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يف رسالة سامية إلى املشاركني يف املناظرة اإلفريقية األولى للحد من املخاطر الصحية

جاللة الملك: �صحة المواطن اإحدى الدعامات 
المحورية لبناء تعاون جنوب-جنوب فعال

ما الذي سنحتفظ به عندما ينتهي المونديال؟
يبدو الجواب في غير حاجة إلى فراسة خاصة.

نحن سنرث من المونديال ما تركه لنا العبونا الدوليون، 
الذين رست عليهم الئحة وليد الركراكي، المدرب الذي استطاع 
أن يقنع جزءا كبيرا من المغاربة بالكتيبة التي ستلعب أطوار 

اإلقصائيات.
لكن لدينا سؤال آخر، ال يحتاج بدوره سوى إلى صياغته: 
ما الذي نحتفظ به اآلن، من اآلن، قبل أن يبدأ المونديال، 
الفرق   فيها  تتنافس  التي  الفترة  طوال  حاضرا  وسيظل 

الوطنية؟
ما الذي سيبقى في ذهن المونديال وتسجيالته ولوائحه، 

من »العبين« كبار، من المغرب…؟
أعتقد بدون أي تمرين »جيمناستيكي« ذهني بأننا كمغاربة 
ومعنا العالم، سنحتفظ بما قدمه المغاربة األمنيون من جهد 
وخبرة في توفير شرط السالم واألمن وتأمين الحفل الرياضي 

األكثر شهرة فوق الكوكب. 
سيحتفظ العالم لنا والكرة األرضية تدور دورتها حول كرة 
القدم بأن المهمة األصعب كانت حماية ماليين الوافدين على 
مالعب المونديال، وآالف اآلالف من البشر من أركان األرض 
األربعة، ومن كل الطبقات  والثقافات والشعوب، وليستمتعوا 
بفرجة ممتعة في منطقة من أصعب المناطق، منطقة كلما 
وضعت أصبعا في خارطة الشرق األوسط، تألمْت وشعرت 

بوخز النقط األكثر ألما فوق األرض..!
 وبطبيعة الحال ما كان لهذا أن يتحقق لوال الثقة التي 
وضعتها الدولة المنظمة في عبد اللطيف الحموشي وأبنائه 
في أسالك األمن، وتأمينهم على أرواح الضيوف من كل »بابل« 

البشرية، المترامية األجناس.
هذا الالعب، في الواقع مغربي لكنه سيكون الالعب 27 
في كل الفرق والمنتخبات.. سيلعب في الملعب  وخارجه…

ويلعب مع كل الفرق في محيط ملتهب..
لقد استطاع األمن بقيادة الحموشي، في السلكين معا، 
المديرية الوطنية ومديرية التراب الوطني، أن يصنع سمعة 
غير مسبوقة للمغرب، في خدمة الشعور العالمي المشترك 
باألمن. بل ليست هناك حاجة إلى تعداد ماتحقق، في مفترق 
الطرقات األمنية في عالم القرنين العشرين والواحد والعشرين، 
وما أنجز كمكتسب مغربي نفذه األمن، )باعتراف من دول 
عظمى وباعتراف األمم المتحدة وباعتراف الشركات  في كل 
حاالتهم النفسية!(، ولم تقتصر السمعة في مجال محصور 
في محاربة اإلرهاب والجريمة المنظمة وفي األعماق السرية 
للتنظيمات المتطرفة، بشكل أقنع جميع شركاء المغرب، بقوة 
المجهود الوطني بإطاراته ومسؤوليه.. ونحن ندرك بأن األمن 
إبان مونديال قطر، هو تجربة كبيرة وعميقة لكنها جسيمة 
للغاية، عندما تكون  16مليارا من العيون لـ8 مليار نسمة 

عبر العالم تتابع الشاذة والفاذة في المونديال.
وكل نسمة في العالم لديها ما تخاف عليه في الخارطة 
األمنية للعالم وكل لقطة من الهندسة اإلنسانية، هي محط 

متابعة .. 
يكون  عندما  الهدف  الدقيقة  العمليات  في  يتم  ما  عكس 
محدودة  أيضا  وآثاره  محدودا  بالتهديد  المشمول  الحيز 

مهما كانت مؤلمة، ومهما كانت مدمرة!
نحن ال نملك من هنا ومن اآلن سوى االعتزاز،….. والدعاء 
بأن يوفق هلل األمنيين المغاربة في هذه المهمة، التي يدركون 

قبل ذلك  حجمها..
ومما يزيد من الشعور بالفخر، كون دولة كبرى ثانية في 
المغربي، ضمن  األمني  المسؤول  اختارت  األوسط  الشرق 
طاقم جامعتها األمنية الشهيرة، وهي السعودية. والقطران 
معا، ليسا على نفس الموجة من الجيوسياسة والسياسة 
في  بينهما  مشتركا  المغربي  األمن  كان  ذلك  ومع  واألمــن، 

شخص المسؤول األول عنه..
سيكون من السهل علينا أن نسعد بأداء أبنائنا في المنتخب 

وأبنائنا في األمن وهما معا.
 ومن السهل على اآلخرين أيضا أن يكونوا آمنين عندما 
يكون على األمنيين المغاربة وإخوانهم في قطر أن يتعلموا 
بشجاعة الحفاظ على مسافة األمان.. وليس سرا أن تشغيل 
العقل والتفكير والتحليل طوال المقابالت يشترط أوال  وجود 

.quiétude أمن وطمأنينة
كما كتب صاحب رائعة« العطر« باتريك زوسكيند ..

 لقد لخص الملك شعور المغاربة الجمعي، إزاء ما توفر 
للمغرب بفضل وجود مؤسسات ذات مصداقية عالمية في 
مجال تأمين التجمعات العامة والنجاة الفردية، كما في تبديد 
بؤر  اشتعال  أو  كبرى  تظاهرات  تطرحها  التي  الهواجس 

التوتر .
 وكان خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب  2021 بليغا عندما 
قال جاللته : »دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا 
األمنية، ومحاولة التأثير على قوتها وفعاليتها في الحفاظ 
والتنسيق  الدعم  إلى  إضافة  المغرب،  واستقرار  أمن  على 
الذي تقوم به في محيطنا اإلقليمي والدولي باعتراف عدد 

من الدول نفسها«.
 واليوم لدينا صورة بحجم الكرة األرضية وليس فقط كرة 

القدم، عن هذا التميز العالي..
كان ال بد من هاته الكلمات لالمتنان، وأيضا لالعتراف بما 
تقوم به مؤسسة وطنية ذات والء مطلق للمغرب وثوابته..

وسط عالم متقلب ومنطقة متأججة!
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األمن والسالمة يف 
قطر  الكأس الدولية 

الحمو�صي: 
الالعب رقم 
27 في كل 
المونديال

  

مصطفى المتوكل الساحلي 
وِء ِفي َداِر اْلُمَقاَمِة(، حديث ممن أخرجه  )اللَُّهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َجاِر السُّ

النسائي. 
وحدة الوطن مسألة تعني الشعب مواطنين ومواطنات وهم كل اليتجزأ، 
وهي ال تخضع ألمزجة عابرة بئيسة وال تسمح “لرويبضة” السياسة بتهجين 
قيم الموطنة بالتنكر لألصول والتاريخ واألرض والثقافة واالستقواء بمن 
المصلحة لهم في وحدة الشعب وسعيه القوي لبناء الدولة القوية العادلة 

بالعلم والنهضة االقتصادية واالجتماعية والثقافية...
ويالحظ أن هناك دوال تدعم االنفصال بدول أخرى، وخاصة إن كانت جارة 
لها، وترفضه على أرضها بالتستر وراء كيان وهمي تصنعه وتسلحه بأموال 
شعوبها، مع الترويج »للمؤامرة« بأن تخصص وتقطع لهم أرضا هي جزء 
من أراضي جارها الغربي، الذي قرر عدم طرح موضوع الحدود وترسيمها 
بعد استقالل المغرب سنة 1956، وإعالنه تأجيل الملف إلى حين استقالل 
الجارة التي كانت األرض المغربية وطنا لمقاوميها وسياسييها وجيش 
تحريرها، والذين يدعمونهم سياسيا وعسكريا وبالمنتديات الدولية، فما 
عجز الفرنسيون عن القيام به تجاه المغرب اعتمده ونفذه  رفاقنا في الوطنية 
والكفاح الذين تولوا  الحكم بعد استقاللهم، والذين اصطنعوا خصومات 
ومعارك ومواجهات لتمويه  استمرار »سيطرتهم« على أراض مغربية، التي 
يشهد ويقر بها سكانها، والتي هي موثقة في األرشيف الوطني المغربي 
والفرنسي والجزائري واإلسباني وحتى العثماني، بل وصل بهم الحقد 

والكراهية والخسة إلى اعتبار سبتة ومليلية أراضا إسبانية...

 كما أن بعض المنظمات والهيئات في بعض الدول بتوجهاتهم«المتياسرة« 
أو “المتيامنة«ينادون ويتغنون باالنفصال مساندين من بعض الحكومات 
مع  واإلرهــاب  التسيب  بهم حاالت  لتدعم  األراضــي  قراصنة  التي تصنع 
وضع مخططات لنشر الفوضى في دول مناطق الصحراء والساحل بغرب 
إفريقيا، لتعطيل تنمية الدول والشعوب وإغراقهم في الصراعات والحروب 
والمواجهات، وتغديتها بصناعة عقليات عنصرية عرقية معادية للبشرية 
تبلقن الوجود البشري ليتحول إلى “ إمارات » قبلية وهمية، همها القتال 
الحياة  األسر واغتيال  منظومة  والغنائم والسبي واالستعباد وتشتيت 
الطبيعية، وتحويل كل المنطقة إلى بؤر للتهريب ونشر المخدرات وسرقة 

الثروات لتحويلها إلى أسيادهم وإلى الدول التي تمولهم ... 
إن الوطنية الحقة المزودة بالوعي السليم والفكر المتنور والعقل والسلوك 
السوي المؤمن بالعدل والعدالة والمساواة والتعاون، والتي تتسع مفاهيمها 
بالثقافات اإلنسانية المتنوعة والمتكاملة، قادرة على توحيد بلدان عدة قسمت 
األطماع األجنبية شعوبهم وأراضيهم ووضعت آليات للتحكم فيهم وتكريس 
التفرقة بينهم وإضعافهم وجعلهم أتباعا خاضعين للعقلية االستعمارية، 
التي اليزال البعض يحملها بالحكومات الغربية ومن يواليهم، ممن يتقاسم 
معهم مصالح ومنافع وامتيازات بما فيها الشخصية، والتي تستقطب وتؤطر 
وتوجه مرتزقة طامعين في السلطة، التي بها يتحكمون في ثروات األوطان 
وقدرات الشعوب بما  ييسر لهم استمرار ابتزاز ثروات شعوب إفريقيا ...
كما أن السعي لخلق االنفصال وصنع دويالت ضعيفة وسط محيط من 
بمعانيها  فاسدة  مبررات وشعارات  وراء  بالتخفي  المستدامة  الفوضى  
ومضامينها  يعتمدها الفاشيون والنازيون الجدد المنتمون لسلك العسكرية 
أو أشباه مثقفين وسياسويين، ومعهم بعض العامة، فيحللون وينظرون 
بعنصرية مقيتة بغيضة لنشر وتعميق الكراهية والتطرف والسلوك اإلرهابي، 
وهم قطعا يعلمون بأنهم ليسوا على شيء وأن أعمالهم خاسرة وسعيهم 
يهلكهم ويقبرهم، إنهم مجرد أدوات وآليات غير صالحة للتداول واالستعمال 
والتدوير، أصبح العديد منهم يجهر بمعاداة اإلنسانية ويروج للكراهية 

بين شعوب المنطقة ...
مستقبل الشعوب والدول يكمن في تعايشها وتكاملها وتعاونها، وهذا 
من مصلحة البشرية والحياة واالستقرار باألرض، والطريق إلى تحقيق ذلك 
اليكون بالفتن واإلرهاب واالنفصال وتمزيق الشعوب والدول، وخاصة بدول 
العالم الثالث المستهدف من لوبيات غاياتها ضمان المزيد من التحكم في 
الثروات مع إبقائهم في خانة الدول المتخلفة، التي يقال لها بأنها سائرة 
في طريق النمو إن حافظت على تخلفها وتبعيتها للدول واللوبيات التي 

تسعى للتحكم في العالم وثرواته وسكانه ...
بصمودنا ووعينا وتحررنا من التبعية  وبناء أوطاننا سنفشل ونحبط 
مناورات ومخططات كل خصوم وأعداء الشعوب المغاربية، الذين يصدق 
نُثوًرا(  عليهم قوله تعالى: )َوَقِدْمَنا ِإَلٰى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَّ

سورة الفرقان 23.

وحدة الوطن االأزلية فوق قرا�صنة الدول المتاجرة باالنف�صال قطر تعد بكاأ�س عالمية 
ذات نكهة عربية

تعطى يوم األحد المقبل انطالقة أكبر عرس كروي عالمي، بأرض 
الدوحة، التي تستضيف نهائيات كأس العالم إلى غاية 18 دجنبر 

المقبل.
وقامت دولة قطر بتحضير نفسها على نحو أمثل لهذا الموعد 
الكروي الكبير، وتريد أن تظهر في أبهى صورة ممكنة، حتى تعطي 
العالم انطباعا جيدا حول أول كأس عالمية ُتقام في األراضي العربية، 
ولكي تثبت أنها استحقت بالفعل الحصول على شرف استضافة 
المونديال؛ وتكذب كل من يرى أنها ال تستحق هذا الشرف، وآخرهم 
جوزيف بالتر، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الذي صرح 
بأنه لم يكن خيارا مناسبا بسبب صغر حجم دولة قطر، علما بان 

االختيار تم في عهده.
فقد قررت قطر أن تكون نكهة مونديال قطر عربية بنسبة 100 % 
طوال فترة الحدث، بداية من الشعار الخاص بالبطولة، والذي يظهر 
التي تزين  الدينية  التقليدي، مروًرا بالعبارات  القطري  الزي  فيه 
الطرق المؤدية إلى المالعب القطرية، وصواًل إلى الفعاليات الكثيرة 
التي ستقوم بعرض الثقافة العربية القطرية في أفضل صورة لها، 
مما يجعل العالم يتعرف على الحياة العربية على طبيعتها بشكل 

23واضح؛ وليس مجرد تنظيم لحدث كرة قدم كبير.

تنظمها منظمة النساء االحتاديات 
يوم السبت بالرباط

 ندوة حول الحركة الن�صائية ومطالب 
المراجعة ال�صاملة لمدونة االأ�صرة

النساء  منظمة  فتحته  الــذي  الوطني  النقاش  إطــار  في 
لمدونة األسرة، وتتبع  الشاملة  المراجعة  االتحاديات حول 
التي  والتعديل  التغيير  لمطالب  االتحاديات  النساء  منظمة 
ترفعها الجمعيات النسائية والحقوقية في هذا الباب، تنظم 
النساء االتحاديات بحضور الكاتب األول لالتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية إدريس لشكر، وعبد الرحيم شهيد، رئيس 
رئيس  ايدي،  ويوسف  النواب،  بمجلس  االشتراكي  الفريق 
الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين، ندوة حول:«الحركة 

النسائية ومطالب المراجعة الشاملة لمدونة األسرة«.
وتندرج هذه الندوة في إطار سياق متميز بارتفاع مطالب 
تغيير مدونة األسرة وإعمال المساواة في الكثير من موادها، 
وتهدف إلى دعم الترافع الذي تقوم به منظمة النساء االتحاديات 
من أجل نقاش مجتمعي سياسي حقوقي داعم لمراجعة شاملة 
لمدونة األسرة حماية للمجتمع من خالل النهوض بالمساواة 

بين الجنسين والقضاء على التمييز.
وقد وجهت منظمة النساء االتحاديات دعوة ألعضاء المكتب 
السياسي لحزب القوات الشعبية للمشاركة في هذه الندوة 
التي تنعقد، يوم السبت 19 نونبر 2022 في الساعة العاشرة 
صباحا بالمقر الوطني لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
النقاش  إغناء  أجل  من  وذلك  الرياض،  حي  العرعر  بشارع 
مطالب  خدمة  شأنها  من  التي  والتوصيات  األفكار  وتبادل 

تغيير المدونة.

�صلل عام يلوح في االأفق لي�صيب موانئ 
ال�صيد البحري ب�صبب غياب الدعم

الفريق االشتراكي 
مبجلس النواب يسائل 
وزير الفالحة والصيد 

البحري حول الوضع 
املقلق للقطاع

مهنيون يدقون ناقوس 
اخلطر ويدعون 
اجلهات املسؤولة 
للتدخل العاجل

كوب 27: االجتماع رفيع الم�صتوى للجان 
المناخ الثالث االإفريقية ي�صيد بريادة جاللة 

الملك وبدعم المغرب لتفعيل هذه اللجان

أشاد االجتماع رفيع المستوى للجان المناخ 
الثالث اإلفريقية المنعقد على هامش قمة المناخ 
)مصر(، بريادة جاللة  بشرم الشيخ   )27 )كوب 
أجل  من  المغرب  وبدعم  السادس  محمد  الملك 

تفعيل هذه اللجان.
ونوه االجتماع رفيع المستوى في بيان اعتمده 
المشاركون، بريادة جاللة الملك وبدعم المغرب، 

الشريك المؤسس، من أجل تفعيل هذه اللجان.
رئيس  تــرأســه  ــذي  ال االجتماع  هــذا  ــرف  وع
لالتحاد  الحالي  الرئيس  السنغال  جمهورية 
اإلفريقي، ماكي سال، ورئيس جمهورية الكونغو 

رئيس لجنة المناخ بحوض الكونغو...

مجال�س هيئات المحامين ترف�س مخرجات 
الحوار وت�صتمر في التوقف ال�صامل عن العمل

قبل أن يجف حبر بالغ جمعية هيئات المحامين 
بالمغرب، الذي  عممته بعد اللقاء  مع رئيس الحكومة، 
معلنة من خالله العودة إلى العمل، تقاطرت بالغات 
مخرجات هذا  رافضة   مجالس هيئات المحامين، 

اللقاء.
اجتماعا  عــقــد  الــدارالــبــيــضــاء  هيئة  مجلس 
وقــرر  العمومية،  الجمعية  على  مفتوحا  طــارئــا 
باإلجماع االستمرار في التوقف الشامل  عن العمل 
بالجلسات واإلجراءات والصندوق إلى إشعار آخر 
وإلى حين تحقيق المطالب، وهو نفس الموقف الذي 
اتخذه مجلس هيئة الرباط، حيث قرر استمرار التوقف 
الكلي والشامل عن العمل وفق ماهو مقرر بمقتضى 
البالغ الصادر بتاريخ 12 نونبر 2022 إلى إشعار آخر. فوائد الدين العمومي للخزينة كلفت 27 مليار درهم في 10 اأ�صهر
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داخل  من عالج جنني  األطباء  من  فريق  تمكن  نوعها،  من  في سابقة 
األمر  الصغير،  السري  الحبل  في  مهم  إنزيم  ضخ  طريق  عن  أمه  بطن 
الذي ساهم في وضع حد الضطراب وراثي مميت ي عرف باسم "مرض 

بومبي". 
ويعد هذا اإلنجاز الهام ثمرة تعاون بني جامعة كاليفورنيا في سان 
للعالج(، ومستشفى  ا تجربة سريرية  )حيث تجري حالي  فرانسيسكو 
أوتاوا في كندا )حيث تم تشخيص الجنني وعالجه( وجامعة دوك، وذلك 
وفق ا لنتائج دراسة جديدة نشرت يوم األربعاء في املجلة العلمية "نيو 

إنغالند جورنال أوف ميديسني".
ويعاني األطفال املصابون بهذه الحالة من تضخم في القلب، وغالبا ما 

يفارقون الحياة في سن الثانية، إذا لم يخضعوا ألي عالج. 
وأفاد أطباء من الواليات املتحدة وكندا، في تصريحات صحفية، بأنهم 
الحالة  هذه  من  طفلة  عالج  في  البدء  من  طبية  تجربة  أول  في  تمكنوا 
ما  هم  بينما  األحيان  من  كثير  في  لألطفال  واملميتة  النادرة  الوراثية 

يزالون أجنة في الرحم.
الطفلة  أنقذت حياة  للعالج،  أن استخدام تقنية جديدة  إلى  وأشاروا 
آيال بشير، البالغة اآلن 16 شهرا، حيث نجت من مصير شقيقتيها اللتني 
توفيتا في وقت مبكر من حياتهما بسبب "مرض بومبي"، أو كما يعرف 

رسميا باسم "داء اختزان الغليكوجني من النمط الثاني".
وتعد أيال، من أوتاوا في أونتاريو، أول طفل ي عالج كجنني من "مرض 
بومبي"، وهو اضطراب وراثي ومميت يفشل فيه الجسم في إنتاج بعض 

أو كل بروتني مهم، ويسبب تلفا في خاليا األعصاب والعضالت.
ونظرا ملتغير الجني املتنحي الذي يحمله األبوان، فإن أطفالهم لديهم 
قاتل غالبا  "مرض بومبي"، وهو اضطراب  لوراثة   25% فرصة بنسبة 
لبيان صادر  ووفقا  مولود حي.  ألف   100 كل  من   1 من  أقل  ما يصيب 
عن  "مرض بومبي"  عن جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ينتج 
طفرات في الجني الذي يرمز إلى حمض ألفا غلوكوزيداز )GAA(، وهو 
إنزيم يحتاجه الجسم لتحطيم الجليكوجني، أو السكر املخزن، إلى وقود 

صالح لالستعمال من قبل الخاليا.
ويحد هذا االضطراب من حمض ألفا غلوكوزيداز في الجسم أو يزيله، 
وخاصة  األنسجة،  وإتالف  بسرعة  الغليكوجني  تراكم  في  يتسبب  ما 

العضالت.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا النجاح يمهد الطريق لعالج االضطرابات 
املطلوب من خالل  اإلنزيم  األجنة عن طريق غرس  في  األخرى  الوراثية 

الوريد السري لجنني املرأة الحامل.
 

املندوبني  بزات  بني   
والقاتمة  الصارمة 
الناشطني  وقمصان 
ممثلو  يبرز  القطنية، 
السكان األصليني بأزيائهم 
محذ  الزاهية،  التقليدية 
التي  املخاطر  من  رين 
املناخي  التغير  يطرحها 
خالل  شعوبهم  على 
حول  األطراف  مؤتمر 
في شرم  )كوب27(  املناخ 

الشيخ.
في  أكري  والية  من 
حوض األمازون بالبرازيل 
 ، البيرو  مع  الحدود  عند 
كوي،  هوني  نينوا  حضر 
رئيس اتحاد سكان هوني 
البالغ  األصليني  كوين 
عددهم 15 ألفا إلى منتجع 
شرم الشيخ املصري على 
مرتديا  األحمر،  البحر 
الريش  من  مشلحا  بفخر 
األحمر يتدلى على كتفيه.

"أنا هنا حامال صوت  لوكالة فرانس برس  الناشط  ويقول 
الغابة والكائنات الحية التي تعيش هناك".

ويلمس كوي الريش الذي يغطي كتفيه معل قا "هذه أزياء 
شعبي التقليدية. كل عنصر فيها يمثل روحا من الغابة تتواصل 

معنا"، مشيرا أيضا إلى القالئد حول رقبته.
ليكر املشاركني في  أينما توجه  ويرتدي كوي هذه املالبس 
مؤكدا  شعبه،  بمصير  ألفا   40 نحو  عددهم  البالغ  كوب27 

"شعوبنا لم تكن أبدا محور نقاش في مؤتمر كوب27".
ألن  أيضا  ولكن  الزعيم،  ألنني  "الريش  يضع  أنه  ويتابع 
الطيور التي تمد نا بهذا الريش توف ر لنا الحماية في حال 

وقوع أشياء سيئة".
والحماية ضرورية لشعبه، أول املتضررين من قطع أشجار 
البرازيلي  الرئيس  عهد  في   75% بنسبة  زاد  الذي  الغابات 

املنتهية واليته جايير بولسونارو، مقارنة بالعقد السابق.
لوال  إيناسيو  لويس  املنتخب  البرازيلي  الرئيس  ويواجه 
كبيرا  األربعاء والخميس تحديا  املؤتمر  يزور  الذي  دا سيلفا 
بمجرد توليه منصبه في األول من كانون الثاني/يناير يتمث 
الرئيس  ويدرك  األمازون.  في  الغابات  إزالة  من  الحد  في  ل 
اليساري أن أنظار العالم بأسره تتجه إلى أكبر غابة مطيرة في 

العالم ألهميتها في مكافحة احترار املناخ.
الفرصة  له  لم تسنح  إذ  كوي  على  اإلحباط واضحا  ويبدو 
ليكون جزءا من عملية اتخاذ القرارات في مؤتمر املناخ. ويقول 

"ليس لدينا الكثير من األمل تجاه ما يحدث في كوب27".
مؤكدا  الرأي،  عن  التعبير  حرية  ملستوى  أسفه  عن  ويعرب 
في  املاضية..  النسخ  من  أكثر  الحالي  املؤتمر  في  "القيود  أن 
حضر  ون  الشارع  في  نتظاهر  أن  نستطيع  األخرى،  البلدان 
املزيد من الناس.. هنا نتظاهر فقط داخل املنطقة الزرقاء )موقع 

املؤتمر(".

مابوتشي  شعب  إلى  ينتمي  الذين  كالفني  خوان  ويقول 
للسكان األصليني في باتاغونيا في تشيلي في أميركا الجنوبية 
من جهته، "نحن هنا ألننا أدركنا مدى أهمية أن تحترم جميع 
األرض  في  هم  وحق  األصلية،  الشعوب  هوية  االتفاقات.. 
واألقاليم واملوارد"، مشددا على "أن الحكومات ال يمكنها اتخاذ 

قرارات من دون موافقتهم".
بيضاء  قبعة  معتمرا  برس  فرانس  لوكالة  كالفني  ويوضح 
كبيرة مطرزة بألوان مختلفة "مالبسنا التقليدية تمثل عالقتنا 

باألرض واملاء والنار".
العالقة  املاضي،  "أتذكر  التقليدي،  زيه  بإرتدائه  إنه  ويقول 

مع األجداد الذين قاتلوا من أجل الحفاظ على هويتنا".
مالبسها  خالل  "من  األصلية،  الشعوب  أن  الى  ويشير 
وأدواتها، تمث ل العالقة التي يجب على اإلنسان في مجتمع 

اليوم أن يسعى إليها من أجل تحقيق الوعي بقضايا املناخ".
بحلى  وأعناقهن  رؤوسهن  املابوتشي  نساء شعوب  وتزين 
أن  إلى  عائدة  الزينة  هذه  أن  كالفني  ر  ويفس  كثيرة.  فضية 

"الفضة تعكس طاقتي القمر واملرأة".
واستمدت غلوريا أوشيغوا عصبة رأسها البيضاء من ريش 

الطيور مع رموز ملونة.
تتعرض  ما  غالبا  التي  الشهيرة  الناشطة  هذه  وتنتمي 
في  األصليني  للسكان  إلى شعب سابارا  بلدها،  في  لتهديدات 
الشعب  هذا  أراضي  وتحوي  اإلكوادور.  في  األمازون  منطقة 

النفط ما يثير مطامع املستثمرين.
وتقول غلوريا أوشيغوا عن مالبسها التقليدية لوكالة فرانس 

برس "هذه القطعة تسمى يانتشاما وقد ترعرعت معها".
وتؤكد أنها دافعت بمالبسها املصنوعة من ألياف األشجار 
"عن ثقافتي وشعبي" في وجه مشاريع التنقيب وقطع أشجار 

الغابات.
وتضيف املرأة التي وضعت ريشة كبيرة على رأسها، "أتيت 

إلى هنا حتى أحث األطراف على احترام الشعوب األصلية".

اكت�شاف اأقدم دليل على ا�شتخدام الب�شر 
�شنة  األف  النار لطهو الأطعمة قبل 780 

األسماك  يحبون  الحديث  اإلنسان  أسالف  كان  عام،  ألف   780 قبل   
وتحديدا سمك الشبوط املطهو جيدا ، على ما يشير فريق من علماء اآلثار 
اإلسرائيليني توف ر دراستهم أقدم دليل على استخدام البشر النار لطهو 

األطعمة.
نتائجها  نشرت  التي  للدراسة  الرئيسة  املعدة  زوهار،  إيريت  وتقول 
االثنني مجلة "نايتشر إيكولودجي أند إيفولوشن"، إن "األمر كان مشابها 
ألحجية الـ+بازل+، مع وجود معلومات كثيرة ينبغي استخدامها للتوصل 

إلى رواية عن التطور البشري".
وتشير  األوائل.  للبشر  الغذائية  العادات  عن  القليل  سوى  نعرف  وال 
الدراسة إلى عدم وجود أي دليل قبل اليوم على طريقة طهو الطعام التي 

اعتمدها اإلنسان العاقل أو اإلنسان البدائي قبل 170 ألف سنة.
ويعتبر علماء املتحجرات أن طهو األطعمة لجعلها قابلة أكثر للمضغ 

وسهلة الهضم وصحية، ساهم بصورة كبيرة في نمو الجنس البشري.
وتأتي النتائج التي تطرقت لها الدراسة بعد ستة عشر عاما من األعمال 
البحثية إلريت زوهار، وهي عاملة آثار متخصصة في األسماك لدى متحف 
شتاينهارت للتاريخ الطبيعي التابع لجامعة تل أبيب. وسبق أن ساهمت 
العاملة بشكل بارز في فهرسة اآلالف من بقايا األسماك التي عثر عليها في 

موقع غيشر بنوت يعقوف في شمال إسرائيل.
وحافظ املوقع املحاذي لضفاف نهر األردن، على تاريخ بحيرة الحولة 
من  عدة  طبقات  وكانت  طبيعية.  محمية  حاليا  وأصبحت  اختفت  التي 
املوقع تحوي كمية من عظام األسماك. وتشير إيريت زوهار إلى أن هذا 
املوقع الذي تحوي معظم طبقاته عظاما وأسنانا ، كانت إحداها "ال تضم 

أي بقايا عظام تقريبا فيما تحوي عددا محدودا من األسنان".
ويشكل ما اك تشف في هذه النقطة أول دليل على عملية طهو محتملة 
لجأ لها اإلنسان البدائي ألن عظام األسماك تتحول إلى جيالتني بمجرد 

تسخينها على حرارة ال تتعدى الـ500 درجة.
وفي املوقع نفسه، عثرت زميلة زوهار على قطع من الفحم املستخدمة.

ويدرك العلماء أن سلفا بشريا منقرضا ربما من اإلنسان املنتصب، كان 
يتقن إشعال النيران قبل 1,7 مليون سنة.

وتشير زوهار إلى أن "إدراك اإلنسان البدائي كيفية استخدام النيران 
للتدفئة ال تعني أنه كان يعرف استعمالها للطهو".

ويحتمل أن تكون عظام األسماك التي لم ي عثر عليها قد احترقت في 
النيران، على ما توضح عاملة اآلثار في املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي 
بالنيران مرتبطة  املتعلقة  املسألة  "إن  أنايس ماراس. وتقول  باريس  في 

بمعرفة ما إذا كانوا يستخدمونها للتخلص من النفايات أو للطهو".
أثناء  اختفت  قد  عليها  يعثر  لم  التي  األسماك  عظام  أن  نفترض  لذا 

الطهي، لكن ال يمكننا تأكيد ذلك.
أن  في  يتمثل  الطهو،  إلى  األوائل  البشر  لجوء  على  آخر  دليل  ويبرز 
عكس  وهو  الحيوانية،  لألنواع  محدودا  تنوعا  تضم  الرئيسة  املنطقة 
ما تتميز به أماكن أخرى، ما يشير إلى أن البشر آنذاك كانوا يختارون 
الشبوط  من سمك  نوعني  تحديدا  املنطقة  وتضم  تناوله.  في  يرغبون  ما 

الكبيرة ال أسماكا صغيرة. وكان حجم بعض األسماك يتعدى املترين.
وتحديدا  األسنان  دراسة  عقب  فكان  للفرضية،  الحاسم  العنصر  أما 
التاريخ  متحف  في  السينية  األشعة  حيود  لتقنية  خضعت  وأ  ميناها. 
الطبيعي في لندن، لتحديد ما إذا كان التسخني قد غي ر بنية البلورات 

التي يتكو ن منها املينا.
وتشير زوهار إلى أن هذه "البلورات تمتد عقب تسخينها"، وتختلف 
قياسها  يجري  اختالفات  مع  الحرارة،  درجات  بحسب  امتدادها  نسبة 
مع  املسخنة  املينا  بنية  مقارنة  خالل  ومن  النانومتر.  إلى  استنادا 
متحجرات أخرى، أنشأ الفريق مقياسا لهذه التحوالت استنادا إلى درجة 
الحرارة، فاألسماك النيئة جرى تسخينها على درجة تراوح بني 200 إلى 
األسماك  التي جرى طهو  الحرارة  درجة  500 درجة مئوية، فيما وصلت 

املتفحمة عليها 900 درجة.
وخلص الباحثون إلى أن التغييرات في بنية املينا ال يمكن أن تكون 
نتيجة التحجر وأن بقايا األسماك التي ع ثر عليها في املنطقة الرئيسية قد 
"تعرضت لحرارة تراوح بني املنخفضة واملعتدلة"، أي أقل من 500 درجة.

ري�ش و�شدف واأزهار...اأزياء ال�شعوب 
الأ�شلية تحمل ر�شائل الى موؤتمر المناخ  

هل ت�شبح الروبوتات بديال
 من الب�شر في مجموعة"اأمازون"؟

ل  تعو  قد   
"أمازون"  مجموعة 
على  املستقبل  في 
يعمل  إذ  الروبوتات، 
الروبوتات  مختبر 
لشركة  التابع 
اإللكترونية  التجارة 
العمالقة  األميركية 
بوسطن  من  بالقرب 
مراكز  أتمتة  على 
به  الخاصة  التوزيع 

حول العالم.
جو كوينليفان خالل مؤتمر  وقال نائب رئيس قسم الروبوتات في "أمازون" 
صحافي عقده الخميس في مركز االبتكار الذي افتتح قبل عام في وستبوروه في 
شمال شرق الواليات املتحدة "ما سنفعله في السنوات الخمس املقبلة سيتجاوز 

ما حققناه في السنوات العشر املنصرمة".
أحدث  عن   ، عاما   28 قبل  بيزوس  جيف  أسسها  التي  الشركة،  وكشفت 
رصد  على  قادرة  "سبارو"،  تسمى  صفراء  روبوتية  ذراع  وهي  ابتكاراتها، 

واختيار وإدارة "ماليني املنتجات" من كل األحجام واألشكال.
على عكس سابقاتها التي لم يكن في وسعها سوى توجيه الحزم، تستطيع 
"سبارو" معالجة املنتجات بفضل أنابيبها األسطوانية التي تبتلعها ثم تضعها 
في سالل مختلفة. من املفترض أن يتيح ذلك للموظفني التوقف عن أداء املهام 
املتكررة للتركيز على أنشطة أكثر أهمية إلى جانب تحسني "السالمة" ، على ما 

قال مدير "أمازون روبوتيكس" تاي برايدي.
وأوضح جو كوينليفان أن نحو 75 في املئة من الطلبات البالغ عددها خمسة 
مليارات التي تنفذها املجموعة العمالقة للتجارة اإللكترونية، تدار أصال بواسطة 
نوع من الروبوتات.ويؤكد برايدي أن األمر "ال يتعلق بحلول اآلالت محل البشر، 

بل بعمل اآلالت والبشر معا ".
إلى  أدى  الشركة  في  الروبوتات  استخدام  أن  "أمازون"  في  مسؤولون  واكد 
توفير أكثر من مليون وظيفة في االعوام األخيرة ، في مجال الهندسة خصوصا، 

وكذلك في الصيانة ، فضال عن وظائف للفنيني واملشغلني.
ومع أن األرقام األخيرة الصادرة في تموز/يوليو عن مكتب اإلحصاء األميركي 
ال توفر أي دليل فعلي على الفكرة السائدة من أن زيادة أتمتة العمل تؤدي إلى 
على  سلبا  تؤثر  قد  الروبوتات  استخدام  زيادة  أن  إال  للوظائف،  شامل  تدمير 

املوظفني.
ورغم أن باحثني من جامعة بيركلي الحظوا في دراسة أجريت عام 2019 أن 
التكنولوجيا ساهمت في تسهيل بعض املهام في املستودعات، شددوا على أن 
تستطيع أيضا أن تساهم بالفعل "في زيادة املهام ووتيرة العمل من خالل اعتماد 

أساليب جديدة ملراقبة املوظفني".
MissionRacer التي تستخدمها "أمازون"  واستشهدوا بمثال لعبة فيديو 

والتي تجعل املوظفني يتنافسون لتنفيذ طلبات الزبائن بشكل أسرع.
وبحسب املصدر نفسه يمكن أيضا ألرباب العمل استخدام الروبوتات "لخفض 
مستوى التأهيل املطلوب للوظيفة من أجل تقليل تكاليف التدريب والتوظيف" 

والتي يمكن أن تؤدي إلى "ركود األجور وانعدام األمن الوظيفي".
وتتهم "أمازون" من منتقديها بـ "العبودية الحديثة"، وهي ثاني أكبر صاحب 
عمل في الواليات املتحدة بعد شركة التوزيع العمالقة "ووملارت"، ونجحت حتى 
في  واحد  مستودع  باستثناء  نقابات،  املوظفني  تشكيل  دون  الحؤول  في  اآلن 

نيويورك.
وتعمل املجموعة التي استحوذت قبل نحو عقد على شركة الروبوتات "كيفا"، 
على تطوير برامج كمبيوتر وذكاء اصطناعي وتعل م آلي ومعالجة آلية ومحاكاة 

وتحليل تنبؤي وتصميم نماذج أولية.
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اأرقام قيا�سية واإنجازات 
فردية وجماعية

 في تاريخ النهائيات 
من األهداف 13 التي سجلها الفرنسي جوست فونتين عام 1958، 
إلى خماسية الروسي أوليغ سالينكو عام 1994، يعج تاريخ كأس 
العالم بأرقام قياسية يمكن تحطيهما في نسخة قطر 2022، كعدد 
المباريات في النهائيات والمشاركات الذي عادله النجمان البرتغالي 
كريستيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي بخمس لكل منهما.

وتحمل البرازيل الرقم القياسي بعدد األلقاب العالمية )1958، 
1962، 1970، 1994 و2002(، متقدمة على ألمانيا )1954، 1974، 
التي  1982 و2006(،   ،1938  ،1934( وإيطاليا  1990 و2014( 
التأهل، على  في  بعد فشلها  النهائيات  األكبر عن  الغائبة  تعتبر 

غرار نسخة 2018.
وحدها البرازيل تواجدت في جميع النسخ 21 السابقة، وستخوض 
في قطر مشاركتها الثانية والعشرين، فيما خاضت ألمانيا النهائيات 
19 مرة، لكنها تحمل الرقم القياسي بعدد المباريات النهائية )8( 

والظهور في نصف النهائي )13(.
وكانت المباراة األكثر غزارة في تاريخ كأس العالم في ربع نهائي 
بفضل   5  –  7 األولى  فازت  1954 بين النمسا وسويسرا، حيث 
ثالثية لتيودور »تورل« فاغنر في لقاء شهد أيضا أجمل عودة من 
بعيد، إذ تقدمت سويسرا 3 – 0 بعد 19 دقيقة قبل أن تقلب النمسا 
الطاولة عليها وتتأهل إلى نصف النهائي حيث انتهى المشوار 

بخسارة أمام ألمانيا 1 – 6.
البرازيل على  فازت  11 هدفا في ستراسبورغ عندما   وسجل 
بولندا 6 – 5 بعد التمديد في ثمن نهائي عام 1938. وإذا سجل 
ليونيداس ثالثية لـ«سيليساو«، فإن إرنست أوتون فيليموفسكي 

سجل أربعة للبولنديين.
بفارق  النهائيات  تاريخ  في  انتصارات  ثالثة  أكبر  انتهت  كما 
تسعة أهداف، وكانت المجر طرفا فيها مرتين عامي 1954 حين 
فازت على كوريا الجنوبية 9 – 0 بثالثية من ساندور كوتشيتش، 
1 بثالثية السلو كيش.   –  10 و1982 حين اكتسحت السلفادور 
كما فازت يوغوسالفيا بنتيجة 9 – 0 على زائير عام 1974 بثالثية 

من دوشان باييفيتش.
ويبقى البرازيلي األسطوري بيليه حتى اآلن الالعب األكثر تتويجا 
باللقب )ثالث مرات في 1958 و1962 و1970(، فيما يتصدر األلماني 
من   25( للمباريات  خوضا  الالعبين  أكثر  الئحة  ماتيوس  لوثار 
1982 إلى 1998 في خمس نسخ(، متقدما على مواطنه ميروسالف 
كلوزه )24 بين 2002 و2014( واإليطالي باولو مالديني )23 من 

1990 إلى 2002(.
وسيكون بإمكان ميسي )19( ورونالدو )17( االقتراب منهم، إذا 

ذهبت األرجنتين والبرتغال بعيدا في المونديال القطري.
سجليهما،  إلى  جديدا  إنجازا  ورونــالــدو  ميسي  وسيضيف 
مرات  العالم خمس  كأس  أربعة العبين خاضوا  إلى  إذ ينضمان 
)أعوام 2006 و2010 و2014 و2018(، وهم ماتيوس والمكسيكيان 
أنتونيو كارباخال )1950 و1954 و1958 و1962 و1966( ورافايل 
ماركيس )1998 و2002 و2006 و2010 و2014( والحارس اإليطالي 

جانلويجي بوفون )1998 و2002 و2006 و2010 و2014(.
وانضم ديدييه ديشان قبل أربعة أعوام إلى البرازيلي ماريو زاغالو 
واأللماني فرانتس بكنباور، بعدما أضاف لقبه كمدرب لفرنسا في 
روسيا 2018 إلى لقبه كالعب عام 1998. وكان زاغالو أحرز اللقب 
كالعب عامي 1958 و1962 ثم كمدرب في 1970(، وبكنباور كالعب 
عام 1974 ومدرب عام 1990. حتى أن زاغالو كان مساعدا للمدرب 

عندما توج »سيليساو« باللقب عام 1994.
ويعد األلماني ميروسالف كلوزه أفضل هداف في تاريخ المونديال 
)16 هدفا سجلها في أربع نسخ(، في حين سيكون من الصعب جدا 
على أي العب أن يحقق إنجاز الفرنسي جوست فونتين، الذي سجل 
13 هدفا في نسخة واحدة عام 1958. ويأتي البرازيلي رونالدو 
من بعد كلوزه في عدد األهداف )15( وخلفه األلماني اآلخر غيرد 

مولر )14( وفونتين )13(.
ووحده الروسي أوليغ سالينكو سجل خماسية في مباراة واحدة، 
وكان ذلك عام 1994 في الفوز على الكاميرون 6 – 1، فيما يبقى 
النهائيات بتسجيله في  التركي هاكان شوكور األسرع في  هدف 
مرمى كوريا الجنوبية خالل مباراة تحديد المركز الثالث عام 2002 
بعد أقل من 11 ثانية )3 – 2(، بينما يعد الكاميروني روجيه ميال 
الالعب الميداني األكبر سنا في النهائيات )42 عاما و31 يوما في 
الخسارة أمام روسيا 1-6 عام 1994، حين حطم رقما قياسيا قبل 
أربعة أعوام بأن يصبح أكبر هداف أيضا في النهائيات. أما أكبر 
العب بالمطلق في النهائيات فهو الحارس المصري عصام الحضري 
)45 عاما و161 يوما عام 2018 في الخسارة أمام السعودية 1 – 2(، 
في حين أن أصغر العب هو األيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد 

الذي كان يبلغ 17 عاما و42 يوما ضد يوغوسالفيا عام 1982.

يحمل كل منتخب من المنتخبات 32 المشاركة في كأس العالم 2022، 
والمقررة في قطر لقبا مختلفا، يرجع إلى سبب تاريخي أو لقصة معروفة 

عنه أو حتى للون القميص الذي يرتديه.. 

المنتخبات العربية:
العنابي : يعرف منتخب قطر، صاحب الضيافة، بلقب العنابي، نسبة 
إلى اللون العنابي الذي يمتاز به علم البالد، وهو نفس اللون الذي يرتديه 

المنتخب.
األخضر: يعرف المنتخب السعودي، الذي يشارك في كأس العالم للمرة 
السادسة في تاريخه، بلقب األخضر نسبة إلى اللون األخضر الذي يظهر 
في علم المملكة، وهو اللون الذي يرتديه المنتخب بشكل أساسي أيضا. 

كما يعرف أيضا باسم الصقور الخضراء.
هو اللقب الذي يطلق على منتخب تونس، نسبة إلى  نسور قرطاج: 
مدينة قرطاج التي تقع في الشمال الشرقي للجمهورية التونسية، على 

بعد 15 كيلومترا من العاصمة.
أسود األطلس: يلقب المنتخب الوطني المغربي بأسود األطلس، نسبة 
إلى األسود التي كانت تعيش في جبال األطلس حتى القرن 20 الميالدي.

المنتخبات األوروبية 
يحمل منتخب فرنسا، حامل لقب مونديال روسيا 2018، اسم  الديوك: 

»الديوك«، وهو الرمز الذي يضعه االتحاد الفرنسي لكرة القدم للمنتخبات الخاصة به.
كما يعرف منتخب فرنسا باسم »الزرق«، نسبة إلى اللون األزرق الذي يظهر في علم 

البالد، والذي يرتديه المنتخب األول.
الناريون:  يطلق على منتخب كرواتيا لقب »فاتريني« أو الناريون، نسبة للحماس الذي 

تظهره ألوان القميص المشتقة من علم البالد.
هو اللقب األشهر ويأتي ذلك بناء على تأسيس أول طاحونة هوائية لضخ  الطواحين: 
المياه في هولندا منذ نحو 600 سنة، حتى إن البالد احتفلت بهذه المناسبة بتسمية عام 

2007 بـ«عام الطواحين«.
النسور البيضاء: على غرار منتخب تونس، يعرف منتخب بولندا باسم النسور أيضا، 

ولكنه يتميز عن غيره باسم »النسور البيضاء«.
الديناميت: يحمل منتخب الدنمارك لقب »الديناميت«، وهو مشتق من أغنية خصصت 

للمنتخب قبل المشاركة في كأس األمم األوروبية »يورو 1984«.
الماتادور : يحمل المنتخب االسباني لقب »الماتادور«، ويرمز إلى المصارع الذي يقود 

الثيران في لعبة مصارعة الثيران الشهيرة في البالد.
كما يحمل منتخب إسبانيا اسم »الروخا«، أو »األحمر«، نسبة إلى اللون األحمر الذي 

يرتديه المنتخب، والقادم من علم البالد.
قوة  ظل  في  »الماكينات«،  أو  »المانشافت«  باسم  ألمانيا  منتخب  يعرف  الماكينات: 

الصناعة األلمانية المعروفة.

يلقب المنتخب االنجليزي بلقب األسود الثالثة، وجاءت تلك التسمية  األسود الثالثة: 
من األسود الثالثة الموجودة على شعار المنتخب اإلنجليزي الرسمي، حيث يعتبر األسد 

من الحيوانات التي ارتبطت بتاريخ إنجلترا.
لقب منتخب ويلز، وتعود التسمية نسبة إلى التنين المرسوم على  التنانين الحمراء: 

علم البالد، والمطبوع على عملتها أيضا.
الشياطين الحمر: يحمل منتخب بلجيكا لقب »الشياطين الحمر«. ويعتبر هذا اللقب المفضل 

للعديد من األندية حول العالم، على غرار مانشستر يونايتد اإلنجليزي واألهلي المصري.
برازيل أوروبا: كسر منتخب البرتغال القاعدة عندما حمل اسم منتخب آخر وهو«برازيل 

أوروبا«، وذلك بسبب الطريقة المميزة التي يلعبون بها كرة القدم.
النسور: إذا كانت العديد من المنتخبات تلقب نفسها بالنسور، وتنسبها إلى ما يميزها، 

فإن منتخب صربيا قد اكتفى باالسم مجردا »النسور«.
الساعات :اشتهرت سويسرا بصناعة الساعات، وهو ما جعل المنتخب يحمل هذا االسم، 

والذي يشير إلى الدقة واالنضباط أيضا.

منتخبات أمريكا 
راقصو التانغو: هو اللقب األشهر لمنتخب األرجنتين، نسبة إلى رقصة »التانغو« الشهيرة 
التي تعرف بها البالد على مر التاريخ. أمكما يلقب أيضا بـ«األلبسيليستي«، والذي يعني 

األبيض واألزرق السماوي، نسبة إلى قميص المنتخب المشتق من العلم.
راقصو السامبا: يطلق على منتخب البرازيل لقب »راقصو السامبا«، 
نسبة إلى الرقصة الشهيرة في البالد. كما يحمل أيضا اسم »السيليساو«.
اسم  أوروغــواي  منتخب  يحمل  األرجنتين،  غرار  على  السيليستي: 
يرتديه  الذي  اللون  إلى  نسبة  السماوي،  يعني  ما  أو  »السيليستي«، 

المنتخب، والمشتق من علم البالد.
األلوان الثالثة: يعرف منتخب المكسيك، ضيف كأس العالم الدائم، باسم 
الموجودة  الثالثة  األلوان  أو »األلوان الثالثة«، نسبة إلى  »تري كولر« 

في علم البالد.
»الصفر«  أو  »أماريليوس«  باسم  اإلكوادور  الصفر:  يعرف منتخب 

باللغة العربية، نسبة إلى لون القميص المشتق من علم البالد أيضا.
لوس تيكوس: أما منتخب كوستاريكا، فيحمل اسم »لوس تيكوس«، 

والذي يرمز إلى السكان األصليين في كوستاريكا.
اليانكيز: يشتهر منتخب الواليات المتحدة األميريكية باسم »اليانكيز«، 

نسبة إلى أسلوب حياة الشعب األمريكي.
الحمر: يعرف منتخب كندا بـ«الحمر« نسبة إلى القميص الذي يرتديه، 

والمشتق من علم البالد.

المنتخبات اإلفريقية 
أسود التيرانغا: يعرف منتخب السينغال باسم »أسود التيرانغا«، تمييزا 

عن لقب األسود الذي يطلق على العديد من المنتخبات األخرى.
فيها  تعني  السنغال، حيث  في  تستخدم  التي  المحلية  اللغة  من  التسمية  تلك  وتأتي 

كرم الضيافة.
نسبة  يعرف منتخب الكاميرون باسم »األسود غير المروضة«  األسود غير المروضة: 

إلى القوة التي يتمتع بها المنتخب.
النجوم السوداء: يحمل منتخب غانا اسم »النجوم السوداء«، وهو اللقب الذي اشتهروا 

به على مر العصور.

المنتخبات اآلسيوية 
هو اللقب األشهر لمنتخب اليابان، نسبة إلى محابي الساموراي  محاربو الساموراي: 

القدماء في حضارة اليابان.
التي  اللقب لألصول  الجنوبية، ويعود  يطلق على منتخب كوريا  التايجوك:   محاربو 

أسهمت في تأسيس رياضة التايكوندو.
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يشكل موضوع اإلقامة خالل فترة نهائيات كأس العالم في كرة 
القدم )قطر 2022( هاجسا لدى من يرغبون في التنقل لمتابعة 
المونديال، غير أن تطمينات أهل الدار تشير إلى أن العرض 
يستجيب للطب وأن لكل خياراته وبحسب قدرته االقتصادية.

ولتبديد المخاوف أكدت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في 
أكثر من مناسبة على أنها طرحت مجموعة من الخيارات، منها 
شقق وفيالت وفنادق عائمة وقرى مشجعين، إلى جانب الفنادق، 
أعدت بحسب  المتناول وأنها  أن األسعار ستكون في  مؤكدة 

الزبناء واختياراتهم وذلك بدءا من 80 دوالر لليلة.
وحددت اللجنة مجموعة من األماكن قالت إنها توفر خدمة 
إقامة تلبي الحاجيات وتستوفي شروط الراحة، ومنها وسط 
الدوحة الذي يمزج بين الماضي والحاضر، معتبرة أنه المكان 
المناسب لإلقامة إذا كان الزائر يرغب في االستمتاع بتقاليد 
الدوحة العربية الغنية والهندسة المعمارية الحديثة، وذلك من 
خالل مجموعة واسعة من الفنادق من الفخمة إلى المتوسطة.

كما أشارت اللجنة إلى أن منطقة السد، التي تقع غرب مدينة 
الدوحة القديمة، وتشتهر بقاطنيها من العائالت المقيمة في 
قطر، وتضم أماكن إقامة متوسطة المستوى، ومتاجر، ومحالت 
ومطاعم من كل ركن من أركان العالم تقريبا مضيفة أن اإلقامة 
قطر،  في  الشهير  المدينة  مشهد  موطن  الغربي،  الخليج  في 
مع ناطحات السحاب الحديثة الممتدة بشكل جميل على طول 
الكورنيش. عادة ما تكون راقية وفاخرة، بالقرب من مراكز التسوق 

واالستجمام والترفيه.
أما اللؤلؤة – قطر – هذا الموقع الحصري، بما في ذلك الجونا 
القريبة، فهو مقر لبعض أرقى الفنادق في قطر وأماكن اإلقامة 
المتميزة. وتوفر المنطقة ستة مراسي، وشواطئ رائعة، ومطاعم 

راقية، ومنافذ تسوق فاخرة.
وإلى جانب هذه الخيارات وفرت السلطات القطرية فنادق 

عائمة وقرى للمشجعين لتلبية كل األذواق.
وكان عمر الجابر المدير التنفيذي إلدارة السكن في اللجنة 
العليا قد قال خالل ندوة صحافية مؤخرا إن هناك آالف الغرف 
الشاغرة للبطولة، رغم المخاوف من اكتظاظ الدولة الخليجية 
الصغيرة بالمشجعين عند بدء البطولة، مضيفا أن هناك 25 
ألف غرفة على األقل ال تزال خالية حتى أيام الذروة لكأس العالم، 

المتوقعة في 24 و 25 نونبر المقبل.
وسيكون بمقدور المشجعين التنقل بسهولة بين بلدان المنطقة 
وقطر، إذ ستسير الخطوط السعودية والكويتية وشركة »فالي 
دبي« والطيران العماني أكثر من 160 رحلة يومية اعتبارا من 20 
نونبر موعد انطالق المونديال، للذهاب والعودة خالل 24 ساعة.

واختار الكثير من المشجعين حجز قرى العمال التي بنيت 
إلى  التجهيز، باإلضافة  قليلة  حديثا بأسعار رخيصة ولكنها 
مجمعات ضخمة للمشجعين في مناطق شبه صحراوية على 

مشارف الدوحة.
ألف   11 استيعاب  الجنوب،  براحة  بروة  ويستطيع مجمع 
مشجع من الباحثين عن إقامة بتكلفة رخيصة تصل إلى أقل 
من 40 دوالرا لليلة الواحدة في غرفة مزدوجة مع سرير فوالذي 

ومطبخ مشترك.
لكن ورغم هذه التطمينات فإن اإلقبال الكبير ساهم في الرفع 
من األسعار بشكل كبير، بحيث تراوحت الزيادة ما بين 10 في 
المائة المسموح بها قانونيا و 40 في المائة في بعض األماكن، 
إذ وصلت اإلقامة لمدة شهر في بعض الفنادق بمشيرب بالدوحة 
وبغيرها من المناطق إلى 18 ألف دوالر بالنسبة لغرفة وصالة 

صغيرة مفتوحة على مطبخ.
كما أن بعض المالكين الخواص، أصحاب الشقق، قد رأوا 
في كأس العالم مناسبة لزيادة الدخل، إذ عمدوا إلى الرفع من 

الكلفة أكثر من مما يسمح به القانون.

غالء الإقامة خالل المونديال يقلق الزوار رغم تطمينات اأهل الدار

غالء اإلقامة هاجس يقض مضجع الوافدين على قطر

 الركراكي يرفع 
التحدي رفقة 

املنتخب املغربي 

حيوانات واألوان واأ�سياء اأخرى .. األقاب منتخبات كاأ�س العالم

خم�سة مدربين 
محليين يقودون منتخبات 

اإفريقيا في النهائيات
تخوض المنتخبات اإلفريقية الخمسة، التي بلغت نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر في الفترة المتراوحة ما بين 

20 نونبر الجاري و18 دجنبر المقبلين، تحت قيادة وإشراف مدربين محليين، في سابقة من نوعها في تاريخ المسابقة.
ويتعلق األمر بكل من وليد الراكراكي مدرب المنتخب المغربي، ومدرب منتخب السنغال أليو سيسيه، وجالل القادري الذي سيقود المنتخب 

التونسي، وأتو أدو مدرب منتخب غانا، إضافة إلى منتخب الكاميرون بقياده نجمه السابق ريغوبير سونغ.
واألكيد أن المسؤولية الملقاة على عاتق هؤالء ستكون كبيرة، على اعتبار أن المدربين المحليين سيحاولون خالل العرس العالمي إثبات الذات 
والهوية القارية ومواجهة كل التحديات التي تفرضها طبيعة المسابقة في حضور منتخبات قوية سبق لها أن توجت باللقب أو بلغت مباريات النهاية.

وقد تم تعيين اإلطار الوطني، وليد الراكراكي، مدربا جديدا للمنتخب المغربي، خلفا للمدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، لقيادة » أسود األطلس » في 
منافسات كأس العالم بقطر وحتى غاية 2026.

وحدد العقد الذي يربط بين الركراكي والجامعة مجموعة من األهداف، لعل من أبرزها الظهور دائما بوجه مشرف في جميع المنافسات، وتحقيق نتائج 
ترقى إلى مستوى تطلعات المغاربة، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال الحالي، وبالتالي إسعاد الجماهير المتعطشة إلى معاينة أفضل النتائج 

في المحافل الدولية.
ومن جانبه، يقود منتخب الكاميرون إلى المونديال العبه الدولي السابق، ريغوبير سونغ، الذي أهدى الكثير من األلقاب لبالده، وهو العب، على غرار لقب 

كأس إفريقيا لألمم عامي 2000 و2002، بعد مسيرة احترافية حافلة في القارة األوروبية.
ورغم أنه قاد منتخب »األسود غير المروضة« في مباراتين فقط صعدتا به إلى مونديال قطر، إال أن سونغ يطمح إلى صناعة التاريخ في الكأس العالمية 

كمدرب محلي لمنتخب بالده.
وتظهر البصمة المحلية لألطر التقنية في التظاهرة من خالل إشراف أليو سيسيه على قيادة منتخب السنغال في المونديال للمرة الثانية على 
التوالي، بعد أن توج بلقب كأس إفريقيا لألمم بالكاميرون سنة 2021، حيث ترك بصمته على إنجازات »أسود التيرانغا«، وكان حاسما جدا في 

التتويج باللقب الذي ضاع منه في دورة 2019، وكذلك في بلوغ بالده النهائيات العالمية.
من جانبه، استعان المنتخب التونسي بالمدرب جالل القادري، الذي ال يملك نفس سجل مدربي الكاميرون والسنغال وحتى غانا حين 

كانوا العبين، لكنه تمكن من تعويض ذلك بخبرته التدريبية حيث استهل مسيرته التدريبية عام 2001، ويستعد اآلن لخوض التحدي 
األكبر في مونديال قطر.

ويتوفر القادري )51 عاما( على تجربة تدريبية طويلة، لكن معظمها كانت مع في أندية صغيرة في تونس والسعودية، إلى 
جانب قيادته الناجحة لـ »نسور قرطاج« للفوز على منتخب نيجيريا ما شرع أمامه الباب لتدريب المنتخب.

من جانبها، استعانت غانا بأحد أبرز العبيها سابقا للبلوغ نهائيات مونديال قطر، إذ يقود الفريق الالعب السابق 
أوتو أدو )47 سنة(، الذي صنع مسيرته كالعب في ألمانيا قبل أن يصبح مدربا للمنتخب الغاني،بعد 

مستويات مهزوزة تحت قيادة مدربها السابق، الصربي ميلوفان راييفاتس، الذي قاد » النجوم 
السوداء« ألسوأ مشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لألمم 2021 في الكاميرون.

يومه  واالعتزاز،  الفخر  بمشاعر  قاطبة  المغربي  الشعب  يخلد 
الجمعة، الذكرى السابعة والستين لعيد االستقالل، الذي يشكل حدثا 
تاريخيا مجيدا، وملحمة كبرى تجسد انتصار إرادة العرش والشعب 
والتحامهما الوثيق دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
وتعد هذه الذكرى المجيدة )18 نونبر من كل سنة( أحد المنعطفات 
التاريخية التي طبعت مسار المملكة ومن أغلى الذكريات الوطنية 
الراسخة في قلوب المغاربة لما تحمله من دالالت عميقة ودروس 
بليغة وبطوالت عظيمة وتضحيات جسام وأمجاد تاريخية خالدة.
وتحل ذكرى عيد االستقالل كلحظة تاريخية للتأمل والتدبر في 
مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية واالستقالل وتحقيق الوحدة 
العروة  الترابية، في سياق نضالي شامل ومتكامل يشج أواصر 
الوثقى بين القمة والقاعدة، ويعزز العهد الوثيق القائم بين الملك 
والشعب، للمضي قدما على درب تحقيق النمو واالزدهار في كل 

المجاالت وبلوغ المملكة المكانة التي تستحقها بين دول العالم.
إذ ال تنضج الشعوب وتتسع مطامحها لبناء حاضرها ومستقبلها، 
إال من خالل استحضارها لتاريخها، ومقاربة لحظاته النضالية، 
المميزة  كينونته  وإبراز  واالستمرارية،  البقاء  أجل  من  ومعاركه 
لما  تكريسا  محطاته،  مختلف  من  العبر  واستخالص  األمم،  بين 
في اللحظات الماضية والحاضرة من قوة جذب باتجاه مستقبل 

يسعى لألفضل.
فرغم المخططات والمناورات التي نفذتها القوى االستعمارية 
الفرنسية واإلسبانية، في محاولة لتقطيع أوصال المملكة، وطمس 
مكوناتها،  بين  والتفرقة  التنابذ  وزرع  الثقافي،  وغناها  هويتها 
استطاع جيل النضال واالستقالل؛ عرشا وشعبا، الوقوف معا في 

وجه مخططات نير االستعمار.
ولم يفلح المستعمر في وقف هذا المد النضالي، الذي ترسخ 
آنذاك في أعماق كل المغاربة، على الرغم من نفيه لجاللة المغفور له 
محمد الخامس رفقة أسرته الشريفة إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر، 
وهو ما تجلى من خالل االنتفاضة العارمة التي شهدتها، في أعقاب 

ذلك، كل المدن والقرى المغربية.
فكثيرة هي المعارك البطولية واالنتفاضات الشعبية التي خاضها 
أبناء الشعب المغربي بكافة ربوع المملكة في مواجهة مستميتة 

للوجود األجنبي والتسلط االستعماري. ومن هذه البطوالت، معارك 
الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان وانتفاضة قبائل 
آيت باعمران واألقاليم الجنوبية وغيرها من المحطات التاريخية 
رائعة في  للقوات االستعمارية دروسا  المقاومون  لقن فيها  التي 

الصمود والمقاومة والتضحية.
ومن أبرز المحطات التاريخية التي ميزت مسار الكفاح الوطني 
الزيارة التاريخية التي قام بها أب الوطنية وبطل التحرير جاللة 
المغفور له محمد الخامس إلى طنجة يوم 9 أبريل 1947 تأكيدا 
على تشبث المغرب، ملكا وشعبا، بحرية الوطن ووحدته الترابية 

وتمسكه بمقوماته وهويته.
وبعد هذه الزيارة الميمونة الحبلى بقيم التحرر واالنعتاق من 
ربقة االستعمار، اشتد تكالب السلطات الفرنسية، خاصة أن جاللة 
المغفور له محمد الخامس لم يخضع لضغوط سلطات الحماية، 

الرافضة لكل مساومة سببا في شروع المستعمر  فكانت مواقفه 
في تدبير مؤامرة النفي.

وكلحظة التحام لألمة، تعكس ذكرى الكفاح الشجاع لشعب توحد 
غشت   20 يوم  والشعب  الملك  ثورة  شرارة  انطلقت  ملكه،  وراء 
إلدراك  الصاعدة  لألجيال  مناسبة  1953، التي يعد االحتفاء بها 
حجم التضحيات التي بذلها أجدادهم للتحرر من جور االستعمار 

واسترجاع المغرب الستقالله.
وانتصرت اإلرادة القوية لألمة، بتناغم مع العرش للدفاع عن القيم 
لم يدرك  الذي  المستعمر  المقدسة، ضدا على مخططات  الوطنية 
أنه بإقدامه على نفي رمز األمة، جاللة المغفور له محمد الخامس 
وأسرته الشريفة، لم يقم سوى بتأجيج وطنية المغاربة والتعجيل 

بنهاية عهد الحجر والحماية.
وفور عودة جاللة المغفور له محمد الخامس رفقة أسرته الملكية، 

أعلن جاللة  الوطن،  أرض  إلى  المنفى  من   1955 نونبر   18 يوم 
المغفور له عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ 
فجر الحرية واالستقالل، مجسدا بذلك االنتقال من معركة الجهاد 

األصغر إلى معركة الجهاد األكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.
وبعد تحقيق االستقالل، دخلت المملكة المغربية في حقبة جديدة، 
تمثلت في المقولة الشهيرة لجاللة المغفور له الملك محمد الخامس 
طيب اهلل ثراه »لقد خرجنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر«، 
حيث انخرطت المملكة في العديد من اإلصالحات التي أطلقها أب 
األمة وهمت كل القطاعات الحيوية من أجل بناء المغرب الجديد 

ومواصلة ملحمة تحقيق الوحدة الترابية.
وسيرا على نهج والده المنعم، خاض جاللة الملك المغفور له 
عهده  في  فتم  الترابية،  الوحدة  استكمال  معركة  الثاني  الحسن 
تحقق  كما   ،1969 يونيو   30 في  إفني  سيدي  مدينة  استرجاع 
استرجاع األقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء التي انطلقت 
يوم 6 نونبر 1975. وفضال عن ذلك حرص جاللة المغفور له الحسن 
الثاني على بناء دولة القانون والمؤسسات الحديثة، وإرساء نظام 

سياسي وديموقراطي يحتذى به.
له محمد  المغفور  التي نهجها جاللة  البناء،  لمسيرة  وتأكيدا 
الخامس ومن بعده جاللة المغفور له الحسن الثاني، يشهد المغرب 
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس العديد 
من األوراش التنموية العمالقة واإلصالحات الكبرى التي تهم مختلف 
الجديد،  التنموي  النموذج  إطالق  خالل  من  والسيما  المجاالت، 
وورش تعميم الحماية االجتماعية، وهو ما يعكس العناية الفائقة 
عرش  اعتالئه  منذ  وذلك  البشري،  للعنصر  جاللته  يوليها  التي 

أسالفه الميامين.
يمثل االحتفال بعيد االستقالل لحظة للقيام بوقفة تأملية تستحضر 
تاريخ المغرب الغني باألمجاد وبالمحطات المشرقة من أجل الذود 
عن مقدسات البالد، ومناسبة الستلهام ما تنطوي عليه هذه الذكرى 
من قيم سامية وغايات نبيلة، إلذكاء التعبئة الشاملة، وزرع روح 
المواطنة، وتحصين المكاسب الديمقراطية، ومواصلة مسيرة الجهاد 
األكبر، وتثبيت وصيانة الوحدة الترابية للمغرب، وربط الماضي 

التليد بالحاضر والمستقبل المجيد.

في الواجهة02
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 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي   إلى ربك راضية 
مرضية،   فادخلي   في   عبادي   وادخلي   جنتي « .    

صدق اهلل العظيم

المكتب السياسي والسكرتارية 
الوطنية لقطاع المحامين 
االتحاديين  ينعيان األستاذ 
المحامي يحيى البودراري   

والحزن  األس��ى  ببالغ 
المشمول  وفاة  نبأ  تلقينا 
برحمة اهلل، بإذنه تعالى، 
األستاذ يحيى البودراري. 
األس�������ت�������اذ ي��ح��ي��ى 
اهلل،  رحمه  ال���ب���ودراري، 
عاش فترة طالبية جامعية 
في عهدها الذهبي منذ سنة 
1970 وعايش مؤتمرها 15 

بكل تجاذباته، دائم الحضور في كل المحطات النضالية 
والمظاهرات الطالبية، وشارك في تأسيس وتجديد العديد 
من اتحادات المحامين الشباب، لم يفته الحضور في كل 
مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كان مساعدا 
الصيفية  الجامعة  جمعية  ومنها  الجمعيات  من  للعديد 
المؤتمر  وترأس  أكادير،  بلدية  بمجلس  عضوا  كان  لما 
المنعقد بمراكش  بالمغرب  المحامين  لنقابة  التأسيسي 

يوم 2 يناير 2010. محام أديب وشاعر. 
المكتب  في  اإلخوة  فإن  الجلل،  المصاب  هذا  وأمام 
المحامين  لقطاع  الوطنية  والسكرتارية  السياسي 
إلى  والمخلصة  الحارة  بتعازيهم  يتقدمون  االتحاديين، 
زوجته وبناته ولجميع أفراد أسرة الفقيد وأهله وذويه، 
سائلين اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه 
فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه.   وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون.
عميد آل عفوت عبد اهلل عفوت 

في ذمة اهلل

ربه  ج��وار  ال��ى  انتقل 
ال��م��ش��م��ول ب��رح��م��ة اهلل 
الفاضل  السيد  عفوه  و 
صباح  عفوت   اهلل  عبد 
نونبر   16 االرب��ع��اء  ي��وم 
ال���دار  بمدينة  ال��ج��اري 
الثرى  ووري  البيضاء 
بمقبرة  اليوم  ذات  ظهر 
السوالم حيث عشيرته و 
ذويه »أهل العفاف«. وقد اشتغل قيد حياته قائدا بعدة   
دوائر إدارية وطنية ويشهد له بدماثة وحسن أخالقه. 
بتعازيها  بزاري  عائلة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
الحدادي و  الحاجة رشيدة  الفقيدة  إلى زوجة  الحارة 
ابنته رجاء و ابنيه علي و عمر ولكل أفراد عائالت عفوت 
والحدادي و اصهاره و أقاربه و جيرانه داعية اهلل أن 
يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

الذكرى الـ67 لعيد اال�شتقالل.. ملحمة كبرى تج�شد انت�شار اإرادة العر�ش وال�شعب والتحامهما الوثيق

جاللة الملك يعين اأع�شاء 
المجل�ش االأعلى للتربية 

والتكوين والبحث العلمي
 عين جاللة الملك أعضاء المجلس األعلى للتربية 
القانون  يخول  الذين  العلمي،  والبحث  والتكوين 

المنظم لهذا المجلس لجاللته حق تعيينهم.
يتعلق  األم��ر  أن  الملكي،  للديوان  بالغ  وذك��ر 
بعشرين عضوا من فئة الخبراء والمتخصصين، 
مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجاالت التربية 
مراعاة  مع  والثقافة،  العلمي  والبحث  والتكوين 

التنوع والتكامل بين التخصصات.
جميل   : وال��س��ادة  بالسيدات  األم��ر  ويتعلق 
السالمي، أمينة لمريني الوهابي، أمين بنسعيد، 
مسفر،  أقصبي  آسية  حسني،  السعداني  يوسف 
محمد  بوشيخي،  حميد  جنجار،  الصغير  محمد 
بنسليمان،  ليلى  الحجامي،  عائشة  البرنوصي، 
مختاري قويدر، أمال الفالح السغروشني، صالح 
الوديع، فؤاد شفيقي، جمال بلحرش، موالي إدريس 
العلوي، محمد أمين الصبيحي، محمد سالسي سنو، 

رشيد بن الزين، وفاطمة الزهراء بياز.
وتأتي هذه التعيينات الملكية بعد تعيين الحبيب 

المالكي، من طرف جاللة الملك، رئيسا للمجلس.
المؤسسة  ه��ذه  تركيبة  تجديد  إل��ى  وت��ه��دف 
االستشارية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي 
يخولها لها الدستور، السيما من خالل إبداء الرأي 
في السياسات العمومية التي تهم التربية والتكوين 
والبرامج  السياسات  وتقييم  العلمي،  والبحث 
العمومية في هذا القطاع المصيري، وذلك من أجل 
توفير  على  والعمل  المغربية،  بالمدرسة  االرتقاء 
وتكافؤ  المساواة  وتحقيق  للجميع،  جيد  تعليم 

الفرص في هذا المجال.
لصفتهم،  المعينين  األعضاء  فئة  إلى  وإضافة 
والتي تتألف من أعضاء الحكومة المعنيين بهذا 
والمؤسسات  الهيئات  بعض  وممثلي  القطاع، 
للتربية  األعلى  المجلس  تركيبة  تضم  الوطنية، 
والتكوين والبحث العلمي أيضا، عضوين من كل 
النقابات  البرلمان، وكذا ممثلين عن  من مجلسي 
التعليمية وأعضاء آخرين يعينهم رئيس الحكومة 
لهذا  المنظم  القانون  من   7 المادة  ألحكام  طبقا 

المجلس.

