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استعراض جنود أطفال أثناء زيارة المبعوث الخاص دي ميستورا شهادة على انتهاكات »البوليساريو للقانون اإلنساني«

و�سائل اإعالم اأمريكية- جنوبية ومنظمات مدنية باإيطاليا تعبر عن »�سخطها« اإزاء تجنيد الأطفال بتندوف
هل يهدد الهجوم احلوثي 

»املالذ الآمن« الذي 
تقدمه الإمارات؟

 يفتح الهجوم الذي شنه املتمردون اليمنيون على أبو ظبي، 
صفحة جديدة في الحرب في اليمن مع استهداف املتمردين 
في  الحوثيني الدولة الخليجية الثرية املعروفة كـ«مالذ آمن« 

املنطقة.
أول  هذا  لكن  اإلمارات،  بضرب  مرارا  املتمردون  وهدد 
هجوم حوثي مؤكد الذي يستهدف أراضيها. وتم بصواريخ 
صهاريج  وطال  الحوثيون،  أعلن  ما  وفق  مسيرة،  وطائرات 
ظبي  أبو  شركة  »أدنوك«،  قرب  صناعية  منطقة  في  نفط 
النفطية، وتسبب بمقتل ثالثة أشخاص وبحريق قرب املطار، 

وفق السلطات اإلماراتية.
دانية  لألبحاث«،  الدولي  الخليج  »منتدى  مديرة  وتقول 
في  اإلمارات  سمعة  أن  يعرفون  الحوثيني  أن  »يبدو  ظافر، 
املتمردين  أن  موضحة  االستراتيجية«.  أهدافها  صميم 

»يأملون في تحقيق ضربة موجعة مع تكلفة متدنية لهم«.
في  تسعون  ماليني،  عشرة  اإلمارات  سكان  عدد  ويبلغ 
وفرضت  مختلفة.  مئتي جنسية  من  األجانب  من  منهم  املئة 
الفخمة  بفنادقها  ولألعمال،  ماليا  مركزا  نفسها  اإلمارات 
وأبنيتها الحديثة وأبحاثها في مجال التكنولوجيا وسعيها 
وطموحاتها  الطاقة،  مصادر  تنويع  على  يقوم  اقتصاد  إلى 

الفضائية. 
وفي شرق أوسط تعصف به النزاعات والفقر، تقدم اإلمارات 
الى  وجسر  والترفيه  لألعمال  وأمان«  »أمن  كواحة  نفسها، 
العالم. كما تسعى الى تقوية نفوذها الدبلوماسي في املنطقة.

وتعد الدولة الخليجية وجهة مفض لة لكثيرين وخصوصا 
الشباب العرب الباحثني عن فرص عمل.

وقد استثمرت بشكل كبير في النهوض وتطوير اقتصادها. 
محطة  أصبحت  التي  دبي  إمارة  نجاحاتها  أكبر  ومن 
استقطاب مالية وسياحية وإعالمية مهمة في غضون عقود 
قليلة، ومركزا ملقرات شركات كبرى يزورها ماليني األشخاص 

سنويا.
لكن اإلمارات تشارك في الوقت نفسه في تحالف عسكري 
للحكومة  2015 دعما  العام  اليمن منذ  السعودية في  تقوده 

مواجهة  في  اليمنية 
الحوثيني  املتمردين 
غير  من  املدعومني 
بدأوا  والذين  إيران، 
واسعا  هجوما 
اليمن  على  للسيطرة 

منذ 2014.
اإلمارات  وأعلنت 
أنها   2019 في 
في  قواتها  ستخفض 
مناطق عدة في اليمن 
»إعادة  خطة  ضمن 
ب  سبا أل » ر نتشا ا
تيجية  ا ستر ا «

وتكتيكية«.
ويرى كبير املحللني 
شركة  في  اليمنيني 
»نافانتي  األبحاث 
األمريكية،  غروب« 
محمد الباشا أنه«على 
الرغم من أن أبو ظبي 
قامت بسحب معداتها 
اليمن،  من  العسكرية 
هلل  أنصار  أن  إال 
يربطون  »الحوثيني« 
العسكرية  العمليات 
في  العمالقة  أللوية 
باإلمارات   .. شبوة 
دورا  لعبت  التي 
تشكيل  في  رئيسيا 

وتدريب وتسليح هذه القوات«.
استعادة  »ألوية العمالقة«  وفي العاشر من يناير، أعلنت 
املتمردين.  من  بالنفط  الغنية  شبوة  محافظة  على  السيطرة 
وتدعم اإلمارات هذه األلوية التي تأس ست في أواخر العام 
مقاتل  ألف   15 وتضم  الغربي،  الساحل  منطقة  في   2015
املتمردون  أبو ظبي، دعا  الهجوم في  تبنيهم  األقل بعد  على 
املنشآت  عن  »االبتعاد  إلى  واملدنيني  الشركات  اليمنيون 

الحيوية« في اإلمارات.
وترى ظافر أنه في حال تكررت هذه الهجمات، فإن »سمعة 

واحة األمن في الشرق األوسط« يمكن أن«تتضرر«.
لكن الباحثة املتخصصة في شؤون الخليج إيمان الحسني 
سمعة  على  كبير  »بشكل  الهجمات  هذه  تؤثر  أن  تستبعد 
»بنت  الخليجية  الدولة  إن  برس  لفرانس  وتقول  اإلمارات«، 

عالمة قوية وصورة بإمكانها تحمل الهجمات األخيرة«.
التحالف  وقصف  االعتداء.  على  بالرد  اإلمارات  وتعهدت 
العسكري الذي تشارك به اإلمارات صنعاء التي يسيطر عليها 

الحوثيون بعنف كرد على الهجوم.
طارئة  جلسة  عقد  الى  اإلمارات  دعت  نفسه،  الوقت  في 

ملجلس األمن من أجل إدانة »الهجمات اإلرهابية«.
كما دعت األربعاء الواليات املتحدة إلى »دعم إعادة تصنيف 

منظمة الحوثيني اإلرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية«.
األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  قال  جانبه،  من 
عاقبت    بايدن«  جو  »الرئيس  »إدارة  إن  برس  لفرانس 
الذين  اليمن  في  الحوثيني  قوات  قادة  معاقبة    وستواصل 
يشاركون في الهجمات العسكرية التي تفاقم األزمة اإلنسانية 
وتشكل تهديدا خطرا على املدنيني وتساهم في عدم االستقرار 

األوسع في اليمن وفي أماكن أخرى في املنطقة«.
ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  إدارة  وكانت 
في  »االرهابية«  املجموعات  قائمة  على  الحوثيني  أدرجت 

يناير 2021.  ثم قامت إدارة جو بايدن بإلغاء ذلك.
إن  كندال  إليزابيث  أوكسفورد  في جامعة  الباحثة  وتقول 
»استثمرت  اإلمارات  لكن  كبيرا«،  »تصعيدا  يشكل  الهجوم 
السياسية  التحتية  البنى  في  خصوصا  اليمن  في  بكثافة 
والعسكرية في الجنوب«، وبالتالي »يستبعد أن تنحرف عن 
سياستها الطويلة املدى، على سبيل املثال عبر زيادة وجود 

قواتها في اليمن مرة أخرى على أساس االستفزاز«.

n عبد السالم 

المساوي
السبعينيات  بداية  في 
عبد  بثانوية  تلميذ  وأنا 
بالناظور،  الخطابي  الكريم 
تعرفت على رجل عظيم، على 
أستاذي،  القمري،   الحسني 
وتذوق  الكلمة  عشق  علمني 

الجمال.
مبدع،  القمري  الحسني 

مناضل، أستاذ...
الحسني القمري، الحسني فهيمي، الحسني عمر، عبد الرحمان 
زرعتم  ويفتخر،  الناظور  يعتز  بكم  أساتذتي:  ...هؤالء  طحطاح 
فينا الشجاعة والكرامة ونزعتم منا الخوف واالستسالم ... أنتم 

العنوان باألمس واليوم وغدا ...
وداعا الحسني القمري، وداعا أيها املبدع، وداعا أيها املناضل، 
رمز الناظور، ونعلم أيها الشهم أن السبعينيات بالناظور كانت 
زمن الشجعان، وكنت رائدا تناضل سياسيا وأدبيا لرفع الحصار 

عن الناظور...
أعلم أنك قد اختفيت لكنك لم تمت، املناضل الشرس...املروءة 

هي العنوان والشموخ سيد امليدان...
اآلن ترحل ... فجأة ترحل ...هل تعبت ؟ أنت طلقت التعب يوم 
أبدا، ترحل وتترك أهلك، إخوانك،  التعب  لم تشك  أنت  ولدت... 

أصدقاءك، تائهني حائرين، الصدمة كبيرة والفاجعة أكبر...
الرجال ال يموتون ...العظماء ال يموتون...

نعم لم تمت ولكن ساهمت في اقتالع املوت من وطننا، ساهمت 
شق  في  ساهمت  والبناء،  الحرية  الريف،  صوت  إسماع  في 

الطريق، توضيح الرؤية وبناء املسار...
ملا نطقت، ملا بدأت الكالم، قلت " ال " ، ال لالستغالل  واملهانة، 
ال للذل والهوان، ال للقمع واالستبداد، ال للعار والخذالن، ال للنفاق 
والكتمان، ال للخيانة والنسيان، قلت ال للموت، أمثالك ال يموتون، 

أحياء في التاريخ بل التاريخ حي بهم .

الح�سين القمري  ...وداعا 
اأيها المبدع ...وداعا اأ�ستاذي 

ت�سليط ال�سوء مبجل�س الأمن على جهود جاللة امللك ل�سالح الق�سية الفل�سطينية
عاهال اإ�سبانيا يزوران الرواق املغربي باملعر�س الدويل لل�سياحة مبدريد

في هذا العدد بالملحق التربوي
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دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين  
يهددون بموا�سلة الن�سال دفاعا عن مطالبهم 

فرن�سا تنظم رحلتين لإجالء 
العالقين في المغرب  

المباراة مقررة يوم الثالثاء في الثامنة ليال

ع. عوزري: املنتخب الوطني يواجه مالوي يف دور الثمن ومرحلة اجلد تنطلق اليوم
متعة الأ�سفار 

مع حممد 
بهجاجي

 حممد 
بودويك: 

جمتمع 
املعرفة

كمال عبد 
اللطيف: 

ال�سماء 
ال�سابعة

املغربي  الوطني  املنتخب  تعرف 
كأس  نهائي  ثمن  في  خصمه  على 
تفاصيلها  الجارية  إفريقيا  أمم 
من  السادس  حتى  بالكاميرون 
انتهاء  بعد  مباشرة  املقبل،  الشهر 
الرابعة،  املجموعة  مباريات 
منتخبي  هزيمة  شهدت  والتي 
وغينيا  السودان أمام مصر )1–0( 
بهدفني  نيجيريا  أمام  االستوائية 

دون مقابل.
الوطني  املنتخب  وسيضرب 
ثالث  ماالوي،  منتخب  مع  موعدا 
الثالثاء  يوم  الثانية،  املجموعة 
أحيدجو  أحمدو  بملعب  املقبل 
ياوندي،  الكاميرونية  بالعاصمة 

انطالقا من الساعة الثامنة ليال.
تأهله  ماالوي  منتخب  وضمن 
املنتخبات  أفضل  كأحد  رسميا 
جاء  بعدما  الثالثة،  للرتبة  املحتلة 
متصدر  السينغال،  منتخبات  وراء 
نقط،  بخمس  الثانية  املجموعة 
وغينيا الثانية بأربع نقط، واملتفوقة 
على ماالوي في املواجهات املباشرة، 
األولى  الجولة  عليها  تغلبت  بعدما 

بهدف واحد.

انتعا�س قطاع ال�سياحة واإرجاع الأمل 
رهين بفتح الحدود

n إدريس العاشري 
قد  سنكون   2022 مارس  بداية  عند 
واألزمات  الخوف  من  سنتني  عشنا 
الناتجة  والنفسية  واالقتصادية  الصحية 
عن جائحة كوفيد 19 اللعينة التي أربكت 
كل الحسابات والدراسات التنموية لبلدان 

العالم بدون استثناء. 
تضررا  األكثر  القطاعات  بني  من 
املرتبط  السياحي  القطاع  وانتكاسة، 
الدولية  السياحية  بالحركة  كبير  بشكل 
حيث تعيش وتسترزق منه آالف العائالت 

والقطاعات .
املنظمة  عن  صادر  تقرير  حسب 
باملغرب  السياحي  للنقل  الديمقراطية 
واملقاهي  للمطاعم  الديمقراطية  واملنظمة 
املغربية  السياحة  قطاع  يعتبر  باملغرب 
القيود  بسبب  تضررا  القطاعات  أكثر  من 
به«  املرتبطة  األنشطة  على  املفروضة 
كإغالق الحدود الجوية والبحرية مما أدى 

»تراجع مؤشرات النشاط السياحي  إلى  
سنة  بداية  مند  املائة  في   70 يقارب  بما 

.»2020
انعكاسات سلبية على  له  التراجع  هذا 
وغير  املباشرة  الصلة  ذات  القطاعات  كل 
واملخزون  السياحي  بالقطاع  املباشرة 
نتج  مما  الصعبة.  العملة  من  املغربي 
العاملة  العائالت  من  اآلالف  تشريد  عنه 
كراء  وكاالت  األسفار،  وكاالت  بالفنادق، 

السيارات دون نسيان املرشدين.
إذا كان القطاع البنكي املغربي يشتكي 
للقروض  اإلجمالية  القيمة  ارتفاع  من 
املستعصية أداؤها فإن نسبة كبيرة منها 
بشكل  تاثر  الذي  السياحة  بقطاع  تتعلق 
كبير من أزمة إغالق الحدود، وفقدان ثقة 

الوكاالت الدولية .
باملغرب،  السياحة  قطاع  مهنيي  حسب 
فإن هذا  األخير يعاني من تراكم القروض 
يناهز  ما  طرف  من  أداؤها  املستعصية 
املوجودة  السياحي  للنقل  شركة   600
ملفاتها اليوم أمام املحاكم نتيجة اإلفالس 

وعدم القدرة على تسديد القروض .
القطاع  مهنيي  حسب  محزن  وضع 
عامل  ألف   18 من  أزيد  تسريح  إلى  أدى 
في قطاع النقل السياحي ناهيك عن عمال 

الفنادق. 
السياحة  قطاع  فإن  األرقام  لغة  حسب 
الناتج  من   7% نسبة  يشكل  باملغرب 
الداخلي الخام حيث يشغل أكثر من نصف 

مليون عامل.
مليار   78 2019 نحو  قطاع حقق سنة 
درهم )ما يقارب 8.6 مليار دوالر(، وتراجع 

بنسبة 70 في املئة، السنة املاضية.
لها أهميتها وداللتها وانتعاشها  أرقام 

التنقل،  وحرية  الحدود  فتح  بإعادة  رهني 
اللجنة  أعضاء  حسب  وأنه  خصوصا 
هو  »اوميكرون«  فيروس  أصبح  العلمية 
السائد في العالم وفي املغرب الذي يعيش 
االنفراج  ال  وملا  الذروة  مرحلة  األيام  هذه 

اإللهي ..
بقطاع  املرتبطة  القطاعات  بني  من 
السيارات  تأجير  قطاع  يعرف  السياحة 
كورونا  وباء  تداعيات  نتيجة  أزمة خانقة 
بعد سنتني من اإلغالق، وتحملها زيادات 
مصاريف التأمني بعد الزيادة في أسعاره، 
إذ ارتفع التأمني املدني بنسبة 60 في املئة، 
وبحسب مهنيني، ارتفع التأمني السياحي 
من 830 دوالرًا إلى ما يقارب1400 دوالر. 
التنمية  في  القطاع  هذا  أهمية  ملعرفة 
للمغرب  واالجتماعية  االقتصادية 
ومساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي ال 

بأس من أن نستأنس بهذه األرقام :
والتوقعات  الدراسات  مديرية  حسب 
واملالية،  االقتصاد  لوزارة  التابعة  املالية 
بنسبة  تراجعا  السياحة  عائدات  شهدت 
0.7 املئة عند نهاية أكتوبر 2021، لتصل 

28.5 مليار درهم )3.07 مليار دوالر(.
نشرتها  مذكرة  في  املديرية  وأوضحت 
السياحة  »عائدات  أن  الوزارة،  بموقع 
 38.5 أي  باملئة،   57.4 بنسبة  انخفضت 
قبل  مستواها  مع  مقارنة  درهم  مليار 

األزمة«.
 10  -  7 بني  املغربية  السياحة  وتشكل 
ويعمل  للمغرب،  املحلي  الناتج  من  باملئة 
بها أكثر من نصف مليون شخص، بحسب 

وزارة السياحة.
االقتصاد  إلنقاذ  بعد،  الوقت،  يحن  ألم 

الوطني وإرجاع األمل للمواطن املغربي؟

الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

مدير النشر والتحرير:
عبد الحميد جماهري
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اإلمارات "استثمرت 
بكثافة في اليمن 

خصوصا في البنى 
التحتية السياسية 

والعسكرية في 
الجنوب"، وبالتالي 

"يستبعد أن تنحرف 
عن سياستها 

الطويلة المدى، 
على سبيل المثال 

عبر زيادة وجود 
قواتها في اليمن 

مرة أخرى على 
أساس االستفزاز"

،،

،،

Al Ittihad Al Ichtiraki

منظمات حتث »يوتيوب« 
على حماربة »تف�شي 

الأخبار امل�شللة«

صحة  من  تتحقق  منظمة   80 من  أكثر  وجهت 
املعلومات رسالة مفتوحة، إلى إدارة موقع يوتيوب، 
داعية إياها إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ملحاربة 
مع  للعمل  تعاونها  وعارضة  املضللة،  املعلومات 

الشركة، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.
وورد في البيان املشترك لوسائل إعالم ومنظمات 
40 دولة، مثل الواليات  غير حكومية، في أكثر من 
بوست“  واشنطن  وذي  ”بوليتيفاكت  املتحدة 
كينيا  أو  والسنغال  ”مالديتا.ايس“  وإسبانيا 
”افريكا تشيك“: ”نالحظ يومّيا أن موقع، يوتيوب، 
اإلنترنت  عبر  املضللة  للمعلومات  رئيس  ناقل  هو 

في العالم“.
وأضاف البيان املوجه إلى مديرة شركة، يوتيوب، 
سوزان وشيتسكي ”ال نرى جهودا كثيرة من قبل، 

يوتيوب، باتجاه وضع سياسات تحل املشكلة“.
املتحدثة  لسان  عبر  الشركة  ردت  املقابل،  في 
باسمها، ايلينا هيرنانديز، مؤكدة أنها ”استثمرت 
بشكل كبير في السياسات واملنتجات )…( من أجل 

التخفيف من انتشار املعلومات الخاطئة“.
مهم“،  تقدم  إحراز  ”تم  هيرنانديز:  وأضافت، 
هو  املعلومات  صحة  من  ”التحقق  أن  معتبرة 
انتشار  محاربة  إلى  تهدف  أكبر  أحجية  من  قطعة 

املعلومات املضللة“.
وأعرب مدققو صحة األخبار املوقعون على البيان 
والتي  عن قلقهم من ”املعلومات املضللة املتفشية“ 

سرع انتشارها وباء فيروس، كورونا، املستجد.

اأردنية حتتل املركز 
الثاين يف م�شابقة 

»ملكة جمال العامل 
للمتزوجات«

 يف الوليات املتحدة 
حظيت األردنية جاكلني ستاب باملركز 
الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم 
للمتزوجات التي أقيمت في الواليات 

املتحدة يوم السبت، بعد منافسة قوية مع 
األمريكية شايلني فورد التي فازت باللقب.

وكشفت جاكلني للحكام عن نشأتها 
املتواضعة في األردن مع أمها األردنية 

التي شجعتها على تحقيق أحالمها.
وقالت جاكلني »تختلف األهداف واألحالم 
من شخص آلخر.. بالنسبة لي شخصيا، 
أمي ربت 5 أطفال وهي أرملة ومهاجرة 

في الواليات املتحدة.
وأضافت »توفي والدي في وقت مبكر 
وما زالت صغيرة جدا في ذلك الوقت 

وشجعتنا أمي على املعرفة والتعليم«.
وصرحت جاكلني ستاب »من خالل 

مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات، 
أريد أن أساعد الفتيات الصغيرات في 

جميع أنحاء العالم للحصول على فرص 
للتعليم وهذه هو شغفي«.

وأعربت جاكلني عن فخرها بتصدر 
صورها أغلفة املجالت في الواليات 

 املتحدة.
يذكر أن جاكلني توجت ملكة جمال 

نيويورك وفلوريدا واألردن للمتزوجات.

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

التزييف العميق.. حتد كبري 
يواجه خ�شو�شية املجتمعات 

يف ال�شنوات املقبلة
تطرح تقنية ”التزييف العميق“ التي تطال مالمح الوجه 
على  تعتمد  التي  املجتمعات  أمام  كبيرا  تحديا  والصوت 
الذكاء االصطناعي، وسط مخاوف من استخدام هذه التقنية 

في انتهاك خصوصيات األشخاص أو تزوير املعطيات
الخوارزميات  أن  السيبراني،  األمن  خبراء  ويرى 
يواجه  كبيًرا  تحدًيا  تمّثل  التقنية  هذه  إلنشاء  املستخدمة 
مواقع  بالفعل  توجد  حيث  القادمة،  السنوات  في  املجتمع 
ويب قادرة على إنشاء صور إباحية لشخصيات حقيقية من 
أي صور أو مقاطع فيديو عادية، ما يمّثل انتهاكا واضحا 

للخصوصية ويطرح عواقب وخيمة محتملة.
يجري  الفرنسية،  بنسختها  ”فوربس“  مجلة  وبحسب 
استخدام هذه التقنية ألغراض تعليمية، ولكن أيضا بهدف 
التشويه، حيث جرى من قبل استعمال هذه التقنية لتحويل 
وهناك  أوباما،  باراك  األسبق  األمريكي  للرئيس  خطاب 
موقع  على  املصدر  مفتوح  اختراق  تطبيق   80 من  أكثر 
الفيلم  فإنه على عكس  ”غيت هوب“.وحسب تقرير املجلة، 
الجمهور  فيه  اكتشف  الذي  ”البيتلز“،  لفريق  الوثائقي 
الذكاء  استخدام  تم  التقنية، حيث  هذه  استخدام  مرة  أول 
واستعادتها،  املفقودة  التفاصيل  لتحسني  االصطناعي 
يتعني على املحققني اآلن تحليل املستندات التي تم إنشاؤها 

بنسبة %100 بوساطة أجهزة الكمبيوتر.
اليوم،  للتكنولوجيا  الالفت  للتطور  نظًرا  أّنه  ويضيف 
هذا  في  خبيًرا  املفرط  التالعب  يخدع  أن  املرجح  غير  فمن 
املجال، مشيرا إلى أّنه على سبيل املثال قد تدفعك الصورة 
إلى  املؤثرات  لهذه  خاضع  بصوت  بك  الخاصة  الرمزية 
أو  افتراضي  تقديمي  عرض  إنشاء  أو  معني  خطاب  إلقاء 
يعرفك  شخص  يالحظ  قد  ذلك،  ومع  اإلنترنت،  عبر  ندوة 
جيًدا اختالفات طفيفة في التنغيم والكالم ترجح حقيقة أن 

املحتوى تم إنشاؤه بوساطة الكمبيوتر.
ومن الواضح أن الخطر يكمن في أن هذه التكنولوجيا 
أو عشر سنوات،  وفي غضون خمس  بدايتها،  في  تزال  ال 
سيكون من املمكن تماًما أن ينتج عن هذا التالعب العميق 
الشيء  عن  تمييزها  يمكن  ال  مزيفة  منتجات  والدقيق 

الحقيقي.
ابتكر  حيث  السياق  هذا  في  أمثلة  إلى  املجلة  وتشير 
مجرمون أصواًتا مزيفة لخداع األنظمة املصرفية وتحويل 
بلغت  الحاالت  إحدى  )في  متعددة  حسابات  بني  األموال 
الدفاعات  بناء  وسيكون  دوالر(،  مليون   35 االحتيال  قيمة 
التكنولوجية ضد هذه الهجمات إحدى مسؤوليات الشركات 
املتخصصة، وفق إريك هالر، مدير خدمة التحقق من الهوية 
يكون  أن  ”يمكن  إّنه  هالر  ”إكسبيريان“.ويقول  شركة  في 
غير  شخص  تكوين  يكون  وربما  تماًما،  وهمًيا  شخًصا 
وإجراء  موجود  شخص  محاكاة  من  صعوبة  أقل  موجود 
”مخاوفي األكبر هي التفاعل  حوار تفاعلي معه“، مضيفا: 
الذي يخدع شخًصا يعرف الشخص الذي يتفاعل معه، ولكن 
التقنيات  التقاء  يتطلب  فاألمر  ذلك  بعيدون عن  أننا  أعتقد 

التي ال تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير“.
االحتيال  الكتشاف  األخرى  األشكال  مع  الحال  هو  كما 
مؤسسات  تستخدمها  التي  االصطناعي  الذكاء  باستخدام 
الخدمات املالية، وجد املحققون أنه من املفيد التركيز على 
من  وبداًل  للتفاعل،  والظرفية  العرضية  التفاصيل  فحص 
محاولة تحديد ما إذا كان الصوت عبر الهاتف يتم إنشاؤه 
إنشاء  كيفية  على  املحققون  يركز  الكمبيوتر،  بوساطة 
االتصال ومكان نشأته ووقت حدوثه وما إذا كانت األطراف 

املعنية معرضة للخطر.

»اإن�شتغرام« يح�شل 
على ميزات جديدة

ذكرت بعض املواقع املهتمة بشؤون اإلنترنت أن تطبيق 
التي ستجعل  امليزات  سيحصل على بعض  »إنستغرام« 

استخدامه أكثر سهولة وعملية.
بدأوا  التطبيق  على  القائمني  فإن  للمواقع  وتبعا 
ترتيب  على  املستخدمني  تساعد  جديدة  ميزة  باختبار 
بالطريقة  بصفحاتهم  املوجودة  الفيديو  ومقاطع  الصور 
أن  أي  نشرها،  بتواريخ  التقييد  ودون  يختارونها  التي 
في  ليظهر  معني  مقطع  أو  صورة  نقل  يمكنه  املستخدم 

شريط صفحته قبل غيره.
مستخدمي  بعض  حصل  امليزة  لهذه  وباإلضافة 
إمكانية تصفح  إيضا على  والبرازيل  تركيا  التطبيق في 
»القصص«  املتاحة لهم لتظهر لهم خلف بعضها بشكل 
بني  التنقل  إمكانية  الطريقة  هذه  وسهلت  عمودي، 

»القصص« التي ينشرها عدة أشخاص في نفس الوقت.
العديد  على  األخيرة  األشهر  في  »إنستغرام«  وحصل 
التي   Profile Embed ميزة  مثل  الجديدة  امليزات  من 
من  مصغرة  نسخة  تضمني  إمكانية  املستخدمني  تمنح 
املختلفة،  الويب  مواقع  عبر  التطبيق  على  حساباتهم 
على  الرد  لهم  تتيح  التي   Visual Replies وميزة 
باستخدام  فيديو  مقاطع  عبر  املنشورات  على  التعليقات 

.Reels خدمات

»لي�س من�شة اآمنة؟!«.. 
حتذير»وات�س اآب« من ا�شتهداف 

التفا�شيل امل�شرفية للماليني على 
يد املحتالني!

الجديدة أن املحتالني يستهدفون  احتيال »واتس آب« 
املاليني من مستخدمي التكنولوجيا في محاولة للوصول 
الشخصية. واملعلومات  املصرفية  التفاصيل  إلى 

أن  من  للمراسلة  آب«  »واتس  منصة  وُحّذر مستخدمو 
ديمتري  وقال  هوياتهم.  سرقة  يحاولون  قد  املحتالني 
األمن  شركة  في  والتحليل  البحث  مدير  بيستوزيف، 
اإلسبانية   El Pais لصحيفة   ،Kaspersky السيبراني 
اليومية، إن »واتس آب« لديه مشكالت أمنية ويجب على 

املستخدمني عدم مشاركة املعلومات الحساسة بشأنه.
ليس منصة  وقال: »من املهم أن نفهم أن »واتس آب« 
كذلك.  أنها  يعتقدون  الناس  من  الكثير  أن  رغم  آمنة، 
الدقيقة.  املعلومات  مشاركة  عدم  هو  تفعله  شيء  أفضل 
ويشارك العديد من األشخاص معلومات حساسة للغاية، 
السيطرة  الضحية  تفقد  جدا  قصيرة  زمنية  فترة  وفي 
الرئيسية  املشكالت  إحدى  حساباتها«.وكانت  على 
 .»SIM بطاقة  »تبديل  يسمى  ما  هي  للمستخدمني 
ويحدث هذا عندما يقوم املحتالون باستنساخ رقم هاتف 

املستخدم وتخصيصه لبطاقة sim جديدة.
املرور  كلمات  إلى  الوصول  ذلك  بعد  ويمكنهم 
هناك  كانت  الحاالت،  بعض  وفي  املصرفية.  والحسابات 

مكاملات من روبوتات صوتية مزيفة.
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درا�شة: 1 من كل 10 اأ�شخا�س ل يزال معديا بـ كورونا بعد 10 اأيام من احلجر ال�شحى 
أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
واحًدا من كل 10 أشخاص قد يكون 
لديه مستويات من فيروس كورونا 
بعد  معدًيا  يكون  أن  يحتمل  الذي 
 10 ملدة  الصحي  الحجر  فترة 
قادتها  التي  الدراسة  أيام.وُنشرت 
وبتمويل  ببريطانيا  إكستر  جامعة 
 Animal Free  Research من
لألمراض  الدولية  املجلة  UK  في 
Journal of Infec� «  املعدية
tious Diseases«.واستخدمت 
حديًثا  تعديله  تم  اختباًرا  الدراسة 
يمكنه اكتشاف ما إذا كان الفيروس 
ال يزال نشًطا أم ال، وتم تطبيقه على 
عينات من 176 شخًصا في إكسترا 
اختبارات  في  ثبتت إصابتهم  ممن 
املتسلسل  البوليميراز  تفاعل 
 13 أن  الدراسة  القياسية.ووجدت 
% من األشخاص ما زالوا يظهرون 
من  سريرًيا  صلة  ذات  مستويات 
يعني  ما  أيام،   10 بعد  الفيروس 
أن يظلوا معديني،  املحتمل  أنه من 
بهذه  األشخاص  بعض  واحتفظ 

املستويات ملدة تصل إلى 68 يوًما، 
يعتقد املؤلفون أنه يجب تطبيق هذا 
التي  األماكن  في  الجديد  االختبار 
للخطر،  عرضة  الناس  فيها  يكون 
كورونا. فيروس  لوقف انتشار 
هاريز  لورنا  البروفيسور  وأشرفت 
من كلية الطب بجامعة إكستر، على 
من  الرغم  »على  وقالت:  الدراسة، 
إال  نسبًيا،  صغيرة  دراسة  هذه  أن 
أن نتائجنا تشير إلى أن الفيروس 
قد  نشًطا  يكون  أن  يحتمل  الذي 
يستمر في بعض األحيان ملدة تزيد 
عن 10 أيام ، ويمكن أن يشكل خطًرا 
محتماًل لالنتقال إلى ما بعد، عالوة 
على ذلك، لم يكن هناك شيء ملحوظ 
هؤالء  حول  السريرية  الناحية  من 
لن  أننا  يعني  والذي  األشخاص، 
نكون قادرين على التنبؤ من هم ».
اختبارات PCR التقليدية  تعمل 
شظايا  وجود  اختبار  طريق  عن 
معرفة  يمكنها  بينما  فيروسية، 
أصيب  قد  ما  شخص  كان  إذا  ما 
بالفيروس مؤخًرا ، إال أنه ال يمكنها 

نشًطا  يزال  ال  كان  إذا  ما  اكتشاف 
 ، ذلك  ومع  معدي،  الشخص  وأن   ،
فإن االختبار املستخدم في الدراسة 
األخيرة يعطي نتيجة إيجابية فقط 
عندما يكون الفيروس نشًطا وقادًرا 
على االنتقال إلى األمام.وقال املؤلف 
كلية  من   ، ديفيز  ميرلني  الرئيسي 
بعض  »في  إكستر،  بجامعة  الطب 
إلى  األشخاص  مثل عودة  األماكن، 
أن  يمكن  املرض،  بعد  الرعاية  دور 

العدوى  انتقال  استمرار  يشكل 
جسيًما  خطًرا  أيام  عشرة  بعد 
نحتاج  وقد  العامة،  الصحة  على 
إلى تأكد من أن األشخاص في تلك 
األماكن لديهم اختبار فيروس نشط 
األشخاص  أن  من  للتأكد  سلبًيا 
إجراء  اآلن  نريد  معديني  يعدوا  لم 
تجارب أكبر للتحقيق في هذا األمر 

بشكل أكبر. »

كيف تكونت ق�شرة القمر منذ ماليني ال�شنني؟..
أن قشرة  دراسة جديدة،  كشفت 
محيط  بفضل  تكونت  القمر ربما 
التي  املتساقطة  الصهارة  من 
املاليني  مئات  مدار  على  تجمدت 
فريق  أنشأ  حيث  السنني،  من 
جامعة  بقيادة  العلماء،  من  دولي 
النماذج  من  سلسلة  كامبريدج، 
لفحص  والرياضية  الحاسوبية 

وسلوك  الكيميائي  التركيب 
هذه  وتبينت  القمر،  صخور 
صحيفة  ذكرته  ملا  النتائج.ووفقا 
وجد  البريطانية،  ميل«  »ديلى 
بعد  القمر،  مع برودة  أنه  العلماء 
يمكن  األولية،  االنفجارية  بدايته 
أن يؤدي ذلك إلى السطح الحالي.
قال الباحثون إن قشرة القمر ربما 

للبلورات  مشابهة  بطريقة  تكونت 
في آلة طينية، قبل أن تبقى معلقة 
مدى  على  السائلة  الصهارة  في 
حيث  السنني  من  املاليني  مئات 
القمر  قشرة  وتجمدت  تجمدت 
في  الزيادة  هذه  الصغير.تحدث 
كبير  بشكل  البلوري  املحتوى 
يتم  حيث  السطح،  من  بالقرب 
تبريد محيط الصهارة الذائب، مما 
طينية  داخلية  مساحة  عنه  ينتج 
وغطاء  جيًدا  ومختلطة  ساخنة 
قمري غني بالبلور بطيء الحركة، 
سطح  تكوين  إلى  يؤدي  مما 
صخور  تركيبة  القمر.استخدموا 
القمر التي أعيدت إلى األرض في 
نيل  بواسطة   1969 يوليو   24
كجزء  ألدرين،  وباز  أرمسترونج 
تأتي  فإنها   ،11 أبولو  مهمة  من 
من املرتفعات القمرية، وهي منطقة 
يمكن  القمر  من  شاحبة  كبيرة 
وتتكون  املجردة،  بالعني  رؤيتها 
تسمى  نسبًيا  خفيفة  صخور  من 

تشكلت  والتي  أنورثوسيتس، 
منذ ما بني 4.3 و 4.5 مليار سنة، 
عندما كان القمر صغيًرا جًدا.وقال 
أنه  »نعتقد  نيوفيلد:  البروفيسور 
في هذا الغطاء الراكد حيث تكونت 
انصهار  من  القمرية  القشرة 
باألنورثيت  وغني  الوزن  خفيف 
الحراري  البلوري  املالط  من 
أن تبريد  »نقترح  أدناه«.وأضاف، 
إلى  أدى  املبكر  الصهارة  محيط 
أن  درجة  إلى  قوي  حراري  انتقال 
شكل  على  معلقة  ظلت  البلورات 
مالط  ، مثل البلورات املوجودة في 
الباحثون  التكسير«.وأضاف  آلة 
املخصبة  القمر  سطح  صخور  أن 
غرف  في  األرجح  على  تكونت  قد 
ما  وهو  الغطاء،  داخل  الصهارة 
إلى  النتائج  تنوعها.تشير  يفسر 
أن النطاق الزمني لتشكيل القشرة 
املاليني  مئات  عدة  يبلغ  القمرية 
مع  يتوافق  ما  وهو  السنني،  من 

األعمار املرصودة.
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حسم المنتخب المصري »ديربي النيل« وبطاقة التأهل إلى 
الدور ثمن النهائي بفوزه على جاره السوداني 1 – 0 األربعاء 
على ملعب »أحمدو أحيدجو« في ياوندي في الجولة الثالثة 
األخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة 33 

لكأس األمم اإلفريقية في كرة القدم في الغابون.
ويدين الفراعنة بالفوز إلى قطب الدفاع محمد عبد المنعم، 

الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 36.
وهو الفوز الثاني تواليا للفراعنة، بعد األول على غينيا 
بيساو بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فرفعت رصيدها 
إلى ست نقاط منهية الدور األول في المركز الثاني، بفارق 
ثالث نقاط خلف نيجيريا المتصدرة، والوحيدة التي حققت 
العالمة الكاملة، بتغلبها على غينيا بيساو  2 – 0 في غاروا.
وحقق المنتخب المصري األهم، وهو الفوز، وضمن بطاقته 
علما بأن التعادل كان كافيا له للحاق بركب المتأهلين كون 
غينيا بيساو والسودان، منافسيه على البطاقة الثانية، خسرا 

أمام نيجيريا.
في المقابل، مني السودان بخسارته الثانية، بعد األولى 
أمام نيجيريا 1 – 3، فودع البطولة برصيد نقطة واحدة في 

المركز الثالث.
ومنحت خسارة السودان الرأس األخضر وماالوي بطاقتي 

أفضل أربع منتخبات تنهي الدور األول في المركز الثالث.
وحلت الرأس األخضر ثالثة في المجموعة األولى برصيد 
الثانية  المجموعة  في  م��االوي  جمعت  ومثلها  نقاط،  أربع 
األولى في  للمرة  النهائي  الدور ثمن  إلى  تأهلهما  وضمنتا 

تاريخهما.
وتفوق منتخبا الرأس األخضر وماالوي على جزر القمر 

ثالثة المجموعة الثالثة.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي إلى 
11 هي الكاميرون وبوركينا فاسو والرأس األخضر )المجموعة 
األولى( والسنغال وغينيا وماالوي )الثانية( والمغرب والغابون 
)الثالثة( ونيجيريا ومصر )الرابعة( وساحل العاج )الخامسة(.
وكرس المنتخب المصري، حامل الرقم القياسي في عدد 
األلقاب في العرس القاري )7 مرات(، سيطرته على دربي النيل 

عندما تغلب على السودان 1 – 0، وأطاح به من البطولة. 
وهو الفوز 20 للفراعنة على صقور الجديان في 29 مباراة 
بينهما، مقابل ثالث هزائم وستة تعادالت، كما أنه الفوز الرابع 
لهم في ست مواجهات في العرس القاري آخرها 3 – 0 في 
نسخة 2008، عندما توجوا باللقب مقابل تعادل 2 – 2 في 
نسخة 1963 في غانا أيضا وخسارة 1 – 2 في نسخة 1970 

في السودان.
وقال مهاجم أستون فيال اإلنكليزي محمود حسن تريزيغيه 
ونحن  محترم  منتخب  السودان  التأهل،  على  هلل  »الحمد 
احترمناه جدا. الفترة المقبلة هي األهم من أجل الفوز بالبطولة 

وإن شاء اهلل القادم أحسن«.
ومن جهته قال قطب دفاع الفراعنة واتحاد جدة السعودي 
أحمد حجازي، الذي اختير أفضل العب في المباراة، »كان فوزا 
مهما واألهم بالنسبة لنا كان حسم التأهل. أداؤنا يتحسن 
وكان بإمكاننا الفوز بأكثر من هدف. نتمنى أن تكون الفترة 

المقبلة أحسن بالنسبة لنا«.
وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، واصلت نيجيريا، 
حاملة اللقب ثالث مرات أعوام 1980 و1994 و2013، انطالقتها 
القوية وحققت الفوز الثالث تواليا، وكان على حساب غينيا 
بيساو 2 – 0 على ملعب »رومديه أدجيا ستاديوم« في غاروا.

م�ضر تح�ضم ديربي النيل وبطاقة الثمن تذهب للراأ�س االأخ�ضر وماالوي 

الفراعنة يؤمن عبورهم إلى دور الثمن )أ. ف. ب(

ينتظرون وفاء الرئيس بوعوده

العبو المغرب التطواني يقاطعون التداريب لعدم تو�ضلهم بم�ضتحقاتهم 
مكتب تطوان: عبد المالك الحطري 
التداريب،  أجواء  إلى  التطواني  المغرب  عاد العبو 
الغازي  رضوان  محمد  الرئيس  من  وعدا  تقلوا  بعدما 
يقضي بتمكينهم من مستحقاتهم العالقة، حيث ضرب 

لهم موعدا مساء أمس الخميس.
وكان العام الرياضي المحلي بتطوان قد تفاجأ صباح 
أول أمس االثنين 18 يناير بإقدام العبي المغرب التطواني 
على مقاطعة التداريب بداعي عدم توصلهم بمستحقاتهم 
المادية من أجور شهرية ومنح المباريات، فضال عن أشطر 
من منح التوقيع، وهو ما خلق ضجة بمواقع التواصل 
االجتماعي وعودة الجماهير للمطالبة بإقالة رئيس الفريق 
رضوان الغازي من منصبه برفع شعار »الغازي إرحل« 
في وجه الرجل مجددا بسبب غياب استراتيجية واضحة 
لتسيير الفريق واعتماده على التسيير اليومي، ما جعل 
الالعبين واألطر التقنية وحاملي األمتعة والطاقم الطبي 
العالقة  يستغيثون بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم 

بذمة النادي، والتي تصل إلى 7 أشهر عند البعض.
خوض  عن  وامتناعهم  الالعبين  مقاطعة  ويأتي 
عن  بالعدول  إقناعهم  الرئيس  محاولة  رغم  التداريب 
القرار، قبل أيام قليلة من مواجهة سطاد المغربي في 

منافس  وهو  الثاني،  القسم  من  اإلياب  مرحلة  افتتاح 
مباشر للمغرب التطواني على إحدى بطاقتي الصعود 

إلى القسم األول.
وما أثار حفيظة الجمهور التطواني وعودته للمطالبة 
مجددا بإقالة الغازي من مهامه هو خوفه من دخول الفريق 
في دوامة ال يحمد عقباها، خاصة وأنه ليس االضراب 
األول لالعبين عن التداريب هذا الموسم، ما يهدد بفقدان 

الصدارة وضياع حلم العودة إلى بطولة النخبة.
الالعبين  أن  للجريدة  م��ص��ادر  وأوض��ح��ت  ه��ذا 
ومستخدمي النادي سئموا من الوعود المقدمة من كرف 
رئيس النادي رضوان الغازي، والتي وصفوها بالكاذبة، 
حيث ما فتئ يماطلهم بدعوى عدم توصل النادي ببعض 

المنح المخصصة للفريق .
كما أشارت ذات المصادر إلى ضرورة تحرك سلطات 
مدينة تطوان قبل فوات األوان، على غرار ما قامت به 
سلطات مدينة البوغاز، التي تدخلت في الوقت المناسب 
إلنقاذ فريقها من الغرق، بإقالة الرئيس السابق محمد 
جديد،  مكتب  وانتخاب  مؤقتة  لجنة  وتشكيل  أبرشان 
جد  نتائج  بتحقيق  طنجة  اتحاد  فريق  معه  استفاق 
إيجابية، وتسديد كل مستحقات الالعبين واألطر التقنية 

وكافة العاملين بالنادي.

نه�ضة الزمامرة يعزز �ضفوفه باأربعة العبين جديد في الميركاتو ال�ضتوي
مصطفى الناسي 

عزز فريق نهضة الزمامرة  تركيبته البشرية خالل الميركاتو 
الشتوي الجاري، والذي انطلق يوم 15 يناير الجاري، بأربعة العبين 
جدد، يتوفرون على تجربة كبيرة وسبق لهم أن لعبوا مع عدة أندية 
وطنية بالقسمين األول والثاني، ويتعلق األمر بكل من المدافع عبد 
الحكيم باسيني )27 سنة(، والقادم من فريق حسنية أكادير، والذي 
سبق له أن لعب مع فريقي شباب أطلس خنيفرة  وسريع واد زم.

كما التحق بالتدريب الالعب عبدالرحيم الشاكير، ذو 35 سنة 
لعب مع  أن  له  والذي سبق  فريق شباب المحمدية،  والقادم من 
الملكي  والجيش  الجديدي  الحسني  اتحاد المحمدية والدفاع 

والرجاء البيضاوي. 
كما عزز الفريق صفوفه بالعب وسط  الميدان أنس صدوقي 
القادم من الراسينغ البيضاوي، والذي سبق له أن مارس مع عدة 
والرشاد  المحمدية  اتحاد  مثل  والهواة،  الثاني  القسم  في  فرق 

البرنوصي ونجم الشباب.
وكان الفريق قد تعاقد قبل مدة مع الالعب محسن ياجور،  القادم من نهضة بركان، والذي لعب مع مجموعة من األندية 
الوطنية، كالرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي والمغرب التطواني، واحترف في عدة أندية أجنبية في بلجيكا  وقطر 

والسعودية.
فهل ستعطي هذه االنتدابات الجديدة  اإلضافة لفريق نهضة الزمامرة  في مرحلة اإلياب من بطولة القسم الثاني، والتي 
ستستأنف يومه الجمعة، وبالتالي الظهور بوجه مغاير عن مباريات الذهاب، التي احتل فيها الفريق الرتبة التاسعة ب 20 
نقطة، أم أنه سيواصل عرضه المتواضع.؟ وفي هذا الصدد، سيحل نهضة الزمامرة ضيفا على الكوكب المراكشي برسم 

الدورة 16، يوم األحد 23 يناير 2022 ابتداء من الساعة الثالثة مساء بالملعب الكبير بمراكش. 
لإلشارة فالصفحة الرسمية للفريق، على مواقع التواصل االجتماعي، لم تعط تفاصيل كثيرة عن هذه االنتدابات، بحيث 
أن الغموض يلف القيمة المالية ومدة عقود هؤالء الالعبين الجدد. فوهل سيعقد المكتب المسير ندوة صحفية لتقديم 

الوافدين الجدد، أم سيعرضهم فقط أمام ميكروفون وكاميرا الصفحة الرسمية فقط كما جرت العادة سابقا.؟  أجواء غير مستقيمة داخل الفريق التطواني

ياجور أبرز الوافدين على نهضة الزمامرة

مكتب تطوان - عبد المالك الحطري 

تفاجأ تالميذ مركز تطوان للتقني العالي بإغالق جميع شعب 
4 شعب صناعية وخدماتية، والتي من  الذي كان يضم  المركز 
المفروض أن تعمل على تكوين أكثر من 240 طالبا سنويا، هذا 
التقني  مركز  توسيع  على  معلقة  اآلمال  كانت  الذي  الوقت  في 
العالي بتطوان واحتضان شعب أخرى واستقبال عدد أكبر من 
الطلبة،  لكن يتم إغالق المركز، دون سابق إنذار، وحرمان تالميذ 
وشباب تطوان من هذا التكوين ومن أزيد من 200 شهادة التقني 
العالي الوطنية وحرمانهم كذلك من حقهم في تكافؤ الفرص في 
التكوين والتشغيل على غرار باقي المدن المغربية، هذا وتساءلت 
مصادر الجريدة عن سبب إغالق مركز تطوان الذي يوجد بالقرب 
من طنجة التي تعد القطب الصناعي الثاني للمملكة في حين تم 
اإلبقاء على مراكز أخرى بمدن أصغر ال تتوفر على فرص مماثلة 

كتلك التي تتوفر عليها مدينة تطوان.  
التي  العليا  الشواهد  العالي من  التقني  هذا وتعتبر شهادة 

تمنحها وزارة التربية الوطنية لتكوينات ما بعد البكالوريا، فعلى 
غرار األقسام التحضيرية للمدارس العليا التي تستغرق الدراسة 
فيها سنتين بعد البكالوريا، تستغرق الدراسة بأقسام تحضير 
شهادة التقني العالي سنتين بعد البكالوريا، حيث يتلقى الطلبة 
تكوينا نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية في الشركات مما يخول 
لحامل الشهادة ولوجا سلسا لسوق الشغل أو استكمال الدراسات 
العليا. وتوجد في المغرب عدة شعب لشهادة التقني العالي موزعة 
على تراب المملكة وتكون مراكز التكوين، عادة، بالثانويات التقنية 

على غرار األقسام التحضيرية.
وأفادت مصادرنا أن مدينة تطوان كانت من المراكز السباقة 
وطنيا الحتضان شعب التقني العالي عما يزيد عن 15 سنة من 
المغرب،  أنحاء  جميع  من  الطلبة  واستقطاب  التكوين   الجيد 
حيث شكل  مركز تطوان مرجعا وطنيا للتكوين بأقسام شهادة 
التقني، وذلك  بشهادة المسؤولين المركزيين عن هاته الشهادة، 
وقد كان معظم األساتذة المشرفين عن التكوين بتطوان أعضاء 
اللجان الوطنية، والدليل على إشعاع المركز أن الطلبة من تطوان 

اآلن أطر عليا في المناصب التي يشتغلون بها.

المراكز  دون  إغالقه  أن  المركز  هذا  من  المستفيدون  واعتبر 
التمييز   المغربية فيه نوع من  المدن  األخرى الموجودة ببقية 
وسوف يساهم في تعميق أزمة شباب تطوان وحرمانهم من التكوين 
الجيد، خصوصا في هاته الظروف، التي تشهد معدالت بطالة 
مرتفعة، وما يترتب عن هذا اإلغالق من مشاكل عميقة وشعور 
مع وجود  الشغل، خصوصا  في  الحق  من  والحرمان  بالتمييز 
بنيات مستقبلية صناعية التي من المفروض أن يستفيد منها 
أبناء وبنات تطوان في ظل عدم حصولهم على شواهد ، السيما 
وأن مركز تطوان للتقني العالي يتوفر على المعدات التطبيقية 

والتجهيزات وأساتذة مكونين في مختلف التخصصات .
ويرى العديد من المتتبعين لهذا الوضع الذي آل إليه هذا المركز  
أن  الخاسر األكبر هم شباب مدينة تطوان ، حيث سيحرمون من 
التي  الجيدة  التكوينات  من  واإلقصاء  الوطنية  الشواهد  هاته 
تفتح لهم باب الشغل والكرامة، مطالبين بفتح تحقيق في هذه 
النازلة ومحاسبة كل مسؤول عن القرارات العشوائية التي ال تخدم 
مصلحة المدينة، التي يحاول البعض إقصاءها من فرص التنمية .

في الواجهة02
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الدكتور موالي سعيد عفيف لـ »االتحاد االشتراكي«

تم أول أمس األربعاء، خالل اجتماع 
رفيع المستوى بمجلس األمن، التابع 
على  الضوء  تسليط  المتحدة،  لألمم 
الجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد 
السادس لصالح القضية الفلسطينية، 

بصفته رئيسا للجنة القدس.
لمصر،  الدائم  الممثل  أكد  وهكذا، 
العربية  للمجموعة  رئيسا  بصفته 
يناير،  لشهر  المتحدة  األم���م  ل��دى 
الجهود  عاليا  تثمن  المجموعة  أن 
المتواصلة لجاللة الملك محمد السادس 
وذلك  الفلسطينية،  القضية  لصالح 
بصفته رئيسا للجنة القدس، التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي.
كما أشادت المجموعة العربية، خالل 
هذا اللقاء الذي خصص لألوضاع في 
الشرق األوسط، بما في ذلك القضية 
الفلسطينية، بنداء القدس الذي وقعه 

جاللة الملك بمعية البابا فرانسيس، أثناء زيارته للمملكة المغربية 
في مارس 2019.

وأكدت المجموعة أن هذا النداء يكرس مكانة القدس كمدينة 
الديانات  أتباع  بين  والتعايش  والتسامح  واألخ��وة  للسالم 

السماوية الثالث.
من جانبها، أشادت حركة عدم االنحياز، في رسالة موجهة 
لمجلس األمن، بجهود جاللة الملك، رئيس لجنة القدس، لفائدة 

القضية الفلسطينية.
األمم  في  عضوا  بلدا   120 تضم  التي  الحركة،  أعربت  كما 

المتحدة، عن بالغ تقديرها لنداء القدس، الذي يبرز الدور الهام 
للمدينة المقدسة كرمز للتسامح واالحترام المتبادل.

وذكرت أيضا بأن هذا النداء يؤكد على ضرورة الحفاظ على 
خصوصيات وطابع القدس كمدينة للتعايش السلمي.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه االجتماع رفيع المستوى، الذي 
ترأسته وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية، أنيكن هويتفلدت، 
التي تتولى بالدها الرئاسة الدورية لمجلس األمن لشهر يناير، 
تميز، على الخصوص، بمشاركة وزيرة الشؤون الخارجية الغانية، 
شيرلي أيوركور بوتشواي، ووزير الشؤون الخارجية الفلسطيني 

رياض المالكي.

ت�ضليط ال�ضوء بمجل�س الأمن على جهود جاللة 
الملك ل�ضالح الق�ضية الفل�ضطينية

من الم�ضوؤول عن ا�ضتمرار اإغالق الأق�ضام التح�ضيرية ل�ضهادة التقني العالي 
بتطوان وحرمان اأزيد من 240 طالبا من �ضهادات التكوين

فرن�ضا تنظم رحلتين لإجالء 
العالقين في المغرب  

أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، بالتعاون مع 
السلطات المغربية، عن تنظيم رحلتين بحريتين، من 
األوروبيين  والمواطنين  للفرنسيين  السماح  أجل 
والمقيمين الدائمين في فرنسا بالعودة إلى ديارهم.

األولى ستنطلق  »الرحلة  السفارة:  بيان  وبحسب 
اليوم األربعاء، والثانية يوم االثنين 24 يناير الجاري 

من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء مارسيليا«.
الفرنسية  »السلطات  فإن  السفارة،  لبيان  ووفقا 
ليست مسؤولة، بأي حال من األحوال، عن السياسة 
التجارية والتسعيرية للشركات الخاصة التي ستقوم 

بالرحلتين«.
إغالق  قررت  المغربية  السلطات  أن  ذكره  الجدير 
الحدود الجوية والبرية من وإلى المغرب إلى غاية 31 
يناير الجاري، جراء تفشي المتحور الجديد أوميكرون .

وحيد مبارك
تراجعت أعداد اختبارات الكشف 
السريع التي تتوصل بها المؤسسات 
األي��ام  خ��الل  المختلفة  الصحية 
األخ���ي���رة، وه���و م��ا ان��ع��ك��س على 
القيام  يتم  التي  التحاليل  مجموع 
بها في صفوف المواطنين للكشف 
عن كوفيد 19، ونفس األمر بالنسبة 
تقنية  على  تقوم  التي  لالختبارات 
ل�  مصادر صحية  وأك��دت   .rt pcr
القيام  أن  االشتراكي«  »االتحاد 
لتحديد  السريع  الكشف  باختبار 
إصابة شخص بالفيروس من عدمه 

بات يقتصر على حاالت بعينها، خاصة تلك التي 
تكون مطالبة بتقديم ما يتبث إصابتها من أجل 
العزل واالنقطاع عن العمل، في حين أن الحاالت 
األخرى التي تظهر عليها مجموعة من األعراض يتم 
وصف األدوية التي يتضمنها البروتوكول العالجي 

ألصحابها قصد الشروع في تناولها.
وشددت مصادر الجريدة على أن األرقام الرسمية 
التي تعلن عنها وزارة الصحة والحماية االجتماعية 
ال تعطي صورة مضبوطة عن الوضع الوبائي الذي 

تمر منه بالدنا في اآلونة األخيرة، مبرزة أن مجموعة 
من األطر الصحية بعدد من المستشفيات وحتى 
األدوية  تصف  باتت  الخاصة  الطبية  بالعيادات 
بمجرد معاينة أعراض قد تكون تدّل على اإلصابة 
بالكوفيد. وأكدت مصادر »االتحاد االشتراكي« أن 
هذه الخطوة باتت معتمدة بشكل كبير، من أجل عدم 
ترك المجال للشك حتى ال تنتشر العدوى على نطاق 
واسع، مبرزة أنه في ظل عدم توفر العدد الكافي 
من االختبارات لتلبية كل الطلبات، وعوض انتظار 

مدة زمنية طويلة للتوصل بنتائج 
اختبارات pcr ، فإنه من األجدى 
الشروع في أخذ الدواء مع العزل 
الصحي عن المخالطين للتقليص 

من دائرة انتشار العدوى.
وأوضح عدد من مهنيي الصحة 
الوبائي  ال��وض��ع  ظ��ل  ف��ي  أن��ه 
انتشارا  يعرف  ال��ذي  الحالي، 
أوم��ي��ك��رون  للمتحور  سريعا 
الموسمية  األنفلونزا  وحضور 
والعديد من األمراض الفيروسية 
األخرى فإن تسريع العالج يعتبر 
وسيلة ناجعة لتفادي المضاعفات 
تترتب  أن  يمكن  التي  الوخيمة 
عن اإلصابة بالفيروس أمام كل 
في  الشروع  يتطلب  مما  عنه،  الكشف  في  تأخر 
العالج باألدوية عاجال. بالمقابل دعا آخرون إلى 
توفير االختبارات في فضاءات متعددة وليس فقط 
االقتصار على المؤسسات الصحية وتعبئة الموارد 
البشرية القادرة على أخذ العينات مشددين على أنه 
من بين 4 أشخاص بات في شبه المؤكد اكتشاف 
حالة إصابة واحدة بفيروس الكوفيد، وهو ما يؤكد 

درجة انتشاره.

تراجع اأعداد اختبارات الك�ضف ال�ضريع عن الكوفيد والعتماد اأ�ضا�ضا على العالج الدوائي 

المغرب نموذج رائد في مواجهة الجائحة الوبائية والح�ضول على الدواء الجديد اأحد عناوين التميز
وحيد مبارك

به  خّص  تصريح  في  عفيف  سعيد  موالي  الدكتور  أكد 
أن المغرب يوّقع، بفضل التوجيهات  »االتحاد االشتراكي« 
الجائحة  مواجهة  في  متميز  مسار  على  السامية،  الملكية 
الوبائية منذ ظهورها في مارس 2020، مبرزا أن المتابعة 
الشخصية للملك محمد السادس لهذا الملف جعلت المغرب 
يتفادى سيناريوهات قاتمة، ويقوم بتدابير صحية واقتصادية 
اللقاحات  على  مبكرا  الحصول  من  تمّكن  كما  واجتماعية، 
التصنيع  أفق  في  أخرى،  بدول  مقارنة  للفيروس  المضادة 
المحلي، واليوم حصل على دواء يتميز بالفعالية، في إطار 
تعزيز البروتوكول العالجي وتطوير كل الجهود التي تمّكن 
من الحّد من اتساع دائرة انتشار العدوى وتسجيل المزيد 

من الضحايا.
وأوضح عضو اللجنة العلمية والتقنية الوطنية للتلقيح 
ضد كوفيد 19 في تصريحه للجريدة، أن الدواء الذي يصرف 
الواليات  في  الواحدة  للعلبة  أمريكي  دوالر   700 بحوالي 

المتحدة األمريكية، استطاعت بالدنا الحصول عليه بمبلغ 
600 درهم، حيث بلغ إجمالي الشحنة المتوصل بها 30 ألف 
علبة، مبرزا أن الدواء المذكور تأكدت فعاليته وهو يقّلص 
بنسبة 50 في المئة تبعات اإلصابات الحرجة والوفيات، مشيرا 
إلى أن هناك مسطرة طبية خاصة من أجل استعماله. وأكد 
الخبير الصحي أن التوفر على هذا الدواء ال يعني االستغناء عن 

الجرعات الثالث أو التخلي عن التدابير الوقائية واالحترازية، 
التي أكدت أحدث الدراسات العلمية واألبحاث المنجزة أنها 
تحمي من خطر اإلصابة بالعدوى بنسبة تفوق 90 في المئة، 
مستحضرا حالة الوفاة األولى بأوميكرون في المغرب للسيدة 
التي كانت تعاني من أمراض مزمنة ولم تحصل على جرعتها 
الثالثة من اللقاح ضد الفيروس رغم انصرام أكثر من 6 أشهر 

على حصولها على الجرعة الثانية.
ونّبه رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية إلى أن الحاالت 
المركزة هي في  التي باتت تلج مصالح اإلنعاش والعناية 
ارتفاع يوما عن يوم، مشددا على أن عدد األسّرة المتوفرة 
ال يتجاوز 5500 سرير، التي يجب أن توجه للمرضى الذين 
يعانون من مختلف العلل الصحية وضحايا الحوادث المختلفة، 
مؤكدا أن تفشي العدوى وإصابة عدد كبير من المواطنين 
الذي  األمر  عليها،  الضغط  إلى  سيؤدي  الحرجة  بالحاالت 
من  تفاديها  الجميع  على  يجب  سليمة  غير  بوضعية  ينذر 
خالل الحرص على تطبيق اإلجراءات الوقائية الكفيلة فعال 

بالحّد من انتشار الفيروس. 

دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين  
يهددون بموا�ضلة الن�ضال دفاعا عن مطالبهم 

جالل كندالي 
من  المتضررين  الدكاترة  تنسيقية  كشفت 
تأِخير اإلعالن عن نتائج مباراة توظيف أساتذة 
الجهوية  بالمراكز  المساعدين  العالي  التعليم 
لمهن التربية والتكوين،  عن مواصلة متابعتها 
الحثيثة لمْستجدات ملفها، بما يحقق المطلَب 
اإلعالن  استكمال  في  المشروع  والحق  العادل 
وأكد  المعنية،  المباراة  نتائج  من  تبقى  عما 
الدكاترة المتضررون على أن أي جواب ال يمكن 
أن يكون موافقا للمشروعية ولمبادئ اإلنصاف، 
إال بإعالن جميع ما تبّقى من نتائَج وفق محاضِر 
لجان المباريات، والكشف الشفاف عن األسباب 

الحقيقية التي أدت إلى تأخير نتائج بذاتها.
ودعت تنسيقية الدكاترة المتضررين من تأخير 
اإلعالن عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم 
للتربية  الجهوية  بالمراكز  المساعدين  العالي 
والتكوين ،إلى ضرورة الكفِّ عن سياسة الصمت 
والهروب إلى األمام تجاه المطلب العادل والحق 
المشروع للدكاترة المتضررين في إعالن ما تبقى 

من نتائج، ُأسَوة بباقي المباريات التي تم إعالن 
نتائجها إلى حدود 14 دجنبر 2021.

لها  بيان  في  التنديد  التنسيقية  يفت  ولم 
بالُمغالطات المفتعلة من داخل الِقطاع المعني، 
حق  في  والتقسيط  بالجملة  كْيلها  َيِتم  والتي 
الصحة،  ِمن  أساس  دون  المتضررين  الدكاترة 
في سْعي متهاِفت لتبرير تأخير النتائج والتغِطية 

على تجاُوز االختصاصات المخولة للوزارة. 
وأكد البيان أن َوطنيَّة وكرامة وحرية الدكاترة 
المتضررين ليست مطروحة على طاولة المزايدة 
وال المساومة وال المصادرة، مشيرا إلى اعتزاز  
هذه الفئة بالكفاءة والنزاهة والتجرد في خدمة 
القانونية  المشروعية  موقع  من  العام  الصالح 
التي  الوطنية  والثوابت  الدستورية  والمبادئ 

يرعاها جاللة الملك ،مؤكدين 
 على الجاِهزية التامة لمواَصلة النضال من 
جميع المواقع وتصِعيد أشكاله، إن اقتضى الحال، 
المشروعة  الحقوق  كافة  استخالص  حين  إلى 
للدكاترة المتضررين، وكْشِف جميع معطيات هذا 

الملف وفق تعبير التنسيقية. 

عاهال اإ�ضبانيا يزوران الرواق المغربي 
بالمعر�س الدولي لل�ضياحة بمدريد

الملك  اإلسباني  العاهل  قام 
فيليبي السادس والملكة ليتيثيا، 
أول أمس األربعاء، بزيارة الرواق 
ال��دول��ي  بالمعرض  المغربي 

للسياحة بمدريد.
اإلسبانيان  العاهالن  ووج��د 
بأعمال  القائم  استقبالهما،  في 
سفارة المغرب في إسبانيا، فريد 
أولحاج، ومندوب المكتب الوطني 
المغربي للسياحة بمدريد، خالد 

ميمي.
على  المغرب  وجهة  وتبصم 
حضور نشط، من خالل مشاركة 
المكتب الوطني المغربي للسياحة 
في هذه الدورة الثانية واألربعين 
للسياحة  الدولي  المعرض  من 
ستتواصل  وال��ت��ي  ب��م��دري��د، 

فعالياتها إلى غاية 23 يناير.
القوي  ال��ح��ض��ور  ويتجسد 
للمكتب الوطني المغربي للسياحة 

من خالل إنشاء رواق مساحته 100 متر 
مربع، عهد بتسييره وتنشيطه لطاقم جديد 
للسياحة  المغربي  الوطني  للمكتب  تابع 
بمدريد، ما يعكس بالملموس مدى استعداد 
المكتب للتحضير النطالقة جيدة وواعدة 

للنشاط السياحي لوجهة المغرب.

ويروم حضور المكتب إلى جانب مهنيي 
القطاع بمدريد تسليط الضوء على وجهة 
وإب��راز  وآم��ن��ة،  قريبة  كوجهة  المغرب 
تبقى  التي  المضمونة  المتميزة  التجربة 
موشومة في ذاكرة كل من زار وجهة المغرب.

مليون   2,2 م��ن  أزي��د  على  وب��ت��وف��ره 
السوق  يكون  للمغرب،  بالنسبة  سائح 

اإلسباني قد احتل »مكانة استراتيجية«، 
ومؤهالت تنموية قوية تؤهله الغتنام كل 
أقسام النشاط السياحي، السيما سياحة 
االجتماعات، المعارض الدولية، السياحة 
الراحة  سياحة  والمغامرة،  الرياضية 

واالسترخاء والغولف.

و�ضع قائد مركز درك منتجع �ضيدي بوزيد رهن العتقال الحتياطي 
وفتح ملف ت�ضهيل تهريب المخدرات والهجرة ال�ضرية في حقه

مصطفى الناسي 
الملكي بمنتجع  للدرك  الترابي  المركز  للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، مؤخرا، قائد  العام  الوكيل  أحال 
سيدي بوزيد، رهن االعتقال االحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1، بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية 

والسياقة تحت تأثير الكحول.
وكشفت مصادرنا أن المعني تم اعتقاله نهاية األسبوع الماضي، بعد استدعائه من طرف مركز الدرك بالدروة 

بخصوص جنحة الفرار، وبعد تقديم أوراق هويته تبين أنه يعمل قائدا للمركز الترابي بسيدي بوزيد.
وتعود تفاصيل القضية لبحر األسبوع الماضي، حينما كان المعني باألمر يقود سيارة رباعية الدفع  في حالة سكر 
وبرفقته بعض األشخاص، حيث تم إيقافه على مستوى إحدى نقط المراقبة من طرف دورية للدرك بالدروة بإقليم 
برشيد، وبعد مطالبته بأوراق السيارة وإثبات الهوية، لم يتقبل األمر وشرع في توجيه عبارات السب والشتم ألفراد 
الدورية، كما رفض االمتثال لتعليماتهم، وبالرغم من حضور مسؤول الدرك بعين المكان إال أن المعني رفض التعريف 
بهويته ليغادر مكان نقطة المراقبة، ليتم حينها إشعار النيابة العامة التي أمرت باستدعاء المعني باألمر والتحقيق 
معه، وهو ما جعل عناصر الدرك تقوم بتنقيط رقم اللوحة المعدنية للسيارة من أجل الحصول على معلومات مالكها 
الذي تم استدعاؤه دون معرفة صفته، وبعد أيام حضر إلى مركز الدرك بالدروة، وأثناء مطالبته بأوراق الهوية تبين 

أنه مسؤول بجهاز الدرك ويعمل قائدا لمركز سيدي بوزيد التابع لمدينة الجديدة.
وأثناء مسطرة االستماع إليه، توصل مركز الدرك بالدروة ببرقية مستعجلة من القيادة العليا للدرك الملكي من 
للتحقيق  المعني باألمر  للدرك بالرباط قصد تسلم  الوطنية  الفرقة  أجل االحتفاظ به إلى حين وصول عناصر من 
معه في قضايا أخرى، وهو ما كشف عن كونه موضوع تتبع من طرف الفرقة الوطنية للدرك على خلفية البحث في 
المنطقة على عهد إشرافه  التي عرفتها  للمخدرات والهجرة السرية  الدولي  التهريب  الملفات تخص  مجموعة من 
على مركز الدرك حيث كانت الفرقة الوطنية قد وضعت هاتفي دركيين رهن البحث التقني لحظة تقديم عصابة دولية 
لالتجار في المخدرات على الصعيد الدولي في ملف سبعة أطنان من الشيرا ضبطت على سواحل الجديدة، وأضافت 
ذات المصادر أن البحث مازال جاريا لمعرفة جميع األطراف المشاركة في هذه العملية والتي كانت تقدم تسهيالت 

لعصابات المخدرات واالتجار في البشر .



CMJN

   عبد السالم المساوي 

ترحل   بيولوجيا   لتفرض   حضورا   أقوى،  
 فأنت   الحضور،   باألمس   واليوم   وغدا ...  

        وجودك   كان   له   معنى،   لم   تأت   إلى   هذا  
 العالم   زائرا،   لم   تكن   مؤقتا،   بل   أتيت   فاعال  
 وخالدا،   إنك   زعيم،   إنك   مناضل،   وطني   أصيل ...  

       أعلم   أنك   اختفيت   ولكنك   لم   تمت،   هل  
 نبكيك   ؟   وهل   البكاء   قادر   على   إطفاء   النار   التي  
 اشتعل   لهيبها   في   كياننا   لحظة   علمنا   بخبر  
 رحيلك   عنا،ال،   لن   نبكيك   ألنك   لم   تنته   بل   بدأت،  
 كنت   البداية   دائما،   ستستمر،   ستخلد،   ستستمر  
 في   كل   من   يؤمن   باملغرب   بلدا   حرا   وناميا،  
 ديموقراطيا   وحداثيا،   في   كل   من   عرف   أنك   كنت  

 تزرع   البطولة   وتزرع   الجمال ...  
        اليوم   يتعطل   البكاء،   ال   نودعك   ونبكيك،  
 بل   نقدر   ونعتبر   الخسارة   الكبرى   التي   لحقت  

 الوطن ...  
أعرف   أنك   قد   اختفيت   ولكنك   لم   تمت،   نعم   لم  
تغنيت   بالحرية   ،  ولن   تموت  ... تغنيت   بالحياة
 وعلمتها   لنا   أغنية   حلوة   وجميلة،   سنحلم  
 ونحلم،   وطني   وطن   الجميع،   وطن   الكرامة  

 والعدالة ...  
أعلم   أنك   اختفيت   لكنك   لم   تمت،   مسار     
 مكتوب   بالعذاب   واأللم،   لكنه   موشوم   بالعزيمة  

 القوية،   موشوم   بالصمود   والصالبة . 
أعلم   نك   قد   اختفيت   لكنك   لم   تمت ... 

