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 شيرين أبو عاقلة،
كانت الوجه الفلسطيني للحقيقة..

حقيقة الشعب الجبار الذي سينتصر 
وحقيقة الجالد القاتل.. الذي سينهزم.

 بالدم البارد والرصاص الحي وضعت سلطات االحتالل، 
وهذا اسمها إلى حد الساعة، حدا لصوت كان يزعجها ووجه 

ترى فيه أيقونة يزلزلها إشعاعها.
سيدة فلسطينية تجمع فيها ما نشتهيه في كل السيدات 
الحارسات للحقيقة: الشجاعة والرزانة .. والهدوء وسط أزيز 

الرصاص وجزمات الجنود وقاذفات الموت.
شيرين، الوجه الفلسطيني للحقيقة

والوجه الفلسطيني للرزانة 
والوجه الفلسطيني للشجاعة

عاشت على مقربة دقيقة من الموت، ككل فلسطيني، يكون 
عليه أن يختبر النهاية بالقرب من االحتالل..

بكى زميلي ولم يخف هشاشته أمام الصورة وهي تقود 
صاحبتها إلى حتفها، ألن االحتالل لم يحجب الصورة وال. 

وجهها الفلسطيني
كما لم يفلح في حجب الحقيقة..

لهذا يسخر العالم من تصريحات وزير إسرائيلي يتحدث 
عن مصدر مجهول للرصاصة، ويسخر العالم ألن الرصاص 

يأتي من جهات االحتالل األربعة:
الهمجية شرقا

 والكذب جنوبا
واالستيطان شماال

 والقتل غربا..
 يسخر العالم ويبكي ويسأل بريبة: ما الذي تعده إسرائيل 

لمن بقي حيا من الفلسطينيين والفلسطينيات؟
وأي جريمة جماعية تعتبر الجريمة الفردية ضد الصحافية 

مقدمة لها؟
لقد اعتاد الجيش اإلسرائيلي أن يمهد بالموت الفردي،ِ لما 

هو أكبر منه! ..  
العزل  م��أوى  إلى  الوحشية  الستدراج  فريد  ف��ردي  موت 

واألبرياء.. جماعات جماعات.
ال يكتفي القاتل بفظاعة الجريمة، ويصر على أن يضاعفها 
جنينية  بصمة  تحمل  الرصاصة  أن  يلمح  حين  بالوقاحة، 

فلسطينية.
من أين يعرف القاتل أن الرصاصة ليست له؟

هل وضعها في مختبر الحقيقة الشفافة والمتعارف عليها 
دوليا؟

يريد القاتل أن يوهم العالم، ال سيما الغربي، أن ضميره 
مرتاح ألنه استطاع أن يجد الكذبة البواح ولو كان ال يصدقها، 
يطلب القاتل من العالم أن يضعوا القبلية في مشرحة الشك، 
والضحايا اآلخرين من أهلها الفلسطينيين في قفص االتهام، 
والعهدة على ... الظالم الذي كان بين القناص وبين الشهيدة..
 إن كل سؤال عن الجريمة، يطرحه الضمير الحي، هو سؤال 
معروف جوابه، ويتفرع إلى إدانة لهذا الهمجي الجديد الذي 
يحاول تقليد العالم المتحضر بالحديث عن ...قتل لفائدة الشك !
رصاصة في الوجه، سددها القناص ألن الوجه مالمح الحقيقة 

وقد حملت السمت الفلسطيني..
 الصراحة تربصت بالصحافية المهنية، ورفع استشهادها 

مهنتنا إلى مرتبة أشرف.
سمات ارتقت وتعالت في زمن أصبح من الصعب أن يظل 

باردا ويظل روتينيا ويظل عاديا.
من يعرف شجاعتها، يعرف أنه ال شيء يعادلها أكثر من 
حرصها على الموضوعية والمهنية الملتزمة بأقصى درجات 
األخالق في نقل المعلومة، ولو فهم فيها أصحاب الحق بعضا 

من حياد في غير محله.
لم تدع   شيرين درس في الشجاعة، والهشاشة البشرية: 
بطولة وال حثت نحوها الخطى كانت تعرف بأن الدفاع عن 
الحقيقة ونقلها إلى الناس، أهم بطولة يمكن للصحافي أن 

يعيش لها.
وقد حققت في ذلك درجات الشرف.

ال يمكن أن نلتزم الصمت، أمام حرية على الهواء الطلق !
هناك موجة عارمة من الغضب والسخط، وموجة عمق نابعة 
مما حصنته البشرية من ضميرها، وعلينا رسميين ومدنيين 
وعموم الناس أن نصرخ   مع صراخ العالم الحي...ال أن نظل 

ك�«رجال  في الشمس » ، ال تخبط على جدران الحاقنة!
هذه الحقيقة األخرى التي يعلمنا رحيلها الدموي، والجريمة 
الحقيقة درع العالم الوحيد في وجه التضليل وفي  القاتلة: 

وجه الوحشية معا..

ينتظر اليوم بيترو أتلتيكو بالدار البيضاء

الوداد على بعد خطوة �صغيرة 
من نهائي دوري الأبطال
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�ضمن هذا العدد

الملحق الثقافي

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

الوجه 
الفل�صطيني 

للحقيقة

شكل فضاء مجلس النواب، مساء أول أمس، 
محجا لعشرات الفنانين والفنانات والمبدعين 
والمبدعات من كل الطيف األدبي، وذلك بمناسبة 
اليوم الدراسي حول مشروع القانون رقم 25.1 
المجاورة،  والحقوق  المؤلف  بحقوق  المتعلق 
النيابية  والمجموعة  الفرق  لدن  من  والمنظم 
كلمته  وف��ي  بالمجلس،  للمعارضة  المشكلة 
عبد  االشتراكي  الفريق  رئيس  قال  االفتتاحية 

الرحيم شهيد مرحبا بالحضور: 
»سعداء في فرق ومجموعة المعارضة بمجلس 
النواب أن نستقبلكم في هذا اليوم الدراسي بعد 
لقاء داخلي كان الفريق االشتراكي نظمه حول 
المتعلق  القانون  مشروع  أي  الموضوع،  نفس 
والحقوق  المؤلف  لحقوق  المغربي  بالمكتب 
المجاورة، مضيفا أن تنظيم هذا اليوم الدراسي« 
يعكس حرصنا كمعارضة على توسيع مساحات 
النقاش السياسي العمومي حول قضايا الثقافة 
صيانة  على ضرورة  والترافع  واإلبداع،  والفن 
للمثقفين  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 

والفنانين والمبدعين. 

وأوضح المتدخل أن »موقفنا كان منذ إيداع 
مشروع القانون لدى مجلس النواب واضحا حيث 
أكدنا على أهمية التعاطي مع هذا الموضوع ذي 

الخصوصية الكبرى بنوع من التريث والحكمة، 
وبمقاربة تشاركية حقيقية”. 

حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة تدخل البرملان من باب املعارضة

عبد الرحيم �صهيد يوؤكد تبني القيم ال�صتراكية في مقاربة الإ�صالح

وزراء خارجية العديد من الدول يدعمون مخطط الحكم الذاتي

يف بيان مشترك لالجتماع الوزاري مبراكش: 

التحالف الدولي م�صمم على حماية الأجيال القادمة 
من اإرهاب تنظيم »داع�ش«

في غضون يوم واحد، أكد العديد 
من وزراء الشؤون الخارجية أو جددوا 
للحكم  المغربي  للمخطط  دعمهم 
الذاتي، كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع 
المغربية،  الصحراء  حول  المفتعل 
نشطة  ديبلوماسية  بفضل  وذل��ك 
بوخارست  إلى  الهاي  فمن  وفعالة، 
م��رورا  نيقوسيا،  إل��ى  بلغراد  وم��ن 
بالقاهرة والمنامة ونيامي وكوناكري، 
كان المخطط المغربي للحكم الذاتي 
حقيقي  دبلوماسي  اهتمام  قلب  في 
جاء ليؤكد مرة أخرى على المقاربة 
ذات المصداقية والجادة للمغرب في 
قديم  لنزاع  البحث عن حل سياسي 
قرن.  نصف  من  يقرب  ما  إلى  يعود 
وتم التأكيد على هذا اإلجماع حول 
الطابع ذي المصداقية والجاد لمخطط 
الحكم الذاتي بشكل ال لبس فيه من 
قبل العديد من رؤساء الدبلوماسية 
من مختلف البلدان، الذين اجتمعوا في 
مراكش، بمناسبة االجتماع الوزاري 

للتحالف الدولي ضد داعش.
وهكدا اعتبرت األراضي المنخفضة 
أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها 
جادة  »مساهمة   2007 في  المغرب 
للعملية  بالنسبة  مصداقية  وذات 
السياسية التي ترعاها األمم المتحدة« 

إليجاد حل لقضية الصحراء.
الجديد،  الموقف  هذا  خالل  ومن 
البيان  ف��ي  عنه  التعبير  ت��م  ال��ذي 
المشترك الذي صدر عقب محادثات 
بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 

ناصر بوريطة...

لتقدمي العزاء يف استشهاد الزميلة شيرين أبوعاقلة

وفد من الهياآت والتنظيمات المهنية لل�صحافيين 
يزور ال�صفير الفل�صطيني بالرباط

الدولية  الفيدرالية  ورئيس  للصحافة  الوطني  المجلس  رئيس  يونس مجاهد،  الزمالء  وفد يضم  قام 
للصحافيين، عبد هلل البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محتات الرقاص، نائب رئيس 
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وعبد الحميد جواهري، مدير تحرير ونشر جريدة »االتحاد االشتراكي«، 
2022، بزيارة للسفير الفلسطيني بالرباط وطاقم السفارة لتقديم  12 مايو  صباح يوم أمس الخميس 
العزاء في استشهاد الزميلة شيرين ابوعاقلة والتضامن مع أهلنا في فلسطين والتنديد بجريمة االغتيال 

التي ارتكبها جيش االحتالل...

اإدري�ش ل�صكر، الكاتب الأول للحزب، ي�صتقبل روؤ�صاء الفرق البرلمانية بمجل�ش النواب
الحاجة ما�صة اإلى معار�صة قوية من اأجل الحفاظ على المكت�صبات وتطويرها في �صقها الرقابي والت�صريعي 

 مكتب الرباط: عبدالحق الريحاني

الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  استقبل 
رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق 
االشتراكي، إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، رشيد الحموني 
رئيس مجموعة برلمانيي التقدم واالشتراكية، وعبد اهلل بوانو، رئيس 
المركزي  بالمقر  أمس  يوم  والتنمية،  العدالة  برلمانيي حزب  مجموعة 

للحزب بالرباط.
يأتي هذا اللقاء، بمبادرة من رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب في 
إطار اللقاءات التي ينوون عقدها مع األمناء العامين لألحزاب السياسية، 
التي اختارت موقع المعارضة للحكومة الحالية، وبهذا اللقاء مع الكاتب 
األول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، تم افتتاح هذه السلسلة 

من االجتماعات.
وتروم هذه اللقاءات،حسب رؤساء الفرق البرلمانية خالل اللقاء مع 
الكاتب األول للحزب، التشاور في عدد من القضايا والملفات، وإبداء الرأي 
التجربة  من  واالستفادة  عملها،  المعارضة، وتطوير  وتقوية  والنصح، 
أول لحزب  إدريس لشكر ككاتب  البرلماني لألستاذ  السياسية والعمل 
االتحاد االشتراكي، ورئيس سابق للفريق االشتراكي ووزير سابق لعالقة 

الحكومة مع البرلمان.
خالل هذا اللقاء، وبعد أن ثمن هذه المبادرة ونوه بها، أكد الكاتب 

أجل  من  قوية،  معارضة  إل��ى  ماسة  الحاجة  أن  أوال،  للحزب،  األول 
الحفاظ  على المكتسبات واإلطار المؤسساتي للبالد في شقها الرقابي 
والتشريعي،وثانيا، على تطوير هذه المكتسبات لما فيه خير البالد على 

جميع األصعدة.
وشدد الكاتب األول، بنفس المناسبة، على أن تقوية مؤسسات البالد 
رهين  بالحفاظ على التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والتعاون 
في ما بينهما، وليس بتقوية التغول ونهج التهميش واإلقصاء ألدوار 

المعارضة.
وأشار الكاتب األول إلى أنه إذا كانت نتائج االنتخابات أدت إلى ما 
هو عليه المشهد السياسي اليوم من تغول كبير، فالمنطق يستدعي أن 
نحرص  في الممارسة السياسية على إقرار التوازن الذي عملت كافة 
األحزاب السياسسة تاريخيا من أجله، وفي هذا اإلطار، أكد الكاتب األول أن 
المعارضة واألغلبية مطالبون بالعمل على إقرار توافق على النظام الداخلي.

وعلى المستوى السياسي، أكد الكاتب األول للحزب أن استمرار تنسيقية 
رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب مرتبط بأن يتعامل معظم أطرافها 
باالحترام لبعضهم البعض، وال يستقيم التنسيق إال بتدبير االختالف، 

بالحد األدنى من االحترام الرزين بين مكونات هذه األطراف.
ونبه الكاتب األول للحزب أن أكبر خطأ يمكن أن يقع في البالد، هو 
أنه  والمؤسساتية،  القانونية  القواعد  إلغاء  في  األغلبية  تغول  اعتقاد 

سيكون لها عمل.

وفي تصريح إلدريس السنتيسي للجريدة بخصوص هذا اللقاء، أكد أن 
اللقاء مع الكاتب األول إدريس لشكر جاء من أجل التشاور معه  بخصوص 
القضايا السياسية والتشريعية والرقابية للحكومة، وإبداء الرأي والنصح 
لتطوير عمل الفرق البرلمانية المعارضة بمجلس النواب، نظرا للخبرة 
والتجربة التي يتميز بها الكاتب األول للحزب على المستوى السياسي 

والعمل التشريعي والرقابي وتدبير البرلمان.
ومن جانبه أوضح رشيد الحموني أن »هذه المبادرة تسعى لتطوير  
التنسيق بين الفرق بمجلس النواب واألحزاب السياسية التي نمثلها 
لنشكل  معارضة قوية ومؤسسات قوية، لنكون قوة اقتراحية سياسية 

وتشريعية ورقابية ».
من جهته أبرز عبد اهلل بوانو، أن سقف المطالب لهذه التنسيقية، هو 
تفعيل ما جاء به الدستور وتحقيق مطالب الشعب ومجابهة التحديات 

التي يعرفها المغرب والدفاع عن كل القضايا الحيوية للبالد.
وبالنسبة لمخرحات هذا اللقاء، صرح عبد الرحيم شهيد، منسق فرق 
المعارضة بمجلس النواب، للجريدة، أن أهم نتيجة هي التأكيد على وحدة 
المعارضة وتنسيق عملها وتقويته وتطويره للحفاظ على المكتسبات 
واحترام القوانين وتشكيل جسور العمل المشترك والتوجيه مع األحزاب 

السياسية التي نمثلها بالمؤسسة التشريعية.
تجدر اإلشارة إلى أن رؤساء الفرق بمجلس النواب سيعقدون اجتماعات 
أخرى مماثلة مع األمناء العامين لألحزاب السياسية األخرى، الحركة 

الشعبية والتقدم واالشتراكية وحزب العدالة والتنمية.

 يف لقاء تواصلي نظمه مركز دراسات 
حقوق اإلنسان والدميوقراطية

عر�ش تقرير مواز 
للتقرير الحكومي 

الرابع حول الو�صعية 
الحقوقية بالمغرب

اإدانات عربية ودولية   
ومطالب بفتح تحقيق  

في مقتل ال�صحفية   
�صيرين اأبو عاقلة على 
يد القوات الإ�صرائيلية
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محمد بودويك: �صوؤال القطائع الملتب�ش
عز الدين المعت�صم: جمالية الخطاب 

ال�صعري في ديوان »المقر الجديد
لبائع الطيور«

ح�صن بيري�ش: م�صطفى ملح..
هكذا غرقت في لجج »اآخر

الناجين من الطوفان«
عبد الحكيم برنو�ش: قراءة في م�صروع

د. محمد بازي حول التاأويلية العربية
م�صطفى بوتلين: بنية الكتابة في رواية 

»حديث الوجوه المائلة«

Al Ittihad Al Ichtiraki

هل توفر جرعة تن�شيطية 
ر�بعة حماية �أقوى �شد 

كورونا؟

أشارت دراسة جديدة إلى أن جرعة رابعة من اللقاحات املضادة 
لكوفيد19- تمنح األشخاص حماية أعلى من تلك التي توفرها 

الجرعات الثالث، وفقًا لوكالة األنباء األملانية.
وتتواصل األبحاث لتقييم مستويات الحماية التي يتمتع بها 

األشخاص بعد التطعيم، وطول الفترة الزمنية التي تستمر فيها 
هذه الحماية، بحسب وكالة األنباء البريطانية.

وقام فريق من األكاديميني بقيادة جامعة ساوثهامبتون البريطانية 
بتتبع مجموعة من األشخاص ومستويات األجسام املضادة 

والخاليا التائية الخاصة بهم، وكالهما مقياسان يشيران إلى 
مستوى حماية الشخص من الفيروس.

وشارك نحو 166 شخصًا في الدراسة وقدموا عينات من الدم، مما 
يعني أن العلماء يمكنهم فحص تركيز األجسام املضادة في الدم.

وجرى الفحص في نقاط زمنية مختلفة، بما في ذلك بعد 28 يوما 
من إعطاء الجرعة الثالثة، ومرة أخرى قبل إعطاء الجرعة الرابعة 

مباشرة، وهو ما حدث في املتوسط بعد ما يزيد قليال عن 200 يوم، 
ثم بعد 14 يوما من تلقيهم الجرعة الرابعة.

وتضاءلت مستويات األجسام املضادة في الفترة بني الجرعة 
الثالثة والجرعة التنشيطية الرابعة.

ولكن بعد أسبوعني من الجرعة التنشيطية الرابعة، ارتفعت 
مستويات األجسام املضادة أعلى من املستويات التي شوهدت بعد 

الجرعة الثالثة.

 من جل�شة 
ت�شوير جديدة  
للفنانة �ملغربية 

�شمرية �شعيد   
أجرت »الديفا« سميرة سعيد جلسة 

تصوير جديدة، ظهرت فيها متألقه 
كعادتها، وتصدرت الديفا غالف مجلة 

»فوج اربيا« بهذه الجلسة وظهرت 
خاللها بأكثر من لوك جميعها باللون 

األبيض، ما بني فستان وبدلة كالسيكية. 
 يأتى هذا فيما سبق وشاركت الديفا 

سميرة سعيد مؤخرا فى أحد البرامج 
التليفزيونية الخيرية والتى يجيب 
من خاللها ضيف الحلقة على عدد 
من األسئلة وتتحول تلك اإلجابات 

إلى تبرعات تذهب لألعمال الخيرية، 
وبالتالى يحاول البرنامج الضغط على 

الضيوف النتزاع تصريحات ساخنة 
حول أسئلة مثيرة للجدل، ما يدفع 

الضيف لإلجابة عنها لتكون النتيجة فى 
صالح األعمال الخيرية.

  

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

وظائف �لأكرث طلبا عن   10
ُبعد.. ر�تبها للمبتدئني 100 

�ألف دولر �شنويا
 

موظفيها  الشركات  من  املزيد  دعوة  مع  حتى 
بالعودة مرة أخرى إلى املكاتب، فإن سوق العمل عن 
ُبعد يزداد سخونة، فكل ما عليك فعله هو البحث عن 
كلمة »بعيد« في عدد من محركات البحث عن الوظائف 
ومستويات  القطاعات  عبر  النتائج  آالف  وستظهر 
الكمبيوتر الخاص  إلى ملء شاشة  الخبرة املختلفة 

بك.
 ،Ladders موقع  من  الحديثة  األبحاث  وتشير 
ألف   100 تدفع  التي  للوظائف  توظيف  موقع  وهو 
الوظائف  جميع  من   25% أن  إلى  أكثر،  أو  دوالر 
املهنية في أمريكا الشمالية ستكون عن بعد بحلول 

نهاية عام 2022.
توفر  أن  ُبعد  عن  للوظائف  يمكن  فيما  ذلك،  يأتي 
يغيرون  الذين  أو  الجدد  للخريجني  هائلة«  »ميزة 
عمل  لديهم خبرة  الذين  املهنيني  أو  املهنية  حياتهم 
ملا  وفقًا  املهنية،  حياتهم  تنمية  إلى  ويتطلعون  أقل 
قالته، مديرة الخدمات املهنية في FlexJobs، توني 

 .CNBC فرانا، لشبكة
املهارات  الوظائف  هذه  »تبني  توني:  وأضافت 
األساسية التي يمكن أن تمهد الطريق ملسار وظيفي 

ناجح طويل األمد«.
ُبعد  عن  املوظفون  يكتسب  ما  »غالبًا  وتابعت: 
والقيادة  الفعال  االتصال  مثل  للنقل  قابلة  مهارات 
للتقنيات  العميق  والفهم  والتنظيم  الوقت  وإدارة 
املختلفة، وذلك ببساطة عن طريق العمل من املنزل«.

وملساعدة الباحثني عن عمل في العثور على فرص 
جديدة، حددت FlexJobs أفضل 10 وظائف عن ُبعد 
على  بناء  عنها،  باإلعالن  الشركات  تقوم  للمبتدئني 
املسميات الوظيفية التي حددتها الشركات أو نشرت 
عامني  من  أقل  يتطلب  ومعظمها  عنها،  عمل  فرص 
محاسب  العمالء،  خدمة  مندوب  وهي:  الخبرة،  من 
موارد  منسق  إداري،  مساعد  املوظفني،  لرواتب 
االتصال،  مركز  مندوب  حسابات،  تنفيذي  بشرية، 
أخصائي  تنفيذي،  مساعد  الفواتير،  أخصائي 

حسابات الدفع، منسق التسويق.
كما استدعت FlexJobs، أفضل 15 شركة توظف 
على  للمبتدئني  ُبعد  عن  األشخاص  من  عدد  أكبر 
قائمة  العام، وهي  هذا  اآلن  األساسي حتى  نظامهم 
 CVSو  Robert Half International تشمل 
 eXpو  Randstadو  Progressiveو  Health

Realty، من بني عدد كبير من الشركات.
نماذج  التكنولوجيا  شركات  من  العديد  وقدمت 
لكن  الوباء،  انتشار  قبل  حتى  مكان  أي  من  العمل 
الصناعات األخرى تعتمد اآلن سياسات مرنة لجذب 

املواهب واالحتفاظ بها في سوق العمل الضيق.
مثل  وظائف  أن  إلى   FlexJobs تقارير  وأشارت 
والوظائف  والتمويل؛  واملحاسبة  العمالء؛  خدمة 
العاملة  للشركات  طلبًا  األكثر  بني  من  كان  اإلدارية؛ 
العمل  فرص  والصحي، خاصة  الطبية  املجاالت  في 

للمبتدئني عن بعد على مواقعهم بني يناير وأبريل.
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ا
الجمعة 13 ماي 2022 الموافق 12 شوال 1443 العدد 13.144الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642

�إيلون ما�شك يتحدث عن موته يف 
»ظروف غام�شة«

أثارت تغريدة للملياردير األمريكي إيلون ماسك نشرها عبر موقع 
في  موته  إلى  أملح  أن  بعد  التواصل،  مواقع  على  تفاعال  »تويتر«، 
ظروف  في  مت  »إذا  تغريدته:  في  ماسك  وكتب  غامضة«،  »ظروف 

غامضة..كان من الرائع التعرف عليكم«.
املشفرة  ماسك  تغريدة  تركت   ،»RT« موقع  ذكره  ملا   ووفقا 
من  أمرهم،  من  حيرة  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
»هذا  قائلة:  التغريدة،  نشر  أعادت  التي  موسك،  ماي  والدته  بينهم 

ليس مضحكا«.
 ورد إيلون ماسك على والدته قائال: »آسف، سأبذل قصارى جهدي 

للبقاء على قيد الحياة«.
 وقبل ساعة من تغريدته الغامضة، نشر ماسك منشورا يبدو أنه 
اتصال من ضابط روسي، ذكر فيه أن ماسك متورط في توفير معدات 

اتصال لـ »القوات الفاشية في أوكرانيا«.
 وأثار هذا املنشور الذي شاركه ماسك تكهنات بشأن ما إذا كان 

يواجه تهديدات من روسيا بسبب مساعدته ألوكرانيا.

�ل�شني حتذف ت�شريحات مدير �ل�شحة 
�لعاملية عن »�شيا�شة �شفر كوفيد«

»ويبو«  موقع  على  من  املتحدة  لألمم  منشورا  الصني  حذفت 
منظمة  ملدير  تصريحات  فيه  وردت  لها  التابع  االجتماعي  للتواصل 
الصحة العاملية قال فيها إن »سياسة صفر كوفيد التي تطبقها الصني 

غير مستدامة«، وذلك بعد فترة وجيزة من نشره اليوم األربعاء.
كما عطل »ويتشات«، وهو موقع صيني آخر للتواصل االجتماعي، 

خاصية مشاركة منشور مماثل لألمم املتحدة.
في  ذكر  قد  املنظمة،  مدير  جيبريسوس،  أدهانوم  تيدروس  كان 
أنها مستدامة نظرا لسلوك  نعتقد  »ال  الثالثاء:  إفادة صحفية أمس 

الفيروس وما نترقبه اآلن في املستقبل«.
التواصل  حسابات  على  تصريحاته  املتحدة  األمم  ونشرت 

االجتماعي الخاصة بها باللغة الصينية.
حتى اآلن على الخبر،  ولم تعّقب األمم املتحدة وال موقع »ويبو« 
»تحظر  فيه  قال  املنشور  مع  توضيحا  »ويتشات«  أضاف  حني  في 

مشاركة هذا املقال نظرا النتهاكه القوانني واللوائح ذات الصلة«.
مكافحة  في  كوفيد  صفر  االلتزام بسياسة  على  الصني  وتصر 
الجائحة التي ظهرت في أول األمر في مدينة ووهان في نهاية عام 
إنها  تقول  سياسة  انتقاد  من  املاضي  األسبوع  في  وحذرت   ،2019

تنقذ األرواح.

�لكربون ي�شل �إىل �أعلى م�شتوى م�شجل يف تاريخ �لب�شرية.. �عرف �لرقم
أن  جديدة  بيانات  أظهرت 
الكربون على  أكسيد  مستويات ثاني 
مستوى  أعلى  إلى  وصلت  األرض 
مرة  وألول  البشرية،  تاريخ  في  مسجل 
، تجاوز املتوسط الشهري  على اإلطالق 
 420 الكربون  أكسيد  ثاني  ملستويات 
أعلى  وهي  أبريل،  في  املليون  في  جزًءا 
ذروة لها منذ أن بدأت  القياسات الدقيقة 

قبل 64 عاًما.
 ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ديلى ميل« 
املستويات  وصلت  قد  فإنه  البريطانية، 
يوم  في  املليون  في  جزء   421.33 إلى 
استمرت  حيث  املاضي،  األسبوع  واحد 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري في 

االرتفاع حول العالم.
سجالت  من  االكتشاف  هذا   ويأتي 
محطة  في  التقاطها  تم  األمد  طويلة 
الوطنية  لإلدارة  التابعة  الطقس 
 )NOAA( الجوي  والغالف  للمحيطات 

في ماونا لوا بهاواي.
جمعها  تم  التي  البيانات   وتكشف 
مرصد  على  املوجودة  األدوات  بواسطة 
كان  املاضي  العام  أن  أيًضا  الجبل  قمة 
أكسيد  ثاني  فيه  تجاوز  الذي  األول 

الكربون في الغالف الجوي مستويات ما 
قبل الثورة الصناعية بأكثر من 50%.

مايو  في  له  مستوى  أعلى   وسجل 
بينما  املليون،  في  جزء   419.13 بواقع 
سجل أعلى شهر منذ 20 عاًما 375.93 

جزًءا في املليون.
بيانات  في جمع  العلماء  بدأ   وعندما 
Mau-  ثاني أكسيد الكربون ألول مرة في
na Loa في عام 1958، كان أعلى شهر 
في العام يبلغ 317.51 جزء في املليون 

فقط.

 ويعد ثاني أكسيد الكربون في الغالف 
لتغير  الرئيسية  األسباب  أحد  الجوي 
جزء  في  وراءه  الدافع  كان  وقد  املناخ 
في  األحفوري  الوقود  حرق  منه  كبير 

جميع أنحاء العالم.
أكسيد  ثاني  إن   NOAA  وقالت 
مرة   100 بنحو  حالًيا  يرتفع  الكربون 
التاريخ  في  األخرى  الفترات  من  أسرع 
من  املزيد  شهدت  التي  الجيولوجي 
أكسيد  ثاني  في  الطبيعية  الزيادات 

الكربون.

يوم �ملن�شفة �لعاملى .. ملاذ� يحتفل به �لب�شر فى 25 مايو �شنويا؟
تحتفى  عام،  كل  من  مايو   25 في 
العاملى، وهي  املنفشة  يوم  بـ  اإلنسانية 
قراء  جمهور  بها  يحتفل  سنوية  ذكرى 
ففي  آدمز،  دوجالس  اإلنجليزي  الكاتب 
له  تقديرا  املناشف  يرفعون  اليوم،  هذا 
ولسلسلة دليل املسافر إلى املجرة، التي 

سلط الضوء فيها على أهمية املناشف.
مرة  ألول  االحتفال  بدأ   2001 مايو 
مرور  بعد  وذلك  العاملى،  املنشفة  بيوم 

الكاتب دوجالس  وفاة  على  أسبوعني 
مثلت  الذى   ،2011 مايو   11 آدمز في 
بتركيزه  لديه،  كبرى  أهمية  املنشفة 
حيث  املسافر،  دليل  سلسلة  في  عليها 
رآها أكثر األشياء املفيدة التي يمكن أن 

يمتلكها املسافر بني النجوم.
املفيدة على نطاق  أكثر األشياء  »هي 
املسافر  يمتلكها  أن  يمكن  التي  واسع 
قيمة  لها  جزئًيا  فهي  النجوم،  بني 

عملية كبيرة، يمكنك لفها حولك من أجل 
فتدفئك  حولك  لفها  وبإمكانك  الدفء، 
أثناء عبورك أقمار، كما يمكنك االستلقاء 
سانتراجينوس  شواطئ  في  عليها 
البحر  هواء  تستنشق  بينما  املرمرية 
العليل، و بإمكانك استعمالها غطاء عند 
الساطعة  الحمراء  النجوم  تحت  نومك 
وكانت  الصحراوي«،  كاكرافون  لعالم 
إلى  تذهب  »ال  أقوى نصيحة آلدمز هي 

أي مكان بدون منشفة«.
ويندرج دليل املسافر إلى املجرة ضمن 
الكوميدي،  العلمي  الخيال  روايات  هو 
وقد تم عرضها ألول مرة كرواية كوميدية 
ومنها  البريطانية،  اإلذاعة  هيئة  في 

انطلقت إلى العاملية.
آدمز  دوجالس  قراء  ويحتفى جمهور 
املتعددة،  بفوائدها  إليمانهم  باملنشفة 
أوالحيوانات  البشر  التجفيف  مثل 
األليفة، على الشواطئ، أو في الرحالت 
الطويلة، والعديد من االستخدامات التي 

ال تعد وال تحصى
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اقترب الظهير األيمن الدولي املغربي نصير 
بطل  ميونيخ  بايرن  مع  التعاقد  من  مزراوي 
أياكس  من  قادما  القدم،  لكرة  األملاني  الدوري 
األربعاء  أعلن  ما  بحسب  الهولندي،  أمستردام 
املدير  حميديتش،  صالح  حسن  البوسني 

الرياضي لعمالق بافاريا.
وقال العب بايرن السابق لصحيفة »مونشنر 
ميركور« اليومية »ال تزال هناك بعض التفاصيل 
الصغيرة، التي يجب تسويتها لكن األمور تسير 

على السكة الصحيحة«.
وينضم الظهير األيمن الشاب ابن 24 عاما 
بلقبه  مؤخرا  املتوج  »ريكوردمايستر«  إلى 
انتقال  مقابل  »بوندسليغا«  في  تواليا  العاشر 
بالتعاقد  رغبتها  أندية  عدة  أبدت  في حني  حر، 
معه من بينها برشلونة االسباني بحسب العديد 

من وسائل اإلعالم.
أن  إال  عقده،  تفاصيل  تسريب  عدم  ورغم 
صحيفة كيكر أشارت إلى أن مزراوي تعاقد مع 

بايرن ملدة أربع سنوات على األقل.
ومن املتوقع أن يلعب مزراوي، الذي خاض 
33 مباراة مع أياكس في جميع املسابقات هذا 
العام، وسجل خمسة أهداف، في الرواق األيمن 
بدال من الفرنسي بنجامان بافار، على أن ينتقل 
مركزه  وهو  الدفاع،  قلب  مركز  في  للعب  الحقا 
زوله  نيكالس  الدولي  رحيل  لتعويض  املفضل، 
إلى الغريم بوروسيا دورتموند في نهاية املوسم 

الحالي.
كما أبدى بايرن، بحسب عدة وسائل إعالمية، 
اهتمامه بموهبة شابة أخرى في صفوف أياكس 

هو الهولندي راين غرافينبرخ )19 عاما (.

أياكس  نادي  مع  عالقته  مزراوي  وأنهى 
على أكمل وجه، حيث توج رفقته  بلقب البطولة 
الهولندية للمرة 36 في تاريخه، عقب فوزه، يوم 
أهداف  بخمسة  هيرنفني  على ضيفه   ، األربعاء 
نظيفة برسم الدورة 33، والتي أسفرت أيضا عن 
فوز آيندهوفن على ضيفه نيميغن بثالثة أهداف 

الثنني.
بالبطولة  فوزه  أمستردام،  أياكس  وحسم 
األخيرة  الدورة  خوض  قبل  رسميا،  املحلية 

للمسابقة.
ورفع أياكس رصيده إلى 82 نقطة، بفارق 4 
نقاط أمام أقرب مالحقيه آيندهوفن، فيما توقف 
رصيد هيرنفني عند 38 نقطة في املركز التاسع.
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طنجة حتت�سن الدورة 87 ل�سباق 
القوارب ال�سراعية 

يحتضن النادي امللكي للزوارق بطنجة من 13 إلى 15 من شهر ماي 
الجاري، الدورة 87 لسباق القوارب الشراعية .

املغربية  امللكية  الجامعة  إشراف  تحت  املنظمة  الدورة،  وستعرف 
من  صنفني  مشاركة  البوغاز«،  مضيق  »ربابنة  شعار  تحت  للشراع، 
وإيلكا7  إيلكا6  بـ«أوبتيمست«،  األمر  ويتعلق  الشراعية،  القوارب 
سنة،   16 عن  تقل  التي  لألعمار   )optimist,ILCA 6 et ILCA 7(

.)voiliers habitable croisière( واليخوت الشراعية
وسيعرف سباق املالحة الشراعية، حسب بالغ للمنظمني، مشاركة 
ثماني نوادي وطنية وما يقارب ثمانني من املمارسني، يمثلون مختلف 
سبقت  ونوادي  معروفة  أسماء  منها  متعددة،  فئات  في  اململكة  مدن 

بالدار  امللكية  للبحرية  البحري  النادي  وهي  عديدة،  بألقاب  توجت  أن 
البيضاء، ونادي الزوارق بأكادير، والنادي امللكي بمدينة املضيق، ونادي 
اليخت الرباطي، ونادي كاب لوازيغ بالرباط، والنادي البحري للشاطئ 

الرباطي، ونادي الزوارق باملحمدية والنادي امللكي للزوارق بطنجة.
مرحلتني  على  ستتوزع  املسابقة  أطوار  أن  إلى  البالغ  وأشار 
من  النوع  هذا  ملمارسة  مثاليا  جوا  الطقس،  أحوال  حسب  ستعرف، 
سرعتها  تتراوح  شمالية  ورياح  غربية  رياح  ستهب  حيث  الرياضات، 

مابني 25 و30 كلم في الساعة.
التظاهرة  هذه  خالل  من  بطنجة  للزوارق  امللكي  النادي  ويهدف 
الرياضية الوطنية إلى املساهمة في تطوير الرياضات البحرية وفي دعم 

اإلشعاع السياحي واالقتصادي والبيئي محليا وجهويا ووطنيا.
الوطنية  األندية  أقدم  من  بطنجة  للزوارق  امللكي  النادي  ويعد 
مهمة  مكانة  النادي  يحتل  كما   .1925 سنة  تأسيسه  تم  إذ  والدولية، 
محليا ودوليا بفضل عدد املسابقات والتظاهرات الرياضية، التي سبق 
صناعة  في  النادي  ومساهمة  عقود،  مدى  على  ونظمها  احتضنها  أن 

الذاكرة البحرية ملدينة طنجة.

الأرجنتيني 
مي�سي 

الريا�سي 
الأعلى دخال 

يف العامل 

أقيم يوم األربعاء بالرباط، الحفل الختامي لبطولة الرياضات 
الجماعية، التي نظمتها جامعة محمد الخامس، بإجراء نهائي كرة 

القدم املصغرة »ذكور«، ونهائي كرة السلة »إناث«.
وتندرج هذه التظاهرة، التي تميز حفلها الختامي بحضور على 
بودربالة،  وعزيز  النيبت  الدين  نور  الدوليني  الالعبني  الخصوص 
فضال عن رؤساء جامعات رياضية وكليات تابعة للجامعة وأساتذة 
وطلبة، في إطار أنشطة الجامعة الرياضية للموسم الجامعي 2022 
والتواصل  االندماج  تعزيز  إلى  الهادفة  2021، واستراتيجيتها   –

وتنمية التعايش بني الطلبة .
اتفاقيات  أربع  توقيع  التظاهرة،  لهذه  الختامي  الحفل  وتخلل 
وتشجيع  الجامعية  بالرياضات  النهوض  أجل  من  وتعاون  شراكة 

الخامس  محمد  جامعة  من  كل  بني  الرياضة،  ممارسة  على  الطلبة 
والجامعة  اليد،  لكرة  املغربية  امللكية  والجامعة  جهة،  من  بالرباط 
امللكية لكرة السلة، والجامعة امللكية لكرة الطائرة، وكذا مع الجامعة 
جهة  من  إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  لرياضة  املغربية  امللكية 

أخرى.
وعرفت املباراة النهائية لبطولة كرة السلة »إنات« فوز طالبات 
على  السويسي  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية 

طالبات املدرسة املحمدية للمهندسني.
واالقتصادية  القانونية  العلوم  جامعة  طالب  تمكن  باملقابل، 
واالجتماعية بسال من الفوز على فريق كلية الطب والصيدلة بالرباط 

في نهائي كرة القدم املصغرة »ذكور«.

األرجنتيني  ،النجم  األمريكية  )فوربس(  مجلة  صنفت 
ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة 

القدم، بأنه الرياضي األعلى دخال على مستوى العالم.
وحقق ميسي )34 سنة( عائدات قيمتها 130 مليون دوالر 
في آخر 12 شهرا بحسب »فوربس«، ليصبح الرياضي األعلى 
أجرا في العالم للمرة الثانية بعد أن حقق األمر ذاته في 2019.
واستندت »فوربس« في تقريرها إلى األموال التي تقضاها 

ميسي كرواتب ومن عقود الرعاية.

املنافس  ليكرز،  أنجليس  ليبرون جيمس، نجم لوس  وحل 
بدوري كرة السلة األمريكي للمحترفني في املركز الثاني بدخل 

سنوي إجمالي بلغ 121 مليون و200 آلف دوالر.
مانشستر  هداف  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  وجاء 
يونايتد اإلنجليزي، في املركز الثالث بدخل سنوي بإجمالي بلغ 

115 مليون دوالر.
وجاء نجم كرة املضرب السويسري املخضرم روجيه فيدرر 

في املركز السابع.

مزراوي يطوي بشكل نهائي كتاب اياكس أمستردام
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ميسي يحصل على مداخيل قياسية
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هولندا: المبادرة المغربية »م�صاهمة جادة وذات م�صداقية 
بالن�صبة للعملية ال�صيا�صية التي ترعاها الأمم المتحدة«

 رومانيا تجدد دعمها 
لمبادرة الحكم الذاتي 

 جددت رومانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب 
النزاع حول قضية  2007، كأساس جاد وذي مصداقية لحل  عام 

الصحراء المغربية.
وذكر بيان مشترك، صدر في أعقاب المباحثات التي أجراها وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 
ناصر بوريطة، أول أمس األربعاء بمراكش، مع نظيره الروماني، 
بوغدان أوريسكو، أن " رومانيا تجدد دعمها للجهود المبذولة تحت 
الرعاية الحصرية لألمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل 
ودائم ومتوافق عليه ومقبول من كافة األطراف لقضية الصحراء ".

كما نوهت رومانيا بالجهود الجادة التي يقوم بها المغرب، في 
هذا اإلطار، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه لمجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة في 2007.
تعددية  لصالح  الحوار  مواصلة  عزمهما  عن  الوزيران  وأعرب 
األمم  داخل  منسقة  إجراءات  اتخاذ  على  واتفقا  متجددة،  أطراف 

المتحدة لصالح السلم واألمن الدوليين.
كما أكد بوريطة و أوريسكو على الدور اإليجابي والبناء الذي 
واألمن  االستقرار  على  الحفاظ  في  ورومانيا  المغرب  به  يضطلع 
والسالم في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما للدور والمسؤولية 
التي يمليها الموقع الجغرافي للبلدين في ما يخص تعزيز السالم 
والتفاهم في أفريقيا والبحر األبيض المتوسط وأوروبا الوسطى 

ومنطقة البلقان.
واتفقا على توطيد هذه العالقات الثنائية في أفق بناء شراكة 
إطار  وإحداث  السياسي،  الحوار  تكثيف  خالل  من  وذلك  معمقة، 
في  تعاون متجدد  إقامة  المتجدد، فضال عن  االقتصادي  للتعاون 
مجاالت التعليم والتكوين والبحث العلمي و االبتكار والتكنولوجيا 

الرقمية والفعل الثقافي.
وسيتم تعزيز هذه الشراكة من خالل تعبئة الجهات الفاعلة غير 
الحكومية، على غرار تلك المسؤولة عن التعاون الالمركزي في خدمة 

التنمية اإلقليمية وزيادة الروابط بين دوائر األعمال.

في رسالة موجهة إلى االجتماع الوزاري 
للتحالف الدولي ضد »داعش »بمراكش 

عائالت العالقين 
والمعتقلين المغاربة في 

�صوريا والعراق  
تثير و�صعية اأبنائها وتطالب 
با�صترجاع الأطفال والن�صاء 

جالل كندالي 
والمعتقلين  العالقين  لعائالت  الوطنية  التنسيقية  بسطت 
المغاربة في سوريا والعراق، في رسالة وجهتها إلى المشاركين في 
االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” المنعقد بمراكش، 
حيثيات تواجد أبنائها في مناطق التوتر، كما ذكرت بمعاناتهم 
هناك، متطرقة في الوقت ذاته إلى المجهودات المغربية وبرنامج 
المصالحة المعتمد في هذا الباب من أجل تأهيل  المعتقلين في 

قضايا اإلرهاب. 
في  يتواجدون  الذين  الشباب  أن  التنسيقية  وأوضحت 
سوريا اتخذوا قرار الهجرة في ظروف خاصة يعلمها القاصي 
والداني، وهي ظروف كان محركها الرئيسي ودافعها إنساني، 
في  وُشرد، وجاء  ُقّتل  العون لشعب مضطهد  يد  تقديم  مبدؤه 
إن  النصرة  أو  الهجرة  هذه  على  وإقليمي شجع  دولي  سياق 

صح التعبير، وفق تعبير الرسالة. 
وقالت التنسيقية إن تأثر الشباب بما كان يبث في القنوات 
الفضائية ومواقع التواصل، من مشاهد التقتيل والتعذيب التي 
كان يقوم بها النظام السوري على شعبه األعزل، حرك في نفوسهم 
حمية النصرة ألبناء الدين والعروبة، وأخذوا صك الشرعية من 
المؤتمرات اإلسالمية التي أفتى العلماء فيها بضرورة “الهجرة 

والجهاد” و«نصرة الشعب السوري«.
والمعتقلين  العالقين  لعائالت  الوطنية  التنسيقية  وطالبت 
المغاربة في سوريا والعراق باسترجاع األطفال والنساء خصوصا 
وأن هؤالء األطفال يعانون من ظروف مروعة ومميتة وغير إنسانية 
منذ  يعيشون  األطفال  هؤالء  إلى أن  مشيرة  المخيمات،  داخل 
عام 2014 تحت كنف ما يسمى بـ ” خالفة داعش”، وحتى بعد 
انتقالهم إلى المخيمات بعد إعالن هزيمة التنظيم في العراق 
وسوريا فإنهم يعيشون في ظروف قاسية تفتقد ألبسط المقومات 
األساسية للعيش ما يزيد معاناتهم وصعوبة عودتهم إلى الحياة 
الطبيعية، وكل تأخير في إرجاعهم سيشكل خطرا على حياتهم. 

وطالبت التنسيقية بدعم الرعاية األسرية وتجنب إيداع األطفال 
في المؤسسات الخاصة بعيدا عن األمهات، وبتقديم دعم مستهدف 
للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لمعالجة آثار العنف، 
وإلحاق األطفال بالمدرسة أو مساعدتهم على اللحاق بما فاتهم من 
تعليم، ثم إشراك المجتمعات لتقديم الدعم والقبول االجتماعي، 

مع تجنب وصمة العار.
وببرنامج  المغربية  بالمجهودات  التنسيقية  نوهت  كما 
المصالحة الذي اعتمدته المملكة المغربية في هذا الشأن، الذي 
أتى بنتائج ملموسة في إدماج وإعادة تأهيل المعتقلين في قضايا 
اإلرهاب وانخراطهم في العمل داخل المجتمع، تقول ذات الرسالة. 

 العديد من وزراء خارجية الدول يدعمون المخطط المغربي للحكم الذاتي

العديد  ــد  أك واحـــد،  ــوم  ي غضون  فــي 
جددوا  أو  الخارجية  الشؤون  وزراء  من 
الذاتي،  للحكم  المغربي  للمخطط  دعمهم 
كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع المفتعل 
بفضل  وذلــك  المغربية،  الصحراء  حول 
الهاي  فمن  وفعالة،  نشطة  ديبلوماسية 
إلى بوخارست ومن بلغراد إلى نيقوسيا، 
ونيامي  والــمــنــامــة  بــالــقــاهــرة  مــــرورا 
وكوناكري، كان المخطط المغربي للحكم 
الذاتي في قلب اهتمام دبلوماسي حقيقي 
جاء ليؤكد مرة أخرى على المقاربة ذات 
البحث  في  للمغرب  والجادة  المصداقية 
عن حل سياسي لنزاع قديم يعود إلى ما 
يقرب من نصف قرن. وتم التأكيد على هذا 
اإلجماع حول الطابع ذي المصداقية والجاد 
لمخطط الحكم الذاتي بشكل ال لبس فيه 
من قبل العديد من رؤساء الدبلوماسية من 
مختلف البلدان، الذين اجتمعوا في مراكش، 
بمناسبة االجتماع الوزاري للتحالف الدولي 

ضد داعش.
المنخفضة  األراضــي  اعتبرت  وهكدا 
قدمها  التي  الــذاتــي،  الحكم  مــبــادرة  أن 
المغرب في 2007 »مساهمة جادة وذات 
مصداقية بالنسبة للعملية السياسية التي 
ترعاها األمم المتحدة« إليجاد حل لقضية 

الصحراء.
الذي  الجديد،  الموقف  ومن خالل هذا 
تم التعبير عنه في البيان المشترك الذي 
الشؤون  وزير  بين  محادثات  عقب  صدر 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره 
الهولندي، ووبكي هوكسترا، تنخرط هولندا 
الداعمة  الدولية  الدينامية  في  بوضوح 
إلنهاء  الذاتي  للحكم  المغربي  للمخطط 
الصحراء  مغربية  حول  المفتعل  النزاع 

بشكل نهائي.
وفي نفس السياق، أعرب وزير الشؤون 

الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، 
الذاتي في  الحكم  عن دعم بالده لمخطط 
بشأنه  متوافقا  حال  باعتباره  الصحراء 

لتسوية هذا النزاع.
وأكد رئيس الدبلوماسية القبرصية خالل 
ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
لمبدأ  ــالده  ب دعــم  بــالــخــارج،  المقيمين 
للدول ولقرارات  الترابية  الوحدة  احترام 
مجلس األمن الدولي، معربا عن رفضه التام 
لكل المحاوالت االنفصالية التي يواجهها 

المغرب، وكذا قبرص.
من جهته، نوه وزير الشؤون الخارجية 
بالجهود  أوريسكو،  بوغدان  الرومانية، 
الجادة التي تقوم بها الرباط على صعيد 
ذلك  في  بما  المغربية،  الصحراء  قضية 
مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة في 2007.
وجــدد الــوزيــر الــرومــانــي فــي البيان 
المشترك الذي توج مباحثاته مع بوريطة، 
دعم بالده للجهود المبذولة تحت الرعاية 
الحصرية لألمم المتحدة من أجل إيجاد حل 
سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من 
قبل كافة األطراف لقضية الصحراء«، قائم 
على التوافق، طبقا لقرارات مجلس األمن 
الدولي.وأكد الجانبان على الدور اإليجابي 
والبناء الذي يضطلع به المغرب ورومانيا 
في الحفاظ على االستقرار واألمن والسالم 
في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما 
الموقع  يمليها  التي  والمسؤولية  للدور 
تعزيز  يخص  ما  في  للبلدين  الجغرافي 
والبحر  أفريقيا  فــي  والتفاهم  الــســالم 
الوسطى  وأوروبـــا  المتوسط  األبــيــض 

ومنطقة البلقان.

وزير  موقف  يندرج  اإلطــار  نفس  وفي 
نيكوال  الــصــربــي،  الخارجية  الــشــؤون 
سيالكوفيتش، الذي أكد على موقف بالده 
تحت  الذاتي  الحكم  مخطط  يعتبر  الذي 
وموثوقا  جــادا  حال  المغربية  السيادة 

لقضية الصحراء.
محادثات  خالل  سيالكوفيتش،  وأبرز 
الجهود  المغربي  نظيره  مــع  أجــراهــا 
تبذلها  التي  والسياسية  الدبلوماسية 
المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي 
الصحراء،  لقضية  ومستدام  وبرغماتي 
وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق 

وتماشيا مع قرارات األمم المتحدة.
وتنضاف إلى هده السلسلة من المواقف 
التي تأتي لتعزيز وجاهة المخطط المغربي 
للحكم الداتي، إلى الدعم المعبر عنه أمس 
العربية  العواصم  من  العديد  طرف  من 
واإلفريقية، منهم وزراء خارجية شاركوا 
الدولي  للتحالف  الــوزاري  االجتماع  في 

لمحاربة داعش .
بمملكة  الخارجية  وزير  جدد  وهكدا، 
البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
التأكيد على موقف بالده الداعم لمغربية 
الصحراء، الدي توج بفتح قنصلية عامة 

لمملكة البحرين في مدينة العيون.
كما جدد وزير خارجية النيجر، حسومي 
مسعودو التأكيد على دعم بالده للمسلسل 
حول  اإلقليمي  النزاع  لتسوية  السياسي 
الصحراء المغربية تحت الرعاية الحصرية 

لألمم المتحدة .
صحفي  تصريح  في  مسعودو،  وأكــد 
ــشــؤون  عــقــب مــبــاحــثــاتــه مــع وزيــــر ال
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
تدعم  »النيجر  أن  بالخارج  المقيمين 
موقف االتحاد اإلفريقي، الذي يؤكد على 
المفتعل  اإلقليمي  النزاع  هذا  تسوية  أن 
حول قضية الصحراء لن تتم إال في إطار 

األمم المتحدة«.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة 
مــن أجــل تسوية هــذا الــنــزاع فــي إطــار 

المسلسل السياسي األممي.
وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون 
اإلفريقي  واالندماج  والتعاون  الخارجية 
والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا 
كوياتي التأكيد على موقف بالده الثابت 
الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي من 
أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول 
إننا  الوزير«  وأكد  المغربية.  الصحراء 
المغربية  المبادرة  واضــح  بشكل  نؤيد 
للحكم الذاتي«مشددا »أريد أن يكون ذلك 
واضحا بشكل نهائي، غينيا تدعم المغرب 
»جهوده  وكافة  الذاتي«  للحكم  ومبادرته 

الجادة«.
الحاسمة  المواقف  إلى هذه  وتنضاف 
وزير  عنه  عبر  الذي  الموقف  والواضحة 
الخارجية المصري، سامح شكري، الداعم 
المغربية،  للمملكة  الترابية  للوحدة 
والتزامها بالحل األممي لقضية الصحراء.
وأكد شكري، في البيان المشترك الذي 
مع  أجراها  التي  المباحثات  عقب  صدر 
أيضا،  بوريطة  ناصر  المغربي  نظيره 
تأييد بالده لما جاء بقرارات مجلس األمن 
وآخرها القرار رقم 2602 )لعام 2021(، 
المتسمة  المغربية  بالجهود  رحب  الذي 
بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي 

قدما نحو التسوية السياسية.
في  المواقف  هذه  عن  التعبير  ويأتي 
أعقاب الدينامية الدولية الداعمة للمخطط 
توجت  والتي  الــذاتــي،  للحكم  المغربي 
بالدعم الذي عبرت عنه الواليات المتحدة 
وألمانيا وإسبانيا وحتى الفلبين لصالح 
هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية التي 
وحيد  كأساس   2007 في  المغرب  قدمها 

وأوحد لوضع حد نهائي لهذا النزاع.

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي    إلى ربك راضية مرضية، فادخلي  
في عبادي  وادخلي جنتي«.     

 صدق اهلل العظيم

الحاجة سليمة عكرود في ذمة اهلل
وبحزن  وقدره  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
شديد، فقدت عائلة عكرود، المشمولة برحمة 
اهلل، بإذنه تعالى، الحاجة سليمة عكرود، والدة 
الزميل فردوس أحمد الصحفي بجريدة «أنفاس 
بريس» و«الوطن اآلن»، وذلك يوم الثالثاء 10 
ماي 2022،  وقد ووري جثمان الفقيدة الطاهر 

الثرى بمقبرة مدينة اليوسفية. 
وبهذه المناسبة األليمة، يتقدم طاقم جريدة 
«االتحاد االشتراكي»» والمرصد المغربي لنبذ 
القلبية  تعازيهم  »بأحر  والتطرف  اإلرهــاب 
أحمد  فــردوس  األخ  إلى  مواساتهم  وأصــدق 

أيمن، فاطمة الزهراء، أميمة ودنيا وكذا  إلى  وأبنائه:  نمير  وزوجته مسعودة 
أبناء المرحومة: عبد المجيد، مصطفى، السعدية، مليكة وفاطمة وإلى سائر أحفاد 
المرحومة وأصهارها وجميع أفراد عائلتيها الصغيرة والكبيرة، سائلين المولى 
ئها مقام صدق عند مليك مقتدر  جلت قدرته أن يرحم روحها الطاهرة وأن ُيبوِّ
في أعلى عليين، وأن يسكنها في جنانه مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيئين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم ذويها وسائر 

أفراد عائلتها الصبر الجميل.إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عمر هالل يقود الوفد المغربي في موؤتمر اللجنة 
البحر الكاريبي ب�صانت لو�صيا لمنطقة   24

الممثل  السفير  يقوده  مغربي  وفد  يشارك 
الدائم للمغرب لدى األمم المتحدة، عمر هالل، 
مايو   13 إلى   11 من  الممتدة  الفترة  خالل 
الجاري، في المؤتمر اإلقليمي للجنة 24 لمنطقة 
البحر الكاريبي، والذي ينعقد في كاستريس، 

عاصمة سانت لوسيا.
ويشكل هذا المؤتمر مناسبة للوفد المغربي 
إلطالع أعضاء اللجنة ومختلف المشاركين على 
آخر التطورات بشأن قضية الصحراء المغربية.

وسيمكن هذا الحدث، أيضا، من التأكيد على 
دور الجزائر ومسؤوليتها كطرف رئيسي في 
النزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية، كما 
هو منصوص عليه في قرارات مجلس األمن، 
بما في ذلك القرار 2602، المعتمد في أكتوبر 
األعمال  لفضح  مناسبة  سيشكل  كما   ،2021
العدائية لهذا البلد ضد الوحدة الترابية للمملكة.

وتم توجيه الدعوة من قبل رئيسة اللجنة 
للمنتخبين عن الصحراء المغربية، نائبة رئيس 
وادي الذهب، غال بهية، ونائب  جهة الداخلة- 
محمد  الحمراء،  الساقية  العيون  رئيس جهة 
أبا، كما هو الحال منذ 2018، وذلك من أجل 

المشاركة في هذا المؤتمر.
في  المتحدة  لألمم  االجتماع  هذا  وينعقد 
سياق يتميز بالنجاحات الدبلوماسية واسعة 
النطاق التي حققتها المملكة، فضال عن الدعم 
المتنامي لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق 
المملكة على أقاليمها الجنوبية، ومخطط الحكم 
هذا  لتسوية  الوحيد  الحل  باعتباره  الذاتي 
النزاع اإلقليمي الذي افتعلته الجزائر، وتصر 

على إطالة أمده، منذ 45 سنة.
الواليات  باعتراف  أساسا،  األمر،  ويتعلق 
المتحدة بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على 
أقاليمه الجنوبية والدعم القوي والصريح من 
الدول األعضاء في األمم المتحدة، والتي تدعم 
فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي.

المغربي  المخطط  إسبانيا  تعتبر  وهكذا، 
 ،2007 سنة  تقديمه  تم  الذي  الذاتي،  للحكم 
»األساس األكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل 

النزاع« حول الصحراء المغربية.
وعبر عن هذا الموقف، خالل الشهر الماضي، 
رئيس الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز، في 
رسالة وجهها إلى جاللة الملك محمد السادس، 
وكذا خالل زيارته األخيرة للمملكة بدعوة من 

جاللة الملك.
وفي يناير الماضي، اعتبرت ألمانيا أيضا 
مخطط الحكم الذاتي بمثابة »جهود جادة وذات 
مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل 

إلى اتفاق« بشأن هذا النزاع االقليمي.
ومن جانبها، أعربت الفلبين، البلد اآلسيوي 
المغرب  لسيادة  الثابت  دعمها  عن  الكبير، 
الحكم  مخطط  أن  معتبرة  الترابية،  ووحدته 
الذاتي »أساس جيد« لتسوية النزاع اإلقليمي 
حول الصحراء المغربية. وتم التعبيرعن هذا 
الخارجية  الــشــؤون  ــر  وزي لــدن  من  الموقف 
خالل  جونيور،  لوكسين  تيودورو  الفلبيني، 
مارس  في  المغرب  إلى  بها  قام  التي  الزيارة 

الماضي.
أمس  أول  هولندا،  اعتبرت  جهتها،  ومن 
األربعاء بمراكش، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي 
قدمه المغرب في 2007، »مساهمة جادة وذات 
مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها 
األمم المتحدة« إليجاد حل لقضية الصحراء.

رومانيا  نوهت  بمراكش،  ذاته  اليوم  وفي 
أيضا بالجهود الجادة التي يقوم بها المغرب 
على صعيد قضية الصحراء المغربية، بما في 
ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة في 2007.
وينعقد المؤتمر اإلقليمي للجنة 24 أيضا في 
سياق اتسم بافتتاح 25 قنصلية عامة بمدينتي 
العيون والداخلة، آخرها قنصلية منظمة دول 
شرق البحر الكاريبي التي تضم ست دول أعضاء 
وبربودا،  أنتيغوا  وهي  المتحدة،  األمــم  في 
غرينادا، مونتسرات، سانت كيتس ونيفيس، 
سانت لوسيا، سانت فينسنت وجزر غرينادين. 
ويكرس افتتاح هذه القنصليات االعتراف الدولي 

بمغربية الصحراء.

اأ�صبوعية »لوبوان« الفرن�صية : و�صط مناخ 
م�صطرب، جاللة الملك ي�صاعف المبادرات 

مقال نشر على  الفرنسية ضمن  »لوبوان«  كتبت أسبوعية 
موقعها اإللكتروني، أول أمس األربعاء، أنه وسط مناخ مضطرب 
يتسم بتوالي األزمات، يتقدم جاللة الملك محمد السادس إلى 

»الخطوط األمامية، من خالل مضاعفة المبادرات«.
وأشارت وسيلة اإلعالم الفرنسية إلى أنه في مواجهة وقع 
األزمة الصحية المترتبة عن فيروس »كوفيد19-«، السيما على 
السياحة، القطاع الرئيسي بالنسبة لالقتصاد الوطني، فإن المغرب 
المحلية  اإلنجازات  تبررها  التفاؤل  من  بدينامية  »ينعم  الذي 
الرائعة، المصحوبة باإلشعاع القاري للمقاوالت واالستثمارات 
المغربية«، اشتغل على نموذج تنموي جديد، قصد التمكن ليس 
فقط من رفع التحديات الظرفية، ولكن أيضا التحديات الهيكلية 

التي تواجهه.
البرمجة  في  تغيير  إحداث  »يتيح  ذلك  أن  المجلة  وسجلت 
على جميع المستويات، بالنظر للصدمات التي تجسدت خالل 
السنوات الثالث الماضية«، على رأسها وباء »كوفيد19-« وموجة 

الجفاف غير المسبوقة.
الحكومة  مجلس  قرر  الدينامية،  هذه  أنه ضمن  وأوضحت 
لو  حتى  الصحية،  الطوارئ  حالة  مفعول  سريان  مدة  تمديد 
كانت المؤشرات المتعلقة بالوضعية الوبائية توجد في الخانة 
الخضراء، منذ عدة أسابيع، وأن »المغرب بوسعه أن يتباهى 
لكونه يوجد ضمن البلدان اإلفريقية الخمس التي بلغت هدف األمم 
المتحدة المتمثل في تلقيح 10 بالمائة من الساكنة ضد فيروس 
كورونا قبل نهاية شتنبر و40 بالمائة قبل نهاية العام 2021.

وأبرزت »لوبوان« أن المملكة انكبت على وضع ميثاق جديد 
لالستثمار تتعلق به الكثير من اآلمال، إن من حيث تحفيز النمو 
أو التشغيل، موضحة أن المغرب يعمل من أجل تهيئة الظروف 
الكفيلة برفع حصة االستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي االستثمار 

اإلجمالي بحلول العام 2035.
وذكرت بأنه في إطار »اهتمامها األولوي« بالقدرة الشرائية 
للمواطن، تم التوقيع على أول اتفاقية عشية ذكرى فاتح ماي 
بين الحكومة، المركزيات النقابية الثالث األكثر تمثيال في البالد 
واالتحاد العام لمقاوالت المغرب، والتي تشكل »لبنة إضافية« في 
بناء وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي عمل من أجله جاللة 

الملك بمعية اللجنة الخاصة المحدثة لهذه الغاية.

وبالموازاة مع الجبهة االقتصادية، ومن أجل مواجهة موجة 
جفاف استثنائية، أطلق جاللة الملك محمد السادس برنامجا 
»استثنائيا« بقيمة تناهز مليار يورو، ما منح »جرعة حقيقية 

من الهواء النقي« للفالحين والعالم القروي.
إلى أن المغرب  وفي المجال االجتماعي، أشارت »لوبوان« 
اختار تفعيل منظومة للحماية اجتماعية لفائدة كافة المغاربة 
بحلول العام 2025، مع نحو 22 مليون مغربي سيكون بوسعهم 
االستفادة من التأمين على المرض بحلول نهاية العام 2022، 
وتعميم التعويضات العائلية بحلول العام 2024 والتعويض 

عن فقدان الشغل بحلول العام 2025.
أن  إلــى  الفرنسية  ــالم  اإلع وسيلة  لفتت  أخــرى،  جهة  من 
المغرب أطلق بالرباط ورش أكبر مركز استشفائي جامعي في 
إفريقيا، موضحة أن هذا المشروع »الوازن«، الذي ستبلغ طاقته 
االستيعابية أزيد من 1000 سرير، سيتطلب استثمارات تبلغ 
قيمتها نحو 545 مليون يورو وينتظر االنتهاء من إنجازه في 

ظرف 48 شهرا.
الملك  جاللة  فإن  ذلك،  مع  وبالموازاة  »لوبوان«،  وبحسب 
أشرف ببنسليمان على وضع الحجر األساس لمصنع مستقبلي 
ضخم لتصنيع وتعبئة اللقاحات، وهو المشروع الذي سيتطلب 
غالفا ماليا قدره 500 مليون يورو، سعيا إلى تمكين المغرب من 
واللقاحات  الحيوية  »قطب إفريقي لالبتكار في مجال األدوية 
إلى  التحول  من  المملكة  وتمكين  العالمي«  باالعتراف  يحظى 

»قطب إقليمي في المجال الصحي«.
ووفقا للمجلة الفرنسية، فقد تم تسليط الضوء على جميع هذه 
الجهود من طرف مؤسسات دولية مرموقة من قبيل البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي، الذي أكد مديره لمنطقة شمال إفريقيا 
والشرق األوسط، جهاد أزعور، في حديث خص به »لوبوان« 
مؤخرا، أن »المعطى الذي يشير إلى أن الدولة حولت اقتصادها 
لجعله أكثر ارتباطا بالقيم العالمية، مكنها من تعزيز قدرتها على 

امتصاص الصدمات«.
وخلصت إلى التأكيد أن »التقييم يستند، إلى جانب المؤشرات، 
مكانته  تعزيز  استباق  المغرب  بها  يحاول  التي  الكيفية  على 
وتحفيز تعاون بآفاق مختلفة، بما في ذلك محور جنوب-جنوب، 

العزيز على جاللة الملك«.

عبد الرحيم �صهيد يوؤكد تبني القيم ال�صتراكية في مقاربة الإ�صالح
محمد الطالبي- الرباط

شكل فضاء مجلس النواب، مساء أول أمس، محجا 
لعشرات الفنانين والفنانات والمبدعين والمبدعات من كل 
الطيف األدبي، وذلك بمناسبة اليوم الدراسي حول مشروع 
25.1 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  القانون رقم 
المجاورة، والمنظم من لدن الفرق والمجموعة النيابية 
االفتتاحية  كلمته  بالمجلس، وفي  للمعارضة  المشكلة 
قال رئيس الفريق االشتراكي عبد الرحيم شهيد مرحبا 

بالحضور: 
»      سعداء في فرق ومجموعة المعارضة بمجلس 
النواب أن نستقبلكم في هذا اليوم الدراسي بعد لقاء 
داخلي كان الفريق االشتراكي نظمه حول نفس الموضوع، 
أي مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة. »، مضيفا أن تنظيم هذا 
اليوم الدراسي« يعكس حرصنا كمعارضة على توسيع 
مساحات النقاش السياسي العمومي حول قضايا الثقافة 
والفن واإلبداع، والترافع على ضرورة صيانة الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين«. 
  وأوضح المتدخل أن “ موقفنا كان منذ إيداع مشروع 
أكدنا على  النواب واضحا حيث  القانون لدى مجلس 
أهمية التعاطي مع هذا الموضوع ذي الخصوصية الكبرى 
بنوع من التريث والحكمة، وبمقاربة تشاركية حقيقية”. 
واسترسل رئيس الفريق االشتراكي بالقول :« نعتبر 
أن التشريع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتجاوز 
واالستهالك  الفعل  تأطير  ويشمل  الوطنية  الحدود 
اللجوء  الثقافيين ضمن سياق دولي عام، مما يتطلب 
إلى الخبرة واالبتكار في المجال القانوني وطنيا ودوليا، 
تنوير  أجل  من  الخبرة  لذوي  نستمع  أن  نريد  واليوم 
الرأي العام الثقافي والفني حول اإلشكاالت المطروحة 
وكيفية معالجتها بما يسهم في حماية حقوق المؤلفين 
المتعلقة  والقواعد  الضمانات  وتعزيز  الحقوق  وذوي 

بالملكية الفكرية. 
اليوم نريد إشراكا فعليا لمختلف الهيئات النقابية 
والمتوافق  الناجعة  اآلليات  إيجاد  أجل  من  والمهنية 
والمنصف  العادل  القانوني  التدبير  أجل  من  حولها 

المرتبط  المؤسساتي  اإلطــار  وإصــالح  للمستحقات، 
في  المهم  من  المجاورة.  والحقوق  المؤلف  بحقوق 
مثل هذه المشاريع االحتكام إلى المرجعيات األساسية 
المتمثلة في المقتضيات الدستورية والوفاء بااللتزامات 
الدولية واستحضار التطلعات المشروعة للفئات المعنية 
من مثقفين وفنانين ومبدعين  مع تعبئتهم حول مشروع 
موحد ومتوافق حوله«. وفي هذا اإلطار، يردف المتحدث،« 
من  الرأي  وطلب  االستشارة  إلى  اللجوء  الحكمة  من 
األمر  بهذا  المعنية  الدستورية  والهيئات  المؤسسات 
الداخلي  النظام  ومواد  الدستورية  للمقتضيات  طبقا 
لحقوق  الوطني  المجلس  وخاصة  النواب،  لمجلس 
اإلنسان، والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 
وسنظل في الفريق االشتراكي أوفياء للمبادئ االشتراكية 
الديمقراطية التي تؤكد على الفعل الديمقراطي والشفافية 
في الحياة الثقافية والفنية واإلبداعية، وعلى قيم العدالة 
والحداثة والتقدم ضمن أفق كوني يعزز حضورنا الثقافي 

على الصعيد الدولي«.
   وأكد شهيد أن هذا اليوم الدراسي« ننتظر منه أن 

يبلور خالصات أساسية لما سيقدمه الخبراء والهيئات 
المشاركة من أجل تمكين المعارضة من إثراء تعديالتها 
».وشارك في هذا اليوم الدراسي، كل  المشروع   على 
من عبد الرحيم شهيد، عن الفريق االشتراكي ، إدريس 
السنتيسي عن الفريق الحركي، رشيد حموني عن فريق 
المجموعة  عن  بوانو  اهلل  وعبد  واالشتراكية،  التقدم 

النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وقدم الجلسة كل من عبد الرحيم الشرقاوي، مستشار 
قانوني، وسيط ومحكم دولي في الملكية الفكرية، محمد 
األزهر، أستاذ جامعي ومخرج مسرحي، عزالدين بونيت، 
أستاذ جامعي وكاتب مسرحي، وطارق المصدق، أستاذ 

جامعي ومحام. 
وتدارس الحضور قدرة وإمكانية اآلليات التنظيمية 
والتدبيرية المحددة في المشروع على استيعاب وتعزيز 
مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة من جهة، وصيانة 
والفنانين  للمثقفين  االقتصادية واالجتماعية  الحقوق 

والمبدعين من جهة أخرى.

