
CMJN

الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

مدير النشر والتحرير:
عبد الحميد جماهري

الجمعة 27 يناير 2023 املوافق 5 رجب  1444 العدد 13.360
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الملك فيليبي ال�شاد�س والرئي�س �شان�شيز يعتبران القمة المغربية 
الإ�شبانية محطة لتد�شين عالقات جديدة مع الرباط

اعتبر بيدرو سانشيز، في لقاء مع النواب اإلسبانيين، بأن 
الواقع والوقائع يؤكدان األهمية االستراتيجية للمغرب، بالنسبة 
رئيس  األوروبي على حد سواء.  وتحدث  إلسبانيا واالتحاد 
الحكومة اإلسبانية، في معرض مناقشة عرفها برلمان بالده،  
بالممتازة.  ووصفها  اإلسبانية  المغربية  العالقات  جودة  عن 
مصلحتنا الحفاظ على أحسن العالقات  وقال أيضا إن من » 
وشدد على أنه   …« ليس فقط إسبانيا بل االتحاد األوروبي 

سيدافع دوما عن عالقات جيدة مع المغرب...
وبذلك يعطي المسؤول الحكومي والسياسي األول في إسبانيا 
المعنى للسياسة الناضجة، والتي تغتنم األزمات، لتخرج منها 

وتطور وعيا يتجاوزها إلى ما هو أفضل.
إسبانيا سانشيز خاصمت المغرب، بوجه مكشوف، ولجأت 
إلى البرلمان األوروبي، تطلب درعا قاريا لموقفها، وتصالحت 

مع المغرب بوجه مكشوف... 
 بنفس الوجه المكشوف، قدمت القراءة السياسية المطلوبة 
لألوضاع في عالم ما بعد كورونا وما بعد الحرب الروسية وما 

بعد االعتراف األمريكي بسيادة المغرب على صحرائه   ...
من  ال  غيره،  في  يجتمع  لم  ما  فيه  يجتمع  اليوم  سانشيز 

مسؤولي بالده وال من مسؤولي القارة العجوز.
فهو زعيم االشتراكيين ورئيس حزبهم، وهو زعيم االشتراكيين 
في العالم منذ تم انتخابه رئيسا لألممية االشتراكية في الشهر 
األخير من العام الماضي، وهو رئيس االتحاد األوروبي، بعد أن 
تسلم المشعل من ماكرون، الذي لم يترك أي أثر على رأس هذا 
االتحاد الذي يردد دونما كلل بأنه جاء لُيحييه ويعيد ترميم 

أوروبا المتآكلة..
وهو إلى جانب ذلك، رئيس الحكومة اإلسبانية التي احتضنت 

القمة العسكرية الكبيرة لدول حلف الناتو! 
وعلى تراب عاصمتها التقت القيادات العسكرية في أقوى 

تحالف عسكري تقوده أمريكا منذ نهاية الحرب الباردة..
وفي تراب مدريد جددت العائلة األطلسية الحربية وثيقتها 

التوجيهية االستراتيجية، وفيها قراءة جديدة للعالم..
بيدرو سانشيز الذي يعيش إحدى لحظات توهجه الكبرى، 
يتكلم باحترام شديد عن المغرب ويدفع أوروبا نحو المزيد من 

تقوية العالقة مع المغرب..
البرلمان  جروا  الذين  على  بدهاء  يرد  ذلك  في  كان  ولعله   
األوروبي نحو توتير العالقة مع الجار الجنوبي ألوروبا، وفطن 
إلى اللعبة التي كانت تريد له أن يخلق مناخا سلبيا، هو رئيس 
االتحاد األوروبي المقبل على تدبير هذه العالقة المتميزة مع 

المغرب…
  وهو رئيس الحكومة الذي سيحل بالمغرب في فاتح فبراير 
القادم من أجل اجتماع اللجنة المشتركة ذات المستوى العالي.. 
وقد تقاسم معه الملك فيليبي نفس االنتظار من هذه القمة، بعد 
أن كان قد تقاسم معه الموقف من حل األزمة الثنائية وما ترتبت 
عنها من مواقف إسبانية بخصوص حقوق المغرب الوطنية 

والترابية..
ولعل صديق المغرب وصديق االشتراكيين المغاربة يدرك بأن 
بعضا من المواقف داخل القارة كانت تضغط عليه هو بالذات 
والتحديد، وليس المغرب لوحده، وهو ما يعطينا فكرة عن ما 
يجب أن يبلوره المغرب من مواقف، بخصوص ما أعلن عنه 
البرلمان المغربي من إعادة تقدير الموقف مع برلمان أوروبا 

وإعادة النظر في العالقة مع مؤسسة القارة التشريعية... 
السياسي  التعاون  ف��ي  هائلة  قفزة  األزم���ة  أنتجت  لقد 
االستقرار  إلى  يسعى  ثنائيا  المنطقة  وربحت  واالقتصادي، 
ونزع فتيل التوترات، كما قدم البلدان معا نموذجا لما يجب أن 
تكون عليه سياسة الجوار، وما يمكن أن تربحه دول أوروبا، 

جماعيا أو فرديا، من عالقات ناضجة مع المغرب.
وصار للبلدين خارطة طريق واضحة، تعمل حسب منظومة 
أخالقية واضحة، قوامها االلتزام والوضوح والمنفعة المتبادلة 
استعمارية  وال  استعالئية  بدون  لند،  ندا  الصريح  والتعامل 

متحذلقة..
وأمامنا، منذ لقاء جاللة الملك والرئيس بيدرو حول مائدة 
اإلفطار وما تالها من بيانات تأسيسية، طريق سياسي سيار 

ال ضباب يلفه، وال مطبات تزعج السير فيه.
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�ضمن هذا العدد

الملحق الثقافي

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

بيدرو 
�شان�شيز 

والمغرب
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محمد إنفي

المستوى  على  س��واء  الجزائر  في  يحدث  ما  كل 
أو  الثقافي  أو  الرياضي  أو  اإلعالمي  أو  السياسي 
غيره، يدل على وجود أزمة هوية في هذا البلد. وهي 
مكوناته.  بكل  النظام  سلوك  في  تظهر  حقيقية  أزمة 
ولغباء هذا النظام، فإنه يعتمد على أبواق ونخب أغبى 
منه للدفاع عن صورة البلد والعمل على إثبات هويته 
التاريخية والثقافية والحضارية، فيرتكبون حماقات 

تجعل الجزائر موضع سخرية عالميةعارمة. 
وقد تسببت أزمة الهوية لدى النظام الجزائري في 
ظهور مرضين نفسيين باديين للعيان في سلوك هذا 
النظام، وسلوك كل الذين يدورون في فلكه. ويتعلق 
األمر بمركب النقص ومركب التسامي. فالشعور بالنقص 
بأن  العجرفة والزعم  إلى  المجيد تبون«  »عبد  يدفع 

الجزائر قوة ضاربة )مركب التسامي(، أو دولة عدمى 
يتقاسمه  الشعور  في إفريقيا. ونفس  )عفوا عظمى( 
»سعيد شنكريحة« حين يصرخ بأن الجزائر أقوى دولة 
النفسيين  المرضين  المنطقة. ويعاني من هذين  في 
)المتناقضين في األعراض( كل أبواق النظام ونخبه 
السياسية واإلعالمية والثقافية والرياضية والُمبْرَدعين 
يصرون  جميعا  هؤالء  تجد  لذلك  الشعب.  أفراد  من 
على أنهم األفضل في كل شيء، وأنهم األقوى، وأنهم، 
الحضيض  في  بأنهم  يؤكد  الواقع  بينما  وأنهم...؛ 
سياسيا واقتصاديا )رغم البترول والغاز( واجتماعيا 
وثقافيا وإعالميا وغيره. ويكفي أن نستحضر، هنا، مقاال 
للسفير الفرنسي السابق بالجزائر بعنوان »الجزائر 
 Le نشر بجريدة( تنهار. فهل ستجر فرنسا معها؟« 

)Figaro
وبالنظر للموقف العدائي للجزائر تجاه المغرب، ندرك 
تغلغل المرض النفسي المشار إليه أعاله في دواليب 
العسكرية  ومؤسساتها  بنظامها  الجزائرية  الدولة 
الشرقية،  جارتنا  في  المغرب،  تحول  لقد  والمدنية. 
إلى متالزمة أعراضها الشحناء والعداء والبغضاء، 
لدرجة أن ذكر اسم المغرب في دولة الطوابير التي ال 

تنتهي، أصبح موِجبا للعقاب...

الجزائر واأزمة الهوية

يف احتفاء بعبد الكرمي بناني

اإ�شادة وتنويه بخ�شاله الفكرية والإن�شانية 
وم�شاهمته القيمة في المجال الجمعوي

عدد املؤمنني لديه قفز إلى 23.2 مليون مواطن 

»ال�شمان الجتماعي« �شرف اأزيد من  25 
مليار درهم من التعوي�شات خالل  2022

نظمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أول أمس األربعاء 
بالرباط، حفال تكريميا كبيرا احتفاء بعبد الكريم بناني رئيس 
جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، وذلك في إطار فعاليات 

االحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة في العالم اإلسالمي.
به،  المحتفى  الذي حضره  التكريمي  الحفل  هذا  وعرف 
والدبلوماسية  السياسية  الفعاليات  من  كبير  عدد  حضور 
واإلعالمية والجمعوية، التي قدمت من مختلف جهات المملكة 
للمشاركة في االحتفاء بعبد الكريم بناني، الرجل الذي »شكل 

تجربة متفردة في ثقافة التطوع بالمملكة«.
أجمعت املداخالت التي تم تقديمها في إطار هذا الحفل 
املتميزة  واإلنسانية  الفكرية  بالخصال  التنويه  على 
في  القيمة  بمساهماته  وكذا  بناني،  الكريم  عبد  للسيد 
الوطني، وخدمة مدينة  الجمعوي على املستوى  املجال 

الرباط وتراثها على وجه الخصوص.

انتقل عدد المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
خالل سنة 2022، من 7.8 مليون فردا إلى أزيد من 23.2 مليون 
من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3.68 من العاملين غير 
األجراء وذوي حقوقهم و9.4 مليون من المستفيدين من التأمين 
اإلجباري األساسي عن المرض الخاص باألشخاص غير القادرين 
على تحمل واجبات االشتراك. حسب ما جاء على لسان نادية فتاح، 
وزيرة االقتصاد والمالية، أول أمس األربعاء خالل ترؤسها اجتماع 
مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم دورة 

دجنبر لسنة 2022.
اجتماع المجلس اإلداري للصندوق تم خالله تسليط الضوء على 
الدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي االستراتيجي المتعلق 
بتعميم التغطية االجتماعية من خالل تسريع تنزيل المقتضيات 
القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم 

التأمين اإلجباري األساسي عن المرض في اآلجال المحددة.

اجتماع المجل�س الوطني 
للحزب يوم ال�شبت 28 

يناير 2023 
لالتحاد  الوطني  المجلس  يعقد 
االشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا  
ابتداء   2023 يناير   28 السبت  يوم 
من الساعة التاسعة والنصف صباحا، 
طبقا  وذلك  للحزب،  المركزي  بالمقر 
األس��اس��ي  النظامين  لمقتضيات 
والداخلي للحزب، وفق جدول األعمال 

التالي:
حول  السياسي  المكتب  -تقرير 
األوضاع السياسية والتنظيمية وآفاق 

العمل.
-المناقشة والمصادقة على خالصات 

المجلس الوطني.

يف أول اجتماع للجنة املراقبة املالية واإلدارة واملمتلكات

اإدري�س ل�شكر، الكاتب الأول للحزب، ي�شلم اللجنة الوثائق 
ال�شرورية المرتبطة بمهامها واخت�شا�شاتها واأ�شغالها
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الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية يطرح قضايا الغبار املضر بالصحة 
والظلم الذي يطال النساء يف القطاع اخلاص 

اإيدي: نطالب باإعمال الم�شاواة واحترام حقوق المراأة العاملة
المو�شاوي: الغبار الأ�شود ي�شكل خطرا على ال�شحة العامة

خديجة اأ�شد

الفنانة   والكوميديا   المسرح  أيقونة  الناس،  دنيا   غادرت 
القديرة  خديجة أسد  ليلة  أول أمس  األربعاء  بمنزلها بالدار 

البيضاء عن سن 70 سنة.
سنتان  فقط على رحيل  زوجها الفنان القدير عزيز سعد هلل، 
هاهي رفيقة دربه  في الحياة  والفن، تلتحق  به  بعد  معاناة  
مع المرض،  وبعد مسيرة  فنية  حافلة  بالعطاءات، عمال  فيها  

معا  بتفان  من أجل  إسعاد  الجمهور  المغربي  والعربي.

يف الذكرى الستني لتأسيس  النقابة الوطنية للصحافة املغربية

محمد بن�شعيد: قريبا �شيتم الإعالن عن ميثاق اجتماعي اإيجابي جديد
البقالي: �شندافع دون كلل عن الم�شالح المادية والمعنوية لكل ال�شحافيين

02

ابراهيم 
العدراوي:
�شورة المحامي 

في الكتابات 
ال�شجنية المغربية

أحمد املديني:
يقراأ المدونة 

ال�شردية 
الحديثة بمنظار 

الذائقة

بناء على تعليمات جاللة امللك 

موؤ�ش�شة محمد الخام�س للت�شامن تتعباأ لم�شاعدة 
ال�شكان المت�شررين من موجة البرد القار�س 

تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن  من أجل تقديم 
المساعدة الالزمة لسكان القرى المتضررين من موجة البرد 

القارس المسجلة حاليا.
وآليات  بشرية  أطقم  تعبئة  األربعاء،  أمس  أول  وتم 
اإلنسانية  المساعدات  إيصال  أجل  لوجيستية هامة، من 
إلقليم  التابعة  الدواوير  من  المنحدرة  األسر  من  للعديد 
الخامس  محمد  لمؤسسة  الجهوي  المنسق  ميدلت.وقال 
السامية  للتعليمات  تنفيذا  إنه  بنيادة،  سمير  للتضامن، 
لجاللة الملك محمد السادس، أطلقت المؤسسة بالتنسيق 
إنسانية  عملية  المحلية،  والسلطات  الداخلية  وزارة  مع 
لمواجهة موجة البرد القارس لصالح سكان المناطق الجبلية 

باألطلسين الكبير والمتوسط.
وأضاف في تصريح للصحافة، أن هذه العملية تستهدف 
في شطرها األول، العديد من األسر بأربعة أقاليم، هي ميدلت 
وخنيفرة وأزيالل والحوز، بينما تهم المرحلة الثانية من 
أخرى، هي شفشاون وتنغير  أقاليم  العملية خمسة  هذه 

والحسيمة وتازة وتاونات ومناطق أخرى.
المركز  من  جديدي،  سمية  الدكتور  أكدت  جهتها،  من 
الطبي اإلنساني التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، 
أن المؤسسة وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعمل 

بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل 
التابعة  األسر  من  للعديد  اإلنسانية  المساعدات  إيصال 
إلى أن كل أسرة ستستفيد من رزمة من  لإلقليم، مشيرة 

المواد الغذائية واألغطية.
وتهم المرحلة األولى من هذه العملية أربعة أقاليم، بما 
فيها ميدلت، حيث سيتم توزيع هذه المساعدات على 3750 
أسرة من أصل 35 دوارا، بما فيها الدواوير البعيدة كإغالن 

)جماعة إملشيل( وأنفكو )جماعة أمنزي(.
وكان جاللة الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته 
الرامية  التضامنية  للمبادرة  الفوري  لإلطالق  السامية 
القروية  الساكنة  لفائدة  القارس،  البرد  موجة  لمواجهة 
المتضررة من االنخفاض الكبير لدرجات الحرارة بأقاليم 

األطلس الكبير واألطلس المتوسط.
للتضامن،  الخامس  محمد  لمؤسسة  ب��الغ  وأوض��ح 
هامة،  لوجيستية  وآليات  بشرية  أطقم  تعبئة  ستتم  أنه 
بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل 
إيصال المساعدات اإلنسانية للعديد من األسر المنحدرة 
من الدواوير والمناطق النائية، حيث ستستفيد كل أسرة 
من رزمة من المواد الغذائية )دقيق، أرز، سكر، شاي، ملح، 

زيت المائدة، وحليب مجفف( وأغطية.

Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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املتحدة  الواليات  في  الحكومية  الجامعات  بدأت 
تيك  استخدام تطبيق  من  طالبها  بمنع  األميركية 
الطالب،  يستطيع  ال  املؤسسات،  هذه  بعض  في  توك. 
أو املوظفون، أو أعضاء هيئة التدريس، أو الزائرون، 
الوصول إلى املنصة الصينية عبر األجهزة التابعة لها 

أو على شبكات واي فاي في حرمها.
أوبرن  بينها  األقل،  على  حكومية  جامعة  عشرون 
حظر  قرار  اتخذت  وتكساس-أوسنت،  وأوكالهوما 
التطبيق من خوادمها، أو حثت الطالب فيها على حذفه 
من أجهزتهم الشخصية، وفقًا ملوقع شبكة إن بي سي 
ضغوط  تحت  تتصرف  الجامعات  هذه  معظم  نيوز. 
استخدام »تيك  تحظر  قوانني  مرروا  الذين  املشرعني 

توك« على األجهزة التابعة للحكومة.
ارتباط  بسبب  أمنية،  مخاوف  على  مبني  القرار 
الشركة املالكة للتطبيق، بايتدانس، بالسلطات الصينية 
وإمكانية تسليمها بيانات املستخدمني األميركيني. في 
نوفمبر املاضي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
)إف بي آي(، كريستوفر راي، في جلسة استماع للجنة 
»لدينا مخاوف تتعلق باألمن القومي،  األمن الداخلي: 
تشمل إمكانية استخدام الحكومة الصينية التطبيق في 
التحكم ببيانات املستخدمني«. نفى مسؤولو التطبيق 

في الواليات املتحدة، مرات عدة، خضوعه لبكني.
الشيوعي  »الحزب  أن  لها  بيان  في  الشركة  وأكدت 
مباشر  غير  بشكل  أو  مباشرة  يتحكم  ال  الصيني 
»شركة  أنها  وأضافت  توك«.  بتيك  أو  ببايتدانس 
ملستثمرين  مملوكة  منها  املائة  في   60 عاملية،  خاصة 
قبل  من  أساسي  بشكل  مملوك  والباقي  العالم،  حول 
مؤسسي الشركة وموظفيها، وبينهم آالف األميركيني«. 
تلزم  قد  الصينية  القوانني  إن  يقولون  املشككني  لكن 
حال  في  الحكومة  مع  بمشاركة بياناتها  »بايتدانس« 

طلبت ذلك.
جهودها  من  أميركية  والية   30 من  أكثر  كثفت 
الجامعات  وتحذو  التطبيق،  إلى  الوصول  من  للحد 
في  الواليات حذوها.  لقوانني  التي تخضع  الحكومية 
جامعة تكساس إيه أند إم مثاًل، وهي واحدة من أكبر 
الجامعات الحكومية في الواليات املتحدة وتضم نحو 
وحتى  كامل.  بشكل  توك«  »تيك  75 ألف طالب، حظر 
توك«  »تيك  على  امللحوظ  الوجود  ذات  الجامعات 
اتبعت اإلجراءات نفسها، وألغت وجوها على املنصة.

»تيك  إلى  الوصول  من  الحد  إلى  الرامية  الجهود 
عام  سنوات.  عمرها  الفيدرالي  املستوى  على  توك« 
ترامب،  حينها، دونالد  األميركي  الرئيس  هدد   ،2020
مخاوف  بسبب  البالد،  مستوى  على  التطبيق  بحظر 
تتعلق باألمن القومي. كما دفعت إدارة ترامب باتجاه 
لشركة  البالد  أراضي  على  »بايتدانس«  عمليات  بيع 
أبرز  من  و«ووملارت«  »أوراكل«  وكانت  أميركية، 
املرشحني لالستحواذ عليها، لكن لم يتم التوصل إلى 

أي اتفاق.

بالقرار.  مسرورين  ليسوا  الجامعات  هذه  طالب 
سيدني غولدن مثاًل كتبت عبر »تويتر«: »لم أكن أظن 
تيك  حظر  على  الحكومية  تكساس  جامعات  إقدام  أن 
توك سينعكس إلى هذا الحد علّي. لكنني حاولت فتح 
تيك توك 3 مرات خالل الساعتني املاضيتني، من دون 
أي نتيجة«. ولكن بقدر ما تحاول هذه الجامعات تقييد 
عزلهم  من  تتمكن  لن  توك«،  »تيك  إلى  وصول طالبها 
عنه نهائيًا. الكثير من املستخدمني ال يزالون يفتحون 
التطبيق عبر بيانات اإلنترنت الخلوية أو شبكات واي 
فاي الشخصية أو الشبكات االفتراضية )في بي إن(. 
الطالب في جامعة أوسنت، إيريك آيبرغ، ال يزال ينشر 
املحتوى عبر حسابه في »تيك توك«، لكنه ال يستطيع 
اآلن فعل ذلك عبر صفحته الجامعية التي كان يطورها 
الذي  الحظر  قرار  بعد  ملتابعيه  وقال  سنوات.  منذ 
اتخذته جامعته: »ال يهمني إن كنتم غير معجبني بتيك 

توك. هذه وظيفتي. هكذا أكسب لقمة عيشي«.
التواصل  منصات  أكثر  من  واحدة  توك«  »تيك 
االجتماعي شعبية في الواليات املتحدة، وتحديدًا بني 
أبناء الجيل ِزد )مواليد ما بني عامي 1997 و2012( 
وهم الذين يشكلون النسبة األكبر من طالب الجامعات. 
لدى املنصة نحو 80 مليون مستخدم شهري نشط في 
الواليات املتحدة، 60 في املائة منهم بني 16 و24 عامًا، 

وفقًا لشركة التسويق الرقمي وااّلرو ميديا.
على  التطبيق،  على  فرضت  التي  القيود  بعض 
ديسمبر  في  اآلن.  إلى  نجحت  الفيدرالي،  املستوى 
من كل  املاضي، نجح الكونغرس في حظر »تيك توك« 
األجهزة التابعة للحكومة. وقالت حينها املتحدثة باسم 
الكونغرس  األمن من حظر  »نحن خائبو  توك«:  »تيك 
للتطبيق على األجهزة الحكومية. هذه حركة سياسية 
األمن  مصالح  تعزيز  جهود  على  إطالقًا  تنعكس  لن 
القومي«. وال يزال السؤال حاضرًا ما إذا كان الحظر 
الفيدرالي للمنصة سيتعارض مع حقوق حرية التعبير. 
في  الحزبني،  من  قانون  دعا مشروع  ذلك،  في غضون 
على  تام  حظر  فرض  إلى  األميركي،  النواب  مجلس 
املتحدة،  الواليات  في  املستخدمني  لجميع  التطبيق 
بسبب مخاوف من وصول الحزب الشيوعي الصيني 

إلى البيانات.

ن�سائح اأ�سا�سية تقّلل تجاعيد الوجه

توقيف ثالث �سحافيات في اإيران

يكون  وقد  والتجاعيد.  ظهور الخطوط  في  املتكرر  العبوس  يتسبب  قد 
ألشعة  الزائد  والتعرض  الجلد،  مرونة  وفقدان  الشيخوخة  أيضًا  السبب 
نمط  لتغييرات  يمكن  باملقابل،  ولكن،  وراثية.  عوامل  جانب  إلى  الشمس، 
الحياة أن يكون لها تأثير مذهل على صحة البشرة، وتقليل تجاعيد الجبهة.
فوق  األشعة  عن  تنجم  أضرار  إلى  للشمس  األمد  طويل  التعرض  يؤدي 
البنفسجية، ما يسّرع في ظهور التجاعيد. وقد كشفت دراسات أّن االستخدام 
اليومي للواقي الشمسي مع عامل حماية SPF، ال يحمي فقط من اإلصابة 
ظهور  خطر  من  ويقلل  الجلد،  شيخوخة  من  يبطئ  بل  الجلد،  بسرطان 
التجاعيد والبقع الداكنة. وينصح بوضع الواقي الشمسي، بغض النظر عن 
املوسم، كما ينصح بإعادة وضعه كّل ساعتني على مدار اليوم عند التعرض 

ألشعة الشمس، حتى لو كنت داخل املنزل.
يؤدي التوتر والقلق إلى عقد الحاجبني، ما ينتج عنه ظهور التجاعيد في 
الجبني. كما أن التوتر يعمل على زيادة إفراز هرمون اإلجهاد )الكورتيزول(، 
الذي يقلل من إنتاج الكوالجني. ومن الصعب التخلص من ضغوط الحياة، 
لكن من املهم إبقاؤها تحت السيطرة ملنع تفاقم شيخوخة الجلد، من خالل 
ممارسات مثل التأمل واليوغا والتنفس البطني والعالج بالروائح العطرية، 
وتناول نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة 

الرياضة يوميًا.
أكواب(  ثمانية  إلى  )ستة  يوميًا  املاء  من  كافية  كميات  شرب  املهم  من 
للحصول على بشرة رطبة، وتجنب الجلد الجاف الذي يجعل التجاعيد تبدو 
أكثر وضوحًا. ال بد من االنتباه لضرورة تناول املزيد من املاء عند ممارسة 
الرياضة، أو قضاء وقت طويل تحت الشمس. ويمكن تعظيم االستفادة من 
تناول املاء، عن طريق إضافة الليمون الغني بحمض الستريك الذي يساعد 

على اختفاء العيوب والتجاعيد والخطوط الدقيقة والهاالت السوداء.
يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد. 
)األطعمة  فوفقًا للدراسات، يزيد اتباع نظام غذائي غني بالدهون املتحولة 
)الكيك  البسيطة  والسكريات  والكربوهيدرات  والجاهزة(  السريعة 
واملعجنات والبسكويت( من خطر ظهور التجاعيد وضمور الجلد. وقد وجد 
دراسة أميركية، أّن تناول كميات أكبر من فيتامني سي، وأحماض األوميغا 
3 الدهنية، يقلل من جفاف الجلد لدى النساء األميركيات في منتصف العمر.

املواد  تقلل  لألبحاث،  وفقًا  بالتجاعيد.  اإلصابة  إلى  التدخني  يؤدي 

إنتاج  من  النيكوتني،  خصوصًا  التبغ،  دخان  في  املوجودة  الكيميائية 
فتصبح  الجبهة،  منطقة  في  خاصة  مرونة  أقل  الجلد  ويجعل  الكوالجني 
خطوط الجبهة والتجاعيد أكثر عرضة للظهور. كما أن النيكوتني يقلل من 
تدفق األكسجني واملواد الغذائية لخاليا الجلد، ما يسرع من شيخوخة الجلد، 

ويسبب التجاعيد املبكرة.
إلى جانب كل ما ُذكر، قد تساعد بعض منتجات التجميل في تقليل تجاعيد 
الجبهة، ومقاومة التجاعيد والخطوط الرفيعة، والعديد من عالمات شيخوخة 
البشرة وتشمل هذه املنتجات التي تحتوي على الريتينول؛ فاألخير هو أحد 
مشتقات فيتامني أ، وهو من أقوى املكونات في مقاومة التجاعيد التي تجدد 
الكوالجني. كما يستخدم في عالج حّب الشباب  إنتاج  خاليا الجلد وتحفز 
والتجاعيد. ومن املهم معرفة أن الريتينول ال يصمد في ضوء الشمس. لذلك 

ينصح باستخدام املنتجات التي تحتوي على الريتينول لياًل.
ضرر  من  الحماية  على   ،C فيتامني  مثل  األكسدة،  مضادات  تساعد  كما 
الكوالجني.  إنتاج  وتعزيز  البشرة،  شيخوخة  عن  املسؤولة  الحرة  الجذور 
B3، ويعمل على  فيتامني  النياسيناميد؛ فهو أحد أشكال  ذلك،  إلى  ُيضاف 
في  الكوالجني  إنتاج  وتحفيز  ترطيبه  على  والحفاظ  الجلد  مرونة  تحسني 

البشرة.

مؤسسات  لصالح  يعملن  صحافيات  اإليرانية ثالث  أوقفت السلطات 
محلية،  اإلثنني ،على خلفية االحتجاجات التي تشهدها البالد منذ وفاة مهسا 

أميني، وفق ما أفادت جمعية الصحافيني في طهران.
وقالت الجمعية، في بيان، إّنه »خالل الساعات الثماني واألربعني املاضية، 
جرى توقيف ثالث صحافيات على األقل هّن مليكا هاشمي وسعدة شفيعي 

ومهرنوش زارعي«، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
لصالح  زارعي  تعمل  بينما  وروائية،  مستقلة  صحافية  شفيعي  وتعمل 
وكاالت أنباء محسوبة على التيار اإلصالحي، في حني تعمل هاشمي لصالح 
وكالة شهر. وأفادت صحيفة اعتماد بأّن الصحافيات الثالث نقلن إلى سجن 

إوين بطهران.
صحافيًا   79 السلطات  أوقفت  اإلصالحية،  الصحيفة  لهذه  تعداد  ووفق 
منذ 16 سبتمبر املاضي، تاريخ بدء االحتجاجات إثر وفاة أميني )22 عامًا(، 
بعد ثالثة أيام من توقيفها من جانب شرطة األخالق لعدم التزامها بالقواعد 

الصارمة للباس في الجمهورية اإلسالمية.
وقتل املئات، من بينهم عشرات من عناصر قوات األمن خالل االحتجاجات، 

التي تخّللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما جرى توقيف اآلالف على 
هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءًا كبيرًا منها بمثابة 

»أعمال شغب« يقف خلفها »أعداء« الجمهورية اإلسالمية.
وفي أواخر أكتوبر املاضي، نشرت وسائل إعالم محلية رسالة وّقعها أكثر 
من 300 صحافي ومصّور صحافي ينتقدون فيها السلطات، بسبب »توقيف 

زمالئنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم«.

لماذا تحظر الجامعات الأميركية 
»تيك توك«؟

يملك النمل حاسة شم مذهلة قد يستغلها 
السرطانية  األورام  عن  الكشف  في  العلماء 
في  لدراسة جديدة نشرت  وفقًا  البشر،  لدى 
مجلة بروسيدينغز أوف ذا رويال سوَسيتي 

بي.
كيميائية  مواد  السرطانية  األورام  تطلق 
تظهر  املتطايرة،  العضوية  املركبات  تسمى 
غالبًا في السوائل التي يفرزها الجسم، مثل 
أن  ويمكن  التنفس.  وبخار  والبول  العرق 
يشم النمل هذه املركبات في البول، مما يعني 
أن هذه الحشرات يمكن استخدامها يومًا ما، 
كطريقة أقل كلفة، في الكشف عن السرطان، 

وفقًا ملؤلفي الدراسة.
العالم  للدراسة،  الرئيسي  املؤلف  كان 
النمل  أن  مسبقًا  يعلم  بيكيريه،  باتيست 
يمكنه اكتشاف املركبات العضوية املتطايرة 
اكتشف  السرطانية.  الخاليا  تفرزها  التي 
النمل  فصيلة  تدريب  يمكنه  أنه  سابقًا 
على التمييز بني الخاليا  »فورميكا فوسكا« 
تقّدم  السليمة في املختبر.  السرطانية وتلك 

اآلن في بحثه، مستخدمًا أورامًا فعلية.
أورام  بزرع  بحثهم  وفريقه  بيكيريه  بدأ 
سرطان الثدي البشرية في الفئران، وسمحوا 
xenograf- تقنية باستخدام  تكبر  بأن   لها 
املصابة  الفئران  ting، ثم جمعوا البول من 
مكافأة  مبدأ  باستخدام  السليمة.  تلك  ومن 
السكر  ماء  من  قطرة  العلماء  وضع  النمل، 
بالسرطان،  املصابة  الحيوانات  بول  على 
الفريق  أزال  حني  إليها.  التوجه  على  لحثه 
بول  حول  الحشرات  بقيت  السكر،  ماء 
 20 بنسبة  أطول  ملدة  السرطانية  الفئران 
حول  قضتها  التي  باملدة  مقارنة  املائة،  في 
بول الفئران السليمة، ألنها كانت تبحث عن 

مكافأتها.
استغرق األمر ثالث جوالت تدريبية فقط، 
إجمالي مدتها نحو 10 دقائق، لتدريب النمل. 
هذه املدة أسرع بكثير من تدريب الكالب على 
إذ  املثال،  سبيل  على  السرطان،  رائحة  شم 

يمكن أن تستغرق نحو ستة أشهر.
الوفاة  أسباب  من  واحد  السرطان 
الرئيسية حول العالم، فهو مسؤول عن وفاة 
واحدة من كل 6. يعد االكتشاف املبكر عاماًل 
حاسمًا في نجاح العالج، لكن طرق الفحص 
الحالية يمكن أن تكون مؤذية أو عالية الكلفة.
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أحمد بيضي
بمشاركة حوالي 120 سباحا وسباحة في المياه 
وألمانيا  واألرجنتين  وفرنسا  المغرب  من  الباردة، 
والمجر وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبولندا وجنوب 
ولوكسمبورغ  والتشيك  المتحدة  والمملكة  إفريقيا 
والمكسيك، احتضنت بحيرة »أكلمام أزكزا«، بإقليم 
خنيفرة، يوم السبت 21 يناير 2023، النسخة السادسة 
من »IceSwimming in Morocco«، حيث تنافس 
المشاركون على مسافات مختلفة، تراوحت بين 50 
مترا وميل واحد، إما على الصدر أو حرة، وتم تسجيل 
فوز جيمس ليتش، تاله غيوم ويلبون في المركز الثاني، 
فيما حل إبراهيم السالوي ثالثا، وبالنسبة للسيدات، 
ثم  األول،  المركز  احتالل  ماريون جوفل من  تمكنت 

سامانثا ويلبون ثانية، وأرلين غونزاليس ثالثة.
الحدث الرياضي الدولي، المنظم من طرف الجمعية 
المغربية رياضة وطبيعة، بشراكة مع الجامعة الملكية 
المغربية للسباحة، تم تتويجه بتكريم مجموعة من 
ومن  عالميا،  والمعروفين  المحترفين  السباحين 

حاملي جوائز عالمية، بينما عرفت التظاهرة توزيع 
ميداليات وشهادات على الفائزين، من طرف المنظمين 

وجماعتي  اإلقليم  عمالة  من  معهم  والمتعاونين 
خنيفرة وأكلمام أزكزا والمجلس اإلقليمي ومجموعة 

األطلس، وكلها جهات حضرت التظاهرة، إلى جانب 
عامل اإلقليم وشخصيات مدنية وعسكرية.

وقد تنافس المشاركون العالميون على السباحة 
في مياه البحيرة الباردة، وفي وقت مغطى بموجة 
طقس ثلجي وبرد قارس، ومن أبرز الوجوه المغربية 
الرائدة في هذه الرياضة الفريدة، السباحين محمد 
منفلوطي وحسن بركة، الذي يعد أول مغربي يسبح 
مئوية،  درجات   5 عن  حرارتها  درجة  تقل  مياه  في 
وسبق له أن أعرب، لبعض الوسائل اإلعالمية، عن 
أمله في إدراج هذه الرياضة ضمن األلعاب األولمبية 
الشتوية، وهناك من الوجوه العالمية الجنوب إفريقي 
والجنوب  ماريون جوفل،  والفرنسية  باركاي،  غرام 
إفريقية سامانثا ويلبتن، واألرجنتينية أيلن السكانو، 
ثالث  بالتاج  )الفائز  غونزاليس  أرلين  والمكسيكي 

مرات(، والفرنسي غيوم لولوهر.
ويذكر أن حسن بركة الذي حطم، العام الماضي، 
رقمه القياسي، سابحا مسافة 1600 متر في المياه 
الباردة ببحيرة أكلمام أزكزا، كان أول مغربي ينهي 
المارطون العالمي الذي يتكون من 7 مارطونات في 
ق��ارات، وم��ن إنجازاته عبور مضيق   7 أي��ام في   7

العبور  ثم  سباحة،  طارق  جبل  ومضيق  البوسفور 
من مدينة يوتونغ بجمهورية بابوازيا غينيا الجديدة، 
إلى الشواطئ اإلندونيسية، عبر مسافة 9 كيلومترات، 
وهو الفائز عام 2019 ببطولة العالم في مورمانسك 
)فوق الدائرة القطبية الشمالية(، وفات أن تم اختياره 
ضمن 50 مشاركا دوليا للمشاركة في سباق »إلترا 
الترياتلون«، كما نجح في السباحة من مصر نحو 

السعودية بقطعه ل 28.11 كلم في البحر األحمر.
ويشار إلى أن نسخة هذه السنة عرفت عددا مضاعفا 
في عدد المشاركين مقارنة مع النسخة السابقة، والتي 

ولم تتجاوز57  سباحا فقط.
 وتهدف هذه الرياضة الممتعة تحفيز السباحين 
المغاربة والدوليين على مزاولتها، وخوض غمار تجربة 
الشتوية منها، والمساهمة في تطويرها وإشعاعها، 
والمؤكد أن اختيار منتجع »أكلمام أزكزا« هو تعريف 
عالمي بالمؤهالت السياحية للموقع، وبجمال مناظره 
الطبيعية، وتشجيع السياحة الجبلية به وبمحيطه 
من مناطق األطلس المتوسط، علما أن هذا الموقع 
يقع على علو يقارب 1500 متر ومصنف بظهير أبريل 

1943 تراثا إنسانيا.  

ال�سباحة في المياه الباردة ببحيرة اأكلمام اأزكزا ت�ستقطب حوالي 120 �سباحا عالميا

لحاق للة تاكركو�ست الإيكولوجي 
يبلغ محطته الخام�سة 

و12   11 يومي  المغرب«  »ترايل  جمعية  تنظم 
ضواحي  تاكركوست«  »اللة  ببحيرة  المقبل  فبراير 
مدينة مراكش الدورة الخامسة من اللحاق اإليكولوجي.
وذكر بالغ للجمعية أن لحاق هذه السنة يتضمن 
مسابقة للدراجات الجبلية من خالل برمجة سباقين 
األول على مسافة 35 كيلومترا، والثاني على مسافة 

65 كيلومترا.
كما يشهد اللحاق إجراء أربعة سباقات، ويتعلق األمر 
بسباق 9 كيلومترات، وسباق 19 كيلومترا، وسباق 

29 كيلومترا، وسباق 42 كيلومترا. 
وسيكون لدى األشخاص األكثر قدرة الفرصة للجمع 
بين مسافتين رئيسيتين على مراحل، في تحدي لقطع 

107 كيلومترات. 
وأضاف المصدر ذاته، أن العمل البيئي واالجتماعي 
سيكون حاضرا بقوة في الدورة الخامسة من خالل 
تنظيم عملية لتنظيف مسارات اللحاق بشكل كامل من 
النفايات بواسطة متطوعين، إضافة إلى دعوة 300 
طفل من الدواوير المجاورة للمشاركة في سباق خاص 

لزيادة الوعي بحماية النظم البيئية.
وستشكل الدورة الحالية من اللحاق أيضا فرصة 
للمشاركين ومرافقيهم لالستمتاع بمحيط بحيرة »اللة 
تاكركوست« والخزان المائي البالغ طوله 7 كيلومترات، 
والذي شكله سد »كافاجناك« الذي بني في ثالثينيات 

القرن الماضي. 
وتهدف جمعية »ترايل المغرب«، المنظمة للحدث، 
تعزيز  إلى   ،2018 دورات��ه سنة  أول��ى  أقيمت  ال��ذي 
الرياضة المسؤولة وزيادة الوعي بهشاشة المساحات 

الطبيعية.
من  متنوعة  مجموعة  لتقديم  الجمعية  سعت  كما 
المسارات، التي تتيح للجميع فرصة االصطفاف في خط 
البداية، سواء تعلق األمر بالمبتدئين أو ذوي الخبرة. 

االتحاد الرياضي15
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سعيد العلوي 
تألقت جماهير المغرب الفاسي والوداد البيضاوي في التشجيع 
كعادتها، خالل المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول أمس األربعاء 
بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الدورة 15 من البطولة 

االحترافية.
وقد أعطت هذه الجماهير درسا في الروح الرياضية، بعدما عبرت 
بتآخيها أن لعبة كرة القدم والرياضة بصفة عامة تقرب الجماهير وال 
تفرقها، حيث عاينت الجريدة قبل وبعد المباراة عناقا بين الجماهير 
الودادية والفاسية واختالط هذه الجماهير خارج الميدان بشكل سلس، 
ودون تسجيل أية حالة اعتداء أو شغب، وهو ما نتمنى أن نراه في 

كل لقاءات البطولة.
هدا اللقاء، الذي أداره الحكم رضوان جيد، عرف سيطرة ودادية، 
خاصة في الشوط األول الذي سعى خالله الوداد إلى مباغتة الزوار، 
عن طريق هجمات منظمة قادها كل من بوهرة والجعدي، لكن التنظيم 
واالنكماش الدفاعي ألشبال المدرب اشكيليط حاال دون بلوغ مهاجمي 
بالتعادل  الشوط  هذا  لينتهي  المحمدي  الحارس  مرمى  إلى  الوداد 

السلبي.
وعرفت بداية الشوط الثاني اندفاعا أكبر لالعبي الوداد، توج في 
من  تمريرة محكمة  بعد  الحسوني،  أليمن  بهدف جميل   53 الدقيقة 
المدرب اشكيليط يقدم  الذي جعل  الهدف  المترجي، وهو  إسماعيل 
على تغييرات على مستوى الهجوم، قصد الخروج بأقل الخسائر، إال 
أن المدرب المهدي النفطي والعبيه كان لهم رأي آخر، وحافظوا على 

هدف السبق، بل كادوا يضاعفون الغلة في ظل اندفاع العبي الماص، 
كرته  ارتطام  لوال  الثاني  الهدف  يضيف  أن  أحداد  حميد  كاد  حيث 

بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز وداد األمة بهدف لصفر.
وبهذا الفوز، زاحم الوداد الرياضي فريق الجيش الملكي في مقدمة 
الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بينما تجمد رصيد المغرب 

الفاسي في 21 نقطة ظل بها في المركز الثامن.
وعبر المهدي النفطي، مدرب الوداد، خالل الندوة الصحفية التي 
أمام  يكن سهال  »لم  الذي  الفوز،  بهذا  عن سعادته  المباراة  أعقبت 
فريق منظم دفاعيا، وخلق لنا بعض المتاعب« مضيفا أن هذا الفوز 
أعياد الفريق إلى الزعامة، وسيكون له »تأثير جد إيجابي على نفسية 
يجعل ضغط  مما  لألندية  العالم  كأس  في  يفكرون  الذين  الالعبين، 

المباريات يزيد قبل هذا الموعد«. 
كما صرح النفطي بأنه يعمل على تدوير الالعبين الجاهزين، شاكرا 
إياهم على العطاء والقتالية التي يظهرونها خالل كل اللقاءات، مؤكدا 
على أن العمل سيتواصل تقنيا ونفسيا ليبقى الالعبون جاهزون في 

مباريات البطولة وكذا موعد كأس العالم .
في  الماص،  مدرب  اشكيليط،  الرحيكم  عبد  يخف  لم  جانب،  من 
تصريحه صعوبة اللقاء أمام فريق كبير مثل الوداد، والضغط التي 
تخلقه الجماهير الغفيرة، حيث تقدم بالشكر للجماهير الفاسية التي 
حجت بكثافة إلى مركب محمد الخامس، وتحملت مشاق السفر في 
هذه األجواء الباردة، متقدما لهم االعتذار على هذه الهزيمة. قبل أن 
يختم بالتأكيد على أن فريقه كان قريبا من تحقيق التعادل بقليل من 

التركيز، لكن العمل سيتواصل لتفادي األخطاء وتسلق المراكز.

الوداد البي�ساوي يهزم الما�ص في لقاء غني بالروح الريا�سية

حوار كروي بين الكاميروني الميكيل والمدافع الفاسي أكردوم                                                         تصوير بحفيظ

الجولة 15 من الدوري االحترافي

مولودية وجدة يوقف النزيف
بعد أربع دورات عجاف، اكتفى خاللها بنقطة واحدة من أصل 12 ممكنة، عاد فريق مولودية وجدة بانتصار من 

خارج الديار، على حساب المغرب التطواني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس األربعاء 
على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، برسم الدورة 15 من البطولة الوطنية االحترافية.

واضطر الفريق التطواني إلى خوض هذه المباراة بالدار البيضاء، بسبب إغالق ملعبه سانية الرمل، الذي يخضع 
لعملية إصالح من أجل تأهيله الحتضان تداريب الفرق المشاركة في كأس العالم لالندية.

وبعد انتهاء الشوط األول من المقابلة بالتعادل السلبي، تمكن فريق المولودية من حسم األمور لصالحه، بهدفي سليمان 
الدريوش )د 54 هدف ضد مرماه(، وباول باسيني )د 81(، فيما وقع الهدف التطواني رشدي ولد عبد الوهاب )د 71(.
ويخوض المغرب التطواني مبارياته حتى اآلن بالعبين، أغلبهم من الشبان، في ظل عدم تمكنه من تأهيل العبيه 
الجدد، بسبب قرار المنع من االنتدابات المفروض عليه من طرف الجامعة، على خلفية نزاعاته الكثيرة مع العبيه، 

وعدم قدرته على تسديد المستحقات.
وعقب هذه النتيجة، ظل المولودية الوجدية في المركز 14، لكنه رفع رصيده إلى 13 نقطة ، فيما احتل المغرب 

التطواني المركز 12 برصيد 16 نقطة.
وبملعب المسيرة بآسفي، اكتفى فريق أولمبيك آسفي باقتسام النقط مع ضيفه الشباب الرياضي السالمي، بعد 

تعادلهما بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، مساء األربعاء.
وكان فريق أولمبيك آسفي سباقا للتسجيل عن طريق أسامة محروس )د 14(، قبل أن يوقع هدف التعادل للشباب السالمي معاد 
باحسين )د 43(، قبل أن يضطر الفريق السالمي إلى إنهاء اللقاء بنقص عددي، بعدما أشهر حكم المباراة الورقة الحمراء في وجه 

عماد الرياحي )د 67(.

وعقب هذه النتيجة، ظل الفريق المسفيوي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما ارتقى الشباب السالمي إلى المركز 
السابع برصيد 21 نقطة.
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يشارك المنتخب المغربي للدراجات في النسخة الثامنة من 
طواف الشارقة الدولي باإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة  ما 

بين 27 و31 يناير الجاري.
ويتشكل الفريق الوطني، المشارك في هذا الطواف، من ستة 
دراجين وهم أسامة خافي، نصر الدين معتوكي، منير مخشون، 
محمد سعود، إبراهيم الصباحي وعماد سكاك، الممارس بالديار 
محسن  الوطني  المدرب  تأطيرهم،  على  ويشرف  اإليطالية، 
لحسايني، بطل سباق الدراجات السابق، الفائز بطواف المغرب 

عام 2011.
جانب  إلى  التظاهرة  هذه  في  المغربي  المنتخب   ويشارك 
25 منتخبا وفريقا من 19 بلدا وهي اإلمارات )البلد المنظم(، 
السعودية، قطر، سلطنة عمان، العراق، سوريا، الجزائر، البحرين، 
أندونيسيا،  أوزبكستان،  ماليزيا،  فرنسا،  اليونان،  أذربيجان، 

اليابان، الفلبين، كازاخستان ورواندا.
كما تشارك في الطواف، المدرج ضمن أجندة االتحاد الدولي 
للدراجات ) فئة 2.2 (، فرق قارية وهي سافوا الفرنسي، األكاديمية 

األوزبكي،  سيتي  طشقند  الماليزي،  ترينجانو  البحريني، 
روجاى األندونيسي، كنان الياباني، فيكتوريا الفلبيني، ألماتي 

الكازاخستاني وماي ستار الرواندي.
وسيقطع المشاركون في السباق، حوالي 440 كلم موزعة على 
خمس مراحل، على أن تستهل المنافسات بسباق ضد الساعة 

فردي بكورنيش الممزار على مسافة 8,9 كلم.
وكانت العناصر الوطنية قد خضعت لتجمع إعدادي بمدينة 
بني مالل دام أسبوعين، علما بأن الدراجة المغربية تشارك منذ 
يوم االثنين الماضي في الدورة 16 لطواف الغابون )تروبيكال 
أميسا بونغو( وستليه مشاركة في طواف الساحل  بموريتانيا، 
وأخرى في طواف رواندا، قبل أن تخوض غمار منافسات البطولة 
العاصمة  التي ستحتضنها  الطريق،  على  للسباقات  اإلفريقية 
13 فبراير المقبل، وذلك  و   8 بين  ما  الفترة  في  أكرا،  الغانية 
قصد كسب مزيد من النقاط وحجز بطاقة التأهل مبكرا لبطولة 
العالم، التي ستقام من 3 إلى 13 غشت 2023 بغالسغو ودورة 

العناصر المشاركة في طواف الشارقةاأللعاب األولمبية ) باريس2024(.

�ستة دراجين مغاربة ي�ساركون في طواف ال�سارقة الدولي

 بحيرة أكلمام تستقطب حضورا دوليا مكثفا

ثاني انتصار 
للمدرب نجحي 
رفقة المولودية

في الواجهة02
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خبير إسباني: قرار البرلمان األوروبي جزء من حملة متعمدة لتشويه صورة المغرب 

امللك فيليبي والرئي�س �شان�شيز يعتربان القمة املرتقبة حمطة لتد�شني عالقات جديدة مع الرباط
فيليبي  امللك  اإلسباني  العاهل  أكد 
املستوى  رفيع  االجتماع  أن  السادس 
سيمكن  وإسبانيا  املغرب  بني  املقبل 
واسعة  الثنائية  »العالقات  تعميق  من 

النطاق«.
كلمة  في  اإلسباني  العاهل  وقال 
ألقاها بمناسبة استقبال خص به السلك 
الدبلوماسي املعتمد بإسبانيا،  أول أمس 
»هذا اللقاء الذي لم ي عقد  األربعاء، إن 
منذ العام 2015، سيتيح تعميق عالقاتنا 
العمل  أجل  النطاق، من  الثنائية واسعة 

سويا على أسس أكثر متانة«.
وأكد امللك فيليبي السادس أن املغرب 
في  جديدة«  »مرحلة  دشنا  وإسبانيا 
أن  إلى  مشيرا  الثنائية،  عالقتهما 
االجتماع رفيع املستوى »يندرج في إطار 
أبريل  في  عليها  املتفق  الطريق  خارطة 
التي  الزيارة  بمناسبة  وذلك  املاضي«، 
قام بها رئيس الحكومة اإلسبانية، بيدرو 
جاللة  من  بدعوة  املغرب  إلى  سانشيز، 

امللك محمد السادس.
أمام  اإلسباني  العاهل  وأوضح 
السفراء املعتمدين في إسبانيا، بمن فيهم 
بنيعيش،  كريمة  بمدريد،  املغرب  سفيرة 
أن »الجوار الطبيعي إلسبانيا والعالقات 
الوثيقة للغاية التي تجمعنا في مختلف 

املجاالت ال ينبغي إهمالها«. 
الحكومة  رئيس  دعا  جانبه،  من 

 24 الثالثاء  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية، 
على  الحفاظ  إلى  أوروبا   ،2023 يناير 
للسيطرة على  املغرب  أفضل مع  عالقات 

تدفقات املهاجرين.
كان  الذي  سانشيز،  بيدرو  وقال 
اإلسباني،  للبرملان  جلسة  في  يتحدث 
واالتحاد  إلسبانيا  املالئم«  »من  بأنه 
األوروبي الحفاظ على أفضل العالقات مع 
الهجرة«،  تدفقات  على  للسيطرة  املغرب 
مضيفا أن »املبادالت التجارية مع املغرب 
يورو،  مليارد   10 يقرب  ما  إلى  ارتفعت 

بزيادة ٪33 عن العام املاضي«.
االسبانية،  الحكومة  رئيس  وأوضح 
قبل لقاء القمة بني املغرب وإسبانيا خالل 
»تدفقات  أن  بالرباط،  القادم  األسبوع 
عرفت  إسبانيا،  نحو  املغرب  من  الهجرة 
 25.6 بنسبة   ،2022 عام  خالل  تراجعا 
في املائة، مقارنة بمسلك الهجرة األخرى 

إلى أوربا«.
واغتنم سانشيز، الفرصة للتأكيد على 
املغرب  بني  املشتركة  القمة  إفساد  عدم 
البرملان  تقرير  إلى  إشارة  في  وإسبانيا، 
املغرب،  على  املتحامل  األخير،  األوربي 
لم  اإلسبان  االشتراكيني  أن  إلى  مشيرا 
يصوتوا على قرار اإلدانة، بقيادة خوان 

فرناندو لوبيز أغيالر.
القمة  يتم خالل  أن  املنتظر  ومن  هذا، 
األسبوع  اإلسبانية،  املغربية  املشتركة 

من  كبير  عدد  على  التوقيع  القادم، 
بني  الرئيسية  القطاعات  في  االتفاقيات 
واألمن  والدفاع  الهجرة  أهمها  البلدين؛ 
لبنود  تنفيذًا  االقتصادي،  والتعاون 
السادس  محمد  امللك  بني  املوّقع  االتفاق 
وبيدرو سانشيز في الـ7 من شهر أبريل 

من العام املاضي.
التي  املغرضة  الحملة  سياق  وفي   
يشنها البرملان األوروبي على املغرب، قال 
املغاربية،  الشؤون  في  اإلسباني  الخبير 
خافيير فرنانديز أريباس إن قرار البرملان 
اتهامات ال أساس  الذي يوجه  األوروبي 
»حملة  من  جزء  هو  املغرب  ضد  لها 
لتشويه صورة  وغير ضرورية«  متعمدة 

اململكة وتنميتها. 
التي  »اإلنجازات  أن  أريباس  وأكد 
بما  املجاالت،  جميع  في  املغرب  حققها 
اإلنسان، ونجاحاته على  ذلك حقوق  في 
أوروبا«،  أزعج   )...( الدولي  املستوى 
سياسة  من  »استغرابه«  عن  معربا 
ينهجها  التي  املزدوجة«  »املعايير 

البرملان األوروبي.
وسجل الخبير اإلسباني ومدير مجلة 
حقوق  تنتهك  »بينما  أنه  ‘’أتااليار’’ 
على  البلدان  من  العديد  في  اإلنسان 
األوروبي  البرملان  يركز  الجزائر،  غرار 
اهتمامه بشكل أخرق على املغرب، البلد 
في  ومكتسبات  نجاحات  يحصد  الذي 

اإلنسان«،  حقوق  وحماية  تعزيز  مجال 
األوروبية  املؤسسات  تدخل  مستنكرا 
للمغرب. الداخلية  الشؤون   في 

تسييس  أدان  الذي  أريباس،  وقال   
اختصاص  ضمن  تقع  التي  القضايا 
إنه  العام،  والقانون  الجنائية  العدالة 
محاكم  عن  الصادرة  األحكام  »بانتقاده 
البرملان  قرار  فإن  سيادة،  ذات  دولة 
القضاء  استقاللية  يقوض  األوروبي 

املغربي«.
مدير  تساءل  ذاته،  السياق  وفي 
قبل  القرار،  هذا  توقيت  عن  »أتااليار« 
املستوى  رفيع  االجتماع  من  قليلة  أيام 
والذي  وإسبانيا،  املغرب  بني  املرتقب 

سيعطي دفعة جديدة للعالقات الثنائية.
البرملان املغربي أعلن االثنني  أن  يذكر 
البرملان  النظر في عالقاته مع  إعادة  عن 
األوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد 
اتخاذ القرارات املناسبة والحازمة؛ على 
إثر املواقف األخيرة الصادرة عن البرملان 

األوروبي تجاه املغرب.
استغالل وتسييس  رفضه  وأعرب عن 
اختصاص  صميم  من  هي  قضايا 
القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا 
أحكام  شأنها  في  وصدرت  العام،  الحق 
بأي  بتاتا  مرتبطة  غير  تهم  في  قضائية 
الرأي  حرية  بممارسة  أو  نشاط صحفي 

والتعبير.