 محمد قمار
تفتح الجمعية المغربية لتربية الشبيبة » أميج »،  في حدود الساعة السادسة 
والنصف مساء يوم الجمعة 18 نونبر 2022 ، أشغال مؤتمرها الوطني 16 
تحت شعار » من أجل إقرار سياسات عمومية مندمجة تعنى بقضايا الطفولة 
بقاعة أبا احنيني لوزارة الشباب والثقافة واالتصال،  والشباب والمرأة » 
الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الوطني 16 لجمعية » أميج » سيحضرها وزراء 
بالحكومة وعدة فعاليات مؤسساتية وجمعوية ومدنية وحقوقية وممثلو السلك 
الدبلوماسي وهيئات األمم المتحدة المعتمدة بالمغرب.  وستتميز الجلسة 
بتنظيم حفل فني يحييه كل  أميج »  االفتتاحية للمؤتمر الوطني لجمعية » 
من الفنانة سعيدة فكري والمجموعة الغنائية المشاهب والفرقة الصوتية 
مجموعة جدل، على أن تنعقد أشغال المؤتمر الوطني للجمعية أيام 20/19/18 
نونبر 2022 بمجمع موالي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، والذي 
يعرف مشاركة 300 مؤتمر ومؤتمرة من جميع فروع الجمعية على المستوى 
الوطني، وكانت للجمعية المغربية لتربية الشبيبة التي عقدت لجنتها اإلدارية 
يومي السبت واألحد 5 و6 نونبر 2023 في دورتها العادية دورة » الشهيد 
المهدي بنبركة »، قبل انعقاد مؤتمرها الوطني 16، قد صادقت على مشاريع 
التقارير األدبية والمالية المقدمة للمؤتمر الوطني مع إدخال مجموعة من 
التعديالت، واعتماد التقرير األدبي والمالي المقدم للمؤتمر الوطني المقبل 

خالصة اشتغال اللجنة اإلدارية للجمعية طيلة األربع سنوات الماضية.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الوطني للجمعية مجموعة مشاريع أوراق 

داخل لجان المؤتمر  

�� ) لجنة اآلليات التنظيمية: ورقة حول العمل التنظيمي للجمعية �� مشروع 
تعديل القانون األساسي (

�� ) لجنة قضايا الطفولة والشباب والمرأة والعمل االجتماعي: ورقة حول 
قضايا الطفولة والشباب والمرأة �� ورقة العمل االجتماعي (. 

�� ) لجنة العمل التربوي والثقافي: ورقة حول العمل الثقافي �� ورقة حول 
العمل التربوي ( 

�� لجنة البيان العام للمؤتمر.
ومن بين المشاريع المقدمة للمؤتمر الورقة الثقافية التي تناقش استراتيجية 
العمل الثقافي بما يخدم الهوية الثقافية للمجتمع المغربي، وطموح الشباب 
التواق للتغيير واإلبداع عبر تفجير طاقاته والتعبير عن رغباته، ورسم الخطط 
وصياغة البرامج لالرتقاء بالعمل الثقافي من وضعه االستهالكي إلى عمل 
ترافعي حول القضايا الثقافية للطفولة والشباب والمجتمع، إلى جانب تحديد 
األهداف وغايات عمل الجمعية الثقافية التي ال تتعارض مع قيمها ومبادئها 
والتفكير في الصيغ والوسائل التي بإمكانها أن تطور األداء والعمل الثقافي 
بالجمعية، والعمل على إبراز الفرص المتاحة المساعدة على تطوير العمل 
الثقافي وتوقع اإلكراهات المحبطة والمعرقلة وتحديد سبل تخطيها، والتفكير 
في إنشاء آليات للرصد والتتبع والتقييم لجميع البرامج واألعمال الثقافية 

المحلية والجهوية والوطنية بالجمعية.
الجمعية  التربوية هل استطاعت  الورقة  التربوي تساءلت  الجانب  وفي 
استثمار رصيدها التاريخي في العمل التربوي للحفاظ على الهوية الجمعوية 
التطوعية باعتبارها شكال من أشكال المقاومة الثقافية والتربوية من أجل 
المغرب الحديث، ومدى تفاعل الجمعية مع أسئلة وتطلعات أطفال ورفاق 

وشباب األلفية الثالثة، ومن خالل تحديث أساليب عملها وطرق اشتغالها 
وانفتاحها على ما تتيحه الثورة الرقمية من إمكانيات هامة ليس فقط على 
مستوى التنشيط التربوي والثقافي والفنى، ولكن كدعامات في الترافع حول 
قضايا الطفولة والشباب، إلى جانب تساؤل جمعية » أميج » في عدم استطاعتها 
توحيد جهود الحركة التربوية الجمعوية واستثمار اتحاد المنظمات التربوية 

باعتباره من بين أقدم التشبيكات الجمعوية بالمغرب؟

جمعية » أميج » تعقد مؤتمرها الوطني 16 تحت شعار

» من اأجل اإقرار �شيا�شات عمومية مندمجة تعنى بق�شايا الطفولة وال�شباب والمراأة «

شلل عام يلوح في األفق ليصيب موانئ الصيد البحري بسبب غياب الدعم

 مراسلة خاصة
في الوقت الذي تتبجح الحكومة بدعم مهنيي النقل من أجل التخفيف 
آخرين  مهنيين  نجد  المحروقات،  أسعار  ارتفاع  تداعيات  من  عنهم 
ينتسبون لقطاع مهم، اقتصاديا واجتماعيا، على المستوى الوطني، 
يتخبطون لوحدهم من أجل مواجهة أزمة غالء المحروقات والحفاظ 
على استمرار قطاعهم، بالنظر لما يشغله من مهنيين مباشرين وغير 
مباشرين، والحفاظ على المساهمة في األمن الغذائي للمغاربة، ويتعلق 

األمر بمهنيي قطاع الصيد البحري .
 وأوضحت مصادر مطلعة، أن هناك أزمة كبيرة تلوح في األفق، تهدد 
بشل قطاع الصيد البحري بالكامل في جميع موانئ المغرب، بسبب 
ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم مبادرة الحكومة التخاذ أي إجراءات 

جديدة لدعم القطاع.
وكشفت المصادر ذاتها، أن مراكب الصيد الساحلي بالجر وصيد 
السمك السطحي بالمهدية /القنيطرة، أعلنت عن تعليق نشاطها بشكل 
اضطراري، معتبرة أن استمرار إبحار مراكبها هو تضحية مجانية 

لفائدة جهات أخرى على حساب مهنيي الصيد.
االشتراكي«، أن  ميناءي طنجة  االتحاد   « وأكدت مصادر جريدة 
والعرائش أصابهما الشلل، وسط تحذيرات من الكونفدرالية المغربية 

للصيد الساحلي بتوسع وتمدد اإلضراب ليشمل كل موانئ المغرب إن 
لم تبادر الحكومة التخاذ إجراءات ملموسة لدعم القطاع في مواجهة 

ارتفاع أسعار المحروقات.
كما توقف أسطول الصيد البحري بالكامل في ميناء الناظور ليعم 
بذلك الشلل جميع موانئ الجهة الشرقية وأكثر من ثلثي الجهة الشمالية، 
وسط انتقادات واتهامات للحكومة بالمحاباة والميز بين القطاعات، 
إذ في الوقت الذي يتم دعم مهنيي النقل تباعا لمواجهة ارتفاع أسعار 
المحروقات، لم تتجاوب الحكومة مع أي نداء صادر عن مهنيي قطاع 

الصيد البحري.
وفي سياق متصل، وجه الفريق االشتراكي بمجلس النواب  سؤاال 
شفويا إلى وزير الفالحة والصيد البحري حول نفس  الموضوع، يحيطه 
علما بتوقف أسطول الصيد البحري صنف الصيد بالجر بنسبة 100 
في المائة بالجهة الشرقية، وبنسبة 70 في المائة بالمناطق الشمالية 
األخرى، مطالبا الوزير بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة 
للتخفيف من عبء الزيادات في أسعار المحروقات التي أرهقت كاهل 

مهنيي قطاع الصيد البحري.
وأمام هذا الصمت المريب الذي تواجه به الحكومة هذا الشلل الذي 
أصاب قطاع الصيد البحري في المنطقة الشرقية والشمالية، والذي 
يوشك أن يتمدد في كل موانئ المغرب، فقد اتهم مهنيون جهات نافذة 
على  اإلقدام  مفهومة، عوض  غير  بازدواجية  بالتعامل  الحكومة  في 

إجراءات من أجل تخفيف العبء على كاهل المهنيين.
مصادر مهنية اختارت في هذه اللحظة عدم الكشف عن هويتها، 
تساءلت باستغراب، كيف لم يبادر رئيس الحكومة للقيام بأي إجراء 
لدعم القطاع في هذه الظرفية الصعبة، خاصة أنه يفهم خصوصيته 
أكثر من غيره بحكم مسؤوليته عن القطاع ألكثر من عقد من الزمن 

)من 2007 إلى 2021(.
وعزت نفس المصادر سبب عدم التحرك إلنقاذ مهنيي الصيد البحري 
يعود لخارطة النفوذ التي تتمتع بها بعض الدوائر الحكومية في هذا 
القطاع، السيما في قطاع الصيد في أعالي البحار، والتي تعرف راحة 
بيولوجية لمدة ستة أشهر، لن تعرف نهايتها إال مع منتصف دجنبر، 
المصالح  ألن  القطاع  لهذا  الدعم  تقديم  عن  تتغاضى  الحكومة  وأن 
المرتبطة ببعض رجال األعمال المحظوظين لم تعرف الضرر بعد، ولن 
تتحرك هذه اللوبيات للضغط على الحكومة إال بعد أن تدخل أساطيلها 

لإلبحار بعد توقف الراحة البيولوجية.
هذا ورجحت هذه المصادر أن يتوسع الشلل ليصيب جميع موانئ 
المغرب مع نهاية شهر نونبر الجاري، وأن الحكومة لن تتحرك إال بعد 
أن تمس المصالح المرتبطة ببعض مراكز النفوذ في أكادير والمناطق 
الجنوبية، وأن تحركات هذه المصالح ستبدأ مؤشراتها األولى مع 

نهاية هذا الشهر بموازاة مع استعداد أسطولها البحري لإلبحار.

الفريق اال�شتراكي بمجل�ش النواب ي�شائل وزير الفالحة وال�شيد البحري حول الو�شع المقلق للقطاع
مهنيون يدقون ناقو�ش الخطر ويدعون الجهات الم�شوؤولة للتدخل العاجل 

عماد عادل
كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن 
جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أكتوبر الماضي  665.5 
مليار درهم، بارتفاع معدله 2.3 في المئة مقارنة مع مستواه في 
متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب 
الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ 
تقدر بنحو 14.5 ماليير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة 
ألزيد من 99.6 مليار درهم وتسديدها لحوالي 85.1 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة 
تراجعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.3 في المئة لتصل 
إلى 26.7 مليار درهم كفوائد عوض 26.8 مليار درهم المسجلة 

الديون  فوائد  وابتلعت  الماضي،  العام  من  نفسه  التاريخ  في 
الداخلية وحدها 23.4 مليار درهم ، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد 
المديونية الخارجية بمعدل 1.8 في المئة لتناهز 3.26 مليار 
درهم عوض3.20 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من 

العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند 
متم مارس الماضي أزيد من 40.1 مليار دوالر أي 388 مليار 
درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبالد بأزيد من 56 
مليار درهم ما بين 2017 و 2022، وكشفت بيانات المديونية التي 
حينتها وزارة المالية في 29 مارس األخير، أن الدين الخارجي 
للخزينة بلغ 210 مليار درهم خالل الفصل األول من العام الجاري، 
عوض 204 مليار درهم في الفصل الرابع من العالم الماضي ، 
وبالعملة الصعبة ارتفعت مديونية الخزينة الخارجية إلى حوالي 

19.6مليار دوالر بدل 19.3 مليار دوالر قبل عام.
في المقابل عمقت الحكومة حجم الدين الداخلي الذي شهد 
زيادة مفرطة خالل السنوات األخيرة، ليالمس اليوم عتبة 666 
مليار درهم ، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها مجموعة 
من الجهات على رأسها المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي 
الذي حذر من تفاقم معدل الدين العمومي اإلجمالي . وكان صندوق 
النقد الدولي قد حذر من ارتفاع الدين العمومي للمغرب، الذي 
يتوقع أن يتجاوز مستوى مديونيته 80 % من الناتج الداخلي 
األعلى  المجلس  دعا  وب��دوره  الجاري.  العام  نهاية  في  الخام 
للحسابات إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين 
الخزينة، وطالب بضرورة االستمرار في العمل للحفاظ على ظروف 

تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.

فوائد الدين العمومي للخزينة كلفت 27 مليار درهم في 10 اأ�شهر 
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الجنوب  أجل  من  السياسات  بمركز  الباحث  قال 
األمن  مجلس  قرار  إن  لوليشكي،  محمد  الجديد، 
بقضية  املتعلق   2654 رقم  املتحدة  لألمم  التابع 
الصحراء املغربية يضع املغرب "في موقع قوة"، من 

خالل التأكيد على ضرورة تفعيل إحصاء الالجئني.
للمغرب  الدائم األسبق  وأوضح لوليشكي، املمثل 
سياسات  ورقة  في  بنيويورك،  املتحدة  األمم  لدى 
الصحراء  قضية  حول   2654 رقم  »القرار  بعنوان 
مركز  موقع  على  املنشور  ؟«  تأثير  أي  املغربية: 
تقدم  هذا  أن  الجديد،  الجنوب  أجل  من  السياسات 
في نقطة رئيسية وحساسة وحاسمة بالنسبة لقضية 
قوي  موقف  في  املغرب  »يضع  والذي  الصحراء 
للضغط على املفوضية السامية لشؤون الالجئني من 
أجل إجراء عملية اإلحصاء التي تأخرت بدون مبرر 
تندوف،  مخيمات  تستضيف  التي  الجزائر  قبل  من 

والتي تستمر بربط اإلحصاء بتنفيذ خطة التسوية 
لعام 1990، التي أ صبحت متجاوزة".

األخير بشأن مسألة  األمن  قرار مجلس  أن  وأبرز 
الصحراء "جدد معظم ثوابت الحل السياسي، وأدخل 
على  الضغط  إلى  تهدف  تعديالت  نفسه  الوقت  في 
بمتطلبات  أكبر  بشكل  االلتزام  على  لحثها  األطراف 
موضحا  املينورسو"،  بعثة  عمل  وتسهيل  املسلسل 
2654 جدد التأكيد في ديباجته وفي  أن القرار رقم 
املنشود  للحل  السياسية  الطبيعة  على  منطوقه 
وشروط الواقعية والبراغماتية والتوافق التي يجب 
الوقت  مرور  مع  صبحت  ا  والتي  بها  يتحلى  ن  ا 

عناصـر حاسمة وثابتة وال رجعة فيها.
تقرير  أن  لوليشكي  أكد  باألطراف،  يتعلق  وفيما 
التشديد  في  يتفقان  املجلس  وقرار  العام  األمني 
على انخراط الجزائ ر الضروري في جميع مراحل 

الجزائر  موقف  لى  ا  بالنظر  أنه  مضيفا  العملية، 
الرافض للموائد املستديرة، أدخل نص القرار صياغة 
األطراف  جميع  بلورة  أهمية  على  كد  "تو  جديدة 
املعنية مواقفها من اجل احراز تقدم في التوصل الى 

حل".
من  الرغم  على  إنه  األسبق،  الدبلوماسي  وقال 
"جميع  عبارة  ن  فا  واملرنة،  الغامضة  طبيعتها 
األطراف املعنية" تستهدف ضمنيا الجزاي ر وتبقيها 
تحت الضغط، مبرزا أن مجلس األمن يدعو املبعوث 
الشـخصي الجديد بصريح العبارة ا لى استي ناف 
استبعاد  هذا  وفي  سلفه،  توقف  حيث  من  املسلسل 
العملية السياسية الجارية، ومن تم  لكل تراجع في 
ا بطال ا ي محاولة إلحياء خطة التسوية الباي دة، 

كما تريد الجزاي ر و البوليساريو.
وأوضح لوليشكي أن القرار الجديد، فيما يتعلق 

دون  وتحول  املينورسو  تعترض  التي  بالحواجز 
تقرير  ينسبها  والتي  مهامها،  ممارسة  من  تمكينها 
قرارها  البوليساريو بعد  لى  ا  العام صراحة  األمني 
خرق وقف ا طالق النار، يدعو ا لى التسريع باستي 
املينورسو  فرق  ملواقع  واملنتظم  اآلمن  اإلمداد  ناف 

الواقعة شرق الجدار الرملي.
الشـخصي  املبعوث  من  سيتطلب  األمر  أن  وأفاد 
ستافان  الصحراء  إلى  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
لدفع  لة  هاي  دبلوماسية  جهود  بذل  ميستورا  دي 
الجزائر والبوليساريو الى العودة الى طريق الحوار 

والحلول التوفيقية.
الطاقة  ازمة  تستغل  التي  الجزائر،  أن  وأضاف 
يبدو  ال  املغرب،  مع  العالقات  كل  قطعت  والتي 
مهمة  تسهيل  او  التوفيقية  الحلول  الى  تميل  انها 
املبعوث الشخصي لألمني العام، مبرزا أن النجاحات 

الدبلوماسية التي حققها املغرب في السنوات األخيرة 
تجعله في وضع مريح، مستمرا في بذل مجهوداته 

من اجل تحقيق التنمية في منطقة الصحراء.
وأشار إلى أنه »ومع ذلك، ا ذا كان با مكان األطراف 
االنتظار وا خذ الوقت التخاذ قرار بشا ن املبادرات 
مخيمات  سكان  ن  فا  ميستورا،  دي  للسيد  املقبلة 
الستراتيجيات  الوحيدين  الضحايا  يظلون  تندوف 
الجزائر والبوليساريو املعيقة ألي تقدم«، الفتا إلى 
في  تستمر  باكملها  اجياال  تجعل  الوضعية  هذه  أن 
املعاناة بسبب غياب حل نهائي وتعيش في ظروف 
مناخية واجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، مجبرة 

على االعتماد على املساعدات من اجل العيش.
إلى أن هذا األمر يجعل  وخلص محمد لوليشكي 
ملخاطر  عنهم  رغما  معرضني  املخيمات  سكان 

وإغراءات الجريمة املنظمة واإلرهاب.

أكد جاللة امللك محمد السادس أن صحة املواطن تشكل ركيزة 
الدعامات  وإحدى  الشعوب  بني  والتضامن  للتقارب  أساسية 

املحورية لبناء تعاون جنوب - جنوب فعال.
وأبرز جاللة امللك، في رسالة سامية وجهها أول أمس األربعاء، 
املخاطر  من  للحد  األولى  اإلفريقية  املناظرة  في  املشاركني  إلى 
الصحية، التي تنعقد بني 16 و18 نونبر الجاري بمراكش تحت 
الرعاية السامية لجاللة امللك، أن الصحة تعتبر من أكبر التحديات 
 ،19 كوفيد  جائحة  أن  إلى  جاللته  مشيرا  االفريقية،  القارة  في 
املشاريع،  مضاعفة  خالل  من  الجماعي،  العمل  ضرورة  أبانت 

وتجهيز الدول بالبنى التحتية الالزمة في هذا املجال.
باإلضافة إلى ذلك، أشار جاللة امللك في هذه الرسالة التي تالها 
وزير الصحة والحماية االجتماعية، السيد خالد ايت الطالب، إلى 
العالجات  من  اإلفريقية  الشعوب  "بتمكني  أيضا  يتعلق  األمر  أن 

واللقاحات الضرورية، ومواجهة مختلف األمراض واألوبئة".
عرش  اعتالئه  منذ  أنه  الجاللة  صاحب  أكد  املناسبة،  وبهذه 
في  مقاربة، جيو-استراتيجية جديدة  "اعتمدنا  املنعمني،  أسالفه 
إطار شراكة جنوب- جنوب، تقوم على التضامن والتعاون وخدمة 
املصالح املشتركة، بما يعود بالنفع على املواطن اإلفريقي"، مذكرا 
دراسية  منح  توفير  على  املغربية  اململكة  بعمل  الصدد  هذا  في 
لتكوين األطباء والصيادلة، واألطر الطبية اإلفريقية، في مختلف 

الجامعات املغربية.
كما بادرت بالدنا بإطالق عدة مشاريع،  وأضاف جاللة امللك " 
من  سيما  ال  اإلفريقية،  البلدان  من  العديد  في  واسع  نطاق  على 
خالل إنشاء مصحات طبية ومستشفيات، وكذا إرسال مساعدات 

إنسانية، من معدات ومستلزمات طبية وأدوية".
وفي ما يخص مواجهة جائحة كوفيد 19، لفت صاحب الجاللة 
إلى أن املغرب عمل على منح وتوصيل مجموعة هامة من املعدات 
واملنتوجات الخاصة بالحماية والوقاية، وكذا األدوية، عبر جسور 

جوية، إلى أكثر من عشرين بلدا إفريقيا.
تدعم  املغربية  "اململكة  إن  امللك  جاللة  قال  ذلك،  مع  وباملوازاة 
املشترك  العمل  وكذا  األطراف،  املتعددة  البناءة  املبادرات  جميع 
اململكة  أن  إلى  مشيرا  امليدان"،  هذا  في  القاري  املستوى  على 
إفريقي  نموذج صحي  بناء  أجل  من  الجهود  كل  تكرس  املغربية 
متكامل، وتنخرط في بلورة األسس الكفيلة ببناء منظومة صحية 
متماسكة على مستوى القارة االفريقية، تعتمد البحث والتطوير 
املادية والبشرية،  اإلمكانات  إلى توفير  الشركاء، وتسعى  مع كل 

وذلك من خالل برامج وسياسات استباقية.
على  االنفتاح  ضرورة  على  الصدد،  هذا  في  جاللته،  وشدد 
الصحي،  املجال  في  العالم  يعرفها  التي  التكنولوجية  التطورات 

ومواكبة األنظمة الصحية لدول القارة لهذه التطورات.

املغرب  استعداد  على  امللك  جاللة  أعرب  وبعدما 
سائر  مع  املجال،  هذا  في  وتجاربه  خبراته  لتقاسم 
أن  أكد جاللته  والصديقة،  الشقيقة  اإلفريقية  الدول 
وعي اململكة املغربية بضرورة ضمان األمن الصحي 
الحماية  تعميم  على  تعمل  جعلها  املغاربة،  لكل 

االجتماعية.
هذا  أن  الصدد،  هذا  في  امللك،  جاللة  وأوضح 
التعميم ينطلق من توسيع كل من مجال التغطية 
املواطنات  كافة  ليشمل  اإلجبارية،  الصحية 
واملواطنني، وقاعدة االنخراط في أنظمة التقاعد 
للساكنة النشيطة، إلى جانب تعميم التعويضات 
عن  التعويض  من  االستفادة  وكذا  العائلية، 

فقدان الشغل.
وخلص صاحب الجاللة إلى أن هذا املشروع 
املجتمعي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، ملا له 
من آثار مباشرة وملموسة، على تحسني ظروف 

ودمقرطة  كرامتهم،  وصيانة  املواطنني،  عيش 
ولوجهم للخدمات الصحية واالجتماعية، في إطار 

سياسة القرب، وتحقيق التنمية املتوازنة والعدالة 
االجتماعية واملجالية.

 محمد لولي�ضكي: قرار مجل�س الأمن رقم 2654 ي�ضع المغرب »في موقع قوة«

يف رسالة سامية إلى املشاركني يف املناظرة اإلفريقية األولى للحد من املخاطر الصحية

جاللة الملك: �ضحة المواطن اإحدى الدعامات 
المحورية لبناء تعاون جنوب - جنوب فعال

تعتبر كأس العالم هي نقطة التقاء شعوب 
والقارات  اللغات  مختلف  من  العالم  وبلدان 
جميعًا  يتنافسون  والحضارات،  والثقافات 

في بطولة واحدة.
 15 32 منتخبا يتحدثون  وتحتضن قطر 
واإلنجليزية  العربية  رأسها  على  يأتي  لغة، 

والفرنسية واإلسبانية. 
العالم  كأس  في  األول��ى  المجموعة  تضم 
2022 كل من قطر التي تتحدث اللغة العربية، 
وهولندا )الهولندية( والسنغال )الفرنسية(، 

واإلكوادور )اإلسبانية(.
من  لثالث  الرسمية  هي  اإلنجليزية  اللغة 
إنجلترا  وهي  الثانية،  المجموعة  منتخبات 
فيما  وويلز،  األمريكية  المتحدة  والواليات 

يتحدث العبو إيران اللغة الفارسية.
جدير بالذكر أن العبي ويلز يتواصلون فيما 
تختلف  التي  الويلزية،  باللغة  أيضا  بينهم 

تماما عن اإلنجليزية.
المنتخب  الثالثة  المجموعة  وت��ض��م 
بالعربية،  العبوه  يتحدث  الذي  السعودي، 
)اللغة  وال��م��ك��س��ي��ك  األرج��ن��ت��ي��ن  ب��ج��ان��ب 

اإلسبانية(، وبولندا )اللغة البولندية(.
منتخب  يتحدث  الرابعة  المجموعة  وفي 
فرنسا بلغته الفرنسية، التي يجيدها أيضا 
العبو تونس بجوار العربية لغتهم األم، فيما 
الدنماركية،  اللغة  الدنمارك  العبو  يستخدم 

والعبو أستراليا اللغة اإلنجليزية. 
وتضم المجموعة الخامسة منتخبات ألمانيا 
واليابان )اللغة اليابانية(،  )اللغة األلمانية( 
بجانب إسبانيا وكوستاريكا )اللغة اإلسبانية(.
وفي المجموعة السادسة، تعد اللغة العربية 
هي الرسمية لالعبي منتخب المغرب، الذين 
يستخدم  فيما  أيضا،  الفرنسية  يجيدون 
منتخب بلجيكا اللغات األلمانية والفرنسية 
اللغتين  كندا  العبو  يتكلم  كما  والهولندية، 
منتخب  ويجاورهم  والفرنسية،  اإلنجليزية 

كرواتيا )اللغة الكرواتية(.
منتخبات  السابعة  المجموعة  وتضم 
والكاميرون  البرتغالية(،  )اللغة  البرازيل 
)اللغة الفرنسية(، وصربيا )اللغة الصربية( 
وسويسرا )الفرنسية واإليطالية واأللمانية(.
منتخب  يتحدث  الثامنة  المجموعة  في 
وأوروغ��واي  البرتغالية،  بلغتهم  البرتغال 
)اللغة اإلسبانية(، وغانا )اللغة اإلنجليزية(، 

وكوريا الجنوبية )اللغة الكورية(.

االتحاد الرياضي22
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للعبة  الدولي  االتحاد  أقر  بعدما 
اللوائح  ف��ي  الالعبين  ع��دد  زي���ادة 
في  مسارك  منتخب  لكل  النهائية 
على  الع��ب��ًا،   26 إل���ى  ال��م��ون��دي��ال 
العالم  عاشها  التي  الظروف  خلفية 
بسبب  الماضية  األع��وام  مدار  على 
جائحة كورونا، ارتفع عدد الالعبين 
الحاضرين في مونديال قطر إلى 832 

العبا، يمثلون 32 منتخبا.
وكشف موقع »ترانسفير ماركت« 
العالمي إلحصائيات وأرقام الالعبين 
السوقية  القيمة  أن  وال��الع��ب��ات 
في  المونديال  لمنتخبات  اإلجمالية 
مليار   12.46 تبلغ  المقبلة  النسخة 

يورو.
الثالث  المنتخبات  أن  والمثير 
األولى في قائمة أعلى فرق المونديال، 
من حيث القيمة السوقية، تستحوذ 
على نحو ربع هذه القيمة اإلجمالية.
ورغم كونه الفريق األكثر ترشيحًا 
للفوز باللقب من وجهة نظر عدد كبير 
من التقارير والتحليالت الرياضية، 

لم يأت المنتخب البرازيلي في صدارة 
القائمة ،وإنما حل في المركز الثاني 
بقيمة سوقية بلغت 1.14 مليار يورو.

بلقب  الفائز  البرازيلي،  المنتخب  ويتصدر 
قياسي(،  )رقم  سابقة  م��رات   5 المونديال 
الصادر  اللعبة  لمنتخبات  العالمي  التصنيف 
كما يقوده الالعب  )فيفا(  الدولي  عن االتحاد 
نيمار صاحب صفقة االنتقال األعلى في تاريخ 
العبي كرة القدم حتى اآلن، كما يضم العديد من 

أبرز نجوم اللعبة في العالم.
ولكن صدارة قائمة »ترانسفير ماركت« ألعلى 
المنتخبات من حيث القيمة السوقية كانت من 
نصيب المنتخب اإلنجليزي، المصنف الخامس 
عالميا في تصنيف »فيفا«، والمتوج بلقب كأس 

العالم مرة واحدة فقط من قبل في 1966. 
واعتلى المنتخب اإلنجليزي، أحد المرشحين 
للمنافسة على لقب مونديال 2022، وصاحب 
المركز الرابع في مونديال 2018، قائمة األعلى 

قيمة سوقية بقيمة بلغت 1.26 مليار يورو.
بلقب  المتوج  الفرنسي،  المنتخب  وك��ان 
بقوة  والمرشح  روسيا،  في   2018 مونديال 
ثالث  هو   2022 نسخة  في  لقبه  عن  للدفاع 
المنتخبات التي تجاوزت حاجز المليار يورو، 
حيث حل في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 
1.08 مليار يورو، علما بأنه يضم بين صفوفه 
بين  األعلى  السوقية  القيمة  صاحب  الالعب 
جميع الالعبين المشاركين في مونديال 2022. 

باريس  مهاجم  مبابي،  كيليان  ويتصدر 
سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، قائمة أكثر 
الالعبين في مونديال 2022 من حيث القيمة 

السوقية حيث تبلغ قيمته 160 مليون يورو.
إلى  ال��راب��ع  م��ن  التالية  ال��م��راك��ز  وت��أت��ي 
العاشر على الترتيب في قائمة أعلى منتخبات 
المونديال من حيث القيمة السوقية من نصيب 
البرتغال )937 مليون يورو( وإسبانيا )902 
وألمانيا )885.5 مليون يورو(  مليون يورو( 
وهولندا  يورو(  مليون   633.2( واألرجنتين 
 563.2( وبلجيكا  يورو(  مليون   587.25(
مليون يورو( وأوروغواي )449.7 مليون يورو(.

ال�سوقية لمنتخبات المونديال القيمة  يورو  مليار   12.46

املنتخب اإلجنليزي أغلى منتخبات املونديال

المنتخبات  الكاميرون  منتخب  يتصدر 
كأس  نهائيات  في  مشاركة  األكثر  اإلفريقية 
العالم، حيث تأهل سبع مرات سنوات 1982 
و2010  و2002  و1998  و1994  و1990 
و2014، وكان أفضل إنجاز له بلوغ ربع نهاية 
دورة إيطاليا 1990، في حين ودع المسابقة من 

دور المجموعات في بقية المشاركات. 
وخرح منتخب »أسود« الكاميرون من دائرة 
أمام  انهزامه  بعد  إيطاليا  منافسات مونديال 

منتخب إنجلترا في دور الربع 3 – 2.
ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني بست 
 2018 دورة  آخرها  المونديال  في  مشاركات 
بروسيا، وكان التأهل إلى ثمن النهاية أفضل 

إنجاز له، في دورات 1994 و1998 و2014.
وأقصي منتخب نيجيريا من منافسات كأس 
بعد  المجموعات،  دور  من  الماضية  العالم 

احتالله المركز الثالث خلف منتخبي األرجنتين 
وكرواتيا. أما المنتخب الوطني المغربي فقد 
سجل أول ظهور له في نهائيات المونديال في 

دورة المكسيك سنة 1970.
وشارك »أسود األطلس« بعد ذلك في دورات 
1986 و1994 و1998 و2018، ليحتل المركز 
األول بين المنتخبات العربية األكثر مشاركة 
مع  بالتساوي  بخمس مشاركات  البطولة  في 
منتخب تونس، الذي سجل ظهوره في دورات 

1978 و1998 و2002 و2006 و2018.
 وكان أفضل إنجاز حققه المنتخب المغربي 
في النهائيات سنة 1986 بالمكسيك بعد تأهله 
إلى ثمن النهاية وتوديع المنافسة أمام منتخب 
ألمانيا، في حين لم يتخط منتخب تونس الدور 
أما  السابقة.  الخمس  المشاركات  في  األول 
الرابع  المركز  في  فيأتي  الجزائري  المنتخب 

بأربع مشاركات، وكان يسعى إلى التأهل للمرة 
الخامسة بعد الغياب عن دورة 2018.

في  إنحاز  أحسن  الجزائر  منتخب  وحقق 
دورة البرازيل 2014، بالتأهل إلى دور الثمن، 
ولكنه اصطدم بالمنتخب األلماني الذي حصد 
الهزيمة  بعد  المنافسات  وودع  وقتها،  اللقب 
بهدفين مقابل واحد. وسجلت منتخبات مصر 
وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا ظهورها 
في منافسات كأس العالم ثالث مرات، ليتشاركوا 

المركز الخامس.
وكان منتخب »الفراعنة« هو أول المشاركين 
ذلك في  النهائيات وكان  إفريقيا في  قارة  من 
الظهور  كان  حين  في  بإيطاليا،   1934 دورة 
األفضل من نصيب المنتخب الغاني، ببلوغه 

ربع النهاية في دورة 2010 بجنوب إفريقيا.

منتخب الكاميرون يت�سدر  المنتخبات الإفريقية الأكثر م�ساركة في النهائيات

شكلت منتخبات من قارات إفريقيا وآسيا 
وأوقيانوسيا وأمريكا الوسطى التاريخ األسوأ 
للمشاركات في كأس العالم بأرقامها السلبية، 
جعلت منتخبات تلك القارات تخرج من الباب 

الضيق.
تظل  السلبية،  المشاركات  تعددت  وإن 
أسوأ  هو  منتخبا  جعلت  واح��دة  مشاركة 
وإن  حتى  العالم،  كأس  تاريخ  في  منتخب 

نجح في نسخ أخرى أن يقدم أداًء كبيًرا.
أس��وأ  الجنوبية  ك��وري��ا  منتخب  ويعد 
العالم، ويرجع ذلك  منتخب في تاريخ كأس 
على   ،1954 العالم  كأس  في  مشاركته  إلى 
في  األخ��رى  النسخ  في  نجاحه  من  الرغم 
تحقيق إنجازات، أهمها نصف نهائي نسخة 
2002. فقد لعبت كوريا الجنوبية في كأس 
إلى  الثانية  المجموعة  ضمن   1954 العالم 
اللذان  وهما  وألمانيا،  المجر  تضم  جانب 

لعبا النهائي الحقًا، وتركيا. 

ولكن نظام المسابقة كان يقضي بأن يلعب 
كل منتخب مباراتين فقط، فلعبت كوريا أولى 
ثم   ،9  –  0 وخسرت  المجر  ضد  مبارياتها 
التقت تركيا وخسرت 0 – 7، ليكون إجمالي 
مشاركتها في البطولة تلقي 16 هدفًا وعدم 

تسجيل أي هدف.
ويبقى منتخب زائير، الكونغو الديمقراطية 
حالًيا، صاحب أسوأ مشاركة لمنتخب إفريقي 
في تاريخ كأس العالم، وذلك في نسخة 1974، 
2 أمام اسكتلندا،   –  0 عندما خسرت زائير 
ثم 0 – 9  أمام يوغوسالفيا، و 0 – 3 أمام 
البرازيل، حيث تلقت شباكها 14 هدًفا وفشلت 

في تسجيل أي هدف.
هناك  وزائ��ي��ر،  الجنوبية  كوريا  بجانب 
مشاركات أخرى كارثية للمنتخبات في كؤوس 
العالم المختلفة، والسيما منتخب السالفادور، 
أحد  كان  الذي  الوسطى،  أمريكا  من  القادم 
ضحايا مونديال في إسبانيا عام 1982، بعدما 

تلقت شباكه 13 هدفًا وسجل هدفًا وحيدًا في 
3 مباريات ضمن المجموعة الثالثة.

بدأت السلفادور مشوارها بخسارة 1 – 10 
أمام المجر، ثم 0 – 1 أمام بلجيكا وأخيرًا 

ثنائية نظيفة ضد األرجنتين.
ظهرت  أيضا  إسبانيا  مونديال  وخ��الل 
نيوزلندا القادمة من أوقيانوسيا في واحدة من 
أسوأ المشاركات في تاريخ المونديال.، حيث 
تلقت شباكها 12 هدفًا في 3 هزائم، األولى 
5 – 2 أمام اسكتلندا ثم 3 – 0 و4 0- أمام 

االتحاد السوفيتي والبرازيل على الترتيب.
وفي مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 
2002، سجلت السعودية مشاركة كارثية، حيث 
استقبلت 12 هدفا دون أن تسجل أي هدف، 
حيث خسرت 8 – 0  في أسوأ خسارة بتاريخها 
في كأس العالم ضد ألمانيا بالجولة األولى، 
بعدها خسرت 1 – 0 أمام الكاميرون ثم 3 – 0 

أمام إيرلندا.

اأ�سواأ منتخب في تاريخ كاأ�س العالم

لغات منتخبات كاأ�س العالم

 اللغة العربية حاضرة بقوة 
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المنافسة  دائرة  القدم  لكرة  العربية  المنتخبات  تدخل 
في مونديال »قطر 2022« بطموحات منطقية غير بعيدة 
عن تمني جماهيرها في معاينتها تذهب أبعد في نهائيات 
المسابقة، وتسجل حضورا مشرفا، وال تكتفي بالخروج 

من دور المجموعات.
وتشارك أربعة منتخبات عربية في المونديال القطري، 
وهي منتخب قطر، البلد المستضيف، والمغرب والسعودية 

وتونس.
وخاضت المنتخبات األربعة عدة مباريات ودية دولية 
أخيرة قبل انطالق الحدث الكروي، وتراوحت نتائجها بين 
أداء مغربي مقنع ومستوى تقني مطمئن، وتراجع قطري 

وتونسي واستقرار سعودي. 
وقد ظهر المنتخب المغربي وفي االختبار األول للمدرب 
الجديد وليد الركراكي، بشكل متجانس وقوي، خاصة مع 
عودة النجوم حكيم زياش ونصير مزراوي، اللذان ابتعدا عن 
المنتخب بسبب خالفات مع المدرب السابق خليلوزيتش، 
حيث قدم أداء رائعا أمام منتخب الشيلي، أحد كبار قارة 
أميركا الجنوبية، واستطاع الفوز بهدفين نظيفين عن جدارة.

منتخب  مع  سلبا  المغربي  المنتخب  تعادل  الثانية  المباراة  وفي 
البارغواي، العنيد دفاعيا، مما تسبب بانتقادات للخط الهجومي، لكن 
اإلشادة جاءت للدفاع الذي حافظ على نظافة شباكه في لقاءين. بيد أنه 
بالرغم من األداء القوي للمنتخب المغربي، إال أن مجموعته في المونديال 
معقدة، فهي تضم اثنان من عمالقة أوروبا، المصنف أوال بلجيكا، ووصيف 
المونديال كرواتيا، باإلضافة إلى منتخب كندا الذي أظهر قوة وتنظيما 

منتخبي  على  متفوقا  اإلقصائيات،  وفي  الودية  المباريات  في  كبيرين 
الواليات المتحدة والمكسيك في الترتيب.

أما المنتخب السعودي فعلى غرار المنتخب المغربي، وقع في مجموعة 
صعبة للغاية، تضم منتخبات األرجنتين والمكسيك وبولندا، وهي منتخبات 
مدججة بالنجوم، ولديها خبرة في المسابقة لذلك تأهل منتخب السعودية 
من المجموعة قد يكون في حال الفوز على منتخب المكسيك والتعادل 

مع منتخب بولندا.

قيادة  تحت  كبيرة،  صحوة  يشهد  السعودي  والمنتخب 
بعد  للمونديال  قادهم  الذي  رينار،  الفرنسي هيرفي  المدرب 

تصدر التصفيات اآلسيوية.
وخالل التوقف الدولي، قدم الفريق »األخضر« مستوى جيدا 
الواليات  ومنتخب  اإلك��وادور  منتخب  أمام  للند  الند  ووقف 
المتحدة، وهما منتخبان يمتلكان خبرة كبيرة في المونديال 

وبأسماء محترفة أوروبيا.
ومن جهته، اليظهر المنتخب التونسي بصورة مطمئنة قبل 
المونديال، حيث حقق فوزا صغيرا 1 – 0 على منتخب جزر 

القمر، ثم هزيمة عريضة 1 – 5 أمام البرازيل.
وقياسا مع كأس إفريقيا لألمم األخيرة، والوديات ، لم يظهر 
المنتخب التونسي بشكل مقنع حتى اآلن، على أمل تصاعد 

المستوى خالل المونديال.
لذلك على المنتخب التونسي تجاوز أحد العمالقة األوروبيين، 
فرنسا أو الدنمارك، باإلضافة إلى أستراليا، للعبور إلى الدور 

الموالي، وهي مهمة تبدو صعبة جدا بحكم األداء الحالي.
وتبدو مجموعة قطر هي األنسب مقارنة بمنتخبات العرب 
األخرى، فقد وقعت مع منتخبات هولندا والسنغال واإلكوادور، 
وهي منتخبات يستطيع منتخب قطر خطف النقاط منها، مما يجعل فرصه 

بالتأهل للدور التالي ممكنة جدا.
وترجيح كفة المنتخب القطري في التأهل على حساب باقي المنتخبات 
العربية، يعود إلى عدة عوامل، أبرزها أن المجموعة األولى التي توجد 
فيها قطر، تعتبر في المتناول نسبيا، مقارنة مع المنتخبات التي وقعت 

معها باقي الفرق العربية.

تعطى يوم األحد المقبل انطالق أكبر عرس كروي عالمي، بأرض الدوحة، 
التي تستضيف نهائيات كأس العالم إلى غاية 18 دجنبر المقبل.

وقامت دولة قطر بتحضير نفيها على نحو أمثل لهذا الموعد الكروي الكبير، 
وتريد أن تظهر في أبهى صورة ممكنة، حتى تعطي العالم انطباعا جيدا حول 
أول كأس عالمية ُتقام في األراضي العربية، ولكي تثبت أنها استحقت بالفعل 
الحصول على شرف استضافة المونديال؛ وتكذب كل من يرى أنها ال تستحق 
هذا الشرف، وآخرهم جوزيف بالتر، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، 
الذي صرح بأنه لم يكن خيارا مناسبا بسبب صغر حجم دولة قطر، علما بان 

االختيار تم في عهده.
فقد قررت قطر أن تكون نكهة مونديال قطر عربية بنسبة %100 طوال فترة 
القطري  الزي  فيه  والذي يظهر  بالبطولة،  الخاص  الشعار  بداية من  الحدث، 
المالعب  إلى  المؤدية  الطرق  تزين  التي  الدينية  بالعبارات  مروًرا  التقليدي، 
العربية  الثقافة  التي ستقوم بعرض  الكثيرة  الفعاليات  إلى  القطرية، وصواًل 
القطرية في أفضل صورة لها، مما يجعل العالم يتعرف على الحياة العربية 

على طبيعتها بشكل واضح؛ وليس مجرد تنظيم لحدث كرة قدم كبير.
وقرر االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في شهر غشت الماضي، تقديم موعد حفل 

االفتتاح ليوم واحد، ليكون يوم األحد 20 نوفمبر بداًل من يوم االثنين 21 نونبر. 
وجاء قرار الفيفا بسبب رغبة المسؤولين عن اللعبة في الحفاظ على الشكل 
الخاص بمباريات االفتتاح الخاصة بكأس العالم، والتي يشارك فيها إما حامل 

اللقب أو البلد الُمستضيف للبطولة.
وهكذا سوف يجمع لقاء االفتتاح بين منتخب قطر، البلد المضيف واألكوادور 
في ملعب البيت في تمام الساعة السابعة، بعد حفل االفتتاح مباشرة والذي 
سوف ُيقام على نفس ملعب المباراة؛ حيث من المتوقع أن يمتلئ الملعب عن 
آخره في هذا اليوم، بحضور كبار المسؤولين في دولة قطر جنبًا إلى جنب مع 
كبار مسؤولي اللعبة. فمنتخب قطر بالعبيه وطاقمه التقني سيكون على موعد 
مع التاريخ، عندما يسجل أول مشاركة له في كأس العالم، تحت أنظار العالم 

كله الذي سوف يتابع حفل االفتتاح باهتمام كبير.
ووعدت قطر العالم كله بتقديم بطولة فريدة جًدا، حيث صرح أعضاء اللجنة 
كل  ُتسعد  سوف  التي  بالمفاجآت،  مليئا  سيكون  االفتتاح  حفل  أن  المنظمة 
المختلفة؛  النقل  عبر وسائل  الذين سيشاهدونه  أو  الملعب،  إلى  الحاضرين 
خاصة وأنه تم إطالق اسم الوعد على كأس العالم بقطر، وهو ما تنوي قطر 

تنفيذه للعالم كله.
وسيمزج حفل االفتتاح بين عراقة الماضي المستوحاة من الحياة العربية 
القديمة، والفنون األصيلة الخاصة بها من ناحية، والتكنولوجيا الحديثة ومقومات 
النهضة والتقدم من جانب آخر، إلى جانب األلعاب النارية وعروضها الرائعة، 
والتي سوف تميز سماء قطر مساء األحد. وهناك عدد آخر من المفاجآت التي 
تحرص اللجنة المنظمة على إبقاء السر عليها ومفاجأة الجمهور بها يوم االفتتاح.

وعهدت اللجنة المنظمة أمر إحياء هذا الحفل إلى كوكبة من النجوم العربية 

والعالمية، تتقدمهم فرقة BTS الكورية، التي كانت أول من أكدت تواجدها في 
حفل االفتتاح، حيث ستؤدي أغنية خاصة بالمونديال. كما سيشارك المغنى 
األمريكي ليل بيبي Lil Baby، الذي كان قد أنتج أغنية لكأس العالم تحت اسم 
The world is yours to take بمشاركة العبين عالميين أمثال ميسى ونيمار. 
وستشارك أيضا النجمة المغربية نورا فتحي وهي نجمة رقص استعراضية 
لها شهرة كبيرة في كل أنحاء العالم، ومواطنتها منال بنشليخة، فضال عن 
النجمة اإلماراتية بلقيس، التي أكدت في وقت سابق بأنه سيكون لها دور في 
حفل االفتتاح الخاص بكأس العالم العربي. كل هذا بجانب عدد من الفنانين 
العرب اآلخرين، والفرق الشعبية التي ستقوم بعمل االستعراضات التقليدية 
العربية، احتفاء بتنظيم كأس العالم على األراضي العربية ألول مرة في تاريخ 

أهم بطولة كرة قدم على وجه األرض.
كما تبرز في هذا العرس الكروي العالمي مساهمة المنتج الموسيقي وكاتب 
الكلمات العالمي المغربي، نادر الخياط الملقب ب)ريدوان(، الذي يشغل أيضا 
مهمة المدير التنفيذي للترفيه اإلبداعي في االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
الذي يشرف على إطالق الموسيقى الرسمية للمونديال التي تضم، هذه الدورة، 
وألول مرة في تاريخ كأس العالم ألبوما غنائيا كامال، وليس أغنية واحدة كما 

كان الحال في النسخ الماضية من البطولة.
ومما ال شك فيه أن تنظيم حفل االفتتاح وكذلك المباراة االفتتاحية بصورة 
الئقة هو أمر في غاية األهمية لكل الشعب القطري والعربي. فاالنطباع األول 
الذي سوف يتركه حفل االفتتاح سوف يدوم طوال فترة البطولة، لذلك وضعت 
اللجنة المنظمة ميزانية كبيرة لهذا الحفل، وحددت أفضل الكفاءات اإلدارية 

لألشراف عليه بكل كبيرة وصغيرة. 

حكيمي يدعو إلى حماية 
الطفولة من التمييز 

من جميع  والقدامى  الحاليون  القدم  كرة  العبو  انضم 
أنحاء العالم، منهم أشرف حكيمي، إلى األطفال لتشجيع 
في  الطفل  لدعم حقوق  واحد  كفريق  االتحاد  على  العالم 

فيديو جديد صدر قبل اليوم العالمي للطفل.
سفراء  يشارك  أنه  المغرب  ليونيسيف  بالغ  وأضاف 
ومناصرو اليونيسيف أشرف حكيمي، أنيتا أسانتي، ديفيد 
بيكام، كافو، روبرت ليفاندوفسكي، كارلي لويد، سيرجيو 
راموس، أندري شيفتشينكو، أليكس سكوت، وانغ شوانغ 
في الفيديو القصير الذي يدعو إلى المساواة والدمج لكل 

طفل، وحمايتهم من جميع أشكال التمييز.
وقال أشرف حكيمي، بطل حقوق الطفل لدى يونيسيف 
حسب البالغ »بالنسبة لي، كرة القدم تشكل أداة متميزة 
لتعزيز حقوق الطفل. عندما يتعلق األمر بحقوق الطفل، ال 

يمكننا إال أن نكون فريقا واحدا فقط.«
وتابع »أنا فخور بأن أكون جزءا من هذا الفريق لدعم 
تعزيز حقوق الطفل. لننخرط سويا من أجل هذه القضية 

ألن كل طفل مهم«. 
ويهدف اليوم العالمي للطفل الذي يحتفل به كل عام في 
20 نونبر، بالتزامن مع الذكرى السنوية العتماد اتفاقية 
حقوق الطفل، إلى تشجيع األطفال والشباب على الدفاع 

عن حقوقهم.
وستسلط األنشطة العالمية هذا العام الضوء على حق 
كل طفل في الحماية من جميع أشكال التمييز، بغض النظر 
عن الجنس أو العرق أو الدين أو اإلعاقة أو أي وضع آخر.

الفيفا تطلق خدمة 
لحماية الالعبين

  
حماية  خدمة  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أطلق 
للتصدي  إس(  بي  إم  )إس  االجتماعي  التواصل  وسائل 
مع  بالتعاون  لالعبين،  النفسية  الصحة  للتمييز وحماية 
االتحاد الدولي لالعبين المحترفين )فيفبرو( قبل أيام من 

انطالق كأس العالم 2022.
من  الالعبين  ك��ل  سيتمكن  الخدمة  ه��ذه  خ��الل  فمن 
الوصول  المونديال، من  المشاركة في  المنتخبات  جميع 
إلى خدمة مخصصة للمراقبة واإلبالغ والحجب مصممة 
لتقليل ظهور خطاب الكراهية الموجه إليهم على وسائل 
التواصل االجتماعي، وبالتالي حماية الالعبين ومشجعيهم 
من اإلساءة عبر اإلنترنت خالل البطولة، بحسب الموقع 

الرسمي لالتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال جياني إنفانتينو، رئيس فيفا: »يلتزم فيفا بتهيئة 
أفضل الظروف الممكنة لالعبين لتقديم أفضل ما لديهم من 
إمكانات في كأس العالم ويسعدنا إطالق خدمة ستساعد في 
حماية الالعبين من اآلثار الضارة، التي يمكن أن تسببها 
منشورات وسائل التواصل االجتماعي على صحتهم النفسية 

ورفاهيتهم«.
من جانبه أوضح ديفيد أجانزو رئيس فيفبرو: »يقع على 
عاتق هيئات كرة القدم مسؤولية حماية الالعبين والفئات 
المتأثرة األخرى من اإلساءات التي يواجهونها بشكل متزايد 
له تأثير  النوع من اإلساءة  في مكان عملهم وحوله، هذا 
عميق على الالعبين وأسرهم وأدائهم وعلى رفاهيتهم العامة 
وصحتهم النفسية، ولذا نأمل أن توفر خدمة حماية وسائل 
التواصل االجتماعي نقطة انطالق للمساعدة في الدفاع عن 
المشاركين من الرسائل المسيئة وأن تنضم إلينا شركات 
المشكلة  هذه  معالجة  في  وتدعمنا  االجتماعي  التواصل 

في كأس العالم«.

الجوائز المالية 
للمونديال 

التي  العالم،  ك��أس  نهائيات  من   2022 نسخة  تعد 
تستضيفها قطر  من 20 نونبر الحالي و18 دجنبر المقبل 
هي الدورة 22 من بطولة كأس العالم، وستشهد مشاركة 

32 منتخبا من مختلف القارات.
بطل  عليها  سيحصل  التي  المالية  المكافأة  هي  ما 

مونديال قطر؟
إن كان التتويج بكأس العالم حلم وشرف عظيم لنجوم 
والعبي كرة القدم، فإن االتحاد الدولي للعبة »فيفا«، يخصص 
أيضا للفائز باللقب إلى جانب الكأس الذهبية، مكافأة مالية 

مغرية.
سلطة  أعلى  فإن  اإلسبانية،  »ماركا«  لصحيفة  ووفقا 
كروية عالمية، ستمنح بطل مونديال قطر، 38 مليون يورو، 
وسيحصل الوصيف على 27 مليون يورو، وصاحب المركز 
الثالث سينال 24 مليون يورو، و22 مليون يورو لصاحب 

المركز الرابع.
وباإلضافة إلى ذلك، ستنال المنتخبات التي ستخرج من 
الدور ربع النهائي 15 مليون يورو، في حين أن تلك التي 
ستودع البطولة من دور 16 ستحصل على 11 مليون يورو.
وسيمنح »الفيفا« جوائز مالية أيضا لجميع المنتخبات  
األخرى التي ستودع المونديال القطري من دور المجموعات.

االتحاد االشتراكي

 قطر جاهزة الحتضان العرس العاملي

وجه الناخب الوطني وليد الركراكي، الدعوة 
إلى الالعب الشاب أنس زروري، المحترف ضمن 
فريق بيرنلي اإلنجليزي، لالنضمام إلى تشكيلة 
التي  القدم،  لكرة  المغربي  الوطني  المنتخب 
من  بدال  قطر،  مونديال  في  للمشاركة  تستعد 
المصاب أمين حارث، حسب ما أعلنت الجامعة 
عممته  بالغ  في  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية 
على موقعها الرسمي، مساء أول أمس األربعاء.
وليد  السيد  »وجه  الجامعة  بيان  وق��ال 
الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى 

بيرنلي  فريق  ضمن  المحترف  زروري،  أنس 
اإلنكليزي لالنضمام إلى بعثة المنتخب الوطني 

بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم«.
وكان زروري )22 عاما(، والذي يحمل الجنسية 
البلجيكية، قد مثل منتخباتها للفئات العمرية، 

قبل أن يقرر ارتداء ألوان »أسود األطلس«.
وأضافت الجامعة »جاء توجيه الدعوة إلى 
مساء  رسميا  تأهيله  تم  بعدما  زروري،  أنس 
االتحاد  طرف  من   2022 نونبر   16 األربعاء 

الدولي لكرة القدم«.

الوطني  للمنتخب  زروري  دع��وة  وفاجأت 
العديد من المتتبعين، ألنه لم يكن في الالئحة 
االحتياطية، كما أنه لم يسبق له ان خاض أي 
مباراة رفقة المجموعة الوطنية، وسيكون أول 
ظهور له بالفريق الوطني في النهائيات العالمية، 

شانه في ذلك شأن بالل الخنوس.
وقام زروري بتوقيع وثائق تغيير الجنسية 
الرياضية خالل األسبوع الماضي، حيث رفض 
مواصلة حمل القميص البلجيكي، رغم محاوالت 
يأمل  ك��ان  ال��ذي  مارتينيز،  روبيرتو  المدرب 

االعتماد عليه في مونديال قطر.
الجنسية  تغيير  طلب  توقيع  بعد  ومباشرة 
قامت الجامعة بتجهيز الملف اإلداري الخاص 
بالالعب ووضعته بين أيدي الفيفا، التي أصدرت 

قرارها بالموافقة مساء األربعاء.
والتحق زروري بالعناصر الوطنية في مدينة 
الشارقة اإلماراتية، على هامش المباراة الودية 
التي جرت أمس الخميس، قبل  ضد جورجيا، 
مشاركته في المونديال ضمن المجموعة السادسة 

إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وهولندا.

الزروري بديال لحارث داخل المنتخب الوطني

استقبال حار للوافد الجديد عىل املنتخب الوطني
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أشاد االجتماع رفيع المستوى للجان 
على  المنعقد  اإلفريقية  الثالث  المناخ 
بشرم   )  27 )كوب  المناخ  قمة  هامش 
الشيخ )مصر(، بريادة جاللة الملك محمد 
السادس وبدعم المغرب من أجل تفعيل 

هذه اللجان .
ونوه االجتماع رفيع المستوى في بيان 
اعتمده المشاركون، بريادة جاللة الملك 
وبدعم المغرب، الشريك المؤسس، من أجل 

تفعيل هذه اللجان.
وعرف هذا االجتماع الذي ترأسه رئيس 
جمهورية السنغال الرئيس الحالي لالتحاد 

اإلفريقي، ماكي سال، ورئيس جمهورية 
بحوض  المناخ  لجنة  رئيس  الكونغو 
الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، مشاركة 
رئيس النيجر، محمد بازوم، بصفته رئيس 
لجنة المناخ بمنطقة الساحل ، ورئيس 
السيشل، وافيل رامكاالوان، بصفته رئيس 

لجنة المناخ بالدول الجزرية .
رئيس  مشاركة  االجتماع  شهد  كما 
فقي  موسى  اإلفريقي،  االتحاد  مفوضية 
األفارقة  ال���وزراء  من  والعديد  محمد، 
سامين  ممثلين  وكذا  بالبيئة،  المكلفين 

لمنظمات وبلدان شريكة للجان الثالث.

لجان  بإحداث  أيضا،  البيان،  وذك��ر 
المناخ الثالث اإلفريقية خالل قمة العمل 
اإلفريقية من أجل إقالع قاري التي عقدت 
بمبادرة من جاللة الملك محمد السادس 
على هامش قمة المناخ )كوب 22( بمراكش 

في 2016 .
كما تم االتفاق في ختام هذا االجتماع 
على تعزيز التشكيل الحالي للجان الثالث 
من خالل وضع آلية للتنسيق المشترك بين 
رئاساتها وشركائها المؤسسين، المغرب 
بمفوضية  المناخية  التغيرات  ووح��دة 
االتحاد اإلفريقي من أجل إسماع صوت 

الدول اإلفريقية األطراف في اتفاقية األمم 
المتحدة حول التغيرات المناخية واتفاقية 
التمويل  لدى مؤسسات  للمناخ،  باريس 

الدولية والمانحين .
وحث المشاركون في هذا االجتماع رفيع 
المستوى، المنتظم الدولي، وخاصة وكاالت 
األمم المتحدة والمؤسسات الخيرية، على 
تقديم الدعم الكامل ألنشطة لجان المناخ 
الثالث اإلفريقية الرامية إلى التوفيق بين 
مكافحة اآلثار السلبية للتغيرات المناخية 
والتنمية المستدامة وإحداث مناصب شغل 

وتحسين ظروف عيش الساكنة .

كوب 27: الجتماع رفيع امل�ستوى للجان املناخ الثالث الإفريقية 
ي�سيد بريادة جاللة امللك وبدعم املغرب لتفعيل هذه اللجان

اأمطار قوية وهبات رياح قوية مرتقبة يومي 
الجمعة وال�سبت بعدد من اأقاليم المملكة  

أف����ادت ال��م��دي��ري��ة 
العامة لألرصاد الجوية 
 30( بأن أمطارا قوية 
وهبات  ملم(   50 إلى 
إلى   70( قوية  ري��اح 
الساعة(  ف��ي  كلم   85
الجمعة  يومي  مرتقبة 
وال��س��ب��ت ب��ع��دد من 

أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، 
ف���ي ن��ش��رة إن���ذاري���ة 

محينة من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 30 
و50 ملم، مرتقبة يومه الجمعة من الساعة الثالثة فجرا إلى الساعة الثالثة بعد 
والفحص-أنجرة  وطنجة-أصيلة  والعرائش  وشفشاون  الحسيمة  بأقاليم  الزوال 

والمضيق-الفنيدق وتطوان ووزان والقنيطرة.
وأضافت المديرية أن هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و 85 كلم 
في الساعة، مرتقبة ابتداء من الثانية عشرة زواال من اليوم الجمعة إلى الساعة 
السادسة من مساء غد السبت، وستهم كال من أقاليم الحسيمة وفجيج وتاوريرت 

وجرادة والدريوش وجرسيف والناظور والصويرة وتازة.

عطب معلوماتي يت�سبب في توقف موؤقت 
للمعامالت بالبطاقات البنكية

الرابعة  بين  ما  األربعاء   ،)Switch( الوطني  للمحول  تسبب عطب معلوماتي 
والخامسة عصرا، على مستوى محطات األداء ومواقع التجارة عبر اإلنترنت، إلى 

توقف مؤقت للمعامالت بالبطاقات البنكية في كافة أرجاء التراب الوطني.
 HPS( وأفاد مركز النقديات أن األمر يتعلق بعطب تقني على مستوى المحول
Switch( الذي يمكن من توجيه جميع العمليات النقدية للبطاقات البنكية المغربية.

وقد تمكنت الفرق المشرفة على المحول )HPS Switch( من حل المشكل قبل 
موعد الذروة في المتاجر الكبرى.

وبسبب هذا العطل، لم يكن من الممكن القيام بأي عملية سحب أو أداء عن طريق 
محطات األداء اإللكترونية.

كل  معالجة  توحيد  عن  المسؤولة  الوحدة   )HPS Switch( المحول  ويعتبر 
العمليات النقدية بين البنوك على الصعيد الوطني، لفائدة القطاع البنكي المحلي.

وحيد مبارك

مختلف  في  الصحي  القطاع  يخّلد 
وعلى  الجمعة،  يومه  من  ابتداء  الدول 
امتداد أسبوع، فعاليات األسبوع العالمي 
للتوعية باستعمال المضادات الحيوية، 
التي تعتبر أدوية بالغة األهمية ولعبت 
من  العديد  مواجهة  في  أساسيا  دورا 
اإلصابة  وقع  من  والتخفيف  األم��راض 
في  وساهمت  وتعفنات،  بميكروبات 
تجويد الوضع الصحي لألشخاص عبر 

العالم.
حدث أكد الدكتور مصدق مرابط في 
أنه  االشتراكي«  »االتحاد  ل�  تصريح 
أن  إل��ى  بالنظر  كبيرة  أهمية  يكتسب 
يكون  ال  الحيوية  المضادات  استعمال 
أثره إيجابيا دائما، خاصة حين يصبح 
اإلقبال على هذا النوع من األدوية تلقائيا 
وبعيدا عن الوصفات الطبية، مما يؤدي 
إلى تعود الجسم عليها فيوّلد مقاومة لها 
تصبح معه المضادات الحيوية غير ذات 
جدوى حين تسجيل عارض صحي وخيم، 
وضعية  تحسن  على  سلبا  ذلك  فيؤثر 
طبيب  وهو  مصدق  وأوضح  المرضى. 

عام وفاعل مهتم بالقضايا الصحية أن 
المضادات الحيوية تكون خيارا متاحا 
بين أيدي األشخاص في كل وقت وحين 
بحكم سهولة الوصول إليها، مشددا على 
أن العديد من البالغين يتناولونها عند 
قد  التي  ظهور أعراض مرضية عليهم، 
هذا  استعمال  بالضرورة  تستوجب  ال 
األمر  يتطلب  بل  األدوي��ة،  من  الصنف 
قوة  باألقّل  وصفها  يمكن  أخرى  أدوية 
لتوضيح المعنى، والتي تساهم في عالج 

المرضى من األعراض التي أصابتهم.
وأشار الدكتور مصدق في تصريحه 
للجريدة أن استعمال المضادات الحيوية 
ال يقتصر على البالغين إذ أن عددا من 
اآلباء واألمهات يقدمونها ألطفالهم في 
غياب وصفة طبية عند ظهور التهابات 
في الحلق أو اللوزتين أو بعض السعال 
التي  األعراض  من  وغيرها  والعطاس، 
ترتبط بحاالت زكام، مشددا على أن هذا 
والتلقائي،  الذاتي  التداوي  من  النوع 
الذي ال يمكن وصفه إال بالعشوائي، يضر 
بالصحة بشكل خطير ويتسبب في العديد 
من المضاعفات الجانبية الوخيمة. ونّبه 
الخبير الطبي إلى أن الجسم يتعّود على 
أنواع معينة من المضادات الحيوية متى 

وقت  أكلها  تؤتي  فال  استعمالها  تكرر 
الحاجة الفعلية لها، مما يتطلب االنتقال 
إلى استعمال مضاد حيوي أشّد تأثيرا، 
مشددا على أن الوضع يتعّقد أكثر حين 
االستشفاء، وال يتم إخبار الطاقم الطبي 
المشرف أو الطبيب المعالج باستعمال 

مضاد حيوي خالل تلك الفترة.
ودعا الدكتور مرابط إلى اإلحجام عن 
الحيوية عند أول  استعمال المضادات 
عارض صحي، خاصة خالل هذه الفترة 
من السنة التي تعرف انخفاض مستويات 
درجات الحرارة، والتي من المنتظر أن 
الدواء ال  تتقلص أكثر، مشددا على أن 
يجب صرفه إال بوصفة طبية، وال يتطلب 
األمر بالضرورة زيارة الطبيب بالقطاع 
الخاص، إذ يمكن التوجه إلى أقرب مركز 
صحي بالنسبة لألسر الفقيرة والهّشة 
الطبيب  على  نفسه  المريض  فيعرض 
الصحي  وضعه  تشخيص  بعد  ال��ذي 
يمكنه وصف األدوية التي تناسب حالته، 
حتى يتم تفادي هذه العادة التي وصفها 
في  تتمثل  التي  بالسلبية،  المتحدث 
التوجه للصيدلية واقتناء الدواء بشكل 
تلقائي بناء على أعراض ظاهرة قد ال تعّبر 
بالضرورة عما هو مستتر داخل الجسم.

 جالل كندالي 

قبل أن يجف حبر بالغ جمعية هيئات 
المحامين بالمغرب، الذي  عممته بعد 
معلنة من  مع رئيس الحكومة،  اللقاء  
تقاطرت  العمل،  خالله العودة إلى 
مجالس هيئات المحامين،  بالغات  

رافضة  مخرجات هذا اللقاء.  
ه�����ي�����ئ�����ة  م��������ج��������ل��������س     
طارئا  الدارالبيضاء عقد اجتماعا 
مفتوحا على الجمعية العمومية، وقرر 
باإلجماع االستمرار في التوقف الشامل  
واإلج����راءات  بالجلسات  عن العمل 
والصندوق إلى إشعار آخر وإلى حين 
الموقف  نفس  وهو  المطالب،  تحقيق 
الذي اتخذه مجلس هيئة الرباط، حيث 
قرر استمرار التوقف الكلي والشامل عن 
العمل وفق ماهو مقرر بمقتضى البالغ 
2022 إلى  نونبر   12 بتاريخ  الصادر 

إشعار آخر.  
بآسفي،  المحامين  هيئة  مجلس 
قرر هو اآلخر االستمرار في المقاطعة 
الشاملة إلى حين استكمال المفاوضات 
الجارية بين جمعية هيئات المحامين 
نفس  المالية، وهو  ووزارة  بالمغرب 
مجلس هيئة  ات��خ��ذه  ال��ذي   االت��ج��اه 
المحامين ببني مالل، برفضه مخرجات 
كذلك  وال��ح��ك��وم��ة،  الجمعية  لقاء  
الشأن بالنسبة لمجلس هيئة المحامين 
المحامين  ومجلس هيئة  بالقنيطرة، 
قررت  التي  سطات  وهيئة  بتطوان، 

للجلسات  الشاملة  المقاطعة  مواصلة 
من17/11/2022.. ابتداء  واإلجراءات 
وغيرها من المجالس البالغ عددها 17 

مجلسا. 
 نقابة المحامين بالمغرب، قالت في 
شديد  إنها تلقت بامتعاض  لها،  بيان 
مخرجات اللقاء الذي جمع بين مكتب 
بالمغرب  المحامين  هيئات  جمعية 
 15 الثالثاء  ي��وم  الحكومة،  ورئيس 
نونبر 2022، والتي شكلت التفاقا على 
المطالب المشروعة للمح�امين ومحاولة 
إلجهاض حراكهم وخط نضالهم الوفي 

لقيم المهنة .
ال��راف��ض  موقفها  ع��ل��ى  وت��أك��ي��دا 
والمناهض للمقتضيات الضريبية التي 
تضمنها مشروع قانون المالية للسنة 
الولوج  تضريب  حول   2023 المالية 
في  الحق  على  واإلجهاز  العدالة  إلى 
التقاضي، وتثمينا لمواصلة احتجاجات 

المحاميات والمحامين ورفضهم للتوافق 
الالمشروع بين جمعية هيئات المح�امين 
بالمغرب ورئاسة الحكومة، واستحضارا 
وأهمية  للمحامين،  المشترك  للمصير 
الظرف  هذا  في  المهني  الصف  وحدة 
ال��ع��ص��ي��ب وال��م��ف��ص��ل��ي ف���ي ت��اري��خ 
المحاماة بالمغرب، دعا البيان، جميع 
إلى تحمل  بالمغرب  المحامين  هيئات 
خالل  م��ن  التاريخية،  مسؤولياتها 
مجلس  مق��ررات  تنزيل  في  االستمرار 
بشأن  ببوسكورة،  المنعقد  الجمعية 
مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم، 
حين  إلى  العمل،  عن  الكلي  والتوقف 
سحب المقتضيات الضريبية المشؤومة 
لسنة  المالية  قانون  بمشروع  الواردة 
2023، داعيا الهيئات الممانعة الرافضة 
اإلط���ارات  وجميع  ال��خ��ذالن  لتوافق 
إلى االصطفاف في تنسيقية  المهنية، 
وط�نية لتدبير المرحلة المقبلة وتحصين 

المعركة .
الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، 
قالت في بالغ لها، إنها تلقت بقلق بالغ 
وأس�ف ش�دي�د نتائج الحوار المعلن عنه 
من طرف مكتب جمعية هيئات المح�امين 
وال�وف�د  الحكومة  رئيس  مع  بالمغرب 
الطبيعة  على  مؤكدة  ل�ه،  الم�راف����ق 
اإلنسانية والحق�وق�ية لمهنة المحاماة 
جبائي  ن�ظ�ام  س���ن  ض��رورة  وعلى 
عادل يتالءم مع رسالتها هاته، معبرة 
على أن الحق في اللجوء إلى ال�ق�ض�اء 
ح�ق دس�ت�وري، وأن التوازنات المالية 
لل�ح�ك�وم�ة ال يمكن أن تعيق هذا الحق 

أو تح�د م�ن ممارس�ت�ه. 
الظرفية  أن  على  ال��ب��الغ   وش���دد 
والوضعية  الصعبة،  االق��ت��ص��ادي��ة 
االجتماعية الهشة ل�غ�البية المواط�ن�ات 
والمواطنين المغاربة ال تسمح بإثقال 
الم�ال�ي�ة  األعباء  من  بمزيد  كاهلهم 
حقهم  ممارسة  أج�ل  م�ن  الج�دي�دة 
إلى  اللجوء  في  وال�ك�وني  الدستوري 
العدالة، معتبرا نتائج الحوار محاولة 
بئيسة لاللتفاف على المطالب المش�روع�ة 
م�ن  الم�ح�ام�ي�ات والمحامين  ل�ع�م�وم 
ك�رام�ة  ت�ص�ون  ضريبية  ع�دالة  أج�ل 
المحامين والمحاميات وتنتصر لطبيعة 

مهنتهم
بالولوج  وتسمح  إنسانية  كرسالة 
المستنير لكافة المواطنات والمواطنين 

لم�رف�ق ال�ع�دال�ة .
مجالس  ب�����ك�����ل  ال���ب���الغ  وأه�����اب 
م�ع�رك�ة  في  االستم�رار  إلى  الهيئات 

مع  انسجاما  وال�ك�رام�ة  ال�ص�م�ود 
مطالب الجمعيات العمومية للمحامين 
إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، 
مؤيدا الدعوة إلى عقد جمعية عمومية 
لجمعية هيئات المحامين كأعلى هيئة 
النضالية  الخطوات  التخاذ  تقريرية 
الفئة  ه��ذه  مطالب  بتحقيق  الكفيلة 

العادلة والمشروعة .
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة 
بجهة الدارالبيضاء سطات، وعلى إثر 
يخوضها  التي  االحتجاجية  األشكال 
الدار  بجهة  والمحاميات  المحامون 
س��ط��ات م��ن إض��راب��ات  ال��ب��ي��ض��اء – 
ووفقات احتجاجية حول مشروع قانون 
المالية برسم سنة 2023، استقبلت يوم 
ممثليين   ،2022 نونبر   16 الثالثاء 
البيضاء  بالدار  المحامين  هيئات  عن 
اللقاء  شكل  وقد  والجديدة.  وسطات 
والمبررات  للدوافع  لإلنصات  فرصة 
والمحاميات  المحاميين  دفعت  التي 
ومطالبهم  نظرهم  ولوجهة  لالحتجاج 

بهذا الخصوص.
من  أول  كانوا  الشباب،   المحامون 
رئيس  مع  لالتفاق  عن رفضهم  أعلنوا 

الحكومة  .
أسفرت عنه  ت��داع��ي��ات م��ا  وم���ن 
مكتب  ج��م��ع  ال����ذي  نتائج اللقاء 
بالمغرب  المحامين  هيئات  جمعية 
أص��وات  تعالي  الحكومة،  ورئ��ي��س 
المحامين المطالبة بعقد اجتماع طارئ 
لمجلس جمعية هيئات المحامين، يوم 

السبت 19 نونبر 2022.