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تدخل البرلمان من باب المعارضة
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نائبة وزير الخارجية األمريكي: التحالف الدولي ضد داعش
 ملتزم بالقضاء التام على التنظيم اإلرهابي  

نا�صر بوريطة: �إفريقيا تتعر�ض 
لـ41 % من �إجمايل هجمات تنظيم 

د�ع�ض حول �لعامل   
الخارجية  الشؤون  وزير  أكد 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
بالخارج،   ناصر بوريطة،  املقيمني 
أن  بمراكش،  األربعاء  أمس  أول 
الهدف  أصبحت  اإلفريقية  القارة 
الرئيسي لتنظيم »داعش« اإلرهابي، 
املئة  في  لـ41  مسرحا  تشكل  حيث 

من إجمالي هجماته في جميع أنحاء 
العالم.

الكلمة  في  بوريطة،  وقال 
الوزاري  لالجتماع  االفتتاحية 
إن  داعش،  ضد  الدولي  للتحالف 
بكونه  املقيت  اللقب  يحمل  »داعش 
دموية  اإلرهابية  الجماعات  أكثر 
في العالم في عام 2021«، مبرزا أن 
إفريقيا أصبحت، من جهتها، الهدف 
الرئيس للتنظيم، حيث كانت مسرحا 
إجمالي هجماته حول  من   % ل41  

العالم.
العنف  أعمال  أن  الوزير  والحظ 
زيادة  سجلت  اإلفريقية  بالقارة 
من  املئة  في  و60   40 بني  تتراوح 
مقارنة  والهجمات،  الوفيات  حيث 

بفترة ما قبل الجائحة.
أن  إلى  السياق،  هذا  في  وأشار، 
أحصت  الصحراء  جنوب  إفريقيا 
الوفيات  مجموع  من  املئة  في   48
العالم  حول  اإلرهاب  عن  الناجمة 
 3461 بتسجيل   ،2021 سنة  خالل 
ضحايا  عدد  بذلك  ليرتفع  ضحية، 
على  ألفا   30 إلى  باملنطقة  اإلرهاب 

مدار الـ15 عاما املاضية.
والحظ الوزير أن منطقة الساحل 
تتطور  إرهابية  جماعات  تأوي 
ارتفاع  في  وتتسبب  هائلة  بسرعة 
العالم،  حول  الضحايا  حصيلة 
املنطقة تحصي  هذه  أن  إلى  مشيرا 
35 في املئة من الوفيات الناتجة عن 
 ،2021 خالل  العالم  حول  اإلرهاب 
مقابل 1 في املئة فقط قي سنة 2007.
وأعرب بوريطة، في هذا الصدد، 
الوفيات  عدد  »الرتفاع  أسفه  عن 
على  تزيد  بنسبة  اإلرهاب  بسبب 
و   2007 عامي  بني  املئة  في   1000
، مشيرا  2021 في منطقة الساحل« 
إلى أن غرب إفريقيا ومنطقة الساحل 
في  تضررا  األكثر  املنطقتني  تعدان 
النازحني  عدد  بلغ  حيث  القارة، 
الدامية  االشتباكات  بسبب  داخليا 
من  أزيد  العالم  من  البقعة  هذه  في 

1.4 مليون شخص.
بوريطة  أبرز  أخرى،  جهة  من 
لإلرهاب  االقتصادي  التأثير  أن 
العقد  خالل  اإلفريقية  القارة  كلف 
املاضي خسائر إجمالية قدرها 171 
كان  مالي  غالف  وهو  دوالر،  مليار 
التنمية  لتعزيز  استخدامه  يمكن 
االقتصادية واالجتماعية في املنطقة.

وأوضح بهذا الخصوص أنه »تم 
متمركزا  إرهابيا  كيانا   27 إدراج 
عقوبات  قائمة  ضمن  إفريقيا  في 
املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
مبرزا  إرهابية«،  جماعات  بصفتها 
»هذا مؤشر واضح على صلتهم  أن 
العاملية  اإلرهابية  بالجماعات 

الكبرى.
التهديد  أن  من  بوريطة  وحذر 
الوقت  بلغ في  إفريقيا  اإلرهابي في 
األطلسي  املحيط  سواحل  الراهن 
وممراته البحرية، مؤكدا أن الروابط 
في  ظهرت  والقرصنة  اإلرهاب  بني 
خليج غينيا كما في القرن اإلفريقي، 
تسعى  اإلرهابية  الجماعات  وأن 
املوارد  على  السيطرة  إلى  أيضا 

الطبيعية.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن 
على  يبعث  الوزاري  االجتماع  هذا 
األمر  والتوقعات،  اآلمال  من  الكثير 
القوية  املشاركة  من  يتضح  الذي 
للدول اإلفريقية سواء كانت أعضاء أو 
مراقبني في التحالف الدولي، مشيرا 
تركز،  أن  ينبغي  املناقشات  أن  إلى 
أساسا، على ضرورة إظهار التضامن 
الفعال مع القارة اإلفريقية في محاربة 

التهديد الذي يشكله داعش.
أيضا  التأكيد  ينبغي  أنه  وتابع 
الدول  تملك  تعزيز  إلى  الحاجة  على 
واستراتيجيات  لسياسات  اإلفريقية 
فعالة في مجال مكافحة اإلرهاب، وكذا 
الوطنية  املبادرات  دعم  أهمية  على 
غرار  على  القائمة،  اإلقليمية  ودون 
االقتصادية  باملجموعة  الخاصة  تلك 

لدول غرب أفريقيا.
هذا  أن  بوريطة  سجل  أن  وبعد 
في  جوهريا  تطورا  يمثل  االجتماع 
التوجه االستراتيجي للتحالف، وذلك 
اعتمادا على ثالثة توجهات رئيسية، 
أشار إلى أن القضاء التام على داعش 
لنا  »يسمح  األوسط  الشرق  في 
بتوجيه دعمنا بشكل أكبر نحو تعزيز 
القدرات الوطنية في املنطقة«، مسجال 
القدرات  وتعزيز  »االستقرار  أن 
املدنية والتواصل االستراتيجي تبرز 
التزام  بشكل جلي في جميع جوانب 

التحالف بالقضاء على داعش.
التحالف  أن  إلى  االنتباه  ولفت 
أولويات  تحديد  على  قادرا  سيكون 
اإلرهابي  التهديد  لتطور  استجابته 
وذلك  العالم،  من  أخرى  مناطق  في 
بناء على مقاربة شاملة تدعم اآلليات 

الوطنية ودون اإلقليمية القائمة.
اإليجابية،  التطورات  هذه  ورغم 
يستطرد الوزير، يبقى التفاؤل الحذر 
السيما  األساسية«،  مبادئنا  »أحد 

وأن تهديد داعش لم يتضاءل.
»تقييمنا  إن  بقوله  ومضى 

اإلرهابية  للتهديدات  املشترك 
إفريقيا  في  خطير  بشكل  املتزايدة 
لدعم  متكيفة  مقاربة  ظهور  إلى  أدى 
التحالف في إفريقيا«، مشيرا إلى أن 
الذي  اللقاء  في  تكرست  املقاربة  هذه 
اإلفريقي  التركيز  مجموعة  عقدته 
يرأسها  التي  غروب(،  )فوكوس 

املغرب  من  كل  مشترك  نحو  على 
و  األمريكية  املتحدة  والواليات 
الثالثاء  أمس  وإيطاليا،  النيجر 

بمراكش.
املغرب  رئاسة  أن  بوريطة  وأكد 
له  تتيح  املجموعة،  لهذه  املشتركة 
الخبرات  لتبادل  إضافية  منصة 
املستمدة من استراتيجيته الشاملة 
والتي  اإلرهاب،  ملكافحة  واملتكاملة 
املستنيرة  القيادة  تحت  طورها 

لجاللة امللك محمد السادس.
وزير  نائبة  أكدت  جهتها  ومن 
للشؤون  األمريكي  الخارجية 
نوالند،   فيكتوريا  السياسية، 
التحالف  أعضاء  أن  بمراكش، 
الدولي ضد داعش ملتزمون بضمان 
القضاء التام على داعش في العراق 
القارة  على مستوى  وكذا  وسوريا، 

اإلفريقية والعالم ككل.
ألقتها  كلمة  في  نوالند،  وقالت 
االجتماع  أشغال  افتتاح  خالل 
ضد  الدولي  للتحالف  الوزاري 
مشتركا  التزاما  »نتقاسم  داعش، 
داعش  على  التام  القضاء  بضمان 
على  وكذا  وسوريا،  العراق  في 
والعالم  اإلفريقية  القارة  مستوى 
ككل«، مشيرة إلى أن عمل التحالف 
الخاضعة  األراضي  تحرير  يشمل 
لسيطرة داعش في العراق وسوريا 
قد  التي  العالم  مناطق  وتحديد 
النتشار  خصبة  أرضا  تشكل 
ومعالجة  اإلرهابية،  الجماعات 

األسباب الجذرية.
الدبلوماسية  تضيف  وهكذا، 
األمريكية، سينكب املشاركون في هذا 
التحالف  عمل  تقييم  على  االجتماع 
في  املاضية  السنة  خالل  وأعضائه 
اإلفريقية  والقارة  وسوريا  العراق 
عن  فضال  أفغانستان،  ومنطقة 
تحديد الهفوات التي يتعني تالفيها.

»على  أنه  من  نوالند  وحذرت 
تم  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى 
في  كبير  حد  إلى  داعش  إضعاف 
تزال  ما  أنها  غير  وسوريا،  العراق 
من  الفرص  وتتحني  تهديدا،  تشكل 
أجل إعادة بناء نفسها«، داعية إلى 
التهديد  مواجهة  في  اليقظة  التزام 
جميع  في  باستمرار  تشكله  الذي 
القارة  في  سيما  ال  العالم،  أنحاء 

اإلفريقية.
دول  من  انطالقا  بأنه  وذكرت 

الساحل، حيث ارتفع عدد االعتداءات 
43 في املئة خالل  بنسبة  اإلرهابية 
إلى  وصوال   ،2021  2018- الفترة 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
 500 حوالي  »سجلنا  وموزمبيق، 
عام  في  لداعش  إرهابي  اعتداء 
من  أكثر  مقتل  عن  أسفرت   ،2021

اإلفريقية«،  بالقارة  شخص   2900
الجماعات  أن داعش وباقي  مضيفة 
وقدراتها  نفوذها  عززت  اإلرهابية 
تهدد  فيما  الساحل،  منطقة  في 
واملسلمني،  اإلسالم  نصرة  جماعة 
في  الساحل  دول  للقاعدة،  املوالية 

غرب القارة.
التي  بالجهود  ذكرت  أن  وبعد 
بالتنسيق  املتحدة  الواليات  تبذلها 
إفريقيا  غرب  في  شركائها  مع 
ساهمت  التي  التحديات  ملواجهة 
أشارت  الجماعات،  هذه  تكاثر  في 
أن  إلى  األمريكية  الدبلوماسية 
دعم  تعبئة  تعتزم  بالدها  حكومة 
دوالر  مليون   119 من  بأزيد  يقدر 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  لصالح 
من أجل تحسني قدرات قوات النظام 
بهدف  القضائي،  والنظام  املدني 
القبض على اإلرهابيني ومقاضاتهم 

وإدانتهم في جميع أنحاء القارة.
وينعقد االجتماع األول للتحالف 
العاملي ضد داعش في إفريقيا، اليوم 
األربعاء بمراكش، بدعوة مشتركة من 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج 
أنطوني  األمريكي،  الدولة  وكاتب 

بلينكني.
وخالل هذا االجتماع، يستعرض 
املتخذة،  املبادرات  التحالف  وزراء 
ضمان  بجهود  يتعلق  ما  في 
تأثرت  التي  املناطق  في  االستقرار 
وذلك  داعش،  بهجمات  السابق  في 
االستراتيجي  التواصل  مجال  في 
التطرف  إلى  الدعاية  مواجهة  في 
التي ينهجها هذا التنظيم اإلرهابي 
املقاتلني  ومكافحة  وأتباعه، 

اإلرهابيني األجانب.
لهذا  املغرب  استقبال  ويعكس 
التي  الثقة  الهام،  الدولي  الحدث 
التي  املتفردة  املقاربة  بها  تحظى 
القيادة  تحت  اململكة،  طورتها 
امللك  الجاللة  لصاحب  املتبصرة 
مكافحة  مجال  في  السادس،  محمد 

اإلرهاب والتطرف.
االلتزام  االجتماع  هذا  يؤكد  كما 
الوثيق  بالتنسيق  للمغرب  الثابت 
مع شركائه الستئصال التهديد الذي 
تحقيق  بهدف  وذلك  داعش،  تشكله 
وكذا  اإلقليميني،  واالستقرار  األمن 
في  والتطرف  لإلرهاب  التصدي 

القارة.

مكتب مراكش:
 عبد الصمد الكباص 

شدد املشاركون في االجتماع الوزاري للتحالف 
يوم  بمراكش  انعقد  الذي  داعش،  لهزيمة  الدولي 
التصدي  ضرورة  على  الجاري،  ماي   11 األربعاء 
للتهديد العاملي الذي يمثله تنظيم داعش من خالل 
مبادرات  التي تشمل  للجهود  كلي وشامل  تنسيق 
مقدمة من الفرق العاملة في التحالف، بما في ذلك 
واملقاتلني  داعش،  تمويل  ومكافحة  االتصاالت، 

اإلرهابيني األجانب وتحقيق االستقرار. 
تنظيم  لهزيمة  الدولي  التحالف  وزراء  ورّحب 
داعش في البيان املشترك الصادر في ختام اجتماع 
مؤكدين  إفريقيا  في  االجتماع  هذا  بعقد  مراكش، 
قتال  مواصلة  على  املشترك  تصميمهم  جديد  من 
العسكرية وتلك  الجهود  كل من  التنظيم من خالل 
الهزيمة  في  تساهم  والتي  املدنيون،  يقودها  التي 

الدائمة للجماعة اإلرهابية. 
مستدامة  حلول  إيجاد  أهمية  الوزراء  أقر  كما 
العنيف  والتطرف  لإلرهاب  الجذرية  لألسباب 
على  وشددوا  لإلرهاب،  تربة خصبة  تشكل  والتي 
للنساء،  الهادفني  واملشاركة  اإلدماج  أهمية ضمان 
في  األخرى  املهمشة  السكانية  والفئات  والشباب 
للمجتمع  الحيوي  الدور  مالحظني  الجهود،  هذه 
املدني، بما في ذلك املنظمات النسائية واملنظمات 
اإلرهاب  ومحاربة  منع  في  الشباب،  يقودها  التي 

والتطرف العنيف الذي يفضي إلى اإلرهاب.
وأكد وزراء التحالف سوية على أولوية حماية 
بالقانون  التمسك  ضرورة  على  مشددين  املدنيني 
الدولي  اإلنساني  القانون  ذلك  في  بما  الدولي، 
قرارات  عن  الدولي، فضاًل  اإلنسان  وقانون حقوق 

مجلس األمن ذات الصلة، في جميع الظروف. 
تخصيص  أهمية  على  التأكيد  الوزراء  وجدد 
املوارد الوافية للحفاظ على جهود قوات التحالف 
والشركاء الشرعيني. كما أن الجهود التي يقودها 
تحقيق  الردع،  جهود  ذلك  في  بما  املدنيون، 
الخطاب  اإلرهابي،  التمويل  مكافحة  االستقرار، 
األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  مقاضاة  املضاد، 
وإعادة التأهيل وإعادة الدمج تمثل جميعها ضرورة 

متزايدة لتحقيق هزيمة دائمة لتنظيم داعش.
كما أكد الوزراء على الحاجة إلى تعزيز قدرات 
مكافحة اإلرهاب، التي يقودها املدنيون في العراق، 
مستدامة  حلول  ضمان  ضرورة  على  مشددين 
في  داعش  تنظيم  وعوائل  ملقاتلي  األجل  وطويلة 
شمال شرق سوريا، بما يشمل اإلجراءات القانونية 
املناسبة لضمان محاسبة املذنبني بارتكاب الجرائم.

وأكد املشاركون في اجتماع مراكش أن ضمان 
هو  وسوريا  العراق  في  للتنظيم  الدائمة  الهزيمة 
األولوية األولى للتحالف. وشددوا على أنه بالرغم 
قيادة  منها  عانت  التي  الكبيرة  االنتكاسات  من 
داعش على مدار السنوات املاضية، ال تزال الجماعة 
وسوريا،  العراق  في  هجماتها  تواصل  اإلرهابية 
الهجوم  في  ظهر  كما  مستمرًا،  تهديدًا  يمثل  مما 
واسع النطاق على سجن الصناعة في شمال شرق 

سوريا في يناير 2022.
وأبرزوا وقوف التحالف مع الشعب السوري في 
دعم تسوية سياسية دائمة تماشيًا مع قرار مجلس 
2254، ومواصلته  رقم  املتحدة  التابع لألمم  األمن 
دعم التعافي واالستقرار املحليني بشكل شامل في 
إلى  باإلضافة  داعش  تنظيم  من  املحررة  املناطق 
الظروف  لتأمني  الدمج  وإعادة  املصالحة  جهود 
كافة  سوريا  يشمل  للنزاع  سياسي  لحل  املواتية 

بموجب ثوابت قرار مجلس األمن رقم 2254.
املشترك  البيان  في  التحالف  وزراء  أقّر  كما 
بالحاجة إلى مواجهة التهديد املتغير الذي يشكله 
باالجتماعات  ورحبوا  إفريقيا،  في  داعش  تنظيم 
الثالثة األولى ملجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، 
والتي عقدت في بروكسل، روما ومراكش. مبرزين 
أنه تحت رعاية التحالف الدولي، ستساند مجموعة 

اإلرهاب  مكافحة  قدرات  بإفريقيا  الخاصة  التركيز 
من  التحالف،  في  األفارقة  األعضاء  يقودها  التي 
العراق وسوريا،  في  التجارب  على  االعتماد  خالل 
حملة  من  املستقاة  الدروس  من  االستفادة  وعبر 
حسب  إفريقيا  قارة  لصالح  التنظيم،  هزيمة 
التقييمات  تبادل  الجهود  هذه  وتشمل  االقتضاء. 
اإلرهابية  واملنظمات  داعش  تنظيم  تهديد  حول 
األخرى في قارة إفريقيا، والتنسيق والتعاون بشأن 
القضايا،  هذه  ملقاربة  وكفاءة  فعالية  األكثر  الطرق 
بما في ذلك تبادل املعلومات وإدارة الحدود بشكل 
االستقرار،  تحقيق  مشاريع  عن  فضاًل  استباقي. 
والردع ومنع التطرف. وشدد الوزراء على ضرورة 
على  بإفريقيا  الخاصة  التركيز  مجموعة  تعمل  أن 
على  القائمة  األخرى  واملبادرات  الجهود  تضافر 
الصعيد الدولي واإلقليمي وشبه اإلقليمي، ملكافحة 

اإلرهاب في القارة اإلفريقية.
مواجهة  أهمية  أيضا  أكدوا  التحالف  وزراء 
القضايا الكامنة وراء انعدام األمن في إفريقيا، مع 
توسع  يعيق  دائم  حل  أي  أن  على  مجددًا  التأكيد 
تنظيم داعش في هذه القارة سوف يعتمد باألساس 
الجهود  عن  فضاًل  الوطنية،  السلطات  على 
واملبادرات اإلقليمية وشبه اإلقليمية والتي تعترف 
السياسية واالقتصادية وتتصدى  الصراع  بدوافع 

لها. 
قبل  من  قوات  نشر  بقلق  الوزراء  الحظ  كما 
شركات عسكرية خاصة مزعومة في الوقت الراهن 
في منطقة الساحل مما قد يزعزع االستقرار ويزيد 
الطريق  ويمهد  اإلفريقية  البلدان  هشاشة  من 
واملتطرفة  اإلرهابية  واملنظمات  داعش  لتنظيم 
الوزراء  ووجه  املطاف.  نهاية  في  األخرى  العنيفة 
هزيمة  لتحالف  النضمامها  بنني  لدولة  التحية 
إلى  األعضاء  الدول  عدد  رفع  ا  ممَّ داعش،  تنظيم 

خمسة وثمانني. 
وأقر الوزراء وجهة النظرة السائدة بأن جماعة 
ملنطقة  متصاعدًا  تهديدًا  تمثل  داعش-خراسان 
جنوب آسيا وآسيا الوسطى. وأدانوا بشدة هجمات 
داعش-خراسان املروعة خالل شهر رمضان وعطلة 
ال  مدنيني،  استهدفت  والتي  أفغانستان  في  العيد 
سيما مجموعات تنتمي إلى أقليات، وأكدوا أهمية 
داعش-خراسان  تهديد  مواجهة  في  عازمني  البقاء 
في أفغانستان، من خالل الفرق العاملة في التحالف 
واملبادرات الفردية للدول األعضاء من أجل ضمان 
هزيمة دائمة لتنظيم داعش في جنوب آسيا وآسيا 

الوسطى، وحيثما ُوجدوا في هذا العالم.
الدولي  التزامهم  الوزراء مجددًا عن  أعرب  كما 
داعش،  تنظيم  جرائم  ضحايا  ولعائالت  للناجني 
بأن  وأقروا  فيه.  والجناة  التنظيم  قادة  بمحاسبة 
ذلك  في  بما  داعش،  تنظيم  ارتكبها  التي  الفظائع 
العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، تعتبر 

من أشد الجرائم الدولية خطورة. 
على  تصميمه  في  متحد  التحالف  أن  وأكدوا 
الحيلولة دون تذوق األجيال القادمة مرارة املعاناة 
عزمهم  عن  معبرين  داعش،  تنظيم  سببها  التي 
التحالف  إطار  ضمن  الحذر،  منتهى  في  البقاء 
بكافة  اإلرهاب،  تهديد  ضد  داعش  تنظيم  لهزيمة 

أشكاله ومظاهره.
وانعقد هذا االجتماع،  بدعوة مشتركة من وزير 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
الدولة  وكاتب  بوريطة  ناصر  بالخارج  املقيمني 
 85 ممثلو  وحضره  بلينكني،  أنطوني  األمريكي، 
الجارية  الجهود  ناقشوا  دولية،  ومنظمة  بلدا 
الدائمة  الهزيمة  لتحقيق  الرامية  الحملة  في 
في  فلوله  على  الضغط  مواصلة  وسبل  لداعش، 
التنظيم  ظهور  عودة  ومنع  العالم،  أنحاء  مختلف 
االستقرار  إرساء  خالل  من  وسوريا  العراق  في 
شبكات  مواجهة  عن  فضال  املحررة  املناطق  في 
كما  أخرى،  وأماكن  اإلفريقية  القارة  في  التنظيم 
انكب املشاركون على تقييم األولويات ذات الصلة 
وتمويل  األجانب  اإلرهابيني  واملقاتلني  باالستقرار 

مكافحة داعش. 

في بيان مشترك الجتماع وزراء التحالف الدولي لهزيمة 
»داعش« المنعقد بمراكش: 

�لتحالف متحد يف ت�صميمه على �حليلولة دون تذوق 
�لأجيال �لقادمة مر�رة �ملعاناة �لتي �صببها تنظيم »د�ع�ض«

الكاف يحرم الوداد 
من 15 ألف متفرج

عاقب االتحاد اإلفريقي لكرة القدم على الوداد البيضاوي 
مواجهة  العريضة خالل  جماهيره  بعض  من  بالحرمان 
اليوم الجمعة امام بيترو أتلتيكو، ضمن إياب نصف نهائي 

دوري األبطال.
 وستتقلص أعداد الجماهير الودادية في هذه المواجهة 
الطاقة االستيعابية  بأن  ألف متفرج فقط، علما   30 إلى 

لمركب محمد الخامس تصل إلى 45 ألف متفرج.
من  البعض  رمي  خلفية  على  العقوبة  هذه  وج��اءت 
مناصري وداد األمة ألجسام صلبة خالل المباراة الماضية، 
الجزائري،  بلوزداد  شباب  بضيفه  الفريق  جمعت  التي 

ضمن إياب ربع النهائي.
وسيحرم هذا القرار جزءا كبيرا من مناصري الفريق 
من إمكانية متابعة اللقاء بالمدرجات، خاصة وأن اإلقبال 
على التذاكر كان كبيرا جدا، حيث بيعت في اليوم األول 

حوالي 15 ألف تذكرة.
يذكر أن الفريق األحمر خطا خطوة كبيرة نحو النهائي، 
عقب عودته بانتصار ثمين من العاصمة األنغولية لواندا 

بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.

تذمر واستياء في 
صفوف العبي الكوكب

عبر العبو الكوكب المراكشي عن تذمرهم وامتعاضهم 
من تسويف ومماطلة الرئيس، الذي لم يفي بوعوده بصرف 
مستحقاتهم المالية، المتمثلة في الرواتب الشهرية ومنح 

المباريات.
وكانت إدارة الفريق قد توصلت في األسبوع الماضي 
بمنحة من إحدى المؤسسات المانحة، قيمتها 25 مليون 
سنتيم من أجل تحفيز الالعبين والرفع من معنوياتهم فيما 
تبقى من عمر البطولة الوطنية، غير أن المسؤول األول 
عن أمور الكوكب أدار ظهره لالعبين وتركهم يواجهون 

المصير المجهول.
 وبحسب مصادر الجريدة، فإن العبي الكوكب لم يجدوا 
أي مخاطب يمكنه ان ينقل رسالتهم إلدارة الفريق، مما 
دفعهم قبل مباراة أولمبيك الدشيرة، عن الدورة الماضية، 
يهددون باإلضراب عن التداريب لوال تدخل المدرب عبد 

المالك العزيز، الذي أقنعهم بالعدول عن قرارهم.
وبعد انتظار حل المشكل توارى المسيرون عن األنظار، 
مما جعل العبي الفريق محبطون، حيث يلوحون بمقاطعة 
التوصل بمستحقاتهم  المقبلة، في حال عدم  المباريات 
المادية، خاصة وأن جلهم متخوف من نزول الكوكب بصفة 
رسمية إلى بطولة الهواة، حيث يمكن أن تضيع حقوقهم، 

على غرار ما وقع خالل الموسم الماضي.

محمد فالل

تحكيم سينغالي لمباراة 
نهضة بركان ومازيمبي

أسندت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم مهمة تدبير 
مباراة نهضة بركان أمام »تي بي مازيمبي« الكونغولي 
الديمقراطي، المقررة مساء األحد المقبل بالملعب البلدي 
ببركان، ضمن إياب نصف نهائي دوري األبطال، إلى الحكم 
السينغالي ماخيت ندياي، بمساعدة مواطنيه ماليك سامبا 
الحكم  ونوح بانجورا، فيما سيتولى عيسى سي مهمة 

الرابع.
ويتطلع الفريق البركان إلى حسم التأهل، مراهنا على 
الذهاب  لقاء  خسارة  تعويض  وبالتالي  مناصريه،  دعم 
بهدف واحد، سجله أصحاب الضيافة في األنفاس األخيرة.

وسيراهن المدرب البركاني إيبينغي على وضع خطة 
محكمة لمحاصرة العبي الفريق الكونغولي، خاصة وأنه 
يعلم جيدا ما يتوفرون عليه من مهارات تقنية وتكتيكية.

للمباراة  التأهل  تحقيق  يأمل  بركان  نهضة  أن  يذكر 
النهائية للمرة الثالثة، بعد سنتي 2019 و 2020، التي 

شهدت تتويجه باللقب القاري األول.

ينتظر فريق الوداد البيضاوي مساء يومه الجمعة، انطالقا من الثامنة 
أتلتيكو  بيترو  البيضاء، حضور  بالدار  الخامس  محمد  بمركب  ليال 
فيكتور  إفريقي  الجنوب  الحكم  قيادة  تحت  يلتقيان  حيث  األنغولي، 

غوميز، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وي��ب��دو ال��ف��ري��ق األح��م��ر ق��ري��ب��ا م��ن ب��ل��وغ ال��ن��ه��ائ��ي، متسلحا 
لواندا  م��ن  الماضي  األس��ب��وع  خ��الل  ب��ه  ع��اد  ال��ذي  البين  بالفوز 

إلى ل����ك����ن����ه م����دع����و ب���ث���الث���ة أه������دف م���ق���اب���ل ه�����دف واح�����د، 
الخامس. محمد  بمركب  ريمونتادا  لتالفي  والحذر  الحيطة   توخي 

المجموعات  مرحلة  ج��والت  آخ��ر  ف��ي  تواجها  ق��د  الفريقان  وك��ان 
ودادي��ا  ال��ف��وز  وك��ان  الخامس،  محمد  بمركب  ي��وم��ا،  أربعين  قبل 
وضع  ف��ي  الحمر  يضع  م��ا  واح���د،  ه��دف  مقابل  أه���داف  بخمسة 
لخوض  التأهل  بطاقة  انتزاع  في  حظوظهم  ويعزز  مريح،  اعتباري 
و2017.  1992 بعد  الثالث  اللقب  نحو  السعي  وبالتالي   النهائي، 
وسيكون المدرب الودادي وليد الركراكي مدعوا إلى اعتماد خطة تكتيكية 
فعالية، تمكنه من تفادي أي مفاجأة من الفريق األنغولي، الذي ورغم تعثره 

داخل قواعده، إال أنه سيحل بالدار البيضاء رافعا شعار التحدي، مراهنا 
على ما يتوفر عليه من العبيه مهاريين، يتقدمهم البرازيلي تياغو أزوالو، 
 متصدر ترتيب الهدافين في المسابقة بسبعة أهداف ومواطنه غليسون.

ويعتبر الركراكي أن نتيجة الذهاب ال تعني التأهل، ليرسل إلى العبيه 
عقب  صحافية  تصريحات  في  قال  حيث  التهاون،  من  تحذير  رسالة 
أسمح  ولن  الميدان،  على  سيكون  »الحسم  إن  الذهاب  لقاء  نهاية 
.»)0  – 1  و0   –  0( بلوزداد مجددا  أمام   بتكرار سيناريو معاناتنا 

في  ال��ل��ع��ب  يشغلني،  ال  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��م��ب��اراة  »مكان  وأض����اف 
فنحن  يعنينا،  ال  أم��ر  آخ��ر  بلد  أي  أو  إسطنبول  ف��ي  أو  دك���ار 
دوري  وحمل  المغرب  خ��ارج  تواليا  الخامس  لالنتصار  جاهزون 
أوال«. التأهل  ونضمن  ب��ت��رو  قصة  ننهي  دع��ون��ا  لكن   األب��ط��ال، 

ومن المرجح أن يدخل الوداد مواجهة اليوم محروما من خدمات المهاجم 
زهير المترجي، الذي تعرض إلصابة خالل التدريبات األخيرة، ليلتحق 
بالليبي مؤيد الالفي، الذي انتهى موسمه، األمر الذي سيفرض على 
المدرب الركراكي االستعانة مجددا ببديع أووك، الذي قدم عطاء محترما 
في لقاء الذهاب، حيث سيقود الخط األمامي بمعية المهاجم الكونغولي 

غي مبينزا أومواطنه جوفيل تسومو. 
وفي المقابل سيستعيد الفريق األحمر خدمات العب خط وسط الميدان، 
جالل الداودي، الذي غاب عن آخر مواجهتين قاريتين، بداعي اإليقاف، 
بعد طرده في ذهاب ربع النهائي أمام شباب بلوزداد، ومن المنتظر 

أن يتحمل ثقل خط الوسط إلى جانب العميد يحي جبران، وأمامهما 
صانع األلعاب أيمن الحسوني.

وأبدى المدرب البرتغالي لفريق بيترو أتلتيكو »ألكسندر سانتوس«  
ثقته في إمكانية تسجيل نتيجة جيدة، رغم أن الوداد قوي في الشق 
التكتيكي، ويمكنه أن يدافع بشكل قوي وسريع، كما يتوفر على العبيه 

قادرين على هز الشباك في أي لحظة.
بالدار  كروية  انتفاضة  صنع  بإمكانية  البرتغالي  المدرب  ويحلم 
البيضاء، مستلهما ريمونتادا ريال مدريد في دوري األبطال، خاصة 

وأن كرة القدم كثيرا ما حملت نتائج لم تكن في الحسبان.
الساعي  المصري،  األهلي  يتطلع  الثاني،  النهائي  نصف  وف��ي 
وتعزيز  متتالية  نسخ  ثالث  في  باللقب  يتوج  فريق  أول  يصبح  ألن 
مفاجأة  أي  تفادي  إلى  حاليا(،   10( األلقاب  بعدد  القياسي  الرقم 
يوم  الجزائرية  بالعاصمة  جويلية«   5« ملعب  في  سطيف  وفاق  من 
جماهيره. من  األل��وف  سيدعمه  المضيف  أن  سيما  وال  السبت،   غد 

يذكر أن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم منح مركب محمد الخامس بالدار 
البيضاء شرف استضافة المباراة النهائية في 30 ماي الجاري، إال أن 
هذا األمر لم يتقبله النادي المصري مبديا اعتراضا شديدا ومطالبا 
اللعب »في ملعب محايد بعيدا عن الفرق األربعة التي تتبارى حاليا« 

في نصف النهائي.

إبراهيم العماري

الحسوين أحد مفاتيح القوة داخل الفريق األحمر

الوداد على 
بعد خطوة 
�صغيرة من 

نهائي دوري 
الأبطال

ينتظر اليوم بيترو أتلتيكو بالدار 
البيضاء

يوم  ال��م��ص��ري،  األه��ل��ي  ال��ن��ادي    أعلن 
األربعاء، تعافي مدافعه المغربي بدر بانون 
من مضاعفات اإلصابة بعدوى فيروس كورونا، 
ثالثة  من  ألكثر  المالعب  عن  أبعدته  والتي 

أشهر.
وقال طبيب الفريق الدكتور أحمد أبوعبلة، 
في تصريحات للموقع الرسمي لألهلي، إنه على 
تواصل مستمر مع بانون ومع طبيب المنتخب 

الالعب ومستجدات  لمتابعة حالة  المغربي 
وهناك  بحالته،  الخاصة  والتقارير  إصابته 
لألهلي  الطبي  الجهاز  بين  مستمر  تشاور 

ونظيره داخل المنتخب المغربي.
من  تماما  تعافى  بانون  بدر  أن  وأوض��ح 
تعرضه  بعد  منها  اشتكى  التي  االلتهابات 
لإلصابة بفيروس كورونا، وقد خضع لفحص 
وج��اءت  أي��ام  ثالثة  لمدة  القلب  على  دائ��م 

النتيجة جيدة للغاية.
وكشف أن بانون يخضع لتدريبات بدنية 
متدرجة منذ ثالثة أسابيع، وفي غضون فترة 
قصيرة، سيكون متواجدا في األهلي ليشارك 
في أجزاء من التدريبات الجماعية مع فريق 
الكرة بعد إجراء الفحوصات الالزمة لالطمئنان 

على قدرته على بذل مجهود لفترة طويلة.
لبدر  الطبي  الوضع  أن  أبوعبلة  وأضاف 

وأن  حاليا،  كبير  حد  إل��ى  مطمئن  بانون 
في  الالعب  مع  المتبعة  الطبية  اإلج��راءات 
إج��راءات  هناك  يكون  ولن  كافية،  المغرب 
جرى  ل��ذا  للقاهرة،  حضوره  بعد  إضافية 
الموافقة على بقاء الالعب في المغرب كدعم 
مع  والتواجد  العالج  لمواصلة  له  معنوي 

أسرته.

بدر بانون يتخلص نهائيا من تبعات فيروس كورونا

بانون يتعاىف بشكل تام

الملكية  للجامعة  التابعة  للتأديب،  المركزية  اللجنة  قررت 
المغربية لكرة القدم، عقب اجتماعها األخير فرض ثالث عقوبات 
مالية على فريق الرجاء البيضاوي، ليصل مجموع الذعائر التي 
يتعين عليه تسديدها، على خلفية سلوكات مناصريه، إلى 72 ألف 
درهم، منها 50 ألف درهم، بسبب رمي جماهيره الحجارة على 
أرضية الملعب، أصابت إحداها أحد العبي الدفاع الجديدي خالل 
المباراة التي جمعتهما، برسم الدورة 23 من الدوري االحترافي، 

والتي انتهت بفوز رجاوي بهدفين دون مقابل.
ألف درهم على خلفية   20 بقيمة  كما عاقبته بغرامة أخرى 
استعمال جماهيره للشهب االصطناعية خالل المباراة ذاتها، 
وغرامة ثالثة بقيمة 2000 درهم بفعل مراكمة البطاقات الصفراء.
ونال فريق الدفاع الحسني الجديدي حظه هو اآلخر من العقاب، 
حيث سيدفع 20 ألف درهم، بسبب استعمال جماهيره للشهب 

االصطناعية خالل هذه المباراة.
أولمبيك  مدرب  ال��وراد،  الصمد  عبد  ذاتها  اللجنة  وعاقبت 
درهم،  ألف   20 تغريمه  لمباراة واحدة، مع  باإليقاف  خريبكة، 

عقب طرده في مباراة فريقه أمام الفتح الرياضي، 
وغرمت اللجنة فريقي أولمبيك آسفي ويوسفية برشيد بغرامة 
مالية حددت في مبلغ 20 ألف درهم، الستعمال جماهيرهما للشهب 
االصطناعية خالل المباراة التي جمعتهما بملعب المسيرة. وهي 
نفس الغرامة التي فرضتها على فريق مولودية وجدة للسبب ذاته.

وبسبب مراكمة البطاقات ألزمت اللجنة التأديبية فرق
أولمبيك آسفي وأولمبيك خريبكة وسريع واد زم بسداد كل منها 

مبلغ 2000 درهم.
وبالنسبة للبطولة االحترافية، أجبرت اللجنة التأديبية فريق شباب 
أطلس خنيفرة بخوض مباراة واحدة داخل ملعبه دون حضور جماهيري، 

مع تغريمه مبلغ 18750 درهم، بسبب األحداث التي رافقت 
مواجهته لجمعية سال، برسم الدورة 27، وهي نفس العقوبة 

التي سلطتها على الفريق السالوي للسبب ذاته.
وأوقفت محمد حمدي، العب أولمبيك الدشيرة، لثالث 
مباريات اثنتان منها مع وقف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 
المراكشي،  الكوكب  مباراة  في  طرده  بعد  درهما   2250
لمباراة  المغربي،  العب سطاد  ستيتو،  كريم  أوقفت  كما 
واحدة، وتغريمه مبلغ 750 درهما بعد طرده أمام شباب 
ثنائي  على  كذلك  سلطتها  التي  العقوبة  وهي  المسيرة، 
أبو  وأش��رف  الدريسي  الحكيم  عبد  ال��وج��دي  االت��ح��اد 
حفص، بعد طردهما أمام الراسينغ الرياضي، مع تغريم 
الستعمال  و500درهم،  ألف   37 مبلغ  الوجدي  الفريق 
توقيف  إل��ى  أدى  مما  االصطناعية،  للشهب  جماهيره 
دقائق.  3 لمدة  الرياضي  بالراسينغ  جمعه  الذي   اللقاء 
وغرمت أيضا شباب أطلس خنيفرة مبلغ 15 ألف درهم، 
الستعمال جماهيره للشهب االصطناعية خالل مواجهته 
لجمعية سال، ورجاء بني مالل مبلغ 3750 درهما، لرمي 
المباراة  الملعب خالل  أرضية  على  القارورات  جماهيره 

التي جمعته بنهضة الزمامرة.
وعاقبت فرق جمعية سال والراسينغ الرياضي وأولمبيك 
البطاقات  1500 درهم، بسبب  الدشيرة  بغرامة قيمتها 

الصفراء والحمراء.

اللجنة التأديبية تضرب بقوة وتفرض عقوبات قاسية بسبب سلوكات الجماهير

الـريـــاضي
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إيمان الرازي 

والديموقراطية  اإلنسان  دراسات حقوق  مركز  نظم 
بالرباط، يوم الثالثاء 10 ماي الجاري، لقاء تواصليا 
الرابع  الحكومي  للتقرير  موازيا  تقريرا  فيه  عرض 
أمام  الشامل  الدوري  االستعراض  إطار  في  للمغرب 
من  عن مجموعة  عبارة  وهو  اإلنسان،  مجلس حقوق 
املالحظات والتوصيات ذات الطابع الحقوقي الصرف، 
والتي يهدف من خاللها املركز نفسه ملواصلة مرافقة 
انخراط بالدنا في الدينامية الدولية لحقوق اإلنسان 
عبر املصادقة على جل االتفاقيات الدولية في هذا املجال 
االختياريان  البروتوكوالن  املاضي  الشهر  آخرها  كان 
الفردية  بالشكايات  املتعلقان   CEDAW PIDCP
وانفتاحها على آليات املراقبة الدولية كترجمة إلرادة 

حقيقية كرسها دستور اململكة بشكل صريح.
للحبيب  افتتاحية  بكلمة  اللقاء  استهل  وقد 
اإلنسان  دراسات حقوق  ملركز  رئيسا  بلكوش بصفته 
 ،1991 سنة  ومنذ  بأنه  قال  والذي  والديموقراطية، 
وهي سنة تقديم أول تقرير موازي للتقرير الحكومي 
والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  العهد  إطار  في 
وإلى  اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة  طرف  من 
اآلن، اتسعت مجاالت الترافع الدولي لتشمل الحقوق 
والطفل  واملرأة  والتعذيب  واالجتماعية  االقتصادية 

واملهاجرين واملعاقني والحقوق الثقافية وغيرها.
هذا  يساهم  أن  في  رغبته  عن  بلكوش  وعبر  هذا، 
املغربي  التقرير  نقاش  إغناء  في  املوازي  التقرير 
كترجمة  مناقشته  عن  املتمخضة  والتوصيات 
وفي  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  الفاعلني  النتظارات 
تقديم توصيات هي جزء من انشغاالت املجتمع املدني 
البناء  في  باستمرار  األفضل  إلى  يطمح  بما  املغربي 

الحقوقي.
ليست  التقارير  بأن هذه  املتحدث نفسه  كما صرح 
هدفا في حد ذاتها، أو مبارزة بني فرقاء، بل هي آلية 
خارطة  ورسم  البلد،  داخل  الوضعية  لتقييم  ومحطة 
يترجم  بما  وتحدياته  بالتزاماته  جديد  ألفق  الطريق 

اإلرادة السياسية للبلد على واجهات متعددة.
التوصيات  من  مجموعة  نفسه،  التقرير  قدم  وقد 
اإلسراع بإصالح املنظومة  الحقوقية املهمة من قبيل: 

الجنائية املغربية بما يحقق: 
ضمان استناد اإلدانات الجنائية إلى أدلة أخرى   -
بالتصريحات  االعتداد  وعدم  املتهم،  اعترافات  غير 

املنتزعة تحت اإلكراه. 
وفعالة  نزيهة  تحقيقات  إجراء  على  الحرص   -
بشأن املزاعم املتعلقة بالتعذيب واالعتقال واالحتجاز 
التعسفي وإحالة املسؤولني عنها أمام العدالة. وتعزيز 

املراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية. 
تمكني الشخص املعتقل من الحصول على محام   - 
منذ إيقافه، والسماح لهذا األخير باالطالع على امللف 
طبيب  إلى  الوصول  إلى  إضافة  بموكله،  الخاص 
مستقل منذ اعتقاله، واحترام الحق في إخبار أسرته 

بمكان احتجازه ومثوله أمام قاض. 
للجرائم  بالنسبة  النظرية  الحراسة  تقليص مدة   -

التي تعرف مددا تصل إلى 96 ساعة قابلة للتمديد.
النص على عدم تقادم كل األفعال التي لها عالقة   -

بالجرائم ضد الحريات والحقوق األساسية. 
بالعقوبات  إلغاء تجريم الجنح البسيطة والعمل   -

البديلة. 
- اإللغاء القانوني لحكم اإلعدام. 

للمحكمة  األساسي  روما  نظام  إلى  االنضمام   -
الجنائية الدولية. 

 1 - التكوين والتثقيف يف مجال 

حقوق اإلنسان للقضاة 
 

يحظى التكوين والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان 
باهتمام املنظمات األممية املعنية، وفي مقدمتها مجلس 
حقوق اإلنسان، كما يهدف التقرير ذاته إلى تشخيص 
الوضعية القائمة مقدما توصيات أخرى تروم تطوير 
التكوين ومناهجه نظرا لكونه ركيزة أساسية لنجاح 
مستفيدا  العدالة،  ملنظومة  اإلصالحية  املشاريع  كل 
أيضا من خالصات عشرات الورشات التكوينية التي 

القانون،  بإنفاذ  املكلفني  لفائدة  نفسه  املركز  نظمها 
اعتماد  عبر  السجون  وأطباء  وأمنيني،  قضاة،  من 
استراتيجية تكوين شاملة ومتكاملة تستحضر مكانة 
إغنائه  ومستلزمات  بالجامعة  األساسي  التكوين 
وتعزيز  القانون،  بإنفاذ  املكلفة  األطر  تكوين  بمعاهد 
ذلك من خالل التكوين املستمر املنفتح على اإلشكاليات 
واملمارسة  النظري  البعد  بني  الربط  مع  املطروحة 
املهنية وتطورات القانون الدولي واالجتهاد القضائي. 

2 - وضعية السجون باملغرب
والسجناء  السجون  وضعية  بخصوص  أما   
توسيع  أن  التقرير،  ذات  حسب  فيبدو  والسجينات 
االعتقال  ظروف  لتحسني  الجديدة  السجون  حظيرة 
األمر  االحتياطي،  واالعتقال  االكتظاظ  عائق  يواجه 
السجون وتطبيق  أنسنة  برامج  تنفيذ  الذي يحد من 
من  وتمكينهم  السجناء  تأهيل  إعادة  لبرامج  أفضل 
تفاقم  من  ويزيد  كرامتهم.  واحترام  بحقوقهم  التمتع 
للقطاع  املخصصة  االعتمادات  جمود  التداعيات  هذه 
الجهود  من  الرغم  على  البشري،  التأطير  وضعف 
وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  تبذلها  التي 
اإلدماج، وقد قدم التقرير نفسه مجموعة من التوصيات 
في نفس اإلطار، من أجل تعزيز الجانب املعياري وذلك 

عبر: 
- استحضار مقتضيات الدستور والتزامات املغرب 
التعذيب  من  بالوقاية  املرتبطة  تلك  السيما  الدولية 

وسوء املعاملة وحقوق السجناء.
يجعلها  بما  العقاب  فلسفة  في  النظر  إعادة   -
متطلبات  وفق  الدستورية  املقتضيات  مع  متوافقة 

منظومة جنائية حديثة.
املتعلقة  واملقتضيات  املساطر  في  النظر  إعادة   -
تنفيذ  في  قاضي  ودور  املشروط  واإلفراج  بالعفو 

العقوبة...
للمؤسسـات  املنظـم  الجديـد  القانـون  إخـراج   -

السـجنية إلـى الوجـود.
- االرتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد 

التقاريرالصادرة عنه ومتابعة تنفيذ توصياتها. 
- تعزيز الرعاية الصحية باملؤسسات السجنية.

- تعزيز الخبرة في مجال الصحة العقلية.
- تعزيز مكانة التطبيب عن بعد في السجون. 

خالل  من  وأنسنتها  السجون  أوضاع  تحسني   -
وشاملة  عميقة  مراجعة  عبر  االكتظاظ  من  التقليص 

للمنظومة الجنائية. 
إلى االعتقال االحتياطي  املفرط  اللجوء  الحد من   -

ومراجعة املفهوم القانوني املؤطر له.
- اعتماد العقوبات البديلة مع التطبيق الفعلي لها.

الفئـات  ورعايـة  النـوع  مقاربـة  مبـدأ  تجسيد   -
في  والسـجناء  واألحـداث  النسـاء  خاصـة  الهشـة 
في  باملغـرب  األجانـب  والسجناء  إعاقة  وضعية 

املنظومـة الجنائيـة.

3 - مدونة األسرة:
أما على مستوى مدونة األسرة فقد قدم التقرير ذاته 
عدة مالحظات بخصوص الوصاية على األطفال، حيث 
تنص مدونة األسرة في فصلها الرابع على أن الغاية 
من الزواج هو إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجني، 
معا، وتنص  واألم  األب  األطفال مسؤولية  رعاية  وأن 
231 على منح الوالية الشرعية لألب وال تعود  املادة 
حاالت  وفي  خاصة  جد  حاالت  في  إال  لألم  الوالية 
الطالق يظل األب الوصي القانوني على األبناء حتى 
التي ال يمكنها  األم،  إلى  األبناء  عندما تعهد حضانة 
من  إذن  دون  الطفل  بشأن  إداري  إجراء  بأي  القيام 
تحدد  التي  املواد  مع  ذلك  ويتناقض  الشرعي،  الولي 
)املادتان  خاصة  األسرة  بمدونة  الزوجني  مسؤولية 
16 من  4 و5 واملادة 19 من الدستور املغربي واملادة 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة. 

دراسات  مركز  طرف  من  املنجز  التقرير  قدم  وقد 
السياق  هذا  في  والديموقراطية،  اإلنسان  حقوق 

مجموعة من التوصيات من قبيل:
األمهات  والية  على  لتنص  األسرة  مدونة  مالءمة   -
الطفل  بما يضمن مصلحة  أبنائهم،  على  معا  واآلباء 

الفضلى. 
حياتها  بناء  إعادة  في  األم  لحق  التام  االحترام   -
في  أبنائها  في حضانة  حقها  إسقاط  وعدم  الزوجية 

حالة زواجها. 
املادة  تنص  والذي  املبكر،  الزواج  وبخصوص   
تكتمل  الزواج  أهلية  أن  على  األسرة  مدونة  من   19
بإتمام الفتى والفتاة املتمتعني بكامل قواهما العقلية 
هذه  من   19 املادة  أن  غير  شمسية.  سنة  عشر  ثمان 
املدونة تمنح لقاضي األسرة إمكانية تزويج القاصرين 
من   23 املادة  مع  يتعارض  ما  وهو  معينة،  بشروط 
 16 العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية واملادة 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  من 
املرأة التي تنص صراحة على الحاجة إلى تحديد حد 
األطفال،  لزواج  القانوني  واإللغاء  الزواج  لسن  أدنى 
سن  إلى  تدعو  توصية  ذاته،  التقرير  في  ورد  حيث 
قوانني صارمة بدون أدنى استثناء تحظر الزواج قبل 
سن الثامنة عشرة لكال الجنسني، وسن عقوبات رادعة 
وزجرية في حق كل من يقوم بتزويج طفلة قبل السن 

القانوني للزواج. 
وفي السياق نفسه، تناول التقرير ذاته مسألة تعدد 
الزوجات  بتعدد  لإلذن  املدونة  تضع  حيث  الزوجات، 
األرقام  أن  بيد  األولى.  الزوجة  موافقة  منها  شروطا 
املعلنة تكشف أن الكثير من األزواج يتزوجون أكثر من 
أو من خالل  األولى  الزوجة  موافقة  نتيجة  إما  إمرأة 
االتجاه  هذا  في  توصية  وردت  وقد  الحيل،  اعتماد 
تدعو إلى سن نصوص واضحة تمنع تعدد الزوجات، 
باعتبارها ال تحترم شعور املرأة وإنسانيتها وحقوقها، 
وال تحمي األسرة واألطفال، وال تتماشى مع التزامات 

املغرب الدولية . 
التقرير نفسه مسألة املمتلكات املكتسبة  ولم يغفل 
خالل الزواج، حيث أكد أن العمل املنزلي للمرأة أثناء 
فترة الزواج غير معترف به ويؤدي إلى حرمان الزوجة 
الحياة  خالل  املكتسبة  املمتلكات  من  نصيبها  من 
إثبات مساهمتها  الزوجية عندما ال تكون قادرة على 
مركز  دعا  كما  األسرة.  ممتلكات  تنمية  في  املباشرة 
هذا  في  والديموقراطية  اإلنسان  حقوق  دراسات 
اإلطار إلى اعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات األسرة 
واشتراطه ضمن الوثائق الالزمة مللف الزواج، والنص 
صراحة على اعتبار دور العمل املنزلي وتربية األطفال 

في تقييم مساهمة النساء. 

 4 - حرية اإلجهاض: 
حيث  اإلجهاض،  قضية  نفسه  التقرير  يغفل  لم 

453 من القانون الجنائي املغربي، عن  تتحدث املادة 
حاالت اإلجهاض املسموح بها، 

الجنني  يتعرض  أو  اغتصابا،  الحمل  يكون  عندما 
للتشوه، أو تكون حياة أو صحة األم معرضة للخطر. 

فضفاضة  «صحة»  كلمة  يترك  القانون  أن  غير 
الجانب  دون  البدني  الجانب  في  عمليا  تختصر 
التقرير نفسه توصية  قدم  النفسي واالجتماعي. وقد 
وحيدة في هذا السياق، يدعو فيها إلى تحديد واضح 
أيضا  ليشمل  القانوني  النص  في  الصحة  ملفهوم 
لتعريف  االجتماعية وفقا  العقلية والوضعية  الصحة 

منظمة الصحة العاملية.

5 - العنف ضد النساء
 

ضد  العنف  مسألة  إلى  ذاته  التقرير  تطرق  كما 
في  متفشية  ظاهرة  باعتبارها  والفتيات  النساء 
املغرب. ويفيد البحث الذي أنجزته املندوبية السامية 
تعرضن  النساء  من   %57 أن   2019 سنة،  للتخطيط 
لشكل واحد على األقل من أشكال العنف، ويؤكد التقرير 
نفسه أن الجهود املختلفة املبذولة ملواجهة العنف ضد 
املتوخاة.  النتائج  تحقيق  في  صعوبات  تجد  املرأة 
عـدة  العموميـة  السـلطات  اعتمـدت  السياق  هذا  في 
ضـد  العنـف  ملحاربـة  ومخططـات  اسـتراتيجيات 
رقـم  القانـون  اعتمدت  كما   2002 سـنة  منـذ  النسـاء 
103.13 املتعلـق بمحاربـة العنـف ضـد النسـاء، الـذي 

دخـل حيـز التنفيـذ سنة 2018. 
ورغـم ذلـك، لم يكن لهـذه التدابير أثر ملمـوس من 
عليهـا،  والقضـاء  الظاهـرة  حـدة  مـن  التقليـص  أجل 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي  حسب رأي املجلس 
لسنة 2020. وانطالقا من ذلك، يوصي املركز بمجموعة 

من التوصيات كالتالي: 
النسـاء  ضـد  العنـف  محاربـة  موضـوع  جعل   -
والفتيـات قضيـة ذات أولويـة يتـم تنزيلهـا فـي شـكل 
علـى  ترتكـز  وعرضانيـة  شـاملة  عموميـة  سياسـة 

ميزانيـة مسـتدامة ومحـددة. 
»مـع  التسامح  وعـدم  املسـاواة  ثقافـة  تعزيز   -
العنـف، مـن خـالل وضـع سياسـة وقائيـة شـاملة ضـد 

العنـف املرتكـب فـي حـق الفتيـات والنسـاء.
ترابـي  بعـد  وذات  مندمجـة  عمليـة  آليـة  إحـداث   -

لحمايـة الفتيـات والنسـاء ضحايـا العنـف. 

 6 - مسألة التحرش اجلنسي
الذي  العنف  أنواع  الجنسي  التحرش  يتصدر 
تتعرض له النساء في الفضاء العمومي باملغرب. وفي 

نشرتها  والفتيات»  النساء  العنف ضد  «مذكرة حول 
من   %  12.6 بني  من  للتخطيط،  السامية  املندوبية 
العامة  األماكن  في  للعنف  تعرضن  اللواتي  النساء 
للعنف  ضحايا  كن   %  7.7 شهرا،  عشر  اثني  خالل 
الجنسي. ويالحظ تزايد عدد حاالت العنف في الفضاء 
العام وأماكن العمل وفي مؤسسات يفترض أنها تسهر 

على حماية املرأة من العنف. 
يعاقب القانون املغربي املتعلق بمحاربة العنف ضد 
 2018  ، شتنبر  في  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  النساء، 
التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، سواء أكان 
ذلك «بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية 
من  الحبس  عقوبة  وتتراوح  جنسية»،  أوألغراض 
شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألفني إلى عشرة آالف 
درهم أو بإحدى العقوبتني. غير أن ضحايا التحرش 
الجنسي ال يتمكن في العديد من الحاالت من التبليغ 
وضعف  اإلثبات،  صعوبة  بسبب  له،  يتعرضن  عما 
التبليغ.  عند  للنساء  اإلنصات  تضمن  التي  اآلليات 
وقد قدم التقرير املوازي نفسه عدة توصيات في هذا 

السياق كالتالي:
- تعزيز اإلطارالقانونـي الخـاص بمحاربـة التحرش 
العـام  الفضـاء  فـي  املـرأة  ضـد  والجنسـي  املعنوي 

واألماكـن الخاصـة.
في  والتحرش  العنف  من  النسـاء  سالمة  إدراج   -
وسـائل النقل العمومي وفي الفضـاء العـام فـي صلـب 
الحضريـة  التهيئـة  وتصاميـم  املدينـة  سياسـات 

وبرامـج السكن... إلخ. 
اإلمكانيات  ولها  مدربة  قضائية  آلية  وضع   -
في  الجنسي  التحرش  ضحايا  ملساعدة  الضرورية 

البحث عن وسائل إثبات التحرش.

7 - آفة االغتصاب
ذكر التقرير املوازي نفسه بأن مصطلح «اغتصاب» 
يعني حسب الفصل 486 من القانون الجنائي املغربي 
عليه  ويعاقب  رضاها»،  بدون  المرأة  رجل  «مواقعة 
بالسجن من 5 إلى 10 سنوات حسب املادة املذكورة، 

واعتبر القانون الجنائي أن االغتصاب يشترط عدم 
وجود عالقة زوجية قائمة بني املتهم واملجنى عليها. 

ومن عناصر تشديد العقوبة االفتضاض. 
ينص الفصل 486 على أنه «إذا كانت سن املجني 
يعاقب  الجاني  فإن  سنة،  عشرة  ثمان  عن  تقل  عليها 
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة». كما أن الفصل 
عقوبة  على  وينص  العرض»  «هتك  484 يتطرق إلى 
بالسجن تتراوح بني سنتني وخمس سنوات لكل «من 
قاصر...، سواء  أوحاول هتك عرض  بدون عنف  هتك 
أكان ذكرا أو أنثى».ويعتبر عدد من الباحثني العقوبات 
املنصوص عليها ضد مرتكبي هذه الجريمة ال تتماشى 
حيث  واملجتمع  الضحية  على  وآثاره  الفعل  وفظاعة 
في  التوصيات  من  بمجموعة  نفسه  التقرير  طالب 
بالطفل  مدونة خاصة  إحداث   - كالتالي:   اإلطار  هذا 

لحمايته من جميع املخاطر.
 -عدم جعل االفتضاض شرطا لتشديد العقوبة، بل 

تشديدها في كل حاالت  االغتصاب.
- توضيح عبارة «بغير رضاها» الواردة في الفصل 
أن  يحتمل  التي  العنف  أشكال  جميع  لتشمل   486
والجسدية  واللفظية  )األخالقية  املعتدي  يمارسها 
رضا  عدم  على  تؤكد  عناصر  باعتبارها  والنفسية( 

الضحية.
- تجريم االغتصاب الزوجي من خالل تعديل الفصل 

486 ليشمل هذا النوع من االغتصاب.
- عدم تطبيق ظروف التخفيف في قضايا االعتداءات 
الجنسية على القاصرين والقاصرات وإن كانت بدون 

عنف.
بخطورة  األطفال  لتحسيس  حمالت  تنظيم   -
على  يتهددهم، وتشجيعهم  الذي  الجنسي  االستغالل 
الحديث عنه، مع إدماج التربية الجنسية في البرامج 

الدراسية لتوعية األطفال وحمايتهم. 
ما  إلى  راجع  القضايا  لهذه  التقرير  تطرق  إن 
حظيت به من أولوية في عمل املركز، وال ينفي مختلف 
االلتزامات األخرى للمغرب بما فيها التوصيات التي 

وافق عليها أمام مجلس حقوق اإلنسان.

 يف لقاء تواصلي نظمه مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميوقراطية 

عر�ض تقرير مواز للتقرير الحكومي الرابع 
حول الو�ضعية الحقوقية بالمغرب

اعتمـدت السـلطات 
العموميـة عـدة 
اسـتراتيجيات 
ومخططـات حملاربـة 
العنـف ضـد النسـاء منـذ 
سـنة 2002 كما اعتمدت 
القانـون رقـم 103.13 
املتعلـق مبحاربـة العنـف 
ضـد النسـاء، الـذي دخـل 
حيـز التنفيـذ سنة 2018

منذ سنة 1991، وهي 
سنة تقدمي أول تقرير 
مواز للتقرير احلكومي، 
اتسعت مجاالت 
الترافع الدولي لتشمل 
احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والتعذيب 
واملرأة والطفل واملهاجرين 
واملعاقني واحلقوق 
الثقافية وغيرها



CMJN

عبد الحكيم برنوص

مقدمة 
الذاتية وحتى  تحمل بعض املزاعم 
بالهاوية،  منذرا  خطابا  الفلسفية 
وثالثا  التاريخ  بنهاية  ُمّلوحا  وآخر 
واستواء  الداللة  تالشي  إلى  منتهيا 
التأويل على معناه. فوكوياما "يبشر" 
في  تدل  مقولة  وهي  التاريخ،  بنهاية 
أبسط صيغها على أن العالم سيتوقف 
شغل  الذي  ودريدا  املعنى.  إنتاج  عن 
الناس ، يأتي بفتحه " املبني" خالصا 
الداللة  عن  البحث  جدوى  عدم  إلى 
األثر،  إال  للمعنى  أثر  فال  واملعنى، 
وكل معنى هو مراوغ بطبعه، ال شيء 
به   الوثوق  يمكن  شيء  وال  ثابت، 

وتجلية معناه.
لكن الدكتور محمد باّزي عرف وذاق، 

ومن ذاق لزم كما يقول املتصوفة.
كتابات الدكتور باّزي، شائقة ال شك 
شديدة  مضيافة،  ُمستدِرجة،  ذلك،  في 
االهتمام بمرتادها، تأخذ بعقله وتجره 
حيث  إلى  تقوده  يسيرا،  خفيفا  جرا 
والسياق  والشرح  والداللة  املعنى 
وكبراها  صغراها  والدوائر  واأَلْول 

واالمتداد و االرتداد...
من  فكاكا  الضيف  يستطيع  فهل 

ُمضيفه ! ال نظن أنه يقدر، و لو أراد.
ضرورة،  واألول  فرض،  التأويل 
والشفافية  األولى  الصورة  إلى  عودة 
املتراكمة  للطبقات  تشذيب  األولى، 
عبر  املتراكم  للغبار  وشطب  للمعنى، 

السنون.
ألمر  تجِل  الكون  لغة،  الكون   
الكون  فكان  )ُكْن(،  اإللهي  الكينونة 
"والكلمة  وكان اإلنسان وكانت اللغة، 
فعٌل،  ـ  قول  آن  في  هي  "كن"  اإللهية 
هكذا  اهلل،  كلمات  إال  الوجود  فليس 
الوجود  ويكون  وجودا  اللغة  تكون 
وال  الوجود  ندرك  ال  إننا  لغة")1(. 
خالل  من  إال   به  معرفتنا  تتحقق 
الوجود إذن ُيعلن  اللغة أو النص ، " 
في  تخفيه  التي   ، اللغة  في  حضوره 

عالماتها")2(.
فهم  بالنص،  املعرفة  النص،  معرفة 
النص  معناة  إلى  والولوج  النص، 
لم  وإن  ـ  تأويلية  أفعال  هذه  ومعناه. 
تفصح عن نفسها ـ فكل دراسة لنص 
من  جانبا  تتضمن  النصوص  من 
املمارسة التأويلية كما يقول فرانسوا 

راستيي.
أمبرتو   ( كسلى  آلة  النص  إن 
أرادت،  ولو  شيء،  كل  تقول  ال  إيكو( 
والفجوات  البيضاء  فالفضاءات 
وبالفعل،  بالقوة  موجودة  والخامات 
"إن  اللغة،  طبيعة  و  طبيعتها  فتلك 
النص إوالية تعيش على فائض قيمة 
املعنى، لدى املتلقي")3(. النص بهذا 
التقاء،  وشّط  عبور  ملتقى  املعنى 

والنص عجني من النصوص والقارئ 
نصوص تقرأ نّصا.

التأويل  وجوب  إلى  بعد  نصل  ألم 
توجيهه  وجوب  إلى  ضرورته،  إلى 

والتحكم فيه؟
يراوغ  ويختفي،  املعنى  يظهر 
أو  السطور  بني  ويسكن  ويداري 
يتوارى خلف األلفاظ،  ُيفصح عنه أو 
األمر  أليس  ِكّما،  سبعني  تحت  ُيغلف 

مدعاة لإلحباط ؟
وتحكم  توجيٍه  من  إذن  ُمشاحة  ال   
مشروع  يأتي  لذلك  وقيادة.  واحتراز 
في  الَنَفس،  الطويل  بازي  الدكتور 
إطار منتظم ، ونموذج قرائي متالحق 
الحلقات، إنه يحاول أن يعيد للمعنى 
حياته في قلب املمارسة التأويلية )4(

إن نظام الدوائر يفرض نفسه في هذا 
اإلطار، الصغرى منها والكبرى، فليس 
على  الحبل  يترك  أن  أحد  مقدور  في 

الغارب، مستسلما لألهواء واملنازع.
حسب  ـ  الكالمية  املتتاليات  إن   
النحوية  واملتعلقات  ـ  تودوروف 
والبالغية والرمزية، ناهيك بسياقاتها 
معلومات  من  واملوسوعية  الخارجية 
األدبي  الجنس  ومقتضيات  وأخبار 
في  تفلح  عساها  ذلك،  لكل  سند  هي 
وتأويله،  به  األْول  و  املعنى  تقريب 
وفرد  لغة  بني  لقاء  نتيجة   " فالنص 
)حني  األدبي  فالعمل  ومجتمع")5(. 
لصاحبه  ملكا  ليس   ) نصا  يصبح 
فارق  نص  إنه  الحقيقي(،  )املؤلف 
القارئ،"وفي  ِقبل  من  وتحقق  مؤلفه، 
التقاطب، يتضح أن العمل  ضوء هذا 
ال  مطابقا،  يكون  أن  يمكن  ال  ذاته، 
للنص وال لتحقيقه، بل ال بد أن يكون 

واقعا في مكان بينهما")6(.
كيفيات  املبحث  هذا  في  سنتتبع 
وطرائق  بنائه،  وسبل  املعنى،  تشّكل 
من  نموذج  في  القول  ُنركز  ثم  تلّقيه، 
املعنى  تتبعت  التي  النماذج  بني 
وتشكّله، وهو الخطاب الشارح، لنقف 
وتضافر  التأويل  تساند  أوجه  على 
لحْوط  والكبرى  الصغرى  الدوائر 

الفهم وإتيان املعنى من جوانبه. 

