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�ضمن هذا العدد

الملحق الثقافي
8/7/6/5

د. فاتحة 
الطايب: 

الترجمة الأدبية 

زهير فخري: 
الق�صة الق�صيرة 

بالمغرب

عبا�س بن 
فرنا�س يحط 
بحا�صرة فا�س

»طعم الُمَربَّيات: 
طفولة يهودية 

في المغرب«

الفريق االشتراكي مبجلس املستشارين يف مناسبة مناقشة البرنامج احلكومي

يو�صف اإيدي: ثقة المغاربة في ال�صيا�صة ل ت�صترجع فقط 
بالوعود النتخابية لكن اأ�صا�صا بالوفاء بتلك الوعود

اخترنا معار�صة م�صوؤولة، واعية برهانات المرحلة، 
و�صر�صة في مناه�صة كل ال�صيا�صات الما�صة باأمل 

ال�صعب وطموحه في العي�س بكرامة

م�صتعدون بكل ثبات ونكران ذات مواجهة 
التحكم والإق�صاء والهيمنة

عبد السالم المساوي 
    

من الواضح أن مصلحتنا كمجتمع ودولة ليست بناء حكومة 
منسجمة بالدرجة األولى بل أيضا تشكيل برلمان فاعل وقوي، 
والحكم على فعاليته وقوته يجب أن يحتكم لمعايير التوازن 
السياسي والعددي، فال يمكن أن تتحول المؤسسة التشريعية 
إلى طائر يطير بجناح واحد لألغلبية بينما جناح المعارضة 
معطل، وهناك من يعتقد أن ضعف البرلمان وتحوله إلى لعبة 
في يد السلطة التنفيذية سيسهل على الحكومة إنجاز الكثير 
لكنه  التقدير قد يكون صحيحا  إزعاج، هذا  من األمور دون 
والسيما  البرلمان  فضعف  برمته،  النظام  لسير  غير صحي 
والفاعل  الشارع  أمام  مشرعا  الباب  فتح  يعني  المعارضة 

االحتجاجي والتيارات العدمية، فلم يحدث أن كان البرلمان 
المغربي ممثال لألغلبية فقط وخادما للحكومة، وحتى في ظل 
الواليات التشريعية التي كانت تهيمن فيها األحزاب »اإلدارية« 
ضم البرلمان معارضة قوية يقودها حزب االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية مما كان يضمن الكثير من التوازن الدستوري 
والسياسي، ويجنب البلد االنزياحات خارج األطر الدستورية 

المشروعة.
المعارضة  إيالء  دون  البرلمانية  األغلبية  شكلوا   لذلك 
مكانتها، هم واهمون وحالمون ويركبون مغامرة غير محسوبة 
العواقب، ألن قوة األغلبية من قوة المعارضة، وقوة الحكومة 
من قوة البرلمان، لذلك من الواجب جدا إعطاء مجلس األمة 
مساحته الكاملة للعمل والتحرك لحماية المجتمع من أي تغول.

المطلوب مؤسسات قوية وعالقة تحكمها األطر الدستورية 
البلد  شؤون  وتدبر  القوانين  تنفذ  حكومة  بوجود  الناظمة 
وتنزل مشاريعه الكبرى، ومؤسسة تشريعية تجود ما عجزت 
عنه الحكومة وتراقب بقوة عملها وتقيم سياساتها، هذا ما 
حرمنا منه خالل العشر سنوات الماضية، وأدى لخلل كبير 
الدستورية  المساءلة  ومنظومة  العمومية  السياسات  في 
والسياسية، ولذلك ال نريد أن نسبح في النهر نفسه مرة أخرى.

الوالية  افتتاح  بمناسبة  الملكي  الخطاب  بعد  مباشرة 
 ،2021 أكتوبر   8 الجمعة  يوم  عشرة،  الحادية  التشريعية 
عقد المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

اجتماعه، ومما جاء في البيان السياسي:

األخيرة  االنتخابات  مخرجات  السياسي  المكتب  ناقش 
والمهام المطروحة علينا كمعارضة بعد تشكيل الحكومة.

وإذ يثمن المكتب السياسي النتائج اإليجابية التي حققها 
حزبنا، قياسا لالنتخابات السابقة، مما يبين العمل المضني 
الذي قامت به مؤسسة المكتب السياسي وعلى رأسها األخ 
وعموم  الحزبية  المؤسسات  وباقي  للحزب،  األول  الكاتب 

مناضالت ومناضلي الحزب.
وهي النتائج التي يجب أن نعمل على تقويتها في نضالنا 
المستمر إلى جانب كل شرفاء الوطن من أجل مرافقة المرحلة 

الجديدة بكل التيقظ واالنتباه.
المجالس  انتخابات  شهدته  ما  فإن  المنطلق،  هذا  ومن 
الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من سعي 
نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف 
ألنها  التعددية  عن  الدفاع  علينا  تفرض  المستجد،  الثالثي 
مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغربيين، تمت المحافظة 

عليه حتى في أزمنة القمع الشديد.
تنزيل  ببدايات  ستضطلع  الجديدة  الحكومة  كانت  وإذا 
قرارات  بتمرير  نسمح  لن  فإننا  الجديد،  التنموي  النموذج 
تخالف روح هذا النموذج، ألننا نعتبر أن هذه الحكومة ال تملك 
شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي 
الجديد، إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه 
الجماعي، سواء من طرف األغلبية الحكومية أو المعارضة.

واالتحاد االشتراكي تبعا لذلك، ومن موقع المعارضة، يعتبر 

أنه مطالب بتفعيل أدواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي 
لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على 
التنزيل األسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح 
ما يراه أصوب، أومواجهة بال مهادنة ألي انحرافات، ألننا نعتبر 
أن مرحلة البدايات هي األهم في استراتيجية التنزيل األسمى.
وعليه فإن مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاوالت تحجيم 
وإضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية 
ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار  أن نجاحه مرتبط 

بالتشاركية والتضامن والتعددية.
وال يمكن بأي حال من األحوال أن نسمح بأي تراجعات 
ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما 
يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة 

وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه.
في  استمراره  االشتراكي  االتحاد  يؤكد  الصدد  هذا  وفي 
الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك 
البرلمان من مهامها في  سنواجه أي سعي إلفراغ مؤسسة 
أغلبية  أو إضعافها بمبرر  التشريع والمراقبة والمحاسبة، 

عددية ساعية للتغول.
الشعبية، ومن مسؤوليته  للقوات  االشتراكي  االتحاد  إن 
كحزب وطني، يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس 
معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة 

مرحلة االنتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة.

التحاد ال�صتراكي.. من معار�صة الأحزاب الإدارية اإلى معار�صة اأحزاب التغول
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الفريقان ال�صتراكيان بالبرلمان ي�صوتان برف�س اإعالن ح�صن النوايا 
ويطالبان باإجراءات ملمو�صة لفائدة ال�صعب

73 برملانيا من األغلبية ومسانديها لم مينحوها ثقتهم
م�����ررت ال��ح��ك��وم��ة ال��ج��دي��دة 
غرفتي  أمام  الحكومي  تصريحها 
البرلمان، مساء أول أمس األربعاء،  
غاب  في حين  فقط  213 صوتا  ب 
عن هذه المحطة الدستورية الهامة، 
البرلمانية  الثقة  والتي تعني منح 
فصول  ح��ددت��ه��ا  كما  للحكومة، 
الدستور، وسجل في سابقة من نوعها 
أن 73 من األغلبية والمساندين لها 
رسميا لم يمنحونها الثقة في أول 
اختبار،  إضافة لمعارضة 64 لوثيقة 
حسن النوايا ضمنهم 34 من الفريق 

االشتراكي. 
وعرفت جلسة، أول أمس، تبادل 
أعضاء  بين  التوافق  عدم  إش��ارة 
األغلبية بعدما لمح رئيس أحد فرقها 
بأنه لم يعتد بعد على األغلبية ورد 
رئيس الحكومة، الذي بدا متعبا طيلة 
سيميز  بأنه  النوم،  وغالبه  الوقت 

بين الرئيس المعني وفريقه وسيعود 
للغرفة الثانية لمعرفة موقف حليفه 
الجديد في الثالثي، مما يشي ببوادر 
خالفات عميقة داخل األغلبية لن يفيد 
التغول السياسي في إخمادها خالل 
األسابيع القادمة، وخاصة عند طرح 
قانون المالية في العشرين من الشهر 

الجاري.
من جهة أخرى، أكد يوسف أيذي، 
بمجلس  االشتراكي  الفريق  رئيس 
االتحاد  ح��زب  أن  المستشارين، 
االشتراكي للقوات الشعبية اختار 
بكل  المعارضة  ف��ي  االص��ط��ف��اف 
معارضة  وهي  ووطنية،  مسؤولية 
المرحلة  برهانات  وواعية  يقظة 
دفاعا عن مصالح الشعب المغربي 

وتطلعاته.

تحويالت المغاربة المقيمين 
بالخارج  ت�صل اإلى 87 مليار درهم

أفاد بنك المغرب أنه يتوقع أن تحقق تحويالت المغاربة المقيمين 
بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خالل السنة الجارية، مسجلة 

نموا هاما بنسبة 27,7 في المائة.
وأوضح مجلس بنك المغرب، في بالغ له األربعاء، في أعقاب اجتماعه 
المقيمين  المغاربة  »تحويالت  أن   ،2021 سنة  برسم  الثالث  الفصلي 
أن  يرتقب   ،2020 في  المائة  4,9 في  ارتفاعها بنسبة  بالخارج، وبعد 
مبلغ  إلى  لتصل   2021 في  المائة  في   27,7 بنسبة  هاما  نموا  تشهد 
إلى  المائة  5 في  أن تتراجع بنسبة  87 مليار درهم قبل  قياسي قدره 

82,7 ملیار في سنة 2022«.
كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادالت الخارجية المحصورة 

في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام النتعاش تجارة السلع.
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مجل�س الأمن يعقد م�صاورات مغلقة 
حول ق�صية ال�صحراء المغربية

 مر�صد حقوقي يطالب الحكومة 
باإعادة المغاربة من �صوريا والعراق

ينافس على لقب 
دوري أبطال إفريقيا

الوداد يتوجه اليوم 
اإلى غانا بحثا عن 
نتيجة تقربه من 

مرحلة المجموعات

البيضاوي،  الوداد  فريق  بعثة  تتوجه 
طائرة  عبر  غ��ان��ا،  إل��ى  الجمعة،  ي��وم��ه 
خاصة، حيث سيواجه الفريق األحمر قلوب 
الصنوبر يوم األحد المقبل، برسم ذهاب 
الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري 

أبطال إفريقيا لكرة القدم.
واختارت إدارة الوداد التوجه إلى غانا 
إره��اق  لتفادي  خاصة  طائرة  بواسطة 
الالعبين، خاصة وأن منهم من شاركوا في 
التجمع التدريبي األخير للمنتخب الوطني 
لالعبين المحليين، بعدما كان مقررا أن يتم 
السفر في رحلة عادية يوم الثالثاء الماضي.

وسيكون الفريق األحمر ملزما بمواجهة 
السادسة  الجولة  برسم  آسفي،  أولمبيك 
لها  حدد  والتي  االحترافي،  ال��دوري  من 
يوم الخميس المقبل، وهذا أيضا كان من 
األسباب التي فرضت تعديل برنامج الرحلة.

وتيرة النمو الجيدة التي دخلت عليها الحكومة
في 2021 )6.2 %( �صتتراجع اإلى 3 % خالل 2022

البنك املركزي 
يتوقع 

ارتفاع معدل 
التضخم من 

0.5 يف 2020 
إلى 2.1 % 
العام املقبل
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يوسف إيدي رئيس الفريق االشتراكي مبجلس النواب

محاكاة المريخ.. أول بعثة أوروبية 
لرواد الفضاء على سطح األرض

استطاع رواد فضاء من البرتغال و 
إسبانيا و ألمانيا و هولندا و النمسا 
، عزلهم عن العالم لمدة شهر كامل، من 
4 إلى 31 أكتوبر و لن يتمكنوا من 
مغادرة موقعهم إال ببدالت الفضاء كما 
لو كانوا على سطح كوكب المريخ، و 
ذلك حسب ما نشر موقع وكالة أنباء 

رويترز
رجال   5 فضاء،  رواد  ستة  يعتر 
البعثة  امرأة، سيقومون بمحاكاة  و 
 AMADEE-20 Mars « الفضائية

»  ) أمادي20- المريخ (، على أراضي حفرة رامون ) أو ريمون ( في متسبي رمون 
) وادي الرمان ( الواقع في صحراء النقب. و سيتم توجيه المهمة من قبل مركز دعم 
المهام المخصص للبعثات الفضائية في النمسا، إلجراء تجارب قبل قيام البشر و 

الروبوتات بالمهمات االستكشافية لكوكب المريخ في المستقبل.
سيكون موطنهم الجديد مشروع البعثة  »  AMADEE-20 Mars »  الموجود 
يجرون  و  يعملون  و  يأكلون  و  ينامون  الداخل،  في  و  صخرية.  نتوءات  تحت 
التجارب. أما في الخارج، فيرتدون بدالت فضاء افتراضية، تحاكي األصلية، مزودة 
بكاميرات و ميكروفونات و أنظمة تنفس قائمة بذاتها و سيجرون إجمااًل أكثر من 
20 تجربة في مجاالت تشمل الجيولوجيا و األحياء و الطب..  و يأملون في نشر 

بعض النتائج عند االنتهاء

يوتيوب تضيف خيارات تسميات 
توضيحية جديدة

يوتيوب عن  أعلنت منصة 
ب��ع��ض ال��ت��ط��ورات ال��ج��دي��دة في 
التوضيحية  التسميات  أدوات 
المزيد  على  يسهل  مما  للفيديو، 
التسمية  نص  إضافة  القنوات  من 
الفيديو،  مقاطع  إلى  التوضيحية 
وتشير المنصة إلى أنها توفر اآلن 
التلقائية  التوضيحية  التسميات 
اإلنجليزية  باللغة  المباشر  للبث 

لجميع صناع المحتوى.
 ووفقا لما ذكره موقع »البوابة 
العربية لألخبار التقنية«، كانت التسميات التوضيحية التلقائية حتى اآلن متاحة 
للقنوات التي تضم أكثر من 1000 مشترك، وحتى ذلك الحين، كان الوصول إليها 

محدوًدا.
 ويجب أن يساعد هذا التغيير، إلى جانب بعض التحسينات المستقبلية بحسب 
تفاصيل الشركة في تدوينتها، في جعل المنصة في متناول األشخاص الصم أو 

ضعاف السمع.
 وتتضمن بعض هذه التحديثات إتاحة التسميات التوضيحية التلقائية المباشرة 
)بما في ذلك اليابانية والتركية  12 لغة أخرى بداًل من اللغة اإلنجليزية فقط  ل� 
واإلسبانية(. والقدرة على إضافة مسارات صوتية متعددة إلى مقطع فيديو لدعم 

لغات متعددة وأوصاف صوتية لذوي البصر المحدود.
 وتفتح المنصة اآلن الخيار أمام جميع القائمين بالبث، مما يمنح صناع المحتوى 

المزيد من الطرق لزيادة إمكانية الوصول إلى المحتوى الخاص بهم.
 YouTube ويمكن تمكين التسميات التوضيحية التلقائية المباشرة داخل 
Studio عبر إعدادات البث. نتيجة لذلك يضيف هذا عنصًرا آخر إلى مجموعات 

البث، ويوفر المزيد من الطرق للتواصل مع جماهير ومشاهدين مختلفين.
التسميات  لغات  من  المزيد  إلضافة  تخطط  أنها  إلى  أيًضا  المنصة   وتشير 

التوضيحية التلقائية في المستقبل.
 كما توسع يوتيوب أيًضا خيارات الترجمة الفرعية إلى األجهزة المحمولة. 
ترجمة  المستخدمون  يستطيع  حيث  المكتب،  عبر سطح  حالًيا  الخيار  ويتوفر 

مسارات التسميات التوضيحية المتاحة إلى لغة أخرى.
 وتتم إضافة هذه الميزة نفسها قريًبا إلى تطبيق األجهزة المحمولة أيًضا. 

ويضيف ذلك المزيد من السعة للمشاهدين الستهالك المحتوى بلغتهم األم.
 تتيح المنصة أيًضا إمكانية البحث في نصوص الفيديو، ويسمح ذلك للمشاهدين 
بالعثور على مقاطع معينة من مقاطع الفيديو بناًء على نص التسمية التوضيحية.

 وقالت المنصة: يمكن للمستخدمين في النصوص القابلة للبحث عرض النصوص 
والبحث عنها للحصول على المعلومات األكثر صلة، وهذا يسمح لهم بالعثور على 

المعلومات األكثر إثارة لالهتمام دون مشاهدة الفيديو بأكمله.
 ويمكن أن يوفر ذلك مزيًدا من الوظائف في مراقبة اإلشارات الرئيسية، وتتبع 
عناصر محددة من المقاطع. عالوة على ذلك تخطط يوتيوب أيًضا لجلب الوظائف 

نفسها إلى تطبيق األجهزة المحمولة في المستقبل.
 Hv وتمثل هذه إضافات مفيدة، مع وظائف يمكن أن تسهل حاالت االستخدام 

المختلفة، وتساعد في تحسين إمكانية الوصول األوسع.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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توهج شمسي يضرب األرض مع 
أضواء شمالية مرئية عبر العالم!

ضرب توهج شمسي كوكب األرض، مع التقاط 
الشفق القطبي في جميع أنحاء العالم، كما يقول 
بعد  أحد الخبراء إن العاصفة ال تزال »تتشكل« 

أن »تأخرت بشكل عصري«.
المجال  اإلك��ل��ي��ل��ي  الكتلي  ال��ق��ذف  وض���رب 
المغناطيسي لألرض في 12 أكتوبر، ما أثار عاصفة 
مغناطيسية أرضية من فئة G2 والتي بدأت اآلن.

العاصفة  أن  من  بالطقس  التنبؤ  مركز  وحذر 
مصنفة على أنها معتدلة، ولكن حتى ذلك يمكن أن 
يتسبب في تقلبات في شبكة الطاقة، وقد تتعرض 
أنظمة الطاقة في خطوط العرض العالية إلنذارات 

الجهد مع استمرار العاصفة في التكّون.
اتجاه  في  خلل  ح��دوث  في  هذا  يتسبب  وقد 
مدمرة  تكون  أن  يمكن  والتي  الصناعية  األقمار 
المخاوف  تزال  ال  حيث  األرض،  على  للمليارات 
من انقطاع اإلنترنت وتعطيل االتصاالت العالمية 
تأثير  زي��ادة   SWWPC تستبعد  ولم  محتملة، 
ذات  الصناعية  األقمار  على  الشمسية  العاصفة 

المدار األرضي المنخفض.
واآلن، تبدو العاصفة في حالة ركود ومن المتوقع 

أن تستمر حتى الساعة 16:00 مساء.
تسبب  أن  يمكن  العاصفة  أن  حين  في  ولكن، 
تشويشا كبيرا، إال أنها تأتي أيضا بلوحة فنية 
رائعة، مع عرض الشفق القطبي المذهل، والمعروف 
لدى معظم الناس باسم الشفق القطبي الشمالي، 

عبر أجزاء من الواليات المتحدة.

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

ناشطات 
في مجال 

المناخ 
»يقتحمن« 
عرض أزياء 

في باريس..  

مزاد في هونغ كونغ يبيع 
لوحة بيكاسو بمبلغ 24 

مليون دوالر

مقابل  بيكاسو  ل��وح��ة  ك��ون��غ  ه��ون��غ  م���زاد  ب��اع 
 24.61( مايعادل  كونغ  191.651.000 دوالر هونغ 
دار  المنظمون من  بذلك  أفاد  أمريكي(.  مليون دوالر 

المزادات »سوثبيز«.
وجاء في بيان نشر على الموقع اإللكتروني لدار 
ضمن  كان  المذكور  المبلغ  أن  »سوثبيز«  المزادات 
قيمة متوقعة تم تقييمها سابقا. والمقصود باألمر هو 
لوحة »امرأة قرفصاء« التي رسمها الفنان التشكيلي 

عام 1954 لزوجته، جاكلين روك.
وبيعت في المزاد نفسه كذلك لوحة حياة صامتة 
 )1890-1853( فان غوخ  فنسنت  الهولندي،  للفنان 
مقابل 9.1 مليون دوالر ولوحة »مجردة نائمة » للفنان 
الفرنسي الصيني الطليعي، سانيو المعروف أيضا 

باسم، تشانغ يو، مقابل 10.3 مليون دوالر.
نصفي  تمثال  بيع  كونغ  هونغ  مزاد  رفض  فيما 
الفرنسي،  للنحات  بونابرت  نابليون  لإلمبراطور 
أوغست رودين دون أن يذكر سبب الرفض، مع العلم 
أن هذا العمل الفني )1904 – 1909( تم تقييمه في 
وقت سابق بسعر تراوح بين 9 – 11.5 مليون دوالر، 
واعتبر التمثال النصفي مفقودا منذ ثالثينيات القرن 
الماضي. ولم يعرف خبراء الفن شيئا عن مكان وجوده 

لغاية عام 2015 .

 آالف الدوالرات في مكب 
نفايات ببيروت.. ما القصة؟

فوجئ أهالي منطقة سن الفيل بمحافظة جبل لبنان، 
االثنين  الماضي، بوجود كمية كبيرة من فئة ال�«100 

دوالر« في مكبات للنفايات.
،“إّن ما  وقال رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة 
حصل صحيح، وانما يندرج تحت خانة« لعبة والدية 
وليست دوالرات حقيقية مزورة، بعد أن تبّين أنها ليست 
أوراقا نقدية انما عبارة عن أوراق عادية طبعت عليها 
صورة لورقة نقدية من فئة المئة دوالر، وأعيد نسخها 

آالف المرات على شكل شريط صور«.
وأضاف »كان صباحا غريبا، عند السابعة والنصف 
من يوم االثنين استيقظت على رنين الهاتف ليخبرني 
أحدهم أن سن الفيل تغرق بآالف الدوالرات، فكانت 
صدمة لم تخل من الغرابة الحقًا بعد أن أدركنا مدى 

جديتها«.
وتابع كحالة قائال: »إال أننا سرعان ما اكتشفنا إنها 
أوراق عادية طبعت عليها صورة لورقة المئة دوالر 
أميركي، متوقعا أن تكون خاصة إلحدى المؤسسات 
التي تعنى على سبيل المثال بتصوير فيلم أم ما شابه 

ذلك حسب نوعية األوراق المتالصقة«.

 احتفلت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
»اليونيسيف« اليوم، 11 أكتوبر، باليوم 
العالمي للفتاة/الطفلة وهو احتفال سنوي 

بدئ به منذ عام 2012.
المتحدة على  األم��م  نشر موقع  وق��د 
اإلنترنت بيانًا بعنوان »صوتي، مستقبلنا 
الخامسة  الذكرى  إلى  أشار  المتكافئ«، 
 Generation المساواة  جيل  لمنتدى 

 Equality حيث  ،)Forum )GEF
المجتمع  ق��ادة  قبل  من  مبادرة  أطلقت 
التغيير من  المدني والحكومات وصناع 
جميع أنحاء العالم لوضع سياسات جريئة 

تحض على المساواة بين الجنسين.
الرقمية  الفجوة  أن  البيان  في  وجاء 
واألجهزة  االت��ص��ال  في  الجنسين  بين 
هي  والوظائف  والمهارات  واالستخدام 
فجوة حقيقية، تمثل فجوة عدم المساواة 
واإلقصاء عبر المناطق الجغرافية واألجيال 
التي تمثل التحدي الذي نواجهه، بينما 

للجميع  الرقمية  الثورة  تكون  أن  المأمول  كان 
وبالجميع.

وكانت دول العالم قد تبّنت باإلجماع إعالن 
ومنهاج عمل بكين، خالل المؤتمر العالمي للمرأة 
في بكين عام 1995، والذي يعد المخطط األكثر 
تقدمًا للنهوض بحقوق النساء والفتيات، وهو 
التحديد  وجه  على  ينادي  الذي  األول  اإلعالن 

بحقوق الفتيات.
الجمعية  اعتمدت   ،2011 ديسمبر   19 وفي 
 170/66 القرار  المتحدة  األمم  لهيئة  العامة 
كل  من  أكتوبر  من  عشر  الحادي  ي��وم  إلع��الن 
المنظمة  من  اعترافًا  للطفلة،  عالميًا  يومًا  عام 
التي  الفريدة  والتحديات  الفتيات  بحقوق 
عن  الدفاع  من  تمكينهن  وتعزيز  تواجههن، 

حقوقهن اإلنسانية.
آمنة  حياة  في  الحق  المراهقات  للفتيات 
ومتعلمة وصحية، ليس فقط خالل هذه السنوات 
التكوينية الحرجة، ولكن أيضًا عندما ينضجن 
ليصبحن نساء فاعالت في مجتمعاتهن. وإذا تم 
دعم الفتيات خالل سنوات المراهقة، فسوف تنمو 
لديهن القدرة على تغيير العالم، سواء بوصفهن 
فتيات متمكنات في الوقت الحاضر، أو كعامالت 
في الغد، وأمهات، ورائدات أعمال، وموّجهات، 
وربات أسر، وقائدات سياسيات. فاالستثمار في 
تحقيق قوة المراهقات يدعم حقوقهن اليوم، ويعد 
إنصافًا وازدهارًا، بحيث يكون  أكثر  بمستقبل 
في  المساواة  قدم  على  البشرية شريكًا  نصف 
حل مشكالت تغير المناخ، والصراع السياسي، 
األم��راض،  من  والوقاية  االقتصادي،  والنمو 

والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
وتجسد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، 
وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والتي 
اعتمدها قادة العالم عام 2015، خارطة طريق 
للتقدم المستدام الذي ال يترك أحدًا يتخلف عن 

الركب.
ويعد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة جزءًا ال يتجزأ من كل هدف من األهداف 
النساء  حقوق  ضمان  ووح��ده  عشر.  السبعة 
والفتيات في جميع األهداف، يكفل التوصل إلى 
العدالة والشمول، واالقتصادات التي تعمل من 
المشتركة  بيئتنا  على  والحفاظ  الجميع،  أجل 
اآلن ولألجيال القادمة. حيث يعد تمكين النساء 
والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين أمرًا 

بالغ األهمية، لتسريع التنمية المستدامة.

األمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للفتاة

إن  كراوس  لورانس  الفلكية،  الفيزياء  عالم  قال 
نحو 190 مليون شخص يعيشون اآلن في المناطق 
الساحلية التي قد تغمرها المياه بحلول عام 2100 
حتى في حال انخفاض انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف أن النمو المتوقع للمحيط العالمي نهاية 
القرن الجاري هو نصف متر حتى بدون األخذ في 
االعتبار الزيادة اإلضافية في محتوى ثاني أكسيد 

الكربون في الغالف الجوي.
أعلن ذلك عالم الفيزياء الفلكية، لورانس كراوس، 
األستاذ في جامعة ييل األحد 10 أكتوبر في مهرجان 
 NAUKA 0+ All-Russian( العلم لسائر روسيا

.)Science Festival
وقال:«حتى لو توقفنا عن إنتاج غاز ثاني أكسيد 
الكربون غدا، فإن منسوب المحيط العالمي سيرتفع 
بمقدار نصف متر بحلول عام 2100، وقد يكون هذا 
حساسا للغاية بالنسبة للكثيرين. وإن جنوب فيتنام 
كله تقريبا أعلى بنصف متر فقط من منسوب المحيط. 
وفي حال ارتفاع منسوب المحيط بحلول عام 2100 

سيكون جنوب فيتنام كله تقريبا تحت الماء إذا لم نتخذ أية تدابير، 
فمن الضروري إنشاء نوع من السدود أو اتخاذ شيء آخر«.

وأشار العالم أيضا إلى أن حوالي 190 مليون شخص يعيشون 
اليوم في المناطق الساحلية  التي ستكون بحلول عام 2100 معرضة 
لخطر الفيضانات حتى مع شرط انخفاض انبعاث غاز ثاني أكسيد 

الكربون.
لم  إذا  أكثر  البحر سيرتفع  إن منسوب  العالم قائال:«  وأضاف 

نتخذ شيئا من اإلجراءات لتقليل آثارنا الكربونية«.
للغطاء  التام  االختفاء  خطر  إلى  الخصوص  وجه  على  وأشار 

الجليدي في غرينالند خالل األلفية الجارية بسبب زيادة متوسط   
درجة الحرارة على الكوكب، مما قد يؤدي على األرجح إلى ارتفاع 

منسوب البحر حتى 7 أمتار.
وأوضح قائال:« إن ارتفاع منسوب المحيط العالمي يرتبط نصفه 
فقط بذوبان جبال الجليد. ويعود ذلك أيضا إلى أن الماء يتمدد عند 
تسخينه. وإذا قمنا بحساب كمية الطاقة التي تؤثر على المحيط 
العالمي نتيجة التأثير اإلشعاعي فيمكن أن نقارنها بطاقة 5 قنابل 
ذرية تسقط على هيروشيما كل يوم، وتتسبب تلك الحرارة اإلضافية 

في تمدد المحيطات«.

 خبير: منسوب المحيط العالمي قد يرتفع بنصف متر بعد 80 عاما

ف��ي مجال  ن��ش��ط��اء  ع��ط��ّل 
لعالمة  أزي��اء  ع��رض  المناخ 
لوي فيتون في أسبوع باريس 
للموضة، إذ لفتت المجموعة 
التعطيل  عملية  نظمت  التي 
االنتباه إلى دور صناعة األزياء 

في التغير المناخي.
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إ - العماري
تراجعت أسماء نيانغ عن قرار 
اعتزال اللعب والعودة إلى حلبة 
التباري، حيث أشارت في تدوينة 
لها على صفحتها الرسمية بموقع 
التواصل االجتماعي، مساء أول 
أمس األربعاء، إلى أنها لم تستسغ 
مرارة العشر دواني األخيرة في 
نزالها بأولمبياد طوكيو، عندما 
خرجت من األدوار األولى، بعدما 
كانت مرشحة بقوة لصعود منصة 

البوديوم.
المغربية  البطلة  وأض��اف��ت 
إلى أنه سعيدة بممارسة رياضة 
برياضة  وصفتها  التي  الجيدو، 
الصمود، ولهذا فإن تريد ان تغادر 
الحلبة بابتسامة، في إشارة إلى 
بلقب  مسيرتها  إنهاء  في  رغبة 

عالمي.
وكانت أسماء نيانغ قد أعلنت 
اعتزالها رياضة الجيدو مباشرة 
بعد هزيمتها في الدور األول من 
كلغ   70 من  إقل  وزن  منافسات 
أم��ام  طوكيو،  أولمبياد  خ��ال 

بال�  بياندي«  »أليس  اإليطالية 
»الوزاري.

وقالت نيانغ حينها إن نتيجة 
باإلحباط،  أشعرتها  اإلق��ص��اء 
إلى  جئت  صراحة  بكل  »ألنني 
في  وأمل  طموح  وكلي  طوكيو، 

الجمهور  تفرح  نتيجة  تسجيل 
قواعد  هي  ه��ذه  لكن  المغربي، 

الرياضة.«
وفي سياق متصل، يرتقب أن 
سارة  المغربية  البطلة  تشارك 
حراشي، بطلة إفريقيا خال هذه 
على  الجديدة  والوافدة  السنة، 
المنتخب المغربي في غراند سام 
باريس نهاية هذا األسبوع، كما 
المغربي  الوطني  المنتخب  أن 
يستعد للمشاركة في بطولة العالم 
بلشبونة، خال الفترة ما بين 21 
و 24 أكتوبر وفي جولة مالقا من 
بطولة أوروبا المفتوحة، المقرر 
تنظيمها يومي 23 و 24 أكتوبر 
ممثا   سيكون  حيث  ال��ج��اري، 
مطيع،  أش��رف  ب��اس��و،  بعصام 
إي��راوي،  سمية  لحبوب،  محمد 

عزيزة شاكير وسارة حراشي.

عبد المجيد النبسي 
حسنية  الرياضي  الفتح  فريق  يستقبل 
من  السادسة  الجولة  مباراة  برسم  أكادير 
البطولة االحترافية بالمجمع الرياضي االمير 

موالي عبد اهلل بالرباط.
وجاء هذا القرار، بعد إخضاع عشب ملعب 

األمير موالي الحسن للصيانة، وهو ما دأبت 
عليه إدارة الفتح في مثل هذا الشهر من كل 
سنة للحفاظ على جودة عشب الملعب، الذي 

يعد من بين أحسن الماعب الوطنية.
انتصار  أول  تحقيق  الفتح  مدرب  ويأمل 
له خال هذا الموسم لتلطيف األجواء داخل 
قريبا من  فإنه سيكون  الفتح، وإال  مكونات 
لثاث  يمتد  عقده  كون  من  بالرغم  اإلقالة 

تسلسل  من  الفريق  إلنقاذ  وذل��ك  سنوات، 
بداية  منذ  رافقته  التي  السلبية،  النتائج 
ما  الرتبة  يحتل  الموسم، حيث  هذا  بطولة 
قبل األخيرة برصيد ثاث نقط، جمعها من 
واحدة  نقطة  بفارق  متخلفا  تعادالت،  ثاث 
عن الحسنية الذي يتوفر على أربع نقط، ما 

يجعل مهمة الفريقين صعبة للغاية.

اأ�سماء نيانغ ترتاجع عن قرار االعتزال

�سيانة الع�سب تفر�ض على الفتح اللعب خارج ملعبه

إ - العماري

اتحاد  لفريق  المسير  المكتب  تقدم 
األرب��ع��اء،  أم��س  أول  مساء  طنجة، 
باستقالة جماعية، مباشرة بعد إعان 
عبد الحميد أبرشان عن انسحابه من 

مهمته كرئيس.
البوغاز،  فارس  إلدارة  باغ  وأشار 
المكتب  من  تبقى  لما  اجتماع  عقب 
المسير، إلى أنه تم قبول استقالة عبد 
الحميد أبرشان، والتي تقدم بها قبل 
لسنوات،  الفريق  قاد  بعدما  يومين، 
ال��دوري  إل��ى  الصعود  رفقته  وحقق 
االحترافي، وكذا الظفر بلقب الدوري، 
منذ  االت��ح��اد  مسيرة  ف��ي  األول  ه��و 

تأسيسه.
وعاش اتحاد طنجة في بداية الموسم 
الجاري مشاكل مالية بسبب تراجع دعم 
المحتضنين، والهيئات المنتخبة، األمر 
المجموعة،  استقرار  على  أثر  ال��ذي 
خاصة وأن الاعبين دخلوا في إضراب 

بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.
تشكيل  تم  المستجد،  ه��ذا  وأم��ام 
بتصريف  إليها  عهد  مؤقتة،  لجنة 
عقد جمع  انتظار  في  الفريق،  شؤون 

عام ينتخب إدارة جديد.
من  المؤقتة  اللجنة  هذه   وتتكون 
ثمانية أعضاء، منهم من اشتغل رفقة 
المدير  ويقودها  المسير،  المكتب 
الجهوي للشباب والرياضة بالمدينة.

ومباشرة بعد هذه االستقالة، عبرت 
مجموعة من الشخصيات عن رغبتها 
في الترشح لتحمل المسؤولية، يتقدمهم 
الاعب الدولي السابق أسامة الغريب، 
الذي أكد على صفحته الرسمية بموقع 
على  يتوفر  أنه  االجتماعي  التواصل 
مشروع متكامل لقيادة اتحاد طنجة، 
وانه  خاصة  مشرف،  مستقبل  نحو 
يحظى بمساندة بعض رجال األعمال، 
وعدد من الفعاليات التي أظهرت رغبتها 
في مساعدة االتحاد، وتحويله إلى فريق 
مهيكل، وقادر على الوفاء بالتزاماته.

يحتل حاليا  اتحاد طنجة  أن  يذكر 
13 برصيد اربع نقط، جمعها  الرتبة 

من فوز وتعادل وثاثة هزائم.

جلنة موؤقتة تقود احتاد طنجة بعد 
ا�ستقالة جماعية للمكتب امل�سري

أوضاع غير مستقرة داخل اتحاد طنجة

في الواجهة02
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تحقق  أن  يتوقع  أنه  المغرب  بنك  أفاد 
تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا 
قياسيا قدره 87 مليار درهم خالل السنة 
الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27,7 

في المائة.
وأوضح مجلس بنك المغرب، في بالغ 
الفصلي  اجتماعه  أعقاب  في  األربعاء،  له 
»تحويالت  أن   ،2021 برسم سنة  الثالث 
المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها 
بنسبة 4,9 في المائة في 2020، يرتقب أن 
تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 في المائة 
في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 
5 في  مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 

المائة إلى 82,7 ملیار في سنة 2022«.
كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات 
المبادالت الخارجية المحصورة في نهاية 
شهر غشت تشير إلى تسارع عام النتعاش 

تجارة السلع.
أن  يرتقب  أن��ه  ذات��ه  المصدر  واعتبر 
تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات 
بنسبة 22.6 في المائة في 2021 و 5.9 في 
المائة في سنة 2022، مدفوعة باألساس 
والفوسفاط  السيارات  صناعة  بمبيعات 

ومشتقاته.
تتزايد  أن  يتوقع  ذل��ك،  م��ع  وم���وازاة 
خالل  المائة  في   19,6 بنسبة  ال��واردات 
االرت��ف��اع��ات  أس��اس��ا  يعكس  م��ا   ،2021

التجهيز  سلع  مشتريات  في  المرتقبة 
الفاتورة  تصاعد  جانب  إلى  واالستهالك 
الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 

4 في المائة سنة 2022.
ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن 
تأثير القيود الصحية على مداخيل األسفار 
ال يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع 
هذه األخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 
في المائة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد 
سنة  في  المائة  في   53,7 بنسبة  تدنيها 
فرضية  وم��ع   ،2022 سنة  وف��ي   .2020
أن  يرجح  اإلج��راءات،  لهذه  كبير  تخفیف 
ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، 
وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من 

مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019.
وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن 

يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في 
المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي في سنة 
2020 إلى 5ر2 في المائة في 2021 قبل 

أن يتراجع إلى 1,4 في المائة في 2022.
وب��خ��ص��وص ت��دف��ق��ات االس��ت��ث��م��ارات 
األجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح 
الناتج  من  المائة  في   3 يعادل  ما  حول 
الداخلي اإلجمالي في أفق التوقع. وأخذا 
في االعتبار على الخصوص االقتراضات 
الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات 
بمبلغ  الخاصة  السحب  حقوق  وح��دات 
10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل األصول 
االحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم 
في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 
2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من 

واردات السلع والخدمات.

جالل  كندالي 

كشف  مرصد الشمال لحقوق 
لحزب  تابعة  قوات  أن  اإلنسان، 
شمال  في  الكردستاني  العمال 
سوريا، قامت، مساء يوم االثنين 
أطفال    6 ب��ان��ت��زاع  ال��م��اض��ي، 
من   13 ت��ت��ج��اوز  ال  أع��م��اره��م 
أمهاتهم بمخيم االحتجاز بالروج 
زيد من  بينهم طفلين مغربيين ) 
  ) ف��اس  من  وص��الح  العرائش 
القامشلي  إلى سجن  وتحويلهم 

بشكل يتنافى مع القانون الدولي 
الدولية  والمواثيق  اإلنساني 

لحقوق اإلنسان. 
احتجاز  أن  ال��م��رص��د  ورأى 
ومحفوف  نفسي  مرهق  األطفال 
حرمان  على  وينطوي  بالخطر، 
مادي وعاطفي وفكري،لذلك  جدد 
اإلنسان  لحقوق  الشمال  مرصد 
المغربية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  دع���وت���ه 
الجديدة التدخل العاجل  باعادة 
المواطنين والمواطنات المغاربة 
رأسهم  وعلى  والعراق  بسوريا 
النساء واألطفال طبقا للمواثيق 

التي تضع  الدولية  والمعاهدات 
م��س��ؤول��ي��ة م��واط��ن��ي��ه��ا أث��ن��اء 
التحاقهم ببؤر التوتر ومشاركتهم 
من   ذلك  أن  النزاعات،ورأى  في 

مسؤولياتها.
 وطالب مرصد الشمال لحقوق 
المتحدة  األمم  منظمة  اإلنسان، 
بسوريا  ال��ع��ام��ل��ة  ووك��االت��ه��ا 
والعراق ومنظمة الصليب االحمر 
الدولي بالضغط على حزب العمال 
الكردستاني بإطالق سراح األطفال 
المعتقلين وتوفير الحماية لهم.

اعتقال أطفال من بينهم مغاربة وتحويلهم إلى سجن القامشلي 

 مر�سد ال�سمال لحقوق الإن�سان يطالب باإعادة 
المغاربة ب�سوريا والعراق

الذكرى الأربعينية 
للحاج بنعا�سري احل�سيني 
تخلد عائلة الحسيني ذكرى األربعينية ، 
تمجيدا لترجل الفقيد العزيز ، شيخ العائلة 
بنعاشير  الحاج   ، األكارم  أمجادها  أحد  و 
أوساط  في  املعروف  الزعري  الحسيني 
بالرباطي  البرنوصي  سيدي  عمالة  ساكنة 
 ، وطنه  عن  دفاعا  بنضاالته  له  املشهود    ،
واستماتته في دعم عمليات البر و اإلحسان 

، و الدعوة إلى صلة األرحام .
و بهذه املناسبة التي ال مرد لقضاء اهلل فيها ، تتجدد التعازي إلى الزوجة املحتسبة 
الحاجة زهراء وفيق ، و أبنائها السي محمد ، هشام ، فاطمة، فاطنة، أمينة، خديجة، 

الزوهرة ، و األصهار ، موسى ، مصطفى ، علي ، ريتشارد، نور الدين ، وهشام .
داعني للفقيد بالرحمة و املوئلة الحسنة ، و يلهم الجميع الصبر و السلوان .

عائلة مطواط    ت�سكر
على إثر املصاب الجلل الذي   ألم بأسرة 
املرحومة،   املشمولة برحمة اهلل، والدة أخينا 

يحيى مطواط بروز محجوبة .
يحيى  يتقدم   األربعينية  الذكرى  وبهذه 
عبد العزيز،  املطواط وزوجته نورة وإخوانه: 
بجزيل  وفاطمة  عتيقة  كريمة،  سعيدة، 
الشكر واالمتنان والتقدير إلى جميع األهل 
الذين  األصدقاء  وكافة  واألقارب  واألحباب 
العائلة  وشاركوا  الصادقة  تعازيهم  قدموا 

البقاء،   دار  إلى  محجوبة   بروز  الغالية،   املرحومة  فقيدتهم  رحيل  وأملها،   إثر  حزنها 
 سواء الذين تحملوا عباء التنقل والسفر للحضور شخصياً   أو الذين اتصلوا هاتفياً  أو 
عبر مواقع التواصل االجتماعي  وعلى ما قدموه من مواساة ومؤازرة لألسرة في   هذا 
املصاب الجلل،   فشكراً   للجميع،   راجني من الباري   عز وجل أن   يعظم أجرهم وسعيهم 
ويجازيهم اهلل خير الجزاء،   وأن   يطيل عمرهم وأال   يريهم أي   مكروه في   أعز ما لديهم،  
 وأن   يتغمد اهلل املرحومة برحمته الواسعة ويسكنها جنة الخلد مع الصديقني والشهداء 

والصالحني،   ويلهم جميع أفراد العائلة الصبر الجميل .

والدة الأخوين حميد 
وح�سن رقيب يف ذمة اهلل

انتقلت إلى عفو اهلل، املشمولة برضوانه 
والدة  همالي،  حبيبة  املرحومة  ومغفرته، 
رقيب،  حسن  واألخ  رقيب،  حميد  الزميل 
األستاذ بكلية الحقوق بسال التابعة لجامعة 

محمد الخامس. 
وأصدق  تعازيها  بأحر  االشتراكي«  »االتحاد  تتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
مواساتها إلى ابني الفقيدة األخوين حميد وحسن رقيب، وإلى كل  أفراد عائلة همالي 
و عائلة رقيب، راجية من اهلل عز وجل أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة  

بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه..
إنا هلل وإنا إليه راجعون

مجل�س الأمن يعقد م�ساورات مغلقة 
حول ق�سية ال�سحراء المغربية

ع���ق���د م��ج��ل��س األم����ن 
التابع لألمم المتحدة، أول 
بنيويورك،  األربعاء  أمس 
مشاورات مغلقة حول قضية 

الصحراء المغربية.
وأف������������ادت م����ص����ادر 
نيويورك  في  دبلوماسية 
األمن  مجلس  أعضاء  بأن 
الممثل  من  إحاطة  تلقوا 
ال���خ���اص ل��ألم��ي��ن ال��ع��ام 
للصحراء،  المتحدة  لألمم 
وكذلك  إيفانكو،  ألكسندر 
المساعدة  العامة  األمينة 
لألمم المتحدة إلفريقيا في 
السياسية  الشؤون  إدارة 
باألمم المتحدة، مارثا بوبي.
المشاورات  هذه  وتأتي 
في أفق اعتماد ، متم شهر 
أكتوبر الجاري، قرار بتمديد 
المينورسو،  بعثة  مهمة 
العام  األمين  أوصى  التي 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم 
غوتيريش، بتمديدها لمدة 

عام.
وك����ان غ��وت��ي��ري��ش قد 

اإليطالي-السويدي  عين 
م��ي��س��ت��ورا  دي  س��ت��اف��ان 
مبعوثا شخصيا جديدا إلى 
الصحراء المغربية. ويأتي 
تعيين دي ميستورا، الذي 
من المقرر أن يستهل واليته 
في أوائل نونبر المقبل، بعد 
موافقة مجلس األمن الذي 
قبل  من  رسميا  إبالغه  تم 

األمين العام لألمم المتحدة.
المغرب  كان  جهته،  من 
ق��د أع��ل��ن ع��ن دع��م��ه لهذا 
استشارته  بعد  التعيين 
من قبل األمين العام لألمم 
المتحدة قبل عدة أسابيع، 
وهو ما عبرت عنه األطراف 

األخرى أيضا.
وك�����ان األم���ي���ن ال��ع��ام 

أشار  قد  المتحدة  لألمم 
الذي  التعيين  خطاب  في 
وج��ه��ه ل��م��ج��ل��س األم���ن 
م��ي��س��ت��ورا  دي  أن  إل���ى 
س��ي��ع��م��ل م���ع ال��م��غ��رب 
و  وموريتانيا  والجزائر 
»البوليساريو« على أساس 
في  الصادر   2548 القرار 
30 أكتوبر 2021 وقرارات 
المجلس األخرى. مع األخذ 
بعين االعتبار التقدم الذي 
من  اآلن  إح��رازه حتى  تم 
أج���ل ال��ت��وص��ل إل���ى حل 
سياسي لقضية الصحراء 

المغربية.
إن قرارات مجلس األمن 
تقرير  في  ال��واردة  هاته، 
)القرارات  ال��ع��ام،  األمين 
و2494  و2468   2440
التأكيد  ج��ددت  و2548(، 
السياسي  الحل  أن  على 
وال����واق����ع����ي وال��ع��م��ل��ي 
السبيل  ه��و  وال��ت��واف��ق��ي 
قضية  لتسوية  ال��وح��ي��د 

الصحراء المغربية.

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

مرضية فادخلي  في عبادي و ادخلي جنتي«

 صدق اهلل العظيم

وحيد مبارك

»أصبح بإمكان ساكنة أكادير خاصة، 
وجهة سوس ماسة والنواحي عموما، 
أمراض  ضد  عالجات  على  الحصول 
السرطان دون تكبد عناء ومشاق التنقل 
إلى مدن أخرى كمراكش والدرالبيضاء 
أخرى  أعباء  وزيادة  والرباط وغيرها، 
الدكتور  اختار  هكذا  المرض«،  على 
الطبي  المدير  المرابط،  رض��ا  محمد 
أن  لألنكولوجيا  األط��ل��س��ي  للمركز 
يخاطب األسبوع الفارط ممثلي وسائل 
لهذه  الرسمي  االفتتاح  أثناء  اإلع��الم 
إحداثها  تم  التي  االستشفائية  البنية 
بحي تيليال، بحضور والي الجهة أحمد 
حجي والمدير الجهوي للصحة وعدد 

من المسؤولين.
أن  على  الطبي  ال��م��س��ؤول  وش���ّدد 

االستشفائية  المؤسسة  هذه  إح��داث 
جاء لتعزيز العرض الصحي تماشيا مع 
التوجيهات الملكية الداعية إلى تطوير 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
بتطوير  يسمح  بما  الصحة  قطاع  في 
المنظومة الصحية وبتأهيلها والرفع 

الولوج  يتسم  وحتى  جودتها،  من 
بالسالسة ويكون متاحا  العالج  إلى 
لكافة المواطنات والمواطنين ويضمن 
حفل  وع��رف  مجاليا.  صحية  عدالة 
االفتتاح، الذي تزامن وتخليد العالم 
المخصص  الوردي«  »أكتوبر  لشهر 

للتوعية والتحسيس بمخاطر أمراض 
سرطان الثدي، حضور ومشاركة رئيس 
مجموعة أونكوراد البروفيسور رضوان 
السماللي والبروفيسور حجي باإلضافة 
إلى مجموعة من األطباء والمختصين، 
وتم خالله القيام بزيارة لمرافق هذه 
 5 من  المكونة  االستشفائية  البنية 
نوعية  قيمة  ستشكل  التي  طوابق 
الصحي،  المستوى  على  مضافة 
والوقوف على حجم التجهيزات التقنية 
الحديثة والمتطورة في مجال تشخيص 
وعالج أمراض السرطان بكافة أنواعها، 
وكذا األطقم الطبية والصحية المختلفة 
من ممرضين وتقنيين وإداريين، الذين 

يشتغلون بها ويتكفلون بالمرضى.
المركز  أن  مرابط  الدكتور  وأب��رز 
األطلسي لألنكولوجيا يعتبر مؤسسة 
عالجية متكاملة تتوفر على كل ما يلزم 
سواء  السرطان،  وع��الج  لتشخيص 

الكيميائية  بالعالجات  األم��ر  تعلق 
في  وذلك  المناعية،  أو  الموجهة  أو 
على  المتوفر  النهاري  المستشفى 
عن  فضال  حديثة  جد  طبية  أجهزة 
المتاحة بفضل  العالجات اإلشعاعية 
لألشعة  التروبين  هي  األولى  آلتين، 
الصنع  أمريكية  وه��ي  ال��خ��ارج��ي��ة 
آلة خاصة  إلى جانب  بالدقة  وتتميز 
باأل�شعة الداخلية. وأوضح المسؤول 
مركب  على  كذلك  تتوفر  المصحة  أن 
للعمليات  بغرفتين  متكامل  جراحي 
ومصلحة لإلنعاش، إلى جانب مصلحة 
آالت  ست  تضم  باألشعة  للتشخيص 
ويعمل  المجال،  في  متطورة  وأجهزة 
المختصين  األطباء  من  مجموعة  بها 
الذين لهم تجربة عالية في مجال عالج 
السرطانات، سواء تعلق األمر بسرطان 
الدم أو سرطان الطفل أوباقي أنواع 

السرطانات المختلفة. 

بمناسبة »أكتوبر الوردي« شهر التوعية والتحسيس بسرطان الثدي

الفتتاح الر�سمي لمركز للأنكولوجيا باأكادير يعزز العر�س ال�سحي بالمدينة وبجهة �سو�س ما�سة

نقابة ال�سحافة تطالب 
الطالبي العلمي بتنظيم عملية 

تغطيةال�سحافيين لأ�سغال مجل�س 
النواب بما ي�سمن كرامتهم

تاأجيل اأولى جل�سات 
ا�ستئناف محاكمة �سليمان 

الري�سوني  
أول  البيضاء،  بالدار  االستئناف  محكمة  قررت   
أمس األربعاء، تأجيل أولى جلسات استئناف محاكمة 
الصحفي المغربي، سليمان الريسوني, المحكوم عليه 
أكتوبر   27 إلى غاية  نافذا,  بخمس سنوات سجنا 

الجاري.
وقال محاميه لحسن الدادسي لوكالة فرانس برس 
إن المحكمة قررت رفع الجلسة إلى 27 أكتوبر إلعداد 
الدفاع، مشيرا إلى التقدم مجددا بطلب لإلفراج المؤقت 

عن الصحافي الموقوف منذ ماي 2020.
وحكم على الريسوني في المرحلة االبتدائية في 
»االعتداء  بتهمة  إلدانته  أعوام   5 بالسجن  يوليوز 
جنسيا على شاب«، وهي تهمة ظل ينفيها معتبرا 

أنه يحاكم بسبب آرائه.
عشية بدء محاكمته أمام محكمة االستئناف، جددت 
لجنة التضامن معه التي تضم نشطاء حقوقيين من 

مشارب مختلفة، الدعوة إلى »اإلفراج عنه«.
كذلك دعت منظمة »مراسلون بال حدود« إلى توفير 
للريسوني »الذي يعاني  »محاكمة عادلة ومنصفة« 

من مخلفات إضرابه عن الطعام«.
اليوم«،  »أخبار  صحيفة  تحرير  رئيس  وك��ان 
المتوقفة عن الصدور، أضرب عن الطعام مدة 122 
اعتقاله وغاب بسببه عن جل  احتجاجا على  يوما 
غشت،  مطلع  اإلض��راب  وأوقف  محاكمته،  جلسات 
إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب 

والخارج، لينقل إلى المستشفى.
وقال محاميه األربعاء إن الصحافي الذي حضر 

المحكمة »بدأ يسترجع صحته«.

تحويلت المغاربة المقيمين بالخارج  
ت�سل اإلى 87 مليار درهم

الوطنية  النقابة  توصلت 
باحتجاج  المغربية  للصحافة 
مجموعة من الصحافيين المغاربة 
يكشفون فيها تعرضهم لمعاملة 
غير الئقة، أثناء محاولة قيامهم 
تغطية  في  المهني،  بواجبهم 

أشغال مجلس النواب.
لما  أسفها  تعلن  إذ  والنقابة 
حدث، وانشغالها بهذه القضية 
المجلس  رئاسة  من  تأمل  فإنها 
تغطية  عملية  تنظيم  وإدارت���ه 
المجلس  ألشغال  الصحافيين 
الصحافيين  كرامة  يحفظ  بما 

في  المهني  بواجبهم  والقيام 
أحسن الظروف.

وإنها إذ تتفهم حرص رئاسة 
مجلس النواب على تنظيم هذه 
على  يحصرها  ب��م��ا  العملية 
فإنها  المهنيين،  الصحافيين 
تعبر عن استعدادها المتواصل 
ذلك،  في  بإيجابية  للمساهمة 
وتطالب في هذا الصدد باستئناف 
المجلس  إدارة  بين  التنسيق 
الحال  عليه  كان  كما  والنقابة، 

سابقا.

احتفاال باليوم العالمي للفقر

التحاد الجهوي الفيدرالي 
بالدارالبي�ساء ينظم وقفة يوم 

الأحد القادم   

 12 الثالثاء  يوم  االجتماعية،  الجبهة  لجنة  عقدت 
أكتوبر 2021 في الساعة السادسة بمقر الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل، اجتماعا حضره أعضاء السكرتارية 

وممثلو النقابات والهيئات السياسية.
 وعلى إثر هذا االجتماع قررت اللجنة تنظيم وقفة 
يوم األحد 17 أكتوبر 2021 لمدة ساعة من السادسة 

إلى السابعة بساحة السراغنة بعمالة الفداء 
احتفاال باليوم العالمي للفقر.

االجتماعية جميع  الجبهة  تدعو  المناسبة   وبهذه 
الفيدراليين والفيدراليات للحضور بكثافة وبعدد وازن 

في هذه المحطة.
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إطالق  بالعيون،  األربعاء  يوم  تم، 
كونيكت.كوم«  »العيون  الرقمية  املنصة 
وهي   ،)Laayouneconnect.com(
مبادرة ممولة من طرف الحكومة األمريكية 
والتسويق  باالستثمار  النهوض  بهدف 
الترابي في جهة العيون - الساقية الحمراء.
إطار  في  املنصة  هذه  إطالق  ويندرج 
االقتصادية  الفرص  »تعزيز  مشروع 
بالعيون والداخلة«، املمول من طرف حكومة 
الواليات املتحدة األمريكية، من خالل مبادرة 

الشراكة األمريكية الشرق أوسطية.
أشرف  الذي  املشروع،  هذا  ويهدف 
واالستشارة  الدراسات  مكتب  إنجازه  على 
)مقره   ،JE Austin Associates الدولية 
مكتب  على  ويتوفر  سي  دي  بواشنطن 
جهوي بالرباط( بشراكة مع املركز الجهوي 
الحمراء،  الساقية   - بالعيون  لالستثمار 
االقتصادية  باملؤهالت  التعريف  إلى 
فرص  تسهيل  بهدف  العيون  لجهة 

)بي2بي(،  الثنائية  واللقاءات  التبادل، 
على  االقتصادي  والتعاون  واالستثمارات، 
من  العديد  في  والدولي  الوطني  املستوين 
القطاعات الرئيسية، كالزراعات التسويقية، 
املائية،  األحياء  وتربية  البحري،  والصيد 
والخدمات  والسياحة،  املتجددة،  والطاقات 

اللوجستيكية.
www.« الرقمية  املنصة  وستعمل 
الربط  على   »laayouneconnect.com
الخاص  القطاع  مقاوالت  بني  املباشر 
)مغاربة  محتملني  ومستثمرين  بالجهة 
للبحث  محرك  خالل  من  وذلك  وأجانب(، 
الجغرافي  املوقع  وتحديد  إيجاد  من  يمكن 
ومركز  نشاطها  قطاع  حسب  للمقاوالت 
ملستثمر  املقاولة  رأسمال  )فتح  اهتمامها 
مقاولة  مع   Joint-Ventureوإنشاء آخر، 

أخرى، والبحث عن مزودين وزبناء، إلخ(.
الشراكة  ملبادرة  الجهوي  املدير  وأبرز 
 U.S.-Middle East( أوسطية  الشرق 

 )Partnership Initiative - MEPI
بسفارة الواليات املتحدة األمريكية بالرباط، 
ستمكن  املنصة  هذه  أن  جوينر،  تايلور 
الوطني  املستويني  على  املستثمرين، 
معلومات  على  الحصول  من  والدولي، 
حول فرص األعمال التي تتوفر عليها جهة 

العيون.
هذه  إطالق  مراسم  خالل  وأضاف، 
 - العيون  والي جهة  ترأسها  التي  املنصةـ 
عبد  العيون  إقليم  عامل  الحمراء  الساقية 
مساعدة  على  »سنعمل  بكرات،  السالم 
أجل  من  بينها  ما  في  للتواصل  املقاوالت 
تطوير وتعزيز تسويق »بي 2 بي«، فضال 

عن التواصل مع مستثمرين دوليني«.
ودعا جوينر رجال األعمال إلى التسجيل 
في هذه املنصة من أجل املساهمة في تعزيز 

النمو وخلق الثروة وتوفير فرص الشغل.
للمركز  العام  املدير  أشار  جهته،  من 
الساقية   - بالعيون  لالستثمار  الجهوي 

الحمراء، محمد جعيفر، إلى أن هذه املنصة، 
التي تندرج في إطار التحول الرقمي الذي 
مهمة  حلقة  تشكل  الجهة،  فيه  انخرطت 
االقتصادية  إمكانياتها  تثمني  سلسلة  في 

وعرضها الترابي.
على  املناسبة،  بهذه  الضوء،  وسلط 
جهة  عليها  تتوفر  التي  التنافسية  املزايا 
تهم  والتي  الحمراء،  الساقية   - العيون 
باألساس موقعها الجغرافي، والنقل البري 
»الجيل  من  التحتية  وبنياتها  والجوي، 
يوفره  الذي  املالي  الدعم  بفضل  الجديد« 
النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية 

للمملكة.
القطاع  استثمارات  أن  جعيفر  وسجل 
األخيرة،  السنوات  خالل  عرفت،  الخاص 
تطورا في جهة العيون، بفضل الدعم املالي 
السياسات  ونجاعة  العمومية،  للسلطات 
القطاعية، واإلصالحات التي شملت العديد 
من  استفادت  والتي  األنشطة  قطاعات  من 

تحسن مناخ األعمال بالجهة.
الشواهد  بتوزيع  الحفل  هذا  وتميز 
الذين  الشباب  املقاولني  من  مجموعة  على 
إطار  في  تنظيمه  تم  تكوين  من  استفادوا 
االقتصادية  الفرص  لتعزيز  املشروع  هذا 

معامالتهم،  رقم  من  الرفع  وكذا  بالعيون، 
الشبكة  على  ظهورهم  تحسني  عبر 
شبكات  على  والتسويق  العنكبوتية 
اإللكترونية  والتجارة  االجتماعي  التواصل 

والتشبيك.  