وا�شنطن جتدد دعمها ملخطط 
احلكم الذاتي املغربي

وزير  مساعدة  جددت   
األمريكية  الخارجية 
الدولية،  املنظمات  لشؤون 
ميشيل سيسون، أول أمس 
دعم  بالرباط،  األربعاء 
للمخطط  املتحدة  الواليات 
الذاتي،  للحكم  املغربي 
وذا  جادا  حال  باعتباره 
للنزاع  وواقعيا  مصداقية 

حول الصحراء.
سيسون،  وأوضحت 
صحفية  ندوة  خالل 
وزير  مع  محادثات  عقب 
الخارجية  الشؤون 
والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
تزال  املتحدة ال  »الواليات  أن  بالخارج، ناصر بوريطة،  املقيمني 
وذا  جادا  حال  املغرب  قدمه  الذي  الذاتي  الحكم  مخطط  تعتبر 

مصداقية وواقعيا«.
وسجلت املسؤولة األمريكية أن »أولوية الواليات املتحدة هي 
دعم مسار ذي مصداقية يؤدي إلى حل مشرف ومستدام للنزاع 

حول الصحراء، يحظى بدعم املجتمع الدولي«.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء تطرق، أيضا، إلى الدعم املتواصل 
للواليات املتحدة لستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي لألمني 

العام لألمم املتحدة إلى الصحراء.
وأضافت سيسون »ناقشنا دعمنا القوي لجهود حفظ السالم 
التي تبذلها بعثة املينورسو، وأهميتها في الحفاظ على شروط 

مسلسل السالم تحت رعاية األمم املتحدة«.

نهاية ج�شع رئي�س جماعة
   

n مراسلة خاصة

للدرك  الوطنية  الفرقة  تحل  طويل  انتظار  بعد 
امللكي بالجماعة الترابية لسيدي بوبكر الواقعة على 
الشريط الحدودي بإقليم جرادة وبالضبط بالبئر 05 
الجماعة  هذه  رئيس  ونفوذ  سطوة  تحت  ظل  الذي 
لسنوات واملفروض ان هذا البئر تابع المالك الدولة 
القرن  اواخر  زليجة  ملناجم  الشامل  االغالق  بعد 

املاضي.
يقوم هذا الرئيس باستغالل هذا البئر بصفة سرية 
وهليودية حيث يستخرج منه ما يقارب ستني طنا من 
حمولة شاحنتني،  مايعادل  وهو  يوميا  الخام  الزنك 
علما أن ثمن الزنك في السوق الدولية يناهز ثالثني 
ألف درهم للطن الواحد ويستخرج مامجموعه 1800 
طن في الشهر، مما يعني ثروة طائلة خارج القانون، 
من  شبكة  وثبت  البئر  حول  حائطا  بنى  وللتستر 
آليات الطاقة الشمسية ليوهم الجميع انه يستعملها 
آمنة وبعيدة  ألغراض فالحية، وليشتغل في ظروف 
نوع  من  سيارة  يستعمل  تفننا  وليزيد  االنظار  عن 
لكي  للبئر  وادخالها  سقفها  قطع  بعد  »رونو« 

يستخرج  أكبر كمية من املعدن في ظروف أسهل.
كلما اشتد عليه الخناق، سواء من طرف السلطة 
او الساكنة التي تعيش هشاشة ملفتة لالنتباه سلك 
الحدودي  الشريط  بعبور  والتهديد  االبتزاز  اسلوب 
نحو اعداء وحدتنا الترابية بمعية مريديه وحاشيته.

العزيزة  الجماعة  لهذه  الحدودي  الشريط  ساكنة 
التحقيقات  كبير  بشغف  تنتظر  الحبيب  وطننا  من 
القانون  إعمال  في  الثقة  كامل  ولها  حاليا  الجارية 

على الجميع.

»تعاونية اأم الربيع ال�شطر 
الثاين« بالربوج اأمام الق�شاء

n مراسلة خاصة

بها  تقدم  التي  الشكاية  موضوع  في  قضائي  تحقيق  انطلق 
الربيع  أم  "تعاونية  لـ  املسير  املكتب  من  وأعضاء  منخرطون 
الشطر الثاني" بمدينة البروج إلى وكيل امللك باملحكمة االبتدائية 
إلقليم سطات، ضد رئيس التعاونية وأمني املال. ويوجز املشتكون 

سجل الخروقات التي تقدموا بها إلى وكيل امللك في ما يلي:
أي  عقد  يتم  لم   ،1992 سنة  التعاونية  تأسيس  منذ  أوال:   *
جمع عام للمنخرطني، سواء أكان عاديا أو استثنائيا، وبالتالي 
عن  مغيبة  بالتعاونية  الخاصة  واملالية  التقنية  املعطيات  ظلت 
كل األعضاء حتى عملنا على عقد جمع عام تواصلي بتاريخ 03 
شتنبر 2022 بعد مماطلة وتسويف من طرف رئيس وأمني مال 

التعاونية، تاله لقاء ثان بتاريخ 24 شتنبر 2022.
اللقاءان حضرهما ما يفوق 65 منخرطا، باإلضافة إلى رئيس 
وأمني مال التعاونية، وفيهما تم اكتشاف العديد من التجاوزات 

والخروقات القانونية واملالية.
* ثانيا: اقتناء عقار فالحي خارج املدار الحضاري.

تحويل التعاونية السكنية إلى ودادية بدون أي سند  ثالثا:   *
قانوني وفي غياب موافقة املنخرطني.

وعدم  نقدا،  مالية   لدفعات  التعاونية  رئيس  تسلم  رابعا: 
تسليم  رغم  للتعاونية،  البنكي  املالي  الحساب  في  وضعها 

املنخرطني وصوالت بالدفع.
* خامسا: مضاعفة ثمن القطع األرضية ملا كان مقررا له )حوالي 

70000 درهم( ليتجاوز الضعف. 
والتوريدات  الصفقات  أثمنة  في  فيه  املبالغ  النفخ  سادسا:   *

الخاصة بالتعاونية.
* سابعا: مداخيل التعاونية فاقت )12000000درهم(، واليزال 
على ذمتها ديون غير مفهومة تتجاوز )6000000 درهم( في حني 
باقتناء  واملتعلق  مختصني-  طرف  من  املقدر  املالي-  الغالف  أن 

العقار وتجهيزات ال يتجاوز )1000000درهم(
عدم وجود أية تقارير مالية أو سندات قانونية تبرر  ثامنا:   *

املصاريف.
* تاسعا: التسيير االنفرادي للتعاونية من طرف الرئيس وأمني 

املال، خارج أي اجتماعات حتى للمكتب املنتخب .
للتعاونية،  املؤسسني  املنخرطني  من  طرد مجموعة  عاشرا:   *

خارج أية ضوابط قانونية 
النهائية  الالئحة  تحديد  من  الرئيس  تهرب  عشر:  إحدى   *

ملنخرطي التعاونية.
للقطع  وتوزيعه  للرئيس  االنفرادي  التسيير  عشر:  اثنا   *

األرضية خارج أية لوائح أو ضوابط قانونية متفق عليها.
سلكهم  بعد  الربيع«،  أم  »تعاونية  في  املنخرطون  ويأمل 
القضائية مجراها  التحقيقات  تأخذ  أن  في  القانونية،  للمساطر 
لكل  وحماية  املنخرطني،  لكافة  العدالة  تحقيق  قصد  القانوني، 

حقوقهم.

في الذكرى الستين لتأسيس  النقابة الوطنية للصحافة المغربية 

حممد بن�شعيد:  قريبا �شيتم الإعالن عن ميثاق اجتماعي اإيجابي
عبداهلل البقايل: ندافع دون كلل عن امل�شالح املادية واملعنوية لكل ال�شحافيني

ميشيل سيسون

الملك 
فيليبي

n جالل كندالي 

للنقابة  الستني  الذكرى  تخليد  حفل  عرف 
بمسرح  املنعقد  املغربية،  للصحافة  الوطنية 
األربعاء،  أمس  أول  بالرباط،  الخامس  محمد 
حضورا  وازنا  للصحافيني واإلعالميني املغاربة، 
واملؤسسني ومدراء النشر باإلضافة إلى املجلس 
الوطني للصحافة ومجموعة من الشخصيات من 

عالم السياسة والفن  أيضا .
للصحافة  الوطنية  النقابة  بكلمة  تميز  الحفل 
املغربية، التي ألقاها  رئيسها عبد هلل البقالي، 
الوطنية  املنظمة  هذه  ميالد  أن  أكد  الذي 
فقط  انعكاسا  يكن  لم  واملهنية  والديموقراطية 
ألداة  الرواد  والصحافيني  الصحافيات  لحاجة 
مطالبهم،  وتترجم  حقوقهم،  عن  تدافع  تنظيمية 
بل كان امليالد كذلك صرخة من جيل وطني كان 
االستقالل  وعناصر  مفردات  الستكمال  يطمح 
الوطني التام، الذي يعني التحرر من كل التبعات 
السيادة  لعناوين  والتأسيس  الكولونيالية، 
واالقتصادي  السياسي  القرار  في  الوطنية 

والثقافي والقضائي واإلعالمي.
 25 يوم  أن  على  البقالي  هلل  عبد  وشدد 
تاريخ  في  مفصلية  لحظة  سيظل   ،1963 يناير 
وهو  ككل،  البلد  تاريخ  وفي  املغربية،  الصحافة 
يتلمس طريقه نحو تشييد أسس صحافة وطنية 
والديموقراطية،  التحرر  بسؤالي  اإلعالم  تربط 
صحافة تنزع عنها كل ما علق بها من مخلفات 
االستعمار، صحافة تساهم في تنوير الرأي العام 
في زمن قلت فيه مصادر املعلومة، وكانت السلطة 
بدورها تعمل بدأب على تسييج ومحاصرة حرية 

الرأي والتعبير.
للصحافة  الوطنية  النقابة  نضاالت  وبفضل 
الصحافيات  من  الرواد  جيل  وصمود  املغربية، 
ظروف  في  يشتغلون  كانوا  الذين  والصحافيني 
القوى  ودعم  صعبة،  وسياسية  وأمنية  مهنية 
املرحلة  صعوبة  رغم  والديموقراطية  الوطنية 
»ماس«  إلغاء صحافة  تم  البقالي،  يقول  وقتها، 
عناوين  من  واحدة  كانت  والتي   ،1970 سنة 
ذيوله  إبقاء  على  السابق  املستعمر  إصرار 
ورفع  التبعية،  استدامة  في  مشروعه  لحراسة 
الرقابة القبلية نهائيا عن الصحف سنة 1977، 
وربما ال يعرف الكثيرون من جيل الشباب اليوم 
من الصحافيات والصحافيني أن اإلذن قبل هذا 
كان  صحيفة  أي  من  عدد  كل  بتوزيع  التاريخ 
على  االطالع  بعد  الرقيب  من  ترخيصا  يتطلب 
كل مواد العدد كاملة، وتظل النسخ في املطبعة 
تنتظر ذلك الترخيص وسط ترقب وقلق يوميني.

يضيف  املغربية،  للصحافة  الوطنية  النقابة 
البقالي، راكمت تاريخا من النضاالت، قدمت فيه 
وكانت  قسريا،  ومنفيني  رأي  ومعتقلي  شهداء 
واحدة من أدوات النضال الديموقراطي الوطني 
جسيمة  انتهاكات  يعرف  كان  مضى،  زمن  في 
على  األمنية  القبضة  وإحكام  اإلنسان،  لحقوق 

والتوزيع،  والنشر  والخبر  املعلومة  منافذ  كل 
واستفادت كذلك من االنفتاح الذي عرفته بالدنا، 
والحقوق،  الحريات  هوامش  توسيع  ومن 
فتطورت أفقيا وعموديا، وانخرطت في هياكلها 
ظروف  في  املهني  مسارها  بدأت  جديدة  أجيال 
على  تضييقا  وأقل  وديموقراطية،  انفتاحا  أكثر 
حرية الرأي والتعبير والنشر والتوزيع، ممتلكة 
التحوالت  من  مستفيدة  متطورة  مهنية  ملهارات 
الرقمية والتكنولوجية، وهذا االلتقاء بني األجيال 
والتجارب واآلفاق هو ما حصن النقابة الوطنية 
للصحافة املغربية، وجعلها تحافظ على صرحها 

باعتباره بيتا لكل الصحافيات والصحافيني.
ولم يقتصر إشعاع النقابة الوطنية للصحافة 
هي  بل  الوطنية،  الجغرافية  على  املغربية 
حاضرة بقوة في كل التمثيليات املهنية اإلقليمية 
والدولية املعتبرة، ولذلك لم يكن مستغربا أن يتم 
مجاهد  يونس  الزميل  السابق  رئيسها  انتخاب 

رئيسا للفيديرالية الدولية للصحافيني.
اشتد  وقد  والتجارب،  السنني  هذه  كل  بعد 
يقول،  املغربية،  للصحافة  الوطنية  النقابة  عود 
لم تقطع النقابة الحبل السري مع لحظة املخاض 
الوطني، ولذلك انتدبت نفسها للدفاع عن مصالح 
الوطن العليا، عبر التصدي ألي هجمات مخدومة 
وقائع  بتحريف  الوطن  سمعة  تشويه  تروم 
ملفات  تضخيم  في  وباملبالغة  سياقاتها،  عن 
الرواد  خطى  تتقفى  ذلك  في  وهي  مخصوصة، 
التناقضات  بني  يفرقون  كانوا  الذين  املؤسسني 
تكن  ولم  الثانوية،  والتناقضات  الرئيسية 
التناقضات الرئيسية أمس واليوم إال مع القوى 
نظرتها  من  بعد  تتخلص  لم  التي  الخارجية 

االستعمارية وسياساتها اإللحاقية.

الوطنية  النقابة  أن  على  البقالي  وشدد 
دون  الدفاع  في  ستستمر   املغربية،  للصحافة 
كلل عن املصالح املادية واملعنوية لكل العامالت 
والعاملني في مهن الصحافة واإلعالم، وستستمر 
في ترافعها ونضاالتها من أجل تجويد النصوص 
الرأي،  باملهنة وحرية  لها عالقة  التي  القانونية 
وستتصدى بدون هوادة أو تنازالت ألي انتهاك 
أو  والصحافيني  الصحافيات  حقوق  يطال  قد 
يضيق على حرية ممارستهم لعملهم في انضباط 

ألخالقيات املهنة.
مدافعة  وطنية  نقابة  ستظل  نفسه  وبالعزم 
عن مصالح الوطن وإشعاعه وسيادته، وفي هذا 
تزال مطروحة  أن  قضايا كثيرة ال  السياق ذكر 
لنقابتنا  النقابي  النضال  أعمال  جدول  ضمن 

وللقوى السياسية والحقوقية الوطنية.
فإذا كان من الصعب أن ننكر أهمية املكاسب 
طيلة  الوطني  اإلعالمي  املشهد  راكمها  التي 
وشاق  طويل  مسار  عمر  من  املاضية  السنني 
من  مزيدا  تفرض  التطور  حتمية  فإن  ومكلف، 
وجرأة  شجاعة  من  يكفي  بما  الجهود  تكثيف 
إن  التطورات،  أفرزتها  التي  التحديات  ملواجهة 
على املستوى السياسي والحقوقي لتوفير مزيد 
من الحصانة لحرية الصحافة والتعبير والنشر، 
وتحقيق انفراج كامل، أو على مستوى ما تترتب 
عرفها  التي  الهائلة  التكنولوجية  التطورات  عن 
جديدة  إشكاليات  أفرزت  والتي  اإلعالم  قطاع 
كرامة  وضمان  املهنة  أخالقيات  يخص  ما  في 
ممارسة  في  املغربية  والصحافية  الصحافي 
املهنة في ظل ظروف الثقة واالطمئنان والكرامة.

وأكد عبد هلل البقالي  باسم النقابة، االلتزام 
الكامل واملطلق بمواصلة العمل، أوال حفاظا على 

الرواد،  خلفه  الذي  للنقابة  النضالي  املوروث 
ملقاة  مسؤولية جسيمة  النقابة،  تعتبره  والذي 
على عاتقها، والدفاع عن حماية حرية الصحافة 
والتعبير والنشر وعن املصالح والحقوق املادية 
والصحافيات  الصحافيني  لجميع  واملهنية 

املغاربة.
خالل  من  االعتبارية،  بوضعيته  قوي  إعالم 
املهنة،  بممارسة  للسماح  االجتماعية   شروطه 
بتقديم   قام   الذي   كوبريت،  سعيد  قال  كما 
فقرات هذا الحفل،  مذكرا  بالنواة األولى  مليالد 
النقابة، حيث كانت تتويجا لفكرة سياسية، قبل 
أن تتحول إلى فكرة مجتمعية، كان ذلك مضمون  
والثقافة  الشباب  وزير  جعل  الذي  التقديم، 
لحرية  امللموس  التطور  على  يؤكد  والتواصل، 

التعبير  والصحافة.
هي  الصحافة  بكون  بنسعيد  الوزير  وذكر 
مع  الصراع  الباب،  هذا  في  مستحضرا  أخالق، 

بعض الجيران.
الصحافة  أن  على  كلمته  في  بنسعيد  وشدد 
من  الوزارة  إن  يقول  لذلك  وحقوق،  واجبات 
خالل النقاش مع النقابة، مع تحسني  األوضاع 
االجتماعية واملهنية للعاملني بالقطاع اإلعالمي، 
مشيرا  إلى أنه في األسابيع القليلة املقبلة، إن لم 
تكن األيام القليلة املقبلة، سيتم اإلعالن الرسمي 
عن ميثاق اجتماعي إيجابي حسب وصفه، وذلك 
ملواجهة  وإعالمه  على صحافته  يعول  البلد  ألن 

التحديات الخارجية. 
تبذالن  والحكومة  الوزارة  أن  وكشف 
التي  االتفاقية  وهي  املقاوالت،  لدعم  مجهودا 
خاللهم   ومن  والصحافيني  الصحافيات  تهم 

املواطنات واملواطنني. 

املحكمة التجارية جتدد الإذن با�شتمرار ن�شاط �شركة »�شامري«
n مصطفى اإلدريسي 

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة  أصدرت 
 3 ملدة  النشاط  باستمرار  باإلذن  يقضي  حكما 
مسطرة  تواجه  التي  “سامير”،  بشركة  أشهر 

التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة  وقضت 
أمس الخميس 26 يناير 2023، باإلذن باستمرار 
للتصفية  املطروحة  سامير  لشركة  النشاط 
2016. وتتوخى املحكمة  القضائية منذ مارس 
العقود  سريان  استمرار  الحكم،  هذا  خالل  من 
مواصلة  بغاية  الشغل،  عقود  ومنها  الجارية 
السعي لتفويت أصول الشركة من أجل املحافظة 
الذي  واملناولني  الرسميني  للعمال  الشغل  على 

العامة  املصلحة  وعلى  سامير  شركة  توفره 
وعلى مصالح الدائنني وعلى رأسهم الدولة في 
شخص إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة. 
أشهر   3 ملدة  سامير  شركة  باستمرار  اإلذن 
األجل  تاريخ  إنهاء  من  ابتداء  سيكون  إضافية 
12/8319/2023. ويتيح  السابق في ملف رقم 
كل ثالثة أشهر،  يتم إصداره  الذي  الحكم،  هذا 
عقود  ومنها  الجارية،  العقود  على  املحافظة 
ذلك  ويتم  بالشركة.  الرسميني  للعمال  الشغل 
التي  التجارة  مدونة  من   652 املادة  وفق 
العامة  املصلحة  اقتضت  إذا  أنه  على  تنص 
املقاولة  نشاط  استمرار  الدائنني  مصلحة  أو 
للمحكمة  جاز  القضائية،  للتصفية  الخاضعة 
أن تأذن بذلك ملدة تحددها إما تلقائيًا أو بطلب 

التمديد  أو وكيل امللك. ويفتح  “السانديك”  من 
أيضًا األمل من جديد في مواصلة املساعي بغاية 
من  “سامير”  القضائي ألصول شركة  التفويت 
أجل املحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن 
تغطيته من الديون املتراكمة على الشركة، التي 

يمثل فيها املال العام حوالي 80 في املائة.
الجبهة  منسق  اليماني،  الحسني  وتساءل 
الوطنية للدفاع عن سامير والكاتب العام للنقابة 
الوطنية للبترول والغاز: »هل الحكومة ستغير 
استيراد  لخيار  واالنتصار  الالمباالة  موقف 
أو  وتكريره  الخام  النفط  املصفى عوض  النفط 
تمر إلى املساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي 
تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير واملسح من 
الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح 

الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية األولى؟«.
الحكومة  ستفهم  »متى  اليماني:  وأضاف 
تجار  كبير  أخنوش  العزيز  عبد  يرأسها  التي 
النفط والغاز، بأن استغالل شركة سامير وتكرير 
ملصالح  واملفيد  الضامن  الخيار  هو  البترول، 
يعيشه  الذي  العنيف  الزلزال  ظل  في  املغرب 
الحظر  موعد  واقتراب  والغاز  البترول  قطاع 
الشامل على املنتوجات النفطية الروسية تزامنا 

مع احتدام الحرب الروسية الغربية«.
لتكرير  تمتلك مصفاة  التي  الشركة،  وتواجه 
كبيرة  تخزينية  وقدرات  املحمدية،  في  البترول 
القضائية  التصفية  مسطرة  البترولية،  للمواد 
عهد  في  ديونها  تراكم  بعد   2016 سنة  منذ 

املسيرين السابقني.

الرئيس 
سانشيز
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محمد الطالبي-الرباط 

ف��ي إط���ار اه��ت��م��ام��ه ب��ق��ض��اي��ا ال��م��واط��ن��ي��ن، 
المستشار  ت��دخ��ل  ال��ع��ام،  تشغل الرأي  ال��ت��ي 
الغبار  مشكل  حول  الموساوي  البرلماني السالك 
األسود وما يشكله من خطر على صحة المواطنين. 
»نناقش معكم  وقال الموساوي للوزيرة المعنية: 
المنتشر في بعض  الغبار األسود  اليوم إشكالية 
مدينة  المناطق، ونحن نشهد حال حاضرة وهي 
القنيطرة، وقبلها مدينة المرسى والعيون،  التي 
يعيش سكانها حالة من التذمر واالستياء بسبب 
عودة الغبار األسود للمعامل الحرارية المكلفة بتوليد 
الطاقة الكهربائية والمصانع التي تستعمل الفيول 
وانطالقا من  أو زيت الوقود »، مشددا على أنه« 
بعض التحاليل المخبرية التي قام بها بعض أعضاء 
المجتمع المدني تبين أن النتائج كانت صادمة بفعل 
كبير  الكبريت بشكل  أوكسيد  ثاني  ارتفاع  وجود 
علما أنها مادة خطيرة تساهم في اإلصابة بأمراض 
الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية واألمراض 
بناء  أنه  قدر اهلل. وال يخفى عليكم  . ال   الخبيثة 
على نص القانون اإلطار رقم 12_99 الذي يعتبر 
المستدامة  والتنمية  للبيئة  وطني  ميثاق  بمثابة 
تلوث  بمكافحة  المتعلق   03_13 القانون  وأيضا 
الهواء، وعمال بالتزامات المغرب الدولية تجاه البيئة 
والتنمية المستدامة المعبر عنها في اتفاقيه باريس 
حول التغيرات المناخية،  فإن البحث عن إيجاد حل 
لهذه المشكلة هو أولوية قصوى بالنسبة لوزارتكم، 
خصوصا عندما نرى أن أزمة تلوث الهواء تكشف 
شكال من أشكال الالعدالة والظلم االجتماعي بغض 
النظر عن المكان الذي يعيش فيه، وبالتالي فإن من 
يعيشون في المدن سواء العادية أو الصناعية من 
حقهم وحق أطفالهم العيش في بيئة صحية وتنفس 

هواء نظيف كل يوم.«
وأضاف المتحدث » خصوصا إذا أخذنا بتقارير 
منظمة الصحة العالمية التي تقر على أن التعرض 
ماليين  سبعة  حدوث  في  يتسبب  الهواء  لتلوث 
وفاة مبكرة، لذا فالعيش في ظل بيئة خطيرة كهذه 
يستوجب اتخاذ إجراءات فورية للحد من مثل هاته 
الظاهرة. وعليه وإضافة إلى البحث عن حلول لهذه 
األزمة نطالبكم بتطبيق كل وسائل المراقبة والحماية 
لحماية  صارمة  ق��رارات  واتخاذ  منتظمة  بصفة 

المواطنين من مخاطر التلوث.« 
االشتراكي  الفريق  رئيس  تدخل  جانبه  من      

بالغرفة الثانية متسائال حول موضوع »تعزيز ثقافة 
المساواة داخل المقاولة«، واعتبر يوسف ايدي« 
أننا في الفريق االشتراكي نلتقي معكم في الجانب 
مستوى  عن  جوابكم  في  جاء  الذي  التشخيصي 
الصعوبات التي تواجهها المرأة المغربية في عالم 
المقاولة، ونؤكد أن موضوع المساواة هو موضوع 
يتعدى المجال المقاوالتي إلى المساواة بشكل عام.«

 وقال إن »هناك إشكاال حقيقيا اليوم في إعطاء 
المرأة المكانة الالئقة بها داخل المجتمع المغربي، 
مع العلم أن الدولة لديها إرادة حقيقية يعبر عنها 
كانت  إشارة  وآخر  المجال،  هذا  في  الملك  جاللة 
حول المكانة التي نرجوها للمرأة والتي يرجوها 
جاللة الملك هي االستقبال الذي حظيت به أمهات 
العبي المنتخب المغربي، الذي حمل إشارات كثيرة 
حول التصور الذي تريده بالدنا للمرأة المغربية.« 
لكن مع كامل األسف، يوضح يوسف ايدي، في 
الجانب المقاوالتي، توجد إشكاالت حقيقية، اليوم 
النساء اللواتي يعلن ما يفوق من %20 من األسر 
مسلسل  في  لالستغالل  عرضة  زلن  ما  المغربية 
الفالحي،  القطاع  في  خاصة  الالئق،  غير  العمل 
حيث توجد أجور مؤسفة تقدم للنساء خاصة في 
مقاوالت المناولة أو عدد من المهن المحترمة، إذ 
نجد أنه يتم تشغيل كاتبات بأجور تتراوح ما بين 

600 و700 درهم. 
إنه لمن المؤسف أن نجد نساء، اليوم، يشتغلن 
بمثل هذه األجور، أخذا بعين االعتبار أن عددا من 
القطاعات الخدماتية يستغل النساء أبشع استغالل، 
وهنا نتساءل يضيف رئيس الفريق االشتراكي، عن 
الجانب الزجري والجانب الرقابي في ضمان العدالة 
األجرية وفي ضمان احترام حقوق العامالت وفق 

ما ينص عليه القانون.
التحرش  من  المرأة  معاناة  استمرار  وأيضا 
الجنسي في عدد من المقاوالت، خصوصا أنه يعد 
»طابو« مسكوتا عنه، مع العلم أن حجمه آخذ في 
على  القدرة  غياب  في  االستفحال،  وفي  التضخم 
مواجهة هذا اإلشكال بالوضوح وبالقوة الالزمتين.

ونحن نتحدث عن المساواة حول ولوج النساء 
بالفريق  تقدمنا  وأن  سبق  المقاوالت،  من  لعدد 
المادة  بتعديل  يقضي  قانون  بمقترح  االشتراكي 
يتيح  بما  الشغل  مدونة  من   181 والمادة   179
ولوج النساء إلى القطاع المنجمي، وتم رفضه من 
طرف الحكومة، وهنا نطرح عالمة استفهام في هذا 

الموضوع.

عماد عادل 

انتقل   عدد المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي خالل سنة 2022، من 7.8 مليون فردا إلى أزيد 
من 23.2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 
و9.4  وذوي حقوقهم  األجراء  غير  العاملين  من   3.68
مليون من المستفيدين من التأمين اإلجباري األساسي 
على  القادرين  غير  باألشخاص  الخاص  المرض  عن 
تحمل واجبات االشتراك. حسب ما جاء على لسان نادية 
فتاح، وزيرة االقتصاد والمالية، أول أمس األربعاء خالل 
ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022.
اجتماع المجلس اإلداري للصندوق تم خالله تسليط 
الضوء على الدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من أجل إنجاح 
الورش الملكي االستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية 
االجتماعية من خالل تسريع تنزيل المقتضيات القانونية 
والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم 
التأمين اإلجباري األساسي عن المرض في اآلجال المحددة.

وإلنجاح هذا الورش، أبرزت الوزيرة فتاح خلق أزيد من 
1400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع 
مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطالق 
45 وكالة متنقلة وإحداث 8000 مركز تواصل لتسجيل 
العمال غير األجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال الستقبال 
ملفات التأمين اإلجباري عن المرض مع السهر على تقديم 

الخدمات من خالل مجموعة من المنصات والتطبيقات 
اإللكترونية الحديثة.

وخالل العام المنصرم، انتقل عدد األجراء النشيطين 
المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.6مليون، وارتفع المبلغ 
اإلجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25،3 مليار 
درهم، باإلضافة مضاعفة عدد األجراء الذين تمت تسوية 
ليبلغ  والتفتيش  المراقبة  عمليات  إطار  في  وضعيتهم 

حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.
عن  األساسي  اإلجباري  التأمين  ن�ظ�ام  وبخصوص 
المرض، تحدثت الوزيرة عن ارتفاع عدد المستفيدين من 
التأمين إلى ما يفوق 9.8 ماليين كما بلغت االشتراكات 
المستحقة 9.2 مليار درهم بينما تمت معالجة واسترداد 
مصاريف العالج في أجل متوسط ال يتعدى8 أيام بالنسبة 

للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.
وأكد مصدر رفيع من اإلدارة العامة للصندوق لصحيفة  
“االتحاد االشتراكي”، أنه تمت خالل االجتماع  العديد من 
الملفات التي تهم المؤسسة من أجل البت فيها والمصادقة 
عليها، وضمنها مشروع إحداث شركة لتسيير المصحات 
التابعة له ، حيث من تم خالل االجتماع إعطاء الضوء 
أن  موضحا  المشروع،  تنزيل  عملية  النطالق  األخضر 
مملوكة  ستكون  الغرض  لهذا  إحداثها  المزمع  الشركة 
بين  ومن  االجتماعي  الضمان  لصندوق  بالمائة  مائة 
المصحات  تدبير  حسن  على  السهر  الرئيسية  مهامها 
التابعة للصندوق وفق شروط الحكامة الجيدة المعمول 
بها داخل مختلف أجهزة ومرافق المؤسسة ، في سبيل 
 تجويد الخدمات الصحية لفائدة كافة المؤمنين وذويهم   . 

سياق  في  تأتي  الخطوة  هذه  إن  المصدر  ذات  وقال   
اإلصالحات الشاملة التي يعرفها الصندوق بشكل خاص 
عام  بشكل  الصحية  المنظومة  تشهدها  التي   تلك  و 
في زمن الحماية االجتماعية، من أجل مالءمة وضعية 
المصحات المسيرة من طرف صندوق الضمان االجتماعي 
مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها ورش التغطية 
والمالي. القانوني  الشق  يهم  ما  خاصة   الصحية، 
وأوض���ح���ت م��ص��ادر ال��ج��ري��دة أن ال��م��ش��روع ج��اء 
المالية  ال���م���وارد  اإلداري  ال��م��ج��ل��س  بتخصيص 
العمل على  التي تمتد ألربع سنوات بهدف  الضرورية 
التابعة  للمصحات  التحتية  البنيات  وضعية  تحسين 
أن تكون  للضمان االجتماعي، على  الوطني  للصندوق 
سنوات. خمس  أف��ق  في  األركان”  “مكتملة   الشركة 
وتعتبر مصحات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
خزانا صحيا مهما ساهمت على امتداد سنوات طويلة 
في تقديم الخدمات الصحية المختلفة لشرائح متعددة 
من المواطنين، كما ساهمت، بشكٍل إيجابي، في التصدي 
للجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، في إطار الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، كما هو الحال بالنسبة 
لمصحة “الزيراوي” في الدارالبيضاء في عالقة بالجمعية 
الوطنية للمصحات الخاصة، ومن شأن الرفع من مقدراتها 
البشرية والتقنية تيسير سبل الولوج إلى الصحة بشكل 
أكثر إيجابية ومردودية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل 
تكفل الصندوق بتدبير التغطية الصحية في إطار التأمين 
األساسي اإلجباري عن المرض للفئات التي كانت منخرطة 

في نظام المساعدة الطبية “راميد”.

تم انتخاب المغرب، األربعاء، في شخص سفيره الممثل 
الدائم لدى األمم المتحدة، عمر هالل، رئيسا لمجموعة أصدقاء 

البلدان متوسطة الدخل في األمم المتحدة.
وجرى تسليم الرئاسة بين كولومبيا والمغرب في مقر األمم 
المتحدة بنيويورك، خالل اجتماع عرف مشاركة رئيس الدورة 
السابعة والسبعين للجمعية العامة األممية، تشابا كوروسي، 
ورئيسة المجلس االقتصادي واالجتماعي، الشيزارا ستويفا، 
وكذلك األمين العام المساعد المكلف بالتنمية االقتصادية 
في إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

نافيد حنيف.
وتعد مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل مجموعة 
مهمة تعمل داخل األمم المتحدة على تسليط الضوء على 
مصالح البلدان متوسطة الدخل وإثارة اهتماماتها وتحدياتها 
االجتماعات  وأب��رز  األممية  المناقشات  خ��الل  الخاصة 
الحكومية الدولية التي تتمحور حول التنمية المستدامة 

في أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وخالل هذا الحفل، شدد هالل على عزم المغرب أثناء تولي 
هذه الرئاسة، على تعزيز القيمة المضافة لهذه المجموعة 
باعتبارها قوة اقتراحية وتفاوضية على الساحة األممية، 
مبرزا أن المملكة ستسلط الضوء على خارطة طريق لتجديد 
التعاون الدولي لصالح البلدان متوسطة الدخل، وذلك في 
ضوء التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، ال سيما 

والغذائية  المالية  واألزمة  »كوفيد19-«  جائحة  تداعيات 
والطاقية.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية العامة األممية عن تهانئه 
للمغرب، مشيدا بالرؤية المغربية الطموحة واالستراتيجية 

لعمل هذه المجموعة خالل سنة 2023.
تحولي  بمسار  األممي،  المسؤول  حسب  األمر،  يتعلق 
ونموها  تطورها  ولتحقيق  ال��دخ��ل  متوسطة  للبلدان 
االقتصادي، كما يستجيب لتحديات السياق الدولي الراهن، 
مؤكدا أنه سيعمل بشكل مشترك مع المغرب للتحضير للحدث 
رفيع المستوى للجمعية العامة، الخاص بالبلدان متوسطة 
الدخل، والذي سينعقد هذه السنة وسيتناول البعد البيئي 

للتنمية المستدامة.
من جهتها، عبرت رئيسة المجلس االقتصادي واالجتماعي 
لألمم المتحدة عن دعمها الكامل للرئاسة المغربية، وثقتها في 
قيادة هالل لتنسيق عمل المجموعة خالل 2023، مبرزة أنها 
ستخصص جلسة خاصة، وللمرة األولى، للبلدان متوسطة 
الدخل، وذلك خالل المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي 

سينعقد في يوليوز المقبل.
من جانب آخر، سلط هالل الضوء على األولويات الخمس 
األمر  2023. ويتعلق  برسم  للمجموعة  المغربية  للرئاسة 
في مقام أول بإعادة التفكير في أطر التعاون الدولي على 
المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، بغرض دعم البلدان 

متوسطة الدخل، وضمان، في مقام ثان، فهم أفضل لتنوع 
البلدان متوسطة الدخل من خالل اعتماد منهجيات ومقاربات 

تتجاوز معايير الناتج المحلي اإلجمالي التبسيطية.
وتتمثل األولوية الثالثة، حسب السفير، في تعبئة موارد 
مالية يمكن التنبؤ بها ومستدامة من أجل تنمية البلدان 
متوسطة الدخل، ال سيما من خالل تشجيع الشراكات مع 
بنوك التنمية متعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية 

والقطاع الخاص.
بتوطيد  فتتعلق  المتحدث،  يبرز  الرابعة،  األولوية  أما 
التعاون مع وبين البلدان متوسطة الدخل، مسجال أن المملكة 
السادس،  الملك محمد  لسياسة جاللة  واستلهاما  تعتزم، 
ركائز  أحد  والثالثي  جنوب  التعاون جنوب-  تعزيز  جعل 
خطة عمل المجموعة، وذلك في مختلف المجاالت الرئيسية، 
بما في ذلك الصحة والتعليم واألمن الغذائي والتكنولوجيا 

الرقمية والعمل المناخي.
وتتمثل األولوية الخامسة، يتابع هالل، في إسماع صوت 
بها  والنهوض  الدخل  متوسطة  البلدان  مصالح  وتطوير 
في إطار العمليات الحكومية الدولية وأجندة أحداث األمم 
التنمية  أهداف  قمة  سيما  ال   ،2023 عام  خالل  المتحدة 
المستدامة، الحدث رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، 
ومنتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

حول تمويل التنمية، وقمة طموح المناخ.

انتخاب عمر هالل رئي�سا لمجموعة اأ�سدقاء البلدان متو�سطة الدخل

عدد المؤمنين لديه قفز إلى 23.2 مليون مواطن 

ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي �سرف 
اأزيد من  25 مليار درهم من التعوي�سات خالل  2022

الرباط: عبد الحق الريحاني

في أول اجتماع لها، بعد انتخاب أعضائها 
من قبل المجلس الوطني للحزب، عقدت اللجنة 
الوطنية للمراقبة المالية واإلدارة والممتلكات، 
أول أمس بالمقر المركزي بالرباط، لقاء برئاسة 
إدريس لشكر، الكاتب األول للحزب، وبحضور 
رئيسة اللجنة عتيقة جبرو ومحمد محب، عضو 
المكتب السياسي وأعضاء اللجنة باستثناء 

ثالثة اعتذارات مقبولة.
األول  الكاتب  تقدم  اللقاء،  هذا  بداية  في 
بكلمة مقتضبة قدم خاللها التهاني للرئيسة 
من  نالوها  التي  الثقة  على  اللجنة  وأعضاء 
وكذلك  وانتخابهم،  الوطني  المجلس  طرف 
نوه بالمجهودات التي قام بها أعضاء اللجنة 
السابقة وفي مقدمتهم محمد كويطع الرئيس 

السابق للجنة.
كما شدد الكاتب األول على األهمية القصوى 
األساسية  وأدواره��ا  الوطنية،  اللجنة  لهذه 
والتاريخية، ليس للوقت الراهن وإنما لفائدة 

أجيال المستقبل في الحزب.
من  مجموعة  األول  الكاتب  قدم  وبعدها 
اللجنة،  واشتغال  بعمل  المتعلقة  الوثائق 
خالل  المقدم  اللجنة  لهذه  األخير  كالتقرير 
المؤتمر الوطني الحادي عشر ثم التوصيات 
على  العمل  أجل  من  المؤتمر  عن  المنبثقة 
تفعيلها، باإلضافة إلى الميثاق المالي الذي 
يتطلب االشتغال عليه من أجل تحيينه وتعديله 
بما يتماشى والمستجدات التنظيمية الوطنية 
والجهوية واإلقليمية والمحلية للحزب وكذا 

القطاعية... لرئيسة اللجنة.
كما توصلت اللجنة بمقترح مشروع ميزانية 
الحزب برسم سنة 2023، من إدارة الحزب، 
الوطني  المجلس  دورة  على  الذي سيعرض 

للحزب المزمع عقدها يوم السبت 28 يناير  
الجاري، من أجل التداول فيه والمصادقة عليها.

كما قدم الكاتب األول للجنة الئحة بممتلكات 
الحزب العقارية التي تم تصنيفها وأصبحت 
قانونيا في ملكية الحزب، ثم الممتلكات العقارية 
الحزبية األخرى التي تتطلب عمال ومجهودا 
تسوية  على  العمل  أجل  من  اللجنة  قبل  من 

وضعيتها وانتقال ملكيتها في اسم الحزب.
وبعد أن استلمت اللجنة كل هذه الوثائق، 
وانسحاب الكاتب األول، وبرئاسة عتيقة جبرو، 
أربع  في  االجتماع  أعمال   جدول  تحديد  تم 

نقط أساسية: 
- هيكلة اللجنة. 

- مقترح مشروع الميزانية 2023.
 11 الوطني  المؤتمر  توصيات  تفعيل   -

المتعلقة بالجانب المالي.
تتعلق  عمل  خطة  ح��ول  أولية  مناقشة   -

بالممتلكات الحزبية.
بخصوص هيكلة اللجنة أسفر االتفاق على 

مايلي: 
الرئيسة: عتيقة جبرو

نائبها:  محمد الدادسي

المقرر: عبد الحق الريحاني
نائبه: محمد رامي

واتفق أعضاء اللجنة على دورية الجتماعاتها: 
كل آخر يوم جمعة من كل شهر، وبهذا سيكون 

ثاني اجتماع لها يوم 29 فبراير 2023.
التداول في مقترح مشروع ميزانية  وبعد 
مقترح  باعتباره  عليه  والمصادقة  الحزب، 
سيحال  وطموحة،  واقعية  ميزانية  مشروع 
على المجلس الوطني من أجل المصادقة عليه، 
وأوصت اللجنة في هذا الصدد، بأن يتم بذل 
أجل  من  الجهوية  الكتابات  قبل  من  مجهود 

تحضير ميزانيات جهوية للحزب على صعيد 
كل جهة، على غرار الميزانية الوطنية، حتى 
يتمكن الحزب من أن تكون له صورة واضحة 
على مستوى الميزانية الوطنية، والميزانيات 
حزبي  كتنظيم  سنحتاجها  التي  الجهوية، 
مستقبال، وكذلك سيتم استعمالها في التعامل   

مع المجلس األعلى للحسابات.
المؤتمر  بتفعيل توصيات  يتعلق  ما  وفي 
الوطني 11، تم نقاش أولي حول هذه النقط، 
وتقرير  التوصيات  ه��ذه  من  نسخ  وتوزيع 
والممتلكات،  واإلدارة  المالية  المراقبة  لجنة 

عليها  االط��الع  بهدف  اللجنة،  أعضاء  على 
والتفكير فيها، وفي طريقة تفعيلها ومناقشة 
مع  وثيق  بارتباط  الثاني  االجتماع  في  ذلك 

تعديل الميثاق المالي للحزب.
كما تداول أعضاء اللجنة في خطة العمل 
حول الممتلكات الحزبية المرتبطة بالمقرات 
التي  الوثائق  على  باالعتماد  وذلك  الحزبية، 
سلمت إلى اللجنة من قبل الكاتب األول للحزب، 
أح��ادي،  بشكل  كملفات  عليها  االشتغال  ثم 
المعلومات  الحرص على  تجميع جميع  مع 
والمعطيات بكل ملف، وتم اتباع منهجية عمل 
تفضي للنتائج المرجوة أال وهي نقل ملكية 
هذه المقرات إلى ملكية الحزب، باإلضافة إلى 
المتعلقة  الممتلكات  حول  األولية  المناقشة 

باإلعالم الحزبي.
وقد اتفقت اللجنة أن يعمل أعضاؤها مع 
على  إليها  ينتمون  التي  والجهات  األقاليم 
تجميع المعطيات والمعلومات حول الممتلكات 
الحزبية من أجل تقديم تقارير حول هذا الوضع 

في االجتماع الثاني للجنة.
وفي األخير، أكد أعضاء اللجنة أن عملهم 
سيبقى مستمرا من أجل استكمال هذه المهام 
األساسية المتمثلة في تفعيل توصيات المؤتمر 
تعديل  ثم  المالي  الجانب  في   11 الوطني 
الميثاق المالي، وإحراز نتائج عملية إيجابية 
خاصة بالممتلكات الحزبية وتسوية وضعيتها 

القانونية ونقل ملكيتها في اسم الحزب.
كما اتفقت اللجنة على توجيه رسائل للجهات 
واألقاليم من أجل تحيين المعطيات والمعلومات 
المتعلقة بالممتلكات الحزبية، ثم إمكانية عقد 
لقاءات مع فعاليات حزبية وإعالمية من داخل 
يتعلق  ما  كل  في  تفيد  أن  بإمكانها  الحزب 
بالممتلكات الحزبية، وتنظيم زيارات باتفاق 
مع القيادة الحزبية إلى المؤسسات اإلعالمية 

التابعة للحزب.

في أول اجتماع للجنة المراقبة المالية واإلدارة والممتلكات

اإدري�س ل�سكر، الكاتب االأول للحزب، ي�سلم اللجنة الوثائق ال�سرورية المرتبطة بمهامها واخت�سا�ساتها واأ�سغالها
  هيكلة اللجنة ور�سم خطة عمل اأولية النطالق اأ�سغالها

الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية يطرح قضايا الغبار المضر 
بالصحة والظلم الذي يطال النساء في القطاع الخاص 

ال�سالك المو�ساوي:
 الغبار االأ�سود ي�سكل خطرا 

على ال�سحة العامة

يو�سف اإيدي: 
نطالب باإعمال الم�ساواة واحترام 

حقوق المراأة العاملة

تدافع بع�ض جماهير المغرب 
الفا�صي ي�صفر عن اإ�صابة اأمنيين

شهدت عملية خروج الجماهير الفاسية بجهة »المكانة«، حيث 
خصصت لهم مدرجاتها، عملية تدافع سببها إقدام بعض العناصر 
الفاسية من محاولة سرقة، مما أدى إلى التدافع بالبوابة وخلق 
نوع من الفوضى، األمر الذي فرض على قوات األمن، المتواجدة 
رشقها  تم  حيث  التدخل  المباراة،  وتأمين  لتأطير  المكان  بعين 
بالقنينات والحجارة أصيب خاللها ثمانية رجال أمن بإصابات 
خفيفة، تم نقلهم إلى قسم المستعجالت لتلقي اإلسعافات األولية، 

فيما تم اعتقال بعض مثيري هذه األحداث .
تجدر اإلشارة أن المباراة تم تأمينها بعدد من رجال الشرطة 
من والية أمن البيضاء وكذا االستعانة بقوات من خارج البيضاء، 
خاصة من مدينتي الرباط وفاس، وقد تمت عملية دخول الجماهير 
بطريقة سلسة واحترافية، ما جعل المباراة تمر في أجواء مثالية 

أمنيا، باستثناء هذه الواقعة.
س. العلوي 

المودن وكوناتي يعززان
فار�ض البوغاز

عزز فريق اتحاد طنجة صفوفه بالعبين جديدين، بعدما أعلن 
أول أمس األربعاء عن تعاقده مع الثنائي، سفيان المودن، الذي 
عاد إلى مدينة البوغاز، وحاجي كوناتي، حيث تم تقديم الالعبين 

للجماهير.
تلقى  حيث  بفرنسا،  القدم  كرة  ممارسة  بدأ  قد  المودن  وكان 
تكوينه، ولعب لعدة أندية، قبل أن يحط الرحال بالدوري االحترافي 
قبل خمس سنوات، عبر بوابة اتحاد طنجة، الذي انتقل منه إلى 
الوداد الرياضي، وبعده إلى نهضة بركان، الذي فك معه ارتباطه 

خالل الشهر الجاري.
وبدوره لعب كوناتي التحاد طنجة، وقدم معه موسمين ناجحين، 
لكنه غادره خالل الموسم الماضي بعد انتهاء عقده وعدم االتفاق 

على الجوانب المالية المتعلقة بالتمديد.
وكان فارس البوغاز قد انتدب قبل أيام الحارس الحارس زهير 
لعروبي ومحسن متولي، ومحمد أمين الصادقي، لكنه عجز عن 
تأهيل هذا األخير بسبب صعوبة استخالص بطاقته الدولية من 

فريقه الليبي.
ويقود تشكيلة فارس البوغاز حاليا المدرب هالل الطير، الذي 
اخذ مكان حكيم الداودي، ويراهن على االنتدابات الجديدة لتحقيق 
يحتل  حيث  االنتصارات،  سكة  على  والعودة  المرجوة  اإلضافة 
المركز  األخير بنقطتين من 15 مباراة، مني خاللها بـ 13 هزيمة 

مقابل تعادلين يتيمين. 

الخنو�ض اأف�صل العب
واعد في بلجيكا

فاز الدولي المغربي بالل الخنوس، العب جينك البلجيكي لكرة 
2022، عقب  القدم، بجائزة أفضل العب واعد في بلجيكا لسنة 
حصوله على رصيد 355 نقطة، متقدما على صاحب المركز الثاني 
تشارلز دي كيتليري )إف سي بروج / إي سي ميالن(، بفارق ضئيل، 
)ال غانتواز(  الثالثة إلى ماتيس سامويز  الرتبة  في حين عادت 

برصيد 146 نقطة.
وشارك بالل الخنوس مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس 
العالم، وبات أصغر العب مغربي يخوض غمار المونديال، وشارك 
أساسيا في مباراة الترتيب أمام كرواتيا، بعدما أقحمه المدرب 
في  تغييره  يتم  أن  قبل  األساسية  التشكيلة  في  الركراكي  وليد 

الجولة الثانية.

كاف يحدد موعد قرعة
اأمم اإفريقيا للفتيان

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« موعد إجراء قرعة بطولة 
كأس أمم أفريقيا ألقل من 17 عاما المقرر إقامتها في الجزائر.

وأوضح »كاف«، في بيان له عبر موقعه الرسمي يوم األربعاء، أنه 
تم تحديد يوم األول من فبراير المقبل، موعدا إلجراء قرعة بطولة 
كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما بالجزائر، مشيرا إلى أن الحفل 

سيتم نقله عبر المنصات الرسمية لـ »كاف«.
11 منتخبا  وأفاد االتحاد القاري بأن البطولة سيشارك فيها 
بخالف الجزائر المستضيف، حيث ستتواجد منتخبات المغرب 
ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال ومالي والصومال وجنوب 

إفريقيا وجنوب السودان والكونغو وزامبيا.
وتقام بطولة كأس األمم اإلفريقية ألقل من 17 عاما في الجزائر، 
خالل الفترة من 29 أبريل إلى 19 ماي المقبلين، في 3 مدن هي: 

الجزائر، وقسنطينة، وعنابة.
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عبد المجيد النبسي

أكد فريق الجيش الملكي بانتصاره، برسم الدورة 15 من الدوري 
االحترافي، على اتحاد طنجة برباعية نظيفة، في المباراة التي 
بالقنيطرة،  البلدي  بالملعب  جمعتهما عصر أول أمس األربعاء 
أنه يعيش أزهى موسم له وأن صورة »الزعيم« أصبحت، تتشكل 
بقوة وبإصرار، خاصة في ظل تواجد جماهير »الكورفاتشي«، 
التي أصبحت قوة ضاربة بالمدرجات بتشجيعاتها داخل الميدان 

وخارجه، وهو ما تنال إعجابا كبيرا.
وتمكن الفريق العسكري بهذا الفوز من التتويج بلقب بطولة 
الخريف، في انتظار إتمام المسار برفع درع البطولة، وهو الحلم 
الذي ظل يطارده منذ سنين. إنجاز معنوي تحقق بفضل قوة خط 
هجومه الذي سجل 25 هدفا، متجاوزا فريق الوداد، الذي يتساوى 

معه في رصيد النقط، لكن بفارق سبعة أهداف.
واستحضرت مكونات الفريق العسكري اسم المدرب الراحل 
مصطفى مديح، الذي كان فاز بلقب بطولة الخريف سنة 2008، 
قبل أن يقود الفريق في نهاية الموسم إلى التتويج بلقب الدوري.
وتأكد من خالل هذه المباراة أن الفريق العسكري كان ناجحا 
في انتداباته، وليس أدل على ذلك من أداء الالعب مصطفى الصهد، 

الذي سجل هدفين يضاف إلى ذلك عبد الفتاح حدراف وزين الدين 
الدراك وغيرهم.

وقاد المباراة الحكم محمد نحيح، الذي أدى مهمته حتى الدقيقة 
50، حيث أصيب بشد عضلي، ليعوضه الحكم الرابع وليد سعد.