المبحث األول : 
 معضلة إشكال المعاني

ِعناَيًة،  وَيْعُنوه  َيْعِنيه  األْمر  َعناُه 
بالكْسِر، وَعناَيًة ، ََقاَل الَفاَرابي َأْيضًا: 
ْيء وَمْعناُته واِحٌد وَمْعناُه  وَمْعَنى الشَّ
وَفْحواُه وُمْقتضاُه وَمْضموُنه ُكلُّه ُهَو 
َما يدلُّ َعَلْيِه الّلْفظ. ُيْجَمُع املَْعنى على 
 ، املَْعَنِويُّ فُيقاُل  ِإَلْيِه  وُيْنَسُب  املَعاِني 
، إّنما  َوُهَو َما اَل يكوُن للِّساِن ِفيِه َحظوٌّ

ُهَو َمْعَنى ُيْعرُف بالَقْلِب.
املَعاِني  التَّْوِقيف:  ِفي  املناِوي  وقاَل 
وُر الّذْهنيَُّة ِمن حيُث وضعت  ِهَي الصُّ
الحاِصَلُة  وَرُة  والصُّ األْلفاُظ  بإزاِئها 
ى  تَسمَّ باللْفظ  تقصُد  أنَّها  حيُث  من 
َمْعًنى، َومن حيُث ُحصولها من اللْفِظ 
َحْيُث  َومن  َمْفهومًا،  ى  تَسمَّ الَعْقل  ِفي 
ى  تَسمَّ ُهَو  َما  جواِب  ِفي  َمُقولٌة  أنَّها 
ماِهيَّة، وِمن حيُث ُثبوتها ِفي الخاِرِج 
ى َحِقيَقة، َومن حيُث اْمِتيازها َعن  تَسمَّ

ى َهِويَّة)7(. األْعياِن تَسمَّ
 ُعْنَياُن اْلِكَتاِب، َوُعْنَواُنُه، َوَتْفِسيُرُه 
َوِمْن  ُخِتَم.  ِإَذا  ِمْنُه  اْلَباِرُز  ُه  َأنَّ ِعْنَدَنا 

ْيِء. َهَذا اْلَباِب َمْعَنى الشَّ
َأْعِرُف  َما  ُيَقاُل   : اأْلَْعَراِبيِّ اْبُن  َقاَل 

َمْعَناُه َوَمْعَناَتُه. َوالَِّذي َيُدلُّ َعَلْيِه ِقَياُس 
اللَُّغِة َأنَّ اْلَمْعَنى ُهَو اْلَقْصُد الَِّذي َيْبُرُز 
َهذا  ُيَقاُل:  َعْنُه.  ُبِحَث  ِإَذا  ْيِء  الشَّ ِفي 
ْعِر، َأِي الَِّذي  َمْعَنى اْلَكاَلِم َوَمْعَنى الشِّ
اللَّْفُظ.  َنُه  َتَضمَّ َما  َمْكُنوِن  ِمْن  َيْبُرُز 
َلْم  اْلَعَرِب:  َقْوُل  اْلِقَياِس  َعَلى  ِليُل  َوالدَّ
َتْعِن َهِذِه اأْلَْرُض َشْيًئا َوَلْم َتْعُن َأْيًضا، 

َوَذِلَك ِإَذا َلْم ُتْنِبْت )8(.
إن طرق بناء املعنى وتشكيله عديدة، 
غير أن املعنى أو"التأويل املعتمد على 
بامتياز"  التأويلي  الشكل  هو  اللغة 
املبنية  واملعاني  غادامر،  يقول  كما 
ثابتة  األلفاظ ليست على صورة  على 
ال تتغير، فاملعنى الُعرفي أسرعها إلى 
االشتقاقي  واملعنى  والزوال،  التبدل 
هو أدومها وأثبتها مادام اللفظ قائما، 
بني  صلة  االصطالحي  املعنى  ويبقى 
املتواضعني  التفاق  خاضعا  املعنيني، 
واصطالح املصطلحيني. ومخطئ من 
يظن أن املعاني توجد كلها في املعاجم 
هي  العكس  على  بل  نهائية،  جاهزة 

بناء متطور متنامي في الزمن.
مشكلتها  تكمن  ال  غامضة،  األنا 
إن  بل  الكون،  على  تعرفها  كيفية  في 
على  األنا  تعّرف  في مجملها  القضية 
الديكارتي  الكوجيطو  إن  نفسها، 
موجود"  أنا  إذن  أفكر  أنا  الشهير" 
إلى  تتبادر  التي  بالسهولة  يتم  ال 
الكوجيطو  هذا  يصمد"  فال  الذهن، 
النقد  أمام  املفكر"  الديكارتي" 
أتى  سواء  املشارب،  املعاصراملتعدد 
هذا النقد من رواد الشك في محورية 
أو  وفرويد،  ونيتشه  ماركس  الوعي 
أو  الهوسرلية  الفينومينولوجيا  من 
ومرجع  الهايدغرية،  األنطولوجية 
ذلك حسب ريكور هو العتامة األصلية 
التي تغلف وجودنا")9(، أي أن الذات 
إن  مختلفة،  بأوجه  نفسها  عن  تعبر 
تعدد  فتح  هي  الرمزية  وجود  علة 

املعنى على غموض الذات)10(.
الجرجاني  القاهر  عبد  اإلمام  يقول 
أن يريد املتكلم   " الكناية  متحدثا عن 
يذكره  فال  املعاني،  من  معنى  إثبات 
ولكنه  اللغة،  في  له  املوضوع  باللفظ 
وِردفه  تاليه  هو  معنى  إلى  يجيء 
إليه، ويجعله  به  فيومئ  الوجود،  في 
السياق  عن   " أما  عليه")11(،  دليال 
يركز  والذي  االنتظار،  ألفق  الداخلي 
اآلخر،  هو  فيمكن  أكثر،  ياوس  عليه 
تمييز مستويات كثيرة ضمنه تبتدئ 

النص  تيمة  عبر  وتمر  بالعنوان، 
املهيمنة، لتنتهي عند أصغر العناصر، 
متمثلة ـ والحالة هذه ـ في الكلمات و 
تخلق  أنها  مادام  ذاتها،  العبارات 
أو  ُتقصى  أو  ُتغير  أو  ُتعّدل  توقعات 

ُيحتفظ بها")12(.
املعنى  ينتج  لغوي،  كائن  اإلنسان 
أوعية  واأللفاظ  وليتواصل،  ليعيش 
لهذه املعاني، تنمو و تسير عبر الزمن  
التي  املسيرة  ، وعبر هذه  واالستعما 
من  اللفظ  ُيحّمل  تقصر،  أو  تطول  قد 
املعاني ما يطيق وما ال يطيق، فتشتبك 
النتيجة  وتكون  واملعاني،  األلفاظ 
املعاني  املنتهية من  هذه األكوان غير 

والدالالت واألفهام والتأويالت.
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�س�ؤال القطائع 
امللتب�س

األفذاذ،  واملفكرين  الشعراء،  كبار  إلى  للعودة  ـ  الفينات  بني  ـ  ويدعو  يدفع  ما  ثمة 
والفلسفة  الفكر  وقضايا  واألدب،  الشعر  أمر  في  استشارتهم  املرموقني، قصد  والنقاد 
والنقد، واالستسعاف بآرائهم ورؤاهم ومواقفهم وخبراتهم، وعلمهم، وتجاربهم، في ما 
يعترضنا من صعوبات وحواجز معرفية، وينتابنا من َعيٍّ وتخبط في شأن رأي نقدي 
ما، أو موضوع معرفي، أو في شأن نصوص إبداعية، ومتون شعرية تدعي ـ عن بهتان 
ـ التجديد والتحديث، ونقل املعرفة من طور إلى طور، ومن مستوى إلى آخر  أو بيان 
العالم،  يعرفها  التي  واملُْحَدثات  واملستجدات،  واإلحداثات،  والتحوالت  للتنقالت  َوْفقًا 
قوانني  وتتطلبها  وهناك،  هنا  الناس  ومطامح  ورغائب  وتطلعات  مقتضيات  وتعرفها 

الطبيعة، ونواميس الحياة.  
ال مجال لدفن الرأس في الرمل، وغمس القلم في محبرة اآلتي، ومداد املستقبل من 
دون االتكاء على إشراقات املاضي، واالستناد إلى اآلداب االختراقية، واإلبداعات العابرة 
لألنواع واألجناس واألزمنة، ومختلف التلقيات. إذ أن حرارة املعارف القديمة / الجديدة 
الَتني َتْتَرى وتتواتر مندسة البسة أوراقا يانعة َخِضَلة زاهية الخضرة، متحولة بحسبان 
معاودا  سائال  قانيا  حارا  ويجري  يضخ  الذي  امللون  والدم  املتحول،  الزمن  ِتْرموِمْتر 
ودائريا في كافة أطراف ومفاصل الثقافة واإلبداع اللذين َتّما في زمنيات متفاوتة َراَدها 
ر عنفوانها البحث املضني عن الجديد القشيب، وعما يضفي  َهْجُر البائت امليت، وَفجَّ
جدة واستثنائية على مسعاها الدؤوب في إتيان ما لم ُيَحبِّْرُه قلم سابق، وما لم يتفطن 
األدبية  النقود  أنواع  أي  العقل  عقل  إليه  وينتبه  اإلبداع،  أي  السالف  القلب  عقل  إليه 
والفكرية واملعرفية التي ساهمت في تخطي القديم، وتجاوز املتشابه واملكرور. فالعقالن 
َسهما طموح بناء بيت إبداعي ومعرفي جديد،  إياهما: عقل القلب، وعقل العقل، وقد َحمَّ
هما ما قاد العنفوان األدبي والفني إلى الذروة، إلى معانقة الحلم الذي كان يبدو صعب 
املنال، بعيد مهوى املآل، وتحقيق صبوة الغربة والتغريب والغريب. إذ الغريب هو صفة 
وَسْمُت املحدث املتفرد الذي يتمظهر ويتجلى كأنه ُأْنشيَء وُأْبِدع على غير مثال، وعلى 
غير هدى من منجز إبداعي أو نقدي سابق. الغريب العجيب هو َدْمَغُة الجديد واملبهر 
والعبقري. لكن، عند التأمل العميق، والتأني املطلوب، وعند إعمال العقلني املذكورين 
وُنِعَت  العجيب،  باملتفرد  وُوِصَف  بالغريب،  ُوِسَم  ما  أن  صارخا  ساطعا  يتبدى  آنفا، 
باملُْبِهر غير املطروق، وغير املسبوق، ما هو ـ في آخر املطاف ـ سوى هيكل القديم وقد 
َرَح األسمال  ُكِسَي لحما، وُشِحَن هواء جديدًا ودما، وُأْلِبَس ثيابا َأَشفَّ بعد أن وضع واطَّ

البالية، والجِباب الرثة الصوفية، جانبًا.                                                    
    ولنا أمثلة كثيرة في هذا الباب. لنا نماذج متعددة مضيئة في هذا املضمار، يضيق 
املقال عن إيرادها وإبراز جدتها وحداثتها في ما فعلته في القديم املعطى، أو  باألحرى، 
املواقف،  من  كثير  في  واملنشود  املطلوب  لكن  املهجور،  القديم  ذاك  به  أفادها  ما  في 
واالنعطافات األدبية والتاريخية، مما يخلخل ويقلقل مفهوم القطيعة اإلبستمولوجية 
بريطاني  ـ  األمريكو  الكوني  بالشاعر  الصدد،  هذا  في  وْلَنْكَتِف،  الفوكاوي.  بمعناها 
العاملي،  الشعر  بنيان  في  وتحويلي  وإبداعي  ثقافي  أثر  من  له  ِلما  إيليوْت،  س.  ت. 
العربي املعاصر والحديث. ولعل أن يكون تواتر،  وفي بنيات ومعاني ودالالت الشعر 
بل ملتمعا ومتأللئا في مدونات  ثاويا وكامنا  واليباب،  الخراب  ومتغيرات ومرادفات 
ومتون تلك الشعرية بدءا من بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي، وسعدي يوسف، 
وأدونيس، وخليل حاوي،  الحيدري،  وبلند  الشيخ جعفر،  البريكان، وحسب  ومحمود 
مرورا بمحمد عفيفي مطر، وصالح عبد الصبور، وبدر الديب، وأمل دنقل، وصوال إلى: 
أمجد ناصر، وعقيل علي، وجورج دامو، ومحمد آدم، ومحمد امليموني، وأحمد املجاطي، 
ومحمد السرغيني، ومحمد بنيس، وعبد اهلل راجع، وكوكبة مضيئة من كتاب وشعراء 
واٍع  وغير  واعيا  متحوال  تقليدا  أو  مباشرًا  أثرا  يكون  أن  ذلك  لعل  بالنثر.  القصيدة 
للشاعر إيليوْت وأضراب إيليوت.                   إنه الشاعر الطليعي الحداثي بامتياز 
والغربي  واألنجلوسكسوني،  الالتيني،  الشعري  بالتراث  يوما  عالقته  تْخَتلَّ  لم  الذي 
ُأّسا  الكبار الشعرية،  الحديث. والذي ما فتيء يوصي بوجوب اعتماد متون الشعراء 
وركيزة ومعينا لتخصيب الخيال، وتوريق اللغة، وتجنيح األسلوب، وتمتني التركيب، 
ـ  الكبير  الشاعر  وهو  ـ  ُيْخِف  لم  املتآكل.  الخشبي  اإلطار  ذات  الصور  براوز  وتزييت 
مصادره ومراجعه، وينابيع إلهامه واستيحاءاته سواء من عنديات شعراء بريطانيني 
عظام كييتْس وشللي، وشعراء القرن السابع عشر امليتافيزيقيني، أو شعراء إيطاليني 
في العصر الوسيط كدانتي، وبترارْك، أو شعراء فرنسيني رمزيني وبرناسيني ك: الفورغ، 
تقليديته  يْخِف  لم  أنه  ذلك،  على  زد  خاصة.  غوتييه  وتيوفيل  وبودلير،  وكوربيير، 
الدين.  في  واألنجليكانية  السياسة،  في  وامللكية  األدب،  في  الكالسيكية  إلى  وانتسابه 
وهي ثوابت ومكونات ضاربة في التقليد واملحافظة و » الرجعية » في ظن الكثيرين.  

  فهل يكون استمساكه بُعْرَوة التقليد على مستوى الشعر والسياسة والدين، وراء 
نبوغه الشعري والنقدي واملسرحي؟. هل أمده التقليد والتراث بما رامه وابتغاه في أن 
يحقق للشعر األنجلو أمريكي نصا شعريا باذخا، نصا مركبا يحاور األمكنة، واألزمنة 
في تعاقبها وتزامنها ومراوحتها، بلغة شعرية تستمد فخامتها وقوتها، وحداثتها من 
تلك العملية الخيميائية املزجية التي تحول النحاس ذهبا إبريزًا، والرصاص ُلَجْينا وف

ضة؟                                                 
      بذاك تحدثنا نصوصه الشعرية الشاهقات، وشعره البوليفوني الغنائي والدرامي 
املطهرون »، ومن أتى الشعر  املسبوك سبكا عجيبا ممهورا بعبقرية فذة ال يأتيه إال » 
بقلب سليم، واستعداد عظيم، وعقل نافذ قويم. ولنا في »أربعاء الرماد«، و »الرباعيات« 
و »الرجال الجوف«، و »لعبة الشطرنج«، الخ، ما يؤيد رأينا. فنصه الباذخ القوي ذو 
األثر البعيد في شعريات القرن العشرين قاطبة: ) األرض اليباب (، لم يكن فتحا متفردا 
املوكول  الشعري  اإلبداع  بحذافير  إبداعيا  شعريا  واجتراحا  وقضيضًا،  قّضًا  غريبا 
لعبقرية صاحبه تعيينًا، واملقصور عليه َخْلقًا وابتكارا واختراعا، إنما هوـ  عند الفحص 
والذكاء واألملعية مع شعر سابق ذي غايات  الهضم  بالغة  ـ محاورة شعرية  واملحص 
األرض  ربط  وباإلمكان،  وشاقوليا.  أفقيا  متقاطعة  ودالالت  متقاربة،  ومعان  متصادية، 
العظيمة للروائي جيمس جويِس. وربطها بنصوص شعرية  إيليس (  اليباب برواية ) 
ما وبائسا، موفور الصحة وسقيما،  إنجليزية موصولة  بعالم لندن عاليا وسافال، ُمَنعَّ
للشاعر جيمس تومسون، املنشور  عامرا وخرابا، كما في نص )مدينة الليل الخطير( 
في العام 1874. وبنصوص الشاعر وليام ْبالْيْك، وآخرين. ومعنى ذلك أن القطيعة التي 

َطبَّل لها بعضهم ليس مكانها هنا بأي حال. 
كتب إيليوْت يقول: ) إن الحس التاريخي هو ما يجعل الكاتب تقليديا، وهو ما يمنحه 
ـ في اآلن ذاته ـ الوعي الحاد بمكانته في الزمان، وبمعاصرته الخاصة واملخصوصة. (. 
ُمْرِضع الشعريات العربية التحديثية التي ادعت القطيعة  األرض اليباب (:   ففي  ) 
َقْت طويال ملَْقَدم الجديد املنفصل الذي ال أب له، وال صلة تربطه بالسلف  مع ما سبق، وبوَّ
» امليت ». وفي ) األناشيد ( للعظيم إزرا باونْد، وفي أشعار الشاهق وليام بلتر ييتْس، 
ُمَمْرآة، شذرات وأصوات أوفيْد، وسبْنَسْر، وماْرفْل،  ًة منصهرة، وواضحة  تلتمع مندسَّ

وكيتِس، ونيرفال، وتيوفيل غوتيه، وكوربير، وبودلير.
تكتب شعرا جديدا، شعرا  أن  أدرك معنى  منتفع، ومتخطٍّ ألنه  َفِطٌن،  َمْزٌج عارف،    
مغايرا، شعرا آخَر من دون أن تغمط حق السلف الذين استلفت منهم بعض بضاعة هي 
ما أبقى على الجذوة مشتعلة، وعلى اللغة متفتحة ومتكثرة، وعلى املجاز غنيا ورحبا 
بما ال يقاس، والخيال  متقدا ومتوثبا، صاعدا إلى ُذرًى وسماواٍت لم تصلها أجنحة 
السلف، ولكنها حاولت جهد املستطاع، وجهد ما منحها به شرطها التاريخي، وظروفها 
الشاعر واملسرحي  قال  زمنها.         في  واإلبداعية  املعرفية  االجتماعية، ومدوناتها 
الفرنسي الرهيب جاْن كوكتو: )بقدر ما يغني الشاعر ويغرد على شجرته الجينيالوجية، 

بقدر ما يغرد بشكل صحيح(.

محمد بودويك

حــــديـــُث مــْحـــَبـــرة
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خاص

الدول  لجامعة  العام  األمني  أدان  قد 
"بأشد  بيان،  في  الغيط،  أبو  أحمد  العربية 
شيرين  الشهيدة  الصحفية  مقتل  العبارات 
أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص 
"جريمة  حدث  ما  أن  مؤكدا  إسرائيلي"، 
ال  اإلعالم  وحرية  الصحافة  حق  في  بشعة 
وبما  الكرام  مر  بمرورها  السماح  ينبغي 

يستوجب تحقيقا شامال" .
ليست  "الجريمة  أن  الغيط  أبو  وتابع 
بمستغربة على االحتالل الذي درج علي أال 
اإلنسان،  حقوق  الحترام  معايير  بأية  يعبأ 
الفلسطيني؛  الصوت  إسكات  إلى  ويسعى 
املسئولية  اإلسرائيلية  الحكومة  محمال 
علي  ومشددا  فجعة،  الم  الجريمة  هذه  عن 

ضرورة معاقبة مرتكبيها اآلثمني". 
املتحدة لدى  الواليات  فيما وصف سفير 
إسرائيل توم نيديس مقتل شيرين أبو عاقلة 
فتح  إلى  داعيا  جدا"،  "محزن  خبر  بأنه 

تحقيق شامل في مالبسات مقتلها.
"نشعر  تويتر،  عبر  نيديس،  وقال 
األميركية  الصحفية  لفقدان  عميق  بحزن 
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وأشجع على 
وفاتها  مالبسات  في  شامل  تحقيق  إجراء 
في  اليوم  األقل  على  آخر  صحفي  وإصابة 

جنني".
في  األوروبي  االتحاد  بعثة  عبرت  كما 
قائلة  الواقعة،  إزاء  صدمتها  عن  فلسطني 
عبر فيسبوك "مصدومون من مقتل مراسلة 
أبو عاقلة خالل  الجزيرة الصحفية شيرين 
تغطيتها اقتحام القوات اإلسرائيلية ملدينة 
ألسرتها  تعازينا  أعمق  عن  نعرب  جنني، 
ومستقل  سريع  تحقيق  إجراء  إلى  وندعو 
الضروري  من  العدالة.  إلى  الجناة  لتقديم 
الذين  الصحفيني  وحماية  سالمة  ضمان 

يغطون النزاعات".
أيمن  األردني  الخارجية  وزير  وأدان 
"ندين  قائال  الواقعة  تويتر  عبر  الصفدي، 
بأشد العبارات قتل الصحافية الفلسطينية 
أبو عاقلة في جنني املحتلة جريمة  شيرين 
بشعة، واعتداء صارخا على حرية الصحافة 

يجب محاسبة مرتكبيها".
النار  إطالق  جريمة  ندين  "كما  وأضاف 
له  ونتمنى  السمودي  علي  الصحافي  على 
العاجل. يجب إطالق تحقيق فوري  الشفاء 
وشفاف يفضي إلى معاقبة مرتكبي جريمتي 
أبو عاقلة رحمها اهلل وإطالق  قتل شيرين 

النار على السمودي في جنني املحتلة".
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن 
الشديدين  الكويت  دولة  واستنكار  "إدانة 
الغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي اإلعالمية 
من  بالقرب  عاقله  أبو  شيرين  الفلسطينية 

مخيم جنني وإصابة إعالمي آخر".
"إن  اليوم  لها  بيان  في  الوزارة  وقالت 
تتحمل سلطات  التي  النكراء  الجريمة  هذه 
انتهاكا  تعد  كاملة  مسؤولياتها  االحتالل 
وتعديا  اإلنساني  الدولي  للقانون  صارخا 
ودليال  واإلعالم  التعبير  حرية  على  سافرا 
التي  االعتداءات  بشاعة  على  دامغا  جديدا 
الشعب  ضد  االحتالل  سلطات  بها  تقوم 
يستوجب  الذي  األمر  الشقيق  الفلسطيني 
ملساءلة  تحقيق  فتح  الدولي  املجتمع  من 

ومالحقتهم  البشعة  الجريمة  هذه  مرتكبي 
أمام جهات العدالة الدولية".

وأضافت "كما يتطلب أيضا من املجتمع 
للجم  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  الدولي 
االعتداءات التي تقوم بها سلطات االحتالل 
وتوفير  الشقيق  الفلسطيني  الشعب  ضد 

الحماية له ولحقوقه وممتلكاته".
عون  ميشال  الرئيس  أرسل  لبنان،  وفي 
الفلسطيني  الرئيس  إلى  تعزية  برقية 
شيرين  الصحفية  مقتل  في  عباس  محمود 
أبو عاقلة أكد فيها "جريمة جديدة إلسرائيل 
تضيف فصال جديدا من االعتداء واالستهتار 

بالحقوق والحياة والعدالة".
وزارة  عبر  الواقعة  أيضا  قطر  وأدانت 
"تدين  أنها  بيان  في  أكدت  التي  الخارجية 
قوات  اغتيال  العبارات  بأشد  قطر  دولة 
شيرين  اإلعالمية  اإلسرائيلي،  االحتالل 
بالقرب  الجزيرة  قناة  مراسلة  عاقلة  أبو 
علي  الصحفي  وإصابة  جنني،  مخيم  من 
وتعتبرهما  الجزيرة،  قناة  منتج  السمودي 
للقانون  صارخا  وانتهاكا  شنيعة  جريمة 

على  سافرا  وتعديا  الدولي  اإلنساني 
في  الشعوب  وحق  والتعبير  اإلعالم  حرية 

الحصول على املعلومات".
ودعت الخارجية القطرية املجتمع الدولي 
إلى تحرك عاجل "ملنع سلطات االحتالل من 
التعبير  لحرية  االنتهاك  من  املزيد  ارتكاب 
لوقف  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  واملعلومات، 
في  والعاملني  الفلسطينيني  ضد  العنف 

وسائل اإلعالم، وضرورة حمايتهم".
كما أدانت مصر مقتل شيرين أبو عاقلة 
في  شامل  فوري  تحقيق  بفتح  وطالبت 

الواقعة. 
وأعربت الخارجية املصرية، في بيان "عن 
االغتيال  لجريمة  العبارات  بأشد  إدانتها 
النكراء للصحفية الفلسطينية واملراسلة في 
عاقلة،  أبو  شيرين  املرحومة  الجزيرة  قناة 
األراضي  في  من مخيم جنني  بالقرب  وذلك 
الفلسطينية املحتلة، وكذلك إصابة الصحفي 

علي السمودي".
وأكدت أن تلك "الجريمة بحق الصحفية 
الفلسطينية خالل تأدية عملها ت عد انتهاك 

الدولي  القانون  ومبادئ  القواعد  صارخ  ا 
اإلنساني وتعديا سافرا على حرية الصحافة 
طالبة  م  التعبير"،  في  والحق  واإلعالم 
"بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل ي 

فضي إلى تحقيق العدالة الناجزة". 
الشعب  مجلس  أدان  متصل،  سياق  في 
الفلسطينية  الصحفية  اغتيال  السوري 

شيرين ابو عاقلة.
في  واالتصاالت  اإلعالم  لجنة  وعبرت 
الوكالة  نشرته  بيان  في  السوري،  البرملان 
السورية الرسمية لألنباء سانا عن "إدانتها 
أبو  شيرين  الفلسطينية  اإلعالمية  اغتيال 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  يد  على  عاقلة 

باألراضي الفلسطينية املحتلة".
أيام  من  حزين  "يوم  إنه  اللجنة  وقالت 
من  شهيدة  فيه  ارتقت  يوم  السواد..  لفها 
مقاومة..  بطلة  الصادقة..  الكلمة  شهداء 
شهد  والليمون..  البرتقال  بيارات  تعرفها 
شيرين  املقدس..  فلسطني  تراب  خطواتها 
الكلمة  شهيدة  ترتقي  إعالمية  عاقلة  أبو 

والحق".
في  السورية،  الخارجية  أدانت  كما 
اعتداءات  استمرار  العبارات  "بأشد  بيان 
الشعب  على  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 
الفلسطينية  األراضي  في  الفلسطيني 

املحتلة وخصوصا في مدينة القدس".
الخارجية  الناطق باسم  ندد  إيران،  وفي 
بيان  في  زاده،  خطيب  سعيد  اإليرانية 
"باالستهداف املتعمد ملراسلة قناة الجزيرة 
القطرية في األراضي املحتلة من قبل قوات 
كيان االحتالل الصهيوني، واستشهاد هذه 

الصحفية البارزة".
الدولية  املنظمات  زاده  خطيب  وطالب 
واتحادات  اإلنسان  حقوق  ومنظمة 
مستقل  تحقيق  "بإجراء  الدولي  اإلعالم 
عقلة  أبو  شيرين  الصحفية  استشهاد  في 
ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه".
شبكة  أعلنت  اليوم،  من  مبكر  وبوقت 
مراسلتها  مقتل  القطرية  "الجزيرة" 
برصاص  عاقلة  أبو  شيرين  الصحفية 
تغطيتها  أثناء  اإلسرائيلي؛  الجيش 
الصحفية القتحام القوات اإلسرائيلية مخيم 

جنني شمال الضفة الغربية.
أن  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأكدت 
في  برصاصة حية  قتلت  عاقلة  أبو  شيرين 
إلى إصابة الصحفي  الرأس، مشيرة أيضا 
الظهر؛  في  حية  برصاصة  السمودي،  علي 

موضحة أن وضعه مستقر.
باملقابل، دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي 
مع  مشترك  تحقيق  فتح  إلى  البيد،  يائير 
مقتل  واقعة  في  الفلسطيني،  الجانب 
اإلعالمية  "الجزيرة"،  قناة  مراسلة 
اتهم  فيما  عاقلة؛  أبو  شيرين  الفلسطينية 
بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
في  السبب  بأنهم  فلسطينيني"  "مسلحني 
مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة عبر إطالق 

النيران بشكل عشوائي، حسب قوله.
الفلسطينية  الخارجية  وزارة  أن  إال 
"مثيرة  إنها  قائلة  الدعوة  تلك  رفضت 
الجريمة  الرتكابهم  وامتدادا  للسخرية 
حملة  من  يتجزأ  ال  كجزء  مختلفة،  بأشكال 

تضليلية  إسرائيلية  إعالمية  سياسية 
لطمس الحقيقية بروايات مضللة وكاذبة".

الفلسطيني  الوزراء  رئيس  دعا  كما 
محمد اشتية، إلى تحقيق دولي تشارك فيه 
"للتحقيق  األطراف  ومختلف  املتحدة  األمم 
الفلسطينية  الصحفية  اغتيال  بجريمة 
شيرين أبو عاقلة"، مشيرا إلى أن فلسطني 
تحقيق  لجنة  من  جزءا  تكون  أن  مستعدة 

دولية ذات مصداقية.
وكالة  أفادت  حسبما  اشتية،  وأضاف 
فلسطني  "دولة  أن  الفلسطينية،  األنباء 
مستعدة لتوفير الدعم الالزم للجنة تحقيق 
إسرائيل  تكون  أن  على  وتتحفظ  مستقلة، 
مصداقية  يقوض  أنه  وتعتبر  منها  جزءا 
التحقيق".ودعت الواليات املتحدة الى إجراء 
الصحافية  مقتل  حول  "شفاف"  تحقيق 
عاقلة  أبو  شيرين  الفلسطينية  االميركية 
للجيش  عملية  تغطي  كانت  فيما  االربعاء 

االسرائيلي في الضفة الغربية املحتلة.
االمم  لدى  االميركية  السفيرة  وصرحت 
ليندا توماس غرينفيلد لصحافيني  املتحدة 
شكل  في  األمر  هذا  في  النظر  "ينبغي 
في  املشاركة  على  الطرفني  نشجع  شفاف. 
سبب  فهم  من  نتمكن  بحيث  التحقيق  هذا 

حصول ذلك".
بدورها، دعت وزارة الخارجية األميركية 
مطالبة  ودقيق"،  "فوري  تحقيق  الى 
ب"محاسبة" املسؤولني عن مقتل الصحافية، 

وفق ما اورد املتحدث نيد برايس.
وكتب برايس على تويتر "نحن متأثرون 
بشدة وندين بقوة مقتل الصحافية االميركية 

شيرين أبو عاقلة".
ان  غرينفيلد  توماس  ليندا  واوضحت 
تشرين  في  معها  مقابلة  اجرت  عاقلة  ابو 
قامت  زيارة  ملناسبة  الفائت  الثاني/نوفمبر 
بها للمنطقة، مؤكدة أنها "تكن لها احتراما 

كبيرا".
وقالت الدبلوماسية االميركية "سنفتقدها 
حول  شفاف  تحقيق  الى  وندعو  جميعا 
يتمكن  "أن  اهمية  مؤكدة  مقتلها"، 
دون  من  بعملهم  القيام  من  الصحافيون 

خوف".
املطلقة"  "االولوية  أن  على  وشددت 
للواليات املتحدة تكمن في "حماية املواطنني 

االميركيني والصحافيني".
وزير  باسم  املتحدث  ستانو  بيتر  وقال   
بوريل  جوزيب  االوروبي  االتحاد  خارجية 
في بيان "ال بد من أن يوضح تحقيق معمق 
هذه  ظروف  كل  وقت  أسرع  في  ومستقل 
الحوادث وأن يحال املسؤولون )عنها( أمام 

القضاء".
االوروبي  "االتحاد  أن  البيان  واضاف 
الفلسطينية  الصحافية  مقتل  بشدة  يدين 
غير  من   ... الجزيرة  قناة  في  األميركية 
أثناء أدائهم  املقبول استهداف الصحافيني 
الصحافيني  سالمة  ضمان  يجب  عملهم. 
في  وحمايتهم  النزاع  يغطون حاالت  الذين 

جميع األوقات".
باللوم على جهة محددة  البيان  يلق  ولم 

في إطالق النار.

فلسطينية شجاعة 
في أرض نزاع

التي  الفلسطينية  عاقلة،  أبو  شيرين 
للجيش  أمنية  عملية  خالل  األربعاء  قتلت 
الغربية  الضفة  في  جنني  في  اإلسرائيلي 
من  كانت  مخضرمة  صحافية  املحتلة، 
أولى الوجوه التي ظهرت على شاشة قناة 
بإقدامها  ومعروفة  القطرية،  "الجزيرة" 

بني  التاريخي  النزاع  على  اطالعها  وسعة 
الفلسطينيني واإلسرائيليني.

في  عاما(   51( عاقلة  أبو  شيرين  ولدت 
الجنسية  أيضا  تحمل  القدس،وهي  مدينة 
بيت  مدينة  من  عائلتها  تتحدر  األميركية. 
لحم. درست أبو عاقلة الصحافة في جامعة 
اإلذاعة  في  وعملت  األردن،  في  اليرموك 
فلسطني"  "صوت  الفلسطينية  الرسمية 
في  تنضم  أن  قبل  كارلو،  مونتي  وإذاعة 
1997 الى "الجزيرة" بعد سنة من انطالقها.

عاقلة  أبو  شيرين  أصبحت  ما  وسرعان 
نجمة في "الجزيرة" التي بدورها كانت أول 

قناة فضائية عربية شاملة.
مقتلها  الجزيرة  شبكة  وصفت 
القوات  أن  الى  مشيرة  ب"االغتيال"، 
اإلسرائيلية قتلتها "بدم بارد برصاص حي 

بينما كانت تقوم بعملها الصحافي".
وشكل مقتلها صدمة بني الفلسطينيني، ال 
سيما اإلعالميني الذين نعوها متحدثني عن 
ورزانتها.  هدوئها  أيضا  ولكن  شجاعتها، 
بأخالقها  زمالئها  بني  لها  مشهود  وهي 

ومهنيتها.
الحميد  عبد  هدى  زميلتها  وقالت 
اتصال  في  أوكرانيا  في  حاليا  املوجودة 
برس  فرانس  وكالة  مكتب  من  معها  هاتفي 
في القدس "كانت بالتأكيد صحافية شجاعة 

جدا".
أال تتعبني؟ ألنها  وأضافت "كنت أسألها: 
شيء،  حصل  كلما  حاضرة  دائما  كانت 
وتابعت  بكثير".  مني  أكثر  مقدامة  وكانت 
ال  متمرسة  صحافية  أيضا  كانت  "لكنها 

تخاطر بشكل غبي ملجرد املخاطرة".
في أشرطة الفيديو التي بثتها "الجزيرة" 
التواصل  مواقع  على  تناقلها  تم  أو 
مصدومون  صحافيون  ظهر  االجتماعي، 
كانت  التي  شيرين  جثة  قرب  ومتوترون 
تضع سترة واقية من الرصاص كتب عليها 

"إعالم" باالنكليزية، وخوذة على رأسها.
أنباء  وكالة  أجرتها  معها  مقابلة  في 
"النجاح" املحلية في نابلس، قالت أبو عاقلة 
األحيان  من  كثير  أكون خائفة في  "بالطبع 
أثناء إعداد التقارير"، مضيفة "أنا ال أرمي 
مكان  عن  أبحث  أنا  املوت،  الى  بنفسي 
طاقمنا  حماية  على  وأعمل  فيه  أقف  آمن 

الصحافي قبل ان أقلق على اللقطات".
عملية  تغطي  عاقلة  أبو  شيرين  كانت 
جنني  مخيم  في  اإلسرائيلي  للجيش  أمنية 
عندما قتلت برصاصة في وجهها. قبل وقت 
على  حسابها  على  ت  بث  ذلك،  من  قصير 
السيارة،  من  التقطته  قصيرا  فيديو  تويتر 
في  وبدت  الى جنني".  "الطريق  عنوان  مع 
املطر  يتساقط  بينما  ضيقة،  طريق  الصور 

على زجاج السيارة األمامي
وأضافت "إنها تجسد الروح الفلسطينية 
التي في بعض األحيان ترتجف وتقع، لكنها 
تفوق كل التوقعات وتنهض ملتابعة رحالتها 

وأحالمها".
نعتها شخصيات سياسية وقيادية بارزة 
نقابية  ومنظمات  فلسطينية  وتنظيمات 
دولية والرئاسة الفلسطينية وحركة حماس 
اإلسالمية في غزة وسفير الواليات املتحدة 

لدى إسرائيل توم نيدز.
دراغمة  محمد  الصحافي  عنها  وقال 
املدرس في جامعة بير زيت وأحد أصدقائها 
أقوى  إحدى  اعتبرها  "أنا  املقربني 
أدر س  أنا  العربي.  العالم  في  الصحافيني 
بير زيت وفي  تقاريرها لطالبي في جامعة 

قطاع غزة".
كبير  اهتمام  لديها  "كان  أنه  الى  وأشار 
في مواصلة عالقاتها مع السياسني حتى لو 
بهم  تلتقي  كانت  آنية.  قصة  هناك  تكن  لم 

باستمرار".
في  مشاعرها  تضع  ال  "هي  وأضاف 
تقديمها  على  تحرص  كانت  التي  األخبار 
تتميز  جملها  وحيادية،كانت  بموضوعية 
بجمل قصيرة مكثفة،ووتيرة صوتها هادئة 

ال تحمل تحريضا".
أريد  ال  تقول"  "كانت  أنها  عنها  ونقل 
وقائع  أعطي  أن  أريد  قصتي  تسيس 

ومعلومات".

اإدانات عربية ودولية   ومطالب بفتح حتقيق  يف مقتل 
ال�سحفية   �سريين اأبو عاقلة على يد القوات الإ�سرائيلية

توالت اإلدانات العربية والدولية لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة 
برصاص القوات اإلسرائيلية أثناء تغطيتها اقتحام تلك القوات لمخيم جنين 

لالجئين بالضفة الغربية، فيما طالب رئيس الحكومة الفلسطينية بتحقيق دولي 
تشارك فيه األمم المتحدة في الواقعة.

النقابة الوطنية لل�سحافة املغربية تدين جرمية 
اغتيال ال�سحافية الفل�سطينية �سريين اأبو عاقلة

للصحافة  الوطنية  النقابة  تلقت 
نبأ  بالغني،  وغضب  بألم  املغربية، 
استشهاد الزميلة الفلسطينية شيرين أبو 
اإلخبارية،  الجزيرة  قناة  مراسلة  عاقلة 
متوجهة  النبيلة،  مهمتها  تؤدي  وهي 
االحتالل  جيش  محاوالت  لتغطية 

اإلسرائيلي اقتحام مخيم جنني.
للصحافة  الوطنية  النقابة  وأكدت 
الجريدة  توصلت  بالغ  في  املغربية، 
كافة  استعراض  بعد  أنها  منه،  بنسخة 
تبني  القذرة،  الجريمة  هذه  مالبسات 
يتعلق  األمر  أن  للشك  مجاال  يدع  ال  بما 
ساحة  وأن  خصوصا  مبيت،  باستهداف 
أي  لحظتها  تشهد  تكن  لم  الجريمة 
صحافيات  ثمة  فقط  وكان  اشتباكات، 
وصدرياتهم  بخوذاتهم  وصحافيون 

الواقية املتضمنة لشارة الصحافة.
البالغ،  ذات  في  النقابة،  وأردفت 
الصحافيات  استهداف  جرائم  أن 
الفلسطينية  األراضي  في  والصحافيني 
االحتالل  قوات  لدن  من  تواترت  املحتلة 
اإلسرائيلي، وتم رصد أزيد من 50 جريمة 
منذ  الصحافي  الجسم  استهدفت  اغتيال 
خلفيات  وجود  يبني  مما   ،2000 سنة 
الصحافيات  منع  تستهدف  واضحة 
تجاوزات  تغطية  من  والصحافيني 
الجيش اإلسرائيلي، وتتمثل هذه الخلفية 
اإلثبات  شهود  على  القضاء  في  أساسا 
تقترفها  التي  اإلرهابية  الجرائم  في 
قوات االحتالل الصهيوني. وتفجير برج 
الجوهرة بغزة الذي تضم طوابقه مقرات 

دليل  األنباء  ووكاالت  القنوات  من  عديد 
ساطع على ذلك.

للصحافة  الوطنية  النقابة  وأعلنت 
ومواساتها  الصادق  عزاءها  املغربية 
عاقلة،  أبو  شيرين  الشهيدة  لعائلة 
الصحافة  في  والزمالء  وللزميالت 
الصحافيني  نقابة  وفي  الفلسطينية، 
في  والزمالء  وللزميالت  الفلسطينيني 

قناة الجزيرة اإلخبارية، مدينة بشدة 
العملية  وهذه  النكراء،  الجريمة  هذه 
اإلرهابية الفظيعة، معتبرة أن أي محاولة 
لتبريرها هو ضلوع في الجريمة وتواطؤ 
إلى  الصدد  املجرمني، ودعت في هذا  مع 
وشفاف  ومستقل  محايد  دولي  تحقيق 
الدولية،   الجنائية  املحكمة  إشراف  تحت 
معلنة رفضها ألي مناورات تروم التستر 
أصدروا  الذين  سواء  املجرمني  على 
األوامر، أو الذين خططوا، أو الذين نفذوا 
العقاب،   من  الجناة  إفالت  لعدم  ضمانا 
للمفوضية األممية السامية  موجهة نداء 
لحقوق اإلنسان من أجل اعتبار استهداف 
تغطية  أثناء  والصحافيني  الصحافيات 
الحروب والنزاعات املسلحة جريمة حرب 
اإلسعاف،  طواقم  استهداف  غرار  على 
الكيل  لسياسة  على رفضها  مشددة 
بمكيالني في التعامل مع ضحايا الحروب 
والصحافيني  الصحافيات  وخاصة 
تتعامل  ال  التي  الكبرى  القوى  لدن  من 
االنتهاكات  مع  املطلوبة  بالصرامة 
اإلسرائيلية قياسا لردود أفعالها بإزاء ما 

يحدث في مناطق أخرى.
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء مديرية التزويد 

والصفقات
إعالن عن طلب العروض
رقم: 2022/22/م.ت.ص/

صص
)جلسة علنية(

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
طلب  عن  املاء  قطاع  للشرب 
"القيام  ب:  املتعلق  العروض 
والتنشيط  التوعية  بحملة 
والفني  والثقافي  الرياضي 
إطار  في  بوزنيقة  في شاطئ 
نظيفة  "شواطئ  عملية 

"2022
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
يحدد الثمن التقديري لألشغال 
)مع  958.800,00درهم  في: 

احتساب جميع الرسوم(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

في: 9.600,00درهم
يمكن سحب ملف االستشارة 
من مكتب الصفقات، بمديرية 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
املعالجة،  بمحطة  الكائن 
شارع محمد بلحسن الوزاني، 

الرباط شالة، الرباط. 
ملف  على  االطالع  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.
ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
إلى أحد املتعاهدين، بواسطة 
البريد، بناء على طلب كتابي 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بامللف.

يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

و:
- تودع العروض مقابل وصل 
إلى مكتب الصفقات، بمديرية 
قبل  والصفقات  التزويد 
الجلسة  عقد  وساعة   تاريخ 

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
 07 الثاللثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 يونيو 
بالبناية  صباحا  العاشرة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  ج 
قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 

املاء.
آن  في  سيتم  االظرفة  فتح 

واحد.
معلومات  علي  للحصول 
االتصال  يمكن  إضافية، 
الصناعية,  املشتريات  بقسم 
للمكتب  والدعم  النوعية 
واملاء  للكهرباء  الوطني 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 0537.66.72.54 
الفاكس: 0537.66.72.20 

نظام  وتحميل  االطالع  يمكن 
باملكتب  الخاص  املشتريات 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب وكذا الدفاتر 
العامة عبر املوقع اإللكتروني 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 

واملاء الصالح للشرب:  
www.onep.ma
ع.س.ن/1653/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب 

- قطاع الكهرباء - 
مديرية االستغالل باملحمدية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 

االستغالل  مديرية  تعلن 
باملحمدية بالطريق الساحلية 
املحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
واملاء الصالح للشرب - قطاع 
الكهرباء عن طلبات العروض 

اآلتية: 
تزويد   :PM3116762   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 

بقطع غيار للجرافة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 

627.200,00درهم )م.ا.ر( 
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

غير منصوص عليها
املشروع:  ملوقع  زيارة  تنظم 

غير منصوص عليها
تزويد   :PM3117184   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 

بقطع غيار ميكانيكية.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
التعاونيات  وكذا  واملتوسطة 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاولني الذاتيني
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 

626.400,00درهم )م.ا.ر( 
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

غير منصوص عليها
املشروع:  ملوقع  زيارة  تنظم 

غير منصوص عليها
تقديم   :PM3117306   -
منشات  لصيانة  خدمات 
التابعة  والقيادة  التحكم 
باملحمدية  االستغالل  ملديرية 
أقصاها  مدتها  عقدة  وفق 

ثالث سنوات.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
التعاونيات  وكذا  واملتوسطة 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاولني الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 
)م.ا.ر(  1.247.400,00درهم 
أقصاها  مدتها  عقدة  وفق 

ثالث سنوات.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

20.000,00درهم

املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
بمديرية االستغالل باملحمدية 
على   2022/06/01 يوم 

الساعة العاشرة صباحا
عقدة   :PM3117511   -
وقشط  لتنظيف  صيانة 
وعمل  الثابتة  الشبكات 
البحر  مياه  ملأخذ  االنضاب 

ملديرية االستغالل باملحمدية
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
التعاونيات  وكذا  واملتوسطة 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاولني الذاتيني
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز  السنوي 

313.200,00درهم )م.ا.ر( 
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

غير منصوص عليها
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
بمديرية االستغالل باملحمدية 
على   2022/05/25 يوم 

الساعة العاشرة صباحا
تزويد   :PM3117529   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 
باملواد الكيماوية الصناعية. 
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 
1.965.600,00درهم )م.ا.ر( 

يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة:  
20.000,00درهم

املشروع:  ملوقع  زيارة  تنظم 
غير منصوص عليها

تفتح األظرف في آن واحد.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
يمكن سحب ملف االستشارة 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
االستغالل  بمديرية  الضبط 
الوطني  للمكتب  باملحمدية 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكهرباء،  قطاع  للشرب- 
ص   111 الساحلية  الطريق 

ب 519 املحمدية ـ املغرب.
الهاتف:

)212(0523 99/98-06-31
الفاكس:

)212(0523 22-20-30

هذه  على  االطالع  يمكن 
شبكة  على  االستشارة 
بالعنوان  االنترنت 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

وكذلك عبر بوابة الصفقات 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
إلى أحد املتعاهدين، بواسطة 
البريد، بناء على طلب كتابي 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

مللف االستشارة:
- تودع العروض مقابل وصل 
بمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
قبل  باملحمدية  االستغالل 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
الضبط  مكتب  إلى  بالتوصل 
بمديرية االستغالل باملحمدية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  واملاء الصالح للشرب- 
الساحلية  الطريق  الكهرباء 
املحمدية   519 ب  ص   111
وساعة  تاريخ  قبل  املغرب   -
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة لفتح األظرفة 
07/06/2022ابتداء  بتاريخ 
من الساعة التاسعة صباحا. 
االستغالل  مديرية  بمقر 
الساحلية  بالطريق  املحمدية 
املحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
واملاء الصالح للشرب - قطاع 

الكهرباء ـــ املغرب.
ع.س.ن/1654/ا.د

*************
مكتب األستاذ قسامي 

الحسني
مفوض قضائي لدى املحكمة 

االبتدائية ببركان
شارع الشهداء رقم 13 

عمارة الشاعري
 الطابق 1 الحي الحسني-

بركان
الهاتف: 06.59.14.95.74
إعالن عن بيع منقوالت 

باملزاد العلني
مرجعنا: 161/2021
ملف التنفيذ عدد: 
1665/6210/2021

القضائي:  املفوض  يعلن 
قسامي الحسني لدى املحكمة 
أنه سيقع  ببركان،  االبتدائية 
العلني  باملزاد  قضائي  بيع 
على   2022/05/25 يوم: 
والنصف  العاشرة  الساعة 

صباحا.
املحجز  التالي:  بالعنوان 

البلدي بركان.
لفائدة: السيدة مريم بكاوي.

معها  املخابرة  محل  الجاعلة 
جاهد  الريح  األستاذ  بمكتب 

املحامي بهيئة وجدة.
جمعية الفاروق  في مواجهة: 
ممثلها  شخص  في  للتوحد 

القانوني.
وذلك على املنقوالت التالية:

 FORD نوع  من  -حافة 
TRANSIT مسجلة باملغرب 
49/أ/34001 مع  عدد:  تحت 
البيع  انطالق  ثمن  تحديد 
مبلغ:  في  العلني  باملزاد 

135000,00درهم.
مع  ناجزا  الثمن  وسيؤدى 
لفائدة   %  10 نسبة  زيادة 

الخزينة.
ع.س.ن/1655/ا.د

*************
الــمــكــتـــــب الــوطــنـــي 
للــســكــك الــحــديــديــة

قطب املالية واملشتريات 
والشؤون القانونية
مديرية املشتريـات

إعــالن عــن طــلــب عــروض  
مــفــتــوح

T5683/PIC :رقـم
 2022 يونيو   29 يوم  في 
التاسعة صباح  الساعة  على 
املحلي(  التوقيت  )حسب 
التكوين  مركز  بمكاتب  سيتم 
الوطني  للمكتب   املهني 
الكائن  الحديدية  للسكك 
بزنقة محمد التريكي، أكدال - 
املتعلقة  األظرفة  فتح  الرباط، 

بطلب عروض االثمان ألجل:
Travaux de remise 
en état du viaduc 
situé sur oued Oum 
Rbiaa au PK 70+421                                             
de la ligne Nouaceur- 
Jorf Lasfar.

للسكك  الوطني  املكتب  ان 
قرضا  التمس  الحديدية  
األوروبي  البنك  طرف  من 
قيمة  لتمويل   لالستثمار  
انجاز  املشروع املشار  اليه 

أعاله.
األشغال موضوع  انجاز  مدة 
طلب العروض محددة في 18 

شهرا.
لتقويم  املستعمل  املعيار 

العروض هو كالتالي:
للمنافسني  األهلية  معايير   *
العناصر  تقييم  على  تعتمد 
والوثائق الواردة في امللفات 

اإلدارية والتقنية.
التالية  املعايير  ستؤخذ   *
تقييم  عند  االعتبار  بعني 

العروض التقنية:
املوارد  وخبرات  مؤهالت   *
املعينني  الرئيسيني  البشرية 

للمشروع.
 PAQ املخطط التنظيمي لـ *
العام  بالتنظيم  يتعلق  الذي 

للمشروع.
إجراءات  تحديد  منهجية   *
تنفيذ الخدمات التي يشملها 

املشروع.
* تخطيط مفصل يحدد جميع 
املشروع  خدمات  مراحل 
الذين  الرئيسيني  واملوظفني 

سيتم تكليفهم باملشروع.
التنقيط  معايير  تفصيل    *
الفصل  في  اليها   مشار 
االستشارة  قانون  من   12

موضوع طلب العروض .
املنافسني  لعروض  بالنسبة 
الشروط  استوفوا  الذين 
املذكورة أعاله سيتم دراستهم 
على أساس السعر املعروض. 
يمكن لكل املقاوالت من أي بلد 
العروض  في طلب  املشاركة  

املشار اليه أعاله.
ملف  تحميل   يمكن   
املوقع  من  العروض  طلب 
للم.و.س.ح:  االلكتروني 

www.oncf.ma
الصفقات  بوابة  على  أو 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املحددة  للشروط  طبقا 
من  تعديالت"  "ادخال  املادة 

قانون االستشارة
الضمانة  قيمة   -
مبلغ   في  محددة  املؤقتة 

305.147,00درهما.
االشغال  قيمة  تقدير   -
صاحب  طرف  من  املنجزة 

مبلغ:  في  محددة   املشروع 
مع   20.343.120,00درهم 

احتساب الرسوم. 
االشغال  ملوقع  زيارة  ستنظم 
على    2022 يونيو   08 يوم 
عشرة  الحادية  الساعة 
التام   االحترام  مع   صباحا 
بقانون  املفصلة   للتدابير  

االستشارة.
يجب أن يكون كل من  محتوى  
املتنافسني  ملفات  وتقديم  
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
27  و29  و31  من القانون 
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات املكتب 

الوطني للسكك الجديدية
)RG.0003/PMC/ver-
sion 02(

ويمكن للمتنافسني:
إما إيداع أظرفتهم، مقابل    -
وصل بمكتب طلبات العروض 
املشتريات  مديرية   ،COD
الرحمان  عبد  زنقة  8مكرر 

الغافقي الرباط-أكدال.
وإما  إرسالها عن  طريق     -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور 
املشار  العنوان  الى  سابقا 

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

األظرفة.
املطلوبة  املثبتة  املستندات 
مشار اليها  في الفصل 3 و4 

لقانون االستشارة. 
تقديم  املتنافسني  على  يجب 
من  عليها  مصادق  نسخة 
والتصنيف  التأهيل  شهادة 
وزارة  عن  الصادرة  األصلية 

التجهيز واملاء: 
- Secteur: D )Construc-
tion d'ouvrages d'art( 
- Qualification :  D9 
)Travaux de répara-
tion et de conforte-
ment de structures des 
ouvrages d'art excep-
tionnels( - Classe mi-
nimum: 1 

الغير  املتنافسني  على  يجب 
مقيمني باملغرب االدالء بامللف 
منصوص  هو  كما  التقني 

عليه بقانون االستشارة.
نعلن لكل املتنافسني ان جلسة 
فتح األظرفة ستكون عمومية 

للراغبني في الحضور .
ع.س.ن/1656/ا.د
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عز الدين المعتصم

يرتبط الشعر ارتباطا وثيقا باألسلوب 
الرمزي الذي يهدف من ورائه الشاعر إلى 
حتقيق املتعة وحتصيل اللذة لدى املتلقي، ذلك 
أن قيمة العمل اإلبداعي ومرتبته ال تستنبطان 
من الظروف البيوغرافية أو التاريخية لنشأته، 
وال من موقعه ضمن تطور اجلنس الذي 
ينتمي إليه فحسب، بل من معايير أدق من 
ذلك، هي وقع هذا العمل وتلقيه وتأثيره 
وقيمته املتمّخضة عن تفاعل القراء. وعلى هذا 
األساس تروم هذه املقالة الكشف عن جمالية 
اخلطاب الشعري يف ديوان »املقّر اجلديد لبائع 
الطيور« للشاعر املغربي عمر العسري الصادر 
عن أگورا للنشر والتوزيع بطنجة سنة 2021. 

تزخر  قصيدة  عشرة  ثالث  الديوان  يضم 
أهمَّ  ولعل  املتباينة.  املوضوعات  من  بجملة 
مفتاح لهذه املوضوعات هو مفتاُح الذات، الذات 
وتستشرف  القيمي  االنهيار  على  تتمّرد  التي 
الجسد  حركة  رصِد  خالل  من  املشرق  الغد 

والروح؛ أي املعراج الصوفي بلغة عرفانية.

التداخل بين 
الواقعي والرمزي

العسري  عمر  الشاعر  يروم  الذي  العالم  إن 
الشعور  ألوان  بأعنف  يزدحم  فيه  العيش 
تمثل  التي  الروحية  القيم  تجاه  باملسؤولية 
»املقر  املصير الخلقي لإلنسان، إذ يعبر ديوان 
الحياة،  فواجع  عن  الطيور«  لبائع  الجديد 
وعّما يقاسيه الوجدان الجمعي من بؤس وقهر 
ألحان  إلى  الديوان  لغة  تحولت  لذلك  وحرمان، 
في  الشاعر  يقول  بالغربة.  الشعور  ملواكبة 

قصيدة »تمثال من فراغ«:
أحد ما

حفر اسمي
على األسوار الخلفية للمدينة

أحد ما
أراد أن يقلق

سكينة القطط املتسافدة
أن يطير أنثى الحمام

من عشها
أن يفرغ

اللقلق كي يغادر القمة املنيفة )ص، 13(

ينضح املقطع الشعري باإلحساس بالوحدة 
وعدم األمن في حضن الوطن، األمر الذي جعل 
فآثر  والشجن،  والغربة  بالتوتر  يشعر  الشاعر 
الرحيل إلى القمة حيث العالم املقدس، والهروب 
الفساد  الذين يمثلون  املدينة  بعيدا عن وجهاء 
في  بجالء  يتضح  ما  وهذا  املدنس.  العالم  في 

املقطع اآلتي:
ال بعوضة

قادرة أن تحط
على مطار جبهتي املتغضنة

فما كنت يوما
من سكان

املدينة الضحلة  )ص، 19(
ليتخطاه  املادي،  العالم  عبر  الشاعر  ينفذ 
والحلم  بالصورة  ويجسده  أسراره  ويمتلك 
فينفلت من ِشراك الواقع وعوائق املادة ملعانقة 
املطلق عن طريق الكشف الشعري، كون الرؤيا 
والالمرئي،  املرئي  بني  تربط  للمبدع  الفلسفية 
وطاقة  انسالخ  قوة  إنها  والحلم.  الواقع  بني 
املعرفة  تعارض  تخييلية  معرفة  وأداة  كشف 
عن  معبرا  الشاعر  يقول  والتجريبية.  العقلية 

القلق الوجودي:
هو

وحده هذا القادر
على إزعاج

سلم ريختر روحي
يظل غارقا

في قلقه األبدي
إذ أنا

مجرد تمثال
من فراغ

مجرد غبار
على حافة الشرفة

مجرد فتات خبز )ص، 15(.

اإلحساس  الشعرية  الصورة  هذه  تتضمن 
االلتزام  معناه  اإلحساس  هذا  وتمثُّل  بالقلق، 
وبالقيم  بها  والوعي  اإلنسانية  بالقضية 
وقواعد  دعائم  تجّسد  التي  الُخلقية  واملفاهيم 
الرحمن بدوي،  القلق، حسب عبد  املجتمع، ألن 
أشد  في  حتى  الوجود  في  األصلي  الطابع  هو 
الناس طمأنينة، بل وفي السعادة نفسها، وإن 
الناس.  بني  ما  في  به  الشعور  مقدار  اختلف 
وهذا الطابع األصلي في الوجود يبدو واضحا 

في املقطع اآلتي:
القناديل الزيتية

تذكي
خواءك
تحتمل

تحالف عقلك مع الوجود  )ص، 38(
اإلحساس  ق  تعمِّ الواقع  قسوة  أن  يتضح 
بالقلق الوجودي في ثنايا املنجز الشعري »املقّر 
الصورة  تتوّشح  إذ  الطيور«،  لبائع  الجديد 
والضياع  بالتيه  الشعور  جّراء  باأللم  الشعرية 
والخواء في كنف الكون الّرحب، حيث يغدو كلَّ 
مؤلم،  لغياب  تعويضا  الكون  مظاهر  في  تأمل 
ألم  من  الشاعرة  الذات  معاناة  عن  إفصاحا  أو 

وشجن.
يعزِّز  الشقاء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
 - الشعري  املنت  ثنايا  في  باأللم  اإلحساس 
مع  نقول  أن  يصح  حتى  الدراسة-  موضوع 
وال  الحياة،  قوام  األلم  »إن  نيتشه:  فريديريك 
يعرف الحياة من ال يعرف األلم. وال غرو في ذلك 
أن  كما  تفاعله،  في  أملا  يشعر  ال  الجماد  مادام 
الحياة  إرادة  فإن  بزواله،  األلم  ينسى  الحيوان 
فخطبه  اإلنسان  أما  يسير،  خطبها  هؤالء  في 
كبير، ألنه إرادة شاعرة بنفسها، ومن ثمة كان 

ويعرقلها  اإلرادة  هذه  طريق  في  يقف  ما  كل 
مضضا«.ومن  نفوسنا  في  ويترك  أملا،  يحدث 
هنا، يتبني أن الشاعر عمر العسري اعتمد في 
تأثيث عوالم قصائده على التداخل بني الواقعي 
والرمزي، حتى أننا نكاد ال نجد حدودا فاصلة 
العالم  خيوط  نسج  إلعادة  وذلك  بينهما،   ما 
صدمة  تجاوز  من  املتلقي  تمكن  جديدة  برؤيا 
التشظي، وهو ما يكشف الطفرة النوعية التي 
شهدتها الذائقة الشعرية لتحقق تميزها الفني .

جدلية األلم واألمل

البناء  في  فعاال  عنصرا  املكاني  املكون  يعد 
الشعري، بيد أن املكان الذي يبعث على الشعور 
باأللم تسعى دائما الذات الشاعرة إلى تجاوزه، 
وهذا ما حفز الشاعر عمر العسري على اإلفصاح 
يكابده  ما  مبرزا  وذمامته،  الواقع  قبح  عن  

والوحدة،  والغربة  األلم  لواعج  من  اإلنسان 
ولهذا نجده يرغب في معانقة نور الشمس الذي 
عن  بعيدا  والصفاء،  والطهارة  بالسمو  يوحي 
القيمي  االنهيار  إلى  يرمز  الذي  املدنس  العالم 
السياق  هذا  وفي  الخفافيش.  يجسده  الذي 
لبائع  الجديد  »املقّر  قصيدة  في  الشاعر  يقول 

الطيور«:
الّسنا ذاته

ذاك الذي
يحتجز الوسم كي ال يرحل

ذاك الذي يجعل الجدار
يلوح كل صباح

يغرد للعابرين  )ص، 54(.
يقترحها  التي  الجمالية  اللذة  أو  املتعة  إن 
متعة  هي  املتلقي،  أمام  الشعري،  املقطع  هذا 
الشاعر  اهتم  إذ  الذاتي،  التعالي  أو  الزهو 
قالب  في  عنه  وعّبر  فجّسده  الجمال  بجانب 

شعري رمزي يوحي بالسمو، ولعل هذا الجمال 
ن في  الّسامي هو الذي يحفز على الحلم املتضمَّ

الصورة التالية: 
حتى املكان يتقصد االبتعاد عنك

ال تتفطن للجسر
ما دامت الهاوية قريبة

فبني الطني والخزف مسافة نار  )ص، 43(.
    يتنّفس هذا املقطع الشعري برمزية املكان 
التي تحّفز املتلقي على كّد العقل وإعمال الفكر 
خليق  ولهذا  املقصودة،  الدالالت  الستكناه 
بالقارئ أن يكتشف السّر املكنون الذي يشتمل 
عليه النص، من أن ينكشف هذا السر من تلقاء 
نفسه، فتضيع لذة االكتشاف، إذ األلفاظ، بتعبير 
جدا  ضئيلة  صور  األصل  في  هي  مبارك،  زكي 
جدا  ضئيلة  صور  أيضا  واملعاني  للمعاني، 
ال  وجبروتها  عظمتها  في  والحقائق  للحقائق، 
تدرك كل اإلدراك. ولعل هذا ما أسهم في التباعد 
بما  والعبارة  العميق،  بعدها  في  الرؤيا  بني 

تتسم به من عجز وقصور. يقول الشاعر:
حافلة السفر

تغريك بالطريق
املقعد الخلفي

ينسيك الوصول
هال تيممت

بصخرة بركانية
تبرر عطشك   )ص، 41(.

الشاعر  يعيشها  التي  الجمالية  التجربة  إن 
املادي/  املكان  مع  تتعامل  ال  العسري  عمر 
الواقعي بصورته الفعلية الحقيقية، ولكن على 
أنه صورة رمزية ُترضي حاسته وتقوي دعائم 
وراء  أجنحته  النطالق  املجال  وتفسح  خياله، 
يتحملها  أخرى  معان  إلى  والعبارات  األلفاظ 
املتلقي  يجعل  مما  والتأويل،  بالتفسير  اللفظ 
وراءها  وما  الرمزية  الصور  داخل  في  يغوص 
يقول  مقاصدها.  واستكناه  دالالتها  الكتشاف 

الشاعر في قصيدة »نار بني الطني والخزف«:

الفزع الذي يغمرك
يعتريك
يغريك
يوقظك

يكبر في غرفتك  )ص، 37(.
يعد الحلم بالغد األفضل هاجسا في مخيلة 
الشاعر عمر العسري؛ إذ َشكَّل من خالله جمالية 
اللغة والغواية الشعرية في زاوية الغرفة داخل 
باشالر-  غاستون  رأي  في   - البيت  ألن  البيت، 
أن  قبل  األول  اإلنسان  عالم  وهو  وروح،  جسد 
ميتافيزيقا  وأي  العالم،  إلى  باإلنسان  يقذف 
دقيقة ال تستطيع إهمال هذه الحقيقة البسيطة 
ألنها قيمة مهّمة، نعود إليها في أحالم يقظتنا. 
بداية  تبدأ  والحياة  قيمة  اآلن  أصبح  فالوجود 
جديدة محمية دافئة في صدر البيت. ومن هنا 
الطيور«  لبائع  الجديد  »املقر  ديوان  ينهض 
على مناهضة االنهيار القيمي واستشراف الغد 
في  والسالم  الحب  تحقيق  في  رغبة  املشرق 
الكون بوساطة الحلم، الذي يفصح عنه املقطع 

اآلتي:
ال تجلس على الكرسي
الذي أعدوه لجلوسك

ال تقل شيئا
افتح النافذة

واطرد الكابوس الذي فيك   )ص، 40(.
هو  الشاعر،  عليه  يّلح  الذي  الحلم  وهذا 
في  باشالر،  غاستون  حسب  يضعنا،  الذي 
البسيطة  دراستنا  في  هكذا  الروح،  حالة 
الفلسفي كبيرا،  ألبسط الصور، يكون طموحنا 
وأن  الروح،  عالم  يمنحنا  الحلم  أن  إثبات  إنه 
الصورة الشعرية تقدم شهادة على روح تكشف 

عاملها، العالم الذي كانت تريد العيَش فيه.

على سبيل الختم

نستخلص  طرح،  من  تقّدم  ما  على  اعتمادا 
القيم  بترسيخ  يحلم  العسري  عمر  الشاعر  أن 
التي  هي  القيم  ألن  الفسيح،  الكون  في  النبيلة 
تمنح األشياء طعما وتمكِّن من البحث املستمر 
الشاعر  أن  على  يدل  مما  الحياة.  معنى  عن 
تكشف  التي  االفتراضات  من  مجموعة  يضع 
املتلقي،  ذهن  في  ليضعها  الداخلي،  عامله  عن 
أن  يعني  وهذا  ليتأملها.  األشياء  يحاكي  فإنه 
فلسفته في الكون، قد تشير في لغتها إلى املجاز 
بالغموض  متلفعة  وتكون  والرمز  واالستعارة 
الذي  املفاجئ  التجلي  من  نوع  فهي  والتأويل؛ 
فتغدو  والباطنة،  الظاهرة  بالنقائض  يتوشح 
في  املستتر  الخيال  من  عندئذ، ضربا  تجربته، 
الذات. ومن ثمة، نستنتج أن الجمال الذي يزخر 
يتجسد  به ديوان »املقّر الجديد لبائع الطيور« 
في جميع أسرار الكون ومكونات الوجود، ومن 
ُيَروِّض نفسه على هذا الوجه في الحب، فيتأمل 
مراتبها  وفق  بينها  متدرجا  الجميلة  األشياء 
بغاية  التَّحقِق  إلى  عندئذ  يصل  الوجودية، 
الحب، وهناك يرى َبْغَتة نوعا من الجمال عجيبا 
في طبيعته، خالدا ال سبيل إلى خلقه أو فنائه، 

وال إلى زيادته أو نقصانه.

حسن بيريش
 

)1(
»ال يْنَبِغي َأْن َنْعرَف ٱْلِوْجَهَة،

َنا َنْغَتاُل ُعْشَب ٱْلَغِد، َأْن َنْعرَف َيْعِني َأنَّ
ـة اَلُبدَّ من ٱْسِتقالِة ٱْلحاسَّ

َكْي ُنشَاِهَد ٱْلَغاَبَة َخارٕج ٱْلَخِريَطْة !«.
يترك خلفه كل أمل في النجاة، حني يتوكأ 
ويلج  املحايث،  نعش  ويحمل  لغته،  على 
الثري،  الولوج  هذا  وفي  القصيدة.  سعير 
الذي يمأل به عينيه، دون أن يفرغ يديه، ال 
يكون مبصرا، إنما ينقلب إلى أعمى يمشي 
على صراط بصيرته مثل هوميروس. أليس 

الشعر هو سفر ضريٌر في أحداق العالم ؟!
الكتابة  عرين  إلى  يتوجه  ملح  مصطفى 
لون  ومثل  حبره.  وببضع  نفسه،  بجماع 
يطفو  الغروب،  قبضة  في  وهو  الشروق، 
فوق أمواج جليد العبارات، فيكتوى بنارها، 
هلوسة  يستعير  ال   ثم  بسعيره.  ويحرقها 

سوريالي، بل هذيانا وجوديا.
»سأحتاُج سماًء َخاصتي،

أحجزها في ُغرفتي َسْبَع لياٍل
.» َساعَتئٍذ لن يْظَمأ ٱْلعالم قطُّ

معه، وفيه، ال غالب إال التحرر من حرية 
العالم. والخروج من تابوت اللحظة الوثنية، 

نشدانا لالندغام في جوامع يقني ظن
ُر ٱأْلَْقَصـى« لنبيذ الكلم.  »ُهَو ٱلتََّوتُّ

)2(
ار؛ »ُأسامُح ٱلّنجَّ

ِتي، ذلَك ٱلذي َسَيْصنُع ٱلتَّاُبوَت َخاصَّ
َوُيْلِقي َزْهَرِتـي َداِخَلُه !«

إذا كنت أنا أملح شيئا ما ينأى في تدانيه 

هو، فذلك ألنه يرى »شيئا يدنو« من لهاثي 
فيه. وكمن سمع نعيه وهو حي، أقابله في 
ٱلشمس«، حيث  »رماد  بني  املمتد  البياض 

يشرق َمَلُكوِت
ِضّد  و«تمرين  باالمتالء،  ضاج  فراغ 
الجنون  سخاء  عن  أبدا  محيد  ال  ٱْلعقِل«، 

املجنح على رسله.
القصيدة،  على  مصطفى،  هو  مقبل، 
كإقباله على الحياة. هنا اقتداره الذي يثريه 
معابد  في  الصلوات  نقيم  وله  به،  فنجاهر 
ِمْثَل  َعاِريًا  »َيَتَجلَّى  املتدثرة بفراغ  النشوة 

ٱْلَمَطْر !«.
نواِت َعَلى عجٍل، »َمرَِّت ٱلسَّ

وأنا في ٱلّنهاراِت،
َأْحُلُم بٱاْلنِتَشاء إَلى َمَلُكوِت ٱْلَعَناِكِب!

كْي  ٱلّل  أدعو  »سوف  قال:  ملا  أتراه 
يجعله  أن  هواه  كان  شمسا«،  يجعلني 
هذا ما يبدو لي، أنا الذي  النص طوفانا ؟! 
أوج  في  أشرق  أحسني  شعره  معية  في 

أفولي.

)3(
ْبُح، »حّتى إذا أْشرَق ٱلصُّ

ِجيَء ِبَنا لإلقاَمِة داِخل َبْهٍو،
ى ٱلنَّهار..«. ُيَسمَّ

مغموسة  صرامة  سحنته:  تحاكي  لغته 
بألفة. وشجن دفنه  في رقة. ورهبة مجلوة 
املشع  البذخ  في عينيه فسطع في نظراته. 
في  املنحصر  ذاك  نفسه،  هو،  إمالق،  في 
متوالية  إنها  املدلول.  في  املتراحب  اللفظ، 
غاشمة،  لغة  التعبيري:  التوثب  ٱيات  من 
والنص  مالئكية.  ناعمة،  لغة  تليها  وثنية، 
وحده من يدرك أين يشتد في وصفه، وكيف 

يلني في تشبيهه.
تابوت  في  محنطة  بلغة  يلتقي  أحيانا، 
معانيه،  بزخم  بنوره،  فيجليها  املعمم، 
مع  موعده  يضرب  وغالبا  حفره.  وبوافر 
إلى  فيدخلها  عتيا،  الطزاجة  من  تبلغ  لغة 
محترفه، إلى اقتداره، فتغدو، وهي بني يدي 
إزميله، أصغر من عمرها، وأكبر من طاقتها، 

ثم أكثر وقعا، فرنينا، في سمع الجملة، في 
قلب  على  يخطر  لن  ال،  وما  السطر،  نظر 

إيقاع.
»وأنا أحلُم أْن يّتسَع ٱْلَعالُم:

إنَّ ِفْكرًة واحدة َتْحتاُج غاباٍت وَأْنهارًا،
فكيَف تخمُل ٱْلُغْرَفُة نْهرًا،

َوْهَي بالكاِد َتُضمُّ اْمَرَأًة ِبَجاِنِبي ؟!«.
إن الشاعر، الذي يجاهر، واثقا من لعبته، 
َحّطابا..«،  وِصْرُت  ٱلّشْعر..  »ترْكُت  قائال: 
والذي يصيح في وجه كل الدوال: »ال أوبُِّخ 
أحدًا«، هو من قال عنه شاعرنا البهي أحمد 
بلحاج آية وارهام: »تكلم بلغة ٱلّناس فأْتقَن 

ُلغَة ٱآْللة«.