العربي رياض

سطات  الدارالبيضاء  جهة  وال��ي  أن  معلوم 
وضعه  الذي  الميزانية،  مشروع  على  يؤشر  لم 
مجلس المدينة برسم سنة 2023، ما دفع األخير 
التصحيحات  استثنائية لضم  دورة  برمجة  إلى 
وترسيم المالحظات التي وضعها الوالي، وكما 
يعلم المتتبعون للشأن المحلي البيضاوي فإن عدم 
التأشير هذا والمرور إلى دورة استثنائية، سابقة 
في تاريخ المجلس منذ العمل بنظام وحدة المدينة 
في سنة 2003، وإذا كانت السلطات في المدينة 
في مشروع الميزانية  أخطاء "  قد سجلت عدة " 

هذا، فإن من بين أبرز ما وقفت عنده هو بعض 
النفقات التي مررت للمقاطعات وهي ال تدخل ضمن 
صالحيات اختصاصاتها، منها إعانات للجمعيات 
وتقديم  إنسانية  أله��داف  غذائية  م��واد  وش��راء 
هبات ومساعدات لفائدة المعوزين، وشراء لوازم 
مدرسية ومصاريف استشفاء المعوزين وغيرها 
مما يدخل في ما يعرف بالمساعدات االجتماعية، 
ويعلم  ذلك،  إلى  وما  رمضان  وقفة  العيد  كقفة 
المتتبعون للشأن االنتخابي كيف كانت تستغل 
هذه العملية الستمالة األصوات وحتى أن هناك 
من اغتنى من هذه العملية، وكشفت تقارير مشروع 
الميزانية أن 9 مقاطعات فقط خصصت لها أكثر 

ما  وهو  الباب،  هذا  في  مليون سنتيم   500 من 
هذه  بين  ومن  االستفهام،  عالمات  بعض  يطرح 
التي خصص  المقاطعات، مقاطعة موالي رشيد 
لها 150 مليون سنتيم في الباب المتعلق بالقفة 
فقط، وتم تخصيص 60 مليون سنتيم من طرف 
مقاطعة الصخور السوداء من أجل إعداد حصص 
المنحى  ونفس  للمعوزين،  الغذائية  المواد  من 
امسيك حيث خصصت  ابن  مقاطعة  إليه  ذهبت 
43 مليون سنتيم، أما مقاطعة الحي الحسني فقد 
صعد رقمها في هذا اإلطار إلى 60 مليون سنتيم، 
مثلها مثل الصخور السوداء، كما برمجت الحي 
الحسني 4 ماليين لشراء اللوازم المدرسية، وفي 

ذات الباب برمجت مقاطعة المعاريف 10 ماليين 
سنتيم، أما بخصوص المعوزين فبرمجت مقاطعة 
ابن امسيك 25 مليون سنتيم واسباتة 20 مليون 
سنتيم  ماليين   10 السوداء  والصخور  سنتيم، 

والمعاريف 30 مليون سنتيم .
مجلس الجماعة البيضاوية ورؤساء المقاطعات 
وجدوا أنفسهم في وضع حرج أمام القلم األحمر 
للوالي، لذا تقررت الدورة االستثنائية لتصحيح 
هذه الهفوات، فيما طلب من المقاطعات بدل المرور 
عبر دورات استثنائية وهدر الوقت، العمل على 
تحويل هذه النفقات إلى أبواب أخرى في دوراتها 

القادمة.    

 أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة 
األربعاء وضع اإلمام المغربي حسن إيكويسن، الذي 
يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهربه من أمر بالطرد 
نهاية الصيف، في مركز مغلق بهدف ترحيله من 
األراضي البلجيكية ما اعتبره محاموه »فضيحة«.

يقيم  اإلم��ام  أن  البلجيكية  الحكومة  وأك��دت 
البقاء  ينوي  وال  بلجيكا  في  قانوني  غير  بشكل 
هناك.وجاء طلب الطرد الذي أعلنته وزيرة الدولة 
البلجيكية للجوء والهجرة نيكول دي مور الثالثاء، 
عقب الرفض الذي جدده القضاء البلجيكي لتسليم 
اإلمام إلى العدالة الفرنسية بموجب مذكرة توقيف 

أوروبية.
ويعتبر محامو اإلمام أن التهمة التي وجهتها 
قرار  تنفيذ  من  )»التهرب  موكلهم  إل��ى  فرنسا 
البلجيكي،  القانون  في  موجودة  غير  الترحيل«( 

وهو شرط كي يتم تنفيذ مذكرة توقيف أوربية.
للمرة  الثالثاء  رفض  البلجيكي  القضاء  وكان 
مذكرة  بموجب  فرنسا  إلى  اإلمام  تسليم  الثانية 

توقيف أوروبية.
وأكدت المحكمة قرارا صادرا عن محكمة تورناي 

االبتدائية في 21 أكتوبر.
وقالت نيكول دي مور في بيان إن »الرجل خسر 
حقه في اإلقامة في فرنسا ويجب أن يعود إلى بلده 
األصلي«، موضحة أنه »وضع في مركز مغلق للعودة 

من أجل إبعاده من األراضي« البلجيكية.

وأضافت أن إيكويسن »ال يعطي أي إشارة إلى 
أنه يرغب في العودة طوعا والسلطات الفرنسية 
ما زالت تطالب بهذا الشخص لتتمكن من إعادته 
إلى المغرب« مشيرة إلى أنه »ليس لديه تصريح 

لإلقامة على األراضي البلجيكية«.
وقالت »نبقى على تواصل مع فرنسا للسماح 

بإبعاده«.
واعتبرت محامية اإلمام الفرنسية لوسي سيمون 
في تغريدة على تويتر أن إبقاءه في مركز مغلق 
»فضيحة تامة«، معبرة عن أملها  بهدف ترحيله 
هذه  في  السياسية  السلطة  موقف  يكون  أن  في 
القضية معاكسا للقضاء.واتهمت اإلدارة البلجيكية 
للهجرة ب«االتفاق مع المحكمة« لكي يأخذ الملف 

مسارا إداريا.
وأفاد مصدر في الشرطة أن اإلمام وضع في مركز 
مغلق وسط مدينة فوتيم في بلدية لييج )شرق(.

30سبتمبر  في  البلجيكية  السلطات  وأوقفت 
اإلمام المغربي حسن إيكويسن المالحق من قبل 
لقيم  »مخالفة  اعتبرت  تصريحات  بسبب  فرنسا 

الجمهورية«.
وتوارى اإلمام عن األنظار منذ قرار مجلس الدولة 
السماح بطرده في نهاية غشت، ثم صدرت مذكرة 
توقيف أوربية بحقه عن قاض للتحقيق في فالنسيان 
)شمال( بتهمة »التهرب من تنفيذ قرار الترحيل«.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 

االستخبارات  أجهزة  طرد  الفائت،  يوليوز  نهاية 
لهذا الداعية.

تعليل  الوزير  وقعه  الذي  المرسوم  في  وجاء 
للقرار »بتصريحات تحرض على الكراهية والتمييز 
وتحمل رؤية عن اإلسالم مخالفة لقيم الجمهورية«.

لكن لم يعثر على الداعية إيكويسن حين تمت 
المصادقة النهائية على هذا المرسوم الذي طعن فيه 
أمام المحكمة من قبل مجلس الدولة في 31 غشت…

باريزيان«  »لو  صحيفة  نشرتها  مقابلة  وفي 
الفرنسية اليومية، اعترف اإلمام بأنه ربما تفوه 
في الماضي »بتصريحات لم تكن في مكانها وببعض 

العبارات المضللة«.
وقال حينها »أنا مستعد لتقبل اللوم، والمحاكمة. 
أنا على استعداد ألن تتم إدانتي ألنه من المؤكد 
أنني قلت أشياء أدان عليها. ولكن طردي من المكان 
الذي ولدت فيه، حيث كنت أعيش دائما، بمثابة 

اقتالع شجرة من جذورها«.

 قبل أن يجف حبر بالغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد اللقاء مع رئيس الحكومة 

جمال�ض هيئات املحامني ترف�ض خمرجات احلوار 
وت�ستمر يف التوقف ال�سامل عن العمل

وايل الدارالبي�ساء »ي�سفع« روؤ�ساء املقاطعات

ال�سلطات البلجيكية تودع الإمام 
املغربي اإيكوي�سن يف مركز مغلق لإبعاده

خاصة عند االستشفاء

الدكتور م�سدق مرابط : ال�ستعمال الع�سوائي 
للم�سادات احليوية يت�سبب يف م�ساعفات �سحية وخيمة
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سعيد منتسب

البحر  »حمى  فيلم  يحكي  ال 
المتوسط« للمخرجة الفلسطينية مها 
حاج عن األهمية االستثنائية للصداقة، 
كما قد نتوهم من العالقة »المقترحة« 
بين جارين فلسطينيين؛ هي حكاية 
عن آالم اإلنسان الفلسطيني في قلب 
االحتالل(  )مقاومة  الكبرى  معركته 
التي نشعر بوطأتها، بشكل عرضي، 

على الجارين، وليد وجالل.
لقد تناولت مها حاج »اإلنسان« 
قضيته  سقف  تحت  الفلسطيني 
عن  قصة  ليست  أنها  كما  الكبرى. 
الصداقة كما قد يبدو. بل عن االلتقائية 
المفجعة بين الفلسطينيين التي ال 
تحدث فقط بين الناس، بل مع األشياء 
واألسماء. االلتقائية المخيبة لآلمال 
والكارثية دائما، كما يقول جيل دولوز 
عن الصداقة. ومع ذلك، إنها تضعيف 
للتجاور الفائض عن الحاجة الذي ال 
يخلق أثرا أو اهتماما خاصا إال في 
حدود »االستغالل« و«االستعمال«، 
مثلما يحدث مع الجارة التي تبحث 
وفي  البيت«.  »باب  لـ  مصلح  عن 
الواقع، كل شخصية تبحث عن باب 
ما، لكنها تنتظر من يقوم بذلك، أو 
من يسندها للقيام بذلك، حتى حين 

يصبح الموت بابا.
إن اللقاء بين الجارين مجرد بناء 
ُتَبْنِيُن   التي  المشتركة  اللغة  لتلك 
نفسه، وإلى  االنتماء إلى »المزاج« 
اإلحساس نفسه، مع اختالف ظاهري 

فقط. 
حد  يتشابهان  وجــالل  وليد  إن 
المسار  اخــتــالف  ــم  رغ الــتــطــابــق، 
السيكولوجي  والــبــنــاء  الحكائي 
عائلة،  رب  كالهما  منهما.  لكل 
وكالهما يبحث عن طريقة للخروج 
بطريقة  الوجودية  »ورطته«  من 

المكتئب«  »الكاتب  بين  فرق  ال  ما. 
للكتابة  موضوع  عن  يبحث  الــذي 
مسكون  أنــه  رغــم  داخله،  يوجد  ال 
»رجل  وبين  واالنتماء،  بالقضية 
العصابات« الذي تقدمه لنا كتنويع 
اء،  غامض لإلنسان الفلسطيني )البًنّ
مصلح األنابيب.. إلخ(، في مواجهته 
لليومي، وفي إنتاجه للعبث المتراكم 
النباح  إال  يملك  ال  إنه  اليومي.  في 
في نهاية المطاف. نباح »الخنساء« 
)البكائيات( و«األخطل« )الخمريات(، 

»استعمال  من  ذلك  يستتبع  ما  مع 
استعاري« ساخر ومكشوف. فالكلبان 
داخل الفيلم ما هما إال الدعامتان التي 
يرتفع بهما »المزاج الفلسطيني«، بل 
ُتَبْنِيَنان »المزاج العربي« في العمق.
الرجلين  بين  التشابه  هــذا  إن 
بأعمال  يقوم  عائلة/  رب  )عاطل/ 
السياق  أمامنا  يطرح  منزلية...(، 
القاسي لاللتقائية بين الفلسطينيين 
الغارقين في هشاشتهم. ال فرق بين 
من يحمل القلم، ومن يحمل السكين. 

الفيلم  هذا  في  االجتماعي  النشاط 
وليس  له،  أهمية  ال  تفصيل  مجرد 
تحت  اآلخر«  على  »يحكم  أن  ألحد 
أي ظرف كان، وفي أي مستوى كان. 
القاتل المأجور هو الوجه اآلخر لمن 
يجنده. كالهما قاتل. كالهما ترجمة 

مختلفة للهشاشة الوجودية
. إن الصداقّة/ العالقة بين الجارين 
على  الحصول  فــي  بحثا  تعد  »لم 
لذة  أو  متعة  أو  محبة  أو  تعاطف 
أو فضيلة، بل صارت رغبة، توليفا 

وبناء«، كما يقول دولوز. ومعنى ذلك 
أن هذه العالقة تتم بعيدا عن الفضيلة 
واألخالق، ما دام سندها »غرضيا«. 
رجل يبحث عن قاتل مأجور، وقاتل 

يبحث عن أجر.
»الشخصية  حاج  مها  لنا  تقدم 
خالل  مــن  الراهنة«  الفلسطينية 
الممثالن  دورهــمــا  يلعب  جــاريــن 
وعمار  فــرح  أشــرف  الفلسطينيان 
تدريجيا  يكشفان  اللذان  حليحل، 
مسارين عن آالم ورغبات غير ممتلئة، 

ومع تنامي األحداث تصبح الحكاية 
ذات مسار واحد. كما يتطرق الفيلم 
إلى قضايا تتصل بالهوية والتاريخ 
والجغرافيا واألدب، مما يعني أن ثمة 
عالقة عضوية بين المحكي والسرد 
أن  أيضا  ويعني  الحكائي،  والبناء 
رؤية  لتقديم  حافز  مجرد  الحكاية 
من حدود  تقترب  فيلمية وسياسية 
التفاصيل،  عن  النظر  إشاحة  عدم 
دون الوقوع في الكليشيهات المعتادة 
والموقف  التقريرية  النزعة  في  أو 

الخطابي.
المتوسط«  البحر  »حمى  فيلم 
يحشرنا في الهشاشة الجماعية التي 
 . الفلسطيني  اإلنسان  تسيطر على 
حمى نادرة تصيب جغرافيا معينة.  
المستقبل/  يصيب  غامض  فيروس 
الطفل المغمور بفلسطينيته الممتدة 
في اللغة والتاريخ والجغرافيا. الطفل 
هو امتداد األب. هو المالنخوليا وقد 
تحولت إلى مرض عضوي، ليس له 
الموت. وهذا ما نلمسه  إال  أي حل 
الجار  مشهد  النهاية.  مشهد  في 
الجديد )الطبيب البناج( الذي دعاه 
وليد )المثقف( إلى شرب الشاي. إنه 
فيها  يستمر  آخر  نوع  من  التقائية 
أو  )الموت(  أو  )البنج(  البحث عن 

)الغياب(.
إن البحث الملح عن الموت في هذا 
غير  خروج  عن  عميق  بحث  الفيلم 
ممكن من التاريخ، رغم استراتيجية 
الطمس التي يتعرض إليها »االسم 
الفلسطيني«. التاريخ هنا ليس هو 
الزمن . إنه اللغة والتاريخ واألسماء، 
وقبل هذا وذاك هو الجسد الفلسطيني 
المثخن بالجراح. الجسد )التاريخي 
والجغرافي والنفسي والرمزي(  الذي 
هذا   هناك  بينما  الخالص.  ينشد 
الغائب  رمزيا/  الحاضر  المحتل 
حضورا، إذ ال وجود لعالقة اجتماعية 
بين الطرفين في الفضاء العام. إنها 
قطيعة لغوية وسياسية واجتماعية. 
غير أن هناك اتصاال سيكولوجيا بين 
الغائب والحاضر، مبنيا على عالقة 

قهرية وتعايش غير مرغوب فيه.
إن فيلم »حمى البحر المتوسط« 
للسينما  ــًدا  جــدي مفهوًما  يــطــرح 
كليشيهات  خـــارج  الفلسطينية، 
المقاومة المسلحة، والصراع داخل 
الفضاء العام. إنه حضور  للقضية من 
خالل المحنة الوجودية التي يعيشها 

اإلنسان الفلسطيني.

 الناقد سليمان 
الحقيوي

 عبر منجز السينما المغربية 
اآلن،  إلى   )1958( من  الممتد 
أحــد  الــهــجــرة  اعــتــبــار  يمكن 
شغلت  التي  المواضيع  أكثر 
نجد  إذ  المغاربة؛  المخرجين 
تختار  ــاويــن  ــعــن ال عـــشـــرات 
الهجرة سواء كموضوع رئيس 
عبر  تــروى  كقصص  عابر،  أو 
الـــصـــورة.  وهـــو اهــتــمــام لم 
منجز  من  عقد  أي  في  يخفت 
بعضًا  ولعل  المغربي.  الفيلم 
يعود  االعتناء  هذا  دواعي  من 
المغرب؛  إلى تاريخ وجغرافية 
يضعه  الــجــغــرافــي  فــمــوقــعــه 
إسبانيا،  من  بصر  مرمى  على 
الممتدة  الذاكرة  إلى  باإلضافة 
بين المغرب واألندلس باعتبارها 
فردسًا مفقودا، دون أن يغيب عن 
البال فترة االستعمار الفرنسي 
واإلسباني للمغرب، لذلك فعدد 
المغاربة المهاجرين يصل إلى 5 
ماليين نسمة، يقطن 85 بالمئة 
فرنسا  في  أوروبـــا،  في  منهم 
وإسبانيا كوجهتين واضحتين. 
كــمــا تــشــّكــل هــجــرة الــيــهــود 
المغاربة مرجعا مهما لمعالجة 
السينما  في  الهجرة  موضوع 
المغربية. فكانت هذه األسباب 
قصص  لتوفير  منابع  وغيرها 
المهاجرين  تهّم حيوات  كثيرة 
أو الحالمين بالهجرة، غير أّن 

الالفت في هذا الحضور الطاغي 
والمستمر هو قدرة الكثير من 
خطاب  صياغة  على  ـــالم  األف
القصص  قّوة  بين  يوازي  فني 
تعالجها،  الــتــي  اإلنــســانــيــة 
واجتراح أساليب فنية معبرة، 
وهو ما يضعنا أمام مستويات 
موضوع  معالجة  في  مختلفة 

الهجرة شكال ومضمونا.

الهجرة باعتبارها حلما 
للعبور نحو الفردوس: 

      تحضر الهجرة في الكثير 
للخالص،  كمعادل  األفــالم  من 
إّنها عبور نحو فردوس، وأمان 
اقتصادي، بسبب ضيق الحال، 
يد  )ألف  فيلم  اعتبار  ويمكن 
لحظة  بركة،  بن  لسهيل  ويد( 
أولى لتفّتق تمية الهجرة، حين 
فاتح سعيد والده بجملة "أريد 
أن أعثر على عقد عمل ألهاجر 
إلى الخارج"، لتتوالى بعد ذلك 
فترات  على  وإن  أخــرى،  أفالم 
في  الحال  هو  كما  متباعدة، 
للطيب   )1985( "الزفت"  فيلم 
الــدافــع  ــد  أك الـــذي  الصديقي 
ورّسخه،  للهجرة  االقتصادي 
الهجرة،  دوافـــع  ــخ  رّس مثلما 
لنصل في أفالم األلفية الجديدة 
الشعبي  المعادل  تلتقط  التي 
"الحريك"،  الــهــجــرة  للفظة 
وتلتقط من الواقع قصصا كثيرة 
تستقصي آمال المجتمع وسعي 
الشخصيات لتحقيق هذه الوثبة 

نحو بلد آخر مهما كّلفها األمر؛ 
شخصيات تنجح وشخصيات 
تموت، وأخرى تتعّرض للخداع، 
أن  يمكن  المنحى  هذا  وضمن 
المغربي"  "الحلم  فيلم  نذكر: 
بلمجدوب،  لجمال   )2007(
"أيادي خشنة" )2011( لمحمد 
العسيلي، "أندلسيا مونامور"، 
)2012( لمحمد نظيف...دون أن 
اآلن.  حتى  التوجه  هذا  يغيب 
وينحو هذا المتن الفيلمي إلى 
االحتجاج على الواقع المأساوي 
الذي يلفظ أبناؤه إلى الهجرة 
كثيرة  أفــالم  في  تنتهي  التي 

بالموت.

هويات منشطرة:

بيضاء"  "أسنان  رواية  في 
"زادي  البريطانية  للكاتبة 
سميث" تصف شعور المهاجر 
بقولها" تشعر وكأنك تعقد ميثاق 
شيطان عندما تدخل هذا البلد. 
تقوم بتسليم جواز سفرك عند 
تسجيل الوصول، ويتم ختمه، 
المال،  من  القليل  جني  وتريد 
وتبدأ... لكنك تقصد العودة! من 
يريد البقاء؟ بارد، رطب، بائس؛ 
طعام سيء، صحف مروعة - من 
يريد البقاء؟ في مكان ال يتم فيه 
الترحيب بك أبًدا، يتم التسامح 
معه فقط. فقط التسامح. وكأنك 
حيوان تدرب في المنزل أخيًرا" 
. تحوم الكثير من األفالم التي 
من  الهجرة  موضوع  عالجت 

تتعّمق  بل  العبور  تجاوز حلم 
في شعور المهاجرين وانشطار 
الهوية الذي تمليه عوامل البعد 
البيئة  واخــتــالف  الجغرافي 
االندماج،  وصعوبة  والتقاليد 
ـــات الــتــشــظــي  ــع عـــالق ــب ــت وت
واالنشطار التي تعرفها أجيال 
بسبب  المهاجرين  أبناء  من 
أسرية  وانشقاقات  صدامات 
مأساوية، تنتهي إّما بالعودة إلى 
الوطن أو اختيار البقاء كمالذ 
اضطراري. يتعّلق األمر بأفالم 
تسعى إلى معالجة أخرى ُتعيد 
اكتشاف الذات بنظرة أخرى أكثر 
فيلم  في  الحال  هو  كما  وعيا، 
باب "السماء مفتوح" )1989(، 
لفريدة باليزيد،   و"خيط الروح" 
)2003( لحكيم بلعباس، وفيلم" 
لمحمد   )2005( ولهيه"  هنا 

إسماعيل....
هذه الرحلة العكسية )العودة( 
نحو الفضاء األصل، بعد قضاء 
مّدة طويلة في فضاء آخر فرنسي 
في الغالب، تكون العودة فيها 
للهوية والنظر  اكتشاف  إعادة 
إليها وفق خبرة حياتية راكمتها 
الذات عن اآلخر عن معرفة وقرب.

      هجرة اليهود 
المغاربة:

السينما  تناول  يختلف   
المغربية لموضوع اليهود عن 
تحديدًا؛  المصرية  نظيراتها 
في  تستجيب   كانت  التي 

لطبيعة  أفالمها،  مواضيع 
العالقة السياسية مع إسرائيل 
من حيث التوثر أو السلم، أما 
فانشغلت  المغربية  السينما 
أكثر بموضوع هجرة اليهود 
الرئيسي.  اهتمامها  وبّوأته 
ويعود هذا االهتمام تحديدا 
األولــى،  األلفية  أواخــر  إلــى 
هجرتهم  تتّبعت  أفــالم  عبر 
بعد سنة 1963، ثم عودتهم 
إلى المغرب كامتداد للنصف 
أخرى  وأفالم  لهم،  المغربي 
تتبعت استقرارهم واندماجهم 

في إسرائيل بعد الهجرة.
  ويعتبر حسن بن جلون في 
فيلمه "فين ماشي يا موشي" 
من أّول المنشغلين   )2007(
بهجرة اليهود، فعمله، يعود 
أعقبت  تاريخية،  ألحـــداث 
استقالل المغرب حيث هاجر 

آالف اليهود-المغاربة مدينة 
تنغير باتجاه إسرائيل.  وهو 
ما نجده أيضا في فيلم "وداعا 
لمحمد   )2008( أمهات" 
في  عالج  الــذي  إسماعيل، 
أسرتين، واحدة  قّصة  فيلمه 
مسلمة واألخرى يهودية، كانتا 
تنعمان بحياة هادئة يطبعها 
أن  قبل  والتفاهم،  التعايش 
تكثف وكاالت تهجير اليهود 
إلى إسرائيل نشاطاتها عبر 
األسرة  فوجدت  العالم  دول 
مدفوعة  نفسها  اليهودية 
األرض  ــــى  إل لـــلـــمـــغـــادرة، 
ذلك  وقــع  فكان  الــمــوعــودة، 

مأساوي. 
أن  أخــرى  أفــالم  وتختار 
عكسية،  فيها  الهجرة  تكون 
أي عودة شخصيات يهودية 
وطنا  باعتباره  المغرب  إلى 

في  الحال  هو  كما  وهوية، 
فيلم "عايدة" )2015( إلدريس 
"أوركسترا  وفيلم  المريني، 
منتصف الليل" لكوهن أوليفر 
أن  أو   .)2015(  " فيلمه  في 
تختار أفالم أخرى السترجاع 
قصص لمن هاجر من اليهود 
ما  وهــو  عليهم  ــك  ذل ووقــع 
فعله هاشم هشكار في فيلم " 
تينغير جيروزاليم" )2013(. 
ونظرا لهذا التناول الممتد 
لموضوع الهجرة في السينما 
المغربية، وهو تناول مختلف 
ُتطرح  والمقاربات،  ــرؤى  ال
الكثير من اإلشكاالت واألسئلة 
فيلم  جماليات  تههّم،  التي 
الهجرة وسماته،كتيمة أثيرة، 
منجزنا  من  جــزء  عن  تعّبر 
السينمائي وهو منجز يحتاج 
وال شك كل اهتمام ودراسة. 

ق 
في شعور المهاجرين وانشطار 
الهوية الذي تمليه عوامل البعد 
البيئة  ف 
االندماج،  وصعوبة  والتقاليد 
ي 
واالنشطار التي تعرفها أجيال 
بسبب  المهاجرين  أبناء  من 
أسرية  وانشقاقات  صدامات 
ا بالعودة إلى 
الوطن أو اختيار البقاء كمالذ 
ق األمر بأفالم 
عيد 
اكتشاف الذات بنظرة أخرى أكثر 
فيلم  في  الحال  هو  كما  وعيا، 

لطبيعة  أفالمها،  المغاربة مدينة مواضيع  في آالف اليهود الحال  هو  كما  وهوية، 
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أحمد  بلحاج آية وارهام*

ُمْصـَطـــَفى َغـــْلَمــان

سارة اوالد الغزال *

ُه     1 -  َيْصَطاُد ِظلَّ
ِبِشَباِك اْلُحُدوْس

ِفي الِجَهاِت 
ْلِج اأْلَْزَرْق َذاِت الثَّ

َنَصَب َصْبَوًة
ُتْشِبُه ِشَباَك اْلُحُدوْس،

َذاِكَرُته ُمُدٌن 
َصْحَوُتُه ُسُفٌن

ِفي َأْمَواِج اْلَوْقِت ذ
َتْجِري

َكَمااأْلُْسُطوَرْه،
ُنْقَطًة َكاَن

اْت ِفي ُمْبَتَدِإ الذَّ
ْهَشِة َيْشَرُب ِمْن َيْنُبوِع الدَّ

َما َيْعِرُف ِبِه َسَماَواٍت
َغْيَر الَِّتي اْلَتَصَقْت ِبُروِحْه.

          *                            
            *
ُهَو َشْهَقُة َيٍد
َنَزَلْت ِلَواذًا

ِفي َوَرَقِة َضْوٍء
ِمْن َشَجَرة اْلَمْعَنى،
َيْعَلُم َأنَّ َبْرَق َذاِتِه

َوَطٌن
َيْسِقي اْلَعَصاِفيَر
َحِليَب اأْلُْمِنَياْت

ُكلََّما ِفي اْلَبَداَهِة اْنَطَلَقْت،
َتُقوُلُه ِشَفاُه الرِّيِح
َوَل َيُقوُلُه َوْقُتْه،

لِّ ِفيِه ِمَن الظِّ
                      َصْوُتْه

ِوَمَن اُلُكُهوِف 
                 َمَزاِميُرَها،

 َغَنُم اْلَتي
َتْرَعى ُعْشَب ُخَطاْه

َوَكَأنََّها َتْرَعى اأْلََبَد ُكلَّْه.
ُر ِمَن اْلُوُجوِد َل َيَتَذكَّ

َغْيَر َشِفِةاْلَماِء
َلِتْه، َتْشَرُب ِمْن َتَأمُّ
َغاَدَرْتُه اْلُفصوْل
َماْن َغاَدَرُه الزَّ

ِحنَي َأْلَقى َأَياِئَل َرَغَباِته
ْحَراْء ِفي  شهوة الصَّ

َكُبوِذيٍّ
َأَكَلْتُه َتَعاِويُذْه،
ِمْنُه َيْنُبُع اأْلََمْل

ِوِمْنُه ُتْشِرُق اأْلََناِشيُد
اَرِة  َأَناِشيُد اْلَبحَّ
اِهِبنَي ُطُيورًا الذَّ

ِفي اْلْفْجِر اِلْسِتَواِئي،
َكُجْرٍح َقَرِوي

َتَتَأْرَجُح َأْصَواُتُه 
ُكوْن َعَلى ِحَباِل السُّ
ِمْثَل َوْرَطٍة َخْضَراْء .

                                     
*         *
َأَماَمُه

 َتْنَهُض اْمَرَأُة اْلُمْسَتِحيِل،
َيَرى ِفي ُسّرتها َشَجَرًة

 َنِسَيْتَها اأْلَْرُض
لَّْت ِبَأْحَلِمَها  َفَتَجوَّ
ِفي َأْبَواِب اْلَماْء،
ُيْرِسُل ِإَلْيَها ُقْبَلًة
َيْخَتِفي ِمْن َذاِتْه

ْيُروَرْه. َفَتَناُم ِفي َخَياِلِه الصَّ

2 - َمْوَجٌة َرْقَطاْء

َمْوَجٌة َرْقَطاُء

وْح َغَمَرِت الُرّ
ِحنَي َكاَنْت َتْسَرُح ِفي اأْلََكَماِت

َؤى، َتْحَت َنِشيِش الُرّ

ِبيَعْة َلْم ُتَباِل ِبَدْوَرِة الَطّ
َكاَنْت َوِحيَدًة

َراَدِة ُيَؤاِنُسَها َشَتاُت اْلِ
َوِشَياٌه َتْعُلُك اْلَعَدْم.

َمْوَجٌة َرْقَطاُء
َتْكُتُب ِفي أْعماِقي
َصَفاَء اْلَوْحَشِة
ِبَأَصاِبِع اْلَمَساْء

نًا  ِبَمْوٍت  َتْمَنُحِني ُعُمرًا ُمَحَصّ
َبِطيْء
َأَراُه

ُز  َوَل َأَرى َجَسَدُه اَلِّذي ُيَطِرّ
َهاِوَيَة َفَراِغي
ِفي ُوُجوٍد 

َضَرَبُه ِزْلَزاُل اْلَكَراِهَيْه.
َمْوَجٌة َرقَطاُء

َتْذَهُب ِبي ِإَلى َصْحٍو
اُدوَن ُمْقِبُلوَن ِمْن  َيْبَتِكُرُه َصَيّ

ٍة َأْزِمَنٍة َفَلِكَيّ
ِرّ اأْلْكَثِر َرْهَبًة َيْبَحُثوَن َعِن الِسّ

ِمْن َشَهَواِت اأْلَْرْض،
َوَعِن اأْلَْشَياِء اَلِّتي

َها اْلِْنَساْن.                                        َيْفَتِرُس ِظُلّ
                                                                                                         

* شاعر وناقد

َميَّل كاس الصبابة
          على شفايفي وعّمر،

ما تزيدنيش كاس آخر!
بدا من دابا تكّبو ف دّمي،
انا نسيْت الطريق لفّمي.

ملا كان الحب »َعقيدة »
كانت قلوب الناس عاشق ومعشوق،

.. و انَت
كان قلبك مهروق

                            ف قصيدة.

كون سراجي للكون،
كون وتدي.

الُفلك كـّلو مقاَمك،
فني ْوطات قدامك .. نفّرش خّدي.

كلشي داز من حدايا
إل انتايا،                         

         دزت من داْخلي .
أنا شفتك ... ف دواخلي

هوما شافوك ... ف سمايا. 

واش بصح قالو؟
اللي حط عينو علي حالو؟     

       يموت باللومة
أنا حطيت عيني عليك

مت مغرومة ..
                           و حييت فيك.

الشوق سباني
.. قربت نذوق،

)...(                                       
نسيت عطشي اللَّْولني،

نسيت قلبي ف بلصة جنحاني..
                                    تاني.

منني كنت سراجي للكون
كنت بانية ف نفاسك .. َسّدة .

كانت السما شهدة
ْف كاسك،

                كنت كَنْسكر بالْندى

من ديوان »خيط الجوهر« 2022

مطر مستهاف، كنْكباء تجري بني 
َجُنوب الروح وصمت بارد حرون .. 
كلما هبت، بان خصرها من عطش 
واستحالة .. السراب املهيب، الذي 
يسرح في غوال الصيف، ل يعقب 
عاَب املضروبة بفيوض املاء  الصِّ
.. غضب الوادي املجنون، والدمع 

املسكوب على ناصية الشهيق .. فرسي 
نثيرة مهسهسة الظل، ترمي خلخال 
صبرها، على أخفاف البوح، ول تلني، 

إل باشتياق سجني درع، أو وسوسة من 
شيطان الشعر وآلئه ..

2 ـ
سماء تسترق وحيها من علق القطا 

ممشى الحروف املدهنة ..
ُنْقَرة املاء الجبلي، 
كعَتَمٌة َتْغَشى مكاًنا ،

حجَب عنه الوتر املدقوق بشعر 
األنخاب ..

ّلة والفتون سر الظُّ

3ـ  
جمرة القول، فرحانة، تسنح مرة، 

وتمضي ..
لكننا، نذكر أن شمسا مطفأة، 

وعصفورة مشرعة على التحليق،
 ل تقدر، ملجرد الهبوب النسيابي.. 

على تضميد عراء الصدمة ..
كجسد واحد، 

لكن روحها الشفيفة ، 
تدنو من َشْقَوة الغياب .. 
قبضة من ماء السحاب..

سكبة كاٍس في هوى آسر..
4ـ   

يا لجمال السماء، 
َربٌّ يكبح استسلمي 

يلقاني في عزلة حزينة..
في وطن ل يوجد ..
إل كطيف خاطف، 

أو فرح َخِفيت..
أو ساعة محاصرة..

4ـ 
األلغام التعيسة ل تنفجر في املراقي 

املحاطة بتظليل الجمال .. 
قد تواعد لغوا َكُذوًبا

أو تسفل من دناءة اليأس 
سوادا من دأبها املحتقن ..

لكنها، أبدا ل تنكشف 
من ماء الغرق ..

5ـ  
شيء ما .. ل يلني 
َد خيطه  إذا َوصَّ

احتذى بالثوب يلبسه 
ثم ُأْغِلَق َعَلْيِه األْمر .. 

َشتَّاَن َما َبْيَن
وهم َمْرُجوح بَطَرَفِي أسى ُمَتَردَّد

ووهم من َخَطراِت الروح 
يشفى ببرد الكبرياء ..

6ـ   
أليس من لوي من جذع اللفظ 

كمن برق نجمه، 
ثم هوى من دهشة البصر؟

كذلك، تكون صفتي 
عندما أراك من ُمْبٍد بصر الصمت 

لراء يجل أناه 
ويهوى أمل سادرا، 

ل يأتي..
يا صديقي:  

 خذ - جدل- َرْأَي العني
ثم استعر وجه بلغتها 
من فارق اْلَمْوِقف الَفْصل
والَفْوز الذي ل يأتي ..

أنا فترة من عمر قصير .. 
َقاَبَلُه َفَرآُه ..

7ـ   

يشبهني ظلي 
ول أشبه أحدا غير ما يدرك بصري ..

ثم أمحو شيئا ليس لي .. 
غير أن عهدي اقتداء ونور .. 

َوَلِكْن، َرْأٌي َرَأْيُتُه .. 
وسماء لهداية جديرة باملحبة ..

8ـ  
ما يتبقى من العمر، في لجج اليقني، 
سماء مزجاة وكمائن من قطاف الروح 

السابحة..
القصائد كلها، 

ل تكفي للمرافعة أمام محكمة اهلل.. 
كل شيء سأطويه، وأبادله بالعتذار ..
يا إلهي: إن املشيئة عزلة في ذاتك.. 
وإن طمر استسلمي إلى وَثبة أسفل 

الجدار ..
سأكون سرا في غيبة الصمت ،

وأبوح بكل خيط هو لك.. 
كي تعتقني من َحِفيَرة املاء،

وطعن الهوان .. 
ونسغ العدالة.

9ـ  
في الضوء املنبعث الجديد، ينَقع 

راِب، أوج الروح، وهي تدور  رقراُق السَّ
في فلك مضطرب، يبست مفاصُله، حتى 
صار لها الوقت، مثل فنار َيَتَلْجَلُج في 
سكناته، ويرعوى عن آثام الذكريات 

وصروفها املطويات ..
هل يقتصر العمر الن على طمس 
الهوامش، ووصم الفكر املكابدة بما 

يرفع النظر ويعمق الثار البعيدة، في 
جلل الوجود وجماله..

 ق�صيدتان     

ـُلـــّة والفـــتــون �صــــــر الّظـ

�صذرات زجلية 

طامة كبرى

  للضرورة الشعرية 
أضع سجادة على البحر،

وأجلس متخيل أنه الشط،
لغتي ماء،

ل رمل،
فيها األسماك،

ل البشر،
فيها السنونو يراقب املراكب،

وعلى أجنحته ثقل امللح،
ها أنا أعيد أشعار بودلير،

وأتخيل موجات تبتسم لزنجية 
البر،

جسدي بني أو قمح ميراث،

سألته الرحى عن مسقط الرأس،
بيدر  إلى  أشار  بل   ، يجبها  لم 

غطاه الطني،
فينبَت  ،ألمسِك،  صوفيا  لست 

القّراص 
أنا عود كبريت 

، وشذرات  الحكايات  تحت خد 
لو تسو ، 

ألسنَد العالي واملنخفض ، 
النسيج  خيوط  أتأمل  فقط 
ثنايا  في  الروح  زرع  وبعد  قبل 

الصوف .
يداك تمسكان الخيط ، وقدماك 

تمرينات على القدوم والرجوع،
لتكتمَل امللءة أو العباءة 

وأنا مثلك أمشي وأجيء 
لكن في بحيرة األوراق 

ألمّد نسيجي صوب اللنهاية 
من  استعارات  الخطوط  كل 

دكان أرسطو 
أما الكنايات فمن عرق األشقياء 
العرق  أمسح  أن  رغبة  لي 

بمنديل الحرية،
وأواصل السير .

كأنها هي 

تحت الوسادة ،أو فوقها،
في الحلم،أو في أوله،

نهر من الذكريات،

يبدو  حتى  يجف  أو  يفيض 
الحصى،

من الشارع الذي تعبر 
أو خلفه ،

من الكتب التي تقرأ 
أو عناوين األغلفه،

من الحذاء الذي يحدث اليقاع 
أومن أثر قدميها على الرمل 

هي أو لهي يا  بن  عربي 
رأيت ظلها ، بل ظل  

خيوط  في  أم  الليل   في  رؤيا 
الشمس  

حقيقة أم كذب ،
منطق أم خيال 

من  خرجت  أسئلة  أم  سؤال 

ضلع آدم  حينما 
انشغلت حواء باملرآة 

في تلك الونة ُزرع غصن التفاح 
ملقما بظل أنثى 

استعارة  ظل  أو  هي   كأنها 
ولدت للتو،

بنقع  لإلغتسال  الجفنات  ألنا 
الورد حتى نكون األبهى،

في  نستحم  نتعانق،  نتساوى، 
نهر اللغة إلى العمق 

لكننا  مرة  مرة  التيار  يجرفنا 
نقاوم صدأ التراث ل رفعة،

بل استكمال بثوب آخر يصلح 
للمشي كما للرقص ،

هذا 

رجوع ملؤانسة التوحيدي ،
وبحثا عن الرماد ،

ل تندم يا 
األرجوحة  في  كلنا  حيان  أبا 

نأكل العشب 
ونعشق جرأة  كانط ،

 ل نحب تفسير الواضحات  بل 
الغامضات وقطعا 

بوفاء  املخفور   العشق  في 
الذئب 

ل ترويضا ول سيرا 
إكسيرا  بل   ، األفاعي  كسير 

ونهل من قناني حب أفلطوني 
سّر  وضعَها  يضمخ  ووسادة 

المال.

اأرجوحتان

محمد عرش
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ُك عمل األستاذ »سعد  َيَتَحرَّ
ابن الجنوي » الَمْوُسوم ب 
» التحليل النفسي للحياة 
العادية » داخل مجال 
النظرية الفرويدية في ثوبها 
األورثوذوكسي المرتكز؛ 
في ما يرتهن بتقنياته، من 
ناحية، على المالحظات 
النبيهة خالل إجراء المقابالت 
اإلكلينيكية مع المرضى، 
ثم على القراءة الفاحصة 
َلة منها  للمعطيات المَتَحصِّ
من ناحية ثانية، غاية في 
ل الُعَصاَبات؛  فهم َتَشكُّ
َكَما العديد من االضطرابات 
النفسية الكاِبَحة لحرية 
اإلنسان، والنطالقه في حياته 
بشكل . 
تأسيسا على هذا َعَمد« 
سعد ابن الجنوي »إلى بناء 
َتَساُؤِله المركزي: » َما َخَبايا 
ِإْصَرار الناس على اإلجابة: » 
اأَلْمُر َعاٍد » َمَتى ٱْسُتْجِوُبوا 
حول َمِعيِشِهم الَيْوِمي؟ .«
َفَلِئْن كانت َفْحَوى أجوبة 
المفحوصين تبدو ألول وهلة 
ح،  افة، فإنها ال ُتَصرِّ ًة وَشفَّ َجِليَّ
َوات وهو  مع ذلك، بخبايا الذَّ
ما يقتضي َسْبَر أَْغَواِر هذا ال 
»َعاِدي« بوضعه أمام ِمْبَضِع 
اِمي  ِل النفسي الرَّ الُمَحلِّ
إلى َتْشِريِح َبَواِطن النفس، 
وَتْقِليب طبقاتها العميقة.

في الحاجة إلى التحليل 
النفسي:

عالم  هو  اليوم  عالم  أن  في  ِمراء  ال 
بال  واملتسارعة    العنيفة  التقلبات 
التحوالت  هاته  أن  فاملالحظ  منازع. 
العوملة  ِلُطوَفان  استجابة  تعد  التي 
جدار  سقوط  عن  ض  املَُتَمخِّ الكاسح، 
الشرقية،  املنظومة  وانهيار  برلني؛ 
جغرافيات  على  ذلك  كل  ومستتبعات 
بعينها من العالم أْضَحت تطرح اليوم، 
وأكثر من أي وقت مضى، أسئلة اَلِهَبة 
حول املؤسسات، والعالقات االجتماعية، 
والهويات الثقافية، والتاريخ، والتراث، 
والشغل، باإلضافة إلی  قضايا التربية 
ومآل  االقتصادية،  واألزمات  والتكوين، 
وهناك  هنا  املندلعة  املسلحة  النزاعات 
كينونة  على  الوخيمة  وانعكاساتها 

اإلنسان ومصيره..
لقد غدا الصراع، والقوة، والتطاحن، 
املستويات  كافة  على  والتنافس 
والصعد من أجل الحصول على حصة 
في  األرض  وموارد  خيرات  من  األسد 
بكل  الندرة  اقتصاد  يدبر  بات  عالم 
الوسائل والطرق.. فِلَتَطاَل تَداعيات كل 
اَلَمة النفسية  هذا الصحة العقلية، والسَّ
االهتزازات  ُتْبِديه  وهوما  لألفراد 
األبحاث  َرَصدتها  التي  السيكولوجية 
عريضة  عمرية  شرائح  لدی  امليدانية 
والكبت،  والرهاب،  االكتئاب  نحو 
والتطرف،  والوساوس،  والقلق، 
أو  بالذنب  اإلحساس  إلى  ووصوال 
ُتْسِهِم  َأفَلْم  باالضطهاد...  الشعور 
على  الحضارية،  الثقافية  التطورات 
دوافع  إعطاب  في  فرويد«،  »س.  رأي 
وقمعها؟  غرائزه  كبح  عبر  اإلنسان 

)فرويد:1971. ص: 74-75(
هذا في تقديري ما يجعل الحاجة إلى 
النفسي  والتحليل  االجتماعية،  العلوم 
تحديدا، أمرًا ال ُمنَصَرف عنه الَبتَّة من 
التحوالت  تلك  مستتبعات  م  َتَفهُّ أجل 

على نفسيات األفراد والجماعات.

َهِل األمور »عادية؟ »:

جديد  ال   « جدا«.  عادية  »األمور 
من  أشتكي  ال   « الشمس«.  تحت 
ِصِيٍغ  من  وما سواها   ..« مشكل  أي 
الناس  أْلِسَنُة  ُتَردُِّدها  َجَوابية 
عن  ٱسُتْفِهُموا  متى  ُظْهَراَنْينا  بني 
معيشهم  أو  الخاصة،  َحَيَواِتهم 

)ابن  اليومي 
الجنوي. ص: 17-16(. وَحِريٌّ بنا أن 
نتساءل علی هذا النحو طلبًا للبيان 
واالستيضاح: هل األمور في الحقيقة 
»عادية » مثلما َيِرُد في تلك اإلجابات 

املَْسُكوَكة؟
من املَُحقَّق أننا عندما نمنح ُفَرصًا 
ملخاطبينا قصد الحديث عما تمور به 
أذهانهم فإن تداعي األفكار، وتواترها 
تطفو  املعلومات  من  مجموعة  تجعل 
آليات  أن  ذلك  الكالم.  َمْجَری  خالل 
تنفلت  املقاومة  أشكال  وكل  الدفاع 
من عقال األنا ورقابته فتقذف باملحلل 
صوب القعر للحفر في بواطن الذات 
واملحتجب  الالمرئي  الستجالء  َتْوقًا 
خلف  يتقنع  ما  وكل  النفسي، 
واإلشارات،  والحركات،  الهفوات، 
والعالمات،  والرموز،  وااليماءات، 
ودالالت  معان  من  البالغية،  والصور 

بالغة األهمية.
ال  أيضا،  وبغيره  املعنى،  بهذا 
األمور عادية  تعدو أن تكون عبارة » 
تخفي  التي  الشجرة   «  « وطبيعية 
ص:18(  الجنوي.  »)ابن  الغابة 
الالوعي  دقائق  ُتْضِمر  بحسبانها 

في  مكنوناته  إشهار  دون  ِلَتُحوَل 
مهمة  هي  وتلك  النهار،  واضحة 
س.   « منذ  النفسي  التحليل  فن 
الراهن.  وقتنا  حدود  إلى  فرويد« 

)فرويد،1981 ص:131-132(.
لغة  الالشعور  لغة  أن  ومرادنا 
بمطلق  شفَّافة  وغير  ُمْعِتَمة،  ُمَغلََّفة، 
تقول  اللغة،  خارج  لغة  األحوال. 
تقوله  ما  غير  تعني  و«  تعني  ال  ما 
بالنظر   )68 »)فوكو:1985 ص:-67 
املباغثة،  على  الهائلة  قدرتها  إلى 
والكبح  للقهر  قابليتها  ولعدم 

اسِتْتَباعًا.
في هذا  الجنوي«  ابن  »سعد  يكتب 

املضمار:
التي  كالقاطرة  فالالوعي...  »وهكذا 
تجر وراءها، ومن غير أن تدري، عربات 
َتْهَتِبُل  بحيث  باملعاني  محملة  عديدة 
املتمثلة  ِوْجَهِتَها  بلوغ  ألجل  الفرصة 
في أن ُتْسَمع، وأن ُتْسَمَع بالفعل.«)ابن 
الكالم  َخْلَف  إذ  ص:18(.  الجنوي. 
الالََّمُقول،  ديناميات  َتَتَواَرى  املَُقول 
اإلنسان،  طبائع  عن  تعبيٍر  كأصَدق 
َكاِئٌن َنَزِوي  وَدواِفِعه اأَلْصِليَّة بما هو« 

» بامتياز.

لذلك رد »سعد ابن الجنوي« ك »س. 
النفسية  االضطرابات  َل  َتَشكُّ فرويد« 
اإلحباطات،  وُأُسَس  واألْعِصَبة، 
لدى  َعاَيَنَها  التي  اإلنسان  وعدوانية 
مرضاه إلى » القلق األصلي« اللَِّصيق 
الطبيعة  واملكتسب،  الفطري  بجدلية 
الدوافع  والعقل،  الالعقل  والثقافة؛ 
والضوابط،  )=املوانع،  الواقع  ومبدأ 
والقواعد،  القيم،  عن  فضال  والتُُّخوم، 
الجنوي.  )ابن  واملؤسسات،  والنظم 
إلى  الطفل  وبحاجة  و64(  ص:45 
بفصيح  أمه  إلى  أي  الرضاعة،  ثدي 
َر َصْفَوها  ُيَعكِّ العبارة؛ وهي حاجة لن 
الغياب  عنه.  لألم  املتكرر  الغياب  َعَدا 
فيه  َفُيْذِكي  باإلهمال  يشعره  الذي 
اإلحساس بالَهْجر وهو ما ُتْجِليه علی 
الَهَيَجان  َفَوَرات  ُمْمِكن  َنْحٍو  َأْفَضِل 
ع حني غياب  الرضَّ التي تنتاب  العاِرم 
أمهاتهم )=صراخ، بكاء حاد، عدوانية 
ليتعذر معها ترضيتهم رغم  مفرطة...( 
تلطيف  ومحاولتهن  أمهاتهم  حضور 
»ابن  يكتب  وتليينها.  غضبهم  حدة 
غيابات  ستشكل   « قائال:  الجنوي« 
خطرا  )=الرضيع(  له  بالنسبة  األم 
 )109 ص:  الجنوي.  )ابن   « حقيقيا. 
استقراره  فيهدد  الرضيع  يستشعره 
الحب،  دافع  فيه  ويربك  النفسي، 
روح  املطاف  نهاية  في  ُض  ولُيَقوِّ
ٱطمئنانه للغير، وٱنسجامه، مع محيطه 
 107 ص:  الجنوي.  )ابن  الخارجي. 
َطْيفا  الثدي  يظل  هكذا  و110(.  و109 
َنْفِطَن ألمره  يطاردنا باستمرار دون أن 
إلى َحدِّ أن حاجتنا الدفينة إليه تكشفها 
لحظات الِعْشق والَهَيام، وحاالت الَوْجِد 
بني  ُنْلِفيَها  التي  باملَْحُبوب  والتََّولُّه 
العربية  واألغاني  ِشْعرالَغَزِل،  َطيَّات 
َتْطَبُعَنا   / َطَبَعْتَنا  التي   « الكالسيكية 
عبد  )محمد(  كلثوم،  أم  األبد...  وإلى 
الوهاب، عبد الحليم )=حافظ(، أو تلك 
التي ُتَؤدَّی حاليا ». إنََّها َأَغاٍن »َجْذُرها 
وبالحبيب  بالغائب،  َتَغنِّيَها  املشترك 
الذي يطوُح ِبَنا َطْيُفه في َلْوَعة املَُعاناة، 
ِبه  َنَتَساَمى  َجَزٍع  ِفي  ُفْقَدانه  وُيْغرِقَنا 
الفني.«)ابن  اإلبداع  على  بإإلقبال 

الجنوي.ص: 76(. 

َلة: ُمَحصِّ

بأن  َنْسَتِشفُّ  سبق  مما  انطالقا 
تحتفظ  ماتزال  الفرويدية  املقوالت 
استكشاف  في  وراهنيتها  بقيمتها، 

من  واالقتراب  اإلنسانية،  الشخصية 
ديناميات أفعالها ورغباتها. فال تنمية 
البشري.  العنصر  دون  من  بإطالق 
ِللبنى  َخْلَخلة   وال نهضة قط من غير 
الذهنية، وَتْفِكيٍك ملنطق التفكير املَُعثِّر 
الوجود.  تجربة  في  اإلنسان  النطالق 
سواها،  أكثر  وما  االعتبارات،  لهذه 
يظل التحليل النفسي تساؤال منتظما، 
الذات  تحرير  في  ِلُقُصوِده  وَخالَّقا 
َتَثاُقاَلِت  من  والجماعية(   =( الفردية 
وتركيبات  املكبوت،  وِحَصاِر  التاريخ، 
الالَّوعي أماًل في أن ُتْقِبَل الذَّات طليقة 
املسؤولية،  بكامل  الحياة  على  حرة 
السلط  كل  عن  تام  استقالل  وفي 
على  تعمل  التي  والخارجية  الداخلية 
جاك  َيقْل«  َأَفَلْم  وَتْحِنيِطَها.  َقْوَلَبِتَها 
ُبْعًدا  النفسي  للتحليل  إنَّ   « الكان 

ِرًيا؟    َتَحرُّ

هوامش:

 Belgnaoui (Saad): 2021,
Psychanalyse de la vie ord -
 naire, L’Harmattan, Paris,
.France.154 pages
 Freud (Sigmund): 1971, 
 Malaise dans la civilisation,
.P.U.F, Paris, France
-3 فرويد(سيجموند):1981، 
تفسير األحالم، ترجمة: 
مصطفى صفوان، راجعه 
مصطفى زيور، دار المعارف، 
القاهرة، مصر.
-4 فوكو(ميشيل): 1985، 
نيتشه، فرويد، ماركس، يوجد 
ضمن: »نظام الخطاب وإرادة 
المعرفة«، ترجمة: أحمد 
السطاتي وعبد السالم بنعبد 
العالي، دار النشر المغربية، 

اأهوال التراجيديا في ديوان 
»جرب تموت َغ بلعاني« للزجال �سعيد باّزين  

تقف هذه الورقة 
المرتجلة أمام تجربة 
شعرية حافلة بالتراجيديا، 
تجربة قبل أن تمارس كتابة 
الشعر، مارست التراجيديا 
كوجود أنطولوجي على 
األرض، وليس كحلم أو 
هواية  تعتمد اللعب 
باللغة المعتمدة على 
المادة القاموسية 
فحسب.
إن الكتابة الزجلية 
المنبعثة من اإلنشداد 
االنتمائي للواقع بما 
يحمله من مأساة هي ما 
يميز قصائد بازين،  نتحدث 
هنا عن الشاعر سعيد 
بازين اإلنسان المنحدر 
من وسط ِحرف أسواق 
األحياء الشعبية التي تعتبر 
المصدر األساس والمركز 
األول من حيث إثراء التجربة 
و باعتبار طاقتها الملهمة،  
ففيوضات بازين الزجلية 
تنبع من هذا المصدر 
وتعكس رصده ورصيده. 

الديوان على لسان شخص  يبعث 
ميت رسائل تراجيدية قاسية وعنيفة 
إلى حاضر اإلنسان اختار أن يوقعها 
اقترف ما يكفي  باسم »بريات ميت« 
موتة  يستحق  لكي  أو  يموت،  لكي 

كائن حي ال معنى لحياته. 
بنصوص  أكثر  تستمتع  ولكي 
برؤية  تتسلح  أن  يجب  الديوان، 
وبمعرفة وإيغال في معارف وتجارب 

إنسانية مشابهة أو موازية. الكتابات 
دون  معها  تتأقلم  أن  يمكن  العادية 

الحاجة إلى كل تلك التراكمات.
لقد ُعرفت قصائد املوت في الثقافة 
ألنها  الرثاء،  أو  باملراثي  العربية 

تشتغل على مناقب امليت وهو ميت.
  في ديوان«جرب تموت غ بلعاني« 
اإلنسان  يرثي  بازين  الزجال  نجد 
يرصد  حي.  بأنه  تظاهر  ولو  امليت 

املوت املتجسد في الوجود الحي. 
الزجلية  بازين  كتابات  إن  برأيي، 
التراكمي،  األول  النوع  إلى  تنتمي 
ثراء  إليها  أضفنا  إذا  عما  ناهيك 
على  الحياتية  الشخصية  تجربة 
الشعبية  اللغة  ممارسته  اعتبار 
يزخر  شعبي  لوسط  انتمائه  بحكم 
الشفوي  واملوروث  واألمثال  باللغة 
والتي تعتبر كلها مصادر مهمة لبعث 
الروح في القصيدة الزجلية. بل إنها 
ميزات تبعث الروح في املوت نفسه إذ 
أمام أشياء متصلة  سيوقفنا الشاعر 
باملوت، كقتل إنسانية اإلنسان، كقتل 
والضمائر  واملشاعر  واملفاهيم  القيم 

الخ. 
»املوت  يقول:   املوت(  )قوام  في 
ماكاينش بال بينا عاطل عن العمل«. 

أنسنة  إلى  الحقيقة  يتجاوز  إنه 
ليس  املوت  أن  والحقيقة  املوت، 
بهذا  املستهدف  أن  بيد  بإنسان، 
املوت  اإلنسان،  البالغي هو  التجاوز 
دائم  مستمر  شغل  لها  تشتغل،  ذات 
بدون توقف، بمعنى أن الشاعر يبحث 
عن القيم املفقودة في اإلنسان يبحث 

عنها في املوت،  نأخذ مثال:  
حزارة  سماوه  مخلوق  من  »بزاف 

إنسان«.  ص7. 
رواية  أمام  يضعنا  الشاعر 
األشبه  الوالدة  رواية  املستحيل،  
أن  يستطيع  أحد  ال  املوت،   برواية 
كما ال يستطيع  لنا عن والدته  يروي 

أن يروي لنا موته. 
وحتى النوم، ال نستطيع رواية ما 
األحالم  حتى  النوم،  أثناء  به  نشعر 
نقول  دعونا  أمينة.  غير  ترجمة  هي 

نصوص  بأن  بالقول،   لنا  ُسمح  إذا 
ظهر  يمتطي  موت  هو  الديوان 
وحتى  السلبية  مواقفه  عبر  اإلنسان 
نقرأ في نص  املترددة.   أو  الحيادية 

»توام ماجاوش روام«: 
»تومي حقيقي

سبقني نصي وبقيت متردد
نخرج وال نسكن ظلمتي

زعم وبقيت عارك
واستمتع  دافي  بما  نصي  غسلو 

بالدوش 
بارد  ما  السطل  قاع  في  وشاط 

ماحملتوش
سبقني وعاش

بقيت متلي نخمم
سبقني وتخير في السمية«. 

ميت  للموت،  كثيرة  صورا  نجد 
وهو حي،  يقول في »بريات ميت«: 

»هي/ غ موتة وحدة/ وشحال هادي 
وهو  أنا خنزت«،  بمعنى أنه »خنز« 
إذ ال فرق بني ميت  الحياة،  على قيد 
وبني حي لكنه يحيا حياة »خانزة«. 

نجد صورة أخرى للموت في نص 
»قبر الحياة« يتخذ شكل مهاجر على 
في  غرق  املوت  قوارب  من  قارب  منت 

البحر وينتظر الجميع لفظه.  يقول:
من  خوية  شي  لبحر/  نتسناو 
نفرحوا  يعيفها/  جيفة  الخويات/ 
نشدو  لبيتو/  بميتنا حتى حنا رجع 
عزانا نريبو لخزانة/ يا فرحتنا عندنا 

قبر.!!! 
املوت،   تجسد  أخرى  صور  وثمة 
موت عضوي أو موت سريري تلفتنا 
واملقابل  التراجيديا،  تعدد صور  إلى 

املوضوعي للتراجيديا هو املوت. 
 )Echec )ومات  نص  ويبقى 
على  الضوء  يسلط  نصا  ص25 
املجتمعية،  القيم  من  مجموعة  موت 
الحقيقة يستنفر شهوة  في  هو نص 
الشجاعة للنهوض والقومة الستعادة 

أشياء ما عادت بيننا. 
»مات الجورنال

باعوه بالكيلو معلق سيروم الدعم
في رحبة النعناع

ما  فجر  طريق  في  الليل  مات 
عندوش الكلمة

ماتت البنة مع أصابع امي
مات االنسان اللي كان فينا حي

مات الشاعر سارط الصنارة
ماتت الحشمة

صباط  البسة  الرجلني  في  مشات 
عصري

مات الدرب
مات الشعب

بنوبة حادة من السكات« 
وعلى املستوى االستبدالي،  ُيظهر 
لنا القول الشعري أننا أمام الاّلبديل،  
فكل فاصلة هي بمثابة ُحزمة ضوئية 
هي  وبالتالي  املفقودة،   القيم  من 
قواعد قيمية وثقافية تجاهلها الزمن 
أفرزها  بديلة  قيمية  قواعد  لفائدة 
موت تلك القيم لم يفصح عنها النص. 
النصوص املوالية، تأكيد وتعزيز، 

وتمثيال  اشتراطا  نسميها  دعنا 
لحاالت املوت التي باتت تؤثث طبيعة 
الناس. عالقة  االغترابية بني  العالقة 
النهائي  مرتدة تدفعنا نحو اإلختفاء 

من الوجود. يقول الشاعر: 
» مت

حيد بالك ترطاب ريوس راها وراك
اسخن عليها راسها
طابت ملوسم لگليع

وحجاجنا سيفو ماضي«
املُختلف  اعتبار  إشكالية  إنها 
وال  إعدامه.  يجب  متمردا  شخصا 
اعتبار بأي وسيلة يمكن أن يختارها 
باملوت،  الرغبة  طائل  تحت  الشخص 
قوته  يستمد  من  يحدده  موتنا  طاملا 
من سكوتنا »مت. سكاتك يقتلك« 30.

»موتك دابا
يكون بالحديد.. بالخوف

بالفن وال بالجوع«.

عنف  برؤية  لنا  يسمح  ما  إن 
الديوان  تمحور  هو  التراجيديا 
املتماسك املستقيم دالليا حول املوت، 

وهو بهذا يعلن عن تماسكه. 
فحني يتحدث الشاعر في القصيدة 
في  حقو  شام  »حي  عن  املوالية 
نشعر  ص39(،ال  األوكسيجني«) 
مع  الديوان.  نسيج  في  تفكك  بأي 
إذا  ذلك  لنا  يتأكد  القصائد  بقية 
وعنونة  الفواصل  استعمال  ألغينا 
بالقراءة  واكتفينا  النصوص 
الديوان  لنا  سيتبدى  فإنه  املباشرة، 
تراجيديا  منحى  يتخذ  متحدا  نصا 
مقبوال على مستوى املضمون، بحيث 
يستطيع القارئ أن يفوز برهان الربط 
أن  لو  كما  النصوص  بني  العضوي 
قد  السابق،  عن  ناتج  التالي  النص 
إذا  للربط،  وسائط  إلى  نحتاج  ال 
شكلية  وسائط  العناوين  اعتبرنا 
للدواوين  املنظمة  للقوانني  وفقا 
الشعرية. وهذا ما الحظناه في مشهد 
سابقا  الحجاج  سيف  على  التمرد 
)ص  الحقة  قصيدة  في  وسنالحظه 

74( إذ نرى أنها امتداد لذلك التمرد،  
يقول: »باقي أنا ما باغي نموت. 

باقي باغي نڰول شحال من«ال«. 
على أن النََّفس التراجيدي ال يخلو 
عمق  إلى  ترمز  قاسية  سخرية  من 
وتجذر التراجيديا على حد قول املثل 
يقول  تضحك«.   الهم  »كثرة  السائر 
  :46 ميت(  )بريات  إحدى  في  بازين 
شي  قوالب  وهازينو  عشايا/  »لعشا 

عزايا«.
بل إن بازين يخلق من املوت مادة 

للعشق والفناء في املحبوبة: 
»نحفر قبري في شون قلبك

في حماك يا ملالكاني
ندوب ما نبقاش

السالف«  ذاك  من  بليگة  لي  يگطر 
.82

تموت  »جرب  ديوان  فإن  وبهذا 
بازين  سعيد  للمبدع  بلعاني«  غ 
املوت  تراجيديا  عن  وتعالى  تجاوز 
إلى  إنسانية  مأساة  من  يحمله  ،بما 
اعتباره وظيفة داللية  ينبغي أن ُتفهم 

على أنه معطى جمالي كذلك.

ناصر السوسي

محمد غزلي

البعد التحرري في النظرية الفرويدية
قراءة في »التحليل النف�سي للحياة العادية«
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توزيع: 
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة إقليم سطات
جماعة اوالد افريحة

مديرية املصالح الجماعية
مكتب التخطيط والدارسات 

والصفقات واألشغال 
والصيانة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح بعروض أثمان
رقم: 2022/01/ج.و.ف

دجنبر  عشر  خامس  يوم  في 
وعشرين  واثنان  ألفني  عام 
)2022/12/15( على الساعة 
الحادية عشرة صباحا، سيتم 
بجماعة  االجتماعات  بقاعة 
األظرفة  فتح  افريحة  أوالد 
العروض  بطلب  املتعلقة 
رقم:  أثمان  بعروض  املفتوح 
آلجل:  2022/01/ج.و.ف 
األسبوعي  السوق  إيجار 
افريحة  اوالد  لجماعة  التابع 

الجماعية  املجزرة  باستثناء 
برسم سنتي 2023 و2024.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مكتب التخطيط 
والصفقات  والدارسات 
التابع  والصيانة  واألشغال 
افريحة  أوالد  لجماعة 
تحميله  كذلك  يمكن  كما 
إلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  حدد 
ألف  ثالثني  بمبلغ  في 

)30.000,00درهم(.
اإليجار  تقدير  كلفة 
طرف  من  محددة  الشهري 
في  املشروع  صاحب 
ألف  عشرة  سبعة  مبلغ: 
مع  )17.000,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم.
من  كل  يكون  إن  ويجب 
وإيداع  تقديم  محتوى، 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 

ملقتضيات املواد27، 29 و31 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
الدراسات  بمكتب  وصل 
اوالد  بجماعة  والصفقات 

افريحة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة الثانية عشرة من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4320/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الداخلية
والية جهة الدار البيضاء - 

سطات
عمالة إقليم سطات
جماعة اوالد افريحة

مديرية املصالح الجماعية
مكتب التخطيط والدارسات 

والصفقات واألشغال 
والصيانة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح بعروض أثمان
رقم: 2022/02/ج.و.ف

دجنبر  عشر  خامس  يوم  في 
وعشرين  واثنان  ألفني  عام 
)2022/12/15( على الساعة 
سيتم  الزوال،  بعد  الواحدة 
بجماعة  االجتماعات  بقاعة 
األظرفة  فتح  افريحة  أوالد 
العروض  بطلب  املتعلقة 
رقم:  أثمان  بعروض  املفتوح 
آلجل:  2022/02/ج.و.ف 
الجماعية  املجزرة  إيجار 
التابعة لجماعة اوالد افريحة 
يمكن   .2023 سنة  برسم 

سحب ملف طلب العروض من 
والدارسات  التخطيط  مكتب 
واألشغال  والصفقات 
لجماعة  التابع  والصيانة 
أوالد افريحة كما يمكن كذلك 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد الضمان املؤقت في مبلغ: 
ثالثة أالف )3.000,00درهم(

الشهري  اإليجار  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
ألفي  مبلغ:  في  املشروع 
مع  )2000,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم.
من  كل  يكون  إن  ويجب 
وإيداع  تقديم  محتوى، 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد27، 29 و31 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
التخطيط  بمكتب  وصل 
والصفقات  والدراسات 

واألشغال والصيانة بجماعة 
اوالد افريحة.

- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املصلحة املذكورة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة الثانية عشرة عشر من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/4321/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة  التعليم العالي  
والبحـث العلمي واالبتكار

جامعة الحسن األول 
املدرسة الوطنية للعلوم 

التطبيقية ببرشيد  
إعالن عن طلب عروض 
مفتوح بعروض أثمان

 ENSAB/2022/05 :رقم
)جلسة عمومية(

دجنبر   12 االثنني  يوم  في 
2022  على الساعة العاشرة  
مكاتب  في  سيتم  صباحا، 

األول  الحسن  جامعة  رئاسة 
الجامعي  املركب   - بسطات 
كلم 3، طريق الدار البيضاء، 
فتـح   ، سطات   -  539 ص.ب 
بطلب  املتعلقـة  األظـرفـة 
بعروض  املفتوح  العروض 
أثمان من أجل أشغال  تهيئة  
للعلوم  الوطنية  باملدرسة 
التطبيقية ببرشيد في حصة 
فريدة. يمكن سحب ملف طلب 
العروض من مكتب الصفقات 
للعلوم  الوطنية  باملدرسة 
ويمكن  ببرشيد،  التطبيقية 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني,  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
بتحديد  املتعلق  النظام 
شروط وأشكال إبرام صفقات  
مجلس  طرف  من  )املعتمد 
الجامعة في اجتماعه بتاريخ 
والذي   ،2013 فبراير   12
االقتصاد  وزارة  عليه  وافقت 
يونيو   16 بتاريخ  واملالية 

القواعد  و كذا بعض   )2014
املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

في  حدد  املؤقت   الضمان 
10.000,00درهم  مبلغ 

)عشرة ألف درهم(.
التقديرية  الكلفة 
طرف  من  حددت  للصفقة 
ب   املشروع  صاحب 
مع  607.548,00درهم 
)ستمائة  الرسوم  احتساب 
مائة  وخمس  الف  وسبعة 
مع  درهم  واربعون  وثمانية 

احتساب الرسوم(.
يمكن للمتنافسني:

مقابل  أظـرفتهم،  إيداع  إما   -
الصفقات  بمكتب  وصل 
للعلوم  الوطنية  باملدرسة 

التطبيقية ببرشيد.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
عن  الكترونيا  إرسالها  إما   -

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
يمكن القيام بزيارة إلى موقع 
إنجاز األشغال املتعلقة بطلب 
 01 الخميس  يوم   العروض 
الساعة  على   2022 دجنبر 
باملدرسة  صباحا  العاشرة 
التطبيقية  للعلوم  الوطنية 

ببرشيد.
إن الوثـائـق املثبتـة الـواجـب 
اإلدالء بهـا هي تلك املقـررة في 
املادة 4  من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4322/ا.د
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دور  في  الثالثة،  األعمال  نشر  في  دوري  تمثل   p
العمل  على  أشتغل  كنت  الزواج:فبينما  على  القيم 

الثالث كنت أقرأ العملني اآلخرين.
واحد منها كتبته باإلنجلزية، منذ سنوات، وبعث به 
 writo s reality (Syruse University Press إلى

(1991
n أما العمل اآلخر فكان عبارة عن تحويل برمجي 
مابني  أنجزت  بيروفيني  صحافيني  مع  للحوارات 
1964و 2019 ،تم تجميعها من طرف الكاتب خورخي 
عنوانا  وحمل   ، إشرافك  دون  لكن  وبعلمك،  كاوغيا 
متناثرة،مابني  يوسا:حوارات  فرغاس  »ماريو  أصليا 

2004 و 2019 أنجز في خمس طبعات بليما.
وقد فوجئت،على أهمية هذه األعمال الثالثة، كونها 
لم تنشر أبدا بإسبانيا.وملا سألناكم عن السبب،أجبتم 
ناشر  أي  يتقدم  لم  أنه  سوى  مانع  أي  وجود  بعدم 
باملقترح، وعليه طرحت األمر عليكم وهو االقتراح الذي 

تم قبوله من الجميع فورا.
التي   )و  الكتب  بسلسلة   ، ،هاتفيا  رسميا  اتصلنا 
ملاريو  الكاملة«  »املخلفات    ( اتساعا  ستعرف  قريبا 
سباتير  ذهن  في  ورد  العنوان  ،هذا  يوسا  فارغاس 
نادى شاب عليه وبإلحاح وقت  ،عندما  40 سنة  منذ 
فرناندو  منه  يتخلص  املخطوط.ولكي  طالبا  القيلولة 
مكنه من بعض املقاالت التي كانت لديه بالقمطر، إال 
أن الناشر عاد لالتصال به ليخبره بأنها ال تتوفر على 

عنوان .
»مخلفات  أعرف...ضع   ال  وإذن  أجابه،  نائم  شبه 
كاملة »  بهذا التحديد الجميل نحيل على أعمال ثانوية 
،نصوص،رسائل،  أقالم  كبير)حوارات،رؤوس  لكاتب 
محاضرات..) والتي ، في كثير من األحيان ال تتضمنها 
أعماله،  في  حتى  موجودة  هي  وال  الرسمية،  كتبه 
في   ، ،أحيانا  ألنه  نفع،  ذات  تكون  أن  يمكن  أنها  بيد 
الهوامش تكون املفاتيح التي تضيء صلب املوضوع .
عالوة على أن هذا يطرح موضوعات عامة ،على قدر 
من األهمية كبير، والتي أنا أتحاور معكم في شأنها: 
، حدود مفهوم  الشفهي والكتابي  العالقة في ما بني 
التأليف أو معنى العودة إلى التفكير، حول ما كان فكر 

به اإلنسان منذ سنوات.
للترويج  قبل كل  شيء أود أن أشكرك على قيامك 
لهذه الكتب الثالثة. الواقع أنها تثري، كثيرا، الرؤية 
على  تحتوي  فهي  رواياتي،  عن  تكوينها  يمكن  التي 

كتبت،  بها  التي  الصيغة  على  الحكم  عناصر  جملة 
الشيء الذي لم أعد أتذكره ، وفاجأني محرجا ومثريا 

كثيرا رؤية أعمالي .
 