تاريخ   غني   وحي،مسار   شاق   وعسير،    وطني  
 ومواطن،   مناضل   ديموقراطي،   شاعر   ومسرحي،  
 كلمة   واحدة   في   حقك   أيها   النبيل   وأصير   ملقحا  
 ضد   كل   نزالت   الخيانة   واالنحراف  ... فالرجل  
 أنت   والصدق   فيك،   والنبل   ولد   معك ... إنك   وطني  

 مخلص،   إنك   مبدع   أصيل ... 
        أعلم   أنك   قد   اختفيت   لكنك   لم   تمت .. 

،"  ال     " ما   هموني   غير   رجال   اال   ضاعوا
الرجال   ال   يضيعون،   الرجال   ال   ،  ثم   مليون   ال

 يموتون ... 
وأخيرا   ترحل،   ترحل   عنا،   ترحل   فجأة،   لن  
 نبكيك،   فأنت   علمتنا   األمل   والتفاؤل،   علمتنا  
 كيف   نحيا،   علمتنا   الصمود   والكبرياء   لنعيش  

 "منتصبي   القامة   مرفوعي   الهامة ..."  
نم   مطمئنا   يا   الحسني،   املغرب   ينمو   ويتقدم  
 مستلهما   قيم   الوطنيني   واملبدعني،    املغرب   بخير  
 بفضل   نضاالتكم   وتضحياتكم،   ووردة   الناظور  

 تزهر ... 
     لقد   حدث   ما   كان   حتما   سيحدث،    وما   كان  
 مأموال   أن   يتأخر   حدوثه،   حدث   اليوم،   أن   جسم  
 الحسني   القمري،   أفرغ   آخر   ما   استطاع   من   نفس،  
 ليسلم   أنفاس   اإلنسان   العزيز   لفضاءات   التاريخ  
 الرحبة   والعطرة   بأريج   انبعاث   النيات   املخصبة  

 ملشاتل    تولد   الشمس   في   مستقبل   التاريخ ... 
أعلم   أنك   قد   اختفيت   لكنك   لم   تمت ...  

الوطن   يبكي ...  
الكلمة   تبكي ... 

الناظور   يبكي ... 
الناظوريون   يبكون   عزيزهم،   يبكون   حبيبهم،  
 يبكون   رجال   رضع   املروءة   والكرامة   في   معبد  

 الشجعان،   كان   كريما   ومات   كريما ... 

كان   ناظوريا،   أصيال   متأصال ... 
السالم   عليك   يوم   ولدت   والسالم   عليك   يوم  

 رحلت،   والسالم   عليك   يوم   تبعث   حيا   نظيفا . 
ومات   الحسني   القمري،   وتيتمت   الكلمة   وتيتم  

 الجمال . 
   كنت   معنا   دوًما   وستظل   معنا   دائًما  . 

لن   نتركك   تغادر،   فأنت   في   بؤرة   وجودنا  . 
ال   أريد   أن   أتذكر،

   ألنني   ال   أريد   أن   أنسى
   وال   أريد   أن   أنسى
   ألن   الوجود   أبقى
   حتى   في   الغياب . 

     الحسني   صنو   وجود   متعدد   
وجود   في   األعماق
وجود   في   األماكن

وجود   في   الساحات
   الضيقة   والفسيحة ... 

الحسني   املبادرات   التي   كثيًرا   ما   أثارت  

 فضول   وتساؤالت   عميقة،   هو   وحده   يملك   كيمياء  
 الربط   بني   الكلمة   والجمال ... 

   كما   يراه
كما   يتمناه

كما   يعمل   من   أجله
   بكل   قواه

وبني   تلك   املبادرات
   الكثيرة   في   لحظات   
حساسة   من   نضالنا

   املشترك
لن   أقول   وداًعا   الحسني

ألنك   ال   تودع   
أنت   ترحب   دوًما   
أنت   ال   تودع   أبًدا

أنت   باق   هنا   القمري
أنت   في   بؤرة   وجودنا

   جميًعا
في   قلب   كل   رفيق

في   قلب   كل   صديق
وفي   قلب   كل   حبيب

أنت   باق   الحسني
   كبيًرا

كما   كنت   كبيًرا
شهما   كما   كنت

مخلًصا   كما   كنت   
ولم   تبرح
أنت   هنا

     وأنت   اليوم   لم   تفعل   إال   أن   حلقت   إلى   مثواك  
 في   البراري   املزهرة   لذاكرة   الوطن،   وهي   التي  
 تصون،   برفق   وفرح،   حيوات   أمثالك   من   مولدي  
 التدفق   في   املجرى   العظيم   لألمل   في   أوصال  
 وطن   يقاوم   االرتداد   ويراوغ   املطبات،   ويمضي  
 بهدوء   وثبات   وبعزم   نحو   االمتالء   بالكرامة  

 ملواطنيه ... 
الحسني   القمري   ممتد   في   املشترك   املديد  

 والعميق   بيننا ... 
   الحسني   القمري ... سيحفظ   لك   الوطن   أنك  
 كنت   من   أبنائه   األوفياء   له،   وقد   بذلت   من   أجل  
 تقدمه   الكثير   من   الجهد   بكفاءة   نضالية،   لذلك   لن  
 تذهب   بعيدا   تحت   التراب،   ألنك   ستذهب   بعيدا  

 فوق   التراب ...  
   الحسني   القمري،   ذكراك   ستزهر   وتولد   أبدا  
 نفحات   األمل   في   التقدم   نحو   حلمك   بالوطن  

 الزاخر   بالكرامة   ملواطنيه ... 
     الشاعر   الحسني   القمري،   من   مواليد   عام  
   1944 بمدينة   الناظور،   اشتغل   معّلما   ثمّ   مديراً  
 بإحدى   املؤسسات   التعليمية،   حاصل   على  
 اإلجازة   في   العلوم   القانونية   سنة،1976   زاول  
 مهنة   املحاماة   بالناظور،   وانضم   إلى   اتحاد   كتاب  
 املغرب   سنة،1976   فضال   عن   كونه   كان   عضوا  

 في   جمعيات   ثقافية   وحقوقية   وطنية . 
بدأ   شاعرنا   الفقيد   تجربته   الشعرية   بكتابة  
 الشعر   العمودي،   قبل   أن   ينتقل   إلى   كتابة  
 الشعر   الحر،   فضال   عن   إسهاماته   املضيئة   في  
 مجال   املسرح،   كتابة   وتمثيال   وإخراجا   وتدريبا  
 للممثلني،   ويشهد   له،   في   هذا   الباب،   بأنه   مؤسس  
 التجربة   املسرحية   بالناظور،   في   بداية   ستينيات  
 القرن   املاضي،   فكان   يكتب   مسرحيات   لفرع  
 الطفولة   الشعبية   بالناظور   ويخرجها،   موازاة  
 مع   ذلك،   تحمل   شاعرنا   مسؤولية   الكاتب   العام  
 لفرع   اتحاد   كتاب   املغرب   بمدينة   وجدة،   ثم  
 نائبا   للكاتب   العام   لفرع   الناظور،   ويشهد   لهذين  
 الفرعني،   في   فترة   تولي   شاعرنا   املسؤولية  
 داخلهما   وخارجها،   بأنشطتهما   املختلفة  
 واملضيئة،   وبحضورهما   الثقافي   والتنظيمي  

 الوازن   واملؤثر . 
مّثلَ   شاعرنا،   رحمه   اهلل،   املغرب   الشعري،  
 في   مؤتمر   الشعر   العربي   املعاصر   في   بغداد،  
 كما   قّدم   شعره   في   جامعة   الخرطوم،   عاصمة  
 الثقافة   العربية   سنة،2004   بمثل   ما   عرف   بركنه  
 األسبوعي   الشهير   في   جريدة "  البيان  " املغربية،  
 ومن   دواوينه   الشعرية،   نذكر  : ألف   باء    -    كتاب  
 الليالي    -    هديل   الروح -    سنابل   الزمان    -    حصاد  
 العمر،   وألف   عّدة   مسرحيات،   من   بينها  : بطولة  
 العرش    -    رجوع   امللك   محمد   الخامس   من   املنفى  
    -  مطلع   النور )  دينية    -   ( املتّمردون    -    جحا   يتسّلم  
 بطاقته   الوطنّية )  فكاهية    -   ( عمالقة   يذوبون  
    -  سفينة   نوح  ...  وله   عّدة   أبحاث   في   مجاالت  

 مختلفة ... 
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�حل�سني �لقمري  ...ود�عا �أيها �ملبدع ....ود�عا �أ�ستاذي

جنوبية أمريكية-  إعالم وسائل سلطت
الضوءعلىصوريظهرفيهاجنود- أطفال،
لألمم الخاص املبعوث زيارة خالل وذلك
املتحدة،ستيفانديميستورا،إلىمخيمات
بـ«شهادة يتعلق األمر أن معتبرة تندوف،
للقانون »البوليساريو«  انتهاكات على

اإلنساني«.
األرجنتينية األنباء وكالة وذكرت
منذ  « بأنه أيجنسي«  بريس »ألتيرناتيف
دولية إنسانية منظمات قامت سنوات،
مقاالت، بنشر مختلفةوصحفينيمستقلني
معززةبالصوروالفيديو،تنددفيهابوجود
جنودفيصفوف»البوليساريو«، أطفال- 
السلطات تبديها التي الالمباالة ظل في

األمميةواألوروبية«.
 - طفل وجود  « املقال كاتب واستغرب
جنديفيالوفدالذيرافقاملبعوثالخاص
السيدستيفان املتحدة، لألمم العام لألمني
ملخيمات األولى زيارته خالل مستورا، دي

تندوف».
أن األرجنتينية اإلعالم وسيلة وسجلت
طفلكعضوفيميليشيا  - وجودجندي  «
آليات من مجموعة ينتهك عسكرية شبه
ذلك في بما ،« اإلنساني الدولي القانون
1949املتعلقةبحماية لعام اتفاقيةجنيف
األمم واتفاقية املسلحة النزاعات ضحايا
املتحدةضدالجريمةاملنظمةعبرالوطنية،
وكذلكاتفاقيةاألمماملتحدةلحقوقالطفل،
بشأن االختياري البروتوكول سيما وال
من املسلحة، النزاعات في األطفال إشراك

بنيأمورأخرى.
وفيالبيرو،كتبتصحيفة»الراثون» أن
الجنودإلىجانبستيفان وجوداألطفال- 
أثار  « تندوف، مخيمات في ميستورا، دي
والفاعلني املراقبني ورفضمختلف استياء
الدولي السياسينيواملدنينيعلىاملستوى

.«
الدبلوماسي  « أن إلى أشارت أن وبعد
اإليطالي،ستيفانديميستورا،كانشاهدا
املجندين  - األطفال هؤالء وجود على
امليليشيات قبل من استعراضهم تم الذين
لحقوق صارخ انتهاك في االنفصالية،
»تجنيد أن »الراثون«  أكدت ، الطفل« 
ميليشيات لدى معتاد أمر هو األطفال
+البوليساريو+« حيثتماستقبالاملبعوث
املتحدة لألمم العام لألمني الشخصي
هؤالء بعض قبل من تندوف في للصحراء
كما ،« العسكري بالزي الصغار الجنود

أثبتتهصورلزيارته.
أسفها عن البيروفية الصحيفة وعبرت
اليتورعونفي لكون»قادة»البوليساريو« 
وتدريبهم وتلقينهم األطفال هؤالء تجنيد
كدروع أو الحرب ألغراض واستغاللهم
ملنظمات معهودة أعمال وهي بشرية،

إرهابيةمثل»داعش«و«القاعدة««.
إلى الدولي املجتمع الصحيفة ودعت
أطفالالذين التحركضداستخدامجنود- 
كانواحاضرينخاللهذهالزيارة.واعتبرت
أنتجاهلذلكأوإنكاره»يرقىإلىالتواطؤ
األطفال هؤالء تجنيد دعم أن إلى الفتة ،«
ضد جريمة املتحدة األمم تعتبره عمل هو

اإلنسانية.
الصحفيني فدرالية استغربت وباملثل،
الجنود  - األطفال هؤالء وجود البيروفيني
دي لستيفان بتندوف، استقبال، لدى
ميستورا،الذييجب،بحسبالفدرالية،» 
لألمني كمبعوثشخصي تحملمسؤوليته
قيما األخالقية القيم تجعل ملنظمة العام

أساسية».
الفدراليةبنشرصورةتظهر وقامموقع
أطفاليرتدونالزيالعسكري  - عدةجنود
علىطولالطريقالذيسلكهديميستورا.
هؤالء  « أن إلى ذاته املصدر وأشار
الجئني، خطأ عليهم يطلق الذين ، السكان
الواقعة تندوف مخيمات في يعيشون
من يستفيدون وال الجزائري، التراب فوق
الذي البلد ألن ، دولية إنسانية حماية أي
السامية للمفوضية يسمح ال يستضيفهم

لشؤونالالجئنيبإحصائهم«.

لفدرالية اإللكتروني املوقع وخلص
الصحفينيالبيروفينيإلىأن»مأساةهؤالء
ميليشيات قبل من قهرا املجندين األطفال
على أخرى قدعرضتمرة »البوليساريو« 

املجتمعالدولي».
جمعيات شبكة عبرت جهتها، من
الجاليةاملغربيةفيإيطالياعن»سخطها« 
طرف من لألطفال العسكري التجنيد إزاء

ميليشيات»البوليساريو«.
،»AISE»اإليطالية األنباء وكالة ونقلت
صحفي، بالغ في الجمعوية الشبكة عن
جانب إلى حاضرا كان مجندا »طفال أن
املبعوثالخاصلألمنيالعاملألمماملتحدة،
ستافانديميستورا،أثناءزيارتهملخيمات
على نشرت صور بحسب وذلك تندوف،

اإلنترنت«.
تجنيد أن الجمعوية الشبكة وأكدت
املسلحة النزاعات في واستغاللهم األطفال
جميع تحظرها حرب«  »جريمة يعد
وكذا الدولية، واملعاهدات االتفاقيات
بموجبميثاقاألمماملتحدة،ميثاقحقوق
السياسية الحقوق ومعاهدات اإلنسان،

واالقتصاديةواالجتماعية.
املغربية الجالية ودعتشبكةجمعيات 
الالزمة التدابير »اتخاذ إلى إيطاليا في
الحقوق وحماية التجنيد، لهذا حد لوضع
األساسيةلألطفال،السيماالحقفيالتعليم،
تندوف، مخيمات في للظلم والتصدي
التزاماتها احترام على الجزائر وإجبار
الدولية،ووضعحدلهذهاالنتهاكاتاملرتكبة

علىأراضيها«.

وحيد مبارك
حّل،خاللاليومنياألخيرين،مجموعةمناملفتشنيالتابعنيملصالح
على املوزعة الصيدليات من بعدد االجتماعية والحماية الصحة وزارة
امتدادجغرافيةاململكةمنأجلالبحثفيحقيقةغيابأوانعدامأدوية
املصابني باملرضى بالتكفل الخاص العالجي البروتوكول ضمن تندرج
إلى إضافة املوسمية، واألنفلونزا الزكام وأدوية 19 كوفيد بفيروس

مجموعةمنالفيتاميناتاملستعملةفيهذاالصدد.
بأدوية التوصل أجل من الصيدليات طلبيات في املفتشون ونّقب
بعينها،ووقفواعلىاألجوبةاملتوصلبهااملوثقةفيوصوالتالتسليم،
التيتكشفعدمتوفرها،وهواألمرالذيتكّررفيمجموعةمنالصيدليات
وعلىامتدادأياممتواصلةوليسخاللفتراتمتقطعةفحسب.وتأتي
زيارةمفتشيوزارةالصحةوالحمايةاالجتماعيةإلىعددمنالصيدليات
من عدد أكد التي األدوية، »ضبط«  أجل من بعينها اختيارها تم التي
الصيادلةغيابهاعنرفوفصيدلياتهم،وهيالحقيقةاملّرةالتيعاشها
عددكبيرمناملواطننيخاللاآلونةاألخيرةوهميعانونبحثاعنهامن

صيدليةإلىأخرىدونأنيتحققذلك.
عملياتتفتيشكانمناملفروضأنتقومبهاوزارةالصحةوالحماية
املسيئة تصريحاته الطالب آيت خالد الوزير يطلق أن قبل االجتماعية

للجسمالصيدالنيبرّمته،الذيهاجمبعضالصيادلةوشّككفيذمتهم
املاليةووضعيتهمالقانونية،وأكدأنهاسببعدمتوصلهمباألدويةالتي
شددعلىأنهناكمخزونامنهاكافياملدة3أشهر،األمرالذياليستقيم
معالوضعالفعليبمختلفصيدلياتاململكةالتيتعانيمناختفاءتلك
األدوية.وأكدعددمنالصيادلةلـ»االتحاداالشتراكي«،أنمهنييالقطاع
أجل من الصحي القطاع مكونات باقي جانب إلى للوزارة شركاء هم
الحفاظعلىاألمنالصحيوالدوائيلكلاملواطننيواملواطنات،وبأنجو
الثقةهوالذييجبأنيكونمتبادالوسائدابنيالطرفنيبعيداعنالتوتر
الذيباتيطبعالعالقةبنيالجانبني،وكذابعيداعنالتشنجالذييطبع
التصريحاتالرسمية،مؤكدينعلىأندقالصيادلةلناقوسالخطرهو
منباباملسؤوليةامللقاةعلىعاتقهم،ويجبالنظرلألمرمنهذهالزاوية

الأنتتمقراءتهبشكلآثم.
ودعتمصادر»الجريدة« الوزيرإلىالتعقلوإلىالبحثعناألسباب
معالجة على االنكباب وإلى األدوية، انقطاع إلى تؤدي التي الحقيقية
مشاكلالقطاعواالرتقاءبهوبأوضاعمهنييه،وتجويدالصناعةالدوائية
املغرب تميز استمرار ويضمن املغاربة صحة على إيجابا ينعكس بما
والتوجيهات تماشيا اإلفريقية، الدول صوب خاصة لألدوية كمصّدر
امللكيةالسامية،مشددينعلىأنالصيادلةلنيكونواإالمنخرطنيفيكل

مامنشأنهأنيحققهذهالغايات.

نظماملجلساالقتصاديواالجتماعيوالبيئي،يوم19يناير2022،
رضى أحمد ترأسه الرقمي، التحول حول رأيه لتقديم تواصليا لقاء
كركيزة الرقمنة أهمية على الضوء سلط الذي رئيساملجلس، شامي،
الحكامة على تأثيرها إلى بالنظر االستراتيجي، للتحول أساسية
والدينامية الساكنة، وإدماج العمومية وأداءاملرافق والشفافية

االقتصادية.
وقالالشاميإن»مختلفاملبادراتالتيتماتخاذهاتظلغيركافية
رقمية فجوة وتقليص الرقمي التحول إنجاحمسلسل متطلبات لتوفير

ملموسة،ساهمتأزمةكوفيد19-فيتوسيعها«.
وأضافرئيساملجلس،فيكلمتهاالفتتاحية،أناملجلساالقتصادي
جعل أجل من التوصيات من وعدد رؤية يقترح والبيئي واالجتماعي

الرقمنةرافعةحقيقيةللتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةفيبالدنا.
بالتحول املكلفة املنتدبة الوزيرة مزور، غيتة أشارت جانبها، من
الرقميوإصالحاإلدارة،إلىأنرأياملجلس،موضوعهذهالورشة،يأتي
فيسياقيحّتماستعمالجميعاآللياتاإلراديةالكفيلةبتحقيقالتحول
كافة اإلعالموتمكني إلىمجتمع املغرب انتقال أجلتسريع الرقميمن

املواطننيمناالستفادةمنالفرصالتييتيحهاهذااملجتمعالجديد.
رقمّي تحّول عنوان»نحو يحمل اّلذي منخاللرأيه املجلس، ودعا
 مسؤولوُمدِمج«،إلىاعتماِدرؤيةواضحةمنأجلإحداِثتحّوٍلرقميٍّ

مدِمٍجومسؤوٍل،مقترحاجملةمنالتدابير،نذكرمنبينها:
لتطبيق هيكليًا ونمطًا وسيلًة باعتبارها للرقمنة األولوية إعطاء
وتعزيز العمومّية، الخدمات وتوفير التنظيمّية والنصوص القوانني
مسار على القوّي التأثير ذات الجديدة الرقمية النظم أو التطبيقات

املرتفقني(املواطن(ة) واملقاوالت).

وضعإطاٍرتنظيميمتكاملومناسبفيمجالالّرْقَمَنة،السيمافيما
يتعلقبالعملعنُبعدوحمايةاملعطيات.

ٍلرْقمّي يبرانيوالسيادةالرقميةمنأجلإرساءتحوُّ تحسنياألْمنالسِّ
مسؤول،وذلكمنخاللتحسنيصمودالبنياتالتحتّية،وترسيخالثقة
الرقمية،وتعزيزحمايةاملعطياتذاتالطابعالشخصي،وتْعميمالتوقيع

اإللكتروني.
تطويرمراكزمعطياٍتوطنيةوجهوّيةمغربية،اعتمادًاعلىَشراكاٍت
الداخلي والحفظ التوطني من ُن ُيَمكِّ بما والخاّص العام القطاعْين بني
لألنشطةالرقميةاالستراتيجيةللدولةواملُقاوالت(املُعطياتوالّتطبيقات).
رقمّيةمغربّية،عْنطريقاستخدام العملمنأجلصعود»منظومة« 
في للفاِعلنَي بالنسبة مبتكرة تمويل وآليات العمومية الّصفقات رافعة
الِقطاع،وتْزويداملُقاوالتالتيتستثمرفيعملّيةرْقَمَنِتهابحوافزمالية،
منقبيلتعزيزالتحفيزاتالجبائيةوضمانالتمويلمْنطرفالدولة.

تسريعنشرآلّيةاألداءبواسطةالهاتفاملحمول،فيتكامٍلمعباقي
تداُرِك قْصَد الوطني، الصعيد على األخرى اإللكترونية األداء وسائل
األداء إلى اللجوء من والتقليص املالي، الشمول في ل املسجَّ التأخير

نقدًا.
والصناعية االقتصادية، والقطاعات الجامعات انخراط على العمل
لالرَّقمي، خصوصا،فيمشاريعالبحثوالتطويرذاتالصلةبالّتحوُّ
وتشجيع الناشئة املقاوالت لتطوير مالئمة »منظومات«  خْلق بهدف

صعودصناعةرقميةحقيقية.
الرَّقمي، التحّول وْرِش في وطنية أولوية االْصطناعي الذكاء َجْعل
وما اإلنتاج كلفة ترشيد مجال في إمكانات من يتيحه ما إلى بالّنظر
يقدمهمنحلولتستجيبللحاجياتاملختلفةللمواطناتواملواطنني.

خطوة كان من المفروض القيام بها قبل تصريح آيت الطالب

وز�رة �ل�سحة و�حلماية �الجتماعية تر�سل مفت�سيها 
لل�سيدليات للبحث عن �أدوية �لكوفيد و�لزكام

�ملجل�س �القت�سادي و�الجتماعي و�لبيئي 
يقرتح 8 تد�بري لتحقيق �لتحول �لرقمي

استعراض جنود أطفال أثناء زيارة المبعوث الخاص دي ميستورا 
شهادة على انتهاكات »البوليساريو« للقانون اإلنساني

و�سائل �إعالم �أمريكية- جنوبية ومنظمات مدنية 
باإيطاليا تعرب عن »�سخطها« �إز�ء جتنيد �الأطفال بتندوف

ديميستورا

تأهل المتزلجان المغربيان عبد 
الرحيم كميسة وياسين عويش إلى 
الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة 
ستقام  التي  والعشرين،  الرابعة 
فبراير   20 إلى   4 من  الفترة  في 
الصينية. بكين  مدينة  في   المقبل 

الملكية  للجامعة  ب���اغ  وذك���ر 
المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، 
األولمبياد  إل��ى  كميسة  تأهل  أن 
على  حصوله  بعد  ج��اء  الصيني 
عقب  النقاط  من  المطلوب  العدد 
التي شارك  العمق،  تزلج  سباقات 
الجامعة،  إش����راف  ت��ح��ت  فيها 
 وبتعاون مع االتحاد الدولي للتزلج.

ع��وي��ش،  ي��اس��ي��ن  أن  وأض�����اف 
ب��دوره  حجز  إف���ران،  مدينة  اب��ن 
األولمبية  األلعاب  هذه  في  مكانه 
مسيرته  في  م��رة  ألول  الشتوية 
االتحاد  اعتماد  بعد  الرياضية 
االنتقائية  النقاط  للتزلج  الدولي 

األل��ب��ي. ال��ت��زل��ج  م��س��اب��ق��ات  ف��ي   ال��ت��ي ح��ص��ل عليها 
منطقة  من  ينحدر  ال��ذي  كميسة،  الرحيم  عبد  وش��ارك 
االستحقاقات  من  العديد  في  الماضية  السنة  أوكيمدن، 
تزلج  ف��ي  الدولية  المسابقات  الخصوص  على  منها 
بكازاخستان  شوشينسك  مدن  احتضنتها  التي  العمق 
بإيطاليا  فالفورفا  كاترين  وسانت  نونبر(   15  –  13(
دجنبر(   12  –  10( بفرنسا  وبيسان  نونبر(   28  –  25(
دجنبر(.  26  –  24( بتركيا  إرزوروم   –  وك��ان��دي��ل��ي 

وخاض ياسين عويش بدوره غمار عدة مسابقات مماثلة في 
التزلج األلبي )المنعرجات الكبرى( من أبرزها تلك التي أقيمت 
العام الماضي أيضا باإلمارات العربية المتحدة )15 – 21 
نونبر( ومدريد بإسبانيا )26 نونبر – 02 دجنبر( وياهورينا 
بالبوسنة والهرسك )13 – 18 دجنبر( وكولسان بمونتنيغرو 
)20 – 30 دجنبر(، فضا عن آخر مسابقة قبل التأهل والتي 
 أقيمت بمدينة مالبون بليختنشتاين )11 – 13 يناير 2022(.

وينضاف هذا اإلنجاز إلى ما تم تحقيقه السنة الماضية بعد 
التأهل لنهائي بطولة العالم للتزلج التي أقيمت في إيطاليا.

بانون يحتاج للراحة ولن يدعم 
األهلي في الموندياليتو

شخص مجموعة من األطباء المتخصصين في أمراض القلب، 
حالة بدر بانون مدافع األهلي ومنتخب المغرب، بأنها التهابات 

في القلب تستوجب راحة لمدة شهر.
  وحسب موقع في الغول المصري فإن التشخيص تم تحت 
إشراف ومتابعة من األهلي، الذي عرض حالة الاعب وتقاريره 

الطبية على تلك المجموعة من األطباء.
وبعد الراحة، من المنتظر أن يخضع بانون لفحص طبي شامل 
لتقييم وضعه الصحي والتأكد من وجود االلتهابات من عدمها. 
وبناء عليه، لن يكون بمقدور بانون المشاركة في أي تدريبات أو 
مباريات خال شهر الراحة، وتقرر استبعاده من قائمة األهلي في 

كأس العالم لألندية.
وخرج بدر بانون من قائمة منتخب المغرب ليحل أشرف بنشرقي 
مهاجم الزمالك بدال منه، وذلك بعد تأكد عدم قدرته على المشاركة 

في كأس أمم إفريقيا.
وتعرض بانون لإلصابة بفيروس كورونا مرتين خال الفترة 
الماضية، آخرها قبل انطاق كأس أمم إفريقيا والتي كان ضمن 

قائمة أسود األطلس خالها.

حملة بآسفي لدعم األولمبيك 
بمبادرة من عامل اإلقليم

عقد عامل إقليم آسفي، يوم األربعاء 19 يناير الجاري، اجتماعا 
مع المكتب المديري لنادي أولمبيك أسفي لكرة القدم بمعية فاعلين 
اقتصاديين وسياسيين باإلقليم، حيث أكد الجميع على ضرورة 
بالمنافسات  وازن  النادي لضمان حضور  تمويل  في  المساهمة 

الكروية.
وتم خال هذا االجتماع إطاق حملة لضمان تمويل قار للفريق 
المسفيوي، كان المدرب األول لشؤون اإلقليم أول المساهمين فيها، 
بغاية إخراج الفريق من أزمته المالية، التي تحاصر طموحاته، 

وتهدده بفقدان أبرز نجومه.
يذكر أن األولمبيك يحتل حاليا الرتبة 13 في ترتيب الدوري 
16 نقطة، جمعها من ثاثة انتصارات  االحترافي األول، برصيد 
وسبعة تعادالت وخمس هزائم، ويتعين عليه رفع إيقاع التنافس 

خال مرحلة اإلياب لتفادي دخول حسابات السقوط.

برنامج الدورة 16 من بطولة 
القسم الثاني  

في ما يلي برنامج مباريات الدورة 16 من البطولة الوطنية 
يوم  ستجرى  التي  القدم،  لكرة  الثاني  القسم  ألندية  اإلحترافية 

الجمعة ونهاية األسبوع الجاري.
 الجمعة )س14.30( 

اتحاد الخميسات – شباب بن جرير 
االتحاد الوجدي – شباب المسيرة

السبت  
رجاء بني مال – الراسينغ )س15.00(

الطاس – شباب خنيفرة )س15.00(
المغرب التطواني – سطاد )س19.15(

 األحد 
الكوكب – نهضة الزمامرة )س 15.00(

اتحاد تواركة – أولمبيك الدشيرة )س 15.00(
وداد فاس – جمعية سا )س 15.00(

وفاة عبد المالك السنتيسي 
الرئيس السابق لنادي الوداد 

نعى نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، أول أمس األربعاء، وفاة 
رئيسه السابق عبد المالك السنتيسي، بعد معاناة مع المرض.

وأعلن نادي »القلعة الحمراء« على صفحاته الرسمية االجتماعية 
ببالغ األسى  النادي  تلقى   « قائا  السنتيسي،  المالك  وفاة عبد 
واألسف، نبأ وفاة عبد المالك السنتيسي، أحد الرؤساء السابقين 
لوداد األمة، وبهذه المناسبة األليمة، يتقدم رئيس المكتب المديري 
لنادي الوداد، أصالة عن نفسه وعن جميع األعضاء، بأصدق التعازي 
وخالص المواساة إلى عائلة الفقيد الكبيرة والصغيرة وكافة معارفه 

وأصدقائه وإلى األسرة الودادية بشكل عام«. 
واشتغل السنتيسي مطلع التسعينات كطبيب للوداد الرياضي، 
وتولى فيما بعد رئاسة النادي في الفترة من 1996 إلى 1999. 

وأحرز الراحل مع الوداد، بصفته عضوا في المكتب المسير أو 
رئيسا له، 17 لقبا، ضمنها 7 ألقاب للبطولة و5 كؤوس للعرش، 
فضا عن كأس محمد الخامس سنة 1979 وكأس األندية العربية 
البطلة سنة 1989 والكأس العربية الممتازة سنة 1990، باإلضافة 

إلى كأس إفريقيا لألندية البطلة سنة 1992.

تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في ثمن نهائي كأس أمم 
إفريقيا الجارية تفاصيلها بالكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل، 
هزيمة  شهدت  والتي  الرابعة،  المجموعة  مباريات  انتهاء  بعد  مباشرة 
وغينيا االستوائية أمام نيجيريا   )0 منتخبي السودان أمام مصر )1 – 

بهدفين دون مقابل.
وسيضرب المنتخب الوطني موعدا مع منتخب ماالوي، ثالث المجموعة 
الثانية، يوم الثاثاء المقبل بملعب أحمدو أحيدجو بالعاصمة الكاميرونية 

ياوندي، انطاقا من الساعة الثامنة ليا.
كأحد  رسميا  تأهله  ماالوي  منتخب  أفضل المنتخبات المحتلة وضمن 

للرتبة الثالثة، بعدما جاء وراء منتخبات السينغال، متصدر المجموعة 
الثانية بخمس نقط، وغينيا الثانية بأربع نقط، والمتفوقة على ماالوي في 

المواجهات المباشرة، بعدما تغلبت عليها الجولة األولى بهدف واحد.
واستفاد منتخب ماالوي من هزيمة منتخب السودان، الذي حل ثالثا في 
المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، ليتبخر حمله بالعبور إلى الدور 
الثاني، فصعد بالتالي منتخبا ماالوي، الذي سينازل المنتخب الوطني، 

والرأس األخضر، ثالث المجموعة األولى برصيد أربع نقط، والذي سيكون 
في انتظار منتخب السينغال، يوم الثاثاء المقبل.

وسبق للمنتخب الوطني المغربي أن واجه منتخب ماالوي في ثماني 
مباريات، حققت العناصر خالها خمسة انتصارات مقابل تعادلين وهزيمة 

واحدة، كانت في تصفيات أمم إفريقيا 1994.
التداريب، بعدما  وتعود المجموعة الوطنية يومه الجمعة إلى أجواء 
استفاد الاعبون أمس الخميس من راحة، منحها لهم الناخب الوطني من 
أجل التقاط األنفاس، خاصة وأنه يتوفر على هامش زمني كاف للتحضير 

لمباراة الثاثاء.
وأجرى الفريق الوطني حصته التدريبية ليوم األربعاء بملحق ملعب 
أوليمبي بالعاصمة ياوندي، وجاءت مباشرة بعد حسم صدارة المجموعة 

الثالثة بتعادل مثير أمام الغابون 2 – 2.
وعرفت هذه الحصة التدريبية غياب الثنائي سفيان العكوش، الذي يعاني 
من إصابة على مستوى الركبة، والمدافع نايف أكرد الذي تابع الحصة 
التدريبية من المدرجات إلى جانب بدر بانون، الذي خرج من المجموعة 
بفعل عدم تخلصه من آثار اإلصابة بفيروس كورونا، فيما واصل المهاجم 
ريان مايي تداريبه االنفرادية، في انتظار اكتمال تعافيه من اإلصابة التي 

ألمت به على مستوى الكاحل، وعودته إلى أجواء التحضير الجماعي.
إلى  التدريبية  الحصة  هذه  خال  الاعبين  الوطني  الناخب  وقسم 

مجموعتين، األولى ضمت الاعبين الذي خاضوا مباراة الغابون، والثانية 
شملت األسماء التي الزمت كرسي االحتياط.

ويمكن القول إن مرحلة الجد ستنطلق اليوم، حيث أن الحسابات ستتغير، 
المنتخبات،  لكافة  بالنسبة  السائد  الفوز بأي طريقة هو  ويصبح منطق 
ولهذا سيكون الناخب الوطني مدعوا إلى عدم السقوط في األخطاء، وعدم 
تكرار مع حدث أمام الغابون، ألن فرصة التدارك ستكون ضئيلة، إن لم نقل 
منعدمة، ولنا في تجربة الدورة الماضية خير مثال، حيث توقف المشوار 

على يد منتخب بنين المتواضع.
المجموعة  إنهاء مرحلة  كثيرا من  استفاد  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 
في صدارة الترتيب، حيث أنه حافظ على إقامته في العاصمة الكاميرونية 
ياوندي، وسيخوض مبارياته المقبلة بملعب أحمدو أحيدجو، الذي استأنس 
الاعبون بأرضيته، التي توجد في مستوى أحسن من الماعب األخرى، 

وفي مقدمتها ملعب جابوما، الذي أثارت أرضيته موجة انتقاد كبيرة.
وكان الفريق الوطني قد جمع في مرحلة المجموعات سبع نقط، من فوزين 
على غانا بهدف واحد وعلى الرأس األخضر بهدفين دون مقابل وتعادل 
أمام الغابون بهدفين لمثلهما، في لقاء كشف مجموعة من النقط السلبية، 
التي تتطلب تدخا عاجا من الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، خاصة 

وأن األخطاء ستكون مكلفة في المباريات المقبلة.

إبراهيم العماري
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 العنارص الوطنية تتطلع إىل مواصلة املغامرة القارية

المنتخب الوطني 
يواجه ماالوي 
في دور الثمن 
ومرحلة الجد 

تنطلق اليوم

وحيد  الوطني،  الناخب  عقد 
خاليلوزيتش، على هامش الحصة 
التدريبية ليوم األربعاء، اجتماعا 
شاعر،  إلياس  الاعب  مع  مطوال 
عقب  معنوياته،  من  الرفع  بغاية 
فقط  ساعة  نصف  بعد  استبداله 

من انطاق مباراة الغابون.

في  باهتا  ال��اع��ب  أداء  وك��ان 
المدرب  جعل  ما  المواجهة،  هذه 
البوسني يعمد إلى تعويضه بسليم 
التوازن  بعض  أعاد  الذي  أماح، 

لخط الوسط المغربي.
وتحدث وحيد مع العب كوينز 
بارك رانجيرز االنجليزي، حول هذا 

األمر، وأخبره بأن مصلحة الفريق 
الوطني فرضت عليه التدخل، داعيا 
إل��ى ع��دم اعتبار ه��ذا األمر  إي��اه 
تنقيصا من قيمته الفنية، حيث أكد 
له على أنه مازال ضمن خططه، وأنه 
سيمنح له الفرصة في المباريات 
المقبلة، ودعاه إلى عدم التأثر بهذا 

التغيير، خاصة وأن الطريق مازال 
طويا أمامه، باعتبار أنه يخوض 
األولى  للمرة  القارية  النهائيات 
التطور  وبإمكانه  م��ش��واره،  في 
تكون  وقد  المباريات،  توالي  مع 
المستقبل،  في  الكبرى  الكلمة  له 
من  عليه  يتوفر  ما  إل��ى  بالنظر 

إمكانيات تقنية.
وبدت عامات التأثر على الاعب 
يهم  ك��ان  عندما  ش��اع��ر،  إل��ي��اس 
دفع  ما  الميدان،  أرضية  بمغادرة 
العبي دكة االحتياط، وفي مقدمتهم 
العميد غانم سايس يتدخلون لفرع 

معنوياته.

اجتماع مطول لخاليلوزيتش مع إلياس شاعر

المباراة مقررة يوم الثالثاء في الثامنة ليال

كميسة وعويش يتأهالن إلى أولمبياد بكين الشتوية

التزلج املغريب يضمن حضوره باألوملبياد

إلياس الشاعر ينتظر فرصة جديدة

وجه المنخرط عبد اهلل أبو القاسم 
انتقادات قوية لرئيس فريق حسنية 
أكادير، الحبيب سيدينو، في رسالة 
الثاثاء  يوم  إليه  وجهها  مفتوحة 
مسؤولية  إي��اه  محما  الماضي، 
الفريق  يعيشها  التي  الوضعية 
غير  بنظره  تبقى  والتي  السوسي، 
للتسيير  حتمية  و«نتيجة  مقبولة، 
الفردي الذي ساد مسار الفريق منذ 
ومنذ  تجنبت  وقد  رئاسته،  توليكم 
ش��ؤون  ف��ي  تدخل  أي  طويل  زم��ن 
النادي منذ مغادرة مسؤولية تسييره، 

أي منذ سنة 2012.«
رسالته  في  القاسم  أبو  وأش��ار 
الكثير  حظ  ال  أن��ه  إل��ى  المفتوحة 
والتدبيرية  التسييرية  األخطار  من 
لشؤون النادي، سبق له أن نبه إليها، 
وال سيما ما يتعلق بعقود المدربين، 
الشيء الذي ترتبت عنه خسارة مالية 
كبيرة، مضيفا أن ما وقع منذ أواخر  
الموسم الماضي، والذي تميز بكثير 

من االرتجالية، و«الكثير من الهفوات  واالختيارات غير 
المبنية على نظرة تسييرية واضحة، بل شابتها الكثير من 
العيوب لدرجة العبث بمصالح النادي وبمستقبله، وهو 
الشيء الذي انعكس سلبا على مسار الفريق وجعله يعيش 
المسؤولية  فيه شخصيا  تتحملون  الذي  الوضع  هذا 
الكاملة. وما زاد الوضع سوءا هو االستمرار في عدم 
استغال توقف البطولة وبداية مرحلة االنتقاالت الشتوية 

وغياب متخذ للقرار المناسب في الوقت المناسب.«
يعيش هذا  الفريق  ان  القاسم  أبو  واعتبرت رسالة 
ال  الحالي  ووضعه  األول،  بالقسم   26 سنته  الموسم 

يبشر بالخير.
يذكر أن رئيس حسنية أكادير مازال يتواجد بالديار 
اإلنجليزية، حيث خضه بها لعملية جراحية، األمر الذي 

أضر كثيرا بمصالح الفريق.

أبو القاسم ينتقد بشدة رئيس حسنية أكادير

عبد اله أبو القاسم
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عودة احلرب الباردة!

n خير اهلل خير اهلل

الفرنسّية  “لوموند”  صحيفة  في  طويل  مقال  يذّكر 
غورباتشوف،  ميخائيل  إلقاء  على  عاما  ثالثني  بمضي 
آخر الرؤساء في بلده، خطابا  يعلن فيه نهاية االتحاد 
العام  مطلع  رسميا  أعلنت  نهاية  وهي  السوفياتي، 
الزعيم  ألقاه  الذي  الخطاب  في  ما  أهّم  لعّل   .1992
أدت  التي  األسباب  بني  من  أن  إلى  إشارته  السوفياتي 
ما  كّل  من  الرغم  على  السوفياتي،  االتحاد  انهيار  إلى 
دول   في  دور  إلى  الكرملني  تطلع   ثروات،  من  يمتلكه 
خارج  حدوده. لم يلق خطاب غورباتشوف، الذي ألقاه 
في مثل هذه األّيام من العام 1991، التغطية الكافية في 
انتهى سياسيا  الرجل  أن  اعتبرت  التي  اإلعالم  وسائل 

قبل إعالنه عن نهاية االتحاد السوفياتي.

في  كانت  التي  الدول  تحّرر  سبحة  كرت  الواقع،  في 
املحور السوفياتي، وتلك التي كانت تدور في فلكه منذ 
ما قبل انهيار جدار برلني في نوفمبر 1989. عملّيا تفّكك 
انهيار  مع  سياسي  وكيان  كدولة  السوفياتي  االتحاد 

جدار برلني تمهيدا إلعالنه عن حّل نفسه.
الحرب  لحقبة  نهاية  السوفياتي  االتحاد  نهاية  كانت 
إذا  عاما.  وأربعني  خمسة  نحو  استمّرت  التي  الباردة 
االتحاد  تجربة  كّل  من  استخالصه  يمكن  درس  من  كان 
ال  واحدة:  عبارة  تختزله  الدرس  هذا  فإن  السوفياتي، 
يمكن بناء دولة تكون قّوة عظمى من دون اقتصاد قوّي 

ومتني.
في  املواطنني    أن  معنى  باكرا  غورباتشوف  أدرك 
السوفياتية  الدولة  آلة  يعانون وأن  السوفياتي  االتحاد 
كانت في خدمة مشروع ال أفق له. املفارقة  أّن  فالديمير 
في  أّن  يعتقد   2000 العام  منذ  يحكم  الذي  بوتني 
وأن  السوفياتي  االتحاد  إلى  الحياة  إعادة  استطاعته 
التي  العظمى  للقوة  النابض  القلب  تزال  ال  روسيا 
خسرت الحرب الباردة. يسعى بوتني، مذ وجد نفسه في 
حاليا  يفعله  ما  روسيا.  حدود  خارج  للتمّدد  الكرملني، 
مارسها  التي  بالعدوانّية  يذّكر  أوكرانيا  يهّدد  عندما  
املحافظة  بغية  عّدة   مناسبات  في  السوفياتي  االتحاد 
بواسطة  السالح.  بفضل  العظمى   القّوة  وضع  على  
هنغاريا  في   الثورة  السوفياتي   االتحاد  قمع  دباباته، 

في العام 1956.
الذي  البولندي  الشعب  قمع  عن  يوما  يتوقف  لم   
قضى  حّريته.   استعادة  املطاف  نهاية  في  استطاع 
“السيادة  نظرية  شعار  تحت  السوفياتي  االتحاد 
املحدودة” على “ربيع براغ” في العام 1968. حيثما حّل 
االتحاد السوفياتي، الذي وضع يده في  مرحلة  معّينة 
على اليمن الجنوبي وإثيوبيا، كان يحّل البؤس والفقر 
األمنّية  األجهزة  وسلطان  الحريات  وقمع  والتخّلف 

وبطشها.

تكمن مشكلة بوتني في أّنه يرفض أن يتعّلم من تجربة 
إلى  حنني  بعده  ليس  حنني  لديه  السوفياتي.  االتحاد 
أولويات  في  التغّير  ذلك  في  يساعده  الباردة.  الحرب 
اإلدارة األمريكّية التي باتت تهّدد لكنها ال تفعل. يستفيد 
بوتني أيضا من وجود الصني التي استطاعت أن تكون 
قّوة اقتصادية يحسب لها حساب ومن دخول الواليات 
املتحدة في منافسة معها. صارت روسيا حليفا للصني 

ومنافسا لها في الوقت ذاته!
العشر  السنوات  في  جذريا  تغّير  العالم  أن  شّك  ال 
األخيرة. ما لم يتغّير أّن االقتصاد ال يزال العامل األهّم 
االقتصادي يسمح  النجاح  الدول. وحده  قّوة  في قياس 
اإلمبريالّية  أن  من  الرغم  على  وذلك  بالتمّدد،  للصني 
ضوء  في  الثالث  العالم  دول  في  مرفوضة  الصينّية 
التأّكد  يريد  من  صرف.  انتهازي  طابع   ذات  ممارسات 
من ذلك، يستطيع العودة إلى تجارب مختلفة  للصني في 

دول إفريقية  عّدة.
أّن هناك  الباردة  ما هو مخيف في ظّل تجّدد الحرب 
في  أردوغان  نظام رجب طيب  مقدمتها  في  عّدة،  أنظمة 
تركيا والنظام اإليراني، ترفض التعّلم من تجربة االتحاد 
يوميا،  التركية  الليرة  يتدهور سعر صرف  السوفياتي. 
هذا  لسّر   منطقي  تفسير  أي  أردوغان  يرفض  فيما 
أّنه  اعتقد  التركي  الرئيس  أن  األمر  كّل ما في  التدهور. 
يستطيع استعادة مجد االمبراطورية العثمانية،  تجاهل 
أن تركيا دولة من دول العالم الثالث وأّنها  ال تستطيع أن 
تكون العبا أساسّيا في ليبيا وغير ليبيا. فشلت  تركيا 
اعتقد رجب  بعدما  في سوريا  العبا  نفسها  تكريس  في 
الشعب  كان  ملصلحته.  يعمل  الوقت  أن  أردوغان  طّيب 
السّنية،  بأكثريته   ،2011 العام  في  مستعدا  السوري 
التخّلص  أجل  من  تركيا  يد  على  يتّم  تغيير  أّي  لقبول 
من النظام القوي الذي حّول البلد إلى سجن كبير.  لكّن 
أردوغان فّضل املراوغة  واعتماد سياسة  املساومات إلى 
أن جاء الروسي  وتحّول إلى العب أساسي في سوريا 

بالتفاهم مع اإليراني…
اقتصادها  قوة  من  تركيا  قوة  أّن  أردوغان  يدري  ال 
وأن قوة اقتصادها تأتي من االهتمام بالوضع الداخلي 
وتفادي مغامرات طائشة في البحر املتوّسط ال تستطيع 
حدود  من  يعد  لم  بالفعل.  حدث  ما  هذا  تكاليفها.  دفع 
النهيار الليرة التركية التي كانت أربع ليرات في مقابل 
في  وأكثر  ليرة   17 بها  فإذا   ،2017 العام  في  الدوالر 

مقابل الدوالر اليوم.
ينطبق  أردوغان  رجب طيب   – تركيا  على  ينطبق  ما 
“الحرس  عليه  يسيطر  بات  الذي  اإليراني  النظام  على 
األزمات  معالجة  إلى  النظام  انصراف  بدل  الثوري”. 
وسوريا  العراق  في  يتدخل  به  إذا  إليران،  الداخلّية 
“الجمهورّية  أن  منطلق  من  ذلك  يفعل  واليمن.  ولبنان 
وإخضاع  املنطقة  على  الهيمنة  على  قادرة  اإلسالمّية” 
األكبر”  “الشيطان  مع  صفقات  وعقد  العربّية…  دولها 
موقع  من  اإلسرائيلي  األصغر”  و”الشيطان  األمريكي 

قّوة.
طويال.  الحرب  هذه  ستستمر  الباردة.  الحرب  عادت 
حشد  بعدما  مهّددة  باتت  بأّنها  تشعر  كّلها  أوروبا 
بوتني نحو 170 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا. 
وهو  لتايوان،  اجتياح صيني  من  حقيقية  مخاوف  ثّمة 
اليابان  مثل  عدة  آسيوية  قوى  مخاوف  يثير  اجتياح 

وكوريا الجنوبّية…
ال شّك أن ضعف إدارة جو بايدن، خصوصا في ضوء 
لعاب  يثير  أفغانستان،  من  بها  انسحبت  التي  الطريقة 
قادرة  تكون  قد  الصني  وحدها  العالم.  في  كثيرة  قوى 
على االستفادة من هذا الضعف. يعود ذلك إلى نجاحها 
االقتصادي قبل أّي شيء آخر. في املقابل، إّن دوال مثل 
روسيا وتركيا وإيران لن تكون قادرة على الدفاع عن أي 
مكاسب تحققها. كّل ما في األمر أن اقتصادها ال يسمح 

لها بذلك!

قلق بفرن�ساحول
حريةاالعالم 
خالل احلملة 

االنتخابية

n باريس يوسف لهاللي

ستشهدها  التي  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع 
من  العديد  توجهت  املقبل،  ابريل  شهر  قي  فرنسا 
االنتخابات،  في  املرشحني  الى  االعالميني  جمعيات 
الصحفيني  ضد  التحريض  عن  باالمتناع  وطالبتهم 
وتسهيل مهمتهم في تغطية الحملة االنتخابية دون 
تمييز بينهم. وجاء هذا النداء بعد ان شهدت الحملة 
االنتخابية التي تشهدها فرنسا عدة اعتداءات مست 
ينظمها  التي  التجمعات  في  خاصة  االعالم  ممثلي 
الذي  زمور،  أريك  العنصري  املتطرف  اليمني  مرشح 
بالعنصرية  مرات  عدة  الفرنسي  القضاء  اذانه 
تجمعاته  كل  وشهدت  الكراهية.  على  والتحريض 
يتردد  لم  انه  بل  الصحافة.  ممثلي  على  اعتداءات 
بمناسبة تهاني نهاية السنة الى الصحافة في القول 
الفرنسيني«  طرف  من  مكروهني  الصحفيني  »ان  ان 
إذا  الفكرية«  »العبودية  من  بتحريرهم  ووعد 
أصبح رئيسا. وهو ال يتردد في الدعوة الى كراهية 
الصحافيني، وهي الدعوة التي نرى انعكاساتها في 
تجمعات هذا املرشح من خالل التهديد والعنف الذي 

يتعرض له الصحافيون.
لعدة  صحافي  عمل  والذي  املتطرف  املرشح  هذا 
عقود، ويعرفه الجمهور كصحفي مثير للجدل يتبنى 
بالتحريض ضد  اليوم  يقوم  الشعبوية،  االطروحات 
زمالئه السابقني، وكل التجمعات التي أقامها شهدت 

تهديدا وعنفا جسديا دهم. 
االنتخابية  الحملة  تغطية  خالل  العنف  هذا 
لالنتخابات  املرشحون  ينظمها  التي  والتجمعات 
الرئاسية، وهو الذي دفع املنظمات املمثلة لصحفيني 
لرئاسيات  الى املرشحني  بالتوجه  التحرير  وهيئات 

من اجل توفير االمن والظروف املالئمة للعمل.
زمور الذي يدعي معادات الصحافة والذي يتوجه 
خلق  فقد  يكرهنا«  »االعالم  ان  بالقول  أنصاره  الى 
منه االعالم نجما إعالميا وفتحت له أبوابها بقصد 
او غير قصد، يريد محاكات الرئيس األمريكي السابق 
دونالد ترامب، الذي استعمل نفس التكتيك والتقنية 
فظاعات  ترديد  خالل  من  االعالم،  انتباه  ألثارة 
او  الدين  او  الهجرة  تجاه  سواء  مستفزة  ومواقف 
حتى التاريخ من خالل قلب الحقائق وسرد حكايات 
تالئم ما يريد بناه وسرده النصاره كحقيقة بطريقة 
الهجوم  خالل  من  ترامب  تقليد  ويحاول  شعبوية. 
على الصحافة واعتبارها مسؤولة على التردي الذي 
تعيشه فرنسا. كما فرض نفسه على االعالم من خالل 
الحقل  في  بها  يدلي  التي  االخبار  من  الكبير  العدد 
بل  حوله.  تحوم  األنظار  كل  يجعل  مما  اإلعالمي، 
النقاش  اتجاه  يحدد  من  هو  يصبح  ذلك  من  األكثر 

واملواضيع التي يجب ان يتطرق لها املرشحون.
املرشح  بهذا  دفع  األميركي  باملسؤول  والتشبه 
 « كتاب  اصدار  الى  جزائرية  أصول  من  الفرنسي 
فرنسا لم تقل كلمتها األخيرة بعد«، وذلك على غرار 
كتاب الرئيس األميركي »عظيمة مرة أخرى«، ونشر 
هو  نفسه  ويقدم  الرئاسية،  االنتخابات  قبل  الكتاب 
املقارنة  لكن  السياسية.  الطبقة  خارج  انه  االخر 
أريك  ان  الحد، رغم  تنتهي عند هذا  بني الشخصني 
زمور يريد الذهاب بها الى ابعد حد، وتحقيق نفس 
املفاجأة التي حققها دونالد ترامب الذي كان انتخابه 

مفاجأة للجميع.
الصحافة  لها  تعرضت  التي  بالهجومات  لتذكير 
وفي  باألزمات،  مرتبطة  دائما  كانت  فهي  الفرنسية 
عهدة الرئيس الفرنسي ايمانييل ماكرون الذي كانت 
فان  واليته،  بداية  في  معقدة  جد  بالصحافة  عالقته 
هذه االزمة تعقدت مع حركة السترات الصفراء، التي 
النظام  على  يدافعون  الصحفيني  ان  تعتبر  كانت 
االجتماعية  الحركة  هذه  ينصفون  ال  وانهم  القائم 
تواجه  أحيانا  كانت  التي  تغطيتهم ألحداثها،  اثناء 
حضور اإلعالميني بالعنف وابعادهم عن التظاهرات 

التي تقوم بها.
من  الفرنسية  الصحافة  له  تعرضت  العنف،  هذا 
خالل  ومن  رمزي  بشكل  ولو  نفسها  الدولة  طرف 
ارادت  والتي  العمل  في  الحرية  من  تحد  قوانيني 
فرض »قانون االمن العام »الذي يمنع الصحافة من 
تصوير الشرطة اثناء التجاوزات التي تقوم بها او 
ممارستها للقوة بشكل مفرط، وهي تجاوزات طبعت 
التي  الصفراء  السترات  نظمتها  التي  التظاهرات 

تميزت بالعدد الكبير باإلصابات وسط املتظاهرين.
بالعودة الى حرية الصحافة بفرنسا والعنف الذي 
اثناء هذه الحملة االنتخابية  مورس على الصحافة 
فان  املقبل،  ابريل  شهر  حتى  تستمر  سوف  التي 
والذي  زمور،  املرشح  أنصار  على  يقتصر  ال  العنف 
العنف  كان  حيث  القياسي  الرقم  صاحب  هو  كان 
ضد  العنف  فان  تجمعاته،  مختلف  في  حاضرا 
لهذه  االخرين  املرشحني  بعض  لدى  كان  الصحافة 
االنتخابات، رغم انه أحيانا ظل على مستوى اللفظ 
ولم ينتقل الى مستوى العنف الجسدي كما وقع مع 

أنصار ايرك زمور.
املرشحني  ذكروا  بفرنسا  الصحافة  ممثلو 
لالنتخابات الرئاسية بفرنسا، بأهمية حرية التعبير 
الديموقراطية،  للمنظومة  األساسية  املبادئ  كأحد 
تغطية  وهي  كاملة  بمهامها  الصحافة  قيام  واهمية 
بالنسبة  امنة  ظروف  في  االنتخابية  الحملة 

لإلعالميني.
فهل سيعمل املرشحون بهذا النداء، ام ان التهديد 
هذه  خالل  بفرنسا  االعالم  يطال  سوف  والعنف 
الحملة االنتخابية التي يوجد بها عدد من املرشحني 

املتطرفني سواء في امليني او في اليسار،

ملاذا تراجع التنوير باملغرب ؟
 

n عبد السالم المساوي

1 - اإلرهاب املزدوج
ملدة تقارب األربعة عقود، استهدف اليسار باملغرب، 
ديموقراطي؛  حداثي  بمغرب  آمنوا  الذين  استهدف 
جسدي  مزدوج:  إلرهاب  فتعرضوا  وناضلوا،  آمنوا 
تعرض  اليسار،  مناضلو   تعرض  ...نعم  وفكري 
الديموقراطيني...   كل  تعرض  أساسا،  االتحاديون 
قتل  ، سجن ، تعذيب  ألبشع أنواع العنف الجسدي ) 
مراسالت   ، إعدام   ، جماعي  دفن   ، اختطاف   ، نفي   ،
أشكال  مختلف  وعليهم  فيهم  جربت   ،  )... بامللغوم 

اإلبادة والتدمير...
نسجل هذا ، ونسجل أكثر وأبشع من هذا ... نسجل 
ونسجل، ومع ذلك نقر بأن العنف الجسدي، دمر أولئك 
هذا  معهم  عاشوا  والذين  له،  موضوعا  كانوا  الذين 
واألصدقاء  األحباب  من  والرفاق،  األهل  من  التدمير 
...وإذا كانت هذه مأساة الذين عذبوا وقتلوا فإن املأساة 
كانت أبشع وأخطر، ألنها  اإلرهاب الفكري -  الثانية - 
مست الشعب املغربي كله، بل مست اإلنسانية جمعاء 
...ألنها لم تستهدف املناضلني فقط بل استهدفت الفكر 
...لقد  الحداثي  اإلنساني  الفكر  التنويري،  العقالني 
التوجه  ذات  واملجالت  الصحف  كل  وصودرت  منعت 
 ، املحرر   ( الديموقراطي  العلمي العقالني، االشتراكي 
الثقافة الجديدة، أقالم، المليف، األساس، كلمة، البديل، 

الزمن املغربي ، أنفاس، املشروع ...(. 
وتعلم  العقل  تنمي  التي  واملجالت  الكتب  صودرت 
التفكير، التي تزرع الوعي وتهزم الجهل، التي تحطم 
املألوف وتكسر املعتاد، التي تحرر من األحكام الجاهزة 
واملعتقدات الفاسدة ، التي تدمر املسلمات واملطلقات، 
...التي  التفاهة  تحارب  التي  النقدية  األوراق  منعت 
تعتبر اإلنسان موضوعها األثير، التي تعتبر اإلنسان 
قيمة القيم ... وكان " البديل " الذي بذلت جهود كبيرة 
الذي   " البديل  إلنجاحه..."  طائلة  أموال  وصرفت 

هنا  من  فتدفقت  والشغب،   السؤال  تعب  من  سيريح 
كتيبات"    "، الكتب  وأشباه  والبخور  الشرائط  وهناك 
رخيصة وتافهة، وجهت ضربة قاضية للفكر والتفكير،  
كتيبات   "... القبور  وعذاب  جهنم  أهوال  عن  تتحدث 
أبعاده  جميع  من  جردته  عندما  اإلنسان  أعدمت    "
والظالم...  الجهل  فتاوى  البتالع  وجهزته  اإلنسانية 
فكريا دمرته جماليا، فرضت  اإلنسان  ما دمرت  وبقدر 
عليه وجها وزيا غريبني، حرمت الفن واإلبداع ...قتلت 
املرأة ... وكانت النتيجة هي الفراغ العاطفي والخواء 
وميالد  اإلنسان  موت  النتيجة  ...وكانت  الفكري 
الحقد  والتعصب،  العنف  النتيجة  وكانت  اإلرهاب، 

والكراهية...

2  -محاصرة الفكر النقدي 
تم اغتيال العقل والتفكير عندما حوصرت وحوربت 
تدعو  أنها  بدعوى  التعليمية  املؤسسات  في  الفلسفة 
األنظمة  قدم  قديمة  تهمة  وهي  واإللحاد؟!  الكفر  إلى 
االستبدادية التي تمقت النقد واملعارضة، الفكر والعلم، 
الحرية واالختيار، الوجود واإلنسان ... اغتيل العقل، 
 ، ال  "  اغتيلت الحرية، اغتيل السؤال وأعدمت كلمة " 
اغتيلت الديموقراطية، اغتيل اليسار فاغتيل اإلنسان...

تكفير  تم  العقل  واغتيال  اإلنسان  الغتيال  إذن     
وكان  التفكير،  وتجريم  السؤال  تحريم  تم  الفلسفة، 
 " بديلة    ") اإلسالمية  الدراسات   ( شعبة  إحداث 
إحداثها  من  الهدف  شعبة  والرفض،  الشغب  لشعبة 
إفراغ العقول والقلوب، إحالل ثقافة الطاعة والسكون 
محل ثقافة النقد والتغيير، إغراق الطالب في املاضي 
املخدوم عوض التطلع إلى املستقبل املنشود ...ترسيخ 
أن  النتيجة  ...وكانت   " الال   " مع  والقطع   " النعم   "
مظلمة  متاهات  في  طلبتها  تاه  ملا  الجامعة  تاهت 
...وكانت النتيجة أن أصبحت الجامعة ساحة تخاض 

فيها معارك إخوانية  بقيادة " أمراء " العنف ...

   3 انسحاب املتنورين 
وهيمنة الدعاة

مورست مختلف  والثمانينيات  السبعينيات  في     
 ، املتنورين  األساتذة  األساتذة؛  على  اإلبادة  أشكال 
قطعت أرزاقهم وأعناقهم؛ مورس عليهم العنف املادي 
التهديد  أنواع  فيهم وعليهم مختلف  والرمزي، جربت 
املدرسون  انسحب  أن  النتيجة  فكانت  والترهيب، 
راحة   " عن  بحثا  مهامهم  من  واستقالوا   ، املربون   -
البال " ...ونتيجة للخوف الذي وشم املرحلة ، وللرعب 
الذي سكن الجميع، استبطن هؤالء االستسالم فتخلوا 
عن املثل واألحالم ، عن املبادئ واآلفاق، وتحولوا من 
فاعلني تربويني إلى كائنات خبزية، همهم الوحيد هو 
الترقية والترقي، االنسحاب واملغادرة فالتفرغ  للدروس 
الخصوصية...    وكان " البديل " ظهور مدرسني جدد 
 ، الدعاة   - املدرسني  هؤالء  ووعاظ"وبسبب  دعاة   "

اقتحمت األفكار الظالمية املؤسسات التعليمية ...

 4- الجهلوت في املنابر 
   استفحل خطر الفكر الظالمي، وتعاظم حجمه ملا 

واملتحزبون  والطرقيون،  الدراويش  املنبر  إلى  وصل 
فأفسدوا   ، العنصري  الظالمي  بالفكر  املتشبعون 
 ، واملقدس  الصافي  والطاهر،  النقي  اإلسالمي،  الجو 
البعض   ، أئمة  املسجد،   على  يهيمن  أن  ينبغي  الذي 
العنف  وزارعو   ، والكراهية  الحقد  دعاة  الكل،  وليس 
الجمعة  منابر  على  تسلطوا وسلطوا  أئمة  واإلرهاب، 
بغرض قلب الحق باطال والباطل حقا، بغرض مهاجمة 
والتنوير  الحداثة  مهاجمة   ، والديموقراطية  اليسار 
والثقافة الحقوقية، متأولني  النصوص الدينية تأويال 
في  متحذلقني  ايديولوجيا،  توظيفا  وتوظيفها  سيئا 
صفوف  في  والكراهية  النقمة  إثارة  بغرض  العبارات 
وضد  اإلنسانية  الحضارة  ضد  فقط  ليس   ، املصلني 
الثقافات األخرى ، بل ضد إخوانهم  من املغاربة الذين 
ال  ذلك  كل  في  وهم  واملوقف،  الرأي  في  يخالفونهم 
يصدرون إال عن نزواتهم السياسية الضيقة ، وكانوا 
يحضرون لقدوم حزب العدالة والتنمية ذي " املرجعية 
ذلك  أجل  من  وهم   ، لزحفه  يحضرون   ،  " اإلسالمية 
سوغوا ويسوغون ألنفسهم كل السبل والوسائل ، بما 
في ذلك أكثرها انحطاطا وهي الكذب ، بل إن بعضهم 
بلغ به الغلو واالنحراف عن تعاليم اإلسالم ووأد حرمة 
لصالح  االنتخابية  بالدعاية  ويقوم  قام  أن  املسجد 

البيجيدي بدعوى أنه حزب " إسالمي " !

   5 - تفريخ األحزاب وتمييع 
الحياة السياسية

 
تفريخ  تم  بالدنا،  تاريخ  من  عسيرة  فترات  في    
األحزاب بأمر من السلطة فتم تمييع الحياة السياسية، 
من  الحد  في  متعددة  أدوارا  األمنية  األجهزة  ولعبت 
باالعتقاالت  والديموقراطية  الوطنية  األحزاب  دور 
العمالء  وبث  والترهيب،  والتهديدات  واالختطافات  
أنفاسهم  وإحصاء  املناضلني  وتتبع  املقرات  وتطويق 
السياسية  الحياة  الذمم...وتمييع  وشراء  وخطواتهم 
وإضعاف قوة األحزاب وتقزيم تمثيليتها باإلضافة إلى 
اإلنتخابات  كل  طالت  التي  املختلفة  التزوير  عمليات 
التي عرفتها البالد منذ االستقالل ، ولقد كان االتحاد 
هذا  في  واألساسي  الرئيسي  املستهدف  االشتراكي 
املسلسل ...ولتدمير حزب القوات الشعبية تم توظيف 
لتنفيذ  كآالت  واستخدامهم  اإلسالميني   وتجنيد 
عمر  الشهيد  وكان  والتقتيل،  التصفية  مخططات 
وباقي   ، اإلرهابي  العنف  الرمز   - الضحية  بنجلون 
إلى  والتنمية  العدالة  حزب  صعود   ، نعرفه  املسلسل 

الحكومة !

   6 - القمع املجتمعي
  

الديموقراطية املغربية نفسها   لقد وجدت األحزاب 
الدولة،  االستقالل ضحية قمع سلطوي من طرف  بعد 
على  املتعاقبة  الحكومات  عملت  سنة  أربعني  وخالل 
افقار املجتمع، فسلبت اإلنسان املغربي كرامته ونزعت 
للحياة  رهينا  وجعلته  للمستقبل،  تطلع  أي  منه 
البئيسة، مما جعل هذه األحزاب تواجه نوعا من القمع 
نقنع   أن  الصعب  من  أصبح  إذ  املجتمعي،  القمع  هو 
قوى املجتمع بخطاب عقالني ديموقراطي حداثي، في 

إلى  يدعو  تيار  على  السهل  من  فيه  نجد  الذي  الوقت 
نوع من الفكر الديني أو األصولي إلى استقطاب أكبر 

عدد بسهولة جدا .

   7 -  االنتماء لليسار تهمة !
نظر  في   ، يزال  وال  وقتها،  كان  لليسار  االنتماء  إن 
 ، اعتقادهم  في   ، الدين  ضد  ألنه  تهمة  اإلسالميني، 
مثل  واحدة  ملة  هو  اإلسالميني،  تصور  في  واليسار 
عملية  كانت  ذلك  ومن  محاربته،  وجبت  لذلك  الكفر، 
اليسار  رموز  من  واحد  لها  تعرض  التي  االغتيال 
سقط  الذي  بنجلون،  عمر  االتحادي  الزعيم  وهو   ،
كان  التي  اإلسالمية  الشبيبة  من  عناصر  أيدي  على 
على  الحكم  عقب  والذي سيقود   ، بنكيران  لها  ينتمي 
، مسيرة  باملؤبد   ، القضية  الكريم مطاع في هذه  عبد 
حاشدة ضمت قرابة أربعة أالف منتمي ومتعاطف مع 
الجماعة، وقطعت مسافة ما بني املسجد املحمدي إلى 

حي بنجدية حيث كان يتواجد بيت مطيع .

  8- اليسار لم يعد انتخابيا
اليسار...هذا  اغتيال  وتم  العقل  اغتيال  تم  هكذا 
اليسار الذي اقتات املحافظون الدينيون من الفراغات، 
التي تركها خلفه ومن حوله، دون أن يقدروا على طرح 
قابل  املستقبل  بأن  مؤمنا  زال  ما  الجوهرية،  أسئلته 
ألنه  املبادرة،  الستعادة  يسعى  نراه  ولذلك  للتدارك، 
يعرف أن هذا قدره، وأن استعادة توازن ميزان القوى 

في املجتمع واجبه الذي ال مفر منه...
   منذ سنوات لم يعد بإمكان اليسار أن يكون قوة 
في  يوما  ينجح  لم  أنه  في  فقط  ليس  قوية،  انتخابية 
أن يستقطب إليه الفالحني والعمال والطلبة كما تقول 
األغنية القديمة، وال ألن الطبقة الوسطى التي توصف 
ب " عاهرة الطبقات " مستعدة ألن تنقلب عليه وترافق 
أول عابر في السياسة ، هو لم يعد انتخابيا ألن الزمن 
ككل لم يعد زمنه، منذ أن صار اإلسالميون والتقنوقراط 
واألعيان الزبائن املفضلني لكراسي السلط والتمثيلية...

