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�لمغرب يحت�ضن �أول م�ؤتمر 
عالمي لحظر ��ضتخد�م 

�لأديان لأغر��ض �ضيا�ضية

محمد �لد�هي: ما ي�ضغلني في 
�أبحاثي �لنقدية ه� �كت�ضاف 

»�لقارة �لأدبية �لمجه�لة«

كان من الممكن اعتبار أن البالَغ الصادَر عن وزارة الخارجية 
الجزائرية عقب اجتماع التحالف الدولي ضد داعش، تنويٌع بسيط 
على عقدة ُمحكَمة، أو َتوِشيٌة سياسية إضافية على العبث األخرق 

الذي أصبح يتراءى للعالم كله في سياسة الجوار المقرفة.
لكن شيئا ما في المجهود اللغوي الذي بذله سادة الصياغة 
الرسمية للعدوان الدائم، تجعل منه مادة دسمة للتفكير السياسي 

اآلسف  في الموقف الجزائري..
»منصة  إلى  الرباط  حولته  المؤتمر  أن  البالغ  َيعتبر  أوال: 

للمساومة«، بشأن الموقف من الوحدة الترابية.
وال يحدد الميزان السياسي  في تحديد الَكْيل عند الجيران ، ما 
الذي »ساومت« به الرباط، إن كان لديهم ما يثبت هذه المساومة؟
ولماذا تقتنع 80 دولة باالنحياز إلى المغرب، في قضيته الوطنية، 

ته ما يقنعها؟ إذا لم يكن في ُحجَّ
 وأي دولة جأرت بالشكوى للجزائريين، بوقوعها في المساومة، 
إذا كانت حريصة على الِعْصمة األخالقية للدول المشاركة، في 
مجهود دولي لمحاربة اإلرهاب وضمان السالم العالمي، يقتضي 

أول ما يقتضيها الشجاعة والنزاهة الفكريين؟
وهما سؤاالن وغيرهما كثير، لكن الدولة الجزائرية أهانت، عن 
عمد وسبق إصرار، كل الدول المشاركة باتهامها بأنها خضعت 

للمساومة، وهي تنوي أن تشتم المغرب  في ذلك...! 
ثانيا: المؤتمر في البيان الجزائري »أثار ضجة، بسبب بيانات 
من إنتاج البلد المضيف«، وعليه فإن الجزائر تريد أن تقول إن 
الدول ، كل الدول، كانت قاصرة في الدفاع عن نفسها بالرفض  
واالحتجاج والخروج من المؤتمر بل ومغادرته حتى لما تبين 
لها ما تبين لوزارة »رمطان لعمامرة « من وجود بيانات ينتجها 

ناصر بوريطة وبالده ويفرضانها عليها!!!!!
نحن ال نفهم هذا االمتثال الدولي ، اللهم إال إذا كانت الدول 
فيديوهات  في  الرهائن  يتصرف  كما  تتصرف  رهينة  الحاضرة 

داعش )لماذا ال( عندما يقرأون بيانات حررها محتجزوهم!
من  ل  حوَّ الذي  لعمامرة  وزارة  لدى  المستجد  الذكاء  ولعله 

يحاربون »داعش«... إلى رهائن يشبهون رهائنها!!!!
وأنه  ميتة«،  صيغة  الذاتي  »الحكم  أن  البالغ  اعتبر  ثالثا: 
»شبح زائف «، والسؤال الذي اليخلو من سخرية: هل الرسميون 
تخيفهم  التي  الدرجة  هذه  إلى  بالخوف«  »ميتون  الجزائريون 
والسياسية  النفسية  الهشاشة  من  هم  هل  ميتة؟  صيغة  فيها 
يحاربوا  أن  إلى  والسيل  الزبى  بهم  يصل  بأن  والديبلوماسية 

بما أوتوا من بيانات وقوة لغوية  الإخالقية.... شبحا زائفا؟
بها  سيواصل  التي  لغته  في صيغة  التفكير  للعمامرة  نترك 

حماقاته.
رابعا: يقول  البالغ أن ما سبق من »حيل معهودة« كشف »تضليل 
عدد من المشاركين« و»سلط الضوء على تناقضات البعض منهم«..

طيب نحن أمام المالحظات التالية: 
= هي حيل معهودة، كما في برنامج ترفيهي عشية يوم سيرك، 
تنال منها  المعهودة  الحيل  أن  إلى  لم تفطن  المشاركة  والدول 
التي  الشقي  الجوار  بدولة  هلل  حبانا  أن  لوال  عليها،  وتنطلي 
الحيل  نفس  يمرر  أن  للمغرب  يتسنى  كيف  إذن  اللعبة!  كشفت 
المعهودة في مؤتمر... غير معهود، وهو األول في أرض إفريقية، 
وهو األول بالقرب من المناطق الملتهبة في دول الساحل وإفريقيا 

جنوب الصحراء؟
 =  الجزائر كررت إهانتها للمشاركين من الدول، فبعد أن وصفتها 
بالكيانات القابلة للتضليل، انتقلت إلى اتهام البعض من األعضاء 
المشاركين بالتناقض.. وهي في ذلك ال تعفي أي دولة من قاموسها 
التحقيري البائد الذي يكشف انحطاط ديبلوماسيتها وتعاليها.... 
ِلَمن ُتسمي نفسها  الفراغ والضحالة المؤسسين...  على قاعدة 

القوة الضاربة!
= وعليه فالخالصة المنطقية  هي  أن الدول المشاركة، إما أنها 
قبلت اللعبة المعهودة، وإما أنها دول ساذجة بل قل صبيانية  
من   تعاني  التي  الرهينة  في وضعية  أنها  أو  تضليلها،  يسُهل 
»متالزمة ستكهولم« التي تجعل الرهينة تقع في حب المحتِجز 
الخاِطف، أو أنها دول متناقضة، وبلغة الفقهاء منافقة وغير ثابتة 
على موقف أو أنها بكل بساطة دول ال تفقه في القانون الدولي 
وفي محاربة اإلرهاب.. وهي أوصاف تحيل دولة الجوار الشقي 
على جدول أعمال الموتمرات الدولية لالضطرابات النفسية، أكثر 
من اجتماعات التعامل الدولي التي تتطلب الرزانة والصالح العام 

والعروض الجيوستراتيجية المقنعة.
ومن المفيد زن نشير، أن البالغ لم يكشف عن نيته المجروحة 
محاربة  في  بنفسها  الجزائر  احتفلت  عندما  نهايته،  في  سوى 

اإلرهاب!
وهي من مدحت نفسها وكان لسان حالها كمن يقول »أضاعوني 
في مراكش وأي دولة أضاعوا«، عندما لم يتمالك كاتب البالغ نفسه 
وكال المديح لذاته بالقول  »إن الجزائر .. دفعت ثمنا باهظا في 

حربها ضد اإلرهاب وتمكنت من االنتصار عليه!«..
وهو بيت من بيوت القصيد التي ال يمكن أن تغفلها عين المتابع 
باألحرى الديبلوماسي المتمرس، كما هو حال الذين حضروا إلى 

مراكش من ممثلي الدول.
فالجزائر التي »عرضت« نفسها دوما كطرف في محور ال بديل 
عنه ضد اإلرهاب، كانت قدمت نفسها بالفعل أنها الدولة التي 
عانت منه ودفعت ثمنا باهظا لمحاربته، لكن الذي وقع من بعد 
أن دول العالم ورثت عن عشرية الحرب القذرة تلك، آالف القتلى 
والضحايا ال ُيعرف من قتلهم بالتحديد، أهي العصابات الجهادية 
أم  المليشيات الشبه النظامية التي رفعت شعار »تغيير معكسر 

الخوف«؟
بقية ص: 3

�لمغرب و�إ�ضبانيا يتفقان على 
�إعادة فتح معبري �ضبتة ومليلية 

�لمحتلتين �لثالثاء
اتفق المغرب وإسبانيا على إعادة فتح معبري سبتة 
ومليلية المحتلتين، يوم الثالثاء المقبل، وفق ما أعلن 

وزير الداخلية اإلسباني أول أمس الخميس.
وقال الوزير فرناندو غراندي - مارالسكا إن البلدين 
اتفقا على فتح معبري سبتة ومليلية تدريجا اعتبارا 

من 17 ماي.
شنغن  منطقة  مواطني  بعبور  البدء  في  وسيسمح 
لتشمل عبور  اإلجراءات  قبل توسيع  وأفراد عائالتهم 

العمال في االتجاهين بعد 31 ماي، بحسب الوزير.
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ه��م�ض على 
بالغ �لنك�ضة 

�لجز�ئرية 
في... 

مر�ك�ض!
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يف اجتماع اللجنة 24 لألمم املتحدة التي شهدت دعما كبيرا ملخطط احلكم الذاتي

�ل�ضفير �لجز�ئري يفقد �أع�ضابه ويتجاوز 
كل �لحدود ويتهجم على نائبة �ضحر�وية

عمر هالل: »ما قمت به ي�ضمى �لإرهاب �لفكري 
كما �عتدت على �لقيام به دوما �أينما ذهبت«

جواد شفيق

كنا نأمل أن يقابلونا في القمة، بعد أن امتأل 
القاع، ولكن هذه الصورة المظلومة، جاءت لتقول 
بأنهم القاع بحد ذاته، ولن يقبلوا بغير قاع القاع 

مستقرا وموطنا... عفنا.
جاءت هذه الصورة المظلومة، لتقول بأنهم 
وحجاجا  وحججا  أسلحة  وب��اروا  صدؤوا  قد 
الحياء  قلة  إال  شيء،  كل  وأعوزهم  وأفكارا... 

بسعار  فانقضوا  وال��ق��ول....  الفعل  ووضاعة 
منقطع النظير على صورة بريئة، ممثلين بأجساد 
شخوصها، مشهرين بأعراض وأنساب وأصول 

وفصول أصحابها.
وقصر  األرداف،  وقياس  الفورما،  ص��ارت 
ال��ض��ح��ك��ات، ونوعية  ال��ت��ن��ورات،  وص��خ��ب 
الملبوسات، وحجم البطون والنهود والمؤخرات، 
وطبيعة النظرات ...موضوع فعل ونقد اجتماعي 

/ سياسي.
والرجولة  والمروءة  واألخالق  العقل  تعطل 
واألصالة...  والحداثة  وتامغربيت  تامسلميت 
وكان التركيز المرضي الشديد على شكل الجسد 

كعيب /سبة.
 ال��ج��س��د، ال���ذي ه��و إح���دى م��ع��ج��زات هلل 
جسد«  »فلسفة  حوله  تشكلت  والذي  الكبرى، 
الحقارة  حولته  الفلسفة،  ظهور  منذ  عظيمة 
تفكه وتنذر  إلى سفسطة  والضحالة والسفالة 
و«نقد واختالف«...وكأنه لم يبق في الدنيا شيء 

أوموضوع نتصارع به أو حوله. 
»كثيرا ما سألت نفسي إذا ما كانت الفلسفة في 

المجمل، وحتى اليوم، تأويال للجسد، وفي الوقت 
نفسه سوء فهم للجسد« نيتشه -العلم المرح. 

مع  ظهرت  قد  جسد«  »فلسفة  تكون  وبذلك 
س��ق��راط وأف��الط��ون وت��واص��ل��ت م��ع دي��ك��ارت، 
سبينوزا،  فوكو،  شوبنهاور،  كانط،  نيتشه، 
فاعل  الجسد  بأن  كلها   قائلة  ميرلوبونتي...، 
تاريخي حاسم... سابق للروح والعقل والنفس 
أم الحق ؟ بمفرده كجسد أم في تكامل مع الروح 

والعقل والنفس؟ 
هذه وغيرها تبقى إحدى تباينات هذه الفلسفة. 
وبذلك يكون هلل والفلسفة والتاريخ قد قدروا 

قيمة الجسد.
ثم يأتيك مكبوت أو جاهل أو حاقد أو حاسد 
أو متعصب، أو هم أجمعين ليجعلوا أجسادا 

وصورة متهمين إلى أن يثبتوا براءتهم. 
األجساد ماشي هي هذيك !!

والنوايا حتى هي ما شي هي هذيك !!
األجساد والنوايا تدين أصحابها ...والدليل 

القاطع الدامغ، صورة. 

فل�ضفة �لج�ضد من �أفالط�ن �إلى بني كلب�ن...

عبد �ل�ضالم �لم�ضاوي: 
في �لدفاع عن �ل�طن، 

�لإعالم قبل �لبندقية

محّمد محّمد خّطابي: 
�نتفا�ضة ماي 1968 طفرة 

طبعت حياة �لأجيال!

في �ضالح �لبطانة 
�ضالح لأم�ر �ل�طن..

مصطفى المتوكل الساحلي 
 

تستقيم  وال  والتيئيس،  باليأس  التبنى  األوط��ان 
لألمزجة  السياسات  وإخضاع  باالرتجالية  أمورها 
المتقلبة والمصالح الضيقة واألنانيات التي شعارها 
كيفما كانت إيديولجيتها ودينها » أنا وبعدي الطوفان 

» بصيغة المفرد والجمع ...
فأن ينصب البعض من أصحاب ديننا أنفسهم كأعداء 
من  الفاسدين الذين فهموا الرساالت  ومعهم »رهط« 
السماوية على نقيض قصد ومراد اهلل منها ، ويشبههم 
من ديانات أخرى  » َحْشد« مثلهم بسعيهم الحثيث في 
صباغة الحياة بالسواد والدماء والتهور وكل أنواع 
ليست على  ألنها  األخرى  تكفر  فكل جهة   .. الكراهية 
دينها وملتها بل ويحرضون حتى على قتل المخالف 

لهم من مذهب دينهم
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الفريق االشتراكي مبجلس النواب يسائل احلكومة حول:
�لمهدي �لفاطمي: �لت�ضجيل بال�ضجل �لتجاري وم�ضكل �لت�طين بالجديدة
ن�ر �لدين �آيت �لحاج: �لتاأخر في بناء �لن��ة �لجامعية بقلعة �ل�ضر�غنة
نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات العربية عبد�لقادر �لطاهر: �لإ�ضر�ع بتقديم دعم �جتماعي مبا�ضر لالأ�ضر �لفقيرة

المتحدة أمس الجمعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان بثته وكالة أنباء 
اإلمارات »تنعي وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة 
اإلمارات واألمتين العربية واإلسالمية والعالم أجمع قائد 
الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه 

راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 ماي«.
مدة  األع��الم  وتنكيس  الرسمي  الحداد  أعلنت  كما 
في  العمل  وتعطيل  الجمعة  يوم  من  40 يوما اعتبارا 
والمحلية  االتحادية  والمؤسسات  والدوائر  الوزارات 

والقطاع الخاص 3 أيام.
من جهته نعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية، شقيقه 
خليفة  الشيخ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس 

بن زايد آل نهيان.
وقال الشيخ محمد بن زايد في حسابه على تويتر: 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون. فقدت اإلمارات ابنها البار 

وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة«.
وأضاف أن مواقف وإنجازات الراحل وحكمته وعطاءه 
ومبادراته »في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن 
زايد، أخي وعضيدي ومعلمي. رحمك هلل بواسع رحمته 

وأدخلك في رضوانه وجنانه«.
لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  ذكر  من جانبه 
الخليج العربية، نايف فالح مبارك الحجرف في بيان 
ترسيخ  و  دعم  في  ومساهماته  للفقيد  الكبير  بالدور 
قائال  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  مسيرة 

»فقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا«.

وفاة رئي�ض دولة 
�لإمار�ت �ل�ضيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان

�رتفاع �ضاروخي في �ضعر �لحليب وم�ضتقاته

الرباط: محمد الطالبي

عرفت أسعار مادة الحليب زيادة صاروخية جديدة، في تعد حكومي 
سافر على القدرة الشرائية للمواطنين المقهورين.

وتفاوتت الزيادة بين أربعين سنتيما ودرهم ونصف للتر الواحد، 
وحسب مصدر من نقابة التجار فإن أسعار باقي المواد المستخلصة من 

الحليب كاأللبان والزبادي ستعرف بدورها زيادة خالل األيام المقبلة.
واشتكى التجار بالتقسيط من أن هامش الربح المخول لهم لم يعرف 
أي زيادة بل الشركات المنتجة هي فقط من استفادت من هذه الزيادة 

الصاروخية التي تبررها بارتفاع سعر المحروقات واألعالف.
وكانت العديد من المواد االستهالكية عرفت زيادات حارقة لجيوب 
كافة المواطنات والمواطنين ولقدرتهم الشرائية في ظل تبخر وعود 

الحكومة الني تدعو للمقاربة االجتماعية. 

Al Ittihad Al Ichtiraki

بعد م�سرحية هزلية.. 
هل يتجه الأمري هاري 

اإىل التمثيل؟

عليه  ومكتوب  اللون  رمادي  بـ«تيشيرت« 
هاري  األمير  أظهر   ،»Girl Dad« عبارة 
لشركة  جديد  إعالن  في  التمثيلية  مواهبه 

السفر الخاصة به.
شارك  أيضًا،  كبيرة  واحترافية  وببساطة 
األمير هاري في التمثيل في مسرحية هزلية 
للسفر  الجديدة  لحملته  للترويج  تلفزيونية 
السفر  على  الناس  تشجع  والتي  البيئي، 
تساؤل  باب  يفتح  الذي  األمر  املستدام، 
الكثيرين عن هل ستكون هذه البداية التجاه 

دوق ساسكس، للتمثيل.
والتي  به حملته  أعلن  الذي  الفيديو  وفي 
للسفر  الربحية  غير  منظمته  من  جزء  هي 
البيئي Travalyst، التي أسسها في سبتمبر 
نيوزيلدينة،  تليفزيونية  محطة  على   ،2019
وهو  العمل  بطل  عامًا،   37 هاري،  شوهد 
يركض في حديقة قبل مالحقته من قبل وكيل 
نيوزيالندا  لصالح  يعمل  وهمي  تصنيف 
ريس  الكوميدي  املمثل  بدوره  يقوم  والذي 
 Harry! Hazza!« يصرخ  وهو  داربي، 
H!«، والذي يدعي أن الدوق ترك وراءه غالف 
زوجته  مع  الرسمية  جولته  خالل  مصاصة 

ودوقة ساسكس، ميجان ماركل، عام 2018.
الهزلية  املسرحية  فرضية  وتتمثل 
الوجهات  أن  في   Travalyst لـ  الكوميدية 
وفقًا  وتقييمهم  السياح  مراجعة  على  قادرة 

ملدى احترامهم للبلدان التي يزورونها.

جنون املو�سة..   
اإطالق اأحذية 
جديدة ممزقة 

ومت�سخة  
لعشاق »جنون املوضة«، أطلقت 

دار Balenciaga أحدث مجموعة 
من األحذية الرياضية، والتي 

تتضّمن 100 زوج ذات إصدار 
محدود ممّزق ومتسخة وقديمة.

 Balenciaga وُعرضت مجموعة
الجديدة للبيع عبر اإلنترنت في 

أوروبا مقابل 1850 دوالًرا.
واإلصدار الجديد من األحذية 
الرياضية عبارة عن تصميم 

كالسيكي ُمعاد تصميمه ليتناسب 
مع الطابع الرياضي ملنتصف 

القرن، وفقا ملا أوردته املجموعة.
وفًقا لدار Balenciaga، فإن 

هذه األحذية الرياضية عبارة عن 
تصميم كالسيكي ُمعاد تصميمه 

ليتناسب مع الطابع الرياضي 
ملنتصف القرن واملالبس 

الكاجوال الخالدة باللون األسود 
أو األبيض أو األحمر، مع نعل 
ومقدمة كالهما مطاطي باللون 
األبيض، قماش ممزق وحواف 

خشنة، مما يعطي مظهرًا قديمًا 
ومستعماًل للحذاء، وفق ما يظهر 

في الصور الحية التي رسمها 
ليوبولد دوشمني، مما يشير إلى 
أن أحذية باريس الرياضية »من 
املفترض أن ُتلبس مدى الحياة«.

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

�سوكولتة كيندر تواجه 
اأزمة جديدة.. وحتذير 

من مكوناتها
سحبت شركة فيريرو اإليطالية للحلويات عددًا 
بعدما  أستراليا،  في  الشوكوالتة  منتجات  من 
أوروبية مطلع هذا  سحبت منتجات من عدة دول 

األسبوع.
أستراليا،  في  الغذاء  معايير  هيئة  وأعلنت 
أن  يمكن  تّم سحبها  التي  املنتجات  أن  الخميس، 

تكون ملوثة بالساملونيال.
ويتم بيع املنتجات، وتشمل كيندر سربرايز، في 

سالسل محال كبيرة مثل كولز ووولورث.
يأكل  أن  يتعني  »ال  أنه  الهيئة  بيان  وأضاف 
الزبائن هذا املنتج، ويجب إعادته إلى مكان الشراء 

والحصول على أموالهم كاملة«.
واملركز  األوروبية  الغذاء  سالمة  هيئة  وفتحت 
عليها  والسيطرة  األمراض  من  للوقاية  األوروبي 
الساملونيال،  عدوى  تفشي  بشأن  تحقيقات 

وتعتزمان نشر تقييم األسبوع املقبل.
105 حاالت مؤكدة و29 حالة اشتباه  لت  وُسجِّ
إصابة بالساملونيال في أوروبا حتى اآلن، معظمها 

بني أطفال دون العاشرة.
اإلصابة  حاالت  نصف  نحو  تسجيل  وجرى 
أول  تسجيل  تم  حيث  بريطانيا،  في  بالساملونيال 

حالة إصابة في 7 يناير/كانون الثاني املاضي.

بيل غيت�س يعلن اإ�سابته 
بفريو�س كورونا

لشركة  املؤسس  الشريك  غيتس،  بيل  أعلن 
مايكروسوفت، الثالثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وقال غيتس في تغريدة على تويتر ”لقد أثبتت 
أعراض  من  أعاني  بكوفيد،  إصابتي  االختبارات 
بالعزل حتى أكون  الخبراء  خفيفة وأتبع نصيحة 

بصحة جيدة مرة أخرى“.
اللقاحات  تلقيت  ألنني  محظوظ  ”أنا  وأضاف 

وأتمتع برعاية طبية كبيرة“ .
ويعتبر غيتس من أوائل املؤثرين الذين رأوا أن ال 
نهاية لجائحة كورونا إال عن طريق أخذ اللقاحات، 
التلفزيونية وعلى  اللقاءات  كما روج في كثير من 
تويتر ألخذ املطاعيم ضد فيروس كورونا، محذرا 
قد  كورونا  من  أشد  تكون  قد  أخرى  جائحات  من 

تضرب العالم.
وتوقع غيتس في أكتوبر 2020، أن تعود الحياة 
شبه الطبيعية في الدول الغنية بحلول أواخر عام 
جاهزا  وأصبح  لكوفيد19-  لقاح  نجح  إذا   2021
في وقت قريب وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق 

واسع، وهو ما حصل بالفعل.

يرة
ألخ

ا
السبت ـ األحد 15/14 ماي 2022 املوافق 14/13 شوال 1443 العدد 12.145الثالثاء  30  ماي  2017  املوافق 4 رمضان  1438  العدد 11.642

درا�سة: الإنفلونزا املو�سمية قد 
تكون �سليال مبا�سرا لفريو�س عام 

1918 امل�سبب جلائحة عاملية كارثية
اإلنفلونزا  فيروس  أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
ساللة  من  انحدر  قد  يكون  ربما  املوسمي  البشرية 

اإلنفلونزا اإلسبانية عام 1918.
وتستند النتائج إلى تحليل العينات التي جمعت في 
أوروبا خالل جائحة عام 1918، والذي كان أخطر جائحة 
و100   50 بني  ما  وقتلت  العشرين  القرن  في  تنفسية 

مليون شخص.
 H1N1 واكتشف الباحثون طفرات في تكوين فيروس
- أو إنفلونزا الخنازير - ربما ساعدته على التكيف بشكل 

أفضل مع املضيف البشري.
وكشف الفريق الدولي من معهد روبرت كوخ وجامعة 
مزيد  عن  اآلخرين  من  والعديد  برلني  وشاريت  لوفني 
إلى  باإلضافة   ،H1N1 بيولوجيا  حول  التفاصيل  من 
الباحثني  وحلل كبير  القارات.  بني  انتشاره  على  أدلة 
التطوري  األحياء  سبنسر، عالم  كالفينياك  سيباستيان 
رئة  عينة   13 وزمالؤه  برلني،  في  كوخ  روبرت  بمعهد 
التاريخية  املحفوظات  في  مخزنة  مختلفني  أفراد  من 
 1901 عامي  بني  جمعت  والنمسا،  أملانيا  في  ملتاحف 
عامي  في  وقع جمعها  عينات  ذلك ست  و1931. وشمل 
الباحثون  تمكن  تلك،  الرئة  عينات  ومن  و1919.   1918
في  عينة جمعت  من  لإلنفلونزا  كامل  تطوير جينوم  من 
جينومات  من  اثنني  إلى  باإلضافة   ،1918 عام  ميونخ 
اإلنفلونزا الجزئية التي جمعت في برلني في العام نفسه.
ويعتقد الباحثون أن االختالفات الجينية بني العينات 
تتوافق مع مجموعة من أحداث االنتقال املحلي والتشتت 

ملسافات طويلة.
وقارنوا الجينوم قبل وبعد ذروة الوباء ما يشير إلى 
وجود تباين في جني معني مرتبط بمقاومة االستجابات 
املضادة للفيروسات ويمكن أنه مّكن الفيروس من التكيف 
مدار  على  نمذجة  أيضا  املؤلفون  وأجرى  البشر.  مع 
الزمنية  املقاييس  بتقدير  يسمح  ما  الجزيئية،  الساعة 
التطورية، ويقترح أن جميع األجزاء الجينومية إلنفلونزا 
ساللة  من  مباشرة  تنحدر  أن  يمكن  املوسمية   H1N1

الجائحة األولية لعام 1918 الكارثية.
الجديدة  النظرية  هذه  فإن  صحيحا،  هذا  كان  وإذا 
تتناقض مع الفرضيات األخرى التي أكدت أن اإلنفلونزا 
مختلفة  فيروسات  خالل  من  ظهرت  اليوم  املوسمية 

تشترك في شفرتها الجينية، كما الحظ مؤلفو الدراسة.
وقال كالفينياك سبنسر: »تظهر نتائجنا باختصار أن 
هناك تباينا جينيا خالل تلك الجائحة. وعندما نفسر ذلك، 
نكتشف إشارة واضحة للتشتت املتكرر عبر القارات. لقد 
أظهرنا أيضا أنه ال يوجد أي دليل على استبدال النسب 
 Sars-CoV-2 بني املوجات، كما نراه اليوم مع متغيرات

التي تحل محل بعضها البعض«.
بالتسلسل  اكتشفناه  الذي  اآلخر  »الشيء  وتابع: 
والنماذج اإلحصائية الجديدة هو أن فيروس اإلنفلونزا 
الوباء  بعد  االنتشار  في  استمر  الذي  الالحقة  املوسمية 

ربما يكون تطور بشكل مباشر من الفيروس الوبائي«.
وُنشرت نتائج الدراسة كاملة في مجلة:

Nature Communications.

توقعات ب�سيف هادئ من كورونا اإل اإذا!..
يكون  أن  الوبائيات  في  أمريكيون  خبراء  توقع 
صيف  عن  ومختلفًا  هادئًا  املقبل  الصيف  فصل 
في  حادًا  ارتفاعًا  شهدا  اللذين  املاضيني  العامني 
املستشفيات  ودخول  بكوفيد19-  اإلصابة  حاالت 

والوفاة.
يتوقعون  الصحة  خبراء  أن  من  الرغم  وعلى 
ارتفاعًا في حاالت اإلصابة، فإنهم قالوا إن املوجة 

رة مثل الصيفني السابقني«. »لن تكون مدِمّ
وعلى عكس فصلي الصيف السابقني، توجد لدى 
الكثيرين بعض املناعة ضد فيروس كورونا، والتي 
واإلصابات  واملعززات  اللقاحات  من  اكتسابها  تم 
األدوية  إلى  الوصول  للناس  يمكن  كما  السابقة، 
املضادة للفيروسات التي يمكن أن تمنع دخول غير 

امللقحني للمستشفيات.
لتوقعاتهم  املتفائلة  النظرة  هذه  الخبراء  وبنى 
في  كورونا  فيروس  اتجاهات  على  بناًء  الصيفية، 
الربيع، حيث تراجعت الحاالت بعد ارتفاع اإلصابات 
استقرت  ثم  أوميكرون،  متحور  بسبب  الشتاء  في 
فعلى  الربيع.  في  أخرى  مرة  االرتفاع  في  وبدأت 
»جونز  جامعة  لبيانات  تحليل  أظهر  املثال،  سبيل 
تضاعفت  الحاالت  وتيرة  أن  األميركية،  هوبكنز« 
في أبريل املاضي مقارنًة بالشهر السابق لنحو 54 
ألف حالة في اليوم، لكن مقابل هذا االرتفاع في عدد 
إلى  الوفيات  وتيرة  متوسط  انخفض  اإلصابات، 
عليه  كان  ما  نحو نصف  أي  اليوم،  في  327 حالة 

في نهاية مارس.
وعلى الرغم من أن فيروس كورونا ال يمكن التنبؤ 
به، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالوضع في فصل 
في  األوبئة  علم  أستاذ  ألتوف،  كيري  فإن  الصيف، 
يقول في تقرير نشره منذ  جامعة »جونز هوبكنز« 
 :USA Today إيه توداي«  »يو إس  يومني موقع 
ر تفشل اللقاحات والحماية  »ما لم يظهر متغير مدِمّ

التي توفرها اإلصابات السابقة في مواجهته، فإننا 
سنكون قد تجاوزنا املرحلة الحادة من الجائحة«.

ال  الجائحة  من  الحادة  املرحلة  تجاوز  أن  غير 
مثل  الفيروس،  توطن  مرحلة  إلى  االنتقال  يعني 
اإلنفلونزا، ليصبح موسميًا، مما يؤدي إلى أسبوع 
خطر  انخفاض  مع  اإلصابات  من  أسبوعني  أو 

اإلصابة بأمراض خطيرة أو املوت.
املنتصف، وال يمكنني  »نحن في  ألتوف:  ويقول 
أمورًا  هناك  ألن  توطن،  ملرحلة  وصلنا  إننا  القول 
»لكي  ويضيف:  اآلن«.  حتى  بها،  التنبؤ  يصعب 
يتم اعتبار كوفيد19-مستوطنًا، يجب على العلماء 

تحديد مستوى انتقال مقبول، وهذا لم يحدث«.
وتؤيد جولي سوان، الباحثة في الصحة العامة 
إليه  ذهب  ما  الشمالية،  كاروالينا  والية  بجامعة 
اعتباره  يمكن  أيضًا  »الفيروس  وتقول:  ألتوف، 
مستوطنًا عندما يتبع نمطًا يمكن التنبؤ به، فعلى 
سبيل املثال، يمكن ملسؤولي الصحة التنبؤ كل عام 
هي  وما  وانتهائه،  اإلنفلونزا  موسم  بدء  بموعد 
قد  التي  الحاالت  وعدد  تظهر  قد  التي  السالالت 
تحدث، ولم ُيظهر كوفيد19-حتى اآلن نمطًا موسميًا 

مميزًا«.

وتوضح أن »الفيروس املستوطن ال يعطل حياة 
الناس، وهذا ليس هو الحال مع كوفيد19-، فعندما 
لفيروس  إيجابية  األشخاص  اختبار  نتيجة  تكون 
األسرة،  أفراد  عن  العزلة  عليهم  يتعني  كورونا 
السفر،  الكمامة وتجنب  الصحي، وارتداء  والحجر 
وفي بعض األحيان يتم إخراج الشخص من املدرسة 
أو العمل من املنزل ويجب عليه إخطار األشخاص 

املقربني، فالفيروس ال يزال معطاًل للحياة«.
الطريق  في  نكون  أن  في  الصحة  خبراء  ويأمل 
والخطوة  الفيروس،  توطن  ملرحلة  الدخول  نحو 
األستاذ  جاستمان،  جيسيكا  تؤكد  كما  األولى، 
بـ«جامعة كولومبيا«، هي  املساعد في علم األوبئة 
منع املرض الشديد، فالزيادة في عدد حاالت اإلصابة 
لم تعد مشكلة، ما دامت ال تؤدي إلى املزيد من حاالت 

دخول املستشفى والوفيات.
وأفضل طريقة للقيام بذلك هي مزيد من التلقيح، 
أمان  على  للحفاظ  الوقاية  تدابير  وممارسة 
جاستمان:  وتقول  للخطر.  املعرضني  األشخاص 
التي يمكننا فيها فصل  »آمل أن نقترب من النقطة 
دخول  حاالت  في  الزيادة  عن  الحاالت  في  الزيادة 

املستشفيات، وهذا ما نريد أن نذهب إليها«.

يف علم النف�س.. ما يعني عدم تذكرك لأ�سماء الأ�سخا�س؟
محرجا  موقفا  األرجح،  على  منا،  الكثير  واجه 
بعدم تذكر اسم شخص ما. ورغم أن هذا قد يكون 
زمنية  لفترة  الشخص  هذا  قابلت  إذا  طبيعيا 
قصيرة، لكنه قد يصبح مشكلة عندما يتكرر طوال 

الوقت.
وبالنسبة للشخص املقابل، فقد يبدو األمر كما 
لو أنه ال يستحق أن تتذكره. وهذا ليس هو الحال 
بالطبع، حيث كشفت إحدى الدراسات ما يعنيه حقا 

عدم تذكر اسم شخص ما.
كنت  إذا  إنك  ماكيوان  جامعة  في  خبراء  وقال 
تنسى باستمرار ولم تبذل أي جهد لحفظ األسماء، 
فقد تكون نرجسيا. واألشخاص الذين يعانون من 
ما  عادة   )NPD( النرجسية  الشخصية  اضطراب 

يكون لديهم شعور متضخم بالذات.
بهذه  يتمتعون  الذين  أولئك  يخاف  ما  وغالبا 
السخرية  يتم  أو  مخطئني  يكونوا  أن  من  السمة 
منهم، وغالبا ما يفتقرون إلى التعاطف، ويركزون 
كبيرا  اهتماما  يولون  ال  يجعلهم  ما  أنفسهم  على 
باآلخرين. وقال الخبراء إن هؤالء الناس سيكافحون 

للتغلب على املواقف االجتماعية. وشرحت الدكتورة 
النرجسيني  اهتمام  عدم  أن  جياكومني  ميراندا 
املعلومات  معالجة  في  أسوأ  يجعلهم  باآلخرين 

املهمة املتعلقة بهم، مثل أسمائهم.
عددا  النفس  علماء  أجرى  النظرية،  هذه  ولفهم 
النرجسيني  استجابة  كيفية  ملعرفة  التجارب  من 

للبيئات املختلفة.
وشمل ذلك مهام الذاكرة التي حثتهم على النظر 
النفس  علماء  وقام  مختلفة.  ووجوه  أشياء  إلى 
 - الثمن  باهظة  السيارات  مثل  أشياء  بتضمني 
مثل  بالنجاح،  عادة  يرتبط  ما  كان  إذا  ما  ملعرفة 

الثروة - أحدث فرقا للمشاركني.
ووجدوا أن الذين يعانون من النرجسية العالية 
جميع  في  املتسقة  التعرف  ذاكرة  مشاكل  أظهروا 

املجاالت.
عبر  بمحاضرة  املشاركني  العلماء  كلف  كما 

تطبيق »زوم«، حيث واجهوا أشخاصا آخرين.
وفي النهاية سئلوا عن املوجودين في املحاضرة 

ومحتوى الحديث.

ووجدوا أنه نظرا ألن هؤالء األشخاص أمضوا 
معظم الوقت في التفكير في أنفسهم، فقد كافحوا 

الستيعاب أي معلومات عن من حولهم.
جامعة  في  النفس  علم  أستاذة  وأوضحت 
أن  ويتبورن،  كراوس  سوزان  ماساتشوستس، 
قد  سيئة  ذكريات  لديهم  النرجسيني  أن  معرفة 
ولكنه  تجاههم،  بالراحة  الشعور  على  يساعد  ال 
سيساعد على الشعور بالراحة تجاه نفسك، وهذا 
شخصي  محمل  على  األمر  تأخذ  أن  يجب  ال  ألنه 
إلى  يرجع  ألنه  اسمك،  ما  يتذكر شخص  ال  عندما 

شخصيته، وليس شخصيتك.
وأضافت الدكتورة وايتبورن: »قد تكون شخصا 
يعاني من مشكلة في ربط األسماء بالوجوه ألسباب 
من  األسماء  تطير  وقد  بالنرجسية.  لها  عالقة  ال 
رأسك في اللحظة التي تلتقي فيها بأشخاص جدد 
ألنك تشعر بالتشوش أو القلق بشأن االنطباع الذي 
املبدأ  تعزز  الدراسة،  وهذه  اآلخرين.  لدى  تتركه 
املعروف في علم النفس املعرفي أنه لتذكر شيء ما، 

عليك االنتباه إليه في املقام األول«.



CMJN

إ - العماري

ضيفا  البيضاوي  الرجاء  فريق  يحل 
ثقيال على سريع وادي زم، عصر غد األحد، 
واحدة  في  بخريبكة،  الفوسفاط  بمركب 
الدوري  24 من  أبرز مواجهات الجولة  من 

االحترافي.
بالنسبة  مصرية  املباراة  هذه  وستكون 
فيها،  سلبية  نتيجة  أي  أن  ذلك  للسريع، 
الدرجة  إلى  النزول  باب  ستفتح في وجهه 
برصيد  األخيرة  الرتبة  يحتل  إذ  الثانية، 
وست  انتصارات  ثالث  من  حققها   ،15
سيحاول  وبالتالي  هزيمة،  و14  تعادالت 
هذه  في  إيجابية  نتيجة  تسجيل  جاهدا 
املباراة، التي قد يكون التعادل فيها إنجازا 

ألبناء املدرب السويسري غولييرمو.
كثيفا  حضورا  زم  وادي  سريع  ويأمل 
ظهر  خلف  الوقوف  أجل  من  ملناصريه 
لديهم  ما  كل  تقديم  إلى  ودفعهم  الالعبني، 
من إمكانيات، سيما وأن الفوز على الرجاء 
أن  ويمكن  إيجابي،  مفعول  له  يكون  قد 
املجموعة  صفوف  في  الثقة  منسوب  يعزز 
الوادزامية، ملواصلة السعي نحو االنعتاق 
ستكون  املهمة  لكن  النزول،  مخالب  من 
الذي سيحل بخريبكة  الرجاء،  أمام  صعبة 
االنفراد  أجل  من  الفوز  شعار  رافعا 
الوداد،  مع  يقتسمها  بات  التي  بالصدارة 

في انتظار إجرائه ملبارتيه املؤجلتني.
الطاوسي  رشيد  يخرج  أن  املقرر  ومن 

حسم  بغاية  املباراة،  هذه  في  أوراقه  كل 
نتيجتها وتفادي أي مفاجأة من السريع.

وبملعب البشير سيكون شباب املحمدية، 
نقطة،   34 برصيد  الرابعة  الرتبة  صاحب 
صاحب  الفاسي،  املغرب  مع  موعد  على 
مباراة  في  نقطة،   31 بـ  الخامس  املركز 
سيضع  فيها  الفوز  ألن  للطرفني،  مهمة 
أحدهما أمام الجيش امللكي، املحتل للرتبة 
على  التنافس  سيشتعل  وبالتالي  الثالثة، 

املرتبة الثالثة املؤدية إلى كأس الكاف.
سيدخل  الفضالي  الفريق  كان  وإذا 
املواجهة مسلحا بعاملي األرض والجمهور، 
إصرار  على  سيراهن  الفاسي  املغرب  فإن 
على  التنافس  ملواصلة  العبيه  وعزيمة 

املراتب املتقدمة.
مبارتني،  برمجة  تمت  االثنني  ويوم 
الجديدي  الدفاع  إحداهما  في  سينتظر 
استنجد  الذي  طنجة،  اتحاد  حضور 
خلف  الذي  بنعلي،  بيدرو  السابق  بمدربه 
في  فشل  بعدما  غاموندي،  األرجنتيني 
تحقيق الرهان الذي تعاقد عليه مع فارس 

البوغاز.
املباراة مهمة للدكاليني من أجل النهوض 
الرجاء  أمام  األخيرة  كبوتهم  من  سريعا 
البيضاوي، لكن املهمة ستكون عسيرة أمام 

فريق طنجي متحفز ومتحمس.
وبملعب أدرار يستقبل الحسنية أوملبيك 
سقطته  تعويض  أجل  من  لقاء  في  آسفي 
األخيرة أمام شباب املحمدية، لكن األوملبيك، 

مصطفى،  طارق  املصري  مدربه  بقيادة 
املنتشي بفوزه الثمني على يوسفية برشيد، 
إلى  تعيده  قد  هزيمة  أي  لتفادي  سيسعى 

املنطقة الحارقة. 

البرنامج

 األحد 
سريع وادي زم – الرجاء الرياضي ) س 

)16.00"
شباب املحمدية – املغرب الفاسي )س 

)18.15"

 االثنني 
الدفاع الجديدي – اتحاد طنجة )س 

)18.15"
حسنية أكادير – أوملبيك آسفي )س 

)20.30"

 الجمعة 20 ماي
يوسفية برشيد – الجيش امللكي )س 

)20.30

 األحد 22 ماي
الوداد الرياضي – أوملبيك خريبكة )س 

)20.30
)س  بركان  نهضة   – وجدة  مولودية 

)20.30

الجولة 24 من الدوري االحترافي

�سريع وادي زم يلعب اآخر اأوراق البقاء اأمام الرجاء

الدورة 28 من البطولة الوطنية االحترافية الثانية

مواجهة حا�سمة يف فا�س بني الوداد الفا�سي واحتاد وجدة

ع.بلبودالي

األسبوع  هذا  نهاية  األنظار  تتركز 
من   28 الجولة  منافسات  الجاري،برسم 
الثانية،  االحترافية  الوطنية  البطولة 
أسفل  أندية  تخص  التي  املباريات  إلى 
التخلص  على  الصراع  يظل  الترتيب،إذ 
من الصف 15 املؤدي إلى النزول لقسم 
شباب  هي  أندية  أربعة  يشمل  الهواة 
الصف 15 ب 27 نقطة(، وداد  خنيفرة ) 
نقطة(،اتحاد   28 ب   14 الصف   ( فاس 
ثم  نقطة(   30 ب   13 )الصف  وجدة 
نقطة(،  12 ب31  الصف   ( جمعية سال 
وذلك بعد أن فقد الكوكب املراكشي آماله 
 16  ( األخير  الصف  من  التخلص  في 

ب21 نقطة فقط(.
التي  املواجهة  تبرز  اإلطار،  هذا  في 
وجدة  باتحاد  الفاسي  الوداد  ستجمع 
الدورة،والفريقان  هذه  مباريات  كأقوى 
منطقة  من  الهروب  إلى  يسعيان  معا 

نقطة  إال  بينهما  يفصل  وال  الخطر 
سيكون  وحده  فالفوز  واحدة،وبالتالي 
مفيدا ألحدهما وغيره سيرمي بهما إلى 
بإمكانية  الخاصة  الحسابات  أضيق 
تحقيق البقاء في هذه البطولة،خاصة أن 
شباب خنيفرة الذي يتعقبهما على بعد 
نقطة واحدة من الوداد الفاسي ونقطتني 
آخر  اتحاد وجدة،سيلعب من جهته  من 
ورقة لديه لتجنب السقوط ولو أن كهمته 
للغاية  صعبة  ستكون  الدورة  هذه  في 
وهو ينتقل في رحلة طويلة ليحل ضيفا 

على أوملبيك الدشيرة. 
الوداد  من  كل  مهمة  صعوبة  بخالف 
خنيفرة،  وشباب  وجدة  الفاسي،اتحاد 
تبدو جمعية سال األقرب،هذا األحد، إلى 
حيث  الخطر  دائرة  من  االنعتاق  إعالن 
البيضاوي  االتحاد  ميدانه  في  يستقبل 
الذي لم يعد لديه أي رهانات فيما تبقى 

من عمر البطولة.
لإلشارة،تم تأجيل املباراة التي تجمع 
إلى  التطواني  باملغرب  الزمامرة  نهضة 

الفريق  لكون  املقبل،وذلك  األربعاء  يوم 
العرش  كأس  نهائي  يخوض  التطواني 
2019- موسم  عن  امللكي  الجيش  أمام 

.2020

البرنامج:

األحد 15 
)الساعة الخامسة مساء(

الراسينغ الرياضي…. سطاد املغربي
شباب املسيرة…. الكوكب املراكشي
جمعية سال…. اإلتحاد البيضاوي
شباب بن جرير….. رجاء بني مالل
وداد فاس….إ. اإلسالمي الوجدي

االتحاد الرياضي التوركي - 
إ. الزموري للخميسات

أوملبيك الدشيرة - شباب أطلس خنيفرة

األربعاء 18 ماي
 ) الساعة الخامسة مساء(
نهضة الزمامرة- املغرب التطواني

رياضة15
Al Ittihad Al Ichtiraki

السبت/االحد 15/14 ماي 2022 املوافق 14/13 شوال   1442 العدد 12.145

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

الواف في مهمة صعبة وشاقة أمام اتحاد وجدة

من لقاء الذهاب بني الرجاء والسريع

ع.س.ن /1669/إد

ع.س.ن /1670/إدع.س.ن /1684/إد

تشجيعا على 
ممارسة الرياضة

�سباق للعائالت 
بعني ال�سبع

النهضة  نادي  ينظم 
القوى،  أللعاب  الشعبية 
ماي  من شهر   29 األحد  يوم 
الطريق  على  سباقا  الجاري، 
خاص  كيلومترات  لخمس 

بالعائالت. 
الصدد،أكد  هذا  في 
من  برقوق  عبدالعزيز 
الهدف  أن  املنظمة،  اللجنة 
السباق  هذا  تنظيم  من 
على  العائالت  تشجيع  هو 
اآلباء  وكل  الرياضة  ممارسة 
اصطحاب  إلى  مدعوين 
في  للمشاركة  أسرهم  أفراد 
الذي  الرياضي  النشاط  هذا 
املركب  من  انطالقته  سيعرف 
الزاولي  العربي  الرياضي 
بالحي املحمدي، كما سيعرف 
داخل  حفل  تنظيم  ختامه 
أبطال  بحضور  نفسه  امللعب 
إعالمية  وفعاليات  رياضيني 
املتحدث  وأضاف  وثقافية. 
وجه  في  مفتوح  السباق  أن 
كل  من  الرياضة  هواة  جميع 

الفئات العمرية.

خديجة املر�سي تدخل االثنني غمار التناف�س
 على بطولة العامل للمالكمة 

تتواصل مشاركة املنتخب املغربي النسوي للمالكمة في منافسات النسخة 12 لبطولة العالم، التي تحتضنها مدينة إسطنبول 
في الفترة ما بني 6 و21 ماي الجاري.

وفي إطار هذه املنافسة، التي تعرف مشاركة 310 مالكمات من 74 دولة، ستخوض البطلة خديجة املرضي مقابلة مصيرية، 
يوم 16 ماي الجاري، في الحصة املسائية على الساعة السادسة )وزن أكثر من 81 كلغ( تنازل فيها، في دور الربع، بطلة الهند 

ننديني.
وكانت املالكمة املغربية متقي ياسمني قد فازت يوم )وزن أقل من 48 كلغ( بالنقط أمام وصيفة بطلة أوروبا السلوفاكية نيكول 

دوريكوفا، فيما انهزمت مواطنتها برطال وداد )وزن أقل من 57 كلغ( أمام صاحبة األرض التركية أوزييول إسراء. 
في مواجهة اليونانية  ودخلت غمار املنافسات، أول أمس الخميس، املالكمات املغربيات شيماء غدي )وزن أقل من 60 كلغ( 
كاني مارييال، وأميمة بلحبيب )وزن أقل من 66 كلغ( أمام غوميز موريرا إفانوزا من الرأس األخضر، وزهرة الزهراوي )وزن أقل 

من 54 كلغ( في مواجهة تينتابتهاي بريداكانون من التايالند.
وفي تصريح لوكالة املغرب العربي لألنباء، أكد املدير التقني الوطني للمالكمة، عثمان فاضلي، أن هذه الدورة تعرف مشاركة 
بطالت بارزات على الصعيد العاملي بأرقام قياسية، مسجال أن حضور القفاز الوطني في هذا امللتقى الدولي يعد مفخرة للمالكمة 

املغربية، من خالل ست العبات يمثلن مختلف األندية الوطنية.
ولم تفت اإلطار الوطني اإلشادة بهذه األندية التي قامت بعمل جاد من أجل إعداد املتنافسات املغربيات، اللواتي يرافقهن 

طاقم تقني يسهر على استعدادهن النفسي والبدني.
ولفت إلى أنه بعد العودة من األلعاب األوملبية املنظمة مؤخرا بطوكيو، لم تكن الصورة واضحة، غير أنه بعد بلوغ ربع نهاية 

بطولة املغرب استطاعت اإلدارة التقنية انتقاء أجود املالكمات للمشاركة في هذا املحفل العاملي.
وأبرز أن االستعدادات انطلقت قبل شهرين ونصف، وهي مدة غير كافية لالستعداد لبطولة من هذا الحجم، إال أنه كانت هناك 

إرادة قوية لدى مختلف مكونات الجامعة من أجل إعداد الالعبات للمشاركة وتمثيل املغرب أحسن تمثيل.
وكان املنتخب الوطني النسوي قد أجرى، استعدادا للمشاركة في هذه التظاهرة العاملية التي افتتحت األحد املنصرم، معسكرا 
إعداديا بتركيا خالل األسبوع األول من ماي الجاري، حيث خاضت املالكمات نزاالت اختبارية بهدف تحسني قدراتهن التنافسية.

أكد وزير الخارجية اإليطالي لويجي 
بمراكش،  األرب��ع��اء  ي��وم  م��اي��و،  دي 
بجهود  إش��ادت��ه��ا  ت��ج��دد  ب���اده  أن 
و«الموثوقة«  »الجادة«  ال��م��غ��رب 
الصحراء. قضية  تسوية  أج��ل   م��ن 
صحفي  تصريح  في  مايو،  دي  وق��ال 
الشؤون  وزي��ر  م��ع  مباحثاته  عقب 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
 « المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، 
أود أن أشيد بجهود المغرب »الجادة« 
قضية  تسوية  أجل  من  و«الموثوقة« 
المتحدة. األم��م  إط��ار  في   الصحراء 

وجدد الوزير اإليطالي في هذا السياق 
التأكيد على » دعم إيطاليا الكامل لجهود 
األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه 
الشخصي ستيفان دي ميستورا من أجل 
التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي 
وعملي ودائم ومقبول من كافة األطراف 
التوافق  لقضية الصحراء، يقوم على 
وينسجم مع قرارات مجلس األمن ذات 
.»2602 رقم  القرار  والسيما   الصلة، 
كافة  بالمناسبة  مايو  دي  دع��ا  كما 
بروح  التزامها  تجديد  إلى«  األطراف 

الواقعية والتوافق«. 

في الواجهة02
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 في أول مؤتمر عالمي بالمغرب

ال�صفير الجزائري يفقد اأع�صابه ويتهجم على نائبة رئي�س جهة الداخلة وادي الذهب
عمر هالل: »ما قمت به ي�صمى الإرهاب الفكري كما اعتدت على القيام به دوما اأينما ذهبت«

 في اجتماع اللجنة 24 لألمم المتحدة التي شهدت دعما كبيرا لمخطط الحكم الذاتي

فقد رئيس الوفد الجزائري بمؤتمر اللجنة ال�24 
المنعقد حاليا في سانت لوسيا، نادر العرباوي، 
أعصابه وتهجم على نائبة رئيس جهة الداخلة وادي 
الذهب، غا بهية، خال الكلمات األولى من خطابها، 
وذلك لكونها تطرقت لوضعية حقوق اإلنسان في 

مخيمات تندوف، بالجزائر.
وأك��اذي��ب  ه��ذه  الترهيب  محاولة  على  وردا 
واستفزازات السفير الجزائري لدى األمم المتحدة 
بشأن قضية الصحراء المغربية، قام السفير الممثل 
الدائم للمغرب لدى األمم المتحدة، عمر هال، بإعادة 
األمور إلى نصابها بطريقة راقية من خال فضح 
ودعوة  الجزائري  الدبلوماسي  ومزاعم  أكاذيب 
المشاركين في المؤتمر ليكونوا شهودا على الهجوم 

البائس على السيدة غا.
وقال عمر هال، بداية، »السيد السفير، لقد ضيعت 
فرصة التزام الصمت وأخفقت في مشاركتك األولى 

في اللجنة ال�24«.
تمثل؟  من  غ��اال  السيدة  »تسأل  قائا:  وتابع 
سأخبرك بذلك. إنها تمثل مئات اآلالف من مواطني 
تمثل  أنها  كما  بمغربيتهم.  المتشبثين  الصحراء 
20 ألف صحراوي، من النساء والرجال واألطفال 
وأبناء العمومة واإلخوة واألمهات، الذين يتعرضون 
لاحتجاز في بلدك في مخيمات تندوف«، مؤكدا 
أنه »إذا كانت الجزائر ال ترغب في أن يتم ذكرها، 
فما عليها إال أن تحرر هؤالء السكان وتسمح لهم 

بالعودة إلى ديارهم بالمغرب«.
ومن خال مساءلة السفير الجزائري بشكل مباشر 
أمام جميع المشاركين، قال هال إن »ما قمت به 
للتو يسمى اإلرهاب الفكري، كما اعتدت على القيام 

به دوما أينما ذهبت«.
وبعد أن فند أكاذيب الدبلوماسي الجزائري بشأن 
ما يسمى بوضع المراقب لباده حول ملف الصحراء 
المغربية، قال السفير عمر هال إن األمر يتعلق، مرة 
أخرى، ب�«خبر كاذب«، ألن الجزائر طرف رئيسي 
في هذا النزاع اإلقليمي، كما أعلنت ذلك بنفسها 

على الدوام.
ومضى السفير المغربي قائا: »أود أن أعود بك 
إلى التاريخ، إن كنت مهتما بتاريخ بلدك أو كنت 
تجهل تاريخ دبلوماسيتها: ففي رسالة موجهة من 
 19 في  مؤرخة  نيويورك،  في  الدائم  بادك  ممثل 
بوضوح  فيها  كتب  األمن،  لمجلس   1975 نونبر 
+أنه باإلضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، 
فإن األطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء 

الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا+. ولم 
تكن الجزائر في ذلك الوقت تذكر حتى ما يسمى 

بالبوليساريو«.
الدبلوماسي  ه��ال  واج��ه  لحججه،  وتعزيزا 
الجزائري بأدلة دامغة تدل على المسؤولية الرئيسية 
فلماذا  إنكم لستم طرفا،  »تقولون  قائا:  للجزائر 
تمولون +البوليساريو+؟ تقولون إنكم لستم طرفا، 
لماذا تسلحون +البوليساريو+«؟ تقولون إنكم لستم 
+البوليساريو+؟  باسم  تتفاوضون  لماذا  طرفا، 
بحملة  تقومون  لماذا  طرفا،  لستم  إنكم  تقولون 
+البوليساريو+؟  لصالح  وسياسية  دبلوماسية 
تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا استدعيتم سفيركم في 
مدريد ألنها اتخذت موقفا من مبادرة الحكم الذاتي؟ 
باتخاذ  تقومون  لماذا  طرفا،  لستم  إنكم  تقولون 
مواقف من كل دولة تغير موقفها حول الصحراء 
الجنود  أليس  أمغاال؟  في  ح��ارب  من  المغربية؟ 
تقسيم  اقترح  من  أسرهم؟  تم  الذي  الجزائريون 
الصحراء المغربية؟ أليست الجزائر؟ لماذا أغلقتم 

الحدود المغربية الجزائرية وتشترطون فتحها مقابل 
المغلقة  الوحيدة  الحدود  إنها  الصحراء؟  قضية 
في العالم بين بلدين شقيقين، عربيين ومسلمين، 
القاطعة  اللغة نفسها. هذه هي الحجج  يتحدثان 
التي تدل على كونكم طرفا معنيا وليس مراقبا«.

الجزائري، خاطبه  السفير  لمعلومات  وتصحيحا 
عمرهال قائا إنه ال يعرف حتى تواريخ المعارك 
التي خسرتها الجزائر في الصحراء، بما في ذلك 
معركة أمغاال، التي وقعت عام 1976 وليس في عام 
1963 كما زعم، مضيفا أن القوات المسلحة الملكية 
أسرت حينئذ أكثر من مائة جندي جزائري وسلمتهم 
بعد ذلك إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر التي 
أعادتهم إلى الجزائر. وشدد على أن ذلك يشكل دليا 
قاطعا آخر على التورط المباشر للجزائر في النزاع 

اإلقليمي حول الصحراء المغربية.
تورط  على  األدل��ة  في سرد  هال  عمر  وأسهب 
الجزائر في قضية الصحراء المغربية، مذكرا بأنه 
في عمل غير إنساني، طردت الجزائر، غداة المسيرة 

عن  األطفال  وفصلت  مغربي،  ألف   35 الخضراء، 
أمهاتهم وآبائهم. قبل أن يختتم السفير المغربي 
مستنكرا: »هل هذه هي األخوة؟ مآس عائلية كثيرة 

ال لشيء سوى انتقاما من المسيرة الخضراء«.
وكانت غا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة وادي 
الذهب،  التي تمت دعوتها للمؤتمر اإلقليمي للجنة 
24 لمنطقة البحر الكاريبي، المنعقد بكاستريس في 
سانت لوسيا، كمنتخبة ديمقراطيا من قبل ساكنة 
الصحراء المغربية أبرزت االعتراف الدولي المتزايد 
الجنوبية،  أقاليمه  على  المغرب  حقوق  بشرعية 
ومخطط الحكم الذاتي كحل وحيد لتسوية النزاع 

اإلقليمي حول الصحراء.
وأكدت بهية أن هذا االعتراف توج بدعم جد واسع 
من غالبية البلدان اإلفريقية والعربية واألوروبية 
وغيرها، عاوة على افتتاح 25 قنصلية عامة في 

مدينتي الداخلة والعيون.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن الدينامية التي 
خلقها مخطط الحكم الذاتي »تعطي في الواقع األمل 

للنزاع  السياسي  الحل  أن  في  المنطقة  لساكنة 
اإلقليمي حول الصحراء أقرب من أي وقت مضى، 

إلنهاء وضع طال أمده«.
وأبرزت المنتخبة عن منطقة الصحراء المغربية 
أن قرار إسبانيا األخير بتقديم دعم واضح لمخطط 
جدية  األكثر  األس��اس  باعتباره  ال��ذات��ي،  الحكم 
ومصداقية لحل هذا النزاع اإلقليمي، هو »خطوة 
 24 واللجنة  المتحدة  األمم  على  يجب  تاريخية« 

أخذها بعين االعتبار إلغاق هذا الملف.
والقوية  السيادية  »القرارات  أن  وأوضحت 
وهولندا  وألمانيا  وفرنسا  المتحدة  للواليات 
وعدد  العربية  الدول  ومعظم  وإسبانيا  ورومانيا 
الحكم  لمخطط  الداعمة  اإلفريقية  الدول  من  كبير 
الذاتي، تستجيب لهذا الواقع، بعيدا عن الدوغمائية 
اإليديولوجية التي ال يزال يمارسها عدد قليل من 

البلدان«.
مغربية  تؤكد  التطورات  ه��ذه  كل  أن  وأك��دت 
الصحراء، واعتماد مخطط الحكم الذاتي كتتويج 
وحيد للعملية السياسية لألمم المتحدة بشأن قضية 

الصحراء المغربية.
وبخصوص تمكين المرأة في األقاليم الجنوبية، 
قالت غا، التي تشارك في هذا المؤتمر بدعوة من 
رئيسة اللجنة 24، إنها تنتمي إلى جيل من النساء 
المغربيات اللواتي يضطلعن بدور رئيسي في إعداد 
وتنفيذ سياسات التنمية الوطنية، في إطار الرؤية 
السامية لجالة الملك محمد السادس للمساواة بين 
الجنسين كأساس للمجتمع الحديث والديمقراطي، 
معربة عن أسفها أنه، في الوقت الذي تتمتع فيه 
النساء في الصحراء المغربية بحقوقهن الكاملة، 
تندوف جنوب غرب  النساء في مخيمات  تزال  ال 
الجزائر يعانين في صمت من أسوأ أشكال االعتداء، 
بما في ذلك العنف الجنسي، في حين يتم تشريد 
أطفالهن قسرا إلى بلدان ثالثة، بتواطؤ فعلي من 

البلد المضيف، الجزائر.
وتميز المؤتمر اإلقليمي للجنة 24 لمنطقة البحر 
المنعقد بكاستريس في سانت لوسيا،  الكاريبي، 
بدعم كبير لمخطط الحكم الذاتي، من طرف العديد 
غينيا  بابوا  ديفوار،  كوت  غرار  على  ال��دول،  من 
الجديدة، سانت لوسيا،  غامبيا وسيراليون، التي 
أكدت أن هذا الحل القائم على التوافق يتماشى، 
عاوة على ذلك، مع القانون الدولي وميثاق وقرارات 
األمم المتحدة ذات الصلة، وال سيما قرارات مجلس 

األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة.   