لليونسكو،  التنفيذي  املجلس  وافق 
الثالثاء، بأغلبية ساحقة، على تجديد تعيني 
الفرنسية أودري أزوالي، املرشحة الوحيدة 

ملنصب املدير العام للمنظمة.
 58 التنفيذي، املؤلف من  وقرر املجلس 
إلى  بترشيحها  "التوصية"  رفع  عضوا، 
للتربية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العام  املؤتمر 
والثقافة والعلوم، والذي من املقرر أن يثبت 
 9 تعيينها رسميا في جلسته املنعقدة بني 

و24 نونبر بباريس.
وحصلت أزوالي على تأييد 55 من أصل 
57 صوتا، وامتنع اثنان عن التصويت الذي 

وصفه مصدر في اليونسكو بأنه "تاريخي"، 
نظرا لعدد األصوات التي حصدتها املديرة 
العامة املنتهية واليتها وغياب أي معارضة.
نونبر  في  أزوالي  أودري  وانتخبت 
وزيرة  كانت  أن  بعد  أولى،  لوالية   2017
االشتراكي  الرئيس  حكومة  في  للثقافة 
العامون  املدراء  ويبقى  هوالند.  فرانسوا 

عادة على رأس عملهم لعدة واليات.
وتتولى أزوالي منذ أربع سنوات رئاسة 
السنوات  خالل  شاركت  التي  املنظمة، 
الرمزية،  املشاريع  من  العديد  في  األخيرة 
املساعدة  املوصل وتقديم  إعمار  إعادة  مثل 

بيروت  ميناء  انفجار  بعد  لبنان  لتراث 
أثناء  التعليم  لصالح  إجراءات  واتخاذ 

الوباء.
تترأس  امرأة  ثاني  أزوالي  وتعد 
التي  الوحيدة  الفرنسية  وهي  اليونسكو، 

تترأس منظمة كبرى تابعة لألمم املتحدة.
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عماد عادل
اللطيف  عبد  املركزي  البنك  والي  توقع 
الجواهري أن يحقق الناتج الداخلي اإلجمالي 
هذا العام نموا بنسبة %6.2، )عوض ناقص 
مدفوعا  املاضي(  العام  خالل  املسجلة   6.3
بفضل  وذلك  االقتصادي،  االنتعاش  بمواصلة 
حملة  مستوى  على  املحرز  امللموس  التقدم 
وسياسة  الجيد،  الفالحي  واملوسم  التلقيح، 
التحفيز املالي املتبعة وكذا التوجه التيسيري 

للسياسة النقدية. 
عقد  الذي  املغرب  بنك  مجلس  وحسب 
أول أمس اجتماعه الفصلي الثالث، فإن  هذا 
 0,9 بواقع  النمو  معدل  توقعات  في  التحسن 
يعكس  األخير  يونيو  بتوقعات  مقارنة  نقطة 
نمو القيمة املضافة الفالحية بنسبة 18.8%، 
بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 
103,2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة املضافة 

غير الفالحية بنسبة 4,6% .
  وفي سنة 2022، يتوقع أن تتراجع وتيرة 
تراجع  ما يشمل  %3، وهو  إلى  لتصل  النمو 
مع   3,3% بنسبة  الفالحية  املضافة  القيمة 
مستواه  إلى  الحبوب  إنتاج  عودة  افتراض 
لألنشطة  املضافة  القيمة  وارتفاع  املتوسط، 

غير الفالحية بنسبة 3.6%.
معدل  ارتفاع  إلى  املركزي  البنك  ونبه 
التضخم األساسي، بسبب تقلب األسعار على 
الصعيد العاملي، وتوقع بنك املغرب أن يشهد 
معدل التضخم ارتفاعا من 0.5 سنة 2020 إلى 
املعدل  هذا  أن  كما  العام،  هذا  املائة  في   1.5
ليصل  القادم  العام  خالل  ارتفاعه  سيواصل 

إلى 2.1 في املائة مع نهاية 2022.
توجه  أن  املجلس  اعتبر  آخر  صعيد  على 
كبير  الى حد  النقدية يظل تيسيريا  السياسة 
مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على 
لسعر  الحالي  املستوى  أن  الخصوص  وجه 
الرئيسي يبقى مالئما، وهو ما جعله  الفائدة 

يقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1.5 
.% وعلى مستوى سوق الشغل تفاقمت نسبة 

البطالة بواقع 0.5 نقطة لتصل إلى 12,8% .
الذي  التقليدي  الصحفي  املؤتمر  وخالل 
أعقب اجتماع مجلس البنك اعتبر الجواهري 
املغاربة  تحويالت  في  امللحوظ  االرتفاع  أن 
بعد  لالهتمام  مثير  أمر  بالخارج  املقيمني 
والتي   2020 عام  في   4.9٪ بنسبة  زيادة 
التضامن،  زيادة  خالل  من  الكثيرون  فسرها 
بسبب عدم القدرة على العودة إلى البلد األم، 
 2021 وقد استمر ارتفاع التحويالت في عام 
بقوة أكبر مما كان عليه في عام 2020. وأظهر 
 87 بلغ  قياسي  رقم  إلى  لتصل  كبيرة  زيادة 
عملية  تنظيم  تم  أنه  العلم  مع  درهم،  مليار 
مرحبا خاصة هذا العام للسماح ملغاربة العالم 

بالعودة إلى بلدهم. 

اللطيف  عبد  تحدث  أخرى  جهة  من 
بدأتها شركة  التي  املفاوضات  عن  الجواهري 
كريدي  أسهم  على  لالستحواذ  هوملاركوم 
إلى  تحتاج  عملية  وهي  فرانس.  أكريكول 
موافقة البنك املركزي. »قانون البنوك واضح، 
إذا كان هناك تغيير في السيطرة على بنك، فإنه 
يحتاج إلى ترخيص جديد. وبالتالي، فإن األمر 
متروك للبنك املركزي لفحص امللف، في كل هذه 
املعطيات ليقول نعم أو ال، وفي ظل أي شروط 
وسواء وافق البنك املركزي أو رفض، فإنه يقدم 
املبررات »حسب قوله. واضاف »على كل حال 
األولية..  مرحلتها  في  مازالت  املفاوضات  فإن 
املسؤولني  كبار  من  هاتفية  مكاملة  تلقيت 
وراء  الكامنة  األسباب  لي  الفرنسيني شرحوا 
املصرفية  الخدمات  من  الخروج  في  رغبتهم 
لألفراد، علما أنهم لن يغادروا املغرب نهائيا.«

وتيرة النمو الجيدة التي دخلت عليها الحكومة في 2021 )6.2%( 
�ستتراجع اإلى 3 % خالل 2022

البنك المركزي يتوقع ارتفاع معدل التضخم من 0.5 في 2020
إلى 2.1 % العام المقبل

مكتب الرباط - محمد الطالبي
الحكومي  تصريحها  الجديدة  الحكومة  مررت 
األربعاء،   أمس  أول  مساء  البرملان،  غرفتي  أمام 
213 صوتا فقط في حني غاب عن هذه املحطة  ب 
الدستورية الهامة، والتي تعني منح الثقة البرملانية 
للحكومة، كما حددتها فصول الدستور، وسجل في 
سابقة من نوعها أن 73 من األغلبية واملساندين لها 
رسميا لم يمنحونها الثقة في أول اختبار،  إضافة 
ملعارضة 64 لوثيقة حسن النوايا ضمنهم 34 من 

الفريق االشتراكي. 
عدم  إشارة  تبادل  أمس،  أول  جلسة،  وعرفت 
التوافق بني أعضاء األغلبية بعدما ملح رئيس أحد 
رئيس  ورد  األغلبية  على  بعد  يعتد  لم  بأنه  فرقها 
الحكومة، الذي بدا متعبا طيلة الوقت وغالبه النوم، 
وسيعود  وفريقه  املعني  الرئيس  بني  سيميز  بأنه 
في  الجديد  حليفه  موقف  ملعرفة  الثانية  للغرفة 
داخل  عميقة  خالفات  ببوادر  يشي  مما  الثالثي، 
إخمادها  في  السياسي  التغول  يفيد  لن  األغلبية 
قانون  طرح  عند  وخاصة  القادمة،  األسابيع  خالل 

املالية في العشرين من الشهر الجاري.
من جهة أخرى، أكد يوسف أيذي، رئيس الفريق 

االتحاد  أن حزب  االشتراكي بمجلس املستشارين، 
في  االصطفاف  اختار  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
معارضة  وهي  ووطنية،  مسؤولية  بكل  املعارضة 
مصالح  عن  دفاعا  املرحلة  برهانات  وواعية  يقظة 

الشعب املغربي وتطلعاته.
الحكومي،   البرنامج  مشروع  مناقشة  وخالل 

أول أمس األربعاء 13 أكتوبر بمجلس املستشارين، 
الخيار  »هذا  أن  االشتراكي  الفريق  رئيس  أوضح 
بعد  الرؤية  في  ووضوح  وطنية  بكل  اخترناه 
الديمقراطية  إفراغ  إلى  بروز توجه هيمني يسعى 
عددية  وبأغلبية  عمقها  من  والتشاركية  التمثيلية 
دون امتداد سياسي أو مجتمعي حقيقي«، مشيرا 

أن  إلى  الحكومة  رئيس  عرض  على  تعقيبه  في 
الهجينة  التحالفات  مع  التطبيع  هو  األخطر 

واملواقف امللتبسة إلى أقصى طموحاتها.
وسجل يوسف أيذي، باسم الفريق االشتراكي، 
في  والنتائج  املنطلقات  بني  الربط  خطوط  غياب 
كركائز  تقديمه  تم  ما  وأن  الحكومي،  التصريح 
التطلعات  مستوى  إلى  يرق  لم  االجتماعية  للدولة 
ودون مستوى الطموح املعبر عنه من طرف جاللة 
االجتماعي  اإلقصاء  أنواع  ملختلف  للتصدي  امللك 
أجوبة  يعط  لم  »ذلك  أن  مضيفا  الهشة،  للفئات 
مستوى  على  العجز  مستوى  من  للحد  حقيقية 
سواء  االجتماعية  والفوارق  املجالية  التفاوتات 
الخدمات  إلى  الولوج  أوبمؤشر  الضغط  بمقياس 

االجتماعية.«
هو  املنتظر  أن  االتحادي،  املستشار  وذكر 
اتخاذ إجراءات عملية للحد من الفوارق املتعددة 
بني  واالجتماعية  االقتصادية  سواء  األبعاد 
الجنسني  بني  أو  واملدن   القرى  وبني  الجهات 
رهان  كسب  عن  العجز  إشكاالت  من  وغيرها 
»كنا  بالقول:  مسترسال  االجتماعية،  العدالة 
أكثر  للرعاية االجتماعية  برنامجا محكما  ننتظر 
وجه  في  الصمود  على  قادرا  وفعالية  إنصافا 
التقلبات البيئية واملخاطر االجتماعية، لكن أملنا 

خاب مرة أخرى.«
انخرط  الذي  املغرب  أن  على  املتحدث  وشدد 
اليوم  مطالب  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  في 
جميع  إلدماج  الزمنية  واملدة  الفرصة  باستثمار 
الفئات االجتماعية في عملية خلق الثروة وتحقيق 
الحماية االجتماعية للجميع والحد من الهشاشة 
أن  موضحا  للمواطنني،  الكريم  العيش  وضمان 
االجتماعي  الحوار  عن  الحديث  أغفلت  الحكومة 
أن  أجندته، مضيفا  أو  سواء من حيث مأسسته 
من  الوسائل  بكل  بالعمل  رهني  الثقة  استرجاع 
من  االقتصاد  وتطهير  الفساد  بؤر  تجفيف  أجل 
شوائب الريع واالحتكار واالمتيازات ووضع حد 
الختالس املال العام، ومن جهة ثانية دعم القدرات 

لتطوير االقتصاد الوطني وتنافسيته.
التشديد  االشتراكي  الفريق  رئيس  يفت  ولم   
إلى  يتطرق  لم  الحكومي  البرنامج   « أن  على 
من  اآلالف  ملئات  االجتماعية  الوضعية  تصحيح 
بهم  والتصريح  واملستخدمني  واألجراء  العمال 
لدى صندوق الضمان االجتماعي، ولم نسمع من 
اتخاذها  سيتم  التي  اإلجراءات  الحكومة  رئيس 
املقاوالت  إللزام  واملراقبة  الزجر  قواعد  وتخص 
استرداد  على  والعمل  القانون  بأحكام  بالتقيد 

ديون الضمان االجتماعي«.

عدد من ال�سفراء الجدد يقدمون لبوريطة ن�سخا من اأوراق اعتمادهم

المجل�س التنفيذي لليون�سكو يوؤكد اإعادة تعيين اأودري اأزوالي 
مديرة عامة للمنظمة

 مطار مراك�س- المنارة �سابع اأف�سل مطار بالعالم �سنة 2021

في أول اختبار لحكومة التحالف الثالثي
•73 برلمانيا من االأغلبية وم�سانديها لم يمنحوها ثقتهم  

• الفريقان البرلمانيان لالتحاد ي�سوتان برف�س اإعالن ح�سن النوايا ويطالبان باإجراءات ملمو�سة لفائدة ال�سعب
• يو�سف اإيذي، رئي�س الفريق اال�ستراكي بمجل�س الم�ست�سارين:

• اخترنا اال�سطفاف في معار�سة يقظة وواعية برهانات المرحلة دفاعا عن م�سالح ال�سعب المغربي وتطلعاته

اإطالق المن�سة الرقمية للت�سويق الترابي »العيون كونيكت.كوم« بدعم من الواليات المتحدة

)كوندي  األمريكية  املجلة  اختارت 
عامليا  مرجعا  تعد  والتي  ترافلر(،  ناست 
واألسفار،  الترفيه  مواضيع  تغطية  في 
مطار  لها،  مقرا  نيويورك  من  وتتخذ 
مطار  أفضل  سابع  املنارة  مراكش- 

بالعالم.
وأوضحت املجلة في عمودها »ريديرز 
اختيارات  )جوائز  أواردز«  تشويس 
الدولي،  مراكش  مطار  أن  القراء(، 
الوجهات  إحدى  لولوج  بوابة  باعتباره 
إفريقيا،  األكثر شعبية بشمال  السياحية 

يعد »مدخال جديرا بالتعريف باملغرب«.
هبوط  »لحظة  أنه  املصدر  وأضاف 
الطائرة، تدركون أنه تم نقلكم إلى شمال 

مباشر  انعكاس  املطار هو  فهذا  إفريقيا. 
يخفون  ال  املسافرين  أن  مبرزا  للثقافة«، 

إعجابهم »بتصميمه البديع«.
 100 على   78.91 تنقيط  املطار  ونال 
من  ألف   800 شمل  للرأي  استطالع  في 
على  اعتمادا  األمريكية،  املجلة  قراء 
تجاربهم في السفر عبر هذا املطار، الذي 
ويتوفر  هكتارا،   22 مساحة  على  يمتد 
استقبال  بطاقة  محطات،  ثالث  على 

سنوية تبلغ 9 ماليني مسافر.
وتم اختيار مطار شانغي بسنغافورة 
بمطار  متبوعا  بالعالم،  مطار  أفضل 
في  باليابان،  ناريتا  فمطار  إسطنبول، 
حني عادت املرتبة الرابعة للمطار الدولي 

حمد  ومطار  الجنوبية،  بكوريا  إينشون 
دبي  مطار  ثم  خامسا،  بقطر  الدولي 
فيما  سادسا،  املتحدة  العربية  باإلمارات 
ثامنا،  باليونان  الدولي  أثينا  مطار  حل 
متبوعا بمطاري زوريخ بسويسرا، ولندن 

باململكة املتحدة.

الخارجية  الشؤون  وزير  استقبل 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
من  عددا  بوريطة،  ناصر  بالخارج، 
السفراء الجدد الذين قدموا له نسخا 
من أوراق اعتمادهم كممثلني لبلدانهم 

باملغرب.
جوجو  بصامويل  األمر  ويتعلق 
فوق  املفوض  السفير  بروني   - إيفا 
جاللة  لدى  غانا  لجمهورية  العادة 
امللك محمد السادس، ومحمد شهدات 
العادة  فوق  املفوض  السفير  حسني، 

لدى  الشعبية  بنغالديش  لجمهورية 
السادس، وجيمس  امللك محمد  جاللة 
فوق  املفوض  السفير  ماكنتاير، 
العادة إليرلندا لدى جاللة امللك محمد 
يوم  استقبالهم  تم  والذين  السادس، 

األربعاء.
دي  بإغناسيو  األمر  يتعلق  كما 
السفير  مندوزا،  دي  بيريز  كوسيو 
لجمهورية  العادة  فوق  املفوض 
محمد  امللك  جاللة  لدى  السلفادور 

السادس، الذي تم استقباله االثنني.

برشلونة يريد نصير  
المزراوي مجانا

رمى مدافع أياكس أمستردام، نصير المزراوي، وراء ظهره 
تبعات تراجع مستواه العام الماضي، ومشاكله مع الناخب 
الوطني وحيد خاليلوزيتش، التي أدت إلى استبعاده من 
تشكيلة »أسود األطلس«، بتوهجه مع انطالق هذا الموسم.
وجعل تألق المدافع األيمن للنادي الهولندي بداية الموسم 
الحالي، عيون األندية األوروبية الكبرى تضع أمالها في 
استقدامه، خاصة وأن عقده سينتهي في الموسم الكروي 

الحالي.
الذي  المزراوي،  فإن  إسبانية،  إعالمية  لتقارير  ووفقا 
 10 في  حاسمة  مع ثالث تمريرات  أه��داف  سجل أربعة 
هدفا  أضحى  الموسم،  هذا  أياكس  مع  خاضها  مباريات 
الكتالوني  الفريق  يسعى  حيث  برشلونة،  نادي  ألطماع 
حر  انتقال  صفقة  المغربي في  األيمن  الستقدام الظهير 

مباشرة بعد نهاية عقده.
اإلسبانية، فإن  وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
برشلونة سيدخل الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف ضم 
أفضل الالعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم، في ظل 
حاجة الفريق لدعم كبير، ومعاناته من أزمة مالية تسببت 
االنتقاالت  سوق  في  البارزين  العبيه  من  عدد  رحيل  في 
ميسي،  ليونيل  أسطورته  غرار  على  األخيرة،  الصيفية 

وأنطوان غريزمان.
وذكرت أن أبرز األسماء الموجودة على الئحة برشلونة 
في هذا الشأن، أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس، وديوغو 
كوستا، حارس بورتو، ونصير المزراوي، وفرانك كيسي، 
العب خط وسط ميالن، وباولو ديباال، صانع ألعاب يوفنتوس، 
إضافة إلى نجوم آخرين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم 

الحالي.

بوطيب يطالب الزمالك 
بأكثر من 3 ماليين يورو

الزمالك  نادي  إدارة  مجلس  عضو  أدهم  عمرو  كشف 
المصري عن مطالبة الدولي المغربي السابق، خالد بوطيب، 
الذي حمل ألوان القلعة البيضاء قبل فترة، بالحصول على 
ثالثة ماليين و400 ألف يورو، حيث رفع شكاية إلى االتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، يتهم فيها النادي المصري باإلخالل 

ببنود العقد.
وأشار إلى أن »مطالبة من خالد بوطيب وهذه قضية في 
مراحلها األولى ونحاول التعامل معها ويريد الحصول على 

3 ماليين و400 ألف يورو، وهذا ليس حكما بل مطلبا«.

  تتوجه بعثة فريق الوداد البيضاوي، يومه الجمعة، إلى غانا، عبر طائرة 
خاصة، حيث سيواجه الفريق األحمر قلوب الصنوبر يوم األحد المقبل، برسم 

ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
واختارت إدارة الوداد التوجه إلى غانا بواسطة طائرة خاصة لتفادي 
إرهاق الالعبين، خاصة وأن منهم من شاركوا في التجمع التدريبي األخير 
للمنتخب الوطني لالعبين المحليين، بعدما كان مقررا أن يتم السفر في رحلة 

عادية يوم الثالثاء الماضي.
وسيكون الفريق األحمر ملزما بمواجهة أولمبيك آسفي، برسم الجولة 
السادسة من الدوري االحترافي، والتي حدد لها يوم الخميس المقبل، وهذا 

أيضا كان من األسباب التي فرضت تعديل برنامج الرحلة.
وفي سياق متصل، أثبتت الفحوصات التي خضعت لها المجموعة الحمراء 
إصابة عنصرين من الطاقم التقني بفيروس كورونا، األمر الذي فرض إسقاط 

اسميهما من الئحة المسافرين، حيث يخضعان حاليا للعالجات المطلوبة.
ومن جهة أخرى، سيتفقد الوداد في هذه المواجهة القارية خدمات العب 
خط الوسط، رضا الجعدي، الذي أصيب يوم الثالثاء في مباراة سيراليون 
عموتة  الحسين  الرديف،  الوطني  المنتخب  مدرب  على  فرض  ما  الودية، 
تغييره، رغم أنه دخل احتياطيا في الشوط الثاني، قبل أن تؤكد الفحوصات 
الطبية التي خضع لها حاجته إلى أزيد من شهرين للتعافي، ما يشكل ضربة 
موجعة للمدرب وليد الركراكي، المطالب بإيجاد بديل عاجل له، علما بأن 
جالل الداودي غير مدرب في الالئحة اإلفريقية، وإصابة سفيان كركاش، وهو 

الالعبان اللذين بإمكانهما سد هذا الفراغ.
ويتطلع الوداد على غرار كل الفرق العربية، التي تدخل هذه المسابقة، 
ومن ضمنها الرجاء البيضاوي أيضا، إلى تحقيق نتيجة تقربها من مرحلة 

المجموعات لهذه البطولة.
األخيرتين  النسختين  في  البطولة  لقب  حامل  المصري،  األهلي  ويبدأ 
وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، 
مشواره في النسخة الجديدة للمسابقة بمواجهة مضيفه الحرس الوطني 
من النيجر، فيما يحل الزمالك المصري ضيفًا على توسكر الكيني، الذي سبق 

له مواجهة قطبي الكرة المصرية في أكثر من مناسبة.

ويخوض الترجي التونسي لقاء محفوفًا بالمخاطر ضد مضيفه االتحاد 
الليبي، الذي يسعى لتحقيق المفاجأة في هذه المواجهة العربية.

هذا  البطولة  في  التونسية  للكرة  الثاني  الممثل  الساحلي،  النجم  أما 
الموسم، فيعود للبطولة القارية التي غاب عنها في الموسم الماضي، بمواجهة 

مضيفه الجيش الرواندي.
وعقب تخطيهما الدور التمهيدي بصعوبة شديدة، يطمع وفاق سطيف 
وشباب بلوزداد، ممثال الكرة الجزائرية في البطولة هذا الموسم، إلى المضي 
قدمًا في المسابقة، حيث يحل الوفاق ضيفًا على نواذيبو الموريتاني في 
لقاء عربي خالص، فيما يلتقي شباب بلوزداد مع أسيك ميموزا اإليفواري، 
الغائب  األفريقي  بريقه  الساعي الستعادة   ،1998 البطولة عام  لقب  حامل 

عنه فترة طويلة.
من جانبه، يخشى الرجاء البيضاوي المغربي، الذي أحرز اللقب أعوام 
1989 و1997 و1999، من تكرار خروجه المبكر من دور 32 للبطولة، عندما 

يلتقي مع مضيفه أويلرز الليبيري )المغمور(.
ويلتقي المريخ السوداني مع زاناكو الزامبي، في حين يخرج غريمه التقليدي 
اجتيازهما  بعد  وذلك  النيجيري،  يونايتد  ريفرز  مضيفه  لمواجهة  الهالل 

منافسات الدور التمهيدي بشق األنفس.

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
a  12.968الجمعة 15 اكتوبر 2021 املوافق 8 ربيع االول 1443العدد 14
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الوداد يحل بغانا رافعا شعار التحدي أمام قلوب الصنوبر

الوداد يتوجه 
اليوم اإلى 

غانا بحثا عن 
نتيجة تقربه 

من مرحلة 
المجموعات

ينافس على لقب دوري أبطال إفريقيا

ع.س.ن 3805ا.د ع.س.ن 3812ا.د
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 املوافق 08 ربيع األول 1443 العدد 12.968

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش - اسفي 
عمالة إقليم الرحامنة

إعالن عن طلبات عروض أثمان 
مفتوحة

سيتم    2021/11/09 يوم  في 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
على  االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 

الساعة الثانية عشر زواال
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
الرحامنة  لعمالة  أثمان  العروض 
رقم:  عروض  طلب  ألجل:  
2021/08/ ص.ت.ق  * اشغال بناء 

طرق غير مصنفة بجماعة بوشان:
الطريقة  وبناء  تهيئة  شغال  أ 
الرابطة بني الطريق الوطنية رقم 7 

ومركز بوشان
الطريقة  وبناء  تهيئة  أشغال 
الرابطة بني الطريق الوطنية رقم 7 

ودوار الريكبات
 الضمانة املؤقتة: 20000.00درهم 

)عشرون الف درهم(
كلفة تقدير األشغال محددة في مبلغ  
مليون واربعة واربعون الف درهما 

00 سنتيما )1044000.00درهم(
يمكن سحب ملفات طلبات العروض 
كما  بالعمالة  الصفقات  مكتب  من 
يمكن تحميلها من بوابة الصفقات 
االلكتروني  املوقع  من  العمومية 

التالي:
www.marchespublics.gov.ma

طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
بطلب  املتنافسني,  إلى  العروض 
في  الواردة  الشروط  طبق  منهم 

املواد 27,29 و31 من املرسوم 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع اظرفتهم  مقابل وصل 
بمكتب الصفقات بالعمالة

طريق  عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
باالستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

الى املكتب املذكور
إما تسليمها مباشرة إلى رئيس   -
بداية  عند  االظرفة  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة. 
إن الوثائق الواجب اإلدالء بها هي 
تلك املقررة في املادة 04 من قانون 

االستشارة. 
ع.س.ن/3795/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض مفتوح 

دولي
رقم: 31/م.ت.ص/م.أ/2021 
املتعلق بتزويد مدينة سطات 

واملناطق املجاورة - الشطرالثاني 
- قسيمة رقم1.2: قنوات جر املياه 

املعالجة 
جلسة علنية

والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
بتزويد  املتعلق  العروض  طلب 
املجاورة  واملناطق  سطات  مدينة 
رقم  قسيمة  -الشطرالثاني 

1.2: قنوات جر املياه املعالجة. 
طرف  من  املشروع  تمويل  سيتم 

.)KFW( البنك األملاني
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في  67.716.482,00درهم 

)م.ا.ر( متضمنا جميع الضرائب.
في  املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد   
يعادلها  ما  أو  677.200,00درهم 

بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
تنظم زيارة اختيارية ملوقع املشروع 
للكهرباء  الوطني  املكتب  بمركز 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
 11 الخميس  بتاريخ  املاء بسطات 
نونبر 2021 على الساعة العاشرة 

صباحا )توقيت محلي(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  التالي:  بالعنوان 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع املاء مبنى  الصالح للشرب - 
محمد  شارع  املعالجة،  محطة 
بلحسن الوزاني، ص.ب 10220 - 

الرباط ـ املغرب 
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
للصفقات  املغربية  البوابة  عبر 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
تودع العروض مقابل وصل إلى   -
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
- أو تسلم إلى رئيس لجنة التحكيم 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 01 األربعاء  بتاريخ  األظرفة 
 09:30 2021 على الساعة  دجنبر 
بمقر  محلي(  )توقيت  صباحا 
مديرية التزويد والصفقات للمكتب 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
 ،)G( مبنى  املاء-  للشرب-قطاع 
محمد  شارع  املعالجة،  محطة 
بلحسن الوزاني، ص.ب 10220 - 

الرباط ـ املغرب )املغرب(.
تفتح األظرفة في آن واحد.

املعلومات  للحصول على مزيد من 
التزويد  بمديرية  االتصال  يمكن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
محطة   )C( مبنى  املاء  قطاع   -
بلحسن  محمد  شارع  املعالجة، 
الرباط   -  10220 ص.ب  الوزاني، 

ـ املغرب.
الهاتف: 0537.66.77.77)212(

الفاكس:0537.66.72.22 )212(.
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
املكتب  ملوقع  االلكتروني  العنوان 

- قطاع املاء:
www.onep.ma

ع.س.ن/3799/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض مفتوح 
دولي

رقم: 35/م.ت.ص/م.أ/2021 
املتعلق بتزويد مدينة سطات 
واملناطق املجاورة- الشطر 

الثاني - قسيمة رقم 2: التجهيز 
والهندسة املدنية

جلسة علنية
والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
بتزويد  املتعلق  العروض  طلب 
املجاورة-  واملناطق  سطات  مدينة 
 :2 رقم  قسيمة  الثاني-  الشطر 

التجهيز والهندسة املدنية
طرف  من  املشروع  تمويل  سيتم 

.)KFW( البنك األملاني
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في: 29.430.684,00درهم 

)م.ا.ر(.
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 
يعادلها  ما  أو  294.400,00درهم 

بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
تنظم زيارة اختيارية ملوقع املشروع 
للكهرباء  الوطني  املكتب  بمركز 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
 11 الخميس  بتاريخ  املاء بسطات 
نونبر 2021 على الساعة العاشرة 

صباحا )توقيت محلي(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  التالي:  بالعنوان 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع املاء مبنى  الصالح للشرب - 
محمد  شارع  املعالجة،  محطة 
بلحسن الوزاني، ص.ب 10220 - 
الرباط ـ املغرب. يمكن تحميل ملف 
املغربية  البوابة  عبر  االستشارة 

للصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
تودع العروض مقابل وصل إلى   -
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
- أو تسلم إلى رئيس لجنة التحكيم 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 01 األربعاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2021 دجنبر 
محلي(  )توقيت  صباحا   00: 10
والصفقات  التزويد  مديرية  بمقر 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
مبنى  املاء-  للشرب-قطاع  الصالح 
)G(، محطة املعالجة، شارع محمد 
بلحسن الوزاني، ص.ب 10220 - 

الرباط ـ املغرب )املغرب(.
تفتح األظرفة في آن واحد.

املعلومات  للحصول على مزيد من 
التزويد  بمديرية  االتصال  يمكن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
محطة   )C( مبنى  املاء  قطاع   -
بلحسن  محمد  شارع  املعالجة، 
الرباط   -  10220 ص.ب  الوزاني، 

ـ املغرب.
الهاتف:0537.66.77.77)212 (
الفاكس:0537.66.72.22 )212(

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
املكتب  ملوقع  االلكتروني  العنوان 

- قطاع املاء:
www.onep.ma

ع.س.ن/3800/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل

املديرية الفرعية اإلقليمية 
بالحسيمة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 14/م.ف.إ.الحس/2021

مخصص للمقاوالت املتوسطة 
والصغيرة الوطنية

والتعاونيات واتحاد التعاونيات 
واملقاول الذاتي

على   2021/11/08 يوم  في 
الساعة 10 صباحا، سيتم في مقر 
املديرية الفرعية اإلقليمية بمحكمة 
الكائن  بالحسيمة  االستئناف 
الحسيمة،  فلسطني  بشارع  مقرها 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
ألجل:  أثمان  بعروض  العروض 

الجدار  وتشغيل  تركيب  اقتناء، 
القضائية  الدائرة  لفائدة  الناري 

بالحسيمة )حصة فريدة(.
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
العمومية  الصفقات  بمكتب 
باملديرية الفرعية اإلقليمية بمحكمة 
الكائن  بالحسيمة،  االستئناف 
الحسيمة،  فلسطني  بشارع  مقرها 
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  أربعة  بالدرهم: 

)4.000,00درهم(.
عشر  وسبعة  مائة  التكلفة:  تقدير 
ألفًا وتسع مائة واثنا عشر درهما 
تتضمن  )117.912,00درهم( 

الضريبة على القيمة املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 27 املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و148  و31  و29 

.2.12.349
ويمكن للمتنافسني: 

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
مكتب الصفقات العمومية باملديرية 
بمحكمة  اإلقليمية  الفرعية 
الكائن  بالحسيمة  االستئناف 

مقرها بشارع فلسطني الحسيمة.
- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 

بمكتب املذكور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
البوابة  عبر  إيداعها  إما   -
العمومية  للصفقات  اإللكترونية 
وزير  قرار  ملقتضيات  طبقا 
 20-14 رقم  واملالية  االقتصاد 
بتاريخ 04 شتنبر 2014 واملتعلق 
الصفقات  إبرام  مساطر  بتجريد 

العمومية من الصفة املادية.
على  الوصفية  الوثائق  إيداع  يتم 
الرابعة  الساعة  قبل  تقدير  أبعد 
والنصف زواال من يوم العمل الذي 
املحدد  والوقت  التاريخ  يسبق 

لجلسة افتتاح األظرفة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 10 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3801/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املندوبية االقليمية
قلعة السراغنة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/14

على  نونبر2021   09 الثالثاء  في 
صباحا،سيتم  ألعاشرة  الساعة 
ملندوبية  االجتماعات   قاعة  في 
فتح  السراغنة  بقلعة  الصحة 
عروض  بطلب  املتعلقة  األظرف 
أجل:  من  أثمان  بعروض  مفتوحة، 
معدات  وتشغيل  وتركيب  »اقتناء 
طبية تقنية للتعقيم موجهة للمركز 
لقلعة  اإلقليمي  أالستشفائي 

السراغنة حصة وحيدة.«
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة الصفقات  التابع ملندوبية 

الصحة بقلعة السراغنة.
تحميــلـه  كـــذلك  ويـمـكن 
إلـكـتـرونـيا مـن بـوابـة الصـفقــات 
العنوان  على  الـعموميـــة 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)خمسة  درهم،  في25000.00 

وعشرون  ألف درهم(،
من  املعد  التقديري  املبلغ  حدد 
في  املشروع  صاحب  طرف 
912000.00درهم(تسع مائة واثنا 
احتساب  )مع  درهم  ألف  عشر 
من  كل  يكون  أن  يجب  الرسوم(. 
ملفات  وإيداع  وتقديم  املحتوى 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املرسوم  من  و31  و29  املواد27 
 20 في  الصادر   ،2  .12  .349 رقم 
بالصفقات  املتعلق   2013 مارس 

العمومية.
يمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
بمصلحة الصفقات  التابع ملندوبية 

الصحة بقلعة السراغنة.
العروض  طلب  ملف  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق  عن 

باالستالم إلى املصلحة املذكورة.
العروض  طلب  ملف  تسليم  إما   -
طلب  لجنة  لرئيس  مباشرة 
الجلسة وقبل  بداية  العروض عند 

فتح األظرفة،
العروض  طلب  ملف  إرسال  إما   -
الصفقات  بوابة  عبر  إلكترونيا 

العمومية.
  اإلدالء بالوثائق الوصفية ضروري 
حسب نظام اإلستشارة(، ويجب ان 
فيما  الصفقات  بمصلحة  توضع 
على   2021/11/08 يوم   أقصاه 
صباحا،طبق  العاشرة  الساعة 
من  املادة34  في  الواردة  الشروط 
في20  الصادر   2-12-349 رقم 
بالصفقات  املتعلق   2013 مارس 

العمومية. 
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3806/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص
إعالن - ملف  االستشارة الخاص 

بالهندسة املعمارية
 INDH/2021/07 :رقم

جلسة عمومية
في يوم  2021/11/11 على الساعة 
العاشرة صباحا سيتم بمقر عمالة 
األظرفة  فتح  ميــدلت  عملية  إقليم 
الهندسة  استشارة  ملف  املتعلقة 
تقنية  دراسة  التالية:  املعمارية  
وحدة   12 بناء  أشغال  وتتبع 
ميدلت:  بدائرة  األولي  للتعليم 
 - زايدة  الترابية  بالجماعة  وحدة 
ايتزر  الترابية  بالجماعة  وحدتان 
- وحدة بالجماعة الترابية ايت بن 
وحدة بالجماعة الترابية  يعقوب - 
بالجماعة  وحدات  و7  ازدك  ايت 
الترابية ايت عياش  عمالة ميدلت.

العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
ميدلت  لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
الكترونيا من  كما يمكن كذلك نقله 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

ويمكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
 19 املادة  في  الواردة  الشروط 
 2.12.349 رقم  املرسوم   من 
االولى  جمادا   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
من  محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
في:  املشروع  صاحب  طرف 
درهم(  الف  وأربعون  )مليونني 
احتساب  مع  2.040.000.00درهم 
من  كل  يكون  أن  الرسوم.يجب 
محتوى و تقديم ملفات املتنافسني 
101- املواد  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و102   100

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم بمكتب الضبط 
بعمالة ميدلت.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املضمون بإفادة باالستالم .

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر موقع 

الصفقات العمومية.  
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املذكورة بالفصل 9 من 

دفتر االستشارة. 
ع.س.ن/3807/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص
إعالن - ملف  االستشارة الخاص 

بالهندسة املعمارية 
 INDH/2021/08 :رقم

جلسة عمومية
على   2021/11/11 يوم   في 
الساعة 11H00 سيتم بمقر عمالة 
األظرفة  فتح  ميــدلت  عملية  إقليم 
الهندسة  استشارة  ملف  املتعلقة 
تقنية  دراسة  التالية:  املعمارية 
وحدات   6 بناء  أشغال  وتتبع 
 3( النوع   من  األولي  للتعليم 
بدائرة اميلشيل و3 بدائرة بومية(: 
وحدتان بالجماعة الترابية اتربات 
ايت  الترابية  بالجماعة  وحدة   -
الترابية  بالجماعة  وحدة   - يحيى 
تنوردي - وحدة بالجماعة الترابية 
وحدة   - اويوسف  يحيى  سيدي 
 - تونفيت  الترابية  بالجماعة 
ملف  سحب  يمكن  ميدلت.  عمالة 
طلب العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك نقله 
الكترونيا من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

ويمكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
 19 املادة  في  الواردة  الشروط 
 2.12.349 رقم  املرسوم   من 
االولى  جمادا   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
من  محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
في:  املشروع  صاحب  طرف 
درهم(  الف  وعشرون  )مليون 
احتساب  مع  1.020.000.00درهم 
من  كل  يكون  أن  الرسوم.يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم  محتوى 
101- املواد   ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و102   100

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم بمكتب الضبط 
بعمالة ميدلت.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املضمون بإفادة باالستالم.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر موقع 

الصفقات العمومية.  
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املذكورة بالفصل 9 من 

دفتر االستشارة. 
ع.س.ن/3808/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص
إعالن - ملف  االستشارة الخاص 

بالهندسة املعمارية
 INDH/2021/09 :رقم

جلسة عمومية
على   2021/11/11 يوم   في 
12H00 زواال سيتم بمقر  الساعة 
فتح  عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
استشارة  ملف  املتعلقة  األظرفة 
الهندسة املعمارية  التالية: دراسة 
تقنية وتتبع أشغال بناء 23 وحدة 
 1 النوع  21من   ( األولي  للتعليم 
الريش  بدائرة   )2 النوع  من  و2 

الترابية  بالجماعة  وحدات  و)3 
النوع  من   2 منها  تعاللني  كرس 
الترابية  بالجماعة  وحدة   -  2
مزيزل - وحدتان بالجماعة الترابية 
- 4 وحدات بالجماعة  سيدي عياد 
 - حمزة  سيدي  زاوية  الترابية 
وحدتان بالجماعة الترابية النزالة 
كير  الترابية  بالجماعة  ووحدتان 
-  عمالة ميدلت. يمكن سحب ملف 
طلب العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك نقله 
الكترونيا من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

ويمكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
 19 املادة  في  الواردة  الشروط 
 2.12.349 رقم  املرسوم   من 
االولى  جمادا   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية .
من  محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في: )أربعة 
درهم(  ألف  وسبعون  مليون 
احتساب  مع  4.070.000.00درهم 

الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 101-100 املواد  ملقتضيات 
  2.12.349 و102 من املرسوم رقم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم بمكتب الضبط 
بعمالة ميدلت.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املضمون بإفادة باالستالم .

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر موقع 

الصفقات العمومية.  
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املذكورة بالفصل 9 من 

دفتر االستشارة. 
ع.س.ن/3809/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحــــة

املركز اإلستشفائي الجامعي 
ابن رشد

إعــالن عـن طلــب عــروض مفتــوح
071 / 2021 / CHUIRC :رقم

)جلسة عمومية(
على     2021 نونبر   9 يوم   في 
والنصف  العاشرة  الساعة   
املركز  مكاتب   في  سيتم  صياحا 
رشد  ابن  الجامعي  اإلستشفائي 
لحسن  زنقة    8 البيضاء  بالدار 
املتعلقة  األظرفة  فتح  العرجون، 
األثمان  بعروض  العروض  بطلب 

ألجل: 
ACHAT  DE FOURNI-
TURES  D'HYGIENE ET 
DE SANTE ) EN 24 LOTS 
SEPARES( 
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
من  مديرية  املركز اإلستشفائي ابن 
رشد (مصلحة املعدات و اللوازم  ) 
الكائنة ب 8 ، زنقة لحسن العرجون 
من  تحميله  عبر  البيضاء،أو  الدار 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

الضمان  من  املتنافسون  *يعفى 
املؤقت.

املقتنيات  تقدير  كلفة  مبلغ  *حدد 
2.928.724,32درهم  يلي:  كما 
)مليونان  الرسوم  احتساب  مع 
ألفا   وعشرون   وثمانية  وتسعمئة 
وسبعمئة وأربعة وعشرون  درهما 
مع   سنتيما  وثالثون   وإثنان 

احتساب الرسوم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم و ايداع ملفات  املتنافسني 
و29   27 املواد  ملقتضيات  مطابقة 
D1580/15/ و31 من النظام   رقم

DEPP  بتاريخ 19 يونيو 2015 
املتعلق بالصفقات الخاصة باملركز 
الدار   - رشد  ابن  اإلستشفائي 

البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما:

- إرسال أظرفتهم عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
بالكتابة  العروض  طلبات  مكتب 
للمركز  العامة  للمديرية  العامة 
الكائنة  رشد،  ابن  اإلستشفائي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8 ب 

البيضاء .
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   -

أعاله.
مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
التقنية  البيانات  العينات،  تودع  
كما  مملوء   4 بامللحق  مرفوقة 
قانون  من   14 املادة  )انظر  ينبغي 
املحتويات  قائمة  (مع  اإلستشارة 
العروض  طلب  ملف  في  املطلوبة 
املديرية  لدى  الحصص   لجميع 
العامة )مصلحة املعدات و اللوازم(  
الكائنة ب 8 ، زنقة لحسن العرجون 
الدار البيضاء و ذلك الى غاية يوم  
8 نونبر 2021 قبل الساعة  الثانية 

بعد الزوال.
تسجيل  بشهادة  مرفوقة  -تودع  

املواد الطبية  الحصص التالية:
3-5-6-8-9-10-11-13-14-15-
17-18-21-22-23
تسجيل  بشهادة  مرفوقة  -تودع  
السلبية   شهادة  أو  الطبية  املواد 

الحصص التالية:
7-16-19-20-24
-الحصص 12-4-2-1 ال تستوجب 
ال  شهادة تسجيل املواد الطبية وال  

شهادة السلبية.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املقررة في املادة 8   من 

نظام االستشارة.

ع.س.ن/3810/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الصحــــة

املركز اإلستشفائي الجامعي 
ابن رشد

إعــالن عـن طلــب عــروض مفتــوح
 CHUIRC/2021/048 :رقم

على   2021 نونبر   9 يوم   في 
صباحا   العشرة  الحادية  الساعة 
سيتم في مكاتب املركز اإلستشفائي 
الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء 
فتح  العرجون،  لحسن   زنقة    8
العروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أالت  شراء  ألجل:  األثمان  بعروض 

الطبخ )في 07 حصص منفصلة( 
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
اإلستشفائي  املركز  مديرية   من  
و  املعدات  )مصلحة  رشد  ابن 
زنقة   ،  8 ب  الكائنة  التجهيزات( 
البيضاء،أو  الدار  العرجون  لحسن 
الصفقات  بوابة  من  تحميله  عبر 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

تقديم  من  معفيون  املتنافسون   -
الضمان املؤقت.

املقتنيات  تقدير  كلفة  مبلغ  حدد   -
بالدرهم مع احتساب  الرسوم كما 
يلي:  470.592,00درهم )أربعمائة 
و سبعون  ألفا و خمسمائة وإثنان 

وتسعون درهما(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم و ايداع ملفات  املتنافسني 
و29   27 املواد  ملقتضيات  مطابقة 
D1580/15/ و 31 من النظام رقم
 2015 يونيو   19 بتاريخ   DEPP
املتعلق بالصفقات الخاصة باملركز 
الدار   - رشد  ابن  اإلستشفائي 

البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما:

- إرسال أظرفتهم عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
بالكتابة  العروض  طلبات  مكتب 
للمركز  العامة  للمديرية  العامة 
الكائنة  رشد،  ابن  اإلستشفائي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8 ب 

البيضاء .
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   -

أعاله.
مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
)باللغة  التقنية  البيانات  تودع  
مترجمة  أخرى  بلغة  أو  الفرنسية 
إلى اللغة الفرنسية( مرفقة بامللحق 
التي  ينبغي،  كما  مملوء   4 رقم 
العروض  طلب  ملف  يستوجبها 
لدى  الحصص  لجميع   املطلوب 
املعدات  مصلحة  العامة  املديرية  
زنقة   8 ب  الكائنة  التجهيزات   و 
و  البيضاء  الدار  العرجون  لحسن 
ذلك الى غاية  8 نونبر 2021  قبل 

الساعة الثانية  زواًل.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املقررة في املادة 9 من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3811/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الدار البيضاء- 

سطات
املديرية اإلقليمية سيدي بنور
إعـــالن عـن استشارة معمارية

CA/03/SB/2021 :رقم
على   2021/11/09 يوم  فــي 
صباحا  عشرة  الحادية  الساعة 
املديرية  مـقر  فـي  سيتم   )11h00(
لألكاديمية  التابعة  اإلقليمية 
لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية 
بسيدي  سطات  البيضاء-  الدار 
املهندسني  أظرفـة  بنور،فـتـح 
باالستشارة  املتعلقة  املعماريني 
املعمارية ألجـل القيام:  بالدراسات 
لبناء35  األشغال  وتتبع  املعمارية 
حجرة درس في الجماعات التالية: 
بجماعة   )03( حجرات  ثالث 
حجرات   )05( خمس  لغنادرة، 
حجرات  ثالث  الوالدية،  بجماعة 
سبيطة،  أوالد  بجماعة   )03(
بجماعة بني هالل،  حجرتني )02( 
بوحمام،  بجماعة   )02( حجرتني 
بجماعة   )01( واحدة  حجرة 
حجرات   )05( تامدة،خمس 
واحدة  حجرة  الجابرية،  بجماعة 
قصيبة،  خميس  بجماعة   )01(
حجرة واحدة )01( بجماعة سانية 
بركيك،ثالث حجرات )03( بجماعة 
 )05( خمس  دغوغ،  بني  كدية 
حجرتني  كرديد،  بجماعة  حجرات 
لعطاطرة وحجرتني  بجماعة   )02(
بعمالة  لحكاكشة  بجماعة   )02(

سيدي بنور.
االستشارة  مـلـف  سـحـب  يـمـكـن 
الصفقات  مكتب  من  املعمارية 
الشؤون  بمصلحة  العمومية 
والبنايات  واملالية  اإلدارية 
باملديرية  واملمتلكات  والتجهيزات 
لألكاديمية  التابعة  اإلقليمية 
لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية 
بسيدي  البيضاء-سطات  الدار 
تحميله  كذلك  ويمكن  بنور، 
إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

  تحدد امليزانية اإلجمالية املتوقعة 
لألشغال املتعلقة باملشروع في:

البناء:  أشغال   -
دون  000,00 000 5درهم 
ماليني  )خمسة  الرسوم  احتساب 

درهم دون احتساب الرسوم(
مـن  كـل  يـكـون  أن  يـجـب 
وإيداع  وتـقـديـم  محـتـوى 
مـطابـق  املـتـنافـسـني  مـلـفـات 
 ،100 الـمـواد  لـمـقـتـضـيـات 

رقم  الـمـرسـوم  مـن  و102   101
2.12.349 الصادر في 08 جمادى 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية. 
ويـمـكـن للـمهندسني املعماريني:

- إما إيداعها مقابل وصل بمصلحة 
الشؤون اإلدارية واملالية والبناءات 
اإلقليمية  باملديرية  والتجهيزات 
الجهوية  لألكاديمية  التابعة 
الدار  لجهة  والتكوين  للتربية 
بنور،  بسيدي  البيضاء-سطات 
الـبريـد  طـريـق  عـن  أوإرسـالـهـا 
الـمـضـمـون بـإفـادة باالستالم إلى 

الـمـكـتـب الـمـذكـور.
مـبـاشـرة  تـسـلـيـمـهـا  إمـا   -
لـرئـيـس لجنة االستشارة املعمارية 
عـنـد بـدايـة الـجـلـسـة وقـبـل فـتـح 

األظرفة.
- إما إرسالها عبر البريد اإللكتروني 

عبر بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

ملوقع  ميدانية  زيارة  ستنظم 
 2021/10/18 بتاريخ  األشغال 
على الساعة الحادية عشر صباحا، 
وستكون االنطالقة من مقر املديرية 

اإلقليمية بسيدي بنور.
الـواجـب  الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
املنصوص  تـلـك  هـي  بـهـا  اإلدالء 
االستشارة  نظام  فـي  عليها 

املعمارية.
ع.س.ن/3813/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الدار البيضاء- 

سطات
املديرية اإلقليمية سيدي بنور
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوحة
SB/2021/16 :رقم

على   2021/11/09 يوم  في 
سيتم  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة 
التابعة  اإلقليمية  املديرية  بمقر 
للتربية  الجهوية  لألكاديمية 
فتح  بنور  بسيدي  والتكوين 
عروض  بطلبات  املتعلقة  األظرفة 

أثمان مفتوحة التالية:
املوضوع: الدراسات التقنية وتتبع 
في  درس  حجرة   35 لبناء  أشغال 
حجرات  ثالث  التالية:  الجماعات 
خمس  لغنادرة،  بجماعة   )03(
الوالدية،  بجماعة  حجرات   )05(
أوالد  بجماعة   )03( ثالث حجرات 
بجماعة   )02( حجرتني  سبيطة، 
بجماعة  بني هالل، حجرتني )02( 
 )01( واحدة  حجرة  بوحمام، 
بجماعة تامدة، خمس )05( حجرات 
واحدة  حجرة  الجابرية،  بجماعة 
قصيبة،  خميس  بجماعة   )01(
بجماعة   )01( واحدة  حجرة 
سانية بركيك، ثالث حجرات )03( 
خمس  دغوغ،  بني  كدية  بجماعة 
كرديد،  بجماعة  حجرات   )05(
لعطاطرة  بجماعة   )02( حجرتني 
بجماعة لحكاكشة  وحجرتني )02( 
تقدير  كلفة  بنور.  سيدي  بعمالة 
مع  150.000.00درهم  الدراسات: 
)مائة وخمسون  الرسوم  احتساب 

ألف درهم(
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
من املديرية االقليمية بسيدي بنور، 
واملالية،  اإلدارية  الشؤون  مصلحة 
شارع  الداخلة،  بحي  الكائنة 
مكناس، كما يمكن تحميله انطالقا 

من موقع الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
باالستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

إلى املصلحة املذكورة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
بمصلحة الشؤون اإلدارية و املالية 
واملمتلكات  والتجهيز  والبناءات 

باملديرية االقليمية بسيدي بنور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   *
صفقات  بوابة  من  اإللكتروني 

الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 5 من نظام اإلستشارة. 
باملغرب  املقيمة  غير  املقاوالت   *
كما  التقني  بامللف  تدلي  أن  يجب 
هو محدد في نظام اإلستشارة.         

يجب  باملغرب  املقيمة  املقاوالت   *
أن تدلي باإلضافة بنسخة مصادق 
في  االعتماد  شهادة  من  عليها 

املجاالت التالية:
domaine d'activité
 D14, D15, 
ع.س.ن/3814/ا.د

*************
اململكة املغربية

مصحة الضمان االجتماعي وجدة
إعـــالن عــــن طـــلب عـــروض 

مـفـتـــــــوح
رقــم: 2021/10

)جـلـســـة عـمــومـيـة(
 2021 09 نونبر  الثالثاء  يـوم  في 
سيتم  صباحا،   10 الساعة  على 
بـجلسة عمومية بقاعة االجتماعات 
الوطني  الصندوق  مصحة  إلدارة 
وجــدة،  االجتماعي  للضمان 
وجــدة،  الشهداء  بشارع  الكـائنة 

بطلب  الـمتعلـقة  األظرفة  فتح 
وتجديد  اقتناء  أثـمان  عروض 
التركيبات التقنية ملصحة  الضمـان 

االجتماعي بوجدة في حصتني.
املرضى  مصعد    :1 الحصة 

والشحنات
الحصة 2:

مكيف هواء بنظام سبليت 18000 
 BTU  9000 BTU

العروض  طلب  ملف  سحب  يـمكن 
الوطني  الصندوق  مصحة  بكتابة 
للضمان االجتماعي، الكـائن بشارع 
كذلك  يمكن  وجدة,و  الشهداء 
اإللكتروني  العنوان  من  تحميله 

لبوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

الضمان الـمؤقت مـحدد في:
الحصة 1:  7.500,00درهم )سبعة 

آالف وخمسمائة درهم(
الحصة 2:  600,00درهم )ستمائة 

درهم(
الواجب  للوازم  التقديرية  التكلفة 
املبنى  مالك  قبل  من  تقديمها 

مفصلة كالتالي: 
528.000,00درهم    :1 الحصة 
وعشرون  وثمانية  )خمسمائة 

درهم(
41.400,00درهم    :2 الحصة 
وأربعمائة  ألف  وأربعون  )واحد 

درهم(
التكلفة التقديرية للصيانة:

25.400,00درهم   :1 الحصة 
وأربعمائة  ألف  وعشرون  )خمسة 

درهم(
في  مرتقبة  املواقع  زيارة 
الساعة  على   2021/10/25
الضمان  بمصحة  العاشرة 
الكـائنة بشارع  االجتماعي بوجدة 

الشهداء  وجدة
مـحتوى  من  كل  يكون  أن  يـجب 
الـمتـنافـسني  مـلفات  وتـقديم 
 ،27 الـمواد  لـمقتضيات  مطـابـقني 
الداخلي  الـمرسوم  من  و31   29
إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد 
الصندوق  وطلبيات  صفقات 
االجتماعي  للضمان  الوطني 

الصادر في 09 نوفمبر 2016.
ويـمكـن للـمتـنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 
باملكتب املذكور أعاله.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  الـمضمون 

الـمكتب الـمذكور.
لرئـيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
التقنية   الوثائق  إيداع  يجب 
في  العروض  طلب  في  املفروضة 
أظرفة مغلقة في يوم العمل السابق 
لفتح  املحددين  والساعة  للتاريخ 
األظرفة، بكتابة مصحة  الصندوق 
االجتماعي،  للضمان  الوطني 
وجدة  الشهداء   بشارع  الكـائن 
أجل  2021/11/08 آخر  )قبل يوم 

اإليداع(.
إن الوثائق االثباتية الواجب اإلدالء 
بها هي تلك الـمقررة في الـمادة 8 

من  دفتر االستشارة
ع.س.ن/3818/ا.د

*************
اململكة املـــغربية

وزارة الفــالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

املديرية االقليمية للفالحة بالداخلة 
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/02/م.إ.ف.د  
جلسة عمومية بتاريخ 11 

نونبر2021 على الساعة الحادية 
عشر صباحا

في يوم الخميس 11 نونبر 2021 
على الساعة الحادية عشر صباحا، 
سيتم في قاعة االجتماعات التابعة 
للمديرية االقليمية للفالحة بالداخلة 
بطلب  املتعلقة  األظـرفة  فتح 
ألجل:  أثمان  بعروض  العروض 
املديرية  مقر  تهم  التهيئة  أشغال 
يمكن  بالداخلة.  للفالحة  االقليمية 
العروض بمكتب  سحب ملف طلب 
الجهوية  باملديرية  الصفقات 
الذهب.  للداخلة-وادي  للفالحة 
ويمكن كذلك تحميله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت في مبلغ: 
خمسة آالف درهم )5000,00درهم(
كلفة تقدير األعمال محددة من طرف 
ثالث  مبلغ:  في  املشروع  صاحب 
وثمانون  الف  عشرة  وستة  مائة 

درهما  )316.080,00درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب   
املتنافسني  ملفات  إيداع  و  وتقديم 
27و29  املواد  ملقتضيات  مطابقني 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق   )2013 )20مارس   1434

بالصفقات العمومية.
  ويمكن للمتنافسني: 

وصل  مقابل  ملفاتهم  إيداع  إما   -
االقليمية  للمديرية  الضبط  بمكتب 

للفالحة بالداخلة.
طريق  عن  ملفاتهم  إرسال  إما   -
اإلستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

إلى املكتب املشار إليه أعاله.
- إما تسليمها إلى رئيس لجنة طلب 
الجلسة وقبل  بداية  العروض عند 

فتح األظرفة.
اإليداع  طريق  عن  إرسالها  إما   -
صفقات  بوابة  عبر  االلكتروني 
مرسوم  ملقتضيات  تطبيقا  الدولة 
20- رقم  واملالية  االقتصاد  وزير 

ل  املوافق  القعدة  ذي  لثامن   14
.2014/09/04

إن الوثائق املثبتة الواجب لإلدالء 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 10 من نظام اإلستشارة.  
ع.س.ن/3819/ا.د

خاص04
Al Ittihad Al Ichtiraki

الجمعة 15 أكتوبر 2021 املوافق 8 ربيع األول 1443 العدد 12.968

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

السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم
السيد رئيس الحكومة املحترم

الحكومة  أعضاء  والسادة  السيدات 
املحترمني

السيدات والسادة أعضاء املجلس املحترمني

رئيسا  بصفتي  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املستشارين  بمجلس  االشتراكي  للفريق 
الفدرالية  أيضا ممثال وبرملانيا عن  وبصفتي 

الديمقراطية للشغل.
القاضي  موقفنا  على  البداية  في  وأؤكد 
التي  الوطنية  املعارضة  في  باالصطفاف 
خبرها حزبنا لعقود من الزمن، وهي معارضة 
يقظة  املرحلة،  برهانات  واعية  مسؤولة، 
وتطلعات  مصالح  عن  الدفاع  في  ومتيقظة 
كل  مناهضة  في  وشرسة  املغربي،  الشعب 
العيش  بأمله وطموحه في  املاسة  السياسات 
اخترناه  موقف  وهو  نفس.  وعزة  بكرامة 
بروز  بعد  الرؤية،  في  ووضوح  وطنية  بكل 
الديمقراطية  إفراغ  إلى  يسعى  هيمني  توجه 
عمقهما،  من  التشاركية  وصنوتها  التمثيلية 
واالستقواء بأغلبية عددية دون امتداد سياسي 
أو مجتمعي حقيقي. وأيضا، وهذا هو األخطر، 
إلى التطبيع مع املواقف امللتبسة والتحالفات 
أوالحزب  الفئة  تجعل مصلحة  التي  الهجينة 

أقصى طموحاتها.

السيد رئيس الحكومة املحترم،
الحكومي  لتصريحكم  بإمعان  استمعنا  لقد 
املنطلقات  بني  الربط  خطوط  غياب  وسجلنا 
مالحظات  ذلك  في  ولنا  املتوخاة،  والنتائج 
أن  لفريقنا  املخصص  الوقت  يسع  ال  كثيرة 
ببعض  وسأكتفي  تفصيال،  عنها  نتحدث 

اإلشارات الدالة فقط.
معدل  عن  تعلنون  وأنتم  الرئيس،  السيد 
باملائة،   4 في  حددتموه  والذي  املتوقع  النمو 
فهو رقم يقل عما زفه صاحب الجاللة للشعب 
هذه  بخصوص  البرملان  افتتاح  خطاب  في 
السنة، وهل بهذا الطموح املتواضع ستتمكن 
شغل  منصب  مليون  إحداث  من  الحكومة 

صافي على األقل، كما جاء في تصريحكم؟
ستحدثونها  التي  الشغل  مناصب  وعن   
تعهدتم  التي  التشغيل  ومبادرات  واألوراش 
بإطالقها وغيرها من الوعود التي قدمتم دون 
تشخيص موضوعي لواقع بالدنا ومجردة عن 
مصادر تمويلها، والحال أن املديونية الخارجة 
تستنزف 60 باملائة من الناتج الداخلي الخام 
ودون جدولة زمنية وال خطة عمل مؤيدة تجعل 

من تلك الوعود برنامجا قابال للتطبيق.
تصريحكم  في  الرئيس  السيد  أكدتم  لقد 
الواقعية،  البرامج  على  صوتوا  املغاربة  أن 
تصريحكم  في  نجد  ال  لكننا  نتمناه،  ما  وهو 
وصفتموها  التي  البرامج  تلك  يعكس  ما 
في  املغاربة  فثقة  والطموحة،  بالواقعية 
السياسة ال تسترجع فقط بالوعود االنتخابية 

لكن أساسا بالوفاء بتلك الوعود.
ومهمة  وازنة  قطاعات  غياب  سجلنا  كما 
والقطاع  البحري  كالقطاع  برنامجكم  عن 
البنكي الذي تشكل قوته قاطرة القتصاد بلدنا 
واملناجم  املعادن  وقطاع  االستثمار  وتشجيع 
الفوسفاط  مقدمتها  وفي  املهمة  بموارده 
وقطاع العدل الذي ال زال يتلمس طريق تعاون 
السلطة  استقالل  إقرار  بعد  وتوازنها  السلط 
دعم  من  األمر  يستلزمه  ما  مع  القضائية 
الالزمة  املالية  املوارد  وتخصيص  ومواكبة 

لهذا اإلصالح املؤسساتي العميق.
الفئات  دعم  تصريحكم  عن  غاب  كما 
املجتمعية في وضعية هشاشة وفي مقدمتها 
تصريحكم  اقتصر  الالتي  والنساء  الشباب 

مستوى  رفع  على  بخصوصهن  الحكومي 
نشاطهن الى 30 باملائة مهمال ما هو أهم من 
العنف  مناهضة  آليات  تعزيز  وأساسا  ذلك 
النفسي  الدعم  مؤسسات  وإقرار  النساء  ضد 
واملساعدة االجتماعية لهن و تعزيز املشاركة 
في  نعتز  اإلطار  هذا  وفي  للنساء.  السياسية 
بكون  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
الفقيد  أخينا  حكومة  أن  لنا  يسجل  التاريخ 
عبد الرحمان اليوسفي هي الحكومة الوحيدة 
في تاريخ املغرب التي قدمت خطة عمل وطنية 

متكاملة لفائدة املرأة املغربية.
»يقدم  برنامجكم  إن  الرئيس،  السيد  قلتم 
إجابات واقعية وطموحة للخروج من األزمة« 
فعن أي أزمة تتحدثون؟ وحزبكم شارك في كل 

الحكومات املتعاقبة منذ تأسيسه.
إن ما قدمتموه كبرنامج لدعم ركائز الدولة 
االجتماعية يظل دون مستوى الطموح املعبر 
ملختلف  للتصدي  امللك  جاللة  طرف  من  عنه 
الفقيرة  للفئات  االجتماعي  اإلقصاء  أنواع 
يعط  ولم  خصاصا.  األشد  واملناطق  والهشة 
أجوبة شافية وواقعية للحد من مظاهر العجز 
والفوارق  املجالية،  التفاوتات  مستوى  على 
بالنظر  أو  الدخل  بمقياس  سواء  االجتماعية 
إلى مؤشرات الولوج إلى الخدمات العمومية 

وسد الحاجيات الضرورية للعيش الكريم.
للتقليص  عملية  إجراءات  منكم  ننتظر  كنا 
من الفوارق املتعددة األبعاد، سواء التفاوتات 
االقتصادية واالجتماعية بني الجهات، أو بني 
الجنسني،  بني  الفوارق  أو  واملدينة،  القرية 
رهان  كسب  عن  العجز  أشكال  من  وغيرها 
وهو  املجالي.  واإلنصاف  االجتماعية  العدالة 

ما لم نجد له أي أثر في برنامجكم. 
كنا ننتظر برنامجا محكما إلرساء منظومة 
وفعالية،  إنصافا  أكثر  االجتماعية  للحماية 
قادرة على الصمود اقتصاديا واجتماعيا في 
االجتماعية،  واملخاطر  البيئية  التقلبات  وجه 

لكن أملنا خاب مرة أخرى.
كنا ننتظر برنامجا قويا لتجاوز كل العوائق 
السكة  على  املغرب  وضع  دون  حالت  التي 
نجد  لم  لكننا  ومستدامة،  دامجة  قوية  تنمية 

أي شيء يذكر سوى كالم في كالم.