وأكد الجيش الملكي أنه فريق بشخصية قوية، ويعرف كيف 
يخرج من النتائج السلبية بسرعة كبيرة، حتى ال يدخل مرحلة الشك.
وسجل أهداف اللقاء كل من الوافد الجديد مصطفى السهد في 
الدقيقتين 10و56 والمين دياكيتي في الدقيقة 21 وزكرياء فاتي 

في الدقيقة 80.
إن  الفوز   داكروز، بعد  فرناندو  الملكي،  الجيش  وقال مدرب 
مسار فريقه في الشطر األول من البطولة، »اليعني أننا سنتوج 
هي  تنافس  التي  القوية  الفرق  من   مجموعة  هناك  باللقب،ألن 
أيضا على ذلك. اليوم نحن نتواجد في الصف األول، وهذا كان 
هدفا خططنا لتحقيقه«. مضيفا أنه »ال يمكن الحديث عن اللقب 
إال  خالل الخمس دورات األخيرة من البطولة، مع العلم بأن ذلك 

من أهدفنا .«
وتابع بخصوص المباراة، »نعم كان هناك إحباط بعد الهزيمة 
أمام الرجاء، وكان الهدف هو تجاوز ذلك، وهو ما تحقق بسرعة 
حيث سجلنا هدفا مبكرا ،وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين 

خالل الشوط األول، وأعتبر هذه الحصة حدا أدنى. خالل الشوط 
الثاني كان البد من عدم التراخي وتسجيل أهداف أخرى مع عدم 
الفوز على  بأن  علما  بالفعل،  ما حدث  أي هدف، وهو  استقبال 
فريق في الرتبة األخيرة ليس دائما باألمر السهل. وهنا البد من 
التنويه بالجمهور الكبير الذي يشجعنا بقوة، وأتمنى أن يظل 

بجاننا عندما ال تكون النتائج جيدة«.
 أما خالد باحيد، مساعد مدرب اتحاد طنجة، فقد أوضح أنه كان 
يعرف بأن المباراة لن تكون سهلة، »بحكم وضعيتنا مقارنة مع 
الجيش الملكي، الذي اعتبره منتخبا للمحليين. نحن اآلن دخلنا 

مرحلة الشك والتي رافقتنا منذ انطالقة البطولة.«
وأضاف »خالل هذه المباراة تأثر فريقنا بغيابات عديدة، وهنا 
البد من اإلشارة  إلى أن خط العبي الدفاع بمن فيهم حارس المرمى،  
لم يسبق لهم أن لعبوا إلى جانب بعضهم، وهذا ما جعل االنسجام 
غائبا، يضاف إلى ذلك أننا لم نتمكن من تأهيل الالعبين الجدد، 

والذين كان بإمكانهم مساعدة الفريق بحكم تجربتهم«.
ومكن الفوز الجيش الملكي من تزعم البطولة في شطرها األول 
الرياضي،  الوداد  31 نقطة، متقدما بفارق األهداف عن  برصيد 
الفائز على المغرب الفاسي، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة، في 

الربتة األخيرة برصيد نقطتين. 

الجي�ض 
الملكي يغرق 
�صفينة اتحاد 
طنجة ويتوج 

بطال للخريف 

انهزم المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد أمام نظيره 
السعودي بحصة 30 – 32 هدفا، في اللقاء الذي جرى 
بمدينة  أرينا  أورلين  بقاعة  األربعاء،  أمس  أول  بينهما 
بوك في بولونيا، برسم مباراة تحديد المركز 29 ضمن 

منافسات كأس الرئيس لمونديال لكرة اليد. 
وأنهى المنتخب الوطني، ضمن منافسات كأس الرئيس 
للمونديال السويد – بولندا، الدور التمهيدي في المركز 

األخير بالمجموعة السابعة، وخسر مبارياته الثالث أمام 
الواليات المتحدة ومصر وكرواتيا.

وفي المجموعة الثانية من كأس الرئيس، أنهى المنتخب 
المغربي مشاركته في المركز الثالث بعد هزيمتين أمام 
تونس )25 – 30( ومقدونيا الشمالية )25 – 40(، وفوز 

على حساب الجزائر )28 – 27(.
وكانت أول مشاركة للفريق الوطني في هذه التظاهرة 

العالمية سنة 1995 بإيسلندا )المركز 22( وأحدث مشاركة 
سابقة سنة 2021 بمصر، أما أفضل نتيجة حققتها العناصر 
الوطنية فكانت المركز السابع عشر في دورة 1999 بمصر.
مشاركة  تاريخ  في  الثامنة  هي  المرة،  هذه  وتعتبر 
المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم لكرة 
اليد، بعد سنوات 1995 و1997 و1999 و2001 و2003 

و2007 و2021.

الفريق العسكري ينهي مرحلة الذهاب بانتصار عريض

المنتخب المغربي وفّي للهزائم بمونديال كرة اليد 

منذ تأسيسها قبل 67 سنة 

جامعة كرة القدم لم تنجح اأبدا في تحقيق التوازن المالي لالأندية
عزيز بلبودالي

تأكد بالملموس،خالل هذا الموسم مثل المواسم 
الماضية، بأن أندية كرة القدم المغربية التزال بعيدة 
عن صنع قرارها فيما يخص الجانب المالي في 
الشأن التسييري، وماتزال تعاني كلها،باستثناء 
ناديين أو ثالثة على أكثر تقدير،من هشاشة وضعها 
المالي،وقد ظهر ذلك جليا من خالل تقارير لجنة 
المراقبة المالية التي تؤكد وجود األندية االحترافية 
في مآزق مالية ونزاعات مع العبيها وأطرها حرمت 
التعاقدات  من  االستفادة  من  منها  كبيرا  عــددا 

واالنتدابات الجديدة.
الجامعة كجهاز  السؤال حول دور  هنا يطرح 
تخضع له المنظومة الكروية الوطنية، وماذا أنجزت 
من أجل مواكبة األندية حتى تحقق توازنها المالي.
في واقع األمر، يبدو أن كل المكاتب المديرية 
التي أشرفت على تسيير الجامعة، منذ 1956،سنة 
التأسيس، واجهت الفشل في وضع أفكار تساعد 
األندية على البصم على إطار مالي متوازن،واكتفت 
عمرها  من  سنة  يناهز67  ما  مر  وعلى  الجامعة 
الدفع   في  التفكير  للدعم،دون  بمنح  األندية  بمد 
اقتصادية  علمية  مناهج  ابتكار  إلى  بالمسيرين 

من  المداخيل  من  والرفع  األندية  موارد  لتطوير 
أجل تجنب التواكل واالعتماد فقط على المساعدات 
بمختلف أشكالها القادمة منها من الجامعة أو من 

المحسنين.
 منذ السابع من يوليوز 1956، تأسست وبصفة 
القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رسمية 
الخامس  في  مغربية  بطولة  أول  بعدها  لتنطلق 
اهتمت  الحين،  ذلك  1956،منذ  شتنبر  من  عشر 
هو  ما  األندية،بكل  مع  عالقاتها  في  الجامعة 
تقني،وبكل شيء إال التفكير في مساعدة األندية 

أنها لجأت  على خلق استقالليتها ماليا،صحيح 
في وقت من األوقات إلى وضع نظام االحتضان 
لفائدة األندية، إال أن ذلك النظام لم ينجح ألسباب 
عديدة أبرزها أنه لم يتأسس على منطق اقتصادي 
شامل تجد فيه كل األندية من كل المناطق غايتها 
نظام  اعتماد  إلى  الجامعة  لجأت  ذلك،  بعد  فيه. 
الشركة الرياضية تأسيسا على ضرورة االنخراط 
11من  للمادة  الرياضي،طبقا  االقتصاد  عالم  في 
قانون التربية البدنية 30.09.واتضح،بالرغم من 
كل الحماس الذي أبدته الجامعة في إخراج هذا 

النظام إلى حيز التطبيق، بأن هناك صعوبات أبطأت 
العملية،وأضحى نظام الشركة الرياضية بالتالي 
مجرد واجب إجرائي لدى األندية دون تفعيل سليم 
له،والدليل هو أن هناك أندية في البطولة االحترافية 
الزالت األمور غامضة أمامها والزالت غير قادرة 
وغير متمكنة من التفريق بين الشركة والجمعية، 
وغالبيتها لم تتمكن لحد اليوم من الحصول على 

اعتماد الوزارة الوصية.  
داخل  المالي  التدبير  في  الفوضى  هذه  أمام 
األندية،وجب على الجامعة كجهاز وصي مباشر أن 
تتحرك  تجاه دعم األندية للحصول على نظام مالي 
مستقر ومتوازن، والتفكير في إخضاع المسيرين 
إلى دورات تكوينية في هذا اإلطار، ولما ال التقدم 
باقتراح مشاريع قوانين للبرلمان تجبر المؤسسات 
المنتخبة والشركات االقتصادية على االنتقال في 
عالقاتها مع األندية والجمعيات الرياضية إلى ما 

هو مؤسساتي احترافي.
داخل  المالي  التوازن  ذلك  تحقيق  انتظار  في 
ضحية  التقني  والمؤطر  الالعب  سيظل  األندية، 
التدهور المالي وضعف الموارد، وستظل وحدها 
طرق االحتيال في التعامل مع حقوق مكونات النادي 

هي السائدة والرائجة.

مشاركة مغربية دون مستوى التطلعات

14
الـريـــا�صي

الجامعة مطالبة بعمل أكبر قصد تأهيل األندية
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االتحاد االشتراكي - و.م.ع

إطار  في  تقديمها  تم  التي  املداخالت  أجمعت 
الفكرية  بالخصال  التنويه  على  الحفل  هذا 
بناني،  الكريم  عبد  للسيد  املتميزة  واإلنسانية 
وكذا بمساهماته القيمة في املجال الجمعوي على 
وتراثها  الرباط  مدينة  وخدمة  الوطني،  املستوى 

على وجه الخصوص.
عميق  عن  باملناسبة،  كلمة  في  بناني،  وأعرب 
وراءها  تقف  التي  الكريمة  املبادرة  بهذه  تأثره 
تشكل  التي  املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة 
ملختلف  بالشكر  متوجها  رائدة«،  ثقافية  »معلمة 
اقتسم  الذين  األصفياء  األصدقاء  من  املتدخلني 
الشهادات  على  والنبيلة،  والقيم  املبادئ  معهم 
»تعطيني  والتي  حقه،  في  قدموها  التي  النبيلة 

شحنة ألستمر في عملي«.
في  ولد  بأن  محظوظا  كان  إنه  بناني  وقال 
أن  مضيفا  املعطاء«،  الرحيب  »الوطن  املغرب 
جاللة  هما  عظيمني  ملكني  بخدمة  أكرمني  »اهلل 
املغفور له امللك الحسن الثاني، وصاحب الجاللة 
الخدمة  وهي  نصره اهلل«،  السادس  محمد  امللك 
فيها  تعلمت  مدرسة  باختصار  لي  »كانت  التي 

شروط الحياة«.
للمملكة  الوطنية  املكتبة  مدير  قال  جانبه،  من 
بناني  الكريم  عبد  إن  الفران،  محمد  املغربية، 
تفرق  ما  فيه  اجتمع  الرباط،  ملدينة  البار  »االبن 
مبرزا  للخير«،  وحب  خلق  حسن  من  غيره  في 
رباط  جمعية  خالل  من  بجدية،  »عمل  الرجل  أن 
محافظة  الرباط  لتبقى  املستديمة،  للتنمية  الفتح 
على عراقة تاريخها وعلى رونقها وبعدها الثقافي 
الغني، وجامعة بني أصالة التاريخ وحداثة املدن 

الذكية«.
ظل  بناني  أن  الصدد،  هذا  في  الفران  وأبرز 
بتفعيل  يتعلق  ما  كل  في  ومشاركا  حاضرا 
البرنامج املندمج للتنمية الحضرية للرباط مدينة 

أطلقه  الذي  املغربية،  الثقافة  عاصمة  األنوار 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس، منوها في 
الحية  »الذاكرة  يعد  الذي  بالرجل  ذاته  الوقت 

ملدينة الرباط« و«أيقونتها الجميلة واملتفردة«.
الوطنية  املكتبة  احتضان  إن  الفران  وقال 
للمملكة لهذا الحفل التكريمي يكتسي داللة خاصة 
العصور  عبر  املغربية  الذاكرة  تمثل  باعتبارها 
وإنما  كتب،  من  تحتويه  ما  خالل  من  فقط  ليس 
بمحبة  بالعطاء  عرفوا  الذين  رجاالتها  خالل  من 
بشكل ال توازيه سوى مقامات أهل التصوف الذي 
يعد عبد الكريم بناني سليل دوحته وفرع شجرته 

الرباطية.
نور  رقراق،  أبي  جمعية  رئيس  أكد  جهته،  من 
طينة  ومن  نادر  »رجل  بناني  أن  اشماعو،  الدين 
صوت  املدني  للمجتمع  ليكون  حياته  نذر  فريدة 
مسموع باململكة«، حيث جعل جمعية رباط الفتح 
مفتوحا  يرأسها، فضاء  التي  املستديمة،  للتنمية 
للمبادرات القوية على املستوى املحلي والوطني 

والدولي.
بتنظيم  بالنيابة  تليت  كلمة  في  اشماعو  ونوه 
متعددة  »القامة  ببناني  التكريمي  الحفل  هذا 
مما  أنه  والفنون«، مضيفا  واملعارف  االهتمامات 
يبعث على البهجة هو تنظيم هذا الحفل التكريم 
له تزامنا مع االحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة في 

العالم اإلسالمي.
بالعمل  بناني  اضطالع  إلى  أشار  وبعدما 
وظيفية سامية  بمهام  نفسه  اآلن  وفي  الجمعوي 
فيه  التي وضعها  السامية  املولوية  الثقة  تعكس 
جاللة املغفور له الحسن الثاني وصاحب الجاللة 
»يسعدنا  إنه  اشماعو  قال  السادس،  محمد  امللك 
الشرف  ضيف  بناني(  )السيد  نستضيفكم  ان 
التي  املدني  لتظاهرة سال عاصمة املجتمع  األول 

ستنطلق فعالياتها في ماي 2023«.
والوزير  الجامعي  األستاذ  نوه  جانبه،  من 
املشيشي،  العلمي  اإلدريسي  محمد  األسبق 

»التفاتة  تشكل  باعتبارها  بناني  تكريم  بمبادرة 
كريمة ونبيلة إلى شخصية وطنية فذة يجمع الكل 
الخصال  مبرزا  الرفيعة«،  ومكانتها  تميزها  على 
الرباط،  »ابن  به  للمتحفى  واإلنسانية  الفكرية 
مدينة األنوار، وشخصية الحوار الهادئ واألمانة 
االحترام  له  جلبت  خصال  وكلها  واملسؤولية«، 

والتقدير من طرف الجميع.
وقال العلمي املشيشي إن أبرز دليل على تفرد 
خصه  التي  السامية  املولوية  »الثقة  هو  بناني 
كلفه  الذي  الثاني  الحسن  له  املغفور  جاللة  بها 
استمرت  التي  الثقة  متعددة، وهي  بمهام سامية 
إلى يومنا الحالي مع صاحب الجاللة امللك محمد 

السادس«.
وبعدما أبرز اهتمام املحتفى به في إطار عمله 
الجمعوي باألطر الشابة والطلبة، وتمسكه الشديد 
بأصالة وثقافة وتقاليد مدينة الرباط، وكذا عنايته 
أن  املشيشي،  العلمي  أكد  التراثية،  باملوسيقى 
عطاء الرجل سيبقى حاضرا ملدة طويلة في ذاكرة 

املدينة وذاكرة سكانها ومحبيها.
الوطنية  املكتبة  مدرج  منصة  على  وتعاقب 
الذين  املتدخلني  من  آخر  عدد  املغربية  للمملكة 
قدموا شهادات تحتفي بمناقب عبد الكريم بناني، 
للتنمية  الفتح  رباط  جمعية  رأس  على  وبأدواره 

املستديمة ورابطة الجمعيات الجهوية.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الوطني لجمعية 
به  املحتفى  إن  املراكشي،  عمر  سايس،  فاس 
اقتصاديا  ولتنميته  للوطن  جليلة  خدمات  قدم 
وصدوق  صادق  دولة  »رجل  وهو  واجتماعيا، 
أنه  كما  العلوي،  العرش  خدمة  في  حياته  كرس 

جمعوي بال حدود يسري التطوع في عروقه«.

شهادات
املؤسس  العضو  بريطل،  فوزي  أبرز  بدوره، 
وعضو  املستديمة  للتنمية  الفتح  رباط  لجمعية 
استثنائي«  »رجل  بناني  أن  التنفيذي،  مكتبها 
قيم  في  والتجذر  والحداثة  األصالة  بني  يجمع 
ونكران  والجدية  وااللتزام  والتسامح  التضامن 

الذات.
كونفوشيوس  معهد  مديرة  أبرزت  جهتها،  من 
كريمة  بالرباط،  الخامس  محمد  لجامعة  التابع 
لبنات  من  »لبنة  يشكل  الحفل  هذا  أن  اليتربي، 
بالرباط  االحتفال  أن  معتبرة  االعتراف«،  ثقافة 
عاصمة للثقافة في العالم اإلسالمي يقتضي من بني 
ما يقتضيه االحتفاء بالسيد بناني »الرجل رباطي 
النادرة  االستقامة  صاحب  الروح،  مغربي  النشأة 
يتسم  الذي  الجمعوي  وبعمله  الجم«،  والتواضع 

بالعطاء فاعل والجهد مميز والثمرة امللموسة.
ودبلوماسيون  سياسيون  فاعلون  ونوه 
الكريم  عبد  تكريم  حفل  حضروا  ممن  وإعالميون 
بناني، رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية املستديمة، 
الذي نظمته اليوم األربعاء املكتبة الوطنية للمملكة 
واإلنسانية  الفكرية  بالخصال  بالرباط،  املغربية 
التي يتحلى بها املحتفى به، الذي يعد »رجل دولة« 

قدم خدمات جليلة لبلده من باب العمل التطوعي.
لوكالة  تصريحات  في  الفاعلون  هؤالء  وأبرز 

الجهود  املناسبة،  بهذه  لألنباء،  العربي  املغرب 
سواء  بناني  السيد  ويبذلها  بذلها  التي  املتميزة 
للتنمية  الفتح  رباط  لجميعة  ترؤسه  خالل  من 
التي  السامية  الوظائف  خالل  من  أو  املستديمة، 
امللك  له  املغفور  جاللة  عهد  ظل  في  بها  له  عهد 
محمد  امللك  الجاللة  وصاحب  الثاني  الحسن 
السادس، منوهني على الخصوص بحسه الوطني 
العالي وإبداعه الثقافي الغني، وعطائه التضامني 

املتميز.
وقال الكاتب والصحفي عبد الحميد اجماهري، 
العميقة،  بوطنيته  »يتميز  بناني  الكريم  عبد  إن 
وبالفكر  الوطنية،  بالهوية  الكبير  وانشغاله 
فيه  شخصيا  يثيرني  »ما  أن  مضيفا  والثقافة«، 
املثقف ومهام  العميق ملهام  هو سعة علمه وفهمه 
حضور  ذو  ثقافي«  »مناضل  أنه  كما  الثقافة«، 

مستمر ومنتج في هذا املجال.
بناني  الكريم  عبد  أن  إلى  اجماهري  أشار  كما 
»شخصية وطنية ذات أخالق عالية، وال يتردد في 
النصح وفي التفاعل مع القراء«، مبرزا أن »التعرف 
املخلصني  القراء  من  فأنا  يسعدني،  أمر  هو  عليه 

لكل ما يكتب في املجال اإلعالمي في املغرب«.
من جانبه، قال رئيس الجامعة املفتوحة للداخلة، 
الوطنيني  »من  به  املحتفى  إن  الكراوي،  إدريس 
على  بصموا  الذين  الدولة،  رجاالت  ومن  البررة، 
هذا  صعيد  على  الحديث،  للمغرب  كبيرة  معالم 
تأسيس  مبكرة  بصفة  استطاع  الذي  الجيل، 
التحوالت  يواكب  مدني  ملجتمع  األولى  اللبنات 
النوعية التي تعرفها اململكة خصوصا في قضايا 
واالقتصاد  البشرية  والتنمية  املستدامة  التنمية 

التضامني«.
به  املحتفى  به  يتميز  ما  الكراوي  واستحضر 
التي  الرئيسية  »حضور بارز في كل املحطات  من 
مرت بها اململكة، سواء في مجال العمل االجتماعي 
والتضامني، أو على صعيد بناء التنمية البشرية 
في  دوره  وكذا  لها«،  سباقا  كان  التي  املستدامة، 
تأطير الشباب على صعيد منتدى الشباب املغربي 
خدمة  في  الشباب  و«جعل  الثالثة،  األلفية  في 
التنمية املستدامة، وكذا جعل القضية الوطنية في 

صلب تحركات املجتمع املدني«.
بناني  الكريم  عبد  أن  إلى  الكراوي  وخلص 

تأكيد  بكل  وسيكون  ذاته،  حد  في  مدرسة  »يعتبر 
مصدر إلهام ألجيال كثيرة في املستقبل«.

من جانبه، قال اإلعالمي والكاتب محمد الصديق 
معنينو، إن عبد الكريم بناني »كان رجل ثقة للملك 
الراحل الحسن الثاني، وهو رجل ثقة اآلن لجاللة 

امللك محمد السادس«.
جمعويا  فاعال  يعد  به  املحتفى  أن  وأضاف 
حقيقيا بالنظر للعطاء الكبير لجمعية رباط الفتح 
في  وماقدمته  يترأسها،  التي  املستديمة  للتنمية 

مجال التنمية املستديمة والثقافة.
باملغرب،  الفلسطيني  السفير  أعرب  جهته،  من 
بحضور  الكبيرة  سعادته  عن  الشوبكي،  جمال 
باعتباره  بناني،  الكريم  لعبد  التكريمي  الحفل 

»رجال ذا هامة كبيرة، ومفكرا وشاعرا وأديبا«.
وأضاف السفير الفلسطيني بالرباط أن »األستاذ 
والتقدير،  االحترام  كل  بناني يستحق  الكريم  عبد 
من  الكثير  على  يتوفر  الذي  املعطاء  الرجل  فهو 

املواهب، في الشعر واألدب واملوسيقى«.
من جانبه، قال مصطفى الجوهري، نائب رئيس 
عبد  إن  املستديمة،  للتنمية  الفتح  رباط  جمعية 
ومغربية،  رباطية  شخصية  »يعتبر  بناني  الكريم 
والروح  الالمحدود،  والعطاء  بالوفاء  تتميز 

اإلنسانية واإلخالص«.
ملدينة  الكثير  أعطى  به  املحتفى  أن  وأضاف 
يتميز  »إنسان  أنه  الرباط وللمغرب عامة، معتبرا 
بالتواضع والعطاء اإلنساني، ورجل دولة ذو هوية 

وطنية ومجتمعية«.
يتقلدها  التي  اإلدارية  املهام  أن  أبرز  كما 
الثقافي  العمل  عن  تصرفه  ال  بناني  الكريم  عبد 
واالجتماعي، بحكم أنه شارك منذ شبابه األول في 
تأسيس مجموعة من الجمعيات، خصوصا جمعية 
رباط الفتح التي خدمها كثيرا واعتبرها املهتمون 
الكثير  أعطت  اقتراحية  قوة  الجمعوي  بالشأن 

ومازالت.
قصير  فيديو  شريط  بتقديم  الحفل  هذا  وتميز 
يعرض لبعض املحطات في حياة عبد الكريم بناني 
بإلقاء  تميز  كما  حقه.  في  الشهادات  من  وبعض 
خصاله  وتستحضران  به،  تحتفيان  قصيدتني 

ومناقبه العديدة.

يف احتفاء بعبد الكرمي بناني

اإ�سادة وتنويه بخ�ساله الفكرية والإن�سانية 
وم�ساهمته القيمة في المجال الجمعوي 

نظمت المكتبة الوطنية للمملكة 
المغربية، أول أمس األربعاء بالرباط، 

حفال تكريميا كبيرا احتفاء بعبد 
الكريم بناني رئيس جمعية رباط 

الفتح للتنمية المستديمة، وذلك في 
إطار فعاليات االحتفاء بالرباط عاصمة 

للثقافة في العالم اإلسالمي.
وعرف هذا الحفل التكريمي الذي 

حضره المحتفى به، حضور عدد 
كبير من الفعاليات السياسية 

والدبلوماسية واإلعالمية 
والجمعوية، التي قدمت من مختلف 

جهات المملكة للمشاركة في 
االحتفاء بعبد الكريم بناني، الرجل 

الذي »شكل تجربة متفردة في 
ثقافة التطوع بالمملكة«.

تصوير: 
زليخة
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n محمد إنفي

املستوى  على  سواء  الجزائر  في  يحدث  ما  كل 
أو  الثقافي  أو  الرياضي  أو  اإلعالمي  أو  السياسي 
غيره، يدل على وجود أزمة هوية في هذا البلد. وهي 
النظام بكل مكوناته.  أزمة حقيقية تظهر في سلوك 
ونخب  أبواق  على  يعتمد  فإنه  النظام،  هذا  ولغباء 
أغبى منه للدفاع عن صورة البلد والعمل على إثبات 
فيرتكبون  والحضارية،  والثقافية  التاريخية  هويته 
حماقات تجعل الجزائر موضع سخرية عامليةعارمة. 
وقد تسببت أزمة الهوية لدى النظام الجزائري في 
ظهور مرضني نفسيني باديني للعيان في سلوك هذا 
النظام، وسلوك كل الذين يدورون في فلكه. ويتعلق 
فالشعور  التسامي.  ومركب  النقص  بمركب  األمر 
العجرفة  إلى  تبون«  املجيد  »عبد  يدفع  بالنقص 
التسامي(،  )مركب  الجزائر قوة ضاربة  والزعم بأن 
ونفس  إفريقيا.  في  عظمى(  )عفوا  عدمى  دولة  أو 
يصرخ  حني  شنكريحة«  »سعيد  يتقاسمه  الشعور 
من  ويعاني  املنطقة.  في  دولة  أقوى  الجزائر  بأن 
هذين املرضني النفسيني )املتناقضني في األعراض( 
واإلعالمية  السياسية  ونخبه  النظام  أبواق  كل 
الشعب.  أفراد  من  واملُبْرَدعني  والرياضية  والثقافية 
األفضل  أنهم  على  لذلك تجد هؤالء جميعا يصرون 
وأنهم...؛  وأنهم،  األقوى،  وأنهم  شيء،  كل  في 

سياسيا  الحضيض  في  بأنهم  يؤكد  الواقع  بينما 
واجتماعيا  والغاز(  البترول  )رغم  واقتصاديا 
وثقافيا وإعالميا وغيره. ويكفي أن نستحضر، هنا، 
بعنوان  بالجزائر  السابق  الفرنسي  للسفير  مقاال 
)نشر  معها؟«  فرنسا  ستجر  فهل  تنهار.  »الجزائر 

)Le Figaro بجريدة
املغرب،  تجاه  للجزائر  العدائي  للموقف  وبالنظر 
في  أعاله  إليه  املشار  النفسي  املرض  تغلغل  ندرك 
ومؤسساتها  بنظامها  الجزائرية  الدولة  دواليب 
جارتنا  في  املغرب،  تحول  لقد  واملدنية.  العسكرية 
والعداء  الشحناء  أعراضها  متالزمة  إلى  الشرقية، 
دولة  في  املغرب  اسم  ذكر  أن  لدرجة  والبغضاء، 
الطوابير التي ال تنتهي، أصبح موِجبا للعقاب، كما 
حدث مع مدير التلفزيون الجزائري الذي سمح بذكر 
جمعت  التي  املباراة  نتيجة  إعالن  في  املغرب  اسم 
ربع  في  البرتغالي  بنظيره  املغربي  الوطني  الفريق 
املغرب  خريطة  أما   .2022 قطر  ملونديال  النهائي 
الجزائريني  املسؤولني  تجعل  فإنها  بصحرائه، 
كما حدث  ويفقدون صوابهم،  عن طورهم  يخرجون 
ملؤسسة  زيارته  أثناء  الصناعة  وزير  مع  مؤخرا 

سعودية لصناعة األدوية.
النظام  الجزائر، في ظل  دولة  أن  يؤكد  ما   وهذا 
العسكري املاسك بخناقها، تعاني معاناة حقيقية من 
عقدة املغرب، التي استشرت بني النخب وفي ثنايا 
هذه  استفحلت  وقد  واملدنية.  الرسمية  املؤسسات 
العقدة بشكل كبير في عهد عبد املجيد تبون الذي ال 
يستطيع نطق اسم املغرب، فيستعمل في خطاباته، 
عبارة  الغربي،  الجار  فيها  ُيقحم  وأن  بد  ال  التي 

»الْبالد لِّي هوْك«، كناية عن املغرب.
النظام  املغرب  وعقدة  الهوية  أزمة  دفعت  لقد 
شيء،  كل  في  املغرب  تقليد  إلى  الفاشل  الجزائري 
دون خجل وال وجل، بحثا عن هوية مفقودة. وهو، 
في الحقيقة، ليس تقليدا، بل سرقة للتراث املغربي 
األصيل، سواء تعلق األمر باملطبخ أواللباس أوالفن 

والتقاليد  الفنون  من  أوغيرها  التقليدية  الحرف  أو 
العريقة املغربية، ليزعم أن ذلك من تراث بالده، وهو 

يعلم أن الحقيقة غير ذلك.
وبما أنه ال يخشى الفضيحة وال يخجل من هذه 
فإنه  العالم،  أمام  تفضحه  التي  الدنيئة  املمارسات 
كل  جزائرية(  بلدة  وهي  خْنْشَلة،  )من  »ُيَخْنِشُل« 
الذي  واملغرب  مصر  )تونس،  الجيران  لدى  شيء 
يعتبرالضحية األولى لهذه السرقة املوصوفة(، بحثا 
عن هوية تاريخية وثقافية وحضارية في تراث الغير. 

فتبًا لها من هوية مزورة قائمة على »الَخْنَشَلة«!!!
لكن املؤسف، هو انخراط بعض املحسوبني على 
واقتصاديني  سياسيني  محللني  قبيل  من  النخب 
وباحثني  جامعيني  وأساتذة  ورياضيني،  وإعالميني 
ومؤرخني ومثقفني... في هذه املهزلة التي تجعل كل 
هؤالء مادة دسمة لالستهزاء والسخرية في وسائط 

التواصل االجتماعي.
 وإذا أخذنا اإلعالم الرياضي كمثال، فإن مهازله ال 
تعد وال تحصى، وسوف نكتفي باإلشارة إلى ما تال 
مباراة الفريق الوطني الجزائري ونظيره الكاميروني 
ضحية  الجزائري  الجمهور  كان  وعبثية،  حمق  من 
لها. فقد عيَّشوه طيلة شهور على أمل إعادة املباراة 
أو التأهل املباشر إلى كأس العالم. وقد تتبعنا مهازل 
هذا اإلعالم خالل مونديال قطر، وما زلنا نتابع هذه 
تجري  الذي  »الشان«  بمناسبة  والفضائح  املهازل 
أطواره حاليا في الجزائر في غياب الفريق الحامل 
وكذا غياب  للقب )ألسباب يعلمها العادي والبادي( 

فريقي مصر وتونس.
على  الدالئل  من  الكثير  اإلعالم  هذا  ويقدم 
البالطوهات  تعكسهما  واللذين  والحمق  الغباوة 
»التحليلية«في دولة الجنراالت حيث املخ مضروب 
والعقل مسلوب بفعل الغل والحقد والحسد والعداء 
للمغرب. وقد بلغ الحسد أوجه بسبب اإلنجاز الكبير 
القدم  لكرة  املغربي  الوطني  للفريق  املسبوق  وغير 
يناقشون في  راحوا  أنهم  لدرجة  قطر،  في مونديال 

هذه البالطوهات، بكل وقاحة، أحقية الجزائر بلقب 
مهاترات  في  املغرب،  عن  بدال  األطلس«  »أسود 
التاريخ  بني  الفرق  حتى  أصحابها  اليدرك  إعالمية 

والجغرافيا.
وقد أوردت هذا املثال الذي  يعكس بالدة أصحابه 
وعتههم فقط لكوني وعدت، في نهاية مقال بعنوان 
أمخ  الجزائر؟  إعالميي  دماغ  في  يوجد  »ماذا 
وفي  إليكترونية  مواقع  بعدة  )نشر  عجني؟«  أم 
هذا  إلى  بالعودة  االشتراكي«(  »االتحاد  جريدة 
املوضوع؛ وإال فإن طرحه من قبل اإلعالم الرياضي 
الفكري  االنحطاط  على  كدليل  كاف  الجزائري 
افتتاح  في  هذا  تجسد  )وقد  واإلنساني  واألخالقي 
االنهيار  عالمات  من  عالمة  أيضا،  »الشان«(؛وهو، 

الذي تحدث عنه السفير الفرنسي السابق.
وأختم بالسؤال الذي وضعه هذا السفير في عنوان 
مقاله املشار إليه أعاله، »الجزائر تنهار. فهل ستجر 
فرنسا معها؟«. إن في هذا السؤال رسالة قوية إلى 
Emanuel Macron، رئيس الجمهورية الفرنسية؛ 
باملرض  أصيبت  وكأنها  فرنسا  تبدو  عهده،  في  إذ 
الجزائرية.  الدولة  به  أصيبت  الذي  املزمن  النفسي 
فالسفير الفرنسي، الذي هو سياسي محنك، قد قضى 
في الجزائر مدة ليست باليسيرة؛ وهذا ما سمح له 
اطالعه  ناهيك عن  البلد؛  هذا  في  ما يجري  بمعرفة 
بفرنسا  األوضاع  يخص  ما  في  األمور  دقائق  على 
وعالقات هذه األخيرة مع مستعمراتها السابقة. ومن 
)ويبدو  وتبون   Macron بني  العالقة  أن  دون شك 
ُتحجب  قد  الصفات(،  بعض  في  يتشابهان  أنهما 
الرؤية املتبصرة عن الرئيس الفرنسي، خصوصا في 

هذه الظروف التي أصبح فيها الغاز عملة صعبة. 
السفير  سؤال  وخطورة  أهمية  تظهر  وهنا، 
نفس  يجرفها  قد   Macron ففرنسا  الفرنسي. 
خصوصا  االنهيار،  إلى  الجزائر  يقود  الذي  التيار 
يقبل  يعد  لم  موثوق  شريك  مع  بالنار  تلعب  وأنها 
االستعماري.  واالستعالء  واملناورات  باإلمالءات 
»رابح/  فالسيادة والندية واالحترام املتبادل ومبدأ 
في الشراكات، هي أمور غير قابلة للتصرف  رابح« 
أو املساومة. وعلى فرنسا أن تعلم أن مغرب اليوم 
أن  أن تعلم، أيضا،  ليس هو مغرب األمس. وعليها 
لن  األوروبي،  للبرملان  املدوية  السقطة  في  دورها، 

ينطلي على املغاربة دولة وشعبا.

n حيمري البشير

يقف  الذي  شعبه  يجوع  املسلم  الجار  البلد   الجزائر، 
طوابير بحثا عن كيس حليب وقارورة غاز ومواد أخرى، 
تبذل املستحل للتآمرعلى املغرب بكل الوسائل، وحتى مع 
خالل  حديد  من  بيد  حكمتها  التي  فرنسا  شعبها،  أعداء 
130عاما، وقتلت أبناءها وأهانتهم عبر التاريخ، تقدم لها 
الغاز بأسعار تفضيلية بغية االنضمام لحلف التآمر على 

املغرب.
العظمى«  للجزائر«  إهانات  رئيسها  التي وجه  فرنسا 
الحكم  تحت  كانت  ألنها  تاريخ  بدون  اعتبرها  التي 
بعد  فرنسا  واستعمرتها  قرون،  ثالثة  ملدة  العثماني 
في  النظام  أن  لي  يبدو  سنة،  ملدة130  العثماني  الحكم 
االعتذار  رفض  الذي  ماكرون  مع  الصفحة  الجزائر طوى 
كبيرة  إهانة  الجزائريون  اعتبرها  التي  تصريحاته  عن 
اليمكن السكوت عنها، لكنهم مقابل ذلك طلبوا من ماكرون 
تغيير مواقف فرنسا من قضية الصحراء وعدم الخضوع 
فرنسا  املغربية. وبذلك أصبحت عالقات  اململكة  لضغوط 
بالجزائر سمنا على عسل في اآلونة األخيرة، وكانت نقطة 
البرملان  في  الصادر  القرار  الكأس  أفاضت  التي  البداية 
األوروبي، والذي كان من ورائه االشتراكيون في العديد من 
الدول من دون اإلسبان. باإلضافة إلى نواب حزب الرئيس 
وحزب  للجزائر،  موال  فرنسي،  ولوبي  ماكرون  الفرنسي 

»بوديموس«.
واألخيرة،  الثانية  عهدته  في  فرنسا  رئيس  ماكرون،   
من  األوروبي  االتحاد  رأس  على  وهو  الفرصة  يترك  لن 
مصالحه  على  أجهز  الذي  املغرب  تركيع  يحاول  أن  دون 
االقتصادية في إفريقيا وفي دول الساحل، الذين خرجوا 
في مظاهرات وطالبوا برحيل القوات الفرنسية، والتوتر 
الذي تعرفه العالقات الفرنسية املغربية، له ارتباط بالتغلل 
املال  مجال  في  املغربية  واملنافسة  إفريقيا  في  املغربي 
واألعمال واملصالح االقتصادية بصفة عامة، بتواجد عدة 
أبناك مغربية في العديد من الدول اإلفريقية، فرنسا فقدت 
القارة السمراء، باالستراتيجية  الكثير من مصالحها في 
التي نهجها املغرب منذ أكثر من عشرين سنة، وأصبحت 
مسلسل  في  باالنخراط  مصالحها  على  للحفاظ  مضطرة 
الجزائر، وبذلك تسعى  املغرب، والذي تقوده  العداء ضد 
إلى  الصحراء،  قضية  من  الضبابي  بموقفها  بتشبثها 
عن  تراجع  الذي  الجزائر  في  للنظام  كبيرة  خدمة  تقديم 

مطلب تقديم فرنسا العتذار رسمي.
مايجري من تحوالت في املنطقة في العالقات الجزائرية 
ارتباط  له  اإليطالية،  الجزائرية  والعالقات  الفرنسية 
الروسية  الحرب  باستمرار  أوروبا  تعرفها  التي  باألزمة 
الجزائري بعد قطع غاز  للغاز  أوروبا  األوكرانية وحاجة 
لها  داعم  وأكبر  للجزائر  االستراتيجي  الحليف  روسيا، 
تقدمه  مما  شك  دون  من  ينزعج  سوف  الذي  بالسالح، 
الحرب  إلنهاء  الزمن  يسابقون  الذين  لخصومها  الجزائر 
ألوكرانيا  السالح  من  املزيد  بتقديم  لصالحهم  الدائرة 
تعرفها  التي  التطورات  حول  عديدة  تساؤالت  .ونطرح 
ماذا حمل شنقريحة ملاكرون في  إفريقيا:  أوروبا وشمال 
القوات  بقاء  بدعم  ضمانات  له  قدم  هل  لفرنسا،  زيارته 
قوات  كذلك  دخلتها  التي  الساحل،  منطقة  في  الفرنسية 
ستقبل  هل  ورسميا،  جماهيريا  قبوال  والقت  »الفاغنر«، 
من  طبق  في  شنقريحة  قدمها  التي  بالخدمة  روسيا 
الحفاظ  في  أمل  كل  فقدت  الذي  الوقت  في  لفرنسا  ذهب 
روسيا  ستقبل  هل  املنطقة؟  في  وبقائها  مصالحها  على 
التي  لفرنسا  الجزائر  قدمتها  التي  الكبيرة  بالتنازالت 
تعتبرها روسيا خصما عنيدا لها قد يرتقي ملرتبة العدو 
؟ ماذا سيحمل سرجي الفروف في زيارته للمغرب، ومهما 
كانت األجندة التي يشتغل عليها بمعية وزير الخارجية 
املغربي، فإن هذه الزيارة يجب أن يستغلها املغرب إلخراج 
إلى الوجود مشروع املحطة النووية التي ستبنيها روسيا 

في املغرب.
عرفته  الذي  للتوتر  العودة  من  البد  أختم  أن  وقبل 
بسبب  األوروبي  االتحاد  دول  مع  املغربية  العالقات 
لبلجيكا  ينتمون  نواب  بانتقاد  يتعلق  ملزم  غير  قرار 
ينتمون  آخرين  ونواب  اإلسباني،  بوديموس«  وحزب« 
استمرار  في  مثال،  كالنمسا  أخرى  ودول  ماكرون،  لحزب 
اعتقاالت الصحفيني في املغرب، في حني يغضون الطرف 
أخرى.  ومناطق  الجزائر  في  تقع  جسيمة  انتهاكات  عن 
على  األوروبيون  النواب  يشنها  التي  املسعورة  والحرب 
محموما  سباقا  السياسيون  املحللون  يعتبرها  املغرب، 
دخلت  جيوستراتيجيا  وصراعا  املغرب  استقرار  لزعزعة 
على الخط فيه دول كثيرة نظرا للموقع االستراتيجي الذي 

يحتله املغرب، ومسيرة التنمية التي يعرفها .
ليس  حيطه  أن  املغرب  على  املتآمرون  يعلم  أن  يجب 
قصيرا وأن القضية التي تجمع املغاربة ويلتفون حولها 
وأهداف  الصورة  توضحت  لقد  املغربية.  الصحراء  هي 
البرملان  بها  قام  التي  املبادرة  ولعل  األوروبي،  البرملان 
العربي ودعمه الكبير للمغرب ومطالبته بعدم التدخل في 

شؤونه الداخلية، رسالة واضحة لالتحاد األوروبي .
اللقاءات  كل  بوقف  شك،  دون  ستتأثر،  املغرب  عالقات 
التي كانت مرتقبة، وتعليق كل تعاون، وهذا سيلقي بظالله 
مستوى،  أعلى  على  مستمر  التوتر  معا،  الجانبني  على 
وستزداد،  عليه،  املمارسة  للضغوط  يرضخ  لن  واملغرب 
البتزاز  الجزائر  جندتها  لوبيات  طريق  عن  شك،  دون 
ديبلوماسية  انتصارات  النتزاع  عليه  والضغط  املغرب 
ال  التي  الصحراء،  قضية  في  تكبدتها  التي  الهزائم  بعد 
يريد تبون التنازل عنها ويصرف مزيدا من أموال الشعب 

الجزائري لدعم جبهة البوليساريو االنفصالية.
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اجلزائر واأزمة الهوية

n إسماعيل فياللي 

 بعد أن تحدثنا، في مقاالت سابقة، عن مجالس 
واملاليير   ، واألقاليم  العماالت  ومجالس  الجهات 
أغلبها  جدوى،  دون  املجالس  هذه  في  تهدر  التي 
الحديث  سنواصل  املنتخبني؛  جيوب  إلى  يذهب 
الحضرية   ( املحلية  املجالس  عن  املقالة  هذه  قي 
والقروية (، التي تعتبر من أهم الركائز األساسية 
التنظيم الجماعي في املغرب نظرا لقربها من  في 
لها  املشّرع خصص  ألن  ونظرا  من جهة،  املواطن 
اختصاصات كثيرة تهم قضايا املواطنني التنموية 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  واإلدارية 
والرياضية والبيئية الخاضعة للقانون التنظيمي  
خلق  عبثا،  حاول،  الذي  القانون  هذا   ،  113  .14
املجالس،  مكاتب  تشكيل  في  والنزاهة  الشفافية 
لكنه تراجع عن اشتراط الشهادة االبتدائية لتولي 
أثار  ما  وهذا  الجماعية،  املجالس  رئاسة  مهام 
شكوكا كبيرة حول نية إصالح الجماعات، خاصة 
حينما تسند مهام التسيير لألميني الذين يعيثون 
هذه هي  كانت  وإذا  الجماعات.    هذه  في  فسادا 
العقلية البائدة في زمن مضى،  فاليوم وفي القرن 
الواحد والعشرين يبدو أنه من العيب أن نترك هذه 
االنتخابية،  الكائنات  هذه  رحمة  تحت  الجماعات 
املال  وهدر  والسلب  النهب  سوى  تحسن  ال  التي 
الفساد  و  الريع  انتشار  إلى  أدى  ما  وهذا  العام، 
هؤالء  لدن  من  الجماعات  هذه  في  مرعب  بشكل 
الفاسدين منعدمي الضمير، الذين ال هم لهم سوى 
املشاريع  على  والتنافس  املشروع  غير  االغتناء 
على  كبير  بشكل  أثر  مما  والعائلية،  الشخصية 

وتيرة تسيير الشأن العام والتنمية املحلية.  
إضافة إلى الفساد املستشري في الجماعات فإن 
هؤالء املنتخبني يلتهمون ميزانية كبيرة عن طريق 
التعويضات عن املهام والتنقل، ولتكتمل الصورة 

للرأي العام نورد هذه التعويضات كما يلي: 
 6 في  الصادر   2.16.493 رقم  للمرسوم  فطبقا 
أكتوبر 2016 يتقاضى رؤساء مجالس الجماعات 
الجماعات  مجالس  وكتاب  ونوابهم  واملقاطعات 
الدائمة  اللجان  ورؤساء  ونوابهم  واملقاطعات 
ونوابهم، تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل كما 

يلي :

الجماعات ذات نظام 
المقاطعات

مبلغ:  الرئيس  سنتيم(  ماليني  )ثالثة 
30.000درهم

 10.000 الرئيس مبلغ:  نواب  )مليون سنتيم(  
درهم

كاتب املجلس مبلغ: 3.000 درهم
نائب كاتب املجلس مبلغ: 1.500 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 3.000 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.500 درهم

الجماعات التي يقطنها أكثر 
من 500 ألف نسمة

 11.000 مبلغ:  الرئيس  درهم(  وألف  )مليون 
درهم

نواب الرئيس مبلغ: 5.500 درهم
كاتب املجلس مبلغ : 2.400 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 1.200 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 2.400 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.200 درهم

الجماعات التي يقطنها من 
225.001 إلى 500 ألف نسمة

الرئيس مبلغ : 8.000 درهم
نواب الرئيس مبلغ: 4.000 درهم
كاتب املجلس مبلغ: 2.000 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 1.000 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 2.000 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.000درهم

الجماعات التي يقطنهامن 
100.001 إلى 225 ألف نسمة

الرئيس مبلغ: 7.000 درهم
نواب الرئيس مبلغ: 3.000 درهم
كاتب املجلس مبلغ: 1.400 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 700 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.400 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 700 درهم

الجماعات التي يقطنها من 
25.001 إلى 100 ألف نسمة

الرئيس مبلغ: 5.400 درهم
نواب الرئيس مبلغ: 2.600 درهم
كاتب املجلس مبلغ: 1.200 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 600 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.200 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 600 درهم

الجماعات التي يقطنها من 
15.001 إلى 25 ألف نسمة

الرئيس مبلغ: 4.200 درهم
نواب الرئيس مبلغ: 2.000 درهم
كاتب املجلس مبلغ: 1.000 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 500 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.000 درهم.

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 500 درهم.

الجماعات التي يقطنها أقل 
15 ألف نسمة

الرئيس مبلغ: 2.800 درهم
نواب الرئيس مبلغ: 1.400 درهم

كاتب املجلس مبلغ: 800 درهم
نائب كاتب املجلس مبلغ: 400 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 800 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 400 درهم

المقاطعات
الرئيس مبلغ: 6.000 درهم

نواب الرئيس مبلغ: 3.000 درهم
كاتب املجلس مبلغ: 1.400 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 700 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.400 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 700 درهم
واملقاطعات  الجماعات  رؤساء  يستفيد  كما 
الجماعات  مجالس  أعضاء  وباقي  ونوابهم 
التنقل  عن  يومية  تعويضات  من  واملقاطعات 
املغرب  داخل  بها  يقومون  التي  املهام  بمناسبة 
وخارجه لفائدة املجلس الذي ينتمون إليه. وتحدد  

مقادير هذه التعويضات على النحو التالي:  
عن  سكانها  عدد  يقل  التي  الجماعات  رؤساء 

التنقل  عن  التعويض  يتقاضون  نسمة  ألف   225
املمنوح ملوظفي الدولة املرتبني في السلم 10 وفق 

النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يفوق عدد سكانها عن  التي  الجماعات  رؤساء 
التنقل  عن  التعويض  يتقاضون  نسمة  ألف   225
 11 السلم  في  املرتبني  الدولة  ملوظفي  املمنوح 
. العمل  بها  الجاري  التنظيمية  النصوص   وفق 

  رؤساء الجماعات ذات نظام املقاطعات يتقاضون 
اإلدارة  ملديري  املمنوح  التنقل  عن  التعويض 
بها  الجاري  التنظيمية  النصوص  وفق  املركزية 

العمل .
الجماعات واملقاطعات    نواب رؤساء مجالس 
واملقاطعات  املجالس  مجالس  أعضاء  وباقي 
ملوظفي  املمنوح  التنقل  عن  التعويض  يتقاضون 
النصوص  وفق   10 السلم  في  املرتبني  الدولة 

التنظيمية الجاري بها العمل .
للعمل  التتبع  هذا  خالل  من  لنا  اتضح  لقد 
وتفشي  والريع  الفساد  أن  باملغرب  الجماعي 
املال  وإهدار  واختالس  التدبير  وسوء  الرشوة 
الترابية  الجماعات  أغلب  في  السائد  هو  العام، 
و1503  وإقليم  و75عمالة  جهة   12 على  املوزعة 
)الغرف  املهنية  الغرف  إليها  تضاف  جماعة 
الفالحية، غرف الصناعة التقليدية، وغرف التجارة 
حيث تهدر فيها ميزانية ضخمة تقدر  والخدمات( 
ب 200 مليار درهم، أو ما يزيد على ذلك بكثير ؛ كما 
أن 26 ألف منتخب جماعي يلتهمون ميزانية تعد 
حق؛  بدون  يعطى  بامتياز  ريعا  وتعتبر  باملاليير 
الظالم  جنح  في  التعويضات  هذه  تضاعفت  وقد 
دون حوار أو مفاوضات ولم تبرر بالسياق العاملي 
مئات  بها  نبني  أن  يمكن  ميزانية    !! الدولي  أو 
املدارس والجامعات واملستشفيات واملستوصفات 
واملسالك الطرقية ونحل بها ملفات آالف املوظفني 

املقهورين ...
املفتشية  الرقابة:  أجهزة  تقارير  من  وبالرغم 
الداخلية  لوزارة  العامة  للمالية واملفتشية  العامة 
واملجلس  للحسابات  الجهوية  املجالس  وتقارير 
األعلى للحسابات  وغيرها من املفتشيات العامة 
النزاهة  غياب  أثبتت  التي  األخرى  للوزارات 
والشفافية والتورط في اختالس املال العام ونهبه 
الوصية  والسلطة  الحال  أصحاب  فان  وتبذيره، 
لم تحرك آليات الزجر والردع  ضد أعداء التنمية 
والعدالة والديمقراطية الذين ال يتقنون سوى بيع 
مما  االنتخابية،  الحمالت  في  واألكاذيب  الوهم 
جعل بعض هذه الكائنات تتحول من عائالت فقيرة 
إلى أباطرة للعقار و املال الحرام  .. والحقيقة أن 
كل التقارير التي تتم في الجماعات لم ولن تكون 
العبث واالختالس  العام من  املال  ضامنا لحماية 
والتبذير ما لم تتم إحالتها على القضاء ...، بالرغم 
من أن بعض األحكام القضائية في مجال محاربة 
إلى  ترق  ولم  محتشمة،  تبقى  املغرب  في  الفساد 
مع  القطع  على  تشجع  وال  املطلوب  املستوى 

الفساد وتلك قصة أخرى ؟؟
أشار  التي  امللكية  الخطابات  إلى  عدنا  وإذا 
الفساد بالواضح سنجد هذه  إلى استشراء  فيها 
لحد  الصاغية  اآلذان  تجد  لم  القوية  الخطابات 
 « امللك:   يقول   2016 العرش  .. ففي خطاب  اآلن 
أن  ينبغي  ال  الفساد  محاربة  أن  التأكيد  يجب 
ذلك  يستطيع  أحد  وال  مزايدات  موضوع  تكون 
منظمة  أو  حزبا،  أو  كان شخصا،  بمفرده، سواء 
جمعوية . بل أكثر من ذلك، ليس من حق أي أحد 
تغيير الفساد أو املنكر بيده، خارج إطار القانون.  
واملجتمع  الدولة  قضية  هي  الفساد  فمحاربة 
اآلليات  تفعيل  خالل  من  بمؤسساتها،  الدولة   :
القانونية ملحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم 
كل مظاهرها،  والضرب بقوة على أيدي املفسدين. 
واملجتمع بكل مكوناته، من خالل رفضها، وفضح 
مع  عنها،  االبتعاد  على  والتربية  ممارسيها، 
استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم املغربية 
والكرامة  والنزاهة  العفة  على  القائمة  األصيلة، 

.»....
كما يقول امللك في خطاب العرش لسنة 2017،   
املسؤولني  لجميع  قوي  تحذير  فيه  كان  الذي 
التنموية  املشاريع  يعرقلون  والذين  املفسدين 
بواجبهم.   يقومون  ال  الذين  املسؤولني  وجميع 
أي  يستطيع  كيف  أفهم  ال  أنا   «  : يقول  حيث 

بيته،  من  يخرج  أن  بواجبه،  يقوم  ال  مسؤول، 
ويستقل سيارته، ويقف في الضوء األحمر، وينظر 
إلى الناس ، دون خجل وال حياء، وهو يعلم بأنهم 
هؤالء  يخجل  أال   . ضمير  له  ليس  بأنه  يعرفون 
اهلل،  أمام  القسم  يؤدون  أنهم  رغم  أنفسهم،  من 
والوطن، وامللك، وال يقومون بواجبهم ؟ أال يجدر 
أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في 
حقه تقصير أو إخالل في النهوض بمهامه ؟؟ وهنا 
ملقتضيات  الصارم  التطبيق  ضرورة  على  أشدد 
الفقرة الثانية، من الفصل األول من الدستور التي 
حان  لقد  باملحاسبة.   املسؤولية  ربط  على  تنص 
يطبق  فكما  املبدأ.  لهذا  الكامل  للتفعيل  الوقت 
أوال  أن يطبق  املغاربة، يجب  القانون على جميع 
على كل املسؤولني بدون استثناء أو تمييز، وبكافة 
فرق  ال  جديدة  مرحلة  في  ألننا  اململكة.   مناطق 
فيها بني املسؤول واملواطن في حقوق وواجبات 
املواطنة، وال مجال فيها للتهرب من املسؤولية أو 

اإلفالت من العقاب ...« .
على  وقف  املغربي  الشعب  فإن  لألسف  لكن 
مع  القوية  امللكية  الخطابات  هذه  تعارض 
ميزانيات  حّول  الذي  الفساد  لوبي  ممارسات 
املصالح  تخدم  ملؤسسات  الجماعي  العمل 
التعويضات  إلى  فإضافة  والعائلية  الشخصية 
القيام  بدون  يتقاضونها  التي  والتنقل  املهام  عن 
يلتهمون  فإنهم   يذكر   مجهود  أو  عمل  بأي 
فصول ميزانيات البنزين وقطع الغيار واستغالل 
واإلطعام  خاصة   أغراض  في  الفخمة  السيارت 
على  الحصول  وتسهيل  والفندقة   واالستقبال 
دون  االنتخابات  لسماسرة  العمومية  الصفقات 
بتواطؤ  بها  املعمول  القانونية  املساطر  احترام 
مع السلطة الوصية و بعض اإلداريني والتقنيني 
الطاولة  تحت  من  والسطو  الترابية؛  بالجماعات 
على منح الجمعيات التي أصبحت تطرح أكثر من 
سؤال حيث يتحكم فيها  املنتخبون وهم يمنحوها 
العائلة وملن يدفع أكثر، كما  القربى وأفراد  لذوي 
أصبحت هناك »لوبيات« متخصصة في نهب هذه 
املنح، فمنها من يستفيد من منح املجالس املحلية 
ومجالس العماالت واألقاليم ومجالس الجهات في 
الوقت ذاته  وال أحد يستطيع الحد من هذا العبث 
الفاسدون،   املنتخبون  يمارسه  الذي  واإلجرام، 

لصوص املال العام، في حق املغاربة ... 
 إن ارتفاع حجم الفساد والريع وتفشي الرشوة 
يعتبر أحد املعوقات الرئيسية أمام تحقيق التنمية 
بشكل عام على مستوى الجماعات الترابية؛ وهي 
البالد  ملك  ذلك  إلى  أشار  كما  خطيرة،  ظاهرة 
بالواضح في خطاباته ، تكون لها آثار جد سلبية 
على املجتمع حيث تكلف الدولة الكثير من املآسي 
تقدر  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى  على 
باملاليير . وإذا كانت قوة املجتمعات الديمقراطية 
املؤسسات  فإن  املنتخبة،  مؤسساتها  قوة  من 
وال  القوة؛  هذه  تعكس  ال  املغرب  في  التمثيلية 
تزال بعيدة كل البعد عن أرض الواقع واملمارسة 
الديمقراطية وخدمة الصالح العام، وال تزال مرتعا 
الفشل   يزال  والرشوة، وال  والفساد  للريع  خصبا 
هو عنوان املرحلة بالرغم من مرور أكثر من عقد 
من الزمن على دستور 2011 الذي كان يروم القطع 

مع الفساد ...
الداخلية  وزير  ندعو  الفساد  نزيف  من  وللحد 
الثانية  الفقرة  مقتضيات  صارم  بشكل  يطبق  أن 
على  تنص  التي  الدستور  من  األول  الفصل  من 
ربط املسؤولية باملحاسبة، كما أشار إلى ذلك ملك 
البالد، والعمل على  تطبيق القانون 64 و 65 من 
لوزارة  يجيز  الذي   ،113  .14 التنظيمي  القانون 
الجماعات  على  الوصي  باعتبارها  الداخلية،  
من  املحلية  الجماعات  لحماية  التدخل  الترابية، 
على  وإحالتهم  املتورطني   املفسدين  هؤالء  عبث 
على  املغلوبني  للمواطنني  الثقة  إلرجاع  القضاء 

أمرهم ...
مقتطفا  يضع  أن  الداخلية  وزير  تفضل  وإذا 
من الخطاب امللكي حول الفساد لسنة 2017  في 
مجالس   ( الترابية  الجماعات  مقرات  بكل  الفتات 
واملجالس  واألقاليم  العماالت  ومجالس  الجهات 
والغرف  التقليدية  الصناعة  وغرف  املحلية 
الفالحية وغرف التجارة والخدمات ( لعلهم يتقون 

ويهتدون ...