)4(
»َسَأكوُن َيدًا ال ُعوَد ِثقاٍب،
َحّتى َأْمَنَع ميالَد الّناْر !«.

 / وبرومثيوس  اإلذعان،   / سيزيف  بني 
التمرد، وقف ملح بيد تتأمل في النفير وال 
القصيدة،  ماء  يسرق  لم  لكنه  فيه.  تصرخ 
الضالعني  ألسالفه  املقدسة  النار  أطفأ  بل 
في  للصور،  خلقه  في  لعله،  اللهب.  في 
توليدها العجيب، تخطى التنافر لكي يمسك 
كالحب،  أعمى،  كان  ما  أنه  بيد  بالتجاذب. 
حني حول املاء إلى نار. بل كان بصيرا، كما 
في  الغارقني  أول  قلبه  من  جعل  ملا  العقل، 

سفينة ترسو ِفي وهم النجاة !
ْطِر، ْقَطُة َفْوَق السَّ »النُّ

، وُجثَُّة َجّدي َفْوَق الّتابوِت الَخَشِبيِّ
ْطِح، وَكْلَبُة جاري َفْوَق السَّ

ْهريِج، وِبْضُع ُوَرْيقاٍت َفْوَق الصِّ
، وَسْبَعُة َأْضِرَحٍة َتَتراءى َفْوَق التَّلِّ

ونوٌح َفْوَق املاِء،
وَرّبي َفْوَق الَعْرِش،

وَوْحدي َلْم َأُك َفْوَق َمكاٍن؛
 ْ ُع في ُطُرقاِت اللَّ َلْسُت ِسوى َشَبٍح َيَتَسكَّ

.»!
بلى، َلْم يُك »َفْوَق َمكاٍن«، ألن املبدع خالق 
الذي  »لعازر«  يشبه  كان  فقط،  هو،  املكان. 
األكبر،  الهالك  تبدى  كما  املسيح.  أحياه 

توالت  وتوكيدا، حني  نوح.  ينقذه  لم  الذي 
إلى توبة  لم يكن بحاجة  صرخات نبوءته، 
ضوء  كوة  فتح  إلى  حاجته  بقدر  نصوح، 
»ست  بيرانديللو:  مسرحية   / سفينة  في 

شخصيات تبحث عن مؤلف«.

)5(
»َيصيُر الَبْحُر َأْعمى،

ِعْنَدما َتْلقى املَُوْيَجُة َحْتَفها..
َسَأكوُن َعْيَن الَبْحِر.. 
ّياْد«. ال َصّناَرَة الصَّ

قراءة  قرأته مرة وإثنتني وثالثا. في كل 
أهو  عبارته.  سابق  عن  مختلفا  لي  يبدو 
عصا موسى ؟ أهو خاتم سليمان ؟ أم تراه 
أشبه  شعره  أن  أدركه  ما  ؟  الريح  بساط 
بالسبحة: كل قصيدة لها وجودها املستقل. 
بها،  يطير  منطاد  برمتها،  التجربة،  بينما 
أمره  تحت  املعنى  سموات  وكل  به،  يحلق 

ونهيه !
ْقِف َمجاٌز، ْقُب في السَّ »الثُّ

وَيراُه النَّْمُل َمْسَكنًا،
وَقْد َتْجَعُلُه الّريُح َمَمّرًا،

وِإذا جاَء الَخريُف ُمْرِعدًا،
َأْغَلْقُت ُثْقَب ُغْرَفتي وِنْمُت،

َغْيَر ُمْدِرٍك،
َدْت، ِبَأنَّ َنْمالٍت َتَشرَّ

وَأْنفاقًا ِلريٍح ُنِسَفْت !«.
ال أذكر أن دهشتي قرأته، يوما، دون أن 
يمتد الحبر نحو يدي، ويأتيني أمر مجهول 
يرى  ألنه  هل  االنهطال.  فداحة  في  بالبدء 
بعيني أنا ؟ أم ألني أكتب بيده هو ؟ ال أملك 
ْوء  »الضَّ أستعيره:  منه  واحدا  جوابا  إال 

َأْعمى«، وحدها الكتابة تبصر !

)6(
»ما حاَجُة الَقْلِب لأَلْلفاِظ والُجَمِل

َسَأْكُتُب اْسَمِك باآلهاِت والُقَبِل
َفْوَق الُغصوِن الِحساِن الُخْضِر َأْكُتُبُه

ِبخاِفٍق داِئِم التَّْفكيِر ُمْنَشِغِل

َبْرَجُد َمْحمواًل ِإلى َعَدٍن َأْنِت الزَّ
ُسِل !«. َيْكفيِك ِعّزًا ِجواُر الُحوِر والرُّ

جاءه االصطفاء من ربات الخدور، فحمل 
تتدانى  بأنوثة  يبشر  وسار  الحب،  رسالة 
النموذج.  حدود  عن  تنأى  املثال.  بهاء  من 
رشيقة  لغة  عبر  املستتر  خفقها  وتشهر 
االنسكاب. ومشاعر بال تخوم. وصور تلهج 

بحمد طغيان الحسن.
رحب  في  األنوثة  عن  يبحث  مصطفى 
األنثى. وما املرأة إال جسر يؤول إلى الضفة 
عن  تسأل  ال  لذا،  املشتهاة.  لألنثى  األخرى 
القصيدة.   / املرأة  غرامه وهو يهرول نحو 
سوى  ثمة  ليس  والصدى،  الحقيقة  وبني 
على  مفتوح  وفؤاده  يحلم  هامس،  شاعر 

نواح املحبرة !
»َأْنِت الَحقيَقُة والغيُد الِحساُن َصدًى

َشّتاَن َبْيَن َحقيِقيٍّ وُمْنَتَحِل!
وَأْنِت ما َنَسَج القيتاُر ِمْن َنَغٍم

وَأْنِت ما َسَكَب الُعْصفوُر ِمْن َعَسِل
وَأْنِت َهْمُس التَّرانيِم التي اْنَسَكَبْت
وَأْنِت َصْوُت الَعذارى في َفِم اأَلَزِل«.

)7(
»َأمامي َعالَمُة ”ِقْف“،

ِة، وَلِكنَّني َأِقُف اآلَن في ُمْلَتقى ُطُرِق اأَلَبِديَّ
َمرَّْت َثواٍن َفَيْوٌم َفعاٌم َفَقْرٌن،

وَلِكنَّني َلْم َأَزْل واِقفًا،
وَعالَمُة ”ِقْف“ َصِدَئْت،

وَأنا َأَتَعلَُّم َكْيَف َأصيُر َصديقًا أِلَيِّ ُغباٍر،
َتراَكَم َفْوَق َرصيِف الَحياْة !«.

ورائي ثمة منبه يشير إلى كلمة: »امش«. 
وأمامي ال أثر لكلمات ترشدني إلى مثواي 
في مأواه. أديم نصوصه مأنوس بأمواجه 

املتالطمة بدخائلي.
التي  يدي،  ذاتي.  اكتفاء  دواته في حالة 
يدخل  كمن  العوز.  ثراء  من  تعاني  تكتبه، 
ألوذ  أنا  ها  غارة حبرية،  ليتقي  إلى مخبأ 
إليه. ها هو يدور حولي كي  ألجأ  بي لكي 
بني  يقع  يراعه  يكاد  عنه.  بعيدا  أحترق 

ضلوعي !
»الِقياَمُة َتْبَدُأ ُمْنُذ الِوالَدِة،

ُيْصِبُح َخْيُط الُوجوِد ِصراطًا«.

جمالية اخلطاب ال�شعري يف ديوان:
»املقر اجلديد لبائع الطيور« لل�شاعر عمر الع�شري

ال�شاعر م�شطفى َملح
هكذا غرقت يف جلج »اآخر الناجني من الطوفان« 
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 72/2021

لفائدة: بوخيرة القشاطي 
بن يحي عنوانه زنقة برقة 

رقم 65 وجدة

ينوب عنه األستاذ عبد هلل 
قانت املحامي بهيئة وجدة
ضد: سعيد القشاطي بن 

يحي عنوانه زنقة برقة رقم 
65 وجدة

العموم  علم  في  ليكن 
األربعاء  يوم  سيقع  أنه 
الساعة  على   2022/06/22
11 صباحا بقاعة الجلسات 
االبتدائية  باملحكمة   9 رقم 
العلني  باملزاد  بيع  بوجدة، 

ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
للعقار املحفظ امللك املسمى 
الرسم  ذي  »رسموكي« 
 14918/0 عدد  العقاري 
مربع،  متر   295 مساحته 
 65 رقم  برقة  بزنقة  الكائن 
وجدة. وهو عبارة عن بناية 
من  تتكون  -فيال-  قديمة 
شقتني  على  يحتوي  سفلي 
مع  وسطح  علوي  وطابق 

سترته.

وتم تحديد الثمن االفتتاحي 
النطالق عملية البيع باملزاد 
العلني للعقار أعاله في مبلغ 
1.650.000,00درهم  قدره 
)مليون وستمائة وخمسون 

ألف درهم(. 
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
االطالع على كناش الشروط 

تقديم  أو  التحمالت  أو 
االتصال  يجب  عروض، 
باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-مكتب  بوجدة  االبتدائية 
حيث يوجد  التنفيذ املدني- 
ملف اإلجراءات رهن إشارة 

الجمهور.
ع.س.ن/1648/ا.د

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

جهة مراكش- اسفي
إقليـم اسفي

الجماعة  الترابية للمراسلة
إعـــالن عــن طلـــب 
عـــروض مفتــوح
رقم: 2022/02

* جلســة عموميـــة * 
الثالثاء  يوم  في 
الساعة  على   2022/06/07
بمكتب  سيتم  صباحا    11
الجماعة  رئيس  السيد 
فتح  للمراسلة  الترابية  
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أشغال  عروض أثمان ألجل: 
بجماعة  مسالك  تهيئة  

ملراسلة. 
في  محدد  املؤقت  الضمان 
40.000,00درهم  مبلغ: 

)أربعون  ألف رهم(.
كلفة تقدير األعمال محدد من 
في  املشروع  صاحب  طرف 
633.254,00درهم  مبلغ: 
وثالثون   وثالثة  )ستمائة 
وأربعة  ومائتني  ألف 

وخمسون  درهم(.
صاحب املشروع هو رئيس 
املجلس الجماعي للمراسلة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املصلحة  بمكتب  العروض 

التقنية  لجماعة ملراسلة .
الكترونيا  نقله  كذلك  يمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma

من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع   وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من  و31   29
في  الصادر   2.12.349
  1434 األولى  جمادى    08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
االلكتروني مسموح  التعهد 
القرار  ملقتضيات  مطابق 
شتنبر   04 ل   20-14 رقم 
بالتعهد  املتعلق   2014

االلكتروني .
 ويمكن للمتنافسني:

-  إما إيداع  أظرفتهم مقابل 
املصلحة  بمكتب  وصل 

التقنية  لجماعة ملراسلة 
طريق  عن  إرسالها  إما    -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باإلستالم 

املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما    -
فتح  لجنة  لرئيس  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة. 
- إما إيداعها  االلكترونيا.

الواجب  املثبتة  الوثائق 
اإلدالء بها  هي تلك املقررة 
نظام  من   4 املادة  في 

االستشارة . 
ع.س.ن/1650/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية
والتعليم االولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين

جهة الدار البيضاء - 
سطات

املديرية اإلقليمية بالجديدة
إعالن -ملف  االستشارة 

الخاص بالهندسة 
املعمارية

01J/CA/INV/2022 :رقم

جلسة عمومية
على   2022/06/07 بتاريخ 
في  سيتم   ،10h الساعة 
االقليمية  املديرية  مكاتب 
بشارع  الكائنة  بالجديدة 
الجديدة   تومرت  ابن 
عملية فتح األظرفة املتعلقة 
بالدراسات املعمارية  وتتبع 
عشرون  توسيع  أشغال 
دراسية  حجرة   )20(
بالجماعات الترابية التالية: 
الترابية  بالجماعة   )03(
بالجماعة   )02( الحوزية، 
رحمون،  اوالد  الترابية 
الترابية  بالجماعة   )01(
سيدي عابد ،)01( بالجماعة 
 )02( لغديرة،   الترابية 
سيدي  الترابية  بالجماعة 
بالجماعة   )02( اسماعيل،  
عيسى،  اوالد  الترابية 
الترابية  بالجماعة   )01(
أخديم)01(  محمد  سيدى 
أوالد  الترابية  بالجماعة 
بالجماعة  و)07(  حسني  
هلل،  عبد  موالي  الترابية 

إقليم الجديدة.
محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
الرسوم   احتساب  دون 
3.667.000٫00درهم  في: 
مائة  وستة  ماليني  )ثالثة 

وسبعة وستون الف درهم(
ملف  سحب  يمكن   -
من  املعمارية  االستشارة 
مصلحة البناءات والتجهيز 
املديرية  بمقر  واملمتلكات 
االقليمية بالجديدة  املذكورة  
بوابة  من  تحميله  أو  أعاله 

الصفقات العمومية:
www.marchespu- 

blics.gov.ma
من  كل  يكون  أن  يجب   -
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
ملقتضيات املواد 100، 101 

رقم  املرسوم   و 102من 
في  الصادر    349-12-2
 1434 االولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية .
للمهندسني  ويمكن   -

املعماريني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
من  باالستالم  بإفادة 
مصلحة البناءات والتجهيز 
باملديرية  واملمتلكات 

االقليمية بالجديدة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

باملصلحة  أعاله.
مباشرة  تسليمها  إما   -
االظرفة  فتح  لجنة  لرئيس 
عروض  بطلب  املتعلقة 
عند  املذكوراعاله  األثمان 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
ملقتضيات  تطبيقا   -
أعاله  إليه  املشار  املرسوم 
رقم  املقرر  ومقتضيات 
شتنبر   04 بتاريخ   20-14
بنزع  واملتعلق   2014
مساطر  عن  املادية  الصفة 
بإمكان  العمومية  الصفقات 
عروضهم  وضع  املتنافسني 
بطريقة اليكترونية في إطار 
ببوابة  هذا  العروض  طلب 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- االجتماع  املرتقب بتاريخ  
الساعة   2022/05/20 على 
صباحا  عشرة   الحادية 
االقليمية  املديرية  بمقر 

بالجديدة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 
رقم 10 في نظام اإلستشارة 

املعماري
ع.س.ن/1651/ا.د

ع.س.ن /1647/إد

ع.س.ن /1652/إد

ع.س.ن /1649/إد
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 الثابث إزاء كل رواية هو أنها نظام 
وعليه  املؤلف  الوعي  في  قابع  حضاري 
تؤسس اللغة السردية. ولفظ الحضارة 
الشامل  األنثروبولوجي  بمعناه  هنا 
الناس،  من  واسعة  بجماعة  الخاص 
يكون الكاتب عضوا فيها بحكم التنشئة  
تغدو  رواية،  تنبسط  حني  والحضارة. 
تفاعل كيان  فيها وعليها  مرآة  ينعكس 
الكاتب االجتماعي، بعيدا عن فردانيته، 
من  أو  مختلف  كآخر  سواء  العالم،  مع 
يمتزج  تفاعال  نفسها،  الحضارة  صميم 
باآلخر  بالديني،  بالفكري  النفسي  فيه 
املختلف ...، واليمكن سبر أغوار البنية 
الفنية والداللية لرواية »حديث  الوجوه 
رؤيتها  دون  ناجح  لهشام  املائلة« 
إن  »يقولون  الزاوية  هذه  من  انطالقا 
من  أكثر  فرنسا  في  حقوق  لها  الكالب 
الخالء  هذا  في  الراس(  كحل   ( املروك 

املوحش »ص43.
حصر  ال  عدد  على  الرواية  تشتمل   
استقراء  يساعدنا   الحكايات  من   له 
بنيتها الداللية عبر االنتقال من الخاص 
اإلشارية،  أبعادها  فهم  على  العام  إلى 
فالغرب   « السردية،  مسالكها  ومبتغى 
طبيعته  كانت  كيفما  حدث  أي  يجعل 

دعوة إلى االحتفاالت«.
ال   إن رواية »حديث الوجوه املائلة« 
تختلف عن العالم في عيشه وفي حكيه، 
يستقيمان  ال  والحكي  العيش  أن  كما 
والحركة  الصورة  ثنائية  خالل  من  إال 
األنطولوجي والنفسي،  بني  املمتدة 
واالجتماعي،  والتاريخي،  والجمالي 
وقد تنتقل بحرية بني الشفهي واملكتوب 
الفنية  الضرورة  تقتضيه  ما  حسب 
الزغب لي  قد  ابنيتي  »أنا راضية عليك 

فراسي ».
هذا  في  ناجح   هشام  نجح  لقد 

يخل  لم  تنويع  وداللة،  لغة  التنويع 
محافظة  ظلت  أسلوبية  براعة  من 
يروم  الذي  اإلبداعي  منطلقها  على 
البناء  ومساءلة  اليومي  وقائع  خللخة 
جذرا  شئ  لكل  أن  الحضاري«تحس 
يدب على األرض فتنبهر عيناك بروائح 
نحاسية  بتشابيك  املزينة  املبخرات 
التثاقف عبر منظار  ...«ص52، وعرض 
فنيا  الهوياتي  الخطاب  يقدم  نقدي 
وكتشظي   ، وعاجز  عقيم  إفالس  كحالة 
واستالب يحدث ثقوبا سوداء في الذاكرة 
بمسحة  املحكي  طلي  إلى  الكاتب  تقود 
التحجر  وضد  الطابوهات،  ضد  ثائرة 
القاتل للحرية وبناء اإلنسان ككرامة »لم 
أعرف  ال  فأنا  أنفي  أو  أؤكد  أن  أستطع 
وعبد  الصمد  عبد  الباسط  عبد  سوى 
أن  الكأس بعد  يمد  الرحمن بن موسى. 
بسمل كأنه يذكرني حتى ال يشرب معي 
ظلت  هكذا   ،152 اللعني...«ص  إبليس 
واملحكيات  الصور  من  معرضا  الرواية 
وعقله  الكاتب  الوعي  داخلها  يشتبك   ،
أمامه  املنبسط  العالم  هذا  مع  وآماله 
كيانني  وبني  متفارقتني  ضفتني  بني 
داخله  تفور  تاريخ  يضمهما  متقابلني، 
العصية  والعالئق  القضايا  من  أسراب 
على الفهم ، القائمة على تعايش ينكسر 
»مشكلة  حكاية  كل  مع  الوجود  فيه 
 . فقط  باألحكام  اهتموا  أنهم  املسلمني 
 «  ... والجمال  التسامح  قيم  وتجاهلوا 
متنوعة   حيوات  وصيرورة   ، ص155 
الحنني  إلى  الرواية  ترتكس  هنا  من 
البعيد، وتنغمس في حاضر يفتح أبواب 
الكآبة  إلى  املؤدية  الجريحة  األسئلة 
الجدوائية  إلى  وأحيانا  والسخرية، 
ذلك  أثر  نتقفى  أن  ونستطيع   . املعيش 
في فلتات سردية أو في بوح مباشر أو 
تداعي حر بال قيود كإعالن قيمة الحرية 

على  الكاتب  يصر  التي  القيم  كقيمة 
التشكيل  هذا  لتكسير  كالزمة  تكرارها 
الحضارات  ألوان  بني  الجامع  الغريب 
والذوات الجمعية، واالنشغاالت التافهة 
باليومي، أو التمحيص املعرفي الهادف 
متعددة  ثقافية  بلغات  العالم  لفهم 
توحدها غاية معرفة هذا املجهول الدائم 
املؤلم  العالم  وهذا  اإلنسان،  هو  الذي 
وتشابك  الحضارات،  تثاقف  هو  الذي 

العوالم في ما بينها.
ابتسارا  الرواية  تبدو  سطحيا،   
أو  الثلج  كجبل  لكنها  املعيش،  لصور 
عميقة  بقضايا  تمور  املمتنع،  السهل 
ملتبس  ككيان  املعاصر  اإلنسان  تلف 

بأناه  وهوية،  حضارة  وغربا،  شرقا 
وخلجات  بالشعوره  والفردي،  الجمعي 
النسيان  ضد  صدى  بال  املنفوثة  روحه 
والتهميش ضد السأم واملرض، من هنا 
تحقق رواية هشام ناجح فرادتها كرواية 
جديدة بما يعنيه التجديد  معنى، إنها 
وسينما  مسرحا  كلها)  األجناس  رواية 
وملحمة وأسطورة ووو..(. وقد استطاع 
بامتالكه  تجديده  في  يتفوق  أن  الكاتب 
لناصية السرد، والتحكم في منعرجاته، 
إلى  الشفهي  املحكي  عمق  من  فينتقل 
من  الغربي  الفن  قضايا  مشاكسة 
موسيقى ونحت وهوس دونجواني«اهلل 
السخط  ، يومها قلت لي:  يرحمك يا ما 

الوطن....واهلل  تركت  إذا  والرضى 
اضراس  له  ليس  ملن  الفول  يعطي 
»ص 161، ومن التراث  اإلسالمي إلى  
حدود.  بال  فضاء  في  محلقة  نتشوية 
السردي  املبنى  خاصية  هي  إذن  تلك 
لرواية »حديث الوجوه املائلة » لهشام  
ناجح، رواية تفضح كينونتنا املفارقة ، 
والتباسنا الحضاري، وعجزنا وعقمنا 
لنوال  الغموض  مساحة  اقتحام  إزاء 
إقالع نحو آفاق إنسانية جديدة قادرة 
على تمتيعنا بوجود سليم ينخرط في 
سوء  وال  نقص  مركبات  دون  معيشه 
اإلبداعية  من  تحد  مثبطات  وال   ، فهم 
تدور  محاور   ... والعقالنية  والتحرر 
حولها الرواية مفجرة ذلك األنا األعلى 
الساكن في كيان كل منا، كمنبع آلالمنا 

التفكير  دون  نحياه  تربوي  وكتراكم   ،
تجاوز  نحو  ليقودنا  مساءلته  وال  فيه 
واملفارقة  بالفوضى  املتسم  وضعنا 

والاليقني، والالطمئنان.
بدت  وإن  الرواية،  محكيات  كل   
مختلفة  ومشاهد  وقائع  مجرد  سطحيا 
الفضاء واألحداث واألشكال واللهجات، 
في  قابع  الوعي جمعي  من صميم  فهي 
ذهن املؤلف وأناه األعلى كبناء حضاري 
مختلف  وآخر  مهزوم  واقع   مقابل  عام 
يقدم أفقا مغايرا للتفكير وزاوية النظر، 
ويطرح إطارا جديدا للقيمة التي تأسس 

عليها الهويات.  
تتخلل الرواية انعراجات كثيرة نحو 
الحنني، والحنني ليس سوى هذا النزوع 
الدائم للتخلص من ألم الحاضرـ البحث 
املفقود عن زمن هانئ وهادئ بعيدا عن 
شالالت مهاجمة لذات منجرفة باستمرار 
في دوامة سؤال الثقافة والعيش، يتدفق 
حجم  تضخم  كلما  بقوة  الحنني  شعور 
الفقد وتكوم الوجود في كآبة مقرفة إزاء 

تقدم  وال  جدوى  بال  أنها  تبدو  حيوات 
للروح أحذية كما يقول محمود درويش 
القاسية   الشموس  عن  نحكي  حني 
نتلذذ  الحارة  الذكريات  في  مسرفني 
باملعاشرة الروحية املبهمة...«ص 169.

 تسعفنا رواية هشام ناجح في تفكيك 
يحيا  لكائن  والفردي  الهوياتي  الوجود 
ويمارس  داخله،  والحضارة  التخلف 
املؤدي  الضعف  موقع  من  التثاقف 
الوجود  مفارقة  فتنبجس   ، لالستالب 
لهلوسات  ومسببة  االدراك  على  عصية 
ثقوب  نحو  النفسي  للفرار  دائم  ونزوع 

سوداء مظلمة في الذاكرة حيث حكايات 
الشفهية  الهامش  وأصوات  الجدات، 
كأقراص  وخرافات  بمسكوكات  املثقلة 
تعالج  وال   ، النشوة  تحدث  مخدرة 
في  ناجح  هشام   نهج  الداء.  أصل 
واألصوات،  األجناس  تعددية  روايته 
في  أساسيا  عمودا  الحوارية  فشكلت 
بناء املحكي ، كما أنه استطاع بعبقرية 
الثقافات  رحاب  في  السباحة  سردية 
والحضارات بملكة معرفية وفنية مكنته 
من  جدا  كبيرة  فرادة  روايته  منح  من 

حيث األسلبة والسرد.

ترشيد احتراق 
يثمر الفرادة :

مرادفا  االحتراق  يكون  قد 
الحياة،  سلب  والتدمير.  للتخريب 
نهاية   ، وانمحاؤها  الذات  تآكل 
مستعرة  نار  هو  واليابس،  األخضر 
ال تتوقف، وال تبقي وال تذر، غير ان 
الذات  تشكيل  يعيد  قد  الحطب  رماد 
للرقي  مطلبا  بنفسها  تضحي  التي 
وهنا  وتخلية،  تحلية  والصعود 
وأسطورة  رمزا  الفينيقية  تشكلت 
في املقروء واملتداول. فتكون الجذوة 
لواقع  استنباتا  فتغدو  احتراقا، 
جديد، يتشكل على املقاس كما تهواه 

القريحة ويحبه القريض.
أكل  وإن  ضياء  إال  االحتراق  وما 
الريح  ذلك يستنبت  كل  فمن  والتهم، 
للشاعر  فرادة  فال  ووهجا،  ريحانا 
أنني  بدون  أيضا  لشعره  وال  عموما 
تجليا  الحرقة  نار  وشواء  الوجع 
ال  التي   ، الشعر  إلى معارج  وارتقاء 
تتاح لكل عابر هنيئًا متنعما في دعة 
بلملمة  إال  يستقيم  لن  وهذا  وسالم. 
قصيدة  العشق  معه  يصير  صبر 
االنتصار،  إبهار  تحقيق  على  قادرة 
مكرورة  ممجوجة  تفاهات  على 

وسمت تاريخا باالجترار.
واملسلك  الديدن  هذا  في  وهنا 
تتولد امرأة جديدة ممثلة وجها آخر 
لتنادي  تتشرنق  السرد،  وجوه  من 
لترد  دون مجيب. كانت صدى يتردد 
الوجوه العالقة ، »حاضرة -غائبة »، 
ومحاصرة  التلقي  غياب  من  تعاني 

النقصان .
األنموذج  وكيف تستوي »املرأة – 
والوالدة  منعدمة،  والبداية  »مكتملة 

متعسرة ؟
هي ظل ممتد فحسب، كان يتربص 
لضراعة  مأتما  ويغدو  ليبتر  به 
حالكة، لوحة بدون شمس، ال يحفها 
محكوم  تشكلها  وكأن  الفجر،  ضياء 
بالعدم، ال ينبلج منه وجود ذو معنى 
ممتدة  وحيرات  والنهب  الهذيان  إال 
خمس  الصالة  سجادات  امتداد  قدر 
مرات في اليوم والليلة . وكلما طالت 
الوجع  تراتيل  واستمرت  إال  الصالة 

على  تخيم  الحلكة  سواد  وتسابيح 
لوحة سديم هالمية الظالل.

امرأة بميسم 
»االختالف » تحقيق 

النمذجة رغم 
االرتهان :

لقد أريد للمرأة أن تكون شخصية 
منمطة  محدد،  مقاس  على  مفصلة 
عن  مفصولة  سابق،  تشكل  على 
أن  غير  املكان،  ومعرفة  الزمان 
الشاعرة هنا رغم ارتهان الفكر ملا هو 
يزرع  مسبق  بتخطيط  ورائج  سائد 
النساء  منه  يناسل  واحدا،  أنموذجا 
وتثور  الديدن  هذا  ترفض  تباعا، 
 ” أنا!  دائما  أنا   ” تقول  عليه  حني 
هذا  التعجب،  بعالمة  اتباعها  مع 
واإلصرار   « التفرد  دليل على«سلوك 
عليه، وإن كانت هذه الفرادة ينقصها 
األنموذج  ثوب  في  الكامل  التشكل 

تؤمن  النص  صاحبة  ألن  الواضح، 
إعادة  على  والفكر  الخبرة  بقدرة 
عجنها من جديد لتستقيم في تشكيل 
إلى  تحتاج  فهي  املرجوة،  صورتها 
مراجعة الذات حني تقف أمام نفسها 
لتجدد  افكارها  إلى  تعود   ، لترقبها 

وتحارب السوس والهزيمة. 
مالكة  ترفدها  بالغة  حكمة  هي 
في  ضارب  مغربي  بتراث  حبرشيد 
حكمن  قبلها  نساء  رصعته  القدم 
ورجاحة  فكرا  استحقاقا  وتسيدن، 
وبالغة في خطابة. وفي كل هذا تمتني 
وتوطيد لهذه النمذجة املطلوبة التي 
ال يمكن أن تبنى هكذا دون أن توضع 
والتشذيب  التفكيك  محك  تحت 
لتصان من عاديات السقوط والتهدم.

هذه املراجعة الجذرية للشخصية 
بسنني  ماض  محاكمة  إلى  دفعتها 
فجعها  ويأسا  حزنا  حملها  عجاف 
بسيطة.  ساذجة  كانت  ضحكات  في 
واجتفافا  يباسا  الربيع  جعل  مما 

لتعيد  صويحباتها  مع  فاستجلبت 
املاضي،  لهذا  والخصوبة  الربيع 
والخصب  النضارة  فقد  ماض 
الغيث  وال  حل  الرواء  فال  والغيث، 
أدى  ما  -التحول  املسلك  وهذا  هل، 
السواد  بأحزان  املثقلة  باملرأة 
تشكيل  تعيد  ألن  الطفولة  وتخاريف 
العبور  لتشكل  جديد  من  حساباتها 

إلى الذات من جديد.
فكان الوضوح في الرؤية والرؤيا 
ركوب   : واملسالك  العبارات  في  معا، 
التسلح  هواية،  القهر   ، املهالك 
القراءة  اعتبار  بالنص،  ال  بالحدس 
غاية في حد ذاتها ، ما يجعلها تغييرا 
زئبقية  مع  تماه  في  الرؤى  لزواية 
قارعة  على  املعاني  ورمي  الداللة 
واملفعولية  الفاعلية  رفض  طريق، 
سببا ومسببا واالرتكاز على املبتدأ .
بعيدا  إال  يبدأ  لن  املبتدأ  وهذا 
من  والغاية  مليكة،  قالت  كما  عنها 
هذا البعد مع حضور الم التعليل هو 

وأرض  البني بني سماء  ذات  إصالح 
، سماء تنشر القيم التي ال يعتورها 
نقص وال تجني، تعلي وتبني وتوجه 
اآلخر،  وتقدير  والسالم  العدل  نحو 
وتعطيه حقه في الوجود واالختالف، 
عن  انفصل  إنسان  يعمرها  وأرض 
سبب وجوده ورسالته ، فطفق يفعل 
مضفيا   ، اعماله  ويشرعن  يشاء،  ما 
 ، بنفسه  اصطنعها  أسماء  عليها 

وصدق نسبتها إلى ناموس مقدس.

نهاية النص بين 
امتداد الحذف 

ومعرفية السؤال :

على  نصت  قد  الشاعرة  مادامت 
أن بدايتها لن تكون مثل النهاية، فقد 
فتحت بابا مشرعا في وجه التأويل. 
والبداية  معروفة  النهاية  فكأن 
مجهولة. والحال أن الشاعرة قصدت 
تكمن  بالضبط  وهنا  ذلك.  عكس 
السؤال.  ووجاهة  التأويل  خطورة 
كما  السؤال،  أن  يقينا  نعلم  ونحن 
نحو  مسلكا  الطرق  أقصر  هو  قيل، 
الشاعرة  جمعت  وإذ  املعرفة.  بلوغ 
ثنائية  في  والحذف  السؤال  بني 
نهايات  بال  تنفتح  إنما  مقصودة، 
على  مرسومة  حدود  ودون  معروفة، 
على  تخيم  التي  الدالالت  تناسل 
الحاصل  التناقض  وما  القصيدة، 
معنى   « »السماء  و   « »األرض  بني 
وإحالة، إال بون شاسع بني قيم عليا 
سامية راقية ال يأتيها الباطل من بني 
أفعال  وبني  خلفها،  من  وال  أيديها 
النقائص  كل  تركبها  دنية  بشرية 

والهنات.
املوشومة  النهاية  هذه  ومع 
يبقى  بالسؤال،  مقترنا  بالحذف 
التأويل  على  لالنفتاح  قابال  النص 
 : فضاءين  بني  للتناقض  تناسال 
وسفلي  باالكتمال،  موسوم  علوي 
ترابي  واحد  بالنقصان،  موصوف 
خالص واآلخر تبري صرف ، غير أن 
الشعر، كونه حلما بالكمال، يدعو إلى 
ليتحقق  العاملني  الهوة بني  تجسير  

ما يرغب ويرتجى.

بنية الكتابة في رواية 
»حديث الوجوه المائلة« 

له�شام ناجح 

تسعفنا رواية هشام ناجح في 
تفكيك الوجود الهوياتي والفردي 

لكائن يحيا التخلف والحضارة داخله، 
ويمارس التثاقف من موقع الضعف 

المؤدي لالستالب

مصطفى بوتلين

حين يحقق ال�شعر نمذجة امراأة مي�شمها الفرادة:
قراءة في قصيدة الشاعرة مالكة حبرشيد: »مقدمة حائرة بين النص والبداية«

»مقدمة حائرة بين 
الن�ص والبداية«

 مالكة حبرشيد

لن أبتدئ من حيث انتهيت،
وأنتهي حيث بدأت،

سأخسر الزمان رهانه حول تاريخ 
والدتي ،

أجعل العرافات يدركن، أن رملهن 
كاذب،

وأن الغجر مروا من هنا؛
يوم اشتد مخاض أمي،
أخذوني معهم سبية،

ولم يقطعوا الحبل السري .
ملاذا ال أحمل مالمح الغجر ؟
مع أني أقرأ خطوط الكف،

أفك هدير البحر،
وأجتر الطريق والخيام،
إلى حيث أالقي حتفي؟
ال تعجبني هذه البداية،

وال أظنني أجد لها نهاية مشتهاة .
سأمزق املاضي ،

أقتلع الحاضر من جذوره،
في يم السنني ألقيه ،

أعيد رسم الكلمات بصمغ املعجزات ؛
أراني فيه أنثى تجيد تدبير الضياع،

ترشيد االحتراق؛
كيما تحمل الريح رمادها ،

فتفقد الحكاية بصمات البداية .
سأكتبني قصيدة عشق ؛ بعثرتها 

املنافي ،
حني مللمتها يد الصبر،

رفضتها مدونة األحوال الشخصية،
صارت تفاهة مكررة؛

والتاريخ يرفض االجترار .

الفصل الثاني للرواية …
أختبيء خلف املرآة ،

أنادي كل الوجوه العالقة؛ وال أحد 
يراني.

استمتعت كثيرا أيامها،
وأنا غياب يثقله الحضور.

الجدران جمهور يحسن االستماع ،
ال يجيد التصفيق.تبا ..ال شيء يكتمل؛

كيف يكتمل وهو لم يبتدئ ؟
كيف يبتدئ، وأنا لم أولد بعد ،إال في 

امتداد الظل ؟

عبداهلل شبلي

* مقدمة :
هو كسر للتلقي حين 
تبدأ الشاعرة نصها بتجديد 
نهايتها تغييرا لديدن 
سابق يخالف وال يشاكل 
معهودها ، مصرة أيضًا 
على نهاية غير التي تصلح 
لبدايات القصيد .
هو هذا ما جعلها 
تشطب رهان الزمن في 
سبقه ليحدد “الوالدة – 
الوهج ” ، فيستحق للشعر 
أن يتولد، التولد نفسه يولد 
ضربا في أعراف تسيدت 
في مجتمع شرقي يؤمن 
بكهانات بخور وتمائم، 
ففي المخالفة يكمن 
التميز والتجديد ال في 
المشاكلة، لذا جعلت 
الشاعرة العرافات يقفلن 
راجعات يجففن رملهن 
الكاذب، بل وتمحو غجرية 
كلمات تاريخ سطرت ذات 
ليل كاذب تؤرخ لعبور 
مزعوم دعيا ال صدق فيه . 
هو رهان خاسر لزمن، وإن 
تجبر، فقريض الشاعرة لن 
يشتهي بداية وال نهاية ، 
تتماهى مع وصف ظاهر 
خائب ال يبحث في األعماق 
عن كنه امرأة تسعى 
إلى تمزيق ماض مرفوض 
وتشذيب حاضر باقتالعه 
من جذوره، فتعيد 
تشكيله على سجية سجع، 
على هوى مرصع بتأن، 
بعد فلترة طويلة في ماء 
الترياق الذي صفته سوابق 
ماء السنين، وعجنته 
بصمغ كلمات اثمرت 
معجزة أنثى أحسنت 
تدبير الضياع دربة ومراسا 
لترشيد االحتراق.
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السينما في خدمة المساواةالدوزى يطرح أحدث أغنياته »مستحيل«
أعلنت جمعية نعمة للتنمية عن إطالق المسابقة الفنية »السينما في خدمة المساواة« بمدينة  العرائش ، التي ترمي 
إلى تحسيس كل فئات المجتمع بأهمية توظيف السينما كأداة من األدوات لتحقيق المساواة  بين  الجنسين  داخل 
المجتمع، وكذا لتشجيع المبدعين على ابتكار أشكال إبداعية لخدمة قضايا المساواة  من  خالل األعمال السينمائية.

، الذي تشرف  وتندرج المسابقة ، وفق بالغ  للجمعية ،  في سياق تنفيذ مشروع “السينما في خدمة المساواة« 
عليه الجمعية بدعم من السفارة الفرنسية وبتنسيق مع جمعية السينما للجميع وفي كل مكان.

وتفتح الجمعية باب المشاركة ، التي حدد لها يوم 15 من ماي الجاري كآخر أجل ، في وجه الشباب والشابات 
السينما على  الجمعية  طلبة وطالبات  معاهد  كما تشجع  البصري،  السمعي  في مجال  والمبدعات  والمبدعين 
المشاركة في المسابقة.وعلى المشاركين والمشاركات تناول مواضيع مرتبطة بشعار المسابقة في قالب درامي أو 

تسجيلي أو توثيقي تخدم موضوع المساواة بين الجنسين، مع الحرص على الحبكة القصصية.

طرح الفنان المغربى عبد الحفيظ الدوزي على اليوتيوب، أحدث فيديو كليب ألغنيته »مستحيل«والتي يقدم خاللها 
حالة غنائية عاطفية ورومانسية خاصة.

 وتعد هذه أول أغنية للدوزي هذا العام، وقد تعاون من خاللها على مستوى الكلمات مع الكاتب محمد المغربي، واأللحان 
مع الفنانة أميرة زهير، إلى جانب الموزع الموسيقي المغربي رشيد محمد علي، وتم تسجيلها في استوديوهات 

بين بلجيكا والمغرب.
كما اختار الدوزي تصوير فيديو كليب األغنية بتركيا مع المخرج السينمائي التركي كمال باشبوغ، الذي سبق للدوزي 

التعامل معه في مجموعة من األعمال الغنائية.
ومن ناحية أخرى، يستعد الدوزي للغناء باللهجة العراقية بعد وضعه اللمسات األخيرة على مشروع كليب غنائي في 

أول تعاون رسمي بين الدوزي ومنصة أنغامي للموسيقى، والمقرر صدورها في األشهر القليلة القادمة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الدوزي يستعد، لجولة فنية تشمل عدة دول األوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا 

وألمانيا وبلجيكا وأمريكا إلحياء مجموعة من السهرات الفنية.
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مكتب تطوان
بتعاون مع السفارة التونسية بالمغرب 

وشركة ماد سولوشنز لتوزيع األفالم، تنظم 
جمعية أصدقاء السينما بتطوان ومؤسسة 
مهرجان تطوان السينمائي » أيام السينما 

التونسية بتطوان » أيام 12 13-   14- ماي 
2022، حيث ستعرض مجموعة من األفالم 
التونسية. وذلك من أجل خلق جو لتالقح 

األفكار والتيارات السينمائية والتعرف عليها.
وجري افتتاح هذه األيام السينمائية مساء 
أمس الخميس 12 ماي، ابتداء من الساعة 

السابعة مساء، بالمركز الثقافي بتطوان ) دار 
الثقافة (، بعرض فيلمين » آية » للمخرجة 

مفيدة فضيلة، الذي يروي قصة طفلة صغيرة 
تعيش في وسط سلفي بين والد متشدد و أم 
تعيش على وقع تمزق داخلي بسبب انخراط 

زوجها في هذا التيار. و ترغب - ببراءة 
الطفولة - في رؤية اهلل. و فيلم » على حلة 
عيني » للمخرجة ليلى بوزيد و الذي تدور 

أحداثه في إطار درامي متناوال األوضاع في 
تونس قبيل اندالع الثورة التي أطاحت بنظام 

زين العابدين بن علي في 2011، من خالل 
قصة » فرح » التي تريد عائلتها أن تدرس 

الطب، و لكنها تنقطع عن الدراسة و هي في 
الثامنة عشرة من عمرها.

 و يوم الجمعة 13 ماي على الساعة الرابعة 
بعد الزوال، سيتم عرض فيلم » ع السكة » 

للمخرجة أريج السحيري. هذا الفيلم يكشف 
الشجاعة غير العادية لسائقي القطارات 

في تونس. و مساء نفس اليوم على الساعة 
السابعة، سيتم عرض فيلم » صمت القصور« 
للمخرجة مفيدة التالتلي، يحكي قصة عالية، 
مراهقة تعيش في أسرة ممتدة كثيرة األفراد 
يسكنون و يأكلون و يرقصون معا. لكن في 

لحظة فرز مفصلية، لحظة التقاط صورة 

جماعية، يتضح أن هناك فوارق، فنصف سكان 
البيت خارج الكادر، كل ذلك في مملكة تونس 
منتصف القرن العشرين. و يعتبر فيلم صمت 

القصور من أبرز الروائع التونسية المعروضة 
في هذا البرنامج.

    وفي اليوم األخير على الساعة الرابعة بعد 
الزوال، سيكون لجمهور السينما موعد مع 
فيلم » زهرة حلب »، تأليف و إخراج رضا 

الباهي و بطولة هند صبري. و يطرح الفيلم 
موضوع تسفير الشباب من أجل الجهاد 

في سوريا، و ذلك من خالل قصة أم تونسية 
تدعى » سلمى » ) هند صبري ( التي تعمل 
ممرضة، تزوجت صغيرة السن و تعيش مع 

ابنها الشاب » مراد » ) باديس الباهي ( الذي 
أصبح متطرفا بعد دوامة نفسية عاشها و قرر 

السفر لسوريا. و في الساعة السابعة مساء، 
سيتم عرض فيلم » مجنون فرح »، و هو من 
إخراج ليلى بوزيد. و يروي قصة شاب يدعى 

» أحمد »، فرنسي من أصول جزائرية، كبر 
فـي إحدى ضواحي باريس. يتعرف على فرح 
في جامعة السوربون، و هـي شـابة تونسية 

متحررة قدمت حديثـا إلى باريـس.
    ويشمل البرنامج أيضا عرضا سينمائيا 
لفائدة نزالء السجن المحلي لتطوان، حيث 

سيتم عرض فيلم » زهرة حلب » يوم السبت 
صباحا.

    و تنظم هذه األيام من أجل التعريف 
باألعمال السينمائية العربية و التونسية 
بالخصوص بالمغرب و فتح األبواب من 

جديد من أجل عودة الجمهور إلى القاعات 
السينمائية، و أيضا من أجل االنفتاح على 

الثقافة و التراث التونسي. و لإلشارة، فهذه 
العروض مجانية و هي موجهة للجمهور 
التطواني عامة من أجل اكتشاف السحر 

السينمائي وعوالمه.

التون�سية ال�سينما  اأيام  ينظمون  بتطوان  ال�سينما  اأ�سدقاء 

أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي 
للسينما اإلفريقية بخريبكة أن 
المخرج السينمائي االثيوبي، 

هايلي جيريما، سيتولى رئاسة 
لجنة تحكيم جائزة الشريط 

الروائي المطول الخاصة بالدورة 
الثانية والعشرين للمهرجان 

المقرر تنظيمها ما بين 28 ماي 
 و 04 يونيو 2022.

وأوضحت المؤسسة في بالغ 
بهذا الخصوص، أن لجنة 

تحكيم جائزة الشريط الروائي 
المطول هذه، تضم في عضويتها 

كال من السينمائية الرواندية، 
كانتاراما كاهيكيري، والناقد 

المغربي حمادي كيروم، والناقد 
 السينمائي السنغالي، كاسي ماكيي، والسينمائي المصري، خالد الحجر.

ومن المقرر أن يدخل غمار المسابقة الخاصة بالفيلم الروائي الطويل 13 فيلما إفريقيا 
لنيل ستة جوائز ، تحمل أسماء قدمت الكثير للسينما اإلفريقية، وهي الجائزة الكبرى 

»عصمان سامبين«، وجائزة لجنة التحكيم »نورالدين الصايل«، وجائزة اإلخراج 
»إدريسا وودراوغو«، وجائزة السيناريو »سمير فريد«، وجائزة أحسن دور نسائي 

"»أمينة رشيد«، وجائزة أحسن دور رجالي »محمد بسطاوي.«
وتترأس لجنة مسابقة األشرطة الوثائقية المطولة، التي تم إدراجها ألول مرة في 

تاريخ المهرجان، الممثلة المغربية خلود البطيوي، وتضم في عضويتها كالة التونسي 
أيمن الجليلي والكاميروني فرانك ثيري لي مال.وتتنافس ثمانية أفالم افريقية 

للحصول على جائزتي هذه المسابقة، ويتعلق األمر بالجائزة الكبرى »نجيب عياد« 
 وجائزة لجنة التحكيم »بوالن سومانوفييرا«.

وتضم لجنة جائزة »دون-كيشوط« لألندية السينمائية في عضويتها كال من حسن 
بعلوان من )جمعية النادي السينمائي بخريبكة(، وسارة حروف من ورزازات، ومحمد 

جريد من )جمعية النادي السينمائي سيدي قاسم(، وتمنح جائزة الجامعة الوطنية 
 لألندية السينمائية بالمغرب.

في سياق متصل، تضم لجنة تحكيم جائزة »النقد السينمائي االفريقية«، التي تمنح 
جائزة الجامعة االفريقية للنقد السينمائي، المغربي نور الدين محقق، والفرنسية ذات 

األصول اإلفريقية سيدني كادو-سامبوزي، والناقد السينمائي السنغالي مباي الي 
 مانغ.

وتستضيف الدورة 22 للمهرجان السينما البوركينابية، حيث من المنتظر أن يتم 
 عرض خمسة أفالم لمخرجين سينمائيين من بوركينافاصو.

يذكر أن ملتقى السينما اإلفريقية بخريبكة كان قد تأسس سنة 1977 من قبل الجامعة 
الوطنية لألندية السينمائية بالمغرب والنادي السينمائي بخريبكة قبل أن يتم 

احتضانه سنة 1988 من طرف المجلس البلدي لخريبكة بتعاون مع النادي السينمائي 
خريبكة ، إلى غاية إحداث جمعية مهرجان السينما االفريقية بخريبكة سنة 2000 التي 

ستتحول فيما بعد إلى مؤسسة مهرجان السينما اإلفريقية بخريبكة.

الدورة 22 لمهرجان الدولي لل�سينما بخريبكة
 المخرج ال�سينمائي هايلي جيريما رئي�سا 

للجنة تحكيم جائزة ال�سريط المطول
  تنعقد في الفترة ما بين 3 و24 يونيو المقبل، جولة مهرجان كناوة التي ستجدد 

وصلها بجماهير مدن الصويرة ومراكش والدار البيضاء والرباط، من خالل عدد من 
 الحفالت تحت شعار »المزج«.

وذكر بالغ للمنظمين أنه بعد عامين من الغياب ألسباب مرتبطة بجائحة كورونا، وألن 
الظروف الحالية ال تسمح بعد بتنظيم دورته الثالثة والعشرين، فإن مهرجان كناوة، 
 الوفي لروحه الفريدة من نوعها، يتجدد مرة أخرى ليأخذ شكل جولة مهرجان ڭناوة.

وأضاف المصدر ذاته أن القافلة الموسيقية تنظم 12 حفال في الصويرة بساحة 
 Megarama المنزه ودار الصويري يومي 3 و4 يونيو، وخمس في مراكش بقاعة

وفي مركز نجوم جامع الفنا يومي 9 و10 يونيو، وتسع حفالت في الدارالبيضاء، في 
ملعب محمد الخامس وفي l›Uzine أيام 16 و17 و19 يونيو، وخمس حفالت في 

 الرباط في مسرح محمد الخامس وفي قاعة La Renaissance يومي 23 و24 يونيو.
وحسب البالغ، سيأخذ نصف الحفالت المبرمجة شكل مزج »جديد وجريء ومن نوع 

فريد«، مشيرا إلى أن قائمة العروض تضم موسيقى الجاز، والبلوز، والموسيقى 
األفريقية، وموسيقى الفولك، والفانك، وفنون ڭريو griots، والموسيقى الكوبية، 

 والبلوز األفريقي ... في مزح مع كبار معلمي ڭناوة.
وسيعرض أكثر من 100 فنان خالل هذه الجولة مواهبهم بمختلف أشكالها، إذ 

يتضمن البرنامج »أصواتا دافئة وقوية ومجموعة غنية من اآلالت الموسيقية: الكورا، 
والباالفون، والفلوت، واألكورديون، والساكسفون، والرباب، والقيتارة، وأدوات 

 اإليقاع، والبيانو، والطبول ... قوس قزح حقيقي من ألوان الموسيقى«.
كما تمت برمجة أكثر من 13 حفال لموسيقى كناوة التقليدية، وتمت دعوة أكبر 

 األسماء في تكناويت من كل المناطق إلى جانب معلمي كناوة الناشئين.
 A3 Communication وخلص البالغ إلى أن جولة مهرجان كناوة التي تنظمها

بشراكة مع جمعية يرما ڭناوة، تشكل فرصة لالحتفال مع الجمهور بعالمية فنه 
وبإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في دجنبر 

2019 بمدينة بوغوتا.

مهرجان كناوة.. جولة من 3 اإلى 24 يونيو المقبل بال�سويرة ومراك�ش والدار البي�ساء والرباط

سهام القرشاوي
قامت إدارة مهرجان 

أفالم الجنوب في 
شخص مؤسسته 

ومديرته الفنية، الفنانة 
رشيدة الشباني، 

باإلعالن عن افتتاح باب 
المشاركة في الدورة 

ال11 للمهرجان، وذلك 
من خالل صفحات مواقع 

التواصل اإلجتماعي 
التي تتعامل بها هاته 

األخيرة، من بينها 
الفايسبوك والواتساب..

وحسب الملصق الذي 
أعد لهاته الدورة، التي 
ستمتد من 11 إلى 14 
أكتوبر المقبل، فإنها 

ستخصص هاته السنة«للمراة في السينما«. 
ولإلشارة فمهرجان«افالم الجنوب« الذي نحت معالمه في المجال الفني، 
واجتاز فترة كورونا والحجر الصحي بمهارة، ينظم كل عام وعلى مرور 

11 سنة، حاليا، بمدينة بروكسيل ببلجيكا، وتشارك فيه فعاليات من 
مختلف البلدان األوربية كما العربية والمغرب.. بحيث يهدف إلى«تشجيع 
الحوار الثقافي والدفاع عن مبدأ التعايش ضدا عما تروجه بعض وسائل 

اإلعالم والشبكات االجتماعية التي تخلط، في غالبية األحيان، بين مفهومي 
اإلشاعة واإلخبار، وتساهم بذلك في الرفع من عدد األحزاب المتطرفة 

والتيارات المعادية للسامية ولإلسالم، وبرنامج المهرجان هو انعكاس 
لعمل الفنانين المهنيين من ممثلين ومخرجين وغيرهم، الذين يشتغلون 

بعيدا عن الرقابة وفي ظل هاته الظروف، محاولين بالرغم من ذلك أن 
ينقلوا نظراتهم المختلفة حول العالم الراهن«.

هذا، وتدير الفنانة رشيدة شباني المغربية المقيمة ببلجيكا، مهرجان 
السينما العربية »أفالم الجنوب« منذ تأسيسها له. 

وللتذكير فقد سبق ل«االتحاد االشتراكيط ان أجرى حوارات مع رشيدة 
الفنانة منذ خطوات المهرجان األولى وللتعريف بهاته األخيرة وبجديدها 

الفني الذي تساهم فيه سواءا في المهجر أو في المغرب، كما تعاملت 
مع بعض الفنانين من المهجر الذين يشاركون في المهرجان الذي بصم 
طريقه، محاولة منه للتعريف بالمغاربة المقيمين هناك وتسليط الضوء 

عليهم ومن بينهم حوار أجري مع الفنان نور الدين فريحي المقيم بهولندا.

افتتاح باب الم�ساركة في الدورة ال11 
لأفالم الجنوب الذي ينظم ببروك�سيل

تصدر ألبوم المغني المغربي عصام أعبود المقيم بالديار اإلسبانية منصات االستماع 
الخاص باألغاني  الدولية، وتواصل أغاني األلبوم المعنون بـ

WELCOME TO MY WORLD
  انتشارها خاصة بعد نجاح األغنية »جهدي عليك« التي طرحت أخيرا.  

وكشفت المغني الشاب المتخصص في الصناعة الموسيقية اإللكترونية في صريحات 
صحافية »إنه لم يتوقع الصدى الطيب التي تركته أغانيه رغم اعتمادها األساسي 

على الدارجة المغربية ونهلها من التراث المغربي«، وعزا ذلك إلى جهود سنوات من 
البحث في السبل الكفيلة لضمان االنتشار الالزم لألغنية المغربية باعتماد الدارجة 

وبألحان عالمية تعتمد أساسا على األنماط الموسيقية الحديثة.
وأشار إلى أن حلما ظل يطارده بتمكين اللهجة المغربية من أرضية موسيقية تجعل 

أحواض اإلستماع إليها واإلعجاب بها تتعدى الحدود المغاربية إلى القارات الخمس 
بغض النظر عن كلمات هذه األغاني«، 

 وشدد عصام على أنه رغم عيشه وترعرعه في الغرب، إلى انه ظل متمسكا 
بالموروث المغربي، عازما على تمكينه من أدوات االتوسع العالمي عبر األنماط 

اللحنية اإللكترونية العصرية، والتي منحت ألغانيه المتشبعة أصال ب«التكناويت« 
و«الشعبي« و«الراي« مسحة الوصول إلى أذن المستمع العالمي بغض النظر عن 

جنسيته أو عرقه أو إنتمائه. 

ويعتبر عصام أن نمط موسيقاه تتمتع بنوع من الخصوصية التي تعبر عن تمثالته 
الخاصة للموسيقى كفن عالمي لم يعد مرتبطا بلغة أو لهجة، وإنما صار يستجيب 
لألذواق المختلفة في عالقتها مع التعبيرات الحسية الخاصة بإالنسان كإنسان,   

ع�سام اأعبود يطرح األبوما غنائيا جديدا 
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يحدث أن ..
تلتقي املوت مرات

لكن مالمحه تسقطها الذاكرة
في ممرات الحياة..

يحدث أن..
 يهجرك النوم فتتسلى بعّد األرقام
لكن الصفر يسقطك في حبائله..

يحدث أن..
 تحتويك مساحة األسى بظاللها
لكن سرعان ما يبددها الضياء..

يحدث أن..
 يضمك النسيان بني طياته

لكن فجوات ذاكرتك تحررك من الغباء..
يحدث أن ..

يغتال الصمت وجعك اآلسر
لكن ترياقه يطهر كل العثرات..

يحدث أن..
تستعير العالم للحظة شعرية
فتنفي الريح صورك الذهنية..

يحدث أن..
تحتضن أحزانك

فتستعير دموع فرحك..
يحدث أن ..
تتفيأ ظال

فتجده عاجزا عن انتشاره..
يحدث أن..

تتنازل مرة عن أحالمك
فتفقد حياتك معناها طويال..

َكْم َيْلَزُمْك....؟
!َهذا اْلَوْقُت ِمْن ِمْلٍح 
َوَأْنَت اْنَتَعْلَت اْلَموَت
ْرَخِة اأْلُوَلى، ُمْنُذ الصَّ

َوِحيدًا ُكْنَت،
َوالنَّْجمُة اْلَعاِلَقةُ 
َبْيَن َسحاَبَتْين،

َتْشَهُد َأنََّك
َوالَنْيَزُك اآلِفل،

َتآَخْيُتما ِعْنَد اْلِجْسِر 
َزْفَرًة ِمْن ُرَخاٍم ِإْغِريِقي.

َكْم َيْلَزُمْك......؟

َأَلْيَس ِفي اْلُمِحيط
ِفَناٌر آَخَر ِلَبَجَعٍة

َأَضاَعْت َبْوَصَلَة اْلُعُبور،
ْت ِمْن َجَناَحْيَها َوَقصَّ

َشْهوَة اْلُمُروْر؟
َأَلْيَس ِفي اْلُفُصوِل اأْلَْرَبَعة

 !ُعْمٌر ُيَناِهُز النِّْسَيان
ِفي َحْقِلَنا َنْحَلٌة َواِحَدٌة

َتُصدُّ الرِّيح،
َوَتُكُتُب َتاِريَخَنا ِمْن َشْهٍد َوَماء.

َوَأْنَت َتْبُسُط ِشَراَع اْلَخَواء،
ُفن، َتْطُرُق املَْوَج، ُتْحِرُق السُّ
ْمَس ِمْن ُحُقوِل  َتْنَزُع الشَّ

َفاْن ُغوْغ، َكْي َتْزَرَع اْلَعاِصَفة.
َكْم َيْلَزُمْك...؟

َهَذا اْلَوْقُت ِمْن ِمْلح،
َل َرْمَل ِفي َحَواِشي اْلَبْحر 
َوَل َتاِريَخ ِفي َبْطِن اْلُحوت، 

ْر َفَقْط َو َأْنَت  َتْحُلْم، َتَذكَّ
َدى ِشْرَعُة اْلَفَراْغ... َأنََّك َوالصَّ

شجر للنعاس، شجر للغّدّو، شجر 
للّرواح،

شجر لغفوة القيلولة، شجر لسهام 
الحب القصيرة املضرجة بدماء 

العاشقني،
 شجر ألسماء الحبيبات القديمات، 

شجر لدفن الذكريات البعيدة،
شجر القبلة األولى، شجر الوداع 

األخير،
 شجر لشاي الغروب، شجر لستراحة 
املحارب، شجر للردهات السرية لقلوب 

النساء الصامتات،
شجر العرعر العظيم، شجر الصفصاف 

در الظليل، العالي، شجر السِّ
شجر الغابات التي لم تطأها أقدام 
البشر، الغابات املوغلة في  عزلتها، 
الغابات القصية عن أنظار القناصني 

والحطابني وعن الفؤوس الغادرة.
شجر الهواء الرفيف والسماء 

الخفيضة، والغربان الناعقة، شجر 
األضرحة الخضراء والقباب املدّورة، 

شجر التمائم املعلقة بني أوراق الجذوع، 
شجر القصور املحروسة، شجر القالع 

املطلة على البحار العالية.
شجر الزيتون املبارك، والتني املدلى، 
وثمار الرمان القرمزية، وثمار التوت 

البري الصغير.
الشجر املُزنَّر بالبياض األليف، الشجر 

املقصوص األنيق، املراوح ألعمدة 
الكهرباء النحاسية بمداخل املدن.

الشجر املرسوم في عيون الحرائر 
واألحرار، الشجر العالي في سريرة 

األرواح الصافية.
 الشجر العابر خلف زجاج القطارات 

املسافرة، والشجر العابر لألحالم 
السرمدية، وللذاكرات املنخورة، الشجر 

العاري تحت سياط الريح العاتية، 
الشجر الشاهد على بوح العابرين،

وعلى األلم املُمّض للمظلومني، وعلى 
خطط الهاربني من أسنان املقصلة، وعلى 
األرواح املحلقة لألحباب املّيتني، وعلى 

غضب الشوارع العتيد.
شجر..شجر.

من ديوانها الصادر أخيرا 
»يد ال تهادن«

الشاحنة  عامل  مالمح   تزال  ل 
في  الرعب  تبّث  عينّي،  بني  عالقة 
لقد  تدّلى   الطري،  جسدي الغض 
كاد  حتى  شفتاه  وتحّلبت  أنفه 
الباب  لي  يفتح  هو  يلتهمني  أن 
رفعت جسدي   ، للشاحنة  الخلفي 
ألقيت به بني زميالتي  وبصعوبة 
داخل عربة  املتكدسات  العامالت  
بي  يلحق  أن  خائفة   الشاحنة، 
ُمتعّلال  بي  ويلتصق  مرة  ككل 
واإلمساك  الباب  إغالق  بإحكام 
أذنّي  تخنق  الالهثة  أنفاسه   . به 
وتجثم على  صدري، فقبل دقائق 
من  وبصعوبة  انفلتُت  معدودات 
صالح  عمي  العجوز  لهاث  قبضة 
في  الوحيدة  العربة  صاحب  ؛ 
بعد  الدوار  من  حملني   قريتنا،  
كأمانة،  إليه  أمي  أوصلتني  أن 
إلى  يحميني  أن  إّياه  ناصحة 
الرئيسية  الطريق  أصل  أن 
معمل  عامالت  شاحنة  تمّر  حيث 
العجوز  يِكز  أن  السردين،فما 
حتى  العربة  بجر  ويبدأ  حماره 
فيتمايل  منتفضا  جسده  يهتز 
يهوي  ثم  جنبي،   على  فيلقيه 
على الدابة املسكينة بالّسوط كأنه 
مستعرة  نارا  يطفئ  أن  يحاول 

داخله، أبادره مستجدية ببراءة:
الحمار  صالح،  ياعمي  مابك   -
املسكني يسير بشكل سليم، توقف 

عن  إحراق جلده بالسوط .
وعن   السوط  عن  فيتوقف 
همهمة   في  يشرع  ثم  حمحمته 
بكلمات ل أفهم منها غير الستغفار 
والستعاذة من الشيطان الرجيم .
في  تكور  وقد  مكانه  إلى  يعود 

مستغربة،   فأتأمله  الرث،  جلبابه 
تهدئة  بني  أمره،  في  متحيرة 
جسدي  املمتلئ من الهتزاز وهو 
وبني  املهترئة  العربة  هذه  على 
املتهالك  العجوز  هجوم   إيقاف 
أشيح  املسكينة،  الدابة  على 
منظره  من  مقززة  عنه  بوجهي 
بقوة  العربة  عمود   بيدي   وأشد 

متسائلة :
هذا  نية  تكون  أن  مستحيل   -
نّية   ، بمقام جدي  العجوز، وهو  
خبيثة ُمبّيتة كِنّية امليلودي عامل 

الشاحنة !!؟؟
لحظتها تذكرت طفولتي ومنظر 
بني  بقوة  تشدني  وهي  أمي  
فخذيها متذمرة،  حتى تمشط لي 
فتضفره  املتموج  الكثيف  شعري 
بخيط  طرفيهما  تشد  ضفيرتني 
امتالء  تشكو   ،كانت  سميك 
جسدي  وبروز أردافي وخاصرتي 
ونهدّي، وكل مرة ترّدد شاكية على 

مسامع الجدة أمي فطومة :
- آه يا أمي فطومة، شوفي  هذا 
لنا غير  لن يجلب  املمتلئ  الجسد 
املتاعب نحن في غنى عنها، لسنا 

إل مجرد نساء وحيدات .
فترّد أمي فطومة مؤنبة :

الغالية (ابنتي  خّليها عليك ،)   -
عّنا،  ورثته  متني  قّد  إنه  الغزالة، 
القامة   ، وأعمامها  عماتها  عن  
والجسد  والبياض   الطويلة 
منطقة   ( ُدّكالّية  ساللة   ، املمتلئ 
دكالة ( تمأل العني ما شاء اهلل ، ل 

أحد يشبهنا .
ضفيرتي  بعصبية  أمي   تجّر 
معهما  رأسي  فتجّر  األسفل  نحو 

شفتيها  تمّط  وهي  الخلف  إلى  
جدتي،  حديث  من  متذمرة 
أملي  فأكتم   فمي  على  يدّي  أضع 
وصرختي  ، ول  أتبّين ما الذنب 
هذا  كلُّ  لينالني  اقترفُته   الذي 
ترد  وهي  أمي  يدي  بني  الوجع 

عليها  :
أورثونا  فطومة  أمي  يا  اييه   -
األراضي  ترث  الناس  املصائب، 
نرث  لم  ونحن  األغنام  ورؤوس 
هذه  غير  ساللتكم  ومن  منكم 

اللحوم .
فترد أمي فطومة عليها  ُمهدئة:

ألبسيها  عليها،   تخافي  ل   -
واسع  اهلل،  رحمه  أبيها  جلباب 
عيون   من  ويحميها  وفضفاض 

الذئاب .
على  وأنا   بألم  هذا  كل  أتذّكر 
يجرها  صالح  عمي  عربة  منت 
العجوز  وأنفاس  هزيل  حمار 
تالحقني  فال أصل جنب الطريق 
الدار  إلى ميناء  الرئيسية املؤدية 
شاحنة  انتظار  في  البيضاء 
العمال  عيون  ومطاردات  املعمل 
، حتى  امليلودي«   « وعلى رأسهم 
تنفس،  وضيق  باختناق  أحس 

األرض  انشقت  لو  أتمنى  كنت 
الكم  هذا  من  ألرتاح  وابتلعتني  
كل  يحمله  الذي  الهم  من  الهائل 

طرف  من جسدي .
املعمل  باب  الشاحنة  تصل 
سمكات  كما  منها  فنتقافز    ،
الصيد،  شباك  وسط   السردين 
منتفضة  املاء،  من  تخرج  أن  بعد 
منها  تستجدي  ماء  قطرة  تلتمس 
روحها  ُتسلم  أن  إلى  حياة،  هّبة 

لصائدها .
أقف مكاني،  أمام حزام متحرك 
أمامي  فتتحرك  املعمل،  وسط 
العلب املعدنية متتابعة فأستقبلها 
بيدّي  واحدة تلو الخرى، وبحركة 
خفيفة أجعلها تدور نحو األنبوب 
بدفقات  يلقي  أعلى  من  املمتّد 
متواترة من زيت ثقيل لمع، فتبدو 
تتلّذذ  وكأنها   الفضّية  السمكات 
وسطه،  ُتغَطس   وهي  بحرارته  
العلبة  أدفع  واحد  وبأصبع 
املعدنية لتتقدم بعدها علبة ثانية 

فثالثة .
املصنع  املتحرك  الحزام  يعبر 
تقف  وأمامه  دائري،  بشكل 
ناحية،  كل  في  والنساء  الفتيات 
من  أحجامهن  إل  منهن  يبدو  ل 
طويلة وقصيرة إلى بدينة ونحيفة 
رأفة  أتذكر  حني  لحظي  فأبتسم 
املراقب بي، يومها استغربُت، لقد 
نقلني من ورشة تنظيف السردين 
وإفراغ أحشائه إلى ورشة الحزام 
املتحرك حيث ُكّلفت بمهمة مداعبة 
أنبوب  تحت  بأصابعي  العلب 
بامللح  متّبل  الالمع  الحار  الزيت 
، ينزل على أجساد  وتوابل حارة 

تجّردت  وقد  السردين  سمكات 
من كل ما يربطها باملاء والحياة، 
عظام   ول  أشواك  ول  رأس  ل 
الدقيقة،  الزعانف  تلك  حتى  ول 
قطع  غير  منها  يتبق  لم  سمكات 
لحم طري يكسوه رداء فضي لمع 

يغري باللتهام .
وأنا  الطري  جسدي  أرى   كنت 
السمكة  كتلك  العلب،  إحدى  أقّلب 
أخواتها،  عن   تختلف  ممتلئة، 
حتى  عليها  بصري  وقع  أن  وما 
رائحة  أن  رغم  التهامها  اشتهيت 
األنوف  تزكم  التي  السردين 
ولكن  تناوله،   من  أنفر  جعلتني 
ل  املمتلئة  السردينة  هذه  أمام 
يمكن أن أتحكم في انفتاح شهيتي 
لو  تمّنيت  مصراعيها،  على 
الحارة  الفلفل  حبة  مع  التهمتها 
الصغيرة فوقها ، فلم أتناول كسرة 
خبز منذ ست ساعات متتالية من 
اللعني،  الحزام  هذا  أمام  العمل 
أخيرة  نظرة  السمكة  إلى  نظرُت 
بني  ووضعتها  بخفة  التقفتها   ،
تحريك  بأصابعي  وتابعت  فكّي 
أن  وما  األنبوب،  تحت  العلب 
األعلى،  نحو  قليال  بصري  رفعت 
أضراسي،  بني  تزال  ل  والسمكة 
قميصه  في  املراقب  ملحت  حتى 
يتأملني   وهو    ، الواسع  األزرق 
عرقا  يتصبب  وجبينه  بتلذذ، 
يخفي ابتسامة ماكرة بني شفتيه 

الغليظتني ....
يصّم  الستراحة  صافرة  دوّي 
وكل  ويده  املراقب  ورأس  أذنّي،  
جسده  تلّوح إلي  أن ألحق به إلى 

مكتبه في األعلى .
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أمل األخضر

بوشعيب عطران
العمري عبد الرزاق

الزهراء وّزيك.

ّدى ال�شَ

اأنوثة ُمَعّلبة

يحدث اأن..
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السينما في خدمة المساواةالدوزى يطرح أحدث أغنياته »مستحيل«
أعلنت جمعية نعمة للتنمية عن إطالق المسابقة الفنية »السينما في خدمة المساواة« بمدينة  العرائش ، التي ترمي 
إلى تحسيس كل فئات المجتمع بأهمية توظيف السينما كأداة من األدوات لتحقيق المساواة  بين  الجنسين  داخل 
المجتمع، وكذا لتشجيع المبدعين على ابتكار أشكال إبداعية لخدمة قضايا المساواة  من  خالل األعمال السينمائية.
، الذي تشرف  وتندرج المسابقة ، وفق بالغ  للجمعية ،  في سياق تنفيذ مشروع “السينما في خدمة المساواة« 

عليه الجمعية بدعم من السفارة الفرنسية وبتنسيق مع جمعية السينما للجميع وفي كل مكان.
وتفتح الجمعية باب المشاركة ، التي حدد لها يوم 15 من ماي الجاري كآخر أجل ، في وجه الشباب والشابات 
السينما على  الجمعية  طلبة وطالبات  معاهد  كما تشجع  البصري،  السمعي  في مجال  والمبدعات  والمبدعين 
المشاركة في المسابقة.وعلى المشاركين والمشاركات تناول مواضيع مرتبطة بشعار المسابقة في قالب درامي أو 

تسجيلي أو توثيقي تخدم موضوع المساواة بين الجنسين، مع الحرص على الحبكة القصصية.