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي    إلى 
ربك راضية مرضية، فادخلي  في عبادي  

وادخلي جنتي«.     
 صدق اهلل العظيم

شكر على تعازي  
أي������ام ق��ل��ي��ل��ة ، 
أربعينية  وتحل 
بعفو  المشمول 
م��ك��ارم��ه  و  اهلل 
الحمد  ش��ي��ب��ة   ،
محمد  ال��ح��اج   ،
ب�����ن�����م�����وس�����ى 
ناظر   ، العمراني 
األوق���اف  وزارة 

 ، ، بجهة مراكش  و الشؤون اإلسامية سابقا 
والواعظ   و اإلمام وخطيب الجمعات ، في جل 
مساجد المدينة الحمراء ، رجل األيادي البيضاء 
بالنزاهة  له  المشهود   ، المساندة  و  بالفعل   ،

و القوامة و الحرص في تدبير المسؤوليات .
و بهذه المناسبة التي ال راد لقضاء اهلل فيها 

، يتقدم ابناه : 
الدكتور األستاذ موالي أحمد العمراني ، رئيس 
منتدى المدارس العليا بالمغرب ، و المسؤول 
الحر  والتكوين  التعليم  اتحاد  في   ، الوطني 

بالمغرب ، 
و األستاذ الجامعي ، المهندس في الشؤون 

الفاحية ، الدكتور موالي يوسف العمراني .
أصالة عن نفسيهما ، و نيابة عن كل أفراد 
األسرة و العائلة ، برفع آيات الشكر االمتنان ، 
لكل من تفضل بمواساتهم ، في هذا الفقد الجلل 
تنظيمات و جمعيات و مجتمع  و  ،من هيئات 
مدني ، و شخصيات ، داخل الوطن و خارجه ، 
وعلى مدى مشاركتهم آثار فراق الوالد الرؤوم 
، بالحضور الشخصي ، أو التفاعل الوسائطي ، 
داعين العلي القدير أن يسكن الراحل العزيز، 
مقام صدق ، مع النبيئين و الصديقين و الشهداء 
و الصالحين ، و أال يريكم في حياتكم ، ما يؤلمكم .

إنه سميع مجيب

و�صع »معايير دولية لحظر ا�صتخدام الأديان لأغرا�س �صيا�صية 
والحماية ال�صاملة لحقوق الإن�صان من كل اأ�صكال التطرف

منير الشرقي
 

احتضنت الرباط مؤتمرا عالميا  يعتبر األول من 
نوعه، يومي 11 و12 ماي 2022، بدعوة من جمعيات 
المجتمع المدني بالمغرب وبتنسيق مع منظمة بيبيور 

أنترناشيونال.
هذا الحدث الحقوقي، الذي نظم بدعم من المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرب تحت شعار »معايير 
دولية لحظر استخدام األديان ألغراض سياسية – من 
أشكال  كل  من  اإلنسان  لحقوق  شاملة  حماية  أجل 
التطرف«، شهد مشاركة برلمانيين وشخصيات دينية 
عبر  متعددة  بلدان  من  ومفكرين  ومدنية وسياسية 
العالم، وكان من بين أهداف هذا المؤتمر العالمي التي 
وضعتها الجمعيات المغربية »حركة ضمير والمنظمة 
النسائي  العمل  واتحاد  اإلنسان  لحقوق  المغربية 
ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل 
والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى 
مساهمات المغرب«، تدارس سبل الدفع قدما بالمبادرة 
التي دعت لها منظمة بيبور أنترناشيونال بخصوص 
وضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام 
األديان ألغراض سياسية والعتماد المنتظم الدولي 
لمعاهدة دولية في هذا اإلطار، ارتكازا على اإلعان 
والمعاهدات  والمواثيق  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
الدولية ذات الصلة بما فيها خطة عمل الرباط لحظر 
أن  التمييز والعداء والعنف، وبعد  التحريض على 
نوهت اإلطارات المنظمة لهذا المؤتمر العالمي بالدعم 
الذي وفره المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمملكة 
النقاش الحقوقي وتكريس الحوار  المغربية إلثراء 
البناء المنفتح والتعددي، جددت التأكيد أن احترام 
مبادئ حقوق اإلنسان وقيم الديمقراطية كانت وال تزال 
تشكل مرتكزا جوهريا لاعتدال والمساواة والعيش 
المشترك، كما أعرب المشاركون عن بالغ القلق، في 
ظل األزمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي 
وتنظيمات  دول  لجوء  تزايد  من  العالم،  يشهدها 
إلى استخدام األديان ألغراض سياسية تنتج عنها 
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، وخلصت توصيات 
هذا المؤتمر العالمي التأسيسي الذي ينظم بالمغرب 

ألول مرة، والذي حضرته شخصيات ممثلة لمؤسسات 
برلمانية دينية وسياسية ومنظمات مدنية من جميع 
لتشريع  العالمية  المبادرة  دعم  إلى  العالم،  أنحاء 
معاهدة دولية لحظر االستخدام السياسي لألديان. 
وجدد الحاضرون في المؤتمر العالمي االلتزام بالعمل 
على حماية حقوق اإلنسان من االستخدام السياسي 
لحظر  موحدة  دولية  معايير  وضع  وعلى  لألديان، 
جميع االستخدامات السياسية لألديان، التي تنتهك 
المساواة وقيم العدالة األساسية وحقوق اإلنسان، 
من منطلق أن االفتقار إلى معايير دولية واضحة في 
هذا المجال يسمح للمصالح السياسية واالقتصادية 
الشرسة بالتاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجندات 
ضارة . وأكد المؤتمر أن الوقت قد حان العتماد معايير 
دولية لحظر جميع أشكال التمييز واإلقصاء الديني 
وجميع االستخدامات السياسية لألديان التي تقوض 
المساواة وحرية المعتقد والعبادة. في ذات السياق 
في  لانخراط  الحكومات  جميع  المؤتمرون  ناشد 
النقاش الدائر والمجهودات المبذولة من أجل إغناء 
مشروع المعاهدة والترافع بشأنها. وأعرب المشاركون 
عن الرغبة في بذل جهود منسقة الجتذاب مصادقة 
جميع الدول على المعاهدة المقترحة، والعمل بشكل 
مكثف من أجل تعزيز عالميتها، وإلحاق التوصيات 
الوجيهة الصادرة عن المؤتمر بمشروع المعاهدة . 
إلى تشكيل سكرتارية  العالمي  المؤتمر  وخلص 
دائمة للقيام بمساعي ترافعية مكثفة في مختلف دول 
العالم من أجل الدفع قدما بالمسار القانوني واإلجرائي 
المفضي إلى اعتماد المعاهدة على المستوى األممي، 
ورفع تقرير دوري إلى كل المؤتمرين والمنخرطين 
عالمي  إنشاء مرصد  تقرر  كما  عملهم،  نتائج  حول 
وجعل مقره بالمغرب  - بعد إقرار المعاهدة - لفضح 
جميع االنتهاكات التي تستخدم األديان النتهاك حقوق 
لتمكين  موثقة  بيانات  توفير  خال  من  اإلنسان، 
الحكومات والمنظمات واألفراد من ممارسة الضغط 
ارتكاب مثل  الذين يواصلون  السياسي على أولئك 
تلك االنتهاكات، وأكد المؤتمر في ختام بيانه على 
السعي إلى اكتساب صفة عضو ماحظ باألمم المتحدة 
ومختلف التجمعات اإلقليمية لتكثيف الجهود من أجل 

تعزيز دعم هذه المبادرة األممية . 

جمهورية الكونغو الديمقراطية توؤكد دعمها لمخطط 
الحكم الذاتي في اإطار الوحدة الترابية للمملكة

أكد نائب الوزير األول، وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
كريستوف لوتوندوال أباال بين أباال، أول أمس الخميس بمراكش، دعم 
باده لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة 

المغربية.
وفي بيان مشترك صدر عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على 
هامش االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، جدد لوتوندوال 
أباال بين أباال التأكيد على دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لمخطط 
المغربية،  للمملكة  الترابية  الوحدة  إطار  بالصحراء في  الذاتي  الحكم 
األمر الذي حدا بها إلى تعيين قنصل عام بالداخلة، ودعوة جميع الدول 

المناصرة للسام والعدالة إلى دعم هذا المسار.
كما أعرب، في السياق ذاته، عن دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية 
لمسلسل إيجاد حل دائم لهذه القضية من خال الحفاظ على الوحدة 
الحصرية  الرعاية  تحت  المغربية،  المملكة  ووحدة  وسيادة  الترابية، 
لمنظمة األمم المتحدة، وامتثاال للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول 
وحكومات االتحاد اإلفريقي في يوليوز 2018، والذي كرس حصرية األمم 
المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أشاد المتحدث بمساهمة المملكة في الجهود التي تبذلها كل من 
السلطات الكونغولية والمجتمع الدولي من أجل تعزيز السام والديمقراطية 

واألمن والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
من جانبه، رحب بوريطة، متحدثا باسم المملكة المغربية، بالمبادرات 
واإلجراءات التي اتخذها الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، 
خال فترة رئاسته لاتحاد اإلفريقي من أجل ترسيخ األمن واالستقال 

والوحدة الترابية ووحدة البلدان اإلفريقية والقارة بأسرها.
كما أشاد بمساهمة الكونغو الديمقراطية في جهود المجتمع الدولي 
الرامية إلى تعزيز السام واالستقرار اإلقليمي، وكذلك الثقة التي تتمتع 
في  المسلحة  والجماعات  اإلرهاب  ومكافحة  باألمن  ملتزم  كفاعل  بها 

المنطقة دون اإلقليمية.
وأثنى بوريطة كذلك على جهود الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي 
تشيلومبو المتصلة بإحال السام واألمن في شرق الكونغو الديمقراطية، 

مرحبا بانضمامه إلى مجموعة شرق إفريقيا.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج عن دعم المملكة المغربية الكامل لعملية نيروبي، بقيادة الرئيس 
الكيني أوهورو كينياتا، الرئيس الحالي لمجموعة شرق إفريقيا، التي 
في  األمن  انعدام  من  حالة  تخلق  التي  السلبية  القوى  تحييد  تتوخى 

الكبرى،  البحيرات  منطقة  وفي  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  شرق 
وإعادة السام هناك.

ودعا االتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة إلى دعم جهود مجموعة شرق 
إفريقيا، ال سيما من خال المشاركة بفعالية في التنفيذ السريع لمخطط 
السام التي بلورها رؤساء دول بوروندي وكينيا وأوغندا وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في مختلف 
المنصات متعددة األطراف )االتحاد اإلفريقي، واألمم المتحدة وغيرها...( ، 
من أجل جعل اإلجراءات الدبلوماسية المتخذة على مستوى هذه الهيئات 
أكثر اتساقا مع المواقف الرسمية التي يتبناها البلدان حول مختلف 

القضايا ذات االهتمام المشترك.
وبنفس الروح، يلتزم الطرفان بدعم الترشيحات المغربية والكونغولية 

على مستوى المنظمات اإلقليمية والدولية بشكل منسق ومتبادل.
وفي هذا السياق، أعرب بوريطة عن شكره للوزير الكونغولي على الدعم 
الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية النتخاب المملكة المغربية 
عضوا في مجلس السلم واألمن التابع لاتحاد االفريقي للفترة 2022-

2025 مبديا استعداد المغرب لدعم ترشيح جمهورية الكونغو الديمقراطية 
لمنصب عضو غير دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة للفترة 

.2027-2026
من جهة أخرى، شددا الوزيران على االهتمام الذي يوليه قائدا البلدين 

لتطوير عاقات التعاون والشراكة االقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وجدد بوريطة التزام المملكة بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في 
جهودها التنموية، ال سيما في المجاالت ذات تأثير سوسيو-اقتصادي 
والصحة  الفاحة  قبيل  من  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  في  قوي 

والمياه والكهرباء والطاقات المتجددة.
وهكذا، اتفق الوزيران على عقد لجان قطاعية مشتركة لتنفيذ مشاريع 

وخطط عمل ملموسة في القطاعات المستهدفة.
وبعد أن أشادا بإحداث غرفة التجارة وصناعة المغرب -جمهورية 
الكونغو الديمقراطية في فبراير 2020، اتفق الطرفان على تنظيم الدورة 
السادسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين المغرب وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية وبرمجة منتدى اقتصادي مغربي-كونغولي في عام 2022، 
وذلك بهدف تعزيز المبادالت التجارية االقتصادية بين البلدين واستغال 
الحضور القنصلي الكونغولي في الداخلة، التي أصبحت مدعوة ألن تشكل 

قطبا للتميز في مجال التكامل االقتصادي اإلقليمي.

اإيطاليا تجدد اإ�صادتها بجهود المغرب »الجادة« و«الموثوقة« من اأجل ت�صوية ق�صية ال�صحراء  
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الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

م. املهدي الف�طمي: الت�شجيل ب�ل�شجل التج�ري وم�شكل التوطني ب�إقليم اجلديدة
نور الدين اآيت احل�ج: الت�أخر يف بن�ء النواة اجل�معية ب�إقليم قلعة ال�شراغنة

عبدالق�در الط�هر: الإ�شراع بتقدمي دعم اجتم�عي مب��شر للأ�شر الفقرية للحد من ات�ش�ع الفقر املدقع
مكتب الرباط: 

عبدالحق الريحاني

وجه النائب االشتراكي م. املهدي 
وزير  إلى   كتابيا   سؤاال  الفاطمي، 
بالسجل  التسجيل  حول  العدل 
بإقليم  التوطني  ومشكل  التجاري 
الجديدة. وأوضح النائب االشتراكي 
من خالل السؤال ذاته،  أن التسجيل 
بالسجل التجاري يعد من االلتزامات 
األساسية امللقاة على عاتق املقاولني 
ذاتيا  شخصا  أكان  سواء  والتجار 
أو اعتباريا، من أجل تأكيد اكتساب 

صفته هذه.
في  الفاطمي  النائب  وأضاف   
جوهري  إجراء  أنه  السياق،   ذات 
الشركات  تأسيس  بخصوص 
اإلجراء  وهو  التجارية،  واملقاوالت 
من  مجموعة  عليه  أكدت  الذي 
املنظمة  القانونية  النصوص 
ظهير  منذ  باملغرب  التجاري  للعمل 
القانون  بمثابة   1913 غشت   12
التجاري وظهير فاتح شتنبر 1926 
املتمم بظهير 7 ماي 1927، الذي أقر 
والشركات  التجار  تسجيل  إجبارية 
التجاري.  بالسجل  التجارية 
لفاتح  الوزاري  القرار  إلى  باإلضافة 
شتنبر 1926 املتعلق بتطبيق ظهير 
فاتح شتنبر 1926 املشار إليه أعاله.
هذا قبل أن تصدر مدونة التجارة 
هذه  ألغت  التي   1996 لفاتح غشت 
 733 املادة  بموجب  املقتضيات 
رقم  املرسوم  من   22 واملادة  منها 
 18/01/1997 بتاريخ   2.96.906
من  الثاني  الباب  أحكام  بتطبيق 
بالسجل  املتعلق  التجارة  مدونة 
التجاري إلى جانب قرار وزير العدل 
 18/01/1997 بتاريخ  عدد106.97 
التصريح  استمارات  بتحديد 
التجاري،  السجل  في  بالتقييد 
واألوراق  العقود  قائمة  وتحديد 

املثبتة املشفوع بها.
في  االشتراكي،  النائب  وسجل 
نفس الوقت، أن بالسجالت التجارية 
البيانات  فيها  تسجل  التي  املحلية 
والشركات  بالتجار  تعرف  التي 
جوهرية   بيانات  التأسيس،  قيد 
شخصا  أكان  سواء  التاجر  تلزم 
بها،  بالتصريح  معنويا  أو  طبيعيا 
أو  الشخصي  العنوان  منها  نذكر 
للشركة  االجتماعي  واملقر  التجاري، 
أو املقاولة، إال أن تحقيق هذا الشرط 
لكبار  بالنسبة  هينا  أمرا  كان  إن 
الشركات  أو  واملقاوالت  التجار 
بالنسبة  فإنه  وفروعها،  الكبرى 
الصغار،  أو  املبتدئني  للتجار 
طور  في  الصغرى  املقاوالت  وكذا 
يعد  الخصوص  على  التأسيس 
تأسيس  دون  تحول  قد  كبيرة  عقبة 
عن  والعدول  املقاولة  أو  الشركة 
الحصول  صعوبة  بحكم  مشروعها، 
وبالتالي  اجتماعي،  مقر  على 
املناطق  في  خاصة  تجاري،  عنوان 

ارتفاع  بحكم  االقتصادية،  واملدن 
التجاري  واإليجار  العقارات  أسعار 
اإلكراه  هذا  إطار  في  بالخصوص، 
درج  التجارية  للحاجة  ونتيجة 
العرف التجاري بحكم مقتضيات ما 
على  االقتصادية«  »الظاهرة  يسمى 
اعتماد أسلوب من شأنه تجاوز هذه 
العقبة، يسمى »املساكنة« أو توطني 
حيث  والشركات.  واملقاوالت  التجار 
ُتعنى  الشركات  من  ظهرت مجموعة 
الذي  التوطني  نشاط  بممارسة 
تجاريا،  خدميا  عمال  بدوره  أصبح 
تطور من مجرد آلية مؤقتة للمساعدة 
االجتماعي  املقر  عقبة  تجاوز  على 
والعنوان التجاري، إلى عمل تجاري 
شركات  به  تضطلع  متخصص 
مراكز  مجرد  من  بدورها  تحولت 
تقدم  خدمية  شركات  إلى  للتوطني 
بامليدان  املرتبطة  الخدمات  مختلف 
التأسيس  مستوى  على  التجاري 

االستشارة،  والتدبير،  والتسيير 
والدعم املادي اللوجيستي واإلداري 

والتقني.
أن  االشتراكي،  النائب  وأكد 
لم  املثال  سبيل  على  الجديدة  إقليم 
االقتصادي  الزخم  هذا  من  يستفد 
املمثل في إنشاء املقاوالت، حيث أن 
الراغبني  الشباب  املستثمرين  أغلب 
يصطدمون  مقاوالتهم  إنشاء  في 
وصعوبة  التوطني  مراكز  بغياب 
التجاري  السجل  على  الحصول 
التنقل  على  يجبرهم  مما  بالجديدة، 
صوب مدينة الدار البيضاء من أجل 
هناك  تسجيلها  و  شركاتهم  توطني 
االقتصاد  إلنعاش  فرص  مما يضيع 

املحلي...  
وعلى  هذا األساس ساءل النائب 
اإلجراءات  عن  الوزير،  االشتراكي، 
أجل  من  وزارته  ستتخذها  التي 
صعوبة  مشكل  حل  في  املساعدة 
التجاري  السجل  على  الحصول 
له  املواكبة  التعجيزية  واإلجراءات 
بالنسبة للمقاولني الشباب؛ وكذا عن 
املستثمرين  وتشجيع  دعم  إمكانية 

واملقاولني الشباب عن طريق إنشاء 
مركز توطني خاص بإقليم الجديدة، 
الشيء الذي سيمكنهم من االستفادة 
هذه  تقدمها  التي  االمتيازات  من 
املراكز خاصة على مستوى الدعم و 

املواكبة.
ومن جهته وجه النائب االشتراكي 
كتابيا  الحاج سؤاال  آيت  الدين  نور 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  إلى 
في  التأخر  حول  واالبتكار  العلمي 
قلعة  بإقليم  الجامعية  النواة  بناء 

السراغنة.
أن  االشتراكي،  النائب  وأبرز    
ساكنة قلعة السراغنة تنتظر إخراج 
حيز  إلى  الجامعية  النواة  مشروع 
اتفاقية  مآل  عن  متسائلني  الوجود، 
عليها  املصادقة  تمت  التي  الشراكة 
االقتصاد  وزير  لدن  من  وتوقيعها 
الوطنية  التربية  ووزير  واملالية 
ورئيس مجلس جهة مراكش اسفي، 

عامل قلعة السراغنة، رئيس جامعة 
املجلس  رئيس  عياض،  القاضي 
الجماعي  املجلس  ورئيس  اإلقليمي 
لقلعة السراغنة، السيما وأن الجهات 
بأداء  التزمت  االتفاقية  على  املوقعة 
املبلغ اإلجمالي الذي تبلغ كلفته 31 

مليون درهم.
وأضاف النائب في السؤال ذاته: 
على  صادق  الوصاية  مجلس  أن 
والبالغة  األرضية  القطعة  تفويت 
 45 و  هكتارا   40 حوالي  مساحتها 
ار و68 س إلى وزارة التعليم العالي 
على  الوصية  الوزارة  باعتبارها 
سيتم  البيع  هذا  أن  موردا  القطاع 
للمتر  درهم   100 قدره  فردي  بثمن 

املربع.
الوزارة  وفاء  انتظار  وفي 
عن  يزيد  ما  يضطر  بالتزاماتها، 
التنقل  إلى  وطالبة  طالب   10.000
الستكمال  أخرى  وأقاليم  لجهات 
يعني  ما  مع  الجامعية  دراستهم 
وتداعيات  يومية  معاناة  من  ذلك 
أسرهم،  على  واقتصادية  اجتماعية 
بحل  التعجيل  يستدعي  الذي  األمر 

القائم  االجتماعي  املشكل  هذا 
والعمل والتعاون مع جميع األطراف 
هذا  إلنجاز  االتفاقية  على  املوقعة 
املشروع الذي أصبح ضرورة ملحة.

الحيثيات،  هذه  وحول   
ساءل النائب االشتراكي، الوزير ، عن 
التزام  عدم  وراء  والدوافع  األسباب 
بإقليم  جامعية  نواة  ببناء  الوزارة 
قلعة السراغنة، وعن اإلجراءات التي 
ستتخذها وزارته للتعجيل بحل هذا 

املشكل االجتماعي القائم. 
النائب  وجه  جانبه  ومن 
االشتراكي عبدالقادر الطاهر،  سؤاال 
االقتصاد  وزيرة  إلى  آنيا  شفويا 
دعم  بتقديم  اإلسراع  حول  واملالية 
اجتماعي مباشر لألسر الفقيرة للحد 

من اتساع الفقر املدقع.
وأكد النائب االشتراكي، في ذات 
باملغرب  الفقر  معدل  أن  السؤال، 
الحجر  أثناء  مرات  سبع  تضاعف 

كورونا، حيث  أزمة  الصحي وخالل 
في   12,4 إلى  البطالة  معدل  ارتفع 
الساكنة  ثلث  من  أكثر  وفقد  املائة 
النشيطة الشغل، كما أن أكثر من 1,6 
مليون مغربي يعيش في فقر مدقع، 
وضعية  في  مغربي  مليون   4,2 و 
أزمة  تأثيرات  بعد  ال سيما  هشاشة 
ألثمان  املهول  واالرتفاع  كورونا، 

املواد األساسية.
على  االشتراكي  النائب  وشدد 
الفقر  ملحاربة  مدعوة  الحكومة  أن 
سياسات  تبني  مع  أشكاله،  بكل 
االجتماعية،  العدالة  تحقق  عمومية 
وتنزيل الحماية االجتماعية، وتعميم 
التأمني اإلجباري عن املرض، ليشمل 
إجراءات  اتخاذ  مع  املعوزة  الفئات 
دعم  وتقديم  لتخصيص  مستعجلة 
الفقيرة  لألسر  مباشر  اجتماعي 

بتفعيل السجل االجتماعي املوحد.
وعلى هذا األساس ساءل النائب، 
اإلجراءات  ماهية   عن  الوزيرة، 
الفقر   معدل  لتقليص  املستعجلة 

بالبالد.

فتح المغرب واإ�شب�ني� يتفق�ن على اإع�دة 
المقبلمعبري �شبتة ومليلية المحتلتين الثلث�ء 

اتفق املغرب وإسبانيا على إعادة فتح معبري سبتة ومليلية املحتلتني، يوم الثالثاء املقبل، وفق 
ما أعلن وزير الداخلية اإلسباني أول أمس الخميس.

وقال الوزير فرناندو غراندي-مارالسكا إن البلدين اتفقا على فتح معبري سبتة ومليلية تدريجيا 
اعتبارا من 17 ماي.

وسيسمح في البدء بعبور مواطني منطقة شنغن وأفراد عائالتهم قبل توسيع اإلجراءات لتشمل 
عبور العمال في االتجاهني بعد 31 ماي، بحسب الوزير.

وأغلقت املعابر قبل عامني بسبب 
جائحة كوفيد19-. لكنها ظلت مغلقة 
دبلوماسية  أزمة  سياق  في  ذلك  بعد 
أن  قبل  ومدريد،  الرباط  بني  حادة 
خارطة  أبريل  مطلع  البلدان  يعلن 

طريق لطي هذه الصفحة.
سياق  في  االتفاق  هذا  يأتي 
البلدين،  بني  التعاون  استئناف 
موقفها  مدريد  تغيير  أتاحه  والذي 
الرباط  لصالح  الصحراء  نزاع  إزاء 
مشروع  بتأييدها  مارس،  منتصف 
املغرب  يقترحه  الذي  الذاتي  الحكم 

لحل هذا النزاع.
أزمة  أنهى  الذي  املوقف  وهو 
مدريد  إدخال  بسبب  اندلعت  حادة 

لزعيم جبهة بوليساريو، إبراهيم غالي بوثائق واسم مزورين بدعوى العالج، األمر الذي أدى إلى 
تفاقم األزمة، مع تدفق نحو 10 آالف مهاجر على جيب سبتة املحتل.  بل أدى الغضب املغربي إلى 
إقدام بيدرو سانشيز على إعفاء وزيرة الخارجية التي ثبتت مسؤوليتها في اندالع هذه األزمة غير 

املسبوقة.
وزار رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز املغرب في السابع من أبريل حيث التقى امللك محمد 

السادس، مما أسفر عن إصدار بيان مشترك اعتبر خارطة طريق للعالقات الجديدة بني البلدين.
وكان وزير الداخلية اإلسباني خوسيه مانويل ألباريس أعلن األربعاء فتح املعبرين »في األيام 

املقبلة«.

وحيد مبارك

بالدارالبيضاء تنظيم  »قطرة الحليب«  شهد مقر مصلحة 
بهذا  العاملني  واملمرضني  للممرضات  وتكريم  احتفاء  حفل 
الفضاء الصحي املخصص الحتضان املواليد الخدج، والذي 
النور  يرون  الذين  الرضع  على  الحفاظ  في  كبير  بدور  يقوم 
قبل األوان والذين يولدون وهم يعانون من مضاعفات صحية، 
لدن  من  طبيا،  ومتابعتهم  حاضنات  في  وضعهم  تتطلب 
الفضل  لها  يعود  التي  التمريض  وهيئة  املختصني  األطباء 
الدكتور  لتأكيد  وفقا  املؤسسة،  تحققها  التي  النجاحات  في 
اعتزازه  عن  عّبر  الذي  الجمعية،  رئيس  العلمي  اللطيف  عبد 
بالشراكة التي تجمعهم بالجمعية البيضاوية ألطباء األطفال 
رشد  ابن  الجامعي  االستشفائي  واملركز  الخاص  بالقطاع 

وباقي الفاعلني واملتدخلني الرسميني وغير الحكوميني.
البيضاوية  الجمعية  مع  بشراكة  تنظيمه  تم  الذي  اللقاء 
الجامعي  واملستشفى  الخاص  بالقطاع  األطفال  ألطباء 
عمالة  عامل  ممثل  مشاركة  عرف  بالدارالبيضاء،  رشد  ابن 
للدراسات شبه  العالي  واملعهد  آنفا،  الدارالبيضاء  مقاطعات 
الطبية، ومجموعة من الفاعلني، الذي جرى تكريمهم إلى جانب 
عدد من املمرضات املحتفى بهن، وتسليمهن الدروع التي تم 

تخصيصها كهدايا تذكارية باملناسبة. 
رئيس  عفيف،  سعيد  موالي  الدكتور  أكد  جهته،  من 
خالل  ألقاها  التي  الكلمة  في  للصحة،  الوطنية  الفيدرالية 
هذا اللقاء أن املنظومة الصحية بالكيفية التي يراها الورش 
الجهود  من  املزيد  بذل  تتطلب  االجتماعية  للحماية  امللكي 
والتضحيات من لدن كافة املتدخلني حتى تستجيب النتظارات 
املواطنني، وأن يلج كل مريض إلى الخدمات الصحية بشكل 

به  يقوم  الذي  املتكامل  بالعمل  منّوها  مجاليا،  وعادل  سلس 
مشددا  املهني،  بواجبهم  للقيام  املغربيني  واملمرض  الطبيب 
الحفاظ  يجب  التي  النجاح  وصفة  هو  التكامل  هذا  أن  على 
كل  على  امللقاة  املسؤولية  ألن  وتطويرها،  وتمتينها  عليها 

طرف تتطلب ذلك، اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وشدد املتدخلون في شهاداتهم على أن املمرضني وتقنيي 
الصحة يساهمون بشكل كبير في الرفع من مردودية املنظومة 
الصحية وهو ما يتطلب االعتراف بجهودهم وتقديرها، حيث 
أضاف الدكتور عفيف، أن املمرضة شأنها شأن املرأة املغربية، 
ال يجب تحيتها والتنويه بها في محطة 8 مارس، بل في كل 

يوم، بالنظر لألدوار املتعددة التي تقوم بها في كل املجاالت.

على  الضوء  تسليط  الخميس،  أمس  أول  تم، 
داعش  ضد  الدولي  للتحالف  الوزاري  االجتماع 
الوزاري  االجتماع  خالل  مراكش،  في  عقد  الذي 
العادي الرابع عشر للجنة التقنية املتخصصة في 

الدفاع والسالمة واألمن لالتحاد اإلفريقي.
لدى  للمملكة  الدائم  املندوب  السفير  وأكد 
إلفريقيا  االقتصادية  واللجنة  اإلفريقي  االتحاد 
تحدث  الذي  العروشي،  محمد  املتحدة،  واألمم 
أهمية  على  العنيف،  والتطرف  اإلرهاب  عن 
االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش مع 
التركيز بشكل خاص على القارة اإلفريقية، مبرزا 
أشكاله  بجميع  اإلرهاب  يفرضها  التي  التحديات 

وإعادة تموقع تنظيم داعش في إفريقيا.
وأشار الدبلوماسي، الذي يرأس الوفد املغربي 
إلى االجتماع الوزاري العادي الرابع عشر للجنة 
واألمن  والسالمة  الدفاع  في  املتخصصة  التقنية 
باالتحاد اإلفريقي، إلى أن هذا هو االجتماع األول 
إفريقيا، مؤكدا عزم  الذي يعقد في  التحالف  لهذا 
وأضاف  داعش.  هزيمة  على  األعضاء  البلدان 
لهذا  الختامي  البيان  إلى  تطرق  الذي  العروشي، 
للتحالف  الوزاري  االجتماع  أن  الدولي،  االجتماع 
الدولي ضد داعش انعقد عشية القمة االستثنائية 
غينيا  في  ماالبو  في  املقررة  اإلفريقي  لالتحاد 

والتغيير  لإلرهاب  ستخصص  والتي  االستوائية 
غير الدستوري للحكومة في إفريقيا.

أبرز  اإلرهاب،  محاربة  إلى  وبالعودة 
تتبناها  التي  االستراتيجية  املغربي  الدبلوماسي 
اململكة في هذا االتجاه وفق رؤية جاللة امللك محمد 
تم تفكيك  بأنه  السادس، مذكرا، على الخصوص، 
أكثر من 210 خليات إرهابية في املغرب منذ عام 
برامج  مكتب  بافتتاح  العروشي  ذكر  كما   .2002
مكافحة اإلرهاب والتكوين في إفريقيا في الرباط، 

التابع ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.
الوزاري  االجتماع  هذا  أعمال  جدول  وشمل 
للجنة الفنية املتخصصة للدفاع والسالمة واألمن 
اإلفريقي، على الخصوص، بحث  التابعة لالتحاد 
ما  في  اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  تقرير 
ونشر  اإلفريقية  االحتياطية  القوة  بتعزيز  يتعلق 
واإلرهاب  النزاعات  ملعالجة  السالم  دعم  عمليات 
االتحاد  بني  تفاهم  ومذكرة  العنيف،  والتطرف 
اإلقليمية  االقتصادية  واملجموعات  اإلفريقي 
االحتياطية  القوة  بشأن  اإلقليمية  واآلليات 
 )2021-2025( العمل  خطة  ومشروع  اإلفريقية، 
مشروع  وكذلك  اإلفريقية،  القوة  تعزيز  بشأن 
السالم  دعم  عمليات  في  الطفل  حماية  سياسة 

لالتحاد اإلفريقي.

عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

الجزائر فشلت في أن تقدم 
الحاملة  للدولة  مغريا  عرضا 
اإلرهاب،  محاربة  ملشروع 
 11 بعد  املتحدثة  الواليات 
توثيق  في    2001 شتنبر 
والسياسي  األمني  التعاون 
والعسكري  والديبلوماسي 
اإلرهاب، وتحويل  في محاربة 

املعركة إلى معركة دولية..
ينصت  أال  للعالم  وماكان   
في  املغربي  العرض  إلى  بقوة 
ما  كل  بعد  اإلرهاب  محاربة 
هو  معركته  في  أدلة  من  قدمه 
أوال ضد الوحش املتطرف،  وما 
قدمه من مستويات متقدمة في 
والجماعي،  الثنائي  التعاون 
والدولي،  والقاري  اإلقليمي 
املنظمات  تقارير  به  أشادت 
التصحيح  وشمل  املعنية، 
االمنية  والخبرة  الديني، 
واملهارة االستخباراتية والبعد 
التضحية  وبدون  التنموي 

باالصالح الديموقراطي...
في  الرسميون  يريد  ما 
الرأي  إليه  ينتبه  أال  الجزائر 
العام الداخلي، هو بالضبط ما 
انتبه إليه الرأي العام الدولي، 
لألمن  املغرب«مانح  أن  أي 
ضد  معركته  وأن  والسالم«، 
وجودية،  معركة  هي  اإلرهاب 
كما هي معركته ضد االنفصال، 
عنه  يدافع  املغرب  كان  وما 
به، تحول  نظر خاصة  كزاوية 
الكثيرين،  لدى  قاعدة  إلى 
االنفصال  أن  باعتبار  

واإلرهاب  اإلرهاب  من  يتغذى 
وهذه  االنفصال..  من  يتغذى 
في  أكثر  تتكرس  الحقيقة 
إفريقيا، التي تعاني كل أنواع 
والهجرات  والتشريد  القتل 
وغير  املنظمة  والجريمة 
االستقرار  وزعزعة  املنظمة 

...إلخ.
تملك  هل  الختام،  وفي   
على  تعلق  أن  الحق  الجزائر 
مؤتمر دولي، حتى ولو أرادت، 
املغرب  ترفع  أن  إرادتها  بدون 
الفاعل الحاسم  إلى املستوى  
واملتحكم  في الشاذة  والفادة 

فيه؟
هل يمكنها أن تلوم املغرب 
ألنه دافع عن نفسه وعن زاوية 
أطروحته  وعن  الدولية  نظره 
بالوثائق  يدعمها  التي 
والخبرة والتعاون الدولي في 
لإلرهاب،  صنو  االنفصال  أن 
الدولة  هي  الجزائر  أن  علما 
ملف  طرح  في  تتردد  ال  التي 
االنفصال حتى في .. اللقاءات 
مؤتمرات  وفي  الرياضية 
في  وأحيانا  األحالم،  تفسير 
حال  هو  كما  جدية  مؤتمرات 
الذي  العربية  القمة  مؤتمر 
مؤتمرا  سيكون  أنه  أعلنت 
وقضية  الفلسطينية  للقضية 

..الصحراء؟  
الجزائر  يوجع  ما  إن 
القناعة  حصول  هو  والشك، 
بالغه  )انظر  املؤتمر  عند 
ترابط  بحصول  الختامي( 

اإلرهاب  بني  وبنيوي  عضوي 
واالنفصال في القارة السمراء، 
وهذه الرؤية هي رؤية املغاربة 
في  املغرب  يعد  ولم  قاطبة.. 
لتقديمه  دليل  إلى  حاجة 
للعالم...من شدة ما صار األمر 

بدهيا وواضحا..
أكثر  نكون  أن  أردنا  وإذا   
االندحار   توصيف  في  دقة 
للجارة،  البسيكوـديبلوماسي 
فإن لها الحق في أن تخاف من 
االنفصالي  رديفها  يتحول  أن 
ميتة«  »صيغة  أو  »شبحا«، 
اسمها  معهودة«  لـ»حيلة 
االستعمار،  تصفية  أطروحة 
أو يصبح الشبح   ببساطة في 
قائمة املنظمات اإلرهابية، بعد 
لليائسني  مختبرا  أصبح  أن 
لدى  وظيفة  عن  الباحثني 

جنراالت الدمويني  .. 
الخارجية  استخفت  لقد    
الجزائرية ببلدان ذات سيادة، 
كان ذنبها الوحيد هو مساندة 
ملف  في  الحق  أصحاب 

الصحراء املغربية 
فإن  أكثر،  أدلة   وإذا شئنا 
يوم  أطول  كان  االجتماع  يوم 
لعمامرة«،  »رمطان  محنة  في 
دعما  فيه  حصد  املغرب  ألن 
ومسؤوال  علنيا  و  كبيرا 
وزراء  من  العديد  من  وموثقا، 
الخارجية...ولهذا  الشؤون 
الوضع  الذي تعيشه خارجية 
املعروف:  اسمه  لعمامرة 

النكسة! 

هوام�ش 
على بلغ 
النك�شة 
الجزائرية 
في ... 
مراك�ش!

)تابع ص 1(

تناول اتفاق التحالف الدولي ضد داعش بمراكش  

اجتم�ع للتح�د الإفريقي يتدار�ش تطورات القوة 
الحتي�طية الإفريقية وم�شروع �شي��شة حم�ية 

الطفل في عملي�ت دعم ال�شلم

الحتف�ء مبمر�ش�ت م�شلحة » قطرة احلليب«
 يف اليوم الع�ملي للممر�ش

جنوب إفريقيا تحتج على 
الكاف بسبب ليبيريا والمغرب

أعرب االتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، أول أمس 
المغرب  عرض  على  احتجاجا  غضبه  عن  الخميس، 
تصفيات  في  لليبيريا،  المحلية  المباريات  استضافة 
ألمم إفريقيا 2023، المقررة نهائياتها في كوت ديفوار 

العام المقبل.
وال تملك ليبيريا ملعبا بالمعايير الدولية الستضافة 
مباريات المجموعة الحادية عشرة، التي تضم المغرب 
وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، وعرضت الجامعة الملكية 
المغربية استضافة مبارياتها البيتية الثالث في المملكة.
لكن جنوب إفريقيا أعربت عن اعتراضها على هذه 
االتحاد  إلى  الخميس،  يوم  رسالة،  وبعثت  اإلمكانية 
اإلفريقي للعبة )»كاف«( تحثه على عدم السماح للمغرب 

بمواجهة ليبيريا مرتين على أرضه.
وجاء في رسالة االتحاد الجنوب إفريقي »تم إبالغنا 
أن ليبيريا تعتزم خوض مبارياتها البيتية في التصفيات 

في المغرب، وهما يتواجدان في المجموعة نفسها«.
وأضاف »تعارض جنوب إفريقيا هذا االتفاق، الذي 
يتعارض مع مبادئ اللعب النظيف، ألن المغرب سيسافر 
أقل ويستمتع بميزة اللعب على أرضه أكثر من أي منتخب 

آخر في المجموعة«.
وتابع »نحن نتفهم تحديات )إيجاد المعايير الدولية( 
في المالعب الموجودة في القارة، لكننا ندعو إلى عدم 
استخدام ذلك إللحاق الضرر بمنتخبات أو منح أخرى 

ميزة غير عادلة«.
ومن المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس أمم 
إفريقيا 2023 أواخر ماي الحالي، حيث ستقام جولتان 

في الفترة بين 30 منه و14 يونيو.
ومن المقرر أن يستضيف المغرب جنوب إفريقيا ويحل 

ضيفا على ليبيريا خالل تلك الفترة.
الستضافة  المغرب  اإلفريقي  االتحاد  اختيار  وأدى 
المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في 30 
ماي الحالي، إلى اعتراض النادي األهلي المصري كون 
الوداد البيضاوي مرشح للتأهل إليها عقب فوزه الكبير 

على مضيفه بترو أتلتيكو األنغولي 3 – 1 ذهابا .

الكاف يتشبث بإقامة نهائي 
دوري األبطال بالدار البيضاء

رفض االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف«، أول أمس 
المباراة  استضافة  المصري  االتحاد  طلب  الخميس، 
النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 
في 30 ماي الحالي، مجددا تأكيده على إقامته في مدينة 

الدار البيضاء.
وقال االتحاد القاري في بيان »تلقى االتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية، 
والنادي  القدم  لكرة  المصري  االتحاد  إلى طلب  تشير 

األهلي استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا«.
وأضاف »يقدر كاف ويتفهم تماما الشكاوى والمخاوف 
التي أثارها نادي األهلي واالتحاد المصري لكرة القدم 
ويلتزم بمبادئ اإلنصاف والعدالة والمساواة بين جميع 

األندية واالتحادات األعضاء«.
وتابع »مع ذلك، كان الكاف ملزما بااللتزام بالقرار الذي 
اتخذته قيادته السابقة في يوليوز 2019 وتنفيذه، وهو 
أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون من مباراة واحدة، 

بدال من النهائي المعتاد ذهابا وإيابا«.
أيضا  ملزم  الكاف  فإن  ذلك،  على  »عالوة  أنه  وأكد 
بقواعد االتحادين اإلفريقي والدولي التي ال تسمح بتغيير 

قوانين المنافسة بمجرد انطالقها«.
البلدان  هما  والسنغال  المغرب  »كان  وأوض���ح 
الوحيدان، اللذان استوفيا المعايير بعدما طلب االتحاد 
اإلفريقي من االتحادات األعضاء، البالغ عددها 54، تقديم 
ترشيحاتها الستضافة نهائي دوري األبطال. ولم تقدم 

مصر ترشيحها«.
وأكد االتحاد اإلفريقي أن »جنوب إفريقيا ونيجيريا 
قدمتا وثائق أعربتا من خاللها عن اهتمامهما باستضافة 
النهائي، لكنهما لم تستوفيا معايير البلد المضيف في 
ترشيحيهما«. وأبرز أن »مصر قدمت ترشيحا الستضافة 
تف  لم  لكنها  اإلفريقي،  االتحاد  كأس  مسابقة  نهائي 
بمعايير البلد المضيف«، مشيرا إلى أن االتحاد اإلفريقي 
منح بعد ذلك استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 

المغرب، بعد أن سحبت السنغال ترشيحها«.
وختم بيانه قائال »كما ذكرنا سابقا، هناك مناقشات 
الذهاب  نظام  إلى  للعودة  الكاف،  داخل  حاليا  جارية 
واإلياب في النهائي لتحديد الفائز بدوري أبطال إفريقيا، 

بدال من إقامة النهائي من مباراة واحدة«.
وكان األهلي قرر الثالثاء اللجوء إلى محكمة التحكيم 
الرياضية )طاس( بعد قرار االتحاد اإلفريقي االثنين منح 

المغرب حق استضافة النهائي.
االتحاد االشتراكي

يحتضن ملعب أدرار بمدينة مراكش، يومه السبت، نهائي مسابقة 
كأس العرش لموسم 2019 – 2020 بين فريقي الجيش الملكي 

والمغرب التطواني، بداية الساعة الرابعة بعد الزوال.
ستكون  أنها  ذلك  خاصة،  بمواصفات  النهاية  هذه  وستكون 
األولى بملعب أدرار، منذ تدشينه يوم 11 أكتوبر من سنة 2013، 

الجامعة تحكيمها واألولى تحت قيادة نسائية، بعدما أسندت 
للحكمة الدولية بشرى كربوبي، كما أنها ستتزامن مع الذكرى 
المئوية لتأسيس فريق الحمامة البيضاء، الذي يطارد لقبه األول 
في المسابقة الفضية، بعدما تود بلقبين للدوري االحترافي، قاده 

احدهما إلى المشاركة في كأس العالم لألندية.
وإذا كان فريق الجيش الملكي قد خبر تفاصيل هذه المسابقة 
التي يحمل رقهما القياسي على المستوى الوطني ب� 11 لقبا، فإن 
المغرب التطواني يريد أن يسجل اسمه في تاريخ هذه المسابقة، 

المنتشين بإنجاز  العالية لالعبيه  مسلحا في ذلك بالمعنويات 
العودة السريعة إلى الدوري االحترافي األول، بعد مقام قصير 

ببطولة القسم الثاني.
من  غفير  جمهور  أدرار  ملعب  على  يتوافد  أن  المنتظر  ومن 
مناصري كال الفريقين، بعد الترخيص االستثنائي الذي منحته 
الجامعة لمحبي الفريق العسكري، الذي كانت قد أجبرته اللجنة 
أمام  الموسم  هذا  مباريات  من  تبقى  ما  على خوض  التأديبية 
مدرجات فارغة، على خلفية األحداث الدامية التي رافقت مباراته 

أمام المغرب الفاسي في الدوري االحترافي.
وبدأت مدينة أكادير منذ مدة في استقطاب مناصري الفريقين، 
األمر الذي خلق حركية في مدينة االنبعاث، التي جهزت نفسها لهذا 
الموعد الكروي الهام، من خالل توفير كافة المتطلبات اللوجستيكية 
األمنية، حيث شهدت والية  التعزيزات  مقدمتها  إلنجاحه، وفي 
أكادير اجتماعات مكثفة على مدار األيام األخيرة، بغاية وضع 

خطة مثالية لضمان سير عادي لهذا النهائي.
وبرمج مدرب المغرب التطواني، عبد اللطيف جريندو، تجمعا 
تدريبيا لالعبيه بمدينة أكادير، من أجل تجهيزهم على نحو مثالي 
لهذا النهائي األول الذي يبلغه الفريق التطواني على مدار تاريخه، 

الذي يمتد لمائة عام.
ورغم الحماس التطواني، فإن الجيش الملكي سيدخل اللقاء 
من أجل القبض على الكأس الفضية، التي يرتبط معها بعالقة 
وجدانية، ويأمل إضافة اللقب 12 إلى رصيده، كي يزكي نفسه 

كزعيم لألندية الوطنية على مستوى هذه المسابقة.
وسيراهن أبناء جريندو على عامل المفاجأة، خاصة وأن تاريخ 
هذه المسابقة كثيرا مع حمل نتائج خارج التوقعات، بعدما سجلت 
أندية الدرجة الثانية بصمتها، من خالل ست تتويجات، كان بطلها 
كل من الجيش الملكي في سنة 1959 وجمعية الحليب في سنة 
1983 ومجد المدينة سنة 2000 والمغرب الفاسي سنة 2016 

واالتحاد البيضاوي سنة 2019.
يذكر أن فريق المغرب التطواني تأهل إلى المباراة النهائية 
بعد تفوقه على الوداد الرياضي بالضربات الترجيحية )5 – 3(، 
عقب نهاية الوقتين األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل اإليجابي 
هدفين لمثلهما. فيما حجز فريق الجيش الملكي تذكرة العبور 
إلى المشهد الختامي، عقب فوزه على رجاء بني مالل في المبرع 

الذهبي بهدف دون رد.

إبراهيم العماري

من لقاء سابق بني الجيش املليك واملغرب التطواين

مدينة 
�أكادير 
جاهزة 

لعر�س كروي 
بمو��صفات 

خا�صة 

نهائي كأس العرش لموسم 2019 – 2020

للجامعة  التابعة  التحكيم  لجنة  عينت 
الملكية المغربية لكرة القدم، بشرى كربوبي، 
لقيادة المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش 
)موسم 2019 – 2020(، والتي ستجرى يومه 
بمدينة  الكبير  الملعب  أرضية  السبت على 
أكادير، بين فريقي الجيش الملكي والمغرب 
بعد  الرابعة  الساعة  حدود  في  التطواني، 

الزوال.

فيها  يتم  التي  األول��ى  المرة  هي  وه��ذه 
اختيار سيدة لقيادة نهائي كأس العرش.

الطاقم  أن  لها  بالغ  في  اللجنة  وذك��رت 
التحكيمي المرافق للحكمة كربوبي، سيضم 
مساعدة  كحكمة  الجرموني  فتيحة  من  كال 
أولى، ومصطفى أكركاد كحكم رئيسي ثاني، 
الحكم  مهمة  ال��رداد  الداكي  سيتولى  فيما 

الرابع.

وأناطت لجنة التحكيم مهمة قيادة غرفة 
»الفار« للحكم رضوان جيد بمساعدة ياسين 
بوسليم، على أن يتولى عبد الصمد أبرتون 

مهمة المساعد الثاني في الغرفة.
والمنتمية  سنة(،   34  ( كربوبي  وتعتبر 
لسلك الشرطة، أول حكمة مغربية تقود مباراة 
في البطولة الوطنية االحترافية لكرة القدم.

وولجت كربوبي ميدان التحكيم سنة 2001 

وأصبحت حكمة وطنية في 2007، ثم حكمة 
دولية سنة2017.

إفريقيا  أمم  كأس  في  كربوبي  وشاركت 
االتحاد  واختارها   ،2018 بغانا  للسيدات 
اإلفريقي لكرة القدم ) كاف( للمشاركة مع حكام 
بطولة كأس أمم إفريقيا األخيرة بالكاميرون، 
وكانت ضمن حكام غرفة )الفار( في المباراة 

النهائية بين مصر والسنغال.

ألول مرة في التاريخ، سيدة تقود نهائي كأس العرش

برشى الكربويب تدخل تاريخ كأس العرش

إ. العماري
 خيار أمام نهضة بركان سوى االنتصار بفارق أكثر من هدف واحد، 
عند استقباله »تي بي مازيمبي« الكونغولي الديمقراطي، في إياب نصف 
نهائي كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، يوم غد األحد، انطالقا من 

التاسعة ليال بالملعب البلدي ببركان.
وستكون هذه المواجهة هي األصعب في مسار الفريق البرتقالي حتى 
اآلن، ألن عليها ستوقف مصيره في هذه المسابقة، التي يأمل استعاده 

لقبها الذي توج به سنة 2020، على حساب بيراميذز المصري. 
وسيراهن أبناء بركان على الدعم الجماهيري من أجل تحفيز الالعبين 
على تقديم أفضل عطاءاتهم، وتعويض فارق الهدف الذي انهزموا به في 
آخر أنفاس لقاء الذهاب بلومومباشي، وهو رهان ليس صعبا على الفريق 
البرتقالي، الذي خاض تحضيرات مكثفة لهذه المواجهة المصيرية، والتي 
سيتوقف عليها أيضا مستقبل المدرب فلوران إيبينغي، الذي تثير طريقة 

تدبيره لمباريات الفريق بعض عالمات االستفهام.
ومن المتوقع أن يفقد النهضة في لقاء الغد ثالثة من أبرز العبيه، يتقدمهم 
أداما با ومحمد فرحان ومعاذ فكاك لإلصابة، ما يجعل المدرب إيبينغي 
مطالبا بتجهيز قطع الغيار الالزمة، إلحباط كل مخططات مازيمبي، الذي 
سيحل ببركان ساعيا لتفادي اإلقصاء، خاصة وأن لقب هذه المسابقة 

سيكون أكبر تعويض له، بعد خروجه المبكر من دوري األبطال.
خدمات  البرتقالي  الفريق  يستعيد  أن  جدا  يحتمل  المقابل  وفي 
األخيرة  المباريات  عن  غاب  بعدما  الميدان،  وسط  في  الهاللي  بكر 

زمالئه. رفقة  الجماعية  التدريبات  في  مؤخرا  انخرط  حيث  اإلصابة،   بداعي 
ومما ال شك فيه أن عامل الخبرة سيكون له تأثير كبير على نتيجة هذه المواجهة 
القوية، وهو ما يتوفر عليه العبو النهضة، بالنظر إلى تمرسهم وتجربتهم على 

مستوى هذا االستحقاق القاري، الذي بلغوا نهايته أيضا في سنة 
2019، وانهزموا أمام الزمالك المصري.

وسيكون المدرب إيبينغي مدعوا إلى تحضير العبيه من الناحية 
الذهنية، كي يؤمنوا بحظوظهم حتى في أحلك األوقات، ألن تأخر بلوغ 
المرمى قد يؤثر على معنوياتهم، وهنا تكمن أهمية المحافظة على 
هدوء األعصاب والتحلي بالصبر حتى آخر دقيقة من عمر المواجهة.

حمزة  للحارس  المواجهة  هذه  في  متوجهة  األنظار  وستكون 
الحمياني، الذي تحمل عبء لقاء الذهاب، وأنقذ فريقه من أهداف 
محققة، وساهم بقوة في تفاديه لهزيمة ثقيلة، كانت ستعدم حظوظه 

بشكل شبه نهائي في لقاء العودة. 
ويري إيبينغي أن فريقه يمتلك اإلمكانيات والمقومات لتجاوز 
مازيمبي، رغم صعوبة المهمة، مشيرا إلى أنه يعرف جيدا ما يتوفر 
وبالتالي  وبشرية،  تقنية  إمكانيات  من  الكونغولي  الفريق  عليه 
نتيجتها  التي ستحسم  المواجهة  لهذه  الالزمة،  الخطة  سيجهز 

الجزئيات والتفاصيل الصغيرة. 
ووصل فريق نهضة بركان إلى الدور نصف النهائي، بعد أن 
تفوق على المصري البروسعيدي في ربع النهائي )2 – 2( بمجموع 
المباريات، إذ خسر )2 – 1( ذهابًا، وتفوق إيابا بهدف نظيف، في 
وقت عبر فريق مازيمبي بعد تفوقه على بيراميدز المصري إثر 

فوزه إيابًا )2 – 0( وتعادال من دون أهداف في الذهاب.
يذكر أن لجنة التحكيم باالتحاد اإلفريقي لكرة القدم عينت الحكم 
الدولي السينغالي ماغيت ندياي لقيادة هذه المواجهة، بمساعدة 
كل من زاخيلي سويال من جنوب إفريقيا، وسورو فاتسواني من 

دولة ليسوتو، وبرنارد كاميل من السيشل كحكم رابع.

نهضة بركان يراهن على دعم مناصريه وخبرة العبيه لبلوغ النهائي الثالث في تاريخه
كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم

الـريـــاضي
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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خاص

n د . محّمد محّمد خّطابي )*(

مايو  شهر  انتفاضة  أو  طفرة  أو  ثورة  أخبار 
وُنحيي  نعيش  التي   ،1968 الفرنسية  الطالبية 
ذكراها الرابعة والخمسني هذه األيام، صادفتني 
ووصلتني وأنا ما زلُت أتابع دراستي العليا في 
وبليغ  فوري  تأثير  األحداث  لهذه  كان  القاهرة، 
مشـاربهم،  اختالف  على  واملثقفني  الطلبة  على 
والسياسية  الحزبية  وانتماءاتهم  واتجاهاتهم، 
بواسطة  كثب  عن  أخبارها  تتبعنا  واملذهبية، 
واملرئية، وما  املسموعة  املصرية  اإلعالم  وسائل 
كّتاب  الكنانة  أرض  في  عنها   آنذاك  يكتبه  كان 
صبري،  وموسى  العالم،  أمني  محمود  قبيل  من 
ومحمد حسنني هيكل، وأنيس منصور، ولويس 

عوض وسواهم .

إنتفاضة طبعت األجيال
طالب  اتحاد  عمد  الجامعي  الصعيد  وعلى 
جامعة عني شمس، على وجه الخصوص، التي 
حاشدة  وقفات  تنظيم  إلى  إليها،  أنتمي  كنت 
الفسيحة  الجامعة  هذه  وباحات  ساحات  في 
تضامنًا مع الطلبة الفرنسيني الذين فّجروا هذه 
االنتفاضة، ودعمًا ملطالبهم املشروعة والعادلة، 
إال أن هذه التجمعات سرعان ما انفضت وخَبا 
أواُرها بعد تدخل املسؤولني الجامعيني، مخافة 
أن يتحول مساُرها ملطالب وغايات أخرى، فنحن 
الراحل  املصري  الرئيس  عهد  في  نزْل  مّلا  كنا 
ذي الكاريزما الخاصة، الطّيب الذكر جمال عبد 
الناصر، كما أذكر أن اتحاد الطلبة املغاربة نظم 
في مقره إّبائٍذ الكائن في شارع بنك مصر رقم 6 
جانب  إلى  فيها  شاركُت  كبرى  طالبية  تظاهرة 
واألعضاء  األصدقاء،  املغاربة  الطلبة  من  ثلة 
في هذا االتحاد، فضاًل عن بعض الضيوف من 
األشقاء الجزائريني والتونسيني والفلسطينيني، 
غداة   – التقينا  أخرى، حيث  عربية  بلدان  ومن 
في عدة مناسبات، كما زارنا   – هذه االنتفاضة 
االتحاد  مقر  الفترة في  ما مرة، خالل هذه  غير 
برحمة  املشمول  الفلسطيني  واملناضل  الشاعر 
)أتذكر أنه كان يدخن بدون  اهلل معني بسيسو 
انقطاع(، كان الجميع يشعر بنوع من اإلحباط 
والتذمر، مما سببته لنا نكسة 6 يونيو 1967، 
على   – الفرنسية  االنتفاضة  هذه  شكلت  وقد 
شكلت  الديار-  الرغم من بعد املزار، والُبعد عن 
لنا فسحة أمٍل، وكانت ضربًا من االنفراج، وضخ 
املهمومة،  املكلومة، وأفئدتنا  قلوبنا  الحياة في 
انتفاضة  إنها  املنهارة،  الحائرة  ونفسياتنا 
حياة  غّيرت  ثورة  أدق  وبمعنى  باألحرى،  أو 
جاورها  وما  الغال  بالد  في  ليس  األجيال  كل 
مناطق،  في مختلف  يظهر  ما  على  بل  وحسب، 

ومناحي ونواحي وبقاع وأصقاع املعمورة.

