالح وتجديد فهم الدين يكون بتطور وتجديد الوعي 
بالمعارف والعلوم 

تابع )1(

جامعة ابن طفيل تتميز لل�سنة الثالثة على التوالي
 في الت�سنيف الدولي للجامعات » تايمز هاير اإدكي�سن«

فا�ص .. برلماني وم�ست�سار جماعي �سمن 15 متهما في ملف 
ت�ساميم البناء المزورة المعرو�ص على ق�سم جرائم الأموال

ابتدائية مراك�ص تدين ممثلين فرن�سيين من اأ�سول 
جزائرية بال�سجن النافذ

ريحان �سعيد في ذمة اهلل
الحزن  يعصرها  بقلوب 
ريحان،  عائلة  فقدت  واأللم، 
ريحان  اهلل،  برحمة  املشمول 
األربعاء   يوم  وذلك  سعيد 
مع  معاناة  بعد   2021/4/21
املرض وقد ووري جثمانه الثرى 

بمقبرة بمدينة سال. 
الكبير،  الرزء  هذا  وبمناسبة 
«االتحاد  جريدتي  طاقم  يتقدم 
من  و«ليبراسيون،»  االشتراكي» 

التعازي  عبارات  بأصدق  وعمال،  وتقنيني  وإداريني  صحفيني 
وبشرى  مهدي  مونية،  وأبنائه:  فاطمة  زوجته  إلى  واملواساة 
ريحان مريم، خديجة، لطيفة،  وكذا إلى جميع إخوان املرحوم: 
هند، محمد، سمير، هشام وعزيز  وجميع أفراد العائلة املكلومة 
عليا  مكانة  يبوئه  أن  القدير  العلي  سائلني  أصدقائه،  وسائر 
والشهداء  والصديقني  النبيئني  بجوار  الجنة  فردوس  في 

والصالحني، وأن يلهم عائلته الصبر الجميل. 

والدة الزميلة ليلى بارع في ذمة اهلل  
انتقلت بداية األسبوع الجاري، إلى عفو اهلل ورحمته، إثر 

أزمة صحية مفاجئة،  والدة الزميلة والشاعرة ليلى بارع.
الثقافي  والقسم  الزمالء  يتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
وإلخوانها  بارع  ليلى  لألخت  االشتراكي«  »االتحاد  بجريدة 
بأحر التعازي في هذا املصاب الجلل الذي ألم  بالعائلة، راجني 
من العلي القدير أن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على الفقيدة، 

وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

ر�سيدة الكاعب في ذمة اهلل
أمس  أول  ربها،  نداء  لبت 
األربعاء بوجدة، املشمولة بعفو 
وبهذه  الكاعب،  رشيدة  اهلل 
االتحاديون  يتقدم  املناسبة 
التعازي  بأحر  واالتحاديات 
أفراد  إلى  املواساة  وأصدق 
ميمونة،  القادر،  عبد  أسرتها 
وكريمة،  بإسبانيا  خديجة 
التوهامي  آل  أفراد  كل  وإلى 
من  راجني  والكاعب،  وادخيسي 

العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيدة 
فسيح جناته إنه على كل شيء قدير.

في وفاة اأخت الزميل ح�سن اأعراب   
أخت  وفاة  نبأ  تلقينا  وقدره،  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
أعراب  فاطمة  كوم«  حدث   « موقع  مدير  أعراب  الزميل حسن 

بالديار الفرنسية، بعد إصابتها بوباء كورونا. 
للصحافة  الوطنية  النقابة  تتقدم  األليمة  املناسبة   وبهذه 
املغربية بأحر التعازي وأصدق عبارات املواساة للزميل حسن 
أن  قدرته«  »جلت  املولى  سائلني  أسرته،  أفراد  ولكافة  أعراب 
جناته،  فسيح  ويسكنها  الواسعة،  برحمته  الفقيدة  يتغمد 

ويلهمه وذويه الصبر والسلوان.

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

في عبادي و ادخلي جنتي «
 صدق  اهلل لعظيم

إنا هلل وإنا إليه راجعون



لكل نزاع إقليمي  مرجعيته وإحاالته التاريخية والقانونية والسياسية، ولكل نزاع إقليمي أيضا بهاراته الخاصة. وتشريح 
أسس أي نزاع لن يستقيم دون وضع كل مكوناته على طاولة التحليل، بيد أن نزاعات القارة اإلفريقية وصمت بالفعل 
االستعماري، الذي مزق القارة بمقص ترك آثاره في النسيج اإلثني إلى يومنا هذا في عدد من المناطق، وانعكس ذلك 

في خريطة النزاعات اإٌلقليمية، الشيء الذي جعل » الوحدة الوطنية« عرضة لكل الحسابات اإلقليمية والدولية. ولنزاع 
الصحراء نكهته الخاصة، إذ ربط بين 3 أبعاد إقليمية:

المطلب المغربي في وحدته الترابية والوطنية، وهو عامل شيد ما عرف  في تاريخ المغرب الراهن ب«اإلجماع الوطني«، 
الذي لعب دورا كبيرا في تالحم المؤسسات المغربية، وتخفيف التناقضات السياسية الداخلية ، مع مد وجزر بين الفينة 

واألخرى، وشكل الموقف الوطني المغربي الموحد تجاه نزاع الصحراء ورقة سياسية، تأخذ بعين االعتبار في تقييم الدول 
لمواقفها في نزاع الصحراء.

إشكال بناء الدولة المدنية في الجزائر والفشل في انتقال مؤسسات الدولة من نظام عسكري مشبع بالفكر االستعماري 
الفرنسي، وبواجهات سياسية واقتصادية »متحورة«، إلى دولة مدنية تستند إلى السلم واألمن وبناء الطمأنينة  والسلم 

تجاه الشعب الجزائري، وأيضا مع دول الجوار الست، حيث حولت الحدود إلى مناطق عسكرية خالصة، وأصبح النظام 
العسكري امتدادا للنظام االستعماري الفرنسي في المنطقة. والشعارات التي يرفعها الشعب الجزائري في  مظاهرات 

الجمعة والثالثاء ضد »الدولة العسكرية«، واضحة بما فيه الكفاية إلدراك أزمات شمال غرب إفريقيا.
الموقف الموريتاني تجاه نزاع الصحراء من حيث التقاطع معه ترابيا وسياسيا واستراتيجيا، فتضارب الموقف الرسمي 

تجاه نزاع الصحراء منذ الستينات إلى يومنا هذا، وإعالن موقف مناقض للواقع السياسي في المنطقة من حيث االحتماء 
بالحياد. ترابيا، هناك رغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه ، فوضع المنطقة الممتدة من الكركرات إلى الكويرة، يشكل 

إحراجا في عالقات الدولة الموريتانية  بالنزاع اإلقليمي. وأبانت أحداث الكركرات األخيرة، ودور الموقعين الموريتانيين 
الزويرات وبولنوار  كقاعدتين خلفيتتين للبوليزاريو حساسية الموقف الموريتاني في نزاع الصحراء،وتحاول بعض المواقف 

الدبلوماسية القفز على هذا الواقع من حين آلخر.
في هذه المقاالت، التي تشكل فصوال من كتاب قيد اإلعداد، نحاول اإلمساك بالبعد اإٌلقليمي لنزاع الصحراء انطالقا 

من وثائق األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية  والجامعة العربية  المستندات الرسمية للمملكة المغربية، ووثائق 
رسمية للدولتين الجزائرية والموريتانية، إضافة  إلى وثائق االتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة إلى األمام  وجبهة 

البوليزاريو.
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االشتراكياالشتراكي

فسحة رمضان 2021

الكبير،  املغرب  دول  بني  االنفتاح  فترات  ظل  في 
تحركت   ،1973 إلى   1969 من  املمتدة  الفترة  وفي 
دول املغرب وموريتانيا والجزائر ملواجهة مخططات 
ملوقف  امتدادا  الصحراء،  في  االسباني  االستعمار 
املغرب خاصة، وتجاه االنتصار إلجالء االستعمار عن 
املغرب  واعتبر  عامة.  بصفة  اإلسبانية«  »الصحراء 
حينها وبعد أن ظل الوحيد الذي طرح ألول مرة في 
األمم املحتدة مسألة استعمار اسبانيا للصحراء وفي 
سياق استعادته للمنطقة الخليفية في شمال املغرب، 
وبعد   ،)1969( إفني  وسيدي   )1958( طرفاية   ثم 
كل  املغرب  العام، جند  نفس  في  بموريتانيا  اعترافه 
قوته لطرح قضية الصحراء في إطار إقليمي. في هذا 
السياق انعقدت قمة بني املغرب وموريتانيا والجزائر 
في مدينة نواذيبو بموريتانيا في 14 شتنبر 1970. 
يحيل البالغ املشترك إلى روح« اجتماعات واتفاقات 
البيضاء..«  والدار  وتلمسان  إفران  ومعاهدات 
بني  القائمة  األخوية«  »العالقات  على  وبالتأكيد 
املستفيضة  للدراسة  القمة  التأمت  الثالث،  البلدان 
تحت  الواقعة  الصحراء  في  السائدة  »للحالة 
السيطرة االسبانية، وتقرر« مضاعفة التعاون الوثيق 
القائم بينهم للتعجيل بإنهاء استعمار املنطقة، وذلك 
عمال بقرارات األمم املتحدة املتصلة باملوضوع«. من 
قرارات هذه القمة إنشاء لجنة تنسيق ثالثية مهمتها 
والدبلوماسي،  السياسي  الصعيد  على  متابعة، 
عملية إنهاء استعمار الصحراء. وبرز من خالل هذه 
القمة ضرورة »االستكثار« من االتصاالت على جميع 
املستويات بني الدول الثالث، وتنسيق السياسات إن 
على املستوى اإلقليمي أو الدولي. ويؤشر البالغ في 
قرر  النظر،  وجهات  في  التام  »االتفاق  إلى  خاتمته 
لتقييم  أخرى  مرة  االجتماع  الثالث  الدول  رؤساء 

تطورات الحالة في املنطقة«.
في  جدي  مشترك  لقاء  أول  نواذيبو  قمة  تعتبر 
لها  كانت  األخيرة  هذه  أن  علما  أسبانيا،  مواجهة 
املنتصر  ملوقفها  العربية  الدول  مع  متميزة  عالقات 
لجنة  تأسيس  القمة  وأعقب  الفلسطينية،  للقضية 

وزارية ثالثية مكونة من وزراء الخارجية.
اجتمعت هذه اللجنة الوزارية بعد 15 عشر شهرا  
الجزائر  في  نواذيبو،  قمة  انعقاد  زمن  من  تقريبا 
العاصمة بتاريخ 4 و5 يناير1972. وحضر االجتماع 
وعبد  املغرب،  خارجية  وزير  الفاللي،  اللطيف  عبد 
العزيز بوتفليقة، وزير خارجية الجزائر، وحمدي ولد 
مكناس، وزير خارجية موريتانيا. في البالغ الصادر 
تطور  »إيجابية  ب  الترحيب  تم  الوزارية  القمة  عن 
العالقات القائمة بني بلدانهم على املستويني الثنائي 
واإلقليمي«، وب »ارتياح كبير االتفاق التام في وجهات 
النظر الذي تميزت به املناقشات التي جرت بينهم...« 
الجوار  التنصيص على سياسة األخوة وحسن  وتم 
دون نسيان »املصير املشترك«،  وروح التضامن ...« 
تاريخ  في  االستثناء  ستجل  ومضامني  مصطلحات 
الدول املشترك خاصة بني الجزائر واملغرب. كان بيت 
القصيد من اجتماع اللجنة الوزارية في هذا التاريخ 
بالذات هو ملف الصحراء، إذ تسارعت األحداث على 
محاولة  في  إسبانيا  لدن  من  خاصة  املنطقة  صعيد 
الستباق األمور ووضع االختيارات االسبانية كواقع 
الوزارية  القمة  بيان  املنطلق نص  هذا  من  مفروض. 
الدول  جبهة  تقوية  الى  الحاجة  على  الجزائر  في 

املشتركة،  األهمية  ذات  املشاكل  لدراسة   : الثالث 
وباألخص املشاكل املتعلقة بإنهاء استعمار الصحراء 
لتي ال تزال واقعة تحت السيطرة االسبانية«. ونص 
الجهود«  ومواصلة  »تنسيق  على  املشترك  البالغ 
للتعجيل بتحرير الصحراء. مع اإلشارة إلى العالقات 
على  »القضاء  من  باسبانيا  تربطهم  التي  الخاصة 
جميع عوامل التوتر الذي قد يعرض للخطر الوفاق 

واالستقرار واألمن في املنطقة«.
القمة أيضا تم االتفاق على برنامج عمل  في هذه 
البلدان  رؤساء  على  يعرض  أن  املفروض  من  كان 
الثالث في االجتماع الذي تم تحديد زمنه في النصف 

الثاني من مارس 1972.
الثالث  الدول  بني  وفاق  اجتماع  آخر  هذا  كان 
وجرت   ،1972 مارس  في  القمة  تلتئم  فلم  مشتركة، 
أحداث كثيرة في املغرب في هذه السنة، وكان املغرب 
منشغال بترتيب بيته الداخلي في العام 1972، لكن 

محادثات جرت بني الدول الثالث في يونيو 1972.

القمة الوزارية المغاربية
9 ماي 1973

الثالث  املغاربية  للدول  الوزارية  اللجنة  عادت 
 ،1973 ماي   9 تاريخ  في  أخرى  مرة  لالجتماع 
املغرب  بني  التباعد  أبرزت  جديدة  سياقات  في 
في  أخرى،  جهة  من  والجزائر  جهة  من  وموريتانيا 
حني كانت اسبانيا تحاول الركوب على االختالفات 
املسار  توجيه  بغية  املغاربية  الدول  بني  القائمة 
السياسي والتاريخي للمنطقة في اتجاه حضور دائم 
في الصحراء، وذلك عن طريق خلق دولة جديدة في 
املنطقة. في نفس الزمن بدا للدولة الجزائرية مسار 

الصحراء،  في  داخلية  تناقضات  على  باللعب  آخر 
السياسي  النسيج  داخل  امتدادات  كسب  ومحاولة 
واملجتمعي داخل الصحراء، وباختيار نظام بومدين 
الفرصة لسحب ملف الصحراء من املغرب، مع تبني 

خطابا وحدويا حول املوضوع.
ماي   9 بيان  أثث  التي  والكلمات  املصلحات  كل 
بدأ  التصدع  أن  دوران  أو  لف  دون  تظهر   ،1973
يظهر في مواقف الدول املعنية، ولذا ذكر هذا البيان، 
والصدق  الصراحة  من  »جو  في  أعرب  وزير  كل  أن 
بتطور  يتعلق  فيما  نظره  وجهة  عن  والوضوح« 
الوزراء  بني  النقاش  وأن  املنطقة..«  مشاكل  جميع 
الثالث انصب  على »تطور الحالة في الصحراء التي 
ال تزال تحت السيطرة االسبانية، وأعربوا عن قلقهم 
إنهاء  من  االسبانية  الحكومة  ونوايا  مواقف  بشأن 
الثالث  الوزراء  أعرب  كما  للمنطقة.  استعمارها« 
تعتمد  التي  التسويفية  للمناورات  »شجبهم  عن 
االلتزامات  من  للتهرب  االسبانية  الحكومة  إليها 
امللقاة على عاتقها ومن قرارات املراجع الدولية ذات 
يؤكدون  »كما  البالغ:  ويضيف  باملوضوع«  الصلة 
ومضاعفة  تضافر  على  حكوماتهم  عزم  جديد  من 
الجهود الرامية إلحباط مناورات الحكومة االسبانية، 
حقيقيا،  إنهاءا  الصحراء  استعمار  إنهاء  وتعجيل 
وتنفيذ املبادئ التوجيهية التي قررها رؤساء دولهم 
انسجاما مع روح االجتماعات املنعقدة في انواذيبو 
في شتنبر 1970، واملحادثات التي دارت في الرباط 

في يونيو 1972«.
وتقرر في هذه القمة الوزارية البقاء على اتصال 
كما  الصحراء.  في  الوضع  ملتابعة  بينهم  فيما  دائم 
نبهوا إلى ضرورة انعقاد قمة لرؤساء الدول الثالث 
لرسم خطة للعمل في ضوء الحالة الجديدة التي   «

خلقتها اسبانيا من طرف واحد، وأنه سيتم تحديد 
زمن هذه القمة الذي تقرر عقدها في الرباط«.