طرح الفنان المغربى عبد الحفيظ الدوزي على اليوتيوب، أحدث فيديو كليب ألغنيته »مستحيل«والتي يقدم خاللها 
حالة غنائية عاطفية ورومانسية خاصة.

 وتعد هذه أول أغنية للدوزي هذا العام، وقد تعاون من خاللها على مستوى الكلمات مع الكاتب محمد المغربي، واأللحان 
مع الفنانة أميرة زهير، إلى جانب الموزع الموسيقي المغربي رشيد محمد علي، وتم تسجيلها في استوديوهات 

بين بلجيكا والمغرب.
كما اختار الدوزي تصوير فيديو كليب األغنية بتركيا مع المخرج السينمائي التركي كمال باشبوغ، الذي سبق للدوزي 

التعامل معه في مجموعة من األعمال الغنائية.
ومن ناحية أخرى، يستعد الدوزي للغناء باللهجة العراقية بعد وضعه اللمسات األخيرة على مشروع كليب غنائي في 

أول تعاون رسمي بين الدوزي ومنصة أنغامي للموسيقى، والمقرر صدورها في األشهر القليلة القادمة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الدوزي يستعد، لجولة فنية تشمل عدة دول األوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا 

وألمانيا وبلجيكا وأمريكا إلحياء مجموعة من السهرات الفنية.
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مكتب تطوان
بتعاون مع السفارة التونسية بالمغرب 

وشركة ماد سولوشنز لتوزيع األفالم، تنظم 
جمعية أصدقاء السينما بتطوان ومؤسسة 
مهرجان تطوان السينمائي » أيام السينما 

التونسية بتطوان » أيام 12 13-   14- ماي 
2022، حيث ستعرض مجموعة من األفالم 
التونسية. وذلك من أجل خلق جو لتالقح 

األفكار والتيارات السينمائية والتعرف عليها.
وجري افتتاح هذه األيام السينمائية مساء 
أمس الخميس 12 ماي، ابتداء من الساعة 

السابعة مساء، بالمركز الثقافي بتطوان ) دار 
الثقافة (، بعرض فيلمين » آية » للمخرجة 

مفيدة فضيلة، الذي يروي قصة طفلة صغيرة 
تعيش في وسط سلفي بين والد متشدد و أم 
تعيش على وقع تمزق داخلي بسبب انخراط 

زوجها في هذا التيار. و ترغب - ببراءة 
الطفولة - في رؤية اهلل. و فيلم » على حلة 
عيني » للمخرجة ليلى بوزيد و الذي تدور 

أحداثه في إطار درامي متناوال األوضاع في 
تونس قبيل اندالع الثورة التي أطاحت بنظام 

زين العابدين بن علي في 2011، من خالل 
قصة » فرح » التي تريد عائلتها أن تدرس 

الطب، و لكنها تنقطع عن الدراسة و هي في 
الثامنة عشرة من عمرها.

 و يوم الجمعة 13 ماي على الساعة الرابعة 
بعد الزوال، سيتم عرض فيلم » ع السكة » 

للمخرجة أريج السحيري. هذا الفيلم يكشف 
الشجاعة غير العادية لسائقي القطارات 

في تونس. و مساء نفس اليوم على الساعة 
السابعة، سيتم عرض فيلم » صمت القصور« 
للمخرجة مفيدة التالتلي، يحكي قصة عالية، 
مراهقة تعيش في أسرة ممتدة كثيرة األفراد 
يسكنون و يأكلون و يرقصون معا. لكن في 

لحظة فرز مفصلية، لحظة التقاط صورة 

جماعية، يتضح أن هناك فوارق، فنصف سكان 
البيت خارج الكادر، كل ذلك في مملكة تونس 
منتصف القرن العشرين. و يعتبر فيلم صمت 

القصور من أبرز الروائع التونسية المعروضة 
في هذا البرنامج.

    وفي اليوم األخير على الساعة الرابعة بعد 
الزوال، سيكون لجمهور السينما موعد مع 
فيلم » زهرة حلب »، تأليف و إخراج رضا 

الباهي و بطولة هند صبري. و يطرح الفيلم 
موضوع تسفير الشباب من أجل الجهاد 

في سوريا، و ذلك من خالل قصة أم تونسية 
تدعى » سلمى » ) هند صبري ( التي تعمل 
ممرضة، تزوجت صغيرة السن و تعيش مع 

ابنها الشاب » مراد » ) باديس الباهي ( الذي 
أصبح متطرفا بعد دوامة نفسية عاشها و قرر 

السفر لسوريا. و في الساعة السابعة مساء، 
سيتم عرض فيلم » مجنون فرح »، و هو من 
إخراج ليلى بوزيد. و يروي قصة شاب يدعى 

» أحمد »، فرنسي من أصول جزائرية، كبر 
فـي إحدى ضواحي باريس. يتعرف على فرح 
في جامعة السوربون، و هـي شـابة تونسية 

متحررة قدمت حديثـا إلى باريـس.
    ويشمل البرنامج أيضا عرضا سينمائيا 
لفائدة نزالء السجن المحلي لتطوان، حيث 

سيتم عرض فيلم » زهرة حلب » يوم السبت 
صباحا.

    و تنظم هذه األيام من أجل التعريف 
باألعمال السينمائية العربية و التونسية 
بالخصوص بالمغرب و فتح األبواب من 

جديد من أجل عودة الجمهور إلى القاعات 
السينمائية، و أيضا من أجل االنفتاح على 

الثقافة و التراث التونسي. و لإلشارة، فهذه 
العروض مجانية و هي موجهة للجمهور 
التطواني عامة من أجل اكتشاف السحر 

السينمائي وعوالمه.

التون�سية ال�سينما  اأيام  ينظمون  بتطوان  ال�سينما  اأ�سدقاء 

أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي 
للسينما اإلفريقية بخريبكة أن 
المخرج السينمائي االثيوبي، 

هايلي جيريما، سيتولى رئاسة 
لجنة تحكيم جائزة الشريط 

الروائي المطول الخاصة بالدورة 
الثانية والعشرين للمهرجان 

المقرر تنظيمها ما بين 28 ماي 
 و 04 يونيو 2022.

وأوضحت المؤسسة في بالغ 
بهذا الخصوص، أن لجنة 

تحكيم جائزة الشريط الروائي 
المطول هذه، تضم في عضويتها 

كال من السينمائية الرواندية، 
كانتاراما كاهيكيري، والناقد 

المغربي حمادي كيروم، والناقد 
 السينمائي السنغالي، كاسي ماكيي، والسينمائي المصري، خالد الحجر.

ومن المقرر أن يدخل غمار المسابقة الخاصة بالفيلم الروائي الطويل 13 فيلما إفريقيا 
لنيل ستة جوائز ، تحمل أسماء قدمت الكثير للسينما اإلفريقية، وهي الجائزة الكبرى 

»عصمان سامبين«، وجائزة لجنة التحكيم »نورالدين الصايل«، وجائزة اإلخراج 
»إدريسا وودراوغو«، وجائزة السيناريو »سمير فريد«، وجائزة أحسن دور نسائي 

"»أمينة رشيد«، وجائزة أحسن دور رجالي »محمد بسطاوي.«
وتترأس لجنة مسابقة األشرطة الوثائقية المطولة، التي تم إدراجها ألول مرة في 

تاريخ المهرجان، الممثلة المغربية خلود البطيوي، وتضم في عضويتها كالة التونسي 
أيمن الجليلي والكاميروني فرانك ثيري لي مال.وتتنافس ثمانية أفالم افريقية 

للحصول على جائزتي هذه المسابقة، ويتعلق األمر بالجائزة الكبرى »نجيب عياد« 
 وجائزة لجنة التحكيم »بوالن سومانوفييرا«.

وتضم لجنة جائزة »دون-كيشوط« لألندية السينمائية في عضويتها كال من حسن 
بعلوان من )جمعية النادي السينمائي بخريبكة(، وسارة حروف من ورزازات، ومحمد 

جريد من )جمعية النادي السينمائي سيدي قاسم(، وتمنح جائزة الجامعة الوطنية 
 لألندية السينمائية بالمغرب.

في سياق متصل، تضم لجنة تحكيم جائزة »النقد السينمائي االفريقية«، التي تمنح 
جائزة الجامعة االفريقية للنقد السينمائي، المغربي نور الدين محقق، والفرنسية ذات 

األصول اإلفريقية سيدني كادو-سامبوزي، والناقد السينمائي السنغالي مباي الي 
 مانغ.

وتستضيف الدورة 22 للمهرجان السينما البوركينابية، حيث من المنتظر أن يتم 
 عرض خمسة أفالم لمخرجين سينمائيين من بوركينافاصو.

يذكر أن ملتقى السينما اإلفريقية بخريبكة كان قد تأسس سنة 1977 من قبل الجامعة 
الوطنية لألندية السينمائية بالمغرب والنادي السينمائي بخريبكة قبل أن يتم 

احتضانه سنة 1988 من طرف المجلس البلدي لخريبكة بتعاون مع النادي السينمائي 
خريبكة ، إلى غاية إحداث جمعية مهرجان السينما االفريقية بخريبكة سنة 2000 التي 

ستتحول فيما بعد إلى مؤسسة مهرجان السينما اإلفريقية بخريبكة.

الدورة 22 لمهرجان الدولي لل�سينما بخريبكة
 المخرج ال�سينمائي هايلي جيريما رئي�سا 

للجنة تحكيم جائزة ال�سريط المطول
  تنعقد في الفترة ما بين 3 و24 يونيو المقبل، جولة مهرجان كناوة التي ستجدد 

وصلها بجماهير مدن الصويرة ومراكش والدار البيضاء والرباط، من خالل عدد من 
 الحفالت تحت شعار »المزج«.

وذكر بالغ للمنظمين أنه بعد عامين من الغياب ألسباب مرتبطة بجائحة كورونا، وألن 
الظروف الحالية ال تسمح بعد بتنظيم دورته الثالثة والعشرين، فإن مهرجان كناوة، 
 الوفي لروحه الفريدة من نوعها، يتجدد مرة أخرى ليأخذ شكل جولة مهرجان ڭناوة.

وأضاف المصدر ذاته أن القافلة الموسيقية تنظم 12 حفال في الصويرة بساحة 
 Megarama المنزه ودار الصويري يومي 3 و4 يونيو، وخمس في مراكش بقاعة

وفي مركز نجوم جامع الفنا يومي 9 و10 يونيو، وتسع حفالت في الدارالبيضاء، في 
ملعب محمد الخامس وفي l›Uzine أيام 16 و17 و19 يونيو، وخمس حفالت في 

 الرباط في مسرح محمد الخامس وفي قاعة La Renaissance يومي 23 و24 يونيو.
وحسب البالغ، سيأخذ نصف الحفالت المبرمجة شكل مزج »جديد وجريء ومن نوع 

فريد«، مشيرا إلى أن قائمة العروض تضم موسيقى الجاز، والبلوز، والموسيقى 
األفريقية، وموسيقى الفولك، والفانك، وفنون ڭريو griots، والموسيقى الكوبية، 

 والبلوز األفريقي ... في مزح مع كبار معلمي ڭناوة.
وسيعرض أكثر من 100 فنان خالل هذه الجولة مواهبهم بمختلف أشكالها، إذ 

يتضمن البرنامج »أصواتا دافئة وقوية ومجموعة غنية من اآلالت الموسيقية: الكورا، 
والباالفون، والفلوت، واألكورديون، والساكسفون، والرباب، والقيتارة، وأدوات 

 اإليقاع، والبيانو، والطبول ... قوس قزح حقيقي من ألوان الموسيقى«.
كما تمت برمجة أكثر من 13 حفال لموسيقى كناوة التقليدية، وتمت دعوة أكبر 

 األسماء في تكناويت من كل المناطق إلى جانب معلمي كناوة الناشئين.
 A3 Communication وخلص البالغ إلى أن جولة مهرجان كناوة التي تنظمها

بشراكة مع جمعية يرما ڭناوة، تشكل فرصة لالحتفال مع الجمهور بعالمية فنه 
وبإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في دجنبر 

2019 بمدينة بوغوتا.

مهرجان كناوة.. جولة من 3 اإلى 24 يونيو المقبل بال�سويرة ومراك�ش والدار البي�ساء والرباط

سهام القرشاوي
قامت إدارة مهرجان 

أفالم الجنوب في 
شخص مؤسسته 

ومديرته الفنية، الفنانة 
رشيدة الشباني، 

باإلعالن عن افتتاح باب 
المشاركة في الدورة 

ال11 للمهرجان، وذلك 
من خالل صفحات مواقع 

التواصل اإلجتماعي 
التي تتعامل بها هاته 

األخيرة، من بينها 
الفايسبوك والواتساب..

وحسب الملصق الذي 
أعد لهاته الدورة، التي 
ستمتد من 11 إلى 14 
أكتوبر المقبل، فإنها 

ستخصص هاته السنة«للمراة في السينما«. 
ولإلشارة فمهرجان«افالم الجنوب« الذي نحت معالمه في المجال الفني، 
واجتاز فترة كورونا والحجر الصحي بمهارة، ينظم كل عام وعلى مرور 

11 سنة، حاليا، بمدينة بروكسيل ببلجيكا، وتشارك فيه فعاليات من 
مختلف البلدان األوربية كما العربية والمغرب.. بحيث يهدف إلى«تشجيع 
الحوار الثقافي والدفاع عن مبدأ التعايش ضدا عما تروجه بعض وسائل 

اإلعالم والشبكات االجتماعية التي تخلط، في غالبية األحيان، بين مفهومي 
اإلشاعة واإلخبار، وتساهم بذلك في الرفع من عدد األحزاب المتطرفة 

والتيارات المعادية للسامية ولإلسالم، وبرنامج المهرجان هو انعكاس 
لعمل الفنانين المهنيين من ممثلين ومخرجين وغيرهم، الذين يشتغلون 

بعيدا عن الرقابة وفي ظل هاته الظروف، محاولين بالرغم من ذلك أن 
ينقلوا نظراتهم المختلفة حول العالم الراهن«.

هذا، وتدير الفنانة رشيدة شباني المغربية المقيمة ببلجيكا، مهرجان 
السينما العربية »أفالم الجنوب« منذ تأسيسها له. 

وللتذكير فقد سبق ل«االتحاد االشتراكيط ان أجرى حوارات مع رشيدة 
الفنانة منذ خطوات المهرجان األولى وللتعريف بهاته األخيرة وبجديدها 

الفني الذي تساهم فيه سواءا في المهجر أو في المغرب، كما تعاملت 
مع بعض الفنانين من المهجر الذين يشاركون في المهرجان الذي بصم 
طريقه، محاولة منه للتعريف بالمغاربة المقيمين هناك وتسليط الضوء 

عليهم ومن بينهم حوار أجري مع الفنان نور الدين فريحي المقيم بهولندا.

افتتاح باب الم�ساركة في الدورة ال11 
لأفالم الجنوب الذي ينظم ببروك�سيل

تصدر ألبوم المغني المغربي عصام أعبود المقيم بالديار اإلسبانية منصات االستماع 
الخاص باألغاني  الدولية، وتواصل أغاني األلبوم المعنون بـ

WELCOME TO MY WORLD
  انتشارها خاصة بعد نجاح األغنية »جهدي عليك« التي طرحت أخيرا.  

وكشفت المغني الشاب المتخصص في الصناعة الموسيقية اإللكترونية في صريحات 
صحافية »إنه لم يتوقع الصدى الطيب التي تركته أغانيه رغم اعتمادها األساسي 

على الدارجة المغربية ونهلها من التراث المغربي«، وعزا ذلك إلى جهود سنوات من 
البحث في السبل الكفيلة لضمان االنتشار الالزم لألغنية المغربية باعتماد الدارجة 

وبألحان عالمية تعتمد أساسا على األنماط الموسيقية الحديثة.
وأشار إلى أن حلما ظل يطارده بتمكين اللهجة المغربية من أرضية موسيقية تجعل 

أحواض اإلستماع إليها واإلعجاب بها تتعدى الحدود المغاربية إلى القارات الخمس 
بغض النظر عن كلمات هذه األغاني«، 

 وشدد عصام على أنه رغم عيشه وترعرعه في الغرب، إلى انه ظل متمسكا 
بالموروث المغربي، عازما على تمكينه من أدوات االتوسع العالمي عبر األنماط 

اللحنية اإللكترونية العصرية، والتي منحت ألغانيه المتشبعة أصال ب«التكناويت« 
و«الشعبي« و«الراي« مسحة الوصول إلى أذن المستمع العالمي بغض النظر عن 

جنسيته أو عرقه أو إنتمائه. 

ويعتبر عصام أن نمط موسيقاه تتمتع بنوع من الخصوصية التي تعبر عن تمثالته 
الخاصة للموسيقى كفن عالمي لم يعد مرتبطا بلغة أو لهجة، وإنما صار يستجيب 
لألذواق المختلفة في عالقتها مع التعبيرات الحسية الخاصة بإالنسان كإنسان,   

ع�سام اأعبود يطرح األبوما غنائيا جديدا 
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يحدث أن ..
تلتقي املوت مرات

لكن مالمحه تسقطها الذاكرة
في ممرات الحياة..

يحدث أن..
 يهجرك النوم فتتسلى بعّد األرقام
لكن الصفر يسقطك في حبائله..

يحدث أن..
 تحتويك مساحة األسى بظاللها
لكن سرعان ما يبددها الضياء..

يحدث أن..
 يضمك النسيان بني طياته

لكن فجوات ذاكرتك تحررك من الغباء..
يحدث أن ..

يغتال الصمت وجعك اآلسر
لكن ترياقه يطهر كل العثرات..

يحدث أن..
تستعير العالم للحظة شعرية
فتنفي الريح صورك الذهنية..

يحدث أن..
تحتضن أحزانك

فتستعير دموع فرحك..
يحدث أن ..
تتفيأ ظال

فتجده عاجزا عن انتشاره..
يحدث أن..

تتنازل مرة عن أحالمك
فتفقد حياتك معناها طويال..

َكْم َيْلَزُمْك....؟
!َهذا اْلَوْقُت ِمْن ِمْلٍح 
َوَأْنَت اْنَتَعْلَت اْلَموَت
ْرَخِة اأْلُوَلى، ُمْنُذ الصَّ

َوِحيدًا ُكْنَت،
َوالنَّْجمُة اْلَعاِلَقةُ 
َبْيَن َسحاَبَتْين،

َتْشَهُد َأنََّك
َوالَنْيَزُك اآلِفل،

َتآَخْيُتما ِعْنَد اْلِجْسِر 
َزْفَرًة ِمْن ُرَخاٍم ِإْغِريِقي.

َكْم َيْلَزُمْك......؟

َأَلْيَس ِفي اْلُمِحيط
ِفَناٌر آَخَر ِلَبَجَعٍة

َأَضاَعْت َبْوَصَلَة اْلُعُبور،
ْت ِمْن َجَناَحْيَها َوَقصَّ

َشْهوَة اْلُمُروْر؟
َأَلْيَس ِفي اْلُفُصوِل اأْلَْرَبَعة

 !ُعْمٌر ُيَناِهُز النِّْسَيان
ِفي َحْقِلَنا َنْحَلٌة َواِحَدٌة

َتُصدُّ الرِّيح،
َوَتُكُتُب َتاِريَخَنا ِمْن َشْهٍد َوَماء.

َوَأْنَت َتْبُسُط ِشَراَع اْلَخَواء،
ُفن، َتْطُرُق املَْوَج، ُتْحِرُق السُّ
ْمَس ِمْن ُحُقوِل  َتْنَزُع الشَّ

َفاْن ُغوْغ، َكْي َتْزَرَع اْلَعاِصَفة.
َكْم َيْلَزُمْك...؟

َهَذا اْلَوْقُت ِمْن ِمْلح،
َل َرْمَل ِفي َحَواِشي اْلَبْحر 
َوَل َتاِريَخ ِفي َبْطِن اْلُحوت، 

ْر َفَقْط َو َأْنَت  َتْحُلْم، َتَذكَّ
َدى ِشْرَعُة اْلَفَراْغ... َأنََّك َوالصَّ

شجر للنعاس، شجر للغّدّو، شجر 
للّرواح،

شجر لغفوة القيلولة، شجر لسهام 
الحب القصيرة املضرجة بدماء 

العاشقني،
 شجر ألسماء الحبيبات القديمات، 

شجر لدفن الذكريات البعيدة،
شجر القبلة األولى، شجر الوداع 

األخير،
 شجر لشاي الغروب، شجر لستراحة 
املحارب، شجر للردهات السرية لقلوب 

النساء الصامتات،
شجر العرعر العظيم، شجر الصفصاف 

در الظليل، العالي، شجر السِّ
شجر الغابات التي لم تطأها أقدام 
البشر، الغابات املوغلة في  عزلتها، 
الغابات القصية عن أنظار القناصني 

والحطابني وعن الفؤوس الغادرة.
شجر الهواء الرفيف والسماء 

الخفيضة، والغربان الناعقة، شجر 
األضرحة الخضراء والقباب املدّورة، 

شجر التمائم املعلقة بني أوراق الجذوع، 
شجر القصور املحروسة، شجر القالع 

املطلة على البحار العالية.
شجر الزيتون املبارك، والتني املدلى، 
وثمار الرمان القرمزية، وثمار التوت 

البري الصغير.
الشجر املُزنَّر بالبياض األليف، الشجر 

املقصوص األنيق، املراوح ألعمدة 
الكهرباء النحاسية بمداخل املدن.

الشجر املرسوم في عيون الحرائر 
واألحرار، الشجر العالي في سريرة 

األرواح الصافية.
 الشجر العابر خلف زجاج القطارات 

املسافرة، والشجر العابر لألحالم 
السرمدية، وللذاكرات املنخورة، الشجر 

العاري تحت سياط الريح العاتية، 
الشجر الشاهد على بوح العابرين،

وعلى األلم املُمّض للمظلومني، وعلى 
خطط الهاربني من أسنان املقصلة، وعلى 
األرواح املحلقة لألحباب املّيتني، وعلى 

غضب الشوارع العتيد.
شجر..شجر.

من ديوانها الصادر أخيرا 
»يد ال تهادن«

الشاحنة  عامل  مالمح   تزال  ل 
في  الرعب  تبّث  عينّي،  بني  عالقة 
لقد  تدّلى   الطري،  جسدي الغض 
كاد  حتى  شفتاه  وتحّلبت  أنفه 
الباب  لي  يفتح  هو  يلتهمني  أن 
رفعت جسدي   ، للشاحنة  الخلفي 
ألقيت به بني زميالتي  وبصعوبة 
داخل عربة  املتكدسات  العامالت  
بي  يلحق  أن  خائفة   الشاحنة، 
ُمتعّلال  بي  ويلتصق  مرة  ككل 
واإلمساك  الباب  إغالق  بإحكام 
أذنّي  تخنق  الالهثة  أنفاسه   . به 
وتجثم على  صدري، فقبل دقائق 
من  وبصعوبة  انفلتُت  معدودات 
صالح  عمي  العجوز  لهاث  قبضة 
في  الوحيدة  العربة  صاحب  ؛ 
بعد  الدوار  من  حملني   قريتنا،  
كأمانة،  إليه  أمي  أوصلتني  أن 
إلى  يحميني  أن  إّياه  ناصحة 
الرئيسية  الطريق  أصل  أن 
معمل  عامالت  شاحنة  تمّر  حيث 
العجوز  يِكز  أن  السردين،فما 
حتى  العربة  بجر  ويبدأ  حماره 
فيتمايل  منتفضا  جسده  يهتز 
يهوي  ثم  جنبي،   على  فيلقيه 
على الدابة املسكينة بالّسوط كأنه 
مستعرة  نارا  يطفئ  أن  يحاول 

داخله، أبادره مستجدية ببراءة:
الحمار  صالح،  ياعمي  مابك   -
املسكني يسير بشكل سليم، توقف 

عن  إحراق جلده بالسوط .
وعن   السوط  عن  فيتوقف 
همهمة   في  يشرع  ثم  حمحمته 
بكلمات ل أفهم منها غير الستغفار 
والستعاذة من الشيطان الرجيم .
في  تكور  وقد  مكانه  إلى  يعود 

مستغربة،   فأتأمله  الرث،  جلبابه 
تهدئة  بني  أمره،  في  متحيرة 
جسدي  املمتلئ من الهتزاز وهو 
وبني  املهترئة  العربة  هذه  على 
املتهالك  العجوز  هجوم   إيقاف 
أشيح  املسكينة،  الدابة  على 
منظره  من  مقززة  عنه  بوجهي 
بقوة  العربة  عمود   بيدي   وأشد 

متسائلة :
هذا  نية  تكون  أن  مستحيل   -
نّية   ، بمقام جدي  العجوز، وهو  
خبيثة ُمبّيتة كِنّية امليلودي عامل 

الشاحنة !!؟؟
لحظتها تذكرت طفولتي ومنظر 
بني  بقوة  تشدني  وهي  أمي  
فخذيها متذمرة،  حتى تمشط لي 
فتضفره  املتموج  الكثيف  شعري 
بخيط  طرفيهما  تشد  ضفيرتني 
امتالء  تشكو   ،كانت  سميك 
جسدي  وبروز أردافي وخاصرتي 
ونهدّي، وكل مرة ترّدد شاكية على 

مسامع الجدة أمي فطومة :
- آه يا أمي فطومة، شوفي  هذا 
لنا غير  لن يجلب  املمتلئ  الجسد 
املتاعب نحن في غنى عنها، لسنا 

إل مجرد نساء وحيدات .
فترّد أمي فطومة مؤنبة :

الغالية (ابنتي  خّليها عليك ،)   -
عّنا،  ورثته  متني  قّد  إنه  الغزالة، 
القامة   ، وأعمامها  عماتها  عن  
والجسد  والبياض   الطويلة 
منطقة   ( ُدّكالّية  ساللة   ، املمتلئ 
دكالة ( تمأل العني ما شاء اهلل ، ل 

أحد يشبهنا .
ضفيرتي  بعصبية  أمي   تجّر 
معهما  رأسي  فتجّر  األسفل  نحو 

شفتيها  تمّط  وهي  الخلف  إلى  
جدتي،  حديث  من  متذمرة 
أملي  فأكتم   فمي  على  يدّي  أضع 
وصرختي  ، ول  أتبّين ما الذنب 
هذا  كلُّ  لينالني  اقترفُته   الذي 
ترد  وهي  أمي  يدي  بني  الوجع 

عليها  :
أورثونا  فطومة  أمي  يا  اييه   -
األراضي  ترث  الناس  املصائب، 
نرث  لم  ونحن  األغنام  ورؤوس 
هذه  غير  ساللتكم  ومن  منكم 

اللحوم .
فترد أمي فطومة عليها  ُمهدئة:

ألبسيها  عليها،   تخافي  ل   -
واسع  اهلل،  رحمه  أبيها  جلباب 
عيون   من  ويحميها  وفضفاض 

الذئاب .
على  وأنا   بألم  هذا  كل  أتذّكر 
يجرها  صالح  عمي  عربة  منت 
العجوز  وأنفاس  هزيل  حمار 
تالحقني  فال أصل جنب الطريق 
الدار  إلى ميناء  الرئيسية املؤدية 
شاحنة  انتظار  في  البيضاء 
العمال  عيون  ومطاردات  املعمل 
، حتى  امليلودي«   « وعلى رأسهم 
تنفس،  وضيق  باختناق  أحس 

األرض  انشقت  لو  أتمنى  كنت 
الكم  هذا  من  ألرتاح  وابتلعتني  
كل  يحمله  الذي  الهم  من  الهائل 

طرف  من جسدي .
املعمل  باب  الشاحنة  تصل 
سمكات  كما  منها  فنتقافز    ،
الصيد،  شباك  وسط   السردين 
منتفضة  املاء،  من  تخرج  أن  بعد 
منها  تستجدي  ماء  قطرة  تلتمس 
روحها  ُتسلم  أن  إلى  حياة،  هّبة 

لصائدها .
أقف مكاني،  أمام حزام متحرك 
أمامي  فتتحرك  املعمل،  وسط 
العلب املعدنية متتابعة فأستقبلها 
بيدّي  واحدة تلو الخرى، وبحركة 
خفيفة أجعلها تدور نحو األنبوب 
بدفقات  يلقي  أعلى  من  املمتّد 
متواترة من زيت ثقيل لمع، فتبدو 
تتلّذذ  وكأنها   الفضّية  السمكات 
وسطه،  ُتغَطس   وهي  بحرارته  
العلبة  أدفع  واحد  وبأصبع 
املعدنية لتتقدم بعدها علبة ثانية 

فثالثة .
املصنع  املتحرك  الحزام  يعبر 
تقف  وأمامه  دائري،  بشكل 
ناحية،  كل  في  والنساء  الفتيات 
من  أحجامهن  إل  منهن  يبدو  ل 
طويلة وقصيرة إلى بدينة ونحيفة 
رأفة  أتذكر  حني  لحظي  فأبتسم 
املراقب بي، يومها استغربُت، لقد 
نقلني من ورشة تنظيف السردين 
وإفراغ أحشائه إلى ورشة الحزام 
املتحرك حيث ُكّلفت بمهمة مداعبة 
أنبوب  تحت  بأصابعي  العلب 
بامللح  متّبل  الالمع  الحار  الزيت 
، ينزل على أجساد  وتوابل حارة 

تجّردت  وقد  السردين  سمكات 
من كل ما يربطها باملاء والحياة، 
عظام   ول  أشواك  ول  رأس  ل 
الدقيقة،  الزعانف  تلك  حتى  ول 
قطع  غير  منها  يتبق  لم  سمكات 
لحم طري يكسوه رداء فضي لمع 

يغري باللتهام .
وأنا  الطري  جسدي  أرى   كنت 
السمكة  كتلك  العلب،  إحدى  أقّلب 
أخواتها،  عن   تختلف  ممتلئة، 
حتى  عليها  بصري  وقع  أن  وما 
رائحة  أن  رغم  التهامها  اشتهيت 
األنوف  تزكم  التي  السردين 
ولكن  تناوله،   من  أنفر  جعلتني 
ل  املمتلئة  السردينة  هذه  أمام 
يمكن أن أتحكم في انفتاح شهيتي 
لو  تمّنيت  مصراعيها،  على 
الحارة  الفلفل  حبة  مع  التهمتها 
الصغيرة فوقها ، فلم أتناول كسرة 
خبز منذ ست ساعات متتالية من 
اللعني،  الحزام  هذا  أمام  العمل 
أخيرة  نظرة  السمكة  إلى  نظرُت 
بني  ووضعتها  بخفة  التقفتها   ،
تحريك  بأصابعي  وتابعت  فكّي 
أن  وما  األنبوب،  تحت  العلب 
األعلى،  نحو  قليال  بصري  رفعت 
أضراسي،  بني  تزال  ل  والسمكة 
قميصه  في  املراقب  ملحت  حتى 
يتأملني   وهو    ، الواسع  األزرق 
عرقا  يتصبب  وجبينه  بتلذذ، 
يخفي ابتسامة ماكرة بني شفتيه 

الغليظتني ....
يصّم  الستراحة  صافرة  دوّي 
وكل  ويده  املراقب  ورأس  أذنّي،  
جسده  تلّوح إلي  أن ألحق به إلى 

مكتبه في األعلى .

�شجر.. �شجر

أمل األخضر

بوشعيب عطران
العمري عبد الرزاق

الزهراء وّزيك.

ّدى ال�شَ

اأنوثة ُمَعّلبة

يحدث اأن..
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توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 72/2021

لفائدة: بوخيرة القشاطي 
بن يحي عنوانه زنقة برقة 

رقم 65 وجدة

ينوب عنه األستاذ عبد هلل 
قانت املحامي بهيئة وجدة
ضد: سعيد القشاطي بن 

يحي عنوانه زنقة برقة رقم 
65 وجدة

العموم  علم  في  ليكن 
األربعاء  يوم  سيقع  أنه 
الساعة  على   2022/06/22
11 صباحا بقاعة الجلسات 
االبتدائية  باملحكمة   9 رقم 
العلني  باملزاد  بيع  بوجدة، 

ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
للعقار املحفظ امللك املسمى 
الرسم  ذي  »رسموكي« 
 14918/0 عدد  العقاري 
مربع،  متر   295 مساحته 
 65 رقم  برقة  بزنقة  الكائن 
وجدة. وهو عبارة عن بناية 
من  تتكون  -فيال-  قديمة 
شقتني  على  يحتوي  سفلي 
مع  وسطح  علوي  وطابق 

سترته.

وتم تحديد الثمن االفتتاحي 
النطالق عملية البيع باملزاد 
العلني للعقار أعاله في مبلغ 
1.650.000,00درهم  قدره 
)مليون وستمائة وخمسون 

ألف درهم(. 
مع  األداء  ضمان  ويشترط 
الخزينة  لفائدة   %  3 زيادة 

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
االطالع على كناش الشروط 

تقديم  أو  التحمالت  أو 
االتصال  يجب  عروض، 
باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-مكتب  بوجدة  االبتدائية 
حيث يوجد  التنفيذ املدني- 
ملف اإلجراءات رهن إشارة 

الجمهور.
ع.س.ن/1648/ا.د

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

جهة مراكش- اسفي
إقليـم اسفي

الجماعة  الترابية للمراسلة
إعـــالن عــن طلـــب 
عـــروض مفتــوح
رقم: 2022/02

* جلســة عموميـــة * 
الثالثاء  يوم  في 
الساعة  على   2022/06/07
بمكتب  سيتم  صباحا    11
الجماعة  رئيس  السيد 
فتح  للمراسلة  الترابية  
بطلب  املتعلقة  األظرفة 
أشغال  عروض أثمان ألجل: 
بجماعة  مسالك  تهيئة  

ملراسلة. 
في  محدد  املؤقت  الضمان 
40.000,00درهم  مبلغ: 

)أربعون  ألف رهم(.
كلفة تقدير األعمال محدد من 
في  املشروع  صاحب  طرف 
633.254,00درهم  مبلغ: 
وثالثون   وثالثة  )ستمائة 
وأربعة  ومائتني  ألف 

وخمسون  درهم(.
صاحب املشروع هو رئيس 
املجلس الجماعي للمراسلة.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
املصلحة  بمكتب  العروض 

التقنية  لجماعة ملراسلة .
الكترونيا  نقله  كذلك  يمكن 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma

من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع   وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من  و31   29
في  الصادر   2.12.349
  1434 األولى  جمادى    08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
االلكتروني مسموح  التعهد 
القرار  ملقتضيات  مطابق 
شتنبر   04 ل   20-14 رقم 
بالتعهد  املتعلق   2014

االلكتروني .
 ويمكن للمتنافسني:

-  إما إيداع  أظرفتهم مقابل 
املصلحة  بمكتب  وصل 

التقنية  لجماعة ملراسلة 
طريق  عن  إرسالها  إما    -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باإلستالم 

املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما    -
فتح  لجنة  لرئيس  لرئيس 
العروض عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة. 
- إما إيداعها  االلكترونيا.

الواجب  املثبتة  الوثائق 
اإلدالء بها  هي تلك املقررة 
نظام  من   4 املادة  في 

االستشارة . 
ع.س.ن/1650/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية الوطنية
والتعليم االولي والرياضة

األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين

جهة الدار البيضاء - 
سطات

املديرية اإلقليمية بالجديدة
إعالن -ملف  االستشارة 

الخاص بالهندسة 
املعمارية

01J/CA/INV/2022 :رقم

جلسة عمومية
على   2022/06/07 بتاريخ 
في  سيتم   ،10h الساعة 
االقليمية  املديرية  مكاتب 
بشارع  الكائنة  بالجديدة 
الجديدة   تومرت  ابن 
عملية فتح األظرفة املتعلقة 
بالدراسات املعمارية  وتتبع 
عشرون  توسيع  أشغال 
دراسية  حجرة   )20(
بالجماعات الترابية التالية: 
الترابية  بالجماعة   )03(
بالجماعة   )02( الحوزية، 
رحمون،  اوالد  الترابية 
الترابية  بالجماعة   )01(
سيدي عابد ،)01( بالجماعة 
 )02( لغديرة،   الترابية 
سيدي  الترابية  بالجماعة 
بالجماعة   )02( اسماعيل،  
عيسى،  اوالد  الترابية 
الترابية  بالجماعة   )01(
أخديم)01(  محمد  سيدى 
أوالد  الترابية  بالجماعة 
بالجماعة  و)07(  حسني  
هلل،  عبد  موالي  الترابية 

إقليم الجديدة.
محددة  االعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
الرسوم   احتساب  دون 
3.667.000٫00درهم  في: 
مائة  وستة  ماليني  )ثالثة 

وسبعة وستون الف درهم(
ملف  سحب  يمكن   -
من  املعمارية  االستشارة 
مصلحة البناءات والتجهيز 
املديرية  بمقر  واملمتلكات 
االقليمية بالجديدة  املذكورة  
بوابة  من  تحميله  أو  أعاله 

الصفقات العمومية:
www.marchespu- 

blics.gov.ma
من  كل  يكون  أن  يجب   -
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
ملقتضيات املواد 100، 101 

رقم  املرسوم   و 102من 
في  الصادر    349-12-2
 1434 االولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية .
للمهندسني  ويمكن   -

املعماريني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
من  باالستالم  بإفادة 
مصلحة البناءات والتجهيز 
باملديرية  واملمتلكات 

االقليمية بالجديدة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

باملصلحة  أعاله.
مباشرة  تسليمها  إما   -
االظرفة  فتح  لجنة  لرئيس 
عروض  بطلب  املتعلقة 
عند  املذكوراعاله  األثمان 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة.
ملقتضيات  تطبيقا   -
أعاله  إليه  املشار  املرسوم 
رقم  املقرر  ومقتضيات 
شتنبر   04 بتاريخ   20-14
بنزع  واملتعلق   2014
مساطر  عن  املادية  الصفة 
بإمكان  العمومية  الصفقات 
عروضهم  وضع  املتنافسني 
بطريقة اليكترونية في إطار 
ببوابة  هذا  العروض  طلب 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- االجتماع  املرتقب بتاريخ  
الساعة   2022/05/20 على 
صباحا  عشرة   الحادية 
االقليمية  املديرية  بمقر 

بالجديدة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة  في  عليها  املنصوص 
رقم 10 في نظام اإلستشارة 

املعماري
ع.س.ن/1651/ا.د

ع.س.ن /1647/إد

ع.س.ن /1652/إد

ع.س.ن /1649/إد
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الجمعة 13 ماي 2022 املوافق 12 شوال   1442 العدد 12.144
Al Ittihad Al Ichtiraki

الملحق الثقافي
07

 الثابث إزاء كل رواية هو أنها نظام 
وعليه  املؤلف  الوعي  في  قابع  حضاري 
تؤسس اللغة السردية. ولفظ الحضارة 
الشامل  األنثروبولوجي  بمعناه  هنا 
الناس،  من  واسعة  بجماعة  الخاص 
يكون الكاتب عضوا فيها بحكم التنشئة  
تغدو  رواية،  تنبسط  حني  والحضارة. 
تفاعل كيان  فيها وعليها  مرآة  ينعكس 
الكاتب االجتماعي، بعيدا عن فردانيته، 
من  أو  مختلف  كآخر  سواء  العالم،  مع 
يمتزج  تفاعال  نفسها،  الحضارة  صميم 
باآلخر  بالديني،  بالفكري  النفسي  فيه 
املختلف ...، واليمكن سبر أغوار البنية 
الفنية والداللية لرواية »حديث  الوجوه 
رؤيتها  دون  ناجح  لهشام  املائلة« 
إن  »يقولون  الزاوية  هذه  من  انطالقا 
من  أكثر  فرنسا  في  حقوق  لها  الكالب 
الخالء  هذا  في  الراس(  كحل   ( املروك 

املوحش »ص43.
حصر  ال  عدد  على  الرواية  تشتمل   
استقراء  يساعدنا   الحكايات  من   له 
بنيتها الداللية عبر االنتقال من الخاص 
اإلشارية،  أبعادها  فهم  على  العام  إلى 
فالغرب   « السردية،  مسالكها  ومبتغى 
طبيعته  كانت  كيفما  حدث  أي  يجعل 

دعوة إلى االحتفاالت«.
ال   إن رواية »حديث الوجوه املائلة« 
تختلف عن العالم في عيشه وفي حكيه، 
يستقيمان  ال  والحكي  العيش  أن  كما 
والحركة  الصورة  ثنائية  خالل  من  إال 
األنطولوجي والنفسي،  بني  املمتدة 
واالجتماعي،  والتاريخي،  والجمالي 
وقد تنتقل بحرية بني الشفهي واملكتوب 
الفنية  الضرورة  تقتضيه  ما  حسب 
الزغب لي  قد  ابنيتي  »أنا راضية عليك 

فراسي ».
هذا  في  ناجح   هشام  نجح  لقد 

يخل  لم  تنويع  وداللة،  لغة  التنويع 
محافظة  ظلت  أسلوبية  براعة  من 
يروم  الذي  اإلبداعي  منطلقها  على 
البناء  ومساءلة  اليومي  وقائع  خللخة 
جذرا  شئ  لكل  أن  الحضاري«تحس 
يدب على األرض فتنبهر عيناك بروائح 
نحاسية  بتشابيك  املزينة  املبخرات 
التثاقف عبر منظار  ...«ص52، وعرض 
فنيا  الهوياتي  الخطاب  يقدم  نقدي 
وكتشظي   ، وعاجز  عقيم  إفالس  كحالة 
واستالب يحدث ثقوبا سوداء في الذاكرة 
بمسحة  املحكي  طلي  إلى  الكاتب  تقود 
التحجر  وضد  الطابوهات،  ضد  ثائرة 
القاتل للحرية وبناء اإلنسان ككرامة »لم 
أعرف  ال  فأنا  أنفي  أو  أؤكد  أن  أستطع 
وعبد  الصمد  عبد  الباسط  عبد  سوى 
أن  الكأس بعد  يمد  الرحمن بن موسى. 
بسمل كأنه يذكرني حتى ال يشرب معي 
ظلت  هكذا   ،152 اللعني...«ص  إبليس 
واملحكيات  الصور  من  معرضا  الرواية 
وعقله  الكاتب  الوعي  داخلها  يشتبك   ،
أمامه  املنبسط  العالم  هذا  مع  وآماله 
كيانني  وبني  متفارقتني  ضفتني  بني 
داخله  تفور  تاريخ  يضمهما  متقابلني، 
العصية  والعالئق  القضايا  من  أسراب 
على الفهم ، القائمة على تعايش ينكسر 
»مشكلة  حكاية  كل  مع  الوجود  فيه 
 . فقط  باألحكام  اهتموا  أنهم  املسلمني 
 «  ... والجمال  التسامح  قيم  وتجاهلوا 
متنوعة   حيوات  وصيرورة   ، ص155 
الحنني  إلى  الرواية  ترتكس  هنا  من 
البعيد، وتنغمس في حاضر يفتح أبواب 
الكآبة  إلى  املؤدية  الجريحة  األسئلة 
الجدوائية  إلى  وأحيانا  والسخرية، 
ذلك  أثر  نتقفى  أن  ونستطيع   . املعيش 
في فلتات سردية أو في بوح مباشر أو 
تداعي حر بال قيود كإعالن قيمة الحرية 

على  الكاتب  يصر  التي  القيم  كقيمة 
التشكيل  هذا  لتكسير  كالزمة  تكرارها 
الحضارات  ألوان  بني  الجامع  الغريب 
والذوات الجمعية، واالنشغاالت التافهة 
باليومي، أو التمحيص املعرفي الهادف 
متعددة  ثقافية  بلغات  العالم  لفهم 
توحدها غاية معرفة هذا املجهول الدائم 
املؤلم  العالم  وهذا  اإلنسان،  هو  الذي 
وتشابك  الحضارات،  تثاقف  هو  الذي 

العوالم في ما بينها.
ابتسارا  الرواية  تبدو  سطحيا،   
أو  الثلج  كجبل  لكنها  املعيش،  لصور 
عميقة  بقضايا  تمور  املمتنع،  السهل 
ملتبس  ككيان  املعاصر  اإلنسان  تلف 

بأناه  وهوية،  حضارة  وغربا،  شرقا 
وخلجات  بالشعوره  والفردي،  الجمعي 
النسيان  ضد  صدى  بال  املنفوثة  روحه 
والتهميش ضد السأم واملرض، من هنا 
تحقق رواية هشام ناجح فرادتها كرواية 
جديدة بما يعنيه التجديد  معنى، إنها 
وسينما  مسرحا  كلها)  األجناس  رواية 
وملحمة وأسطورة ووو..(. وقد استطاع 
بامتالكه  تجديده  في  يتفوق  أن  الكاتب 
لناصية السرد، والتحكم في منعرجاته، 
إلى  الشفهي  املحكي  عمق  من  فينتقل 
من  الغربي  الفن  قضايا  مشاكسة 
موسيقى ونحت وهوس دونجواني«اهلل 
السخط  ، يومها قلت لي:  يرحمك يا ما 

الوطن....واهلل  تركت  إذا  والرضى 
اضراس  له  ليس  ملن  الفول  يعطي 
»ص 161، ومن التراث  اإلسالمي إلى  
حدود.  بال  فضاء  في  محلقة  نتشوية 
السردي  املبنى  خاصية  هي  إذن  تلك 
لرواية »حديث الوجوه املائلة » لهشام  
ناجح، رواية تفضح كينونتنا املفارقة ، 
والتباسنا الحضاري، وعجزنا وعقمنا 
لنوال  الغموض  مساحة  اقتحام  إزاء 
إقالع نحو آفاق إنسانية جديدة قادرة 
على تمتيعنا بوجود سليم ينخرط في 
سوء  وال  نقص  مركبات  دون  معيشه 
اإلبداعية  من  تحد  مثبطات  وال   ، فهم 
تدور  محاور   ... والعقالنية  والتحرر 
حولها الرواية مفجرة ذلك األنا األعلى 
الساكن في كيان كل منا، كمنبع آلالمنا 

التفكير  دون  نحياه  تربوي  وكتراكم   ،
تجاوز  نحو  ليقودنا  مساءلته  وال  فيه 
واملفارقة  بالفوضى  املتسم  وضعنا 

والاليقني، والالطمئنان.
بدت  وإن  الرواية،  محكيات  كل   
مختلفة  ومشاهد  وقائع  مجرد  سطحيا 
الفضاء واألحداث واألشكال واللهجات، 
في  قابع  الوعي جمعي  من صميم  فهي 
ذهن املؤلف وأناه األعلى كبناء حضاري 
مختلف  وآخر  مهزوم  واقع   مقابل  عام 
يقدم أفقا مغايرا للتفكير وزاوية النظر، 
ويطرح إطارا جديدا للقيمة التي تأسس 

عليها الهويات.  
تتخلل الرواية انعراجات كثيرة نحو 
الحنني، والحنني ليس سوى هذا النزوع 
الدائم للتخلص من ألم الحاضرـ البحث 
املفقود عن زمن هانئ وهادئ بعيدا عن 
شالالت مهاجمة لذات منجرفة باستمرار 
في دوامة سؤال الثقافة والعيش، يتدفق 
حجم  تضخم  كلما  بقوة  الحنني  شعور 
الفقد وتكوم الوجود في كآبة مقرفة إزاء 

تقدم  وال  جدوى  بال  أنها  تبدو  حيوات 
للروح أحذية كما يقول محمود درويش 
القاسية   الشموس  عن  نحكي  حني 
نتلذذ  الحارة  الذكريات  في  مسرفني 
باملعاشرة الروحية املبهمة...«ص 169.

 تسعفنا رواية هشام ناجح في تفكيك 
يحيا  لكائن  والفردي  الهوياتي  الوجود 
ويمارس  داخله،  والحضارة  التخلف 
املؤدي  الضعف  موقع  من  التثاقف 
الوجود  مفارقة  فتنبجس   ، لالستالب 
لهلوسات  ومسببة  االدراك  على  عصية 
ثقوب  نحو  النفسي  للفرار  دائم  ونزوع 

سوداء مظلمة في الذاكرة حيث حكايات 
الشفهية  الهامش  وأصوات  الجدات، 
كأقراص  وخرافات  بمسكوكات  املثقلة 
تعالج  وال   ، النشوة  تحدث  مخدرة 
في  ناجح  هشام   نهج  الداء.  أصل 
واألصوات،  األجناس  تعددية  روايته 
في  أساسيا  عمودا  الحوارية  فشكلت 
بناء املحكي ، كما أنه استطاع بعبقرية 
الثقافات  رحاب  في  السباحة  سردية 
والحضارات بملكة معرفية وفنية مكنته 
من  جدا  كبيرة  فرادة  روايته  منح  من 

حيث األسلبة والسرد.

ترشيد احتراق 
يثمر الفرادة :

مرادفا  االحتراق  يكون  قد 
الحياة،  سلب  والتدمير.  للتخريب 
نهاية   ، وانمحاؤها  الذات  تآكل 
مستعرة  نار  هو  واليابس،  األخضر 
ال تتوقف، وال تبقي وال تذر، غير ان 
الذات  تشكيل  يعيد  قد  الحطب  رماد 
للرقي  مطلبا  بنفسها  تضحي  التي 
وهنا  وتخلية،  تحلية  والصعود 
وأسطورة  رمزا  الفينيقية  تشكلت 
في املقروء واملتداول. فتكون الجذوة 
لواقع  استنباتا  فتغدو  احتراقا، 
جديد، يتشكل على املقاس كما تهواه 

القريحة ويحبه القريض.
أكل  وإن  ضياء  إال  االحتراق  وما 
الريح  ذلك يستنبت  كل  فمن  والتهم، 
للشاعر  فرادة  فال  ووهجا،  ريحانا 
أنني  بدون  أيضا  لشعره  وال  عموما 
تجليا  الحرقة  نار  وشواء  الوجع 
ال  التي   ، الشعر  إلى معارج  وارتقاء 
تتاح لكل عابر هنيئًا متنعما في دعة 
بلملمة  إال  يستقيم  لن  وهذا  وسالم. 
قصيدة  العشق  معه  يصير  صبر 
االنتصار،  إبهار  تحقيق  على  قادرة 
مكرورة  ممجوجة  تفاهات  على 

وسمت تاريخا باالجترار.
واملسلك  الديدن  هذا  في  وهنا 
تتولد امرأة جديدة ممثلة وجها آخر 
لتنادي  تتشرنق  السرد،  وجوه  من 
لترد  دون مجيب. كانت صدى يتردد 
الوجوه العالقة ، »حاضرة -غائبة »، 
ومحاصرة  التلقي  غياب  من  تعاني 

النقصان .
األنموذج  وكيف تستوي »املرأة – 
والوالدة  منعدمة،  والبداية  »مكتملة 

متعسرة ؟
هي ظل ممتد فحسب، كان يتربص 
لضراعة  مأتما  ويغدو  ليبتر  به 
حالكة، لوحة بدون شمس، ال يحفها 
محكوم  تشكلها  وكأن  الفجر،  ضياء 
بالعدم، ال ينبلج منه وجود ذو معنى 
ممتدة  وحيرات  والنهب  الهذيان  إال 
خمس  الصالة  سجادات  امتداد  قدر 
مرات في اليوم والليلة . وكلما طالت 
الوجع  تراتيل  واستمرت  إال  الصالة 

على  تخيم  الحلكة  سواد  وتسابيح 
لوحة سديم هالمية الظالل.

امرأة بميسم 
»االختالف » تحقيق 

النمذجة رغم 
االرتهان :

لقد أريد للمرأة أن تكون شخصية 
منمطة  محدد،  مقاس  على  مفصلة 
عن  مفصولة  سابق،  تشكل  على 
أن  غير  املكان،  ومعرفة  الزمان 
الشاعرة هنا رغم ارتهان الفكر ملا هو 
يزرع  مسبق  بتخطيط  ورائج  سائد 
النساء  منه  يناسل  واحدا،  أنموذجا 
وتثور  الديدن  هذا  ترفض  تباعا، 
 ” أنا!  دائما  أنا   ” تقول  عليه  حني 
هذا  التعجب،  بعالمة  اتباعها  مع 
واإلصرار   « التفرد  دليل على«سلوك 
عليه، وإن كانت هذه الفرادة ينقصها 
األنموذج  ثوب  في  الكامل  التشكل 

تؤمن  النص  صاحبة  ألن  الواضح، 
إعادة  على  والفكر  الخبرة  بقدرة 
عجنها من جديد لتستقيم في تشكيل 
إلى  تحتاج  فهي  املرجوة،  صورتها 
مراجعة الذات حني تقف أمام نفسها 
لتجدد  افكارها  إلى  تعود   ، لترقبها 

وتحارب السوس والهزيمة. 
مالكة  ترفدها  بالغة  حكمة  هي 
في  ضارب  مغربي  بتراث  حبرشيد 
حكمن  قبلها  نساء  رصعته  القدم 
ورجاحة  فكرا  استحقاقا  وتسيدن، 
وبالغة في خطابة. وفي كل هذا تمتني 
وتوطيد لهذه النمذجة املطلوبة التي 
ال يمكن أن تبنى هكذا دون أن توضع 
والتشذيب  التفكيك  محك  تحت 
لتصان من عاديات السقوط والتهدم.

هذه املراجعة الجذرية للشخصية 
بسنني  ماض  محاكمة  إلى  دفعتها 
فجعها  ويأسا  حزنا  حملها  عجاف 
بسيطة.  ساذجة  كانت  ضحكات  في 
واجتفافا  يباسا  الربيع  جعل  مما 

لتعيد  صويحباتها  مع  فاستجلبت 
املاضي،  لهذا  والخصوبة  الربيع 
والخصب  النضارة  فقد  ماض 
الغيث  وال  حل  الرواء  فال  والغيث، 
أدى  ما  -التحول  املسلك  وهذا  هل، 
السواد  بأحزان  املثقلة  باملرأة 
تشكيل  تعيد  ألن  الطفولة  وتخاريف 
العبور  لتشكل  جديد  من  حساباتها 

إلى الذات من جديد.
فكان الوضوح في الرؤية والرؤيا 
ركوب   : واملسالك  العبارات  في  معا، 
التسلح  هواية،  القهر   ، املهالك 
القراءة  اعتبار  بالنص،  ال  بالحدس 
غاية في حد ذاتها ، ما يجعلها تغييرا 
زئبقية  مع  تماه  في  الرؤى  لزواية 
قارعة  على  املعاني  ورمي  الداللة 
واملفعولية  الفاعلية  رفض  طريق، 
سببا ومسببا واالرتكاز على املبتدأ .
بعيدا  إال  يبدأ  لن  املبتدأ  وهذا 
من  والغاية  مليكة،  قالت  كما  عنها 
هذا البعد مع حضور الم التعليل هو 

وأرض  البني بني سماء  ذات  إصالح 
، سماء تنشر القيم التي ال يعتورها 
نقص وال تجني، تعلي وتبني وتوجه 
اآلخر،  وتقدير  والسالم  العدل  نحو 
وتعطيه حقه في الوجود واالختالف، 
عن  انفصل  إنسان  يعمرها  وأرض 
سبب وجوده ورسالته ، فطفق يفعل 
مضفيا   ، اعماله  ويشرعن  يشاء،  ما 
 ، بنفسه  اصطنعها  أسماء  عليها 

وصدق نسبتها إلى ناموس مقدس.

نهاية النص بين 
امتداد الحذف 

ومعرفية السؤال :

على  نصت  قد  الشاعرة  مادامت 
أن بدايتها لن تكون مثل النهاية، فقد 
فتحت بابا مشرعا في وجه التأويل. 
والبداية  معروفة  النهاية  فكأن 
مجهولة. والحال أن الشاعرة قصدت 
تكمن  بالضبط  وهنا  ذلك.  عكس 
السؤال.  ووجاهة  التأويل  خطورة 
كما  السؤال،  أن  يقينا  نعلم  ونحن 
نحو  مسلكا  الطرق  أقصر  هو  قيل، 
الشاعرة  جمعت  وإذ  املعرفة.  بلوغ 
ثنائية  في  والحذف  السؤال  بني 
نهايات  بال  تنفتح  إنما  مقصودة، 
على  مرسومة  حدود  ودون  معروفة، 
على  تخيم  التي  الدالالت  تناسل 
الحاصل  التناقض  وما  القصيدة، 
معنى   « »السماء  و   « »األرض  بني 
وإحالة، إال بون شاسع بني قيم عليا 
سامية راقية ال يأتيها الباطل من بني 
أفعال  وبني  خلفها،  من  وال  أيديها 
النقائص  كل  تركبها  دنية  بشرية 

والهنات.
املوشومة  النهاية  هذه  ومع 
يبقى  بالسؤال،  مقترنا  بالحذف 
التأويل  على  لالنفتاح  قابال  النص 
 : فضاءين  بني  للتناقض  تناسال 
وسفلي  باالكتمال،  موسوم  علوي 
ترابي  واحد  بالنقصان،  موصوف 
خالص واآلخر تبري صرف ، غير أن 
الشعر، كونه حلما بالكمال، يدعو إلى 
ليتحقق  العاملني  الهوة بني  تجسير  

ما يرغب ويرتجى.

بنية الكتابة في رواية 
»حديث الوجوه المائلة« 

له�شام ناجح 

تسعفنا رواية هشام ناجح في 
تفكيك الوجود الهوياتي والفردي 

لكائن يحيا التخلف والحضارة داخله، 
ويمارس التثاقف من موقع الضعف 

المؤدي لالستالب

مصطفى بوتلين

حين يحقق ال�شعر نمذجة امراأة مي�شمها الفرادة:
قراءة في قصيدة الشاعرة مالكة حبرشيد: »مقدمة حائرة بين النص والبداية«

»مقدمة حائرة بين 
الن�ص والبداية«

 مالكة حبرشيد

لن أبتدئ من حيث انتهيت،
وأنتهي حيث بدأت،

سأخسر الزمان رهانه حول تاريخ 
والدتي ،

أجعل العرافات يدركن، أن رملهن 
كاذب،

وأن الغجر مروا من هنا؛
يوم اشتد مخاض أمي،
أخذوني معهم سبية،

ولم يقطعوا الحبل السري .
ملاذا ال أحمل مالمح الغجر ؟
مع أني أقرأ خطوط الكف،

أفك هدير البحر،
وأجتر الطريق والخيام،
إلى حيث أالقي حتفي؟
ال تعجبني هذه البداية،

وال أظنني أجد لها نهاية مشتهاة .
سأمزق املاضي ،

أقتلع الحاضر من جذوره،
في يم السنني ألقيه ،

أعيد رسم الكلمات بصمغ املعجزات ؛
أراني فيه أنثى تجيد تدبير الضياع،

ترشيد االحتراق؛
كيما تحمل الريح رمادها ،

فتفقد الحكاية بصمات البداية .
سأكتبني قصيدة عشق ؛ بعثرتها 

املنافي ،
حني مللمتها يد الصبر،

رفضتها مدونة األحوال الشخصية،
صارت تفاهة مكررة؛

والتاريخ يرفض االجترار .

الفصل الثاني للرواية …
أختبيء خلف املرآة ،

أنادي كل الوجوه العالقة؛ وال أحد 
يراني.

استمتعت كثيرا أيامها،
وأنا غياب يثقله الحضور.

الجدران جمهور يحسن االستماع ،
ال يجيد التصفيق.تبا ..ال شيء يكتمل؛

كيف يكتمل وهو لم يبتدئ ؟
كيف يبتدئ، وأنا لم أولد بعد ،إال في 

امتداد الظل ؟

عبداهلل شبلي

* مقدمة :
هو كسر للتلقي حين 
تبدأ الشاعرة نصها بتجديد 
نهايتها تغييرا لديدن 
سابق يخالف وال يشاكل 
معهودها ، مصرة أيضًا 
على نهاية غير التي تصلح 
لبدايات القصيد .

هو هذا ما جعلها 
تشطب رهان الزمن في 
سبقه ليحدد “الوالدة – 
الوهج ” ، فيستحق للشعر 
أن يتولد، التولد نفسه يولد 
ضربا في أعراف تسيدت 
في مجتمع شرقي يؤمن 
بكهانات بخور وتمائم، 
ففي المخالفة يكمن 
التميز والتجديد ال في 
المشاكلة، لذا جعلت 
الشاعرة العرافات يقفلن 
راجعات يجففن رملهن 
الكاذب، بل وتمحو غجرية 
كلمات تاريخ سطرت ذات 
ليل كاذب تؤرخ لعبور 
مزعوم دعيا ال صدق فيه . 
هو رهان خاسر لزمن، وإن 
تجبر، فقريض الشاعرة لن 
يشتهي بداية وال نهاية ، 
تتماهى مع وصف ظاهر 
خائب ال يبحث في األعماق 
عن كنه امرأة تسعى 
إلى تمزيق ماض مرفوض 
وتشذيب حاضر باقتالعه 
من جذوره، فتعيد 
تشكيله على سجية سجع، 
على هوى مرصع بتأن، 
بعد فلترة طويلة في ماء 
الترياق الذي صفته سوابق 
ماء السنين، وعجنته 
بصمغ كلمات اثمرت 
معجزة أنثى أحسنت 
تدبير الضياع دربة ومراسا 
لترشيد االحتراق.
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء مديرية التزويد 

والصفقات
إعالن عن طلب العروض
رقم: 2022/22/م.ت.ص/

صص
)جلسة علنية(

التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
طلب  عن  املاء  قطاع  للشرب 
"القيام  ب:  املتعلق  العروض 
والتنشيط  التوعية  بحملة 
والفني  والثقافي  الرياضي 
إطار  في  بوزنيقة  في شاطئ 
نظيفة  "شواطئ  عملية 

"2022
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
يحدد الثمن التقديري لألشغال 
)مع  958.800,00درهم  في: 

احتساب جميع الرسوم(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

في: 9.600,00درهم
يمكن سحب ملف االستشارة 
من مكتب الصفقات، بمديرية 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
املعالجة،  بمحطة  الكائن 
شارع محمد بلحسن الوزاني، 

الرباط شالة، الرباط. 
ملف  على  االطالع  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.
ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
إلى أحد املتعاهدين، بواسطة 
البريد، بناء على طلب كتابي 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بامللف.

يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

و:
- تودع العروض مقابل وصل 
إلى مكتب الصفقات، بمديرية 
قبل  والصفقات  التزويد 
الجلسة  عقد  وساعة   تاريخ 

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
 07 الثاللثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2022 يونيو 
بالبناية  صباحا  العاشرة 
للكهرباء  الوطني  للمكتب  ج 
قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 

املاء.
آن  في  سيتم  االظرفة  فتح 

واحد.
معلومات  علي  للحصول 
االتصال  يمكن  إضافية، 
الصناعية,  املشتريات  بقسم 
للمكتب  والدعم  النوعية 
واملاء  للكهرباء  الوطني 

الصالح للشرب قطاع املاء.
الهاتف: 0537.66.72.54 
الفاكس: 0537.66.72.20 

نظام  وتحميل  االطالع  يمكن 
باملكتب  الخاص  املشتريات 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
الصالح للشرب وكذا الدفاتر 
العامة عبر املوقع اإللكتروني 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 

واملاء الصالح للشرب:  
www.onep.ma
ع.س.ن/1653/ا.د

*************
اململكة املغربية

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب 

- قطاع الكهرباء - 
مديرية االستغالل باملحمدية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 

االستغالل  مديرية  تعلن 
باملحمدية بالطريق الساحلية 
املحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
واملاء الصالح للشرب - قطاع 
الكهرباء عن طلبات العروض 

اآلتية: 
تزويد   :PM3116762   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 

بقطع غيار للجرافة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 

627.200,00درهم )م.ا.ر( 
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

غير منصوص عليها
املشروع:  ملوقع  زيارة  تنظم 

غير منصوص عليها
تزويد   :PM3117184   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 

بقطع غيار ميكانيكية.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
التعاونيات  وكذا  واملتوسطة 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاولني الذاتيني
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 

626.400,00درهم )م.ا.ر( 
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

غير منصوص عليها
املشروع:  ملوقع  زيارة  تنظم 

غير منصوص عليها
تقديم   :PM3117306   -
منشات  لصيانة  خدمات 
التابعة  والقيادة  التحكم 
باملحمدية  االستغالل  ملديرية 
أقصاها  مدتها  عقدة  وفق 

ثالث سنوات.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
التعاونيات  وكذا  واملتوسطة 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاولني الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 
)م.ا.ر(  1.247.400,00درهم 
أقصاها  مدتها  عقدة  وفق 

ثالث سنوات.
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

20.000,00درهم

املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
بمديرية االستغالل باملحمدية 
على   2022/06/01 يوم 

الساعة العاشرة صباحا
عقدة   :PM3117511   -
وقشط  لتنظيف  صيانة 
وعمل  الثابتة  الشبكات 
البحر  مياه  ملأخذ  االنضاب 

ملديرية االستغالل باملحمدية
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
التعاونيات  وكذا  واملتوسطة 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاولني الذاتيني
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز  السنوي 

313.200,00درهم )م.ا.ر( 
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 

غير منصوص عليها
املشروع  ملوقع  زيارة  تنظم 
بمديرية االستغالل باملحمدية 
على   2022/05/25 يوم 

الساعة العاشرة صباحا
تزويد   :PM3117529   -
باملحمدية  االستغالل  مديرية 
باملواد الكيماوية الصناعية. 
التقديري  الثمن  يحدد 
في  األشغال  إلنجاز 
1.965.600,00درهم )م.ا.ر( 

يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة:  
20.000,00درهم

املشروع:  ملوقع  زيارة  تنظم 
غير منصوص عليها

تفتح األظرف في آن واحد.
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
يمكن سحب ملف االستشارة 
مكتب  التالي:  بالعنوان 
االستغالل  بمديرية  الضبط 
الوطني  للمكتب  باملحمدية 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
الكهرباء،  قطاع  للشرب- 
ص   111 الساحلية  الطريق 

ب 519 املحمدية ـ املغرب.
الهاتف:

)212(0523 99/98-06-31
الفاكس:

)212(0523 22-20-30

هذه  على  االطالع  يمكن 
شبكة  على  االستشارة 
بالعنوان  االنترنت 

اإللكتروني التالي:
www.one.ma

وكذلك عبر بوابة الصفقات 
العمومية:

www.marchespublics.
 gov.ma

يسلم ملف االستشارة مجانا.
ملف  إرسال  حالة  في 
املكتب  طرف  من  االستشارة 
إلى أحد املتعاهدين، بواسطة 
البريد، بناء على طلب كتابي 
فإن  نفقته،  وعلى  املتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  املكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
التحمالت  دفتر  ملقتضيات 

مللف االستشارة:
- تودع العروض مقابل وصل 
بمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
قبل  باملحمدية  االستغالل 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

العلنية لفتح األظرفة.
طريق  عن  ترسل  أو   -
إشعار  مع  املضمون  البريد 
الضبط  مكتب  إلى  بالتوصل 
بمديرية االستغالل باملحمدية 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
قطاع  واملاء الصالح للشرب- 
الساحلية  الطريق  الكهرباء 
املحمدية   519 ب  ص   111
وساعة  تاريخ  قبل  املغرب   -
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة لفتح األظرفة 
07/06/2022ابتداء  بتاريخ 
من الساعة التاسعة صباحا. 
االستغالل  مديرية  بمقر 
الساحلية  بالطريق  املحمدية 
املحمدية   519 ب  ص   111
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
واملاء الصالح للشرب - قطاع 

الكهرباء ـــ املغرب.
ع.س.ن/1654/ا.د

*************
مكتب األستاذ قسامي 

الحسني
مفوض قضائي لدى املحكمة 

االبتدائية ببركان
شارع الشهداء رقم 13 

عمارة الشاعري
 الطابق 1 الحي الحسني-

بركان
الهاتف: 06.59.14.95.74
إعالن عن بيع منقوالت 

باملزاد العلني
مرجعنا: 161/2021
ملف التنفيذ عدد: 
1665/6210/2021

القضائي:  املفوض  يعلن 
قسامي الحسني لدى املحكمة 
أنه سيقع  ببركان،  االبتدائية 
العلني  باملزاد  قضائي  بيع 
على   2022/05/25 يوم: 
والنصف  العاشرة  الساعة 

صباحا.
املحجز  التالي:  بالعنوان 

البلدي بركان.
لفائدة: السيدة مريم بكاوي.

معها  املخابرة  محل  الجاعلة 
جاهد  الريح  األستاذ  بمكتب 

املحامي بهيئة وجدة.
جمعية الفاروق  في مواجهة: 
ممثلها  شخص  في  للتوحد 

القانوني.
وذلك على املنقوالت التالية:

 FORD نوع  من  -حافة 
TRANSIT مسجلة باملغرب 
49/أ/34001 مع  عدد:  تحت 
البيع  انطالق  ثمن  تحديد 
مبلغ:  في  العلني  باملزاد 

135000,00درهم.
مع  ناجزا  الثمن  وسيؤدى 
لفائدة   %  10 نسبة  زيادة 

الخزينة.
ع.س.ن/1655/ا.د

*************
الــمــكــتـــــب الــوطــنـــي 
للــســكــك الــحــديــديــة

قطب املالية واملشتريات 
والشؤون القانونية
مديرية املشتريـات

إعــالن عــن طــلــب عــروض  
مــفــتــوح

T5683/PIC :رقـم
 2022 يونيو   29 يوم  في 
التاسعة صباح  الساعة  على 
املحلي(  التوقيت  )حسب 
التكوين  مركز  بمكاتب  سيتم 
الوطني  للمكتب   املهني 
الكائن  الحديدية  للسكك 
بزنقة محمد التريكي، أكدال - 
املتعلقة  األظرفة  فتح  الرباط، 

بطلب عروض االثمان ألجل:
Travaux de remise 
en état du viaduc 
situé sur oued Oum 
Rbiaa au PK 70+421                                             
de la ligne Nouaceur- 
Jorf Lasfar.