السيد الرئيس املحترم
طوعي  بشكل  انخرط  الذي  املغرب  إن 
واإلرادة  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  في 
السياسية املعبر عنها من طرف أعلى سلطة في 
البالد، وما يتضمنه الدستور من مبادئ عامة 
شكلت مرتكزات تنهض عليها هيئات الحكامة 
الفرصة  باستثمار  اليوم  ُمطالب  الجيدة، 
جميع  إلدماج  املحفزة  العوامل  وكل  الزمنية 

الثروة  خلق  عملية  في  االجتماعية  الفئات 
واقتسام ثمارها، وتحقيق الحماية االجتماعية 
للجميع وفق مبادئ العدل واإلنصاف وتكافؤ 
الهشاشة  أشكال  مختلف  من  والحد  الفرص، 
عيش  ظروف  وتحسني  االجتماعي  واإلقصاء 
أي  ترك  »عدم  العاملي  للمبدأ  طبقا  املواطنني 
الرئيس  السيد  أنكم  غير  الركب«.  خلف  أحد 
استنكفتم عن الحديث عن الحوار االجتماعي، 
ولكم  أجنداته.  أو  مأسسته  حيث  من  سواء 
إلى  تنظر  املتقدمة  الدول  كل  أن  تعلموا  أن 
الحوار االجتماعي ليس كوسيلة لدعم الحقوق 
األساسية في العمل فحسب بل أيضا لتعزيز 
تعتبر  كما  واالجتماعي.  االقتصادي  التقدم 
االقتصادية.  للتنمية  كعائق  ضعفه  أو  غيابه 
وتعلنوا  الهفوة  هذه  تتداركوا  أن  وأتمنى 
عن استعدادكم لفتح باب الحوار مع الشركاء 

االقتصاديني واالجتماعيني.

السيد الرئيس املحترم،
في  املواطن  ثقة  »استرجاع  عن  تحدثتم 
دولة  مكتسبات  وتحصني  السياسي،  العمل 
بملء  لكم  نقول  وإننا  والقانون..«  الحق 
أفواهنا وأفئدتنا بأن استرجاع الثقة تقتضي 
أجل  من  املمكنة  الوسائل  بكل  العمل  أوال، 
من  االقتصاد  وتطهير  الفساد  بؤر  تجفيف 
واالمتيازات ووضع  واالحتكار  الريع  شوائب 
على  واالستيالء  العام  املال  الختالس  حد 
القانون  خارج  ونهبها  الوطنية  الثروات 
وتكافؤ  الشريفة  املنافسة  مقتضيات  وخارج 
الفرص. وهي الخطوة األولى في اتجاه إعادة 
ومن  جهة،  من  املؤسسات  في  للمواطن  الثقة 
التنافسية  القدرة  تطوير  دعم  ثانية  جهة 

لالقتصاد الوطني والرفع من اإلنتاجية.
حديثكم السيد الرئيس عن تحفيز االقتصاد 
يكون  أن  يجب  ال  التشغيل  لفائدة  الوطني 
مزيد  وخلق  الالئق  غير  العمل  لشيوع  مبررا 
من الهشاشة في سوق الشغل. وفي هذا اإلطار 
الوضعية  لتصحيح  إجراءات  منكم  نسمع  لم 
واألجراء  العمال  من  اآلالف  ملئات  االجتماعية 
واملستخدمني )نتحدث هنا عن حوالي مليون 
لدى  بهم  مصرح  غير  األجراء  من  ونصف 
وال  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
يستفيدون من نظام الحماية االجتماعية(. لم 
املراقبة  قواعد  إلعمال  إجراءات  منكم  نسمع 
والزجر إللزام املشغلني بالتقيد بأحكام القانون 
للتهرب  الكبيرة  املخاطر  ذات  البؤر  ومحاربة 
والتصدي  االجتماعية  املسؤولية  تفرضه  مما 
لكل املمارسات املنتهكة ألحكام تشريع الشغل، 
والعمل على استرداد ديون الضمان االجتماعي 
التي تقع على كاهل املقاولة وإلزامها بتطابق 

تصريحاتها مع الواقع.
إلجراءات  الحكومي  البرنامج  يتطرق  لم 
انتقال  وتحفيز  املهيكل،  غير  القطاع  إدماج 
االندماج  على  فيه  الفاعلني  واألفراد  األنشطة 
تتمكن  حتى  املهيكل  االقتصادي  النسيج  في 
من االستفادة من املزايا القانونية واالجتماعية 
املتاحة.  التمويالت  إلى  والولوج  والجبائية 
األنشطة  ملحاربة  إلجراءات  أثرا  نجد  لم  كما 
املداخيل  ذي  املهيكل  غير  للقطاع  الكبرى 
العالية وتشديد اإلجراءات الزجرية تجاه هذا 
باالقتصاد  يضر  والذي  األنشطة  من  النوع 
املداخيل  في  مساهمته  غياب  بسبب  الوطني 
الضريبية )الضريبة على الشركات، الضريبة 
الجمركية(  والرسوم  املضافة  القيمة  على 
باإلضافة ملا ينتج عنه من هشاشة في األجور 

وغياب الحماية االجتماعية للمشتغلني فيه. 
تحدثتم السيد الرئيس عن »مواكبة الحكومة 
ملسار اإلصالح الضريبي« في حني كنا ننتظر 
شامل،  ضريبي  إصالح  إقرار  عن  اإلعالن 
امللزمني،  على  الجبائي  الضغط  من  يقلص 
الضريبية  للتكاليف  عادال  توزيعا  ويضمن 
ومطابقة النظام الضريبي مع املعايير الدولية 
والحكامة  السياسات  في  الفضلى  والتجارب 
الغش  محاربة  آليات  وتقوية  الضريبية، 

والتملص الضريبيني.

السيد الرئيس
السيدات والسادة

يتيح  كان  العام  الوطني  السياق  إن 
قوية،  دينامية  إذكاء  شأنها  من  ثمينة  فرصا 
الحقوق  لدولة  جديد  أفق  نحو  نوعية  ونقلة 
والحريات، مؤطرة برؤية استراتيجية شاملة 
روافد  من  تتغذى  األبعاد  ومتعددة  ومتكاملة، 
التكامل املؤسساتي، وتتقوى باستثمار ناجع 
فيه  ساهم  والذي  املنجز  التراكمي  للرصيد 
من  برزنامة  ومشفوعة  وطنية،  بكل  حزبنا 
البرامج واالستحقاقات لتنزيل مضامينها على 
أسس صلبة، بوضوح تام في الرؤية وكثير من 
الجرأة في االختيارات. وكانت الفرصة مواتية 
الكوابح  كل  وتحدي  املنشود  التقدم  لتحقيق 
وإرساء  األهداف  تحقيق  دون  تحول  التي 
أسس تعاقد جديد. غير أن تقلبا وقع على هذه 
املنهجية، وتحوال طارئا وقع في هذا املسار.. 
نتمنى أال تضيع املزيد من الفرص عبر فرض 
ثقافة  وإرساء  العمومي،  القرار  على  الهيمنة 

التهميش واإلقصاء البغيضة..

السيد الرئيس
ثبات  بكل  دائما  نحن مستعدون  البناء  في 
الوطن  لقضايا  وفاء  الذات،  ونكران  وجد 
التحكم  وملواجهة  املواطنني.  ومصالح 
املدافعني  األشداء  فنحن  والهيمنة  واإلقصاء 
 29 دستور  عليها  انبنى  التي  الفلسفة  عن 
ملقتضياته  الفعلي  والتجسيد   ،2011 يوليوز 
التي جعلت من مبدأ إعالء كرامة املواطن أحد 
يسودها  التي  الديمقراطية  الدولة  مقومات 

الحق والقانون. 
شكرا على انتباهكم.

p م�ستعدون بكل ثبات ونكران الذات، وفاء 
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التحكم والإق�ساء والهيمنة

الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين في مناسبة مناقشة البرنامج الحكومي
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باأمل ال�سعب وطموحه في العي�س بكرامة وعزة نف�س
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دة. فاتحة الطايب )°(

رسمه  الذي  الكارثي  املشهد  بخالف 
سنة 2003 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
العربية،  البلدان  في  الترجمة  لواقع 
ناقصة  معطيات  على  فيه  اعتمَد  والذي 
لالنتباه  الفت  تطور  حدث  أمينة،  وغير 
إلى  والثقافية  األدبية  الترجمة  حركة  في 
والعلوم  اإلبداع  بترجمة  ممثلة  العربية 
اإلنسانية واالجتماعية، حسب ما كشفته 
إحصائيات النشر في املغرب وحده خالل  
الفترة التي غطاها هذا البرنامج وبعدها، 
عن   2018 سنة  الصادرة  البيانات  وكذا 
امللك  )مؤسسة  ودولية  وطنية  مؤسسات 
عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية 
والعلوم اإلنسانية بالبيضاء1، ومؤسسة 
بني  للحوار  متوسطية  األورو-  ليند  آنا 

الثقافات ومجلة ترانس أوروبيان(2.
البلدان  أكثر  بني  من  املغرب  ويعد 
الترجمة  مجال  في  نشاطًا  العربية 
فهو  ومصر؛  وسوريا  لبنان  جانب  إلى 
مجال  في  املتزايد  نشاطه  إلى  باإلضافة 
بعد  يتصدر-  اإلبداعية،  الترجمة 
العربية  الدول  سوريا-  الئحة 
اإلنسانية  العلوم  ترجمة  مجال  في 
خاصة  برامج  غياب  رغم  واالجتماعية، 
املغرب،  في  للترجمة  وداعمة  ناظمة 
قبيل  من  غير حكومية،  أم  كانت  حكومية 
برنامج املركز القومي للترجمة في مصر، 
في  للترجمة  العربية  املنظمة  وبرنامج 
عاملية  حكومية  غير  منظمة  وهي  لبنان، 

املستوى.
الترجمية  الدينامية  هذه  ولتثمني 
الشروط  استحضار  يجب  املغربية 
بحركات  مقارنتها  وعدم   بها،  املحيطة 
تملك  متقدمة  غربية  بلدان  في  الترجمة 
للنهوض  الالزمة  واإلمكانات  البنيات 
باملجال. ويعود الفضل في هذه الدينامية 
املثقفون  وظفها  التي  التدارك  آلية  إلى 
التأخر  لتجاوز  اللغة  مزدوجو  املغاربة 
باملؤسسات  وثيق  اتصال  في  التاريخي  
ثالثينات  في  الناشئة  الوطنية  الثقافية 
جمعية  مجلة/   / )جريدة  العشرين  القرن 
الجامعية  األكاديمية  وباملؤسسات   ،)…
إلى  إضافة  الخاصة،  النشر  ودور 
الجرائد واملجالت، ابتداء من الستينيات 
والسبعينيات فالثمانينيات تخصيصًا.  

نسبة  ارتفاع  عنصر  إلى  ينضاف 
في  ملموس  توجه  املغرب،  في  الترجمات 
األلفية الثالثة إلى تنويع املنابع  الثقافية 
ناحية،  من  األجنبية  اللغوية  واملصادر 
اجتماعي-  أفق  ضمن  أكبر  وتصميم 
ثقافي – سياسي وطني على » استعادة« 
األجنبية  باللغة  املغربية  النصوص 
)الفرنسية تحديدا(، وعلى تأصيل الحوار 
املصادر  متعددة  املغربية  الثقافة  داخل 
بني  الترجمة  مشروع  رعاية  بواسطة 
أخرى،  ناحية  من  والعربية  األمازيغية 
اآلخر  تعريف  إلى  السعي  عن  ناهيك 
مما  واملعاصر،  الحديث  املغربي  باإلنتاج 
في  األدبية  الترجمة  تتفرع  أن  إلى  أدى 
سنركز   – إلى ثالثة أقسام  اليوم  املغرب  
أربع  ضمنها  تنتظم  منها-  قسمني  على  

حركات أساسية، كما يلي :
حركة  وتمثلها  الخارجية:  – الترجمة 
حوار  سياق  في  النصوص  استيراد 
األبعاد:  ثالثي  ثقافي    / فكري   / إبداعي 
حوار جنوب – شمال، يليه من بعيد حوار 

شرق – شرق، فحوار جنوب – جنوب.
وتترجمها  الداخلية:  – الترجمة 
النصوص.  استرداد  حركة  أ-  حركتان: 
والفكر  اإلبداع  توطني  مظهر  وتتخذ 
باللغات  تعميما-  والعربيني   - املغربيني 
الفرنسية.  رأسها  وعلى  األجنبية 
الثقافية،  التعددية  استثمار  حركة  ب- 
ويمثلها الحوار داخل الثقافة املغربية بني 

األمازيغية والعربية.
املعاكس:   االتجاه  في  الترجمة   –
للنصوص  الذاتي  العبور  ويعكسها 

املغربية إلى الضفة األخرى.
تشكل  التي   – الحركات  هذه  يسند 
عصبها  األكاديميني  املثقفني  عصامية 
فكرية  حساسيات  آفاق  ضمن  األساس 
ناظمة-، تنامي حركة النشر وتزايد جوائز 
الترجمة؛ فاملعاهد الوطنية واألجنبية التي 
متباينة  وسياسية  ثقافية  أهدافًا  تخدم 
تتخذ الترجمة وسيلة لتحقيقها، باملوازاة 
الترجمي،  للخطاب  السريع  التطور  مع 
املرتبة  يحتل  اليوم  املغرب  أصبح  بحيث 
الثالثة عربيًا في مجال دراسات الترجمة 

بعد مصر ولبنان.

1 - مسارات ورهانات الترجمة 
األدبية في المغرب الحديث 

والمعاصر

في  اإلبداعية  الترجمة  انخرطت حركة 
األول  النصف  في  انطالقها  حني  املغرب 
من القرن العشرين، في سيرورة التحديث 
املؤسستني  قبل  من  املفروض  الثقافي 

واإلسبانية.  الفرنسية  االستعماريتني 
رواية   ترجمة   مع صدور  البداية  فكانت 
بعنوان«  لصوص  مسلسلة  بوليسية 
صفحات  على   1914 املقابر« سنة 
شهدت  التي   ،)1904( السعادة  جريدة 
من  باالستفادة   – نشيطة  ترجمية  حركة 
وشعرًا  نثرًا  املشرقي  الترجمي  النشاط 
املثقفني  املقابل  في  حفزت  والتي   ،-
املوالية  لسياستها  الرافضني  الوطنيني 
نمثل  وطني  بديل  إيجاد  على  لالستعمار 
والتأليف  للترجمة  املغربية  بالجمعية  له 
في حقبة الثالثينيات، وهي الحقبة التي 
املغربي  الثقافي  املشهد  فيها  اغتنى 
)مجلة   – وطنية  ومجالت  جرائد  بإنشاء 
 ، الجديد«  »املغرب  مجلة  »املغرب«، 
ارتفعت  –كما  العام«…(  جريدة«الرأي 
تداول  نسبة  محتشم  بشكل  ولو  خاللها 
املخطوط  من  االنتقال  بفضل  الكتاب 
للثقافة  تجديدية  رؤية  املطبوع وفق  إلى 
نذكر  املغاربة؛  املثقفني  من  ثلة  بلورتها 
الكبير  وعبد  الحجوي،  محمد  منهم 
أن  ومع  كنون.   هلل  وعبد  الفاسي، 
باألساس،  فردية  كانت  االختيارات 
االتجاه  الشعرية  الترجمات  في  ساد 
الرومانسي ممثاًل بأشعار فيكتور هيجو، 
وألفونس دوالمارتني، وألفريد دوموسيه، 
)مدارس  املشرقي  النموذج  سلطة  بفعل 
فأبولو(3، وهو نفس  والرابطة،  الديوان، 
االتجاه السائد أيضًا في تجربة التثاقف 
والترجمة  العربي  اإلسباني-  الشعري 
املمثلة  املغرب،  شمال  في  االتجاهني  في 
باملجلتني ثنائيتي اللغة عربية – إسبانية: 
برئاسة الشاعرة ْترينا  »املعتمد«)1947( 

برئاسة   )1953(« و«كتامة«  ِمركاديرو، 
الشاعر خاثينتو لوّبيث غورخي4.

الترجمة  خطوات  أهم  وتتجلى 
مغاربة  قبل  من  املنجزة  اإلبداعية 
الحديث  املغربي  للتأليف  ،واملواكبة 
الفرنسي  االستعمارين  خالل  بالعربية 
واإلسباني، في السعي إلى ترجمة بعض 
للمسرح  املؤسسة  الكالسيكية  األعمال 
وبعض  الحديثني،  األوروبيني  والرواية 
كما  املغرب  بتاريخ  املتصلة  النصوص 
يتضح من ترجمة طرتيف من قبل املهدي 
سنة  التويمي  السالم  وعبد  املنيعي 
غير  الوزاني  التهامي  ومشروع   ،1928
كيخوطي  رواية دون  لترجمة  املكتمل 
مابني  ثيربانتس  دي  منشا مليغيل  ال  دي 
1966، وكان مسبوقًا  1951 وسنة  سنة 
أيضًا  مكتملة  غير  بمحاولة   1948 سنة 
اإلدارة  لدى  الشاميني  للمترجمني 
ملهم  أبو  نايب  اإلسبانية  االستعمارية 
أفرام  فؤاد  من  بتكليف  عبود،  وموسى 
البستاني املسؤول آنذاك عن العالقات مع 
العالم العربي لدى منظمة األمم املتحدة5، 
من  لوبيل  سوس لروالن  فترجمة ذهب 

قبل  قاسم الزهيري سنة 1955.
وتعتبر مرحلة ما بعد سنة 1956 مرحلة 
مجال  ففي  بامتياز.  والنقد  الشعر  ترجمة 
النقد عرف مغرب االستقالل حركة ترجمية 
تزامن مع  في  االنتباه،  نموها  تثير وتيرة 
تشييد أول جامعة مغربية، وخطو اإلبداع 
النضوج  نحو  األولى  خطواته  املغربي 
ترجمة  شهدت  املقابل  في  والرسوخ. 
ظلت  وإن  نوعيًا،  وتحواًل  انتعاشًا  الشعر 
املجمل،  في  واإلسبانية  الفرنسية  اللغتان 
املركزيتان  النافذتان  هما  طويلة،  ولفترة 
املغربي  املترجم  منهما  يطل  كان  اللتان 
على العالم الغربي والشعر اإلنساني، وقد 
كانت الجرائد واملجالت الوطنية املتزايدة 
-)آفاق  والسبعينيات  الستينيات  في 
 ،)1966( )1964(،أنفاس  أقالم   ،)1963(
الثقافة الجديدة )1974(، والزمان املغربي 
الترجمات   لهذه  متنفسًا   ،-))1979(
توجهات  بني  تجمع  كانت  التي  الشعرية 

 – نضالية  واقعية   - رومانسية   : مختلفة 
رمزية.

ولعل أهم طفرة في حركة ترجمة الشعر 
باملغرب تتجلى في ظهور مترجم متخصص 
،مع  القصري(-  )مصطفى  الستينيات-  في 
الشعر  عظماء  دواوين  ترجمة  إلى  نزوع 
حل  في  املساهمة  بهدف  الحديث  العاملي 
الشعر  يعيشها  كان  التي  التحديث  أزمة 
العربي من  القارئ  آنذاك، وتمكني  املغربي 
االطالع على تأويل مختلف للنص الشعري 
أعمال  ترجمة  إعادة  خالل  من  األجنبي 
سبق وترجمت في املشرق العربي )أعمال 
بيرس، بول  جون  بودلير، سان  شارل 
مارتني، ستيفان  ال  دو  فاليري، ألفونس 
تحديدًا(.  طاغور  ماالرمي، ورابندراناث 
نضيف إلى إنجاز املرحلة الصادر في كتب، 
التاريخية أيفنهو للكاتب  الرواية  ترجمة 
أول  وهي  سكوت،  والتر  االسكتلندي 
اللغة  من  املغرب  في  ترجمتها  تتم  رواية 

اإلنجليزية مباشرة.
الترجمات  في  االهتمام  يسترعي  ومما 
وسبعينات  ستينات  بني  ما  الصادرة 
النقد  مجاالت  في  العشرين  القرن 
التي  الفترة  وهي  والرواية-  والشعر 
بني  حاد  أيديولوجي  وعي  فيها  ساد 
استرداد  حركة  تدشني  املغاربة-،  املثقفني 
املكتوبني  املغربيني  واإلبداع  الفكر 
األسماء  على  بالتركيز  الفرنسية  باللغة 
)عبد  املغربي  الثقافي  املشهد  في  الفاعلة 
جلون…(.  بن  الخطيبي/ الطاهر  الكبير 
في  املنشورة  اإلبداعية  الترجمات  أما 
املغربية  املجالت  الثقافية وبعض  املالحق 
 ،)… املناهل،  آفاق،  )أقالم،  والعربية 

املثقفني  انخراط  سياق  في  اتسمت-  فقد 
املغاربة، وأغلبهم من أساتذة الجامعة، في 
والثقافي  واالجتماعي  السياسي  الحراك 
الجاد  بالطموح  )اتسمت(  الحقبة-  لتلك 
الحداثي  التجديدي  الوعي  تعميق  إلى 
 – الشاسعة  العاملي  اإلبداع  آفاق  بارتياد 
)نماذج من آداب أمريكا الالتينية والصني 
األدبني   من  نماذج  جانب  إلى  واليابان، 
وساطة  عبر  واإلنجليزي…(،  الروسي 
اللغتني الفرنسية واإلسبانية، وبدرجة أقل 
اللغة اإلنجليزية التي تفرد عبد املجيد بن 
جلون بنقل األدب القصصي عنها في فترة 
غرايس  جون،  نيل  )قصص  السبعينيات 
سبيل  على  كالدول،  وبورسكن  ماسن، 

التمثيل(.
التعريب  بني  القائمة  للعالقة  ونظرا 
أن  إلى  نشير  العربية،  إلى  والترجمة 
نموًا  عرفت  املغرب  في  األدبية  الترجمة 
الثقافية  املنابع  تنويع  يشمل  مطردًا 
الثمانينيات،  من  ابتداء  املصدر  واللغات 
أدى في النهاية إلى حدوث التطور الالفت 
لالنتباه الذي سجلته إحصائيات مؤسسة 
 2018  2017- خالل  العزيز  عبد  امللك 
فباملقارنة  السابقة،  السنوات  مع  مقارنة 
حجم  أن  يتبني  مثال6،   2016-2017 مع 
إلى  وصل  هائاًل  نموًا  عرف  الترجمات 
نسبة 67 في املائة، مع العلم أن اإلبداعات 
يتضح  التي  الرحالت،  وضمنها  األدبية 
تأتي  املغاربة،  املترجمني  تستهوي  أنها 
ويتحكم  املترجمة  اإلنتاجات  رأس  على 
املترجم  ذوق  إلى  باإلضافة  اختيارها،  في 
ثروتها  الثقافي،  بمشروعه  اتصال  في 
والجوائز  العاملي  الصيت  في  املتجلية 
التاريخ،  يليها من بعيد  املحلية والدولية، 
فالدراسات االجتماعية ،والدراسات األدبية 
،والجغرافيا،…إلخ،  والفنون  واإلسالمية، 
مستوى  على  تقريبًا  الترتيب  نفس  وهو 

التأليف.
وقد وازى هذه الحركة الترجمية النامية 
الطفرة  مع  واملتزامنة  الثمانينيات،  في 
التي عرفها مجاال الكتابة والنشر7، ظهور 
ندوات  وعقد  املهنية  للترجمة  جمعيات 

كما  الترجمة،  حول  املغربية  الجامعة  في 
وازاها السعي إلى وصل ما انقطع بإنشاء 
سنة 1986  »مدرسة فهد العليا للترجمة« 
عهد  في  األلسن  بمدرسة  تيمنا  طنجة  في 
متخصصة  مجالت  وظهور  األول،  الحسن 
الصدور  عن  توقف  ما  منها  الترجمة،  في 
ومنها  و«ترجميات«  الحكمة«  »بيت  مثل 
الترجمي  الحقل  إغناء  في  استمر  ما 
)مجلة  عدد  أول  ظهور  منذ  العربي 
فهد  ملدرسة  التابعة   )1992(« »ترجمان 
استحداث  إلى  إضافة  للترجمة(،  العليا 
للترجمة  وأجنبية  وطنية – عربية  جوائز 
املغرب  جائزة  ضمن  الترجمة  )جائزة 
العربية  الثقافية  املراكز  جوائز  للكتاب، 

واألجنبية… (8.

2 - الترجمة اإلبداعية في 
سياق االنفتاح والتوطين 

والمأسسة

الترجمات  نسبة  ارتفاع  يحيل 
بترجمات  املعضدة  الفردية  اإلبداعية 
ناحية،  من  املغرب،  في  وجماعية  ثنائية 
ضمن  بالترجمة  محفز  اهتمام  ظهور  إلى 
السياسية  والثقافية-  األكاديمية  املشاريع 
ثقافية  ومؤسسات  بحث  ببنيات  الخاصة 
البحث  وأجنبية  )مجموعة  مغربية 
جامعة   – باملغرب  القصيرة  القصة  في 
الحسن الثاني، معهد الدراسات اإلسبانية 
الخامس،  محمد  جامعة  البرتغالية- 
الحضارات  لحوار  السادس  محمد  مركز 
مركز  الفرنسي،  الثقافي  املركز  بالشيلي، 
ثيربانتس،…(، ويؤشر، من ناحية أخرى، 

بضرورة  املغاربة  املترجمني  وعي  إلى 
تنويع مصادرهم الثقافية عبر ارتياد عوالم 
الثقافي  لغات وثقافات ال تربطها بنسقهم 
أن مسارات  يفيد  مما  قوة ضاغطة،  عالقة 
وثيقًا  اتصااًل  تتصل  وتوجهاتها  الترجمة 

بموازين القوى9.
وللتدليل على فاعلية هذا التنويع، نبدأ 
األجنبية  الثقافات  لغات  من  دالة  بنماذج 
في  هامشيًا  مركزًا  نسبتها  تحتل  التي 
املالحظ  فمن  املغربي؛  الترجمي  املشهد 
أن الترجمة املغربية عن اللغتني الفارسية 
في  محتشمة  انطلقت  التي  والروسية 
األكاديمي،  الخصاص  لسد  الثمانينيات 
استطاعت فرض نفسها نسبيًا في املشهد 
الثقافي العربي الذي تتوفر بعض بلدانه، 
راسخة  تقاليد  على  ولبنان،  مصر  مثل 
باعتبارها  وذلك  اللغتني،  مع  التفاعل  في 
إضافة نوعية ووصاًل ملا انقطع عربيًا في 
إطار التجديد، كما يدل على ذلك استئناف 
) تشرق  املعاصر  اإليراني  الشعر  ترجمة 
اإلنتاج  ونقل   ، اللوزي(  محمد  الشمس / 
الحديث  الفارسي  والروائي  القصصي 
، أنتولوجيا  القصة  واملعاصر)عيناها
موسى،  أحمد   /… املعاصرة،  الفارسية 
مصححة  وبصفتها  اللوزي،…(،  محمد 
)إعادة  العربية  الترجمة  ملسار  أيضًا 
دوستويفسكي/  فيودور  أعمال  ترجمة 
للترجمة  وممثلة  بل   ، امللياني(  إدريس 
جائزة  الدولي:  املستوى  على  العربية 
بوشكني، والجائزة العاملية لترجمة الشعر 
الروسي / عبدالرحيم العطاوي، من روائع 

الشعر الروسي.
أما الترجمة عن اللغة البرتغالية، فرغم 
استحداث  بفضل  ناشئة  حركة  كونها 
الجامعة  في  البرتغالية  الدراسات  أقسام 
تعد  بدورها  أنها  إال  املغربية تخصيصًا، 
األدبية  الترجمة  مجال  في  نوعية  إضافة 
طريق  فعن  الثالثة:  األلفية  في  العربية 
الترجمة املغربية لألدب البرتغالي – التي  
اإلسبانية  اللغة  وساطة  إلى  بداية  لجأت 
عن  املباشر  النقل  قبل  أخريف(،  )املهدي 
الواحد(-  بنعبد  )سعيد  البرتغالية  اللغة 

تمكن القارئ العربي ألول مرة من االطالع 
بيسوا،  لفرناندنو  الكاملة  األعمال  على 
أحد القامات الشعرية والفكرية الحداثية 
تحظ  لم  التي  تحفه  إلى  إضافة  العاملية، 
قبل بالنشر، كما تمكن من الحصول على 
والقصاصني  الروائيني  أفضل  أعمال 
الرومانسيني   - الكالسيكيني  البرتغاليني 
كاشيرو  كاميليو  )أعمال  واملعاصرين 
ودافيد  كروشو،  وألفونسو  بالنكو، 

ماشادو مثال،…(.  
بعض  إلى  استنادًا   - املأمول  ومن 
التمثيل،  سبيل  ،على  منها  املؤشرات، 
إزاورا لبرناردو  رواية األمة  ترجمة 
عن  الترجمة  تتطور  أن  غيمارايس- 
آفاقها،  وتتسع  املغرب  في  البرتغالية 
األدب  وأعمق  أكبر  بشكل  لتشمل 
تلبية  إلى  سيؤدي  مما  البرازيلي، 
سمحت  الذي  املغربي  القارئ  انتظارات 
باالطالع  الفرنسية  اللغة  وساطة  له 
األدبية  األعمال  من  مترجمة  نماذج  على 
أواخر  من  ابتداء  الالتينية  األمريكية- 
الترجمة  مكنته  والذي  السبعينيات، 
املباشرة عن اإلسبانية بعد ذلك من نسج 

عالقات ألفة مع هذا اإلنتاج.  
وأساتذة  أكاديميني  جهود  فبفضل 
بالجامعة  اإلسبانية  اللغة  قسم  من 
الترجمة  بتوظيف  مسنودة  تخصيصًا، 
)املعهد   – الثقافية  للدبلوماسية  أداة 
ومركز  بالرباط،  البرتغالي  اإلسباني- 
الحضارات  لحوار  السادس  محمد 
الشعراء  و  للكتاب  أصبح   ، بالشيلي( 
اإلسبانية،  باللغة  الالتينيني  األمريكيني 
في النصف الثاني من الثمانينيات وخالل 
الثالثة، حضور  فاأللفية  التسعينيات 
مفتوح األفق في املشهد الترجمي املغربي 
إدواردو  بورخيس،  لويس  )خورخي 
فوينتي،  كارلوس  خيلمان،  بيرتي، خوان 
إيزابيل  بارا،  نيكانور  باث،  أوكتافيو 
إبراهيم  سانشيز،…/  ألبرتو  أكينيدي، 
بنلباه،  فاتحة  صالحي،  محمد  الخطيب، 
مزوار اإلدريسي، سناء الشعيري،…(. مع 
وإنتاج  بسيرة  الخاصة  العناية  تسجيل 
بورخيس  العاملي  األرجنتيني  الكاتب 
)املرايا واملتاهات، الدنو من املعتصم…(، 
لها  التي  النصوص  على  اإلقبال  وبداية 

صلة باملغرب )للهواء أسماء(.
باألدب  امللحوظ  االهتمام  مع  باملوازاة 
تعرف  باإلسبانية،  الالتيني  األمريكي 
من  املدعومة  اإلسباني  األدب  ترجمة 
ومعاهد  اإلسبانية  الثقافة  وزارة  قبل 
دينامية  باملغرب،  املتكاثرة  ثيربانتس 
املغربي  الثقافي  املشهد  في  مطردة 
وتجدر  الثالثة.  األلفية  في  وتخصيصًا 
سيطرة  إلى  السياق،  هذا  في  اإلشارة 
ترجمة الشعر على باقي األنواع -وخاصة 
الشعر  ترجمة  مشروع  تأسيس  بعد 
خالل  من  سواء  العربية-،  إلى  اإلسباني 
ملختارات  وثنائية  جماعية  ترجمات 
مزوار  الريسوني،  -)خالد  شعرية 
أم   ،-) الحارثي،…  العربي   ، اإلدريسي 
عبر الترجمات الفردية ملختارات ودواوين 
شعراء إسبان محدثني ينتمون إلى القرن 

19، وجيل 27، 
األهلية،  الحرب  بعد  ما  مرحلة  ثم 
وشعراء معاصرين كبار يعرفون بشعراء 
بينهم،  يجمع  التجربة،  وشعراء  الصمت 
الشهرة  الشعري،  التجديد  إلى  باإلضافة 
غارثيا  ِثيْرنود،  )لويس  والعاملية  املحلية 
أنطونيو  خوان  خانيس،  كالرا  لوركا، 
دي  ليوبولدو  فوينتيس،  كونزاليس 
خالد  اإلدريسي،  مزوار  لويس،… / 
الشعر  ترجمة  وتلي  الريسوني،…  (. 
بالجمع  تتسم   التي  الرواية  ترجمة 
الكالسيكية   - املؤسسة  الروايات  بني 
تشكل  التي  املجددة  والروايات  الحديثة، 
املشهد  في  والتقنية  الرؤية  في  منعطفًا 
فيها  بما  والعاملي،  اإلسباني  الروائي 
موضوعًا  املغرب  تتخذ  التي  الروايات 
لها من وجهة نظر ال متمركزة على الذات 
)الثاريو دي تورميس، اللوتانا األندلسية، 
أبواب  على  تطاون، األربعينية،  عيطة 
عشيق،  عن  لك  سأبحث  طنجة، سفاراد، 
بيرفيكتا، مريانيال، سيدة  ،السيدة  الكوخ 
الحديقة…/ عمر  الفساتني، أسابيع 
محمد  الجبروني،  إدريس  بوحاشي، 
شريفة  اإلدريسي،  مزوار  املساري، 

الدحروش-عبد اللطيف البازي،…(.
الروائي  السرد  ترجمة  إلى  تنضاف 
)أنطولوجيا  القصصي  ترجمة  السرد 
املسرح  فترجمة  جدا(،  القصيرة  القصة 
تجريبية  تجارب  خالل  من  أقل  بدرجة 
أونامونو، خوان  د  ميغيل  )مسرحيات 
مايورغا، ورامون ماريا ديل باي إنكالن،…

إلى  اإلسبانية  الرحالت  ترجمة  كذا  (،و 
وهي  الحماية،  فترة  وخالل  قبل  املغرب 
باملعطيات  املغاربة  املترجمني  تستهوي 
الرسمي  التاريخ  كتب  تمنحها  ال  التي 
الحضور  أن  إال  مثال(.  النعاس   )مدينة 
»لغات  بصفتها  لإلسبانية  املتنامي 
إسبانية« بفعل اإلقبال على ترجمة اإلنتاج 
لغة  ،وبصفتها  الالتيني  األمريكي  األدبي 
مثاًل  الالطمأنينة،  )ترجمة كتاب  وسيطًا 
(، يظل مع ذلك أدنى من حضور الفرنسية 
ولغة وسيطًا  باعتبارها  “لغات فرنسية” 

كذلك.

االشتراكي

برنامج املركز القومي للترجمة في مصر، 
في  للترجمة  العربية  املنظمة  وبرنامج 
عاملية  حكومية  غير  منظمة  وهي  لبنان، 

الترجمية  الدينامية  هذه  ولتثمني 
الشروط  استحضار  يجب  املغربية 
بحركات  مقارنتها   
تملك  متقدمة  غربية  بلدان  في  الترجمة 
للنهوض  الالزمة  واإلمكانات  البنيات 
باملجال. ويعود الفضل في هذه الدينامية 
املثقفون  وظفها  التي  التدارك  آلية  إلى 
التأخر  لتجاوز  اللغة  مزدوجو  املغاربة 
باملؤسسات  وثيق  اتصال  في   
ثالثينات  في  الناشئة  الوطنية  الثقافية 
جمعية 
الجامعية  األكاديمية  وباملؤسسات   ،
إلى  إضافة  الخاصة،  النشر  ودور 
الجرائد واملجالت، ابتداء من الستينيات 

نسبة  ارتفاع  عنصر  إلى  ينضاف 
في  ملموس  توجه  املغرب،  في  الترجمات 
 الثقافية 
ناحية،  من  األجنبية  اللغوية  واملصادر 

األجنبية  باللغة  املغربية  النصوص 
، وعلى تأصيل الحوار 
املصادر  متعددة  املغربية  الثقافة  داخل 

عبا�س بن فرنا�س الرتجمة الأدبية يف املغرب، م�سارات ورهانات
يحط بحا�سرة فا�س

لم تكن فلسطني غائبة من » أجنداتنا »، ولم نكفَّ يوما عن إيالئها الصدارة في نضاالتنا، 
ومجالت،  جرائد  كانت  الحامي.  والنقاش  واألغاني،  والهتاف  بالنشيد  واستحضارها 
والجبهة  لَحَبْش،  الشعبية  الجبهة  كما  فتح،  الفلسطينية  التحرير  منظمات  ومنشورات 
الديموقراطية لَحواْتَمة، فضال عن ُعُقٍل وكوفيات فلسطينية، وحوامل مفاتيح وأقالم، وغيرها، 
تحتل ركنا من أركان الكلية، وبالتحديد ركنا معتبرًا بحذاء حي الطالبات الجامعي، واملمر 
املفضي إلى املطبخ العام. كما أن األشرطة الغنائية، ودواوين شعراء األرض املحتلة: ) توفيق 
زياد ـ فدوى طوقان ـ معني بسيسو ـ سميح القاسم ـ محمود درويش (، تمأل البساط املشمع، 

ويفرش الفائُض منها رقعَة األرض.
وتدهور  االجتماعية،  العدالة  كغياب  واملغيبة  العالقة  الوطنية  قضايانا  مثلما  فلسطني، 
القطاع الحيوي جملة وتفصيال مثل التعليم والصحة، وتَرّدي الِخْدمات االجتماعية، وانتشار 
ل طبقة هجينة صارت تزحف زحفا، وتأكل  الرشوة، واملحسوبية، والظلم االجتماعي، وَتَغوُّ
همومنا  مقدمة  في  كانت  الديموقراطية؛  غياب  واحدة:  جملة  وفي  أكال،  واليابس  األخضر 
القومية والسياسية واإليديولوجية، بل، والوجودية. فقد اعتبرناها املشكل املستشكل وطنيا 
وقوميا وقاريا وكونيا. ومن ثمة، َتَبنََّكْت مكانا أثيرا في نضاالتنا وحساباتنا، ومقايضاتنا 
للحكم محليا، وللرجعية التابعة وطنيا، واملمتدة عروبيا. وكنا نعتقد بل نؤمن بأن تحرير 
كافة  الديموقراطية على  دولتها  يمر عبر تحرير فلسطني، وبناء  العربي ودمقرطته،  الوطن 

أرضها التاريخية.
ولم نكن ـ نحن الطلبة ـ ِبْدعا بني طالب وقادة ونخب، ومناضلي العالم العربي، وأحرار 
كالقضية  أولوية  ذات  نضالية  وقضية  وهاجسا  َهّما  وعدِّها  لفلسطني،  حبنا  في  العالم، 

الوطنية تماما.
هنا  ووكالئها  واألمبريالية،  العاملية،  والصهيونية  اإلسرائيلي،  للعدوان  تصدى  لقد 
وُحبوٍر  وُمْنِصفة،  غاضبة  أقالم  أصحاب  موقعه:  من  ُكلٌّ  إليهم  أشرت  الذين  هؤالء  وهناك، 
شعراء، وأدباء، وقادة رأي، ومفكرون، وسياسيون قوميون، وديموقراطيون  نارية وعميقة: 
مقتنعون بالقضية الفلسطينية كمفتاح، متى ما ُحلَّْت، ومهاٍد لتحرير باقي الشعوب العربية 

من ِرْبقة املحتلني داخليا وخارجيا.
بيننا،  الدائر  النقاش  في  الفلسطيني  ومعاناة شعبنا  آالم  ونستحضر  املحنَة،  نستدرج 
في » الكالمولوجيا »، وفي االنتصار لذاك الفصيل دون ذاك، وفي ترديدنا اليومي لألناشيد 
وبمتانة  املشترك،  الجامع  بقوة  لها  وانتماء  وإخالص،  وفاء  كعربون  الفلسطينية،  الثورية 
الرابط العروبي، وببعض قضايانا الشائكة املشابهة لها. وال يخفى أن األحزاب السياسية 
حزب  ما  حد  وإلى  الشعبية،  للقوات  االشتركي  االتحاد   / الوطني  االتحاد  كحزب  الوطنية 
االستقالل،  جعلوا من فلسطني، ومن تحريرها، والتأكيد على أن الناطق الرسمي باسمها في 
املحافل الدولية، ولدى األشقاء واألصدقاء، هو منظمة التحرير الفلسطينية، كما نص على ذلك 
مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في الرباط العام 1974،  َحَجَر َرَحى في مدوناتهم، ومواقفهم، 
وأدبياتهم ) نذكر هنا تمثيال: أعمدة الشهيد عمر بن جلون املكرسة لفلسطني (. وجعلوها أحد 
مطالبهم في وجوب  دعمها ماديا ومعنويا وبشريا، وسياسيا، وديبلوماسيا، وأدبيا. كما أن 
االتحاد  »، و«  إلى األمام  23 مارس«،  ومنظمة »  َكـ منظمة«  املنظمات اليسارية الجذرية، 
الوطني لطلبة املغرب »، سيَّدوها واعتبروها رأس الرمح في التحرير واالستقالل من كافة 
أشكال القهر والغصب، والتبعية واالنبطاح الذي كانت وال تزال  تعيشه أكثر األقطار العربية. 
والجدير بالذكر أن هذه التيارات إنما ولَّْت وجهها وفكرها، ورأيها وموقفها جهَة الجبهتني 
التحرير:  منظمة  وانتظارية  سكون  على  فعل  كرد  وتشكلتا  انبثقتا،  الّلتني  الفلسطينيتني 
الصهيونية  الخادمة واملتواطئة مع  الرجعية  العربية  األنظمة  أن  تقديرها  فتح، من منطلق 

واألمبريالية، احتضنتها، وصارت ُتْملي عليها ما ُيمليه عليها سادُتها في الغرب وأمريكا.
واملنفيني،  واملسجونني،  املظلومني  عن  بالدفاع  السبعينية  املرحلة  اشتعلت  هكذا، 
واملختطفني وطنيا؛ وبالدفاع عن أم القضايا العربية: قضية فلسطني. ولم يكن يخطر ببالنا، 
الكالم الخطير، كالم الجهل والغباء، واألنانية  العمر، فنسمَع مثل هذا  لحظًة، أن يمتد بنا 

املقيتة: ) تازْة قبل غّزة (. 
ويطويها،  الجغرافيات  ويقلص  ويوحدنا،  يرفعنا،  ما  هو  الشعر  هذا  مثل  مثال،  فكان، 

ويصهر اآلالم واألوجاع في وحدة جامعة، في حضن تاريخي َقَدري يسع الجميع:
ـ منتصَب القامة أمشي   ////  مرفوَع الهامة أمشي

في كفي قصفة زيتون   ///  وعلى كتفي نعشي
أو:

ــ ُخذيني أمي إذا عدُت وشاحا لُهْدبْك
د من طهر كعبْك وَغّطي عظامي بعشٍب تَعمَّ

وُشّدي وثاقي بَخْصَلة شعٍر
ُح في ذيل ثوبْك، بخيط ُيلوِّ

عساني أصيُر إلهًا.. إلهًا أصير

وغيرهما من األشعار والنصوص التي سالْت داميًة باكيًة، وَرنَّْت دامعًة شجيًة من عود 
وصوت األسطوري الجميل: مارسيل خليفة.

ترجمًة  فيه  نرى  كنا  وآمالنا.  وآالمنا  لجراحاتنا،  الشعر، صدًى  هذا  مثل  في  نرى  وكنا 
وجداننا،  في  كاملرجل  لظّيًا  حارقا  ويعتمل  بداخلنا،  يمور  كان  َعّما  حيًا  وتعبيرًا  صادقة، 
و«  السياق  اقتضاها  بصور  وصورًا  بألفاظ،  ألفاظا  أبدلنا  وِإْن  وطننا،  على  فسحبناه 

الخصوصية ».
ولك أن تستغرب ـ رعاك اهلل ـ من كيفية جمعنا باقتدار بني النضال والسجال، وبني العبث 
والعدمية والفوضوية والوجودية في منحاها الكولنسي ) كولْن ِوْلُسْن (، ومنحاها البيكيتي 

) صمويْل بيكيْت (، واألداموفي ) أداموْف (، واليونسكي ) أوجنْي يونسكو (.
لك أن تقول: كيف تأتَّى لك أن تناضل، وتحمل كل تلك الهموم واملتاعب واألعباء االجتماعية 
والوجودية، ثم تكون في اآلن نفسه، عدميا عبثيا تؤله ألبير كامو، وتهتف بالحياة للبيتلْز، 
أشباه أحياء، أشباه  والعدميني، وُمْطلقي اللِّحى، واملدمنني، والذين يعيشون على الهامش: 
أموات الذين يسلخون أيامهم في معاقرة الخمور الرديئة، وتناول ماركاْت وأنواع املخدرات 

السامة واملخلخلة؟
اإلبداع،  سحر  طلب  في  مرجَعنا  مساندًا؛  جهٍة  من  بودليْر،  شارْل  الشاهق  الشاعر  كان 
والتماس الروعة فيه بالتعاطي للمخدرات، واألنبذة املختلفة: ) ألم يكن مدمنا وهو العبقري؟، 
الفراديس   « واملاريخوانا  واألفيون  الحشيش  بتناول  وإغراء  تمجيد  كله  كتابا  يكتب  ألم 
أزهار الشر »، و«  املصطنعة »، فضال عن كثير من نصوصه في ذات املوضوع بديوانيه: » 

سْبْلني ْ باريس، سأم باريس »؟ (.
وإذًا، َمْن نكون نحُن حتى ال نقلده ولو يوما في األسبوع؟. قلدناه، طبعا، لكن بتناول كرات 
عجائن عجيبة شديدة الحالوة، لها مفعول السحر والجنون، هي » املعجون » الذي كنت مع 
بعض أصدقائي، ننزل في طلبه عبر أشجار ظهر املهراز حتى بوجلود، خفافا ظرافا نسابق 

الدقائق لنفوز بطريدتنا / حصتنا، حيث ينتظرنا أّبا البشيْر.
ال أقدر أن أصف ما كان يعترينا حني نأكل شريحًة منه. مختصر القول: إننا َنْنطاُد، نخرج 
عن قوانني الطبيعة والفيزياء، نصبح غير ما نحن. تتعطل الجاذبية فنطير. نضحك ضحكا 
متواصال من دون سبب حتى نلفت إلينا األنظار. ثم نصمت صمت املشدوه املبهوت املصعوق 
أمام كوبرا ملكية قاتلة، وال نجيب من يسأل ما بنا، أو يطلب منا حاجة نقضيها. وقد نذهل 
تماما عما حوالينا، وقد نضحك فجأة ثم نبكي. فكأن اختالفنا إلى أّبا البشير، كان ترياقا لنا، 
وسانحة زمنية قصيرة نهرب فيها من َرْمضائنا، على الرغم من املحنة والَخباِل اللذين يعقبان 

تناول العجينة الفانطستيكية..اا.
وكانت األنبذة تغرينا، نتذوقها أحيانا كالنصارى، ونشربها أحيانا َوْفقًا لطينتنا وِجِبلَّتنا 
الجد  بدعوى االنشراح، والتحفيز على النقاش، ونبذ الخوف واالرتباك عندما يحني وقت » 
آلهة األوملب، أو جلبه من وادي  النضالي، والهيام بطالبة ما، واستنزال نص شعري من   «
عبقر. ولعلها أن تكون ) أقصد األنبذة والحشيش (، وراء ضياع بعضنا، وَسْوِقه إلى العربدة، 
الدرس  عن  يبعده  مما   ،« املستقيم  الصراط   « وعن  السطر،  عن  والخروج  اإلدمان،  إلى  ثم 

والتحصيل، والحضور الواعي مع فصيله الذي ينتسب إليه.  
واآلراء  املواضيع،  وتفكيك  القضايا،  طرح  في  شراسًة  نحُن:  تماما،  نكوُن،  الصحو،  في 
إلى هذا الصف  الطلبة والطالبات  تارًة، ووداعًة وحكمًة في استدراج واستقطاب  املضادة، 

النضالي أو ذاك، تارًة أخرى.
ولعلَّ سائال يسأل مستنكرًا: أهكذا كنتم، وال زلتم يا َمْن َتدَّعون النضال، ومطارحة القضايا 

الجسام؟

) يتبع ( 

محمد بودويك

) 4 / 4 ( 
)3/1(
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 اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش اسفي
عمالة إقليم الرحامنة

إعالن عن طلبات عروض أثمان 
مفتوحة

سيتم   2021/11/09 يوم  في 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 
وربع  العاشرة   الساعة  على 
املتعلقة  االظرفة  فتح  صباحا 
بطلب العروض أثمان ألجل: طلب 
عروض رقم: 2021/23/م.و.ت.ب

والبكم  الصم  مركز  تجهيز   *
لألشخاص  ومركزين  جرير  بابن 
جرير  بابن  إعاقة  وضعية  في 

وبوشان باقليم الرحامنة 

املؤقتة:  الضمانة 
الف   )خمسون   50000.00درهم 

درهم(
محددة  التوريدات  تقدير  كلفة 
وثمانة  مليون  مبلغ:  في 
ألف  وخمسون  واثنا  مئة 
درهم  وثمانون  مئة  وتسعة 

)1852980.00درهم(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  من  العروض 
بوابة  من  تحميلها  يمكن  كما 
املوقع  من  العمومية  الصفقات 

االلكتروني التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
بطلب  املتنافسني,  إلى  العروض 

في  الواردة  الشروط  طبق  منهم 
املواد 27,29 و31 من املرسوم 

في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع اظرفتهم  مقابل وصل 
بمكتب الصفقات 

طريق  عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

الى املكتب املذكور
- إما تسليمها مباشرة إلى رئيس 
بداية  عند  االظرفة  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
التعهد  طريق  عن  إما   -

االلكتروني:

www.marchespublics.
 gov.ma

بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
من   9 املادة  في  املقررة  تلك  هي 

قانون االستشارة. 
الحقيقية  العينات  توضع 
والنمادج قبل يوم 2021/11/08 

على الساعة الثانية بعد الزوال.
ع.س.ن/3792/ا.د

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

جهة مراكش اسقي 
عمالة إقليم الرحامنة
قسم املالية وامليزانية

مصلحة الصفقات
إعالن عن طلبات عروض أثمان 

مفتوحة
سيتم   2021/11/09 يوم  في 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 
على الساعة العاشرة فتح االظرفة 
أثمان  العروض  بطلب  املتعلقة 
طلب  ألجل:  الرحامنة  لعمالة 
2021/02/ق.ش.ق  رقم:  عروض 
لتعليم  وحدات  بناء  أشغال   *
مستوى  على  واسوار   االولي 

اقليم الرحامنة 
الضمانة املؤقتة: 20000.00درهم 

)عشرون ألف درهم(

في  محددة  األشغال  تقدير  كلفة 
وستون  وستة  مئة  سبعة  مبلغ: 
وواحد  مئة  وثمانية  الف 
سنتيما     52 درهما  وسبعون 

)766871.52درهم(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  بمصلحة  من  العروض 
يمكن  كما  بالعمالة  والصفقات 
الصفقات  بوابة  من  تحميلها 
االلكتروني  املوقع  من  العمومية 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma

طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
بطلب  املتنافسني,  إلى  العروض 
في  الواردة  الشروط  طبق  منهم 

املواد 27,29 و31 من املرسوم 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني :

- إما إيداع اظرفتهم  مقابل وصل 
والصفقات  امليزانية  بمصلحة 

بالعمالة
طريق  عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -

البريد املضمون بإفادة باالستالم 
الى املكتب املذكور

التعهد  طريق  عن  إما   -
االلكتروني:

www.marchespublics.
gov.ma

- إما تسليمها مباشرة إلى رئيس 
بداية  عند  االظرفة  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
من   4 املادة  في  املقررة  تلك  هي 

قانون االستشارة.
ع.س.ن/3794/ا.د

ع.س.ن /3802/ إد

ع.س.ن /3803/ إد

ع.س.ن /3797/ إدع.س.ن /3796/ إد
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الــمملكـة الـمــــغربية
وزارة الـداخـــلية

والية جهة  بني مالل خنيفرة
اقـليم الفقيه بن صالح
دائرة الـفقيه بن صالح

جماعـة بني وكيل
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/02
نونبر   16 الثالثاء  يـــوم  في 
العاشرة  الساعة  على   2021
السيد  بمكتب  سيتم  صباحا 
لبني  الترابية  الجماعة  رئيس 
املتعلقة  األظرفة  فتح  وكيل 

بعروض  العروض  بطلب 
اثمان ألجل كراء مرافق السوق 
برسم  وكيل  لبني  األسبوعي 
سنة 2022 خالل الفترة املمتدة 
 31 إلى   2022 يناير  فاتح  من 
األمر  ويتعلق   2022 دجنبر 

باملرافق التالية:
1 - رحبة دخول املاشية 

الخيام  وقوف  واجبات   -  2
داخل السوق

3 - ميزان الخضر
4 - فندق البهائم

الحبوب  كيل  رحبة   -  5

والقطنيات
6 - رحبة بيع الجلود

الدرجات  وقوف  محطة   -  7
والسيارات  والعادية  النارية 

بالسوق األسبوعي
8 - رحبة تسجيل البهائم

للكراء  التقديري  التمن  حدد    *
145.000.00درهم   مبلغ  في 
ألف  وأربعون  وخمسة  )مائة 

درهم(
في  محددة  املؤقتة  الضمانة   *
آالف  )أربعة  :4.500.00درهم  

وخمسمائة درهم(

التحمالت  كناش  ويمكن سحب 
و نظام االستشارة من مصلحة 
الجبايات التابعة لهذه الجماعة 
او نقلهما  الكترونيا من بوابة 

صفقات الدولة:
www marchéspublics.

gov.ma
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  ايداع  إما   *
وصل لذا املصلحة املذكورة.

* إما ارسالها عن طريق البريد 
الى  باإلستالم  بافادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.

لرئيس  إما تسليمها مباشرة   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
التي  اإلبتدائية  الوثائق  إن 
يجب اإلدالء بها هي تلك املقررة 
في املادتني 27 و29 من املرسوم 
في  الصادر   349-12-2 رقم 
هـ   1434 االولى   جمادى   8
 2013 مارس   20 املوافق 
إبرام  واشكال  شروط  بتحديد 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بمراقبتها  املتعلقة  املقتضيات 

وتدبيرها وهي كما يلي:
- امللف اإلداري ويتضمن: 

* تصريح بالشرف.
التحمالت  كناش  من  نسخة   *

موقع عليها.
االستشارة  نظام  من  نسخة   *

موقع عليها.
ان  تبني  القابض  من  *شهادة 
جبائية  وضعية  في  املتعهد 

قانونية منذ اقل من سنة.
او  املؤقت  بالضمان  وصل   *
الشخصية  الكفالة  شهادة 

التضامنية.
لبطاقة  شمسية  صورة   *

التعريف الوطنية.

السجل  في  القيد  شهادة   *
التجاري.

اقل  مند  مسلمة  شهادة    *
الصندوق  طرف  من  سنة  من 
االجتماعي  للضمان  الوطني 
وضعية  في  املتنافس  ان  تتبت 

قانونية ازاء هده املؤسسة.
2 - امللف التقني ويتضمن:

- مذكرة تبني الوسائل البشرية 
والتقنية للمتنافسني.