 املجال�س املحلية مرتع خ�سب للريع والف�ساد

اجلزائر من ديبلوما�سية 
ال�سيكات والقرو�س اإىل 
ديبلوما�سية الغاز بهدف 

التاآمر على املغرب

اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/02/2023 :رقم
جلسة عمومية

على   2023/02/28 يوم  في 
بمقر  سيتم   10H الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
دراسة  التالية:  بالصفقة 
 5 بناء  أشغال  وتتبع  تقنية 
من  األولي:  للتعليم  وحدات 
بومية  بدائرة   1 الصنف 
 1 الصنف  من  وحدات  و8 
ووحدة من الصنف 2 بدائرة 

ايميلشيل - عمالة 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   *
سبعة الف  درهم  في مبلغ:  

)7000.00درهم(. 
* كلفة تقدير االعمال محددة 
واربع  مائة  مبلغ:  في 
درهم  وستون  ومائة  آالف 

)104.160.00درهم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع   تقديم   محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم بمكتب 
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.  

يجب على املتنافسني  االدالء 
بشهادة

D14, D15 et D16 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة   في  عليها  املنصوص 

6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/249/ا.د

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

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/03/2023 :رقم
جلسة عمومية

على   2023/02/28 يوم  في 
سيتم   10H30 الساعة 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
بطلب  عروض أثمان متعلقة 
دراسة  التالية:  بالصفقة 
بناء  أشغال  وتتبع  تقنية 
األولي  للتعليم  وحدات   19
ميدلت  1بدائرة  الصنف  من 

- عمالة 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  عشرة  مبلغ:  في 

)10.000٫00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
مائة  مبلغ:  في  محددة 
ألف  وأربعون  وواحد 
درهًما  وستني  وثالثمائة 

)141.360.00درهم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع   تقديم   محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

إما إيداع أظرفتهم بمكتب   -
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.  

يجب على املتنافسني  االدالء 
بشهادة

D14, D15 et D16 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة   في  عليها  املنصوص 

6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/250/ا.د

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

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان
INDH/042023 :رقم

جلسة عمومية
على   2023/02/28 يوم  في 
بمقر  11Hسيتم  الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
دراسة  التالية:  بالصفقة 
بناء  أشغال  وتتبع  تقنية 
األولي  للتعليم  وحدات   13
من  ووحدة   1 الصنف  من 
 - الريش  بدائرة   2 الصنف 

عمالة 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   *
الف  عشرة  احد  مبلغ:  في 

درهم )11.000.00درهم(. 
* كلفة تقدير االعمال محددة 
ألف  وأربعة  مائة  مبلغ:  في 
درهًما  وستني  وثالثمائة 

)104.360.00درهم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع   تقديم   محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

بمكتب  إما إيداع أظرفتهم   -
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.  

يجب على املتنافسني  االدالء 
بشهادة

D14, D15 et D16 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة   في  عليها  املنصوص 

6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/251/ا.د

*************
عبد الرحيم محيحة

مفوض قضائي محلف
باملحكمة االبتدائية ببرشيد

ملف التنفيذ
عدد: 2022/6206/3884
إعالن عن بيع منقوالت

القضائي  املفوض  يعلن 
ببرشيد  االبتدائية  باملحكمة 
املوقع اسفله انه سيقع بيعا 
قضائيا باملزاد العلني يومه 
الساعة  على   2023/02/25

الحادية عشرة صباحا، بعني 
الكائن  عليهم  املدعى  مكان 
بدوار مليمنات جماعةوقيادة 
برشيد،  عمالة  املكي  سيدي 
املحجوزة  للمنقوالت  وذلك 
والتي حدد ثمنها االفتتاحي 
الخبير  خبرة  على  بناء 
مستطيع  الغني  عبد  السيد 

يما يلي:
العجلة: 3500 درهم
الكبش: 2700 درهم.

زوقة،  رحمة  السادة:  لفائدة 
زبيدة  عشيوي،  رشيدة 
 ، عشيوي  فاتحة  عشيوي، 
رضوان  عشيوي،  خديجة 
عشيوي  جمال  عشيوي، 

وجليلة عشيوي.
املخابرة  محل  الجاعلني 

معهم بمكتب االستاذ:
املحامي  درايكي  املصطفى   

بهيئة سطات.
السيدين:  مواجهة  في 
بن  الرحيم  عبد  عشيوي 
بن  سعيد  وعشيوي  محمد 

محمد.
يؤدي  الثمن  فإن  ولإلشارة 
ناجزا مع زيادة 10% لفائدة 

الخزينة.
املعلومات  من  وللمزيد 
بمكتب  اإلتصال  املرجو 

املفوض القضائي.
محيحة،  الرحيم  عبد  ذ. 
مرزك  واد  زنقة   35 الكائن:  

تجزئة بورحال برشيد.
الهاتف:  06.64.67.57.40

ع.س.ن /242/ إ.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش اسفي
اقليم اسفي 
دائرة جزولة

 قيادة الصويرية القديمة 
الجماعة الترابيةاثوابت

إعالن عن طلبات عروض 
أثمان مفتوحة

رقم: 04 و05 و2023/06
جلســــة عمومية

 21 الثالثاء  يوم  في 
بقاعة  سيتم   ،2023 فبراير 
جماعة  بمقر  االجتماعات 
التوابت فتح األظرفة املتعلقة 

بطلبات العروض التالية:
املفتوح  العروض  طلب   *
رقم: 2023/04: فتح االظرفة 

على الساعة الثانية عشرة.
كراء السوقني األسبوعيني   -
التوابت،  لجماعة  التابعني 
ملني  براكة  جمعة  سوق 
التوابت  أحد  وسوق 
وأماكن  الدخول  )واجبات 
وإسطبالت  البضائع  عرض 
املمتدة  للفترة  البهائم، 
إلى   2023 فبراير   24 من 

 ،2023 دجنبر   31 غاية 
في  محددة  املؤقتة  الضمانة 
)ثالثون  30.000,00درهم 
الكرائية  السومة  ألفدرهم(، 
املذكورة مقدرة  الفترة  خالل 
)سبعون   70.000,00 في: 

الف درهم(.
املفتوح  العروض  طلب   *
فتح  رقم:2023/05: 
الثانية  الساعة  االظرفةعلى 

عشرة والنصف.
التابعتني  املجزرتني  كراء   -
:مجزرة  لجماعةاتوابت 
سوق أحد التوابت ومجزرة 
ملني،  جمعةبراكة  سوق  
فبراير  املمتدةمن24  للفترة 
دجنبر   31 غاية  إلى   2023
املؤقتة  الضمانة   ،2023
10000.00درهم  في  محددة 
درهم(. أالف  )عشرة 
خالل  السومةالكرائية 
في  املذكورةمقدرة  الفترة 
)خمسة  35.000,00درهم 

وثالثون الف درهم(.
العروض  طلب   *
 :2 0 2 3 / 0 6 : قم حر ملفتو ا
الساعة  على  االظرفة  فتح 

الواحدة بعد الزوال.
ملادة  العمومي  امليزان  -كراء 
إنتاج  فترة  )إبان  الجلبانة 
الجلبانة(،  مادة  جني  و 
فبراير  من24  املمتدة  للفترة 
دجنبر   31 غاية  2023إلى 
املؤقتة  الضمانة   ،2023
10000.00درهم  في  محددة 
درهم(.  )عشرةأالف 
ل  خال ئية ا لكر ا مة لسو ا
في:  مقدرة  املذكورة  الفترة 
)ستون  60.000,00درهم 

الف درهم(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
على  واالطالع  العروض 
بالكتابة  التحمالت  كناش 
دار  بمقر  للجماعة،  العامة 
كما  ملني.  ببراكة  الجماعة 
من  الكترونيا  نقله  يمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من املحتوى 
املتنافسني  ملفات  تقديم  و 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27
في  الصادر   349-12-2 رقم 
 1434 االولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

-  إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
العامة  بالكتابة  وصل، 

للجماعة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

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

األظرفة.
عبر  إيداعهاإلكترونيا  إما   -

بوابة الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها  في املادة الثانية  من 

نظام االستشارة.
الكراء  واجب  ملحوظة: 
يؤدى دفعة واحدة قبل بداية 

االستغالل. 
ع.س.ن/253/ا.د

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

محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ 
ملف التنفيذ ق.أ

رقم: 2022/6255/1233
إعـــالن عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2023/02/07 يوم  ستجرى 
بقاعة البيوعات رقم 5 بهذه 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
لبيع   الزوال  بعد  الواحدة  

ما يلي: 
العقار املسمى "ملك هبولي" 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
23/3631 مساحته 1 آر 17 
سنتيار وهو عبارة عن منزل 
يتكون من سفلي به غرفتني، 
ومرحاض  مطبخ  بهو، 
غرف،   03 به  اول  وطابق 
بهو، مطبخ ومرحاض. ومن 
للصابون  بيت  به  سطح 
مكرر   46 بالرقم  والكائن 
جنان  حي  السالوي  زنقة 

عيالن آسفي. 
االفتتاحي:  الثمن 

680.000,00درهم 
محمد  السادة:  لفائدة 

الكوحالني و من معه
النائب عنهم األستاذ: محمد 
الشرع املحامي بهيئة آسفي 
الغربي  نفيسة  السادة:  ضد 

ومن معها.
عند  لألداء  بضامن  ويطالب 
إرساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   3% زيادة  مع  ناجزا 
وللمزيد  العامة.  الخزينة  
من املعلومات يجب االتصال 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ .
ع.س.ن/254/ا.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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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

33 زنقة األمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر املغربية 13 - 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
2023/01/26

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم:
01/م.ت.ص/صص/2023 

)جلسة علنية(
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
عن  املاء  قطاع  للشرب 
املتعلق  العروض  طلب 
والتحقق  »املعايرة  ب: 
للمعدات  املترولوجي 
املوازين  القياس:  وأدوات 
وأجهزة  القياسية  والكتل 
واملرشحات  املركزي  الطرد 
ومقاييس الحرارة ومقاييس 

الكثافة.«
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
للتعاونيات  واملتوسطة، 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاولني الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  لألشغال 

156.000,00درهم
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

في: 3.000,00درهم
يمكن سحب ملف االستشارة 
من مكتب الصفقات، بمديرية 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
املعالجة،  بمحطة  الكائن 
شارع محمد بلحسن الوزاني، 

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

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

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

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
 21 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2023 فبراير 
بالبناية  صباحا  العاشرة 

)ج( للمكتب الوطني للكهرباء 
قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 

املاء.
آن  في  سيتم  االظرفة  فتح 

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

الصالح للشرب قطاع املاء
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220 

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

/http://www.onep.ma
ع.س.ن/206/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

قطاع الكهرباء
املديرية الجهوية للتوزيع 

اكادير
إعالن تصحيحي عن طلب 

العروض مفتوح
 DA4119040 :رقم

جلسة علنية
الجهوية  املديرية  تعلن 
الكائنة  اكادير  للتوزيع 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
    5215 البريد    صندوق 
الوطني  للمكتب  اكادير    
الصالح  واملاء  للكهرباء 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
املتعلق  تصحيحي  إعالن 
كهربائية    أجهزة  بزيادة 
 60/22 التحويل  بمركز 
ادا  اكادير  )عمالة  تيليال 

اوتنان(  
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

5.053.170,00درهم)م.ا.ر(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
ما  أو  100.000,00درهم 
الصعبة  بالعملة  يعادلها 

القابلة للتحويل
زيارة موقع املشروع موصى 
إجبارية   غير  لكنها  بها 
 30 بتاريخ  مبرمجة  وهي 
الساعة  على   2023 يناير 
العاشرة صبــــاحا )التوقيت 
مركز  بموقع  املغربي( 
تيليال   60/22 التحويل  
اوتنان(  ادا  اغادير  )عمالة 
للتوزيع  الجهوية  واملديرية 
االتصال  )وسائل  اكادير 
لهديلي  املشروع  بصاحب 
ملصلحة  ممثل  نورالدين 
الجهوية  باملديرية  التجهيز 
الهاتف: اكادير  للتوزيع 

)0661-04-16-53
ملف  تحميل  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 
الصفقات العمومية بالعنوان 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

 gov.ma

 www.one.ma :وكذلك عبر
يمكن سحب ملف االستشارة 
املديرية  التالي:  بالعنوان 
اكادير   للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
البريد  صندوق  بوعبيد 

5215  اكادير - املغرب.
الهاتف:

)212()528(220669/75
)212()528(220706/05

الفاكس:
       )212()528(220730

يسلم ملف االستشارة مجانا.
يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

و :
- تودع العروض مقابل وصل 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
اكادير- للتوزيع  الجهوية 
وساعة  تاريخ  قبل  املغرب 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة
البريد  أو ترسل عن طريق   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
اكادير  للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
البريد  صندوق  بوعبيد 
قبل  5215  اكادير-املغرب   
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

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

العلنية لفتح األظرفة.  
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
فبراير   23 بتاريخ  األظرفة 
2023 على الساعة  العاشرة 
املديرية  بمقر  صباحا  
اكادير   للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
-اكادير-املغرب.  بوعبيد 

تفتح األغلفة في آن واحد
من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال   يمكن  املعلومات 
نورالدين  لهديلي  السيد 
الجهوية  املديرية  العنوان 
الكائنة  اكادير   للتوزيع 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
  5215 البريد  صندوق 

اكادير - املغرب.
الهاتف: 0661-04-16-53

الفاكس:
  )212()528(220730
 n.lahdili@onee.ma

يمكن تحميل نظام مشتريات 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة:
http://www.one.ma/ 
)Rubrique Fournis-
seur - Textes régle-
mentaires et tech-
niques(.
ع.س.ن/240/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

قطاع الكهرباء
املديرية الجهوية للتوزيع 

اكادير
إعالن تصحيحي عن طلب 

العروض مفتوح
 DA4119441:رقم

جلسة علنية
الجهوية  املديرية  تعلن 
الكائنة  اكادير  للتوزيع 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 

    5215 البريد    صندوق 
الوطني  للمكتب  اكادير    
الصالح  واملاء  للكهرباء 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
املتعلق  تصحيحي  إعالن 
الكهربائية    القوة  بزيادة 
 60/22 التحويل  بمركز 
ايت  اشتوكة  )إقليم  اشتوكة 

باها(
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
هم  ر 1د 2 . 5 1 0 . 0 0 4 , 8 0

)م.ا.ر(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 
ما  أو  200.000,00درهم 
الصعبة  بالعملة  يعادلها 

القابلة للتحويل
زيارة موقع املشروع موصى 
بها لكنها غير إجبارية  وهي 
يناير   31 بتاريخ  مبرمجة 
العاشرة  الساعة  2023 على 
املغربي(   )التوقيت  صبـاحا 
التحويل   مركز  بموقع 
)إقليم  اشتوكة   60/22
واملديرية  اشتوكة ايت باها( 
اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بصاحب  االتصال  )وسائل 
نورالدين  لهديلي  املشروع 
التجهيز  ملصلحة  ممثل 
للتوزيع  الجهوية  باملديرية 
0661-04- الهاتف:  اكادير  

)16-53
ملف  تحميل  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 
الصفقات العمومية بالعنوان 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
 www.one.ma :وكذلك عبر
يمكن سحب ملف االستشارة 
املديرية  التالي:   بالعنوان 
اكادير   للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
البريد  صندوق  بوعبيد 

5215  اكادير - املغرب.
الهاتف:

)212()528(220669/75
)212()528(220706/05

الفاكس:
  )212()528(220730

يسلم ملف االستشارة مجانا.
يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

و:
- تودع العروض مقابل وصل 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
اكادير- للتوزيع  الجهوية 
وساعة  تاريخ  قبل  املغرب 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة
البريد  أو ترسل عن طريق   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
اكادير  للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
البريد  صندوق  بوعبيد 
5215  اكادير - املغرب   قبل 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

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

العلنية لفتح األظرفة.  
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
فبراير   23 بتاريخ  األظرفة 
2023 على الساعة  العاشرة 
املديرية  بمقر  صباحا  
اكادير   للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
املغرب.   - اكادير   - بوعبيد 

تفتح األغلفة في آن واحد.
من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال   يمكن  املعلومات 
نورالدين  لهديلي  السيد 
الجهوية  املديرية  العنوان 
الكائنة  اكادير   للتوزيع 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 

  5215 البريد  صندوق 
اكادير - املغرب:

الهاتف: 0661-04-16-53
الفاكس:

  )212()528(220730
 n.lahdili@onee.ma

يمكن تحميل نظام مشتريات 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة:
http://www.one.ma/ 
)Rubrique Fournis-
seur - Textes régle-
mentaires et tech-
niques(.
ع.س.ن/241/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 2022/236

لفائدة: خديجة اومسيك 
ومن معها عنوانهم الحي 
الرياضي الزنقة ه12 الرقم 

40 وجدة
ينوب عنهم األستاذ عبد 

العزيز زروقي املحامي
بهيئة وجدة

ضد: عائشة رمضاني ومن 
معها عنوانهم حي الخلوفي 

الزنقة 1 الرقم 35 وجدة
العموم  علم  في  ليكن 
األربعاء  يوم  سيقع  أنه 
الساعة  على   2023/03/01
الجلسات  بقاعة  11 صباحا 
االبتدائية  باملحكمة   9 رقم 
العلني  باملزاد  بيع  بوجدة، 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
املسمى  امللك  املحفظ  للعقار 
الرسم  ذي  »رياض116« 
 ،02/64720 عدد  العقاري 
العامري  بتجزئة  الكائن 
 65 رقم  سبو  نهر  شارع 
متر   150 مساحته  وجدة 
بناية  عن  عبارة  وهو  مربع 
واحدة  واجهة  لها  جديدة 
السفلي  الطابق  من:  تتكون 
ومنزل  مرآب  على  يشتمل 
ومطبخ  صالون  من  يتكون 
السطح  وحمام.  وغرفة 
يشتمل على غرفة وحمام مع 

سترة السطح.
االفتتاحي  الثمن  وتم تحديد 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
العلني للعقار أعاله في مبلغ 
)ستمائة  650.000,00درهم 

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

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
تقديم  أو  التحمالت  أو 
االتصال  يجب  عروض، 
باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-مكتب  بوجدة  االبتدائية 
يوجد  حيث  املدني-  التنفيذ 
إشارة  رهن  اإلجراءات  ملف 

الجمهور.
ع.س.ن/243/ا.د

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

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/11/2023 :رقم
جلسة عمومية

على   2023/02/23 يوم  في 
بمقر  سيتم   11H الساعة  
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
بالصفقة التالية: أشغال بناء 
األولي  للتعليم  وحدات   3

بالجماعة   1 الصنف  من 
ايت  )دوار  النزالة  الترابية 
واجوط  دوارايت  العباس، 
سوفكمار-  ودواراغبالو 
اقليم  عمالة  الريش  دائرة 

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 
املتعلقة  القواعد  بعض  وكذا 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
الف  خمسة عشرة  مبلغ:  في 

درهم )15.000,00درهم(.
*كلفة تقدير االعمال محددة في 
مبلغ: سبعمائة وعشرون ألًفا 
وتسعمائة وستة عشر درهًما 
سنتيما  وتسعرن  ووتسع 

)720.916.99درهم(.
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:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  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 
نظام  6من  املادة   في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/244/ا.د

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

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/12/2023 :رقم
جلسة عمومية

على   2023/02/23 يوم  في 
سيتم   11H30 الساعة 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
بطلب  عروض أثمان متعلقة 
بالصفقة التالية: أشغال بناء 
من  األولي  للتعليم  وحدتني 
الصنف 1 بالجماعة الترابية 
تيغجضت  دوار  امزيزل  
ودوار تغرمتني الجنوبي   - 

دائرة الريش- عمالة 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 
املتعلقة  القواعد  بعض  وكذا 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
درهم  الف  عشرة  مبلغ:  في 

)10.000,00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
عشردرهًما  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
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:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  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 
6 من نظام  عليها في املادة  

االستشارة.
ع.س.ن/245/ا.د

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

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان
 INDH/1/2023 :رقم

جلسة عمومية
على   2023/02/23 يوم  في 
بمقر  سيتم   12H الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
أشغال  التالية:  بالصفقة 
األولي  للتعليم  وحدة   بناء 
ووحدة  االول  الصنف  من 
من الصنف الثاني بالجماعة 
حمزة  سيدي  زاوية  الترابية 
حمزة  سيدي  زاوية  )دوار 
األول  الصنف  من  وحدة 
من  وحدة  تزروقت   ودوار 
دائرة   - الثاني(  الصنف 

الريش- عمالة 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 
املتعلقة  القواعد  بعض  وكذا 

بتدبيرها ومراقبتها.
* الضمانة املؤقتة محددة في 
درهم  الف  عشرة  اثنا  مبلغ: 

)12.000,00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
خمسمائة  مبلغ:  في  محددة 
ألًفا  وثمانون  وثمنية 
دراهًما  وعشرون  وثمانية 
سنتيما     وعشرون  وثمانية 

)588028,28درهما(
من  كل  يكون  أن  يجب 
محتوى تقديم وايداع  ملفات 

املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  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 
6 من نظام  عليها في املادة  

االستشارة.
ع.س.ن/246/ا.د

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

إقليم ابن سليمان
باشوية بوزنيقة
جماعة بوزنيقة
مديرية املصالح

 مصلحة املمتلكات
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
SP/01/2023 :رقم

)جلسة عمومية(
 2023 فبراير   21 يوم  في 
على الساعة العاشرة صباحا 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
فتح  بوزنيقة  جماعة  بمقر 
االظرفة املتعلقة بطلب عروض 
مفتوح  بعروض أثمان ألجل 
املؤقت  االستغالل  حق  منح 
ملرفق محطة وقوف السيارات 
بوزنيقة    بشاطئ  والدراجات 

وذلك ملدة سنة واحدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
بوزنيقة  بجماعة  املمتلكات 
كما يمكن نقله الكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية:
ww.marchespublics.

 gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في 
)أربعون  40.000.00درهم 

ألف  درهم(.
في  االفتتاحي  حدد الثمن    -
650.000.00درهم  مبلغ 
ألف  وخمسون   )ستمائة 
احتساب  دون   درهم( 
القيمة  على  الضريبة 

املضافة.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
وصل بمكتب الضبط بجماعة 

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

االظرفة.
عروضهم  إرسال  إما   *
 6 للفصل  طبقا  الكترونيا 
االقتصاد  وزير  قـرار  من 
بتاريخ   20-14 رقم  واملالية 

.2014/09/04
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
كناش  من   3 الفصل  في 
بمنح  الخاص  التحمالت 
ملرفق  املؤقت  االستغالل  حق 
السيارات  وقوف  محطة 
والدراجات بشاطئ بوزنيقة.

ع.س.ن/247/ا.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أعرب الفنان الموسيقار عبدالوهاب الدكالي عن سعادته 
بتواجده في دار الشعر بمراكش، في افتتاح سنة جديدة من 
برنامجها الثقافي والشعري ضمن فقرة جديدة موسومة 

ب«أبجديات وموسيقى«، وأن تختار الدار االحتفاء بالشعر 
لحظة  في  ورواده،  رموزه  خالل  من  المغربي  الغنائي 
ثقافية وفنية بامتياز، هو انفتاح على غنى هذا المنجز 

الشعري والذي أسهم بشكل خالق في تألق الموسيقى 
الكثير من تفاصيل  الدكالي  الفنان  المغربية. واستعاد 
سيرته الفنية، سواء في المغرب ومصر وبعض البلدان 
األوروبية والعربية، ليتوقف عند إصداره الجديد »شيء 
من حياتي«، والذي يحتوي على الكثير من التفاصيل التي 

أرخت لرحلة التألق الفني.
حضور الموسيقار عبدالوهاب الدكالي، ضمن البرنامج 
الشعري والثقافي الجديد لدار الشعر بمراكش، خطوة 
نافذة  ظلت  والتي  الدار،  الستراتيجية  تنضاف  جديدة 
عبدالحق  الشاعر  ونوه  الوارفة.  المغربي  شجرة  على 
ميفراني، مدير دار الشعر بمراكش، أن الموسم السادس 
لهذه البرمجة سيعرف حراكا الفتا على مستوى المزيد من 
ترسيخ حوارية الشعر والفنون، وأيضا تحيين العديد من 
األسئلة والقضايا المتربطة بالشعر في بعدها المغربي 
والعربي واإلنساني.. لتنضاف الى العديد من الفقرات 
الغنية التي أطلقتها الدار من تأسيسها )»شعراء بيننا«، 
»نوافذ شعرية«، »اإلقامة في القصيدة«، »تجارب شعرية«، 
»الشاعر  مسرحيون«،  »شعراء  تشكيليون«،  »شعراء 
ومترجمه«، »سحر القوافي«، »ذاكرة شعرية«، »أصوات 
معاصرة«.. والعديد من الملتقيات والتظاهرات في مراكش 

التي تحتفي  الفقرات  الجنوبية، وهي  الست  والجهات 
بالشعر والشعراء(.  

الذي  الذهبية«  »النوتة  الدكالي،  عبدالوهاب  الفنان 
من  الكثير  في  توقف  العالم،  على  المغرب  من  أشرقت 
عالقته  عند  وموسيقى«  »أبجديات  ل��ق��اء  محطات 
أنماط  كافة  على  بليغ  انفتاح  في  الشعرية  بالنصوص 
الكتابة، معتبرا أن اجتهاداته في هذا الباب قد ساهمت 
لكن  الموسيقى،  عوالم  الى  الشعري  النص  انتقال  في 
كما  الموسيقية.  والمقامات  النص  بخصوصية  بوعي 
والتشكيل  كالسينما  فنية  مجاالت  في  رحلته  استعاد 
والرسم والكتابة »السيرية«، ليتفاعل مع أسئلة اإلعالمية 
من  سعت  والتي  بنحليمة،  لطيفة  التلفزيوني  والوجه 
الفنية  المحطات  من  العديد  استشراف  أسئلتها  خالل 

في مسيرة الفنان الدكالي.
األمغاري،  االدريسي  الهادي  موالي  الباحث  وشارك 
الفيزياء التطبيقية  والحاصل على الدكتوراه في علوم 
والهندسة والكاتب العام لمؤسسة عبدالوهاب الدكالي 
للثقافة والفنون، في استقصاء للنقط المضيئة في »شيء 
من حياتي«، والذي يشكل جزء أول من سيرة غنية لهذا 
الفنان الذي أضاء سماء األغنية العربية. كما أبحر في 

سيرة الفنان الدكالي ومساراتها، سواء من خالل أغانيه 
أو محطاته الفنية ومشاركاته. هذه التجربة التي حظيت 
بالكثير من التتويجات، مغربيا وعربيا ودوليا، ولعل أكبر 
تتويج هو مكانة هذا الفنان في الوجدان المغربي والعربي.
خص الفنان الدكالي جمهور دار الشعر بمراكش بتقديم 
بعض أغانيه الخالدة )مونبراس، ال تتركيني..(، كما قام 
»بترسيم« تقطيع فني وصوتي ألحد القصائد العمودية 
طموحه  على  كاشفا  وغناءها،  تلحينها  له  سبق  التي 
مؤسسته  »الريبرتوار«، ضمن  هذا  إلحياء  المستقبلي 
الثقافية بمراكش، بشكل جديد. وتفاعل جمهور الدار مع 
الموسيقار الدكالي، سواء من خالل أسئلتهم وتدخالتهم 
القيمة، بالتوقف عند الكثير من الروائع والتي أسهمت 

في تشكيل ذائقة فنية رفيعة ألجيال متالحقة.
الفنان  بتوقيع  وموسيقى«  »أبجديات  واختتمت 
عبدالوهاب الدكالي لكتابه السيري »شيء من حياتي«، 
في لحظة ثقافية وفنية تطل من خاللها دار الشعر بمراكش 
على نافذة جديدة من برمجتها، وعبرها على مزيد من 
المحبة  على  المنفتحة  اإلنسانية  الشعر  قيم  ترسيخ 
والجمال، والى استنبات رؤى جديدة تنفتح على برمجة 

الدار مستقبال.

 جالل كندالي

غادرت دنيا  الناس ، أيقونة المسرح والكوميديا  الفنانة  القديرة  خديجة  سعد  ليلة  أول أمس  األربعاء  بمنزلها بالدار البيضاء عن سن 70سنة .
  سنتان  فقط عن رحيل  زوجها   الفنان القدير عزيز سعد اهلل  ، هاهي رفيقة دربه  في الحياة  والفن  ،تلحتق  به  بعد  معاناة  مع المرض،  وبعد مسيرة  فنية  حافلة  

بالعطاءات،  عمال  فيها  معا  بتفان  من أجل  إسعاد  الجمهور  المغربي  والعربي.   
وزارة الشباب والثقافة والتواصل نعت  المسرحّية والممثلة خديجة أسد ، كما نعتها "نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون"، ومؤسسة "بيت الثقافة"، 

وعدد من الفنانين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي 
خديجة أسد  التي دخلت  عالم  الفن  من بابه الواسع،  اشتهرت  بدورها في سلسلة " لال فاطمة " إلى  غير ذلك  من األدوار  التي عالجت  قضايا  متعددة.   رحيل  الفنانة 
القديرة  خديجة أسد،  جعل الجسم  الفني  واإلعالمي  والمواطنين  الذين  دخلت  إلى بيوتهم  باحترام  وبدون استئذان،  يجمعون  في نعيهم  لها  على فداحة  هذا الرزء  .  

الفنان رشيد الوالي ، يصف الخبر  في نعيه  للفقيدة  بالمحزن ، يقول " بلغني  خبر محزن جدا ، وفاة الفنانة والمحبوبة خديجة أسد  ببيتها بالدار
البيضاء  على الساعة الحادية والنصف ليال بعد معاناة

مع السرطان ، ال أعرف ما أقول ،وكيف أنعي خبر وفاتها ،ألن خديجة أسد أكبر من أن أجد كلمة واحدة تفيها
حقها .  سنوات من العطاء رفقة زوجها رحمه اهلل سعد اهلل عزيز ،أضحكتنا بأعمالها ،بروعة أسلوبها في التشخيص ،في فن التعامل ،كان آخر عمل اشتغلت معها 

فيه هو قيسارية أوفال ،بالرغم من المرض الشديد ، لبت النداء وقامت بدور شرفي رائع ،هي مثال لجيل من النساء المغربيات القادرات على التوفيق بين الفن واألمومة 
والمسؤولية ،ومن الممثالت الالئي أبدعن بالرغم من قلة اإلمكانيات، أسعدت كل المغاربة في كل العالم ،فجوالتها رفقة الفرقة المسرحية كانت لشهور تجول وتصول 

وتحصد الحب واالحترام في كل مكان ".   الفنان  عبدالكبير الركاكنة  ،كتب ناعيا  الفنانة القديرة خديجة أسد،  وكتب في صفحته الرسمية  في الفيسبوك،  
"بعد معاناة مع المرض غادرتنا سيدة المسرح  والشاشة الصغيرة الفنانة القديرة والكبيرة األستاذة خديجة أسد، الرحمة والمغفرة على روحها 

الطيبة، اهلل يجعل مثواها الجنة، صادق العزاء والمواساة ألسرتها الصغيرة والكبيرة ولجميع أصدقائها ومحبيها ،إنا هلل وإنا إليه راجعون".   
الفنان  هشام بهلول كغيره  من الفنانين  ،كتب   وهو ينعي  أيقونة  المسرح والكوميديا  المغربية " 

غادرتنا إلى جوار ربها الفنانة خديجة أسد بعد سنتين وثالثة شهور تقريبا من وفاة رفيقها في الحياة األستاذ سعد اهلل عزيز جدد 
اهلل على روحه الرحمات..

اللهم ثبتها عند السؤال وارحمها واغفر لها واجمعهما في جنة الخلد يا رحمن يارحيم، خالص العزاء ألسرتها ولزمالئها 
وألصدقائها ولكل  محبيها، عزاؤنا واحد في فقدانها،  هلل ما أعطى و ما أخذ ".  

 اإلعالمية  صباح بنداود  بدورها  كتبت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك  قائلة "في زمن ماض،  هذا الثنائي،  
لم يستأذن أحدا و انسل إلى قلوب الناس فاستوطنه،  وظل كذلك حامال االبتسامة والحب واالحترام اتجاه من 

عايشوا تجربة أتت قبل األوان لكنها اسشعرت رغبة البقاء في ذاكرة المغاربة،  هي وهو نجحا في لم الحب 
مع اإلبداع فأعطيا أعماال صادقة ، على خشبة المسرح وأمام كاميرا التلفزة المغربية ، كما كانت قوة 

البداية، استمرت تنهل تجربة خديجة وسعد اهلل من صدق اختيارتهما الفنية التي كان انشغالها 
الكبير تقديم الجودة. 

كرست الذاكرة المغربية لهما مكانا راقيا برقي ماتابرا وتعبا في تقديمه وظل التواضع 
من شيمهما مع ابتسامة لم تفارقهما حتى في عز األلم. 

انزوت خديجة  ، وكان صمتها مقرونا بكبرياء كبير ، حتى جاء خبر رحيلها لتلحق 
بالحبيب والزوج ورفيق الدرب ،بذلك تظهر شارة النهاية...نهاية تجربة فنية يحق أن 

نفتخر بها" .

في   ... البدوي  القادر  »عبد  شعار:  تحت 
السبت  يوم  البدوي  مسرح  يخلد  الذاكرة«، 
28 يناير الجاري، بداية من الخامسة مساء، 
بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء، 
الذكرى السنوية األولى لرحيل عميد المسرح 
رحمة  البدوي،  القادر  عبد  األستاذ  المغربي، 

اهلل عليه.
وسيتضمن برنامج الذكرى فقرات متنوعة، 
تتخللها شهادات في حق الراحل، يلقيها أساتذة 
ممن  والمسرحي  الثقافي  بالشأن  ومهتمون 
الثقافية  رحلته  في  ورافقوه  الفقيد،  عايشوا 
عقود،  سبعة  من  ألزيد  امتدت  التي  والفنية، 

فضال عن وصالت من المديح والسماع.
وبالموازاة أيضا سيتم توقيع كتاب »سيرة 
البدوي،  القادر  عبد  األستاذ  لمؤلفه  نضال« 
وافتتاح معرض تحت عنوان، »الكلمة ال تموت«، 
تضمنتها  التي  الراحل،  مقوالت  ألبرز  يوثق 
مقاالته اإلعالمية وحواراته الصحافية، وسيكون 
مفتوحا للعموم بقاعة العروض بالمركب الثقافي 

لسيدي بليوط لمدة أسبوع.

الجمعة 27  يناير 2023 املوافق  5 رجب   1444 العدد 13.360

م�سرح البدوي يخلد الذكرى ال�سنوية 
الأولى لرحيل الأ�ستاذ عبد القادر البدوي

 بعد سنتين  عن وفاة زوجها  الفنان  عزيز سعد اهلل

خديجة اأ�سد اأيقونة الم�سرح والكوميديا  تغادر دنيا النا�س
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»اأبجديات ومو�سيقى« لدار ال�سعر مراك�س تحتفي بتجربة المو�سيقار عبدالوهاب الدكالي

، وأن تختار الدار االحتفاء بالشعر أعرب الفنان الموسيقار عبدالوهاب الدكالي عن سعادته  أبجديات وموسيقى

 تستعد جمعية أنفاس للفنون الدرامية للقيام بجولتها المسرحية في 
ربوع المملكة المغربية بعملها المسرحي )محاكمة ظل حمار ( الجديد 
و الذي قام بإخراجه آالن ألبنفلت السويسري عن األدب السويسري 
للكاتب فريدريخ دورتموند و قام بترجمته ومغربته كل من الفنانين 
المغربين يونس الصردي و محمد كردادي . العمل يحكي عن  »قضية 
استأجره  أسنان  وطبيب  حمار  صاحب  بين  نزاع  عن  الحمار«  ظل 
ليوصله على حماره إلى إحدى البلدات كي يعالج أحد مرضاه، وفي 
الطريق كان الحر شديدًا جدًا، وكانا في صحراء قاحلة، فنزل الطبيب 
وجلس يستظل بالحمار، فاعترض صاحب الحمار على ذلك بحجة أن 
ظل الحمار ال يدخل في االتفاق بينهما، وال يحق للطبيب أن يستظل به 
إال إذا دفع أجرًا مقابله، فغضب الطبيب، واشتد النزاع بينهما، فقررا 
العودة إلى المدينة التي جاءا منها ليحتكما إلى قاضيها، وهناك يحاول 

القاضي أن يصلح بينهما، لكّن كاًل منهما تشبث بموقفه، مما اضطره 
إلى تحديد موعد لجلسة محاكمة، مما يفضي بالعمل المسرحي إلى 

عدة تفرعات و تشويق في العمل الدرامي االذاعي .
المسرحية من تشخيص ثلة من الممثلين و الممثالت المغاربة من 
بينهم يونس الصردي و محمد الكردادي و رضوان بقشيش و عبد 
اللطيف شوقي و حياة هداف و اميمة حدت.  و يدير إنتاج العمل 
الفنان منير العزيزي و مديرة العالقات العامة امينة المعين ، كما يقوم 
بتشخيص األصوات المسجلة كل من الفنانيين مروان كمال و عبد 

العزيز الوحماني و المخرج العراقي حيدر ابو حيدر .
العمل المسرحي يعد بالكثير و حقق نجاحا كبير حينما عرض في 
شهر دجنبر و بداية السنة الميالدية 2023 بكل من مدينة ازيالل و 
بني مالل و مراكش لتسمر الجولة المسرحية في بداية الشهر القادم 

 ألول مرة بالمغرب عمل مسرحي
اذاعي شراكة مغربية_سويسرية

محاكمة ظل حمار 
في جولة وطنية
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املساء  ذلك  في  استقبلها  اّلذي  وكان 
احتضنها  حني  اعتقَدْت  هكذا  أو  البعيد 
بنور  املغمورة  الباردة  الُحجرة  فراُغ 
املصباح الباهت املَُدّلى فوق الّتابوت املُِشّع 
بِدهانه الاّلمع في العتمة الخفيفة املُحيطة 
كأْن  بجانبه  ينتظرها  كان  اّلذي  بالكرسّي 
باالنشراح  غريٌب  إحساٌس  هو  ْدفة،  بالصُّ
في  َتُشّك  أّنها  تتصّور  أو  َتُشّك  َجَعَلها 
حقيقة وفاة هذه املرأة املُمدَّدة أمامها اآلن 
إلى  أوجاعها  من  ارتاحت  وقد  حراٍك  بال 
األبد، أو لعّلها ما زالت ُتعاني منها وتتأّلم 
روُحها  كانت  إْن   – نفسها  في  قالت   –
املُعذَّبة ُتواِصل تحليقها في هذا العالم ولم 

تلتحق بعُد ِبَبْرَزِخها في امللكوت األعلى. 
سُتوّدعها  أّنها  قّط  ببالها  َيْخطر  لم 
الكئيبة،  الُحجرة  هذه  في  األخير  الوداع 
َتهّيأ  هكذا  أو  والّصمت،  بالحزن  املليئة 
نحو  وتسير  لحافها  لّف  ُتْحكم  وهي  لها 
إْذ  َبْعد  الّتابوت  ُقرب  املنتِصب  الكرسّي 
ُقيِّض لها أْن تقضي الليلة وحيدًة بجانبه 

رغم قساوة البرد ورهبة الوحشة املُخيِّمة 
على املكان.

واحدًة  دفعًة  الّذكريات  عليها  هجَمْت 
على  وَحَمَلْتها  أنفاسها  تلتقط  أْن  قْبل 
بينما  الّدفني،  ماضيها  في  االنغماس 
خلف  الهادرة  برعودها  ُتدّوي  العاصفة 
الحائط  أعلى  في  الّصغيرة  الّنافذة  زجاج 
املُالصق للّتابوت وقد صار يبدو لها، كّلما 
ٍع  َتقطَّ أو  الّسقف  املُعلَّق في  َغمز املصباُح 
يخرج  أسطوريٍّ  صندوٍق  مثل  بصيُصه، 
املُلتمعة  البروق  بفعل  الّظالم  عمق  من 
 – لها  تنقاد  فَظلَّْت  الّسماء،  غياهب  في 
ِوْجدانها  في  َيْعتمل  وِلما   – الّذكريات  أْي 
سنواتها  إلى  يأخذها  حارٍق  حننٍي  من 
لها  تبدو  حيث  األولى  وطفولتها  البعيدة 
الفقيدُة ضاربًة في ريعان الّشباب والجمال 
واألحالم الجارفة، أو هكذا تصّوَرْتها قْبل 
فجأًة  لها  تراَءْت  عندما  قلبها  ينتفض  أن 
تلك  إلى  ُمراَفقتها  عليها  َتْعرض  وهي 
صبّيًة  تزال  ال  كانت  حني  الغابرة  األّيام 
تتعّلق ِبَيدها وتمشي جذلى بُرْفَقتها أينما 

قادْتُهما املشاوير.
نظَرْت إليها بذهوٍل شديٍد خالل لحظاٍت 
عينيها  وأغمَضْت  ُدهوٌر  كأّنها  طالت 
بأّن  وتقتنع  خيالها  من  املشهد  لتمسح 
هي  إاّل  هي  ما  الّتابوت  في  اّلتي  هذه 
من  اآلن  معها  تعيشه  ما  وبأّن  نفسها 
منها  تحايٌل  هو  إّنما  استثنائيٍة  لحظاٍت 
أو هكذا خّمَنْت –، ثّم تحدَّْت  على املوت – 
خوفها وسأَلْتها بصوٍت حائٍر وهي تتطّلع 
تطلبني  »كيف  تلويحاتها:  إلى  مفزوعًة 
اّلذي  الخلود  عالم  إلى  ُمرافقتِك  مّني 
هذه  في  للبقاء  ُأكابد  وأنا  اآلن،  فيه  أنِت 
الّدنيا؟«، دون أن تتلّقى منها أّي جواٍب عن 
سؤالها هذا اّلذي دار في رأسها ولم يأت 

على لسانها.
حاوَلْت، رغم الخوف والّذهول، أن تتأّكد 
بعد  وقّرَرْت  أمامها،  ما يجري  من حقيقة 
نظرًة  ُتلقي  أْن  والّترّدد  االرتباك  من  فترٍة 
في  بها  تحتفظ  الهالكة  على  أخيرًة 
من  يخرج  يكاد  بقلٍب  فنهَضْت  ذاكرتها، 
وأزاحت  الّتابوت  من  واقترَبْت  َحْنجرتها 
فإذا  وجهها،  عن  الكفن  وسحَبت  غطاَءه 
باِسَمتْين  َتْين  ُمِشعَّ عينيها  على  تقع  بها 
إليهما  عادت  الّروح  كأّن  وَتهلٍُّل  بسعادٍة 
بتياٍر  وإذا  إحياءهما من جديٍد،  وعاوَدْت 
في  وُيدخلها  جسدها  يخترق  غامٍض 
تدور  الغرفة  حيطاُن  معها  بدَأْت  دوخٍة 
في  الجلوس  إلى  فاضطّرت  َحْولها،  ِمْن 
كّل  فيها  تفقد  صارت  اّلتي  اللحظة  ذات 
داخلها  في  بُمحيطها وصار يسري  صلٍة 
ودَفعها  جسدها  عن  فَصلها  غريٌب  دبيٌب 
إلى الّتساؤل بهلٍع وهي تبتعد عنه رويدًا 
ُتفارق  »أهكذا  الفراغ:  في  وُتحلِّق  رويدًا 

الّروُح الجسَد عند املوت؟«. 
الّصباح  في  سيأتون  اّلذين  في  فّكَرْت 
عند  ذهولهم  وتخّيَلْت  الّنعش  ِلَحْمل 
ُمتيّبسًا  جامدًا  جثمانها  على  عثورهم 
قلٍق جنونيٍّ  في  دخَلْت  ثّم  الكرسّي،  فوق 
على مصيرها بعد دفن هذا الجثمان: »يا 
فيه  أستقّر  آَخر  جسدًا  سأجد  أين  إلهي! 
إذ  ٍر، وندَبْت حّظها  قاَلْت بتَحسُّ بعدئٍذ؟«، 
بليٍل  ُمحاَصرٍة  ُحجرٍة  في  وحيدًة  ُترَكْت 
َأْبَقْتها تائهًة في  ُمرعٍب ومسكوٍن بأرواح 

عماٍء ال تموت فيه وال تحيا. 
تسمعها  كانت  إْن  األرواح  تلك  ْت  َتَرجَّ
حلٍّ  إلى  ُترشدها  أْن  أفكارها  تلتقط  أو 
ُتقنع  أن  حاوَلْت  ثّم  مأزقها،  من  ُيخرجها 
حّطم  أن  له  الذي سبق  الّزمن  بأّن  نفسها 
هذا  إنهاء  على  لقادٌر  كثيرًة  أشياء  فيها 

ما  سرعان  ولكّنها  اآلن،  فيه  هي  اّلذي 
املُمزَّق  العالم  هذا  أنقذ  أحد  ال  أّن  تذّكَرْت 
ال  ورطٍة  من  هي  سُتنَقذ  فكيف  باملآسي، 

يعلم بها أحٌد سواها.
الحّد،  هذا  عند  بهواجسها  توّقَفْت 
وتفّرَغْت لسماع نحيب الّسكون من حولها، 

لها  ُشّبه  هكذا  أو   – إليها  ُأوحي  أن  إلى 
– أّن انتقالها إلى َمَلكوتها الجديد ما كان 
الّتابوت وتلقَّْت تلك  أّنها فتَحت  ليتّم لوال 
عيَنْيها  من  اّتَخذت  اّلتي  املُِشّعة  الّنظرات 
قصٍد،  غير  عن  جسدها  الحتالل  َمْنفذًا 
على األرجح، ما دام أّن املرحومة انفصَلْت 

ليس  الّدنيا  إلى  العودة  ُبغية  ذاتها  عن 
أْهَوج  قَدٌر  اعتقادها،  في  كّله،  فاألمر  إاّل؛ 
يسرق الحياة ِمن َخْطوها وينثرها لِشباك 

املَرثيات املُْتَرفة بالّتهاليل.
كانت  إذا  الّتهاليل  جدوى  »ما  لكْن، 
العارف،  بتأفُّف  قالت  بالبكاء؟«،  خًة  ُمفخَّ
الّشّك  ِبَقَلِقها املذعور ما يتناهُبه  ْت  وَجسَّ
سائلًة  استطرَدْت  ثّم  بالها،  في  آمال  من 
بثرثرات  املُقيَّد  َخالَصها  ُتؤّنب  كأّنما 
أين  »ِمْن  املُغلقة:  أبوابه  وَتُلوم  الغيب 
املوت  جهاالت  من  املُنتقم  غُدِك  سيأتيني 
ُتلقي  لٍة  ُمعطَّ حيلٍة  أِمَن  باألرواح؟  املُقاِمر 
قبوٍر  ِمَن  أْم  املكائد،  رحى  إلى  بُمريديها 
حول  املتسامرين  موتاها  من  خجالنة 
ص  َتفحُّ إلى  وسارَعْت  الّظالم؟«،  أباريق 
ٍم يختبر أفكاره،  روحها الحائرة مثل ُمنجِّ
الوقت  أنقاض  من  تبني  شرَعْت  ثّم 
يحرس  بإلٍه  حاملًة  املُشتهى،  فردوسها 

أّيامها وُيغّير سماء الّسنني. 
وجاءها  الّزمان  لها  استجاب  أن  وكان 
ودروٍب  بُخطًى  مألى  مدائن  راكبًا 
»طوبى  وُتهلِّل:  الليل  َتْشْحذ  وأصوات 
تقرأ  نجمًة  جها  وَتوَّ املَجاز  حّررها  ملن 
م بَجْمره  املُرمِّ في كتاب األبد آيات الفجر 
الَبَشر«، ثّم شوِهَدْت تغيب ُمرتديًة  أتراَح 
على  بظّلها  ُتلقي  كفراشٍة  الفضاء  وجه 
وَتُرّد  خيبتها  َتنُدب  نبوءاٍت  من  صحراَء 

للعدم نبيذ أقالمه.
»فال ُتحاسبني، إذن، أّيها الّزمن املُبعَثر 
ابتكَرْتها  بدسائَس  شاخت  سيرٍة  في 
وعاَدْت  ُمتنّهدًة،  قالت  األزل«،  محبرُة 
نار  أطفَأْت  إذ  بعد  املُستنَفَدة  أّيامها  إلى 
فُكوفَئْت  خرية  السُّ من  يكفي  بما  هزائَمها 
بأبجديٍة ُمتمرِّدٍة على جذورها املتوّرطة في 

رماد القيامة.

 محمد الوحداني  

كمال الخمليشي

محمد بودويك
منير اإلدريسي

 نيرون قلبي الذي أشرق فأحرق  
...

    دخول النار     

أخرج من واديك واهوى 
من عالك إلى أسفلك العميق؛

واركع إلى قدمي الحبيب طوى
كيما تشعل نارك املقدسة فأنت 

كالغريب؛
أسلك يا هذا عبورك إلى أفقك البريق 

 ...

أخرجي يديك من لوحة غرامي 
وضعي كفك على ذراع تتيمي املحرم؛ 

دعينا ندخل النار ولو قليال 
ال تفكري سيدتي طويال . 

                 
اإلله 

هل تتذكرين الذي كان 
وقد حان أوان فراقي ؟

ليلة صعدت إليك شديد البأس،
حيث كنت تجدلني ظفائر اليأس 

كنا في أول الطريق؛
وكنت حبيبي وصديقي

كنت خليلي 
وغربة غليلي،

كنت أنا على السبيل الطويل
وكنت أنت طفلة تلهو بال تعب؛

تهديني مرة كل الشغب 
هداياك كلها حبيبتي لي 

كانت مقدمة على أطباق من صخب،
وجنات تجري من تحتها حبات لؤلو 

ومرجان... 
وولدان تدور بكاسات من زمرد 

ثمالتها من تيهان...
هل تتذكرين كم من مرات طرت بي 

إلى نجوم بعيدة ؟
حيث وجدت اهلل هناك عند النهر 

يتفرد .
وألبستيني عند البرزخ تيجانا من 

غار وأضواء جديدة؛ 
حيث وجدت اهلل ومحمد .

حيث وجدت أبانا الذي في السموات 
وعيسى، 

حيث وجدت موسى لوحده عند 
الجبل يتعبد .

وصادفت بوذا عند الشجرة األخيرة...
يتنازل عن ملكه وحده كيما يتجدد 

ويتمجد. 

حيث وجدت هناك أال شعبا مختارا 
غيرك . 

روما  

وهناك في روما وما تبقى من رماد، 
على صخرة بطرس تغزل النار نشيد 

األنشاد، 
وتلقي بالورد القزحي 
على نيرون وقيصر 

وما تبقى من جيوش إرام ذات العماد 
؛ 

وبلقيس تحمل عرش سليمان 
على ريش الهيكل؛ 

وتحكي ملرمر هدهدها الذي كان 
كيف أن اإلله في بعض األحيان 
يحضر قادرا قبل رمش القلب 

نبض من تسلط على البوح بالحب . 
وكيف أن اهلل يستظل بكالم الشعراء، 

كي يحتفل على األرض األنبياء،
وكيف نحلم بمن رفعت ثوب الحياء 
عن ساقي مشيتها حينما تبدى لها 

الزجاج كاملاء،
ورأى املكلل بالتاج بعني الولي 
شعر الساق نافرا حتى عاله،
بعد أن تكلم ٱصف بن برخيا
وأرهق برؤياه من كان النبي 

وملا قضت من حلت كحرون الخيل 
حوال عند النبي 

رأى عند أخير املساء 
فواكه غيه على محراب الصبي

فولت بعدها إلى السماء .