إضراب طاّلبي 
وُعّمالي شامل

معظم  على  بليغ  تأثير  االنتفاضة  لهذه  كان 
سواء  املغاربة،  وغير  املغاربة  واملثقفني  الكتاب 
لها  كان  كما  خارجها،  أو  بلدانهم  داخل  كانوا 
من  العديد  على  معروف-  كما هو  ـ  واضح  تأثير 
الكتاب واملفكرين التقدميني على وجه الخصوص 
في مختلف أنحاء العالم، وفي ما يتعلق بتجربتي 
الخاصة، فقد صادف أن زرُت باريس قادمًا إليها 
مباشرة،  االنتفاضة  ُبعيد   1968 القاهرة  من 
كانت  التي  »الطالب«  لجريدة  مراسالت  وكتبُت 
حيث  مصر،  في  الجامعي  الصعيد  تصدرعلى 
نشرُت  كما  فيها،  األدبي  القسم  على  أشرف  كنُت 
وحي  من  القصيرة  والقصص  املقاالت،  بعض 
التي  فلسطني  قضية  وحي  ومن  االنتفاضة،  هذه 
أعماق  في  ومتغلغة  باهتمامنا،  تستأثر  كانت 
و«املُحرر«  وجداننا وكياننا في جريدتْي »الَعَلم« 
املغربيتني )هذه الصحيفة األخيرة أصبحت اليوم 
الشرارة  كانت  االشتراكي(.  االتحاد  اسم  تحمل 
بحتة،  طالبية  الثوري  الغليان  لهذا  األولى 
انطلقت في الثالث من مايو من جامعة نانتير في 
السوربون  عمت  ما  ثم سرعان  باريس،  ضواحي 
معدودات  أيام  غضون  في  وتحولت  وكلياتها، 
من طفرة تلقائية حاسمة )في اليوم الثالث عشر 
إلى إضراب طالبي وعمالي شامل شّل  من مايو( 
الحياة اليومية في باريس، وفي يوم السابع عشر 
رئيس  )أول  ديغول  الجنرال شارل  بدا  مايو،  من 
مرتبكًا،  حائرًا،  الخامسة(  الفرنسية  للجمهورية 
مترددًا بني الرضوخ أو التصدي لهذه االنتفاضة، 
وفي آخر املطاف أرِغم على حل الجمعية الوطنية، 
هذه  على  اليوم  مّر  تشريعية.  انتخابات  وإجراء 
انبثقت  أن  أربعة وخمسون حْواًل بعد  االنتفاضة 
وتلقائيِته،  وَصَخِبه  الشباب  زخم  من  عفوية 
االجتماعية  تغييراألوضاع  بهدف  ليس  انطلقت 
بل  وحسب،  فرنسا  في  واالقتصادية  والسياسية 
اإلبان. ذلك  في  لنا  يبدو  كان  ما  على  العالم،   في 

الحركات  مختلف  الثورة  هذه  استقطبت 
مثقفون  وساندها  والتيارات،  واالتجاهات 
إليها  انضّم  حيث  الثقيل،  العيار  من  ومفكرون 
والفنانني،  والشعراء  والفالسفة  أكبرالكّتاب 

أمثال  إبانئٍذ  واسع  بصْيٍت  يحظْون  كانوا  الذين 
بوفوار،  دي  سيمون  ورفيقته  سارتر  بول  جان 
وبول ريكور، وميشيل فوكو، وجيل دولوز، وأالن 
ُدوَراس،  ومارغريت  ساروت،  وناتالي  باديو، 
وأندريه  ُمورياك،  وفرانسوا  ولوفيفر،  وبوتور، 
حصينًا  جدارًا  شكلوا  كلهم  وسواهم،  مالُرو 
املذهبية  النماذج  كل  وضد  املطلقة،  السلطة  ضد 
التي كانت سائدة في ذلك األوان، هذا املد الهائل 
تغييرًا  أحدث  واالحتجاجات  التظاهرات،  من 
جذريًا عميقًا بني ما كان وما سيكون في الحياة 
السياسية  املفاهيم  مختلف  حول  الفرنسية، 
ذلك  في  ُمهيمنة  كانت  التي  والنقابية،  والحزبية 
الوقت، والتي لم تعمل قط على تقريب الهوة التي 
أمست سحيقة وعميقة بني األسياد )الرأسماليني( 
وطبقات البروليتاريا الكادحة، الَعسيفة، املُستلَبة 

واملُستَغلة أسوأ استغالل.

قطب الّرحَى
الفيلسوف األملاني هربرت ماركوز كان قد تعرض 
في كتابه »اإلنسان ذو الُبعد الواحد« إلى الفئات 
الجديدة التي ستشكل قطب الرحى في هذا التغيير 
املجتمعات  إليه  أفضت  وما  الرأسمالية،  ضد 
تحت  لإلنسان  وإذعان  استالب  من  الصناعية 
كانت  رأسمالية  السائدة،  املطلقة  األنظمة  وطأة 
أم شيوعية، كان ألفكاره تأثير بليغ على الحركات 
بشكٍل  فرنسا  وفي  وأوروبا  أمريكا  في  الطالبية 
والسينما  الفنون،  في  تأثيره  عن  فضاًل  خاص. 
والشعر واإلبداع والرسم، والتصويرالفوتوغرافي 
مجاالت  من  وسواها  والجداريات،  التوثيقي، 
حدت  التي  الدواعي  بني  من  واإلبداع،  الخْلق 
بالطلبة الفرنسيني، وَمْن معهم من األجانب الذين 
املفاهيم  على  واالنقضاض  لالنتفاض،  ساندوهم 
تدور  كانت  التي  الجائرة  الحرب  آنذاك  السائدة 
ظلمًا  أمريكا  شنتها  أن  بعد  فيتنام  في  رحاها 
وعدوانًا وإجحافًا عليها، بينما كان هوشي مينه، 
وماو تسي تونغ، يتغنيان بالثورة الثقافية التي 
تأخذ  كانت  التي  فرنسا،  إلى  أصداؤها  وصلت 
بألباب الطلبة، وتدغدغ عواطفهم، وتشحذ ِهَمَمهم 
ضد االتحاد السوفييتي وأمريكا على حد سواء، 
فضاًل عن اغتيال إرينستو تشي غيفارا )1967(، 
رموز  من  )1968(. وسواهما  كينغ  لوثر  ومارتن 

التحرر، وأرباب الفكر املستنير في مختلف أرجاء 
ما  وسرعان  العربي،  العالم  فيه  بما  املعمورة 
انضم إلى انتفاضة الطلبة الباريسيني، اتحادات 
عاٍم  إضراٍب  في  بحماس  شاركوا  الذين  العّمال 
املُضربني  عدد  وقفز  مايو،  من  عشر  الثالث  في 
تدريجيًا من مئتي ألف إلى نحو املليون شخص، 
ثم تجاوزعدُدهم مليوني عامل، وما لبث أن وصل 
إلى عدة ماليني الشئ اذي أبهر مختلف املراقبني 

واملتتّبعني لهذه الظاهرة الفريدة .

إعزفها ثانيًة يا سام!
تحّرٍك  أهّم  الثورة  هذه  شكلت  لقد  والخالصة 
القرن  في  فرنسا  تاريخ  في  شامل  اجتماعي 
الكتب  املجال لسرد  ، وال يتسع  الفارط  العشرين 
أعمق،  قراءات  تقديم  وتحاول  حاولت  التي 
ومفاهيم أدق، ودراسات أشمل لتلك األحداث التي 
وثقافي،  اجتماعي،  طابع  ذات  البداية  في  كانت 
بمثابة  بعد  ما  في  لتصبح  سياسي  وأخيرًا 
الرأسمالية،  طريق  في  وُمزعجة  منيعة،  متاريس 
شكلت  كما  لتقويضهما،  األمريكية  واألمبريالية 
هذه الثورة سبقًا تاريخيًا فريدًا، ونصبت ُصوًى، 
ومختلف  السائدة  الثقافة  حيال  فاصلة  وقطائَع 
أنماط العيش والتعايش التي كانت تطبع املجتمع 
آنذاك،  التقليدية  مؤّسساته  مجمل  في  الفرنسي 
وعلى غرار العبارات التي ظلت راسخة في أذهان 
الشهير  »كازابالنكا«  بفيلم  واستمتع  شاهد  َمْن 
من قبيل: » ودائما تبقى لنا باريس«، أو »إعزفها 
هذه  شعارات  بعض  أمست  فقد  سام«!  يا  ثانيًة 
الثورة أمثلة مشهورة، وأقوااًل سائرة مأثورة ما 
)كونوا  قبيل  اليوم من  إلى  األلسن  ترددها  فتئت 
)املنع محظور(،  أو  واقعيني، أطلبوا املستحيل(، 
وهناك َمْن يحلو له اليوم املقارنة بني أحداث مايو 
فرنسا 1968، وأحداث الربيع العربي 2011 الذي 
شهد هو اآلخر هزاٍت، ورجاٍت عنيفة، وهّبت خالله 
توابع، وزوابع، وعواصف، وأعاصير صاخبة ما 
زلنا نسمع أصداَءها، وردوَد فعلها إلى يومنا هذا 

املشهود .

)*( كاتب من المغرب ، عضو 
األكاديمية اإلسبانية- األمريكية 
لآلداب والعلوم بوغوطا كولومبيا

انتفا�ضة مايو الطاّلبية  1968
يف ذكراها 54..طفرة طبعت حياة الأجيال!

 شكلت هذه 
االنتفاضة الفرنسية 

– على الرغم من 
بعد المزار، والُبعد عن 

الديار- شكلت لنا 
فسحة أمٍل، وكانت 

ضربًا من االنفراج، وضخ 
الحياة في قلوبنا 

المكلومة، وأفئدتنا 
المهمومة، ونفسياتنا 

الحائرة المنهارة

 بدا الجنرال شارل 
ديغول حائرًا، مرتبكًا، 
مترددًا بين الرضوخ 
أو التصدي لهذه 
االنتفاضة، وفي آخر 
المطاف أرِغم على 
حل الجمعية الوطنية، 
وإجراء انتخابات 
تشريعية

 شكلت هذه الثورة 
سبقًا تاريخيًا فريدًا، 

ونصبت ُصوًى، 
وقطائَع فاصلة حيال 

الثقافة السائدة 
ومختلف أنماط 

العيش والتعايش التي 
كانت تطبع المجتمع 
الفرنسي في مجمل 
مؤّسساته التقليدية 

آنذاك
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االشتراكي

لفت الناقد املغربي والباحث في مجال 
السرديات العربية القديمة، ورائد البحث 
وهو  يقطني،  الرقمي،سعيد  الـأدب  في 
يقارب موضوع التحوالت القرائية اليوم 
وما طرأ على القراءة من تحوالت بسبب 
أن  الى  الرقمي،  إلى  الورقي  من  االنتقال 
وخطية،  عمودية  كانت  سابقا،   القراءة 
أي  مع  يتفاعل  لكي  القارئ،  من  تتطلب 
النهاية،  إلى  البداية  من  يقرأه  أن  نص 
أمام  واألخرى،  الفينة  بني  يتوقف  وأن 
جملة، أو فقرة، معيدا القراءة، ليتمكن من 
فك شيفرة ما يختزنه النص، أو يضمره، 
أو أنه يؤشر أو يكتب على هامش النص 
األفقية  القراءة  أن  حني  في  مالحظات، 
التي يفرضها الوسيط الرقمي هي قراءة 
الُعقد  بني  ينتقل  املتلقي  تجعل  مختلفة 
التي يقدمها له النص املترابط، أو قد يظل 
تائها حتى يغلق النص الذي يتفاعل معه. 
وأشار يقطني إلى أن التفاعل مختلف بني 
القراءتني العمودية واألفقية، ألن لكل نص 
شروطه وإكراهاته. وال يمكن للمتلقي أن 
يتفاعل بصورة إيجابية مع أي نص ما لم 
قرائية تتالءم مع  اكتسب عادات  قد  يكن 
األساس  هذا  وعلى  معه.  املتفاعل  النص 
نبه الى أنه ال يمكننا هنا أن نفاضل بني 
الخطية،  أساس  على  يقوم  الذي  الورقي 
الترابطي  بطابعه  يتميز  الذي  والرقمي 
تتالءم  التي  خصوصيته  منهما  لكل  ألن 
النص  إنتاج  في  املوظف  الوسيط  مع 

وتلقيه.
التفاعل  أن  الى  يقطني  سعيد  وأشار 
إال بتطوير   الرقمي ال يتحقق  املقروء  مع 

عالقتنا بالوسيط الجديد.
في  يقطني  سعيد  الناقد  واعتبر    
مداخلته التي عنونها بـ« العصر الرقمي  
عملية  القراءة  أن  التفاعلية«  والقراءة 
الجانب  القارئ   بها  يعوض  جوانية 
إنتاجات  مع  بالتفاعل  فيه  الناقص 
اآلخرين عبر  االحتكاك بالثقافات األخرى 
البشرية،  أنتجتها  التي  والنصوص 
تقدم  اليوم،  التكنولوجيا  أن  إلى  الفتا 
التفاعل  من  يمكننا  جديدا  وسيطا  لنا 
بـ«الكتاب  ما يطلق  عليه  اآلخر عبر  مع 
البعض  لدى  ولد  ما  وهو  الرقمي«، 
بني  الكتاب  هذا  من  متضاربة  مواقف 
الوسيط  هذا  أن  مؤكدا  ومعارض،  مؤيد 
أن  دون  القراء  بني  جاذبيته  له  أصبحت 

نغفل إكراهاته أيضا.
الوسائط  من  أيا  أن  الى  يقطني  ونبه 

بل  قبلها  ما  تلغ  لم  قبل  من  التي ظهرت 
على العكس مارست دورها في التواصل، 
والطباعة  الكتابة  ظهور  رغم  فالشفاهة 
في  يظل  اإلنسان  ألن  مستمرة  مازالت 
التي يأخذ  الى كل هذه الوسائط،  حاجة 
لتوظيفه  القديم  في  ما  أهم  الجديُد منها 
وتكييفه مع الفضاء الجديد الذي يتجسد 

فيه.
يقطني الذي يؤمن بأن العصر الرقمي 
من  توفيره  باإلمكان  يكن  لم  ما  وفر 
يرى  وسمعية،  ومرئية  مكتوبة  نصوص 
أن املعرفة ال تتحقق باملكتوب فقط بل بكل 
الفنون التي أنتجتها البشرية من سينما 
مكتوبة،  ونصوص  ورسم  وموسيقى 
تتحقق  أن  يمكن  ال  التي  املعرفة  وهي 
بدون التوصل إلى اإلجابة عن أسئلة من 
قبيل: ماذا نقرأ وكيف نقرأ وكيف نستفيد 
األسئلة  صميم  من  وهي  ؟  نقرأه  مما 
القرائية  التحوالت  اليوم  تطرحها  التي 
التي يجب التمييز فيها بني القارئ الذي 
يغوص في النصوص وغيره الذي يكتفي 
يمكننا  وكيف  السطح،  على  بالتزحلق 
يقرأ  االثنني،  بني  يجمع  قارئ  تكوين 
جديدة  بطريقة  مرة  كل  الواحد  النص 
ووعي جديد ورؤية ال تكتفي بالتلقي فقط 

لكن بالتفاعل أيضا. 
والباحث  الناقد  تناول  جهته،  من 
مداخلته  في  أزوغ  إبراهيم  املغربي 
باعتبارها  الكتاب  »رقمنة  بـ  املعنونة 
من  التحول  مسألة  وضرورة«،  حاجة 
منطلقا  اإللكتروني،  إلى  الورقي  الكتاب 
إنسانية  حاجة  القراءة  كون  مسلمة  من 

اجتماعية وحضارية، مما يجعل الخوف 
ورهاب فقدان الكتاب الورقي السائد في 
مجتمعاتنا غير مفهوم، مؤكدا على أن عدم 
الحياة  مجاالت  كل  رقمنة  في  االنخراط 
شأنه  من  املعرفة،  فيها  بما  اإلنسانية 
واملعرفية  الزمنية  الفجوة  من  يزيد  أن 
والحضارات  األمم  عن  تفصلنا  التي 
عن  فصلنا  من  يزيد  ذلك  وأن  املتقدمة 
العام. وأضاف أزوغ أن ما نعتبره اليوم 
مجرد  هو  مؤسساتنا  في  للكتاب  رقمنة 
عن  تفصلنا  مازالت  ألنه  للورقي  صور 
تحتكم  الذي  الحقيقي  بمعناه  الرقمي 
إليه املجالت العلمية املرقمنة في العالم، 
وجماعية.  فردية  وجهود  اجتهادات 
يمكنه  ما  هو  الرقمي  أن  الباحث  وأكد 
الرديء  سيل  يوقف  أن  املستقبل  في 
واملنتحل،  واملسروق  املنشورات  من 
وحفظ  وقوانينه  النشر  صيغ  وتوحيد 
حقوق الناشر والكاتب، وأن يحل مشاكل 
العالم  وفي  العالم،  في  للكتاب  التوزيع 
ليخلص   ، الخصوص  العربي على وجه 
الباحث  في مداخلته إلى التأكيد على أنه 
في الوقت الذي تبذل فيه أمم ودول كثيرة 
تعليم  سبيل  في  واجتهادات  جهودا 
والطلبة،  والتالميذ  واملدرسني  الباحثني 
ننشر  املعرفة،  ورقمنة  الرقمي  استعمال 
وترعب  األطفال  ترهب  أفكار  نحن 
الوقت  في  التكنولوجيا،  من  وأوليائهم 
الذي علينا أن نجتهد في تعليم الناشئة 
املدارس  في  التكنولوجيا  استعمال 
وترشيد  تقنني  بضرورة  والتوعية 

استعمالها في البيت واألماكن العامة.

األكبر«،  الرابح  »القراءة:  ورقتها  في 
القسم  ورئيسة  الصحافية  تطرقت 
االشتراكي«  »االتحاد  بجريدة  الثقافي 
ملوضوع  مقاربتها  في  الفارسي،  حفيظة 
التكنولوجية  التحوالت  أن  إلى   ، الندوة 
النقاش  نقل  اليوم  فرضت  املتسارعة 
الدائر حول أزمة القراءة إلى مستوى ثان 
والضروري  الصحي  بالصراع   يتعلق 
أي   وااللكتروني،  الورقي  الحامل  بني 
الكتاب  إلى  الورقي  السند  من  االنتقال 
االلكتروني ، حيث أصبحنا أمام من يقول 
من  الجديد  الوافد  هذا  يقدمه  ما  أمام   -
الكتاب الورقي لصالح  بموت   - إمكانات 
الكتاب االلكتروني، وهنا يمكن ان نطرح 
السؤال: إلى أي حد تستقيم هذه املقارنة 

واملقاربة؟
اإلنسانية  أن  الى  املتدخلة  ولفتت 
من  العديد  ابتكرت  الطويل  تاريخها  في 
من  جديدة  أشكاال  وبالتالي  الوسائط 
التلقي دون أن يلغي الجديد منها القديم 
حتى قبل اختراع الطباعة، مستدلة على 
ذلك بتعايش الكتابة مع الثقافة الشفهية 
الرقمي  أن  الى  مشيرة  تلغيها،  أن  دون 
يلغي  ان  دون  املكتوب  مع  سيتعايش 
ليس  اليوم  املطلوب  ألن  اآلخر  أحدهما 
الحامل   مؤيدي  بني  الصراع  تأجيج 
يتطلب  ما  بقدر  ومعارضيه  القديم  
من  لالنتقال  القراءة  بفعل  االرتقاء  األمر 
مستوى  الى  وثقافي  معرفي  مستوى 
البشرية  راكمته  ما  مع  للتفاعل  أعمق 
من معارف ألن تعدد الوسائط وتطورها 
عبر التاريخ ، أيا كانت طبيعتها سمعية، 

بصرية، قرائية، هو ما يساهم في االرتقاء 
بالوعي الجماعي. املهم هو تربية جميع 
املقروء  تلقي  طريقة  على  حواسنا 
مستوى  الى  والوصول  معه  والتفاعل 
نقده وهذا التلقي يبقى هو صمام األمان 
املعلومات  من  الهائل  املد  هذا  ملواجهة 
ال  التي  املعلوماتية  الثورة  تطرحه  الذي 
تني تتوقف، وهو ما يستوجب أن نجعل 
أو  ورقيا  حاملها  كان  أيا  القراءة،  من 
إلكترونيا، طقسا يوميا يتم التأسيس له 
جماعية  مسؤولية  وهي  مبكرة،  في سن 
واألسرة  املدرسة  أداور  فيها  تتداخل 
واملحيط والجهات املنتخبة واملؤسسات 
االقتصادية والفضاءات الثقافية، انطالقا 
أعينها  نصب  تضع  ثقافية  سياسة  من 
واملتملك  الواعي  اإلنسان  صناعة  مهمة 

لكل أسباب التقدم.
والذي  اللقاء،  حضر  الذي  الجمهور 
بالشأن  مهتمني  من  األجيال  كل  جمع 
الثقافي وكتاب، باإلضافة الى طلبة كلية 
املتميز  والحضور  مسيك  ابن  اآلداب 
بالثانوية  القراءة  نادي  أعضاء  للتالميذ 
اللقاء  على  أضفى   حزم،  ابن  اإلعدادية 
بني  تدخالته  تقاطعت  تفاعليا  بعدا 
الجديد  الرقمي  الوافد  هذا  من  املتخوف 
الرقمية  الحوامل  بتكاملية  املؤمن  وبني 
املتجذر  القراءة  حب  أن  إال  والورقية، 
اللقاء  حضروا  الذين  التالميذ  روح  في 
أن  في  كبيرا  وأمال  جديدا  نفسا  يضخ 
يديه،  من  املشعل  يفلت  لن  القراءة  جيل 
طريق  تنير  التي  املعرفة  نحو  سالكا 

املستقبل.

 نظمها المركز  الثقافي كمال الزبدي وجمعية شتلة للثقافة والفنون 

ندوة  حول »التحولت القرائية من الكتاب الورقي اإىل الكتاب الإلكرتوين«

تذكر  حاولت  بالحرب،  عالقتي  عن  أكتب  وأنا 
الحروب التي مرت في حياتي، فوجدت أن الحروب 
وأن  األولى،  الخليج  منذ حرب  نهائيا  تتوقف  لم 
التلفزيون تفاصيل الحروب عبر العالم  يوما بيوم، 
بكل بؤسها والدمار التي تحدثه حول العالم. لقد 
تابعنا كل الحروب التي وقعت في العشرين سنة 
املاضية، بالخليج والعراق والبوصنة والشيشان 
دون  بلبنان  األهلية  بالحروب  مرورا  وسوريا، 
الصعبة  ولحظاته  الفلسطيني  الكفاح  نسيان 
واملأساوية. حروب كأنها كمسلسل دموي ال يمكن 
توقع نهايته.  وليس بوسع هذه الحرب الجديدة 
بني روسيا وأوكرانيا سوى أن تأخذ مكانها على 

الالئحة املرعبة للحرب.
البعد  وبسبب  ومبدعني  ككتاب  يمكننا  هل 
الجغرافي عدم االهتمام بالحرب، عدم التأثر بها، 
عدم استشعار أن هناك خطرا قائما في كل لحظة 
اإلبداع  إن  الحياة.  الوجود،  جوهر  تدمير  يمكنه 
تحمل  الحرب  أن  حني  في  للحياة  ينتصر  فينا 
حول  مساءلتنا  تعيد  الحرب  املوت.  طياتها  في 
والديمقراطية  كالعدل  قضايا  حول  إنسانيتنا، 
منحت  التي  االجتماعية  العقود  عن  والسالم، 
تعيد  عليها،  يحافظوا  لم  لكنهم  للسياسيني 
الحرب ايضا كتابة تاريخنا الشخصي والبشري 
البدائي  التحفز  ملرحلة  تعيدنا  الحرب  جديد.  من 

على  يؤثر  أن  بد  ال  شعور  وهو  والالطمأنينة، 
أجواء الكتابة في فترات الحرب.

ال يمكن للحرب سوى أن تمس الكاتب، واملثقف 
لقب  يستحق   ال  شعبه  آالم  يتحسس  ال  الذي 
لذلك  غرامشي،  انطونيو  الكاتب  قال  كما  مثقف 
كانت الحرب سببا لظهور كثيرا من األعمال التي 
تعيد كتابة أو تصوير الحرب من منظور املبدع، 
من منظور األقليات واملهمشني والناس العاديني، 
أو  االنتصار  حني  أحد  يذكرهم  ال  الذي  هؤالء 
الهزيمة، وال يعبر عنهم سوى كأرقام في السجالت 
»اإللياذة  ك   مثل  إبداعية  وأعمال  الرسمية. 
واألوديسا«، و«األرض اليباب«، و«وداعا للسالح: 
و«الحرب والسلم«...وغيرها من األعمال الخالدة 

كانت الحرب دافعا خلف ظهورها...
لكننا اليوم أمام واقع آخر، يصبح فيه الكاتب 
شيء  كل  أصبح  بعالم  الحرب،  على  متفرجا 
الحرب  ترصد  التي   الكاميرا  عدسة  تحث  فيه 
ومجازرها وأمواتها والجئيها....وتحولها لصورة 
يبقى  أن  للكاتب  يمكن  هل  االستهالك.  أجل  من 
محايدا؟  نحن ندخل الحرب شئنا أم أبينا، نحن 
إن  نرغب.   لم  أم  رغبنا  الجبهة،  في  موجودون 
الصواريخ  لنا  تصور  اليوم  الفضائية  القنوات 
الجماعية  املقابر  تصور  املالجئ،  تقصف  وهي 
والشهادات الصادمة ، لقد اختلطت حدود الحرب 

والسلم، ونحن في املوقعني معا زمنيا، كما يحدث 
في نظرية العوالم املتوازية.  

 صوت املثقف ضروري في أوقات الحرب، حتى 

الجهر  على  قادر  فإنه  إيقافها  عن  عاجزا  كان  لو 
العادلة  القضايا  أجل  من  والحق  الصدق  بكلمة 
وحقوق األضعف في حرب تتغول كل يوم بأحدث 

األسلحة.
وأستحضر هنا إحدى نصوصي التي نشرتها 
بموقع ايالف العربي سنة 2015، والذي قد يصور 
بعيدة  حرب  الحرب،  من  املتضارب  املوقف  هذا 
ووسائل  شاشاتنا  على  قريبة  الوقت  نفس  وفي 

األخبار. يقول النص:

بالغرفة الشرقية
تلك التي ال تدخلها

الشمس
كنت أبكي جثة الحب

املسجاة أمامي في صمت...
وفي بالتيمور

كانوا يبكون الشاب األسود
الذي قتلته األيادي البيضاء

دون ذنب..
وفي اليمن

كانوا يبكون مئات األطفال
بسبب عاصفة ِقيل إن اسَمها

عاصفة الحزم ...
وفي النيبال

كانوا يبكون عشرة آالف جثة
نامت دون أن تعانق عيونها

ثانية
شمس الغد..

وبالشام كانت الجثث بكل مكان
ولم أستطع أبدا أن أفهم...
كان الجميع يبكي جثة ما

في نفس اللحظة
و في نفس الوقت..

وكنت أبكي غير عابئة بهم
كأن جثة الحب

بني كل تلك الجثث الزرقاء
كانت األهم....

إن سؤال الحرب واملثقف تعيد دوما طرح سؤال 
على  ليس  الحروب،  مواجهة  في  الثقافة  جدوى 
الكاتب أن يرتدي خوذة  أو يحمل رشاشا إليقاف 
دفاعا عن  قوية،  اقتصادية  اندلعت ألسباب  حرب 
صوته  منح  املثقف  بإمكان  لكن  باطل،  أو  حق 
لألقليات، ملن رحلوا دون قول كلمتهم األخيرة، ملن 
في قصف   ماتوا  ملن  ومساكنهم،  أراضيهم  فقدوا 
إعادة  للكاتب  لذلك...يمكن  سببا  يعرفوا  أن  دون 
أن  الذاتية، يمكنه  التاريخ من وجهة نظره  كتابة 
حق....ثم  كلمة  ويقول  عصره  على  شاهدا  يكون 

يمضي. 

إعداد: سعيد منتسب

ليلى بارع: احلرب ولطماأنينة الكاتب

وقت مستقطع من الحرب  )34(

الحرب، أيضا، شرخ عظيم في الكينونة، في 
الشرط الوجودي،  كما أن »الضرورة« تجعل منها 

معضلة أخالقية مكشوفة، ال يمكن تجاوزها 
فكريا.

في هذه الشهادات عن الحرب، مع الكتاب 

والمبدعين والمثقفين والفنانين، نشعر بأن 
إشعاعاتها ال تستثني أحدا، سواء أكان في 

قلبها أم على هامشها، قريبا أم بعيدا، عسكريا 
أم مدنيا، مناصرا أم معارضا، حيا أم ميتا. نشعر 

بالدخان والغبار يصل إلى الحلق، ونقاسي 

شح التموين، ونحس بانقطاع الماء والكهرباء، 
ونسمع لعلعة سيارات اإلسعاف، وتتخاطر في 

أحالمنا الدبابات والمقنبالت والصواريخ المضادة 
للطائرات، وكل الخرائط تبدأ في الفركلة داخل 

رادارات عسكرية، تتهددها  بالخراب المبين..

ال يمكن  اليوم مقاربة إشكالية 
تراجع القراءة الورقية لصالح 
القراءة الرقمية دون التطرق إلى 
سؤال المقروئية في إطاره العام 
خاصة في بالدنا، حيث يواجه رهان 
النهوض بالقراءة عدة إكراهات 
تجعل جميع المبادرات التي 
انخرطت في هذا الرهان محدودة 
األثر، خاصة في ظل المد الرقمي 
والثورة المعلوماتية التي أحدثت 
تغييرا شامال على مستوى أدوات 
القراءة والتلقي. فأين يكمن 
الخلل إذن في القارئ أم في 
المقروء؟ وهل يمكن ربط القراءة 
فقط بالحامل الورقي ؟ وهل يتم 
هذا االنتقال على مستوى السند 
فحسب أم يهم انتقاال آخر يتم 
من زمن الوقع إلى زمن االفتراض؟ 
وهل يمكن اليوم الحديث عن 
أدب رقمي بالمعايير المتعارف 

عليها؟
تلكم بعض األسئلة التي 
حاولت ندوة«التحوالت القرائية 
من الكتاب الورقي إلى الكتاب 
اإللكتروني: رهانات وآفاق«  اإلجابة 
عنها ومقاربتها، والتي نظمتها 
جمعية شتلة للثقافة والفنون 
والمركز الثقافي كمال الزبدي 
بابن مسيك، يوم السبت 7 ماي 
الجاري، وعرفت مشاركة كل من 
الناقد  ورائد البحث األكاديمي 
في مجال األدب الرقمي األستاذ 
سعيد يقطين والباحث الدكتور 
إبراهيم أزوغ والصحافية والشاعرة 
حفيظة الفارسي، والتي أدارتها 
باقتدار الشاعرة والقاصة ورئيسة 
جمعية شتلة للثقافة والفنون 

كريمة دلياس.

متابعة:  
حفيظة الفارسي

كنا نأمل أن يقابلونا في القمة، بعد أن امتأل القاع، ولكن 
هذه الصورة املظلومة، جاءت لتقول بأنهم القاع بحد ذاته، 

ولن يقبلوا بغير قاع القاع مستقرا وموطنا...عفنا.
صدؤوا  قد  بأنهم  لتقول  املظلومة،  الصورة  هذه  جاءت 
وباروا أسلحة وحججا وحجاجا وأفكارا ... وأعوزهم كل 
والقول....فانقضوا  الفعل  الحياء ووضاعة  قلة  إال  شيء، 
بسعار منقطع النظير على صورة بريئة، ممثلني بأجساد 
بأعراض وأنساب وأصول وفصول  شخوصها، مشهرين 

أصحابها .
التنورات،   وقصر  األرداف،  وقياس  الفورما،  صارت 
البطون  وحجم  امللبوسات،  ونوعية  الضحكات،  وصخب 
فعل  ...موضوع  النظرات  وطبيعة  واملؤخرات،  والنهود 

ونقد اجتماعي / سياسي.
تامسلميت  والرجولة  واملروءة  واألخالق  العقل  تعطل 
املرضي  التركيز  وكان  واألصالة...  والحداثة  وتامغربيت 

الشديد على شكل الجسد كعيب /سبة .
والذي  الكبرى،  اهلل  معجزات  إحدى  هو  الذي  الجسد،   
تشكلت حوله »فلسفة جسد » عظيمة منذ ظهور الفلسفة،  
تفكه  سفسطة  إلى  والسفالة  والضحالة  الحقارة  حولته 
الدنيا شيء  لم يبق في  و«نقد واختالف«...وكأنه  وتنذر 

أوموضوع نتصارع به أو حوله. 
»كثيرا ما سألت نفسي إذا ما كانت الفلسفة في املجمل، 
وحتى اليوم، تأويال للجسد، وفي الوقت نفسه سوء فهم 

للجسد » نيتشه -العلم املرح. 
سقراط  مع  ظهرت  قد   « جسد  »فلسفة  تكون  وبذلك 
 ، كانط  نيتشه،  ديكارت،  مع  وتواصلت  وأفالطون 
كلها   قائلة  ميرلوبونتي...،  سبينوزا،  فوكو،  شوبنهاور، 
والعقل  للروح  حاسم...سابق  تاريخي  فاعل  الجسد  بأن 
والنفس أم الحق ؟ بمفرده كجسد أم في تكامل مع الروح 

والعقل والنفس؟ 
 هذه وغيرها تبقى إحدى تباينات هذه الفلسفة. 

قيمة  قدروا  قد  والتاريخ  والفلسفة  اهلل  يكون  وبذلك 
الجسد .

ثم يأتيك مكبوت أو جاهل أو حاقد أو حاسد أو متعصب 
، أو هم أجمعني ليجعلوا أجسادا وصورة متهمني إلى أن 

يثبتوا براءتهم. 
األجساد ماشي هي هذيك !!

والنوايا حتى هي ما شي هي هذيك !!
القاطع  ...والدليل  أصحابها  تدين  والنوايا  األجساد 

الدامغ، صورة. 
حصلتي أبا ادريس!!!

وهلم بؤسا. 
هل جيء بهم من حصة مساعدة على القذف ؟

ال.
هل هي صورة في إحدى كوميساريات إسبانيا؟

ال .
هل في الصورة ما يخدش الذوق والحياء العام ؟

ال.
هل نكتشف إدريس لشكر وجسده ألول مرة؟

ال.
هل بجسد إدريس عيبا أو نقصا ؟ 

ال .
لعل كبره من كبر حزبه .

هل اشتكى أحد من أبناء، أو رفاق أو زوجة إدريس لشكر 
القيامة  تقوم هذه  فيها حتى  فيها ومن  الصورة وما  من 

الظاملة ؟
ال .

إدريس  برفقة  كان  من  هذا  املستمنني  جيش  يعرف  هل 
هناك؟

ال.
السيدتني  عن  معلومة  ذرة  هذا  الضباع  قطيع  يعلم  هل 

رفقة إدريس ؟
ال.

هل تدري أسراب الجهلة هذه لم كان إدريس هناك ومع 
من وسياق الصور املأخوذة ) وهي كثيرة ، اختيرت منها 

بخبث واحدة أو اثنتني ( ؟ 
ال.

هل يعي هؤالء جميعهم بأنها جريمة شنيعة بشعة، شرعا 
وقانونا وأخالقا أن يعير اإلنسان بجسده ؟

أكيد ...نعم.
ولكنهم اقترفوها !!

الءات كثيرة....تقول بأنهم كانوا ينتظرونه فالدورة.
ليضربوا من تحت الحزام .

والقيمي  والديني  واألدبي  األخالقي  االنحطاط  فكان 
واإلنساني في أجلى تجلياته. 

وكان التشهير والتعهير. 
فتشنا عما قد تكون اقترفته الصورة ومن فيها من آثام 

عظام؟
تستوجب كل هذا السم الزؤام. 

فلم نجد ...
الصورة بريئة مظلومة،

واألجساد كما باقي خلق اهلل .
ولكن، وألنه إدريس لشكر 

الكاتب األول لالتحاد االشتراكي...
إدريس السياسي الشديد، 

العائد وحزبه من بعيد...
فكل التفاهات مباحة، وكل الحدود مستباحة...

بما فيها األجساد/ عطايا اهلل.
وبذلك تكون فلسفة الجسد قد تدرجت مع هذه القطعان 

من عهد أفالطون إلى عهد بني كلبون . 

تستقيم  وال  والتيئيس،  باليأس  التبنى  األوطان 
أمورها باالرتجالية وإخضاع السياسات لألمزجة 
املتقلبة واملصالح الضيقة واألنانيات التي شعارها 
وبعدي  أنا   « ودينها  إيديولجيتها  كانت  كيفما 

الطوفان » بصيغة املفرد والجمع ...
أنفسهم  ديننا  أصحاب  من  البعض  ينصب  فأن 
كأعداء ومعهم »رهط« من  الفاسدين الذين فهموا 
الرساالت السماوية على نقيض قصد ومراد اهلل 
منها ، ويشبههم من ديانات أخرى  » َحْشد« مثلهم 
بالسواد  الحياة  صباغة  في  الحثيث  بسعيهم 
فكل   .. الكراهية  أنواع  وكل  والتهور  والدماء 
جهة تكفر األخرى ألنها ليست على دينها وملتها 
من  لهم  املخالف  قتل  على  حتى  ويحرضون  بل 
مذهب دينهم، ويتسلطون لفرض الوصاية عليهم 
وصلحاؤه  شهداؤه  منهم  فلكل  فيهم،  والتحكم 
من  بإيعاز  وأولئك   هؤالء  لكل  فكيف  وحكماؤه، 
بطانة فاسدة مشيطنة تشحنهم بالحقد والكراهية 
لم  اهلل  ألن  وأخراهم  دنياهم  أمور  عليهم  وتفسد 
األرض  في  واإلفساد  للناس  باإلساءة  قط  يأمر 
بكل أنواعه بما فيه اإلكراه في الدين والعنصرية 
على  املتحامق  والتهجم  االستعبادية  والطبقية 
معتقدات اآلخرين .. قال تعالى : )َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن 
ِبَغْيِر ِعْلٍم  َ َعْدًوا  َفَيُسبُّوا اهللَّ  ِ َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ
َمْرِجُعُهْم  َربِِّهْم  ِإَلى  ُثمَّ  َعَمَلُهْم  ٍة  ُأمَّ ِلُكلِّ  َزيَّنَّا  َكَذِلَك 
.   سورة األنعام ،  ُئُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن  (  َفُيَنبِّ
َفَصلُّوا  ُقوُموا   « أِلَْصَحاِبِه:  )ص(   ِ اهللَّ َنِبيُّ  وَقاَل 
ِلَبْعٍض:  َبْعُضُهْم  َفَقاَل   ،  » النََّجاِشيِّ َأِخيُكُم  َعَلى 
 ُ َيْأُمُرَنا َأْن ُنَصلَِّي َعَلى ِعْلٍج ِمَن اْلَحَبَشِة؟ َفَأْنَزَل اهللَّ
ِ َوَما  َتَعاَلى: ﴿َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِباهللَّ
ِ اَل َيْشَتُروَن  ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِهْم َخاِشِعنَي هلِلَّ
ِهْم  ِ َثَمًنا َقِلياًل ُأوَلِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ ِبآَياِت اهللَّ

َ َسِريُع اْلِحَساِب﴾ .سورة آل عمران ِإنَّ اهللَّ
كما أن الدول وهي تضع تشريعات وقوانني تهم 
وجوهر  بنفس  تسنها  أن  فيها  يفترض  شعوبها 
األعراف اإلنسانية الراقية التي تقوم أسسها على 

كل ما هو جميل ورائع ومفيد من العلوم 
الرصينة   العلمية  والبحوث  اإلنسانية 
الدينية  والتوجهات  الفكرية  واملذاهب 
غاياتهم  تكون  أن  الواجب  من  حيث   ..

هي البحث عن أقرب وأنجع السبل للتقدم بالوطن 
والشعب من األفضل إلى األرقى حتى يكونوا قدوة 
والشعوب  الحضارات  كل  أمام  وعاقلة  صالحة 
بطانتهم  ومعهم  كانوا  إن  هذا   ،.. العالم   في 
عادلني وأصحاب مبادئ سليمة وديموقراطية 
إن  أما  للبشرية،  العليا  للمصالح  ومحبـني 
وحاجاتهم  أنفسهم  في  يفكرون  سواء  كانوا 
ومنافعهم وحدهم وينتهزون كل فرصة لتنمية 
على  أوضاعهم  ويغيروا  الخاصة  ثرواتهم 

وعوز  وفاقة  آلالم  يأبهون  ال  اآلخرين  حساب 
وتفرقها  تذروها  وعود  بترويج  غيرهم  وعذاب 
وحكايات  بقضايا  إلهائهم  مع  كالهشيم،  الرياح 
وأخبار تشتت وعيهم وتحبط هممهم وتعطل بذلك 
في  األمل  ببث  فالتالعب  وطنهم،   تقدم  مستقبل 
يستأنسون  الناس  ولجعل  للوقت  ربحا  النفوس 
فقد  في  يتسبب  عاقال  التسر  التي  بأحوالهم 
الناس الثقة في الجميع حتى املتحدثني الصادقني 

املستطيعني للعمل بصدق وإخالص  ...
من الناس  َغام«*  أما أم املشاكل فأن يسعى »الطَّ
أهوائهم  موافقة  مهمتهم  بطانة  عن  للبحث 
أو  مشروعا  كان  شيء  بكل  والقيام  وتشجيعهم 
التي  وأهدافهم  غاياتهم  ليحققوا  مشروع  غير 
العامة  والغايات  املصالح  مع  متضاربة  تكون  قد 
فرصة  لهم  تتاح  عندما  وذلك  والدولة   للناس 
أو لتقلد مسؤولية لها عالقة بالشؤون  »للتسلق« 
 ،  .. أو  االجتماعية  أو  االقتصادية  أو  السياسية 
واملتحورة  املتنقلة  البطانات  من  النوع  فهذا 
مصالح  أنقاض  على  تبنى  التي  مصالحهم  وفق 
اآلخرين تسعى باستمرار لتخدم من »يستخدمها 
في  تكون  أن  بطموح  وعطاءه   إعجابه  لتنتزع   «
مثلهم  لقطيع  قائدة  السنوات  أو  األيام  من  املقبل 
يملي  ومن   « مسيسهم   « انتهاء صالحية    بعد 
و  العكر  املاء  في  إال  الصيد  اليحسنون  ممن  لهم 
يأكلون الثوم وينشرون  الضالالت بأيدي وأفواه 
من اليملكون ضميرا وروحا صالحة ، وفي أمثالهم 
قال الرسول الكريم  : »...ثكلتك أمك يا معاذ، وهل 
يُكبُّ الناَس في النار على وجوههم - أو قال: على 

مناخرهم - إال حصائُد ألسنتهم« رواه الترمذي.
من  الوطن   ، الشعب  الدولة،  مصلحة  فأين 
أزمنة  يضيعون  إنهم   ، البشرية  األصناف  بعض 
ومسارات  قيم  ويشوهون  والتقدم  الديموقراطية 
ينشرون  إنهم  واالجتماعية،  االقتصادية  العدالة 
جعل  في  تختزل  التي  السياسي  البؤس  ثقافة 
وربط  والتسطيح  للتجهيل  عرضة  الناس 
ال  التي  الريعية  باملصالح  والقرارات  االختيارات 
تبنى بها األمم والحضارات ، إن تكرار هذا  العمل 

نفكر  أن  يلزمنا جميعا  كل عقد  في  مرة  ألكثر من 
بمحاربة  تهتم  استراتيجيات  لوضع  بجد  ونعمل 
أخطر أنواع اإلدمان بتأهيل وتربية هؤالء وأوالئك 
بالعقوبات البديلة التي تلزمهم بالعمل التطوعي 
مسؤولية  أي  عن  بعيدا  ميدانيا  الشعب  لخدمة 
االنتهازية  مع  والقطع  الدولة،  مؤسسات  بكل 
واملحسوبية والزبونية وكل ما ال يقدم وقت اإلقدام 
وعلينا جميعا   ،، والتعثر  التأخر  وقت  ينقذ   وال 
فعال  يستحقها  التي  املكانة  إلى  الشعب  نرفع  أن 
وقوال، كما نص الدستور من جهة وكما أرادته كل 
اإلنسان  بكرامة  تؤمن  التي  والفلسفات  الشرائع 
ومكانته في األرض التي تحمله مسؤولية عظمى  
إدارة   وإخالص  وصدقية  بنزاهة  ويدبر  ليسير 
التي هي حق  فيها  الكريمة  الحياة  وتنمية  إقرار 
ومعتقداتهم،  ودياناتهم  بأجناسهم  الشعوب  كل 
ذلك ألن األرض للناس كافة ..فالصراع على التحكم 
بطانات  لوبيات  طرف  من  ثرواتها  وفي  فيها  
الفتنة  ونشر  االستقرار  أفسد  الدولية  السياسات 
والتوتر واالبتزاز في مختلف املناطق التي تمتلك 
وعطل  استراتيجية  مناطق  في  وتتواجد  ثروات 
والسائرة  الثالث  العالم  دول  غالبية  نمو  وعرقلة 

في طريق النمو ... 
وا اأْلََماَناِت  َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ  َ ِإنَّ اهللَّ  ( قال تعالى : 
َتْحُكُموا  َأْن  النَّاِس  َبْيَن  َحَكْمُتْم  َوِإَذا  َأْهِلَها  ِإَلى 
َ َكاَن َسِميًعا  ا َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اهللَّ َ ِنِعمَّ ِباْلَعْدِل ِإنَّ اهللَّ

َبِصيًرا ( . سورة النساء
َواَل   ۖ ْقَوٰى  َوالتَّ اْلِبرِّ  َعَلى  )َوَتَعاَوُنوا   : تعالى  قال 
 َ َ ۖ ِإنَّ اهللَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَُّقوا اهللَّ َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِ

َشِديُد اْلِعَقاِب (.سورة املائدة .

َغاُم : َأرذاُل الناس وَأوغاُدُهْم . *الطَّ

جادة  مواطنة،  لصحافة  ماسة  اليوم  الحاجة    
وجدية تنقل األخبار املوثوق منها والصحيحة إلى 
الناس تواكب هذا اإلبداع املغربي في مجال مقاومة 
على  الباب  تقفل  حقيقيني،  وبتقدير  بوطنية  العدو 
املتسللني سهوا إلى ميدان الصحافة  وهم كثر ....

فهناك من يصر على أن يظل الوحيد الذي يستفيد 
ألبنائه  بالنسبة  للدخل  املدر  غير  امليدان  هذا  من 
من  كبير  لعدد  بالنسبة  األرباح  الوفير  األصليني، 

املتسلطني عليه ...
حاجتنا  أكدت  اليوم،  انكشفت  التي  الحقيقة،     

إلعالم وطني، مواطن، قوي، موجود في كل مكان من 
املغرب، متمكن من املهنة وأجناسها وأدواتها، حرفي 
الوطن  ألعداء  يترك  ال  التجاوب،  سريع  التعامل، 
صغيرة  كانت  مهما  الفرصة  الخامس  للطابور  وال 

لترويج األكاذيب .
   هذا اإلعالم نستطيع صنعه وتشجيعه إذا امتلكنا 
اإلعالمية  املعركة  بأن  والتام  النهائي  اإليمان  جرأة 
تسير مع املعركة السياسية ومعارك الوطن جنبا إلى 

جنب .
   إن الدفاع عن الوطن، هو أساس وجود اإلعالم، 
وأن ما عدا هذا األمر من تنويعات هي أشياء إضافية 
الكبرى  املعارك  حني  الخلف  إلى  تتوارى  نافلة،  أو 
قبل  اإلعالم  يصبح  املصيرية  اللحظات  ...وفي 
البندقية والطائرة والصاروخ أداة املواجهة األولى .

   هنا - وهاته يجب قولها بكل بصراحة - الحكاية 
يكتشفون  من  بعض  أذهان  في  تختلط  الوطنية 
أوقاتهم  من  وامليت  املتأخر  الزمن  في  الصحافة 

بالدفاع عن الرواية الرسمية .
   ال يستطيع هؤالء أن يميزوا بني دفاع مستميت 
أو  الخالف  وبني  الوطن،  قضايا  وعن   ، الوطن  عن 
قضايا  حول  العادية  األيام  في  العادي  االختالف 
اإلجماع  حولها  نحقق  وال  تدبيرها  يفرقنا  محلية 
أن يكون ألنها قضايا  لهذا اإلجماع أصال  وال نريد 

خالفية، عكس قضايا الوطن الكبرى .
   أن تصرخ بنفس الحماس وبنفس القوة دفاعا عن 
وطنك، مثلما يفعل آخرون أثناء الدفاع عن فلسطني 

عن  أو  ميانمار  عن  أو  أوعن سوريا  العراق  عن  أو 
إيبدو  شارلي  رسامي  أوضد  الروهينغا،  مسلمي 
أنهم  يعتبرون  أخرى  بلدان  في  لهم  أنصار  عن  أو 
وال  رسمي،  بوق  أنك  يعني  ال  بمساندتهم،  ملزمون 
يعني أنك مأجور وال يعني أنك تتلقى مقابل ما تكتبه 

من قناعات في هذا الصدد .
   قد يكون األمر فقط دفاعا من جانبك عن وطنك، 
ألنك تعتبر هذا الوطن أغلى ما لديك، وتعتبر الدفاع 
عنه بوسيلتك وبمهنتك الشيء الوحيد الذي يمكنك 
يمر  التي  والشدة  الضيق  لحظات  في  له  تقدمه  أن 

منها .
   كيف السبيل إلى إقناع من ال يقتنعون أصال بأي 
شيء أن هذه البديهية على بساطتها قد تكون هي 

تفسير كل األشياء ؟
   ال ندري، وال تكترث كثيرا بطريقة اإلقناع هاته 
الوطن  هذا   : أهم  هو  ما  هناك   . بجدواه  حتى  وال 
من  ينتظر  ال  والذي  من جانب،  أكثر  من  املستهدف 
أو  قيد  أي  دون  معه  الوقوف  إال  األصليني  أبنائه 
بكل  أوطانها،  مع  األجناس  كل  تفعل  مثلما  شرط، 

اختصار ....
   قال امللك محمد السادس، في خطاب ملناسبة ذكرى 
لم يعد هناك  املسيرة الخضراء عبارته الشهيرة : » 
املواطن  يكون  ان  فإما  الخداع،  أو  للغموض  مجال 
ازدواجية  وقت  انتهى  إذ  مغربي،  غير  أو  مغربيا 

املواقف » .
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جواد يف الدفاع عن الوطن، الإعالم قبل البندقية
شفيق

فل�سفة اجل�سد من اأفالطون 
اإىل بني كلبون...

يف �سالح البطانة �سالح لأمور الوطن ..

مصطفى المتوكل الساحلي 

   عبد السالم المساوي

فأين مصلحة الدولة، الشعب 
، الوطن من بعض األصناف 

البشرية ، إنهم يضيعون أزمنة 
الديموقراطية والتقدم ويشوهون 
قيم ومسارات العدالة االقتصادية 
واالجتماعية، إنهم ينشرون ثقافة 

البؤس السياسي التي تختزل 
في جعل الناس عرضة للتجهيل 

والتسطيح وربط االختيارات 
والقرارات بالمصالح الريعية
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة فاس مكناس
 إقليم موالي يعقوب
جماعة عني الشقف
مديرية املصالح 

م.أ.ص
إعالن عن طلب عروض مفتوحة 

بعروض أثمان 
CAC/2022/09 :عدد

"جلسة عمومية"
في يوم الثالثاء 07 يونيو2022 
الحادية  الساعة  من  ابتداءًا 
قاعة  في  سيتم  صباحا،  عشر 
الجماعي  للمجلس  االجتماعات 
موالي  إقليم  الشقف  عني 
املتعلقة  األظرفة  فتح  يعقوب, 
بعروض  العروض  بطلب 
 CAC/09/2022:عدد أثمان 
الشبكة  توسيع  أشغال   ألجل: 
التوتر  ذات  الكهربائية 
مستوصف  لتزويد  املنخفض 
الكائن  بالكهرباء  املاء  رأس 
عني  جماعة  األندلس،  بتعاونية 

الشقف، إقليم موالي يعقوب
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  مائة  خمس  في 

)500.00درهم(.
ب:  املشروع  تكلفة  قدرت 
ومائة  ألف  وثالثني  اثنني 
سنتيم  وثمانني  درهم   وواحد 

)32.101.80درهم(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
الصفقات  بمصلحة  مجانا 
بالجماعة. ويمكن نقله الكترونيا 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املادتني 27, 
السالف  املرسوم  من  و31   29

الذكر. يمكن للمتنافسني:
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 

بمصلحة الصفقات بالجماعة.
إما إرسالها عن طريق البريد   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما ايداع أظرفتهم عبرالبوابة 
االلكترونية للصفقات العمومية.

- الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املادة   في  املقررة  تلك  هي  بها 

12   من نظام االستشارة.

مع  ميدانية  زيارة  ستنظم 
 26 الخميس  يوم  املتنافسني 
ماي 2022 على الساعة الحادية 
ستتم  االنطالقة  عشرصباحا. 
من مصلحة الصفقات واألشغال 

بجماعة عني الشقف.
ع.س.ن/1671/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2022/13/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى والتعاونيات 
واتحاد التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني
الساعة  على   2022/06/07 في 
في  سيتم  صباحا   العاشرة 
باملكتب  االجتماعات  قاعة 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
فتح  بالجديدة  السادس   محمد 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
بعروض اثمان من أجل: خدمات 
اليدوية  التنقية  اجل  من 
املحمولة  القنوات  وتنظيف 
والقنوات الترابية وكذا القناطر 
واملنشات الهيدرولكية املوجودة 

بمنطقة الفارغ. 
يمكن سحب ملف طلب العروض 
لقسم  التابع  الصفقات  بمكتب 
تسيير شبكة الري وصرف املياه 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 
تحميله  أو  املغرب،   - الجديدة 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
عشرة أالف )10.000٫00درهم(.
املشروع  صاحب  تقدير 
في:  محدد  األشغال  لكلفة 
ألف  وسبعون  وتسعة  ستمائة 
وسبعوندرهما  وسبعمائة 
مع  ستم  وسبعون  وتسعة 
القيمة  على  الضريبة  احتساب 

املضافة )679.770,79درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من مرسوم 

 08 بتاريخ   02-12-349 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

< إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
محمد  شارع   16 ب  الكائن 

السادس، الجديدة - املغرب.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   >
بمكتب الضبط الخاص باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  16شارع  لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
األشغال  موقع  إلى  زيارة  تنظم 
يوم  2022/05/25 على الساعة 
العاشرة صباحا واالنطالق من 

مقر املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 12 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/1680/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2022/14/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى والتعاونيات 
واتحاد التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني
الساعة  على   2022/06/07 في 
سيتم  صباحا   عشر  الحادية 
باملكتب  االجتماعات  قاعة  في 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
فتح  بالجديدة  السادس   محمد 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
بعروض اثمان من أجل: خدمات 
اليدوية  التنقية  اجل  من 
املحمولة  القنوات  وتنظيف 
الترابية وكذا حوض  والقنوات 
التعويض بمحطة الضخ حوض 

التابعة ملنطقة  سيدي اسماعيل 
سيدي بنور.

يمكن سحب ملف طلب العروض 
لقسم  التابع  الصفقات  بمكتب 
تسيير شبكة الري وصرف املياه 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 
الجديدة - املغرب، أو تحميله من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
عشرة أالف )10.000٫00درهم(
لكلفة  املشروع  صاحب  تقدير 
ستمائة  في:  محدد  األشغال 
وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة 
وتسعة  درهما  وسبعون 
احتساب  مع  ستم  وسبعون 
املضافة  القيمة  على  الضريبة 

)679.770,79درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من مرسوم 
 08 بتاريخ   02-12-349 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق   2013 مارس   20

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

< إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
محمد  16شارع  ب   الكائن 

السادس، الجديدة - املغرب.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   >
بمكتب الضبط الخاص باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  16شارع  لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www. marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
األشغال  موقع  إلى  زيارة  تنظم 
يوم  2022/05/25 على الساعة 
العاشرة صباحا واالنطالق من 

مقر املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 12 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/1681/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2022/15/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى والتعاونيات 
واتحاد التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني
الساعة  على   2022/06/08 في 
في  سيتم  صباحا   العاشرة 
باملكتب  االجتماعات  قاعة 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
فتح  بالجديدة  السادس   محمد 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
بعروض اثمان من أجل: خدمات 
اليدوية  التنقية  اجل  من 
املياه  صرف  شبكة  وتنظيف 
لشبكة  الهيدرولكية  واملنشات 
الري ومحطات الضخ املوجودة 

بمنطقة الزمامرة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
لقسم  التابع  الصفقات  بمكتب 
تسيير شبكة الري وصرف املياه 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 
تحميله  أو  املغرب،   - الجديدة 

من بوابة صفقات الدولة: 
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

عشرة أالف )10.000( درهم.
املشروع  صاحب  تقدير 
في:  محدد  األشغال  لكلفة 

ألف  وسبعون  وتسعة  ستمائة 
درهما  وسبعون  وسبعمائة 
مع  ستم  وسبعون  وتسعة 
القيمة  على  الضريبة  احتساب 

املضافة )679.770,79درهم(  
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من مرسوم 
 08 بتاريخ   02-12-349 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

< إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
محمد  16شارع  ب   الكائن 

السادس، الجديدة - املغرب.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   >
بمكتب الضبط الخاص باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  16شارع  لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب، 
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
األشغال  موقع  إلى  زيارة  تنظم 
يوم  2022/05/26 على الساعة 
العاشرة صباحا واالنطالق من 

مقر املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 12 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/1682/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2022/16/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى والتعاونيات
واتحاد التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني
الساعة  على   2022/06/08 في 
سيتم  صباحا   عشر  الحادية 
باملكتب  االجتماعات  قاعة  في 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
فتح  بالجديدة  السادس   محمد 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
بعروض اثمان من أجل: خدمات 
اليدوية  التنقية  أجل  من 
املياه  صرف  شبكة  وتنظيف 
لشبكة  الهيدرولكية  واملنشات 
الري ومحطات الضخ املوجودة 

بمنطقة اثنني الغربية.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
لقسم  التابع  الصفقات  بمكتب 
تسيير شبكة الري وصرف املياه 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب16  الكائن  لدكالة  الفالحي 
شارع محمد السادس، الجديدة 
بوابة  من  تحميله  أو  املغرب،   -

صفقات الدولة: 
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
عشرة أالف )10.000٫00درهم(.
املشروع  صاحب  تقدير 
في:  محدد  األشغال  لكلفة 

ألف  وسبعون  وتسعة  ستمائة 
درهما  وسبعون  وسبعمائة 
مع  ستم  وسبعون  وتسعة 
القيمة  على  الضريبة  احتساب 

املضافة )679.770,79درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من مرسوم 
 08 بتاريخ   02-12-349 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

< إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
محمد  شارع   16 ب  الكائن 

السادس، الجديدة - املغرب.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   >
بمكتب الضبط الخاص باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  16شارع  لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة. 
األشغال  موقع  إلى  زيارة  تنظم 
يوم  2022/05/16 على الساعة 
العاشرة صباحا واالنطالق من 

مقر املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 12 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/1683/ا.د

ع.س.ن /1664/إدع.س.ن /096/إت

2022/CAC/09

2022/CAC/09

أعلنت إدارة مهرجان القدس للسينما العربية 
التظاهرة  هذه  من  الثانية  الدورة  تنظيم  عن 
الفنية ما بين 14 و 19 ماي الجاري بمشاركة 
روائية،  أفللام  بين  تتنوع  عربيا،  فيلما   26
الفيلم  ووثائقية، وأفام قصيرة، من ضمنها 
المغربي »النزال األخير« للمخرج محمد فكران.

وسيشارك الفيلم المغربي في مسابقة األفام 
الطويلة، إلى جانب خمسة أعمال سينمائية 
و  تونس  من  و«قدحة«  »غدوة«،  هي  أخرى 
»أبو صدام« من مصر و »يوروبا« من العراق 

و »قلتلك خلص« من لبنان.
الهجرة  موضوع  المغربي  الفيلم  ويتناول 
السرية بقالب درامي ممزوج بكثير من التشويق.
الللقللدس  مللديللنللة  فللي  الللمللهللرجللان  ويفتتح 
الفلسطيني  الوطني  المسرح  خشبة  على 
»الحكواتي« بعرض الفيلم الروائي التونسي 

»غدوة«.
وقالت نيفين شاهين، مديرة المهرجان في 
الفعالية  هذه  من  الثانية  النسخة  إن  بيان 
تواجه  أن  يمكن  التي  المعيقات  رغم  ستنظم 
أي مبادرة ثقافية في مدينة القدس، مؤكدة ان 

»إصرارنا على هذه المبادرة يأتي من منطلق 
إدراكنا لحاجة المدينة الماسة لما يعزز هويتها 
تواصلها  ويعزز  الثقافي  وفضائها  المكانية 

الثقافي مع امتدادها العربي«.
وأضافت أن نسخة هذا العام تتميز بمشاركة 
عدد أكبر من األفام مقارنة مع النسخة الماضية 
والتي تعرض للمرة األولى في القدس، إضافة 
لتنوع مواضيع هذه األفام وجنسياتها، الفتة 
سيركز  للمهرجان  المرافق  البرنامج  أن  إلى 
من  تجارب مخرجين  نقاش واستضافة  على 

خلفيات مختلفة.
مدينة  في  المهرجان  أفام  عروض  وتنظم 
الفلسطيني  الوطني  المسرح  فللي  الللقللدس 
»الحكواتي« والذي سيحتضن حفلي االفتتاح 
والختام، وفي المركز الثقافي الفرنسي، والمركز 

الثقافي التركي »يونس أمرة«.
وإلى جانب العروض السينمائية، ستنظم 
السينمائي  النقد  حللول  ونلللدوات  ورشلللات 
القدس،  عن  قصيرة  وثائقية  أفام  ومناقشة 
وندوة أخرى تتضمن عروضا ونقاش ا حول 

أفام المخرجين الشباب.