   9 - الشامتون في حاضر اليسار 
والناقمون على ماضيه

حتى  بالشارع،  مسلحا  إال  يوما  اليسار  يعش  لم 
ال  ماضيها  تمجيد  تريد  ملا  اليسارية  الذاكرة  كل  إن 
تقف إال عند تواريخ من قبيل 1965 ، 1981 ، 1984 
يكون  أن  دون  اليسار  ذكر  ممكنا  يوما  ولم   ،  1991  ،
مرفوقا باإلضرابات واالحتجاجات والتعبير عن نبض 
الشارع،  عن  وتخلى  اليسار  اغتيل  ويوم  الشارع... 
استوطنته جحافل اإلسالميني والعدميني الذين ال لون 
سياسي وال ايديولوجي لهم، الذين ال يهمهم املغرب وال 

شباب املغرب...
بعض  يسعى  الذي  الداء  ومكمن  الحكاية  كل  وهنا 
عالجه،  االشتراكي،  االتحاد  طليعته  وفي  اليسار،  من 
النجاح في  راية  رفع  آخر غير  أمامه من خيار  وليس 

وجه الشامتني في حاضره والناقمني على ماضيه.

n سري  القدوة  )*(

األغوار  منطقة  استهداف  االحتالل  سلطات  مواصلة 
التجريف  أعمال  وتزايد  عليها  للسيطرة  الفلسطينية 
من  تبقى  ما  بهدف سرقة  النقب  في  املواطنني  ألراضي 
االستيطان  عمليات  لصالح  واستخدامها  األراضي 
القائم  االستراتجية  يعكس  االستعماري  والتوسع 

عليها االحتالل، ويعبر عن تلك العقلية وطبيعة التفكير 
العنصري اإلسرائيلي كون ما تتعرض له األغوار والنقب 
العقلية  هذه  خطورة  على  وحاسم  واضح  دليل  حاليا 
االستعمارية، التي تسيطر على مفاصل الحكم  ومراكز 
بترجماتها  فقط   ليس  االحتالل،  دولة  في  القرار  صنع 
امليدانية العملية ضد املواطنني الفلسطينيني، إنما بما 
سياسي  غطاء  من  العنصري  التطرف  حكومة  توفره 
اإلسرائيلية،  السيطرة  أحكام  الستكمال  وقانوني 
معازل  إلى  الفلسطينية  السكانية  التجمعات  وتحويل 
املواطنني  وحصر  واسع،  استيطاني  بمحيط  تغرق 
عليهم  السيطرة  تسهل  منفردة  بؤر  في  الفلسطينيني 
لصالح  وتخصيصها  أراضيهم  على  االستيالء  بعد 

االستيطان وأغراض دولة االحتالل االستعمارية .
الفلسطينية  األرض  تدمير  تواصل  االحتالل  قوات 
الثقيلة  العسكرية  واآلليات  بالدبابات  عليها  والسيطرة 
القمح،  وحقول  املزروعات  فيها  بما  بتسويتها  ويقوم 
األغوار  في  الفلسطيني  صمود  مقومات  جميع  وتدمير 
من مياه وكهرباء ومنازل ومنشآت  ومصالح  اقتصادية، 
التدريبات  بحجة  سكناهم  أماكن  من  املواطنني  وطرد 
العسكرية وحرمانهم من العودة إليها في عملية  متكررة 
املكان بشكل نهائي، كما  ومتواصلة، ليضطروا ملغادرة 
يهدف االحتالل الضم التدريجي للضفة الغربية املحتلة 
اإلسرائيلي  النظام  وفرض  الشرقية،  القدس  فيها  بما 

وتكريس نظام الفصل العنصري االبرتهايد .
االستيطانية  وعصاباتها  االحتالل  دولة  جرائم 
املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، 
الظروف  تلك  يعكس  بات  السياسة  تلك  واستمرار 
الصعبة التي تمر بها دولة االحتالل وطبيعة  إجراءاتها  
ومألوفة  اعتيادية  باتت  كأمور  تتخذها  التي  والتدابير 
تحريضية  دعوات  ظل  في  خاصة  يوم،  كل  تتكرر  ألنها 
عمليات  لتعميق  املتطرف  اليمني  أركان  يطلقها  علنية 
القمع والتنكيل بأبناء شعبنا في كل مكان، كما هو حال 
تفاخر وزيرة الداخلية اإلسرائيلية ايليت شاكيت بقمع 
الشرطة اإلسرائيلية للفلسطينيني  في النقب في أبشع 
مظاهر الكراهية والحقد والعنصرية والفاشية بحق كل 
ما هو عربي فلسطيني، ذلك كله في ظل سعي الحكومة 
تنفيذ  الستكمال  الوقت  من  املزيد  لكسب  اإلسرائيلية 

حلقات مشروعها االستعماري التوسعي .
ممارسات وسياسات حكومة االحتالل تكرس وتعمق 
نظام الفصل العنصري الذي أصبح اليوم أعمق وأكثر 
اإلسرائيلية وبث  العنصرية  القوى  تحالف  بفعل  تغوال 
املستمرة  تحريضها  وسموم  العنصري  فكرها  سموم 
الحقوق  واغتصاب  والسرقة  القتل  سياسة  ملواصلة 
ضم  مخططات  لتطبيق  قدما  واملضى  الفلسطينية 
الضفة الغربية، وفي ضوء ذلك ال بد من املجتمع الدولي 
اتخاذ خطوات عملية لضمان مساءلة ومحاسبة حكومة 

وال  األشكال،  من  شكل  بأي  مكافأتها  وعدم  االحتالل 
للحقوق  الداعم  الدولي  املوقف  حشد  استمرار  من  بد 
الفلسطينية واإلسراع في تفعيل ملف االعتراف األوروبي 
على  الشرقية  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية  بالدولة 

حدود الرابع من يونيو 1967 .
التحالف  حكومة  بها  تقوم  التي  املحاوالت  وتلك 
والتطرف العنصري االستعماري في فلسطني من عمليات 
وفرض  باإلمالءات  املفاوضات  استبدال  إلى  تهدف 
الحقائق على األرض من خالل تكثيف عمليات االستيطان 
االستعماري وطرح مشاريع القوانني العنصرية، وتدمير 
ألن  بالفشل  ستواجه  املحاوالت  تلك  الدولتني،   خيار 
القانون الدولي والشرعية الدولية أقوى من جميع القوى 
ال  وأنه  االحتالل،  دولة  لدى  السياسي  بالعمى  املصابة 
حل إال إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطني 
 1967 حدود  على  الشرقية  القدس  بعاصمتها  املستقلة 
ومنح الشعب العربي الفلسطيني كافة حقوقه املشروعة 

وفقا للقانون الدولي 

)*(رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah*gmail.com

ا�سرتاتيجية اال�ستيطان يف النقب واالأغوار و�سيا�سة الف�سل العن�سري
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عبد الواحد عوزري

يتيح لنا محمد بهجاجي، من خالل 
السفر«،  »كتاب  إصداراته  أحدث 
بدون  أسفاره  في  مرافقته  إمكانيات 
ممتد  مسار  ضمن  أمتعة  وبال  تردد 
عبر سنوات عمله في القطاع الثقافي 
الجزائر  من  بدءا  واإلعالمي، 
سوريا  إلى  والعراق،  والسعودية 
إنها  وتونس.  األردن  ثم  ولبنان 

الرحالت الرائعة التي يدعونا إليها 
فاألهم،  يسافر  حني  الذي  املؤلف 
بالنسبة إليه، ليست الحقيبة، ولكن 
معايشة  من  به  يعود  ما  حصيلة 

آنية بعني املكان.
لكنه  حقائب،  بال  املسافر  إنه   
يمدنا  أن  على  يحرص  ذلك  مع 
األمكنة  الصغيرة حول  بالتفاصيل 
ويتم  الالمتناهية.  املسارات  ذات 
منه:  واملقربني  أصدقائه  مع  ذلك 
عبد  جبران،  ثريا  الطاهري،  أحمد 
لطيفة  لبنان،  في  عوزري  الواحد 
وعبد اإلله الحمدوشي في الجزائر، 
عبد املقصود الراشدي في العراق، 
محمد مفتاح وعبد الوهاب الدكالي 
وسالم  بدري  أحمد  سوريا،  في 
وعزيز  الكغاط  وفهد  اكونيدي 
الفرق املسرحية  بوزاوي وعدد من 
املسرح  مهرجان  في  املشاركة 
 .2020 سنة  األردن  في  العربي 
ويكثفه،  النص  يغني  ما  وهذا 
ويجعله دليال أكثر منه متنا حكائيا 
أصال  هو  بهجاجي  مع  السفر  ألن 
سفر. ولذلك حني نقرأ أسفاره يثار 
أننا  لو  كما  دائما  لدينا  االنطباع 
نتيجة  األمكنة  تلك  زرنا  أن  سبق 

دقة الوصف وبالغة التفاصيل.  
املكان  نزور  ما  نادرا  إننا  فعال 
يمكن  بهجاجي  مع  لكن  مرتني، 
ألف مرة، خاصة  ذاته  املكان  زيارة 
مؤطرة   اليوم  صارت  أسفاره  وأن 

داخل منت اسمه »كتاب السفر«.
لكن هل السفر متعة أم واجب؟

هما معا بالنسبة إلى بهجاجي. 
االكتشاف.  كذلك   هو  السفر  بل 
بهجاجي  يسافر  فحني  ذلك  ومع 
يكون قد أحاط بمعرفة األمكنة التي 
سيزورها، وانطالقا من تلك املعرفة 
ولذلك حني  الجوال.  فضوله  يغذي 
كل  يوظف  املكان  عني  في  يكون 

أو  حديثا  لديه  املجمعة  الشذرات 
منذ فترة اإلعداد، ويطورها إلى أن 

تأخذ شكلها النهائي.
أعرف  الذي  أنا  إلي  وبالنسبة 
محمد بهجاجي أعرف  بالخصوص 
ذلك  ومع  أمازيغية،  أصول  من  أنه 
العالم  في  أسفاره  امتداد  وعلى 
في  املهم  البعد  ذلك  ينسى  العربي 

شخصيته، ويصبح عربيا تماما.
في  كما  لبنان  وفي  سوريا  في 
تونس  في  أو  والعراق،  السعودية 
بمكان  الصعوبة  من  نجد  حتى 
تجدر  وهنا  أمازيغي،  أنه   إدراك 
العربية،  اللغة  أن  إلى  اإلشارة 
أهم  كل شيء، هي  قبل  القرآن  لغة 
العربي  العالم  ألقطار  موحد  عامل 
الوحدة  أن  ذلك  يعني  أن  دون 
تزال  ال  التي  الديانات  لباقي  محو 
توجد بتنوعها في سوريا والعراق 
ومصر. نذكر في السياق ذاته طارق 
عزيز الذي كان مسيحيا مثل شرائح 

واسعة من شعب العراق.
تحضر  ذلك  كل  خالل  من 
التاريخ  ووقائع  التفاصيل 
املختلفة،  بوجوهها  والجغرافيا 
بما   وانكساراتها  انتصارتها 
في  خصوصا.  الحرب  ذاكرة  فيها 
بهجاجي  يستعيد  السياق  هذا 
الذين  املغاربة  الجنود  ذكرى  بقوة 
السوريني،  إخوانهم  مع  حاربوا 
جبهة  على  بعضهم  استشهد  و 
الحرب، ودفن على التراب السوري 
لدورهم  تخليدا  تحديدا  وبدمشق 

البطولي في مواجهة  الصهاينة.
 إن املؤلف يحرص على استعادة 
والوقائع  التفاصيل  هذه  بعض 
وعيا منه بأن الحاضر اليمكن فهمه 
فهو،  ولذلك  املاضي.  نفهم  لم  ما 
كما أشرت إلى ذلك، يسافر بذاكرة 
إنه  قوية.  معرفية  وبعدة  متقدة، 

الشعر  مستوى  على  كذلك،  يسافر 
تقودنا  رحلة  ضمن  والشعراء، 
نزار  إلى  الحمداني  فراس  أبي  من 
على  مستوى  يفعل  وكذلك  قباني، 
وتعقيدات  السياسة،  تحوالت 
املعيش اليومي، ومخاضات بعض 
وصراعاتها  العربية  املجتمعات 
أبي  ابن  علي  من  أحيانا.  الدموية 

طالب إلى صدام حسني.
وجود  بمناسبة  هنا  تحضرني 
ذكرى  دمشق،  في  باسمه  شارع 
إحدى  بركة  بن  املهدي  الفقيد 
ضحايا قرار الجهر بالحقيقة ضمن 
بسالم  فيه  نعيش  أن  عالم يصعب 

كلي.
لقد قرأت الكتاب وانصح بقراءته 

وإعادة قراءته. 
محمد  يعود  الكتاب  هذا  بنشره 
من  أقوى  املرة،  هذه  في  بهجاجي، 

ذي قبل.

االشتراكي

يحرص بهجاجي 
على استعادة 

بعض هذه 
التفاصيل والوقائع 

وعيا منه بأن 
الحاضر اليمكن 

فهمه ما لم نفهم 
الماضي. ولذلك 

فهويسافر بذاكرة 
متقدة، وبعدة 
معرفية قوية

يستعيد 
بهجاجي بقوة 

ذكرى الجنود 
المغاربة الذين 

حاربوا مع إخوانهم 
السوريين، و 

استشهد بعضهم 
على جبهة الحرب

مــجــتــمــع 
الــمــعـــرفـــة

أن  لنا  شيَء  إذا  والتعليم،  بالتربية  النهوض  وجوب  إلى  السابقة  املقالة  خاتمة  في  أشرت  كنت 
نخوض مع الخائضني معركة البناء وكسب املستقبل بحيازة مكان معتبر يرفع هاماتنا، ويعلي شأننا 
للولوج إلى مجتمع املعرفة. وليس غير الحرص على إحداث وتأهيل البنية التحتية، سبيال إلى رقينا 
ورفعتنا، وما يضفي على وجودنا االعتبار والنجاعة، ويسمح لنا بدخول نادي الكبار املساهمني في 
دفع عجلة التقدم والتطور ُقُدمًا إلى األمام، والسير املنشرح املنسرح الغّريد فوق رؤوس الحقب. أما 
البنية التحتية التي نقصد، فليست سوى نظام التعليم وأنساقه ومساقاته، وأطواره، وأسالكه بدءًا من 
التعليم األولي ( إلى مرحلة الدراسات العليا، ومعاهد البحث في الجامعات،  مرحلة ما قبل املدرسة ) 
أشخاصا ذاتيني أو معنويني. تانك الركيزتان  والقطاع الخاص، والجهات الداعمة للمعرفة والثقافة: 
الفعلية، والعمل  الغير، والتحلي بروح املواطنة  النشء واإلنسان في حب  اللتان عليهما قوام تربية 
املنتج، واألمانة والحكامة في تحمل املسؤولية، وتدبير الشأن العام في مناخ من الحرية والديمقراطية.
َة في املعرفة التي يتغياها املجتمع الحي املتطلع املشرئب، فهي املعرفة املنتجة للثروة،  وال ُمشاحَّ
املعرفة التي تنبني وتقوم على تعليم علمي إناسي وإنساني منتج وفعال؛ وعلى امتالك املعلومات بما 
هي مصدر للقوة والسلطة، ومنطلق إشاعتها وتدويرها لتصبح طوع اليد، وعلى كل بال ولسان بفضل 

الثورة التواصلية، والرقمنة، والتكنولوجيا الدقيقة العابرة للبلدان والقارات.
ومن َثمَّ، بات االهتمام بالتربية والتعليم، وإيالؤهما العناية البالغة، والتركيز العقلي والتجريبي، 
ورصد االعتمادات املالية الضخمة لدعمهما وتعزيزهما، طموحا وواقعا ال مندوحة عنهما، مما يعني ـ 
بكلمة أخرى ـ ضرورة إصالح التعليم جذريا بما يدمجه في عالم اليوم الالهث املتحول، ويربطه بمنطق 

وحراك، وجذوة مجريات الوقائع واألحداث في املدى املنظور، واملتوسط، والبعيد أيضا.
إن إصالح التعليم، والنهوض به النهوض املبرمج املدقق واالستراتيجي، أولوية األولويات ـ ونحن 
الذين ال نزال نراوح أمكنة اهترأت، ونلوك أفكارا أْقَوْت، ومناهج بليْت، وبرامج دراسية مترنحة بعيدة 

عن هموم املتمدرسني، وانتظارات الواقع، وسوق الشغل، والخدمات املختلفة، واملقاوالت.
فكريا  صراعا  ـ  اليوم  إلى  ـ  تعيش  منها،  جزء  وبالدنا  العربية،  املجتمعات  أن  بحال  يخفى  وال 
ولغويا، وعراكا ثقافيا وُهوياتيا في خصوص السلطة املعرفية لجهة من هو األجدر بها ليتصرف فيها 
أهم أوالء الذين يدافعون عن التراث بشراسة وانغالق، أو من يدعون بكل ما ملكوا من  ويستعملها: 
فكر وجدل وإقناع، إلى التحديث والحداثة بمشموالتها التعليمية، واالقتصادية، والثقافية، واإلدارية، 

واملعلوماتية، والسياسية.
وإذا كان التراثيون ال يملون من ترديد اَلِزمة: الحل في تبني التربية الدينية في كل شؤون الحياة، 
أن  بعد  األرض  على  امللكوت  بإحقاق  يسمح  بما  السنة،  وفقه  األعظم،  األول  الكتاب  على  والتعويل 
عصر  في  االندماج  على  يراهنون  فتئوا  ما  الحداثيني  فإن  والرَّهبوت،  النَّاسوت  فيها  وتجبر  طغى 
الرقميات واملعلوميات، والرياضيات، واللوغاريتميات، واالكتشافات اإلحيائية، والطبية، واالبتكارات 
املَُعْوَلم، واإلفادة من ثمار فتوحاته  االقتصادية، وامتالك املعرفة التي بها يتيسر الدخول إلى الكون 

العلمية والتكنولوجية، ونواتج اجتراحاته الفكرية واألدبية، واإلبداعية، واإلنسانية بعامة.
ومستعيدا  ُمعيدا   ،« أسلحته   « وشاحذا  أدواِته،  ددا  مجِّ يبدأ  لكي  إال  يهدأ  ال  احتراب  أو  صراع 
أنه  ولو  التراث  في  إْن  البانية  والنفسية  واالجتماعية،  الوجودية  وعناصره  وقيَمه،  وُمُثَلُه،  نماذَجه 
ما  في  ترى  التي  الحداثية  املقاربات  في  أو  معينة،  تاريخية  وسياقات  مضى، وصار حبيس شروط 
حققه الغرب وأمريكا، ودول أسيوية معروفة، من جاٍه وَرفاٍه، وقوة وسلطة معرفية باهرة، وتقدم ثقافي 
َمُهول، وتحكم مقتدر في دوامة االقتصاد الجديد، وسحر التكنولوجيا الرقمية املدوخ، وثورة التواصل 
يصلح  ال  ما  قصقصة  على  العمل  بعد  واالستيعاب  واالستدخال،  بالتلقف  لجديٌر  املاحقة،  واالتصال 
أقلمته،  العمل على  أْي بعد  املختلف.  املختلفة، والتاريخ  املختلفة، واللغة  الخصوصية  ملجتمعنا ذي 
وتكييفه، وَتْبيئته كما عبر املفكر محمد عابد الجابري، وآخرون. أو ِغبَّ استيعابه، وضرورة استخدامه 
وتسخيره ثم تجاوزه في مرحلة الحقة أتراثا عقالنيا كان، أم فكرا تنويريا حداثيا ومعاصرا على رأي 
املؤرخ والروائي عبد اهلل العروي، وآخرين كـ: طيب تيزيني، وعلي حرب، ونصر حامد أبو زيد، وبرهان 

غليون، ومحمد أركون، وعلي أومليل، ومحمد الشيخ، وأسماء ملرابط، وعبد اإلله بلقزيز، وغيرهم. 
ـ لها طرق متعددة، فهي  سؤال الثقافة (  الحداثة ـ في ما يقول د.علي أومليل في كتابه )  ذلك أن » 
ليست متطابقة بل متعاصرة. كل مجتمع قد يصبح حديثا حداثيا على طريقته، فهي حداثات متكافئة، 

ندية، أي  متعاصرة ».
وفي مرآة ما نقرأه، وضوء ما نتابعه وَنتَقرَّاه من معلومات ومعطيات عن مواصفات مجتمع املعرفة، 
فإن أصحاب املنزع التراثي، يجدون أنفسهم ـ بغتًة ـ خارج الجدل واملناظرة، َمفلولي العزيمة، مثلومي 
اللغة  من  باملعجز  أتوا  أو  اإلعجاب،  تثير  ومصطلحات  مفاهيم  من  نحتوا  ما  نحتوا  ولو  السيوف، 
أطاريحهم، واستقالل  املسنود عن خصوصية  القوي  والدفاع  املشرقة، واإلطناب،  الصافية املصقولة 
طه  د.  املرموق  املغربي  املفكر  لدى  ذلك  يتبني  كما  املسبوق  غير  الرائد  الَحْفري  واجتهادهم  فكرهم 
املروم واملبتغى واملنشود ال  املعرفة  إذ أن مجتمع  الرحمان، وأتباعه ممن يستقون من حياضه.  عبد 
يمكن أن يقوم ولن يقوم على إجالل وتقديس املاضي، وتعظيم أعالم ذاك املاضي، وأساطينه الكبار، 
أبو  اإلسالم  خلدون، وحجة  ابن  الفطحل  االجتماعي  واملؤرخ  رشد،  ابن  الجهبذ  الفيلسوف  كان  ولو 
حامد الغزالي، تمثياًل.  فقد قطع مجتمع املعرفة الحديث واملعاصر، مع املاضي، ودفن متونه الفكرية 
التراثية والصناعية، والفلسفية حتى. فصرنا نتحدث عنه بما هو مجتمع جديد كل الجدة، عنوانه: 
َلة، واملنافسة الشرسة في مجتمع  الخلق واإلبداع واالبتكار، والكشوف املَُزْحِزَحة، واالختراعات املَُحوِّ
والتجمع،  والضمير،  والتفكير  الرأي  حرية  والسياسية:  املدنية  الحرية  ألفراده،  يضمن  ديمقراطي 
وحرية الترشيح، واالنتخاب واالقتراع، وامتالك املعلومات ضمن حداثة سائلة متدفقة تدفق نهٍر شبيه 
بنهر هيراقلطيس، والتي يتم تداولها وتبادلها وبثها عن طريق التقنيات الحاسوبية، واملعلوماتية، 
والفضائية املتعددة، وتوظيفها في ما يخدم اإلنسان، مطلق إنسان من حيث تحسني معيشه، وتجويد 

حياته، واحترام آدميته. 
غير أننا نعاين ـ والحسرة تأكل قلوبنا ـ مدى تخلفنا عن ذلك، وتأخرنا عن الركب الساري من جهة، 
ومدى احتكار املعلومات، وكبس زر تدفقها عن بلدان الجنوب إلبقائها طالبة راغبة متوسلة، مستخذية، 
وخادمة لدوائر الغرب وأمريكا، من جهة أخرى. فال نحن َأَبّنا عن نية صادقة وعزم أكيد، وإرادة سياسية 
الهدف  إلى  للوصول  البحر،  نفس  في  نعوم  ونحن  السباق،  وخوض  إياه،  املجتمع  بركب  لاللتحاق 
املنتظر، واملرفأ الذي هناك، وال الغرب األنواري الذي َشْقَشَق فالسفُته ومفكروه، وأعالمه، وسياسيوه، 
ومثقفوه ـ ذات زمن ـ باألرض الواحدة التي َتَسُع الجميع، والثروات الواجب اقتسامها سويا، وحصائل 
العلم والثقافة والحضارة التي ينبغي أن تصل إلى كل شبر شبر، ويعم خيرها: زرعها وَضرعها أركان 

املعمورة، هذه البرتقالة الزرقاء كما وصفها الشاعر الفرنسي بول إيلوار.                                  
  لم يحدث شيء من ذلك، بل انقلب أصحاب القرار السياسي والعنصري على النور والشمس، فعاثوا 
في أكثر من نصف الكرة األرضية، استعمارا واستيطانا، ونهبا للثروات، وتفقيرا لألهالي، وتسخيرا 
ألصحاب الدار، وتكميما لألفواه التي طالبتها بالرحيل، أو ـ في األقل ـ إشاعة أجواء الحرية بُحْسبان، 
وتمكني الناس من حقوقهم الثابتة ولو في حدها األدنى. وهي األفكار التي كانت ـ بطبيعة الحال ـ وراء 
تقدم أوروبا وأمريكا، ووراء تبويئها املقام األسنى الذي ارتقت إليه، والذروة الحضارية التي وصلتها، 
فضال عن عرمرم الثروات املادية والالمادية التي احتطبتها ليال ونهارا من البلدان املغزوة. ولعل ذلك 
املغبونة، وعامال من عوامل نكوصها  النامية  الدول  ِقَبل  املمانعة والرفض من  أحد أسباب  يكون  أن 
وانكفائها، وانزوائها وانكماشها، بل ومعاداة التصالح مع الغرب، ومع فكره، وثقافته، وموقفه املخادع 
ت عليها وعليناـ  في تقديريـ  اللحاق املفترض بزمنية سابقة على هذه، أوـ  في األقل  والحربائي، مما فوَّ
ـ مماشاته باألخذ من جوهر رسالته التنويرية، ومبهر إبداعه، وابتكاره، واختراعاته.  وإذًا، ال بديل عن 
الفكر الحداثي، واملقاربة التجديدية، واملراجعة املستمرة لكل ما نقوم به، ونفكر فيه، وندَّعيه، وندعو 
شبكي »، ورقمنة، وتحرير إعالم، وتحفيز  إليه من تعليم وتربية وثقافة، وسياسة، وفكر، واقتصاد » 
البحث العلمي الجامعي ماديا ومعنويا، وإحداث مؤسسات حية َيْقَظى للترجمة والتراجمة، مدعومة 
وممولة. بغير هذا، سنظل مكبلني، عيوننا إلى الجدران، وعقولنا تجتر القات، وتمضغ برسيم العصور 

الخوالي. بغير هذا، سنظل سكان كهف أفالطوني إلى إشعار آخر.

محمد بودويك

حــــديـــُث مــْحـــَبـــرة »كتاب ال�سفر«
 ملحمد بهجاجي 

اأو متعة 
الأ�سفار
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اململكة املغربية
 جهة مراكش - اسفي

اقليم اسفي
دائرة جزولة

قيادة الصويرية القديمة
الجماعة الترابية 

املعشات
إعالن عن طلب عروض 

اثمان مفتوح
رقم: 2022/01

)جلسة عمومية(
الخميس17  يوم  في 
على   ،2022 فبراير 
عشرة  الحادية  الساعة  
بقاعة  سيتم  صباحا، 
بالجماعة  االجتماعات 
الترابية لجماعة املعشات 
الصويرية  بمركز 
األظرفة  فتح  القديمة، 
عروض  بطلب  املتعلقة 
أجل:  من  مفتوح  اثمان 
والزيوت   الوقود  شراء 
لفائدة الجماعة  الترابية 

املعشات.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  من  العروض 

الصفقات بالجماعة.
تحميله  كذلك   ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 
من  العمومية  الصفقات 
االلكتروني   العنوان 

التالي:

www.marchespu-
blics.gov.ma

الضمان  مبلغ  حدد 
االف  ثمانية  في:  املؤقت 

درهم )8000،00درهم(.
التقديري   املبلغ  حدد 
واحدى  خمسمائة  في: 
ومائة  الف  وثمانون 

درهما  وخمسة وتسعون 
وخمسة وعشرون سنتيما 

)581.195,25درهم(
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من  و31  و29 

الصادر   349-12-2 رقم: 
األولى    جمادى   08 في 
1434)20مارس2013( 
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.
االلكتروني  التعهد 
لقرار  طبقا  به  مسموح 
واملالية  االقتصاد  وزير 

في  الصادر   14-20 رقم 
املتعلق   2014 شتنبر   4
ابرام  مساطر  بتجريد 
من  العمومية  الصفقات 

الصفة املادية.
ويمكن للمتنافسني:

إيداعأظرفتهم،  إما   *
بمكتب. وصل،  مقابل 

الضبط بالجماعة.
إرسالها عن طريق  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باإلستالم 

املذكور اعاله.
مباشرة  تسليمها  إما   *
طلب  لجنة   لرئيس 
بداية  عند  العروض 

فتح  وقبل  الجلسة 
االظرفة.

* إما ايداعها الكترونيا.
الواجب  املثبة  الوثائق 
اإلدالء بها هي تلك املقررة 
نظام  من   9 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/215/ا.د

ع.س.ن /213/إد

ع.س.ن /205/إد

ع.س.ن /207/إد

ع.س.ن /023/إدع.س.ن /204/إد

ع.س.ن /212/إد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد االلكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- يوسف هناني

- لحسن العسبي
-محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي

- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل
- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز بلبودالي 
- عبد الصمد الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - 
التوزيع - االشتراكات - االشهار
33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 5زنقة الجندي توفيق

عبد القادر - الدار البيضاءالهاتف: 0522.62.15.02
- قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10
- قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان:شارع ولي العهد اجدير العمارة 
4رقم 2 تطوان

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب 

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع املقاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع املوحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة املكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس
2022/01/20

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
إقليم تاوريرت
دائرة العيون

قيادة أحواز العيون
جماعة مشرع حمادي

إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح

رقم: 2022/01
جلسة عمومية

في  يوم الثالثاء 15 فبراير 
2022 على الساعة العاشرة 

بمكتب  سيتم   صباحا، 
الجماعة  بمقر  الرئيس 
حمادي  مشرع  الترابية 
األظرفة  فتح  بلحداب 
عروض  بطلب  املتعلقة 
بالصفقة  الخاصة  األثمان 
املتعلقة بـ: كهربة دوار فدان 
بجماعة  لعشاش  الحداد 
إقليم  حمادي،  مشرع 

تاوريرت.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املصلحة  من  العروض 
الجماعة  بمقر  التقنية 
حمادي  مشرع  الترابية 

بلحداب.
تحميله  كذلك  ويمكن 
إلكترونيا من بوابة صفقات 

الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
التكلفة  تقدر 
بـ:  لألعمال  اإلجمالية 
هم  ر 3د 3 2 . 7 6 9 , 0 0
وثالثون  واثنان  )ثالثمائة 
وتسع  وسبعمائة  ألفا 

وستون درهما(.
محدد  املؤقت  الضمان 

5000,00درهم  مبلغ:  في 
)خمسة آالف درهم(.

من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من  و148  و31 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8
الخاص  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

إما إيداع أظرفتهم، مقابل   -
وصل، بمكتب رئيس جماعة 

مشرع حمادي بلحداب.
طريق  عن  إرسالها  -إما 
البريد املضمون، مع إشعار 
العنوان  إلى  باالستالم، 

املذكور أعاله.
بطريقة  إيداعها  -إما 
حساب  في  إلكترونية 
بوابة  عبر  الجماعة 

الصفقات العمومية. 
إلى  مباشرة  تسليمها  -إما 
العروض  طلب  رئيس لجنة 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
 إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4 املادة  في 

االستشارة.

ع.س.ن/203/ا.د
*************

اململكة املغربية
الــمـكــتـب الــوطــني 
للــســكــك الــحــديــديــة

قطب املالية واملشتريات 
والشؤون القانونية
مديرية املشتريات

إعــالن عــن طــلــب عــروض  
مــفــتــوح

AOT5690/PIC :رقــــم
طلب عروض موجه 
للمقاوالت الصغرى 

واملتوسطة طبقا للفصل  
139 لقانون

املشتريات للمكتب الوطني 
للسكك الحديدية

فبرايـــر    16 يوم    في   
2022 على  الساعة التاسعة   
صباحا  سيتم بمكاتب مركز 
للمكتب   املهني  التكوين 
الحديدية  للسكك  الوطني 
محمد  بزنقة  الكائن 
الرباط،   - أكدال  التريكي، 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

عروض االثمان ألجل:
PARACHEVEMENT 
DES TRAVAUX DE  
GÉNIE  CIVIL SUR 
L ' E M B R A N C H E -
MENT CIMAT  ET  

L'INTÉRIEUR DE 
L'USINE DE BEN 
AHMED.
طلب  ملف  تحميل   يمكن   
العروض  مجانا من املوقع 

االلكتروني للم.و.س.ح:
www.oncf.ma

صفقات  بوابة  على  أو 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

في  املحددة  للشروط  طبقا 
املادة »ادخال تعديالت« من 

قانون االستشارة
الضمانة  قيمة   -
في  محددة  املؤقتة 

مبلغ 7500,00درهم. 
االشغال  قيمة  تقدير   -
صاحب  طرف  من  املنجزة 
مبلغ    في  محددة   املشروع 
مع   840.000.00درهم  
القيمة  ضريبة  احتساب 

املضافة.
ستنظم زيارة ملوقع االشغال 
  2022 فبراير     03 يوم    
عشر   الحادية  الساعة  على 
التام   االحترام  مع   صباحا 
بقانون  املفصلة   للتدابير  

االستشارة.
يجب أن يكون كل من  محتوى  
املتنافسني  ملفات  وتقديم  

املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
27 و29  و31  من القانون 
RG.0003/PMC/ver-
بتحديد  املتعلق    sion02
إبرام  وأشكال  شروط 
الوطني  املكتب  صفقات 

للسكك الجديدية .
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم،  إيداع  إما    -
 COD بمكتب  مقابل وصل 

بالعنوان املشار أعاله.
-  وإما  إرسالها عن  طريق  
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 
العنوان  الى  سابقا  املذكور 

املشار أعاله.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
ع.س.ن/209/ا.د

*************
اململكة املغربية

املركب االجتماعي الجهوي 
دار الخير تيط مليل

جمعية دار الخير والكرامة
الجماعة القروية سيدي 

حجاج واد حصار
عمالة اقليم مديونة

رخصة رقم: 1158/19 
بتاريخ 2019-08-22
اعالن عن فتح باب 

الترشيح لشغل:
منصب املسؤول عن 

القطب االجتماعي للمركب 
االجتماعي الجهوي دار 

الخير تيط مليل
الخير  دار  جمعية  تعلن 
باب  فتح  عن  والكرامة 
منصب  لشغل  الترشيح 
باملركب  للمسؤولية 
دار  الجهوي  االجتماعي 
يعمل  مليل:  تيط  الخير 
القطب  عن  املسؤول 
االجتماعي بشكل يومي على 
املعيشية  الظروف  تحسني 
باملركب،   للمستفيدين 
على  اإلشراف  وكذلك 
االجتماعيني  األخصائيني 
في  املستفيدين  لدعم 

مشاريع حياتهم
يفتح باب الترشيح في وجه 
الشروط  على  يتوفرون  من 

التالية:
خمس  االقل  على  خبرة   *
تدبير  مجال  في  سنوات 
وال  االجتماعية   املراكز 
التنشيط  في مجاالت  سيما 
واالدماج  والوساطة 
واملواكبة  االجتماعي 

االجتماعية
* أو خبرة على االقل خمس 
الفئات  مواكبة  في  سنوات 
التي تعيش أوضاع صعبة.

االستماع  على  القدرة   *
وتدبير الفرق.

بالعمل  اما  عليا  شهادة   *
االجتماعي او علم االجتماع 

أو علم النفس أو التواصل
من  الترشيح  ملف  يتكون 

الوثائق التالية:
* رسالة تحفيز.

سيرة ذاتية تحمل صورة   *
فوتوغرافية حديثة العهد.

الشواهد  من  نسخ   *
املحصل عليها.

نسخ من شهادات الخبرة   *
والتجربة.

عبر  الترشيح  ملفات  تودع 
البريد االلكتروني التالي:

recrutement.csrde@ 
gmail.com

الى  االعالن  تاريخ  من 
فبراير  شهر  نهاية  غاية 
الرابعة  الساعة  قبل   2022

والنصف .
ع.س.ن/208/ا.د

ع.س.ن /193/إد

ع.س.ن /206/إد

ع.س.ن /210/إد

ع.س.ن /019/إدع.س.ن /201/إد

ع.س.ن /202/إد

ع.س.ن /211/إد
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Al Ittihad Al Ichtiraki

الجمعة 21 يناير 2022 املوافق 18 جمادى الثانية 1443 - العدد 13.049

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

كمال عبد اللطيف

)1(
شيئًا..  تسمع  فال  السمع  َتْسَتِرقُّ 
السمع،  َتْسَترق  بدأت  متى  تذكر  ال 
من  َمرَّ  كم  تدري  ال  ذلك  وقبل 
وأهلك،  لبيتك  مغادرتك  على  الزمن 
استأنست  التي  لألمكنة  مغادرتك 
بها، ولكل من استأنست بأصواتهم 
األصوات  هل  تدري  وال  ورنينها.. 
اليوم، وأنت تسترق  التي تلتقطها 
السمع من بعيد تتعلق بمن تعرفهم 
من أهلك وأصدقائك، أم أنها مجرد 
َمسامعك،  َتِصُل  متطايرة  أصوات 
وال  بأصحابها  ال  لك  عالقة  وال 
َتْعُبر  أصوات  عنهم..  تصدر  بمن 
ثم  مسامعك،  فتلتقطها  بجوارك  

َيخفت صداها فتنقطع..

)2(
كل  ُموّظفًا  م  وَتَتَكوَّ أطراَفك  تجمع 
التقاط  من  ِلَتَتَمكَّن  جسدك،  مسامِّ 
التي  الصوتية  الذبذبات  كل 
السمع  َتسترق  بجانبك..  تحصل 
آتية  أنها  تشعرك  أصواتًا  فتلتقط 
رحابة  بحجم  بعيدة..  مسافات  من 
أصبحَت  التي  السماء  وشساعة 
رت  َعمَّ أن  بعد  سكانها،  من  اليوم 
تلتقط  الزمان..  من  قسطًا  األرض 
تعلو  ثم  َتْخُفت  متقاطعة،  أصواتًا 
ِلتْخُفَت ثم تتالشى.. وال تعود تميز 
تتسرَّب  التي  الصوتية  املقاطع  في 
ل  تتحوَّ شيئًا..  مسامعك  إلى 
إيقاع  بال  غمغمات  إلى  األصوات 
.. تعرف أن األصوات تترّدد  ُمحدَّد 
بالقرب منك، وأن األحاديث متبادلة 
بني أكثر من طرف وبأكثر من نبرة، 
ويقظة،  بحذٍر  انتباهك  وُتواِصُل 
رموز  َفّك  من  تتمكن  أن  دون  من 

امللفوظات التي تصُل مسامعك..

)3(
منذ وداعك األخير ورؤيتك املؤكدة 
التزامك  ومنذ  أهلك،  من  ودَّعت  ملن 
والهدوء،  بالصمت  الجميع  أمام 
والخافتة  العالية  أصواتهم  ظلت 
متقطعة  واآلخر،  الحني  بني  َتِصلك 
أن  دون  أخرى  ومسترسلة  أحيانًا 
املتقطع  الكالم  قلب  وفي  تتغير.. 
ُتْنِكر  أن  تستطيع  ال  واملسترسل، 
أنك كنت تتعرف أحيانًا على بعض 
وأحيانًا  املتحدثني،  بني  يدور  ما 
األصوات  على  تتعرف  كنت  أخرى 
الكلمات،  فرز  من  تتمكن  أن  دون 
ِبَصَدِد  هم  ما  محتوى  ملعرفة 
ال  الذي  غيابك  بعد  عنه  الحديث 
تعرف َمداه.. تتساءل أحيانًا، هل ما 
زالت أحاديثهم تتناول املوضوعات 
نفسها،  املواقف  وتختار  نفسها 
موضوعاتهم  َغيَّروا  أنهم  أم 

ومواقفهم؟ 

)4(
تسترّق السمع من أعلى السماوات، 
َصَعْدَت  التي  السابعة  السماء  من 
أن  دون  لها  نقُلك  َتمَّ  أو  إليها  
توّدع  وأنت  تعتقد  كنت  فقد  تدري، 
عائلتك  أفراد  من  ُتجالس  كنت  من 
وأصدقائك، أنك ال تستطيع الحركة 
وضعك  َتمَّ  الذي  املكان  وسط 
وال  السماع،  تستطيع  ال  كما  فيه. 
تستطيع معرفة أين أنت اآلن وأين 
املكان  تعرف  ال  اليوم  وأنك  كنت.. 
كنت  أنك  رغم  فيه،  ُوضعت  الذي 
لم  حكايات  عنه  وتسمع  به  تسمع 

تعد اليوم تذكرها.. 

)5(
ال تفلح في التقاط ما يدور بني من 
تحلم  ومن  إليهم،  السمع  تسترق 
وأنت  أحضانهم..  إلى  بالعودة 
ما  مغلقات  فك  تستطيع  ال  اليوم 
تسمعهم  كلماتهم..  من  يصلك 
تخفت  ثم  ويضحكون،  يتحدثون 
َفَيُعمُّ  وأحاديثهم  أصواتهم  نبرات 
قلب  في  تميز  تعود  وال  الصمت.. 
نبرات  والكالم  الصمت  حركة 
الستار  وكأن  ومعانيها،  األصوات 
مسرح  خشبة  فوق  أمامك  ُأسدل 
الحركة وتتعالى  ثم تعود  الحياة.. 
بها..  املرفقة  والحركات  األصوات 
انتهى فوق مسرح  فتقول، ال شيء 

الحياة.

)6(
غمغمات  سماع  من  أحيانًا  تنتقل 
صادرة عنهم، إلى التقاط ما دونها 
وال  طنني  بال  صوتية  حركات  من 
الصمت  أصوات  فتلتقط  رنني.. 
تطلعك  ويزداد  حيرتك  لتزداد 
بينهم  يدور  وما  أحوالهم  ملعرفة 
الشوق  يشدك  ويتقاسمونه.. 
يشدُّك  بعضهم،  إلى  والحنني 
وحكاياتهم  أصواتهم  إلى  الشوق 
إلى  الحنني  ويشدُّك  وضحكاتهم.. 
نفسك  ُتَحدِّث  ودالِل بعضهم..  ُغنج 
فتبتسم،  اآلخر  تلو  واحدًا  عنهم 
تطوُل  صمٍت  لحظاُت  تنتابك  ثم 
لك  عهد  ال  أبوابًا  َتِلج  تقصُر..  أو 
بها، تواجه َلحظات صمٍت تتخللها 
لحظات بكاٍء ِباَل عويل، لحظات بكاٍء 

بدموع من الجمر حارٍَّة وحارقة..

)7(
َترى ال شيء، َتسمُع ال شيء، َتلمس 
ومختلف  واآلذاُن  األعنُي  شيء،  ال 
رؤيٍة  دون  معك  ظلت  الحواس 
التمييز..  على  قدرٍة  وال  سماٍع  وال 
عارضة،  غيبوبة  حالِة  في  لسَت 
لسَت في لحظة ذهوٍل مؤقتة، لست 
فأنَت  مختنقًا،  أو  طائرًا  أو  خائفًا 
العالم،  عن  انفصلت  وقد  أنَت  كما 
انفصلت عن املألوف وحلَّقت، َرحلَت 
يعرفونك  ممن  وكثيٌر  وغادرَت، 
أن  ينتظرون  عودتك،  ينتظرون 
تراهم وتسمعهم، ينتظرون تحيتك 

وابتسامتك وكلماتك..

)8(
مختلف  جامعًا  م  التكوُّ تواصل 
ُيكثِّف  دائري،  مسعى  في  أعضائك 
والسماع..  التركيز  على  قدراتك 

ُد وتستمر مختلف أطرافك في  َتَتَمدَّ
في  ِدك  َتَمدُّ مكان  يعد  فلم  أماكنها، 
وال  أكبر  فيه  ُوِضْعت  الذي  املكان 
أصغر من الجسم الذي يحملك.. إال 
أنك بدأت ُتِحسُّ بأنك لم تعد تلتقط 
شيئًا، َتسمع ال شيء، َترى ال شيء.. 
فبدأَت تبحث لنفسك عن مخرج، عن 
وعليه،  فيه  أنت  مما  ُيحرُِّرك  خارٍج 
ُيحرِّرك  أنَت فيه،  مخرٍج ينقلك مما 
من األصوات املتقطعة واملتطايرة.. 
التي   الضائقة  من  ينقلك  َمخرٍج 

أملَّت بك في غيابك..

)9( 
بدأت  بالذوبان،  إحساس  ينتابك 
منك  أجزاء  بدأت  تَتَذرَّر،  تذوب، 
أخرى..  أجزاء  بجوار  َتتساقُط 
البساطة  من  بكثير  السقوط  يتم 
وبدأت  َتِخفُّ  وبدأت  والُيْسر، 
أعضاؤك تلتصق ببعضها.. ُتواِصُل 
إحساسك  ويتضاعف  مك  َتَكوُّ
بالتحلل والذَّوبان.. تقترب من حالة 
فشيئًا  شيئًا  فيها  تتحول  جديدة، 
إلى َهُيوَلى ممتزجة بأجساٍم تحتها 

يترتَّب  الذي  األمر  فوقها،  وأخرى 
من  شكٍل  اختفاُء  النهاية  في  عنه 
وتشكل  الصورة  اختفاء  أشكاِلك.. 
ور.. تسترق السمع في الوقت  الصُّ
ُكنت، تصلك  كما  َأنت  َتُعد  لم  الذي 
أصوات ثم يتوقف وصولها.. فأنت 
عليه  كنت  ما  تشبه  حالة  في  اآلن 

دون أن تكون كذلك..

)10(
ولم  مجددًا،  لتظهَر  تختفي  َبَدْأت 
السماء  أمكنة  بني  فرق  هناك  يعد 
السحاب  فوق  املتطايرة  السابعة 
وتحته، السابحة في أعماق البحار 
التي  واألصوات  واملحيطات.. 
األرض  طبقات  بني  صداها  يتردَّد 
كتلة  إلى  تتحول  َبدأَت  والتراب.. 
واملتذرِّر  خ  واملتفسِّ ر  املتفجِّ تضم 
من جسمك وأعضائك، ومن أجسام 
ل  َتحوَّ وقد  وأعضائهم،  اآلخرين 
املجموع املتراِكم بجوار بعضه إلى 
فيها  ترتبط  كتٍل  متجاورة..  كتٍل 
السماوات بطبقات األرض وأعماق 
باألسفل،  األعلى  ويتطابق  البحار، 

السماء  بني  تطابق  ويحصل 
السابعة وطبقات األرض واملاء في 
رحلة  والذوبان،  التحول  من  رحلة 

البدايات والنهايات..

)11(
شيئًا..  تسمع  فال  السمع  َتسترق 
بأن  اعتقادك  تواصل  أنك  رغم 
أصواتًا مألوفًة تصُل َمسامعك، ولن 
التقاطها..  من  َمْنَعك  أحد  يستطيع 
شكل  على  أذنك  في  األصوات  َتِرنُّ 
ُمغلقاتها،  فكَّ  تستطيع  ال  ذبذبات 
معنى،  وبال  واحٍد  بإيقاٍع  غمغماٌت 
القدرة  افتقدوا  الذين  أصوات  مثل 
النُّطق، فتصدر عنهم أصواٌت  على 
بأحرٍف متقطعٍة ومتقاطعة، أصواٌت 
أن  دون  امللفوظات  فيها  تختلط 
املكان  تمأل  غمغماٌت  بشيء،  تنطق 
السامع  يفهم  فال  املسامع  وتصل 
لة  املتحوِّ األجسام  غمغماُت  شيئًا.. 
واملنقطعة..  املتقطعة  واألصوات 
والنهايات،  البدايات  غمغماُت 
والليل  والسماء  األرض  غمغماُت 

والنهار..

أسامة الزكاري

التي  املرجعية  الصورة  هي  ما 
واملسلمني  املغاربة  نظرة  تؤطر  ظلت 
هي  وما  الصني؟  بالد  واقع  تجاه 
املسلمون  ظل  التي  التمثالت 
أقاصي  واقع  بخصوص  يحملونها 
وحضاريا  جغرافيا  البعيد  البلد  هذا 
اإلسالمية  العربية  االمتدادات  عن 
العربي  العقل  نجح  وهل  املتداخلة؟ 
التنني  صعود  حيثيات  فهم  في 
عاملية  قوة  إلى  وتحوله  الصيني 
وسياسيا  اقتصاديا  ومؤثرة  فعالة، 
وكيف  وثقافيا؟  وتكنولوجيا  وعلميا 
استطاع هذا العقل الجمع -في تناغم 
الحكمة  روح  بني  واستثنائي-  فريد 
لدى كونفوشيوس وبني البعد الثوري 
التحرري في تجربة ماو تسي تونغ، 
واإلصالح  النهوض  مشاريع  بني  ثم 
كل  وقبل  بينغ؟  شياو  دينغ  لدى 
الرائع  البلد  لهذا  أمكن  كيف  ذلك، 
الجمع بني املتناقضات التي ال يمكن 
املعمور،  بالد  باقي  في  بينها  الجمع 
باسم  املعروف  النمط  إطار  في  وذلك 
»اقتصاد السوق االشتراكي«؟ وكيف 
استطاعت الصني تقديم فهمها املبادر 
رؤية  وفق  الشيوعي  للنظام  واملجدد 
ترفض التحنيط وتراهن على املشترك 
مع  املنسجمة  بتعبيراته  اإلنساني 
صدقت  وهل  املحلية؟  الخصوصيات 
املنابر  بعض  طرحتها  التي  الرؤيا 
اإلعالمية الغربية عند ترديد توقعاتها 
قائم  واقع  إلى  تحولت  التي  املاضية 
اليوم، وهي التحوالت التي اختزلتها 
»عندما  القائلة:  الشهيرة  الصيغة 
العالم«؟  سيهتز  الصني،  ستستيقظ 
وما هي حدود نجاح هذه النبوءة على 
أرض الواقع؟ وما هي املقارنات التي 

يفرضها السياق بني ما يقع هناك من 
تحوالت شاملة ذات إيقاع سريع، وبني 
املستدامني  والسكون  الركود  حالة 

داخل ضفاف عاملنا الواسع؟
القراءة  تثيرها  متناسلة،  أسئلة 
مطلع  الصادر  الجديد  للعمل  املتأنية 
لألستاذ   )2022( الجارية  السنة 
الطيب بياض، تحت عنوان »اكتشاف 
إلى  مغربي  أكاديمي  رحلة  الصني- 
أرض التنني«، وذلك ضمن منشورات 
عني  اإلنسانية-  والعلوم  اآلداب  كلية 
الشق بالدار البيضاء، في ما مجموعه 
184 من الصفحات ذات الحجم الكبير. 
يشكل  العمل  هذا  إن  القول،  ويمكن 
أكاديمي  باحث  من  مثيرا  انفتاحا 
التاريخ«  »درس  في  متخصص 
فيه  تتداخل  أثير،  سردي  مجال  على 
املعارف  عنده  وتتقاطع  االهتمامات 
وتتكامل عبره الرؤى. ونقصد في هذا 
يصنع  ظل  الذي  الرحلة  أدب  املقام، 
بنية  داخل  البهاء  عناصر  من  الكثير 
املتون اإلبداعية العربية، الكالسيكية 
عن  الكثير  الشيء  قيل  لقد  واملجددة. 
الغرائبية،  أجوائه  وعن  الرحلة،  أدب 
قيمه  وعن  العجائبية،  محكياته  وعن 
اإلبداعية  عطاءاته  وعن  التواصلية، 
الجديد.  اكتشاف  بدهشة  املرتبطة 
ومع ذلك، فقد ظل هذا املجال متجددا 
أسئلته  وفي  قضاياه  في  بامتياز، 
املجهرية  تأمالته  توظيفات  وفي 
قبل  املغايرة  التفاصيل  تلتقط  التي 
سردي  نمط  سياق  في  تدمجها  أن 
من  الوقائع  تركيب  يعيد  استرجاعي 
مع  املتفاعلة  الذات  أسئلة  منطلق 

االخر ومع فردانياته املخصوصة.
لم تكن بالد الصني غائبة   
واملسلمني،  العرب  كتابات  عن  -أبدا- 
»وإقليم  بطوطة:  ابن  عنها  قال  فقد 
الصني متسع، كثير الخيرات والفواكه 
ال يضاهيه  والفضة،  والذهب  والزرع 
األرض«.  أقاليم  من  إقليم  ذلك  في 
أهلها  التوحيدي عن  أبو حيان  وقال 
أثاث وصنعة«. وقال  »أصحاب  أنهم 
»أحذق  أنهم  الصينيني  عن  الجاحظ 
وكل  وصنعة  بنقش  كفا  اهلل  خلق 
سائر  من  أحد  فيه  يتقدمهم  ال  عمل، 
يندرج  املنوال،  هذا  وعلى  األمم«... 
ذكر بالد الصني في أمهات املصنفات 

على  املشتغلة  اإلسالمية  العربية 
والبلدان،  واألقاليم  األمصار  أبعاد 
مثلما هو الحال مع كتابات ابن حوقل 

وياقوت الحموي...
لقد استطاع األستاذ الطيب بياض 
تقديم سرد شيق لوقائع رحلة علمية 
فريدة  تجربة  في  بصاحبها  ألقت 
الصني  دولة  تقدم  خبايا  الستنطاق 
وأسرار انطالقتها الحضارية الكبرى. 
املجيد  عبد  األستاذ  لخص  ولقد 
تندرج  الذي  العام  السياق  الجهاد 
قال  عندما  الرحلة،  هذه  إطاره  في 
»على الرغم من  في كلمته التقديمية: 
للصني  االستكشافية  الرحلة  هذه  أن 
من  بدعوة  الطلب«  »تحت  جاءت 
الحاكم  الصيني  الشيوعي  الحزب 
»املؤثرين  بني  من  مختارة  لنخبة 
إفريقيا،  بلدان  في  الرأي«  وصناع 
التحوالت  صورة  في  وضعهم  قصد 
منذ  الصني  تشهدها  التي  العميقة 
الزمان،  من  عقود  ثالثة  من  أزيد 
فإن  أهلهم،  إلى  بأمانة  نقلها  بغاية 
لم يسقط في أسلوب  الطيب )بياض( 
ينظر  تجده  بل  واإلطراء،  التمجيد 
املعاصرة  الصينية  التجربة  إلى 
الفاحص  األكاديمي  املحلل  بعني 
بعيدا  وتدقيق  بتحقيق  ملوضوعه 
والتنميق.  للتزويق  محاولة  أي  عن 
حدود  عند  مشاهداته  تتوقف  فلم 
التعرف  وصدمة  واالنبهار،  الدهشة 
قدر  يصاحبها  ما  عادة  التي  البدئي 
من عالمات التعجب واالستغراب، بل 
تجده عبر مدارات فصول رحلته يعقد 
النموذجني  بني  واملوازنات  املقارنات 
والرأسمالي  الصيني  التنموي 
ناظريه  أمام  مستحضرا  الغربي، 
داخل  املتشرنقة  األوربية  التجربة 

ذاتها...« )ص ص. 12-13(.
الرحلة  وعلى هذا األساس، فتحت 
من  سلسلة  لتوليد  واسعة  آفاقا 
حس  إلى  ارتكزت  التي  املقاربات 
نقدي ثاقب، لعله من أهم مميزات عني 
املؤرخ التي تتجاوز االنبهار اللحظي 
مقابل  في  الجاهزة،  بالكليشيهات 
التأني  وعلى  السياقات  على  التركيز 
العني  تلتقطه  ما  تفاصيل  قراءة  في 
من صور حبلى بكل عناصر املغايرة. 
بني  قوية  املؤرخ  شخصية  تبرز 

ضفاف هذا املنت، من خالل مستويات 
بالقدرة  مرتبط  أهمها  لعل  متعددة، 
باإلحاالت  املحكيات  جل  تعزيز  على 
ثم  املادية،  وبالشواهد  وبالوثائق 
على  الجاهز  اإلسقاط  عمليات  تجنب 
قضايا مشتركة بني الضفتني املغربية 
وال«هناك«.  والصينية، بني ال«هنا« 
وبذلك استطاع األستاذ بياض تجاوز 
لألحكام  االستنساخي  التنميط 
بضغط  املرتبطة  املقارنات  ولنتائج 
الجماعية  الذاكرة  وبمهاوي  العاطفة 
في  والتردي  السقوط  بوقع  املتأثرة 
هذا  في  املؤلف  يقول  ال«هنا«.  هذا 
السياق: »أحيانا تبدو املقارنة منتجة 
بتجارب  االستئناس  ألفكار  مخصبة 
املحلية،  التربة  في  وتبيئتها  ناجحة 
أهم  ألن  إسقاط،  وال  استنساخ  دون 
أخرى  وأحيانا  السياق،  فيها  درس 
وجود  مع  قياس  »ال  شعار  ينتصب 
الهوة  تظهر  حني  خاصة  الفارق«، 
بيد  ورهيبة.  سحيقة  التكنولوجية 
الجماعية  للروح  املزدوج  الدرس  أن 
في مقابل الفردانية واألنانية املفرطة، 
والكتلة الديموغرافية كرافعة للتنمية 
فجة،  تبريرية  مالتوسية  على  ضدا 
يبقى خليقا بأن يكون الحصة األولى 
أن  أراد  ملن  الدراسي  املنهاج  ضمن 
يجلس في  الصف األول داخل مدرسة 
املعلم، يحمل دفتره ليتعلم كيف يمكن 
أن يكون نصف قرن كافيا لنهضة تهز 

العالم هزا...« )ص. 101(.
خلفت هذه القراءة إحساسا عميقا 
عميقني، جعل  واختالف  فرق  بوجود 
من  نوع  نحو  ينحو  بياض  األستاذ 
مقارناته  في  الصارم  الذاتي  النقد 
واسترجاعاته  واستحضاراته 
تفسير  عن  البحث  بقلق  املرتبطة 
أسباب التردي الحالي داخل فضاءات 
املؤلف:  يقول  الشاسع.  ال«هنا«  هذا 
الذهنية  البنية  في  استقر  »ما 
تعرض  طويلة  قرون  طيلة  للمغاربة 
أمام  الرمزي  تراجع  حيث  لالهتزاز، 
األنانيات  وهيمنت  املادي،  سطوة 
على  الشخصية  املصالح  وتقدمت 
غمرة  في  فتساءلت  العام.  الصالح 
إلى  الحاجة  الذهني عن  الشرود  هذا 
وشحذ  القيم  الستعادة  آليات  ابتكار 
إلى  اللجوء  اعتبار  وعن  الهمم، 

سبيال  اإلجبارية  العسكرية  الخدمة 
املبادرة.  وروح  املواطنة  قيم  إلحياء 
يستدعي  أال  كذلك،  األمر  كان  وإذا 
أشمل  مدنية  عمل  بأدوات  تعضيدا 
الفئات،  حسب  مجتمعية  تعبئة  عبر 
وحوافز  ومقترحات  أفكارا  تبتكر 
مختلف  تطال  لكي  ومعنوية  رمزية 
فترات  بعد  االجتماعية  املجاالت 
مناهجنا  عن  وماذا  وتكوين؟  تدريب 
ودورها  إعالمنا  ووسائل  التعليمية 
على  والتربية  التطوع  روح  بعث  في 
العام  الصالح  وخدمة  املواطنة  ثقافة 
بها؟...«  متشبع  جديد  جيل  لخلق 
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االستقراء،  في  املنحى  وبهذا 
خالصاته  توطني  املؤلف  استطاع 
سرده  وتحويل  املحلية،  بيئته  داخل 
األسئلة  لطرح  مشرعة  نافذة  إلى 
املقلقة حول أسباب التردي والسقوط، 
في تقابل مع حرصه على إبراز معالم 
النموذج  في  واالنطالق  النهوض 
بكتابة  األمر  يتعلق  ال  الصيني. 
وللوجوه  القائمة  للمعالم  تسجيلية 
ما  بقدر  املتداولة،  وللقيم  املتساكنة 
الرمزي  للتراث  عميق  استقراء  أنها 
بني  فرادتها  للصني  يصنع  الذي 
الذي  تميزها  عليها  ويضفي  األمم، 
بذاتها،  مستقلة  »قارة«  منها  جعل 
ذات  »االشتراكية  ملدرستها  مطمئنة 
الخصائص الصينية«، ولبراغماتيتها 
التي أطرت انفتاحها على العالم، قبل 
فيه  والتأثير  فيه  الفعل  إلى  االنتقال 

والهيمنة عليه اقتصاديا وثقافيا.
لقد سار الطيب بياض على  هدي 
مكنه  الذي  األمر  بطوطة،  ابن  سلفه 
أمام  مشرعة  الصني  نوافذ  فتح  من 
زاوية  من  -فقط-  ليس  العربية،  قراء 
املرتبط  الخطي  الحدثي  التدوين 
من  -أساسا-  ولكن  الرحلة،  بمسار 
الرمزي  للتراث  التوثيق  جانب 
التعليم  يعتبر  الذي  الصيني 
حيث   ، ومنتهاه  منطلقه  واإلنسان 
يمثل أسمى درجات النبوغ في إنتاج 
واالحترام.  والواجب  املواطنة  قيم 
يقول املؤلف في معرض حديثه -على 
واقع  عن  الحصر-  ال  املثال  سبيل 
التنظيف  وأعمال  والجوالن  التنقل 
بمدينة بكني: »على ذكر تنظيم املرور 

مسألة  استوقفتني  املدينة،  بهذه 
السير  في  واالنسيابية  السالسة 
رغم  االصطدام  وتفادي  والجوالن، 
األمور  إذا صارت  املستديرات،  غياب 
نظام  من  وجزءا  عند سكانها  مألوفة 
متناغمة  محددة  وفق ضوابط  السير 
والثقافية.  الحضارية  مكوناتهم  مع 
األمر  يتعلق  أخرى...  ميزة  هناك 
شيء،  كل  ينظفون  فهم  بالنظافة، 
التذكارية  والنصب  التماثيل  حتى 
إلى  يعمدون  إذ  الشوارع،  تزين  التي 
غسلها في الصباح... بل إن الشاحنة 
التي تمر لكنس الشوارع تتحف املارة 
أن  والظاهر  رائعة.  ناي  بموسيقى 
النظافة طقس مقدس لديهم، ال تكتمل 
حضارتهم إلى به. وفي هذه املدينة... 
الذي  املطعم  أمام  الليلة،  تلك  رأيت 
عاملة  الفطور،  وجبة  فيه  تناولت 
نظافة تقوم بعملها بتفان وحبور، كما 
لو أنها كانت مستمتعة بخدمة تقدمها 
على  الشارع  تغادر  أن  قبل  ملدينتها، 
)ص.  الكهربائية...«  دراجتها  منت 
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صنعت  التي  الصني  قيم  هذه 
تجانس  أسس  وأطرت  عظمتها  لها 
من  الكثير  يحمل  مما   مجتمعها، 
الصيني«  ب«الدرس  املرتبطة  العبر 
في  بياض  األستاذ  نجح  الذي 
التوثيق لتعبيراته بلغة راقية، جمعت 
وملكة  واالنسيابية  السالسة  بني 
االستعارات واملجازات من جهة، وبني 

في  ألفاظه  انتقاء  في  املؤرخ  صرامة 
لكبح جماح عاطفته ومشاعره  سعيه 
اللحظة  بفعل  املرتبطة  الجياشة 

وبوقعها املباشر على الذات.
التاريخ  درس  تستلهم  كتابة  هي 
بتطويعه داخل منت شيق يفتح جسور 
عوالم  ضفاف  بني  واالنتقال  االمتداد 
رحابة  باستثمار  العجيبة،  الحكي 
وباالنضباط  جهة،  من  األدبي  السرد 
من  التاريخية  العدة  قوة  لصرامة 
جهة أخرى. وفي ذلك تجسيد، لطفرة 
إلى  االنتباه  تثير  وأن  بد  ال  منهجية 
أضحت  التي  الواسعة  اإلمكانات 
بالنسبة  الرحلة  نصوص  تتيحها 
حيث  املتخصص،  التاريخي  للبحث 
يتحول املؤرخ إلى شاهد على لحظات 
الذات  أسئلة  وعلى  الراهن،  الزمن 
تتيح  »الغيرية«.  بقضايا  املنشغلة 
هائلة  إمكانيات  األدبي  السرد  لغة 
عنه  التعبير  يمكن  ال  ما  عن  للتعبير 
معناه  في  التاريخي  البحث  بلغة 
تسمح  كما  الضيق،  التخصصي 
املنهجية  الصرامة  حدود  بتجاوز 
مادية،  غير  لعناصر  التوثيق  قصد 
مثل التراث الرمزي وعطاء الذهنيات 
واإلبداع.  الفكر  ونظيمة  الجماعية 
وبذلك، يتحول نص الرحلة إلى سؤال 
بالنسبة  اإلعاقة  ألسباب  تفكيكي 
للذات، في مقابل التأصيل لشروط فهم 
في أفق استيعاب مرجعياته  »اآلخر« 

والوعي بمحددات واقعه التاريخي.

ال�سماء ال�سابعة

على هامش صدور نص »اكتشاف الصين« لألستاذ الطيب بياض..

اطلبوا »الدر�س« ولو يف ال�سني

لوحة للتشكيلي  
توحيد الحبيب
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بمدينة خنيفرة

مطالب جمعوية بنقل خدمات �مل�صابني بالأمر��ص �لعقلية �لنف�صية من مركز �صحي �إلى مكان خا�ص 
n مراسلة خاصة

من  مجموعة  من  »اتصاالت  تلقيها  إثر 
الصحية  الخدمات  من  املستفيدين  املواطنني 
باملركز الصحي الحسن الثاني  بخنيفرة، تقدمت 
خاصة  بمراسلة  املريض   أصدقاء  »جمعية 
والحماية  الصحة  لوزارة  اإلقليمي  للمندوب 
»سوء  ب  بما وصفته  فيها  تشعره  االجتماعية، 
خدمات املركز  » و«ما يتعرض له املواطنون من 
اعتداءات واستفزازات من طرف  بعض املصابني 
يحالون  ممن  والنفسية«  العقلية  باألمراض 

ويتوافدون، على ذات املركز الصحي  .
ووفق ذات املراسلة، قالت الجمعية إنه »نظرا 
باألمراض  املصابني  املرضى  من  الكبير  للعدد 
الولوج  عليهم  يتعذر  الذين  والنفسية  العقلية 
على  أدويتهم،  وتناول  الفحوصات،  لتلقي 
تم  الذي  الثاني  الحسن  الصحي  املركز  مستوى 
ألشغال  خضوعه  إثر  الرئيسية  منافذه  إغالق 
من  املواطن،  يكاد  ال  »ثقب  من  اللهم  ترميم«، 
املمرضني  مع  التواصل  من  يتمكن  خالله،  
واملسؤولني«، ما »خلف مشاكل وعراقيل إضافية 
وبينهم  املركز،  هذا  لخدمات  التابعة  للساكنة 

املرضعات  واألمهات  الحوامل  النساء  أساسا 
واملصابون بالضغط الدموي والسكري«، عالوة 

على األطفال والتالميذ.
أصدقاء  »جمعية  يفت  لم  باملوضوع،  وصلة 
لوزارة  اإلقليمي  املندوب  مناشدة  املريض« 
»بعض  لكون  بالنظر  التدخل  »ألجل  الصحة  

والنفسية  العقلية  باألمراض  املصابني  املرضى 
املرضى  نفوس  في  والخوف  الرعب  يزرعون 
والحوامل واألطفال الوافدين على املركز الصحي 
بعض  على  توفرهم  عدم  »أمام  خصوصا   ،«
والنفسي«،  العقلي  للعالج  املخصصة  األدوية 
مشيرة إلى  »لجوء بعض املرضى إلى استعمال 

شتى أنواع العنف والتهديد« في وجه املرتفقني .  
ضمن  الجمعية،  أشارت  السياق،  ذات  وفي 
املصابني  املرضى  من  »فئة  أن  إلى  مراسلتها، 
هذه  في  تعرف،  والنفسية  العقلية  باألمراض 
الصحي  املركز  بني  تشتتا  األخيرة،  اآلونة 
حيث  اإلقليمي،  واملستشفى  الثاني  الحسن 
توفر  عدم  حالة  في  الطبيب  معاينة  يلزمهم 
املركز الصحي على بعض األدوية، واضطرارهم 
الستبدال الوصفة بأدوية أخرى، األمر الذي يرفع 
من وتيرة انفعاالتهم وهستيريتهم بحكم الضغط 

النفسي وتكاليف التنقل وطول االنتظار«. 
على  مقترحا  الجمعية  طرحت  بذلك،  وعالقة 
في  يتمثل  الصحة،  لوزارة  اإلقليمي  املندوب 
املصابني  وتتبع  لفحص  وحدة  »إنشاء  إمكانية 
بمستعجالت  إما  والعقلية  النفسية  باألمراض 
االطفال سابقا  بقسم طب  أو  القديم،  املستشفى 
املرضى  رعاية  يمكن  حيث  املستشفى،  بهذا 
مواعيدهم  وتتبع  وفحصهم  إليهم  املشار 
»لتمكني  األقل  على  وذلك  باألدوية«،  وإمدادهم 
ساكنة األحياء املعنية من الولوج للمركز الصحي 
حسب  وطمأنينة«،  بأريحية  الثاني  الحسن 

مراسلة الجمعية.

على  املنظمة  التشاورية،  اللقاءات  تتواصل 
والتي   تافياللت،    - درعة   جهة  أقاليم   صعيد 
»السبل  مختلف  عروضها،  خالل  من   تطرح 
أجل  »من  اتخاذها  بنبغي  التي  والخطوات« 
الصدد  هذا  وفي  االقتصادية«،  التنمية  تحقيق 
كل  شهدت    - ميدلت   زاكورة،  تنغير،  بعد   -
يومي   التوالي،   على  الرشيدية،  و  ورزازات  من 
17  و18 يناير 2022، لقاءين سلط  املشاركون 
من  عديدة  »نقط  محورية«  على  الضوء  فيهما  
شأن »حسن ترجمتها ميدانيا« االسهام في بلوغ 

األهداف اإلنمائية املتوخاة.
الرشيدية،   لقاء  في  املشاركون  أكد  فقد    
واملتمحور   الجهة،   والية  مع  بتنسيق  املنظم 
والتصميم  الجهوية  التنمية  »برنامج  حول 
ينبغي  »أنه  على  التراب«،   إلعداد  الجهوي 
العديد  في  الشاملة  التنمية  تحقيق  على  العمل 
أشار  حيث  االستراتيجية«،  القطاعات  من 
الرشيدية،  يحضيه  إقليم  الجهة   وعامل  والي 
الجهة  مجلس  »اعتماد  أهمية  إلى  بوشعاب،  
مواجهة  في  واالستباقية  التشاركية  للمقاربة 
متوقفا   الجهوية«،  األولويات  وتحديد  املشاكل 
بجهة  جامعة  وخلق  العزلة  فك  »جهود  عند 
الجوي  النقل  مجال  وتعزيز  تافياللت،  درعة 
االلتقائية  نهج  وكذا  باالستثمار،  واالهتمام 
مع  بالتنسيق  تنفيذها  املزمع  املشاريع  لدراسة 
وجود  »على  مؤكدا  املعنية«،  القطاعات  مختلف 
املاء  بموضوع  مهتمة  بالجهة  إقليمية  لجن 
املشاكل  جميع  تدارس  أجل  من  لقاءات  وانعقاد 
بجهود    مذكرا  الحيوية«،  املادة  بهذه  املرتبطة 
الذي عرف ارتفاعا كبيرا  النقل املدرسي  »توفير 
الفتا  األقاليم»،  بجميع  الحافالت  أسطول  في 
إلى  »االهتمام الذي تحظى به قطاعات »أخرى، 
التقليدية  والصناعة  واملعادن  السينما  »مثل 
 واملجال الفالحي، والتراث الالمادي واإلنساني.«

»جهود   إلى  أشار  الجهة،   رئاسة  عرض 
واالجتماعي  االقتصادي  بالوضع  النهوض 

الصحة  قطاعات  مستوى  على  السيما  للجهة، 
الهدر  »محاربة  و  والتجهيز«   والنقل  والتعليم 
املدرسي  النقل  حافالت  اقتناء  عبر  املدرسي 
النقل  وتعزيز  القروي،  العالم  تالميذ  لفائدة 
املزمع  الجهة«، واملساعدات  الجوي في مطارات 
الجمعيات  ودعم  السجناء  إلدماج  تقديمها 
واألندية الرياضية، وكذا التنسيق مع القطاعات 
إلى  الجهوية«،  بالتنمية  املعنية  واملؤسسات 
القروي،  العالم  عن  العزلة  »فك  خطوات   جانب 
قطاع  مع  بتنسيق  الطرق  مستوى  على  خاصة 
باملاء  التزود  تعميم  على  والعمل  التجهيز، 
الخدمات  جودة  وتحسني  للشرب،  الصالح 
 الصحية، وتشجيع قطاعي السياحة والفالحة«.