أن  على  للتعبير  دبلوماسية  من صياغة  البد  كان 
االختالف في وجهات النظر حول الصحراء ال يعني 
أن القضية أصبحت خالفا بينهم، ولذلك ختم وزراء 
الصراحة«  جو   « على  بالتأكيد  بالغهم  الخارجية 
ما  جميع  تصحيح  و«  املواقف  توضيح  أتاح  الذي 
الدوائر عن عمد من تفسيرات خبيثة  تروجه بعض 
بيد  الصحراء«.  من  الثالث  البلدان  من  كل  ملوقف 
التصدع  أن  يؤكد  قبال،  ورد  وما  الصيغة  هذه  أن 
جديدة  مرحلة  خلق  نحو  السيناريوهات  واختالف 

ستؤسس لزمن ما سيأتي؟

القمة المغاربية بآكادير 
يوليوز 1973

امللك  من  وبدعوة  آكادير،  في  القمة  هذه  انعقدت 
 ،1973 يوليوز   24 و   23 يومي  الثاني،  الحسن 
وتضمن  وبومدين.  داداه  ولد  الرئيسان  وحضرها 
تمر  التي  باملنعطف  اإلحساس  عن  ينبئ  ما  البيان 
وعالقات  األخوية  »الروابط  على  فأكد  املنطقة،  منه 
تميز  التي  الجوار  وحسن  والتعاون  الصداقة 
الثالث«  األشقاء  البلدان  بني  القائمة  العالقات 
و»ترسيخ التعاون الراهن مع توسيع آفاقه في جميع 

املجاالت«.
توحدان صفوفهما  وإذا كانت الجزائر واملغرب » 
بحسابات  االسباني،  املخطط  مواجهة  أجل  من 
موريتانيا  فإن  املنطقة«،  في  دولة  بخلق  مختلفة، 
انخرطت في هذه القمة بإعالن سياسي من لدن ولد 
داداه بانخراطه في بناء »املغرب العربي«، وهذا ما 

الثاني  الحسن  امللك  رحب  إذ  آكادير،  بيان  تضمنه 
والرئيس بومدين »ترحيبا كبيرا بالرغبة التي أبداها 
مختار  الرئيس  الفخامة  صاحب  االجتماع  هذا  في 
ولد داداه في أن يرى بلده مندمجا في املغرب العربي 
منظماته..«  بنائه صرحه ويقوي أسس  في  ويسهم 
إنه رسالة إلى اسبانيا بأن الدول الثالث لها اهتمام 
خاص بما يجري في املنطقة، وأن موريتانيا جزء من 
مستقبلها، وجاءت الفقرة املوالية في البيان حول ما 
البيان  هذا  في  القصيد  كبيت  الصحراء  في  يجري 
إعطاء  على  البيان  أكد  فقد  آكادير،  اجتماع  وسبب 
اهتمام خاص لتطور مسألة الصحراء التي ما زالت 
من  »أكدوا  و  االسباني،  االستعمار  سيطرة  »تحت 
الذي ال يتزعزع بمبدإ تقرير املصير  جديد تمسكهم 
وحرصهم على ضمان تنفيذ هذا املبدإ في إطار يكفل 
إتاحة  الفرصة لسكان الصحراء للتعبير عن إرادتهم 
املتحدة  األمم  بقرارات  عمال  وحقيقيا،  حرا  تعبيرا 

الخاصة بهذه املسألة«. 
في هذا البيان على األقل نرى فكرة جعل الصحراء 
نواة لبناء كيان مغاربي كبير، والتنصيص، على رغبة 
األولويات  على  دليال  داخله  االندماج  في  موريتانيا 
للدول الثالث كي ال تسقط الصحراء إلى األبد في يد 
اسبانيا، لكن كان لكل دولة حسابات خاصة. اقترحت 
االندماج  نواة  إلى  الصحراء  تحويل  فكرة  القمة 
الجهوي، وفي هذا السياق قرر رؤساء الدول الثالث 
إنشاء طريق رئيسي بني آكادير وتندوف وأطار. هذا 

يعني جغرافيا إدماج الصحراء في هذا املشروع.
»الشعب  مصطلح  غياب  أيضا  نالحظ 
الثالث،  الدول  رؤساء  بيانات  كل  في  الصحراوي« 
كانت الورقة  لسكان الصحراء«  وأن تقرير املصير » 
الستينات،  منذ  املغرب  أشهرها  التي  األساسية 
في  املبدإ  هذا  على  املدافعني  من  املغرب  كان  بل 
الحسن  امللك  وسيفسر  االسبانية،  الخطط  مواجهة 
الثاني لبعثة الجمعية العامة لتقصي الوضعية في 
كان  كله،  ذلك  ومع  املصير.  تقرير  مفهوم  الصحراء، 
امللك الحسن الثاني منفتحا نحو االندماج الجهوي 
عبر بوابة الصحراء من أجل »تحقيق التشابك بني 
وتقوية عالقات التعاون  مصالح املناطق اإلفريقية«  
غرب  ربط  عن  يتحدث  آكادير  بيان  إن  بل  اإلقليمي. 
القارة اإلفريقية بمنطقة املغرب الكبير. هذه أهم نقاط 
لقاء آكادير، والبيان في عمقه، ورغم االختالف الخفي 
في مواقف الدول الثالث، دعوة إلى مواجهة املشروع 
هامش  وعلى  الصحراء.  في  االسباني  االستعماري 
بافتتاح  الثالث  الدول  قام رؤساء  القمة  انعقاد هذه 
سد يوسف بن تاشفني، والختيار اسم مؤسس الدولة 

املرابطية مغزى كبير في هذا الحدث.
ال يمكن أن نغفل في هذا السياق التاريخي حدث 
ووادي  الحمراء  الساقية  تحرير  »جبهة  تأسيس 
واضحة  وداللة  معنى  االسم  هذا  والختيار  الذهب« 
في  الثالث  الدول  توجهات  مع  الجبهة  انسجام  في 

طرد االستعمار االسباني من الصحراء.

تصدع جبهة دول المغرب الكبير
أحداث  1975، جرت  ويونيو   ،1973 يوليوز  بني 
لتنفيذ  تخطط  الجزائرية  الدولة  أن  كشفت  كثيفة 
والدة  فمع  الصحراء،  في  اسبانيا  عنه  عجزت  ما 
النظام  تكفل   ،1973 ماي  في  البوليزاريو  جبهة 
اتصال  أي  عن  ليعزلها  الحركة  بهذه  الجزائري 
»عقدة  سياق  في  لتوظيفها  ثم  الليبي،  النظام  مع 
املغرب  على  الواقع  األمر  لفرض  املحورية«  الدولة 

وموريتانيا واسبانيا. 

البعد اإلقليمي لنزاع الصحراء
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تهّمنا:  اّلتي  الّنقطة  إلى  نصل  هكذا 
إّن عبارة “نحن أمام عدّو ال مرئي” هي 
نزاع  يمكن تصّور  ال  إذ  قلقة.  استعارة 
سياسي يكون العدّو فيه ال مرئّيًا. ومن 
اّلذي يراهن  ثّم فإّن الخطاب الّسياسي 
ال  عدّوًا  بوصفه  الوباء  تنصيب  على 
مرئّيًا، هو يضّللنا. إّن الوباء ليس عدّوًا 
فلسفي  مجاز  وهو  مجازًا.  إاّل  سياسيًا 
لكّنه غير مفيد سياسيًا. ذلك أّن الّدولة 
نفسها  ُتعفي  الخطاب  لهذا  تلجأ  اّلتي 

من وظيفتها “الّسياسّية”. وهي وظيفة 
العدّو  بني  الّتمييز  على  حصرًا  تقوم 
نسأل:  أن  علينا  وعندئذ  والّصديق. 
في  الّصديق  هو  ومن  العدّو  هو  من 
الّدول(  )وليس  الحاليني  البشر  معركة 
الّدولة  إّن  كورونا؟  فيروس  تفشي  ضّد 
املعركة معه.  تدير  بل  الوباء  ال تحارب 

وهي معركة األحياء وليس املواطنني. 
إّن الوباء قد جّرد الّدولة من سيادتها، 
الحالة  حفظ  من  الّرهان  نقل  عندما 

الحياة.  إلى حفظ  للّسلطة  االستثنائّية 
الّتأويل  إّن  بالقول  نجازف  قد  ثّم  ومن 
عمل  اّلذي  الّتقليد  )في  البيو-سياسي 
إاّل  هنا  يساعدنا  ال  وأغمنب(  فوكو  فيه 
“حفظ  أّن  يبدو  فقط.  محدودة  ملرحلة 
)حسب  الّنوع”  “حفظ  أو  الحياة” 
مختلف  مشكل  هو  القدماء(  تعبير 
اّلتي  الحياة”  “سياسة  عن  ّما  بوجه 
وحصرتها  الحديثة  الّدولة  اخترعتها 
“بيو- لحاجات  الّصحة”  “حفظ  في 

الوباء  وألّن  “حكومّية”.  أو  سياسّية” 
مساءلة  يتطّلب  فهو  مرضًا  ليس 
“الباثولوجّية”  الّسياسة  عن  مختلفة 
“عدم  قبيل  من  مفردات  إّن  للمجتمع. 
و”الفوضى”،  و”الخوف”  اليقني” 
تحليل  عن  مختلفة  إشكالّية  إلى  تشير 
على  الّتركيز  يقع  حيث  للّسلطة  فوكو 
كيفّية تحّول أشكال املعرفة أو الخطاب 
بدورها  تتحّول  سلطة  تقنيات  إلى 
ليس  الوباء  إّن  تذويت.  تقنيات  إلى 
أي  الّدينّي،  باملعنى  )فتنة  “محنة” 
يكفر  حّتى  ُيطاق  ال  ما  املؤمن  تحميل 
cri-( ”وال هو “أزمة ) هأو يرتّد عن دين

املرض  “العّلة”،  الّثالثة:  بمعانيها   sis
باملعنى  و”القرار”  الّطبّي،  باملعنى 
باملعنى الّدينّي  القانونّي، و”الّدينونة” 
مرئّية  ال  “عدوى”  هو  بل  املسيحّي(؛ 
هي أقرب إلى معجم إميل سيوران عن 
اّلذي   )décompositin( “الّتحّلل” 
يصيب األجسام الحّية من الّداخل ألّنه 
كائنات  نحن  فيها.  طبيعي  استعداد 
مجّهزة سلفا بمشاعر “الخوف” و”عدم 
اّلتي هي مختلفة  و”الفوضى”  اليقني” 
عن “املرض” باملعنى الّطبّي، واّلذي هو 
بذلك مفهوم ثقافي. لكّن “إدارة” املعركة 
مشكاًل  دومًا  تبقى  مرئّي  ال  عدّو  مع 
سياسيًا. ولذلك فإّن مقياس الحكم على 
الّدولة لم يعد “دستورّية” الخطاب اّلذي 
تنتجه عن الوباء، بل نجاعة الخيارات 
وفي  البقاء.  على  األحياء  تساعد  اّلتي 
معارك البقاء فإّن الحّي ليس مواطنًا إاّل 

عرضًا.
البابا  عظة  إلى  تنظرون  كيف 
الفصح  بعيد  االحتفاء  خالل  فرنسيس 
مّرة  ألّول  املؤمنني  دون جمهور  وحيدًا 

دعوته  سيّما  ال  الفاتيكان،  الّتاريخ  في 
للّتضامن األوروبّي وخفض ديون الّدول 

الفقيرة؟
_ إّن مشهد البابا وحيدًا، يعظ مؤمنني 
غائبني، يذّكرني رأسًا )وكنت قد عرضت 
“اإليمان  األخير  كتابي  في  ذلك  إلى 
بأحد أحاديث زرادشت نيتشه  الحّر”(  
“البابا األخير”  وهو يأتي على تجربة 
أو البابا اّلذي وجد نفسه فجأة “خارج 

الخدمة” فإذا هو يقول:
الّتقّي  اإلنسان  عن  أبحث  ”كنت 
األخير، عن قديس وناسك لم يسمع بعد 
في أدغاله بذلك األمر اّلذي يعرفه اليوم 

كّل العالم.
سأله  العالم؟  كلُّ  اليوم  يعرف  وماذا 
اإلله  بأّن  الّنبأ  ذلك  أيكون  زرادشت. 
القديم لم يعد حّيًا، ذاك اّلذي كان العالم 

كّله يؤمن به يوما ّما؟
هو ما قلت، أجابه العجوز متحّسرًا. 
وقد خدمت ذلك اإلله القديم حّتى ساعته 

األخيرة.
 ausser( واآلن ها أنا خارج الخدمة
Dienst(، بال سّيد، ومع ذلك لست حّرًا، 
ولم تعد لدّي ولو ساعة أخرى من املرح، 

إاّل في الّذكريات.”
دون  فرنسيس  البابا  “عظة”  إّن 
جديدًا  ضوًء  تلقي  املؤمنني  جمهور 
من  يسخر  اّلذي  زرادشت  حديث  على 
بابا ما زال لم يبلغه خبر “موت اإلله“.  
في حقيقة األمر إّن الّصالة بال مؤمنني 
غير ممكنة. ولذلك ال يبدو أّن البابا قد 
أّن  يعرف  إّنه  جمهور:  بال  عظة  ألقى 
ليسوا  يصّلي  من  أمام  “الحاضرين” 
هم  بل  الفّنّي،  باملعنى  “جمهوًرا” 
“حضرة” أو شكل من الحضور ال يمكن 
لألجسام.  املادّي  الوجود  في  حصره 
يصّلي  دوما  البابا  كان  املعنى  وبهذا 
ال  املؤمنني.  يعظ  كان  وإن  حّتى  وحده 
يحتاج البابا إلى حضور املؤمنني حّتى 
يعظهم. إّن العظة نفسها نداء يقع خارج 
منطقة الّتخاطب اليومّي بني املتكّلمني. 
الغائب.  إلى  وهو نداء موّجه بطبيعته 
ممكًنا.  املؤمن  يجعل  ما  هو  الغائب 
غائب.  بكائن  اّتصال  هو  إيمان  كّل 
املادي  “الغياب”  يعامل  هو  ثّم  ومن 
شكل  هو  الغياب  إّن  “غيبا”.  بوصفه 
العالقة بالّزمان اّلذي يشتّق منه اإليمان 
إمكانيته العميقة في أفق البشر. ولذلك 
فإّن رهان العظة اّلتي ألقاها البابا ليس 
كسر الغياب بل إلغاؤه؛ وذلك بمواصلة 
اعتبار  أي  دون  املؤمنني  الخطاب نحو 

لغيابهم.
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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«.

شوبنهاور  يقول  وكما  بالضبط،  هنا  والقلق. 
»تتذبذب الحياة مثل رقاص ساعة، يمينا وشماال، 
عنصرين  باعتبارهما  الضجر،  إلى  األلم  من 

مؤسسني للحياة«.
للمعنى  انحسار  هو  هذه،  والحالة  الضجر،  إن 

لإلرادة  انتفاء  إنه  الفارق،  إدراك  من  وانتهاء 
بني  اختالف  فال  الفج،  التشابه  في  مباشر  وغرق 
السابق والالحق، وال إحساس باألثر أو اإلثارة، وال 
التي  الرتابة  فقط هي  الفضول،  أو  باألمل  انشغال 
تحرك بندول الزمن الضائع، بال ماهية وال شغف. 

أليس املوت املقنع بالحياة، ما يحيل عليه كل هذا 
الضجر؟ لنعترف بأن ثمة جوائح اقتصادية ونفسية 
لقاح  فأي  كورونا،  جائحة  عن  تترتب  واجتماعية 
العالم  تجتاح  التي  الضجر،  بمداواة جائحة  كفيل 
في صمت، وخلف األبواب املوصدة، وتخلف وراءها 
آنا  نحتاجه  ترياق  وأي  معتقا؟  ويأسا  وقلقا  عنفا 

لصناعة الحياة ومقاومة الالمعنى؟
يقترحون  للجائحة،  األخالقية  الهندسة  آل 
وتالفي  الرقع  لرتق  والسؤال  بالحرف  التداوي 
إلى  الهجرة  يقترحون  »التديني«  وآل  السقوط، 
»التسييس«،  آل  فيما  السأم،  على  ضدا  السماء 
يريدونها لحظة للمصالحة مع »السياسي« والوقوع 
بني  موزعة  الدولة  فيما  »التكنوقراط«،  غرام  في 
وترياق »الدولة الرعاية«،  دواء »الدولة الحارسة« 
والذين  والتهويل«  »التهوين  آل  ينتصر  حني  في 

الخطابات  أصحاب  من  أيضا  يكونوا  أن  ُيحتمل 
الفائتة، ينتصرون، للرعب املعمم أو الوهم املعمم، 
عبر وسائط امليديا التي َتَفاَقَم »النزوح اإللكتروني« 
االفتراضية  التداولية  ومجاالتها  منتجاتها  نحو 
والواقعية،وبني هذا وذاك، يبقى الضجر والتنميط 
وامللل واقعا يبحث لنفسه عن لقاح آمن، في انتصار، 

نتمناه مؤقتا، للعنصر الخامس.
الفيلسوف سالفوي  أن نكتب ختاما مع  ال بأس 
جيجك، مديحا للملل، َعلَُّه يعيدنا إلى سجل األمل، 
فامللل عنده هو مطلع كل فعل أصيل، وأنه ما يفسح 
يغيب  امللل  بغياب  إذ  جديدة،  النشغاالت  املجال 
فإنك  يقول سالفوي،  بامللل،  لم تشعر  وإن  اإلبداع، 
مستمتع، وبغباء، بوضعك الراهن. فامللل سؤال يقظ 
يدعوك إلى رفض الكسل وبحث آفاق أخرى لكتابة 

الحيوات. 