»من أول دقيقة «  للمجرد وإليسا يحقق اكثر من 20 مليون مشاهدةمهرجان السينما اإليطالية الجديدة بالرباط 

ينظم المركز الثقافي اإليطالي بالرباط و مؤسسة هبة، من 12 ماي الجاري إلى غاية  شهر 
دجنبر المقبل، مهرجان السينما اإليطالية الجديدة.

و ذكر باغ للمنظمين أن المهرجان، الذي نظم حفل افتتاحه الخميس الماضي بمقهى  
La Scène ، انطلق بعرض فيلم » ENNIO  » للمخرج اإليطالي صاحب األوسكار جوزيبي 
تورناتوري، الذي يحتفي بالموسيقي األوسكاري اإليطالي إينيو موريكوني، و ذلك بهدف 
تعميق المعرفة بتاريخ السينما اإليطالية التي وظفت على نطاق واسع موسيقى المايسترو 

موريكوني.
تم  إيطاليا  فيلما   12 المهرجان عرض  إطار هذا  أنه سيتم في  ذاته  المصدر  و أضاف 

إنتاجها حديثا من طرف شركة ) راي سينما (.
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قامت  الفنانة اللبنانية  إليسا   بنشر صورة جديدة عبر حساباتها الخاصة على مواقع 
التواصل االجتماعي لتحتفل من خالها بتحقيق رقم جديد ألغنيتها الجديدة “ من أول 

دقيقة ” التي قدمتها مع الفنان المغربي  سعد لمجرد.
واحتفلت إليسا بتحقيق 20 مليون مشاهدة ألغنيتها عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، 

إذ تخطت نسبة المشاهدين وصوال للساعة، الل22 مليون مشاهدة.
وعلقت إليسا على المنشور قائلة: “في واحدة تملي بضهرك وفي ضعفك ها تقويك، 

تأمرنا حبيبي وأمرك ها تقول شبيك لبيك”.
وفي نفس السياق ظهرت إليسا محاطة بفريق عملها وهم يحتفلون أمام قالب من الكيك 

مزين بصور إليسا مع لمجرد الذي لم يكن حاضرًا في االحتفال.

 يشارك المخرجان المغربيان علي الصافي 
في  أفامهما  بللأحللدث  محند  ولللد  والللهللادي 
لمهرجان  الطويلة  لألفام  الرسمية  المسابقة 
أراب«  »التين  الدولي  العربي  الاتيني  الفيلم 

في بوينوس آيريس.
الفيلمان المغربيان المتنافسان، من بين سبعة 
أفام مختارة، هما »قبل زحف الظام« للمخرج 
علي الصافي و »الحياة تناسبني جيدا« للهادي 
أوالد محند، وهو إنتاج مشترك مغربي فرنسي.

وتقام النسخة العاشرة من المهرجان لهذه 
السنة بشكل هجين، حضوريا وافتراضيا، بعد 

غياب دام عامين بسبب الوباء.
خمسين  حوالي  العام  هذا  برنامج  ويشمل 

فيلما تم إنتاجها في أكثر من 30 بلدا.
وأكد كريستيان مورو، الذي حل محل الراحل 
بشارة الخوري كمدير التين آراب، أن »الوصول 
إلى عشر دورات يعكس أهمية رؤية المهرجان 
وهي: معرفة التنوع الثقافي والتبادل والصداقة 
بين الشعوب باعتبارها جزءا أساسيا من تنمية 

مجتمعاتنا«.
باإلضافة إلى المنافسة الرسمية لألفام من 
الدول العربية، ينظم المهرجان أيضا مسابقة 
لألفام الطويلة من أمريكا الاتينية ومسابقتين 
لألفام القصيرة العربية واألمريكية الاتينية، 
تم  التي  لألفام  استعادي  معرض  عن  فضا 
النسخ  خال  التسعينات  مللدار  على  عرضها 

األولى للمهرجان.
وتحتفي الدورة، التي تستمر حتى 19 ماي، 
بالمخرجين الفلسطينيين التوأم طرزان وعرب 
ناصر ،بمناسبة فيلمهما »غزة مون أمور« الذي 

ع رض في افتتاح المهرجان.
ويعتبر الموعد السينمائي، المهرجان الوحيد 
الذي يجمع الثقافات العربية واألمريكية الاتينية 
من خال الفن السابع. تنظمه جمعية السينما 
على  تعمل  التي   ،  )Cine Fértil( الخصبة« 
تقديم برنامج أفام يعكس التنوع الثقافي ألمريكا 
الاتينية والدول العربية من خال أربع فئات 

للمسابقة.

قدمت فرقة »هيبآت للثقافة والفنون«، مؤخرا 
عنوان:  تحت  الجديد  المسرحي  عملها  بفاس، 
»العرس« بفضاء حديقة جنان السبيل التاريخية.
ب  خاص  بشكل  المسرحي  العمل  ويحتفل 
»الحلقة« كشكل فني وفرجوي وتراثي وتقليدي 

عرفت به مدينة فاس منذ زمن طويل.
وأعادت المسرحية للجمهور الذي تابع فصولها 
في ركح استمد ديكوره من الحديقة التاريخية، 
الحنين إلى بضع سنوات ماضية كان يتابع فيها 
الناس بشكل يومي وسط ساحة بوجلود التي ال 
تبعد إال أمتار قليلة عن الحديقة، أشكال فرجوية 

عديدة من فنون الحلقة.
كما يكرم العمل الفني المقدم شخصية »حربة« 
كأحد الرواد وأبرز الوجوه الفنية التي نشطت 
لسنوات طويلة في مجال الحلقة، حيث أن ذاكرة 
األجداد الزالت تتذكر بعض المشاهد من خفته 

وحركاته الفنية وأقواله الموزونة.

وال يتطلب العرض المسرحي طقوسا لمتابعته، 
فيمكن ألي شخص اختيار زاوية مشاهدة واضحة 
من  النوع  هذا  أن  كما  العرض،  ليتابع  ويقف 
الدعائم  أحللد  الجمهور  فيه  يللكللون  المسرح 
العرض  مدة  يتفاعل خال  إلخراجه،  األساسية 

الممثل المسرحي/«الحايقي« مع الجمهور في 
مشاهد متكررة.

وحاولت المسرحية تسليط الضوء على العرس 
العريقة  التقاليد  كأحد  »تامغرا«  األمازيغي 
والعادات األصيلة في الثقافة المغربية، يتناول 
في قالب كوميدي  أسطورة »إيسلي وتيسليت« 

وتنشيطي مرح.
والفنون«  للثقافة  »هيبآت  فرقة  واختارت 
المسرحي  بعملها  الجمهور  على  اإلطللالللة 
الجديد، بعد أزيد من سنتين من توقف تظاهرات 
ومهرجانات وأنشطة فنية بسبب جائحة كوفيد19- 
وتداعياتها، حيث كان يتابع جمهور أبو الفنون 
األعمال المسرحية بشكل افتراضي عبر الوسائط 

الرقمية.
وشخص مسرحية العرس/ تامغرا إلى جانب 
الممثل وامبارك بلمير الفنان عزيز الحسايني، 

وألفها عزيز عبدوني.

 :مكناس
 محمد البخاري

محمد أزرور 
اختتمت فعاليات المهرجان 
التحريك  لسينما  الللدولللي 
بمكناس التي عرفت إقباال كبيرا 
بمختلف  الجمهور  طرف  من 
الفئات العمرية، حيث تجاوز 
عدد الحضور 25000 متابع، 
باألفام  لاستمتاع  حضروا 
المبرمجة في عروضها ما قبل 
األولى بالمغرب و العالم، من 
بينهم 150 طالبا من مؤسسات 
التكوين الفني العليا بالمغرب. 
باإلضافة إلى أكثر من 5000 
تلميذ و تلميذة استفادوا من 
مدرسية  سنيمائية  حصص 
و ورشات تكوينية في مجال 
تأطير  من  التحريك  سينما 

محترفين في هذا المجال.
وقد استمتع الجمهور طيلة 
سينمائي  ببرنامج  أيام  ستة 
متنوع و غني و حافل بأفام 
التحريك الجديدة و المتميزة، 
و نقاشات و ورشات تكوينية 
و لقاءات فنية و صحفية مرت 

في أجواء حميمية.
فللليلللملللا يلللخلللص نللتللائللج 

جائزة  علللادت  الللمللسللابللقللات. 
أفام التحريك القصيرة لفيلم 
  )Bad seeds-أعشاب ضارة( :
للمخرج كلود كلوتي من كندا 
ليفوز   )Claude Cloutier(
تبلغ  التي  الكبرى  بالجائزة 
للتذكير  أورو،   3000 قيمتها 
زينة  فقد تكونت اللجنة من : 
وأدجللو  )لبنان(  رشللاد  أبللي 
صورو )الكوت ديفوار(وطوم 
أطللر  اللللذي  )إيرلندا(  ملللور 
ماستر كاس في اليوم االخير 

للمهرجان.
وحللللصللللل علللللللى جلللائلللزة 
لللجللنللة الللتللحللكلليللم الللخللاصللة 
.)أنيكسيو  القصير:  الشريط 
 )Anxious Body-بودي
ميزوشيري  يوريكو  للمخرج 
 Yoriko(الدانمارك ملللن 

. ) Mizushiri
وقد حاز فيلم: )الحظ يبتسم 
للمخرج  نيكوكو(  للسيدة 
وطاناب(  )أيمو  اللليللابللانللي 
كأحسن فيلم  جائزتين،  على 
تبلغ  والللتللي  طللويللل،  تحريك 
قدمتها  اورو،   2000 قيمتها 
لجنة تحكيم تتكون من شباب 
محترف المسرح لفرقة مسرح 
الشامات. نفس الفيلم للمخرج 
)وطاناب( المتميز  الياباني 
حصل على جائزة الجمهور.

الفيلمان القصيران: ) الوداع 
جيروم( من إخراج: أدم سياردو 
فار.  كلوي  وغابرييل سولنت 
والللقللط  الللعللجللوز  و)االسد 
الصغير( لفيوليتا كورتييس، 
حصا على التوالي على جائزة 
وجائزة  للطلبة  فيلم  أحسن 
تاميذ  من  المكونة  الشباب 
دروس اللغة الفرنسية بالمعهد 

الفرنسي.
 كللللمللللا فللللللللاز فلللليلللللللللم : 
 )The soloists  (
 Mehrnaz(: لللمللخللرجلله 
بجائزة   ))Abdollahinia
لجنة التحكيم المكونة من تاميذ 
المنصوربمكناس.  إعللداديللة 
للفيلم  الجمهور  جائزة  أمللا 
شريط  عليها  حصل  القصير 
 Margot( :لمخرجه )Câline(

.)Reumont
ومن أهم لحظات المهرجان 
العشرين،  ملللاده  علليللد  فللي 
لفيليب  االستثنائي  التكريم 
أوغلللرو،  وفلليللرونلليللك  بيتيو 
وهما ممثان عالميان اشتهرا 
لهومر  الللصللوتللة  بالدبلجة 
ومارج في السلسلة الكرتونية 
الشهيرة سامبسون. كما تحدثا 
في ماستر كاس متميز أمام 
جمهور متعطش للسينما حول 
تجربتهما  وعن  الدبلجة  فن 

الرائعة في السلسلة األمريكية 
)لي سامبسون(.

الللدورة  هللذه  تميزت   كما 
لفيلم  األول  المنتدى  بتظيم 
التحريك بالمغرب الذي عرف 
مع  خصوصا  كبيرا  نجاحا 
الحضورالوازن لألستوديوهات 
التحريك  لسينما  المغربية 
الثاث: )أركوستيك( و)لوريم( 
جاء  والللذي  صين(.  و)نيفر 
للنهوض بسينما التحريك في 
المغرب وتطويرها وانفتاحها 
هذا  في  المتخصصين  على 
المجال على الصعيد الدولي، 
هذا  على  االقبال  تزايد  أمللام 
المجال الفني الواعد بالمغرب 
العديد من  والقادر على خلق 

مناصب الشغل.
المهرجان  سللتللار  وأسلللدل 
للفنان  الموسيقى  أنغام  على 
‘’البيت  فلللن  فلللي  )صارو( 
بجولة  يقوم  والللذي  بوكس’’ 
الفرنسية  بالمعاهد  فنية 
إطاق  حفل  وبعد  بالمغرب. 
حفل  في  الهوائية  البالونات 
افتتاح المهرجان، فقد تم في 
إطللاق  بهيج  احتفالي  جللو 
الفوانيس المضيئة بالساحة 
اإلدارية احتفاال بمرور عقدين 
على المهرجان الدولي لسينما 

التحريك بمكناس.

فيلمان مغربيان �سمن الم�سابقة الر�سمية لمهرجان الفيلم الالتيني 
العربي الدولي بالأرجنتين

»العر�س« عمل م�سرحي يحتفي ب »الحلقة« كفن فرجوي تقليدي

الفيلم المغربي »النزال الأخير« للمخرج محمد 
فكران ي�سارك في الدورة الثانية من مهرجان 

القد�س لل�سينما العربية

 الفيلم الكندي »اأع�ساب �سارة«
 يفوز بالجائزة الكبرى للدورة 20لـ »فيكام« بمكنا�س
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- لحسن العسبي
- محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- جمال امللحاني
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2022/05/13

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية 
وزارة الداخليـــة

وزارة الداخليـــة 
عمالة إقليم شيشــاوة

دائرة امتوكة
قيادة امتوكة 

جماعة بوابوض امدالن 
إعـــالن عـــن طلب عروض

أثمــــان مفتوح
رقم 2022/01

2022/02
 2022 يونيو   06 يوم  في 
ابتداء من الساعة 10 صباحا 
االجتماعات  بقاعة  سيجرى 
بوابوض  الجماعة  بمقر 

املتعلقة  األظرفة  فتح  أمدالن 
بطلب عروض أثمان مفتوح:

* رقم 2022/01 املتعلق بكراء 
احد  أسبوعي  السوق  مرافق 
الضمان  مبلغ  حدد  انزامر، 
مبلغ  ستة  في  املؤقت محدد 
)6000٫00درهم(.  ألف درهم 
كما حدد الثمن االفتتاحي في 
مبلغ )3200.00 درهم( ثالثة 

أالف ومائتا درهم شهريا.
املتعلق   2022/02 رقم   *
الجماعية  املجزرة  بكراء 
األسبوعي  للسوق  التابعة 
مبلغ  حدد  انزامر،  احد 
في  محدد  املؤقت  الضمان 

)3000.00درهم(  مبلغ 
درهم.كما  أالف  ثالثة 
في  االفتتاحي  الثمن  حدد 
ألف  درهم(  مبلغ)1100.00 
يمكن  شهريا.  درهم  مائة  و 
العروض   طلب  ملف  سحب 
املداخيل  شسيع  مكتب  من 
بمقر جماعة بوابوض امدالن، 
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من  الدولة  بوابة صفقات  من 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchéspublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 

املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31  و29   27
في  الصادر   349-12-2 رقم 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  اظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
املداخيل   شساعة  بمكتب 

بالجماعة بوابوض امدالن .
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 

عند بداية الجلسة وقبل فتح 
األظرفة.

بطريقة  إيداعها  إما   *
الكترونية في بوابة الصفقات 

العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
04 من نظام  عليها في املادة 

االستشارة 
ع.س.ن/1660/ا.د

*************
اململكـة املغربيـة

وزارة التجهيـز واملاء
املديرية اإلقليمية بميدلت
إعـالن عـن طـلب عـروض 

مفـتـوح
رقـم: 2022/22

على   2022/06/07 يوم  في 
الساعة االشرة صباحا سيتم 
بمكتب السيد املدير اإلقليمي 
للتجهيز والنقـل واللوجستيك 
بميدلت، فتح األظرفة الخاصة 

بعروض  العروض  بطلب 
إعادة  "دراسة  ألجل:  أثمان 
بالنقطة  فنية   منشاة  بناء 
على  الكيلومترية116+750  
 706 رقم  الجهوية  الطريق 

بإقليم ميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن  
الصفقات  بمكتب  العروض 
للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية 
زنقة  واللوجستيك،  والنقـل 

أكادير ميدلت. 
تحميله  كذلك  ويمكن 
صفقات  بوابة  من  الكترونيا 

الدولة:
www.marchéspublics.

 gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
)3000,00درهم(  مبلغ: 
تقدير  درهم.كلفة  االف  ثالثة 
طرف  من  محددة  الخدمات 
مبلغ:  في  املشروع  صاحب 
)مائة  198.000,00درهم 

درهم  الف  وتسعون  وثمانية 
مع احتساب الرسوم.(

يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق  ملقتضيات 
و148  و31  و29   27 املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
8 جمادى االولى  الصادر في 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
كتابة  مكتب  إلى  باالستالم 
للتجهيز  اإلقليمي  املدير 
واللوجستيك  والنقـل 

بميدلت.
مقابل  إيداعها  إما   *
املدير  كتابة  بمكتب  وصل 
والنقـل  للتجهيز  اإلقليمي 

واللوجستيك بميدلت.
مباشرة  تسليمها  إما   *

العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
بالطريقة  إيداعها  إما   *
بوابة  عبر  االلكترونية 

الصفقات العمومية
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
من   8 رقم  املادة  في  عليها 

نظام االستشارة .
امللف التقني يتضمن الوثائق 

التالية:
- بالنسبة للمقيمني باملغرب:

اإلدالء  املتنافسني  على 
من  عليها  مصادق  بنسخة 
شهادة املوافقة ، في املجاالت 

.D4و D5 :التالية
املقيمني  لغير  بالنسبة   -
بامللف  االدالء  يجب  باملغرب: 
نظام  في  اليه  املشار  التقني 

االستشارة
ع.س.ن/1668/ا.د

ع.س.ن /1661/إد

ع.س.ن /1672/إد

ع.س.ن /1673/إد
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بداية كيف تلقيتم خبر الفوز 
بجائزة زايد للكتاب؟

بسرور  الفوز  خبر  تلقيت 
وحبور فائقني. كنت أتوقع أن 
ُيعلن عن الفائزين بعد اجتماع مجلس 
 ،2022 أبريل   25 بتاريخ  األمناء 
تقريبا  أسبوعا  تأخر  اإلعالن  لكن 
تشويقا  الجائزة  زاد  ما  املعتاد؛  عن 
عطلة  بسبب  التأخير  حدث  وترقبا. 
في  أسبوعا  دامت  التي  الفطر  عيد 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

كيف مرت 
أجواء المسابقة؟ 

من يتابع أطوار الجائزة 
البد أن يالحظ أنها تمر عبر 
الشهور  تخصص  متعددة:  مراحل 
الثالثة األولى )نونبر ويناير وفبراير( 
الثالثة  املراحل  شروط  الستيفاء 
للتقييم التي تعهد إلى محكمني، تعتمد 
في  القصيرة  القائمة  العلمية  الهيئة 
في  الفائزين  وتعتمد  مارس،  شهر 
لجنة  على  وتعرضها  أبريل  شهر 
وإعالن  عليها  للمصادقة  األمناء 
أن  نالحظ  وهكذا  النهائية.  النتائج 
القائمني على الجائزة يحرصون على 
مرور الكتاب املرشح بمراحل متعددة 
سرية  تقارير  املحكمون  فيها  ينجز 
عنه بالنظر إلى معايير محددة. وبما 
لهذه  قلبي  اطمأن  مرشحا  كنت  أنني 
التدابير التي ُيحرص فيها على مزيد 
لتفادي  والحصافة  واألمانة  الدقة  من 
يمكن  الذي  الخطأ  هامش  أمكن  ما 
املبذول  الجهد  على  سلبا  ينعكس  أن 
مصاف  إلى  بالجائزة  الرقي  أجل  من 
الجوائز العاملية ذات الكفاءة والخبرة 

واملصداقية.

التي  المضافُة  القيمُة  ما 
ُج  ال��ُم��ت��وَّ المنجز  يقدمها 

للدرس النقدي الحديث؟

يصعب علي أن أجيب عن 
هذا السؤال لعدم توفرنا - في العالم- 
دقيقة  وإحصائيات  معطيات  على 
 ( ومبيعاتها  الكتب  طبع  نسبة  تهم 
خاصة الكتب الفائزة بجائزة ما(. في 
حني تتوصل بها جمعيات أو حلقات 
القراءة أو معاهد سوسولوجيا القراءة 
أو األدب لتحليلها قصد معرفة مكامن 
بالكتاب  والنهوض  والخلل،  الضعف 
مدروسة  ثقافية  سياسة  باعتماد 
وعملية. نعتمد في العالم العربي على 
عن  ُينشر  ملا  تبعا  والتخمني  الحدس 
السيارة  الصحف  في  الجيد  الكتاب 
أو في املواقع االجتماعية. وقلما نجد 
متابعة تتوافر فيها املعايير املطلوبة 
واالنطباعية  الذاتية  عن  منأى  في 

واملحاباة. 

نقدية   مشاريع  لديك  هل 
استمرارا  تعد  مستقبلية 
»ال��س��ارد  ال��م��ت��وج  للمنجز 
وتوأم الروح من التمثيل إلى 

االصطناع«؟

الروح  وتوأم  السارد   « كتاب  يمثل 
من  جزءا  االصطناع«  إلى  التمثيل  من 

مشروعي الذي أسعى فيه إلى استجالء 
باملتكلم  الصلة  ذات  التلفظية  الجوانب 
تبيُّن  وإلى  التلفظ(،  )سلطة  وآثاره 
مواقعه وقرنائه وتوائم روحه املحتملة 
»شعرية  توسيع  وإلى  الخطاب،  في 
باألجناس  أكثر  للعناية  الذاكرة« 
وفهم  الذاتية،  واملحكيات  التذكارية 
والوجود،  الكتابة  بني  املعقدة  العالقة 
وبني خطاب الحقيقة وخطاب الجمال. 

اكتشاف  هو  الكتاب  في  شغلني  ما 
األدبية  القارة   ( البْينية  املنطقة 
وحدودها  امتداداتها  عبر  املجهولة( 
الواقع  ملفوظات  بني  تفصل  التي 
وتستوعب  التخييل،  وملفوظات 
تفوق   ( أدبية  أصنافا  أو  أجناسا 
لوجون  فليب  بحسب  العشرين 
النقد  يعرها  لم  جنيت(  وجيرار 
تعرف  أنها  العلم  مع  الالزم  االهتمام 
بسبب  انفجارا  الراهن-  الوقت  في   –
النزوع إلى البوح واملكاشفة واملُسارَّة 
السرائر،  تضمره  ما  إبراز  إلى  سعيا 
وما ظل مغفيا ومطموسا في الصدور 
إيديولوجية  أو  سياسية  لبواعث 
بـ«صحوة  يعرف  )ما  أخالقية  أو 
انهيار  بعد  استقوت  التي  الذاكرة« 
في  يعرف  وما   ،1989 برلني  جدار 
سنوات  مع«  بالقطع  املغربية  اململكة 
استحداث  بعد  والرصاص«  الجمر 
عام  واملصالحة«  اإلنصاف  هيئة   «

.)2004
الروح  وتوأم  السارد   « كتابي  إن 
هو  االصطناع«  إلى  التمثيل  من 
وخاصة  السابقة  لكتبي  امتداد 
صورة  و«  الذهنية«  السيرة  »شعرية 
األنا واآلخر في السرد« ، و« الحقيقة 
امللتبسة قراءة في أشكال الكتابة عن 
سلطة التلفظ في الخطاب  و«  الذات« 
كتب  من  وحلقة  العربي«  الروائي 
»متعة  مقدمتها  وفي  تباعا؛  ستأتي 
لعبد هلل  التخييلي  املشروع  اإلحقاق 
مشاريع  اآلن  حوزتي  وفي  العروي«. 
تحتاج إلى مزيد من التدقيق واملراجعة 

حتى تكون في املستوى املطلوب.

ناقدا   بصفتك   – ترى  كيف 
مهتما- مسار اإلنتاج النقدي 
كما  غنيا  أالي��زال  المغربي. 
كان أم أن هناك تراجعا على 
مستوى اإلصدار والمواكبة؟

املغربي  النقد  فتئ  ما  بالطبع 
دور  أن  هو  والدليل  وطليعيا.  مشعا 
منه  تتسابق على نشر عيِّنات  النشر 
والتعريف به، كما أنه يحصد الجوائز 
الشيخ  جائزة  ضمنها  ومن  الهامة؛ 
كتارا  وجائزة  للكتاب،  العاملية  زايد 
امللك فيصل  العربية، وجائزة  للرواية 
في  استمرارية  هناك  نعاين  العاملية. 
الراحل  جيل  من  والعطاء  الحضور 
إلى  ثراه  هلل  طيب  مفتاح  محمد 
يقطني.  سعيد  بجيل  مرورا  اآلن 
الجهد  إلى  –عموما-   الجودة  ُتعزى 
قائمة  مدرسة  إلى  وليس  الشخصي 
بذاتها. هناك عوامل كثيرة أثرت سلبا 
الثقافة  في  ليس  الجماعي  األداء  في 
فحسب بل في امليادين جميعها. وهذا 
عالوة على االفتقار إلى تقاليد  مرده- 
الجماعي  والعمل  العمومي  النقاش 
متأصلة  تربوية  عوامل  إلى  الجاد- 
عموما  العربي  اإلنسان  نفسية  في 

وسريرته.

ما ي�شغلني 
يف اأبحاثي النقدية 
هو اكت�شاف »القارة 

الأدبية املجهولة«

يصعب علي أن أجيب عن 
في العالم- 
دقيقة  وإحصائيات  معطيات  على 
 ( ومبيعاتها  الكتب  طبع  نسبة  تهم 
. في 
حني تتوصل بها جمعيات أو حلقات 
القراءة أو معاهد سوسولوجيا القراءة 
أو األدب لتحليلها قصد معرفة مكامن 
بالكتاب  والنهوض  والخلل،  الضعف 
مدروسة  ثقافية  سياسة  باعتماد 
وعملية. نعتمد في العالم العربي على 
عن  نشر 
السيارة  الصحف  في  الجيد  الكتاب 
أو في املواقع االجتماعية. وقلما نجد 
متابعة تتوافر فيها املعايير املطلوبة 
واالنطباعية  الذاتية  عن  منأى  في 
متابعة تتوافر فيها املعايير املطلوبة 
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حني تتوصل بها جمعيات أو حلقات 
القراءة أو معاهد سوسولوجيا القراءة 
أو األدب لتحليلها قصد معرفة مكامن 
بالكتاب  والنهوض  والخلل،  الضعف 
مدروسة  ثقافية  سياسة  باعتماد 
وعملية. نعتمد في العالم العربي على 
عن  نشر 
السيارة  الصحف  في  الجيد  الكتاب 
أو في املواقع االجتماعية. وقلما نجد 
متابعة تتوافر فيها املعايير املطلوبة 
واالنطباعية  الذاتية  عن  منأى  في 
متابعة تتوافر فيها املعايير املطلوبة متابعة تتوافر فيها املعايير املطلوبة 
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حاورته: إيمان الرازي 

الدكتور محمد الداهي، الفائز بجائزة الشيخ 
زايد العالمية للكتاب لـ »االتحاد االشتراكي«

ال يختلف اثنان أن الساحة النقدية في المغرب 
تكتسي دائما أهمية خاصة ضمن النسيج 
العام للمنتج النقدي العربي، فال يمكن ألي 
كان أن يجادل اآلن في الموقع المتقدم الذي 
بات يحتله النقد المغربي المعاصر في خريطة 
الدراسات النقدية العربية الجادة والرصينة. بل 
حتى المشارقة اليوم، يقرون بما يتميز به عطاء 
المغاربة ليس فقط في مجال النقد األدبي بل 
حتى صنف الترجمة أيضا، لما يتصف به هذان 
الحقالن العلميان من جدية وغنى وتجديد.
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي بدأ هذا الموقع 
في التشكل، حيث لم يعد الدرس النقدي 
المغربي نسيًا منسيًا في المشرق العربي، كما 
لم يعد من الممكن الحديث عن النقد العربي 
بمعزل عن االجتهاد المغربي، ما أدى إلى تغير 
النظرة السائدة تجاهه، مستشعرين جدة اإلنتاج 
النقدي المغربي ومعترفين بقيمته وإضافته.
وال شك أن الجامعة المغربية قد لعبت دورا كبيرا 
وطليعيا في هذا التحول والتحديث، فكانت 
بداياته بالضبط منذ أواسط السبعينيات، خاصة 
بشعبة اللغة العربية في الرباط التي كانت بمثابة 
حلقة معرفية ومنارة فكرية وقلعة سياسية 
حقيقية، ومن منا ينسى الكبار، محمد برادة 
مدير آفاق اتحاد كّتاب المغرب، ومحمد بنيس 
مدير الثقافة الجديدة، وسعيد علوش مدير 
الزمان المغربي وعبد الحميد عقار مدير الجسور... 
إلخ ومن من األكاديميين ال يتذكر شعبة اللغة 
العربية في جامعة فاس باعتبارها حلقة علمية 
للبحث األكاديمي الجاد، ومن منا يغفل دور 
محمد العمري ومبارك حنون وحميد لحميداني... 
وغيرهم ممن أغنوا الدرس اللساني الحديث، 
ومن منا ينسى ما تركته مجلة عالمات وما كان 
ينشره سعيد بنكراد والذي أقام لوحده ثورة 
سيميائية حقيقية حينها، إضافة إلى الملحق 
الثقافي لجريدة االتحاد االشتراكي وأيضا أنوال 
الثقافي والعلم الثقافي، كل هذه المنابر 
اإلعالمية التي نشرت منذ النشأة دراسات نقدية 
مغربية عديدة كانت والتزال رجة حقيقية في 
عوالم النقد والثقافة، هذا باإلضافة إلى المجالت 
الحائطية الثقافية الرصينة لالتحاد الوطني لطلبة 
المغرب في الماضي الجميل القريب، ومجموعة 
أخرى من المجالت العلمية المحكمة التي ال 
يمكن إغفال دورها في رصد هذا المسار النقدي 
المنفرد والمتفرد إلى اليوم.
وألن المناسبة شرط دائما، إيمانا منا في جريدة 
االتحاد االشتراكي بضرورة مواكبة التطور النقدي 
الوطني ودعما كامال منا له وارتباطا كاثوليكيا 
به، نستضيف الدكتور محمد الداهي، وهو 
األكاديمي الرصين والناقد الجاد الذي تمكن من 
خالل منجزه النقدي الجديد السارد وتوأم الروح 
من التمثيل إلى االصطناع، من الفوز بجائزة الشيخ 
زايد العالمية للكتاب عن فئة الفنون والدراسات 
النقدية دورة أبريل 2022 الجاري، احتفاال به واحتفاء 
بالمرتبة األولى التي حظي بها كتابه المتوج 
»السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى االصطناع« ما 
ساهم به في تميز النقد المغربي وتنويها بجدته 
وجديته.

ما فتئ النقد المغربي مشعا 
وطليعيا، والدليل هو أن دور 

نات  النشر تتسابق على نشر عيِّ
منه والتعريف به، كما أنه يحصد 

الجوائز الهامة؛ ومن ضمنها 
جائزة الشيخ زايد العالمية 

للكتاب، وجائزة كتارا للرواية 
العربية، وجائزة الملك فيصل 

العالمية
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فراس حمية
ابتسامة العشاق في الصورة تظهر الشكل فقط لكنها تخفي 
ما هو أعمق من االبتسامة بكثير. الصورة تكون مثالية، وربما 
تكون االبتسامة متكلفة بعض الشيء وتتطلب عناء رسمها على 
للعشاق  المثالية  الصور  الكثير من  لكن  العاشقين!  الوجهين 
تخفي ما هو أعمق وأشد قتامة خلفها. هكذا هي قصة عشاق 
فيلم »WindFall« للمخرج شارلي مكدويل، ومن تمثيل جيسي 

بليمونز وليلي كولينز وجايسون سيغيل.
تتكشف حقيقة الشخصية الباطنية لإلنسان أثناء مرورها 
في التجارب والمواقف. شخصيات فيلم »WindFall« الثالث 
موقف  في  والطبقية  والثقافية  النفسية  دينامكياتها  تتكشف 
واحد يحدث في مكان واحد وزمان ال يتجاوز 36 ساعة. السارق 
أفكاره  الدفينة،  دوافعه  له  منهم  واحد  كل  والزوجة.  والزوج 
ورغباته وأحالمه. كل شخصية لها قصة ترويها. كل شخصية 
محملة بتعقيدات وتناقضات. وسرعان ما تطفو هذه التناقضات 
ببعضها  لتصطدم  السطح  إلى  واألحللالم  والرغبات  واألفكار 
لكن  للشخصيات،  بالنسبة  معلوًما  المستور يصبح  البعض. 

الكشف عن المستور يحمل معه عواقب وتبعات.
الفيلم نوع من السينما المستقلة التي أنتجت في أعقاب الحجر 
الصحي بسبب كورونا. فريق عمل ال يتجاوز 40 عاماًل. مكان 
واحد للتصوير ال غير. أربعة ممثلين. بساطة تجعل من الفيلم 
بينسي  )داني  إلى مسرحية. موسيقى جميلة  يكون  ما  أقرب 
وساوندر جيوريانز( وبعض اللقطات الخارجية الجميلة. أداء 
جميل من الممثلين، خاصة جيسي بليمونز. فيلم صناعة بيتية، 

سيما أن ليلي كولينز هي زوجة تشارلي مكدويل، خصوًصا حين 
نعلم بأن األربعة شاركوا في اإلنتاج، وبأن الكتابة مشتركة بين 
مكدويل وجايسون وجاستين الدر وأندرو والكر. مدة الفيلم ساعة 

ونصف الساعة، ويعرض على منصة نتفليكس لهذا العام.

مجرى الحكاية
ال يشار إلى الشخصيات باألسماء، بل باأللقاب. هناك السارق 
الذي يدخل إلى إحدى الفيالت الفخمة من أجل البحث عن بعض 
النقود. يشار إليه بلقب No Body أي »ال أحد«. وأثناء تجواله 
في المنزل يفاجأ بقدوم أصحاب المنزل. إنه في ورطة. يحاول 
الهرب لكن دون جدوى. يضبط. وهناك الزوج المليونير ويعمل 
كمدير لشركات عدة، هو رجل ثري أبيض البشرة يصطحب زوجته 
لتمضية عطلة سوًيا. وهناك الزوجة التي تعتاش من أموال زوجها 

وتدير بعض المشاريع الخيرية.
لكن هذه العطلة ال تسير على ما يرام بعدما كشف أمر السارق 
والذي يحاول بدوره الهروب منهما وتجنب إلقاء القبض عليه. لكن 
أيًضا تجري الرياح كما ال تشتهي السفن، فأثناء فراره يكتشف 
بات  كاميرا.  إنها  شجرة.  على  معلقة  إلكترونية  عين  هناك  أن 
وجهه معروًفا وفعلته موثقة. فما العمل؟ يعود أدراجه إلى المنزل 
للبحث عن حلول ويقضي الساعات مع الزوج والزوجة ريثما تحل 
المسألة عبر اتفاق يعقد بين الثالثة. يتضمن االتفاق أن يدفع 
الزوج الثري للسارق نصف مليون دوالر لقاء تركه وزوجته بسالم 
وأمان. وفي رحلة االنتظار هذه تبدأ األقنعة بالتساقط لنشاهد 

الوجوه الحقيقية لكل شخصية.
ضريبة غير متوقعة

تشعر الزوجة بأنها عالقة وسط هذه العالقة. الزوج يريد إنجاب 
طفل منها، لكنها في المقابل تتناول حبوب لمنع الحمل دون علمه. 
إنها في مأزق. تتخبط من داخلها. فهي ال تريد البقاء في هذه 
العالقة وال تريد حتى اإلنجاب من زوجها، أو على األقل فهي واقعة 
في حيرة من أمرها. مترددة. ربما تريد أن تكسب أكثر مما تخسر 
من هذه العالقة. لكن ما السبيل إلى ذلك؟ الخسارة حتمية في 
حالة االنفصال عن الزوج الثري. سيما أن العالقة باتت كالسجن 
من  تجنيه  لما  منها  الفكاك  ال تستطيع  أنها  غير  لها،  بالنسبة 

مكاسب مالية وحياة مترفة.
متحكًما  شخًصا  كونه  إلى  الزوج  سلوك  يشير  المقابل،  في 
بزوجته وبإطار العالقة ككل. فهو يرغب بإنجاب طفل منها دون 
أن يدرك مدى رغبتها في ذلك، ودون أن يأخذ باالعتبار ما يدور 
في رأسها من أفكار. ويخطط لمستقبلها بالقول »حين تنجبين 
سوف تبقين في المنزل وتعملين كاستشارية فقط ال غير«. وحتى 

األمور الجسدية يتدخل بها: الزوج ال يعجبه وشم »الوردة« على 
مثقلة  إنها  رغباته.  تنفذ  إزالتها. هي  منها  فيطلب  زوجته  قدم 

بالهموم والحيرة. القلق بدء يتآكلها من الداخل.
كل شخصية من الشخصيات دفعت ضريبة في حياتها. الزوجة 
كانت تدفع ضريبة الحصول على الحياة المترفة عبر تحمل العيش 
تحت كنف رحل ال تحبه. والزوج كان يدفع ضريبة ثرائه ومسؤوليته 
عن طرد الموظفين، عبر تحمل نتائج ومخاطر أفعال العبث بحياة 
اآلخرين/الموظفين. والسارق كان يدفع ضريبة اندفاعه للحصول 
على المال السهل وعيش الحياة المترفة، وذلك عبر انغماسه في 
مأزق كبير كالسرقة وما ينتج عنها من ارتكاب جريمة قتل، ولو 

عن غبر قصد، وصواًل إلى السجن أو الموت.

كلهم ضحايا كلهم جالدون!
تحليل  على  قادرة  الضحية-الجالد  ديناميكيات  تبدو  ال  لكن 
واألبيض  والشر  كالخير  الثنائية  القواعد  حتى  وال  الموقف. 
واألسود. هناك استحالة في وضع دينامية وحيدة لشخصيات 
الفيلم. فالزوج يمكن أن يكون متنمًرا وحقيًرا وضحية في ذات 
الوقت، والزوجة يمكن أن تكون معنفة وشريرة وقاتلة في ذات 
الوقت، و«ال أحد« يمكن أن يكون سارًقا ومظلوًما وثائًرا في ذات 
الوقت. نحن أمام شخصيات إنسانية من لحم ودم بكل ما تحمله 
هذه الصفات من تناقضات وتعقيدات تحتمل الصواب والخطأ. 
وفيما تظل األخالق رهينة الموقف بكل شخصية على حدة متأثرة 
بالمكان والزمان والحدث، أي بالمعايير والعوامل التي تتفاعل 

بداخلها هذه الشخصيات.
من هنا يصبح الحكم المطلق على شخصيات الفيلم، أو التعاطف 
معهم، أمًرا في غاية الصعوبة )فيما عدا البستاني الذي ال ناقة 
له وال جمل ويلقى حتفه(. يمكن القول بأن موت البستاني بهذه 
الطريقة الحادة والشنيعة، كانت سبًبا مساعًدا ومحفًزا للزوجة، 

ربما، كي ترتكب جريمتها بحق السارق وزوجها.

المال يتكلم!
ومهما بدت التصرفات بعيدة عن التأثر بالمال، غير أن الدوافع ال 
يمكن أن تبتعد عن محورية وجوهرية المال في تحريك الشخصيات 
الثالث. السارق فتنه الرقم الكبير، وقبلها بساعات كان يبتسم 
لمبلغ خمسة آالف دوالر. الزوج متعجرف المتالكه المال وقد تحول 
إلى ذئب متوحش رأسمالي مدرًكا أنه »لكي يكون هناك أغنياء 

يجب أن يكون هناك أغبياء وفقراء«.
في فيلم »WindFall«، نحن أمام شخصيات إنسانية من لحم 
ودم بكل ما تحمله هذه الصفات من تناقضات وتعقيدات تحتمل 

الصواب والخطأ

واتتها  وحين  المال،  بسبب  بحالها  راضية  قانعة  والزوجة 
الفرصة لم تتواَن عن استغاللها. لكن الفيلم بكامله، وإن لم يصرح 
بذلك جهاًرا، فإنه يدور حول الزوجة العالقة الحبيسة الضائعة في 
حياتها والتي تعصف بها الصراعات النفسية لتصل إلى ذروتها 

مع نهاية الفيلم غير المتوقعة.
إنه فيلم يترك المشاهد في حيرة من أمره. فما هي السيناريوهات 
في  والبدء  المال  مع  الزوجة  هرب  وحدوثها؟!  تخيلها  الممكن 
حياة جديدة؟ أم قيام الشرطة بالقبض عليها؟ وهل كان سلوك 
الزوج شنيًعا وبشًعا إلى هذه الدرجة كي يستأهل قتله؟ فما هو 
الدافع الحقيقي وراء فعلتها؟ األرجح أن الزوجة حبكت المسألة 
واستنتجت إمكانية ما للتنصل من الجريمة والحصول على المال 
في نفس الوقت. فالحيرة والقلق نتجا بفعل التردد لدى الزوجة 
من االستمرار في هذه العالقة. وهذا ما يفسر نية الزوج إنجاب 

طفل منها، بينما تخفي هي عنه تناولها لحبوب منع الحمل!

تناقضات
يده  وضع  ثم  زوجتي.  عن  يديك  أبعد  للسارق:  يقول  الزوج 
على كتفها وسألها »هل أنت بخير؟«. ومن ثم يقول: لكن إذا كنت 
إلّي«. وفي  أن تصوبه  فيمكنك  أحدنا،  إلى  المسدس  ستصوب 
مشهد أخر قال للسارق صارًخا: »كان من المفترض أن ألقي كلمة 
افتتاحية في نهاية األسبوع، لكنني انسحبت في اللحظة االخيرة. 
انسحبت كي أفاجئها. لقد بذلت جهوًدا جبارة كي أعدل جدول 
أعمالي من أجلها«. تقاطعه بالقول: »من أجلنا«، فيرد »نعم هذا 
ما قلته! من أجلنا. وقد فعلت ذلك بكل سرور كي نحظى ببعض 

الوقت بمفردنا«.
الزوج متعجرف وسلوكه حاد أحياًنا. لكنه يريد إنجاب طفل 
منها مع العلم أن لديه خيارات وإمكانيات عديدة، لكنه اختارها. 
وحين يدخل إلى المنزل يشير إليه بتسمية »بيت الحب«. ويوجه 
حديثه للسارق أيًضا »ما رأيك بالكف عن النظر إلى قدمّي زوجتي«. 
فالتحليل القائل بأنه زوج غير جيد ال يستقيم مع المؤشرات التي 

يطرحها الفيلم في البداية.
لكن حتى التضحية تصل إلى مكان ال تعود معه منطقية إذا ما 
مست بالذات. فحين تتأزم األمور تتبدل األفكار. ونعلم أن الزوج 
لديه عالقة جنسية مع امرأة أخرى. تتكشف هذه المعلومة على 
يا  منه  التقرب  »عليك  لزوجته  الزوج  ويهمس  الزوجة.  مسمع 
عزيزتي. اجعليه يستلطفك«. فالزوج يشجع زوجته على التقرب 
من السارق من أجل كسب وده أماًل بالخروج من الموقف سالمين. 
إن هذا آخر أمر تود المرأة سماعه من شريكها. لقد شعرت باإلهانة 
والصدمة من طلبه هذا. هذا الكالم نزل عليها كالصاعقة، لكن في 
الوقت ذاته فتح لها مجاالت رحبة للتفكير وآفاق للخالص وجعل 

التقرب من السارق خياًرا معقواًل بالنسبة لها.

مقايضة!
كل قرار في الحياة يتحمل المرء مسؤوليته. السارق قال لها 
المقايضة  هذه  لكن  بمقايضة«،  قمت  أنت  »أتت لست ضحية، 
جعلتها تخسر حريتها وحرية اتخاذها للقرارات والخيارات في 
حياتها. حياتها لم تعد لها. لكن هل يمكن للمرء أن يحصل على 
كل شيء! هذا بالتحديد ما كانت تبتغيه الزوجة. كان لديها فرصة 
للهرب لوحدها من الفيال لكنها عادت أدراجها ولم تترك زوجها 
أسير السارق لوحده. فهل فعلت ذلك بدافع عاطفي أم ألن هروبها 

كان سيجعل منها خاسرة وسيتركها دون أي مكسب!
ويبدو أنها بدأت بالميل للوقوف إلى جانب السارق، ففي العديد 
أمل  نافذة  السارق  لها  تعاطفت معه، وربما شكل  المواقف  من 
جديدة. وألنها أيًضا أرادت القيام بمقايضة أخرى مجدًدا، ولكن 
هذه المرة بالتحالف مع السارق ضد زوجها وكسب المال في نفس 
الوقت. السارق والزوجة ينتميان إلى ذات الطبقة الفقيرة. ربما 
في هذا تعزية لها بعكس ما واجهته من صعاب في التكيف مع 
الحياة األرستقراطية. يمكن القول بأنها تريد التحرر من العالقة 

وهي من تمارس عملية االستغالل لزوجها.

الخالص
العينان والغربان في السماء. الموسيقى وحركات التوتر والقلق 
كلها تشي باالنتظار. هناك موت حاصل ال محالة. وإال فكيف يمكن 
لهذه العقدة أن تنحل دون موت! الزوج كان يظن أن الخطر قادم 
»نحن ال نعرف ما الذي ينوي فعله  من السارق. يقول لزوجته 
عندما يأخذ المال«. فالزوج لم تخطر بباله ولم يحسب حساب 

بأن الخطر الداهم والقاتل سيكون على يد زوجته.
الزوجة قتلت السارق بواسطة منحوتة حجرية على شكل إنسان 
يلتف حوله أصابع أو أفاع فتأسره وتخنقه. المنحوتة تشبه حالها. 
لقد ارتكبت جريمتها بضرب السارق بالمنحوتة على رأسه. لقد 
تحررت لكن كلفها هذا التحرر دًما. تنفست وخطت خطوة إلى 
األمام. األن صارت حياتها ملكها. لكن لماذا قتلت زوجها أيًضا؟ 
لماذا لم تكتف بقتل السارق ومتابعة حياتها مع زوجها. يمكن 
القول إن سجن السارق لم يكن ذا أثر كبير في نفسها مقارنة باألثر 
الذي يخيم في نفسها بفعل القفص الزوجي الذي تعيش بداخله.
يترك فيلم »WindFall« المشاهد في حيرة من أمره. فما هي 
السيناريوهات الممكن تخيلها وحدوثها؟! هرب الزوجة مع المال 

والبدء في حياة جديدة؟ أم قيام الشرطة بالقبض عليها؟
تخاطب السارق بالقول »أنت رجل صالح، أنا أعرف ذلك. ال 
تقتلنا. لكن هناك خطوة لم تخطها بعد، وإن خطوتها، فلن تعود كما 
كنت«. هذه الجملة كأنها كانت تقولها لنفسها وتتكلم مع مرآتها. 
كل ما قالته للسارق نفذته هي في الواقع. هي تحولت إلى امرأة 
غير صالحة وفًقا للقاعدة التي وضعتها. هي خطت هذه الخطوة.
حتى هروبها مع المال كان سيجعل منها سارقة. فهي تريد حاًل 
نهائًيا لحياتها. تريد الخالص. يضاف الى ذلك أن هناك رجالن 
سيالحقانها. راودتها فكرة الهرب حين لمست المال الكثير داخل 
الشنطة السوداء. كان بإمكانها أيًضا طلب النجدة فهي كانت قد 
وصلت إلى الطريق الخارجي. كانت حرة للحظات لكن أصابها 
البكم فلم تستطع الصراخ. إن مرادها يكمن في مكان أخر. هي 
تريد نهاية معقولة للقصة. تريد أن تكتب السيناريو الختامي 
كما تشتهي. تريد أن تصوغ الرواية كما يحلو لها وكما ترتضي.
تقول الزوجة للسارق »لقد كانت وردة«. إنها تشير إلى الوشم 
على قدمها. يجيبها »أنا ال أبالي«. لقد كانت هذه الجملة كالقشة 
التي قصمت ظهر البعير. فقدت الزوجة إيمانها بالرجال نهائًيا، 
وربما كانت تمني نفسها بالهرب مع السارق والمال! لكنها وجدت 
نفسها حبيسة في حياة الزوج وشخصيته المسيطرة، ووجدت 
نفسها مغفلة حين وثقت بالسارق ودافعت عنه، ووجدت نفسها 
وبات  القتل.  إلى  فلجأت  محدد  مكان  في  رجلين  قوى  حبيسة 
الموقف كالتالي بالنسبة لها؛ أكون أو ال أكون. وجودها يحتم 
لها وإفشاء  اكتراثه  لعدم  السارق  عليها قتل زوجها والسارق. 
سرها، وزوجها ألنها تعلم علم اليقين بأنه سيهجرها على قارعة 

الطريق في اليوم التالي.
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فيلم "مكا�سب غير متوقعة" )WindFall( للمخرج 
�سارلي مكدويل: كلهم �سحايا.. كلهم جالدون

بقلم محمد الجزار
في إطار فعاليات المعرض األول للكتاب الذي نظمته جماعة 
العرائش دورة الكاتب والمترجم والسيناريست الراحل محمد 
بنعبود، وبحضور جمهور نوعي مهتم بالسينما، نظمت جمعية 
فضاءات ثقافية بالعرائش يوم األحد 24 أبريل 2022 تقديم 
وتوقيع كتاب » ما هي السينما؟  كتابات وتأمالت لمحاولة الفهم 
» للمخرج محمد الشريف الطريبق، تخللته قراءة نقدية للمؤرخ 
والكاتب عزيز قنجاع صاحب المذكرات الفكرية والسياسية التي 
 « استلهم منها المخرج الشريف الطريبق فيلمه السينمائي 
زمن الرفاق »، وتنسيق الشاعر محمد بنقدور الوهراني الذي 
طرح ضمن ورقته التنشيطية مجموعة من التساؤالت األساسية 
التي تمس تجربة الشريف الطريبق الميدانية كمخرج وكاتب 

وباحث في مجال السينما.
ولإلشارة فالشاعر محمد بنقدور الوهراني صاحب مساهمات 
إحاطات   - الضائعة  المعاني   « كتاب  له  عديدة، صدر  نقدية 
وهو الكتاب السادس بعد أربعة دواوين شعرية »  شعرية » 
لست الٱن وحدي »، » يد فارغة »، » عن ظهر قلب »، » بعيدا 

في أول الطريق » وكتاب » نصوص غائبة ».
في معرض مداخلته أشار األستاذ عزيز قنجاع إلى أن الكتاب 
يقول نفسه من خالل العنوان كمحاولة للفهم من خالل بحث 
الشريف الطريبق المستمر عن السينما عبر مقاالته التي نشرت 
في الصحف الوطنية والعربية، والتي تم تجميعها في الكتاب 
لغة السينما من اإلبهار إلى التقشف »، ونفس األمر  األول » 
في الكتاب الثاني » ما هي السينما؟ » . وفي محاولة إليجاد 
خيط ناظم أو عنصر مهم يجمع الكتابين معا، خلص األستاذ 
عزيز قنجاع إلى أن الشريف الطريبق منشغل جدا بمناقشة 
الشخصية  عالقته  نكتشف  كما  السينما،  في  األمور  بدايات 
بالسينما منذ بداياته األولى من خالل سيرته الذاتية، كمخرج 
يكتب ويتأمل من داخل الممارسة انسجاما مع منظوره الخاص 
وليس من زاوية النقد األكاديمي، إذ نجد أن كل مقاالته تحاول 
الوقوف على أصل المشكل في السينما المغربية، وكأن أمرا 
ما ينقصها ويجعلها غير مكتملة إذا قيست بمعايير السينمات 

الوطنية وخصوصياتها.
التي تربط  الجدلية  العالقة  أكد من ناحية أخرى على  كما 
السينما بالفلسفة، واعتبر أن امتالك المخرج للفكر والثقافة 
بشكل عام هو ما يساعده على بلورة رؤية فلسفية تجاه العالم 
يتم ترجمتها بلغة السينما، وهي، بلغة جيل دولوز، إعادة إنتاج 

للمفاهيم الفكرية والفلسفية.
من جهته، لم تكن كلمة الشريف الطريبق التوضيحية مغرقة 
في التنظير حول السينما، بقدر ما كانت إحاطة بجميع الجوانب 
التي تشكلت داخل تجربته كمخرج وجد نفسه مشحونا بمجموعة 
من الدوافع لكتابة مقاالته حول السينما. وقد أشار منذ البداية 
إلى أن الفقيد محمد بنعبود كان أول من شجعه على تجميع 
مقاالته المتفرقة حول السينما أثمرت كتابين متتابعين. أما 
فكرة عنوان الكتاب » ما هي السينما؟ » فهي مستلهمة - حسب 
من كتاب الناقد والمفكر الفرنسي أندريه  الشريف الطريبق - 

بازا »ماهي السينما؟ » 
وفي محاولة للتفاعل مع األسئلة التي تم طرحها في جلسة 
المناقشة، يقر الشريف الطريبق أنه يعلن عن نفسه كمخرج ينقل 
تجربته الشخصية وليس كناقد أو مفكر سينمائي، والراوي في 
الكتاب هو نفسه، وحتى يزيل أي لبس يلف تجربته، يصرح 
بأن الكتابة تتوزع لديه بين مستويين: أوال كإنسان سينيفيلي 
عصامي تكون داخل قاعات السينما ومن داخل حلقات النقاش 
والتأطير بالنسيج الثقافي والجمعوي، وليس في معاهد السينما 
أو الجامعات، ومن جهة أخرى كمهني يمارس كتابة السيناريو 
أو ينشغل في البحث الموضوعاتي حول السينما، في وقت كان 
من المفروض أن ينحصر دوره، كما هو معتاد في إنتاج أفالمه 

ويمضي لحال سبيله، لكن وبحكم تأثره باألجواء الثقافية التي 
المقلقة  العديد من األسئلة  تراوده دوما  كانت  داخلها،  تربي 
؟  للسينما  قدم  ماذا  حول  للتساؤل  وتدفعه  تفكيره  وتشغل  
كيف يقيم عالقته بالسينما؟ إلى أي حد تفوق في إيصال األفكار 
والرسائل التي يؤمن بها؟ هل أبدع في األشكال السردية التي 

يشتغل عليها أم هي مجرد كليشهات مستهلكة ...؟
يقول  ومن خالل إطالعي المتواضع على تاريخ السينما - 
ما  موقعا  أتلمس  أن  أحاول  دائما  كنت   - الطريبق  الشريف 
لكتاباتي حول السينما، وإن كان طي التبلور، على ضوء تاريخ 
السينما العالمية ومدارسها المتعددة، ألنني أعتبرها األصول 
المؤسسة لما ستصبح عليه السينما عبر العالم، ال سيما تجربة 
تاريخ  في  رئيسيا  دورا  لعبا  اللذين  بفرنسا  لوميير  اإلخوة 
السينما من حيث كونهما اخترعا السينماتوغراف وأيضا كون 
أول فيلم صوراه ساهم في وضع األسس العامة للغة واإلخراج 
السينمائيين، بعد ذلك جاءت الموجة الجديدة بفرنسا في سياق 
حراك فكري ومد ثقافي عارم خالل ستينيات القرن الماضي، حيث 
لم تعد السينما فرجة وترفيه فقط، بل انشغلت بما هو فكري 
وفلسفي وسياسي، وقدمت نفسها كشكل ثقافي ورؤية فكرية 
أفرزت مفهوم » سينما المؤلف » ، وبالتالي تحول المخرج من 
كونه تقني ينتج األفالم إلى مؤلف حامل ألفكار، إذ قلما تجد 
فيلسوفا فرنسيا خالل تلك الفترة لم يكتب حول السينما، ويعد 
جيل دولوز من أكبر المراجع حول السينما نشرت في كتابيه  
لدرجة    «  l, image action  « و   «  l, l’image temps «
أصبح باإلمكان الحديث عن المخرج المفكر، الذي يمتلك رؤية 

القضايا  السياسة والمجتمع ومختلف  للعالم وله موقف في 
التي تبنتها الموجة الجديدة بفرنسا، بحكم ارتباط السينما 
في تلك الفترة باليسار والظالل الفكرية والفلسفية والثقافية 
التي خلفتها ثورة الطالب سنة 1968 ، والتي نجد امتدادا لها 

في مدرسة الواقعية الجديدة بإيطاليا.
ما تزال  يقول الشريف الطريبق -  نحن في بلد كالمغرب - 
السينما فيه جديدة وتعيش على إيقاع تراكماتها الخاصة، ابتداء 
من االفالم البسيطة جدا التي أنتجت بالمغرب سنة 1958 ، ال 
سيما فيلم » اإلبن العاق » لمحمد عصفور أو » الحياة كفاح 

» للعربي بناني أو فيلم  » وشمة »  في بداية السبعينيات.
فيلما  يتعدى  ال  االفالم  إنتاج  كان  الستينيات  حدود  فإلى 
واحدا في السنة، ولم تنتج السينما المغربية أفالما مهمة إال 
عند بداية التسعينيات من القرن الماضي فما فوق، كفيلم » حب 
في الدار البيضاء »، وفيلم » البحث عن زوج امرأتي »، ومن 
تم بدأت وتيرة إنتاج األفالم في تصاعد مضطرد حتى وصلت 

إلى حدود 35 فيلم في السنة.
وكمخرج أرى أن أهمية كتاباتي حول السينما تكمن في إعطاء 
شهادة حول األعمال التي أنتجتها وطريقة التفكير في العملية 
اإلبداعية ليس كفرجة تقتصر على تتبع مجريات القصة، ولكن 
كاكتشاف محايث لألبعاد الفنية والجمالية داخل الفيلم. وفي 
يفكر  وكيف  المخرج  ماهية  عن  الحديث  يمكن  ذاته  السياق 
ويصنع فيلمه، خلفيته الثقافية والفكرية، أهمية المشاهدات 
ونوعيتها لألعمال السينمائية العالمية ودورها في صقل موهبة 
المخرج، مكونات الفيلم ... فالمخرج هنا يتقاسم مع جمهوره 
أفكاره وتأمالته حول كيف يفهم السينما في عالقته كممارس 

مهني ضمن مهن سينمائية متعددة داخل الحقل السينمائي.
ما   « ليصبح  عنوانه  تعديل  إلى  أميل  والذي  الكتاب  هذا 
جاء  يقول الشريف الطريبق -  هي السينما بالنسبة لي؟ »  - 
كرد فعل على النقاش العام الدائر حول السينما في المغرب، 
حيث  من  األخ��رى،  التعبيرية  المجاالت  كل  في  يحدث  مثلما 
النقد الموضوعاتي، أهمية االستلهام من المدارس األوروبية 
والعالمية في تحليل النصوص ومقاربتها، المعمار، الحوار داخل 
الفيلم، الموسيقى، إختراق المناطق المسكوت عنها في االبداع 
السينمائي المغربي، كل ذلك من أجل استنبات لغة سينمائية 
متميزة تثري ريبرتوار السينما المغربية،  وهو نقاش مغيب 
لألسف كاهتمام وكبحث ال سيما من حيث الكتابة حول السينما، 
حيث يغيب فيه الفيلم وينحصر النقاش في توافه األمور وال 
يالمس اإلشكاالت الجوهرية التي يتخبط فيها الفيلم المغربي.