إقليم  الذي عرف   حضور ممثلي  اللقاء،  وشهد 
الجماعات  ورؤساء  الجهة  بمجلس  الرشيدية 

تقديم  محلية،  فعاليات  وعدة  باإلقليم  الترابية 
والرؤية  التشخيص  خالصات  »حول  عرض 
الجهوية  التنمية  برنامج  ومالمح  االستراتيجية 
لدرعة تافياللت«، قبل فتح نقاش  مع الحاضرين 
التنمية  برنامج  حول  بآرائهم  أدلوا  الذين 
التراب.  إلعداد  الجهوي  والتصميم  الجهوية 
علما بأنه من املنتظر أن تحتضن الرشيدية لقاء 
آخر، مع مكونات الهيئات االستشارية، »من أجل 
والتصميم  الجهوية  التنمية  برنامج  مناقشة 

الجهوي إلعداد التراب«.
  وبخصوص لقاء  االثنني املنصرم  بورزازات،  
»أهمية  على  عروضه  من خالل  التشديد  تم  فقد 
التنمية  برنامج  وضع  في  التشاركية  املقاربة 
التراب  إلعداد  الجهوي  والتصميم  الجهوية 
املقاربة  هذه  اعتماد  »أن    ، إلى  الفتة  بالجهة«، 

يمكن من تعميق النقاش مع الفاعلني واملنتخبني 
، كما يستشف من تدخل   حول التنمية بالجهة« 
املنصوري،   الرزاق  عبد  ورزازات،    إقليم  عامل 
»يمكن  ألنه  املسار  هذا  أهمية  على   شدد  الذي 
تهم  التي  التوافقات  من  عدد  إلى  الوصول  من 
»أن برنامج  إلى   الجهة«، مشيرا  مخطط تنمية 
إلعداد  مرجعيا  إطارا  يعتبر  الجهوية  التنمية 
برامج التجهيز املقررة أو املزمع إنجازها بتراب 
التنمية  تحقيق  بهدف  والجهة،  ورزازات  إقليم 
املستدامة وترسيخ جاذبية املجال الترابي وتقوية 
»اللقاء  فإن  ثم   ومن   ، االقتصادية«  تنافسيته 
تلقي  قصد  مهم«  وانفتاح  تشاركي  فكر  عن  ينم 
كافة  لتجميع  اإلقليم،  في  املعنيني  الفاعلني  رأي 
املقترحات التي من شأنها إغناء النقاش وإنضاج 

التصورات التنموية في الجهة  واإلقليم«.
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بطريق �لر�صيدية - وجدة
نق�ص عالمات �لت�صوير يعقد 

مهام �ل�صائقني 

n فجر مبارك

 يواجه السائق من الرشيدية الى وجدة   إكراهات عديدة. فعند 
التوجه الى مدن الجهة الشرقية الحدودية، انطالقا من عاصمة 
جهة درعة تافياللت،  يالحظ بأن الطريق ناقصة عالمات التشوير 

وكذا داخل مدن اقليم بوعرفة. 
فبالرغم  من أن  هذه الطريق يمكن أن تكون معروفة من قبل 
سائق حافلة الركاب ، لكن أصحاب السيارات السياحية،  جلهم ال 
يعرفون الطريق املؤدية الى وجدة عبر الطريق الحدودية الشرقية، 
مدينة  الى  املرء  يصل  فعندما  املختلفة.  مطباتها   يعرفون  وال 
بوعرفة  على سبيل الصدفة، يالحظ أن عالمة أو لوحة التوجيه 
نحو وجدة غير موجودة. ويضطر السائق صاحب السيارة الى 
السؤال عن الطريق  ملواصلة سفره الى وجدة حتى ال يسير نحو 
فكيك، ألن الطريق تبقى مستقيمة نحو فكيك رغم عدم وجود حتى 
تلك اللوحة ، بينما الذهاب الى بوعرفة يفرض على السائق أن 
املوجود  الضوئي  التشوير  في  الوقوف  عند  اليسار  يعرج نحو 
أمام محطة للبنزين، ونفس األمر يحصل في مدن وبلدات أخرى 
كعني بني مطهر   مثال،  ليبقى الحذر كبيرا حتى الوصول الى 
وجدة حيث تظهر عالمات تشوير  مفترق طرق منطقة جرادة  - 

يمكن االعتماد عليها للوصول الى عاصمة  الشرق. 
أن  فرغم  الحدودية،  الشرقية  الطرق  نوعية  وبخصوص 
املقاطع خاصة  أن   بعض  إال  باملقبولة،  يمكن وصفها  معظمها 
عندما تجتاز مدينة بوعرفة التي كانت مرتبطة بالسكة الحديدية، 
واألخطر،   ، غير مشورة  منعرجات  عدة  تعترضك  وجدة/ميدلت، 
ذلك املقطع الطرقي  الذي تمر عليه السكة الحديدية دون وضع 
الوطنية  الطريق  يشق  الذي  الحديدي  للخط  منبهة  عالمة  أي 
باملقطع  للكثير ممن يمرون  الشرقية، والذي يتسبب في أعطاب 
للمرة األولى، حسب تصريح  مسافر   فقد احدى عجالت سيارتة 

بهذه النقطة.  
هذه  ساك  عدم  إلى  املسافرين   من  العديد  معه  يضطر  وضع 
الطريق ، خوفا  من مثل هذه املخاطر،  في غياب اشارات تنبه 
»يصادف«  ما   كثيرا  حيث  خطير،  طريق  أو  وشيك   ملنعرج 
أو  بالليل  مرة،  سواء  الطريق ألول  تلك  الذي يستعمل  السائق 

النهار،  »مفاجآت« غير سارة ؟

�أ�صا - �لز�ك
�جتماع حول  »دليل تدبري 

�ملجال�ص �لعلمية«
واد نون   - العلمية املحلية بجهة كلميم  عقد رؤساء املجالس 
)كلميم، سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك(، مؤخرا، بمقر املجلس 
العلمي املحلي ألسا الزاك، اجتماعا خصص لدراسة دليل تدبير 

املجالس العلمية.
املحلي  العلمي  املجلس  بحسب  االجتماع،  هذا  وتمحور 
واد   - كلميم  بجهة  العلمية  للمجالس  الجهوي  )املنسق  لكلميم 
نون(، »حول فهم وشرح أهداف ومقاصد دليل املجالس العلمية، 
ووسائل العمل من أجل تنزيل أمثل لهذا الدليل«. وقد خلص هذا 
لتنزيل  »ضرورة وضع تصور جهوي محلي إجرائي  إلى  اللقاء 
مضامني هذا الدليل، عبر عقد لقاءات محلية، ولقاء جهوي تحت 
فهم  أجل  من  وذلك  العلمية،  للمجالس  الجهوي  املنسق  إشراف 
مستوى  على  لتنزيله  استراتيحية  ووضع  الدليل،  لهذا  عميق 
املجالس العلمية املحلية بالجهة في غضون شهر مارس املقبل«.

 جماعات ترابية عديدة  بأقاليم الجهة  في حاجة  لمشاريع فك العزلة عن الساكنة

في انتظار »وصفات ناجعة« تحد من استفحال الظاهرة

مت�صولون ، من فئات عمرية خمتلفة ، يتحدثون عن  �أ�صباب �متهان حرفة »مد �ليد« ب�صو�رع �ملحمدية
n أمينة بطاش )*(

من الظواهر االجتماعية  األكثر إثارة للتساؤالت،  
بفعل استفحال تمظهراتها في مختلف املدن والقرى، 
سنة  ظاهرة التسول، التي يتزايد عدد »ممتهنيها » 
بعد أخرى، لدرجة بدأت ترافقها ، أحيانا ، » قصص«  
و«متسوالت«،  »متسولني«  الفتة  تكشف عن ضبط 
في هذه املدينة أو تلك ،  يتحركون بسيارات فارهة 
أو  الحياة«  »عسر  بادعاء  املارة  على  ويحتالون 
اصطناع اإلعاقة...  ظاهرة طالت العديد من األطفال ، 
الذين أصبحنا  نصادفهم في  مختلف األماكن العامة 
املقاهي  من  بالقرب  واالزقة،  والطرقات  والخاصة 
واملساجد واملحالت التجارية، كما قد يلجأ  بعضهم 
تنظيف  لالختباء  وراء أدائهم لخدمات معينة  ك » 
األزقة »بغية  استدرار عطف املارة ، أو ادعاء  مرض 
الوالد  أو الوالدة او بيع الورود و املناديل الورقية...

إنها طرق وأشكال مختلفة للتسول، تتغير حسب 
الزمان واملكان، تدفع إلى  طرح تساؤالت بشأن »مدى 
نجاعة املشاريع  والبرامج االجتماعية«  املعلن عنها 
التصدي  في  الجهات،   بعض  وفي  مركزيا   ، سابقا 
لهذه الظاهرة ؟  و كذا »جدوائية النصوص القانونية 

املجرمة لفعل التسول »؟  
مدينة  وفضاءات  أزقة  منها  تسلم  لم  ظاهرة 
معرفة  حاولنا  نماذج   من   يستشف  كما  املحمدية، 

»أسباب«  تعاطيها للتسول. 
، كان  يحمل  محفظة على   حسن  » 12 سنة » 
منحه  متوسال  املارة  على  الورود  ويوزع  ظهره،  
نحن 9 اخوة في البيت 4  بعض الدراهم ، يقول : » 
بنات و5 أوالد، وأمي،  زوجها املدمن  يخرجنا لكي 
نجلب له املال ليشتري به املخدرات، البنات يشتغلن 
خادمات في البيوت،  أكبر إخوتي  يعمل في النجارة 
واملتوسط في الحدادة وما تبقى يمارسون التسول 

مثلي«.
 وبخصوص  املحفظة التي يحملها  على ظهره، 
احملها  وانما  املدرسة،  الى  أذهب  ال  »أنا  يقول:  
ومن  النساء.  وخاصة  املارة  تعاطف  ألكسب  فقط 
املارة من يعطيني املال ويشتري لي االكل ومنهم من 
أن هناك من يشتمني  القديمة، كما  املالبس  يعطني 
عدم  حالة  في  يعنفنا  أمي  زوج  إن  ويطردني..   

إحضارنا للمال،  ورأفة بأمي  أقوم بذلك ». 
من جهته  يحكي ميلود »56 سنة«،  قائال: »لدي 
ثالثة أوالد رموني في الشارع، بعد  أن أخذوا منزلي 

واحد  كل  واستقر  والسطح،   طوابق   3 من  املتكون 
منهم في شقة مع زوجته، وأنا اقطن في السطح في 
اضطر  لذلك  يومي،  قوت  أجد  وال  والصيف  الشتاء 
االكل  لشراء  والتسول  الشارع  الى  الخروج  الى 
 ، ذلك  أكثرمن  مساعدتي.  يرفضون  ألنهم  والدواء، 
زوجاتهم. حسبي  طرف  من  والشتم  للسب  أتعرض 

هلل ونعم الوكيل«.
 35« مليكة   إلينا،  تحدثت  ذاتها،  جولتنا  في 
زوجي  وفاة  »بعد  مصرحة   لطفلني«،   أم  سنة. 
 . ابني وابنتي  الشارع،  صحبة   وجدت نفسي في 
كانت أمنيتي الوحيدة ان يتمكن طفالي من متابعة 
يقول  أن  القدر  ولكن شاء  دراستهما بشكل طبيعي، 
كلمته، حيث بعد إدخالهما   بسنة الى املدرسة توفي 
أبوهما ،  وأنا لم أستطع تحمل عبء تكاليف املدرسة 
ومصاريف  الكراء واالكل والشرب فأخرجتهم منها 

مضطرة  ،  ولم أجد أمامي سوى التسول ».
بدأت  ب  فالقصة   ، »15 سنة«  لليلى  بالنسبة    
 - ابي  ألساعد  وذلك  البيوت  في  كخادمة  »العمل   
ال  كان  راتبي  لكن   - الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
التي  لصديقتي،   الشكوى  دائمة  وكنت  يكفيني، 
نصحتني بالعمل معها في التسول، ألنها تكسب في 

اليوم ما أكسبه انا في اسبوع؟  أعجبني االمر بعد ان 
جربته ألول مرة، بحيث ربحت في اليوم األول 150 
الى   250 اليوم  في  اكسب  أصبحت  وبعدها  درهما 
450 درهما في اليوم، لكن مالم يعجبني هو تحرش 

بعض الشباب بي«.
بصراحة سبب  »أنا  سنة:   14 عمر  ويقول       
أولى  في  كنت  عندما  اإلدمان،  هو  للتسول  خروجي 

اعتبرهم  الذين  السوء  رفقاء  بعض  رافقت  إعدادي 
السبب الرئيسي في إدماني. كنا نجمع بقايا السجائر 
املرمية في األرض وندخنها الى أن أصبحت غير قادر 
على االستغناء عنها،  كما   أصبحت بحاجة الى املال 
لكي أقتني املخدرات  ،  وذلك دون علم أسرتي . إنني 

في دوامة وال أعرف كيف أخرج منها«؟ 
)*( صحافية متدربة  
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قطرة من نبع البداية:

كما همسات الصباح ُتشرق 
تمشي الهوينى بني سنابل العبارة 

تضُع شارة اختالفها وتصدح عاليا 
بالغناء

يتوهُج ِشعرها بأسرار صغيرة
 ترسم مالَمحها بأنفاس الفجر
فتولُد من كفها أوطان من ماء.

التي  الشاعرة  بوهراكة؛ هذه  فاطمة 
باب  الكتابة،  فتحت  تسكنها هواجس 
بخيوط  الحب  غازلة  للجمال  إبداعها 

الروح لكل الغاوين.
من  صنعت  قد  تلك؛  موسيقاها  هل 
مثل  تراها  أم  تميزها،  أيقونة  اسمها 
جنباته  في  تزهر  الذي  الهادر  النهر 

األحالم؟

الوقوف على عتبات الجراح

الشاعرة   قصائد  نحاور  حني 
الرغبة  عنصر  لنا  يتحقق  بوهراكة، 
النص  تشكل  التي  ذاتها  اكتشاف  في 
بنياته  تربط  خفية  خيوط  خالل  من 
تحمل  فنية  طقوسا  وترسم  الجمالية، 
هو  نفسيا  مكنونا  تفجر  لغوية  طاقة 
عتبة  على  منكسرة  اعترافات  بمثابة 

العتاب. تقول:
أيها الساطع في نور مهجتي

أهديتك سنبلة
مضمخة بالحب والوفاء

أهديتني خنجرا
مرصعا بالدم والوعود.)..(

النازف  العشق  ذاكرة  تفتح  هكذا 
جاءت  حيث  الكالم،  أوجاع  كل  حاملة 
الكثيف،  بالشجن  متدثرة  كلماتها 
وريدها  في  يصب  الخيانة  فشتاء 
التأمل  غير  شظاياه  يلملم  ال  انكسارا 

في الذي كان. 
غبية هي الذكريات

      املشتعلة في صدري
      امللغوم باألسرار

      تافهة هي حواديث
      الزمن املر

    املكدسة على جدران
     الخيانة.

كف  في  الهشة  الذات  احتراق  فهل 
قد  الكاذبة  باألوهام  املسكونة  املعاني 
كتاب  مثل  فأضحت  قلبها،  نسيج  مزق 

البحر الكبير الذي تدفن فيه أسرارها؟
بلهاء هي األرصفة املعبدة

تحت قدمي

تجالسني خلسة بني الحضور
وقيت املساء

تسدل الستائر الغجرية
على قلب جريح )..(

بينها  عالئق  شاعرتنا  خلقت  لقد 
التحاور  على  وانفتحت  املكان،  وبني 
صورة  بالتقاط  مكتفية  معه،  الصامت 
أثرى  عاطفي  انسياب  في  تواجدها 

اللحظة اإلبداعية.
غنيا  مشهدا  للقارئ  تنقل  فهي 
ظاللها  أسقطت  إذ  والقلق،  بالتوتر 
الرصيف  على  مساء  ذات  املشروخة 
األلم،  دائرة  من  تخرج  كي  الجامد 
تقتنص  وهي  الروح  شرود  واصفة 

معاني وحدتها. 
أتوجع

أتوسد بقايا أشالئي
املبعثرة.

إن هذا البعد االستعاري قد حمل في 
األلم، جعل  من  فيضا  الرمزية  إشاراته 
وهي  سطورها  بني  ُد  تتمدَّ الشاعرة  
نشيدها  أوجاعها  ناي  خالل  من  تردد 
لبنية  الخاضع  الحزين  الغجري 
الفعل  حضور  خالل  من  االستمرارية، 

املضارع بشكل قوي.)أتوجع، أتوسد(.
شراييني مدججة بالعطاء

ساعة الجحود
متعبة أنت يا أنا

لحظة الوعود
تكتبني نهاية األلم

املدفون
في ذاكرة الزمن التائه.

لقد استثمرت لغة مكثفة كي تحاور 
ذاتها، إذ ترددت في جنبات نصوصها 
حيرة حاصرتها في دائرة زمنية تائهة.

العطاء  بني  املمزقة  األنا  إنها 
والخذالن، فهذه الطاقة املْتعَبة ال تتحرر 
النفسي بني  نثر الصخب  إال من خالل 

البياض والسواد. 
وريدي مدجج بالصراخ ، تقول

لكن سرعان ما حاولت الذات امللتاعة 
استثمار طاقتها في الصمود الستعادة 

جزء كبير منها.
ساعة اإلقصاء
أتحول ..أتيه

أتمرد
داخل هذا القفص

أنقش الحناء فويق الورق
املبعثر على الجدران

ألهو باأللم
أنسى ما تبقى مني

أداعب جرحي
ألرسم وجها يشبهني

كثيرا يشبهني.
في مخدع الجراح حملت لنا الشاعرة 

مراوغاتها التي رصدت اغترابها وهي 
وتمردا(،  )تيها  الورق  فوق  تنسكب 
ظل  ل  ُتَحوِّ أن  مزاجي  بحس  تحاول 
شمس  إلى  يالزمها  الذي  االحتراق 
تحمل  لم  ذكريات  خاللها  من  تخفي 

غير الندم. 
آه , كم عمرك أيها الوجع

املشاغب تحت الظالم
وحرقة السؤال تعصف بي

بني ضلوع  تتأوه شاعرتنا وحيدة 
نحو  يحلينا  والذي   ، )كم..(  السؤال 
مخاطبة  له،  نهاية  ال  عاطفي  خراب 
الضياع والسلبية التي تحيط بزمنها 
النفسي لتصير الذات هنا ذاتني، فأي 
مفردات  يستخدم  الذي  هذا  انشطار 
تفتح عينيها على واقع يغرق في لجة 

الغيم؟ 
وحيدة أشاطر نصفي
ألرسم وجها نورانيا
يخيفني هذا الوجه
يشنق يدي – عبثا.

لتكون الكتابة خالصها وهي تنتقل 
رحالة بني دروب لياليها. 

نبض يضيء ليل الحنين

نبضا  نسمع  والتمرد  الشغف  بني 
كي  القصيدة  جسد  على  يمر  خافتا 

أرفض  األلم  هذا  )لكل  صراخها،  يعلو 
كينونتي(  تقول.

لغة  إلى  الشاعرة  تحولت  هكذا 
بنا أحداق املساء، متماهية مع  تطوف 
فلماذا  الوجود،  مع  تفاعلها  في  ذاتها 
من  قصصا  علينا  تقص  أن  على  ُتصر 
هشة  مرآة  هي  فهل  خساراتها،  نار 
حتى  املرهفة،  أغصانها  كسر  لواقع 
لنوارس  مرفأ  إلى  جسدها  تحول 

الخيبة والندم؟
 تقول: 

 أيها الراحل عبر املسافات
كسرت صوتي
حطمت وجهي

ونسيت أني املزهوة
باالنتصارات ....

إذا كان للوجه دالالت مختلفة حسب 
املفردة املستعملة، فإن الشاعرة هنا قد 
خالل صراع صارخ   من  معانيه  شكلت 
الزمن،  في  بعيدة  غائبة   عواطف  بني 
لكنها منثورة في الحاضر مثل ُحبيبات 

الندى.
فالفضاء الداللي النكسار الصوت و 
الضوء  يسلط  تعنيف  الوجه،  تحطيم 
أن  تحاول  التي  النفس  مغاليق  على 
تجد مهربا في االعترافات الشجية التي 

رافقت ضعفها، فتجربة الشاعرة داخل 
نصها تذكرنا بانتصاراتها التي نسيها 
اآلخر، أيا كانت طبيعة تواجده في حقل 
أمام  فاه  يفغر  الذي  العاطفي  انفعالها 

مرايا عنفوانها. تقول:
نزيف القلب

املهجور … املكسور
وأنا القريبة / البعيدة

أضحك / أبكي
أمزق بقايا املرايا

املرصعة
في قلبي املحمول على

النعش
أحتفل بزغاريد الشجن

أمضي
أمضي

فأمضي …

نصوص  في  الحزن  امتداد  إن 
جعلها  قد  بوهراكة  فاطمة  الشاعرة 
تنوء تحت ثقل االغتراب النفسي الذي 
يعتبر من لبنات الشعر املعاصر، والذي 

يواجهه الشاعر من خالل القصيدة.
بالقارىء  َتْعُبَر  أن  استطاعت  هكذا 
عالقة  خلقت  حيث  أخرى،  ضفة  نحو 
مصالحة مع الذات من خالل تقبل قلق 

الحياة والتحليق في املدى العاري.

فبنية التكرار )أمضي..(  قد أحالتنا 
نحو حالة معنوية وضعت فاصال زمنيا 
إنه  سيكون،  ما  وبني  كان  الذي  بني 
التوغل في أحراش لغة رشيقة تنتصر 

على تقاسيم األلم.
فما هذا النحيب الذي أسال القصائد 
الروح،  ثنايا  بني  إال  يستقر  ال  مطرا 
الشعور  على  االنتصار  تحاول  وهي 

بالتعاسة من خالل التخييل؟

سقوط الذات بين ذراعي المعنى

تتحرك شاعرتنا املتألقة تحت سقف 
الريح  جدائل  تصطاد  كي  شفافة  لغة 
ِخصر  وفوق  اآلهات،  بني  املسافرة 

الوقت نراها مثل قيثارة حزينة تردد:
بني الجدران

     متعبة أنِت يا أنا.
الصورة  هذه  خالل   من  نلمس 
البصرية زخما نفسيا اجتاح البياض، 
وكأن املفردة أضحت من طني تنفخ فيه 
عن  تبحث  حمامة  فتغدو  روحها  من 

السالم الروحي.
وما )الجدران = سجن الواقع( سوى 
احتفت  قصائَد  سال  الذي  النبض  هذا 

بالذات اإلنسانية على حافة الكون.

تقول: 
تصرخ لحظة األلم

حمقاء هي الذكريات
مفعمة بلغة البالء / الغباء

تؤثثني هذه الجنازة
الضاربة في عمق الجسد

تقطع شهيتي ليلة
الفرح

وكأس دمع يعزف سمفونية
اإلخالص املر.

فهل ُتشكل هذه املرارة انهزامها أمام 
أم هو مجرد أكسجني  الحياة،  توترات 
الرئة املبدعة  جمالي تتنفس من خالله 
كي تستقبل نصاال تتكسر فوق النصال؟

تقول: 
غريب هو الصدق
ملعون هو الصبر

في زمن الغدر
املقنع بالعسل

املتيم بالخطيئة.
إنها دروب تستضيء بمصباح بكاء 
خفي، حيث يقطع جسد الحلم املسافات 

ركضا، ثم يستلقي بني لثغة معانيها. 
جسدي سنبلة صيف

راقصت أوتار
العشق والقدر

داعبت أغصان الهجر

ساعة الصخب املمتد فيك
إلى األبد....

نظرة من أفق النهاية:

الباذخة  والباحثة  الشاعرة  تعتبر 
العطاء فاطمة بوهراكة اسما متفردا في 
)نبض(  ديوان  فكان  الثقافية،  الساحة 
 / العبرية  لغات)  ست  إلى  املترجم 
 / االسبانية  االنجليزية،   / الفرنسية 
زرعتها  ريحانة  والكردية(   التركية 
املغربية  القصيدة  تربة  في  بأنفاسها 

املعاصرة . 
فيه  يتشظى  حزينا  شعرها  فجاء 
الجسد، وتتمرد الروح على السائد لكي 

تقول للعالم )أنا هنا للتميز أغني.(  
محراب  في  بالتعبد  تكتف  لم  وهي 
إلى كل مكان كي  القصيدة، بل سافرت 
تغني نشيد اختالفها، من خالل بحثها 
القصيدة  توثيق  على  الدؤوب  وعملها 

العربية في موسوعات متعددة.

* صدر ديوان )نبض( 
سنة 2012

اللعبة ال�سردية يف رواية« نوارة » لعبد الإله رابحي

   أحمد السالمي

قابال  عاملا  السرديات  أمست      
أنماطه.  بتفاعل  الداخلي  بنائه  لخلخلة 
نكران  شهية  تفتح  جديدة  هي  دينامية 
في  والتنقيب  املستقلة،  السردية  الذات 
ملف الكاتب السير ذاتي، خصوصا عندما 
الفعل  حتمه  الذي  التداخل  هذا  نلمس 

السردي داخل »نوارة«...   
الناقد في »نوارة«      لقد بدا رابحي/ 
الوعي  حيث  من  ِبحّرية  للكتابة  ممارسا 
السرديات  عوالم  فجاب  بها،  الجمالي 
الساردة  الذات  فيها  تأرجحت  املختلفة، 
بمفهوم  النصية  التقاطعات  عن  بعيدا 
يقول  كما  عنده  الكتابة  لتصبح  كوهن، 

جبرا »حياة وداللة في الحياة«.  
    هكذا رؤيته التأملية لروافد الهوية 
حضور  يلغي  أن  دون  وقوميا،  وطنيا 
العربية  الثقافة  في  بحضارته  اآلخر 
و«قنديل  الشمال«  إلى  الهجرة  ك«موسم 
أم هاشم«..وال بطابعه التاريخي كما عند 
فوكو.. إذ تصبح الذاكرة محكي »نوارة« 
بذاتها  قائمة  ووحدات  ومعتقديا،  واقعيا 
في  األحداث  منطلق  البلدة  كتجمعات 
»امتداد الوصل املظلم بني الهنا والهناك، 
بني الدور املتراصة السطوح، وقد اشتعلت 
الهنا  وفتائل  البراقة  الالمعة  أضواؤها 
الباهتة ال يدركها غير ابن األرض..« ص3

لذات  تأريخ  الذاكرة  فتحريك        
الواعية  بتداعياتها  السردية  الكاتب 
بناء  مرحلة  إيديولوجيا  املندفعة  أو 
الشخصية املغربية. لذلك جاءت »نوارة« 
صوت  أضحى  عندما  السيرة  بني  تمزج 
الكاتب جزءا من مرحلة معينة للشخصية 
أي  الرواية.  وبني  »العربي«  البؤرة 
املزاوجة  على  السردية  البنية  قيام 
الذاتي  والسرد  املوضوعي  السرد  بني 
اإلدراك  بني  »توماتشيفسكي««  بتعبير 
فكريا،  القائم  تداوله  وبني  به،  والوعي 
تلك كانت عادتها كلما  وأنثروبولوجيا..« 

عزمت على زيارة الولي الصالح ... وْحَدة 
ْعِليَّ وَعْل الباقنْي، والتَّاْنَية ْعلى ْوليدي.. 

َأسيدي وُمالْي« ص7 
»األنا«  بضمير  يصلنا  هذا  كل      
ألنا  واألدبية  الفكرية،  تقاطعاته  في 
املفترضة  باألنا  تغليفه  وكيفية  الكاتب، 
اجتماعيا،  خطواته  تتبع  في  للسارد 
الزمني لشخصية  والغالف  بالبادية  بدءًا 
الطفولة ومعاناتها من الضغط،  العربي : 
أو الخصاص، أو املحتمل املفقود »املعلم 
وقهره.. السلطة لدى الشيخ وامتدادها..« 
كيفما  أحمد  للحاج  الحياة  وحَضرية 

بصمها املستعمر.. إلى 
االنفتاح على املدينة، والتطلعات التي 
عاملها  تأمل  كلما  ب«الداخلية«  راودته 
املحلي  تجاوز  حلم  وحرقة  الخارجي، 
الحاج  )نموذجه  اآلخر  نحو  والوطني 
تغلي..وآخرين  الساحة  كانت   « أحمد( 
لصخب  يتوسلون  صافية  بعيون  مثلي 

املكان أن يكون رحيما » ص21 
    لقد وجد »جيل العربي في االحتكاك 
بالجو الطالبي، وحماس الفكر اليساري، 
تراكمات  قبيل االستقالل، فكانت الحاجة 
وافد  كل  باعتناق  الهوية  بناء  إلى  ماسة 
والثوري،  التنويري  بعده  في  ثقافي 
اعتقال   : التفكير  الحد من حرية  ملواجهة 
تقدمي،  هو  بما  التأثر  النقاشات،  عمر/ 
الروافد،  مختلفة  إيديولوجيات  تبني 
التهافت نحو فجر تحرري قادم من الضفة 
)املجتمع السوفياتي(، وحركاته  الشرقية 
غيفارا  مع  الالتينية  بأمريكا  التحررية 
بني  مطوال  »..جلست  وكاسترو  ونيرودا 
املكتبات  رفوف  غزت  كتب..  في  سطور 
سيبيرية..  ثلجية  أصقاع  من  قادمة 
واملطرقة.. املنجل  بني  البياض  متحجرة 
الّسيكاْر،  الحمر..ودخان  والرايات 
ووعورة األدغال، وأغاني الثوار، وأناشيد 
الصفائح  على  السائرة  الحافية  لألقدام 
املذبوحة،  الطيور  ورقصات  الساخنة، 

تهُت أحلم بالوطن الجميل« ص25
    هذه املرحلة فتحت آفاق الذات نحو 
صورته  ترسخت  حني  الطموح،  تحقيق 
كان  صيفا   « اآلخر  عالم  من  القادم  في 
أبناء املدينة العائدين من هناك من خلف 
 « املتاهة  في  الحلم،  في  البحر..فأهوي 

ص22ــ23 

    إن مزاولة الدراسة بالخارج، مرحلة 
تعكس في عمقها تضاربا لعاملني مختلفني 
عليه  تنطوي  وما  وثقافة،  وقيما  سلوكا 
أسئلتها الحارقة » عدت إلى البلدة ... إلى 

حب البلدة الدفني » ص 26  
    فاستمرارية الرغبة في حياة اآلخر 
لوحة  »العربي«  من  تجعل  وأرضه، 
مؤجل  كحلم  املضمر،  للغائب  تشكيلية 
والعمال،  )املهاجرون،  العامة  إليه  تهفو 
كما  منفذ  نموذج  و«العربي«  والنخبة..( 
أحمد«  الحاج  ابن  »العربي  عليها  عبر 
عابرة  ليس صدفة  »إنه  للعربي  قال  حني 
من صدف حكي متعثر..بل إنه مدار الحكي 

كله »ص24
التي  بتراكماته  الوردي  فالواقع      
ترتيب  بالذاكرة،  الحلم  أخاديد  حفرت 
الجو  مع  التأقلم  صعوبة  سبيله  ذهني، 
الجديد بكل تبعاته دراسة، وعمال، ومهانة 
األحداث  صدُف  أّهلتها  ملقاومة  ضريبًة 
املتولدة عنها )املطعم، مساعدة األب نينو، 
ساهم  التفاوت  هذا  موشي..(  مع  العمل 
بضرورته القسوى في بناء الذات مهندسا 

ومقاولة :
 » ــ ألو مسيو العربي .. صباح الخير 

....
مقاولتكم  أن  أخبركم  أن  يسرني  ــ     

الفتية قد حظيت باالهتمام ...« ص30
    خطوة استشراف املؤجل كما تسرب 
إلى وعي العربي، هاجسه املوقع الجديد، 
في  طاردته  التي  هويته  بسحب  واعتقاد 
»..وبدأت  مكوناتها  بكل  ونوارة  البلدة 
السطور  وبني  املشروع  ملف  أوراق  أقلب 
وتضيع  ابتعادا،  البلدة  تزداد  واألرقام 

على إيقاع رنات الهواتف »ص41
بعد  طبيعي  حضور  فهو  لذلك      
رباطه  خيوط  يفقد  بدأ  بواقع  محاصرته 
به )تأخر زوجته يوميا، موقفها من تعلم 
الدونية  نظرتها  العربية،  اللغة  ابنتها 
عن  تبحث  خجولة  انتفاضة  هي  إليه..( 
مادام  البلدة  إلى  العودة  قبول  إمكانية 
البلدة  تعد  لم   « اللحظة  بظلها  يكتوي 
أجداد  أيضا  لي  بل  فحسب  حضارة 

وشموا الجنوب الغربي... » ص45.
إلى  العودة  شروط  تتحقق  حتى      
مسايرة  رغبة  له  ستكون  وقتها  البلدة. 
هذه  »في  بنوارة..  طفولته  إحساس 

األرض خطوت خطواتي األولى... في هذه 
هناك  املقدسة...  أبجديتي  تعلمت  البناية 
دار الشيخ... وتلك ضيعة الحاج أحمد... 
وذلك دكان الحاج اصغير...هنا بني هذين 
نتراكل،  نتقافز،  نتسابق،  كنا..  املسربني 

نتعلم ركوب الحمير...« ص73   
    من هنا يتضح أن النسق السردي 
اتخذ محطات  نوارة »  الذي تقوم عليه » 
الحوار  يمسي  عندما  قصصية  لحدثيات 
متكررة  وقفات  وصديقه  العربي  بني 
العام لهذه  البناء  دون أن ُتظهر خلال في 
أن  بعد  بالتحول  ينبئ  وكأنه  الحدثيات.. 
املتعالية  بمهمته  االكتفاء  شرط  استوفى 
تتسم  إذ  االسترسالية.  السرد  لغة  عن 
بالسهل  ليس  وثقافي  فكري  ببعد  متونه 

تفكيك دالالتها. 
     السارد يتحكم في ضوابط الحكاية، 
حوارية  وقفة  كل  وراء  توزيعها  وكيفية 
برفقة  األم  »زيارة  بها  ترتبط  أن  دون 
الصالح..  الولي  إلى  الشخصية  السارد/ 
نوارة وخصالت أنوثتها ...انتظار أبيه له 
بنوارة...اإلحساس  املدرسة...عالقته  أمام 
وبعض  الشباب...الداخلية  بمرحلة 
بالغربة.. الجديد  تراتبياتها..الوضع 
البلدة...«  داخل  ودوره  اصغير  الحاج 
الداللي  البعد  إشكالية  تثير  توليفة 
الحوار  جعل  إمكانية  أو  الحوار.  لهذا 
الداخلي حتمية االرتقاء إلى إدراك صيغته 
التخييلية،  البنائية  بقواه  االستجوابية 
كي نواجهه كخطاب له مرجعياته الفكرية 
ما.  بمعنى  واإليديولوجية  والفلسفية 
جعلت  الذات  داخل  القوى  هذه  فتصارع 
البلدة/الواقع/ منطلقها  الرؤية  شساعة 
العالم/املتنفس/الهوية/الذات، كما جيكور 

عند السياب... 
    ضمن هذه اللعبة ينفلت السرد من 
بضمائره  السارد  إلى  ويمتثل  الحوار 
في  الشخصية  على  إحالة  الهو..(  )األنا، 
بنفنست،  يذهب  كما  الالشخصي  عمقها 
بالعملية  التالعب  هذا  إدراك  نستطيع 
املتعدد...  التوقع  إمكانيات  أمام  السردية 
»قال صاحبي: بني الجذب والخصب، بني 
واشتعال  قائض،  يوم  في  املساء  نسيم 
الصبح في يوم حار.. نبتت البلدة..« ص4 
    لذلك ال نستغرب إذا كان الحوار هو 

املنطلق ملتعدد السارد : 

ال تشغل بالك بطرح  قلت لصاحبي :   «
األسئلة الجديدة عن األجوبة القديمة.

قال : أرفض سياسة األرض املحروقة..« 
ص3 .

    وال يخرج عن ثنائية » األنا والهو« 
وفق  للذات  فرويد  تصنيف  أمام  وكأننا 
بنيته العازلة. بمعنى أن األنا األعلى هي 
املتحكمة في العمل ككل )أنا الكتابة(، بما 
يفسر أن السارد الغائب ذات ساردة ثانية 
إليه  باإلحالة  األعلى  السارد  عن  منبثقة 
على  مفتوحة  ممتّدة  ضيعات  وتابع..   «
بعضها البعض، وأحواش ضيقة ال تتسع 

إال لرؤوس معدودة..” ص5 . 
إلى  املجال  يفسح  التمويه  هذا      
دور  يلعب  والحوار  السردية.  التعددية 
تكسير تتابعها الخطي كتابة بني السارد 
واستراحة  والهو)قلُت(،  )األنا(  األعلى 
املتعددة  للشخصية  الثقافي  املستوى 
األسئلة  إلى  القارئ  لتهيئ  السرد، 
والفكرية،  الثقافية  وحساسيتها  الكبرى 
والفلسفية  للكشف عن كرونولوجيا صورة 
» العربي«. هذا التوالف )السارد/العربي/

صيغة  املتكلم  السارد  يغدو  الصديق(.. 
بني  للمزج  بالوراثة  العربي  لشخصية 
بؤرتني سرديتني بمفهوم جيرار جينيت...
السارد/ ملأمورية  تسهيال  والهو  األنا 
أو  للعربي  الوهمي  الصديق  الشخصية، 
صورة السارد/العربي في شخص الكاتب، 
الذي  الخيط  بدينامية  الذاكرة  إعادة  في 
من  ويتخذ  العربي..  السارد/  رقبة  يلف 
سلوكا  بانفعاالته  لألحداث  لولبا  أناه 
أسئلتها  استساغة  يصعب  ومعرفة.. 

العالقة ورؤيتها للحياة... 
    نتاجا ملا سبق، تتقاطع عدة نماذج 
معالم  صورة  تعكس  كي  نوارة  داخل 
تأخذ  لحظتها/لحظًة  املغربي  الواقع 
الروايُة الزماَن شكال خطيا متموجا يقطعه 
وصديقه  السارد/الشخصية  بني  الحوار 
بلغة  املحكي،  استئناف  تعيد  استراحة 
والكاتب  للشخصية  مزدوجة  تخييلية 
تفجر ما بقي عالقا بالذاكرة عوالم َتنساُق 
ضمن بنية الحكي. تتداخل فيها األجناس 
كي  والرواية،  الذاتية  السيرة  السردية 
تذهب بنا إلى استراتيجية ما قبل الكتابة 
في استثمار املادة الحكائية التي تستنزف 

إمكانيات الكتابة التخييلة.

»جلست مطوال بين سطور في كتب 
غزت رفوف المكتبات قادمة من أصقاع 

ثلجية سيبيرية.. متحجرة البياض بين 
المنجل والمطرقة..والرايات الحمر..

ودخان الّسيكاْر،  وأغاني الثوار، وأناشيد 
لألقدام الحافية السائرة على الصفائح 
الساخنة، ورقصات الطيور المذبوحة، 

تهُت أحلم بالوطن الجميل«

قراءة في الصفحات الزرقاء

اأ�سجار من ذاكرة الأمل
إطاللة على )نبض( الشاعرة فاطمة بوهراكة نجاة الزباير

أخطو مسافاتي 
على الجمر
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يواصل »المهرجان الدولي لمدارس السينما« منذ التئامه قبل 
ست سنوات، التفكير المنتج في الفنون والسينما والوسائط 
الجديدة من داخل جامعة عبد المالك السعدي تتويجا لمجهود 
علمي وتربوي ومهني تراكم على مدى ثالثة عقود في مختبر 
األبحاث والدراسات السينمائية، وتكوينات تنوعت ما بين اإلجازة 
المهنية في السينما والماستر في الفيلم الوثائقي والدكتوراه 
المتخصصة في الدراسات السينمائية والمشهدية. فال غرابة 
للفن  بدايات  تنظمه جمعية  الذي  المهرجان،  يحقق  أن  اليوم 
والسينما وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان بدعم من المركز 
السينمائي المغربي، نجاحا حقيقيا وباهرا في دورته األخيرة 
على المستوى العلمي والتربوي والفني والمهني والتنظيمي 
المتخصصين في  والباحثين  األكاديميين  بمشاركة نخبة من 
الجامعات المغربية والعربية والدولية، وبحضور الفت لعشاق 

الفن السابع بمدينة تطوان.
من  العلمية  بالتزاماته  الوفاء  المختبر  أولويات  من  كان 
خالل الحرص على إصدار مجلة »سراب« المحكمة للدراسات 
السينمائية والبصرية، فضال عن إخراج عدد من األفالم الوثائقية 
التي حظيت بجوائز رفيعة داخل المغرب وخارجه بعدما كانت 
عبارة عن أبحاث لنيل دبلوم الماستر نوقشت أمام لجان علمية 
متخصصة نوهت بهؤالء الباحثين الشباب الذين قدموا أفالما 
وثائقية تفاعلوا فيها مع الذاكرة والهوية المغربية وقضايانا 

الوطنية. 
ولهذا جاءت كلمة د. حميد العيدوني في اختتام المهرجان 
مستجيبة لهذا الطموح العلمي الذي يدعو إلى خلق شعبة للفنون 
والسينما والوسائط الجديدة بكلية آداب تطوان، معمقة لهذا 
الرهان الذي يعزز المكانة الرائدة التي باتت تحتلها التكوينات 
السينمائية بجامعة عبد المالك السعدي وطنيا ودوليا، والذي من 
شأنه توفير شروط علمية نوعية من أجل تهييئ فضاء أكاديمي 
منتج أمام الباحثين في اإلنسانيات على اختالف اختصاصاتهم 
واهتماماتهم المعرفية إمكانات اإلبداع في الصورة السينمائية 
وغيرها من الفنون المجاورة، وتقديم عرض تربوي متنوع يسهم 
في خلق ديناميات التشغيل التي تؤرق بال كل المنتسبين لكليات 

اآلداب والفنون واإلنسانيات. 
المهرجان  مدير  يقول  النوعي،  العلمي  الطموح  هذا  وعن 
الدولي لمدارس السينما بجامعة عبد المالك السعدي د. حميد 

العيدوني في تصريح صحافي بأن »المهرجان الدولي لمدارس 
السينما« جاء تطويرا للنهج الذي سار عليه مختبر »األبحاث 
والدراسات السينمائية« التابع لكلية آداب بتطوان منذ تأسيسه، 
وهو االنفتاح على الكفاءات العلمية في مجال الفنون في المغرب 
وخارجه، والعمل على خلق فضاء علمي مناسب ومنتج يتاح فيه 
لهذه الكفاءات تكوين أجيال من المتخصصين في مهن الفنون 
والكتاب والسينما والوثائقي والوسائط الجديدة. وتغمرنا سعادة 
بالغة ونحن نرى استراتيجية المختبر القائمة على ربط التكوين 
الجامعي بسوق الشغل واقعا ملموسا يعكسه خريجو السينما 
لجامعة تطوان الذين حظي خمسة منهم سنة 2021 بدعم المركز 

السينمائي المغربي إلنتاج أفالمهم الوثائقية.

من �شمنهم المغربي محمد مفتاح.. 15 فنان وناقد ي�شاركون 
في كتاب »دراما حاتم علي والق�شية الفل�شطينية«

  �شعد لمجرد يدخل �شباق 
الأغاني الأكثر م�شاهدة 

بـاأغنيته الجديدة »يا عيوني«

دخل المغني المغربي سعد لمجرد قائمة سباق 
األغاني األكثر مشاهدة بالمغرب على موقع تنزيل 
يا  اليوتيوب ”، بأغنية “  الفيديوهات العالمي “ 
عيوني ”، بعد تحقيق مشاهدات عالية وصلت ألزيد 
من نصف مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة. 

مع   ،” المعلم   “ أغنية  صاحب  تعامل  حيث 
المغربي  محمد  األلحان،  في  مزين  مهدي  الفنان 
في الكلمات، فيما تكلف طارق الحجيلي و مادارا 
بالتوزيع الموسيقي، و محمد حميم صمم فيديو 

كليب األغنية.
فيما اختار لمجرد في هذا العمل الجديد، الظهور 
بشكل مختلف عن باقي أعماله الفنية، حيث اعتمد 
في إخراج األغنية على طريقة الرسوم المتحركة 

“ األنيميشن ” .
و تفاعل الفنان البشير عبدو، والد سعد لمجرد 
برافو ولدي أغنية رائعة و  مع األغنية، معلقا بـ” 
إحساس رهيب غناء، لحنا، توزيعا و فكرة الكليب 

رائعة كذلك، بالتوفيق ” .

فيلم افتتاح الدورة الـ 72 من مهرجان برلين السينمائي»سكريم« ينتزع الصدارة من«سبايدر-مان«في شباك تذاكر أمريكا
تصدرت النسخة الجديدة من فيلم »سكريم« شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خالل عطلة نهاية األسبوع، مؤكدة 
الذي بقي متصدرا الترتيب لمدة شهر،  مان«  بالتالي الشغف المستمر تجاه أفالم الرعب، ومزيحة فيلم«سبايدر- 
وفق تقديرات شركة »إكزيبيتر ريليشنز« المتخصصة. وحقق أحدث أفالم سلسلة »سكريم« 30,6 مليون دوالر بين 
الجمعة واألحد، ويتجه نحو تحقيق 35 مليون دوالر مع انتهاء العطلة الممدة التي تستمر أربعة أيام لمناسبة يوم 

مارتن لوثر كينغ، ما يقدم مزيدا من األخبار اإليجابية للسينما التي التزال تصارع جائحة كوفيد19-.
ووصف ديفيد أ. غروس من »فرنشايز إنترتينمنت ريسرتش« هذه األرقام باالفتتاحية القوية للفيلم، حتى لو أن 
الذي حقق في أسبوعه األول إيرادات بلغت  لم تحقق أرقاما مماثلة لـ«هالوين 12«  النسخة األخيرة من »سكريم« 
من استرداد ميزانيتها  49,4 مليون دوالر في تشرين األول/أكتوبر الماضي. ومع ذلك، تمكنت شركة »باراماونت« 
المتواضعة نسبيا والبالغة 25 مليون دوالر. وتولى أبطال نسخة الفيلم األصلية )1996( وهم نيف كامبل وكورتيني 
كوكس وديفيد أركيت، بطولة الفيلم الجديد. وتراجع فيلم شركة سوني »سبايدر-مان: نو واي هوم« إلى المركز الثاني .

كشف مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ72، عن عرض فيلم Peter von Kant للمخرج فرانسوا أوزون، في افتتاح الدورة يوم 10 
فبراير المقبل، الفيلم من بطولة دينيس مينوشيه وإيزابيل أدجاني وهانا شيجوال، وهو الفيلم المقتبس عن مسرحية عبادة »الدموع المرة« .
 يعود بالفيلم المخرج والكاتب والمنتج فرانسوا أوزون إلى مسابقة الرسمية للمرة السادسة بعد 20 عاًما من فوزه بجائزة من مهرجان 
برلين عن فيلمه Gouttes d›eau sur pierres brûlantes.  في سياق متصل يكرم مهرجان برلين السينمائي الممثلة الفرنسية إيزابيل 
هوبرت بمنحها جائزة الدب الذهبي الفخرية، على أن يعرض المهرجان للمرة األولى أحدث أفالم هوبرت About Joan، كاحتفال خاص 

بتلك المناسبة.
 وقد تمتعت هوبرت بحياة مهنية طويلة ومتألقة في عالم السينما، بعدما قدمت أعمال على  الشاشة الكبيرة والصغيرة بـ جانب المسرح، 

ومن خالل لغات متعددة بما في ذلك الفرنسية واأللمانية واإلنجليزية.
 ومن بين المخرجين الذين تعاونت معهم جان لوك جودار، ومايكل هانيكي، وبرتراند تافيرنييه، وكلود شابرول، وأوليفييه أساياس، 

.»deadline« وكاثرين بريالت، وبول فيرهوفن، وغيرهم الكثير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع
 شاركت أفالم هوبرت بمهرجان كان، لـ20 مرة، والذى يعد رقما قياسيا، وشاركت أعمالها في مهرجان برلين السينمائى لسبع مرات.
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المخرج حمزة المعزي:

حمزة المعزي مصور و مخرج و فاعل 
جمعوي و ثقافي من أكادير، حاصل على إجازة 
في الشبكات المعلوماتية، و يشتغل كتقني 
متخصص في البرمجيات. استفاد من دورات 
تكوينية في الصورة و تقنيات التصوير، الشيء 
الذي أهله لتأسيس نادي للتصوير و العمل 
كتقني في مجموعة من األعمال السينمائية و 
المسرحية. أخرج لحد اآلن مجموعة من األفالم 
من بينها » الصبية الراشدة » و » تاء التأنيث 
المتألمة » و » الشرف المكسور »...  
انتهى مؤخرا من تصوير فيلم مشترك بأكادير 
مع المخرج الطنجاوي حمزة الدقون بعنوان 
» الحساب » )2022( يتمحور موضوعه حول 
اإلدمان على المشروبات الروحية و عواقبه 
الوخيمة. عن هذه التجربة اإلخراجية الجديدة 
أجرينا معه الحوار القصير التالي:

أجرى الحوار: أحمد سيجلماسي

 
o كيف جاءت فكرة االشتغال في إخراج 

مشترك مع حمزة الدقون؟
و  األفكار  تقاسم  و  الصداقة  بحكم    n 
وجهات النظر و تقارب الرؤى الفنية بيني 
و بين المخرج  حمزة الدقون، وجدنا أنفسنا 
و  الفكرة  من  مشترك  عمل  في  منخرطين 
ما  و  التصوير  و  اإلنتاج  إلــى  تطويرها 

بعدهما.
بفضاءات  التصوير  اخترتما  لماذا   o 

مدينة أكادير؟
 n  كان بإمكاننا تصوير فيلم » الحساب 
» إما بطنجة أو أكادير أو هما معا، إال أن 
مناقشة  بعد  أكادير جاء  لمدينة  اختيارنا 

مستفيضة مع شريكي حمزة الدقون، حيث 
تبين لنا أن شروط اإلنتاج ستكون أفضل 
بأكادير نظرا لتوفر شركة إنتاج و طاقم تقني 

متمرس. 
o  ما هو الجديد في فيلم » الحساب » 

بالنسبة لتجربتك الفيلموغرافية؟
الحساب   n  تعتبر تجربتي في فيلم » 
» فريدة من نوعها، و ذلك ألنها أول تجربة 
إخراج مشترك لي. زد على ذلك أن موضوع 
المرأة  قضايا  إطــار  من  أخرجني  الفيلم 
المباشرة ألنه يتطرق  لموضوع اجتماعي 
يمس الرجل و المرأة معا، هذا باإلضافة إلى 
المغامرة التي قررنا دخولها أنا و المخرج 
الدقون عبر مواجهة مختلف التحديات بغية 

الخروج بنتيجة مغايرة لما هو مألوف.
أين  و  جاهزا،  الفيلم  سيكون  متى    o

سينظم عرضه االفتتاحي؟
n  أعتقد أن الفيلم سيكون جاهزا للعرض 
مع مطلع شهر فبراير القادم بحول اهلل، و 
سنعمل على تنظيم عرضين أحدهما بأكادير 
غمار  دخــول  قبل  ذلك  و  بطنجة،  اآلخــر  و 
المشاركة في مسابقات األفالم بالمهرجانات 

الوطنية و الدولية.
 o  لماذا لم يتم التعامل مع ممثالت و 
ممثلين محترفين ) أي معروفين وطنيا في 

السينما و التلفزيون (؟
 n  حاولنا الجمع بين ممثالت و ممثلين 
أمام  التشخيص  في  معتبرة  تجربة  لهم 
الكاميرا و آخرين من الشباب حظوا بثقتنا، 
للجميع،  الفرصة  إتاحة  بمبدأ  منا  إيمانا 
خصوصا من لهم تجربة فنية محترمة أو 

واعدة.

تجربتي في فيلم »الح�شاب« فريدة من نوعها 

كشف عزالدين شلح مؤسس ورئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي عن في الحاجة اإلى خلق �شعبة للفنون وال�شينما والو�شائط الجديدة بكلية اآداب تطوان
اسماء المشاركين في كتاب » دراما حاتم علي والقضية الفلسطينية«، والذي 
صدر عن المهرجان بالتعاون مع جمعية رؤية شبابية واعداد الدكتورة لمى طيارة.

وأشاد شلح بجميع من شارك وتعاون ووضع لمسة وفاء للمخرج الراحل 
حاتم علي، وهم 15 فنان وناقد من 6 جنسيات ممن تعايشوا وعملوا معه: 
المخرج السوري عمرو علي، المخرج السوري الليث حجو، الفنانة السورية 

يارا صبري، الكاتب والشاعر السوري عدنان العودة.
ومن فلسطين الكاتب والشاعر عبداهلل عيسى، كما شاركت مصممة األزياء 
السورية رجاء مخلوف، مصمم الديكور الفلسطيني ناصر الجليلي، الشاعر 
أحمد  زهير  السوري  والمخرج  الكاتب  المدهون،  راسم  الفلسطيني  والكاتب 

قنوع، الفنانة األردنية الفلسطينية عبير عيسى.
المنتج  زرلي،  غانم  التونسي  الفنان  مفتاح،  محمد  الفنان  المغرب  من  و 
السوري الكندي شادي الدالي، المخرج الكنديJonathan keijser، والناقد 

السوري ماهر منصور.
وأعرب شلح عن أهمية هذه الشهادات التي تحدث عنها المشاركين في حق 

المخرج الراحل حاتم علي اإلنسان والمخرج وعالقته بفلسطين.

الر�شام حميد الدويب يعر�ش جديد اأعماله بمراك�ش
يعرض الرسام حميد الدويب، إلى غاية سابع فبراير المقبل، بمراكش، جديد أعماله الفنية، 

وذلك تحت شعار »تالشي«.
ويتضمن هذا المعرض، الذي يحتضنه رواق »أبيض على أسود«، مجموعة من اللوحات 

التي أنجزها حميد الدويب داخل محترفه في بروكسل ببلجيكا.
 ،1948 سنة  البيضاء  الدار  مدينة  مواليد  من  وهو  الفنان،  هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
وتحديد  الفني،  نهجه  يوضح  أن  يأبى  والدولية،  الوطنية  الفنية  الساحة  على  والمعروف 

تصور معين ألعماله.
وكان حميد الدويب قد هاجر سنة 1986 إلى بلجيكا لمتابعة دراسته كمهندس في مدينة 

تورناي، وذلك بالموازاة مع تلقيه دروسا مسائية بأكاديمية النحت.
فوق  وبتجارب  والسرياليين،  الفالمان،  الرسامين  وخاصة  التيارات،  من  بالعديد  وتأثر 

واقعية، مما ساهم في إغناء تجربته وإرثه الشرقي.
يذكر أن حميد الدويب كان قد عرض أعماله بجامعة بروكسل الحرة سنة 1978، وكذا في 
باريس رفقة المجموعة الفنية الشهيرة »Figuration critique«، قبل أن يقرر، اعتبارا من 
سنة 2005، العودة إلى المغرب، لكي يبقى قريبا من الجمهور العريض، ذلك أنه، وبعيدا عن 

المفاهيم المجردة والخطابات الفكرية، يميل هذا الرسام إلى دمقرطة الفن.
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أمل األخضر

أحياًنا.. أصبح فارسة بدرجة مارشال.
أتعهد نياشني صدري

أزرر قميصي
أضبط إيقاع مشيتي

أعدل قبعتي إلى األمام قليًل.
أحياًنا أخرى أتعثر في طريقي

أقلِّد مشية امرأة بلهاء
أو بهلوان عجيب

بَحَول كامل وبشعر أشعث
أقلب رجلّي إلى أعلى،

أخرج لساني في وجوه العابرين
أجعل عينّي أكثر اتساًعا، وشعري أكثر 

جنوًنا.

أحياًنا أخرى أقرفص على عتبٍة ما، أغرس 
رأسي بني فخدّي، وأبكي.. أبكي بكاء نساء 

عديدات.
أحياًنا أرقص رقصة التشا التشا
بوقٍع خفيف، أو رقصة الفالس

بكتٍف محتمل.
أحياًنا أصفُِّر مثل راع قطيٍع متمرِّس

أصفِّر وأهشُّ الفراغ حولي
بعصا قصيرة

يقلدني صغار الحي
وتلحق بنا كلب الطريق الجرباء

وقطط املطاعم القريبة
ويلحق بنا وافد جديد

من مجانني القرى املجاورة...
نضرب األرَض بأقداٍم غاضبة

ونزعج السماء فوقنا بملمح متوثبة، 

وأجساد مائلة، وأصوات خرقاء.. دندنة خافتة، 
عواء مجروح، ضحك مكتوم، مقطع أغنية 

بصوت رديء، نوتة عالية لبيتهوفن بحشرجة 
مقيتة، أنني كمان بشفاه مدربة، خرير سيل 

جارف بأصابع نزقة على قطعة قصدير صدئة.
ومثل جوقة موسيقّي الشوارع، نمأل الفضاء 

ضجيًجا، ونمعن في الغناء..
أحياًنا أخرى، أضرب األشياء حولي.. 

الدراجة الهوائية املركونة ببهو الدار، طشت 
الحمام النحاسي، كرة األوالد الطائشة.

أحياًنا، أضرب الخواء، فأهوي على أسفلت 
بارد.. يصعق كرة النار برأسي

فأغمض جنوني،
وأحشر جنيات نزقي

في جيب عقلي،
ثم أستفيق.

سعيد منتسب

أريد أن أكون مجرد حصاة في كوكب 
بعيد

ال أن أقيس الغيم بعينيَّ
أو أحصي املوتى الذين يحلقون في 

رأسي 
دون هبوط

أريد أن أرسم شجرة بحجم كبير
وأجعلها تمارس الوثب الطويل

على الحياة
أريد أن أكون على األقل نملة في 

تجويف صخرة

وأن أنحني وأميل مع القمح 
والطقس

لتلمع أنيابي على قطعة سكر مهملة
في ما مضى كانت تهمني األبواب 

والساعات
وكانت صورتي التي لم تكمل زينتها 

بعد
تنتظرني هناك:

طفل متوج بريش أبيض غير نظيف 
يتكئ صباحا على عرض أحلمه

وفي املساء يغمره السعال
فيتدلى بأقصى جهد

وال يصل إلى سطح األرض 
وها أنا اآلن أتمسك بأي شيء

أضع يدي على فمي
لتخلو غيومي من الصراخ

وأرمي عني الحبال التي تلحقني 
ألتعلم بناء ظلي دون اتكال 

على الشمس
أريد أن أصير قويا بما يكفي

ألنام باطمئنان بني ذراعي الريح
ليس مهما أن أسقط تحت شجرة

أو بني فكي نبع

أو في عش نسور
ليس مهما أن تلتقي عيناي بعينيه

ذلك القمر املشوه
أو تلك الشهوة املمزقة بالرصاص
املهم أن أنثر مخالبي على ظهر 

الضوضاء
وأن أيبس ببطء كحلزون على جذع 

ميت
أريد أن أتعلم من الحجر تحوالته

من السماء أعمدتها اللمرئية
من املوج كلمه الذي ال ينتهي

من الظلمة يقينها 
من الجناح وداعه

ومن السراب تلعبه بشكل النجوم
ال أريد أن أكون لسانا ضد لسان

وعنقا ضد عنق
يكفي أن أمضي كوقع الحفيف على 

الحصى
خاليا من اليقظة والدخان

ومجردا من السيوف والشتائم
ومن العقرب الذي يغرز شوكته

في حبل الوريد
أريد أن أعضَّ هذا الجوف املمتلئ 

بالخيطان
بالحقائب
بالعجرفة 

بالقمح
بالدموع

وبالكتب الهائلة التي تسيل
كي تضيع في صحراء بعيدة

أريد أن أتجفف من دمي
ألنجو من كمائن القلب

ومن اسمي
ألفهم ملاذا ُيشّبه دانتي املقابر 

باإلزار املثخن بالثقوب
أحيانًا تطير األسماء لتختفي 

في ثقب على السطوح
وقد تحط بقليل من الحظ 

في صحن األشياء
وقد تنظر إلى السماء لتصطاد الغيم

أو املوج الذي يعلو ويهبط
تظهر  ال  أو  وردة،  أمام  تختلج  وقد 

إطلقا
لكني أريد أن أنهي هذا الخط

بقهقهة طويلة
تفلق الجبل إلى نصفني

أحمد بنميمون

رصيف،  من   أكثر  على  حائًرا 
حاملًا  بالتيه  اللذيذ، قريًبا  على 
آالم  من  الفرار  في  راغًبا   ، بعد 
لكن   فيه،  عضو  كل  من  تقتص 
ما يحزُّ في قلبه  أن قدميه شلتا 
اللحظة   تعودا  لم  إنهما  حتى 
الوقوف،  مجرد  على  تقويان  
كل  نفسه   في  تطفئان  ال  فكيف 
هبَّة منه إلى قيام،  أم هل يسير 
نحو   أخيلته،  من  أجنحة  على 
أقرب السبل إلى  أبعد كوكب،  بل  
إلى أبعد أماكن الروح ، متخلًيا 
به  التفكير  يمكن  ال  جسد   عن 
دون  تخلٍّ عن رغبات حسية  ال 

تكف عن التأجج  فيه؟
  مشى من بداية ذلك املساء حتى 
غروب شمس  كان ال يريد لها أن 
تغيب، آمل أن يطيل حديثه إلى 
قدميه وهما تطفران  على طريق  
تمنى من أعماق نفسه أن تتحرك 
يرى  أن  دون  حوله  من  العوالم 
قدماه  كانت  فهل   ، ترتديانه  ما 
عاريتني؟  على طريق ال نهاية لها 
مثل شيخوخة  تنوء  تحت ألف 
عبء،  وآالف العلل التي ال أسماء 

لها في ذهنه.
متعة  يتصور  أن  املسكنُي  أراد 
فقدها، كان ال يدري كيف أنه كان 
املشي،  إلى  اشتياقه  به  يستبد 
في  رغبة  به  تكون  ال  حني  حتى 
الذهاب إلى أي هدف،  ولو كان 
في جمال أزهى بستان أو أروع  

وردة .
ى  حرك يديه وهو يتصبر فيسمِّ

الجزئي  بالشلل   به  حل  ما 
شلل  من  خاف  لكنه   ، العابر 
فيفقده حتى   ، دائم يعم جسده 
التحكم في فمه وما  القدرة على 
يفوقه  ال  مما   به.  اإلفضاء  يريد 
راحة إال شلل  ذهني رحيم يجهز 
على آخر ما يؤمله : كوابيسه هذه  
تنثال   وصور   ، تنتهي  ال  التي 
ناظريه  أمام  على شاشة تعرض 
إلحاقه  النار  تستطيع  ما  كل 
زالزل  من  ووداعته،  عامله  بهدوء 
وفيضانات  بنيان،  كل  تخرب 
ووقائع  بستان،  بكل  تذهب 
كبد  تفجع  وانهيارات  اصطدام 

كل إنسان. 
»فكيف كانت قدماي تستطيعان  
غامر،  فرح  في  السير  اآلن   قبل 
 ، البعيد  الجبل  ذلك  سفح  على 
أو في  جوار أمواج هذا البحر، 
االستمتاع  على  إياي  حاملة 
أرى  وأن  وهناك،  هنا  بصدق 
ها   عظمة  رسوخ األحجار وتراصَّ
، أو  استسلم  وتماسكها هناك 
تحت  بساطة  في  واملاء  الرمل  
تتطاير  أن  دون  هنا،  خطواتي 
من  تتساقط  أو  واحدة   حصاة 
في  الثابت   العالي  الجبل  ذلك 
أو  واحدة،  صخرة  شموخه 
أي   من  هاربة  رمل  حبة  تنداح 
قدميَّ  تحت   به  تخفق  نبض 

الباردتني. 
ورًدا بل ورق من  أر  لم  لكنني 
أو   ، ضوء  في  يزهو   ، نوع  أي 
يذبل تحت عتمة ، منذ زمن بعيد.
فعلى هذا الشط  ال قدرة لشيء 
أو لون، وال رغبَة  ملا يتراكم  على 
صاٍف،   نقي  رمل  من  النظر   مد 

في إخراج أي نبت بهيج.
لم  وقدميَّ   يائٌس،  فشَلـِلي  
تعودا  تحلمان  بالسير إلى غير 

قبر  قاع   إلى  بهما  تسوخ  هدأة 
وحيد«.

جميع  في  وينظر  يقف 
ينظر  ثّم   ويتوقف  االتجاهات،  
ُمكـَرٌه  أنه  مفترضًا  األعلى،  إلى 
َمغلوٌب ، تغيم عيناه بدمع وهو 
ينظر إلى إحدى شقيقاته، فيرفع 
إصبعيه  محركا  اليمنى  كفه 
وكأنه   ، والوسطى  السبابة 
يقول لها إن الباقي من عمره لن 
بقهر  فيحس  اليومني،  يتجاوز 
حني  حتى  ذا  هو  فها  جارح، 
به   تسيرا  أن  قدميه  من  يطلب 
فإنهما تتمردان عليه، وتقاومانه 
رغم أنه يجتهد في استعطافهما،  
يكون  أن  له  أراد  من  أن  ويفكر 
هذه  العجز  وضعية  مثل  على 
ربما  وأنه  منه،  أعلى  واحد  ،هو 
له  فيهمس  يعاقبه،  أن  يرى  كان 
أو لنفسه من خلل حجاب، وقد 

اغرورقت عيناه:
ألحقته  ما  في  أترى  ؟  ملاذا   «  
بي يا ربِّ  عقابًا منصفًا في حق 
من كان من أمثالي ، وقد أمضى 
جحيمية  عاما  ستني  من  أكثر 
على هذه األرض، أو باألحرى في 
أدنى طبقات هذه الحياة الدنيا؟

أيامه  أفنى  إنسان  أال يستحق 
حبيس  التزامات قاسية  مصيًرا 

أحسن؟
فكيف  توضع قدماي في قيود 
كرسي  على  فأسجن  تشلها، 
إنه  القول  واألفضل  متحرك، 
كرسي ال قدرة له على الحركة إال 
بتطوع من محسن يدفعه لبعض 
الوقت،   أو من يِد  كريٍمٍة، وإال 
هي  حًقا  املتحركة  الكراسي  فإن 
منها  يطفـر  التي  املناصب  تلك 
من  كلُّ  منها  أحسن  هو  ما  إلى 

يتَقلَّدها«.

ال  ألنه  دمعاته  الرجل  فيكفكف 
مظهر  في  يبدو  أن  لنفسه  يريد 
ليس أذل منه إال مظهر املتسول 
املغلوب على أمره، الذي يأمل أن 
يتحرك في قلب  غالبه  ما يحمله 
على التراجع عن امتصاص حقه 

هو، وحقوق سائر  املغلوبني.
يطلق  وهو  فمه  يفتح  ثم 
فيجد  ليصحو  احتجاج،  صرخة 
نفسه يقاوم ما التوى على كامل 
منذ  غطته  ملءات   من  جسده  
لقبضة  يخضع  وهو  ليله،   أول 
كابوس ثقيل،  فلم تكن  ليسمع 
حجرة  يشاركه  من  غير  صراخه 
لكنه في حالة  ما يعانيه  نومه، 
منذ أيام ، لم تردد صدى صرخته 
املهجورة   حجرته  جدران  غير 
هذه، فقد  وضع حارس منامه في 
أذنيه وقرا اصطناعًيا حتى ينام 
في  دعة وبني يدي أحلم هادئة.

في  يلتمس  أن  أال  يملك  فل 
دمع  من  راحة  حجرته  ظلمة 
يمألها  ما  أن  رغم  نفسه،  يطّهر 
ما  ملحوه  يكفي  ال  حسرات  من 
يذرفه  ، إن كان في كمِّ أمواج هذا 

البحر الواسع الكبير.
يهمي  وهو  دمعه  إلى  يفطن 

بغزارة، فيتساءل:
أَدْمُع ندم هذا أم َدْمُع توبة؟   « 
ٍر بعد  أم هل هو َدْمُع أَسٍف وًتَحسُّ
َحذَّرني  طاملا  حال  إلى  انتهائي 
من يحبُّونني من اقتراب وقوعي 

فيه«
 ، حتمية  كانت  فإصابته  إذن 
اللحظة  حتى  يتأمله  من  إن  بل 
يزال  وال  كان  كونه  من  يتعجب 
ما  التي  بأصابعه  قبره  يحفر 
زال يرفع  بها مسدس سيجارته  
الذابلتني  شفتيه  إلى  القاتلة 
فتقبلها بانتشاء زائد ، الواحدة 

بعد األخرى. 
هل هو  املرض الخبيث  ينخر 
ويتسرب  الفقري  عموده  عظام 
من ثّم إلى قفصه الصدري ويمتد  
ا بما ال يقوى  يحز في أمعائه حّزً
وينادي  آالم؟  من  احتماله  على 
مسترحًما مستغيًثا باسم إحدى 

شقيقاته:
 »أختاه )خ( ، إن سكاكني حادة 

تمزق أمعائي«
استحالة  وآملته   ريم«  تذكر« 
مرح  مشاركتها  إلى  عودته 
وهي  ضحكها  وكركرة   ، جريها 
كما  وحيوية،  شباًبا  تتفجر 
إلى  يعود  لن  أنه  عليه  صعب 

اإلمعان  على  ليحثها  »إيناس« 
ويوصيها   ، ملئكيتها  في 
بالحدب والحنو على كل مصاب  

يعرض عليها.
وهي   ، أمه  على  يكن  لم  بينما 
أواخر  قمة  عجز  من  إليه  تنظر 
بصبر  التذرع  غير  شيخوختها، 
مريم البتول، وهي ترى  حبيبها 
يقاد إلى املوت على صليب آالم ، 
تحت سياط  داء خبيث  ال يرحم.  
ُمِسنٌّ  ُيَشلَّ  أن  إذن  غرابة  ال   
ل  في عالم القسوة  مثُله،  فكم شَّ
وديع  طفٌل  يضمنا  الذي  والظلم 
يفيض براءة ويستحق أن يوهب 

أجنحة فراش.

أحلمه  اآلن  املشلول  يتذكر   
وهو طفل طاملا رفرفت به أجنحة 
في  كانت  واخرى  يملكها،  كان 

ملكية من يحميه.
 لكنه لم يجد اآلن بني يديه من 
ـر،  كل أحلمه إال ظلل سراب تبخَّ
ماضيه،   ُصَوِر  بعض  ويستعيد 
فل يقوى على إحياء غير فجائع 

َعٍة من مآسيه. مروَّ
ويعود إلى النظر إلى  من هو 
أعلى منه،  فتمأل عينيه أشعة نار 

تمأل كل ما بني مآقيه،
بصره   بنعمة  تذهب   فتكاد   
غضبة  من  يعود  فل   ، فتعميه 

احتجاِجِه  إلى رشده، فيتيه . 