        بابل 
  

 همست لي كما كويل
 أنه خطر ان تغامر 
بما أن الروتني قاتل 
فعاجل بالرحيل قامر 

غامر 
بادر 

وكفكف عني محمد بمعبد عيسى
عساك هناك في روما ترسى 

وأنه عليك أال تأسى 
على إله ذات لقاء احتسى 

كأس »من يجمعه هلل ال يفرقه من 
ينسى« 

فاجتمعا معا كغزاة بابل 
كي نحرر دانيال من زنزانة نبوخذ 

نصر 
ونشق بعصا بيزنطة بحر مصر 

األحمر
فال طائل 

من نبض قلب دق 
دون أن يحبا

ويشربا 
من عني غيرة تغالي وتعالي حتى 

تتعذبا
وتشك وتخون وتروح وتعود حتى 

تطربا
فال خير في حب ما أناخ عزيز عشق 

حتى يغضبا
ويخفض من فرطه كرها جناح ذل 

ويعتبا  
ويقبل األقدام معتذرا  من تحت 

واألنفاس مقطعة ويتقلبا 
والحبيب متمنع ممتنع حتى تطلبا
ويفيض عليك ما به أم من رحمتها 

كانت الباب .
فال طائل من نبض قلب دق 

دون أن يشق 
بحر العصيان
بعصا الهجران

 ويذوق البني ويجربا

رماد 
القيامة

في الطائرِة،
من نافذة الخوف من املوِت،

على هدير الصوِت
أشاهُد تحتي،
ْهِب..  في السَّ

ديِم العظيِم: في السَّ
ُمُدنًا تتألأُل

كأقراِط الحسناِء
توِمُض، برهًة،

مثل أعواد ثقاٍب
في علبة الليِل،

وهي تجري إلى مستقر لها
ثم تغيُض.

وأبصُر: خالخيَل األعرابيات الخرافياِت
كشعاع القمر الفضيِّ
راِة، على أكتاف السُّ
رؤوسا صلعاَء فوق

ْوِد في آخر الهزيِع، الجبل الطَّ
ِل النَّجيِع، وأوَّ

، عليها َزيٌت ميتافيزيقيٌّ
وطيٌر ًتَشْقِشُق،

والضوُء املُتعابُث ينهش
غرباَن البراري الواجمْة،
وأشالَء ظالٍل راكضٍة.
ُع، بالغامض: وَأَتَسمَّ

َهسيَس أصداٍف وَمحاْر
َرسيَس مخلوقاٍت ِدقاٍق،
همهمَة أطياٍف وُرعاْف،

َزَجَل ِسْدٍر 
َمْخضوٍد وَطْلٍح 

َمْنضوٍد،
أننَي حياٍة، في 

، هاُووِن الكوِن، َيِرنُّ
أصداَء طواطَم 

وطبوٍل،
ونعيَب بوٍم بعيٍد.
فكأنما األرُض 

ُزَوَيْت لي في لحظٍة،
فاْمَتأْلُت.
وأسمع، 
بالواضح:

أصواتًا ُمَتناِوحًة 
صاعدًة،

ُمَسبَِّحًة بلساٍن 
واحٍد، تقول:

ْر أين كنَت،  ــ تَذكَّ
وأيَن أنَت؟

أيها املعلَُّق 
كالَحْدَوة في لوح 

الغيوِم
َرابيُّ العائُد، شئَت أم أبيَت، أيها التُّ

إلى أرِضك وَمْضَرِبك.
ــ أيُنَك َحْيٌن
ــ أْيُنَك بْيٌن

ــ وجوُدَك َمْيٌن،
فال َتْغَترَّ أيها الكائُن الضئيْل

يا القطرُة النَّكرُة في
 األوقيانوِس الجليْل؟

مــــعــــجــم:

الَحْيُن:  الهالك واملوت
البْيُن: البعاد والفراق

املَْيُن: الكِذب

 ماّدة الشجر

هي نفُسها ذلك املقعد في 
الحديقة

املادَّة ذاتها لشيئني 
مختلفني.

هي الزورُق أيضا،
إّنها تذهُب بعيدا..

 
وفي يِد الكلمِة الشديدة 

العمق 
تتحّول هذه األشكال إلى 

ظالل 
إلى مجّرد ظالٍل.

وحني يصير الوضُع 
انطباعّيا أكثر

من املمكن أن تشعر، مثال، 
أنَّها ليست سوى زقزقة 

عصافير
في ألوان رينوار.

ُشسوع

أدفع بتأمالتي ألرى تخّفف 
لِه الّداكن  الشيء من حزن َتَمثُّ

ٌة للخّفة.. فالّسعادة وفيٌّ
ألني مثل رّسام انطباعّي

ال تغريه األشياء كما هي 
عادة:

مثقلة بأسبابها الخاصة 
وعبء ضروراتها

بل ألوانها املمتزجة 
التي تقّربها من الضوء.

ما َيِشعُّ بني يديَّ - اآلن-
أخّف. ليكون أكثَر مّما هو، 

تجلٍّ للشسوع.
فمن ماّدة واحدة هي اللون 

مثال، 
نصنع بالط ساحة املدينة 
والناس واألشجار والنهر 

والعصافير.

هاِت الخوَف عاِليا، 
زقزقــٌة هاِت الحقيقَة عاِريْة

الزركشة األولى من معلقة الهوى 

قصة قصيرة

لوحة 
للتشكيلية 

سناء 
هيشري

لوحة للتشكيلي 
توحيد الحبيب
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  »في حداثة الرواية العربية / قراءة 
الذائقة” )دار األمان - الرباط( هي الحلقة 
الثامنة والستون في سلسلة مؤلفات 
األكاديمي والروائي والناقد المغربي 
أحمد المديني العامة التي تتوزع على 
الرواية والقصة القصيرة والكتابة الرحلية 
والسيرة األدبية والشعر والدراسة 
الجامعية والبحث النقدي. وهي 
الحلقة التاسعة عشرة في سلسلة 
دراساته الجامعية وبحوثه النقدية 
الخاصة. على أن التسلسل ال يقتصر 
على الشكل، بل يتعداه إلى المضمون 
بدليل قول المؤلف: “ وسيجد القارئ 
في كتابي النقدي الجديد هذا امتدادًا 
لقراءات سابقة انصّبت على تحوالت 
الجنس األدبي السردي عربيّاً في سياقه 
الموضوعي الكبير، من جهة، ومن 
منظور ومفاهيم ومنهجيات تحليل 
تتوخى أدبية النصوص، من جهة ثانية”.

  الحداثة والذائقة

في  تستوقفنا  العنوان،  عتبة  في    
الفرعي  “حداثة”، وفي  األصلي منه كلمة 
“الذائقة”، وهما مفتاحان مناسبان  كلمة 
فهي  املقصودة  الحداثة  أّما  للقراءة. 
الحديثة  العربية  بالرواية  املتعلقة  تلك  
محكم  »سرد  بأنها  الكاتب  يعّرفها  التي 
عن  حتمًا  تختلف  تحديثه  نواميس  له 
ومتوارية  موجودة  أنها  إال  الكالسيكية 
التجديد  باعتبار  مستقرة،  وال  ومخاتلة 
صيرورة ال نظامًا ثابتًا« )ص 112(. وأّما 
للناقد  السادسة  »الحاسة  فهي  الذائقة 
من  أكثر  ال  واحد  هو  بافتقادها  األدبي، 
قراءة  على  يتناوبون  شّراح  عشرات  بني 
 .)36 )ص  تعريفه  حد  على  النص«، 
يشير  التعريفني،  هذين  من  وباالنطالق 
األولية  الدراسة  مادة  إلى  األول  املفتاح 
من  عدد  في  الحديثة  العربية  الرواية  وهي 
أداة  إلى  الثاني  املفتاح  ويشير  تمّثالتها، 
الثقافي  باملعنى  الذائقة،  وهي  الدراسة 
للنص  قراءة  أي  في  كامنة  وهي  للكلمة، 

ومرتبطة بمعايير وقواعد نقدية.

  الدراسة والمقالة  

الشكل،  في  يشتمل،  الكتاب،  في منت    
نصّاً  وعشرين  واثنني  طويلة  مقدمة  على 
هي  محاور،  ثالثة  على  تتوّزع  نقديّاً، 
مونوغرافية  وقراءات  تحليلية  قراءات 
وقضايا أدبية، بعدد عشرة نصوص لألول، 
وخمسة نصوص للثاني، وسبعة نصوص 
الواحد  النص  طول  ويتراوح  للثالث. 
األدنى،  الحد  في  صفحات،  خمس  بني 
“السيرة  رواية  عن  مقالته  في  نجد  كما 
التونسي شكري  للروائي  للزعيم”  العطرة 
الحد  في  صفحة  وخمسني  املبخوت، 
األقصى، كما في دراسته عن رواية “فاكهة 
ما  زين،  أحمد  اليمني  للروائي  الغربان” 
يشي بمادة نقدية متنّوعة في الشكل سلفت 
اإلشارة إليها أعاله، وفي املضمون مّما هو 

قيد اإلشارة إليه أدناه.
 

  مختبر نقدي 

فيه  نقديّاً يعالج  الكتاب مختبرًا    يشكل 
السردية  النصوص  من  مجموعة  الكاتب 
والفني،  الزمني  باملعنيني  الحديثة،  العربية 
بالذائقة،  يقاربها  اختبار،  حقول  تمّثل 
باعتبارها  للكلمة،  االصطالحي  باملعنى 
في  “الصناعة”  مصطلح  تعادل  نقدية  أداة 
عند  “امللكة”  ومصطلح  القديم  األدبي  النقد 
ليست  املعالجة  طريقة  أن  على  ابن خلدون. 
هي ذاتها في النصوص املختلفة؛ ففي حني 
يعتمد تقنية “الدراسة” التي قد تبلغ عشرات 
الصفحات في حوالى نصف النصوص، نراه 
يستخدم تقنية “املقالة” التي ال تتعدى بضع 
صفحات في حوالي ربعها، ويتناول املدونة 
سياق  في  األخرى  النصوص  في  السردية 

قضايا أدبية معّينة. وهذه التجارب املختلفة 
وفرضيات  نظرية،  مقدمات  عن:  تتمّخض 
نقدية، وخلفيات تاريخية، وتطبيقات عملية، 
ملّخصة،  وحكايات  منهجية،  ومالحظات 
مستنتجة.  وخالصات  محّللة،  وشخصيات 
كبيرًا  وإملامًا  واسعة،  نقدية  ثقافة  وتعكس 
في  واضحة  وخبرة  الحديثة،  النقد  بمناهج 

ما نشير  والنقدية. وهو  السردية  الكتابتني 
إلى بعض تمظهراته في مقدمة الكتاب ومحاوره 

الثالثة.

  سيرة أدبية

من  على جوانب  نقع  الطويلة،  املقدمة  في    
ومجموعة  جهة،  من  األدبية،  املديني  سيرة 
املدونة  تتناول  التي  النقدية  املالحظات  من 
السردية العربية الحديثة، من جهة ثانية. ففي 
نشأته في  الجهة األولى، تشير املقدمة إلى: 
أسرة مثقفة بمعايير زمانها، تعّلقه بالقراءة 
الكتابة  بني  مزاوجته  أظفاره،  نعومة  منذ 

األكاديمي،  والبحث  القصصية  اإلبداعية 
نزوعه املبّكر نحو التمّرد في النص والحياة، 
ممارسة التجريب في القص والنقد، تمحور 
القصيرة  القصة  حول  الجامعية  بحوثه 
العناصر  من  وغيرها  املغربّيتني،  والرواية 
التي صقلت شخصيته األدبية والنقدية. وفي 
الجهة الثانية، يخلص املديني إلى مجموعة 

العربية  السردية  املدونة  حول  مالحظات 
من  لها،  املواكبة  النقدية  واملدّونة  الحديثة 
املاضي  مع  السردية  املدونة  قطيعة  قبيل: 
السردي العربي وعدم تناسبها مع السيرورة 
النقل  طغيان  بها،  اقترنت  التي  التاريخية 
والتقليد واالنتقائية على املدّونتني السردية 
والنقدية، وجود فجوة بني أدب حديث ومحيط 
األساليب  اقتباس  في  املراحل  حرق  قديم، 
الفنية الحديثة، سواد املنطق التجريبي في 
الكتابة  حقل  في  الحارثني  تعّدد  املدّونتني، 
السردية التخييلية، تعّدد الحداثات، وغيرها 
من املالحظات التي تنطوي على إمعان النظر 
املدّونة  إلى  مياًل  وتستبطن  املالحظة.  ودقة 
مع  حذرًا  وتعاطفًا  السردية،  الكالسيكية 

املدونة السردية الحديثة.
 

  قراءات تحليلية

   باالنتقال من املقدِّمة إلى املقدَّم من دراسات 
“قراءة  تمظهرات  تتعّدد  وقضايا،  ومقاالت 
في  ويطّبقها  املؤلف  إليها  يدعو  التي  الذائقة” 
كان  وإذا  آخر.  إلى  نص  من  وتختلف  كتابه، 
املقام ال يّتسع لعرض هذه التمظهرات، فحسُبنا 
وفي  محور،  كل  في  واحد  َتَمْظُهٍر  إلى  اإلشارة 
الواحد ما يحيل إلى الكثرة؛ ففي إطار القراءات 
والتحليل  بالدرس  املديني  يتناول  التحليلية، 
أحمد  اليمني  للروائي  الغربان”  “فاكهة  رواية 
زين، وُيفرد لها الحّيز األكبر في كتابه، ويخلص 
من  بالروائي  يتعلق  ما  إلى  الدراسة  بنتيجة 
ثانية.  جهة  من  بالرواية  يتعلق  وما  جهة، 
تعّدد مصادر  إلى  األول،  املستوى  على  فيشير، 
الروائية،  الفنية، وخصوصية تجربته  الروائي 
العربية  الرواية  مدّونة  في  سرده  وتموضع 
إلى:  الثاني،  املستوى  على  ويشير،  املجّددة. 
نفسها  تسليم  في  وممانعتها  الرواية  صعوبة 
الحديثة،  الروائية  للمدّونة  انتمائها  للقارئ، 
املكان  مركزية  التاريخي،  مرجعها  معاصرة 
عرض  عليها،  التجريد  غلبة  أحداثها،  في 
تحّكم  قيم،  من  تستبطنه  وما  الشخصيات 
السرد،  بمنظومة  املختلفة  بضمائره  السارد 
اعتماد  واملضمرة،  املعلنة  بني  القصص  تعّدد 
تقنيتي الدمى املتداخلة واملرايا املتقابلة، تعّدد 
العطب  تيمة  لتجسيد  وتضافرها  فضاءاتها 
التعبير  عن  وغنيٌّ  وغيرها.  فيها،  املحورية 
الرواية  هوية  على  تتوزع  الخالصات  هذه  أن 
الدارس  تفوت  وال  وخطابها.  حكايتها،  الفنية، 
املحّلل اإلشارة إلى منهجه في القراءة والتيارات 
الحديثة  الرواية  ومواصفات  الحديثة  الروائية 
لها وظائفها  اعتراضية  استطرادات وجمل  في 

العضوية في عملية التحليل.

 قراءات مونوغرافية

املونوغرافية،  القراءات  إطار  في    
“رامبو  رواية  بالقراءة  املديني  يتناول 
جابر  حجي  األيريتري  للروائي  الحبشي” 
الفرنسي  الشاعر  حول  تتمحور  التي 
مرحلته  في   )1890  1854-( رامبو  أرثور 
من  منطلقًا  العمل  هوية  فيحّدد  الحبشية، 
ما  وهو  الكتابة،  على  الكتابة  منطلقِي: 
الوقائع  واستثمار  بـ”التطريس”،  يعرف 
التاريخية في إطار تخييلي روائي. ويرسم 
للحكاية  الكبرى  البانورامية  الصورة 
الصغرى  والصور  الحبشة  في  الرامبوية 
إلى  القراءة  بنتيجة  ويخلص  لها.  الرافدة 
النََّفس  وحرارة  الرواية  أسلوب  اختالف 
الرواية  في  الكاتب  ينفخه  الذي  الروائي 
مالحظات  القراءة  وتتخّلل  العربية. 

منهجية متفّرقة.

  قضايا أدبية

التي  األدبية  القضايا  إطار  وفي    
يتناول  الحديثة،  الروائية  املدّونة  تثيرها 
املدّونة،  تعتور هذه  التي  األعطاب  املديني 
روائي  تيار  في  تبلورها  عدم  إلى:  فيشير 
اللغة  استخدامها  املحّددة،  مواصفاته  له 
الوظيفية  غير  الفضفاضة  اإلنشائية 
اللغوي  الحشو  على  اشتمالها  سرديّاً، 
والشعري، الخلط بني املناجاة واملونولوغ 
والحوار  املونولوغ  تحميل  الداخلي، 
لهما بحملها، طغيان  ِقَبَل  ال  فكرية  حمولة 
فيها،  الروائية  على  روائية  غير  تقنيات 
التفكك األجناسي داخل الرواية، واالنتفاخ 
بـ  يسّميها  الدارس  يجعل  ما  التجميلي 

“رواية البوتوكس”، وغيرها.
يمكن  األعطاب،  هذه  من  وانطالقا    
املديني  يرسمها  التي  الصورة  إن  القول 
للمدونة السردية الحديثة هي صور سلبية 
الرواية  إلى  مشروعًا  حنينًا  تستبطن 
الكالسيكية وما تتمّتع به من صرامة فنية 
ما  الجمالية،  الروائية  باملعايير  والتزاٍم 
الحديثة  الرواية  إلى تقعيد  الحاجة  يطرح 
الجمالية  واملعايير  الفنية  األسس  ووضع 
لها. هذا ما يعلنه املديني ويضمره في غير 
وألن  السياق،  هذا  وفي  كتابه.  من  موضع 
الشيء بالشيء ُيذَكر، ثمة ضرورة، برأيي، 
إليها  يدعو  التي  الذائقة”  “قراءة  لتحويل 
يتم  مصطلح  إلى  كتابه  في  ويستخدمها 
قراءة  منهج  وإلى  منهجية،  بدقة  تحديده 
له محّدداته، ما يجنب القراءة الخوض في 

فوضى االنطباعية غير البناءة.
العربية”  الرواية  حداثة  “في  وبعد،     
النقدية،  املديني  عمارة  في  آخر  مدماك 
يشّكل قيمة مضافة إلى منجزه الفكرـ نقدي، 
وُتبنى عليه مداميك أخرى منتَظرة.  وفي 

قراءته فوائد جّمة ومتع كثيرة. 

االشتراكي

اأحمد املديني يقراأ املدّونة ال�سردية 
احلديثة مبنظار الذائقة

 الطيب هلو يعري »متخيل 
اجل�سد يف الثقافة العربية «

»متخيل  عنوان  يحمل  كتاب  هلو  الطيب  والناقد  للشاعر  حديثا  صدر 
النشر  شركة  عن  معرفية«  لسانية  مقاربة  العربية:  الثقافة  في  الجسد 

والتوزيع املدارس بالدار البيضاء )2022(. 
يقع الكتاب في 360 صفحة، وهو في أصله جزء من عمل أكاديمي حصل 
به الكاتب على شهادة الدكتوراه. ويتوزع الكتاب إلى مقدمة وأربعة فصول 

توزع كل منها إلى مباحث حسب مفاصل البحث وجزئياته.
عالج الفصل األول الجسد في املدونة اللغوية العربية من خالل البحث في 
ومرادفاتها في معاجم األلفاظ، ثم عبر دراسة مفهوم  دالالت مفردة »جسد« 
الجسد في »الرسائل اللغوية« و«معاجم املوضوعات« من حيث طرق ترتيب 
أعضائه ثم من حيث تمثالت الجسد في املدونة اللغوية العربية، بالنظر إلى 
معيار  مركزية  عن  الكشف  من خالل  ثم  السياق  وإشكالية  الثقافي  الجسد 
الجنس في الترتيب، ثم بيان دور التماثل بني اإلنسان والحيوان في بناء 

صورة الجسد في املدونة اللغوية العربية.
“متخيل الجسد في الخطاب  الثاني الذي عنونه الباحث ب  أما الفصل 
فقد تمت دراسته، أوال، من خالل ثنائية  إخوان الصفاء نموذجا«  الفلسفي: 
الجسد والنفس عند إخوان الصفاء بتحديد مفهوم الجسد ومفهوم النفس 
وبحث العالقة بينهما ثم املماثلة التي يقيمونها بني النفس والجسد. كما 
تمت دراسته ثانيا من خالل تحديد استعارات الجسد التصورية عند إخوان 
الصفاء، ومن بني تلك االستعارات نذكر:  الجسد عالم صغير،  الجسد مكان،  

الجسد آلة، الجسد وعاء، الجسد وسيلة ركوب.
وقد خصص الفصل الثالث ملتخيل الجسد في األدب اإليروتيكي، وعالج 
فيه الباحث جملة من القضايا منها: الجسد في الثقافة العربية بني اإلباحة 
واملنع عبر تحديد طبيعة الخطاب حول الجسد في األدب اإليروتيكي أوال، 
بناء  آليات  كشف  ثم  الجسد  إلى  النظرة  تحول  في  الغربي  األثر  بيان  ثم 
متخيل الجسد في األدب اإليروتيكي، ومنها: آلية املبالغة، آلية املشابهة، آلية 
التركيب، آلية اإلضمار، قبل االنتقال إلى استخراج استعارات الجسد عند 
وتجميعها في استعارة  أبي ُحَكْيَمة من خالل دراسة ديوانه »في األيريات« 

مركزية هي استعارة »الجنس حرب«.

في  الجسد  خطاب  مرجعيات  لبحث  خصص  فقد  الرابع  الفصل  أما 
الثقافة العربية ، وهي في أغلبها مرجعيات فلسفية حيث تعود أصولها إلى 
الفلسفة اليونانية وقد كشف الباحث في هذا الفصل عن التقارب الكبير بني 
االستعارات التصورية بني الثقافتني العربية واليونانية، مما يطرح إشكالية 
الكتاب فقد قدمت أهم الخالصات التي  التأثير والتأثر بينهما. أما خاتمة 
توصل إليها الباحث كما رسمت آفاقا ملواصلة البحث في مثل هذا املوضوع 

من خالل دراسات خطابات أخرى.
وقد لخصت كلمة الغالف الخارجي فكرة الكتاب حيث جاء فيها ما يلي: 

»يقوم هذا الكتاب على دراسة الجسد باعتباره معطى ثقافيا يتم تصريفه 
من خالل التعبير االستعاري، ذلك أن البحث في موضوع الجسد من زاوية 
ثقافية، وقراءته بوصفه حامال لتصورات وتمثالت قْبلية، قمني بأن يساعدنا 
على إدراك كيفية تشكل هذه األفكار واملعتقدات حوله، وفهم سر استمرارها 
أن  ذلك  أحيانا،  نفسها  وباالستعارات  اآلن،  إلى  تشكلها  منذ  الوجود،  في 
الجمعية  الذاكرة  ساهمت  متخيال،  ثقافيا  إنتاجا  كونه  حيث  من  الجسد، 
في صناعته وترسيخ صورته، وقام الفكر واإلبداع بشتى أشكالهما بحفظه 

وتنميطه. 
الجسد في هذا الكتاب ليس الجسَد الواقعيَّ املحكوم بأعرافه وقوانينه، 
هو  املهيمن  إن  بل  تصرفه،  حدود  رسمت  التي  واملعتقدات  بالدين  واملقيد 
الجسد املوجود في اللغة؛ الجسد الذي ينتج متخيله، الجسد املوجود داخل 

الخطاب فقط، والذي ال يملك أي وجود خارج الخطاب.«

الجسد في هذا الكتاب ليس 
الجسَد الواقعيَّ المحكوم 
بأعرافه وقوانينه، والمقيد 
بالدين والمعتقدات التي رسمت 
حدود تصرفه، بل إن المهيمن 
هو الجسد الموجود في اللغة؛ 
الجسد الذي ينتج متخيله، الجسد 
الموجود داخل الخطاب فقط
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ليوطي: 
ميدان �سيا�سة 

الحماية

كانت  الحكومية  مراسالته  في   
املسند  واإلقناع  اللباقة  عبارات 
تغليب  في  شفيعا  القانونية  بالحجة 
يظهر  كان  أحيانا،  اقتراحاته.  رجاحة 
القانون؛  يستعدي  وكأنه  ليوطي 
القانون الذي ُيؤسس قواعد الخضوع 
وُيولد التقاعس الفكري ويقتل اإلبداع 
بأن  يؤمن  كان  املبادرة...لكونه  وروح 
إليه  ينظر  قد  باريس  في  يصلح  ما 
بعد  أتوا  الذين  كل  الرباط.  في  كخطأ 
ينتمون  بأنهم  ُيقرون  كانوا  ليوطي 
أنه  والحق  السياسية.  مدرسته  إلى 
أكثر  روحيا  ثقيال،  إرثا  وراءه  ترك 
صالحية  تأكدت  ماديا...وقد  منه 
أفكاره في ما يخص التهدئة والتطور 
متغيرات  في  واالجتماعي  االقتصادي 
املاضي.  القرن  من  الثالثينات  مغرب 
مضمونها  عن  الحماية  زاغت  حينما 
ضيعة  إلى  البالد  وحولت  القانوني، 
كان  الجشع.  الرأسمالي  لالستغالل 
الحماية  أن  شأن  في  يرافع  ليوطي 
ستسير باملغاربة نحو مرحلة النضج 
سلوكات  من  وتحررهم  السياسي، 
اإلدارة العتيقة، فكلما سار التقدم كان 
ضغطها  من  تخفَّ  أن  الحماية  على 

على املغاربة.
لحظة  تتأتى  ال  إستوغرافيا،       
دون  ليوطي  شخصية  إلى  العودة 
مؤانسة كتاب الجنرال كاترو »ليوطي 

املغربي«. ملاذا بالضبط هذا الكتاب؟
 يتعلق األمر في املقام األول بعمل 
توثيقي لجوانب من تاريخ االصطدام 

الفرنسي  الجيش  بني  العسكري 
وجهة  من  املغربية  املقاومة  وقبائل 
املقام  وفي  فرنسي،  عسكري  نظر 
ثنائية  لحوارات  بتسجيالت  الثاني 
سنتي  وليوطي  كاترو  بني  دارت 
1934-1933 حينما كان كاترو يعتزم 
أن يخبر ليوطي بالتطورات السياسية 
جادت  التي  الثالثينات  مغرب  في 
التوثيق  بمتغيرات جديدة. وعبر هذا 
اإلشادة  عبارات  تنهال  العسكري، 
املاريشال هوبير  أنجزه  بما  والتقدير 

ليوطي في ميدان املغرب. 
    يرسم الجنرال كاترو صورة وفية 
لقائده ليوطي، ويعيد تركيب تفاصيل 
مركبة رافقت حياته. في حقيقة األمر، 
التحليل  من  نوع  مع  القارئ  يلتقي 
في  ليوطي  هوبير  لشخصية  النفسي 
الخلفيات  تحليل  من  يقترب  املغرب 
املواقف  أنتجت  التي  السيكولوجية 
عند  املعروفة  الكبرى  السياسية 
التمرين  هذا  يبدو  والحال،  املؤرخني. 
ما  في  األهمية  من  عال  قدر  على 
يخص إعادة كتابة تاريخ الحماية في 
فترة  خالل  وخاصة  األولى،  لحظاتها 
يتأتى  فكيف   .1912-1925 ليوطي 
ازدواجية شخص دون تنميطها؟  فهم 
كيف نفهم الحنني إلى املاضي والتوق 
إلى التحديث؟ كيف نفهم االنتماء إلى 
دوائر   النخبة في املجتمع الفرنسي 

والدفاع عن عادات األهالي؟
في  بلدا  أمامه  ليوطي  وجد        
كانت  سيادة  من  متحول،  وضع 
أقرت  سيادة  صوب  السلطان  بيد 
ُكلف   .1912 فاس  مضامينها معاهدة 
وقتها بالتصريف اإلجرائي ملقتضيات 
على  كاترو  يعترف  الحماية.  وثيقة 
احتالله  قبل  البلد  بأن  ليوطي  لسان 
العسكري كامل السيادة »...لقد وجدنا 
امبراطورية  أمام  املغرب  في  أنفسنا 
متمسكة  ومستقلة،  تاريخيا  عريقة 
وشرسة  باستقاللها،  حد  أقصى  إلى 
إلخضاعها،  محاولة  ألي  مواجهة  في 
السنوات  هذه  في  تظهر  وهي 
بترتيبها  الذات  قائمة  كدولة  األخيرة 
في  وتمثيالتها  والوظيفي  اإلداري 
بصائر  إليه  تشوفت  بلد  الخارج...«. 
الجزائر  احتالل  منذ  األوربية  القوى 
1830م لوفرة خيراته وثرواته البحرية 
واملعدنية، وباحتمالية أن يكون سوقا 
املنتوجات  واستيراد  لتصدير  رائجة 
خزانا  وبكونه  األوربية،  الصناعية 
بشريا يصلح لالستغالل االقتصادي...
وقبل ذلك، وكان املغرب أن واجه هذا 
في  املوازنة  سياسة  بتنبي  الوضع 
هذا،  من  يقترب  الخارجية،  سياسته 
باستمرار  ويجيد  ذاك،  عن  ويبتعد 
لعبة خلط األوراق. حاصل ذلك، تحقيق 
نجاح مؤقت فّوت فرصة االنفراد رغم 

فقدان بعض األجزاء الترابية...

التسويات  توالي مسلسل       مع 
هامش  بدأ  املغرب،  حول  الدولية 
املغرب،  على  أكثر  يضيق  املناورة 
 1880- مدريد  »اتفاقية  مع  وخاصة 
...»1906 الخضراء  الجزيرة  اتفاقية 
ديونه،  وتراكمت  االقتصاد،  انهار 
وانتشرت  األمني،  الوضع  وانقلب 
بعد  الحت  البالد.  أرجاء  الفوضى 
ثورة  األفق  في  الحماية  ِوفق  توقيع 
الفرنسية،  الحماية  ضد  الهيبة  أحمد 
السؤال  طرح  الصدى،  رجع  بعد 
التالي: أكانت ثورة للمطالبة بالعرش؟ 
أدرك  الفرنسي؟  الوجود  ثورة ضد  أم 
ليوطي مبكرا الزخم الذي كانت تحمله 
وجدَّ  الجنوب،  من  اآلتية  الثورة  هذه 
قوات  التقاء  يمنع  أن  إلى  في مسعاه 
الهيبة مع قبائل تادلة وزيان والشاوية 

الثائرة ضد الوجود الفرنسي. 
حيث  من  الكتاب،  إلى  عودة        
كتاب  إدراج  يمكن  التأليف،  جنس 
املغربي«  »ليوطي  كاترو  الجنرال 
العسكرية  التآليف  حلقات  ضمن 
الفرنسية. مصدر عسكري يؤرخ لبداية 
تطبيق الحماية الفرنسية على املغرب، 
التي أجبرت  لعملية الضغط  ويعرض 
السلطان التنازل عن العرش، والدهاء 

العسكري الذي تميز به هوبير ليوطي 
والنخب  األعيان  شبكة  استمالة  في 
على  واملحافظة  االحترام  وسياسة 
الكتاب  خالل  من  السلطة.  هرمية 
يقف القارئ على وصف مجهري ألهم 
جرت  التي  العسكرية  االصطدامات 
أطوارها بني الجيش الفرنسي وقبائل 
والصحراء...وفي  والسهول  الجبال 
بن  محمد  ثورة  عند  يقف  منه،  جانب 
عبد الكريم الخطابي، لقد خلط انتصار 
محمد بن عبد الكريم الخطابي أ وراق 
الحماية وجعلها تشعر بقرب رحيلها 
عن املغرب ونهاية حلمها التي ناضلت 
الشمال  مظلة  الستكمال  أجله  من 
االفريقي. كيف نفهم مطالبة الو طنيني 
املغاربة مباشرة بعد نهاية فترة إقامة 

ليوطي بتطبيق معاهدة الحماية؟
 Lyautey le الكتاب         صدر 
عن  الحماية  رحيل  قبل   Marocain
ُيعني  األمر،  حقيقة  في  بقليل.  البالد 
الكتاب قارئ التاريخ في تتبع حمالت 
جابت  التي  العسكرية«  »التهدئة 
هوبير  املارشال  حكم  فترة  املغرب 
فرنسية  شهادة  بحق  وهو  ليوطي. 
من  الحماية  مغرب  اعتمل  ما  حول 
احتكاكات مسلحة. من حيث املضامني 

مسلسل  تتبع  إلى  الكتاب  ينصرف 
رؤية  إلى  ويعرض  القبائل،  تطويع 
املغرب،  أحوال  تدبير  في  ليوطي 
وتفعيل بنود عقد الحماية الفرنسية. 
وقبل ذلك، حول جدل التوصيف. فهل 
أم  بحماية؟  البدء  في  األمر  يتعلق 

باحتالل؟ أم باستعمار؟
كما  الكتاب  صفحات  تظهر        
إعجاب  بإعجاب،  يتعلق  األمر  أن  لو 
جنرال عسكري بقائده في امليدان. في 
على سياسة  كاترو  ُيثني  مناسبة  كل 
مبدأ  على  القائمة  املغرب  في  ليوطي 
الكتاب  والتوقير...يغطي  االحترام 
مساحة زمنية مهمة من تاريخ مغرب 
األولى  املراحل  ويتناول  الحماية، 
ويعرض  العسكري،  االحتالل  لفرض 
للضغط الفرنسي الذي أجبر السلطان 
عبد الحفيظ على  التنازل عن العرش. 
بتفعيل  ليوطي  قام  األمر،  حقيقة  في 
مغربا  وصنع  الحماية،  اتفاقية  بنود 
قائما على املصالح من خالل سياسة 
من  بفريق  نفسه  أحاط  االستمالة. 
ومزج  واالستراتيجيني،  الخبراء 
وموهبته  للظرفية،  فهمه  عمق  بني 
حسن  ذلك  في  وساعده  السياسية 

الطالع...
    هل كان ألحد كان أن ينجح في 
ليوطي؟  غير  املغربية  املسألة  تدبير 
ليوطي كان رجل حظ وسياق ونباهة. 
سنة  الصفراء  عني  لتجربة  كانت 
1903 وتجربة وهران 1907 أن هيأته 
الرباط  لتجربة  االستعداد  أجل  من 
الحدودي  الشريط  في  فهناك   .1912
الشأن  على  ليوطي  تعرَّف  الجزائري 
املغربي حينما كان قائدا للفيلق الذي 
كان يشرف على عمليات تأمني الشريط 
عني  تجربتي  إن  والحق،   الحدودي. 
اختبار  لحظة  ووهران  الصفراء 
وتجربة لتطبيق نظريته حول موضوع 
في  تحكم  ليوطي  والتهدئة.  الحماية 
الغرق،  وشك  على  كانت  سفينة  مقود 
بحنكة ربان ماهر وحازم، وكان للحظ 
اشتعلت  التدبير،  في  فعله  لعب  أن 
وفتحت  األولى  العاملية  الحرب  نيران 
له أبواب النجاح من خالل التحرر من 
سوء  وحاالت  والقيود  الوصايات  كل 
التي  هي  الحرب  واملعاكسات.  الفهم 
املاريشال  وضعية  من  ليوطي  نقلت 
وضعية  إلى  شكلية  بترتيبات  املقيد 
التصرف،  بحرية  املتمتع  املاريشال 
مالية،  وبموارد  مطلقة  وبصالحيات 
ومن  الدولية  املعيقات  كل  من  متحرر 

ثقل املساومات األملانية.
بناء  إلى  يهدف  كان  ليوطي        
مغرب  حساب  على  عصري  مغرب 
العجوز  األرض  ينتزع  وأن  تقليدي، 
من سباتها عن طريق سياسة األوراش 
عصري  إداري  نظام  بواسطة  الكبرى 
مسنود بآلة اقتصادية تنهض باإلنتاج 

وتعمد إلى تنشيط دورات التبادل مع 
باختصار،  اإلسالمية.  الحياة  احترام 
التنظيم  سكة  على  البالد  يضع  أن 
أو  التقاليد  إزعاج  دون  والعصرنة، 
إلى  ليوطي  العادات...نظر  تغيير 
وليس  التدبير  في  شركاء  املتمردين 
كخصوم، وعمد إلى استدراج املغاربة 
وأن  الحماية  وضعية  تقبل  نحو 
يجنبهم املهانة...أراد أن يلج باملغاربة 
وأن  السياسي،  النضج  مرحلة  نحو 
الحساسيات  مع  الصدام  يتجنب 
معالم  بدأت  الحرب  الوطنية...بعد 
التغيير تظهر على مسرح املغرب، وبدأ 
للمسألة  العميق  فهمه  يثبت  ليوطي 
على  نظره  وجهة  ويفرض  املغربية، 
معركة  ويكسب  الفرنسي  العام  الرأي 
اإلقناع. ليوطي رجل دولة تملَّك املعرفة 
خاض  التبليغ.  وكفاية  والدراية 
العام  الرأي  كسب  مزدوجة:  معركة 
معركة  وكسب  الخارج،  في  الفرنسي 
صفوفهم.  وتوحيد  املغرب  فرنسيي 
الجميع  وضع  يجب  خاللهما،  ومن 
لفئات  املشتركة  املبادئ  سكة  على 
رابط  ال  الذين  املغتربني  من  عريضة 
»...يتحتم  لهم.  اجتماعية  طبقة  وال 
روح  ينبذوا  أن  املغرب  فرنسيي  على 
االستعمار ويتشبعوا بروج الحماية«.

بداية  في  ليوطي  استعدي      
اإلدارة  رجال  طرف  من  الحماية  فترة 
سياسة  بممارسة  واتهم  والجيش 
سياسة  ووضع  العقول  استبداد 
استبعاد  وزاد  املغرب.  في  متحجرة 
 Charles مانجان  شارل  الجنرال 
التمرد  بحجة   1913 سنة   Mangin
تنزيل  أمام  عائقا  يقف  الذي  الروحي 
فلسفته في املغرب من تحريك مشاعر 
عليه.  املتربصة  الدوائر  على  السخط 
سيدي  معركة  نتائج  أن  صحيح 
بأسهم  صعدت  قد   1912 بوعثمان 
تفوق  وأظهرت  مانجان،  القائد 
التهدئة.  أسلوب  على  القوة  أسلوب 
الفرنسية  الصحافة  لحظتها  بدأت 
أنجزه  الذي  العسكري  بالعمل  تشيد 
قضية  حسم  وبضرورة  مانجان، 
نموذج  مانجان  العسكرية.  التمردات 
حلم  وراءه  يخفي  الذي  للعسكري 
إلى  ويتوق  التهدئة،  لتحقيق  القوة 
واملجد واألوسمة،  بالترقيات  التوشح 
الذي  للعسكري  نموذج  ليوطي  بينما 
الحزام،  إلى  مشدودة  البندقية  يضع 
هي  الحقيقية  االنتصارات  حيث 
هزيمة  وحتى  بالسلم.  تأتي  التي 
أخرى  مرة  ت  أظهر   1914 الهري 
الكولونيل  حاد  حينما  ليوطي،  نباهة 
تعليمات  عن   Laverdure الفيردور 
جبال  في  بالجيش  وتوغل  ليوطي، 
ثلث  بحتف  وألقى  املتوسط،  األطلس 
...« ليوطي:  يقول  الفرنسي.  الجيش 
الحقيقي  السبب  عن  البحث  يجب 

لقضية الهري في املذاهب التي أدخلت 
املدارس  بعض  بواسطة  املغرب  إلى 

االستعمارية...«.
      أترث معركة سيدي بوعثمان 
الشك  وأعادت  ليوطي،  أعصاب  على 
املغرب  سالمة  تأمني  على  قدرته  في 
»...منذ 17 أبريل وبداية عهد الحماية، 
أصبح هناك مغربان؛ واحد نحتله وهو 
وبمخزن  للحرب  مؤهلني  أهالي  بدون 
ضعيف وغير مهاب؛ وآخر أكثر أهمية، 
يتكون من تكتل بربري، مهتز في عمقه، 
الحربية،  باملؤهالت  يزخر  متعصب، 
بجميع  ينتفض  أن  باستطاعته 
املؤثرات  من  بحوافز  ضدنا،  مكوناته 
التي ال يمكن أن نتحكم فيها. ال يمكن 
ما  مع  للوضع  يتجاوز تشخيصي  أن 
يقع في الوقت الراهن. ومع ذلك، يمكن 
على األقل أن أضمن أنه، باستخدامنا 
وبتوظيف  الوسائل،  لجميع  املشترك 
وبتحفيز  تشكيله،  إعادة  بعد  املخزن 
ممكن  جهد  أقصى  بذل  على  الجيش 
سأسعى  حساب،  وبدون  باستمرار 
للصعوبات  حل  إيجاد  إلى  جاهدا 
القضايا  وبترتيب  الوسائل  من  بقليل 
ُيلح  ذلك...«.  أمكن  ما  أهميتها  حسب 
استفزاز  تجنب  ضرورة  على  ليوطي 
وتقوية  والسهول،  الجبال  سكان 
الجيش  فيها  تحكم  التي  األراضي 
الفرنسي، كان يريد أن يخلق االنسجام 
بني املغرب التقليدي ومغرب الحماية. 
نظرياته  عن  التخلي  تم  مغادرته  بعد 
في الحكم، وطغى التدبير التقني على 
العام  االستياء  الروحي...زاد  التدبير 
مطالبة  الجديدة  النخب  واستفاقت 

بضرورة مراجعة نظام الحماية.

عبد الحكيم الزاوي

       ال يستقيم الحديث عن ميدان سياسة الحماية في المغرب دون العودة إلى الماريشال ليوطي. تحدث البعض من المؤرخين 
عن الجانب الروحي منها. إليها ُتنسب كل المنجزات التي وقرت عن ُمنجز فترة الحماية. برع ليوطي بنباهة فائقة في أن 
ُينصت بعمق إلى روح المغاربة، واقترب من نبضاتهم وسكناتهم...مثلما استطاع أن يوفي لروح االلتزامات الدولية التي ساقها 
مسلسل التنافس االستعماري حول المغرب. استطاع أن يزاوج بين التسلط العسكري والواقعية اإلدارية في اللحظة التي كانت 
فيه األرض المغربية منذورة للصراعات والتطاحنات بين القبائل والسلطة. قد يكون من المذهل أن ُنقر بفرضية أن األفكار التي 
نافح عنها في ميدان المغرب لم تلق تأييدا من طرف الرأي العام الفرنسي وقتها، وخاصة فكرة »الخصوصية المغربية« التي 
فتحت له أبواب النقد في الصحافة الفرنسية.

الحرب هي 
التي نقلت 
ليوطي من 
وضعية 
الماريشال 
المقيد بترتيبات 
شكلية إلى 
وضعية 
الماريشال 
المتمتع بحرية 
التصرف،  
المتحرر من 
كل المعيقات 
الدولية 

ليوطي:
»...لقد وجدنا 
أنفسنا في 
المغرب أمام 
امبراطورية 
عريقة تاريخيا 
ومستقلة، 
متمسكة إلى 
أقصى حد 
باستقاللها، 
وشرسة في 
مواجهة 
ألي محاولة 
إلخضاعها«
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إبراهيم العدراوي

يهدف هذا املقال إلى حتليل 
الصورة التي رسمها املعتقل 
السياسي السابق جواد 
مديدش للمحامي األستاذ 
عبد الرحيم برادة يف شهادته 
"درب موالي الشريف، 
الغرفة السوداء". ونفترض 
دراسة متثيل احملاكمة يف 
الكتابة عن الذات، ميكن 
أن تعيد بناء ذاكرة الفعل 
املدني يف املغرب، وتؤسس 
ملقاربة أشمل إلنصاف مناذج 
بذلت مجهودات جبارة من 
أجل حتقيق العدالة، ونصرة 
املعتقلني السياسيني. ونعتمد 
يف حتليلنا على منهجية 
حتليل اخلطاب التي تنفتح 
على دراسات متعددة، ولكنها 
تركز أساسا على حتليل صورة 
"احملامي" داخل اخلطاب، 
مستحضرين سياق احلدث 
اخلطاب يف مستوى التمثيل 
التاريخي من جهة، وسياق 
الكتابة عن احلدث يف مستوى 
الكتابة عن الذات، من جهة 
أخرى.

1 - الدفاع يف قضية التهمة 
فيها "املس بأمن الدولة"

من  مهما  شرطا  المحامي  حضور  ُيعّد 
شروط المحاكمة العادلة، وتتضمن شهادة 
جواد مديدش إشادة كبيرة بالدور الذي قام 
به المحامون من أجل الدفاع عن المتهمين 
تنويهه  ذلك  ومن  الخطيرة،  القضايا  في 
باألستاذ عبد الرحيم برادة، يقول الشاهد: 
" "قبل األستاذ عبد الرحيم برادة، من هيئة 
بملفي،  يتكفل  أن  البيضاء  ال��دار  محامي 
وتولى الدفاع عني. كانت بدايته في الدفاع 
عن معتقلين سياسيين ينتمون إلى حركتنا، 
أقيمت  التي  المحاكمة  في   .1973 عام  في 
للماركسيين اللينينين. وقد أبان، يومئذ، عن 
كفاءة وحنكة وقابلية منقطعة النظير. وتلك 
الخصال كانت أسلحته في المحاكمة التي 
عقدت لنا، بعد عامين". تبني الذات الشاهدة 
صورة لنموذج المحامي الذي امتلك الجرأة 
للدفاع في قضايا، تعّد، في نظر الدولة حينها، 
خطيرة، وتهدد أمنها. وتضفي طابعا إنسانيا 
على العالقة التي جمعتها بالمحامي، الذي 
لم يكن يكتفي بعقد لقاء شكلي مع موكله، بل 
كان يهتم بالوضع السيء للمعتقلين، والسيما 
تعرضهم إلى التعذيب الذي وصل حّد القتل، 
س��ؤال  م��دي��دش  ينقل  المقطع،  ه��ذا  وف��ي 
المحامي برادة عن مصير أحد المعتقلين، 
الذي سيتضح في ما بعد أنه "عبد اللطيف 
التعذيب،  الذي مات بسبب  الشاب  زروال" 
يقول الشاهد: "استفسر محامّي عن أحوالي 
الشخصية... كان ينظر إلي نظرة حادة من 
وراء زجاج نظارته ويلح في السؤال عن اسم؛ 
لتعذيب  تعرض  أنه  لي  قال  البقالي...  هو 
شديد نقل على إثره إلى مستشفى ابن سينا. 
ليلفظ أنفاسه األخيرة. لم أكن أعلم بعد، أن 
المراد بالبقالي، في الواقع هو زروال". إن 
نقل هذا الحوار يتضمن إشارات ضمنية إلى 
ما تعرضت إليه الذات الجماعية من تنكيل 
داخل المعتقل، قبل بدء المحاكمة، فقد كان 
من الممكن أن يكون الشاهد مكان الضحية. 
يعمد مديدش إلى تمثيل عالقة المحامين 
بالمتهمين، بإيراد وقائع تبرز الضغط الذي 
المحامين،  على  المحكمة  رئيس  مارسه 
يقول: "لم يكن الرئيس يراعي جانب الدفاع 
بالتواطؤ  المحامين  يتهم  كان  فقد  نفسه. 
مع المتهمين. وكان يهددهم بالمتابعة أمام 
مجلس تأديبي، إن هم أصروا على االحتجاج 
لينبه  المحامين،  أحد  تدخل  قراراته.  على 
الرئيس إلى أنه، بطرحه تلك األسئلة المتعلقة 
بالقناعات الدينية، والصحراء، واالستماع إلى 
اإلذاعات األجنبية، يكون قد تجاوز صالحياته. 
تشارك  اآلن  إنك  بقوله:  الرئيس  عليه  فرّد 
المتهمين أفكارهم، وإنك تجازف بتعريض 
نفسك للمتابعة لألسباب نفسها، التي يتابع 
رّد عليه األستاذ عبد  بها زبناؤك. وهو ما 
الرحيم برادة، الذي كان منزله واقعا تحت 
المراقبة، وكان يتنصت على هاتفه، بقوله: 
سيدي الرئيس، إّن التهديدات لن تجدي، ولن 
تؤدي إلى شيء. وحدا حدوه نقيب المحامين، 
األستاذ الناصري الذي أثاره سماع رئيس 

يخطب فيطنب في خطبته على هذا النحو. 
فهّب واقفا من مكانه، متشنج المالمح من 
فرط الغضب، ليرافع بصوت رصين وهادئ... 
سيدي الرئيس، إنك تتعجل في عملك. واعلم 
أن المحامين الحاضرين هنا، هم أوال رجال 
قانون محلفون. وهم ثانيا يعتبرون جزءا ال 
يتجزأ من هيئة هذه المحكمة، ثالثا وأخيرا، 
أن يدافعوا عن المتهمين، جميع المتهمين. 
التي  والجنح  قناعاتهم  عن  النظر  بغض 
يعني  ال  وهذا  اقترفوها.  يكونوا  أن  يمكن 

أن هؤالء المحامين يشاركون من يقومون 
للدفاع عنهم أفكاَرهم".

2 - احملامي الغاضب للحق
تبني الذات الشاهدة إيتوس المحامي 
تعمد  إذ  المعروض؛  الخطاب  خالل  من 
من  مقاطع  بنقل  وتقرنه  ال��وص��ف،  إل��ى 
أمام  المحامون  قّدمها  التي  المرافعات 
المحكمة،  ويجمع الشاهد صفات، قد تبدو 
متناقضة، في وصف المحامي الناصري، 
الغاضب  "المحامي  صورة  تبني  ولكنها 
المحامي  تسمية  يصّدر  فبدءا  للحق"؛ 
قيمة  من  للرفع  وذل��ك  األستاذية،  بلقب 
تحدث  عندما  فعله  ما  بخالف  الشخص، 
بداية  في  استقاال  اللذين  المحاميين  عن 
المحاكمة، واللذين يورد اسميهما مقرونين 
بمهنة المحاماة فقط، ثم يراكم أوصافا تدّل 
على غضب المحامي للحق )فهّب واقفا من 
مكانه، متشنج المالمح من فرط الغضب(، 
"هّب"  الفعل  انتقاء  إلى  الشاهد  ويعمد 
الذي يحمل معاني الوقوف بسرعة وحزم، 
بانتقاء  الوجه،  صورة  على  ركز  أنه  كما 
صفات المالمح التي تعكس ما يشعر به 
اإلنسان داخليا، وما يسعى إلى إيصاله إلى 
اآلخرين. ومقابل هذه الصورة التي تركز 
إيتوس  بناء  في  العاطفية  الجوانب  على 
المحامي، يقلب الشاهد اتجاه االستدالل، 
من خالل وصف طريقة حديث المحامي في 
المحكمة "يرافع بصوت رصين وهادئ"، 
وهي صفات تدل على التمكن من أدبيات 
المهنة، والثقة في النفس بعد االنفعال الذي 
عبر عنه الفعل "هّب" وهو رّدة فعل غاضبة 

وسريعة على اتهامات القاضي، كما عّبر عنه 
تشنج مالمح الوجه الذي يكشف عن االنفعال 
الخارجية  الصورة  هذه  أن  غير  الشديد، 
لبورتريه المحامي، قد تحولت، بفضل قدرة 
هذا المحامي المتمرس على امتصاص غضبه 
الشديد، وهو ما عّبرت عنه الصفتان: "رصين، 
هادئ" اللتان حددتا الصوت الذي رافع به، 
الغضب  من  الشاهدة  ال��ذات  شكلت  وق��د 
انتصارا للحق، ومن الرصانة والهدوء في 
المرافعة، صورة النموذج األسمى للمحامي 
لقيمة  انتصارا  الغضب  بين  يجمع  ال��ذي 
الغضب  القدرة على تحويل  العدالة، وبين 
يحكمه  هادئ رصين  موقف  إلى  واالنفعال 
العقل والتبصر، وهو ما من شأنه التأثير في 
المخاطب من جهة، ومنح الثقة للمحاكمين 
من جهة أخرى. أّما مضمون المرافعة الذي 
تفصل فيه الذات الشاهدة عن طريق التقسيم 
الذي جاء على لسان المحامي، فيتجه إلى 
الدفاع، الذي هو انتصار  االنتصار لحجج 
لقضية الشاهد، وقد وظف المحامي الناصري 
التعريف  حجة  مثل  الحجج،  من  مجموعة 
قانون محلفون(، وحجة  رجال  )المحامون 
التضمين )المحامون جزء ال يتجزأ من هيئة 
المحاكمة(، والقياس )المحامي مهمته الدفاع 
عن المتهمين بغض النظر عن التهم الموجهة 
إليهم، هؤالء المعتقلون متهمون، المحامي 
يجب أن يدافع عنهم(، كما أن أسلوب النفي 
يهدف إلى تفنيد ادعاء رئيس المحكمة بأن 

المحامي يدافع عن أفكار المتهمين. ويالحظ 
أن الحجج التي قّدمها المحامي الناصري 
القانونية،  والمبادئ  القواعد  إلى  تستند 
وعندما يوردها الشاهد في شهادته، ويفصل 
فيها، يسعى إلى إقناع المخاطب بتعرضه 
إلى محاكمة غير عادلة، ما دام لم يتمتع هو 
ورفاقه بحقهم في الدفاع عن قضيتهم، وهو 
ما يشهد عليه جزء ال يتجزأ من المحكمة، 
وهم المحامون. لقد تعرض المحامون إلى 
الظلم في هذه المحاكمة، كالمتهمين. يقول 

من  العامة  النيابة  انتهت  "فلما  مديدش: 
مرافعاتها، طلب الرئيس من الدفاع أن يعد 
قائمة بالمحامين الذين سيتولون المرافعات. 
تلك  يقدموا  أن  للمحامين  يتسن  لم  لكن 
في  والمتهمين  كانوا  فقد  أبدا.  المرافعات 
الهم سواء". يصور الشاهد المحامين الذين 
دافعوا عن قضيتهم، مع بعض االستثناءات، 
يرافعوا  لم  وأنهم  نزهاء، وشجعان،  بأنهم 
في جوهر القضية، احتراما لرغبة موكليهم، 
ونظرا إلى االنتهاكات الصارخة التي ارتكبت 

في تطبيق فصول القانون.