وبناء على ذلك يمكن القول إن المنتوج السينمائي المغربي 
األعمال  في  بوضوح  تجسدت  نمطية  لغة  تتجاذبه  ظلت 
التلفزيونية الموسومة بلغة مسطحة جدا تكتفي بنقل المشاهد 
واألشياء دون أن تبذل أي جهد في تركيبها وتقديمها للجمهور 
أخرى  ولغة  المطلوب،  المستوى  في  وجمالي  فني  قالب  في 
مختلفة تحاول جاهدة أن تهرب إلى األمام وتنهل من التجارب 
العالمية الناجحة وتنحو إلى التجريب وتسقطه على واقع ال 
يشبهها، في الوقت الذي كان من المفروض أن تبحث عن كتابة 
وسطى ترقى بالجمهور المغربي الواسع وترفع من مستوى 
تلقيه الفني والجمالي لألعمال المعروضة، وليس فقط جمهور 

النخبة المنجذب حصريا إلى ما يعرف بالسينما الثقافية.
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فراس حمية
ابتسامة العشاق في الصورة تظهر الشكل فقط لكنها تخفي 
ما هو أعمق من االبتسامة بكثير. الصورة تكون مثالية، وربما 
تكون االبتسامة متكلفة بعض الشيء وتتطلب عناء رسمها على 
للعشاق  المثالية  الصور  الكثير من  لكن  العاشقين!  الوجهين 
تخفي ما هو أعمق وأشد قتامة خلفها. هكذا هي قصة عشاق 
فيلم »WindFall« للمخرج شارلي مكدويل، ومن تمثيل جيسي 

بليمونز وليلي كولينز وجايسون سيغيل.
تتكشف حقيقة الشخصية الباطنية لإلنسان أثناء مرورها 
في التجارب والمواقف. شخصيات فيلم »WindFall« الثالث 
موقف  في  والطبقية  والثقافية  النفسية  دينامكياتها  تتكشف 
واحد يحدث في مكان واحد وزمان ال يتجاوز 36 ساعة. السارق 
أفكاره  الدفينة،  دوافعه  له  منهم  واحد  كل  والزوجة.  والزوج 
ورغباته وأحالمه. كل شخصية لها قصة ترويها. كل شخصية 
محملة بتعقيدات وتناقضات. وسرعان ما تطفو هذه التناقضات 
ببعضها  لتصطدم  السطح  إلى  واألحللالم  والرغبات  واألفكار 
لكن  للشخصيات،  بالنسبة  معلوًما  المستور يصبح  البعض. 

الكشف عن المستور يحمل معه عواقب وتبعات.
الفيلم نوع من السينما المستقلة التي أنتجت في أعقاب الحجر 
الصحي بسبب كورونا. فريق عمل ال يتجاوز 40 عاماًل. مكان 
واحد للتصوير ال غير. أربعة ممثلين. بساطة تجعل من الفيلم 
بينسي  )داني  إلى مسرحية. موسيقى جميلة  يكون  ما  أقرب 
وساوندر جيوريانز( وبعض اللقطات الخارجية الجميلة. أداء 
جميل من الممثلين، خاصة جيسي بليمونز. فيلم صناعة بيتية، 

سيما أن ليلي كولينز هي زوجة تشارلي مكدويل، خصوًصا حين 
نعلم بأن األربعة شاركوا في اإلنتاج، وبأن الكتابة مشتركة بين 
مكدويل وجايسون وجاستين الدر وأندرو والكر. مدة الفيلم ساعة 

ونصف الساعة، ويعرض على منصة نتفليكس لهذا العام.

مجرى الحكاية
ال يشار إلى الشخصيات باألسماء، بل باأللقاب. هناك السارق 
الذي يدخل إلى إحدى الفيالت الفخمة من أجل البحث عن بعض 
النقود. يشار إليه بلقب No Body أي »ال أحد«. وأثناء تجواله 
في المنزل يفاجأ بقدوم أصحاب المنزل. إنه في ورطة. يحاول 
الهرب لكن دون جدوى. يضبط. وهناك الزوج المليونير ويعمل 
كمدير لشركات عدة، هو رجل ثري أبيض البشرة يصطحب زوجته 
لتمضية عطلة سوًيا. وهناك الزوجة التي تعتاش من أموال زوجها 

وتدير بعض المشاريع الخيرية.
لكن هذه العطلة ال تسير على ما يرام بعدما كشف أمر السارق 
والذي يحاول بدوره الهروب منهما وتجنب إلقاء القبض عليه. لكن 
أيًضا تجري الرياح كما ال تشتهي السفن، فأثناء فراره يكتشف 
بات  كاميرا.  إنها  شجرة.  على  معلقة  إلكترونية  عين  هناك  أن 
وجهه معروًفا وفعلته موثقة. فما العمل؟ يعود أدراجه إلى المنزل 
للبحث عن حلول ويقضي الساعات مع الزوج والزوجة ريثما تحل 
المسألة عبر اتفاق يعقد بين الثالثة. يتضمن االتفاق أن يدفع 
الزوج الثري للسارق نصف مليون دوالر لقاء تركه وزوجته بسالم 
وأمان. وفي رحلة االنتظار هذه تبدأ األقنعة بالتساقط لنشاهد 

الوجوه الحقيقية لكل شخصية.

ضريبة غير متوقعة
تشعر الزوجة بأنها عالقة وسط هذه العالقة. الزوج يريد إنجاب 
طفل منها، لكنها في المقابل تتناول حبوب لمنع الحمل دون علمه. 
إنها في مأزق. تتخبط من داخلها. فهي ال تريد البقاء في هذه 
العالقة وال تريد حتى اإلنجاب من زوجها، أو على األقل فهي واقعة 
في حيرة من أمرها. مترددة. ربما تريد أن تكسب أكثر مما تخسر 
من هذه العالقة. لكن ما السبيل إلى ذلك؟ الخسارة حتمية في 
حالة االنفصال عن الزوج الثري. سيما أن العالقة باتت كالسجن 
من  تجنيه  لما  منها  الفكاك  ال تستطيع  أنها  غير  لها،  بالنسبة 

مكاسب مالية وحياة مترفة.
متحكًما  شخًصا  كونه  إلى  الزوج  سلوك  يشير  المقابل،  في 
بزوجته وبإطار العالقة ككل. فهو يرغب بإنجاب طفل منها دون 
أن يدرك مدى رغبتها في ذلك، ودون أن يأخذ باالعتبار ما يدور 
في رأسها من أفكار. ويخطط لمستقبلها بالقول »حين تنجبين 
سوف تبقين في المنزل وتعملين كاستشارية فقط ال غير«. وحتى 

األمور الجسدية يتدخل بها: الزوج ال يعجبه وشم »الوردة« على 
مثقلة  إنها  رغباته.  تنفذ  إزالتها. هي  منها  فيطلب  زوجته  قدم 

بالهموم والحيرة. القلق بدء يتآكلها من الداخل.
كل شخصية من الشخصيات دفعت ضريبة في حياتها. الزوجة 
كانت تدفع ضريبة الحصول على الحياة المترفة عبر تحمل العيش 
تحت كنف رحل ال تحبه. والزوج كان يدفع ضريبة ثرائه ومسؤوليته 
عن طرد الموظفين، عبر تحمل نتائج ومخاطر أفعال العبث بحياة 
اآلخرين/الموظفين. والسارق كان يدفع ضريبة اندفاعه للحصول 
على المال السهل وعيش الحياة المترفة، وذلك عبر انغماسه في 
مأزق كبير كالسرقة وما ينتج عنها من ارتكاب جريمة قتل، ولو 

عن غبر قصد، وصواًل إلى السجن أو الموت.

كلهم ضحايا كلهم جالدون!
تحليل  على  قادرة  الضحية-الجالد  ديناميكيات  تبدو  ال  لكن 
واألبيض  والشر  كالخير  الثنائية  القواعد  حتى  وال  الموقف. 
واألسود. هناك استحالة في وضع دينامية وحيدة لشخصيات 
الفيلم. فالزوج يمكن أن يكون متنمًرا وحقيًرا وضحية في ذات 
الوقت، والزوجة يمكن أن تكون معنفة وشريرة وقاتلة في ذات 
الوقت، و«ال أحد« يمكن أن يكون سارًقا ومظلوًما وثائًرا في ذات 
الوقت. نحن أمام شخصيات إنسانية من لحم ودم بكل ما تحمله 
هذه الصفات من تناقضات وتعقيدات تحتمل الصواب والخطأ. 
وفيما تظل األخالق رهينة الموقف بكل شخصية على حدة متأثرة 
بالمكان والزمان والحدث، أي بالمعايير والعوامل التي تتفاعل 

بداخلها هذه الشخصيات.
من هنا يصبح الحكم المطلق على شخصيات الفيلم، أو التعاطف 
معهم، أمًرا في غاية الصعوبة )فيما عدا البستاني الذي ال ناقة 
له وال جمل ويلقى حتفه(. يمكن القول بأن موت البستاني بهذه 
الطريقة الحادة والشنيعة، كانت سبًبا مساعًدا ومحفًزا للزوجة، 

ربما، كي ترتكب جريمتها بحق السارق وزوجها.

المال يتكلم!
ومهما بدت التصرفات بعيدة عن التأثر بالمال، غير أن الدوافع ال 
يمكن أن تبتعد عن محورية وجوهرية المال في تحريك الشخصيات 
الثالث. السارق فتنه الرقم الكبير، وقبلها بساعات كان يبتسم 
لمبلغ خمسة آالف دوالر. الزوج متعجرف المتالكه المال وقد تحول 
إلى ذئب متوحش رأسمالي مدرًكا أنه »لكي يكون هناك أغنياء 

يجب أن يكون هناك أغبياء وفقراء«.
في فيلم »WindFall«، نحن أمام شخصيات إنسانية من لحم 
ودم بكل ما تحمله هذه الصفات من تناقضات وتعقيدات تحتمل 

الصواب والخطأ

واتتها  وحين  المال،  بسبب  بحالها  راضية  قانعة  والزوجة 
الفرصة لم تتواَن عن استغاللها. لكن الفيلم بكامله، وإن لم يصرح 
بذلك جهاًرا، فإنه يدور حول الزوجة العالقة الحبيسة الضائعة في 
حياتها والتي تعصف بها الصراعات النفسية لتصل إلى ذروتها 

مع نهاية الفيلم غير المتوقعة.
إنه فيلم يترك المشاهد في حيرة من أمره. فما هي السيناريوهات 
في  والبدء  المال  مع  الزوجة  هرب  وحدوثها؟!  تخيلها  الممكن 
حياة جديدة؟ أم قيام الشرطة بالقبض عليها؟ وهل كان سلوك 
الزوج شنيًعا وبشًعا إلى هذه الدرجة كي يستأهل قتله؟ فما هو 
الدافع الحقيقي وراء فعلتها؟ األرجح أن الزوجة حبكت المسألة 
واستنتجت إمكانية ما للتنصل من الجريمة والحصول على المال 
في نفس الوقت. فالحيرة والقلق نتجا بفعل التردد لدى الزوجة 
من االستمرار في هذه العالقة. وهذا ما يفسر نية الزوج إنجاب 

طفل منها، بينما تخفي هي عنه تناولها لحبوب منع الحمل!

تناقضات
يده  وضع  ثم  زوجتي.  عن  يديك  أبعد  للسارق:  يقول  الزوج 
على كتفها وسألها »هل أنت بخير؟«. ومن ثم يقول: لكن إذا كنت 
إلّي«. وفي  أن تصوبه  فيمكنك  أحدنا،  إلى  المسدس  ستصوب 
مشهد أخر قال للسارق صارًخا: »كان من المفترض أن ألقي كلمة 
افتتاحية في نهاية األسبوع، لكنني انسحبت في اللحظة االخيرة. 
انسحبت كي أفاجئها. لقد بذلت جهوًدا جبارة كي أعدل جدول 
أعمالي من أجلها«. تقاطعه بالقول: »من أجلنا«، فيرد »نعم هذا 
ما قلته! من أجلنا. وقد فعلت ذلك بكل سرور كي نحظى ببعض 

الوقت بمفردنا«.
الزوج متعجرف وسلوكه حاد أحياًنا. لكنه يريد إنجاب طفل 
منها مع العلم أن لديه خيارات وإمكانيات عديدة، لكنه اختارها. 
وحين يدخل إلى المنزل يشير إليه بتسمية »بيت الحب«. ويوجه 
حديثه للسارق أيًضا »ما رأيك بالكف عن النظر إلى قدمّي زوجتي«. 
فالتحليل القائل بأنه زوج غير جيد ال يستقيم مع المؤشرات التي 

يطرحها الفيلم في البداية.
لكن حتى التضحية تصل إلى مكان ال تعود معه منطقية إذا ما 
مست بالذات. فحين تتأزم األمور تتبدل األفكار. ونعلم أن الزوج 
لديه عالقة جنسية مع امرأة أخرى. تتكشف هذه المعلومة على 
يا  منه  التقرب  »عليك  لزوجته  الزوج  ويهمس  الزوجة.  مسمع 
عزيزتي. اجعليه يستلطفك«. فالزوج يشجع زوجته على التقرب 
من السارق من أجل كسب وده أماًل بالخروج من الموقف سالمين. 
إن هذا آخر أمر تود المرأة سماعه من شريكها. لقد شعرت باإلهانة 
والصدمة من طلبه هذا. هذا الكالم نزل عليها كالصاعقة، لكن في 
الوقت ذاته فتح لها مجاالت رحبة للتفكير وآفاق للخالص وجعل 

التقرب من السارق خياًرا معقواًل بالنسبة لها.

مقايضة!
كل قرار في الحياة يتحمل المرء مسؤوليته. السارق قال لها 
المقايضة  هذه  لكن  بمقايضة«،  قمت  أنت  »أتت لست ضحية، 
جعلتها تخسر حريتها وحرية اتخاذها للقرارات والخيارات في 
حياتها. حياتها لم تعد لها. لكن هل يمكن للمرء أن يحصل على 
كل شيء! هذا بالتحديد ما كانت تبتغيه الزوجة. كان لديها فرصة 
للهرب لوحدها من الفيال لكنها عادت أدراجها ولم تترك زوجها 
أسير السارق لوحده. فهل فعلت ذلك بدافع عاطفي أم ألن هروبها 

كان سيجعل منها خاسرة وسيتركها دون أي مكسب!
ويبدو أنها بدأت بالميل للوقوف إلى جانب السارق، ففي العديد 
أمل  نافذة  السارق  لها  تعاطفت معه، وربما شكل  المواقف  من 
جديدة. وألنها أيًضا أرادت القيام بمقايضة أخرى مجدًدا، ولكن 
هذه المرة بالتحالف مع السارق ضد زوجها وكسب المال في نفس 
الوقت. السارق والزوجة ينتميان إلى ذات الطبقة الفقيرة. ربما 
في هذا تعزية لها بعكس ما واجهته من صعاب في التكيف مع 
الحياة األرستقراطية. يمكن القول بأنها تريد التحرر من العالقة 

وهي من تمارس عملية االستغالل لزوجها.

الخالص
العينان والغربان في السماء. الموسيقى وحركات التوتر والقلق 
كلها تشي باالنتظار. هناك موت حاصل ال محالة. وإال فكيف يمكن 
لهذه العقدة أن تنحل دون موت! الزوج كان يظن أن الخطر قادم 
»نحن ال نعرف ما الذي ينوي فعله  من السارق. يقول لزوجته 
عندما يأخذ المال«. فالزوج لم تخطر بباله ولم يحسب حساب 

بأن الخطر الداهم والقاتل سيكون على يد زوجته.
الزوجة قتلت السارق بواسطة منحوتة حجرية على شكل إنسان 
يلتف حوله أصابع أو أفاع فتأسره وتخنقه. المنحوتة تشبه حالها. 
لقد ارتكبت جريمتها بضرب السارق بالمنحوتة على رأسه. لقد 
تحررت لكن كلفها هذا التحرر دًما. تنفست وخطت خطوة إلى 
األمام. األن صارت حياتها ملكها. لكن لماذا قتلت زوجها أيًضا؟ 
لماذا لم تكتف بقتل السارق ومتابعة حياتها مع زوجها. يمكن 
القول إن سجن السارق لم يكن ذا أثر كبير في نفسها مقارنة باألثر 
الذي يخيم في نفسها بفعل القفص الزوجي الذي تعيش بداخله.

يترك فيلم »WindFall« المشاهد في حيرة من أمره. فما هي 
السيناريوهات الممكن تخيلها وحدوثها؟! هرب الزوجة مع المال 

والبدء في حياة جديدة؟ أم قيام الشرطة بالقبض عليها؟
تخاطب السارق بالقول »أنت رجل صالح، أنا أعرف ذلك. ال 
تقتلنا. لكن هناك خطوة لم تخطها بعد، وإن خطوتها، فلن تعود كما 
كنت«. هذه الجملة كأنها كانت تقولها لنفسها وتتكلم مع مرآتها. 
كل ما قالته للسارق نفذته هي في الواقع. هي تحولت إلى امرأة 
غير صالحة وفًقا للقاعدة التي وضعتها. هي خطت هذه الخطوة.

حتى هروبها مع المال كان سيجعل منها سارقة. فهي تريد حاًل 
نهائًيا لحياتها. تريد الخالص. يضاف الى ذلك أن هناك رجالن 
سيالحقانها. راودتها فكرة الهرب حين لمست المال الكثير داخل 
الشنطة السوداء. كان بإمكانها أيًضا طلب النجدة فهي كانت قد 
وصلت إلى الطريق الخارجي. كانت حرة للحظات لكن أصابها 
البكم فلم تستطع الصراخ. إن مرادها يكمن في مكان أخر. هي 
تريد نهاية معقولة للقصة. تريد أن تكتب السيناريو الختامي 
كما تشتهي. تريد أن تصوغ الرواية كما يحلو لها وكما ترتضي.

تقول الزوجة للسارق »لقد كانت وردة«. إنها تشير إلى الوشم 
على قدمها. يجيبها »أنا ال أبالي«. لقد كانت هذه الجملة كالقشة 
التي قصمت ظهر البعير. فقدت الزوجة إيمانها بالرجال نهائًيا، 
وربما كانت تمني نفسها بالهرب مع السارق والمال! لكنها وجدت 
نفسها حبيسة في حياة الزوج وشخصيته المسيطرة، ووجدت 
نفسها مغفلة حين وثقت بالسارق ودافعت عنه، ووجدت نفسها 
وبات  القتل.  إلى  فلجأت  محدد  مكان  في  رجلين  قوى  حبيسة 
الموقف كالتالي بالنسبة لها؛ أكون أو ال أكون. وجودها يحتم 
لها وإفشاء  اكتراثه  لعدم  السارق  عليها قتل زوجها والسارق. 
سرها، وزوجها ألنها تعلم علم اليقين بأنه سيهجرها على قارعة 

الطريق في اليوم التالي.
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فيلم "مكا�سب غير متوقعة" )WindFall( للمخرج 
�سارلي مكدويل: كلهم �سحايا.. كلهم جالدون

بقلم محمد الجزار
في إطار فعاليات المعرض األول للكتاب الذي نظمته جماعة 
العرائش دورة الكاتب والمترجم والسيناريست الراحل محمد 
بنعبود، وبحضور جمهور نوعي مهتم بالسينما، نظمت جمعية 
فضاءات ثقافية بالعرائش يوم األحد 24 أبريل 2022 تقديم 
وتوقيع كتاب » ما هي السينما؟  كتابات وتأمالت لمحاولة الفهم 
» للمخرج محمد الشريف الطريبق، تخللته قراءة نقدية للمؤرخ 
والكاتب عزيز قنجاع صاحب المذكرات الفكرية والسياسية التي 
 « استلهم منها المخرج الشريف الطريبق فيلمه السينمائي 
زمن الرفاق »، وتنسيق الشاعر محمد بنقدور الوهراني الذي 
طرح ضمن ورقته التنشيطية مجموعة من التساؤالت األساسية 
التي تمس تجربة الشريف الطريبق الميدانية كمخرج وكاتب 

وباحث في مجال السينما.
ولإلشارة فالشاعر محمد بنقدور الوهراني صاحب مساهمات 
إحاطات   - الضائعة  المعاني   « كتاب  له  عديدة، صدر  نقدية 
وهو الكتاب السادس بعد أربعة دواوين شعرية »  شعرية » 
لست الٱن وحدي »، » يد فارغة »، » عن ظهر قلب »، » بعيدا 

في أول الطريق » وكتاب » نصوص غائبة ».
في معرض مداخلته أشار األستاذ عزيز قنجاع إلى أن الكتاب 
يقول نفسه من خالل العنوان كمحاولة للفهم من خالل بحث 
الشريف الطريبق المستمر عن السينما عبر مقاالته التي نشرت 
في الصحف الوطنية والعربية، والتي تم تجميعها في الكتاب 
لغة السينما من اإلبهار إلى التقشف »، ونفس األمر  األول » 
في الكتاب الثاني » ما هي السينما؟ » . وفي محاولة إليجاد 
خيط ناظم أو عنصر مهم يجمع الكتابين معا، خلص األستاذ 
عزيز قنجاع إلى أن الشريف الطريبق منشغل جدا بمناقشة 
الشخصية  عالقته  نكتشف  كما  السينما،  في  األمور  بدايات 
بالسينما منذ بداياته األولى من خالل سيرته الذاتية، كمخرج 
يكتب ويتأمل من داخل الممارسة انسجاما مع منظوره الخاص 
وليس من زاوية النقد األكاديمي، إذ نجد أن كل مقاالته تحاول 
الوقوف على أصل المشكل في السينما المغربية، وكأن أمرا 
ما ينقصها ويجعلها غير مكتملة إذا قيست بمعايير السينمات 

الوطنية وخصوصياتها.
التي تربط  الجدلية  العالقة  أكد من ناحية أخرى على  كما 
السينما بالفلسفة، واعتبر أن امتالك المخرج للفكر والثقافة 
بشكل عام هو ما يساعده على بلورة رؤية فلسفية تجاه العالم 
يتم ترجمتها بلغة السينما، وهي، بلغة جيل دولوز، إعادة إنتاج 

للمفاهيم الفكرية والفلسفية.
من جهته، لم تكن كلمة الشريف الطريبق التوضيحية مغرقة 
في التنظير حول السينما، بقدر ما كانت إحاطة بجميع الجوانب 
التي تشكلت داخل تجربته كمخرج وجد نفسه مشحونا بمجموعة 
من الدوافع لكتابة مقاالته حول السينما. وقد أشار منذ البداية 
إلى أن الفقيد محمد بنعبود كان أول من شجعه على تجميع 
مقاالته المتفرقة حول السينما أثمرت كتابين متتابعين. أما 
فكرة عنوان الكتاب » ما هي السينما؟ » فهي مستلهمة - حسب 
من كتاب الناقد والمفكر الفرنسي أندريه  الشريف الطريبق - 

بازا »ماهي السينما؟ » 
وفي محاولة للتفاعل مع األسئلة التي تم طرحها في جلسة 
المناقشة، يقر الشريف الطريبق أنه يعلن عن نفسه كمخرج ينقل 
تجربته الشخصية وليس كناقد أو مفكر سينمائي، والراوي في 
الكتاب هو نفسه، وحتى يزيل أي لبس يلف تجربته، يصرح 
بأن الكتابة تتوزع لديه بين مستويين: أوال كإنسان سينيفيلي 
عصامي تكون داخل قاعات السينما ومن داخل حلقات النقاش 
والتأطير بالنسيج الثقافي والجمعوي، وليس في معاهد السينما 
أو الجامعات، ومن جهة أخرى كمهني يمارس كتابة السيناريو 
أو ينشغل في البحث الموضوعاتي حول السينما، في وقت كان 
من المفروض أن ينحصر دوره، كما هو معتاد في إنتاج أفالمه 

ويمضي لحال سبيله، لكن وبحكم تأثره باألجواء الثقافية التي 
المقلقة  العديد من األسئلة  تراوده دوما  كانت  داخلها،  تربي 
؟  للسينما  قدم  ماذا  حول  للتساؤل  وتدفعه  تفكيره  وتشغل  
كيف يقيم عالقته بالسينما؟ إلى أي حد تفوق في إيصال األفكار 
والرسائل التي يؤمن بها؟ هل أبدع في األشكال السردية التي 

يشتغل عليها أم هي مجرد كليشهات مستهلكة ...؟
يقول  ومن خالل إطالعي المتواضع على تاريخ السينما - 
ما  موقعا  أتلمس  أن  أحاول  دائما  كنت   - الطريبق  الشريف 
لكتاباتي حول السينما، وإن كان طي التبلور، على ضوء تاريخ 
السينما العالمية ومدارسها المتعددة، ألنني أعتبرها األصول 
المؤسسة لما ستصبح عليه السينما عبر العالم، ال سيما تجربة 
تاريخ  في  رئيسيا  دورا  لعبا  اللذين  بفرنسا  لوميير  اإلخوة 
السينما من حيث كونهما اخترعا السينماتوغراف وأيضا كون 
أول فيلم صوراه ساهم في وضع األسس العامة للغة واإلخراج 
السينمائيين، بعد ذلك جاءت الموجة الجديدة بفرنسا في سياق 
حراك فكري ومد ثقافي عارم خالل ستينيات القرن الماضي، حيث 
لم تعد السينما فرجة وترفيه فقط، بل انشغلت بما هو فكري 
وفلسفي وسياسي، وقدمت نفسها كشكل ثقافي ورؤية فكرية 
أفرزت مفهوم » سينما المؤلف » ، وبالتالي تحول المخرج من 
كونه تقني ينتج األفالم إلى مؤلف حامل ألفكار، إذ قلما تجد 
فيلسوفا فرنسيا خالل تلك الفترة لم يكتب حول السينما، ويعد 
جيل دولوز من أكبر المراجع حول السينما نشرت في كتابيه  
لدرجة    «  l, image action  « و   «  l, l’image temps «
أصبح باإلمكان الحديث عن المخرج المفكر، الذي يمتلك رؤية 

القضايا  السياسة والمجتمع ومختلف  للعالم وله موقف في 
التي تبنتها الموجة الجديدة بفرنسا، بحكم ارتباط السينما 
في تلك الفترة باليسار والظالل الفكرية والفلسفية والثقافية 
التي خلفتها ثورة الطالب سنة 1968 ، والتي نجد امتدادا لها 

في مدرسة الواقعية الجديدة بإيطاليا.
ما تزال  يقول الشريف الطريبق -  نحن في بلد كالمغرب - 
السينما فيه جديدة وتعيش على إيقاع تراكماتها الخاصة، ابتداء 
من االفالم البسيطة جدا التي أنتجت بالمغرب سنة 1958 ، ال 
سيما فيلم » اإلبن العاق » لمحمد عصفور أو » الحياة كفاح 

» للعربي بناني أو فيلم  » وشمة »  في بداية السبعينيات.
فيلما  يتعدى  ال  االفالم  إنتاج  كان  الستينيات  حدود  فإلى 
واحدا في السنة، ولم تنتج السينما المغربية أفالما مهمة إال 
عند بداية التسعينيات من القرن الماضي فما فوق، كفيلم » حب 
في الدار البيضاء »، وفيلم » البحث عن زوج امرأتي »، ومن 
تم بدأت وتيرة إنتاج األفالم في تصاعد مضطرد حتى وصلت 

إلى حدود 35 فيلم في السنة.
وكمخرج أرى أن أهمية كتاباتي حول السينما تكمن في إعطاء 
شهادة حول األعمال التي أنتجتها وطريقة التفكير في العملية 
اإلبداعية ليس كفرجة تقتصر على تتبع مجريات القصة، ولكن 
كاكتشاف محايث لألبعاد الفنية والجمالية داخل الفيلم. وفي 
يفكر  وكيف  المخرج  ماهية  عن  الحديث  يمكن  ذاته  السياق 
ويصنع فيلمه، خلفيته الثقافية والفكرية، أهمية المشاهدات 
ونوعيتها لألعمال السينمائية العالمية ودورها في صقل موهبة 
المخرج، مكونات الفيلم ... فالمخرج هنا يتقاسم مع جمهوره 
أفكاره وتأمالته حول كيف يفهم السينما في عالقته كممارس 

مهني ضمن مهن سينمائية متعددة داخل الحقل السينمائي.
ما   « ليصبح  عنوانه  تعديل  إلى  أميل  والذي  الكتاب  هذا 
جاء  يقول الشريف الطريبق -  هي السينما بالنسبة لي؟ »  - 
كرد فعل على النقاش العام الدائر حول السينما في المغرب، 
حيث  من  األخ��رى،  التعبيرية  المجاالت  كل  في  يحدث  مثلما 
النقد الموضوعاتي، أهمية االستلهام من المدارس األوروبية 
والعالمية في تحليل النصوص ومقاربتها، المعمار، الحوار داخل 
الفيلم، الموسيقى، إختراق المناطق المسكوت عنها في االبداع 
السينمائي المغربي، كل ذلك من أجل استنبات لغة سينمائية 
متميزة تثري ريبرتوار السينما المغربية،  وهو نقاش مغيب 
لألسف كاهتمام وكبحث ال سيما من حيث الكتابة حول السينما، 
حيث يغيب فيه الفيلم وينحصر النقاش في توافه األمور وال 
يالمس اإلشكاالت الجوهرية التي يتخبط فيها الفيلم المغربي.
وبناء على ذلك يمكن القول إن المنتوج السينمائي المغربي 
األعمال  في  بوضوح  تجسدت  نمطية  لغة  تتجاذبه  ظلت 
التلفزيونية الموسومة بلغة مسطحة جدا تكتفي بنقل المشاهد 
واألشياء دون أن تبذل أي جهد في تركيبها وتقديمها للجمهور 
أخرى  ولغة  المطلوب،  المستوى  في  وجمالي  فني  قالب  في 
مختلفة تحاول جاهدة أن تهرب إلى األمام وتنهل من التجارب 
العالمية الناجحة وتنحو إلى التجريب وتسقطه على واقع ال 
يشبهها، في الوقت الذي كان من المفروض أن تبحث عن كتابة 
وسطى ترقى بالجمهور المغربي الواسع وترفع من مستوى 
تلقيه الفني والجمالي لألعمال المعروضة، وليس فقط جمهور 

النخبة المنجذب حصريا إلى ما يعرف بالسينما الثقافية.
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إعـــالن عـــن طلب عروض

أثمــــان مفتوح
رقم 2022/01

2022/02
 2022 يونيو   06 يوم  في 
ابتداء من الساعة 10 صباحا 
االجتماعات  بقاعة  سيجرى 
بوابوض  الجماعة  بمقر 

املتعلقة  األظرفة  فتح  أمدالن 
بطلب عروض أثمان مفتوح:

* رقم 2022/01 املتعلق بكراء 
احد  أسبوعي  السوق  مرافق 
الضمان  مبلغ  حدد  انزامر، 
مبلغ  ستة  في  املؤقت محدد 
)6000٫00درهم(.  ألف درهم 
كما حدد الثمن االفتتاحي في 
مبلغ )3200.00 درهم( ثالثة 

أالف ومائتا درهم شهريا.
املتعلق   2022/02 رقم   *
الجماعية  املجزرة  بكراء 
األسبوعي  للسوق  التابعة 
مبلغ  حدد  انزامر،  احد 
في  محدد  املؤقت  الضمان 

)3000.00درهم(  مبلغ 
درهم.كما  أالف  ثالثة 
في  االفتتاحي  الثمن  حدد 
ألف  درهم(  مبلغ)1100.00 
يمكن  شهريا.  درهم  مائة  و 
العروض   طلب  ملف  سحب 
املداخيل  شسيع  مكتب  من 
بمقر جماعة بوابوض امدالن، 
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من  الدولة  بوابة صفقات  من 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchéspublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 

املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31  و29   27
في  الصادر   349-12-2 رقم 
 1434 األولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  اظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
املداخيل   شساعة  بمكتب 

بالجماعة بوابوض امدالن .
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 

عند بداية الجلسة وقبل فتح 
األظرفة.

بطريقة  إيداعها  إما   *
الكترونية في بوابة الصفقات 

العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
04 من نظام  عليها في املادة 

االستشارة 
ع.س.ن/1660/ا.د

*************
اململكـة املغربيـة

وزارة التجهيـز واملاء
املديرية اإلقليمية بميدلت
إعـالن عـن طـلب عـروض 

مفـتـوح
رقـم: 2022/22

على   2022/06/07 يوم  في 
الساعة االشرة صباحا سيتم 
بمكتب السيد املدير اإلقليمي 
للتجهيز والنقـل واللوجستيك 
بميدلت، فتح األظرفة الخاصة 

بعروض  العروض  بطلب 
إعادة  "دراسة  ألجل:  أثمان 
بالنقطة  فنية   منشاة  بناء 
على  الكيلومترية116+750  
 706 رقم  الجهوية  الطريق 

بإقليم ميدلت.
طلب  ملف  سحب  يمكن  
الصفقات  بمكتب  العروض 
للتجهيز  اإلقليمية  باملديرية 
زنقة  واللوجستيك،  والنقـل 

أكادير ميدلت. 
تحميله  كذلك  ويمكن 
صفقات  بوابة  من  الكترونيا 

الدولة:
www.marchéspublics.

 gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
)3000,00درهم(  مبلغ: 
تقدير  درهم.كلفة  االف  ثالثة 
طرف  من  محددة  الخدمات 
مبلغ:  في  املشروع  صاحب 
)مائة  198.000,00درهم 

درهم  الف  وتسعون  وثمانية 
مع احتساب الرسوم.(

يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق  ملقتضيات 
و148  و31  و29   27 املواد 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
8 جمادى االولى  الصادر في 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 
كتابة  مكتب  إلى  باالستالم 
للتجهيز  اإلقليمي  املدير 
واللوجستيك  والنقـل 

بميدلت.
مقابل  إيداعها  إما   *
املدير  كتابة  بمكتب  وصل 
والنقـل  للتجهيز  اإلقليمي 

واللوجستيك بميدلت.
مباشرة  تسليمها  إما   *

العروض  طلب  مكتب  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
بالطريقة  إيداعها  إما   *
بوابة  عبر  االلكترونية 

الصفقات العمومية
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
من   8 رقم  املادة  في  عليها 

نظام االستشارة .
امللف التقني يتضمن الوثائق 

التالية:
- بالنسبة للمقيمني باملغرب:

اإلدالء  املتنافسني  على 
من  عليها  مصادق  بنسخة 
شهادة املوافقة ، في املجاالت 

.D4و D5 :التالية
املقيمني  لغير  بالنسبة   -
بامللف  االدالء  يجب  باملغرب: 
نظام  في  اليه  املشار  التقني 

االستشارة
ع.س.ن/1668/ا.د

ع.س.ن /1661/إد

ع.س.ن /1672/إد

ع.س.ن /1673/إد

Al Ittihad Al Ichtirakiحوار07 

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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بداية كيف تلقيتم خبر الفوز 
بجائزة زايد للكتاب؟

بسرور  الفوز  خبر  تلقيت 
وحبور فائقني. كنت أتوقع أن 
ُيعلن عن الفائزين بعد اجتماع مجلس 
 ،2022 أبريل   25 بتاريخ  األمناء 
تقريبا  أسبوعا  تأخر  اإلعالن  لكن 
تشويقا  الجائزة  زاد  ما  املعتاد؛  عن 
عطلة  بسبب  التأخير  حدث  وترقبا. 
في  أسبوعا  دامت  التي  الفطر  عيد 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

كيف مرت 
أجواء المسابقة؟ 

من يتابع أطوار الجائزة 
البد أن يالحظ أنها تمر عبر 
الشهور  تخصص  متعددة:  مراحل 
الثالثة األولى )نونبر ويناير وفبراير( 
الثالثة  املراحل  شروط  الستيفاء 
للتقييم التي تعهد إلى محكمني، تعتمد 
في  القصيرة  القائمة  العلمية  الهيئة 
في  الفائزين  وتعتمد  مارس،  شهر 
لجنة  على  وتعرضها  أبريل  شهر 
وإعالن  عليها  للمصادقة  األمناء 
أن  نالحظ  وهكذا  النهائية.  النتائج 
القائمني على الجائزة يحرصون على 
مرور الكتاب املرشح بمراحل متعددة 
سرية  تقارير  املحكمون  فيها  ينجز 
عنه بالنظر إلى معايير محددة. وبما 
لهذه  قلبي  اطمأن  مرشحا  كنت  أنني 
التدابير التي ُيحرص فيها على مزيد 
لتفادي  والحصافة  واألمانة  الدقة  من 
يمكن  الذي  الخطأ  هامش  أمكن  ما 
املبذول  الجهد  على  سلبا  ينعكس  أن 
مصاف  إلى  بالجائزة  الرقي  أجل  من 
الجوائز العاملية ذات الكفاءة والخبرة 

واملصداقية.

التي  المضافُة  القيمُة  ما 
ُج  ال��ُم��ت��وَّ المنجز  يقدمها 

للدرس النقدي الحديث؟

يصعب علي أن أجيب عن 
هذا السؤال لعدم توفرنا - في العالم- 
دقيقة  وإحصائيات  معطيات  على 
 ( ومبيعاتها  الكتب  طبع  نسبة  تهم 
خاصة الكتب الفائزة بجائزة ما(. في 
حني تتوصل بها جمعيات أو حلقات 
القراءة أو معاهد سوسولوجيا القراءة 
أو األدب لتحليلها قصد معرفة مكامن 
بالكتاب  والنهوض  والخلل،  الضعف 
مدروسة  ثقافية  سياسة  باعتماد 
وعملية. نعتمد في العالم العربي على 
عن  ُينشر  ملا  تبعا  والتخمني  الحدس 
السيارة  الصحف  في  الجيد  الكتاب 
أو في املواقع االجتماعية. وقلما نجد 
متابعة تتوافر فيها املعايير املطلوبة 
واالنطباعية  الذاتية  عن  منأى  في 

واملحاباة. 

نقدية   مشاريع  لديك  هل 
استمرارا  تعد  مستقبلية 
»ال��س��ارد  ال��م��ت��وج  للمنجز 
وتوأم الروح من التمثيل إلى 

االصطناع«؟

الروح  وتوأم  السارد   « كتاب  يمثل 
من  جزءا  االصطناع«  إلى  التمثيل  من 

مشروعي الذي أسعى فيه إلى استجالء 
باملتكلم  الصلة  ذات  التلفظية  الجوانب 
تبيُّن  وإلى  التلفظ(،  )سلطة  وآثاره 
مواقعه وقرنائه وتوائم روحه املحتملة 
»شعرية  توسيع  وإلى  الخطاب،  في 
باألجناس  أكثر  للعناية  الذاكرة« 
وفهم  الذاتية،  واملحكيات  التذكارية 
والوجود،  الكتابة  بني  املعقدة  العالقة 
وبني خطاب الحقيقة وخطاب الجمال. 

اكتشاف  هو  الكتاب  في  شغلني  ما 
األدبية  القارة   ( البْينية  املنطقة 
وحدودها  امتداداتها  عبر  املجهولة( 
الواقع  ملفوظات  بني  تفصل  التي 
وتستوعب  التخييل،  وملفوظات 
تفوق   ( أدبية  أصنافا  أو  أجناسا 
لوجون  فليب  بحسب  العشرين 
النقد  يعرها  لم  جنيت(  وجيرار 
تعرف  أنها  العلم  مع  الالزم  االهتمام 
بسبب  انفجارا  الراهن-  الوقت  في   –
النزوع إلى البوح واملكاشفة واملُسارَّة 
السرائر،  تضمره  ما  إبراز  إلى  سعيا 
وما ظل مغفيا ومطموسا في الصدور 
إيديولوجية  أو  سياسية  لبواعث 
بـ«صحوة  يعرف  )ما  أخالقية  أو 
انهيار  بعد  استقوت  التي  الذاكرة« 
في  يعرف  وما   ،1989 برلني  جدار 
سنوات  مع«  بالقطع  املغربية  اململكة 
استحداث  بعد  والرصاص«  الجمر 
عام  واملصالحة«  اإلنصاف  هيئة   «

.)2004
الروح  وتوأم  السارد   « كتابي  إن 
هو  االصطناع«  إلى  التمثيل  من 
وخاصة  السابقة  لكتبي  امتداد 
صورة  و«  الذهنية«  السيرة  »شعرية 
األنا واآلخر في السرد« ، و« الحقيقة 
امللتبسة قراءة في أشكال الكتابة عن 
سلطة التلفظ في الخطاب  و«  الذات« 
كتب  من  وحلقة  العربي«  الروائي 
»متعة  مقدمتها  وفي  تباعا؛  ستأتي 
لعبد هلل  التخييلي  املشروع  اإلحقاق 
مشاريع  اآلن  حوزتي  وفي  العروي«. 
تحتاج إلى مزيد من التدقيق واملراجعة 

حتى تكون في املستوى املطلوب.

ناقدا   بصفتك   – ترى  كيف 
مهتما- مسار اإلنتاج النقدي 
كما  غنيا  أالي��زال  المغربي. 
كان أم أن هناك تراجعا على 
مستوى اإلصدار والمواكبة؟

املغربي  النقد  فتئ  ما  بالطبع 
دور  أن  هو  والدليل  وطليعيا.  مشعا 
منه  تتسابق على نشر عيِّنات  النشر 
والتعريف به، كما أنه يحصد الجوائز 
الشيخ  جائزة  ضمنها  ومن  الهامة؛ 
كتارا  وجائزة  للكتاب،  العاملية  زايد 
امللك فيصل  العربية، وجائزة  للرواية 
في  استمرارية  هناك  نعاين  العاملية. 
الراحل  جيل  من  والعطاء  الحضور 
إلى  ثراه  هلل  طيب  مفتاح  محمد 
يقطني.  سعيد  بجيل  مرورا  اآلن 
الجهد  إلى  –عموما-   الجودة  ُتعزى 
قائمة  مدرسة  إلى  وليس  الشخصي 
بذاتها. هناك عوامل كثيرة أثرت سلبا 
الثقافة  في  ليس  الجماعي  األداء  في 
فحسب بل في امليادين جميعها. وهذا 
عالوة على االفتقار إلى تقاليد  مرده- 
الجماعي  والعمل  العمومي  النقاش 
متأصلة  تربوية  عوامل  إلى  الجاد- 
عموما  العربي  اإلنسان  نفسية  في 

وسريرته.

ما ي�شغلني 
يف اأبحاثي النقدية 
هو اكت�شاف »القارة 

الأدبية املجهولة«
حاورته: إيمان الرازي 

الدكتور محمد الداهي، الفائز بجائزة الشيخ 
زايد العالمية للكتاب لـ »االتحاد االشتراكي«

ال يختلف اثنان أن الساحة النقدية في المغرب 
تكتسي دائما أهمية خاصة ضمن النسيج 
العام للمنتج النقدي العربي، فال يمكن ألي 
كان أن يجادل اآلن في الموقع المتقدم الذي 
بات يحتله النقد المغربي المعاصر في خريطة 
الدراسات النقدية العربية الجادة والرصينة. بل 
حتى المشارقة اليوم، يقرون بما يتميز به عطاء 
المغاربة ليس فقط في مجال النقد األدبي بل 
حتى صنف الترجمة أيضا، لما يتصف به هذان 
الحقالن العلميان من جدية وغنى وتجديد.
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي بدأ هذا الموقع 
في التشكل، حيث لم يعد الدرس النقدي 
المغربي نسيًا منسيًا في المشرق العربي، كما 
لم يعد من الممكن الحديث عن النقد العربي 
بمعزل عن االجتهاد المغربي، ما أدى إلى تغير 
النظرة السائدة تجاهه، مستشعرين جدة اإلنتاج 
النقدي المغربي ومعترفين بقيمته وإضافته.
وال شك أن الجامعة المغربية قد لعبت دورا كبيرا 
وطليعيا في هذا التحول والتحديث، فكانت 
بداياته بالضبط منذ أواسط السبعينيات، خاصة 
بشعبة اللغة العربية في الرباط التي كانت بمثابة 
حلقة معرفية ومنارة فكرية وقلعة سياسية 
حقيقية، ومن منا ينسى الكبار، محمد برادة 
مدير آفاق اتحاد كّتاب المغرب، ومحمد بنيس 
مدير الثقافة الجديدة، وسعيد علوش مدير 
الزمان المغربي وعبد الحميد عقار مدير الجسور... 
إلخ ومن من األكاديميين ال يتذكر شعبة اللغة 
العربية في جامعة فاس باعتبارها حلقة علمية 
للبحث األكاديمي الجاد، ومن منا يغفل دور 
محمد العمري ومبارك حنون وحميد لحميداني... 
وغيرهم ممن أغنوا الدرس اللساني الحديث، 
ومن منا ينسى ما تركته مجلة عالمات وما كان 
ينشره سعيد بنكراد والذي أقام لوحده ثورة 
سيميائية حقيقية حينها، إضافة إلى الملحق 
الثقافي لجريدة االتحاد االشتراكي وأيضا أنوال 
الثقافي والعلم الثقافي، كل هذه المنابر 
اإلعالمية التي نشرت منذ النشأة دراسات نقدية 
مغربية عديدة كانت والتزال رجة حقيقية في 
عوالم النقد والثقافة، هذا باإلضافة إلى المجالت 
الحائطية الثقافية الرصينة لالتحاد الوطني لطلبة 
المغرب في الماضي الجميل القريب، ومجموعة 
أخرى من المجالت العلمية المحكمة التي ال 
يمكن إغفال دورها في رصد هذا المسار النقدي 
المنفرد والمتفرد إلى اليوم.
وألن المناسبة شرط دائما، إيمانا منا في جريدة 
االتحاد االشتراكي بضرورة مواكبة التطور النقدي 
الوطني ودعما كامال منا له وارتباطا كاثوليكيا 
به، نستضيف الدكتور محمد الداهي، وهو 
األكاديمي الرصين والناقد الجاد الذي تمكن من 
خالل منجزه النقدي الجديد السارد وتوأم الروح 
من التمثيل إلى االصطناع، من الفوز بجائزة الشيخ 
زايد العالمية للكتاب عن فئة الفنون والدراسات 
النقدية دورة أبريل 2022 الجاري، احتفاال به واحتفاء 
بالمرتبة األولى التي حظي بها كتابه المتوج 
»السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى االصطناع« ما 
ساهم به في تميز النقد المغربي وتنويها بجدته 
وجديته.

ما فتئ النقد المغربي مشعا 
وطليعيا، والدليل هو أن دور 

نات  النشر تتسابق على نشر عيِّ
منه والتعريف به، كما أنه يحصد 

الجوائز الهامة؛ ومن ضمنها 
جائزة الشيخ زايد العالمية 

للكتاب، وجائزة كتارا للرواية 
العربية، وجائزة الملك فيصل 

العالمية
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة فاس مكناس
 إقليم موالي يعقوب
جماعة عني الشقف
مديرية املصالح 

م.أ.ص
إعالن عن طلب عروض مفتوحة 

بعروض أثمان 
CAC/2022/09 :عدد

"جلسة عمومية"
في يوم الثالثاء 07 يونيو2022 
الحادية  الساعة  من  ابتداءًا 
قاعة  في  سيتم  صباحا،  عشر 
الجماعي  للمجلس  االجتماعات 
موالي  إقليم  الشقف  عني 
املتعلقة  األظرفة  فتح  يعقوب, 
بعروض  العروض  بطلب 
 CAC/09/2022:عدد أثمان 
الشبكة  توسيع  أشغال   ألجل: 
التوتر  ذات  الكهربائية 
مستوصف  لتزويد  املنخفض 
الكائن  بالكهرباء  املاء  رأس 
عني  جماعة  األندلس،  بتعاونية 

الشقف، إقليم موالي يعقوب
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  مائة  خمس  في 

)500.00درهم(.
ب:  املشروع  تكلفة  قدرت 
ومائة  ألف  وثالثني  اثنني 
سنتيم  وثمانني  درهم   وواحد 

)32.101.80درهم(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
الصفقات  بمصلحة  مجانا 
بالجماعة. ويمكن نقله الكترونيا 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
مطابقني ملقتضيات املادتني 27, 
السالف  املرسوم  من  و31   29

الذكر. يمكن للمتنافسني:
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل 

بمصلحة الصفقات بالجماعة.
إما إرسالها عن طريق البريد   -
إلى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

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

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
- إما ايداع أظرفتهم عبرالبوابة 
االلكترونية للصفقات العمومية.

- الوثائق املثبتة الواجب اإلدالء 
املادة   في  املقررة  تلك  هي  بها 

12   من نظام االستشارة.

مع  ميدانية  زيارة  ستنظم 
 26 الخميس  يوم  املتنافسني 
ماي 2022 على الساعة الحادية 
ستتم  االنطالقة  عشرصباحا. 
من مصلحة الصفقات واألشغال 

بجماعة عني الشقف.
ع.س.ن/1671/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2022/13/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى والتعاونيات 
واتحاد التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني
الساعة  على   2022/06/07 في 
في  سيتم  صباحا   العاشرة 
باملكتب  االجتماعات  قاعة 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
فتح  بالجديدة  السادس   محمد 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
بعروض اثمان من أجل: خدمات 
اليدوية  التنقية  اجل  من 
املحمولة  القنوات  وتنظيف 
والقنوات الترابية وكذا القناطر 
واملنشات الهيدرولكية املوجودة 

بمنطقة الفارغ. 
يمكن سحب ملف طلب العروض 
لقسم  التابع  الصفقات  بمكتب 
تسيير شبكة الري وصرف املياه 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 
تحميله  أو  املغرب،   - الجديدة 

من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
عشرة أالف )10.000٫00درهم(.

املشروع  صاحب  تقدير 
في:  محدد  األشغال  لكلفة 
ألف  وسبعون  وتسعة  ستمائة 
وسبعوندرهما  وسبعمائة 
مع  ستم  وسبعون  وتسعة 
القيمة  على  الضريبة  احتساب 

املضافة )679.770,79درهم(
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من مرسوم 

 08 بتاريخ   02-12-349 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

< إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
محمد  شارع   16 ب  الكائن 

السادس، الجديدة - املغرب.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   >
بمكتب الضبط الخاص باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  16شارع  لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
األشغال  موقع  إلى  زيارة  تنظم 
يوم  2022/05/25 على الساعة 
العاشرة صباحا واالنطالق من 

مقر املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 12 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/1680/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2022/14/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى والتعاونيات 
واتحاد التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني
الساعة  على   2022/06/07 في 
سيتم  صباحا   عشر  الحادية 
باملكتب  االجتماعات  قاعة  في 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
فتح  بالجديدة  السادس   محمد 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
بعروض اثمان من أجل: خدمات 
اليدوية  التنقية  اجل  من 
املحمولة  القنوات  وتنظيف 
الترابية وكذا حوض  والقنوات 
التعويض بمحطة الضخ حوض 

التابعة ملنطقة  سيدي اسماعيل 
سيدي بنور.

يمكن سحب ملف طلب العروض 
لقسم  التابع  الصفقات  بمكتب 
تسيير شبكة الري وصرف املياه 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 
الجديدة - املغرب، أو تحميله من 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
عشرة أالف )10.000٫00درهم(
لكلفة  املشروع  صاحب  تقدير 
ستمائة  في:  محدد  األشغال 
وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة 
وتسعة  درهما  وسبعون 
احتساب  مع  ستم  وسبعون 
املضافة  القيمة  على  الضريبة 

)679.770,79درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من مرسوم 
 08 بتاريخ   02-12-349 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق   2013 مارس   20

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

< إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
محمد  16شارع  ب   الكائن 

السادس، الجديدة - املغرب.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   >
بمكتب الضبط الخاص باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  16شارع  لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www. marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
األشغال  موقع  إلى  زيارة  تنظم 
يوم  2022/05/25 على الساعة 
العاشرة صباحا واالنطالق من 

مقر املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 12 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/1681/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2022/15/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى والتعاونيات 
واتحاد التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني
الساعة  على   2022/06/08 في 
في  سيتم  صباحا   العاشرة 
باملكتب  االجتماعات  قاعة 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
فتح  بالجديدة  السادس   محمد 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
بعروض اثمان من أجل: خدمات 
اليدوية  التنقية  اجل  من 
املياه  صرف  شبكة  وتنظيف 
لشبكة  الهيدرولكية  واملنشات 
الري ومحطات الضخ املوجودة 

بمنطقة الزمامرة.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
لقسم  التابع  الصفقات  بمكتب 
تسيير شبكة الري وصرف املياه 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب   الكائن  لدكالة  الفالحي 
السادس،  محمد  16شارع 
تحميله  أو  املغرب،   - الجديدة 

من بوابة صفقات الدولة: 
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

عشرة أالف )10.000( درهم.
املشروع  صاحب  تقدير 
في:  محدد  األشغال  لكلفة 

ألف  وسبعون  وتسعة  ستمائة 
درهما  وسبعون  وسبعمائة 
مع  ستم  وسبعون  وتسعة 
القيمة  على  الضريبة  احتساب 

املضافة )679.770,79درهم(  
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من مرسوم 
 08 بتاريخ   02-12-349 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

< إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
محمد  16شارع  ب   الكائن 

السادس، الجديدة - املغرب.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   >
بمكتب الضبط الخاص باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  16شارع  لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب، 
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
األشغال  موقع  إلى  زيارة  تنظم 
يوم  2022/05/26 على الساعة 
العاشرة صباحا واالنطالق من 

مقر املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 12 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/1682/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه 

والغابات
املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة
إعالن عن طلب عروض  مفتوح

رقم: 2022/16/ق.ت.ش.ر
مخصص للمقاوالت املتوسطة 

والصغرى والتعاونيات
واتحاد التعاونيات واملقاولني 

الذاتيني
الساعة  على   2022/06/08 في 
سيتم  صباحا   عشر  الحادية 
باملكتب  االجتماعات  قاعة  في 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
شارع   16 ب  الكائن  لدكالة 
فتح  بالجديدة  السادس   محمد 
األظرفة املتعلقة بطلب العروض 
بعروض اثمان من أجل: خدمات 
اليدوية  التنقية  أجل  من 
املياه  صرف  شبكة  وتنظيف 
لشبكة  الهيدرولكية  واملنشات 
الري ومحطات الضخ املوجودة 

بمنطقة اثنني الغربية.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
لقسم  التابع  الصفقات  بمكتب 
تسيير شبكة الري وصرف املياه 
لالستثمار  الجهوي  باملكتب 
ب16  الكائن  لدكالة  الفالحي 
شارع محمد السادس، الجديدة 
بوابة  من  تحميله  أو  املغرب،   -

صفقات الدولة: 
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
عشرة أالف )10.000٫00درهم(.

املشروع  صاحب  تقدير 
في:  محدد  األشغال  لكلفة 

ألف  وسبعون  وتسعة  ستمائة 
درهما  وسبعون  وسبعمائة 
مع  ستم  وسبعون  وتسعة 
القيمة  على  الضريبة  احتساب 

املضافة )679.770,79درهم(.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
املواد 27 و29 و31 من مرسوم 
 08 بتاريخ   02-12-349 رقم 
املوافق   1434 األولى  جمادى 
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

< إما إرسال أظرفتهم عن طريق 
البريد املضمون مشفوعة بإفادة 
الجهوي  املكتب  إلى  االستالم 
لدكالة  الفالحي  لالستثمار 
محمد  شارع   16 ب  الكائن 

السادس، الجديدة - املغرب.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما   >
بمكتب الضبط الخاص باملكتب 
الفالحي  لالستثمار  الجهوي 
محمد  16شارع  لدكالة،  

السادس  الجديدة- املغرب.
عن  الكترونيا  إيداعها  إما   >

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchéspublics.

gov.ma
لجنة  لرئيس  تسليمها  إما   >
بداية  عند  العروض  طلب 

الجلسة و قبل فتح األظرفة. 
األشغال  موقع  إلى  زيارة  تنظم 
يوم  2022/05/16 على الساعة 
العاشرة صباحا واالنطالق من 

مقر املكتب الجهوي.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
في  املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة 12 من قانون االستشارة.
ع.س.ن/1683/ا.د

ع.س.ن /1664/إدع.س.ن /096/إت

2022/CAC/09

2022/CAC/09

أعلنت إدارة مهرجان القدس للسينما العربية 
التظاهرة  هذه  من  الثانية  الدورة  تنظيم  عن 
الفنية ما بين 14 و 19 ماي الجاري بمشاركة 
روائية،  أفللام  بين  تتنوع  عربيا،  فيلما   26
الفيلم  ووثائقية، وأفام قصيرة، من ضمنها 
المغربي »النزال األخير« للمخرج محمد فكران.
وسيشارك الفيلم المغربي في مسابقة األفام 
الطويلة، إلى جانب خمسة أعمال سينمائية 
و  تونس  من  و«قدحة«  »غدوة«،  هي  أخرى 
»أبو صدام« من مصر و »يوروبا« من العراق 

و »قلتلك خلص« من لبنان.
الهجرة  موضوع  المغربي  الفيلم  ويتناول 
السرية بقالب درامي ممزوج بكثير من التشويق.
الللقللدس  مللديللنللة  فللي  الللمللهللرجللان  ويفتتح 
الفلسطيني  الوطني  المسرح  خشبة  على 
»الحكواتي« بعرض الفيلم الروائي التونسي 

»غدوة«.
وقالت نيفين شاهين، مديرة المهرجان في 
الفعالية  هذه  من  الثانية  النسخة  إن  بيان 
تواجه  أن  يمكن  التي  المعيقات  رغم  ستنظم 
أي مبادرة ثقافية في مدينة القدس، مؤكدة ان 

»إصرارنا على هذه المبادرة يأتي من منطلق 
إدراكنا لحاجة المدينة الماسة لما يعزز هويتها 
تواصلها  ويعزز  الثقافي  وفضائها  المكانية 

الثقافي مع امتدادها العربي«.
وأضافت أن نسخة هذا العام تتميز بمشاركة 
عدد أكبر من األفام مقارنة مع النسخة الماضية 
والتي تعرض للمرة األولى في القدس، إضافة 
لتنوع مواضيع هذه األفام وجنسياتها، الفتة 
سيركز  للمهرجان  المرافق  البرنامج  أن  إلى 
من  تجارب مخرجين  نقاش واستضافة  على 

خلفيات مختلفة.
مدينة  في  المهرجان  أفام  عروض  وتنظم 
الفلسطيني  الوطني  المسرح  فللي  الللقللدس 
»الحكواتي« والذي سيحتضن حفلي االفتتاح 
والختام، وفي المركز الثقافي الفرنسي، والمركز 

الثقافي التركي »يونس أمرة«.
وإلى جانب العروض السينمائية، ستنظم 
السينمائي  النقد  حللول  ونلللدوات  ورشلللات 
القدس،  عن  قصيرة  وثائقية  أفام  ومناقشة 
وندوة أخرى تتضمن عروضا ونقاش ا حول 

أفام المخرجين الشباب.

»من أول دقيقة «  للمجرد وإليسا يحقق اكثر من 20 مليون مشاهدةمهرجان السينما اإليطالية الجديدة بالرباط 

ينظم المركز الثقافي اإليطالي بالرباط و مؤسسة هبة، من 12 ماي الجاري إلى غاية  شهر 
دجنبر المقبل، مهرجان السينما اإليطالية الجديدة.

و ذكر باغ للمنظمين أن المهرجان، الذي نظم حفل افتتاحه الخميس الماضي بمقهى  
La Scène ، انطلق بعرض فيلم » ENNIO  » للمخرج اإليطالي صاحب األوسكار جوزيبي 
تورناتوري، الذي يحتفي بالموسيقي األوسكاري اإليطالي إينيو موريكوني، و ذلك بهدف 
تعميق المعرفة بتاريخ السينما اإليطالية التي وظفت على نطاق واسع موسيقى المايسترو 

موريكوني.
تم  إيطاليا  فيلما   12 المهرجان عرض  إطار هذا  أنه سيتم في  ذاته  المصدر  و أضاف 

إنتاجها حديثا من طرف شركة ) راي سينما (.
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قامت  الفنانة اللبنانية  إليسا   بنشر صورة جديدة عبر حساباتها الخاصة على مواقع 
التواصل االجتماعي لتحتفل من خالها بتحقيق رقم جديد ألغنيتها الجديدة “ من أول 

دقيقة ” التي قدمتها مع الفنان المغربي  سعد لمجرد.
واحتفلت إليسا بتحقيق 20 مليون مشاهدة ألغنيتها عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، 

إذ تخطت نسبة المشاهدين وصوال للساعة، الل22 مليون مشاهدة.
وعلقت إليسا على المنشور قائلة: “في واحدة تملي بضهرك وفي ضعفك ها تقويك، 

تأمرنا حبيبي وأمرك ها تقول شبيك لبيك”.
وفي نفس السياق ظهرت إليسا محاطة بفريق عملها وهم يحتفلون أمام قالب من الكيك 

مزين بصور إليسا مع لمجرد الذي لم يكن حاضرًا في االحتفال.

 يشارك المخرجان المغربيان علي الصافي 
في  أفامهما  بللأحللدث  محند  ولللد  والللهللادي 
لمهرجان  الطويلة  لألفام  الرسمية  المسابقة 
أراب«  »التين  الدولي  العربي  الاتيني  الفيلم 

في بوينوس آيريس.
الفيلمان المغربيان المتنافسان، من بين سبعة 
أفام مختارة، هما »قبل زحف الظام« للمخرج 
علي الصافي و »الحياة تناسبني جيدا« للهادي 
أوالد محند، وهو إنتاج مشترك مغربي فرنسي.