فتحي الم�سكيني:ال�باء قد جّرد الّدولة من �سيادتها

ال أدري ملاذا تحضرني واقعة سقوط جدار برلني، 
من  فهل  كورونا،  جائحة  في  التفكير  أمعنت  كلما 
مستوى  في  ولو  الواقعتني،  بني  محتمٍل  تناٍص 
السقوط املادي والرمزي؟ أال تشكل الجائحة واقعة 
خراب وانهيار لجدران اليقني واالرتياح املبالغ فيه؟ 
منظومة  في  ورجات  هزات  إحداث  إلى  ُتْفِض  ألم 
القيم واملعتقدات واالنتماءات؟ ذلكم ما أحدثه سقوط 
فينا  تفعله  ما  وذلكم  عقود،  ثالثة  قبل  برلني  جدار 
والالمعنى.  الاليقني  شموخ  ظل  في  آنا،  الجائحة 
الفيروس  هذا  بسبب  وانهدم  فينا،  الذي سقط  فما 
واستحال  أعماقنا  في  انهار  الذي  وما  التاجي؟ 
خرابا ويبابا، في زمنية الحجر الصحي؟ وهل من 
إمكان إلعادة الترميم أو استئناف البناء في سياق 

الـ«ما بعد« والـ »عن بعد«؟
جدار  بني  واملبنى  للمعنى  تناصات  هناك  حتما 
ومؤديات  السياسية،  اإلرادة  هدته  الذي  برلني 
الحرب الباردة، وبني جدار اليقني الذي أهدتنا إياه 
حطمته  والذي  املفرطة،  والحداثة  السعيدة  العوملة 
جائحة كورونا، مؤكدًة بأن النبوءات لم تصدق، وأن 
باتت ممكنات  كلها  والالجدوى،  والخراب  السقوط 
أفقًا  الترقب  للتفاوض مع واقع قاس ومؤلم، حيث 
والضجر احتمااًل. طبعا ال شيء أقسى من الضجر، 
لسلطان  الخضوع  من  وإيالما  وخزا  أكثر  شيء  ال 
واالمتداد،  للحضور  متنًا  التكرارية  حيث  العادة، 
وتحت مسمى جديد/قديم اسمه »الحجر الصحي«، 
كل  تدوير  الجائحة«،  »إنسان  على  يكون  حيث 

مفاهيم الحرية واإلرادة والفعل واأللم واملعاناة.
إلى  ترتهن  التي  الجبرية«  »اإلقامة  في ظل هذه 
املنع والتضبيط واملراقبة والعقاب، يختبر اإلنسان 
معنى الحرمان من َكثيِر حقوٍق وطقوس وممارسات، 
ويتوجب عليه، تحت طائلة الجبر واإلكراه، أال يغادر 
رقعة جغرافية محدودة، وأال يمارس فعاليات كثيرة، 
وأن يتخلص من أجندة اليومي املوزعة بني العمل 
في  يقوده  ما  الحياتية،  الطقوس  وباقي  والترفيه 
النهاية، إلى االنحشار في زاوية ضيقة، تتكرر فيها 
الوقائع واألفعال، بنمطية و روتينية مثيرة للسأم. 
الجائحة،  اليوم، في ظل  أن أصعب ما نعيشه  ذلك 
هو الخوف من فقدان شغف الحياة، واالنتهاء إلى 
مأزق  جحيم  وفي  و«الالَّمتى«،  »الالَّأين«  سجل 

»الالَّمخرج« من ورطتنا الجماعية الكبرى.
في  سببا  كانت  الجائحة  أن  أعترف  أن  بأس  ال 
»أنثروبولوجيا  ب  املوسوم  كتابي  استكمال 
النقد  إلى  الدينية  التجربة  من  اإلسالمي:  الحج 
االنتقال  في  رئيسا  كانت سببا  أنها  كما  املنفتح«، 
اإلجازة  في  طلبتي  وتمكني  بعد،  عن  التدريس  إلى 
واملاستر والدكتوراه، من عديد محاضرات ولقاءات 
مهاراتي  تطوير  في  كثيرا  أسعفتني  تكوينية، 
اشتغالي  آفاق  وتنويع  وتوسيع  املعلوماتية، 
التداوي  خيار  كان  والبيداغوجية.  األكاديمية 
للتفاوض  األنجح  األسلوب  هو  والسؤال،  بالحرف 
عن  وبحثا  وكتابة  قراءة  والجائحة،  الحجر  مع 

املعنى، وهروبا من الحجر والضجر.
الذي يتحدر منه،  الفراغ قاس ومبعثر والضجر 
أكثر قسوة وإرباكا، إنه يعيدنا إلى الحيرة الكبرى، 
حيث الاليقني أفقا والالجدوى موئال. ولهذا لم يكن 
واألدباء،  الفالسفة  نقاشات  من  لينسحب  الضجر 
للتفكير والتخييل،  »مسلكا«  الدوام  فقد شكل على 
فقد  والتوتر.  للقلق  مولدة  وجودية  حالة  باعتباره 
الذي  الصامت،  الضباب  أنه  على  هيدغر  اعتبره 
وصفه  مثلما  االحتماالت،  كل  ويفتح  الرؤية  يغتال 
الال  منتهى  وأنه  الشرور،  كل  جذر  بأنه  كيركغارد 
على  عمل  الذي  بيسوا،  الشاعر  برأي  طمأنينة 
»أحس بأني  تكثيف داللة الضجر في هكذا تعبير: 
لست أكثر من ظل لشكل، ال أقدر على رؤيته، إنني 
ال  حيث  البارد،  الظالم  مثل  شيء  الال  في  أعيش 
كسور  تعلوه  الذي  الضجر،  حائط  إال   هنا  يوجد 

الغضب الكبيرة«.
إن فقدان معنى األشياء، انتماًء وإرادة وفاعلية، 
ُيدخل اإلنسان في دوامة املبتذل والعابر والروتيني، 
يغيب  وملا  املكرور،  والتدوير  املطلق  الفراغ  حيث 
الحافز وترتبك مسارات التجديد والتغيير، تتعطل 
دورة الحياة في بعدها األنطولوجي املشبع بالفعل 
الحياة  تصير  فال  والشغف،  واملغامرة  والتردد 
مجرد  القادمة  الساعات  دامت  ما  بالحياة،  جديرة 
نسخ مكرورة لزمن بطيء عنوانه االنتظار والرعب 

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

الفراغ قاس ومبعثر والضجر الذي يتحدر منه، 
أكثر قسوة وإرباكا، إنه يعيدنا إلى الحيرة الكبرى، 

حيث الاليقين أفقا والالجدوى موئال
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صديقي

  ال أرى داعيا للتوقف عن مكاتبتك طاملا أن »عيني« 
استطعت  من  حال،  أية  على  الوحيد،  أنت  مريضة. 
أن  أخشاه،  فيما  أخشى،  »حقيقة«.  إليك  الكتابة 
فصاعدا،  اآلن  من  لك،  سأكتبه  مما  الضجر  يصيبك 

لكنني سأفعله على الرغم من ذلك. 
وصفاء،  تأثيرا،  األكثر  األخيرة  رسالتك  تلقيت 
جماال، من األخريات بالتأكيد ال أستطيع وصف سر 
هي  مثلما  كثيرا،  مشاعري  تثير  إنها  إطالقا.  ذلك 

مهاتفتنا التي علقت تيهي، بكلمات صادقة.
اليأس  في  غارقة  أنا  أخي،  صديقي،  الكبير،  عبد 
النهار  من  ينزف،  جرح حي  فظاعة. وجسدي  األشد 

إلى الليل.
أفل نجمي، واسود عاملي. أشغل السواد. أنا داخل 
والدة  يمنح  الذي  ذلك  ليس  لألسف  األسود.  الثقب 
للحفر  بشأنه،  اقتراحات  قبلت  الذي  هذا  لكن  عوالم 
الجسد. أصدقائي  من أجل املال، وحيث نرمي »ال« 
مدوخ،  شعور  ولدي  لحالتي،  جدا  قلقون  األطباء 
أن  دون  السوداء،  الحافة  نحو  االنزالق،  درجة  إلى 

يستطيع أحد جذب يدي بقوة، نحو الواقع.
لدي  السواد.  أشغل  عاملي.  واسود  نجمي،  أفل 
إلحاحا  األكثر  لالنتهاء؛  للمشاكل.  كثيرة  مراتب 
الكافي  الوقت  أريد  ألنني  العدم؛  مع  أختلف  ورهبة. 
عنفوان  أحس  حتى  وأدللها  جيدا،  ابنتي  ألفهم 
شرايني  خفوت  على  صدري،  على  منذرة،  إشارات 

قلبي، نحو توقف دقاته والصمت املمتد.
   مشكلتي الثانية؛ هي أن ابنتي ذات جمال نادر 
أساسا، وتفرد متفرد، يقطع أنفاسي وأنفاس أشخاص 
آخرين »تزعجهم نظرتها الالواقعية والرائعة«. كانت 
مخلوقا مالئكيا إال إذا استطعنا التقريب بني املالك 
مذهال،  حزنا  غمرني  الجمال  هذا  الخفاقة.  والنفس 
سيصير صدمة، لها مفعولها على وجودي كله، الذي 

يحملها ويصيبني بالدوار، حينما أجهش بالبكاء.

وتمامها:  أحاسيسها  كمال  األخرى؛  املشكلة     
بأسره،  العالم  في  عنها  يتكلمون  الناس  جعلت 
هؤالء  بنوتات  أجلها،  من  سمفونية  ملحنني 
كانت  أنها  اثنان،  حولها  يختلف  ال  األشخاص. 
»طيبة، وكريمة، ولطيفة، وجميلة، ورشيقة« مفردات 
أحدا وال تصطدم  عادية ألشخاص عاديني. ال تؤذي 
الكائن  هذا  اآلخرين.  ضد  للدفاع  عني  تدافع  بأحد، 
الفكر،  إشراق  عن  أتكلم  لن  الكماالت،  لكل  املجاور 
ابنتي،  كانت  هكذا  بالحيوانات،  املذهلة  ورأفتها 
لكن في الواقع، ليست لي وسأكون معلقة بحريتها، 
أنا  ركبتي،  على  جاثمة  راجية،  وتمكنها  وكرامتها، 

كانت حرة وموفورة الكرامة واثقة من نفسها.
زعم  بدون  أنه  هي  خطورة؛  األكثر  واملشكلة     

بأمومة مفروضة عليها، بقى لي قطعتان من العالم، 
العظيم  الشرف  في  األولى؛  تمكن  لهما خاضعة؛  أنا 
والثانية؛  ذلك،  تعرف  الحياة بجعلها  الذي منحتني 
في الكثافة الكونية للحب الذي كنت أكنه لها. أحبها 
ساعتي  ومتواصل.  ومزلزل  وصوفي  فريد  بشكل 
ممارسات  وعلى  الحياة  على  تفتتت  الداخلية 
انتشار  »عيني«. وال شيء آخر، كان أكثر أهمية من 

وجودها على األرض.
   صديقي، أخي،

ألن  بادعائه؛  أعتقد  واآلن  فتاة  بحب  مجنونة  أنا 
ليس لي مدخر أحفظ به حياءها حشمتها. 

   أنكر املوت. وبقي قوس متوتر، صوب نهايتي 
ورسومها،  وكتبها،  قصتها،  على  املكشوفة،  غير 

ومذكراتها وذكرياتنا. 
   أحب ابنتي كما لم أر قط أما تفعل ذلك بمداواة 
فيالق من البشر، ومدن بكاملها...الدليل الصارخ في 
وجهي فجأة، أثناء املقارنة مع األمهات »املريضات« 
في   96 خالل صيف  أشهر  ثالثة  في  آخرين  ألطفال 
كن  بباريس.   Robert Debré»دوبري »روبير 
حركية،  كنت  عليهن.  شيء  أي  يبدين  وال  هادئات 
انتحبت  الجمود،  أرج  حولي،  من  كله  العالم  أحرك 
الرباط،  براغ،  مناشدة  العمليات  أمام جناح  لساعة، 
أرتجف  بتشنج،  أكتب  كنت  كلها.  وباريس  وبال   
اليأس  خدي،  على  منسكبة  والدموع  الخوف،  من 
الجهل  متراس ضد  مثل  امرأة    في  امتزجا  واألمل 

واالستخفاف.
   كنت متجمدة من املعاناة، ومهمازها ينغرس في 
قلبي، مثل الفارس الذي يقضي على عدوه، وقد أوقع 

عن مطيته وأسقط أرضا.
الحب،  من  الهائل  املقدار  هذا  يبقى  واملتعذر،     
الذي يقصم ظهري؛ ألن ذراعي لم تعودا قادرتني على 

البوح له، بشعاع أو ندفة من الرقة والحنان.
أنا صريعة  الدقيق.  باملعنى  عادية  غير  أم  أنا     
حب طفلة عبرت العالم، إلى حد هجر رغباتي ومتعي. 
بقوة  االقتناع  شك  بال  خطورة  األشد  أن  غير     
بهذه  الحالة  هذه  في  طفال  نرى  أن  نحب  ال  كونية 

القوة املذهلة. 
خصالها  فقدت  أم  إذا،  أنني  أخيرا،  مشكلتي، 
الطبيعية، لم يكن لها القدر الكافي من الوقت، لتحديث 

ضخامة هذا الحب، أصله، نتائجه، ومستقبله.
  بوصفي طبيبة وطبيبة نفسية ومحللة نفسانية، 
في  حنقا  األكثر  العدوين  كانا  واملوت  املرض  فإن 
كانت  معركتي  أن  شك،  أدنى  يخامرني  ولم  حياتي. 
املنذرين  الفرسان  هؤالء  ضد  بالنصر،  مكللة  دائما 

بنهاية العالم.
   أنا في غمرة املحرقة: كل شيء أتى عليه التدمير، 
منجز حياة، طاملا أنني لم أعد  أعتقد في الطب؛ في 
إلى  وأحضر  النفسي.  التحليل  وفي  النفسي،  الطب 

محرقتي الخاصة بالقفز على قنبلة نووية. 
أيكون هلل رحيما بي من كارثة األلم التي تصيبني 

في كل لحظة ويخفف من محنتي؟
  أيكون بي حليما حتى يأتني صفاء الذهن، وهو 
معكر ومرتاب سلفا. أملي هو رابطي األقوى بابنتي، 
وإذا  الحياة.  من  لها  تبقى  عما  أكثر  يعبر  ما  وهو 
ذلك..  من  بدال  شيء  كل  فعال.  ستموت  روعي  هدأ 
العزاء  إلى  »حاجتنا  العدم.  بالتالي، استباق  أفضل 

Stig Dagerman مستحيل إشباعها« س.د
  أقتسم هذا القول، بولع متوحش.

 كل رسالة، يا صديقي، هي انتصار على املوت.

من رسائل غيثة الخياط إلى عبد الكبير الخطيبي

الر�سالة 25: اأريد الوقت الكايف لأفهم ابنتي جيدا

موقف ال�سلطان مولي احل�سن من طرح م�ساألة حرية التدين يف اأ�سغال موؤمتر مدريد

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

قضية  باعتبارها  التدين  حرية  مسألة  طرح  إن 
عشر  الثانية  بعد  ما  الجلسة  أشغال  في  محورية 
للسلطان  بالنسبة  طرحت  مدريد  مؤتمر  أشغال  من 
موالي الحسن استغرابا على اعتبار أن حرية التدين 
يتعلق  فيما  أما  الذمة  بالنسبة ألهل  ظلت مضمونة 
املغرب  سيادة  في  ضرب  فهذا  املسلمني  بجيرانهم 
وقد  املسلمني،  لعقيدة  وزعزعة  البيعة  بَعْقد  وَمسٌّ 
سلم مشروع هذا القانون بعد أن وقعه أعضاء الدول 
ملوالي  بدوره  سلمه  الذي  بركاش  ملحمد  املؤتمرة 
إلى االعتراف  البيان السلطان  الحسن وقد دعا هذا 
بالحريات الدينية لجميع سكان املغرب وتبني نفس 
املبادئ التي أقرها مؤتمر برلني لصالح رعايا الباب 
القضية  هذه  اضطرت  لقد  املسألة.  هذه  في  العالي 
الحسن األول إلى استفتاء علماء األمة ليدلوا بدلوهم 
ذلك.  لها  املخول  الهيئة  باعتبارهم  القضية  في هذه 
هذه  كتابة  حدود  إلى  أننا  القارئ  تنبيه  من  والبد 
األسطر لم نعثر على النص األصلي لرسالة مندوبي 
الدول في مؤتمر مدريد إلى السلطان موالي الحسن 
وال على جواب هذا األخير، غير أن ما تم العثور عليه 

ال يتجاوز مشروع جواب َأَعدَّه السلطان.