3 - العرض املالي  ويتضمن:
الثمن  يحمل  االلتزام  -عقد 
السوق  مرافق  لكراء  املقترح 

االسبوعي بالحروف واالرقام.
-وللمزيد من املعلومات االتصال 
التابعة  الجبايات  بمصلحة 

لهذه الجماعة.
ع.س.ن/3788/ا.د

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

جهة مراكش اسفي
عمالة إقليم الرحامنة

إعالن عن طلبات عروض أثمان 
مفتوحة

سيتم   2021/11/24 يوم  في 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 

االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 
ونصف  العاشرة  الساعة  على 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 

العروض أثمان ألجل:
رقم:  عروض  طلب 

2021/22/م.و.ت.ب
الصحي  املركز  تجهيز   *
املستوى التاني بجماعة  رأس 
العني  ومركز الصحي بجماعة 

بوشان بإقليم الرحامنة 
املؤقتة:  الضمانة 
)سبعون  70000.00درهم 
تقدير  كلفة  درهم(.  ألف 
مبلغ:  في  محددة  التوريدات 
ثالثة ماليني وثالثة مئة وستة 
درهم  وسبعون  الف  وثمانون 

)3386070.00درهم(.
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  من  العروض 
بوابة  من  تحميلها  يمكن  كما 
املوقع  من  العمومية  الصفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
العروض إلى املتنافسني, بطلب 
منهم طبق الشروط الواردة في 

املواد 28,27 و31 من املرسوم 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما   -
وصل بمكتب الصفقات 

عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   -
االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

االظرفة.
التعهد  طريق  عن  إما   -

االلكتروني:
www.marchespublics.

 gov.ma
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
هي تلك املقررة في املادة 9 من 

قانون االستشارة. 
الحقيقية  العينات  توضع 
يوم  قبل  والنمادج 
الساعة  على   2021/11/23

الثانية بعد الزوال.
ع.س.ن/3791/ا.د

ع.س.ن /209/ إت ع.س.ن /3789/ إد

ع.س.ن /3793/ إد

ع.س.ن /3798/ إد

ع.س.ن /3804/ إد
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العام،  التطور  هذا  سياق  في 
»حكايات  رواية  صدور  يندرج 
النصراني«،  عبسليمو  املنفى- 
الحميد  عبد  األستاذ  ملؤلفها 
ما  في   ،2015 سنة  البجوقي، 
الصفحات  من   134 مجموعه 

ذات الحجم املتوسط. 
إن  عموما،  القول  يمكن 
مقاربة  على  ينهض  العمل 
فيها  تتداخل  مركبة،  إبداعية 
ضوابط  مع  التخييل،  عمليات 
على  الروائية  الكتابة  صناعة 
واالستعارات  األدوات  مستوى 
الواقع  ثقل  ثم  والتمثالت، 
القائم باعتباره موجها مركزيا 
لكل عتبات السرد التي اشتغل 
يقوم  البجوقي.  املبدع  عليها 
استحضار  أساس  على  املنت 
عبد  شخصية  ملسار  دقيق 
نفسه  وجد  الذي  السالم 
مضطهدا  سريا  مهاجرا 
تنفعه  لم  اإلسبانية.  بالديار 
وال  املسيحية،  الدينية  عقيدته 
الكاثوليكي.  بالتراث  ارتباطه 
إال  يحتضنه  لم  املقابل،  وفي 
يصنعه  الذي  الهامش  محيط 
فمن  املنبوذين.  إسبانيا  غجر 
أو  هذا،  السالم  عبد  يكون 
عبسليمو  أو  عبسليمو  املورو 

النصراني؟
السالم  »عبد  السارد:  يقول   
هو  بل  سريا،  مهاجرا  ليس 
أن  بعد  بلده  من  هرب  الجئ 
من  وخوفا  املسيحية،  اعتنق 
ومن  الردة  بتهمة  االعتقال 

إسبانيا  إلى  هرب  االضطهاد، 
يجد  لم  لكنه  األمان،  عن  بحثا 
األمان الذي كان ينشده وال وجد 
من يصدق قصته... عبد السالم 
يتيم، ال أسرة له سوى املؤسسة 
برعايته،  تكفلت  التي  الخيرية 
رضيع  وهو  الشرطة  وجدته 
في سطل قمامة بمدينة طنجة، 
سمعها  حكايات  من  وعرف 
نيجيرية  أمه  أن  مربيته  من 
الدعارة  تمتهن  كانت  مسيحية 
والعبور  املال  على  للحصول 
املسيحية  واعتنق  أوربا،  إلى 
تشتغل  كانت  راهبة  يد  على 
في مؤسسة أوربية لدعم أطفال 
أنه  والحقيقة  الشوارع... 
وطنه  الخيطانو...  عبسليمو 
الحرية...«  وعقيدته  الترحال 

)ص ص. 122-129(.
املسار  هذا  أساس  وعلى 
الرواية  منت  ينهض  الطويل، 
بشكل  الواقع  تشكيل  ليعيد 
واسعة  إمكانيات  يتيح 
ال  املاضي.  دروس  الستلهام 
يتعلق األمر بكتابة سير-ذاتية 
شخصية  بمذكرات  وال  خطية، 
بكليشيهات  وال  تقنية، 
أنها  ما  بقدر  استنساخية، 
عودة إلثارة أسئلة الذات القلقة 
عنف  ومن  الواقع  ضغط  من 
بإعادة  األمر  يتعلق  الذاكرة. 
لالرتقاء  الواقع  لهذا  تشكيل 
املادي  الحسي  مستواه  من  به 
إلى مستوى  اليومي،  املعيشي 
التراث الرمزي الضامن للخلود 

لقدرته  بالنظر  ولالستمرارية، 
على استيعاب جزئيات الواقع. 
يقول السارد مختزال هذا األفق 
الرواية:  كتابة  في  املركزي 
يصنع  ال  حبيبتي  »الخيال 
يمتح  الكاتب  خيال  الروايات، 
يمتح  ما  وغالبا  الواقع،  من 
 .)133 )ص.  حياته«  من 
الكتابة  تغدو  الصفة،  وبهذه 
لتجارب  »تأريخا«  الروائية 

بذاتها  عالقتها  في  الذات 
من  ثانيا،  بمحيطها  ثم  أوال، 
–أبدا-  ذلك  يعني  أن  دون 
اكتسابها لسمة توثيقية تقنية 
نحو  ينحو  فالروائي  صرفة. 
يمكن  ال  ملا  اإلبداعي  التوثيق 
التوثيق له في سياق الكتابات 
التاريخية التخصصية الجافة. 
فرصا  الروائي  النص  يمنح 
الرموز  مجمل  لتوظيف  هائلة 

صناعة  في  املؤثرة  الالمادية 
اإلنصات  ويحسن  شخصيته، 
لتفاصيل الذاكرة الجماعية كما 
واملتفرد.  الواحد  الفرد  عاشها 
الفردانية  للنزوعات  عودة  هي 
املؤثثة ملعالم الهوية الجماعية 
بثرائهم  الناس  يصنعها  التي 
للعصور  العابر  الرمزي 
وللجغرافيات.  وللحدود 
مفهوم  موضحا  السارد  يقول 
نص  عليه  اشتغل  كما  الهوية 
»األصل  املنفى«:  »حكايات 
وأن  اإلنسان،  هو  الهوية  في 
االنتماء ال يرتبط باألرض وأن 
وال  الحدود  تسيجه  ال  الوطن 
)ص.  الديانات«  وال  اللغات، 
التصور  هذا  ولعل   .)134
الذي  الناظم  الخيط  يشكل 
الرواية،  منت  عليه  اشتغل 
في   - الجمع  في  نجح  عندما 
مكونات  بني  فريدة-  توليفة 
هوياتية شتى طبعت شخصية 
حيث  النصراني،   عبسليمو 
تنصهر  - إلى حدود الذوبان- 
والعربية  األمازيغية  األبعاد 
واملسيحية  واإلسالمية 
والقوطية واإليبيرية واملصرية 
معالم  صانعة  واإلفريقية... 
البطل  شخصية  في  التميز 

املورو عبد السالم.
أسئلة  قلق  الرواية  تحمل 
تحديات  مواجهة  في  الذات 
املغربية  بالضفتني  االندماج 
بعدا  وتقدم  واإلسبانية، 
مساءلة  في  عميقا  إنسانيا 

املتبادل،  القبول  إشكاالت 
املخترق  الهوياتي  بعده  في 
وللغات  وللديانات  للثقافات 
هذا  وفي  وللتقاليد.  وللعادات 
نص  يسمح  بالذات،  الجانب 
مادة  بتوفير  املنفى«  »حكايات 
الباحث  للمؤرخ  مهمة  خام 
الذهنيات  تاريخ  خبايا  في 
مكونات  وعموم  والعقائد، 
التراث الرمزي املوجه األساسي 
ملبدأ  الناظمة  العناصر  ملختلف 
واقعنا  في  املشترك  العيش 
املشترك  العيش  إنه  املشترك. 
املستند إلى مبدأ الحرية وشعار 
هذه  الحرية.  وأفق  الحرية 
النصراني،  عبسليمو  رسالة 

عميقة  إنسانية  رسالة  وهي 
مغني  كلمات  اختزلتها 
الفالمينكو الشهير ليبريخانو: 

»أحرار كالهواء  
 أحرار كالريح

كالنجوم في السماء
كآبائنا وأجدادنا

)ص.  موتانا«  كان  كما  أحرار 
.)64

عبسليمو  استطاع  فهل 
حريته  تجسيد  النصراني 
بوطن  ثم  امليالد،  بوطن  هاته 
مركزي  سؤال  االستقبال؟ 
ومكر  االنتماء  عتبات  ملساءلة 
هنا  الواقع،  وعنف  التاريخ 

وهناك.

سؤال الهوية في رواية »حكايات المنفى«

قلق االنتماء وعنف الذاكرة
تحمل الرواية قلق أسئلة 

الذات في مواجهة 
تحديات االندماج 

بالضفتين المغربية 
واإلسبانية. وتقدم 
بعدا إنسانيا عميقا 

في مساءلة إشكاالت 
القبول المتبادل، في 

بعده الهوياتي المخترق 
للثقافات وللديانات 
وللغات وللعادات 

وللتقاليد.

زهير فخري
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القصيرة  القصة  في  الكتابة  “مغامرات 
باملغرب  القصيرة  القصة   - املعاصرة 
باهر  تطبيقي  كتاب  نموذجا”)*( 
منه  األساس  املرمى  الفتة.  بخالصات 
بالنسبة إلى صاحبه الناقد األدبي الدكتور 
افتراض”  “تأسيس  هو  املودن،  حسن 
تعد منشغلة  لم  القصيرة  القصة  أن  يرى 
بالحكاية فحسب، بل باتت تهجس بسؤال 
تعد  لم  األخيرة  أن  بمعنى  ذاته.  الكتابة 
يبتعد  ال  الذي  القديم  بموضوعها  معنية 
عن سرد الحكاية وتعقب تجارب اإلنسان 
بل  واسترجاعها،  الحياتية  ومغامراته 
ذاتها  حد  في  بالكتابة  منشغلة  باتت 
على  باعتبارها،  أو  موضوعا  باعتبارها 

األقل، أحد مواضيع القصة القصيرة.
بهذا املعنى لم تعد القصة قصة وسائلية، 
حمل  رهان  إلى  تستند  القول،  صح  إن 
الخاصة،  بلغتها  قارئها  إلى  موضوعها 
تجدر  آخر،  رهان  إلى  تستند  صارت  بل 
النص  أن  بحكم  كيفيا  رهانا  تسميته 
يلتفت  بات  الجديد،  القصير  القصصي 
تعد  لم  إذ  موضوعه،  من  أكثر  ذاته  إلى 
كيفما  موضوعها  تقول  القصيرة  القصة 
الناقد  يقول  كما  تحررت،  لقد  بل  اتفق، 
حسن املودن في مقدمة الكتاب، “من إسار 
املبنى القصصي التقليدي من خالل منطق 
سردي جديد أساسه التفكك والتشذير)...( 
الرؤيا  ظالل  السردية  البنية  وألبست 
القصيرة،  القصة  أصبحت  الشعرية”. 
وباألشياء  بذاتها  تحتفي  املعنى،  بهذا 
قارئها  تشاغب  ترميزية  استعارية  بلغة 
عقر  في  “مهاجمته  حق  لنفسها  وتعطي 
خالدة  للناقدة  هنا  )التعبير  طمأنينته” 
إن  “الجذري”،  التحول  أمام هذا  سعيد(. 
القصصي  النص  بنية  في  القول،  جاز 
حسن  الناقد  يقول  القارئ،  بات  الجديد 
بسخرية  موجهة  “كتابة  أمام  املودن، 
نحو  بطيئا  تسير  كاسحة  وبغرابة  خفية 

الالحكاية والالمعنى”.
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نقديا  تأطيرا  أُعّده  الذي  للتقديم  خالفا   
مجمله  في  الكتاب  يأتي  عميقا،  نظريا 
الناقد  خالله  من  اشتغل  تطبيقيا  نقدا 
مغربي،  قصصي  منت  على  املودن  حسن 
أسباب  يستقصي  الذي  املستكشف  بُعّدة 
مغامراته  وأسرار  املنت  هذا  تحوالت 
وربما  الدوام.  على  املتجددة  التجريبية 
ألن القصة القصيرة هي “الشعور األدب”، 
أحمد  الكبير  القاص  توصيف  بحسب 
بمفاهيم  الناقد  استرشد  فقد  بوزفور، 

مستحضرا  الفرويدي،  النفسي  التحليل 
املنت  هذا  كتابة  أزمنة  ذاته،  الوقت  في 
التي  واألدب  والثقافة  التاريخ  وسياقات 
أحاطت به. وقد كانت غاية الناقد من كل 
القصيرة  القصة  عرفته  ما  استبيان  هذا 
من تحوالت نوعية المسها من خالل أسئلة 

أوردها كاآلتي: 
كما  اليوم  القصيرة  القصة  تكتب  هل   -“

تكتب باألمس؟
- هل عرف هذا الجنس األدبي تحوالت في 

طرائق الكتابة ومناهجها وأشكالها؟
يتزايد  اللواتي  الكاتبات  أضافت  ماذا   -
عددهن اليوم إلى جنس القصة القصيرة؟

- إلى أي حد ساهم الكتاب والكاتبات في 
تأسيس مفهوم جديد للكتابة القصصية؟

- ما هي الشروط املوضوعية التي فرضت 
هذا التحول في مفهوم الكتابة؟”

حسن  الناقد  عندها  وقف  األسئلة  هذه 
عميق  إنصات  خالل  من  عمليا،  املودن، 
بمراحل  ارتبطت  قصصية  نصوص  إلى 
ثالث  في  أوجزها  متفاوتة  تاريخية 

محطات مركزية هي على التوالي: 
كان  محطة  هي  بما  التأسيس  محطة   -
محكوما  القصيرة  القصة  محمول  فيها 

ب”النزعة الوطنية”.
- محطة التأصيل وهي املحطة التي كانت 
سمة  فيها “النزعة الواقعية االجتماعية” 

أساسية في الكتابة القصصية.
على  هيمنت  وفيها  التجريب  محطة   -
تجريبية  “نزعة  القصصية  الكتابة 

شكالنية”.
بيد أن الناقد حسن املودن لم يعدم وجود 
أورده.  الذي  التصنيف  هذا  في  “عيوب” 
وقد عمد إلى جرد آراء اختلفت وتضاربت 
إلى  ترجع  التي  النشأة  موضوع  حول 
بحسب  العشرين،  القرن  من  األول  العقد 
العقدين  إلى  أو  األدب،  مؤرخي  بعض 
والخامس  الرابع  أو  والثالث  الثاني 

بالنسبة إلى آخرين.
الناقد  وضعه  الذي  التحقيب  وبحسب 
في  القصيرة  القصة  فإن  املودن،  حسن 
موضوعيا،  خضعت،  األولى  الحقبة 
لطبيعة التزامية، إذ بات شأن الكفاح من 
أجل االستقالل موضوعا أساسيا، وباتت 
معه القصة القصيرة شكال ال معنى له إال 
برفده برسالة تحمل قيم الدفاع عن الوطن 
من أجل جالء املستعمر. إال أن هذا البعد 
القصة  في  القول،  صح  إن  الوسائلي، 
املوضوع  على  أساسا  واملرتكز  القصيرة 
والذي يقول الخارج دون أي اهتمام بلغة 
في  القصصية  الكتابة  سمة  ظل  القصة، 
لقد  طبعا،  االستقالل.  بعد  حتى  املغرب 
كان محرك الكتابة في ظل االستعمار هو 
ضد  الوجودي  الصراع  ممارسة  ضرورة 
املحتل عبر كتابة لن تكون، حسب سياقها 

ومعبئة  ومحرضة  رافضة  إال  وزمنها، 
الهم  ونفس  وحاملة،  وواعظة  وتوعوية 
ظل ديدنها حتى بعد االستقالل، ألن األدب 
من  وسيلة  “سيبقى  الناقد،  يرى  عموما، 
واالجتماعي  السياسي  الصراع  وسائل 
والثقافي”، إذ ستخوض القصة القصيرة 
صراعا  عموما  واألدب  موقعها(  )من 
طبقيا هذه املرة، فرضته فرضا التفاوتات 
فيها  تحكمت  التي  الظاملة  االجتماعية 
االستعمار  خلفت  التي  الساحقة  األقلية 
القصة  ظلت  هكذا  بالحكم.  واستبدت 
القصيرة ملتزمة بما رأته، وقتها، ضرورة 

البد منها: قول موضوعها.
من جانب آخر يطرح الناقد حسن املودن 
أسئلة تهم تحوالت الشكل في هذا الجنس 
القصصي القصير، وبدايات االلتفات إلى 
الكتابة،  في  جديد  كأفق  الفني  الشكل 
أو  تجربة  “كتابة  يقول  مما  واالنتقال 
مغامرة ما” إلى “تجريب الكتابة واعتبار 

الكتابة نفسها مغامرة”.
القصيرة  القصة  تاريخ  بداية  كانت  ولئن 
موضوع  فإن  خالفية،  مسألة  باملغرب 
بدايات تطور األخيرة في اتجاه التجريب 

يبقى هو كذلك أمرا مختلفا عليه.
القصة  في  التجريب  مسألة  بدأت  لقد 

املودن،  حسن  الناقد  بحسب  القصيرة، 
أواخر الستينات من القرن املاضي مع من 
والتصورات  املفاهيم  “زلزلوا  أنهم  رأى 
وعلى  القصصية”،  الكتابة  عن  السائدة 
الخمليشي،  أمني  واألديب  القاص  رأسهم 
كما  القصصية”  “الحوليات  صاحب 
يورد  فيما  العوفي،  نجيب  الناقد  وصفه 
برادة  محمد  والناقد  للكاتب  مخالفا  رأيا 
كانت  الستينات  “بداية  أن  يجزم  الذي 
مستدال  جديدة”،  تجارب  انطالق  لحظة 
املغربية  الجامعة  بـ”انفتاح  ذلك  على 
ومن  الشرق  من  جديدة  نصوص  على 
مرتبطة  أخرى  أسبابا  موردا  الغرب”، 
التي  والسياسية  االجتماعية  بالتحوالت 
في  جديدة”  وأشكاال  لغة  “تستلزم  باتت 
الكتابة. وقد عزز الناقد الكالم عن بدايات 
انخراط القصة القصيرة في األفق الكتابي 
الجديد برأي الكاتب والناقد أحمد املديني 
والسابع  السادس  العقدين  أن  رأى  الذي 
االهتمام  بداية  كانا  العشرين  القرن  من 
كتابة  تباشير  بدأت  إذ  الفنية،  باألشكال 
توسيع  إلى  “تدعو  جديدة  قصصية 
في  والبحث  السائد  الواقعي  النموذج 
الخارجي  الجمعي  الواقع  غير  آخر  واقع 
الفردي  الواقع  إلى  وااللتفات  الحضوري 

من  الكتابة  وتحرير  الالمرئي،  الداخلي 
الالوعي”.  خزان  وتفجير  الوعي  سلطان 
ويستدل الناقد على هذه املرحلة االنتقالية 
مثل  من  بأسماء  القول(  لي  صح  )إن 
محمد برادة وإدريس الخوري ومصطفى 
املديني  وأحمد  بوزفور  وأحمد  املسناوي 
األسماء  وهي  التازي،  الدين  عز  ومحمد 
“الحلمي  )يقول(  استثمرت  التي 
واالستيهامي”.  والعجائبي  والغرائبي 
وقد وصل التجريب إلى حدوده القصوى 
القرن  وبداية  املاضي  القرن  أواخر  في 

الجديد.
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يواصل الناقد حسن املودن الكالم ملتفتا 
بشكل  تدوول  الذي  التجريب  مفهوم  إلى 
معناه.  في  التدقيق  يتم  أن  غير  من  كبير 
السؤال:  باب  من  كنهه  إلى  دخل  وقد 
نص  بأنه  نصا  نصف  يجعلنا  الذي  ما 

تجريبي؟
حسن  الدكتور  يقترح  أساسي  سؤال 
املودن إجابات عنه من خالل ربط التجريب 
بمسألة التحرر، ويقصد بذلك التحرر من 
التقليد. فالنص الجديد، يقول، ال يريد أن 
نحو  ينحو  بهذا  وهو  سابقا،  نصا  يقلد 
في  التحرر “من تقاليد القول القصصي” 
سعي إلى أدوات وطرائق جديدة للتخييل 
والكتابة، بما معناه أن الكتابة في ذاتها 
أساسيا.  هما  أضحت  تقوله(  ما  )وليس 

صارت بمعنى آخر، “كتابة مغامرة”.
نصوص  إلى  الصدد  بهذا  الناقد  يشير 
باملهادنة،  تؤمن  “ال  إنها  يقول  تجريبية 
وتعتبر التجريب ورشا مفتوحا لالختبار 
والحفر  االستقرار  وعدم  املتواصل 
أن  ويرى  الكتابة”،  أسرار  في  الدائم 
القصة  لم تعرفه  التجريب  النوع من  هذا 
التسعينات  منذ  إال  باملغرب  القصيرة 
الناقد  ينعطف  هنا  املاضي.  القرن  من 
من  الثاني  النصف  صوب  املودن  حسن 
جديدة  تيارات  عند  ليقف  املاضي  القرن 
وأمريكا  أوروبا  في  السردية  الكتابة  في 
العربي،  والعالم  والشمالية  الجنوبية 
إلى  التخييل  إمكانات  “تفجير  حاولت 
)يقول(  الذي  التخييل  الحدود”،  أبعد 
“يخلخل العقالنية املتضخمة التي تتحكم 
الجانب  ويكشف  األدبية  التقاليد  في 
وحياته  اإلنسان  في  واللعبي  الالعقالني 

وعامله”.
إن  الناقد  يقول  جدا،  مهمة  خالصة  في 
متفردة  رؤية  لهم  صارت  التجريبيني 
في  إليهم،  بالنسبة  يعد،  لم  الذي  للعالم 
باتوا  بل  الفهم،  أو  التفسير  إلى  حاجة 
الذي يجعل  باملعنى  كـ”تجربة  إليه  يرون 
بل يجعل  ما،  كتابة تجربة  ال  الكتابة  من 
الكتابة  أن  أي  الكتابة،  في  تجربة  منها 

تتحول هي نفسها إلى مغامرة”.
تنويعا  أو  سبق  ملا  شرحا  يبدو  ما  وفي 
القصة  أن  املودن  حسن  يرى  عليه، 
القصيرة تحولت من محكي نمطي مألوف 
“شيء  إلى  العالم”  “تمثيل  على  وقائم 
مثير  وحيوي،  غامض  نمطي،  وال  صعب 
بإعادة  يتعلق  األمر  يعد  لم   )...( ومقلق 
إنتاج الحياة، بل باكتشاف يتم عبر اللغة 
وبتخييل فائض مفرط ال يحاكي الواقع بل 

يعرض الجانب التخييلي للواقع”.
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األخير،  في  املودن،  حسن  الناقد  اهتدى 
التجريبية  القصصية  النصوص  أن  إلى 
أضحت كما لو أنها “جنس أدبي غير قابل 
في  يتردد  ال  الصدد  هذا  وفي  لإلدراك”، 
واالنقسام  وااللتباس  بالهجانة  وصفها 
يرى  ال  التي  التوصيفات  وهي  والتردد، 
النص  إن  بل  سلبية،  حمولة  أية  فيها 
يمجد  إنما  املواصفات،  بهذه  التجريبي 
“منحازا  يكون  باألحرى  أو  القارئ،  ذكاء 
إلى ذكاء اإلنسان” كما يعبر الناقد، وهذه 

النقطة تفضي بنا إلى:
عالقة القارئ مع النص التجريبي:

يرى  التجريبية،  القصة  طبيعة  بحسب 
الناقد حسن املودن أن األخيرة “لم تنجح 
إال قليال في توسيع حضورها وانتشارها 
مقارنة مع القصة الواقعية االجتماعية”، 
إلى  )يقول(  الغالب  في  تحولت  ألنها 
للقراءة”، وهو ما ترتب  “شيء غير قابل 
قرائها،  قاعدة  في  واضح  تقلص  عنه 

لتصير في النهاية جنسا أدبيا نخبويا.
وفي ما يشبه عملية التقابل يشير الناقد 
حسن املودن إلى أن األدب بدأ مع التجريب  
يتحرر من الخطاب اإليديولوجي الذي كان 
التي أطرت أدب املحطتني  البارزة  السمة 
التجريبي  الكاتب  وبدأ  أعاله،  املذكورتني 
مع  أوال،  أدب  هو  من حيث  باألدب  يعنى 
في  وسيلة  ال  “كغاية  إليه  النظر  وجوب 
واإليديولوجية”.  االجتماعية  الصراعات 
إال أن هذه الخصوصية الجديدة واملغايرة 
حسن  الناقد  بحسب  التجريبية،  للقصة 
على  الكتابة  “انغالق  إلى  أدت  املودن، 
ذاتها”، لتبتعد في النهاية عن “وظيفتها 
وظيفتها  لصالح  النفعية  التداولية 
أن  إال  الخالصة”.  الجمالية  الشعرية 
عن  الطوق  كسرت  مبتكرة  أسبابا  ثمة 
القصة القصيرة باملغرب، خالل السنوات 
بعض  في  الناقد  يجملها  األخيرة، 
باالنفتاح  سمحت  التي  الجديدة  اآلليات 
النقدية  املواكبات  مثل  من  املجتمع  على 
للجمعيات  الالفت  والظهور  الحثيثة، 
البحث،  ومجموعات  املتخصصة  األدبية 
بأشكال  للتعريف  أشغالها  كرست  وكلها 

الكتابة الجديدة.

القصة القصيرة بالمغرب

من االهتمام باحلكاية اإلى االن�سغال ب�س�ؤال الكتابة

ظل سؤال الهوية موضوعا 
متجددا يف حقل تلقي اإلبداع 
والفن والقيم الرمزية داخل 
املشهد الثقايف الوطني الراهن. 
وظلت الكتابة عن املوضوع، 
انشغاال مركزيا وعابرا للحدود، 
تباينت فيه التجارب، وتالقحت 
عبره األصول، واغتنت داخله 
الروافد. ومبا أن املجال لم يعد 
حكرا على ممارسة »وظيفة 
التنظير«، فقد انتقل األمر 
إلى مجال ترجمة النتائج 
التأملية واخلالصات التنظيرية 
واالجتهادات التفكيكية، إلى 
مستوى أنسنة موضوع الهوية 
واالنتماء احلضاري، وإضفاء 
عليه بعدا مرجعيا لتأطير 
احلديث عما أضحى يعرف 
اليوم مبفهوم »الشخصية 
املغربية«. وقد التقت يف هذا 
املنحى العام، الكتابات املنغلقة 
على ثوابت الداخل واملتوجسة 
من متغيراته الطارئة، مع 
تأمالت الكتاب املغاربة املنتمني 
للضفة األخرى، حيث االنفتاح 
على »اآلخر«، وحيث االستماع 
للصوت املختلف، وحيث تنكسر 
طابوهات األصل واالنتماء 
واملآل.

أسامة الزكاري
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه 
والغابات

املديرية الجهوية للفالحة 
بالداخلة وادي الذهب
قسم املالية واملساندة

مصلحة املالية
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح
رقم: 2021/06/م.ج.ف.د.و.ذ 
بتاريخ: 2021/11/10 على 

الساعة العاشرة صباحا
)تخصص هذه الصفقة 

للمقاوالت الوطنية الصغرى 
واملتوسطة(

نونبر   10 األربعاء  يوم  في 
العاشرة  الساعة  على   2021
صباحا سيتم في مكتب املديرية 
الجهوية للفالحة بالداخلة وادي 
املتعلقة  األظرفة  فتح  الذهب 
اقتناء  ألجل  األثمان  بعروض 

لتخزين  مرنة  صهاريج     90
املياه لفائدة مربي املاشية بجهة 
إطار  في  الذهب  وادي  الداخلة 
وتنظيم  املراعي  تنمية  مشروع 
وادي  الداخلة  بجهة  الترحال 

الذهب.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
الجهوية   املديرية  مقر  من 
الذهب،  وادي  بالداخلة  للفالحة 
شارع   - واملالية  املساندة  قسم 
كذلك  ويمكن  الداخلة   - الوالء 
نقله إلكترونيا من بوابة صفقات 

الدولة:
www marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  ستة  مبلغ   في 

)6.000,00درهم(.
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ  
ثالثة مائة وأربعة وعشرون ألف  
مع  )324.000,00درهم(  درهم 

احتساب الرسوم    
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27
 08 في  الصادر  رقم349.12.2  
جمادى األولى 1434  موافق 20 
مارس 2013 املتعلق بالصفقات 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى القسم املذكور
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
باملديرية  الصفقات  مكتب  في 
الجهوية للفالحة بالداخلة وادي 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  الكترونيا  إيداعها  إما   -

بوابة الصفقات الدولية

الوثائق اإلثباتية الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 08 

من القانون االستشاري.
خصصت هذه الصفقة للمقاوالت 
واملتوسطة  الصغرى  الوطنية 
املتنافسني  على  ويستوجب 
بالوثائق  اإلدالء  املعنيني 
 09 املادة  في  عليها  املنصوص 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3783/ا.د

*************
الــمملكـة الـمــــغربية

وزارة الـداخـــلية
جهة  بني مالل خنيفرة  

إقـليم الفقيه بن صالح
دائرة الـفقيه بن صالح

جماعـة بني وكيل
إعــــــــــالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2021/03

نونبر   16 الثالثاء  يـــوم   في 
الثانية  الساعة   على   2021

بمكتب  سيتم  صباحا  عشرة 
الترابية  الجماعة  رئيس  السيد 
األظرفة  فتح  وكيل  لبني 
العروض  بطلب  املتعلقــــــة 
بعروض اثمان ألجل كراء مرفق 
برســـــم  وكيل  لبني  املجزرة 
سنة 2022 خالل الفترة املمتدة 
 31 إلى   2022 يناير  فاتح   من 

دجنبر 2022.
حدد الثمن التقديري  للكراء    *

في مبلغ: 23.000.00درهم
في:  محددة  املؤقتة  الضمانة   *

2000.00 درهم 
التحمالت  كناش  سحب  ويمكن 
من مصلحة  االستشارة  نظام  و 
الجبايات التابعة لهذه الجماعة 
بوابة  من  الكترونيا  نقلهما  أو 

صفقات الدولة:
www marchéspublics.

gov.ma
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  أما   *
وصل لذا املصلحة املذكورة.

البريد  إرسالها عن طريق  أما   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أما   *
العروض عند بداية  مكتب طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة
أن الوثائق االبتدائية التي يجب 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املرسوم  من  و29   27 املادتني 
 8 في  الصادر   349-12-2 رقم 
جمادى األولى  1434 هـ املوافق 
20 مارس 2013 بتحديد شروط 

الدولة  صفقات  إبرام  وإشكال 
املتعلقة  املقتضيات  بعض  وكذا 
كما  وهي  وتدبيرها  بمراقبتها 

يلي:
-امللف اإلداري ويتضمن:

* تصريح بالشرف.
التحمالت  كناش  من  نسخة   *

موقع عليها.
االستشارة  نظام  من  نسخة   *

موقع عليها
شهادة من الصندوق الوطني   *
أن  تثبت  االجتماعي  للضمان 
قانونية  وضعية    في  املتعهد 

منذ اقل من سنة.
أن  تبني  القابض  من  شهادة   *
جبائية  وضعية  في  املتعهد 

قانونية منذ اقل من سنة.
أو  املؤقت  بالضمان  وصل   *
الشخصية  الكفالة  شهادة 

التضامنية.
لبطاقة  شمسية  صورة   *

التعريف الوطنية.
السجل  في  القيد  شهادة   *

التجاري.
2 - امللف التقني ويتضمن:

البشرية  الوسائل  مذكرة تبني   -
والتقنية للمتنافسني.

3 - العرض املالي ويتضمن: 
الثمن  يحمل  االلتزام  عقد   -
املجزرة  مرفق  لكراء  املقترح 

الجماعية بالحروف واألرقام
- وللمزيد من املعلومات االتصال 
بمصلحة الجبايات التابعة لهذه 

الجماعة.
ع.س.ن/3787/ا.د

ع.س.ن /3784/ إد

ع.س.ن /3790/ إد

ع.س.ن /3786/ إد

ع.س.ن /3785/ إد

SOCIETE FIDU-
CIAIRE HALAB-

CONSEILS
Comptable Agrée par 

l'Etat
TEL : 06-17-31-28-73   
I- Aux termes d'un 
acte sous seing privé 
en date à DEROUA 
le: 12/10/2021, les 
associés de la société 
MASTER STAR ont 
décidé ce qui suit: 
1- Mr. RACHID ZE-
ROUAL, cède la tota-
lité des parts sociales 
2.500 )deux mille 
cinq cent parts( qui 
détient dans ladite 
société   à Mr. RA-
CHID BADRY
- Mr. HASSAN 
CHLIGUI, cède la 
totalité des parts 
sociales 2.500 )deux 
mille cinq cent  parts( 
qui détient dans 
ladite société   à Mr. 
RACHID BADRY

2- Le prix de la cession 
est fixé à 100)cent( 
dirhams chacune
3- Démission de Mr. 
RACHID ZEROUAL 
de la gérance de la 
société
4- Nomination de 
Mr. RACHID BA-
DRY gérant unique 
de la société
5- Transformation de 
la forme juridique de 
la société, d'une so-
ciété à responsabilité 
limitée )SARL( à une 
société à responsabi-
lité limitée d'associe 
unique )SARLAU(
6- Mise à jour des 
nouveaux statuts
II - Le dépôt légal 
est effectué au greffe 
du tribunal de 1ère 
instance Berrechid, 
13/10/2021, sous le 
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»طعم املَُربَّيات« لل�ساعر والكاتب �سعيد عاهد
طفولة يهودية يف املغرب

في إطار الدخول الثقافي، إن صح هذا التعبير 
بطنجة  للنشر«  »الفاصلة  أصدرت  مغربيا، 
الكاتب  محكيات  ملجموعة  العربية  الترجمة 
)طعم  أبيطبول  أوري  بوب  اليهودي  املغربي 

طفولة يهودية في املغرب(، وقعها  املربَّيات: 
اإلعالمي والشاعر واملترجم سعيد عاهد.

من  340 صفحة  في حوالي  الترجمة  وتقع 
القطع املتوسط، مع تمهيد من توقيع املترجمة 

آرلت ساندرز، وكذلك قراءة في املجموعة للكاتب 
واإلعالمي محمد أمسكان املتخصص في الثقافة 
عنوان  لها  انتقى  اليهوديني،  املغربيني  والفن 

»حكواتي قادم من الدار البيضاء«.
ومن ضمن ما ورد في تمهيد املجموعة: »سيجد 
املراهقني  الشبان  هؤالء   في  أنفسهم  الكثيرون 
ذوي السمرة اللطيفة والعيون الفوارة، وآخرون 
التي  الشخصيات  تلك  بتأثر  سيتذكرون  غيرهم 
ُيلقي  وشخصيات  شبان  ماضيهم؛  مغرب  أثثت 

املؤلف عليهم نظرة نادرة اللطف.
تصنيفه  يجوز  الذي  جدا،  املتفرد  »بأسلوبه 
موسيقية  رنة  تطبعه  مكتوب  شفوي  كحديث 
تجعل القارئ يحس األشياء، ينير لنا هذا الرجل 
مشاعره،  يحجب  ال  الذي  الكبير  القلب  صاحب 
موصال  الطفولة،  إلى  سعينا  عكسية  بصورة 
إلى  األصناف  املختلف  التيه  من  برفقته  إيانا 

الخالص املتعدد التمظهرات.
تشوه  التي  املرآة  خلف  من  يتمكن،  »وهو 
وجعل  حياة  لحظات  استشعار  من  الذاكرة، 

معناها أكثر عمقا.
الصور  قاطرة:  »يمضي تفكيره مثلما تمضي 
لتحقيق  تمتزج  تتزاحم،  كلها تتسارع مجتمعة، 
تحليقها، وفي خضم فورتها، يضعنا املؤلف على 

سكة ماضينا.
»كثر عمقا.

صور نتعرف ضمنها على أنفسنا، صور نفتنت 
بأنفسنا داخلها ونسترجع ذلك الصدى الساكن 

كل واحد منا.
جمالية  ذات  طبيعية  مشاهد  أحيانا  »هي 
رجل  أنفا،  في  المع  شمس  غروب  استثنائية، 
على ظهر حمار في وادي أوريكا؛ وأحيانا ُطرفة 
ينفطر لها القلب ) نسيان دعوة ال ُيغتفر(، صور 
 « دراجة  يركبون  أطفال  خمسة   ( منطقية  غير 
عن  تكشف  صغيرة  خادمة  واحدة،   « سوليكس 
منها  تنبعث  صور  أخرى  وأحايني  ردفيها...(؛ 
 « دفينة   « املالح،  )أزقة  بساطة  بكل  روائح 

أمهاتنا(.

املؤلف  كاشف »إن  محفز، 
ة  نرى للنظر التي  الحميمة 

عبرها أنفسنا، وهو يجعلنا نستشعر اهتزازاتنا 
ونتشرب ونتلذذ بملذات سبر أغوار الذات.«

محمد  يكتب  املُربَّيات«،  »طعم  لـ  قراءته  وفي 
أمسكان: »)...( يعكس املسار األسري لبوب أوري 
أبيطبول، إلى مدى كبير، مسارات الطائفة اليهودية 
املغربية، املشتتة عبر أرجاء العالم حاملة املغرب 
في القلب والوجدان. فالكاتب، سليل مدينة الدار 
البيضاء، استقر أوال في باريس لبضع سنوات، 
بالضبط  إلى مونتريال  كندا،  إلى  بعدها  ليهاجر 
 ،1980 وسنة  املوضة.  ميدان  في  اشتغل  حيث 
سيؤسس  وهناك  املكسيك،  إلى  الرحال  سيشد 
وكالة للعالقات العامة وتنظيم التظاهرات الفنية 
والثقافية، وعقبها استقر، سنة 2000، في لوس 
أنجلوس بوالية كاليفورنيا، لينشئ رواقا للفنون 
التشكيلية، ويهندس العديد من مشاريع عروض 

املوسيقية...  واملسرحيات  والسيرك  الفرجة 
متعاطيا للعنته الجميلة واملفضلة: الكتابة. 

مجالت  ضمن  نصوص  عدة  نشر  »إثر 
أوري  بوب  سيهب  اليهودية،  الطائفة  تصدرها 
محكيات  كتب  الفرنسية  اللغة  قراء  أبيطبول 
و«حب  موگادور«،  و«صقور  املُربَّيات«،  )»طعم 
و«مقهى براغ«(، ودواوين  املحرم«  كوهني  مدام 
و«جمال  اإلنسان«،  حدود  وراء  )»ما  شعرية 
العالم« و«أنبياء وقتلة«(، دون إغفال مسرحيات 

تم إنتاجها وعرضها.
بلغتها  املُربَّيات«  »طعم  مجموعة  »قرأت 
األصلية قبل وقت غير وجيز، لكن االطالع عليها 
باللغة العربية يكتسي نكهة مغايرة، ذلك أن لغة 
وترجمة سعيد عاهد األملعيتان أعادتا للمحكيات 
املميزة  الشعبية  العبرية  موسيقيتها وشفويتها 
وهي  املحكيات،  إن  البيضاء.  الدار  ألطفال 
للقارئ كأنها حكايات من  مقتضبة، تهب نفسها 
ألف ليلة وليلة. وضمنها، يستعيد الكاتب، بلغته 

واملجازيني،  الرشيقني  ء وأسلوبه  أجوا
وخاصة  فردان،  وحي  األصدقاء  وشلة  املاضي، 
بقوة  والحاضرة  الشهيرة  لوسيتانيا  زنقة 
بني  الرابطة  ونادي  التقليدي،  وفرنها  بيعاتها، 
وباعتها  ومحمد،  احماد  ودكاكني  ظهرانيها، 
الذي  حانانيا،  وإسكافيها  وفقرائها،  املتجولني، 
مرور  بعد  ذاتها  الزنقة  في  املؤلف  سيلتقيه 

حوالي ثالثني سنة على هجرته)...(«.
 32 للمجموعة  العربية  الترجمة  وتتضمن 
يعانق  أن بعضها  رغم  السرد  عليها  يغلب  نصا 
وموزعة  ساخر  َنَفس  من  تخلو  ال  وهي  الشعر، 
وزنقة  الكلمات،  رئيسة:  عناوين  سبعة  على 
حيي،  وشخوص  املتفردة،  وأهوائي  لوسيتانيا، 

وأمي، وجذور وصقور موغادور.
عاهد  سعيد  أوضح  بالجريدة،  اتصال  وفي 
)طفولة  املربَّيات  »طعم  ترجمة  مشروع  أن 
يهودية في املغرب(« تم االتفاق عليه مع املؤلف، 
أمسكان،  محمد  واإلعالمي  الكاتب  من  بمبادرة 

سنة  قبل  جاهزا  كان  وأنه   ،2000 شتنبر  في 
مجال  على  الجائحة  انعكاسات  لكن  تقريبا، 
قبل.  من  صدوره  دون  حالت  والطبع  النشر 
بعد  الكاتب،  على  اقترح  أنه  ويضيف 
بعض  حذف  األصلي،  النص  مراجعة 
تتوافق  ال  ألنها  الترجمة  من  املحكيات 
مع تيمته األساس املتمثلة في رصد معالم 
ما  مغرب  في  يهوديتني  ومراهقة  طفولة 
وكذا  وجيزة،  بمدة  وبعده  االستقالل  قبل 
الهجرة من البلد األصل والحنني الدائم إليه 
واالنطباعات املتولدة عن العودة إليه سنوات 
أوري  بوب  عليه  وافق  ما  وهو  ذلك،  بعد 

أبيطبول عقب نقاش مع املترجم.
العالم  »جلت  املجموعة:  أجواء  ضمن  ونقرأ 
إذن عدة مرات، ناشدا حقائق كانت منفلتة مني، 
عنها.  بحثي  ليتواصل  اآلن،  إلى  كذلك  وتستمر 
في  والتجوال  هذه،  التيه  سنوات  جميع  وبعد 
الغريب  أنا  لي،  بالنسبة  لبثت كذلك  مدن غريبة 
حي  إلى  الجذور،  إلى  رجعت  الغرباء،  وسط 
مونتريال  غادرت  املبارك؛  السعيدة  طفولتي 
بشكل  مجددا،  أللقى  وثلجها،  والحزينة  الباردة 

كنت أظنه تلقائيا، النور الساطع ملسقط رأسي.
صداقاتنا  األولى!  خطواتنا  أمكنة  يا  »آه 
األولى! ميولنا العاطفية األولى! يا مهد طفولتنا! 
آه يا قصور رمل آمالنا األكثر جنونا التي يأتي 
أيها  يا  آه  ببطء!  ابتالعها  قبل  ملداعبتها  البحر 
الرمل الدافئ الذي ينساب بني أناملنا كحياتنا! 
نفسها  تكرر  التي  كالريح  الحجز!  على  املتعذر 
السنط  أشجار  أغصان  بني  نهاية  ال  ما  إلى 
أريد أن أبوح لك بأحزاني وأفراحي،  والزيتون! 
على  خفيفة،  تطفو،  التي  االرتجافات  قبيل  من 
مياه  على  أو  املعشوق،  املتوسط  بحري  أمواج 

بحيرات كنداي، كندا الغريبة والقصية.
سبيال  النسيان  يجد  فلم  جدتي،  أما   )...(«
في  مقامها  طوال  تتوقف،  لم  فهي  هكذا،  إليها. 
كندا، عن اإلفصاح لنا، مرارا وتكرارا، عن حبها 
وهذا،  لكل شيء.  افتقادها  وعن  األصلي  لبلدها 
دون  إليه،  تحن  كانت  ما  بعض  ترتيب،  بدون 
اإلشارة بالطبع للطقس والبحر ألن الحنني إليهما 
جودة  الزنقة،  بقال  املنزلية،  الخادمة  بديهي: 
صديقاتها،  جاراتها،  املغربي،  الحمام  الخبز، 
بيتها الذي كانت تتصوره شاسعا جدا، عملها، 
»ال كوت« ونزهتها اليومية في الشاطئ... حتى 
طعم  له  كان  أقوالها،  وفق  »بيبسي«،  مشروب 

مغاير!«

في  »ثورة  عنوان  تحت 
املاركسية  في  الرؤوس: 
صدر  واليسار«،  واالشتراكية 
حديثا كتاب للباحث املغربي عبد 
الثقافي  »املركز  عن  بلقزيز  اإلله 

العربي«.
يصادف  الذي  الكتاب  هذا 
مليالد   الثانية    املائوية  الذكرى 
املؤلف  فيه  يعود  ماركس-  كارل 
عبد اإلله بلقزيز  إلى االشتراكية 
واملاركسية واليسار، في محاولة 
أن  بعد  عنها،  السؤال  إلنعاش 
وفشت  واالهمال  اإلعراض  غّيبه 
يقينيات  تغييبه-  سياق  في 

جديدة فشوا كاسحا لم يثبت لها 
املقّدمة. في  ورد  كما  يقني«   معه 

يعتبر املؤلف أن الهدف من إعادة 
ليس التبرير وال  إثارة السؤال » 
تصفية الحساب، وإنما  التفكير 
منصف  تاريخي  بعقل  مجددا، 
ونقدي في اآلن ذاته، في منظومة 
من الفكر والعمل والتجارب التي 
التاريخ  في  كبير  أثر  لها  كان 
وما  مالها  في  التفكير  املعاصر، 
عليها »، محاججًا بأن املاركسية 
ِمن  شيئا  ليستا  واالشتراكية 
اليسار  كل  ليس  وأن  املاضي، 
مع  لكن   ،  « »جعجعة بال طحني 

ذلك يقر بلقزيز بأنه »ال املاركسية 
اليسار  وال  االشتراكية  وال 

بمنجاة من النقد واملساءلة«.
د.  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  و 
منصب  يشغل  بلقزيز  اإلله  عبد 
املغربي  املنتدى  عام  أمني 
أيضًا  وهو  في الرباط،  العربي 
»مركز  في  الدراسات  مدير 
العربية«  الوحدة  دراسات 
له  صدر  وقد  في بيروت سابقًا. 

واحد وثالثون كتابًا. 
املسألة  مؤلفاته:«  ومن 
 )1989( الفلسطينية«  الوطنية 
»في   )2000( االنتفاضة«  »زمن 

املدني«  واملجتمع  الديمقراطية 
الداعية«  »نهاية   )2000(
اإلصالحي  »الخطاب   )2000(
»اإلسالم   )1996( املغرب«  في 
»الدولة   )2001( والسياسة« 
املعاصر«  اإلسالمي  الفكر  في 
املجال  »تكوين   )2004  ،2002(
 )2005( اإلسالمي«  السياسي 
»كتاب الدولة واملجتمع »)2008( 
»الديني والدنيوي: نقد الوساطة 
املعارف،  منتدى  والكهنتة«، 
في  السياسة  ن«قد    )2018(
أمراض العمل السياسي«، املركز 

الثقافي للكتاب 2019 

مختبر السرديات 
 الدار البيضاء

يتواصل إغراء أدب الرحلة 
عوامله  في  بالخوض  للُكتاب 
وأحداثه  الواقع  تركب  التي 
في  مختلفة  لحظات  لتسجيل 

صوغ التخييل والحكاية.
وفي هذا السياق أصدر عبد 
األول  كتابه  شكيب  الرحمان 

إلى  كازابالنكا  بعنوان«من 
مونتريال، كثير ما ُيحكى وما 
سليكي  منشورات  عن  ُيقال« 
طبعة  في  بطنجة،  أخوين 
أنيقة )162صفحة(، وقد جاء 
الكاتب  رحلة  ليصف  الكتاب 
اختارتها  كما  ومشاهداته 
ِمصفاة ذاكرته وشروط الكتابة 
بمواضعات  املؤطرة  ورؤيته 
على  محاورها  وزع  وأعراف، 
12 فصال في سرد يجمع بني 
واالنبهار  والتحليل  الوصف 
الفنية  واللوحات  والنقد 
رحلة  إنها  اآلخر.  لعوالم 
وساخنة  حية  مشاعر  لوالدة 

تجاه األنا التّواقة واآلخر.
شكيب  الرحمان  عبد  يقول 

في بداية الرحلة في ما يسميه 
اعترافا قبل القراءة: بإخراجي 
هذه التجربة الرحلية إلى حيز 
الوجود، ال أّدعي أني قلُت كل 
شيء، أو أحطُت بكل الجوانب. 
بما  البوح  مارسُت  ولكنني 
يكشف عن إحساسي ُتجاه بلد 
جميل يمنح األمن واالستقرار.

املدن  هذه  وجدُت  وألني 
جميع  على  مختلفة  الكندية 
املستويات، فقد تملكني شعور 
في  جعلني  الذي  بالدهشة، 
الوصف  وراء  مندفعا  البداية 
التأمل  بعد  لكن  وانسياباته. 
اتخذُت  الرصينني،  والتفكير 
أكون  حتى  فنية  مسافة 
بشكل  وأنخرط  موضوعيا 

علمي في تدوين رحلتي.
لزاما تحرير هذه  كان  لذلك 
الذاكرة  معقل  من  التجربة 
حياة  بوصها  وتحيا  لتنطلق 

سارية بني قراء محتملني«. 
هذه  فصول  في  جاء  ومما 

الرحلة) ص: 122-123(:
إباء  في  السفينة  »ُتبحر 
وكبرياء وعلى ظهرها عاشقو 
وأمكنتها  لذاتها  في  الحياة 
بعبق  املثمرة  الظليلة 
والبيئية.  الطبيعية  السياحة 
في لحظة قوية تصل السفينة 
فيتصايح  الشالل،  قلب 
الركاب ويقهقهون ويتعانقون 
تتضبب  التحايا.  ويتبادلون 
الرؤية ولم يعد أحد قادرا على 

النظر...
الباردة  املاء  قطرات  كانت 
الدافئة  وجوهنا  ُتداعب 
طفولي  بفرح  وتستقبلها 
السفينة  منت  على  بريء. 
دافق  بشكل  الحياة  تنساب 
لذاكرة طافحة بصور  يؤسس 
على  النسيان.  يطولها  ال 
العظيمة  املركبة  هذه  ظهر 
كأنها  السطح  تطفوعلى  التي 
تشّكل  ناعم،  حمام  ريشة 
للتأمل والتفكير  منعطف آخر 
درب  ماضي  وفراءة  والكتابة 
تنهض  حيث  الشريف  موالي 
مرحلة قوية وتنبعث من تحت 
نهايته  يدخل  يكاد  عمر  رماد 

األبدية«.

»ثورة يف الروؤو�س« جديد الباحث عبد الإله بلقزيز
يف نقد ال�سرتاكية واملارك�سية والي�سار

في  المكتبات

» من كازابالنكا اإلى مونرتيال  كثري ما ُيحكى وُيقال«
 م�ساهدات  رحلية لعبد الرحمان �سكيب

مصطفى اإلدريسي
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الملحق الثقافي
08

                 

صالح الحربي 
)السعودية(

ه

ُثوا  .. ََكَذا َتَحــــدَّ
َهَكَذا َتَرُكــــــــوِني . .

ـــــــِة اْلقِصيَدِة َعَلـــــى َحافَّ
َلـــْم َيْبَق ِمْن َراِئَحِتِهـــــــــــْم 

ْهـــــــِر . . ِسَوى َذِلَك النَّ
َنْهـــِر الِغيـَــــــاِب  

َهَكذا دائمَا ُهْم 
َيَتَحدَّثُوَن . . .
َيِغيُبوَن . . .

اَل َيْتُرُكوَن َخْلَفُهْم 
ِسَوى . . 
الَوَجِع . .

ِة اْلَكاَلِم َوَحْفَنٍة ِمْن َلذَّ

أحالم العاشقين 

َكَأنِّي َوالرِّيَح َتْوَأٌم 
َوَزْوَجِتي َقَمٌر . . 
أَوْالَدِي نُجُومٌ . . 
َبَناِتي َكَواِكُب 

َجاَرِتي اْلُمَطلََّقُة َلْيٌل 
َيْنِتظُر َحِننَي النََّهاِر  

َالنََّهاُر َخاتٌم َضيٌِّق 
ـِي ُأْصُبِعي . .  ف
ْمُس ُتْحِرُق  َالشَّ
َأْحاَلَم اْلَعاِشِقنَي 

ٌد َمْفُتوٌح  ُلّ ِكَتاٌب ُمَمدَّ َالظَّ
اَفٌة  َتْقَرُأُه عرَّ
ِلُكلِّ َاْلَعاِبِريَن

ذاكـرة  

َهيُِّئوا ِلي َقْبرًا . . 
َواْمَنُحوِني . . 
َذاِكَرَة اْلِغَياِب 

َهيُِّئوا ِلي َقْبرًا . .
ْأُت ِبَمْوِتـــــــــــــي  َتَنبَّ
ْأُت ِبَمْوِت اْلَحَماِم َتَنبَّ

عازف الناي الحزين 

اِهُروَن . . . َالسَّ
اِرُبـــــوَن  الشَّ
َقَمـــــَر اللْيِل 

. . . . . .
َالنَّاِظـــــــــــُروَن . . 

ِلُكُؤوِس النَِّبيِذ
ِبَقَلٍق. .

ِبَوْحَشـــــــــــــٍة  
َاْلَحاِئُروَن 

اْلَهـــاِربــــوَن . . 
َباِح  ِمْن َضْوِء الصِّ

َكَثَعاِلِب َاللَّْيِل 
ِبَفَرٍح ِبَدْهَشٍة 
َئاِب ِبَمْكٍر َكالذِّ
َوَأنــَــــــا. . .

َأَنــــــا َعــاِزُف النَّاِي اْلَحِزيــــــــــــن

تعريفات الظل

محمد عبد الفتاح

العيون إيلى خطفت شوفات
وشافت الزين رباح

آه.. يا راسي!..
العيون إيلى عشقت

قبل ما يشوف القلب نواح
اهلل يطلق سراح

من عشق من البسمة 
نار تضوي الليل

إيلى غبرات الگمرة،
تايهة تگدي بجمرها زنَّاْد

اهلل يطلق سراحي؛
أنا املربوط وسط الصحرا

عطشان من بير زالل
جاي يطلب ُخلَّة؛

»ميرا« يا حر البعاْد
ما بني »اَلْو« و«اْزِميِميْر«

الحال ادَّاني
ني؛  خالَّ

دايع مگواني
حضروا جوادي

صرت مجدوب غيواني؛
سمعت دقة الطبل في وداني

ونقرة الهجهوج،
والقرقابة؛

دايرين فوق العني سحابة
واللي هو امريض ابحالي

اهلل وحدو كيشافي
ف وحد النهار ابحال اليوم

يا سيادي..
حضروا جوادي

ما سلبتني عيطة، وال نغمة 
اوية، الشَّ

وال ركوب الخيل والبارود،
وضريب العود،
ودورة الصينية

ما سلبتني غير اللة »ميرا«
وليلة گناوية؛

نوضي بخري ولدك، نوضي بخريه
راه الحال تشد عليه،

ورياحوهاجت..

ف بحور ماجت..
حار وتحيَّر،

وطاح ف رياحو،
الناس صاحوا: « آش بيه؟ »  

الباني »ميرا« هذيك السَّ
ف ليلية كبيرة

يحضر فيها الهجهوج
وحكاية ياجوج أو ماجوج..

رشوا عليه املا يفيق؛
راه باملا كتفيض النعمة

تخضار الكرمة
ة.. تزول غمَّ

تشعل كلمة..
ف ظالم الليل نغمة..

نجمة..
ال.. موَّ

»ميرا« قصيدة ما بغات تكمل
»ميرا«  گمرة..
»ميرا« جمرة..
»ميرا« عار ربي

غيرنظرة..
تشافي قلب املعلول 
وتضوي من ضياك

قلب الصحرا
ستني حيزب قريتها
وقريت سورة يوسف

وهاذ الشي ما بغى يوقف
تجمعوا النواحات الصايحات

واهيا اوليدي اشنو ذنبك
إيلى سرحت عينك

ولقات محظية تايهة
عينيها ف السما

تتفگد ف سحابها ُغناية
برموش عينيها؛ اعمات عينيا

سلبت عقلي من زمان
رشاقة وقوام

والعفطة دالل وتيهان
تتهادى.. زينة املشية

تتمايل.. إميل قلبي بالقد الفتَّان
تلوح شوفة..

تخلي ف هذابها دموع عينيا
تمشي مشية..

تشعل في الخطوة
خفقة من قلب الولهان

يرجف قلبي؛ بصيحة مقتول
واهيا »ميرا«

غير نشوفك دايزة
نعصر التحنزيزة

نطلع ونهبط، ونهبط تنهيدة:
واهيا املحظية

زين الرجال افتنتيه انتيا!..

ِميَرا..

شكري البكري
 

ثالُث حبات بطاطس. حباٌت كبيرة. 
قّشرُتها بهّمٍة ورغبٍة لم أعهدهما في 
الطريقة  على  وقّطعتها  املطبخ،  هذا 
البلجيكية. أحّب قطعة الْفِريْت كبيرًة 

ومملحة.  ومقرمشة  قليال  ومحمرًة 
أقّلب  وأنا  الحواس  بكامل  ألتهمها 
وأملسها  أراها  املقالة.  في  أخواتها 
ثم  وأسمعها.  وأتذوقها  وأشتمها 
يستمر احتفال الحواس وأنا جالس 
أمام التلفاز. أنظر إلى الطبق وألتِهم 
ِقَطَعُه بعشٍق ال ُيضاَهى. لم أفعل هذا 
في  ْفِريْت  طبِق  آخر  لكنه  قبل،  من 
حياتي. أمرني الطبيب هذا الصباح 
أعرف  القمامة.  في  املقالة  ألقي  بأْن 
في  مزعٌج  الحروف  هذه  تعاقَب  أن 
أيضًا  مزعج  لكنه  الواحدة،  الجملة 
أن تأكل آخر طبِق ْفريْت في حياتك، 

في  الوحيدة  باملقالة  ترمي  وأن 
مطبخك.

حاملا  الفاجعة  بهول        شعرت 
خرجت من غرفة الفحص. اتكأت إلى 
أناس قاعدون،  جداٍر ونظرت حولي: 
وآخرون واقفون، وأطفاٌل يحتّجون، 
ثم  أحدًا.  أر  لم  ينتظرون.  وكلهم 
سجائر، ملح،  الوصفة:  في  نظرت 
أرق، مايونيز، كيتشوب، كلب البحر. 
قائمة املمنوعات طويلة. لكنني لم أر 
غير طبق  في شيء  أفكر  ولم  شيئًا. 
الْفِريْت رغم أنني ال أحبه مثلما أحب 

السجائر وكلب البحر.

وكأنه  أحدهم وهمس  مني  اقترب 
في محتجز نازي:

-األعمار بيد اهلل، لكن إذا ضمنَت 
ضمنت  يدك فقد  في  األمن  حراَس 

عمرًا أطول.
نظرُت إليه، فلم أر أحدًا. وضع في 
يدي ورقة من فئة مئتي درهم وأشار 
جموٌع  كانت  الطابق.  مدخل  إلى 
يوزع  أمٍن  حارِس  حول  تحتشد 
املواعيَد والوصفاِت الطبية. نهضت 
متثاقال من الجدار الذي اتكأت إليه 
ُتضاهى.  ال  ببشاشة  عليه  وأقدمُت 
النقدية  الورقة  إلى  أعرفني. نظر  لم 

وابتسم.
 -        ُعِد األسبوَع املقبل إلجراء 

فحوصات أخرى.
لها  يسَمح  لم  امرأة  احتّجت 
أخبرْت  الطابق.  بدخول  الحارس 
اإلدارة  إلى  ذهبت  بأنها  رفيقَتها 
في  الحارس  ذاَت  فوجدت  لتشتكي 
الطبيب  إلى  وذهبت  املدير،  مكتب 
الحارس  فوجدت  لتشتكي  الرئيس 
نفَسُه بوزرٍة بيضاء وسماعاٍت حول 

عنقه.
عقبْت رفيقُتها:

سماعات  تكن  لم  لعلها            -

طبية.
نظرت إليها فلم أر أحدًا، وهرعت 
لشراء  للقرب  سوق  أقرب  إلى 
البطاطس. األعمار بيد اهلل، همهمت، 
لكنني ال أريد أن أموت قبل التهام آخر 
طبِق ْفريْت في حياتي. أحبها كبيرًة، 
ومقرمشة.  ومملحًة،  قليال،  ومحمرًة 
بذات  فإذا  التلفاز  إلى  عيني  رفعت 
عن  إشهارية  وصلة  يقّدم  الحارس 

أمن ونظافة املستشفيات.
غمست آخر قطعة فريت في بقعة 
في  باملقالة  وألقيُت  الكيتشوب، 

القمامة.   

قصة قصيرة طبُق الْفِريْت

زجل

عبد الحميد جماهري

أحد ما يطل
من أعماقي

وال يصل الى املرآة

ماذا لو غادرَت
الشرفة ذاَتها

وجاء حلم طارئ
فلم يجدك

ألن الحياة خرجت بك
إلى الشارع،

ماذا لو تلتمع فكرة
جيدة عن الحياة
فلم يكن الخيال

في مكانه املعهود
اللتقاطها؟

الشمس
تحمض األشياء

وتمرنها على ضدها
نيجاتيف الكائن

وهو يلهث
أمام املارة

وراء صاحبه...

بني زرقتني
طيور البحر تتقفى

بياضها
من فرط شوقها للريش
رسمت السماء حمامًة

بالسحاب

برد حضاري
منذ قرون

حققنا معجزة
النار والثلج

في عناق أخوي
وكنا أغرب أمة
َأخَرجْت للناس
 أفكارا جامدة

في مناخ صحراوي... !
صوب حدسك جيدا

ما بني نبضتني
تنفس عميقا

وأطلق رصاصاتك
لن تصيب سوى الوهم..

هذه املوت ستغير 
نظرتك

إلى الحياة !
كستارة

ارتجفت السماء
مع سقوط املالك..

لــذة الكــالِم   
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الملحق الثقافي
08

                 

صالح الحربي 
)السعودية(

ه

ُثوا  .. ََكَذا َتَحــــدَّ
َهَكَذا َتَرُكــــــــوِني . .

ـــــــِة اْلقِصيَدِة َعَلـــــى َحافَّ
َلـــْم َيْبَق ِمْن َراِئَحِتِهـــــــــــْم 

ْهـــــــِر . . ِسَوى َذِلَك النَّ
َنْهـــِر الِغيـَــــــاِب  

َهَكذا دائمَا ُهْم 
َيَتَحدَّثُوَن . . .
َيِغيُبوَن . . .

اَل َيْتُرُكوَن َخْلَفُهْم 
ِسَوى . . 
الَوَجِع . .

ِة اْلَكاَلِم َوَحْفَنٍة ِمْن َلذَّ

أحالم العاشقين 

َكَأنِّي َوالرِّيَح َتْوَأٌم 
َوَزْوَجِتي َقَمٌر . . 
أَوْالَدِي نُجُومٌ . . 
َبَناِتي َكَواِكُب 

َجاَرِتي اْلُمَطلََّقُة َلْيٌل 
َيْنِتظُر َحِننَي النََّهاِر  

َالنََّهاُر َخاتٌم َضيٌِّق 
ـِي ُأْصُبِعي . .  ف
ْمُس ُتْحِرُق  َالشَّ
َأْحاَلَم اْلَعاِشِقنَي 

ٌد َمْفُتوٌح  ُلّ ِكَتاٌب ُمَمدَّ َالظَّ
اَفٌة  َتْقَرُأُه عرَّ
ِلُكلِّ َاْلَعاِبِريَن

ذاكـرة  

َهيُِّئوا ِلي َقْبرًا . . 
َواْمَنُحوِني . . 
َذاِكَرَة اْلِغَياِب 

َهيُِّئوا ِلي َقْبرًا . .
ْأُت ِبَمْوِتـــــــــــــي  َتَنبَّ
ْأُت ِبَمْوِت اْلَحَماِم َتَنبَّ

عازف الناي الحزين 

اِهُروَن . . . َالسَّ
اِرُبـــــوَن  الشَّ
َقَمـــــَر اللْيِل 

. . . . . .
َالنَّاِظـــــــــــُروَن . . 

ِلُكُؤوِس النَِّبيِذ
ِبَقَلٍق. .

ِبَوْحَشـــــــــــــٍة  
َاْلَحاِئُروَن 

اْلَهـــاِربــــوَن . . 
َباِح  ِمْن َضْوِء الصِّ

َكَثَعاِلِب َاللَّْيِل 
ِبَفَرٍح ِبَدْهَشٍة 
َئاِب ِبَمْكٍر َكالذِّ
َوَأنــَــــــا. . .