للسكك  الوطني  املكتب  ان 
قرضا  التمس  الحديدية  
األوروبي  البنك  طرف  من 
قيمة  لتمويل   لالستثمار  
انجاز  املشروع املشار  اليه 

أعاله.
األشغال موضوع  انجاز  مدة 
طلب العروض محددة في 18 

شهرا.
لتقويم  املستعمل  املعيار 

العروض هو كالتالي:
للمنافسني  األهلية  معايير   *
العناصر  تقييم  على  تعتمد 
والوثائق الواردة في امللفات 

اإلدارية والتقنية.
التالية  املعايير  ستؤخذ   *
تقييم  عند  االعتبار  بعني 

العروض التقنية:
املوارد  وخبرات  مؤهالت   *
املعينني  الرئيسيني  البشرية 

للمشروع.
 PAQ املخطط التنظيمي لـ *
العام  بالتنظيم  يتعلق  الذي 

للمشروع.
إجراءات  تحديد  منهجية   *
تنفيذ الخدمات التي يشملها 

املشروع.
* تخطيط مفصل يحدد جميع 
املشروع  خدمات  مراحل 
الذين  الرئيسيني  واملوظفني 

سيتم تكليفهم باملشروع.
التنقيط  معايير  تفصيل    *
الفصل  في  اليها   مشار 
االستشارة  قانون  من   12

موضوع طلب العروض .
املنافسني  لعروض  بالنسبة 
الشروط  استوفوا  الذين 
املذكورة أعاله سيتم دراستهم 
على أساس السعر املعروض. 
يمكن لكل املقاوالت من أي بلد 
العروض  في طلب  املشاركة  

املشار اليه أعاله.
ملف  تحميل   يمكن   
املوقع  من  العروض  طلب 
للم.و.س.ح:  االلكتروني 

www.oncf.ma
الصفقات  بوابة  على  أو 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املحددة  للشروط  طبقا 
من  تعديالت"  "ادخال  املادة 

قانون االستشارة
الضمانة  قيمة   -
مبلغ   في  محددة  املؤقتة 

305.147,00درهما.
االشغال  قيمة  تقدير   -
صاحب  طرف  من  املنجزة 

مبلغ:  في  محددة   املشروع 
مع   20.343.120,00درهم 

احتساب الرسوم. 
االشغال  ملوقع  زيارة  ستنظم 
على    2022 يونيو   08 يوم 
عشرة  الحادية  الساعة 
التام   االحترام  مع   صباحا 
بقانون  املفصلة   للتدابير  

االستشارة.
يجب أن يكون كل من  محتوى  
املتنافسني  ملفات  وتقديم  
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
27  و29  و31  من القانون 
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات املكتب 

الوطني للسكك الجديدية
)RG.0003/PMC/ver-
sion 02(

ويمكن للمتنافسني:
إما إيداع أظرفتهم، مقابل    -
وصل بمكتب طلبات العروض 
املشتريات  مديرية   ،COD
الرحمان  عبد  زنقة  8مكرر 

الغافقي الرباط-أكدال.
وإما  إرسالها عن  طريق     -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور 
املشار  العنوان  الى  سابقا 

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

األظرفة.
املطلوبة  املثبتة  املستندات 
مشار اليها  في الفصل 3 و4 

لقانون االستشارة. 
تقديم  املتنافسني  على  يجب 
من  عليها  مصادق  نسخة 
والتصنيف  التأهيل  شهادة 
وزارة  عن  الصادرة  األصلية 

التجهيز واملاء: 
- Secteur: D )Construc-
tion d'ouvrages d'art( 
- Qualification :  D9 
)Travaux de répara-
tion et de conforte-
ment de structures des 
ouvrages d'art excep-
tionnels( - Classe mi-
nimum: 1 
الغير  املتنافسني  على  يجب 
مقيمني باملغرب االدالء بامللف 
منصوص  هو  كما  التقني 

عليه بقانون االستشارة.
نعلن لكل املتنافسني ان جلسة 
فتح األظرفة ستكون عمومية 

للراغبني في الحضور .
ع.س.ن/1656/ا.د

ع.س.ن /097/إتع.س.ن /096/إت
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عز الدين المعتصم

يرتبط الشعر ارتباطا وثيقا باألسلوب 
الرمزي الذي يهدف من ورائه الشاعر إلى 
حتقيق املتعة وحتصيل اللذة لدى املتلقي، ذلك 
أن قيمة العمل اإلبداعي ومرتبته ال تستنبطان 
من الظروف البيوغرافية أو التاريخية لنشأته، 
وال من موقعه ضمن تطور اجلنس الذي 
ينتمي إليه فحسب، بل من معايير أدق من 
ذلك، هي وقع هذا العمل وتلقيه وتأثيره 
وقيمته املتمّخضة عن تفاعل القراء. وعلى هذا 
األساس تروم هذه املقالة الكشف عن جمالية 
اخلطاب الشعري يف ديوان »املقّر اجلديد لبائع 
الطيور« للشاعر املغربي عمر العسري الصادر 
عن أگورا للنشر والتوزيع بطنجة سنة 2021. 

تزخر  قصيدة  عشرة  ثالث  الديوان  يضم 
أهمَّ  ولعل  املتباينة.  املوضوعات  من  بجملة 
مفتاح لهذه املوضوعات هو مفتاُح الذات، الذات 
وتستشرف  القيمي  االنهيار  على  تتمّرد  التي 
الجسد  حركة  رصِد  خالل  من  املشرق  الغد 

والروح؛ أي املعراج الصوفي بلغة عرفانية.

التداخل بين 
الواقعي والرمزي

العسري  عمر  الشاعر  يروم  الذي  العالم  إن 
الشعور  ألوان  بأعنف  يزدحم  فيه  العيش 
تمثل  التي  الروحية  القيم  تجاه  باملسؤولية 
»املقر  املصير الخلقي لإلنسان، إذ يعبر ديوان 
الحياة،  فواجع  عن  الطيور«  لبائع  الجديد 
وعّما يقاسيه الوجدان الجمعي من بؤس وقهر 
ألحان  إلى  الديوان  لغة  تحولت  لذلك  وحرمان، 
في  الشاعر  يقول  بالغربة.  الشعور  ملواكبة 

قصيدة »تمثال من فراغ«:
أحد ما

حفر اسمي
على األسوار الخلفية للمدينة

أحد ما
أراد أن يقلق

سكينة القطط املتسافدة
أن يطير أنثى الحمام

من عشها
أن يفرغ

اللقلق كي يغادر القمة املنيفة )ص، 13(

ينضح املقطع الشعري باإلحساس بالوحدة 
وعدم األمن في حضن الوطن، األمر الذي جعل 
فآثر  والشجن،  والغربة  بالتوتر  يشعر  الشاعر 
الرحيل إلى القمة حيث العالم املقدس، والهروب 
الفساد  الذين يمثلون  املدينة  بعيدا عن وجهاء 
في  بجالء  يتضح  ما  وهذا  املدنس.  العالم  في 

املقطع اآلتي:
ال بعوضة

قادرة أن تحط
على مطار جبهتي املتغضنة

فما كنت يوما
من سكان

املدينة الضحلة  )ص، 19(
ليتخطاه  املادي،  العالم  عبر  الشاعر  ينفذ 
والحلم  بالصورة  ويجسده  أسراره  ويمتلك 
فينفلت من ِشراك الواقع وعوائق املادة ملعانقة 
املطلق عن طريق الكشف الشعري، كون الرؤيا 
والالمرئي،  املرئي  بني  تربط  للمبدع  الفلسفية 
وطاقة  انسالخ  قوة  إنها  والحلم.  الواقع  بني 
املعرفة  تعارض  تخييلية  معرفة  وأداة  كشف 
عن  معبرا  الشاعر  يقول  والتجريبية.  العقلية 

القلق الوجودي:
هو

وحده هذا القادر
على إزعاج

سلم ريختر روحي
يظل غارقا

في قلقه األبدي
إذ أنا

مجرد تمثال
من فراغ

مجرد غبار
على حافة الشرفة

مجرد فتات خبز )ص، 15(.

اإلحساس  الشعرية  الصورة  هذه  تتضمن 
االلتزام  معناه  اإلحساس  هذا  وتمثُّل  بالقلق، 
وبالقيم  بها  والوعي  اإلنسانية  بالقضية 
وقواعد  دعائم  تجّسد  التي  الُخلقية  واملفاهيم 
الرحمن بدوي،  القلق، حسب عبد  املجتمع، ألن 
أشد  في  حتى  الوجود  في  األصلي  الطابع  هو 
الناس طمأنينة، بل وفي السعادة نفسها، وإن 
الناس.  بني  ما  في  به  الشعور  مقدار  اختلف 
وهذا الطابع األصلي في الوجود يبدو واضحا 

في املقطع اآلتي:
القناديل الزيتية

تذكي
خواءك
تحتمل

تحالف عقلك مع الوجود  )ص، 38(
اإلحساس  ق  تعمِّ الواقع  قسوة  أن  يتضح 
بالقلق الوجودي في ثنايا املنجز الشعري »املقّر 
الصورة  تتوّشح  إذ  الطيور«،  لبائع  الجديد 
والضياع  بالتيه  الشعور  جّراء  باأللم  الشعرية 
والخواء في كنف الكون الّرحب، حيث يغدو كلَّ 
مؤلم،  لغياب  تعويضا  الكون  مظاهر  في  تأمل 
ألم  من  الشاعرة  الذات  معاناة  عن  إفصاحا  أو 

وشجن.
يعزِّز  الشقاء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
 - الشعري  املنت  ثنايا  في  باأللم  اإلحساس 
مع  نقول  أن  يصح  حتى  الدراسة-  موضوع 
وال  الحياة،  قوام  األلم  »إن  نيتشه:  فريديريك 
يعرف الحياة من ال يعرف األلم. وال غرو في ذلك 
أن  كما  تفاعله،  في  أملا  يشعر  ال  الجماد  مادام 
الحياة  إرادة  فإن  بزواله،  األلم  ينسى  الحيوان 
فخطبه  اإلنسان  أما  يسير،  خطبها  هؤالء  في 
كبير، ألنه إرادة شاعرة بنفسها، ومن ثمة كان 

ويعرقلها  اإلرادة  هذه  طريق  في  يقف  ما  كل 
مضضا«.ومن  نفوسنا  في  ويترك  أملا،  يحدث 
هنا، يتبني أن الشاعر عمر العسري اعتمد في 
تأثيث عوالم قصائده على التداخل بني الواقعي 
والرمزي، حتى أننا نكاد ال نجد حدودا فاصلة 
العالم  خيوط  نسج  إلعادة  وذلك  بينهما،   ما 
صدمة  تجاوز  من  املتلقي  تمكن  جديدة  برؤيا 
التشظي، وهو ما يكشف الطفرة النوعية التي 
شهدتها الذائقة الشعرية لتحقق تميزها الفني .

جدلية األلم واألمل

البناء  في  فعاال  عنصرا  املكاني  املكون  يعد 
الشعري، بيد أن املكان الذي يبعث على الشعور 
باأللم تسعى دائما الذات الشاعرة إلى تجاوزه، 
وهذا ما حفز الشاعر عمر العسري على اإلفصاح 
يكابده  ما  مبرزا  وذمامته،  الواقع  قبح  عن  

والوحدة،  والغربة  األلم  لواعج  من  اإلنسان 
ولهذا نجده يرغب في معانقة نور الشمس الذي 
عن  بعيدا  والصفاء،  والطهارة  بالسمو  يوحي 
القيمي  االنهيار  إلى  يرمز  الذي  املدنس  العالم 
السياق  هذا  وفي  الخفافيش.  يجسده  الذي 
لبائع  الجديد  »املقّر  قصيدة  في  الشاعر  يقول 

الطيور«:
الّسنا ذاته

ذاك الذي
يحتجز الوسم كي ال يرحل

ذاك الذي يجعل الجدار
يلوح كل صباح

يغرد للعابرين  )ص، 54(.
يقترحها  التي  الجمالية  اللذة  أو  املتعة  إن 
متعة  هي  املتلقي،  أمام  الشعري،  املقطع  هذا 
الشاعر  اهتم  إذ  الذاتي،  التعالي  أو  الزهو 
قالب  في  عنه  وعّبر  فجّسده  الجمال  بجانب 

شعري رمزي يوحي بالسمو، ولعل هذا الجمال 
ن في  الّسامي هو الذي يحفز على الحلم املتضمَّ

الصورة التالية: 
حتى املكان يتقصد االبتعاد عنك

ال تتفطن للجسر
ما دامت الهاوية قريبة

فبني الطني والخزف مسافة نار  )ص، 43(.
    يتنّفس هذا املقطع الشعري برمزية املكان 
التي تحّفز املتلقي على كّد العقل وإعمال الفكر 
خليق  ولهذا  املقصودة،  الدالالت  الستكناه 
بالقارئ أن يكتشف السّر املكنون الذي يشتمل 
عليه النص، من أن ينكشف هذا السر من تلقاء 
نفسه، فتضيع لذة االكتشاف، إذ األلفاظ، بتعبير 
جدا  ضئيلة  صور  األصل  في  هي  مبارك،  زكي 
جدا  ضئيلة  صور  أيضا  واملعاني  للمعاني، 
ال  وجبروتها  عظمتها  في  والحقائق  للحقائق، 
تدرك كل اإلدراك. ولعل هذا ما أسهم في التباعد 
بما  والعبارة  العميق،  بعدها  في  الرؤيا  بني 

تتسم به من عجز وقصور. يقول الشاعر:
حافلة السفر

تغريك بالطريق
املقعد الخلفي

ينسيك الوصول
هال تيممت

بصخرة بركانية
تبرر عطشك   )ص، 41(.

الشاعر  يعيشها  التي  الجمالية  التجربة  إن 
املادي/  املكان  مع  تتعامل  ال  العسري  عمر 
الواقعي بصورته الفعلية الحقيقية، ولكن على 
أنه صورة رمزية ُترضي حاسته وتقوي دعائم 
وراء  أجنحته  النطالق  املجال  وتفسح  خياله، 
يتحملها  أخرى  معان  إلى  والعبارات  األلفاظ 
املتلقي  يجعل  مما  والتأويل،  بالتفسير  اللفظ 
وراءها  وما  الرمزية  الصور  داخل  في  يغوص 
يقول  مقاصدها.  واستكناه  دالالتها  الكتشاف 

الشاعر في قصيدة »نار بني الطني والخزف«:

الفزع الذي يغمرك
يعتريك
يغريك
يوقظك

يكبر في غرفتك  )ص، 37(.
يعد الحلم بالغد األفضل هاجسا في مخيلة 
الشاعر عمر العسري؛ إذ َشكَّل من خالله جمالية 
اللغة والغواية الشعرية في زاوية الغرفة داخل 
باشالر-  غاستون  رأي  في   - البيت  ألن  البيت، 
أن  قبل  األول  اإلنسان  عالم  وهو  وروح،  جسد 
ميتافيزيقا  وأي  العالم،  إلى  باإلنسان  يقذف 
دقيقة ال تستطيع إهمال هذه الحقيقة البسيطة 
ألنها قيمة مهّمة، نعود إليها في أحالم يقظتنا. 
بداية  تبدأ  والحياة  قيمة  اآلن  أصبح  فالوجود 
جديدة محمية دافئة في صدر البيت. ومن هنا 
الطيور«  لبائع  الجديد  »املقر  ديوان  ينهض 
على مناهضة االنهيار القيمي واستشراف الغد 
في  والسالم  الحب  تحقيق  في  رغبة  املشرق 
الكون بوساطة الحلم، الذي يفصح عنه املقطع 

اآلتي:
ال تجلس على الكرسي
الذي أعدوه لجلوسك

ال تقل شيئا
افتح النافذة

واطرد الكابوس الذي فيك   )ص، 40(.
هو  الشاعر،  عليه  يّلح  الذي  الحلم  وهذا 
في  باشالر،  غاستون  حسب  يضعنا،  الذي 
البسيطة  دراستنا  في  هكذا  الروح،  حالة 
الفلسفي كبيرا،  ألبسط الصور، يكون طموحنا 
وأن  الروح،  عالم  يمنحنا  الحلم  أن  إثبات  إنه 
الصورة الشعرية تقدم شهادة على روح تكشف 

عاملها، العالم الذي كانت تريد العيَش فيه.

على سبيل الختم

نستخلص  طرح،  من  تقّدم  ما  على  اعتمادا 
القيم  بترسيخ  يحلم  العسري  عمر  الشاعر  أن 
التي  هي  القيم  ألن  الفسيح،  الكون  في  النبيلة 
تمنح األشياء طعما وتمكِّن من البحث املستمر 
الشاعر  أن  على  يدل  مما  الحياة.  معنى  عن 
تكشف  التي  االفتراضات  من  مجموعة  يضع 
املتلقي،  ذهن  في  ليضعها  الداخلي،  عامله  عن 
أن  يعني  وهذا  ليتأملها.  األشياء  يحاكي  فإنه 
فلسفته في الكون، قد تشير في لغتها إلى املجاز 
بالغموض  متلفعة  وتكون  والرمز  واالستعارة 
الذي  املفاجئ  التجلي  من  نوع  فهي  والتأويل؛ 
فتغدو  والباطنة،  الظاهرة  بالنقائض  يتوشح 
في  املستتر  الخيال  من  عندئذ، ضربا  تجربته، 
الذات. ومن ثمة، نستنتج أن الجمال الذي يزخر 
يتجسد  به ديوان »املقّر الجديد لبائع الطيور« 
في جميع أسرار الكون ومكونات الوجود، ومن 
ُيَروِّض نفسه على هذا الوجه في الحب، فيتأمل 
مراتبها  وفق  بينها  متدرجا  الجميلة  األشياء 
بغاية  التَّحقِق  إلى  عندئذ  يصل  الوجودية، 
الحب، وهناك يرى َبْغَتة نوعا من الجمال عجيبا 
في طبيعته، خالدا ال سبيل إلى خلقه أو فنائه، 

وال إلى زيادته أو نقصانه.

حسن بيريش
 

)1(
»ال يْنَبِغي َأْن َنْعرَف ٱْلِوْجَهَة،

َنا َنْغَتاُل ُعْشَب ٱْلَغِد، َأْن َنْعرَف َيْعِني َأنَّ
ـة اَلُبدَّ من ٱْسِتقالِة ٱْلحاسَّ

َكْي ُنشَاِهَد ٱْلَغاَبَة َخارٕج ٱْلَخِريَطْة !«.
يترك خلفه كل أمل في النجاة، حني يتوكأ 
ويلج  املحايث،  نعش  ويحمل  لغته،  على 
الثري،  الولوج  هذا  وفي  القصيدة.  سعير 
الذي يمأل به عينيه، دون أن يفرغ يديه، ال 
يكون مبصرا، إنما ينقلب إلى أعمى يمشي 
على صراط بصيرته مثل هوميروس. أليس 

الشعر هو سفر ضريٌر في أحداق العالم ؟!
الكتابة  عرين  إلى  يتوجه  ملح  مصطفى 
لون  ومثل  حبره.  وببضع  نفسه،  بجماع 
يطفو  الغروب،  قبضة  في  وهو  الشروق، 
فوق أمواج جليد العبارات، فيكتوى بنارها، 
هلوسة  يستعير  ال   ثم  بسعيره.  ويحرقها 

سوريالي، بل هذيانا وجوديا.
»سأحتاُج سماًء َخاصتي،

أحجزها في ُغرفتي َسْبَع لياٍل
.» َساعَتئٍذ لن يْظَمأ ٱْلعالم قطُّ

معه، وفيه، ال غالب إال التحرر من حرية 
العالم. والخروج من تابوت اللحظة الوثنية، 

نشدانا لالندغام في جوامع يقني ظن
ُر ٱأْلَْقَصـى« لنبيذ الكلم.  »ُهَو ٱلتََّوتُّ

)2(
ار؛ »ُأسامُح ٱلّنجَّ

ِتي، ذلَك ٱلذي َسَيْصنُع ٱلتَّاُبوَت َخاصَّ
َوُيْلِقي َزْهَرِتـي َداِخَلُه !«

إذا كنت أنا أملح شيئا ما ينأى في تدانيه 

هو، فذلك ألنه يرى »شيئا يدنو« من لهاثي 
فيه. وكمن سمع نعيه وهو حي، أقابله في 
ٱلشمس«، حيث  »رماد  بني  املمتد  البياض 

يشرق َمَلُكوِت
ِضّد  و«تمرين  باالمتالء،  ضاج  فراغ 
الجنون  سخاء  عن  أبدا  محيد  ال  ٱْلعقِل«، 

املجنح على رسله.
القصيدة،  على  مصطفى،  هو  مقبل، 
كإقباله على الحياة. هنا اقتداره الذي يثريه 
معابد  في  الصلوات  نقيم  وله  به،  فنجاهر 
ِمْثَل  َعاِريًا  »َيَتَجلَّى  املتدثرة بفراغ  النشوة 

ٱْلَمَطْر !«.
نواِت َعَلى عجٍل، »َمرَِّت ٱلسَّ

وأنا في ٱلّنهاراِت،
َأْحُلُم بٱاْلنِتَشاء إَلى َمَلُكوِت ٱْلَعَناِكِب!

كْي  ٱلّل  أدعو  »سوف  قال:  ملا  أتراه 
يجعله  أن  هواه  كان  شمسا«،  يجعلني 
هذا ما يبدو لي، أنا الذي  النص طوفانا ؟! 
أوج  في  أشرق  أحسني  شعره  معية  في 

أفولي.

)3(
ْبُح، »حّتى إذا أْشرَق ٱلصُّ

ِجيَء ِبَنا لإلقاَمِة داِخل َبْهٍو،
ى ٱلنَّهار..«. ُيَسمَّ

مغموسة  صرامة  سحنته:  تحاكي  لغته 
بألفة. وشجن دفنه  في رقة. ورهبة مجلوة 
املشع  البذخ  في عينيه فسطع في نظراته. 
في  املنحصر  ذاك  نفسه،  هو،  إمالق،  في 
متوالية  إنها  املدلول.  في  املتراحب  اللفظ، 
غاشمة،  لغة  التعبيري:  التوثب  ٱيات  من 
والنص  مالئكية.  ناعمة،  لغة  تليها  وثنية، 
وحده من يدرك أين يشتد في وصفه، وكيف 

يلني في تشبيهه.
تابوت  في  محنطة  بلغة  يلتقي  أحيانا، 
معانيه،  بزخم  بنوره،  فيجليها  املعمم، 
مع  موعده  يضرب  وغالبا  حفره.  وبوافر 
إلى  فيدخلها  عتيا،  الطزاجة  من  تبلغ  لغة 
محترفه، إلى اقتداره، فتغدو، وهي بني يدي 
إزميله، أصغر من عمرها، وأكبر من طاقتها، 

ثم أكثر وقعا، فرنينا، في سمع الجملة، في 
قلب  على  يخطر  لن  ال،  وما  السطر،  نظر 

إيقاع.
»وأنا أحلُم أْن يّتسَع ٱْلَعالُم:

إنَّ ِفْكرًة واحدة َتْحتاُج غاباٍت وَأْنهارًا،
فكيَف تخمُل ٱْلُغْرَفُة نْهرًا،

َوْهَي بالكاِد َتُضمُّ اْمَرَأًة ِبَجاِنِبي ؟!«.
إن الشاعر، الذي يجاهر، واثقا من لعبته، 
َحّطابا..«،  وِصْرُت  ٱلّشْعر..  »ترْكُت  قائال: 
والذي يصيح في وجه كل الدوال: »ال أوبُِّخ 
أحدًا«، هو من قال عنه شاعرنا البهي أحمد 
بلحاج آية وارهام: »تكلم بلغة ٱلّناس فأْتقَن 

ُلغَة ٱآْللة«.

)4(
»َسَأكوُن َيدًا ال ُعوَد ِثقاٍب،
َحّتى َأْمَنَع ميالَد الّناْر !«.

 / وبرومثيوس  اإلذعان،   / سيزيف  بني 
التمرد، وقف ملح بيد تتأمل في النفير وال 
القصيدة،  ماء  يسرق  لم  لكنه  فيه.  تصرخ 
الضالعني  ألسالفه  املقدسة  النار  أطفأ  بل 
في  للصور،  خلقه  في  لعله،  اللهب.  في 
توليدها العجيب، تخطى التنافر لكي يمسك 
كالحب،  أعمى،  كان  ما  أنه  بيد  بالتجاذب. 
حني حول املاء إلى نار. بل كان بصيرا، كما 
في  الغارقني  أول  قلبه  من  جعل  ملا  العقل، 

سفينة ترسو ِفي وهم النجاة !
ْطِر، ْقَطُة َفْوَق السَّ »النُّ

، وُجثَُّة َجّدي َفْوَق الّتابوِت الَخَشِبيِّ
ْطِح، وَكْلَبُة جاري َفْوَق السَّ

ْهريِج، وِبْضُع ُوَرْيقاٍت َفْوَق الصِّ
، وَسْبَعُة َأْضِرَحٍة َتَتراءى َفْوَق التَّلِّ

ونوٌح َفْوَق املاِء،
وَرّبي َفْوَق الَعْرِش،

وَوْحدي َلْم َأُك َفْوَق َمكاٍن؛
 ْ ُع في ُطُرقاِت اللَّ َلْسُت ِسوى َشَبٍح َيَتَسكَّ

.»!
بلى، َلْم يُك »َفْوَق َمكاٍن«، ألن املبدع خالق 
الذي  »لعازر«  يشبه  كان  فقط،  هو،  املكان. 
األكبر،  الهالك  تبدى  كما  املسيح.  أحياه 

توالت  وتوكيدا، حني  نوح.  ينقذه  لم  الذي 
إلى توبة  لم يكن بحاجة  صرخات نبوءته، 
ضوء  كوة  فتح  إلى  حاجته  بقدر  نصوح، 
»ست  بيرانديللو:  مسرحية   / سفينة  في 

شخصيات تبحث عن مؤلف«.

)5(
»َيصيُر الَبْحُر َأْعمى،

ِعْنَدما َتْلقى املَُوْيَجُة َحْتَفها..
َسَأكوُن َعْيَن الَبْحِر.. 
ّياْد«. ال َصّناَرَة الصَّ

قراءة  قرأته مرة وإثنتني وثالثا. في كل 
أهو  عبارته.  سابق  عن  مختلفا  لي  يبدو 
عصا موسى ؟ أهو خاتم سليمان ؟ أم تراه 
أشبه  شعره  أن  أدركه  ما  ؟  الريح  بساط 
بالسبحة: كل قصيدة لها وجودها املستقل. 
بها،  يطير  منطاد  برمتها،  التجربة،  بينما 
أمره  تحت  املعنى  سموات  وكل  به،  يحلق 

ونهيه !
ْقِف َمجاٌز، ْقُب في السَّ »الثُّ

وَيراُه النَّْمُل َمْسَكنًا،
وَقْد َتْجَعُلُه الّريُح َمَمّرًا،

وِإذا جاَء الَخريُف ُمْرِعدًا،
َأْغَلْقُت ُثْقَب ُغْرَفتي وِنْمُت،

َغْيَر ُمْدِرٍك،
َدْت، ِبَأنَّ َنْمالٍت َتَشرَّ

وَأْنفاقًا ِلريٍح ُنِسَفْت !«.
ال أذكر أن دهشتي قرأته، يوما، دون أن 
يمتد الحبر نحو يدي، ويأتيني أمر مجهول 
يرى  ألنه  هل  االنهطال.  فداحة  في  بالبدء 
بعيني أنا ؟ أم ألني أكتب بيده هو ؟ ال أملك 
ْوء  »الضَّ أستعيره:  منه  واحدا  جوابا  إال 

َأْعمى«، وحدها الكتابة تبصر !

)6(
»ما حاَجُة الَقْلِب لأَلْلفاِظ والُجَمِل

َسَأْكُتُب اْسَمِك باآلهاِت والُقَبِل
َفْوَق الُغصوِن الِحساِن الُخْضِر َأْكُتُبُه

ِبخاِفٍق داِئِم التَّْفكيِر ُمْنَشِغِل

َبْرَجُد َمْحمواًل ِإلى َعَدٍن َأْنِت الزَّ
ُسِل !«. َيْكفيِك ِعّزًا ِجواُر الُحوِر والرُّ

جاءه االصطفاء من ربات الخدور، فحمل 
تتدانى  بأنوثة  يبشر  وسار  الحب،  رسالة 
النموذج.  حدود  عن  تنأى  املثال.  بهاء  من 
رشيقة  لغة  عبر  املستتر  خفقها  وتشهر 
االنسكاب. ومشاعر بال تخوم. وصور تلهج 

بحمد طغيان الحسن.
رحب  في  األنوثة  عن  يبحث  مصطفى 
األنثى. وما املرأة إال جسر يؤول إلى الضفة 
عن  تسأل  ال  لذا،  املشتهاة.  لألنثى  األخرى 
القصيدة.   / املرأة  غرامه وهو يهرول نحو 
سوى  ثمة  ليس  والصدى،  الحقيقة  وبني 
على  مفتوح  وفؤاده  يحلم  هامس،  شاعر 

نواح املحبرة !
»َأْنِت الَحقيَقُة والغيُد الِحساُن َصدًى

َشّتاَن َبْيَن َحقيِقيٍّ وُمْنَتَحِل!
وَأْنِت ما َنَسَج القيتاُر ِمْن َنَغٍم

وَأْنِت ما َسَكَب الُعْصفوُر ِمْن َعَسِل
وَأْنِت َهْمُس التَّرانيِم التي اْنَسَكَبْت
وَأْنِت َصْوُت الَعذارى في َفِم اأَلَزِل«.

)7(
»َأمامي َعالَمُة ”ِقْف“،

ِة، وَلِكنَّني َأِقُف اآلَن في ُمْلَتقى ُطُرِق اأَلَبِديَّ
َمرَّْت َثواٍن َفَيْوٌم َفعاٌم َفَقْرٌن،

وَلِكنَّني َلْم َأَزْل واِقفًا،
وَعالَمُة ”ِقْف“ َصِدَئْت،

وَأنا َأَتَعلَُّم َكْيَف َأصيُر َصديقًا أِلَيِّ ُغباٍر،
َتراَكَم َفْوَق َرصيِف الَحياْة !«.

ورائي ثمة منبه يشير إلى كلمة: »امش«. 
وأمامي ال أثر لكلمات ترشدني إلى مثواي 
في مأواه. أديم نصوصه مأنوس بأمواجه 

املتالطمة بدخائلي.
التي  يدي،  ذاتي.  اكتفاء  دواته في حالة 
يدخل  كمن  العوز.  ثراء  من  تعاني  تكتبه، 
ألوذ  أنا  ها  غارة حبرية،  ليتقي  إلى مخبأ 
إليه. ها هو يدور حولي كي  ألجأ  بي لكي 
بني  يقع  يراعه  يكاد  عنه.  بعيدا  أحترق 

ضلوعي !
»الِقياَمُة َتْبَدُأ ُمْنُذ الِوالَدِة،

ُيْصِبُح َخْيُط الُوجوِد ِصراطًا«.

جمالية اخلطاب ال�شعري يف ديوان:
»املقر اجلديد لبائع الطيور« لل�شاعر عمر الع�شري

ال�شاعر م�شطفى َملح
هكذا غرقت يف جلج »اآخر الناجني من الطوفان« 
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عبد الحكيم برنوص

مقدمة 
الذاتية وحتى  تحمل بعض املزاعم 
بالهاوية،  منذرا  خطابا  الفلسفية 
وثالثا  التاريخ  بنهاية  ُمّلوحا  وآخر 
واستواء  الداللة  تالشي  إلى  منتهيا 
التأويل على معناه. فوكوياما "يبشر" 
في  تدل  مقولة  وهي  التاريخ،  بنهاية 
أبسط صيغها على أن العالم سيتوقف 
شغل  الذي  ودريدا  املعنى.  إنتاج  عن 
الناس ، يأتي بفتحه " املبني" خالصا 
الداللة  عن  البحث  جدوى  عدم  إلى 
األثر،  إال  للمعنى  أثر  فال  واملعنى، 
وكل معنى هو مراوغ بطبعه، ال شيء 
به   الوثوق  يمكن  شيء  وال  ثابت، 

وتجلية معناه.
لكن الدكتور محمد باّزي عرف وذاق، 

ومن ذاق لزم كما يقول املتصوفة.
كتابات الدكتور باّزي، شائقة ال شك 
شديدة  مضيافة،  ُمستدِرجة،  ذلك،  في 
االهتمام بمرتادها، تأخذ بعقله وتجره 
حيث  إلى  تقوده  يسيرا،  خفيفا  جرا 
والسياق  والشرح  والداللة  املعنى 
وكبراها  صغراها  والدوائر  واأَلْول 

واالمتداد و االرتداد...
من  فكاكا  الضيف  يستطيع  فهل 

ُمضيفه ! ال نظن أنه يقدر، و لو أراد.
ضرورة،  واألول  فرض،  التأويل 
والشفافية  األولى  الصورة  إلى  عودة 
املتراكمة  للطبقات  تشذيب  األولى، 
عبر  املتراكم  للغبار  وشطب  للمعنى، 

السنون.
ألمر  تجِل  الكون  لغة،  الكون   
الكون  فكان  )ُكْن(،  اإللهي  الكينونة 
"والكلمة  وكان اإلنسان وكانت اللغة، 
فعٌل،  ـ  قول  آن  في  هي  "كن"  اإللهية 
هكذا  اهلل،  كلمات  إال  الوجود  فليس 
الوجود  ويكون  وجودا  اللغة  تكون 
وال  الوجود  ندرك  ال  إننا  لغة")1(. 
خالل  من  إال   به  معرفتنا  تتحقق 
الوجود إذن ُيعلن  اللغة أو النص ، " 
في  تخفيه  التي   ، اللغة  في  حضوره 

عالماتها")2(.
فهم  بالنص،  املعرفة  النص،  معرفة 
النص  معناة  إلى  والولوج  النص، 
لم  وإن  ـ  تأويلية  أفعال  هذه  ومعناه. 
تفصح عن نفسها ـ فكل دراسة لنص 
من  جانبا  تتضمن  النصوص  من 
املمارسة التأويلية كما يقول فرانسوا 

راستيي.
أمبرتو   ( كسلى  آلة  النص  إن 
أرادت،  ولو  شيء،  كل  تقول  ال  إيكو( 
والفجوات  البيضاء  فالفضاءات 
وبالفعل،  بالقوة  موجودة  والخامات 
"إن  اللغة،  طبيعة  و  طبيعتها  فتلك 
النص إوالية تعيش على فائض قيمة 
املعنى، لدى املتلقي")3(. النص بهذا 
التقاء،  وشّط  عبور  ملتقى  املعنى 

والنص عجني من النصوص والقارئ 
نصوص تقرأ نّصا.

التأويل  وجوب  إلى  بعد  نصل  ألم 
توجيهه  وجوب  إلى  ضرورته،  إلى 

والتحكم فيه؟
يراوغ  ويختفي،  املعنى  يظهر 
أو  السطور  بني  ويسكن  ويداري 
يتوارى خلف األلفاظ،  ُيفصح عنه أو 
األمر  أليس  ِكّما،  سبعني  تحت  ُيغلف 

مدعاة لإلحباط ؟
وتحكم  توجيٍه  من  إذن  ُمشاحة  ال   
مشروع  يأتي  لذلك  وقيادة.  واحتراز 
في  الَنَفس،  الطويل  بازي  الدكتور 
إطار منتظم ، ونموذج قرائي متالحق 
الحلقات، إنه يحاول أن يعيد للمعنى 
حياته في قلب املمارسة التأويلية )4(

إن نظام الدوائر يفرض نفسه في هذا 
اإلطار، الصغرى منها والكبرى، فليس 
على  الحبل  يترك  أن  أحد  مقدور  في 

الغارب، مستسلما لألهواء واملنازع.
حسب  ـ  الكالمية  املتتاليات  إن   
النحوية  واملتعلقات  ـ  تودوروف 
والبالغية والرمزية، ناهيك بسياقاتها 
معلومات  من  واملوسوعية  الخارجية 
األدبي  الجنس  ومقتضيات  وأخبار 
في  تفلح  عساها  ذلك،  لكل  سند  هي 
وتأويله،  به  األْول  و  املعنى  تقريب 
وفرد  لغة  بني  لقاء  نتيجة   " فالنص 
)حني  األدبي  فالعمل  ومجتمع")5(. 
لصاحبه  ملكا  ليس   ) نصا  يصبح 
فارق  نص  إنه  الحقيقي(،  )املؤلف 
القارئ،"وفي  ِقبل  من  وتحقق  مؤلفه، 
التقاطب، يتضح أن العمل  ضوء هذا 
ال  مطابقا،  يكون  أن  يمكن  ال  ذاته، 
للنص وال لتحقيقه، بل ال بد أن يكون 

واقعا في مكان بينهما")6(.
كيفيات  املبحث  هذا  في  سنتتبع 
وطرائق  بنائه،  وسبل  املعنى،  تشّكل 
من  نموذج  في  القول  ُنركز  ثم  تلّقيه، 
املعنى  تتبعت  التي  النماذج  بني 
وتشكّله، وهو الخطاب الشارح، لنقف 
وتضافر  التأويل  تساند  أوجه  على 
لحْوط  والكبرى  الصغرى  الدوائر 

الفهم وإتيان املعنى من جوانبه. 

المبحث األول : 
 معضلة إشكال المعاني

ِعناَيًة،  وَيْعُنوه  َيْعِنيه  األْمر  َعناُه 
بالكْسِر، وَعناَيًة ، ََقاَل الَفاَرابي َأْيضًا: 
ْيء وَمْعناُته واِحٌد وَمْعناُه  وَمْعَنى الشَّ
وَفْحواُه وُمْقتضاُه وَمْضموُنه ُكلُّه ُهَو 
َما يدلُّ َعَلْيِه الّلْفظ. ُيْجَمُع املَْعنى على 
 ، املَْعَنِويُّ فُيقاُل  ِإَلْيِه  وُيْنَسُب  املَعاِني 
، إّنما  َوُهَو َما اَل يكوُن للِّساِن ِفيِه َحظوٌّ

ُهَو َمْعَنى ُيْعرُف بالَقْلِب.
املَعاِني  التَّْوِقيف:  ِفي  املناِوي  وقاَل 
وُر الّذْهنيَُّة ِمن حيُث وضعت  ِهَي الصُّ
الحاِصَلُة  وَرُة  والصُّ األْلفاُظ  بإزاِئها 
ى  تَسمَّ باللْفظ  تقصُد  أنَّها  حيُث  من 
َمْعًنى، َومن حيُث ُحصولها من اللْفِظ 
َحْيُث  َومن  َمْفهومًا،  ى  تَسمَّ الَعْقل  ِفي 
ى  تَسمَّ ُهَو  َما  جواِب  ِفي  َمُقولٌة  أنَّها 
ماِهيَّة، وِمن حيُث ُثبوتها ِفي الخاِرِج 
ى َحِقيَقة، َومن حيُث اْمِتيازها َعن  تَسمَّ

ى َهِويَّة)7(. األْعياِن تَسمَّ
 ُعْنَياُن اْلِكَتاِب، َوُعْنَواُنُه، َوَتْفِسيُرُه 
َوِمْن  ُخِتَم.  ِإَذا  ِمْنُه  اْلَباِرُز  ُه  َأنَّ ِعْنَدَنا 

ْيِء. َهَذا اْلَباِب َمْعَنى الشَّ
َأْعِرُف  َما  ُيَقاُل   : اأْلَْعَراِبيِّ اْبُن  َقاَل 

َمْعَناُه َوَمْعَناَتُه. َوالَِّذي َيُدلُّ َعَلْيِه ِقَياُس 
اللَُّغِة َأنَّ اْلَمْعَنى ُهَو اْلَقْصُد الَِّذي َيْبُرُز 
َهذا  ُيَقاُل:  َعْنُه.  ُبِحَث  ِإَذا  ْيِء  الشَّ ِفي 
ْعِر، َأِي الَِّذي  َمْعَنى اْلَكاَلِم َوَمْعَنى الشِّ
اللَّْفُظ.  َنُه  َتَضمَّ َما  َمْكُنوِن  ِمْن  َيْبُرُز 
َلْم  اْلَعَرِب:  َقْوُل  اْلِقَياِس  َعَلى  ِليُل  َوالدَّ
َتْعِن َهِذِه اأْلَْرُض َشْيًئا َوَلْم َتْعُن َأْيًضا، 

َوَذِلَك ِإَذا َلْم ُتْنِبْت )8(.
إن طرق بناء املعنى وتشكيله عديدة، 
غير أن املعنى أو"التأويل املعتمد على 
بامتياز"  التأويلي  الشكل  هو  اللغة 
املبنية  واملعاني  غادامر،  يقول  كما 
ثابتة  األلفاظ ليست على صورة  على 
ال تتغير، فاملعنى الُعرفي أسرعها إلى 
االشتقاقي  واملعنى  والزوال،  التبدل 
هو أدومها وأثبتها مادام اللفظ قائما، 
بني  صلة  االصطالحي  املعنى  ويبقى 
املتواضعني  التفاق  خاضعا  املعنيني، 
واصطالح املصطلحيني. ومخطئ من 
يظن أن املعاني توجد كلها في املعاجم 
هي  العكس  على  بل  نهائية،  جاهزة 

بناء متطور متنامي في الزمن.
مشكلتها  تكمن  ال  غامضة،  األنا 
إن  بل  الكون،  على  تعرفها  كيفية  في 
على  األنا  تعّرف  في مجملها  القضية 
الديكارتي  الكوجيطو  إن  نفسها، 
موجود"  أنا  إذن  أفكر  أنا  الشهير" 
إلى  تتبادر  التي  بالسهولة  يتم  ال 
الكوجيطو  هذا  يصمد"  فال  الذهن، 
النقد  أمام  املفكر"  الديكارتي" 
أتى  سواء  املشارب،  املعاصراملتعدد 
هذا النقد من رواد الشك في محورية 
أو  وفرويد،  ونيتشه  ماركس  الوعي 
أو  الهوسرلية  الفينومينولوجيا  من 
ومرجع  الهايدغرية،  األنطولوجية 
ذلك حسب ريكور هو العتامة األصلية 
التي تغلف وجودنا")9(، أي أن الذات 
إن  مختلفة،  بأوجه  نفسها  عن  تعبر 
تعدد  فتح  هي  الرمزية  وجود  علة 

املعنى على غموض الذات)10(.
الجرجاني  القاهر  عبد  اإلمام  يقول 
أن يريد املتكلم   " الكناية  متحدثا عن 
يذكره  فال  املعاني،  من  معنى  إثبات 
ولكنه  اللغة،  في  له  املوضوع  باللفظ 
وِردفه  تاليه  هو  معنى  إلى  يجيء 
إليه، ويجعله  به  فيومئ  الوجود،  في 
السياق  عن   " أما  عليه")11(،  دليال 
يركز  والذي  االنتظار،  ألفق  الداخلي 
اآلخر،  هو  فيمكن  أكثر،  ياوس  عليه 
تمييز مستويات كثيرة ضمنه تبتدئ 

النص  تيمة  عبر  وتمر  بالعنوان، 
املهيمنة، لتنتهي عند أصغر العناصر، 
متمثلة ـ والحالة هذه ـ في الكلمات و 
تخلق  أنها  مادام  ذاتها،  العبارات 
أو  ُتقصى  أو  ُتغير  أو  ُتعّدل  توقعات 

ُيحتفظ بها")12(.
املعنى  ينتج  لغوي،  كائن  اإلنسان 
أوعية  واأللفاظ  وليتواصل،  ليعيش 
لهذه املعاني، تنمو و تسير عبر الزمن  
التي  املسيرة  ، وعبر هذه  واالستعما 
من  اللفظ  ُيحّمل  تقصر،  أو  تطول  قد 
املعاني ما يطيق وما ال يطيق، فتشتبك 
النتيجة  وتكون  واملعاني،  األلفاظ 
املعاني  املنتهية من  هذه األكوان غير 

والدالالت واألفهام والتأويالت.
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�س�ؤال القطائع 
امللتب�س

األفذاذ،  واملفكرين  الشعراء،  كبار  إلى  للعودة  ـ  الفينات  بني  ـ  ويدعو  يدفع  ما  ثمة 
والفلسفة  الفكر  وقضايا  واألدب،  الشعر  أمر  في  استشارتهم  املرموقني، قصد  والنقاد 
والنقد، واالستسعاف بآرائهم ورؤاهم ومواقفهم وخبراتهم، وعلمهم، وتجاربهم، في ما 
يعترضنا من صعوبات وحواجز معرفية، وينتابنا من َعيٍّ وتخبط في شأن رأي نقدي 
ما، أو موضوع معرفي، أو في شأن نصوص إبداعية، ومتون شعرية تدعي ـ عن بهتان 
ـ التجديد والتحديث، ونقل املعرفة من طور إلى طور، ومن مستوى إلى آخر  أو بيان 
العالم،  يعرفها  التي  واملُْحَدثات  واملستجدات،  واإلحداثات،  والتحوالت  للتنقالت  َوْفقًا 
قوانني  وتتطلبها  وهناك،  هنا  الناس  ومطامح  ورغائب  وتطلعات  مقتضيات  وتعرفها 

الطبيعة، ونواميس الحياة.  
ال مجال لدفن الرأس في الرمل، وغمس القلم في محبرة اآلتي، ومداد املستقبل من 
دون االتكاء على إشراقات املاضي، واالستناد إلى اآلداب االختراقية، واإلبداعات العابرة 
لألنواع واألجناس واألزمنة، ومختلف التلقيات. إذ أن حرارة املعارف القديمة / الجديدة 
الَتني َتْتَرى وتتواتر مندسة البسة أوراقا يانعة َخِضَلة زاهية الخضرة، متحولة بحسبان 
معاودا  سائال  قانيا  حارا  ويجري  يضخ  الذي  امللون  والدم  املتحول،  الزمن  ِتْرموِمْتر 
ودائريا في كافة أطراف ومفاصل الثقافة واإلبداع اللذين َتّما في زمنيات متفاوتة َراَدها 
ر عنفوانها البحث املضني عن الجديد القشيب، وعما يضفي  َهْجُر البائت امليت، وَفجَّ
جدة واستثنائية على مسعاها الدؤوب في إتيان ما لم ُيَحبِّْرُه قلم سابق، وما لم يتفطن 
األدبية  النقود  أنواع  أي  العقل  عقل  إليه  وينتبه  اإلبداع،  أي  السالف  القلب  عقل  إليه 
والفكرية واملعرفية التي ساهمت في تخطي القديم، وتجاوز املتشابه واملكرور. فالعقالن 
َسهما طموح بناء بيت إبداعي ومعرفي جديد،  إياهما: عقل القلب، وعقل العقل، وقد َحمَّ
هما ما قاد العنفوان األدبي والفني إلى الذروة، إلى معانقة الحلم الذي كان يبدو صعب 
املنال، بعيد مهوى املآل، وتحقيق صبوة الغربة والتغريب والغريب. إذ الغريب هو صفة 
وَسْمُت املحدث املتفرد الذي يتمظهر ويتجلى كأنه ُأْنشيَء وُأْبِدع على غير مثال، وعلى 
غير هدى من منجز إبداعي أو نقدي سابق. الغريب العجيب هو َدْمَغُة الجديد واملبهر 
والعبقري. لكن، عند التأمل العميق، والتأني املطلوب، وعند إعمال العقلني املذكورين 
وُنِعَت  العجيب،  باملتفرد  وُوِصَف  بالغريب،  ُوِسَم  ما  أن  صارخا  ساطعا  يتبدى  آنفا، 
باملُْبِهر غير املطروق، وغير املسبوق، ما هو ـ في آخر املطاف ـ سوى هيكل القديم وقد 
َرَح األسمال  ُكِسَي لحما، وُشِحَن هواء جديدًا ودما، وُأْلِبَس ثيابا َأَشفَّ بعد أن وضع واطَّ

البالية، والجِباب الرثة الصوفية، جانبًا.                                                    
    ولنا أمثلة كثيرة في هذا الباب. لنا نماذج متعددة مضيئة في هذا املضمار، يضيق 
املقال عن إيرادها وإبراز جدتها وحداثتها في ما فعلته في القديم املعطى، أو  باألحرى، 
املواقف،  من  كثير  في  واملنشود  املطلوب  لكن  املهجور،  القديم  ذاك  به  أفادها  ما  في 
واالنعطافات األدبية والتاريخية، مما يخلخل ويقلقل مفهوم القطيعة اإلبستمولوجية 
بريطاني  ـ  األمريكو  الكوني  بالشاعر  الصدد،  هذا  في  وْلَنْكَتِف،  الفوكاوي.  بمعناها 
العاملي،  الشعر  بنيان  في  وتحويلي  وإبداعي  ثقافي  أثر  من  له  ِلما  إيليوْت،  س.  ت. 
العربي املعاصر والحديث. ولعل أن يكون تواتر،  وفي بنيات ومعاني ودالالت الشعر 
بل ملتمعا ومتأللئا في مدونات  ثاويا وكامنا  واليباب،  الخراب  ومتغيرات ومرادفات 
ومتون تلك الشعرية بدءا من بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي، وسعدي يوسف، 
وأدونيس، وخليل حاوي،  الحيدري،  وبلند  الشيخ جعفر،  البريكان، وحسب  ومحمود 
مرورا بمحمد عفيفي مطر، وصالح عبد الصبور، وبدر الديب، وأمل دنقل، وصوال إلى: 
أمجد ناصر، وعقيل علي، وجورج دامو، ومحمد آدم، ومحمد امليموني، وأحمد املجاطي، 
ومحمد السرغيني، ومحمد بنيس، وعبد اهلل راجع، وكوكبة مضيئة من كتاب وشعراء 
واٍع  وغير  واعيا  متحوال  تقليدا  أو  مباشرًا  أثرا  يكون  أن  ذلك  لعل  بالنثر.  القصيدة 
للشاعر إيليوْت وأضراب إيليوت.                   إنه الشاعر الطليعي الحداثي بامتياز 
والغربي  واألنجلوسكسوني،  الالتيني،  الشعري  بالتراث  يوما  عالقته  تْخَتلَّ  لم  الذي 
ُأّسا  الكبار الشعرية،  الحديث. والذي ما فتيء يوصي بوجوب اعتماد متون الشعراء 
وركيزة ومعينا لتخصيب الخيال، وتوريق اللغة، وتجنيح األسلوب، وتمتني التركيب، 
ـ  الكبير  الشاعر  وهو  ـ  ُيْخِف  لم  املتآكل.  الخشبي  اإلطار  ذات  الصور  براوز  وتزييت 
مصادره ومراجعه، وينابيع إلهامه واستيحاءاته سواء من عنديات شعراء بريطانيني 
عظام كييتْس وشللي، وشعراء القرن السابع عشر امليتافيزيقيني، أو شعراء إيطاليني 
في العصر الوسيط كدانتي، وبترارْك، أو شعراء فرنسيني رمزيني وبرناسيني ك: الفورغ، 
تقليديته  يْخِف  لم  أنه  ذلك،  على  زد  خاصة.  غوتييه  وتيوفيل  وبودلير،  وكوربيير، 
الدين.  في  واألنجليكانية  السياسة،  في  وامللكية  األدب،  في  الكالسيكية  إلى  وانتسابه 
وهي ثوابت ومكونات ضاربة في التقليد واملحافظة و » الرجعية » في ظن الكثيرين.  

  فهل يكون استمساكه بُعْرَوة التقليد على مستوى الشعر والسياسة والدين، وراء 
نبوغه الشعري والنقدي واملسرحي؟. هل أمده التقليد والتراث بما رامه وابتغاه في أن 
يحقق للشعر األنجلو أمريكي نصا شعريا باذخا، نصا مركبا يحاور األمكنة، واألزمنة 
في تعاقبها وتزامنها ومراوحتها، بلغة شعرية تستمد فخامتها وقوتها، وحداثتها من 
تلك العملية الخيميائية املزجية التي تحول النحاس ذهبا إبريزًا، والرصاص ُلَجْينا وف

ضة؟                                                 
      بذاك تحدثنا نصوصه الشعرية الشاهقات، وشعره البوليفوني الغنائي والدرامي 
املطهرون »، ومن أتى الشعر  املسبوك سبكا عجيبا ممهورا بعبقرية فذة ال يأتيه إال » 
بقلب سليم، واستعداد عظيم، وعقل نافذ قويم. ولنا في »أربعاء الرماد«، و »الرباعيات« 
و »الرجال الجوف«، و »لعبة الشطرنج«، الخ، ما يؤيد رأينا. فنصه الباذخ القوي ذو 
األثر البعيد في شعريات القرن العشرين قاطبة: ) األرض اليباب (، لم يكن فتحا متفردا 
املوكول  الشعري  اإلبداع  بحذافير  إبداعيا  شعريا  واجتراحا  وقضيضًا،  قّضًا  غريبا 
لعبقرية صاحبه تعيينًا، واملقصور عليه َخْلقًا وابتكارا واختراعا، إنما هوـ  عند الفحص 
والذكاء واألملعية مع شعر سابق ذي غايات  الهضم  بالغة  ـ محاورة شعرية  واملحص 
األرض  ربط  وباإلمكان،  وشاقوليا.  أفقيا  متقاطعة  ودالالت  متقاربة،  ومعان  متصادية، 
العظيمة للروائي جيمس جويِس. وربطها بنصوص شعرية  إيليس (  اليباب برواية ) 
ما وبائسا، موفور الصحة وسقيما،  إنجليزية موصولة  بعالم لندن عاليا وسافال، ُمَنعَّ
للشاعر جيمس تومسون، املنشور  عامرا وخرابا، كما في نص )مدينة الليل الخطير( 
في العام 1874. وبنصوص الشاعر وليام ْبالْيْك، وآخرين. ومعنى ذلك أن القطيعة التي 

َطبَّل لها بعضهم ليس مكانها هنا بأي حال. 
كتب إيليوْت يقول: ) إن الحس التاريخي هو ما يجعل الكاتب تقليديا، وهو ما يمنحه 
ـ في اآلن ذاته ـ الوعي الحاد بمكانته في الزمان، وبمعاصرته الخاصة واملخصوصة. (. 
ُمْرِضع الشعريات العربية التحديثية التي ادعت القطيعة  األرض اليباب (:   ففي  ) 
َقْت طويال ملَْقَدم الجديد املنفصل الذي ال أب له، وال صلة تربطه بالسلف  مع ما سبق، وبوَّ
» امليت ». وفي ) األناشيد ( للعظيم إزرا باونْد، وفي أشعار الشاهق وليام بلتر ييتْس، 
ُمَمْرآة، شذرات وأصوات أوفيْد، وسبْنَسْر، وماْرفْل،  ًة منصهرة، وواضحة  تلتمع مندسَّ

وكيتِس، ونيرفال، وتيوفيل غوتيه، وكوربير، وبودلير.
تكتب شعرا جديدا، شعرا  أن  أدرك معنى  منتفع، ومتخطٍّ ألنه  َفِطٌن،  َمْزٌج عارف،    
مغايرا، شعرا آخَر من دون أن تغمط حق السلف الذين استلفت منهم بعض بضاعة هي 
ما أبقى على الجذوة مشتعلة، وعلى اللغة متفتحة ومتكثرة، وعلى املجاز غنيا ورحبا 
بما ال يقاس، والخيال  متقدا ومتوثبا، صاعدا إلى ُذرًى وسماواٍت لم تصلها أجنحة 
السلف، ولكنها حاولت جهد املستطاع، وجهد ما منحها به شرطها التاريخي، وظروفها 
الشاعر واملسرحي  قال  زمنها.         في  واإلبداعية  املعرفية  االجتماعية، ومدوناتها 
الفرنسي الرهيب جاْن كوكتو: )بقدر ما يغني الشاعر ويغرد على شجرته الجينيالوجية، 

بقدر ما يغرد بشكل صحيح(.

محمد بودويك

حــــديـــُث مــْحـــَبـــرة
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خاص

الدول  لجامعة  العام  األمني  أدان  قد 
"بأشد  بيان،  في  الغيط،  أبو  أحمد  العربية 
شيرين  الشهيدة  الصحفية  مقتل  العبارات 
أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص 
"جريمة  حدث  ما  أن  مؤكدا  إسرائيلي"، 
ال  اإلعالم  وحرية  الصحافة  حق  في  بشعة 
وبما  الكرام  مر  بمرورها  السماح  ينبغي 

يستوجب تحقيقا شامال" .
ليست  "الجريمة  أن  الغيط  أبو  وتابع 
بمستغربة على االحتالل الذي درج علي أال 
اإلنسان،  حقوق  الحترام  معايير  بأية  يعبأ 
الفلسطيني؛  الصوت  إسكات  إلى  ويسعى 
املسئولية  اإلسرائيلية  الحكومة  محمال 
علي  ومشددا  فجعة،  الم  الجريمة  هذه  عن 

ضرورة معاقبة مرتكبيها اآلثمني". 
املتحدة لدى  الواليات  فيما وصف سفير 
إسرائيل توم نيديس مقتل شيرين أبو عاقلة 
فتح  إلى  داعيا  جدا"،  "محزن  خبر  بأنه 

تحقيق شامل في مالبسات مقتلها.
"نشعر  تويتر،  عبر  نيديس،  وقال 
األميركية  الصحفية  لفقدان  عميق  بحزن 
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وأشجع على 
وفاتها  مالبسات  في  شامل  تحقيق  إجراء 
في  اليوم  األقل  على  آخر  صحفي  وإصابة 

جنني".
في  األوروبي  االتحاد  بعثة  عبرت  كما 
قائلة  الواقعة،  إزاء  صدمتها  عن  فلسطني 
عبر فيسبوك "مصدومون من مقتل مراسلة 
أبو عاقلة خالل  الجزيرة الصحفية شيرين 
تغطيتها اقتحام القوات اإلسرائيلية ملدينة 
ألسرتها  تعازينا  أعمق  عن  نعرب  جنني، 
ومستقل  سريع  تحقيق  إجراء  إلى  وندعو 
الضروري  من  العدالة.  إلى  الجناة  لتقديم 
الذين  الصحفيني  وحماية  سالمة  ضمان 

يغطون النزاعات".
أيمن  األردني  الخارجية  وزير  وأدان 
"ندين  قائال  الواقعة  تويتر  عبر  الصفدي، 
بأشد العبارات قتل الصحافية الفلسطينية 
أبو عاقلة في جنني املحتلة جريمة  شيرين 
بشعة، واعتداء صارخا على حرية الصحافة 

يجب محاسبة مرتكبيها".
النار  إطالق  جريمة  ندين  "كما  وأضاف 
له  ونتمنى  السمودي  علي  الصحافي  على 
العاجل. يجب إطالق تحقيق فوري  الشفاء 
وشفاف يفضي إلى معاقبة مرتكبي جريمتي 
أبو عاقلة رحمها اهلل وإطالق  قتل شيرين 

النار على السمودي في جنني املحتلة".
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن 
الشديدين  الكويت  دولة  واستنكار  "إدانة 
الغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي اإلعالمية 
من  بالقرب  عاقله  أبو  شيرين  الفلسطينية 

مخيم جنني وإصابة إعالمي آخر".
"إن  اليوم  لها  بيان  في  الوزارة  وقالت 
تتحمل سلطات  التي  النكراء  الجريمة  هذه 
انتهاكا  تعد  كاملة  مسؤولياتها  االحتالل 
وتعديا  اإلنساني  الدولي  للقانون  صارخا 
ودليال  واإلعالم  التعبير  حرية  على  سافرا 
التي  االعتداءات  بشاعة  على  دامغا  جديدا 
الشعب  ضد  االحتالل  سلطات  بها  تقوم 
يستوجب  الذي  األمر  الشقيق  الفلسطيني 
ملساءلة  تحقيق  فتح  الدولي  املجتمع  من 

ومالحقتهم  البشعة  الجريمة  هذه  مرتكبي 
أمام جهات العدالة الدولية".

وأضافت "كما يتطلب أيضا من املجتمع 
للجم  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  الدولي 
االعتداءات التي تقوم بها سلطات االحتالل 
وتوفير  الشقيق  الفلسطيني  الشعب  ضد 

الحماية له ولحقوقه وممتلكاته".
عون  ميشال  الرئيس  أرسل  لبنان،  وفي 
الفلسطيني  الرئيس  إلى  تعزية  برقية 
شيرين  الصحفية  مقتل  في  عباس  محمود 
أبو عاقلة أكد فيها "جريمة جديدة إلسرائيل 
تضيف فصال جديدا من االعتداء واالستهتار 

بالحقوق والحياة والعدالة".
وزارة  عبر  الواقعة  أيضا  قطر  وأدانت 
"تدين  أنها  بيان  في  أكدت  التي  الخارجية 
قوات  اغتيال  العبارات  بأشد  قطر  دولة 
شيرين  اإلعالمية  اإلسرائيلي،  االحتالل 
بالقرب  الجزيرة  قناة  مراسلة  عاقلة  أبو 
علي  الصحفي  وإصابة  جنني،  مخيم  من 
وتعتبرهما  الجزيرة،  قناة  منتج  السمودي 
للقانون  صارخا  وانتهاكا  شنيعة  جريمة 

على  سافرا  وتعديا  الدولي  اإلنساني 
في  الشعوب  وحق  والتعبير  اإلعالم  حرية 

الحصول على املعلومات".
ودعت الخارجية القطرية املجتمع الدولي 
إلى تحرك عاجل "ملنع سلطات االحتالل من 
التعبير  لحرية  االنتهاك  من  املزيد  ارتكاب 
لوقف  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  واملعلومات، 
في  والعاملني  الفلسطينيني  ضد  العنف 

وسائل اإلعالم، وضرورة حمايتهم".
كما أدانت مصر مقتل شيرين أبو عاقلة 
في  شامل  فوري  تحقيق  بفتح  وطالبت 

الواقعة. 
وأعربت الخارجية املصرية، في بيان "عن 
االغتيال  لجريمة  العبارات  بأشد  إدانتها 
النكراء للصحفية الفلسطينية واملراسلة في 
عاقلة،  أبو  شيرين  املرحومة  الجزيرة  قناة 
األراضي  في  من مخيم جنني  بالقرب  وذلك 
الفلسطينية املحتلة، وكذلك إصابة الصحفي 

علي السمودي".
وأكدت أن تلك "الجريمة بحق الصحفية 
الفلسطينية خالل تأدية عملها ت عد انتهاك 

الدولي  القانون  ومبادئ  القواعد  صارخ  ا 
اإلنساني وتعديا سافرا على حرية الصحافة 
طالبة  م  التعبير"،  في  والحق  واإلعالم 
"بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل ي 

فضي إلى تحقيق العدالة الناجزة". 
الشعب  مجلس  أدان  متصل،  سياق  في 
الفلسطينية  الصحفية  اغتيال  السوري 

شيرين ابو عاقلة.
في  واالتصاالت  اإلعالم  لجنة  وعبرت 
الوكالة  نشرته  بيان  في  السوري،  البرملان 
السورية الرسمية لألنباء سانا عن "إدانتها 
أبو  شيرين  الفلسطينية  اإلعالمية  اغتيال 
اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  يد  على  عاقلة 

باألراضي الفلسطينية املحتلة".
أيام  من  حزين  "يوم  إنه  اللجنة  وقالت 
من  شهيدة  فيه  ارتقت  يوم  السواد..  لفها 
مقاومة..  بطلة  الصادقة..  الكلمة  شهداء 
شهد  والليمون..  البرتقال  بيارات  تعرفها 
شيرين  املقدس..  فلسطني  تراب  خطواتها 
الكلمة  شهيدة  ترتقي  إعالمية  عاقلة  أبو 

والحق".
في  السورية،  الخارجية  أدانت  كما 
اعتداءات  استمرار  العبارات  "بأشد  بيان 
الشعب  على  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 
الفلسطينية  األراضي  في  الفلسطيني 

املحتلة وخصوصا في مدينة القدس".
الخارجية  الناطق باسم  ندد  إيران،  وفي 
بيان  في  زاده،  خطيب  سعيد  اإليرانية 
"باالستهداف املتعمد ملراسلة قناة الجزيرة 
القطرية في األراضي املحتلة من قبل قوات 
كيان االحتالل الصهيوني، واستشهاد هذه 

الصحفية البارزة".
الدولية  املنظمات  زاده  خطيب  وطالب 
واتحادات  اإلنسان  حقوق  ومنظمة 
مستقل  تحقيق  "بإجراء  الدولي  اإلعالم 
عقلة  أبو  شيرين  الصحفية  استشهاد  في 
ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه".

شبكة  أعلنت  اليوم،  من  مبكر  وبوقت 
مراسلتها  مقتل  القطرية  "الجزيرة" 
برصاص  عاقلة  أبو  شيرين  الصحفية 
تغطيتها  أثناء  اإلسرائيلي؛  الجيش 
الصحفية القتحام القوات اإلسرائيلية مخيم 

جنني شمال الضفة الغربية.
أن  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأكدت 
في  برصاصة حية  قتلت  عاقلة  أبو  شيرين 
إلى إصابة الصحفي  الرأس، مشيرة أيضا 
الظهر؛  في  حية  برصاصة  السمودي،  علي 

موضحة أن وضعه مستقر.
باملقابل، دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي 
مع  مشترك  تحقيق  فتح  إلى  البيد،  يائير 
مقتل  واقعة  في  الفلسطيني،  الجانب 
اإلعالمية  "الجزيرة"،  قناة  مراسلة 
اتهم  فيما  عاقلة؛  أبو  شيرين  الفلسطينية 
بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
في  السبب  بأنهم  فلسطينيني"  "مسلحني 
مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة عبر إطالق 

النيران بشكل عشوائي، حسب قوله.
الفلسطينية  الخارجية  وزارة  أن  إال 
"مثيرة  إنها  قائلة  الدعوة  تلك  رفضت 
الجريمة  الرتكابهم  وامتدادا  للسخرية 
حملة  من  يتجزأ  ال  كجزء  مختلفة،  بأشكال 

تضليلية  إسرائيلية  إعالمية  سياسية 
لطمس الحقيقية بروايات مضللة وكاذبة".

الفلسطيني  الوزراء  رئيس  دعا  كما 
محمد اشتية، إلى تحقيق دولي تشارك فيه 
"للتحقيق  األطراف  ومختلف  املتحدة  األمم 
الفلسطينية  الصحفية  اغتيال  بجريمة 
شيرين أبو عاقلة"، مشيرا إلى أن فلسطني 
تحقيق  لجنة  من  جزءا  تكون  أن  مستعدة 

دولية ذات مصداقية.
وكالة  أفادت  حسبما  اشتية،  وأضاف 
فلسطني  "دولة  أن  الفلسطينية،  األنباء 
مستعدة لتوفير الدعم الالزم للجنة تحقيق 
إسرائيل  تكون  أن  على  وتتحفظ  مستقلة، 
مصداقية  يقوض  أنه  وتعتبر  منها  جزءا 
التحقيق".ودعت الواليات املتحدة الى إجراء 
الصحافية  مقتل  حول  "شفاف"  تحقيق 
عاقلة  أبو  شيرين  الفلسطينية  االميركية 
للجيش  عملية  تغطي  كانت  فيما  االربعاء 

االسرائيلي في الضفة الغربية املحتلة.
االمم  لدى  االميركية  السفيرة  وصرحت 
ليندا توماس غرينفيلد لصحافيني  املتحدة 
شكل  في  األمر  هذا  في  النظر  "ينبغي 
في  املشاركة  على  الطرفني  نشجع  شفاف. 
سبب  فهم  من  نتمكن  بحيث  التحقيق  هذا 

حصول ذلك".
بدورها، دعت وزارة الخارجية األميركية 
مطالبة  ودقيق"،  "فوري  تحقيق  الى 
ب"محاسبة" املسؤولني عن مقتل الصحافية، 

وفق ما اورد املتحدث نيد برايس.
وكتب برايس على تويتر "نحن متأثرون 
بشدة وندين بقوة مقتل الصحافية االميركية 

شيرين أبو عاقلة".
ان  غرينفيلد  توماس  ليندا  واوضحت 
تشرين  في  معها  مقابلة  اجرت  عاقلة  ابو 
قامت  زيارة  ملناسبة  الفائت  الثاني/نوفمبر 
بها للمنطقة، مؤكدة أنها "تكن لها احتراما 

كبيرا".
وقالت الدبلوماسية االميركية "سنفتقدها 
حول  شفاف  تحقيق  الى  وندعو  جميعا 
يتمكن  "أن  اهمية  مؤكدة  مقتلها"، 
دون  من  بعملهم  القيام  من  الصحافيون 

خوف".
املطلقة"  "االولوية  أن  على  وشددت 
للواليات املتحدة تكمن في "حماية املواطنني 

االميركيني والصحافيني".
وزير  باسم  املتحدث  ستانو  بيتر  وقال   
بوريل  جوزيب  االوروبي  االتحاد  خارجية 
في بيان "ال بد من أن يوضح تحقيق معمق 
هذه  ظروف  كل  وقت  أسرع  في  ومستقل 
الحوادث وأن يحال املسؤولون )عنها( أمام 

القضاء".
االوروبي  "االتحاد  أن  البيان  واضاف 
الفلسطينية  الصحافية  مقتل  بشدة  يدين 
غير  من   ... الجزيرة  قناة  في  األميركية 
أثناء أدائهم  املقبول استهداف الصحافيني 
الصحافيني  سالمة  ضمان  يجب  عملهم. 
في  وحمايتهم  النزاع  يغطون حاالت  الذين 

جميع األوقات".
باللوم على جهة محددة  البيان  يلق  ولم 

في إطالق النار.

فلسطينية شجاعة 
في أرض نزاع

التي  الفلسطينية  عاقلة،  أبو  شيرين 
للجيش  أمنية  عملية  خالل  األربعاء  قتلت 
الغربية  الضفة  في  جنني  في  اإلسرائيلي 
من  كانت  مخضرمة  صحافية  املحتلة، 
أولى الوجوه التي ظهرت على شاشة قناة 
بإقدامها  ومعروفة  القطرية،  "الجزيرة" 

بني  التاريخي  النزاع  على  اطالعها  وسعة 
الفلسطينيني واإلسرائيليني.

في  عاما(   51( عاقلة  أبو  شيرين  ولدت 
الجنسية  أيضا  تحمل  القدس،وهي  مدينة 
بيت  مدينة  من  عائلتها  تتحدر  األميركية. 
لحم. درست أبو عاقلة الصحافة في جامعة 
اإلذاعة  في  وعملت  األردن،  في  اليرموك 
فلسطني"  "صوت  الفلسطينية  الرسمية 
في  تنضم  أن  قبل  كارلو،  مونتي  وإذاعة 
1997 الى "الجزيرة" بعد سنة من انطالقها.