وتقام النسخة العاشرة من المهرجان لهذه 
السنة بشكل هجين، حضوريا وافتراضيا، بعد 

غياب دام عامين بسبب الوباء.
خمسين  حوالي  العام  هذا  برنامج  ويشمل 

فيلما تم إنتاجها في أكثر من 30 بلدا.
وأكد كريستيان مورو، الذي حل محل الراحل 
بشارة الخوري كمدير التين آراب، أن »الوصول 
إلى عشر دورات يعكس أهمية رؤية المهرجان 
وهي: معرفة التنوع الثقافي والتبادل والصداقة 
بين الشعوب باعتبارها جزءا أساسيا من تنمية 

مجتمعاتنا«.
باإلضافة إلى المنافسة الرسمية لألفام من 
الدول العربية، ينظم المهرجان أيضا مسابقة 
لألفام الطويلة من أمريكا الاتينية ومسابقتين 
لألفام القصيرة العربية واألمريكية الاتينية، 
تم  التي  لألفام  استعادي  معرض  عن  فضا 
النسخ  خال  التسعينات  مللدار  على  عرضها 

األولى للمهرجان.
وتحتفي الدورة، التي تستمر حتى 19 ماي، 
بالمخرجين الفلسطينيين التوأم طرزان وعرب 
ناصر ،بمناسبة فيلمهما »غزة مون أمور« الذي 

ع رض في افتتاح المهرجان.
ويعتبر الموعد السينمائي، المهرجان الوحيد 
الذي يجمع الثقافات العربية واألمريكية الاتينية 
من خال الفن السابع. تنظمه جمعية السينما 
على  تعمل  التي   ،  )Cine Fértil( الخصبة« 
تقديم برنامج أفام يعكس التنوع الثقافي ألمريكا 
الاتينية والدول العربية من خال أربع فئات 

للمسابقة.

قدمت فرقة »هيبآت للثقافة والفنون«، مؤخرا 
عنوان:  تحت  الجديد  المسرحي  عملها  بفاس، 
»العرس« بفضاء حديقة جنان السبيل التاريخية.

ب  خاص  بشكل  المسرحي  العمل  ويحتفل 
»الحلقة« كشكل فني وفرجوي وتراثي وتقليدي 

عرفت به مدينة فاس منذ زمن طويل.
وأعادت المسرحية للجمهور الذي تابع فصولها 
في ركح استمد ديكوره من الحديقة التاريخية، 
الحنين إلى بضع سنوات ماضية كان يتابع فيها 
الناس بشكل يومي وسط ساحة بوجلود التي ال 
تبعد إال أمتار قليلة عن الحديقة، أشكال فرجوية 

عديدة من فنون الحلقة.
كما يكرم العمل الفني المقدم شخصية »حربة« 
كأحد الرواد وأبرز الوجوه الفنية التي نشطت 
لسنوات طويلة في مجال الحلقة، حيث أن ذاكرة 
األجداد الزالت تتذكر بعض المشاهد من خفته 

وحركاته الفنية وأقواله الموزونة.

وال يتطلب العرض المسرحي طقوسا لمتابعته، 
فيمكن ألي شخص اختيار زاوية مشاهدة واضحة 
من  النوع  هذا  أن  كما  العرض،  ليتابع  ويقف 
الدعائم  أحللد  الجمهور  فيه  يللكللون  المسرح 
العرض  مدة  يتفاعل خال  إلخراجه،  األساسية 

الممثل المسرحي/«الحايقي« مع الجمهور في 
مشاهد متكررة.

وحاولت المسرحية تسليط الضوء على العرس 
العريقة  التقاليد  كأحد  »تامغرا«  األمازيغي 
والعادات األصيلة في الثقافة المغربية، يتناول 
في قالب كوميدي  أسطورة »إيسلي وتيسليت« 

وتنشيطي مرح.
والفنون«  للثقافة  »هيبآت  فرقة  واختارت 
المسرحي  بعملها  الجمهور  على  اإلطللالللة 
الجديد، بعد أزيد من سنتين من توقف تظاهرات 
ومهرجانات وأنشطة فنية بسبب جائحة كوفيد19- 
وتداعياتها، حيث كان يتابع جمهور أبو الفنون 
األعمال المسرحية بشكل افتراضي عبر الوسائط 

الرقمية.
وشخص مسرحية العرس/ تامغرا إلى جانب 
الممثل وامبارك بلمير الفنان عزيز الحسايني، 

وألفها عزيز عبدوني.

 :مكناس
 محمد البخاري

محمد أزرور 
اختتمت فعاليات المهرجان 
التحريك  لسينما  الللدولللي 
بمكناس التي عرفت إقباال كبيرا 
بمختلف  الجمهور  طرف  من 
الفئات العمرية، حيث تجاوز 
عدد الحضور 25000 متابع، 
باألفام  لاستمتاع  حضروا 
المبرمجة في عروضها ما قبل 
األولى بالمغرب و العالم، من 
بينهم 150 طالبا من مؤسسات 
التكوين الفني العليا بالمغرب. 
باإلضافة إلى أكثر من 5000 
تلميذ و تلميذة استفادوا من 
مدرسية  سنيمائية  حصص 
و ورشات تكوينية في مجال 
تأطير  من  التحريك  سينما 

محترفين في هذا المجال.
وقد استمتع الجمهور طيلة 
سينمائي  ببرنامج  أيام  ستة 
متنوع و غني و حافل بأفام 
التحريك الجديدة و المتميزة، 
و نقاشات و ورشات تكوينية 
و لقاءات فنية و صحفية مرت 

في أجواء حميمية.
فللليلللملللا يلللخلللص نللتللائللج 

جائزة  علللادت  الللمللسللابللقللات. 
أفام التحريك القصيرة لفيلم 
  )Bad seeds-أعشاب ضارة( :
للمخرج كلود كلوتي من كندا 
ليفوز   )Claude Cloutier(
تبلغ  التي  الكبرى  بالجائزة 
للتذكير  أورو،   3000 قيمتها 
زينة  فقد تكونت اللجنة من : 
وأدجللو  )لبنان(  رشللاد  أبللي 
صورو )الكوت ديفوار(وطوم 
أطللر  اللللذي  )إيرلندا(  ملللور 
ماستر كاس في اليوم االخير 

للمهرجان.
وحللللصللللل علللللللى جلللائلللزة 
لللجللنللة الللتللحللكلليللم الللخللاصللة 
.)أنيكسيو  القصير:  الشريط 
 )Anxious Body-بودي
ميزوشيري  يوريكو  للمخرج 
 Yoriko(الدانمارك ملللن 

. ) Mizushiri
وقد حاز فيلم: )الحظ يبتسم 
للمخرج  نيكوكو(  للسيدة 
وطاناب(  )أيمو  اللليللابللانللي 
كأحسن فيلم  جائزتين،  على 
تبلغ  والللتللي  طللويللل،  تحريك 
قدمتها  اورو،   2000 قيمتها 
لجنة تحكيم تتكون من شباب 
محترف المسرح لفرقة مسرح 
الشامات. نفس الفيلم للمخرج 
)وطاناب( المتميز  الياباني 
حصل على جائزة الجمهور.

الفيلمان القصيران: ) الوداع 
جيروم( من إخراج: أدم سياردو 
فار.  كلوي  وغابرييل سولنت 
والللقللط  الللعللجللوز  و)االسد 
الصغير( لفيوليتا كورتييس، 
حصا على التوالي على جائزة 
وجائزة  للطلبة  فيلم  أحسن 
تاميذ  من  المكونة  الشباب 
دروس اللغة الفرنسية بالمعهد 

الفرنسي.
 كللللمللللا فللللللللاز فلللليلللللللللم : 
 )The soloists  (
 Mehrnaz(: لللمللخللرجلله 
بجائزة   ))Abdollahinia
لجنة التحكيم المكونة من تاميذ 
المنصوربمكناس.  إعللداديللة 
للفيلم  الجمهور  جائزة  أمللا 
شريط  عليها  حصل  القصير 
 Margot( :لمخرجه )Câline(

.)Reumont
ومن أهم لحظات المهرجان 
العشرين،  ملللاده  علليللد  فللي 
لفيليب  االستثنائي  التكريم 
أوغلللرو،  وفلليللرونلليللك  بيتيو 
وهما ممثان عالميان اشتهرا 
لهومر  الللصللوتللة  بالدبلجة 
ومارج في السلسلة الكرتونية 
الشهيرة سامبسون. كما تحدثا 
في ماستر كاس متميز أمام 
جمهور متعطش للسينما حول 
تجربتهما  وعن  الدبلجة  فن 

الرائعة في السلسلة األمريكية 
)لي سامبسون(.

الللدورة  هللذه  تميزت   كما 
لفيلم  األول  المنتدى  بتظيم 
التحريك بالمغرب الذي عرف 
مع  خصوصا  كبيرا  نجاحا 
الحضورالوازن لألستوديوهات 
التحريك  لسينما  المغربية 
الثاث: )أركوستيك( و)لوريم( 
جاء  والللذي  صين(.  و)نيفر 
للنهوض بسينما التحريك في 
المغرب وتطويرها وانفتاحها 
هذا  في  المتخصصين  على 
المجال على الصعيد الدولي، 
هذا  على  االقبال  تزايد  أمللام 
المجال الفني الواعد بالمغرب 
العديد من  والقادر على خلق 

مناصب الشغل.
المهرجان  سللتللار  وأسلللدل 
للفنان  الموسيقى  أنغام  على 
‘’البيت  فلللن  فلللي  )صارو( 
بجولة  يقوم  والللذي  بوكس’’ 
الفرنسية  بالمعاهد  فنية 
إطاق  حفل  وبعد  بالمغرب. 
حفل  في  الهوائية  البالونات 
افتتاح المهرجان، فقد تم في 
إطللاق  بهيج  احتفالي  جللو 
الفوانيس المضيئة بالساحة 
اإلدارية احتفاال بمرور عقدين 
على المهرجان الدولي لسينما 

التحريك بمكناس.

فيلمان مغربيان �سمن الم�سابقة الر�سمية لمهرجان الفيلم الالتيني 
العربي الدولي بالأرجنتين

»العر�س« عمل م�سرحي يحتفي ب »الحلقة« كفن فرجوي تقليدي

الفيلم المغربي »النزال الأخير« للمخرج محمد 
فكران ي�سارك في الدورة الثانية من مهرجان 

القد�س لل�سينما العربية

 الفيلم الكندي »اأع�ساب �سارة«
 يفوز بالجائزة الكبرى للدورة 20لـ »فيكام« بمكنا�س



CMJN

05www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com السبت/االحد 15/14 ماي 2022 املوافق 14/13 شوال   1442 العدد 12.145

االشتراكي

لفت الناقد املغربي والباحث في مجال 
السرديات العربية القديمة، ورائد البحث 
وهو  يقطني،  الرقمي،سعيد  الـأدب  في 
يقارب موضوع التحوالت القرائية اليوم 
وما طرأ على القراءة من تحوالت بسبب 
أن  الى  الرقمي،  إلى  الورقي  من  االنتقال 
وخطية،  عمودية  كانت  سابقا،   القراءة 
أي  مع  يتفاعل  لكي  القارئ،  من  تتطلب 
النهاية،  إلى  البداية  من  يقرأه  أن  نص 
أمام  واألخرى،  الفينة  بني  يتوقف  وأن 
جملة، أو فقرة، معيدا القراءة، ليتمكن من 
فك شيفرة ما يختزنه النص، أو يضمره، 
أو أنه يؤشر أو يكتب على هامش النص 
األفقية  القراءة  أن  حني  في  مالحظات، 
التي يفرضها الوسيط الرقمي هي قراءة 
الُعقد  بني  ينتقل  املتلقي  تجعل  مختلفة 
التي يقدمها له النص املترابط، أو قد يظل 
تائها حتى يغلق النص الذي يتفاعل معه. 
وأشار يقطني إلى أن التفاعل مختلف بني 
القراءتني العمودية واألفقية، ألن لكل نص 
شروطه وإكراهاته. وال يمكن للمتلقي أن 
يتفاعل بصورة إيجابية مع أي نص ما لم 
قرائية تتالءم مع  اكتسب عادات  قد  يكن 
األساس  هذا  وعلى  معه.  املتفاعل  النص 
نبه الى أنه ال يمكننا هنا أن نفاضل بني 
الخطية،  أساس  على  يقوم  الذي  الورقي 
الترابطي  بطابعه  يتميز  الذي  والرقمي 
تتالءم  التي  خصوصيته  منهما  لكل  ألن 
النص  إنتاج  في  املوظف  الوسيط  مع 

وتلقيه.
التفاعل  أن  الى  يقطني  سعيد  وأشار 
إال بتطوير   الرقمي ال يتحقق  املقروء  مع 

عالقتنا بالوسيط الجديد.
في  يقطني  سعيد  الناقد  واعتبر    
مداخلته التي عنونها بـ« العصر الرقمي  
عملية  القراءة  أن  التفاعلية«  والقراءة 
الجانب  القارئ   بها  يعوض  جوانية 
إنتاجات  مع  بالتفاعل  فيه  الناقص 
اآلخرين عبر  االحتكاك بالثقافات األخرى 
البشرية،  أنتجتها  التي  والنصوص 
تقدم  اليوم،  التكنولوجيا  أن  إلى  الفتا 
التفاعل  من  يمكننا  جديدا  وسيطا  لنا 
بـ«الكتاب  ما يطلق  عليه  اآلخر عبر  مع 
البعض  لدى  ولد  ما  وهو  الرقمي«، 
بني  الكتاب  هذا  من  متضاربة  مواقف 
الوسيط  هذا  أن  مؤكدا  ومعارض،  مؤيد 
أن  دون  القراء  بني  جاذبيته  له  أصبحت 

نغفل إكراهاته أيضا.
الوسائط  من  أيا  أن  الى  يقطني  ونبه 

بل  قبلها  ما  تلغ  لم  قبل  من  التي ظهرت 
على العكس مارست دورها في التواصل، 
والطباعة  الكتابة  ظهور  رغم  فالشفاهة 
في  يظل  اإلنسان  ألن  مستمرة  مازالت 
التي يأخذ  الى كل هذه الوسائط،  حاجة 
لتوظيفه  القديم  في  ما  أهم  الجديُد منها 
وتكييفه مع الفضاء الجديد الذي يتجسد 

فيه.
يقطني الذي يؤمن بأن العصر الرقمي 
من  توفيره  باإلمكان  يكن  لم  ما  وفر 
يرى  وسمعية،  ومرئية  مكتوبة  نصوص 
أن املعرفة ال تتحقق باملكتوب فقط بل بكل 
الفنون التي أنتجتها البشرية من سينما 
مكتوبة،  ونصوص  ورسم  وموسيقى 
تتحقق  أن  يمكن  ال  التي  املعرفة  وهي 
بدون التوصل إلى اإلجابة عن أسئلة من 
قبيل: ماذا نقرأ وكيف نقرأ وكيف نستفيد 
األسئلة  صميم  من  وهي  ؟  نقرأه  مما 
القرائية  التحوالت  اليوم  تطرحها  التي 
التي يجب التمييز فيها بني القارئ الذي 
يغوص في النصوص وغيره الذي يكتفي 
يمكننا  وكيف  السطح،  على  بالتزحلق 
يقرأ  االثنني،  بني  يجمع  قارئ  تكوين 
جديدة  بطريقة  مرة  كل  الواحد  النص 
ووعي جديد ورؤية ال تكتفي بالتلقي فقط 

لكن بالتفاعل أيضا. 
والباحث  الناقد  تناول  جهته،  من 
مداخلته  في  أزوغ  إبراهيم  املغربي 
باعتبارها  الكتاب  »رقمنة  بـ  املعنونة 
من  التحول  مسألة  وضرورة«،  حاجة 
منطلقا  اإللكتروني،  إلى  الورقي  الكتاب 
إنسانية  حاجة  القراءة  كون  مسلمة  من 

اجتماعية وحضارية، مما يجعل الخوف 
ورهاب فقدان الكتاب الورقي السائد في 
مجتمعاتنا غير مفهوم، مؤكدا على أن عدم 
الحياة  مجاالت  كل  رقمنة  في  االنخراط 
شأنه  من  املعرفة،  فيها  بما  اإلنسانية 
واملعرفية  الزمنية  الفجوة  من  يزيد  أن 
والحضارات  األمم  عن  تفصلنا  التي 
عن  فصلنا  من  يزيد  ذلك  وأن  املتقدمة 
العام. وأضاف أزوغ أن ما نعتبره اليوم 
مجرد  هو  مؤسساتنا  في  للكتاب  رقمنة 
عن  تفصلنا  مازالت  ألنه  للورقي  صور 
تحتكم  الذي  الحقيقي  بمعناه  الرقمي 
إليه املجالت العلمية املرقمنة في العالم، 
وجماعية.  فردية  وجهود  اجتهادات 
يمكنه  ما  هو  الرقمي  أن  الباحث  وأكد 
الرديء  سيل  يوقف  أن  املستقبل  في 
واملنتحل،  واملسروق  املنشورات  من 
وحفظ  وقوانينه  النشر  صيغ  وتوحيد 
حقوق الناشر والكاتب، وأن يحل مشاكل 
العالم  وفي  العالم،  في  للكتاب  التوزيع 
ليخلص   ، الخصوص  العربي على وجه 
الباحث  في مداخلته إلى التأكيد على أنه 
في الوقت الذي تبذل فيه أمم ودول كثيرة 
تعليم  سبيل  في  واجتهادات  جهودا 
والطلبة،  والتالميذ  واملدرسني  الباحثني 
ننشر  املعرفة،  ورقمنة  الرقمي  استعمال 
وترعب  األطفال  ترهب  أفكار  نحن 
الوقت  في  التكنولوجيا،  من  وأوليائهم 
الذي علينا أن نجتهد في تعليم الناشئة 
املدارس  في  التكنولوجيا  استعمال 
وترشيد  تقنني  بضرورة  والتوعية 

استعمالها في البيت واألماكن العامة.

األكبر«،  الرابح  »القراءة:  ورقتها  في 
القسم  ورئيسة  الصحافية  تطرقت 
االشتراكي«  »االتحاد  بجريدة  الثقافي 
ملوضوع  مقاربتها  في  الفارسي،  حفيظة 
التكنولوجية  التحوالت  أن  إلى   ، الندوة 
النقاش  نقل  اليوم  فرضت  املتسارعة 
الدائر حول أزمة القراءة إلى مستوى ثان 
والضروري  الصحي  بالصراع   يتعلق 
أي   وااللكتروني،  الورقي  الحامل  بني 
الكتاب  إلى  الورقي  السند  من  االنتقال 
االلكتروني ، حيث أصبحنا أمام من يقول 
من  الجديد  الوافد  هذا  يقدمه  ما  أمام   -
الكتاب الورقي لصالح  بموت   - إمكانات 
الكتاب االلكتروني، وهنا يمكن ان نطرح 
السؤال: إلى أي حد تستقيم هذه املقارنة 

واملقاربة؟
اإلنسانية  أن  الى  املتدخلة  ولفتت 
من  العديد  ابتكرت  الطويل  تاريخها  في 
من  جديدة  أشكاال  وبالتالي  الوسائط 
التلقي دون أن يلغي الجديد منها القديم 
حتى قبل اختراع الطباعة، مستدلة على 
ذلك بتعايش الكتابة مع الثقافة الشفهية 
الرقمي  أن  الى  مشيرة  تلغيها،  أن  دون 
يلغي  ان  دون  املكتوب  مع  سيتعايش 
ليس  اليوم  املطلوب  ألن  اآلخر  أحدهما 
الحامل   مؤيدي  بني  الصراع  تأجيج 
يتطلب  ما  بقدر  ومعارضيه  القديم  
من  لالنتقال  القراءة  بفعل  االرتقاء  األمر 
مستوى  الى  وثقافي  معرفي  مستوى 
البشرية  راكمته  ما  مع  للتفاعل  أعمق 
من معارف ألن تعدد الوسائط وتطورها 
عبر التاريخ ، أيا كانت طبيعتها سمعية، 

بصرية، قرائية، هو ما يساهم في االرتقاء 
بالوعي الجماعي. املهم هو تربية جميع 
املقروء  تلقي  طريقة  على  حواسنا 
مستوى  الى  والوصول  معه  والتفاعل 
نقده وهذا التلقي يبقى هو صمام األمان 
املعلومات  من  الهائل  املد  هذا  ملواجهة 
ال  التي  املعلوماتية  الثورة  تطرحه  الذي 
تني تتوقف، وهو ما يستوجب أن نجعل 
أو  ورقيا  حاملها  كان  أيا  القراءة،  من 
إلكترونيا، طقسا يوميا يتم التأسيس له 
جماعية  مسؤولية  وهي  مبكرة،  في سن 
واألسرة  املدرسة  أداور  فيها  تتداخل 
واملحيط والجهات املنتخبة واملؤسسات 
االقتصادية والفضاءات الثقافية، انطالقا 
أعينها  نصب  تضع  ثقافية  سياسة  من 
واملتملك  الواعي  اإلنسان  صناعة  مهمة 

لكل أسباب التقدم.
والذي  اللقاء،  حضر  الذي  الجمهور 
بالشأن  مهتمني  من  األجيال  كل  جمع 
الثقافي وكتاب، باإلضافة الى طلبة كلية 
املتميز  والحضور  مسيك  ابن  اآلداب 
بالثانوية  القراءة  نادي  أعضاء  للتالميذ 
اللقاء  على  أضفى   حزم،  ابن  اإلعدادية 
بني  تدخالته  تقاطعت  تفاعليا  بعدا 
الجديد  الرقمي  الوافد  هذا  من  املتخوف 
الرقمية  الحوامل  بتكاملية  املؤمن  وبني 
املتجذر  القراءة  حب  أن  إال  والورقية، 
اللقاء  حضروا  الذين  التالميذ  روح  في 
أن  في  كبيرا  وأمال  جديدا  نفسا  يضخ 
يديه،  من  املشعل  يفلت  لن  القراءة  جيل 
طريق  تنير  التي  املعرفة  نحو  سالكا 

املستقبل.

 نظمها المركز  الثقافي كمال الزبدي وجمعية شتلة للثقافة والفنون 

ندوة  حول »التحولت القرائية من الكتاب الورقي اإىل الكتاب الإلكرتوين«

تذكر  حاولت  بالحرب،  عالقتي  عن  أكتب  وأنا 
الحروب التي مرت في حياتي، فوجدت أن الحروب 
وأن  األولى،  الخليج  منذ حرب  نهائيا  تتوقف  لم 
التلفزيون تفاصيل الحروب عبر العالم  يوما بيوم، 
بكل بؤسها والدمار التي تحدثه حول العالم. لقد 
تابعنا كل الحروب التي وقعت في العشرين سنة 
املاضية، بالخليج والعراق والبوصنة والشيشان 
دون  بلبنان  األهلية  بالحروب  مرورا  وسوريا، 
الصعبة  ولحظاته  الفلسطيني  الكفاح  نسيان 
واملأساوية. حروب كأنها كمسلسل دموي ال يمكن 
توقع نهايته.  وليس بوسع هذه الحرب الجديدة 
بني روسيا وأوكرانيا سوى أن تأخذ مكانها على 

الالئحة املرعبة للحرب.
البعد  وبسبب  ومبدعني  ككتاب  يمكننا  هل 
الجغرافي عدم االهتمام بالحرب، عدم التأثر بها، 
عدم استشعار أن هناك خطرا قائما في كل لحظة 
اإلبداع  إن  الحياة.  الوجود،  جوهر  تدمير  يمكنه 
تحمل  الحرب  أن  حني  في  للحياة  ينتصر  فينا 
حول  مساءلتنا  تعيد  الحرب  املوت.  طياتها  في 
والديمقراطية  كالعدل  قضايا  حول  إنسانيتنا، 
منحت  التي  االجتماعية  العقود  عن  والسالم، 
تعيد  عليها،  يحافظوا  لم  لكنهم  للسياسيني 
الحرب ايضا كتابة تاريخنا الشخصي والبشري 
البدائي  التحفز  ملرحلة  تعيدنا  الحرب  جديد.  من 

على  يؤثر  أن  بد  ال  شعور  وهو  والالطمأنينة، 
أجواء الكتابة في فترات الحرب.

ال يمكن للحرب سوى أن تمس الكاتب، واملثقف 
لقب  يستحق   ال  شعبه  آالم  يتحسس  ال  الذي 
لذلك  غرامشي،  انطونيو  الكاتب  قال  كما  مثقف 
كانت الحرب سببا لظهور كثيرا من األعمال التي 
تعيد كتابة أو تصوير الحرب من منظور املبدع، 
من منظور األقليات واملهمشني والناس العاديني، 
أو  االنتصار  حني  أحد  يذكرهم  ال  الذي  هؤالء 
الهزيمة، وال يعبر عنهم سوى كأرقام في السجالت 
»اإللياذة  ك   مثل  إبداعية  وأعمال  الرسمية. 
واألوديسا«، و«األرض اليباب«، و«وداعا للسالح: 
و«الحرب والسلم«...وغيرها من األعمال الخالدة 

كانت الحرب دافعا خلف ظهورها...
لكننا اليوم أمام واقع آخر، يصبح فيه الكاتب 
شيء  كل  أصبح  بعالم  الحرب،  على  متفرجا 
الحرب  ترصد  التي   الكاميرا  عدسة  تحث  فيه 
ومجازرها وأمواتها والجئيها....وتحولها لصورة 
يبقى  أن  للكاتب  يمكن  هل  االستهالك.  أجل  من 
محايدا؟  نحن ندخل الحرب شئنا أم أبينا، نحن 
إن  نرغب.   لم  أم  رغبنا  الجبهة،  في  موجودون 
الصواريخ  لنا  تصور  اليوم  الفضائية  القنوات 
الجماعية  املقابر  تصور  املالجئ،  تقصف  وهي 
والشهادات الصادمة ، لقد اختلطت حدود الحرب 

والسلم، ونحن في املوقعني معا زمنيا، كما يحدث 
في نظرية العوالم املتوازية.  

 صوت املثقف ضروري في أوقات الحرب، حتى 

الجهر  على  قادر  فإنه  إيقافها  عن  عاجزا  كان  لو 
العادلة  القضايا  أجل  من  والحق  الصدق  بكلمة 
وحقوق األضعف في حرب تتغول كل يوم بأحدث 

األسلحة.
وأستحضر هنا إحدى نصوصي التي نشرتها 
بموقع ايالف العربي سنة 2015، والذي قد يصور 
بعيدة  حرب  الحرب،  من  املتضارب  املوقف  هذا 
ووسائل  شاشاتنا  على  قريبة  الوقت  نفس  وفي 

األخبار. يقول النص:

بالغرفة الشرقية
تلك التي ال تدخلها

الشمس
كنت أبكي جثة الحب

املسجاة أمامي في صمت...
وفي بالتيمور

كانوا يبكون الشاب األسود
الذي قتلته األيادي البيضاء

دون ذنب..
وفي اليمن

كانوا يبكون مئات األطفال
بسبب عاصفة ِقيل إن اسَمها

عاصفة الحزم ...
وفي النيبال

كانوا يبكون عشرة آالف جثة
نامت دون أن تعانق عيونها

ثانية
شمس الغد..

وبالشام كانت الجثث بكل مكان
ولم أستطع أبدا أن أفهم...
كان الجميع يبكي جثة ما

في نفس اللحظة
و في نفس الوقت..

وكنت أبكي غير عابئة بهم
كأن جثة الحب

بني كل تلك الجثث الزرقاء
كانت األهم....

إن سؤال الحرب واملثقف تعيد دوما طرح سؤال 
على  ليس  الحروب،  مواجهة  في  الثقافة  جدوى 
الكاتب أن يرتدي خوذة  أو يحمل رشاشا إليقاف 
دفاعا عن  قوية،  اقتصادية  اندلعت ألسباب  حرب 
صوته  منح  املثقف  بإمكان  لكن  باطل،  أو  حق 
لألقليات، ملن رحلوا دون قول كلمتهم األخيرة، ملن 
في قصف   ماتوا  ملن  ومساكنهم،  أراضيهم  فقدوا 
إعادة  للكاتب  لذلك...يمكن  سببا  يعرفوا  أن  دون 
أن  الذاتية، يمكنه  التاريخ من وجهة نظره  كتابة 
حق....ثم  كلمة  ويقول  عصره  على  شاهدا  يكون 

يمضي. 

إعداد: سعيد منتسب

ليلى بارع: احلرب ولطماأنينة الكاتب

وقت مستقطع من الحرب  )34(

الحرب، أيضا، شرخ عظيم في الكينونة، في 
الشرط الوجودي،  كما أن »الضرورة« تجعل منها 

معضلة أخالقية مكشوفة، ال يمكن تجاوزها 
فكريا.

في هذه الشهادات عن الحرب، مع الكتاب 

والمبدعين والمثقفين والفنانين، نشعر بأن 
إشعاعاتها ال تستثني أحدا، سواء أكان في 

قلبها أم على هامشها، قريبا أم بعيدا، عسكريا 
أم مدنيا، مناصرا أم معارضا، حيا أم ميتا. نشعر 

بالدخان والغبار يصل إلى الحلق، ونقاسي 

شح التموين، ونحس بانقطاع الماء والكهرباء، 
ونسمع لعلعة سيارات اإلسعاف، وتتخاطر في 

أحالمنا الدبابات والمقنبالت والصواريخ المضادة 
للطائرات، وكل الخرائط تبدأ في الفركلة داخل 

رادارات عسكرية، تتهددها  بالخراب المبين..

ال يمكن  اليوم مقاربة إشكالية 
تراجع القراءة الورقية لصالح 
القراءة الرقمية دون التطرق إلى 
سؤال المقروئية في إطاره العام 
خاصة في بالدنا، حيث يواجه رهان 
النهوض بالقراءة عدة إكراهات 
تجعل جميع المبادرات التي 
انخرطت في هذا الرهان محدودة 
األثر، خاصة في ظل المد الرقمي 
والثورة المعلوماتية التي أحدثت 
تغييرا شامال على مستوى أدوات 
القراءة والتلقي. فأين يكمن 
الخلل إذن في القارئ أم في 
المقروء؟ وهل يمكن ربط القراءة 
فقط بالحامل الورقي ؟ وهل يتم 
هذا االنتقال على مستوى السند 
فحسب أم يهم انتقاال آخر يتم 
من زمن الوقع إلى زمن االفتراض؟ 
وهل يمكن اليوم الحديث عن 
أدب رقمي بالمعايير المتعارف 

عليها؟
تلكم بعض األسئلة التي 
حاولت ندوة«التحوالت القرائية 
من الكتاب الورقي إلى الكتاب 
اإللكتروني: رهانات وآفاق«  اإلجابة 
عنها ومقاربتها، والتي نظمتها 
جمعية شتلة للثقافة والفنون 
والمركز الثقافي كمال الزبدي 
بابن مسيك، يوم السبت 7 ماي 
الجاري، وعرفت مشاركة كل من 
الناقد  ورائد البحث األكاديمي 
في مجال األدب الرقمي األستاذ 
سعيد يقطين والباحث الدكتور 
إبراهيم أزوغ والصحافية والشاعرة 
حفيظة الفارسي، والتي أدارتها 
باقتدار الشاعرة والقاصة ورئيسة 
جمعية شتلة للثقافة والفنون 

كريمة دلياس.

متابعة:  
حفيظة الفارسي

كنا نأمل أن يقابلونا في القمة، بعد أن امتأل القاع، ولكن 
هذه الصورة املظلومة، جاءت لتقول بأنهم القاع بحد ذاته، 

ولن يقبلوا بغير قاع القاع مستقرا وموطنا...عفنا.
صدؤوا  قد  بأنهم  لتقول  املظلومة،  الصورة  هذه  جاءت 
وباروا أسلحة وحججا وحجاجا وأفكارا ... وأعوزهم كل 
والقول....فانقضوا  الفعل  الحياء ووضاعة  قلة  إال  شيء، 
بسعار منقطع النظير على صورة بريئة، ممثلني بأجساد 
بأعراض وأنساب وأصول وفصول  شخوصها، مشهرين 

أصحابها .
التنورات،   وقصر  األرداف،  وقياس  الفورما،  صارت 
البطون  وحجم  امللبوسات،  ونوعية  الضحكات،  وصخب 
فعل  ...موضوع  النظرات  وطبيعة  واملؤخرات،  والنهود 

ونقد اجتماعي / سياسي.
تامسلميت  والرجولة  واملروءة  واألخالق  العقل  تعطل 
املرضي  التركيز  وكان  واألصالة...  والحداثة  وتامغربيت 

الشديد على شكل الجسد كعيب /سبة .
والذي  الكبرى،  اهلل  معجزات  إحدى  هو  الذي  الجسد،   
تشكلت حوله »فلسفة جسد » عظيمة منذ ظهور الفلسفة،  
تفكه  سفسطة  إلى  والسفالة  والضحالة  الحقارة  حولته 
الدنيا شيء  لم يبق في  و«نقد واختالف«...وكأنه  وتنذر 

أوموضوع نتصارع به أو حوله. 
»كثيرا ما سألت نفسي إذا ما كانت الفلسفة في املجمل، 
وحتى اليوم، تأويال للجسد، وفي الوقت نفسه سوء فهم 

للجسد » نيتشه -العلم املرح. 
سقراط  مع  ظهرت  قد   « جسد  »فلسفة  تكون  وبذلك 
 ، كانط  نيتشه،  ديكارت،  مع  وتواصلت  وأفالطون 
كلها   قائلة  ميرلوبونتي...،  سبينوزا،  فوكو،  شوبنهاور، 
والعقل  للروح  حاسم...سابق  تاريخي  فاعل  الجسد  بأن 
والنفس أم الحق ؟ بمفرده كجسد أم في تكامل مع الروح 

والعقل والنفس؟ 
 هذه وغيرها تبقى إحدى تباينات هذه الفلسفة. 

قيمة  قدروا  قد  والتاريخ  والفلسفة  اهلل  يكون  وبذلك 
الجسد .

ثم يأتيك مكبوت أو جاهل أو حاقد أو حاسد أو متعصب 
، أو هم أجمعني ليجعلوا أجسادا وصورة متهمني إلى أن 

يثبتوا براءتهم. 
األجساد ماشي هي هذيك !!

والنوايا حتى هي ما شي هي هذيك !!
القاطع  ...والدليل  أصحابها  تدين  والنوايا  األجساد 

الدامغ، صورة. 
حصلتي أبا ادريس!!!

وهلم بؤسا. 
هل جيء بهم من حصة مساعدة على القذف ؟

ال.
هل هي صورة في إحدى كوميساريات إسبانيا؟

ال .
هل في الصورة ما يخدش الذوق والحياء العام ؟

ال.
هل نكتشف إدريس لشكر وجسده ألول مرة؟

ال.
هل بجسد إدريس عيبا أو نقصا ؟ 

ال .
لعل كبره من كبر حزبه .

هل اشتكى أحد من أبناء، أو رفاق أو زوجة إدريس لشكر 
القيامة  تقوم هذه  فيها حتى  فيها ومن  الصورة وما  من 

الظاملة ؟
ال .

إدريس  برفقة  كان  من  هذا  املستمنني  جيش  يعرف  هل 
هناك؟

ال.
السيدتني  عن  معلومة  ذرة  هذا  الضباع  قطيع  يعلم  هل 

رفقة إدريس ؟
ال.

هل تدري أسراب الجهلة هذه لم كان إدريس هناك ومع 
من وسياق الصور املأخوذة ) وهي كثيرة ، اختيرت منها 

بخبث واحدة أو اثنتني ( ؟ 
ال.

هل يعي هؤالء جميعهم بأنها جريمة شنيعة بشعة، شرعا 
وقانونا وأخالقا أن يعير اإلنسان بجسده ؟

أكيد ...نعم.
ولكنهم اقترفوها !!

الءات كثيرة....تقول بأنهم كانوا ينتظرونه فالدورة.
ليضربوا من تحت الحزام .

والقيمي  والديني  واألدبي  األخالقي  االنحطاط  فكان 
واإلنساني في أجلى تجلياته. 

وكان التشهير والتعهير. 
فتشنا عما قد تكون اقترفته الصورة ومن فيها من آثام 

عظام؟
تستوجب كل هذا السم الزؤام. 

فلم نجد ...
الصورة بريئة مظلومة،

واألجساد كما باقي خلق اهلل .
ولكن، وألنه إدريس لشكر 

الكاتب األول لالتحاد االشتراكي...
إدريس السياسي الشديد، 

العائد وحزبه من بعيد...
فكل التفاهات مباحة، وكل الحدود مستباحة...

بما فيها األجساد/ عطايا اهلل.
وبذلك تكون فلسفة الجسد قد تدرجت مع هذه القطعان 

من عهد أفالطون إلى عهد بني كلبون . 

تستقيم  وال  والتيئيس،  باليأس  التبنى  األوطان 
أمورها باالرتجالية وإخضاع السياسات لألمزجة 
املتقلبة واملصالح الضيقة واألنانيات التي شعارها 
وبعدي  أنا   « ودينها  إيديولجيتها  كانت  كيفما 

الطوفان » بصيغة املفرد والجمع ...
أنفسهم  ديننا  أصحاب  من  البعض  ينصب  فأن 
كأعداء ومعهم »رهط« من  الفاسدين الذين فهموا 
الرساالت السماوية على نقيض قصد ومراد اهلل 
منها ، ويشبههم من ديانات أخرى  » َحْشد« مثلهم 
بالسواد  الحياة  صباغة  في  الحثيث  بسعيهم 
فكل   .. الكراهية  أنواع  وكل  والتهور  والدماء 
جهة تكفر األخرى ألنها ليست على دينها وملتها 
من  لهم  املخالف  قتل  على  حتى  ويحرضون  بل 
مذهب دينهم، ويتسلطون لفرض الوصاية عليهم 
وصلحاؤه  شهداؤه  منهم  فلكل  فيهم،  والتحكم 
من  بإيعاز  وأولئك   هؤالء  لكل  فكيف  وحكماؤه، 
بطانة فاسدة مشيطنة تشحنهم بالحقد والكراهية 
لم  اهلل  ألن  وأخراهم  دنياهم  أمور  عليهم  وتفسد 
األرض  في  واإلفساد  للناس  باإلساءة  قط  يأمر 
بكل أنواعه بما فيه اإلكراه في الدين والعنصرية 
على  املتحامق  والتهجم  االستعبادية  والطبقية 
معتقدات اآلخرين .. قال تعالى : )َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن 
ِبَغْيِر ِعْلٍم  َ َعْدًوا  َفَيُسبُّوا اهللَّ  ِ َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ
َمْرِجُعُهْم  َربِِّهْم  ِإَلى  ُثمَّ  َعَمَلُهْم  ٍة  ُأمَّ ِلُكلِّ  َزيَّنَّا  َكَذِلَك 
.   سورة األنعام ،  ُئُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن  (  َفُيَنبِّ
َفَصلُّوا  ُقوُموا   « أِلَْصَحاِبِه:  )ص(   ِ اهللَّ َنِبيُّ  وَقاَل 
ِلَبْعٍض:  َبْعُضُهْم  َفَقاَل   ،  » النََّجاِشيِّ َأِخيُكُم  َعَلى 
 ُ َيْأُمُرَنا َأْن ُنَصلَِّي َعَلى ِعْلٍج ِمَن اْلَحَبَشِة؟ َفَأْنَزَل اهللَّ
ِ َوَما  َتَعاَلى: ﴿َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمْن ُيْؤِمُن ِباهللَّ
ِ اَل َيْشَتُروَن  ُأْنِزَل ِإَلْيُكْم َوَما ُأْنِزَل ِإَلْيِهْم َخاِشِعنَي هلِلَّ
ِهْم  ِ َثَمًنا َقِلياًل ُأوَلِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ ِبآَياِت اهللَّ

َ َسِريُع اْلِحَساِب﴾ .سورة آل عمران ِإنَّ اهللَّ
كما أن الدول وهي تضع تشريعات وقوانني تهم 
وجوهر  بنفس  تسنها  أن  فيها  يفترض  شعوبها 
األعراف اإلنسانية الراقية التي تقوم أسسها على 

كل ما هو جميل ورائع ومفيد من العلوم 
الرصينة   العلمية  والبحوث  اإلنسانية 
الدينية  والتوجهات  الفكرية  واملذاهب 
غاياتهم  تكون  أن  الواجب  من  حيث   ..

هي البحث عن أقرب وأنجع السبل للتقدم بالوطن 
والشعب من األفضل إلى األرقى حتى يكونوا قدوة 
والشعوب  الحضارات  كل  أمام  وعاقلة  صالحة 
بطانتهم  ومعهم  كانوا  إن  هذا   ،.. العالم   في 
عادلني وأصحاب مبادئ سليمة وديموقراطية 
إن  أما  للبشرية،  العليا  للمصالح  ومحبـني 
وحاجاتهم  أنفسهم  في  يفكرون  سواء  كانوا 
ومنافعهم وحدهم وينتهزون كل فرصة لتنمية 
على  أوضاعهم  ويغيروا  الخاصة  ثرواتهم 

وعوز  وفاقة  آلالم  يأبهون  ال  اآلخرين  حساب 
وتفرقها  تذروها  وعود  بترويج  غيرهم  وعذاب 
وحكايات  بقضايا  إلهائهم  مع  كالهشيم،  الرياح 
وأخبار تشتت وعيهم وتحبط هممهم وتعطل بذلك 
في  األمل  ببث  فالتالعب  وطنهم،   تقدم  مستقبل 
يستأنسون  الناس  ولجعل  للوقت  ربحا  النفوس 
فقد  في  يتسبب  عاقال  التسر  التي  بأحوالهم 
الناس الثقة في الجميع حتى املتحدثني الصادقني 

املستطيعني للعمل بصدق وإخالص  ...
من الناس  َغام«*  أما أم املشاكل فأن يسعى »الطَّ
أهوائهم  موافقة  مهمتهم  بطانة  عن  للبحث 
أو  مشروعا  كان  شيء  بكل  والقيام  وتشجيعهم 
التي  وأهدافهم  غاياتهم  ليحققوا  مشروع  غير 
العامة  والغايات  املصالح  مع  متضاربة  تكون  قد 
فرصة  لهم  تتاح  عندما  وذلك  والدولة   للناس 
أو لتقلد مسؤولية لها عالقة بالشؤون  »للتسلق« 
 ،  .. أو  االجتماعية  أو  االقتصادية  أو  السياسية 
واملتحورة  املتنقلة  البطانات  من  النوع  فهذا 
مصالح  أنقاض  على  تبنى  التي  مصالحهم  وفق 
اآلخرين تسعى باستمرار لتخدم من »يستخدمها 
في  تكون  أن  بطموح  وعطاءه   إعجابه  لتنتزع   «
مثلهم  لقطيع  قائدة  السنوات  أو  األيام  من  املقبل 
يملي  ومن   « مسيسهم   « انتهاء صالحية    بعد 
و  العكر  املاء  في  إال  الصيد  اليحسنون  ممن  لهم 
يأكلون الثوم وينشرون  الضالالت بأيدي وأفواه 
من اليملكون ضميرا وروحا صالحة ، وفي أمثالهم 
قال الرسول الكريم  : »...ثكلتك أمك يا معاذ، وهل 
يُكبُّ الناَس في النار على وجوههم - أو قال: على 

مناخرهم - إال حصائُد ألسنتهم« رواه الترمذي.
من  الوطن   ، الشعب  الدولة،  مصلحة  فأين 
أزمنة  يضيعون  إنهم   ، البشرية  األصناف  بعض 
ومسارات  قيم  ويشوهون  والتقدم  الديموقراطية 
ينشرون  إنهم  واالجتماعية،  االقتصادية  العدالة 
جعل  في  تختزل  التي  السياسي  البؤس  ثقافة 
وربط  والتسطيح  للتجهيل  عرضة  الناس 
ال  التي  الريعية  باملصالح  والقرارات  االختيارات 
تبنى بها األمم والحضارات ، إن تكرار هذا  العمل 

نفكر  أن  يلزمنا جميعا  كل عقد  في  مرة  ألكثر من 
بمحاربة  تهتم  استراتيجيات  لوضع  بجد  ونعمل 
أخطر أنواع اإلدمان بتأهيل وتربية هؤالء وأوالئك 
بالعقوبات البديلة التي تلزمهم بالعمل التطوعي 
مسؤولية  أي  عن  بعيدا  ميدانيا  الشعب  لخدمة 
االنتهازية  مع  والقطع  الدولة،  مؤسسات  بكل 
واملحسوبية والزبونية وكل ما ال يقدم وقت اإلقدام 
وعلينا جميعا   ،، والتعثر  التأخر  وقت  ينقذ   وال 
فعال  يستحقها  التي  املكانة  إلى  الشعب  نرفع  أن 
وقوال، كما نص الدستور من جهة وكما أرادته كل 
اإلنسان  بكرامة  تؤمن  التي  والفلسفات  الشرائع 
ومكانته في األرض التي تحمله مسؤولية عظمى  
إدارة   وإخالص  وصدقية  بنزاهة  ويدبر  ليسير 
التي هي حق  فيها  الكريمة  الحياة  وتنمية  إقرار 
ومعتقداتهم،  ودياناتهم  بأجناسهم  الشعوب  كل 
ذلك ألن األرض للناس كافة ..فالصراع على التحكم 
بطانات  لوبيات  طرف  من  ثرواتها  وفي  فيها  
الفتنة  ونشر  االستقرار  أفسد  الدولية  السياسات 
والتوتر واالبتزاز في مختلف املناطق التي تمتلك 
وعطل  استراتيجية  مناطق  في  وتتواجد  ثروات 
والسائرة  الثالث  العالم  دول  غالبية  نمو  وعرقلة 

في طريق النمو ... 
وا اأْلََماَناِت  َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ  َ ِإنَّ اهللَّ  ( قال تعالى : 
َتْحُكُموا  َأْن  النَّاِس  َبْيَن  َحَكْمُتْم  َوِإَذا  َأْهِلَها  ِإَلى 
َ َكاَن َسِميًعا  ا َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اهللَّ َ ِنِعمَّ ِباْلَعْدِل ِإنَّ اهللَّ

َبِصيًرا ( . سورة النساء
َواَل   ۖ ْقَوٰى  َوالتَّ اْلِبرِّ  َعَلى  )َوَتَعاَوُنوا   : تعالى  قال 
 َ َ ۖ ِإنَّ اهللَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَُّقوا اهللَّ َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِ

َشِديُد اْلِعَقاِب (.سورة املائدة .

َغاُم : َأرذاُل الناس وَأوغاُدُهْم . *الطَّ

جادة  مواطنة،  لصحافة  ماسة  اليوم  الحاجة    
وجدية تنقل األخبار املوثوق منها والصحيحة إلى 
الناس تواكب هذا اإلبداع املغربي في مجال مقاومة 
على  الباب  تقفل  حقيقيني،  وبتقدير  بوطنية  العدو 
املتسللني سهوا إلى ميدان الصحافة  وهم كثر ....

فهناك من يصر على أن يظل الوحيد الذي يستفيد 
ألبنائه  بالنسبة  للدخل  املدر  غير  امليدان  هذا  من 
من  كبير  لعدد  بالنسبة  األرباح  الوفير  األصليني، 

املتسلطني عليه ...
حاجتنا  أكدت  اليوم،  انكشفت  التي  الحقيقة،     

إلعالم وطني، مواطن، قوي، موجود في كل مكان من 
املغرب، متمكن من املهنة وأجناسها وأدواتها، حرفي 
الوطن  ألعداء  يترك  ال  التجاوب،  سريع  التعامل، 
صغيرة  كانت  مهما  الفرصة  الخامس  للطابور  وال 

لترويج األكاذيب .
   هذا اإلعالم نستطيع صنعه وتشجيعه إذا امتلكنا 
اإلعالمية  املعركة  بأن  والتام  النهائي  اإليمان  جرأة 
تسير مع املعركة السياسية ومعارك الوطن جنبا إلى 

جنب .
   إن الدفاع عن الوطن، هو أساس وجود اإلعالم، 
وأن ما عدا هذا األمر من تنويعات هي أشياء إضافية 
الكبرى  املعارك  حني  الخلف  إلى  تتوارى  نافلة،  أو 
قبل  اإلعالم  يصبح  املصيرية  اللحظات  ...وفي 
البندقية والطائرة والصاروخ أداة املواجهة األولى .

   هنا - وهاته يجب قولها بكل بصراحة - الحكاية 
يكتشفون  من  بعض  أذهان  في  تختلط  الوطنية 
أوقاتهم  من  وامليت  املتأخر  الزمن  في  الصحافة 

بالدفاع عن الرواية الرسمية .
   ال يستطيع هؤالء أن يميزوا بني دفاع مستميت 
أو  الخالف  وبني  الوطن،  قضايا  وعن   ، الوطن  عن 
قضايا  حول  العادية  األيام  في  العادي  االختالف 
اإلجماع  حولها  نحقق  وال  تدبيرها  يفرقنا  محلية 
أن يكون ألنها قضايا  لهذا اإلجماع أصال  وال نريد 

خالفية، عكس قضايا الوطن الكبرى .
   أن تصرخ بنفس الحماس وبنفس القوة دفاعا عن 
وطنك، مثلما يفعل آخرون أثناء الدفاع عن فلسطني 

عن  أو  ميانمار  عن  أو  أوعن سوريا  العراق  عن  أو 
إيبدو  شارلي  رسامي  أوضد  الروهينغا،  مسلمي 
أنهم  يعتبرون  أخرى  بلدان  في  لهم  أنصار  عن  أو 
وال  رسمي،  بوق  أنك  يعني  ال  بمساندتهم،  ملزمون 
يعني أنك مأجور وال يعني أنك تتلقى مقابل ما تكتبه 

من قناعات في هذا الصدد .
   قد يكون األمر فقط دفاعا من جانبك عن وطنك، 
ألنك تعتبر هذا الوطن أغلى ما لديك، وتعتبر الدفاع 
عنه بوسيلتك وبمهنتك الشيء الوحيد الذي يمكنك 
يمر  التي  والشدة  الضيق  لحظات  في  له  تقدمه  أن 

منها .
   كيف السبيل إلى إقناع من ال يقتنعون أصال بأي 
شيء أن هذه البديهية على بساطتها قد تكون هي 

تفسير كل األشياء ؟
   ال ندري، وال تكترث كثيرا بطريقة اإلقناع هاته 
الوطن  هذا   : أهم  هو  ما  هناك   . بجدواه  حتى  وال 
من  ينتظر  ال  والذي  من جانب،  أكثر  من  املستهدف 
أو  قيد  أي  دون  معه  الوقوف  إال  األصليني  أبنائه 
بكل  أوطانها،  مع  األجناس  كل  تفعل  مثلما  شرط، 

اختصار ....
   قال امللك محمد السادس، في خطاب ملناسبة ذكرى 
لم يعد هناك  املسيرة الخضراء عبارته الشهيرة : » 
املواطن  يكون  ان  فإما  الخداع،  أو  للغموض  مجال 
ازدواجية  وقت  انتهى  إذ  مغربي،  غير  أو  مغربيا 

املواقف » .
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جواد يف الدفاع عن الوطن، الإعالم قبل البندقية
شفيق

فل�سفة اجل�سد من اأفالطون 
اإىل بني كلبون...

يف �سالح البطانة �سالح لأمور الوطن ..

مصطفى المتوكل الساحلي 

   عبد السالم المساوي

فأين مصلحة الدولة، الشعب 
، الوطن من بعض األصناف 

البشرية ، إنهم يضيعون أزمنة 
الديموقراطية والتقدم ويشوهون 
قيم ومسارات العدالة االقتصادية 
واالجتماعية، إنهم ينشرون ثقافة 

البؤس السياسي التي تختزل 
في جعل الناس عرضة للتجهيل 

والتسطيح وربط االختيارات 
والقرارات بالمصالح الريعية
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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خاص

n د . محّمد محّمد خّطابي )*(

مايو  شهر  انتفاضة  أو  طفرة  أو  ثورة  أخبار 
وُنحيي  نعيش  التي   ،1968 الفرنسية  الطالبية 
ذكراها الرابعة والخمسني هذه األيام، صادفتني 
ووصلتني وأنا ما زلُت أتابع دراستي العليا في 
وبليغ  فوري  تأثير  األحداث  لهذه  كان  القاهرة، 
مشـاربهم،  اختالف  على  واملثقفني  الطلبة  على 
والسياسية  الحزبية  وانتماءاتهم  واتجاهاتهم، 
بواسطة  كثب  عن  أخبارها  تتبعنا  واملذهبية، 
واملرئية، وما  املسموعة  املصرية  اإلعالم  وسائل 
كّتاب  الكنانة  أرض  في  عنها   آنذاك  يكتبه  كان 
صبري،  وموسى  العالم،  أمني  محمود  قبيل  من 
ومحمد حسنني هيكل، وأنيس منصور، ولويس 

عوض وسواهم .

إنتفاضة طبعت األجيال
طالب  اتحاد  عمد  الجامعي  الصعيد  وعلى 
جامعة عني شمس، على وجه الخصوص، التي 
حاشدة  وقفات  تنظيم  إلى  إليها،  أنتمي  كنت 
الفسيحة  الجامعة  هذه  وباحات  ساحات  في 
تضامنًا مع الطلبة الفرنسيني الذين فّجروا هذه 
االنتفاضة، ودعمًا ملطالبهم املشروعة والعادلة، 
إال أن هذه التجمعات سرعان ما انفضت وخَبا 
أواُرها بعد تدخل املسؤولني الجامعيني، مخافة 
أن يتحول مساُرها ملطالب وغايات أخرى، فنحن 
الراحل  املصري  الرئيس  عهد  في  نزْل  مّلا  كنا 
ذي الكاريزما الخاصة، الطّيب الذكر جمال عبد 
الناصر، كما أذكر أن اتحاد الطلبة املغاربة نظم 
في مقره إّبائٍذ الكائن في شارع بنك مصر رقم 6 
جانب  إلى  فيها  شاركُت  كبرى  طالبية  تظاهرة 
واألعضاء  األصدقاء،  املغاربة  الطلبة  من  ثلة 
في هذا االتحاد، فضاًل عن بعض الضيوف من 
األشقاء الجزائريني والتونسيني والفلسطينيني، 
غداة   – التقينا  أخرى، حيث  عربية  بلدان  ومن 
في عدة مناسبات، كما زارنا   – هذه االنتفاضة 
االتحاد  مقر  الفترة في  ما مرة، خالل هذه  غير 
برحمة  املشمول  الفلسطيني  واملناضل  الشاعر 
)أتذكر أنه كان يدخن بدون  اهلل معني بسيسو 
انقطاع(، كان الجميع يشعر بنوع من اإلحباط 
والتذمر، مما سببته لنا نكسة 6 يونيو 1967، 
على   – الفرنسية  االنتفاضة  هذه  شكلت  وقد 
شكلت  الديار-  الرغم من بعد املزار، والُبعد عن 
لنا فسحة أمٍل، وكانت ضربًا من االنفراج، وضخ 
املهمومة،  املكلومة، وأفئدتنا  قلوبنا  الحياة في 
انتفاضة  إنها  املنهارة،  الحائرة  ونفسياتنا 
حياة  غّيرت  ثورة  أدق  وبمعنى  باألحرى،  أو 
جاورها  وما  الغال  بالد  في  ليس  األجيال  كل 
مناطق،  في مختلف  يظهر  ما  على  بل  وحسب، 

ومناحي ونواحي وبقاع وأصقاع املعمورة.

إضراب طاّلبي 
وُعّمالي شامل

معظم  على  بليغ  تأثير  االنتفاضة  لهذه  كان 
سواء  املغاربة،  وغير  املغاربة  واملثقفني  الكتاب 
لها  كان  كما  خارجها،  أو  بلدانهم  داخل  كانوا 
من  العديد  على  معروف-  كما هو  ـ  واضح  تأثير 
الكتاب واملفكرين التقدميني على وجه الخصوص 
في مختلف أنحاء العالم، وفي ما يتعلق بتجربتي 
الخاصة، فقد صادف أن زرُت باريس قادمًا إليها 
مباشرة،  االنتفاضة  ُبعيد   1968 القاهرة  من 
كانت  التي  »الطالب«  لجريدة  مراسالت  وكتبُت 
حيث  مصر،  في  الجامعي  الصعيد  تصدرعلى 
نشرُت  كما  فيها،  األدبي  القسم  على  أشرف  كنُت 
وحي  من  القصيرة  والقصص  املقاالت،  بعض 
التي  فلسطني  قضية  وحي  ومن  االنتفاضة،  هذه 
أعماق  في  ومتغلغة  باهتمامنا،  تستأثر  كانت 
و«املُحرر«  وجداننا وكياننا في جريدتْي »الَعَلم« 
املغربيتني )هذه الصحيفة األخيرة أصبحت اليوم 
الشرارة  كانت  االشتراكي(.  االتحاد  اسم  تحمل 
بحتة،  طالبية  الثوري  الغليان  لهذا  األولى 
انطلقت في الثالث من مايو من جامعة نانتير في 
السوربون  عمت  ما  ثم سرعان  باريس،  ضواحي 
معدودات  أيام  غضون  في  وتحولت  وكلياتها، 
من طفرة تلقائية حاسمة )في اليوم الثالث عشر 
إلى إضراب طالبي وعمالي شامل شّل  من مايو( 
الحياة اليومية في باريس، وفي يوم السابع عشر 
رئيس  )أول  ديغول  الجنرال شارل  بدا  مايو،  من 
مرتبكًا،  حائرًا،  الخامسة(  الفرنسية  للجمهورية 
مترددًا بني الرضوخ أو التصدي لهذه االنتفاضة، 
وفي آخر املطاف أرِغم على حل الجمعية الوطنية، 
هذه  على  اليوم  مّر  تشريعية.  انتخابات  وإجراء 
انبثقت  أن  أربعة وخمسون حْواًل بعد  االنتفاضة 
وتلقائيِته،  وَصَخِبه  الشباب  زخم  من  عفوية 
االجتماعية  تغييراألوضاع  بهدف  ليس  انطلقت 
بل  وحسب،  فرنسا  في  واالقتصادية  والسياسية 
اإلبان. ذلك  في  لنا  يبدو  كان  ما  على  العالم،   في 

الحركات  مختلف  الثورة  هذه  استقطبت 
مثقفون  وساندها  والتيارات،  واالتجاهات 
إليها  انضّم  حيث  الثقيل،  العيار  من  ومفكرون 
والفنانني،  والشعراء  والفالسفة  أكبرالكّتاب 

أمثال  إبانئٍذ  واسع  بصْيٍت  يحظْون  كانوا  الذين 
بوفوار،  دي  سيمون  ورفيقته  سارتر  بول  جان 
وبول ريكور، وميشيل فوكو، وجيل دولوز، وأالن 
ُدوَراس،  ومارغريت  ساروت،  وناتالي  باديو، 
وأندريه  ُمورياك،  وفرانسوا  ولوفيفر،  وبوتور، 
حصينًا  جدارًا  شكلوا  كلهم  وسواهم،  مالُرو 
املذهبية  النماذج  كل  وضد  املطلقة،  السلطة  ضد 
التي كانت سائدة في ذلك األوان، هذا املد الهائل 
تغييرًا  أحدث  واالحتجاجات  التظاهرات،  من 
جذريًا عميقًا بني ما كان وما سيكون في الحياة 
السياسية  املفاهيم  مختلف  حول  الفرنسية، 
ذلك  في  ُمهيمنة  كانت  التي  والنقابية،  والحزبية 
الوقت، والتي لم تعمل قط على تقريب الهوة التي 
أمست سحيقة وعميقة بني األسياد )الرأسماليني( 
وطبقات البروليتاريا الكادحة، الَعسيفة، املُستلَبة 

واملُستَغلة أسوأ استغالل.