َأَنــــــا َعــاِزُف النَّاِي اْلَحِزيــــــــــــن

تعريفات الظل

محمد عبد الفتاح

العيون إيلى خطفت شوفات
وشافت الزين رباح

آه.. يا راسي!..
العيون إيلى عشقت

قبل ما يشوف القلب نواح
اهلل يطلق سراح

من عشق من البسمة 
نار تضوي الليل

إيلى غبرات الگمرة،
تايهة تگدي بجمرها زنَّاْد

اهلل يطلق سراحي؛
أنا املربوط وسط الصحرا

عطشان من بير زالل
جاي يطلب ُخلَّة؛

»ميرا« يا حر البعاْد
ما بني »اَلْو« و«اْزِميِميْر«

الحال ادَّاني
ني؛  خالَّ

دايع مگواني
حضروا جوادي

صرت مجدوب غيواني؛
سمعت دقة الطبل في وداني

ونقرة الهجهوج،
والقرقابة؛

دايرين فوق العني سحابة
واللي هو امريض ابحالي

اهلل وحدو كيشافي
ف وحد النهار ابحال اليوم

يا سيادي..
حضروا جوادي

ما سلبتني عيطة، وال نغمة 
اوية، الشَّ

وال ركوب الخيل والبارود،
وضريب العود،
ودورة الصينية

ما سلبتني غير اللة »ميرا«
وليلة گناوية؛

نوضي بخري ولدك، نوضي بخريه
راه الحال تشد عليه،

ورياحوهاجت..

ف بحور ماجت..
حار وتحيَّر،

وطاح ف رياحو،
الناس صاحوا: « آش بيه؟ »  

الباني »ميرا« هذيك السَّ
ف ليلية كبيرة

يحضر فيها الهجهوج
وحكاية ياجوج أو ماجوج..

رشوا عليه املا يفيق؛
راه باملا كتفيض النعمة

تخضار الكرمة
ة.. تزول غمَّ

تشعل كلمة..
ف ظالم الليل نغمة..

نجمة..
ال.. موَّ

»ميرا« قصيدة ما بغات تكمل
»ميرا«  گمرة..
»ميرا« جمرة..
»ميرا« عار ربي

غيرنظرة..
تشافي قلب املعلول 
وتضوي من ضياك

قلب الصحرا
ستني حيزب قريتها
وقريت سورة يوسف

وهاذ الشي ما بغى يوقف
تجمعوا النواحات الصايحات

واهيا اوليدي اشنو ذنبك
إيلى سرحت عينك

ولقات محظية تايهة
عينيها ف السما

تتفگد ف سحابها ُغناية
برموش عينيها؛ اعمات عينيا

سلبت عقلي من زمان
رشاقة وقوام

والعفطة دالل وتيهان
تتهادى.. زينة املشية

تتمايل.. إميل قلبي بالقد الفتَّان
تلوح شوفة..

تخلي ف هذابها دموع عينيا
تمشي مشية..

تشعل في الخطوة
خفقة من قلب الولهان

يرجف قلبي؛ بصيحة مقتول
واهيا »ميرا«

غير نشوفك دايزة
نعصر التحنزيزة

نطلع ونهبط، ونهبط تنهيدة:
واهيا املحظية

زين الرجال افتنتيه انتيا!..

ِميَرا..

شكري البكري
 

ثالُث حبات بطاطس. حباٌت كبيرة. 
قّشرُتها بهّمٍة ورغبٍة لم أعهدهما في 
الطريقة  على  وقّطعتها  املطبخ،  هذا 
البلجيكية. أحّب قطعة الْفِريْت كبيرًة 

ومملحة.  ومقرمشة  قليال  ومحمرًة 
أقّلب  وأنا  الحواس  بكامل  ألتهمها 
وأملسها  أراها  املقالة.  في  أخواتها 
ثم  وأسمعها.  وأتذوقها  وأشتمها 
يستمر احتفال الحواس وأنا جالس 
أمام التلفاز. أنظر إلى الطبق وألتِهم 
ِقَطَعُه بعشٍق ال ُيضاَهى. لم أفعل هذا 
في  ْفِريْت  طبِق  آخر  لكنه  قبل،  من 
حياتي. أمرني الطبيب هذا الصباح 
أعرف  القمامة.  في  املقالة  ألقي  بأْن 
في  مزعٌج  الحروف  هذه  تعاقَب  أن 
أيضًا  مزعج  لكنه  الواحدة،  الجملة 
أن تأكل آخر طبِق ْفريْت في حياتك، 

في  الوحيدة  باملقالة  ترمي  وأن 
مطبخك.

حاملا  الفاجعة  بهول        شعرت 
خرجت من غرفة الفحص. اتكأت إلى 
أناس قاعدون،  جداٍر ونظرت حولي: 
وآخرون واقفون، وأطفاٌل يحتّجون، 
ثم  أحدًا.  أر  لم  ينتظرون.  وكلهم 
سجائر، ملح،  الوصفة:  في  نظرت 
أرق، مايونيز، كيتشوب، كلب البحر. 
قائمة املمنوعات طويلة. لكنني لم أر 
غير طبق  في شيء  أفكر  ولم  شيئًا. 
الْفِريْت رغم أنني ال أحبه مثلما أحب 

السجائر وكلب البحر.

وكأنه  أحدهم وهمس  مني  اقترب 
في محتجز نازي:

-األعمار بيد اهلل، لكن إذا ضمنَت 
ضمنت  يدك فقد  في  األمن  حراَس 

عمرًا أطول.
نظرُت إليه، فلم أر أحدًا. وضع في 
يدي ورقة من فئة مئتي درهم وأشار 
جموٌع  كانت  الطابق.  مدخل  إلى 
يوزع  أمٍن  حارِس  حول  تحتشد 
املواعيَد والوصفاِت الطبية. نهضت 
متثاقال من الجدار الذي اتكأت إليه 
ُتضاهى.  ال  ببشاشة  عليه  وأقدمُت 
النقدية  الورقة  إلى  أعرفني. نظر  لم 

وابتسم.
 -        ُعِد األسبوَع املقبل إلجراء 

فحوصات أخرى.
لها  يسَمح  لم  امرأة  احتّجت 
أخبرْت  الطابق.  بدخول  الحارس 
اإلدارة  إلى  ذهبت  بأنها  رفيقَتها 
في  الحارس  ذاَت  فوجدت  لتشتكي 
الطبيب  إلى  وذهبت  املدير،  مكتب 
الحارس  فوجدت  لتشتكي  الرئيس 
نفَسُه بوزرٍة بيضاء وسماعاٍت حول 

عنقه.
عقبْت رفيقُتها:

سماعات  تكن  لم  لعلها            -

طبية.
نظرت إليها فلم أر أحدًا، وهرعت 
لشراء  للقرب  سوق  أقرب  إلى 
البطاطس. األعمار بيد اهلل، همهمت، 
لكنني ال أريد أن أموت قبل التهام آخر 
طبِق ْفريْت في حياتي. أحبها كبيرًة، 
ومقرمشة.  ومملحًة،  قليال،  ومحمرًة 
بذات  فإذا  التلفاز  إلى  عيني  رفعت 
عن  إشهارية  وصلة  يقّدم  الحارس 

أمن ونظافة املستشفيات.
غمست آخر قطعة فريت في بقعة 
في  باملقالة  وألقيُت  الكيتشوب، 

القمامة.   

قصة قصيرة طبُق الْفِريْت

زجل

عبد الحميد جماهري

أحد ما يطل
من أعماقي

وال يصل الى املرآة

ماذا لو غادرَت
الشرفة ذاَتها

وجاء حلم طارئ
فلم يجدك

ألن الحياة خرجت بك
إلى الشارع،

ماذا لو تلتمع فكرة
جيدة عن الحياة
فلم يكن الخيال

في مكانه املعهود
اللتقاطها؟

الشمس
تحمض األشياء

وتمرنها على ضدها
نيجاتيف الكائن

وهو يلهث
أمام املارة

وراء صاحبه...

بني زرقتني
طيور البحر تتقفى

بياضها
من فرط شوقها للريش
رسمت السماء حمامًة

بالسحاب

برد حضاري
منذ قرون

حققنا معجزة
النار والثلج

في عناق أخوي
وكنا أغرب أمة
َأخَرجْت للناس
 أفكارا جامدة

في مناخ صحراوي... !
صوب حدسك جيدا

ما بني نبضتني
تنفس عميقا

وأطلق رصاصاتك
لن تصيب سوى الوهم..

هذه املوت ستغير 
نظرتك

إلى الحياة !
كستارة

ارتجفت السماء
مع سقوط املالك..

لــذة الكــالِم   
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه 
والغابات

املديرية الجهوية للفالحة 
بالداخلة وادي الذهب
قسم املالية واملساندة

مصلحة املالية
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوح
رقم: 2021/06/م.ج.ف.د.و.ذ 
بتاريخ: 2021/11/10 على 

الساعة العاشرة صباحا
)تخصص هذه الصفقة 

للمقاوالت الوطنية الصغرى 
واملتوسطة(

نونبر   10 األربعاء  يوم  في 
العاشرة  الساعة  على   2021
صباحا سيتم في مكتب املديرية 
الجهوية للفالحة بالداخلة وادي 
املتعلقة  األظرفة  فتح  الذهب 
اقتناء  ألجل  األثمان  بعروض 

لتخزين  مرنة  صهاريج     90
املياه لفائدة مربي املاشية بجهة 
إطار  في  الذهب  وادي  الداخلة 
وتنظيم  املراعي  تنمية  مشروع 
وادي  الداخلة  بجهة  الترحال 

الذهب.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
الجهوية   املديرية  مقر  من 
الذهب،  وادي  بالداخلة  للفالحة 
شارع   - واملالية  املساندة  قسم 
كذلك  ويمكن  الداخلة   - الوالء 
نقله إلكترونيا من بوابة صفقات 

الدولة:
www marchéspublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  ستة  مبلغ   في 

)6.000,00درهم(.
من  محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في مبلغ  
ثالثة مائة وأربعة وعشرون ألف  
مع  )324.000,00درهم(  درهم 

احتساب الرسوم    
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27
 08 في  الصادر  رقم349.12.2  
جمادى األولى 1434  موافق 20 
مارس 2013 املتعلق بالصفقات 

العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم إلى القسم املذكور
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
باملديرية  الصفقات  مكتب  في 
الجهوية للفالحة بالداخلة وادي 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
عبر  الكترونيا  إيداعها  إما   -

بوابة الصفقات الدولية

الوثائق اإلثباتية الواجب اإلدالء 
بها هي تلك املقررة في املادة 08 

من القانون االستشاري.
خصصت هذه الصفقة للمقاوالت 
واملتوسطة  الصغرى  الوطنية 
املتنافسني  على  ويستوجب 
بالوثائق  اإلدالء  املعنيني 
 09 املادة  في  عليها  املنصوص 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3783/ا.د

*************
الــمملكـة الـمــــغربية

وزارة الـداخـــلية
جهة  بني مالل خنيفرة  

إقـليم الفقيه بن صالح
دائرة الـفقيه بن صالح

جماعـة بني وكيل
إعــــــــــالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2021/03

نونبر   16 الثالثاء  يـــوم   في 
الثانية  الساعة   على   2021

بمكتب  سيتم  صباحا  عشرة 
الترابية  الجماعة  رئيس  السيد 
األظرفة  فتح  وكيل  لبني 
العروض  بطلب  املتعلقــــــة 
بعروض اثمان ألجل كراء مرفق 
برســـــم  وكيل  لبني  املجزرة 
سنة 2022 خالل الفترة املمتدة 
 31 إلى   2022 يناير  فاتح   من 

دجنبر 2022.
حدد الثمن التقديري  للكراء    *

في مبلغ: 23.000.00درهم
في:  محددة  املؤقتة  الضمانة   *

2000.00 درهم 
التحمالت  كناش  سحب  ويمكن 
من مصلحة  االستشارة  نظام  و 
الجبايات التابعة لهذه الجماعة 
بوابة  من  الكترونيا  نقلهما  أو 

صفقات الدولة:
www marchéspublics.

gov.ma
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  إيداع  أما   *
وصل لذا املصلحة املذكورة.

البريد  إرسالها عن طريق  أما   *
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  أما   *
العروض عند بداية  مكتب طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة
أن الوثائق االبتدائية التي يجب 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املرسوم  من  و29   27 املادتني 
 8 في  الصادر   349-12-2 رقم 
جمادى األولى  1434 هـ املوافق 
20 مارس 2013 بتحديد شروط 

الدولة  صفقات  إبرام  وإشكال 
املتعلقة  املقتضيات  بعض  وكذا 
كما  وهي  وتدبيرها  بمراقبتها 

يلي:
-امللف اإلداري ويتضمن:

* تصريح بالشرف.
التحمالت  كناش  من  نسخة   *

موقع عليها.
االستشارة  نظام  من  نسخة   *

موقع عليها
شهادة من الصندوق الوطني   *
أن  تثبت  االجتماعي  للضمان 
قانونية  وضعية    في  املتعهد 

منذ اقل من سنة.
أن  تبني  القابض  من  شهادة   *
جبائية  وضعية  في  املتعهد 

قانونية منذ اقل من سنة.
أو  املؤقت  بالضمان  وصل   *
الشخصية  الكفالة  شهادة 

التضامنية.
لبطاقة  شمسية  صورة   *

التعريف الوطنية.
السجل  في  القيد  شهادة   *

التجاري.
2 - امللف التقني ويتضمن:

البشرية  الوسائل  مذكرة تبني   -
والتقنية للمتنافسني.

3 - العرض املالي ويتضمن: 
الثمن  يحمل  االلتزام  عقد   -
املجزرة  مرفق  لكراء  املقترح 

الجماعية بالحروف واألرقام
- وللمزيد من املعلومات االتصال 
بمصلحة الجبايات التابعة لهذه 

الجماعة.
ع.س.ن/3787/ا.د

ع.س.ن /3784/ إد

ع.س.ن /3790/ إد

ع.س.ن /3786/ إد

ع.س.ن /3785/ إد

SOCIETE FIDU-
CIAIRE HALAB-

CONSEILS
Comptable Agrée par 

l'Etat
TEL : 06-17-31-28-73   
I- Aux termes d'un 
acte sous seing privé 
en date à DEROUA 
le: 12/10/2021, les 
associés de la société 
MASTER STAR ont 
décidé ce qui suit: 
1- Mr. RACHID ZE-
ROUAL, cède la tota-
lité des parts sociales 
2.500 )deux mille 
cinq cent parts( qui 
détient dans ladite 
société   à Mr. RA-
CHID BADRY
- Mr. HASSAN 
CHLIGUI, cède la 
totalité des parts 
sociales 2.500 )deux 
mille cinq cent  parts( 
qui détient dans 
ladite société   à Mr. 
RACHID BADRY

2- Le prix de la cession 
est fixé à 100)cent( 
dirhams chacune
3- Démission de Mr. 
RACHID ZEROUAL 
de la gérance de la 
société
4- Nomination de 
Mr. RACHID BA-
DRY gérant unique 
de la société
5- Transformation de 
la forme juridique de 
la société, d'une so-
ciété à responsabilité 
limitée )SARL( à une 
société à responsabi-
lité limitée d'associe 
unique )SARLAU(
6- Mise à jour des 
nouveaux statuts
II - Le dépôt légal 
est effectué au greffe 
du tribunal de 1ère 
instance Berrechid, 
13/10/2021, sous le 
n°: 1266, et du RC n°: 
12659

ع.س.ن/3815/ا.د

الملحق الثقافي07
Al Ittihad Al Ichtiraki

الجمعة  15 أكتوبر 2021 املوافق 8 ربيع األول 1443 العدد 12.968

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

»طعم املَُربَّيات« لل�ساعر والكاتب �سعيد عاهد
طفولة يهودية يف املغرب

في إطار الدخول الثقافي، إن صح هذا التعبير 
بطنجة  للنشر«  »الفاصلة  أصدرت  مغربيا، 
الكاتب  محكيات  ملجموعة  العربية  الترجمة 
)طعم  أبيطبول  أوري  بوب  اليهودي  املغربي 

طفولة يهودية في املغرب(، وقعها  املربَّيات: 
اإلعالمي والشاعر واملترجم سعيد عاهد.

من  340 صفحة  في حوالي  الترجمة  وتقع 
القطع املتوسط، مع تمهيد من توقيع املترجمة 

آرلت ساندرز، وكذلك قراءة في املجموعة للكاتب 
واإلعالمي محمد أمسكان املتخصص في الثقافة 
عنوان  لها  انتقى  اليهوديني،  املغربيني  والفن 

»حكواتي قادم من الدار البيضاء«.
ومن ضمن ما ورد في تمهيد املجموعة: »سيجد 
املراهقني  الشبان  هؤالء   في  أنفسهم  الكثيرون 
ذوي السمرة اللطيفة والعيون الفوارة، وآخرون 
التي  الشخصيات  تلك  بتأثر  سيتذكرون  غيرهم 
ُيلقي  وشخصيات  شبان  ماضيهم؛  مغرب  أثثت 

املؤلف عليهم نظرة نادرة اللطف.
تصنيفه  يجوز  الذي  جدا،  املتفرد  »بأسلوبه 
موسيقية  رنة  تطبعه  مكتوب  شفوي  كحديث 
تجعل القارئ يحس األشياء، ينير لنا هذا الرجل 
مشاعره،  يحجب  ال  الذي  الكبير  القلب  صاحب 
موصال  الطفولة،  إلى  سعينا  عكسية  بصورة 
إلى  األصناف  املختلف  التيه  من  برفقته  إيانا 

الخالص املتعدد التمظهرات.
تشوه  التي  املرآة  خلف  من  يتمكن،  »وهو 
وجعل  حياة  لحظات  استشعار  من  الذاكرة، 

معناها أكثر عمقا.
الصور  قاطرة:  »يمضي تفكيره مثلما تمضي 
لتحقيق  تمتزج  تتزاحم،  كلها تتسارع مجتمعة، 
تحليقها، وفي خضم فورتها، يضعنا املؤلف على 

سكة ماضينا.
»كثر عمقا.

صور نتعرف ضمنها على أنفسنا، صور نفتنت 
بأنفسنا داخلها ونسترجع ذلك الصدى الساكن 

كل واحد منا.
جمالية  ذات  طبيعية  مشاهد  أحيانا  »هي 
رجل  أنفا،  في  المع  شمس  غروب  استثنائية، 
على ظهر حمار في وادي أوريكا؛ وأحيانا ُطرفة 
ينفطر لها القلب ) نسيان دعوة ال ُيغتفر(، صور 
 « دراجة  يركبون  أطفال  خمسة   ( منطقية  غير 
عن  تكشف  صغيرة  خادمة  واحدة،   « سوليكس 
منها  تنبعث  صور  أخرى  وأحايني  ردفيها...(؛ 
 « دفينة   « املالح،  )أزقة  بساطة  بكل  روائح 

أمهاتنا(.

املؤلف  كاشف »إن  محفز، 
ة  نرى للنظر التي  الحميمة 

عبرها أنفسنا، وهو يجعلنا نستشعر اهتزازاتنا 
ونتشرب ونتلذذ بملذات سبر أغوار الذات.«

محمد  يكتب  املُربَّيات«،  »طعم  لـ  قراءته  وفي 
أمسكان: »)...( يعكس املسار األسري لبوب أوري 
أبيطبول، إلى مدى كبير، مسارات الطائفة اليهودية 
املغربية، املشتتة عبر أرجاء العالم حاملة املغرب 
في القلب والوجدان. فالكاتب، سليل مدينة الدار 
البيضاء، استقر أوال في باريس لبضع سنوات، 
بالضبط  إلى مونتريال  كندا،  إلى  بعدها  ليهاجر 
 ،1980 وسنة  املوضة.  ميدان  في  اشتغل  حيث 
سيؤسس  وهناك  املكسيك،  إلى  الرحال  سيشد 
وكالة للعالقات العامة وتنظيم التظاهرات الفنية 
والثقافية، وعقبها استقر، سنة 2000، في لوس 
أنجلوس بوالية كاليفورنيا، لينشئ رواقا للفنون 
التشكيلية، ويهندس العديد من مشاريع عروض 

املوسيقية...  واملسرحيات  والسيرك  الفرجة 
متعاطيا للعنته الجميلة واملفضلة: الكتابة. 

مجالت  ضمن  نصوص  عدة  نشر  »إثر 
أوري  بوب  سيهب  اليهودية،  الطائفة  تصدرها 
محكيات  كتب  الفرنسية  اللغة  قراء  أبيطبول 
و«حب  موگادور«،  و«صقور  املُربَّيات«،  )»طعم 
و«مقهى براغ«(، ودواوين  املحرم«  كوهني  مدام 
و«جمال  اإلنسان«،  حدود  وراء  )»ما  شعرية 
العالم« و«أنبياء وقتلة«(، دون إغفال مسرحيات 

تم إنتاجها وعرضها.
بلغتها  املُربَّيات«  »طعم  مجموعة  »قرأت 
األصلية قبل وقت غير وجيز، لكن االطالع عليها 
باللغة العربية يكتسي نكهة مغايرة، ذلك أن لغة 
وترجمة سعيد عاهد األملعيتان أعادتا للمحكيات 
املميزة  الشعبية  العبرية  موسيقيتها وشفويتها 
وهي  املحكيات،  إن  البيضاء.  الدار  ألطفال 
للقارئ كأنها حكايات من  مقتضبة، تهب نفسها 
ألف ليلة وليلة. وضمنها، يستعيد الكاتب، بلغته 

واملجازيني،  الرشيقني  ء وأسلوبه  أجوا
وخاصة  فردان،  وحي  األصدقاء  وشلة  املاضي، 
بقوة  والحاضرة  الشهيرة  لوسيتانيا  زنقة 
بني  الرابطة  ونادي  التقليدي،  وفرنها  بيعاتها، 
وباعتها  ومحمد،  احماد  ودكاكني  ظهرانيها، 
الذي  حانانيا،  وإسكافيها  وفقرائها،  املتجولني، 
مرور  بعد  ذاتها  الزنقة  في  املؤلف  سيلتقيه 

حوالي ثالثني سنة على هجرته)...(«.
 32 للمجموعة  العربية  الترجمة  وتتضمن 
يعانق  أن بعضها  رغم  السرد  عليها  يغلب  نصا 
وموزعة  ساخر  َنَفس  من  تخلو  ال  وهي  الشعر، 
وزنقة  الكلمات،  رئيسة:  عناوين  سبعة  على 
حيي،  وشخوص  املتفردة،  وأهوائي  لوسيتانيا، 

وأمي، وجذور وصقور موغادور.
عاهد  سعيد  أوضح  بالجريدة،  اتصال  وفي 
)طفولة  املربَّيات  »طعم  ترجمة  مشروع  أن 
يهودية في املغرب(« تم االتفاق عليه مع املؤلف، 
أمسكان،  محمد  واإلعالمي  الكاتب  من  بمبادرة 

سنة  قبل  جاهزا  كان  وأنه   ،2000 شتنبر  في 
مجال  على  الجائحة  انعكاسات  لكن  تقريبا، 
قبل.  من  صدوره  دون  حالت  والطبع  النشر 
بعد  الكاتب،  على  اقترح  أنه  ويضيف 
بعض  حذف  األصلي،  النص  مراجعة 
تتوافق  ال  ألنها  الترجمة  من  املحكيات 
مع تيمته األساس املتمثلة في رصد معالم 
ما  مغرب  في  يهوديتني  ومراهقة  طفولة 
وكذا  وجيزة،  بمدة  وبعده  االستقالل  قبل 
الهجرة من البلد األصل والحنني الدائم إليه 
واالنطباعات املتولدة عن العودة إليه سنوات 
أوري  بوب  عليه  وافق  ما  وهو  ذلك،  بعد 

أبيطبول عقب نقاش مع املترجم.
العالم  »جلت  املجموعة:  أجواء  ضمن  ونقرأ 
إذن عدة مرات، ناشدا حقائق كانت منفلتة مني، 
عنها.  بحثي  ليتواصل  اآلن،  إلى  كذلك  وتستمر 
في  والتجوال  هذه،  التيه  سنوات  جميع  وبعد 
الغريب  أنا  لي،  بالنسبة  لبثت كذلك  مدن غريبة 
حي  إلى  الجذور،  إلى  رجعت  الغرباء،  وسط 
مونتريال  غادرت  املبارك؛  السعيدة  طفولتي 
بشكل  مجددا،  أللقى  وثلجها،  والحزينة  الباردة 

كنت أظنه تلقائيا، النور الساطع ملسقط رأسي.
صداقاتنا  األولى!  خطواتنا  أمكنة  يا  »آه 
األولى! ميولنا العاطفية األولى! يا مهد طفولتنا! 
آه يا قصور رمل آمالنا األكثر جنونا التي يأتي 
أيها  يا  آه  ببطء!  ابتالعها  قبل  ملداعبتها  البحر 
الرمل الدافئ الذي ينساب بني أناملنا كحياتنا! 
نفسها  تكرر  التي  كالريح  الحجز!  على  املتعذر 
السنط  أشجار  أغصان  بني  نهاية  ال  ما  إلى 
أريد أن أبوح لك بأحزاني وأفراحي،  والزيتون! 
على  خفيفة،  تطفو،  التي  االرتجافات  قبيل  من 
مياه  على  أو  املعشوق،  املتوسط  بحري  أمواج 

بحيرات كنداي، كندا الغريبة والقصية.
سبيال  النسيان  يجد  فلم  جدتي،  أما   )...(«
في  مقامها  طوال  تتوقف،  لم  فهي  هكذا،  إليها. 
كندا، عن اإلفصاح لنا، مرارا وتكرارا، عن حبها 
وهذا،  لكل شيء.  افتقادها  وعن  األصلي  لبلدها 
دون  إليه،  تحن  كانت  ما  بعض  ترتيب،  بدون 
اإلشارة بالطبع للطقس والبحر ألن الحنني إليهما 
جودة  الزنقة،  بقال  املنزلية،  الخادمة  بديهي: 
صديقاتها،  جاراتها،  املغربي،  الحمام  الخبز، 
بيتها الذي كانت تتصوره شاسعا جدا، عملها، 
»ال كوت« ونزهتها اليومية في الشاطئ... حتى 
طعم  له  كان  أقوالها،  وفق  »بيبسي«،  مشروب 

مغاير!«

في  »ثورة  عنوان  تحت 
املاركسية  في  الرؤوس: 
صدر  واليسار«،  واالشتراكية 
حديثا كتاب للباحث املغربي عبد 
الثقافي  »املركز  عن  بلقزيز  اإلله 

العربي«.
يصادف  الذي  الكتاب  هذا 
مليالد   الثانية    املائوية  الذكرى 
املؤلف  فيه  يعود  ماركس-  كارل 
عبد اإلله بلقزيز  إلى االشتراكية 
واملاركسية واليسار، في محاولة 
أن  بعد  عنها،  السؤال  إلنعاش 
وفشت  واالهمال  اإلعراض  غّيبه 
يقينيات  تغييبه-  سياق  في 

جديدة فشوا كاسحا لم يثبت لها 
املقّدمة. في  ورد  كما  يقني«   معه 

يعتبر املؤلف أن الهدف من إعادة 
ليس التبرير وال  إثارة السؤال » 
تصفية الحساب، وإنما  التفكير 
منصف  تاريخي  بعقل  مجددا، 
ونقدي في اآلن ذاته، في منظومة 
من الفكر والعمل والتجارب التي 
التاريخ  في  كبير  أثر  لها  كان 
وما  مالها  في  التفكير  املعاصر، 
عليها »، محاججًا بأن املاركسية 
ِمن  شيئا  ليستا  واالشتراكية 
اليسار  كل  ليس  وأن  املاضي، 
مع  لكن   ،  « »جعجعة بال طحني 

ذلك يقر بلقزيز بأنه »ال املاركسية 
اليسار  وال  االشتراكية  وال 

بمنجاة من النقد واملساءلة«.
د.  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  و 
منصب  يشغل  بلقزيز  اإلله  عبد 
املغربي  املنتدى  عام  أمني 
أيضًا  وهو  في الرباط،  العربي 
»مركز  في  الدراسات  مدير 
العربية«  الوحدة  دراسات 
له  صدر  وقد  في بيروت سابقًا. 

واحد وثالثون كتابًا. 
املسألة  مؤلفاته:«  ومن 
 )1989( الفلسطينية«  الوطنية 
»في   )2000( االنتفاضة«  »زمن 

املدني«  واملجتمع  الديمقراطية 
الداعية«  »نهاية   )2000(
اإلصالحي  »الخطاب   )2000(
»اإلسالم   )1996( املغرب«  في 
»الدولة   )2001( والسياسة« 
املعاصر«  اإلسالمي  الفكر  في 
املجال  »تكوين   )2004  ،2002(
 )2005( اإلسالمي«  السياسي 
»كتاب الدولة واملجتمع »)2008( 
»الديني والدنيوي: نقد الوساطة 
املعارف،  منتدى  والكهنتة«، 
في  السياسة  ن«قد    )2018(
أمراض العمل السياسي«، املركز 

الثقافي للكتاب 2019 

مختبر السرديات 
 الدار البيضاء

يتواصل إغراء أدب الرحلة 
عوامله  في  بالخوض  للُكتاب 
وأحداثه  الواقع  تركب  التي 
في  مختلفة  لحظات  لتسجيل 

صوغ التخييل والحكاية.
وفي هذا السياق أصدر عبد 
األول  كتابه  شكيب  الرحمان 

إلى  كازابالنكا  بعنوان«من 
مونتريال، كثير ما ُيحكى وما 
سليكي  منشورات  عن  ُيقال« 
طبعة  في  بطنجة،  أخوين 
أنيقة )162صفحة(، وقد جاء 
الكاتب  رحلة  ليصف  الكتاب 
اختارتها  كما  ومشاهداته 
ِمصفاة ذاكرته وشروط الكتابة 
بمواضعات  املؤطرة  ورؤيته 
على  محاورها  وزع  وأعراف، 
12 فصال في سرد يجمع بني 
واالنبهار  والتحليل  الوصف 
الفنية  واللوحات  والنقد 
رحلة  إنها  اآلخر.  لعوالم 
وساخنة  حية  مشاعر  لوالدة 

تجاه األنا التّواقة واآلخر.
شكيب  الرحمان  عبد  يقول 

في بداية الرحلة في ما يسميه 
اعترافا قبل القراءة: بإخراجي 
هذه التجربة الرحلية إلى حيز 
الوجود، ال أّدعي أني قلُت كل 
شيء، أو أحطُت بكل الجوانب. 
بما  البوح  مارسُت  ولكنني 
يكشف عن إحساسي ُتجاه بلد 
جميل يمنح األمن واالستقرار.

املدن  هذه  وجدُت  وألني 
جميع  على  مختلفة  الكندية 
املستويات، فقد تملكني شعور 
في  جعلني  الذي  بالدهشة، 
الوصف  وراء  مندفعا  البداية 
التأمل  بعد  لكن  وانسياباته. 
اتخذُت  الرصينني،  والتفكير 
أكون  حتى  فنية  مسافة 
بشكل  وأنخرط  موضوعيا 

علمي في تدوين رحلتي.
لزاما تحرير هذه  كان  لذلك 
الذاكرة  معقل  من  التجربة 
حياة  بوصها  وتحيا  لتنطلق 

سارية بني قراء محتملني«. 
هذه  فصول  في  جاء  ومما 

الرحلة) ص: 122-123(:
إباء  في  السفينة  »ُتبحر 
وكبرياء وعلى ظهرها عاشقو 
وأمكنتها  لذاتها  في  الحياة 
بعبق  املثمرة  الظليلة 
والبيئية.  الطبيعية  السياحة 
في لحظة قوية تصل السفينة 
فيتصايح  الشالل،  قلب 
الركاب ويقهقهون ويتعانقون 
تتضبب  التحايا.  ويتبادلون 
الرؤية ولم يعد أحد قادرا على 

النظر...
الباردة  املاء  قطرات  كانت 
الدافئة  وجوهنا  ُتداعب 
طفولي  بفرح  وتستقبلها 
السفينة  منت  على  بريء. 
دافق  بشكل  الحياة  تنساب 
لذاكرة طافحة بصور  يؤسس 
على  النسيان.  يطولها  ال 
العظيمة  املركبة  هذه  ظهر 
كأنها  السطح  تطفوعلى  التي 
تشّكل  ناعم،  حمام  ريشة 
للتأمل والتفكير  منعطف آخر 
درب  ماضي  وفراءة  والكتابة 
تنهض  حيث  الشريف  موالي 
مرحلة قوية وتنبعث من تحت 
نهايته  يدخل  يكاد  عمر  رماد 

األبدية«.

»ثورة يف الروؤو�س« جديد الباحث عبد الإله بلقزيز
يف نقد ال�سرتاكية واملارك�سية والي�سار

في  المكتبات

» من كازابالنكا اإلى مونرتيال  كثري ما ُيحكى وُيقال«
 م�ساهدات  رحلية لعبد الرحمان �سكيب

مصطفى اإلدريسي
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الــمملكـة الـمــــغربية
وزارة الـداخـــلية

والية جهة  بني مالل خنيفرة
اقـليم الفقيه بن صالح
دائرة الـفقيه بن صالح

جماعـة بني وكيل
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/02
نونبر   16 الثالثاء  يـــوم  في 
العاشرة  الساعة  على   2021
السيد  بمكتب  سيتم  صباحا 
لبني  الترابية  الجماعة  رئيس 
املتعلقة  األظرفة  فتح  وكيل 

بعروض  العروض  بطلب 
اثمان ألجل كراء مرافق السوق 
برسم  وكيل  لبني  األسبوعي 
سنة 2022 خالل الفترة املمتدة 
 31 إلى   2022 يناير  فاتح  من 
األمر  ويتعلق   2022 دجنبر 

باملرافق التالية:
1 - رحبة دخول املاشية 

الخيام  وقوف  واجبات   -  2
داخل السوق

3 - ميزان الخضر
4 - فندق البهائم

الحبوب  كيل  رحبة   -  5

والقطنيات
6 - رحبة بيع الجلود

الدرجات  وقوف  محطة   -  7
والسيارات  والعادية  النارية 

بالسوق األسبوعي
8 - رحبة تسجيل البهائم

للكراء  التقديري  التمن  حدد    *
145.000.00درهم   مبلغ  في 
ألف  وأربعون  وخمسة  )مائة 

درهم(
في  محددة  املؤقتة  الضمانة   *
آالف  )أربعة  :4.500.00درهم  

وخمسمائة درهم(

التحمالت  كناش  ويمكن سحب 
و نظام االستشارة من مصلحة 
الجبايات التابعة لهذه الجماعة 
او نقلهما  الكترونيا من بوابة 

صفقات الدولة:
www marchéspublics.

gov.ma
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم  ايداع  إما   *
وصل لذا املصلحة املذكورة.

* إما ارسالها عن طريق البريد 
الى  باإلستالم  بافادة  املضمون 

املصلحة املذكورة.

لرئيس  إما تسليمها مباشرة   *
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
التي  اإلبتدائية  الوثائق  إن 
يجب اإلدالء بها هي تلك املقررة 
في املادتني 27 و29 من املرسوم 
في  الصادر   349-12-2 رقم 
هـ   1434 االولى   جمادى   8
 2013 مارس   20 املوافق 
إبرام  واشكال  شروط  بتحديد 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات 
بمراقبتها  املتعلقة  املقتضيات 

وتدبيرها وهي كما يلي:
- امللف اإلداري ويتضمن: 

* تصريح بالشرف.
التحمالت  كناش  من  نسخة   *

موقع عليها.
االستشارة  نظام  من  نسخة   *

موقع عليها.
ان  تبني  القابض  من  *شهادة 
جبائية  وضعية  في  املتعهد 

قانونية منذ اقل من سنة.
او  املؤقت  بالضمان  وصل   *
الشخصية  الكفالة  شهادة 

التضامنية.
لبطاقة  شمسية  صورة   *

التعريف الوطنية.

السجل  في  القيد  شهادة   *
التجاري.

اقل  مند  مسلمة  شهادة    *
الصندوق  طرف  من  سنة  من 
االجتماعي  للضمان  الوطني 
وضعية  في  املتنافس  ان  تتبت 

قانونية ازاء هده املؤسسة.
2 - امللف التقني ويتضمن:

- مذكرة تبني الوسائل البشرية 
والتقنية للمتنافسني.

3 - العرض املالي  ويتضمن:
الثمن  يحمل  االلتزام  -عقد 
السوق  مرافق  لكراء  املقترح 

االسبوعي بالحروف واالرقام.
-وللمزيد من املعلومات االتصال 
التابعة  الجبايات  بمصلحة 

لهذه الجماعة.
ع.س.ن/3788/ا.د

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

جهة مراكش اسفي
عمالة إقليم الرحامنة

إعالن عن طلبات عروض أثمان 
مفتوحة

سيتم   2021/11/24 يوم  في 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 

االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 
ونصف  العاشرة  الساعة  على 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 

العروض أثمان ألجل:
رقم:  عروض  طلب 

2021/22/م.و.ت.ب
الصحي  املركز  تجهيز   *
املستوى التاني بجماعة  رأس 
العني  ومركز الصحي بجماعة 

بوشان بإقليم الرحامنة 
املؤقتة:  الضمانة 
)سبعون  70000.00درهم 
تقدير  كلفة  درهم(.  ألف 
مبلغ:  في  محددة  التوريدات 
ثالثة ماليني وثالثة مئة وستة 
درهم  وسبعون  الف  وثمانون 

)3386070.00درهم(.
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  من  العروض 
بوابة  من  تحميلها  يمكن  كما 
املوقع  من  العمومية  الصفقات 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
العروض إلى املتنافسني, بطلب 
منهم طبق الشروط الواردة في 

املواد 28,27 و31 من املرسوم 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما   -
وصل بمكتب الصفقات 

عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور
إلى  مباشرة  تسليمها  إما   -
االظرفة  فتح  لجنة  رئيس 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية  عند 

االظرفة.
التعهد  طريق  عن  إما   -

االلكتروني:
www.marchespublics.

 gov.ma
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
هي تلك املقررة في املادة 9 من 

قانون االستشارة. 
الحقيقية  العينات  توضع 
يوم  قبل  والنمادج 
الساعة  على   2021/11/23

الثانية بعد الزوال.
ع.س.ن/3791/ا.د

ع.س.ن /209/ إت ع.س.ن /3789/ إد

ع.س.ن /3793/ إد

ع.س.ن /3798/ إد

ع.س.ن /3804/ إد
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العام،  التطور  هذا  سياق  في 
»حكايات  رواية  صدور  يندرج 
النصراني«،  عبسليمو  املنفى- 
الحميد  عبد  األستاذ  ملؤلفها 
ما  في   ،2015 سنة  البجوقي، 
الصفحات  من   134 مجموعه 

ذات الحجم املتوسط. 
إن  عموما،  القول  يمكن 
مقاربة  على  ينهض  العمل 
فيها  تتداخل  مركبة،  إبداعية 
ضوابط  مع  التخييل،  عمليات 
على  الروائية  الكتابة  صناعة 
واالستعارات  األدوات  مستوى 
الواقع  ثقل  ثم  والتمثالت، 
القائم باعتباره موجها مركزيا 
لكل عتبات السرد التي اشتغل 
يقوم  البجوقي.  املبدع  عليها 
استحضار  أساس  على  املنت 
عبد  شخصية  ملسار  دقيق 
نفسه  وجد  الذي  السالم 
مضطهدا  سريا  مهاجرا 
تنفعه  لم  اإلسبانية.  بالديار 
وال  املسيحية،  الدينية  عقيدته 
الكاثوليكي.  بالتراث  ارتباطه 
إال  يحتضنه  لم  املقابل،  وفي 
يصنعه  الذي  الهامش  محيط 
فمن  املنبوذين.  إسبانيا  غجر 
أو  هذا،  السالم  عبد  يكون 
عبسليمو  أو  عبسليمو  املورو 

النصراني؟
السالم  »عبد  السارد:  يقول   
هو  بل  سريا،  مهاجرا  ليس 
أن  بعد  بلده  من  هرب  الجئ 
من  وخوفا  املسيحية،  اعتنق 
ومن  الردة  بتهمة  االعتقال 

إسبانيا  إلى  هرب  االضطهاد، 
يجد  لم  لكنه  األمان،  عن  بحثا 
األمان الذي كان ينشده وال وجد 
من يصدق قصته... عبد السالم 
يتيم، ال أسرة له سوى املؤسسة 
برعايته،  تكفلت  التي  الخيرية 
رضيع  وهو  الشرطة  وجدته 
في سطل قمامة بمدينة طنجة، 
سمعها  حكايات  من  وعرف 
نيجيرية  أمه  أن  مربيته  من 
الدعارة  تمتهن  كانت  مسيحية 
والعبور  املال  على  للحصول 
املسيحية  واعتنق  أوربا،  إلى 
تشتغل  كانت  راهبة  يد  على 
في مؤسسة أوربية لدعم أطفال 
أنه  والحقيقة  الشوارع... 
وطنه  الخيطانو...  عبسليمو 
الحرية...«  وعقيدته  الترحال 

)ص ص. 122-129(.
املسار  هذا  أساس  وعلى 
الرواية  منت  ينهض  الطويل، 
بشكل  الواقع  تشكيل  ليعيد 
واسعة  إمكانيات  يتيح 
ال  املاضي.  دروس  الستلهام 
يتعلق األمر بكتابة سير-ذاتية 
شخصية  بمذكرات  وال  خطية، 
بكليشيهات  وال  تقنية، 
أنها  ما  بقدر  استنساخية، 
عودة إلثارة أسئلة الذات القلقة 
عنف  ومن  الواقع  ضغط  من 
بإعادة  األمر  يتعلق  الذاكرة. 
لالرتقاء  الواقع  لهذا  تشكيل 
املادي  الحسي  مستواه  من  به 
إلى مستوى  اليومي،  املعيشي 
التراث الرمزي الضامن للخلود 

لقدرته  بالنظر  ولالستمرارية، 
على استيعاب جزئيات الواقع. 
يقول السارد مختزال هذا األفق 
الرواية:  كتابة  في  املركزي 
يصنع  ال  حبيبتي  »الخيال 
يمتح  الكاتب  خيال  الروايات، 
يمتح  ما  وغالبا  الواقع،  من 
 .)133 )ص.  حياته«  من 
الكتابة  تغدو  الصفة،  وبهذه 
لتجارب  »تأريخا«  الروائية 

بذاتها  عالقتها  في  الذات 
من  ثانيا،  بمحيطها  ثم  أوال، 
–أبدا-  ذلك  يعني  أن  دون 
اكتسابها لسمة توثيقية تقنية 
نحو  ينحو  فالروائي  صرفة. 
يمكن  ال  ملا  اإلبداعي  التوثيق 
التوثيق له في سياق الكتابات 
التاريخية التخصصية الجافة. 
فرصا  الروائي  النص  يمنح 
الرموز  مجمل  لتوظيف  هائلة 

صناعة  في  املؤثرة  الالمادية 
اإلنصات  ويحسن  شخصيته، 
لتفاصيل الذاكرة الجماعية كما 
واملتفرد.  الواحد  الفرد  عاشها 
الفردانية  للنزوعات  عودة  هي 
املؤثثة ملعالم الهوية الجماعية 
بثرائهم  الناس  يصنعها  التي 
للعصور  العابر  الرمزي 
وللجغرافيات.  وللحدود 
مفهوم  موضحا  السارد  يقول 
نص  عليه  اشتغل  كما  الهوية 
»األصل  املنفى«:  »حكايات 
وأن  اإلنسان،  هو  الهوية  في 
االنتماء ال يرتبط باألرض وأن 
وال  الحدود  تسيجه  ال  الوطن 
)ص.  الديانات«  وال  اللغات، 
التصور  هذا  ولعل   .)134
الذي  الناظم  الخيط  يشكل 
الرواية،  منت  عليه  اشتغل 
في   - الجمع  في  نجح  عندما 
مكونات  بني  فريدة-  توليفة 
هوياتية شتى طبعت شخصية 
حيث  النصراني،   عبسليمو 
تنصهر  - إلى حدود الذوبان- 
والعربية  األمازيغية  األبعاد 
واملسيحية  واإلسالمية 
والقوطية واإليبيرية واملصرية 
معالم  صانعة  واإلفريقية... 
البطل  شخصية  في  التميز 

املورو عبد السالم.
أسئلة  قلق  الرواية  تحمل 
تحديات  مواجهة  في  الذات 
املغربية  بالضفتني  االندماج 
بعدا  وتقدم  واإلسبانية، 
مساءلة  في  عميقا  إنسانيا 

املتبادل،  القبول  إشكاالت 
املخترق  الهوياتي  بعده  في 
وللغات  وللديانات  للثقافات 
هذا  وفي  وللتقاليد.  وللعادات 
نص  يسمح  بالذات،  الجانب 
مادة  بتوفير  املنفى«  »حكايات 
الباحث  للمؤرخ  مهمة  خام 
الذهنيات  تاريخ  خبايا  في 
مكونات  وعموم  والعقائد، 
التراث الرمزي املوجه األساسي 
ملبدأ  الناظمة  العناصر  ملختلف 
واقعنا  في  املشترك  العيش 
املشترك  العيش  إنه  املشترك. 
املستند إلى مبدأ الحرية وشعار 
هذه  الحرية.  وأفق  الحرية 
النصراني،  عبسليمو  رسالة 

عميقة  إنسانية  رسالة  وهي 
مغني  كلمات  اختزلتها 
الفالمينكو الشهير ليبريخانو: 

»أحرار كالهواء  
 أحرار كالريح

كالنجوم في السماء
كآبائنا وأجدادنا

)ص.  موتانا«  كان  كما  أحرار 
.)64

عبسليمو  استطاع  فهل 
حريته  تجسيد  النصراني 
بوطن  ثم  امليالد،  بوطن  هاته 
مركزي  سؤال  االستقبال؟ 
ومكر  االنتماء  عتبات  ملساءلة 
هنا  الواقع،  وعنف  التاريخ 

وهناك.

سؤال الهوية في رواية »حكايات المنفى«

قلق االنتماء وعنف الذاكرة
تحمل الرواية قلق أسئلة 

الذات في مواجهة 
تحديات االندماج 

بالضفتين المغربية 
واإلسبانية. وتقدم 
بعدا إنسانيا عميقا 

في مساءلة إشكاالت 
القبول المتبادل، في 

بعده الهوياتي المخترق 
للثقافات وللديانات 
وللغات وللعادات 

وللتقاليد.

زهير فخري

- 1 -
القصيرة  القصة  في  الكتابة  “مغامرات 
باملغرب  القصيرة  القصة   - املعاصرة 
باهر  تطبيقي  كتاب  نموذجا”)*( 
منه  األساس  املرمى  الفتة.  بخالصات 
بالنسبة إلى صاحبه الناقد األدبي الدكتور 
افتراض”  “تأسيس  هو  املودن،  حسن 
تعد منشغلة  لم  القصيرة  القصة  أن  يرى 
بالحكاية فحسب، بل باتت تهجس بسؤال 
تعد  لم  األخيرة  أن  بمعنى  ذاته.  الكتابة 
يبتعد  ال  الذي  القديم  بموضوعها  معنية 
عن سرد الحكاية وتعقب تجارب اإلنسان 
بل  واسترجاعها،  الحياتية  ومغامراته 
ذاتها  حد  في  بالكتابة  منشغلة  باتت 
على  باعتبارها،  أو  موضوعا  باعتبارها 

األقل، أحد مواضيع القصة القصيرة.
بهذا املعنى لم تعد القصة قصة وسائلية، 
حمل  رهان  إلى  تستند  القول،  صح  إن 
الخاصة،  بلغتها  قارئها  إلى  موضوعها 
تجدر  آخر،  رهان  إلى  تستند  صارت  بل 
النص  أن  بحكم  كيفيا  رهانا  تسميته 
يلتفت  بات  الجديد،  القصير  القصصي 
تعد  لم  إذ  موضوعه،  من  أكثر  ذاته  إلى 
كيفما  موضوعها  تقول  القصيرة  القصة 
الناقد  يقول  كما  تحررت،  لقد  بل  اتفق، 
حسن املودن في مقدمة الكتاب، “من إسار 
املبنى القصصي التقليدي من خالل منطق 
سردي جديد أساسه التفكك والتشذير)...( 
الرؤيا  ظالل  السردية  البنية  وألبست 
القصيرة،  القصة  أصبحت  الشعرية”. 
وباألشياء  بذاتها  تحتفي  املعنى،  بهذا 
قارئها  تشاغب  ترميزية  استعارية  بلغة 
عقر  في  “مهاجمته  حق  لنفسها  وتعطي 
خالدة  للناقدة  هنا  )التعبير  طمأنينته” 
إن  “الجذري”،  التحول  أمام هذا  سعيد(. 
القصصي  النص  بنية  في  القول،  جاز 
حسن  الناقد  يقول  القارئ،  بات  الجديد 
بسخرية  موجهة  “كتابة  أمام  املودن، 
نحو  بطيئا  تسير  كاسحة  وبغرابة  خفية 

الالحكاية والالمعنى”.
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نقديا  تأطيرا  أُعّده  الذي  للتقديم  خالفا   
مجمله  في  الكتاب  يأتي  عميقا،  نظريا 
الناقد  خالله  من  اشتغل  تطبيقيا  نقدا 
مغربي،  قصصي  منت  على  املودن  حسن 
أسباب  يستقصي  الذي  املستكشف  بُعّدة 
مغامراته  وأسرار  املنت  هذا  تحوالت 
وربما  الدوام.  على  املتجددة  التجريبية 
ألن القصة القصيرة هي “الشعور األدب”، 
أحمد  الكبير  القاص  توصيف  بحسب 
بمفاهيم  الناقد  استرشد  فقد  بوزفور، 

مستحضرا  الفرويدي،  النفسي  التحليل 
املنت  هذا  كتابة  أزمنة  ذاته،  الوقت  في 
التي  واألدب  والثقافة  التاريخ  وسياقات 
أحاطت به. وقد كانت غاية الناقد من كل 
القصيرة  القصة  عرفته  ما  استبيان  هذا 
من تحوالت نوعية المسها من خالل أسئلة 

أوردها كاآلتي: 
كما  اليوم  القصيرة  القصة  تكتب  هل   -“

تكتب باألمس؟
- هل عرف هذا الجنس األدبي تحوالت في 

طرائق الكتابة ومناهجها وأشكالها؟
يتزايد  اللواتي  الكاتبات  أضافت  ماذا   -
عددهن اليوم إلى جنس القصة القصيرة؟

- إلى أي حد ساهم الكتاب والكاتبات في 
تأسيس مفهوم جديد للكتابة القصصية؟

- ما هي الشروط املوضوعية التي فرضت 
هذا التحول في مفهوم الكتابة؟”

حسن  الناقد  عندها  وقف  األسئلة  هذه 
عميق  إنصات  خالل  من  عمليا،  املودن، 
بمراحل  ارتبطت  قصصية  نصوص  إلى 
ثالث  في  أوجزها  متفاوتة  تاريخية 

محطات مركزية هي على التوالي: 
كان  محطة  هي  بما  التأسيس  محطة   -
محكوما  القصيرة  القصة  محمول  فيها 

ب”النزعة الوطنية”.
- محطة التأصيل وهي املحطة التي كانت 
سمة  فيها “النزعة الواقعية االجتماعية” 

أساسية في الكتابة القصصية.
على  هيمنت  وفيها  التجريب  محطة   -
تجريبية  “نزعة  القصصية  الكتابة 

شكالنية”.
بيد أن الناقد حسن املودن لم يعدم وجود 
أورده.  الذي  التصنيف  هذا  في  “عيوب” 
وقد عمد إلى جرد آراء اختلفت وتضاربت 
إلى  ترجع  التي  النشأة  موضوع  حول 
بحسب  العشرين،  القرن  من  األول  العقد 
العقدين  إلى  أو  األدب،  مؤرخي  بعض 
والخامس  الرابع  أو  والثالث  الثاني 

بالنسبة إلى آخرين.
الناقد  وضعه  الذي  التحقيب  وبحسب 
في  القصيرة  القصة  فإن  املودن،  حسن 
موضوعيا،  خضعت،  األولى  الحقبة 
لطبيعة التزامية، إذ بات شأن الكفاح من 
أجل االستقالل موضوعا أساسيا، وباتت 
معه القصة القصيرة شكال ال معنى له إال 
برفده برسالة تحمل قيم الدفاع عن الوطن 
من أجل جالء املستعمر. إال أن هذا البعد 
القصة  في  القول،  صح  إن  الوسائلي، 
املوضوع  على  أساسا  واملرتكز  القصيرة 
والذي يقول الخارج دون أي اهتمام بلغة 
في  القصصية  الكتابة  سمة  ظل  القصة، 
لقد  طبعا،  االستقالل.  بعد  حتى  املغرب 
كان محرك الكتابة في ظل االستعمار هو 
ضد  الوجودي  الصراع  ممارسة  ضرورة 
املحتل عبر كتابة لن تكون، حسب سياقها 

ومعبئة  ومحرضة  رافضة  إال  وزمنها، 
الهم  ونفس  وحاملة،  وواعظة  وتوعوية 
ظل ديدنها حتى بعد االستقالل، ألن األدب 
من  وسيلة  “سيبقى  الناقد،  يرى  عموما، 
واالجتماعي  السياسي  الصراع  وسائل 
والثقافي”، إذ ستخوض القصة القصيرة 
صراعا  عموما  واألدب  موقعها(  )من 
طبقيا هذه املرة، فرضته فرضا التفاوتات 
فيها  تحكمت  التي  الظاملة  االجتماعية 
االستعمار  خلفت  التي  الساحقة  األقلية 
القصة  ظلت  هكذا  بالحكم.  واستبدت 
القصيرة ملتزمة بما رأته، وقتها، ضرورة 

البد منها: قول موضوعها.
من جانب آخر يطرح الناقد حسن املودن 
أسئلة تهم تحوالت الشكل في هذا الجنس 
القصصي القصير، وبدايات االلتفات إلى 
الكتابة،  في  جديد  كأفق  الفني  الشكل 
أو  تجربة  “كتابة  يقول  مما  واالنتقال 
مغامرة ما” إلى “تجريب الكتابة واعتبار 

الكتابة نفسها مغامرة”.
القصيرة  القصة  تاريخ  بداية  كانت  ولئن 
موضوع  فإن  خالفية،  مسألة  باملغرب 
بدايات تطور األخيرة في اتجاه التجريب 

يبقى هو كذلك أمرا مختلفا عليه.
القصة  في  التجريب  مسألة  بدأت  لقد 

املودن،  حسن  الناقد  بحسب  القصيرة، 
أواخر الستينات من القرن املاضي مع من 
والتصورات  املفاهيم  “زلزلوا  أنهم  رأى 
وعلى  القصصية”،  الكتابة  عن  السائدة 
الخمليشي،  أمني  واألديب  القاص  رأسهم 
كما  القصصية”  “الحوليات  صاحب 
يورد  فيما  العوفي،  نجيب  الناقد  وصفه 
برادة  محمد  والناقد  للكاتب  مخالفا  رأيا 
كانت  الستينات  “بداية  أن  يجزم  الذي 
مستدال  جديدة”،  تجارب  انطالق  لحظة 
املغربية  الجامعة  بـ”انفتاح  ذلك  على 
ومن  الشرق  من  جديدة  نصوص  على 
مرتبطة  أخرى  أسبابا  موردا  الغرب”، 
التي  والسياسية  االجتماعية  بالتحوالت 
في  جديدة”  وأشكاال  لغة  “تستلزم  باتت 
الكتابة. وقد عزز الناقد الكالم عن بدايات 
انخراط القصة القصيرة في األفق الكتابي 
الجديد برأي الكاتب والناقد أحمد املديني 
والسابع  السادس  العقدين  أن  رأى  الذي 
االهتمام  بداية  كانا  العشرين  القرن  من 
كتابة  تباشير  بدأت  إذ  الفنية،  باألشكال 
توسيع  إلى  “تدعو  جديدة  قصصية 
في  والبحث  السائد  الواقعي  النموذج 
الخارجي  الجمعي  الواقع  غير  آخر  واقع 
الفردي  الواقع  إلى  وااللتفات  الحضوري 

من  الكتابة  وتحرير  الالمرئي،  الداخلي 
الالوعي”.  خزان  وتفجير  الوعي  سلطان 
ويستدل الناقد على هذه املرحلة االنتقالية 
مثل  من  بأسماء  القول(  لي  صح  )إن 
محمد برادة وإدريس الخوري ومصطفى 
املديني  وأحمد  بوزفور  وأحمد  املسناوي 
األسماء  وهي  التازي،  الدين  عز  ومحمد 
“الحلمي  )يقول(  استثمرت  التي 
واالستيهامي”.  والعجائبي  والغرائبي 
وقد وصل التجريب إلى حدوده القصوى 
القرن  وبداية  املاضي  القرن  أواخر  في 

الجديد.
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يواصل الناقد حسن املودن الكالم ملتفتا 
بشكل  تدوول  الذي  التجريب  مفهوم  إلى 
معناه.  في  التدقيق  يتم  أن  غير  من  كبير 
السؤال:  باب  من  كنهه  إلى  دخل  وقد 
نص  بأنه  نصا  نصف  يجعلنا  الذي  ما 

تجريبي؟
حسن  الدكتور  يقترح  أساسي  سؤال 
املودن إجابات عنه من خالل ربط التجريب 
بمسألة التحرر، ويقصد بذلك التحرر من 
التقليد. فالنص الجديد، يقول، ال يريد أن 
نحو  ينحو  بهذا  وهو  سابقا،  نصا  يقلد 
في  التحرر “من تقاليد القول القصصي” 
سعي إلى أدوات وطرائق جديدة للتخييل 
والكتابة، بما معناه أن الكتابة في ذاتها 
أساسيا.  هما  أضحت  تقوله(  ما  )وليس 

صارت بمعنى آخر، “كتابة مغامرة”.
نصوص  إلى  الصدد  بهذا  الناقد  يشير 
باملهادنة،  تؤمن  “ال  إنها  يقول  تجريبية 
وتعتبر التجريب ورشا مفتوحا لالختبار 
والحفر  االستقرار  وعدم  املتواصل 
أن  ويرى  الكتابة”،  أسرار  في  الدائم 
القصة  لم تعرفه  التجريب  النوع من  هذا 
التسعينات  منذ  إال  باملغرب  القصيرة 
الناقد  ينعطف  هنا  املاضي.  القرن  من 
من  الثاني  النصف  صوب  املودن  حسن 
جديدة  تيارات  عند  ليقف  املاضي  القرن 
وأمريكا  أوروبا  في  السردية  الكتابة  في 
العربي،  والعالم  والشمالية  الجنوبية 
إلى  التخييل  إمكانات  “تفجير  حاولت 
)يقول(  الذي  التخييل  الحدود”،  أبعد 
“يخلخل العقالنية املتضخمة التي تتحكم 
الجانب  ويكشف  األدبية  التقاليد  في 
وحياته  اإلنسان  في  واللعبي  الالعقالني 

وعامله”.
إن  الناقد  يقول  جدا،  مهمة  خالصة  في 
متفردة  رؤية  لهم  صارت  التجريبيني 
في  إليهم،  بالنسبة  يعد،  لم  الذي  للعالم 
باتوا  بل  الفهم،  أو  التفسير  إلى  حاجة 
الذي يجعل  باملعنى  كـ”تجربة  إليه  يرون 
بل يجعل  ما،  كتابة تجربة  ال  الكتابة  من 
الكتابة  أن  أي  الكتابة،  في  تجربة  منها 

تتحول هي نفسها إلى مغامرة”.
تنويعا  أو  سبق  ملا  شرحا  يبدو  ما  وفي 
القصة  أن  املودن  حسن  يرى  عليه، 
القصيرة تحولت من محكي نمطي مألوف 
“شيء  إلى  العالم”  “تمثيل  على  وقائم 
مثير  وحيوي،  غامض  نمطي،  وال  صعب 
بإعادة  يتعلق  األمر  يعد  لم   )...( ومقلق 
إنتاج الحياة، بل باكتشاف يتم عبر اللغة 
وبتخييل فائض مفرط ال يحاكي الواقع بل 

يعرض الجانب التخييلي للواقع”.
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األخير،  في  املودن،  حسن  الناقد  اهتدى 
التجريبية  القصصية  النصوص  أن  إلى 
أضحت كما لو أنها “جنس أدبي غير قابل 
في  يتردد  ال  الصدد  هذا  وفي  لإلدراك”، 
واالنقسام  وااللتباس  بالهجانة  وصفها 
يرى  ال  التي  التوصيفات  وهي  والتردد، 
النص  إن  بل  سلبية،  حمولة  أية  فيها 
يمجد  إنما  املواصفات،  بهذه  التجريبي 
“منحازا  يكون  باألحرى  أو  القارئ،  ذكاء 
إلى ذكاء اإلنسان” كما يعبر الناقد، وهذه 

النقطة تفضي بنا إلى:
عالقة القارئ مع النص التجريبي:

يرى  التجريبية،  القصة  طبيعة  بحسب 
الناقد حسن املودن أن األخيرة “لم تنجح 
إال قليال في توسيع حضورها وانتشارها 
مقارنة مع القصة الواقعية االجتماعية”، 
إلى  )يقول(  الغالب  في  تحولت  ألنها 
للقراءة”، وهو ما ترتب  “شيء غير قابل 
قرائها،  قاعدة  في  واضح  تقلص  عنه 

لتصير في النهاية جنسا أدبيا نخبويا.
وفي ما يشبه عملية التقابل يشير الناقد 
حسن املودن إلى أن األدب بدأ مع التجريب  
يتحرر من الخطاب اإليديولوجي الذي كان 
التي أطرت أدب املحطتني  البارزة  السمة 
التجريبي  الكاتب  وبدأ  أعاله،  املذكورتني 
مع  أوال،  أدب  هو  من حيث  باألدب  يعنى 
في  وسيلة  ال  “كغاية  إليه  النظر  وجوب 
واإليديولوجية”.  االجتماعية  الصراعات 
إال أن هذه الخصوصية الجديدة واملغايرة 
حسن  الناقد  بحسب  التجريبية،  للقصة 
على  الكتابة  “انغالق  إلى  أدت  املودن، 
ذاتها”، لتبتعد في النهاية عن “وظيفتها 
وظيفتها  لصالح  النفعية  التداولية 
أن  إال  الخالصة”.  الجمالية  الشعرية 
عن  الطوق  كسرت  مبتكرة  أسبابا  ثمة 
القصة القصيرة باملغرب، خالل السنوات 
بعض  في  الناقد  يجملها  األخيرة، 
باالنفتاح  سمحت  التي  الجديدة  اآلليات 
النقدية  املواكبات  مثل  من  املجتمع  على 
للجمعيات  الالفت  والظهور  الحثيثة، 
البحث،  ومجموعات  املتخصصة  األدبية 
بأشكال  للتعريف  أشغالها  كرست  وكلها 

الكتابة الجديدة.