3 - احملامي اإلنسان
إن صورة المحامي في "محاكمة" الشاهد 
المحامين  بعض  لموقف  النقد  بين  تجمع 
خلفيتهم  مهنيتهم  ف��ي  تحكمت  ال��ذي��ن 
وبين  موكليهم،  مع  واختالفهم  السياسية، 
االحتفاء بالمواقف الشجاعة ألغلب أعضاء 
هيئة الدفاع، التي تميزت بالكفاءة المهنية، 
واحترام أخالقيات المهنة، وقاست إلى جانب 
المتهمين من ظلم رئاسة المحكمة. وإذا كان 
الشاهد في مقاطع كثيرة قد اعتمد سردا ينقل 
الوقائع الموضوعية التي يشهدها ويعيشها 
رفقة المتهمين اآلخرين، فسيعود إلى ضمير 
في  األحكام  إصدار  لحظة  ليسرد  المتكلم، 

عالقته بمحاميه األستاذ برادة. يقول: "كانت 
لحظة فادحة. ذهل المحامون الحاضرون في 
البكاء.  من  أنفسهم  يتمالكوا  فلم  القاعة... 
دنا مني األستاذ برادة، بعينين محتقنتين 
من كثرة البكاء. وخطى متثاقلة. ربت على 
كتفي بحنو، بيد مرتعشة. وقبلني على خدي 
وهو يهمس لي بصوت يتميز تأثرا وانفعاال: 

-تشجع!".
ال ينفصل بناء صورة الشخصيات الفاعلة 
في المحاكمة، عن الحجاج بالوقائع، فالشاهد 

حية  ويجعلها  المحاكمة،  من  أحداثا  ينقل 
أمام المخاطب، كما نالحظ في لحظة إصدار 
األحكام، فشّكل تصوير هذه اللحظة مجاال 
للتأثير العاطفي في المخاطب، فقد وصفها 
المصيبة  الفادحة  معاني  ومن  بالفادحة، 
والكارثة، وهذا الوصف يتناسب مع رّدة فعل 
المحامين والحاضرين التي يجسدها فعل 
"ذهل"؛ ألّن األحكام كانت ثقيلة جدا وقاسية. 
ولهذا، فإّن المحامين، وهم ينتمون إلى مجال 
القانون الذي يستدعي تحكيم العقل، وإقصاء 
البكاء،  لم يتمالكوا أنفسهم من  العواطف، 
يعبر  ما  وهذا  شديدا،  بكاء  بكوا  إنهم  بل 
عنه وصف عيني عبد الرحيم برادة، اللتين 
المعجم  البكاء، ويحضر  احتقنتا من كثرة 
العاطفي بقوة "يحنو، يد مرتعشة، قّبلني، 
تأثرا وانفعاال"، مما يبئر الجانب العاطفي 
اللوحة  المحامي. وهذه  هذا  في  اإلنساني 
المشحونة بالعواطف الحزينة، تمارس تأثيرا 
قويا على المخاطب، الذي يشارك الذات في 
ما  إدان��ة  وفي  المشاعر،  بهذه  اإلحساس 

تعرضت إليه من قسوة.

4 - احملامي وحلظة
 إصدار األحكام

إصدار  لحظة  إلى  الشاهدة  الذات  تعود 

الساعة  بذكر  تاريخها  وتفّصل  األحكام، 
الذي جرت فيه  )الحادية عشرة(، والفصل 
يشعر  فصل  وهو  الشتوية(،  الليلة  )تلك 
كما  السياق،  هذا  في  والقسوة  بالبرودة 
وهو  بالخيالية،  المحاكمة  أط��وار  تصف 
وصف يوحي بأن ما وقع فيها، يتجاوز حدود 
العقل، يقول الشاهد: "في الساعة الحادية 
عشرة من تلك الليلة الشتوية، أدخلنا قاعة 
أسابيع،  لبضعة  احتضنت  التي  الجلسات 
األطوار الخيالية لهذه المحاكمة". وإذا كانت 
بداية إصدار األحكام قد انطلقت في الساعة 
الحادية عشرة ليال، فإنها استمرت إلى حدود 
الفجر، وهذا دليل على ثقل اللحظات، وعلى 
حجم المتابعين، وكثرة األحكام، واستندت 
الذات الشاهدة إلى موضع الكم، إلبراز فداحة 
األحكام، التي نعتتها بالفعل االنتقامي، الذي 
هدف إلى إقبار أحالم الشباب، برميهم في 
مواقفهم،  بسبب  طويلة  سنوات  السجن 
ونشاطاتهم السياسية. يقول مديدش: "شرع 
الرئيس في تالوة تلك الالئحة الطويلة في 
نحو الساعة الحادية عشرة. لم يكن له أن 
الخيوط  مع ظهور  إال  تالوتها  من  ينتهي 
األولى من الفجر... لم يفلت أحد من انتقام 
أفزاز... وسقطت األحكام نافذة، ال استئناف 
بعدها. فكانت خمسة أحكام بالسجن المؤبد. 
وواحد وعشرون حكما بالسجن ثالثين سنة. 
عشرين  بالسجن  حكما  وأربعون  وثالثة 
بالسجن  حكما  وأرب��ع��ون  وسبعة  سنة. 
ذهل  فادحًة،  لحظة  كانت  سنوات...  عشر 
المحامون الحاضرون في القاعة، لسماع تلك 
األحكام الثقيلة، تسقط كشفرة المقصلة. فلم 
يتمالكوا أنفسهم من البكاء". وتعبر جملة 
"سقطت األحكام نافذة"، وهي جملة خبرية، 
تتضمن انتقاء معجميا للفعل "سقط" الذي 
يدل على قوة الوقع، وعلى صدور األحكام 
من األعلى، في إيحاء بأن القضاء مأمور من 
لدن السلطات العليا. وهذا البعد الحجاجي 
من  بدال  "سقط"  فعل  استعمل  إذ  مضمر، 
"صدر"، كما أن وصف األحكام بالنافذة، دليل 
على قوة وقع هذه األحكام، فالفعل "سقط" 
يحمل في ذاته قوة وقع هذه األحكام، وهو 
ما يحولها في أسلوب استعاري من أحكام 
صدرت شفهيا إلى أحكام محسوسة، وكأنها 
السماء،  قد سقط على رؤوسهم من  حجر 
السيما أن الفعل "سقط" في التمثل العربي 
محّمل بالدالالت السلبية، وهو في لغة القرآن، 
محمل غالبا بالعنف والعقاب الشديد، كما 
في اآلية: " َأَفَلْم َيَرْوا ِإَلٰى َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما 
َماِء َواأْلَْرِض، ِإن نََّشْأ َنْخِسْف  َخْلَفُهم من السَّ
َماِء  َن السَّ ِبِهُم اأْلَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا مِّ
ِنيٍب" )سورة سبأ،  ِلَك آَلَيًة لُِّكلِّ َعْبٍد مُّ ۚ ِإنَّ ِفي َذٰ
اآلية 9(.  ويعزز النفي القاطع هذا الوقع، "ال 
استئناف بعدها"، وهو استثناء يؤدي وظيفة 
المعنى، وتفصيله  تكرار  التأكيد من خالل 
)نافذة/ ال استئناف بعدها(، ويضطلع النفي 
بدور حجاجي في تقديم المعطيات، وقد أدخله 
ال  "فهو  التعبير،  موجهات  ضمن  بيرلمان 
يحضر إال حينما نكون بصدد الحجاج؛ ألنه 
رد على إثبات فعلي أو محتمل حصوله من 

قبل الغير".
ال��ش��اه��دة ح��دث إص��دار  ال���ذات  وتنقل 
األحكام، بتفصيلها من خالل األرقام، التي 
تؤدي وظيفة داللية، تعبر عن اقتطاع سنوات 
طويلة من عمر المعتقلين المحاكمين من أجل 
آرائهم ومواقفهم. ويقرن الشاهد هذه األرقام 
بالزمن في عبارة "لحظة فادحة" التي تعبر 
القضائية،  األحكام  ينكر  بالغي،  حكم  عن 
فصفة "فادحة" تعبر عن هول اللحظة، ووقعها 
والمحامين  المتهمين  نفوس  على  األليم 
والحاضرين، وهي صفة منتقاة بعناية، ألن 
الفداحة هي المصيبة، والنكبة والكارثة. وقد 
كلها. ويعمد  المعاني  الصفة هذه  اختزلت 

بوصف  اللحظة،  فداحة  إبراز  إلى  الشاهد 
عدالة،  رج��ال  وهم  المحامين،  على  أثرها 
يفترض أن يكونوا معتادين على تلقي سماع 
األحكام في المحاكم. فجملة "ذهل المحامون" 
"األحكام  تعكس حدثا غير متوقع، وسببه 
الثقيلة"، ويناسب رّد فعل الحامين "ذهل" 
صفة الفداحة التي تحدثنا عنها، ألنه رّد فعل 
طبيعي إزاء المصيبة والكارثة المفاجئة، التي 
جاءت نتيجة "األحكام الثقيلة"، وفي انتقاء 
صفة "الثقيلة" تحويل لألحكام القضائية إلى 
صخرة ثقيلة تسقط على رؤوس المتهمين 
الفعل  مع  يتناسب  ما  وهذا  شديد،  بعنف 
السلبية.  داللته  عن  تحدثنا  الذي  "سقط" 
المقصلة"  كشفرة  "تسقط  تشبيه  وي��ؤدي 
وظيفة حجاجية، إذ إن أحكام السجن الثقيلة 
أن  بمعنى  بالمقصلة،  اإلع��دام  حكم  تشبه 
األحكام لم تصادر حرية المتهمين فقط، بل 
صادرت حياتهم، وكأن المحامين يحضرون 
لحظات تنفيذ اإلعدام في حق المتهمين، وهذه 
مبالغة تهدف إلى إثارة المتلقي، لكي يشعر 
بفداحة األحكام وقسوتها، ولعل انتقاء جزء 
"الشفرة" من المقصلة، يعكس حدة األحكام؛ 
ذلك أن الشفرة الحادة للمقصلة تفصل رأس 
المحكوم عليه باإلعدام عن بدنه بسرعة كبيرة، 
فتنقله من الحياة إلى الموت، ويظهر البعد 
قد  األحكام  أن  في  التشبيه  في  الحجاجي 
نقلت المعتقلين في المحاكمة من الحياة إلى 
الموت، نظرا لثقل األحكام التي وصلت حّد 
التمثيلي  السجن المؤبد. ويهدف التشبيه 
"األحكام الثقيلة تسقط كشفرة مقصلة" إلى 
تسقط  الثقيلة  فاألحكام  والحجاج؛  التأثير 
على المتهمين، كما تسقط شفرة المقصلة 
الحادة على المحكوم عليهم باإلعدام، وهو 
تشبيه يكشف عن قسوة هذه األحكام، وعن 
سوداوية المصير الذي آل إليه المتهمون، 
بل عن قتلهم المعنوي بسبب سنوات السجن 
باتوس  تستدعي  ص��ورة  وه��ي  ال��ط��وال، 
المخاطب، ألنه يستحضر صورة المحكوم 
عليه باإلعدام، وهو يضرب بشفرة المقصلة 
الحادة التي تفصل رأسه عن جسده، وهذه 
الصورة "الدموية" المؤلمة، تتناسب مع ردة 
فعل المحامين والحاضرين على تلك األحكام 
الجائرة التي دفعتهم إلى البكاء. وإذا كان 
يفترض في المحامين أن يحضروا المحاكمة 
العادية، الستئناف األحكام التي ال تكون في 
صالح موكليهم، فإنهم سيجدون أنفسهم في 
محاكمة 1977، مستسلمين ال يملكون سوى 
رّد الفعل اإلنساني على اإلحساس بالظلم، 
وتؤدي جملة )لم يتمالكوا أنفسهم من البكاء( 
وظيفة بالغية، تتوجه إلى باتوس المخاطب، 
يؤمن  صلب  إنسان  من  يتحول  فالمحامي 
يملك وسيلة  ال  إنسان هش  إلى  بالقانون، 
الشاهدة  الذات  تعيد  البكاء.  للدفاع سوى 
بناء صورة المحامي الذي كان يصيح ويحتج 
إنسان  إلى  ليتحول  القانون،  بقوة  ويدافع 
يتجرد من إيتوسه المهني، ويلبس إيتوسه 
المفعم بمشاعر اإلحساس بوقع  اإلنساني 
الظلم، من خالل البكاء الذي يحمل معاني 
االستسالم والعجز والتحسر على األحكام 

الصادرة.

5 - خامتة
النقدية  الدراسات  أغلب  ركزت   
على دراسة الكتابات السجنية في مستوى 
إبراز ما تعرض إليه المعتقلون من تعذيب 
وإذالل... وأغفلت، في اعتقادنا، جوانب أخرى 
والمدنية  االجتماعية  باألطر  تتعلق  مهمة، 
أن  ونفترض  الجماعية.  الذاكرة  بناء  في 
الشهادة، يمكن  إعادة قراءة هذه الكتابات/ 
أن يسعف في الكشف عن األبعاد التنويرية 
في نضال المجتمع من أجل تكريس الحقوق 
المدنية والسياسية. ويمثل النموذج الذي 
قدمناه لتمثيل صورة المحامي في الكتابة 
للبحث في صورة  بعدا موجها  الذات،  عن 
تمثيل المحاكمة، ومن شأن البحث المتعدد 
التخصصات في الذاكرة، بروافده التاريخية 
والحقوقية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  والسياسية 
الماضي،  إلى  طريقا  يفتح  أن  والبالغية... 
متصال برهانات الحاضر والمستقبل. تتجاوز 
صورة المحامي في الشهادة التي درسناها 
إلى  وتتعداها  المتهم،  عن  المدافع  صورة 
اإلنسان المناضل من أجل تكريس العدالة، 
والدفاع عن المبادئ والقيم اإلنسانية الكبرى. 
لنتأمل  باعثا  تكون  الماضي،  دروس  ولعل 
صورة المحامي اليوم... ونأمل في أن تبني 
ينتصر  ال��ذي  األستاذ  للمحامي  نموذجا 
لإلنسان، ويعتبره قضيته األساس، ومهنته 

النبيلة.
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ليوطي: 
ميدان �سيا�سة 

الحماية

كانت  الحكومية  مراسالته  في   
املسند  واإلقناع  اللباقة  عبارات 
تغليب  في  شفيعا  القانونية  بالحجة 
يظهر  كان  أحيانا،  اقتراحاته.  رجاحة 
القانون؛  يستعدي  وكأنه  ليوطي 
القانون الذي ُيؤسس قواعد الخضوع 
وُيولد التقاعس الفكري ويقتل اإلبداع 
بأن  يؤمن  كان  املبادرة...لكونه  وروح 
إليه  ينظر  قد  باريس  في  يصلح  ما 
بعد  أتوا  الذين  كل  الرباط.  في  كخطأ 
ينتمون  بأنهم  ُيقرون  كانوا  ليوطي 
أنه  والحق  السياسية.  مدرسته  إلى 
أكثر  روحيا  ثقيال،  إرثا  وراءه  ترك 
صالحية  تأكدت  ماديا...وقد  منه 
أفكاره في ما يخص التهدئة والتطور 
متغيرات  في  واالجتماعي  االقتصادي 
املاضي.  القرن  من  الثالثينات  مغرب 
مضمونها  عن  الحماية  زاغت  حينما 
ضيعة  إلى  البالد  وحولت  القانوني، 
كان  الجشع.  الرأسمالي  لالستغالل 
الحماية  أن  شأن  في  يرافع  ليوطي 
ستسير باملغاربة نحو مرحلة النضج 
سلوكات  من  وتحررهم  السياسي، 
اإلدارة العتيقة، فكلما سار التقدم كان 
ضغطها  من  تخفَّ  أن  الحماية  على 

على املغاربة.
لحظة  تتأتى  ال  إستوغرافيا،       
دون  ليوطي  شخصية  إلى  العودة 
مؤانسة كتاب الجنرال كاترو »ليوطي 

املغربي«. ملاذا بالضبط هذا الكتاب؟
 يتعلق األمر في املقام األول بعمل 
توثيقي لجوانب من تاريخ االصطدام 

الفرنسي  الجيش  بني  العسكري 
وجهة  من  املغربية  املقاومة  وقبائل 
املقام  وفي  فرنسي،  عسكري  نظر 
ثنائية  لحوارات  بتسجيالت  الثاني 
سنتي  وليوطي  كاترو  بني  دارت 
1934-1933 حينما كان كاترو يعتزم 
أن يخبر ليوطي بالتطورات السياسية 
جادت  التي  الثالثينات  مغرب  في 
التوثيق  بمتغيرات جديدة. وعبر هذا 
اإلشادة  عبارات  تنهال  العسكري، 
املاريشال هوبير  أنجزه  بما  والتقدير 

ليوطي في ميدان املغرب. 
    يرسم الجنرال كاترو صورة وفية 
لقائده ليوطي، ويعيد تركيب تفاصيل 
مركبة رافقت حياته. في حقيقة األمر، 
التحليل  من  نوع  مع  القارئ  يلتقي 
في  ليوطي  هوبير  لشخصية  النفسي 
الخلفيات  تحليل  من  يقترب  املغرب 
املواقف  أنتجت  التي  السيكولوجية 
عند  املعروفة  الكبرى  السياسية 
التمرين  هذا  يبدو  والحال،  املؤرخني. 
ما  في  األهمية  من  عال  قدر  على 
يخص إعادة كتابة تاريخ الحماية في 
فترة  خالل  وخاصة  األولى،  لحظاتها 
يتأتى  فكيف   .1912-1925 ليوطي 
ازدواجية شخص دون تنميطها؟  فهم 
كيف نفهم الحنني إلى املاضي والتوق 
إلى التحديث؟ كيف نفهم االنتماء إلى 
دوائر   النخبة في املجتمع الفرنسي 

والدفاع عن عادات األهالي؟
في  بلدا  أمامه  ليوطي  وجد        
كانت  سيادة  من  متحول،  وضع 
أقرت  سيادة  صوب  السلطان  بيد 
ُكلف   .1912 فاس  مضامينها معاهدة 
وقتها بالتصريف اإلجرائي ملقتضيات 
على  كاترو  يعترف  الحماية.  وثيقة 
احتالله  قبل  البلد  بأن  ليوطي  لسان 
العسكري كامل السيادة »...لقد وجدنا 
امبراطورية  أمام  املغرب  في  أنفسنا 
متمسكة  ومستقلة،  تاريخيا  عريقة 
وشرسة  باستقاللها،  حد  أقصى  إلى 
إلخضاعها،  محاولة  ألي  مواجهة  في 
السنوات  هذه  في  تظهر  وهي 
بترتيبها  الذات  قائمة  كدولة  األخيرة 
في  وتمثيالتها  والوظيفي  اإلداري 
بصائر  إليه  تشوفت  بلد  الخارج...«. 
الجزائر  احتالل  منذ  األوربية  القوى 
1830م لوفرة خيراته وثرواته البحرية 
واملعدنية، وباحتمالية أن يكون سوقا 
املنتوجات  واستيراد  لتصدير  رائجة 
خزانا  وبكونه  األوربية،  الصناعية 
بشريا يصلح لالستغالل االقتصادي...
وقبل ذلك، وكان املغرب أن واجه هذا 
في  املوازنة  سياسة  بتنبي  الوضع 
هذا،  من  يقترب  الخارجية،  سياسته 
باستمرار  ويجيد  ذاك،  عن  ويبتعد 
لعبة خلط األوراق. حاصل ذلك، تحقيق 
نجاح مؤقت فّوت فرصة االنفراد رغم 

فقدان بعض األجزاء الترابية...

التسويات  توالي مسلسل       مع 
هامش  بدأ  املغرب،  حول  الدولية 
املغرب،  على  أكثر  يضيق  املناورة 
 1880- مدريد  »اتفاقية  مع  وخاصة 
...»1906 الخضراء  الجزيرة  اتفاقية 

ديونه،  وتراكمت  االقتصاد،  انهار 
وانتشرت  األمني،  الوضع  وانقلب 
بعد  الحت  البالد.  أرجاء  الفوضى 
ثورة  األفق  في  الحماية  ِوفق  توقيع 
الفرنسية،  الحماية  ضد  الهيبة  أحمد 
السؤال  طرح  الصدى،  رجع  بعد 
التالي: أكانت ثورة للمطالبة بالعرش؟ 
أدرك  الفرنسي؟  الوجود  ثورة ضد  أم 
ليوطي مبكرا الزخم الذي كانت تحمله 
وجدَّ  الجنوب،  من  اآلتية  الثورة  هذه 
قوات  التقاء  يمنع  أن  إلى  في مسعاه 
الهيبة مع قبائل تادلة وزيان والشاوية 

الثائرة ضد الوجود الفرنسي. 
حيث  من  الكتاب،  إلى  عودة        
كتاب  إدراج  يمكن  التأليف،  جنس 
املغربي«  »ليوطي  كاترو  الجنرال 
العسكرية  التآليف  حلقات  ضمن 
الفرنسية. مصدر عسكري يؤرخ لبداية 
تطبيق الحماية الفرنسية على املغرب، 
التي أجبرت  لعملية الضغط  ويعرض 
السلطان التنازل عن العرش، والدهاء 

العسكري الذي تميز به هوبير ليوطي 
والنخب  األعيان  شبكة  استمالة  في 
على  واملحافظة  االحترام  وسياسة 
الكتاب  خالل  من  السلطة.  هرمية 
يقف القارئ على وصف مجهري ألهم 
جرت  التي  العسكرية  االصطدامات 
أطوارها بني الجيش الفرنسي وقبائل 
والصحراء...وفي  والسهول  الجبال 
بن  محمد  ثورة  عند  يقف  منه،  جانب 
عبد الكريم الخطابي، لقد خلط انتصار 
محمد بن عبد الكريم الخطابي أ وراق 
الحماية وجعلها تشعر بقرب رحيلها 
عن املغرب ونهاية حلمها التي ناضلت 
الشمال  مظلة  الستكمال  أجله  من 
االفريقي. كيف نفهم مطالبة الو طنيني 
املغاربة مباشرة بعد نهاية فترة إقامة 

ليوطي بتطبيق معاهدة الحماية؟
 Lyautey le الكتاب         صدر 
عن  الحماية  رحيل  قبل   Marocain
ُيعني  األمر،  حقيقة  في  بقليل.  البالد 
الكتاب قارئ التاريخ في تتبع حمالت 
جابت  التي  العسكرية«  »التهدئة 
هوبير  املارشال  حكم  فترة  املغرب 
فرنسية  شهادة  بحق  وهو  ليوطي. 
من  الحماية  مغرب  اعتمل  ما  حول 
احتكاكات مسلحة. من حيث املضامني 

مسلسل  تتبع  إلى  الكتاب  ينصرف 
رؤية  إلى  ويعرض  القبائل،  تطويع 
املغرب،  أحوال  تدبير  في  ليوطي 
وتفعيل بنود عقد الحماية الفرنسية. 
وقبل ذلك، حول جدل التوصيف. فهل 
أم  بحماية؟  البدء  في  األمر  يتعلق 

باحتالل؟ أم باستعمار؟
كما  الكتاب  صفحات  تظهر        
إعجاب  بإعجاب،  يتعلق  األمر  أن  لو 
جنرال عسكري بقائده في امليدان. في 
على سياسة  كاترو  ُيثني  مناسبة  كل 
مبدأ  على  القائمة  املغرب  في  ليوطي 
الكتاب  والتوقير...يغطي  االحترام 
مساحة زمنية مهمة من تاريخ مغرب 
األولى  املراحل  ويتناول  الحماية، 
ويعرض  العسكري،  االحتالل  لفرض 
للضغط الفرنسي الذي أجبر السلطان 
عبد الحفيظ على  التنازل عن العرش. 
بتفعيل  ليوطي  قام  األمر،  حقيقة  في 
مغربا  وصنع  الحماية،  اتفاقية  بنود 
قائما على املصالح من خالل سياسة 
من  بفريق  نفسه  أحاط  االستمالة. 
ومزج  واالستراتيجيني،  الخبراء 
وموهبته  للظرفية،  فهمه  عمق  بني 
حسن  ذلك  في  وساعده  السياسية 

الطالع...
    هل كان ألحد كان أن ينجح في 
ليوطي؟  غير  املغربية  املسألة  تدبير 
ليوطي كان رجل حظ وسياق ونباهة. 
سنة  الصفراء  عني  لتجربة  كانت 
1903 وتجربة وهران 1907 أن هيأته 
الرباط  لتجربة  االستعداد  أجل  من 
الحدودي  الشريط  في  فهناك   .1912
الشأن  على  ليوطي  تعرَّف  الجزائري 
املغربي حينما كان قائدا للفيلق الذي 
كان يشرف على عمليات تأمني الشريط 
عني  تجربتي  إن  والحق،   الحدودي. 
اختبار  لحظة  ووهران  الصفراء 
وتجربة لتطبيق نظريته حول موضوع 
في  تحكم  ليوطي  والتهدئة.  الحماية 
الغرق،  وشك  على  كانت  سفينة  مقود 
بحنكة ربان ماهر وحازم، وكان للحظ 
اشتعلت  التدبير،  في  فعله  لعب  أن 
وفتحت  األولى  العاملية  الحرب  نيران 
له أبواب النجاح من خالل التحرر من 
سوء  وحاالت  والقيود  الوصايات  كل 
التي  هي  الحرب  واملعاكسات.  الفهم 
املاريشال  وضعية  من  ليوطي  نقلت 
وضعية  إلى  شكلية  بترتيبات  املقيد 
التصرف،  بحرية  املتمتع  املاريشال 
مالية،  وبموارد  مطلقة  وبصالحيات 
ومن  الدولية  املعيقات  كل  من  متحرر 

ثقل املساومات األملانية.
بناء  إلى  يهدف  كان  ليوطي        
مغرب  حساب  على  عصري  مغرب 
العجوز  األرض  ينتزع  وأن  تقليدي، 
من سباتها عن طريق سياسة األوراش 
عصري  إداري  نظام  بواسطة  الكبرى 
مسنود بآلة اقتصادية تنهض باإلنتاج 

وتعمد إلى تنشيط دورات التبادل مع 
باختصار،  اإلسالمية.  الحياة  احترام 
التنظيم  سكة  على  البالد  يضع  أن 
أو  التقاليد  إزعاج  دون  والعصرنة، 
إلى  ليوطي  العادات...نظر  تغيير 
وليس  التدبير  في  شركاء  املتمردين 
كخصوم، وعمد إلى استدراج املغاربة 
وأن  الحماية  وضعية  تقبل  نحو 
يجنبهم املهانة...أراد أن يلج باملغاربة 
وأن  السياسي،  النضج  مرحلة  نحو 
الحساسيات  مع  الصدام  يتجنب 
معالم  بدأت  الحرب  الوطنية...بعد 
التغيير تظهر على مسرح املغرب، وبدأ 
للمسألة  العميق  فهمه  يثبت  ليوطي 
على  نظره  وجهة  ويفرض  املغربية، 
معركة  ويكسب  الفرنسي  العام  الرأي 
اإلقناع. ليوطي رجل دولة تملَّك املعرفة 
خاض  التبليغ.  وكفاية  والدراية 
العام  الرأي  كسب  مزدوجة:  معركة 
معركة  وكسب  الخارج،  في  الفرنسي 
صفوفهم.  وتوحيد  املغرب  فرنسيي 
الجميع  وضع  يجب  خاللهما،  ومن 
لفئات  املشتركة  املبادئ  سكة  على 
رابط  ال  الذين  املغتربني  من  عريضة 
»...يتحتم  لهم.  اجتماعية  طبقة  وال 
روح  ينبذوا  أن  املغرب  فرنسيي  على 
االستعمار ويتشبعوا بروج الحماية«.
بداية  في  ليوطي  استعدي      
اإلدارة  رجال  طرف  من  الحماية  فترة 
سياسة  بممارسة  واتهم  والجيش 
سياسة  ووضع  العقول  استبداد 
استبعاد  وزاد  املغرب.  في  متحجرة 
 Charles مانجان  شارل  الجنرال 
التمرد  بحجة   1913 سنة   Mangin
تنزيل  أمام  عائقا  يقف  الذي  الروحي 
فلسفته في املغرب من تحريك مشاعر 
عليه.  املتربصة  الدوائر  على  السخط 
سيدي  معركة  نتائج  أن  صحيح 
بأسهم  صعدت  قد   1912 بوعثمان 
تفوق  وأظهرت  مانجان،  القائد 
التهدئة.  أسلوب  على  القوة  أسلوب 
الفرنسية  الصحافة  لحظتها  بدأت 
أنجزه  الذي  العسكري  بالعمل  تشيد 
قضية  حسم  وبضرورة  مانجان، 
نموذج  مانجان  العسكرية.  التمردات 
حلم  وراءه  يخفي  الذي  للعسكري 
إلى  ويتوق  التهدئة،  لتحقيق  القوة 
واملجد واألوسمة،  بالترقيات  التوشح 
الذي  للعسكري  نموذج  ليوطي  بينما 
الحزام،  إلى  مشدودة  البندقية  يضع 
هي  الحقيقية  االنتصارات  حيث 
هزيمة  وحتى  بالسلم.  تأتي  التي 
أخرى  مرة  ت  أظهر   1914 الهري 
الكولونيل  حاد  حينما  ليوطي،  نباهة 
تعليمات  عن   Laverdure الفيردور 
جبال  في  بالجيش  وتوغل  ليوطي، 
ثلث  بحتف  وألقى  املتوسط،  األطلس 
...« ليوطي:  يقول  الفرنسي.  الجيش 
الحقيقي  السبب  عن  البحث  يجب 

لقضية الهري في املذاهب التي أدخلت 
املدارس  بعض  بواسطة  املغرب  إلى 

االستعمارية...«.
      أترث معركة سيدي بوعثمان 
الشك  وأعادت  ليوطي،  أعصاب  على 
املغرب  سالمة  تأمني  على  قدرته  في 
»...منذ 17 أبريل وبداية عهد الحماية، 
أصبح هناك مغربان؛ واحد نحتله وهو 
وبمخزن  للحرب  مؤهلني  أهالي  بدون 
ضعيف وغير مهاب؛ وآخر أكثر أهمية، 
يتكون من تكتل بربري، مهتز في عمقه، 
الحربية،  باملؤهالت  يزخر  متعصب، 
بجميع  ينتفض  أن  باستطاعته 
املؤثرات  من  بحوافز  ضدنا،  مكوناته 
التي ال يمكن أن نتحكم فيها. ال يمكن 
ما  مع  للوضع  يتجاوز تشخيصي  أن 
يقع في الوقت الراهن. ومع ذلك، يمكن 
على األقل أن أضمن أنه، باستخدامنا 
وبتوظيف  الوسائل،  لجميع  املشترك 
وبتحفيز  تشكيله،  إعادة  بعد  املخزن 
ممكن  جهد  أقصى  بذل  على  الجيش 
سأسعى  حساب،  وبدون  باستمرار 
للصعوبات  حل  إيجاد  إلى  جاهدا 
القضايا  وبترتيب  الوسائل  من  بقليل 
ُيلح  ذلك...«.  أمكن  ما  أهميتها  حسب 
استفزاز  تجنب  ضرورة  على  ليوطي 
وتقوية  والسهول،  الجبال  سكان 
الجيش  فيها  تحكم  التي  األراضي 
الفرنسي، كان يريد أن يخلق االنسجام 
بني املغرب التقليدي ومغرب الحماية. 
نظرياته  عن  التخلي  تم  مغادرته  بعد 
في الحكم، وطغى التدبير التقني على 
العام  االستياء  الروحي...زاد  التدبير 
مطالبة  الجديدة  النخب  واستفاقت 

بضرورة مراجعة نظام الحماية.

عبد الحكيم الزاوي

       ال يستقيم الحديث عن ميدان سياسة الحماية في المغرب دون العودة إلى الماريشال ليوطي. تحدث البعض من المؤرخين 
عن الجانب الروحي منها. إليها ُتنسب كل المنجزات التي وقرت عن ُمنجز فترة الحماية. برع ليوطي بنباهة فائقة في أن 
ُينصت بعمق إلى روح المغاربة، واقترب من نبضاتهم وسكناتهم...مثلما استطاع أن يوفي لروح االلتزامات الدولية التي ساقها 
مسلسل التنافس االستعماري حول المغرب. استطاع أن يزاوج بين التسلط العسكري والواقعية اإلدارية في اللحظة التي كانت 
فيه األرض المغربية منذورة للصراعات والتطاحنات بين القبائل والسلطة. قد يكون من المذهل أن ُنقر بفرضية أن األفكار التي 
نافح عنها في ميدان المغرب لم تلق تأييدا من طرف الرأي العام الفرنسي وقتها، وخاصة فكرة »الخصوصية المغربية« التي 
فتحت له أبواب النقد في الصحافة الفرنسية.

الحرب هي 
التي نقلت 
ليوطي من 
وضعية 
الماريشال 
المقيد بترتيبات 
شكلية إلى 
وضعية 
الماريشال 
المتمتع بحرية 
التصرف،  
المتحرر من 
كل المعيقات 
الدولية 

ليوطي:
»...لقد وجدنا 
أنفسنا في 
المغرب أمام 
امبراطورية 
عريقة تاريخيا 
ومستقلة، 
متمسكة إلى 
أقصى حد 
باستقاللها، 
وشرسة في 
مواجهة 
ألي محاولة 
إلخضاعها«
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إبراهيم العدراوي

يهدف هذا املقال إلى حتليل 
الصورة التي رسمها املعتقل 
السياسي السابق جواد 
مديدش للمحامي األستاذ 
عبد الرحيم برادة يف شهادته 
"درب موالي الشريف، 
الغرفة السوداء". ونفترض 
دراسة متثيل احملاكمة يف 
الكتابة عن الذات، ميكن 
أن تعيد بناء ذاكرة الفعل 
املدني يف املغرب، وتؤسس 
ملقاربة أشمل إلنصاف مناذج 
بذلت مجهودات جبارة من 
أجل حتقيق العدالة، ونصرة 
املعتقلني السياسيني. ونعتمد 
يف حتليلنا على منهجية 
حتليل اخلطاب التي تنفتح 
على دراسات متعددة، ولكنها 
تركز أساسا على حتليل صورة 
"احملامي" داخل اخلطاب، 
مستحضرين سياق احلدث 
اخلطاب يف مستوى التمثيل 
التاريخي من جهة، وسياق 
الكتابة عن احلدث يف مستوى 
الكتابة عن الذات، من جهة 
أخرى.

1 - الدفاع يف قضية التهمة 
فيها "املس بأمن الدولة"

من  مهما  شرطا  المحامي  حضور  ُيعّد 
شروط المحاكمة العادلة، وتتضمن شهادة 
جواد مديدش إشادة كبيرة بالدور الذي قام 
به المحامون من أجل الدفاع عن المتهمين 
تنويهه  ذلك  ومن  الخطيرة،  القضايا  في 
باألستاذ عبد الرحيم برادة، يقول الشاهد: 
" "قبل األستاذ عبد الرحيم برادة، من هيئة 
بملفي،  يتكفل  أن  البيضاء  ال��دار  محامي 
وتولى الدفاع عني. كانت بدايته في الدفاع 
عن معتقلين سياسيين ينتمون إلى حركتنا، 
أقيمت  التي  المحاكمة  في   .1973 عام  في 
للماركسيين اللينينين. وقد أبان، يومئذ، عن 
كفاءة وحنكة وقابلية منقطعة النظير. وتلك 
الخصال كانت أسلحته في المحاكمة التي 
عقدت لنا، بعد عامين". تبني الذات الشاهدة 
صورة لنموذج المحامي الذي امتلك الجرأة 
للدفاع في قضايا، تعّد، في نظر الدولة حينها، 
خطيرة، وتهدد أمنها. وتضفي طابعا إنسانيا 
على العالقة التي جمعتها بالمحامي، الذي 
لم يكن يكتفي بعقد لقاء شكلي مع موكله، بل 
كان يهتم بالوضع السيء للمعتقلين، والسيما 
تعرضهم إلى التعذيب الذي وصل حّد القتل، 
س��ؤال  م��دي��دش  ينقل  المقطع،  ه��ذا  وف��ي 
المحامي برادة عن مصير أحد المعتقلين، 
الذي سيتضح في ما بعد أنه "عبد اللطيف 
التعذيب،  الذي مات بسبب  الشاب  زروال" 
يقول الشاهد: "استفسر محامّي عن أحوالي 
الشخصية... كان ينظر إلي نظرة حادة من 
وراء زجاج نظارته ويلح في السؤال عن اسم؛ 
لتعذيب  تعرض  أنه  لي  قال  البقالي...  هو 
شديد نقل على إثره إلى مستشفى ابن سينا. 
ليلفظ أنفاسه األخيرة. لم أكن أعلم بعد، أن 
المراد بالبقالي، في الواقع هو زروال". إن 
نقل هذا الحوار يتضمن إشارات ضمنية إلى 
ما تعرضت إليه الذات الجماعية من تنكيل 
داخل المعتقل، قبل بدء المحاكمة، فقد كان 
من الممكن أن يكون الشاهد مكان الضحية. 
يعمد مديدش إلى تمثيل عالقة المحامين 
بالمتهمين، بإيراد وقائع تبرز الضغط الذي 
المحامين،  على  المحكمة  رئيس  مارسه 
يقول: "لم يكن الرئيس يراعي جانب الدفاع 
بالتواطؤ  المحامين  يتهم  كان  فقد  نفسه. 
مع المتهمين. وكان يهددهم بالمتابعة أمام 
مجلس تأديبي، إن هم أصروا على االحتجاج 
لينبه  المحامين،  أحد  تدخل  قراراته.  على 
الرئيس إلى أنه، بطرحه تلك األسئلة المتعلقة 
بالقناعات الدينية، والصحراء، واالستماع إلى 
اإلذاعات األجنبية، يكون قد تجاوز صالحياته. 
تشارك  اآلن  إنك  بقوله:  الرئيس  عليه  فرّد 
المتهمين أفكارهم، وإنك تجازف بتعريض 
نفسك للمتابعة لألسباب نفسها، التي يتابع 
رّد عليه األستاذ عبد  بها زبناؤك. وهو ما 
الرحيم برادة، الذي كان منزله واقعا تحت 
المراقبة، وكان يتنصت على هاتفه، بقوله: 
سيدي الرئيس، إّن التهديدات لن تجدي، ولن 
تؤدي إلى شيء. وحدا حدوه نقيب المحامين، 
األستاذ الناصري الذي أثاره سماع رئيس 

يخطب فيطنب في خطبته على هذا النحو. 
فهّب واقفا من مكانه، متشنج المالمح من 
فرط الغضب، ليرافع بصوت رصين وهادئ... 
سيدي الرئيس، إنك تتعجل في عملك. واعلم 
أن المحامين الحاضرين هنا، هم أوال رجال 
قانون محلفون. وهم ثانيا يعتبرون جزءا ال 
يتجزأ من هيئة هذه المحكمة، ثالثا وأخيرا، 
أن يدافعوا عن المتهمين، جميع المتهمين. 
التي  والجنح  قناعاتهم  عن  النظر  بغض 
يعني  ال  وهذا  اقترفوها.  يكونوا  أن  يمكن 

أن هؤالء المحامين يشاركون من يقومون 
للدفاع عنهم أفكاَرهم".

2 - احملامي الغاضب للحق
تبني الذات الشاهدة إيتوس المحامي 
تعمد  إذ  المعروض؛  الخطاب  خالل  من 
من  مقاطع  بنقل  وتقرنه  ال��وص��ف،  إل��ى 
أمام  المحامون  قّدمها  التي  المرافعات 
المحكمة،  ويجمع الشاهد صفات، قد تبدو 
متناقضة، في وصف المحامي الناصري، 
الغاضب  "المحامي  صورة  تبني  ولكنها 
المحامي  تسمية  يصّدر  فبدءا  للحق"؛ 
قيمة  من  للرفع  وذل��ك  األستاذية،  بلقب 
تحدث  عندما  فعله  ما  بخالف  الشخص، 
بداية  في  استقاال  اللذين  المحاميين  عن 
المحاكمة، واللذين يورد اسميهما مقرونين 
بمهنة المحاماة فقط، ثم يراكم أوصافا تدّل 
على غضب المحامي للحق )فهّب واقفا من 
مكانه، متشنج المالمح من فرط الغضب(، 
"هّب"  الفعل  انتقاء  إلى  الشاهد  ويعمد 
الذي يحمل معاني الوقوف بسرعة وحزم، 
بانتقاء  الوجه،  صورة  على  ركز  أنه  كما 
صفات المالمح التي تعكس ما يشعر به 
اإلنسان داخليا، وما يسعى إلى إيصاله إلى 
اآلخرين. ومقابل هذه الصورة التي تركز 
إيتوس  بناء  في  العاطفية  الجوانب  على 
المحامي، يقلب الشاهد اتجاه االستدالل، 
من خالل وصف طريقة حديث المحامي في 
المحكمة "يرافع بصوت رصين وهادئ"، 
وهي صفات تدل على التمكن من أدبيات 
المهنة، والثقة في النفس بعد االنفعال الذي 
عبر عنه الفعل "هّب" وهو رّدة فعل غاضبة 

وسريعة على اتهامات القاضي، كما عّبر عنه 
تشنج مالمح الوجه الذي يكشف عن االنفعال 
الخارجية  الصورة  هذه  أن  غير  الشديد، 
لبورتريه المحامي، قد تحولت، بفضل قدرة 
هذا المحامي المتمرس على امتصاص غضبه 
الشديد، وهو ما عّبرت عنه الصفتان: "رصين، 
هادئ" اللتان حددتا الصوت الذي رافع به، 
الغضب  من  الشاهدة  ال��ذات  شكلت  وق��د 
انتصارا للحق، ومن الرصانة والهدوء في 
المرافعة، صورة النموذج األسمى للمحامي 
لقيمة  انتصارا  الغضب  بين  يجمع  ال��ذي 
الغضب  القدرة على تحويل  العدالة، وبين 
يحكمه  هادئ رصين  موقف  إلى  واالنفعال 
العقل والتبصر، وهو ما من شأنه التأثير في 
المخاطب من جهة، ومنح الثقة للمحاكمين 
من جهة أخرى. أّما مضمون المرافعة الذي 
تفصل فيه الذات الشاهدة عن طريق التقسيم 
الذي جاء على لسان المحامي، فيتجه إلى 
الدفاع، الذي هو انتصار  االنتصار لحجج 
لقضية الشاهد، وقد وظف المحامي الناصري 
التعريف  حجة  مثل  الحجج،  من  مجموعة 
قانون محلفون(، وحجة  رجال  )المحامون 
التضمين )المحامون جزء ال يتجزأ من هيئة 
المحاكمة(، والقياس )المحامي مهمته الدفاع 
عن المتهمين بغض النظر عن التهم الموجهة 
إليهم، هؤالء المعتقلون متهمون، المحامي 
يجب أن يدافع عنهم(، كما أن أسلوب النفي 
يهدف إلى تفنيد ادعاء رئيس المحكمة بأن 

المحامي يدافع عن أفكار المتهمين. ويالحظ 
أن الحجج التي قّدمها المحامي الناصري 
القانونية،  والمبادئ  القواعد  إلى  تستند 
وعندما يوردها الشاهد في شهادته، ويفصل 
فيها، يسعى إلى إقناع المخاطب بتعرضه 
إلى محاكمة غير عادلة، ما دام لم يتمتع هو 
ورفاقه بحقهم في الدفاع عن قضيتهم، وهو 
ما يشهد عليه جزء ال يتجزأ من المحكمة، 
وهم المحامون. لقد تعرض المحامون إلى 
الظلم في هذه المحاكمة، كالمتهمين. يقول 

من  العامة  النيابة  انتهت  "فلما  مديدش: 
مرافعاتها، طلب الرئيس من الدفاع أن يعد 
قائمة بالمحامين الذين سيتولون المرافعات. 
تلك  يقدموا  أن  للمحامين  يتسن  لم  لكن 
في  والمتهمين  كانوا  فقد  أبدا.  المرافعات 
الهم سواء". يصور الشاهد المحامين الذين 
دافعوا عن قضيتهم، مع بعض االستثناءات، 
يرافعوا  لم  وأنهم  نزهاء، وشجعان،  بأنهم 
في جوهر القضية، احتراما لرغبة موكليهم، 
ونظرا إلى االنتهاكات الصارخة التي ارتكبت 

في تطبيق فصول القانون.

3 - احملامي اإلنسان
إن صورة المحامي في "محاكمة" الشاهد 
المحامين  بعض  لموقف  النقد  بين  تجمع 
خلفيتهم  مهنيتهم  ف��ي  تحكمت  ال��ذي��ن 
وبين  موكليهم،  مع  واختالفهم  السياسية، 
االحتفاء بالمواقف الشجاعة ألغلب أعضاء 
هيئة الدفاع، التي تميزت بالكفاءة المهنية، 
واحترام أخالقيات المهنة، وقاست إلى جانب 
المتهمين من ظلم رئاسة المحكمة. وإذا كان 
الشاهد في مقاطع كثيرة قد اعتمد سردا ينقل 
الوقائع الموضوعية التي يشهدها ويعيشها 
رفقة المتهمين اآلخرين، فسيعود إلى ضمير 
في  األحكام  إصدار  لحظة  ليسرد  المتكلم، 

عالقته بمحاميه األستاذ برادة. يقول: "كانت 
لحظة فادحة. ذهل المحامون الحاضرون في 
البكاء.  من  أنفسهم  يتمالكوا  فلم  القاعة... 
دنا مني األستاذ برادة، بعينين محتقنتين 
من كثرة البكاء. وخطى متثاقلة. ربت على 
كتفي بحنو، بيد مرتعشة. وقبلني على خدي 
وهو يهمس لي بصوت يتميز تأثرا وانفعاال: 

-تشجع!".
ال ينفصل بناء صورة الشخصيات الفاعلة 
في المحاكمة، عن الحجاج بالوقائع، فالشاهد 

حية  ويجعلها  المحاكمة،  من  أحداثا  ينقل 
أمام المخاطب، كما نالحظ في لحظة إصدار 
األحكام، فشّكل تصوير هذه اللحظة مجاال 
للتأثير العاطفي في المخاطب، فقد وصفها 
المصيبة  الفادحة  معاني  ومن  بالفادحة، 
والكارثة، وهذا الوصف يتناسب مع رّدة فعل 
المحامين والحاضرين التي يجسدها فعل 
"ذهل"؛ ألّن األحكام كانت ثقيلة جدا وقاسية. 
ولهذا، فإّن المحامين، وهم ينتمون إلى مجال 
القانون الذي يستدعي تحكيم العقل، وإقصاء 
البكاء،  لم يتمالكوا أنفسهم من  العواطف، 
يعبر  ما  وهذا  شديدا،  بكاء  بكوا  إنهم  بل 
عنه وصف عيني عبد الرحيم برادة، اللتين 
المعجم  البكاء، ويحضر  احتقنتا من كثرة 
العاطفي بقوة "يحنو، يد مرتعشة، قّبلني، 
تأثرا وانفعاال"، مما يبئر الجانب العاطفي 
اللوحة  المحامي. وهذه  هذا  في  اإلنساني 
المشحونة بالعواطف الحزينة، تمارس تأثيرا 
قويا على المخاطب، الذي يشارك الذات في 
ما  إدان��ة  وفي  المشاعر،  بهذه  اإلحساس 

تعرضت إليه من قسوة.

4 - احملامي وحلظة
 إصدار األحكام

إصدار  لحظة  إلى  الشاهدة  الذات  تعود 

الساعة  بذكر  تاريخها  وتفّصل  األحكام، 
الذي جرت فيه  )الحادية عشرة(، والفصل 
يشعر  فصل  وهو  الشتوية(،  الليلة  )تلك 
كما  السياق،  هذا  في  والقسوة  بالبرودة 
وهو  بالخيالية،  المحاكمة  أط��وار  تصف 
وصف يوحي بأن ما وقع فيها، يتجاوز حدود 
العقل، يقول الشاهد: "في الساعة الحادية 
عشرة من تلك الليلة الشتوية، أدخلنا قاعة 
أسابيع،  لبضعة  احتضنت  التي  الجلسات 
األطوار الخيالية لهذه المحاكمة". وإذا كانت 
بداية إصدار األحكام قد انطلقت في الساعة 
الحادية عشرة ليال، فإنها استمرت إلى حدود 
الفجر، وهذا دليل على ثقل اللحظات، وعلى 
حجم المتابعين، وكثرة األحكام، واستندت 
الذات الشاهدة إلى موضع الكم، إلبراز فداحة 
األحكام، التي نعتتها بالفعل االنتقامي، الذي 
هدف إلى إقبار أحالم الشباب، برميهم في 
مواقفهم،  بسبب  طويلة  سنوات  السجن 
ونشاطاتهم السياسية. يقول مديدش: "شرع 
الرئيس في تالوة تلك الالئحة الطويلة في 
نحو الساعة الحادية عشرة. لم يكن له أن 
الخيوط  مع ظهور  إال  تالوتها  من  ينتهي 
األولى من الفجر... لم يفلت أحد من انتقام 
أفزاز... وسقطت األحكام نافذة، ال استئناف 
بعدها. فكانت خمسة أحكام بالسجن المؤبد. 
وواحد وعشرون حكما بالسجن ثالثين سنة. 
عشرين  بالسجن  حكما  وأربعون  وثالثة 
بالسجن  حكما  وأرب��ع��ون  وسبعة  سنة. 
ذهل  فادحًة،  لحظة  كانت  سنوات...  عشر 
المحامون الحاضرون في القاعة، لسماع تلك 
األحكام الثقيلة، تسقط كشفرة المقصلة. فلم 
يتمالكوا أنفسهم من البكاء". وتعبر جملة 
"سقطت األحكام نافذة"، وهي جملة خبرية، 
تتضمن انتقاء معجميا للفعل "سقط" الذي 
يدل على قوة الوقع، وعلى صدور األحكام 
من األعلى، في إيحاء بأن القضاء مأمور من 
لدن السلطات العليا. وهذا البعد الحجاجي 
من  بدال  "سقط"  فعل  استعمل  إذ  مضمر، 
"صدر"، كما أن وصف األحكام بالنافذة، دليل 
على قوة وقع هذه األحكام، فالفعل "سقط" 
يحمل في ذاته قوة وقع هذه األحكام، وهو 
ما يحولها في أسلوب استعاري من أحكام 
صدرت شفهيا إلى أحكام محسوسة، وكأنها 
السماء،  قد سقط على رؤوسهم من  حجر 
السيما أن الفعل "سقط" في التمثل العربي 
محّمل بالدالالت السلبية، وهو في لغة القرآن، 
محمل غالبا بالعنف والعقاب الشديد، كما 
في اآلية: " َأَفَلْم َيَرْوا ِإَلٰى َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما 
َماِء َواأْلَْرِض، ِإن نََّشْأ َنْخِسْف  َخْلَفُهم من السَّ
َماِء  َن السَّ ِبِهُم اأْلَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا مِّ
ِنيٍب" )سورة سبأ،  ِلَك آَلَيًة لُِّكلِّ َعْبٍد مُّ ۚ ِإنَّ ِفي َذٰ
اآلية 9(.  ويعزز النفي القاطع هذا الوقع، "ال 
استئناف بعدها"، وهو استثناء يؤدي وظيفة 
المعنى، وتفصيله  تكرار  التأكيد من خالل 
)نافذة/ ال استئناف بعدها(، ويضطلع النفي 
بدور حجاجي في تقديم المعطيات، وقد أدخله 
ال  "فهو  التعبير،  موجهات  ضمن  بيرلمان 
يحضر إال حينما نكون بصدد الحجاج؛ ألنه 
رد على إثبات فعلي أو محتمل حصوله من 

قبل الغير".
ال��ش��اه��دة ح��دث إص��دار  ال���ذات  وتنقل 
األحكام، بتفصيلها من خالل األرقام، التي 
تؤدي وظيفة داللية، تعبر عن اقتطاع سنوات 
طويلة من عمر المعتقلين المحاكمين من أجل 
آرائهم ومواقفهم. ويقرن الشاهد هذه األرقام 
بالزمن في عبارة "لحظة فادحة" التي تعبر 
القضائية،  األحكام  ينكر  بالغي،  حكم  عن 
فصفة "فادحة" تعبر عن هول اللحظة، ووقعها 
والمحامين  المتهمين  نفوس  على  األليم 
والحاضرين، وهي صفة منتقاة بعناية، ألن 
الفداحة هي المصيبة، والنكبة والكارثة. وقد 
كلها. ويعمد  المعاني  الصفة هذه  اختزلت 

بوصف  اللحظة،  فداحة  إبراز  إلى  الشاهد 
عدالة،  رج��ال  وهم  المحامين،  على  أثرها 
يفترض أن يكونوا معتادين على تلقي سماع 
األحكام في المحاكم. فجملة "ذهل المحامون" 
"األحكام  تعكس حدثا غير متوقع، وسببه 
الثقيلة"، ويناسب رّد فعل الحامين "ذهل" 
صفة الفداحة التي تحدثنا عنها، ألنه رّد فعل 
طبيعي إزاء المصيبة والكارثة المفاجئة، التي 
جاءت نتيجة "األحكام الثقيلة"، وفي انتقاء 
صفة "الثقيلة" تحويل لألحكام القضائية إلى 
صخرة ثقيلة تسقط على رؤوس المتهمين 
الفعل  مع  يتناسب  ما  وهذا  شديد،  بعنف 
السلبية.  داللته  عن  تحدثنا  الذي  "سقط" 
المقصلة"  كشفرة  "تسقط  تشبيه  وي��ؤدي 
وظيفة حجاجية، إذ إن أحكام السجن الثقيلة 
أن  بمعنى  بالمقصلة،  اإلع��دام  حكم  تشبه 
األحكام لم تصادر حرية المتهمين فقط، بل 
صادرت حياتهم، وكأن المحامين يحضرون 
لحظات تنفيذ اإلعدام في حق المتهمين، وهذه 
مبالغة تهدف إلى إثارة المتلقي، لكي يشعر 
بفداحة األحكام وقسوتها، ولعل انتقاء جزء 
"الشفرة" من المقصلة، يعكس حدة األحكام؛ 
ذلك أن الشفرة الحادة للمقصلة تفصل رأس 
المحكوم عليه باإلعدام عن بدنه بسرعة كبيرة، 
فتنقله من الحياة إلى الموت، ويظهر البعد 
قد  األحكام  أن  في  التشبيه  في  الحجاجي 
نقلت المعتقلين في المحاكمة من الحياة إلى 
الموت، نظرا لثقل األحكام التي وصلت حّد 
التمثيلي  السجن المؤبد. ويهدف التشبيه 
"األحكام الثقيلة تسقط كشفرة مقصلة" إلى 
تسقط  الثقيلة  فاألحكام  والحجاج؛  التأثير 
على المتهمين، كما تسقط شفرة المقصلة 
الحادة على المحكوم عليهم باإلعدام، وهو 
تشبيه يكشف عن قسوة هذه األحكام، وعن 
سوداوية المصير الذي آل إليه المتهمون، 
بل عن قتلهم المعنوي بسبب سنوات السجن 
باتوس  تستدعي  ص��ورة  وه��ي  ال��ط��وال، 
المخاطب، ألنه يستحضر صورة المحكوم 
عليه باإلعدام، وهو يضرب بشفرة المقصلة 
الحادة التي تفصل رأسه عن جسده، وهذه 
الصورة "الدموية" المؤلمة، تتناسب مع ردة 
فعل المحامين والحاضرين على تلك األحكام 
الجائرة التي دفعتهم إلى البكاء. وإذا كان 
يفترض في المحامين أن يحضروا المحاكمة 
العادية، الستئناف األحكام التي ال تكون في 
صالح موكليهم، فإنهم سيجدون أنفسهم في 
محاكمة 1977، مستسلمين ال يملكون سوى 
رّد الفعل اإلنساني على اإلحساس بالظلم، 
وتؤدي جملة )لم يتمالكوا أنفسهم من البكاء( 
وظيفة بالغية، تتوجه إلى باتوس المخاطب، 
يؤمن  صلب  إنسان  من  يتحول  فالمحامي 
يملك وسيلة  ال  إنسان هش  إلى  بالقانون، 
الشاهدة  الذات  تعيد  البكاء.  للدفاع سوى 
بناء صورة المحامي الذي كان يصيح ويحتج 
إنسان  إلى  ليتحول  القانون،  بقوة  ويدافع 
يتجرد من إيتوسه المهني، ويلبس إيتوسه 
المفعم بمشاعر اإلحساس بوقع  اإلنساني 
الظلم، من خالل البكاء الذي يحمل معاني 
االستسالم والعجز والتحسر على األحكام 

الصادرة.