كحلزون على جذع ميت

قصة قصيرة

 من �أحالم م�شلول

 �أكرث جنونا
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يواصل »المهرجان الدولي لمدارس السينما« منذ التئامه قبل 
ست سنوات، التفكير المنتج في الفنون والسينما والوسائط 
الجديدة من داخل جامعة عبد المالك السعدي تتويجا لمجهود 
علمي وتربوي ومهني تراكم على مدى ثالثة عقود في مختبر 
األبحاث والدراسات السينمائية، وتكوينات تنوعت ما بين اإلجازة 
المهنية في السينما والماستر في الفيلم الوثائقي والدكتوراه 
المتخصصة في الدراسات السينمائية والمشهدية. فال غرابة 
للفن  بدايات  تنظمه جمعية  الذي  المهرجان،  يحقق  أن  اليوم 
والسينما وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان بدعم من المركز 
السينمائي المغربي، نجاحا حقيقيا وباهرا في دورته األخيرة 
على المستوى العلمي والتربوي والفني والمهني والتنظيمي 
المتخصصين في  والباحثين  األكاديميين  بمشاركة نخبة من 
الجامعات المغربية والعربية والدولية، وبحضور الفت لعشاق 

الفن السابع بمدينة تطوان.
من  العلمية  بالتزاماته  الوفاء  المختبر  أولويات  من  كان 
خالل الحرص على إصدار مجلة »سراب« المحكمة للدراسات 
السينمائية والبصرية، فضال عن إخراج عدد من األفالم الوثائقية 
التي حظيت بجوائز رفيعة داخل المغرب وخارجه بعدما كانت 
عبارة عن أبحاث لنيل دبلوم الماستر نوقشت أمام لجان علمية 
متخصصة نوهت بهؤالء الباحثين الشباب الذين قدموا أفالما 
وثائقية تفاعلوا فيها مع الذاكرة والهوية المغربية وقضايانا 

الوطنية. 
ولهذا جاءت كلمة د. حميد العيدوني في اختتام المهرجان 
مستجيبة لهذا الطموح العلمي الذي يدعو إلى خلق شعبة للفنون 
والسينما والوسائط الجديدة بكلية آداب تطوان، معمقة لهذا 
الرهان الذي يعزز المكانة الرائدة التي باتت تحتلها التكوينات 
السينمائية بجامعة عبد المالك السعدي وطنيا ودوليا، والذي من 
شأنه توفير شروط علمية نوعية من أجل تهييئ فضاء أكاديمي 
منتج أمام الباحثين في اإلنسانيات على اختالف اختصاصاتهم 
واهتماماتهم المعرفية إمكانات اإلبداع في الصورة السينمائية 
وغيرها من الفنون المجاورة، وتقديم عرض تربوي متنوع يسهم 
في خلق ديناميات التشغيل التي تؤرق بال كل المنتسبين لكليات 

اآلداب والفنون واإلنسانيات. 
المهرجان  مدير  يقول  النوعي،  العلمي  الطموح  هذا  وعن 
الدولي لمدارس السينما بجامعة عبد المالك السعدي د. حميد 

العيدوني في تصريح صحافي بأن »المهرجان الدولي لمدارس 
السينما« جاء تطويرا للنهج الذي سار عليه مختبر »األبحاث 
والدراسات السينمائية« التابع لكلية آداب بتطوان منذ تأسيسه، 
وهو االنفتاح على الكفاءات العلمية في مجال الفنون في المغرب 
وخارجه، والعمل على خلق فضاء علمي مناسب ومنتج يتاح فيه 
لهذه الكفاءات تكوين أجيال من المتخصصين في مهن الفنون 
والكتاب والسينما والوثائقي والوسائط الجديدة. وتغمرنا سعادة 
بالغة ونحن نرى استراتيجية المختبر القائمة على ربط التكوين 
الجامعي بسوق الشغل واقعا ملموسا يعكسه خريجو السينما 
لجامعة تطوان الذين حظي خمسة منهم سنة 2021 بدعم المركز 

السينمائي المغربي إلنتاج أفالمهم الوثائقية.

من �شمنهم المغربي محمد مفتاح.. 15 فنان وناقد ي�شاركون 
في كتاب »دراما حاتم علي والق�شية الفل�شطينية«

  �شعد لمجرد يدخل �شباق 
الأغاني الأكثر م�شاهدة 

بـاأغنيته الجديدة »يا عيوني«

دخل المغني المغربي سعد لمجرد قائمة سباق 
األغاني األكثر مشاهدة بالمغرب على موقع تنزيل 
يا  اليوتيوب ”، بأغنية “  الفيديوهات العالمي “ 
عيوني ”، بعد تحقيق مشاهدات عالية وصلت ألزيد 
من نصف مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة. 

مع   ،” المعلم   “ أغنية  صاحب  تعامل  حيث 
المغربي  محمد  األلحان،  في  مزين  مهدي  الفنان 
في الكلمات، فيما تكلف طارق الحجيلي و مادارا 
بالتوزيع الموسيقي، و محمد حميم صمم فيديو 

كليب األغنية.
فيما اختار لمجرد في هذا العمل الجديد، الظهور 
بشكل مختلف عن باقي أعماله الفنية، حيث اعتمد 
في إخراج األغنية على طريقة الرسوم المتحركة 

“ األنيميشن ” .
و تفاعل الفنان البشير عبدو، والد سعد لمجرد 
برافو ولدي أغنية رائعة و  مع األغنية، معلقا بـ” 
إحساس رهيب غناء، لحنا، توزيعا و فكرة الكليب 

رائعة كذلك، بالتوفيق ” .

فيلم افتتاح الدورة الـ 72 من مهرجان برلين السينمائي»سكريم« ينتزع الصدارة من«سبايدر-مان«في شباك تذاكر أمريكا
تصدرت النسخة الجديدة من فيلم »سكريم« شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خالل عطلة نهاية األسبوع، مؤكدة 
الذي بقي متصدرا الترتيب لمدة شهر،  مان«  بالتالي الشغف المستمر تجاه أفالم الرعب، ومزيحة فيلم«سبايدر- 
وفق تقديرات شركة »إكزيبيتر ريليشنز« المتخصصة. وحقق أحدث أفالم سلسلة »سكريم« 30,6 مليون دوالر بين 
الجمعة واألحد، ويتجه نحو تحقيق 35 مليون دوالر مع انتهاء العطلة الممدة التي تستمر أربعة أيام لمناسبة يوم 

مارتن لوثر كينغ، ما يقدم مزيدا من األخبار اإليجابية للسينما التي التزال تصارع جائحة كوفيد19-.
ووصف ديفيد أ. غروس من »فرنشايز إنترتينمنت ريسرتش« هذه األرقام باالفتتاحية القوية للفيلم، حتى لو أن 
الذي حقق في أسبوعه األول إيرادات بلغت  لم تحقق أرقاما مماثلة لـ«هالوين 12«  النسخة األخيرة من »سكريم« 
من استرداد ميزانيتها  49,4 مليون دوالر في تشرين األول/أكتوبر الماضي. ومع ذلك، تمكنت شركة »باراماونت« 
المتواضعة نسبيا والبالغة 25 مليون دوالر. وتولى أبطال نسخة الفيلم األصلية )1996( وهم نيف كامبل وكورتيني 
كوكس وديفيد أركيت، بطولة الفيلم الجديد. وتراجع فيلم شركة سوني »سبايدر-مان: نو واي هوم« إلى المركز الثاني .

كشف مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ72، عن عرض فيلم Peter von Kant للمخرج فرانسوا أوزون، في افتتاح الدورة يوم 10 
فبراير المقبل، الفيلم من بطولة دينيس مينوشيه وإيزابيل أدجاني وهانا شيجوال، وهو الفيلم المقتبس عن مسرحية عبادة »الدموع المرة« .
 يعود بالفيلم المخرج والكاتب والمنتج فرانسوا أوزون إلى مسابقة الرسمية للمرة السادسة بعد 20 عاًما من فوزه بجائزة من مهرجان 
برلين عن فيلمه Gouttes d›eau sur pierres brûlantes.  في سياق متصل يكرم مهرجان برلين السينمائي الممثلة الفرنسية إيزابيل 
هوبرت بمنحها جائزة الدب الذهبي الفخرية، على أن يعرض المهرجان للمرة األولى أحدث أفالم هوبرت About Joan، كاحتفال خاص 

بتلك المناسبة.
 وقد تمتعت هوبرت بحياة مهنية طويلة ومتألقة في عالم السينما، بعدما قدمت أعمال على  الشاشة الكبيرة والصغيرة بـ جانب المسرح، 

ومن خالل لغات متعددة بما في ذلك الفرنسية واأللمانية واإلنجليزية.
 ومن بين المخرجين الذين تعاونت معهم جان لوك جودار، ومايكل هانيكي، وبرتراند تافيرنييه، وكلود شابرول، وأوليفييه أساياس، 

.»deadline« وكاثرين بريالت، وبول فيرهوفن، وغيرهم الكثير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع
 شاركت أفالم هوبرت بمهرجان كان، لـ20 مرة، والذى يعد رقما قياسيا، وشاركت أعمالها في مهرجان برلين السينمائى لسبع مرات.
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المخرج حمزة المعزي:

حمزة المعزي مصور و مخرج و فاعل 
جمعوي و ثقافي من أكادير، حاصل على إجازة 
في الشبكات المعلوماتية، و يشتغل كتقني 
متخصص في البرمجيات. استفاد من دورات 
تكوينية في الصورة و تقنيات التصوير، الشيء 
الذي أهله لتأسيس نادي للتصوير و العمل 
كتقني في مجموعة من األعمال السينمائية و 
المسرحية. أخرج لحد اآلن مجموعة من األفالم 
من بينها » الصبية الراشدة » و » تاء التأنيث 

المتألمة » و » الشرف المكسور »...  
انتهى مؤخرا من تصوير فيلم مشترك بأكادير 
مع المخرج الطنجاوي حمزة الدقون بعنوان 
» الحساب » )2022( يتمحور موضوعه حول 
اإلدمان على المشروبات الروحية و عواقبه 
الوخيمة. عن هذه التجربة اإلخراجية الجديدة 
أجرينا معه الحوار القصير التالي:

أجرى الحوار: أحمد سيجلماسي

 
o كيف جاءت فكرة االشتغال في إخراج 

مشترك مع حمزة الدقون؟
و  األفكار  تقاسم  و  الصداقة  بحكم    n 
وجهات النظر و تقارب الرؤى الفنية بيني 
و بين المخرج  حمزة الدقون، وجدنا أنفسنا 
و  الفكرة  من  مشترك  عمل  في  منخرطين 
ما  و  التصوير  و  اإلنتاج  إلــى  تطويرها 

بعدهما.
بفضاءات  التصوير  اخترتما  لماذا   o 

مدينة أكادير؟
 n  كان بإمكاننا تصوير فيلم » الحساب 
» إما بطنجة أو أكادير أو هما معا، إال أن 
مناقشة  بعد  أكادير جاء  لمدينة  اختيارنا 

مستفيضة مع شريكي حمزة الدقون، حيث 
تبين لنا أن شروط اإلنتاج ستكون أفضل 
بأكادير نظرا لتوفر شركة إنتاج و طاقم تقني 

متمرس. 
o  ما هو الجديد في فيلم » الحساب » 

بالنسبة لتجربتك الفيلموغرافية؟
الحساب   n  تعتبر تجربتي في فيلم » 
» فريدة من نوعها، و ذلك ألنها أول تجربة 
إخراج مشترك لي. زد على ذلك أن موضوع 
المرأة  قضايا  إطــار  من  أخرجني  الفيلم 
المباشرة ألنه يتطرق  لموضوع اجتماعي 
يمس الرجل و المرأة معا، هذا باإلضافة إلى 
المغامرة التي قررنا دخولها أنا و المخرج 
الدقون عبر مواجهة مختلف التحديات بغية 

الخروج بنتيجة مغايرة لما هو مألوف.
أين  و  جاهزا،  الفيلم  سيكون  متى    o

سينظم عرضه االفتتاحي؟
n  أعتقد أن الفيلم سيكون جاهزا للعرض 
مع مطلع شهر فبراير القادم بحول اهلل، و 
سنعمل على تنظيم عرضين أحدهما بأكادير 
غمار  دخــول  قبل  ذلك  و  بطنجة،  اآلخــر  و 
المشاركة في مسابقات األفالم بالمهرجانات 

الوطنية و الدولية.
 o  لماذا لم يتم التعامل مع ممثالت و 
ممثلين محترفين ) أي معروفين وطنيا في 

السينما و التلفزيون (؟
 n  حاولنا الجمع بين ممثالت و ممثلين 
أمام  التشخيص  في  معتبرة  تجربة  لهم 
الكاميرا و آخرين من الشباب حظوا بثقتنا، 
للجميع،  الفرصة  إتاحة  بمبدأ  منا  إيمانا 
خصوصا من لهم تجربة فنية محترمة أو 

واعدة.

تجربتي في فيلم »الح�شاب« فريدة من نوعها 

كشف عزالدين شلح مؤسس ورئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي عن في الحاجة اإلى خلق �شعبة للفنون وال�شينما والو�شائط الجديدة بكلية اآداب تطوان
اسماء المشاركين في كتاب » دراما حاتم علي والقضية الفلسطينية«، والذي 
صدر عن المهرجان بالتعاون مع جمعية رؤية شبابية واعداد الدكتورة لمى طيارة.

وأشاد شلح بجميع من شارك وتعاون ووضع لمسة وفاء للمخرج الراحل 
حاتم علي، وهم 15 فنان وناقد من 6 جنسيات ممن تعايشوا وعملوا معه: 
المخرج السوري عمرو علي، المخرج السوري الليث حجو، الفنانة السورية 

يارا صبري، الكاتب والشاعر السوري عدنان العودة.
ومن فلسطين الكاتب والشاعر عبداهلل عيسى، كما شاركت مصممة األزياء 
السورية رجاء مخلوف، مصمم الديكور الفلسطيني ناصر الجليلي، الشاعر 
أحمد  زهير  السوري  والمخرج  الكاتب  المدهون،  راسم  الفلسطيني  والكاتب 

قنوع، الفنانة األردنية الفلسطينية عبير عيسى.
المنتج  زرلي،  غانم  التونسي  الفنان  مفتاح،  محمد  الفنان  المغرب  من  و 
السوري الكندي شادي الدالي، المخرج الكنديJonathan keijser، والناقد 

السوري ماهر منصور.
وأعرب شلح عن أهمية هذه الشهادات التي تحدث عنها المشاركين في حق 

المخرج الراحل حاتم علي اإلنسان والمخرج وعالقته بفلسطين.

الر�شام حميد الدويب يعر�ش جديد اأعماله بمراك�ش
يعرض الرسام حميد الدويب، إلى غاية سابع فبراير المقبل، بمراكش، جديد أعماله الفنية، 

وذلك تحت شعار »تالشي«.
ويتضمن هذا المعرض، الذي يحتضنه رواق »أبيض على أسود«، مجموعة من اللوحات 

التي أنجزها حميد الدويب داخل محترفه في بروكسل ببلجيكا.
 ،1948 سنة  البيضاء  الدار  مدينة  مواليد  من  وهو  الفنان،  هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
وتحديد  الفني،  نهجه  يوضح  أن  يأبى  والدولية،  الوطنية  الفنية  الساحة  على  والمعروف 

تصور معين ألعماله.
وكان حميد الدويب قد هاجر سنة 1986 إلى بلجيكا لمتابعة دراسته كمهندس في مدينة 

تورناي، وذلك بالموازاة مع تلقيه دروسا مسائية بأكاديمية النحت.
فوق  وبتجارب  والسرياليين،  الفالمان،  الرسامين  وخاصة  التيارات،  من  بالعديد  وتأثر 

واقعية، مما ساهم في إغناء تجربته وإرثه الشرقي.
يذكر أن حميد الدويب كان قد عرض أعماله بجامعة بروكسل الحرة سنة 1978، وكذا في 
باريس رفقة المجموعة الفنية الشهيرة »Figuration critique«، قبل أن يقرر، اعتبارا من 
سنة 2005، العودة إلى المغرب، لكي يبقى قريبا من الجمهور العريض، ذلك أنه، وبعيدا عن 

المفاهيم المجردة والخطابات الفكرية، يميل هذا الرسام إلى دمقرطة الفن.
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أمل األخضر

أحياًنا.. أصبح فارسة بدرجة مارشال.
أتعهد نياشني صدري

أزرر قميصي
أضبط إيقاع مشيتي

أعدل قبعتي إلى األمام قليًل.
أحياًنا أخرى أتعثر في طريقي

أقلِّد مشية امرأة بلهاء
أو بهلوان عجيب

بَحَول كامل وبشعر أشعث
أقلب رجلّي إلى أعلى،

أخرج لساني في وجوه العابرين
أجعل عينّي أكثر اتساًعا، وشعري أكثر 

جنوًنا.

أحياًنا أخرى أقرفص على عتبٍة ما، أغرس 
رأسي بني فخدّي، وأبكي.. أبكي بكاء نساء 

عديدات.
أحياًنا أرقص رقصة التشا التشا
بوقٍع خفيف، أو رقصة الفالس

بكتٍف محتمل.
أحياًنا أصفُِّر مثل راع قطيٍع متمرِّس

أصفِّر وأهشُّ الفراغ حولي
بعصا قصيرة

يقلدني صغار الحي
وتلحق بنا كلب الطريق الجرباء

وقطط املطاعم القريبة
ويلحق بنا وافد جديد

من مجانني القرى املجاورة...
نضرب األرَض بأقداٍم غاضبة

ونزعج السماء فوقنا بملمح متوثبة، 

وأجساد مائلة، وأصوات خرقاء.. دندنة خافتة، 
عواء مجروح، ضحك مكتوم، مقطع أغنية 

بصوت رديء، نوتة عالية لبيتهوفن بحشرجة 
مقيتة، أنني كمان بشفاه مدربة، خرير سيل 

جارف بأصابع نزقة على قطعة قصدير صدئة.
ومثل جوقة موسيقّي الشوارع، نمأل الفضاء 

ضجيًجا، ونمعن في الغناء..
أحياًنا أخرى، أضرب األشياء حولي.. 

الدراجة الهوائية املركونة ببهو الدار، طشت 
الحمام النحاسي، كرة األوالد الطائشة.

أحياًنا، أضرب الخواء، فأهوي على أسفلت 
بارد.. يصعق كرة النار برأسي

فأغمض جنوني،
وأحشر جنيات نزقي

في جيب عقلي،
ثم أستفيق.

سعيد منتسب

أريد أن أكون مجرد حصاة في كوكب 
بعيد

ال أن أقيس الغيم بعينيَّ
أو أحصي املوتى الذين يحلقون في 

رأسي 
دون هبوط

أريد أن أرسم شجرة بحجم كبير
وأجعلها تمارس الوثب الطويل

على الحياة
أريد أن أكون على األقل نملة في 

تجويف صخرة

وأن أنحني وأميل مع القمح 
والطقس

لتلمع أنيابي على قطعة سكر مهملة
في ما مضى كانت تهمني األبواب 

والساعات
وكانت صورتي التي لم تكمل زينتها 

بعد
تنتظرني هناك:

طفل متوج بريش أبيض غير نظيف 
يتكئ صباحا على عرض أحلمه

وفي املساء يغمره السعال
فيتدلى بأقصى جهد

وال يصل إلى سطح األرض 
وها أنا اآلن أتمسك بأي شيء

أضع يدي على فمي
لتخلو غيومي من الصراخ

وأرمي عني الحبال التي تلحقني 
ألتعلم بناء ظلي دون اتكال 

على الشمس
أريد أن أصير قويا بما يكفي

ألنام باطمئنان بني ذراعي الريح
ليس مهما أن أسقط تحت شجرة

أو بني فكي نبع

أو في عش نسور
ليس مهما أن تلتقي عيناي بعينيه

ذلك القمر املشوه
أو تلك الشهوة املمزقة بالرصاص
املهم أن أنثر مخالبي على ظهر 

الضوضاء
وأن أيبس ببطء كحلزون على جذع 

ميت
أريد أن أتعلم من الحجر تحوالته

من السماء أعمدتها اللمرئية
من املوج كلمه الذي ال ينتهي

من الظلمة يقينها 
من الجناح وداعه

ومن السراب تلعبه بشكل النجوم
ال أريد أن أكون لسانا ضد لسان

وعنقا ضد عنق
يكفي أن أمضي كوقع الحفيف على 

الحصى
خاليا من اليقظة والدخان

ومجردا من السيوف والشتائم
ومن العقرب الذي يغرز شوكته

في حبل الوريد
أريد أن أعضَّ هذا الجوف املمتلئ 

بالخيطان
بالحقائب
بالعجرفة 

بالقمح
بالدموع

وبالكتب الهائلة التي تسيل
كي تضيع في صحراء بعيدة

أريد أن أتجفف من دمي
ألنجو من كمائن القلب

ومن اسمي
ألفهم ملاذا ُيشّبه دانتي املقابر 

باإلزار املثخن بالثقوب
أحيانًا تطير األسماء لتختفي 

في ثقب على السطوح
وقد تحط بقليل من الحظ 

في صحن األشياء
وقد تنظر إلى السماء لتصطاد الغيم

أو املوج الذي يعلو ويهبط
تظهر  ال  أو  وردة،  أمام  تختلج  وقد 

إطلقا
لكني أريد أن أنهي هذا الخط

بقهقهة طويلة
تفلق الجبل إلى نصفني

أحمد بنميمون

رصيف،  من   أكثر  على  حائًرا 
حاملًا  بالتيه  اللذيذ، قريًبا  على 
آالم  من  الفرار  في  راغًبا   ، بعد 
لكن   فيه،  عضو  كل  من  تقتص 
ما يحزُّ في قلبه  أن قدميه شلتا 
اللحظة   تعودا  لم  إنهما  حتى 
الوقوف،  مجرد  على  تقويان  
كل  نفسه   في  تطفئان  ال  فكيف 
هبَّة منه إلى قيام،  أم هل يسير 
نحو   أخيلته،  من  أجنحة  على 
أقرب السبل إلى  أبعد كوكب،  بل  
إلى أبعد أماكن الروح ، متخلًيا 
به  التفكير  يمكن  ال  جسد   عن 
دون  تخلٍّ عن رغبات حسية  ال 

تكف عن التأجج  فيه؟
  مشى من بداية ذلك املساء حتى 
غروب شمس  كان ال يريد لها أن 
تغيب، آمل أن يطيل حديثه إلى 
قدميه وهما تطفران  على طريق  
تمنى من أعماق نفسه أن تتحرك 
يرى  أن  دون  حوله  من  العوالم 
قدماه  كانت  فهل   ، ترتديانه  ما 
عاريتني؟  على طريق ال نهاية لها 
مثل شيخوخة  تنوء  تحت ألف 
عبء،  وآالف العلل التي ال أسماء 

لها في ذهنه.
متعة  يتصور  أن  املسكنُي  أراد 
فقدها، كان ال يدري كيف أنه كان 
املشي،  إلى  اشتياقه  به  يستبد 
في  رغبة  به  تكون  ال  حني  حتى 
الذهاب إلى أي هدف،  ولو كان 
في جمال أزهى بستان أو أروع  

وردة .
ى  حرك يديه وهو يتصبر فيسمِّ

الجزئي  بالشلل   به  حل  ما 
شلل  من  خاف  لكنه   ، العابر 
فيفقده حتى   ، دائم يعم جسده 
التحكم في فمه وما  القدرة على 
يفوقه  ال  مما   به.  اإلفضاء  يريد 
راحة إال شلل  ذهني رحيم يجهز 
على آخر ما يؤمله : كوابيسه هذه  
تنثال   وصور   ، تنتهي  ال  التي 
ناظريه  أمام  على شاشة تعرض 
إلحاقه  النار  تستطيع  ما  كل 
زالزل  من  ووداعته،  عامله  بهدوء 
وفيضانات  بنيان،  كل  تخرب 
ووقائع  بستان،  بكل  تذهب 
كبد  تفجع  وانهيارات  اصطدام 

كل إنسان. 
»فكيف كانت قدماي تستطيعان  
غامر،  فرح  في  السير  اآلن   قبل 
 ، البعيد  الجبل  ذلك  سفح  على 
أو في  جوار أمواج هذا البحر، 
االستمتاع  على  إياي  حاملة 
أرى  وأن  وهناك،  هنا  بصدق 
ها   عظمة  رسوخ األحجار وتراصَّ
، أو  استسلم  وتماسكها هناك 
تحت  بساطة  في  واملاء  الرمل  
تتطاير  أن  دون  هنا،  خطواتي 
من  تتساقط  أو  واحدة   حصاة 
في  الثابت   العالي  الجبل  ذلك 
أو  واحدة،  صخرة  شموخه 
أي   من  هاربة  رمل  حبة  تنداح 
قدميَّ  تحت   به  تخفق  نبض 

الباردتني. 
ورًدا بل ورق من  أر  لم  لكنني 
أو   ، ضوء  في  يزهو   ، نوع  أي 
يذبل تحت عتمة ، منذ زمن بعيد.
فعلى هذا الشط  ال قدرة لشيء 
أو لون، وال رغبَة  ملا يتراكم  على 
صاٍف،   نقي  رمل  من  النظر   مد 

في إخراج أي نبت بهيج.
لم  وقدميَّ   يائٌس،  فشَلـِلي  
تعودا  تحلمان  بالسير إلى غير 

قبر  قاع   إلى  بهما  تسوخ  هدأة 
وحيد«.

جميع  في  وينظر  يقف 
ينظر  ثّم   ويتوقف  االتجاهات،  
ُمكـَرٌه  أنه  مفترضًا  األعلى،  إلى 
َمغلوٌب ، تغيم عيناه بدمع وهو 
ينظر إلى إحدى شقيقاته، فيرفع 
إصبعيه  محركا  اليمنى  كفه 
وكأنه   ، والوسطى  السبابة 
يقول لها إن الباقي من عمره لن 
بقهر  فيحس  اليومني،  يتجاوز 
حني  حتى  ذا  هو  فها  جارح، 
به   تسيرا  أن  قدميه  من  يطلب 
فإنهما تتمردان عليه، وتقاومانه 
رغم أنه يجتهد في استعطافهما،  
يكون  أن  له  أراد  من  أن  ويفكر 
هذه  العجز  وضعية  مثل  على 
ربما  وأنه  منه،  أعلى  واحد  ،هو 
له  فيهمس  يعاقبه،  أن  يرى  كان 
أو لنفسه من خلل حجاب، وقد 

اغرورقت عيناه:
ألحقته  ما  في  أترى  ؟  ملاذا   «  
بي يا ربِّ  عقابًا منصفًا في حق 
من كان من أمثالي ، وقد أمضى 
جحيمية  عاما  ستني  من  أكثر 
على هذه األرض، أو باألحرى في 
أدنى طبقات هذه الحياة الدنيا؟

أيامه  أفنى  إنسان  أال يستحق 
حبيس  التزامات قاسية  مصيًرا 

أحسن؟
فكيف  توضع قدماي في قيود 
كرسي  على  فأسجن  تشلها، 
إنه  القول  واألفضل  متحرك، 
كرسي ال قدرة له على الحركة إال 
بتطوع من محسن يدفعه لبعض 
الوقت،   أو من يِد  كريٍمٍة، وإال 
هي  حًقا  املتحركة  الكراسي  فإن 
منها  يطفـر  التي  املناصب  تلك 
من  كلُّ  منها  أحسن  هو  ما  إلى 

يتَقلَّدها«.

ال  ألنه  دمعاته  الرجل  فيكفكف 
مظهر  في  يبدو  أن  لنفسه  يريد 
ليس أذل منه إال مظهر املتسول 
املغلوب على أمره، الذي يأمل أن 
يتحرك في قلب  غالبه  ما يحمله 
على التراجع عن امتصاص حقه 

هو، وحقوق سائر  املغلوبني.
يطلق  وهو  فمه  يفتح  ثم 
فيجد  ليصحو  احتجاج،  صرخة 
نفسه يقاوم ما التوى على كامل 
منذ  غطته  ملءات   من  جسده  
لقبضة  يخضع  وهو  ليله،   أول 
كابوس ثقيل،  فلم تكن  ليسمع 
حجرة  يشاركه  من  غير  صراخه 
لكنه في حالة  ما يعانيه  نومه، 
منذ أيام ، لم تردد صدى صرخته 
املهجورة   حجرته  جدران  غير 
هذه، فقد  وضع حارس منامه في 
أذنيه وقرا اصطناعًيا حتى ينام 
في  دعة وبني يدي أحلم هادئة.

في  يلتمس  أن  أال  يملك  فل 
دمع  من  راحة  حجرته  ظلمة 
يمألها  ما  أن  رغم  نفسه،  يطّهر 
ما  ملحوه  يكفي  ال  حسرات  من 
يذرفه  ، إن كان في كمِّ أمواج هذا 

البحر الواسع الكبير.
يهمي  وهو  دمعه  إلى  يفطن 

بغزارة، فيتساءل:
أَدْمُع ندم هذا أم َدْمُع توبة؟   « 
ٍر بعد  أم هل هو َدْمُع أَسٍف وًتَحسُّ
َحذَّرني  طاملا  حال  إلى  انتهائي 
من يحبُّونني من اقتراب وقوعي 

فيه«
 ، حتمية  كانت  فإصابته  إذن 
اللحظة  حتى  يتأمله  من  إن  بل 
يزال  وال  كان  كونه  من  يتعجب 
ما  التي  بأصابعه  قبره  يحفر 
زال يرفع  بها مسدس سيجارته  
الذابلتني  شفتيه  إلى  القاتلة 
فتقبلها بانتشاء زائد ، الواحدة 

بعد األخرى. 
هل هو  املرض الخبيث  ينخر 
ويتسرب  الفقري  عموده  عظام 
من ثّم إلى قفصه الصدري ويمتد  
ا بما ال يقوى  يحز في أمعائه حّزً
وينادي  آالم؟  من  احتماله  على 
مسترحًما مستغيًثا باسم إحدى 

شقيقاته:
 »أختاه )خ( ، إن سكاكني حادة 

تمزق أمعائي«
استحالة  وآملته   ريم«  تذكر« 
مرح  مشاركتها  إلى  عودته 
وهي  ضحكها  وكركرة   ، جريها 
كما  وحيوية،  شباًبا  تتفجر 
إلى  يعود  لن  أنه  عليه  صعب 

اإلمعان  على  ليحثها  »إيناس« 
ويوصيها   ، ملئكيتها  في 
بالحدب والحنو على كل مصاب  

يعرض عليها.
وهي   ، أمه  على  يكن  لم  بينما 
أواخر  قمة  عجز  من  إليه  تنظر 
بصبر  التذرع  غير  شيخوختها، 
مريم البتول، وهي ترى  حبيبها 
يقاد إلى املوت على صليب آالم ، 
تحت سياط  داء خبيث  ال يرحم.  
ُمِسنٌّ  ُيَشلَّ  أن  إذن  غرابة  ال   
ل  في عالم القسوة  مثُله،  فكم شَّ
وديع  طفٌل  يضمنا  الذي  والظلم 
يفيض براءة ويستحق أن يوهب 

أجنحة فراش.

أحلمه  اآلن  املشلول  يتذكر   
وهو طفل طاملا رفرفت به أجنحة 
في  كانت  واخرى  يملكها،  كان 

ملكية من يحميه.
 لكنه لم يجد اآلن بني يديه من 
ـر،  كل أحلمه إال ظلل سراب تبخَّ
ماضيه،   ُصَوِر  بعض  ويستعيد 
فل يقوى على إحياء غير فجائع 

َعٍة من مآسيه. مروَّ
ويعود إلى النظر إلى  من هو 
أعلى منه،  فتمأل عينيه أشعة نار 

تمأل كل ما بني مآقيه،
بصره   بنعمة  تذهب   فتكاد   
غضبة  من  يعود  فل   ، فتعميه 

احتجاِجِه  إلى رشده، فيتيه . 

كحلزون على جذع ميت

قصة قصيرة

 من �أحالم م�شلول

 �أكرث جنونا
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بمدينة خنيفرة

مطالب جمعوية بنقل خدمات �مل�صابني بالأمر��ص �لعقلية �لنف�صية من مركز �صحي �إلى مكان خا�ص 
n مراسلة خاصة

من  مجموعة  من  »اتصاالت  تلقيها  إثر 
الصحية  الخدمات  من  املستفيدين  املواطنني 
باملركز الصحي الحسن الثاني  بخنيفرة، تقدمت 
خاصة  بمراسلة  املريض   أصدقاء  »جمعية 
والحماية  الصحة  لوزارة  اإلقليمي  للمندوب 
»سوء  ب  بما وصفته  فيها  تشعره  االجتماعية، 
خدمات املركز  » و«ما يتعرض له املواطنون من 
اعتداءات واستفزازات من طرف  بعض املصابني 
يحالون  ممن  والنفسية«  العقلية  باألمراض 

ويتوافدون، على ذات املركز الصحي  .
ووفق ذات املراسلة، قالت الجمعية إنه »نظرا 
باألمراض  املصابني  املرضى  من  الكبير  للعدد 
الولوج  عليهم  يتعذر  الذين  والنفسية  العقلية 
على  أدويتهم،  وتناول  الفحوصات،  لتلقي 
تم  الذي  الثاني  الحسن  الصحي  املركز  مستوى 
ألشغال  خضوعه  إثر  الرئيسية  منافذه  إغالق 
من  املواطن،  يكاد  ال  »ثقب  من  اللهم  ترميم«، 
املمرضني  مع  التواصل  من  يتمكن  خالله،  
واملسؤولني«، ما »خلف مشاكل وعراقيل إضافية 
وبينهم  املركز،  هذا  لخدمات  التابعة  للساكنة 

املرضعات  واألمهات  الحوامل  النساء  أساسا 
واملصابون بالضغط الدموي والسكري«، عالوة 

على األطفال والتالميذ.
أصدقاء  »جمعية  يفت  لم  باملوضوع،  وصلة 
لوزارة  اإلقليمي  املندوب  مناشدة  املريض« 
»بعض  لكون  بالنظر  التدخل  »ألجل  الصحة  

والنفسية  العقلية  باألمراض  املصابني  املرضى 
املرضى  نفوس  في  والخوف  الرعب  يزرعون 
والحوامل واألطفال الوافدين على املركز الصحي 
بعض  على  توفرهم  عدم  »أمام  خصوصا   ،«
والنفسي«،  العقلي  للعالج  املخصصة  األدوية 
مشيرة إلى  »لجوء بعض املرضى إلى استعمال 

شتى أنواع العنف والتهديد« في وجه املرتفقني .  
ضمن  الجمعية،  أشارت  السياق،  ذات  وفي 
املصابني  املرضى  من  »فئة  أن  إلى  مراسلتها، 
هذه  في  تعرف،  والنفسية  العقلية  باألمراض 
الصحي  املركز  بني  تشتتا  األخيرة،  اآلونة 
حيث  اإلقليمي،  واملستشفى  الثاني  الحسن 
توفر  عدم  حالة  في  الطبيب  معاينة  يلزمهم 
املركز الصحي على بعض األدوية، واضطرارهم 
الستبدال الوصفة بأدوية أخرى، األمر الذي يرفع 
من وتيرة انفعاالتهم وهستيريتهم بحكم الضغط 

النفسي وتكاليف التنقل وطول االنتظار«. 
على  مقترحا  الجمعية  طرحت  بذلك،  وعالقة 
في  يتمثل  الصحة،  لوزارة  اإلقليمي  املندوب 
املصابني  وتتبع  لفحص  وحدة  »إنشاء  إمكانية 
بمستعجالت  إما  والعقلية  النفسية  باألمراض 
االطفال سابقا  بقسم طب  أو  القديم،  املستشفى 
املرضى  رعاية  يمكن  حيث  املستشفى،  بهذا 
مواعيدهم  وتتبع  وفحصهم  إليهم  املشار 
»لتمكني  األقل  على  وذلك  باألدوية«،  وإمدادهم 
ساكنة األحياء املعنية من الولوج للمركز الصحي 
حسب  وطمأنينة«،  بأريحية  الثاني  الحسن 

مراسلة الجمعية.

على  املنظمة  التشاورية،  اللقاءات  تتواصل 
والتي   تافياللت،    - درعة   جهة  أقاليم   صعيد 
»السبل  مختلف  عروضها،  خالل  من   تطرح 
أجل  »من  اتخاذها  بنبغي  التي  والخطوات« 
الصدد  هذا  وفي  االقتصادية«،  التنمية  تحقيق 
كل  شهدت    - ميدلت   زاكورة،  تنغير،  بعد   -
يومي   التوالي،   على  الرشيدية،  و  ورزازات  من 
17  و18 يناير 2022، لقاءين سلط  املشاركون 
من  عديدة  »نقط  محورية«  على  الضوء  فيهما  
شأن »حسن ترجمتها ميدانيا« االسهام في بلوغ 

األهداف اإلنمائية املتوخاة.
الرشيدية،   لقاء  في  املشاركون  أكد  فقد    
واملتمحور   الجهة،   والية  مع  بتنسيق  املنظم 
والتصميم  الجهوية  التنمية  »برنامج  حول 
ينبغي  »أنه  على  التراب«،   إلعداد  الجهوي 
العديد  في  الشاملة  التنمية  تحقيق  على  العمل 
أشار  حيث  االستراتيجية«،  القطاعات  من 
الرشيدية،  يحضيه  إقليم  الجهة   وعامل  والي 
الجهة  مجلس  »اعتماد  أهمية  إلى  بوشعاب،  
مواجهة  في  واالستباقية  التشاركية  للمقاربة 
متوقفا   الجهوية«،  األولويات  وتحديد  املشاكل 
بجهة  جامعة  وخلق  العزلة  فك  »جهود  عند 
الجوي  النقل  مجال  وتعزيز  تافياللت،  درعة 
االلتقائية  نهج  وكذا  باالستثمار،  واالهتمام 
مع  بالتنسيق  تنفيذها  املزمع  املشاريع  لدراسة 
وجود  »على  مؤكدا  املعنية«،  القطاعات  مختلف 
املاء  بموضوع  مهتمة  بالجهة  إقليمية  لجن 
املشاكل  جميع  تدارس  أجل  من  لقاءات  وانعقاد 
بجهود    مذكرا  الحيوية«،  املادة  بهذه  املرتبطة 
الذي عرف ارتفاعا كبيرا  النقل املدرسي  »توفير 
الفتا  األقاليم»،  بجميع  الحافالت  أسطول  في 
إلى  »االهتمام الذي تحظى به قطاعات »أخرى، 
التقليدية  والصناعة  واملعادن  السينما  »مثل 
 واملجال الفالحي، والتراث الالمادي واإلنساني.«

»جهود   إلى  أشار  الجهة،   رئاسة  عرض 
واالجتماعي  االقتصادي  بالوضع  النهوض 

الصحة  قطاعات  مستوى  على  السيما  للجهة، 
الهدر  »محاربة  و  والتجهيز«   والنقل  والتعليم 
املدرسي  النقل  حافالت  اقتناء  عبر  املدرسي 
النقل  وتعزيز  القروي،  العالم  تالميذ  لفائدة 
املزمع  الجهة«، واملساعدات  الجوي في مطارات 
الجمعيات  ودعم  السجناء  إلدماج  تقديمها 
واألندية الرياضية، وكذا التنسيق مع القطاعات 
إلى  الجهوية«،  بالتنمية  املعنية  واملؤسسات 
القروي،  العالم  عن  العزلة  »فك  خطوات   جانب 
قطاع  مع  بتنسيق  الطرق  مستوى  على  خاصة 
باملاء  التزود  تعميم  على  والعمل  التجهيز، 
الخدمات  جودة  وتحسني  للشرب،  الصالح 
 الصحية، وتشجيع قطاعي السياحة والفالحة«.

إقليم  الذي عرف   حضور ممثلي  اللقاء،  وشهد 
الجماعات  ورؤساء  الجهة  بمجلس  الرشيدية 

تقديم  محلية،  فعاليات  وعدة  باإلقليم  الترابية 
والرؤية  التشخيص  خالصات  »حول  عرض 
الجهوية  التنمية  برنامج  ومالمح  االستراتيجية 
لدرعة تافياللت«، قبل فتح نقاش  مع الحاضرين 
التنمية  برنامج  حول  بآرائهم  أدلوا  الذين 
التراب.  إلعداد  الجهوي  والتصميم  الجهوية 
علما بأنه من املنتظر أن تحتضن الرشيدية لقاء 
آخر، مع مكونات الهيئات االستشارية، »من أجل 
والتصميم  الجهوية  التنمية  برنامج  مناقشة 

الجهوي إلعداد التراب«.
  وبخصوص لقاء  االثنني املنصرم  بورزازات،  
»أهمية  على  عروضه  من خالل  التشديد  تم  فقد 
التنمية  برنامج  وضع  في  التشاركية  املقاربة 
التراب  إلعداد  الجهوي  والتصميم  الجهوية 
املقاربة  هذه  اعتماد  »أن    ، إلى  الفتة  بالجهة«، 

يمكن من تعميق النقاش مع الفاعلني واملنتخبني 
، كما يستشف من تدخل   حول التنمية بالجهة« 
املنصوري،   الرزاق  عبد  ورزازات،    إقليم  عامل 
»يمكن  ألنه  املسار  هذا  أهمية  على   شدد  الذي 
تهم  التي  التوافقات  من  عدد  إلى  الوصول  من 
»أن برنامج  إلى   الجهة«، مشيرا  مخطط تنمية 
إلعداد  مرجعيا  إطارا  يعتبر  الجهوية  التنمية 
برامج التجهيز املقررة أو املزمع إنجازها بتراب 
التنمية  تحقيق  بهدف  والجهة،  ورزازات  إقليم 
املستدامة وترسيخ جاذبية املجال الترابي وتقوية 
»اللقاء  فإن  ثم   ومن   ، االقتصادية«  تنافسيته 
تلقي  قصد  مهم«  وانفتاح  تشاركي  فكر  عن  ينم 
كافة  لتجميع  اإلقليم،  في  املعنيني  الفاعلني  رأي 
املقترحات التي من شأنها إغناء النقاش وإنضاج 

التصورات التنموية في الجهة  واإلقليم«.
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حتقيق �لإقالع �لتنموي رهني باعتماد مقاربة ت�صاركية  
ناجعة  ت�صتبق حتديد �لأولويات

بطريق �لر�صيدية - وجدة
نق�ص عالمات �لت�صوير يعقد 

مهام �ل�صائقني 

n فجر مبارك

 يواجه السائق من الرشيدية الى وجدة   إكراهات عديدة. فعند 
التوجه الى مدن الجهة الشرقية الحدودية، انطالقا من عاصمة 
جهة درعة تافياللت،  يالحظ بأن الطريق ناقصة عالمات التشوير 

وكذا داخل مدن اقليم بوعرفة. 
فبالرغم  من أن  هذه الطريق يمكن أن تكون معروفة من قبل 
سائق حافلة الركاب ، لكن أصحاب السيارات السياحية،  جلهم ال 
يعرفون الطريق املؤدية الى وجدة عبر الطريق الحدودية الشرقية، 
مدينة  الى  املرء  يصل  فعندما  املختلفة.  مطباتها   يعرفون  وال 
بوعرفة  على سبيل الصدفة، يالحظ أن عالمة أو لوحة التوجيه 
نحو وجدة غير موجودة. ويضطر السائق صاحب السيارة الى 
السؤال عن الطريق  ملواصلة سفره الى وجدة حتى ال يسير نحو 
فكيك، ألن الطريق تبقى مستقيمة نحو فكيك رغم عدم وجود حتى 
تلك اللوحة ، بينما الذهاب الى بوعرفة يفرض على السائق أن 
املوجود  الضوئي  التشوير  في  الوقوف  عند  اليسار  يعرج نحو 
أمام محطة للبنزين، ونفس األمر يحصل في مدن وبلدات أخرى 
كعني بني مطهر   مثال،  ليبقى الحذر كبيرا حتى الوصول الى 
وجدة حيث تظهر عالمات تشوير  مفترق طرق منطقة جرادة  - 

يمكن االعتماد عليها للوصول الى عاصمة  الشرق. 
أن  فرغم  الحدودية،  الشرقية  الطرق  نوعية  وبخصوص 
املقاطع خاصة  أن   بعض  إال  باملقبولة،  يمكن وصفها  معظمها 
عندما تجتاز مدينة بوعرفة التي كانت مرتبطة بالسكة الحديدية، 
واألخطر،   ، غير مشورة  منعرجات  عدة  تعترضك  وجدة/ميدلت، 
ذلك املقطع الطرقي  الذي تمر عليه السكة الحديدية دون وضع 
الوطنية  الطريق  يشق  الذي  الحديدي  للخط  منبهة  عالمة  أي 
باملقطع  للكثير ممن يمرون  الشرقية، والذي يتسبب في أعطاب 
للمرة األولى، حسب تصريح  مسافر   فقد احدى عجالت سيارتة 

بهذه النقطة.  
هذه  ساك  عدم  إلى  املسافرين   من  العديد  معه  يضطر  وضع 
الطريق ، خوفا  من مثل هذه املخاطر،  في غياب اشارات تنبه 
»يصادف«  ما   كثيرا  حيث  خطير،  طريق  أو  وشيك   ملنعرج 
أو  بالليل  مرة،  سواء  الطريق ألول  تلك  الذي يستعمل  السائق 

النهار،  »مفاجآت« غير سارة ؟

�أ�صا - �لز�ك
�جتماع حول  »دليل تدبري 

�ملجال�ص �لعلمية«
واد نون   - العلمية املحلية بجهة كلميم  عقد رؤساء املجالس 
)كلميم، سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك(، مؤخرا، بمقر املجلس 
العلمي املحلي ألسا الزاك، اجتماعا خصص لدراسة دليل تدبير 

املجالس العلمية.
املحلي  العلمي  املجلس  بحسب  االجتماع،  هذا  وتمحور 
واد   - كلميم  بجهة  العلمية  للمجالس  الجهوي  )املنسق  لكلميم 
نون(، »حول فهم وشرح أهداف ومقاصد دليل املجالس العلمية، 
ووسائل العمل من أجل تنزيل أمثل لهذا الدليل«. وقد خلص هذا 
لتنزيل  »ضرورة وضع تصور جهوي محلي إجرائي  إلى  اللقاء 
مضامني هذا الدليل، عبر عقد لقاءات محلية، ولقاء جهوي تحت 
فهم  أجل  من  وذلك  العلمية،  للمجالس  الجهوي  املنسق  إشراف 
مستوى  على  لتنزيله  استراتيحية  ووضع  الدليل،  لهذا  عميق 
املجالس العلمية املحلية بالجهة في غضون شهر مارس املقبل«.

 جماعات ترابية عديدة  بأقاليم الجهة  في حاجة  لمشاريع فك العزلة عن الساكنة

في انتظار »وصفات ناجعة« تحد من استفحال الظاهرة

مت�صولون ، من فئات عمرية خمتلفة ، يتحدثون عن  �أ�صباب �متهان حرفة »مد �ليد« ب�صو�رع �ملحمدية
n أمينة بطاش )*(

من الظواهر االجتماعية  األكثر إثارة للتساؤالت،  
بفعل استفحال تمظهراتها في مختلف املدن والقرى، 
سنة  ظاهرة التسول، التي يتزايد عدد »ممتهنيها » 
بعد أخرى، لدرجة بدأت ترافقها ، أحيانا ، » قصص«  
و«متسوالت«،  »متسولني«  الفتة  تكشف عن ضبط 
في هذه املدينة أو تلك ،  يتحركون بسيارات فارهة 
أو  الحياة«  »عسر  بادعاء  املارة  على  ويحتالون 
اصطناع اإلعاقة...  ظاهرة طالت العديد من األطفال ، 
الذين أصبحنا  نصادفهم في  مختلف األماكن العامة 
املقاهي  من  بالقرب  واالزقة،  والطرقات  والخاصة 
واملساجد واملحالت التجارية، كما قد يلجأ  بعضهم 
تنظيف  لالختباء  وراء أدائهم لخدمات معينة  ك » 
األزقة »بغية  استدرار عطف املارة ، أو ادعاء  مرض 
الوالد  أو الوالدة او بيع الورود و املناديل الورقية...
إنها طرق وأشكال مختلفة للتسول، تتغير حسب 
الزمان واملكان، تدفع إلى  طرح تساؤالت بشأن »مدى 
نجاعة املشاريع  والبرامج االجتماعية«  املعلن عنها 
التصدي  في  الجهات،   بعض  وفي  مركزيا   ، سابقا 
لهذه الظاهرة ؟  و كذا »جدوائية النصوص القانونية 

املجرمة لفعل التسول »؟  
مدينة  وفضاءات  أزقة  منها  تسلم  لم  ظاهرة 
معرفة  حاولنا  نماذج   من   يستشف  كما  املحمدية، 

»أسباب«  تعاطيها للتسول. 
، كان  يحمل  محفظة على   حسن  » 12 سنة » 
منحه  متوسال  املارة  على  الورود  ويوزع  ظهره،  
نحن 9 اخوة في البيت 4  بعض الدراهم ، يقول : » 
بنات و5 أوالد، وأمي،  زوجها املدمن  يخرجنا لكي 
نجلب له املال ليشتري به املخدرات، البنات يشتغلن 
خادمات في البيوت،  أكبر إخوتي  يعمل في النجارة 
واملتوسط في الحدادة وما تبقى يمارسون التسول 

مثلي«.
 وبخصوص  املحفظة التي يحملها  على ظهره، 
احملها  وانما  املدرسة،  الى  أذهب  ال  »أنا  يقول:  
ومن  النساء.  وخاصة  املارة  تعاطف  ألكسب  فقط 
املارة من يعطيني املال ويشتري لي االكل ومنهم من 
أن هناك من يشتمني  القديمة، كما  املالبس  يعطني 
عدم  حالة  في  يعنفنا  أمي  زوج  إن  ويطردني..   

إحضارنا للمال،  ورأفة بأمي  أقوم بذلك ». 
من جهته  يحكي ميلود »56 سنة«،  قائال: »لدي 
ثالثة أوالد رموني في الشارع، بعد  أن أخذوا منزلي 

واحد  كل  واستقر  والسطح،   طوابق   3 من  املتكون 
منهم في شقة مع زوجته، وأنا اقطن في السطح في 
اضطر  لذلك  يومي،  قوت  أجد  وال  والصيف  الشتاء 
االكل  لشراء  والتسول  الشارع  الى  الخروج  الى 
 ، ذلك  أكثرمن  مساعدتي.  يرفضون  ألنهم  والدواء، 
زوجاتهم. حسبي  طرف  من  والشتم  للسب  أتعرض 

هلل ونعم الوكيل«.
 35« مليكة   إلينا،  تحدثت  ذاتها،  جولتنا  في 
زوجي  وفاة  »بعد  مصرحة   لطفلني«،   أم  سنة. 
 . ابني وابنتي  الشارع،  صحبة   وجدت نفسي في 
كانت أمنيتي الوحيدة ان يتمكن طفالي من متابعة 
يقول  أن  القدر  ولكن شاء  دراستهما بشكل طبيعي، 
كلمته، حيث بعد إدخالهما   بسنة الى املدرسة توفي 
أبوهما ،  وأنا لم أستطع تحمل عبء تكاليف املدرسة 
ومصاريف  الكراء واالكل والشرب فأخرجتهم منها 

مضطرة  ،  ولم أجد أمامي سوى التسول ».
بدأت  ب  فالقصة   ، »15 سنة«  لليلى  بالنسبة    
 - ابي  ألساعد  وذلك  البيوت  في  كخادمة  »العمل   
ال  كان  راتبي  لكن   - الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
التي  لصديقتي،   الشكوى  دائمة  وكنت  يكفيني، 
نصحتني بالعمل معها في التسول، ألنها تكسب في 

اليوم ما أكسبه انا في اسبوع؟  أعجبني االمر بعد ان 
جربته ألول مرة، بحيث ربحت في اليوم األول 150 
الى   250 اليوم  في  اكسب  أصبحت  وبعدها  درهما 
450 درهما في اليوم، لكن مالم يعجبني هو تحرش 

بعض الشباب بي«.
بصراحة سبب  »أنا  سنة:   14 عمر  ويقول       
أولى  في  كنت  عندما  اإلدمان،  هو  للتسول  خروجي 

اعتبرهم  الذين  السوء  رفقاء  بعض  رافقت  إعدادي 
السبب الرئيسي في إدماني. كنا نجمع بقايا السجائر 
املرمية في األرض وندخنها الى أن أصبحت غير قادر 
على االستغناء عنها،  كما   أصبحت بحاجة الى املال 
لكي أقتني املخدرات  ،  وذلك دون علم أسرتي . إنني 

في دوامة وال أعرف كيف أخرج منها«؟ 
)*( صحافية متدربة  
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قطرة من نبع البداية:

كما همسات الصباح ُتشرق 
تمشي الهوينى بني سنابل العبارة 

تضُع شارة اختالفها وتصدح عاليا 
بالغناء

يتوهُج ِشعرها بأسرار صغيرة
 ترسم مالَمحها بأنفاس الفجر
فتولُد من كفها أوطان من ماء.

التي  الشاعرة  بوهراكة؛ هذه  فاطمة 
باب  الكتابة،  فتحت  تسكنها هواجس 
بخيوط  الحب  غازلة  للجمال  إبداعها 

الروح لكل الغاوين.
من  صنعت  قد  تلك؛  موسيقاها  هل 
مثل  تراها  أم  تميزها،  أيقونة  اسمها 
جنباته  في  تزهر  الذي  الهادر  النهر 

األحالم؟

الوقوف على عتبات الجراح

الشاعرة   قصائد  نحاور  حني 
الرغبة  عنصر  لنا  يتحقق  بوهراكة، 
النص  تشكل  التي  ذاتها  اكتشاف  في 
بنياته  تربط  خفية  خيوط  خالل  من 
تحمل  فنية  طقوسا  وترسم  الجمالية، 
هو  نفسيا  مكنونا  تفجر  لغوية  طاقة 
عتبة  على  منكسرة  اعترافات  بمثابة 

العتاب. تقول:
أيها الساطع في نور مهجتي

أهديتك سنبلة
مضمخة بالحب والوفاء

أهديتني خنجرا
مرصعا بالدم والوعود.)..(

النازف  العشق  ذاكرة  تفتح  هكذا 
جاءت  حيث  الكالم،  أوجاع  كل  حاملة 
الكثيف،  بالشجن  متدثرة  كلماتها 
وريدها  في  يصب  الخيانة  فشتاء 
التأمل  غير  شظاياه  يلملم  ال  انكسارا 

في الذي كان. 
غبية هي الذكريات

      املشتعلة في صدري
      امللغوم باألسرار

      تافهة هي حواديث
      الزمن املر

    املكدسة على جدران
     الخيانة.

كف  في  الهشة  الذات  احتراق  فهل 
قد  الكاذبة  باألوهام  املسكونة  املعاني 
كتاب  مثل  فأضحت  قلبها،  نسيج  مزق 

البحر الكبير الذي تدفن فيه أسرارها؟
بلهاء هي األرصفة املعبدة

تحت قدمي

تجالسني خلسة بني الحضور
وقيت املساء

تسدل الستائر الغجرية
على قلب جريح )..(

بينها  عالئق  شاعرتنا  خلقت  لقد 
التحاور  على  وانفتحت  املكان،  وبني 
صورة  بالتقاط  مكتفية  معه،  الصامت 
أثرى  عاطفي  انسياب  في  تواجدها 

اللحظة اإلبداعية.
غنيا  مشهدا  للقارئ  تنقل  فهي 
ظاللها  أسقطت  إذ  والقلق،  بالتوتر 
الرصيف  على  مساء  ذات  املشروخة 
األلم،  دائرة  من  تخرج  كي  الجامد 
تقتنص  وهي  الروح  شرود  واصفة 

معاني وحدتها. 
أتوجع

أتوسد بقايا أشالئي
املبعثرة.

إن هذا البعد االستعاري قد حمل في 
األلم، جعل  من  فيضا  الرمزية  إشاراته 
وهي  سطورها  بني  ُد  تتمدَّ الشاعرة  
نشيدها  أوجاعها  ناي  خالل  من  تردد 
لبنية  الخاضع  الحزين  الغجري 
الفعل  حضور  خالل  من  االستمرارية، 

املضارع بشكل قوي.)أتوجع، أتوسد(.
شراييني مدججة بالعطاء

ساعة الجحود
متعبة أنت يا أنا

لحظة الوعود
تكتبني نهاية األلم

املدفون
في ذاكرة الزمن التائه.

لقد استثمرت لغة مكثفة كي تحاور 
ذاتها، إذ ترددت في جنبات نصوصها 
حيرة حاصرتها في دائرة زمنية تائهة.

العطاء  بني  املمزقة  األنا  إنها 
والخذالن، فهذه الطاقة املْتعَبة ال تتحرر 
النفسي بني  نثر الصخب  إال من خالل 

البياض والسواد. 
وريدي مدجج بالصراخ ، تقول

لكن سرعان ما حاولت الذات امللتاعة 
استثمار طاقتها في الصمود الستعادة 

جزء كبير منها.
ساعة اإلقصاء
أتحول ..أتيه

أتمرد
داخل هذا القفص

أنقش الحناء فويق الورق
املبعثر على الجدران

ألهو باأللم
أنسى ما تبقى مني

أداعب جرحي
ألرسم وجها يشبهني

كثيرا يشبهني.
في مخدع الجراح حملت لنا الشاعرة 

مراوغاتها التي رصدت اغترابها وهي 
وتمردا(،  )تيها  الورق  فوق  تنسكب 
ظل  ل  ُتَحوِّ أن  مزاجي  بحس  تحاول 
شمس  إلى  يالزمها  الذي  االحتراق 
تحمل  لم  ذكريات  خاللها  من  تخفي 

غير الندم. 
آه , كم عمرك أيها الوجع

املشاغب تحت الظالم
وحرقة السؤال تعصف بي

بني ضلوع  تتأوه شاعرتنا وحيدة 
نحو  يحلينا  والذي   ، )كم..(  السؤال 
مخاطبة  له،  نهاية  ال  عاطفي  خراب 
الضياع والسلبية التي تحيط بزمنها 
النفسي لتصير الذات هنا ذاتني، فأي 
مفردات  يستخدم  الذي  هذا  انشطار 
تفتح عينيها على واقع يغرق في لجة 

الغيم؟ 
وحيدة أشاطر نصفي
ألرسم وجها نورانيا
يخيفني هذا الوجه
يشنق يدي – عبثا.

لتكون الكتابة خالصها وهي تنتقل 
رحالة بني دروب لياليها. 

نبض يضيء ليل الحنين

نبضا  نسمع  والتمرد  الشغف  بني 
كي  القصيدة  جسد  على  يمر  خافتا 

أرفض  األلم  هذا  )لكل  صراخها،  يعلو 
كينونتي(  تقول.

لغة  إلى  الشاعرة  تحولت  هكذا 
بنا أحداق املساء، متماهية مع  تطوف 
فلماذا  الوجود،  مع  تفاعلها  في  ذاتها 
من  قصصا  علينا  تقص  أن  على  ُتصر 
هشة  مرآة  هي  فهل  خساراتها،  نار 
حتى  املرهفة،  أغصانها  كسر  لواقع 
لنوارس  مرفأ  إلى  جسدها  تحول 

الخيبة والندم؟
 تقول: 

 أيها الراحل عبر املسافات
كسرت صوتي
حطمت وجهي

ونسيت أني املزهوة
باالنتصارات ....

إذا كان للوجه دالالت مختلفة حسب 
املفردة املستعملة، فإن الشاعرة هنا قد 
خالل صراع صارخ   من  معانيه  شكلت 
الزمن،  في  بعيدة  غائبة   عواطف  بني 
لكنها منثورة في الحاضر مثل ُحبيبات 

الندى.
فالفضاء الداللي النكسار الصوت و 
الضوء  يسلط  تعنيف  الوجه،  تحطيم 
أن  تحاول  التي  النفس  مغاليق  على 
تجد مهربا في االعترافات الشجية التي 

رافقت ضعفها، فتجربة الشاعرة داخل 
نصها تذكرنا بانتصاراتها التي نسيها 
اآلخر، أيا كانت طبيعة تواجده في حقل 
أمام  فاه  يفغر  الذي  العاطفي  انفعالها 

مرايا عنفوانها. تقول:
نزيف القلب

املهجور … املكسور
وأنا القريبة / البعيدة

أضحك / أبكي
أمزق بقايا املرايا

املرصعة
في قلبي املحمول على

النعش
أحتفل بزغاريد الشجن

أمضي
أمضي

فأمضي …

نصوص  في  الحزن  امتداد  إن 
جعلها  قد  بوهراكة  فاطمة  الشاعرة 
تنوء تحت ثقل االغتراب النفسي الذي 
يعتبر من لبنات الشعر املعاصر، والذي 

يواجهه الشاعر من خالل القصيدة.
بالقارىء  َتْعُبَر  أن  استطاعت  هكذا 
عالقة  خلقت  حيث  أخرى،  ضفة  نحو 
مصالحة مع الذات من خالل تقبل قلق 

الحياة والتحليق في املدى العاري.

فبنية التكرار )أمضي..(  قد أحالتنا 
نحو حالة معنوية وضعت فاصال زمنيا 
إنه  سيكون،  ما  وبني  كان  الذي  بني 
التوغل في أحراش لغة رشيقة تنتصر 

على تقاسيم األلم.
فما هذا النحيب الذي أسال القصائد 
الروح،  ثنايا  بني  إال  يستقر  ال  مطرا 
الشعور  على  االنتصار  تحاول  وهي 

بالتعاسة من خالل التخييل؟

سقوط الذات بين ذراعي المعنى

تتحرك شاعرتنا املتألقة تحت سقف 
الريح  جدائل  تصطاد  كي  شفافة  لغة 
ِخصر  وفوق  اآلهات،  بني  املسافرة 

الوقت نراها مثل قيثارة حزينة تردد:
بني الجدران

     متعبة أنِت يا أنا.
الصورة  هذه  خالل   من  نلمس 
البصرية زخما نفسيا اجتاح البياض، 
وكأن املفردة أضحت من طني تنفخ فيه 
عن  تبحث  حمامة  فتغدو  روحها  من 

السالم الروحي.
وما )الجدران = سجن الواقع( سوى 
احتفت  قصائَد  سال  الذي  النبض  هذا 

بالذات اإلنسانية على حافة الكون.

تقول: 
تصرخ لحظة األلم

حمقاء هي الذكريات
مفعمة بلغة البالء / الغباء

تؤثثني هذه الجنازة
الضاربة في عمق الجسد

تقطع شهيتي ليلة
الفرح

وكأس دمع يعزف سمفونية
اإلخالص املر.

فهل ُتشكل هذه املرارة انهزامها أمام 
أم هو مجرد أكسجني  الحياة،  توترات 
الرئة املبدعة  جمالي تتنفس من خالله 
كي تستقبل نصاال تتكسر فوق النصال؟

تقول: 
غريب هو الصدق
ملعون هو الصبر

في زمن الغدر
املقنع بالعسل

املتيم بالخطيئة.
إنها دروب تستضيء بمصباح بكاء 
خفي، حيث يقطع جسد الحلم املسافات 

ركضا، ثم يستلقي بني لثغة معانيها. 
جسدي سنبلة صيف

راقصت أوتار
العشق والقدر

داعبت أغصان الهجر

ساعة الصخب املمتد فيك
إلى األبد....

نظرة من أفق النهاية:

الباذخة  والباحثة  الشاعرة  تعتبر 
العطاء فاطمة بوهراكة اسما متفردا في 
)نبض(  ديوان  فكان  الثقافية،  الساحة 
 / العبرية  لغات)  ست  إلى  املترجم 
 / االسبانية  االنجليزية،   / الفرنسية 
زرعتها  ريحانة  والكردية(   التركية 
املغربية  القصيدة  تربة  في  بأنفاسها 

املعاصرة . 
فيه  يتشظى  حزينا  شعرها  فجاء 
الجسد، وتتمرد الروح على السائد لكي 

تقول للعالم )أنا هنا للتميز أغني.(  
محراب  في  بالتعبد  تكتف  لم  وهي 
إلى كل مكان كي  القصيدة، بل سافرت 
تغني نشيد اختالفها، من خالل بحثها 
القصيدة  توثيق  على  الدؤوب  وعملها 

العربية في موسوعات متعددة.

* صدر ديوان )نبض( 
سنة 2012

اللعبة ال�سردية يف رواية« نوارة » لعبد الإله رابحي

   أحمد السالمي

قابال  عاملا  السرديات  أمست      
أنماطه.  بتفاعل  الداخلي  بنائه  لخلخلة 
نكران  شهية  تفتح  جديدة  هي  دينامية 
في  والتنقيب  املستقلة،  السردية  الذات 
ملف الكاتب السير ذاتي، خصوصا عندما 
الفعل  حتمه  الذي  التداخل  هذا  نلمس 

السردي داخل »نوارة«...   
الناقد في »نوارة«      لقد بدا رابحي/ 
الوعي  حيث  من  ِبحّرية  للكتابة  ممارسا 
السرديات  عوالم  فجاب  بها،  الجمالي 
الساردة  الذات  فيها  تأرجحت  املختلفة، 
بمفهوم  النصية  التقاطعات  عن  بعيدا 
يقول  كما  عنده  الكتابة  لتصبح  كوهن، 

جبرا »حياة وداللة في الحياة«.  
    هكذا رؤيته التأملية لروافد الهوية 
حضور  يلغي  أن  دون  وقوميا،  وطنيا 
العربية  الثقافة  في  بحضارته  اآلخر 
و«قنديل  الشمال«  إلى  الهجرة  ك«موسم 
أم هاشم«..وال بطابعه التاريخي كما عند 
فوكو.. إذ تصبح الذاكرة محكي »نوارة« 
بذاتها  قائمة  ووحدات  ومعتقديا،  واقعيا 
في  األحداث  منطلق  البلدة  كتجمعات 
»امتداد الوصل املظلم بني الهنا والهناك، 
بني الدور املتراصة السطوح، وقد اشتعلت 
الهنا  وفتائل  البراقة  الالمعة  أضواؤها 
الباهتة ال يدركها غير ابن األرض..« ص3

لذات  تأريخ  الذاكرة  فتحريك        
الواعية  بتداعياتها  السردية  الكاتب 
بناء  مرحلة  إيديولوجيا  املندفعة  أو 
الشخصية املغربية. لذلك جاءت »نوارة« 
صوت  أضحى  عندما  السيرة  بني  تمزج 
الكاتب جزءا من مرحلة معينة للشخصية 
أي  الرواية.  وبني  »العربي«  البؤرة 
املزاوجة  على  السردية  البنية  قيام 
الذاتي  والسرد  املوضوعي  السرد  بني 
اإلدراك  بني  »توماتشيفسكي««  بتعبير 
فكريا،  القائم  تداوله  وبني  به،  والوعي 
تلك كانت عادتها كلما  وأنثروبولوجيا..« 

عزمت على زيارة الولي الصالح ... وْحَدة 
ْعِليَّ وَعْل الباقنْي، والتَّاْنَية ْعلى ْوليدي.. 

َأسيدي وُمالْي« ص7 
»األنا«  بضمير  يصلنا  هذا  كل      
ألنا  واألدبية  الفكرية،  تقاطعاته  في 
املفترضة  باألنا  تغليفه  وكيفية  الكاتب، 
اجتماعيا،  خطواته  تتبع  في  للسارد 
الزمني لشخصية  والغالف  بالبادية  بدءًا 
الطفولة ومعاناتها من الضغط،  العربي : 
أو الخصاص، أو املحتمل املفقود »املعلم 
وقهره.. السلطة لدى الشيخ وامتدادها..« 
كيفما  أحمد  للحاج  الحياة  وحَضرية 

بصمها املستعمر.. إلى 
االنفتاح على املدينة، والتطلعات التي 
عاملها  تأمل  كلما  ب«الداخلية«  راودته 
املحلي  تجاوز  حلم  وحرقة  الخارجي، 
الحاج  )نموذجه  اآلخر  نحو  والوطني 
تغلي..وآخرين  الساحة  كانت   « أحمد( 
لصخب  يتوسلون  صافية  بعيون  مثلي 

املكان أن يكون رحيما » ص21 
    لقد وجد »جيل العربي في االحتكاك 
بالجو الطالبي، وحماس الفكر اليساري، 
تراكمات  قبيل االستقالل، فكانت الحاجة 
وافد  كل  باعتناق  الهوية  بناء  إلى  ماسة 
والثوري،  التنويري  بعده  في  ثقافي 
اعتقال   : التفكير  الحد من حرية  ملواجهة 
تقدمي،  هو  بما  التأثر  النقاشات،  عمر/ 
الروافد،  مختلفة  إيديولوجيات  تبني 
التهافت نحو فجر تحرري قادم من الضفة 
)املجتمع السوفياتي(، وحركاته  الشرقية 
غيفارا  مع  الالتينية  بأمريكا  التحررية 
بني  مطوال  »..جلست  وكاسترو  ونيرودا 
املكتبات  رفوف  غزت  كتب..  في  سطور 
سيبيرية..  ثلجية  أصقاع  من  قادمة 
واملطرقة.. املنجل  بني  البياض  متحجرة 

الّسيكاْر،  الحمر..ودخان  والرايات 
ووعورة األدغال، وأغاني الثوار، وأناشيد 
الصفائح  على  السائرة  الحافية  لألقدام 
املذبوحة،  الطيور  ورقصات  الساخنة، 

تهُت أحلم بالوطن الجميل« ص25
    هذه املرحلة فتحت آفاق الذات نحو 
صورته  ترسخت  حني  الطموح،  تحقيق 
كان  صيفا   « اآلخر  عالم  من  القادم  في 
أبناء املدينة العائدين من هناك من خلف 
 « املتاهة  في  الحلم،  في  البحر..فأهوي 

ص22ــ23 

    إن مزاولة الدراسة بالخارج، مرحلة 
تعكس في عمقها تضاربا لعاملني مختلفني 
عليه  تنطوي  وما  وثقافة،  وقيما  سلوكا 
أسئلتها الحارقة » عدت إلى البلدة ... إلى 

حب البلدة الدفني » ص 26  
    فاستمرارية الرغبة في حياة اآلخر 
لوحة  »العربي«  من  تجعل  وأرضه، 
مؤجل  كحلم  املضمر،  للغائب  تشكيلية 
والعمال،  )املهاجرون،  العامة  إليه  تهفو 
كما  منفذ  نموذج  و«العربي«  والنخبة..( 
أحمد«  الحاج  ابن  »العربي  عليها  عبر 
عابرة  ليس صدفة  »إنه  للعربي  قال  حني 
من صدف حكي متعثر..بل إنه مدار الحكي 

كله »ص24
التي  بتراكماته  الوردي  فالواقع      
ترتيب  بالذاكرة،  الحلم  أخاديد  حفرت 
الجو  مع  التأقلم  صعوبة  سبيله  ذهني، 
الجديد بكل تبعاته دراسة، وعمال، ومهانة 
األحداث  صدُف  أّهلتها  ملقاومة  ضريبًة 
املتولدة عنها )املطعم، مساعدة األب نينو، 
ساهم  التفاوت  هذا  موشي..(  مع  العمل 
بضرورته القسوى في بناء الذات مهندسا 

ومقاولة :
 » ــ ألو مسيو العربي .. صباح الخير 

....
مقاولتكم  أن  أخبركم  أن  يسرني  ــ     

الفتية قد حظيت باالهتمام ...« ص30
    خطوة استشراف املؤجل كما تسرب 
إلى وعي العربي، هاجسه املوقع الجديد، 
في  طاردته  التي  هويته  بسحب  واعتقاد 
»..وبدأت  مكوناتها  بكل  ونوارة  البلدة 
السطور  وبني  املشروع  ملف  أوراق  أقلب 
وتضيع  ابتعادا،  البلدة  تزداد  واألرقام 

على إيقاع رنات الهواتف »ص41
بعد  طبيعي  حضور  فهو  لذلك      
رباطه  خيوط  يفقد  بدأ  بواقع  محاصرته 
به )تأخر زوجته يوميا، موقفها من تعلم 
الدونية  نظرتها  العربية،  اللغة  ابنتها 
عن  تبحث  خجولة  انتفاضة  هي  إليه..( 
مادام  البلدة  إلى  العودة  قبول  إمكانية 
البلدة  تعد  لم   « اللحظة  بظلها  يكتوي 
أجداد  أيضا  لي  بل  فحسب  حضارة 

وشموا الجنوب الغربي... » ص45.
إلى  العودة  شروط  تتحقق  حتى      
مسايرة  رغبة  له  ستكون  وقتها  البلدة. 
هذه  »في  بنوارة..  طفولته  إحساس 

األرض خطوت خطواتي األولى... في هذه 
هناك  املقدسة...  أبجديتي  تعلمت  البناية 
دار الشيخ... وتلك ضيعة الحاج أحمد... 
وذلك دكان الحاج اصغير...هنا بني هذين 
نتراكل،  نتقافز،  نتسابق،  كنا..  املسربني 

نتعلم ركوب الحمير...« ص73   
    من هنا يتضح أن النسق السردي 
اتخذ محطات  نوارة »  الذي تقوم عليه » 
الحوار  يمسي  عندما  قصصية  لحدثيات 
متكررة  وقفات  وصديقه  العربي  بني 
العام لهذه  البناء  دون أن ُتظهر خلال في 
أن  بعد  بالتحول  ينبئ  وكأنه  الحدثيات.. 
املتعالية  بمهمته  االكتفاء  شرط  استوفى 
تتسم  إذ  االسترسالية.  السرد  لغة  عن 
بالسهل  ليس  وثقافي  فكري  ببعد  متونه 

تفكيك دالالتها. 
     السارد يتحكم في ضوابط الحكاية، 
حوارية  وقفة  كل  وراء  توزيعها  وكيفية 
برفقة  األم  »زيارة  بها  ترتبط  أن  دون 
الصالح..  الولي  إلى  الشخصية  السارد/ 
نوارة وخصالت أنوثتها ...انتظار أبيه له 
بنوارة...اإلحساس  املدرسة...عالقته  أمام 
وبعض  الشباب...الداخلية  بمرحلة 
بالغربة.. الجديد  تراتبياتها..الوضع 

البلدة...«  داخل  ودوره  اصغير  الحاج 
الداللي  البعد  إشكالية  تثير  توليفة 
الحوار  جعل  إمكانية  أو  الحوار.  لهذا 
الداخلي حتمية االرتقاء إلى إدراك صيغته 
التخييلية،  البنائية  بقواه  االستجوابية 
كي نواجهه كخطاب له مرجعياته الفكرية 
ما.  بمعنى  واإليديولوجية  والفلسفية 
جعلت  الذات  داخل  القوى  هذه  فتصارع 
البلدة/الواقع/ منطلقها  الرؤية  شساعة 

العالم/املتنفس/الهوية/الذات، كما جيكور 
عند السياب... 