عاقلة  أبو  شيرين  أصبحت  ما  وسرعان 
نجمة في "الجزيرة" التي بدورها كانت أول 

قناة فضائية عربية شاملة.
مقتلها  الجزيرة  شبكة  وصفت 
القوات  أن  الى  مشيرة  ب"االغتيال"، 
اإلسرائيلية قتلتها "بدم بارد برصاص حي 

بينما كانت تقوم بعملها الصحافي".
وشكل مقتلها صدمة بني الفلسطينيني، ال 
سيما اإلعالميني الذين نعوها متحدثني عن 
ورزانتها.  هدوئها  أيضا  ولكن  شجاعتها، 
بأخالقها  زمالئها  بني  لها  مشهود  وهي 

ومهنيتها.
الحميد  عبد  هدى  زميلتها  وقالت 
اتصال  في  أوكرانيا  في  حاليا  املوجودة 
برس  فرانس  وكالة  مكتب  من  معها  هاتفي 
في القدس "كانت بالتأكيد صحافية شجاعة 

جدا".
أال تتعبني؟ ألنها  وأضافت "كنت أسألها: 
شيء،  حصل  كلما  حاضرة  دائما  كانت 
وتابعت  بكثير".  مني  أكثر  مقدامة  وكانت 
ال  متمرسة  صحافية  أيضا  كانت  "لكنها 

تخاطر بشكل غبي ملجرد املخاطرة".
في أشرطة الفيديو التي بثتها "الجزيرة" 
التواصل  مواقع  على  تناقلها  تم  أو 
مصدومون  صحافيون  ظهر  االجتماعي، 
كانت  التي  شيرين  جثة  قرب  ومتوترون 
تضع سترة واقية من الرصاص كتب عليها 

"إعالم" باالنكليزية، وخوذة على رأسها.
أنباء  وكالة  أجرتها  معها  مقابلة  في 
"النجاح" املحلية في نابلس، قالت أبو عاقلة 
األحيان  من  كثير  أكون خائفة في  "بالطبع 
أثناء إعداد التقارير"، مضيفة "أنا ال أرمي 
مكان  عن  أبحث  أنا  املوت،  الى  بنفسي 
طاقمنا  حماية  على  وأعمل  فيه  أقف  آمن 

الصحافي قبل ان أقلق على اللقطات".
عملية  تغطي  عاقلة  أبو  شيرين  كانت 
جنني  مخيم  في  اإلسرائيلي  للجيش  أمنية 
عندما قتلت برصاصة في وجهها. قبل وقت 
على  حسابها  على  ت  بث  ذلك،  من  قصير 
السيارة،  من  التقطته  قصيرا  فيديو  تويتر 
في  وبدت  الى جنني".  "الطريق  عنوان  مع 
املطر  يتساقط  بينما  ضيقة،  طريق  الصور 

على زجاج السيارة األمامي
وأضافت "إنها تجسد الروح الفلسطينية 
التي في بعض األحيان ترتجف وتقع، لكنها 
تفوق كل التوقعات وتنهض ملتابعة رحالتها 

وأحالمها".
نعتها شخصيات سياسية وقيادية بارزة 
نقابية  ومنظمات  فلسطينية  وتنظيمات 
دولية والرئاسة الفلسطينية وحركة حماس 
اإلسالمية في غزة وسفير الواليات املتحدة 

لدى إسرائيل توم نيدز.
دراغمة  محمد  الصحافي  عنها  وقال 
املدرس في جامعة بير زيت وأحد أصدقائها 
أقوى  إحدى  اعتبرها  "أنا  املقربني 
أدر س  أنا  العربي.  العالم  في  الصحافيني 
بير زيت وفي  تقاريرها لطالبي في جامعة 

قطاع غزة".
كبير  اهتمام  لديها  "كان  أنه  الى  وأشار 
في مواصلة عالقاتها مع السياسني حتى لو 
بهم  تلتقي  كانت  آنية.  قصة  هناك  تكن  لم 

باستمرار".
في  مشاعرها  تضع  ال  "هي  وأضاف 
تقديمها  على  تحرص  كانت  التي  األخبار 
تتميز  جملها  وحيادية،كانت  بموضوعية 
بجمل قصيرة مكثفة،ووتيرة صوتها هادئة 

ال تحمل تحريضا".
أريد  ال  تقول"  "كانت  أنها  عنها  ونقل 
وقائع  أعطي  أن  أريد  قصتي  تسيس 

ومعلومات".

اإدانات عربية ودولية   ومطالب بفتح حتقيق  يف مقتل 
ال�سحفية   �سريين اأبو عاقلة على يد القوات الإ�سرائيلية

توالت اإلدانات العربية والدولية لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة 
برصاص القوات اإلسرائيلية أثناء تغطيتها اقتحام تلك القوات لمخيم جنين 

لالجئين بالضفة الغربية، فيما طالب رئيس الحكومة الفلسطينية بتحقيق دولي 
تشارك فيه األمم المتحدة في الواقعة.

النقابة الوطنية لل�سحافة املغربية تدين جرمية 
اغتيال ال�سحافية الفل�سطينية �سريين اأبو عاقلة

للصحافة  الوطنية  النقابة  تلقت 
نبأ  بالغني،  وغضب  بألم  املغربية، 
استشهاد الزميلة الفلسطينية شيرين أبو 
اإلخبارية،  الجزيرة  قناة  مراسلة  عاقلة 
متوجهة  النبيلة،  مهمتها  تؤدي  وهي 
االحتالل  جيش  محاوالت  لتغطية 

اإلسرائيلي اقتحام مخيم جنني.
للصحافة  الوطنية  النقابة  وأكدت 
الجريدة  توصلت  بالغ  في  املغربية، 
كافة  استعراض  بعد  أنها  منه،  بنسخة 
تبني  القذرة،  الجريمة  هذه  مالبسات 
يتعلق  األمر  أن  للشك  مجاال  يدع  ال  بما 
ساحة  وأن  خصوصا  مبيت،  باستهداف 
أي  لحظتها  تشهد  تكن  لم  الجريمة 
صحافيات  ثمة  فقط  وكان  اشتباكات، 
وصدرياتهم  بخوذاتهم  وصحافيون 

الواقية املتضمنة لشارة الصحافة.
البالغ،  ذات  في  النقابة،  وأردفت 
الصحافيات  استهداف  جرائم  أن 
الفلسطينية  األراضي  في  والصحافيني 
االحتالل  قوات  لدن  من  تواترت  املحتلة 
اإلسرائيلي، وتم رصد أزيد من 50 جريمة 
منذ  الصحافي  الجسم  استهدفت  اغتيال 
خلفيات  وجود  يبني  مما   ،2000 سنة 
الصحافيات  منع  تستهدف  واضحة 
تجاوزات  تغطية  من  والصحافيني 
الجيش اإلسرائيلي، وتتمثل هذه الخلفية 
اإلثبات  شهود  على  القضاء  في  أساسا 
تقترفها  التي  اإلرهابية  الجرائم  في 
قوات االحتالل الصهيوني. وتفجير برج 
الجوهرة بغزة الذي تضم طوابقه مقرات 

دليل  األنباء  ووكاالت  القنوات  من  عديد 
ساطع على ذلك.

للصحافة  الوطنية  النقابة  وأعلنت 
ومواساتها  الصادق  عزاءها  املغربية 
عاقلة،  أبو  شيرين  الشهيدة  لعائلة 
الصحافة  في  والزمالء  وللزميالت 
الصحافيني  نقابة  وفي  الفلسطينية، 
في  والزمالء  وللزميالت  الفلسطينيني 

قناة الجزيرة اإلخبارية، مدينة بشدة 
العملية  وهذه  النكراء،  الجريمة  هذه 
اإلرهابية الفظيعة، معتبرة أن أي محاولة 
لتبريرها هو ضلوع في الجريمة وتواطؤ 
إلى  الصدد  املجرمني، ودعت في هذا  مع 
وشفاف  ومستقل  محايد  دولي  تحقيق 
الدولية،   الجنائية  املحكمة  إشراف  تحت 
معلنة رفضها ألي مناورات تروم التستر 
أصدروا  الذين  سواء  املجرمني  على 
األوامر، أو الذين خططوا، أو الذين نفذوا 
العقاب،   من  الجناة  إفالت  لعدم  ضمانا 
للمفوضية األممية السامية  موجهة نداء 
لحقوق اإلنسان من أجل اعتبار استهداف 
تغطية  أثناء  والصحافيني  الصحافيات 
الحروب والنزاعات املسلحة جريمة حرب 
اإلسعاف،  طواقم  استهداف  غرار  على 
الكيل  لسياسة  على رفضها  مشددة 
بمكيالني في التعامل مع ضحايا الحروب 
والصحافيني  الصحافيات  وخاصة 
تتعامل  ال  التي  الكبرى  القوى  لدن  من 
االنتهاكات  مع  املطلوبة  بالصرامة 
اإلسرائيلية قياسا لردود أفعالها بإزاء ما 

يحدث في مناطق أخرى.
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خاص

إيمان الرازي 

والديموقراطية  اإلنسان  دراسات حقوق  مركز  نظم 
بالرباط، يوم الثالثاء 10 ماي الجاري، لقاء تواصليا 
الرابع  الحكومي  للتقرير  موازيا  تقريرا  فيه  عرض 
أمام  الشامل  الدوري  االستعراض  إطار  في  للمغرب 
من  عن مجموعة  عبارة  وهو  اإلنسان،  مجلس حقوق 
املالحظات والتوصيات ذات الطابع الحقوقي الصرف، 
والتي يهدف من خاللها املركز نفسه ملواصلة مرافقة 
انخراط بالدنا في الدينامية الدولية لحقوق اإلنسان 
عبر املصادقة على جل االتفاقيات الدولية في هذا املجال 
االختياريان  البروتوكوالن  املاضي  الشهر  آخرها  كان 
الفردية  بالشكايات  املتعلقان   CEDAW PIDCP
وانفتاحها على آليات املراقبة الدولية كترجمة إلرادة 

حقيقية كرسها دستور اململكة بشكل صريح.
للحبيب  افتتاحية  بكلمة  اللقاء  استهل  وقد 
اإلنسان  دراسات حقوق  ملركز  رئيسا  بلكوش بصفته 
 ،1991 سنة  ومنذ  بأنه  قال  والذي  والديموقراطية، 
وهي سنة تقديم أول تقرير موازي للتقرير الحكومي 
والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  العهد  إطار  في 
وإلى  اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة  طرف  من 
اآلن، اتسعت مجاالت الترافع الدولي لتشمل الحقوق 
والطفل  واملرأة  والتعذيب  واالجتماعية  االقتصادية 

واملهاجرين واملعاقني والحقوق الثقافية وغيرها.
هذا  يساهم  أن  في  رغبته  عن  بلكوش  وعبر  هذا، 
املغربي  التقرير  نقاش  إغناء  في  املوازي  التقرير 
كترجمة  مناقشته  عن  املتمخضة  والتوصيات 
وفي  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  الفاعلني  النتظارات 
تقديم توصيات هي جزء من انشغاالت املجتمع املدني 
البناء  في  باستمرار  األفضل  إلى  يطمح  بما  املغربي 

الحقوقي.
ليست  التقارير  بأن هذه  املتحدث نفسه  كما صرح 
هدفا في حد ذاتها، أو مبارزة بني فرقاء، بل هي آلية 
خارطة  ورسم  البلد،  داخل  الوضعية  لتقييم  ومحطة 
يترجم  بما  وتحدياته  بالتزاماته  جديد  ألفق  الطريق 

اإلرادة السياسية للبلد على واجهات متعددة.
التوصيات  من  مجموعة  نفسه،  التقرير  قدم  وقد 
اإلسراع بإصالح املنظومة  الحقوقية املهمة من قبيل: 

الجنائية املغربية بما يحقق: 
ضمان استناد اإلدانات الجنائية إلى أدلة أخرى   -
بالتصريحات  االعتداد  وعدم  املتهم،  اعترافات  غير 

املنتزعة تحت اإلكراه. 
وفعالة  نزيهة  تحقيقات  إجراء  على  الحرص   -
بشأن املزاعم املتعلقة بالتعذيب واالعتقال واالحتجاز 
التعسفي وإحالة املسؤولني عنها أمام العدالة. وتعزيز 

املراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية. 
تمكني الشخص املعتقل من الحصول على محام   - 
منذ إيقافه، والسماح لهذا األخير باالطالع على امللف 
طبيب  إلى  الوصول  إلى  إضافة  بموكله،  الخاص 
مستقل منذ اعتقاله، واحترام الحق في إخبار أسرته 

بمكان احتجازه ومثوله أمام قاض. 
للجرائم  بالنسبة  النظرية  الحراسة  تقليص مدة   -

التي تعرف مددا تصل إلى 96 ساعة قابلة للتمديد.
النص على عدم تقادم كل األفعال التي لها عالقة   -

بالجرائم ضد الحريات والحقوق األساسية. 
بالعقوبات  إلغاء تجريم الجنح البسيطة والعمل   -

البديلة. 
- اإللغاء القانوني لحكم اإلعدام. 

للمحكمة  األساسي  روما  نظام  إلى  االنضمام   -
الجنائية الدولية. 

 1 - التكوين والتثقيف يف مجال 

حقوق اإلنسان للقضاة 
 

يحظى التكوين والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان 
باهتمام املنظمات األممية املعنية، وفي مقدمتها مجلس 
حقوق اإلنسان، كما يهدف التقرير ذاته إلى تشخيص 
الوضعية القائمة مقدما توصيات أخرى تروم تطوير 
التكوين ومناهجه نظرا لكونه ركيزة أساسية لنجاح 
مستفيدا  العدالة،  ملنظومة  اإلصالحية  املشاريع  كل 
أيضا من خالصات عشرات الورشات التكوينية التي 

القانون،  بإنفاذ  املكلفني  لفائدة  نفسه  املركز  نظمها 
اعتماد  عبر  السجون  وأطباء  وأمنيني،  قضاة،  من 
استراتيجية تكوين شاملة ومتكاملة تستحضر مكانة 
إغنائه  ومستلزمات  بالجامعة  األساسي  التكوين 
وتعزيز  القانون،  بإنفاذ  املكلفة  األطر  تكوين  بمعاهد 
ذلك من خالل التكوين املستمر املنفتح على اإلشكاليات 
واملمارسة  النظري  البعد  بني  الربط  مع  املطروحة 
املهنية وتطورات القانون الدولي واالجتهاد القضائي. 

2 - وضعية السجون باملغرب
والسجناء  السجون  وضعية  بخصوص  أما   
توسيع  أن  التقرير،  ذات  حسب  فيبدو  والسجينات 
االعتقال  ظروف  لتحسني  الجديدة  السجون  حظيرة 
األمر  االحتياطي،  واالعتقال  االكتظاظ  عائق  يواجه 
السجون وتطبيق  أنسنة  برامج  تنفيذ  الذي يحد من 
من  وتمكينهم  السجناء  تأهيل  إعادة  لبرامج  أفضل 
تفاقم  من  ويزيد  كرامتهم.  واحترام  بحقوقهم  التمتع 
للقطاع  املخصصة  االعتمادات  جمود  التداعيات  هذه 
الجهود  من  الرغم  على  البشري،  التأطير  وضعف 
وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  تبذلها  التي 
اإلدماج، وقد قدم التقرير نفسه مجموعة من التوصيات 
في نفس اإلطار، من أجل تعزيز الجانب املعياري وذلك 

عبر: 
- استحضار مقتضيات الدستور والتزامات املغرب 
التعذيب  من  بالوقاية  املرتبطة  تلك  السيما  الدولية 

وسوء املعاملة وحقوق السجناء.
يجعلها  بما  العقاب  فلسفة  في  النظر  إعادة   -
متطلبات  وفق  الدستورية  املقتضيات  مع  متوافقة 

منظومة جنائية حديثة.
املتعلقة  واملقتضيات  املساطر  في  النظر  إعادة   -
تنفيذ  في  قاضي  ودور  املشروط  واإلفراج  بالعفو 

العقوبة...
للمؤسسـات  املنظـم  الجديـد  القانـون  إخـراج   -

السـجنية إلـى الوجـود.
- االرتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد 

التقاريرالصادرة عنه ومتابعة تنفيذ توصياتها. 
- تعزيز الرعاية الصحية باملؤسسات السجنية.

- تعزيز الخبرة في مجال الصحة العقلية.
- تعزيز مكانة التطبيب عن بعد في السجون. 

خالل  من  وأنسنتها  السجون  أوضاع  تحسني   -
وشاملة  عميقة  مراجعة  عبر  االكتظاظ  من  التقليص 

للمنظومة الجنائية. 
إلى االعتقال االحتياطي  املفرط  اللجوء  الحد من   -

ومراجعة املفهوم القانوني املؤطر له.
- اعتماد العقوبات البديلة مع التطبيق الفعلي لها.

الفئـات  ورعايـة  النـوع  مقاربـة  مبـدأ  تجسيد   -
في  والسـجناء  واألحـداث  النسـاء  خاصـة  الهشـة 
في  باملغـرب  األجانـب  والسجناء  إعاقة  وضعية 

املنظومـة الجنائيـة.

3 - مدونة األسرة:
أما على مستوى مدونة األسرة فقد قدم التقرير ذاته 
عدة مالحظات بخصوص الوصاية على األطفال، حيث 
تنص مدونة األسرة في فصلها الرابع على أن الغاية 
من الزواج هو إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجني، 
معا، وتنص  واألم  األب  األطفال مسؤولية  رعاية  وأن 
231 على منح الوالية الشرعية لألب وال تعود  املادة 
حاالت  وفي  خاصة  جد  حاالت  في  إال  لألم  الوالية 
الطالق يظل األب الوصي القانوني على األبناء حتى 
التي ال يمكنها  األم،  إلى  األبناء  عندما تعهد حضانة 
من  إذن  دون  الطفل  بشأن  إداري  إجراء  بأي  القيام 
تحدد  التي  املواد  مع  ذلك  ويتناقض  الشرعي،  الولي 
)املادتان  خاصة  األسرة  بمدونة  الزوجني  مسؤولية 
16 من  4 و5 واملادة 19 من الدستور املغربي واملادة 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة. 

دراسات  مركز  طرف  من  املنجز  التقرير  قدم  وقد 
السياق  هذا  في  والديموقراطية،  اإلنسان  حقوق 

مجموعة من التوصيات من قبيل:
األمهات  والية  على  لتنص  األسرة  مدونة  مالءمة   -
الطفل  بما يضمن مصلحة  أبنائهم،  على  معا  واآلباء 

الفضلى. 
حياتها  بناء  إعادة  في  األم  لحق  التام  االحترام   -
في  أبنائها  في حضانة  حقها  إسقاط  وعدم  الزوجية 

حالة زواجها. 
املادة  تنص  والذي  املبكر،  الزواج  وبخصوص   
تكتمل  الزواج  أهلية  أن  على  األسرة  مدونة  من   19
بإتمام الفتى والفتاة املتمتعني بكامل قواهما العقلية 
هذه  من   19 املادة  أن  غير  شمسية.  سنة  عشر  ثمان 
املدونة تمنح لقاضي األسرة إمكانية تزويج القاصرين 
من   23 املادة  مع  يتعارض  ما  وهو  معينة،  بشروط 
 16 العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية واملادة 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  من 
املرأة التي تنص صراحة على الحاجة إلى تحديد حد 
األطفال،  لزواج  القانوني  واإللغاء  الزواج  لسن  أدنى 
سن  إلى  تدعو  توصية  ذاته،  التقرير  في  ورد  حيث 
قوانني صارمة بدون أدنى استثناء تحظر الزواج قبل 
سن الثامنة عشرة لكال الجنسني، وسن عقوبات رادعة 
وزجرية في حق كل من يقوم بتزويج طفلة قبل السن 

القانوني للزواج. 
وفي السياق نفسه، تناول التقرير ذاته مسألة تعدد 
الزوجات  بتعدد  لإلذن  املدونة  تضع  حيث  الزوجات، 
األرقام  أن  بيد  األولى.  الزوجة  موافقة  منها  شروطا 
املعلنة تكشف أن الكثير من األزواج يتزوجون أكثر من 
أو من خالل  األولى  الزوجة  موافقة  نتيجة  إما  إمرأة 
االتجاه  هذا  في  توصية  وردت  وقد  الحيل،  اعتماد 
تدعو إلى سن نصوص واضحة تمنع تعدد الزوجات، 
باعتبارها ال تحترم شعور املرأة وإنسانيتها وحقوقها، 
وال تحمي األسرة واألطفال، وال تتماشى مع التزامات 

املغرب الدولية . 
التقرير نفسه مسألة املمتلكات املكتسبة  ولم يغفل 
خالل الزواج، حيث أكد أن العمل املنزلي للمرأة أثناء 
فترة الزواج غير معترف به ويؤدي إلى حرمان الزوجة 
الحياة  خالل  املكتسبة  املمتلكات  من  نصيبها  من 
إثبات مساهمتها  الزوجية عندما ال تكون قادرة على 
مركز  دعا  كما  األسرة.  ممتلكات  تنمية  في  املباشرة 
هذا  في  والديموقراطية  اإلنسان  حقوق  دراسات 
اإلطار إلى اعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات األسرة 
واشتراطه ضمن الوثائق الالزمة مللف الزواج، والنص 
صراحة على اعتبار دور العمل املنزلي وتربية األطفال 

في تقييم مساهمة النساء. 

 4 - حرية اإلجهاض: 
حيث  اإلجهاض،  قضية  نفسه  التقرير  يغفل  لم 

453 من القانون الجنائي املغربي، عن  تتحدث املادة 
حاالت اإلجهاض املسموح بها، 

الجنني  يتعرض  أو  اغتصابا،  الحمل  يكون  عندما 
للتشوه، أو تكون حياة أو صحة األم معرضة للخطر. 

فضفاضة  «صحة»  كلمة  يترك  القانون  أن  غير 
الجانب  دون  البدني  الجانب  في  عمليا  تختصر 
التقرير نفسه توصية  قدم  النفسي واالجتماعي. وقد 
وحيدة في هذا السياق، يدعو فيها إلى تحديد واضح 
أيضا  ليشمل  القانوني  النص  في  الصحة  ملفهوم 
لتعريف  االجتماعية وفقا  العقلية والوضعية  الصحة 

منظمة الصحة العاملية.

5 - العنف ضد النساء
 

ضد  العنف  مسألة  إلى  ذاته  التقرير  تطرق  كما 
في  متفشية  ظاهرة  باعتبارها  والفتيات  النساء 
املغرب. ويفيد البحث الذي أنجزته املندوبية السامية 
تعرضن  النساء  من   %57 أن   2019 سنة،  للتخطيط 
لشكل واحد على األقل من أشكال العنف، ويؤكد التقرير 
نفسه أن الجهود املختلفة املبذولة ملواجهة العنف ضد 
املتوخاة.  النتائج  تحقيق  في  صعوبات  تجد  املرأة 
عـدة  العموميـة  السـلطات  اعتمـدت  السياق  هذا  في 
ضـد  العنـف  ملحاربـة  ومخططـات  اسـتراتيجيات 
رقـم  القانـون  اعتمدت  كما   2002 سـنة  منـذ  النسـاء 
103.13 املتعلـق بمحاربـة العنـف ضـد النسـاء، الـذي 

دخـل حيـز التنفيـذ سنة 2018. 
ورغـم ذلـك، لم يكن لهـذه التدابير أثر ملمـوس من 
عليهـا،  والقضـاء  الظاهـرة  حـدة  مـن  التقليـص  أجل 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي  حسب رأي املجلس 
لسنة 2020. وانطالقا من ذلك، يوصي املركز بمجموعة 

من التوصيات كالتالي: 
النسـاء  ضـد  العنـف  محاربـة  موضـوع  جعل   -
والفتيـات قضيـة ذات أولويـة يتـم تنزيلهـا فـي شـكل 
علـى  ترتكـز  وعرضانيـة  شـاملة  عموميـة  سياسـة 

ميزانيـة مسـتدامة ومحـددة. 
»مـع  التسامح  وعـدم  املسـاواة  ثقافـة  تعزيز   -
العنـف، مـن خـالل وضـع سياسـة وقائيـة شـاملة ضـد 

العنـف املرتكـب فـي حـق الفتيـات والنسـاء.
ترابـي  بعـد  وذات  مندمجـة  عمليـة  آليـة  إحـداث   -

لحمايـة الفتيـات والنسـاء ضحايـا العنـف. 

 6 - مسألة التحرش اجلنسي
الذي  العنف  أنواع  الجنسي  التحرش  يتصدر 
تتعرض له النساء في الفضاء العمومي باملغرب. وفي 

نشرتها  والفتيات»  النساء  العنف ضد  «مذكرة حول 
من   %  12.6 بني  من  للتخطيط،  السامية  املندوبية 
العامة  األماكن  في  للعنف  تعرضن  اللواتي  النساء 
للعنف  ضحايا  كن   %  7.7 شهرا،  عشر  اثني  خالل 
الجنسي. ويالحظ تزايد عدد حاالت العنف في الفضاء 
العام وأماكن العمل وفي مؤسسات يفترض أنها تسهر 

على حماية املرأة من العنف. 
يعاقب القانون املغربي املتعلق بمحاربة العنف ضد 
 2018  ، شتنبر  في  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  النساء، 
التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، سواء أكان 
ذلك «بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية 
من  الحبس  عقوبة  وتتراوح  جنسية»،  أوألغراض 
شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألفني إلى عشرة آالف 
درهم أو بإحدى العقوبتني. غير أن ضحايا التحرش 
الجنسي ال يتمكن في العديد من الحاالت من التبليغ 
وضعف  اإلثبات،  صعوبة  بسبب  له،  يتعرضن  عما 
التبليغ.  عند  للنساء  اإلنصات  تضمن  التي  اآلليات 
وقد قدم التقرير املوازي نفسه عدة توصيات في هذا 

السياق كالتالي:
- تعزيز اإلطارالقانونـي الخـاص بمحاربـة التحرش 
العـام  الفضـاء  فـي  املـرأة  ضـد  والجنسـي  املعنوي 

واألماكـن الخاصـة.
في  والتحرش  العنف  من  النسـاء  سالمة  إدراج   -
وسـائل النقل العمومي وفي الفضـاء العـام فـي صلـب 
الحضريـة  التهيئـة  وتصاميـم  املدينـة  سياسـات 

وبرامـج السكن... إلخ. 
اإلمكانيات  ولها  مدربة  قضائية  آلية  وضع   -
في  الجنسي  التحرش  ضحايا  ملساعدة  الضرورية 

البحث عن وسائل إثبات التحرش.

7 - آفة االغتصاب
ذكر التقرير املوازي نفسه بأن مصطلح «اغتصاب» 
يعني حسب الفصل 486 من القانون الجنائي املغربي 
عليه  ويعاقب  رضاها»،  بدون  المرأة  رجل  «مواقعة 
بالسجن من 5 إلى 10 سنوات حسب املادة املذكورة، 

واعتبر القانون الجنائي أن االغتصاب يشترط عدم 
وجود عالقة زوجية قائمة بني املتهم واملجنى عليها. 

ومن عناصر تشديد العقوبة االفتضاض. 
ينص الفصل 486 على أنه «إذا كانت سن املجني 
يعاقب  الجاني  فإن  سنة،  عشرة  ثمان  عن  تقل  عليها 
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة». كما أن الفصل 
عقوبة  على  وينص  العرض»  «هتك  484 يتطرق إلى 
بالسجن تتراوح بني سنتني وخمس سنوات لكل «من 
قاصر...، سواء  أوحاول هتك عرض  بدون عنف  هتك 
أكان ذكرا أو أنثى».ويعتبر عدد من الباحثني العقوبات 
املنصوص عليها ضد مرتكبي هذه الجريمة ال تتماشى 
حيث  واملجتمع  الضحية  على  وآثاره  الفعل  وفظاعة 
في  التوصيات  من  بمجموعة  نفسه  التقرير  طالب 
بالطفل  مدونة خاصة  إحداث   - كالتالي:   اإلطار  هذا 

لحمايته من جميع املخاطر.
 -عدم جعل االفتضاض شرطا لتشديد العقوبة، بل 

تشديدها في كل حاالت  االغتصاب.
- توضيح عبارة «بغير رضاها» الواردة في الفصل 
أن  يحتمل  التي  العنف  أشكال  جميع  لتشمل   486
والجسدية  واللفظية  )األخالقية  املعتدي  يمارسها 
رضا  عدم  على  تؤكد  عناصر  باعتبارها  والنفسية( 

الضحية.
- تجريم االغتصاب الزوجي من خالل تعديل الفصل 

486 ليشمل هذا النوع من االغتصاب.
- عدم تطبيق ظروف التخفيف في قضايا االعتداءات 
الجنسية على القاصرين والقاصرات وإن كانت بدون 

عنف.
بخطورة  األطفال  لتحسيس  حمالت  تنظيم   -
على  يتهددهم، وتشجيعهم  الذي  الجنسي  االستغالل 
الحديث عنه، مع إدماج التربية الجنسية في البرامج 

الدراسية لتوعية األطفال وحمايتهم. 
ما  إلى  راجع  القضايا  لهذه  التقرير  تطرق  إن 
حظيت به من أولوية في عمل املركز، وال ينفي مختلف 
االلتزامات األخرى للمغرب بما فيها التوصيات التي 

وافق عليها أمام مجلس حقوق اإلنسان.

 يف لقاء تواصلي نظمه مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميوقراطية 

عر�ض تقرير مواز للتقرير الحكومي الرابع 
حول الو�ضعية الحقوقية بالمغرب

اعتمـدت السـلطات 
العموميـة عـدة 
اسـتراتيجيات 
ومخططـات حملاربـة 
العنـف ضـد النسـاء منـذ 
سـنة 2002 كما اعتمدت 
القانـون رقـم 103.13 
املتعلـق مبحاربـة العنـف 
ضـد النسـاء، الـذي دخـل 
حيـز التنفيـذ سنة 2018

منذ سنة 1991، وهي 
سنة تقدمي أول تقرير 
مواز للتقرير احلكومي، 
اتسعت مجاالت 
الترافع الدولي لتشمل 
احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والتعذيب 
واملرأة والطفل واملهاجرين 
واملعاقني واحلقوق 
الثقافية وغيرها
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نائبة وزير الخارجية األمريكي: التحالف الدولي ضد داعش
 ملتزم بالقضاء التام على التنظيم اإلرهابي  

نا�صر بوريطة: �إفريقيا تتعر�ض 
لـ41 % من �إجمايل هجمات تنظيم 

د�ع�ض حول �لعامل   
الخارجية  الشؤون  وزير  أكد 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون 
بالخارج،   ناصر بوريطة،  املقيمني 
أن  بمراكش،  األربعاء  أمس  أول 
الهدف  أصبحت  اإلفريقية  القارة 
الرئيسي لتنظيم »داعش« اإلرهابي، 
املئة  في  لـ41  مسرحا  تشكل  حيث 

من إجمالي هجماته في جميع أنحاء 
العالم.

الكلمة  في  بوريطة،  وقال 
الوزاري  لالجتماع  االفتتاحية 
إن  داعش،  ضد  الدولي  للتحالف 
بكونه  املقيت  اللقب  يحمل  »داعش 
دموية  اإلرهابية  الجماعات  أكثر 
في العالم في عام 2021«، مبرزا أن 
إفريقيا أصبحت، من جهتها، الهدف 
الرئيس للتنظيم، حيث كانت مسرحا 
إجمالي هجماته حول  من   % ل41  

العالم.
العنف  أعمال  أن  الوزير  والحظ 
زيادة  سجلت  اإلفريقية  بالقارة 
من  املئة  في  و60   40 بني  تتراوح 
مقارنة  والهجمات،  الوفيات  حيث 

بفترة ما قبل الجائحة.
أن  إلى  السياق،  هذا  في  وأشار، 
أحصت  الصحراء  جنوب  إفريقيا 
الوفيات  مجموع  من  املئة  في   48
العالم  حول  اإلرهاب  عن  الناجمة 
 3461 بتسجيل   ،2021 سنة  خالل 
ضحايا  عدد  بذلك  ليرتفع  ضحية، 
على  ألفا   30 إلى  باملنطقة  اإلرهاب 

مدار الـ15 عاما املاضية.
والحظ الوزير أن منطقة الساحل 
تتطور  إرهابية  جماعات  تأوي 
ارتفاع  في  وتتسبب  هائلة  بسرعة 
العالم،  حول  الضحايا  حصيلة 
املنطقة تحصي  هذه  أن  إلى  مشيرا 
35 في املئة من الوفيات الناتجة عن 
 ،2021 خالل  العالم  حول  اإلرهاب 
مقابل 1 في املئة فقط قي سنة 2007.

وأعرب بوريطة، في هذا الصدد، 
الوفيات  عدد  »الرتفاع  أسفه  عن 
على  تزيد  بنسبة  اإلرهاب  بسبب 
و   2007 عامي  بني  املئة  في   1000
، مشيرا  2021 في منطقة الساحل« 
إلى أن غرب إفريقيا ومنطقة الساحل 
في  تضررا  األكثر  املنطقتني  تعدان 
النازحني  عدد  بلغ  حيث  القارة، 
الدامية  االشتباكات  بسبب  داخليا 
من  أزيد  العالم  من  البقعة  هذه  في 

1.4 مليون شخص.
بوريطة  أبرز  أخرى،  جهة  من 
لإلرهاب  االقتصادي  التأثير  أن 
العقد  خالل  اإلفريقية  القارة  كلف 
املاضي خسائر إجمالية قدرها 171 
كان  مالي  غالف  وهو  دوالر،  مليار 
التنمية  لتعزيز  استخدامه  يمكن 
االقتصادية واالجتماعية في املنطقة.

وأوضح بهذا الخصوص أنه »تم 
متمركزا  إرهابيا  كيانا   27 إدراج 
عقوبات  قائمة  ضمن  إفريقيا  في 
املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
مبرزا  إرهابية«،  جماعات  بصفتها 
»هذا مؤشر واضح على صلتهم  أن 
العاملية  اإلرهابية  بالجماعات 

الكبرى.
التهديد  أن  من  بوريطة  وحذر 
الوقت  بلغ في  إفريقيا  اإلرهابي في 
األطلسي  املحيط  سواحل  الراهن 
وممراته البحرية، مؤكدا أن الروابط 
في  ظهرت  والقرصنة  اإلرهاب  بني 
خليج غينيا كما في القرن اإلفريقي، 
تسعى  اإلرهابية  الجماعات  وأن 
املوارد  على  السيطرة  إلى  أيضا 

الطبيعية.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن 
على  يبعث  الوزاري  االجتماع  هذا 
األمر  والتوقعات،  اآلمال  من  الكثير 
القوية  املشاركة  من  يتضح  الذي 
للدول اإلفريقية سواء كانت أعضاء أو 
مراقبني في التحالف الدولي، مشيرا 
تركز،  أن  ينبغي  املناقشات  أن  إلى 
أساسا، على ضرورة إظهار التضامن 
الفعال مع القارة اإلفريقية في محاربة 

التهديد الذي يشكله داعش.
أيضا  التأكيد  ينبغي  أنه  وتابع 
الدول  تملك  تعزيز  إلى  الحاجة  على 
واستراتيجيات  لسياسات  اإلفريقية 
فعالة في مجال مكافحة اإلرهاب، وكذا 
الوطنية  املبادرات  دعم  أهمية  على 
غرار  على  القائمة،  اإلقليمية  ودون 
االقتصادية  باملجموعة  الخاصة  تلك 

لدول غرب أفريقيا.
هذا  أن  بوريطة  سجل  أن  وبعد 
في  جوهريا  تطورا  يمثل  االجتماع 
التوجه االستراتيجي للتحالف، وذلك 
اعتمادا على ثالثة توجهات رئيسية، 
أشار إلى أن القضاء التام على داعش 
لنا  »يسمح  األوسط  الشرق  في 
بتوجيه دعمنا بشكل أكبر نحو تعزيز 
القدرات الوطنية في املنطقة«، مسجال 
القدرات  وتعزيز  »االستقرار  أن 
املدنية والتواصل االستراتيجي تبرز 
التزام  بشكل جلي في جميع جوانب 

التحالف بالقضاء على داعش.
التحالف  أن  إلى  االنتباه  ولفت 
أولويات  تحديد  على  قادرا  سيكون 
اإلرهابي  التهديد  لتطور  استجابته 
وذلك  العالم،  من  أخرى  مناطق  في 
بناء على مقاربة شاملة تدعم اآلليات 

الوطنية ودون اإلقليمية القائمة.
اإليجابية،  التطورات  هذه  ورغم 
يستطرد الوزير، يبقى التفاؤل الحذر 
السيما  األساسية«،  مبادئنا  »أحد 

وأن تهديد داعش لم يتضاءل.
»تقييمنا  إن  بقوله  ومضى 

اإلرهابية  للتهديدات  املشترك 
إفريقيا  في  خطير  بشكل  املتزايدة 
لدعم  متكيفة  مقاربة  ظهور  إلى  أدى 
التحالف في إفريقيا«، مشيرا إلى أن 
الذي  اللقاء  في  تكرست  املقاربة  هذه 
اإلفريقي  التركيز  مجموعة  عقدته 
يرأسها  التي  غروب(،  )فوكوس 

املغرب  من  كل  مشترك  نحو  على 
و  األمريكية  املتحدة  والواليات 
الثالثاء  أمس  وإيطاليا،  النيجر 

بمراكش.
املغرب  رئاسة  أن  بوريطة  وأكد 
له  تتيح  املجموعة،  لهذه  املشتركة 
الخبرات  لتبادل  إضافية  منصة 
املستمدة من استراتيجيته الشاملة 
والتي  اإلرهاب،  ملكافحة  واملتكاملة 
املستنيرة  القيادة  تحت  طورها 

لجاللة امللك محمد السادس.
وزير  نائبة  أكدت  جهتها  ومن 
للشؤون  األمريكي  الخارجية 
نوالند،   فيكتوريا  السياسية، 
التحالف  أعضاء  أن  بمراكش، 
الدولي ضد داعش ملتزمون بضمان 
القضاء التام على داعش في العراق 
القارة  على مستوى  وكذا  وسوريا، 

اإلفريقية والعالم ككل.
ألقتها  كلمة  في  نوالند،  وقالت 
االجتماع  أشغال  افتتاح  خالل 
ضد  الدولي  للتحالف  الوزاري 
مشتركا  التزاما  »نتقاسم  داعش، 
داعش  على  التام  القضاء  بضمان 
على  وكذا  وسوريا،  العراق  في 
والعالم  اإلفريقية  القارة  مستوى 
ككل«، مشيرة إلى أن عمل التحالف 
الخاضعة  األراضي  تحرير  يشمل 
لسيطرة داعش في العراق وسوريا 
قد  التي  العالم  مناطق  وتحديد 
النتشار  خصبة  أرضا  تشكل 
ومعالجة  اإلرهابية،  الجماعات 

األسباب الجذرية.
الدبلوماسية  تضيف  وهكذا، 
األمريكية، سينكب املشاركون في هذا 
التحالف  عمل  تقييم  على  االجتماع 
في  املاضية  السنة  خالل  وأعضائه 
اإلفريقية  والقارة  وسوريا  العراق 
عن  فضال  أفغانستان،  ومنطقة 
تحديد الهفوات التي يتعني تالفيها.

»على  أنه  من  نوالند  وحذرت 
تم  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى 
في  كبير  حد  إلى  داعش  إضعاف 
تزال  ما  أنها  غير  وسوريا،  العراق 
من  الفرص  وتتحني  تهديدا،  تشكل 
أجل إعادة بناء نفسها«، داعية إلى 
التهديد  مواجهة  في  اليقظة  التزام 
جميع  في  باستمرار  تشكله  الذي 
القارة  في  سيما  ال  العالم،  أنحاء 

اإلفريقية.
دول  من  انطالقا  بأنه  وذكرت 

الساحل، حيث ارتفع عدد االعتداءات 
43 في املئة خالل  بنسبة  اإلرهابية 
إلى  وصوال   ،2021  2018- الفترة 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
 500 حوالي  »سجلنا  وموزمبيق، 
عام  في  لداعش  إرهابي  اعتداء 
من  أكثر  مقتل  عن  أسفرت   ،2021

اإلفريقية«،  بالقارة  شخص   2900
الجماعات  أن داعش وباقي  مضيفة 
وقدراتها  نفوذها  عززت  اإلرهابية 
تهدد  فيما  الساحل،  منطقة  في 
واملسلمني،  اإلسالم  نصرة  جماعة 
في  الساحل  دول  للقاعدة،  املوالية 

غرب القارة.
التي  بالجهود  ذكرت  أن  وبعد 
بالتنسيق  املتحدة  الواليات  تبذلها 
إفريقيا  غرب  في  شركائها  مع 
ساهمت  التي  التحديات  ملواجهة 
أشارت  الجماعات،  هذه  تكاثر  في 
أن  إلى  األمريكية  الدبلوماسية 
دعم  تعبئة  تعتزم  بالدها  حكومة 
دوالر  مليون   119 من  بأزيد  يقدر 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  لصالح 
من أجل تحسني قدرات قوات النظام 
بهدف  القضائي،  والنظام  املدني 
القبض على اإلرهابيني ومقاضاتهم 

وإدانتهم في جميع أنحاء القارة.
وينعقد االجتماع األول للتحالف 
العاملي ضد داعش في إفريقيا، اليوم 
األربعاء بمراكش، بدعوة مشتركة من 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج 
أنطوني  األمريكي،  الدولة  وكاتب 

بلينكني.
وخالل هذا االجتماع، يستعرض 
املتخذة،  املبادرات  التحالف  وزراء 
ضمان  بجهود  يتعلق  ما  في 
تأثرت  التي  املناطق  في  االستقرار 
وذلك  داعش،  بهجمات  السابق  في 
االستراتيجي  التواصل  مجال  في 
التطرف  إلى  الدعاية  مواجهة  في 
التي ينهجها هذا التنظيم اإلرهابي 
املقاتلني  ومكافحة  وأتباعه، 

اإلرهابيني األجانب.
لهذا  املغرب  استقبال  ويعكس 
التي  الثقة  الهام،  الدولي  الحدث 
التي  املتفردة  املقاربة  بها  تحظى 
القيادة  تحت  اململكة،  طورتها 
امللك  الجاللة  لصاحب  املتبصرة 
مكافحة  مجال  في  السادس،  محمد 

اإلرهاب والتطرف.
االلتزام  االجتماع  هذا  يؤكد  كما 
الوثيق  بالتنسيق  للمغرب  الثابت 
مع شركائه الستئصال التهديد الذي 
تحقيق  بهدف  وذلك  داعش،  تشكله 
وكذا  اإلقليميني،  واالستقرار  األمن 
في  والتطرف  لإلرهاب  التصدي 

القارة.

مكتب مراكش:
 عبد الصمد الكباص 

شدد املشاركون في االجتماع الوزاري للتحالف 
يوم  بمراكش  انعقد  الذي  داعش،  لهزيمة  الدولي 
التصدي  ضرورة  على  الجاري،  ماي   11 األربعاء 
للتهديد العاملي الذي يمثله تنظيم داعش من خالل 
مبادرات  التي تشمل  للجهود  كلي وشامل  تنسيق 
مقدمة من الفرق العاملة في التحالف، بما في ذلك 
واملقاتلني  داعش،  تمويل  ومكافحة  االتصاالت، 

اإلرهابيني األجانب وتحقيق االستقرار. 
تنظيم  لهزيمة  الدولي  التحالف  وزراء  ورّحب 
داعش في البيان املشترك الصادر في ختام اجتماع 
مؤكدين  إفريقيا  في  االجتماع  هذا  بعقد  مراكش، 
قتال  مواصلة  على  املشترك  تصميمهم  جديد  من 
العسكرية وتلك  الجهود  كل من  التنظيم من خالل 
الهزيمة  في  تساهم  والتي  املدنيون،  يقودها  التي 

الدائمة للجماعة اإلرهابية. 
مستدامة  حلول  إيجاد  أهمية  الوزراء  أقر  كما 
العنيف  والتطرف  لإلرهاب  الجذرية  لألسباب 
على  وشددوا  لإلرهاب،  تربة خصبة  تشكل  والتي 
للنساء،  الهادفني  واملشاركة  اإلدماج  أهمية ضمان 
في  األخرى  املهمشة  السكانية  والفئات  والشباب 
للمجتمع  الحيوي  الدور  مالحظني  الجهود،  هذه 
املدني، بما في ذلك املنظمات النسائية واملنظمات 
اإلرهاب  ومحاربة  منع  في  الشباب،  يقودها  التي 

والتطرف العنيف الذي يفضي إلى اإلرهاب.
وأكد وزراء التحالف سوية على أولوية حماية 
بالقانون  التمسك  ضرورة  على  مشددين  املدنيني 
الدولي  اإلنساني  القانون  ذلك  في  بما  الدولي، 
قرارات  عن  الدولي، فضاًل  اإلنسان  وقانون حقوق 

مجلس األمن ذات الصلة، في جميع الظروف. 
تخصيص  أهمية  على  التأكيد  الوزراء  وجدد 
املوارد الوافية للحفاظ على جهود قوات التحالف 
والشركاء الشرعيني. كما أن الجهود التي يقودها 
تحقيق  الردع،  جهود  ذلك  في  بما  املدنيون، 
الخطاب  اإلرهابي،  التمويل  مكافحة  االستقرار، 
األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  مقاضاة  املضاد، 
وإعادة التأهيل وإعادة الدمج تمثل جميعها ضرورة 

متزايدة لتحقيق هزيمة دائمة لتنظيم داعش.
كما أكد الوزراء على الحاجة إلى تعزيز قدرات 
مكافحة اإلرهاب، التي يقودها املدنيون في العراق، 
مستدامة  حلول  ضمان  ضرورة  على  مشددين 
في  داعش  تنظيم  وعوائل  ملقاتلي  األجل  وطويلة 
شمال شرق سوريا، بما يشمل اإلجراءات القانونية 
املناسبة لضمان محاسبة املذنبني بارتكاب الجرائم.
وأكد املشاركون في اجتماع مراكش أن ضمان 
هو  وسوريا  العراق  في  للتنظيم  الدائمة  الهزيمة 
األولوية األولى للتحالف. وشددوا على أنه بالرغم 
قيادة  منها  عانت  التي  الكبيرة  االنتكاسات  من 
داعش على مدار السنوات املاضية، ال تزال الجماعة 
وسوريا،  العراق  في  هجماتها  تواصل  اإلرهابية 
الهجوم  في  ظهر  كما  مستمرًا،  تهديدًا  يمثل  مما 
واسع النطاق على سجن الصناعة في شمال شرق 

سوريا في يناير 2022.
وأبرزوا وقوف التحالف مع الشعب السوري في 
دعم تسوية سياسية دائمة تماشيًا مع قرار مجلس 
2254، ومواصلته  رقم  املتحدة  التابع لألمم  األمن 
دعم التعافي واالستقرار املحليني بشكل شامل في 
إلى  باإلضافة  داعش  تنظيم  من  املحررة  املناطق 
الظروف  لتأمني  الدمج  وإعادة  املصالحة  جهود 
كافة  سوريا  يشمل  للنزاع  سياسي  لحل  املواتية 

بموجب ثوابت قرار مجلس األمن رقم 2254.
املشترك  البيان  في  التحالف  وزراء  أقّر  كما 
بالحاجة إلى مواجهة التهديد املتغير الذي يشكله 
باالجتماعات  ورحبوا  إفريقيا،  في  داعش  تنظيم 
الثالثة األولى ملجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، 
والتي عقدت في بروكسل، روما ومراكش. مبرزين 
أنه تحت رعاية التحالف الدولي، ستساند مجموعة 

اإلرهاب  مكافحة  قدرات  بإفريقيا  الخاصة  التركيز 
من  التحالف،  في  األفارقة  األعضاء  يقودها  التي 
العراق وسوريا،  في  التجارب  على  االعتماد  خالل 
حملة  من  املستقاة  الدروس  من  االستفادة  وعبر 
حسب  إفريقيا  قارة  لصالح  التنظيم،  هزيمة 
التقييمات  تبادل  الجهود  هذه  وتشمل  االقتضاء. 
اإلرهابية  واملنظمات  داعش  تنظيم  تهديد  حول 
األخرى في قارة إفريقيا، والتنسيق والتعاون بشأن 
القضايا،  هذه  ملقاربة  وكفاءة  فعالية  األكثر  الطرق 
بما في ذلك تبادل املعلومات وإدارة الحدود بشكل 
االستقرار،  تحقيق  مشاريع  عن  فضاًل  استباقي. 
والردع ومنع التطرف. وشدد الوزراء على ضرورة 
على  بإفريقيا  الخاصة  التركيز  مجموعة  تعمل  أن 
على  القائمة  األخرى  واملبادرات  الجهود  تضافر 
الصعيد الدولي واإلقليمي وشبه اإلقليمي، ملكافحة 

اإلرهاب في القارة اإلفريقية.
مواجهة  أهمية  أيضا  أكدوا  التحالف  وزراء 
القضايا الكامنة وراء انعدام األمن في إفريقيا، مع 
توسع  يعيق  دائم  حل  أي  أن  على  مجددًا  التأكيد 
تنظيم داعش في هذه القارة سوف يعتمد باألساس 
الجهود  عن  فضاًل  الوطنية،  السلطات  على 
واملبادرات اإلقليمية وشبه اإلقليمية والتي تعترف 
السياسية واالقتصادية وتتصدى  الصراع  بدوافع 

لها. 
قبل  من  قوات  نشر  بقلق  الوزراء  الحظ  كما 
شركات عسكرية خاصة مزعومة في الوقت الراهن 
في منطقة الساحل مما قد يزعزع االستقرار ويزيد 
الطريق  ويمهد  اإلفريقية  البلدان  هشاشة  من 
واملتطرفة  اإلرهابية  واملنظمات  داعش  لتنظيم 
الوزراء  ووجه  املطاف.  نهاية  في  األخرى  العنيفة 
هزيمة  لتحالف  النضمامها  بنني  لدولة  التحية 
إلى  األعضاء  الدول  عدد  رفع  ا  ممَّ داعش،  تنظيم 

خمسة وثمانني. 
وأقر الوزراء وجهة النظرة السائدة بأن جماعة 
ملنطقة  متصاعدًا  تهديدًا  تمثل  داعش-خراسان 
جنوب آسيا وآسيا الوسطى. وأدانوا بشدة هجمات 
داعش-خراسان املروعة خالل شهر رمضان وعطلة 
ال  مدنيني،  استهدفت  والتي  أفغانستان  في  العيد 
سيما مجموعات تنتمي إلى أقليات، وأكدوا أهمية 
داعش-خراسان  تهديد  مواجهة  في  عازمني  البقاء 
في أفغانستان، من خالل الفرق العاملة في التحالف 
واملبادرات الفردية للدول األعضاء من أجل ضمان 
هزيمة دائمة لتنظيم داعش في جنوب آسيا وآسيا 

الوسطى، وحيثما ُوجدوا في هذا العالم.
الدولي  التزامهم  الوزراء مجددًا عن  أعرب  كما 
داعش،  تنظيم  جرائم  ضحايا  ولعائالت  للناجني 
بأن  وأقروا  فيه.  والجناة  التنظيم  قادة  بمحاسبة 
ذلك  في  بما  داعش،  تنظيم  ارتكبها  التي  الفظائع 
العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، تعتبر 

من أشد الجرائم الدولية خطورة. 
على  تصميمه  في  متحد  التحالف  أن  وأكدوا 
الحيلولة دون تذوق األجيال القادمة مرارة املعاناة 
عزمهم  عن  معبرين  داعش،  تنظيم  سببها  التي 
التحالف  إطار  ضمن  الحذر،  منتهى  في  البقاء 
بكافة  اإلرهاب،  تهديد  ضد  داعش  تنظيم  لهزيمة 

أشكاله ومظاهره.
وانعقد هذا االجتماع،  بدعوة مشتركة من وزير 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
الدولة  وكاتب  بوريطة  ناصر  بالخارج  املقيمني 
 85 ممثلو  وحضره  بلينكني،  أنطوني  األمريكي، 
الجارية  الجهود  ناقشوا  دولية،  ومنظمة  بلدا 
الدائمة  الهزيمة  لتحقيق  الرامية  الحملة  في 
في  فلوله  على  الضغط  مواصلة  وسبل  لداعش، 
التنظيم  ظهور  عودة  ومنع  العالم،  أنحاء  مختلف 
االستقرار  إرساء  خالل  من  وسوريا  العراق  في 
شبكات  مواجهة  عن  فضال  املحررة  املناطق  في 
كما  أخرى،  وأماكن  اإلفريقية  القارة  في  التنظيم 
انكب املشاركون على تقييم األولويات ذات الصلة 
وتمويل  األجانب  اإلرهابيني  واملقاتلني  باالستقرار 

مكافحة داعش. 

في بيان مشترك الجتماع وزراء التحالف الدولي لهزيمة 
»داعش« المنعقد بمراكش: 

�لتحالف متحد يف ت�صميمه على �حليلولة دون تذوق 
�لأجيال �لقادمة مر�رة �ملعاناة �لتي �صببها تنظيم »د�ع�ض«

الكاف يحرم الوداد 
من 15 ألف متفرج

عاقب االتحاد اإلفريقي لكرة القدم على الوداد البيضاوي 
مواجهة  العريضة خالل  جماهيره  بعض  من  بالحرمان 
اليوم الجمعة امام بيترو أتلتيكو، ضمن إياب نصف نهائي 

دوري األبطال.
 وستتقلص أعداد الجماهير الودادية في هذه المواجهة 
الطاقة االستيعابية  بأن  ألف متفرج فقط، علما   30 إلى 

لمركب محمد الخامس تصل إلى 45 ألف متفرج.
من  البعض  رمي  خلفية  على  العقوبة  هذه  وج��اءت 
مناصري وداد األمة ألجسام صلبة خالل المباراة الماضية، 
الجزائري،  بلوزداد  شباب  بضيفه  الفريق  جمعت  التي 

ضمن إياب ربع النهائي.
وسيحرم هذا القرار جزءا كبيرا من مناصري الفريق 
من إمكانية متابعة اللقاء بالمدرجات، خاصة وأن اإلقبال 
على التذاكر كان كبيرا جدا، حيث بيعت في اليوم األول 

حوالي 15 ألف تذكرة.
يذكر أن الفريق األحمر خطا خطوة كبيرة نحو النهائي، 
عقب عودته بانتصار ثمين من العاصمة األنغولية لواندا 

بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.

تذمر واستياء في 
صفوف العبي الكوكب

عبر العبو الكوكب المراكشي عن تذمرهم وامتعاضهم 
من تسويف ومماطلة الرئيس، الذي لم يفي بوعوده بصرف 
مستحقاتهم المالية، المتمثلة في الرواتب الشهرية ومنح 

المباريات.
وكانت إدارة الفريق قد توصلت في األسبوع الماضي 
بمنحة من إحدى المؤسسات المانحة، قيمتها 25 مليون 
سنتيم من أجل تحفيز الالعبين والرفع من معنوياتهم فيما 
تبقى من عمر البطولة الوطنية، غير أن المسؤول األول 
عن أمور الكوكب أدار ظهره لالعبين وتركهم يواجهون 

المصير المجهول.
 وبحسب مصادر الجريدة، فإن العبي الكوكب لم يجدوا 
أي مخاطب يمكنه ان ينقل رسالتهم إلدارة الفريق، مما 
دفعهم قبل مباراة أولمبيك الدشيرة، عن الدورة الماضية، 
يهددون باإلضراب عن التداريب لوال تدخل المدرب عبد 

المالك العزيز، الذي أقنعهم بالعدول عن قرارهم.
وبعد انتظار حل المشكل توارى المسيرون عن األنظار، 
مما جعل العبي الفريق محبطون، حيث يلوحون بمقاطعة 
التوصل بمستحقاتهم  المقبلة، في حال عدم  المباريات 
المادية، خاصة وأن جلهم متخوف من نزول الكوكب بصفة 
رسمية إلى بطولة الهواة، حيث يمكن أن تضيع حقوقهم، 

على غرار ما وقع خالل الموسم الماضي.

محمد فالل

تحكيم سينغالي لمباراة 
نهضة بركان ومازيمبي

أسندت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم مهمة تدبير 
مباراة نهضة بركان أمام »تي بي مازيمبي« الكونغولي 
الديمقراطي، المقررة مساء األحد المقبل بالملعب البلدي 
ببركان، ضمن إياب نصف نهائي دوري األبطال، إلى الحكم 
السينغالي ماخيت ندياي، بمساعدة مواطنيه ماليك سامبا 
الحكم  ونوح بانجورا، فيما سيتولى عيسى سي مهمة 

الرابع.
ويتطلع الفريق البركان إلى حسم التأهل، مراهنا على 
الذهاب  لقاء  خسارة  تعويض  وبالتالي  مناصريه،  دعم 
بهدف واحد، سجله أصحاب الضيافة في األنفاس األخيرة.

وسيراهن المدرب البركاني إيبينغي على وضع خطة 
محكمة لمحاصرة العبي الفريق الكونغولي، خاصة وأنه 
يعلم جيدا ما يتوفرون عليه من مهارات تقنية وتكتيكية.

للمباراة  التأهل  تحقيق  يأمل  بركان  نهضة  أن  يذكر 
النهائية للمرة الثالثة، بعد سنتي 2019 و 2020، التي 

شهدت تتويجه باللقب القاري األول.

ينتظر فريق الوداد البيضاوي مساء يومه الجمعة، انطالقا من الثامنة 
أتلتيكو  بيترو  البيضاء، حضور  بالدار  الخامس  محمد  بمركب  ليال 
فيكتور  إفريقي  الجنوب  الحكم  قيادة  تحت  يلتقيان  حيث  األنغولي، 

غوميز، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وي��ب��دو ال��ف��ري��ق األح��م��ر ق��ري��ب��ا م��ن ب��ل��وغ ال��ن��ه��ائ��ي، متسلحا 
لواندا  م��ن  الماضي  األس��ب��وع  خ��الل  ب��ه  ع��اد  ال��ذي  البين  بالفوز 

إلى ل����ك����ن����ه م����دع����و ب���ث���الث���ة أه������دف م���ق���اب���ل ه�����دف واح�����د، 
الخامس. محمد  بمركب  ريمونتادا  لتالفي  والحذر  الحيطة   توخي 

المجموعات  مرحلة  ج��والت  آخ��ر  ف��ي  تواجها  ق��د  الفريقان  وك��ان 
ودادي��ا  ال��ف��وز  وك��ان  الخامس،  محمد  بمركب  ي��وم��ا،  أربعين  قبل 
وضع  ف��ي  الحمر  يضع  م��ا  واح���د،  ه��دف  مقابل  أه���داف  بخمسة 
لخوض  التأهل  بطاقة  انتزاع  في  حظوظهم  ويعزز  مريح،  اعتباري 
و2017.  1992 بعد  الثالث  اللقب  نحو  السعي  وبالتالي   النهائي، 

وسيكون المدرب الودادي وليد الركراكي مدعوا إلى اعتماد خطة تكتيكية 
فعالية، تمكنه من تفادي أي مفاجأة من الفريق األنغولي، الذي ورغم تعثره 

داخل قواعده، إال أنه سيحل بالدار البيضاء رافعا شعار التحدي، مراهنا 
على ما يتوفر عليه من العبيه مهاريين، يتقدمهم البرازيلي تياغو أزوالو، 
 متصدر ترتيب الهدافين في المسابقة بسبعة أهداف ومواطنه غليسون.
ويعتبر الركراكي أن نتيجة الذهاب ال تعني التأهل، ليرسل إلى العبيه 
عقب  صحافية  تصريحات  في  قال  حيث  التهاون،  من  تحذير  رسالة 
أسمح  ولن  الميدان،  على  سيكون  »الحسم  إن  الذهاب  لقاء  نهاية 
.»)0  – 1  و0   –  0( بلوزداد مجددا  أمام   بتكرار سيناريو معاناتنا 
في  ال��ل��ع��ب  يشغلني،  ال  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��م��ب��اراة  »مكان  وأض����اف 
فنحن  يعنينا،  ال  أم��ر  آخ��ر  بلد  أي  أو  إسطنبول  ف��ي  أو  دك���ار 
دوري  وحمل  المغرب  خ��ارج  تواليا  الخامس  لالنتصار  جاهزون 
أوال«. التأهل  ونضمن  ب��ت��رو  قصة  ننهي  دع��ون��ا  لكن   األب��ط��ال، 
ومن المرجح أن يدخل الوداد مواجهة اليوم محروما من خدمات المهاجم 
زهير المترجي، الذي تعرض إلصابة خالل التدريبات األخيرة، ليلتحق 
بالليبي مؤيد الالفي، الذي انتهى موسمه، األمر الذي سيفرض على 
المدرب الركراكي االستعانة مجددا ببديع أووك، الذي قدم عطاء محترما 
في لقاء الذهاب، حيث سيقود الخط األمامي بمعية المهاجم الكونغولي 

غي مبينزا أومواطنه جوفيل تسومو. 
وفي المقابل سيستعيد الفريق األحمر خدمات العب خط وسط الميدان، 
جالل الداودي، الذي غاب عن آخر مواجهتين قاريتين، بداعي اإليقاف، 
بعد طرده في ذهاب ربع النهائي أمام شباب بلوزداد، ومن المنتظر 

أن يتحمل ثقل خط الوسط إلى جانب العميد يحي جبران، وأمامهما 
صانع األلعاب أيمن الحسوني.

وأبدى المدرب البرتغالي لفريق بيترو أتلتيكو »ألكسندر سانتوس«  
ثقته في إمكانية تسجيل نتيجة جيدة، رغم أن الوداد قوي في الشق 
التكتيكي، ويمكنه أن يدافع بشكل قوي وسريع، كما يتوفر على العبيه 

قادرين على هز الشباك في أي لحظة.
بالدار  كروية  انتفاضة  صنع  بإمكانية  البرتغالي  المدرب  ويحلم 
البيضاء، مستلهما ريمونتادا ريال مدريد في دوري األبطال، خاصة 

وأن كرة القدم كثيرا ما حملت نتائج لم تكن في الحسبان.
الساعي  المصري،  األهلي  يتطلع  الثاني،  النهائي  نصف  وف��ي 
وتعزيز  متتالية  نسخ  ثالث  في  باللقب  يتوج  فريق  أول  يصبح  ألن 
مفاجأة  أي  تفادي  إلى  حاليا(،   10( األلقاب  بعدد  القياسي  الرقم 
يوم  الجزائرية  بالعاصمة  جويلية«   5« ملعب  في  سطيف  وفاق  من 
جماهيره. من  األل��وف  سيدعمه  المضيف  أن  سيما  وال  السبت،   غد 
يذكر أن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم منح مركب محمد الخامس بالدار 
البيضاء شرف استضافة المباراة النهائية في 30 ماي الجاري، إال أن 
هذا األمر لم يتقبله النادي المصري مبديا اعتراضا شديدا ومطالبا 
اللعب »في ملعب محايد بعيدا عن الفرق األربعة التي تتبارى حاليا« 

في نصف النهائي.

إبراهيم العماري

الحسوين أحد مفاتيح القوة داخل الفريق األحمر

الوداد على 
بعد خطوة 
�صغيرة من 

نهائي دوري 
الأبطال

ينتظر اليوم بيترو أتلتيكو بالدار 
البيضاء

يوم  ال��م��ص��ري،  األه��ل��ي  ال��ن��ادي    أعلن 
األربعاء، تعافي مدافعه المغربي بدر بانون 
من مضاعفات اإلصابة بعدوى فيروس كورونا، 
ثالثة  من  ألكثر  المالعب  عن  أبعدته  والتي 

أشهر.
وقال طبيب الفريق الدكتور أحمد أبوعبلة، 
في تصريحات للموقع الرسمي لألهلي، إنه على 
تواصل مستمر مع بانون ومع طبيب المنتخب 

الالعب ومستجدات  لمتابعة حالة  المغربي 
وهناك  بحالته،  الخاصة  والتقارير  إصابته 
لألهلي  الطبي  الجهاز  بين  مستمر  تشاور 

ونظيره داخل المنتخب المغربي.
من  تماما  تعافى  بانون  بدر  أن  وأوض��ح 
تعرضه  بعد  منها  اشتكى  التي  االلتهابات 
لإلصابة بفيروس كورونا، وقد خضع لفحص 
وج��اءت  أي��ام  ثالثة  لمدة  القلب  على  دائ��م 

النتيجة جيدة للغاية.
وكشف أن بانون يخضع لتدريبات بدنية 
متدرجة منذ ثالثة أسابيع، وفي غضون فترة 
قصيرة، سيكون متواجدا في األهلي ليشارك 
في أجزاء من التدريبات الجماعية مع فريق 
الكرة بعد إجراء الفحوصات الالزمة لالطمئنان 

على قدرته على بذل مجهود لفترة طويلة.
لبدر  الطبي  الوضع  أن  أبوعبلة  وأضاف 

وأن  حاليا،  كبير  حد  إل��ى  مطمئن  بانون 
في  الالعب  مع  المتبعة  الطبية  اإلج��راءات 
إج��راءات  هناك  يكون  ولن  كافية،  المغرب 
جرى  ل��ذا  للقاهرة،  حضوره  بعد  إضافية 
الموافقة على بقاء الالعب في المغرب كدعم 
مع  والتواجد  العالج  لمواصلة  له  معنوي 

أسرته.

بدر بانون يتخلص نهائيا من تبعات فيروس كورونا

بانون يتعاىف بشكل تام

الملكية  للجامعة  التابعة  للتأديب،  المركزية  اللجنة  قررت 
المغربية لكرة القدم، عقب اجتماعها األخير فرض ثالث عقوبات 
مالية على فريق الرجاء البيضاوي، ليصل مجموع الذعائر التي 
يتعين عليه تسديدها، على خلفية سلوكات مناصريه، إلى 72 ألف 
درهم، منها 50 ألف درهم، بسبب رمي جماهيره الحجارة على 
أرضية الملعب، أصابت إحداها أحد العبي الدفاع الجديدي خالل 
المباراة التي جمعتهما، برسم الدورة 23 من الدوري االحترافي، 

والتي انتهت بفوز رجاوي بهدفين دون مقابل.
ألف درهم على خلفية   20 بقيمة  كما عاقبته بغرامة أخرى 
استعمال جماهيره للشهب االصطناعية خالل المباراة ذاتها، 
وغرامة ثالثة بقيمة 2000 درهم بفعل مراكمة البطاقات الصفراء.
ونال فريق الدفاع الحسني الجديدي حظه هو اآلخر من العقاب، 
حيث سيدفع 20 ألف درهم، بسبب استعمال جماهيره للشهب 

االصطناعية خالل هذه المباراة.
أولمبيك  مدرب  ال��وراد،  الصمد  عبد  ذاتها  اللجنة  وعاقبت 
درهم،  ألف   20 تغريمه  لمباراة واحدة، مع  باإليقاف  خريبكة، 

عقب طرده في مباراة فريقه أمام الفتح الرياضي، 
وغرمت اللجنة فريقي أولمبيك آسفي ويوسفية برشيد بغرامة 
مالية حددت في مبلغ 20 ألف درهم، الستعمال جماهيرهما للشهب 
االصطناعية خالل المباراة التي جمعتهما بملعب المسيرة. وهي 
نفس الغرامة التي فرضتها على فريق مولودية وجدة للسبب ذاته.

وبسبب مراكمة البطاقات ألزمت اللجنة التأديبية فرق
أولمبيك آسفي وأولمبيك خريبكة وسريع واد زم بسداد كل منها 

مبلغ 2000 درهم.
وبالنسبة للبطولة االحترافية، أجبرت اللجنة التأديبية فريق شباب 
أطلس خنيفرة بخوض مباراة واحدة داخل ملعبه دون حضور جماهيري، 

مع تغريمه مبلغ 18750 درهم، بسبب األحداث التي رافقت 
مواجهته لجمعية سال، برسم الدورة 27، وهي نفس العقوبة 

التي سلطتها على الفريق السالوي للسبب ذاته.
وأوقفت محمد حمدي، العب أولمبيك الدشيرة، لثالث 
مباريات اثنتان منها مع وقف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 
المراكشي،  الكوكب  مباراة  في  طرده  بعد  درهما   2250
لمباراة  المغربي،  العب سطاد  ستيتو،  كريم  أوقفت  كما 
واحدة، وتغريمه مبلغ 750 درهما بعد طرده أمام شباب 
ثنائي  على  كذلك  سلطتها  التي  العقوبة  وهي  المسيرة، 
أبو  وأش��رف  الدريسي  الحكيم  عبد  ال��وج��دي  االت��ح��اد 
حفص، بعد طردهما أمام الراسينغ الرياضي، مع تغريم 
الستعمال  و500درهم،  ألف   37 مبلغ  الوجدي  الفريق 
توقيف  إل��ى  أدى  مما  االصطناعية،  للشهب  جماهيره 
دقائق.  3 لمدة  الرياضي  بالراسينغ  جمعه  الذي   اللقاء 
وغرمت أيضا شباب أطلس خنيفرة مبلغ 15 ألف درهم، 
الستعمال جماهيره للشهب االصطناعية خالل مواجهته 
لجمعية سال، ورجاء بني مالل مبلغ 3750 درهما، لرمي 
المباراة  الملعب خالل  أرضية  على  القارورات  جماهيره 

التي جمعته بنهضة الزمامرة.
وعاقبت فرق جمعية سال والراسينغ الرياضي وأولمبيك 
البطاقات  1500 درهم، بسبب  الدشيرة  بغرامة قيمتها 

الصفراء والحمراء.