التعامل بالربا تؤثر في 
العالقة بين اليهود والمخزن:

   
عندما انهزم املغرب في وقعة إسلي وقَّع املخزن مع 
نظيره الفرنسي على معاهدة صلح لم تكن شروطها 
في صالح البالد والعباد، وقد الحظ بعض األجانب 
الفرنسية  املغربية  العالقات  بتاريخ  اهتموا  الذين 
السوق  أن  مييج  لويس  وجان  كايي  جاك  ومنهم 
املغربية أغرقت بالبضاعة الفرنسية وقد رافق هذا 
درجة  إلى  املغربية  العملة  سعر  في  حاد  انخفاض 
عمليتي  في  بقوة  نفسه  فرض  الفرنسي  الفرنك  أن 
الهزيمة  األمر  تفاقم  من  زاد  وقد  والشراء.  البيع 
القاسية  والشروط  إسبانيا  أمام  للمغرب  الثانية 
مدينة  من  للخروج  عنوة  اإلسبان  فرضها  التي 
تطوان التي كان أخطرها التزام املغرب بدفع خمسة 
وعشرين ألف/مليون؟ ريال مغربي  وهو املبلغ الذي 
فاق مداخيل خزينة الدولة، وفي الوقت الذي أقرت 
فيه اتفاقيات الهدنة إمكانية بسط األجانب حمايتهم 

محظور  نوع  ظهر  اليهود  فيهم  بمن  املغاربة  على 
في التعامالت التجارية أصبحت تتم بواسطة العمل 
املخزن جملة.  التي رفضها  الظاهرة  الرَِّبوي، وهي 
ونظرا ألن بنود االتفاقية املغربية اإلنجليزية ترمي 
املستوى  على  التجارية  العمليات  من  الرفع  إلى 
الداخلي، فقد بحث الوكالء األجانب عن كل السبل 
داخل  منتجاتهم  لتصريف  التسهيلية  والطرق 
األسواق املغربية، كما أن تراجع القوة الشرائية في 
طريق  عن  التعامل  إلى  اضطرهم  املغاربة  صفوف 
الفرنسية  السلف، أضف إلى ذلك صورة الحضارة 
التي بدأت تغزوا املغرب في طريقة امللبس واملأكل 

املظاهر  بهذه  يتأثرون  املغاربة  ستجعل  واملأوى 
التي كانت تكلفهم مبالغ مالية مهمة في عز األزمة 
آنذاك.  املغرب  يعيشها  كان  التي  الخانقة  املالية 
وفي صفوف املغاربة نجد رجاالت املخزن بمن فيهم 
العمال والباشوات والقواد الذين تهافتوا على شراء 
الشرائية،  قدرتهم  مراعاة  دون  األجنبية  البضاعة 
وبالتالي تحمل نفقاتها الباهظة، فكان الحل األنسب 
بالنسبة لهم هو اللجوء إلى اليهود لالقتراض منهم 
بالفائدة التي يرفضها التشريع اإلسالمي وال يمكن 
في  والخطير  صريح،  نص  لوجود  فيها  االجتهاد 
النفقات  األمر هو أن املخزن كان ملتزما بدفع هذه 

الربوية كلما ضعف رجاالته عن تسديد ما بذمتهم 
من ديون حتى ال يؤثر على العالقات الدبلوماسية 
مع الدول األجنبية التي كانت تبسط حمايتها على 

كبار التجار اليهود.  
السلطان  وجه  فقد  الوضع  لخطورة  نظرا 
املعامالت  هذه  مع  للقطع  املخزن  إلى  تعليماته 
غضب  أثارت  التي  الْرحاْمَنة  قبيلة  حالة  ولدينا 
السلطان موالي الحسن، فبعدما بلغه نبأ تعامل أهل 
بالربا طلب من عامله  القبيلة، بخاصتها وعامتها، 
باإلقليم أحمد بن مالك إنجاز تقرير شاف حول عمال 

الرحامنة الذين تعاملوا مع اليهود بالربا.

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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اليهود استفادوا من الحماية القنصلية لتحقيق الشراء



العيب،  على  القضاء  تحقيق  بإمكاننا  أن  أعتقد 
)ونتقبل  فيها  نالحظ  التي  اللحظة  من  انطالقا 
أيضا( أن هناك، في جميع تسميات املجموعة نوعا 
من التضخم اإلسمائي. إن إعطاء اسم، ُيبسط كما 
يضمن في نفس الوقت. كل ما هنالك أن نعرف كل 
بالتحديد.  األسماء  هذه  من  واحد  كل  يطابقه  ما 
عن  أعبر  كيف  أعرف  ال  االنطباع...  لدي  شخصيا، 
بعضها  أو  فعليا،  لكنها  مجموعة،  توجد  أنه  ذلك، 
مثال،  أعرف،  ال  وواقعيا...  تقريبا  دائما  باألحرى 
القرية،  )العائلة،  »العرق«  »تادارت«،  »أكسام«، 
في  أيضا،  كثيرات  أخريات  هناك  لكن،  القبيلة(... 
أن  انتظار  في  كانت  لو  كما  هي  باألحرى،  اإلبهام 
انتظار  في  بالضبط  ماذا؟...  انتظار  في  توجد، 
اللحظة التي سيكون لها فيها معنى وربما تشتغل: 
هي  »تاقبيلت«،  »سف«،  »تاكسروبت«،  »أدروم«، 
غير  نفسه  معناها  املفاهيم.  تلك  ضمن  من  تقريبا 
إذا  اللحظة،  هذه  في  فقط  أالحظ  و  متقلب،  دقيق، 
يفصل  ما  بالتحديد  وأقول  أترجم  أن  علي  كان 
باالنزعاج  ساشعر  »تاكسروبت«،  عن  »أدروم« 
فعال، ثم إن قبايليا بإمكانه أن يعيش حياة كلها من 
غير أن تتدخل أبدا تلك الكيانات في وجوده، وإذا 
فإن  إحيائها،  إعادة   – فرضت  أو   – الفرصة  دعت 
اإلحساس الذي سيكون لدينا غامض إلى حد كبير 
درجة أننا ال نظل نعرف  )بسبب عدم  االستعمال ( 
بشكل جيد أن نسمي »أدروم« ما يقال له في مكان 

قريب »تاكسورت«. 

n بالفعل، فاملجموعات توجد في الخطابات 
أوال. بمجرد أن نقول »القبايليني« فإنهم يوجدون 
إلى حد ما. وهنا يمكننا التسخير. إذا تغيرت 
طريقة تسمية األشياء، فإنني أغير األشياء إلى 
حد ما. و أن أحكي بطريقة مغايرة، فإنني أحكي 
شيئا آخر. من هنا، نتفق مع الحديث الذي دار 
بيننا في السابق، حني تحدثنا عن أولئك الشعراء 
الذين كانوا في العمق يحترفون تسخير العالم 
االجتماعي.

pp فعال... محترفو تسخير الكلمة و، من هنا، 

تعتقدونه  ما  أعلم  ال  السياق،  نفس  في  املجتمع. 
الصعب  من  لي  يبدو  فأنه  وإال  الخصوص،  بهذا 
دائما  الواعي  غير  التسخير  إغراء  من  اإلفالت 
تقريبا. أتساءل إذا ما كان بإمكاني أن أذكر املثال 
الراهن لبعض املثقفني القبايليني الذين يحاولون، 
القبايلي،   املجتمع  استرجاع  األشكال،  من  بشكل 
استرجاع مجتمع مثالي إذا أمكنني القول؟ مجتمع 
أسطوري؟... لم نعد نعلم بشكل جيد، وهم أنفسهم 
أعتقد... أعرف جميع املشاكل، املعقدة بالتأكيد، التي 
يطرحها هذا السؤال البسيط. ألنه بإمكاننا القول 
هذه اللوحة للمجتمع القبايلي، البيارني أو  دائما: 
مما  أكثر  مثالية  الهومرية،  الفترة  خالل  اإلغريقي 
يبقى  بالطبع،  الواقع؟  يحدد  من  لكن  واقعية،  هي 
)سياسية،  ملموسة  بديهية  ألسباب  املمارسة،  في 
الحالي  القبايلي  املثقف  أن  ثقافية(،  اجتماعية، 
مطلوب بشدة في اتجاه إعادة خلق مثالي ملجتمعه 
الخاص، ال سيما كرد فعل على الصورة التي يحاول 

أن يقدمها عنه أولئك الذين ينكرونه.
إذا مورست بشكل جيد،  أن اإلثنولوجيا،  أعتقد 
التحليل  من  نوع  الذات،  ملعرفة  مهمة  جد  أداة 
النفسي االجتماعي يساعد في إعادة إدراك الالوعي 
الثقافي، الذي يحمله جميع الناس الذين ُولدوا في 
تمثالت،  عقلية،  بنيات  أذهانهم:  في  معني  مجتمع 
أْوجه  الرهابات،  االستيهامات،  مبدأ  وراء  هي 
الثقافي  الالوعي  هذا  ُنضّمن  أن  ينبغي  الخوف. 
جميع آثار االستعمار، وقع االحتقارات... أن نقول 

للرفض  صالح  كولونيالي،  علم  اإلثنولوجيا  بأن 
بالتالي، يبني عن غباء كبير. حني عدُت إلى الجزائر 
ووقفت على ما كنتم تقومون به، فكرت: » يا لها من 
معجزة أن تفلت الجزائر من هذا التنفيس الغبي ». 
أكثر  معه  متساَهال  وكان  جدا  جزيري  ذلك  كان 
لسبب  مستوَعبا،  أو  الواقع  في  مقبوال  كان  مما 
وهم  الرسميني،  غير  اإليديولوجيون  كان  أقوى. 
يضاعفون الخطاب الرسمي باملناسبة، ُيدينون من 
العشرين،  و  الرابع  املؤتمر  في  يسمعوا.  أن  غير 
أبان   ،1974 مارس  شهر  خالل  بالجزائر  املنعقد 
عن  آنذاك  العلمي  البحث  و  العالي  التعليم  وزير 
معارضة شديدة لإلثنولوجيا، في صورة معاَرضة 
املتقدمة؛  املجتمعات   = السوسيولوجيا  مانوية: 
املجتمعات الكولونيالية، املرفوضة  اإلثنولوجيا = 
بأن  أيضا  نقول  أن  بإمكاننا  اآلن  بالتالي.  قبليا 
البدوي  موقف  غريب،  نحو  على  هو،  املوقف  هذا 
قليل.  قبل  عنه  الذي تحدثنا  البيارني  أو  القبايلي 

ألن علي أن أقول بأنه، رغم هذا التصريح املبدئي، 
رغم خطاب الناطق الرسمي املعتمد هذا، لم يسبق 
أبدا للوزير أن عرقل األبحاث التي كانت ُتنَجز في 
نكرس  أن  فعال  بإمكاننا  كان  مثال،  اإلثولوجيا. 

تفكيرا عميقا للمسألة التي تثيرونها اآلن.
نعم. لكي نعود إلى سؤالنا، أعتقد أن ما ُيراَهن 
عليه، هو القدرة على مواجهة الواقع، القدرة على 
أن  يمكن  الذي  ما  وجهها.  في  الحقيقة  إلى  النظر 
من  نوع  الشباب؟  لهؤالء  األصلية  القبايل  تمثله 
استيهام  الرجوع إلى األصل، نوع من الديمقراطية 

األصلية؟

n كل هذا صحيح وخاطئ في الوقت نفسه، في 
اعتقادي، وال أعرف ما هو رأيكم...

بيارن  للمماثلة بني  نعم. هنا أيضا، يمكن   pp

كانت هناك،  بيارن،  في  مفيدة.  تكون  أن  والقبابل، 
جمهوريات  الصغيرة،  الوديان  من  واد  كل  في 
حقيقية صغيرة مستقلة، كانت لها أعرافها الخاصة 
»قانون«  بها، إلخ... كان هناك ُعرفيون، ما يوازي 
القيم  نفس  كثيرة:  أخرى  تماثالت  القبايل، وهناك 
ديمقراطية  تجمعات  الشرف،  قيم  نفس  الذكورية، 
إلى حد كبير، ُتتخذ فيها القرارات باإلجماع، إلخ. 
الوقت  في  مطبوعة،  كانت  املجتمعات  تلك  أن  إال 
كان يلزم الفرد  نفسه، بصالبة و بإرادة مدهشتني: 
أن يكون قويا لكي يعيش فيها ولكي يضمن البقاء 
كلها  بحياته  يخاطر  اإلنسان  كان  لحظة.  كل  بها 
ما  املجتمعات  إن  تعيسة.  كلمة  واحدة...  كلمة  في 
الفردوس  إما  أمرين:  أحد  تريد  االستعمارية  قبل 
التعقيد  شديد  األمر  البدائية.  البربرية  أو  املفقود 
إنها مجتمعات لها سحر غير مسبوق، تنتج  فعال: 
نبالء  عديدة،  جوانب  من  و،  جدا  رائعني  رجاال 

َوُدودين أكثر من معاصرينا. إنها، في الوقت نفسه، 
أشكال  تتضمن  فيها،  العيش  يصعب  مجتمعات 
أوجه  تتضمن  ما  بقدر  القسوة  شديدة  استغالل 
عنف فيزيقي ورمزي مدهشني. لذلك، فهذا التعظيم 
جدا  وخطير  للتفهم  جدا  قابل  للماضي  الشعبوي 

في نفس اآلن.

n لكن، أليس لديكم االنطباع بأن االمر يزداد 
تعقيدا بما أن هذين املجتمعني،  البيارني أو 
القبايلي، هما – األمر، في جميع األحوال، أكثر 
وضوحا بالنسبة للمجتمع القبايلي في الجزائر 
– في حالة أزمة كلية؟ فعال، فجميع األشياء التي 
كنا نميل إلى إضفاء الرسمية عليها، إلى هيكلتها، 
تنطلق أو انطلقت. لذلك فدراستها تصبح أكثر 
صعوبة.
pp إنك على صواب و أنت تصحح لي... هذه 

بالتأكيد،  ما  حد  إلى  االسطورية  األصلية،  الحالة 
الغية كلية والتفكير في إعادة إحيائها اليوم خادع 
إلى حد ما كذلك. مثال، من بني قواعد هذا املجتمع، 
كان هناك عدم القسمة؛ أعتقد أن عدم القسمة بني 
اإلخوة كان هو أساس أي نظام. و الحال أن قطائع 
الحربني.  بني  ما  فترة  خالل  انطلقت  القسمة  عدم 
بل كانت هناك أيضا جميع أشكال االستراتيجيات 
لتقنيعها. كان ذلك املجتمع مصابا، منذ زمن بعيد، 
عدم  دون  من  يصبح،  ألنه  نفسها،  أسسه  كل  في 
اإلخوة،  بني  العالقة  تفعيل  الصعب  من  القسمة، 
األسرة،  رب  سلطة  البيت،  وحدة  األزواج،  بني 
بوجه  وبالنظر  ذلك،  بعد  آخر.  شيء  وكل  الشرف 
الخصوص إلى املجتمعات، إلى مظاهر العنف كلها، 
أنهت الحرب إرباك البنيات االجتماعية و البنيات 
الذهنية. بصيغة أخرى، من السذاجة أو الخطورة 
القديم،  االجتماعي  النظام  ترميم  إلى  التطلع  فعال 

بينما لم تعد شروط اشتغاله موجودة.
في رأيك، أال ُتطرح قضية صالحية النتائج؟ كان 
النظام  من  نستخرج  أن  بالتأكيد  أكثر  السهل  من 
هناك  كان  الصارمة؛  الخالصات  من  عددا  القديم 

الوضع  هذا  في  اآلن،  املجتمع.  ذلك  في  تماسك 
ليس  البيارني  أو  القبايلي  فاملجتمع  االنتقالي، 
تماما، بل ليس كلية، هو املجتمع الحديث. و لم يعد 

ما كانه من قبل.
تواصل  أن  ينبغي  مهمة  أشياء  عدة  أن  أعتقد 
اشتغالها تبعا للتقاليد القديمة. مثال، فيما يتعلق 
باملبادالت الزواجية، تغير ذلك كثيرا )أود كثيرا أن 
أرى كيف يتم ذلك في الوقت الراهن(. إال أنني أعتقد 
أنه ميدان حيث، على مستوى الخطاب على األقل، 
أن  علينا  يزال  ال  األقل،  على  للوصف  أو  للتبرير 
نستخدم املصطلحات القديمة وكل التمثالت املقترنة 
بها. كما هو شأن البنيات األسطورية – الشعائرية، 
املذكر  بني  الرطب،  و  الجاف  بني  التعارضات  فإن 
واملؤنث لم تعد تشتغل كما كانت في الوقت حيث 
ُتماَرس  تزال  ال  الكبيرة  الجماعية  الشعائر  كانت 
بناء على ذلك، ال زالت توجد في األذهان، في اللغة، 
عبر األقوال املأثورة... كما أثبت ذلك صياد، مثال، 
بخصوص »الغربة«، فاملهاجرون أنفسهم، للتفكير 
في وضعيتهم الجديدة كلية، ال زالوا يرجعون إلى 
كل موارد الفكر التقليدي، كتعارض الشرق والغرب. 
أعتقد أنه تلزمنا معرفة هذا املنطق، مع العلم أنه 
لم يعد يشتغل أبدا كما كان في السابق، وأن لدينا 
القسمة  منطق  بني  الغامضة،  البنية  من  نوعا 
دراسة  ينبغي  القديمة.  التضامنات  و  طبقات  إلى 
والبنيات  العائلية  البنيات  بني  القديمة  العالقات 
التي  العائلية،  الوحدات  تتمكن  كيف  االجتماعية. 