5 - خامتة
النقدية  الدراسات  أغلب  ركزت   
على دراسة الكتابات السجنية في مستوى 
إبراز ما تعرض إليه المعتقلون من تعذيب 
وإذالل... وأغفلت، في اعتقادنا، جوانب أخرى 
والمدنية  االجتماعية  باألطر  تتعلق  مهمة، 
أن  ونفترض  الجماعية.  الذاكرة  بناء  في 
الشهادة، يمكن  إعادة قراءة هذه الكتابات/ 
أن يسعف في الكشف عن األبعاد التنويرية 
في نضال المجتمع من أجل تكريس الحقوق 
المدنية والسياسية. ويمثل النموذج الذي 
قدمناه لتمثيل صورة المحامي في الكتابة 
للبحث في صورة  بعدا موجها  الذات،  عن 
تمثيل المحاكمة، ومن شأن البحث المتعدد 
التخصصات في الذاكرة، بروافده التاريخية 
والحقوقية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  والسياسية 
الماضي،  إلى  طريقا  يفتح  أن  والبالغية... 
متصال برهانات الحاضر والمستقبل. تتجاوز 
صورة المحامي في الشهادة التي درسناها 
إلى  وتتعداها  المتهم،  عن  المدافع  صورة 
اإلنسان المناضل من أجل تكريس العدالة، 
والدفاع عن المبادئ والقيم اإلنسانية الكبرى. 
لنتأمل  باعثا  تكون  الماضي،  دروس  ولعل 
صورة المحامي اليوم... ونأمل في أن تبني 
ينتصر  ال��ذي  األستاذ  للمحامي  نموذجا 
لإلنسان، ويعتبره قضيته األساس، ومهنته 

النبيلة.
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املساء  ذلك  في  استقبلها  اّلذي  وكان 
احتضنها  حني  اعتقَدْت  هكذا  أو  البعيد 
بنور  املغمورة  الباردة  الُحجرة  فراُغ 
املصباح الباهت املَُدّلى فوق الّتابوت املُِشّع 
بِدهانه الاّلمع في العتمة الخفيفة املُحيطة 
كأْن  بجانبه  ينتظرها  كان  اّلذي  بالكرسّي 
باالنشراح  غريٌب  إحساٌس  هو  ْدفة،  بالصُّ
في  َتُشّك  أّنها  تتصّور  أو  َتُشّك  َجَعَلها 
حقيقة وفاة هذه املرأة املُمدَّدة أمامها اآلن 
إلى  أوجاعها  من  ارتاحت  وقد  حراٍك  بال 
األبد، أو لعّلها ما زالت ُتعاني منها وتتأّلم 
روُحها  كانت  إْن   – نفسها  في  قالت   –
املُعذَّبة ُتواِصل تحليقها في هذا العالم ولم 

تلتحق بعُد ِبَبْرَزِخها في امللكوت األعلى. 
سُتوّدعها  أّنها  قّط  ببالها  َيْخطر  لم 
الكئيبة،  الُحجرة  هذه  في  األخير  الوداع 
َتهّيأ  هكذا  أو  والّصمت،  بالحزن  املليئة 
نحو  وتسير  لحافها  لّف  ُتْحكم  وهي  لها 
إْذ  َبْعد  الّتابوت  ُقرب  املنتِصب  الكرسّي 
ُقيِّض لها أْن تقضي الليلة وحيدًة بجانبه 

رغم قساوة البرد ورهبة الوحشة املُخيِّمة 
على املكان.

واحدًة  دفعًة  الّذكريات  عليها  هجَمْت 
على  وَحَمَلْتها  أنفاسها  تلتقط  أْن  قْبل 
بينما  الّدفني،  ماضيها  في  االنغماس 
خلف  الهادرة  برعودها  ُتدّوي  العاصفة 
الحائط  أعلى  في  الّصغيرة  الّنافذة  زجاج 
املاُلصق للّتابوت وقد صار يبدو لها، كّلما 
ٍع  َتقطَّ أو  الّسقف  املُعلَّق في  َغمز املصباُح 
يخرج  أسطوريٍّ  صندوٍق  مثل  بصيُصه، 
املُلتمعة  البروق  بفعل  الّظالم  عمق  من 
 – لها  تنقاد  فَظلَّْت  الّسماء،  غياهب  في 
ِوْجدانها  في  َيْعتمل  وِلما   – الّذكريات  أْي 
سنواتها  إلى  يأخذها  حارٍق  حننٍي  من 
لها  تبدو  حيث  األولى  وطفولتها  البعيدة 
الفقيدُة ضاربًة في ريعان الّشباب والجمال 
واألحالم الجارفة، أو هكذا تصّوَرْتها قْبل 
فجأًة  لها  تراَءْت  عندما  قلبها  ينتفض  أن 
تلك  إلى  ُمراَفقتها  عليها  َتْعرض  وهي 
صبّيًة  تزال  ال  كانت  حني  الغابرة  األّيام 
تتعّلق ِبَيدها وتمشي جذلى بُرْفَقتها أينما 

قادْتُهما املشاوير.
نظَرْت إليها بذهوٍل شديٍد خالل لحظاٍت 
عينيها  وأغمَضْت  ُدهوٌر  كأّنها  طالت 
بأّن  وتقتنع  خيالها  من  املشهد  لتمسح 
هي  إاّل  هي  ما  الّتابوت  في  اّلتي  هذه 
من  اآلن  معها  تعيشه  ما  وبأّن  نفسها 
منها  تحايٌل  هو  إّنما  استثنائيٍة  لحظاٍت 
أو هكذا خّمَنْت –، ثّم تحدَّْت  على املوت – 
خوفها وسأَلْتها بصوٍت حائٍر وهي تتطّلع 
تطلبني  »كيف  تلويحاتها:  إلى  مفزوعًة 
اّلذي  الخلود  عالم  إلى  ُمرافقتِك  مّني 
هذه  في  للبقاء  ُأكابد  وأنا  اآلن،  فيه  أنِت 
الّدنيا؟«، دون أن تتلّقى منها أّي جواٍب عن 
سؤالها هذا اّلذي دار في رأسها ولم يأت 

على لسانها.
حاوَلْت، رغم الخوف والّذهول، أن تتأّكد 
بعد  وقّرَرْت  أمامها،  ما يجري  من حقيقة 
نظرًة  ُتلقي  أْن  والّترّدد  االرتباك  من  فترٍة 
في  بها  تحتفظ  الهالكة  على  أخيرًة 
من  يخرج  يكاد  بقلٍب  فنهَضْت  ذاكرتها، 
وأزاحت  الّتابوت  من  واقترَبْت  َحْنجرتها 
فإذا  وجهها،  عن  الكفن  وسحَبت  غطاَءه 
باِسَمتْين  َتْين  ُمِشعَّ عينيها  على  تقع  بها 
إليهما  عادت  الّروح  كأّن  وَتهلٍُّل  بسعادٍة 
بتياٍر  وإذا  إحياءهما من جديٍد،  وعاوَدْت 
في  وُيدخلها  جسدها  يخترق  غامٍض 
تدور  الغرفة  حيطاُن  معها  بدَأْت  دوخٍة 
في  الجلوس  إلى  فاضطّرت  َحْولها،  ِمْن 
كّل  فيها  تفقد  صارت  اّلتي  اللحظة  ذات 
داخلها  في  بُمحيطها وصار يسري  صلٍة 
ودَفعها  جسدها  عن  فَصلها  غريٌب  دبيٌب 
إلى الّتساؤل بهلٍع وهي تبتعد عنه رويدًا 
ُتفارق  »أهكذا  الفراغ:  في  وُتحلِّق  رويدًا 

الّروُح الجسَد عند املوت؟«. 
الّصباح  في  سيأتون  اّلذين  في  فّكَرْت 
عند  ذهولهم  وتخّيَلْت  الّنعش  ِلَحْمل 
ُمتيّبسًا  جامدًا  جثمانها  على  عثورهم 
قلٍق جنونيٍّ  في  دخَلْت  ثّم  الكرسّي،  فوق 
على مصيرها بعد دفن هذا الجثمان: »يا 
فيه  أستقّر  آَخر  جسدًا  سأجد  أين  إلهي! 
إذ  ٍر، وندَبْت حّظها  قاَلْت بتَحسُّ بعدئٍذ؟«، 
بليٍل  ُمحاَصرٍة  ُحجرٍة  في  وحيدًة  ُترَكْت 
َأْبَقْتها تائهًة في  ُمرعٍب ومسكوٍن بأرواح 

عماٍء ال تموت فيه وال تحيا. 
تسمعها  كانت  إْن  األرواح  تلك  ْت  َتَرجَّ
حلٍّ  إلى  ُترشدها  أْن  أفكارها  تلتقط  أو 
ُتقنع  أن  حاوَلْت  ثّم  مأزقها،  من  ُيخرجها 
حّطم  أن  له  الذي سبق  الّزمن  بأّن  نفسها 
هذا  إنهاء  على  لقادٌر  كثيرًة  أشياء  فيها 

ما  سرعان  ولكّنها  اآلن،  فيه  هي  اّلذي 
املُمزَّق  العالم  هذا  أنقذ  أحد  ال  أّن  تذّكَرْت 
ال  ورطٍة  من  هي  سُتنَقذ  فكيف  باملآسي، 

يعلم بها أحٌد سواها.
الحّد،  هذا  عند  بهواجسها  توّقَفْت 
وتفّرَغْت لسماع نحيب الّسكون من حولها، 

لها  ُشّبه  هكذا  أو   – إليها  ُأوحي  أن  إلى 
– أّن انتقالها إلى َمَلكوتها الجديد ما كان 
الّتابوت وتلقَّْت تلك  أّنها فتَحت  ليتّم لوال 
عيَنْيها  من  اّتَخذت  اّلتي  املُِشّعة  الّنظرات 
قصٍد،  غير  عن  جسدها  الحتالل  َمْنفذًا 
على األرجح، ما دام أّن املرحومة انفصَلْت 

ليس  الّدنيا  إلى  العودة  ُبغية  ذاتها  عن 
أْهَوج  قَدٌر  اعتقادها،  في  كّله،  فاألمر  إاّل؛ 
يسرق الحياة ِمن َخْطوها وينثرها لِشباك 

املَرثيات املُْتَرفة بالّتهاليل.
كانت  إذا  الّتهاليل  جدوى  »ما  لكْن، 
العارف،  بتأفُّف  قالت  بالبكاء؟«،  خًة  ُمفخَّ
الّشّك  ِبَقَلِقها املذعور ما يتناهُبه  ْت  وَجسَّ
سائلًة  استطرَدْت  ثّم  بالها،  في  آمال  من 
بثرثرات  املُقيَّد  َخالَصها  ُتؤّنب  كأّنما 
أين  »ِمْن  املُغلقة:  أبوابه  وَتُلوم  الغيب 
املوت  جهاالت  من  املُنتقم  غُدِك  سيأتيني 
ُتلقي  لٍة  ُمعطَّ حيلٍة  أِمَن  باألرواح؟  املُقاِمر 
قبوٍر  ِمَن  أْم  املكائد،  رحى  إلى  بُمريديها 
حول  املتسامرين  موتاها  من  خجالنة 
ص  َتفحُّ إلى  وسارَعْت  الّظالم؟«،  أباريق 
ٍم يختبر أفكاره،  روحها الحائرة مثل ُمنجِّ
الوقت  أنقاض  من  تبني  شرَعْت  ثّم 
يحرس  بإلٍه  حاملًة  املُشتهى،  فردوسها 

أّيامها وُيغّير سماء الّسنني. 
وجاءها  الّزمان  لها  استجاب  أن  وكان 
ودروٍب  بُخطًى  مألى  مدائن  راكبًا 
»طوبى  وُتهلِّل:  الليل  َتْشْحذ  وأصوات 
تقرأ  نجمًة  جها  وَتوَّ املَجاز  حّررها  ملن 
م بَجْمره  املُرمِّ في كتاب األبد آيات الفجر 
الَبَشر«، ثّم شوِهَدْت تغيب ُمرتديًة  أتراَح 
على  بظّلها  ُتلقي  كفراشٍة  الفضاء  وجه 
وَتُرّد  خيبتها  َتنُدب  نبوءاٍت  من  صحراَء 

للعدم نبيذ أقالمه.
»فال ُتحاسبني، إذن، أّيها الّزمن املُبعَثر 
ابتكَرْتها  بدسائَس  شاخت  سيرٍة  في 
وعاَدْت  ُمتنّهدًة،  قالت  األزل«،  محبرُة 
نار  أطفَأْت  إذ  بعد  املُستنَفَدة  أّيامها  إلى 
فُكوفَئْت  خرية  السُّ من  يكفي  بما  هزائَمها 
بأبجديٍة ُمتمرِّدٍة على جذورها املتوّرطة في 

رماد القيامة.

 محمد الوحداني  

كمال الخمليشي

محمد بودويك
منير اإلدريسي

 نيرون قلبي الذي أشرق فأحرق  
...

    دخول النار     

أخرج من واديك واهوى 
من عالك إلى أسفلك العميق؛

واركع إلى قدمي الحبيب طوى
كيما تشعل نارك املقدسة فأنت 

كالغريب؛
أسلك يا هذا عبورك إلى أفقك البريق 

 ...

أخرجي يديك من لوحة غرامي 
وضعي كفك على ذراع تتيمي املحرم؛ 

دعينا ندخل النار ولو قليال 
ال تفكري سيدتي طويال . 

                 
اإلله 

هل تتذكرين الذي كان 
وقد حان أوان فراقي ؟

ليلة صعدت إليك شديد البأس،
حيث كنت تجدلني ظفائر اليأس 

كنا في أول الطريق؛
وكنت حبيبي وصديقي

كنت خليلي 
وغربة غليلي،

كنت أنا على السبيل الطويل
وكنت أنت طفلة تلهو بال تعب؛

تهديني مرة كل الشغب 
هداياك كلها حبيبتي لي 

كانت مقدمة على أطباق من صخب،
وجنات تجري من تحتها حبات لؤلو 

ومرجان... 
وولدان تدور بكاسات من زمرد 

ثمالتها من تيهان...
هل تتذكرين كم من مرات طرت بي 

إلى نجوم بعيدة ؟
حيث وجدت اهلل هناك عند النهر 

يتفرد .
وألبستيني عند البرزخ تيجانا من 

غار وأضواء جديدة؛ 
حيث وجدت اهلل ومحمد .

حيث وجدت أبانا الذي في السموات 
وعيسى، 

حيث وجدت موسى لوحده عند 
الجبل يتعبد .

وصادفت بوذا عند الشجرة األخيرة...
يتنازل عن ملكه وحده كيما يتجدد 

ويتمجد. 

حيث وجدت هناك أال شعبا مختارا 
غيرك . 

روما  

وهناك في روما وما تبقى من رماد، 
على صخرة بطرس تغزل النار نشيد 

األنشاد، 
وتلقي بالورد القزحي 
على نيرون وقيصر 

وما تبقى من جيوش إرام ذات العماد 
؛ 

وبلقيس تحمل عرش سليمان 
على ريش الهيكل؛ 

وتحكي ملرمر هدهدها الذي كان 
كيف أن اإلله في بعض األحيان 
يحضر قادرا قبل رمش القلب 

نبض من تسلط على البوح بالحب . 
وكيف أن اهلل يستظل بكالم الشعراء، 

كي يحتفل على األرض األنبياء،
وكيف نحلم بمن رفعت ثوب الحياء 
عن ساقي مشيتها حينما تبدى لها 

الزجاج كاملاء،
ورأى املكلل بالتاج بعني الولي 
شعر الساق نافرا حتى عاله،
بعد أن تكلم ٱصف بن برخيا
وأرهق برؤياه من كان النبي 

وملا قضت من حلت كحرون الخيل 
حوال عند النبي 

رأى عند أخير املساء 
فواكه غيه على محراب الصبي

فولت بعدها إلى السماء .

        بابل 
  

 همست لي كما كويل
 أنه خطر ان تغامر 
بما أن الروتني قاتل 
فعاجل بالرحيل قامر 

غامر 
بادر 

وكفكف عني محمد بمعبد عيسى
عساك هناك في روما ترسى 

وأنه عليك أال تأسى 
على إله ذات لقاء احتسى 

كأس »من يجمعه هلل ال يفرقه من 
ينسى« 

فاجتمعا معا كغزاة بابل 
كي نحرر دانيال من زنزانة نبوخذ 

نصر 
ونشق بعصا بيزنطة بحر مصر 

األحمر
فال طائل 

من نبض قلب دق 
دون أن يحبا

ويشربا 
من عني غيرة تغالي وتعالي حتى 

تتعذبا
وتشك وتخون وتروح وتعود حتى 

تطربا
فال خير في حب ما أناخ عزيز عشق 

حتى يغضبا
ويخفض من فرطه كرها جناح ذل 

ويعتبا  
ويقبل األقدام معتذرا  من تحت 

واألنفاس مقطعة ويتقلبا 
والحبيب متمنع ممتنع حتى تطلبا
ويفيض عليك ما به أم من رحمتها 

كانت الباب .
فال طائل من نبض قلب دق 

دون أن يشق 
بحر العصيان
بعصا الهجران

 ويذوق البني ويجربا

رماد 
القيامة

في الطائرِة،
من نافذة الخوف من املوِت،

على هدير الصوِت
أشاهُد تحتي،
ْهِب..  في السَّ

ديِم العظيِم: في السَّ
ُمُدنًا تتألأُل

كأقراِط الحسناِء
توِمُض، برهًة،

مثل أعواد ثقاٍب
في علبة الليِل،

وهي تجري إلى مستقر لها
ثم تغيُض.

وأبصُر: خالخيَل األعرابيات الخرافياِت
كشعاع القمر الفضيِّ
راِة، على أكتاف السُّ
رؤوسا صلعاَء فوق

ْوِد في آخر الهزيِع، الجبل الطَّ
ِل النَّجيِع، وأوَّ

، عليها َزيٌت ميتافيزيقيٌّ
وطيٌر ًتَشْقِشُق،

والضوُء املُتعابُث ينهش
غرباَن البراري الواجمْة،
وأشالَء ظالٍل راكضٍة.
ُع، بالغامض: وَأَتَسمَّ

َهسيَس أصداٍف وَمحاْر
َرسيَس مخلوقاٍت ِدقاٍق،
همهمَة أطياٍف وُرعاْف،

َزَجَل ِسْدٍر 
َمْخضوٍد وَطْلٍح 

َمْنضوٍد،
أننَي حياٍة، في 

، هاُووِن الكوِن، َيِرنُّ
أصداَء طواطَم 

وطبوٍل،
ونعيَب بوٍم بعيٍد.
فكأنما األرُض 

ُزَوَيْت لي في لحظٍة،
فاْمَتأْلُت.
وأسمع، 
بالواضح:

أصواتًا ُمَتناِوحًة 
صاعدًة،

ُمَسبَِّحًة بلساٍن 
واحٍد، تقول:

ْر أين كنَت،  ــ تَذكَّ
وأيَن أنَت؟

أيها املعلَُّق 
كالَحْدَوة في لوح 

الغيوِم
َرابيُّ العائُد، شئَت أم أبيَت، أيها التُّ

إلى أرِضك وَمْضَرِبك.
ــ أيُنَك َحْيٌن
ــ أْيُنَك بْيٌن

ــ وجوُدَك َمْيٌن،
فال َتْغَترَّ أيها الكائُن الضئيْل

يا القطرُة النَّكرُة في
 األوقيانوِس الجليْل؟

مــــعــــجــم:

الَحْيُن:  الهالك واملوت
البْيُن: البعاد والفراق

املَْيُن: الكِذب

 ماّدة الشجر

هي نفُسها ذلك املقعد في 
الحديقة

املادَّة ذاتها لشيئني 
مختلفني.

هي الزورُق أيضا،
إّنها تذهُب بعيدا..

 
وفي يِد الكلمِة الشديدة 

العمق 
تتحّول هذه األشكال إلى 

ظالل 
إلى مجّرد ظالٍل.

وحني يصير الوضُع 
انطباعّيا أكثر

من املمكن أن تشعر، مثال، 
أنَّها ليست سوى زقزقة 

عصافير
في ألوان رينوار.

ُشسوع

أدفع بتأمالتي ألرى تخّفف 
لِه الّداكن  الشيء من حزن َتَمثُّ

ٌة للخّفة.. فالّسعادة وفيٌّ
ألني مثل رّسام انطباعّي

ال تغريه األشياء كما هي 
عادة:

مثقلة بأسبابها الخاصة 
وعبء ضروراتها

بل ألوانها املمتزجة 
التي تقّربها من الضوء.

ما َيِشعُّ بني يديَّ - اآلن-
أخّف. ليكون أكثَر مّما هو، 

تجلٍّ للشسوع.
فمن ماّدة واحدة هي اللون 

مثال، 
نصنع بالط ساحة املدينة 
والناس واألشجار والنهر 

والعصافير.

هاِت الخوَف عاِليا، 
زقزقــٌة هاِت الحقيقَة عاِريْة

الزركشة األولى من معلقة الهوى 

قصة قصيرة

لوحة 
للتشكيلية 

سناء 
هيشري

لوحة للتشكيلي 
توحيد الحبيب
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  »في حداثة الرواية العربية / قراءة 
الذائقة” )دار األمان - الرباط( هي الحلقة 
الثامنة والستون في سلسلة مؤلفات 
األكاديمي والروائي والناقد المغربي 
أحمد المديني العامة التي تتوزع على 
الرواية والقصة القصيرة والكتابة الرحلية 
والسيرة األدبية والشعر والدراسة 
الجامعية والبحث النقدي. وهي 
الحلقة التاسعة عشرة في سلسلة 
دراساته الجامعية وبحوثه النقدية 
الخاصة. على أن التسلسل ال يقتصر 
على الشكل، بل يتعداه إلى المضمون 
بدليل قول المؤلف: “ وسيجد القارئ 
في كتابي النقدي الجديد هذا امتدادًا 
لقراءات سابقة انصّبت على تحوالت 
الجنس األدبي السردي عربيّاً في سياقه 
الموضوعي الكبير، من جهة، ومن 
منظور ومفاهيم ومنهجيات تحليل 
تتوخى أدبية النصوص، من جهة ثانية”.

  الحداثة والذائقة

في  تستوقفنا  العنوان،  عتبة  في    
الفرعي  “حداثة”، وفي  األصلي منه كلمة 
“الذائقة”، وهما مفتاحان مناسبان  كلمة 
فهي  املقصودة  الحداثة  أّما  للقراءة. 
الحديثة  العربية  بالرواية  املتعلقة  تلك  
محكم  »سرد  بأنها  الكاتب  يعّرفها  التي 
عن  حتمًا  تختلف  تحديثه  نواميس  له 
ومتوارية  موجودة  أنها  إال  الكالسيكية 
التجديد  باعتبار  مستقرة،  وال  ومخاتلة 
صيرورة ال نظامًا ثابتًا« )ص 112(. وأّما 
للناقد  السادسة  »الحاسة  فهي  الذائقة 
من  أكثر  ال  واحد  هو  بافتقادها  األدبي، 
قراءة  على  يتناوبون  شّراح  عشرات  بني 
 .)36 )ص  تعريفه  حد  على  النص«، 
يشير  التعريفني،  هذين  من  وباالنطالق 
األولية  الدراسة  مادة  إلى  األول  املفتاح 
من  عدد  في  الحديثة  العربية  الرواية  وهي 
أداة  إلى  الثاني  املفتاح  ويشير  تمّثالتها، 
الثقافي  باملعنى  الذائقة،  وهي  الدراسة 
للنص  قراءة  أي  في  كامنة  وهي  للكلمة، 

ومرتبطة بمعايير وقواعد نقدية.

  الدراسة والمقالة  

الشكل،  في  يشتمل،  الكتاب،  في منت    
نصّاً  وعشرين  واثنني  طويلة  مقدمة  على 
هي  محاور،  ثالثة  على  تتوّزع  نقديّاً، 
مونوغرافية  وقراءات  تحليلية  قراءات 
وقضايا أدبية، بعدد عشرة نصوص لألول، 
وخمسة نصوص للثاني، وسبعة نصوص 
الواحد  النص  طول  ويتراوح  للثالث. 
األدنى،  الحد  في  صفحات،  خمس  بني 
“السيرة  رواية  عن  مقالته  في  نجد  كما 
التونسي شكري  للروائي  للزعيم”  العطرة 
الحد  في  صفحة  وخمسني  املبخوت، 
األقصى، كما في دراسته عن رواية “فاكهة 
ما  زين،  أحمد  اليمني  للروائي  الغربان” 
يشي بمادة نقدية متنّوعة في الشكل سلفت 
اإلشارة إليها أعاله، وفي املضمون مّما هو 

قيد اإلشارة إليه أدناه.
 

  مختبر نقدي 

فيه  نقديّاً يعالج  الكتاب مختبرًا    يشكل 
السردية  النصوص  من  مجموعة  الكاتب 
والفني،  الزمني  باملعنيني  الحديثة،  العربية 
بالذائقة،  يقاربها  اختبار،  حقول  تمّثل 
باعتبارها  للكلمة،  االصطالحي  باملعنى 
في  “الصناعة”  مصطلح  تعادل  نقدية  أداة 
عند  “امللكة”  ومصطلح  القديم  األدبي  النقد 
ليست  املعالجة  طريقة  أن  على  ابن خلدون. 
هي ذاتها في النصوص املختلفة؛ ففي حني 
يعتمد تقنية “الدراسة” التي قد تبلغ عشرات 
الصفحات في حوالى نصف النصوص، نراه 
يستخدم تقنية “املقالة” التي ال تتعدى بضع 
صفحات في حوالي ربعها، ويتناول املدونة 
سياق  في  األخرى  النصوص  في  السردية 

قضايا أدبية معّينة. وهذه التجارب املختلفة 
وفرضيات  نظرية،  مقدمات  عن:  تتمّخض 
نقدية، وخلفيات تاريخية، وتطبيقات عملية، 
ملّخصة،  وحكايات  منهجية،  ومالحظات 
مستنتجة.  وخالصات  محّللة،  وشخصيات 
كبيرًا  وإملامًا  واسعة،  نقدية  ثقافة  وتعكس 
في  واضحة  وخبرة  الحديثة،  النقد  بمناهج 

ما نشير  والنقدية. وهو  السردية  الكتابتني 
إلى بعض تمظهراته في مقدمة الكتاب ومحاوره 

الثالثة.

  سيرة أدبية

من  على جوانب  نقع  الطويلة،  املقدمة  في    
ومجموعة  جهة،  من  األدبية،  املديني  سيرة 
املدونة  تتناول  التي  النقدية  املالحظات  من 
السردية العربية الحديثة، من جهة ثانية. ففي 
نشأته في  الجهة األولى، تشير املقدمة إلى: 
أسرة مثقفة بمعايير زمانها، تعّلقه بالقراءة 
الكتابة  بني  مزاوجته  أظفاره،  نعومة  منذ 

األكاديمي،  والبحث  القصصية  اإلبداعية 
نزوعه املبّكر نحو التمّرد في النص والحياة، 
ممارسة التجريب في القص والنقد، تمحور 
القصيرة  القصة  حول  الجامعية  بحوثه 
العناصر  من  وغيرها  املغربّيتني،  والرواية 
التي صقلت شخصيته األدبية والنقدية. وفي 
الجهة الثانية، يخلص املديني إلى مجموعة 

العربية  السردية  املدونة  حول  مالحظات 
من  لها،  املواكبة  النقدية  واملدّونة  الحديثة 
املاضي  مع  السردية  املدونة  قطيعة  قبيل: 
السردي العربي وعدم تناسبها مع السيرورة 
النقل  طغيان  بها،  اقترنت  التي  التاريخية 
والتقليد واالنتقائية على املدّونتني السردية 
والنقدية، وجود فجوة بني أدب حديث ومحيط 
األساليب  اقتباس  في  املراحل  حرق  قديم، 
الفنية الحديثة، سواد املنطق التجريبي في 
الكتابة  حقل  في  الحارثني  تعّدد  املدّونتني، 
السردية التخييلية، تعّدد الحداثات، وغيرها 
من املالحظات التي تنطوي على إمعان النظر 
املدّونة  إلى  مياًل  وتستبطن  املالحظة.  ودقة 
مع  حذرًا  وتعاطفًا  السردية،  الكالسيكية 

املدونة السردية الحديثة.
 

  قراءات تحليلية

   باالنتقال من املقدِّمة إلى املقدَّم من دراسات 
“قراءة  تمظهرات  تتعّدد  وقضايا،  ومقاالت 
في  ويطّبقها  املؤلف  إليها  يدعو  التي  الذائقة” 
كان  وإذا  آخر.  إلى  نص  من  وتختلف  كتابه، 
املقام ال يّتسع لعرض هذه التمظهرات، فحسُبنا 
وفي  محور،  كل  في  واحد  َتَمْظُهٍر  إلى  اإلشارة 
الواحد ما يحيل إلى الكثرة؛ ففي إطار القراءات 
والتحليل  بالدرس  املديني  يتناول  التحليلية، 
أحمد  اليمني  للروائي  الغربان”  “فاكهة  رواية 
زين، وُيفرد لها الحّيز األكبر في كتابه، ويخلص 
من  بالروائي  يتعلق  ما  إلى  الدراسة  بنتيجة 
ثانية.  جهة  من  بالرواية  يتعلق  وما  جهة، 
تعّدد مصادر  إلى  األول،  املستوى  على  فيشير، 
الروائية،  الفنية، وخصوصية تجربته  الروائي 
العربية  الرواية  مدّونة  في  سرده  وتموضع 
إلى:  الثاني،  املستوى  على  ويشير،  املجّددة. 
نفسها  تسليم  في  وممانعتها  الرواية  صعوبة 
الحديثة،  الروائية  للمدّونة  انتمائها  للقارئ، 
املكان  مركزية  التاريخي،  مرجعها  معاصرة 
عرض  عليها،  التجريد  غلبة  أحداثها،  في 
تحّكم  قيم،  من  تستبطنه  وما  الشخصيات 
السرد،  بمنظومة  املختلفة  بضمائره  السارد 
اعتماد  واملضمرة،  املعلنة  بني  القصص  تعّدد 
تقنيتي الدمى املتداخلة واملرايا املتقابلة، تعّدد 
العطب  تيمة  لتجسيد  وتضافرها  فضاءاتها 
التعبير  عن  وغنيٌّ  وغيرها.  فيها،  املحورية 
الرواية  هوية  على  تتوزع  الخالصات  هذه  أن 
الدارس  تفوت  وال  وخطابها.  حكايتها،  الفنية، 
املحّلل اإلشارة إلى منهجه في القراءة والتيارات 
الحديثة  الرواية  ومواصفات  الحديثة  الروائية 
لها وظائفها  اعتراضية  استطرادات وجمل  في 

العضوية في عملية التحليل.

 قراءات مونوغرافية

املونوغرافية،  القراءات  إطار  في    
“رامبو  رواية  بالقراءة  املديني  يتناول 
جابر  حجي  األيريتري  للروائي  الحبشي” 
الفرنسي  الشاعر  حول  تتمحور  التي 
مرحلته  في   )1890  1854-( رامبو  أرثور 
من  منطلقًا  العمل  هوية  فيحّدد  الحبشية، 
ما  وهو  الكتابة،  على  الكتابة  منطلقِي: 
الوقائع  واستثمار  بـ”التطريس”،  يعرف 
التاريخية في إطار تخييلي روائي. ويرسم 
للحكاية  الكبرى  البانورامية  الصورة 
الصغرى  والصور  الحبشة  في  الرامبوية 
إلى  القراءة  بنتيجة  ويخلص  لها.  الرافدة 
النََّفس  وحرارة  الرواية  أسلوب  اختالف 
الرواية  في  الكاتب  ينفخه  الذي  الروائي 
مالحظات  القراءة  وتتخّلل  العربية. 

منهجية متفّرقة.

  قضايا أدبية

التي  األدبية  القضايا  إطار  وفي    
يتناول  الحديثة،  الروائية  املدّونة  تثيرها 
املدّونة،  تعتور هذه  التي  األعطاب  املديني 
روائي  تيار  في  تبلورها  عدم  إلى:  فيشير 
اللغة  استخدامها  املحّددة،  مواصفاته  له 
الوظيفية  غير  الفضفاضة  اإلنشائية 
اللغوي  الحشو  على  اشتمالها  سرديّاً، 
والشعري، الخلط بني املناجاة واملونولوغ 
والحوار  املونولوغ  تحميل  الداخلي، 
لهما بحملها، طغيان  ِقَبَل  ال  فكرية  حمولة 
فيها،  الروائية  على  روائية  غير  تقنيات 
التفكك األجناسي داخل الرواية، واالنتفاخ 
بـ  يسّميها  الدارس  يجعل  ما  التجميلي 

“رواية البوتوكس”، وغيرها.
يمكن  األعطاب،  هذه  من  وانطالقا    
املديني  يرسمها  التي  الصورة  إن  القول 
للمدونة السردية الحديثة هي صور سلبية 
الرواية  إلى  مشروعًا  حنينًا  تستبطن 
الكالسيكية وما تتمّتع به من صرامة فنية 
ما  الجمالية،  الروائية  باملعايير  والتزاٍم 
الحديثة  الرواية  إلى تقعيد  الحاجة  يطرح 
الجمالية  واملعايير  الفنية  األسس  ووضع 
لها. هذا ما يعلنه املديني ويضمره في غير 
وألن  السياق،  هذا  وفي  كتابه.  من  موضع 
الشيء بالشيء ُيذَكر، ثمة ضرورة، برأيي، 
إليها  يدعو  التي  الذائقة”  “قراءة  لتحويل 
يتم  مصطلح  إلى  كتابه  في  ويستخدمها 
قراءة  منهج  وإلى  منهجية،  بدقة  تحديده 
له محّدداته، ما يجنب القراءة الخوض في 

فوضى االنطباعية غير البناءة.
العربية”  الرواية  حداثة  “في  وبعد،     
النقدية،  املديني  عمارة  في  آخر  مدماك 
يشّكل قيمة مضافة إلى منجزه الفكرـ نقدي، 
وُتبنى عليه مداميك أخرى منتَظرة.  وفي 

قراءته فوائد جّمة ومتع كثيرة. 

االشتراكي

اأحمد املديني يقراأ املدّونة ال�سردية 
احلديثة مبنظار الذائقة

 الطيب هلو يعري »متخيل 
اجل�سد يف الثقافة العربية «

»متخيل  عنوان  يحمل  كتاب  هلو  الطيب  والناقد  للشاعر  حديثا  صدر 
النشر  شركة  عن  معرفية«  لسانية  مقاربة  العربية:  الثقافة  في  الجسد 

والتوزيع املدارس بالدار البيضاء )2022(. 
يقع الكتاب في 360 صفحة، وهو في أصله جزء من عمل أكاديمي حصل 
به الكاتب على شهادة الدكتوراه. ويتوزع الكتاب إلى مقدمة وأربعة فصول 

توزع كل منها إلى مباحث حسب مفاصل البحث وجزئياته.
عالج الفصل األول الجسد في املدونة اللغوية العربية من خالل البحث في 
ومرادفاتها في معاجم األلفاظ، ثم عبر دراسة مفهوم  دالالت مفردة »جسد« 
الجسد في »الرسائل اللغوية« و«معاجم املوضوعات« من حيث طرق ترتيب 
أعضائه ثم من حيث تمثالت الجسد في املدونة اللغوية العربية، بالنظر إلى 
معيار  مركزية  عن  الكشف  من خالل  ثم  السياق  وإشكالية  الثقافي  الجسد 
الجنس في الترتيب، ثم بيان دور التماثل بني اإلنسان والحيوان في بناء 

صورة الجسد في املدونة اللغوية العربية.
“متخيل الجسد في الخطاب  الثاني الذي عنونه الباحث ب  أما الفصل 
فقد تمت دراسته، أوال، من خالل ثنائية  إخوان الصفاء نموذجا«  الفلسفي: 
الجسد والنفس عند إخوان الصفاء بتحديد مفهوم الجسد ومفهوم النفس 
وبحث العالقة بينهما ثم املماثلة التي يقيمونها بني النفس والجسد. كما 
تمت دراسته ثانيا من خالل تحديد استعارات الجسد التصورية عند إخوان 
الصفاء، ومن بني تلك االستعارات نذكر:  الجسد عالم صغير،  الجسد مكان،  

الجسد آلة، الجسد وعاء، الجسد وسيلة ركوب.
وقد خصص الفصل الثالث ملتخيل الجسد في األدب اإليروتيكي، وعالج 
فيه الباحث جملة من القضايا منها: الجسد في الثقافة العربية بني اإلباحة 
واملنع عبر تحديد طبيعة الخطاب حول الجسد في األدب اإليروتيكي أوال، 
بناء  آليات  كشف  ثم  الجسد  إلى  النظرة  تحول  في  الغربي  األثر  بيان  ثم 
متخيل الجسد في األدب اإليروتيكي، ومنها: آلية املبالغة، آلية املشابهة، آلية 
التركيب، آلية اإلضمار، قبل االنتقال إلى استخراج استعارات الجسد عند 
وتجميعها في استعارة  أبي ُحَكْيَمة من خالل دراسة ديوانه »في األيريات« 

مركزية هي استعارة »الجنس حرب«.

في  الجسد  خطاب  مرجعيات  لبحث  خصص  فقد  الرابع  الفصل  أما 
الثقافة العربية ، وهي في أغلبها مرجعيات فلسفية حيث تعود أصولها إلى 
الفلسفة اليونانية وقد كشف الباحث في هذا الفصل عن التقارب الكبير بني 
االستعارات التصورية بني الثقافتني العربية واليونانية، مما يطرح إشكالية 
الكتاب فقد قدمت أهم الخالصات التي  التأثير والتأثر بينهما. أما خاتمة 
توصل إليها الباحث كما رسمت آفاقا ملواصلة البحث في مثل هذا املوضوع 

من خالل دراسات خطابات أخرى.
وقد لخصت كلمة الغالف الخارجي فكرة الكتاب حيث جاء فيها ما يلي: 

»يقوم هذا الكتاب على دراسة الجسد باعتباره معطى ثقافيا يتم تصريفه 
من خالل التعبير االستعاري، ذلك أن البحث في موضوع الجسد من زاوية 
ثقافية، وقراءته بوصفه حامال لتصورات وتمثالت قْبلية، قمني بأن يساعدنا 
على إدراك كيفية تشكل هذه األفكار واملعتقدات حوله، وفهم سر استمرارها 
أن  ذلك  أحيانا،  نفسها  وباالستعارات  اآلن،  إلى  تشكلها  منذ  الوجود،  في 
الجمعية  الذاكرة  ساهمت  متخيال،  ثقافيا  إنتاجا  كونه  حيث  من  الجسد، 
في صناعته وترسيخ صورته، وقام الفكر واإلبداع بشتى أشكالهما بحفظه 

وتنميطه. 
الجسد في هذا الكتاب ليس الجسَد الواقعيَّ املحكوم بأعرافه وقوانينه، 
هو  املهيمن  إن  بل  تصرفه،  حدود  رسمت  التي  واملعتقدات  بالدين  واملقيد 
الجسد املوجود في اللغة؛ الجسد الذي ينتج متخيله، الجسد املوجود داخل 

الخطاب فقط، والذي ال يملك أي وجود خارج الخطاب.«

الجسد في هذا الكتاب ليس 
الجسَد الواقعيَّ المحكوم 
بأعرافه وقوانينه، والمقيد 
بالدين والمعتقدات التي رسمت 
حدود تصرفه، بل إن المهيمن 
هو الجسد الموجود في اللغة؛ 
الجسد الذي ينتج متخيله، الجسد 
الموجود داخل الخطاب فقط
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اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم:
01/م.ت.ص/صص/2023 

)جلسة علنية(
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
الصالح  واملاء  للكهرباء 
عن  املاء  قطاع  للشرب 
املتعلق  العروض  طلب 
والتحقق  »املعايرة  ب: 
للمعدات  املترولوجي 
املوازين  القياس:  وأدوات 
وأجهزة  القياسية  والكتل 
واملرشحات  املركزي  الطرد 
ومقاييس الحرارة ومقاييس 

الكثافة.«
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
مخصصة  االستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاوالت  فقط 
للتعاونيات  واملتوسطة، 
التعاونيات  واتحاد 

واملقاولني الذاتيني.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  لألشغال 

156.000,00درهم
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

في: 3.000,00درهم
يمكن سحب ملف االستشارة 
من مكتب الصفقات، بمديرية 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
املعالجة،  بمحطة  الكائن 
شارع محمد بلحسن الوزاني، 

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

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

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

بامللف.
يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

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

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

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

العلنية لفتح األظرفة. 
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
 21 الثالثاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2023 فبراير 
بالبناية  صباحا  العاشرة 

)ج( للمكتب الوطني للكهرباء 
قطاع  للشرب  الصالح  واملاء 

املاء.
آن  في  سيتم  االظرفة  فتح 

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

الصالح للشرب قطاع املاء
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220 

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

/http://www.onep.ma
ع.س.ن/206/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

قطاع الكهرباء
املديرية الجهوية للتوزيع 

اكادير
إعالن تصحيحي عن طلب 

العروض مفتوح
 DA4119040 :رقم

جلسة علنية
الجهوية  املديرية  تعلن 
الكائنة  اكادير  للتوزيع 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
    5215 البريد    صندوق 
الوطني  للمكتب  اكادير    
الصالح  واملاء  للكهرباء 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
املتعلق  تصحيحي  إعالن 
كهربائية    أجهزة  بزيادة 
 60/22 التحويل  بمركز 
ادا  اكادير  )عمالة  تيليال 

اوتنان(  
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 

5.053.170,00درهم)م.ا.ر(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 
ما  أو  100.000,00درهم 
الصعبة  بالعملة  يعادلها 

القابلة للتحويل
زيارة موقع املشروع موصى 
إجبارية   غير  لكنها  بها 
 30 بتاريخ  مبرمجة  وهي 
الساعة  على   2023 يناير 
العاشرة صبــــاحا )التوقيت 
مركز  بموقع  املغربي( 
تيليال   60/22 التحويل  
اوتنان(  ادا  اغادير  )عمالة 
للتوزيع  الجهوية  واملديرية 
االتصال  )وسائل  اكادير 
لهديلي  املشروع  بصاحب 
ملصلحة  ممثل  نورالدين 
الجهوية  باملديرية  التجهيز 
الهاتف: اكادير  للتوزيع 

)0661-04-16-53
ملف  تحميل  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 
الصفقات العمومية بالعنوان 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

 gov.ma

 www.one.ma :وكذلك عبر
يمكن سحب ملف االستشارة 
املديرية  التالي:  بالعنوان 
اكادير   للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
البريد  صندوق  بوعبيد 

5215  اكادير - املغرب.
الهاتف:

)212()528(220669/75
)212()528(220706/05

الفاكس:
       )212()528(220730

يسلم ملف االستشارة مجانا.
يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

و :
- تودع العروض مقابل وصل 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
اكادير- للتوزيع  الجهوية 
وساعة  تاريخ  قبل  املغرب 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة
البريد  أو ترسل عن طريق   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
اكادير  للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
البريد  صندوق  بوعبيد 
قبل  5215  اكادير-املغرب   
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

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

العلنية لفتح األظرفة.  
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
فبراير   23 بتاريخ  األظرفة 
2023 على الساعة  العاشرة 
املديرية  بمقر  صباحا  
اكادير   للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
-اكادير-املغرب.  بوعبيد 

تفتح األغلفة في آن واحد
من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال   يمكن  املعلومات 
نورالدين  لهديلي  السيد 
الجهوية  املديرية  العنوان 
الكائنة  اكادير   للتوزيع 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 
  5215 البريد  صندوق 

اكادير - املغرب.
الهاتف: 0661-04-16-53

الفاكس:
  )212()528(220730
 n.lahdili@onee.ma

يمكن تحميل نظام مشتريات 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة:
http://www.one.ma/ 
)Rubrique Fournis-
seur - Textes régle-
mentaires et tech-
niques(.
ع.س.ن/240/ا.د

*************
الـمـمـلـكـة الـمـغـربـيـة

املكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للشرب

قطاع الكهرباء
املديرية الجهوية للتوزيع 

اكادير
إعالن تصحيحي عن طلب 

العروض مفتوح
 DA4119441:رقم

جلسة علنية
الجهوية  املديرية  تعلن 
الكائنة  اكادير  للتوزيع 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 

    5215 البريد    صندوق 
الوطني  للمكتب  اكادير    
الصالح  واملاء  للكهرباء 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
املتعلق  تصحيحي  إعالن 
الكهربائية    القوة  بزيادة 
 60/22 التحويل  بمركز 
ايت  اشتوكة  )إقليم  اشتوكة 

باها(
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز 
هم  ر 1د 2 . 5 1 0 . 0 0 4 , 8 0

)م.ا.ر(
يحدد مبلغ الضمانة املؤقتة: 
ما  أو  200.000,00درهم 
الصعبة  بالعملة  يعادلها 

القابلة للتحويل
زيارة موقع املشروع موصى 
بها لكنها غير إجبارية  وهي 
يناير   31 بتاريخ  مبرمجة 
العاشرة  الساعة  2023 على 
املغربي(   )التوقيت  صبـاحا 
التحويل   مركز  بموقع 
)إقليم  اشتوكة   60/22
واملديرية  اشتوكة ايت باها( 
اكادير  للتوزيع  الجهوية 
بصاحب  االتصال  )وسائل 
نورالدين  لهديلي  املشروع 
التجهيز  ملصلحة  ممثل 
للتوزيع  الجهوية  باملديرية 
0661-04- الهاتف:  اكادير  

)16-53
ملف  تحميل  يمكن 
بوابة  عبر  االستشارة 
الصفقات العمومية بالعنوان 

اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
 www.one.ma :وكذلك عبر
يمكن سحب ملف االستشارة 
املديرية  التالي:   بالعنوان 
اكادير   للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
البريد  صندوق  بوعبيد 

5215  اكادير - املغرب.
الهاتف:

)212()528(220669/75
)212()528(220706/05

الفاكس:
  )212()528(220730

يسلم ملف االستشارة مجانا.
يجب تحضير العروض طبقا 
االستشارة  نظام  ملقتضيات 

و:
- تودع العروض مقابل وصل 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
اكادير- للتوزيع  الجهوية 

وساعة  تاريخ  قبل  املغرب 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرفة
البريد  أو ترسل عن طريق   -
املضمون مع إشعار بالتوصل 
للمديرية  الضبط  مكتب  إلى 
اكادير  للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
البريد  صندوق  بوعبيد 
5215  اكادير - املغرب   قبل 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 

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

العلنية لفتح األظرفة.  
ستعقد الجلسة العلنية لفتح 
فبراير   23 بتاريخ  األظرفة 
2023 على الساعة  العاشرة 
املديرية  بمقر  صباحا  
اكادير   للتوزيع  الجهوية 
الرحيم  عبد  بشارع  الكائنة 
املغرب.   - اكادير   - بوعبيد 

تفتح األغلفة في آن واحد.
من  مزيد  على  للحصول 
اإلتصال   يمكن  املعلومات 
نورالدين  لهديلي  السيد 
الجهوية  املديرية  العنوان 
الكائنة  اكادير   للتوزيع 
بوعبيد  الرحيم  عبد  بشارع 

  5215 البريد  صندوق 
اكادير - املغرب:

الهاتف: 0661-04-16-53
الفاكس:

  )212()528(220730
 n.lahdili@onee.ma

يمكن تحميل نظام مشتريات 
العامة  الدفاتر  وكذا  املكتب 

عبر بوابة:
http://www.one.ma/ 
)Rubrique Fournis-
seur - Textes régle-
mentaires et tech-
niques(.
ع.س.ن/241/ا.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 
باملزاد العلني

ملف تنفيذي عقاري عدد: 
 2022/236

لفائدة: خديجة اومسيك 
ومن معها عنوانهم الحي 
الرياضي الزنقة ه12 الرقم 

40 وجدة
ينوب عنهم األستاذ عبد 

العزيز زروقي املحامي
بهيئة وجدة

ضد: عائشة رمضاني ومن 
معها عنوانهم حي الخلوفي 

الزنقة 1 الرقم 35 وجدة
العموم  علم  في  ليكن 
األربعاء  يوم  سيقع  أنه 
الساعة  على   2023/03/01
الجلسات  بقاعة  11 صباحا 
االبتدائية  باملحكمة   9 رقم 
العلني  باملزاد  بيع  بوجدة، 
ميسور  مزايد  وآخر  ألكبر 
املسمى  امللك  املحفظ  للعقار 
الرسم  ذي  »رياض116« 
 ،02/64720 عدد  العقاري 
العامري  بتجزئة  الكائن 
 65 رقم  سبو  نهر  شارع 
متر   150 مساحته  وجدة 
بناية  عن  عبارة  وهو  مربع 
واحدة  واجهة  لها  جديدة 
السفلي  الطابق  من:  تتكون 
ومنزل  مرآب  على  يشتمل 
ومطبخ  صالون  من  يتكون 
السطح  وحمام.  وغرفة 
يشتمل على غرفة وحمام مع 

سترة السطح.
االفتتاحي  الثمن  وتم تحديد 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
العلني للعقار أعاله في مبلغ 
)ستمائة  650.000,00درهم 

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

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 
الشروط  كناش  على  االطالع 
تقديم  أو  التحمالت  أو 
االتصال  يجب  عروض، 
باملحكمة  الضبط  بكتابة 
-مكتب  بوجدة  االبتدائية 
يوجد  حيث  املدني-  التنفيذ 
إشارة  رهن  اإلجراءات  ملف 

الجمهور.
ع.س.ن/243/ا.د

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

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/11/2023 :رقم
جلسة عمومية

على   2023/02/23 يوم  في 
بمقر  سيتم   11H الساعة  
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
بالصفقة التالية: أشغال بناء 
األولي  للتعليم  وحدات   3

بالجماعة   1 الصنف  من 
ايت  )دوار  النزالة  الترابية 
واجوط  دوارايت  العباس، 
سوفكمار-  ودواراغبالو 
اقليم  عمالة  الريش  دائرة 

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 
املتعلقة  القواعد  بعض  وكذا 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
الف  خمسة عشرة  مبلغ:  في 

درهم )15.000,00درهم(.
*كلفة تقدير االعمال محددة في 
مبلغ: سبعمائة وعشرون ألًفا 
وتسعمائة وستة عشر درهًما 
سنتيما  وتسعرن  ووتسع 

)720.916.99درهم(.
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:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  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 
نظام  6من  املادة   في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/244/ا.د

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

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/12/2023 :رقم
جلسة عمومية

على   2023/02/23 يوم  في 
سيتم   11H30 الساعة 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
بطلب  عروض أثمان متعلقة 
بالصفقة التالية: أشغال بناء 
من  األولي  للتعليم  وحدتني 
الصنف 1 بالجماعة الترابية 
تيغجضت  دوار  امزيزل  
ودوار تغرمتني الجنوبي   - 

دائرة الريش- عمالة 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 
املتعلقة  القواعد  بعض  وكذا 

بتدبيرها ومراقبتها.
محددة  املؤقتة  الضمانة   *
درهم  الف  عشرة  مبلغ:  في 

)10.000,00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
أربعمائة  مبلغ:  في  محددة 
وستمائة  ألًفا  وثمانون 
عشردرهًما  وأحد 
سنتيما  وثالثون  وثالثة 

)480.611.33درهم(.
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:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  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 
6 من نظام  عليها في املادة  

االستشارة.
ع.س.ن/245/ا.د

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

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان
 INDH/1/2023 :رقم

جلسة عمومية
على   2023/02/23 يوم  في 
بمقر  سيتم   12H الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
أشغال  التالية:  بالصفقة 
األولي  للتعليم  وحدة   بناء 
ووحدة  االول  الصنف  من 
من الصنف الثاني بالجماعة 
حمزة  سيدي  زاوية  الترابية 
حمزة  سيدي  زاوية  )دوار 
األول  الصنف  من  وحدة 
من  وحدة  تزروقت   ودوار 
دائرة   - الثاني(  الصنف 

الريش- عمالة 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 
املتعلقة  القواعد  بعض  وكذا 

بتدبيرها ومراقبتها.
* الضمانة املؤقتة محددة في 
درهم  الف  عشرة  اثنا  مبلغ: 

)12.000,00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
خمسمائة  مبلغ:  في  محددة 
ألًفا  وثمانون  وثمنية 
دراهًما  وعشرون  وثمانية 
سنتيما     وعشرون  وثمانية 

)588028,28درهما(
من  كل  يكون  أن  يجب 
محتوى تقديم وايداع  ملفات 

املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
  2.12.349 رقم  املرسوم 

السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

بمكتب  أظرفتهم  إيداع  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 
6 من نظام  عليها في املادة  

االستشارة.
ع.س.ن/246/ا.د

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

إقليم ابن سليمان
باشوية بوزنيقة
جماعة بوزنيقة
مديرية املصالح

 مصلحة املمتلكات
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
SP/01/2023 :رقم

)جلسة عمومية(
 2023 فبراير   21 يوم  في 
على الساعة العاشرة صباحا 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
فتح  بوزنيقة  جماعة  بمقر 
االظرفة املتعلقة بطلب عروض 
مفتوح  بعروض أثمان ألجل 
املؤقت  االستغالل  حق  منح 
ملرفق محطة وقوف السيارات 
بوزنيقة    بشاطئ  والدراجات 

وذلك ملدة سنة واحدة.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
بوزنيقة  بجماعة  املمتلكات 
كما يمكن نقله الكترونيا من 

بوابة الصفقات العمومية:
ww.marchespublics.

 gov.ma
حدد مبلغ الضمان املؤقت في 
)أربعون  40.000.00درهم 

ألف  درهم(.
في  االفتتاحي  حدد الثمن    -
650.000.00درهم  مبلغ 
ألف  وخمسون   )ستمائة 
احتساب  دون   درهم( 
القيمة  على  الضريبة 

املضافة.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم 
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   *
وصل بمكتب الضبط بجماعة 

بوزنيقة.
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

االظرفة.
عروضهم  إرسال  إما   *
 6 للفصل  طبقا  الكترونيا 
االقتصاد  وزير  قـرار  من 
بتاريخ   20-14 رقم  واملالية 

.2014/09/04
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 
كناش  من   3 الفصل  في 
بمنح  الخاص  التحمالت 
ملرفق  املؤقت  االستغالل  حق 
السيارات  وقوف  محطة 
والدراجات بشاطئ بوزنيقة.