هذه  في  التفصيل  استطعتم  لو  مهما  سيكون   p
نشره  ثم  ألفه  كتاب  ما،  كاتب  حقيقة  فإن  األشياء، 
التي  ، هو أحد األعمال  ، وإذا لم أخطئ  باإلنجليزية 

ترجمت إلى اإلسبانية..
محاضرات  على  تشتمل  كاتب  حقيقة  إنها    n
من  الثمانينات  أواخر  خلت،  سنوات  منذ  ألقيتها 
،كانت  بنيويورك  ميراكوزا  بجامعة  املاضي  القرن 
موجهة إلى جمهور طالبي  والذي في أغلبيته لم يكن 
قبل  كتابتها  علي  كان  فقد  وعليه  اإلسبانية،  يتحدث 
إمالئها ، مباشرة ، باإلنجليزية.وفعال، فهذه أول مرة 
تتم ترجمتها، أعدت  اآلن ، قراءة الكتاب بمناسبة هذا 
النشر، وتبني لي بأن كثيرا من هذه املحاضرات، سبق 
لي أن قدمتها بقراءات مختلفة، أكثر أو أقل تفصيال، 
الشهادة  كانت هذه  ما  متباينة  حول  بعناصر  ولكن 
لها  تعرضت  التي  الست  الروايات  حول  لي  األولى 
 ، األخضر  والكالب،املنزل  )املدينة  الطلبة  هؤالء  أمام 
والكاتب،  خوليا،  الخالة   ، ،والزائرات  طويلة  جوارب 

فحرب نهاية العالم ثم حكاية مايتا .
هذه  في  العمل  تذكر  إلى  النظر  األهمية  ملن  إنه 
في  كثيرة  أشياء  ثمة  وأيضا  تطور  كيف  الروايات، 
تعاود   ههنا  باملرة،  نسيتها  كنت  السالفة  اإلصدارات 
في الظهور،ألنها كانت أكثر حضورا في تلك األعوام، 
حيث الجهل بها كان وشيكا. مثال، فأول سفر قمت به 
إلى األمازون البيروفي كان أكثر تفصيال هناك، ثم بعد 
بأنه  تذكرها.أعتقد  أنت  اآلن  أشياء  أنسى  بدأت  ذلك 

السفر األكثر خصوصية الذي قمت به في حياتي.
مرة  أول  ،هي  أسابيع  بضعة  قصيرا،  نسبيا  كان 
بالنسبة  وكانت  البيروفية،  األدغال  لزيارة  بها  أقوم 
إلي، مفاجأ ة، منظر طبيعي مختلف، وسوسيولوجيا 
مختلفة، عشت دائما في الشاطئ بالرغم من أنني لست 
ساحليا وإنما جبلي ألنني ولدت بأركيبا ،وهناك يطلق 
أماما  السالح.  ساحة  من  انطالقا  اإلركيبيانيني  اسم 
فوق فهم جبليون، ومنها إلى األسفل، على األصح ، هم 
ساحليون، طيب فأنا ولدت بشارع بارا الذي هو ، على 
األرجح ، فوق الساحة أعني ، على األصح إنني جبلي، 
بيد أني عشت حياتي كلها على الساحل، وفضال عن 

هذا  العظيمة،  الرملية  الضفاف  الساحل،  فمنظر  ذلك، 
املحيط الهادي املزبد ذو األمواج العاتية ،هو ما يحاصر 

، دائما ، ذاكرتي عندما أغادر البيرو .
بيد أن سفري األول إلى األمازون كان عجيبا، وجدتني 
أمام هذه النباتات املورقة، عالم لم تدسه أقدام بشرية. 
عليه  هي  كما  أكثر  معزولة  تبدو  الغابة صغيرة  فمدن 
اآلن، بطريقة رديئة ، مما زاد من هذه العزلة. إضافة إلى 
أنني اكتشفت بأنه في األدغال البيروفية على عكس ما 
حدث في مدن الجبل أو الساحل، كان هناك بيرو بدائي 
، حيث االستغالل البشري مرئي جدا مقارنة مع باقي 
مدن البالد. وهناك عالوة على ذلك، بعض املواطنني لم 
يخرجوا بعد من العصر الحجري، أو أقل من ذلك، من 
قبيل ماشينغاس ،الذين كانوا معزولني في ذلك الوقت 
في سكنيات لم تكن مسقفة حتى. ألنها كانت سكنيات 
ساهمت  عزلة  األخريات،  عن  جدا  معزولة  كبيرة  ألسر 
تسمح  تكن  لم  التي  األدغال  طبيعة  كبير،  بشكل  فيها، 
بتجمعات سكانية كثيرة،ألنها كانت ستموت من الجوع 
العائالت  استطاعت  بها  التي  الوحيدة  الطريقة  ،إذ 
األصيلة أن تبقى على قيد الحياة، كانت بواسطة العزلة.
كنا ،على نحو خاص، باملنطقة العليا لجبل مارانيون، 
وكنت دائما أقول بأنه كان سفرا عجيبا ، خصبا بالنسبة 
األخضر«  »املنزل  رواية  خرجت  هناك  فمن  لرواياتي. 
من رحم تجارب مقتبسة من هذا السفر، أيضا، سنوات 
 « و«الزائرات  الطويلة«  »الجوارب  خرجت  ذلك  بعد 
وأخيرا الكتاب الذي أنا فخور به » املتكلم »مهدى إلى 

ماشينغاس.
بسبب  األوصال  مقطوع  أنه  ،غير  هام  تجمع  إنه 
مرحلة  من  كثيرا  عانت   التي  األمازون  عيش  ظروف 
املطاط/الكاواتشو، مرحلة كان السكان  األصليون فيها 
للمطاط  املستغلني  وحشية  من  رهيب  بشكل  يعانون 
بها.ثم  ويعاملونهم  يستغلونهم  كانوا  التي  بالطريقة 
بعد ذلك عانوا كثيرا من حرب العصابات ، بحيث واحدة  
البداية تحركوا صوب  من بينها اعتزلت باألدغال. في 
الجبال ثم بعد ذلك تم إخراجهم  بواسطة الجيش نحو 
األدغال، وكان يتعني إسكان وإطعام السكان األصليني 
بمجهود جبار ، فضال عن أن الجيش كان يعاقبهم بذلك، 
فعال كان الجيش قاسيا جدا معهم ومتشددا ضد هذه 

التجمعات التي عانت من عقوبات عديدة.
لكن   ، كانت تصلنا من هناك شحيحة  التي  األنباء 
وحشية  اكتشاف  يمكن  املنطقة  إلى  السفر  بمجرد 
العقوبات التي عانت جراءها هذه القبائل  إلى الحد 
الذي أصبح بعضها مندثرا. كل هذا مضمن في رواية« 
ههنا واقع كاتب. وبما أن هذه كانت حديثة  املتكلم » 
التجارب  إلى  وافر  بتفصيل  أعود  العهد نسبيا، كنت 
التي كانت لي معها، تجارب لم أكن أعرف بأنها ستخرج 
)جامعة  تجربة  كمثل  روايات  شكل  في  الوجود  إلى 
siracusa ) كانت تجربة جد هامة ألنها كانت أول مرة 
،وطبعا  باإلنجليزية  كامل   درس   بإعطاء  فيها  أقوم 
ذلك  يكون  أن  مثل  أبدا  ليس  تلقنتها  بلغة  تعبر  أن   ،
بلغتك األم .لدرجة كان  علي أن أهيئ  الدروس، قبليا  
وبصرامة، أو على األقل ،أكتب في جزء كبير خالصة 
الفصل الدراسي، إذ لم يكن الطلبة نيويوركيني فحسب 
كان  ،أغلبهم  جدا  ومهيئني  عامليني  أكثرهم  كان  بل   ،
من املقاطعات محدودي الرؤية في ما يتعلق بالتاريخ 
مكونات  من  مكون  البيرو  أن  من  بالرغم  وباألدب،و 
القارة األمريكية ،إال أنه يبدو بعيدا عنها بوصفهم من 

أمريكا الشمالية وليس بوصفهم التينوأمريكيني .
يفسر،  ما   وهو  وضوحا،  أكثر  أكون  أن  علي  كان 

مصادر  حول  الشروحات  في  التفاصيل  ،عدد  ربما 
رواياتي البيروفية.

p الكتاب الثاني«حوارات في البيرو » مختلف جدا، 
كاوغيا   خورخي  قام  حوارات  من  منتخبات  من  مكون 
قرن،لقد  ،على مدى نصف  كثير منها  بانتقائها من بني 

أعادوا هذا الكتاب إلى وطنه األم.
الطبعات  في  أقرأها  لم  الحوارات  أن  الواقع   n
جميعها  بأن  أعتقد  الكتاب.  هذا  فقط  قرأت  السابقة، 
كاف  بتفصيل  تفسر  ،ألنها  أهمية  أكثر  وبعضها  مهم، 
صحافيون  أنجزها  حديثا،  املنشورة  الروايات  مصادر 
أودريا،  دكتاتورية  سياقها،  جيدا  يعرفون  بيروفيون  
مختلفة  جهات  ثالث  تجد  حيث  البيرو  جغرافية  تميز 
في ما بينها: الساحل ،الجبال ، واألدغال، ويمكن تقديم 
الحكايات  ومصادر  الجهات  هذه  حول  عديدة  تفاصيل 

التي ترويها  رواياتي األولى .
لقد قام خورخي كاوغيا بعمل رائع ،معتبر،ألنه وضع 
إليهم  تعود  الذين  األشخاص  هم  من  شارحا  نقط  عدة 
مضيئة  حقيقية،  تفاصيل  ويقدم  األجوبة،  أو  األسئلة 
إزاء الشخصيات التي تستلهم من الشخوص التخييل 
والقرب والبعد ، بني الواقع والخيال. وهي على العموم 
السخرية،  من  كبير  قدر  على  مضحك،  بعضها  نقط   ،
وأخرى أيضا أكثر جدية وتاريخية فعال حول شخصيات 
رواياتي  مصادر  التي خدمت   ، ،مثال  ألودرا  دكتاتورية 

األولى .

،«طرق  الثالث  الكتاب  p يشكل علي سؤالكم حول 
حواري  وسافاتير«،مقال  يوسا  ،فارغاس  متوازنة 

بالرغم من أني أنا الذي أجريته .
n إنه كتاب مهم جدا وهي فكرتك بالكامل للتقريب 
في ما بيننا.يتعني علي القول بأنني أقدر كثيرا سافاتير 
، كما عبرت عن ذلك ، كتابة  مرات عديدة، ومازلت أحس 
، كل مرة، أني أكثر قربا منه. أعتقد أن مواقفه رائعة 
حقيقة، إنه مثقف مستقل، يشبهني، وإن كنت ال أعلم 

أنه كان متأثرا كثيرا بالوجوديني.
قمت  الذي  بالقدر  وليس  قرأهم،  بأنه  انطباع  لدي 
الوجوديني  للكتاب  حقيقي  وبشغف  قرأت  به،ألني  
قرأت  جامعيا،  طالبا  كنت  ملا  البيرو  في  الفرنسيني 
لسارتر على نحو خاص. وأعتقد بأن تأثيره علي كان 
عظيما خاصة في شبابي، ومن ثمة ترسخت لدي ما كان 

يسميه سارتر االلتزام األدبي، يعني، فكرة أن الكاتب 
املجتمع،  تطوير  في  اإلسهام  إلى  يؤدي   ، مثلي   ،
إزاء  كتابتك سيتحقق وضوح  في  التزمت  إذا  ألنه 
الغموض الذي تفرزه كل مرحلة ،خاصة في امليدانني 
السياسي و االجتماعي. لقد كان يفكر )سارتر)  على 
أن األدب إنما هو تنوير إزاء املعضلتني االجتماعية 
مسافة   ، بعدا  للكاتب  يعتقد،أن  كان  السياسية،  و 
وإنما شيئا  للسياسي،  التي  كتلك  مباشرة  تكن  لم 
أكثر دواما، وهذه الديمومة يمكن أن تيسر لك رؤية 
املستقبل املباشر  أو غير املباشر وبالتالي الدفاع 

أكثر عن القضايا التي التزم بها .
أعتقد أن هذا الحوار الذي أجريناه أمام العموم 
أن  وأظن  بيننا،  ما  في  املوجود  التقارب  يوضح 
كثيرا  وتثريه  تكمله  بها،  قمت  التي  اإلضافات 
التي  األخرى  املنشورات  تلك  أو  الرسائل  تلك  عبر 
الذي  التقارب  كاف،هذا  ،بشكل  يتضح  خاللها  من 
أضحيت توضح وتصف لسنوات، حيث كل و احد 
أجناس  في  يكتب  مضى  الخاص،  ولحسابه   ، منا 

مختلفة.
كاتبا  لي  يبدو  فرناندو سافاتير  بأن  القول  علي 

من النوع امللتزم.
فاألشياء التي كتبها كانت، دائما وفق الواقع غير 
هي  ،حقا  تختف  لم  أنها  بيد   ، املباشر  أو  املباشر 

هنا.
 ، بها  كتب  التي  االستقاللية  إلى  أحيل  فلست 

خاصة، حول مشكلة النزعة الوطنية.
من  مهددا  فيها  كان  التي  السنوات  كثيرا  أتذكر 
بإسبانيا/ إرهابية   باسكية  )منظمة   إيتا  طرف 

وكان  محميا  يمشي  أن  عليه  كان  حيث  املترجم) 
واألحب  األقرب  سيباستيان  سان  يغادر  أن  مرغما 
إلى قلبه . فالصرامة  هي ما أترعت تجربته كلها، 
دون أن يتخلى أبدا عما كان يحبه ويحس به وكان 
عن  فضال   ، لذلك  بحياته.  يجازف  كان  بأنه  يعلم 
، كنت أحسني  التقدير الذي كنت أحيطه به دائما 
في  فكرت  بأن  كثيرا  وسررت  منه  قريبا   ، دائما   ،
التقريب في ما بيننا، ووضعتنا للتحاور على هذه 
املشتركني،أعتقد  للقراء  بالنسبة  املضيئة  الصيغة 
بأن هذا أقل أو أكثر تركيب صغير ملا تعنيه الكتب 
الثالثة، وأظن أنه من خالل الحوار الذي جرى بيننا 
،انطالقا من اآلن، يمكن أن تأتي باقي التفسيرات.

 »لي�س على 
كاتب �أن يتنكر 

لما�ضيه«
 جاء هذا الحوار على إثر صدور ثالثة مؤلفات عن الروائي البيروفي فارغاس يوسا ،كتابان بعنوان 
»حقيقة كاتب » و«حوارات في البيرو« ثم »طرق متوازية » من توقيع صاحب الحوار خوسي الثارو، 

وهي كتب ثالثة لم يسبق لها أن نشرت بإسبانيا حسب ما أفاد به المحاور.
وقد تخلل الحوار الحديث عن تجربة الكاتب البيروفي يوسا مع أدغال البيرو وديكتاتورية الجنرال 
أودريا وتنكيله بالبيروفيين وقضايا الكتابة وااللتزام من منظور سارتري تأثر به أيما تأثر صاحب جائزة 

نوبل ،كما ينطرح في هذا الحوارمن خالل استحضار رواية يوسا »حديث في الكتدرائية« مفهوم 
التأليف والمثقفين الذين يغيرون الرأي.

الحوار إضاءة لمختلف جوانب الموضوع.

�لرو�ئي �لبيروفي ماريو 
فرغا�س يو�ضا:

أنجز الحوار:خوسي الثارو
ترجمة وتقديم :محمد العربي هروشي
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االشتراكي

نجيب العوفي 

 املسكوت الذي أحّب النبش فيه قليال في هذه الكلمة ، يتعلق باليابوري اآلخر 
اليابوري  املتمّرس.أعني  الجامعي  الباحث واألستاذ  الناقد  اليابوري  الكامن خلف 
األديب املبدع املتواري في حديقته الخلفية والذي جنحت به جّدية الضمير األدبي 
عن هاجسه اإلبداعي الدفني، فأفنى زهرة عمره في رعاية ودراسة اإلبداع املغربي 
الحديث، وبخاصة منه القصة املغربية والرواية املغربية في لحظة تاريخية مبّكرة 
وحساسة، كانت فيها القصة والرواية من ِبدع األدب والعصر، أْي من بشائر الحداثة، 
كما كان املغرب ُيصّنف فيها كهامش أو ذيل وتْكملة للمركز املشرقي ، تكريسا للمقولة 

التاريخية للصاحب بن عباد »بضاعتنا ُرّدت إلينا » .
النقدية املغربية، وضع اليابوري حجر األساس للنقد  وبهذه الّنخوة الثقافية – 
القصصي والروائي في املغرب رفقة رصيفه وُمجايله محمد برادة ، وكانت له الريادة 

املبكرة في هذا املجال .
كما أعطى بهذه الريادة النقدية إشارة الضوء األخضر ألجيال القاّصني والروائيني 
املغاربة ليخوضوا غمار السرد . وبقي عن سبق إصرار ُمتمترسا في خندق البحث 
والنقد ال يريم.. مؤِثرا الجلوس في الصّف الخلفي مراقبا ومواكبا املشهد األدبي بدل 

الصفوف األمامية املُغرية . وهذا هو سؤال هذه الكلمة – الشهادة .
والذي يْحدوني إلى هذا الكالم، سوانح وإشراقات أدبية وجدانية خّطتها يراعة 
اإلبداع،  بماء  ندية  اليابوري بشفافية ورهافة وانبجست من وجدانه وفكره رخّية 
ذاكرة   ( الفكرية  الذاتية  سيرته  في  ذاكرته،  من  وأطيافا  أمشاجا  يستعيد  وهو 

ُمستعادة عبر أصوات ومنظورات( .
وأسوق هنا تمثيال هذه الفقرة املشعة من سيرته وهو يتحدث على هامش مشاركته 

الشهيرة والجهيرة في مناظرة إيفران عن قضايا التعليم أواخر السبعينات :
ُندف منها  التي تجمعت  »مدينة إيفران في هذا الصباح الباكر َمكسوة بالثلوج 
أتجول وحيدا في هذا  أن  قررُت   . الفندق، وفوق األشجار، والسيارات  فوق نوافذ 

الجو البارد . 
فقمُت بجولة كاملة وسط املدينة . هل هذا خوف؟ أو شجاعة أو تهّور؟ لست أدري 
، لكني كنت أشعر أن حركتي تؤكد وجودي . كل شيء كان بسيطا وساذجا وتلقائيا 
الاّلشعور،  وُمخاتال على مستوى  معقدا  كان  كل شيء  لكن  الشعور،  على مستوى 
بمعنى أن شيئا ما بداخلي كان يأمرني بأن أفعل ما فعلت ، فاستجبت لطلبه، ألنه 

خَلجة من كياني، وصوت نابع من أعماقي . » 1 .ص 74
في هذه السيرة املحفلية يكتشف القارئ اليابوري املبدع الكامن خلف اليابوري 
اإلبداعي   – األدبي  املسكوت  ذلك  وجميل  رائق  هو  كم  وُيحّس  والباحث،  الناقد 
الذي مارس عليه اليابوري حجرا وحصارا ووأده في مهده، وكأّن اليابوري الناقد 
بصرامته النقدية املعروفة، كان باملرصاد لليابوري األديب املبدع ، فأوقفه عند حّده، 
غافال أو متغافال أّن في إهابه يكمن قاص وروائي وشاعر موقوف التنفيذ، خالفا 
لبعض رفاق جيله وطلبته من النقاد الذين اْزوّروا عن النقد وركضوا سراعا وتباعا 

صوب السرد .
وأْن تحكَي وتقّص وتروي، في ما يبدو، أسلم لك وأغنم من أن تنقد وُتسائل وتجّر 

عليك املشاكل . 
سنوات  منذ  اليابوري  أحمد  ومريدي  طلبة  قدماء  من  أّني  باملناسبة  وأفخُر 
ظهر املهراز  التحصيل الجامعي األولى الجميلة واليانعة في رحاب كلية اآلداب – 
بفاس في أواسط الستينيات من القرن الفارط . وقد سار املُريد على ُخطى شيخه، 

فانتقلُت على حني غّرة من ُمغازلة القصة القصيرة إلى نقد القصة القصيرة .
وُرفع  الجد  جّد  إذا  إاّل  الحكيم  الصمت  رجل  وهو  اليابوري  مع مسكوت  وأبقى 

الهزل ألقول، قليل من انتبه إلى املبدع الساكن في أْطواء اليابوري .
املغربية موضوعا  القصة  اختياره  منذ  مبكرا  اإلبداعي  لي حّسه  بَدا  وشخصيا 

لبحثه الجامعي الرائد »تطور الفن القصصي في املغرب«   . 
بدا لي كأّن قاصا ساكنا في هذا الرجل، انفلت على حني غفلة إلى أجواء النقد 

والبحث الجامعي . 
واختيار املرء كما قال الجاحظ ، قطعة من نفسه . 

على  لألشعار،  وقارضا  قاّصا  األدبية  يفاعته  اليابوري  استهّل  فقد   ، ولإلشارة 
أعمدة الصحف األولى التي كان يْنتجعها، وفي ذاكرته املستعادة نماذج من إشراقاته 

الشعرية املبكرة الكاشفة عن وعوده وأشواقه اإلبداعية .
ولعّلي أجد تعّلة وتبريرا ملْسكوت اليابوري اإلبداعي، في مزاجه اللغوي - املفّكرفيه 

، أو باألحرى في » اقتصاده » اللغوي الذي ُجبل عليه . 
واألسلوب على أّي هو الشخص كما قال بوفون . لكن أعذَب الشعر أكذُبه ، كما 

قال سلفنا النقدي .
معظم  على شاكلة  ثرثارا  ِمهذارا  اليابوري  يكن  لم  االدبي،  امتداد مساره  وعلى 

األدباء ، بل كان مقتصدا – مّتئدا في ُمنجزه األدبي .
وتجّنب  الكتابة   « احترام   « على  دليال  والكتابة،  اإلنتاج  في  االقتصاد  كان 
السوري  الجامعي  رفيقه  مثل  ذلك  في  مثله  األدبيني،  واإلسهال  االستسهال 

الشاعرالعالم أمجدالطرابلسي . 
هؤالء يؤلفون أجياال وعقوال، قبل أن يصّنفوا كتبا وُفصوال . يؤلفون كتائب ثقافية 

قبل الكتب الثقافية، وال يصنع هذا إاّل الكبار .
وال أملك أخيرا إال أن أقتصد في الكالم، سيرا على نهج هؤالء الكبار .

تحية تقدير واحترام للناقد الرائد أحمد اليابوري .

إحالة: 

-1 أحمد اليابوري / ذاكرة مستعادة عبر أصوات ومنظورات . ط 1 .2014 . مكتبة 
املدارس – البيضاء . ص74

) ألقيت هذه الكلمة في تكريم الناقد أحمد اليابوري بمؤسسةأبي بكر القادري للفكر 
والثقافة يوم 10/11/ 2022(

عن املَ�سكوت 
الإبداعي لأحمد 

اليابوري 
محمد بهجاجي

اإلصدار  »ليليات«،  كتاب  لنا  يتيح 
للدراسات  املنيعي  حسن  ملؤسسة  األول 
والفني،  األدبي  واإلبداع  املسرحية 
الشاب  باملنيعي  املعرفة  تجديد  إمكانية 
ذلك  املاضي.  القرن  ستينيات  عقد  خالل 
أن النصوص املنشورة بني هاتني الدفتني 
تعود إلى الفترة املمتدة بني سنتي 1962 
املتراوح  الكاتب  سن  خالل  أي  و1967، 
عشرين  تشمل  وهي  سنة.  و27   21 بني 
»العلم«  بجريدة  الفقيد  نشرها  نصا 
بمثابة خواطر باعتبار التجنيس األدبي، 
وأعمدة أو أركان قارة باعتبار التجنيس 

الصحفي.
جديدة  مداخل  كذلك  الكتاب  يقترح 
الفكري  الوعي  تشكل  من  جزء  الكتشاف 
على  ذلك  وانعكاسات  للمنيعي،  والنقدي 
ومربيا  وناقدا  باحثا  ،أستاذا  امتداده 
ذاتها  هي   1964 سنة  أن  ذلك  لألجيال، 
املنيعي  حسن  فيها  التحق  التي  السنة 
أستاذا مساعدا بكلية اآلداب بفاس ضمن 
ما  وهذا  الشباب.  األكاديميني  من  عدد 
من  آخر  جزء  على  يطلعنا  الكتاب  يجعل 
الثقافية  النخبة  عناصر  بعض  أفكار 
املغربية التي كان عليها أن تباشر معالم 
بحيث  حديثة  وطنية  لثقافة  التأسيس 
»الليليات«،  صاحب  وضمنها  ساهمت، 
وفي  الجديد،  الجامعي  الدرس  دعم  في 
الجرائد  في  النقدي  الخطاب  تأسيس 
وضمنها  رائدة،  مجالت  وعبر  الوطنية، 
)الصادر  »أقالم«  مجلة  الخصوص  على 
كان  والتي   ،)1964 سنة  األول  عددها 
حسن املنيعي من أبرز كتابها رفقة أحمد 
محمد  بوعلو،  إبراهيم  محمد  السطاتي، 
محمد  العروي،  اهلل  عبد  الجابري،  عابد 
املجاطي  وأحمد  اليبوري  أحمد  برادة، 
وآخرين... ولقد كان هذا اإلصدار الحدث 
العدد  بصدور  املسبوق  الهام،  الثقافي 
 ،1963 سنة  »آفاق«  مجلة  من  األول 
سنة  »أنفاس«  ملجلة  الالحق  وبالصدور 

 .1966
ملقاربة هذه السياقات نشير، في البدء، 
إلى أن كتابة هذه النصوص قد تألفت في 
األول  العقد  إلى  بالنسبة  حاسمة  مرحلة 
احتداد  مرحلة  املغرب. هي  استقالل  بعد 
وتصاعد  واملجتمع،  الدولة  بني  التوتر 
اليسار،  وقوى  السلطة  بني  التأزيم 
اهلل  عبد  حكومة  إسقاط  بعد  خاصة 
من  تالها  وما   ،1960 ماي  في  إبراهيم 
وغيرها  واغتياالت  واعتقاالت  محاكمات 
زمن  دشنت  التي  العصيبة  اإلشارات  من 
هي  كانت  ذلك  مقابل  والرصاص.  الجمر 
األول  الزمن  عايشت  التي  ذاتها  املرحلة 
الناشئ،  املغرب  كتاب  اتحاد  عمر  من 
في  جديدة  كمعادلة  يومها  إليه  منظورا 

إبراز صوت ثقافي مختلف.
املستوى  على  تم،  ذاتها  الفترة  في 
التحرير  منظمة  تأسيس  العربي، 
الفلسطينية ضمن تواصل احتداد الوعي 
الوحدة  شعار  املشهد  واعتالء  القومي، 
العربي  املخاض  ومضاعفات  العربية، 
التي أفضت إلى هزيمة يونيو 1967 وما 
الفكر  على  جسيمة  آثار  من  عنها  ترتب 

واإلبداع العربيني. 
تهيأت،  فقد  الدولي  املستوى  على  أما 
حركات  لبروز  الشروط  كل  يومها، 
أجل  من  والعالم  فرنسا  في  االنتفاض 
الثورة ضد األنظمة القائمة، وعلى إيقاع 
جدل الصراع بني القوى العظمى من أجل 

احتالل املشهد العاملي.
حسن  جعلت  السياقات  هذه  كل 
التحول.  مخاضات  خضم  في  املنيعي 
تلك  كل  مع  متفاعال  الفقيد  كان  لقد 
والدولية  والعربية  الوطنية  السياقات 
الكتاب  هذا  في  نماذج  عنها  نتجت  التي 
بأشكال متفاوتة القيمة والحجم ودرجات 

اإلدراك...
لتوضيح ذلك سأحاول أن أبسط بعض 
مالمح ذلك التفاعل مقترحا توزيع الكتاب 

موضوعاتيا إلى ثالثة آفاق:

 األفق الفكري

املنيعي  أن  الكتاب،  قراءة  بعد  يتأكد، 
املرجعية  مستوى  على  كان،  الشاب 
أساسا  مظلال  والسياسية،  النظرية 
مواد  نصف  إن  سارتر.  بول  جان  بفكر 
ب«فيلسوف  للتعريف  مخصص  الكتاب 
إن  بل   .)119 )ص  والحرية«  املسؤولية 
من  غالبا  معجمه  يستلهم  كان  املنيعي 
مقترحا  الوجودية  األطروحة  مفردات 
مواجهة خصوم  في  كمدافع صلب  نفسه 

األخير  هذا  تعرض  حني  خاصة  سارتر، 
نوبل  جائزة  رفضه  بعد  والتشويه  للنقد 

سنة 1964. 
يورد املنيعي مرافعته على هذا املنوال 
يريد  مثلنا  إنسان  ألنه  به  نفخر  أن  »لنا 
وتحقيق  الغير،  وتخليص  الخالص 
االعتقادات  محق  يريد  اإلنساني.  السالم 
لبناء  الواهية  األنظمة  وهدم  الجوفاء، 
هذا  في  ليس   .)122 )ص  جديد«  عالم 
لقد  ما.  استثناء  االستلهام   - االستظالل 
ممتدا  ومسرحياته،  بأفكاره  سارتر،  كان 
كان  ولقد  الستيني.  العربي  الفضاء  عبر 
أطروحته  فرادة  فقط  ليس  ذلك،  مميز 
ولكن  اإلبداعي،  وإسهامه  الفلسفية 
أجل  من  شرس  كمدافع  مواقفه  أساسا 

موقفه  خاصة  والشعوب،  األفراد  حرية 
وغيرها.  الجزائر  استقالل  قضية  من 
ولقد كتب بهذا الصدد، في مقدمته لكتاب 
»على  إن  فانون،  لفرانز  »معذبو األرض« 
فرنسا أن تتخلص من فرنسا«. في ما بعد 
ستتغير مواقف الفضاء العربي من سارتر 

إثر هزيمة 1967...
بموازاة ذلك، يبرز لي بوضوح إصرار 
السياسية،  هويته  تأكيد  على  الكاتب 
ودعمه  التغيير،  تيار  إلى  انتماءه  مؤكدا 
وعربيا،  مغربيا  اليساري  للنضال 
كان  الذي  السياسي  »للتزوير  وفضحه 
بها  ويقذف  العربية،  البلدان  جل  يطبع 
ضمن  والخالفات  التدهور  دركات  إلى 
ابتالع حقوق  الوحيد هو  تكتالت هدفها 
الخط  عن  وإبعادها  الشعبية،  الجماهير 
بجوار   .)52 )ص  التحرري«  االشتراكي 
كذلك،  العربي  املستوى  وعلى  يؤكد،  ذلك 
تشبثه بدعم الكفاح الفلسطيني، وتنديده 
الوضع  يعرفه  كان  الذي  االنقسام  بواقع 
وثقافيا  واقتصاديا  سياسيا  العربي 

وأخالقيا... 

 األفق األدبي والفني

قارئا وكاتبا  الشاب  املنيعي  يبرز معه 
اآلداب  على  االطالع  عميق  مجددا، 
إسهاماته  كانت  ذلك  وبفضل  األجنبية، 
سواء  والعرب،  للمغاربة  مشرعة  نافذة 
خالل  من  أو  الجامعي،  درسه  خالل  من 
وقبل  وكتاباته..  وأبحاثه  ترجماته 
هذا  من  »الليليات«...  هذه  بكثير  ذلك 
على  أعمدته  في  يحرص  كان  املنطلق 
فرنسا  في  اإلصدارات  بجديد  إعالمنا 
األديبني  من  بدءا  والشرق،  والغرب 
هامش  على  إدريس  سهيل  اللبنانيني 
يا  »رحماك  القصصية  مجموعته  صدور 
على  بعلبكي  وليلى   ،)1965( دمشق« 
لنوبل،  سارتر  رفض  عن  حديثها  هامش 
بكافكا وبروست، وسيلني... كما  وانتهاء 
الجدال  نوعية  رصد  على  يحرص  كان 
القصة  نوعية  مآل  عن  حديثه  مثل  هناك 
ما  تاريخ   ،1950 سنة  منذ  الغربية 

دستويفسكي  مثل  »الكبار«  أفول  اعتبره 
وبلزاك... الزمن الذي انتهى، في تقديره، 
التي  التصنع  »قفزات  اعتبره  ما  بظهور 
يبديها أولئك املجددون، والتي ال تزيد عن 
كونها إرهابية جمالية تخلق اضطرابا في 
130(. يهمنا، ضمن  )ص  النقاد«  نفوس 
هذا األفق دائما، اإلشارة كذلك إلى وضعية 
األديب املغربي التي خصص لها املنيعي 
إشارات متفرقة. لعل أهمها أن األديب في 
الوجود. ينكره  »يكاد يكون عديم  املغرب 
 .)65 )ص  املسؤولون  ويتجافاه  الناس 
أما على املستوى الفني، فلقد كان، رحمه 
املسرحي  للوضع  تقييمه  في  دقيقا  اهلل، 
إقرار  عن  املسؤولني  عجز  سجل  حيث 
سياسة عمومية في قطاع الفنون واآلداب. 

املباشرة  الدعوة  في  حازما  كان  مثلما 
مطالب  عبر  والفني  األدبي  للنهوض 

وتوصيات منها: 
الفنون  رعاية  على  الدولة  تعمل  أن   -
معهد  بتأسيس  وذلك  صورها،  شتى  في 
التي  الوسائل  بكل  مجهزا  يكون  وطني 

تحث على البحث العلمي،
على  يسهروا  أن  املسرح  رجال  على   -
لهم  بالنسبة  صحيح  تكوين  اقتناء 
وصيغ  فنية  تعبيرية  طرق  الكتشاف 

جديدة،
حقيقة  أعينهم  نصب  يجعلوا  أن   -
في  االستماتة  مع  الناس،  وطباع  البالد، 

أداء واجبهم والدفاع عن آرائهم.
الكتاب، فعليهم أن يستمروا في  أما   -
نضالهم رغم ما لديهم من وسائل عقيمة، 
وما يقف أمامهم من عراقيل، وذلك لخدمة 
)ص  والعدالة  والتقدم  اإلنسانية  الحرية 

.)100
ثم يخلص إلى أننا »متى حرصنا على 
ذلك  كان  بمراعاتها،  وقمنا  األحكام،  هذه 
القيم  في  ثورة  وإحداث  للتناغم  طريقا 

االجتماعية... )ص 101(.

 األفق الثالث

ب«البعد  بتسميته  لنفسي  أسمح   
الوجودي« تناغما مع السياقات واألبعاد 
املنيعي  بدا  بحيث  للكتاب،  املتنوعة 
فاقدا  يائسا،  قلقا  دفتينا،  بني  الشاب، 
محيطه  في  كما  نفسه  في  للثقة  أحيانا 
من األصدقاء، وفي املسؤولني عن قطاعات 
العام  والشأن  الوطنية  والتربية  الثقافة 
العبارة  هذه  أصوغ  وأنا  عموما... 
أستحضر املكانة املحورية ملفردات القلق 
واليأس في معجم سارتر، حيث أفرد لهما 
من  حيزا  املثال،  سبيل  على  األخير،  هذا 
 L›existentialisme est un كتابه 
humanisme ، »الوجودية – مذهب، )أو 
إنساني«  أخرى(  ترجمات  في  كما  منزع 

الصادر سنة 1946.
الشاب  كان  واليأس،  القلق  مقابل 
أخرى،  نصوص  في  متفائال  املنيعي 

بعنوان  جدا  قصير  نص  في  خاصة 
في  »الحياة  عن  كناية  القاتم«  »الدهليز 
الدول املتخلفة« حيث يؤكد »سوف نصل، 
ويصبح  وتمزقنا،  غاللتنا  من  ونخرج 
ساطع  جسرا  القاتم  الضيق  دهليزنا 
األنوار. نعبره في سالم لنصل إلى حياة 

الكمال واملساواة« )ص 37(.
بني  التراوح  هذا  أرصد  وأنا  إنني، 
كان،  املؤلف  أن  أزعم  أكاد  واألمل  اليأس 
تماما،  مرحلته  يشبه  لي،  يبدو  ما  في 
مرحلة التراوح بني مغرب يتوق إلى مزيد 
الحرية  قاعدة  على  استقالله  توطيد  من 
والعدالة، ومغرب آخر ال يزال يراود زمن 

االستبداد.
واألمل  اليأس  بني  التراوح  سياق  في 
نص  إلى  التقديم،  هذا  ختام  في  أشير، 
كتبه  سعيدة«،  »ذكرى  بعنوان  جميل، 
كان  حني  سردية  ببنية  املنيعي  حسن 
يقيم بباريس ضمن إحدى أقسى لحظات 
في  تائها  فرنسا  في  يومه  »كنت  يأسه. 
واألزقة  الشوارع  أطوي  باريس  مدينة 
يمكنني  عمل  عن  باحثا  الضليل،  كالكلب 
 .)59 )ص  أوربا  في  عطلتي  تمطيط  من 
هناك احتمى بحديقة اللوكسمبورغ حيث 
التقى بإحدى الفتيات التي دشنت حوارا 
النفسي  وضعه  على  أطلعها  بحيث  معه 
الرديء. ورغبة منها في التعرف عليه أكثر 
مؤكدا  املغربي  سفره  جواز  على  أطلعها 
املغربية...  وجنسيته  العربية  هويته 
فتوقف  ما  لحظة  في  انقطع  الحوار  لكن 
الجميل  املدور  وجهها  »في  التفرس  عن 
قبلته   .)61 )ص  الفاحم«  وشعرها 
وانصرفت مهنئة إياه بعيد ميالده. تفاجأ 
صاحبنا بالتهنئة التي تأتيه من حيث ال 

يتوقع. 
سماها  بما  منتشيا  املنيعي  يكتب 

»القبلة املشرقة«: 
»كانت الدموع تنحدر من عيني مدرارا 
وألني  ميالد،  عيد  لدي  أن  فكرت  ما  ألني 
وفي  وطني.  في  به  االحتفاء  تعودت  ما 
سبب  هو  السفر  جواز  أن  أيقنت  األخير 
الشوارع  في  التجوال  إلى  فعدت  ذلك، 
وأنا أجر جثة هامدة، وأمضغ قلبا يائسا 
يحتفظ بذكرى سعيدة، ويحلق في سماء 

بال نجوم... بال أعياد« )ص 62(.
وبعد،

عزيزنا الغالي، 
كنَت صديق الكلمة معتبرا إياها »وعيا 
وجوهر  الوجود  و«دعامة  إنسانيا«، 
خرساء،  أيامنا  لكانت  ولوالها  الحياة. 

والنعدمت كل القيم« )ص 31(.
بالتحديد  قلت  اإلنسان.  عن  دافعَت 
اإلنسان  اإلنسان..  غير  شيء  ال  »نعم 
املناضل املتألم في نضاله، والساعي إلى 
ضده  يثور  ألمله.  كرامة  أو  معنى،  إعطاء 
أو يتقبله قبل أن يقاد إلى عالم األموات« 

)ص 15(.
والثقافة  الوعي  بني  ما  ربطَت  ثم 
واإلنسان مؤكدا أن االلتزام بدون وعي ال 

قيمة له« )ص 78(.
عزيزنا الغالي، 

على صدرك الكريم، وعلى ثراك الطيب 
ألف وردة ووردة

الدوام،  على  القبالت  كل  جبينك  على 
ولروحك السكينة والسالم.

)*( نص الكلمة التي قدمت بها كتاب 
»ليليات«، اإلصدار األول لمؤسسة حسن 
المنيعي للدراسات المسرحية واإلبداع 
األدبي والفني التي أحيت، بتعاون مع 
المركز الدولي لدراسات الفرجة، يومي 
11 و12 نونبر، الذكرى الثانية لرحيل 
الدكتور حسن المنيعي حول موضوع 
»الثقافة النقدية عند حسن المنيعي: 
ثوابت ومتغيرات«.

قبلة م�سرقة 
حتت اأنظار 
جان بول 
�سارتر 

»ليليات« حسن المنيعي:

شركة
   STE OUDRENE GAZ«

»S.A.R.L
تيزي وسلي، املركز، تازة 
الرسم املهني: 16130917

التعريف الجبائي: 4550733
السجل التجاري: 1287

التعريف الجبائي  املوحد: 
001576923000065

تفويت الحصص 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
 2022 يونيو   30 بتاريخ 
حصة   6666 تفويت  تم  بتازة 
اجتماعية من طرف السيد بالي 
مصطفى  التي يملكها في شركة 
   STE OUDRENE GAZ«

»S.A.R.L
لفائدة السيد  بالي عمر 3333 
حصة اجتماعية و3333 حصة 
بالي  السيد  لفائدة  اجتماعية 

عبد اللطيف.
على  تتوزع  أصبحت   والتي 

الشكل التالي:
 10 000 عمر  بالي  السيد    -

حصة اجتماعية
اللطيف  عبد  بالي  السيد    -

000 10 حصة اجتماعية
بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع   -
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
  2022/11/14 بتاريخ   بتازة 

تحت عدد 2022/530
ع.س.ن/4331/ا.د

*************
شـــركة

  ETS ADIL FOR«
»S.A.R.L.A.U

دوار امحاجة، وادي امليل، 
تازة 

الضريبة املهنية: 16235149
التعريف الجبائي: 40101715

السجل التجاري: 1721
التعريف املوحد: 

000212236000097
تحويل املقر االجتماعي 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى   -
بتاريخ 10 شتنبر 2022 بتازة. 
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
 ETS ADIL« لشركة 
ذات   »FOR  S.A.R.L.A.U
ذات  املحدودة  املسؤولية 
املقر  تحويل  الوحيد  الشريك 
دوار  من   للشركة  االجتماعي 

تازة  امليل،  وادي  امحاجة، 
بالطابق  املتواجد  املحل  الى 
موالي  بحي  والكائن  األرضي 
يوسف، شارع 11 يناير، تازة  

بكتابة  تم  القانوني:  -اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
  15/11/2022 بتاريخ   بتازة 

تحت عدد  531/2022
ع.س.ن/4332/ا.د

*************
الوكالة املغربية للنجاعة 

الطاقية
إعــــالن عن طــلب عـروض 

مفتوح
رقم: 2022/11

مخصص للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة الوطنية، 

التعاونيات، اتحاد التعاونيات، 
واملقاولني

الذاتيني الوطنيني
في يوم 12 ذجنبر2022 ابتداء 
عشر  الحادية  الساعة  من 
الوكالة  بمكاتب  سيتم  صباحا 
الطاقية  للنجاعة  املغربية 
الطابق  باسيو،  بفضاء  الكائنة 
النخيل  شارع  ملتقى  األول 

الرياض،  وشارع بن بركة، حي 
األظرفة  لفتح  جلسة  الرباط 
عروض  بطلبات  املتعلقة 
اللوازم  اقتناء  ألجل:  أثمان 
للمعدات  واملستهلكات  املكتبية 

املعلوماتية
»L’ACHAT DE FOUR-
NITURES DE BUREAU 
ET CONSOMMABLES 
POUR MATERIEL IN-
FORMATIQUE«.

املخصصة  للحصص  بالنسبة 
التالية:

اللوازم  اقتناء   :)1( رقم  حصة 
املكتبية.

اقتناء   :)2( رقم  حصة 
مستهلكات للمعدات املعلوماتية  

سيتم تقديم هذه الخدمات ب:
تمثيلية الوكالة بمراكش شارع 

املشعر الحرام، إسيل
طلبات  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مقر الوكالة الكائن 
األول  الطابق  باسيو،  بفضاء 
ملتقى شارع النخيل وشارع بن 

بركة ، حي الرياض، الرباط.
طلبات  ملف  تحميل  يمكن  كما 

املواقع  احد  من  العروض 
التالية: 

 www.amee.ma
www.marchespublics.

gov.ma
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 29,27 طبقا ملقتضيـات املواد  
349- رقم  املرسوم  من   31 و 
جمادى    8 في  الصادر   12-2
األولى 1434 )20مارس2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

بالنسبة ل: 
درهم(  )ألف  رقم1:  حصة 

)1000,00درهم( 

درهم(  )ألف   :2 رقم  حصة 
كلفة  حددت  )1000,00درهم(. 

تقدير األعمال في مبلغ:
حصة رقم )1(: أربعة وعشرون 
وثمانية  وتسعمائة  ألفا 
وعشرون  درهم  وخمسون 
جميع  احتساب  مع  سنتيما 

الرسوم )24958.20درهم(
ثمانية   :)2( رقم  حصة 
درهم  وأربعمائة  ألف  وستون 
الرسوم  جميع  احتساب  مع 

)68400.00درهم(
يمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل إيداع، لدى مكاتب الوكالة 
بالرباط بالعنوان املذكور أعاله،

العنوان  إلى  إرسالها  إما   -
عن  بالرباط  أعاله  املذكور 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم،
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
من   6 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
واملالية  االقتصاد  وزير  قرار 
في  الصادر   13-3011 رقم 
 1434 الحجة  ذي  من   24
)30أكتوبر2013( لتطبيق املادة 
156 من املرسوم رقم -349-12
2 الصادر في 8 جمادى األولى 
املتعلق  1434)20مارس2013( 
جريدة  العمومية.  بالصفقات 

بتاريخ   6209 رقم  رسمية 
2013/11/02: فإن هذه الصفقة 
للمقاوالت  مخصصة  املعنية 
الوطنية،  واملتوسطة  الصغرى 
التعاونيات، اتحاد التعاونيات، 
ويجب  الذاتيني.  واملقاولني 
الوثائق  تقديم  املتنافسني  على 
الرابعة  املادة  في  إليها  املشار 
القرار ضمن مستندات  من هذا 
عليه  املنصوص  اإلداري  امللف 
رقم  املرسوم  من   25 املادة  في 

2-12-349 املشار إليه أعاله
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي الواردة في املواد 

5ــ6ــ10 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4328/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki
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الكلمات   المسهمة16
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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اململكة املغربية
وزارة الصحة

والحماية اإلجتماعية
جهة الشرق

مندوبية إقليم الدريوش
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2022/09/م..ص.ح.ج.د
 13/12/2022 يوم   في   
الحادية  الساعة  على 
عشرة   صباحا سيتم بقاعة 
الصحة  وزارة   بمندوبية 
اإلجتماعية  والحماية 
األظرفة  فتح  الدريوش  
العروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل:  أثمان  بعروض 
وأمن  املراقبة  الحراسة، 
املؤسسات   و  املصالح 
للمندوبية   التابعة  الصحية 
والحماية  للصحة  اإلقليمية 

اإلجتماعية بالدريوش. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
األمر  بمكتب  العروض 
ملندوبية  التابع  بالصرف 
والحماية  الصحة  وزارة  
اإلجتماعية الدريوش، ويمكن 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرين  في: 

)000.00 20درهم( .
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
مليون  وثالثمائة  في مبلغ : 
درهم  وأربعة   ألف  وأربعة 
سنتيم   وعشرين   وأربعة 
مع  )1.304.004.24درهم( 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31   29
في  الصادر    2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق   )20مارس2013(. 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
املضمون  البريد  طريق 
املكتب  إلى  باالستالم  بإفادة 

املذكور.
إما إيداعها، مقابل وصل،   *

باملكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 

عند بداية الجلسة وقبل فتح 
األظرفة.

البريد  عبر  إرسالها  إما   *
البوابة  عبر  اإللكتروني 
املغربية للصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الحادية  الساعة  قبل 
يوم  من  صباحا  عشرة  

.2022/12/13
وكدا  االظرفة   فتح  يتم 
املودعة   العروض  تقييم 
طرف  من  إلكترونية  بطريقة 
مقتضيات  وفق  املتنافسني 
املواد 149-148 من املرسوم 
وقرار    2.12.349 رقم 
واملالية  اإلقتصاد  وزير 
في  الصادر   1982.21 رقم 
املتعلق   2021 دجنبر   14
الصفة  من  املساطر  بتجريد 

املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 10  من نظام 

االستشارة .
ع.س.ن/4359/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 

االجتماعية 
مندوبية عمــالة مقـاطعة 

عني الـشق 
املركز االستشفائي لعمالة 

مقاطعة عني الشق 
إعالن عن  طـلب عروض 

مـفتوح
رقم: 2022/11  

الساعة   على   2022/12/13
في  سيتم  صباحا،  العاشرة 
التابعة  االجتماعات  قاعة 
ااٍلستشفــائـى  للمركز 
الشق  لعني  اإلقليمي 
)مستشفى  محمد السقاط(، 
عبد  موالي  بحي  الكائن 
الشق  عني   300 زنقة  اللــه 
األظرفة  فتح  البيضاء،  الدار 
املتعلقة بطلب عروض  أثمان 
شراء معدات طبية  من أجل: 
االقليمي  للمستشفى  تقنية  

عني الشق في 4 حصص.
مختلف  شراء   :1 الحصة 
لغرفة  الجراحة  صناديق 

العمليات
معدات  شراء   :2 الحصة 
الوظيفي  االستكشاف 

واملراقبة 
الحصة 3: شراء جهاز األشعة 
 3 ونيجاتوسكوب   لالسنان 

نطاق 
معدات  شراء   :4 الحصة 

التعقيم والتطهير  
طــلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
باملركز  العمومية  
عني  اإلقليمي  ااٍلستشفــائـى 
محمد  )مستشفى  الشق  
حي   300 زنقة  السقاط( 
الـشق   عني  اهلل  عبد  موالي 
كذلك  ويمكن  البيضاء  الدار 
تحميله إلكترونيا من  بوابة 

صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  حدد 

مبلغ:
10.000درهم   :1 الحصة 

)عشرة  ألف درهم(
5000درهم   :2 الحصة 

)خمسة االف درهم(
5000درهم   :3 الحصة 

)خمسة االف درهم(
5000درهم   :4 الحصة 

)خمسة االف درهم(
الثمن التقديري لكلفة األعمال 

موضوع طلب العروض:
الحصة 1: 275280.00درهم 
وسبعون  وخمسة  )مئتني 
درهم  وثمانون  ومئتني  الف 

مع احتساب الرسوم(
38520.00درهم   :2 الحصة 
الف  وثالثون  )ثمانية 
درهم  وعشرون  وخمسمئة 

مع احتساب الرسوم(
32640.00درهم   :3 الحصة 
)اثنان وثالثون الف وستمئة 
واربعون درهم مع احتساب 

الرسوم 
الحصة 4:  52800.00درهم 
الف  وخمسون  )اثنان 
وثمانمئة درهم مع احتساب 

الرسوم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلقة  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن  للمتنافسني:  

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 

املكتب  إلى  باالستالم  بإفادة 
املذكور. 

وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
العمومية  الصفقات  بمكتب 
باملركز االستشفائي اإلقليمي 
عني الشق )مستشفى محمد 
حي   300 زنقة  السقاط(  
الـشق  عني  عبد هلل   موالي 

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

األظرفة.
إما إيداعها إلكترونيا عبر   -

بوابة الصفقات العمومية.
التي  التقنية  الوثائق  إن 
طلب  ملف  يستوجبها 
املنصوص  العروض 
من   12 املادة  في  عليها 
)الوثائق  االستشارة  نظام 
إيداعها  يجب  الوصفية( 
العمومية  الصفقات  بمكتب 
السقاط  محمد  بمستشفى 
على   2022/12/12 قبل 
إن  صباحا.   10 الساعة  
الواجب  املثبتة  الوثائق 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في املادة 7 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4361/ا.د

*************
اململكـة املغربيـة
وزارة الداخليــة

عمالة إقليم تارودانت
دائرة سيدي موسى الحمري
قيادة سيدي موسى الحمري

جماعة الدير
إعـــالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقـم: 2022/01

 15 الخميــس  يوم  في 
دجنبــر 2022 علـى السـاعة 
سيتم  صباحا،  العاشرة 
جماعة  رئيس  مكتب  في 
املتعلقة  األظرفة  الديـرفــتح 
بعروض  العروض  بطلـب 
تقوية  أشغال  ألجل:  أثمــان 
بماء  التزويد  منظومة 
اكبار   : لدواوير  الشروب 
تصدرت  اكركر،  ازدار، 

وزاوية اسن )574645(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  بمكتب  العروض 
كذلك  ويمكن  الدير،  جماعة 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في 
عشرة  )10.000,00درهـــم( 

آالف درهم ، 00 سنتيما.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
)239.692,80درهم(  مبلغ 
مائتني وتسعة وثالثون ألف 
وتسعون  واثنان  وستمائة 

درهم ,80 سنتيما.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ايداع  و  تقديم  و  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
و31  و148 من املرسومرقم 
في  2.12.349الصادر 
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:   

ملفاتهم  إرسال  إما    -
مستوى  على  الكترونيا 

البوابة الوطنية للصفقات.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور 

أعاله.
-  إما إيداعها، مقابل وصل، 
جماعــة  رئيس  بمكتب 

الديــر.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 04 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4363/ا.د

*************
اململكـة املغربيـة
وزارة الداخليــة

عمالة إقليم تارودانت
دائرة سيدي موسى الحمري
قيادة سيدي موسى الحمري

جماعة الدير
إعـــالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقــــم: 2022/02

 15 الخميــــس  يوم  في 
دجنبـــر 2022 ،علـى السـاعة 
 ، صباحا  عشرة  الثانية 
رئيس  مكتب  في  سيتم 

األظرفة  الديـرفــتح  جماعة 
العروض  بطلـب  املتعلقة 
ألجل:  أثمــان  بعروض 
السطحية  التكسية  أشغال 
من طبقتني  للمقطع الطرقي 
الرابط بني الطريق االقليمية 
 1 على   إكبار  ودوار   1705
الدير  جماعة   ، تقريبا  كلم 

إقليم تارودانت .
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  بمكتب  العروض 
كذلك  ويمكن  الدير،  جماعة 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:  
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
أربعــة  )4000,00درهم(  في 

آالف درهــم ، 00 سنتيمــا.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
)139.200,00درهم(  مبلغ 
وثالثــون  وتسعة  مائة 
 00  ، ألــف ومائتــي  درهــم 

سنتيما.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ايداع  و  تقديم  و  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
و31  و148 من املرسومرقم 
في  2.12.349الصادر 
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:   

ملفاتهم  إرسال  إما    -
مستوى  على  الكترونيا 

البوابة الوطنية للصفقات.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور 

أعاله.
-  إما إيداعها، مقابل وصل، 
جماعــة  رئيس  بمكتب 

الديــر.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 04 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4364/ا.د

إعالنات15
Al Ittihad Al Ichtiraki
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ع.س.ن /4360/إد

ع.س.ن /4241/إد

ع.س.ن /4337/إد

اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

BG/09/2022 :رقم
جلسة عمومية

في يوم  2022/12/12 على 
10H صباحا سيتم  الساعة 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
بطلب  عروض أثمان متعلقة 
بالصفقة التالية: أشغال هدم 
ثالثة مساجد بعمالة ميدلت.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 

لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
درهم  االف  خمسة  مبلغ:  في 

)5000٫00درهم(. 
* كلفة تقدير االعمال محددة 
واثنان  مبلغ: مائة  في 
درهم  ومائة  ألف  وثالثون 

)132.100,00درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

إيداع أظرفتهم بمكتب  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

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

االستشارة.
ع.س.ن/4340/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بسطات
برشيد االبتدائية املحكمة

قسم قضاء االسرة
ملف عدد 2021/1623/309

حكم عدد 309
بتاريخ 2022/6/13

ملف تبليغي: 22/77 ق.س
اعالن قضائي في اطار 
الفصل 441 من قانون 

املسطرة املدنية
كتابة  رئيس  السيد  يعلن 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
االسرة  قضاء  قسم  ببرشيد 
املقال  علي  بناء  يلي:  ما 
به  تقدم   الذي  االفتتاحي 
السيد املصطفى صيكوك بن 
اوالد  بدوار  الساكن  محمد 
برشيد  املكي  سيدي  عالل 
على  وبناء  يجب.  من  وبني 
امللف  في   557 عدد  الحكم 
 1623/667/2022 رقم 

بتاريخ 2022/9/19
الذي قضى بما يلي:

الحكم بالتحجير علي املسمى 
محمد صيكوك بن املصطفى 
التعريف  لبطاقة  الحامل 
 WA  320415 ر  الوطنية 
واملزداد بتاريخ 1999/2/15
وبتعليق ملخص هذا الحكم 
بهذه  االعالنات  بلوحة 
الجهات  املحكمة وكذا بمقار 
لنفوذها  التابعة  االدارية 
عليه  املحكوم  إقامة  محل 
مع  15يوما  ملدة  بالتحجير 

تحميل املدعى الصائر.
وبناء علي الحكم عدد 557 في 
امللف رقم 2022/1623/607 

بتاريخ 2022/9/19
والذي قضي بما يلي: 

في املوضوع: الحكم باصالح 
طالت  التي  املادية  االخطاء 

عدد  ملف   309 الحكم 
بتاريخ   2021/1623/309
رقم  يجعل   2022/6/13
 2022/1623/309 امللف 
 2021/1623/309 من  بدال 
ويجعل رقم الحكم 364 بدال 
الخزينة  وتحميل   309 من 
على  وبناء  الصائر.  العامة 
رقم  تحت  تبليغي  ملف  فتح 
وبلغت   . س  2022/102ق 
النيابة العامة بهذه املحكمة 
السيدة  شخص  في  بالحكم 
نائية  بصفتها  دلعي  سناء 
بتاريخ  وذلك  امللك  وكيل 
بلغ  كما   2022/10/7
بالتوثيق  املكلف  القضاي 
بهذه  القاصرين  وشؤون 
في  الحكم  بهذا  املحكمة 
ابو  احمد  السيد  شخص 
وعلق  التاريخ  بنفس  ايوب 
لذلك  املعدة  باللوحة  الحكم 
باملقار  وكذا  املحكمة  بهذه 
اقامة  محل  لنفوذها  التابعة 

املحكوم عليه بالتحجير.
وعلي كل من له الحق بطعن 
في الحكم املذكور أعاله داخل 
من  ابتداء  القانوني  اآلجال 
واال  والنشر  التعليق  تاريخ 

سقط حقه.
ع.س.ن/4333/ إد

إعالنات10
Al Ittihad Al Ichtiraki
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم شيشاوة
دائرة امثوكة
قيادة امثوكة

جماعة بوابوض امدالن
اعالن عن طلب عروض مفتوح

 2022 دجنبر   12 يوم  في 
الحادية  الساعة  من  ابتداء 
بقاعة  سيجري  صباحا  عشرة 
االجتماعات بمقر الجماعة فتح 
عروض  بطلب  املتعلقة  االظرفة 

مفتوح:
بكراء  املتعلق   2022/03 رقم: 
احد  االسبوعي  السوق  مرافق 
الضمان  مبلغ  حدد  انزامر، 
الف  ستة  مبلغ  في  املؤقت 
الثمن  درهم(،   6.000.00(
تبتدئ  الذي  التقديري 
املنافسة هو ثالثة االف ومائتا 

)3.200.00درهم(.
بكراء  املتعلق   2022/04 رقم: 
للسوق  التابعة  املجزرة 
حدد  انزامر،  احد  االسبوعي 
مبلغ  في  املؤقت  الضمان  مبلغ 
)3.000,00درهم(،  الف  ثالثا 
تبتدئ  الذي  التقديري  الثمن 
وتسعة  ألف  هو:  املنافسة 

وسبعون )1.100.00درهم(.
املتعلق   2022/05 رقم: 
للحمام  املؤقت  باالستغالل 
الضمان  مبلغ  حدد  الجماعي، 
ألف  مبلغ  في  املؤقت 
الثمن  درهم(،   1.000.00(
املنافسة  تبتدئ  الذي  التقديري 
وسبعون.  وتسعة  ألف  هو: 

)500.00درهم(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بالجماعة  الرئيس  مكتب  من 
امدالن،  لبوابوض  الترابية 

الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
محوي  من  كل  يكون  ان  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
و  و29    27 املواد  ملقتضيات 
31 من املرسوم رقم 2.12.349 
االولى  جمادى   8 في  الصادر 
 )2013 مارس   20(  1434

املتعلق بالصقفات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
بافادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
الجبايات  مصلحة  بمكتب 

بالجماعة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -

مكتب طلب العروض عند بداية 
الجلسة وقبل فتح االظرفة.

- إما ارسالها عن طريق البوابة 
اإللكترونية.

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن /4323/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة. الداخلية
اقليم تارودانت
باشوية تالوين
جماعة تالوين

اعالن عن طلبات العروض 
املفتوحة

تالوين  جماعة  بمقر  سيتم 
بطلبات  املتعلقة  االظرفة  فتح 
اثمان  بعروض  العررض 

التالية:
العورض:  طلب  رقم  املوضوع: 
املتعلق   TAL/2023/01
باستغالل مرفق محطات وقوف 
الصحية  واملرافق  السيارات 
بمركز  واملتواجدة  لها  التابعة 
سنة  برسم  تالوين  جماعة 
 2023 يناير  فاتح  من   2023
 2023 دجنبر   31 غاية  الى 
عشرة   : املؤقتة  الضمانة  مبلغ 
)10000.00درهم(، والحد  الف 
االستغالل  لواجب  االدنى 
الشهري الذي ينطلق منه عرض 
املتنافسني يحدد في مبلغ الفان 
ومئتان درهم. )2200.00درهم( 
طبقا للفقرة )ح( من الفصل 20 
العمومية،  بالصفقات  الخاص 
تاريخ وساعة فتح االظرفة يوم 
2022 على  13 دجنبر  الثالثاء 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
بجماعة  االجتماعات  بقاعة 
تالوين. يمكن سحب ملف طلب 
املمتلكات  بمصلحة  العروض 
تالوين،  لجماعة  التابعة 
ويمكن كذلك نقله الكترونيا من 
www. الدولة  صفقات  بوابة 
 marchespublics.gov.ma

طلب  ملف  ارسال  ويمكن 
املتنافسني،  الى  العروض 

الشروط  طبق  منهم  بطلب 
29-28-27- املواد  في  الواردة 
رقم  املرسوم  من   2625-24
2.18.933  الصادر بتاريخ 29 
وتتميم  بتغيي    2019 ابريل 
الصادر   02.12.349 املرسوم 
بتحديد  )20مارس2013(  في 
صفقاتا  ابرام  واشكال  شروط 
املتعلقة  بالقواعد  وكذا  لدولة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محتوى  من  كل  يكون  ان  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املرسوم  ملقتضيات  مطابقني 

السالف الذكر.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم،  ايداع  إما   -
املمتلكات  بمصلحة  وصل 
ساعة  أدناه  للجماعة  التابعة 
وفتح  الجلسة  بداية  قبل 

االظرفة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
الى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
بوابة  إرسالها عن طريق  إما   -
املشار  العمومية  الصفقات 

اليها أعاله.
- إما بتسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها  املنصوص  هي  بها  االدالء 
واملقررة في املادة 27 و 28 من 
املرسوم رقم 2.18.933 الصادر 
بتاريخ 29 أبريل 2019 بتغيير 
 02.12.349 املرسوم  وتتميم 
 2013 مارس   29 في  الصادر 

املذكور وهي كما يلي:
امللف االداري:

وفق  بالشرف  التصريح 
النموذج املعد لهذا الغرض

تثبت  التي  الوثائق  او  الوثيقة 
السلطات املخولة الى الشخص 

الذي يتصرف باسم املتنافس
شهادة القابض في محل فرض 
من  أقل  من  املسلمة  الضريبة 

سنة
الوطني  الصندوق  شهادة 
املسلمة  االجتماعي  للضمان 

منذ أقل من سنة
التعريف  بطاقة  من  نسخة 

الوطنية مصادق عليها
السجل  في  القيد  شهادة 

التجاري
التحمالت  دفتر  من  نسخة 
مصادق  االستشارة  ونظام 
من  ببنودهما  وملتزم  عليهما 

طرف املنافس
أو  ملؤقتة  الضمانا  وصل 

أو  الشخصية  الكفالة  شهادة 
التضامنية التي تقومها

التزام املتنافس بنظافة املرافق 
ومحيطها

امللف التقني:
الوسائل  بيان  تتضمن  مذكرة 
لتسيير  والتقنية  البشرية 

املرافق املشارا ليها اعاله
3 امللف

يبني  عليه  موقع  االلتزام  بيان 
املرفق  لهذا  االستغالل  السومة 
بالحروف واالرقام مع احتساب 

الضرائب
الوثائق  كل  يكون  ان  يجب 
املدلى بها من طرف املتنافسني 
التصديق  إلجراءات  خاضعة 

على اإلمضاء.
جميع الوثائق املتعلقة بطلبات 
رهن  توجد  املفتوحة  العروض 
بالبوابة  املتعهدين  اشارة 

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
املمتلكات  مصلحة  لدى  او 

التابعة لهذه الجماعة
الضمانة  أداء  يجب  ملحوظة: 
املؤقتة داخل أجل ال يقل عن 8 

أيام من تاريخ نيل الصفقة.
ع.س.ن/4327/ إ.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الجمعة - السبت - األحد 20/19/18 نونبر 2022 املوافق 25/24/23 ربيع الثاني 1444 العدد 13.303

ع.س.ن /4325/إد

ع.س.ن /4324/إد

ع.س.ن /4348/إد

إعالنات14
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الجمعة - السبت - األحد 20/19/18 نونبر 2022 املوافق 25/24/23 ربيع الثاني 1444 العدد 13.303

ع.س.ن /4357/إد

ع.س.ن /246/إت ع.س.ن /248/إت



CMJN

اململكة املغربية
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي واالبتكار
جامـعة الحسـن األول

املعهد العالي لعلوم الصحة 
سطات

إعـالن عن طلـب عـروض 
مفـتوح

ISSS/02/2220 :رقم
جلسـة عمـومـية

دجنبر   12 االثنني  يوم  في 
الثانية   الساعة  ،على   2022
في  سيتم  صباحا  عشرة 
مكاتب رئاسة جامعة الحسن 
األظرفة  فتح  بسطات  األول 
العروض  بطلب  املتعلقة 
مفتوح بعروض أثمان ألجل 
لفائدة  علمي  عتاد  اقتناء 
املعهد العالي لعلوم الصحة 

سطات   في حصة فريدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املالية   باملصلحة  العروض 
لعلوم  العالي  للمعهد 
الصحة سطات، ويمكن كذلك 
نقله اليكترونيا من العنوان 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
10.000,00درهم  مبلغ:  

)عشرة االف درهم(.
للصفقة  التقديرية  الكلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:  في  املشروع 
هم  ر 5د 0 0 . 0 0 0 , 0 0
  )H D D / H T V A (
دون  ألف درهم  )خمسمائة  
HDD/( )احتساب الرسوم

.) )HTVA
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
ملقتضيات املادتني 4، 9 و12 

من نظام االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:

إما إيداع أظرفتهم، مقابل   -
باملصلحة  بمصلحة  وصل 
املالية  للمعهد العالي لعلوم 

الصحة سطات
طريق  عن  إرسالها  إما   -

بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور،
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
وقبل  جلسة  كل  بداية  عند 

فتح األظرفة،
إما إرسالها الكترونيا عن   -
طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
الوثائق  وضع  إن 
في  املحددة  التوضيحية 
يجب  العروض  طلب  ملف 
املالية   باملصلحة  تسلم  أن 
لعلوم  العالي  للمعهد 
الصحة سطات يوم  الجمعة 
على   2022 دجنبر    09
الزوال  بعد  الرابعة  الساعة 

كآخر أجل.
 إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   09 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4336/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية  الوطنية 
والتكوين املهني

والتعليم العالي والبحث 
العلمي

قطاع التعليم العالي 
والبحث العلمي

جامعة الحسن الثاني 
بالدار البيضاء

كلية العلوم بن مسيك
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
 FSB/2022/02 :رقم

دجنبر   19 االثنني  يوم 
الساعة  على   2022
،سيتم  صباحا  العاشرة 
رئاسة  االجتماعات  بمقر 
الثاني  الحسن  جامعة 
ب  الكائن  البيضاء  بالدار 
زياد،  ابن  طارق  شارع   ،19
الدار البيضاء، ،فتح األظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
رقم  أثمان  بعروض  املفتوح 
املتعلق   ،02FSB/2022

كلية  مرافق  نظافة  بخدمات 
الدار  مسيك  بن  العلوم 

البيضاء )حصة فريدة (.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الشؤون  بمكتب  العروض 
بن  العلوم  بكلية  املالية 
مسيك الدار البيضاء الكائنة 
الحارثي  إدريس  ب :شارع 
كذلك  ويمكن  البيضاء  الدار 
صفقات  بوابة  على  تحميله 

الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)خمسة  في:5000,00درهم  

االف درهما(.

األعمال  تقدير  كلفة  حددت 
املشروع  صاحب  طرف  من 
 407.033,86 مبلغ  في 
وسبعة  )اربعمئة  درهم 
درهما  وثالثني  وثالثة  الف 
مع  سنتيما  وتمانون  وستة 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقا  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
املتعلق  النظام  من  و31 
وأشغال  شروط  بتحديد 
بجامعة  صفقات  إبرام 
بالدار  الثاني  الحسن 

البيضاء.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم  إيداع   *
الشؤون  بمصلحة  وصل 
بن  العلوم  كلية  االقتصادية 
حتى  البيضاء  الدار  مسيك 
فتح  ليوم  السابق  اليوم 

األظرفة
طريق  عن  إرسالها  أو   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 
الشؤون  بمصلحة  املذكور 
بن  العلوم  كلية  االقتصادية 
حتى  البيضاء  الدار  مسيك 
فتح  ليوم  السابق  اليوم 

األظرفة
أظرفتهم،  إيداع  إما   -  *

الحسن  جامعة  برئاسة 
البيضاء  بالدار  الثاني 
يوم  )موقع الدار البيضاء(  

فتح األظرفة
أو بعث امللفات الكترونيا   *
الصفقات  بوابة  عبر 

العمومية؛
مباشرة  تسليمها  أو   *
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في املادة9  

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4350/ا.د

إعالنات13
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /4352/إدع.س.ن /4351/إد

ع.س.ن /4353/إد

ع.س.ن /4555/إد

ع.س.ن /4354/إد

02/ISSS/2022

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية ببرشيد

ملف تنفيذي عدد: 
2022/6107/558

لفائدة: محمد العنقاوي
ضد: خديجة لبراهيمي

اعالن عن بيع عقار

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
قضائيا  بيعا  ان  ببرشيد 
بمقر  سيقع  لعلني  باملزادا 
بتاريخ:  املحكمة  هذه 
من  ابتداء   2022/12/19
بقاعة  صباحا   11 الساعة 
بهذه   2 رقم  البيوعات 
املشاعة  للحقوق  املحكمة 

عليها  للمحجوز  اململوكة 
لبراهيمي  خديجة  السيدة 
ارض  املسمى  العقار  في 
العقاري  الرسم  ذي  سعيدة 
الكائن   C/75595 عدد: 
بزنقة عقبة بن نافع برشيد، 
بناية  بها  أرض  عن  عبارة 
طابق  ذات  قديمة  سكنية 
االجمالية  مساحتها  سفلي 

2 آر 08  سنتيار تملك فيها 
املحجوز عليها على الشياع 

بنسة /5/1
الحقوق  لبيع  املزاد  ينطلق 
للمحجوز  اململوكة  املشاعة 
خديجة  السيدة  عليها 
لبراهيمي في الرسم العقاري 
افتتاحي  ثمن  من  ابتداء 

قدره 315.000.00 درهم
املزاد  عليه  رسا  من  وكل 
او  نقدا  الثمن  سيودي 
مع  لالداء  ضامن  بواسطة 
الخزينة  لفائدة   %3 زيادة 

العامة.
في  الزيادة  أراد  من  وعلى 
علي  االطالع  او  االيضاح 
تقديم  او  التحمالت  دفتر 
بقسم  االتصال  عروض 
التنفيذ املدني بهذه املحكمة 
حيث يوجد ملف اإلجراءات.
ع.س.ن /4334/إ.د

*************
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين جهة الدار 
البيضاء - سطات  

املديرية اإلقليمية الجديدة
إعالن عن طلب عروض 

بأثمان مفتوحة
 J/INV/202223:رقم

 2022/12/14 بتاريخ 
عشر  الحادية  الساعة  على 
مكاتب  في  سيتم  صباحا، 
بالجديدة  االقليمية  املديرية 
تومرت  ابن  بشارع  الكائنة 
األظرفة  فتح  الجديدة 
عروض  بطلبات  املتعلقة 

للدراسات  مفتوحة  أثمان 
الدراسات  وتتبع  التقنية 
التقنية و تتبع أشغال بناء  
السير  ابتدائية   مدرسة 
ملصدق  بالجماعة الترا بية 

الجديدة، اقليم الجديدة.
للدراسات    التقديرية  الكلفة 
الرسوم  احتساب  مع  

بالدرهم
األولى:  الحصة 
)مائة  100.000,00درهم  

الف درهم( 
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
مصلحة  من  العروض 
والتجهيز  البناءات 
املديرية  بمقر  واملمتلكات 
االقليمية بالجديدة املذكورة 
بوابة  من  تحميله  أو  أعاله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

  gov.ma
من  كل  يكون  أن  يجـب   -
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
 8 في  الصادر   2.12.349
 20(  1434 األولى  جمادى 
املتعلق   )2013 مارس 

بالصفقات العمومية.
- ويمكن للمتنافسني:

عن  أظفرتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 
مصلحة البناءات والتجهيز 
باملديرية  واملمتلكات   

االقليمية بالجديدة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

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

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

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- يلزم اإلدالء بنسخة مطابقة 
االعتراف  لشهادة  لألصل 
التخصص   ميدان  في 

D15,D14 ,16D,
الغير  للشركات  بالنسبة   -
مقيمة باملغرب، فيجب عليها 
كما  التقني  بامللف  اإلدالء 
هو منصوص عليه في نظام 

االستشارة
املثبتة  الوثائق  إن    -
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
املادة  في  عليها  املنصوص 
رقم 10 من نظام االستشارة 

طلب العروض.
ع.س.ن /4356/إ.د

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

اململكة املغربية
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي واالبتكار
جامـعة الحسـن األول

املعهد العالي لعلوم الصحة 
سطات

إعـالن عن طلـب عـروض 
مفـتوح

ISSS/02/2220 :رقم
جلسـة عمـومـية

دجنبر   12 االثنني  يوم  في 
الثانية   الساعة  ،على   2022
في  سيتم  صباحا  عشرة 
مكاتب رئاسة جامعة الحسن 
األظرفة  فتح  بسطات  األول 
العروض  بطلب  املتعلقة 
مفتوح بعروض أثمان ألجل 
لفائدة  علمي  عتاد  اقتناء 
املعهد العالي لعلوم الصحة 

سطات   في حصة فريدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املالية   باملصلحة  العروض 
لعلوم  العالي  للمعهد 
الصحة سطات، ويمكن كذلك 
نقله اليكترونيا من العنوان 

االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
في  محدد  املؤقت  الضمان 
10.000,00درهم  مبلغ:  

)عشرة االف درهم(.
للصفقة  التقديرية  الكلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
مبلغ:  في  املشروع 
هم  ر 5د 0 0 . 0 0 0 , 0 0
  )H D D / H T V A (
دون  ألف درهم  )خمسمائة  
HDD/( )احتساب الرسوم

.) )HTVA
من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وتقديم  محتوى 
مطابقني  املتنافسني 
ملقتضيات املادتني 4، 9 و12 

من نظام االستشارة.
ويمكن للمتنافسني:

إما إيداع أظرفتهم، مقابل   -
باملصلحة  بمصلحة  وصل 
املالية  للمعهد العالي لعلوم 

الصحة سطات
طريق  عن  إرسالها  إما   -

بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

املذكور،
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
وقبل  جلسة  كل  بداية  عند 

فتح األظرفة،
إما إرسالها الكترونيا عن   -
طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
الوثائق  وضع  إن 
في  املحددة  التوضيحية 
يجب  العروض  طلب  ملف 
املالية   باملصلحة  تسلم  أن 
لعلوم  العالي  للمعهد 
الصحة سطات يوم  الجمعة 
على   2022 دجنبر    09
الزوال  بعد  الرابعة  الساعة 

كآخر أجل.
 إن الوثائق املثبتة الواجب 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   09 املادة  في 

االستشارة.
ع.س.ن/4336/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة التربية  الوطنية 
والتكوين املهني

والتعليم العالي والبحث 
العلمي

قطاع التعليم العالي 
والبحث العلمي

جامعة الحسن الثاني 
بالدار البيضاء

كلية العلوم بن مسيك
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
 FSB/2022/02 :رقم

دجنبر   19 االثنني  يوم 
الساعة  على   2022
،سيتم  صباحا  العاشرة 
رئاسة  االجتماعات  بمقر 
الثاني  الحسن  جامعة 
ب  الكائن  البيضاء  بالدار 
زياد،  ابن  طارق  شارع   ،19
الدار البيضاء، ،فتح األظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
رقم  أثمان  بعروض  املفتوح 
املتعلق   ،02FSB/2022

كلية  مرافق  نظافة  بخدمات 
الدار  مسيك  بن  العلوم 

البيضاء )حصة فريدة (.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الشؤون  بمكتب  العروض 
بن  العلوم  بكلية  املالية 
مسيك الدار البيضاء الكائنة 
الحارثي  إدريس  ب :شارع 
كذلك  ويمكن  البيضاء  الدار 
صفقات  بوابة  على  تحميله 

الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
)خمسة  في:5000,00درهم  

االف درهما(.