    ضمن هذه اللعبة ينفلت السرد من 
بضمائره  السارد  إلى  ويمتثل  الحوار 
في  الشخصية  على  إحالة  الهو..(  )األنا، 
بنفنست،  يذهب  كما  الالشخصي  عمقها 
بالعملية  التالعب  هذا  إدراك  نستطيع 
املتعدد...  التوقع  إمكانيات  أمام  السردية 
»قال صاحبي: بني الجذب والخصب، بني 
واشتعال  قائض،  يوم  في  املساء  نسيم 
الصبح في يوم حار.. نبتت البلدة..« ص4 
    لذلك ال نستغرب إذا كان الحوار هو 

املنطلق ملتعدد السارد : 

ال تشغل بالك بطرح  قلت لصاحبي :   «
األسئلة الجديدة عن األجوبة القديمة.

قال : أرفض سياسة األرض املحروقة..« 
ص3 .

    وال يخرج عن ثنائية » األنا والهو« 
وفق  للذات  فرويد  تصنيف  أمام  وكأننا 
بنيته العازلة. بمعنى أن األنا األعلى هي 
املتحكمة في العمل ككل )أنا الكتابة(، بما 
يفسر أن السارد الغائب ذات ساردة ثانية 
إليه  باإلحالة  األعلى  السارد  عن  منبثقة 
على  مفتوحة  ممتّدة  ضيعات  وتابع..   «
بعضها البعض، وأحواش ضيقة ال تتسع 

إال لرؤوس معدودة..” ص5 . 
إلى  املجال  يفسح  التمويه  هذا      
دور  يلعب  والحوار  السردية.  التعددية 
تكسير تتابعها الخطي كتابة بني السارد 
واستراحة  والهو)قلُت(،  )األنا(  األعلى 
املتعددة  للشخصية  الثقافي  املستوى 
األسئلة  إلى  القارئ  لتهيئ  السرد، 
والفكرية،  الثقافية  وحساسيتها  الكبرى 
والفلسفية  للكشف عن كرونولوجيا صورة 
» العربي«. هذا التوالف )السارد/العربي/

صيغة  املتكلم  السارد  يغدو  الصديق(.. 
بني  للمزج  بالوراثة  العربي  لشخصية 
بؤرتني سرديتني بمفهوم جيرار جينيت...
السارد/ ملأمورية  تسهيال  والهو  األنا 

أو  للعربي  الوهمي  الصديق  الشخصية، 
صورة السارد/العربي في شخص الكاتب، 
الذي  الخيط  بدينامية  الذاكرة  إعادة  في 
من  ويتخذ  العربي..  السارد/  رقبة  يلف 
سلوكا  بانفعاالته  لألحداث  لولبا  أناه 
أسئلتها  استساغة  يصعب  ومعرفة.. 

العالقة ورؤيتها للحياة... 
    نتاجا ملا سبق، تتقاطع عدة نماذج 
معالم  صورة  تعكس  كي  نوارة  داخل 
تأخذ  لحظتها/لحظًة  املغربي  الواقع 
الروايُة الزماَن شكال خطيا متموجا يقطعه 
وصديقه  السارد/الشخصية  بني  الحوار 
بلغة  املحكي،  استئناف  تعيد  استراحة 
والكاتب  للشخصية  مزدوجة  تخييلية 
تفجر ما بقي عالقا بالذاكرة عوالم َتنساُق 
ضمن بنية الحكي. تتداخل فيها األجناس 
كي  والرواية،  الذاتية  السيرة  السردية 
تذهب بنا إلى استراتيجية ما قبل الكتابة 
في استثمار املادة الحكائية التي تستنزف 

إمكانيات الكتابة التخييلة.

»جلست مطوال بين سطور في كتب 
غزت رفوف المكتبات قادمة من أصقاع 

ثلجية سيبيرية.. متحجرة البياض بين 
المنجل والمطرقة..والرايات الحمر..

ودخان الّسيكاْر،  وأغاني الثوار، وأناشيد 
لألقدام الحافية السائرة على الصفائح 
الساخنة، ورقصات الطيور المذبوحة، 

تهُت أحلم بالوطن الجميل«

قراءة في الصفحات الزرقاء

اأ�سجار من ذاكرة الأمل
إطاللة على )نبض( الشاعرة فاطمة بوهراكة نجاة الزباير

أخطو مسافاتي 
على الجمر
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
إقليم تاوريرت
دائرة العيون

قيادة أحواز العيون
جماعة مشرع حمادي

إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح

رقم: 2022/01
جلسة عمومية

في  يوم الثالثاء 15 فبراير 
2022 على الساعة العاشرة 

بمكتب  سيتم   صباحا، 
الجماعة  بمقر  الرئيس 
حمادي  مشرع  الترابية 
األظرفة  فتح  بلحداب 
عروض  بطلب  املتعلقة 
بالصفقة  الخاصة  األثمان 
املتعلقة بـ: كهربة دوار فدان 
بجماعة  لعشاش  الحداد 
إقليم  حمادي،  مشرع 

تاوريرت.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املصلحة  من  العروض 
الجماعة  بمقر  التقنية 
حمادي  مشرع  الترابية 

بلحداب.
تحميله  كذلك  ويمكن 
إلكترونيا من بوابة صفقات 

الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
التكلفة  تقدر 
بـ:  لألعمال  اإلجمالية 
هم  ر 3د 3 2 . 7 6 9 , 0 0
وثالثون  واثنان  )ثالثمائة 
وتسع  وسبعمائة  ألفا 

وستون درهما(.
محدد  املؤقت  الضمان 

5000,00درهم  مبلغ:  في 
)خمسة آالف درهم(.

من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من  و148  و31 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8
الخاص  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

إما إيداع أظرفتهم، مقابل   -
وصل، بمكتب رئيس جماعة 

مشرع حمادي بلحداب.
طريق  عن  إرسالها  -إما 
البريد املضمون، مع إشعار 
العنوان  إلى  باالستالم، 

املذكور أعاله.
بطريقة  إيداعها  -إما 
حساب  في  إلكترونية 
بوابة  عبر  الجماعة 

الصفقات العمومية. 
إلى  مباشرة  تسليمها  -إما 
العروض  طلب  رئيس لجنة 
وقبل  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
 إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4 املادة  في 

االستشارة.

ع.س.ن/203/ا.د
*************

اململكة املغربية
الــمـكــتـب الــوطــني 
للــســكــك الــحــديــديــة

قطب املالية واملشتريات 
والشؤون القانونية
مديرية املشتريات

إعــالن عــن طــلــب عــروض  
مــفــتــوح

AOT5690/PIC :رقــــم
طلب عروض موجه 
للمقاوالت الصغرى 

واملتوسطة طبقا للفصل  
139 لقانون

املشتريات للمكتب الوطني 
للسكك الحديدية

فبرايـــر    16 يوم    في   
2022 على  الساعة التاسعة   
صباحا  سيتم بمكاتب مركز 
للمكتب   املهني  التكوين 
الحديدية  للسكك  الوطني 
محمد  بزنقة  الكائن 
الرباط،   - أكدال  التريكي، 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 

عروض االثمان ألجل:
PARACHEVEMENT 
DES TRAVAUX DE  
GÉNIE  CIVIL SUR 
L ' E M B R A N C H E -
MENT CIMAT  ET  

L'INTÉRIEUR DE 
L'USINE DE BEN 
AHMED.

طلب  ملف  تحميل   يمكن   
العروض  مجانا من املوقع 

االلكتروني للم.و.س.ح:
www.oncf.ma

صفقات  بوابة  على  أو 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

في  املحددة  للشروط  طبقا 
املادة »ادخال تعديالت« من 

قانون االستشارة
الضمانة  قيمة   -
في  محددة  املؤقتة 

مبلغ 7500,00درهم. 
االشغال  قيمة  تقدير   -
صاحب  طرف  من  املنجزة 
مبلغ    في  محددة   املشروع 
مع   840.000.00درهم  
القيمة  ضريبة  احتساب 

املضافة.
ستنظم زيارة ملوقع االشغال 
  2022 فبراير     03 يوم    
عشر   الحادية  الساعة  على 
التام   االحترام  مع   صباحا 
بقانون  املفصلة   للتدابير  

االستشارة.
يجب أن يكون كل من  محتوى  
املتنافسني  ملفات  وتقديم  

املادتني  ملقتضيات  مطابقني 
27 و29  و31  من القانون 
RG.0003/PMC/ver-
بتحديد  املتعلق    sion02
إبرام  وأشكال  شروط 
الوطني  املكتب  صفقات 

للسكك الجديدية .
ويمكن للمتنافسني:

أظرفتهم،  إيداع  إما    -
 COD بمكتب  مقابل وصل 

بالعنوان املشار أعاله.
-  وإما  إرسالها عن  طريق  
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 
العنوان  الى  سابقا  املذكور 

املشار أعاله.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس لجنة طلب العروض 
قبل  و  الجلسة  بداية  عند 

فتح األظرفة.
ع.س.ن/209/ا.د

*************
اململكة املغربية

املركب االجتماعي الجهوي 
دار الخير تيط مليل

جمعية دار الخير والكرامة
الجماعة القروية سيدي 

حجاج واد حصار
عمالة اقليم مديونة

رخصة رقم: 1158/19 
بتاريخ 2019-08-22
اعالن عن فتح باب 

الترشيح لشغل:
منصب املسؤول عن 

القطب االجتماعي للمركب 
االجتماعي الجهوي دار 

الخير تيط مليل
الخير  دار  جمعية  تعلن 
باب  فتح  عن  والكرامة 
منصب  لشغل  الترشيح 
باملركب  للمسؤولية 
دار  الجهوي  االجتماعي 
يعمل  مليل:  تيط  الخير 
القطب  عن  املسؤول 
االجتماعي بشكل يومي على 
املعيشية  الظروف  تحسني 
باملركب،   للمستفيدين 
على  اإلشراف  وكذلك 
االجتماعيني  األخصائيني 
في  املستفيدين  لدعم 

مشاريع حياتهم
يفتح باب الترشيح في وجه 
الشروط  على  يتوفرون  من 

التالية:
خمس  االقل  على  خبرة   *
تدبير  مجال  في  سنوات 
وال  االجتماعية   املراكز 
التنشيط  في مجاالت  سيما 
واالدماج  والوساطة 
واملواكبة  االجتماعي 

االجتماعية
* أو خبرة على االقل خمس 
الفئات  مواكبة  في  سنوات 
التي تعيش أوضاع صعبة.

االستماع  على  القدرة   *
وتدبير الفرق.

بالعمل  اما  عليا  شهادة   *
االجتماعي او علم االجتماع 

أو علم النفس أو التواصل
من  الترشيح  ملف  يتكون 

الوثائق التالية:
* رسالة تحفيز.

سيرة ذاتية تحمل صورة   *
فوتوغرافية حديثة العهد.

الشواهد  من  نسخ   *
املحصل عليها.

نسخ من شهادات الخبرة   *
والتجربة.

عبر  الترشيح  ملفات  تودع 
البريد االلكتروني التالي:

recrutement.csrde@ 
gmail.com

الى  االعالن  تاريخ  من 
فبراير  شهر  نهاية  غاية 
الرابعة  الساعة  قبل   2022

والنصف .
ع.س.ن/208/ا.د

ع.س.ن /193/إد

ع.س.ن /206/إد

ع.س.ن /210/إد

ع.س.ن /019/إدع.س.ن /201/إد

ع.س.ن /202/إد

ع.س.ن /211/إد
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كمال عبد اللطيف

)1(
شيئًا..  تسمع  فال  السمع  َتْسَتِرقُّ 
السمع،  َتْسَترق  بدأت  متى  تذكر  ال 
من  َمرَّ  كم  تدري  ال  ذلك  وقبل 
وأهلك،  لبيتك  مغادرتك  على  الزمن 
استأنست  التي  لألمكنة  مغادرتك 
بها، ولكل من استأنست بأصواتهم 
األصوات  هل  تدري  وال  ورنينها.. 
اليوم، وأنت تسترق  التي تلتقطها 
السمع من بعيد تتعلق بمن تعرفهم 
من أهلك وأصدقائك، أم أنها مجرد 
َمسامعك،  َتِصُل  متطايرة  أصوات 
وال  بأصحابها  ال  لك  عالقة  وال 
َتْعُبر  أصوات  عنهم..  تصدر  بمن 
ثم  مسامعك،  فتلتقطها  بجوارك  

َيخفت صداها فتنقطع..

)2(
كل  ُموّظفًا  م  وَتَتَكوَّ أطراَفك  تجمع 
التقاط  من  ِلَتَتَمكَّن  جسدك،  مسامِّ 
التي  الصوتية  الذبذبات  كل 
السمع  َتسترق  بجانبك..  تحصل 
آتية  أنها  تشعرك  أصواتًا  فتلتقط 
رحابة  بحجم  بعيدة..  مسافات  من 
أصبحَت  التي  السماء  وشساعة 
رت  َعمَّ أن  بعد  سكانها،  من  اليوم 
تلتقط  الزمان..  من  قسطًا  األرض 
تعلو  ثم  َتْخُفت  متقاطعة،  أصواتًا 
ِلتْخُفَت ثم تتالشى.. وال تعود تميز 
تتسرَّب  التي  الصوتية  املقاطع  في 
ل  تتحوَّ شيئًا..  مسامعك  إلى 
إيقاع  بال  غمغمات  إلى  األصوات 
.. تعرف أن األصوات تترّدد  ُمحدَّد 
بالقرب منك، وأن األحاديث متبادلة 
بني أكثر من طرف وبأكثر من نبرة، 
ويقظة،  بحذٍر  انتباهك  وُتواِصُل 
رموز  َفّك  من  تتمكن  أن  دون  من 

امللفوظات التي تصُل مسامعك..

)3(
منذ وداعك األخير ورؤيتك املؤكدة 
التزامك  ومنذ  أهلك،  من  ودَّعت  ملن 
والهدوء،  بالصمت  الجميع  أمام 
والخافتة  العالية  أصواتهم  ظلت 
متقطعة  واآلخر،  الحني  بني  َتِصلك 
أن  دون  أخرى  ومسترسلة  أحيانًا 
املتقطع  الكالم  قلب  وفي  تتغير.. 
ُتْنِكر  أن  تستطيع  ال  واملسترسل، 
أنك كنت تتعرف أحيانًا على بعض 
وأحيانًا  املتحدثني،  بني  يدور  ما 
األصوات  على  تتعرف  كنت  أخرى 
الكلمات،  فرز  من  تتمكن  أن  دون 
ِبَصَدِد  هم  ما  محتوى  ملعرفة 
ال  الذي  غيابك  بعد  عنه  الحديث 
تعرف َمداه.. تتساءل أحيانًا، هل ما 
زالت أحاديثهم تتناول املوضوعات 
نفسها،  املواقف  وتختار  نفسها 
موضوعاتهم  َغيَّروا  أنهم  أم 

ومواقفهم؟ 

)4(
تسترّق السمع من أعلى السماوات، 
َصَعْدَت  التي  السابعة  السماء  من 
أن  دون  لها  نقُلك  َتمَّ  أو  إليها  
توّدع  وأنت  تعتقد  فقد كنت  تدري، 
عائلتك  أفراد  من  ُتجالس  كنت  من 
وأصدقائك، أنك ال تستطيع الحركة 
وضعك  َتمَّ  الذي  املكان  وسط 
وال  السماع،  تستطيع  ال  كما  فيه. 
تستطيع معرفة أين أنت اآلن وأين 
املكان  تعرف  ال  اليوم  وأنك  كنت.. 
كنت  أنك  رغم  فيه،  ُوضعت  الذي 
لم  حكايات  عنه  وتسمع  به  تسمع 

تعد اليوم تذكرها.. 

)5(
ال تفلح في التقاط ما يدور بني من 
تحلم  ومن  إليهم،  السمع  تسترق 
وأنت  أحضانهم..  إلى  بالعودة 
ما  مغلقات  فك  تستطيع  ال  اليوم 
تسمعهم  كلماتهم..  من  يصلك 
تخفت  ثم  ويضحكون،  يتحدثون 
َفَيُعمُّ  وأحاديثهم  أصواتهم  نبرات 
قلب  في  تميز  تعود  وال  الصمت.. 
نبرات  والكالم  الصمت  حركة 
الستار  وكأن  ومعانيها،  األصوات 
مسرح  خشبة  فوق  أمامك  ُأسدل 
الحركة وتتعالى  ثم تعود  الحياة.. 
بها..  املرفقة  والحركات  األصوات 
انتهى فوق مسرح  فتقول، ال شيء 

الحياة.

)6(
غمغمات  سماع  من  أحيانًا  تنتقل 
صادرة عنهم، إلى التقاط ما دونها 
وال  طنني  بال  صوتية  حركات  من 
الصمت  أصوات  فتلتقط  رنني.. 
تطلعك  ويزداد  حيرتك  لتزداد 
بينهم  يدور  وما  أحوالهم  ملعرفة 
الشوق  يشدك  ويتقاسمونه.. 
يشدُّك  بعضهم،  إلى  والحنني 
وحكاياتهم  أصواتهم  إلى  الشوق 
إلى  الحنني  ويشدُّك  وضحكاتهم.. 
نفسك  ُتَحدِّث  ودالِل بعضهم..  ُغنج 
فتبتسم،  اآلخر  تلو  واحدًا  عنهم 
تطوُل  صمٍت  لحظاُت  تنتابك  ثم 
لك  عهد  ال  أبوابًا  َتِلج  تقصُر..  أو 
بها، تواجه َلحظات صمٍت تتخللها 
لحظات بكاٍء ِباَل عويل، لحظات بكاٍء 

بدموع من الجمر حارٍَّة وحارقة..

)7(
َترى ال شيء، َتسمُع ال شيء، َتلمس 
ومختلف  واآلذاُن  األعنُي  شيء،  ال 
رؤيٍة  دون  معك  ظلت  الحواس 
التمييز..  على  قدرٍة  وال  سماٍع  وال 
عارضة،  غيبوبة  حالِة  في  لسَت 
لسَت في لحظة ذهوٍل مؤقتة، لست 
فأنَت  مختنقًا،  أو  طائرًا  أو  خائفًا 
العالم،  عن  انفصلت  وقد  أنَت  كما 
انفصلت عن املألوف وحلَّقت، َرحلَت 
يعرفونك  ممن  وكثيٌر  وغادرَت، 
أن  ينتظرون  عودتك،  ينتظرون 
تراهم وتسمعهم، ينتظرون تحيتك 

وابتسامتك وكلماتك..

)8(
مختلف  جامعًا  م  التكوُّ تواصل 
ُيكثِّف  دائري،  مسعى  في  أعضائك 
والسماع..  التركيز  على  قدراتك 

ُد وتستمر مختلف أطرافك في  َتَتَمدَّ
في  ِدك  َتَمدُّ مكان  يعد  فلم  أماكنها، 
وال  أكبر  فيه  ُوِضْعت  الذي  املكان 
أصغر من الجسم الذي يحملك.. إال 
أنك بدأت ُتِحسُّ بأنك لم تعد تلتقط 
شيئًا، َتسمع ال شيء، َترى ال شيء.. 
فبدأَت تبحث لنفسك عن مخرج، عن 
وعليه،  فيه  أنت  مما  ُيحرُِّرك  خارٍج 
ُيحرِّرك  أنَت فيه،  مخرٍج ينقلك مما 
من األصوات املتقطعة واملتطايرة.. 
التي   الضائقة  من  ينقلك  َمخرٍج 

أملَّت بك في غيابك..

)9( 
بدأت  بالذوبان،  إحساس  ينتابك 
منك  أجزاء  بدأت  تَتَذرَّر،  تذوب، 
أخرى..  أجزاء  بجوار  َتتساقُط 
البساطة  من  بكثير  السقوط  يتم 
وبدأت  َتِخفُّ  وبدأت  والُيْسر، 
أعضاؤك تلتصق ببعضها.. ُتواِصُل 
إحساسك  ويتضاعف  مك  َتَكوُّ
بالتحلل والذَّوبان.. تقترب من حالة 
فشيئًا  شيئًا  فيها  تتحول  جديدة، 
إلى َهُيوَلى ممتزجة بأجساٍم تحتها 

يترتَّب  الذي  األمر  فوقها،  وأخرى 
من  شكٍل  اختفاُء  النهاية  في  عنه 
وتشكل  الصورة  اختفاء  أشكاِلك.. 
ور.. تسترق السمع في الوقت  الصُّ
ُكنت، تصلك  كما  َأنت  َتُعد  لم  الذي 
أصوات ثم يتوقف وصولها.. فأنت 
عليه  كنت  ما  تشبه  حالة  في  اآلن 

دون أن تكون كذلك..

)10(
ولم  مجددًا،  لتظهَر  تختفي  َبَدْأت 
السماء  أمكنة  بني  فرق  هناك  يعد 
السحاب  فوق  املتطايرة  السابعة 
وتحته، السابحة في أعماق البحار 
التي  واألصوات  واملحيطات.. 
األرض  طبقات  بني  صداها  يتردَّد 
كتلة  إلى  تتحول  َبدأَت  والتراب.. 
واملتذرِّر  خ  واملتفسِّ ر  املتفجِّ تضم 
من جسمك وأعضائك، ومن أجسام 
ل  َتحوَّ وقد  وأعضائهم،  اآلخرين 
املجموع املتراِكم بجوار بعضه إلى 
فيها  ترتبط  كتٍل  متجاورة..  كتٍل 
السماوات بطبقات األرض وأعماق 
باألسفل،  األعلى  ويتطابق  البحار، 

السماء  بني  تطابق  ويحصل 
السابعة وطبقات األرض واملاء في 
رحلة  والذوبان،  التحول  من  رحلة 

البدايات والنهايات..

)11(
شيئًا..  تسمع  فال  السمع  َتسترق 
بأن  اعتقادك  تواصل  أنك  رغم 
أصواتًا مألوفًة تصُل َمسامعك، ولن 
التقاطها..  من  َمْنَعك  أحد  يستطيع 
شكل  على  أذنك  في  األصوات  َتِرنُّ 
ُمغلقاتها،  فكَّ  تستطيع  ال  ذبذبات 
معنى،  وبال  واحٍد  بإيقاٍع  غمغماٌت 
القدرة  افتقدوا  الذين  أصوات  مثل 
النُّطق، فتصدر عنهم أصواٌت  على 
بأحرٍف متقطعٍة ومتقاطعة، أصواٌت 
أن  دون  امللفوظات  فيها  تختلط 
املكان  تمأل  غمغماٌت  بشيء،  تنطق 
السامع  يفهم  فال  املسامع  وتصل 
لة  املتحوِّ األجسام  غمغماُت  شيئًا.. 
واملنقطعة..  املتقطعة  واألصوات 
والنهايات،  البدايات  غمغماُت 
والليل  والسماء  األرض  غمغماُت 

والنهار..

أسامة الزكاري

التي  املرجعية  الصورة  هي  ما 
واملسلمني  املغاربة  نظرة  تؤطر  ظلت 
هي  وما  الصني؟  بالد  واقع  تجاه 
املسلمون  ظل  التي  التمثالت 
أقاصي  واقع  بخصوص  يحملونها 
وحضاريا  جغرافيا  البعيد  البلد  هذا 
اإلسالمية  العربية  االمتدادات  عن 
العربي  العقل  نجح  وهل  املتداخلة؟ 
التنني  صعود  حيثيات  فهم  في 
عاملية  قوة  إلى  وتحوله  الصيني 
وسياسيا  اقتصاديا  ومؤثرة  فعالة، 
وكيف  وثقافيا؟  وتكنولوجيا  وعلميا 
استطاع هذا العقل الجمع -في تناغم 
الحكمة  روح  بني  واستثنائي-  فريد 
لدى كونفوشيوس وبني البعد الثوري 
التحرري في تجربة ماو تسي تونغ، 
واإلصالح  النهوض  مشاريع  بني  ثم 
كل  وقبل  بينغ؟  شياو  دينغ  لدى 
الرائع  البلد  لهذا  أمكن  كيف  ذلك، 
الجمع بني املتناقضات التي ال يمكن 
املعمور،  بالد  باقي  في  بينها  الجمع 
باسم  املعروف  النمط  إطار  في  وذلك 
»اقتصاد السوق االشتراكي«؟ وكيف 
استطاعت الصني تقديم فهمها املبادر 
رؤية  وفق  الشيوعي  للنظام  واملجدد 
ترفض التحنيط وتراهن على املشترك 
مع  املنسجمة  بتعبيراته  اإلنساني 
صدقت  وهل  املحلية؟  الخصوصيات 
املنابر  بعض  طرحتها  التي  الرؤيا 
اإلعالمية الغربية عند ترديد توقعاتها 
قائم  واقع  إلى  تحولت  التي  املاضية 
اليوم، وهي التحوالت التي اختزلتها 
»عندما  القائلة:  الشهيرة  الصيغة 
العالم«؟  سيهتز  الصني،  ستستيقظ 
وما هي حدود نجاح هذه النبوءة على 
أرض الواقع؟ وما هي املقارنات التي 

يفرضها السياق بني ما يقع هناك من 
تحوالت شاملة ذات إيقاع سريع، وبني 
املستدامني  والسكون  الركود  حالة 

داخل ضفاف عاملنا الواسع؟
القراءة  تثيرها  متناسلة،  أسئلة 
مطلع  الصادر  الجديد  للعمل  املتأنية 
لألستاذ   )2022( الجارية  السنة 
الطيب بياض، تحت عنوان »اكتشاف 
إلى  مغربي  أكاديمي  رحلة  الصني- 
أرض التنني«، وذلك ضمن منشورات 
عني  اإلنسانية-  والعلوم  اآلداب  كلية 
الشق بالدار البيضاء، في ما مجموعه 
184 من الصفحات ذات الحجم الكبير. 
يشكل  العمل  هذا  إن  القول،  ويمكن 
أكاديمي  باحث  من  مثيرا  انفتاحا 
التاريخ«  »درس  في  متخصص 
فيه  تتداخل  أثير،  سردي  مجال  على 
املعارف  عنده  وتتقاطع  االهتمامات 
وتتكامل عبره الرؤى. ونقصد في هذا 
يصنع  ظل  الذي  الرحلة  أدب  املقام، 
بنية  داخل  البهاء  عناصر  من  الكثير 
املتون اإلبداعية العربية، الكالسيكية 
عن  الكثير  الشيء  قيل  لقد  واملجددة. 
الغرائبية،  أجوائه  وعن  الرحلة،  أدب 
قيمه  وعن  العجائبية،  محكياته  وعن 
اإلبداعية  عطاءاته  وعن  التواصلية، 
الجديد.  اكتشاف  بدهشة  املرتبطة 
ومع ذلك، فقد ظل هذا املجال متجددا 
أسئلته  وفي  قضاياه  في  بامتياز، 
املجهرية  تأمالته  توظيفات  وفي 
قبل  املغايرة  التفاصيل  تلتقط  التي 
سردي  نمط  سياق  في  تدمجها  أن 
من  الوقائع  تركيب  يعيد  استرجاعي 
مع  املتفاعلة  الذات  أسئلة  منطلق 

االخر ومع فردانياته املخصوصة.
لم تكن بالد الصني غائبة   
واملسلمني،  العرب  كتابات  عن  -أبدا- 
»وإقليم  بطوطة:  ابن  عنها  قال  فقد 
الصني متسع، كثير الخيرات والفواكه 
ال يضاهيه  والفضة،  والذهب  والزرع 
األرض«.  أقاليم  من  إقليم  ذلك  في 
أهلها  التوحيدي عن  أبو حيان  وقال 
أثاث وصنعة«. وقال  »أصحاب  أنهم 
»أحذق  أنهم  الصينيني  عن  الجاحظ 
وكل  وصنعة  بنقش  كفا  اهلل  خلق 
سائر  من  أحد  فيه  يتقدمهم  ال  عمل، 
يندرج  املنوال،  هذا  وعلى  األمم«... 
ذكر بالد الصني في أمهات املصنفات 

على  املشتغلة  اإلسالمية  العربية 
والبلدان،  واألقاليم  األمصار  أبعاد 
مثلما هو الحال مع كتابات ابن حوقل 

وياقوت الحموي...
لقد استطاع األستاذ الطيب بياض 
تقديم سرد شيق لوقائع رحلة علمية 
فريدة  تجربة  في  بصاحبها  ألقت 
الصني  دولة  تقدم  خبايا  الستنطاق 
وأسرار انطالقتها الحضارية الكبرى. 
املجيد  عبد  األستاذ  لخص  ولقد 
تندرج  الذي  العام  السياق  الجهاد 
قال  عندما  الرحلة،  هذه  إطاره  في 
»على الرغم من  في كلمته التقديمية: 
للصني  االستكشافية  الرحلة  هذه  أن 
من  بدعوة  الطلب«  »تحت  جاءت 
الحاكم  الصيني  الشيوعي  الحزب 
»املؤثرين  بني  من  مختارة  لنخبة 
إفريقيا،  بلدان  في  الرأي«  وصناع 
التحوالت  صورة  في  وضعهم  قصد 
منذ  الصني  تشهدها  التي  العميقة 
الزمان،  من  عقود  ثالثة  من  أزيد 
فإن  أهلهم،  إلى  بأمانة  نقلها  بغاية 
لم يسقط في أسلوب  الطيب )بياض( 
ينظر  تجده  بل  واإلطراء،  التمجيد 
املعاصرة  الصينية  التجربة  إلى 
الفاحص  األكاديمي  املحلل  بعني 
بعيدا  وتدقيق  بتحقيق  ملوضوعه 
والتنميق.  للتزويق  محاولة  أي  عن 
حدود  عند  مشاهداته  تتوقف  فلم 
التعرف  وصدمة  واالنبهار،  الدهشة 
قدر  يصاحبها  ما  عادة  التي  البدئي 
من عالمات التعجب واالستغراب، بل 
تجده عبر مدارات فصول رحلته يعقد 
النموذجني  بني  واملوازنات  املقارنات 
والرأسمالي  الصيني  التنموي 
ناظريه  أمام  مستحضرا  الغربي، 
داخل  املتشرنقة  األوربية  التجربة 

ذاتها...« )ص ص. 12-13(.
الرحلة  وعلى هذا األساس، فتحت 
من  سلسلة  لتوليد  واسعة  آفاقا 
حس  إلى  ارتكزت  التي  املقاربات 
نقدي ثاقب، لعله من أهم مميزات عني 
املؤرخ التي تتجاوز االنبهار اللحظي 
مقابل  في  الجاهزة،  بالكليشيهات 
التأني  وعلى  السياقات  على  التركيز 
العني  تلتقطه  ما  تفاصيل  قراءة  في 
من صور حبلى بكل عناصر املغايرة. 
بني  قوية  املؤرخ  شخصية  تبرز 

ضفاف هذا املنت، من خالل مستويات 
بالقدرة  مرتبط  أهمها  لعل  متعددة، 
باإلحاالت  املحكيات  جل  تعزيز  على 
ثم  املادية،  وبالشواهد  وبالوثائق 
على  الجاهز  اإلسقاط  عمليات  تجنب 
قضايا مشتركة بني الضفتني املغربية 
وال«هناك«.  والصينية، بني ال«هنا« 
وبذلك استطاع األستاذ بياض تجاوز 
لألحكام  االستنساخي  التنميط 
بضغط  املرتبطة  املقارنات  ولنتائج 
الجماعية  الذاكرة  وبمهاوي  العاطفة 
في  والتردي  السقوط  بوقع  املتأثرة 
هذا  في  املؤلف  يقول  ال«هنا«.  هذا 
السياق: »أحيانا تبدو املقارنة منتجة 
بتجارب  االستئناس  ألفكار  مخصبة 
املحلية،  التربة  في  وتبيئتها  ناجحة 
أهم  ألن  إسقاط،  وال  استنساخ  دون 
أخرى  وأحيانا  السياق،  فيها  درس 
وجود  مع  قياس  »ال  شعار  ينتصب 
الهوة  تظهر  حني  خاصة  الفارق«، 
بيد  ورهيبة.  سحيقة  التكنولوجية 
الجماعية  للروح  املزدوج  الدرس  أن 
في مقابل الفردانية واألنانية املفرطة، 
والكتلة الديموغرافية كرافعة للتنمية 
فجة،  تبريرية  مالتوسية  على  ضدا 
يبقى خليقا بأن يكون الحصة األولى 
أن  أراد  ملن  الدراسي  املنهاج  ضمن 
يجلس في  الصف األول داخل مدرسة 
املعلم، يحمل دفتره ليتعلم كيف يمكن 
أن يكون نصف قرن كافيا لنهضة تهز 

العالم هزا...« )ص. 101(.
خلفت هذه القراءة إحساسا عميقا 
عميقني، جعل  واختالف  فرق  بوجود 
من  نوع  نحو  ينحو  بياض  األستاذ 
مقارناته  في  الصارم  الذاتي  النقد 
واسترجاعاته  واستحضاراته 
تفسير  عن  البحث  بقلق  املرتبطة 
أسباب التردي الحالي داخل فضاءات 
املؤلف:  يقول  الشاسع.  ال«هنا«  هذا 
الذهنية  البنية  في  استقر  »ما 
تعرض  طويلة  قرون  طيلة  للمغاربة 
أمام  الرمزي  تراجع  حيث  لالهتزاز، 
األنانيات  وهيمنت  املادي،  سطوة 
على  الشخصية  املصالح  وتقدمت 
غمرة  في  فتساءلت  العام.  الصالح 
إلى  الحاجة  الذهني عن  الشرود  هذا 
وشحذ  القيم  الستعادة  آليات  ابتكار 
إلى  اللجوء  اعتبار  وعن  الهمم، 

سبيال  اإلجبارية  العسكرية  الخدمة 
املبادرة.  وروح  املواطنة  قيم  إلحياء 
يستدعي  أال  كذلك،  األمر  كان  وإذا 
أشمل  مدنية  عمل  بأدوات  تعضيدا 
الفئات،  حسب  مجتمعية  تعبئة  عبر 
وحوافز  ومقترحات  أفكارا  تبتكر 
مختلف  تطال  لكي  ومعنوية  رمزية 
فترات  بعد  االجتماعية  املجاالت 
مناهجنا  عن  وماذا  وتكوين؟  تدريب 
ودورها  إعالمنا  ووسائل  التعليمية 
على  والتربية  التطوع  روح  بعث  في 
العام  الصالح  وخدمة  املواطنة  ثقافة 
بها؟...«  متشبع  جديد  جيل  لخلق 

)ص. 45(.
االستقراء،  في  املنحى  وبهذا 
خالصاته  توطني  املؤلف  استطاع 
سرده  وتحويل  املحلية،  بيئته  داخل 
األسئلة  لطرح  مشرعة  نافذة  إلى 
املقلقة حول أسباب التردي والسقوط، 
في تقابل مع حرصه على إبراز معالم 
النموذج  في  واالنطالق  النهوض 
بكتابة  األمر  يتعلق  ال  الصيني. 
وللوجوه  القائمة  للمعالم  تسجيلية 
ما  بقدر  املتداولة،  وللقيم  املتساكنة 
الرمزي  للتراث  عميق  استقراء  أنها 
بني  فرادتها  للصني  يصنع  الذي 
الذي  تميزها  عليها  ويضفي  األمم، 
بذاتها،  مستقلة  »قارة«  منها  جعل 
ذات  »االشتراكية  ملدرستها  مطمئنة 
الخصائص الصينية«، ولبراغماتيتها 
التي أطرت انفتاحها على العالم، قبل 
فيه  والتأثير  فيه  الفعل  إلى  االنتقال 

والهيمنة عليه اقتصاديا وثقافيا.
لقد سار الطيب بياض على  هدي 
مكنه  الذي  األمر  بطوطة،  ابن  سلفه 
أمام  مشرعة  الصني  نوافذ  فتح  من 
زاوية  من  -فقط-  ليس  العربية،  قراء 
املرتبط  الخطي  الحدثي  التدوين 
من  -أساسا-  ولكن  الرحلة،  بمسار 
الرمزي  للتراث  التوثيق  جانب 
التعليم  يعتبر  الذي  الصيني 
حيث   ، ومنتهاه  منطلقه  واإلنسان 
يمثل أسمى درجات النبوغ في إنتاج 
واالحترام.  والواجب  املواطنة  قيم 
يقول املؤلف في معرض حديثه -على 
واقع  عن  الحصر-  ال  املثال  سبيل 
التنظيف  وأعمال  والجوالن  التنقل 
بمدينة بكني: »على ذكر تنظيم املرور 

مسألة  استوقفتني  املدينة،  بهذه 
السير  في  واالنسيابية  السالسة 
رغم  االصطدام  وتفادي  والجوالن، 
األمور  إذا صارت  املستديرات،  غياب 
نظام  من  وجزءا  عند سكانها  مألوفة 
متناغمة  محددة  وفق ضوابط  السير 
والثقافية.  الحضارية  مكوناتهم  مع 
األمر  يتعلق  أخرى...  ميزة  هناك 
شيء،  كل  ينظفون  فهم  بالنظافة، 
التذكارية  والنصب  التماثيل  حتى 
إلى  يعمدون  إذ  الشوارع،  تزين  التي 
غسلها في الصباح... بل إن الشاحنة 
التي تمر لكنس الشوارع تتحف املارة 
أن  والظاهر  رائعة.  ناي  بموسيقى 
النظافة طقس مقدس لديهم، ال تكتمل 
حضارتهم إلى به. وفي هذه املدينة... 
الذي  املطعم  أمام  الليلة،  تلك  رأيت 
عاملة  الفطور،  وجبة  فيه  تناولت 
نظافة تقوم بعملها بتفان وحبور، كما 
لو أنها كانت مستمتعة بخدمة تقدمها 
على  الشارع  تغادر  أن  قبل  ملدينتها، 
)ص.  الكهربائية...«  دراجتها  منت 

.)87
صنعت  التي  الصني  قيم  هذه 
تجانس  أسس  وأطرت  عظمتها  لها 
من  الكثير  يحمل  مما   مجتمعها، 
الصيني«  ب«الدرس  املرتبطة  العبر 
في  بياض  األستاذ  نجح  الذي 
التوثيق لتعبيراته بلغة راقية، جمعت 
وملكة  واالنسيابية  السالسة  بني 
االستعارات واملجازات من جهة، وبني 

في  ألفاظه  انتقاء  في  املؤرخ  صرامة 
لكبح جماح عاطفته ومشاعره  سعيه 
اللحظة  بفعل  املرتبطة  الجياشة 

وبوقعها املباشر على الذات.
التاريخ  درس  تستلهم  كتابة  هي 
بتطويعه داخل منت شيق يفتح جسور 
عوالم  ضفاف  بني  واالنتقال  االمتداد 
رحابة  باستثمار  العجيبة،  الحكي 
وباالنضباط  جهة،  من  األدبي  السرد 
من  التاريخية  العدة  قوة  لصرامة 
جهة أخرى. وفي ذلك تجسيد، لطفرة 
إلى  االنتباه  تثير  وأن  بد  ال  منهجية 
أضحت  التي  الواسعة  اإلمكانات 
بالنسبة  الرحلة  نصوص  تتيحها 
حيث  املتخصص،  التاريخي  للبحث 
يتحول املؤرخ إلى شاهد على لحظات 
الذات  أسئلة  وعلى  الراهن،  الزمن 
تتيح  »الغيرية«.  بقضايا  املنشغلة 
هائلة  إمكانيات  األدبي  السرد  لغة 
عنه  التعبير  يمكن  ال  ما  عن  للتعبير 
معناه  في  التاريخي  البحث  بلغة 
تسمح  كما  الضيق،  التخصصي 
املنهجية  الصرامة  حدود  بتجاوز 
مادية،  غير  لعناصر  التوثيق  قصد 
مثل التراث الرمزي وعطاء الذهنيات 
واإلبداع.  الفكر  ونظيمة  الجماعية 
وبذلك، يتحول نص الرحلة إلى سؤال 
بالنسبة  اإلعاقة  ألسباب  تفكيكي 
للذات، في مقابل التأصيل لشروط فهم 
في أفق استيعاب مرجعياته  »اآلخر« 

والوعي بمحددات واقعه التاريخي.

ال�سماء ال�سابعة

على هامش صدور نص »اكتشاف الصين« لألستاذ الطيب بياض..

اطلبوا »الدر�س« ولو يف ال�سني

لوحة للتشكيلي  
توحيد الحبيب
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عبد الواحد عوزري

يتيح لنا محمد بهجاجي، من خالل 
السفر«،  »كتاب  إصداراته  أحدث 
بدون  أسفاره  في  مرافقته  إمكانيات 
ممتد  مسار  ضمن  أمتعة  وبال  تردد 
عبر سنوات عمله في القطاع الثقافي 
الجزائر  من  بدءا  واإلعالمي، 
سوريا  إلى  والعراق،  والسعودية 
إنها  وتونس.  األردن  ثم  ولبنان 

الرحالت الرائعة التي يدعونا إليها 
فاألهم،  يسافر  حني  الذي  املؤلف 
بالنسبة إليه، ليست الحقيبة، ولكن 
معايشة  من  به  يعود  ما  حصيلة 

آنية بعني املكان.
لكنه  حقائب،  بال  املسافر  إنه   
يمدنا  أن  على  يحرص  ذلك  مع 
األمكنة  الصغيرة حول  بالتفاصيل 
ويتم  الالمتناهية.  املسارات  ذات 
منه:  واملقربني  أصدقائه  مع  ذلك 
عبد  جبران،  ثريا  الطاهري،  أحمد 
لطيفة  لبنان،  في  عوزري  الواحد 
وعبد اإلله الحمدوشي في الجزائر، 
عبد املقصود الراشدي في العراق، 
محمد مفتاح وعبد الوهاب الدكالي 
وسالم  بدري  أحمد  سوريا،  في 
وعزيز  الكغاط  وفهد  اكونيدي 
الفرق املسرحية  بوزاوي وعدد من 
املسرح  مهرجان  في  املشاركة 
 .2020 سنة  األردن  في  العربي 
ويكثفه،  النص  يغني  ما  وهذا 
ويجعله دليال أكثر منه متنا حكائيا 
أصال  هو  بهجاجي  مع  السفر  ألن 
سفر. ولذلك حني نقرأ أسفاره يثار 
أننا  لو  كما  دائما  لدينا  االنطباع 
نتيجة  األمكنة  تلك  زرنا  أن  سبق 

دقة الوصف وبالغة التفاصيل.  
املكان  نزور  ما  نادرا  إننا  فعال 
يمكن  بهجاجي  مع  لكن  مرتني، 
ألف مرة، خاصة  ذاته  املكان  زيارة 
مؤطرة   اليوم  صارت  أسفاره  وأن 

داخل منت اسمه »كتاب السفر«.
لكن هل السفر متعة أم واجب؟

هما معا بالنسبة إلى بهجاجي. 
االكتشاف.  كذلك   هو  السفر  بل 
بهجاجي  يسافر  فحني  ذلك  ومع 
يكون قد أحاط بمعرفة األمكنة التي 
سيزورها، وانطالقا من تلك املعرفة 
ولذلك حني  الجوال.  فضوله  يغذي 
كل  يوظف  املكان  عني  في  يكون 

أو  حديثا  لديه  املجمعة  الشذرات 
منذ فترة اإلعداد، ويطورها إلى أن 

تأخذ شكلها النهائي.
أعرف  الذي  أنا  إلي  وبالنسبة 
محمد بهجاجي أعرف  بالخصوص 
ذلك  ومع  أمازيغية،  أصول  من  أنه 
العالم  في  أسفاره  امتداد  وعلى 
في  املهم  البعد  ذلك  ينسى  العربي 

شخصيته، ويصبح عربيا تماما.
في  كما  لبنان  وفي  سوريا  في 
تونس  في  أو  والعراق،  السعودية 
بمكان  الصعوبة  من  نجد  حتى 
تجدر  وهنا  أمازيغي،  أنه   إدراك 
العربية،  اللغة  أن  إلى  اإلشارة 
أهم  كل شيء، هي  قبل  القرآن  لغة 
العربي  العالم  ألقطار  موحد  عامل 
الوحدة  أن  ذلك  يعني  أن  دون 
تزال  ال  التي  الديانات  لباقي  محو 
توجد بتنوعها في سوريا والعراق 
ومصر. نذكر في السياق ذاته طارق 
عزيز الذي كان مسيحيا مثل شرائح 

واسعة من شعب العراق.
تحضر  ذلك  كل  خالل  من 
التاريخ  ووقائع  التفاصيل 
املختلفة،  بوجوهها  والجغرافيا 
بما   وانكساراتها  انتصارتها 
في  خصوصا.  الحرب  ذاكرة  فيها 
بهجاجي  يستعيد  السياق  هذا 
الذين  املغاربة  الجنود  ذكرى  بقوة 
السوريني،  إخوانهم  مع  حاربوا 
جبهة  على  بعضهم  استشهد  و 
الحرب، ودفن على التراب السوري 
لدورهم  تخليدا  تحديدا  وبدمشق 

البطولي في مواجهة  الصهاينة.
 إن املؤلف يحرص على استعادة 
والوقائع  التفاصيل  هذه  بعض 
وعيا منه بأن الحاضر اليمكن فهمه 
فهو،  ولذلك  املاضي.  نفهم  لم  ما 
كما أشرت إلى ذلك، يسافر بذاكرة 
إنه  قوية.  معرفية  وبعدة  متقدة، 

الشعر  مستوى  على  كذلك،  يسافر 
تقودنا  رحلة  ضمن  والشعراء، 
نزار  إلى  الحمداني  فراس  أبي  من 
على  مستوى  يفعل  وكذلك  قباني، 
وتعقيدات  السياسة،  تحوالت 
املعيش اليومي، ومخاضات بعض 
وصراعاتها  العربية  املجتمعات 
أبي  ابن  علي  من  أحيانا.  الدموية 

طالب إلى صدام حسني.
وجود  بمناسبة  هنا  تحضرني 
ذكرى  دمشق،  في  باسمه  شارع 
إحدى  بركة  بن  املهدي  الفقيد 
ضحايا قرار الجهر بالحقيقة ضمن 
بسالم  فيه  نعيش  أن  عالم يصعب 

كلي.
لقد قرأت الكتاب وانصح بقراءته 

وإعادة قراءته. 
محمد  يعود  الكتاب  هذا  بنشره 
من  أقوى  املرة،  هذه  في  بهجاجي، 

ذي قبل.

االشتراكي

يحرص بهجاجي 
على استعادة 

بعض هذه 
التفاصيل والوقائع 

وعيا منه بأن 
الحاضر اليمكن 

فهمه ما لم نفهم 
الماضي. ولذلك 

فهويسافر بذاكرة 
متقدة، وبعدة 
معرفية قوية

يستعيد 
بهجاجي بقوة 

ذكرى الجنود 
المغاربة الذين 

حاربوا مع إخوانهم 
السوريين، و 

استشهد بعضهم 
على جبهة الحرب

مــجــتــمــع 
الــمــعـــرفـــة

أن  لنا  شيَء  إذا  والتعليم،  بالتربية  النهوض  وجوب  إلى  السابقة  املقالة  خاتمة  في  أشرت  كنت 
نخوض مع الخائضني معركة البناء وكسب املستقبل بحيازة مكان معتبر يرفع هاماتنا، ويعلي شأننا 
للولوج إلى مجتمع املعرفة. وليس غير الحرص على إحداث وتأهيل البنية التحتية، سبيال إلى رقينا 
ورفعتنا، وما يضفي على وجودنا االعتبار والنجاعة، ويسمح لنا بدخول نادي الكبار املساهمني في 
دفع عجلة التقدم والتطور ُقُدمًا إلى األمام، والسير املنشرح املنسرح الغّريد فوق رؤوس الحقب. أما 
البنية التحتية التي نقصد، فليست سوى نظام التعليم وأنساقه ومساقاته، وأطواره، وأسالكه بدءًا من 
التعليم األولي ( إلى مرحلة الدراسات العليا، ومعاهد البحث في الجامعات،  مرحلة ما قبل املدرسة ) 
أشخاصا ذاتيني أو معنويني. تانك الركيزتان  والقطاع الخاص، والجهات الداعمة للمعرفة والثقافة: 
الفعلية، والعمل  الغير، والتحلي بروح املواطنة  النشء واإلنسان في حب  اللتان عليهما قوام تربية 
املنتج، واألمانة والحكامة في تحمل املسؤولية، وتدبير الشأن العام في مناخ من الحرية والديمقراطية.
َة في املعرفة التي يتغياها املجتمع الحي املتطلع املشرئب، فهي املعرفة املنتجة للثروة،  وال ُمشاحَّ
املعرفة التي تنبني وتقوم على تعليم علمي إناسي وإنساني منتج وفعال؛ وعلى امتالك املعلومات بما 
هي مصدر للقوة والسلطة، ومنطلق إشاعتها وتدويرها لتصبح طوع اليد، وعلى كل بال ولسان بفضل 

الثورة التواصلية، والرقمنة، والتكنولوجيا الدقيقة العابرة للبلدان والقارات.
ومن َثمَّ، بات االهتمام بالتربية والتعليم، وإيالؤهما العناية البالغة، والتركيز العقلي والتجريبي، 
ورصد االعتمادات املالية الضخمة لدعمهما وتعزيزهما، طموحا وواقعا ال مندوحة عنهما، مما يعني ـ 
بكلمة أخرى ـ ضرورة إصالح التعليم جذريا بما يدمجه في عالم اليوم الالهث املتحول، ويربطه بمنطق 

وحراك، وجذوة مجريات الوقائع واألحداث في املدى املنظور، واملتوسط، والبعيد أيضا.
إن إصالح التعليم، والنهوض به النهوض املبرمج املدقق واالستراتيجي، أولوية األولويات ـ ونحن 
الذين ال نزال نراوح أمكنة اهترأت، ونلوك أفكارا أْقَوْت، ومناهج بليْت، وبرامج دراسية مترنحة بعيدة 

عن هموم املتمدرسني، وانتظارات الواقع، وسوق الشغل، والخدمات املختلفة، واملقاوالت.
فكريا  صراعا  ـ  اليوم  إلى  ـ  تعيش  منها،  جزء  وبالدنا  العربية،  املجتمعات  أن  بحال  يخفى  وال 
ولغويا، وعراكا ثقافيا وُهوياتيا في خصوص السلطة املعرفية لجهة من هو األجدر بها ليتصرف فيها 
أهم أوالء الذين يدافعون عن التراث بشراسة وانغالق، أو من يدعون بكل ما ملكوا من  ويستعملها: 
فكر وجدل وإقناع، إلى التحديث والحداثة بمشموالتها التعليمية، واالقتصادية، والثقافية، واإلدارية، 

واملعلوماتية، والسياسية.
وإذا كان التراثيون ال يملون من ترديد اَلِزمة: الحل في تبني التربية الدينية في كل شؤون الحياة، 
أن  بعد  األرض  على  امللكوت  بإحقاق  يسمح  بما  السنة،  وفقه  األعظم،  األول  الكتاب  على  والتعويل 
عصر  في  االندماج  على  يراهنون  فتئوا  ما  الحداثيني  فإن  والرَّهبوت،  النَّاسوت  فيها  وتجبر  طغى 
الرقميات واملعلوميات، والرياضيات، واللوغاريتميات، واالكتشافات اإلحيائية، والطبية، واالبتكارات 
املَُعْوَلم، واإلفادة من ثمار فتوحاته  االقتصادية، وامتالك املعرفة التي بها يتيسر الدخول إلى الكون 

العلمية والتكنولوجية، ونواتج اجتراحاته الفكرية واألدبية، واإلبداعية، واإلنسانية بعامة.
ومستعيدا  ُمعيدا   ،« أسلحته   « وشاحذا  أدواِته،  ددا  مجِّ يبدأ  لكي  إال  يهدأ  ال  احتراب  أو  صراع 
أنه  ولو  التراث  في  إْن  البانية  والنفسية  واالجتماعية،  الوجودية  وعناصره  وقيَمه،  وُمُثَلُه،  نماذَجه 
ما  في  ترى  التي  الحداثية  املقاربات  في  أو  معينة،  تاريخية  وسياقات  مضى، وصار حبيس شروط 
حققه الغرب وأمريكا، ودول أسيوية معروفة، من جاٍه وَرفاٍه، وقوة وسلطة معرفية باهرة، وتقدم ثقافي 
َمُهول، وتحكم مقتدر في دوامة االقتصاد الجديد، وسحر التكنولوجيا الرقمية املدوخ، وثورة التواصل 
يصلح  ال  ما  قصقصة  على  العمل  بعد  واالستيعاب  واالستدخال،  بالتلقف  لجديٌر  املاحقة،  واالتصال 
أقلمته،  العمل على  أْي بعد  املختلف.  املختلفة، والتاريخ  املختلفة، واللغة  الخصوصية  ملجتمعنا ذي 
وتكييفه، وَتْبيئته كما عبر املفكر محمد عابد الجابري، وآخرون. أو ِغبَّ استيعابه، وضرورة استخدامه 
وتسخيره ثم تجاوزه في مرحلة الحقة أتراثا عقالنيا كان، أم فكرا تنويريا حداثيا ومعاصرا على رأي 
املؤرخ والروائي عبد اهلل العروي، وآخرين كـ: طيب تيزيني، وعلي حرب، ونصر حامد أبو زيد، وبرهان 

غليون، ومحمد أركون، وعلي أومليل، ومحمد الشيخ، وأسماء ملرابط، وعبد اإلله بلقزيز، وغيرهم. 
ـ لها طرق متعددة، فهي  سؤال الثقافة (  الحداثة ـ في ما يقول د.علي أومليل في كتابه )  ذلك أن » 
ليست متطابقة بل متعاصرة. كل مجتمع قد يصبح حديثا حداثيا على طريقته، فهي حداثات متكافئة، 

ندية، أي  متعاصرة ».
وفي مرآة ما نقرأه، وضوء ما نتابعه وَنتَقرَّاه من معلومات ومعطيات عن مواصفات مجتمع املعرفة، 
فإن أصحاب املنزع التراثي، يجدون أنفسهم ـ بغتًة ـ خارج الجدل واملناظرة، َمفلولي العزيمة، مثلومي 
اللغة  من  باملعجز  أتوا  أو  اإلعجاب،  تثير  ومصطلحات  مفاهيم  من  نحتوا  ما  نحتوا  ولو  السيوف، 
أطاريحهم، واستقالل  املسنود عن خصوصية  القوي  والدفاع  املشرقة، واإلطناب،  الصافية املصقولة 
طه  د.  املرموق  املغربي  املفكر  لدى  ذلك  يتبني  كما  املسبوق  غير  الرائد  الَحْفري  واجتهادهم  فكرهم 
املروم واملبتغى واملنشود ال  املعرفة  إذ أن مجتمع  الرحمان، وأتباعه ممن يستقون من حياضه.  عبد 
يمكن أن يقوم ولن يقوم على إجالل وتقديس املاضي، وتعظيم أعالم ذاك املاضي، وأساطينه الكبار، 
أبو  اإلسالم  خلدون، وحجة  ابن  الفطحل  االجتماعي  واملؤرخ  رشد،  ابن  الجهبذ  الفيلسوف  كان  ولو 
حامد الغزالي، تمثياًل.  فقد قطع مجتمع املعرفة الحديث واملعاصر، مع املاضي، ودفن متونه الفكرية 
التراثية والصناعية، والفلسفية حتى. فصرنا نتحدث عنه بما هو مجتمع جديد كل الجدة، عنوانه: 
َلة، واملنافسة الشرسة في مجتمع  الخلق واإلبداع واالبتكار، والكشوف املَُزْحِزَحة، واالختراعات املَُحوِّ
والتجمع،  والضمير،  والتفكير  الرأي  حرية  والسياسية:  املدنية  الحرية  ألفراده،  يضمن  ديمقراطي 
وحرية الترشيح، واالنتخاب واالقتراع، وامتالك املعلومات ضمن حداثة سائلة متدفقة تدفق نهٍر شبيه 
بنهر هيراقلطيس، والتي يتم تداولها وتبادلها وبثها عن طريق التقنيات الحاسوبية، واملعلوماتية، 
والفضائية املتعددة، وتوظيفها في ما يخدم اإلنسان، مطلق إنسان من حيث تحسني معيشه، وتجويد 

حياته، واحترام آدميته. 
غير أننا نعاين ـ والحسرة تأكل قلوبنا ـ مدى تخلفنا عن ذلك، وتأخرنا عن الركب الساري من جهة، 
ومدى احتكار املعلومات، وكبس زر تدفقها عن بلدان الجنوب إلبقائها طالبة راغبة متوسلة، مستخذية، 
وخادمة لدوائر الغرب وأمريكا، من جهة أخرى. فال نحن َأَبّنا عن نية صادقة وعزم أكيد، وإرادة سياسية 
الهدف  إلى  للوصول  البحر،  نفس  في  نعوم  ونحن  السباق،  وخوض  إياه،  املجتمع  بركب  لاللتحاق 
املنتظر، واملرفأ الذي هناك، وال الغرب األنواري الذي َشْقَشَق فالسفُته ومفكروه، وأعالمه، وسياسيوه، 
ومثقفوه ـ ذات زمن ـ باألرض الواحدة التي َتَسُع الجميع، والثروات الواجب اقتسامها سويا، وحصائل 
العلم والثقافة والحضارة التي ينبغي أن تصل إلى كل شبر شبر، ويعم خيرها: زرعها وَضرعها أركان 

املعمورة، هذه البرتقالة الزرقاء كما وصفها الشاعر الفرنسي بول إيلوار.                                  
  لم يحدث شيء من ذلك، بل انقلب أصحاب القرار السياسي والعنصري على النور والشمس، فعاثوا 
في أكثر من نصف الكرة األرضية، استعمارا واستيطانا، ونهبا للثروات، وتفقيرا لألهالي، وتسخيرا 
ألصحاب الدار، وتكميما لألفواه التي طالبتها بالرحيل، أو ـ في األقل ـ إشاعة أجواء الحرية بُحْسبان، 
وتمكني الناس من حقوقهم الثابتة ولو في حدها األدنى. وهي األفكار التي كانت ـ بطبيعة الحال ـ وراء 
تقدم أوروبا وأمريكا، ووراء تبويئها املقام األسنى الذي ارتقت إليه، والذروة الحضارية التي وصلتها، 
فضال عن عرمرم الثروات املادية والالمادية التي احتطبتها ليال ونهارا من البلدان املغزوة. ولعل ذلك 
املغبونة، وعامال من عوامل نكوصها  النامية  الدول  ِقَبل  املمانعة والرفض من  أحد أسباب  يكون  أن 
وانكفائها، وانزوائها وانكماشها، بل ومعاداة التصالح مع الغرب، ومع فكره، وثقافته، وموقفه املخادع 
ت عليها وعليناـ  في تقديريـ  اللحاق املفترض بزمنية سابقة على هذه، أوـ  في األقل  والحربائي، مما فوَّ
ـ مماشاته باألخذ من جوهر رسالته التنويرية، ومبهر إبداعه، وابتكاره، واختراعاته.  وإذًا، ال بديل عن 
الفكر الحداثي، واملقاربة التجديدية، واملراجعة املستمرة لكل ما نقوم به، ونفكر فيه، وندَّعيه، وندعو 
شبكي »، ورقمنة، وتحرير إعالم، وتحفيز  إليه من تعليم وتربية وثقافة، وسياسة، وفكر، واقتصاد » 
البحث العلمي الجامعي ماديا ومعنويا، وإحداث مؤسسات حية َيْقَظى للترجمة والتراجمة، مدعومة 
وممولة. بغير هذا، سنظل مكبلني، عيوننا إلى الجدران، وعقولنا تجتر القات، وتمضغ برسيم العصور 

الخوالي. بغير هذا، سنظل سكان كهف أفالطوني إلى إشعار آخر.

محمد بودويك

حــــديـــُث مــْحـــَبـــرة »كتاب ال�سفر«
 ملحمد بهجاجي 
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اململكة املغربية
 جهة مراكش - اسفي

اقليم اسفي
دائرة جزولة

قيادة الصويرية القديمة
الجماعة الترابية 

املعشات
إعالن عن طلب عروض 

اثمان مفتوح
رقم: 2022/01

)جلسة عمومية(
الخميس17  يوم  في 
على   ،2022 فبراير 
عشرة  الحادية  الساعة  
بقاعة  سيتم  صباحا، 
بالجماعة  االجتماعات 
الترابية لجماعة املعشات 
الصويرية  بمركز 
األظرفة  فتح  القديمة، 
عروض  بطلب  املتعلقة 
أجل:  من  مفتوح  اثمان 
والزيوت   الوقود  شراء 
لفائدة الجماعة  الترابية 

املعشات.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
مكتب  من  العروض 

الصفقات بالجماعة.
تحميله  كذلك   ويمكن 
بوابة  من  إلكترونيا 
من  العمومية  الصفقات 
االلكتروني   العنوان 

التالي:

www.marchespu-
blics.gov.ma

الضمان  مبلغ  حدد 
االف  ثمانية  في:  املؤقت 

درهم )8000،00درهم(.
التقديري   املبلغ  حدد 
واحدى  خمسمائة  في: 
ومائة  الف  وثمانون 

درهما  وخمسة وتسعون 
وخمسة وعشرون سنتيما 

)581.195,25درهم(
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني 
 27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من  و31  و29 

الصادر   349-12-2 رقم: 
األولى    جمادى   08 في 
1434)20مارس2013( 
بالصفقات  املتعلق 

العمومية.
االلكتروني  التعهد 
لقرار  طبقا  به  مسموح 
واملالية  االقتصاد  وزير 

في  الصادر   14-20 رقم 
املتعلق   2014 شتنبر   4
ابرام  مساطر  بتجريد 
من  العمومية  الصفقات 

الصفة املادية.
ويمكن للمتنافسني:

إيداعأظرفتهم،  إما   *
بمكتب. وصل،  مقابل 

الضبط بالجماعة.
إرسالها عن طريق  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باإلستالم 

املذكور اعاله.
مباشرة  تسليمها  إما   *
طلب  لجنة   لرئيس 
بداية  عند  العروض 

فتح  وقبل  الجلسة 
االظرفة.

* إما ايداعها الكترونيا.
الواجب  املثبة  الوثائق 
اإلدالء بها هي تلك املقررة 
نظام  من   9 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/215/ا.د

ع.س.ن /213/إد

ع.س.ن /205/إد

ع.س.ن /207/إد

ع.س.ن /023/إدع.س.ن /204/إد

ع.س.ن /212/إد
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
العشاءالمغربالعصرالظهرالفجردجنبرجمادى الثانيةاأليام

141707:0213:4616:2918:5320:10اإلثنين

151807:0213:4616:2918:5420:11الثالثاء

161907:0113:4716:3018:5420:12األربعاء

172007:0113:4716:3118:5520:13الخميس

182107:0113:4716:3218:5620:14الجمعة

192207:0113:4716:3318:5720:14السبت

202307:0013:4816:3418:5820:15األحد
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عودة احلرب الباردة!

n خير اهلل خير اهلل

الفرنسّية  “لوموند”  صحيفة  في  طويل  مقال  يذّكر 
غورباتشوف،  ميخائيل  إلقاء  على  عاما  ثالثني  بمضي 
آخر الرؤساء في بلده، خطابا  يعلن فيه نهاية االتحاد 
العام  مطلع  رسميا  أعلنت  نهاية  وهي  السوفياتي، 
الزعيم  ألقاه  الذي  الخطاب  في  ما  أهّم  لعّل   .1992
أدت  التي  األسباب  بني  من  أن  إلى  إشارته  السوفياتي 
ما  كّل  من  الرغم  على  السوفياتي،  االتحاد  انهيار  إلى 
دول   في  دور  إلى  الكرملني  تطلع   ثروات،  من  يمتلكه 
خارج  حدوده. لم يلق خطاب غورباتشوف، الذي ألقاه 
في مثل هذه األّيام من العام 1991، التغطية الكافية في 
انتهى سياسيا  الرجل  أن  اعتبرت  التي  اإلعالم  وسائل 

قبل إعالنه عن نهاية االتحاد السوفياتي.

في  كانت  التي  الدول  تحّرر  سبحة  كرت  الواقع،  في 
املحور السوفياتي، وتلك التي كانت تدور في فلكه منذ 
ما قبل انهيار جدار برلني في نوفمبر 1989. عملّيا تفّكك 
انهيار  مع  سياسي  وكيان  كدولة  السوفياتي  االتحاد 

جدار برلني تمهيدا إلعالنه عن حّل نفسه.
الحرب  لحقبة  نهاية  السوفياتي  االتحاد  نهاية  كانت 
إذا  عاما.  وأربعني  خمسة  نحو  استمّرت  التي  الباردة 
االتحاد  تجربة  كّل  من  استخالصه  يمكن  درس  من  كان 
ال  واحدة:  عبارة  تختزله  الدرس  هذا  فإن  السوفياتي، 
يمكن بناء دولة تكون قّوة عظمى من دون اقتصاد قوّي 

ومتني.
في  املواطنني    أن  معنى  باكرا  غورباتشوف  أدرك 
السوفياتية  الدولة  آلة  يعانون وأن  السوفياتي  االتحاد 
كانت في خدمة مشروع ال أفق له. املفارقة  أّن  فالديمير 
في  أّن  يعتقد   2000 العام  منذ  يحكم  الذي  بوتني 
وأن  السوفياتي  االتحاد  إلى  الحياة  إعادة  استطاعته 
التي  العظمى  للقوة  النابض  القلب  تزال  ال  روسيا 
خسرت الحرب الباردة. يسعى بوتني، مذ وجد نفسه في 
حاليا  يفعله  ما  روسيا.  حدود  خارج  للتمّدد  الكرملني، 
مارسها  التي  بالعدوانّية  يذّكر  أوكرانيا  يهّدد  عندما  
املحافظة  بغية  عّدة   مناسبات  في  السوفياتي  االتحاد 
بواسطة  السالح.  بفضل  العظمى   القّوة  وضع  على  
هنغاريا  في   الثورة  السوفياتي   االتحاد  قمع  دباباته، 

في العام 1956.
الذي  البولندي  الشعب  قمع  عن  يوما  يتوقف  لم   
قضى  حّريته.   استعادة  املطاف  نهاية  في  استطاع 
“السيادة  نظرية  شعار  تحت  السوفياتي  االتحاد 
املحدودة” على “ربيع براغ” في العام 1968. حيثما حّل 
االتحاد السوفياتي، الذي وضع يده في  مرحلة  معّينة 
على اليمن الجنوبي وإثيوبيا، كان يحّل البؤس والفقر 
األمنّية  األجهزة  وسلطان  الحريات  وقمع  والتخّلف 

وبطشها.