مزقتها التفاوتات، من االستمرار.
 سيكون مدهشا دراسة زواج قبايلي كبير اليوم، 
بالبلد،  ظلوا  الذين  الناس  و  املهاجرين  بتجمعات 
بالقرية،  بقيت  التي  الفروع  و  اغتنت  التي  الفروع 

إلخ.
مما ال شك فيه أن هذا كله بعيد جدا عن املجتمع 
من  عليه،  بناء  البعض...  به  يحلم  كما  األمازيغي 
ألنفسهم  يبتكرون  الناس  هؤالء  أن  للفهم  القابل 
على  بناء  فيه،  يرغبون  كما  أمازيغيا  مجتمعا 

حاجياتهم الحالية.
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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

اإلثنولوجيا، إذا 
مورست بشكل 

جيد، أداة جد مهمة 
لمعرفة الذات، نوع 

من التحليل النفسي 
االجتماعي يساعد 

في إعادة إدراك 
الالوعي الثقافي، 

الذي يحمله جميع 
الناس الذين ُولدوا 

في مجتمع معين 
في أذهانهم
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الكلمات   المسهمة09
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجرأبريلرمضاناأليام

61904:2112:3516:0919:0920:28اإلثنين

72004:2012:3516:0919:1020:29الثالثاء

82104:1812:3416:0919:1120:30األربعاء

92204:1712:3416:0919:1120:31الخميس

102304:1512:3416:1019:1220:32الجمعة

112404:1412:3416:1019:1320:33السبت

122504:1312:3416:1019:1420:34األحد



10
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com الجمعة 23 ابريل 2021 املوافق 10 رمضان 1442العدد12.82726

 

    عبدالرحيم زيكوك

 يعج واقع اإلنسان املعاصر باألزمات 
وليت  فأينما  واالغتياالت،  الحروب  و 
وجهك تجد صورا للدمار، وأثرا للعنف، 
سواء املادي منه أو الرمزي. فأصبح كل 
واحد منا مهددا، في أية لحظة، بفقدان 

أقدس ما يملك » الحق في الحياة«.
   هذا الوضع الذي يعيشه اإلنسان 
اليوم، يعود باألساس إلى إحكام القوى 
قبضتهم  الحياة  أعداء  و  االرتكاسية 
و  النفوس  كما  العقول  و  الرقاب  على 
األرواح، مما أفضى إلى انتشار مختلف 
الحضارة  بجسد  تفتك  التي  األدواء 
أن  يفيد  الذي  األمر  ككل.  اإلنسانية 
استفحال األمراض املزمنة التي يعاني 
منها الشخص ستقذف به كما باملجتمع، 
أيضا، في غياهب الشقاء والتعاسة، و 
إقامة  رخصة  على  التأشير  ثمة  من 
التخلف  عالم  في  دائمة-  تكون  قد   -
واالنحطاط، ما لم يفكر بجد في وضعه. 
والحزن  املرض  جو  غمرة  في       
إنسان  أصاب  الذي  والتيه  واألنني 
اليوم، أضحى التفكير في سبل التداوي 
ما  التأجيل،  يقبل  آنيا ال  أمرا ضروريا 
يعني ضرورة البحث عن املعالج األجدر 

باملهمة. 
      دعنا نثير انتباه القارئ الكريم 
عنها  نتحدث  التي  األمراض  أن  إلى 
هنا، ليست من طبيعة عضوية، بقدر ما 
العقل  التي تالزم  األمراض  نتحدث عن 
الوجود  و  )الشقاء(  والنفس  )األوهام( 

املشترك )العنف(.
   نشير بدءا إلى أن الفلسفة أخذت 
على عاتقها، منذ نشأتها، مهمة التفكير 
نتساءل:  يجعلنا  مما  اإلنسان،  في 
لدورها  مخلصة  الفلسفة  مازالت  هل 
القيام  على  قادرة  هي  وهل  التاريخي؟ 
العالم  رياح  أن  أم  ؟  نفسها  باملهمة 
التقني«  العصر  »موضة  املعاصر 
وجهتها  لتحول  رسالتها  عن  أخذتها 
من التفكير النظري العميق في مختلف 
اإلنسان،  تقض مضجع  التي  املشكالت 
إلى االقتصار على املعالجة العلموية و 

التقنوية ؟ 
      في خضم البحث عن مقاربات 
كتاب  يأتي  أعاله،  املطروحة  لألسئلة 
املفكر املغربي سعيد ناشيد املوسوم ب 
فكرية  كمحاولة  بالفلسفة«   »التداوي 
ال  أغراضا  و  أهدافا  تحمل  رصينة 
غنى عنها لفهم و إدراك أهمية الفلسفة 
وقيمتها اليوم، بل دورها  وقدرتها على 
املغطس  من   املعاصر  اإلنسان  إخراج 

الذي هو فيه. 
    إن األرضية التي تتحرك ضمنها 
هي  ناشيد،  سعيد  األستاذ  دراسة 
في  الفلسفة  دور  عن  الترافع  محاولة 
أولئك  سواء  أعدائها،  ضد  الحياة 
هو  الذي  جوهرها  من  أفرغوها  الذين 
و جعلوها مادة تقنية جافة،  »التفكير« 
وجهها  في  يشهرون  الذين  أولئك  أو 
في كل زمان و مكان ورقة الخصوصية 
الدين.  باسم  أو  الثقافة  باسم  سواء 
وهذه املهمة الترافعية، تنطلق من خالل 
دوائر  ثالث  عبر  الفلسفة  أهمية  تبيان 
أوثق  بينها  ما  في  مترابطة  أساسية 
فن  دائرة  التفكير؛  )دائرة  االرتباط. 

العيش؛ دائرة التعايش(.
    تتعلق الدائرة األولى بالتركيز على 
أن جوهر الفلسفة هو التفكير  النقدي 
الذي يتخذ شكل  النشاط العقالني الذي 
يمنحنا بدوره آليات التفكير في مختلف 
وتكوين  بالنا،  تؤرق  التي  القضايا 
تعلق  سواء  بصددها  نظرية  تصورات 
و  بالوجود  أو  نفسها  بالحياة  األمر 
الزمن و األخالق... تصورات من شأنها 
أن تساعدنا على االنخراط في التجربة 
اإلنسانية  الحضارة  أن  سيما  الكونية، 
الفلسفية  األنساق  على  صرحها  قام 
البشرية نجد   الكبرى، وكل تقدم عرفته 

وذلك  له،  املؤسس  هو  النظري  التفكير 
القراء،  قيد  الكتاب،  صاحب  أثبته  ما 
 17 الصفحة  في  االستنكاري  بتساؤله 
حينما قال: » أال يحتاج اإلبداع النظري 
أرسطو  بسميه  كان  ما  إلى  التصوري 
العلم  أو  الكليات  وعلم  الكليات؟«  علم 
التحديد  هو  األولى  العلل  و  باملبادئ 
للفلسفة،  األول  املعلم  يقدمه  الذي 
التفكير  ضرورة  ذلك  من  ونستفيد 
للعالم.  شمولية  رؤية  لتكوين  الفلسفي 
إال  تتأتى  لن  الشمولية  الرؤية  وهذه 
باعتباره  الفلسفة  تاريخ  إلى  بالعودة 
التي  باملفاهيم  الرئيسي  دنا  ُمزوِّ

بواسطتها نفكر ونبني تصوراتنا.   
في  دور  النظري  للتفكير  كان  إذا     
الفلسفة  فإن  اإلنسانية،  الحضارة  بناء 
ذلك  وليس  التفكير،  إصالح  هو  دورها 
غريبا عنها، بل هو موضوعها أساسا، 
أي أن موضوع الفلسفة هو التفكير في 
تفكيرنا  طريقة  في  خطأ  فكل  التفكير، 
إذ  سلبية،  حتما  انعكاساته  ستكون 

ستؤدي إلى إنتاج األوهام التي ستدمر 
يبني  كله،  هذا  الفرد.  كما  الحضارة 
ليس  الذي  النظري  التأسيس  ضرورة 
مجرد تجريد صوري فقط، بل هو شرط 
بالحياة،  جديرة  حياة  لعيش  أساسي 
ألن العجز عن التفكير معناه العجز عن 
فهم الحياة، معناه عيش حياة زائفة ال 

تستحق أن ُتعاش.
التفكير  ضرورة  عن  الحديث       
الفلسفي لعيش الحياة، يجرنا رأسا إلى 
الحديث عن الدائرة الثانية التي تتعلق 
تأهيل  هو  أساسا،  الفلسفة  هدف  بأن 
الحياة،  على  القدرة  ليتعلم  اإلنسان 
العيش  فن  بفلسفة  اليوم  يعرف  ما  أو 
كومت  أندري  و  فيري،  لوك  من  كل  مع 
الذين  بوتون،  دو  أالن  و  سبونفيل، 
الحياة  القدرة على  تنمية  يعملون على 
كرهان  إلعادة استثمار التراث الفلسفي  
)ديوجني،  سقراط  قبل  ما  لحظة  منذ 

أبيقور،  سينيكا، إبيكتيتوس...(
إلى  العيش  فن  فلسفة  تهدف     
الحياة  بالحياة،  مفعما  اإلنسان  جعل 
حياة  وليس  الجيدة،  الهادئة  البسيطة 
زائفة مليئة بالشقاء و التعاسة، بيد أن 
أننا  و  خاصة  املنال،  صعب  يبدو  ذلك 
املعاصر  لإلنسان  أجرينا تشخيصا  إن 
الشقاء  وهو  مزمن،  بداء  مصابا  نجده 
والكراهية  الحقد  مسبباته  تكون  الذي 
زمن  في  خاصة  والخوف...  والتعصب 
الخالصية  اإليديولوجيات  سيطرة 
التي  الوضعية،  أو  منها  الدينية  سواء 
العالم  إلى  إما  اإلنسان  سعادة  تؤجل 
هذه  التاريخ.  نهاية  إلى  أو  األخروي 
توفر  التي  هي  إذن،  اإليديولوجيات 

البيئة الحاضنة ألدواء العصر.
    في خضم األنني الذي يصدر عن 
العالج، همس  عن  يبحث  املريض وهو 
املريض  أذن  في  ناشيد  سعيد  األستاذ 
إبيكتيتوس  اليوناني  الحكيم  بمقولة 
طبيب«  عيادة  الفيلسوف  »مدرسة 
أشكال  من  شكل  الفلسفة  أن  يفيد  مما 
السموم  ضد  فعال  ترياق  و  التداوي، 
يومي  بشكل  الشخص  يتجرعها  التي 
التنشئة  مؤسسات  مختلف  خالل  من 
في  األخيرة  هذه  أن  سيما  االجتماعية، 
القوى  أغلبها  على  تسيطر  مجتمعنا 

االرتكاسية و أعداء الحياة. 

إذن  املعاصر  اإلنسان  الستشفاء     
أخذه  وجب  به،  أملت  التي  األدواء  من 
أو  الفيلسوف«  »عيادة  إلى  عجل  على 
نيتشه،  بلغة  الحضارة«  »طبيب  إلى 
»تلقيحه«  إنقاذ حياته عن طريق  بغية 
من  عقالني  كشكل  الفلسفي  بالترياق 
اجتثاث  يحاول  ألنه  العالج،  أشكال 
على  االعتماد  بدل  جذوره  من  املرض 
يبطل  ما  سرعان  التي  املسكنات 
مفعولها مع »أول نزلة برد« أول هجوم 

من القوى االرتكاسية. 
الفلسفة،  تقدمه  الذي  العالج  إن     
أصل  ألن  جيد،  بأسلوب  التفكير  هو 
وفق  تفكيرنا،  طريقة  في  يكمن  الشقاء 
ما بينه بوثيوس من خالل كتابه )عزاء 
الفلسفة( بقوله » ليس شقاء إال ما تعده 
أنت كذلك« وفق ما أورده األستاذ ناشيد 
و  الشقاء  دائرة  فلتقليص    .)30 )ص 
السعادة،  دائرة  أمكن نحو  ما  االقتراب 
بالتفكير  التسلح  األمر   يستوجب 
مصدر  إدراك  من  للتمكن  النقدي، 
ينقسم  فمثال  الشقاء، 
فيه  يعيش  الذي  العالم 
عالم  عاملني:  إلى  الشخص 
إال  فيه  نتحكم  ال  خارجي 
بشكل محدود، وهو مصدر 
الشخص  كان  إذا  الغضب 
وفق  يأتي  أن  ينتظر 
العكس.  فيحدث  توقعاته، 
من  يتألف  داخلي  وعالم 
ومشاعره،  الشخص،  أفكار 
وخياله، وذوقه... وهو عالم 

يقع تحت سيطرته، ويتمتع فيه بحرية 
لتوقعات  يسلمه  فحينما  االختيار، 
اآلخرين سيتجرع ألم الشقاء ال محالة. 

   معنى هذا القول أن الشخص يجب 
حول  توقعاته  سقف  من  يرفع  أال  عليه 
أن  عليه  كما وجب  ذاته،  يقع خارج  ما 
يمتلك ذاته ويصير هو هو، بدل تسليم 

عامله الخاص لتوقعات اآلخرين. 
     سعيا منه إلضفاء طابع الواقعية 
للفلسفة،  العالجية  الوظيفة  على 
عددا  كتابه  في  املغربي  املفكر  يورد 
من  الفلسفة  حررتها  التي  النماذج  من 
الشقاء، يتقدمهم إبيكتيتوس الذي كان 
من  تعذيبا  فنال  فلسفته،  حررته  عبدا 
من  ويصير  حريته  ينال  أن  قبل  سيده 
أشهر الفالسفة الرواقيني. ثم بوثيوس 
الحكيم الروماني الذي كان ينتظر داخل 
الصادر في  زنزانته تنفيذ حكم اإلعدام 
يأسه و  التخلص من   فتمكن من  حقه، 
شقائه باللجوء إلى حوارات ممتعة مع 
هيئة  على  الزنزانة  إلى  أتته  الفلسفة 
الهوتيا  كان  بوثيوس  أن  فرغم  امرأة. 
قوة  اعتقاداته  في  يجد  فلم  أيضا، 
روحية بقدر ما وجدها في لفلسفة. )ص 

.)_35 _34
    ما يستفاد من تلك النماذج، شيء 
التالي:  الشكل  على  نصوغه  أساس 
يكفي  ما  القدرة  من  يملك  اإلنسان  إن 
البؤس  لحظات  أثناء  حتى  للتفلسف 
السيئة  الظروف  وخالل  واليأس، 
التفكير،  طريقة  أحَسن  هو  فإن  أيضا. 
إن  أم  الحني من شقائه؛  سيتخلص في 
عجز عن ذلك، فسيفشل في التحكم في 

ال  وعندما  الحزينة،  وأهوائه  غرائزه 
بواسطة  نفسه  في  التحكم  على  يقوى 
عقله، فإنه سيكون صيدا سهال ألمراض 
وامللل  والصراخ  والغضب  الحزن 
واأللم... التي تسبب التعاسة و الشقاء. 
ترتبط  فإنها  الثالثة  الدائرة  أما      
بالتعايش، وكل ما يتعلق بقواعد تدبير 
سلم  في  العيش  أجل  من  املشترك، 
و  املختلف  التعايش مع  ُقل  أو  وسالم، 
حياة  لعيش  أفقا  معه  التواصل  حسن 
مشتركة هادئة، بعيدة عن العنف سواء 
لن  وهذا  الرمزي،  أو  املادي  شكله  في 
سبل  في  العقالني  بالتفكير  إال  يتأتى 
القانون  أساس  على  الدولة  فيها  تسير 
اجتماعي من  تعاقد  املبني على أساس 
جهة  من  أخالقي  أساس  وعلى  جهة، 
ثانية، األخالق املبنية على العقل طبعا. 
و ليس األخالق التي يروج لها الخطاب 
الديني الذي يعاني من معضالت ثالث: 
الحزينة  األهواء  بتنمية  األولى  تتعلق 
حسب اسبينوزا، والثانية بتغذية غرائز 
الثالثة  بينما  نيتشه،  حسب  االنحطاط 
ُتنعش غرائز املوت وفق تصور فرويد. 

   للخروج إذن من معضلة الخطاب 
الديني، وثنيه عن إشاعة هذا النوع من 
املشاعر، يعتبر األستاذ ناشيد أن املفتاح 
يكمن في إصالح األديان بتغير العالقة 
بني اإلنسان واهلل، من عالقة مبنية على 
الخوف و الخنوع، إلى عالقة مبنية على 
الحب و االحترام. وذلك كله بغية تنمية 
مشاعر الحب واالنتقال بالدين إلى دعم 

األهواء املبهجة لتحقيق السعادة. 

إذن، من خالل  الفلسفة         رهان 
السياسة  تخليص  هو  الثالثة،  الدائرة 
من سطوة الخطاب الديني، وعدم إقحام 
الحجج الدينية داخل النقاش العمومي، 
والتكذيب  لالستدالل  قابلة  غير  ألنها 
اعتبارا لجوهرها املتعالي عن الحقائق 
حسب  القول  هذا  النسبية.  العلمية 
الكاتب، ال ينبغي أن ُيفهم على أنه سلب 
و  بمسلماته  اإليمان  في  اإلنسان  لحق 
معتقداته، بل يعتبر أن »األسلم للقداسة 

أن تبتعد عن السياسة« )ص 132(. 
     صفوة القول إن صاحب الكتاب 
الفلسفي،  التفكير  ممارسة  إلى  يدعونا 
وعيش  الشقاء،  قبضة  من  لالنفالت 
الحياة وفق رؤيتنا النابعة من تفكيرنا 
في  املساهمة  إلى  يهدف  كما  النقدي، 
عقالني  حداثي  مجتمع  أسس  وضع 
معافى من كل األوهام التي تالزم العقل، 
والعنف  النفس،  يالزم  الذي  والشقاء 
هذا،  كل  املشتركة.  الحياة  يالزم  الذي 
للفلسفة  االعتبار  بإعادة  إال  يتأتى  لن 
التي ليست شيئا آخر غير التفكير، أو 
تحديدا، التفكير في التفكير )التفكير في 

طريقة تفكيرنا(. 
التأكيد  اإلطالة،  باب  من  ليس        
في األخير على مسألة تبدو لنا في غاية 
تغيب  حينما  كالتالي:  وهي  األهمية 
يموت  وحينما  العقل،  يموت  الفلسفة 
ينتفي  وحينما  التفكير،  ينتفي  العقل 
وحينما  التكفير،  ينتعش  التفكير 
أن  فلك  القتل؛  يكثر  التكفير  ينتعش 
أو  الفلسفة  بني  اإلنسان،  أيها  تختار 

القتل والتقتيل وسفك الدماء.