األعمال  تقدير  كلفة  حددت 
املشروع  صاحب  طرف  من 
 407.033,86 مبلغ  في 
وسبعة  )اربعمئة  درهم 
درهما  وثالثني  وثالثة  الف 
مع  سنتيما  وتمانون  وستة 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقا  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
املتعلق  النظام  من  و31 
وأشغال  شروط  بتحديد 
بجامعة  صفقات  إبرام 
بالدار  الثاني  الحسن 

البيضاء.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم  إيداع   *
الشؤون  بمصلحة  وصل 
بن  العلوم  كلية  االقتصادية 
حتى  البيضاء  الدار  مسيك 
فتح  ليوم  السابق  اليوم 

األظرفة
طريق  عن  إرسالها  أو   *
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 
الشؤون  بمصلحة  املذكور 
بن  العلوم  كلية  االقتصادية 
حتى  البيضاء  الدار  مسيك 
فتح  ليوم  السابق  اليوم 

األظرفة
أظرفتهم،  إيداع  إما   -  *

الحسن  جامعة  برئاسة 
البيضاء  بالدار  الثاني 
يوم  )موقع الدار البيضاء(  

فتح األظرفة
أو بعث امللفات الكترونيا   *
الصفقات  بوابة  عبر 

العمومية؛
مباشرة  تسليمها  أو   *
لرئيس لجنة طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في املادة9  

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4350/ا.د

إعالنات13
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /4352/إدع.س.ن /4351/إد

ع.س.ن /4353/إد

ع.س.ن /4555/إد

ع.س.ن /4354/إد

02/ISSS/2022

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بسطات
املحكمة االبتدائية ببرشيد

ملف تنفيذي عدد: 
2022/6107/558

لفائدة: محمد العنقاوي
ضد: خديجة لبراهيمي

اعالن عن بيع عقار

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
قضائيا  بيعا  ان  ببرشيد 
بمقر  سيقع  لعلني  باملزادا 
بتاريخ:  املحكمة  هذه 
من  ابتداء   2022/12/19
بقاعة  صباحا   11 الساعة 
بهذه   2 رقم  البيوعات 
املشاعة  للحقوق  املحكمة 

عليها  للمحجوز  اململوكة 
لبراهيمي  خديجة  السيدة 
ارض  املسمى  العقار  في 
العقاري  الرسم  ذي  سعيدة 
الكائن   C/75595 عدد: 
بزنقة عقبة بن نافع برشيد، 
بناية  بها  أرض  عن  عبارة 
طابق  ذات  قديمة  سكنية 
االجمالية  مساحتها  سفلي 

2 آر 08  سنتيار تملك فيها 
املحجوز عليها على الشياع 

بنسة /5/1
الحقوق  لبيع  املزاد  ينطلق 
للمحجوز  اململوكة  املشاعة 
خديجة  السيدة  عليها 
لبراهيمي في الرسم العقاري 
افتتاحي  ثمن  من  ابتداء 

قدره 315.000.00 درهم
املزاد  عليه  رسا  من  وكل 
او  نقدا  الثمن  سيودي 
مع  لالداء  ضامن  بواسطة 
الخزينة  لفائدة   %3 زيادة 

العامة.
في  الزيادة  أراد  من  وعلى 
علي  االطالع  او  االيضاح 
تقديم  او  التحمالت  دفتر 
بقسم  االتصال  عروض 
التنفيذ املدني بهذه املحكمة 
حيث يوجد ملف اإلجراءات.
ع.س.ن /4334/إ.د

*************
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين جهة الدار 
البيضاء - سطات  

املديرية اإلقليمية الجديدة
إعالن عن طلب عروض 

بأثمان مفتوحة
 J/INV/202223:رقم

 2022/12/14 بتاريخ 
عشر  الحادية  الساعة  على 
مكاتب  في  سيتم  صباحا، 
بالجديدة  االقليمية  املديرية 
تومرت  ابن  بشارع  الكائنة 
األظرفة  فتح  الجديدة 
عروض  بطلبات  املتعلقة 

للدراسات  مفتوحة  أثمان 
الدراسات  وتتبع  التقنية 
التقنية و تتبع أشغال بناء  
السير  ابتدائية   مدرسة 
ملصدق  بالجماعة الترا بية 

الجديدة، اقليم الجديدة.
للدراسات    التقديرية  الكلفة 
الرسوم  احتساب  مع  

بالدرهم
األولى:  الحصة 
)مائة  100.000,00درهم  

الف درهم( 
طلب  ملف  سحب  يمكن   -
مصلحة  من  العروض 
والتجهيز  البناءات 
املديرية  بمقر  واملمتلكات 
االقليمية بالجديدة املذكورة 
بوابة  من  تحميله  أو  أعاله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

  gov.ma
من  كل  يكون  أن  يجـب   -
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
 8 في  الصادر   2.12.349
 20(  1434 األولى  جمادى 
املتعلق   )2013 مارس 

بالصفقات العمومية.
- ويمكن للمتنافسني:

عن  أظفرتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 
إلى  باالستالم  بإفادة 
مصلحة البناءات والتجهيز 
باملديرية  واملمتلكات   

االقليمية بالجديدة.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -

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

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

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
- يلزم اإلدالء بنسخة مطابقة 
االعتراف  لشهادة  لألصل 
التخصص   ميدان  في 

D15,D14 ,16D,
الغير  للشركات  بالنسبة   -
مقيمة باملغرب، فيجب عليها 
كما  التقني  بامللف  اإلدالء 
هو منصوص عليه في نظام 

االستشارة
املثبتة  الوثائق  إن    -
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
املادة  في  عليها  املنصوص 
رقم 10 من نظام االستشارة 

طلب العروض.
ع.س.ن /4356/إ.د

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم شيشاوة
دائرة امثوكة
قيادة امثوكة

جماعة بوابوض امدالن
اعالن عن طلب عروض مفتوح

 2022 دجنبر   12 يوم  في 
الحادية  الساعة  من  ابتداء 
بقاعة  سيجري  صباحا  عشرة 
االجتماعات بمقر الجماعة فتح 
عروض  بطلب  املتعلقة  االظرفة 

مفتوح:
بكراء  املتعلق   2022/03 رقم: 
احد  االسبوعي  السوق  مرافق 
الضمان  مبلغ  حدد  انزامر، 
الف  ستة  مبلغ  في  املؤقت 
الثمن  درهم(،   6.000.00(
تبتدئ  الذي  التقديري 
املنافسة هو ثالثة االف ومائتا 

)3.200.00درهم(.
بكراء  املتعلق   2022/04 رقم: 
للسوق  التابعة  املجزرة 
حدد  انزامر،  احد  االسبوعي 
مبلغ  في  املؤقت  الضمان  مبلغ 
)3.000,00درهم(،  الف  ثالثا 
تبتدئ  الذي  التقديري  الثمن 
وتسعة  ألف  هو:  املنافسة 

وسبعون )1.100.00درهم(.
املتعلق   2022/05 رقم: 
للحمام  املؤقت  باالستغالل 
الضمان  مبلغ  حدد  الجماعي، 
ألف  مبلغ  في  املؤقت 
الثمن  درهم(،   1.000.00(
املنافسة  تبتدئ  الذي  التقديري 
وسبعون.  وتسعة  ألف  هو: 

)500.00درهم(.
يمكن سحب ملف طلب العروض 
بالجماعة  الرئيس  مكتب  من 
امدالن،  لبوابوض  الترابية 

الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من  الدولة  صفقات  بوابة  من 

العنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
محوي  من  كل  يكون  ان  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
و  و29    27 املواد  ملقتضيات 
31 من املرسوم رقم 2.12.349 
االولى  جمادى   8 في  الصادر 
 )2013 مارس   20(  1434

املتعلق بالصقفات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  اظرفتهم  إرسال  إما   -
بافادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم الى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
الجبايات  مصلحة  بمكتب 

بالجماعة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -

مكتب طلب العروض عند بداية 
الجلسة وقبل فتح االظرفة.

- إما ارسالها عن طريق البوابة 
اإللكترونية.

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املنصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن /4323/إ.د

*************
اململكة املغربية
وزارة. الداخلية
اقليم تارودانت
باشوية تالوين
جماعة تالوين

اعالن عن طلبات العروض 
املفتوحة

تالوين  جماعة  بمقر  سيتم 
بطلبات  املتعلقة  االظرفة  فتح 
اثمان  بعروض  العررض 

التالية:
العورض:  طلب  رقم  املوضوع: 
املتعلق   TAL/2023/01
باستغالل مرفق محطات وقوف 
الصحية  واملرافق  السيارات 
بمركز  واملتواجدة  لها  التابعة 
سنة  برسم  تالوين  جماعة 
 2023 يناير  فاتح  من   2023
 2023 دجنبر   31 غاية  الى 
عشرة   : املؤقتة  الضمانة  مبلغ 
)10000.00درهم(، والحد  الف 
االستغالل  لواجب  االدنى 
الشهري الذي ينطلق منه عرض 
املتنافسني يحدد في مبلغ الفان 
ومئتان درهم. )2200.00درهم( 
طبقا للفقرة )ح( من الفصل 20 
العمومية،  بالصفقات  الخاص 
تاريخ وساعة فتح االظرفة يوم 
2022 على  13 دجنبر  الثالثاء 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة 
بجماعة  االجتماعات  بقاعة 
تالوين. يمكن سحب ملف طلب 
املمتلكات  بمصلحة  العروض 
تالوين،  لجماعة  التابعة 
ويمكن كذلك نقله الكترونيا من 
www. الدولة  صفقات  بوابة 
 marchespublics.gov.ma

طلب  ملف  ارسال  ويمكن 
املتنافسني،  الى  العروض 

الشروط  طبق  منهم  بطلب 
29-28-27- املواد  في  الواردة 
رقم  املرسوم  من   2625-24
2.18.933  الصادر بتاريخ 29 
وتتميم  بتغيي    2019 ابريل 
الصادر   02.12.349 املرسوم 
بتحديد  )20مارس2013(  في 
صفقاتا  ابرام  واشكال  شروط 
املتعلقة  بالقواعد  وكذا  لدولة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محتوى  من  كل  يكون  ان  يجب 
املتنافسني  ملفات  وتقديم 
املرسوم  ملقتضيات  مطابقني 

السالف الذكر.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  اظرفتهم،  ايداع  إما   -
املمتلكات  بمصلحة  وصل 
ساعة  أدناه  للجماعة  التابعة 
وفتح  الجلسة  بداية  قبل 

االظرفة.
- إما إرسالها عن طريق البريد 
الى  باالستالم  بإفادة  املضمون 

املكتب املذكور.
بوابة  إرسالها عن طريق  إما   -
املشار  العمومية  الصفقات 

اليها أعاله.
- إما بتسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح االظرفة.

الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
بها  املنصوص  هي  بها  االدالء 
واملقررة في املادة 27 و 28 من 
املرسوم رقم 2.18.933 الصادر 
بتاريخ 29 أبريل 2019 بتغيير 
 02.12.349 املرسوم  وتتميم 
 2013 مارس   29 في  الصادر 

املذكور وهي كما يلي:
امللف االداري:

وفق  بالشرف  التصريح 
النموذج املعد لهذا الغرض

تثبت  التي  الوثائق  او  الوثيقة 
السلطات املخولة الى الشخص 

الذي يتصرف باسم املتنافس
شهادة القابض في محل فرض 
من  أقل  من  املسلمة  الضريبة 

سنة
الوطني  الصندوق  شهادة 
املسلمة  االجتماعي  للضمان 

منذ أقل من سنة
التعريف  بطاقة  من  نسخة 

الوطنية مصادق عليها
السجل  في  القيد  شهادة 

التجاري
التحمالت  دفتر  من  نسخة 
مصادق  االستشارة  ونظام 
من  ببنودهما  وملتزم  عليهما 

طرف املنافس
أو  ملؤقتة  الضمانا  وصل 

أو  الشخصية  الكفالة  شهادة 
التضامنية التي تقومها

التزام املتنافس بنظافة املرافق 
ومحيطها

امللف التقني:
الوسائل  بيان  تتضمن  مذكرة 
لتسيير  والتقنية  البشرية 

املرافق املشارا ليها اعاله
3 امللف

يبني  عليه  موقع  االلتزام  بيان 
املرفق  لهذا  االستغالل  السومة 
بالحروف واالرقام مع احتساب 

الضرائب
الوثائق  كل  يكون  ان  يجب 
املدلى بها من طرف املتنافسني 
التصديق  إلجراءات  خاضعة 

على اإلمضاء.
جميع الوثائق املتعلقة بطلبات 
رهن  توجد  املفتوحة  العروض 
بالبوابة  املتعهدين  اشارة 

االلكترونية:
www.marchespublics.

gov.ma
املمتلكات  مصلحة  لدى  او 

التابعة لهذه الجماعة
الضمانة  أداء  يجب  ملحوظة: 
املؤقتة داخل أجل ال يقل عن 8 

أيام من تاريخ نيل الصفقة.
ع.س.ن/4327/ إ.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki
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اململكة املغربية
وزارة الصحة

والحماية اإلجتماعية
جهة الشرق

مندوبية إقليم الدريوش
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2022/09/م..ص.ح.ج.د
 13/12/2022 يوم   في   
الحادية  الساعة  على 
عشرة   صباحا سيتم بقاعة 
الصحة  وزارة   بمندوبية 
اإلجتماعية  والحماية 
األظرفة  فتح  الدريوش  
العروض  بطلب  املتعلقة 
ألجل:  أثمان  بعروض 
وأمن  املراقبة  الحراسة، 
املؤسسات   و  املصالح 
للمندوبية   التابعة  الصحية 
والحماية  للصحة  اإلقليمية 

اإلجتماعية بالدريوش. 
طلب  ملف  سحب  يمكن 
األمر  بمكتب  العروض 
ملندوبية  التابع  بالصرف 
والحماية  الصحة  وزارة  
اإلجتماعية الدريوش، ويمكن 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  عشرين  في: 

)000.00 20درهم( .
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
مليون  وثالثمائة  في مبلغ : 
درهم  وأربعة   ألف  وأربعة 
سنتيم   وعشرين   وأربعة 
مع  )1.304.004.24درهم( 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31   29
في  الصادر    2.12.349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق   )20مارس2013(. 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني: 

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
املضمون  البريد  طريق 
املكتب  إلى  باالستالم  بإفادة 

املذكور.
إما إيداعها، مقابل وصل،   *

باملكتب املذكور.
مباشرة  تسليمها  إما   *
لرئيس مكتب طلب العروض 

عند بداية الجلسة وقبل فتح 
األظرفة.

البريد  عبر  إرسالها  إما   *
البوابة  عبر  اإللكتروني 
املغربية للصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
الحادية  الساعة  قبل 
يوم  من  صباحا  عشرة  

.2022/12/13
وكدا  االظرفة   فتح  يتم 
املودعة   العروض  تقييم 
طرف  من  إلكترونية  بطريقة 
مقتضيات  وفق  املتنافسني 
املواد 149-148 من املرسوم 
وقرار    2.12.349 رقم 
واملالية  اإلقتصاد  وزير 
في  الصادر   1982.21 رقم 
املتعلق   2021 دجنبر   14
الصفة  من  املساطر  بتجريد 

املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 10  من نظام 

االستشارة .
ع.س.ن/4359/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الصحة والحماية 

االجتماعية 
مندوبية عمــالة مقـاطعة 

عني الـشق 
املركز االستشفائي لعمالة 

مقاطعة عني الشق 
إعالن عن  طـلب عروض 

مـفتوح
رقم: 2022/11  

الساعة   على   2022/12/13
في  سيتم  صباحا،  العاشرة 
التابعة  االجتماعات  قاعة 
ااٍلستشفــائـى  للمركز 
الشق  لعني  اإلقليمي 
)مستشفى  محمد السقاط(، 
عبد  موالي  بحي  الكائن 
الشق  عني   300 زنقة  اللــه 
األظرفة  فتح  البيضاء،  الدار 
املتعلقة بطلب عروض  أثمان 
شراء معدات طبية  من أجل: 
االقليمي  للمستشفى  تقنية  

عني الشق في 4 حصص.
مختلف  شراء   :1 الحصة 
لغرفة  الجراحة  صناديق 

العمليات
معدات  شراء   :2 الحصة 
الوظيفي  االستكشاف 

واملراقبة 
الحصة 3: شراء جهاز األشعة 
 3 ونيجاتوسكوب   لالسنان 

نطاق 
معدات  شراء   :4 الحصة 

التعقيم والتطهير  
طــلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
باملركز  العمومية  
عني  اإلقليمي  ااٍلستشفــائـى 
محمد  )مستشفى  الشق  
حي   300 زنقة  السقاط( 
الـشق   عني  اهلل  عبد  موالي 
كذلك  ويمكن  البيضاء  الدار 
تحميله إلكترونيا من  بوابة 

صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
في  املؤقت  الضمان  حدد 

مبلغ:
10.000درهم   :1 الحصة 

)عشرة  ألف درهم(
5000درهم   :2 الحصة 

)خمسة االف درهم(
5000درهم   :3 الحصة 

)خمسة االف درهم(
5000درهم   :4 الحصة 

)خمسة االف درهم(
الثمن التقديري لكلفة األعمال 

موضوع طلب العروض:
الحصة 1: 275280.00درهم 
وسبعون  وخمسة  )مئتني 
درهم  وثمانون  ومئتني  الف 

مع احتساب الرسوم(
38520.00درهم   :2 الحصة 
الف  وثالثون  )ثمانية 
درهم  وعشرون  وخمسمئة 

مع احتساب الرسوم(
32640.00درهم   :3 الحصة 
)اثنان وثالثون الف وستمئة 
واربعون درهم مع احتساب 

الرسوم 
الحصة 4:  52800.00درهم 
الف  وخمسون  )اثنان 
وثمانمئة درهم مع احتساب 

الرسوم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلقة  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن  للمتنافسني:  

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
املضمون  البريد  طريق 

املكتب  إلى  باالستالم  بإفادة 
املذكور. 

وصل  مقابل  إيداعها  إما   -
العمومية  الصفقات  بمكتب 
باملركز االستشفائي اإلقليمي 
عني الشق )مستشفى محمد 
حي   300 زنقة  السقاط(  
الـشق  عني  عبد هلل   موالي 

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

األظرفة.
إما إيداعها إلكترونيا عبر   -

بوابة الصفقات العمومية.
التي  التقنية  الوثائق  إن 
طلب  ملف  يستوجبها 
املنصوص  العروض 
من   12 املادة  في  عليها 
)الوثائق  االستشارة  نظام 
إيداعها  يجب  الوصفية( 
العمومية  الصفقات  بمكتب 
السقاط  محمد  بمستشفى 
على   2022/12/12 قبل 
إن  صباحا.   10 الساعة  
الواجب  املثبتة  الوثائق 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املنصوص عليها في املادة 7 

من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4361/ا.د

*************
اململكـة املغربيـة
وزارة الداخليــة

عمالة إقليم تارودانت
دائرة سيدي موسى الحمري
قيادة سيدي موسى الحمري

جماعة الدير
إعـــالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقـم: 2022/01

 15 الخميــس  يوم  في 
دجنبــر 2022 علـى السـاعة 
سيتم  صباحا،  العاشرة 
جماعة  رئيس  مكتب  في 
املتعلقة  األظرفة  الديـرفــتح 
بعروض  العروض  بطلـب 
تقوية  أشغال  ألجل:  أثمــان 
بماء  التزويد  منظومة 
اكبار   : لدواوير  الشروب 
تصدرت  اكركر،  ازدار، 

وزاوية اسن )574645(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  بمكتب  العروض 
كذلك  ويمكن  الدير،  جماعة 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في 
عشرة  )10.000,00درهـــم( 

آالف درهم ، 00 سنتيما.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
)239.692,80درهم(  مبلغ 
مائتني وتسعة وثالثون ألف 
وتسعون  واثنان  وستمائة 

درهم ,80 سنتيما.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ايداع  و  تقديم  و  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
و31  و148 من املرسومرقم 
في  2.12.349الصادر 
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:   

ملفاتهم  إرسال  إما    -
مستوى  على  الكترونيا 

البوابة الوطنية للصفقات.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور 

أعاله.
-  إما إيداعها، مقابل وصل، 
جماعــة  رئيس  بمكتب 

الديــر.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 04 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4363/ا.د

*************
اململكـة املغربيـة
وزارة الداخليــة

عمالة إقليم تارودانت
دائرة سيدي موسى الحمري
قيادة سيدي موسى الحمري

جماعة الدير
إعـــالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقــــم: 2022/02

 15 الخميــــس  يوم  في 
دجنبـــر 2022 ،علـى السـاعة 
 ، صباحا  عشرة  الثانية 
رئيس  مكتب  في  سيتم 

األظرفة  الديـرفــتح  جماعة 
العروض  بطلـب  املتعلقة 
ألجل:  أثمــان  بعروض 
السطحية  التكسية  أشغال 
من طبقتني  للمقطع الطرقي 
الرابط بني الطريق االقليمية 
 1 على   إكبار  ودوار   1705
الدير  جماعة   ، تقريبا  كلم 

إقليم تارودانت .
طلب  ملف  سحب  يمكن 
رئيس  بمكتب  العروض 
كذلك  ويمكن  الدير،  جماعة 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:  
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
أربعــة  )4000,00درهم(  في 

آالف درهــم ، 00 سنتيمــا.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
)139.200,00درهم(  مبلغ 
وثالثــون  وتسعة  مائة 
 00  ، ألــف ومائتــي  درهــم 

سنتيما.
من  كل  يكون  أن  يجب 
ايداع  و  تقديم  و  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
و31  و148 من املرسومرقم 
في  2.12.349الصادر 
 1434 االولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:   

ملفاتهم  إرسال  إما    -
مستوى  على  الكترونيا 

البوابة الوطنية للصفقات.
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى املكتب املذكور 

أعاله.
-  إما إيداعها، مقابل وصل، 
جماعــة  رئيس  بمكتب 

الديــر.
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها في املادة 04 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4364/ا.د

إعالنات15
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ع.س.ن /4360/إد

ع.س.ن /4241/إد

ع.س.ن /4337/إد

اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

BG/09/2022 :رقم
جلسة عمومية

في يوم  2022/12/12 على 
10H صباحا سيتم  الساعة 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
بطلب  عروض أثمان متعلقة 
بالصفقة التالية: أشغال هدم 
ثالثة مساجد بعمالة ميدلت.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض بمصلحة الصفقات 

لعمالة ميدلت كما يمكن كذلك 
بوابة  من  الكترونيا  نقله 

صفقات الدولة:
www.marchespu-

bliques.gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
 2.12.349 رقم  املرسوم  
الصادر في 8 جمادى االولى 
)20مارس2013(   1434
شروط  بتحديد  املتعلق 
وأشكال إبرام صفقات الدولة 
وكذا بعض القواعد املتعلقة 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
درهم  االف  خمسة  مبلغ:  في 

)5000٫00درهم(. 
* كلفة تقدير االعمال محددة 
واثنان  مبلغ: مائة  في 
درهم  ومائة  ألف  وثالثون 

)132.100,00درهم(.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وايداع   تقديم  
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

إيداع أظرفتهم بمكتب  إما   -
الضبط بعمالة ميدلت.

طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 

باالستالم .
مباشرة  تسليمها  إما   -
لرئيس مكتب طلب العروض 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
- إما التقديم االلكتروني عبر 

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

االستشارة.
ع.س.ن/4340/ا.د

*************
اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف بسطات
برشيد االبتدائية املحكمة

قسم قضاء االسرة
ملف عدد 2021/1623/309

حكم عدد 309
بتاريخ 2022/6/13

ملف تبليغي: 22/77 ق.س
اعالن قضائي في اطار 
الفصل 441 من قانون 

املسطرة املدنية
كتابة  رئيس  السيد  يعلن 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
االسرة  قضاء  قسم  ببرشيد 
املقال  علي  بناء  يلي:  ما 
به  تقدم   الذي  االفتتاحي 
السيد املصطفى صيكوك بن 
اوالد  بدوار  الساكن  محمد 
برشيد  املكي  سيدي  عالل 
على  وبناء  يجب.  من  وبني 
امللف  في   557 عدد  الحكم 
 1623/667/2022 رقم 

بتاريخ 2022/9/19
الذي قضى بما يلي:

الحكم بالتحجير علي املسمى 
محمد صيكوك بن املصطفى 
التعريف  لبطاقة  الحامل 
 WA  320415 ر  الوطنية 
واملزداد بتاريخ 1999/2/15
وبتعليق ملخص هذا الحكم 
بهذه  االعالنات  بلوحة 
الجهات  املحكمة وكذا بمقار 
لنفوذها  التابعة  االدارية 
عليه  املحكوم  إقامة  محل 
مع  15يوما  ملدة  بالتحجير 

تحميل املدعى الصائر.
وبناء علي الحكم عدد 557 في 
امللف رقم 2022/1623/607 

بتاريخ 2022/9/19
والذي قضي بما يلي: 

في املوضوع: الحكم باصالح 
طالت  التي  املادية  االخطاء 

عدد  ملف   309 الحكم 
بتاريخ   2021/1623/309
رقم  يجعل   2022/6/13
 2022/1623/309 امللف 
 2021/1623/309 من  بدال 
ويجعل رقم الحكم 364 بدال 
الخزينة  وتحميل   309 من 
على  وبناء  الصائر.  العامة 
رقم  تحت  تبليغي  ملف  فتح 
وبلغت   . س  2022/102ق 
النيابة العامة بهذه املحكمة 
السيدة  شخص  في  بالحكم 
نائية  بصفتها  دلعي  سناء 
بتاريخ  وذلك  امللك  وكيل 
بلغ  كما   2022/10/7
بالتوثيق  املكلف  القضاي 
بهذه  القاصرين  وشؤون 
في  الحكم  بهذا  املحكمة 
ابو  احمد  السيد  شخص 
وعلق  التاريخ  بنفس  ايوب 
لذلك  املعدة  باللوحة  الحكم 
باملقار  وكذا  املحكمة  بهذه 
اقامة  محل  لنفوذها  التابعة 

املحكوم عليه بالتحجير.
وعلي كل من له الحق بطعن 
في الحكم املذكور أعاله داخل 
من  ابتداء  القانوني  اآلجال 
واال  والنشر  التعليق  تاريخ 

سقط حقه.
ع.س.ن/4333/ إد

إعالنات10
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ع.س.ن /249/إتع.س.ن /244/إت

ع.س.ن /4335/إد

ع.س.ن /4339/إد
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الكلمات   المسهمة16
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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أوقات  الصالة حسب  توقيت الدار البيضاء 
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االشتراكي

نجيب العوفي 

 املسكوت الذي أحّب النبش فيه قليال في هذه الكلمة ، يتعلق باليابوري اآلخر 
اليابوري  املتمّرس.أعني  الجامعي  الباحث واألستاذ  الناقد  اليابوري  الكامن خلف 
األديب املبدع املتواري في حديقته الخلفية والذي جنحت به جّدية الضمير األدبي 
عن هاجسه اإلبداعي الدفني، فأفنى زهرة عمره في رعاية ودراسة اإلبداع املغربي 
الحديث، وبخاصة منه القصة املغربية والرواية املغربية في لحظة تاريخية مبّكرة 
وحساسة، كانت فيها القصة والرواية من ِبدع األدب والعصر، أْي من بشائر الحداثة، 
كما كان املغرب ُيصّنف فيها كهامش أو ذيل وتْكملة للمركز املشرقي ، تكريسا للمقولة 

التاريخية للصاحب بن عباد »بضاعتنا ُرّدت إلينا » .
النقدية املغربية، وضع اليابوري حجر األساس للنقد  وبهذه الّنخوة الثقافية – 
القصصي والروائي في املغرب رفقة رصيفه وُمجايله محمد برادة ، وكانت له الريادة 

املبكرة في هذا املجال .
كما أعطى بهذه الريادة النقدية إشارة الضوء األخضر ألجيال القاّصني والروائيني 
املغاربة ليخوضوا غمار السرد . وبقي عن سبق إصرار ُمتمترسا في خندق البحث 
والنقد ال يريم.. مؤِثرا الجلوس في الصّف الخلفي مراقبا ومواكبا املشهد األدبي بدل 

الصفوف األمامية املُغرية . وهذا هو سؤال هذه الكلمة – الشهادة .
والذي يْحدوني إلى هذا الكالم، سوانح وإشراقات أدبية وجدانية خّطتها يراعة 
اإلبداع،  بماء  ندية  اليابوري بشفافية ورهافة وانبجست من وجدانه وفكره رخّية 
ذاكرة   ( الفكرية  الذاتية  سيرته  في  ذاكرته،  من  وأطيافا  أمشاجا  يستعيد  وهو 

ُمستعادة عبر أصوات ومنظورات( .
وأسوق هنا تمثيال هذه الفقرة املشعة من سيرته وهو يتحدث على هامش مشاركته 

الشهيرة والجهيرة في مناظرة إيفران عن قضايا التعليم أواخر السبعينات :
ُندف منها  التي تجمعت  »مدينة إيفران في هذا الصباح الباكر َمكسوة بالثلوج 
أتجول وحيدا في هذا  أن  قررُت   . الفندق، وفوق األشجار، والسيارات  فوق نوافذ 

الجو البارد . 
فقمُت بجولة كاملة وسط املدينة . هل هذا خوف؟ أو شجاعة أو تهّور؟ لست أدري 
، لكني كنت أشعر أن حركتي تؤكد وجودي . كل شيء كان بسيطا وساذجا وتلقائيا 
الاّلشعور،  وُمخاتال على مستوى  معقدا  كان  كل شيء  لكن  الشعور،  على مستوى 
بمعنى أن شيئا ما بداخلي كان يأمرني بأن أفعل ما فعلت ، فاستجبت لطلبه، ألنه 

خَلجة من كياني، وصوت نابع من أعماقي . » 1 .ص 74
في هذه السيرة املحفلية يكتشف القارئ اليابوري املبدع الكامن خلف اليابوري 
اإلبداعي   – األدبي  املسكوت  ذلك  وجميل  رائق  هو  كم  وُيحّس  والباحث،  الناقد 
الذي مارس عليه اليابوري حجرا وحصارا ووأده في مهده، وكأّن اليابوري الناقد 
بصرامته النقدية املعروفة، كان باملرصاد لليابوري األديب املبدع ، فأوقفه عند حّده، 
غافال أو متغافال أّن في إهابه يكمن قاص وروائي وشاعر موقوف التنفيذ، خالفا 
لبعض رفاق جيله وطلبته من النقاد الذين اْزوّروا عن النقد وركضوا سراعا وتباعا 

صوب السرد .
وأْن تحكَي وتقّص وتروي، في ما يبدو، أسلم لك وأغنم من أن تنقد وُتسائل وتجّر 

عليك املشاكل . 
سنوات  منذ  اليابوري  أحمد  ومريدي  طلبة  قدماء  من  أّني  باملناسبة  وأفخُر 
ظهر املهراز  التحصيل الجامعي األولى الجميلة واليانعة في رحاب كلية اآلداب – 
بفاس في أواسط الستينيات من القرن الفارط . وقد سار املُريد على ُخطى شيخه، 

فانتقلُت على حني غّرة من ُمغازلة القصة القصيرة إلى نقد القصة القصيرة .
وُرفع  الجد  جّد  إذا  إاّل  الحكيم  الصمت  رجل  وهو  اليابوري  مع مسكوت  وأبقى 

الهزل ألقول، قليل من انتبه إلى املبدع الساكن في أْطواء اليابوري .
املغربية موضوعا  القصة  اختياره  منذ  مبكرا  اإلبداعي  لي حّسه  بَدا  وشخصيا 

لبحثه الجامعي الرائد »تطور الفن القصصي في املغرب«   . 
بدا لي كأّن قاصا ساكنا في هذا الرجل، انفلت على حني غفلة إلى أجواء النقد 

والبحث الجامعي . 
واختيار املرء كما قال الجاحظ ، قطعة من نفسه . 

على  لألشعار،  وقارضا  قاّصا  األدبية  يفاعته  اليابوري  استهّل  فقد   ، ولإلشارة 
أعمدة الصحف األولى التي كان يْنتجعها، وفي ذاكرته املستعادة نماذج من إشراقاته 

الشعرية املبكرة الكاشفة عن وعوده وأشواقه اإلبداعية .
ولعّلي أجد تعّلة وتبريرا ملْسكوت اليابوري اإلبداعي، في مزاجه اللغوي - املفّكرفيه 

، أو باألحرى في » اقتصاده » اللغوي الذي ُجبل عليه . 
واألسلوب على أّي هو الشخص كما قال بوفون . لكن أعذَب الشعر أكذُبه ، كما 

قال سلفنا النقدي .
معظم  على شاكلة  ثرثارا  ِمهذارا  اليابوري  يكن  لم  االدبي،  امتداد مساره  وعلى 

األدباء ، بل كان مقتصدا – مّتئدا في ُمنجزه األدبي .
وتجّنب  الكتابة   « احترام   « على  دليال  والكتابة،  اإلنتاج  في  االقتصاد  كان 
السوري  الجامعي  رفيقه  مثل  ذلك  في  مثله  األدبيني،  واإلسهال  االستسهال 

الشاعرالعالم أمجدالطرابلسي . 
هؤالء يؤلفون أجياال وعقوال، قبل أن يصّنفوا كتبا وُفصوال . يؤلفون كتائب ثقافية 

قبل الكتب الثقافية، وال يصنع هذا إاّل الكبار .
وال أملك أخيرا إال أن أقتصد في الكالم، سيرا على نهج هؤالء الكبار .

تحية تقدير واحترام للناقد الرائد أحمد اليابوري .

إحالة: 
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) ألقيت هذه الكلمة في تكريم الناقد أحمد اليابوري بمؤسسةأبي بكر القادري للفكر 
والثقافة يوم 10/11/ 2022(

عن املَ�سكوت 
الإبداعي لأحمد 

اليابوري 
محمد بهجاجي

اإلصدار  »ليليات«،  كتاب  لنا  يتيح 
للدراسات  املنيعي  حسن  ملؤسسة  األول 
والفني،  األدبي  واإلبداع  املسرحية 
الشاب  باملنيعي  املعرفة  تجديد  إمكانية 
ذلك  املاضي.  القرن  ستينيات  عقد  خالل 
أن النصوص املنشورة بني هاتني الدفتني 
تعود إلى الفترة املمتدة بني سنتي 1962 
املتراوح  الكاتب  سن  خالل  أي  و1967، 
عشرين  تشمل  وهي  سنة.  و27   21 بني 
»العلم«  بجريدة  الفقيد  نشرها  نصا 
بمثابة خواطر باعتبار التجنيس األدبي، 
وأعمدة أو أركان قارة باعتبار التجنيس 

الصحفي.
جديدة  مداخل  كذلك  الكتاب  يقترح 
الفكري  الوعي  تشكل  من  جزء  الكتشاف 
على  ذلك  وانعكاسات  للمنيعي،  والنقدي 
ومربيا  وناقدا  باحثا  ،أستاذا  امتداده 
ذاتها  هي   1964 سنة  أن  ذلك  لألجيال، 
املنيعي  حسن  فيها  التحق  التي  السنة 
أستاذا مساعدا بكلية اآلداب بفاس ضمن 
ما  وهذا  الشباب.  األكاديميني  من  عدد 
من  آخر  جزء  على  يطلعنا  الكتاب  يجعل 
الثقافية  النخبة  عناصر  بعض  أفكار 
املغربية التي كان عليها أن تباشر معالم 
بحيث  حديثة  وطنية  لثقافة  التأسيس 
»الليليات«،  صاحب  وضمنها  ساهمت، 
وفي  الجديد،  الجامعي  الدرس  دعم  في 
الجرائد  في  النقدي  الخطاب  تأسيس 
وضمنها  رائدة،  مجالت  وعبر  الوطنية، 
)الصادر  »أقالم«  مجلة  الخصوص  على 
كان  والتي   ،)1964 سنة  األول  عددها 
حسن املنيعي من أبرز كتابها رفقة أحمد 
محمد  بوعلو،  إبراهيم  محمد  السطاتي، 
محمد  العروي،  اهلل  عبد  الجابري،  عابد 
املجاطي  وأحمد  اليبوري  أحمد  برادة، 
وآخرين... ولقد كان هذا اإلصدار الحدث 
العدد  بصدور  املسبوق  الهام،  الثقافي 
 ،1963 سنة  »آفاق«  مجلة  من  األول 
سنة  »أنفاس«  ملجلة  الالحق  وبالصدور 

 .1966
ملقاربة هذه السياقات نشير، في البدء، 
إلى أن كتابة هذه النصوص قد تألفت في 
األول  العقد  إلى  بالنسبة  حاسمة  مرحلة 
احتداد  مرحلة  املغرب. هي  استقالل  بعد 
وتصاعد  واملجتمع،  الدولة  بني  التوتر 
اليسار،  وقوى  السلطة  بني  التأزيم 
اهلل  عبد  حكومة  إسقاط  بعد  خاصة 
من  تالها  وما   ،1960 ماي  في  إبراهيم 
وغيرها  واغتياالت  واعتقاالت  محاكمات 
زمن  دشنت  التي  العصيبة  اإلشارات  من 
هي  كانت  ذلك  مقابل  والرصاص.  الجمر 
األول  الزمن  عايشت  التي  ذاتها  املرحلة 
الناشئ،  املغرب  كتاب  اتحاد  عمر  من 
في  جديدة  كمعادلة  يومها  إليه  منظورا 

إبراز صوت ثقافي مختلف.
املستوى  على  تم،  ذاتها  الفترة  في 
التحرير  منظمة  تأسيس  العربي، 
الفلسطينية ضمن تواصل احتداد الوعي 
الوحدة  شعار  املشهد  واعتالء  القومي، 
العربي  املخاض  ومضاعفات  العربية، 
التي أفضت إلى هزيمة يونيو 1967 وما 
الفكر  على  جسيمة  آثار  من  عنها  ترتب 

واإلبداع العربيني. 
تهيأت،  فقد  الدولي  املستوى  على  أما 
حركات  لبروز  الشروط  كل  يومها، 
أجل  من  والعالم  فرنسا  في  االنتفاض 
الثورة ضد األنظمة القائمة، وعلى إيقاع 
جدل الصراع بني القوى العظمى من أجل 

احتالل املشهد العاملي.
حسن  جعلت  السياقات  هذه  كل 
التحول.  مخاضات  خضم  في  املنيعي 
تلك  كل  مع  متفاعال  الفقيد  كان  لقد 
والدولية  والعربية  الوطنية  السياقات 
الكتاب  هذا  في  نماذج  عنها  نتجت  التي 
بأشكال متفاوتة القيمة والحجم ودرجات 

اإلدراك...
لتوضيح ذلك سأحاول أن أبسط بعض 
مالمح ذلك التفاعل مقترحا توزيع الكتاب 

موضوعاتيا إلى ثالثة آفاق:

 األفق الفكري

املنيعي  أن  الكتاب،  قراءة  بعد  يتأكد، 
املرجعية  مستوى  على  كان،  الشاب 
أساسا  مظلال  والسياسية،  النظرية 
مواد  نصف  إن  سارتر.  بول  جان  بفكر 
ب«فيلسوف  للتعريف  مخصص  الكتاب 
إن  بل   .)119 )ص  والحرية«  املسؤولية 
من  غالبا  معجمه  يستلهم  كان  املنيعي 
مقترحا  الوجودية  األطروحة  مفردات 
مواجهة خصوم  في  كمدافع صلب  نفسه 

األخير  هذا  تعرض  حني  خاصة  سارتر، 
نوبل  جائزة  رفضه  بعد  والتشويه  للنقد 

سنة 1964. 
يورد املنيعي مرافعته على هذا املنوال 
يريد  مثلنا  إنسان  ألنه  به  نفخر  أن  »لنا 
وتحقيق  الغير،  وتخليص  الخالص 
االعتقادات  محق  يريد  اإلنساني.  السالم 
لبناء  الواهية  األنظمة  وهدم  الجوفاء، 
هذا  في  ليس   .)122 )ص  جديد«  عالم 
لقد  ما.  استثناء  االستلهام   - االستظالل 
ممتدا  ومسرحياته،  بأفكاره  سارتر،  كان 
كان  ولقد  الستيني.  العربي  الفضاء  عبر 
أطروحته  فرادة  فقط  ليس  ذلك،  مميز 
ولكن  اإلبداعي،  وإسهامه  الفلسفية 
أجل  من  شرس  كمدافع  مواقفه  أساسا 

موقفه  خاصة  والشعوب،  األفراد  حرية 
وغيرها.  الجزائر  استقالل  قضية  من 
ولقد كتب بهذا الصدد، في مقدمته لكتاب 
»على  إن  فانون،  لفرانز  »معذبو األرض« 
فرنسا أن تتخلص من فرنسا«. في ما بعد 
ستتغير مواقف الفضاء العربي من سارتر 

إثر هزيمة 1967...
بموازاة ذلك، يبرز لي بوضوح إصرار 
السياسية،  هويته  تأكيد  على  الكاتب 
ودعمه  التغيير،  تيار  إلى  انتماءه  مؤكدا 
وعربيا،  مغربيا  اليساري  للنضال 
كان  الذي  السياسي  »للتزوير  وفضحه 
بها  ويقذف  العربية،  البلدان  جل  يطبع 
ضمن  والخالفات  التدهور  دركات  إلى 
ابتالع حقوق  الوحيد هو  تكتالت هدفها 
الخط  عن  وإبعادها  الشعبية،  الجماهير 
بجوار   .)52 )ص  التحرري«  االشتراكي 
كذلك،  العربي  املستوى  وعلى  يؤكد،  ذلك 
تشبثه بدعم الكفاح الفلسطيني، وتنديده 
الوضع  يعرفه  كان  الذي  االنقسام  بواقع 
وثقافيا  واقتصاديا  سياسيا  العربي 

وأخالقيا... 

 األفق األدبي والفني

قارئا وكاتبا  الشاب  املنيعي  يبرز معه 
اآلداب  على  االطالع  عميق  مجددا، 
إسهاماته  كانت  ذلك  وبفضل  األجنبية، 
سواء  والعرب،  للمغاربة  مشرعة  نافذة 
خالل  من  أو  الجامعي،  درسه  خالل  من 
وقبل  وكتاباته..  وأبحاثه  ترجماته 
هذا  من  »الليليات«...  هذه  بكثير  ذلك 
على  أعمدته  في  يحرص  كان  املنطلق 
فرنسا  في  اإلصدارات  بجديد  إعالمنا 
األديبني  من  بدءا  والشرق،  والغرب 
هامش  على  إدريس  سهيل  اللبنانيني 
يا  »رحماك  القصصية  مجموعته  صدور 
على  بعلبكي  وليلى   ،)1965( دمشق« 
لنوبل،  سارتر  رفض  عن  حديثها  هامش 
بكافكا وبروست، وسيلني... كما  وانتهاء 
الجدال  نوعية  رصد  على  يحرص  كان 
القصة  نوعية  مآل  عن  حديثه  مثل  هناك 
ما  تاريخ   ،1950 سنة  منذ  الغربية 

دستويفسكي  مثل  »الكبار«  أفول  اعتبره 
وبلزاك... الزمن الذي انتهى، في تقديره، 
التي  التصنع  »قفزات  اعتبره  ما  بظهور 
يبديها أولئك املجددون، والتي ال تزيد عن 
كونها إرهابية جمالية تخلق اضطرابا في 
130(. يهمنا، ضمن  )ص  النقاد«  نفوس 
هذا األفق دائما، اإلشارة كذلك إلى وضعية 
األديب املغربي التي خصص لها املنيعي 
إشارات متفرقة. لعل أهمها أن األديب في 
الوجود. ينكره  »يكاد يكون عديم  املغرب 
 .)65 )ص  املسؤولون  ويتجافاه  الناس 
أما على املستوى الفني، فلقد كان، رحمه 
املسرحي  للوضع  تقييمه  في  دقيقا  اهلل، 
إقرار  عن  املسؤولني  عجز  سجل  حيث 
سياسة عمومية في قطاع الفنون واآلداب. 

املباشرة  الدعوة  في  حازما  كان  مثلما 
مطالب  عبر  والفني  األدبي  للنهوض 

وتوصيات منها: 
الفنون  رعاية  على  الدولة  تعمل  أن   -
معهد  بتأسيس  وذلك  صورها،  شتى  في 
التي  الوسائل  بكل  مجهزا  يكون  وطني 

تحث على البحث العلمي،
على  يسهروا  أن  املسرح  رجال  على   -
لهم  بالنسبة  صحيح  تكوين  اقتناء 
وصيغ  فنية  تعبيرية  طرق  الكتشاف 

جديدة،
حقيقة  أعينهم  نصب  يجعلوا  أن   -
في  االستماتة  مع  الناس،  وطباع  البالد، 

أداء واجبهم والدفاع عن آرائهم.
الكتاب، فعليهم أن يستمروا في  أما   -
نضالهم رغم ما لديهم من وسائل عقيمة، 
وما يقف أمامهم من عراقيل، وذلك لخدمة 
)ص  والعدالة  والتقدم  اإلنسانية  الحرية 

.)100
ثم يخلص إلى أننا »متى حرصنا على 
ذلك  كان  بمراعاتها،  وقمنا  األحكام،  هذه 
القيم  في  ثورة  وإحداث  للتناغم  طريقا 

االجتماعية... )ص 101(.

 األفق الثالث

ب«البعد  بتسميته  لنفسي  أسمح   
الوجودي« تناغما مع السياقات واألبعاد 
املنيعي  بدا  بحيث  للكتاب،  املتنوعة 
فاقدا  يائسا،  قلقا  دفتينا،  بني  الشاب، 
محيطه  في  كما  نفسه  في  للثقة  أحيانا 
من األصدقاء، وفي املسؤولني عن قطاعات 
العام  والشأن  الوطنية  والتربية  الثقافة 
العبارة  هذه  أصوغ  وأنا  عموما... 
أستحضر املكانة املحورية ملفردات القلق 
واليأس في معجم سارتر، حيث أفرد لهما 
من  حيزا  املثال،  سبيل  على  األخير،  هذا 
 L›existentialisme est un كتابه 
humanisme ، »الوجودية – مذهب، )أو 
إنساني«  أخرى(  ترجمات  في  كما  منزع 

الصادر سنة 1946.
الشاب  كان  واليأس،  القلق  مقابل 
أخرى،  نصوص  في  متفائال  املنيعي 

بعنوان  جدا  قصير  نص  في  خاصة 
في  »الحياة  عن  كناية  القاتم«  »الدهليز 
الدول املتخلفة« حيث يؤكد »سوف نصل، 
ويصبح  وتمزقنا،  غاللتنا  من  ونخرج 
ساطع  جسرا  القاتم  الضيق  دهليزنا 
األنوار. نعبره في سالم لنصل إلى حياة 

الكمال واملساواة« )ص 37(.
بني  التراوح  هذا  أرصد  وأنا  إنني، 
كان،  املؤلف  أن  أزعم  أكاد  واألمل  اليأس 
تماما،  مرحلته  يشبه  لي،  يبدو  ما  في 
مرحلة التراوح بني مغرب يتوق إلى مزيد 
الحرية  قاعدة  على  استقالله  توطيد  من 
والعدالة، ومغرب آخر ال يزال يراود زمن 

االستبداد.
واألمل  اليأس  بني  التراوح  سياق  في 
نص  إلى  التقديم،  هذا  ختام  في  أشير، 
كتبه  سعيدة«،  »ذكرى  بعنوان  جميل، 
كان  حني  سردية  ببنية  املنيعي  حسن 
يقيم بباريس ضمن إحدى أقسى لحظات 
في  تائها  فرنسا  في  يومه  »كنت  يأسه. 
واألزقة  الشوارع  أطوي  باريس  مدينة 
يمكنني  عمل  عن  باحثا  الضليل،  كالكلب 
 .)59 )ص  أوربا  في  عطلتي  تمطيط  من 
هناك احتمى بحديقة اللوكسمبورغ حيث 
التقى بإحدى الفتيات التي دشنت حوارا 
النفسي  وضعه  على  أطلعها  بحيث  معه 
الرديء. ورغبة منها في التعرف عليه أكثر 
مؤكدا  املغربي  سفره  جواز  على  أطلعها 
املغربية...  وجنسيته  العربية  هويته 
فتوقف  ما  لحظة  في  انقطع  الحوار  لكن 
الجميل  املدور  وجهها  »في  التفرس  عن 
قبلته   .)61 )ص  الفاحم«  وشعرها 
وانصرفت مهنئة إياه بعيد ميالده. تفاجأ 
صاحبنا بالتهنئة التي تأتيه من حيث ال 

يتوقع. 
سماها  بما  منتشيا  املنيعي  يكتب 

»القبلة املشرقة«: 
»كانت الدموع تنحدر من عيني مدرارا 
وألني  ميالد،  عيد  لدي  أن  فكرت  ما  ألني 
وفي  وطني.  في  به  االحتفاء  تعودت  ما 
سبب  هو  السفر  جواز  أن  أيقنت  األخير 
الشوارع  في  التجوال  إلى  فعدت  ذلك، 
وأنا أجر جثة هامدة، وأمضغ قلبا يائسا 
يحتفظ بذكرى سعيدة، ويحلق في سماء 

بال نجوم... بال أعياد« )ص 62(.
وبعد،

عزيزنا الغالي، 
كنَت صديق الكلمة معتبرا إياها »وعيا 
وجوهر  الوجود  و«دعامة  إنسانيا«، 
خرساء،  أيامنا  لكانت  ولوالها  الحياة. 

والنعدمت كل القيم« )ص 31(.
بالتحديد  قلت  اإلنسان.  عن  دافعَت 
اإلنسان  اإلنسان..  غير  شيء  ال  »نعم 
املناضل املتألم في نضاله، والساعي إلى 
ضده  يثور  ألمله.  كرامة  أو  معنى،  إعطاء 
أو يتقبله قبل أن يقاد إلى عالم األموات« 

)ص 15(.
والثقافة  الوعي  بني  ما  ربطَت  ثم 
واإلنسان مؤكدا أن االلتزام بدون وعي ال 

قيمة له« )ص 78(.
عزيزنا الغالي، 

على صدرك الكريم، وعلى ثراك الطيب 
ألف وردة ووردة

الدوام،  على  القبالت  كل  جبينك  على 
ولروحك السكينة والسالم.

)*( نص الكلمة التي قدمت بها كتاب 
»ليليات«، اإلصدار األول لمؤسسة حسن 
المنيعي للدراسات المسرحية واإلبداع 
األدبي والفني التي أحيت، بتعاون مع 
المركز الدولي لدراسات الفرجة، يومي 
11 و12 نونبر، الذكرى الثانية لرحيل 
الدكتور حسن المنيعي حول موضوع 
»الثقافة النقدية عند حسن المنيعي: 
ثوابت ومتغيرات«.

اإلصدار   ،
للدراسات  املنيعي  حسن  ملؤسسة  األول 
والفني،  األدبي  واإلبداع  املسرحية 
الشاب  باملنيعي  املعرفة  تجديد  إمكانية 
ذلك  املاضي.  القرن  ستينيات  عقد  خالل 
أن النصوص املنشورة بني هاتني الدفتني 

املتراوح  الكاتب  سن  خالل  أي   ،
عشرين  تشمل  وهي  سنة.   
 »
بمثابة خواطر باعتبار التجنيس األدبي، 
وأعمدة أو أركان قارة باعتبار التجنيس 

جديدة  مداخل  كذلك  الكتاب  يقترح 
الفكري  الوعي  تشكل  من  جزء  الكتشاف 
على  ذلك  وانعكاسات  للمنيعي،  والنقدي 
ومربيا  وناقدا  باحثا  ،أستاذا  امتداده 

قبلة م�سرقة 
حتت اأنظار 
جان بول 
�سارتر 

»ليليات« حسن المنيعي:

شركة
   STE OUDRENE GAZ«

»S.A.R.L
تيزي وسلي، املركز، تازة 
الرسم املهني: 16130917

التعريف الجبائي: 4550733
السجل التجاري: 1287

التعريف الجبائي  املوحد: 
001576923000065

تفويت الحصص 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى 
 2022 يونيو   30 بتاريخ 
حصة   6666 تفويت  تم  بتازة 
اجتماعية من طرف السيد بالي 
مصطفى  التي يملكها في شركة 
   STE OUDRENE GAZ«

»S.A.R.L
لفائدة السيد  بالي عمر 3333 
حصة اجتماعية و3333 حصة 
بالي  السيد  لفائدة  اجتماعية 

عبد اللطيف.
على  تتوزع  أصبحت   والتي 

الشكل التالي:
 10 000 عمر  بالي  السيد    -

حصة اجتماعية
اللطيف  عبد  بالي  السيد    -

000 10 حصة اجتماعية
بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع   -
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
  2022/11/14 بتاريخ   بتازة 

تحت عدد 2022/530
ع.س.ن/4331/ا.د

*************
شـــركة

  ETS ADIL FOR«
»S.A.R.L.A.U

دوار امحاجة، وادي امليل، 
تازة 

الضريبة املهنية: 16235149
التعريف الجبائي: 40101715

السجل التجاري: 1721
التعريف املوحد: 

000212236000097
تحويل املقر االجتماعي 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضى   -
بتاريخ 10 شتنبر 2022 بتازة. 
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
 ETS ADIL« لشركة 
ذات   »FOR  S.A.R.L.A.U
ذات  املحدودة  املسؤولية 
املقر  تحويل  الوحيد  الشريك 
دوار  من   للشركة  االجتماعي 

تازة  امليل،  وادي  امحاجة، 
بالطابق  املتواجد  املحل  الى 
موالي  بحي  والكائن  األرضي 
يوسف، شارع 11 يناير، تازة  

بكتابة  تم  القانوني:  -اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
  15/11/2022 بتاريخ   بتازة 

تحت عدد  531/2022
ع.س.ن/4332/ا.د

*************
الوكالة املغربية للنجاعة 

الطاقية
إعــــالن عن طــلب عـروض 

مفتوح
رقم: 2022/11

مخصص للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة الوطنية، 

التعاونيات، اتحاد التعاونيات، 
واملقاولني

الذاتيني الوطنيني
في يوم 12 ذجنبر2022 ابتداء 
عشر  الحادية  الساعة  من 
الوكالة  بمكاتب  سيتم  صباحا 
الطاقية  للنجاعة  املغربية 
الطابق  باسيو،  بفضاء  الكائنة 
النخيل  شارع  ملتقى  األول 

الرياض،  وشارع بن بركة، حي 
األظرفة  لفتح  جلسة  الرباط 
عروض  بطلبات  املتعلقة 
اللوازم  اقتناء  ألجل:  أثمان 
للمعدات  واملستهلكات  املكتبية 

املعلوماتية
»L’ACHAT DE FOUR-
NITURES DE BUREAU 
ET CONSOMMABLES 
POUR MATERIEL IN-
FORMATIQUE«.

املخصصة  للحصص  بالنسبة 
التالية:

اللوازم  اقتناء   :)1( رقم  حصة 
املكتبية.

اقتناء   :)2( رقم  حصة 
مستهلكات للمعدات املعلوماتية  

سيتم تقديم هذه الخدمات ب:
تمثيلية الوكالة بمراكش شارع 

املشعر الحرام، إسيل
طلبات  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مقر الوكالة الكائن 
األول  الطابق  باسيو،  بفضاء 
ملتقى شارع النخيل وشارع بن 

بركة ، حي الرياض، الرباط.
طلبات  ملف  تحميل  يمكن  كما 

املواقع  احد  من  العروض 
التالية: 

 www.amee.ma
www.marchespublics.

gov.ma
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات املتنافسني 
 29,27 طبقا ملقتضيـات املواد  
349- رقم  املرسوم  من   31 و 
جمادى    8 في  الصادر   12-2
األولى 1434 )20مارس2013( 

املتعلق بالصفقات العمومية
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 

بالنسبة ل: 
درهم(  )ألف  رقم1:  حصة 

)1000,00درهم( 

درهم(  )ألف   :2 رقم  حصة 
كلفة  حددت  )1000,00درهم(. 

تقدير األعمال في مبلغ:
حصة رقم )1(: أربعة وعشرون 
وثمانية  وتسعمائة  ألفا 
وعشرون  درهم  وخمسون 
جميع  احتساب  مع  سنتيما 

الرسوم )24958.20درهم(
ثمانية   :)2( رقم  حصة 
درهم  وأربعمائة  ألف  وستون 
الرسوم  جميع  احتساب  مع 

)68400.00درهم(
يمكن للمتنافسني: 

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
وصل إيداع، لدى مكاتب الوكالة 
بالرباط بالعنوان املذكور أعاله،

العنوان  إلى  إرسالها  إما   -
عن  بالرباط  أعاله  املذكور 
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 

باالستالم،
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
لجنة طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
من   6 الفصل  ملقتضيات  طبقا 
واملالية  االقتصاد  وزير  قرار 
في  الصادر   13-3011 رقم 
 1434 الحجة  ذي  من   24
)30أكتوبر2013( لتطبيق املادة 
156 من املرسوم رقم -349-12
2 الصادر في 8 جمادى األولى 
املتعلق  1434)20مارس2013( 
جريدة  العمومية.  بالصفقات 

بتاريخ   6209 رقم  رسمية 
2013/11/02: فإن هذه الصفقة 
للمقاوالت  مخصصة  املعنية 
الوطنية،  واملتوسطة  الصغرى 
التعاونيات، اتحاد التعاونيات، 
ويجب  الذاتيني.  واملقاولني 
الوثائق  تقديم  املتنافسني  على 
الرابعة  املادة  في  إليها  املشار 
القرار ضمن مستندات  من هذا 
عليه  املنصوص  اإلداري  امللف 
رقم  املرسوم  من   25 املادة  في 

2-12-349 املشار إليه أعاله
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي الواردة في املواد 

5ــ6ــ10 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4328/ا.د

إعالنات08
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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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 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n 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
2022/11/17

12.470

توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

والية جهة الدار البيضاء - 
سطات

عمالة إقليم سطات
جماعة اوالد افريحة

مديرية املصالح الجماعية
مكتب التخطيط والدارسات 

والصفقات واألشغال 
والصيانة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح بعروض أثمان
رقم: 2022/01/ج.و.ف

دجنبر  عشر  خامس  يوم  في 
وعشرين  واثنان  ألفني  عام 
)2022/12/15( على الساعة 
الحادية عشرة صباحا، سيتم 
بجماعة  االجتماعات  بقاعة 
األظرفة  فتح  افريحة  أوالد 
العروض  بطلب  املتعلقة 
رقم:  أثمان  بعروض  املفتوح 
آلجل:  2022/01/ج.و.ف 
األسبوعي  السوق  إيجار 
افريحة  اوالد  لجماعة  التابع 

الجماعية  املجزرة  باستثناء 
برسم سنتي 2023 و2024.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مكتب التخطيط 
والصفقات  والدارسات 
التابع  والصيانة  واألشغال 
افريحة  أوالد  لجماعة 
تحميله  كذلك  يمكن  كما 
إلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  حدد 
ألف  ثالثني  بمبلغ  في 

)30.000,00درهم(.
اإليجار  تقدير  كلفة 
طرف  من  محددة  الشهري 
في  املشروع  صاحب 
ألف  عشرة  سبعة  مبلغ: 
مع  )17.000,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم.
من  كل  يكون  إن  ويجب 
وإيداع  تقديم  محتوى، 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 

ملقتضيات املواد27، 29 و31 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
الدراسات  بمكتب  وصل 
اوالد  بجماعة  والصفقات 

افريحة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة الثانية عشرة من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/4320/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة الداخلية
والية جهة الدار البيضاء - 

سطات
عمالة إقليم سطات
جماعة اوالد افريحة

مديرية املصالح الجماعية
مكتب التخطيط والدارسات 

والصفقات واألشغال 
والصيانة

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح بعروض أثمان
رقم: 2022/02/ج.و.ف

دجنبر  عشر  خامس  يوم  في 
وعشرين  واثنان  ألفني  عام 
)2022/12/15( على الساعة 
سيتم  الزوال،  بعد  الواحدة 
بجماعة  االجتماعات  بقاعة 
األظرفة  فتح  افريحة  أوالد 
العروض  بطلب  املتعلقة 
رقم:  أثمان  بعروض  املفتوح 
آلجل:  2022/02/ج.و.ف 
الجماعية  املجزرة  إيجار 
التابعة لجماعة اوالد افريحة 
يمكن   .2023 سنة  برسم 

سحب ملف طلب العروض من 
والدارسات  التخطيط  مكتب 
واألشغال  والصفقات 
لجماعة  التابع  والصيانة 
أوالد افريحة كما يمكن كذلك 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
حدد الضمان املؤقت في مبلغ: 
ثالثة أالف )3.000,00درهم(

الشهري  اإليجار  تقدير  كلفة 
صاحب  طرف  من  محددة 
ألفي  مبلغ:  في  املشروع 
مع  )2000,00درهم( 

احتساب جميع الرسوم.
من  كل  يكون  إن  ويجب 
وإيداع  تقديم  محتوى، 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
ملقتضيات املواد27، 29 و31 
 349-12-2 رقم  املرسوم  من 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  اظرفتهم  إيداع  إما   -
التخطيط  بمكتب  وصل 
والصفقات  والدراسات 

واألشغال والصيانة بجماعة 
اوالد افريحة.

- إما إرسالها عن طريق البريد 
باالستالم  بإفادة  املضمون 

إلى املصلحة املذكورة.
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املقررة في 
املادة الثانية عشرة عشر من 

نظام االستشارة.
ع.س.ن/4321/ا.د

*************
اململكة املغربية

وزارة  التعليم العالي  
والبحـث العلمي واالبتكار

جامعة الحسن األول 
املدرسة الوطنية للعلوم 

التطبيقية ببرشيد  
إعالن عن طلب عروض 
مفتوح بعروض أثمان

 ENSAB/2022/05 :رقم
)جلسة عمومية(

دجنبر   12 االثنني  يوم  في 
2022  على الساعة العاشرة  
مكاتب  في  سيتم  صباحا، 

األول  الحسن  جامعة  رئاسة 
الجامعي  املركب   - بسطات 
كلم 3، طريق الدار البيضاء، 
فتـح   ، سطات   -  539 ص.ب 
بطلب  املتعلقـة  األظـرفـة 
بعروض  املفتوح  العروض 
أثمان من أجل أشغال  تهيئة  
للعلوم  الوطنية  باملدرسة 
التطبيقية ببرشيد في حصة 
فريدة. يمكن سحب ملف طلب 
العروض من مكتب الصفقات 
للعلوم  الوطنية  باملدرسة 
ويمكن  ببرشيد،  التطبيقية 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

  gov.ma
طلب  ملف  إرسال  ويمكن 
املتنافسني,  إلى  العروض 
الشروط  طبق  منهم  بطلب 
من   19 املادة  في  الواردة 
بتحديد  املتعلق  النظام 
شروط وأشكال إبرام صفقات  
مجلس  طرف  من  )املعتمد 
الجامعة في اجتماعه بتاريخ 
والذي   ،2013 فبراير   12
االقتصاد  وزارة  عليه  وافقت 
يونيو   16 بتاريخ  واملالية 

القواعد  و كذا بعض   )2014
املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

في  حدد  املؤقت   الضمان 
10.000,00درهم  مبلغ 

)عشرة ألف درهم(.
التقديرية  الكلفة 
طرف  من  حددت  للصفقة 
ب   املشروع  صاحب 
مع  607.548,00درهم 
)ستمائة  الرسوم  احتساب 
مائة  وخمس  الف  وسبعة 
مع  درهم  واربعون  وثمانية 

احتساب الرسوم(.
يمكن للمتنافسني:

مقابل  أظـرفتهم،  إيداع  إما   -
الصفقات  بمكتب  وصل 
للعلوم  الوطنية  باملدرسة 

التطبيقية ببرشيد.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.
عن  الكترونيا  إرسالها  إما   -

طريق بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
مباشرة  تسليمها  إما   -
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
يمكن القيام بزيارة إلى موقع 
إنجاز األشغال املتعلقة بطلب 
 01 الخميس  يوم   العروض 
الساعة  على   2022 دجنبر 
باملدرسة  صباحا  العاشرة 
التطبيقية  للعلوم  الوطنية 

ببرشيد.
إن الوثـائـق املثبتـة الـواجـب 
اإلدالء بهـا هي تلك املقـررة في 
املادة 4  من نظام االستشارة.
ع.س.ن/4322/ا.د
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دور  في  الثالثة،  األعمال  نشر  في  دوري  تمثل   p
العمل  على  أشتغل  كنت  الزواج:فبينما  على  القيم 

الثالث كنت أقرأ العملني اآلخرين.
واحد منها كتبته باإلنجلزية، منذ سنوات، وبعث به 
 writo s reality (Syruse University Press إلى

(1991
n أما العمل اآلخر فكان عبارة عن تحويل برمجي 
مابني  أنجزت  بيروفيني  صحافيني  مع  للحوارات 
1964و 2019 ،تم تجميعها من طرف الكاتب خورخي 
عنوانا  وحمل   ، إشرافك  دون  لكن  وبعلمك،  كاوغيا 
متناثرة،مابني  يوسا:حوارات  فرغاس  »ماريو  أصليا 

2004 و 2019 أنجز في خمس طبعات بليما.
وقد فوجئت،على أهمية هذه األعمال الثالثة، كونها 
لم تنشر أبدا بإسبانيا.وملا سألناكم عن السبب،أجبتم 
ناشر  أي  يتقدم  لم  أنه  سوى  مانع  أي  وجود  بعدم 
باملقترح، وعليه طرحت األمر عليكم وهو االقتراح الذي 

تم قبوله من الجميع فورا.
التي   )و  الكتب  بسلسلة   ، ،هاتفيا  رسميا  اتصلنا 
ملاريو  الكاملة«  »املخلفات    ( اتساعا  ستعرف  قريبا 
سباتير  ذهن  في  ورد  العنوان  ،هذا  يوسا  فارغاس 
نادى شاب عليه وبإلحاح وقت  ،عندما  40 سنة  منذ 
فرناندو  منه  يتخلص  املخطوط.ولكي  طالبا  القيلولة 
مكنه من بعض املقاالت التي كانت لديه بالقمطر، إال 
أن الناشر عاد لالتصال به ليخبره بأنها ال تتوفر على 

عنوان .
»مخلفات  أعرف...ضع   ال  وإذن  أجابه،  نائم  شبه 
كاملة »  بهذا التحديد الجميل نحيل على أعمال ثانوية 
،نصوص،رسائل،  أقالم  كبير)حوارات،رؤوس  لكاتب 
محاضرات..) والتي ، في كثير من األحيان ال تتضمنها 
أعماله،  في  حتى  موجودة  هي  وال  الرسمية،  كتبه 
في   ، ،أحيانا  ألنه  نفع،  ذات  تكون  أن  يمكن  أنها  بيد 
الهوامش تكون املفاتيح التي تضيء صلب املوضوع .

عالوة على أن هذا يطرح موضوعات عامة ،على قدر 
من األهمية كبير، والتي أنا أتحاور معكم في شأنها: 
، حدود مفهوم  الشفهي والكتابي  العالقة في ما بني 
التأليف أو معنى العودة إلى التفكير، حول ما كان فكر 

به اإلنسان منذ سنوات.
للترويج  قبل كل  شيء أود أن أشكرك على قيامك 
لهذه الكتب الثالثة. الواقع أنها تثري، كثيرا، الرؤية 
على  تحتوي  فهي  رواياتي،  عن  تكوينها  يمكن  التي 

كتبت،  بها  التي  الصيغة  على  الحكم  عناصر  جملة 
الشيء الذي لم أعد أتذكره ، وفاجأني محرجا ومثريا 

كثيرا رؤية أعمالي .
 