قطب الّرحَى
الفيلسوف األملاني هربرت ماركوز كان قد تعرض 
في كتابه »اإلنسان ذو الُبعد الواحد« إلى الفئات 
الجديدة التي ستشكل قطب الرحى في هذا التغيير 
املجتمعات  إليه  أفضت  وما  الرأسمالية،  ضد 
تحت  لإلنسان  وإذعان  استالب  من  الصناعية 
كانت  رأسمالية  السائدة،  املطلقة  األنظمة  وطأة 
أم شيوعية، كان ألفكاره تأثير بليغ على الحركات 
بشكٍل  فرنسا  وفي  وأوروبا  أمريكا  في  الطالبية 
والسينما  الفنون،  في  تأثيره  عن  فضاًل  خاص. 
والشعر واإلبداع والرسم، والتصويرالفوتوغرافي 
مجاالت  من  وسواها  والجداريات،  التوثيقي، 
حدت  التي  الدواعي  بني  من  واإلبداع،  الخْلق 
بالطلبة الفرنسيني، وَمْن معهم من األجانب الذين 
املفاهيم  على  واالنقضاض  لالنتفاض،  ساندوهم 
تدور  كانت  التي  الجائرة  الحرب  آنذاك  السائدة 
ظلمًا  أمريكا  شنتها  أن  بعد  فيتنام  في  رحاها 
وعدوانًا وإجحافًا عليها، بينما كان هوشي مينه، 
وماو تسي تونغ، يتغنيان بالثورة الثقافية التي 
تأخذ  كانت  التي  فرنسا،  إلى  أصداؤها  وصلت 
بألباب الطلبة، وتدغدغ عواطفهم، وتشحذ ِهَمَمهم 
ضد االتحاد السوفييتي وأمريكا على حد سواء، 
فضاًل عن اغتيال إرينستو تشي غيفارا )1967(، 
رموز  من  )1968(. وسواهما  كينغ  لوثر  ومارتن 

التحرر، وأرباب الفكر املستنير في مختلف أرجاء 
ما  وسرعان  العربي،  العالم  فيه  بما  املعمورة 
انضم إلى انتفاضة الطلبة الباريسيني، اتحادات 
عاٍم  إضراٍب  في  بحماس  شاركوا  الذين  العّمال 
املُضربني  عدد  وقفز  مايو،  من  عشر  الثالث  في 
تدريجيًا من مئتي ألف إلى نحو املليون شخص، 
ثم تجاوزعدُدهم مليوني عامل، وما لبث أن وصل 
إلى عدة ماليني الشئ اذي أبهر مختلف املراقبني 

واملتتّبعني لهذه الظاهرة الفريدة .

إعزفها ثانيًة يا سام!
تحّرٍك  أهّم  الثورة  هذه  شكلت  لقد  والخالصة 
القرن  في  فرنسا  تاريخ  في  شامل  اجتماعي 
الكتب  املجال لسرد  ، وال يتسع  الفارط  العشرين 
أعمق،  قراءات  تقديم  وتحاول  حاولت  التي 
ومفاهيم أدق، ودراسات أشمل لتلك األحداث التي 
وثقافي،  اجتماعي،  طابع  ذات  البداية  في  كانت 
بمثابة  بعد  ما  في  لتصبح  سياسي  وأخيرًا 
الرأسمالية،  طريق  في  وُمزعجة  منيعة،  متاريس 
شكلت  كما  لتقويضهما،  األمريكية  واألمبريالية 
هذه الثورة سبقًا تاريخيًا فريدًا، ونصبت ُصوًى، 
ومختلف  السائدة  الثقافة  حيال  فاصلة  وقطائَع 
أنماط العيش والتعايش التي كانت تطبع املجتمع 
آنذاك،  التقليدية  مؤّسساته  مجمل  في  الفرنسي 
وعلى غرار العبارات التي ظلت راسخة في أذهان 
الشهير  »كازابالنكا«  بفيلم  واستمتع  شاهد  َمْن 
من قبيل: » ودائما تبقى لنا باريس«، أو »إعزفها 
هذه  شعارات  بعض  أمست  فقد  سام«!  يا  ثانيًة 
الثورة أمثلة مشهورة، وأقوااًل سائرة مأثورة ما 
)كونوا  قبيل  اليوم من  إلى  األلسن  ترددها  فتئت 
)املنع محظور(،  أو  واقعيني، أطلبوا املستحيل(، 
وهناك َمْن يحلو له اليوم املقارنة بني أحداث مايو 
فرنسا 1968، وأحداث الربيع العربي 2011 الذي 
شهد هو اآلخر هزاٍت، ورجاٍت عنيفة، وهّبت خالله 
توابع، وزوابع، وعواصف، وأعاصير صاخبة ما 
زلنا نسمع أصداَءها، وردوَد فعلها إلى يومنا هذا 

املشهود .

)*( كاتب من المغرب ، عضو 
األكاديمية اإلسبانية- األمريكية 
لآلداب والعلوم بوغوطا كولومبيا

انتفا�ضة مايو الطاّلبية  1968
يف ذكراها 54..طفرة طبعت حياة الأجيال!

 شكلت هذه 
االنتفاضة الفرنسية 

– على الرغم من 
بعد المزار، والُبعد عن 

الديار- شكلت لنا 
فسحة أمٍل، وكانت 

ضربًا من االنفراج، وضخ 
الحياة في قلوبنا 

المكلومة، وأفئدتنا 
المهمومة، ونفسياتنا 

الحائرة المنهارة

 بدا الجنرال شارل 
ديغول حائرًا، مرتبكًا، 
مترددًا بين الرضوخ 
أو التصدي لهذه 
االنتفاضة، وفي آخر 
المطاف أرِغم على 
حل الجمعية الوطنية، 
وإجراء انتخابات 
تشريعية

 شكلت هذه الثورة 
سبقًا تاريخيًا فريدًا، 

ونصبت ُصوًى، 
وقطائَع فاصلة حيال 

الثقافة السائدة 
ومختلف أنماط 

العيش والتعايش التي 
كانت تطبع المجتمع 
الفرنسي في مجمل 
مؤّسساته التقليدية 

آنذاك
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الفريق االشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

م. املهدي الف�طمي: الت�شجيل ب�ل�شجل التج�ري وم�شكل التوطني ب�إقليم اجلديدة
نور الدين اآيت احل�ج: الت�أخر يف بن�ء النواة اجل�معية ب�إقليم قلعة ال�شراغنة

عبدالق�در الط�هر: الإ�شراع بتقدمي دعم اجتم�عي مب��شر للأ�شر الفقرية للحد من ات�ش�ع الفقر املدقع
مكتب الرباط: 

عبدالحق الريحاني

وجه النائب االشتراكي م. املهدي 
وزير  إلى   كتابيا   سؤاال  الفاطمي، 
بالسجل  التسجيل  حول  العدل 
بإقليم  التوطني  ومشكل  التجاري 
الجديدة. وأوضح النائب االشتراكي 
من خالل السؤال ذاته،  أن التسجيل 
بالسجل التجاري يعد من االلتزامات 
األساسية امللقاة على عاتق املقاولني 
ذاتيا  شخصا  أكان  سواء  والتجار 
أو اعتباريا، من أجل تأكيد اكتساب 

صفته هذه.
في  الفاطمي  النائب  وأضاف   
جوهري  إجراء  أنه  السياق،   ذات 
الشركات  تأسيس  بخصوص 
اإلجراء  وهو  التجارية،  واملقاوالت 
من  مجموعة  عليه  أكدت  الذي 
املنظمة  القانونية  النصوص 
ظهير  منذ  باملغرب  التجاري  للعمل 
القانون  بمثابة   1913 غشت   12
التجاري وظهير فاتح شتنبر 1926 
املتمم بظهير 7 ماي 1927، الذي أقر 
والشركات  التجار  تسجيل  إجبارية 
التجاري.  بالسجل  التجارية 
لفاتح  الوزاري  القرار  إلى  باإلضافة 
شتنبر 1926 املتعلق بتطبيق ظهير 
فاتح شتنبر 1926 املشار إليه أعاله.
هذا قبل أن تصدر مدونة التجارة 
هذه  ألغت  التي   1996 لفاتح غشت 
 733 املادة  بموجب  املقتضيات 
رقم  املرسوم  من   22 واملادة  منها 
 18/01/1997 بتاريخ   2.96.906
من  الثاني  الباب  أحكام  بتطبيق 
بالسجل  املتعلق  التجارة  مدونة 
التجاري إلى جانب قرار وزير العدل 
 18/01/1997 بتاريخ  عدد106.97 
التصريح  استمارات  بتحديد 
التجاري،  السجل  في  بالتقييد 
واألوراق  العقود  قائمة  وتحديد 

املثبتة املشفوع بها.
في  االشتراكي،  النائب  وسجل 
نفس الوقت، أن بالسجالت التجارية 
البيانات  فيها  تسجل  التي  املحلية 
والشركات  بالتجار  تعرف  التي 
جوهرية   بيانات  التأسيس،  قيد 
شخصا  أكان  سواء  التاجر  تلزم 
بها،  بالتصريح  معنويا  أو  طبيعيا 
أو  الشخصي  العنوان  منها  نذكر 
للشركة  االجتماعي  واملقر  التجاري، 
أو املقاولة، إال أن تحقيق هذا الشرط 
لكبار  بالنسبة  هينا  أمرا  كان  إن 
الشركات  أو  واملقاوالت  التجار 
بالنسبة  فإنه  وفروعها،  الكبرى 
الصغار،  أو  املبتدئني  للتجار 
طور  في  الصغرى  املقاوالت  وكذا 
يعد  الخصوص  على  التأسيس 
تأسيس  دون  تحول  قد  كبيرة  عقبة 
عن  والعدول  املقاولة  أو  الشركة 
الحصول  صعوبة  بحكم  مشروعها، 
وبالتالي  اجتماعي،  مقر  على 
املناطق  في  خاصة  تجاري،  عنوان 

ارتفاع  بحكم  االقتصادية،  واملدن 
التجاري  واإليجار  العقارات  أسعار 
اإلكراه  هذا  إطار  في  بالخصوص، 
درج  التجارية  للحاجة  ونتيجة 
العرف التجاري بحكم مقتضيات ما 
على  االقتصادية«  »الظاهرة  يسمى 
اعتماد أسلوب من شأنه تجاوز هذه 
العقبة، يسمى »املساكنة« أو توطني 
حيث  والشركات.  واملقاوالت  التجار 
ُتعنى  الشركات  من  ظهرت مجموعة 
الذي  التوطني  نشاط  بممارسة 
تجاريا،  خدميا  عمال  بدوره  أصبح 
تطور من مجرد آلية مؤقتة للمساعدة 
االجتماعي  املقر  عقبة  تجاوز  على 
والعنوان التجاري، إلى عمل تجاري 
شركات  به  تضطلع  متخصص 
مراكز  مجرد  من  بدورها  تحولت 
تقدم  خدمية  شركات  إلى  للتوطني 
بامليدان  املرتبطة  الخدمات  مختلف 
التأسيس  مستوى  على  التجاري 

االستشارة،  والتدبير،  والتسيير 
والدعم املادي اللوجيستي واإلداري 

والتقني.
أن  االشتراكي،  النائب  وأكد 
لم  املثال  سبيل  على  الجديدة  إقليم 
االقتصادي  الزخم  هذا  من  يستفد 
املمثل في إنشاء املقاوالت، حيث أن 
الراغبني  الشباب  املستثمرين  أغلب 
يصطدمون  مقاوالتهم  إنشاء  في 
وصعوبة  التوطني  مراكز  بغياب 
التجاري  السجل  على  الحصول 
التنقل  على  يجبرهم  مما  بالجديدة، 
صوب مدينة الدار البيضاء من أجل 
هناك  تسجيلها  و  شركاتهم  توطني 
االقتصاد  إلنعاش  فرص  مما يضيع 

املحلي...  
وعلى  هذا األساس ساءل النائب 
اإلجراءات  عن  الوزير،  االشتراكي، 
أجل  من  وزارته  ستتخذها  التي 
صعوبة  مشكل  حل  في  املساعدة 
التجاري  السجل  على  الحصول 
له  املواكبة  التعجيزية  واإلجراءات 
بالنسبة للمقاولني الشباب؛ وكذا عن 
املستثمرين  وتشجيع  دعم  إمكانية 

واملقاولني الشباب عن طريق إنشاء 
مركز توطني خاص بإقليم الجديدة، 
الشيء الذي سيمكنهم من االستفادة 
هذه  تقدمها  التي  االمتيازات  من 
املراكز خاصة على مستوى الدعم و 

املواكبة.
ومن جهته وجه النائب االشتراكي 
كتابيا  الحاج سؤاال  آيت  الدين  نور 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  إلى 
في  التأخر  حول  واالبتكار  العلمي 
قلعة  بإقليم  الجامعية  النواة  بناء 

السراغنة.
أن  االشتراكي،  النائب  وأبرز    
ساكنة قلعة السراغنة تنتظر إخراج 
حيز  إلى  الجامعية  النواة  مشروع 
اتفاقية  مآل  عن  متسائلني  الوجود، 
عليها  املصادقة  تمت  التي  الشراكة 
االقتصاد  وزير  لدن  من  وتوقيعها 
الوطنية  التربية  ووزير  واملالية 
ورئيس مجلس جهة مراكش اسفي، 

عامل قلعة السراغنة، رئيس جامعة 
املجلس  رئيس  عياض،  القاضي 
الجماعي  املجلس  ورئيس  اإلقليمي 
لقلعة السراغنة، السيما وأن الجهات 
بأداء  التزمت  االتفاقية  على  املوقعة 
املبلغ اإلجمالي الذي تبلغ كلفته 31 

مليون درهم.
وأضاف النائب في السؤال ذاته: 
على  صادق  الوصاية  مجلس  أن 
والبالغة  األرضية  القطعة  تفويت 
 45 و  هكتارا   40 حوالي  مساحتها 
ار و68 س إلى وزارة التعليم العالي 
على  الوصية  الوزارة  باعتبارها 
سيتم  البيع  هذا  أن  موردا  القطاع 
للمتر  درهم   100 قدره  فردي  بثمن 

املربع.
الوزارة  وفاء  انتظار  وفي 
عن  يزيد  ما  يضطر  بالتزاماتها، 
التنقل  إلى  وطالبة  طالب   10.000
الستكمال  أخرى  وأقاليم  لجهات 
يعني  ما  مع  الجامعية  دراستهم 
وتداعيات  يومية  معاناة  من  ذلك 
أسرهم،  على  واقتصادية  اجتماعية 
بحل  التعجيل  يستدعي  الذي  األمر 

القائم  االجتماعي  املشكل  هذا 
والعمل والتعاون مع جميع األطراف 
هذا  إلنجاز  االتفاقية  على  املوقعة 
املشروع الذي أصبح ضرورة ملحة.

الحيثيات،  هذه  وحول   
ساءل النائب االشتراكي، الوزير ، عن 
التزام  عدم  وراء  والدوافع  األسباب 
بإقليم  جامعية  نواة  ببناء  الوزارة 
قلعة السراغنة، وعن اإلجراءات التي 
ستتخذها وزارته للتعجيل بحل هذا 

املشكل االجتماعي القائم. 
النائب  وجه  جانبه  ومن 
االشتراكي عبدالقادر الطاهر،  سؤاال 
االقتصاد  وزيرة  إلى  آنيا  شفويا 
دعم  بتقديم  اإلسراع  حول  واملالية 
اجتماعي مباشر لألسر الفقيرة للحد 

من اتساع الفقر املدقع.
وأكد النائب االشتراكي، في ذات 
باملغرب  الفقر  معدل  أن  السؤال، 
الحجر  أثناء  مرات  سبع  تضاعف 

كورونا، حيث  أزمة  الصحي وخالل 
في   12,4 إلى  البطالة  معدل  ارتفع 
الساكنة  ثلث  من  أكثر  وفقد  املائة 
النشيطة الشغل، كما أن أكثر من 1,6 
مليون مغربي يعيش في فقر مدقع، 
وضعية  في  مغربي  مليون   4,2 و 
أزمة  تأثيرات  بعد  ال سيما  هشاشة 
ألثمان  املهول  واالرتفاع  كورونا، 

املواد األساسية.
على  االشتراكي  النائب  وشدد 
الفقر  ملحاربة  مدعوة  الحكومة  أن 
سياسات  تبني  مع  أشكاله،  بكل 
االجتماعية،  العدالة  تحقق  عمومية 
وتنزيل الحماية االجتماعية، وتعميم 
التأمني اإلجباري عن املرض، ليشمل 
إجراءات  اتخاذ  مع  املعوزة  الفئات 
دعم  وتقديم  لتخصيص  مستعجلة 
الفقيرة  لألسر  مباشر  اجتماعي 

بتفعيل السجل االجتماعي املوحد.
وعلى هذا األساس ساءل النائب، 
اإلجراءات  ماهية   عن  الوزيرة، 
الفقر   معدل  لتقليص  املستعجلة 

بالبالد.

فتح المغرب واإ�شب�ني� يتفق�ن على اإع�دة 
المقبلمعبري �شبتة ومليلية المحتلتين الثلث�ء 

اتفق املغرب وإسبانيا على إعادة فتح معبري سبتة ومليلية املحتلتني، يوم الثالثاء املقبل، وفق 
ما أعلن وزير الداخلية اإلسباني أول أمس الخميس.

وقال الوزير فرناندو غراندي-مارالسكا إن البلدين اتفقا على فتح معبري سبتة ومليلية تدريجيا 
اعتبارا من 17 ماي.

وسيسمح في البدء بعبور مواطني منطقة شنغن وأفراد عائالتهم قبل توسيع اإلجراءات لتشمل 
عبور العمال في االتجاهني بعد 31 ماي، بحسب الوزير.

وأغلقت املعابر قبل عامني بسبب 
جائحة كوفيد19-. لكنها ظلت مغلقة 
دبلوماسية  أزمة  سياق  في  ذلك  بعد 
أن  قبل  ومدريد،  الرباط  بني  حادة 
خارطة  أبريل  مطلع  البلدان  يعلن 

طريق لطي هذه الصفحة.
سياق  في  االتفاق  هذا  يأتي 
البلدين،  بني  التعاون  استئناف 
موقفها  مدريد  تغيير  أتاحه  والذي 
الرباط  لصالح  الصحراء  نزاع  إزاء 
مشروع  بتأييدها  مارس،  منتصف 
املغرب  يقترحه  الذي  الذاتي  الحكم 

لحل هذا النزاع.
أزمة  أنهى  الذي  املوقف  وهو 
مدريد  إدخال  بسبب  اندلعت  حادة 

لزعيم جبهة بوليساريو، إبراهيم غالي بوثائق واسم مزورين بدعوى العالج، األمر الذي أدى إلى 
تفاقم األزمة، مع تدفق نحو 10 آالف مهاجر على جيب سبتة املحتل.  بل أدى الغضب املغربي إلى 
إقدام بيدرو سانشيز على إعفاء وزيرة الخارجية التي ثبتت مسؤوليتها في اندالع هذه األزمة غير 

املسبوقة.
وزار رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز املغرب في السابع من أبريل حيث التقى امللك محمد 

السادس، مما أسفر عن إصدار بيان مشترك اعتبر خارطة طريق للعالقات الجديدة بني البلدين.
وكان وزير الداخلية اإلسباني خوسيه مانويل ألباريس أعلن األربعاء فتح املعبرين »في األيام 

املقبلة«.

وحيد مبارك

بالدارالبيضاء تنظيم  »قطرة الحليب«  شهد مقر مصلحة 
بهذا  العاملني  واملمرضني  للممرضات  وتكريم  احتفاء  حفل 
الفضاء الصحي املخصص الحتضان املواليد الخدج، والذي 
النور  يرون  الذين  الرضع  على  الحفاظ  في  كبير  بدور  يقوم 
قبل األوان والذين يولدون وهم يعانون من مضاعفات صحية، 
لدن  من  طبيا،  ومتابعتهم  حاضنات  في  وضعهم  تتطلب 
الفضل  لها  يعود  التي  التمريض  وهيئة  املختصني  األطباء 
الدكتور  لتأكيد  وفقا  املؤسسة،  تحققها  التي  النجاحات  في 
اعتزازه  عن  عّبر  الذي  الجمعية،  رئيس  العلمي  اللطيف  عبد 
بالشراكة التي تجمعهم بالجمعية البيضاوية ألطباء األطفال 
رشد  ابن  الجامعي  االستشفائي  واملركز  الخاص  بالقطاع 

وباقي الفاعلني واملتدخلني الرسميني وغير الحكوميني.
البيضاوية  الجمعية  مع  بشراكة  تنظيمه  تم  الذي  اللقاء 
الجامعي  واملستشفى  الخاص  بالقطاع  األطفال  ألطباء 
عمالة  عامل  ممثل  مشاركة  عرف  بالدارالبيضاء،  رشد  ابن 
للدراسات شبه  العالي  واملعهد  آنفا،  الدارالبيضاء  مقاطعات 
الطبية، ومجموعة من الفاعلني، الذي جرى تكريمهم إلى جانب 
عدد من املمرضات املحتفى بهن، وتسليمهن الدروع التي تم 

تخصيصها كهدايا تذكارية باملناسبة. 
رئيس  عفيف،  سعيد  موالي  الدكتور  أكد  جهته،  من 
خالل  ألقاها  التي  الكلمة  في  للصحة،  الوطنية  الفيدرالية 
هذا اللقاء أن املنظومة الصحية بالكيفية التي يراها الورش 
الجهود  من  املزيد  بذل  تتطلب  االجتماعية  للحماية  امللكي 
والتضحيات من لدن كافة املتدخلني حتى تستجيب النتظارات 
املواطنني، وأن يلج كل مريض إلى الخدمات الصحية بشكل 

به  يقوم  الذي  املتكامل  بالعمل  منّوها  مجاليا،  وعادل  سلس 
مشددا  املهني،  بواجبهم  للقيام  املغربيني  واملمرض  الطبيب 
الحفاظ  يجب  التي  النجاح  وصفة  هو  التكامل  هذا  أن  على 
كل  على  امللقاة  املسؤولية  ألن  وتطويرها،  وتمتينها  عليها 

طرف تتطلب ذلك، اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وشدد املتدخلون في شهاداتهم على أن املمرضني وتقنيي 
الصحة يساهمون بشكل كبير في الرفع من مردودية املنظومة 
الصحية وهو ما يتطلب االعتراف بجهودهم وتقديرها، حيث 
أضاف الدكتور عفيف، أن املمرضة شأنها شأن املرأة املغربية، 
ال يجب تحيتها والتنويه بها في محطة 8 مارس، بل في كل 

يوم، بالنظر لألدوار املتعددة التي تقوم بها في كل املجاالت.

على  الضوء  تسليط  الخميس،  أمس  أول  تم، 
داعش  ضد  الدولي  للتحالف  الوزاري  االجتماع 
الوزاري  االجتماع  خالل  مراكش،  في  عقد  الذي 
العادي الرابع عشر للجنة التقنية املتخصصة في 

الدفاع والسالمة واألمن لالتحاد اإلفريقي.
لدى  للمملكة  الدائم  املندوب  السفير  وأكد 
إلفريقيا  االقتصادية  واللجنة  اإلفريقي  االتحاد 
تحدث  الذي  العروشي،  محمد  املتحدة،  واألمم 
أهمية  على  العنيف،  والتطرف  اإلرهاب  عن 
االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش مع 
التركيز بشكل خاص على القارة اإلفريقية، مبرزا 
أشكاله  بجميع  اإلرهاب  يفرضها  التي  التحديات 

وإعادة تموقع تنظيم داعش في إفريقيا.
وأشار الدبلوماسي، الذي يرأس الوفد املغربي 
إلى االجتماع الوزاري العادي الرابع عشر للجنة 
واألمن  والسالمة  الدفاع  في  املتخصصة  التقنية 
باالتحاد اإلفريقي، إلى أن هذا هو االجتماع األول 
إفريقيا، مؤكدا عزم  الذي يعقد في  التحالف  لهذا 
وأضاف  داعش.  هزيمة  على  األعضاء  البلدان 
لهذا  الختامي  البيان  إلى  تطرق  الذي  العروشي، 
للتحالف  الوزاري  االجتماع  أن  الدولي،  االجتماع 
الدولي ضد داعش انعقد عشية القمة االستثنائية 
غينيا  في  ماالبو  في  املقررة  اإلفريقي  لالتحاد 

والتغيير  لإلرهاب  ستخصص  والتي  االستوائية 
غير الدستوري للحكومة في إفريقيا.

أبرز  اإلرهاب،  محاربة  إلى  وبالعودة 
تتبناها  التي  االستراتيجية  املغربي  الدبلوماسي 
اململكة في هذا االتجاه وفق رؤية جاللة امللك محمد 
تم تفكيك  بأنه  السادس، مذكرا، على الخصوص، 
أكثر من 210 خليات إرهابية في املغرب منذ عام 
برامج  مكتب  بافتتاح  العروشي  ذكر  كما   .2002
مكافحة اإلرهاب والتكوين في إفريقيا في الرباط، 

التابع ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.
الوزاري  االجتماع  هذا  أعمال  جدول  وشمل 
للجنة الفنية املتخصصة للدفاع والسالمة واألمن 
اإلفريقي، على الخصوص، بحث  التابعة لالتحاد 
ما  في  اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  تقرير 
ونشر  اإلفريقية  االحتياطية  القوة  بتعزيز  يتعلق 
واإلرهاب  النزاعات  ملعالجة  السالم  دعم  عمليات 
االتحاد  بني  تفاهم  ومذكرة  العنيف،  والتطرف 
اإلقليمية  االقتصادية  واملجموعات  اإلفريقي 
االحتياطية  القوة  بشأن  اإلقليمية  واآلليات 
 )2021-2025( العمل  خطة  ومشروع  اإلفريقية، 
مشروع  وكذلك  اإلفريقية،  القوة  تعزيز  بشأن 
السالم  دعم  عمليات  في  الطفل  حماية  سياسة 

لالتحاد اإلفريقي.

عبد الحميد  
جماهري

hamidjmahri@yahoo.fr

الجزائر فشلت في أن تقدم 
الحاملة  للدولة  مغريا  عرضا 
اإلرهاب،  محاربة  ملشروع 
 11 بعد  املتحدثة  الواليات 
توثيق  في    2001 شتنبر 
والسياسي  األمني  التعاون 
والعسكري  والديبلوماسي 
اإلرهاب، وتحويل  في محاربة 

املعركة إلى معركة دولية..
ينصت  أال  للعالم  وماكان   
في  املغربي  العرض  إلى  بقوة 
ما  كل  بعد  اإلرهاب  محاربة 
هو  معركته  في  أدلة  من  قدمه 
أوال ضد الوحش املتطرف،  وما 
قدمه من مستويات متقدمة في 
والجماعي،  الثنائي  التعاون 
والدولي،  والقاري  اإلقليمي 
املنظمات  تقارير  به  أشادت 
التصحيح  وشمل  املعنية، 
االمنية  والخبرة  الديني، 
واملهارة االستخباراتية والبعد 
التضحية  وبدون  التنموي 

باالصالح الديموقراطي...
في  الرسميون  يريد  ما 
الرأي  إليه  ينتبه  أال  الجزائر 
العام الداخلي، هو بالضبط ما 
انتبه إليه الرأي العام الدولي، 
لألمن  املغرب«مانح  أن  أي 
ضد  معركته  وأن  والسالم«، 
وجودية،  معركة  هي  اإلرهاب 
كما هي معركته ضد االنفصال، 
عنه  يدافع  املغرب  كان  وما 
به، تحول  نظر خاصة  كزاوية 
الكثيرين،  لدى  قاعدة  إلى 
االنفصال  أن  باعتبار  

واإلرهاب  اإلرهاب  من  يتغذى 
وهذه  االنفصال..  من  يتغذى 
في  أكثر  تتكرس  الحقيقة 
إفريقيا، التي تعاني كل أنواع 
والهجرات  والتشريد  القتل 
وغير  املنظمة  والجريمة 
االستقرار  وزعزعة  املنظمة 

...إلخ.
تملك  هل  الختام،  وفي   
على  تعلق  أن  الحق  الجزائر 
مؤتمر دولي، حتى ولو أرادت، 
املغرب  ترفع  أن  إرادتها  بدون 
الفاعل الحاسم  إلى املستوى  
واملتحكم  في الشاذة  والفادة 

فيه؟
هل يمكنها أن تلوم املغرب 
ألنه دافع عن نفسه وعن زاوية 
أطروحته  وعن  الدولية  نظره 
بالوثائق  يدعمها  التي 
والخبرة والتعاون الدولي في 
لإلرهاب،  صنو  االنفصال  أن 
الدولة  هي  الجزائر  أن  علما 
ملف  طرح  في  تتردد  ال  التي 
االنفصال حتى في .. اللقاءات 
مؤتمرات  وفي  الرياضية 
في  وأحيانا  األحالم،  تفسير 
حال  هو  كما  جدية  مؤتمرات 
الذي  العربية  القمة  مؤتمر 
مؤتمرا  سيكون  أنه  أعلنت 
وقضية  الفلسطينية  للقضية 

..الصحراء؟  
الجزائر  يوجع  ما  إن 
القناعة  حصول  هو  والشك، 
بالغه  )انظر  املؤتمر  عند 
ترابط  بحصول  الختامي( 

اإلرهاب  بني  وبنيوي  عضوي 
واالنفصال في القارة السمراء، 
وهذه الرؤية هي رؤية املغاربة 
في  املغرب  يعد  ولم  قاطبة.. 
لتقديمه  دليل  إلى  حاجة 
للعالم...من شدة ما صار األمر 

بدهيا وواضحا..
أكثر  نكون  أن  أردنا  وإذا   
االندحار   توصيف  في  دقة 
للجارة،  البسيكوـديبلوماسي 
فإن لها الحق في أن تخاف من 
االنفصالي  رديفها  يتحول  أن 
ميتة«  »صيغة  أو  »شبحا«، 
اسمها  معهودة«  لـ»حيلة 
االستعمار،  تصفية  أطروحة 
أو يصبح الشبح   ببساطة في 
قائمة املنظمات اإلرهابية، بعد 
لليائسني  مختبرا  أصبح  أن 
لدى  وظيفة  عن  الباحثني 

جنراالت الدمويني  .. 
الخارجية  استخفت  لقد    
الجزائرية ببلدان ذات سيادة، 
كان ذنبها الوحيد هو مساندة 
ملف  في  الحق  أصحاب 

الصحراء املغربية 
فإن  أكثر،  أدلة   وإذا شئنا 
يوم  أطول  كان  االجتماع  يوم 
لعمامرة«،  »رمطان  محنة  في 
دعما  فيه  حصد  املغرب  ألن 
ومسؤوال  علنيا  و  كبيرا 
وزراء  من  العديد  من  وموثقا، 
الخارجية...ولهذا  الشؤون 
الوضع  الذي تعيشه خارجية 
املعروف:  اسمه  لعمامرة 

النكسة! 

هوام�ش 
على بلغ 
النك�شة 
الجزائرية 
في ... 
مراك�ش!

)تابع ص 1(

تناول اتفاق التحالف الدولي ضد داعش بمراكش  

اجتم�ع للتح�د الإفريقي يتدار�ش تطورات القوة 
الحتي�طية الإفريقية وم�شروع �شي��شة حم�ية 

الطفل في عملي�ت دعم ال�شلم

الحتف�ء مبمر�ش�ت م�شلحة » قطرة احلليب«
 يف اليوم الع�ملي للممر�ش

جنوب إفريقيا تحتج على 
الكاف بسبب ليبيريا والمغرب

أعرب االتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، أول أمس 
المغرب  عرض  على  احتجاجا  غضبه  عن  الخميس، 
تصفيات  في  لليبيريا،  المحلية  المباريات  استضافة 
ألمم إفريقيا 2023، المقررة نهائياتها في كوت ديفوار 

العام المقبل.
وال تملك ليبيريا ملعبا بالمعايير الدولية الستضافة 
مباريات المجموعة الحادية عشرة، التي تضم المغرب 
وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، وعرضت الجامعة الملكية 
المغربية استضافة مبارياتها البيتية الثالث في المملكة.
لكن جنوب إفريقيا أعربت عن اعتراضها على هذه 
االتحاد  إلى  الخميس،  يوم  رسالة،  وبعثت  اإلمكانية 
اإلفريقي للعبة )»كاف«( تحثه على عدم السماح للمغرب 

بمواجهة ليبيريا مرتين على أرضه.
وجاء في رسالة االتحاد الجنوب إفريقي »تم إبالغنا 
أن ليبيريا تعتزم خوض مبارياتها البيتية في التصفيات 

في المغرب، وهما يتواجدان في المجموعة نفسها«.
وأضاف »تعارض جنوب إفريقيا هذا االتفاق، الذي 
يتعارض مع مبادئ اللعب النظيف، ألن المغرب سيسافر 
أقل ويستمتع بميزة اللعب على أرضه أكثر من أي منتخب 

آخر في المجموعة«.
وتابع »نحن نتفهم تحديات )إيجاد المعايير الدولية( 
في المالعب الموجودة في القارة، لكننا ندعو إلى عدم 
استخدام ذلك إللحاق الضرر بمنتخبات أو منح أخرى 

ميزة غير عادلة«.
ومن المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس أمم 
إفريقيا 2023 أواخر ماي الحالي، حيث ستقام جولتان 

في الفترة بين 30 منه و14 يونيو.
ومن المقرر أن يستضيف المغرب جنوب إفريقيا ويحل 

ضيفا على ليبيريا خالل تلك الفترة.
الستضافة  المغرب  اإلفريقي  االتحاد  اختيار  وأدى 
المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في 30 
ماي الحالي، إلى اعتراض النادي األهلي المصري كون 
الوداد البيضاوي مرشح للتأهل إليها عقب فوزه الكبير 

على مضيفه بترو أتلتيكو األنغولي 3 – 1 ذهابا .

الكاف يتشبث بإقامة نهائي 
دوري األبطال بالدار البيضاء

رفض االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف«، أول أمس 
المباراة  استضافة  المصري  االتحاد  طلب  الخميس، 
النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 
في 30 ماي الحالي، مجددا تأكيده على إقامته في مدينة 

الدار البيضاء.
وقال االتحاد القاري في بيان »تلقى االتحاد اإلفريقي 
لكرة القدم رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية، 
والنادي  القدم  لكرة  المصري  االتحاد  إلى طلب  تشير 

األهلي استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا«.
وأضاف »يقدر كاف ويتفهم تماما الشكاوى والمخاوف 
التي أثارها نادي األهلي واالتحاد المصري لكرة القدم 
ويلتزم بمبادئ اإلنصاف والعدالة والمساواة بين جميع 

األندية واالتحادات األعضاء«.
وتابع »مع ذلك، كان الكاف ملزما بااللتزام بالقرار الذي 
اتخذته قيادته السابقة في يوليوز 2019 وتنفيذه، وهو 
أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون من مباراة واحدة، 

بدال من النهائي المعتاد ذهابا وإيابا«.
أيضا  ملزم  الكاف  فإن  ذلك،  على  »عالوة  أنه  وأكد 
بقواعد االتحادين اإلفريقي والدولي التي ال تسمح بتغيير 

قوانين المنافسة بمجرد انطالقها«.
البلدان  هما  والسنغال  المغرب  »كان  وأوض���ح 
الوحيدان، اللذان استوفيا المعايير بعدما طلب االتحاد 
اإلفريقي من االتحادات األعضاء، البالغ عددها 54، تقديم 
ترشيحاتها الستضافة نهائي دوري األبطال. ولم تقدم 

مصر ترشيحها«.
وأكد االتحاد اإلفريقي أن »جنوب إفريقيا ونيجيريا 
قدمتا وثائق أعربتا من خاللها عن اهتمامهما باستضافة 
النهائي، لكنهما لم تستوفيا معايير البلد المضيف في 
ترشيحيهما«. وأبرز أن »مصر قدمت ترشيحا الستضافة 
تف  لم  لكنها  اإلفريقي،  االتحاد  كأس  مسابقة  نهائي 
بمعايير البلد المضيف«، مشيرا إلى أن االتحاد اإلفريقي 
منح بعد ذلك استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 

المغرب، بعد أن سحبت السنغال ترشيحها«.
وختم بيانه قائال »كما ذكرنا سابقا، هناك مناقشات 
الذهاب  نظام  إلى  للعودة  الكاف،  داخل  حاليا  جارية 
واإلياب في النهائي لتحديد الفائز بدوري أبطال إفريقيا، 

بدال من إقامة النهائي من مباراة واحدة«.
وكان األهلي قرر الثالثاء اللجوء إلى محكمة التحكيم 
الرياضية )طاس( بعد قرار االتحاد اإلفريقي االثنين منح 

المغرب حق استضافة النهائي.
االتحاد االشتراكي

يحتضن ملعب أدرار بمدينة مراكش، يومه السبت، نهائي مسابقة 
كأس العرش لموسم 2019 – 2020 بين فريقي الجيش الملكي 

والمغرب التطواني، بداية الساعة الرابعة بعد الزوال.
ستكون  أنها  ذلك  خاصة،  بمواصفات  النهاية  هذه  وستكون 
األولى بملعب أدرار، منذ تدشينه يوم 11 أكتوبر من سنة 2013، 

الجامعة تحكيمها واألولى تحت قيادة نسائية، بعدما أسندت 
للحكمة الدولية بشرى كربوبي، كما أنها ستتزامن مع الذكرى 
المئوية لتأسيس فريق الحمامة البيضاء، الذي يطارد لقبه األول 
في المسابقة الفضية، بعدما تود بلقبين للدوري االحترافي، قاده 

احدهما إلى المشاركة في كأس العالم لألندية.
وإذا كان فريق الجيش الملكي قد خبر تفاصيل هذه المسابقة 
التي يحمل رقهما القياسي على المستوى الوطني ب� 11 لقبا، فإن 
المغرب التطواني يريد أن يسجل اسمه في تاريخ هذه المسابقة، 

المنتشين بإنجاز  العالية لالعبيه  مسلحا في ذلك بالمعنويات 
العودة السريعة إلى الدوري االحترافي األول، بعد مقام قصير 

ببطولة القسم الثاني.
من  غفير  جمهور  أدرار  ملعب  على  يتوافد  أن  المنتظر  ومن 
مناصري كال الفريقين، بعد الترخيص االستثنائي الذي منحته 
الجامعة لمحبي الفريق العسكري، الذي كانت قد أجبرته اللجنة 
أمام  الموسم  هذا  مباريات  من  تبقى  ما  على خوض  التأديبية 
مدرجات فارغة، على خلفية األحداث الدامية التي رافقت مباراته 

أمام المغرب الفاسي في الدوري االحترافي.
وبدأت مدينة أكادير منذ مدة في استقطاب مناصري الفريقين، 
األمر الذي خلق حركية في مدينة االنبعاث، التي جهزت نفسها لهذا 
الموعد الكروي الهام، من خالل توفير كافة المتطلبات اللوجستيكية 
األمنية، حيث شهدت والية  التعزيزات  مقدمتها  إلنجاحه، وفي 
أكادير اجتماعات مكثفة على مدار األيام األخيرة، بغاية وضع 

خطة مثالية لضمان سير عادي لهذا النهائي.
وبرمج مدرب المغرب التطواني، عبد اللطيف جريندو، تجمعا 
تدريبيا لالعبيه بمدينة أكادير، من أجل تجهيزهم على نحو مثالي 
لهذا النهائي األول الذي يبلغه الفريق التطواني على مدار تاريخه، 

الذي يمتد لمائة عام.
ورغم الحماس التطواني، فإن الجيش الملكي سيدخل اللقاء 
من أجل القبض على الكأس الفضية، التي يرتبط معها بعالقة 
وجدانية، ويأمل إضافة اللقب 12 إلى رصيده، كي يزكي نفسه 

كزعيم لألندية الوطنية على مستوى هذه المسابقة.
وسيراهن أبناء جريندو على عامل المفاجأة، خاصة وأن تاريخ 
هذه المسابقة كثيرا مع حمل نتائج خارج التوقعات، بعدما سجلت 
أندية الدرجة الثانية بصمتها، من خالل ست تتويجات، كان بطلها 
كل من الجيش الملكي في سنة 1959 وجمعية الحليب في سنة 
1983 ومجد المدينة سنة 2000 والمغرب الفاسي سنة 2016 

واالتحاد البيضاوي سنة 2019.
يذكر أن فريق المغرب التطواني تأهل إلى المباراة النهائية 
بعد تفوقه على الوداد الرياضي بالضربات الترجيحية )5 – 3(، 
عقب نهاية الوقتين األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل اإليجابي 
هدفين لمثلهما. فيما حجز فريق الجيش الملكي تذكرة العبور 
إلى المشهد الختامي، عقب فوزه على رجاء بني مالل في المبرع 

الذهبي بهدف دون رد.

إبراهيم العماري

من لقاء سابق بني الجيش املليك واملغرب التطواين

مدينة 
�أكادير 
جاهزة 

لعر�س كروي 
بمو��صفات 

خا�صة 

نهائي كأس العرش لموسم 2019 – 2020

للجامعة  التابعة  التحكيم  لجنة  عينت 
الملكية المغربية لكرة القدم، بشرى كربوبي، 
لقيادة المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش 
)موسم 2019 – 2020(، والتي ستجرى يومه 
بمدينة  الكبير  الملعب  أرضية  السبت على 
أكادير، بين فريقي الجيش الملكي والمغرب 
بعد  الرابعة  الساعة  حدود  في  التطواني، 

الزوال.

فيها  يتم  التي  األول��ى  المرة  هي  وه��ذه 
اختيار سيدة لقيادة نهائي كأس العرش.

الطاقم  أن  لها  بالغ  في  اللجنة  وذك��رت 
التحكيمي المرافق للحكمة كربوبي، سيضم 
مساعدة  كحكمة  الجرموني  فتيحة  من  كال 
أولى، ومصطفى أكركاد كحكم رئيسي ثاني، 
الحكم  مهمة  ال��رداد  الداكي  سيتولى  فيما 

الرابع.

وأناطت لجنة التحكيم مهمة قيادة غرفة 
»الفار« للحكم رضوان جيد بمساعدة ياسين 
بوسليم، على أن يتولى عبد الصمد أبرتون 

مهمة المساعد الثاني في الغرفة.
والمنتمية  سنة(،   34  ( كربوبي  وتعتبر 
لسلك الشرطة، أول حكمة مغربية تقود مباراة 
في البطولة الوطنية االحترافية لكرة القدم.

وولجت كربوبي ميدان التحكيم سنة 2001 

وأصبحت حكمة وطنية في 2007، ثم حكمة 
دولية سنة2017.

إفريقيا  أمم  كأس  في  كربوبي  وشاركت 
االتحاد  واختارها   ،2018 بغانا  للسيدات 
اإلفريقي لكرة القدم ) كاف( للمشاركة مع حكام 
بطولة كأس أمم إفريقيا األخيرة بالكاميرون، 
وكانت ضمن حكام غرفة )الفار( في المباراة 

النهائية بين مصر والسنغال.

ألول مرة في التاريخ، سيدة تقود نهائي كأس العرش

برشى الكربويب تدخل تاريخ كأس العرش

إ. العماري
 خيار أمام نهضة بركان سوى االنتصار بفارق أكثر من هدف واحد، 
عند استقباله »تي بي مازيمبي« الكونغولي الديمقراطي، في إياب نصف 
نهائي كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، يوم غد األحد، انطالقا من 

التاسعة ليال بالملعب البلدي ببركان.
وستكون هذه المواجهة هي األصعب في مسار الفريق البرتقالي حتى 
اآلن، ألن عليها ستوقف مصيره في هذه المسابقة، التي يأمل استعاده 

لقبها الذي توج به سنة 2020، على حساب بيراميذز المصري. 
وسيراهن أبناء بركان على الدعم الجماهيري من أجل تحفيز الالعبين 
على تقديم أفضل عطاءاتهم، وتعويض فارق الهدف الذي انهزموا به في 
آخر أنفاس لقاء الذهاب بلومومباشي، وهو رهان ليس صعبا على الفريق 
البرتقالي، الذي خاض تحضيرات مكثفة لهذه المواجهة المصيرية، والتي 
سيتوقف عليها أيضا مستقبل المدرب فلوران إيبينغي، الذي تثير طريقة 

تدبيره لمباريات الفريق بعض عالمات االستفهام.
ومن المتوقع أن يفقد النهضة في لقاء الغد ثالثة من أبرز العبيه، يتقدمهم 
أداما با ومحمد فرحان ومعاذ فكاك لإلصابة، ما يجعل المدرب إيبينغي 
مطالبا بتجهيز قطع الغيار الالزمة، إلحباط كل مخططات مازيمبي، الذي 
سيحل ببركان ساعيا لتفادي اإلقصاء، خاصة وأن لقب هذه المسابقة 

سيكون أكبر تعويض له، بعد خروجه المبكر من دوري األبطال.
خدمات  البرتقالي  الفريق  يستعيد  أن  جدا  يحتمل  المقابل  وفي 
األخيرة  المباريات  عن  غاب  بعدما  الميدان،  وسط  في  الهاللي  بكر 

زمالئه. رفقة  الجماعية  التدريبات  في  مؤخرا  انخرط  حيث  اإلصابة،   بداعي 
ومما ال شك فيه أن عامل الخبرة سيكون له تأثير كبير على نتيجة هذه المواجهة 
القوية، وهو ما يتوفر عليه العبو النهضة، بالنظر إلى تمرسهم وتجربتهم على 

مستوى هذا االستحقاق القاري، الذي بلغوا نهايته أيضا في سنة 
2019، وانهزموا أمام الزمالك المصري.

وسيكون المدرب إيبينغي مدعوا إلى تحضير العبيه من الناحية 
الذهنية، كي يؤمنوا بحظوظهم حتى في أحلك األوقات، ألن تأخر بلوغ 
المرمى قد يؤثر على معنوياتهم، وهنا تكمن أهمية المحافظة على 
هدوء األعصاب والتحلي بالصبر حتى آخر دقيقة من عمر المواجهة.

حمزة  للحارس  المواجهة  هذه  في  متوجهة  األنظار  وستكون 
الحمياني، الذي تحمل عبء لقاء الذهاب، وأنقذ فريقه من أهداف 
محققة، وساهم بقوة في تفاديه لهزيمة ثقيلة، كانت ستعدم حظوظه 

بشكل شبه نهائي في لقاء العودة. 
ويري إيبينغي أن فريقه يمتلك اإلمكانيات والمقومات لتجاوز 
مازيمبي، رغم صعوبة المهمة، مشيرا إلى أنه يعرف جيدا ما يتوفر 
وبالتالي  وبشرية،  تقنية  إمكانيات  من  الكونغولي  الفريق  عليه 
نتيجتها  التي ستحسم  المواجهة  لهذه  الالزمة،  الخطة  سيجهز 

الجزئيات والتفاصيل الصغيرة. 
ووصل فريق نهضة بركان إلى الدور نصف النهائي، بعد أن 
تفوق على المصري البروسعيدي في ربع النهائي )2 – 2( بمجموع 
المباريات، إذ خسر )2 – 1( ذهابًا، وتفوق إيابا بهدف نظيف، في 
وقت عبر فريق مازيمبي بعد تفوقه على بيراميدز المصري إثر 

فوزه إيابًا )2 – 0( وتعادال من دون أهداف في الذهاب.
يذكر أن لجنة التحكيم باالتحاد اإلفريقي لكرة القدم عينت الحكم 
الدولي السينغالي ماغيت ندياي لقيادة هذه المواجهة، بمساعدة 
كل من زاخيلي سويال من جنوب إفريقيا، وسورو فاتسواني من 

دولة ليسوتو، وبرنارد كاميل من السيشل كحكم رابع.

نهضة بركان يراهن على دعم مناصريه وخبرة العبيه لبلوغ النهائي الثالث في تاريخه
كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم

الـريـــاضي
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إ - العماري

ضيفا  البيضاوي  الرجاء  فريق  يحل 
ثقيال على سريع وادي زم، عصر غد األحد، 
واحدة  في  بخريبكة،  الفوسفاط  بمركب 
الدوري  24 من  أبرز مواجهات الجولة  من 

االحترافي.
بالنسبة  مصرية  املباراة  هذه  وستكون 
فيها،  سلبية  نتيجة  أي  أن  ذلك  للسريع، 
الدرجة  إلى  النزول  باب  ستفتح في وجهه 
برصيد  األخيرة  الرتبة  يحتل  إذ  الثانية، 
وست  انتصارات  ثالث  من  حققها   ،15
سيحاول  وبالتالي  هزيمة،  و14  تعادالت 
هذه  في  إيجابية  نتيجة  تسجيل  جاهدا 
املباراة، التي قد يكون التعادل فيها إنجازا 

ألبناء املدرب السويسري غولييرمو.
كثيفا  حضورا  زم  وادي  سريع  ويأمل 
ظهر  خلف  الوقوف  أجل  من  ملناصريه 
لديهم  ما  كل  تقديم  إلى  ودفعهم  الالعبني، 
من إمكانيات، سيما وأن الفوز على الرجاء 
أن  ويمكن  إيجابي،  مفعول  له  يكون  قد 
املجموعة  صفوف  في  الثقة  منسوب  يعزز 
الوادزامية، ملواصلة السعي نحو االنعتاق 
ستكون  املهمة  لكن  النزول،  مخالب  من 
الذي سيحل بخريبكة  الرجاء،  أمام  صعبة 
االنفراد  أجل  من  الفوز  شعار  رافعا 
الوداد،  مع  يقتسمها  بات  التي  بالصدارة 

في انتظار إجرائه ملبارتيه املؤجلتني.
الطاوسي  رشيد  يخرج  أن  املقرر  ومن 

حسم  بغاية  املباراة،  هذه  في  أوراقه  كل 
نتيجتها وتفادي أي مفاجأة من السريع.

وبملعب البشير سيكون شباب املحمدية، 
نقطة،   34 برصيد  الرابعة  الرتبة  صاحب 
صاحب  الفاسي،  املغرب  مع  موعد  على 
مباراة  في  نقطة،   31 بـ  الخامس  املركز 
سيضع  فيها  الفوز  ألن  للطرفني،  مهمة 
أحدهما أمام الجيش امللكي، املحتل للرتبة 
على  التنافس  سيشتعل  وبالتالي  الثالثة، 

املرتبة الثالثة املؤدية إلى كأس الكاف.
سيدخل  الفضالي  الفريق  كان  وإذا 
املواجهة مسلحا بعاملي األرض والجمهور، 
إصرار  على  سيراهن  الفاسي  املغرب  فإن 
على  التنافس  ملواصلة  العبيه  وعزيمة 

املراتب املتقدمة.
مبارتني،  برمجة  تمت  االثنني  ويوم 
الجديدي  الدفاع  إحداهما  في  سينتظر 
استنجد  الذي  طنجة،  اتحاد  حضور 
خلف  الذي  بنعلي،  بيدرو  السابق  بمدربه 
في  فشل  بعدما  غاموندي،  األرجنتيني 
تحقيق الرهان الذي تعاقد عليه مع فارس 

البوغاز.
املباراة مهمة للدكاليني من أجل النهوض 
الرجاء  أمام  األخيرة  كبوتهم  من  سريعا 
البيضاوي، لكن املهمة ستكون عسيرة أمام 

فريق طنجي متحفز ومتحمس.
وبملعب أدرار يستقبل الحسنية أوملبيك 
سقطته  تعويض  أجل  من  لقاء  في  آسفي 
األخيرة أمام شباب املحمدية، لكن األوملبيك، 

مصطفى،  طارق  املصري  مدربه  بقيادة 
املنتشي بفوزه الثمني على يوسفية برشيد، 
إلى  تعيده  قد  هزيمة  أي  لتفادي  سيسعى 

املنطقة الحارقة. 

البرنامج

 األحد 
سريع وادي زم – الرجاء الرياضي ) س 

)16.00"
شباب املحمدية – املغرب الفاسي )س 

)18.15"

 االثنني 
الدفاع الجديدي – اتحاد طنجة )س 

)18.15"
حسنية أكادير – أوملبيك آسفي )س 

)20.30"

 الجمعة 20 ماي
يوسفية برشيد – الجيش امللكي )س 

)20.30

 األحد 22 ماي
الوداد الرياضي – أوملبيك خريبكة )س 

)20.30
)س  بركان  نهضة   – وجدة  مولودية 

)20.30

الجولة 24 من الدوري االحترافي

�سريع وادي زم يلعب اآخر اأوراق البقاء اأمام الرجاء

الدورة 28 من البطولة الوطنية االحترافية الثانية

مواجهة حا�سمة يف فا�س بني الوداد الفا�سي واحتاد وجدة

ع.بلبودالي

األسبوع  هذا  نهاية  األنظار  تتركز 
من   28 الجولة  منافسات  الجاري،برسم 
الثانية،  االحترافية  الوطنية  البطولة 
أسفل  أندية  تخص  التي  املباريات  إلى 
التخلص  على  الصراع  يظل  الترتيب،إذ 
من الصف 15 املؤدي إلى النزول لقسم 
شباب  هي  أندية  أربعة  يشمل  الهواة 
الصف 15 ب 27 نقطة(، وداد  خنيفرة ) 
نقطة(،اتحاد   28 ب   14 الصف   ( فاس 
ثم  نقطة(   30 ب   13 )الصف  وجدة 
نقطة(،  12 ب31  الصف   ( جمعية سال 
وذلك بعد أن فقد الكوكب املراكشي آماله 
 16  ( األخير  الصف  من  التخلص  في 

ب21 نقطة فقط(.
التي  املواجهة  تبرز  اإلطار،  هذا  في 
وجدة  باتحاد  الفاسي  الوداد  ستجمع 
الدورة،والفريقان  هذه  مباريات  كأقوى 
منطقة  من  الهروب  إلى  يسعيان  معا 

نقطة  إال  بينهما  يفصل  وال  الخطر 
سيكون  وحده  فالفوز  واحدة،وبالتالي 
مفيدا ألحدهما وغيره سيرمي بهما إلى 
بإمكانية  الخاصة  الحسابات  أضيق 
تحقيق البقاء في هذه البطولة،خاصة أن 
شباب خنيفرة الذي يتعقبهما على بعد 
نقطة واحدة من الوداد الفاسي ونقطتني 
آخر  اتحاد وجدة،سيلعب من جهته  من 
ورقة لديه لتجنب السقوط ولو أن كهمته 
للغاية  صعبة  ستكون  الدورة  هذه  في 
وهو ينتقل في رحلة طويلة ليحل ضيفا 

على أوملبيك الدشيرة. 
الوداد  من  كل  مهمة  صعوبة  بخالف 
خنيفرة،  وشباب  وجدة  الفاسي،اتحاد 
تبدو جمعية سال األقرب،هذا األحد، إلى 
حيث  الخطر  دائرة  من  االنعتاق  إعالن 
البيضاوي  االتحاد  ميدانه  في  يستقبل 
الذي لم يعد لديه أي رهانات فيما تبقى 

من عمر البطولة.
لإلشارة،تم تأجيل املباراة التي تجمع 
إلى  التطواني  باملغرب  الزمامرة  نهضة 

الفريق  لكون  املقبل،وذلك  األربعاء  يوم 
العرش  كأس  نهائي  يخوض  التطواني 
2019- موسم  عن  امللكي  الجيش  أمام 

.2020

البرنامج:

األحد 15 
)الساعة الخامسة مساء(

الراسينغ الرياضي…. سطاد املغربي
شباب املسيرة…. الكوكب املراكشي
جمعية سال…. اإلتحاد البيضاوي
شباب بن جرير….. رجاء بني مالل
وداد فاس….إ. اإلسالمي الوجدي

االتحاد الرياضي التوركي - 
إ. الزموري للخميسات

أوملبيك الدشيرة - شباب أطلس خنيفرة

األربعاء 18 ماي
 ) الساعة الخامسة مساء(
نهضة الزمامرة- املغرب التطواني
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الواف في مهمة صعبة وشاقة أمام اتحاد وجدة

من لقاء الذهاب بني الرجاء والسريع

ع.س.ن /1669/إد

ع.س.ن /1670/إدع.س.ن /1684/إد

تشجيعا على 
ممارسة الرياضة

�سباق للعائالت 
بعني ال�سبع

النهضة  نادي  ينظم 
القوى،  أللعاب  الشعبية 
ماي  من شهر   29 األحد  يوم 
الطريق  على  سباقا  الجاري، 
خاص  كيلومترات  لخمس 

بالعائالت. 
الصدد،أكد  هذا  في 
من  برقوق  عبدالعزيز 
الهدف  أن  املنظمة،  اللجنة 
السباق  هذا  تنظيم  من 
على  العائالت  تشجيع  هو 
اآلباء  وكل  الرياضة  ممارسة 
اصطحاب  إلى  مدعوين 
في  للمشاركة  أسرهم  أفراد 
الذي  الرياضي  النشاط  هذا 
املركب  من  انطالقته  سيعرف 
الزاولي  العربي  الرياضي 
بالحي املحمدي، كما سيعرف 
داخل  حفل  تنظيم  ختامه 
أبطال  بحضور  نفسه  امللعب 
إعالمية  وفعاليات  رياضيني 
املتحدث  وأضاف  وثقافية. 
وجه  في  مفتوح  السباق  أن 
كل  من  الرياضة  هواة  جميع 

الفئات العمرية.

خديجة املر�سي تدخل االثنني غمار التناف�س
 على بطولة العامل للمالكمة 

تتواصل مشاركة املنتخب املغربي النسوي للمالكمة في منافسات النسخة 12 لبطولة العالم، التي تحتضنها مدينة إسطنبول 
في الفترة ما بني 6 و21 ماي الجاري.

وفي إطار هذه املنافسة، التي تعرف مشاركة 310 مالكمات من 74 دولة، ستخوض البطلة خديجة املرضي مقابلة مصيرية، 
يوم 16 ماي الجاري، في الحصة املسائية على الساعة السادسة )وزن أكثر من 81 كلغ( تنازل فيها، في دور الربع، بطلة الهند 

ننديني.
وكانت املالكمة املغربية متقي ياسمني قد فازت يوم )وزن أقل من 48 كلغ( بالنقط أمام وصيفة بطلة أوروبا السلوفاكية نيكول 

دوريكوفا، فيما انهزمت مواطنتها برطال وداد )وزن أقل من 57 كلغ( أمام صاحبة األرض التركية أوزييول إسراء. 
في مواجهة اليونانية  ودخلت غمار املنافسات، أول أمس الخميس، املالكمات املغربيات شيماء غدي )وزن أقل من 60 كلغ( 
كاني مارييال، وأميمة بلحبيب )وزن أقل من 66 كلغ( أمام غوميز موريرا إفانوزا من الرأس األخضر، وزهرة الزهراوي )وزن أقل 

من 54 كلغ( في مواجهة تينتابتهاي بريداكانون من التايالند.
وفي تصريح لوكالة املغرب العربي لألنباء، أكد املدير التقني الوطني للمالكمة، عثمان فاضلي، أن هذه الدورة تعرف مشاركة 
بطالت بارزات على الصعيد العاملي بأرقام قياسية، مسجال أن حضور القفاز الوطني في هذا امللتقى الدولي يعد مفخرة للمالكمة 

املغربية، من خالل ست العبات يمثلن مختلف األندية الوطنية.
ولم تفت اإلطار الوطني اإلشادة بهذه األندية التي قامت بعمل جاد من أجل إعداد املتنافسات املغربيات، اللواتي يرافقهن 

طاقم تقني يسهر على استعدادهن النفسي والبدني.
ولفت إلى أنه بعد العودة من األلعاب األوملبية املنظمة مؤخرا بطوكيو، لم تكن الصورة واضحة، غير أنه بعد بلوغ ربع نهاية 

بطولة املغرب استطاعت اإلدارة التقنية انتقاء أجود املالكمات للمشاركة في هذا املحفل العاملي.
وأبرز أن االستعدادات انطلقت قبل شهرين ونصف، وهي مدة غير كافية لالستعداد لبطولة من هذا الحجم، إال أنه كانت هناك 

إرادة قوية لدى مختلف مكونات الجامعة من أجل إعداد الالعبات للمشاركة وتمثيل املغرب أحسن تمثيل.
وكان املنتخب الوطني النسوي قد أجرى، استعدادا للمشاركة في هذه التظاهرة العاملية التي افتتحت األحد املنصرم، معسكرا 
إعداديا بتركيا خالل األسبوع األول من ماي الجاري، حيث خاضت املالكمات نزاالت اختبارية بهدف تحسني قدراتهن التنافسية.

أكد وزير الخارجية اإليطالي لويجي 
بمراكش،  األرب��ع��اء  ي��وم  م��اي��و،  دي 
بجهود  إش��ادت��ه��ا  ت��ج��دد  ب���اده  أن 
و«الموثوقة«  »الجادة«  ال��م��غ��رب 
الصحراء. قضية  تسوية  أج��ل   م��ن 

صحفي  تصريح  في  مايو،  دي  وق��ال 
الشؤون  وزي��ر  م��ع  مباحثاته  عقب 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
 « المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، 
أود أن أشيد بجهود المغرب »الجادة« 
قضية  تسوية  أجل  من  و«الموثوقة« 
المتحدة. األم��م  إط��ار  في   الصحراء 

وجدد الوزير اإليطالي في هذا السياق 
التأكيد على » دعم إيطاليا الكامل لجهود 
األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه 
الشخصي ستيفان دي ميستورا من أجل 
التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي 
وعملي ودائم ومقبول من كافة األطراف 
التوافق  لقضية الصحراء، يقوم على 
وينسجم مع قرارات مجلس األمن ذات 
.»2602 رقم  القرار  والسيما   الصلة، 

كافة  بالمناسبة  مايو  دي  دع��ا  كما 
بروح  التزامها  تجديد  إلى«  األطراف 

الواقعية والتوافق«. 