القصة القصيرة بالمغرب

من االهتمام باحلكاية اإلى االن�سغال ب�س�ؤال الكتابة

ظل سؤال الهوية موضوعا 
متجددا يف حقل تلقي اإلبداع 
والفن والقيم الرمزية داخل 
املشهد الثقايف الوطني الراهن. 
وظلت الكتابة عن املوضوع، 
انشغاال مركزيا وعابرا للحدود، 
تباينت فيه التجارب، وتالقحت 
عبره األصول، واغتنت داخله 
الروافد. ومبا أن املجال لم يعد 
حكرا على ممارسة »وظيفة 
التنظير«، فقد انتقل األمر 
إلى مجال ترجمة النتائج 
التأملية واخلالصات التنظيرية 
واالجتهادات التفكيكية، إلى 
مستوى أنسنة موضوع الهوية 
واالنتماء احلضاري، وإضفاء 
عليه بعدا مرجعيا لتأطير 
احلديث عما أضحى يعرف 
اليوم مبفهوم »الشخصية 
املغربية«. وقد التقت يف هذا 
املنحى العام، الكتابات املنغلقة 
على ثوابت الداخل واملتوجسة 
من متغيراته الطارئة، مع 
تأمالت الكتاب املغاربة املنتمني 
للضفة األخرى، حيث االنفتاح 
على »اآلخر«، وحيث االستماع 
للصوت املختلف، وحيث تنكسر 
طابوهات األصل واالنتماء 
واملآل.

أسامة الزكاري
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دة. فاتحة الطايب )°(

رسمه  الذي  الكارثي  املشهد  بخالف 
سنة 2003 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
العربية،  البلدان  في  الترجمة  لواقع 
ناقصة  معطيات  على  فيه  اعتمَد  والذي 
لالنتباه  الفت  تطور  حدث  أمينة،  وغير 
إلى  والثقافية  األدبية  الترجمة  حركة  في 
والعلوم  اإلبداع  بترجمة  ممثلة  العربية 
اإلنسانية واالجتماعية، حسب ما كشفته 
إحصائيات النشر في املغرب وحده خالل  
الفترة التي غطاها هذا البرنامج وبعدها، 
عن   2018 سنة  الصادرة  البيانات  وكذا 
امللك  )مؤسسة  ودولية  وطنية  مؤسسات 
عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية 
والعلوم اإلنسانية بالبيضاء1، ومؤسسة 
بني  للحوار  متوسطية  األورو-  ليند  آنا 

الثقافات ومجلة ترانس أوروبيان(2.
البلدان  أكثر  بني  من  املغرب  ويعد 
الترجمة  مجال  في  نشاطًا  العربية 
فهو  ومصر؛  وسوريا  لبنان  جانب  إلى 
مجال  في  املتزايد  نشاطه  إلى  باإلضافة 
بعد  يتصدر-  اإلبداعية،  الترجمة 
العربية  الدول  سوريا-  الئحة 
اإلنسانية  العلوم  ترجمة  مجال  في 
خاصة  برامج  غياب  رغم  واالجتماعية، 
املغرب،  في  للترجمة  وداعمة  ناظمة 
قبيل  من  غير حكومية،  أم  كانت  حكومية 
برنامج املركز القومي للترجمة في مصر، 
في  للترجمة  العربية  املنظمة  وبرنامج 
عاملية  حكومية  غير  منظمة  وهي  لبنان، 

املستوى.
الترجمية  الدينامية  هذه  ولتثمني 
الشروط  استحضار  يجب  املغربية 
بحركات  مقارنتها  وعدم   بها،  املحيطة 
تملك  متقدمة  غربية  بلدان  في  الترجمة 
للنهوض  الالزمة  واإلمكانات  البنيات 
باملجال. ويعود الفضل في هذه الدينامية 
املثقفون  وظفها  التي  التدارك  آلية  إلى 
التأخر  لتجاوز  اللغة  مزدوجو  املغاربة 
باملؤسسات  وثيق  اتصال  في  التاريخي  
ثالثينات  في  الناشئة  الوطنية  الثقافية 
جمعية  مجلة/   / )جريدة  العشرين  القرن 
الجامعية  األكاديمية  وباملؤسسات   ،)…
إلى  إضافة  الخاصة،  النشر  ودور 
الجرائد واملجالت، ابتداء من الستينيات 
والسبعينيات فالثمانينيات تخصيصًا.  

نسبة  ارتفاع  عنصر  إلى  ينضاف 
في  ملموس  توجه  املغرب،  في  الترجمات 
األلفية الثالثة إلى تنويع املنابع  الثقافية 
ناحية،  من  األجنبية  اللغوية  واملصادر 
اجتماعي-  أفق  ضمن  أكبر  وتصميم 
ثقافي – سياسي وطني على » استعادة« 
األجنبية  باللغة  املغربية  النصوص 
)الفرنسية تحديدا(، وعلى تأصيل الحوار 
املصادر  متعددة  املغربية  الثقافة  داخل 
بني  الترجمة  مشروع  رعاية  بواسطة 
أخرى،  ناحية  من  والعربية  األمازيغية 
اآلخر  تعريف  إلى  السعي  عن  ناهيك 
مما  واملعاصر،  الحديث  املغربي  باإلنتاج 
في  األدبية  الترجمة  تتفرع  أن  إلى  أدى 
سنركز   – إلى ثالثة أقسام  اليوم  املغرب  
أربع  ضمنها  تنتظم  منها-  قسمني  على  

حركات أساسية، كما يلي :
حركة  وتمثلها  الخارجية:  – الترجمة 
حوار  سياق  في  النصوص  استيراد 
األبعاد:  ثالثي  ثقافي    / فكري   / إبداعي 
حوار جنوب – شمال، يليه من بعيد حوار 

شرق – شرق، فحوار جنوب – جنوب.
وتترجمها  الداخلية:  – الترجمة 
النصوص.  استرداد  حركة  أ-  حركتان: 
والفكر  اإلبداع  توطني  مظهر  وتتخذ 
باللغات  تعميما-  والعربيني   - املغربيني 
الفرنسية.  رأسها  وعلى  األجنبية 
الثقافية،  التعددية  استثمار  حركة  ب- 
ويمثلها الحوار داخل الثقافة املغربية بني 

األمازيغية والعربية.
املعاكس:   االتجاه  في  الترجمة   –
للنصوص  الذاتي  العبور  ويعكسها 

املغربية إلى الضفة األخرى.
تشكل  التي   – الحركات  هذه  يسند 
عصبها  األكاديميني  املثقفني  عصامية 
فكرية  حساسيات  آفاق  ضمن  األساس 
ناظمة-، تنامي حركة النشر وتزايد جوائز 
الترجمة؛ فاملعاهد الوطنية واألجنبية التي 
متباينة  وسياسية  ثقافية  أهدافًا  تخدم 
تتخذ الترجمة وسيلة لتحقيقها، باملوازاة 
الترجمي،  للخطاب  السريع  التطور  مع 
املرتبة  يحتل  اليوم  املغرب  أصبح  بحيث 
الثالثة عربيًا في مجال دراسات الترجمة 

بعد مصر ولبنان.

1 - مسارات ورهانات الترجمة 
األدبية في المغرب الحديث 

والمعاصر

في  اإلبداعية  الترجمة  انخرطت حركة 
األول  النصف  في  انطالقها  حني  املغرب 
من القرن العشرين، في سيرورة التحديث 
املؤسستني  قبل  من  املفروض  الثقافي 

واإلسبانية.  الفرنسية  االستعماريتني 
رواية   ترجمة   مع صدور  البداية  فكانت 
بعنوان«  لصوص  مسلسلة  بوليسية 
صفحات  على   1914 املقابر« سنة 
شهدت  التي   ،)1904( السعادة  جريدة 
من  باالستفادة   – نشيطة  ترجمية  حركة 
وشعرًا  نثرًا  املشرقي  الترجمي  النشاط 
املثقفني  املقابل  في  حفزت  والتي   ،-
املوالية  لسياستها  الرافضني  الوطنيني 
نمثل  وطني  بديل  إيجاد  على  لالستعمار 
والتأليف  للترجمة  املغربية  بالجمعية  له 
في حقبة الثالثينيات، وهي الحقبة التي 
املغربي  الثقافي  املشهد  فيها  اغتنى 
)مجلة   – وطنية  ومجالت  جرائد  بإنشاء 
 ، الجديد«  »املغرب  مجلة  »املغرب«، 
ارتفعت  –كما  العام«…(  جريدة«الرأي 
تداول  نسبة  محتشم  بشكل  ولو  خاللها 
املخطوط  من  االنتقال  بفضل  الكتاب 
للثقافة  تجديدية  رؤية  املطبوع وفق  إلى 
نذكر  املغاربة؛  املثقفني  من  ثلة  بلورتها 
الكبير  وعبد  الحجوي،  محمد  منهم 
أن  ومع  كنون.   هلل  وعبد  الفاسي، 
باألساس،  فردية  كانت  االختيارات 
االتجاه  الشعرية  الترجمات  في  ساد 
الرومانسي ممثاًل بأشعار فيكتور هيجو، 
وألفونس دوالمارتني، وألفريد دوموسيه، 
)مدارس  املشرقي  النموذج  سلطة  بفعل 
فأبولو(3، وهو نفس  والرابطة،  الديوان، 
االتجاه السائد أيضًا في تجربة التثاقف 
والترجمة  العربي  اإلسباني-  الشعري 
املمثلة  املغرب،  شمال  في  االتجاهني  في 
باملجلتني ثنائيتي اللغة عربية – إسبانية: 
برئاسة الشاعرة ْترينا  »املعتمد«)1947( 

برئاسة   )1953(« و«كتامة«  ِمركاديرو، 
الشاعر خاثينتو لوّبيث غورخي4.

الترجمة  خطوات  أهم  وتتجلى 
مغاربة  قبل  من  املنجزة  اإلبداعية 
الحديث  املغربي  للتأليف  ،واملواكبة 
الفرنسي  االستعمارين  خالل  بالعربية 
واإلسباني، في السعي إلى ترجمة بعض 
للمسرح  املؤسسة  الكالسيكية  األعمال 
وبعض  الحديثني،  األوروبيني  والرواية 
كما  املغرب  بتاريخ  املتصلة  النصوص 
يتضح من ترجمة طرتيف من قبل املهدي 
سنة  التويمي  السالم  وعبد  املنيعي 
غير  الوزاني  التهامي  ومشروع   ،1928
كيخوطي  رواية دون  لترجمة  املكتمل 
مابني  ثيربانتس  دي  منشا مليغيل  ال  دي 
1966، وكان مسبوقًا  1951 وسنة  سنة 
أيضًا  مكتملة  غير  بمحاولة   1948 سنة 
اإلدارة  لدى  الشاميني  للمترجمني 
ملهم  أبو  نايب  اإلسبانية  االستعمارية 
أفرام  فؤاد  من  بتكليف  عبود،  وموسى 
البستاني املسؤول آنذاك عن العالقات مع 
العالم العربي لدى منظمة األمم املتحدة5، 
من  لوبيل  سوس لروالن  فترجمة ذهب 

قبل  قاسم الزهيري سنة 1955.
وتعتبر مرحلة ما بعد سنة 1956 مرحلة 
مجال  ففي  بامتياز.  والنقد  الشعر  ترجمة 
النقد عرف مغرب االستقالل حركة ترجمية 
تزامن مع  في  االنتباه،  نموها  تثير وتيرة 
تشييد أول جامعة مغربية، وخطو اإلبداع 
النضوج  نحو  األولى  خطواته  املغربي 
ترجمة  شهدت  املقابل  في  والرسوخ. 
ظلت  وإن  نوعيًا،  وتحواًل  انتعاشًا  الشعر 
املجمل،  في  واإلسبانية  الفرنسية  اللغتان 
املركزيتان  النافذتان  هما  طويلة،  ولفترة 
املغربي  املترجم  منهما  يطل  كان  اللتان 
على العالم الغربي والشعر اإلنساني، وقد 
كانت الجرائد واملجالت الوطنية املتزايدة 
-)آفاق  والسبعينيات  الستينيات  في 
 ،)1966( )1964(،أنفاس  أقالم   ،)1963(
الثقافة الجديدة )1974(، والزمان املغربي 
الترجمات   لهذه  متنفسًا   ،-))1979(
توجهات  بني  تجمع  كانت  التي  الشعرية 

 – نضالية  واقعية   - رومانسية   : مختلفة 
رمزية.

ولعل أهم طفرة في حركة ترجمة الشعر 
باملغرب تتجلى في ظهور مترجم متخصص 
،مع  القصري(-  )مصطفى  الستينيات-  في 
الشعر  عظماء  دواوين  ترجمة  إلى  نزوع 
حل  في  املساهمة  بهدف  الحديث  العاملي 
الشعر  يعيشها  كان  التي  التحديث  أزمة 
العربي من  القارئ  آنذاك، وتمكني  املغربي 
االطالع على تأويل مختلف للنص الشعري 
أعمال  ترجمة  إعادة  خالل  من  األجنبي 
سبق وترجمت في املشرق العربي )أعمال 
بيرس، بول  جون  بودلير، سان  شارل 
مارتني، ستيفان  ال  دو  فاليري، ألفونس 
تحديدًا(.  طاغور  ماالرمي، ورابندراناث 
نضيف إلى إنجاز املرحلة الصادر في كتب، 
التاريخية أيفنهو للكاتب  الرواية  ترجمة 
أول  وهي  سكوت،  والتر  االسكتلندي 
اللغة  من  املغرب  في  ترجمتها  تتم  رواية 

اإلنجليزية مباشرة.
الترجمات  في  االهتمام  يسترعي  ومما 
وسبعينات  ستينات  بني  ما  الصادرة 
النقد  مجاالت  في  العشرين  القرن 
التي  الفترة  وهي  والرواية-  والشعر 
بني  حاد  أيديولوجي  وعي  فيها  ساد 
استرداد  حركة  تدشني  املغاربة-،  املثقفني 
املكتوبني  املغربيني  واإلبداع  الفكر 
األسماء  على  بالتركيز  الفرنسية  باللغة 
)عبد  املغربي  الثقافي  املشهد  في  الفاعلة 
جلون…(.  بن  الخطيبي/ الطاهر  الكبير 
في  املنشورة  اإلبداعية  الترجمات  أما 
املغربية  املجالت  الثقافية وبعض  املالحق 
 ،)… املناهل،  آفاق،  )أقالم،  والعربية 

املثقفني  انخراط  سياق  في  اتسمت-  فقد 
املغاربة، وأغلبهم من أساتذة الجامعة، في 
والثقافي  واالجتماعي  السياسي  الحراك 
الجاد  بالطموح  )اتسمت(  الحقبة-  لتلك 
الحداثي  التجديدي  الوعي  تعميق  إلى 
 – الشاسعة  العاملي  اإلبداع  آفاق  بارتياد 
)نماذج من آداب أمريكا الالتينية والصني 
األدبني   من  نماذج  جانب  إلى  واليابان، 
وساطة  عبر  واإلنجليزي…(،  الروسي 
اللغتني الفرنسية واإلسبانية، وبدرجة أقل 
اللغة اإلنجليزية التي تفرد عبد املجيد بن 
جلون بنقل األدب القصصي عنها في فترة 
غرايس  جون،  نيل  )قصص  السبعينيات 
سبيل  على  كالدول،  وبورسكن  ماسن، 

التمثيل(.
التعريب  بني  القائمة  للعالقة  ونظرا 
أن  إلى  نشير  العربية،  إلى  والترجمة 
نموًا  عرفت  املغرب  في  األدبية  الترجمة 
الثقافية  املنابع  تنويع  يشمل  مطردًا 
الثمانينيات،  من  ابتداء  املصدر  واللغات 
أدى في النهاية إلى حدوث التطور الالفت 
لالنتباه الذي سجلته إحصائيات مؤسسة 
 2018  2017- خالل  العزيز  عبد  امللك 
فباملقارنة  السابقة،  السنوات  مع  مقارنة 
حجم  أن  يتبني  مثال6،   2016-2017 مع 
إلى  وصل  هائاًل  نموًا  عرف  الترجمات 
نسبة 67 في املائة، مع العلم أن اإلبداعات 
يتضح  التي  الرحالت،  وضمنها  األدبية 
تأتي  املغاربة،  املترجمني  تستهوي  أنها 
ويتحكم  املترجمة  اإلنتاجات  رأس  على 
املترجم  ذوق  إلى  باإلضافة  اختيارها،  في 
ثروتها  الثقافي،  بمشروعه  اتصال  في 
والجوائز  العاملي  الصيت  في  املتجلية 
التاريخ،  يليها من بعيد  املحلية والدولية، 
فالدراسات االجتماعية ،والدراسات األدبية 
،والجغرافيا،…إلخ،  والفنون  واإلسالمية، 
مستوى  على  تقريبًا  الترتيب  نفس  وهو 

التأليف.
وقد وازى هذه الحركة الترجمية النامية 
الطفرة  مع  واملتزامنة  الثمانينيات،  في 
التي عرفها مجاال الكتابة والنشر7، ظهور 
ندوات  وعقد  املهنية  للترجمة  جمعيات 

كما  الترجمة،  حول  املغربية  الجامعة  في 
وازاها السعي إلى وصل ما انقطع بإنشاء 
سنة 1986  »مدرسة فهد العليا للترجمة« 
عهد  في  األلسن  بمدرسة  تيمنا  طنجة  في 
متخصصة  مجالت  وظهور  األول،  الحسن 
الصدور  عن  توقف  ما  منها  الترجمة،  في 
ومنها  و«ترجميات«  الحكمة«  »بيت  مثل 
الترجمي  الحقل  إغناء  في  استمر  ما 
)مجلة  عدد  أول  ظهور  منذ  العربي 
فهد  ملدرسة  التابعة   )1992(« »ترجمان 
استحداث  إلى  إضافة  للترجمة(،  العليا 
للترجمة  وأجنبية  وطنية – عربية  جوائز 
املغرب  جائزة  ضمن  الترجمة  )جائزة 
العربية  الثقافية  املراكز  جوائز  للكتاب، 

واألجنبية… (8.

2 - الترجمة اإلبداعية في 
سياق االنفتاح والتوطين 

والمأسسة

الترجمات  نسبة  ارتفاع  يحيل 
بترجمات  املعضدة  الفردية  اإلبداعية 
ناحية،  من  املغرب،  في  وجماعية  ثنائية 
ضمن  بالترجمة  محفز  اهتمام  ظهور  إلى 
السياسية  والثقافية-  األكاديمية  املشاريع 
ثقافية  ومؤسسات  بحث  ببنيات  الخاصة 
البحث  وأجنبية  )مجموعة  مغربية 
جامعة   – باملغرب  القصيرة  القصة  في 
الحسن الثاني، معهد الدراسات اإلسبانية 
الخامس،  محمد  جامعة  البرتغالية- 
الحضارات  لحوار  السادس  محمد  مركز 
مركز  الفرنسي،  الثقافي  املركز  بالشيلي، 
ثيربانتس،…(، ويؤشر، من ناحية أخرى، 

بضرورة  املغاربة  املترجمني  وعي  إلى 
تنويع مصادرهم الثقافية عبر ارتياد عوالم 
الثقافي  لغات وثقافات ال تربطها بنسقهم 
أن مسارات  يفيد  مما  قوة ضاغطة،  عالقة 
وثيقًا  اتصااًل  تتصل  وتوجهاتها  الترجمة 

بموازين القوى9.
وللتدليل على فاعلية هذا التنويع، نبدأ 
األجنبية  الثقافات  لغات  من  دالة  بنماذج 
في  هامشيًا  مركزًا  نسبتها  تحتل  التي 
املالحظ  فمن  املغربي؛  الترجمي  املشهد 
أن الترجمة املغربية عن اللغتني الفارسية 
في  محتشمة  انطلقت  التي  والروسية 
األكاديمي،  الخصاص  لسد  الثمانينيات 
استطاعت فرض نفسها نسبيًا في املشهد 
الثقافي العربي الذي تتوفر بعض بلدانه، 
راسخة  تقاليد  على  ولبنان،  مصر  مثل 
باعتبارها  وذلك  اللغتني،  مع  التفاعل  في 
إضافة نوعية ووصاًل ملا انقطع عربيًا في 
إطار التجديد، كما يدل على ذلك استئناف 
) تشرق  املعاصر  اإليراني  الشعر  ترجمة 
اإلنتاج  ونقل   ، اللوزي(  محمد  الشمس / 
الحديث  الفارسي  والروائي  القصصي 
، أنتولوجيا  القصة  واملعاصر)عيناها
موسى،  أحمد   /… املعاصرة،  الفارسية 
مصححة  وبصفتها  اللوزي،…(،  محمد 
)إعادة  العربية  الترجمة  ملسار  أيضًا 
دوستويفسكي/  فيودور  أعمال  ترجمة 
للترجمة  وممثلة  بل   ، امللياني(  إدريس 
جائزة  الدولي:  املستوى  على  العربية 
بوشكني، والجائزة العاملية لترجمة الشعر 
الروسي / عبدالرحيم العطاوي، من روائع 

الشعر الروسي.
أما الترجمة عن اللغة البرتغالية، فرغم 
استحداث  بفضل  ناشئة  حركة  كونها 
الجامعة  في  البرتغالية  الدراسات  أقسام 
تعد  بدورها  أنها  إال  املغربية تخصيصًا، 
األدبية  الترجمة  مجال  في  نوعية  إضافة 
طريق  فعن  الثالثة:  األلفية  في  العربية 
الترجمة املغربية لألدب البرتغالي – التي  
اإلسبانية  اللغة  وساطة  إلى  بداية  لجأت 
عن  املباشر  النقل  قبل  أخريف(،  )املهدي 
الواحد(-  بنعبد  )سعيد  البرتغالية  اللغة 

تمكن القارئ العربي ألول مرة من االطالع 
بيسوا،  لفرناندنو  الكاملة  األعمال  على 
أحد القامات الشعرية والفكرية الحداثية 
تحظ  لم  التي  تحفه  إلى  إضافة  العاملية، 
قبل بالنشر، كما تمكن من الحصول على 
والقصاصني  الروائيني  أفضل  أعمال 
الرومانسيني   - الكالسيكيني  البرتغاليني 
كاشيرو  كاميليو  )أعمال  واملعاصرين 
ودافيد  كروشو،  وألفونسو  بالنكو، 

ماشادو مثال،…(.  
بعض  إلى  استنادًا   - املأمول  ومن 
التمثيل،  سبيل  ،على  منها  املؤشرات، 
إزاورا لبرناردو  رواية األمة  ترجمة 
عن  الترجمة  تتطور  أن  غيمارايس- 
آفاقها،  وتتسع  املغرب  في  البرتغالية 
األدب  وأعمق  أكبر  بشكل  لتشمل 
تلبية  إلى  سيؤدي  مما  البرازيلي، 
سمحت  الذي  املغربي  القارئ  انتظارات 
باالطالع  الفرنسية  اللغة  وساطة  له 
األدبية  األعمال  من  مترجمة  نماذج  على 
أواخر  من  ابتداء  الالتينية  األمريكية- 
الترجمة  مكنته  والذي  السبعينيات، 
املباشرة عن اإلسبانية بعد ذلك من نسج 

عالقات ألفة مع هذا اإلنتاج.  
وأساتذة  أكاديميني  جهود  فبفضل 
بالجامعة  اإلسبانية  اللغة  قسم  من 
الترجمة  بتوظيف  مسنودة  تخصيصًا، 
)املعهد   – الثقافية  للدبلوماسية  أداة 
ومركز  بالرباط،  البرتغالي  اإلسباني- 
الحضارات  لحوار  السادس  محمد 
الشعراء  و  للكتاب  أصبح   ، بالشيلي( 
اإلسبانية،  باللغة  الالتينيني  األمريكيني 
في النصف الثاني من الثمانينيات وخالل 
الثالثة، حضور  فاأللفية  التسعينيات 
مفتوح األفق في املشهد الترجمي املغربي 
إدواردو  بورخيس،  لويس  )خورخي 
فوينتي،  كارلوس  خيلمان،  بيرتي، خوان 
إيزابيل  بارا،  نيكانور  باث،  أوكتافيو 
إبراهيم  سانشيز،…/  ألبرتو  أكينيدي، 
بنلباه،  فاتحة  صالحي،  محمد  الخطيب، 
مزوار اإلدريسي، سناء الشعيري،…(. مع 
وإنتاج  بسيرة  الخاصة  العناية  تسجيل 
بورخيس  العاملي  األرجنتيني  الكاتب 
)املرايا واملتاهات، الدنو من املعتصم…(، 
لها  التي  النصوص  على  اإلقبال  وبداية 

صلة باملغرب )للهواء أسماء(.
باألدب  امللحوظ  االهتمام  مع  باملوازاة 
تعرف  باإلسبانية،  الالتيني  األمريكي 
من  املدعومة  اإلسباني  األدب  ترجمة 
ومعاهد  اإلسبانية  الثقافة  وزارة  قبل 
دينامية  باملغرب،  املتكاثرة  ثيربانتس 
املغربي  الثقافي  املشهد  في  مطردة 
وتجدر  الثالثة.  األلفية  في  وتخصيصًا 
سيطرة  إلى  السياق،  هذا  في  اإلشارة 
ترجمة الشعر على باقي األنواع -وخاصة 
الشعر  ترجمة  مشروع  تأسيس  بعد 
خالل  من  سواء  العربية-،  إلى  اإلسباني 
ملختارات  وثنائية  جماعية  ترجمات 
مزوار  الريسوني،  -)خالد  شعرية 
أم   ،-) الحارثي،…  العربي   ، اإلدريسي 
عبر الترجمات الفردية ملختارات ودواوين 
شعراء إسبان محدثني ينتمون إلى القرن 

19، وجيل 27، 
األهلية،  الحرب  بعد  ما  مرحلة  ثم 
وشعراء معاصرين كبار يعرفون بشعراء 
بينهم،  يجمع  التجربة،  وشعراء  الصمت 
الشهرة  الشعري،  التجديد  إلى  باإلضافة 
غارثيا  ِثيْرنود،  )لويس  والعاملية  املحلية 
أنطونيو  خوان  خانيس،  كالرا  لوركا، 
دي  ليوبولدو  فوينتيس،  كونزاليس 
خالد  اإلدريسي،  مزوار  لويس،… / 
الشعر  ترجمة  وتلي  الريسوني،…  (. 
بالجمع  تتسم   التي  الرواية  ترجمة 
الكالسيكية   - املؤسسة  الروايات  بني 
تشكل  التي  املجددة  والروايات  الحديثة، 
املشهد  في  والتقنية  الرؤية  في  منعطفًا 
فيها  بما  والعاملي،  اإلسباني  الروائي 
موضوعًا  املغرب  تتخذ  التي  الروايات 
لها من وجهة نظر ال متمركزة على الذات 
)الثاريو دي تورميس، اللوتانا األندلسية، 
أبواب  على  تطاون، األربعينية،  عيطة 
عشيق،  عن  لك  سأبحث  طنجة، سفاراد، 
بيرفيكتا، مريانيال، سيدة  ،السيدة  الكوخ 
الحديقة…/ عمر  الفساتني، أسابيع 
محمد  الجبروني،  إدريس  بوحاشي، 
شريفة  اإلدريسي،  مزوار  املساري، 

الدحروش-عبد اللطيف البازي،…(.
الروائي  السرد  ترجمة  إلى  تنضاف 
)أنطولوجيا  القصصي  ترجمة  السرد 
املسرح  فترجمة  جدا(،  القصيرة  القصة 
تجريبية  تجارب  خالل  من  أقل  بدرجة 
أونامونو، خوان  د  ميغيل  )مسرحيات 
مايورغا، ورامون ماريا ديل باي إنكالن،…

إلى  اإلسبانية  الرحالت  ترجمة  كذا  (،و 
وهي  الحماية،  فترة  وخالل  قبل  املغرب 
باملعطيات  املغاربة  املترجمني  تستهوي 
الرسمي  التاريخ  كتب  تمنحها  ال  التي 
الحضور  أن  إال  مثال(.  النعاس   )مدينة 
»لغات  بصفتها  لإلسبانية  املتنامي 
إسبانية« بفعل اإلقبال على ترجمة اإلنتاج 
لغة  ،وبصفتها  الالتيني  األمريكي  األدبي 
مثاًل  الالطمأنينة،  )ترجمة كتاب  وسيطًا 
(، يظل مع ذلك أدنى من حضور الفرنسية 
ولغة وسيطًا  باعتبارها  “لغات فرنسية” 

كذلك.

االشتراكي

عبا�س بن فرنا�س الرتجمة الأدبية يف املغرب، م�سارات ورهانات
يحط بحا�سرة فا�س

لم تكن فلسطني غائبة من » أجنداتنا »، ولم نكفَّ يوما عن إيالئها الصدارة في نضاالتنا، 
ومجالت،  جرائد  كانت  الحامي.  والنقاش  واألغاني،  والهتاف  بالنشيد  واستحضارها 
والجبهة  لَحَبْش،  الشعبية  الجبهة  كما  فتح،  الفلسطينية  التحرير  منظمات  ومنشورات 
الديموقراطية لَحواْتَمة، فضال عن ُعُقٍل وكوفيات فلسطينية، وحوامل مفاتيح وأقالم، وغيرها، 
تحتل ركنا من أركان الكلية، وبالتحديد ركنا معتبرًا بحذاء حي الطالبات الجامعي، واملمر 
املفضي إلى املطبخ العام. كما أن األشرطة الغنائية، ودواوين شعراء األرض املحتلة: ) توفيق 
زياد ـ فدوى طوقان ـ معني بسيسو ـ سميح القاسم ـ محمود درويش (، تمأل البساط املشمع، 

ويفرش الفائُض منها رقعَة األرض.
وتدهور  االجتماعية،  العدالة  كغياب  واملغيبة  العالقة  الوطنية  قضايانا  مثلما  فلسطني، 
القطاع الحيوي جملة وتفصيال مثل التعليم والصحة، وتَرّدي الِخْدمات االجتماعية، وانتشار 
ل طبقة هجينة صارت تزحف زحفا، وتأكل  الرشوة، واملحسوبية، والظلم االجتماعي، وَتَغوُّ
همومنا  مقدمة  في  كانت  الديموقراطية؛  غياب  واحدة:  جملة  وفي  أكال،  واليابس  األخضر 
القومية والسياسية واإليديولوجية، بل، والوجودية. فقد اعتبرناها املشكل املستشكل وطنيا 
وقوميا وقاريا وكونيا. ومن ثمة، َتَبنََّكْت مكانا أثيرا في نضاالتنا وحساباتنا، ومقايضاتنا 
للحكم محليا، وللرجعية التابعة وطنيا، واملمتدة عروبيا. وكنا نعتقد بل نؤمن بأن تحرير 
كافة  الديموقراطية على  دولتها  يمر عبر تحرير فلسطني، وبناء  العربي ودمقرطته،  الوطن 

أرضها التاريخية.
ولم نكن ـ نحن الطلبة ـ ِبْدعا بني طالب وقادة ونخب، ومناضلي العالم العربي، وأحرار 
كالقضية  أولوية  ذات  نضالية  وقضية  وهاجسا  َهّما  وعدِّها  لفلسطني،  حبنا  في  العالم، 

الوطنية تماما.
هنا  ووكالئها  واألمبريالية،  العاملية،  والصهيونية  اإلسرائيلي،  للعدوان  تصدى  لقد 
وُحبوٍر  وُمْنِصفة،  غاضبة  أقالم  أصحاب  موقعه:  من  ُكلٌّ  إليهم  أشرت  الذين  هؤالء  وهناك، 
شعراء، وأدباء، وقادة رأي، ومفكرون، وسياسيون قوميون، وديموقراطيون  نارية وعميقة: 
مقتنعون بالقضية الفلسطينية كمفتاح، متى ما ُحلَّْت، ومهاٍد لتحرير باقي الشعوب العربية 

من ِرْبقة املحتلني داخليا وخارجيا.
بيننا،  الدائر  النقاش  في  الفلسطيني  ومعاناة شعبنا  آالم  ونستحضر  املحنَة،  نستدرج 
في » الكالمولوجيا »، وفي االنتصار لذاك الفصيل دون ذاك، وفي ترديدنا اليومي لألناشيد 
وبمتانة  املشترك،  الجامع  بقوة  لها  وانتماء  وإخالص،  وفاء  كعربون  الفلسطينية،  الثورية 
الرابط العروبي، وببعض قضايانا الشائكة املشابهة لها. وال يخفى أن األحزاب السياسية 
حزب  ما  حد  وإلى  الشعبية،  للقوات  االشتركي  االتحاد   / الوطني  االتحاد  كحزب  الوطنية 
االستقالل،  جعلوا من فلسطني، ومن تحريرها، والتأكيد على أن الناطق الرسمي باسمها في 
املحافل الدولية، ولدى األشقاء واألصدقاء، هو منظمة التحرير الفلسطينية، كما نص على ذلك 
مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في الرباط العام 1974،  َحَجَر َرَحى في مدوناتهم، ومواقفهم، 
وأدبياتهم ) نذكر هنا تمثيال: أعمدة الشهيد عمر بن جلون املكرسة لفلسطني (. وجعلوها أحد 
مطالبهم في وجوب  دعمها ماديا ومعنويا وبشريا، وسياسيا، وديبلوماسيا، وأدبيا. كما أن 
االتحاد  »، و«  إلى األمام  23 مارس«،  ومنظمة »  َكـ منظمة«  املنظمات اليسارية الجذرية، 
الوطني لطلبة املغرب »، سيَّدوها واعتبروها رأس الرمح في التحرير واالستقالل من كافة 
أشكال القهر والغصب، والتبعية واالنبطاح الذي كانت وال تزال  تعيشه أكثر األقطار العربية. 
والجدير بالذكر أن هذه التيارات إنما ولَّْت وجهها وفكرها، ورأيها وموقفها جهَة الجبهتني 
التحرير:  منظمة  وانتظارية  سكون  على  فعل  كرد  وتشكلتا  انبثقتا،  الّلتني  الفلسطينيتني 
الصهيونية  الخادمة واملتواطئة مع  الرجعية  العربية  األنظمة  أن  تقديرها  فتح، من منطلق 

واألمبريالية، احتضنتها، وصارت ُتْملي عليها ما ُيمليه عليها سادُتها في الغرب وأمريكا.
واملنفيني،  واملسجونني،  املظلومني  عن  بالدفاع  السبعينية  املرحلة  اشتعلت  هكذا، 
واملختطفني وطنيا؛ وبالدفاع عن أم القضايا العربية: قضية فلسطني. ولم يكن يخطر ببالنا، 
الكالم الخطير، كالم الجهل والغباء، واألنانية  العمر، فنسمَع مثل هذا  لحظًة، أن يمتد بنا 

املقيتة: ) تازْة قبل غّزة (. 
ويطويها،  الجغرافيات  ويقلص  ويوحدنا،  يرفعنا،  ما  هو  الشعر  هذا  مثل  مثال،  فكان، 

ويصهر اآلالم واألوجاع في وحدة جامعة، في حضن تاريخي َقَدري يسع الجميع:
ـ منتصَب القامة أمشي   ////  مرفوَع الهامة أمشي

في كفي قصفة زيتون   ///  وعلى كتفي نعشي
أو:

ــ ُخذيني أمي إذا عدُت وشاحا لُهْدبْك
د من طهر كعبْك وَغّطي عظامي بعشٍب تَعمَّ

وُشّدي وثاقي بَخْصَلة شعٍر
ُح في ذيل ثوبْك، بخيط ُيلوِّ

عساني أصيُر إلهًا.. إلهًا أصير

وغيرهما من األشعار والنصوص التي سالْت داميًة باكيًة، وَرنَّْت دامعًة شجيًة من عود 
وصوت األسطوري الجميل: مارسيل خليفة.

ترجمًة  فيه  نرى  كنا  وآمالنا.  وآالمنا  لجراحاتنا،  الشعر، صدًى  هذا  مثل  في  نرى  وكنا 
وجداننا،  في  كاملرجل  لظّيًا  حارقا  ويعتمل  بداخلنا،  يمور  كان  َعّما  حيًا  وتعبيرًا  صادقة، 
و«  السياق  اقتضاها  بصور  وصورًا  بألفاظ،  ألفاظا  أبدلنا  وِإْن  وطننا،  على  فسحبناه 

الخصوصية ».
ولك أن تستغرب ـ رعاك اهلل ـ من كيفية جمعنا باقتدار بني النضال والسجال، وبني العبث 
والعدمية والفوضوية والوجودية في منحاها الكولنسي ) كولْن ِوْلُسْن (، ومنحاها البيكيتي 

) صمويْل بيكيْت (، واألداموفي ) أداموْف (، واليونسكي ) أوجنْي يونسكو (.
لك أن تقول: كيف تأتَّى لك أن تناضل، وتحمل كل تلك الهموم واملتاعب واألعباء االجتماعية 
والوجودية، ثم تكون في اآلن نفسه، عدميا عبثيا تؤله ألبير كامو، وتهتف بالحياة للبيتلْز، 
أشباه أحياء، أشباه  والعدميني، وُمْطلقي اللِّحى، واملدمنني، والذين يعيشون على الهامش: 
أموات الذين يسلخون أيامهم في معاقرة الخمور الرديئة، وتناول ماركاْت وأنواع املخدرات 

السامة واملخلخلة؟
اإلبداع،  سحر  طلب  في  مرجَعنا  مساندًا؛  جهٍة  من  بودليْر،  شارْل  الشاهق  الشاعر  كان 
والتماس الروعة فيه بالتعاطي للمخدرات، واألنبذة املختلفة: ) ألم يكن مدمنا وهو العبقري؟، 
الفراديس   « واملاريخوانا  واألفيون  الحشيش  بتناول  وإغراء  تمجيد  كله  كتابا  يكتب  ألم 
أزهار الشر »، و«  املصطنعة »، فضال عن كثير من نصوصه في ذات املوضوع بديوانيه: » 

سْبْلني ْ باريس، سأم باريس »؟ (.
وإذًا، َمْن نكون نحُن حتى ال نقلده ولو يوما في األسبوع؟. قلدناه، طبعا، لكن بتناول كرات 
عجائن عجيبة شديدة الحالوة، لها مفعول السحر والجنون، هي » املعجون » الذي كنت مع 
بعض أصدقائي، ننزل في طلبه عبر أشجار ظهر املهراز حتى بوجلود، خفافا ظرافا نسابق 

الدقائق لنفوز بطريدتنا / حصتنا، حيث ينتظرنا أّبا البشيْر.
ال أقدر أن أصف ما كان يعترينا حني نأكل شريحًة منه. مختصر القول: إننا َنْنطاُد، نخرج 
عن قوانني الطبيعة والفيزياء، نصبح غير ما نحن. تتعطل الجاذبية فنطير. نضحك ضحكا 
متواصال من دون سبب حتى نلفت إلينا األنظار. ثم نصمت صمت املشدوه املبهوت املصعوق 
أمام كوبرا ملكية قاتلة، وال نجيب من يسأل ما بنا، أو يطلب منا حاجة نقضيها. وقد نذهل 
تماما عما حوالينا، وقد نضحك فجأة ثم نبكي. فكأن اختالفنا إلى أّبا البشير، كان ترياقا لنا، 
وسانحة زمنية قصيرة نهرب فيها من َرْمضائنا، على الرغم من املحنة والَخباِل اللذين يعقبان 

تناول العجينة الفانطستيكية..اا.
وكانت األنبذة تغرينا، نتذوقها أحيانا كالنصارى، ونشربها أحيانا َوْفقًا لطينتنا وِجِبلَّتنا 
الجد  بدعوى االنشراح، والتحفيز على النقاش، ونبذ الخوف واالرتباك عندما يحني وقت » 
آلهة األوملب، أو جلبه من وادي  النضالي، والهيام بطالبة ما، واستنزال نص شعري من   «
عبقر. ولعلها أن تكون ) أقصد األنبذة والحشيش (، وراء ضياع بعضنا، وَسْوِقه إلى العربدة، 
الدرس  عن  يبعده  مما   ،« املستقيم  الصراط   « وعن  السطر،  عن  والخروج  اإلدمان،  إلى  ثم 

والتحصيل، والحضور الواعي مع فصيله الذي ينتسب إليه.  
واآلراء  املواضيع،  وتفكيك  القضايا،  طرح  في  شراسًة  نحُن:  تماما،  نكوُن،  الصحو،  في 
إلى هذا الصف  الطلبة والطالبات  تارًة، ووداعًة وحكمًة في استدراج واستقطاب  املضادة، 

النضالي أو ذاك، تارًة أخرى.
ولعلَّ سائال يسأل مستنكرًا: أهكذا كنتم، وال زلتم يا َمْن َتدَّعون النضال، ومطارحة القضايا 

الجسام؟

) يتبع ( 

محمد بودويك

) 4 / 4 ( 
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 اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش اسفي
عمالة إقليم الرحامنة

إعالن عن طلبات عروض أثمان 
مفتوحة

سيتم   2021/11/09 يوم  في 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 
وربع  العاشرة   الساعة  على 
املتعلقة  االظرفة  فتح  صباحا 
بطلب العروض أثمان ألجل: طلب 
عروض رقم: 2021/23/م.و.ت.ب

والبكم  الصم  مركز  تجهيز   *
لألشخاص  ومركزين  جرير  بابن 
جرير  بابن  إعاقة  وضعية  في 

وبوشان باقليم الرحامنة 

املؤقتة:  الضمانة 
الف   )خمسون   50000.00درهم 

درهم(
محددة  التوريدات  تقدير  كلفة 
وثمانة  مليون  مبلغ:  في 
ألف  وخمسون  واثنا  مئة 
درهم  وثمانون  مئة  وتسعة 

)1852980.00درهم(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  من  العروض 
بوابة  من  تحميلها  يمكن  كما 
املوقع  من  العمومية  الصفقات 

االلكتروني التالي: 
www.marchespublics.

gov.ma
طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
بطلب  املتنافسني,  إلى  العروض 

في  الواردة  الشروط  طبق  منهم 
املواد 27,29 و31 من املرسوم 

في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع اظرفتهم  مقابل وصل 
بمكتب الصفقات 

طريق  عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
البريد املضمون بإفادة باالستالم 

الى املكتب املذكور
- إما تسليمها مباشرة إلى رئيس 
بداية  عند  االظرفة  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
التعهد  طريق  عن  إما   -

االلكتروني:

www.marchespublics.
 gov.ma

بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
من   9 املادة  في  املقررة  تلك  هي 

قانون االستشارة. 
الحقيقية  العينات  توضع 
والنمادج قبل يوم 2021/11/08 

على الساعة الثانية بعد الزوال.
ع.س.ن/3792/ا.د

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

جهة مراكش اسقي 
عمالة إقليم الرحامنة
قسم املالية وامليزانية

مصلحة الصفقات
إعالن عن طلبات عروض أثمان 

مفتوحة
سيتم   2021/11/09 يوم  في 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 
على الساعة العاشرة فتح االظرفة 
أثمان  العروض  بطلب  املتعلقة 
طلب  ألجل:  الرحامنة  لعمالة 
2021/02/ق.ش.ق  رقم:  عروض 
لتعليم  وحدات  بناء  أشغال   *
مستوى  على  واسوار   االولي 

اقليم الرحامنة 
الضمانة املؤقتة: 20000.00درهم 

)عشرون ألف درهم(

في  محددة  األشغال  تقدير  كلفة 
وستون  وستة  مئة  سبعة  مبلغ: 
وواحد  مئة  وثمانية  الف 
سنتيما     52 درهما  وسبعون 

)766871.52درهم(
طلبات  ملفات  سحب  يمكن 
امليزانية  بمصلحة  من  العروض 
يمكن  كما  بالعمالة  والصفقات 
الصفقات  بوابة  من  تحميلها 
االلكتروني  املوقع  من  العمومية 

التالي:
www.marchespublics.

gov.ma

طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
بطلب  املتنافسني,  إلى  العروض 
في  الواردة  الشروط  طبق  منهم 

املواد 27,29 و31 من املرسوم 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني :

- إما إيداع اظرفتهم  مقابل وصل 
والصفقات  امليزانية  بمصلحة 

بالعمالة
طريق  عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -

البريد املضمون بإفادة باالستالم 
الى املكتب املذكور

التعهد  طريق  عن  إما   -
االلكتروني:

www.marchespublics.
gov.ma

- إما تسليمها مباشرة إلى رئيس 
بداية  عند  االظرفة  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.
بها  اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
من   4 املادة  في  املقررة  تلك  هي 

قانون االستشارة.
ع.س.ن/3794/ا.د

ع.س.ن /3802/ إد

ع.س.ن /3803/ إد

ع.س.ن /3797/ إدع.س.ن /3796/ إد
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش - اسفي 
عمالة إقليم الرحامنة

إعالن عن طلبات عروض أثمان 
مفتوحة

سيتم    2021/11/09 يوم  في 
لعمالة  العامة  الكتابة  بمكاتب 
على  االجتماعات(  )قاعة  الرحامنة 

الساعة الثانية عشر زواال
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
الرحامنة  لعمالة  أثمان  العروض 
رقم:  عروض  طلب  ألجل:  
2021/08/ ص.ت.ق  * اشغال بناء 

طرق غير مصنفة بجماعة بوشان:
الطريقة  وبناء  تهيئة  شغال  أ 
الرابطة بني الطريق الوطنية رقم 7 

ومركز بوشان
الطريقة  وبناء  تهيئة  أشغال 
الرابطة بني الطريق الوطنية رقم 7 

ودوار الريكبات
 الضمانة املؤقتة: 20000.00درهم 

)عشرون الف درهم(
كلفة تقدير األشغال محددة في مبلغ  
مليون واربعة واربعون الف درهما 

00 سنتيما )1044000.00درهم(
يمكن سحب ملفات طلبات العروض 
كما  بالعمالة  الصفقات  مكتب  من 
يمكن تحميلها من بوابة الصفقات 
االلكتروني  املوقع  من  العمومية 

التالي:
www.marchespublics.gov.ma

طلبات  ملفات  إرسال  يمكن 
بطلب  املتنافسني,  إلى  العروض 
في  الواردة  الشروط  طبق  منهم 

املواد 27,29 و31 من املرسوم 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 االولى   جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013(  

بالصفقات العمومية. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع اظرفتهم  مقابل وصل 
بمكتب الصفقات بالعمالة

طريق  عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
باالستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

الى املكتب املذكور
إما تسليمها مباشرة إلى رئيس   -
بداية  عند  االظرفة  فتح  لجنة 

الجلسة وقبل فتح االظرفة. 
إن الوثائق الواجب اإلدالء بها هي 
تلك املقررة في املادة 04 من قانون 

االستشارة. 
ع.س.ن/3795/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب

قطاع املاء
إعالن عن طلب العروض مفتوح 

دولي
رقم: 31/م.ت.ص/م.أ/2021 
املتعلق بتزويد مدينة سطات 

واملناطق املجاورة - الشطرالثاني 
- قسيمة رقم1.2: قنوات جر املياه 

املعالجة 
جلسة علنية

والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
بتزويد  املتعلق  العروض  طلب 
املجاورة  واملناطق  سطات  مدينة 
رقم  قسيمة  -الشطرالثاني 

1.2: قنوات جر املياه املعالجة. 
طرف  من  املشروع  تمويل  سيتم 

.)KFW( البنك األملاني
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في  67.716.482,00درهم 

)م.ا.ر( متضمنا جميع الضرائب.
في  املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد   
يعادلها  ما  أو  677.200,00درهم 

بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
تنظم زيارة اختيارية ملوقع املشروع 
للكهرباء  الوطني  املكتب  بمركز 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
 11 الخميس  بتاريخ  املاء بسطات 
نونبر 2021 على الساعة العاشرة 

صباحا )توقيت محلي(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  التالي:  بالعنوان 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع املاء مبنى  الصالح للشرب - 
محمد  شارع  املعالجة،  محطة 
بلحسن الوزاني، ص.ب 10220 - 

الرباط ـ املغرب 
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
للصفقات  املغربية  البوابة  عبر 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
تودع العروض مقابل وصل إلى   -
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
- أو تسلم إلى رئيس لجنة التحكيم 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 01 األربعاء  بتاريخ  األظرفة 
 09:30 2021 على الساعة  دجنبر 
بمقر  محلي(  )توقيت  صباحا 
مديرية التزويد والصفقات للمكتب 
الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
 ،)G( مبنى  املاء-  للشرب-قطاع 
محمد  شارع  املعالجة،  محطة 
بلحسن الوزاني، ص.ب 10220 - 

الرباط ـ املغرب )املغرب(.
تفتح األظرفة في آن واحد.

املعلومات  للحصول على مزيد من 
التزويد  بمديرية  االتصال  يمكن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
محطة   )C( مبنى  املاء  قطاع   -
بلحسن  محمد  شارع  املعالجة، 
الرباط   -  10220 ص.ب  الوزاني، 

ـ املغرب.
الهاتف: 0537.66.77.77)212(

الفاكس:0537.66.72.22 )212(.
مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
املكتب  ملوقع  االلكتروني  العنوان 

- قطاع املاء:
www.onep.ma

ع.س.ن/3799/ا.د
*************

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

إعالن عن طلب العروض مفتوح 
دولي

رقم: 35/م.ت.ص/م.أ/2021 
املتعلق بتزويد مدينة سطات 
واملناطق املجاورة- الشطر 

الثاني - قسيمة رقم 2: التجهيز 
والهندسة املدنية

جلسة علنية
والصفقات  التزويد  مديرية  تعلن 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
عن  املاء  قطاع   - للشرب  الصالح 
بتزويد  املتعلق  العروض  طلب 
املجاورة-  واملناطق  سطات  مدينة 
 :2 رقم  قسيمة  الثاني-  الشطر 

التجهيز والهندسة املدنية
طرف  من  املشروع  تمويل  سيتم 

.)KFW( البنك األملاني
على  يتعني  التي  املستندات 
في  مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 

الفصل 10 من نظام االستشارة.
إلنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
األشغال في: 29.430.684,00درهم 

)م.ا.ر(.
املؤقتة:  الضمانة  مبلغ  يحدد 
يعادلها  ما  أو  294.400,00درهم 

بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
تنظم زيارة اختيارية ملوقع املشروع 
للكهرباء  الوطني  املكتب  بمركز 
قطاع   - للشرب  الصالح  واملاء 
 11 الخميس  بتاريخ  املاء بسطات 
نونبر 2021 على الساعة العاشرة 

صباحا )توقيت محلي(.
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  مكتب  التالي:  بالعنوان 
والصفقات  التزويد  بمديرية 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع املاء مبنى  الصالح للشرب - 
محمد  شارع  املعالجة،  محطة 
بلحسن الوزاني، ص.ب 10220 - 
الرباط ـ املغرب. يمكن تحميل ملف 
املغربية  البوابة  عبر  االستشارة 

للصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

ملقتضيات نظام االستشارة و:
تودع العروض مقابل وصل إلى   -
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
املضمون مع إشعار بالتوصل إلى 
التزويد  ملديرية  الصفقات  مكتب 
والصفقات قبل تاريخ وساعة عقد 

الجلسة العلنية لفتح األظرفة.
- أو تسلم إلى رئيس لجنة التحكيم 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية  عند 

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 01 األربعاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2021 دجنبر 
محلي(  )توقيت  صباحا   00: 10
والصفقات  التزويد  مديرية  بمقر 
واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب 
مبنى  املاء-  للشرب-قطاع  الصالح 
)G(، محطة املعالجة، شارع محمد 
بلحسن الوزاني، ص.ب 10220 - 

الرباط ـ املغرب )املغرب(.
تفتح األظرفة في آن واحد.

املعلومات  للحصول على مزيد من 
التزويد  بمديرية  االتصال  يمكن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 
محطة   )C( مبنى  املاء  قطاع   -
بلحسن  محمد  شارع  املعالجة، 
الرباط   -  10220 ص.ب  الوزاني، 

ـ املغرب.
الهاتف:0537.66.77.77)212 (
الفاكس:0537.66.72.22 )212(

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
عبر  العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 
املكتب  ملوقع  االلكتروني  العنوان 

- قطاع املاء:
www.onep.ma

ع.س.ن/3800/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة العدل

املديرية الفرعية اإلقليمية 
بالحسيمة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 14/م.ف.إ.الحس/2021

مخصص للمقاوالت املتوسطة 
والصغيرة الوطنية

والتعاونيات واتحاد التعاونيات 
واملقاول الذاتي

على   2021/11/08 يوم  في 
الساعة 10 صباحا، سيتم في مقر 
املديرية الفرعية اإلقليمية بمحكمة 
الكائن  بالحسيمة  االستئناف 
الحسيمة،  فلسطني  بشارع  مقرها 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
ألجل:  أثمان  بعروض  العروض 

الجدار  وتشغيل  تركيب  اقتناء، 
القضائية  الدائرة  لفائدة  الناري 

بالحسيمة )حصة فريدة(.
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
العمومية  الصفقات  بمكتب 
باملديرية الفرعية اإلقليمية بمحكمة 
الكائن  بالحسيمة،  االستئناف 
الحسيمة،  فلسطني  بشارع  مقرها 
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  أربعة  بالدرهم: 

)4.000,00درهم(.
عشر  وسبعة  مائة  التكلفة:  تقدير 
ألفًا وتسع مائة واثنا عشر درهما 
تتضمن  )117.912,00درهم( 

الضريبة على القيمة املضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وإيداع  وتقديم 
 27 املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و148  و31  و29 

.2.12.349
ويمكن للمتنافسني: 

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
مكتب الصفقات العمومية باملديرية 
بمحكمة  اإلقليمية  الفرعية 
الكائن  بالحسيمة  االستئناف 

مقرها بشارع فلسطني الحسيمة.
- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 

بمكتب املذكور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
البوابة  عبر  إيداعها  إما   -
العمومية  للصفقات  اإللكترونية 
وزير  قرار  ملقتضيات  طبقا 
 20-14 رقم  واملالية  االقتصاد 
بتاريخ 04 شتنبر 2014 واملتعلق 
الصفقات  إبرام  مساطر  بتجريد 

العمومية من الصفة املادية.
على  الوصفية  الوثائق  إيداع  يتم 
الرابعة  الساعة  قبل  تقدير  أبعد 
والنصف زواال من يوم العمل الذي 
املحدد  والوقت  التاريخ  يسبق 

لجلسة افتتاح األظرفة.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 10 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/3801/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحة

املندوبية االقليمية
قلعة السراغنة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 2021/14

على  نونبر2021   09 الثالثاء  في 
صباحا،سيتم  ألعاشرة  الساعة 
ملندوبية  االجتماعات   قاعة  في 
فتح  السراغنة  بقلعة  الصحة 
عروض  بطلب  املتعلقة  األظرف 
أجل:  من  أثمان  بعروض  مفتوحة، 
معدات  وتشغيل  وتركيب  »اقتناء 
طبية تقنية للتعقيم موجهة للمركز 
لقلعة  اإلقليمي  أالستشفائي 

السراغنة حصة وحيدة.«
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
بمصلحة الصفقات  التابع ملندوبية 

الصحة بقلعة السراغنة.
تحميــلـه  كـــذلك  ويـمـكن 
إلـكـتـرونـيا مـن بـوابـة الصـفقــات 
العنوان  على  الـعموميـــة 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.gov.ma

املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)خمسة  درهم،  في25000.00 

وعشرون  ألف درهم(،
من  املعد  التقديري  املبلغ  حدد 
في  املشروع  صاحب  طرف 
912000.00درهم(تسع مائة واثنا 
احتساب  )مع  درهم  ألف  عشر 
من  كل  يكون  أن  يجب  الرسوم(. 
ملفات  وإيداع  وتقديم  املحتوى 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املرسوم  من  و31  و29  املواد27 
 20 في  الصادر   ،2  .12  .349 رقم 
بالصفقات  املتعلق   2013 مارس 

العمومية.
يمكن للمتنافسني:

وصل  مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
بمصلحة الصفقات  التابع ملندوبية 

الصحة بقلعة السراغنة.
العروض  طلب  ملف  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق  عن 

باالستالم إلى املصلحة املذكورة.
العروض  طلب  ملف  تسليم  إما   -
طلب  لجنة  لرئيس  مباشرة 
الجلسة وقبل  بداية  العروض عند 

فتح األظرفة،
العروض  طلب  ملف  إرسال  إما   -
الصفقات  بوابة  عبر  إلكترونيا 

العمومية.
  اإلدالء بالوثائق الوصفية ضروري 
حسب نظام اإلستشارة(، ويجب ان 
فيما  الصفقات  بمصلحة  توضع 
على   2021/11/08 يوم   أقصاه 
صباحا،طبق  العاشرة  الساعة 
من  املادة34  في  الواردة  الشروط 
في20  الصادر   2-12-349 رقم 
بالصفقات  املتعلق   2013 مارس 

العمومية. 
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3806/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص
إعالن - ملف  االستشارة الخاص 

بالهندسة املعمارية
 INDH/2021/07 :رقم

جلسة عمومية
في يوم  2021/11/11 على الساعة 
العاشرة صباحا سيتم بمقر عمالة 
األظرفة  فتح  ميــدلت  عملية  إقليم 
الهندسة  استشارة  ملف  املتعلقة 
تقنية  دراسة  التالية:  املعمارية  
وحدة   12 بناء  أشغال  وتتبع 
ميدلت:  بدائرة  األولي  للتعليم 
 - زايدة  الترابية  بالجماعة  وحدة 
ايتزر  الترابية  بالجماعة  وحدتان 
- وحدة بالجماعة الترابية ايت بن 
وحدة بالجماعة الترابية  يعقوب - 
بالجماعة  وحدات  و7  ازدك  ايت 
الترابية ايت عياش  عمالة ميدلت.

العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
ميدلت  لعمالة  الصفقات  بمصلحة 
الكترونيا من  كما يمكن كذلك نقله 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

ويمكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
 19 املادة  في  الواردة  الشروط 
 2.12.349 رقم  املرسوم   من 
االولى  جمادا   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
من  محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
في:  املشروع  صاحب  طرف 
درهم(  الف  وأربعون  )مليونني 
احتساب  مع  2.040.000.00درهم 
من  كل  يكون  أن  الرسوم.يجب 
محتوى و تقديم ملفات املتنافسني 
101- املواد  ملقتضيات  مطابقني 

رقم  املرسوم  من  و102   100
2.12.349  السابق الذكر. 

ويمكن للمتنافسني:
- إما إيداع أظرفتهم بمكتب الضبط 

بعمالة ميدلت.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -

املضمون بإفادة باالستالم .
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر موقع 

الصفقات العمومية.  
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املذكورة بالفصل 9 من 

دفتر االستشارة. 
ع.س.ن/3807/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص
إعالن - ملف  االستشارة الخاص 

بالهندسة املعمارية 
 INDH/2021/08 :رقم

جلسة عمومية
على   2021/11/11 يوم   في 
الساعة 11H00 سيتم بمقر عمالة 
األظرفة  فتح  ميــدلت  عملية  إقليم 
الهندسة  استشارة  ملف  املتعلقة 
تقنية  دراسة  التالية:  املعمارية 
وحدات   6 بناء  أشغال  وتتبع 
 3( النوع   من  األولي  للتعليم 
بدائرة اميلشيل و3 بدائرة بومية(: 
وحدتان بالجماعة الترابية اتربات 
ايت  الترابية  بالجماعة  وحدة   -
الترابية  بالجماعة  وحدة   - يحيى 
تنوردي - وحدة بالجماعة الترابية 
وحدة   - اويوسف  يحيى  سيدي 
 - تونفيت  الترابية  بالجماعة 
ملف  سحب  يمكن  ميدلت.  عمالة 
طلب العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك نقله 
الكترونيا من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

ويمكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
 19 املادة  في  الواردة  الشروط 
 2.12.349 رقم  املرسوم   من 
االولى  جمادا   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية.
من  محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
في:  املشروع  صاحب  طرف 
درهم(  الف  وعشرون  )مليون 
احتساب  مع  1.020.000.00درهم 
من  كل  يكون  أن  الرسوم.يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم  محتوى 
101- املواد   ملقتضيات  مطابقني 
رقم  املرسوم  من  و102   100

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم بمكتب الضبط 
بعمالة ميدلت.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املضمون بإفادة باالستالم.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر موقع 

الصفقات العمومية.  
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املذكورة بالفصل 9 من 

دفتر االستشارة. 
ع.س.ن/3808/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص
إعالن - ملف  االستشارة الخاص 

بالهندسة املعمارية
 INDH/2021/09 :رقم

جلسة عمومية
على   2021/11/11 يوم   في 
12H00 زواال سيتم بمقر  الساعة 
فتح  عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
استشارة  ملف  املتعلقة  األظرفة 
الهندسة املعمارية  التالية: دراسة 
تقنية وتتبع أشغال بناء 23 وحدة 
 1 النوع  21من   ( األولي  للتعليم 
الريش  بدائرة   )2 النوع  من  و2 

الترابية  بالجماعة  وحدات  و)3 
النوع  من   2 منها  تعاللني  كرس 
الترابية  بالجماعة  وحدة   -  2
مزيزل - وحدتان بالجماعة الترابية 
- 4 وحدات بالجماعة  سيدي عياد 
 - حمزة  سيدي  زاوية  الترابية 
وحدتان بالجماعة الترابية النزالة 
كير  الترابية  بالجماعة  ووحدتان 
-  عمالة ميدلت. يمكن سحب ملف 
طلب العروض بمصلحة الصفقات 
لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك نقله 
الكترونيا من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

ويمكن إرسال ملف طلب العروض 
طبق  منهم  بطلب  املتنافسني  إلى 
 19 املادة  في  الواردة  الشروط 
 2.12.349 رقم  املرسوم   من 
االولى  جمادا   8 في  الصادر 
املتعلق  )20مارس2013(   1434

بالصفقات العمومية .
من  محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
طرف صاحب املشروع في: )أربعة 
درهم(  ألف  وسبعون  مليون 
احتساب  مع  4.070.000.00درهم 

الرسوم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات املتنافسني مطابقني 
 101-100 املواد  ملقتضيات 
  2.12.349 و102 من املرسوم رقم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم بمكتب الضبط 
بعمالة ميدلت.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
املضمون بإفادة باالستالم .

لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر موقع 

الصفقات العمومية.  
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املذكورة بالفصل 9 من 

دفتر االستشارة. 
ع.س.ن/3809/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة الصحــــة

املركز اإلستشفائي الجامعي 
ابن رشد

إعــالن عـن طلــب عــروض مفتــوح
071 / 2021 / CHUIRC :رقم

)جلسة عمومية(
على     2021 نونبر   9 يوم   في 
والنصف  العاشرة  الساعة   
املركز  مكاتب   في  سيتم  صياحا 
رشد  ابن  الجامعي  اإلستشفائي 
لحسن  زنقة    8 البيضاء  بالدار 
املتعلقة  األظرفة  فتح  العرجون، 
األثمان  بعروض  العروض  بطلب 

ألجل: 
ACHAT  DE FOURNI-
TURES  D'HYGIENE ET 
DE SANTE ) EN 24 LOTS 
SEPARES( 

العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
من  مديرية  املركز اإلستشفائي ابن 
رشد (مصلحة املعدات و اللوازم  ) 
الكائنة ب 8 ، زنقة لحسن العرجون 
من  تحميله  عبر  البيضاء،أو  الدار 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

الضمان  من  املتنافسون  *يعفى 
املؤقت.

املقتنيات  تقدير  كلفة  مبلغ  *حدد 
2.928.724,32درهم  يلي:  كما 
)مليونان  الرسوم  احتساب  مع 
ألفا   وعشرون   وثمانية  وتسعمئة 
وسبعمئة وأربعة وعشرون  درهما 
مع   سنتيما  وثالثون   وإثنان 

احتساب الرسوم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم و ايداع ملفات  املتنافسني 
و29   27 املواد  ملقتضيات  مطابقة 
D1580/15/ و31 من النظام   رقم

DEPP  بتاريخ 19 يونيو 2015 
املتعلق بالصفقات الخاصة باملركز 
الدار   - رشد  ابن  اإلستشفائي 

البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما:

- إرسال أظرفتهم عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
بالكتابة  العروض  طلبات  مكتب 
للمركز  العامة  للمديرية  العامة 
الكائنة  رشد،  ابن  اإلستشفائي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8 ب 

البيضاء .
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   -

أعاله.
مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
التقنية  البيانات  العينات،  تودع  
كما  مملوء   4 بامللحق  مرفوقة 
قانون  من   14 املادة  )انظر  ينبغي 
املحتويات  قائمة  (مع  اإلستشارة 
العروض  طلب  ملف  في  املطلوبة 
املديرية  لدى  الحصص   لجميع 
العامة )مصلحة املعدات و اللوازم(  
الكائنة ب 8 ، زنقة لحسن العرجون 
الدار البيضاء و ذلك الى غاية يوم  
8 نونبر 2021 قبل الساعة  الثانية 

بعد الزوال.
تسجيل  بشهادة  مرفوقة  -تودع  

املواد الطبية  الحصص التالية:
3-5-6-8-9-10-11-13-14-15-
17-18-21-22-23

تسجيل  بشهادة  مرفوقة  -تودع  
السلبية   شهادة  أو  الطبية  املواد 

الحصص التالية:
7-16-19-20-24

-الحصص 12-4-2-1 ال تستوجب 
ال  شهادة تسجيل املواد الطبية وال  

شهادة السلبية.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املقررة في املادة 8   من 

نظام االستشارة.

ع.س.ن/3810/ا.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الصحــــة

املركز اإلستشفائي الجامعي 
ابن رشد

إعــالن عـن طلــب عــروض مفتــوح
 CHUIRC/2021/048 :رقم

على   2021 نونبر   9 يوم   في 
صباحا   العشرة  الحادية  الساعة 
سيتم في مكاتب املركز اإلستشفائي 
الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء 
فتح  العرجون،  لحسن   زنقة    8
العروض  بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أالت  شراء  ألجل:  األثمان  بعروض 

الطبخ )في 07 حصص منفصلة( 
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
اإلستشفائي  املركز  مديرية   من  
و  املعدات  )مصلحة  رشد  ابن 
زنقة   ،  8 ب  الكائنة  التجهيزات( 
البيضاء،أو  الدار  العرجون  لحسن 
الصفقات  بوابة  من  تحميله  عبر 

العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

تقديم  من  معفيون  املتنافسون   -
الضمان املؤقت.

املقتنيات  تقدير  كلفة  مبلغ  حدد   -
بالدرهم مع احتساب  الرسوم كما 
يلي:  470.592,00درهم )أربعمائة 
و سبعون  ألفا و خمسمائة وإثنان 

وتسعون درهما(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم و ايداع ملفات  املتنافسني 
و29   27 املواد  ملقتضيات  مطابقة 
D1580/15/ و 31 من النظام رقم

 2015 يونيو   19 بتاريخ   DEPP
املتعلق بالصفقات الخاصة باملركز 
الدار   - رشد  ابن  اإلستشفائي 

البيضاء.
ويمكن للمتنافسني إما:

- إرسال أظرفتهم عن طريق البريد 
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 
بالكتابة  العروض  طلبات  مكتب 
للمركز  العامة  للمديرية  العامة 
الكائنة  رشد،  ابن  اإلستشفائي 
الدار  العرجون  لحسن  زنقة   ،8 ب 

البيضاء .
باملكتب  وصل  مقابل  إيداعها   -

أعاله.
مكتب  لرئيس  مباشرة  تسليمها   -
الجلسة  بداية  عند  العروض  طلب 

وقبل فتح األظرفة.
)باللغة  التقنية  البيانات  تودع  
مترجمة  أخرى  بلغة  أو  الفرنسية 
إلى اللغة الفرنسية( مرفقة بامللحق 
التي  ينبغي،  كما  مملوء   4 رقم 
العروض  طلب  ملف  يستوجبها 
لدى  الحصص  لجميع   املطلوب 
املعدات  مصلحة  العامة  املديرية  
زنقة   8 ب  الكائنة  التجهيزات   و 
و  البيضاء  الدار  العرجون  لحسن 
ذلك الى غاية  8 نونبر 2021  قبل 

الساعة الثانية  زواًل.
اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها هي تلك املقررة في املادة 9 من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/3811/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الدار البيضاء- 

سطات
املديرية اإلقليمية سيدي بنور
إعـــالن عـن استشارة معمارية

CA/03/SB/2021 :رقم
على   2021/11/09 يوم  فــي 
صباحا  عشرة  الحادية  الساعة 
املديرية  مـقر  فـي  سيتم   )11h00(
لألكاديمية  التابعة  اإلقليمية 
لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية 
بسيدي  سطات  البيضاء-  الدار 
املهندسني  أظرفـة  بنور،فـتـح 
باالستشارة  املتعلقة  املعماريني 
املعمارية ألجـل القيام:  بالدراسات 
لبناء35  األشغال  وتتبع  املعمارية 
حجرة درس في الجماعات التالية: 
بجماعة   )03( حجرات  ثالث 
حجرات   )05( خمس  لغنادرة، 
حجرات  ثالث  الوالدية،  بجماعة 
سبيطة،  أوالد  بجماعة   )03(
بجماعة بني هالل،  حجرتني )02( 
بوحمام،  بجماعة   )02( حجرتني 
بجماعة   )01( واحدة  حجرة 
حجرات   )05( تامدة،خمس 
واحدة  حجرة  الجابرية،  بجماعة 
قصيبة،  خميس  بجماعة   )01(
حجرة واحدة )01( بجماعة سانية 
بركيك،ثالث حجرات )03( بجماعة 
 )05( خمس  دغوغ،  بني  كدية 
حجرتني  كرديد،  بجماعة  حجرات 
لعطاطرة وحجرتني  بجماعة   )02(
بعمالة  لحكاكشة  بجماعة   )02(

سيدي بنور.
االستشارة  مـلـف  سـحـب  يـمـكـن 
الصفقات  مكتب  من  املعمارية 
الشؤون  بمصلحة  العمومية 
والبنايات  واملالية  اإلدارية 
باملديرية  واملمتلكات  والتجهيزات 
لألكاديمية  التابعة  اإلقليمية 
لجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية 
بسيدي  البيضاء-سطات  الدار 
تحميله  كذلك  ويمكن  بنور، 
إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

  تحدد امليزانية اإلجمالية املتوقعة 
لألشغال املتعلقة باملشروع في:

البناء:  أشغال   -
دون  000,00 000 5درهم 
ماليني  )خمسة  الرسوم  احتساب 

درهم دون احتساب الرسوم(
مـن  كـل  يـكـون  أن  يـجـب 
وإيداع  وتـقـديـم  محـتـوى 
مـطابـق  املـتـنافـسـني  مـلـفـات 
 ،100 الـمـواد  لـمـقـتـضـيـات 

رقم  الـمـرسـوم  مـن  و102   101
2.12.349 الصادر في 08 جمادى 
)20مارس2013(   1434 األولى 

املتعلق بالصفقات العمومية. 
ويـمـكـن للـمهندسني املعماريني:

- إما إيداعها مقابل وصل بمصلحة 
الشؤون اإلدارية واملالية والبناءات 
اإلقليمية  باملديرية  والتجهيزات 
الجهوية  لألكاديمية  التابعة 
الدار  لجهة  والتكوين  للتربية 
بنور،  بسيدي  البيضاء-سطات 
الـبريـد  طـريـق  عـن  أوإرسـالـهـا 
الـمـضـمـون بـإفـادة باالستالم إلى 

الـمـكـتـب الـمـذكـور.
مـبـاشـرة  تـسـلـيـمـهـا  إمـا   -
لـرئـيـس لجنة االستشارة املعمارية 
عـنـد بـدايـة الـجـلـسـة وقـبـل فـتـح 

األظرفة.
- إما إرسالها عبر البريد اإللكتروني 

عبر بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

ملوقع  ميدانية  زيارة  ستنظم 
 2021/10/18 بتاريخ  األشغال 
على الساعة الحادية عشر صباحا، 
وستكون االنطالقة من مقر املديرية 

اإلقليمية بسيدي بنور.
الـواجـب  الـمـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن 
املنصوص  تـلـك  هـي  بـهـا  اإلدالء 
االستشارة  نظام  فـي  عليها 

املعمارية.
ع.س.ن/3813/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الدار البيضاء- 

سطات
املديرية اإلقليمية سيدي بنور
إعالن عن طلب عروض أثمان 

مفتوحة
SB/2021/16 :رقم

على   2021/11/09 يوم  في 
سيتم  الزوال  بعد  الثالثة  الساعة 
التابعة  اإلقليمية  املديرية  بمقر 
للتربية  الجهوية  لألكاديمية 
فتح  بنور  بسيدي  والتكوين 
عروض  بطلبات  املتعلقة  األظرفة 

أثمان مفتوحة التالية:
املوضوع: الدراسات التقنية وتتبع 
في  درس  حجرة   35 لبناء  أشغال 
حجرات  ثالث  التالية:  الجماعات 
خمس  لغنادرة،  بجماعة   )03(
الوالدية،  بجماعة  حجرات   )05(
أوالد  بجماعة   )03( ثالث حجرات 
بجماعة   )02( حجرتني  سبيطة، 
بجماعة  بني هالل، حجرتني )02( 
 )01( واحدة  حجرة  بوحمام، 
بجماعة تامدة، خمس )05( حجرات 
واحدة  حجرة  الجابرية،  بجماعة 
قصيبة،  خميس  بجماعة   )01(
بجماعة   )01( واحدة  حجرة 
سانية بركيك، ثالث حجرات )03( 
خمس  دغوغ،  بني  كدية  بجماعة 
كرديد،  بجماعة  حجرات   )05(
لعطاطرة  بجماعة   )02( حجرتني 
بجماعة لحكاكشة  وحجرتني )02( 
تقدير  كلفة  بنور.  سيدي  بعمالة 
مع  150.000.00درهم  الدراسات: 
)مائة وخمسون  الرسوم  احتساب 

ألف درهم(
العروض  طلب  ملف  سحب  يمكن 
من املديرية االقليمية بسيدي بنور، 
واملالية،  اإلدارية  الشؤون  مصلحة 
شارع  الداخلة،  بحي  الكائنة 
مكناس، كما يمكن تحميله انطالقا 

من موقع الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

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

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

طريق  عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
باالستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

إلى املصلحة املذكورة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
بمصلحة الشؤون اإلدارية و املالية 
واملمتلكات  والتجهيز  والبناءات 

باملديرية االقليمية بسيدي بنور.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   *
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   *
صفقات  بوابة  من  اإللكتروني 

الدولة:
www.marchespublics.gov.ma

اإلدالء  الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 5 من نظام اإلستشارة. 
باملغرب  املقيمة  غير  املقاوالت   *
كما  التقني  بامللف  تدلي  أن  يجب 
هو محدد في نظام اإلستشارة.         

يجب  باملغرب  املقيمة  املقاوالت   *
أن تدلي باإلضافة بنسخة مصادق 
في  االعتماد  شهادة  من  عليها 

املجاالت التالية:
domaine d'activité
 D14, D15, 
ع.س.ن/3814/ا.د

*************
اململكة املغربية

مصحة الضمان االجتماعي وجدة
إعـــالن عــــن طـــلب عـــروض 

مـفـتـــــــوح
رقــم: 2021/10

)جـلـســـة عـمــومـيـة(
 2021 09 نونبر  الثالثاء  يـوم  في 
سيتم  صباحا،   10 الساعة  على 
بـجلسة عمومية بقاعة االجتماعات 
الوطني  الصندوق  مصحة  إلدارة 
وجــدة،  االجتماعي  للضمان 
وجــدة،  الشهداء  بشارع  الكـائنة 

بطلب  الـمتعلـقة  األظرفة  فتح 
وتجديد  اقتناء  أثـمان  عروض 
التركيبات التقنية ملصحة  الضمـان 

االجتماعي بوجدة في حصتني.
املرضى  مصعد    :1 الحصة 

والشحنات
الحصة 2:

مكيف هواء بنظام سبليت 18000 
 BTU  9000 BTU

العروض  طلب  ملف  سحب  يـمكن 
الوطني  الصندوق  مصحة  بكتابة 
للضمان االجتماعي، الكـائن بشارع 
كذلك  يمكن  وجدة,و  الشهداء 
اإللكتروني  العنوان  من  تحميله 

لبوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.gov.ma

الضمان الـمؤقت مـحدد في:
الحصة 1:  7.500,00درهم )سبعة 

آالف وخمسمائة درهم(
الحصة 2:  600,00درهم )ستمائة 

درهم(
الواجب  للوازم  التقديرية  التكلفة 
املبنى  مالك  قبل  من  تقديمها 

مفصلة كالتالي: 
528.000,00درهم    :1 الحصة 
وعشرون  وثمانية  )خمسمائة 

درهم(
41.400,00درهم    :2 الحصة 
وأربعمائة  ألف  وأربعون  )واحد 

درهم(
التكلفة التقديرية للصيانة:

25.400,00درهم   :1 الحصة 
وأربعمائة  ألف  وعشرون  )خمسة 

درهم(
في  مرتقبة  املواقع  زيارة 
الساعة  على   2021/10/25
الضمان  بمصحة  العاشرة 
الكـائنة بشارع  االجتماعي بوجدة 

الشهداء  وجدة
مـحتوى  من  كل  يكون  أن  يـجب 
الـمتـنافـسني  مـلفات  وتـقديم 
 ،27 الـمواد  لـمقتضيات  مطـابـقني 
الداخلي  الـمرسوم  من  و31   29
إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد 
الصندوق  وطلبيات  صفقات 
االجتماعي  للضمان  الوطني 

الصادر في 09 نوفمبر 2016.
ويـمكـن للـمتـنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، 
باملكتب املذكور أعاله.

البريد  طريق  عن  إرسالها  إما   -
إلى  باالستالم  بإفادة  الـمضمون 

الـمكتب الـمذكور.
لرئـيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  لجنة 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
التقنية   الوثائق  إيداع  يجب 
في  العروض  طلب  في  املفروضة 
أظرفة مغلقة في يوم العمل السابق 
لفتح  املحددين  والساعة  للتاريخ 
األظرفة، بكتابة مصحة  الصندوق 
االجتماعي،  للضمان  الوطني 
وجدة  الشهداء   بشارع  الكـائن 
أجل  2021/11/08 آخر  )قبل يوم 

اإليداع(.
إن الوثائق االثباتية الواجب اإلدالء 
بها هي تلك الـمقررة في الـمادة 8 

من  دفتر االستشارة
ع.س.ن/3818/ا.د

*************
اململكة املـــغربية

وزارة الفــالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

املديرية االقليمية للفالحة بالداخلة 
إعالن عن طلب عروض مفتوح

رقم: 2021/02/م.إ.ف.د  
جلسة عمومية بتاريخ 11 

نونبر2021 على الساعة الحادية 
عشر صباحا

في يوم الخميس 11 نونبر 2021 
على الساعة الحادية عشر صباحا، 
سيتم في قاعة االجتماعات التابعة 
للمديرية االقليمية للفالحة بالداخلة 
بطلب  املتعلقة  األظـرفة  فتح 
ألجل:  أثمان  بعروض  العروض 
املديرية  مقر  تهم  التهيئة  أشغال 
يمكن  بالداخلة.  للفالحة  االقليمية 
العروض بمكتب  سحب ملف طلب 
الجهوية  باملديرية  الصفقات 
الذهب.  للداخلة-وادي  للفالحة 
ويمكن كذلك تحميله الكترونيا من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان املؤقت في مبلغ: 
خمسة آالف درهم )5000,00درهم(
كلفة تقدير األعمال محددة من طرف 
ثالث  مبلغ:  في  املشروع  صاحب 
وثمانون  الف  عشرة  وستة  مائة 

درهما  )316.080,00درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب   
املتنافسني  ملفات  إيداع  و  وتقديم 
27و29  املواد  ملقتضيات  مطابقني 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من  و31 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
املتعلق   )2013 )20مارس   1434

بالصفقات العمومية.
  ويمكن للمتنافسني: 

وصل  مقابل  ملفاتهم  إيداع  إما   -
االقليمية  للمديرية  الضبط  بمكتب 

للفالحة بالداخلة.
طريق  عن  ملفاتهم  إرسال  إما   -
اإلستالم  بإفادة  املضمون  البريد 

إلى املكتب املشار إليه أعاله.
- إما تسليمها إلى رئيس لجنة طلب 
الجلسة وقبل  بداية  العروض عند 

فتح األظرفة.
اإليداع  طريق  عن  إرسالها  إما   -
صفقات  بوابة  عبر  االلكتروني 
مرسوم  ملقتضيات  تطبيقا  الدولة 
20- رقم  واملالية  االقتصاد  وزير 
ل  املوافق  القعدة  ذي  لثامن   14

.2014/09/04
إن الوثائق املثبتة الواجب لإلدالء 
في  عليها  املنصوص  تلك  هي  بها 

املادة 10 من نظام اإلستشارة.  
ع.س.ن/3819/ا.د

خاص04
Al Ittihad Al Ichtiraki

الجمعة 15 أكتوبر 2021 املوافق 8 ربيع األول 1443 العدد 12.968

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

السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم
السيد رئيس الحكومة املحترم

الحكومة  أعضاء  والسادة  السيدات 
املحترمني

السيدات والسادة أعضاء املجلس املحترمني

رئيسا  بصفتي  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املستشارين  بمجلس  االشتراكي  للفريق 
الفدرالية  أيضا ممثال وبرملانيا عن  وبصفتي 

الديمقراطية للشغل.
القاضي  موقفنا  على  البداية  في  وأؤكد 
التي  الوطنية  املعارضة  في  باالصطفاف 
خبرها حزبنا لعقود من الزمن، وهي معارضة 
يقظة  املرحلة،  برهانات  واعية  مسؤولة، 
وتطلعات  مصالح  عن  الدفاع  في  ومتيقظة 
كل  مناهضة  في  وشرسة  املغربي،  الشعب 
العيش  بأمله وطموحه في  املاسة  السياسات 
اخترناه  موقف  وهو  نفس.  وعزة  بكرامة 
بروز  بعد  الرؤية،  في  ووضوح  وطنية  بكل 
الديمقراطية  إفراغ  إلى  يسعى  هيمني  توجه 
عمقهما،  من  التشاركية  وصنوتها  التمثيلية 
واالستقواء بأغلبية عددية دون امتداد سياسي 
أو مجتمعي حقيقي. وأيضا، وهذا هو األخطر، 
إلى التطبيع مع املواقف امللتبسة والتحالفات 
أوالحزب  الفئة  تجعل مصلحة  التي  الهجينة 

أقصى طموحاتها.

السيد رئيس الحكومة املحترم،
الحكومي  لتصريحكم  بإمعان  استمعنا  لقد 
املنطلقات  بني  الربط  خطوط  غياب  وسجلنا 
مالحظات  ذلك  في  ولنا  املتوخاة،  والنتائج 
أن  لفريقنا  املخصص  الوقت  يسع  ال  كثيرة 
ببعض  وسأكتفي  تفصيال،  عنها  نتحدث 

اإلشارات الدالة فقط.
معدل  عن  تعلنون  وأنتم  الرئيس،  السيد 
باملائة،   4 في  حددتموه  والذي  املتوقع  النمو 
فهو رقم يقل عما زفه صاحب الجاللة للشعب 
هذه  بخصوص  البرملان  افتتاح  خطاب  في 
السنة، وهل بهذا الطموح املتواضع ستتمكن 
شغل  منصب  مليون  إحداث  من  الحكومة 

صافي على األقل، كما جاء في تصريحكم؟
ستحدثونها  التي  الشغل  مناصب  وعن   
تعهدتم  التي  التشغيل  ومبادرات  واألوراش 
بإطالقها وغيرها من الوعود التي قدمتم دون 
تشخيص موضوعي لواقع بالدنا ومجردة عن 
مصادر تمويلها، والحال أن املديونية الخارجة 
تستنزف 60 باملائة من الناتج الداخلي الخام 
ودون جدولة زمنية وال خطة عمل مؤيدة تجعل 

من تلك الوعود برنامجا قابال للتطبيق.
تصريحكم  في  الرئيس  السيد  أكدتم  لقد 
الواقعية،  البرامج  على  صوتوا  املغاربة  أن 
تصريحكم  في  نجد  ال  لكننا  نتمناه،  ما  وهو 
وصفتموها  التي  البرامج  تلك  يعكس  ما 
في  املغاربة  فثقة  والطموحة،  بالواقعية 
السياسة ال تسترجع فقط بالوعود االنتخابية 

لكن أساسا بالوفاء بتلك الوعود.
ومهمة  وازنة  قطاعات  غياب  سجلنا  كما 
والقطاع  البحري  كالقطاع  برنامجكم  عن 
البنكي الذي تشكل قوته قاطرة القتصاد بلدنا 
واملناجم  املعادن  وقطاع  االستثمار  وتشجيع 
الفوسفاط  مقدمتها  وفي  املهمة  بموارده 
وقطاع العدل الذي ال زال يتلمس طريق تعاون 
السلطة  استقالل  إقرار  بعد  وتوازنها  السلط 
دعم  من  األمر  يستلزمه  ما  مع  القضائية 
الالزمة  املالية  املوارد  وتخصيص  ومواكبة 

لهذا اإلصالح املؤسساتي العميق.
الفئات  دعم  تصريحكم  عن  غاب  كما 
املجتمعية في وضعية هشاشة وفي مقدمتها 
تصريحكم  اقتصر  الالتي  والنساء  الشباب 

مستوى  رفع  على  بخصوصهن  الحكومي 
نشاطهن الى 30 باملائة مهمال ما هو أهم من 
العنف  مناهضة  آليات  تعزيز  وأساسا  ذلك 
النفسي  الدعم  مؤسسات  وإقرار  النساء  ضد 
واملساعدة االجتماعية لهن و تعزيز املشاركة 
في  نعتز  اإلطار  هذا  وفي  للنساء.  السياسية 
بكون  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
الفقيد  أخينا  حكومة  أن  لنا  يسجل  التاريخ 
عبد الرحمان اليوسفي هي الحكومة الوحيدة 
في تاريخ املغرب التي قدمت خطة عمل وطنية 

متكاملة لفائدة املرأة املغربية.
»يقدم  برنامجكم  إن  الرئيس،  السيد  قلتم 
إجابات واقعية وطموحة للخروج من األزمة« 
فعن أي أزمة تتحدثون؟ وحزبكم شارك في كل 

الحكومات املتعاقبة منذ تأسيسه.
إن ما قدمتموه كبرنامج لدعم ركائز الدولة 
االجتماعية يظل دون مستوى الطموح املعبر 
ملختلف  للتصدي  امللك  جاللة  طرف  من  عنه 
الفقيرة  للفئات  االجتماعي  اإلقصاء  أنواع 
يعط  ولم  خصاصا.  األشد  واملناطق  والهشة 
أجوبة شافية وواقعية للحد من مظاهر العجز 
والفوارق  املجالية،  التفاوتات  مستوى  على 
بالنظر  أو  الدخل  بمقياس  سواء  االجتماعية 
إلى مؤشرات الولوج إلى الخدمات العمومية 

وسد الحاجيات الضرورية للعيش الكريم.
للتقليص  عملية  إجراءات  منكم  ننتظر  كنا 
من الفوارق املتعددة األبعاد، سواء التفاوتات 
االقتصادية واالجتماعية بني الجهات، أو بني 
الجنسني،  بني  الفوارق  أو  واملدينة،  القرية 
رهان  كسب  عن  العجز  أشكال  من  وغيرها 
وهو  املجالي.  واإلنصاف  االجتماعية  العدالة 

ما لم نجد له أي أثر في برنامجكم. 
كنا ننتظر برنامجا محكما إلرساء منظومة 
وفعالية،  إنصافا  أكثر  االجتماعية  للحماية 
قادرة على الصمود اقتصاديا واجتماعيا في 
االجتماعية،  واملخاطر  البيئية  التقلبات  وجه 

لكن أملنا خاب مرة أخرى.
كنا ننتظر برنامجا قويا لتجاوز كل العوائق 
السكة  على  املغرب  وضع  دون  حالت  التي 
نجد  لم  لكننا  ومستدامة،  دامجة  قوية  تنمية 

أي شيء يذكر سوى كالم في كالم.

السيد الرئيس املحترم
طوعي  بشكل  انخرط  الذي  املغرب  إن 
واإلرادة  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  في 
السياسية املعبر عنها من طرف أعلى سلطة في 
البالد، وما يتضمنه الدستور من مبادئ عامة 
شكلت مرتكزات تنهض عليها هيئات الحكامة 
الفرصة  باستثمار  اليوم  ُمطالب  الجيدة، 
جميع  إلدماج  املحفزة  العوامل  وكل  الزمنية 

الثروة  خلق  عملية  في  االجتماعية  الفئات 
واقتسام ثمارها، وتحقيق الحماية االجتماعية 
للجميع وفق مبادئ العدل واإلنصاف وتكافؤ 
الهشاشة  أشكال  مختلف  من  والحد  الفرص، 
عيش  ظروف  وتحسني  االجتماعي  واإلقصاء 
أي  ترك  »عدم  العاملي  للمبدأ  طبقا  املواطنني 
الرئيس  السيد  أنكم  غير  الركب«.  خلف  أحد 
استنكفتم عن الحديث عن الحوار االجتماعي، 
ولكم  أجنداته.  أو  مأسسته  حيث  من  سواء 
إلى  تنظر  املتقدمة  الدول  كل  أن  تعلموا  أن 
الحوار االجتماعي ليس كوسيلة لدعم الحقوق 
األساسية في العمل فحسب بل أيضا لتعزيز 
تعتبر  كما  واالجتماعي.  االقتصادي  التقدم 
االقتصادية.  للتنمية  كعائق  ضعفه  أو  غيابه 
وتعلنوا  الهفوة  هذه  تتداركوا  أن  وأتمنى 
عن استعدادكم لفتح باب الحوار مع الشركاء 

االقتصاديني واالجتماعيني.

السيد الرئيس املحترم،
في  املواطن  ثقة  »استرجاع  عن  تحدثتم 
دولة  مكتسبات  وتحصني  السياسي،  العمل 
بملء  لكم  نقول  وإننا  والقانون..«  الحق 
أفواهنا وأفئدتنا بأن استرجاع الثقة تقتضي 
أجل  من  املمكنة  الوسائل  بكل  العمل  أوال، 
من  االقتصاد  وتطهير  الفساد  بؤر  تجفيف 
واالمتيازات ووضع  واالحتكار  الريع  شوائب 
على  واالستيالء  العام  املال  الختالس  حد 
القانون  خارج  ونهبها  الوطنية  الثروات 
وتكافؤ  الشريفة  املنافسة  مقتضيات  وخارج 
الفرص. وهي الخطوة األولى في اتجاه إعادة 
ومن  جهة،  من  املؤسسات  في  للمواطن  الثقة 
التنافسية  القدرة  تطوير  دعم  ثانية  جهة 

لالقتصاد الوطني والرفع من اإلنتاجية.
حديثكم السيد الرئيس عن تحفيز االقتصاد 
يكون  أن  يجب  ال  التشغيل  لفائدة  الوطني 
مزيد  وخلق  الالئق  غير  العمل  لشيوع  مبررا 
من الهشاشة في سوق الشغل. وفي هذا اإلطار 
الوضعية  لتصحيح  إجراءات  منكم  نسمع  لم 
واألجراء  العمال  من  اآلالف  ملئات  االجتماعية 
واملستخدمني )نتحدث هنا عن حوالي مليون 
لدى  بهم  مصرح  غير  األجراء  من  ونصف 
وال  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
يستفيدون من نظام الحماية االجتماعية(. لم 
املراقبة  قواعد  إلعمال  إجراءات  منكم  نسمع 
والزجر إللزام املشغلني بالتقيد بأحكام القانون 
للتهرب  الكبيرة  املخاطر  ذات  البؤر  ومحاربة 
والتصدي  االجتماعية  املسؤولية  تفرضه  مما 
لكل املمارسات املنتهكة ألحكام تشريع الشغل، 
والعمل على استرداد ديون الضمان االجتماعي 
التي تقع على كاهل املقاولة وإلزامها بتطابق 

تصريحاتها مع الواقع.
إلجراءات  الحكومي  البرنامج  يتطرق  لم 
انتقال  وتحفيز  املهيكل،  غير  القطاع  إدماج 
االندماج  على  فيه  الفاعلني  واألفراد  األنشطة 
تتمكن  حتى  املهيكل  االقتصادي  النسيج  في 
من االستفادة من املزايا القانونية واالجتماعية 
املتاحة.  التمويالت  إلى  والولوج  والجبائية 
األنشطة  ملحاربة  إلجراءات  أثرا  نجد  لم  كما 
املداخيل  ذي  املهيكل  غير  للقطاع  الكبرى 
العالية وتشديد اإلجراءات الزجرية تجاه هذا 
باالقتصاد  يضر  والذي  األنشطة  من  النوع 
املداخيل  في  مساهمته  غياب  بسبب  الوطني 
الضريبية )الضريبة على الشركات، الضريبة 
الجمركية(  والرسوم  املضافة  القيمة  على 
باإلضافة ملا ينتج عنه من هشاشة في األجور 

وغياب الحماية االجتماعية للمشتغلني فيه. 
تحدثتم السيد الرئيس عن »مواكبة الحكومة 
ملسار اإلصالح الضريبي« في حني كنا ننتظر 
شامل،  ضريبي  إصالح  إقرار  عن  اإلعالن 
امللزمني،  على  الجبائي  الضغط  من  يقلص 
الضريبية  للتكاليف  عادال  توزيعا  ويضمن 
ومطابقة النظام الضريبي مع املعايير الدولية 
والحكامة  السياسات  في  الفضلى  والتجارب 
الغش  محاربة  آليات  وتقوية  الضريبية، 

والتملص الضريبيني.

السيد الرئيس
السيدات والسادة

يتيح  كان  العام  الوطني  السياق  إن 
قوية،  دينامية  إذكاء  شأنها  من  ثمينة  فرصا 
الحقوق  لدولة  جديد  أفق  نحو  نوعية  ونقلة 
والحريات، مؤطرة برؤية استراتيجية شاملة 
روافد  من  تتغذى  األبعاد  ومتعددة  ومتكاملة، 
التكامل املؤسساتي، وتتقوى باستثمار ناجع 
فيه  ساهم  والذي  املنجز  التراكمي  للرصيد 
من  برزنامة  ومشفوعة  وطنية،  بكل  حزبنا 
البرامج واالستحقاقات لتنزيل مضامينها على 
أسس صلبة، بوضوح تام في الرؤية وكثير من 
الجرأة في االختيارات. وكانت الفرصة مواتية 
الكوابح  كل  وتحدي  املنشود  التقدم  لتحقيق 
وإرساء  األهداف  تحقيق  دون  تحول  التي 
أسس تعاقد جديد. غير أن تقلبا وقع على هذه 
املنهجية، وتحوال طارئا وقع في هذا املسار.. 
نتمنى أال تضيع املزيد من الفرص عبر فرض 
ثقافة  وإرساء  العمومي،  القرار  على  الهيمنة 

التهميش واإلقصاء البغيضة..

السيد الرئيس
ثبات  بكل  دائما  نحن مستعدون  البناء  في 
الوطن  لقضايا  وفاء  الذات،  ونكران  وجد 
التحكم  وملواجهة  املواطنني.  ومصالح 
املدافعني  األشداء  فنحن  والهيمنة  واإلقصاء 
 29 دستور  عليها  انبنى  التي  الفلسفة  عن 
ملقتضياته  الفعلي  والتجسيد   ،2011 يوليوز 
التي جعلت من مبدأ إعالء كرامة املواطن أحد 
يسودها  التي  الديمقراطية  الدولة  مقومات 

الحق والقانون. 
شكرا على انتباهكم.

p م�ستعدون بكل ثبات ونكران الذات، وفاء 

لق�سايا الوطن وم�سالح المواطنين ولمواجهة 
التحكم والإق�ساء والهيمنة

الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين في مناسبة مناقشة البرنامج الحكومي

يو�سف اإيدي: ثقة 
المغاربة في ال�سيا�سة ل 

ت�سترجع فقط بالوعود 
النتخابية لكن اأ�سا�سا 

بالوفاء بتلك الوعود
موقفنا ال�سطفاف في المعار�سة، وهي معار�سة م�سوؤولة، واعية 

برهانات المرحلة، و�سر�سة في مناه�سة كل ال�سيا�سات الما�سة 
باأمل ال�سعب وطموحه في العي�س بكرامة وعزة نف�س

حكومة أخينا 
الفقيد عبد 
الرحمان 
اليوسفي 
هي احلكومة 
الوحيدة 
يف تاريخ 
املغرب التي 
قدمت خطة 
عمل وطنية 
متكاملة 
لفائدة املرأة 
املغربية



CMJN

إطالق  بالعيون،  األربعاء  يوم  تم، 
كونيكت.كوم«  »العيون  الرقمية  املنصة 
وهي   ،)Laayouneconnect.com(
مبادرة ممولة من طرف الحكومة األمريكية 
والتسويق  باالستثمار  النهوض  بهدف 
الترابي في جهة العيون - الساقية الحمراء.
إطار  في  املنصة  هذه  إطالق  ويندرج 
االقتصادية  الفرص  »تعزيز  مشروع 
بالعيون والداخلة«، املمول من طرف حكومة 
الواليات املتحدة األمريكية، من خالل مبادرة 

الشراكة األمريكية الشرق أوسطية.
أشرف  الذي  املشروع،  هذا  ويهدف 
واالستشارة  الدراسات  مكتب  إنجازه  على 
)مقره   ،JE Austin Associates الدولية 
مكتب  على  ويتوفر  سي  دي  بواشنطن 
جهوي بالرباط( بشراكة مع املركز الجهوي 
الحمراء،  الساقية   - بالعيون  لالستثمار 
االقتصادية  باملؤهالت  التعريف  إلى 
فرص  تسهيل  بهدف  العيون  لجهة 

)بي2بي(،  الثنائية  واللقاءات  التبادل، 
على  االقتصادي  والتعاون  واالستثمارات، 
من  العديد  في  والدولي  الوطني  املستوين 
القطاعات الرئيسية، كالزراعات التسويقية، 
املائية،  األحياء  وتربية  البحري،  والصيد 
والخدمات  والسياحة،  املتجددة،  والطاقات 

اللوجستيكية.
www.« الرقمية  املنصة  وستعمل 
الربط  على   »laayouneconnect.com
الخاص  القطاع  مقاوالت  بني  املباشر 
)مغاربة  محتملني  ومستثمرين  بالجهة 
للبحث  محرك  خالل  من  وذلك  وأجانب(، 
الجغرافي  املوقع  وتحديد  إيجاد  من  يمكن 
ومركز  نشاطها  قطاع  حسب  للمقاوالت 
ملستثمر  املقاولة  رأسمال  )فتح  اهتمامها 
مقاولة  مع   Joint-Ventureوإنشاء آخر، 

أخرى، والبحث عن مزودين وزبناء، إلخ(.
الشراكة  ملبادرة  الجهوي  املدير  وأبرز 
 U.S.-Middle East( أوسطية  الشرق 

 )Partnership Initiative - MEPI
بسفارة الواليات املتحدة األمريكية بالرباط، 
ستمكن  املنصة  هذه  أن  جوينر،  تايلور 
الوطني  املستويني  على  املستثمرين، 
معلومات  على  الحصول  من  والدولي، 
حول فرص األعمال التي تتوفر عليها جهة 

العيون.
هذه  إطالق  مراسم  خالل  وأضاف، 
 - العيون  والي جهة  ترأسها  التي  املنصةـ 
عبد  العيون  إقليم  عامل  الحمراء  الساقية 
مساعدة  على  »سنعمل  بكرات،  السالم 
أجل  من  بينها  ما  في  للتواصل  املقاوالت 
تطوير وتعزيز تسويق »بي 2 بي«، فضال 

عن التواصل مع مستثمرين دوليني«.
ودعا جوينر رجال األعمال إلى التسجيل 
في هذه املنصة من أجل املساهمة في تعزيز 

النمو وخلق الثروة وتوفير فرص الشغل.
للمركز  العام  املدير  أشار  جهته،  من 
الساقية   - بالعيون  لالستثمار  الجهوي 

الحمراء، محمد جعيفر، إلى أن هذه املنصة، 
التي تندرج في إطار التحول الرقمي الذي 
مهمة  حلقة  تشكل  الجهة،  فيه  انخرطت 
االقتصادية  إمكانياتها  تثمني  سلسلة  في 

وعرضها الترابي.
على  املناسبة،  بهذه  الضوء،  وسلط 
جهة  عليها  تتوفر  التي  التنافسية  املزايا 
تهم  والتي  الحمراء،  الساقية   - العيون 
باألساس موقعها الجغرافي، والنقل البري 
»الجيل  من  التحتية  وبنياتها  والجوي، 
يوفره  الذي  املالي  الدعم  بفضل  الجديد« 
النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية 

للمملكة.
القطاع  استثمارات  أن  جعيفر  وسجل 
األخيرة،  السنوات  خالل  عرفت،  الخاص 
تطورا في جهة العيون، بفضل الدعم املالي 
السياسات  ونجاعة  العمومية،  للسلطات 
القطاعية، واإلصالحات التي شملت العديد 
من  استفادت  والتي  األنشطة  قطاعات  من 

تحسن مناخ األعمال بالجهة.
الشواهد  بتوزيع  الحفل  هذا  وتميز 
الذين  الشباب  املقاولني  من  مجموعة  على 
إطار  في  تنظيمه  تم  تكوين  من  استفادوا 
االقتصادية  الفرص  لتعزيز  املشروع  هذا 

معامالتهم،  رقم  من  الرفع  وكذا  بالعيون، 
الشبكة  على  ظهورهم  تحسني  عبر 
شبكات  على  والتسويق  العنكبوتية 
اإللكترونية  والتجارة  االجتماعي  التواصل 

والتشبيك.  

لليونسكو،  التنفيذي  املجلس  وافق 
الثالثاء، بأغلبية ساحقة، على تجديد تعيني 
الفرنسية أودري أزوالي، املرشحة الوحيدة 

ملنصب املدير العام للمنظمة.
 58 التنفيذي، املؤلف من  وقرر املجلس 
إلى  بترشيحها  "التوصية"  رفع  عضوا، 
للتربية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العام  املؤتمر 
والثقافة والعلوم، والذي من املقرر أن يثبت 
 9 تعيينها رسميا في جلسته املنعقدة بني 

و24 نونبر بباريس.
وحصلت أزوالي على تأييد 55 من أصل 
57 صوتا، وامتنع اثنان عن التصويت الذي 

وصفه مصدر في اليونسكو بأنه "تاريخي"، 
نظرا لعدد األصوات التي حصدتها املديرة 
العامة املنتهية واليتها وغياب أي معارضة.

نونبر  في  أزوالي  أودري  وانتخبت 
وزيرة  كانت  أن  بعد  أولى،  لوالية   2017
االشتراكي  الرئيس  حكومة  في  للثقافة 
العامون  املدراء  ويبقى  هوالند.  فرانسوا 

عادة على رأس عملهم لعدة واليات.
وتتولى أزوالي منذ أربع سنوات رئاسة 
السنوات  خالل  شاركت  التي  املنظمة، 
الرمزية،  املشاريع  من  العديد  في  األخيرة 
املساعدة  املوصل وتقديم  إعمار  إعادة  مثل 

بيروت  ميناء  انفجار  بعد  لبنان  لتراث 
أثناء  التعليم  لصالح  إجراءات  واتخاذ 

الوباء.
تترأس  امرأة  ثاني  أزوالي  وتعد 
التي  الوحيدة  الفرنسية  وهي  اليونسكو، 

تترأس منظمة كبرى تابعة لألمم املتحدة.
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عماد عادل
اللطيف  عبد  املركزي  البنك  والي  توقع 
الجواهري أن يحقق الناتج الداخلي اإلجمالي 
هذا العام نموا بنسبة %6.2، )عوض ناقص 
مدفوعا  املاضي(  العام  خالل  املسجلة   6.3
بفضل  وذلك  االقتصادي،  االنتعاش  بمواصلة 
حملة  مستوى  على  املحرز  امللموس  التقدم 
وسياسة  الجيد،  الفالحي  واملوسم  التلقيح، 
التحفيز املالي املتبعة وكذا التوجه التيسيري 

للسياسة النقدية. 
عقد  الذي  املغرب  بنك  مجلس  وحسب 
أول أمس اجتماعه الفصلي الثالث، فإن  هذا 
 0,9 بواقع  النمو  معدل  توقعات  في  التحسن 
يعكس  األخير  يونيو  بتوقعات  مقارنة  نقطة 
نمو القيمة املضافة الفالحية بنسبة 18.8%، 
بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 
103,2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة املضافة 

غير الفالحية بنسبة 4,6% .
  وفي سنة 2022، يتوقع أن تتراجع وتيرة 
تراجع  ما يشمل  %3، وهو  إلى  لتصل  النمو 
مع   3,3% بنسبة  الفالحية  املضافة  القيمة 
مستواه  إلى  الحبوب  إنتاج  عودة  افتراض 
لألنشطة  املضافة  القيمة  وارتفاع  املتوسط، 

غير الفالحية بنسبة 3.6%.
معدل  ارتفاع  إلى  املركزي  البنك  ونبه 
التضخم األساسي، بسبب تقلب األسعار على 
الصعيد العاملي، وتوقع بنك املغرب أن يشهد 
معدل التضخم ارتفاعا من 0.5 سنة 2020 إلى 
املعدل  هذا  أن  كما  العام،  هذا  املائة  في   1.5
ليصل  القادم  العام  خالل  ارتفاعه  سيواصل 

إلى 2.1 في املائة مع نهاية 2022.
توجه  أن  املجلس  اعتبر  آخر  صعيد  على 
كبير  الى حد  النقدية يظل تيسيريا  السياسة 
مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على 
لسعر  الحالي  املستوى  أن  الخصوص  وجه 
الرئيسي يبقى مالئما، وهو ما جعله  الفائدة 

يقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1.5 
.% وعلى مستوى سوق الشغل تفاقمت نسبة 

البطالة بواقع 0.5 نقطة لتصل إلى 12,8% .
الذي  التقليدي  الصحفي  املؤتمر  وخالل 
أعقب اجتماع مجلس البنك اعتبر الجواهري 
املغاربة  تحويالت  في  امللحوظ  االرتفاع  أن 
بعد  لالهتمام  مثير  أمر  بالخارج  املقيمني 
والتي   2020 عام  في   4.9٪ بنسبة  زيادة 
التضامن،  زيادة  خالل  من  الكثيرون  فسرها 
بسبب عدم القدرة على العودة إلى البلد األم، 
 2021 وقد استمر ارتفاع التحويالت في عام 
بقوة أكبر مما كان عليه في عام 2020. وأظهر 
 87 بلغ  قياسي  رقم  إلى  لتصل  كبيرة  زيادة 
عملية  تنظيم  تم  أنه  العلم  مع  درهم،  مليار 
مرحبا خاصة هذا العام للسماح ملغاربة العالم 

بالعودة إلى بلدهم. 

اللطيف  عبد  تحدث  أخرى  جهة  من 
بدأتها شركة  التي  املفاوضات  عن  الجواهري 
كريدي  أسهم  على  لالستحواذ  هوملاركوم 
إلى  تحتاج  عملية  وهي  فرانس.  أكريكول 
موافقة البنك املركزي. »قانون البنوك واضح، 
إذا كان هناك تغيير في السيطرة على بنك، فإنه 
يحتاج إلى ترخيص جديد. وبالتالي، فإن األمر 
متروك للبنك املركزي لفحص امللف، في كل هذه 
املعطيات ليقول نعم أو ال، وفي ظل أي شروط 
وسواء وافق البنك املركزي أو رفض، فإنه يقدم 
املبررات »حسب قوله. واضاف »على كل حال 
األولية..  مرحلتها  في  مازالت  املفاوضات  فإن 
املسؤولني  كبار  من  هاتفية  مكاملة  تلقيت 
وراء  الكامنة  األسباب  لي  الفرنسيني شرحوا 
املصرفية  الخدمات  من  الخروج  في  رغبتهم 
لألفراد، علما أنهم لن يغادروا املغرب نهائيا.«

وتيرة النمو الجيدة التي دخلت عليها الحكومة في 2021 )6.2%( 
�ستتراجع اإلى 3 % خالل 2022

البنك المركزي يتوقع ارتفاع معدل التضخم من 0.5 في 2020
إلى 2.1 % العام المقبل

مكتب الرباط - محمد الطالبي
الحكومي  تصريحها  الجديدة  الحكومة  مررت 
األربعاء،   أمس  أول  مساء  البرملان،  غرفتي  أمام 
213 صوتا فقط في حني غاب عن هذه املحطة  ب 
الدستورية الهامة، والتي تعني منح الثقة البرملانية 
للحكومة، كما حددتها فصول الدستور، وسجل في 
سابقة من نوعها أن 73 من األغلبية واملساندين لها 
رسميا لم يمنحونها الثقة في أول اختبار،  إضافة 
ملعارضة 64 لوثيقة حسن النوايا ضمنهم 34 من 

الفريق االشتراكي. 
عدم  إشارة  تبادل  أمس،  أول  جلسة،  وعرفت 
التوافق بني أعضاء األغلبية بعدما ملح رئيس أحد 
رئيس  ورد  األغلبية  على  بعد  يعتد  لم  بأنه  فرقها 
الحكومة، الذي بدا متعبا طيلة الوقت وغالبه النوم، 
وسيعود  وفريقه  املعني  الرئيس  بني  سيميز  بأنه 
في  الجديد  حليفه  موقف  ملعرفة  الثانية  للغرفة 
داخل  عميقة  خالفات  ببوادر  يشي  مما  الثالثي، 
إخمادها  في  السياسي  التغول  يفيد  لن  األغلبية 
قانون  طرح  عند  وخاصة  القادمة،  األسابيع  خالل 

املالية في العشرين من الشهر الجاري.
من جهة أخرى، أكد يوسف أيذي، رئيس الفريق 

االتحاد  أن حزب  االشتراكي بمجلس املستشارين، 
في  االصطفاف  اختار  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
معارضة  وهي  ووطنية،  مسؤولية  بكل  املعارضة 
مصالح  عن  دفاعا  املرحلة  برهانات  وواعية  يقظة 

الشعب املغربي وتطلعاته.
الحكومي،   البرنامج  مشروع  مناقشة  وخالل 

أول أمس األربعاء 13 أكتوبر بمجلس املستشارين، 
الخيار  »هذا  أن  االشتراكي  الفريق  رئيس  أوضح 
بعد  الرؤية  في  ووضوح  وطنية  بكل  اخترناه 
الديمقراطية  إفراغ  إلى  بروز توجه هيمني يسعى 
عددية  وبأغلبية  عمقها  من  والتشاركية  التمثيلية 
دون امتداد سياسي أو مجتمعي حقيقي«، مشيرا 

أن  إلى  الحكومة  رئيس  عرض  على  تعقيبه  في 
الهجينة  التحالفات  مع  التطبيع  هو  األخطر 

واملواقف امللتبسة إلى أقصى طموحاتها.
وسجل يوسف أيذي، باسم الفريق االشتراكي، 
في  والنتائج  املنطلقات  بني  الربط  خطوط  غياب 
كركائز  تقديمه  تم  ما  وأن  الحكومي،  التصريح 
التطلعات  مستوى  إلى  يرق  لم  االجتماعية  للدولة 
ودون مستوى الطموح املعبر عنه من طرف جاللة 
االجتماعي  اإلقصاء  أنواع  ملختلف  للتصدي  امللك 
أجوبة  يعط  لم  »ذلك  أن  مضيفا  الهشة،  للفئات 
مستوى  على  العجز  مستوى  من  للحد  حقيقية 
سواء  االجتماعية  والفوارق  املجالية  التفاوتات 
الخدمات  إلى  الولوج  أوبمؤشر  الضغط  بمقياس 

االجتماعية.«
هو  املنتظر  أن  االتحادي،  املستشار  وذكر 
اتخاذ إجراءات عملية للحد من الفوارق املتعددة 
بني  واالجتماعية  االقتصادية  سواء  األبعاد 
الجنسني  بني  أو  واملدن   القرى  وبني  الجهات 
رهان  كسب  عن  العجز  إشكاالت  من  وغيرها 
»كنا  بالقول:  مسترسال  االجتماعية،  العدالة 
أكثر  للرعاية االجتماعية  برنامجا محكما  ننتظر 
وجه  في  الصمود  على  قادرا  وفعالية  إنصافا 
التقلبات البيئية واملخاطر االجتماعية، لكن أملنا 

خاب مرة أخرى.«
انخرط  الذي  املغرب  أن  على  املتحدث  وشدد 
اليوم  مطالب  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  في 
جميع  إلدماج  الزمنية  واملدة  الفرصة  باستثمار 
الفئات االجتماعية في عملية خلق الثروة وتحقيق 
الحماية االجتماعية للجميع والحد من الهشاشة 
أن  موضحا  للمواطنني،  الكريم  العيش  وضمان 
االجتماعي  الحوار  عن  الحديث  أغفلت  الحكومة 
أن  أجندته، مضيفا  أو  سواء من حيث مأسسته 
من  الوسائل  بكل  بالعمل  رهني  الثقة  استرجاع 
من  االقتصاد  وتطهير  الفساد  بؤر  تجفيف  أجل 
شوائب الريع واالحتكار واالمتيازات ووضع حد 
الختالس املال العام، ومن جهة ثانية دعم القدرات 

لتطوير االقتصاد الوطني وتنافسيته.
التشديد  االشتراكي  الفريق  رئيس  يفت  ولم   
إلى  يتطرق  لم  الحكومي  البرنامج   « أن  على 
من  اآلالف  ملئات  االجتماعية  الوضعية  تصحيح 
بهم  والتصريح  واملستخدمني  واألجراء  العمال 
لدى صندوق الضمان االجتماعي، ولم نسمع من 
اتخاذها  سيتم  التي  اإلجراءات  الحكومة  رئيس 
املقاوالت  إللزام  واملراقبة  الزجر  قواعد  وتخص 
استرداد  على  والعمل  القانون  بأحكام  بالتقيد 

ديون الضمان االجتماعي«.

عدد من ال�سفراء الجدد يقدمون لبوريطة ن�سخا من اأوراق اعتمادهم

المجل�س التنفيذي لليون�سكو يوؤكد اإعادة تعيين اأودري اأزوالي 
مديرة عامة للمنظمة

 مطار مراك�س- المنارة �سابع اأف�سل مطار بالعالم �سنة 2021

في أول اختبار لحكومة التحالف الثالثي
•73 برلمانيا من االأغلبية وم�سانديها لم يمنحوها ثقتهم  

• الفريقان البرلمانيان لالتحاد ي�سوتان برف�س اإعالن ح�سن النوايا ويطالبان باإجراءات ملمو�سة لفائدة ال�سعب
• يو�سف اإيذي، رئي�س الفريق اال�ستراكي بمجل�س الم�ست�سارين:

• اخترنا اال�سطفاف في معار�سة يقظة وواعية برهانات المرحلة دفاعا عن م�سالح ال�سعب المغربي وتطلعاته

اإطالق المن�سة الرقمية للت�سويق الترابي »العيون كونيكت.كوم« بدعم من الواليات المتحدة

)كوندي  األمريكية  املجلة  اختارت 
عامليا  مرجعا  تعد  والتي  ترافلر(،  ناست 
واألسفار،  الترفيه  مواضيع  تغطية  في 
مطار  لها،  مقرا  نيويورك  من  وتتخذ 
مطار  أفضل  سابع  املنارة  مراكش- 

بالعالم.
وأوضحت املجلة في عمودها »ريديرز 
اختيارات  )جوائز  أواردز«  تشويس 
الدولي،  مراكش  مطار  أن  القراء(، 
الوجهات  إحدى  لولوج  بوابة  باعتباره 
إفريقيا،  األكثر شعبية بشمال  السياحية 

يعد »مدخال جديرا بالتعريف باملغرب«.
هبوط  »لحظة  أنه  املصدر  وأضاف 
الطائرة، تدركون أنه تم نقلكم إلى شمال 

مباشر  انعكاس  املطار هو  فهذا  إفريقيا. 
يخفون  ال  املسافرين  أن  مبرزا  للثقافة«، 

إعجابهم »بتصميمه البديع«.
 100 على   78.91 تنقيط  املطار  ونال 
من  ألف   800 شمل  للرأي  استطالع  في 
على  اعتمادا  األمريكية،  املجلة  قراء 
تجاربهم في السفر عبر هذا املطار، الذي 
ويتوفر  هكتارا،   22 مساحة  على  يمتد 
استقبال  بطاقة  محطات،  ثالث  على 

سنوية تبلغ 9 ماليني مسافر.
وتم اختيار مطار شانغي بسنغافورة 
بمطار  متبوعا  بالعالم،  مطار  أفضل 
في  باليابان،  ناريتا  فمطار  إسطنبول، 
حني عادت املرتبة الرابعة للمطار الدولي 

حمد  ومطار  الجنوبية،  بكوريا  إينشون 
دبي  مطار  ثم  خامسا،  بقطر  الدولي 
فيما  سادسا،  املتحدة  العربية  باإلمارات 
ثامنا،  باليونان  الدولي  أثينا  مطار  حل 
متبوعا بمطاري زوريخ بسويسرا، ولندن 

باململكة املتحدة.

الخارجية  الشؤون  وزير  استقبل 
املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
من  عددا  بوريطة،  ناصر  بالخارج، 
السفراء الجدد الذين قدموا له نسخا 
من أوراق اعتمادهم كممثلني لبلدانهم 

باملغرب.
جوجو  بصامويل  األمر  ويتعلق 
فوق  املفوض  السفير  بروني   - إيفا 
جاللة  لدى  غانا  لجمهورية  العادة 
امللك محمد السادس، ومحمد شهدات 
العادة  فوق  املفوض  السفير  حسني، 

لدى  الشعبية  بنغالديش  لجمهورية 
السادس، وجيمس  امللك محمد  جاللة 
فوق  املفوض  السفير  ماكنتاير، 
العادة إليرلندا لدى جاللة امللك محمد 
يوم  استقبالهم  تم  والذين  السادس، 

األربعاء.
دي  بإغناسيو  األمر  يتعلق  كما 
السفير  مندوزا،  دي  بيريز  كوسيو 
لجمهورية  العادة  فوق  املفوض 
محمد  امللك  جاللة  لدى  السلفادور 

السادس، الذي تم استقباله االثنني.

برشلونة يريد نصير  
المزراوي مجانا

رمى مدافع أياكس أمستردام، نصير المزراوي، وراء ظهره 
تبعات تراجع مستواه العام الماضي، ومشاكله مع الناخب 
الوطني وحيد خاليلوزيتش، التي أدت إلى استبعاده من 
تشكيلة »أسود األطلس«، بتوهجه مع انطالق هذا الموسم.
وجعل تألق المدافع األيمن للنادي الهولندي بداية الموسم 
الحالي، عيون األندية األوروبية الكبرى تضع أمالها في 
استقدامه، خاصة وأن عقده سينتهي في الموسم الكروي 

الحالي.
الذي  المزراوي،  فإن  إسبانية،  إعالمية  لتقارير  ووفقا 
 10 في  حاسمة  مع ثالث تمريرات  أه��داف  سجل أربعة 
هدفا  أضحى  الموسم،  هذا  أياكس  مع  خاضها  مباريات 
الكتالوني  الفريق  يسعى  حيث  برشلونة،  نادي  ألطماع 
حر  انتقال  صفقة  المغربي في  األيمن  الستقدام الظهير 

مباشرة بعد نهاية عقده.
اإلسبانية، فإن  وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
برشلونة سيدخل الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف ضم 
أفضل الالعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم، في ظل 
حاجة الفريق لدعم كبير، ومعاناته من أزمة مالية تسببت 
االنتقاالت  سوق  في  البارزين  العبيه  من  عدد  رحيل  في 
ميسي،  ليونيل  أسطورته  غرار  على  األخيرة،  الصيفية 

وأنطوان غريزمان.
وذكرت أن أبرز األسماء الموجودة على الئحة برشلونة 
في هذا الشأن، أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس، وديوغو 
كوستا، حارس بورتو، ونصير المزراوي، وفرانك كيسي، 
العب خط وسط ميالن، وباولو ديباال، صانع ألعاب يوفنتوس، 
إضافة إلى نجوم آخرين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم 

الحالي.

بوطيب يطالب الزمالك 
بأكثر من 3 ماليين يورو

الزمالك  نادي  إدارة  مجلس  عضو  أدهم  عمرو  كشف 
المصري عن مطالبة الدولي المغربي السابق، خالد بوطيب، 
الذي حمل ألوان القلعة البيضاء قبل فترة، بالحصول على 
ثالثة ماليين و400 ألف يورو، حيث رفع شكاية إلى االتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، يتهم فيها النادي المصري باإلخالل 

ببنود العقد.
وأشار إلى أن »مطالبة من خالد بوطيب وهذه قضية في 
مراحلها األولى ونحاول التعامل معها ويريد الحصول على 

3 ماليين و400 ألف يورو، وهذا ليس حكما بل مطلبا«.