هذه  في  التفصيل  استطعتم  لو  مهما  سيكون   p
نشره  ثم  ألفه  كتاب  ما،  كاتب  حقيقة  فإن  األشياء، 
التي  ، هو أحد األعمال  ، وإذا لم أخطئ  باإلنجليزية 

ترجمت إلى اإلسبانية..
محاضرات  على  تشتمل  كاتب  حقيقة  إنها    n
من  الثمانينات  أواخر  خلت،  سنوات  منذ  ألقيتها 
،كانت  بنيويورك  ميراكوزا  بجامعة  املاضي  القرن 
موجهة إلى جمهور طالبي  والذي في أغلبيته لم يكن 
قبل  كتابتها  علي  كان  فقد  وعليه  اإلسبانية،  يتحدث 
إمالئها ، مباشرة ، باإلنجليزية.وفعال، فهذه أول مرة 
تتم ترجمتها، أعدت  اآلن ، قراءة الكتاب بمناسبة هذا 
النشر، وتبني لي بأن كثيرا من هذه املحاضرات، سبق 
لي أن قدمتها بقراءات مختلفة، أكثر أو أقل تفصيال، 
الشهادة  كانت هذه  ما  متباينة  حول  بعناصر  ولكن 
لها  تعرضت  التي  الست  الروايات  حول  لي  األولى 
 ، األخضر  والكالب،املنزل  )املدينة  الطلبة  هؤالء  أمام 
والكاتب،  خوليا،  الخالة   ، ،والزائرات  طويلة  جوارب 

فحرب نهاية العالم ثم حكاية مايتا .
هذه  في  العمل  تذكر  إلى  النظر  األهمية  ملن  إنه 
في  كثيرة  أشياء  ثمة  وأيضا  تطور  كيف  الروايات، 
تعاود   ههنا  باملرة،  نسيتها  كنت  السالفة  اإلصدارات 
في الظهور،ألنها كانت أكثر حضورا في تلك األعوام، 
حيث الجهل بها كان وشيكا. مثال، فأول سفر قمت به 
إلى األمازون البيروفي كان أكثر تفصيال هناك، ثم بعد 
بأنه  تذكرها.أعتقد  أنت  اآلن  أشياء  أنسى  بدأت  ذلك 

السفر األكثر خصوصية الذي قمت به في حياتي.
مرة  أول  ،هي  أسابيع  بضعة  قصيرا،  نسبيا  كان 
بالنسبة  وكانت  البيروفية،  األدغال  لزيارة  بها  أقوم 
إلي، مفاجأ ة، منظر طبيعي مختلف، وسوسيولوجيا 
مختلفة، عشت دائما في الشاطئ بالرغم من أنني لست 
ساحليا وإنما جبلي ألنني ولدت بأركيبا ،وهناك يطلق 
أماما  السالح.  ساحة  من  انطالقا  اإلركيبيانيني  اسم 
فوق فهم جبليون، ومنها إلى األسفل، على األصح ، هم 
ساحليون، طيب فأنا ولدت بشارع بارا الذي هو ، على 
األرجح ، فوق الساحة أعني ، على األصح إنني جبلي، 
بيد أني عشت حياتي كلها على الساحل، وفضال عن 

هذا  العظيمة،  الرملية  الضفاف  الساحل،  فمنظر  ذلك، 
املحيط الهادي املزبد ذو األمواج العاتية ،هو ما يحاصر 

، دائما ، ذاكرتي عندما أغادر البيرو .
بيد أن سفري األول إلى األمازون كان عجيبا، وجدتني 
أمام هذه النباتات املورقة، عالم لم تدسه أقدام بشرية. 
عليه  هي  كما  أكثر  معزولة  تبدو  الغابة صغيرة  فمدن 
اآلن، بطريقة رديئة ، مما زاد من هذه العزلة. إضافة إلى 
أنني اكتشفت بأنه في األدغال البيروفية على عكس ما 
حدث في مدن الجبل أو الساحل، كان هناك بيرو بدائي 
، حيث االستغالل البشري مرئي جدا مقارنة مع باقي 
مدن البالد. وهناك عالوة على ذلك، بعض املواطنني لم 
يخرجوا بعد من العصر الحجري، أو أقل من ذلك، من 
قبيل ماشينغاس ،الذين كانوا معزولني في ذلك الوقت 
في سكنيات لم تكن مسقفة حتى. ألنها كانت سكنيات 
ساهمت  عزلة  األخريات،  عن  جدا  معزولة  كبيرة  ألسر 
تسمح  تكن  لم  التي  األدغال  طبيعة  كبير،  بشكل  فيها، 
بتجمعات سكانية كثيرة،ألنها كانت ستموت من الجوع 
العائالت  استطاعت  بها  التي  الوحيدة  الطريقة  ،إذ 
األصيلة أن تبقى على قيد الحياة، كانت بواسطة العزلة.
كنا ،على نحو خاص، باملنطقة العليا لجبل مارانيون، 
وكنت دائما أقول بأنه كان سفرا عجيبا ، خصبا بالنسبة 
األخضر«  »املنزل  رواية  خرجت  هناك  فمن  لرواياتي. 
من رحم تجارب مقتبسة من هذا السفر، أيضا، سنوات 
 « و«الزائرات  الطويلة«  »الجوارب  خرجت  ذلك  بعد 
وأخيرا الكتاب الذي أنا فخور به » املتكلم »مهدى إلى 

ماشينغاس.
بسبب  األوصال  مقطوع  أنه  ،غير  هام  تجمع  إنه 
مرحلة  من  كثيرا  عانت   التي  األمازون  عيش  ظروف 
املطاط/الكاواتشو، مرحلة كان السكان  األصليون فيها 
للمطاط  املستغلني  وحشية  من  رهيب  بشكل  يعانون 
بها.ثم  ويعاملونهم  يستغلونهم  كانوا  التي  بالطريقة 
بعد ذلك عانوا كثيرا من حرب العصابات ، بحيث واحدة  
البداية تحركوا صوب  من بينها اعتزلت باألدغال. في 
الجبال ثم بعد ذلك تم إخراجهم  بواسطة الجيش نحو 
األدغال، وكان يتعني إسكان وإطعام السكان األصليني 
بمجهود جبار ، فضال عن أن الجيش كان يعاقبهم بذلك، 
فعال كان الجيش قاسيا جدا معهم ومتشددا ضد هذه 

التجمعات التي عانت من عقوبات عديدة.
لكن   ، كانت تصلنا من هناك شحيحة  التي  األنباء 
وحشية  اكتشاف  يمكن  املنطقة  إلى  السفر  بمجرد 
العقوبات التي عانت جراءها هذه القبائل  إلى الحد 
الذي أصبح بعضها مندثرا. كل هذا مضمن في رواية« 
ههنا واقع كاتب. وبما أن هذه كانت حديثة  املتكلم » 
التجارب  إلى  وافر  بتفصيل  أعود  العهد نسبيا، كنت 
التي كانت لي معها، تجارب لم أكن أعرف بأنها ستخرج 
)جامعة  تجربة  كمثل  روايات  شكل  في  الوجود  إلى 
siracusa ) كانت تجربة جد هامة ألنها كانت أول مرة 
،وطبعا  باإلنجليزية  كامل   درس   بإعطاء  فيها  أقوم 
ذلك  يكون  أن  مثل  أبدا  ليس  تلقنتها  بلغة  تعبر  أن   ،
بلغتك األم .لدرجة كان  علي أن أهيئ  الدروس، قبليا  
وبصرامة، أو على األقل ،أكتب في جزء كبير خالصة 
الفصل الدراسي، إذ لم يكن الطلبة نيويوركيني فحسب 
كان  ،أغلبهم  جدا  ومهيئني  عامليني  أكثرهم  كان  بل   ،
من املقاطعات محدودي الرؤية في ما يتعلق بالتاريخ 
مكونات  من  مكون  البيرو  أن  من  بالرغم  وباألدب،و 
القارة األمريكية ،إال أنه يبدو بعيدا عنها بوصفهم من 

أمريكا الشمالية وليس بوصفهم التينوأمريكيني .
يفسر،  ما   وهو  وضوحا،  أكثر  أكون  أن  علي  كان 

مصادر  حول  الشروحات  في  التفاصيل  ،عدد  ربما 
رواياتي البيروفية.

p الكتاب الثاني«حوارات في البيرو » مختلف جدا، 
كاوغيا   خورخي  قام  حوارات  من  منتخبات  من  مكون 
قرن،لقد  ،على مدى نصف  كثير منها  بانتقائها من بني 

أعادوا هذا الكتاب إلى وطنه األم.
الطبعات  في  أقرأها  لم  الحوارات  أن  الواقع   n
جميعها  بأن  أعتقد  الكتاب.  هذا  فقط  قرأت  السابقة، 
كاف  بتفصيل  تفسر  ،ألنها  أهمية  أكثر  وبعضها  مهم، 
صحافيون  أنجزها  حديثا،  املنشورة  الروايات  مصادر 
أودريا،  دكتاتورية  سياقها،  جيدا  يعرفون  بيروفيون  
مختلفة  جهات  ثالث  تجد  حيث  البيرو  جغرافية  تميز 
في ما بينها: الساحل ،الجبال ، واألدغال، ويمكن تقديم 
الحكايات  ومصادر  الجهات  هذه  حول  عديدة  تفاصيل 

التي ترويها  رواياتي األولى .
لقد قام خورخي كاوغيا بعمل رائع ،معتبر،ألنه وضع 
إليهم  تعود  الذين  األشخاص  هم  من  شارحا  نقط  عدة 
مضيئة  حقيقية،  تفاصيل  ويقدم  األجوبة،  أو  األسئلة 
إزاء الشخصيات التي تستلهم من الشخوص التخييل 
والقرب والبعد ، بني الواقع والخيال. وهي على العموم 
السخرية،  من  كبير  قدر  على  مضحك،  بعضها  نقط   ،
وأخرى أيضا أكثر جدية وتاريخية فعال حول شخصيات 
رواياتي  مصادر  التي خدمت   ، ،مثال  ألودرا  دكتاتورية 

األولى .

،«طرق  الثالث  الكتاب  p يشكل علي سؤالكم حول 
حواري  وسافاتير«،مقال  يوسا  ،فارغاس  متوازنة 

بالرغم من أني أنا الذي أجريته .
n إنه كتاب مهم جدا وهي فكرتك بالكامل للتقريب 
في ما بيننا.يتعني علي القول بأنني أقدر كثيرا سافاتير 
، كما عبرت عن ذلك ، كتابة  مرات عديدة، ومازلت أحس 
، كل مرة، أني أكثر قربا منه. أعتقد أن مواقفه رائعة 
حقيقة، إنه مثقف مستقل، يشبهني، وإن كنت ال أعلم 

أنه كان متأثرا كثيرا بالوجوديني.
قمت  الذي  بالقدر  وليس  قرأهم،  بأنه  انطباع  لدي 
الوجوديني  للكتاب  حقيقي  وبشغف  قرأت  به،ألني  
قرأت  جامعيا،  طالبا  كنت  ملا  البيرو  في  الفرنسيني 
لسارتر على نحو خاص. وأعتقد بأن تأثيره علي كان 
عظيما خاصة في شبابي، ومن ثمة ترسخت لدي ما كان 

يسميه سارتر االلتزام األدبي، يعني، فكرة أن الكاتب 
املجتمع،  تطوير  في  اإلسهام  إلى  يؤدي   ، مثلي   ،
إزاء  كتابتك سيتحقق وضوح  في  التزمت  إذا  ألنه 
الغموض الذي تفرزه كل مرحلة ،خاصة في امليدانني 
السياسي و االجتماعي. لقد كان يفكر )سارتر)  على 
أن األدب إنما هو تنوير إزاء املعضلتني االجتماعية 
مسافة   ، بعدا  للكاتب  يعتقد،أن  كان  السياسية،  و 
وإنما شيئا  للسياسي،  التي  كتلك  مباشرة  تكن  لم 
أكثر دواما، وهذه الديمومة يمكن أن تيسر لك رؤية 
املستقبل املباشر  أو غير املباشر وبالتالي الدفاع 

أكثر عن القضايا التي التزم بها .
أعتقد أن هذا الحوار الذي أجريناه أمام العموم 
أن  وأظن  بيننا،  ما  في  املوجود  التقارب  يوضح 
كثيرا  وتثريه  تكمله  بها،  قمت  التي  اإلضافات 
التي  األخرى  املنشورات  تلك  أو  الرسائل  تلك  عبر 
الذي  التقارب  كاف،هذا  ،بشكل  يتضح  خاللها  من 
أضحيت توضح وتصف لسنوات، حيث كل و احد 
أجناس  في  يكتب  مضى  الخاص،  ولحسابه   ، منا 

مختلفة.
كاتبا  لي  يبدو  فرناندو سافاتير  بأن  القول  علي 

من النوع امللتزم.
فاألشياء التي كتبها كانت، دائما وفق الواقع غير 
هي  ،حقا  تختف  لم  أنها  بيد   ، املباشر  أو  املباشر 

هنا.
 ، بها  كتب  التي  االستقاللية  إلى  أحيل  فلست 

خاصة، حول مشكلة النزعة الوطنية.
من  مهددا  فيها  كان  التي  السنوات  كثيرا  أتذكر 
بإسبانيا/ إرهابية   باسكية  )منظمة   إيتا  طرف 

وكان  محميا  يمشي  أن  عليه  كان  حيث  املترجم) 
واألحب  األقرب  سيباستيان  سان  يغادر  أن  مرغما 
إلى قلبه . فالصرامة  هي ما أترعت تجربته كلها، 
دون أن يتخلى أبدا عما كان يحبه ويحس به وكان 
عن  فضال   ، لذلك  بحياته.  يجازف  كان  بأنه  يعلم 
، كنت أحسني  التقدير الذي كنت أحيطه به دائما 
في  فكرت  بأن  كثيرا  وسررت  منه  قريبا   ، دائما   ،
التقريب في ما بيننا، ووضعتنا للتحاور على هذه 
املشتركني،أعتقد  للقراء  بالنسبة  املضيئة  الصيغة 
بأن هذا أقل أو أكثر تركيب صغير ملا تعنيه الكتب 
الثالثة، وأظن أنه من خالل الحوار الذي جرى بيننا 
،انطالقا من اآلن، يمكن أن تأتي باقي التفسيرات.

 »لي�س على 
كاتب �أن يتنكر 

لما�ضيه«
 جاء هذا الحوار على إثر صدور ثالثة مؤلفات عن الروائي البيروفي فارغاس يوسا ،كتابان بعنوان 
»حقيقة كاتب » و«حوارات في البيرو« ثم »طرق متوازية » من توقيع صاحب الحوار خوسي الثارو، 

وهي كتب ثالثة لم يسبق لها أن نشرت بإسبانيا حسب ما أفاد به المحاور.
وقد تخلل الحوار الحديث عن تجربة الكاتب البيروفي يوسا مع أدغال البيرو وديكتاتورية الجنرال 
أودريا وتنكيله بالبيروفيين وقضايا الكتابة وااللتزام من منظور سارتري تأثر به أيما تأثر صاحب جائزة 

نوبل ،كما ينطرح في هذا الحوارمن خالل استحضار رواية يوسا »حديث في الكتدرائية« مفهوم 
التأليف والمثقفين الذين يغيرون الرأي.

الحوار إضاءة لمختلف جوانب الموضوع.

�لرو�ئي �لبيروفي ماريو 
فرغا�س يو�ضا:

أنجز الحوار:خوسي الثارو
ترجمة وتقديم :محمد العربي هروشي
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ُك عمل األستاذ »سعد  َيَتَحرَّ
ابن الجنوي » الَمْوُسوم ب 
» التحليل النفسي للحياة 
العادية » داخل مجال 
النظرية الفرويدية في ثوبها 
األورثوذوكسي المرتكز؛ 
في ما يرتهن بتقنياته، من 
ناحية، على المالحظات 
النبيهة خالل إجراء المقابالت 
اإلكلينيكية مع المرضى، 
ثم على القراءة الفاحصة 
َلة منها  للمعطيات المَتَحصِّ
من ناحية ثانية، غاية في 
ل الُعَصاَبات؛  فهم َتَشكُّ
َكَما العديد من االضطرابات 
النفسية الكاِبَحة لحرية 
اإلنسان، والنطالقه في حياته 
بشكل . 
تأسيسا على هذا َعَمد« 
سعد ابن الجنوي »إلى بناء 
َتَساُؤِله المركزي: » َما َخَبايا 
ِإْصَرار الناس على اإلجابة: » 
اأَلْمُر َعاٍد » َمَتى ٱْسُتْجِوُبوا 
حول َمِعيِشِهم الَيْوِمي؟ .«
َفَلِئْن كانت َفْحَوى أجوبة 
المفحوصين تبدو ألول وهلة 
ح،  افة، فإنها ال ُتَصرِّ ًة وَشفَّ َجِليَّ
َوات وهو  مع ذلك، بخبايا الذَّ
ما يقتضي َسْبَر أَْغَواِر هذا ال 
»َعاِدي« بوضعه أمام ِمْبَضِع 
اِمي  ِل النفسي الرَّ الُمَحلِّ
إلى َتْشِريِح َبَواِطن النفس، 
وَتْقِليب طبقاتها العميقة.

في الحاجة إلى التحليل 
النفسي:

عالم  هو  اليوم  عالم  أن  في  ِمراء  ال 
بال  واملتسارعة    العنيفة  التقلبات 
التحوالت  هاته  أن  فاملالحظ  منازع. 
العوملة  ِلُطوَفان  استجابة  تعد  التي 
جدار  سقوط  عن  ض  املَُتَمخِّ الكاسح، 
الشرقية،  املنظومة  وانهيار  برلني؛ 
جغرافيات  على  ذلك  كل  ومستتبعات 
بعينها من العالم أْضَحت تطرح اليوم، 
وأكثر من أي وقت مضى، أسئلة اَلِهَبة 
حول املؤسسات، والعالقات االجتماعية، 
والهويات الثقافية، والتاريخ، والتراث، 
والشغل، باإلضافة إلی  قضايا التربية 
ومآل  االقتصادية،  واألزمات  والتكوين، 
وهناك  هنا  املندلعة  املسلحة  النزاعات 
كينونة  على  الوخيمة  وانعكاساتها 

اإلنسان ومصيره..
لقد غدا الصراع، والقوة، والتطاحن، 
املستويات  كافة  على  والتنافس 
والصعد من أجل الحصول على حصة 
في  األرض  وموارد  خيرات  من  األسد 
بكل  الندرة  اقتصاد  يدبر  بات  عالم 
الوسائل والطرق.. فِلَتَطاَل تَداعيات كل 
اَلَمة النفسية  هذا الصحة العقلية، والسَّ
االهتزازات  ُتْبِديه  وهوما  لألفراد 
األبحاث  َرَصدتها  التي  السيكولوجية 
عريضة  عمرية  شرائح  لدی  امليدانية 
والكبت،  والرهاب،  االكتئاب  نحو 
والتطرف،  والوساوس،  والقلق، 
أو  بالذنب  اإلحساس  إلى  ووصوال 
ُتْسِهِم  َأفَلْم  باالضطهاد...  الشعور 
على  الحضارية،  الثقافية  التطورات 
دوافع  إعطاب  في  فرويد«،  »س.  رأي 
وقمعها؟  غرائزه  كبح  عبر  اإلنسان 

)فرويد:1971. ص: 74-75(
هذا في تقديري ما يجعل الحاجة إلى 
النفسي  والتحليل  االجتماعية،  العلوم 
تحديدا، أمرًا ال ُمنَصَرف عنه الَبتَّة من 
التحوالت  تلك  مستتبعات  م  َتَفهُّ أجل 

على نفسيات األفراد والجماعات.

َهِل األمور »عادية؟ »:

جديد  ال   « جدا«.  عادية  »األمور 
من  أشتكي  ال   « الشمس«.  تحت 
ِصِيٍغ  من  وما سواها   ..« مشكل  أي 
الناس  أْلِسَنُة  ُتَردُِّدها  َجَوابية 
عن  ٱسُتْفِهُموا  متى  ُظْهَراَنْينا  بني 
معيشهم  أو  الخاصة،  َحَيَواِتهم 

)ابن  اليومي 
الجنوي. ص: 17-16(. وَحِريٌّ بنا أن 
نتساءل علی هذا النحو طلبًا للبيان 
واالستيضاح: هل األمور في الحقيقة 
»عادية » مثلما َيِرُد في تلك اإلجابات 

املَْسُكوَكة؟
من املَُحقَّق أننا عندما نمنح ُفَرصًا 
ملخاطبينا قصد الحديث عما تمور به 
أذهانهم فإن تداعي األفكار، وتواترها 
تطفو  املعلومات  من  مجموعة  تجعل 
آليات  أن  ذلك  الكالم.  َمْجَری  خالل 
تنفلت  املقاومة  أشكال  وكل  الدفاع 
من عقال األنا ورقابته فتقذف باملحلل 
صوب القعر للحفر في بواطن الذات 
واملحتجب  الالمرئي  الستجالء  َتْوقًا 
خلف  يتقنع  ما  وكل  النفسي، 
واإلشارات،  والحركات،  الهفوات، 
والعالمات،  والرموز،  وااليماءات، 
ودالالت  معان  من  البالغية،  والصور 

بالغة األهمية.
ال  أيضا،  وبغيره  املعنى،  بهذا 
األمور عادية  تعدو أن تكون عبارة » 
تخفي  التي  الشجرة   «  « وطبيعية 
ص:18(  الجنوي.  »)ابن  الغابة 
الالوعي  دقائق  ُتْضِمر  بحسبانها 

في  مكنوناته  إشهار  دون  ِلَتُحوَل 
مهمة  هي  وتلك  النهار،  واضحة 
س.   « منذ  النفسي  التحليل  فن 
الراهن.  وقتنا  حدود  إلى  فرويد« 

)فرويد،1981 ص:131-132(.
لغة  الالشعور  لغة  أن  ومرادنا 
بمطلق  شفَّافة  وغير  ُمْعِتَمة،  ُمَغلََّفة، 
تقول  اللغة،  خارج  لغة  األحوال. 
تقوله  ما  غير  تعني  و«  تعني  ال  ما 
بالنظر   )68 »)فوكو:1985 ص:-67 
املباغثة،  على  الهائلة  قدرتها  إلى 
والكبح  للقهر  قابليتها  ولعدم 

اسِتْتَباعًا.
في هذا  الجنوي«  ابن  »سعد  يكتب 

املضمار:
التي  كالقاطرة  فالالوعي...  »وهكذا 
تجر وراءها، ومن غير أن تدري، عربات 
َتْهَتِبُل  بحيث  باملعاني  محملة  عديدة 
املتمثلة  ِوْجَهِتَها  بلوغ  ألجل  الفرصة 
في أن ُتْسَمع، وأن ُتْسَمَع بالفعل.«)ابن 
الكالم  َخْلَف  إذ  ص:18(.  الجنوي. 
الالََّمُقول،  ديناميات  َتَتَواَرى  املَُقول 
اإلنسان،  طبائع  عن  تعبيٍر  كأصَدق 
َكاِئٌن َنَزِوي  وَدواِفِعه اأَلْصِليَّة بما هو« 

» بامتياز.

لذلك رد »سعد ابن الجنوي« ك »س. 
النفسية  االضطرابات  َل  َتَشكُّ فرويد« 
اإلحباطات،  وُأُسَس  واألْعِصَبة، 
لدى  َعاَيَنَها  التي  اإلنسان  وعدوانية 
مرضاه إلى » القلق األصلي« اللَِّصيق 
الطبيعة  واملكتسب،  الفطري  بجدلية 
الدوافع  والعقل،  الالعقل  والثقافة؛ 
والضوابط،  )=املوانع،  الواقع  ومبدأ 
والقواعد،  القيم،  عن  فضال  والتُُّخوم، 
الجنوي.  )ابن  واملؤسسات،  والنظم 
إلى  الطفل  وبحاجة  و64(  ص:45 
بفصيح  أمه  إلى  أي  الرضاعة،  ثدي 
َر َصْفَوها  ُيَعكِّ العبارة؛ وهي حاجة لن 
الغياب  عنه.  لألم  املتكرر  الغياب  َعَدا 
فيه  َفُيْذِكي  باإلهمال  يشعره  الذي 
اإلحساس بالَهْجر وهو ما ُتْجِليه علی 
الَهَيَجان  َفَوَرات  ُمْمِكن  َنْحٍو  َأْفَضِل 
ع حني غياب  الرضَّ التي تنتاب  العاِرم 
أمهاتهم )=صراخ، بكاء حاد، عدوانية 
ليتعذر معها ترضيتهم رغم  مفرطة...( 
تلطيف  ومحاولتهن  أمهاتهم  حضور 
»ابن  يكتب  وتليينها.  غضبهم  حدة 
غيابات  ستشكل   « قائال:  الجنوي« 
خطرا  )=الرضيع(  له  بالنسبة  األم 
 )109 ص:  الجنوي.  )ابن   « حقيقيا. 
استقراره  فيهدد  الرضيع  يستشعره 
الحب،  دافع  فيه  ويربك  النفسي، 
روح  املطاف  نهاية  في  ُض  ولُيَقوِّ
ٱطمئنانه للغير، وٱنسجامه، مع محيطه 
 107 ص:  الجنوي.  )ابن  الخارجي. 
َطْيفا  الثدي  يظل  هكذا  و110(.  و109 
َنْفِطَن ألمره  يطاردنا باستمرار دون أن 
إلى َحدِّ أن حاجتنا الدفينة إليه تكشفها 
لحظات الِعْشق والَهَيام، وحاالت الَوْجِد 
بني  ُنْلِفيَها  التي  باملَْحُبوب  والتََّولُّه 
العربية  واألغاني  ِشْعرالَغَزِل،  َطيَّات 
َتْطَبُعَنا   / َطَبَعْتَنا  التي   « الكالسيكية 
عبد  )محمد(  كلثوم،  أم  األبد...  وإلى 
الوهاب، عبد الحليم )=حافظ(، أو تلك 
التي ُتَؤدَّی حاليا ». إنََّها َأَغاٍن »َجْذُرها 
وبالحبيب  بالغائب،  َتَغنِّيَها  املشترك 
الذي يطوُح ِبَنا َطْيُفه في َلْوَعة املَُعاناة، 
ِبه  َنَتَساَمى  َجَزٍع  ِفي  ُفْقَدانه  وُيْغرِقَنا 
الفني.«)ابن  اإلبداع  على  بإإلقبال 

الجنوي.ص: 76(. 

َلة: ُمَحصِّ

بأن  َنْسَتِشفُّ  سبق  مما  انطالقا 
تحتفظ  ماتزال  الفرويدية  املقوالت 
استكشاف  في  وراهنيتها  بقيمتها، 

من  واالقتراب  اإلنسانية،  الشخصية 
ديناميات أفعالها ورغباتها. فال تنمية 
البشري.  العنصر  دون  من  بإطالق 
ِللبنى  َخْلَخلة   وال نهضة قط من غير 
الذهنية، وَتْفِكيٍك ملنطق التفكير املَُعثِّر 
الوجود.  تجربة  في  اإلنسان  النطالق 
سواها،  أكثر  وما  االعتبارات،  لهذه 
يظل التحليل النفسي تساؤال منتظما، 
الذات  تحرير  في  ِلُقُصوِده  وَخالَّقا 
َتَثاُقاَلِت  من  والجماعية(   =( الفردية 
وتركيبات  املكبوت،  وِحَصاِر  التاريخ، 
الالَّوعي أماًل في أن ُتْقِبَل الذَّات طليقة 
املسؤولية،  بكامل  الحياة  على  حرة 
السلط  كل  عن  تام  استقالل  وفي 
على  تعمل  التي  والخارجية  الداخلية 
جاك  َيقْل«  َأَفَلْم  وَتْحِنيِطَها.  َقْوَلَبِتَها 
ُبْعًدا  النفسي  للتحليل  إنَّ   « الكان 

ِرًيا؟    َتَحرُّ
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اأهوال التراجيديا في ديوان 
»جرب تموت َغ بلعاني« للزجال �سعيد باّزين  

تقف هذه الورقة 
المرتجلة أمام تجربة 
شعرية حافلة بالتراجيديا، 
تجربة قبل أن تمارس كتابة 
الشعر، مارست التراجيديا 
كوجود أنطولوجي على 
األرض، وليس كحلم أو 
هواية  تعتمد اللعب 
باللغة المعتمدة على 
المادة القاموسية 
فحسب.
إن الكتابة الزجلية 
المنبعثة من اإلنشداد 
االنتمائي للواقع بما 
يحمله من مأساة هي ما 
يميز قصائد بازين،  نتحدث 
هنا عن الشاعر سعيد 
بازين اإلنسان المنحدر 
من وسط ِحرف أسواق 
األحياء الشعبية التي تعتبر 
المصدر األساس والمركز 
األول من حيث إثراء التجربة 
و باعتبار طاقتها الملهمة،  
ففيوضات بازين الزجلية 
تنبع من هذا المصدر 
وتعكس رصده ورصيده. 

الديوان على لسان شخص  يبعث 
ميت رسائل تراجيدية قاسية وعنيفة 
إلى حاضر اإلنسان اختار أن يوقعها 
اقترف ما يكفي  باسم »بريات ميت« 
موتة  يستحق  لكي  أو  يموت،  لكي 

كائن حي ال معنى لحياته. 
بنصوص  أكثر  تستمتع  ولكي 
برؤية  تتسلح  أن  يجب  الديوان، 
وبمعرفة وإيغال في معارف وتجارب 

إنسانية مشابهة أو موازية. الكتابات 
دون  معها  تتأقلم  أن  يمكن  العادية 

الحاجة إلى كل تلك التراكمات.
لقد ُعرفت قصائد املوت في الثقافة 
ألنها  الرثاء،  أو  باملراثي  العربية 

تشتغل على مناقب امليت وهو ميت.
  في ديوان«جرب تموت غ بلعاني« 
اإلنسان  يرثي  بازين  الزجال  نجد 
يرصد  حي.  بأنه  تظاهر  ولو  امليت 

املوت املتجسد في الوجود الحي. 
الزجلية  بازين  كتابات  إن  برأيي، 
التراكمي،  األول  النوع  إلى  تنتمي 
ثراء  إليها  أضفنا  إذا  عما  ناهيك 
على  الحياتية  الشخصية  تجربة 
الشعبية  اللغة  ممارسته  اعتبار 
يزخر  شعبي  لوسط  انتمائه  بحكم 
الشفوي  واملوروث  واألمثال  باللغة 
والتي تعتبر كلها مصادر مهمة لبعث 
الروح في القصيدة الزجلية. بل إنها 
ميزات تبعث الروح في املوت نفسه إذ 
أمام أشياء متصلة  سيوقفنا الشاعر 
باملوت، كقتل إنسانية اإلنسان، كقتل 
والضمائر  واملشاعر  واملفاهيم  القيم 

الخ. 
»املوت  يقول:   املوت(  )قوام  في 
ماكاينش بال بينا عاطل عن العمل«. 

أنسنة  إلى  الحقيقة  يتجاوز  إنه 
ليس  املوت  أن  والحقيقة  املوت، 
بهذا  املستهدف  أن  بيد  بإنسان، 
املوت  اإلنسان،  البالغي هو  التجاوز 
دائم  مستمر  شغل  لها  تشتغل،  ذات 
بدون توقف، بمعنى أن الشاعر يبحث 
عن القيم املفقودة في اإلنسان يبحث 

عنها في املوت،  نأخذ مثال:  
حزارة  سماوه  مخلوق  من  »بزاف 

إنسان«.  ص7. 
رواية  أمام  يضعنا  الشاعر 
األشبه  الوالدة  رواية  املستحيل،  
أن  يستطيع  أحد  ال  املوت،   برواية 
كما ال يستطيع  لنا عن والدته  يروي 

أن يروي لنا موته. 
وحتى النوم، ال نستطيع رواية ما 
األحالم  حتى  النوم،  أثناء  به  نشعر 
نقول  دعونا  أمينة.  غير  ترجمة  هي 

نصوص  بأن  بالقول،   لنا  ُسمح  إذا 
ظهر  يمتطي  موت  هو  الديوان 
وحتى  السلبية  مواقفه  عبر  اإلنسان 
نقرأ في نص  املترددة.   أو  الحيادية 

»توام ماجاوش روام«: 
»تومي حقيقي

سبقني نصي وبقيت متردد
نخرج وال نسكن ظلمتي

زعم وبقيت عارك
واستمتع  دافي  بما  نصي  غسلو 

بالدوش 
بارد  ما  السطل  قاع  في  وشاط 

ماحملتوش
سبقني وعاش

بقيت متلي نخمم
سبقني وتخير في السمية«. 

ميت  للموت،  كثيرة  صورا  نجد 
وهو حي،  يقول في »بريات ميت«: 

»هي/ غ موتة وحدة/ وشحال هادي 
وهو  أنا خنزت«،  بمعنى أنه »خنز« 
إذ ال فرق بني ميت  الحياة،  على قيد 
وبني حي لكنه يحيا حياة »خانزة«. 

نجد صورة أخرى للموت في نص 
»قبر الحياة« يتخذ شكل مهاجر على 
في  غرق  املوت  قوارب  من  قارب  منت 

البحر وينتظر الجميع لفظه.  يقول:
من  خوية  شي  لبحر/  نتسناو 
نفرحوا  يعيفها/  جيفة  الخويات/ 
نشدو  لبيتو/  بميتنا حتى حنا رجع 
عزانا نريبو لخزانة/ يا فرحتنا عندنا 

قبر.!!! 
املوت،   تجسد  أخرى  صور  وثمة 
موت عضوي أو موت سريري تلفتنا 
واملقابل  التراجيديا،  تعدد صور  إلى 

املوضوعي للتراجيديا هو املوت. 
 )Echec )ومات  نص  ويبقى 
على  الضوء  يسلط  نصا  ص25 
املجتمعية،  القيم  من  مجموعة  موت 
الحقيقة يستنفر شهوة  في  هو نص 
الشجاعة للنهوض والقومة الستعادة 

أشياء ما عادت بيننا. 
»مات الجورنال

باعوه بالكيلو معلق سيروم الدعم
في رحبة النعناع

ما  فجر  طريق  في  الليل  مات 
عندوش الكلمة

ماتت البنة مع أصابع امي
مات االنسان اللي كان فينا حي

مات الشاعر سارط الصنارة
ماتت الحشمة

صباط  البسة  الرجلني  في  مشات 
عصري

مات الدرب
مات الشعب

بنوبة حادة من السكات« 
وعلى املستوى االستبدالي،  ُيظهر 
لنا القول الشعري أننا أمام الاّلبديل،  
فكل فاصلة هي بمثابة ُحزمة ضوئية 
هي  وبالتالي  املفقودة،   القيم  من 
قواعد قيمية وثقافية تجاهلها الزمن 
أفرزها  بديلة  قيمية  قواعد  لفائدة 
موت تلك القيم لم يفصح عنها النص. 
النصوص املوالية، تأكيد وتعزيز، 

وتمثيال  اشتراطا  نسميها  دعنا 
لحاالت املوت التي باتت تؤثث طبيعة 
الناس. عالقة  االغترابية بني  العالقة 
النهائي  مرتدة تدفعنا نحو اإلختفاء 

من الوجود. يقول الشاعر: 
» مت

حيد بالك ترطاب ريوس راها وراك
اسخن عليها راسها
طابت ملوسم لگليع

وحجاجنا سيفو ماضي«
املُختلف  اعتبار  إشكالية  إنها 
وال  إعدامه.  يجب  متمردا  شخصا 
اعتبار بأي وسيلة يمكن أن يختارها 
باملوت،  الرغبة  طائل  تحت  الشخص 
قوته  يستمد  من  يحدده  موتنا  طاملا 
من سكوتنا »مت. سكاتك يقتلك« 30.

»موتك دابا
يكون بالحديد.. بالخوف

بالفن وال بالجوع«.

عنف  برؤية  لنا  يسمح  ما  إن 
الديوان  تمحور  هو  التراجيديا 
املتماسك املستقيم دالليا حول املوت، 

وهو بهذا يعلن عن تماسكه. 
فحني يتحدث الشاعر في القصيدة 
في  حقو  شام  »حي  عن  املوالية 
نشعر  ص39(،ال  األوكسيجني«) 
مع  الديوان.  نسيج  في  تفكك  بأي 
إذا  ذلك  لنا  يتأكد  القصائد  بقية 
وعنونة  الفواصل  استعمال  ألغينا 
بالقراءة  واكتفينا  النصوص 
الديوان  لنا  سيتبدى  فإنه  املباشرة، 
تراجيديا  منحى  يتخذ  متحدا  نصا 
مقبوال على مستوى املضمون، بحيث 
يستطيع القارئ أن يفوز برهان الربط 
أن  لو  كما  النصوص  بني  العضوي 
قد  السابق،  عن  ناتج  التالي  النص 
إذا  للربط،  وسائط  إلى  نحتاج  ال 
شكلية  وسائط  العناوين  اعتبرنا 
للدواوين  املنظمة  للقوانني  وفقا 
الشعرية. وهذا ما الحظناه في مشهد 
سابقا  الحجاج  سيف  على  التمرد 
)ص  الحقة  قصيدة  في  وسنالحظه 

74( إذ نرى أنها امتداد لذلك التمرد،  
يقول: »باقي أنا ما باغي نموت. 

باقي باغي نڰول شحال من«ال«. 
على أن النََّفس التراجيدي ال يخلو 
عمق  إلى  ترمز  قاسية  سخرية  من 
وتجذر التراجيديا على حد قول املثل 
يقول  تضحك«.   الهم  »كثرة  السائر 
  :46 ميت(  )بريات  إحدى  في  بازين 
شي  قوالب  وهازينو  عشايا/  »لعشا 

عزايا«.
بل إن بازين يخلق من املوت مادة 

للعشق والفناء في املحبوبة: 
»نحفر قبري في شون قلبك

في حماك يا ملالكاني
ندوب ما نبقاش

السالف«  ذاك  من  بليگة  لي  يگطر 
.82

تموت  »جرب  ديوان  فإن  وبهذا 
بازين  سعيد  للمبدع  بلعاني«  غ 
املوت  تراجيديا  عن  وتعالى  تجاوز 
إلى  إنسانية  مأساة  من  يحمله  ،بما 
اعتباره وظيفة داللية  ينبغي أن ُتفهم 

على أنه معطى جمالي كذلك.

ناصر السوسي

محمد غزلي

البعد التحرري في النظرية الفرويدية
قراءة في »التحليل النف�سي للحياة العادية«
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البحر  »حمى  فيلم  يحكي  ال 
المتوسط« للمخرجة الفلسطينية مها 
حاج عن األهمية االستثنائية للصداقة، 
كما قد نتوهم من العالقة »المقترحة« 
بين جارين فلسطينيين؛ هي حكاية 
عن آالم اإلنسان الفلسطيني في قلب 
االحتالل(  )مقاومة  الكبرى  معركته 
التي نشعر بوطأتها، بشكل عرضي، 

على الجارين، وليد وجالل.
لقد تناولت مها حاج »اإلنسان« 
قضيته  سقف  تحت  الفلسطيني 
عن  قصة  ليست  أنها  كما  الكبرى. 
الصداقة كما قد يبدو. بل عن االلتقائية 
المفجعة بين الفلسطينيين التي ال 
تحدث فقط بين الناس، بل مع األشياء 
واألسماء. االلتقائية المخيبة لآلمال 
والكارثية دائما، كما يقول جيل دولوز 
عن الصداقة. ومع ذلك، إنها تضعيف 
للتجاور الفائض عن الحاجة الذي ال 
يخلق أثرا أو اهتماما خاصا إال في 
حدود »االستغالل« و«االستعمال«، 
مثلما يحدث مع الجارة التي تبحث 
وفي  البيت«.  »باب  لـ  مصلح  عن 
الواقع، كل شخصية تبحث عن باب 
ما، لكنها تنتظر من يقوم بذلك، أو 
من يسندها للقيام بذلك، حتى حين 

يصبح الموت بابا.
إن اللقاء بين الجارين مجرد بناء 
ُتَبْنِيُن   التي  المشتركة  اللغة  لتلك 
نفسه، وإلى  االنتماء إلى »المزاج« 
اإلحساس نفسه، مع اختالف ظاهري 

فقط. 
حد  يتشابهان  وجــالل  وليد  إن 
المسار  اخــتــالف  ــم  رغ الــتــطــابــق، 
السيكولوجي  والــبــنــاء  الحكائي 
عائلة،  رب  كالهما  منهما.  لكل 
وكالهما يبحث عن طريقة للخروج 
بطريقة  الوجودية  »ورطته«  من 

المكتئب«  »الكاتب  بين  فرق  ال  ما. 
للكتابة  موضوع  عن  يبحث  الــذي 
مسكون  أنــه  رغــم  داخله،  يوجد  ال 
»رجل  وبين  واالنتماء،  بالقضية 
العصابات« الذي تقدمه لنا كتنويع 
اء،  غامض لإلنسان الفلسطيني )البًنّ
مصلح األنابيب.. إلخ(، في مواجهته 
لليومي، وفي إنتاجه للعبث المتراكم 
النباح  إال  يملك  ال  إنه  اليومي.  في 
في نهاية المطاف. نباح »الخنساء« 
)البكائيات( و«األخطل« )الخمريات(، 

»استعمال  من  ذلك  يستتبع  ما  مع 
استعاري« ساخر ومكشوف. فالكلبان 
داخل الفيلم ما هما إال الدعامتان التي 
يرتفع بهما »المزاج الفلسطيني«، بل 
ُتَبْنِيَنان »المزاج العربي« في العمق.
الرجلين  بين  التشابه  هــذا  إن 
بأعمال  يقوم  عائلة/  رب  )عاطل/ 
السياق  أمامنا  يطرح  منزلية...(، 
القاسي لاللتقائية بين الفلسطينيين 
الغارقين في هشاشتهم. ال فرق بين 
من يحمل القلم، ومن يحمل السكين. 

الفيلم  هذا  في  االجتماعي  النشاط 
وليس  له،  أهمية  ال  تفصيل  مجرد 
تحت  اآلخر«  على  »يحكم  أن  ألحد 
أي ظرف كان، وفي أي مستوى كان. 
القاتل المأجور هو الوجه اآلخر لمن 
يجنده. كالهما قاتل. كالهما ترجمة 

مختلفة للهشاشة الوجودية
. إن الصداقّة/ العالقة بين الجارين 
على  الحصول  فــي  بحثا  تعد  »لم 
لذة  أو  متعة  أو  محبة  أو  تعاطف 
أو فضيلة، بل صارت رغبة، توليفا 

وبناء«، كما يقول دولوز. ومعنى ذلك 
أن هذه العالقة تتم بعيدا عن الفضيلة 
واألخالق، ما دام سندها »غرضيا«. 
رجل يبحث عن قاتل مأجور، وقاتل 

يبحث عن أجر.
»الشخصية  حاج  مها  لنا  تقدم 
خالل  مــن  الراهنة«  الفلسطينية 
الممثالن  دورهــمــا  يلعب  جــاريــن 
وعمار  فــرح  أشــرف  الفلسطينيان 
تدريجيا  يكشفان  اللذان  حليحل، 
مسارين عن آالم ورغبات غير ممتلئة، 

ومع تنامي األحداث تصبح الحكاية 
ذات مسار واحد. كما يتطرق الفيلم 
إلى قضايا تتصل بالهوية والتاريخ 
والجغرافيا واألدب، مما يعني أن ثمة 
عالقة عضوية بين المحكي والسرد 
أن  أيضا  ويعني  الحكائي،  والبناء 
رؤية  لتقديم  حافز  مجرد  الحكاية 
من حدود  تقترب  فيلمية وسياسية 
التفاصيل،  عن  النظر  إشاحة  عدم 
دون الوقوع في الكليشيهات المعتادة 
والموقف  التقريرية  النزعة  في  أو 

الخطابي.
المتوسط«  البحر  »حمى  فيلم 
يحشرنا في الهشاشة الجماعية التي 
 . الفلسطيني  اإلنسان  تسيطر على 
حمى نادرة تصيب جغرافيا معينة.  
المستقبل/  يصيب  غامض  فيروس 
الطفل المغمور بفلسطينيته الممتدة 
في اللغة والتاريخ والجغرافيا. الطفل 
هو امتداد األب. هو المالنخوليا وقد 
تحولت إلى مرض عضوي، ليس له 
الموت. وهذا ما نلمسه  إال  أي حل 
الجار  مشهد  النهاية.  مشهد  في 
الجديد )الطبيب البناج( الذي دعاه 
وليد )المثقف( إلى شرب الشاي. إنه 
فيها  يستمر  آخر  نوع  من  التقائية 
أو  )الموت(  أو  )البنج(  البحث عن 

)الغياب(.
إن البحث الملح عن الموت في هذا 
غير  خروج  عن  عميق  بحث  الفيلم 
ممكن من التاريخ، رغم استراتيجية 
الطمس التي يتعرض إليها »االسم 
الفلسطيني«. التاريخ هنا ليس هو 
الزمن . إنه اللغة والتاريخ واألسماء، 
وقبل هذا وذاك هو الجسد الفلسطيني 
المثخن بالجراح. الجسد )التاريخي 
والجغرافي والنفسي والرمزي(  الذي 
هذا   هناك  بينما  الخالص.  ينشد 
الغائب  رمزيا/  الحاضر  المحتل 
حضورا، إذ ال وجود لعالقة اجتماعية 
بين الطرفين في الفضاء العام. إنها 
قطيعة لغوية وسياسية واجتماعية. 
غير أن هناك اتصاال سيكولوجيا بين 
الغائب والحاضر، مبنيا على عالقة 

قهرية وتعايش غير مرغوب فيه.
إن فيلم »حمى البحر المتوسط« 
للسينما  ــًدا  جــدي مفهوًما  يــطــرح 
كليشيهات  خـــارج  الفلسطينية، 
المقاومة المسلحة، والصراع داخل 
الفضاء العام. إنه حضور  للقضية من 
خالل المحنة الوجودية التي يعيشها 

اإلنسان الفلسطيني.

 الناقد سليمان 
الحقيوي

 عبر منجز السينما المغربية 
اآلن،  إلى   )1958( من  الممتد 
أحــد  الــهــجــرة  اعــتــبــار  يمكن 
شغلت  التي  المواضيع  أكثر 
نجد  إذ  المغاربة؛  المخرجين 
تختار  ــاويــن  ــعــن ال عـــشـــرات 
الهجرة سواء كموضوع رئيس 
عبر  تــروى  كقصص  عابر،  أو 
الـــصـــورة.  وهـــو اهــتــمــام لم 
منجز  من  عقد  أي  في  يخفت 
بعضًا  ولعل  المغربي.  الفيلم 
يعود  االعتناء  هذا  دواعي  من 
المغرب؛  إلى تاريخ وجغرافية 
يضعه  الــجــغــرافــي  فــمــوقــعــه 
إسبانيا،  من  بصر  مرمى  على 
الممتدة  الذاكرة  إلى  باإلضافة 
بين المغرب واألندلس باعتبارها 
فردسًا مفقودا، دون أن يغيب عن 
البال فترة االستعمار الفرنسي 
واإلسباني للمغرب، لذلك فعدد 
المغاربة المهاجرين يصل إلى 5 
ماليين نسمة، يقطن 85 بالمئة 
فرنسا  في  أوروبـــا،  في  منهم 
وإسبانيا كوجهتين واضحتين. 
كــمــا تــشــّكــل هــجــرة الــيــهــود 
المغاربة مرجعا مهما لمعالجة 
السينما  في  الهجرة  موضوع 
المغربية. فكانت هذه األسباب 
قصص  لتوفير  منابع  وغيرها 
المهاجرين  تهّم حيوات  كثيرة 
أو الحالمين بالهجرة، غير أّن 

الالفت في هذا الحضور الطاغي 
والمستمر هو قدرة الكثير من 
خطاب  صياغة  على  ـــالم  األف
القصص  قّوة  بين  يوازي  فني 
تعالجها،  الــتــي  اإلنــســانــيــة 
واجتراح أساليب فنية معبرة، 
وهو ما يضعنا أمام مستويات 
موضوع  معالجة  في  مختلفة 

الهجرة شكال ومضمونا.

الهجرة باعتبارها حلما 
للعبور نحو الفردوس: 

      تحضر الهجرة في الكثير 
للخالص،  كمعادل  األفــالم  من 
إّنها عبور نحو فردوس، وأمان 
اقتصادي، بسبب ضيق الحال، 
يد  )ألف  فيلم  اعتبار  ويمكن 
لحظة  بركة،  بن  لسهيل  ويد( 
أولى لتفّتق تمية الهجرة، حين 
فاتح سعيد والده بجملة "أريد 
أن أعثر على عقد عمل ألهاجر 
إلى الخارج"، لتتوالى بعد ذلك 
فترات  على  وإن  أخــرى،  أفالم 
في  الحال  هو  كما  متباعدة، 
للطيب   )1985( "الزفت"  فيلم 
الــدافــع  ــد  أك الـــذي  الصديقي 
ورّسخه،  للهجرة  االقتصادي 
الهجرة،  دوافـــع  ــخ  رّس مثلما 
لنصل في أفالم األلفية الجديدة 
الشعبي  المعادل  تلتقط  التي 
"الحريك"،  الــهــجــرة  للفظة 
وتلتقط من الواقع قصصا كثيرة 
تستقصي آمال المجتمع وسعي 
الشخصيات لتحقيق هذه الوثبة 

نحو بلد آخر مهما كّلفها األمر؛ 
شخصيات تنجح وشخصيات 
تموت، وأخرى تتعّرض للخداع، 
أن  يمكن  المنحى  هذا  وضمن 
المغربي"  "الحلم  فيلم  نذكر: 
بلمجدوب،  لجمال   )2007(
"أيادي خشنة" )2011( لمحمد 
العسيلي، "أندلسيا مونامور"، 
)2012( لمحمد نظيف...دون أن 
اآلن.  حتى  التوجه  هذا  يغيب 
وينحو هذا المتن الفيلمي إلى 
االحتجاج على الواقع المأساوي 
الذي يلفظ أبناؤه إلى الهجرة 
كثيرة  أفــالم  في  تنتهي  التي 

بالموت.

هويات منشطرة:

بيضاء"  "أسنان  رواية  في 
"زادي  البريطانية  للكاتبة 
سميث" تصف شعور المهاجر 
بقولها" تشعر وكأنك تعقد ميثاق 
شيطان عندما تدخل هذا البلد. 
تقوم بتسليم جواز سفرك عند 
تسجيل الوصول، ويتم ختمه، 
المال،  من  القليل  جني  وتريد 
وتبدأ... لكنك تقصد العودة! من 
يريد البقاء؟ بارد، رطب، بائس؛ 
طعام سيء، صحف مروعة - من 
يريد البقاء؟ في مكان ال يتم فيه 
الترحيب بك أبًدا، يتم التسامح 
معه فقط. فقط التسامح. وكأنك 
حيوان تدرب في المنزل أخيًرا" 
. تحوم الكثير من األفالم التي 
من  الهجرة  موضوع  عالجت 

تتعّمق  بل  العبور  تجاوز حلم 
في شعور المهاجرين وانشطار 
الهوية الذي تمليه عوامل البعد 
البيئة  واخــتــالف  الجغرافي 
االندماج،  وصعوبة  والتقاليد 
ـــات الــتــشــظــي  ــع عـــالق ــب ــت وت
واالنشطار التي تعرفها أجيال 
بسبب  المهاجرين  أبناء  من 
أسرية  وانشقاقات  صدامات 
مأساوية، تنتهي إّما بالعودة إلى 
الوطن أو اختيار البقاء كمالذ 
اضطراري. يتعّلق األمر بأفالم 
تسعى إلى معالجة أخرى ُتعيد 
اكتشاف الذات بنظرة أخرى أكثر 
فيلم  في  الحال  هو  كما  وعيا، 
باب "السماء مفتوح" )1989(، 
لفريدة باليزيد،   و"خيط الروح" 
)2003( لحكيم بلعباس، وفيلم" 
لمحمد   )2005( ولهيه"  هنا 

إسماعيل....
هذه الرحلة العكسية )العودة( 
نحو الفضاء األصل، بعد قضاء 
مّدة طويلة في فضاء آخر فرنسي 
في الغالب، تكون العودة فيها 
للهوية والنظر  اكتشاف  إعادة 
إليها وفق خبرة حياتية راكمتها 
الذات عن اآلخر عن معرفة وقرب.

      هجرة اليهود 
المغاربة:

السينما  تناول  يختلف   
المغربية لموضوع اليهود عن 
تحديدًا؛  المصرية  نظيراتها 
في  تستجيب   كانت  التي 

لطبيعة  أفالمها،  مواضيع 
العالقة السياسية مع إسرائيل 
من حيث التوثر أو السلم، أما 
فانشغلت  المغربية  السينما 
أكثر بموضوع هجرة اليهود 
الرئيسي.  اهتمامها  وبّوأته 
ويعود هذا االهتمام تحديدا 
األولــى،  األلفية  أواخــر  إلــى 
هجرتهم  تتّبعت  أفــالم  عبر 
بعد سنة 1963، ثم عودتهم 
إلى المغرب كامتداد للنصف 
أخرى  وأفالم  لهم،  المغربي 
تتبعت استقرارهم واندماجهم 

في إسرائيل بعد الهجرة.
  ويعتبر حسن بن جلون في 
فيلمه "فين ماشي يا موشي" 
من أّول المنشغلين   )2007(
بهجرة اليهود، فعمله، يعود 
أعقبت  تاريخية،  ألحـــداث 
استقالل المغرب حيث هاجر 

آالف اليهود-المغاربة مدينة 
تنغير باتجاه إسرائيل.  وهو 
ما نجده أيضا في فيلم "وداعا 
لمحمد   )2008( أمهات" 
في  عالج  الــذي  إسماعيل، 
أسرتين، واحدة  قّصة  فيلمه 
مسلمة واألخرى يهودية، كانتا 
تنعمان بحياة هادئة يطبعها 
أن  قبل  والتفاهم،  التعايش 
تكثف وكاالت تهجير اليهود 
إلى إسرائيل نشاطاتها عبر 
األسرة  فوجدت  العالم  دول 
مدفوعة  نفسها  اليهودية 
األرض  ــــى  إل لـــلـــمـــغـــادرة، 
ذلك  وقــع  فكان  الــمــوعــودة، 

مأساوي. 
أن  أخــرى  أفــالم  وتختار 
عكسية،  فيها  الهجرة  تكون 
أي عودة شخصيات يهودية 
وطنا  باعتباره  المغرب  إلى 

في  الحال  هو  كما  وهوية، 
فيلم "عايدة" )2015( إلدريس 
"أوركسترا  وفيلم  المريني، 
منتصف الليل" لكوهن أوليفر 
أن  أو   .)2015(  " فيلمه  في 
تختار أفالم أخرى السترجاع 
قصص لمن هاجر من اليهود 
ما  وهــو  عليهم  ــك  ذل ووقــع 
فعله هاشم هشكار في فيلم " 
تينغير جيروزاليم" )2013(. 
ونظرا لهذا التناول الممتد 
لموضوع الهجرة في السينما 
المغربية، وهو تناول مختلف 
ُتطرح  والمقاربات،  ــرؤى  ال
الكثير من اإلشكاالت واألسئلة 
فيلم  جماليات  تههّم،  التي 
الهجرة وسماته،كتيمة أثيرة، 
منجزنا  من  جــزء  عن  تعّبر 
السينمائي وهو منجز يحتاج 
وال شك كل اهتمام ودراسة. 
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أحمد  بلحاج آية وارهام*

ُمْصـَطـــَفى َغـــْلَمــان

سارة اوالد الغزال *

ُه     1 -  َيْصَطاُد ِظلَّ
ِبِشَباِك اْلُحُدوْس

ِفي الِجَهاِت 
ْلِج اأْلَْزَرْق َذاِت الثَّ

َنَصَب َصْبَوًة
ُتْشِبُه ِشَباَك اْلُحُدوْس،

َذاِكَرُته ُمُدٌن 
َصْحَوُتُه ُسُفٌن

ِفي َأْمَواِج اْلَوْقِت ذ
َتْجِري

َكَمااأْلُْسُطوَرْه،
ُنْقَطًة َكاَن

اْت ِفي ُمْبَتَدِإ الذَّ
ْهَشِة َيْشَرُب ِمْن َيْنُبوِع الدَّ

َما َيْعِرُف ِبِه َسَماَواٍت
َغْيَر الَِّتي اْلَتَصَقْت ِبُروِحْه.

          *                            
            *
ُهَو َشْهَقُة َيٍد
َنَزَلْت ِلَواذًا

ِفي َوَرَقِة َضْوٍء
ِمْن َشَجَرة اْلَمْعَنى،
َيْعَلُم َأنَّ َبْرَق َذاِتِه

َوَطٌن
َيْسِقي اْلَعَصاِفيَر
َحِليَب اأْلُْمِنَياْت

ُكلََّما ِفي اْلَبَداَهِة اْنَطَلَقْت،
َتُقوُلُه ِشَفاُه الرِّيِح
َوَل َيُقوُلُه َوْقُتْه،

لِّ ِفيِه ِمَن الظِّ
                      َصْوُتْه

ِوَمَن اُلُكُهوِف 
                 َمَزاِميُرَها،

 َغَنُم اْلَتي
َتْرَعى ُعْشَب ُخَطاْه

َوَكَأنََّها َتْرَعى اأْلََبَد ُكلَّْه.
ُر ِمَن اْلُوُجوِد َل َيَتَذكَّ

َغْيَر َشِفِةاْلَماِء
َلِتْه، َتْشَرُب ِمْن َتَأمُّ
َغاَدَرْتُه اْلُفصوْل
َماْن َغاَدَرُه الزَّ

ِحنَي َأْلَقى َأَياِئَل َرَغَباِته
ْحَراْء ِفي  شهوة الصَّ

َكُبوِذيٍّ
َأَكَلْتُه َتَعاِويُذْه،
ِمْنُه َيْنُبُع اأْلََمْل

ِوِمْنُه ُتْشِرُق اأْلََناِشيُد
اَرِة  َأَناِشيُد اْلَبحَّ
اِهِبنَي ُطُيورًا الذَّ

ِفي اْلْفْجِر اِلْسِتَواِئي،
َكُجْرٍح َقَرِوي

َتَتَأْرَجُح َأْصَواُتُه 
ُكوْن َعَلى ِحَباِل السُّ
ِمْثَل َوْرَطٍة َخْضَراْء .

                                     
*         *
َأَماَمُه

 َتْنَهُض اْمَرَأُة اْلُمْسَتِحيِل،
َيَرى ِفي ُسّرتها َشَجَرًة

 َنِسَيْتَها اأْلَْرُض
لَّْت ِبَأْحَلِمَها  َفَتَجوَّ
ِفي َأْبَواِب اْلَماْء،
ُيْرِسُل ِإَلْيَها ُقْبَلًة
َيْخَتِفي ِمْن َذاِتْه

ْيُروَرْه. َفَتَناُم ِفي َخَياِلِه الصَّ

2 - َمْوَجٌة َرْقَطاْء

َمْوَجٌة َرْقَطاُء

وْح َغَمَرِت الُرّ
ِحنَي َكاَنْت َتْسَرُح ِفي اأْلََكَماِت

َؤى، َتْحَت َنِشيِش الُرّ

ِبيَعْة َلْم ُتَباِل ِبَدْوَرِة الَطّ
َكاَنْت َوِحيَدًة

َراَدِة ُيَؤاِنُسَها َشَتاُت اْلِ
َوِشَياٌه َتْعُلُك اْلَعَدْم.

َمْوَجٌة َرْقَطاُء
َتْكُتُب ِفي أْعماِقي
َصَفاَء اْلَوْحَشِة
ِبَأَصاِبِع اْلَمَساْء

نًا  ِبَمْوٍت  َتْمَنُحِني ُعُمرًا ُمَحَصّ
َبِطيْء
َأَراُه

ُز  َوَل َأَرى َجَسَدُه اَلِّذي ُيَطِرّ
َهاِوَيَة َفَراِغي
ِفي ُوُجوٍد 

َضَرَبُه ِزْلَزاُل اْلَكَراِهَيْه.
َمْوَجٌة َرقَطاُء

َتْذَهُب ِبي ِإَلى َصْحٍو
اُدوَن ُمْقِبُلوَن ِمْن  َيْبَتِكُرُه َصَيّ

ٍة َأْزِمَنٍة َفَلِكَيّ
ِرّ اأْلْكَثِر َرْهَبًة َيْبَحُثوَن َعِن الِسّ

ِمْن َشَهَواِت اأْلَْرْض،
َوَعِن اأْلَْشَياِء اَلِّتي

َها اْلِْنَساْن.                                        َيْفَتِرُس ِظُلّ
                                                                                                         

* شاعر وناقد

َميَّل كاس الصبابة
          على شفايفي وعّمر،

ما تزيدنيش كاس آخر!
بدا من دابا تكّبو ف دّمي،
انا نسيْت الطريق لفّمي.

ملا كان الحب »َعقيدة »
كانت قلوب الناس عاشق ومعشوق،

.. و انَت
كان قلبك مهروق

                            ف قصيدة.

كون سراجي للكون،
كون وتدي.

الُفلك كـّلو مقاَمك،
فني ْوطات قدامك .. نفّرش خّدي.

كلشي داز من حدايا
إل انتايا،                         

         دزت من داْخلي .
أنا شفتك ... ف دواخلي

هوما شافوك ... ف سمايا. 

واش بصح قالو؟
اللي حط عينو علي حالو؟     

       يموت باللومة
أنا حطيت عيني عليك

مت مغرومة ..
                           و حييت فيك.

الشوق سباني
.. قربت نذوق،

)...(                                       
نسيت عطشي اللَّْولني،

نسيت قلبي ف بلصة جنحاني..
                                    تاني.

منني كنت سراجي للكون
كنت بانية ف نفاسك .. َسّدة .

كانت السما شهدة
ْف كاسك،

                كنت كَنْسكر بالْندى

من ديوان »خيط الجوهر« 2022

مطر مستهاف، كنْكباء تجري بني 
َجُنوب الروح وصمت بارد حرون .. 
كلما هبت، بان خصرها من عطش 
واستحالة .. السراب املهيب، الذي 
يسرح في غوال الصيف، ل يعقب 
عاَب املضروبة بفيوض املاء  الصِّ
.. غضب الوادي املجنون، والدمع 

املسكوب على ناصية الشهيق .. فرسي 
نثيرة مهسهسة الظل، ترمي خلخال 
صبرها، على أخفاف البوح، ول تلني، 

إل باشتياق سجني درع، أو وسوسة من 
شيطان الشعر وآلئه ..

2 ـ
سماء تسترق وحيها من علق القطا 

ممشى الحروف املدهنة ..
ُنْقَرة املاء الجبلي، 
كعَتَمٌة َتْغَشى مكاًنا ،

حجَب عنه الوتر املدقوق بشعر 
األنخاب ..

ّلة والفتون سر الظُّ

3ـ  
جمرة القول، فرحانة، تسنح مرة، 

وتمضي ..
لكننا، نذكر أن شمسا مطفأة، 

وعصفورة مشرعة على التحليق،
 ل تقدر، ملجرد الهبوب النسيابي.. 

على تضميد عراء الصدمة ..
كجسد واحد، 

لكن روحها الشفيفة ، 
تدنو من َشْقَوة الغياب .. 
قبضة من ماء السحاب..

سكبة كاٍس في هوى آسر..
4ـ   

يا لجمال السماء، 
َربٌّ يكبح استسلمي 

يلقاني في عزلة حزينة..
في وطن ل يوجد ..
إل كطيف خاطف، 

أو فرح َخِفيت..
أو ساعة محاصرة..

4ـ 
األلغام التعيسة ل تنفجر في املراقي 

املحاطة بتظليل الجمال .. 
قد تواعد لغوا َكُذوًبا

أو تسفل من دناءة اليأس 
سوادا من دأبها املحتقن ..

لكنها، أبدا ل تنكشف 
من ماء الغرق ..

5ـ  
شيء ما .. ل يلني 
َد خيطه  إذا َوصَّ

احتذى بالثوب يلبسه 
ثم ُأْغِلَق َعَلْيِه األْمر .. 

َشتَّاَن َما َبْيَن
وهم َمْرُجوح بَطَرَفِي أسى ُمَتَردَّد

ووهم من َخَطراِت الروح 
يشفى ببرد الكبرياء ..

6ـ   
أليس من لوي من جذع اللفظ 

كمن برق نجمه، 
ثم هوى من دهشة البصر؟

كذلك، تكون صفتي 
عندما أراك من ُمْبٍد بصر الصمت 

لراء يجل أناه 
ويهوى أمل سادرا، 

ل يأتي..
يا صديقي:  

 خذ - جدل- َرْأَي العني
ثم استعر وجه بلغتها 
من فارق اْلَمْوِقف الَفْصل
والَفْوز الذي ل يأتي ..

أنا فترة من عمر قصير .. 
َقاَبَلُه َفَرآُه ..

7ـ   

يشبهني ظلي 
ول أشبه أحدا غير ما يدرك بصري ..

ثم أمحو شيئا ليس لي .. 
غير أن عهدي اقتداء ونور .. 

َوَلِكْن، َرْأٌي َرَأْيُتُه .. 
وسماء لهداية جديرة باملحبة ..

8ـ  
ما يتبقى من العمر، في لجج اليقني، 
سماء مزجاة وكمائن من قطاف الروح 

السابحة..
القصائد كلها، 

ل تكفي للمرافعة أمام محكمة اهلل.. 
كل شيء سأطويه، وأبادله بالعتذار ..
يا إلهي: إن املشيئة عزلة في ذاتك.. 
وإن طمر استسلمي إلى وَثبة أسفل 

الجدار ..
سأكون سرا في غيبة الصمت ،

وأبوح بكل خيط هو لك.. 
كي تعتقني من َحِفيَرة املاء،

وطعن الهوان .. 
ونسغ العدالة.

9ـ  
في الضوء املنبعث الجديد، ينَقع 

راِب، أوج الروح، وهي تدور  رقراُق السَّ
في فلك مضطرب، يبست مفاصُله، حتى 
صار لها الوقت، مثل فنار َيَتَلْجَلُج في 
سكناته، ويرعوى عن آثام الذكريات 

وصروفها املطويات ..
هل يقتصر العمر الن على طمس 
الهوامش، ووصم الفكر املكابدة بما 

يرفع النظر ويعمق الثار البعيدة، في 
جلل الوجود وجماله..

 ق�صيدتان     

ـُلـــّة والفـــتــون �صــــــر الّظـ

�صذرات زجلية 

طامة كبرى

  للضرورة الشعرية 
أضع سجادة على البحر،

وأجلس متخيل أنه الشط،
لغتي ماء،

ل رمل،
فيها األسماك،

ل البشر،
فيها السنونو يراقب املراكب،

وعلى أجنحته ثقل امللح،
ها أنا أعيد أشعار بودلير،

وأتخيل موجات تبتسم لزنجية 
البر،

جسدي بني أو قمح ميراث،

سألته الرحى عن مسقط الرأس،
بيدر  إلى  أشار  بل   ، يجبها  لم 

غطاه الطني،
فينبَت  ،ألمسِك،  صوفيا  لست 

القّراص 
أنا عود كبريت 

، وشذرات  الحكايات  تحت خد 
لو تسو ، 

ألسنَد العالي واملنخفض ، 
النسيج  خيوط  أتأمل  فقط 
ثنايا  في  الروح  زرع  وبعد  قبل 

الصوف .
يداك تمسكان الخيط ، وقدماك 

تمرينات على القدوم والرجوع،
لتكتمَل امللءة أو العباءة 

وأنا مثلك أمشي وأجيء 
لكن في بحيرة األوراق 

ألمّد نسيجي صوب اللنهاية 
من  استعارات  الخطوط  كل 

دكان أرسطو 
أما الكنايات فمن عرق األشقياء 
العرق  أمسح  أن  رغبة  لي 

بمنديل الحرية،
وأواصل السير .

كأنها هي 

تحت الوسادة ،أو فوقها،
في الحلم،أو في أوله،

نهر من الذكريات،

يبدو  حتى  يجف  أو  يفيض 
الحصى،

من الشارع الذي تعبر 
أو خلفه ،

من الكتب التي تقرأ 
أو عناوين األغلفه،

من الحذاء الذي يحدث اليقاع 
أومن أثر قدميها على الرمل 

هي أو لهي يا  بن  عربي 
رأيت ظلها ، بل ظل  

خيوط  في  أم  الليل   في  رؤيا 
الشمس  

حقيقة أم كذب ،
منطق أم خيال 

من  خرجت  أسئلة  أم  سؤال 

ضلع آدم  حينما 
انشغلت حواء باملرآة 

في تلك الونة ُزرع غصن التفاح 
ملقما بظل أنثى 

استعارة  ظل  أو  هي   كأنها 
ولدت للتو،

بنقع  لإلغتسال  الجفنات  ألنا 
الورد حتى نكون األبهى،

في  نستحم  نتعانق،  نتساوى، 
نهر اللغة إلى العمق 

لكننا  مرة  مرة  التيار  يجرفنا 
نقاوم صدأ التراث ل رفعة،

بل استكمال بثوب آخر يصلح 
للمشي كما للرقص ،

هذا 

رجوع ملؤانسة التوحيدي ،
وبحثا عن الرماد ،

ل تندم يا 
األرجوحة  في  كلنا  حيان  أبا 

نأكل العشب 
ونعشق جرأة  كانط ،

 ل نحب تفسير الواضحات  بل 
الغامضات وقطعا 

بوفاء  املخفور   العشق  في 
الذئب 

ل ترويضا ول سيرا 
إكسيرا  بل   ، األفاعي  كسير 

ونهل من قناني حب أفلطوني 
سّر  وضعَها  يضمخ  ووسادة 

المال.

اأرجوحتان

محمد عرش



CMJN

المنافسة  دائرة  القدم  لكرة  العربية  المنتخبات  تدخل 
في مونديال »قطر 2022« بطموحات منطقية غير بعيدة 
عن تمني جماهيرها في معاينتها تذهب أبعد في نهائيات 
المسابقة، وتسجل حضورا مشرفا، وال تكتفي بالخروج 

من دور المجموعات.
وتشارك أربعة منتخبات عربية في المونديال القطري، 
وهي منتخب قطر، البلد المستضيف، والمغرب والسعودية 

وتونس.
وخاضت المنتخبات األربعة عدة مباريات ودية دولية 
أخيرة قبل انطالق الحدث الكروي، وتراوحت نتائجها بين 
أداء مغربي مقنع ومستوى تقني مطمئن، وتراجع قطري 

وتونسي واستقرار سعودي. 
وقد ظهر المنتخب المغربي وفي االختبار األول للمدرب 
الجديد وليد الركراكي، بشكل متجانس وقوي، خاصة مع 
عودة النجوم حكيم زياش ونصير مزراوي، اللذان ابتعدا عن 
المنتخب بسبب خالفات مع المدرب السابق خليلوزيتش، 
حيث قدم أداء رائعا أمام منتخب الشيلي، أحد كبار قارة 
أميركا الجنوبية، واستطاع الفوز بهدفين نظيفين عن جدارة.

منتخب  مع  سلبا  المغربي  المنتخب  تعادل  الثانية  المباراة  وفي 
البارغواي، العنيد دفاعيا، مما تسبب بانتقادات للخط الهجومي، لكن 
اإلشادة جاءت للدفاع الذي حافظ على نظافة شباكه في لقاءين. بيد أنه 
بالرغم من األداء القوي للمنتخب المغربي، إال أن مجموعته في المونديال 
معقدة، فهي تضم اثنان من عمالقة أوروبا، المصنف أوال بلجيكا، ووصيف 
المونديال كرواتيا، باإلضافة إلى منتخب كندا الذي أظهر قوة وتنظيما 

منتخبي  على  متفوقا  اإلقصائيات،  وفي  الودية  المباريات  في  كبيرين 
الواليات المتحدة والمكسيك في الترتيب.

أما المنتخب السعودي فعلى غرار المنتخب المغربي، وقع في مجموعة 
صعبة للغاية، تضم منتخبات األرجنتين والمكسيك وبولندا، وهي منتخبات 
مدججة بالنجوم، ولديها خبرة في المسابقة لذلك تأهل منتخب السعودية 
من المجموعة قد يكون في حال الفوز على منتخب المكسيك والتعادل 

مع منتخب بولندا.

قيادة  تحت  كبيرة،  صحوة  يشهد  السعودي  والمنتخب 
بعد  للمونديال  قادهم  الذي  رينار،  الفرنسي هيرفي  المدرب 

تصدر التصفيات اآلسيوية.
وخالل التوقف الدولي، قدم الفريق »األخضر« مستوى جيدا 
الواليات  ومنتخب  اإلك��وادور  منتخب  أمام  للند  الند  ووقف 
المتحدة، وهما منتخبان يمتلكان خبرة كبيرة في المونديال 

وبأسماء محترفة أوروبيا.
ومن جهته، اليظهر المنتخب التونسي بصورة مطمئنة قبل 
المونديال، حيث حقق فوزا صغيرا 1 – 0 على منتخب جزر 

القمر، ثم هزيمة عريضة 1 – 5 أمام البرازيل.
وقياسا مع كأس إفريقيا لألمم األخيرة، والوديات ، لم يظهر 
المنتخب التونسي بشكل مقنع حتى اآلن، على أمل تصاعد 

المستوى خالل المونديال.
لذلك على المنتخب التونسي تجاوز أحد العمالقة األوروبيين، 
فرنسا أو الدنمارك، باإلضافة إلى أستراليا، للعبور إلى الدور 

الموالي، وهي مهمة تبدو صعبة جدا بحكم األداء الحالي.
وتبدو مجموعة قطر هي األنسب مقارنة بمنتخبات العرب 
األخرى، فقد وقعت مع منتخبات هولندا والسنغال واإلكوادور، 
وهي منتخبات يستطيع منتخب قطر خطف النقاط منها، مما يجعل فرصه 

بالتأهل للدور التالي ممكنة جدا.
وترجيح كفة المنتخب القطري في التأهل على حساب باقي المنتخبات 
العربية، يعود إلى عدة عوامل، أبرزها أن المجموعة األولى التي توجد 
فيها قطر، تعتبر في المتناول نسبيا، مقارنة مع المنتخبات التي وقعت 

معها باقي الفرق العربية.

تعطى يوم األحد المقبل انطالق أكبر عرس كروي عالمي، بأرض الدوحة، 
التي تستضيف نهائيات كأس العالم إلى غاية 18 دجنبر المقبل.

وقامت دولة قطر بتحضير نفيها على نحو أمثل لهذا الموعد الكروي الكبير، 
وتريد أن تظهر في أبهى صورة ممكنة، حتى تعطي العالم انطباعا جيدا حول 
أول كأس عالمية ُتقام في األراضي العربية، ولكي تثبت أنها استحقت بالفعل 
الحصول على شرف استضافة المونديال؛ وتكذب كل من يرى أنها ال تستحق 
هذا الشرف، وآخرهم جوزيف بالتر، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، 
الذي صرح بأنه لم يكن خيارا مناسبا بسبب صغر حجم دولة قطر، علما بان 

االختيار تم في عهده.
فقد قررت قطر أن تكون نكهة مونديال قطر عربية بنسبة %100 طوال فترة 
القطري  الزي  فيه  والذي يظهر  بالبطولة،  الخاص  الشعار  بداية من  الحدث، 
المالعب  إلى  المؤدية  الطرق  تزين  التي  الدينية  بالعبارات  مروًرا  التقليدي، 
العربية  الثقافة  التي ستقوم بعرض  الكثيرة  الفعاليات  إلى  القطرية، وصواًل 
القطرية في أفضل صورة لها، مما يجعل العالم يتعرف على الحياة العربية 

على طبيعتها بشكل واضح؛ وليس مجرد تنظيم لحدث كرة قدم كبير.
وقرر االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في شهر غشت الماضي، تقديم موعد حفل 

االفتتاح ليوم واحد، ليكون يوم األحد 20 نوفمبر بداًل من يوم االثنين 21 نونبر. 
وجاء قرار الفيفا بسبب رغبة المسؤولين عن اللعبة في الحفاظ على الشكل 
الخاص بمباريات االفتتاح الخاصة بكأس العالم، والتي يشارك فيها إما حامل 

اللقب أو البلد الُمستضيف للبطولة.
وهكذا سوف يجمع لقاء االفتتاح بين منتخب قطر، البلد المضيف واألكوادور 
في ملعب البيت في تمام الساعة السابعة، بعد حفل االفتتاح مباشرة والذي 
سوف ُيقام على نفس ملعب المباراة؛ حيث من المتوقع أن يمتلئ الملعب عن 
آخره في هذا اليوم، بحضور كبار المسؤولين في دولة قطر جنبًا إلى جنب مع 
كبار مسؤولي اللعبة. فمنتخب قطر بالعبيه وطاقمه التقني سيكون على موعد 
مع التاريخ، عندما يسجل أول مشاركة له في كأس العالم، تحت أنظار العالم 

كله الذي سوف يتابع حفل االفتتاح باهتمام كبير.
ووعدت قطر العالم كله بتقديم بطولة فريدة جًدا، حيث صرح أعضاء اللجنة 
كل  ُتسعد  سوف  التي  بالمفاجآت،  مليئا  سيكون  االفتتاح  حفل  أن  المنظمة 
المختلفة؛  النقل  عبر وسائل  الذين سيشاهدونه  أو  الملعب،  إلى  الحاضرين 
خاصة وأنه تم إطالق اسم الوعد على كأس العالم بقطر، وهو ما تنوي قطر 

تنفيذه للعالم كله.
وسيمزج حفل االفتتاح بين عراقة الماضي المستوحاة من الحياة العربية 
القديمة، والفنون األصيلة الخاصة بها من ناحية، والتكنولوجيا الحديثة ومقومات 
النهضة والتقدم من جانب آخر، إلى جانب األلعاب النارية وعروضها الرائعة، 
والتي سوف تميز سماء قطر مساء األحد. وهناك عدد آخر من المفاجآت التي 
تحرص اللجنة المنظمة على إبقاء السر عليها ومفاجأة الجمهور بها يوم االفتتاح.