االشتراكي

محمد بودويك

يا لحصة اإلنشاء ! يا لحصة الهمز واللمز والغمز والسخرية 
والخض  واالمتحان  املحنة  لحصة  ويا  والضحك!  واالستهزاء 
وقدام  واألقران،  األنداد  أمام  والفضح  والكشف  والفض، 
مربط  هو  وذلك  املسألة،  هي  تلك  الزميالت؟  أقلَت  الزميالت!. 
الفرس، وأم املهازل والزالزل والنكايات، والخجل األحمر القاني 
املتدفق على الُوْجنات، يتجمع فوق الجبني اللعني، وينزلق إلى 
عند االمتحان يعز  أرنبة األنف، ثم يتدحرج قطرات وُحَبْيَبات على الطاوالت. وإذا كان املثل يقول: 
أو  لإلعزاز  بعده تجسيد  ما  للمثل، وتجسيد  وتطبيق حي  اإلنشاء مجلى  يهان، فحصة  أو  األمر 
تنافس  ومضمار  الولدان،  له  يشيب  منتظر  يوم  األسبوع.  في  معلوم  يوم  ميقات  هي  إذ  اإلذالل، 

وتنابز، وعلو كعب أو هبوط، ومكر وصفاقة، وتصعير خد، أو انكماش وانعزال وقلة يد وحيلة. 
في جرادة املوشومة في الذاكرة، وفي الوجدان واملسام، مدينة الفحم والوحم والسخم والدم، 
الصفراء  املعدنية  سمائها  وتحت  الدافي(؛  أو  البارد  والشاي  الحافي،  )الخبز  الكفاف:  والعيش 
والرمادية ـ الكابية، وبني جوانحها املغبرة، وحواريها املتربة، وأراجيحها –األفنان، وأعشاشها – 
الطوب، وسقوفها – القرميد، وصباحاتها الضبابية الباردة، ومساءاتها الطويلة املثلوجة الالسعة، 
حيث األفران واملداخل واملدافيء ُتَزْمِجر بحطب وخشب، وعيدان، وفحم حجري متواثب االشتعال. 
في جرادة هذه: أيام الطلب والتلمذة والشيطنة واإلبليسية، والشقاوة التي بال ضفاف، كانت حصة 
اإلنشاء سيدة الحصص جميعا. حتى حصص الرياضيات، والفيزياء والتاريخ والجغرافيا عوض 
االجتماعيات: )أوثر تسمية املادة هكذا، ال االجتماعيات ألنها تسمية ملتبسة(، والفلسفة في مرحلة 
الحقة، لم تكن تحظى بمثل االهتمام و«الغرام« والتوجس والخوف، وقلق االنتظار، واملجد املحلي، 
والشهرة بني التالميذ واألساتذة، الذي كان يحظى به اإلنشاء، يستوي في ذلك اإلنشاء بلغة املتنبي، 

واإلنشاء بلغة موليير. 
التحرير والتحبير والتسطير، والتسويد، والتزويق والتوريق، وتهيئة  أذكر اإلنشاء، ما يعني: 
أو  املشذبة،  املهذبة  اللحية  ذي  َباْسُتور«  »ْلِويْس  ودفاتر  بالك!(،  امللونة:)خذ  املزدوجة  األوراق 
اإلنشاء املحرر بمنازلنا، واإلنشاء املحرر  أبدا. وهو نوعان:  التي تحمل صورة أسد ال يهرم  تلك 
بالفصول، إذ يباغتنا األستاذ)ة( أو املتعاون الفرنسي)ة(، بفكرة املوضوع املطروحة على التو أمام 
األوامر،  التي تنحبس، فجأة، وتتبخر تحت صرامة  الرافضة  اندهاشنا، وانصعاقنا، وهمهماتنا 
َوَشْبِحها، والتفنن في التعبير،  واحمرار العينني، بالشروع في نقل فكرة النص، وتسويد األفكار 
ل فيها، وسلخ الزمن املحدود جدا، في التشطيب والخربشات حني  واستنزال التراكيب، أو التََّعمُّ

تكون البئر نزوحا، واللغة حرونا، واألفكار ضالة وطائشة، واأللفاظ شاردة وموصدة. 
الفروض  توزيع  صبيحة  في  الدم؛  وهبوط  باالرتعاد،  واقترن  بالبرد،  عندي  اإلنشاء  ارتبط 
املصححة، والتي كانت صبيحة )ات( مقرورة دوما، كنا ننحشر- أضأل ما نكون- في ألبسة مهترئة 
ذابلة، ومعاطف / صوف، متهدلة، وأحذية تضحك، أحذية أشبه بالجزمات املتروكة بعد فرار جيش 
ِريْق«، ذلك اإلسباني املتوحد الذي ابتلعه  منكسر، وبعد حرب خاسرة. كنا نسميها أحذية »َعبَّاْر الطَّ
نداء غامض ذات مساء، نداء ِسيِريَنٍة ربما، وتبخر – كالوعد الجميل- في زحمة األيام. وكنا نسميها 
في  اإلنشاء  كتابة  ما، عشقت  وألمر  العجيب.  البخيل  بغداد  تاجر  الطنبوري:  القاسم  أبي  أحذية 
الليالي املقرورة، وقراءته في األصباح الباردات، الهامدات، املثلوجات أحيانا. ربما ألن البرد يضيف 
ُد من جسد بارد.. جسد  ُس، َوَتَتَفصَّ جرعة معتبرة من الدفء للغة، أو أن اللغة وهي تنبثق، وَتَتَبجَّ
كاتبه، اَل َتِني تبحث في مجرى الدم الفوار والشاخب، عما يملؤها دفئا، ويشحنها قوة وفتوة. وقد 
بوصفها  والعدم،  الكينونة  بني  أو  واملوت،  الحياة  بني  معركة  ما-  بمعنى   – اإلنشاء  كتابة  تكون 
تشخيصا حبريا = دمويا مرئيا وُمْؤَمثال، وبوصفها أيضا، ُهاَلما وقصاصة ميتافيزيقية! وتجويفا 
راعشا وواعدا، وطائرا نافقا يستعيد الروح بالنفخ املالئكي، َوُذَوْيَبًة ملتصقة بالَفصَّ املفكر، بني 
َيْعَتاُص  آَن  والهزيمة  بالخسران  يهددها  ما  رقعة ضيقة، وبني  بّيًنا ولو في  انتصاًرا  ما يمنحها 
وَتْزَرقُّ بفعل الصقيع والوعورة،  الذهن، وتتخشب األطراف  ، ويشرد  الَعبُّ املوضوع، ويستعصي 

والجوع، والعصا املتالمحة مجازا وحقيقة. 
وعرضها  وتمطيطها،  تحبيرها  على  تحريضا  أو  للفكرة،  تقديما  إْن  ـ  اإلنشاء  حصة  كانت 
ُأوالِء الذين  لنا، نحن   : َعَنْيُت ب  التََّطاُوس،  َمَلكية لنا، للتنافس، والتََّداُيك، و  ـ مناسبة  وتحليلها 
و«سرقاتنا«  والثقافي،  اللغوي  ورصيدنا  ومعارفنا،  مواهبنا  إلبراز  سانحة  فرصة  نعتبرها  كنا 
الذكية التي كنا نعرف كيف نخفيها عن بعضنا بعضا، بل حتى عن أساتذتنا الذين َياَكْم َخَدْعَناُهم 
اللفظي  والرونق  اللغوية«، وحذقنا اإلنشائي، بينما األسلوب، والتنميق  »بتألقنا«، و«فتوحاتنا 
والتركيبي، َيْرَتدُّ إلى جمل وتراكيب املنفلوطي، وجبران خليل جبران، وطه حسني، وعباس محمود 
العقاد، ومحمود تيمور، ونجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، وفؤاد القصاص، وإحسان عبد القدوس، 
ويوسف السباعي، وأحمد حسن الزيات، ومصطفى صادق الرافعي، وإبراهيم عبد القادر املازني، 
ويوسف عواد، وأحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، ومطران خليل مطران، ومي زيادة، وباحثة البادية، 

وسميرة بنت الجزيرة العربية، وغيرهم وغيرهن كثير. 
ًة، ومنبعا وزادا ومرتعا، ومالذا، فضال عن مجالت أخرى  أما املجالت، فكانت مجلة »العربي« ُغرَّ
مشرقية لبنانية ومصرية تحديدا، لم أعد أذكرها باالسم. َواْسَحْب ذلك على اإلنشاء باللغة الفرنسية 

بالتمام والكمال. 
هل هي مثلبة ومنقصة أم محمدة وفضيلة وزينة أتيناها في تلك األيام؟ ال إخال إال أنها فضيلة 
املعرفي، وتطورت  َتَصلََّب عودنا  واملتح،  والنهل،  بالسرقة واالستمداد،  املقاييس، ألن  بكل  وٍحْلَية 
والتنقيب،  بالبحث  وشغفنا  وهوسنا،  ولعنا  واشتد   .« ثعلبيتنا  و«  ومكائدنا،  اجتراحاتنا 

واالستالف، والتبادل خالل األيام كلها، تلك التي تسبق الحصة املعلومة، أو تلك التي تعقبها. 

البحث  ُطُرَق  يَتَنكَّبون  الذين  املتأخرين  املتقاعسني  على  وسالما  بردا  اإلنشاء  حصة  تكن  لم 
والتحصيل، والذين يكرهون الكتاب، ويجدون ضنكا ومشقة، ونفورا من فتحه، وتصفحه، والجوس 
كانت  لهم.  ومحنة حقيقية  بمثابة جحيم،  الحصة  كانت   ، َثمَّ ومن  وأبعاده.  وأعماقه  عوامله  خالل 
تواريا، وَتَخفّيا، واندساسا، ولعنة ما بعدها لعنة، بينما كانت لنا فرصة ذهبية، ولحظة مواتية 
َنَتَداَيُك عليهم، وننظر في اتجاه الزميالت بالخيالء  نصول فيها ونجول، نعلو فيما هم يسفلون، 
عطر  من  أثير  على  تؤرجحنا  التي  والبسمة  الخدود،  َبْتها  َتَشرَّ التي  الحمرة  ُمْقَتنصني  جميعها، 

وحرير، ودفء وثير. 
أذكر أن اُلُمَرتَّبني الثالثَة األوائَل، كانوا محطَّ شتائَم ُمْقِذَعٍة، وُعْرضًة للقذِف الدائم، والرَّْمي ِبُتَهِم 
األنانية، والخيانة، والتمسح بأعتاب األساتذة، والنقل من الكتب واملجالت. َرْمياٌت طائشٌة حاقدة 
ِقَبِل الّضعاف واملتأخرين، ما يدفعنا إلى التباهي، وخرق األرض، وبلوغ الجبال  تتميز غيظا من 

طوال. 
ُعُه الكل ُمْكَرها أْو عْن  كان اإلنشاء األول يتنقل في الثانوية على مستوى األقسام املتماثلة. َيَتَسمَّ
للقذف والسب، والتوصيف الوقح الفظ. كما  في كثير من األحيان-  طواعية. وكنُت فيمْن َتَعرََّض – 
َقى واألحجبة والتعاويذ املكتوبة، أو  للتفتيش علَّني أكون مسنودا بالرُّ املرة تلو املرة-  خضعُت – 
ممهورا مردوفا بالَخَرِز اليمنى، والُعَقِد النفاثي، واللُّوَبان الصحراوي، والَوْدِع املجلوِب من جبل 
قاْف، أو من الثلث الخالي، أو بحر الظلمات!. غير أن الضحك والقهقهات كانت ترياَقنا، ومْرقانا إلى 
النسيان السريع، والصفح الجميل، والعودة الجماعية إلى »الكرة« و«الغابة«، واملسبح ذي الوحل 
، واكتراء  ْعَمْر«  »َأبَّا  والبلوط، والفحم الحجري من أجل أكل نقانق  »َساْسُنو«  األسطوري، وبيع 

دراجات هوائية نطوف بها على ديار الحبيب !
الجن،  أكناف  في  تقبع  التي  دارتها  حول  لياله«،   « حول  املُْكتراة،  بدراجته  بها،  يطوف  وكلٌّ 

وحياض العفاريت – النفاريت. 
في  املنزوية  املدفأة  من  الطالع  القادم،  والدفء  والقر،  البرد  مواقيتها  أبدا،  تنسى  ال  حصص 
والقلق، واالنتظار  الَقْفَقَفة واالرتعاد،  أمتع، على رغم  الفصل. حصص ال أحلى وال  ركن ركني من 
القاسي للَعاَلَمة التي طاملا علقت أعيننا بشفاه أساتذتنا، العالمة الفارقة التي َأْعَلْت والتي أنزلت، 
والتي حفزت تالمذة تلك األيام، فأصبحوا كتابا، أصبحوا إنشائيني، ومنشئني. تزايدت خبراتهم، 
وتجاربهم، وتراكمت معارفهم، وأرصدتهم في اللغة والفكر واألدب والفن، ما جعل مخيالهم يتسع 
ويتوسع، ومجازاتهم تنزاح بهم إلى بناء أوطان في اللغة، ولغات في األوطان، وما َيْعِني – من جهة 
الالمرئية، حيث أنشأوه  أو  املفارق، واألبعاد املتالمحة  العيني، والواقع  للواقع  امتالكهم  أخرى- 

إنشاء، والزالوا ينشئونه. 
ا بعُد. من قال إنَّ اإلنشاء مثلبٌة؟ وَمْن هذا الحاذُق املارُق الذي أدرج الكلمة في باب القدح، والذم  أمَّ
والسَّفَهِ حتى بات يقال: كالم إنشاء أيْ شقشقة لفظية، وخواء معنوي َطنَّاٌن، ليس غير. معاذ اهلل !، 

وفي كل حاٍل، ليس إنشاء تلك األيام. 

ح�شـة الإن�شـاء
ما الذي تستطيعه الفلسفة اليوم؟

التفكري يف ال�ش�ؤال من خالل كتاب 
»التداوي بالفل�شفة« للمفكر املغربي �شعيد نا�شيد

نبضات

ستؤدي إلى إنتاج األوهام التي ستدمر 
يبني  كله،  هذا  الفرد.  كما  الحضارة 
ليس  الذي  النظري  التأسيس  ضرورة 
مجرد تجريد صوري فقط، بل هو شرط 
بالحياة،  جديرة  حياة  لعيش  أساسي 
ألن العجز عن التفكير معناه العجز عن 
فهم الحياة، معناه عيش حياة زائفة ال 

التفكير  ضرورة  عن  الحديث       
الفلسفي لعيش الحياة، يجرنا رأسا إلى 
الحديث عن الدائرة الثانية التي تتعلق 
تأهيل  هو  أساسا،  الفلسفة  هدف  بأن 
الحياة،  على  القدرة  ليتعلم  اإلنسان 

ستؤدي إلى إنتاج األوهام التي ستدمر ستؤدي إلى إنتاج األوهام التي ستدمر 
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فدوى الزياني 

ولدُت بال رغبة في الصّراخ 
تأخرت كثيرًا 

عن الكالم
أّمي وبكامل حرِصها 

جعلت كتاكيتها السبعة
تقول كالمها في َفمي 

كبرت الكتاِكيت 
و ال صوَت لي

في جوفِي أصبح للكلمات
مناقير حادة 

و ال فم تخرج منه 
استمّر الصمت 

والكالم يخرج مني 
جرحا تلو اآلخر 

أّمي و بالحرص ذاته
قامت بملء جروحي بقطن أصابِعها

كبرت و ال أثر لدمعة واحدة 
على جسدي

و لم أُلم يومًا األيادي التي
من  الهائل  العدد  هذا  في  تسبّبت 

الثقوب 
أنا اآلن قطعة إسفنج 

تتشّرب الحّب و الُحزن معًا 
و ِبغزارة .

توفيق مصباح

ُأعِلُنها أمام املأل.. ندمت ألني انتحرت ووضعت حّدًا 
لحياتي في تلك الليلة الباردة. أصعب إحساس هو أن 
فكرة  أّن  اعتقادي  في  باملّجان.  كان  موتك  بأّن  تشعر 
التخّلص من نفسي هي الحّل من أجل سعادة اآلخرين 
الطبيب  وصديقي  وأبنائي  زوجتي  بي..  املحيطني 
"أشرف" الذي كان أكثر من مجرد طبيب نساء، بل أرى 
إلى درجة ال يمكن تخّيلها..  فيه نفسي. عالقتنا متينة 
يزورني في بيتي حتى في غيابي، يتحدث مع زوجتي 
يحضنها  كّفها،  يالمس  بعفوية،  يضحكان  بأريحية، 
بحرارة، يشاهد كل ثغور زوجتي وفتحاتها وفجواتها.

ألم أقل لكم هو أخي وطبيبها الذي تزوره في عيادته 
مرة في الشهر ويزورنا في منزلنا مرتني في األسبوع، 
فال داعي ألن تضع أمامه غطاء الرأس، وال يوجد أساسا 

ما تحجبه عنه باملّرة.
هذا املوضوع ال عالقة له بانتحاري وموتي الفجائي 
الذي كان موتا مهيبا وملغزا استدعى حضور املخبرين 
واملحققني وقنوات الشبكات اإلخبارية، و"شو تي في" 
بها  أدلت  وشهادة حصرية  نشرت سبقا صحفيا  التي 
"جثة" انتحاري من فوق سريره بثالجة املوتى، حتى أن 
الصحافية كانت منتشية ومتعّرقة وهي تتلّصص النظر 
تحت  من  فجأة  انتفخ  املنتفخ..  التناسلي  عضوي  إلى 

اإلزار حتى أصبح منتصبا وبارزا يشبه عمود خيمة.
-هل أنا حّي أم مّيت؟ 

-هل أنا معّلق بني الحياة واملوت؟
-َأرى وال ُأرى!! 