  تتوجه بعثة فريق الوداد البيضاوي، يومه الجمعة، إلى غانا، عبر طائرة 
خاصة، حيث سيواجه الفريق األحمر قلوب الصنوبر يوم األحد المقبل، برسم 

ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
واختارت إدارة الوداد التوجه إلى غانا بواسطة طائرة خاصة لتفادي 
إرهاق الالعبين، خاصة وأن منهم من شاركوا في التجمع التدريبي األخير 
للمنتخب الوطني لالعبين المحليين، بعدما كان مقررا أن يتم السفر في رحلة 

عادية يوم الثالثاء الماضي.
وسيكون الفريق األحمر ملزما بمواجهة أولمبيك آسفي، برسم الجولة 
السادسة من الدوري االحترافي، والتي حدد لها يوم الخميس المقبل، وهذا 

أيضا كان من األسباب التي فرضت تعديل برنامج الرحلة.
وفي سياق متصل، أثبتت الفحوصات التي خضعت لها المجموعة الحمراء 
إصابة عنصرين من الطاقم التقني بفيروس كورونا، األمر الذي فرض إسقاط 

اسميهما من الئحة المسافرين، حيث يخضعان حاليا للعالجات المطلوبة.
ومن جهة أخرى، سيتفقد الوداد في هذه المواجهة القارية خدمات العب 
خط الوسط، رضا الجعدي، الذي أصيب يوم الثالثاء في مباراة سيراليون 
عموتة  الحسين  الرديف،  الوطني  المنتخب  مدرب  على  فرض  ما  الودية، 
تغييره، رغم أنه دخل احتياطيا في الشوط الثاني، قبل أن تؤكد الفحوصات 
الطبية التي خضع لها حاجته إلى أزيد من شهرين للتعافي، ما يشكل ضربة 
موجعة للمدرب وليد الركراكي، المطالب بإيجاد بديل عاجل له، علما بأن 
جالل الداودي غير مدرب في الالئحة اإلفريقية، وإصابة سفيان كركاش، وهو 

الالعبان اللذين بإمكانهما سد هذا الفراغ.
ويتطلع الوداد على غرار كل الفرق العربية، التي تدخل هذه المسابقة، 
ومن ضمنها الرجاء البيضاوي أيضا، إلى تحقيق نتيجة تقربها من مرحلة 

المجموعات لهذه البطولة.
األخيرتين  النسختين  في  البطولة  لقب  حامل  المصري،  األهلي  ويبدأ 
وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، 
مشواره في النسخة الجديدة للمسابقة بمواجهة مضيفه الحرس الوطني 
من النيجر، فيما يحل الزمالك المصري ضيفًا على توسكر الكيني، الذي سبق 

له مواجهة قطبي الكرة المصرية في أكثر من مناسبة.

ويخوض الترجي التونسي لقاء محفوفًا بالمخاطر ضد مضيفه االتحاد 
الليبي، الذي يسعى لتحقيق المفاجأة في هذه المواجهة العربية.

هذا  البطولة  في  التونسية  للكرة  الثاني  الممثل  الساحلي،  النجم  أما 
الموسم، فيعود للبطولة القارية التي غاب عنها في الموسم الماضي، بمواجهة 

مضيفه الجيش الرواندي.
وعقب تخطيهما الدور التمهيدي بصعوبة شديدة، يطمع وفاق سطيف 
وشباب بلوزداد، ممثال الكرة الجزائرية في البطولة هذا الموسم، إلى المضي 
قدمًا في المسابقة، حيث يحل الوفاق ضيفًا على نواذيبو الموريتاني في 
لقاء عربي خالص، فيما يلتقي شباب بلوزداد مع أسيك ميموزا اإليفواري، 
الغائب  األفريقي  بريقه  الساعي الستعادة   ،1998 البطولة عام  لقب  حامل 

عنه فترة طويلة.
من جانبه، يخشى الرجاء البيضاوي المغربي، الذي أحرز اللقب أعوام 
1989 و1997 و1999، من تكرار خروجه المبكر من دور 32 للبطولة، عندما 

يلتقي مع مضيفه أويلرز الليبيري )المغمور(.
ويلتقي المريخ السوداني مع زاناكو الزامبي، في حين يخرج غريمه التقليدي 
اجتيازهما  بعد  وذلك  النيجيري،  يونايتد  ريفرز  مضيفه  لمواجهة  الهالل 

منافسات الدور التمهيدي بشق األنفس.

االتحاد االشتراكي

الـريـــاضي
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الوداد يحل بغانا رافعا شعار التحدي أمام قلوب الصنوبر

الوداد يتوجه 
اليوم اإلى 

غانا بحثا عن 
نتيجة تقربه 

من مرحلة 
المجموعات

ينافس على لقب دوري أبطال إفريقيا

ع.س.ن 3805ا.د ع.س.ن 3812ا.د
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إ - العماري
تراجعت أسماء نيانغ عن قرار 
اعتزال اللعب والعودة إلى حلبة 
التباري، حيث أشارت في تدوينة 
لها على صفحتها الرسمية بموقع 
التواصل االجتماعي، مساء أول 
أمس األربعاء، إلى أنها لم تستسغ 
مرارة العشر دواني األخيرة في 
نزالها بأولمبياد طوكيو، عندما 
خرجت من األدوار األولى، بعدما 
كانت مرشحة بقوة لصعود منصة 

البوديوم.
المغربية  البطلة  وأض��اف��ت 
إلى أنه سعيدة بممارسة رياضة 
برياضة  وصفتها  التي  الجيدو، 
الصمود، ولهذا فإن تريد ان تغادر 
الحلبة بابتسامة، في إشارة إلى 
بلقب  مسيرتها  إنهاء  في  رغبة 

عالمي.
وكانت أسماء نيانغ قد أعلنت 
اعتزالها رياضة الجيدو مباشرة 
بعد هزيمتها في الدور األول من 
كلغ   70 من  إقل  وزن  منافسات 
أم��ام  طوكيو،  أولمبياد  خ��ال 

بال�  بياندي«  »أليس  اإليطالية 
»الوزاري.

وقالت نيانغ حينها إن نتيجة 
باإلحباط،  أشعرتها  اإلق��ص��اء 
إلى  جئت  صراحة  بكل  »ألنني 
في  وأمل  طموح  وكلي  طوكيو، 

الجمهور  تفرح  نتيجة  تسجيل 
قواعد  هي  ه��ذه  لكن  المغربي، 

الرياضة.«
وفي سياق متصل، يرتقب أن 
سارة  المغربية  البطلة  تشارك 
حراشي، بطلة إفريقيا خال هذه 
على  الجديدة  والوافدة  السنة، 
المنتخب المغربي في غراند سام 
باريس نهاية هذا األسبوع، كما 
المغربي  الوطني  المنتخب  أن 
يستعد للمشاركة في بطولة العالم 
بلشبونة، خال الفترة ما بين 21 
و 24 أكتوبر وفي جولة مالقا من 
بطولة أوروبا المفتوحة، المقرر 
تنظيمها يومي 23 و 24 أكتوبر 
ممثا   سيكون  حيث  ال��ج��اري، 
مطيع،  أش��رف  ب��اس��و،  بعصام 
إي��راوي،  سمية  لحبوب،  محمد 

عزيزة شاكير وسارة حراشي.

عبد المجيد النبسي 
حسنية  الرياضي  الفتح  فريق  يستقبل 
من  السادسة  الجولة  مباراة  برسم  أكادير 
البطولة االحترافية بالمجمع الرياضي االمير 

موالي عبد اهلل بالرباط.
وجاء هذا القرار، بعد إخضاع عشب ملعب 

األمير موالي الحسن للصيانة، وهو ما دأبت 
عليه إدارة الفتح في مثل هذا الشهر من كل 
سنة للحفاظ على جودة عشب الملعب، الذي 

يعد من بين أحسن الماعب الوطنية.
انتصار  أول  تحقيق  الفتح  مدرب  ويأمل 
له خال هذا الموسم لتلطيف األجواء داخل 
قريبا من  فإنه سيكون  الفتح، وإال  مكونات 
لثاث  يمتد  عقده  كون  من  بالرغم  اإلقالة 

تسلسل  من  الفريق  إلنقاذ  وذل��ك  سنوات، 
بداية  منذ  رافقته  التي  السلبية،  النتائج 
ما  الرتبة  يحتل  الموسم، حيث  هذا  بطولة 
قبل األخيرة برصيد ثاث نقط، جمعها من 
واحدة  نقطة  بفارق  متخلفا  تعادالت،  ثاث 
عن الحسنية الذي يتوفر على أربع نقط، ما 

يجعل مهمة الفريقين صعبة للغاية.

اأ�سماء نيانغ ترتاجع عن قرار االعتزال

�سيانة الع�سب تفر�ض على الفتح اللعب خارج ملعبه

إ - العماري

اتحاد  لفريق  المسير  المكتب  تقدم 
األرب��ع��اء،  أم��س  أول  مساء  طنجة، 
باستقالة جماعية، مباشرة بعد إعان 
عبد الحميد أبرشان عن انسحابه من 

مهمته كرئيس.
البوغاز،  فارس  إلدارة  باغ  وأشار 
المكتب  من  تبقى  لما  اجتماع  عقب 
المسير، إلى أنه تم قبول استقالة عبد 
الحميد أبرشان، والتي تقدم بها قبل 
لسنوات،  الفريق  قاد  بعدما  يومين، 
ال��دوري  إل��ى  الصعود  رفقته  وحقق 
االحترافي، وكذا الظفر بلقب الدوري، 
منذ  االت��ح��اد  مسيرة  ف��ي  األول  ه��و 

تأسيسه.
وعاش اتحاد طنجة في بداية الموسم 
الجاري مشاكل مالية بسبب تراجع دعم 
المحتضنين، والهيئات المنتخبة، األمر 
المجموعة،  استقرار  على  أثر  ال��ذي 
خاصة وأن الاعبين دخلوا في إضراب 

بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.
تشكيل  تم  المستجد،  ه��ذا  وأم��ام 
بتصريف  إليها  عهد  مؤقتة،  لجنة 
عقد جمع  انتظار  في  الفريق،  شؤون 

عام ينتخب إدارة جديد.
من  المؤقتة  اللجنة  هذه   وتتكون 
ثمانية أعضاء، منهم من اشتغل رفقة 
المدير  ويقودها  المسير،  المكتب 
الجهوي للشباب والرياضة بالمدينة.

ومباشرة بعد هذه االستقالة، عبرت 
مجموعة من الشخصيات عن رغبتها 
في الترشح لتحمل المسؤولية، يتقدمهم 
الاعب الدولي السابق أسامة الغريب، 
الذي أكد على صفحته الرسمية بموقع 
على  يتوفر  أنه  االجتماعي  التواصل 
مشروع متكامل لقيادة اتحاد طنجة، 
وانه  خاصة  مشرف،  مستقبل  نحو 
يحظى بمساندة بعض رجال األعمال، 
وعدد من الفعاليات التي أظهرت رغبتها 
في مساعدة االتحاد، وتحويله إلى فريق 
مهيكل، وقادر على الوفاء بالتزاماته.

يحتل حاليا  اتحاد طنجة  أن  يذكر 
13 برصيد اربع نقط، جمعها  الرتبة 

من فوز وتعادل وثاثة هزائم.

جلنة موؤقتة تقود احتاد طنجة بعد 
ا�ستقالة جماعية للمكتب امل�سري

أوضاع غير مستقرة داخل اتحاد طنجة

في الواجهة02
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تحقق  أن  يتوقع  أنه  المغرب  بنك  أفاد 
تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا 
قياسيا قدره 87 مليار درهم خالل السنة 
الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27,7 

في المائة.
وأوضح مجلس بنك المغرب، في بالغ 
الفصلي  اجتماعه  أعقاب  في  األربعاء،  له 
»تحويالت  أن   ،2021 برسم سنة  الثالث 
المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها 
بنسبة 4,9 في المائة في 2020، يرتقب أن 
تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 في المائة 
في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 
5 في  مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 

المائة إلى 82,7 ملیار في سنة 2022«.
كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات 
المبادالت الخارجية المحصورة في نهاية 
شهر غشت تشير إلى تسارع عام النتعاش 

تجارة السلع.
أن  يرتقب  أن��ه  ذات��ه  المصدر  واعتبر 
تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات 
بنسبة 22.6 في المائة في 2021 و 5.9 في 
المائة في سنة 2022، مدفوعة باألساس 
والفوسفاط  السيارات  صناعة  بمبيعات 

ومشتقاته.
تتزايد  أن  يتوقع  ذل��ك،  م��ع  وم���وازاة 
خالل  المائة  في   19,6 بنسبة  ال��واردات 
االرت��ف��اع��ات  أس��اس��ا  يعكس  م��ا   ،2021

التجهيز  سلع  مشتريات  في  المرتقبة 
الفاتورة  تصاعد  جانب  إلى  واالستهالك 
الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 

4 في المائة سنة 2022.
ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن 
تأثير القيود الصحية على مداخيل األسفار 
ال يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع 
هذه األخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 
في المائة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد 
سنة  في  المائة  في   53,7 بنسبة  تدنيها 
فرضية  وم��ع   ،2022 سنة  وف��ي   .2020
أن  يرجح  اإلج��راءات،  لهذه  كبير  تخفیف 
ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، 
وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من 

مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019.
وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن 

يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في 
المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي في سنة 
2020 إلى 5ر2 في المائة في 2021 قبل 

أن يتراجع إلى 1,4 في المائة في 2022.
وب��خ��ص��وص ت��دف��ق��ات االس��ت��ث��م��ارات 
األجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح 
الناتج  من  المائة  في   3 يعادل  ما  حول 
الداخلي اإلجمالي في أفق التوقع. وأخذا 
في االعتبار على الخصوص االقتراضات 
الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات 
بمبلغ  الخاصة  السحب  حقوق  وح��دات 
10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل األصول 
االحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم 
في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 
2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من 

واردات السلع والخدمات.

جالل  كندالي 

كشف  مرصد الشمال لحقوق 
لحزب  تابعة  قوات  أن  اإلنسان، 
شمال  في  الكردستاني  العمال 
سوريا، قامت، مساء يوم االثنين 
أطفال    6 ب��ان��ت��زاع  ال��م��اض��ي، 
من   13 ت��ت��ج��اوز  ال  أع��م��اره��م 
أمهاتهم بمخيم االحتجاز بالروج 
زيد من  بينهم طفلين مغربيين ) 
  ) ف��اس  من  وص��الح  العرائش 
القامشلي  إلى سجن  وتحويلهم 

بشكل يتنافى مع القانون الدولي 
الدولية  والمواثيق  اإلنساني 

لحقوق اإلنسان. 
احتجاز  أن  ال��م��رص��د  ورأى 
ومحفوف  نفسي  مرهق  األطفال 
حرمان  على  وينطوي  بالخطر، 
مادي وعاطفي وفكري،لذلك  جدد 
اإلنسان  لحقوق  الشمال  مرصد 
المغربية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  دع���وت���ه 
الجديدة التدخل العاجل  باعادة 
المواطنين والمواطنات المغاربة 
رأسهم  وعلى  والعراق  بسوريا 
النساء واألطفال طبقا للمواثيق 

التي تضع  الدولية  والمعاهدات 
م��س��ؤول��ي��ة م��واط��ن��ي��ه��ا أث��ن��اء 
التحاقهم ببؤر التوتر ومشاركتهم 
من   ذلك  أن  النزاعات،ورأى  في 

مسؤولياتها.
 وطالب مرصد الشمال لحقوق 
المتحدة  األمم  منظمة  اإلنسان، 
بسوريا  ال��ع��ام��ل��ة  ووك��االت��ه��ا 
والعراق ومنظمة الصليب االحمر 
الدولي بالضغط على حزب العمال 
الكردستاني بإطالق سراح األطفال 
المعتقلين وتوفير الحماية لهم.

اعتقال أطفال من بينهم مغاربة وتحويلهم إلى سجن القامشلي 

 مر�سد ال�سمال لحقوق الإن�سان يطالب باإعادة 
المغاربة ب�سوريا والعراق

الذكرى الأربعينية 
للحاج بنعا�سري احل�سيني 
تخلد عائلة الحسيني ذكرى األربعينية ، 
تمجيدا لترجل الفقيد العزيز ، شيخ العائلة 
بنعاشير  الحاج   ، األكارم  أمجادها  أحد  و 
أوساط  في  املعروف  الزعري  الحسيني 
بالرباطي  البرنوصي  سيدي  عمالة  ساكنة 
 ، وطنه  عن  دفاعا  بنضاالته  له  املشهود    ،
واستماتته في دعم عمليات البر و اإلحسان 

، و الدعوة إلى صلة األرحام .
و بهذه املناسبة التي ال مرد لقضاء اهلل فيها ، تتجدد التعازي إلى الزوجة املحتسبة 
الحاجة زهراء وفيق ، و أبنائها السي محمد ، هشام ، فاطمة، فاطنة، أمينة، خديجة، 

الزوهرة ، و األصهار ، موسى ، مصطفى ، علي ، ريتشارد، نور الدين ، وهشام .
داعني للفقيد بالرحمة و املوئلة الحسنة ، و يلهم الجميع الصبر و السلوان .

عائلة مطواط    ت�سكر
على إثر املصاب الجلل الذي   ألم بأسرة 
املرحومة،   املشمولة برحمة اهلل، والدة أخينا 

يحيى مطواط بروز محجوبة .
يحيى  يتقدم   األربعينية  الذكرى  وبهذه 
عبد العزيز،  املطواط وزوجته نورة وإخوانه: 
بجزيل  وفاطمة  عتيقة  كريمة،  سعيدة، 
الشكر واالمتنان والتقدير إلى جميع األهل 
الذين  األصدقاء  وكافة  واألقارب  واألحباب 
العائلة  وشاركوا  الصادقة  تعازيهم  قدموا 

البقاء،   دار  إلى  محجوبة   بروز  الغالية،   املرحومة  فقيدتهم  رحيل  وأملها،   إثر  حزنها 
 سواء الذين تحملوا عباء التنقل والسفر للحضور شخصياً   أو الذين اتصلوا هاتفياً  أو 
عبر مواقع التواصل االجتماعي  وعلى ما قدموه من مواساة ومؤازرة لألسرة في   هذا 
املصاب الجلل،   فشكراً   للجميع،   راجني من الباري   عز وجل أن   يعظم أجرهم وسعيهم 
ويجازيهم اهلل خير الجزاء،   وأن   يطيل عمرهم وأال   يريهم أي   مكروه في   أعز ما لديهم،  
 وأن   يتغمد اهلل املرحومة برحمته الواسعة ويسكنها جنة الخلد مع الصديقني والشهداء 

والصالحني،   ويلهم جميع أفراد العائلة الصبر الجميل .

والدة الأخوين حميد 
وح�سن رقيب يف ذمة اهلل

انتقلت إلى عفو اهلل، املشمولة برضوانه 
والدة  همالي،  حبيبة  املرحومة  ومغفرته، 
رقيب،  حسن  واألخ  رقيب،  حميد  الزميل 
األستاذ بكلية الحقوق بسال التابعة لجامعة 

محمد الخامس. 
وأصدق  تعازيها  بأحر  االشتراكي«  »االتحاد  تتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
مواساتها إلى ابني الفقيدة األخوين حميد وحسن رقيب، وإلى كل  أفراد عائلة همالي 
و عائلة رقيب، راجية من اهلل عز وجل أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة  

بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه..
إنا هلل وإنا إليه راجعون

مجل�س الأمن يعقد م�ساورات مغلقة 
حول ق�سية ال�سحراء المغربية

ع���ق���د م��ج��ل��س األم����ن 
التابع لألمم المتحدة، أول 
بنيويورك،  األربعاء  أمس 
مشاورات مغلقة حول قضية 

الصحراء المغربية.
وأف������������ادت م����ص����ادر 
نيويورك  في  دبلوماسية 
األمن  مجلس  أعضاء  بأن 
الممثل  من  إحاطة  تلقوا 
ال���خ���اص ل��ألم��ي��ن ال��ع��ام 
للصحراء،  المتحدة  لألمم 
وكذلك  إيفانكو،  ألكسندر 
المساعدة  العامة  األمينة 
لألمم المتحدة إلفريقيا في 
السياسية  الشؤون  إدارة 
باألمم المتحدة، مارثا بوبي.

المشاورات  هذه  وتأتي 
في أفق اعتماد ، متم شهر 
أكتوبر الجاري، قرار بتمديد 
المينورسو،  بعثة  مهمة 
العام  األمين  أوصى  التي 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم 
غوتيريش، بتمديدها لمدة 

عام.
وك����ان غ��وت��ي��ري��ش قد 

اإليطالي-السويدي  عين 
م��ي��س��ت��ورا  دي  س��ت��اف��ان 
مبعوثا شخصيا جديدا إلى 
الصحراء المغربية. ويأتي 
تعيين دي ميستورا، الذي 
من المقرر أن يستهل واليته 
في أوائل نونبر المقبل، بعد 
موافقة مجلس األمن الذي 
قبل  من  رسميا  إبالغه  تم 

األمين العام لألمم المتحدة.
المغرب  كان  جهته،  من 
ق��د أع��ل��ن ع��ن دع��م��ه لهذا 
استشارته  بعد  التعيين 
من قبل األمين العام لألمم 
المتحدة قبل عدة أسابيع، 
وهو ما عبرت عنه األطراف 

األخرى أيضا.
وك�����ان األم���ي���ن ال��ع��ام 

أشار  قد  المتحدة  لألمم 
الذي  التعيين  خطاب  في 
وج��ه��ه ل��م��ج��ل��س األم���ن 
م��ي��س��ت��ورا  دي  أن  إل���ى 
س��ي��ع��م��ل م���ع ال��م��غ��رب 
و  وموريتانيا  والجزائر 
»البوليساريو« على أساس 
في  الصادر   2548 القرار 
30 أكتوبر 2021 وقرارات 
المجلس األخرى. مع األخذ 
بعين االعتبار التقدم الذي 
من  اآلن  إح��رازه حتى  تم 
أج���ل ال��ت��وص��ل إل���ى حل 
سياسي لقضية الصحراء 

المغربية.
إن قرارات مجلس األمن 
تقرير  في  ال��واردة  هاته، 
)القرارات  ال��ع��ام،  األمين 
و2494  و2468   2440
التأكيد  ج��ددت  و2548(، 
السياسي  الحل  أن  على 
وال����واق����ع����ي وال��ع��م��ل��ي 
السبيل  ه��و  وال��ت��واف��ق��ي 
قضية  لتسوية  ال��وح��ي��د 

الصحراء المغربية.

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

مرضية فادخلي  في عبادي و ادخلي جنتي«

 صدق اهلل العظيم

وحيد مبارك

»أصبح بإمكان ساكنة أكادير خاصة، 
وجهة سوس ماسة والنواحي عموما، 
أمراض  ضد  عالجات  على  الحصول 
السرطان دون تكبد عناء ومشاق التنقل 
إلى مدن أخرى كمراكش والدرالبيضاء 
أخرى  أعباء  وزيادة  والرباط وغيرها، 
الدكتور  اختار  هكذا  المرض«،  على 
الطبي  المدير  المرابط،  رض��ا  محمد 
أن  لألنكولوجيا  األط��ل��س��ي  للمركز 
يخاطب األسبوع الفارط ممثلي وسائل 
لهذه  الرسمي  االفتتاح  أثناء  اإلع��الم 
إحداثها  تم  التي  االستشفائية  البنية 
بحي تيليال، بحضور والي الجهة أحمد 
حجي والمدير الجهوي للصحة وعدد 

من المسؤولين.
أن  على  الطبي  ال��م��س��ؤول  وش���ّدد 

االستشفائية  المؤسسة  هذه  إح��داث 
جاء لتعزيز العرض الصحي تماشيا مع 
التوجيهات الملكية الداعية إلى تطوير 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
بتطوير  يسمح  بما  الصحة  قطاع  في 
المنظومة الصحية وبتأهيلها والرفع 

الولوج  يتسم  وحتى  جودتها،  من 
بالسالسة ويكون متاحا  العالج  إلى 
لكافة المواطنات والمواطنين ويضمن 
حفل  وع��رف  مجاليا.  صحية  عدالة 
االفتتاح، الذي تزامن وتخليد العالم 
المخصص  الوردي«  »أكتوبر  لشهر 

للتوعية والتحسيس بمخاطر أمراض 
سرطان الثدي، حضور ومشاركة رئيس 
مجموعة أونكوراد البروفيسور رضوان 
السماللي والبروفيسور حجي باإلضافة 
إلى مجموعة من األطباء والمختصين، 
وتم خالله القيام بزيارة لمرافق هذه 
 5 من  المكونة  االستشفائية  البنية 
نوعية  قيمة  ستشكل  التي  طوابق 
الصحي،  المستوى  على  مضافة 
والوقوف على حجم التجهيزات التقنية 
الحديثة والمتطورة في مجال تشخيص 
وعالج أمراض السرطان بكافة أنواعها، 
وكذا األطقم الطبية والصحية المختلفة 
من ممرضين وتقنيين وإداريين، الذين 

يشتغلون بها ويتكفلون بالمرضى.
المركز  أن  مرابط  الدكتور  وأب��رز 
األطلسي لألنكولوجيا يعتبر مؤسسة 
عالجية متكاملة تتوفر على كل ما يلزم 
سواء  السرطان،  وع��الج  لتشخيص 

الكيميائية  بالعالجات  األم��ر  تعلق 
في  وذلك  المناعية،  أو  الموجهة  أو 
على  المتوفر  النهاري  المستشفى 
عن  فضال  حديثة  جد  طبية  أجهزة 
المتاحة بفضل  العالجات اإلشعاعية 
لألشعة  التروبين  هي  األولى  آلتين، 
الصنع  أمريكية  وه��ي  ال��خ��ارج��ي��ة 
آلة خاصة  إلى جانب  بالدقة  وتتميز 
باأل�شعة الداخلية. وأوضح المسؤول 
مركب  على  كذلك  تتوفر  المصحة  أن 
للعمليات  بغرفتين  متكامل  جراحي 
ومصلحة لإلنعاش، إلى جانب مصلحة 
آالت  ست  تضم  باألشعة  للتشخيص 
ويعمل  المجال،  في  متطورة  وأجهزة 
المختصين  األطباء  من  مجموعة  بها 
الذين لهم تجربة عالية في مجال عالج 
السرطانات، سواء تعلق األمر بسرطان 
الدم أو سرطان الطفل أوباقي أنواع 

السرطانات المختلفة. 

بمناسبة »أكتوبر الوردي« شهر التوعية والتحسيس بسرطان الثدي

الفتتاح الر�سمي لمركز للأنكولوجيا باأكادير يعزز العر�س ال�سحي بالمدينة وبجهة �سو�س ما�سة

نقابة ال�سحافة تطالب 
الطالبي العلمي بتنظيم عملية 

تغطيةال�سحافيين لأ�سغال مجل�س 
النواب بما ي�سمن كرامتهم

تاأجيل اأولى جل�سات 
ا�ستئناف محاكمة �سليمان 

الري�سوني  
أول  البيضاء،  بالدار  االستئناف  محكمة  قررت   
أمس األربعاء، تأجيل أولى جلسات استئناف محاكمة 
الصحفي المغربي، سليمان الريسوني, المحكوم عليه 
أكتوبر   27 إلى غاية  نافذا,  بخمس سنوات سجنا 

الجاري.
وقال محاميه لحسن الدادسي لوكالة فرانس برس 
إن المحكمة قررت رفع الجلسة إلى 27 أكتوبر إلعداد 
الدفاع، مشيرا إلى التقدم مجددا بطلب لإلفراج المؤقت 

عن الصحافي الموقوف منذ ماي 2020.
وحكم على الريسوني في المرحلة االبتدائية في 
»االعتداء  بتهمة  إلدانته  أعوام   5 بالسجن  يوليوز 
جنسيا على شاب«، وهي تهمة ظل ينفيها معتبرا 

أنه يحاكم بسبب آرائه.
عشية بدء محاكمته أمام محكمة االستئناف، جددت 
لجنة التضامن معه التي تضم نشطاء حقوقيين من 

مشارب مختلفة، الدعوة إلى »اإلفراج عنه«.
كذلك دعت منظمة »مراسلون بال حدود« إلى توفير 
للريسوني »الذي يعاني  »محاكمة عادلة ومنصفة« 

من مخلفات إضرابه عن الطعام«.
اليوم«،  »أخبار  صحيفة  تحرير  رئيس  وك��ان 
المتوقفة عن الصدور، أضرب عن الطعام مدة 122 
اعتقاله وغاب بسببه عن جل  احتجاجا على  يوما 
غشت،  مطلع  اإلض��راب  وأوقف  محاكمته،  جلسات 
إثر عدة مناشدات من المتضامنين معه في المغرب 

والخارج، لينقل إلى المستشفى.
وقال محاميه األربعاء إن الصحافي الذي حضر 

المحكمة »بدأ يسترجع صحته«.

تحويلت المغاربة المقيمين بالخارج  
ت�سل اإلى 87 مليار درهم

الوطنية  النقابة  توصلت 
باحتجاج  المغربية  للصحافة 
مجموعة من الصحافيين المغاربة 
يكشفون فيها تعرضهم لمعاملة 
غير الئقة، أثناء محاولة قيامهم 
تغطية  في  المهني،  بواجبهم 

أشغال مجلس النواب.
لما  أسفها  تعلن  إذ  والنقابة 
حدث، وانشغالها بهذه القضية 
المجلس  رئاسة  من  تأمل  فإنها 
تغطية  عملية  تنظيم  وإدارت���ه 
المجلس  ألشغال  الصحافيين 
الصحافيين  كرامة  يحفظ  بما 

في  المهني  بواجبهم  والقيام 
أحسن الظروف.

وإنها إذ تتفهم حرص رئاسة 
مجلس النواب على تنظيم هذه 
على  يحصرها  ب��م��ا  العملية 
فإنها  المهنيين،  الصحافيين 
تعبر عن استعدادها المتواصل 
ذلك،  في  بإيجابية  للمساهمة 
وتطالب في هذا الصدد باستئناف 
المجلس  إدارة  بين  التنسيق 
الحال  عليه  كان  كما  والنقابة، 

سابقا.

احتفاال باليوم العالمي للفقر

التحاد الجهوي الفيدرالي 
بالدارالبي�ساء ينظم وقفة يوم 

الأحد القادم   

 12 الثالثاء  يوم  االجتماعية،  الجبهة  لجنة  عقدت 
أكتوبر 2021 في الساعة السادسة بمقر الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل، اجتماعا حضره أعضاء السكرتارية 

وممثلو النقابات والهيئات السياسية.
 وعلى إثر هذا االجتماع قررت اللجنة تنظيم وقفة 
يوم األحد 17 أكتوبر 2021 لمدة ساعة من السادسة 

إلى السابعة بساحة السراغنة بعمالة الفداء 
احتفاال باليوم العالمي للفقر.

االجتماعية جميع  الجبهة  تدعو  المناسبة   وبهذه 
الفيدراليين والفيدراليات للحضور بكثافة وبعدد وازن 

في هذه المحطة.
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د. فاتحة 
الطايب: 

الترجمة الأدبية 

زهير فخري: 
الق�صة الق�صيرة 

بالمغرب

عبا�س بن 
فرنا�س يحط 
بحا�صرة فا�س

»طعم الُمَربَّيات: 
طفولة يهودية 

في المغرب«

الفريق االشتراكي مبجلس املستشارين يف مناسبة مناقشة البرنامج احلكومي

يو�صف اإيدي: ثقة المغاربة في ال�صيا�صة ل ت�صترجع فقط 
بالوعود النتخابية لكن اأ�صا�صا بالوفاء بتلك الوعود

اخترنا معار�صة م�صوؤولة، واعية برهانات المرحلة، 
و�صر�صة في مناه�صة كل ال�صيا�صات الما�صة باأمل 

ال�صعب وطموحه في العي�س بكرامة

م�صتعدون بكل ثبات ونكران ذات مواجهة 
التحكم والإق�صاء والهيمنة

عبد السالم المساوي 
    

من الواضح أن مصلحتنا كمجتمع ودولة ليست بناء حكومة 
منسجمة بالدرجة األولى بل أيضا تشكيل برلمان فاعل وقوي، 
والحكم على فعاليته وقوته يجب أن يحتكم لمعايير التوازن 
السياسي والعددي، فال يمكن أن تتحول المؤسسة التشريعية 
إلى طائر يطير بجناح واحد لألغلبية بينما جناح المعارضة 
معطل، وهناك من يعتقد أن ضعف البرلمان وتحوله إلى لعبة 
في يد السلطة التنفيذية سيسهل على الحكومة إنجاز الكثير 
لكنه  التقدير قد يكون صحيحا  إزعاج، هذا  من األمور دون 
والسيما  البرلمان  فضعف  برمته،  النظام  لسير  غير صحي 
والفاعل  الشارع  أمام  مشرعا  الباب  فتح  يعني  المعارضة 

االحتجاجي والتيارات العدمية، فلم يحدث أن كان البرلمان 
المغربي ممثال لألغلبية فقط وخادما للحكومة، وحتى في ظل 
الواليات التشريعية التي كانت تهيمن فيها األحزاب »اإلدارية« 
ضم البرلمان معارضة قوية يقودها حزب االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية مما كان يضمن الكثير من التوازن الدستوري 
والسياسي، ويجنب البلد االنزياحات خارج األطر الدستورية 

المشروعة.
المعارضة  إيالء  دون  البرلمانية  األغلبية  شكلوا   لذلك 
مكانتها، هم واهمون وحالمون ويركبون مغامرة غير محسوبة 
العواقب، ألن قوة األغلبية من قوة المعارضة، وقوة الحكومة 
من قوة البرلمان، لذلك من الواجب جدا إعطاء مجلس األمة 
مساحته الكاملة للعمل والتحرك لحماية المجتمع من أي تغول.
المطلوب مؤسسات قوية وعالقة تحكمها األطر الدستورية 
البلد  شؤون  وتدبر  القوانين  تنفذ  حكومة  بوجود  الناظمة 
وتنزل مشاريعه الكبرى، ومؤسسة تشريعية تجود ما عجزت 
عنه الحكومة وتراقب بقوة عملها وتقيم سياساتها، هذا ما 
حرمنا منه خالل العشر سنوات الماضية، وأدى لخلل كبير 
الدستورية  المساءلة  ومنظومة  العمومية  السياسات  في 
والسياسية، ولذلك ال نريد أن نسبح في النهر نفسه مرة أخرى.
الوالية  افتتاح  بمناسبة  الملكي  الخطاب  بعد  مباشرة 
 ،2021 أكتوبر   8 الجمعة  يوم  عشرة،  الحادية  التشريعية 
عقد المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

اجتماعه، ومما جاء في البيان السياسي:

األخيرة  االنتخابات  مخرجات  السياسي  المكتب  ناقش 
والمهام المطروحة علينا كمعارضة بعد تشكيل الحكومة.

وإذ يثمن المكتب السياسي النتائج اإليجابية التي حققها 
حزبنا، قياسا لالنتخابات السابقة، مما يبين العمل المضني 
الذي قامت به مؤسسة المكتب السياسي وعلى رأسها األخ 
وعموم  الحزبية  المؤسسات  وباقي  للحزب،  األول  الكاتب 

مناضالت ومناضلي الحزب.
وهي النتائج التي يجب أن نعمل على تقويتها في نضالنا 
المستمر إلى جانب كل شرفاء الوطن من أجل مرافقة المرحلة 

الجديدة بكل التيقظ واالنتباه.
المجالس  انتخابات  شهدته  ما  فإن  المنطلق،  هذا  ومن 
الترابية ومجلس المستشارين وتشكيل الحكومة من سعي 
نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من طرف التحالف 
ألنها  التعددية  عن  الدفاع  علينا  تفرض  المستجد،  الثالثي 
مكتسب سياسي للدولة والمجتمع المغربيين، تمت المحافظة 

عليه حتى في أزمنة القمع الشديد.
تنزيل  ببدايات  ستضطلع  الجديدة  الحكومة  كانت  وإذا 
قرارات  بتمرير  نسمح  لن  فإننا  الجديد،  التنموي  النموذج 
تخالف روح هذا النموذج، ألننا نعتبر أن هذه الحكومة ال تملك 
شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي 
الجديد، إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه 
الجماعي، سواء من طرف األغلبية الحكومية أو المعارضة.

واالتحاد االشتراكي تبعا لذلك، ومن موقع المعارضة، يعتبر 

أنه مطالب بتفعيل أدواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي 
لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على 
التنزيل األسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح 
ما يراه أصوب، أومواجهة بال مهادنة ألي انحرافات، ألننا نعتبر 
أن مرحلة البدايات هي األهم في استراتيجية التنزيل األسمى.
وعليه فإن مواجهتنا للتغول وللهيمنة ولمحاوالت تحجيم 
وإضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية 
ثانيا وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار  أن نجاحه مرتبط 

بالتشاركية والتضامن والتعددية.
وال يمكن بأي حال من األحوال أن نسمح بأي تراجعات 
ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما 
يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة 

وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه.
في  استمراره  االشتراكي  االتحاد  يؤكد  الصدد  هذا  وفي 
الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك 
البرلمان من مهامها في  سنواجه أي سعي إلفراغ مؤسسة 
أغلبية  أو إضعافها بمبرر  التشريع والمراقبة والمحاسبة، 

عددية ساعية للتغول.
الشعبية، ومن مسؤوليته  للقوات  االشتراكي  االتحاد  إن 
كحزب وطني، يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس 
معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة 

مرحلة االنتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة.

التحاد ال�صتراكي.. من معار�صة الأحزاب الإدارية اإلى معار�صة اأحزاب التغول
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الفريقان ال�صتراكيان بالبرلمان ي�صوتان برف�س اإعالن ح�صن النوايا 
ويطالبان باإجراءات ملمو�صة لفائدة ال�صعب

73 برملانيا من األغلبية ومسانديها لم مينحوها ثقتهم
م�����ررت ال��ح��ك��وم��ة ال��ج��دي��دة 
غرفتي  أمام  الحكومي  تصريحها 
البرلمان، مساء أول أمس األربعاء،  
غاب  في حين  فقط  213 صوتا  ب 
عن هذه المحطة الدستورية الهامة، 
البرلمانية  الثقة  والتي تعني منح 
فصول  ح��ددت��ه��ا  كما  للحكومة، 
الدستور، وسجل في سابقة من نوعها 
أن 73 من األغلبية والمساندين لها 
رسميا لم يمنحونها الثقة في أول 
اختبار،  إضافة لمعارضة 64 لوثيقة 
حسن النوايا ضمنهم 34 من الفريق 

االشتراكي. 
وعرفت جلسة، أول أمس، تبادل 
أعضاء  بين  التوافق  عدم  إش��ارة 
األغلبية بعدما لمح رئيس أحد فرقها 
بأنه لم يعتد بعد على األغلبية ورد 
رئيس الحكومة، الذي بدا متعبا طيلة 
سيميز  بأنه  النوم،  وغالبه  الوقت 

بين الرئيس المعني وفريقه وسيعود 
للغرفة الثانية لمعرفة موقف حليفه 
الجديد في الثالثي، مما يشي ببوادر 
خالفات عميقة داخل األغلبية لن يفيد 
التغول السياسي في إخمادها خالل 
األسابيع القادمة، وخاصة عند طرح 
قانون المالية في العشرين من الشهر 

الجاري.
من جهة أخرى، أكد يوسف أيذي، 
بمجلس  االشتراكي  الفريق  رئيس 
االتحاد  ح��زب  أن  المستشارين، 
االشتراكي للقوات الشعبية اختار 
بكل  المعارضة  ف��ي  االص��ط��ف��اف 
معارضة  وهي  ووطنية،  مسؤولية 
المرحلة  برهانات  وواعية  يقظة 
دفاعا عن مصالح الشعب المغربي 

وتطلعاته.

تحويالت المغاربة المقيمين 
بالخارج  ت�صل اإلى 87 مليار درهم

أفاد بنك المغرب أنه يتوقع أن تحقق تحويالت المغاربة المقيمين 
بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خالل السنة الجارية، مسجلة 

نموا هاما بنسبة 27,7 في المائة.
وأوضح مجلس بنك المغرب، في بالغ له األربعاء، في أعقاب اجتماعه 
المقيمين  المغاربة  »تحويالت  أن   ،2021 سنة  برسم  الثالث  الفصلي 
أن  يرتقب   ،2020 في  المائة  4,9 في  ارتفاعها بنسبة  بالخارج، وبعد 
مبلغ  إلى  لتصل   2021 في  المائة  في   27,7 بنسبة  هاما  نموا  تشهد 
إلى  المائة  5 في  أن تتراجع بنسبة  87 مليار درهم قبل  قياسي قدره 

82,7 ملیار في سنة 2022«.
كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادالت الخارجية المحصورة 

في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام النتعاش تجارة السلع.
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مجل�س الأمن يعقد م�صاورات مغلقة 
حول ق�صية ال�صحراء المغربية

 مر�صد حقوقي يطالب الحكومة 
باإعادة المغاربة من �صوريا والعراق

ينافس على لقب 
دوري أبطال إفريقيا

الوداد يتوجه اليوم 
اإلى غانا بحثا عن 
نتيجة تقربه من 

مرحلة المجموعات

البيضاوي،  الوداد  فريق  بعثة  تتوجه 
طائرة  عبر  غ��ان��ا،  إل��ى  الجمعة،  ي��وم��ه 
خاصة، حيث سيواجه الفريق األحمر قلوب 
الصنوبر يوم األحد المقبل، برسم ذهاب 
الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري 

أبطال إفريقيا لكرة القدم.
واختارت إدارة الوداد التوجه إلى غانا 
إره��اق  لتفادي  خاصة  طائرة  بواسطة 
الالعبين، خاصة وأن منهم من شاركوا في 
التجمع التدريبي األخير للمنتخب الوطني 
لالعبين المحليين، بعدما كان مقررا أن يتم 
السفر في رحلة عادية يوم الثالثاء الماضي.

وسيكون الفريق األحمر ملزما بمواجهة 
السادسة  الجولة  برسم  آسفي،  أولمبيك 
لها  حدد  والتي  االحترافي،  ال��دوري  من 
يوم الخميس المقبل، وهذا أيضا كان من 
األسباب التي فرضت تعديل برنامج الرحلة.

وتيرة النمو الجيدة التي دخلت عليها الحكومة
في 2021 )6.2 %( �صتتراجع اإلى 3 % خالل 2022

البنك املركزي 
يتوقع 

ارتفاع معدل 
التضخم من 

0.5 يف 2020 
إلى 2.1 % 
العام املقبل
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يوسف إيدي رئيس الفريق االشتراكي مبجلس النواب

محاكاة المريخ.. أول بعثة أوروبية 
لرواد الفضاء على سطح األرض

استطاع رواد فضاء من البرتغال و 
إسبانيا و ألمانيا و هولندا و النمسا 
، عزلهم عن العالم لمدة شهر كامل، من 
4 إلى 31 أكتوبر و لن يتمكنوا من 
مغادرة موقعهم إال ببدالت الفضاء كما 
لو كانوا على سطح كوكب المريخ، و 
ذلك حسب ما نشر موقع وكالة أنباء 

رويترز
رجال   5 فضاء،  رواد  ستة  يعتر 
البعثة  امرأة، سيقومون بمحاكاة  و 
 AMADEE-20 Mars « الفضائية

»  ) أمادي20- المريخ (، على أراضي حفرة رامون ) أو ريمون ( في متسبي رمون 
) وادي الرمان ( الواقع في صحراء النقب. و سيتم توجيه المهمة من قبل مركز دعم 
المهام المخصص للبعثات الفضائية في النمسا، إلجراء تجارب قبل قيام البشر و 

الروبوتات بالمهمات االستكشافية لكوكب المريخ في المستقبل.
سيكون موطنهم الجديد مشروع البعثة  »  AMADEE-20 Mars »  الموجود 
يجرون  و  يعملون  و  يأكلون  و  ينامون  الداخل،  في  و  صخرية.  نتوءات  تحت 
التجارب. أما في الخارج، فيرتدون بدالت فضاء افتراضية، تحاكي األصلية، مزودة 
بكاميرات و ميكروفونات و أنظمة تنفس قائمة بذاتها و سيجرون إجمااًل أكثر من 
20 تجربة في مجاالت تشمل الجيولوجيا و األحياء و الطب..  و يأملون في نشر 

بعض النتائج عند االنتهاء

يوتيوب تضيف خيارات تسميات 
توضيحية جديدة

يوتيوب عن  أعلنت منصة 
ب��ع��ض ال��ت��ط��ورات ال��ج��دي��دة في 
التوضيحية  التسميات  أدوات 
المزيد  على  يسهل  مما  للفيديو، 
التسمية  نص  إضافة  القنوات  من 
الفيديو،  مقاطع  إلى  التوضيحية 
وتشير المنصة إلى أنها توفر اآلن 
التلقائية  التوضيحية  التسميات 
اإلنجليزية  باللغة  المباشر  للبث 

لجميع صناع المحتوى.
 ووفقا لما ذكره موقع »البوابة 
العربية لألخبار التقنية«، كانت التسميات التوضيحية التلقائية حتى اآلن متاحة 
للقنوات التي تضم أكثر من 1000 مشترك، وحتى ذلك الحين، كان الوصول إليها 

محدوًدا.
 ويجب أن يساعد هذا التغيير، إلى جانب بعض التحسينات المستقبلية بحسب 
تفاصيل الشركة في تدوينتها، في جعل المنصة في متناول األشخاص الصم أو 

ضعاف السمع.
 وتتضمن بعض هذه التحديثات إتاحة التسميات التوضيحية التلقائية المباشرة 
)بما في ذلك اليابانية والتركية  12 لغة أخرى بداًل من اللغة اإلنجليزية فقط  ل� 
واإلسبانية(. والقدرة على إضافة مسارات صوتية متعددة إلى مقطع فيديو لدعم 

لغات متعددة وأوصاف صوتية لذوي البصر المحدود.
 وتفتح المنصة اآلن الخيار أمام جميع القائمين بالبث، مما يمنح صناع المحتوى 

المزيد من الطرق لزيادة إمكانية الوصول إلى المحتوى الخاص بهم.
 YouTube ويمكن تمكين التسميات التوضيحية التلقائية المباشرة داخل 
Studio عبر إعدادات البث. نتيجة لذلك يضيف هذا عنصًرا آخر إلى مجموعات 

البث، ويوفر المزيد من الطرق للتواصل مع جماهير ومشاهدين مختلفين.
التسميات  لغات  من  المزيد  إلضافة  تخطط  أنها  إلى  أيًضا  المنصة   وتشير 

التوضيحية التلقائية في المستقبل.
 كما توسع يوتيوب أيًضا خيارات الترجمة الفرعية إلى األجهزة المحمولة. 
ترجمة  المستخدمون  يستطيع  حيث  المكتب،  عبر سطح  حالًيا  الخيار  ويتوفر 

مسارات التسميات التوضيحية المتاحة إلى لغة أخرى.
 وتتم إضافة هذه الميزة نفسها قريًبا إلى تطبيق األجهزة المحمولة أيًضا. 

ويضيف ذلك المزيد من السعة للمشاهدين الستهالك المحتوى بلغتهم األم.
 تتيح المنصة أيًضا إمكانية البحث في نصوص الفيديو، ويسمح ذلك للمشاهدين 
بالعثور على مقاطع معينة من مقاطع الفيديو بناًء على نص التسمية التوضيحية.
 وقالت المنصة: يمكن للمستخدمين في النصوص القابلة للبحث عرض النصوص 
والبحث عنها للحصول على المعلومات األكثر صلة، وهذا يسمح لهم بالعثور على 

المعلومات األكثر إثارة لالهتمام دون مشاهدة الفيديو بأكمله.
 ويمكن أن يوفر ذلك مزيًدا من الوظائف في مراقبة اإلشارات الرئيسية، وتتبع 
عناصر محددة من المقاطع. عالوة على ذلك تخطط يوتيوب أيًضا لجلب الوظائف 

نفسها إلى تطبيق األجهزة المحمولة في المستقبل.
 Hv وتمثل هذه إضافات مفيدة، مع وظائف يمكن أن تسهل حاالت االستخدام 

المختلفة، وتساعد في تحسين إمكانية الوصول األوسع.

الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642
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الجمعة 15 اكتوبر 2021 املوافق 8 ربيع االول 1443العدد12.968  

توهج شمسي يضرب األرض مع 
أضواء شمالية مرئية عبر العالم!

ضرب توهج شمسي كوكب األرض، مع التقاط 
الشفق القطبي في جميع أنحاء العالم، كما يقول 
بعد  أحد الخبراء إن العاصفة ال تزال »تتشكل« 

أن »تأخرت بشكل عصري«.
المجال  اإلك��ل��ي��ل��ي  الكتلي  ال��ق��ذف  وض���رب 
المغناطيسي لألرض في 12 أكتوبر، ما أثار عاصفة 
مغناطيسية أرضية من فئة G2 والتي بدأت اآلن.

العاصفة  أن  من  بالطقس  التنبؤ  مركز  وحذر 
مصنفة على أنها معتدلة، ولكن حتى ذلك يمكن أن 
يتسبب في تقلبات في شبكة الطاقة، وقد تتعرض 
أنظمة الطاقة في خطوط العرض العالية إلنذارات 

الجهد مع استمرار العاصفة في التكّون.
اتجاه  في  خلل  ح��دوث  في  هذا  يتسبب  وقد 
مدمرة  تكون  أن  يمكن  والتي  الصناعية  األقمار 
المخاوف  تزال  ال  حيث  األرض،  على  للمليارات 
من انقطاع اإلنترنت وتعطيل االتصاالت العالمية 
تأثير  زي��ادة   SWWPC تستبعد  ولم  محتملة، 
ذات  الصناعية  األقمار  على  الشمسية  العاصفة 

المدار األرضي المنخفض.
واآلن، تبدو العاصفة في حالة ركود ومن المتوقع 

أن تستمر حتى الساعة 16:00 مساء.
تسبب  أن  يمكن  العاصفة  أن  حين  في  ولكن، 
تشويشا كبيرا، إال أنها تأتي أيضا بلوحة فنية 
رائعة، مع عرض الشفق القطبي المذهل، والمعروف 
لدى معظم الناس باسم الشفق القطبي الشمالي، 

عبر أجزاء من الواليات المتحدة.

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

ناشطات 
في مجال 

المناخ 
»يقتحمن« 
عرض أزياء 

في باريس..  

مزاد في هونغ كونغ يبيع 
لوحة بيكاسو بمبلغ 24 

مليون دوالر

مقابل  بيكاسو  ل��وح��ة  ك��ون��غ  ه��ون��غ  م���زاد  ب��اع 
 24.61( مايعادل  كونغ  191.651.000 دوالر هونغ 
دار  المنظمون من  بذلك  أفاد  أمريكي(.  مليون دوالر 

المزادات »سوثبيز«.
وجاء في بيان نشر على الموقع اإللكتروني لدار 
ضمن  كان  المذكور  المبلغ  أن  »سوثبيز«  المزادات 
قيمة متوقعة تم تقييمها سابقا. والمقصود باألمر هو 
لوحة »امرأة قرفصاء« التي رسمها الفنان التشكيلي 

عام 1954 لزوجته، جاكلين روك.
وبيعت في المزاد نفسه كذلك لوحة حياة صامتة 
 )1890-1853( فان غوخ  فنسنت  الهولندي،  للفنان 
مقابل 9.1 مليون دوالر ولوحة »مجردة نائمة » للفنان 
الفرنسي الصيني الطليعي، سانيو المعروف أيضا 

باسم، تشانغ يو، مقابل 10.3 مليون دوالر.
نصفي  تمثال  بيع  كونغ  هونغ  مزاد  رفض  فيما 
الفرنسي،  للنحات  بونابرت  نابليون  لإلمبراطور 
أوغست رودين دون أن يذكر سبب الرفض، مع العلم 
أن هذا العمل الفني )1904 – 1909( تم تقييمه في 
وقت سابق بسعر تراوح بين 9 – 11.5 مليون دوالر، 
واعتبر التمثال النصفي مفقودا منذ ثالثينيات القرن 
الماضي. ولم يعرف خبراء الفن شيئا عن مكان وجوده 

لغاية عام 2015 .

 آالف الدوالرات في مكب 
نفايات ببيروت.. ما القصة؟

فوجئ أهالي منطقة سن الفيل بمحافظة جبل لبنان، 
االثنين  الماضي، بوجود كمية كبيرة من فئة ال�«100 

دوالر« في مكبات للنفايات.
،“إّن ما  وقال رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة 
حصل صحيح، وانما يندرج تحت خانة« لعبة والدية 
وليست دوالرات حقيقية مزورة، بعد أن تبّين أنها ليست 
أوراقا نقدية انما عبارة عن أوراق عادية طبعت عليها 
صورة لورقة نقدية من فئة المئة دوالر، وأعيد نسخها 

آالف المرات على شكل شريط صور«.
وأضاف »كان صباحا غريبا، عند السابعة والنصف 
من يوم االثنين استيقظت على رنين الهاتف ليخبرني 
أحدهم أن سن الفيل تغرق بآالف الدوالرات، فكانت 
صدمة لم تخل من الغرابة الحقًا بعد أن أدركنا مدى 

جديتها«.
وتابع كحالة قائال: »إال أننا سرعان ما اكتشفنا إنها 
أوراق عادية طبعت عليها صورة لورقة المئة دوالر 
أميركي، متوقعا أن تكون خاصة إلحدى المؤسسات 
التي تعنى على سبيل المثال بتصوير فيلم أم ما شابه 

ذلك حسب نوعية األوراق المتالصقة«.

استطاع رواد فضاء من البرتغال و 
إسبانيا و ألمانيا و هولندا و النمسا 
، عزلهم عن العالم لمدة شهر كامل، من 
 أكتوبر و لن يتمكنوا من 
مغادرة موقعهم إال ببدالت الفضاء كما 
لو كانوا على سطح كوكب المريخ، و 
ذلك حسب ما نشر موقع وكالة أنباء 

رجال   
البعثة  امرأة، سيقومون بمحاكاة  و 
AMADEE-20 Mars

 احتفلت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
»اليونيسيف« اليوم، 11 أكتوبر، باليوم 
العالمي للفتاة/الطفلة وهو احتفال سنوي 

بدئ به منذ عام 2012.
المتحدة على  األم��م  نشر موقع  وق��د 
اإلنترنت بيانًا بعنوان »صوتي، مستقبلنا 
الخامسة  الذكرى  إلى  أشار  المتكافئ«، 
 Generation المساواة  جيل  لمنتدى 

 Equality حيث  ،)Forum )GEF
المجتمع  ق��ادة  قبل  من  مبادرة  أطلقت 
التغيير من  المدني والحكومات وصناع 
جميع أنحاء العالم لوضع سياسات جريئة 

تحض على المساواة بين الجنسين.
الرقمية  الفجوة  أن  البيان  في  وجاء 
واألجهزة  االت��ص��ال  في  الجنسين  بين 
هي  والوظائف  والمهارات  واالستخدام 
فجوة حقيقية، تمثل فجوة عدم المساواة 
واإلقصاء عبر المناطق الجغرافية واألجيال 
التي تمثل التحدي الذي نواجهه، بينما 

للجميع  الرقمية  الثورة  تكون  أن  المأمول  كان 
وبالجميع.

وكانت دول العالم قد تبّنت باإلجماع إعالن 
ومنهاج عمل بكين، خالل المؤتمر العالمي للمرأة 
في بكين عام 1995، والذي يعد المخطط األكثر 
تقدمًا للنهوض بحقوق النساء والفتيات، وهو 
التحديد  وجه  على  ينادي  الذي  األول  اإلعالن 

بحقوق الفتيات.
الجمعية  اعتمدت   ،2011 ديسمبر   19 وفي 
 170/66 القرار  المتحدة  األمم  لهيئة  العامة 
كل  من  أكتوبر  من  عشر  الحادي  ي��وم  إلع��الن 
المنظمة  من  اعترافًا  للطفلة،  عالميًا  يومًا  عام 
التي  الفريدة  والتحديات  الفتيات  بحقوق 
عن  الدفاع  من  تمكينهن  وتعزيز  تواجههن، 

حقوقهن اإلنسانية.
آمنة  حياة  في  الحق  المراهقات  للفتيات 
ومتعلمة وصحية، ليس فقط خالل هذه السنوات 
التكوينية الحرجة، ولكن أيضًا عندما ينضجن 
ليصبحن نساء فاعالت في مجتمعاتهن. وإذا تم 
دعم الفتيات خالل سنوات المراهقة، فسوف تنمو 
لديهن القدرة على تغيير العالم، سواء بوصفهن 
فتيات متمكنات في الوقت الحاضر، أو كعامالت 
في الغد، وأمهات، ورائدات أعمال، وموّجهات، 
وربات أسر، وقائدات سياسيات. فاالستثمار في 
تحقيق قوة المراهقات يدعم حقوقهن اليوم، ويعد 
إنصافًا وازدهارًا، بحيث يكون  أكثر  بمستقبل 
في  المساواة  قدم  على  البشرية شريكًا  نصف 
حل مشكالت تغير المناخ، والصراع السياسي، 
األم��راض،  من  والوقاية  االقتصادي،  والنمو 

والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
وتجسد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، 
وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والتي 
اعتمدها قادة العالم عام 2015، خارطة طريق 
للتقدم المستدام الذي ال يترك أحدًا يتخلف عن 

الركب.
ويعد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة جزءًا ال يتجزأ من كل هدف من األهداف 
النساء  حقوق  ضمان  ووح��ده  عشر.  السبعة 
والفتيات في جميع األهداف، يكفل التوصل إلى 
العدالة والشمول، واالقتصادات التي تعمل من 
المشتركة  بيئتنا  على  والحفاظ  الجميع،  أجل 
اآلن ولألجيال القادمة. حيث يعد تمكين النساء 
والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين أمرًا 

بالغ األهمية، لتسريع التنمية المستدامة.

األمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للفتاة

إن  كراوس  لورانس  الفلكية،  الفيزياء  عالم  قال 
نحو 190 مليون شخص يعيشون اآلن في المناطق 
الساحلية التي قد تغمرها المياه بحلول عام 2100 
حتى في حال انخفاض انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف أن النمو المتوقع للمحيط العالمي نهاية 
القرن الجاري هو نصف متر حتى بدون األخذ في 
االعتبار الزيادة اإلضافية في محتوى ثاني أكسيد 

الكربون في الغالف الجوي.
أعلن ذلك عالم الفيزياء الفلكية، لورانس كراوس، 
األستاذ في جامعة ييل األحد 10 أكتوبر في مهرجان 
 NAUKA 0+ All-Russian( العلم لسائر روسيا

.)Science Festival
وقال:«حتى لو توقفنا عن إنتاج غاز ثاني أكسيد 
الكربون غدا، فإن منسوب المحيط العالمي سيرتفع 
بمقدار نصف متر بحلول عام 2100، وقد يكون هذا 
حساسا للغاية بالنسبة للكثيرين. وإن جنوب فيتنام 
كله تقريبا أعلى بنصف متر فقط من منسوب المحيط. 
وفي حال ارتفاع منسوب المحيط بحلول عام 2100 

سيكون جنوب فيتنام كله تقريبا تحت الماء إذا لم نتخذ أية تدابير، 
فمن الضروري إنشاء نوع من السدود أو اتخاذ شيء آخر«.

وأشار العالم أيضا إلى أن حوالي 190 مليون شخص يعيشون 
اليوم في المناطق الساحلية  التي ستكون بحلول عام 2100 معرضة 
لخطر الفيضانات حتى مع شرط انخفاض انبعاث غاز ثاني أكسيد 

الكربون.
لم  إذا  أكثر  البحر سيرتفع  إن منسوب  العالم قائال:«  وأضاف 

نتخذ شيئا من اإلجراءات لتقليل آثارنا الكربونية«.
للغطاء  التام  االختفاء  خطر  إلى  الخصوص  وجه  على  وأشار 

الجليدي في غرينالند خالل األلفية الجارية بسبب زيادة متوسط   
درجة الحرارة على الكوكب، مما قد يؤدي على األرجح إلى ارتفاع 

منسوب البحر حتى 7 أمتار.
وأوضح قائال:« إن ارتفاع منسوب المحيط العالمي يرتبط نصفه 
فقط بذوبان جبال الجليد. ويعود ذلك أيضا إلى أن الماء يتمدد عند 
تسخينه. وإذا قمنا بحساب كمية الطاقة التي تؤثر على المحيط 
العالمي نتيجة التأثير اإلشعاعي فيمكن أن نقارنها بطاقة 5 قنابل 
ذرية تسقط على هيروشيما كل يوم، وتتسبب تلك الحرارة اإلضافية 

في تمدد المحيطات«.

 خبير: منسوب المحيط العالمي قد يرتفع بنصف متر بعد 80 عاما
إن  كراوس  لورانس  الفلكية،  الفيزياء  عالم  قال 
 مليون شخص يعيشون اآلن في المناطق 
2100
حتى في حال انخفاض انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف أن النمو المتوقع للمحيط العالمي نهاية 
القرن الجاري هو نصف متر حتى بدون األخذ في 
االعتبار الزيادة اإلضافية في محتوى ثاني أكسيد 

أعلن ذلك عالم الفيزياء الفلكية، لورانس كراوس، 
 أكتوبر في مهرجان 
NAUKA

حتى لو توقفنا عن إنتاج غاز ثاني أكسيد 
الكربون غدا، فإن منسوب المحيط العالمي سيرتفع 
، وقد يكون هذا 
حساسا للغاية بالنسبة للكثيرين. وإن جنوب فيتنام 
كله تقريبا أعلى بنصف متر فقط من منسوب المحيط. 
الجليدي في غرينالند خالل األلفية الجارية بسبب زيادة متوسط 2100

 احتفلت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 أكتوبر، باليوم 
الطفلة وهو احتفال سنوي 

على 
صوتي، مستقبلنا 
الخامسة  الذكرى  إلى  أشار   ،
Generation

حيث   ،
المجتمع  ق��ادة  قبل  من  مبادرة  أطلقت 
التغيير من  المدني والحكومات وصناع 
جميع أنحاء العالم لوضع سياسات جريئة 

الرقمية  الفجوة  أن  البيان  في  وجاء 
واألجهزة  االت��ص��ال  في  الجنسين  بين 
هي  والوظائف  والمهارات  واالستخدام 
فجوة حقيقية، تمثل فجوة عدم المساواة 
واإلقصاء عبر المناطق الجغرافية واألجيال 
والتنمية المستدامة على مستوى العالم.حقوقهن اإلنسانية.التي تمثل التحدي الذي نواجهه، بينما 

ف��ي مجال  ن��ش��ط��اء  ع��ط��ّل 
لعالمة  أزي��اء  ع��رض  المناخ 
لوي فيتون في أسبوع باريس 
للموضة، إذ لفتت المجموعة 
التعطيل  عملية  نظمت  التي 
االنتباه إلى دور صناعة األزياء 

في التغير المناخي.