في الواجهة02
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 في أول مؤتمر عالمي بالمغرب

ال�صفير الجزائري يفقد اأع�صابه ويتهجم على نائبة رئي�س جهة الداخلة وادي الذهب
عمر هالل: »ما قمت به ي�صمى الإرهاب الفكري كما اعتدت على القيام به دوما اأينما ذهبت«

 في اجتماع اللجنة 24 لألمم المتحدة التي شهدت دعما كبيرا لمخطط الحكم الذاتي

فقد رئيس الوفد الجزائري بمؤتمر اللجنة ال�24 
المنعقد حاليا في سانت لوسيا، نادر العرباوي، 
أعصابه وتهجم على نائبة رئيس جهة الداخلة وادي 
الذهب، غا بهية، خال الكلمات األولى من خطابها، 
وذلك لكونها تطرقت لوضعية حقوق اإلنسان في 

مخيمات تندوف، بالجزائر.
وأك��اذي��ب  ه��ذه  الترهيب  محاولة  على  وردا 
واستفزازات السفير الجزائري لدى األمم المتحدة 
بشأن قضية الصحراء المغربية، قام السفير الممثل 
الدائم للمغرب لدى األمم المتحدة، عمر هال، بإعادة 
األمور إلى نصابها بطريقة راقية من خال فضح 
ودعوة  الجزائري  الدبلوماسي  ومزاعم  أكاذيب 
المشاركين في المؤتمر ليكونوا شهودا على الهجوم 

البائس على السيدة غا.
وقال عمر هال، بداية، »السيد السفير، لقد ضيعت 
فرصة التزام الصمت وأخفقت في مشاركتك األولى 

في اللجنة ال�24«.
تمثل؟  من  غ��اال  السيدة  »تسأل  قائا:  وتابع 
سأخبرك بذلك. إنها تمثل مئات اآلالف من مواطني 
تمثل  أنها  كما  بمغربيتهم.  المتشبثين  الصحراء 
20 ألف صحراوي، من النساء والرجال واألطفال 
وأبناء العمومة واإلخوة واألمهات، الذين يتعرضون 
لاحتجاز في بلدك في مخيمات تندوف«، مؤكدا 
أنه »إذا كانت الجزائر ال ترغب في أن يتم ذكرها، 
فما عليها إال أن تحرر هؤالء السكان وتسمح لهم 

بالعودة إلى ديارهم بالمغرب«.
ومن خال مساءلة السفير الجزائري بشكل مباشر 
أمام جميع المشاركين، قال هال إن »ما قمت به 
للتو يسمى اإلرهاب الفكري، كما اعتدت على القيام 

به دوما أينما ذهبت«.
وبعد أن فند أكاذيب الدبلوماسي الجزائري بشأن 
ما يسمى بوضع المراقب لباده حول ملف الصحراء 
المغربية، قال السفير عمر هال إن األمر يتعلق، مرة 
أخرى، ب�«خبر كاذب«، ألن الجزائر طرف رئيسي 
في هذا النزاع اإلقليمي، كما أعلنت ذلك بنفسها 

على الدوام.
ومضى السفير المغربي قائا: »أود أن أعود بك 
إلى التاريخ، إن كنت مهتما بتاريخ بلدك أو كنت 
تجهل تاريخ دبلوماسيتها: ففي رسالة موجهة من 
 19 في  مؤرخة  نيويورك،  في  الدائم  بادك  ممثل 
بوضوح  فيها  كتب  األمن،  لمجلس   1975 نونبر 
+أنه باإلضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، 
فإن األطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء 

الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا+. ولم 
تكن الجزائر في ذلك الوقت تذكر حتى ما يسمى 

بالبوليساريو«.
الدبلوماسي  ه��ال  واج��ه  لحججه،  وتعزيزا 
الجزائري بأدلة دامغة تدل على المسؤولية الرئيسية 
فلماذا  إنكم لستم طرفا،  »تقولون  قائا:  للجزائر 
تمولون +البوليساريو+؟ تقولون إنكم لستم طرفا، 
لماذا تسلحون +البوليساريو+«؟ تقولون إنكم لستم 
+البوليساريو+؟  باسم  تتفاوضون  لماذا  طرفا، 
بحملة  تقومون  لماذا  طرفا،  لستم  إنكم  تقولون 
+البوليساريو+؟  لصالح  وسياسية  دبلوماسية 
تقولون إنكم لستم طرفا، لماذا استدعيتم سفيركم في 
مدريد ألنها اتخذت موقفا من مبادرة الحكم الذاتي؟ 
باتخاذ  تقومون  لماذا  طرفا،  لستم  إنكم  تقولون 
مواقف من كل دولة تغير موقفها حول الصحراء 
الجنود  أليس  أمغاال؟  في  ح��ارب  من  المغربية؟ 
تقسيم  اقترح  من  أسرهم؟  تم  الذي  الجزائريون 
الصحراء المغربية؟ أليست الجزائر؟ لماذا أغلقتم 

الحدود المغربية الجزائرية وتشترطون فتحها مقابل 
المغلقة  الوحيدة  الحدود  إنها  الصحراء؟  قضية 
في العالم بين بلدين شقيقين، عربيين ومسلمين، 
القاطعة  اللغة نفسها. هذه هي الحجج  يتحدثان 
التي تدل على كونكم طرفا معنيا وليس مراقبا«.

الجزائري، خاطبه  السفير  لمعلومات  وتصحيحا 
عمرهال قائا إنه ال يعرف حتى تواريخ المعارك 
التي خسرتها الجزائر في الصحراء، بما في ذلك 
معركة أمغاال، التي وقعت عام 1976 وليس في عام 
1963 كما زعم، مضيفا أن القوات المسلحة الملكية 
أسرت حينئذ أكثر من مائة جندي جزائري وسلمتهم 
بعد ذلك إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر التي 
أعادتهم إلى الجزائر. وشدد على أن ذلك يشكل دليا 
قاطعا آخر على التورط المباشر للجزائر في النزاع 

اإلقليمي حول الصحراء المغربية.
تورط  على  األدل��ة  في سرد  هال  عمر  وأسهب 
الجزائر في قضية الصحراء المغربية، مذكرا بأنه 
في عمل غير إنساني، طردت الجزائر، غداة المسيرة 

عن  األطفال  وفصلت  مغربي،  ألف   35 الخضراء، 
أمهاتهم وآبائهم. قبل أن يختتم السفير المغربي 
مستنكرا: »هل هذه هي األخوة؟ مآس عائلية كثيرة 

ال لشيء سوى انتقاما من المسيرة الخضراء«.
وكانت غا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة وادي 
الذهب،  التي تمت دعوتها للمؤتمر اإلقليمي للجنة 
24 لمنطقة البحر الكاريبي، المنعقد بكاستريس في 
سانت لوسيا، كمنتخبة ديمقراطيا من قبل ساكنة 
الصحراء المغربية أبرزت االعتراف الدولي المتزايد 
الجنوبية،  أقاليمه  على  المغرب  حقوق  بشرعية 
ومخطط الحكم الذاتي كحل وحيد لتسوية النزاع 

اإلقليمي حول الصحراء.
وأكدت بهية أن هذا االعتراف توج بدعم جد واسع 
من غالبية البلدان اإلفريقية والعربية واألوروبية 
وغيرها، عاوة على افتتاح 25 قنصلية عامة في 

مدينتي الداخلة والعيون.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن الدينامية التي 
خلقها مخطط الحكم الذاتي »تعطي في الواقع األمل 

للنزاع  السياسي  الحل  أن  في  المنطقة  لساكنة 
اإلقليمي حول الصحراء أقرب من أي وقت مضى، 

إلنهاء وضع طال أمده«.
وأبرزت المنتخبة عن منطقة الصحراء المغربية 
أن قرار إسبانيا األخير بتقديم دعم واضح لمخطط 
جدية  األكثر  األس��اس  باعتباره  ال��ذات��ي،  الحكم 
ومصداقية لحل هذا النزاع اإلقليمي، هو »خطوة 
 24 واللجنة  المتحدة  األمم  على  يجب  تاريخية« 

أخذها بعين االعتبار إلغاق هذا الملف.
والقوية  السيادية  »القرارات  أن  وأوضحت 
وهولندا  وألمانيا  وفرنسا  المتحدة  للواليات 
وعدد  العربية  الدول  ومعظم  وإسبانيا  ورومانيا 
الحكم  لمخطط  الداعمة  اإلفريقية  الدول  من  كبير 
الذاتي، تستجيب لهذا الواقع، بعيدا عن الدوغمائية 
اإليديولوجية التي ال يزال يمارسها عدد قليل من 

البلدان«.
مغربية  تؤكد  التطورات  ه��ذه  كل  أن  وأك��دت 
الصحراء، واعتماد مخطط الحكم الذاتي كتتويج 
وحيد للعملية السياسية لألمم المتحدة بشأن قضية 

الصحراء المغربية.
وبخصوص تمكين المرأة في األقاليم الجنوبية، 
قالت غا، التي تشارك في هذا المؤتمر بدعوة من 
رئيسة اللجنة 24، إنها تنتمي إلى جيل من النساء 
المغربيات اللواتي يضطلعن بدور رئيسي في إعداد 
وتنفيذ سياسات التنمية الوطنية، في إطار الرؤية 
السامية لجالة الملك محمد السادس للمساواة بين 
الجنسين كأساس للمجتمع الحديث والديمقراطي، 
معربة عن أسفها أنه، في الوقت الذي تتمتع فيه 
النساء في الصحراء المغربية بحقوقهن الكاملة، 
تندوف جنوب غرب  النساء في مخيمات  تزال  ال 
الجزائر يعانين في صمت من أسوأ أشكال االعتداء، 
بما في ذلك العنف الجنسي، في حين يتم تشريد 
أطفالهن قسرا إلى بلدان ثالثة، بتواطؤ فعلي من 

البلد المضيف، الجزائر.
وتميز المؤتمر اإلقليمي للجنة 24 لمنطقة البحر 
المنعقد بكاستريس في سانت لوسيا،  الكاريبي، 
بدعم كبير لمخطط الحكم الذاتي، من طرف العديد 
غينيا  بابوا  ديفوار،  كوت  غرار  على  ال��دول،  من 
الجديدة، سانت لوسيا،  غامبيا وسيراليون، التي 
أكدت أن هذا الحل القائم على التوافق يتماشى، 
عاوة على ذلك، مع القانون الدولي وميثاق وقرارات 
األمم المتحدة ذات الصلة، وال سيما قرارات مجلس 

األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة.   

» يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي    إلى 
ربك راضية مرضية، فادخلي  في عبادي  

وادخلي جنتي«.     
 صدق اهلل العظيم

شكر على تعازي  
أي������ام ق��ل��ي��ل��ة ، 
أربعينية  وتحل 
بعفو  المشمول 
م��ك��ارم��ه  و  اهلل 
الحمد  ش��ي��ب��ة   ،
محمد  ال��ح��اج   ،
ب�����ن�����م�����وس�����ى 
ناظر   ، العمراني 
األوق���اف  وزارة 

 ، ، بجهة مراكش  و الشؤون اإلسامية سابقا 
والواعظ   و اإلمام وخطيب الجمعات ، في جل 
مساجد المدينة الحمراء ، رجل األيادي البيضاء 
بالنزاهة  له  المشهود   ، المساندة  و  بالفعل   ،

و القوامة و الحرص في تدبير المسؤوليات .
و بهذه المناسبة التي ال راد لقضاء اهلل فيها 

، يتقدم ابناه : 
الدكتور األستاذ موالي أحمد العمراني ، رئيس 
منتدى المدارس العليا بالمغرب ، و المسؤول 
الحر  والتكوين  التعليم  اتحاد  في   ، الوطني 

بالمغرب ، 
و األستاذ الجامعي ، المهندس في الشؤون 

الفاحية ، الدكتور موالي يوسف العمراني .
أصالة عن نفسيهما ، و نيابة عن كل أفراد 
األسرة و العائلة ، برفع آيات الشكر االمتنان ، 
لكل من تفضل بمواساتهم ، في هذا الفقد الجلل 
تنظيمات و جمعيات و مجتمع  و  ،من هيئات 
مدني ، و شخصيات ، داخل الوطن و خارجه ، 
وعلى مدى مشاركتهم آثار فراق الوالد الرؤوم 
، بالحضور الشخصي ، أو التفاعل الوسائطي ، 
داعين العلي القدير أن يسكن الراحل العزيز، 
مقام صدق ، مع النبيئين و الصديقين و الشهداء 
و الصالحين ، و أال يريكم في حياتكم ، ما يؤلمكم .

إنه سميع مجيب

و�صع »معايير دولية لحظر ا�صتخدام الأديان لأغرا�س �صيا�صية 
والحماية ال�صاملة لحقوق الإن�صان من كل اأ�صكال التطرف

منير الشرقي
 

احتضنت الرباط مؤتمرا عالميا  يعتبر األول من 
نوعه، يومي 11 و12 ماي 2022، بدعوة من جمعيات 
المجتمع المدني بالمغرب وبتنسيق مع منظمة بيبيور 

أنترناشيونال.
هذا الحدث الحقوقي، الذي نظم بدعم من المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرب تحت شعار »معايير 
دولية لحظر استخدام األديان ألغراض سياسية – من 
أشكال  كل  من  اإلنسان  لحقوق  شاملة  حماية  أجل 
التطرف«، شهد مشاركة برلمانيين وشخصيات دينية 
عبر  متعددة  بلدان  من  ومفكرين  ومدنية وسياسية 
العالم، وكان من بين أهداف هذا المؤتمر العالمي التي 
وضعتها الجمعيات المغربية »حركة ضمير والمنظمة 
النسائي  العمل  واتحاد  اإلنسان  لحقوق  المغربية 
ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل 
والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى 
مساهمات المغرب«، تدارس سبل الدفع قدما بالمبادرة 
التي دعت لها منظمة بيبور أنترناشيونال بخصوص 
وضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام 
األديان ألغراض سياسية والعتماد المنتظم الدولي 
لمعاهدة دولية في هذا اإلطار، ارتكازا على اإلعان 
والمعاهدات  والمواثيق  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
الدولية ذات الصلة بما فيها خطة عمل الرباط لحظر 
أن  التمييز والعداء والعنف، وبعد  التحريض على 
نوهت اإلطارات المنظمة لهذا المؤتمر العالمي بالدعم 
الذي وفره المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمملكة 
النقاش الحقوقي وتكريس الحوار  المغربية إلثراء 
البناء المنفتح والتعددي، جددت التأكيد أن احترام 
مبادئ حقوق اإلنسان وقيم الديمقراطية كانت وال تزال 
تشكل مرتكزا جوهريا لاعتدال والمساواة والعيش 
المشترك، كما أعرب المشاركون عن بالغ القلق، في 
ظل األزمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي 
وتنظيمات  دول  لجوء  تزايد  من  العالم،  يشهدها 
إلى استخدام األديان ألغراض سياسية تنتج عنها 
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، وخلصت توصيات 
هذا المؤتمر العالمي التأسيسي الذي ينظم بالمغرب 

ألول مرة، والذي حضرته شخصيات ممثلة لمؤسسات 
برلمانية دينية وسياسية ومنظمات مدنية من جميع 
لتشريع  العالمية  المبادرة  دعم  إلى  العالم،  أنحاء 
معاهدة دولية لحظر االستخدام السياسي لألديان. 
وجدد الحاضرون في المؤتمر العالمي االلتزام بالعمل 
على حماية حقوق اإلنسان من االستخدام السياسي 
لحظر  موحدة  دولية  معايير  وضع  وعلى  لألديان، 
جميع االستخدامات السياسية لألديان، التي تنتهك 
المساواة وقيم العدالة األساسية وحقوق اإلنسان، 
من منطلق أن االفتقار إلى معايير دولية واضحة في 
هذا المجال يسمح للمصالح السياسية واالقتصادية 
الشرسة بالتاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجندات 
ضارة . وأكد المؤتمر أن الوقت قد حان العتماد معايير 
دولية لحظر جميع أشكال التمييز واإلقصاء الديني 
وجميع االستخدامات السياسية لألديان التي تقوض 
المساواة وحرية المعتقد والعبادة. في ذات السياق 
في  لانخراط  الحكومات  جميع  المؤتمرون  ناشد 
النقاش الدائر والمجهودات المبذولة من أجل إغناء 
مشروع المعاهدة والترافع بشأنها. وأعرب المشاركون 
عن الرغبة في بذل جهود منسقة الجتذاب مصادقة 
جميع الدول على المعاهدة المقترحة، والعمل بشكل 
مكثف من أجل تعزيز عالميتها، وإلحاق التوصيات 
الوجيهة الصادرة عن المؤتمر بمشروع المعاهدة . 
إلى تشكيل سكرتارية  العالمي  المؤتمر  وخلص 
دائمة للقيام بمساعي ترافعية مكثفة في مختلف دول 
العالم من أجل الدفع قدما بالمسار القانوني واإلجرائي 
المفضي إلى اعتماد المعاهدة على المستوى األممي، 
ورفع تقرير دوري إلى كل المؤتمرين والمنخرطين 
عالمي  إنشاء مرصد  تقرر  كما  عملهم،  نتائج  حول 
وجعل مقره بالمغرب  - بعد إقرار المعاهدة - لفضح 
جميع االنتهاكات التي تستخدم األديان النتهاك حقوق 
لتمكين  موثقة  بيانات  توفير  خال  من  اإلنسان، 
الحكومات والمنظمات واألفراد من ممارسة الضغط 
ارتكاب مثل  الذين يواصلون  السياسي على أولئك 
تلك االنتهاكات، وأكد المؤتمر في ختام بيانه على 
السعي إلى اكتساب صفة عضو ماحظ باألمم المتحدة 
ومختلف التجمعات اإلقليمية لتكثيف الجهود من أجل 

تعزيز دعم هذه المبادرة األممية . 

جمهورية الكونغو الديمقراطية توؤكد دعمها لمخطط 
الحكم الذاتي في اإطار الوحدة الترابية للمملكة

أكد نائب الوزير األول، وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
كريستوف لوتوندوال أباال بين أباال، أول أمس الخميس بمراكش، دعم 
باده لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة 

المغربية.
وفي بيان مشترك صدر عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على 
هامش االجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، جدد لوتوندوال 
أباال بين أباال التأكيد على دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية لمخطط 
المغربية،  للمملكة  الترابية  الوحدة  إطار  بالصحراء في  الذاتي  الحكم 
األمر الذي حدا بها إلى تعيين قنصل عام بالداخلة، ودعوة جميع الدول 

المناصرة للسام والعدالة إلى دعم هذا المسار.
كما أعرب، في السياق ذاته، عن دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية 
لمسلسل إيجاد حل دائم لهذه القضية من خال الحفاظ على الوحدة 
الحصرية  الرعاية  تحت  المغربية،  المملكة  ووحدة  وسيادة  الترابية، 
لمنظمة األمم المتحدة، وامتثاال للقرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول 
وحكومات االتحاد اإلفريقي في يوليوز 2018، والذي كرس حصرية األمم 
المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع اإلقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أشاد المتحدث بمساهمة المملكة في الجهود التي تبذلها كل من 
السلطات الكونغولية والمجتمع الدولي من أجل تعزيز السام والديمقراطية 

واألمن والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
من جانبه، رحب بوريطة، متحدثا باسم المملكة المغربية، بالمبادرات 
واإلجراءات التي اتخذها الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو، 
خال فترة رئاسته لاتحاد اإلفريقي من أجل ترسيخ األمن واالستقال 

والوحدة الترابية ووحدة البلدان اإلفريقية والقارة بأسرها.
كما أشاد بمساهمة الكونغو الديمقراطية في جهود المجتمع الدولي 
الرامية إلى تعزيز السام واالستقرار اإلقليمي، وكذلك الثقة التي تتمتع 
في  المسلحة  والجماعات  اإلرهاب  ومكافحة  باألمن  ملتزم  كفاعل  بها 

المنطقة دون اإلقليمية.
وأثنى بوريطة كذلك على جهود الرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي 
تشيلومبو المتصلة بإحال السام واألمن في شرق الكونغو الديمقراطية، 

مرحبا بانضمامه إلى مجموعة شرق إفريقيا.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج عن دعم المملكة المغربية الكامل لعملية نيروبي، بقيادة الرئيس 
الكيني أوهورو كينياتا، الرئيس الحالي لمجموعة شرق إفريقيا، التي 
في  األمن  انعدام  من  حالة  تخلق  التي  السلبية  القوى  تحييد  تتوخى 

الكبرى،  البحيرات  منطقة  وفي  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  شرق 
وإعادة السام هناك.

ودعا االتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة إلى دعم جهود مجموعة شرق 
إفريقيا، ال سيما من خال المشاركة بفعالية في التنفيذ السريع لمخطط 
السام التي بلورها رؤساء دول بوروندي وكينيا وأوغندا وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية.
كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في مختلف 
المنصات متعددة األطراف )االتحاد اإلفريقي، واألمم المتحدة وغيرها...( ، 
من أجل جعل اإلجراءات الدبلوماسية المتخذة على مستوى هذه الهيئات 
أكثر اتساقا مع المواقف الرسمية التي يتبناها البلدان حول مختلف 

القضايا ذات االهتمام المشترك.
وبنفس الروح، يلتزم الطرفان بدعم الترشيحات المغربية والكونغولية 

على مستوى المنظمات اإلقليمية والدولية بشكل منسق ومتبادل.
وفي هذا السياق، أعرب بوريطة عن شكره للوزير الكونغولي على الدعم 
الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية النتخاب المملكة المغربية 
عضوا في مجلس السلم واألمن التابع لاتحاد االفريقي للفترة 2022-

2025 مبديا استعداد المغرب لدعم ترشيح جمهورية الكونغو الديمقراطية 
لمنصب عضو غير دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة للفترة 

.2027-2026
من جهة أخرى، شددا الوزيران على االهتمام الذي يوليه قائدا البلدين 

لتطوير عاقات التعاون والشراكة االقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وجدد بوريطة التزام المملكة بدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في 
جهودها التنموية، ال سيما في المجاالت ذات تأثير سوسيو-اقتصادي 
والصحة  الفاحة  قبيل  من  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  في  قوي 

والمياه والكهرباء والطاقات المتجددة.
وهكذا، اتفق الوزيران على عقد لجان قطاعية مشتركة لتنفيذ مشاريع 

وخطط عمل ملموسة في القطاعات المستهدفة.
وبعد أن أشادا بإحداث غرفة التجارة وصناعة المغرب -جمهورية 
الكونغو الديمقراطية في فبراير 2020، اتفق الطرفان على تنظيم الدورة 
السادسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين المغرب وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية وبرمجة منتدى اقتصادي مغربي-كونغولي في عام 2022، 
وذلك بهدف تعزيز المبادالت التجارية االقتصادية بين البلدين واستغال 
الحضور القنصلي الكونغولي في الداخلة، التي أصبحت مدعوة ألن تشكل 

قطبا للتميز في مجال التكامل االقتصادي اإلقليمي.

اإيطاليا تجدد اإ�صادتها بجهود المغرب »الجادة« و«الموثوقة« من اأجل ت�صوية ق�صية ال�صحراء  
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�لمغرب يحت�ضن �أول م�ؤتمر 
عالمي لحظر ��ضتخد�م 

�لأديان لأغر��ض �ضيا�ضية

محمد �لد�هي: ما ي�ضغلني في 
�أبحاثي �لنقدية ه� �كت�ضاف 

»�لقارة �لأدبية �لمجه�لة«

كان من الممكن اعتبار أن البالَغ الصادَر عن وزارة الخارجية 
الجزائرية عقب اجتماع التحالف الدولي ضد داعش، تنويٌع بسيط 
على عقدة ُمحكَمة، أو َتوِشيٌة سياسية إضافية على العبث األخرق 

الذي أصبح يتراءى للعالم كله في سياسة الجوار المقرفة.
لكن شيئا ما في المجهود اللغوي الذي بذله سادة الصياغة 
الرسمية للعدوان الدائم، تجعل منه مادة دسمة للتفكير السياسي 

اآلسف  في الموقف الجزائري..
»منصة  إلى  الرباط  حولته  المؤتمر  أن  البالغ  َيعتبر  أوال: 

للمساومة«، بشأن الموقف من الوحدة الترابية.
وال يحدد الميزان السياسي  في تحديد الَكْيل عند الجيران ، ما 
الذي »ساومت« به الرباط، إن كان لديهم ما يثبت هذه المساومة؟
ولماذا تقتنع 80 دولة باالنحياز إلى المغرب، في قضيته الوطنية، 

ته ما يقنعها؟ إذا لم يكن في ُحجَّ
 وأي دولة جأرت بالشكوى للجزائريين، بوقوعها في المساومة، 
إذا كانت حريصة على الِعْصمة األخالقية للدول المشاركة، في 
مجهود دولي لمحاربة اإلرهاب وضمان السالم العالمي، يقتضي 

أول ما يقتضيها الشجاعة والنزاهة الفكريين؟
وهما سؤاالن وغيرهما كثير، لكن الدولة الجزائرية أهانت، عن 
عمد وسبق إصرار، كل الدول المشاركة باتهامها بأنها خضعت 

للمساومة، وهي تنوي أن تشتم المغرب  في ذلك...! 
ثانيا: المؤتمر في البيان الجزائري »أثار ضجة، بسبب بيانات 
من إنتاج البلد المضيف«، وعليه فإن الجزائر تريد أن تقول إن 
الدول ، كل الدول، كانت قاصرة في الدفاع عن نفسها بالرفض  
واالحتجاج والخروج من المؤتمر بل ومغادرته حتى لما تبين 
لها ما تبين لوزارة »رمطان لعمامرة « من وجود بيانات ينتجها 

ناصر بوريطة وبالده ويفرضانها عليها!!!!!
نحن ال نفهم هذا االمتثال الدولي ، اللهم إال إذا كانت الدول 
فيديوهات  في  الرهائن  يتصرف  كما  تتصرف  رهينة  الحاضرة 

داعش )لماذا ال( عندما يقرأون بيانات حررها محتجزوهم!
من  ل  حوَّ الذي  لعمامرة  وزارة  لدى  المستجد  الذكاء  ولعله 

يحاربون »داعش«... إلى رهائن يشبهون رهائنها!!!!
وأنه  ميتة«،  صيغة  الذاتي  »الحكم  أن  البالغ  اعتبر  ثالثا: 
»شبح زائف «، والسؤال الذي اليخلو من سخرية: هل الرسميون 
تخيفهم  التي  الدرجة  هذه  إلى  بالخوف«  »ميتون  الجزائريون 
والسياسية  النفسية  الهشاشة  من  هم  هل  ميتة؟  صيغة  فيها 
يحاربوا  أن  إلى  والسيل  الزبى  بهم  يصل  بأن  والديبلوماسية 

بما أوتوا من بيانات وقوة لغوية  الإخالقية.... شبحا زائفا؟
بها  سيواصل  التي  لغته  في صيغة  التفكير  للعمامرة  نترك 

حماقاته.
رابعا: يقول  البالغ أن ما سبق من »حيل معهودة« كشف »تضليل 
عدد من المشاركين« و»سلط الضوء على تناقضات البعض منهم«..

طيب نحن أمام المالحظات التالية: 
= هي حيل معهودة، كما في برنامج ترفيهي عشية يوم سيرك، 
تنال منها  المعهودة  الحيل  أن  إلى  لم تفطن  المشاركة  والدول 
التي  الشقي  الجوار  بدولة  هلل  حبانا  أن  لوال  عليها،  وتنطلي 
الحيل  نفس  يمرر  أن  للمغرب  يتسنى  كيف  إذن  اللعبة!  كشفت 
المعهودة في مؤتمر... غير معهود، وهو األول في أرض إفريقية، 
وهو األول بالقرب من المناطق الملتهبة في دول الساحل وإفريقيا 

جنوب الصحراء؟
 =  الجزائر كررت إهانتها للمشاركين من الدول، فبعد أن وصفتها 
بالكيانات القابلة للتضليل، انتقلت إلى اتهام البعض من األعضاء 
المشاركين بالتناقض.. وهي في ذلك ال تعفي أي دولة من قاموسها 
التحقيري البائد الذي يكشف انحطاط ديبلوماسيتها وتعاليها.... 
ِلَمن ُتسمي نفسها  الفراغ والضحالة المؤسسين...  على قاعدة 

القوة الضاربة!
= وعليه فالخالصة المنطقية  هي  أن الدول المشاركة، إما أنها 
قبلت اللعبة المعهودة، وإما أنها دول ساذجة بل قل صبيانية  
من   تعاني  التي  الرهينة  في وضعية  أنها  أو  تضليلها،  يسُهل 
»متالزمة ستكهولم« التي تجعل الرهينة تقع في حب المحتِجز 
الخاِطف، أو أنها دول متناقضة، وبلغة الفقهاء منافقة وغير ثابتة 
على موقف أو أنها بكل بساطة دول ال تفقه في القانون الدولي 
وفي محاربة اإلرهاب.. وهي أوصاف تحيل دولة الجوار الشقي 
على جدول أعمال الموتمرات الدولية لالضطرابات النفسية، أكثر 
من اجتماعات التعامل الدولي التي تتطلب الرزانة والصالح العام 

والعروض الجيوستراتيجية المقنعة.
ومن المفيد زن نشير، أن البالغ لم يكشف عن نيته المجروحة 
محاربة  في  بنفسها  الجزائر  احتفلت  عندما  نهايته،  في  سوى 

اإلرهاب!
وهي من مدحت نفسها وكان لسان حالها كمن يقول »أضاعوني 
في مراكش وأي دولة أضاعوا«، عندما لم يتمالك كاتب البالغ نفسه 
وكال المديح لذاته بالقول  »إن الجزائر .. دفعت ثمنا باهظا في 

حربها ضد اإلرهاب وتمكنت من االنتصار عليه!«..
وهو بيت من بيوت القصيد التي ال يمكن أن تغفلها عين المتابع 
باألحرى الديبلوماسي المتمرس، كما هو حال الذين حضروا إلى 

مراكش من ممثلي الدول.
فالجزائر التي »عرضت« نفسها دوما كطرف في محور ال بديل 
عنه ضد اإلرهاب، كانت قدمت نفسها بالفعل أنها الدولة التي 
عانت منه ودفعت ثمنا باهظا لمحاربته، لكن الذي وقع من بعد 
أن دول العالم ورثت عن عشرية الحرب القذرة تلك، آالف القتلى 
والضحايا ال ُيعرف من قتلهم بالتحديد، أهي العصابات الجهادية 
أم  المليشيات الشبه النظامية التي رفعت شعار »تغيير معكسر 

الخوف«؟
بقية ص: 3

�لمغرب و�إ�ضبانيا يتفقان على 
�إعادة فتح معبري �ضبتة ومليلية 

�لمحتلتين �لثالثاء
اتفق المغرب وإسبانيا على إعادة فتح معبري سبتة 
ومليلية المحتلتين، يوم الثالثاء المقبل، وفق ما أعلن 

وزير الداخلية اإلسباني أول أمس الخميس.
وقال الوزير فرناندو غراندي - مارالسكا إن البلدين 
اتفقا على فتح معبري سبتة ومليلية تدريجا اعتبارا 

من 17 ماي.
شنغن  منطقة  مواطني  بعبور  البدء  في  وسيسمح 
لتشمل عبور  اإلجراءات  قبل توسيع  وأفراد عائالتهم 

العمال في االتجاهين بعد 31 ماي، بحسب الوزير.
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ه��م�ض على 
بالغ �لنك�ضة 

�لجز�ئرية 
في... 

مر�ك�ض!
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يف اجتماع اللجنة 24 لألمم املتحدة التي شهدت دعما كبيرا ملخطط احلكم الذاتي

�ل�ضفير �لجز�ئري يفقد �أع�ضابه ويتجاوز 
كل �لحدود ويتهجم على نائبة �ضحر�وية

عمر هالل: »ما قمت به ي�ضمى �لإرهاب �لفكري 
كما �عتدت على �لقيام به دوما �أينما ذهبت«

جواد شفيق

كنا نأمل أن يقابلونا في القمة، بعد أن امتأل 
القاع، ولكن هذه الصورة المظلومة، جاءت لتقول 
بأنهم القاع بحد ذاته، ولن يقبلوا بغير قاع القاع 

مستقرا وموطنا... عفنا.
جاءت هذه الصورة المظلومة، لتقول بأنهم 
وحجاجا  وحججا  أسلحة  وب��اروا  صدؤوا  قد 
الحياء  قلة  إال  شيء،  كل  وأعوزهم  وأفكارا... 

بسعار  فانقضوا  وال��ق��ول....  الفعل  ووضاعة 
منقطع النظير على صورة بريئة، ممثلين بأجساد 
شخوصها، مشهرين بأعراض وأنساب وأصول 

وفصول أصحابها.
وقصر  األرداف،  وقياس  الفورما،  ص��ارت 
ال��ض��ح��ك��ات، ونوعية  ال��ت��ن��ورات،  وص��خ��ب 
الملبوسات، وحجم البطون والنهود والمؤخرات، 
وطبيعة النظرات ...موضوع فعل ونقد اجتماعي 

/ سياسي.
والرجولة  والمروءة  واألخالق  العقل  تعطل 
واألصالة...  والحداثة  وتامغربيت  تامسلميت 
وكان التركيز المرضي الشديد على شكل الجسد 

كعيب /سبة.
 ال��ج��س��د، ال���ذي ه��و إح���دى م��ع��ج��زات هلل 
جسد«  »فلسفة  حوله  تشكلت  والذي  الكبرى، 
الحقارة  حولته  الفلسفة،  ظهور  منذ  عظيمة 
تفكه وتنذر  إلى سفسطة  والضحالة والسفالة 
و«نقد واختالف«...وكأنه لم يبق في الدنيا شيء 

أوموضوع نتصارع به أو حوله. 
»كثيرا ما سألت نفسي إذا ما كانت الفلسفة في 

المجمل، وحتى اليوم، تأويال للجسد، وفي الوقت 
نفسه سوء فهم للجسد« نيتشه -العلم المرح. 

مع  ظهرت  قد  جسد«  »فلسفة  تكون  وبذلك 
س��ق��راط وأف��الط��ون وت��واص��ل��ت م��ع دي��ك��ارت، 
سبينوزا،  فوكو،  شوبنهاور،  كانط،  نيتشه، 
فاعل  الجسد  بأن  كلها   قائلة  ميرلوبونتي...، 
تاريخي حاسم... سابق للروح والعقل والنفس 
أم الحق ؟ بمفرده كجسد أم في تكامل مع الروح 

والعقل والنفس؟ 
هذه وغيرها تبقى إحدى تباينات هذه الفلسفة. 
وبذلك يكون هلل والفلسفة والتاريخ قد قدروا 

قيمة الجسد.
ثم يأتيك مكبوت أو جاهل أو حاقد أو حاسد 
أو متعصب، أو هم أجمعين ليجعلوا أجسادا 

وصورة متهمين إلى أن يثبتوا براءتهم. 
األجساد ماشي هي هذيك !!

والنوايا حتى هي ما شي هي هذيك !!
األجساد والنوايا تدين أصحابها ...والدليل 

القاطع الدامغ، صورة. 

فل�ضفة �لج�ضد من �أفالط�ن �إلى بني كلب�ن...

عبد �ل�ضالم �لم�ضاوي: 
في �لدفاع عن �ل�طن، 

�لإعالم قبل �لبندقية

محّمد محّمد خّطابي: 
�نتفا�ضة ماي 1968 طفرة 

طبعت حياة �لأجيال!

في �ضالح �لبطانة 
�ضالح لأم�ر �ل�طن..

مصطفى المتوكل الساحلي 
 

تستقيم  وال  والتيئيس،  باليأس  التبنى  األوط��ان 
لألمزجة  السياسات  وإخضاع  باالرتجالية  أمورها 
المتقلبة والمصالح الضيقة واألنانيات التي شعارها 
كيفما كانت إيديولجيتها ودينها » أنا وبعدي الطوفان 

» بصيغة المفرد والجمع ...
فأن ينصب البعض من أصحاب ديننا أنفسهم كأعداء 
من  الفاسدين الذين فهموا الرساالت  ومعهم »رهط« 
السماوية على نقيض قصد ومراد اهلل منها ، ويشبههم 
من ديانات أخرى  » َحْشد« مثلهم بسعيهم الحثيث في 
صباغة الحياة بالسواد والدماء والتهور وكل أنواع 
ليست على  ألنها  األخرى  تكفر  فكل جهة   .. الكراهية 
دينها وملتها بل ويحرضون حتى على قتل المخالف 

لهم من مذهب دينهم
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الفريق االشتراكي مبجلس النواب يسائل احلكومة حول:
�لمهدي �لفاطمي: �لت�ضجيل بال�ضجل �لتجاري وم�ضكل �لت�طين بالجديدة
ن�ر �لدين �آيت �لحاج: �لتاأخر في بناء �لن��ة �لجامعية بقلعة �ل�ضر�غنة
نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات العربية عبد�لقادر �لطاهر: �لإ�ضر�ع بتقديم دعم �جتماعي مبا�ضر لالأ�ضر �لفقيرة

المتحدة أمس الجمعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان بثته وكالة أنباء 
اإلمارات »تنعي وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة 
اإلمارات واألمتين العربية واإلسالمية والعالم أجمع قائد 
الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه 

راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 ماي«.
مدة  األع��الم  وتنكيس  الرسمي  الحداد  أعلنت  كما 
في  العمل  وتعطيل  الجمعة  يوم  من  40 يوما اعتبارا 
والمحلية  االتحادية  والمؤسسات  والدوائر  الوزارات 

والقطاع الخاص 3 أيام.
من جهته نعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية، شقيقه 
خليفة  الشيخ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس 

بن زايد آل نهيان.
وقال الشيخ محمد بن زايد في حسابه على تويتر: 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون. فقدت اإلمارات ابنها البار 

وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة«.
وأضاف أن مواقف وإنجازات الراحل وحكمته وعطاءه 
ومبادراته »في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن 
زايد، أخي وعضيدي ومعلمي. رحمك هلل بواسع رحمته 

وأدخلك في رضوانه وجنانه«.
لدول  التعاون  لمجلس  العام  األمين  ذكر  من جانبه 
الخليج العربية، نايف فالح مبارك الحجرف في بيان 
ترسيخ  و  دعم  في  ومساهماته  للفقيد  الكبير  بالدور 
قائال  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  مسيرة 

»فقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا«.

وفاة رئي�ض دولة 
�لإمار�ت �ل�ضيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان

�رتفاع �ضاروخي في �ضعر �لحليب وم�ضتقاته

الرباط: محمد الطالبي

عرفت أسعار مادة الحليب زيادة صاروخية جديدة، في تعد حكومي 
سافر على القدرة الشرائية للمواطنين المقهورين.

وتفاوتت الزيادة بين أربعين سنتيما ودرهم ونصف للتر الواحد، 
وحسب مصدر من نقابة التجار فإن أسعار باقي المواد المستخلصة من 

الحليب كاأللبان والزبادي ستعرف بدورها زيادة خالل األيام المقبلة.
واشتكى التجار بالتقسيط من أن هامش الربح المخول لهم لم يعرف 
أي زيادة بل الشركات المنتجة هي فقط من استفادت من هذه الزيادة 

الصاروخية التي تبررها بارتفاع سعر المحروقات واألعالف.
وكانت العديد من المواد االستهالكية عرفت زيادات حارقة لجيوب 
كافة المواطنات والمواطنين ولقدرتهم الشرائية في ظل تبخر وعود 

الحكومة الني تدعو للمقاربة االجتماعية. 

Al Ittihad Al Ichtiraki

بعد م�سرحية هزلية.. 
هل يتجه الأمري هاري 

اإىل التمثيل؟

عليه  ومكتوب  اللون  رمادي  بـ«تيشيرت« 
هاري  األمير  أظهر   ،»Girl Dad« عبارة 
لشركة  جديد  إعالن  في  التمثيلية  مواهبه 

السفر الخاصة به.
شارك  أيضًا،  كبيرة  واحترافية  وببساطة 
األمير هاري في التمثيل في مسرحية هزلية 
للسفر  الجديدة  لحملته  للترويج  تلفزيونية 
السفر  على  الناس  تشجع  والتي  البيئي، 
تساؤل  باب  يفتح  الذي  األمر  املستدام، 
الكثيرين عن هل ستكون هذه البداية التجاه 

دوق ساسكس، للتمثيل.
والتي  به حملته  أعلن  الذي  الفيديو  وفي 
للسفر  الربحية  غير  منظمته  من  جزء  هي 
البيئي Travalyst، التي أسسها في سبتمبر 
نيوزيلدينة،  تليفزيونية  محطة  على   ،2019
وهو  العمل  بطل  عامًا،   37 هاري،  شوهد 
يركض في حديقة قبل مالحقته من قبل وكيل 
نيوزيالندا  لصالح  يعمل  وهمي  تصنيف 
ريس  الكوميدي  املمثل  بدوره  يقوم  والذي 
 Harry! Hazza!« يصرخ  وهو  داربي، 
H!«، والذي يدعي أن الدوق ترك وراءه غالف 
زوجته  مع  الرسمية  جولته  خالل  مصاصة 

ودوقة ساسكس، ميجان ماركل، عام 2018.
الهزلية  املسرحية  فرضية  وتتمثل 
الوجهات  أن  في   Travalyst لـ  الكوميدية 
وفقًا  وتقييمهم  السياح  مراجعة  على  قادرة 

ملدى احترامهم للبلدان التي يزورونها.

جنون املو�سة..   
اإطالق اأحذية 
جديدة ممزقة 

ومت�سخة  
لعشاق »جنون املوضة«، أطلقت 

دار Balenciaga أحدث مجموعة 
من األحذية الرياضية، والتي 

تتضّمن 100 زوج ذات إصدار 
محدود ممّزق ومتسخة وقديمة.

 Balenciaga وُعرضت مجموعة
الجديدة للبيع عبر اإلنترنت في 

أوروبا مقابل 1850 دوالًرا.
واإلصدار الجديد من األحذية 
الرياضية عبارة عن تصميم 

كالسيكي ُمعاد تصميمه ليتناسب 
مع الطابع الرياضي ملنتصف 

القرن، وفقا ملا أوردته املجموعة.
وفًقا لدار Balenciaga، فإن 

هذه األحذية الرياضية عبارة عن 
تصميم كالسيكي ُمعاد تصميمه 

ليتناسب مع الطابع الرياضي 
ملنتصف القرن واملالبس 

الكاجوال الخالدة باللون األسود 
أو األبيض أو األحمر، مع نعل 
ومقدمة كالهما مطاطي باللون 
األبيض، قماش ممزق وحواف 

خشنة، مما يعطي مظهرًا قديمًا 
ومستعماًل للحذاء، وفق ما يظهر 

في الصور الحية التي رسمها 
ليوبولد دوشمني، مما يشير إلى 
أن أحذية باريس الرياضية »من 
املفترض أن ُتلبس مدى الحياة«.

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

�سوكولتة كيندر تواجه 
اأزمة جديدة.. وحتذير 

من مكوناتها
سحبت شركة فيريرو اإليطالية للحلويات عددًا 
بعدما  أستراليا،  في  الشوكوالتة  منتجات  من 
أوروبية مطلع هذا  سحبت منتجات من عدة دول 

األسبوع.
أستراليا،  في  الغذاء  معايير  هيئة  وأعلنت 
أن  يمكن  تّم سحبها  التي  املنتجات  أن  الخميس، 

تكون ملوثة بالساملونيال.
ويتم بيع املنتجات، وتشمل كيندر سربرايز، في 

سالسل محال كبيرة مثل كولز ووولورث.
يأكل  أن  يتعني  »ال  أنه  الهيئة  بيان  وأضاف 
الزبائن هذا املنتج، ويجب إعادته إلى مكان الشراء 

والحصول على أموالهم كاملة«.
واملركز  األوروبية  الغذاء  سالمة  هيئة  وفتحت 
عليها  والسيطرة  األمراض  من  للوقاية  األوروبي 
الساملونيال،  عدوى  تفشي  بشأن  تحقيقات 

وتعتزمان نشر تقييم األسبوع املقبل.
105 حاالت مؤكدة و29 حالة اشتباه  لت  وُسجِّ
إصابة بالساملونيال في أوروبا حتى اآلن، معظمها 

بني أطفال دون العاشرة.
اإلصابة  حاالت  نصف  نحو  تسجيل  وجرى 
أول  تسجيل  تم  حيث  بريطانيا،  في  بالساملونيال 

حالة إصابة في 7 يناير/كانون الثاني املاضي.

بيل غيت�س يعلن اإ�سابته 
بفريو�س كورونا

لشركة  املؤسس  الشريك  غيتس،  بيل  أعلن 
مايكروسوفت، الثالثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وقال غيتس في تغريدة على تويتر ”لقد أثبتت 
أعراض  من  أعاني  بكوفيد،  إصابتي  االختبارات 
بالعزل حتى أكون  الخبراء  خفيفة وأتبع نصيحة 

بصحة جيدة مرة أخرى“.
اللقاحات  تلقيت  ألنني  محظوظ  ”أنا  وأضاف 

وأتمتع برعاية طبية كبيرة“ .
ويعتبر غيتس من أوائل املؤثرين الذين رأوا أن ال 
نهاية لجائحة كورونا إال عن طريق أخذ اللقاحات، 
التلفزيونية وعلى  اللقاءات  كما روج في كثير من 
تويتر ألخذ املطاعيم ضد فيروس كورونا، محذرا 
قد  كورونا  من  أشد  تكون  قد  أخرى  جائحات  من 

تضرب العالم.
وتوقع غيتس في أكتوبر 2020، أن تعود الحياة 
شبه الطبيعية في الدول الغنية بحلول أواخر عام 
جاهزا  وأصبح  لكوفيد19-  لقاح  نجح  إذا   2021
في وقت قريب وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق 

واسع، وهو ما حصل بالفعل.

يرة
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ا
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درا�سة: الإنفلونزا املو�سمية قد 
تكون �سليال مبا�سرا لفريو�س عام 

1918 امل�سبب جلائحة عاملية كارثية
اإلنفلونزا  فيروس  أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
ساللة  من  انحدر  قد  يكون  ربما  املوسمي  البشرية 

اإلنفلونزا اإلسبانية عام 1918.
وتستند النتائج إلى تحليل العينات التي جمعت في 
أوروبا خالل جائحة عام 1918، والذي كان أخطر جائحة 
و100   50 بني  ما  وقتلت  العشرين  القرن  في  تنفسية 

مليون شخص.
 H1N1 واكتشف الباحثون طفرات في تكوين فيروس
- أو إنفلونزا الخنازير - ربما ساعدته على التكيف بشكل 

أفضل مع املضيف البشري.
وكشف الفريق الدولي من معهد روبرت كوخ وجامعة 
مزيد  عن  اآلخرين  من  والعديد  برلني  وشاريت  لوفني 
إلى  باإلضافة   ،H1N1 بيولوجيا  حول  التفاصيل  من 
الباحثني  وحلل كبير  القارات.  بني  انتشاره  على  أدلة 
التطوري  األحياء  سبنسر، عالم  كالفينياك  سيباستيان 
رئة  عينة   13 وزمالؤه  برلني،  في  كوخ  روبرت  بمعهد 
التاريخية  املحفوظات  في  مخزنة  مختلفني  أفراد  من 
 1901 عامي  بني  جمعت  والنمسا،  أملانيا  في  ملتاحف 
عامي  في  وقع جمعها  عينات  ذلك ست  و1931. وشمل 
الباحثون  تمكن  تلك،  الرئة  عينات  ومن  و1919.   1918
في  عينة جمعت  من  لإلنفلونزا  كامل  تطوير جينوم  من 
جينومات  من  اثنني  إلى  باإلضافة   ،1918 عام  ميونخ 
اإلنفلونزا الجزئية التي جمعت في برلني في العام نفسه.

ويعتقد الباحثون أن االختالفات الجينية بني العينات 
تتوافق مع مجموعة من أحداث االنتقال املحلي والتشتت 

ملسافات طويلة.
وقارنوا الجينوم قبل وبعد ذروة الوباء ما يشير إلى 
وجود تباين في جني معني مرتبط بمقاومة االستجابات 
املضادة للفيروسات ويمكن أنه مّكن الفيروس من التكيف 
مدار  على  نمذجة  أيضا  املؤلفون  وأجرى  البشر.  مع 
الزمنية  املقاييس  بتقدير  يسمح  ما  الجزيئية،  الساعة 
التطورية، ويقترح أن جميع األجزاء الجينومية إلنفلونزا 
ساللة  من  مباشرة  تنحدر  أن  يمكن  املوسمية   H1N1

الجائحة األولية لعام 1918 الكارثية.
الجديدة  النظرية  هذه  فإن  صحيحا،  هذا  كان  وإذا 
تتناقض مع الفرضيات األخرى التي أكدت أن اإلنفلونزا 
مختلفة  فيروسات  خالل  من  ظهرت  اليوم  املوسمية 

تشترك في شفرتها الجينية، كما الحظ مؤلفو الدراسة.
وقال كالفينياك سبنسر: »تظهر نتائجنا باختصار أن 
هناك تباينا جينيا خالل تلك الجائحة. وعندما نفسر ذلك، 
نكتشف إشارة واضحة للتشتت املتكرر عبر القارات. لقد 
أظهرنا أيضا أنه ال يوجد أي دليل على استبدال النسب 
 Sars-CoV-2 بني املوجات، كما نراه اليوم مع متغيرات

التي تحل محل بعضها البعض«.
بالتسلسل  اكتشفناه  الذي  اآلخر  »الشيء  وتابع: 
والنماذج اإلحصائية الجديدة هو أن فيروس اإلنفلونزا 
الوباء  بعد  االنتشار  في  استمر  الذي  الالحقة  املوسمية 

ربما يكون تطور بشكل مباشر من الفيروس الوبائي«.
وُنشرت نتائج الدراسة كاملة في مجلة:

Nature Communications.

توقعات ب�سيف هادئ من كورونا اإل اإذا!..
يكون  أن  الوبائيات  في  أمريكيون  خبراء  توقع 
صيف  عن  ومختلفًا  هادئًا  املقبل  الصيف  فصل 
في  حادًا  ارتفاعًا  شهدا  اللذين  املاضيني  العامني 
املستشفيات  ودخول  بكوفيد19-  اإلصابة  حاالت 

والوفاة.
يتوقعون  الصحة  خبراء  أن  من  الرغم  وعلى 
ارتفاعًا في حاالت اإلصابة، فإنهم قالوا إن املوجة 

رة مثل الصيفني السابقني«. »لن تكون مدِمّ
وعلى عكس فصلي الصيف السابقني، توجد لدى 
الكثيرين بعض املناعة ضد فيروس كورونا، والتي 
واإلصابات  واملعززات  اللقاحات  من  اكتسابها  تم 
األدوية  إلى  الوصول  للناس  يمكن  كما  السابقة، 
املضادة للفيروسات التي يمكن أن تمنع دخول غير 

امللقحني للمستشفيات.
لتوقعاتهم  املتفائلة  النظرة  هذه  الخبراء  وبنى 
في  كورونا  فيروس  اتجاهات  على  بناًء  الصيفية، 
الربيع، حيث تراجعت الحاالت بعد ارتفاع اإلصابات 
استقرت  ثم  أوميكرون،  متحور  بسبب  الشتاء  في 
فعلى  الربيع.  في  أخرى  مرة  االرتفاع  في  وبدأت 
»جونز  جامعة  لبيانات  تحليل  أظهر  املثال،  سبيل 
تضاعفت  الحاالت  وتيرة  أن  األميركية،  هوبكنز« 
في أبريل املاضي مقارنًة بالشهر السابق لنحو 54 
ألف حالة في اليوم، لكن مقابل هذا االرتفاع في عدد 
إلى  الوفيات  وتيرة  متوسط  انخفض  اإلصابات، 
عليه  كان  ما  نحو نصف  أي  اليوم،  في  327 حالة 

في نهاية مارس.
وعلى الرغم من أن فيروس كورونا ال يمكن التنبؤ 
به، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالوضع في فصل 
في  األوبئة  علم  أستاذ  ألتوف،  كيري  فإن  الصيف، 
يقول في تقرير نشره منذ  جامعة »جونز هوبكنز« 
 :USA Today إيه توداي«  »يو إس  يومني موقع 
ر تفشل اللقاحات والحماية  »ما لم يظهر متغير مدِمّ

التي توفرها اإلصابات السابقة في مواجهته، فإننا 
سنكون قد تجاوزنا املرحلة الحادة من الجائحة«.

ال  الجائحة  من  الحادة  املرحلة  تجاوز  أن  غير 
مثل  الفيروس،  توطن  مرحلة  إلى  االنتقال  يعني 
اإلنفلونزا، ليصبح موسميًا، مما يؤدي إلى أسبوع 
خطر  انخفاض  مع  اإلصابات  من  أسبوعني  أو 

اإلصابة بأمراض خطيرة أو املوت.
املنتصف، وال يمكنني  »نحن في  ألتوف:  ويقول 
أمورًا  هناك  ألن  توطن،  ملرحلة  وصلنا  إننا  القول 
»لكي  ويضيف:  اآلن«.  حتى  بها،  التنبؤ  يصعب 
يتم اعتبار كوفيد19-مستوطنًا، يجب على العلماء 

تحديد مستوى انتقال مقبول، وهذا لم يحدث«.
وتؤيد جولي سوان، الباحثة في الصحة العامة 
إليه  ذهب  ما  الشمالية،  كاروالينا  والية  بجامعة 
اعتباره  يمكن  أيضًا  »الفيروس  وتقول:  ألتوف، 
مستوطنًا عندما يتبع نمطًا يمكن التنبؤ به، فعلى 
سبيل املثال، يمكن ملسؤولي الصحة التنبؤ كل عام 
هي  وما  وانتهائه،  اإلنفلونزا  موسم  بدء  بموعد 
قد  التي  الحاالت  وعدد  تظهر  قد  التي  السالالت 
تحدث، ولم ُيظهر كوفيد19-حتى اآلن نمطًا موسميًا 

مميزًا«.

وتوضح أن »الفيروس املستوطن ال يعطل حياة 
الناس، وهذا ليس هو الحال مع كوفيد19-، فعندما 
لفيروس  إيجابية  األشخاص  اختبار  نتيجة  تكون 
األسرة،  أفراد  عن  العزلة  عليهم  يتعني  كورونا 
السفر،  الكمامة وتجنب  الصحي، وارتداء  والحجر 
وفي بعض األحيان يتم إخراج الشخص من املدرسة 
أو العمل من املنزل ويجب عليه إخطار األشخاص 

املقربني، فالفيروس ال يزال معطاًل للحياة«.
الطريق  في  نكون  أن  في  الصحة  خبراء  ويأمل 
والخطوة  الفيروس،  توطن  ملرحلة  الدخول  نحو 
األستاذ  جاستمان،  جيسيكا  تؤكد  كما  األولى، 
بـ«جامعة كولومبيا«، هي  املساعد في علم األوبئة 
منع املرض الشديد، فالزيادة في عدد حاالت اإلصابة 
لم تعد مشكلة، ما دامت ال تؤدي إلى املزيد من حاالت 

دخول املستشفى والوفيات.
وأفضل طريقة للقيام بذلك هي مزيد من التلقيح، 
أمان  على  للحفاظ  الوقاية  تدابير  وممارسة 
جاستمان:  وتقول  للخطر.  املعرضني  األشخاص 
التي يمكننا فيها فصل  »آمل أن نقترب من النقطة 
دخول  حاالت  في  الزيادة  عن  الحاالت  في  الزيادة 

املستشفيات، وهذا ما نريد أن نذهب إليها«.

يف علم النف�س.. ما يعني عدم تذكرك لأ�سماء الأ�سخا�س؟
محرجا  موقفا  األرجح،  على  منا،  الكثير  واجه 
بعدم تذكر اسم شخص ما. ورغم أن هذا قد يكون 
زمنية  لفترة  الشخص  هذا  قابلت  إذا  طبيعيا 
قصيرة، لكنه قد يصبح مشكلة عندما يتكرر طوال 

الوقت.
وبالنسبة للشخص املقابل، فقد يبدو األمر كما 
لو أنه ال يستحق أن تتذكره. وهذا ليس هو الحال 
بالطبع، حيث كشفت إحدى الدراسات ما يعنيه حقا 

عدم تذكر اسم شخص ما.
كنت  إذا  إنك  ماكيوان  جامعة  في  خبراء  وقال 
تنسى باستمرار ولم تبذل أي جهد لحفظ األسماء، 
فقد تكون نرجسيا. واألشخاص الذين يعانون من 
ما  عادة   )NPD( النرجسية  الشخصية  اضطراب 

يكون لديهم شعور متضخم بالذات.
بهذه  يتمتعون  الذين  أولئك  يخاف  ما  وغالبا 
السخرية  يتم  أو  مخطئني  يكونوا  أن  من  السمة 
منهم، وغالبا ما يفتقرون إلى التعاطف، ويركزون 
كبيرا  اهتماما  يولون  ال  يجعلهم  ما  أنفسهم  على 
باآلخرين. وقال الخبراء إن هؤالء الناس سيكافحون 

للتغلب على املواقف االجتماعية. وشرحت الدكتورة 
النرجسيني  اهتمام  عدم  أن  جياكومني  ميراندا 
املعلومات  معالجة  في  أسوأ  يجعلهم  باآلخرين 

املهمة املتعلقة بهم، مثل أسمائهم.
عددا  النفس  علماء  أجرى  النظرية،  هذه  ولفهم 
النرجسيني  استجابة  كيفية  ملعرفة  التجارب  من 

للبيئات املختلفة.
وشمل ذلك مهام الذاكرة التي حثتهم على النظر 
النفس  علماء  وقام  مختلفة.  ووجوه  أشياء  إلى 
 - الثمن  باهظة  السيارات  مثل  أشياء  بتضمني 
مثل  بالنجاح،  عادة  يرتبط  ما  كان  إذا  ما  ملعرفة 

الثروة - أحدث فرقا للمشاركني.
ووجدوا أن الذين يعانون من النرجسية العالية 
جميع  في  املتسقة  التعرف  ذاكرة  مشاكل  أظهروا 

املجاالت.
عبر  بمحاضرة  املشاركني  العلماء  كلف  كما 

تطبيق »زوم«، حيث واجهوا أشخاصا آخرين.
وفي النهاية سئلوا عن املوجودين في املحاضرة 

ومحتوى الحديث.

ووجدوا أنه نظرا ألن هؤالء األشخاص أمضوا 
معظم الوقت في التفكير في أنفسهم، فقد كافحوا 

الستيعاب أي معلومات عن من حولهم.
جامعة  في  النفس  علم  أستاذة  وأوضحت 
أن  ويتبورن،  كراوس  سوزان  ماساتشوستس، 
قد  سيئة  ذكريات  لديهم  النرجسيني  أن  معرفة 
ولكنه  تجاههم،  بالراحة  الشعور  على  يساعد  ال 
سيساعد على الشعور بالراحة تجاه نفسك، وهذا 
شخصي  محمل  على  األمر  تأخذ  أن  يجب  ال  ألنه 
إلى  يرجع  ألنه  اسمك،  ما  يتذكر شخص  ال  عندما 

شخصيته، وليس شخصيتك.
وأضافت الدكتورة وايتبورن: »قد تكون شخصا 
يعاني من مشكلة في ربط األسماء بالوجوه ألسباب 
من  األسماء  تطير  وقد  بالنرجسية.  لها  عالقة  ال 
رأسك في اللحظة التي تلتقي فيها بأشخاص جدد 
ألنك تشعر بالتشوش أو القلق بشأن االنطباع الذي 
املبدأ  تعزز  الدراسة،  وهذه  اآلخرين.  لدى  تتركه 
املعروف في علم النفس املعرفي أنه لتذكر شيء ما، 

عليك االنتباه إليه في املقام األول«.