بالحوار  املنتشية  في"  تي  "شو  بقناة  الصحافية 
معي مازال لعابها يتساقط على امليكروفون ونحن على 

الهواء، طرحت علّي سؤاال بوليسياَّ:
-من املستفيد من انتحارك؟

ارتخى عضوي التناسلي وعاد إلى حجمه الطبيعي 
من صدمة السؤال. طرحت على نفسي أسئلة أخرى:

-ماذا استفدُت من انتحاري؟ هل سيتغّير العالم بعد 
انتحاري؟ من قبض ثمن صفقة انتحاري؟

باملشرحة  "جثة"  إلى  املطاف  بي  انتهى  ترون  كما 
الشرعي ومساعدته الحسناء.  الّطبيب  مزقتها سكاكني 
على  القدرة  البريء  املالئكي  الوجه  بهذا  ملمرضة  كيف 
بعينني  نحوهما  أنظر  كنت  بوحشية.  أحشائي  تمزيق 

اللحم.  عن  الجلد  سلخ  في  يمعنان  وهما  مفتوحتني 
ممارسة  خالل  من  وجهيهما  على  تبدو  كانت  لّذة  أّي 
وقمة  قاتل؟!  ببرود  أعضائي  وبتر  آدمية  جزارة  مهنة 
ثعبان  فتسلل  سرواله  سحابة  فتح  حني  هي  الوقاحة 
هي  جثتي  كانت  الحسناء.  املمرضة  ُجْحر  إلى  أرقط 
سرير املضاجعة، ولوهلة انتفخ عضوي التناسلي للمرة 
الثانية، أحّست به املمرضة، فتظاهرت بالالمباالة وهي 
لم تخبر طبعا  لذيذ.  تشعر بنشوة مزدوجة وباختراق 
بنصف  البيانات  تمأل  وهي  العجوز.  الشرعي  الطبيب 

عني رمتني بنظرة شيطانية وابتسامة خبيثة.
الخرائط  رسما  حتى  املشرحة  امللعونان  يغادر  لم 
بإحكام.  الثالجة  وأوصدا  جثتي،  على  واألوشام 
تشبه  جثة  داخل  من  الظالم  وسط  التفكير  استغرقت 
الجنس  تمارس  الجثة  هل  حّي؟  أنا  هل  فرانكنشتاين: 
وتقذف ذلك الرذاذ األبيض اللزج؟ في يوم واحد ضاجعت 
يتضاجعون  املوتى  هل  ميت؟  وأنا  وممرضة  صحافية 
وتنتفخ أعضاؤهم التناسلية؟ هل أنا ميت أم منتحر أم 

مقتول؟
قماط  مثل  به  تلّف  أبيض  كفٌن  لها  ُينسج  الجثث 
البطانية  تلك  حتى  ضيقة،  حفرة  في  وُتحشر  الرضيع 
التي يغطون بها جثتك داخل سيارة نقل أموات املسلمني 
يبخلون بها عليك وُيلقونك في تلك الحفرة الباردة وسط 

نسيج أبيض مثل حشرة في بيت عنكبوت.
التشريح،  قيد  مازالت  وجثتي  يختلف،  لكّن وضعي 
ورهن إشارة املحققني، وهناك تفكير جاد في االستفادة 
خصوصا  الحية،  وخالياها  الحيوية  أنسجتها  من 
اكتشف  الذي  األبيض  والرذاذ  االنتصاب  واقعتي  بعد 
املحققون أنني صاحبه بعد التحليالت املخبرية املعّمقة. 
واملثير في املوضوع أن ممرضة املشرحة الحسناء هي 
البيولوجي  األب  وأنا  الثالث،  في شهرها  حامل  اليوم 
للجنني بعد أن نفذ الطبيب الشرعي بجلده واستخرج 

شهادة بأنه عاقر.
للجنني  النووي  الحمض  حّتى  التعاسة؟!  هذه  ما 
النووي،  لحمضي  مطابقته  املجهرية  التحاليل  أثبتت 
وهذا له معنى واحد هو أنني الوالد الشرعي للجنني. 
موسوعة  ودخلت  هذا،  مثل  حمل  العالم  في  يحدث  لم 
"غينيس"، وتهافتت املنصات اإلعالمية لتغطية الحدث 

االستثنائي وإجراء سبق صحفي مع جثة حّية.
الوقائع  لكم  وسأسرد  الحقيقية،  الحّية  هي  زوجتي 
بعد  األولى  األيام  في  انتحاري:  بعد  أياما  عشتها  كما 
انتحاري كانت تصرفاتها غريبة، في ليلة العزاء أغمي 
عليها من شدة الحزن، تأثرت فعال لحزنها ووفائها، ولم 
نادرا  مشهدا  أرى  وأنا  انتحاري  قرار  عن  لحظة  أندم 
صرخُت  إغمائها..  فترة  طالت  وقد  ذعرت  الحّب.  من 
أين الدكتور أشرف؟ أخال أّنه سمع  ولم يسمعني أحد: 
مّلا هّب مسرعا، حملها على ذراعيه وطار بها  صراخي 
الغرفة للكشف  إلى غرفة نومها وأمر الجميع بمغادرة 

عليها.

على  شّجعني  حياتنا  في  أشرف  الدكتور  وجود 
بأنه  يقني  على  كنت  املأمورية،  علّي  وسّهل  االنتحار 
تحتاج  عائلتي  يترك  ولن  البيت  في  وجودي  سيمأل 

شيئا من بعدي.
أشرف فعل ما يمليه عليه ضميره وأكثر وهو يحمل 
زوجتي على ذراعيه ويختلي بها في غرفة نومي. تعّود 
أرافقها  حني  أحيانا  عيادته،  في  بعناية  يفحصها  أن 
يحّضر لي بنفسه فنجان قهوة، بعد أن أشربه أسترخي 
وأشعر بخدر لذيذ وأغفو قليال في غرفة االنتظار التي 
تكون خالية من املرضى حتى ال يزعجني أحد وأنا في 
غفوتي. يمازحني الدكتور أشرف وهو يقدم لي الفنجان 

بنفسه بعد أن يأذن لكاتبته باالنصراف:
- أنت ضيفي الخاص لهذا أخدمك بنفسي، والكرسي 

الوثير الذي تجلس فيه جلبته لك شخصيا
الدكتور أشرف عملة نادرة في هذا الزمان، وال أجد 
مرة  كل  في  الوقت  بمرور  أشعر  ال  فعال  به..  أكافئه  ما 
القهوة  فنجان  من  ثالث  أو  رشفتني  بعد  عيادته،  أزور 
إال  أصحو  وال  النعاس،  فيهما  ويدّب  عيناي  تتثاقل 
بترّنح،  وأمشي  بتكاسل  أقوم  زوجتي.  توقظني  عندما 
إلى  الدكتور أشرف من يدي حتى يوصلني  ويمسكني 
املصعد، وتتكلف زوجتي بالباقي وتنوب عّني في قيادة 

السيارة.
- أّي نوع من النّب تحّضر به القهوة؟

سألُت يوما الدكتور أشرف
أجاب مبتسما:

-بنٌّ مستورٌد من البرازيل لكّن سّر نكهته في طريقة 
تحضيره

ضحكُت:
في  أيضا  وماهر  الجراحة  في  ماهر  يديك..  -َتْسَلم 

تحضير القهوة
أرى  أشرف،  بالدكتور  تربطني  دموية  بقرابة  أشعر 
له، تخلع  التي تطمئن  ذلك في عيني زوجتي الخجولة 
أن يغلق غرفة  قبل  األكبر،  أمامه مثل شقيقها  حجابها 
الفحص ويختفي لساعتني أو أكثر يضع أمامي فنجان 

القهوة:
-اشرْب قهوتك ونم مطمئنا أختي بني يدين أمينتني

العجيبة،  أشرف  الدكتور  قهوة  شرب  على  أدمنت 
والوساوس  األوهام  بي  املخّدر الستبّدت  مفعولها  لوال 
حول استغراق فحص روتيني للّرحم أزيد من ساعتني. 
ال أتخّيل أن تفتح فخذيها لرجل غريب وتالمس أصابعه 
فوق  أشرف  الدكتور  لكّن  طبيبا،  كان  لو  شفتيها حتى 
في  املدة  كل هذه  ال يستغرق  أنه  الّشبهات، والشّك  كّل 
أسمع  أحيانا  نومي..  من  يوقظني  ال  حتى  الفحص 
قهقهات من داخل غرفة مكتبه وأنا بني النوم والّصحو. 
البرازيليون  عجيب..  ومذاقها  رائعة  القهوة  نكهة  لكّن 
أجود  زراعة  في  أيضا  وسحرة  القدم  كرة  في  سحرة 
باكتشافاته،  يفاجئني  أشرف  الدكتور  النّب.  نكهات 
وزوجتي يلهمها كثيرا وال يمكن أاّل تتحدث عنه بإعجاب 

مرتني أو ثالث مرات في اليوم.
تتمالك  لم  أشرف،  الدكتور  عيادة  في  الهاتف  رّن 
زوجتي نفسها وهي تخبره بنبأ انتحاري. ألغى جميع 
مواعيده وهّب مسرعا إللقاء النظرة األخيرة. من حسن 

الحظ أّن تلك لم تكن نظرتنا األخيرة. 
أن  إاّل  انتحرت.  أّني  بنفسي  لم أصّدق  أنا شخصّيًا 
الرواية التي قدمتها زوجتي للمحققني جعلتني أصّدق 
قصة انتحاري، لم يكن انتحارا باملعنى الحرفي للكلمة، 
بل تضحية. كانت تحكي زوجتي للمحققني وهي تجهش 
بالبكاء عن بطولتي وانتحاري الدرامي بعد تسّرب الغاز 
إلى غرفة النوم. شعرُت أواًل باالختناق، فأيقظتها لكنها 
أسحبها  وأنا  أطرافي  على  زحفُت  الوعي.  فاقدة  كانت 
بلغت  النوم..  غرفة  باب  من  اقتربت  حتى  قدميها  من 
بصعوبة املقبض لفتح الباب كأّنني أفتح بابا فوالذيا، 
فتحته وأنا خائر القوى، دفعتها إلى الخارج وفي حركة 
ال إرادية وأثناء سحبها إلى الخارج أغلقت على نفسي 

الباب.
لم تستطع أن ُتكمَل باقي الرواية، وناَب عنها الدكتور 

أشرف في سرد أحداث عملي البطولي.
الليلة  تلك  في  أنني  إاّل  األحداث  هذه  من  أتذّكر  ال 
املشؤومة عدت من العمل مرهقا، ونمت باكرا، فصحوت 
وأنا جثة. قبل أن أغمض عينيَّ ملحُت خياال يّتجه نحو 
ألخبرُت  حيّاً  كنُت  لو  لألسف  النوم.  غرفة  نافذة شرفة 

املحّققني بهذه املعلومة.
 الدكتور أشرف مع زوجتي لوحدهما في غرفة النوم، 
عبد  الباسط  عبد  الّشيخ  بصوت  قرآنية  تراتيل  أسمع 
البيت.  باب  أمام  املنصوبة  العزاء  خيمة  من  الصمد 
وهي  بالضحك  انفجرت  وفجأة  عينيها  زوجتي  فتحت 
ترتمي على عنق الدكتور أشرف. بادلها العناق والقبل، 
عّض شفتيها.. دفعته وأسرعت إلغالق الباب بإحكام، ثم 

جذبته من حزام سرواله إلى الّسرير.
لم ينتظر الدكتور أشرف ذهاب املعّزين، بل لم ينتظر 
حّتى أن ُيخرجوا جثتي من بيتي ليحّول غرفة نومي إلى 

عيادة خاصة.. يفتح فخذي زوجتي ويدغدغ شفتيها.
كي  ألنتحر  به  قمت  الذي  البطولي  العمل  ذلك  كّل 
به  اقتنعُت  محبك  سيناريو  مجرد  كان  زوجتي  تعيش 

أنا قبل املحققني.
على  أتفرج  نومي،  وغرفة  املشرحة  بني  أقمُت 
سريري  على  الجنسية  أشرف  الدكتور  مغامرات 
بمناماتي وقمصاني وجواربي، إلى أن نفَخ بطن زوجتي 
الحمل  من  شهور  بطنها..  تكّور  تدريجيا  كالبالونة.. 
كانت بالنسبة لها جحيما.. لم تعد تطيق رؤية الدكتور 

أشرف.. تبصق قي وجهه.. تخدشه بأظافرها.
ألغادر  اللحظة  لهذه  نفسي  هّيأت  املخاض  يوم  في 
الدكتور  بعيادة  واالنتظار  األلم  من  يوم  الجّثة.. نصف 
ُيْشِبُهني، لم يكن  أشرف. أخيرا استقبل العالم مولودا 

ُيْشِبُهني فقط بل هو أنا!!

عزف احلرية
 على كمان الليل

مناقري 
حادة 

ّ الربازيلي!! ال ت�شربوا البنُ

في ُكلِّ َنْخَلٍة،
ُهنا، 

ِجهاِت  في  ُهناَك  َأْو 
اأْلَْرِض، 

ذاِكَرٌة ِللرِّماِل،
ْبِع اْلخالي، َبْدًءا ِبالرُّ

َشْرًقا،
َواْنِتهاًء،

َغْرًبا،
ْحراِء اْلُكْبرى. ِبالصَّ

في ُكلِّ َسْعَفٍة،
َأْو َبْذَرٍة َمدٌّ،
َحدَّ اْلَعمى،

ِلرحاَبِة اْلَمدى.

َرْت،  ُهجِّ الَّتي  النَّْخَلُة، 
في  ُهناَك  َواْسُتْنِبَتْت 
ماِل، زيَنًة، في النَّْرويِج،  الشَّ
في  التَّْمثيِل،  َسبيِل  َعلى 
ِتْلَك  َأْو  اْلَبهيِج،  النَّْهِج  هذا 
اأْلَنيَقِة،  اْلياِنَعِة  اْلَحديَقِة 
النَّباِت،  ُعَلماَء  َأنَّ  الَشكَّ 

َواالْسِتْنباِت، َأْخَضعوا، ِبما 
ِلْلُفحوِص  توَل  الشُّ َيْكفي، 
اْلُمْخَتَبِر،  اْلَمْشَتِل/  في 
اْلَبْرِد  َنْزالِت  ِضدَّ  َوَلقَّحوها 
اْلَمْوِت  َحدَّ  ِة  اْلحادَّ اْلقاِسيَِّة 
اأْلَْمصاِل  ِتْلَك  كلُّ  بوِل.  والذُّ
َل  َتَتَحمَّ َكْي  َوالِّلقاحاِت 
اْلَجميَلُة  ْحراِويَُّة  الصَّ هذِه 
َليالَي  اْلَكريَمُة  النَّبيلُة 
َوُمْرِعٍد،  راِعٍد  َطويٍل،  ِشتاٍء 
َواْمَتدَّْت  تراَكَمْت،  َوُثلوًجا 
َبْيضاَء،  َبْيداَء  َحّتى صاَرْت 
َعذاباِت  َأْيًضا  َل  َتَتَحمَّ َكْي 
ِهَي  هاَجرْت،  ِلَشْمٍس  ُأفوٍل 
َصقيِع  َأقاصي  اأْلُْخرى، 
مال، َكْي ُتْشرَق َوّهاَجًة،  الشَّ
اأْلَخيُر  هذا  اْلَجنوِب.  في 
اْلواحاِت  ِبِدْفِء  اْلَكثيُر 
اْلَخصيَبِة، َوَمَوّداِت الرَّحيِل 
َجناِح  َعلى  اْلُمَتَنقِِّل، 
الَمِة، ِإلى ِجهاٍت ُمريَحٍة  السَّ
ِاْختاَرْت َأْن َتكوَن ُمقيَمًة في 

اْلَمناِبِع اْلُعْليا ِللّروِح.

شعر : ابراهيم قازو  

– 1 -

 لست معنيا
 بوجه املساء الصارم

كفكرة قديمة

 لست صوتا
لست صدى

 عشبة حائرة
 أنا

في كف الجبل

– 2 -

 قلبي مقطوعة 
 تعزفها الحيرة
على كمان الليل

 قلبي أغنية
 خلفتها وردة

 على كرسي مهجور
في حديقة دامعة

 قلبي مزهرية 
 أتعبتها األغنيات 

 قلبي ناي
 يحلم بهمس شفتيك

و عطر أصابعك

- 3 -

 الحديقة ليست دائما فكرة األشجار
حيث األعشاش قصائد

 الحديقة سيرة العشب
 وصدى أحالم العابرين

إلى سماء األغنيات

 في الحديقة تصافح الليل 
 بكل قلبك

 فيضحك الضوء في روحك
 التي أتعبها التلويح

 للفراشات
 

- 4 -

 حني
 على كف الروح

 ترسم قلبا يداك 
 يضحك النهر في املرآة

و ترقص فاكهة الضفاف

- 5 -  

 كأني لم أكن
 كأني لم أضحك 
 من قميص الليل 

 املطعون بنظرة النهار
جهة القلب

 كأني لست أنا
 الذي لوح للقطار

 حني عبر بالجثث جسر
الحياة

 كأني هباء
 في حضن وردة

 أو شاعر  يتلصص 
 على النساء عند واجهات

القصائد

- 6 - 

 املاء يجري
 و في رأسه تضحك غيمة

يداعبها الهواء

 مبتسما يلوح املاء
 لوردة تقلم أشواكها
عند حافة السرير

ذاكرة للرمال

محمد بوجبري
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المغربية  الملكية  الجامعة  عقدت 
لكرة القدم، مساء أول أمس األربعاء، 
القدم  لكرة  السادس  محمد  بمركب 
العام  سال،جمعها  في  بالمعمورة 
العادي، و الذي تميز بالمصادقة على 
 تعديل مواد النظام األساسي للجامعة.