تكمن مشكلة بوتني في أّنه يرفض أن يتعّلم من تجربة 
إلى  حنني  بعده  ليس  حنني  لديه  السوفياتي.  االتحاد 
أولويات  في  التغّير  ذلك  في  يساعده  الباردة.  الحرب 
اإلدارة األمريكّية التي باتت تهّدد لكنها ال تفعل. يستفيد 
بوتني أيضا من وجود الصني التي استطاعت أن تكون 
قّوة اقتصادية يحسب لها حساب ومن دخول الواليات 
املتحدة في منافسة معها. صارت روسيا حليفا للصني 

ومنافسا لها في الوقت ذاته!
العشر  السنوات  في  جذريا  تغّير  العالم  أن  شّك  ال 
األخيرة. ما لم يتغّير أّن االقتصاد ال يزال العامل األهّم 
االقتصادي يسمح  النجاح  الدول. وحده  قّوة  في قياس 
اإلمبريالّية  أن  من  الرغم  على  وذلك  بالتمّدد،  للصني 
ضوء  في  الثالث  العالم  دول  في  مرفوضة  الصينّية 
التأّكد  يريد  من  صرف.  انتهازي  طابع   ذات  ممارسات 
من ذلك، يستطيع العودة إلى تجارب مختلفة  للصني في 

دول إفريقية  عّدة.
أّن هناك  الباردة  ما هو مخيف في ظّل تجّدد الحرب 
في  أردوغان  نظام رجب طيب  مقدمتها  في  عّدة،  أنظمة 
تركيا والنظام اإليراني، ترفض التعّلم من تجربة االتحاد 
يوميا،  التركية  الليرة  يتدهور سعر صرف  السوفياتي. 
هذا  لسّر   منطقي  تفسير  أي  أردوغان  يرفض  فيما 
أّنه  اعتقد  التركي  الرئيس  أن  األمر  كّل ما في  التدهور. 
يستطيع استعادة مجد االمبراطورية العثمانية،  تجاهل 
أن تركيا دولة من دول العالم الثالث وأّنها  ال تستطيع أن 
تكون العبا أساسّيا في ليبيا وغير ليبيا. فشلت  تركيا 
اعتقد رجب  بعدما  في سوريا  العبا  نفسها  تكريس  في 
الشعب  كان  ملصلحته.  يعمل  الوقت  أن  أردوغان  طّيب 
السّنية،  بأكثريته   ،2011 العام  في  مستعدا  السوري 
التخّلص  أجل  من  تركيا  يد  على  يتّم  تغيير  أّي  لقبول 
من النظام القوي الذي حّول البلد إلى سجن كبير.  لكّن 
أردوغان فّضل املراوغة  واعتماد سياسة  املساومات إلى 
أن جاء الروسي  وتحّول إلى العب أساسي في سوريا 

بالتفاهم مع اإليراني…
اقتصادها  قوة  من  تركيا  قوة  أّن  أردوغان  يدري  ال 
وأن قوة اقتصادها تأتي من االهتمام بالوضع الداخلي 
وتفادي مغامرات طائشة في البحر املتوّسط ال تستطيع 
حدود  من  يعد  لم  بالفعل.  حدث  ما  هذا  تكاليفها.  دفع 
النهيار الليرة التركية التي كانت أربع ليرات في مقابل 
في  وأكثر  ليرة   17 بها  فإذا   ،2017 العام  في  الدوالر 

مقابل الدوالر اليوم.
ينطبق  أردوغان  رجب طيب   – تركيا  على  ينطبق  ما 
“الحرس  عليه  يسيطر  بات  الذي  اإليراني  النظام  على 
األزمات  معالجة  إلى  النظام  انصراف  بدل  الثوري”. 
وسوريا  العراق  في  يتدخل  به  إذا  إليران،  الداخلّية 
“الجمهورّية  أن  منطلق  من  ذلك  يفعل  واليمن.  ولبنان 
وإخضاع  املنطقة  على  الهيمنة  على  قادرة  اإلسالمّية” 
األكبر”  “الشيطان  مع  صفقات  وعقد  العربّية…  دولها 
موقع  من  اإلسرائيلي  األصغر”  و”الشيطان  األمريكي 

قّوة.
طويال.  الحرب  هذه  ستستمر  الباردة.  الحرب  عادت 
حشد  بعدما  مهّددة  باتت  بأّنها  تشعر  كّلها  أوروبا 
بوتني نحو 170 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا. 
وهو  لتايوان،  اجتياح صيني  من  حقيقية  مخاوف  ثّمة 
اليابان  مثل  عدة  آسيوية  قوى  مخاوف  يثير  اجتياح 

وكوريا الجنوبّية…
ال شّك أن ضعف إدارة جو بايدن، خصوصا في ضوء 
لعاب  يثير  أفغانستان،  من  بها  انسحبت  التي  الطريقة 
قادرة  تكون  قد  الصني  وحدها  العالم.  في  كثيرة  قوى 
على االستفادة من هذا الضعف. يعود ذلك إلى نجاحها 
االقتصادي قبل أّي شيء آخر. في املقابل، إّن دوال مثل 
روسيا وتركيا وإيران لن تكون قادرة على الدفاع عن أي 
مكاسب تحققها. كّل ما في األمر أن اقتصادها ال يسمح 

لها بذلك!

قلق بفرن�ساحول
حريةاالعالم 
خالل احلملة 

االنتخابية

n باريس يوسف لهاللي

ستشهدها  التي  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع 
من  العديد  توجهت  املقبل،  ابريل  شهر  قي  فرنسا 
االنتخابات،  في  املرشحني  الى  االعالميني  جمعيات 
الصحفيني  ضد  التحريض  عن  باالمتناع  وطالبتهم 
وتسهيل مهمتهم في تغطية الحملة االنتخابية دون 
تمييز بينهم. وجاء هذا النداء بعد ان شهدت الحملة 
االنتخابية التي تشهدها فرنسا عدة اعتداءات مست 
ينظمها  التي  التجمعات  في  خاصة  االعالم  ممثلي 
الذي  زمور،  أريك  العنصري  املتطرف  اليمني  مرشح 
بالعنصرية  مرات  عدة  الفرنسي  القضاء  اذانه 
تجمعاته  كل  وشهدت  الكراهية.  على  والتحريض 
يتردد  لم  انه  بل  الصحافة.  ممثلي  على  اعتداءات 
بمناسبة تهاني نهاية السنة الى الصحافة في القول 
الفرنسيني«  طرف  من  مكروهني  الصحفيني  »ان  ان 
إذا  الفكرية«  »العبودية  من  بتحريرهم  ووعد 
أصبح رئيسا. وهو ال يتردد في الدعوة الى كراهية 
الصحافيني، وهي الدعوة التي نرى انعكاساتها في 
تجمعات هذا املرشح من خالل التهديد والعنف الذي 

يتعرض له الصحافيون.
لعدة  صحافي  عمل  والذي  املتطرف  املرشح  هذا 
عقود، ويعرفه الجمهور كصحفي مثير للجدل يتبنى 
بالتحريض ضد  اليوم  يقوم  الشعبوية،  االطروحات 
زمالئه السابقني، وكل التجمعات التي أقامها شهدت 

تهديدا وعنفا جسديا دهم. 
االنتخابية  الحملة  تغطية  خالل  العنف  هذا 
لالنتخابات  املرشحون  ينظمها  التي  والتجمعات 
الرئاسية، وهو الذي دفع املنظمات املمثلة لصحفيني 
لرئاسيات  الى املرشحني  بالتوجه  التحرير  وهيئات 

من اجل توفير االمن والظروف املالئمة للعمل.
زمور الذي يدعي معادات الصحافة والذي يتوجه 
خلق  فقد  يكرهنا«  »االعالم  ان  بالقول  أنصاره  الى 
منه االعالم نجما إعالميا وفتحت له أبوابها بقصد 
او غير قصد، يريد محاكات الرئيس األمريكي السابق 
دونالد ترامب، الذي استعمل نفس التكتيك والتقنية 
فظاعات  ترديد  خالل  من  االعالم،  انتباه  ألثارة 
او  الدين  او  الهجرة  تجاه  سواء  مستفزة  ومواقف 
حتى التاريخ من خالل قلب الحقائق وسرد حكايات 
تالئم ما يريد بناه وسرده النصاره كحقيقة بطريقة 
الهجوم  خالل  من  ترامب  تقليد  ويحاول  شعبوية. 
على الصحافة واعتبارها مسؤولة على التردي الذي 
تعيشه فرنسا. كما فرض نفسه على االعالم من خالل 
الحقل  في  بها  يدلي  التي  االخبار  من  الكبير  العدد 
بل  حوله.  تحوم  األنظار  كل  يجعل  مما  اإلعالمي، 
النقاش  اتجاه  يحدد  من  هو  يصبح  ذلك  من  األكثر 

واملواضيع التي يجب ان يتطرق لها املرشحون.
املرشح  بهذا  دفع  األميركي  باملسؤول  والتشبه 
 « كتاب  اصدار  الى  جزائرية  أصول  من  الفرنسي 
فرنسا لم تقل كلمتها األخيرة بعد«، وذلك على غرار 
كتاب الرئيس األميركي »عظيمة مرة أخرى«، ونشر 
هو  نفسه  ويقدم  الرئاسية،  االنتخابات  قبل  الكتاب 
املقارنة  لكن  السياسية.  الطبقة  خارج  انه  االخر 
أريك  ان  الحد، رغم  تنتهي عند هذا  بني الشخصني 
زمور يريد الذهاب بها الى ابعد حد، وتحقيق نفس 
املفاجأة التي حققها دونالد ترامب الذي كان انتخابه 

مفاجأة للجميع.
الصحافة  لها  تعرضت  التي  بالهجومات  لتذكير 
وفي  باألزمات،  مرتبطة  دائما  كانت  فهي  الفرنسية 
عهدة الرئيس الفرنسي ايمانييل ماكرون الذي كانت 
فان  واليته،  بداية  في  معقدة  جد  بالصحافة  عالقته 
هذه االزمة تعقدت مع حركة السترات الصفراء، التي 
النظام  على  يدافعون  الصحفيني  ان  تعتبر  كانت 
االجتماعية  الحركة  هذه  ينصفون  ال  وانهم  القائم 
تواجه  أحيانا  كانت  التي  تغطيتهم ألحداثها،  اثناء 
حضور اإلعالميني بالعنف وابعادهم عن التظاهرات 

التي تقوم بها.
من  الفرنسية  الصحافة  له  تعرضت  العنف،  هذا 
خالل  ومن  رمزي  بشكل  ولو  نفسها  الدولة  طرف 
ارادت  والتي  العمل  في  الحرية  من  تحد  قوانيني 
فرض »قانون االمن العام »الذي يمنع الصحافة من 
تصوير الشرطة اثناء التجاوزات التي تقوم بها او 
ممارستها للقوة بشكل مفرط، وهي تجاوزات طبعت 
التي  الصفراء  السترات  نظمتها  التي  التظاهرات 

تميزت بالعدد الكبير باإلصابات وسط املتظاهرين.
بالعودة الى حرية الصحافة بفرنسا والعنف الذي 
اثناء هذه الحملة االنتخابية  مورس على الصحافة 
فان  املقبل،  ابريل  شهر  حتى  تستمر  سوف  التي 
والذي  زمور،  املرشح  أنصار  على  يقتصر  ال  العنف 
العنف  كان  حيث  القياسي  الرقم  صاحب  هو  كان 
ضد  العنف  فان  تجمعاته،  مختلف  في  حاضرا 
لهذه  االخرين  املرشحني  بعض  لدى  كان  الصحافة 
االنتخابات، رغم انه أحيانا ظل على مستوى اللفظ 
ولم ينتقل الى مستوى العنف الجسدي كما وقع مع 

أنصار ايرك زمور.
املرشحني  ذكروا  بفرنسا  الصحافة  ممثلو 
لالنتخابات الرئاسية بفرنسا، بأهمية حرية التعبير 
الديموقراطية،  للمنظومة  األساسية  املبادئ  كأحد 
تغطية  وهي  كاملة  بمهامها  الصحافة  قيام  واهمية 
بالنسبة  امنة  ظروف  في  االنتخابية  الحملة 

لإلعالميني.
فهل سيعمل املرشحون بهذا النداء، ام ان التهديد 
هذه  خالل  بفرنسا  االعالم  يطال  سوف  والعنف 
الحملة االنتخابية التي يوجد بها عدد من املرشحني 

املتطرفني سواء في امليني او في اليسار،

ملاذا تراجع التنوير باملغرب ؟
 

n عبد السالم المساوي

1 - اإلرهاب املزدوج
ملدة تقارب األربعة عقود، استهدف اليسار باملغرب، 
ديموقراطي؛  حداثي  بمغرب  آمنوا  الذين  استهدف 
جسدي  مزدوج:  إلرهاب  فتعرضوا  وناضلوا،  آمنوا 
تعرض  اليسار،  مناضلو   تعرض  ...نعم  وفكري 
الديموقراطيني...   كل  تعرض  أساسا،  االتحاديون 
قتل  ، سجن ، تعذيب  ألبشع أنواع العنف الجسدي ) 
مراسالت   ، إعدام   ، جماعي  دفن   ، اختطاف   ، نفي   ،
أشكال  مختلف  وعليهم  فيهم  جربت   ،  )... بامللغوم 

اإلبادة والتدمير...
نسجل هذا ، ونسجل أكثر وأبشع من هذا ... نسجل 
ونسجل، ومع ذلك نقر بأن العنف الجسدي، دمر أولئك 
هذا  معهم  عاشوا  والذين  له،  موضوعا  كانوا  الذين 
واألصدقاء  األحباب  من  والرفاق،  األهل  من  التدمير 
...وإذا كانت هذه مأساة الذين عذبوا وقتلوا فإن املأساة 
كانت أبشع وأخطر، ألنها  اإلرهاب الفكري -  الثانية - 
مست الشعب املغربي كله، بل مست اإلنسانية جمعاء 
...ألنها لم تستهدف املناضلني فقط بل استهدفت الفكر 
...لقد  الحداثي  اإلنساني  الفكر  التنويري،  العقالني 
التوجه  ذات  واملجالت  الصحف  كل  وصودرت  منعت 
 ، املحرر   ( الديموقراطي  العلمي العقالني، االشتراكي 
الثقافة الجديدة، أقالم، المليف، األساس، كلمة، البديل، 

الزمن املغربي ، أنفاس، املشروع ...(. 
وتعلم  العقل  تنمي  التي  واملجالت  الكتب  صودرت 
التفكير، التي تزرع الوعي وتهزم الجهل، التي تحطم 
املألوف وتكسر املعتاد، التي تحرر من األحكام الجاهزة 
واملعتقدات الفاسدة ، التي تدمر املسلمات واملطلقات، 
...التي  التفاهة  تحارب  التي  النقدية  األوراق  منعت 
تعتبر اإلنسان موضوعها األثير، التي تعتبر اإلنسان 
قيمة القيم ... وكان " البديل " الذي بذلت جهود كبيرة 
الذي   " البديل  إلنجاحه..."  طائلة  أموال  وصرفت 

هنا  من  فتدفقت  والشغب،   السؤال  تعب  من  سيريح 
كتيبات"    "، الكتب  وأشباه  والبخور  الشرائط  وهناك 
رخيصة وتافهة، وجهت ضربة قاضية للفكر والتفكير،  
كتيبات   "... القبور  وعذاب  جهنم  أهوال  عن  تتحدث 
أبعاده  جميع  من  جردته  عندما  اإلنسان  أعدمت    "
والظالم...  الجهل  فتاوى  البتالع  وجهزته  اإلنسانية 
فكريا دمرته جماليا، فرضت  اإلنسان  ما دمرت  وبقدر 
عليه وجها وزيا غريبني، حرمت الفن واإلبداع ...قتلت 
املرأة ... وكانت النتيجة هي الفراغ العاطفي والخواء 
وميالد  اإلنسان  موت  النتيجة  ...وكانت  الفكري 
الحقد  والتعصب،  العنف  النتيجة  وكانت  اإلرهاب، 

والكراهية...

2  -محاصرة الفكر النقدي 
تم اغتيال العقل والتفكير عندما حوصرت وحوربت 
تدعو  أنها  بدعوى  التعليمية  املؤسسات  في  الفلسفة 
األنظمة  قدم  قديمة  تهمة  وهي  واإللحاد؟!  الكفر  إلى 
االستبدادية التي تمقت النقد واملعارضة، الفكر والعلم، 
الحرية واالختيار، الوجود واإلنسان ... اغتيل العقل، 
 ، ال  "  اغتيلت الحرية، اغتيل السؤال وأعدمت كلمة " 
اغتيلت الديموقراطية، اغتيل اليسار فاغتيل اإلنسان...

تكفير  تم  العقل  واغتيال  اإلنسان  الغتيال  إذن     
وكان  التفكير،  وتجريم  السؤال  تحريم  تم  الفلسفة، 
 " بديلة    ") اإلسالمية  الدراسات   ( شعبة  إحداث 
إحداثها  من  الهدف  شعبة  والرفض،  الشغب  لشعبة 
إفراغ العقول والقلوب، إحالل ثقافة الطاعة والسكون 
محل ثقافة النقد والتغيير، إغراق الطالب في املاضي 
املخدوم عوض التطلع إلى املستقبل املنشود ...ترسيخ 
أن  النتيجة  ...وكانت   " الال   " مع  والقطع   " النعم   "
مظلمة  متاهات  في  طلبتها  تاه  ملا  الجامعة  تاهت 
...وكانت النتيجة أن أصبحت الجامعة ساحة تخاض 

فيها معارك إخوانية  بقيادة " أمراء " العنف ...

   3 انسحاب املتنورين 
وهيمنة الدعاة

مورست مختلف  والثمانينيات  السبعينيات  في     
 ، املتنورين  األساتذة  األساتذة؛  على  اإلبادة  أشكال 
قطعت أرزاقهم وأعناقهم؛ مورس عليهم العنف املادي 
التهديد  أنواع  فيهم وعليهم مختلف  والرمزي، جربت 
املدرسون  انسحب  أن  النتيجة  فكانت  والترهيب، 
راحة   " عن  بحثا  مهامهم  من  واستقالوا   ، املربون   -
البال " ...ونتيجة للخوف الذي وشم املرحلة ، وللرعب 
الذي سكن الجميع، استبطن هؤالء االستسالم فتخلوا 
عن املثل واألحالم ، عن املبادئ واآلفاق، وتحولوا من 
فاعلني تربويني إلى كائنات خبزية، همهم الوحيد هو 
الترقية والترقي، االنسحاب واملغادرة فالتفرغ  للدروس 
الخصوصية...    وكان " البديل " ظهور مدرسني جدد 
 ، الدعاة   - املدرسني  هؤالء  ووعاظ"وبسبب  دعاة   "

اقتحمت األفكار الظالمية املؤسسات التعليمية ...

 4- الجهلوت في املنابر 
   استفحل خطر الفكر الظالمي، وتعاظم حجمه ملا 

واملتحزبون  والطرقيون،  الدراويش  املنبر  إلى  وصل 
فأفسدوا   ، العنصري  الظالمي  بالفكر  املتشبعون 
 ، واملقدس  الصافي  والطاهر،  النقي  اإلسالمي،  الجو 
البعض   ، أئمة  املسجد،   على  يهيمن  أن  ينبغي  الذي 
العنف  وزارعو   ، والكراهية  الحقد  دعاة  الكل،  وليس 
الجمعة  منابر  على  تسلطوا وسلطوا  أئمة  واإلرهاب، 
بغرض قلب الحق باطال والباطل حقا، بغرض مهاجمة 
والتنوير  الحداثة  مهاجمة   ، والديموقراطية  اليسار 
والثقافة الحقوقية، متأولني  النصوص الدينية تأويال 
في  متحذلقني  ايديولوجيا،  توظيفا  وتوظيفها  سيئا 
صفوف  في  والكراهية  النقمة  إثارة  بغرض  العبارات 
وضد  اإلنسانية  الحضارة  ضد  فقط  ليس   ، املصلني 
الثقافات األخرى ، بل ضد إخوانهم  من املغاربة الذين 
ال  ذلك  كل  في  وهم  واملوقف،  الرأي  في  يخالفونهم 
يصدرون إال عن نزواتهم السياسية الضيقة ، وكانوا 
يحضرون لقدوم حزب العدالة والتنمية ذي " املرجعية 
ذلك  أجل  من  وهم   ، لزحفه  يحضرون   ،  " اإلسالمية 
سوغوا ويسوغون ألنفسهم كل السبل والوسائل ، بما 
في ذلك أكثرها انحطاطا وهي الكذب ، بل إن بعضهم 
بلغ به الغلو واالنحراف عن تعاليم اإلسالم ووأد حرمة 
لصالح  االنتخابية  بالدعاية  ويقوم  قام  أن  املسجد 

البيجيدي بدعوى أنه حزب " إسالمي " !

   5 - تفريخ األحزاب وتمييع 
الحياة السياسية

 
تفريخ  تم  بالدنا،  تاريخ  من  عسيرة  فترات  في    
األحزاب بأمر من السلطة فتم تمييع الحياة السياسية، 
من  الحد  في  متعددة  أدوارا  األمنية  األجهزة  ولعبت 
باالعتقاالت  والديموقراطية  الوطنية  األحزاب  دور 
العمالء  وبث  والترهيب،  والتهديدات  واالختطافات  
أنفاسهم  وإحصاء  املناضلني  وتتبع  املقرات  وتطويق 
السياسية  الحياة  الذمم...وتمييع  وشراء  وخطواتهم 
وإضعاف قوة األحزاب وتقزيم تمثيليتها باإلضافة إلى 
اإلنتخابات  كل  طالت  التي  املختلفة  التزوير  عمليات 
التي عرفتها البالد منذ االستقالل ، ولقد كان االتحاد 
هذا  في  واألساسي  الرئيسي  املستهدف  االشتراكي 
املسلسل ...ولتدمير حزب القوات الشعبية تم توظيف 
لتنفيذ  كآالت  واستخدامهم  اإلسالميني   وتجنيد 
عمر  الشهيد  وكان  والتقتيل،  التصفية  مخططات 
وباقي   ، اإلرهابي  العنف  الرمز   - الضحية  بنجلون 
إلى  والتنمية  العدالة  حزب  صعود   ، نعرفه  املسلسل 

الحكومة !

   6 - القمع املجتمعي
  

الديموقراطية املغربية نفسها   لقد وجدت األحزاب 
الدولة،  االستقالل ضحية قمع سلطوي من طرف  بعد 
على  املتعاقبة  الحكومات  عملت  سنة  أربعني  وخالل 
افقار املجتمع، فسلبت اإلنسان املغربي كرامته ونزعت 
للحياة  رهينا  وجعلته  للمستقبل،  تطلع  أي  منه 
البئيسة، مما جعل هذه األحزاب تواجه نوعا من القمع 
نقنع   أن  الصعب  من  أصبح  إذ  املجتمعي،  القمع  هو 
قوى املجتمع بخطاب عقالني ديموقراطي حداثي، في 

إلى  يدعو  تيار  على  السهل  من  فيه  نجد  الذي  الوقت 
نوع من الفكر الديني أو األصولي إلى استقطاب أكبر 

عدد بسهولة جدا .

   7 -  االنتماء لليسار تهمة !
نظر  في   ، يزال  وال  وقتها،  كان  لليسار  االنتماء  إن 
 ، اعتقادهم  في   ، الدين  ضد  ألنه  تهمة  اإلسالميني، 
مثل  واحدة  ملة  هو  اإلسالميني،  تصور  في  واليسار 
عملية  كانت  ذلك  ومن  محاربته،  وجبت  لذلك  الكفر، 
اليسار  رموز  من  واحد  لها  تعرض  التي  االغتيال 
سقط  الذي  بنجلون،  عمر  االتحادي  الزعيم  وهو   ،
كان  التي  اإلسالمية  الشبيبة  من  عناصر  أيدي  على 
على  الحكم  عقب  والذي سيقود   ، بنكيران  لها  ينتمي 
، مسيرة  باملؤبد   ، القضية  الكريم مطاع في هذه  عبد 
حاشدة ضمت قرابة أربعة أالف منتمي ومتعاطف مع 
الجماعة، وقطعت مسافة ما بني املسجد املحمدي إلى 

حي بنجدية حيث كان يتواجد بيت مطيع .

  8- اليسار لم يعد انتخابيا
اليسار...هذا  اغتيال  وتم  العقل  اغتيال  تم  هكذا 
اليسار الذي اقتات املحافظون الدينيون من الفراغات، 
التي تركها خلفه ومن حوله، دون أن يقدروا على طرح 
قابل  املستقبل  بأن  مؤمنا  زال  ما  الجوهرية،  أسئلته 
ألنه  املبادرة،  الستعادة  يسعى  نراه  ولذلك  للتدارك، 
يعرف أن هذا قدره، وأن استعادة توازن ميزان القوى 

في املجتمع واجبه الذي ال مفر منه...
   منذ سنوات لم يعد بإمكان اليسار أن يكون قوة 
في  يوما  ينجح  لم  أنه  في  فقط  ليس  قوية،  انتخابية 
أن يستقطب إليه الفالحني والعمال والطلبة كما تقول 
األغنية القديمة، وال ألن الطبقة الوسطى التي توصف 
ب " عاهرة الطبقات " مستعدة ألن تنقلب عليه وترافق 
أول عابر في السياسة ، هو لم يعد انتخابيا ألن الزمن 
ككل لم يعد زمنه، منذ أن صار اإلسالميون والتقنوقراط 
واألعيان الزبائن املفضلني لكراسي السلط والتمثيلية...

   9 - الشامتون في حاضر اليسار 
والناقمون على ماضيه

حتى  بالشارع،  مسلحا  إال  يوما  اليسار  يعش  لم 
ال  ماضيها  تمجيد  تريد  ملا  اليسارية  الذاكرة  كل  إن 
تقف إال عند تواريخ من قبيل 1965 ، 1981 ، 1984 
يكون  أن  دون  اليسار  ذكر  ممكنا  يوما  ولم   ،  1991  ،
مرفوقا باإلضرابات واالحتجاجات والتعبير عن نبض 
الشارع،  عن  وتخلى  اليسار  اغتيل  ويوم  الشارع... 
استوطنته جحافل اإلسالميني والعدميني الذين ال لون 
سياسي وال ايديولوجي لهم، الذين ال يهمهم املغرب وال 

شباب املغرب...
بعض  يسعى  الذي  الداء  ومكمن  الحكاية  كل  وهنا 
عالجه،  االشتراكي،  االتحاد  طليعته  وفي  اليسار،  من 
النجاح في  راية  رفع  آخر غير  أمامه من خيار  وليس 

وجه الشامتني في حاضره والناقمني على ماضيه.

n سري  القدوة  )*(

األغوار  منطقة  استهداف  االحتالل  سلطات  مواصلة 
التجريف  أعمال  وتزايد  عليها  للسيطرة  الفلسطينية 
من  تبقى  ما  بهدف سرقة  النقب  في  املواطنني  ألراضي 
االستيطان  عمليات  لصالح  واستخدامها  األراضي 
القائم  االستراتجية  يعكس  االستعماري  والتوسع 

عليها االحتالل، ويعبر عن تلك العقلية وطبيعة التفكير 
العنصري اإلسرائيلي كون ما تتعرض له األغوار والنقب 
العقلية  هذه  خطورة  على  وحاسم  واضح  دليل  حاليا 
االستعمارية، التي تسيطر على مفاصل الحكم  ومراكز 
بترجماتها  فقط   ليس  االحتالل،  دولة  في  القرار  صنع 
امليدانية العملية ضد املواطنني الفلسطينيني، إنما بما 
سياسي  غطاء  من  العنصري  التطرف  حكومة  توفره 
اإلسرائيلية،  السيطرة  أحكام  الستكمال  وقانوني 
معازل  إلى  الفلسطينية  السكانية  التجمعات  وتحويل 
املواطنني  وحصر  واسع،  استيطاني  بمحيط  تغرق 
عليهم  السيطرة  تسهل  منفردة  بؤر  في  الفلسطينيني 
لصالح  وتخصيصها  أراضيهم  على  االستيالء  بعد 

االستيطان وأغراض دولة االحتالل االستعمارية .
الفلسطينية  األرض  تدمير  تواصل  االحتالل  قوات 
الثقيلة  العسكرية  واآلليات  بالدبابات  عليها  والسيطرة 
القمح،  وحقول  املزروعات  فيها  بما  بتسويتها  ويقوم 
األغوار  في  الفلسطيني  صمود  مقومات  جميع  وتدمير 
من مياه وكهرباء ومنازل ومنشآت  ومصالح  اقتصادية، 
التدريبات  بحجة  سكناهم  أماكن  من  املواطنني  وطرد 
العسكرية وحرمانهم من العودة إليها في عملية  متكررة 
املكان بشكل نهائي، كما  ومتواصلة، ليضطروا ملغادرة 
يهدف االحتالل الضم التدريجي للضفة الغربية املحتلة 
اإلسرائيلي  النظام  وفرض  الشرقية،  القدس  فيها  بما 

وتكريس نظام الفصل العنصري االبرتهايد .
االستيطانية  وعصاباتها  االحتالل  دولة  جرائم 
املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، 
الظروف  تلك  يعكس  بات  السياسة  تلك  واستمرار 
الصعبة التي تمر بها دولة االحتالل وطبيعة  إجراءاتها  
ومألوفة  اعتيادية  باتت  كأمور  تتخذها  التي  والتدابير 
تحريضية  دعوات  ظل  في  خاصة  يوم،  كل  تتكرر  ألنها 
عمليات  لتعميق  املتطرف  اليمني  أركان  يطلقها  علنية 
القمع والتنكيل بأبناء شعبنا في كل مكان، كما هو حال 
تفاخر وزيرة الداخلية اإلسرائيلية ايليت شاكيت بقمع 
الشرطة اإلسرائيلية للفلسطينيني  في النقب في أبشع 
مظاهر الكراهية والحقد والعنصرية والفاشية بحق كل 
ما هو عربي فلسطيني، ذلك كله في ظل سعي الحكومة 
تنفيذ  الستكمال  الوقت  من  املزيد  لكسب  اإلسرائيلية 

حلقات مشروعها االستعماري التوسعي .
ممارسات وسياسات حكومة االحتالل تكرس وتعمق 
نظام الفصل العنصري الذي أصبح اليوم أعمق وأكثر 
اإلسرائيلية وبث  العنصرية  القوى  تحالف  بفعل  تغوال 
املستمرة  تحريضها  وسموم  العنصري  فكرها  سموم 
الحقوق  واغتصاب  والسرقة  القتل  سياسة  ملواصلة 
ضم  مخططات  لتطبيق  قدما  واملضى  الفلسطينية 
الضفة الغربية، وفي ضوء ذلك ال بد من املجتمع الدولي 
اتخاذ خطوات عملية لضمان مساءلة ومحاسبة حكومة 

وال  األشكال،  من  شكل  بأي  مكافأتها  وعدم  االحتالل 
للحقوق  الداعم  الدولي  املوقف  حشد  استمرار  من  بد 
الفلسطينية واإلسراع في تفعيل ملف االعتراف األوروبي 
على  الشرقية  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية  بالدولة 

حدود الرابع من يونيو 1967 .
التحالف  حكومة  بها  تقوم  التي  املحاوالت  وتلك 
والتطرف العنصري االستعماري في فلسطني من عمليات 
وفرض  باإلمالءات  املفاوضات  استبدال  إلى  تهدف 
الحقائق على األرض من خالل تكثيف عمليات االستيطان 
االستعماري وطرح مشاريع القوانني العنصرية، وتدمير 
ألن  بالفشل  ستواجه  املحاوالت  تلك  الدولتني،   خيار 
القانون الدولي والشرعية الدولية أقوى من جميع القوى 
ال  وأنه  االحتالل،  دولة  لدى  السياسي  بالعمى  املصابة 
حل إال إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطني 
 1967 حدود  على  الشرقية  القدس  بعاصمتها  املستقلة 
ومنح الشعب العربي الفلسطيني كافة حقوقه املشروعة 

وفقا للقانون الدولي 

)*(رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah*gmail.com
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   عبد السالم المساوي 

ترحل   بيولوجيا   لتفرض   حضورا   أقوى،  
 فأنت   الحضور،   باألمس   واليوم   وغدا ...  

        وجودك   كان   له   معنى،   لم   تأت   إلى   هذا  
 العالم   زائرا،   لم   تكن   مؤقتا،   بل   أتيت   فاعال  
 وخالدا،   إنك   زعيم،   إنك   مناضل،   وطني   أصيل ...  

       أعلم   أنك   اختفيت   ولكنك   لم   تمت،   هل  
 نبكيك   ؟   وهل   البكاء   قادر   على   إطفاء   النار   التي  
 اشتعل   لهيبها   في   كياننا   لحظة   علمنا   بخبر  
 رحيلك   عنا،ال،   لن   نبكيك   ألنك   لم   تنته   بل   بدأت،  
 كنت   البداية   دائما،   ستستمر،   ستخلد،   ستستمر  
 في   كل   من   يؤمن   باملغرب   بلدا   حرا   وناميا،  
 ديموقراطيا   وحداثيا،   في   كل   من   عرف   أنك   كنت  

 تزرع   البطولة   وتزرع   الجمال ...  
        اليوم   يتعطل   البكاء،   ال   نودعك   ونبكيك،  
 بل   نقدر   ونعتبر   الخسارة   الكبرى   التي   لحقت  

 الوطن ...  
أعرف   أنك   قد   اختفيت   ولكنك   لم   تمت،   نعم   لم  
تغنيت   بالحرية   ،  ولن   تموت  ... تغنيت   بالحياة
 وعلمتها   لنا   أغنية   حلوة   وجميلة،   سنحلم  
 ونحلم،   وطني   وطن   الجميع،   وطن   الكرامة  

 والعدالة ...  
أعلم   أنك   اختفيت   لكنك   لم   تمت،   مسار     
 مكتوب   بالعذاب   واأللم،   لكنه   موشوم   بالعزيمة  

 القوية،   موشوم   بالصمود   والصالبة . 
أعلم   نك   قد   اختفيت   لكنك   لم   تمت ... 

تاريخ   غني   وحي،مسار   شاق   وعسير،    وطني  
 ومواطن،   مناضل   ديموقراطي،   شاعر   ومسرحي،  
 كلمة   واحدة   في   حقك   أيها   النبيل   وأصير   ملقحا  
 ضد   كل   نزالت   الخيانة   واالنحراف  ... فالرجل  
 أنت   والصدق   فيك،   والنبل   ولد   معك ... إنك   وطني  

 مخلص،   إنك   مبدع   أصيل ... 
        أعلم   أنك   قد   اختفيت   لكنك   لم   تمت .. 

،"  ال     " ما   هموني   غير   رجال   اال   ضاعوا
الرجال   ال   يضيعون،   الرجال   ال   ،  ثم   مليون   ال

 يموتون ... 
وأخيرا   ترحل،   ترحل   عنا،   ترحل   فجأة،   لن  
 نبكيك،   فأنت   علمتنا   األمل   والتفاؤل،   علمتنا  
 كيف   نحيا،   علمتنا   الصمود   والكبرياء   لنعيش  

 "منتصبي   القامة   مرفوعي   الهامة ..."  
نم   مطمئنا   يا   الحسني،   املغرب   ينمو   ويتقدم  
 مستلهما   قيم   الوطنيني   واملبدعني،    املغرب   بخير  
 بفضل   نضاالتكم   وتضحياتكم،   ووردة   الناظور  

 تزهر ... 
     لقد   حدث   ما   كان   حتما   سيحدث،    وما   كان  
 مأموال   أن   يتأخر   حدوثه،   حدث   اليوم،   أن   جسم  
 الحسني   القمري،   أفرغ   آخر   ما   استطاع   من   نفس،  
 ليسلم   أنفاس   اإلنسان   العزيز   لفضاءات   التاريخ  
 الرحبة   والعطرة   بأريج   انبعاث   النيات   املخصبة  

 ملشاتل    تولد   الشمس   في   مستقبل   التاريخ ... 
أعلم   أنك   قد   اختفيت   لكنك   لم   تمت ...  

الوطن   يبكي ...  
الكلمة   تبكي ... 

الناظور   يبكي ... 
الناظوريون   يبكون   عزيزهم،   يبكون   حبيبهم،  
 يبكون   رجال   رضع   املروءة   والكرامة   في   معبد  

 الشجعان،   كان   كريما   ومات   كريما ... 

كان   ناظوريا،   أصيال   متأصال ... 
السالم   عليك   يوم   ولدت   والسالم   عليك   يوم  

 رحلت،   والسالم   عليك   يوم   تبعث   حيا   نظيفا . 
ومات   الحسني   القمري،   وتيتمت   الكلمة   وتيتم  

 الجمال . 
   كنت   معنا   دوًما   وستظل   معنا   دائًما  . 

لن   نتركك   تغادر،   فأنت   في   بؤرة   وجودنا  . 
ال   أريد   أن   أتذكر،

   ألنني   ال   أريد   أن   أنسى
   وال   أريد   أن   أنسى
   ألن   الوجود   أبقى
   حتى   في   الغياب . 

     الحسني   صنو   وجود   متعدد   
وجود   في   األعماق
وجود   في   األماكن

وجود   في   الساحات
   الضيقة   والفسيحة ... 

الحسني   املبادرات   التي   كثيًرا   ما   أثارت  

 فضول   وتساؤالت   عميقة،   هو   وحده   يملك   كيمياء  
 الربط   بني   الكلمة   والجمال ... 

   كما   يراه
كما   يتمناه

كما   يعمل   من   أجله
   بكل   قواه

وبني   تلك   املبادرات
   الكثيرة   في   لحظات   
حساسة   من   نضالنا

   املشترك
لن   أقول   وداًعا   الحسني

ألنك   ال   تودع   
أنت   ترحب   دوًما   
أنت   ال   تودع   أبًدا

أنت   باق   هنا   القمري
أنت   في   بؤرة   وجودنا

   جميًعا
في   قلب   كل   رفيق

في   قلب   كل   صديق
وفي   قلب   كل   حبيب

أنت   باق   الحسني
   كبيًرا

كما   كنت   كبيًرا
شهما   كما   كنت

مخلًصا   كما   كنت   
ولم   تبرح
أنت   هنا

     وأنت   اليوم   لم   تفعل   إال   أن   حلقت   إلى   مثواك  
 في   البراري   املزهرة   لذاكرة   الوطن،   وهي   التي  
 تصون،   برفق   وفرح،   حيوات   أمثالك   من   مولدي  
 التدفق   في   املجرى   العظيم   لألمل   في   أوصال  
 وطن   يقاوم   االرتداد   ويراوغ   املطبات،   ويمضي  
 بهدوء   وثبات   وبعزم   نحو   االمتالء   بالكرامة  

 ملواطنيه ... 
الحسني   القمري   ممتد   في   املشترك   املديد  

 والعميق   بيننا ... 
   الحسني   القمري ... سيحفظ   لك   الوطن   أنك  
 كنت   من   أبنائه   األوفياء   له،   وقد   بذلت   من   أجل  
 تقدمه   الكثير   من   الجهد   بكفاءة   نضالية،   لذلك   لن  
 تذهب   بعيدا   تحت   التراب،   ألنك   ستذهب   بعيدا  

 فوق   التراب ...  
   الحسني   القمري،   ذكراك   ستزهر   وتولد   أبدا  
 نفحات   األمل   في   التقدم   نحو   حلمك   بالوطن  

 الزاخر   بالكرامة   ملواطنيه ... 
     الشاعر   الحسني   القمري،   من   مواليد   عام  
   1944 بمدينة   الناظور،   اشتغل   معّلما   ثمّ   مديراً  
 بإحدى   املؤسسات   التعليمية،   حاصل   على  
 اإلجازة   في   العلوم   القانونية   سنة،1976   زاول  
 مهنة   املحاماة   بالناظور،   وانضم   إلى   اتحاد   كتاب  
 املغرب   سنة،1976   فضال   عن   كونه   كان   عضوا  

 في   جمعيات   ثقافية   وحقوقية   وطنية . 
بدأ   شاعرنا   الفقيد   تجربته   الشعرية   بكتابة  
 الشعر   العمودي،   قبل   أن   ينتقل   إلى   كتابة  
 الشعر   الحر،   فضال   عن   إسهاماته   املضيئة   في  
 مجال   املسرح،   كتابة   وتمثيال   وإخراجا   وتدريبا  
 للممثلني،   ويشهد   له،   في   هذا   الباب،   بأنه   مؤسس  
 التجربة   املسرحية   بالناظور،   في   بداية   ستينيات  
 القرن   املاضي،   فكان   يكتب   مسرحيات   لفرع  
 الطفولة   الشعبية   بالناظور   ويخرجها،   موازاة  
 مع   ذلك،   تحمل   شاعرنا   مسؤولية   الكاتب   العام  
 لفرع   اتحاد   كتاب   املغرب   بمدينة   وجدة،   ثم  
 نائبا   للكاتب   العام   لفرع   الناظور،   ويشهد   لهذين  
 الفرعني،   في   فترة   تولي   شاعرنا   املسؤولية  
 داخلهما   وخارجها،   بأنشطتهما   املختلفة  
 واملضيئة،   وبحضورهما   الثقافي   والتنظيمي  

 الوازن   واملؤثر . 
مّثلَ   شاعرنا،   رحمه   اهلل،   املغرب   الشعري،  
 في   مؤتمر   الشعر   العربي   املعاصر   في   بغداد،  
 كما   قّدم   شعره   في   جامعة   الخرطوم،   عاصمة  
 الثقافة   العربية   سنة،2004   بمثل   ما   عرف   بركنه  
 األسبوعي   الشهير   في   جريدة "  البيان  " املغربية،  
 ومن   دواوينه   الشعرية،   نذكر  : ألف   باء    -    كتاب  
 الليالي    -    هديل   الروح -    سنابل   الزمان    -    حصاد  
 العمر،   وألف   عّدة   مسرحيات،   من   بينها  : بطولة  
 العرش    -    رجوع   امللك   محمد   الخامس   من   املنفى  
    -  مطلع   النور )  دينية    -   ( املتّمردون    -    جحا   يتسّلم  
 بطاقته   الوطنّية )  فكاهية    -   ( عمالقة   يذوبون  
    -  سفينة   نوح  ...  وله   عّدة   أبحاث   في   مجاالت  

 مختلفة ... 
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جنوبية أمريكية-  إعالم وسائل سلطت
الضوءعلىصوريظهرفيهاجنود- أطفال،
لألمم الخاص املبعوث زيارة خالل وذلك
املتحدة،ستيفانديميستورا،إلىمخيمات
بـ«شهادة يتعلق األمر أن معتبرة تندوف،
للقانون »البوليساريو«  انتهاكات على

اإلنساني«.
األرجنتينية األنباء وكالة وذكرت
منذ  « بأنه أيجنسي«  بريس »ألتيرناتيف
دولية إنسانية منظمات قامت سنوات،
مقاالت، بنشر مختلفةوصحفينيمستقلني
معززةبالصوروالفيديو،تنددفيهابوجود
جنودفيصفوف»البوليساريو«، أطفال- 
السلطات تبديها التي الالمباالة ظل في

األمميةواألوروبية«.
 - طفل وجود  « املقال كاتب واستغرب
جنديفيالوفدالذيرافقاملبعوثالخاص
السيدستيفان املتحدة، لألمم العام لألمني
ملخيمات األولى زيارته خالل مستورا، دي

تندوف».
أن األرجنتينية اإلعالم وسيلة وسجلت
طفلكعضوفيميليشيا  - وجودجندي  «
آليات من مجموعة ينتهك عسكرية شبه
ذلك في بما ،« اإلنساني الدولي القانون
1949املتعلقةبحماية لعام اتفاقيةجنيف
األمم واتفاقية املسلحة النزاعات ضحايا
املتحدةضدالجريمةاملنظمةعبرالوطنية،
وكذلكاتفاقيةاألمماملتحدةلحقوقالطفل،
بشأن االختياري البروتوكول سيما وال
من املسلحة، النزاعات في األطفال إشراك

بنيأمورأخرى.
وفيالبيرو،كتبتصحيفة»الراثون» أن
الجنودإلىجانبستيفان وجوداألطفال- 
أثار  « تندوف، مخيمات في ميستورا، دي
والفاعلني املراقبني ورفضمختلف استياء
الدولي السياسينيواملدنينيعلىاملستوى

.«
الدبلوماسي  « أن إلى أشارت أن وبعد
اإليطالي،ستيفانديميستورا،كانشاهدا
املجندين  - األطفال هؤالء وجود على
امليليشيات قبل من استعراضهم تم الذين
لحقوق صارخ انتهاك في االنفصالية،
»تجنيد أن »الراثون«  أكدت ، الطفل« 
ميليشيات لدى معتاد أمر هو األطفال
+البوليساريو+« حيثتماستقبالاملبعوث
املتحدة لألمم العام لألمني الشخصي
هؤالء بعض قبل من تندوف في للصحراء
كما ،« العسكري بالزي الصغار الجنود

أثبتتهصورلزيارته.
أسفها عن البيروفية الصحيفة وعبرت
اليتورعونفي لكون»قادة»البوليساريو« 
وتدريبهم وتلقينهم األطفال هؤالء تجنيد
كدروع أو الحرب ألغراض واستغاللهم
ملنظمات معهودة أعمال وهي بشرية،

إرهابيةمثل»داعش«و«القاعدة««.
إلى الدولي املجتمع الصحيفة ودعت
أطفالالذين التحركضداستخدامجنود- 
كانواحاضرينخاللهذهالزيارة.واعتبرت
أنتجاهلذلكأوإنكاره»يرقىإلىالتواطؤ
األطفال هؤالء تجنيد دعم أن إلى الفتة ،«
ضد جريمة املتحدة األمم تعتبره عمل هو

اإلنسانية.
الصحفيني فدرالية استغربت وباملثل،
الجنود  - األطفال هؤالء وجود البيروفيني
دي لستيفان بتندوف، استقبال، لدى
ميستورا،الذييجب،بحسبالفدرالية،» 
لألمني كمبعوثشخصي تحملمسؤوليته
قيما األخالقية القيم تجعل ملنظمة العام

أساسية».
الفدراليةبنشرصورةتظهر وقامموقع
أطفاليرتدونالزيالعسكري  - عدةجنود
علىطولالطريقالذيسلكهديميستورا.
هؤالء  « أن إلى ذاته املصدر وأشار
الجئني، خطأ عليهم يطلق الذين ، السكان
الواقعة تندوف مخيمات في يعيشون
من يستفيدون وال الجزائري، التراب فوق
الذي البلد ألن ، دولية إنسانية حماية أي
السامية للمفوضية يسمح ال يستضيفهم

لشؤونالالجئنيبإحصائهم«.

لفدرالية اإللكتروني املوقع وخلص
الصحفينيالبيروفينيإلىأن»مأساةهؤالء
ميليشيات قبل من قهرا املجندين األطفال
على أخرى قدعرضتمرة »البوليساريو« 

املجتمعالدولي».
جمعيات شبكة عبرت جهتها، من
الجاليةاملغربيةفيإيطالياعن»سخطها« 
طرف من لألطفال العسكري التجنيد إزاء

ميليشيات»البوليساريو«.
،»AISE»اإليطالية األنباء وكالة ونقلت
صحفي، بالغ في الجمعوية الشبكة عن
جانب إلى حاضرا كان مجندا »طفال أن
املبعوثالخاصلألمنيالعاملألمماملتحدة،
ستافانديميستورا،أثناءزيارتهملخيمات
على نشرت صور بحسب وذلك تندوف،

اإلنترنت«.
تجنيد أن الجمعوية الشبكة وأكدت
املسلحة النزاعات في واستغاللهم األطفال
جميع تحظرها حرب«  »جريمة يعد
وكذا الدولية، واملعاهدات االتفاقيات
بموجبميثاقاألمماملتحدة،ميثاقحقوق
السياسية الحقوق ومعاهدات اإلنسان،

واالقتصاديةواالجتماعية.
املغربية الجالية ودعتشبكةجمعيات 
الالزمة التدابير »اتخاذ إلى إيطاليا في
الحقوق وحماية التجنيد، لهذا حد لوضع
األساسيةلألطفال،السيماالحقفيالتعليم،
تندوف، مخيمات في للظلم والتصدي
التزاماتها احترام على الجزائر وإجبار
الدولية،ووضعحدلهذهاالنتهاكاتاملرتكبة

علىأراضيها«.

وحيد مبارك
حّل،خاللاليومنياألخيرين،مجموعةمناملفتشنيالتابعنيملصالح
على املوزعة الصيدليات من بعدد االجتماعية والحماية الصحة وزارة
امتدادجغرافيةاململكةمنأجلالبحثفيحقيقةغيابأوانعدامأدوية
املصابني باملرضى بالتكفل الخاص العالجي البروتوكول ضمن تندرج
إلى إضافة املوسمية، واألنفلونزا الزكام وأدوية 19 كوفيد بفيروس

مجموعةمنالفيتاميناتاملستعملةفيهذاالصدد.
بأدوية التوصل أجل من الصيدليات طلبيات في املفتشون ونّقب
بعينها،ووقفواعلىاألجوبةاملتوصلبهااملوثقةفيوصوالتالتسليم،
التيتكشفعدمتوفرها،وهواألمرالذيتكّررفيمجموعةمنالصيدليات
وعلىامتدادأياممتواصلةوليسخاللفتراتمتقطعةفحسب.وتأتي
زيارةمفتشيوزارةالصحةوالحمايةاالجتماعيةإلىعددمنالصيدليات
من عدد أكد التي األدوية، »ضبط«  أجل من بعينها اختيارها تم التي
الصيادلةغيابهاعنرفوفصيدلياتهم،وهيالحقيقةاملّرةالتيعاشها
عددكبيرمناملواطننيخاللاآلونةاألخيرةوهميعانونبحثاعنهامن

صيدليةإلىأخرىدونأنيتحققذلك.
عملياتتفتيشكانمناملفروضأنتقومبهاوزارةالصحةوالحماية
املسيئة تصريحاته الطالب آيت خالد الوزير يطلق أن قبل االجتماعية

للجسمالصيدالنيبرّمته،الذيهاجمبعضالصيادلةوشّككفيذمتهم
املاليةووضعيتهمالقانونية،وأكدأنهاسببعدمتوصلهمباألدويةالتي
شددعلىأنهناكمخزونامنهاكافياملدة3أشهر،األمرالذياليستقيم
معالوضعالفعليبمختلفصيدلياتاململكةالتيتعانيمناختفاءتلك
األدوية.وأكدعددمنالصيادلةلـ»االتحاداالشتراكي«،أنمهنييالقطاع
أجل من الصحي القطاع مكونات باقي جانب إلى للوزارة شركاء هم
الحفاظعلىاألمنالصحيوالدوائيلكلاملواطننيواملواطنات،وبأنجو
الثقةهوالذييجبأنيكونمتبادالوسائدابنيالطرفنيبعيداعنالتوتر
الذيباتيطبعالعالقةبنيالجانبني،وكذابعيداعنالتشنجالذييطبع
التصريحاتالرسمية،مؤكدينعلىأندقالصيادلةلناقوسالخطرهو
منباباملسؤوليةامللقاةعلىعاتقهم،ويجبالنظرلألمرمنهذهالزاوية

الأنتتمقراءتهبشكلآثم.
ودعتمصادر»الجريدة« الوزيرإلىالتعقلوإلىالبحثعناألسباب
معالجة على االنكباب وإلى األدوية، انقطاع إلى تؤدي التي الحقيقية
مشاكلالقطاعواالرتقاءبهوبأوضاعمهنييه،وتجويدالصناعةالدوائية
املغرب تميز استمرار ويضمن املغاربة صحة على إيجابا ينعكس بما
والتوجيهات تماشيا اإلفريقية، الدول صوب خاصة لألدوية كمصّدر
امللكيةالسامية،مشددينعلىأنالصيادلةلنيكونواإالمنخرطنيفيكل

مامنشأنهأنيحققهذهالغايات.

نظماملجلساالقتصاديواالجتماعيوالبيئي،يوم19يناير2022،
رضى أحمد ترأسه الرقمي، التحول حول رأيه لتقديم تواصليا لقاء
كركيزة الرقمنة أهمية على الضوء سلط الذي رئيساملجلس، شامي،
الحكامة على تأثيرها إلى بالنظر االستراتيجي، للتحول أساسية
والدينامية الساكنة، وإدماج العمومية وأداءاملرافق والشفافية

االقتصادية.
وقالالشاميإن»مختلفاملبادراتالتيتماتخاذهاتظلغيركافية
رقمية فجوة وتقليص الرقمي التحول إنجاحمسلسل متطلبات لتوفير

ملموسة،ساهمتأزمةكوفيد19-فيتوسيعها«.
وأضافرئيساملجلس،فيكلمتهاالفتتاحية،أناملجلساالقتصادي
جعل أجل من التوصيات من وعدد رؤية يقترح والبيئي واالجتماعي

الرقمنةرافعةحقيقيةللتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةفيبالدنا.
بالتحول املكلفة املنتدبة الوزيرة مزور، غيتة أشارت جانبها، من
الرقميوإصالحاإلدارة،إلىأنرأياملجلس،موضوعهذهالورشة،يأتي
فيسياقيحّتماستعمالجميعاآللياتاإلراديةالكفيلةبتحقيقالتحول
كافة اإلعالموتمكني إلىمجتمع املغرب انتقال أجلتسريع الرقميمن

املواطننيمناالستفادةمنالفرصالتييتيحهاهذااملجتمعالجديد.
رقمّي تحّول عنوان»نحو يحمل اّلذي منخاللرأيه املجلس، ودعا
 مسؤولوُمدِمج«،إلىاعتماِدرؤيةواضحةمنأجلإحداِثتحّوٍلرقميٍّ

مدِمٍجومسؤوٍل،مقترحاجملةمنالتدابير،نذكرمنبينها:
لتطبيق هيكليًا ونمطًا وسيلًة باعتبارها للرقمنة األولوية إعطاء
وتعزيز العمومّية، الخدمات وتوفير التنظيمّية والنصوص القوانني
مسار على القوّي التأثير ذات الجديدة الرقمية النظم أو التطبيقات

املرتفقني(املواطن(ة) واملقاوالت).

وضعإطاٍرتنظيميمتكاملومناسبفيمجالالّرْقَمَنة،السيمافيما
يتعلقبالعملعنُبعدوحمايةاملعطيات.

ٍلرْقمّي يبرانيوالسيادةالرقميةمنأجلإرساءتحوُّ تحسنياألْمنالسِّ
مسؤول،وذلكمنخاللتحسنيصمودالبنياتالتحتّية،وترسيخالثقة
الرقمية،وتعزيزحمايةاملعطياتذاتالطابعالشخصي،وتْعميمالتوقيع

اإللكتروني.
تطويرمراكزمعطياٍتوطنيةوجهوّيةمغربية،اعتمادًاعلىَشراكاٍت
الداخلي والحفظ التوطني من ُن ُيَمكِّ بما والخاّص العام القطاعْين بني
لألنشطةالرقميةاالستراتيجيةللدولةواملُقاوالت(املُعطياتوالّتطبيقات).
رقمّيةمغربّية،عْنطريقاستخدام العملمنأجلصعود»منظومة« 
في للفاِعلنَي بالنسبة مبتكرة تمويل وآليات العمومية الّصفقات رافعة
الِقطاع،وتْزويداملُقاوالتالتيتستثمرفيعملّيةرْقَمَنِتهابحوافزمالية،
منقبيلتعزيزالتحفيزاتالجبائيةوضمانالتمويلمْنطرفالدولة.

تسريعنشرآلّيةاألداءبواسطةالهاتفاملحمول،فيتكامٍلمعباقي
تداُرِك قْصَد الوطني، الصعيد على األخرى اإللكترونية األداء وسائل
األداء إلى اللجوء من والتقليص املالي، الشمول في ل املسجَّ التأخير

نقدًا.
والصناعية االقتصادية، والقطاعات الجامعات انخراط على العمل
لالرَّقمي، خصوصا،فيمشاريعالبحثوالتطويرذاتالصلةبالّتحوُّ
وتشجيع الناشئة املقاوالت لتطوير مالئمة »منظومات«  خْلق بهدف

صعودصناعةرقميةحقيقية.
الرَّقمي، التحّول وْرِش في وطنية أولوية االْصطناعي الذكاء َجْعل
وما اإلنتاج كلفة ترشيد مجال في إمكانات من يتيحه ما إلى بالّنظر
يقدمهمنحلولتستجيبللحاجياتاملختلفةللمواطناتواملواطنني.

خطوة كان من المفروض القيام بها قبل تصريح آيت الطالب

وز�رة �ل�سحة و�حلماية �الجتماعية تر�سل مفت�سيها 
لل�سيدليات للبحث عن �أدوية �لكوفيد و�لزكام

�ملجل�س �القت�سادي و�الجتماعي و�لبيئي 
يقرتح 8 تد�بري لتحقيق �لتحول �لرقمي

استعراض جنود أطفال أثناء زيارة المبعوث الخاص دي ميستورا 
شهادة على انتهاكات »البوليساريو« للقانون اإلنساني

و�سائل �إعالم �أمريكية- جنوبية ومنظمات مدنية 
باإيطاليا تعرب عن »�سخطها« �إز�ء جتنيد �الأطفال بتندوف

ديميستورا

تأهل المتزلجان المغربيان عبد 
الرحيم كميسة وياسين عويش إلى 
الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة 
ستقام  التي  والعشرين،  الرابعة 
فبراير   20 إلى   4 من  الفترة  في 
الصينية. بكين  مدينة  في   المقبل 
الملكية  للجامعة  ب���اغ  وذك���ر 
المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، 
األولمبياد  إل��ى  كميسة  تأهل  أن 
على  حصوله  بعد  ج��اء  الصيني 
عقب  النقاط  من  المطلوب  العدد 
التي شارك  العمق،  تزلج  سباقات 
الجامعة،  إش����راف  ت��ح��ت  فيها 
 وبتعاون مع االتحاد الدولي للتزلج.
ع��وي��ش،  ي��اس��ي��ن  أن  وأض�����اف 
ب��دوره  حجز  إف���ران،  مدينة  اب��ن 
األولمبية  األلعاب  هذه  في  مكانه 
مسيرته  في  م��رة  ألول  الشتوية 
االتحاد  اعتماد  بعد  الرياضية 
االنتقائية  النقاط  للتزلج  الدولي 

األل��ب��ي. ال��ت��زل��ج  م��س��اب��ق��ات  ف��ي   ال��ت��ي ح��ص��ل عليها 
منطقة  من  ينحدر  ال��ذي  كميسة،  الرحيم  عبد  وش��ارك 
االستحقاقات  من  العديد  في  الماضية  السنة  أوكيمدن، 
تزلج  ف��ي  الدولية  المسابقات  الخصوص  على  منها 
بكازاخستان  شوشينسك  مدن  احتضنتها  التي  العمق 
بإيطاليا  فالفورفا  كاترين  وسانت  نونبر(   15  –  13(
دجنبر(   12  –  10( بفرنسا  وبيسان  نونبر(   28  –  25(
دجنبر(.  26  –  24( بتركيا  إرزوروم   –  وك��ان��دي��ل��ي 

وخاض ياسين عويش بدوره غمار عدة مسابقات مماثلة في 
التزلج األلبي )المنعرجات الكبرى( من أبرزها تلك التي أقيمت 
العام الماضي أيضا باإلمارات العربية المتحدة )15 – 21 
نونبر( ومدريد بإسبانيا )26 نونبر – 02 دجنبر( وياهورينا 
بالبوسنة والهرسك )13 – 18 دجنبر( وكولسان بمونتنيغرو 
)20 – 30 دجنبر(، فضا عن آخر مسابقة قبل التأهل والتي 
 أقيمت بمدينة مالبون بليختنشتاين )11 – 13 يناير 2022(.

وينضاف هذا اإلنجاز إلى ما تم تحقيقه السنة الماضية بعد 
التأهل لنهائي بطولة العالم للتزلج التي أقيمت في إيطاليا.

بانون يحتاج للراحة ولن يدعم 
األهلي في الموندياليتو

شخص مجموعة من األطباء المتخصصين في أمراض القلب، 
حالة بدر بانون مدافع األهلي ومنتخب المغرب، بأنها التهابات 

في القلب تستوجب راحة لمدة شهر.
  وحسب موقع في الغول المصري فإن التشخيص تم تحت 
إشراف ومتابعة من األهلي، الذي عرض حالة الاعب وتقاريره 

الطبية على تلك المجموعة من األطباء.
وبعد الراحة، من المنتظر أن يخضع بانون لفحص طبي شامل 
لتقييم وضعه الصحي والتأكد من وجود االلتهابات من عدمها. 
وبناء عليه، لن يكون بمقدور بانون المشاركة في أي تدريبات أو 
مباريات خال شهر الراحة، وتقرر استبعاده من قائمة األهلي في 

كأس العالم لألندية.
وخرج بدر بانون من قائمة منتخب المغرب ليحل أشرف بنشرقي 
مهاجم الزمالك بدال منه، وذلك بعد تأكد عدم قدرته على المشاركة 

في كأس أمم إفريقيا.
وتعرض بانون لإلصابة بفيروس كورونا مرتين خال الفترة 
الماضية، آخرها قبل انطاق كأس أمم إفريقيا والتي كان ضمن 

قائمة أسود األطلس خالها.

حملة بآسفي لدعم األولمبيك 
بمبادرة من عامل اإلقليم

عقد عامل إقليم آسفي، يوم األربعاء 19 يناير الجاري، اجتماعا 
مع المكتب المديري لنادي أولمبيك أسفي لكرة القدم بمعية فاعلين 
اقتصاديين وسياسيين باإلقليم، حيث أكد الجميع على ضرورة 
بالمنافسات  وازن  النادي لضمان حضور  تمويل  في  المساهمة 

الكروية.
وتم خال هذا االجتماع إطاق حملة لضمان تمويل قار للفريق 
المسفيوي، كان المدرب األول لشؤون اإلقليم أول المساهمين فيها، 
بغاية إخراج الفريق من أزمته المالية، التي تحاصر طموحاته، 

وتهدده بفقدان أبرز نجومه.
يذكر أن األولمبيك يحتل حاليا الرتبة 13 في ترتيب الدوري 
16 نقطة، جمعها من ثاثة انتصارات  االحترافي األول، برصيد 
وسبعة تعادالت وخمس هزائم، ويتعين عليه رفع إيقاع التنافس 

خال مرحلة اإلياب لتفادي دخول حسابات السقوط.

برنامج الدورة 16 من بطولة 
القسم الثاني  

في ما يلي برنامج مباريات الدورة 16 من البطولة الوطنية 
يوم  ستجرى  التي  القدم،  لكرة  الثاني  القسم  ألندية  اإلحترافية 

الجمعة ونهاية األسبوع الجاري.
 الجمعة )س14.30( 

اتحاد الخميسات – شباب بن جرير 
االتحاد الوجدي – شباب المسيرة

السبت  
رجاء بني مال – الراسينغ )س15.00(

الطاس – شباب خنيفرة )س15.00(
المغرب التطواني – سطاد )س19.15(

 األحد 
الكوكب – نهضة الزمامرة )س 15.00(

اتحاد تواركة – أولمبيك الدشيرة )س 15.00(
وداد فاس – جمعية سا )س 15.00(

وفاة عبد المالك السنتيسي 
الرئيس السابق لنادي الوداد 

نعى نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، أول أمس األربعاء، وفاة 
رئيسه السابق عبد المالك السنتيسي، بعد معاناة مع المرض.

وأعلن نادي »القلعة الحمراء« على صفحاته الرسمية االجتماعية 
ببالغ األسى  النادي  تلقى   « قائا  السنتيسي،  المالك  وفاة عبد 
واألسف، نبأ وفاة عبد المالك السنتيسي، أحد الرؤساء السابقين 
لوداد األمة، وبهذه المناسبة األليمة، يتقدم رئيس المكتب المديري 
لنادي الوداد، أصالة عن نفسه وعن جميع األعضاء، بأصدق التعازي 
وخالص المواساة إلى عائلة الفقيد الكبيرة والصغيرة وكافة معارفه 

وأصدقائه وإلى األسرة الودادية بشكل عام«. 
واشتغل السنتيسي مطلع التسعينات كطبيب للوداد الرياضي، 
وتولى فيما بعد رئاسة النادي في الفترة من 1996 إلى 1999. 

وأحرز الراحل مع الوداد، بصفته عضوا في المكتب المسير أو 
رئيسا له، 17 لقبا، ضمنها 7 ألقاب للبطولة و5 كؤوس للعرش، 
فضا عن كأس محمد الخامس سنة 1979 وكأس األندية العربية 
البطلة سنة 1989 والكأس العربية الممتازة سنة 1990، باإلضافة 

إلى كأس إفريقيا لألندية البطلة سنة 1992.

تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في ثمن نهائي كأس أمم 
إفريقيا الجارية تفاصيلها بالكاميرون حتى السادس من الشهر المقبل، 
هزيمة  شهدت  والتي  الرابعة،  المجموعة  مباريات  انتهاء  بعد  مباشرة 
وغينيا االستوائية أمام نيجيريا   )0 منتخبي السودان أمام مصر )1 – 

بهدفين دون مقابل.
وسيضرب المنتخب الوطني موعدا مع منتخب ماالوي، ثالث المجموعة 
الثانية، يوم الثاثاء المقبل بملعب أحمدو أحيدجو بالعاصمة الكاميرونية 

ياوندي، انطاقا من الساعة الثامنة ليا.
كأحد  رسميا  تأهله  ماالوي  منتخب  أفضل المنتخبات المحتلة وضمن 

للرتبة الثالثة، بعدما جاء وراء منتخبات السينغال، متصدر المجموعة 
الثانية بخمس نقط، وغينيا الثانية بأربع نقط، والمتفوقة على ماالوي في 

المواجهات المباشرة، بعدما تغلبت عليها الجولة األولى بهدف واحد.
واستفاد منتخب ماالوي من هزيمة منتخب السودان، الذي حل ثالثا في 
المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، ليتبخر حمله بالعبور إلى الدور 
الثاني، فصعد بالتالي منتخبا ماالوي، الذي سينازل المنتخب الوطني، 

والرأس األخضر، ثالث المجموعة األولى برصيد أربع نقط، والذي سيكون 
في انتظار منتخب السينغال، يوم الثاثاء المقبل.

وسبق للمنتخب الوطني المغربي أن واجه منتخب ماالوي في ثماني 
مباريات، حققت العناصر خالها خمسة انتصارات مقابل تعادلين وهزيمة 

واحدة، كانت في تصفيات أمم إفريقيا 1994.
التداريب، بعدما  وتعود المجموعة الوطنية يومه الجمعة إلى أجواء 
استفاد الاعبون أمس الخميس من راحة، منحها لهم الناخب الوطني من 
أجل التقاط األنفاس، خاصة وأنه يتوفر على هامش زمني كاف للتحضير 

لمباراة الثاثاء.
وأجرى الفريق الوطني حصته التدريبية ليوم األربعاء بملحق ملعب 
أوليمبي بالعاصمة ياوندي، وجاءت مباشرة بعد حسم صدارة المجموعة 

الثالثة بتعادل مثير أمام الغابون 2 – 2.
وعرفت هذه الحصة التدريبية غياب الثنائي سفيان العكوش، الذي يعاني 
من إصابة على مستوى الركبة، والمدافع نايف أكرد الذي تابع الحصة 
التدريبية من المدرجات إلى جانب بدر بانون، الذي خرج من المجموعة 
بفعل عدم تخلصه من آثار اإلصابة بفيروس كورونا، فيما واصل المهاجم 
ريان مايي تداريبه االنفرادية، في انتظار اكتمال تعافيه من اإلصابة التي 

ألمت به على مستوى الكاحل، وعودته إلى أجواء التحضير الجماعي.
إلى  التدريبية  الحصة  هذه  خال  الاعبين  الوطني  الناخب  وقسم 

مجموعتين، األولى ضمت الاعبين الذي خاضوا مباراة الغابون، والثانية 
شملت األسماء التي الزمت كرسي االحتياط.

ويمكن القول إن مرحلة الجد ستنطلق اليوم، حيث أن الحسابات ستتغير، 
المنتخبات،  لكافة  بالنسبة  السائد  الفوز بأي طريقة هو  ويصبح منطق 
ولهذا سيكون الناخب الوطني مدعوا إلى عدم السقوط في األخطاء، وعدم 
تكرار مع حدث أمام الغابون، ألن فرصة التدارك ستكون ضئيلة، إن لم نقل 
منعدمة، ولنا في تجربة الدورة الماضية خير مثال، حيث توقف المشوار 

على يد منتخب بنين المتواضع.
المجموعة  إنهاء مرحلة  كثيرا من  استفاد  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 
في صدارة الترتيب، حيث أنه حافظ على إقامته في العاصمة الكاميرونية 
ياوندي، وسيخوض مبارياته المقبلة بملعب أحمدو أحيدجو، الذي استأنس 
الاعبون بأرضيته، التي توجد في مستوى أحسن من الماعب األخرى، 

وفي مقدمتها ملعب جابوما، الذي أثارت أرضيته موجة انتقاد كبيرة.
وكان الفريق الوطني قد جمع في مرحلة المجموعات سبع نقط، من فوزين 
على غانا بهدف واحد وعلى الرأس األخضر بهدفين دون مقابل وتعادل 
أمام الغابون بهدفين لمثلهما، في لقاء كشف مجموعة من النقط السلبية، 
التي تتطلب تدخا عاجا من الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، خاصة 

وأن األخطاء ستكون مكلفة في المباريات المقبلة.

إبراهيم العماري
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 العنارص الوطنية تتطلع إىل مواصلة املغامرة القارية

المنتخب الوطني 
يواجه ماالوي 
في دور الثمن 
ومرحلة الجد 

تنطلق اليوم

وحيد  الوطني،  الناخب  عقد 
خاليلوزيتش، على هامش الحصة 
التدريبية ليوم األربعاء، اجتماعا 
شاعر،  إلياس  الاعب  مع  مطوال 
عقب  معنوياته،  من  الرفع  بغاية 
فقط  ساعة  نصف  بعد  استبداله 

من انطاق مباراة الغابون.

في  باهتا  ال��اع��ب  أداء  وك��ان 
المدرب  جعل  ما  المواجهة،  هذه 
البوسني يعمد إلى تعويضه بسليم 
التوازن  بعض  أعاد  الذي  أماح، 

لخط الوسط المغربي.
وتحدث وحيد مع العب كوينز 
بارك رانجيرز االنجليزي، حول هذا 

األمر، وأخبره بأن مصلحة الفريق 
الوطني فرضت عليه التدخل، داعيا 
إل��ى ع��دم اعتبار ه��ذا األمر  إي��اه 
تنقيصا من قيمته الفنية، حيث أكد 
له على أنه مازال ضمن خططه، وأنه 
سيمنح له الفرصة في المباريات 
المقبلة، ودعاه إلى عدم التأثر بهذا 

التغيير، خاصة وأن الطريق مازال 
طويا أمامه، باعتبار أنه يخوض 
األولى  للمرة  القارية  النهائيات 
التطور  وبإمكانه  م��ش��واره،  في 
تكون  وقد  المباريات،  توالي  مع 
المستقبل،  في  الكبرى  الكلمة  له 
من  عليه  يتوفر  ما  إل��ى  بالنظر 

إمكانيات تقنية.
وبدت عامات التأثر على الاعب 
يهم  ك��ان  عندما  ش��اع��ر،  إل��ي��اس 
دفع  ما  الميدان،  أرضية  بمغادرة 
العبي دكة االحتياط، وفي مقدمتهم 
العميد غانم سايس يتدخلون لفرع 

معنوياته.