اللجنة التأديبية تضرب بقوة وتفرض عقوبات قاسية بسبب سلوكات الجماهير

الـريـــاضي
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اقترب الظهير األيمن الدولي املغربي نصير 
بطل  ميونيخ  بايرن  مع  التعاقد  من  مزراوي 
أياكس  من  قادما  القدم،  لكرة  األملاني  الدوري 
األربعاء  أعلن  ما  بحسب  الهولندي،  أمستردام 
املدير  حميديتش،  صالح  حسن  البوسني 

الرياضي لعمالق بافاريا.
وقال العب بايرن السابق لصحيفة »مونشنر 
ميركور« اليومية »ال تزال هناك بعض التفاصيل 
الصغيرة، التي يجب تسويتها لكن األمور تسير 

على السكة الصحيحة«.
وينضم الظهير األيمن الشاب ابن 24 عاما 
بلقبه  مؤخرا  املتوج  »ريكوردمايستر«  إلى 
انتقال  مقابل  »بوندسليغا«  في  تواليا  العاشر 
بالتعاقد  رغبتها  أندية  عدة  أبدت  في حني  حر، 
معه من بينها برشلونة االسباني بحسب العديد 

من وسائل اإلعالم.
أن  إال  عقده،  تفاصيل  تسريب  عدم  ورغم 
صحيفة كيكر أشارت إلى أن مزراوي تعاقد مع 

بايرن ملدة أربع سنوات على األقل.
ومن املتوقع أن يلعب مزراوي، الذي خاض 
33 مباراة مع أياكس في جميع املسابقات هذا 
العام، وسجل خمسة أهداف، في الرواق األيمن 
بدال من الفرنسي بنجامان بافار، على أن ينتقل 
مركزه  وهو  الدفاع،  قلب  مركز  في  للعب  الحقا 
زوله  نيكالس  الدولي  رحيل  لتعويض  املفضل، 
إلى الغريم بوروسيا دورتموند في نهاية املوسم 

الحالي.
كما أبدى بايرن، بحسب عدة وسائل إعالمية، 
اهتمامه بموهبة شابة أخرى في صفوف أياكس 

هو الهولندي راين غرافينبرخ )19 عاما (.

أياكس  نادي  مع  عالقته  مزراوي  وأنهى 
على أكمل وجه، حيث توج رفقته  بلقب البطولة 
الهولندية للمرة 36 في تاريخه، عقب فوزه، يوم 
أهداف  بخمسة  هيرنفني  على ضيفه   ، األربعاء 
نظيفة برسم الدورة 33، والتي أسفرت أيضا عن 
فوز آيندهوفن على ضيفه نيميغن بثالثة أهداف 

الثنني.
بالبطولة  فوزه  أمستردام،  أياكس  وحسم 
األخيرة  الدورة  خوض  قبل  رسميا،  املحلية 

للمسابقة.
ورفع أياكس رصيده إلى 82 نقطة، بفارق 4 
نقاط أمام أقرب مالحقيه آيندهوفن، فيما توقف 
رصيد هيرنفني عند 38 نقطة في املركز التاسع.
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طنجة حتت�سن الدورة 87 ل�سباق 
القوارب ال�سراعية 

يحتضن النادي امللكي للزوارق بطنجة من 13 إلى 15 من شهر ماي 
الجاري، الدورة 87 لسباق القوارب الشراعية .

املغربية  امللكية  الجامعة  إشراف  تحت  املنظمة  الدورة،  وستعرف 
من  صنفني  مشاركة  البوغاز«،  مضيق  »ربابنة  شعار  تحت  للشراع، 
وإيلكا7  إيلكا6  بـ«أوبتيمست«،  األمر  ويتعلق  الشراعية،  القوارب 
سنة،   16 عن  تقل  التي  لألعمار   )optimist,ILCA 6 et ILCA 7(

.)voiliers habitable croisière( واليخوت الشراعية
وسيعرف سباق املالحة الشراعية، حسب بالغ للمنظمني، مشاركة 
ثماني نوادي وطنية وما يقارب ثمانني من املمارسني، يمثلون مختلف 
سبقت  ونوادي  معروفة  أسماء  منها  متعددة،  فئات  في  اململكة  مدن 

بالدار  امللكية  للبحرية  البحري  النادي  وهي  عديدة،  بألقاب  توجت  أن 
البيضاء، ونادي الزوارق بأكادير، والنادي امللكي بمدينة املضيق، ونادي 
اليخت الرباطي، ونادي كاب لوازيغ بالرباط، والنادي البحري للشاطئ 

الرباطي، ونادي الزوارق باملحمدية والنادي امللكي للزوارق بطنجة.
مرحلتني  على  ستتوزع  املسابقة  أطوار  أن  إلى  البالغ  وأشار 
من  النوع  هذا  ملمارسة  مثاليا  جوا  الطقس،  أحوال  حسب  ستعرف، 
سرعتها  تتراوح  شمالية  ورياح  غربية  رياح  ستهب  حيث  الرياضات، 

مابني 25 و30 كلم في الساعة.
التظاهرة  هذه  خالل  من  بطنجة  للزوارق  امللكي  النادي  ويهدف 
الرياضية الوطنية إلى املساهمة في تطوير الرياضات البحرية وفي دعم 

اإلشعاع السياحي واالقتصادي والبيئي محليا وجهويا ووطنيا.
الوطنية  األندية  أقدم  من  بطنجة  للزوارق  امللكي  النادي  ويعد 
مهمة  مكانة  النادي  يحتل  كما   .1925 سنة  تأسيسه  تم  إذ  والدولية، 
محليا ودوليا بفضل عدد املسابقات والتظاهرات الرياضية، التي سبق 
صناعة  في  النادي  ومساهمة  عقود،  مدى  على  ونظمها  احتضنها  أن 

الذاكرة البحرية ملدينة طنجة.

الأرجنتيني 
مي�سي 

الريا�سي 
الأعلى دخال 

يف العامل 

أقيم يوم األربعاء بالرباط، الحفل الختامي لبطولة الرياضات 
الجماعية، التي نظمتها جامعة محمد الخامس، بإجراء نهائي كرة 

القدم املصغرة »ذكور«، ونهائي كرة السلة »إناث«.
وتندرج هذه التظاهرة، التي تميز حفلها الختامي بحضور على 
بودربالة،  وعزيز  النيبت  الدين  نور  الدوليني  الالعبني  الخصوص 
فضال عن رؤساء جامعات رياضية وكليات تابعة للجامعة وأساتذة 
وطلبة، في إطار أنشطة الجامعة الرياضية للموسم الجامعي 2022 
والتواصل  االندماج  تعزيز  إلى  الهادفة  2021، واستراتيجيتها   –

وتنمية التعايش بني الطلبة .
اتفاقيات  أربع  توقيع  التظاهرة،  لهذه  الختامي  الحفل  وتخلل 
وتشجيع  الجامعية  بالرياضات  النهوض  أجل  من  وتعاون  شراكة 

الخامس  محمد  جامعة  من  كل  بني  الرياضة،  ممارسة  على  الطلبة 
والجامعة  اليد،  لكرة  املغربية  امللكية  والجامعة  جهة،  من  بالرباط 
امللكية لكرة السلة، والجامعة امللكية لكرة الطائرة، وكذا مع الجامعة 
جهة  من  إعاقة،  وضعية  في  األشخاص  لرياضة  املغربية  امللكية 

أخرى.
وعرفت املباراة النهائية لبطولة كرة السلة »إنات« فوز طالبات 
على  السويسي  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية 

طالبات املدرسة املحمدية للمهندسني.
واالقتصادية  القانونية  العلوم  جامعة  طالب  تمكن  باملقابل، 
واالجتماعية بسال من الفوز على فريق كلية الطب والصيدلة بالرباط 

في نهائي كرة القدم املصغرة »ذكور«.

األرجنتيني  ،النجم  األمريكية  )فوربس(  مجلة  صنفت 
ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة 

القدم، بأنه الرياضي األعلى دخال على مستوى العالم.
وحقق ميسي )34 سنة( عائدات قيمتها 130 مليون دوالر 
في آخر 12 شهرا بحسب »فوربس«، ليصبح الرياضي األعلى 
أجرا في العالم للمرة الثانية بعد أن حقق األمر ذاته في 2019.
واستندت »فوربس« في تقريرها إلى األموال التي تقضاها 

ميسي كرواتب ومن عقود الرعاية.

املنافس  ليكرز،  أنجليس  ليبرون جيمس، نجم لوس  وحل 
بدوري كرة السلة األمريكي للمحترفني في املركز الثاني بدخل 

سنوي إجمالي بلغ 121 مليون و200 آلف دوالر.
مانشستر  هداف  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  وجاء 
يونايتد اإلنجليزي، في املركز الثالث بدخل سنوي بإجمالي بلغ 

115 مليون دوالر.
وجاء نجم كرة املضرب السويسري املخضرم روجيه فيدرر 

في املركز السابع.

مزراوي يطوي بشكل نهائي كتاب اياكس أمستردام
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هولندا: المبادرة المغربية »م�صاهمة جادة وذات م�صداقية 
بالن�صبة للعملية ال�صيا�صية التي ترعاها الأمم المتحدة«

 رومانيا تجدد دعمها 
لمبادرة الحكم الذاتي 

 جددت رومانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب 
النزاع حول قضية  2007، كأساس جاد وذي مصداقية لحل  عام 

الصحراء المغربية.
وذكر بيان مشترك، صدر في أعقاب المباحثات التي أجراها وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 
ناصر بوريطة، أول أمس األربعاء بمراكش، مع نظيره الروماني، 
بوغدان أوريسكو، أن " رومانيا تجدد دعمها للجهود المبذولة تحت 
الرعاية الحصرية لألمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل 
ودائم ومتوافق عليه ومقبول من كافة األطراف لقضية الصحراء ".

كما نوهت رومانيا بالجهود الجادة التي يقوم بها المغرب، في 
هذا اإلطار، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه لمجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة في 2007.
تعددية  لصالح  الحوار  مواصلة  عزمهما  عن  الوزيران  وأعرب 
األمم  داخل  منسقة  إجراءات  اتخاذ  على  واتفقا  متجددة،  أطراف 

المتحدة لصالح السلم واألمن الدوليين.
كما أكد بوريطة و أوريسكو على الدور اإليجابي والبناء الذي 
واألمن  االستقرار  على  الحفاظ  في  ورومانيا  المغرب  به  يضطلع 
والسالم في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما للدور والمسؤولية 
التي يمليها الموقع الجغرافي للبلدين في ما يخص تعزيز السالم 
والتفاهم في أفريقيا والبحر األبيض المتوسط وأوروبا الوسطى 

ومنطقة البلقان.
واتفقا على توطيد هذه العالقات الثنائية في أفق بناء شراكة 
إطار  وإحداث  السياسي،  الحوار  تكثيف  خالل  من  وذلك  معمقة، 
في  تعاون متجدد  إقامة  المتجدد، فضال عن  االقتصادي  للتعاون 
مجاالت التعليم والتكوين والبحث العلمي و االبتكار والتكنولوجيا 

الرقمية والفعل الثقافي.
وسيتم تعزيز هذه الشراكة من خالل تعبئة الجهات الفاعلة غير 
الحكومية، على غرار تلك المسؤولة عن التعاون الالمركزي في خدمة 

التنمية اإلقليمية وزيادة الروابط بين دوائر األعمال.

في رسالة موجهة إلى االجتماع الوزاري 
للتحالف الدولي ضد »داعش »بمراكش 

عائالت العالقين 
والمعتقلين المغاربة في 

�صوريا والعراق  
تثير و�صعية اأبنائها وتطالب 
با�صترجاع الأطفال والن�صاء 

جالل كندالي 
والمعتقلين  العالقين  لعائالت  الوطنية  التنسيقية  بسطت 
المغاربة في سوريا والعراق، في رسالة وجهتها إلى المشاركين في 
االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش” المنعقد بمراكش، 
حيثيات تواجد أبنائها في مناطق التوتر، كما ذكرت بمعاناتهم 
هناك، متطرقة في الوقت ذاته إلى المجهودات المغربية وبرنامج 
المصالحة المعتمد في هذا الباب من أجل تأهيل  المعتقلين في 

قضايا اإلرهاب. 
في  يتواجدون  الذين  الشباب  أن  التنسيقية  وأوضحت 
سوريا اتخذوا قرار الهجرة في ظروف خاصة يعلمها القاصي 
والداني، وهي ظروف كان محركها الرئيسي ودافعها إنساني، 
في  وُشرد، وجاء  ُقّتل  العون لشعب مضطهد  يد  تقديم  مبدؤه 
إن  النصرة  أو  الهجرة  هذه  على  وإقليمي شجع  دولي  سياق 

صح التعبير، وفق تعبير الرسالة. 
وقالت التنسيقية إن تأثر الشباب بما كان يبث في القنوات 
الفضائية ومواقع التواصل، من مشاهد التقتيل والتعذيب التي 
كان يقوم بها النظام السوري على شعبه األعزل، حرك في نفوسهم 
حمية النصرة ألبناء الدين والعروبة، وأخذوا صك الشرعية من 
المؤتمرات اإلسالمية التي أفتى العلماء فيها بضرورة “الهجرة 

والجهاد” و«نصرة الشعب السوري«.
والمعتقلين  العالقين  لعائالت  الوطنية  التنسيقية  وطالبت 
المغاربة في سوريا والعراق باسترجاع األطفال والنساء خصوصا 
وأن هؤالء األطفال يعانون من ظروف مروعة ومميتة وغير إنسانية 
منذ  يعيشون  األطفال  هؤالء  إلى أن  مشيرة  المخيمات،  داخل 
عام 2014 تحت كنف ما يسمى بـ ” خالفة داعش”، وحتى بعد 
انتقالهم إلى المخيمات بعد إعالن هزيمة التنظيم في العراق 
وسوريا فإنهم يعيشون في ظروف قاسية تفتقد ألبسط المقومات 
األساسية للعيش ما يزيد معاناتهم وصعوبة عودتهم إلى الحياة 
الطبيعية، وكل تأخير في إرجاعهم سيشكل خطرا على حياتهم. 
وطالبت التنسيقية بدعم الرعاية األسرية وتجنب إيداع األطفال 
في المؤسسات الخاصة بعيدا عن األمهات، وبتقديم دعم مستهدف 
للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لمعالجة آثار العنف، 
وإلحاق األطفال بالمدرسة أو مساعدتهم على اللحاق بما فاتهم من 
تعليم، ثم إشراك المجتمعات لتقديم الدعم والقبول االجتماعي، 

مع تجنب وصمة العار.
وببرنامج  المغربية  بالمجهودات  التنسيقية  نوهت  كما 
المصالحة الذي اعتمدته المملكة المغربية في هذا الشأن، الذي 
أتى بنتائج ملموسة في إدماج وإعادة تأهيل المعتقلين في قضايا 
اإلرهاب وانخراطهم في العمل داخل المجتمع، تقول ذات الرسالة. 

 العديد من وزراء خارجية الدول يدعمون المخطط المغربي للحكم الذاتي

العديد  ــد  أك واحـــد،  ــوم  ي غضون  فــي 
جددوا  أو  الخارجية  الشؤون  وزراء  من 
الذاتي،  للحكم  المغربي  للمخطط  دعمهم 
كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع المفتعل 
بفضل  وذلــك  المغربية،  الصحراء  حول 
الهاي  فمن  وفعالة،  نشطة  ديبلوماسية 
إلى بوخارست ومن بلغراد إلى نيقوسيا، 
ونيامي  والــمــنــامــة  بــالــقــاهــرة  مــــرورا 
وكوناكري، كان المخطط المغربي للحكم 
الذاتي في قلب اهتمام دبلوماسي حقيقي 
جاء ليؤكد مرة أخرى على المقاربة ذات 
البحث  في  للمغرب  والجادة  المصداقية 
عن حل سياسي لنزاع قديم يعود إلى ما 
يقرب من نصف قرن. وتم التأكيد على هذا 
اإلجماع حول الطابع ذي المصداقية والجاد 
لمخطط الحكم الذاتي بشكل ال لبس فيه 
من قبل العديد من رؤساء الدبلوماسية من 
مختلف البلدان، الذين اجتمعوا في مراكش، 
بمناسبة االجتماع الوزاري للتحالف الدولي 

ضد داعش.
المنخفضة  األراضــي  اعتبرت  وهكدا 
قدمها  التي  الــذاتــي،  الحكم  مــبــادرة  أن 
المغرب في 2007 »مساهمة جادة وذات 
مصداقية بالنسبة للعملية السياسية التي 
ترعاها األمم المتحدة« إليجاد حل لقضية 

الصحراء.
الذي  الجديد،  الموقف  ومن خالل هذا 
تم التعبير عنه في البيان المشترك الذي 
الشؤون  وزير  بين  محادثات  عقب  صدر 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره 
الهولندي، ووبكي هوكسترا، تنخرط هولندا 
الداعمة  الدولية  الدينامية  في  بوضوح 
إلنهاء  الذاتي  للحكم  المغربي  للمخطط 
الصحراء  مغربية  حول  المفتعل  النزاع 

بشكل نهائي.
وفي نفس السياق، أعرب وزير الشؤون 

الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، 
الذاتي في  الحكم  عن دعم بالده لمخطط 
بشأنه  متوافقا  حال  باعتباره  الصحراء 

لتسوية هذا النزاع.
وأكد رئيس الدبلوماسية القبرصية خالل 
ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون 
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
لمبدأ  ــالده  ب دعــم  بــالــخــارج،  المقيمين 
للدول ولقرارات  الترابية  الوحدة  احترام 
مجلس األمن الدولي، معربا عن رفضه التام 
لكل المحاوالت االنفصالية التي يواجهها 

المغرب، وكذا قبرص.
من جهته، نوه وزير الشؤون الخارجية 
بالجهود  أوريسكو،  بوغدان  الرومانية، 
الجادة التي تقوم بها الرباط على صعيد 
ذلك  في  بما  المغربية،  الصحراء  قضية 
مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة في 2007.
وجــدد الــوزيــر الــرومــانــي فــي البيان 
المشترك الذي توج مباحثاته مع بوريطة، 
دعم بالده للجهود المبذولة تحت الرعاية 
الحصرية لألمم المتحدة من أجل إيجاد حل 
سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من 
قبل كافة األطراف لقضية الصحراء«، قائم 
على التوافق، طبقا لقرارات مجلس األمن 
الدولي.وأكد الجانبان على الدور اإليجابي 
والبناء الذي يضطلع به المغرب ورومانيا 
في الحفاظ على االستقرار واألمن والسالم 
في منطقة كل منهما، وذلك إدراكا منهما 
الموقع  يمليها  التي  والمسؤولية  للدور 
تعزيز  يخص  ما  في  للبلدين  الجغرافي 
والبحر  أفريقيا  فــي  والتفاهم  الــســالم 
الوسطى  وأوروبـــا  المتوسط  األبــيــض 

ومنطقة البلقان.

وزير  موقف  يندرج  اإلطــار  نفس  وفي 
نيكوال  الــصــربــي،  الخارجية  الــشــؤون 
سيالكوفيتش، الذي أكد على موقف بالده 
تحت  الذاتي  الحكم  مخطط  يعتبر  الذي 
وموثوقا  جــادا  حال  المغربية  السيادة 

لقضية الصحراء.
محادثات  خالل  سيالكوفيتش،  وأبرز 
الجهود  المغربي  نظيره  مــع  أجــراهــا 
تبذلها  التي  والسياسية  الدبلوماسية 
المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي 
الصحراء،  لقضية  ومستدام  وبرغماتي 
وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق 

وتماشيا مع قرارات األمم المتحدة.
وتنضاف إلى هده السلسلة من المواقف 
التي تأتي لتعزيز وجاهة المخطط المغربي 
للحكم الداتي، إلى الدعم المعبر عنه أمس 
العربية  العواصم  من  العديد  طرف  من 
واإلفريقية، منهم وزراء خارجية شاركوا 
الدولي  للتحالف  الــوزاري  االجتماع  في 

لمحاربة داعش .
بمملكة  الخارجية  وزير  جدد  وهكدا، 
البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
التأكيد على موقف بالده الداعم لمغربية 
الصحراء، الدي توج بفتح قنصلية عامة 

لمملكة البحرين في مدينة العيون.
كما جدد وزير خارجية النيجر، حسومي 
مسعودو التأكيد على دعم بالده للمسلسل 
حول  اإلقليمي  النزاع  لتسوية  السياسي 
الصحراء المغربية تحت الرعاية الحصرية 

لألمم المتحدة .
صحفي  تصريح  في  مسعودو،  وأكــد 
ــشــؤون  عــقــب مــبــاحــثــاتــه مــع وزيــــر ال
والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 
تدعم  »النيجر  أن  بالخارج  المقيمين 
موقف االتحاد اإلفريقي، الذي يؤكد على 
المفتعل  اإلقليمي  النزاع  هذا  تسوية  أن 
حول قضية الصحراء لن تتم إال في إطار 

األمم المتحدة«.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة 
مــن أجــل تسوية هــذا الــنــزاع فــي إطــار 

المسلسل السياسي األممي.
وفي نفس السياق جدد وزير الشؤون 
اإلفريقي  واالندماج  والتعاون  الخارجية 
والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا 
كوياتي التأكيد على موقف بالده الثابت 
الداعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي من 
أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول 
إننا  الوزير«  وأكد  المغربية.  الصحراء 
المغربية  المبادرة  واضــح  بشكل  نؤيد 
للحكم الذاتي«مشددا »أريد أن يكون ذلك 
واضحا بشكل نهائي، غينيا تدعم المغرب 
»جهوده  وكافة  الذاتي«  للحكم  ومبادرته 

الجادة«.
الحاسمة  المواقف  إلى هذه  وتنضاف 
وزير  عنه  عبر  الذي  الموقف  والواضحة 
الخارجية المصري، سامح شكري، الداعم 
المغربية،  للمملكة  الترابية  للوحدة 
والتزامها بالحل األممي لقضية الصحراء.
وأكد شكري، في البيان المشترك الذي 
مع  أجراها  التي  المباحثات  عقب  صدر 
أيضا،  بوريطة  ناصر  المغربي  نظيره 
تأييد بالده لما جاء بقرارات مجلس األمن 
وآخرها القرار رقم 2602 )لعام 2021(، 
المتسمة  المغربية  بالجهود  رحب  الذي 
بالجدية والمصداقية، والرامية إلى المضي 

قدما نحو التسوية السياسية.
في  المواقف  هذه  عن  التعبير  ويأتي 
أعقاب الدينامية الدولية الداعمة للمخطط 
توجت  والتي  الــذاتــي،  للحكم  المغربي 
بالدعم الذي عبرت عنه الواليات المتحدة 
وألمانيا وإسبانيا وحتى الفلبين لصالح 
هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية التي 
وحيد  كأساس   2007 في  المغرب  قدمها 

وأوحد لوضع حد نهائي لهذا النزاع.

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي    إلى ربك راضية مرضية، فادخلي  
في عبادي  وادخلي جنتي«.     

 صدق اهلل العظيم

الحاجة سليمة عكرود في ذمة اهلل
وبحزن  وقدره  اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
شديد، فقدت عائلة عكرود، المشمولة برحمة 
اهلل، بإذنه تعالى، الحاجة سليمة عكرود، والدة 
الزميل فردوس أحمد الصحفي بجريدة «أنفاس 
بريس» و«الوطن اآلن»، وذلك يوم الثالثاء 10 
ماي 2022،  وقد ووري جثمان الفقيدة الطاهر 

الثرى بمقبرة مدينة اليوسفية. 
وبهذه المناسبة األليمة، يتقدم طاقم جريدة 
«االتحاد االشتراكي»» والمرصد المغربي لنبذ 
القلبية  تعازيهم  »بأحر  والتطرف  اإلرهــاب 
أحمد  فــردوس  األخ  إلى  مواساتهم  وأصــدق 

أيمن، فاطمة الزهراء، أميمة ودنيا وكذا  إلى  وأبنائه:  نمير  وزوجته مسعودة 
أبناء المرحومة: عبد المجيد، مصطفى، السعدية، مليكة وفاطمة وإلى سائر أحفاد 
المرحومة وأصهارها وجميع أفراد عائلتيها الصغيرة والكبيرة، سائلين المولى 
ئها مقام صدق عند مليك مقتدر  جلت قدرته أن يرحم روحها الطاهرة وأن ُيبوِّ
في أعلى عليين، وأن يسكنها في جنانه مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيئين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم ذويها وسائر 

أفراد عائلتها الصبر الجميل.إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عمر هالل يقود الوفد المغربي في موؤتمر اللجنة 
البحر الكاريبي ب�صانت لو�صيا لمنطقة   24

الممثل  السفير  يقوده  مغربي  وفد  يشارك 
الدائم للمغرب لدى األمم المتحدة، عمر هالل، 
مايو   13 إلى   11 من  الممتدة  الفترة  خالل 
الجاري، في المؤتمر اإلقليمي للجنة 24 لمنطقة 
البحر الكاريبي، والذي ينعقد في كاستريس، 

عاصمة سانت لوسيا.
ويشكل هذا المؤتمر مناسبة للوفد المغربي 
إلطالع أعضاء اللجنة ومختلف المشاركين على 
آخر التطورات بشأن قضية الصحراء المغربية.

وسيمكن هذا الحدث، أيضا، من التأكيد على 
دور الجزائر ومسؤوليتها كطرف رئيسي في 
النزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية، كما 
هو منصوص عليه في قرارات مجلس األمن، 
بما في ذلك القرار 2602، المعتمد في أكتوبر 
األعمال  لفضح  مناسبة  سيشكل  كما   ،2021
العدائية لهذا البلد ضد الوحدة الترابية للمملكة.

وتم توجيه الدعوة من قبل رئيسة اللجنة 
للمنتخبين عن الصحراء المغربية، نائبة رئيس 
وادي الذهب، غال بهية، ونائب  جهة الداخلة- 
محمد  الحمراء،  الساقية  العيون  رئيس جهة 
أبا، كما هو الحال منذ 2018، وذلك من أجل 

المشاركة في هذا المؤتمر.
في  المتحدة  لألمم  االجتماع  هذا  وينعقد 
سياق يتميز بالنجاحات الدبلوماسية واسعة 
النطاق التي حققتها المملكة، فضال عن الدعم 
المتنامي لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق 
المملكة على أقاليمها الجنوبية، ومخطط الحكم 
هذا  لتسوية  الوحيد  الحل  باعتباره  الذاتي 
النزاع اإلقليمي الذي افتعلته الجزائر، وتصر 

على إطالة أمده، منذ 45 سنة.
الواليات  باعتراف  أساسا،  األمر،  ويتعلق 
المتحدة بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على 
أقاليمه الجنوبية والدعم القوي والصريح من 
الدول األعضاء في األمم المتحدة، والتي تدعم 
فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي.

المغربي  المخطط  إسبانيا  تعتبر  وهكذا، 
 ،2007 سنة  تقديمه  تم  الذي  الذاتي،  للحكم 
»األساس األكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل 

النزاع« حول الصحراء المغربية.
وعبر عن هذا الموقف، خالل الشهر الماضي، 
رئيس الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز، في 
رسالة وجهها إلى جاللة الملك محمد السادس، 
وكذا خالل زيارته األخيرة للمملكة بدعوة من 

جاللة الملك.
وفي يناير الماضي، اعتبرت ألمانيا أيضا 
مخطط الحكم الذاتي بمثابة »جهود جادة وذات 
مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل 

إلى اتفاق« بشأن هذا النزاع االقليمي.
ومن جانبها، أعربت الفلبين، البلد اآلسيوي 
المغرب  لسيادة  الثابت  دعمها  عن  الكبير، 
الحكم  مخطط  أن  معتبرة  الترابية،  ووحدته 
الذاتي »أساس جيد« لتسوية النزاع اإلقليمي 
حول الصحراء المغربية. وتم التعبيرعن هذا 
الخارجية  الــشــؤون  ــر  وزي لــدن  من  الموقف 
خالل  جونيور،  لوكسين  تيودورو  الفلبيني، 
مارس  في  المغرب  إلى  بها  قام  التي  الزيارة 

الماضي.
أمس  أول  هولندا،  اعتبرت  جهتها،  ومن 
األربعاء بمراكش، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي 
قدمه المغرب في 2007، »مساهمة جادة وذات 
مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها 
األمم المتحدة« إليجاد حل لقضية الصحراء.

رومانيا  نوهت  بمراكش،  ذاته  اليوم  وفي 
أيضا بالجهود الجادة التي يقوم بها المغرب 
على صعيد قضية الصحراء المغربية، بما في 
ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة في 2007.
وينعقد المؤتمر اإلقليمي للجنة 24 أيضا في 
سياق اتسم بافتتاح 25 قنصلية عامة بمدينتي 
العيون والداخلة، آخرها قنصلية منظمة دول 
شرق البحر الكاريبي التي تضم ست دول أعضاء 
وبربودا،  أنتيغوا  وهي  المتحدة،  األمــم  في 
غرينادا، مونتسرات، سانت كيتس ونيفيس، 
سانت لوسيا، سانت فينسنت وجزر غرينادين. 
ويكرس افتتاح هذه القنصليات االعتراف الدولي 

بمغربية الصحراء.

اأ�صبوعية »لوبوان« الفرن�صية : و�صط مناخ 
م�صطرب، جاللة الملك ي�صاعف المبادرات 

مقال نشر على  الفرنسية ضمن  »لوبوان«  كتبت أسبوعية 
موقعها اإللكتروني، أول أمس األربعاء، أنه وسط مناخ مضطرب 
يتسم بتوالي األزمات، يتقدم جاللة الملك محمد السادس إلى 

»الخطوط األمامية، من خالل مضاعفة المبادرات«.
وأشارت وسيلة اإلعالم الفرنسية إلى أنه في مواجهة وقع 
األزمة الصحية المترتبة عن فيروس »كوفيد19-«، السيما على 
السياحة، القطاع الرئيسي بالنسبة لالقتصاد الوطني، فإن المغرب 
المحلية  اإلنجازات  تبررها  التفاؤل  من  بدينامية  »ينعم  الذي 
الرائعة، المصحوبة باإلشعاع القاري للمقاوالت واالستثمارات 
المغربية«، اشتغل على نموذج تنموي جديد، قصد التمكن ليس 
فقط من رفع التحديات الظرفية، ولكن أيضا التحديات الهيكلية 

التي تواجهه.
البرمجة  في  تغيير  إحداث  »يتيح  ذلك  أن  المجلة  وسجلت 
على جميع المستويات، بالنظر للصدمات التي تجسدت خالل 
السنوات الثالث الماضية«، على رأسها وباء »كوفيد19-« وموجة 

الجفاف غير المسبوقة.
الحكومة  مجلس  قرر  الدينامية،  هذه  أنه ضمن  وأوضحت 
لو  حتى  الصحية،  الطوارئ  حالة  مفعول  سريان  مدة  تمديد 
كانت المؤشرات المتعلقة بالوضعية الوبائية توجد في الخانة 
الخضراء، منذ عدة أسابيع، وأن »المغرب بوسعه أن يتباهى 
لكونه يوجد ضمن البلدان اإلفريقية الخمس التي بلغت هدف األمم 
المتحدة المتمثل في تلقيح 10 بالمائة من الساكنة ضد فيروس 
كورونا قبل نهاية شتنبر و40 بالمائة قبل نهاية العام 2021.

وأبرزت »لوبوان« أن المملكة انكبت على وضع ميثاق جديد 
لالستثمار تتعلق به الكثير من اآلمال، إن من حيث تحفيز النمو 
أو التشغيل، موضحة أن المغرب يعمل من أجل تهيئة الظروف 
الكفيلة برفع حصة االستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي االستثمار 

اإلجمالي بحلول العام 2035.
وذكرت بأنه في إطار »اهتمامها األولوي« بالقدرة الشرائية 
للمواطن، تم التوقيع على أول اتفاقية عشية ذكرى فاتح ماي 
بين الحكومة، المركزيات النقابية الثالث األكثر تمثيال في البالد 
واالتحاد العام لمقاوالت المغرب، والتي تشكل »لبنة إضافية« في 
بناء وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي عمل من أجله جاللة 

الملك بمعية اللجنة الخاصة المحدثة لهذه الغاية.

وبالموازاة مع الجبهة االقتصادية، ومن أجل مواجهة موجة 
جفاف استثنائية، أطلق جاللة الملك محمد السادس برنامجا 
»استثنائيا« بقيمة تناهز مليار يورو، ما منح »جرعة حقيقية 

من الهواء النقي« للفالحين والعالم القروي.
إلى أن المغرب  وفي المجال االجتماعي، أشارت »لوبوان« 
اختار تفعيل منظومة للحماية اجتماعية لفائدة كافة المغاربة 
بحلول العام 2025، مع نحو 22 مليون مغربي سيكون بوسعهم 
االستفادة من التأمين على المرض بحلول نهاية العام 2022، 
وتعميم التعويضات العائلية بحلول العام 2024 والتعويض 

عن فقدان الشغل بحلول العام 2025.
أن  إلــى  الفرنسية  ــالم  اإلع وسيلة  لفتت  أخــرى،  جهة  من 
المغرب أطلق بالرباط ورش أكبر مركز استشفائي جامعي في 
إفريقيا، موضحة أن هذا المشروع »الوازن«، الذي ستبلغ طاقته 
االستيعابية أزيد من 1000 سرير، سيتطلب استثمارات تبلغ 
قيمتها نحو 545 مليون يورو وينتظر االنتهاء من إنجازه في 

ظرف 48 شهرا.
الملك  جاللة  فإن  ذلك،  مع  وبالموازاة  »لوبوان«،  وبحسب 
أشرف ببنسليمان على وضع الحجر األساس لمصنع مستقبلي 
ضخم لتصنيع وتعبئة اللقاحات، وهو المشروع الذي سيتطلب 
غالفا ماليا قدره 500 مليون يورو، سعيا إلى تمكين المغرب من 
واللقاحات  الحيوية  »قطب إفريقي لالبتكار في مجال األدوية 
إلى  التحول  من  المملكة  وتمكين  العالمي«  باالعتراف  يحظى 

»قطب إقليمي في المجال الصحي«.
ووفقا للمجلة الفرنسية، فقد تم تسليط الضوء على جميع هذه 
الجهود من طرف مؤسسات دولية مرموقة من قبيل البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي، الذي أكد مديره لمنطقة شمال إفريقيا 
والشرق األوسط، جهاد أزعور، في حديث خص به »لوبوان« 
مؤخرا، أن »المعطى الذي يشير إلى أن الدولة حولت اقتصادها 
لجعله أكثر ارتباطا بالقيم العالمية، مكنها من تعزيز قدرتها على 

امتصاص الصدمات«.
وخلصت إلى التأكيد أن »التقييم يستند، إلى جانب المؤشرات، 
مكانته  تعزيز  استباق  المغرب  بها  يحاول  التي  الكيفية  على 
وتحفيز تعاون بآفاق مختلفة، بما في ذلك محور جنوب-جنوب، 

العزيز على جاللة الملك«.

عبد الرحيم �صهيد يوؤكد تبني القيم ال�صتراكية في مقاربة الإ�صالح
محمد الطالبي- الرباط

شكل فضاء مجلس النواب، مساء أول أمس، محجا 
لعشرات الفنانين والفنانات والمبدعين والمبدعات من كل 
الطيف األدبي، وذلك بمناسبة اليوم الدراسي حول مشروع 
25.1 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  القانون رقم 
المجاورة، والمنظم من لدن الفرق والمجموعة النيابية 
االفتتاحية  كلمته  بالمجلس، وفي  للمعارضة  المشكلة 
قال رئيس الفريق االشتراكي عبد الرحيم شهيد مرحبا 

بالحضور: 
»      سعداء في فرق ومجموعة المعارضة بمجلس 
النواب أن نستقبلكم في هذا اليوم الدراسي بعد لقاء 
داخلي كان الفريق االشتراكي نظمه حول نفس الموضوع، 
أي مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة. »، مضيفا أن تنظيم هذا 
اليوم الدراسي« يعكس حرصنا كمعارضة على توسيع 
مساحات النقاش السياسي العمومي حول قضايا الثقافة 
والفن واإلبداع، والترافع على ضرورة صيانة الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين«. 
  وأوضح المتدخل أن “ موقفنا كان منذ إيداع مشروع 
أكدنا على  النواب واضحا حيث  القانون لدى مجلس 
أهمية التعاطي مع هذا الموضوع ذي الخصوصية الكبرى 
بنوع من التريث والحكمة، وبمقاربة تشاركية حقيقية”. 
واسترسل رئيس الفريق االشتراكي بالقول :« نعتبر 
أن التشريع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتجاوز 
واالستهالك  الفعل  تأطير  ويشمل  الوطنية  الحدود 
اللجوء  الثقافيين ضمن سياق دولي عام، مما يتطلب 
إلى الخبرة واالبتكار في المجال القانوني وطنيا ودوليا، 
تنوير  أجل  من  الخبرة  لذوي  نستمع  أن  نريد  واليوم 
الرأي العام الثقافي والفني حول اإلشكاالت المطروحة 
وكيفية معالجتها بما يسهم في حماية حقوق المؤلفين 
المتعلقة  والقواعد  الضمانات  وتعزيز  الحقوق  وذوي 

بالملكية الفكرية. 
اليوم نريد إشراكا فعليا لمختلف الهيئات النقابية 
والمتوافق  الناجعة  اآلليات  إيجاد  أجل  من  والمهنية 
والمنصف  العادل  القانوني  التدبير  أجل  من  حولها 

المرتبط  المؤسساتي  اإلطــار  وإصــالح  للمستحقات، 
في  المهم  من  المجاورة.  والحقوق  المؤلف  بحقوق 
مثل هذه المشاريع االحتكام إلى المرجعيات األساسية 
المتمثلة في المقتضيات الدستورية والوفاء بااللتزامات 
الدولية واستحضار التطلعات المشروعة للفئات المعنية 
من مثقفين وفنانين ومبدعين  مع تعبئتهم حول مشروع 
موحد ومتوافق حوله«. وفي هذا اإلطار، يردف المتحدث،« 
من  الرأي  وطلب  االستشارة  إلى  اللجوء  الحكمة  من 
األمر  بهذا  المعنية  الدستورية  والهيئات  المؤسسات 
الداخلي  النظام  ومواد  الدستورية  للمقتضيات  طبقا 
لحقوق  الوطني  المجلس  وخاصة  النواب،  لمجلس 
اإلنسان، والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 
وسنظل في الفريق االشتراكي أوفياء للمبادئ االشتراكية 
الديمقراطية التي تؤكد على الفعل الديمقراطي والشفافية 
في الحياة الثقافية والفنية واإلبداعية، وعلى قيم العدالة 
والحداثة والتقدم ضمن أفق كوني يعزز حضورنا الثقافي 

على الصعيد الدولي«.
   وأكد شهيد أن هذا اليوم الدراسي« ننتظر منه أن 

يبلور خالصات أساسية لما سيقدمه الخبراء والهيئات 
المشاركة من أجل تمكين المعارضة من إثراء تعديالتها 
».وشارك في هذا اليوم الدراسي، كل  المشروع   على 
من عبد الرحيم شهيد، عن الفريق االشتراكي ، إدريس 
السنتيسي عن الفريق الحركي، رشيد حموني عن فريق 
المجموعة  عن  بوانو  اهلل  وعبد  واالشتراكية،  التقدم 

النيابية لحزب العدالة والتنمية.
وقدم الجلسة كل من عبد الرحيم الشرقاوي، مستشار 
قانوني، وسيط ومحكم دولي في الملكية الفكرية، محمد 
األزهر، أستاذ جامعي ومخرج مسرحي، عزالدين بونيت، 
أستاذ جامعي وكاتب مسرحي، وطارق المصدق، أستاذ 

جامعي ومحام. 
وتدارس الحضور قدرة وإمكانية اآلليات التنظيمية 
والتدبيرية المحددة في المشروع على استيعاب وتعزيز 
مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة من جهة، وصيانة 
والفنانين  للمثقفين  االقتصادية واالجتماعية  الحقوق 

والمبدعين من جهة أخرى.

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تدخل البرلمان من باب المعارضة
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 شيرين أبو عاقلة،
كانت الوجه الفلسطيني للحقيقة..

حقيقة الشعب الجبار الذي سينتصر 
وحقيقة الجالد القاتل.. الذي سينهزم.

 بالدم البارد والرصاص الحي وضعت سلطات االحتالل، 
وهذا اسمها إلى حد الساعة، حدا لصوت كان يزعجها ووجه 

ترى فيه أيقونة يزلزلها إشعاعها.
سيدة فلسطينية تجمع فيها ما نشتهيه في كل السيدات 
الحارسات للحقيقة: الشجاعة والرزانة .. والهدوء وسط أزيز 

الرصاص وجزمات الجنود وقاذفات الموت.
شيرين، الوجه الفلسطيني للحقيقة

والوجه الفلسطيني للرزانة 
والوجه الفلسطيني للشجاعة

عاشت على مقربة دقيقة من الموت، ككل فلسطيني، يكون 
عليه أن يختبر النهاية بالقرب من االحتالل..

بكى زميلي ولم يخف هشاشته أمام الصورة وهي تقود 
صاحبتها إلى حتفها، ألن االحتالل لم يحجب الصورة وال. 

وجهها الفلسطيني
كما لم يفلح في حجب الحقيقة..

لهذا يسخر العالم من تصريحات وزير إسرائيلي يتحدث 
عن مصدر مجهول للرصاصة، ويسخر العالم ألن الرصاص 

يأتي من جهات االحتالل األربعة:
الهمجية شرقا

 والكذب جنوبا
واالستيطان شماال

 والقتل غربا..
 يسخر العالم ويبكي ويسأل بريبة: ما الذي تعده إسرائيل 

لمن بقي حيا من الفلسطينيين والفلسطينيات؟
وأي جريمة جماعية تعتبر الجريمة الفردية ضد الصحافية 

مقدمة لها؟
لقد اعتاد الجيش اإلسرائيلي أن يمهد بالموت الفردي،ِ لما 

هو أكبر منه! ..  
العزل  م��أوى  إلى  الوحشية  الستدراج  فريد  ف��ردي  موت 

واألبرياء.. جماعات جماعات.
ال يكتفي القاتل بفظاعة الجريمة، ويصر على أن يضاعفها 
جنينية  بصمة  تحمل  الرصاصة  أن  يلمح  حين  بالوقاحة، 

فلسطينية.
من أين يعرف القاتل أن الرصاصة ليست له؟

هل وضعها في مختبر الحقيقة الشفافة والمتعارف عليها 
دوليا؟

يريد القاتل أن يوهم العالم، ال سيما الغربي، أن ضميره 
مرتاح ألنه استطاع أن يجد الكذبة البواح ولو كان ال يصدقها، 
يطلب القاتل من العالم أن يضعوا القبلية في مشرحة الشك، 
والضحايا اآلخرين من أهلها الفلسطينيين في قفص االتهام، 
والعهدة على ... الظالم الذي كان بين القناص وبين الشهيدة..

 إن كل سؤال عن الجريمة، يطرحه الضمير الحي، هو سؤال 
معروف جوابه، ويتفرع إلى إدانة لهذا الهمجي الجديد الذي 
يحاول تقليد العالم المتحضر بالحديث عن ...قتل لفائدة الشك !
رصاصة في الوجه، سددها القناص ألن الوجه مالمح الحقيقة 

وقد حملت السمت الفلسطيني..
 الصراحة تربصت بالصحافية المهنية، ورفع استشهادها 

مهنتنا إلى مرتبة أشرف.
سمات ارتقت وتعالت في زمن أصبح من الصعب أن يظل 

باردا ويظل روتينيا ويظل عاديا.
من يعرف شجاعتها، يعرف أنه ال شيء يعادلها أكثر من 
حرصها على الموضوعية والمهنية الملتزمة بأقصى درجات 
األخالق في نقل المعلومة، ولو فهم فيها أصحاب الحق بعضا 

من حياد في غير محله.
لم تدع   شيرين درس في الشجاعة، والهشاشة البشرية: 
بطولة وال حثت نحوها الخطى كانت تعرف بأن الدفاع عن 
الحقيقة ونقلها إلى الناس، أهم بطولة يمكن للصحافي أن 

يعيش لها.
وقد حققت في ذلك درجات الشرف.

ال يمكن أن نلتزم الصمت، أمام حرية على الهواء الطلق !
هناك موجة عارمة من الغضب والسخط، وموجة عمق نابعة 
مما حصنته البشرية من ضميرها، وعلينا رسميين ومدنيين 
وعموم الناس أن نصرخ   مع صراخ العالم الحي...ال أن نظل 

ك�«رجال  في الشمس » ، ال تخبط على جدران الحاقنة!
هذه الحقيقة األخرى التي يعلمنا رحيلها الدموي، والجريمة 
الحقيقة درع العالم الوحيد في وجه التضليل وفي  القاتلة: 

وجه الوحشية معا..

ينتظر اليوم بيترو أتلتيكو بالدار البيضاء

الوداد على بعد خطوة �صغيرة 
من نهائي دوري الأبطال
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�ضمن هذا العدد

الملحق الثقافي

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

الوجه 
الفل�صطيني 

للحقيقة

شكل فضاء مجلس النواب، مساء أول أمس، 
محجا لعشرات الفنانين والفنانات والمبدعين 
والمبدعات من كل الطيف األدبي، وذلك بمناسبة 
اليوم الدراسي حول مشروع القانون رقم 25.1 
المجاورة،  والحقوق  المؤلف  بحقوق  المتعلق 
النيابية  والمجموعة  الفرق  لدن  من  والمنظم 
كلمته  وف��ي  بالمجلس،  للمعارضة  المشكلة 
عبد  االشتراكي  الفريق  رئيس  قال  االفتتاحية 

الرحيم شهيد مرحبا بالحضور: 
»سعداء في فرق ومجموعة المعارضة بمجلس 
النواب أن نستقبلكم في هذا اليوم الدراسي بعد 
لقاء داخلي كان الفريق االشتراكي نظمه حول 
المتعلق  القانون  مشروع  أي  الموضوع،  نفس 
والحقوق  المؤلف  لحقوق  المغربي  بالمكتب 
المجاورة، مضيفا أن تنظيم هذا اليوم الدراسي« 
يعكس حرصنا كمعارضة على توسيع مساحات 
النقاش السياسي العمومي حول قضايا الثقافة 
صيانة  على ضرورة  والترافع  واإلبداع،  والفن 
للمثقفين  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 

والفنانين والمبدعين. 

وأوضح المتدخل أن »موقفنا كان منذ إيداع 
مشروع القانون لدى مجلس النواب واضحا حيث 
أكدنا على أهمية التعاطي مع هذا الموضوع ذي 

الخصوصية الكبرى بنوع من التريث والحكمة، 
وبمقاربة تشاركية حقيقية”. 

حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة تدخل البرملان من باب املعارضة

عبد الرحيم �صهيد يوؤكد تبني القيم ال�صتراكية في مقاربة الإ�صالح

وزراء خارجية العديد من الدول يدعمون مخطط الحكم الذاتي

يف بيان مشترك لالجتماع الوزاري مبراكش: 

التحالف الدولي م�صمم على حماية الأجيال القادمة 
من اإرهاب تنظيم »داع�ش«

في غضون يوم واحد، أكد العديد 
من وزراء الشؤون الخارجية أو جددوا 
للحكم  المغربي  للمخطط  دعمهم 
الذاتي، كحل ذي مصداقية وجاد للنزاع 
المغربية،  الصحراء  حول  المفتعل 
نشطة  ديبلوماسية  بفضل  وذل��ك 
بوخارست  إلى  الهاي  فمن  وفعالة، 
م��رورا  نيقوسيا،  إل��ى  بلغراد  وم��ن 
بالقاهرة والمنامة ونيامي وكوناكري، 
كان المخطط المغربي للحكم الذاتي 
حقيقي  دبلوماسي  اهتمام  قلب  في 
جاء ليؤكد مرة أخرى على المقاربة 
ذات المصداقية والجادة للمغرب في 
قديم  لنزاع  البحث عن حل سياسي 
قرن.  نصف  من  يقرب  ما  إلى  يعود 
وتم التأكيد على هذا اإلجماع حول 
الطابع ذي المصداقية والجاد لمخطط 
الحكم الذاتي بشكل ال لبس فيه من 
قبل العديد من رؤساء الدبلوماسية 
من مختلف البلدان، الذين اجتمعوا في 
مراكش، بمناسبة االجتماع الوزاري 

للتحالف الدولي ضد داعش.
وهكدا اعتبرت األراضي المنخفضة 
أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها 
جادة  »مساهمة   2007 في  المغرب 
للعملية  بالنسبة  مصداقية  وذات 
السياسية التي ترعاها األمم المتحدة« 

إليجاد حل لقضية الصحراء.
الجديد،  الموقف  هذا  خالل  ومن 
البيان  ف��ي  عنه  التعبير  ت��م  ال��ذي 
المشترك الذي صدر عقب محادثات 
بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 

ناصر بوريطة...

لتقدمي العزاء يف استشهاد الزميلة شيرين أبوعاقلة

وفد من الهياآت والتنظيمات المهنية لل�صحافيين 
يزور ال�صفير الفل�صطيني بالرباط

الدولية  الفيدرالية  ورئيس  للصحافة  الوطني  المجلس  رئيس  يونس مجاهد،  الزمالء  وفد يضم  قام 
للصحافيين، عبد هلل البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محتات الرقاص، نائب رئيس 
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وعبد الحميد جواهري، مدير تحرير ونشر جريدة »االتحاد االشتراكي«، 
2022، بزيارة للسفير الفلسطيني بالرباط وطاقم السفارة لتقديم  12 مايو  صباح يوم أمس الخميس 
العزاء في استشهاد الزميلة شيرين ابوعاقلة والتضامن مع أهلنا في فلسطين والتنديد بجريمة االغتيال 

التي ارتكبها جيش االحتالل...

اإدري�ش ل�صكر، الكاتب الأول للحزب، ي�صتقبل روؤ�صاء الفرق البرلمانية بمجل�ش النواب
الحاجة ما�صة اإلى معار�صة قوية من اأجل الحفاظ على المكت�صبات وتطويرها في �صقها الرقابي والت�صريعي 

 مكتب الرباط: عبدالحق الريحاني

الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد  لحزب  األول  الكاتب  استقبل 
رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق 
االشتراكي، إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، رشيد الحموني 
رئيس مجموعة برلمانيي التقدم واالشتراكية، وعبد اهلل بوانو، رئيس 
المركزي  بالمقر  أمس  يوم  والتنمية،  العدالة  برلمانيي حزب  مجموعة 

للحزب بالرباط.
يأتي هذا اللقاء، بمبادرة من رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب في 
إطار اللقاءات التي ينوون عقدها مع األمناء العامين لألحزاب السياسية، 
التي اختارت موقع المعارضة للحكومة الحالية، وبهذا اللقاء مع الكاتب 
األول لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، تم افتتاح هذه السلسلة 

من االجتماعات.
وتروم هذه اللقاءات،حسب رؤساء الفرق البرلمانية خالل اللقاء مع 
الكاتب األول للحزب، التشاور في عدد من القضايا والملفات، وإبداء الرأي 
التجربة  من  واالستفادة  عملها،  المعارضة، وتطوير  وتقوية  والنصح، 
أول لحزب  إدريس لشكر ككاتب  البرلماني لألستاذ  السياسية والعمل 
االتحاد االشتراكي، ورئيس سابق للفريق االشتراكي ووزير سابق لعالقة 

الحكومة مع البرلمان.
خالل هذا اللقاء، وبعد أن ثمن هذه المبادرة ونوه بها، أكد الكاتب 

أجل  من  قوية،  معارضة  إل��ى  ماسة  الحاجة  أن  أوال،  للحزب،  األول 
الحفاظ  على المكتسبات واإلطار المؤسساتي للبالد في شقها الرقابي 
والتشريعي،وثانيا، على تطوير هذه المكتسبات لما فيه خير البالد على 

جميع األصعدة.
وشدد الكاتب األول، بنفس المناسبة، على أن تقوية مؤسسات البالد 
رهين  بالحفاظ على التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والتعاون 
في ما بينهما، وليس بتقوية التغول ونهج التهميش واإلقصاء ألدوار 

المعارضة.
وأشار الكاتب األول إلى أنه إذا كانت نتائج االنتخابات أدت إلى ما 
هو عليه المشهد السياسي اليوم من تغول كبير، فالمنطق يستدعي أن 
نحرص  في الممارسة السياسية على إقرار التوازن الذي عملت كافة 
األحزاب السياسسة تاريخيا من أجله، وفي هذا اإلطار، أكد الكاتب األول أن 
المعارضة واألغلبية مطالبون بالعمل على إقرار توافق على النظام الداخلي.

وعلى المستوى السياسي، أكد الكاتب األول للحزب أن استمرار تنسيقية 
رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب مرتبط بأن يتعامل معظم أطرافها 
باالحترام لبعضهم البعض، وال يستقيم التنسيق إال بتدبير االختالف، 

بالحد األدنى من االحترام الرزين بين مكونات هذه األطراف.
ونبه الكاتب األول للحزب أن أكبر خطأ يمكن أن يقع في البالد، هو 
أنه  والمؤسساتية،  القانونية  القواعد  إلغاء  في  األغلبية  تغول  اعتقاد 

سيكون لها عمل.

وفي تصريح إلدريس السنتيسي للجريدة بخصوص هذا اللقاء، أكد أن 
اللقاء مع الكاتب األول إدريس لشكر جاء من أجل التشاور معه  بخصوص 
القضايا السياسية والتشريعية والرقابية للحكومة، وإبداء الرأي والنصح 
لتطوير عمل الفرق البرلمانية المعارضة بمجلس النواب، نظرا للخبرة 
والتجربة التي يتميز بها الكاتب األول للحزب على المستوى السياسي 

والعمل التشريعي والرقابي وتدبير البرلمان.
ومن جانبه أوضح رشيد الحموني أن »هذه المبادرة تسعى لتطوير  
التنسيق بين الفرق بمجلس النواب واألحزاب السياسية التي نمثلها 
لنشكل  معارضة قوية ومؤسسات قوية، لنكون قوة اقتراحية سياسية 

وتشريعية ورقابية ».
من جهته أبرز عبد اهلل بوانو، أن سقف المطالب لهذه التنسيقية، هو 
تفعيل ما جاء به الدستور وتحقيق مطالب الشعب ومجابهة التحديات 

التي يعرفها المغرب والدفاع عن كل القضايا الحيوية للبالد.
وبالنسبة لمخرحات هذا اللقاء، صرح عبد الرحيم شهيد، منسق فرق 
المعارضة بمجلس النواب، للجريدة، أن أهم نتيجة هي التأكيد على وحدة 
المعارضة وتنسيق عملها وتقويته وتطويره للحفاظ على المكتسبات 
واحترام القوانين وتشكيل جسور العمل المشترك والتوجيه مع األحزاب 

السياسية التي نمثلها بالمؤسسة التشريعية.
تجدر اإلشارة إلى أن رؤساء الفرق بمجلس النواب سيعقدون اجتماعات 
أخرى مماثلة مع األمناء العامين لألحزاب السياسية األخرى، الحركة 

الشعبية والتقدم واالشتراكية وحزب العدالة والتنمية.

 يف لقاء تواصلي نظمه مركز دراسات 
حقوق اإلنسان والدميوقراطية

عر�ش تقرير مواز 
للتقرير الحكومي 

الرابع حول الو�صعية 
الحقوقية بالمغرب

اإدانات عربية ودولية   
ومطالب بفتح تحقيق  

في مقتل ال�صحفية   
�صيرين اأبو عاقلة على 
يد القوات الإ�صرائيلية
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محمد بودويك: �صوؤال القطائع الملتب�ش
عز الدين المعت�صم: جمالية الخطاب 

ال�صعري في ديوان »المقر الجديد
لبائع الطيور«

ح�صن بيري�ش: م�صطفى ملح..
هكذا غرقت في لجج »اآخر

الناجين من الطوفان«
عبد الحكيم برنو�ش: قراءة في م�صروع

د. محمد بازي حول التاأويلية العربية
م�صطفى بوتلين: بنية الكتابة في رواية 

»حديث الوجوه المائلة«

Al Ittihad Al Ichtiraki

هل توفر جرعة تن�شيطية 
ر�بعة حماية �أقوى �شد 

كورونا؟

أشارت دراسة جديدة إلى أن جرعة رابعة من اللقاحات املضادة 
لكوفيد19- تمنح األشخاص حماية أعلى من تلك التي توفرها 

الجرعات الثالث، وفقًا لوكالة األنباء األملانية.
وتتواصل األبحاث لتقييم مستويات الحماية التي يتمتع بها 

األشخاص بعد التطعيم، وطول الفترة الزمنية التي تستمر فيها 
هذه الحماية، بحسب وكالة األنباء البريطانية.

وقام فريق من األكاديميني بقيادة جامعة ساوثهامبتون البريطانية 
بتتبع مجموعة من األشخاص ومستويات األجسام املضادة 

والخاليا التائية الخاصة بهم، وكالهما مقياسان يشيران إلى 
مستوى حماية الشخص من الفيروس.

وشارك نحو 166 شخصًا في الدراسة وقدموا عينات من الدم، مما 
يعني أن العلماء يمكنهم فحص تركيز األجسام املضادة في الدم.

وجرى الفحص في نقاط زمنية مختلفة، بما في ذلك بعد 28 يوما 
من إعطاء الجرعة الثالثة، ومرة أخرى قبل إعطاء الجرعة الرابعة 

مباشرة، وهو ما حدث في املتوسط بعد ما يزيد قليال عن 200 يوم، 
ثم بعد 14 يوما من تلقيهم الجرعة الرابعة.

وتضاءلت مستويات األجسام املضادة في الفترة بني الجرعة 
الثالثة والجرعة التنشيطية الرابعة.

ولكن بعد أسبوعني من الجرعة التنشيطية الرابعة، ارتفعت 
مستويات األجسام املضادة أعلى من املستويات التي شوهدت بعد 

الجرعة الثالثة.

 من جل�شة 
ت�شوير جديدة  
للفنانة �ملغربية 

�شمرية �شعيد   
أجرت »الديفا« سميرة سعيد جلسة 

تصوير جديدة، ظهرت فيها متألقه 
كعادتها، وتصدرت الديفا غالف مجلة 

»فوج اربيا« بهذه الجلسة وظهرت 
خاللها بأكثر من لوك جميعها باللون 

األبيض، ما بني فستان وبدلة كالسيكية. 
 يأتى هذا فيما سبق وشاركت الديفا 

سميرة سعيد مؤخرا فى أحد البرامج 
التليفزيونية الخيرية والتى يجيب 
من خاللها ضيف الحلقة على عدد 
من األسئلة وتتحول تلك اإلجابات 

إلى تبرعات تذهب لألعمال الخيرية، 
وبالتالى يحاول البرنامج الضغط على 

الضيوف النتزاع تصريحات ساخنة 
حول أسئلة مثيرة للجدل، ما يدفع 

الضيف لإلجابة عنها لتكون النتيجة فى 
صالح األعمال الخيرية.

  

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

وظائف �لأكرث طلبا عن   10
ُبعد.. ر�تبها للمبتدئني 100 

�ألف دولر �شنويا
 

موظفيها  الشركات  من  املزيد  دعوة  مع  حتى 
بالعودة مرة أخرى إلى املكاتب، فإن سوق العمل عن 
ُبعد يزداد سخونة، فكل ما عليك فعله هو البحث عن 
كلمة »بعيد« في عدد من محركات البحث عن الوظائف 
ومستويات  القطاعات  عبر  النتائج  آالف  وستظهر 
الكمبيوتر الخاص  إلى ملء شاشة  الخبرة املختلفة 

بك.
 ،Ladders موقع  من  الحديثة  األبحاث  وتشير 
ألف   100 تدفع  التي  للوظائف  توظيف  موقع  وهو 
الوظائف  جميع  من   25% أن  إلى  أكثر،  أو  دوالر 
املهنية في أمريكا الشمالية ستكون عن بعد بحلول 

نهاية عام 2022.
توفر  أن  ُبعد  عن  للوظائف  يمكن  فيما  ذلك،  يأتي 
يغيرون  الذين  أو  الجدد  للخريجني  هائلة«  »ميزة 
عمل  لديهم خبرة  الذين  املهنيني  أو  املهنية  حياتهم 
ملا  وفقًا  املهنية،  حياتهم  تنمية  إلى  ويتطلعون  أقل 
قالته، مديرة الخدمات املهنية في FlexJobs، توني 

 .CNBC فرانا، لشبكة
املهارات  الوظائف  هذه  »تبني  توني:  وأضافت 
األساسية التي يمكن أن تمهد الطريق ملسار وظيفي 

ناجح طويل األمد«.
ُبعد  عن  املوظفون  يكتسب  ما  »غالبًا  وتابعت: 
والقيادة  الفعال  االتصال  مثل  للنقل  قابلة  مهارات 
للتقنيات  العميق  والفهم  والتنظيم  الوقت  وإدارة 
املختلفة، وذلك ببساطة عن طريق العمل من املنزل«.

وملساعدة الباحثني عن عمل في العثور على فرص 
جديدة، حددت FlexJobs أفضل 10 وظائف عن ُبعد 
على  بناء  عنها،  باإلعالن  الشركات  تقوم  للمبتدئني 
املسميات الوظيفية التي حددتها الشركات أو نشرت 
عامني  من  أقل  يتطلب  ومعظمها  عنها،  عمل  فرص 
محاسب  العمالء،  خدمة  مندوب  وهي:  الخبرة،  من 
موارد  منسق  إداري،  مساعد  املوظفني،  لرواتب 
االتصال،  مركز  مندوب  حسابات،  تنفيذي  بشرية، 
أخصائي  تنفيذي،  مساعد  الفواتير،  أخصائي 

حسابات الدفع، منسق التسويق.
كما استدعت FlexJobs، أفضل 15 شركة توظف 
على  للمبتدئني  ُبعد  عن  األشخاص  من  عدد  أكبر 
قائمة  العام، وهي  هذا  اآلن  األساسي حتى  نظامهم 
 CVSو  Robert Half International تشمل 
 eXpو  Randstadو  Progressiveو  Health

Realty، من بني عدد كبير من الشركات.
نماذج  التكنولوجيا  شركات  من  العديد  وقدمت 
لكن  الوباء،  انتشار  قبل  حتى  مكان  أي  من  العمل 
الصناعات األخرى تعتمد اآلن سياسات مرنة لجذب 

املواهب واالحتفاظ بها في سوق العمل الضيق.
مثل  وظائف  أن  إلى   FlexJobs تقارير  وأشارت 
والوظائف  والتمويل؛  واملحاسبة  العمالء؛  خدمة 
العاملة  للشركات  طلبًا  األكثر  بني  من  كان  اإلدارية؛ 
العمل  فرص  والصحي، خاصة  الطبية  املجاالت  في 

للمبتدئني عن بعد على مواقعهم بني يناير وأبريل.
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�إيلون ما�شك يتحدث عن موته يف 
»ظروف غام�شة«

أثارت تغريدة للملياردير األمريكي إيلون ماسك نشرها عبر موقع 
في  موته  إلى  أملح  أن  بعد  التواصل،  مواقع  على  تفاعال  »تويتر«، 
ظروف  في  مت  »إذا  تغريدته:  في  ماسك  وكتب  غامضة«،  »ظروف 

غامضة..كان من الرائع التعرف عليكم«.
املشفرة  ماسك  تغريدة  تركت   ،»RT« موقع  ذكره  ملا   ووفقا 
من  أمرهم،  من  حيرة  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
»هذا  قائلة:  التغريدة،  نشر  أعادت  التي  موسك،  ماي  والدته  بينهم 

ليس مضحكا«.
 ورد إيلون ماسك على والدته قائال: »آسف، سأبذل قصارى جهدي 

للبقاء على قيد الحياة«.
 وقبل ساعة من تغريدته الغامضة، نشر ماسك منشورا يبدو أنه 
اتصال من ضابط روسي، ذكر فيه أن ماسك متورط في توفير معدات 

اتصال لـ »القوات الفاشية في أوكرانيا«.
 وأثار هذا املنشور الذي شاركه ماسك تكهنات بشأن ما إذا كان 

يواجه تهديدات من روسيا بسبب مساعدته ألوكرانيا.

�ل�شني حتذف ت�شريحات مدير �ل�شحة 
�لعاملية عن »�شيا�شة �شفر كوفيد«

»ويبو«  موقع  على  من  املتحدة  لألمم  منشورا  الصني  حذفت 
منظمة  ملدير  تصريحات  فيه  وردت  لها  التابع  االجتماعي  للتواصل 
الصحة العاملية قال فيها إن »سياسة صفر كوفيد التي تطبقها الصني 

غير مستدامة«، وذلك بعد فترة وجيزة من نشره اليوم األربعاء.
كما عطل »ويتشات«، وهو موقع صيني آخر للتواصل االجتماعي، 

خاصية مشاركة منشور مماثل لألمم املتحدة.
في  ذكر  قد  املنظمة،  مدير  جيبريسوس،  أدهانوم  تيدروس  كان 
أنها مستدامة نظرا لسلوك  نعتقد  »ال  الثالثاء:  إفادة صحفية أمس 

الفيروس وما نترقبه اآلن في املستقبل«.
التواصل  حسابات  على  تصريحاته  املتحدة  األمم  ونشرت 

االجتماعي الخاصة بها باللغة الصينية.
حتى اآلن على الخبر،  ولم تعّقب األمم املتحدة وال موقع »ويبو« 
»تحظر  فيه  قال  املنشور  مع  توضيحا  »ويتشات«  أضاف  حني  في 

مشاركة هذا املقال نظرا النتهاكه القوانني واللوائح ذات الصلة«.
مكافحة  في  كوفيد  صفر  االلتزام بسياسة  على  الصني  وتصر 
الجائحة التي ظهرت في أول األمر في مدينة ووهان في نهاية عام 
إنها  تقول  سياسة  انتقاد  من  املاضي  األسبوع  في  وحذرت   ،2019

تنقذ األرواح.

�لكربون ي�شل �إىل �أعلى م�شتوى م�شجل يف تاريخ �لب�شرية.. �عرف �لرقم
أن  جديدة  بيانات  أظهرت 
الكربون على  أكسيد  مستويات ثاني 
مستوى  أعلى  إلى  وصلت  األرض 
مرة  وألول  البشرية،  تاريخ  في  مسجل 
، تجاوز املتوسط الشهري  على اإلطالق 
 420 الكربون  أكسيد  ثاني  ملستويات 
أعلى  وهي  أبريل،  في  املليون  في  جزًءا 
ذروة لها منذ أن بدأت  القياسات الدقيقة 

قبل 64 عاًما.
 ووفقا ملا ذكرته صحيفة »ديلى ميل« 
املستويات  وصلت  قد  فإنه  البريطانية، 
يوم  في  املليون  في  جزء   421.33 إلى 
استمرت  حيث  املاضي،  األسبوع  واحد 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري في 

االرتفاع حول العالم.
سجالت  من  االكتشاف  هذا   ويأتي 
محطة  في  التقاطها  تم  األمد  طويلة 
الوطنية  لإلدارة  التابعة  الطقس 
 )NOAA( الجوي  والغالف  للمحيطات 

في ماونا لوا بهاواي.
جمعها  تم  التي  البيانات   وتكشف 
مرصد  على  املوجودة  األدوات  بواسطة 
كان  املاضي  العام  أن  أيًضا  الجبل  قمة 
أكسيد  ثاني  فيه  تجاوز  الذي  األول 

الكربون في الغالف الجوي مستويات ما 
قبل الثورة الصناعية بأكثر من 50%.

مايو  في  له  مستوى  أعلى   وسجل 
بينما  املليون،  في  جزء   419.13 بواقع 
سجل أعلى شهر منذ 20 عاًما 375.93 

جزًءا في املليون.
بيانات  في جمع  العلماء  بدأ   وعندما 
Mau-  ثاني أكسيد الكربون ألول مرة في

na Loa في عام 1958، كان أعلى شهر 
في العام يبلغ 317.51 جزء في املليون 

فقط.

 ويعد ثاني أكسيد الكربون في الغالف 
لتغير  الرئيسية  األسباب  أحد  الجوي 
جزء  في  وراءه  الدافع  كان  وقد  املناخ 
في  األحفوري  الوقود  حرق  منه  كبير 

جميع أنحاء العالم.
أكسيد  ثاني  إن   NOAA  وقالت 
مرة   100 بنحو  حالًيا  يرتفع  الكربون 
التاريخ  في  األخرى  الفترات  من  أسرع 
من  املزيد  شهدت  التي  الجيولوجي 
أكسيد  ثاني  في  الطبيعية  الزيادات 

الكربون.

يوم �ملن�شفة �لعاملى .. ملاذ� يحتفل به �لب�شر فى 25 مايو �شنويا؟
تحتفى  عام،  كل  من  مايو   25 في 
العاملى، وهي  املنفشة  يوم  بـ  اإلنسانية 
قراء  جمهور  بها  يحتفل  سنوية  ذكرى 
ففي  آدمز،  دوجالس  اإلنجليزي  الكاتب 
له  تقديرا  املناشف  يرفعون  اليوم،  هذا 
ولسلسلة دليل املسافر إلى املجرة، التي 

سلط الضوء فيها على أهمية املناشف.
مرة  ألول  االحتفال  بدأ   2001 مايو 
مرور  بعد  وذلك  العاملى،  املنشفة  بيوم 

الكاتب دوجالس  وفاة  على  أسبوعني 
مثلت  الذى   ،2011 مايو   11 آدمز في 
بتركيزه  لديه،  كبرى  أهمية  املنشفة 
حيث  املسافر،  دليل  سلسلة  في  عليها 
رآها أكثر األشياء املفيدة التي يمكن أن 

يمتلكها املسافر بني النجوم.
املفيدة على نطاق  أكثر األشياء  »هي 
املسافر  يمتلكها  أن  يمكن  التي  واسع 
قيمة  لها  جزئًيا  فهي  النجوم،  بني 

عملية كبيرة، يمكنك لفها حولك من أجل 
فتدفئك  حولك  لفها  وبإمكانك  الدفء، 
أثناء عبورك أقمار، كما يمكنك االستلقاء 
سانتراجينوس  شواطئ  في  عليها 
البحر  هواء  تستنشق  بينما  املرمرية 
العليل، و بإمكانك استعمالها غطاء عند 
الساطعة  الحمراء  النجوم  تحت  نومك 
وكانت  الصحراوي«،  كاكرافون  لعالم 
إلى  تذهب  »ال  أقوى نصيحة آلدمز هي 

أي مكان بدون منشفة«.
ويندرج دليل املسافر إلى املجرة ضمن 
الكوميدي،  العلمي  الخيال  روايات  هو 
وقد تم عرضها ألول مرة كرواية كوميدية 
ومنها  البريطانية،  اإلذاعة  هيئة  في 

انطلقت إلى العاملية.
آدمز  دوجالس  قراء  ويحتفى جمهور 
املتعددة،  بفوائدها  إليمانهم  باملنشفة 
أوالحيوانات  البشر  التجفيف  مثل 
األليفة، على الشواطئ، أو في الرحالت 
الطويلة، والعديد من االستخدامات التي 

ال تعد وال تحصى