نشرته  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ب���الغ  أف����اد  و 
بعد  أن���ه  ال��رس��م��ي  موقعها  ع��ل��ى 
والمالي،  األدب��ي  التقريرين  ق��راءة 
المصادقة  ت��م��ت  ومناقشتهما، 
إثر  أنه  مضيفا   ، باإلجماع  عليهما 
ذلك، صادق الجمع العام على تعديل 
للجامعة  األس��اس��ي  النظام  م��واد 
ال��ق��دم. ل��ك��رة  المغربية   الملكية 

ك���م���ا ص�������ادق ال���ج���م���ع ال���ع���ام 
ذات�����ه، على  ال��م��ص��در  ،ي��ض��ي��ف 
ت��ع��دي��ل ع���دد م��ن األن��ظ��م��ة همت 
نظام  الالعب،و  قانون  بالخصوص 
التأديبي،و  النظام  المنافسات،و 

 ن��ظ��ام ال��غ��رف��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ف��ض ال��ن��زاع��ات.
الجامعة  رئيس  أك��د  بالمناسبة،  كلمة  ف��ي  و 
أن  لقجع،  ف��وزي  القدم  لكرة  المغربية  الملكية 
بالحكامة  رهين  الوطنية  القدم  بكرة  النهوض 

وتعديل  المؤسساتي  العمل  وتفعيل  الجيدة 
بعض القوانين ومواصلة اإلصالحات فضال عن 
. علمي  تكوين  عبر  الكروية  المنظومة   تطوير 
وأبرز لقجع أن التحدي الذي ينتظر الكرة المغربية 
كاس  لنهائيات  التأهل  بعد  القريب،  المدى  على 

بالكاميرون،  ستجرى  التي  لألمم  إفريقيا 
العالم  ك��أس  نهائيات  إل��ى  التأهل  يبقى 
المقبل،  ال��ع��ام  ب��ق��ط��ر  س��ت��ج��رى  ال��ت��ي 
النسوية. القدم  كرة  تطوير  على   ع��الوة 

وكان لقجع قد استهل كلمته بشكر جميع 
الفعاليات التي ساهمت في إنجاح استئناف 
الموسم  وبداية  الماضي  الكروي  الموسم 
الكروي الجاري بسبب تفشي وباء فيروس 
كورونا، مشيرا إلى أن مجهودات جبارة تم 

القيام بها بخصوص ذلك.
وأكد فوزي لقجع على ضرورة دخول جيل 
جديد من اإلصالحات الهيكلية، خصوصا 
في الشق المؤسساتي، موضحا أن إخراج 
الوجود،  إلى  الرياضية  الشركات  هياكل 
ابتداء من شهر يوليوز، بات أمرا ضروريا، 
لتجاوز مجموعة من االختالالت التي تعيق 

سير كرة القدم الوطنية نحو التطور.
وأضاف لقجع أن اإلصالح المؤسساتي 
العميق الذي يبدأ من إخراج هياكل الشركات 
الرياضية كليا وليس جزئيا، إضافة إلى تطوير الكرة 
عبر إيجاد ظروف التكوين السليم واالحترافي في كل 
مراحله، ورشان سيعطيان دفعة لكرة القدم الوطنية.

كأس الكونفدرالية األفريقية 
إقصاء نهضة بركان حامل اللقب 

بعد هزيمته أمام نابسا ستارز الزامبي 

خرج فريق نهضة بركان من منافسات كأس الكونفدرالية 
أمس  أول  لها  تعرض  التي  الهزيمة  بعد  وذلك  األفريقية 
األربعاء، أمام مضيفه نابسا ستارز الزامبي بهدف نظيف، 
في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة من 

المجموعة الثانية.
من  الماضية  النسخة  بطل  بركان،  نهضة  ينجح  ولم 
كأس الكونفدرالية األفريقية، في تجنب التعثر في مباراته 
في  آماله  على  للحفاظ  أمامه  فرصة  آخر  بزامبيا،وضيع 
التأهل لدور الربع سيما أنه سيلعب مباراة الجولة األخيرة 

بملعبه ببركان. 
وانتهى الشوط األول من المباراة التي احتضنها ملعب 
»هيروس الوطني« بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الفريق 
الزامبي في توقيع هدف االنتصار في دقائق الشوط الثاني 

عبر دويسي سوكو )د 53(.
وبهذه الهزيمة، أصبح نهضة بركان يحتل المرتبة الثالثة 
برصيد خمس نقاط، في حين يبلغ رصيد القطن الكاميروني 
بينما  منهما،  لكل  نقاط  تسع  الجزائري  القبائل  وشبيبة 
رفع نابسا ستارز رصيده للنقطة الرابعة بالمركز األخير.

الرجاء يؤكد تألقه ويعود 
بانتصار عريض من تانزانيا

الرجاء يؤكد تألقه ويعود بانتصار عريض من تانزانيا
وصلت  عريض  بانتصار  الرياضي  الرجاء  فريق  عاد 
نتيجته إلى ثالثة أهداف دون رد، في المباراة التي حل 
التنزاني  نامونغو  على  األربعاء،  أمس  ضيفا،أول  فيها 
برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات مسابقة كأس 

الكونفدرالية اإلفريقية.
وبدأ الرجاء سلسلة أهدافه في حدود الدقيقة الثامنة 
برأسية المدافع األوسط إلياس حداد.وأضاف فابريس نغوما 
الهدف الثاني للرجاء في حدود الدقيقة 14.وفي حدود الدقيقة 

37، يسجل زكرياء الهبطي الهدف الثالث.
بهذا االنتصار،يواصل الرجاء تصدره لترتيب المجموعة 

الرابعة، إذ بلغ رصيده 15 نقطة.

المغرب الفاسي لكرة السلة 
يقدم خطته الجديدة للتطوير 

نظم نادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة ، مساء 
خالله  تم  تواصليا  لقاء  الدارالبيضاء،  بمدينة  الثالثاء 
تقديم االستراتيجية الجديدة للنادي والهادفة إلى تطوير 
الممارسة الرياضية المرتبطة بكرة السلة على مستوى جهة 
فاس-مكناس و العودة إلى منصات التتويج . وتشمل هذه 
االستراتيجية ، توجهات جديدة تستهدف تحديث حكامة 
النادي من خالل رقمنة العمليات ، وإعادة التنظيم على شكل 
لجان من أجل إدارة أفضل لشؤون الفريق.كما تضم،حسب 
ما أوضحه رئيس الفريق، تنشيط تكوين المواهب الشابة 
وتعزيز التنقيب على الطاقات الرياضية الواعدة على مستوى 
جهة فاس-مكناس، وإنشاء حاضنة للمواهب المحلية كإحدى 
ستستفيد  والتي  المسير،  للمكتب  األساسية  األولويات 
أكاديمية  مستوى  على  المعقلن  والتأطير  التدريب  من 
الشابة. بالمواهب  األول  الفريق  إغناء  أجل  من   النادي 
وجاء في اللقاء التواصلي، أن من بين التوجهات الجديدة 
لبرنامج عمل النادي في الفترة المستقبلية تلك المرتبطة 
بتعزيز تمركز الفريق األول على الصعيد الوطني و القاري 
من أجل تلبية انتظارات جمهور المغرب الرياضي الفاسي 
، وتطوير جسور التعاون بين فرعي كرة السلة وكرة القدم.

التحق المالكم محمد أبو حمادة »وزن 91 كيلوغرام«، بقائمة 
من  والهروب  »الحريك«  فضلوا  الذين  المغاربة  المالكمين 
مقر إقامة البعثة المغربية في بولندا حيث يشارك المنتخب 
الوطني المغربي للمالكمة في بطولة العالم للشباب، المقامة 
بمدينة »كيلسي«، خالل الفترة الممتدة ما بين 12 و24 أبريل 

الجاري.
فقد تأكد »هروب« المالكم محمد أبو حمادة من مقر إقامة 
المنتخب إذ تقول عدة أخبار أنه توجه أللمانيا حيث يقيم 

شقيقه األكبر المالكم عبدالجليل أبوحمادة. 
وأصبح محمد أبوحمادة ثالث مالكم يهرب من مقر إقامة 

المنتخب المغربي ببولندا، حيث كان قد سبقه مالكمان فضال 
الحريك لوجهة أخرى، ويتعلق األمر بكل من رضى البويحياوي 

)فئة 60 كلغ(، وإلياس بلمليح )75 كلغ(.
وغابا المالكمان البويحياوي وبلمليح منذ يوم الخميس 
الماضي ولم يسمع عنهما أي خبر، فيما اكتفى المدير التقني 
منير بربوشي في تصريح إذاعي معلقا على هروب مالكميه 
بالقول: » ماذا أفعل لهم؟ اختاروا الحريك وهاداك شغلهم«. 
وخلفت النتائج الهزيلة للمنتخب المغربي في بطولة العالم 
للشباب ببولندا إلى جانب تتوالي »حريك« عناصر المنخب 
الوطني، ردودا غاضبة من طرف أفراد أسرة المالكمة المغربية 
خاصة من طرف أبطال سابقين ومدربين الذين عاتبوا الجامعة 
على مواصلتها االعتماد على مدير تقني لم تقدم استراتيجيته 
أي نتائج إيجابية للمالكمة المغربية، فيما أشار آخرون أن » 

التعبئة«  قد استنفدت وحان وقت التغيير.
وازدادت ردود الفعل الغاضبة داخل أسرة المالكمة بعد 
انتشار شريط مصور بمواقع التواصل االجتماعي يصرخ فيه 
المدير التقني في وجه أحد المالكمين الشباب في البطولة 
العالمية المقامة حاليا ببولندا، وذلك بأسلوب غير رياضي 

وغير الئق بين مدرب ومالكم بطل. 
وكان  الفريق  الوطني المغربي للشبان قد غادر أرض الوطن 
يوم األحد 11 أبريل صوب  بولندا للمشاركة في بطولة العالم 
حمزة السعدي،قنيطري ياسين،  للشباب وضم في صفوفه: 
بويحياوي رضى،أيمن خنشاف،زهير خيراوي، إلياس بلمليح 

ومحمد أبو حمادة .
وفي فئة المالكمة النسوية، شارك المغرب بمالكمتين سلمى 
لغاللي في وزن  51 كلغ، و هاجر باهدي في وزن 57 كلغ  .

عزيز بلبودالي

الـريـــاضي
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حاالت »الحريك« تفرض عىل الجامعة إعادة ترتيب أوراقها

ثالثة مالكمين يقررون » الحريك« وانتقادات 
قوية لإلدارة التقنية لجامعة المالكمة

في كلمة 
بالمناسبة، أكد 
رئيس الجامعة 
الملكية 
المغربية لكرة 
القدم فوزي لقجع، 
أن النهوض بكرة 
القدم الوطنية 
رهين بالحكامة 
الجيدة وتفعيل 
العمل المؤسساتي 
وتعديل بعض 
القوانين ومواصلة 
اإلصالحات 
فضال عن تطوير 
المنظومة الكروية 
 عبر تكوين علمي .

أحمد بيضي
منظمة  أعلى  اعتراف  نبأ  متطابقة  مصادر  أكدت 
الكونفدرالية  »اتحادية  وه��ي  بأفريقيا،  رياضية 
االفريقية للرياضة«UCSAب«الكونفدرالية اإلفريقية 
للقوة البدنية«، التي يرأسها المغربي محمد المامون، 
الرياضية  األوساط  من  العديد  وصفته  الذي  الحدث 
باقي  إلى  المغربي  العلم  سيضم  ال��ذي  بالتاريخي 

البدنية  القوة  رياضة  تظاهرات  في  االفريقية  األعالم 
بالقارة، وسيساهم جليا في دخول هذه الرياضة بقوة 
لمنافسات األلعاب اإلفريقية،وفي هذا الصدد، لم يفت 
محمد المامون بالمناسبة التعبير عن تقديره للتعاون 
الذي أبدته االتحادات اإلفريقية للقوة البدنية والمكتب 
التنفيذي للكونفدرالية اإلفريقية، وكذا االتحاد الدولي 

للقوة البدنية.
ومعلوم أن رياضة القوة البدنية قد عرفت دينامية 

انتخاب  بعد  سيما  االفريقي،  الصعيد  على  كبيرة 
بقلب   ،2019 أكتوبر  المامون، خالل  المغربي محمد 
جنوب إفريقيا، رئيسا للكونفدرالية اإلفريقية، والذي 
تمكن من كسب اعتراف منظمة »اتحادية الكونفدرالية 
االفريقية« للرياضة«، التي تضم 71 عضوا من القارة 
المعني  لمجموعة  مرير  صراع  بعد  وذلك  االفريقية، 
باألمر،حيث أعلن عن اعتراف المنظمة المذكورة برئيس 
الكونفدرالية اإلفريقية للقوة البدنية، وضمه بعد رئيس 

الجامعة الملكية للمصارعة،ورئيس الجامعة الملكية 
للبادمنتون، ورئيسة الجامعة الملكية للكرة الطائرة التي 
انتخبت على رأس الكونفدرالية اإلفريقية للكرة الطائرة.
والمعنوي،والتجاهل  الدعمالمادي  غياب  ورغم 
البدنية  ال��ق��وة  الرسمي،نجحترياضة  اإلع��الم��ي 
بشكل  اإلفريقية  القارة  أندية  اختراق  في  المغربية 
الفت، مع التذكيربالمنافسة القوية التي جرت بجنوب 
المامون  محمد  المغربي  انتخاب  فيها  إفريقيا،وتم 

رئيسا ل »الكونفدرالية اإلفريقية للقوة البدنية«، خلفا 
للجزائري موسى مصاور، وهو الذي جعل مدينة خنيفرة، 
عام 2000، مهدا أول لرياضة القوة البدنية بالمغرب، 
قبل انتشارها وطنيا، ومن خاللها انُتخب سكرتيرا عاما 
ل »االتحاد اإلفريقي للقوة البدنية«، كما شغل منصب 
الدولي ألقوى رجل بإفريقيا«،  »االتحاد  نائب رئيس 
فيما اختير بالتالي ممثال ل »االتحاد الدولي للرياضات 

محمد املامونالعرقية«.+ صورة: محمد المامون.

انضمام »الكونفدرالية اإلفريقية للقوة البدنية«، برئاسة المغربي محمد المامون، ألعلى اتحادية رياضية بإفريقيا

احتقان داخل أسرة المالكمة المغربية

فوزي لقجع دعا خالله إلى تفعيل العمل المؤسساتي

الجمع العام لجامعة كرة القدم يصادق على 
تعديل مواد النظام األساسي

فوزي لقجع خالل الجمع العام                    ت: اعالم الجامعة

حداد موقع الهدف األول
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صورة مخيفة لجنين جرذ متوهج أحمر العين 
تفوز بجائزة التصوير العلمي المرموقة

فازت صورة مذهلة لجنين من الفئران 
بعيون حمراء متوهجة وأنسجة قزحية 
العلمية  التصوير  بجائزة  األل���وان 

المرموقة.
ميل«  »ديلى  ل��ص��ح��ي��ف��ة  وف���ق���ا 
 Werner العالم التقط  البريطانية، 
Zuschratter الجنين في اليوم الحادي 
والعشرين من تطويره باستخدام مجهر 
يلتقط الصور من خالل ثقب صغير إلبراز 

التباينات وزيادة الوضوح.
ج�����ن�����ًب�����ا إل����������ى ج�����ن�����ب م���ع 
اختار   ، تحفة Zuschratter الفائزة 
المحكمون صورة تعرض تفاصيل معقدة 
من الخاليا الصبغية في جلد الثعبان 
ومجموعة من أكثر من 40 جناًحا ملوًنا 
على شكل فراشة كوصيفين إقليميين.

المسابقة ، التي يستضيفها قسم علوم 
الحياة في أوليمبوس ، هي ثاني صورة 
للميكروسكوب  اإلط��الق  على  عالمية 
تركز  والتي   ، الحياة  لعلوم  الضوئي 
على الكائنات الحية كما ُترى من خالل 

أي نوع من المجهر.
تلقت المسابقة العالمية ما يقرب من 

700 مشاركة من 61 دولة مختلفة.
 كما أوضح ساتوشي ناكامورا ، نائب 
رئيس التسويق العالمي للحلول العلمية 
لم نشهد فقط عدًدا  في أوليمبوس: `` 
قياسًيا من الطلبات ، ولكن جودة هذه 
الصور وإبداعها كانت استثنائية. إنه 
ألمر مدهش أن نرى الفن غير المتوقع 

الذي يلتقطه الناس بالمجهر.

الثاني،  عامها  ف��ي 
اج���ت���ذب���ت م��س��اب��ق��ة 
الفوتوغرافي  التصوير 
»اللقطة  ال���م���س���اة 
المذهلة«، والتي تحتفي 
بالثقافات والحياة البرية 
وجمال الكوكب في أبرد 
درجاته، أكثر من 1000 
جميع  م���ن  م���ش���ارك���ة 
أنحاء العالم ، وعرضت 
مناطق بعيدة وواسعة، 
من جرينالند واسكتلندا 
القارة  إلى  وباتاجونيا 
ال��ق��ط��ب��ي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة 

وسفالبارد وباكستان.
 تم اختيار المصورة 
البريطانية تمارا ستابس 
كفائزة عامة عن صورتها 
بفضول  ينظر  لبطريق 
قطبي  مستكشف  إل��ى 

في أنتاركتيكا.
نفسه،  الوقت   وفي 
كان هناك أربعة فائزين 
»الحياة  ف���ئ���ات  ف���ي 
و«األشخاص«  البرية« 
 » ة مر لمغا ا » و
الطبيعية«،  و«المناظر 
مجرد  ليست  المسابقة 
اح���ت���ف���ال ب��ال��م��ن��اظ��ر 
البرية  والحياة  الرائعة 
والمغامرة، إنها احتفال 
بالرجال والنساء الذين 
والصبر  الشغف  لديهم 
م��ن أج���ل ت��وث��ي��ق ه��ذه 

اللحظات.
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اللقطة المذهلة.. مسابقة تصوير فوتوغرافى تحتفى بالثقافات 
والحياة البرية  بطريق ينظر بفضول إلى مستكشف قطبي
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