وعهدت اللجنة المنظمة أمر إحياء هذا الحفل إلى كوكبة من النجوم العربية 

والعالمية، تتقدمهم فرقة BTS الكورية، التي كانت أول من أكدت تواجدها في 
حفل االفتتاح، حيث ستؤدي أغنية خاصة بالمونديال. كما سيشارك المغنى 
األمريكي ليل بيبي Lil Baby، الذي كان قد أنتج أغنية لكأس العالم تحت اسم 
The world is yours to take بمشاركة العبين عالميين أمثال ميسى ونيمار. 
وستشارك أيضا النجمة المغربية نورا فتحي وهي نجمة رقص استعراضية 
لها شهرة كبيرة في كل أنحاء العالم، ومواطنتها منال بنشليخة، فضال عن 
النجمة اإلماراتية بلقيس، التي أكدت في وقت سابق بأنه سيكون لها دور في 
حفل االفتتاح الخاص بكأس العالم العربي. كل هذا بجانب عدد من الفنانين 
العرب اآلخرين، والفرق الشعبية التي ستقوم بعمل االستعراضات التقليدية 
العربية، احتفاء بتنظيم كأس العالم على األراضي العربية ألول مرة في تاريخ 

أهم بطولة كرة قدم على وجه األرض.
كما تبرز في هذا العرس الكروي العالمي مساهمة المنتج الموسيقي وكاتب 
الكلمات العالمي المغربي، نادر الخياط الملقب ب)ريدوان(، الذي يشغل أيضا 
مهمة المدير التنفيذي للترفيه اإلبداعي في االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
الذي يشرف على إطالق الموسيقى الرسمية للمونديال التي تضم، هذه الدورة، 
وألول مرة في تاريخ كأس العالم ألبوما غنائيا كامال، وليس أغنية واحدة كما 

كان الحال في النسخ الماضية من البطولة.
ومما ال شك فيه أن تنظيم حفل االفتتاح وكذلك المباراة االفتتاحية بصورة 
الئقة هو أمر في غاية األهمية لكل الشعب القطري والعربي. فاالنطباع األول 
الذي سوف يتركه حفل االفتتاح سوف يدوم طوال فترة البطولة، لذلك وضعت 
اللجنة المنظمة ميزانية كبيرة لهذا الحفل، وحددت أفضل الكفاءات اإلدارية 

لألشراف عليه بكل كبيرة وصغيرة. 

حكيمي يدعو إلى حماية 
الطفولة من التمييز 

من جميع  والقدامى  الحاليون  القدم  كرة  العبو  انضم 
أنحاء العالم، منهم أشرف حكيمي، إلى األطفال لتشجيع 
في  الطفل  لدعم حقوق  واحد  كفريق  االتحاد  على  العالم 

فيديو جديد صدر قبل اليوم العالمي للطفل.
سفراء  يشارك  أنه  المغرب  ليونيسيف  بالغ  وأضاف 
ومناصرو اليونيسيف أشرف حكيمي، أنيتا أسانتي، ديفيد 
بيكام، كافو، روبرت ليفاندوفسكي، كارلي لويد، سيرجيو 
راموس، أندري شيفتشينكو، أليكس سكوت، وانغ شوانغ 
في الفيديو القصير الذي يدعو إلى المساواة والدمج لكل 

طفل، وحمايتهم من جميع أشكال التمييز.
وقال أشرف حكيمي، بطل حقوق الطفل لدى يونيسيف 
حسب البالغ »بالنسبة لي، كرة القدم تشكل أداة متميزة 
لتعزيز حقوق الطفل. عندما يتعلق األمر بحقوق الطفل، ال 

يمكننا إال أن نكون فريقا واحدا فقط.«
وتابع »أنا فخور بأن أكون جزءا من هذا الفريق لدعم 
تعزيز حقوق الطفل. لننخرط سويا من أجل هذه القضية 

ألن كل طفل مهم«. 
ويهدف اليوم العالمي للطفل الذي يحتفل به كل عام في 
20 نونبر، بالتزامن مع الذكرى السنوية العتماد اتفاقية 
حقوق الطفل، إلى تشجيع األطفال والشباب على الدفاع 

عن حقوقهم.
وستسلط األنشطة العالمية هذا العام الضوء على حق 
كل طفل في الحماية من جميع أشكال التمييز، بغض النظر 
عن الجنس أو العرق أو الدين أو اإلعاقة أو أي وضع آخر.

الفيفا تطلق خدمة 
لحماية الالعبين

  
حماية  خدمة  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أطلق 
للتصدي  إس(  بي  إم  )إس  االجتماعي  التواصل  وسائل 
مع  بالتعاون  لالعبين،  النفسية  الصحة  للتمييز وحماية 
االتحاد الدولي لالعبين المحترفين )فيفبرو( قبل أيام من 

انطالق كأس العالم 2022.
من  الالعبين  ك��ل  سيتمكن  الخدمة  ه��ذه  خ��الل  فمن 
الوصول  المونديال، من  المشاركة في  المنتخبات  جميع 
إلى خدمة مخصصة للمراقبة واإلبالغ والحجب مصممة 
لتقليل ظهور خطاب الكراهية الموجه إليهم على وسائل 
التواصل االجتماعي، وبالتالي حماية الالعبين ومشجعيهم 
من اإلساءة عبر اإلنترنت خالل البطولة، بحسب الموقع 

الرسمي لالتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال جياني إنفانتينو، رئيس فيفا: »يلتزم فيفا بتهيئة 
أفضل الظروف الممكنة لالعبين لتقديم أفضل ما لديهم من 
إمكانات في كأس العالم ويسعدنا إطالق خدمة ستساعد في 
حماية الالعبين من اآلثار الضارة، التي يمكن أن تسببها 
منشورات وسائل التواصل االجتماعي على صحتهم النفسية 

ورفاهيتهم«.
من جانبه أوضح ديفيد أجانزو رئيس فيفبرو: »يقع على 
عاتق هيئات كرة القدم مسؤولية حماية الالعبين والفئات 
المتأثرة األخرى من اإلساءات التي يواجهونها بشكل متزايد 
له تأثير  النوع من اإلساءة  في مكان عملهم وحوله، هذا 
عميق على الالعبين وأسرهم وأدائهم وعلى رفاهيتهم العامة 
وصحتهم النفسية، ولذا نأمل أن توفر خدمة حماية وسائل 
التواصل االجتماعي نقطة انطالق للمساعدة في الدفاع عن 
المشاركين من الرسائل المسيئة وأن تنضم إلينا شركات 
المشكلة  هذه  معالجة  في  وتدعمنا  االجتماعي  التواصل 

في كأس العالم«.

الجوائز المالية 
للمونديال 

التي  العالم،  ك��أس  نهائيات  من   2022 نسخة  تعد 
تستضيفها قطر  من 20 نونبر الحالي و18 دجنبر المقبل 
هي الدورة 22 من بطولة كأس العالم، وستشهد مشاركة 

32 منتخبا من مختلف القارات.
بطل  عليها  سيحصل  التي  المالية  المكافأة  هي  ما 

مونديال قطر؟
إن كان التتويج بكأس العالم حلم وشرف عظيم لنجوم 
والعبي كرة القدم، فإن االتحاد الدولي للعبة »فيفا«، يخصص 
أيضا للفائز باللقب إلى جانب الكأس الذهبية، مكافأة مالية 

مغرية.
سلطة  أعلى  فإن  اإلسبانية،  »ماركا«  لصحيفة  ووفقا 
كروية عالمية، ستمنح بطل مونديال قطر، 38 مليون يورو، 
وسيحصل الوصيف على 27 مليون يورو، وصاحب المركز 
الثالث سينال 24 مليون يورو، و22 مليون يورو لصاحب 

المركز الرابع.
وباإلضافة إلى ذلك، ستنال المنتخبات التي ستخرج من 
الدور ربع النهائي 15 مليون يورو، في حين أن تلك التي 
ستودع البطولة من دور 16 ستحصل على 11 مليون يورو.

وسيمنح »الفيفا« جوائز مالية أيضا لجميع المنتخبات  
األخرى التي ستودع المونديال القطري من دور المجموعات.

االتحاد االشتراكي

 قطر جاهزة الحتضان العرس العاملي

وجه الناخب الوطني وليد الركراكي، الدعوة 
إلى الالعب الشاب أنس زروري، المحترف ضمن 
فريق بيرنلي اإلنجليزي، لالنضمام إلى تشكيلة 
التي  القدم،  لكرة  المغربي  الوطني  المنتخب 
من  بدال  قطر،  مونديال  في  للمشاركة  تستعد 
المصاب أمين حارث، حسب ما أعلنت الجامعة 
عممته  بالغ  في  القدم،  لكرة  المغربية  الملكية 
على موقعها الرسمي، مساء أول أمس األربعاء.
وليد  السيد  »وجه  الجامعة  بيان  وق��ال 
الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى 

بيرنلي  فريق  ضمن  المحترف  زروري،  أنس 
اإلنكليزي لالنضمام إلى بعثة المنتخب الوطني 

بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم«.
وكان زروري )22 عاما(، والذي يحمل الجنسية 
البلجيكية، قد مثل منتخباتها للفئات العمرية، 

قبل أن يقرر ارتداء ألوان »أسود األطلس«.
وأضافت الجامعة »جاء توجيه الدعوة إلى 
مساء  رسميا  تأهيله  تم  بعدما  زروري،  أنس 
االتحاد  طرف  من   2022 نونبر   16 األربعاء 

الدولي لكرة القدم«.

الوطني  للمنتخب  زروري  دع��وة  وفاجأت 
العديد من المتتبعين، ألنه لم يكن في الالئحة 
االحتياطية، كما أنه لم يسبق له ان خاض أي 
مباراة رفقة المجموعة الوطنية، وسيكون أول 
ظهور له بالفريق الوطني في النهائيات العالمية، 

شانه في ذلك شأن بالل الخنوس.
وقام زروري بتوقيع وثائق تغيير الجنسية 
الرياضية خالل األسبوع الماضي، حيث رفض 
مواصلة حمل القميص البلجيكي، رغم محاوالت 
يأمل  ك��ان  ال��ذي  مارتينيز،  روبيرتو  المدرب 

االعتماد عليه في مونديال قطر.
الجنسية  تغيير  طلب  توقيع  بعد  ومباشرة 
قامت الجامعة بتجهيز الملف اإلداري الخاص 
بالالعب ووضعته بين أيدي الفيفا، التي أصدرت 

قرارها بالموافقة مساء األربعاء.
والتحق زروري بالعناصر الوطنية في مدينة 
الشارقة اإلماراتية، على هامش المباراة الودية 
التي جرت أمس الخميس، قبل  ضد جورجيا، 
مشاركته في المونديال ضمن المجموعة السادسة 

إلى جانب كرواتيا وبلجيكا وهولندا.

الزروري بديال لحارث داخل المنتخب الوطني

استقبال حار للوافد الجديد عىل املنتخب الوطني
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أشاد االجتماع رفيع المستوى للجان 
على  المنعقد  اإلفريقية  الثالث  المناخ 
بشرم   )  27 )كوب  المناخ  قمة  هامش 
الشيخ )مصر(، بريادة جاللة الملك محمد 
السادس وبدعم المغرب من أجل تفعيل 

هذه اللجان .
ونوه االجتماع رفيع المستوى في بيان 
اعتمده المشاركون، بريادة جاللة الملك 
وبدعم المغرب، الشريك المؤسس، من أجل 

تفعيل هذه اللجان.
وعرف هذا االجتماع الذي ترأسه رئيس 
جمهورية السنغال الرئيس الحالي لالتحاد 

اإلفريقي، ماكي سال، ورئيس جمهورية 
بحوض  المناخ  لجنة  رئيس  الكونغو 
الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، مشاركة 
رئيس النيجر، محمد بازوم، بصفته رئيس 
لجنة المناخ بمنطقة الساحل ، ورئيس 
السيشل، وافيل رامكاالوان، بصفته رئيس 

لجنة المناخ بالدول الجزرية .
رئيس  مشاركة  االجتماع  شهد  كما 
فقي  موسى  اإلفريقي،  االتحاد  مفوضية 
األفارقة  ال���وزراء  من  والعديد  محمد، 
سامين  ممثلين  وكذا  بالبيئة،  المكلفين 

لمنظمات وبلدان شريكة للجان الثالث.

لجان  بإحداث  أيضا،  البيان،  وذك��ر 
المناخ الثالث اإلفريقية خالل قمة العمل 
اإلفريقية من أجل إقالع قاري التي عقدت 
بمبادرة من جاللة الملك محمد السادس 
على هامش قمة المناخ )كوب 22( بمراكش 

في 2016 .
كما تم االتفاق في ختام هذا االجتماع 
على تعزيز التشكيل الحالي للجان الثالث 
من خالل وضع آلية للتنسيق المشترك بين 
رئاساتها وشركائها المؤسسين، المغرب 
بمفوضية  المناخية  التغيرات  ووح��دة 
االتحاد اإلفريقي من أجل إسماع صوت 

الدول اإلفريقية األطراف في اتفاقية األمم 
المتحدة حول التغيرات المناخية واتفاقية 
التمويل  لدى مؤسسات  للمناخ،  باريس 

الدولية والمانحين .
وحث المشاركون في هذا االجتماع رفيع 
المستوى، المنتظم الدولي، وخاصة وكاالت 
األمم المتحدة والمؤسسات الخيرية، على 
تقديم الدعم الكامل ألنشطة لجان المناخ 
الثالث اإلفريقية الرامية إلى التوفيق بين 
مكافحة اآلثار السلبية للتغيرات المناخية 
والتنمية المستدامة وإحداث مناصب شغل 

وتحسين ظروف عيش الساكنة .

كوب 27: الجتماع رفيع امل�ستوى للجان املناخ الثالث الإفريقية 
ي�سيد بريادة جاللة امللك وبدعم املغرب لتفعيل هذه اللجان

اأمطار قوية وهبات رياح قوية مرتقبة يومي 
الجمعة وال�سبت بعدد من اأقاليم المملكة  

أف����ادت ال��م��دي��ري��ة 
العامة لألرصاد الجوية 
 30( بأن أمطارا قوية 
وهبات  ملم(   50 إلى 
إلى   70( قوية  ري��اح 
الساعة(  ف��ي  كلم   85
الجمعة  يومي  مرتقبة 
وال��س��ب��ت ب��ع��دد من 

أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، 
ف���ي ن��ش��رة إن���ذاري���ة 

محينة من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية تتراوح مقاييسها ما بين 30 
و50 ملم، مرتقبة يومه الجمعة من الساعة الثالثة فجرا إلى الساعة الثالثة بعد 
والفحص-أنجرة  وطنجة-أصيلة  والعرائش  وشفشاون  الحسيمة  بأقاليم  الزوال 

والمضيق-الفنيدق وتطوان ووزان والقنيطرة.
وأضافت المديرية أن هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و 85 كلم 
في الساعة، مرتقبة ابتداء من الثانية عشرة زواال من اليوم الجمعة إلى الساعة 
السادسة من مساء غد السبت، وستهم كال من أقاليم الحسيمة وفجيج وتاوريرت 

وجرادة والدريوش وجرسيف والناظور والصويرة وتازة.

عطب معلوماتي يت�سبب في توقف موؤقت 
للمعامالت بالبطاقات البنكية

الرابعة  بين  ما  األربعاء   ،)Switch( الوطني  للمحول  تسبب عطب معلوماتي 
والخامسة عصرا، على مستوى محطات األداء ومواقع التجارة عبر اإلنترنت، إلى 

توقف مؤقت للمعامالت بالبطاقات البنكية في كافة أرجاء التراب الوطني.
 HPS( وأفاد مركز النقديات أن األمر يتعلق بعطب تقني على مستوى المحول
Switch( الذي يمكن من توجيه جميع العمليات النقدية للبطاقات البنكية المغربية.

وقد تمكنت الفرق المشرفة على المحول )HPS Switch( من حل المشكل قبل 
موعد الذروة في المتاجر الكبرى.

وبسبب هذا العطل، لم يكن من الممكن القيام بأي عملية سحب أو أداء عن طريق 
محطات األداء اإللكترونية.

كل  معالجة  توحيد  عن  المسؤولة  الوحدة   )HPS Switch( المحول  ويعتبر 
العمليات النقدية بين البنوك على الصعيد الوطني، لفائدة القطاع البنكي المحلي.

وحيد مبارك

مختلف  في  الصحي  القطاع  يخّلد 
وعلى  الجمعة،  يومه  من  ابتداء  الدول 
امتداد أسبوع، فعاليات األسبوع العالمي 
للتوعية باستعمال المضادات الحيوية، 
التي تعتبر أدوية بالغة األهمية ولعبت 
من  العديد  مواجهة  في  أساسيا  دورا 
اإلصابة  وقع  من  والتخفيف  األم��راض 
في  وساهمت  وتعفنات،  بميكروبات 
تجويد الوضع الصحي لألشخاص عبر 

العالم.
حدث أكد الدكتور مصدق مرابط في 
أنه  االشتراكي«  »االتحاد  ل�  تصريح 
أن  إل��ى  بالنظر  كبيرة  أهمية  يكتسب 
يكون  ال  الحيوية  المضادات  استعمال 
أثره إيجابيا دائما، خاصة حين يصبح 
اإلقبال على هذا النوع من األدوية تلقائيا 
وبعيدا عن الوصفات الطبية، مما يؤدي 
إلى تعود الجسم عليها فيوّلد مقاومة لها 
تصبح معه المضادات الحيوية غير ذات 
جدوى حين تسجيل عارض صحي وخيم، 
وضعية  تحسن  على  سلبا  ذلك  فيؤثر 
طبيب  وهو  مصدق  وأوضح  المرضى. 

عام وفاعل مهتم بالقضايا الصحية أن 
المضادات الحيوية تكون خيارا متاحا 
بين أيدي األشخاص في كل وقت وحين 
بحكم سهولة الوصول إليها، مشددا على 
أن العديد من البالغين يتناولونها عند 
قد  التي  ظهور أعراض مرضية عليهم، 
هذا  استعمال  بالضرورة  تستوجب  ال 
األمر  يتطلب  بل  األدوي��ة،  من  الصنف 
قوة  باألقّل  وصفها  يمكن  أخرى  أدوية 
لتوضيح المعنى، والتي تساهم في عالج 

المرضى من األعراض التي أصابتهم.
وأشار الدكتور مصدق في تصريحه 
للجريدة أن استعمال المضادات الحيوية 
ال يقتصر على البالغين إذ أن عددا من 
اآلباء واألمهات يقدمونها ألطفالهم في 
غياب وصفة طبية عند ظهور التهابات 
في الحلق أو اللوزتين أو بعض السعال 
التي  األعراض  من  وغيرها  والعطاس، 
ترتبط بحاالت زكام، مشددا على أن هذا 
والتلقائي،  الذاتي  التداوي  من  النوع 
الذي ال يمكن وصفه إال بالعشوائي، يضر 
بالصحة بشكل خطير ويتسبب في العديد 
من المضاعفات الجانبية الوخيمة. ونّبه 
الخبير الطبي إلى أن الجسم يتعّود على 
أنواع معينة من المضادات الحيوية متى 

وقت  أكلها  تؤتي  فال  استعمالها  تكرر 
الحاجة الفعلية لها، مما يتطلب االنتقال 
إلى استعمال مضاد حيوي أشّد تأثيرا، 
مشددا على أن الوضع يتعّقد أكثر حين 
االستشفاء، وال يتم إخبار الطاقم الطبي 
المشرف أو الطبيب المعالج باستعمال 

مضاد حيوي خالل تلك الفترة.
ودعا الدكتور مرابط إلى اإلحجام عن 
الحيوية عند أول  استعمال المضادات 
عارض صحي، خاصة خالل هذه الفترة 
من السنة التي تعرف انخفاض مستويات 
درجات الحرارة، والتي من المنتظر أن 
الدواء ال  تتقلص أكثر، مشددا على أن 
يجب صرفه إال بوصفة طبية، وال يتطلب 
األمر بالضرورة زيارة الطبيب بالقطاع 
الخاص، إذ يمكن التوجه إلى أقرب مركز 
صحي بالنسبة لألسر الفقيرة والهّشة 
الطبيب  على  نفسه  المريض  فيعرض 
الصحي  وضعه  تشخيص  بعد  ال��ذي 
يمكنه وصف األدوية التي تناسب حالته، 
حتى يتم تفادي هذه العادة التي وصفها 
في  تتمثل  التي  بالسلبية،  المتحدث 
التوجه للصيدلية واقتناء الدواء بشكل 
تلقائي بناء على أعراض ظاهرة قد ال تعّبر 
بالضرورة عما هو مستتر داخل الجسم.

 جالل كندالي 

قبل أن يجف حبر بالغ جمعية هيئات 
المحامين بالمغرب، الذي  عممته بعد 
معلنة من  مع رئيس الحكومة،  اللقاء  
تقاطرت  العمل،  خالله العودة إلى 
مجالس هيئات المحامين،  بالغات  

رافضة  مخرجات هذا اللقاء.  
ه�����ي�����ئ�����ة  م��������ج��������ل��������س     
طارئا  الدارالبيضاء عقد اجتماعا 
مفتوحا على الجمعية العمومية، وقرر 
باإلجماع االستمرار في التوقف الشامل  
واإلج����راءات  بالجلسات  عن العمل 
والصندوق إلى إشعار آخر وإلى حين 
الموقف  نفس  وهو  المطالب،  تحقيق 
الذي اتخذه مجلس هيئة الرباط، حيث 
قرر استمرار التوقف الكلي والشامل عن 
العمل وفق ماهو مقرر بمقتضى البالغ 
2022 إلى  نونبر   12 بتاريخ  الصادر 

إشعار آخر.  
بآسفي،  المحامين  هيئة  مجلس 
قرر هو اآلخر االستمرار في المقاطعة 
الشاملة إلى حين استكمال المفاوضات 
الجارية بين جمعية هيئات المحامين 
نفس  المالية، وهو  ووزارة  بالمغرب 
مجلس هيئة  ات��خ��ذه  ال��ذي   االت��ج��اه 
المحامين ببني مالل، برفضه مخرجات 
كذلك  وال��ح��ك��وم��ة،  الجمعية  لقاء  
الشأن بالنسبة لمجلس هيئة المحامين 
المحامين  ومجلس هيئة  بالقنيطرة، 
قررت  التي  سطات  وهيئة  بتطوان، 

للجلسات  الشاملة  المقاطعة  مواصلة 
من17/11/2022.. ابتداء  واإلجراءات 
وغيرها من المجالس البالغ عددها 17 

مجلسا. 
 نقابة المحامين بالمغرب، قالت في 
شديد  إنها تلقت بامتعاض  لها،  بيان 
مخرجات اللقاء الذي جمع بين مكتب 
بالمغرب  المحامين  هيئات  جمعية 
 15 الثالثاء  ي��وم  الحكومة،  ورئيس 
نونبر 2022، والتي شكلت التفاقا على 
المطالب المشروعة للمح�امين ومحاولة 
إلجهاض حراكهم وخط نضالهم الوفي 

لقيم المهنة .
ال��راف��ض  موقفها  ع��ل��ى  وت��أك��ي��دا 
والمناهض للمقتضيات الضريبية التي 
تضمنها مشروع قانون المالية للسنة 
الولوج  تضريب  حول   2023 المالية 
في  الحق  على  واإلجهاز  العدالة  إلى 
التقاضي، وتثمينا لمواصلة احتجاجات 

المحاميات والمحامين ورفضهم للتوافق 
الالمشروع بين جمعية هيئات المح�امين 
بالمغرب ورئاسة الحكومة، واستحضارا 
وأهمية  للمحامين،  المشترك  للمصير 
الظرف  هذا  في  المهني  الصف  وحدة 
ال��ع��ص��ي��ب وال��م��ف��ص��ل��ي ف���ي ت��اري��خ 
المحاماة بالمغرب، دعا البيان، جميع 
إلى تحمل  بالمغرب  المحامين  هيئات 
خالل  م��ن  التاريخية،  مسؤولياتها 
مجلس  مق��ررات  تنزيل  في  االستمرار 
بشأن  ببوسكورة،  المنعقد  الجمعية 
مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم، 
حين  إلى  العمل،  عن  الكلي  والتوقف 
سحب المقتضيات الضريبية المشؤومة 
لسنة  المالية  قانون  بمشروع  الواردة 
2023، داعيا الهيئات الممانعة الرافضة 
اإلط���ارات  وجميع  ال��خ��ذالن  لتوافق 
إلى االصطفاف في تنسيقية  المهنية، 
وط�نية لتدبير المرحلة المقبلة وتحصين 

المعركة .
الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، 
قالت في بالغ لها، إنها تلقت بقلق بالغ 
وأس�ف ش�دي�د نتائج الحوار المعلن عنه 
من طرف مكتب جمعية هيئات المح�امين 
وال�وف�د  الحكومة  رئيس  مع  بالمغرب 
الطبيعة  على  مؤكدة  ل�ه،  الم�راف����ق 
اإلنسانية والحق�وق�ية لمهنة المحاماة 
جبائي  ن�ظ�ام  س���ن  ض��رورة  وعلى 
عادل يتالءم مع رسالتها هاته، معبرة 
على أن الحق في اللجوء إلى ال�ق�ض�اء 
ح�ق دس�ت�وري، وأن التوازنات المالية 
لل�ح�ك�وم�ة ال يمكن أن تعيق هذا الحق 

أو تح�د م�ن ممارس�ت�ه. 
الظرفية  أن  على  ال��ب��الغ   وش���دد 
والوضعية  الصعبة،  االق��ت��ص��ادي��ة 
االجتماعية الهشة ل�غ�البية المواط�ن�ات 
والمواطنين المغاربة ال تسمح بإثقال 
الم�ال�ي�ة  األعباء  من  بمزيد  كاهلهم 
حقهم  ممارسة  أج�ل  م�ن  الج�دي�دة 
إلى  اللجوء  في  وال�ك�وني  الدستوري 
العدالة، معتبرا نتائج الحوار محاولة 
بئيسة لاللتفاف على المطالب المش�روع�ة 
م�ن  الم�ح�ام�ي�ات والمحامين  ل�ع�م�وم 
ك�رام�ة  ت�ص�ون  ضريبية  ع�دالة  أج�ل 
المحامين والمحاميات وتنتصر لطبيعة 

مهنتهم
بالولوج  وتسمح  إنسانية  كرسالة 
المستنير لكافة المواطنات والمواطنين 

لم�رف�ق ال�ع�دال�ة .
مجالس  ب�����ك�����ل  ال���ب���الغ  وأه�����اب 
م�ع�رك�ة  في  االستم�رار  إلى  الهيئات 

مع  انسجاما  وال�ك�رام�ة  ال�ص�م�ود 
مطالب الجمعيات العمومية للمحامين 
إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، 
مؤيدا الدعوة إلى عقد جمعية عمومية 
لجمعية هيئات المحامين كأعلى هيئة 
النضالية  الخطوات  التخاذ  تقريرية 
الفئة  ه��ذه  مطالب  بتحقيق  الكفيلة 

العادلة والمشروعة .
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة 
بجهة الدارالبيضاء سطات، وعلى إثر 
يخوضها  التي  االحتجاجية  األشكال 
الدار  بجهة  والمحاميات  المحامون 
س��ط��ات م��ن إض��راب��ات  ال��ب��ي��ض��اء – 
ووفقات احتجاجية حول مشروع قانون 
المالية برسم سنة 2023، استقبلت يوم 
ممثليين   ،2022 نونبر   16 الثالثاء 
البيضاء  بالدار  المحامين  هيئات  عن 
اللقاء  شكل  وقد  والجديدة.  وسطات 
والمبررات  للدوافع  لإلنصات  فرصة 
والمحاميات  المحاميين  دفعت  التي 
ومطالبهم  نظرهم  ولوجهة  لالحتجاج 

بهذا الخصوص.
من  أول  كانوا  الشباب،   المحامون 
رئيس  مع  لالتفاق  عن رفضهم  أعلنوا 

الحكومة  .
أسفرت عنه  ت��داع��ي��ات م��ا  وم���ن 
مكتب  ج��م��ع  ال����ذي  نتائج اللقاء 
بالمغرب  المحامين  هيئات  جمعية 
أص��وات  تعالي  الحكومة،  ورئ��ي��س 
المحامين المطالبة بعقد اجتماع طارئ 
لمجلس جمعية هيئات المحامين، يوم 

السبت 19 نونبر 2022.

العربي رياض

سطات  الدارالبيضاء  جهة  وال��ي  أن  معلوم 
وضعه  الذي  الميزانية،  مشروع  على  يؤشر  لم 
مجلس المدينة برسم سنة 2023، ما دفع األخير 
التصحيحات  استثنائية لضم  دورة  برمجة  إلى 
وترسيم المالحظات التي وضعها الوالي، وكما 
يعلم المتتبعون للشأن المحلي البيضاوي فإن عدم 
التأشير هذا والمرور إلى دورة استثنائية، سابقة 
في تاريخ المجلس منذ العمل بنظام وحدة المدينة 
في سنة 2003، وإذا كانت السلطات في المدينة 
في مشروع الميزانية  أخطاء "  قد سجلت عدة " 

هذا، فإن من بين أبرز ما وقفت عنده هو بعض 
النفقات التي مررت للمقاطعات وهي ال تدخل ضمن 
صالحيات اختصاصاتها، منها إعانات للجمعيات 
وتقديم  إنسانية  أله��داف  غذائية  م��واد  وش��راء 
هبات ومساعدات لفائدة المعوزين، وشراء لوازم 
مدرسية ومصاريف استشفاء المعوزين وغيرها 
مما يدخل في ما يعرف بالمساعدات االجتماعية، 
ويعلم  ذلك،  إلى  وما  رمضان  وقفة  العيد  كقفة 
المتتبعون للشأن االنتخابي كيف كانت تستغل 
هذه العملية الستمالة األصوات وحتى أن هناك 
من اغتنى من هذه العملية، وكشفت تقارير مشروع 
الميزانية أن 9 مقاطعات فقط خصصت لها أكثر 

ما  وهو  الباب،  هذا  في  مليون سنتيم   500 من 
هذه  بين  ومن  االستفهام،  عالمات  بعض  يطرح 
التي خصص  المقاطعات، مقاطعة موالي رشيد 
لها 150 مليون سنتيم في الباب المتعلق بالقفة 
فقط، وتم تخصيص 60 مليون سنتيم من طرف 
مقاطعة الصخور السوداء من أجل إعداد حصص 
المنحى  ونفس  للمعوزين،  الغذائية  المواد  من 
امسيك حيث خصصت  ابن  مقاطعة  إليه  ذهبت 
43 مليون سنتيم، أما مقاطعة الحي الحسني فقد 
صعد رقمها في هذا اإلطار إلى 60 مليون سنتيم، 
مثلها مثل الصخور السوداء، كما برمجت الحي 
الحسني 4 ماليين لشراء اللوازم المدرسية، وفي 

ذات الباب برمجت مقاطعة المعاريف 10 ماليين 
سنتيم، أما بخصوص المعوزين فبرمجت مقاطعة 
ابن امسيك 25 مليون سنتيم واسباتة 20 مليون 
سنتيم  ماليين   10 السوداء  والصخور  سنتيم، 

والمعاريف 30 مليون سنتيم .
مجلس الجماعة البيضاوية ورؤساء المقاطعات 
وجدوا أنفسهم في وضع حرج أمام القلم األحمر 
للوالي، لذا تقررت الدورة االستثنائية لتصحيح 
هذه الهفوات، فيما طلب من المقاطعات بدل المرور 
عبر دورات استثنائية وهدر الوقت، العمل على 
تحويل هذه النفقات إلى أبواب أخرى في دوراتها 

القادمة.    

 أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة 
األربعاء وضع اإلمام المغربي حسن إيكويسن، الذي 
يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهربه من أمر بالطرد 
نهاية الصيف، في مركز مغلق بهدف ترحيله من 
األراضي البلجيكية ما اعتبره محاموه »فضيحة«.
يقيم  اإلم��ام  أن  البلجيكية  الحكومة  وأك��دت 
البقاء  ينوي  وال  بلجيكا  في  قانوني  غير  بشكل 
هناك.وجاء طلب الطرد الذي أعلنته وزيرة الدولة 
البلجيكية للجوء والهجرة نيكول دي مور الثالثاء، 
عقب الرفض الذي جدده القضاء البلجيكي لتسليم 
اإلمام إلى العدالة الفرنسية بموجب مذكرة توقيف 

أوروبية.
ويعتبر محامو اإلمام أن التهمة التي وجهتها 
قرار  تنفيذ  من  )»التهرب  موكلهم  إل��ى  فرنسا 
البلجيكي،  القانون  في  موجودة  غير  الترحيل«( 

وهو شرط كي يتم تنفيذ مذكرة توقيف أوربية.
للمرة  الثالثاء  رفض  البلجيكي  القضاء  وكان 
مذكرة  بموجب  فرنسا  إلى  اإلمام  تسليم  الثانية 

توقيف أوروبية.
وأكدت المحكمة قرارا صادرا عن محكمة تورناي 

االبتدائية في 21 أكتوبر.
وقالت نيكول دي مور في بيان إن »الرجل خسر 
حقه في اإلقامة في فرنسا ويجب أن يعود إلى بلده 
األصلي«، موضحة أنه »وضع في مركز مغلق للعودة 

من أجل إبعاده من األراضي« البلجيكية.

وأضافت أن إيكويسن »ال يعطي أي إشارة إلى 
أنه يرغب في العودة طوعا والسلطات الفرنسية 
ما زالت تطالب بهذا الشخص لتتمكن من إعادته 
إلى المغرب« مشيرة إلى أنه »ليس لديه تصريح 

لإلقامة على األراضي البلجيكية«.
وقالت »نبقى على تواصل مع فرنسا للسماح 

بإبعاده«.
واعتبرت محامية اإلمام الفرنسية لوسي سيمون 
في تغريدة على تويتر أن إبقاءه في مركز مغلق 
»فضيحة تامة«، معبرة عن أملها  بهدف ترحيله 
هذه  في  السياسية  السلطة  موقف  يكون  أن  في 
القضية معاكسا للقضاء.واتهمت اإلدارة البلجيكية 
للهجرة ب«االتفاق مع المحكمة« لكي يأخذ الملف 

مسارا إداريا.
وأفاد مصدر في الشرطة أن اإلمام وضع في مركز 
مغلق وسط مدينة فوتيم في بلدية لييج )شرق(.

30سبتمبر  في  البلجيكية  السلطات  وأوقفت 
اإلمام المغربي حسن إيكويسن المالحق من قبل 
لقيم  »مخالفة  اعتبرت  تصريحات  بسبب  فرنسا 

الجمهورية«.
وتوارى اإلمام عن األنظار منذ قرار مجلس الدولة 
السماح بطرده في نهاية غشت، ثم صدرت مذكرة 
توقيف أوربية بحقه عن قاض للتحقيق في فالنسيان 
)شمال( بتهمة »التهرب من تنفيذ قرار الترحيل«.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 

االستخبارات  أجهزة  طرد  الفائت،  يوليوز  نهاية 
لهذا الداعية.

تعليل  الوزير  وقعه  الذي  المرسوم  في  وجاء 
للقرار »بتصريحات تحرض على الكراهية والتمييز 
وتحمل رؤية عن اإلسالم مخالفة لقيم الجمهورية«.

لكن لم يعثر على الداعية إيكويسن حين تمت 
المصادقة النهائية على هذا المرسوم الذي طعن فيه 
أمام المحكمة من قبل مجلس الدولة في 31 غشت…

باريزيان«  »لو  صحيفة  نشرتها  مقابلة  وفي 
الفرنسية اليومية، اعترف اإلمام بأنه ربما تفوه 
في الماضي »بتصريحات لم تكن في مكانها وببعض 

العبارات المضللة«.
وقال حينها »أنا مستعد لتقبل اللوم، والمحاكمة. 
أنا على استعداد ألن تتم إدانتي ألنه من المؤكد 
أنني قلت أشياء أدان عليها. ولكن طردي من المكان 
الذي ولدت فيه، حيث كنت أعيش دائما، بمثابة 

اقتالع شجرة من جذورها«.

 قبل أن يجف حبر بالغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد اللقاء مع رئيس الحكومة 

جمال�ض هيئات املحامني ترف�ض خمرجات احلوار 
وت�ستمر يف التوقف ال�سامل عن العمل

وايل الدارالبي�ساء »ي�سفع« روؤ�ساء املقاطعات

ال�سلطات البلجيكية تودع الإمام 
املغربي اإيكوي�سن يف مركز مغلق لإبعاده

خاصة عند االستشفاء

الدكتور م�سدق مرابط : ال�ستعمال الع�سوائي 
للم�سادات احليوية يت�سبب يف م�ساعفات �سحية وخيمة
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الجنوب  أجل  من  السياسات  بمركز  الباحث  قال 
األمن  مجلس  قرار  إن  لوليشكي،  محمد  الجديد، 
بقضية  املتعلق   2654 رقم  املتحدة  لألمم  التابع 
الصحراء املغربية يضع املغرب "في موقع قوة"، من 

خالل التأكيد على ضرورة تفعيل إحصاء الالجئني.
للمغرب  الدائم األسبق  وأوضح لوليشكي، املمثل 
سياسات  ورقة  في  بنيويورك،  املتحدة  األمم  لدى 
الصحراء  قضية  حول   2654 رقم  »القرار  بعنوان 
مركز  موقع  على  املنشور  ؟«  تأثير  أي  املغربية: 
تقدم  هذا  أن  الجديد،  الجنوب  أجل  من  السياسات 
في نقطة رئيسية وحساسة وحاسمة بالنسبة لقضية 
قوي  موقف  في  املغرب  »يضع  والذي  الصحراء 
للضغط على املفوضية السامية لشؤون الالجئني من 
أجل إجراء عملية اإلحصاء التي تأخرت بدون مبرر 
تندوف،  مخيمات  تستضيف  التي  الجزائر  قبل  من 

والتي تستمر بربط اإلحصاء بتنفيذ خطة التسوية 
لعام 1990، التي أ صبحت متجاوزة".

األخير بشأن مسألة  األمن  قرار مجلس  أن  وأبرز 
الصحراء "جدد معظم ثوابت الحل السياسي، وأدخل 
على  الضغط  إلى  تهدف  تعديالت  نفسه  الوقت  في 
بمتطلبات  أكبر  بشكل  االلتزام  على  لحثها  األطراف 
موضحا  املينورسو"،  بعثة  عمل  وتسهيل  املسلسل 
2654 جدد التأكيد في ديباجته وفي  أن القرار رقم 
املنشود  للحل  السياسية  الطبيعة  على  منطوقه 
وشروط الواقعية والبراغماتية والتوافق التي يجب 
الوقت  مرور  مع  صبحت  ا  والتي  بها  يتحلى  ن  ا 

عناصـر حاسمة وثابتة وال رجعة فيها.
تقرير  أن  لوليشكي  أكد  باألطراف،  يتعلق  وفيما 
التشديد  في  يتفقان  املجلس  وقرار  العام  األمني 
على انخراط الجزائ ر الضروري في جميع مراحل 

الجزائر  موقف  لى  ا  بالنظر  أنه  مضيفا  العملية، 
الرافض للموائد املستديرة، أدخل نص القرار صياغة 
األطراف  جميع  بلورة  أهمية  على  كد  "تو  جديدة 
املعنية مواقفها من اجل احراز تقدم في التوصل الى 

حل".
من  الرغم  على  إنه  األسبق،  الدبلوماسي  وقال 
"جميع  عبارة  ن  فا  واملرنة،  الغامضة  طبيعتها 
األطراف املعنية" تستهدف ضمنيا الجزاي ر وتبقيها 
تحت الضغط، مبرزا أن مجلس األمن يدعو املبعوث 
الشـخصي الجديد بصريح العبارة ا لى استي ناف 
استبعاد  هذا  وفي  سلفه،  توقف  حيث  من  املسلسل 
العملية السياسية الجارية، ومن تم  لكل تراجع في 
ا بطال ا ي محاولة إلحياء خطة التسوية الباي دة، 

كما تريد الجزاي ر و البوليساريو.
وأوضح لوليشكي أن القرار الجديد، فيما يتعلق 

دون  وتحول  املينورسو  تعترض  التي  بالحواجز 
تقرير  ينسبها  والتي  مهامها،  ممارسة  من  تمكينها 
قرارها  البوليساريو بعد  لى  ا  العام صراحة  األمني 
خرق وقف ا طالق النار، يدعو ا لى التسريع باستي 
املينورسو  فرق  ملواقع  واملنتظم  اآلمن  اإلمداد  ناف 

الواقعة شرق الجدار الرملي.
الشـخصي  املبعوث  من  سيتطلب  األمر  أن  وأفاد 
ستافان  الصحراء  إلى  املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
لدفع  لة  هاي  دبلوماسية  جهود  بذل  ميستورا  دي 
الجزائر والبوليساريو الى العودة الى طريق الحوار 

والحلول التوفيقية.
الطاقة  ازمة  تستغل  التي  الجزائر،  أن  وأضاف 
يبدو  ال  املغرب،  مع  العالقات  كل  قطعت  والتي 
مهمة  تسهيل  او  التوفيقية  الحلول  الى  تميل  انها 
املبعوث الشخصي لألمني العام، مبرزا أن النجاحات 

الدبلوماسية التي حققها املغرب في السنوات األخيرة 
تجعله في وضع مريح، مستمرا في بذل مجهوداته 

من اجل تحقيق التنمية في منطقة الصحراء.
وأشار إلى أنه »ومع ذلك، ا ذا كان با مكان األطراف 
االنتظار وا خذ الوقت التخاذ قرار بشا ن املبادرات 
مخيمات  سكان  ن  فا  ميستورا،  دي  للسيد  املقبلة 
الستراتيجيات  الوحيدين  الضحايا  يظلون  تندوف 
الجزائر والبوليساريو املعيقة ألي تقدم«، الفتا إلى 
في  تستمر  باكملها  اجياال  تجعل  الوضعية  هذه  أن 
املعاناة بسبب غياب حل نهائي وتعيش في ظروف 
مناخية واجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، مجبرة 

على االعتماد على املساعدات من اجل العيش.
إلى أن هذا األمر يجعل  وخلص محمد لوليشكي 
ملخاطر  عنهم  رغما  معرضني  املخيمات  سكان 

وإغراءات الجريمة املنظمة واإلرهاب.

أكد جاللة امللك محمد السادس أن صحة املواطن تشكل ركيزة 
الدعامات  وإحدى  الشعوب  بني  والتضامن  للتقارب  أساسية 

املحورية لبناء تعاون جنوب - جنوب فعال.
وأبرز جاللة امللك، في رسالة سامية وجهها أول أمس األربعاء، 
املخاطر  من  للحد  األولى  اإلفريقية  املناظرة  في  املشاركني  إلى 
الصحية، التي تنعقد بني 16 و18 نونبر الجاري بمراكش تحت 
الرعاية السامية لجاللة امللك، أن الصحة تعتبر من أكبر التحديات 
 ،19 كوفيد  جائحة  أن  إلى  جاللته  مشيرا  االفريقية،  القارة  في 
املشاريع،  مضاعفة  خالل  من  الجماعي،  العمل  ضرورة  أبانت 

وتجهيز الدول بالبنى التحتية الالزمة في هذا املجال.
باإلضافة إلى ذلك، أشار جاللة امللك في هذه الرسالة التي تالها 
وزير الصحة والحماية االجتماعية، السيد خالد ايت الطالب، إلى 
العالجات  من  اإلفريقية  الشعوب  "بتمكني  أيضا  يتعلق  األمر  أن 

واللقاحات الضرورية، ومواجهة مختلف األمراض واألوبئة".
عرش  اعتالئه  منذ  أنه  الجاللة  صاحب  أكد  املناسبة،  وبهذه 
في  مقاربة، جيو-استراتيجية جديدة  "اعتمدنا  املنعمني،  أسالفه 
إطار شراكة جنوب- جنوب، تقوم على التضامن والتعاون وخدمة 
املصالح املشتركة، بما يعود بالنفع على املواطن اإلفريقي"، مذكرا 
دراسية  منح  توفير  على  املغربية  اململكة  بعمل  الصدد  هذا  في 
لتكوين األطباء والصيادلة، واألطر الطبية اإلفريقية، في مختلف 

الجامعات املغربية.
كما بادرت بالدنا بإطالق عدة مشاريع،  وأضاف جاللة امللك " 
من  سيما  ال  اإلفريقية،  البلدان  من  العديد  في  واسع  نطاق  على 
خالل إنشاء مصحات طبية ومستشفيات، وكذا إرسال مساعدات 

إنسانية، من معدات ومستلزمات طبية وأدوية".
وفي ما يخص مواجهة جائحة كوفيد 19، لفت صاحب الجاللة 
إلى أن املغرب عمل على منح وتوصيل مجموعة هامة من املعدات 
واملنتوجات الخاصة بالحماية والوقاية، وكذا األدوية، عبر جسور 

جوية، إلى أكثر من عشرين بلدا إفريقيا.
تدعم  املغربية  "اململكة  إن  امللك  جاللة  قال  ذلك،  مع  وباملوازاة 
املشترك  العمل  وكذا  األطراف،  املتعددة  البناءة  املبادرات  جميع 
اململكة  أن  إلى  مشيرا  امليدان"،  هذا  في  القاري  املستوى  على 
إفريقي  نموذج صحي  بناء  أجل  من  الجهود  كل  تكرس  املغربية 
متكامل، وتنخرط في بلورة األسس الكفيلة ببناء منظومة صحية 
متماسكة على مستوى القارة االفريقية، تعتمد البحث والتطوير 
املادية والبشرية،  اإلمكانات  إلى توفير  الشركاء، وتسعى  مع كل 

وذلك من خالل برامج وسياسات استباقية.
على  االنفتاح  ضرورة  على  الصدد،  هذا  في  جاللته،  وشدد 
الصحي،  املجال  في  العالم  يعرفها  التي  التكنولوجية  التطورات 

ومواكبة األنظمة الصحية لدول القارة لهذه التطورات.

املغرب  استعداد  على  امللك  جاللة  أعرب  وبعدما 
سائر  مع  املجال،  هذا  في  وتجاربه  خبراته  لتقاسم 
أن  أكد جاللته  والصديقة،  الشقيقة  اإلفريقية  الدول 
وعي اململكة املغربية بضرورة ضمان األمن الصحي 
الحماية  تعميم  على  تعمل  جعلها  املغاربة،  لكل 

االجتماعية.
هذا  أن  الصدد،  هذا  في  امللك،  جاللة  وأوضح 
التعميم ينطلق من توسيع كل من مجال التغطية 
املواطنات  كافة  ليشمل  اإلجبارية،  الصحية 
واملواطنني، وقاعدة االنخراط في أنظمة التقاعد 
للساكنة النشيطة، إلى جانب تعميم التعويضات 
عن  التعويض  من  االستفادة  وكذا  العائلية، 

فقدان الشغل.
وخلص صاحب الجاللة إلى أن هذا املشروع 
املجتمعي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، ملا له 
من آثار مباشرة وملموسة، على تحسني ظروف 

ودمقرطة  كرامتهم،  وصيانة  املواطنني،  عيش 
ولوجهم للخدمات الصحية واالجتماعية، في إطار 

سياسة القرب، وتحقيق التنمية املتوازنة والعدالة 
االجتماعية واملجالية.

 محمد لولي�ضكي: قرار مجل�س الأمن رقم 2654 ي�ضع المغرب »في موقع قوة«

يف رسالة سامية إلى املشاركني يف املناظرة اإلفريقية األولى للحد من املخاطر الصحية

جاللة الملك: �ضحة المواطن اإحدى الدعامات 
المحورية لبناء تعاون جنوب - جنوب فعال

تعتبر كأس العالم هي نقطة التقاء شعوب 
والقارات  اللغات  مختلف  من  العالم  وبلدان 
جميعًا  يتنافسون  والحضارات،  والثقافات 

في بطولة واحدة.
 15 32 منتخبا يتحدثون  وتحتضن قطر 
واإلنجليزية  العربية  رأسها  على  يأتي  لغة، 

والفرنسية واإلسبانية. 
العالم  كأس  في  األول��ى  المجموعة  تضم 
2022 كل من قطر التي تتحدث اللغة العربية، 
وهولندا )الهولندية( والسنغال )الفرنسية(، 

واإلكوادور )اإلسبانية(.
من  لثالث  الرسمية  هي  اإلنجليزية  اللغة 
إنجلترا  وهي  الثانية،  المجموعة  منتخبات 
فيما  وويلز،  األمريكية  المتحدة  والواليات 

يتحدث العبو إيران اللغة الفارسية.
جدير بالذكر أن العبي ويلز يتواصلون فيما 
تختلف  التي  الويلزية،  باللغة  أيضا  بينهم 

تماما عن اإلنجليزية.
المنتخب  الثالثة  المجموعة  وت��ض��م 
بالعربية،  العبوه  يتحدث  الذي  السعودي، 
)اللغة  وال��م��ك��س��ي��ك  األرج��ن��ت��ي��ن  ب��ج��ان��ب 

اإلسبانية(، وبولندا )اللغة البولندية(.
منتخب  يتحدث  الرابعة  المجموعة  وفي 
فرنسا بلغته الفرنسية، التي يجيدها أيضا 
العبو تونس بجوار العربية لغتهم األم، فيما 
الدنماركية،  اللغة  الدنمارك  العبو  يستخدم 

والعبو أستراليا اللغة اإلنجليزية. 
وتضم المجموعة الخامسة منتخبات ألمانيا 
واليابان )اللغة اليابانية(،  )اللغة األلمانية( 
بجانب إسبانيا وكوستاريكا )اللغة اإلسبانية(.

وفي المجموعة السادسة، تعد اللغة العربية 
هي الرسمية لالعبي منتخب المغرب، الذين 
يستخدم  فيما  أيضا،  الفرنسية  يجيدون 
منتخب بلجيكا اللغات األلمانية والفرنسية 
اللغتين  كندا  العبو  يتكلم  كما  والهولندية، 
منتخب  ويجاورهم  والفرنسية،  اإلنجليزية 

كرواتيا )اللغة الكرواتية(.
منتخبات  السابعة  المجموعة  وتضم 
والكاميرون  البرتغالية(،  )اللغة  البرازيل 
)اللغة الفرنسية(، وصربيا )اللغة الصربية( 
وسويسرا )الفرنسية واإليطالية واأللمانية(.

منتخب  يتحدث  الثامنة  المجموعة  في 
وأوروغ��واي  البرتغالية،  بلغتهم  البرتغال 
)اللغة اإلسبانية(، وغانا )اللغة اإلنجليزية(، 

وكوريا الجنوبية )اللغة الكورية(.

االتحاد الرياضي22
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للعبة  الدولي  االتحاد  أقر  بعدما 
اللوائح  ف��ي  الالعبين  ع��دد  زي���ادة 
في  مسارك  منتخب  لكل  النهائية 
على  الع��ب��ًا،   26 إل���ى  ال��م��ون��دي��ال 
العالم  عاشها  التي  الظروف  خلفية 
بسبب  الماضية  األع��وام  مدار  على 
جائحة كورونا، ارتفع عدد الالعبين 
الحاضرين في مونديال قطر إلى 832 

العبا، يمثلون 32 منتخبا.
وكشف موقع »ترانسفير ماركت« 
العالمي إلحصائيات وأرقام الالعبين 
السوقية  القيمة  أن  وال��الع��ب��ات 
في  المونديال  لمنتخبات  اإلجمالية 
مليار   12.46 تبلغ  المقبلة  النسخة 

يورو.
الثالث  المنتخبات  أن  والمثير 
األولى في قائمة أعلى فرق المونديال، 
من حيث القيمة السوقية، تستحوذ 
على نحو ربع هذه القيمة اإلجمالية.
ورغم كونه الفريق األكثر ترشيحًا 
للفوز باللقب من وجهة نظر عدد كبير 
من التقارير والتحليالت الرياضية، 

لم يأت المنتخب البرازيلي في صدارة 
القائمة ،وإنما حل في المركز الثاني 
بقيمة سوقية بلغت 1.14 مليار يورو.

بلقب  الفائز  البرازيلي،  المنتخب  ويتصدر 
قياسي(،  )رقم  سابقة  م��رات   5 المونديال 
الصادر  اللعبة  لمنتخبات  العالمي  التصنيف 
كما يقوده الالعب  )فيفا(  الدولي  عن االتحاد 
نيمار صاحب صفقة االنتقال األعلى في تاريخ 
العبي كرة القدم حتى اآلن، كما يضم العديد من 

أبرز نجوم اللعبة في العالم.
ولكن صدارة قائمة »ترانسفير ماركت« ألعلى 
المنتخبات من حيث القيمة السوقية كانت من 
نصيب المنتخب اإلنجليزي، المصنف الخامس 
عالميا في تصنيف »فيفا«، والمتوج بلقب كأس 

العالم مرة واحدة فقط من قبل في 1966. 
واعتلى المنتخب اإلنجليزي، أحد المرشحين 
للمنافسة على لقب مونديال 2022، وصاحب 
المركز الرابع في مونديال 2018، قائمة األعلى 

قيمة سوقية بقيمة بلغت 1.26 مليار يورو.
بلقب  المتوج  الفرنسي،  المنتخب  وك��ان 
بقوة  والمرشح  روسيا،  في   2018 مونديال 
ثالث  هو   2022 نسخة  في  لقبه  عن  للدفاع 
المنتخبات التي تجاوزت حاجز المليار يورو، 
حيث حل في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 
1.08 مليار يورو، علما بأنه يضم بين صفوفه 
بين  األعلى  السوقية  القيمة  صاحب  الالعب 
جميع الالعبين المشاركين في مونديال 2022. 

باريس  مهاجم  مبابي،  كيليان  ويتصدر 
سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، قائمة أكثر 
الالعبين في مونديال 2022 من حيث القيمة 

السوقية حيث تبلغ قيمته 160 مليون يورو.
إلى  ال��راب��ع  م��ن  التالية  ال��م��راك��ز  وت��أت��ي 
العاشر على الترتيب في قائمة أعلى منتخبات 
المونديال من حيث القيمة السوقية من نصيب 
البرتغال )937 مليون يورو( وإسبانيا )902 
وألمانيا )885.5 مليون يورو(  مليون يورو( 
وهولندا  يورو(  مليون   633.2( واألرجنتين 
 563.2( وبلجيكا  يورو(  مليون   587.25(
مليون يورو( وأوروغواي )449.7 مليون يورو(.

ال�سوقية لمنتخبات المونديال القيمة  يورو  مليار   12.46

املنتخب اإلجنليزي أغلى منتخبات املونديال

المنتخبات  الكاميرون  منتخب  يتصدر 
كأس  نهائيات  في  مشاركة  األكثر  اإلفريقية 
العالم، حيث تأهل سبع مرات سنوات 1982 
و2010  و2002  و1998  و1994  و1990 
و2014، وكان أفضل إنجاز له بلوغ ربع نهاية 
دورة إيطاليا 1990، في حين ودع المسابقة من 

دور المجموعات في بقية المشاركات. 
وخرح منتخب »أسود« الكاميرون من دائرة 
أمام  انهزامه  بعد  إيطاليا  منافسات مونديال 

منتخب إنجلترا في دور الربع 3 – 2.
ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني بست 
 2018 دورة  آخرها  المونديال  في  مشاركات 
بروسيا، وكان التأهل إلى ثمن النهاية أفضل 

إنجاز له، في دورات 1994 و1998 و2014.
وأقصي منتخب نيجيريا من منافسات كأس 
بعد  المجموعات،  دور  من  الماضية  العالم 

احتالله المركز الثالث خلف منتخبي األرجنتين 
وكرواتيا. أما المنتخب الوطني المغربي فقد 
سجل أول ظهور له في نهائيات المونديال في 

دورة المكسيك سنة 1970.
وشارك »أسود األطلس« بعد ذلك في دورات 
1986 و1994 و1998 و2018، ليحتل المركز 
األول بين المنتخبات العربية األكثر مشاركة 
مع  بالتساوي  بخمس مشاركات  البطولة  في 
منتخب تونس، الذي سجل ظهوره في دورات 

1978 و1998 و2002 و2006 و2018.
 وكان أفضل إنجاز حققه المنتخب المغربي 
في النهائيات سنة 1986 بالمكسيك بعد تأهله 
إلى ثمن النهاية وتوديع المنافسة أمام منتخب 
ألمانيا، في حين لم يتخط منتخب تونس الدور 
أما  السابقة.  الخمس  المشاركات  في  األول 
الرابع  المركز  في  فيأتي  الجزائري  المنتخب 

بأربع مشاركات، وكان يسعى إلى التأهل للمرة 
الخامسة بعد الغياب عن دورة 2018.

في  إنحاز  أحسن  الجزائر  منتخب  وحقق 
دورة البرازيل 2014، بالتأهل إلى دور الثمن، 
ولكنه اصطدم بالمنتخب األلماني الذي حصد 
الهزيمة  بعد  المنافسات  وودع  وقتها،  اللقب 
بهدفين مقابل واحد. وسجلت منتخبات مصر 
وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا ظهورها 
في منافسات كأس العالم ثالث مرات، ليتشاركوا 

المركز الخامس.
وكان منتخب »الفراعنة« هو أول المشاركين 
ذلك في  النهائيات وكان  إفريقيا في  قارة  من 
الظهور  كان  حين  في  بإيطاليا،   1934 دورة 
األفضل من نصيب المنتخب الغاني، ببلوغه 

ربع النهاية في دورة 2010 بجنوب إفريقيا.

منتخب الكاميرون يت�سدر  المنتخبات الإفريقية الأكثر م�ساركة في النهائيات

شكلت منتخبات من قارات إفريقيا وآسيا 
وأوقيانوسيا وأمريكا الوسطى التاريخ األسوأ 
للمشاركات في كأس العالم بأرقامها السلبية، 
جعلت منتخبات تلك القارات تخرج من الباب 

الضيق.
تظل  السلبية،  المشاركات  تعددت  وإن 
أسوأ  هو  منتخبا  جعلت  واح��دة  مشاركة 
وإن  حتى  العالم،  كأس  تاريخ  في  منتخب 

نجح في نسخ أخرى أن يقدم أداًء كبيًرا.
أس��وأ  الجنوبية  ك��وري��ا  منتخب  ويعد 
العالم، ويرجع ذلك  منتخب في تاريخ كأس 
على   ،1954 العالم  كأس  في  مشاركته  إلى 
في  األخ��رى  النسخ  في  نجاحه  من  الرغم 
تحقيق إنجازات، أهمها نصف نهائي نسخة 
2002. فقد لعبت كوريا الجنوبية في كأس 
إلى  الثانية  المجموعة  ضمن   1954 العالم 
اللذان  وهما  وألمانيا،  المجر  تضم  جانب 

لعبا النهائي الحقًا، وتركيا. 

ولكن نظام المسابقة كان يقضي بأن يلعب 
كل منتخب مباراتين فقط، فلعبت كوريا أولى 
ثم   ،9  –  0 وخسرت  المجر  ضد  مبارياتها 
التقت تركيا وخسرت 0 – 7، ليكون إجمالي 
مشاركتها في البطولة تلقي 16 هدفًا وعدم 

تسجيل أي هدف.
ويبقى منتخب زائير، الكونغو الديمقراطية 
حالًيا، صاحب أسوأ مشاركة لمنتخب إفريقي 
في تاريخ كأس العالم، وذلك في نسخة 1974، 
2 أمام اسكتلندا،   –  0 عندما خسرت زائير 
ثم 0 – 9  أمام يوغوسالفيا، و 0 – 3 أمام 
البرازيل، حيث تلقت شباكها 14 هدًفا وفشلت 

في تسجيل أي هدف.
هناك  وزائ��ي��ر،  الجنوبية  كوريا  بجانب 
مشاركات أخرى كارثية للمنتخبات في كؤوس 
العالم المختلفة، والسيما منتخب السالفادور، 
أحد  كان  الذي  الوسطى،  أمريكا  من  القادم 
ضحايا مونديال في إسبانيا عام 1982، بعدما 

تلقت شباكه 13 هدفًا وسجل هدفًا وحيدًا في 
3 مباريات ضمن المجموعة الثالثة.

بدأت السلفادور مشوارها بخسارة 1 – 10 
أمام المجر، ثم 0 – 1 أمام بلجيكا وأخيرًا 

ثنائية نظيفة ضد األرجنتين.
ظهرت  أيضا  إسبانيا  مونديال  وخ��الل 
نيوزلندا القادمة من أوقيانوسيا في واحدة من 
أسوأ المشاركات في تاريخ المونديال.، حيث 
تلقت شباكها 12 هدفًا في 3 هزائم، األولى 
5 – 2 أمام اسكتلندا ثم 3 – 0 و4 0- أمام 

االتحاد السوفيتي والبرازيل على الترتيب.
وفي مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 
2002، سجلت السعودية مشاركة كارثية، حيث 
استقبلت 12 هدفا دون أن تسجل أي هدف، 
حيث خسرت 8 – 0  في أسوأ خسارة بتاريخها 
في كأس العالم ضد ألمانيا بالجولة األولى، 
بعدها خسرت 1 – 0 أمام الكاميرون ثم 3 – 0 

أمام إيرلندا.

اأ�سواأ منتخب في تاريخ كاأ�س العالم

لغات منتخبات كاأ�س العالم

 اللغة العربية حاضرة بقوة 
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اأرقام قيا�سية واإنجازات 
فردية وجماعية

 في تاريخ النهائيات 
من األهداف 13 التي سجلها الفرنسي جوست فونتين عام 1958، 
إلى خماسية الروسي أوليغ سالينكو عام 1994، يعج تاريخ كأس 
العالم بأرقام قياسية يمكن تحطيهما في نسخة قطر 2022، كعدد 
المباريات في النهائيات والمشاركات الذي عادله النجمان البرتغالي 
كريستيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي بخمس لكل منهما.
وتحمل البرازيل الرقم القياسي بعدد األلقاب العالمية )1958، 
1962، 1970، 1994 و2002(، متقدمة على ألمانيا )1954، 1974، 
التي  1982 و2006(،   ،1938  ،1934( وإيطاليا  1990 و2014( 
التأهل، على  في  بعد فشلها  النهائيات  األكبر عن  الغائبة  تعتبر 

غرار نسخة 2018.
وحدها البرازيل تواجدت في جميع النسخ 21 السابقة، وستخوض 
في قطر مشاركتها الثانية والعشرين، فيما خاضت ألمانيا النهائيات 
19 مرة، لكنها تحمل الرقم القياسي بعدد المباريات النهائية )8( 

والظهور في نصف النهائي )13(.
وكانت المباراة األكثر غزارة في تاريخ كأس العالم في ربع نهائي 
بفضل   5  –  7 األولى  فازت  1954 بين النمسا وسويسرا، حيث 
ثالثية لتيودور »تورل« فاغنر في لقاء شهد أيضا أجمل عودة من 
بعيد، إذ تقدمت سويسرا 3 – 0 بعد 19 دقيقة قبل أن تقلب النمسا 
الطاولة عليها وتتأهل إلى نصف النهائي حيث انتهى المشوار 

بخسارة أمام ألمانيا 1 – 6.
البرازيل على  فازت  11 هدفا في ستراسبورغ عندما   وسجل 
بولندا 6 – 5 بعد التمديد في ثمن نهائي عام 1938. وإذا سجل 
ليونيداس ثالثية لـ«سيليساو«، فإن إرنست أوتون فيليموفسكي 

سجل أربعة للبولنديين.
بفارق  النهائيات  تاريخ  في  انتصارات  ثالثة  أكبر  انتهت  كما 
تسعة أهداف، وكانت المجر طرفا فيها مرتين عامي 1954 حين 
فازت على كوريا الجنوبية 9 – 0 بثالثية من ساندور كوتشيتش، 
1 بثالثية السلو كيش.   –  10 و1982 حين اكتسحت السلفادور 
كما فازت يوغوسالفيا بنتيجة 9 – 0 على زائير عام 1974 بثالثية 

من دوشان باييفيتش.
ويبقى البرازيلي األسطوري بيليه حتى اآلن الالعب األكثر تتويجا 
باللقب )ثالث مرات في 1958 و1962 و1970(، فيما يتصدر األلماني 
من   25( للمباريات  خوضا  الالعبين  أكثر  الئحة  ماتيوس  لوثار 
1982 إلى 1998 في خمس نسخ(، متقدما على مواطنه ميروسالف 
كلوزه )24 بين 2002 و2014( واإليطالي باولو مالديني )23 من 

1990 إلى 2002(.
وسيكون بإمكان ميسي )19( ورونالدو )17( االقتراب منهم، إذا 

ذهبت األرجنتين والبرتغال بعيدا في المونديال القطري.
سجليهما،  إلى  جديدا  إنجازا  ورونــالــدو  ميسي  وسيضيف 
مرات  العالم خمس  كأس  أربعة العبين خاضوا  إلى  إذ ينضمان 
)أعوام 2006 و2010 و2014 و2018(، وهم ماتيوس والمكسيكيان 
أنتونيو كارباخال )1950 و1954 و1958 و1962 و1966( ورافايل 
ماركيس )1998 و2002 و2006 و2010 و2014( والحارس اإليطالي 

جانلويجي بوفون )1998 و2002 و2006 و2010 و2014(.
وانضم ديدييه ديشان قبل أربعة أعوام إلى البرازيلي ماريو زاغالو 
واأللماني فرانتس بكنباور، بعدما أضاف لقبه كمدرب لفرنسا في 
روسيا 2018 إلى لقبه كالعب عام 1998. وكان زاغالو أحرز اللقب 
كالعب عامي 1958 و1962 ثم كمدرب في 1970(، وبكنباور كالعب 
عام 1974 ومدرب عام 1990. حتى أن زاغالو كان مساعدا للمدرب 

عندما توج »سيليساو« باللقب عام 1994.
ويعد األلماني ميروسالف كلوزه أفضل هداف في تاريخ المونديال 
)16 هدفا سجلها في أربع نسخ(، في حين سيكون من الصعب جدا 
على أي العب أن يحقق إنجاز الفرنسي جوست فونتين، الذي سجل 
13 هدفا في نسخة واحدة عام 1958. ويأتي البرازيلي رونالدو 
من بعد كلوزه في عدد األهداف )15( وخلفه األلماني اآلخر غيرد 

مولر )14( وفونتين )13(.
ووحده الروسي أوليغ سالينكو سجل خماسية في مباراة واحدة، 
وكان ذلك عام 1994 في الفوز على الكاميرون 6 – 1، فيما يبقى 
النهائيات بتسجيله في  التركي هاكان شوكور األسرع في  هدف 
مرمى كوريا الجنوبية خالل مباراة تحديد المركز الثالث عام 2002 
بعد أقل من 11 ثانية )3 – 2(، بينما يعد الكاميروني روجيه ميال 
الالعب الميداني األكبر سنا في النهائيات )42 عاما و31 يوما في 
الخسارة أمام روسيا 1-6 عام 1994، حين حطم رقما قياسيا قبل 
أربعة أعوام بأن يصبح أكبر هداف أيضا في النهائيات. أما أكبر 
العب بالمطلق في النهائيات فهو الحارس المصري عصام الحضري 
)45 عاما و161 يوما عام 2018 في الخسارة أمام السعودية 1 – 2(، 
في حين أن أصغر العب هو األيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد 

الذي كان يبلغ 17 عاما و42 يوما ضد يوغوسالفيا عام 1982.

يحمل كل منتخب من المنتخبات 32 المشاركة في كأس العالم 2022، 
والمقررة في قطر لقبا مختلفا، يرجع إلى سبب تاريخي أو لقصة معروفة 

عنه أو حتى للون القميص الذي يرتديه.. 

المنتخبات العربية:
العنابي : يعرف منتخب قطر، صاحب الضيافة، بلقب العنابي، نسبة 
إلى اللون العنابي الذي يمتاز به علم البالد، وهو نفس اللون الذي يرتديه 

المنتخب.
األخضر: يعرف المنتخب السعودي، الذي يشارك في كأس العالم للمرة 
السادسة في تاريخه، بلقب األخضر نسبة إلى اللون األخضر الذي يظهر 
في علم المملكة، وهو اللون الذي يرتديه المنتخب بشكل أساسي أيضا. 

كما يعرف أيضا باسم الصقور الخضراء.
هو اللقب الذي يطلق على منتخب تونس، نسبة إلى  نسور قرطاج: 
مدينة قرطاج التي تقع في الشمال الشرقي للجمهورية التونسية، على 

بعد 15 كيلومترا من العاصمة.
أسود األطلس: يلقب المنتخب الوطني المغربي بأسود األطلس، نسبة 
إلى األسود التي كانت تعيش في جبال األطلس حتى القرن 20 الميالدي.

المنتخبات األوروبية 
يحمل منتخب فرنسا، حامل لقب مونديال روسيا 2018، اسم  الديوك: 

»الديوك«، وهو الرمز الذي يضعه االتحاد الفرنسي لكرة القدم للمنتخبات الخاصة به.
كما يعرف منتخب فرنسا باسم »الزرق«، نسبة إلى اللون األزرق الذي يظهر في علم 

البالد، والذي يرتديه المنتخب األول.
الناريون:  يطلق على منتخب كرواتيا لقب »فاتريني« أو الناريون، نسبة للحماس الذي 

تظهره ألوان القميص المشتقة من علم البالد.
هو اللقب األشهر ويأتي ذلك بناء على تأسيس أول طاحونة هوائية لضخ  الطواحين: 
المياه في هولندا منذ نحو 600 سنة، حتى إن البالد احتفلت بهذه المناسبة بتسمية عام 

2007 بـ«عام الطواحين«.
النسور البيضاء: على غرار منتخب تونس، يعرف منتخب بولندا باسم النسور أيضا، 

ولكنه يتميز عن غيره باسم »النسور البيضاء«.
الديناميت: يحمل منتخب الدنمارك لقب »الديناميت«، وهو مشتق من أغنية خصصت 

للمنتخب قبل المشاركة في كأس األمم األوروبية »يورو 1984«.
الماتادور : يحمل المنتخب االسباني لقب »الماتادور«، ويرمز إلى المصارع الذي يقود 

الثيران في لعبة مصارعة الثيران الشهيرة في البالد.
كما يحمل منتخب إسبانيا اسم »الروخا«، أو »األحمر«، نسبة إلى اللون األحمر الذي 

يرتديه المنتخب، والقادم من علم البالد.
قوة  ظل  في  »الماكينات«،  أو  »المانشافت«  باسم  ألمانيا  منتخب  يعرف  الماكينات: 

الصناعة األلمانية المعروفة.

يلقب المنتخب االنجليزي بلقب األسود الثالثة، وجاءت تلك التسمية  األسود الثالثة: 
من األسود الثالثة الموجودة على شعار المنتخب اإلنجليزي الرسمي، حيث يعتبر األسد 

من الحيوانات التي ارتبطت بتاريخ إنجلترا.
لقب منتخب ويلز، وتعود التسمية نسبة إلى التنين المرسوم على  التنانين الحمراء: 

علم البالد، والمطبوع على عملتها أيضا.
الشياطين الحمر: يحمل منتخب بلجيكا لقب »الشياطين الحمر«. ويعتبر هذا اللقب المفضل 

للعديد من األندية حول العالم، على غرار مانشستر يونايتد اإلنجليزي واألهلي المصري.
برازيل أوروبا: كسر منتخب البرتغال القاعدة عندما حمل اسم منتخب آخر وهو«برازيل 

أوروبا«، وذلك بسبب الطريقة المميزة التي يلعبون بها كرة القدم.
النسور: إذا كانت العديد من المنتخبات تلقب نفسها بالنسور، وتنسبها إلى ما يميزها، 

فإن منتخب صربيا قد اكتفى باالسم مجردا »النسور«.
الساعات :اشتهرت سويسرا بصناعة الساعات، وهو ما جعل المنتخب يحمل هذا االسم، 

والذي يشير إلى الدقة واالنضباط أيضا.

منتخبات أمريكا 
راقصو التانغو: هو اللقب األشهر لمنتخب األرجنتين، نسبة إلى رقصة »التانغو« الشهيرة 
التي تعرف بها البالد على مر التاريخ. أمكما يلقب أيضا بـ«األلبسيليستي«، والذي يعني 

األبيض واألزرق السماوي، نسبة إلى قميص المنتخب المشتق من العلم.
راقصو السامبا: يطلق على منتخب البرازيل لقب »راقصو السامبا«، 
نسبة إلى الرقصة الشهيرة في البالد. كما يحمل أيضا اسم »السيليساو«.
اسم  أوروغــواي  منتخب  يحمل  األرجنتين،  غرار  على  السيليستي: 
يرتديه  الذي  اللون  إلى  نسبة  السماوي،  يعني  ما  أو  »السيليستي«، 

المنتخب، والمشتق من علم البالد.
األلوان الثالثة: يعرف منتخب المكسيك، ضيف كأس العالم الدائم، باسم 
الموجودة  الثالثة  األلوان  أو »األلوان الثالثة«، نسبة إلى  »تري كولر« 

في علم البالد.
»الصفر«  أو  »أماريليوس«  باسم  اإلكوادور  الصفر:  يعرف منتخب 

باللغة العربية، نسبة إلى لون القميص المشتق من علم البالد أيضا.
لوس تيكوس: أما منتخب كوستاريكا، فيحمل اسم »لوس تيكوس«، 

والذي يرمز إلى السكان األصليين في كوستاريكا.
اليانكيز: يشتهر منتخب الواليات المتحدة األميريكية باسم »اليانكيز«، 

نسبة إلى أسلوب حياة الشعب األمريكي.
الحمر: يعرف منتخب كندا بـ«الحمر« نسبة إلى القميص الذي يرتديه، 

والمشتق من علم البالد.