اجتماع مطول لخاليلوزيتش مع إلياس شاعر

المباراة مقررة يوم الثالثاء في الثامنة ليال

كميسة وعويش يتأهالن إلى أولمبياد بكين الشتوية

التزلج املغريب يضمن حضوره باألوملبياد

إلياس الشاعر ينتظر فرصة جديدة

وجه المنخرط عبد اهلل أبو القاسم 
انتقادات قوية لرئيس فريق حسنية 
أكادير، الحبيب سيدينو، في رسالة 
الثاثاء  يوم  إليه  وجهها  مفتوحة 
مسؤولية  إي��اه  محما  الماضي، 
الفريق  يعيشها  التي  الوضعية 
غير  بنظره  تبقى  والتي  السوسي، 
للتسيير  حتمية  و«نتيجة  مقبولة، 
الفردي الذي ساد مسار الفريق منذ 
ومنذ  تجنبت  وقد  رئاسته،  توليكم 
ش��ؤون  ف��ي  تدخل  أي  طويل  زم��ن 
النادي منذ مغادرة مسؤولية تسييره، 

أي منذ سنة 2012.«
رسالته  في  القاسم  أبو  وأش��ار 
الكثير  حظ  ال  أن��ه  إل��ى  المفتوحة 
والتدبيرية  التسييرية  األخطار  من 
لشؤون النادي، سبق له أن نبه إليها، 
وال سيما ما يتعلق بعقود المدربين، 
الشيء الذي ترتبت عنه خسارة مالية 
كبيرة، مضيفا أن ما وقع منذ أواخر  
الموسم الماضي، والذي تميز بكثير 

من االرتجالية، و«الكثير من الهفوات  واالختيارات غير 
المبنية على نظرة تسييرية واضحة، بل شابتها الكثير من 
العيوب لدرجة العبث بمصالح النادي وبمستقبله، وهو 
الشيء الذي انعكس سلبا على مسار الفريق وجعله يعيش 
المسؤولية  فيه شخصيا  تتحملون  الذي  الوضع  هذا 
الكاملة. وما زاد الوضع سوءا هو االستمرار في عدم 
استغال توقف البطولة وبداية مرحلة االنتقاالت الشتوية 

وغياب متخذ للقرار المناسب في الوقت المناسب.«
يعيش هذا  الفريق  ان  القاسم  أبو  واعتبرت رسالة 
ال  الحالي  ووضعه  األول،  بالقسم   26 سنته  الموسم 

يبشر بالخير.
يذكر أن رئيس حسنية أكادير مازال يتواجد بالديار 
اإلنجليزية، حيث خضه بها لعملية جراحية، األمر الذي 

أضر كثيرا بمصالح الفريق.

أبو القاسم ينتقد بشدة رئيس حسنية أكادير

عبد اله أبو القاسم
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حسم المنتخب المصري »ديربي النيل« وبطاقة التأهل إلى 
الدور ثمن النهائي بفوزه على جاره السوداني 1 – 0 األربعاء 
على ملعب »أحمدو أحيدجو« في ياوندي في الجولة الثالثة 
األخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة 33 

لكأس األمم اإلفريقية في كرة القدم في الغابون.
ويدين الفراعنة بالفوز إلى قطب الدفاع محمد عبد المنعم، 

الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 36.
وهو الفوز الثاني تواليا للفراعنة، بعد األول على غينيا 
بيساو بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، فرفعت رصيدها 
إلى ست نقاط منهية الدور األول في المركز الثاني، بفارق 
ثالث نقاط خلف نيجيريا المتصدرة، والوحيدة التي حققت 
العالمة الكاملة، بتغلبها على غينيا بيساو  2 – 0 في غاروا.
وحقق المنتخب المصري األهم، وهو الفوز، وضمن بطاقته 
علما بأن التعادل كان كافيا له للحاق بركب المتأهلين كون 
غينيا بيساو والسودان، منافسيه على البطاقة الثانية، خسرا 

أمام نيجيريا.
في المقابل، مني السودان بخسارته الثانية، بعد األولى 
أمام نيجيريا 1 – 3، فودع البطولة برصيد نقطة واحدة في 

المركز الثالث.
ومنحت خسارة السودان الرأس األخضر وماالوي بطاقتي 

أفضل أربع منتخبات تنهي الدور األول في المركز الثالث.
وحلت الرأس األخضر ثالثة في المجموعة األولى برصيد 
الثانية  المجموعة  في  م��االوي  جمعت  ومثلها  نقاط،  أربع 
األولى في  للمرة  النهائي  الدور ثمن  إلى  تأهلهما  وضمنتا 

تاريخهما.
وتفوق منتخبا الرأس األخضر وماالوي على جزر القمر 

ثالثة المجموعة الثالثة.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي إلى 
11 هي الكاميرون وبوركينا فاسو والرأس األخضر )المجموعة 
األولى( والسنغال وغينيا وماالوي )الثانية( والمغرب والغابون 
)الثالثة( ونيجيريا ومصر )الرابعة( وساحل العاج )الخامسة(.

وكرس المنتخب المصري، حامل الرقم القياسي في عدد 
األلقاب في العرس القاري )7 مرات(، سيطرته على دربي النيل 

عندما تغلب على السودان 1 – 0، وأطاح به من البطولة. 
وهو الفوز 20 للفراعنة على صقور الجديان في 29 مباراة 
بينهما، مقابل ثالث هزائم وستة تعادالت، كما أنه الفوز الرابع 
لهم في ست مواجهات في العرس القاري آخرها 3 – 0 في 
نسخة 2008، عندما توجوا باللقب مقابل تعادل 2 – 2 في 
نسخة 1963 في غانا أيضا وخسارة 1 – 2 في نسخة 1970 

في السودان.
وقال مهاجم أستون فيال اإلنكليزي محمود حسن تريزيغيه 
ونحن  محترم  منتخب  السودان  التأهل،  على  هلل  »الحمد 
احترمناه جدا. الفترة المقبلة هي األهم من أجل الفوز بالبطولة 

وإن شاء اهلل القادم أحسن«.
ومن جهته قال قطب دفاع الفراعنة واتحاد جدة السعودي 
أحمد حجازي، الذي اختير أفضل العب في المباراة، »كان فوزا 
مهما واألهم بالنسبة لنا كان حسم التأهل. أداؤنا يتحسن 
وكان بإمكاننا الفوز بأكثر من هدف. نتمنى أن تكون الفترة 

المقبلة أحسن بالنسبة لنا«.
وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، واصلت نيجيريا، 
حاملة اللقب ثالث مرات أعوام 1980 و1994 و2013، انطالقتها 
القوية وحققت الفوز الثالث تواليا، وكان على حساب غينيا 
بيساو 2 – 0 على ملعب »رومديه أدجيا ستاديوم« في غاروا.

م�ضر تح�ضم ديربي النيل وبطاقة الثمن تذهب للراأ�س االأخ�ضر وماالوي 

الفراعنة يؤمن عبورهم إلى دور الثمن )أ. ف. ب(

ينتظرون وفاء الرئيس بوعوده

العبو المغرب التطواني يقاطعون التداريب لعدم تو�ضلهم بم�ضتحقاتهم 
مكتب تطوان: عبد المالك الحطري 
التداريب،  أجواء  إلى  التطواني  المغرب  عاد العبو 
الغازي  رضوان  محمد  الرئيس  من  وعدا  تقلوا  بعدما 
يقضي بتمكينهم من مستحقاتهم العالقة، حيث ضرب 

لهم موعدا مساء أمس الخميس.
وكان العام الرياضي المحلي بتطوان قد تفاجأ صباح 
أول أمس االثنين 18 يناير بإقدام العبي المغرب التطواني 
على مقاطعة التداريب بداعي عدم توصلهم بمستحقاتهم 
المادية من أجور شهرية ومنح المباريات، فضال عن أشطر 
من منح التوقيع، وهو ما خلق ضجة بمواقع التواصل 
االجتماعي وعودة الجماهير للمطالبة بإقالة رئيس الفريق 
رضوان الغازي من منصبه برفع شعار »الغازي إرحل« 
في وجه الرجل مجددا بسبب غياب استراتيجية واضحة 
لتسيير الفريق واعتماده على التسيير اليومي، ما جعل 
الالعبين واألطر التقنية وحاملي األمتعة والطاقم الطبي 
العالقة  يستغيثون بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم 

بذمة النادي، والتي تصل إلى 7 أشهر عند البعض.
خوض  عن  وامتناعهم  الالعبين  مقاطعة  ويأتي 
عن  بالعدول  إقناعهم  الرئيس  محاولة  رغم  التداريب 
القرار، قبل أيام قليلة من مواجهة سطاد المغربي في 

منافس  وهو  الثاني،  القسم  من  اإلياب  مرحلة  افتتاح 
مباشر للمغرب التطواني على إحدى بطاقتي الصعود 

إلى القسم األول.
وما أثار حفيظة الجمهور التطواني وعودته للمطالبة 
مجددا بإقالة الغازي من مهامه هو خوفه من دخول الفريق 
في دوامة ال يحمد عقباها، خاصة وأنه ليس االضراب 
األول لالعبين عن التداريب هذا الموسم، ما يهدد بفقدان 

الصدارة وضياع حلم العودة إلى بطولة النخبة.
الالعبين  أن  للجريدة  م��ص��ادر  وأوض��ح��ت  ه��ذا 
ومستخدمي النادي سئموا من الوعود المقدمة من كرف 
رئيس النادي رضوان الغازي، والتي وصفوها بالكاذبة، 
حيث ما فتئ يماطلهم بدعوى عدم توصل النادي ببعض 

المنح المخصصة للفريق .
كما أشارت ذات المصادر إلى ضرورة تحرك سلطات 
مدينة تطوان قبل فوات األوان، على غرار ما قامت به 
سلطات مدينة البوغاز، التي تدخلت في الوقت المناسب 
إلنقاذ فريقها من الغرق، بإقالة الرئيس السابق محمد 
جديد،  مكتب  وانتخاب  مؤقتة  لجنة  وتشكيل  أبرشان 
جد  نتائج  بتحقيق  طنجة  اتحاد  فريق  معه  استفاق 
إيجابية، وتسديد كل مستحقات الالعبين واألطر التقنية 

وكافة العاملين بالنادي.

نه�ضة الزمامرة يعزز �ضفوفه باأربعة العبين جديد في الميركاتو ال�ضتوي
مصطفى الناسي 

عزز فريق نهضة الزمامرة  تركيبته البشرية خالل الميركاتو 
الشتوي الجاري، والذي انطلق يوم 15 يناير الجاري، بأربعة العبين 
جدد، يتوفرون على تجربة كبيرة وسبق لهم أن لعبوا مع عدة أندية 
وطنية بالقسمين األول والثاني، ويتعلق األمر بكل من المدافع عبد 
الحكيم باسيني )27 سنة(، والقادم من فريق حسنية أكادير، والذي 
سبق له أن لعب مع فريقي شباب أطلس خنيفرة  وسريع واد زم.

كما التحق بالتدريب الالعب عبدالرحيم الشاكير، ذو 35 سنة 
لعب مع  أن  له  والذي سبق  فريق شباب المحمدية،  والقادم من 
الملكي  والجيش  الجديدي  الحسني  اتحاد المحمدية والدفاع 

والرجاء البيضاوي. 
كما عزز الفريق صفوفه بالعب وسط  الميدان أنس صدوقي 
القادم من الراسينغ البيضاوي، والذي سبق له أن مارس مع عدة 
والرشاد  المحمدية  اتحاد  مثل  والهواة،  الثاني  القسم  في  فرق 

البرنوصي ونجم الشباب.
وكان الفريق قد تعاقد قبل مدة مع الالعب محسن ياجور،  القادم من نهضة بركان، والذي لعب مع مجموعة من األندية 
الوطنية، كالرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي والمغرب التطواني، واحترف في عدة أندية أجنبية في بلجيكا  وقطر 

والسعودية.
فهل ستعطي هذه االنتدابات الجديدة  اإلضافة لفريق نهضة الزمامرة  في مرحلة اإلياب من بطولة القسم الثاني، والتي 
ستستأنف يومه الجمعة، وبالتالي الظهور بوجه مغاير عن مباريات الذهاب، التي احتل فيها الفريق الرتبة التاسعة ب 20 
نقطة، أم أنه سيواصل عرضه المتواضع.؟ وفي هذا الصدد، سيحل نهضة الزمامرة ضيفا على الكوكب المراكشي برسم 

الدورة 16، يوم األحد 23 يناير 2022 ابتداء من الساعة الثالثة مساء بالملعب الكبير بمراكش. 
لإلشارة فالصفحة الرسمية للفريق، على مواقع التواصل االجتماعي، لم تعط تفاصيل كثيرة عن هذه االنتدابات، بحيث 
أن الغموض يلف القيمة المالية ومدة عقود هؤالء الالعبين الجدد. فوهل سيعقد المكتب المسير ندوة صحفية لتقديم 

الوافدين الجدد، أم سيعرضهم فقط أمام ميكروفون وكاميرا الصفحة الرسمية فقط كما جرت العادة سابقا.؟  أجواء غير مستقيمة داخل الفريق التطواني

ياجور أبرز الوافدين على نهضة الزمامرة

مكتب تطوان - عبد المالك الحطري 

تفاجأ تالميذ مركز تطوان للتقني العالي بإغالق جميع شعب 
4 شعب صناعية وخدماتية، والتي من  الذي كان يضم  المركز 
المفروض أن تعمل على تكوين أكثر من 240 طالبا سنويا، هذا 
التقني  مركز  توسيع  على  معلقة  اآلمال  كانت  الذي  الوقت  في 
العالي بتطوان واحتضان شعب أخرى واستقبال عدد أكبر من 
الطلبة،  لكن يتم إغالق المركز، دون سابق إنذار، وحرمان تالميذ 
وشباب تطوان من هذا التكوين ومن أزيد من 200 شهادة التقني 
العالي الوطنية وحرمانهم كذلك من حقهم في تكافؤ الفرص في 
التكوين والتشغيل على غرار باقي المدن المغربية، هذا وتساءلت 
مصادر الجريدة عن سبب إغالق مركز تطوان الذي يوجد بالقرب 
من طنجة التي تعد القطب الصناعي الثاني للمملكة في حين تم 
اإلبقاء على مراكز أخرى بمدن أصغر ال تتوفر على فرص مماثلة 

كتلك التي تتوفر عليها مدينة تطوان.  
التي  العليا  الشواهد  العالي من  التقني  هذا وتعتبر شهادة 

تمنحها وزارة التربية الوطنية لتكوينات ما بعد البكالوريا، فعلى 
غرار األقسام التحضيرية للمدارس العليا التي تستغرق الدراسة 
فيها سنتين بعد البكالوريا، تستغرق الدراسة بأقسام تحضير 
شهادة التقني العالي سنتين بعد البكالوريا، حيث يتلقى الطلبة 
تكوينا نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية في الشركات مما يخول 
لحامل الشهادة ولوجا سلسا لسوق الشغل أو استكمال الدراسات 
العليا. وتوجد في المغرب عدة شعب لشهادة التقني العالي موزعة 
على تراب المملكة وتكون مراكز التكوين، عادة، بالثانويات التقنية 

على غرار األقسام التحضيرية.
وأفادت مصادرنا أن مدينة تطوان كانت من المراكز السباقة 
وطنيا الحتضان شعب التقني العالي عما يزيد عن 15 سنة من 
المغرب،  أنحاء  جميع  من  الطلبة  واستقطاب  التكوين   الجيد 
حيث شكل  مركز تطوان مرجعا وطنيا للتكوين بأقسام شهادة 
التقني، وذلك  بشهادة المسؤولين المركزيين عن هاته الشهادة، 
وقد كان معظم األساتذة المشرفين عن التكوين بتطوان أعضاء 
اللجان الوطنية، والدليل على إشعاع المركز أن الطلبة من تطوان 

اآلن أطر عليا في المناصب التي يشتغلون بها.

المراكز  دون  إغالقه  أن  المركز  هذا  من  المستفيدون  واعتبر 
التمييز   المغربية فيه نوع من  المدن  األخرى الموجودة ببقية 
وسوف يساهم في تعميق أزمة شباب تطوان وحرمانهم من التكوين 
الجيد، خصوصا في هاته الظروف، التي تشهد معدالت بطالة 
مرتفعة، وما يترتب عن هذا اإلغالق من مشاكل عميقة وشعور 
مع وجود  الشغل، خصوصا  في  الحق  من  والحرمان  بالتمييز 
بنيات مستقبلية صناعية التي من المفروض أن يستفيد منها 
أبناء وبنات تطوان في ظل عدم حصولهم على شواهد ، السيما 
وأن مركز تطوان للتقني العالي يتوفر على المعدات التطبيقية 

والتجهيزات وأساتذة مكونين في مختلف التخصصات .
ويرى العديد من المتتبعين لهذا الوضع الذي آل إليه هذا المركز  
أن  الخاسر األكبر هم شباب مدينة تطوان ، حيث سيحرمون من 
التي  الجيدة  التكوينات  من  واإلقصاء  الوطنية  الشواهد  هاته 
تفتح لهم باب الشغل والكرامة، مطالبين بفتح تحقيق في هذه 
النازلة ومحاسبة كل مسؤول عن القرارات العشوائية التي ال تخدم 
مصلحة المدينة، التي يحاول البعض إقصاءها من فرص التنمية .
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الدكتور موالي سعيد عفيف لـ »االتحاد االشتراكي«

تم أول أمس األربعاء، خالل اجتماع 
رفيع المستوى بمجلس األمن، التابع 
على  الضوء  تسليط  المتحدة،  لألمم 
الجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد 
السادس لصالح القضية الفلسطينية، 

بصفته رئيسا للجنة القدس.
لمصر،  الدائم  الممثل  أكد  وهكذا، 
العربية  للمجموعة  رئيسا  بصفته 
يناير،  لشهر  المتحدة  األم���م  ل��دى 
الجهود  عاليا  تثمن  المجموعة  أن 
المتواصلة لجاللة الملك محمد السادس 
وذلك  الفلسطينية،  القضية  لصالح 
بصفته رئيسا للجنة القدس، التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي.
كما أشادت المجموعة العربية، خالل 
هذا اللقاء الذي خصص لألوضاع في 
الشرق األوسط، بما في ذلك القضية 
الفلسطينية، بنداء القدس الذي وقعه 

جاللة الملك بمعية البابا فرانسيس، أثناء زيارته للمملكة المغربية 
في مارس 2019.

وأكدت المجموعة أن هذا النداء يكرس مكانة القدس كمدينة 
الديانات  أتباع  بين  والتعايش  والتسامح  واألخ��وة  للسالم 

السماوية الثالث.
من جانبها، أشادت حركة عدم االنحياز، في رسالة موجهة 
لمجلس األمن، بجهود جاللة الملك، رئيس لجنة القدس، لفائدة 

القضية الفلسطينية.
األمم  في  عضوا  بلدا   120 تضم  التي  الحركة،  أعربت  كما 

المتحدة، عن بالغ تقديرها لنداء القدس، الذي يبرز الدور الهام 
للمدينة المقدسة كرمز للتسامح واالحترام المتبادل.

وذكرت أيضا بأن هذا النداء يؤكد على ضرورة الحفاظ على 
خصوصيات وطابع القدس كمدينة للتعايش السلمي.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه االجتماع رفيع المستوى، الذي 
ترأسته وزيرة الشؤون الخارجية النرويجية، أنيكن هويتفلدت، 
التي تتولى بالدها الرئاسة الدورية لمجلس األمن لشهر يناير، 
تميز، على الخصوص، بمشاركة وزيرة الشؤون الخارجية الغانية، 
شيرلي أيوركور بوتشواي، ووزير الشؤون الخارجية الفلسطيني 

رياض المالكي.

ت�ضليط ال�ضوء بمجل�س الأمن على جهود جاللة 
الملك ل�ضالح الق�ضية الفل�ضطينية

من الم�ضوؤول عن ا�ضتمرار اإغالق الأق�ضام التح�ضيرية ل�ضهادة التقني العالي 
بتطوان وحرمان اأزيد من 240 طالبا من �ضهادات التكوين

فرن�ضا تنظم رحلتين لإجالء 
العالقين في المغرب  

أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، بالتعاون مع 
السلطات المغربية، عن تنظيم رحلتين بحريتين، من 
األوروبيين  والمواطنين  للفرنسيين  السماح  أجل 
والمقيمين الدائمين في فرنسا بالعودة إلى ديارهم.

األولى ستنطلق  »الرحلة  السفارة:  بيان  وبحسب 
اليوم األربعاء، والثانية يوم االثنين 24 يناير الجاري 

من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء مارسيليا«.
الفرنسية  »السلطات  فإن  السفارة،  لبيان  ووفقا 
ليست مسؤولة، بأي حال من األحوال، عن السياسة 
التجارية والتسعيرية للشركات الخاصة التي ستقوم 

بالرحلتين«.
إغالق  قررت  المغربية  السلطات  أن  ذكره  الجدير 
الحدود الجوية والبرية من وإلى المغرب إلى غاية 31 
يناير الجاري، جراء تفشي المتحور الجديد أوميكرون .

وحيد مبارك
تراجعت أعداد اختبارات الكشف 
السريع التي تتوصل بها المؤسسات 
األي��ام  خ��الل  المختلفة  الصحية 
األخ���ي���رة، وه���و م��ا ان��ع��ك��س على 
القيام  يتم  التي  التحاليل  مجموع 
بها في صفوف المواطنين للكشف 
عن كوفيد 19، ونفس األمر بالنسبة 
تقنية  على  تقوم  التي  لالختبارات 
ل�  مصادر صحية  وأك��دت   .rt pcr
القيام  أن  االشتراكي«  »االتحاد 
لتحديد  السريع  الكشف  باختبار 
إصابة شخص بالفيروس من عدمه 

بات يقتصر على حاالت بعينها، خاصة تلك التي 
تكون مطالبة بتقديم ما يتبث إصابتها من أجل 
العزل واالنقطاع عن العمل، في حين أن الحاالت 
األخرى التي تظهر عليها مجموعة من األعراض يتم 
وصف األدوية التي يتضمنها البروتوكول العالجي 

ألصحابها قصد الشروع في تناولها.
وشددت مصادر الجريدة على أن األرقام الرسمية 
التي تعلن عنها وزارة الصحة والحماية االجتماعية 
ال تعطي صورة مضبوطة عن الوضع الوبائي الذي 

تمر منه بالدنا في اآلونة األخيرة، مبرزة أن مجموعة 
من األطر الصحية بعدد من المستشفيات وحتى 
األدوية  تصف  باتت  الخاصة  الطبية  بالعيادات 
بمجرد معاينة أعراض قد تكون تدّل على اإلصابة 
بالكوفيد. وأكدت مصادر »االتحاد االشتراكي« أن 
هذه الخطوة باتت معتمدة بشكل كبير، من أجل عدم 
ترك المجال للشك حتى ال تنتشر العدوى على نطاق 
واسع، مبرزة أنه في ظل عدم توفر العدد الكافي 
من االختبارات لتلبية كل الطلبات، وعوض انتظار 

مدة زمنية طويلة للتوصل بنتائج 
اختبارات pcr ، فإنه من األجدى 
الشروع في أخذ الدواء مع العزل 
الصحي عن المخالطين للتقليص 

من دائرة انتشار العدوى.
وأوضح عدد من مهنيي الصحة 
الوبائي  ال��وض��ع  ظ��ل  ف��ي  أن��ه 
انتشارا  يعرف  ال��ذي  الحالي، 
أوم��ي��ك��رون  للمتحور  سريعا 
الموسمية  األنفلونزا  وحضور 
والعديد من األمراض الفيروسية 
األخرى فإن تسريع العالج يعتبر 
وسيلة ناجعة لتفادي المضاعفات 
تترتب  أن  يمكن  التي  الوخيمة 
عن اإلصابة بالفيروس أمام كل 
في  الشروع  يتطلب  مما  عنه،  الكشف  في  تأخر 
العالج باألدوية عاجال. بالمقابل دعا آخرون إلى 
توفير االختبارات في فضاءات متعددة وليس فقط 
االقتصار على المؤسسات الصحية وتعبئة الموارد 
البشرية القادرة على أخذ العينات مشددين على أنه 
من بين 4 أشخاص بات في شبه المؤكد اكتشاف 
حالة إصابة واحدة بفيروس الكوفيد، وهو ما يؤكد 

درجة انتشاره.

تراجع اأعداد اختبارات الك�ضف ال�ضريع عن الكوفيد والعتماد اأ�ضا�ضا على العالج الدوائي 

المغرب نموذج رائد في مواجهة الجائحة الوبائية والح�ضول على الدواء الجديد اأحد عناوين التميز
وحيد مبارك

به  خّص  تصريح  في  عفيف  سعيد  موالي  الدكتور  أكد 
أن المغرب يوّقع، بفضل التوجيهات  »االتحاد االشتراكي« 
الجائحة  مواجهة  في  متميز  مسار  على  السامية،  الملكية 
الوبائية منذ ظهورها في مارس 2020، مبرزا أن المتابعة 
الشخصية للملك محمد السادس لهذا الملف جعلت المغرب 
يتفادى سيناريوهات قاتمة، ويقوم بتدابير صحية واقتصادية 
اللقاحات  على  مبكرا  الحصول  من  تمّكن  كما  واجتماعية، 
التصنيع  أفق  في  أخرى،  بدول  مقارنة  للفيروس  المضادة 
المحلي، واليوم حصل على دواء يتميز بالفعالية، في إطار 
تعزيز البروتوكول العالجي وتطوير كل الجهود التي تمّكن 
من الحّد من اتساع دائرة انتشار العدوى وتسجيل المزيد 

من الضحايا.
وأوضح عضو اللجنة العلمية والتقنية الوطنية للتلقيح 
ضد كوفيد 19 في تصريحه للجريدة، أن الدواء الذي يصرف 
الواليات  في  الواحدة  للعلبة  أمريكي  دوالر   700 بحوالي 

المتحدة األمريكية، استطاعت بالدنا الحصول عليه بمبلغ 
600 درهم، حيث بلغ إجمالي الشحنة المتوصل بها 30 ألف 
علبة، مبرزا أن الدواء المذكور تأكدت فعاليته وهو يقّلص 
بنسبة 50 في المئة تبعات اإلصابات الحرجة والوفيات، مشيرا 
إلى أن هناك مسطرة طبية خاصة من أجل استعماله. وأكد 
الخبير الصحي أن التوفر على هذا الدواء ال يعني االستغناء عن 

الجرعات الثالث أو التخلي عن التدابير الوقائية واالحترازية، 
التي أكدت أحدث الدراسات العلمية واألبحاث المنجزة أنها 
تحمي من خطر اإلصابة بالعدوى بنسبة تفوق 90 في المئة، 
مستحضرا حالة الوفاة األولى بأوميكرون في المغرب للسيدة 
التي كانت تعاني من أمراض مزمنة ولم تحصل على جرعتها 
الثالثة من اللقاح ضد الفيروس رغم انصرام أكثر من 6 أشهر 

على حصولها على الجرعة الثانية.
ونّبه رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية إلى أن الحاالت 
المركزة هي في  التي باتت تلج مصالح اإلنعاش والعناية 
ارتفاع يوما عن يوم، مشددا على أن عدد األسّرة المتوفرة 
ال يتجاوز 5500 سرير، التي يجب أن توجه للمرضى الذين 
يعانون من مختلف العلل الصحية وضحايا الحوادث المختلفة، 
مؤكدا أن تفشي العدوى وإصابة عدد كبير من المواطنين 
الذي  األمر  عليها،  الضغط  إلى  سيؤدي  الحرجة  بالحاالت 
من  تفاديها  الجميع  على  يجب  سليمة  غير  بوضعية  ينذر 
خالل الحرص على تطبيق اإلجراءات الوقائية الكفيلة فعال 

بالحّد من انتشار الفيروس. 

دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين  
يهددون بموا�ضلة الن�ضال دفاعا عن مطالبهم 

جالل كندالي 
من  المتضررين  الدكاترة  تنسيقية  كشفت 
تأِخير اإلعالن عن نتائج مباراة توظيف أساتذة 
الجهوية  بالمراكز  المساعدين  العالي  التعليم 
لمهن التربية والتكوين،  عن مواصلة متابعتها 
الحثيثة لمْستجدات ملفها، بما يحقق المطلَب 
اإلعالن  استكمال  في  المشروع  والحق  العادل 
وأكد  المعنية،  المباراة  نتائج  من  تبقى  عما 
الدكاترة المتضررون على أن أي جواب ال يمكن 
أن يكون موافقا للمشروعية ولمبادئ اإلنصاف، 
إال بإعالن جميع ما تبّقى من نتائَج وفق محاضِر 
لجان المباريات، والكشف الشفاف عن األسباب 

الحقيقية التي أدت إلى تأخير نتائج بذاتها.
ودعت تنسيقية الدكاترة المتضررين من تأخير 
اإلعالن عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم 
للتربية  الجهوية  بالمراكز  المساعدين  العالي 
والتكوين ،إلى ضرورة الكفِّ عن سياسة الصمت 
والهروب إلى األمام تجاه المطلب العادل والحق 
المشروع للدكاترة المتضررين في إعالن ما تبقى 

من نتائج، ُأسَوة بباقي المباريات التي تم إعالن 
نتائجها إلى حدود 14 دجنبر 2021.

لها  بيان  في  التنديد  التنسيقية  يفت  ولم 
بالُمغالطات المفتعلة من داخل الِقطاع المعني، 
حق  في  والتقسيط  بالجملة  كْيلها  َيِتم  والتي 
الصحة،  ِمن  أساس  دون  المتضررين  الدكاترة 
في سْعي متهاِفت لتبرير تأخير النتائج والتغِطية 

على تجاُوز االختصاصات المخولة للوزارة. 
وأكد البيان أن َوطنيَّة وكرامة وحرية الدكاترة 
المتضررين ليست مطروحة على طاولة المزايدة 
وال المساومة وال المصادرة، مشيرا إلى اعتزاز  
هذه الفئة بالكفاءة والنزاهة والتجرد في خدمة 
القانونية  المشروعية  موقع  من  العام  الصالح 
التي  الوطنية  والثوابت  الدستورية  والمبادئ 

يرعاها جاللة الملك ،مؤكدين 
 على الجاِهزية التامة لمواَصلة النضال من 
جميع المواقع وتصِعيد أشكاله، إن اقتضى الحال، 
المشروعة  الحقوق  كافة  استخالص  حين  إلى 
للدكاترة المتضررين، وكْشِف جميع معطيات هذا 

الملف وفق تعبير التنسيقية. 

عاهال اإ�ضبانيا يزوران الرواق المغربي 
بالمعر�س الدولي لل�ضياحة بمدريد

الملك  اإلسباني  العاهل  قام 
فيليبي السادس والملكة ليتيثيا، 
أول أمس األربعاء، بزيارة الرواق 
ال��دول��ي  بالمعرض  المغربي 

للسياحة بمدريد.
اإلسبانيان  العاهالن  ووج��د 
بأعمال  القائم  استقبالهما،  في 
سفارة المغرب في إسبانيا، فريد 
أولحاج، ومندوب المكتب الوطني 
المغربي للسياحة بمدريد، خالد 

ميمي.
على  المغرب  وجهة  وتبصم 
حضور نشط، من خالل مشاركة 
المكتب الوطني المغربي للسياحة 
في هذه الدورة الثانية واألربعين 
للسياحة  الدولي  المعرض  من 
ستتواصل  وال��ت��ي  ب��م��دري��د، 

فعالياتها إلى غاية 23 يناير.
القوي  ال��ح��ض��ور  ويتجسد 
للمكتب الوطني المغربي للسياحة 

من خالل إنشاء رواق مساحته 100 متر 
مربع، عهد بتسييره وتنشيطه لطاقم جديد 
للسياحة  المغربي  الوطني  للمكتب  تابع 
بمدريد، ما يعكس بالملموس مدى استعداد 
المكتب للتحضير النطالقة جيدة وواعدة 

للنشاط السياحي لوجهة المغرب.

ويروم حضور المكتب إلى جانب مهنيي 
القطاع بمدريد تسليط الضوء على وجهة 
وإب��راز  وآم��ن��ة،  قريبة  كوجهة  المغرب 
تبقى  التي  المضمونة  المتميزة  التجربة 
موشومة في ذاكرة كل من زار وجهة المغرب.
مليون   2,2 م��ن  أزي��د  على  وب��ت��وف��ره 
السوق  يكون  للمغرب،  بالنسبة  سائح 

اإلسباني قد احتل »مكانة استراتيجية«، 
ومؤهالت تنموية قوية تؤهله الغتنام كل 
أقسام النشاط السياحي، السيما سياحة 
االجتماعات، المعارض الدولية، السياحة 
الراحة  سياحة  والمغامرة،  الرياضية 

واالسترخاء والغولف.

و�ضع قائد مركز درك منتجع �ضيدي بوزيد رهن العتقال الحتياطي 
وفتح ملف ت�ضهيل تهريب المخدرات والهجرة ال�ضرية في حقه

مصطفى الناسي 
الملكي بمنتجع  للدرك  الترابي  المركز  للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، مؤخرا، قائد  العام  الوكيل  أحال 
سيدي بوزيد، رهن االعتقال االحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1، بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية 

والسياقة تحت تأثير الكحول.
وكشفت مصادرنا أن المعني تم اعتقاله نهاية األسبوع الماضي، بعد استدعائه من طرف مركز الدرك بالدروة 

بخصوص جنحة الفرار، وبعد تقديم أوراق هويته تبين أنه يعمل قائدا للمركز الترابي بسيدي بوزيد.
وتعود تفاصيل القضية لبحر األسبوع الماضي، حينما كان المعني باألمر يقود سيارة رباعية الدفع  في حالة سكر 
وبرفقته بعض األشخاص، حيث تم إيقافه على مستوى إحدى نقط المراقبة من طرف دورية للدرك بالدروة بإقليم 
برشيد، وبعد مطالبته بأوراق السيارة وإثبات الهوية، لم يتقبل األمر وشرع في توجيه عبارات السب والشتم ألفراد 
الدورية، كما رفض االمتثال لتعليماتهم، وبالرغم من حضور مسؤول الدرك بعين المكان إال أن المعني رفض التعريف 
بهويته ليغادر مكان نقطة المراقبة، ليتم حينها إشعار النيابة العامة التي أمرت باستدعاء المعني باألمر والتحقيق 
معه، وهو ما جعل عناصر الدرك تقوم بتنقيط رقم اللوحة المعدنية للسيارة من أجل الحصول على معلومات مالكها 
الذي تم استدعاؤه دون معرفة صفته، وبعد أيام حضر إلى مركز الدرك بالدروة، وأثناء مطالبته بأوراق الهوية تبين 

أنه مسؤول بجهاز الدرك ويعمل قائدا لمركز سيدي بوزيد التابع لمدينة الجديدة.
وأثناء مسطرة االستماع إليه، توصل مركز الدرك بالدروة ببرقية مستعجلة من القيادة العليا للدرك الملكي من 
للتحقيق  المعني باألمر  للدرك بالرباط قصد تسلم  الوطنية  الفرقة  أجل االحتفاظ به إلى حين وصول عناصر من 
معه في قضايا أخرى، وهو ما كشف عن كونه موضوع تتبع من طرف الفرقة الوطنية للدرك على خلفية البحث في 
المنطقة على عهد إشرافه  التي عرفتها  للمخدرات والهجرة السرية  الدولي  التهريب  الملفات تخص  مجموعة من 
على مركز الدرك حيث كانت الفرقة الوطنية قد وضعت هاتفي دركيين رهن البحث التقني لحظة تقديم عصابة دولية 
لالتجار في المخدرات على الصعيد الدولي في ملف سبعة أطنان من الشيرا ضبطت على سواحل الجديدة، وأضافت 
ذات المصادر أن البحث مازال جاريا لمعرفة جميع األطراف المشاركة في هذه العملية والتي كانت تقدم تسهيالت 

لعصابات المخدرات واالتجار في البشر .
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استعراض جنود أطفال أثناء زيارة المبعوث الخاص دي ميستورا شهادة على انتهاكات »البوليساريو للقانون اإلنساني«

و�سائل اإعالم اأمريكية- جنوبية ومنظمات مدنية باإيطاليا تعبر عن »�سخطها« اإزاء تجنيد الأطفال بتندوف
هل يهدد الهجوم احلوثي 

»املالذ الآمن« الذي 
تقدمه الإمارات؟

 يفتح الهجوم الذي شنه املتمردون اليمنيون على أبو ظبي، 
صفحة جديدة في الحرب في اليمن مع استهداف املتمردين 
في  الحوثيني الدولة الخليجية الثرية املعروفة كـ«مالذ آمن« 

املنطقة.
أول  هذا  لكن  اإلمارات،  بضرب  مرارا  املتمردون  وهدد 
هجوم حوثي مؤكد الذي يستهدف أراضيها. وتم بصواريخ 
صهاريج  وطال  الحوثيون،  أعلن  ما  وفق  مسيرة،  وطائرات 
ظبي  أبو  شركة  »أدنوك«،  قرب  صناعية  منطقة  في  نفط 
النفطية، وتسبب بمقتل ثالثة أشخاص وبحريق قرب املطار، 

وفق السلطات اإلماراتية.
دانية  لألبحاث«،  الدولي  الخليج  »منتدى  مديرة  وتقول 
في  اإلمارات  سمعة  أن  يعرفون  الحوثيني  أن  »يبدو  ظافر، 
املتمردين  أن  موضحة  االستراتيجية«.  أهدافها  صميم 

»يأملون في تحقيق ضربة موجعة مع تكلفة متدنية لهم«.
في  تسعون  ماليني،  عشرة  اإلمارات  سكان  عدد  ويبلغ 
وفرضت  مختلفة.  مئتي جنسية  من  األجانب  من  منهم  املئة 
الفخمة  بفنادقها  ولألعمال،  ماليا  مركزا  نفسها  اإلمارات 
وأبنيتها الحديثة وأبحاثها في مجال التكنولوجيا وسعيها 
وطموحاتها  الطاقة،  مصادر  تنويع  على  يقوم  اقتصاد  إلى 

الفضائية. 
وفي شرق أوسط تعصف به النزاعات والفقر، تقدم اإلمارات 
الى  وجسر  والترفيه  لألعمال  وأمان«  »أمن  كواحة  نفسها، 
العالم. كما تسعى الى تقوية نفوذها الدبلوماسي في املنطقة.
وتعد الدولة الخليجية وجهة مفض لة لكثيرين وخصوصا 

الشباب العرب الباحثني عن فرص عمل.
وقد استثمرت بشكل كبير في النهوض وتطوير اقتصادها. 
محطة  أصبحت  التي  دبي  إمارة  نجاحاتها  أكبر  ومن 
استقطاب مالية وسياحية وإعالمية مهمة في غضون عقود 
قليلة، ومركزا ملقرات شركات كبرى يزورها ماليني األشخاص 

سنويا.
لكن اإلمارات تشارك في الوقت نفسه في تحالف عسكري 
للحكومة  2015 دعما  العام  اليمن منذ  السعودية في  تقوده 

مواجهة  في  اليمنية 
الحوثيني  املتمردين 
غير  من  املدعومني 
بدأوا  والذين  إيران، 
واسعا  هجوما 
اليمن  على  للسيطرة 

منذ 2014.
اإلمارات  وأعلنت 
أنها   2019 في 
في  قواتها  ستخفض 
مناطق عدة في اليمن 
»إعادة  خطة  ضمن 
ب  سبا أل » ر نتشا ا
تيجية  ا ستر ا «

وتكتيكية«.
ويرى كبير املحللني 
شركة  في  اليمنيني 
»نافانتي  األبحاث 
األمريكية،  غروب« 
محمد الباشا أنه«على 
الرغم من أن أبو ظبي 
قامت بسحب معداتها 
اليمن،  من  العسكرية 
هلل  أنصار  أن  إال 
يربطون  »الحوثيني« 
العسكرية  العمليات 
في  العمالقة  أللوية 
باإلمارات   .. شبوة 
دورا  لعبت  التي 
تشكيل  في  رئيسيا 

وتدريب وتسليح هذه القوات«.
استعادة  »ألوية العمالقة«  وفي العاشر من يناير، أعلنت 
املتمردين.  من  بالنفط  الغنية  شبوة  محافظة  على  السيطرة 
وتدعم اإلمارات هذه األلوية التي تأس ست في أواخر العام 
مقاتل  ألف   15 وتضم  الغربي،  الساحل  منطقة  في   2015
املتمردون  أبو ظبي، دعا  الهجوم في  تبنيهم  األقل بعد  على 
املنشآت  عن  »االبتعاد  إلى  واملدنيني  الشركات  اليمنيون 

الحيوية« في اإلمارات.
وترى ظافر أنه في حال تكررت هذه الهجمات، فإن »سمعة 

واحة األمن في الشرق األوسط« يمكن أن«تتضرر«.
لكن الباحثة املتخصصة في شؤون الخليج إيمان الحسني 
سمعة  على  كبير  »بشكل  الهجمات  هذه  تؤثر  أن  تستبعد 
»بنت  الخليجية  الدولة  إن  برس  لفرانس  وتقول  اإلمارات«، 

عالمة قوية وصورة بإمكانها تحمل الهجمات األخيرة«.
التحالف  وقصف  االعتداء.  على  بالرد  اإلمارات  وتعهدت 
العسكري الذي تشارك به اإلمارات صنعاء التي يسيطر عليها 

الحوثيون بعنف كرد على الهجوم.
طارئة  جلسة  عقد  الى  اإلمارات  دعت  نفسه،  الوقت  في 

ملجلس األمن من أجل إدانة »الهجمات اإلرهابية«.
كما دعت األربعاء الواليات املتحدة إلى »دعم إعادة تصنيف 

منظمة الحوثيني اإلرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية«.
األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  قال  جانبه،  من 
عاقبت    بايدن«  جو  »الرئيس  »إدارة  إن  برس  لفرانس 
الذين  اليمن  في  الحوثيني  قوات  قادة  معاقبة    وستواصل 
يشاركون في الهجمات العسكرية التي تفاقم األزمة اإلنسانية 
وتشكل تهديدا خطرا على املدنيني وتساهم في عدم االستقرار 

األوسع في اليمن وفي أماكن أخرى في املنطقة«.
ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  إدارة  وكانت 
في  »االرهابية«  املجموعات  قائمة  على  الحوثيني  أدرجت 

يناير 2021.  ثم قامت إدارة جو بايدن بإلغاء ذلك.
إن  كندال  إليزابيث  أوكسفورد  في جامعة  الباحثة  وتقول 
»استثمرت  اإلمارات  لكن  كبيرا«،  »تصعيدا  يشكل  الهجوم 
السياسية  التحتية  البنى  في  خصوصا  اليمن  في  بكثافة 
والعسكرية في الجنوب«، وبالتالي »يستبعد أن تنحرف عن 
سياستها الطويلة املدى، على سبيل املثال عبر زيادة وجود 

قواتها في اليمن مرة أخرى على أساس االستفزاز«.

n عبد السالم 

المساوي
السبعينيات  بداية  في 
عبد  بثانوية  تلميذ  وأنا 
بالناظور،  الخطابي  الكريم 
تعرفت على رجل عظيم، على 
أستاذي،  القمري،   الحسني 
وتذوق  الكلمة  عشق  علمني 

الجمال.
مبدع،  القمري  الحسني 

مناضل، أستاذ...
الحسني القمري، الحسني فهيمي، الحسني عمر، عبد الرحمان 
زرعتم  ويفتخر،  الناظور  يعتز  بكم  أساتذتي:  ...هؤالء  طحطاح 
فينا الشجاعة والكرامة ونزعتم منا الخوف واالستسالم ... أنتم 

العنوان باألمس واليوم وغدا ...
وداعا الحسني القمري، وداعا أيها املبدع، وداعا أيها املناضل، 
رمز الناظور، ونعلم أيها الشهم أن السبعينيات بالناظور كانت 
زمن الشجعان، وكنت رائدا تناضل سياسيا وأدبيا لرفع الحصار 

عن الناظور...
أعلم أنك قد اختفيت لكنك لم تمت، املناضل الشرس...املروءة 

هي العنوان والشموخ سيد امليدان...
اآلن ترحل ... فجأة ترحل ...هل تعبت ؟ أنت طلقت التعب يوم 
أبدا، ترحل وتترك أهلك، إخوانك،  التعب  لم تشك  أنت  ولدت... 

أصدقاءك، تائهني حائرين، الصدمة كبيرة والفاجعة أكبر...
الرجال ال يموتون ...العظماء ال يموتون...

نعم لم تمت ولكن ساهمت في اقتالع املوت من وطننا، ساهمت 
شق  في  ساهمت  والبناء،  الحرية  الريف،  صوت  إسماع  في 

الطريق، توضيح الرؤية وبناء املسار...
ملا نطقت، ملا بدأت الكالم، قلت " ال " ، ال لالستغالل  واملهانة، 
ال للذل والهوان، ال للقمع واالستبداد، ال للعار والخذالن، ال للنفاق 
والكتمان، ال للخيانة والنسيان، قلت ال للموت، أمثالك ال يموتون، 

أحياء في التاريخ بل التاريخ حي بهم .

الح�سين القمري  ...وداعا 
اأيها المبدع ...وداعا اأ�ستاذي 

ت�سليط ال�سوء مبجل�س الأمن على جهود جاللة امللك ل�سالح الق�سية الفل�سطينية
عاهال اإ�سبانيا يزوران الرواق املغربي باملعر�س الدويل لل�سياحة مبدريد

في هذا العدد بالملحق التربوي
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دكاترة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين  
يهددون بموا�سلة الن�سال دفاعا عن مطالبهم 

فرن�سا تنظم رحلتين لإجالء 
العالقين في المغرب  

المباراة مقررة يوم الثالثاء في الثامنة ليال

ع. عوزري: املنتخب الوطني يواجه مالوي يف دور الثمن ومرحلة اجلد تنطلق اليوم
متعة الأ�سفار 

مع حممد 
بهجاجي

 حممد 
بودويك: 

جمتمع 
املعرفة

كمال عبد 
اللطيف: 

ال�سماء 
ال�سابعة

املغربي  الوطني  املنتخب  تعرف 
كأس  نهائي  ثمن  في  خصمه  على 
تفاصيلها  الجارية  إفريقيا  أمم 
من  السادس  حتى  بالكاميرون 
انتهاء  بعد  مباشرة  املقبل،  الشهر 
الرابعة،  املجموعة  مباريات 
منتخبي  هزيمة  شهدت  والتي 
وغينيا  السودان أمام مصر )1–0( 
بهدفني  نيجيريا  أمام  االستوائية 

دون مقابل.
الوطني  املنتخب  وسيضرب 
ثالث  ماالوي،  منتخب  مع  موعدا 
الثالثاء  يوم  الثانية،  املجموعة 
أحيدجو  أحمدو  بملعب  املقبل 
ياوندي،  الكاميرونية  بالعاصمة 

انطالقا من الساعة الثامنة ليال.
تأهله  ماالوي  منتخب  وضمن 
املنتخبات  أفضل  كأحد  رسميا 
جاء  بعدما  الثالثة،  للرتبة  املحتلة 
متصدر  السينغال،  منتخبات  وراء 
نقط،  بخمس  الثانية  املجموعة 
وغينيا الثانية بأربع نقط، واملتفوقة 
على ماالوي في املواجهات املباشرة، 
األولى  الجولة  عليها  تغلبت  بعدما 

بهدف واحد.

انتعا�س قطاع ال�سياحة واإرجاع الأمل 
رهين بفتح الحدود

n إدريس العاشري 
قد  سنكون   2022 مارس  بداية  عند 
واألزمات  الخوف  من  سنتني  عشنا 
الناتجة  والنفسية  واالقتصادية  الصحية 
عن جائحة كوفيد 19 اللعينة التي أربكت 
كل الحسابات والدراسات التنموية لبلدان 

العالم بدون استثناء. 
تضررا  األكثر  القطاعات  بني  من 
املرتبط  السياحي  القطاع  وانتكاسة، 
الدولية  السياحية  بالحركة  كبير  بشكل 
حيث تعيش وتسترزق منه آالف العائالت 

والقطاعات .
املنظمة  عن  صادر  تقرير  حسب 
باملغرب  السياحي  للنقل  الديمقراطية 
واملقاهي  للمطاعم  الديمقراطية  واملنظمة 
املغربية  السياحة  قطاع  يعتبر  باملغرب 
القيود  بسبب  تضررا  القطاعات  أكثر  من 
به«  املرتبطة  األنشطة  على  املفروضة 
كإغالق الحدود الجوية والبحرية مما أدى 

»تراجع مؤشرات النشاط السياحي  إلى  
سنة  بداية  مند  املائة  في   70 يقارب  بما 

.»2020
انعكاسات سلبية على  له  التراجع  هذا 
وغير  املباشرة  الصلة  ذات  القطاعات  كل 
واملخزون  السياحي  بالقطاع  املباشرة 
نتج  مما  الصعبة.  العملة  من  املغربي 
العاملة  العائالت  من  اآلالف  تشريد  عنه 
كراء  وكاالت  األسفار،  وكاالت  بالفنادق، 

السيارات دون نسيان املرشدين.
إذا كان القطاع البنكي املغربي يشتكي 
للقروض  اإلجمالية  القيمة  ارتفاع  من 
املستعصية أداؤها فإن نسبة كبيرة منها 
بشكل  تاثر  الذي  السياحة  بقطاع  تتعلق 
كبير من أزمة إغالق الحدود، وفقدان ثقة 

الوكاالت الدولية .
باملغرب،  السياحة  قطاع  مهنيي  حسب 
فإن هذا  األخير يعاني من تراكم القروض 
يناهز  ما  طرف  من  أداؤها  املستعصية 
املوجودة  السياحي  للنقل  شركة   600
ملفاتها اليوم أمام املحاكم نتيجة اإلفالس 

وعدم القدرة على تسديد القروض .
القطاع  مهنيي  حسب  محزن  وضع 
عامل  ألف   18 من  أزيد  تسريح  إلى  أدى 
في قطاع النقل السياحي ناهيك عن عمال 

الفنادق. 
السياحة  قطاع  فإن  األرقام  لغة  حسب 
الناتج  من   7% نسبة  يشكل  باملغرب 
الداخلي الخام حيث يشغل أكثر من نصف 

مليون عامل.
مليار   78 2019 نحو  قطاع حقق سنة 
درهم )ما يقارب 8.6 مليار دوالر(، وتراجع 

بنسبة 70 في املئة، السنة املاضية.
لها أهميتها وداللتها وانتعاشها  أرقام 

التنقل،  وحرية  الحدود  فتح  بإعادة  رهني 
اللجنة  أعضاء  حسب  وأنه  خصوصا 
هو  »اوميكرون«  فيروس  أصبح  العلمية 
السائد في العالم وفي املغرب الذي يعيش 
االنفراج  ال  وملا  الذروة  مرحلة  األيام  هذه 

اإللهي ..
بقطاع  املرتبطة  القطاعات  بني  من 
السيارات  تأجير  قطاع  يعرف  السياحة 
كورونا  وباء  تداعيات  نتيجة  أزمة خانقة 
بعد سنتني من اإلغالق، وتحملها زيادات 
مصاريف التأمني بعد الزيادة في أسعاره، 
إذ ارتفع التأمني املدني بنسبة 60 في املئة، 
وبحسب مهنيني، ارتفع التأمني السياحي 
من 830 دوالرًا إلى ما يقارب1400 دوالر. 
التنمية  في  القطاع  هذا  أهمية  ملعرفة 
للمغرب  واالجتماعية  االقتصادية 
ومساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي ال 

بأس من أن نستأنس بهذه األرقام :
والتوقعات  الدراسات  مديرية  حسب 
واملالية،  االقتصاد  لوزارة  التابعة  املالية 
بنسبة  تراجعا  السياحة  عائدات  شهدت 
0.7 املئة عند نهاية أكتوبر 2021، لتصل 

28.5 مليار درهم )3.07 مليار دوالر(.
نشرتها  مذكرة  في  املديرية  وأوضحت 
السياحة  »عائدات  أن  الوزارة،  بموقع 
 38.5 أي  باملئة،   57.4 بنسبة  انخفضت 
قبل  مستواها  مع  مقارنة  درهم  مليار 

األزمة«.
 10  -  7 بني  املغربية  السياحة  وتشكل 
ويعمل  للمغرب،  املحلي  الناتج  من  باملئة 
بها أكثر من نصف مليون شخص، بحسب 

وزارة السياحة.
االقتصاد  إلنقاذ  بعد،  الوقت،  يحن  ألم 

الوطني وإرجاع األمل للمواطن املغربي؟

الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

مدير النشر والتحرير:
عبد الحميد جماهري
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تراجع اأعداد اختبارات الك�سف ال�سريع
عن الكوفيد والعتماد اأ�سا�سا على العالج الدوائي
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اإلمارات "استثمرت 
بكثافة في اليمن 

خصوصا في البنى 
التحتية السياسية 

والعسكرية في 
الجنوب"، وبالتالي 

"يستبعد أن تنحرف 
عن سياستها 

الطويلة المدى، 
على سبيل المثال 

عبر زيادة وجود 
قواتها في اليمن 

مرة أخرى على 
أساس االستفزاز"

،،

،،

Al Ittihad Al Ichtiraki

منظمات حتث »يوتيوب« 
على حماربة »تف�شي 

الأخبار امل�شللة«

صحة  من  تتحقق  منظمة   80 من  أكثر  وجهت 
املعلومات رسالة مفتوحة، إلى إدارة موقع يوتيوب، 
داعية إياها إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ملحاربة 
مع  للعمل  تعاونها  وعارضة  املضللة،  املعلومات 

الشركة، وفق ما أوردته، وكالة ”فرانس برس“.
وورد في البيان املشترك لوسائل إعالم ومنظمات 
40 دولة، مثل الواليات  غير حكومية، في أكثر من 
بوست“  واشنطن  وذي  ”بوليتيفاكت  املتحدة 
كينيا  أو  والسنغال  ”مالديتا.ايس“  وإسبانيا 
”افريكا تشيك“: ”نالحظ يومّيا أن موقع، يوتيوب، 
اإلنترنت  عبر  املضللة  للمعلومات  رئيس  ناقل  هو 

في العالم“.
وأضاف البيان املوجه إلى مديرة شركة، يوتيوب، 
سوزان وشيتسكي ”ال نرى جهودا كثيرة من قبل، 

يوتيوب، باتجاه وضع سياسات تحل املشكلة“.
املتحدثة  لسان  عبر  الشركة  ردت  املقابل،  في 
باسمها، ايلينا هيرنانديز، مؤكدة أنها ”استثمرت 
بشكل كبير في السياسات واملنتجات )…( من أجل 

التخفيف من انتشار املعلومات الخاطئة“.
مهم“،  تقدم  إحراز  ”تم  هيرنانديز:  وأضافت، 
هو  املعلومات  صحة  من  ”التحقق  أن  معتبرة 
انتشار  محاربة  إلى  تهدف  أكبر  أحجية  من  قطعة 

املعلومات املضللة“.
وأعرب مدققو صحة األخبار املوقعون على البيان 
والتي  عن قلقهم من ”املعلومات املضللة املتفشية“ 

سرع انتشارها وباء فيروس، كورونا، املستجد.

اأردنية حتتل املركز 
الثاين يف م�شابقة 

»ملكة جمال العامل 
للمتزوجات«

 يف الوليات املتحدة 
حظيت األردنية جاكلني ستاب باملركز 
الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم 
للمتزوجات التي أقيمت في الواليات 

املتحدة يوم السبت، بعد منافسة قوية مع 
األمريكية شايلني فورد التي فازت باللقب.

وكشفت جاكلني للحكام عن نشأتها 
املتواضعة في األردن مع أمها األردنية 

التي شجعتها على تحقيق أحالمها.
وقالت جاكلني »تختلف األهداف واألحالم 
من شخص آلخر.. بالنسبة لي شخصيا، 
أمي ربت 5 أطفال وهي أرملة ومهاجرة 

في الواليات املتحدة.
وأضافت »توفي والدي في وقت مبكر 
وما زالت صغيرة جدا في ذلك الوقت 

وشجعتنا أمي على املعرفة والتعليم«.
وصرحت جاكلني ستاب »من خالل 

مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات، 
أريد أن أساعد الفتيات الصغيرات في 

جميع أنحاء العالم للحصول على فرص 
للتعليم وهذه هو شغفي«.

وأعربت جاكلني عن فخرها بتصدر 
صورها أغلفة املجالت في الواليات 

 املتحدة.
يذكر أن جاكلني توجت ملكة جمال 

نيويورك وفلوريدا واألردن للمتزوجات.

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

التزييف العميق.. حتد كبري 
يواجه خ�شو�شية املجتمعات 

يف ال�شنوات املقبلة
تطرح تقنية ”التزييف العميق“ التي تطال مالمح الوجه 
على  تعتمد  التي  املجتمعات  أمام  كبيرا  تحديا  والصوت 
الذكاء االصطناعي، وسط مخاوف من استخدام هذه التقنية 

في انتهاك خصوصيات األشخاص أو تزوير املعطيات
الخوارزميات  أن  السيبراني،  األمن  خبراء  ويرى 
يواجه  كبيًرا  تحدًيا  تمّثل  التقنية  هذه  إلنشاء  املستخدمة 
مواقع  بالفعل  توجد  حيث  القادمة،  السنوات  في  املجتمع 
ويب قادرة على إنشاء صور إباحية لشخصيات حقيقية من 
أي صور أو مقاطع فيديو عادية، ما يمّثل انتهاكا واضحا 

للخصوصية ويطرح عواقب وخيمة محتملة.
يجري  الفرنسية،  بنسختها  ”فوربس“  مجلة  وبحسب 
استخدام هذه التقنية ألغراض تعليمية، ولكن أيضا بهدف 
التشويه، حيث جرى من قبل استعمال هذه التقنية لتحويل 
وهناك  أوباما،  باراك  األسبق  األمريكي  للرئيس  خطاب 
موقع  على  املصدر  مفتوح  اختراق  تطبيق   80 من  أكثر 
الفيلم  فإنه على عكس  ”غيت هوب“.وحسب تقرير املجلة، 
الجمهور  فيه  اكتشف  الذي  ”البيتلز“،  لفريق  الوثائقي 
الذكاء  استخدام  تم  التقنية، حيث  هذه  استخدام  مرة  أول 
واستعادتها،  املفقودة  التفاصيل  لتحسني  االصطناعي 
يتعني على املحققني اآلن تحليل املستندات التي تم إنشاؤها 

بنسبة %100 بوساطة أجهزة الكمبيوتر.
اليوم،  للتكنولوجيا  الالفت  للتطور  نظًرا  أّنه  ويضيف 
هذا  في  خبيًرا  املفرط  التالعب  يخدع  أن  املرجح  غير  فمن 
املجال، مشيرا إلى أّنه على سبيل املثال قد تدفعك الصورة 
إلى  املؤثرات  لهذه  خاضع  بصوت  بك  الخاصة  الرمزية 
أو  افتراضي  تقديمي  عرض  إنشاء  أو  معني  خطاب  إلقاء 
يعرفك  شخص  يالحظ  قد  ذلك،  ومع  اإلنترنت،  عبر  ندوة 
جيًدا اختالفات طفيفة في التنغيم والكالم ترجح حقيقة أن 

املحتوى تم إنشاؤه بوساطة الكمبيوتر.
ومن الواضح أن الخطر يكمن في أن هذه التكنولوجيا 
أو عشر سنوات،  وفي غضون خمس  بدايتها،  في  تزال  ال 
سيكون من املمكن تماًما أن ينتج عن هذا التالعب العميق 
الشيء  عن  تمييزها  يمكن  ال  مزيفة  منتجات  والدقيق 

الحقيقي.
ابتكر  حيث  السياق  هذا  في  أمثلة  إلى  املجلة  وتشير 
مجرمون أصواًتا مزيفة لخداع األنظمة املصرفية وتحويل 
بلغت  الحاالت  إحدى  )في  متعددة  حسابات  بني  األموال 
الدفاعات  بناء  وسيكون  دوالر(،  مليون   35 االحتيال  قيمة 
التكنولوجية ضد هذه الهجمات إحدى مسؤوليات الشركات 
املتخصصة، وفق إريك هالر، مدير خدمة التحقق من الهوية 
يكون  أن  ”يمكن  إّنه  هالر  ”إكسبيريان“.ويقول  شركة  في 
غير  شخص  تكوين  يكون  وربما  تماًما،  وهمًيا  شخًصا 
وإجراء  موجود  شخص  محاكاة  من  صعوبة  أقل  موجود 
”مخاوفي األكبر هي التفاعل  حوار تفاعلي معه“، مضيفا: 
الذي يخدع شخًصا يعرف الشخص الذي يتفاعل معه، ولكن 
التقنيات  التقاء  يتطلب  فاألمر  ذلك  بعيدون عن  أننا  أعتقد 

التي ال تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير“.
االحتيال  الكتشاف  األخرى  األشكال  مع  الحال  هو  كما 
مؤسسات  تستخدمها  التي  االصطناعي  الذكاء  باستخدام 
الخدمات املالية، وجد املحققون أنه من املفيد التركيز على 
من  وبداًل  للتفاعل،  والظرفية  العرضية  التفاصيل  فحص 
محاولة تحديد ما إذا كان الصوت عبر الهاتف يتم إنشاؤه 
إنشاء  كيفية  على  املحققون  يركز  الكمبيوتر،  بوساطة 
االتصال ومكان نشأته ووقت حدوثه وما إذا كانت األطراف 

املعنية معرضة للخطر.

»اإن�شتغرام« يح�شل 
على ميزات جديدة

ذكرت بعض املواقع املهتمة بشؤون اإلنترنت أن تطبيق 
التي ستجعل  امليزات  سيحصل على بعض  »إنستغرام« 

استخدامه أكثر سهولة وعملية.
بدأوا  التطبيق  على  القائمني  فإن  للمواقع  وتبعا 
ترتيب  على  املستخدمني  تساعد  جديدة  ميزة  باختبار 
بالطريقة  بصفحاتهم  املوجودة  الفيديو  ومقاطع  الصور 
أن  أي  نشرها،  بتواريخ  التقييد  ودون  يختارونها  التي 
في  ليظهر  معني  مقطع  أو  صورة  نقل  يمكنه  املستخدم 

شريط صفحته قبل غيره.
مستخدمي  بعض  حصل  امليزة  لهذه  وباإلضافة 
إمكانية تصفح  إيضا على  والبرازيل  تركيا  التطبيق في 
»القصص«  املتاحة لهم لتظهر لهم خلف بعضها بشكل 
بني  التنقل  إمكانية  الطريقة  هذه  وسهلت  عمودي، 

»القصص« التي ينشرها عدة أشخاص في نفس الوقت.
العديد  على  األخيرة  األشهر  في  »إنستغرام«  وحصل 
التي   Profile Embed ميزة  مثل  الجديدة  امليزات  من 
من  مصغرة  نسخة  تضمني  إمكانية  املستخدمني  تمنح 
املختلفة،  الويب  مواقع  عبر  التطبيق  على  حساباتهم 
على  الرد  لهم  تتيح  التي   Visual Replies وميزة 
باستخدام  فيديو  مقاطع  عبر  املنشورات  على  التعليقات 

.Reels خدمات

»لي�س من�شة اآمنة؟!«.. 
حتذير»وات�س اآب« من ا�شتهداف 

التفا�شيل امل�شرفية للماليني على 
يد املحتالني!

الجديدة أن املحتالني يستهدفون  احتيال »واتس آب« 
املاليني من مستخدمي التكنولوجيا في محاولة للوصول 
الشخصية. واملعلومات  املصرفية  التفاصيل  إلى 

أن  من  للمراسلة  آب«  »واتس  منصة  وُحّذر مستخدمو 
ديمتري  وقال  هوياتهم.  سرقة  يحاولون  قد  املحتالني 
األمن  شركة  في  والتحليل  البحث  مدير  بيستوزيف، 
اإلسبانية   El Pais لصحيفة   ،Kaspersky السيبراني 
اليومية، إن »واتس آب« لديه مشكالت أمنية ويجب على 

املستخدمني عدم مشاركة املعلومات الحساسة بشأنه.
ليس منصة  وقال: »من املهم أن نفهم أن »واتس آب« 
كذلك.  أنها  يعتقدون  الناس  من  الكثير  أن  رغم  آمنة، 
الدقيقة.  املعلومات  مشاركة  عدم  هو  تفعله  شيء  أفضل 
ويشارك العديد من األشخاص معلومات حساسة للغاية، 
السيطرة  الضحية  تفقد  جدا  قصيرة  زمنية  فترة  وفي 
الرئيسية  املشكالت  إحدى  حساباتها«.وكانت  على 
 .»SIM بطاقة  »تبديل  يسمى  ما  هي  للمستخدمني 
ويحدث هذا عندما يقوم املحتالون باستنساخ رقم هاتف 

املستخدم وتخصيصه لبطاقة sim جديدة.
املرور  كلمات  إلى  الوصول  ذلك  بعد  ويمكنهم 
هناك  كانت  الحاالت،  بعض  وفي  املصرفية.  والحسابات 

مكاملات من روبوتات صوتية مزيفة.

يرة
ألخ

ا
الجمعة  21 يناير  2022 املوافق 18 جمادى الثانية 1443 العدد 13.048الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642

درا�شة: 1 من كل 10 اأ�شخا�س ل يزال معديا بـ كورونا بعد 10 اأيام من احلجر ال�شحى 
أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
واحًدا من كل 10 أشخاص قد يكون 
لديه مستويات من فيروس كورونا 
بعد  معدًيا  يكون  أن  يحتمل  الذي 
 10 ملدة  الصحي  الحجر  فترة 
قادتها  التي  الدراسة  أيام.وُنشرت 
وبتمويل  ببريطانيا  إكستر  جامعة 
 Animal Free  Research من
لألمراض  الدولية  املجلة  UK  في 
Journal of Infec� «  املعدية
tious Diseases«.واستخدمت 
حديًثا  تعديله  تم  اختباًرا  الدراسة 
يمكنه اكتشاف ما إذا كان الفيروس 
ال يزال نشًطا أم ال، وتم تطبيقه على 
عينات من 176 شخًصا في إكسترا 
اختبارات  في  ثبتت إصابتهم  ممن 
املتسلسل  البوليميراز  تفاعل 
 13 أن  الدراسة  القياسية.ووجدت 
% من األشخاص ما زالوا يظهرون 
من  سريرًيا  صلة  ذات  مستويات 
يعني  ما  أيام،   10 بعد  الفيروس 
أن يظلوا معديني،  املحتمل  أنه من 
بهذه  األشخاص  بعض  واحتفظ 

املستويات ملدة تصل إلى 68 يوًما، 
يعتقد املؤلفون أنه يجب تطبيق هذا 
التي  األماكن  في  الجديد  االختبار 
للخطر،  عرضة  الناس  فيها  يكون 
كورونا. فيروس  لوقف انتشار 
هاريز  لورنا  البروفيسور  وأشرفت 
من كلية الطب بجامعة إكستر، على 
من  الرغم  »على  وقالت:  الدراسة، 
إال  نسبًيا،  صغيرة  دراسة  هذه  أن 
أن نتائجنا تشير إلى أن الفيروس 
قد  نشًطا  يكون  أن  يحتمل  الذي 
يستمر في بعض األحيان ملدة تزيد 
عن 10 أيام ، ويمكن أن يشكل خطًرا 
محتماًل لالنتقال إلى ما بعد، عالوة 
على ذلك، لم يكن هناك شيء ملحوظ 
هؤالء  حول  السريرية  الناحية  من 
لن  أننا  يعني  والذي  األشخاص، 
نكون قادرين على التنبؤ من هم ».
اختبارات PCR التقليدية  تعمل 
شظايا  وجود  اختبار  طريق  عن 
معرفة  يمكنها  بينما  فيروسية، 
أصيب  قد  ما  شخص  كان  إذا  ما 
بالفيروس مؤخًرا ، إال أنه ال يمكنها 

نشًطا  يزال  ال  كان  إذا  ما  اكتشاف 
 ، ذلك  ومع  معدي،  الشخص  وأن   ،
فإن االختبار املستخدم في الدراسة 
األخيرة يعطي نتيجة إيجابية فقط 
عندما يكون الفيروس نشًطا وقادًرا 
على االنتقال إلى األمام.وقال املؤلف 
كلية  من   ، ديفيز  ميرلني  الرئيسي 
بعض  »في  إكستر،  بجامعة  الطب 
إلى  األشخاص  مثل عودة  األماكن، 
أن  يمكن  املرض،  بعد  الرعاية  دور 

العدوى  انتقال  استمرار  يشكل 
جسيًما  خطًرا  أيام  عشرة  بعد 
نحتاج  وقد  العامة،  الصحة  على 
إلى تأكد من أن األشخاص في تلك 
األماكن لديهم اختبار فيروس نشط 
األشخاص  أن  من  للتأكد  سلبًيا 
إجراء  اآلن  نريد  معديني  يعدوا  لم 
تجارب أكبر للتحقيق في هذا األمر 

بشكل أكبر. »

كيف تكونت ق�شرة القمر منذ ماليني ال�شنني؟..
أن قشرة  دراسة جديدة،  كشفت 
محيط  بفضل  تكونت  القمر ربما 
التي  املتساقطة  الصهارة  من 
املاليني  مئات  مدار  على  تجمدت 
فريق  أنشأ  حيث  السنني،  من 
جامعة  بقيادة  العلماء،  من  دولي 
النماذج  من  سلسلة  كامبريدج، 
لفحص  والرياضية  الحاسوبية 

وسلوك  الكيميائي  التركيب 
هذه  وتبينت  القمر،  صخور 
صحيفة  ذكرته  ملا  النتائج.ووفقا 
وجد  البريطانية،  ميل«  »ديلى 
بعد  القمر،  مع برودة  أنه  العلماء 
يمكن  األولية،  االنفجارية  بدايته 
أن يؤدي ذلك إلى السطح الحالي.
قال الباحثون إن قشرة القمر ربما 

للبلورات  مشابهة  بطريقة  تكونت 
في آلة طينية، قبل أن تبقى معلقة 
مدى  على  السائلة  الصهارة  في 
حيث  السنني  من  املاليني  مئات 
القمر  قشرة  وتجمدت  تجمدت 
في  الزيادة  هذه  الصغير.تحدث 
كبير  بشكل  البلوري  املحتوى 
يتم  حيث  السطح،  من  بالقرب 
تبريد محيط الصهارة الذائب، مما 
طينية  داخلية  مساحة  عنه  ينتج 
وغطاء  جيًدا  ومختلطة  ساخنة 
قمري غني بالبلور بطيء الحركة، 
سطح  تكوين  إلى  يؤدي  مما 
صخور  تركيبة  القمر.استخدموا 
القمر التي أعيدت إلى األرض في 
نيل  بواسطة   1969 يوليو   24
كجزء  ألدرين،  وباز  أرمسترونج 
تأتي  فإنها   ،11 أبولو  مهمة  من 
من املرتفعات القمرية، وهي منطقة 
يمكن  القمر  من  شاحبة  كبيرة 
وتتكون  املجردة،  بالعني  رؤيتها 
تسمى  نسبًيا  خفيفة  صخور  من 

تشكلت  والتي  أنورثوسيتس، 
منذ ما بني 4.3 و 4.5 مليار سنة، 
عندما كان القمر صغيًرا جًدا.وقال 
أنه  »نعتقد  نيوفيلد:  البروفيسور 
في هذا الغطاء الراكد حيث تكونت 
انصهار  من  القمرية  القشرة 
باألنورثيت  وغني  الوزن  خفيف 
الحراري  البلوري  املالط  من 
أن تبريد  »نقترح  أدناه«.وأضاف، 
إلى  أدى  املبكر  الصهارة  محيط 
أن  درجة  إلى  قوي  حراري  انتقال 
شكل  على  معلقة  ظلت  البلورات 
مالط  ، مثل البلورات املوجودة في 
الباحثون  التكسير«.وأضاف  آلة 
املخصبة  القمر  سطح  صخور  أن 
غرف  في  األرجح  على  تكونت  قد 
ما  وهو  الغطاء،  داخل  الصهارة 
إلى  النتائج  تنوعها.تشير  يفسر 
أن النطاق الزمني لتشكيل القشرة 
املاليني  مئات  عدة  يبلغ  القمرية 
مع  يتوافق  ما  وهو  السنني،  من 

األعمار املرصودة.