المنتخبات اإلفريقية 
أسود التيرانغا: يعرف منتخب السينغال باسم »أسود التيرانغا«، تمييزا 

عن لقب األسود الذي يطلق على العديد من المنتخبات األخرى.
فيها  تعني  السنغال، حيث  في  تستخدم  التي  المحلية  اللغة  من  التسمية  تلك  وتأتي 

كرم الضيافة.
نسبة  يعرف منتخب الكاميرون باسم »األسود غير المروضة«  األسود غير المروضة: 

إلى القوة التي يتمتع بها المنتخب.
النجوم السوداء: يحمل منتخب غانا اسم »النجوم السوداء«، وهو اللقب الذي اشتهروا 

به على مر العصور.

المنتخبات اآلسيوية 
هو اللقب األشهر لمنتخب اليابان، نسبة إلى محابي الساموراي  محاربو الساموراي: 

القدماء في حضارة اليابان.
التي  اللقب لألصول  الجنوبية، ويعود  يطلق على منتخب كوريا  التايجوك:   محاربو 

أسهمت في تأسيس رياضة التايكوندو.
أسود فارس :يعرف منتخب إيران باسم )أسود فارس( نسبة إلى التسمية التاريخية للبالد.

الكانغارو: يعرف منتخب أستراليا باسم »الكانغارو« أو »الكنغر«، نسبة إلى الحيوان 
الشهير في البالد، كما يحمل اسم »سوكروز«، والذي يعني الكرويين.
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يشكل موضوع اإلقامة خالل فترة نهائيات كأس العالم في كرة 
القدم )قطر 2022( هاجسا لدى من يرغبون في التنقل لمتابعة 
المونديال، غير أن تطمينات أهل الدار تشير إلى أن العرض 
يستجيب للطب وأن لكل خياراته وبحسب قدرته االقتصادية.

ولتبديد المخاوف أكدت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في 
أكثر من مناسبة على أنها طرحت مجموعة من الخيارات، منها 
شقق وفيالت وفنادق عائمة وقرى مشجعين، إلى جانب الفنادق، 
أعدت بحسب  المتناول وأنها  أن األسعار ستكون في  مؤكدة 

الزبناء واختياراتهم وذلك بدءا من 80 دوالر لليلة.
وحددت اللجنة مجموعة من األماكن قالت إنها توفر خدمة 
إقامة تلبي الحاجيات وتستوفي شروط الراحة، ومنها وسط 
الدوحة الذي يمزج بين الماضي والحاضر، معتبرة أنه المكان 
المناسب لإلقامة إذا كان الزائر يرغب في االستمتاع بتقاليد 
الدوحة العربية الغنية والهندسة المعمارية الحديثة، وذلك من 
خالل مجموعة واسعة من الفنادق من الفخمة إلى المتوسطة.

كما أشارت اللجنة إلى أن منطقة السد، التي تقع غرب مدينة 
الدوحة القديمة، وتشتهر بقاطنيها من العائالت المقيمة في 
قطر، وتضم أماكن إقامة متوسطة المستوى، ومتاجر، ومحالت 
ومطاعم من كل ركن من أركان العالم تقريبا مضيفة أن اإلقامة 
قطر،  في  الشهير  المدينة  مشهد  موطن  الغربي،  الخليج  في 
مع ناطحات السحاب الحديثة الممتدة بشكل جميل على طول 
الكورنيش. عادة ما تكون راقية وفاخرة، بالقرب من مراكز التسوق 

واالستجمام والترفيه.
أما اللؤلؤة – قطر – هذا الموقع الحصري، بما في ذلك الجونا 
القريبة، فهو مقر لبعض أرقى الفنادق في قطر وأماكن اإلقامة 
المتميزة. وتوفر المنطقة ستة مراسي، وشواطئ رائعة، ومطاعم 

راقية، ومنافذ تسوق فاخرة.
وإلى جانب هذه الخيارات وفرت السلطات القطرية فنادق 

عائمة وقرى للمشجعين لتلبية كل األذواق.
وكان عمر الجابر المدير التنفيذي إلدارة السكن في اللجنة 
العليا قد قال خالل ندوة صحافية مؤخرا إن هناك آالف الغرف 
الشاغرة للبطولة، رغم المخاوف من اكتظاظ الدولة الخليجية 
الصغيرة بالمشجعين عند بدء البطولة، مضيفا أن هناك 25 
ألف غرفة على األقل ال تزال خالية حتى أيام الذروة لكأس العالم، 

المتوقعة في 24 و 25 نونبر المقبل.
وسيكون بمقدور المشجعين التنقل بسهولة بين بلدان المنطقة 
وقطر، إذ ستسير الخطوط السعودية والكويتية وشركة »فالي 
دبي« والطيران العماني أكثر من 160 رحلة يومية اعتبارا من 20 
نونبر موعد انطالق المونديال، للذهاب والعودة خالل 24 ساعة.
واختار الكثير من المشجعين حجز قرى العمال التي بنيت 
إلى  التجهيز، باإلضافة  قليلة  حديثا بأسعار رخيصة ولكنها 
مجمعات ضخمة للمشجعين في مناطق شبه صحراوية على 

مشارف الدوحة.
ألف   11 استيعاب  الجنوب،  براحة  بروة  ويستطيع مجمع 
مشجع من الباحثين عن إقامة بتكلفة رخيصة تصل إلى أقل 
من 40 دوالرا لليلة الواحدة في غرفة مزدوجة مع سرير فوالذي 

ومطبخ مشترك.
لكن ورغم هذه التطمينات فإن اإلقبال الكبير ساهم في الرفع 
من األسعار بشكل كبير، بحيث تراوحت الزيادة ما بين 10 في 
المائة المسموح بها قانونيا و 40 في المائة في بعض األماكن، 
إذ وصلت اإلقامة لمدة شهر في بعض الفنادق بمشيرب بالدوحة 
وبغيرها من المناطق إلى 18 ألف دوالر بالنسبة لغرفة وصالة 

صغيرة مفتوحة على مطبخ.
كما أن بعض المالكين الخواص، أصحاب الشقق، قد رأوا 
في كأس العالم مناسبة لزيادة الدخل، إذ عمدوا إلى الرفع من 

الكلفة أكثر من مما يسمح به القانون.

غالء الإقامة خالل المونديال يقلق الزوار رغم تطمينات اأهل الدار

غالء اإلقامة هاجس يقض مضجع الوافدين على قطر

 الركراكي يرفع 
التحدي رفقة 

املنتخب املغربي 

حيوانات واألوان واأ�سياء اأخرى .. األقاب منتخبات كاأ�س العالم

خم�سة مدربين 
محليين يقودون منتخبات 

اإفريقيا في النهائيات
تخوض المنتخبات اإلفريقية الخمسة، التي بلغت نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر في الفترة المتراوحة ما بين 

20 نونبر الجاري و18 دجنبر المقبلين، تحت قيادة وإشراف مدربين محليين، في سابقة من نوعها في تاريخ المسابقة.
ويتعلق األمر بكل من وليد الراكراكي مدرب المنتخب المغربي، ومدرب منتخب السنغال أليو سيسيه، وجالل القادري الذي سيقود المنتخب 

التونسي، وأتو أدو مدرب منتخب غانا، إضافة إلى منتخب الكاميرون بقياده نجمه السابق ريغوبير سونغ.
واألكيد أن المسؤولية الملقاة على عاتق هؤالء ستكون كبيرة، على اعتبار أن المدربين المحليين سيحاولون خالل العرس العالمي إثبات الذات 
والهوية القارية ومواجهة كل التحديات التي تفرضها طبيعة المسابقة في حضور منتخبات قوية سبق لها أن توجت باللقب أو بلغت مباريات النهاية.

وقد تم تعيين اإلطار الوطني، وليد الراكراكي، مدربا جديدا للمنتخب المغربي، خلفا للمدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، لقيادة » أسود األطلس » في 
منافسات كأس العالم بقطر وحتى غاية 2026.

وحدد العقد الذي يربط بين الركراكي والجامعة مجموعة من األهداف، لعل من أبرزها الظهور دائما بوجه مشرف في جميع المنافسات، وتحقيق نتائج 
ترقى إلى مستوى تطلعات المغاربة، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال الحالي، وبالتالي إسعاد الجماهير المتعطشة إلى معاينة أفضل النتائج 

في المحافل الدولية.
ومن جانبه، يقود منتخب الكاميرون إلى المونديال العبه الدولي السابق، ريغوبير سونغ، الذي أهدى الكثير من األلقاب لبالده، وهو العب، على غرار لقب 

كأس إفريقيا لألمم عامي 2000 و2002، بعد مسيرة احترافية حافلة في القارة األوروبية.
ورغم أنه قاد منتخب »األسود غير المروضة« في مباراتين فقط صعدتا به إلى مونديال قطر، إال أن سونغ يطمح إلى صناعة التاريخ في الكأس العالمية 

كمدرب محلي لمنتخب بالده.
وتظهر البصمة المحلية لألطر التقنية في التظاهرة من خالل إشراف أليو سيسيه على قيادة منتخب السنغال في المونديال للمرة الثانية على 
التوالي، بعد أن توج بلقب كأس إفريقيا لألمم بالكاميرون سنة 2021، حيث ترك بصمته على إنجازات »أسود التيرانغا«، وكان حاسما جدا في 

التتويج باللقب الذي ضاع منه في دورة 2019، وكذلك في بلوغ بالده النهائيات العالمية.
من جانبه، استعان المنتخب التونسي بالمدرب جالل القادري، الذي ال يملك نفس سجل مدربي الكاميرون والسنغال وحتى غانا حين 

كانوا العبين، لكنه تمكن من تعويض ذلك بخبرته التدريبية حيث استهل مسيرته التدريبية عام 2001، ويستعد اآلن لخوض التحدي 
األكبر في مونديال قطر.

ويتوفر القادري )51 عاما( على تجربة تدريبية طويلة، لكن معظمها كانت مع في أندية صغيرة في تونس والسعودية، إلى 
جانب قيادته الناجحة لـ »نسور قرطاج« للفوز على منتخب نيجيريا ما شرع أمامه الباب لتدريب المنتخب.

من جانبها، استعانت غانا بأحد أبرز العبيها سابقا للبلوغ نهائيات مونديال قطر، إذ يقود الفريق الالعب السابق 
أوتو أدو )47 سنة(، الذي صنع مسيرته كالعب في ألمانيا قبل أن يصبح مدربا للمنتخب الغاني،بعد 

مستويات مهزوزة تحت قيادة مدربها السابق، الصربي ميلوفان راييفاتس، الذي قاد » النجوم 
السوداء« ألسوأ مشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لألمم 2021 في الكاميرون.

يومه  واالعتزاز،  الفخر  بمشاعر  قاطبة  المغربي  الشعب  يخلد 
الجمعة، الذكرى السابعة والستين لعيد االستقالل، الذي يشكل حدثا 
تاريخيا مجيدا، وملحمة كبرى تجسد انتصار إرادة العرش والشعب 
والتحامهما الوثيق دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
وتعد هذه الذكرى المجيدة )18 نونبر من كل سنة( أحد المنعطفات 
التاريخية التي طبعت مسار المملكة ومن أغلى الذكريات الوطنية 
الراسخة في قلوب المغاربة لما تحمله من دالالت عميقة ودروس 
بليغة وبطوالت عظيمة وتضحيات جسام وأمجاد تاريخية خالدة.
وتحل ذكرى عيد االستقالل كلحظة تاريخية للتأمل والتدبر في 
مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية واالستقالل وتحقيق الوحدة 
العروة  الترابية، في سياق نضالي شامل ومتكامل يشج أواصر 
الوثقى بين القمة والقاعدة، ويعزز العهد الوثيق القائم بين الملك 
والشعب، للمضي قدما على درب تحقيق النمو واالزدهار في كل 

المجاالت وبلوغ المملكة المكانة التي تستحقها بين دول العالم.
إذ ال تنضج الشعوب وتتسع مطامحها لبناء حاضرها ومستقبلها، 
إال من خالل استحضارها لتاريخها، ومقاربة لحظاته النضالية، 
المميزة  كينونته  وإبراز  واالستمرارية،  البقاء  أجل  من  ومعاركه 
لما  تكريسا  محطاته،  مختلف  من  العبر  واستخالص  األمم،  بين 
في اللحظات الماضية والحاضرة من قوة جذب باتجاه مستقبل 

يسعى لألفضل.
فرغم المخططات والمناورات التي نفذتها القوى االستعمارية 
الفرنسية واإلسبانية، في محاولة لتقطيع أوصال المملكة، وطمس 
مكوناتها،  بين  والتفرقة  التنابذ  وزرع  الثقافي،  وغناها  هويتها 
استطاع جيل النضال واالستقالل؛ عرشا وشعبا، الوقوف معا في 

وجه مخططات نير االستعمار.
ولم يفلح المستعمر في وقف هذا المد النضالي، الذي ترسخ 
آنذاك في أعماق كل المغاربة، على الرغم من نفيه لجاللة المغفور له 
محمد الخامس رفقة أسرته الشريفة إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر، 
وهو ما تجلى من خالل االنتفاضة العارمة التي شهدتها، في أعقاب 

ذلك، كل المدن والقرى المغربية.
فكثيرة هي المعارك البطولية واالنتفاضات الشعبية التي خاضها 
أبناء الشعب المغربي بكافة ربوع المملكة في مواجهة مستميتة 

للوجود األجنبي والتسلط االستعماري. ومن هذه البطوالت، معارك 
الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان وانتفاضة قبائل 
آيت باعمران واألقاليم الجنوبية وغيرها من المحطات التاريخية 
رائعة في  للقوات االستعمارية دروسا  المقاومون  لقن فيها  التي 

الصمود والمقاومة والتضحية.
ومن أبرز المحطات التاريخية التي ميزت مسار الكفاح الوطني 
الزيارة التاريخية التي قام بها أب الوطنية وبطل التحرير جاللة 
المغفور له محمد الخامس إلى طنجة يوم 9 أبريل 1947 تأكيدا 
على تشبث المغرب، ملكا وشعبا، بحرية الوطن ووحدته الترابية 

وتمسكه بمقوماته وهويته.
وبعد هذه الزيارة الميمونة الحبلى بقيم التحرر واالنعتاق من 
ربقة االستعمار، اشتد تكالب السلطات الفرنسية، خاصة أن جاللة 
المغفور له محمد الخامس لم يخضع لضغوط سلطات الحماية، 

الرافضة لكل مساومة سببا في شروع المستعمر  فكانت مواقفه 
في تدبير مؤامرة النفي.

وكلحظة التحام لألمة، تعكس ذكرى الكفاح الشجاع لشعب توحد 
غشت   20 يوم  والشعب  الملك  ثورة  شرارة  انطلقت  ملكه،  وراء 
إلدراك  الصاعدة  لألجيال  مناسبة  1953، التي يعد االحتفاء بها 
حجم التضحيات التي بذلها أجدادهم للتحرر من جور االستعمار 

واسترجاع المغرب الستقالله.
وانتصرت اإلرادة القوية لألمة، بتناغم مع العرش للدفاع عن القيم 
لم يدرك  الذي  المستعمر  المقدسة، ضدا على مخططات  الوطنية 
أنه بإقدامه على نفي رمز األمة، جاللة المغفور له محمد الخامس 
وأسرته الشريفة، لم يقم سوى بتأجيج وطنية المغاربة والتعجيل 

بنهاية عهد الحجر والحماية.
وفور عودة جاللة المغفور له محمد الخامس رفقة أسرته الملكية، 

أعلن جاللة  الوطن،  أرض  إلى  المنفى  من   1955 نونبر   18 يوم 
المغفور له عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ 
فجر الحرية واالستقالل، مجسدا بذلك االنتقال من معركة الجهاد 

األصغر إلى معركة الجهاد األكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.
وبعد تحقيق االستقالل، دخلت المملكة المغربية في حقبة جديدة، 
تمثلت في المقولة الشهيرة لجاللة المغفور له الملك محمد الخامس 
طيب اهلل ثراه »لقد خرجنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر«، 
حيث انخرطت المملكة في العديد من اإلصالحات التي أطلقها أب 
األمة وهمت كل القطاعات الحيوية من أجل بناء المغرب الجديد 

ومواصلة ملحمة تحقيق الوحدة الترابية.
وسيرا على نهج والده المنعم، خاض جاللة الملك المغفور له 
عهده  في  فتم  الترابية،  الوحدة  استكمال  معركة  الثاني  الحسن 
تحقق  كما   ،1969 يونيو   30 في  إفني  سيدي  مدينة  استرجاع 
استرجاع األقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء التي انطلقت 
يوم 6 نونبر 1975. وفضال عن ذلك حرص جاللة المغفور له الحسن 
الثاني على بناء دولة القانون والمؤسسات الحديثة، وإرساء نظام 

سياسي وديموقراطي يحتذى به.
له محمد  المغفور  التي نهجها جاللة  البناء،  لمسيرة  وتأكيدا 
الخامس ومن بعده جاللة المغفور له الحسن الثاني، يشهد المغرب 
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس العديد 
من األوراش التنموية العمالقة واإلصالحات الكبرى التي تهم مختلف 
الجديد،  التنموي  النموذج  إطالق  خالل  من  والسيما  المجاالت، 
وورش تعميم الحماية االجتماعية، وهو ما يعكس العناية الفائقة 
عرش  اعتالئه  منذ  وذلك  البشري،  للعنصر  جاللته  يوليها  التي 

أسالفه الميامين.
يمثل االحتفال بعيد االستقالل لحظة للقيام بوقفة تأملية تستحضر 
تاريخ المغرب الغني باألمجاد وبالمحطات المشرقة من أجل الذود 
عن مقدسات البالد، ومناسبة الستلهام ما تنطوي عليه هذه الذكرى 
من قيم سامية وغايات نبيلة، إلذكاء التعبئة الشاملة، وزرع روح 
المواطنة، وتحصين المكاسب الديمقراطية، ومواصلة مسيرة الجهاد 
األكبر، وتثبيت وصيانة الوحدة الترابية للمغرب، وربط الماضي 

التليد بالحاضر والمستقبل المجيد.

في الواجهة02
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 » يا أيتها النفس المطمئنة،   ارجعي   إلى ربك راضية 
مرضية،   فادخلي   في   عبادي   وادخلي   جنتي « .    

صدق اهلل العظيم

المكتب السياسي والسكرتارية 
الوطنية لقطاع المحامين 
االتحاديين  ينعيان األستاذ 
المحامي يحيى البودراري   

والحزن  األس��ى  ببالغ 
المشمول  وفاة  نبأ  تلقينا 
برحمة اهلل، بإذنه تعالى، 
األستاذ يحيى البودراري. 
األس�������ت�������اذ ي��ح��ي��ى 
اهلل،  رحمه  ال���ب���ودراري، 
عاش فترة طالبية جامعية 
في عهدها الذهبي منذ سنة 
1970 وعايش مؤتمرها 15 

بكل تجاذباته، دائم الحضور في كل المحطات النضالية 
والمظاهرات الطالبية، وشارك في تأسيس وتجديد العديد 
من اتحادات المحامين الشباب، لم يفته الحضور في كل 
مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كان مساعدا 
الصيفية  الجامعة  جمعية  ومنها  الجمعيات  من  للعديد 
المؤتمر  وترأس  أكادير،  بلدية  بمجلس  عضوا  كان  لما 
المنعقد بمراكش  بالمغرب  المحامين  لنقابة  التأسيسي 

يوم 2 يناير 2010. محام أديب وشاعر. 
المكتب  في  اإلخوة  فإن  الجلل،  المصاب  هذا  وأمام 
المحامين  لقطاع  الوطنية  والسكرتارية  السياسي 
إلى  والمخلصة  الحارة  بتعازيهم  يتقدمون  االتحاديين، 
زوجته وبناته ولجميع أفراد أسرة الفقيد وأهله وذويه، 
سائلين اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه 
فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه.   وإنا هلل 

وإنا إليه راجعون.
عميد آل عفوت عبد اهلل عفوت 

في ذمة اهلل

ربه  ج��وار  ال��ى  انتقل 
ال��م��ش��م��ول ب��رح��م��ة اهلل 
الفاضل  السيد  عفوه  و 
صباح  عفوت   اهلل  عبد 
نونبر   16 االرب��ع��اء  ي��وم 
ال���دار  بمدينة  ال��ج��اري 
الثرى  ووري  البيضاء 
بمقبرة  اليوم  ذات  ظهر 
السوالم حيث عشيرته و 
ذويه »أهل العفاف«. وقد اشتغل قيد حياته قائدا بعدة   
دوائر إدارية وطنية ويشهد له بدماثة وحسن أخالقه. 
بتعازيها  بزاري  عائلة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
الحدادي و  الحاجة رشيدة  الفقيدة  إلى زوجة  الحارة 
ابنته رجاء و ابنيه علي و عمر ولكل أفراد عائالت عفوت 
والحدادي و اصهاره و أقاربه و جيرانه داعية اهلل أن 
يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

الذكرى الـ67 لعيد اال�شتقالل.. ملحمة كبرى تج�شد انت�شار اإرادة العر�ش وال�شعب والتحامهما الوثيق

جاللة الملك يعين اأع�شاء 
المجل�ش االأعلى للتربية 

والتكوين والبحث العلمي
 عين جاللة الملك أعضاء المجلس األعلى للتربية 
القانون  يخول  الذين  العلمي،  والبحث  والتكوين 

المنظم لهذا المجلس لجاللته حق تعيينهم.
يتعلق  األم��ر  أن  الملكي،  للديوان  بالغ  وذك��ر 
بعشرين عضوا من فئة الخبراء والمتخصصين، 
مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجاالت التربية 
مراعاة  مع  والثقافة،  العلمي  والبحث  والتكوين 

التنوع والتكامل بين التخصصات.
جميل   : وال��س��ادة  بالسيدات  األم��ر  ويتعلق 
السالمي، أمينة لمريني الوهابي، أمين بنسعيد، 
مسفر،  أقصبي  آسية  حسني،  السعداني  يوسف 
محمد  بوشيخي،  حميد  جنجار،  الصغير  محمد 
بنسليمان،  ليلى  الحجامي،  عائشة  البرنوصي، 
مختاري قويدر، أمال الفالح السغروشني، صالح 
الوديع، فؤاد شفيقي، جمال بلحرش، موالي إدريس 
العلوي، محمد أمين الصبيحي، محمد سالسي سنو، 

رشيد بن الزين، وفاطمة الزهراء بياز.
وتأتي هذه التعيينات الملكية بعد تعيين الحبيب 

المالكي، من طرف جاللة الملك، رئيسا للمجلس.
المؤسسة  ه��ذه  تركيبة  تجديد  إل��ى  وت��ه��دف 
االستشارية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي 
يخولها لها الدستور، السيما من خالل إبداء الرأي 
في السياسات العمومية التي تهم التربية والتكوين 
والبرامج  السياسات  وتقييم  العلمي،  والبحث 
العمومية في هذا القطاع المصيري، وذلك من أجل 
توفير  على  والعمل  المغربية،  بالمدرسة  االرتقاء 
وتكافؤ  المساواة  وتحقيق  للجميع،  جيد  تعليم 

الفرص في هذا المجال.
لصفتهم،  المعينين  األعضاء  فئة  إلى  وإضافة 
والتي تتألف من أعضاء الحكومة المعنيين بهذا 
والمؤسسات  الهيئات  بعض  وممثلي  القطاع، 
للتربية  األعلى  المجلس  تركيبة  تضم  الوطنية، 
والتكوين والبحث العلمي أيضا، عضوين من كل 
النقابات  البرلمان، وكذا ممثلين عن  من مجلسي 
التعليمية وأعضاء آخرين يعينهم رئيس الحكومة 
لهذا  المنظم  القانون  من   7 المادة  ألحكام  طبقا 

المجلس.

 محمد قمار
تفتح الجمعية المغربية لتربية الشبيبة » أميج »،  في حدود الساعة السادسة 
والنصف مساء يوم الجمعة 18 نونبر 2022 ، أشغال مؤتمرها الوطني 16 
تحت شعار » من أجل إقرار سياسات عمومية مندمجة تعنى بقضايا الطفولة 
بقاعة أبا احنيني لوزارة الشباب والثقافة واالتصال،  والشباب والمرأة » 
الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الوطني 16 لجمعية » أميج » سيحضرها وزراء 
بالحكومة وعدة فعاليات مؤسساتية وجمعوية ومدنية وحقوقية وممثلو السلك 
الدبلوماسي وهيئات األمم المتحدة المعتمدة بالمغرب.  وستتميز الجلسة 
بتنظيم حفل فني يحييه كل  أميج »  االفتتاحية للمؤتمر الوطني لجمعية » 
من الفنانة سعيدة فكري والمجموعة الغنائية المشاهب والفرقة الصوتية 
مجموعة جدل، على أن تنعقد أشغال المؤتمر الوطني للجمعية أيام 20/19/18 
نونبر 2022 بمجمع موالي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، والذي 
يعرف مشاركة 300 مؤتمر ومؤتمرة من جميع فروع الجمعية على المستوى 
الوطني، وكانت للجمعية المغربية لتربية الشبيبة التي عقدت لجنتها اإلدارية 
يومي السبت واألحد 5 و6 نونبر 2023 في دورتها العادية دورة » الشهيد 
المهدي بنبركة »، قبل انعقاد مؤتمرها الوطني 16، قد صادقت على مشاريع 
التقارير األدبية والمالية المقدمة للمؤتمر الوطني مع إدخال مجموعة من 
التعديالت، واعتماد التقرير األدبي والمالي المقدم للمؤتمر الوطني المقبل 

خالصة اشتغال اللجنة اإلدارية للجمعية طيلة األربع سنوات الماضية.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الوطني للجمعية مجموعة مشاريع أوراق 

داخل لجان المؤتمر  

�� ) لجنة اآلليات التنظيمية: ورقة حول العمل التنظيمي للجمعية �� مشروع 
تعديل القانون األساسي (

�� ) لجنة قضايا الطفولة والشباب والمرأة والعمل االجتماعي: ورقة حول 
قضايا الطفولة والشباب والمرأة �� ورقة العمل االجتماعي (. 

�� ) لجنة العمل التربوي والثقافي: ورقة حول العمل الثقافي �� ورقة حول 
العمل التربوي ( 

�� لجنة البيان العام للمؤتمر.
ومن بين المشاريع المقدمة للمؤتمر الورقة الثقافية التي تناقش استراتيجية 
العمل الثقافي بما يخدم الهوية الثقافية للمجتمع المغربي، وطموح الشباب 
التواق للتغيير واإلبداع عبر تفجير طاقاته والتعبير عن رغباته، ورسم الخطط 
وصياغة البرامج لالرتقاء بالعمل الثقافي من وضعه االستهالكي إلى عمل 
ترافعي حول القضايا الثقافية للطفولة والشباب والمجتمع، إلى جانب تحديد 
األهداف وغايات عمل الجمعية الثقافية التي ال تتعارض مع قيمها ومبادئها 
والتفكير في الصيغ والوسائل التي بإمكانها أن تطور األداء والعمل الثقافي 
بالجمعية، والعمل على إبراز الفرص المتاحة المساعدة على تطوير العمل 
الثقافي وتوقع اإلكراهات المحبطة والمعرقلة وتحديد سبل تخطيها، والتفكير 
في إنشاء آليات للرصد والتتبع والتقييم لجميع البرامج واألعمال الثقافية 

المحلية والجهوية والوطنية بالجمعية.
الجمعية  التربوية هل استطاعت  الورقة  التربوي تساءلت  الجانب  وفي 
استثمار رصيدها التاريخي في العمل التربوي للحفاظ على الهوية الجمعوية 
التطوعية باعتبارها شكال من أشكال المقاومة الثقافية والتربوية من أجل 
المغرب الحديث، ومدى تفاعل الجمعية مع أسئلة وتطلعات أطفال ورفاق 

وشباب األلفية الثالثة، ومن خالل تحديث أساليب عملها وطرق اشتغالها 
وانفتاحها على ما تتيحه الثورة الرقمية من إمكانيات هامة ليس فقط على 
مستوى التنشيط التربوي والثقافي والفنى، ولكن كدعامات في الترافع حول 
قضايا الطفولة والشباب، إلى جانب تساؤل جمعية » أميج » في عدم استطاعتها 
توحيد جهود الحركة التربوية الجمعوية واستثمار اتحاد المنظمات التربوية 

باعتباره من بين أقدم التشبيكات الجمعوية بالمغرب؟

جمعية » أميج » تعقد مؤتمرها الوطني 16 تحت شعار

» من اأجل اإقرار �شيا�شات عمومية مندمجة تعنى بق�شايا الطفولة وال�شباب والمراأة «

شلل عام يلوح في األفق ليصيب موانئ الصيد البحري بسبب غياب الدعم

 مراسلة خاصة
في الوقت الذي تتبجح الحكومة بدعم مهنيي النقل من أجل التخفيف 
آخرين  مهنيين  نجد  المحروقات،  أسعار  ارتفاع  تداعيات  من  عنهم 
ينتسبون لقطاع مهم، اقتصاديا واجتماعيا، على المستوى الوطني، 
يتخبطون لوحدهم من أجل مواجهة أزمة غالء المحروقات والحفاظ 
على استمرار قطاعهم، بالنظر لما يشغله من مهنيين مباشرين وغير 
مباشرين، والحفاظ على المساهمة في األمن الغذائي للمغاربة، ويتعلق 

األمر بمهنيي قطاع الصيد البحري .
 وأوضحت مصادر مطلعة، أن هناك أزمة كبيرة تلوح في األفق، تهدد 
بشل قطاع الصيد البحري بالكامل في جميع موانئ المغرب، بسبب 
ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم مبادرة الحكومة التخاذ أي إجراءات 

جديدة لدعم القطاع.
وكشفت المصادر ذاتها، أن مراكب الصيد الساحلي بالجر وصيد 
السمك السطحي بالمهدية /القنيطرة، أعلنت عن تعليق نشاطها بشكل 
اضطراري، معتبرة أن استمرار إبحار مراكبها هو تضحية مجانية 

لفائدة جهات أخرى على حساب مهنيي الصيد.
االشتراكي«، أن  ميناءي طنجة  االتحاد   « وأكدت مصادر جريدة 
والعرائش أصابهما الشلل، وسط تحذيرات من الكونفدرالية المغربية 

للصيد الساحلي بتوسع وتمدد اإلضراب ليشمل كل موانئ المغرب إن 
لم تبادر الحكومة التخاذ إجراءات ملموسة لدعم القطاع في مواجهة 

ارتفاع أسعار المحروقات.
كما توقف أسطول الصيد البحري بالكامل في ميناء الناظور ليعم 
بذلك الشلل جميع موانئ الجهة الشرقية وأكثر من ثلثي الجهة الشمالية، 
وسط انتقادات واتهامات للحكومة بالمحاباة والميز بين القطاعات، 
إذ في الوقت الذي يتم دعم مهنيي النقل تباعا لمواجهة ارتفاع أسعار 
المحروقات، لم تتجاوب الحكومة مع أي نداء صادر عن مهنيي قطاع 

الصيد البحري.
وفي سياق متصل، وجه الفريق االشتراكي بمجلس النواب  سؤاال 
شفويا إلى وزير الفالحة والصيد البحري حول نفس  الموضوع، يحيطه 
علما بتوقف أسطول الصيد البحري صنف الصيد بالجر بنسبة 100 
في المائة بالجهة الشرقية، وبنسبة 70 في المائة بالمناطق الشمالية 
األخرى، مطالبا الوزير بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة 
للتخفيف من عبء الزيادات في أسعار المحروقات التي أرهقت كاهل 

مهنيي قطاع الصيد البحري.
وأمام هذا الصمت المريب الذي تواجه به الحكومة هذا الشلل الذي 
أصاب قطاع الصيد البحري في المنطقة الشرقية والشمالية، والذي 
يوشك أن يتمدد في كل موانئ المغرب، فقد اتهم مهنيون جهات نافذة 
على  اإلقدام  مفهومة، عوض  غير  بازدواجية  بالتعامل  الحكومة  في 

إجراءات من أجل تخفيف العبء على كاهل المهنيين.
مصادر مهنية اختارت في هذه اللحظة عدم الكشف عن هويتها، 
تساءلت باستغراب، كيف لم يبادر رئيس الحكومة للقيام بأي إجراء 
لدعم القطاع في هذه الظرفية الصعبة، خاصة أنه يفهم خصوصيته 
أكثر من غيره بحكم مسؤوليته عن القطاع ألكثر من عقد من الزمن 

)من 2007 إلى 2021(.
وعزت نفس المصادر سبب عدم التحرك إلنقاذ مهنيي الصيد البحري 
يعود لخارطة النفوذ التي تتمتع بها بعض الدوائر الحكومية في هذا 
القطاع، السيما في قطاع الصيد في أعالي البحار، والتي تعرف راحة 
بيولوجية لمدة ستة أشهر، لن تعرف نهايتها إال مع منتصف دجنبر، 
المصالح  ألن  القطاع  لهذا  الدعم  تقديم  عن  تتغاضى  الحكومة  وأن 
المرتبطة ببعض رجال األعمال المحظوظين لم تعرف الضرر بعد، ولن 
تتحرك هذه اللوبيات للضغط على الحكومة إال بعد أن تدخل أساطيلها 

لإلبحار بعد توقف الراحة البيولوجية.
هذا ورجحت هذه المصادر أن يتوسع الشلل ليصيب جميع موانئ 
المغرب مع نهاية شهر نونبر الجاري، وأن الحكومة لن تتحرك إال بعد 
أن تمس المصالح المرتبطة ببعض مراكز النفوذ في أكادير والمناطق 
الجنوبية، وأن تحركات هذه المصالح ستبدأ مؤشراتها األولى مع 

نهاية هذا الشهر بموازاة مع استعداد أسطولها البحري لإلبحار.

الفريق اال�شتراكي بمجل�ش النواب ي�شائل وزير الفالحة وال�شيد البحري حول الو�شع المقلق للقطاع
مهنيون يدقون ناقو�ش الخطر ويدعون الجهات الم�شوؤولة للتدخل العاجل 

عماد عادل
كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن 
جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أكتوبر الماضي  665.5 
مليار درهم، بارتفاع معدله 2.3 في المئة مقارنة مع مستواه في 
متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب 
الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ 
تقدر بنحو 14.5 ماليير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة 
ألزيد من 99.6 مليار درهم وتسديدها لحوالي 85.1 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة 
تراجعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.3 في المئة لتصل 
إلى 26.7 مليار درهم كفوائد عوض 26.8 مليار درهم المسجلة 

الديون  فوائد  وابتلعت  الماضي،  العام  من  نفسه  التاريخ  في 
الداخلية وحدها 23.4 مليار درهم ، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد 
المديونية الخارجية بمعدل 1.8 في المئة لتناهز 3.26 مليار 
درهم عوض3.20 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من 

العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند 
متم مارس الماضي أزيد من 40.1 مليار دوالر أي 388 مليار 
درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبالد بأزيد من 56 
مليار درهم ما بين 2017 و 2022، وكشفت بيانات المديونية التي 
حينتها وزارة المالية في 29 مارس األخير، أن الدين الخارجي 
للخزينة بلغ 210 مليار درهم خالل الفصل األول من العام الجاري، 
عوض 204 مليار درهم في الفصل الرابع من العالم الماضي ، 
وبالعملة الصعبة ارتفعت مديونية الخزينة الخارجية إلى حوالي 

19.6مليار دوالر بدل 19.3 مليار دوالر قبل عام.
في المقابل عمقت الحكومة حجم الدين الداخلي الذي شهد 
زيادة مفرطة خالل السنوات األخيرة، ليالمس اليوم عتبة 666 
مليار درهم ، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها مجموعة 
من الجهات على رأسها المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي 
الذي حذر من تفاقم معدل الدين العمومي اإلجمالي . وكان صندوق 
النقد الدولي قد حذر من ارتفاع الدين العمومي للمغرب، الذي 
يتوقع أن يتجاوز مستوى مديونيته 80 % من الناتج الداخلي 
األعلى  المجلس  دعا  وب��دوره  الجاري.  العام  نهاية  في  الخام 
للحسابات إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين 
الخزينة، وطالب بضرورة االستمرار في العمل للحفاظ على ظروف 

تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.

فوائد الدين العمومي للخزينة كلفت 27 مليار درهم في 10 اأ�شهر 
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جاللة الملك: �صحة المواطن اإحدى الدعامات 
المحورية لبناء تعاون جنوب-جنوب فعال

ما الذي سنحتفظ به عندما ينتهي المونديال؟
يبدو الجواب في غير حاجة إلى فراسة خاصة.

نحن سنرث من المونديال ما تركه لنا العبونا الدوليون، 
الذين رست عليهم الئحة وليد الركراكي، المدرب الذي استطاع 
أن يقنع جزءا كبيرا من المغاربة بالكتيبة التي ستلعب أطوار 

اإلقصائيات.
لكن لدينا سؤال آخر، ال يحتاج بدوره سوى إلى صياغته: 
ما الذي نحتفظ به اآلن، من اآلن، قبل أن يبدأ المونديال، 
الفرق   فيها  تتنافس  التي  الفترة  طوال  حاضرا  وسيظل 

الوطنية؟
ما الذي سيبقى في ذهن المونديال وتسجيالته ولوائحه، 

من »العبين« كبار، من المغرب…؟
أعتقد بدون أي تمرين »جيمناستيكي« ذهني بأننا كمغاربة 
ومعنا العالم، سنحتفظ بما قدمه المغاربة األمنيون من جهد 
وخبرة في توفير شرط السالم واألمن وتأمين الحفل الرياضي 

األكثر شهرة فوق الكوكب. 
سيحتفظ العالم لنا والكرة األرضية تدور دورتها حول كرة 
القدم بأن المهمة األصعب كانت حماية ماليين الوافدين على 
مالعب المونديال، وآالف اآلالف من البشر من أركان األرض 
األربعة، ومن كل الطبقات  والثقافات والشعوب، وليستمتعوا 
بفرجة ممتعة في منطقة من أصعب المناطق، منطقة كلما 
وضعت أصبعا في خارطة الشرق األوسط، تألمْت وشعرت 

بوخز النقط األكثر ألما فوق األرض..!
 وبطبيعة الحال ما كان لهذا أن يتحقق لوال الثقة التي 
وضعتها الدولة المنظمة في عبد اللطيف الحموشي وأبنائه 
في أسالك األمن، وتأمينهم على أرواح الضيوف من كل »بابل« 

البشرية، المترامية األجناس.
هذا الالعب، في الواقع مغربي لكنه سيكون الالعب 27 
في كل الفرق والمنتخبات.. سيلعب في الملعب  وخارجه…

ويلعب مع كل الفرق في محيط ملتهب..
لقد استطاع األمن بقيادة الحموشي، في السلكين معا، 
المديرية الوطنية ومديرية التراب الوطني، أن يصنع سمعة 
غير مسبوقة للمغرب، في خدمة الشعور العالمي المشترك 
باألمن. بل ليست هناك حاجة إلى تعداد ماتحقق، في مفترق 
الطرقات األمنية في عالم القرنين العشرين والواحد والعشرين، 
وما أنجز كمكتسب مغربي نفذه األمن، )باعتراف من دول 
عظمى وباعتراف األمم المتحدة وباعتراف الشركات  في كل 
حاالتهم النفسية!(، ولم تقتصر السمعة في مجال محصور 
في محاربة اإلرهاب والجريمة المنظمة وفي األعماق السرية 
للتنظيمات المتطرفة، بشكل أقنع جميع شركاء المغرب، بقوة 
المجهود الوطني بإطاراته ومسؤوليه.. ونحن ندرك بأن األمن 
إبان مونديال قطر، هو تجربة كبيرة وعميقة لكنها جسيمة 
للغاية، عندما تكون  16مليارا من العيون لـ8 مليار نسمة 

عبر العالم تتابع الشاذة والفاذة في المونديال.
وكل نسمة في العالم لديها ما تخاف عليه في الخارطة 
األمنية للعالم وكل لقطة من الهندسة اإلنسانية، هي محط 

متابعة .. 
يكون  عندما  الهدف  الدقيقة  العمليات  في  يتم  ما  عكس 
محدودة  أيضا  وآثاره  محدودا  بالتهديد  المشمول  الحيز 

مهما كانت مؤلمة، ومهما كانت مدمرة!
نحن ال نملك من هنا ومن اآلن سوى االعتزاز،….. والدعاء 
بأن يوفق هلل األمنيين المغاربة في هذه المهمة، التي يدركون 

قبل ذلك  حجمها..
ومما يزيد من الشعور بالفخر، كون دولة كبرى ثانية في 
المغربي، ضمن  األمني  المسؤول  اختارت  األوسط  الشرق 
طاقم جامعتها األمنية الشهيرة، وهي السعودية. والقطران 
معا، ليسا على نفس الموجة من الجيوسياسة والسياسة 
في  بينهما  مشتركا  المغربي  األمن  كان  ذلك  ومع  واألمــن، 

شخص المسؤول األول عنه..
سيكون من السهل علينا أن نسعد بأداء أبنائنا في المنتخب 

وأبنائنا في األمن وهما معا.
 ومن السهل على اآلخرين أيضا أن يكونوا آمنين عندما 
يكون على األمنيين المغاربة وإخوانهم في قطر أن يتعلموا 
بشجاعة الحفاظ على مسافة األمان.. وليس سرا أن تشغيل 
العقل والتفكير والتحليل طوال المقابالت يشترط أوال  وجود 

.quiétude أمن وطمأنينة
كما كتب صاحب رائعة« العطر« باتريك زوسكيند ..

 لقد لخص الملك شعور المغاربة الجمعي، إزاء ما توفر 
للمغرب بفضل وجود مؤسسات ذات مصداقية عالمية في 
مجال تأمين التجمعات العامة والنجاة الفردية، كما في تبديد 
بؤر  اشتعال  أو  كبرى  تظاهرات  تطرحها  التي  الهواجس 

التوتر .
 وكان خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب  2021 بليغا عندما 
قال جاللته : »دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا 
األمنية، ومحاولة التأثير على قوتها وفعاليتها في الحفاظ 
والتنسيق  الدعم  إلى  إضافة  المغرب،  واستقرار  أمن  على 
الذي تقوم به في محيطنا اإلقليمي والدولي باعتراف عدد 

من الدول نفسها«.
 واليوم لدينا صورة بحجم الكرة األرضية وليس فقط كرة 

القدم، عن هذا التميز العالي..
كان ال بد من هاته الكلمات لالمتنان، وأيضا لالعتراف بما 
تقوم به مؤسسة وطنية ذات والء مطلق للمغرب وثوابته..

وسط عالم متقلب ومنطقة متأججة!
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27 في كل 
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مصطفى المتوكل الساحلي 
وِء ِفي َداِر اْلُمَقاَمِة(، حديث ممن أخرجه  )اللَُّهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َجاِر السُّ

النسائي. 
وحدة الوطن مسألة تعني الشعب مواطنين ومواطنات وهم كل اليتجزأ، 
وهي ال تخضع ألمزجة عابرة بئيسة وال تسمح “لرويبضة” السياسة بتهجين 
قيم الموطنة بالتنكر لألصول والتاريخ واألرض والثقافة واالستقواء بمن 
المصلحة لهم في وحدة الشعب وسعيه القوي لبناء الدولة القوية العادلة 

بالعلم والنهضة االقتصادية واالجتماعية والثقافية...
ويالحظ أن هناك دوال تدعم االنفصال بدول أخرى، وخاصة إن كانت جارة 
لها، وترفضه على أرضها بالتستر وراء كيان وهمي تصنعه وتسلحه بأموال 
شعوبها، مع الترويج »للمؤامرة« بأن تخصص وتقطع لهم أرضا هي جزء 
من أراضي جارها الغربي، الذي قرر عدم طرح موضوع الحدود وترسيمها 
بعد استقالل المغرب سنة 1956، وإعالنه تأجيل الملف إلى حين استقالل 
الجارة التي كانت األرض المغربية وطنا لمقاوميها وسياسييها وجيش 
تحريرها، والذين يدعمونهم سياسيا وعسكريا وبالمنتديات الدولية، فما 
عجز الفرنسيون عن القيام به تجاه المغرب اعتمده ونفذه  رفاقنا في الوطنية 
والكفاح الذين تولوا  الحكم بعد استقاللهم، والذين اصطنعوا خصومات 
ومعارك ومواجهات لتمويه  استمرار »سيطرتهم« على أراض مغربية، التي 
يشهد ويقر بها سكانها، والتي هي موثقة في األرشيف الوطني المغربي 
والفرنسي والجزائري واإلسباني وحتى العثماني، بل وصل بهم الحقد 

والكراهية والخسة إلى اعتبار سبتة ومليلية أراضا إسبانية...

 كما أن بعض المنظمات والهيئات في بعض الدول بتوجهاتهم«المتياسرة« 
أو “المتيامنة«ينادون ويتغنون باالنفصال مساندين من بعض الحكومات 
مع  واإلرهــاب  التسيب  بهم حاالت  لتدعم  األراضــي  قراصنة  التي تصنع 
وضع مخططات لنشر الفوضى في دول مناطق الصحراء والساحل بغرب 
إفريقيا، لتعطيل تنمية الدول والشعوب وإغراقهم في الصراعات والحروب 
والمواجهات، وتغديتها بصناعة عقليات عنصرية عرقية معادية للبشرية 
تبلقن الوجود البشري ليتحول إلى “ إمارات » قبلية وهمية، همها القتال 
الحياة  األسر واغتيال  منظومة  والغنائم والسبي واالستعباد وتشتيت 
الطبيعية، وتحويل كل المنطقة إلى بؤر للتهريب ونشر المخدرات وسرقة 

الثروات لتحويلها إلى أسيادهم وإلى الدول التي تمولهم ... 
إن الوطنية الحقة المزودة بالوعي السليم والفكر المتنور والعقل والسلوك 
السوي المؤمن بالعدل والعدالة والمساواة والتعاون، والتي تتسع مفاهيمها 
بالثقافات اإلنسانية المتنوعة والمتكاملة، قادرة على توحيد بلدان عدة قسمت 
األطماع األجنبية شعوبهم وأراضيهم ووضعت آليات للتحكم فيهم وتكريس 
التفرقة بينهم وإضعافهم وجعلهم أتباعا خاضعين للعقلية االستعمارية، 
التي اليزال البعض يحملها بالحكومات الغربية ومن يواليهم، ممن يتقاسم 
معهم مصالح ومنافع وامتيازات بما فيها الشخصية، والتي تستقطب وتؤطر 
وتوجه مرتزقة طامعين في السلطة، التي بها يتحكمون في ثروات األوطان 
وقدرات الشعوب بما  ييسر لهم استمرار ابتزاز ثروات شعوب إفريقيا ...

كما أن السعي لخلق االنفصال وصنع دويالت ضعيفة وسط محيط من 
بمعانيها  فاسدة  مبررات وشعارات  وراء  بالتخفي  المستدامة  الفوضى  
ومضامينها  يعتمدها الفاشيون والنازيون الجدد المنتمون لسلك العسكرية 
أو أشباه مثقفين وسياسويين، ومعهم بعض العامة، فيحللون وينظرون 
بعنصرية مقيتة بغيضة لنشر وتعميق الكراهية والتطرف والسلوك اإلرهابي، 
وهم قطعا يعلمون بأنهم ليسوا على شيء وأن أعمالهم خاسرة وسعيهم 
يهلكهم ويقبرهم، إنهم مجرد أدوات وآليات غير صالحة للتداول واالستعمال 
والتدوير، أصبح العديد منهم يجهر بمعاداة اإلنسانية ويروج للكراهية 

بين شعوب المنطقة ...
مستقبل الشعوب والدول يكمن في تعايشها وتكاملها وتعاونها، وهذا 
من مصلحة البشرية والحياة واالستقرار باألرض، والطريق إلى تحقيق ذلك 
اليكون بالفتن واإلرهاب واالنفصال وتمزيق الشعوب والدول، وخاصة بدول 
العالم الثالث المستهدف من لوبيات غاياتها ضمان المزيد من التحكم في 
الثروات مع إبقائهم في خانة الدول المتخلفة، التي يقال لها بأنها سائرة 
في طريق النمو إن حافظت على تخلفها وتبعيتها للدول واللوبيات التي 

تسعى للتحكم في العالم وثرواته وسكانه ...
بصمودنا ووعينا وتحررنا من التبعية  وبناء أوطاننا سنفشل ونحبط 
مناورات ومخططات كل خصوم وأعداء الشعوب المغاربية، الذين يصدق 
نُثوًرا(  عليهم قوله تعالى: )َوَقِدْمَنا ِإَلٰى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَّ

سورة الفرقان 23.

وحدة الوطن االأزلية فوق قرا�صنة الدول المتاجرة باالنف�صال قطر تعد بكاأ�س عالمية 
ذات نكهة عربية

تعطى يوم األحد المقبل انطالقة أكبر عرس كروي عالمي، بأرض 
الدوحة، التي تستضيف نهائيات كأس العالم إلى غاية 18 دجنبر 

المقبل.
وقامت دولة قطر بتحضير نفسها على نحو أمثل لهذا الموعد 
الكروي الكبير، وتريد أن تظهر في أبهى صورة ممكنة، حتى تعطي 
العالم انطباعا جيدا حول أول كأس عالمية ُتقام في األراضي العربية، 
ولكي تثبت أنها استحقت بالفعل الحصول على شرف استضافة 
المونديال؛ وتكذب كل من يرى أنها ال تستحق هذا الشرف، وآخرهم 
جوزيف بالتر، رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الذي صرح 
بأنه لم يكن خيارا مناسبا بسبب صغر حجم دولة قطر، علما بان 

االختيار تم في عهده.
فقد قررت قطر أن تكون نكهة مونديال قطر عربية بنسبة 100 % 
طوال فترة الحدث، بداية من الشعار الخاص بالبطولة، والذي يظهر 
التي تزين  الدينية  التقليدي، مروًرا بالعبارات  القطري  الزي  فيه 
الطرق المؤدية إلى المالعب القطرية، وصواًل إلى الفعاليات الكثيرة 
التي ستقوم بعرض الثقافة العربية القطرية في أفضل صورة لها، 
مما يجعل العالم يتعرف على الحياة العربية على طبيعتها بشكل 

23واضح؛ وليس مجرد تنظيم لحدث كرة قدم كبير.

تنظمها منظمة النساء االحتاديات 
يوم السبت بالرباط

 ندوة حول الحركة الن�صائية ومطالب 
المراجعة ال�صاملة لمدونة االأ�صرة

النساء  منظمة  فتحته  الــذي  الوطني  النقاش  إطــار  في 
لمدونة األسرة، وتتبع  الشاملة  المراجعة  االتحاديات حول 
التي  والتعديل  التغيير  لمطالب  االتحاديات  النساء  منظمة 
ترفعها الجمعيات النسائية والحقوقية في هذا الباب، تنظم 
النساء االتحاديات بحضور الكاتب األول لالتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية إدريس لشكر، وعبد الرحيم شهيد، رئيس 
رئيس  ايدي،  ويوسف  النواب،  بمجلس  االشتراكي  الفريق 
الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين، ندوة حول:«الحركة 

النسائية ومطالب المراجعة الشاملة لمدونة األسرة«.
وتندرج هذه الندوة في إطار سياق متميز بارتفاع مطالب 
تغيير مدونة األسرة وإعمال المساواة في الكثير من موادها، 
وتهدف إلى دعم الترافع الذي تقوم به منظمة النساء االتحاديات 
من أجل نقاش مجتمعي سياسي حقوقي داعم لمراجعة شاملة 
لمدونة األسرة حماية للمجتمع من خالل النهوض بالمساواة 

بين الجنسين والقضاء على التمييز.
وقد وجهت منظمة النساء االتحاديات دعوة ألعضاء المكتب 
السياسي لحزب القوات الشعبية للمشاركة في هذه الندوة 
التي تنعقد، يوم السبت 19 نونبر 2022 في الساعة العاشرة 
صباحا بالمقر الوطني لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
النقاش  إغناء  أجل  من  وذلك  الرياض،  حي  العرعر  بشارع 
مطالب  خدمة  شأنها  من  التي  والتوصيات  األفكار  وتبادل 

تغيير المدونة.

�صلل عام يلوح في االأفق لي�صيب موانئ 
ال�صيد البحري ب�صبب غياب الدعم

الفريق االشتراكي 
مبجلس النواب يسائل 
وزير الفالحة والصيد 

البحري حول الوضع 
املقلق للقطاع

مهنيون يدقون ناقوس 
اخلطر ويدعون 
اجلهات املسؤولة 
للتدخل العاجل

كوب 27: االجتماع رفيع الم�صتوى للجان 
المناخ الثالث االإفريقية ي�صيد بريادة جاللة 

الملك وبدعم المغرب لتفعيل هذه اللجان

أشاد االجتماع رفيع المستوى للجان المناخ 
الثالث اإلفريقية المنعقد على هامش قمة المناخ 
)مصر(، بريادة جاللة  بشرم الشيخ   )27 )كوب 
أجل  من  المغرب  وبدعم  السادس  محمد  الملك 

تفعيل هذه اللجان.
ونوه االجتماع رفيع المستوى في بيان اعتمده 
المشاركون، بريادة جاللة الملك وبدعم المغرب، 

الشريك المؤسس، من أجل تفعيل هذه اللجان.
رئيس  تــرأســه  ــذي  ال االجتماع  هــذا  ــرف  وع
لالتحاد  الحالي  الرئيس  السنغال  جمهورية 
اإلفريقي، ماكي سال، ورئيس جمهورية الكونغو 

رئيس لجنة المناخ بحوض الكونغو...

مجال�س هيئات المحامين ترف�س مخرجات 
الحوار وت�صتمر في التوقف ال�صامل عن العمل

قبل أن يجف حبر بالغ جمعية هيئات المحامين 
بالمغرب، الذي  عممته بعد اللقاء  مع رئيس الحكومة، 
معلنة من خالله العودة إلى العمل، تقاطرت بالغات 
مخرجات هذا  رافضة   مجالس هيئات المحامين، 

اللقاء.
اجتماعا  عــقــد  الــدارالــبــيــضــاء  هيئة  مجلس 
وقــرر  العمومية،  الجمعية  على  مفتوحا  طــارئــا 
باإلجماع االستمرار في التوقف الشامل  عن العمل 
بالجلسات واإلجراءات والصندوق إلى إشعار آخر 
وإلى حين تحقيق المطالب، وهو نفس الموقف الذي 
اتخذه مجلس هيئة الرباط، حيث قرر استمرار التوقف 
الكلي والشامل عن العمل وفق ماهو مقرر بمقتضى 
البالغ الصادر بتاريخ 12 نونبر 2022 إلى إشعار آخر. فوائد الدين العمومي للخزينة كلفت 27 مليار درهم في 10 اأ�صهر
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داخل  من عالج جنني  األطباء  من  فريق  تمكن  نوعها،  من  في سابقة 
األمر  الصغير،  السري  الحبل  في  مهم  إنزيم  ضخ  طريق  عن  أمه  بطن 
الذي ساهم في وضع حد الضطراب وراثي مميت ي عرف باسم "مرض 

بومبي". 
ويعد هذا اإلنجاز الهام ثمرة تعاون بني جامعة كاليفورنيا في سان 
للعالج(، ومستشفى  ا تجربة سريرية  )حيث تجري حالي  فرانسيسكو 
أوتاوا في كندا )حيث تم تشخيص الجنني وعالجه( وجامعة دوك، وذلك 
وفق ا لنتائج دراسة جديدة نشرت يوم األربعاء في املجلة العلمية "نيو 

إنغالند جورنال أوف ميديسني".
ويعاني األطفال املصابون بهذه الحالة من تضخم في القلب، وغالبا ما 

يفارقون الحياة في سن الثانية، إذا لم يخضعوا ألي عالج. 
وأفاد أطباء من الواليات املتحدة وكندا، في تصريحات صحفية، بأنهم 
الحالة  هذه  من  طفلة  عالج  في  البدء  من  طبية  تجربة  أول  في  تمكنوا 
ما  هم  بينما  األحيان  من  كثير  في  لألطفال  واملميتة  النادرة  الوراثية 

يزالون أجنة في الرحم.
الطفلة  أنقذت حياة  للعالج،  أن استخدام تقنية جديدة  إلى  وأشاروا 
آيال بشير، البالغة اآلن 16 شهرا، حيث نجت من مصير شقيقتيها اللتني 
توفيتا في وقت مبكر من حياتهما بسبب "مرض بومبي"، أو كما يعرف 

رسميا باسم "داء اختزان الغليكوجني من النمط الثاني".
وتعد أيال، من أوتاوا في أونتاريو، أول طفل ي عالج كجنني من "مرض 
بومبي"، وهو اضطراب وراثي ومميت يفشل فيه الجسم في إنتاج بعض 

أو كل بروتني مهم، ويسبب تلفا في خاليا األعصاب والعضالت.
ونظرا ملتغير الجني املتنحي الذي يحمله األبوان، فإن أطفالهم لديهم 
قاتل غالبا  "مرض بومبي"، وهو اضطراب  لوراثة   25% فرصة بنسبة 
لبيان صادر  ووفقا  مولود حي.  ألف   100 كل  من   1 من  أقل  ما يصيب 
عن  "مرض بومبي"  عن جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ينتج 
طفرات في الجني الذي يرمز إلى حمض ألفا غلوكوزيداز )GAA(، وهو 
إنزيم يحتاجه الجسم لتحطيم الجليكوجني، أو السكر املخزن، إلى وقود 

صالح لالستعمال من قبل الخاليا.
ويحد هذا االضطراب من حمض ألفا غلوكوزيداز في الجسم أو يزيله، 
وخاصة  األنسجة،  وإتالف  بسرعة  الغليكوجني  تراكم  في  يتسبب  ما 

العضالت.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا النجاح يمهد الطريق لعالج االضطرابات 
املطلوب من خالل  اإلنزيم  األجنة عن طريق غرس  في  األخرى  الوراثية 

الوريد السري لجنني املرأة الحامل.
 

املندوبني  بزات  بني   
والقاتمة  الصارمة 
الناشطني  وقمصان 
ممثلو  يبرز  القطنية، 
السكان األصليني بأزيائهم 
محذ  الزاهية،  التقليدية 
التي  املخاطر  من  رين 
املناخي  التغير  يطرحها 
خالل  شعوبهم  على 
حول  األطراف  مؤتمر 
في شرم  )كوب27(  املناخ 

الشيخ.
في  أكري  والية  من 
حوض األمازون بالبرازيل 
 ، البيرو  مع  الحدود  عند 
كوي،  هوني  نينوا  حضر 
رئيس اتحاد سكان هوني 
البالغ  األصليني  كوين 
عددهم 15 ألفا إلى منتجع 
شرم الشيخ املصري على 
مرتديا  األحمر،  البحر 
الريش  من  مشلحا  بفخر 
األحمر يتدلى على كتفيه.

"أنا هنا حامال صوت  لوكالة فرانس برس  الناشط  ويقول 
الغابة والكائنات الحية التي تعيش هناك".

ويلمس كوي الريش الذي يغطي كتفيه معل قا "هذه أزياء 
شعبي التقليدية. كل عنصر فيها يمثل روحا من الغابة تتواصل 

معنا"، مشيرا أيضا إلى القالئد حول رقبته.
ليكر املشاركني في  أينما توجه  ويرتدي كوي هذه املالبس 
مؤكدا  شعبه،  بمصير  ألفا   40 نحو  عددهم  البالغ  كوب27 

"شعوبنا لم تكن أبدا محور نقاش في مؤتمر كوب27".
ألن  أيضا  ولكن  الزعيم،  ألنني  "الريش  يضع  أنه  ويتابع 
الطيور التي تمد نا بهذا الريش توف ر لنا الحماية في حال 

وقوع أشياء سيئة".
والحماية ضرورية لشعبه، أول املتضررين من قطع أشجار 
البرازيلي  الرئيس  عهد  في   75% بنسبة  زاد  الذي  الغابات 

املنتهية واليته جايير بولسونارو، مقارنة بالعقد السابق.
لوال  إيناسيو  لويس  املنتخب  البرازيلي  الرئيس  ويواجه 
كبيرا  األربعاء والخميس تحديا  املؤتمر  يزور  الذي  دا سيلفا 
بمجرد توليه منصبه في األول من كانون الثاني/يناير يتمث 
الرئيس  ويدرك  األمازون.  في  الغابات  إزالة  من  الحد  في  ل 
اليساري أن أنظار العالم بأسره تتجه إلى أكبر غابة مطيرة في 

العالم ألهميتها في مكافحة احترار املناخ.
الفرصة  له  لم تسنح  إذ  كوي  على  اإلحباط واضحا  ويبدو 
ليكون جزءا من عملية اتخاذ القرارات في مؤتمر املناخ. ويقول 

"ليس لدينا الكثير من األمل تجاه ما يحدث في كوب27".
مؤكدا  الرأي،  عن  التعبير  حرية  ملستوى  أسفه  عن  ويعرب 
في  املاضية..  النسخ  من  أكثر  الحالي  املؤتمر  في  "القيود  أن 
حضر  ون  الشارع  في  نتظاهر  أن  نستطيع  األخرى،  البلدان 
املزيد من الناس.. هنا نتظاهر فقط داخل املنطقة الزرقاء )موقع 

املؤتمر(".

مابوتشي  شعب  إلى  ينتمي  الذين  كالفني  خوان  ويقول 
للسكان األصليني في باتاغونيا في تشيلي في أميركا الجنوبية 
من جهته، "نحن هنا ألننا أدركنا مدى أهمية أن تحترم جميع 
األرض  في  هم  وحق  األصلية،  الشعوب  هوية  االتفاقات.. 
واألقاليم واملوارد"، مشددا على "أن الحكومات ال يمكنها اتخاذ 

قرارات من دون موافقتهم".
بيضاء  قبعة  معتمرا  برس  فرانس  لوكالة  كالفني  ويوضح 
كبيرة مطرزة بألوان مختلفة "مالبسنا التقليدية تمثل عالقتنا 

باألرض واملاء والنار".
العالقة  املاضي،  "أتذكر  التقليدي،  زيه  بإرتدائه  إنه  ويقول 

مع األجداد الذين قاتلوا من أجل الحفاظ على هويتنا".
مالبسها  خالل  "من  األصلية،  الشعوب  أن  الى  ويشير 
وأدواتها، تمث ل العالقة التي يجب على اإلنسان في مجتمع 

اليوم أن يسعى إليها من أجل تحقيق الوعي بقضايا املناخ".
بحلى  وأعناقهن  رؤوسهن  املابوتشي  نساء شعوب  وتزين 
أن  إلى  عائدة  الزينة  هذه  أن  كالفني  ر  ويفس  كثيرة.  فضية 

"الفضة تعكس طاقتي القمر واملرأة".
واستمدت غلوريا أوشيغوا عصبة رأسها البيضاء من ريش 

الطيور مع رموز ملونة.
تتعرض  ما  غالبا  التي  الشهيرة  الناشطة  هذه  وتنتمي 
في  األصليني  للسكان  إلى شعب سابارا  بلدها،  في  لتهديدات 
الشعب  هذا  أراضي  وتحوي  اإلكوادور.  في  األمازون  منطقة 

النفط ما يثير مطامع املستثمرين.
وتقول غلوريا أوشيغوا عن مالبسها التقليدية لوكالة فرانس 

برس "هذه القطعة تسمى يانتشاما وقد ترعرعت معها".
وتؤكد أنها دافعت بمالبسها املصنوعة من ألياف األشجار 
"عن ثقافتي وشعبي" في وجه مشاريع التنقيب وقطع أشجار 

الغابات.
وتضيف املرأة التي وضعت ريشة كبيرة على رأسها، "أتيت 

إلى هنا حتى أحث األطراف على احترام الشعوب األصلية".

اكت�شاف اأقدم دليل على ا�شتخدام الب�شر 
�شنة  األف  النار لطهو الأطعمة قبل 780 

األسماك  يحبون  الحديث  اإلنسان  أسالف  كان  عام،  ألف   780 قبل   
وتحديدا سمك الشبوط املطهو جيدا ، على ما يشير فريق من علماء اآلثار 
اإلسرائيليني توف ر دراستهم أقدم دليل على استخدام البشر النار لطهو 

األطعمة.
نتائجها  نشرت  التي  للدراسة  الرئيسة  املعدة  زوهار،  إيريت  وتقول 
االثنني مجلة "نايتشر إيكولودجي أند إيفولوشن"، إن "األمر كان مشابها 
ألحجية الـ+بازل+، مع وجود معلومات كثيرة ينبغي استخدامها للتوصل 

إلى رواية عن التطور البشري".
وتشير  األوائل.  للبشر  الغذائية  العادات  عن  القليل  سوى  نعرف  وال 
الدراسة إلى عدم وجود أي دليل قبل اليوم على طريقة طهو الطعام التي 

اعتمدها اإلنسان العاقل أو اإلنسان البدائي قبل 170 ألف سنة.
ويعتبر علماء املتحجرات أن طهو األطعمة لجعلها قابلة أكثر للمضغ 

وسهلة الهضم وصحية، ساهم بصورة كبيرة في نمو الجنس البشري.
وتأتي النتائج التي تطرقت لها الدراسة بعد ستة عشر عاما من األعمال 
البحثية إلريت زوهار، وهي عاملة آثار متخصصة في األسماك لدى متحف 
شتاينهارت للتاريخ الطبيعي التابع لجامعة تل أبيب. وسبق أن ساهمت 
العاملة بشكل بارز في فهرسة اآلالف من بقايا األسماك التي عثر عليها في 

موقع غيشر بنوت يعقوف في شمال إسرائيل.
وحافظ املوقع املحاذي لضفاف نهر األردن، على تاريخ بحيرة الحولة 
من  عدة  طبقات  وكانت  طبيعية.  محمية  حاليا  وأصبحت  اختفت  التي 
املوقع تحوي كمية من عظام األسماك. وتشير إيريت زوهار إلى أن هذا 
املوقع الذي تحوي معظم طبقاته عظاما وأسنانا ، كانت إحداها "ال تضم 

أي بقايا عظام تقريبا فيما تحوي عددا محدودا من األسنان".
ويشكل ما اك تشف في هذه النقطة أول دليل على عملية طهو محتملة 
لجأ لها اإلنسان البدائي ألن عظام األسماك تتحول إلى جيالتني بمجرد 

تسخينها على حرارة ال تتعدى الـ500 درجة.
وفي املوقع نفسه، عثرت زميلة زوهار على قطع من الفحم املستخدمة.

ويدرك العلماء أن سلفا بشريا منقرضا ربما من اإلنسان املنتصب، كان 
يتقن إشعال النيران قبل 1,7 مليون سنة.

وتشير زوهار إلى أن "إدراك اإلنسان البدائي كيفية استخدام النيران 
للتدفئة ال تعني أنه كان يعرف استعمالها للطهو".

ويحتمل أن تكون عظام األسماك التي لم ي عثر عليها قد احترقت في 
النيران، على ما توضح عاملة اآلثار في املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي 
بالنيران مرتبطة  املتعلقة  املسألة  "إن  أنايس ماراس. وتقول  باريس  في 

بمعرفة ما إذا كانوا يستخدمونها للتخلص من النفايات أو للطهو".
أثناء  اختفت  قد  عليها  يعثر  لم  التي  األسماك  عظام  أن  نفترض  لذا 

الطهي، لكن ال يمكننا تأكيد ذلك.
أن  في  يتمثل  الطهو،  إلى  األوائل  البشر  لجوء  على  آخر  دليل  ويبرز 
عكس  وهو  الحيوانية،  لألنواع  محدودا  تنوعا  تضم  الرئيسة  املنطقة 
ما تتميز به أماكن أخرى، ما يشير إلى أن البشر آنذاك كانوا يختارون 
الشبوط  من سمك  نوعني  تحديدا  املنطقة  وتضم  تناوله.  في  يرغبون  ما 

الكبيرة ال أسماكا صغيرة. وكان حجم بعض األسماك يتعدى املترين.
وتحديدا  األسنان  دراسة  عقب  فكان  للفرضية،  الحاسم  العنصر  أما 
التاريخ  متحف  في  السينية  األشعة  حيود  لتقنية  خضعت  وأ  ميناها. 
الطبيعي في لندن، لتحديد ما إذا كان التسخني قد غي ر بنية البلورات 

التي يتكو ن منها املينا.
وتشير زوهار إلى أن هذه "البلورات تمتد عقب تسخينها"، وتختلف 
قياسها  يجري  اختالفات  مع  الحرارة،  درجات  بحسب  امتدادها  نسبة 
مع  املسخنة  املينا  بنية  مقارنة  خالل  ومن  النانومتر.  إلى  استنادا 
متحجرات أخرى، أنشأ الفريق مقياسا لهذه التحوالت استنادا إلى درجة 
الحرارة، فاألسماك النيئة جرى تسخينها على درجة تراوح بني 200 إلى 
األسماك  التي جرى طهو  الحرارة  درجة  500 درجة مئوية، فيما وصلت 

املتفحمة عليها 900 درجة.
وخلص الباحثون إلى أن التغييرات في بنية املينا ال يمكن أن تكون 
نتيجة التحجر وأن بقايا األسماك التي ع ثر عليها في املنطقة الرئيسية قد 
"تعرضت لحرارة تراوح بني املنخفضة واملعتدلة"، أي أقل من 500 درجة.

ري�ش و�شدف واأزهار...اأزياء ال�شعوب 
الأ�شلية تحمل ر�شائل الى موؤتمر المناخ  

هل ت�شبح الروبوتات بديال
 من الب�شر في مجموعة"اأمازون"؟

ل  تعو  قد   
"أمازون"  مجموعة 
على  املستقبل  في 
يعمل  إذ  الروبوتات، 
الروبوتات  مختبر 
لشركة  التابع 
اإللكترونية  التجارة 
العمالقة  األميركية 
بوسطن  من  بالقرب 
مراكز  أتمتة  على 
به  الخاصة  التوزيع 

حول العالم.
جو كوينليفان خالل مؤتمر  وقال نائب رئيس قسم الروبوتات في "أمازون" 
صحافي عقده الخميس في مركز االبتكار الذي افتتح قبل عام في وستبوروه في 
شمال شرق الواليات املتحدة "ما سنفعله في السنوات الخمس املقبلة سيتجاوز 

ما حققناه في السنوات العشر املنصرمة".
أحدث  عن   ، عاما   28 قبل  بيزوس  جيف  أسسها  التي  الشركة،  وكشفت 
رصد  على  قادرة  "سبارو"،  تسمى  صفراء  روبوتية  ذراع  وهي  ابتكاراتها، 

واختيار وإدارة "ماليني املنتجات" من كل األحجام واألشكال.
على عكس سابقاتها التي لم يكن في وسعها سوى توجيه الحزم، تستطيع 
"سبارو" معالجة املنتجات بفضل أنابيبها األسطوانية التي تبتلعها ثم تضعها 
في سالل مختلفة. من املفترض أن يتيح ذلك للموظفني التوقف عن أداء املهام 
املتكررة للتركيز على أنشطة أكثر أهمية إلى جانب تحسني "السالمة" ، على ما 

قال مدير "أمازون روبوتيكس" تاي برايدي.
وأوضح جو كوينليفان أن نحو 75 في املئة من الطلبات البالغ عددها خمسة 
مليارات التي تنفذها املجموعة العمالقة للتجارة اإللكترونية، تدار أصال بواسطة 
نوع من الروبوتات.ويؤكد برايدي أن األمر "ال يتعلق بحلول اآلالت محل البشر، 

بل بعمل اآلالت والبشر معا ".
إلى  أدى  الشركة  في  الروبوتات  استخدام  أن  "أمازون"  في  مسؤولون  واكد 
توفير أكثر من مليون وظيفة في االعوام األخيرة ، في مجال الهندسة خصوصا، 

وكذلك في الصيانة ، فضال عن وظائف للفنيني واملشغلني.
ومع أن األرقام األخيرة الصادرة في تموز/يوليو عن مكتب اإلحصاء األميركي 
ال توفر أي دليل فعلي على الفكرة السائدة من أن زيادة أتمتة العمل تؤدي إلى 
على  سلبا  تؤثر  قد  الروبوتات  استخدام  زيادة  أن  إال  للوظائف،  شامل  تدمير 

املوظفني.
ورغم أن باحثني من جامعة بيركلي الحظوا في دراسة أجريت عام 2019 أن 
التكنولوجيا ساهمت في تسهيل بعض املهام في املستودعات، شددوا على أن 
تستطيع أيضا أن تساهم بالفعل "في زيادة املهام ووتيرة العمل من خالل اعتماد 

أساليب جديدة ملراقبة املوظفني".
MissionRacer التي تستخدمها "أمازون"  واستشهدوا بمثال لعبة فيديو 

والتي تجعل املوظفني يتنافسون لتنفيذ طلبات الزبائن بشكل أسرع.
وبحسب املصدر نفسه يمكن أيضا ألرباب العمل استخدام الروبوتات "لخفض 
مستوى التأهيل املطلوب للوظيفة من أجل تقليل تكاليف التدريب والتوظيف" 

والتي يمكن أن تؤدي إلى "ركود األجور وانعدام األمن الوظيفي".
وتتهم "أمازون" من منتقديها بـ "العبودية الحديثة"، وهي ثاني أكبر صاحب 
عمل في الواليات املتحدة بعد شركة التوزيع العمالقة "ووملارت"، ونجحت حتى 
في  واحد  مستودع  باستثناء  نقابات،  املوظفني  تشكيل  دون  الحؤول  في  اآلن 

نيويورك.
وتعمل املجموعة التي استحوذت قبل نحو عقد على شركة الروبوتات "كيفا"، 
على تطوير برامج كمبيوتر وذكاء اصطناعي وتعل م آلي ومعالجة آلية ومحاكاة 

وتحليل تنبؤي وتصميم نماذج أولية.