ع.س.ن/247/ا.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أعرب الفنان الموسيقار عبدالوهاب الدكالي عن سعادته 
بتواجده في دار الشعر بمراكش، في افتتاح سنة جديدة من 
برنامجها الثقافي والشعري ضمن فقرة جديدة موسومة 

ب«أبجديات وموسيقى«، وأن تختار الدار االحتفاء بالشعر 
لحظة  في  ورواده،  رموزه  خالل  من  المغربي  الغنائي 
ثقافية وفنية بامتياز، هو انفتاح على غنى هذا المنجز 

الشعري والذي أسهم بشكل خالق في تألق الموسيقى 
الكثير من تفاصيل  الدكالي  الفنان  المغربية. واستعاد 
سيرته الفنية، سواء في المغرب ومصر وبعض البلدان 
األوروبية والعربية، ليتوقف عند إصداره الجديد »شيء 
من حياتي«، والذي يحتوي على الكثير من التفاصيل التي 

أرخت لرحلة التألق الفني.
حضور الموسيقار عبدالوهاب الدكالي، ضمن البرنامج 
الشعري والثقافي الجديد لدار الشعر بمراكش، خطوة 
نافذة  ظلت  والتي  الدار،  الستراتيجية  تنضاف  جديدة 
عبدالحق  الشاعر  ونوه  الوارفة.  المغربي  شجرة  على 
ميفراني، مدير دار الشعر بمراكش، أن الموسم السادس 
لهذه البرمجة سيعرف حراكا الفتا على مستوى المزيد من 
ترسيخ حوارية الشعر والفنون، وأيضا تحيين العديد من 
األسئلة والقضايا المتربطة بالشعر في بعدها المغربي 
والعربي واإلنساني.. لتنضاف الى العديد من الفقرات 
الغنية التي أطلقتها الدار من تأسيسها )»شعراء بيننا«، 
»نوافذ شعرية«، »اإلقامة في القصيدة«، »تجارب شعرية«، 
»الشاعر  مسرحيون«،  »شعراء  تشكيليون«،  »شعراء 
ومترجمه«، »سحر القوافي«، »ذاكرة شعرية«، »أصوات 
معاصرة«.. والعديد من الملتقيات والتظاهرات في مراكش 

التي تحتفي  الفقرات  الجنوبية، وهي  الست  والجهات 
بالشعر والشعراء(.  

الذي  الذهبية«  »النوتة  الدكالي،  عبدالوهاب  الفنان 
من  الكثير  في  توقف  العالم،  على  المغرب  من  أشرقت 
عالقته  عند  وموسيقى«  »أبجديات  ل��ق��اء  محطات 
أنماط  كافة  على  بليغ  انفتاح  في  الشعرية  بالنصوص 
الكتابة، معتبرا أن اجتهاداته في هذا الباب قد ساهمت 
لكن  الموسيقى،  عوالم  الى  الشعري  النص  انتقال  في 
كما  الموسيقية.  والمقامات  النص  بخصوصية  بوعي 
والتشكيل  كالسينما  فنية  مجاالت  في  رحلته  استعاد 
والرسم والكتابة »السيرية«، ليتفاعل مع أسئلة اإلعالمية 
من  سعت  والتي  بنحليمة،  لطيفة  التلفزيوني  والوجه 
الفنية  المحطات  من  العديد  استشراف  أسئلتها  خالل 

في مسيرة الفنان الدكالي.
األمغاري،  االدريسي  الهادي  موالي  الباحث  وشارك 
الفيزياء التطبيقية  والحاصل على الدكتوراه في علوم 
والهندسة والكاتب العام لمؤسسة عبدالوهاب الدكالي 
للثقافة والفنون، في استقصاء للنقط المضيئة في »شيء 
من حياتي«، والذي يشكل جزء أول من سيرة غنية لهذا 
الفنان الذي أضاء سماء األغنية العربية. كما أبحر في 

سيرة الفنان الدكالي ومساراتها، سواء من خالل أغانيه 
أو محطاته الفنية ومشاركاته. هذه التجربة التي حظيت 
بالكثير من التتويجات، مغربيا وعربيا ودوليا، ولعل أكبر 
تتويج هو مكانة هذا الفنان في الوجدان المغربي والعربي.

خص الفنان الدكالي جمهور دار الشعر بمراكش بتقديم 
بعض أغانيه الخالدة )مونبراس، ال تتركيني..(، كما قام 
»بترسيم« تقطيع فني وصوتي ألحد القصائد العمودية 
طموحه  على  كاشفا  وغناءها،  تلحينها  له  سبق  التي 
مؤسسته  »الريبرتوار«، ضمن  هذا  إلحياء  المستقبلي 
الثقافية بمراكش، بشكل جديد. وتفاعل جمهور الدار مع 
الموسيقار الدكالي، سواء من خالل أسئلتهم وتدخالتهم 
القيمة، بالتوقف عند الكثير من الروائع والتي أسهمت 

في تشكيل ذائقة فنية رفيعة ألجيال متالحقة.
الفنان  بتوقيع  وموسيقى«  »أبجديات  واختتمت 
عبدالوهاب الدكالي لكتابه السيري »شيء من حياتي«، 
في لحظة ثقافية وفنية تطل من خاللها دار الشعر بمراكش 
على نافذة جديدة من برمجتها، وعبرها على مزيد من 
المحبة  على  المنفتحة  اإلنسانية  الشعر  قيم  ترسيخ 
والجمال، والى استنبات رؤى جديدة تنفتح على برمجة 

الدار مستقبال.

 جالل كندالي

غادرت دنيا  الناس ، أيقونة المسرح والكوميديا  الفنانة  القديرة  خديجة  سعد  ليلة  أول أمس  األربعاء  بمنزلها بالدار البيضاء عن سن 70سنة .
  سنتان  فقط عن رحيل  زوجها   الفنان القدير عزيز سعد اهلل  ، هاهي رفيقة دربه  في الحياة  والفن  ،تلحتق  به  بعد  معاناة  مع المرض،  وبعد مسيرة  فنية  حافلة  

بالعطاءات،  عمال  فيها  معا  بتفان  من أجل  إسعاد  الجمهور  المغربي  والعربي.   
وزارة الشباب والثقافة والتواصل نعت  المسرحّية والممثلة خديجة أسد ، كما نعتها "نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون"، ومؤسسة "بيت الثقافة"، 

وعدد من الفنانين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي 
خديجة أسد  التي دخلت  عالم  الفن  من بابه الواسع،  اشتهرت  بدورها في سلسلة " لال فاطمة " إلى  غير ذلك  من األدوار  التي عالجت  قضايا  متعددة.   رحيل  الفنانة 
القديرة  خديجة أسد،  جعل الجسم  الفني  واإلعالمي  والمواطنين  الذين  دخلت  إلى بيوتهم  باحترام  وبدون استئذان،  يجمعون  في نعيهم  لها  على فداحة  هذا الرزء  .  

الفنان رشيد الوالي ، يصف الخبر  في نعيه  للفقيدة  بالمحزن ، يقول " بلغني  خبر محزن جدا ، وفاة الفنانة والمحبوبة خديجة أسد  ببيتها بالدار
البيضاء  على الساعة الحادية والنصف ليال بعد معاناة

مع السرطان ، ال أعرف ما أقول ،وكيف أنعي خبر وفاتها ،ألن خديجة أسد أكبر من أن أجد كلمة واحدة تفيها
حقها .  سنوات من العطاء رفقة زوجها رحمه اهلل سعد اهلل عزيز ،أضحكتنا بأعمالها ،بروعة أسلوبها في التشخيص ،في فن التعامل ،كان آخر عمل اشتغلت معها 

فيه هو قيسارية أوفال ،بالرغم من المرض الشديد ، لبت النداء وقامت بدور شرفي رائع ،هي مثال لجيل من النساء المغربيات القادرات على التوفيق بين الفن واألمومة 
والمسؤولية ،ومن الممثالت الالئي أبدعن بالرغم من قلة اإلمكانيات، أسعدت كل المغاربة في كل العالم ،فجوالتها رفقة الفرقة المسرحية كانت لشهور تجول وتصول 

وتحصد الحب واالحترام في كل مكان ".   الفنان  عبدالكبير الركاكنة  ،كتب ناعيا  الفنانة القديرة خديجة أسد،  وكتب في صفحته الرسمية  في الفيسبوك،  
"بعد معاناة مع المرض غادرتنا سيدة المسرح  والشاشة الصغيرة الفنانة القديرة والكبيرة األستاذة خديجة أسد، الرحمة والمغفرة على روحها 

الطيبة، اهلل يجعل مثواها الجنة، صادق العزاء والمواساة ألسرتها الصغيرة والكبيرة ولجميع أصدقائها ومحبيها ،إنا هلل وإنا إليه راجعون".   
الفنان  هشام بهلول كغيره  من الفنانين  ،كتب   وهو ينعي  أيقونة  المسرح والكوميديا  المغربية " 

غادرتنا إلى جوار ربها الفنانة خديجة أسد بعد سنتين وثالثة شهور تقريبا من وفاة رفيقها في الحياة األستاذ سعد اهلل عزيز جدد 
اهلل على روحه الرحمات..

اللهم ثبتها عند السؤال وارحمها واغفر لها واجمعهما في جنة الخلد يا رحمن يارحيم، خالص العزاء ألسرتها ولزمالئها 
وألصدقائها ولكل  محبيها، عزاؤنا واحد في فقدانها،  هلل ما أعطى و ما أخذ ".  

 اإلعالمية  صباح بنداود  بدورها  كتبت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك  قائلة "في زمن ماض،  هذا الثنائي،  
لم يستأذن أحدا و انسل إلى قلوب الناس فاستوطنه،  وظل كذلك حامال االبتسامة والحب واالحترام اتجاه من 

عايشوا تجربة أتت قبل األوان لكنها اسشعرت رغبة البقاء في ذاكرة المغاربة،  هي وهو نجحا في لم الحب 
مع اإلبداع فأعطيا أعماال صادقة ، على خشبة المسرح وأمام كاميرا التلفزة المغربية ، كما كانت قوة 

البداية، استمرت تنهل تجربة خديجة وسعد اهلل من صدق اختيارتهما الفنية التي كان انشغالها 
الكبير تقديم الجودة. 

كرست الذاكرة المغربية لهما مكانا راقيا برقي ماتابرا وتعبا في تقديمه وظل التواضع 
من شيمهما مع ابتسامة لم تفارقهما حتى في عز األلم. 

انزوت خديجة  ، وكان صمتها مقرونا بكبرياء كبير ، حتى جاء خبر رحيلها لتلحق 
بالحبيب والزوج ورفيق الدرب ،بذلك تظهر شارة النهاية...نهاية تجربة فنية يحق أن 

نفتخر بها" .

في   ... البدوي  القادر  »عبد  شعار:  تحت 
السبت  يوم  البدوي  مسرح  يخلد  الذاكرة«، 
28 يناير الجاري، بداية من الخامسة مساء، 
بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء، 
الذكرى السنوية األولى لرحيل عميد المسرح 
رحمة  البدوي،  القادر  عبد  األستاذ  المغربي، 

اهلل عليه.
وسيتضمن برنامج الذكرى فقرات متنوعة، 
تتخللها شهادات في حق الراحل، يلقيها أساتذة 
ممن  والمسرحي  الثقافي  بالشأن  ومهتمون 
الثقافية  رحلته  في  ورافقوه  الفقيد،  عايشوا 
عقود،  سبعة  من  ألزيد  امتدت  التي  والفنية، 

فضال عن وصالت من المديح والسماع.
وبالموازاة أيضا سيتم توقيع كتاب »سيرة 
البدوي،  القادر  عبد  األستاذ  لمؤلفه  نضال« 
وافتتاح معرض تحت عنوان، »الكلمة ال تموت«، 
تضمنتها  التي  الراحل،  مقوالت  ألبرز  يوثق 
مقاالته اإلعالمية وحواراته الصحافية، وسيكون 
مفتوحا للعموم بقاعة العروض بالمركب الثقافي 

لسيدي بليوط لمدة أسبوع.
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م�سرح البدوي يخلد الذكرى ال�سنوية 
الأولى لرحيل الأ�ستاذ عبد القادر البدوي

 بعد سنتين  عن وفاة زوجها  الفنان  عزيز سعد اهلل

خديجة اأ�سد اأيقونة الم�سرح والكوميديا  تغادر دنيا النا�س
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»اأبجديات ومو�سيقى« لدار ال�سعر مراك�س تحتفي بتجربة المو�سيقار عبدالوهاب الدكالي

 تستعد جمعية أنفاس للفنون الدرامية للقيام بجولتها المسرحية في 
ربوع المملكة المغربية بعملها المسرحي )محاكمة ظل حمار ( الجديد 
و الذي قام بإخراجه آالن ألبنفلت السويسري عن األدب السويسري 
للكاتب فريدريخ دورتموند و قام بترجمته ومغربته كل من الفنانين 
المغربين يونس الصردي و محمد كردادي . العمل يحكي عن  »قضية 
استأجره  أسنان  وطبيب  حمار  صاحب  بين  نزاع  عن  الحمار«  ظل 
ليوصله على حماره إلى إحدى البلدات كي يعالج أحد مرضاه، وفي 
الطريق كان الحر شديدًا جدًا، وكانا في صحراء قاحلة، فنزل الطبيب 
وجلس يستظل بالحمار، فاعترض صاحب الحمار على ذلك بحجة أن 
ظل الحمار ال يدخل في االتفاق بينهما، وال يحق للطبيب أن يستظل به 
إال إذا دفع أجرًا مقابله، فغضب الطبيب، واشتد النزاع بينهما، فقررا 
العودة إلى المدينة التي جاءا منها ليحتكما إلى قاضيها، وهناك يحاول 

القاضي أن يصلح بينهما، لكّن كاًل منهما تشبث بموقفه، مما اضطره 
إلى تحديد موعد لجلسة محاكمة، مما يفضي بالعمل المسرحي إلى 

عدة تفرعات و تشويق في العمل الدرامي االذاعي .
المسرحية من تشخيص ثلة من الممثلين و الممثالت المغاربة من 
بينهم يونس الصردي و محمد الكردادي و رضوان بقشيش و عبد 
اللطيف شوقي و حياة هداف و اميمة حدت.  و يدير إنتاج العمل 
الفنان منير العزيزي و مديرة العالقات العامة امينة المعين ، كما يقوم 
بتشخيص األصوات المسجلة كل من الفنانيين مروان كمال و عبد 

العزيز الوحماني و المخرج العراقي حيدر ابو حيدر .
العمل المسرحي يعد بالكثير و حقق نجاحا كبير حينما عرض في 
شهر دجنبر و بداية السنة الميالدية 2023 بكل من مدينة ازيالل و 
بني مالل و مراكش لتسمر الجولة المسرحية في بداية الشهر القادم 

 ألول مرة بالمغرب عمل مسرحي
اذاعي شراكة مغربية_سويسرية

محاكمة ظل حمار 
في جولة وطنية
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n محمد إنفي

املستوى  على  سواء  الجزائر  في  يحدث  ما  كل 
أو  الثقافي  أو  الرياضي  أو  اإلعالمي  أو  السياسي 
غيره، يدل على وجود أزمة هوية في هذا البلد. وهي 
النظام بكل مكوناته.  أزمة حقيقية تظهر في سلوك 
ونخب  أبواق  على  يعتمد  فإنه  النظام،  هذا  ولغباء 
أغبى منه للدفاع عن صورة البلد والعمل على إثبات 
فيرتكبون  والحضارية،  والثقافية  التاريخية  هويته 
حماقات تجعل الجزائر موضع سخرية عامليةعارمة. 
وقد تسببت أزمة الهوية لدى النظام الجزائري في 
ظهور مرضني نفسيني باديني للعيان في سلوك هذا 
النظام، وسلوك كل الذين يدورون في فلكه. ويتعلق 
فالشعور  التسامي.  ومركب  النقص  بمركب  األمر 
العجرفة  إلى  تبون«  املجيد  »عبد  يدفع  بالنقص 
التسامي(،  )مركب  الجزائر قوة ضاربة  والزعم بأن 
ونفس  إفريقيا.  في  عظمى(  )عفوا  عدمى  دولة  أو 
يصرخ  حني  شنكريحة«  »سعيد  يتقاسمه  الشعور 
من  ويعاني  املنطقة.  في  دولة  أقوى  الجزائر  بأن 
هذين املرضني النفسيني )املتناقضني في األعراض( 
واإلعالمية  السياسية  ونخبه  النظام  أبواق  كل 
الشعب.  أفراد  من  واملُبْرَدعني  والرياضية  والثقافية 
األفضل  أنهم  على  لذلك تجد هؤالء جميعا يصرون 
وأنهم...؛  وأنهم،  األقوى،  وأنهم  شيء،  كل  في 

سياسيا  الحضيض  في  بأنهم  يؤكد  الواقع  بينما 
واجتماعيا  والغاز(  البترول  )رغم  واقتصاديا 
وثقافيا وإعالميا وغيره. ويكفي أن نستحضر، هنا، 
بعنوان  بالجزائر  السابق  الفرنسي  للسفير  مقاال 
)نشر  معها؟«  فرنسا  ستجر  فهل  تنهار.  »الجزائر 

)Le Figaro بجريدة
املغرب،  تجاه  للجزائر  العدائي  للموقف  وبالنظر 
في  أعاله  إليه  املشار  النفسي  املرض  تغلغل  ندرك 
ومؤسساتها  بنظامها  الجزائرية  الدولة  دواليب 
جارتنا  في  املغرب،  تحول  لقد  واملدنية.  العسكرية 
والعداء  الشحناء  أعراضها  متالزمة  إلى  الشرقية، 
دولة  في  املغرب  اسم  ذكر  أن  لدرجة  والبغضاء، 
الطوابير التي ال تنتهي، أصبح موِجبا للعقاب، كما 
حدث مع مدير التلفزيون الجزائري الذي سمح بذكر 
جمعت  التي  املباراة  نتيجة  إعالن  في  املغرب  اسم 
ربع  في  البرتغالي  بنظيره  املغربي  الوطني  الفريق 
املغرب  خريطة  أما   .2022 قطر  ملونديال  النهائي 
الجزائريني  املسؤولني  تجعل  فإنها  بصحرائه، 
كما حدث  ويفقدون صوابهم،  عن طورهم  يخرجون 
ملؤسسة  زيارته  أثناء  الصناعة  وزير  مع  مؤخرا 

سعودية لصناعة األدوية.
النظام  الجزائر، في ظل  دولة  أن  يؤكد  ما   وهذا 
العسكري املاسك بخناقها، تعاني معاناة حقيقية من 
عقدة املغرب، التي استشرت بني النخب وفي ثنايا 
هذه  استفحلت  وقد  واملدنية.  الرسمية  املؤسسات 
العقدة بشكل كبير في عهد عبد املجيد تبون الذي ال 
يستطيع نطق اسم املغرب، فيستعمل في خطاباته، 
عبارة  الغربي،  الجار  فيها  ُيقحم  وأن  بد  ال  التي 

»الْبالد لِّي هوْك«، كناية عن املغرب.
النظام  املغرب  وعقدة  الهوية  أزمة  دفعت  لقد 
شيء،  كل  في  املغرب  تقليد  إلى  الفاشل  الجزائري 
دون خجل وال وجل، بحثا عن هوية مفقودة. وهو، 
في الحقيقة، ليس تقليدا، بل سرقة للتراث املغربي 
األصيل، سواء تعلق األمر باملطبخ أواللباس أوالفن 

والتقاليد  الفنون  من  أوغيرها  التقليدية  الحرف  أو 
العريقة املغربية، ليزعم أن ذلك من تراث بالده، وهو 

يعلم أن الحقيقة غير ذلك.
وبما أنه ال يخشى الفضيحة وال يخجل من هذه 
فإنه  العالم،  أمام  تفضحه  التي  الدنيئة  املمارسات 
كل  جزائرية(  بلدة  وهي  خْنْشَلة،  )من  »ُيَخْنِشُل« 
الذي  واملغرب  مصر  )تونس،  الجيران  لدى  شيء 
يعتبرالضحية األولى لهذه السرقة املوصوفة(، بحثا 
عن هوية تاريخية وثقافية وحضارية في تراث الغير. 

فتبًا لها من هوية مزورة قائمة على »الَخْنَشَلة«!!!
لكن املؤسف، هو انخراط بعض املحسوبني على 
واقتصاديني  سياسيني  محللني  قبيل  من  النخب 
وباحثني  جامعيني  وأساتذة  ورياضيني،  وإعالميني 
ومؤرخني ومثقفني... في هذه املهزلة التي تجعل كل 
هؤالء مادة دسمة لالستهزاء والسخرية في وسائط 

التواصل االجتماعي.
 وإذا أخذنا اإلعالم الرياضي كمثال، فإن مهازله ال 
تعد وال تحصى، وسوف نكتفي باإلشارة إلى ما تال 
مباراة الفريق الوطني الجزائري ونظيره الكاميروني 
ضحية  الجزائري  الجمهور  كان  وعبثية،  حمق  من 
لها. فقد عيَّشوه طيلة شهور على أمل إعادة املباراة 
أو التأهل املباشر إلى كأس العالم. وقد تتبعنا مهازل 
هذا اإلعالم خالل مونديال قطر، وما زلنا نتابع هذه 
تجري  الذي  »الشان«  بمناسبة  والفضائح  املهازل 
أطواره حاليا في الجزائر في غياب الفريق الحامل 
وكذا غياب  للقب )ألسباب يعلمها العادي والبادي( 

فريقي مصر وتونس.
على  الدالئل  من  الكثير  اإلعالم  هذا  ويقدم 
البالطوهات  تعكسهما  واللذين  والحمق  الغباوة 
»التحليلية«في دولة الجنراالت حيث املخ مضروب 
والعقل مسلوب بفعل الغل والحقد والحسد والعداء 
للمغرب. وقد بلغ الحسد أوجه بسبب اإلنجاز الكبير 
القدم  لكرة  املغربي  الوطني  للفريق  املسبوق  وغير 
يناقشون في  راحوا  أنهم  لدرجة  قطر،  في مونديال 

هذه البالطوهات، بكل وقاحة، أحقية الجزائر بلقب 
مهاترات  في  املغرب،  عن  بدال  األطلس«  »أسود 
التاريخ  بني  الفرق  حتى  أصحابها  اليدرك  إعالمية 

والجغرافيا.
وقد أوردت هذا املثال الذي  يعكس بالدة أصحابه 
وعتههم فقط لكوني وعدت، في نهاية مقال بعنوان 
أمخ  الجزائر؟  إعالميي  دماغ  في  يوجد  »ماذا 
وفي  إليكترونية  مواقع  بعدة  )نشر  عجني؟«  أم 
هذا  إلى  بالعودة  االشتراكي«(  »االتحاد  جريدة 
املوضوع؛ وإال فإن طرحه من قبل اإلعالم الرياضي 
الفكري  االنحطاط  على  كدليل  كاف  الجزائري 
افتتاح  في  هذا  تجسد  )وقد  واإلنساني  واألخالقي 
االنهيار  عالمات  من  عالمة  أيضا،  »الشان«(؛وهو، 

الذي تحدث عنه السفير الفرنسي السابق.
وأختم بالسؤال الذي وضعه هذا السفير في عنوان 
مقاله املشار إليه أعاله، »الجزائر تنهار. فهل ستجر 
فرنسا معها؟«. إن في هذا السؤال رسالة قوية إلى 
Emanuel Macron، رئيس الجمهورية الفرنسية؛ 
باملرض  أصيبت  وكأنها  فرنسا  تبدو  عهده،  في  إذ 
الجزائرية.  الدولة  به  أصيبت  الذي  املزمن  النفسي 
فالسفير الفرنسي، الذي هو سياسي محنك، قد قضى 
في الجزائر مدة ليست باليسيرة؛ وهذا ما سمح له 
اطالعه  ناهيك عن  البلد؛  هذا  في  ما يجري  بمعرفة 
بفرنسا  األوضاع  يخص  ما  في  األمور  دقائق  على 
وعالقات هذه األخيرة مع مستعمراتها السابقة. ومن 
)ويبدو  وتبون   Macron بني  العالقة  أن  دون شك 
ُتحجب  قد  الصفات(،  بعض  في  يتشابهان  أنهما 
الرؤية املتبصرة عن الرئيس الفرنسي، خصوصا في 

هذه الظروف التي أصبح فيها الغاز عملة صعبة. 
السفير  سؤال  وخطورة  أهمية  تظهر  وهنا، 
نفس  يجرفها  قد   Macron ففرنسا  الفرنسي. 
خصوصا  االنهيار،  إلى  الجزائر  يقود  الذي  التيار 
يقبل  يعد  لم  موثوق  شريك  مع  بالنار  تلعب  وأنها 
االستعماري.  واالستعالء  واملناورات  باإلمالءات 
»رابح/  فالسيادة والندية واالحترام املتبادل ومبدأ 
في الشراكات، هي أمور غير قابلة للتصرف  رابح« 
أو املساومة. وعلى فرنسا أن تعلم أن مغرب اليوم 
أن  أن تعلم، أيضا،  ليس هو مغرب األمس. وعليها 
لن  األوروبي،  للبرملان  املدوية  السقطة  في  دورها، 

ينطلي على املغاربة دولة وشعبا.

n حيمري البشير

يقف  الذي  شعبه  يجوع  املسلم  الجار  البلد   الجزائر، 
طوابير بحثا عن كيس حليب وقارورة غاز ومواد أخرى، 
تبذل املستحل للتآمرعلى املغرب بكل الوسائل، وحتى مع 
خالل  حديد  من  بيد  حكمتها  التي  فرنسا  شعبها،  أعداء 
130عاما، وقتلت أبناءها وأهانتهم عبر التاريخ، تقدم لها 
الغاز بأسعار تفضيلية بغية االنضمام لحلف التآمر على 

املغرب.
العظمى«  للجزائر«  إهانات  رئيسها  التي وجه  فرنسا 
الحكم  تحت  كانت  ألنها  تاريخ  بدون  اعتبرها  التي 
بعد  فرنسا  واستعمرتها  قرون،  ثالثة  ملدة  العثماني 
في  النظام  أن  لي  يبدو  سنة،  ملدة130  العثماني  الحكم 
االعتذار  رفض  الذي  ماكرون  مع  الصفحة  الجزائر طوى 
كبيرة  إهانة  الجزائريون  اعتبرها  التي  تصريحاته  عن 
اليمكن السكوت عنها، لكنهم مقابل ذلك طلبوا من ماكرون 
تغيير مواقف فرنسا من قضية الصحراء وعدم الخضوع 
فرنسا  املغربية. وبذلك أصبحت عالقات  اململكة  لضغوط 
بالجزائر سمنا على عسل في اآلونة األخيرة، وكانت نقطة 
البرملان  في  الصادر  القرار  الكأس  أفاضت  التي  البداية 
األوروبي، والذي كان من ورائه االشتراكيون في العديد من 
الدول من دون اإلسبان. باإلضافة إلى نواب حزب الرئيس 
وحزب  للجزائر،  موال  فرنسي،  ولوبي  ماكرون  الفرنسي 

»بوديموس«.
واألخيرة،  الثانية  عهدته  في  فرنسا  رئيس  ماكرون،   
من  األوروبي  االتحاد  رأس  على  وهو  الفرصة  يترك  لن 
مصالحه  على  أجهز  الذي  املغرب  تركيع  يحاول  أن  دون 
االقتصادية في إفريقيا وفي دول الساحل، الذين خرجوا 
في مظاهرات وطالبوا برحيل القوات الفرنسية، والتوتر 
الذي تعرفه العالقات الفرنسية املغربية، له ارتباط بالتغلل 
املال  مجال  في  املغربية  واملنافسة  إفريقيا  في  املغربي 
واألعمال واملصالح االقتصادية بصفة عامة، بتواجد عدة 
أبناك مغربية في العديد من الدول اإلفريقية، فرنسا فقدت 
القارة السمراء، باالستراتيجية  الكثير من مصالحها في 
التي نهجها املغرب منذ أكثر من عشرين سنة، وأصبحت 
مسلسل  في  باالنخراط  مصالحها  على  للحفاظ  مضطرة 
الجزائر، وبذلك تسعى  املغرب، والذي تقوده  العداء ضد 
إلى  الصحراء،  قضية  من  الضبابي  بموقفها  بتشبثها 
عن  تراجع  الذي  الجزائر  في  للنظام  كبيرة  خدمة  تقديم 

مطلب تقديم فرنسا العتذار رسمي.
مايجري من تحوالت في املنطقة في العالقات الجزائرية 
ارتباط  له  اإليطالية،  الجزائرية  والعالقات  الفرنسية 
الروسية  الحرب  باستمرار  أوروبا  تعرفها  التي  باألزمة 
الجزائري بعد قطع غاز  للغاز  أوروبا  األوكرانية وحاجة 
لها  داعم  وأكبر  للجزائر  االستراتيجي  الحليف  روسيا، 
تقدمه  مما  شك  دون  من  ينزعج  سوف  الذي  بالسالح، 
الحرب  إلنهاء  الزمن  يسابقون  الذين  لخصومها  الجزائر 
ألوكرانيا  السالح  من  املزيد  بتقديم  لصالحهم  الدائرة 
تعرفها  التي  التطورات  حول  عديدة  تساؤالت  .ونطرح 
ماذا حمل شنقريحة ملاكرون في  إفريقيا:  أوروبا وشمال 
القوات  بقاء  بدعم  ضمانات  له  قدم  هل  لفرنسا،  زيارته 
قوات  كذلك  دخلتها  التي  الساحل،  منطقة  في  الفرنسية 
ستقبل  هل  ورسميا،  جماهيريا  قبوال  والقت  »الفاغنر«، 
من  طبق  في  شنقريحة  قدمها  التي  بالخدمة  روسيا 
الحفاظ  في  أمل  كل  فقدت  الذي  الوقت  في  لفرنسا  ذهب 
روسيا  ستقبل  هل  املنطقة؟  في  وبقائها  مصالحها  على 
التي  لفرنسا  الجزائر  قدمتها  التي  الكبيرة  بالتنازالت 
تعتبرها روسيا خصما عنيدا لها قد يرتقي ملرتبة العدو 
؟ ماذا سيحمل سرجي الفروف في زيارته للمغرب، ومهما 
كانت األجندة التي يشتغل عليها بمعية وزير الخارجية 
املغربي، فإن هذه الزيارة يجب أن يستغلها املغرب إلخراج 
إلى الوجود مشروع املحطة النووية التي ستبنيها روسيا 

في املغرب.
عرفته  الذي  للتوتر  العودة  من  البد  أختم  أن  وقبل 
بسبب  األوروبي  االتحاد  دول  مع  املغربية  العالقات 
لبلجيكا  ينتمون  نواب  بانتقاد  يتعلق  ملزم  غير  قرار 
ينتمون  آخرين  ونواب  اإلسباني،  بوديموس«  وحزب« 
استمرار  في  مثال،  كالنمسا  أخرى  ودول  ماكرون،  لحزب 
اعتقاالت الصحفيني في املغرب، في حني يغضون الطرف 
أخرى.  ومناطق  الجزائر  في  تقع  جسيمة  انتهاكات  عن 
على  األوروبيون  النواب  يشنها  التي  املسعورة  والحرب 
محموما  سباقا  السياسيون  املحللون  يعتبرها  املغرب، 
دخلت  جيوستراتيجيا  وصراعا  املغرب  استقرار  لزعزعة 
على الخط فيه دول كثيرة نظرا للموقع االستراتيجي الذي 

يحتله املغرب، ومسيرة التنمية التي يعرفها .
ليس  حيطه  أن  املغرب  على  املتآمرون  يعلم  أن  يجب 
قصيرا وأن القضية التي تجمع املغاربة ويلتفون حولها 
وأهداف  الصورة  توضحت  لقد  املغربية.  الصحراء  هي 
البرملان  بها  قام  التي  املبادرة  ولعل  األوروبي،  البرملان 
العربي ودعمه الكبير للمغرب ومطالبته بعدم التدخل في 

شؤونه الداخلية، رسالة واضحة لالتحاد األوروبي .
اللقاءات  كل  بوقف  شك،  دون  ستتأثر،  املغرب  عالقات 
التي كانت مرتقبة، وتعليق كل تعاون، وهذا سيلقي بظالله 
مستوى،  أعلى  على  مستمر  التوتر  معا،  الجانبني  على 
وستزداد،  عليه،  املمارسة  للضغوط  يرضخ  لن  واملغرب 
البتزاز  الجزائر  جندتها  لوبيات  طريق  عن  شك،  دون 
ديبلوماسية  انتصارات  النتزاع  عليه  والضغط  املغرب 
ال  التي  الصحراء،  قضية  في  تكبدتها  التي  الهزائم  بعد 
يريد تبون التنازل عنها ويصرف مزيدا من أموال الشعب 

الجزائري لدعم جبهة البوليساريو االنفصالية.
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اجلزائر واأزمة الهوية

n إسماعيل فياللي 

 بعد أن تحدثنا، في مقاالت سابقة، عن مجالس 
واملاليير   ، واألقاليم  العماالت  ومجالس  الجهات 
أغلبها  جدوى،  دون  املجالس  هذه  في  تهدر  التي 
الحديث  سنواصل  املنتخبني؛  جيوب  إلى  يذهب 
الحضرية   ( املحلية  املجالس  عن  املقالة  هذه  قي 
والقروية (، التي تعتبر من أهم الركائز األساسية 
التنظيم الجماعي في املغرب نظرا لقربها من  في 
لها  املشّرع خصص  ألن  ونظرا  من جهة،  املواطن 
اختصاصات كثيرة تهم قضايا املواطنني التنموية 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  واإلدارية 
والرياضية والبيئية الخاضعة للقانون التنظيمي  
خلق  عبثا،  حاول،  الذي  القانون  هذا   ،  113  .14
املجالس،  مكاتب  تشكيل  في  والنزاهة  الشفافية 
لكنه تراجع عن اشتراط الشهادة االبتدائية لتولي 
أثار  ما  وهذا  الجماعية،  املجالس  رئاسة  مهام 
شكوكا كبيرة حول نية إصالح الجماعات، خاصة 
حينما تسند مهام التسيير لألميني الذين يعيثون 
هذه هي  كانت  وإذا  الجماعات.    هذه  في  فسادا 
العقلية البائدة في زمن مضى،  فاليوم وفي القرن 
الواحد والعشرين يبدو أنه من العيب أن نترك هذه 
االنتخابية،  الكائنات  هذه  رحمة  تحت  الجماعات 
املال  وهدر  والسلب  النهب  سوى  تحسن  ال  التي 
الفساد  و  الريع  انتشار  إلى  أدى  ما  وهذا  العام، 
هؤالء  لدن  من  الجماعات  هذه  في  مرعب  بشكل 
الفاسدين منعدمي الضمير، الذين ال هم لهم سوى 
املشاريع  على  والتنافس  املشروع  غير  االغتناء 
على  كبير  بشكل  أثر  مما  والعائلية،  الشخصية 

وتيرة تسيير الشأن العام والتنمية املحلية.  
إضافة إلى الفساد املستشري في الجماعات فإن 
هؤالء املنتخبني يلتهمون ميزانية كبيرة عن طريق 
التعويضات عن املهام والتنقل، ولتكتمل الصورة 

للرأي العام نورد هذه التعويضات كما يلي: 
 6 في  الصادر   2.16.493 رقم  للمرسوم  فطبقا 
أكتوبر 2016 يتقاضى رؤساء مجالس الجماعات 
الجماعات  مجالس  وكتاب  ونوابهم  واملقاطعات 
الدائمة  اللجان  ورؤساء  ونوابهم  واملقاطعات 
ونوابهم، تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل كما 

يلي :

الجماعات ذات نظام 
المقاطعات

مبلغ:  الرئيس  سنتيم(  ماليني  )ثالثة 
30.000درهم

 10.000 الرئيس مبلغ:  نواب  )مليون سنتيم(  
درهم

كاتب املجلس مبلغ: 3.000 درهم
نائب كاتب املجلس مبلغ: 1.500 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 3.000 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.500 درهم

الجماعات التي يقطنها أكثر 
من 500 ألف نسمة

 11.000 مبلغ:  الرئيس  درهم(  وألف  )مليون 
درهم

نواب الرئيس مبلغ: 5.500 درهم
كاتب املجلس مبلغ : 2.400 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 1.200 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 2.400 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.200 درهم

الجماعات التي يقطنها من 
225.001 إلى 500 ألف نسمة

الرئيس مبلغ : 8.000 درهم
نواب الرئيس مبلغ: 4.000 درهم
كاتب املجلس مبلغ: 2.000 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 1.000 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 2.000 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.000درهم

الجماعات التي يقطنهامن 
100.001 إلى 225 ألف نسمة

الرئيس مبلغ: 7.000 درهم
نواب الرئيس مبلغ: 3.000 درهم
كاتب املجلس مبلغ: 1.400 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 700 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.400 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 700 درهم

الجماعات التي يقطنها من 
25.001 إلى 100 ألف نسمة

الرئيس مبلغ: 5.400 درهم
نواب الرئيس مبلغ: 2.600 درهم
كاتب املجلس مبلغ: 1.200 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 600 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.200 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 600 درهم

الجماعات التي يقطنها من 
15.001 إلى 25 ألف نسمة

الرئيس مبلغ: 4.200 درهم
نواب الرئيس مبلغ: 2.000 درهم
كاتب املجلس مبلغ: 1.000 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 500 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.000 درهم.

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 500 درهم.

الجماعات التي يقطنها أقل 
15 ألف نسمة

الرئيس مبلغ: 2.800 درهم
نواب الرئيس مبلغ: 1.400 درهم

كاتب املجلس مبلغ: 800 درهم
نائب كاتب املجلس مبلغ: 400 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 800 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 400 درهم

المقاطعات
الرئيس مبلغ: 6.000 درهم

نواب الرئيس مبلغ: 3.000 درهم
كاتب املجلس مبلغ: 1.400 درهم

نائب كاتب املجلس مبلغ: 700 درهم
رئيس لجنة دائمة مبلغ: 1.400 درهم

نائب رئيس لجنة دائمة مبلغ: 700 درهم
واملقاطعات  الجماعات  رؤساء  يستفيد  كما 
الجماعات  مجالس  أعضاء  وباقي  ونوابهم 
التنقل  عن  يومية  تعويضات  من  واملقاطعات 
املغرب  داخل  بها  يقومون  التي  املهام  بمناسبة 
وخارجه لفائدة املجلس الذي ينتمون إليه. وتحدد  

مقادير هذه التعويضات على النحو التالي:  
عن  سكانها  عدد  يقل  التي  الجماعات  رؤساء 

التنقل  عن  التعويض  يتقاضون  نسمة  ألف   225
املمنوح ملوظفي الدولة املرتبني في السلم 10 وفق 

النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يفوق عدد سكانها عن  التي  الجماعات  رؤساء 
التنقل  عن  التعويض  يتقاضون  نسمة  ألف   225
 11 السلم  في  املرتبني  الدولة  ملوظفي  املمنوح 
. العمل  بها  الجاري  التنظيمية  النصوص   وفق 

  رؤساء الجماعات ذات نظام املقاطعات يتقاضون 
اإلدارة  ملديري  املمنوح  التنقل  عن  التعويض 
بها  الجاري  التنظيمية  النصوص  وفق  املركزية 

العمل .
الجماعات واملقاطعات    نواب رؤساء مجالس 
واملقاطعات  املجالس  مجالس  أعضاء  وباقي 
ملوظفي  املمنوح  التنقل  عن  التعويض  يتقاضون 
النصوص  وفق   10 السلم  في  املرتبني  الدولة 

التنظيمية الجاري بها العمل .
للعمل  التتبع  هذا  خالل  من  لنا  اتضح  لقد 
وتفشي  والريع  الفساد  أن  باملغرب  الجماعي 
املال  وإهدار  واختالس  التدبير  وسوء  الرشوة 
الترابية  الجماعات  أغلب  في  السائد  هو  العام، 
و1503  وإقليم  و75عمالة  جهة   12 على  املوزعة 
)الغرف  املهنية  الغرف  إليها  تضاف  جماعة 
الفالحية، غرف الصناعة التقليدية، وغرف التجارة 
حيث تهدر فيها ميزانية ضخمة تقدر  والخدمات( 
ب 200 مليار درهم، أو ما يزيد على ذلك بكثير ؛ كما 
أن 26 ألف منتخب جماعي يلتهمون ميزانية تعد 
حق؛  بدون  يعطى  بامتياز  ريعا  وتعتبر  باملاليير 
الظالم  جنح  في  التعويضات  هذه  تضاعفت  وقد 
دون حوار أو مفاوضات ولم تبرر بالسياق العاملي 
مئات  بها  نبني  أن  يمكن  ميزانية    !! الدولي  أو 
املدارس والجامعات واملستشفيات واملستوصفات 
واملسالك الطرقية ونحل بها ملفات آالف املوظفني 

املقهورين ...
املفتشية  الرقابة:  أجهزة  تقارير  من  وبالرغم 
الداخلية  لوزارة  العامة  للمالية واملفتشية  العامة 
واملجلس  للحسابات  الجهوية  املجالس  وتقارير 
األعلى للحسابات  وغيرها من املفتشيات العامة 
النزاهة  غياب  أثبتت  التي  األخرى  للوزارات 
والشفافية والتورط في اختالس املال العام ونهبه 
الوصية  والسلطة  الحال  أصحاب  فان  وتبذيره، 
لم تحرك آليات الزجر والردع  ضد أعداء التنمية 
والعدالة والديمقراطية الذين ال يتقنون سوى بيع 
مما  االنتخابية،  الحمالت  في  واألكاذيب  الوهم 
جعل بعض هذه الكائنات تتحول من عائالت فقيرة 
إلى أباطرة للعقار و املال الحرام  .. والحقيقة أن 
كل التقارير التي تتم في الجماعات لم ولن تكون 
العبث واالختالس  العام من  املال  ضامنا لحماية 
والتبذير ما لم تتم إحالتها على القضاء ...، بالرغم 
من أن بعض األحكام القضائية في مجال محاربة 
إلى  ترق  ولم  محتشمة،  تبقى  املغرب  في  الفساد 
مع  القطع  على  تشجع  وال  املطلوب  املستوى 

الفساد وتلك قصة أخرى ؟؟
أشار  التي  امللكية  الخطابات  إلى  عدنا  وإذا 
الفساد بالواضح سنجد هذه  إلى استشراء  فيها 
لحد  الصاغية  اآلذان  تجد  لم  القوية  الخطابات 
 « امللك:   يقول   2016 العرش  .. ففي خطاب  اآلن 
أن  ينبغي  ال  الفساد  محاربة  أن  التأكيد  يجب 
ذلك  يستطيع  أحد  وال  مزايدات  موضوع  تكون 
منظمة  أو  حزبا،  أو  كان شخصا،  بمفرده، سواء 
جمعوية . بل أكثر من ذلك، ليس من حق أي أحد 
تغيير الفساد أو املنكر بيده، خارج إطار القانون.  
واملجتمع  الدولة  قضية  هي  الفساد  فمحاربة 
اآلليات  تفعيل  خالل  من  بمؤسساتها،  الدولة   :
القانونية ملحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم 
كل مظاهرها،  والضرب بقوة على أيدي املفسدين. 
واملجتمع بكل مكوناته، من خالل رفضها، وفضح 
مع  عنها،  االبتعاد  على  والتربية  ممارسيها، 
استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم املغربية 
والكرامة  والنزاهة  العفة  على  القائمة  األصيلة، 

.»....
كما يقول امللك في خطاب العرش لسنة 2017،   
املسؤولني  لجميع  قوي  تحذير  فيه  كان  الذي 
التنموية  املشاريع  يعرقلون  والذين  املفسدين 
بواجبهم.   يقومون  ال  الذين  املسؤولني  وجميع 
أي  يستطيع  كيف  أفهم  ال  أنا   «  : يقول  حيث 

بيته،  من  يخرج  أن  بواجبه،  يقوم  ال  مسؤول، 
ويستقل سيارته، ويقف في الضوء األحمر، وينظر 
إلى الناس ، دون خجل وال حياء، وهو يعلم بأنهم 
هؤالء  يخجل  أال   . ضمير  له  ليس  بأنه  يعرفون 
اهلل،  أمام  القسم  يؤدون  أنهم  رغم  أنفسهم،  من 
والوطن، وامللك، وال يقومون بواجبهم ؟ أال يجدر 
أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في 
حقه تقصير أو إخالل في النهوض بمهامه ؟؟ وهنا 
ملقتضيات  الصارم  التطبيق  ضرورة  على  أشدد 
الفقرة الثانية، من الفصل األول من الدستور التي 
حان  لقد  باملحاسبة.   املسؤولية  ربط  على  تنص 
يطبق  فكما  املبدأ.  لهذا  الكامل  للتفعيل  الوقت 
أوال  أن يطبق  املغاربة، يجب  القانون على جميع 
على كل املسؤولني بدون استثناء أو تمييز، وبكافة 
فرق  ال  جديدة  مرحلة  في  ألننا  اململكة.   مناطق 
فيها بني املسؤول واملواطن في حقوق وواجبات 
املواطنة، وال مجال فيها للتهرب من املسؤولية أو 

اإلفالت من العقاب ...« .
على  وقف  املغربي  الشعب  فإن  لألسف  لكن 
مع  القوية  امللكية  الخطابات  هذه  تعارض 
ميزانيات  حّول  الذي  الفساد  لوبي  ممارسات 
املصالح  تخدم  ملؤسسات  الجماعي  العمل 
التعويضات  إلى  فإضافة  والعائلية  الشخصية 
القيام  بدون  يتقاضونها  التي  والتنقل  املهام  عن 
يلتهمون  فإنهم   يذكر   مجهود  أو  عمل  بأي 
فصول ميزانيات البنزين وقطع الغيار واستغالل 
واإلطعام  خاصة   أغراض  في  الفخمة  السيارت 
على  الحصول  وتسهيل  والفندقة   واالستقبال 
دون  االنتخابات  لسماسرة  العمومية  الصفقات 
بتواطؤ  بها  املعمول  القانونية  املساطر  احترام 
مع السلطة الوصية و بعض اإلداريني والتقنيني 
الطاولة  تحت  من  والسطو  الترابية؛  بالجماعات 
على منح الجمعيات التي أصبحت تطرح أكثر من 
سؤال حيث يتحكم فيها  املنتخبون وهم يمنحوها 
العائلة وملن يدفع أكثر، كما  القربى وأفراد  لذوي 
أصبحت هناك »لوبيات« متخصصة في نهب هذه 
املنح، فمنها من يستفيد من منح املجالس املحلية 
ومجالس العماالت واألقاليم ومجالس الجهات في 
الوقت ذاته  وال أحد يستطيع الحد من هذا العبث 
الفاسدون،   املنتخبون  يمارسه  الذي  واإلجرام، 

لصوص املال العام، في حق املغاربة ... 
 إن ارتفاع حجم الفساد والريع وتفشي الرشوة 
يعتبر أحد املعوقات الرئيسية أمام تحقيق التنمية 
بشكل عام على مستوى الجماعات الترابية؛ وهي 
البالد  ملك  ذلك  إلى  أشار  كما  خطيرة،  ظاهرة 
بالواضح في خطاباته ، تكون لها آثار جد سلبية 
على املجتمع حيث تكلف الدولة الكثير من املآسي 
تقدر  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى  على 
باملاليير . وإذا كانت قوة املجتمعات الديمقراطية 
املؤسسات  فإن  املنتخبة،  مؤسساتها  قوة  من 
وال  القوة؛  هذه  تعكس  ال  املغرب  في  التمثيلية 
تزال بعيدة كل البعد عن أرض الواقع واملمارسة 
الديمقراطية وخدمة الصالح العام، وال تزال مرتعا 
الفشل   يزال  والرشوة، وال  والفساد  للريع  خصبا 
هو عنوان املرحلة بالرغم من مرور أكثر من عقد 
من الزمن على دستور 2011 الذي كان يروم القطع 

مع الفساد ...
الداخلية  وزير  ندعو  الفساد  نزيف  من  وللحد 
الثانية  الفقرة  مقتضيات  صارم  بشكل  يطبق  أن 
على  تنص  التي  الدستور  من  األول  الفصل  من 
ربط املسؤولية باملحاسبة، كما أشار إلى ذلك ملك 
البالد، والعمل على  تطبيق القانون 64 و 65 من 
لوزارة  يجيز  الذي   ،113  .14 التنظيمي  القانون 
الجماعات  على  الوصي  باعتبارها  الداخلية،  
من  املحلية  الجماعات  لحماية  التدخل  الترابية، 
على  وإحالتهم  املتورطني   املفسدين  هؤالء  عبث 
على  املغلوبني  للمواطنني  الثقة  إلرجاع  القضاء 

أمرهم ...
مقتطفا  يضع  أن  الداخلية  وزير  تفضل  وإذا 
من الخطاب امللكي حول الفساد لسنة 2017  في 
مجالس   ( الترابية  الجماعات  مقرات  بكل  الفتات 
واملجالس  واألقاليم  العماالت  ومجالس  الجهات 
والغرف  التقليدية  الصناعة  وغرف  املحلية 
الفالحية وغرف التجارة والخدمات ( لعلهم يتقون 

ويهتدون ...

 املجال�س املحلية مرتع خ�سب للريع والف�ساد

اجلزائر من ديبلوما�سية 
ال�سيكات والقرو�س اإىل 
ديبلوما�سية الغاز بهدف 

التاآمر على املغرب

اململكة املغربية
وزارة الداخليــة

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/02/2023 :رقم
جلسة عمومية

على   2023/02/28 يوم  في 
بمقر  سيتم   10H الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
دراسة  التالية:  بالصفقة 
 5 بناء  أشغال  وتتبع  تقنية 
من  األولي:  للتعليم  وحدات 
بومية  بدائرة   1 الصنف 
 1 الصنف  من  وحدات  و8 
ووحدة من الصنف 2 بدائرة 

ايميلشيل - عمالة 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   *
سبعة الف  درهم  في مبلغ:  

)7000.00درهم(. 
* كلفة تقدير االعمال محددة 
واربع  مائة  مبلغ:  في 
درهم  وستون  ومائة  آالف 

)104.160.00درهم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع   تقديم   محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

- إما إيداع أظرفتهم بمكتب 
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.  

يجب على املتنافسني  االدالء 
بشهادة

D14, D15 et D16 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة   في  عليها  املنصوص 

6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/249/ا.د

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

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان

 INDH/03/2023 :رقم
جلسة عمومية

على   2023/02/28 يوم  في 
سيتم   10H30 الساعة 
ميــدلت   إقليم  عمالة  بمقر 
املتعلقة  األظرفة  فتح  عملية 
بطلب  عروض أثمان متعلقة 
دراسة  التالية:  بالصفقة 
بناء  أشغال  وتتبع  تقنية 
األولي  للتعليم  وحدات   19
ميدلت  1بدائرة  الصنف  من 

- عمالة 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  عشرة  مبلغ:  في 

)10.000٫00درهم(. 
االعمال  تقدير  كلفة   *
مائة  مبلغ:  في  محددة 
ألف  وأربعون  وواحد 
درهًما  وستني  وثالثمائة 

)141.360.00درهم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع   تقديم   محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

إما إيداع أظرفتهم بمكتب   -
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.  

يجب على املتنافسني  االدالء 
بشهادة

D14, D15 et D16 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة   في  عليها  املنصوص 

6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/250/ا.د

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

عمالـة إقليم ميدلت
الكتابة العامة

م.ص.
إعالن عن طلب عـروض 
مفتوح بعروض اثمــان
INDH/042023 :رقم

جلسة عمومية
على   2023/02/28 يوم  في 
بمقر  11Hسيتم  الساعة 
عملية  ميــدلت   إقليم  عمالة 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتح 
متعلقة  أثمان  عروض 
دراسة  التالية:  بالصفقة 
بناء  أشغال  وتتبع  تقنية 
األولي  للتعليم  وحدات   13
من  ووحدة   1 الصنف  من 
 - الريش  بدائرة   2 الصنف 

عمالة 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   *
الف  عشرة  احد  مبلغ:  في 

درهم )11.000.00درهم(. 
* كلفة تقدير االعمال محددة 
ألف  وأربعة  مائة  مبلغ:  في 
درهًما  وستني  وثالثمائة 

)104.360.00درهم(.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وايداع   تقديم   محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
و29   27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 

2.12.349  السابق الذكر. 
ويمكن للمتنافسني:

بمكتب  إما إيداع أظرفتهم   -
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.  

يجب على املتنافسني  االدالء 
بشهادة

D14, D15 et D16 
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء 
املادة   في  عليها  املنصوص 

6 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/251/ا.د

*************
عبد الرحيم محيحة

مفوض قضائي محلف
باملحكمة االبتدائية ببرشيد

ملف التنفيذ
عدد: 2022/6206/3884
إعالن عن بيع منقوالت

القضائي  املفوض  يعلن 
ببرشيد  االبتدائية  باملحكمة 
املوقع اسفله انه سيقع بيعا 
قضائيا باملزاد العلني يومه 
الساعة  على   2023/02/25

الحادية عشرة صباحا، بعني 
الكائن  عليهم  املدعى  مكان 
بدوار مليمنات جماعةوقيادة 
برشيد،  عمالة  املكي  سيدي 
املحجوزة  للمنقوالت  وذلك 
والتي حدد ثمنها االفتتاحي 
الخبير  خبرة  على  بناء 
مستطيع  الغني  عبد  السيد 

يما يلي:
العجلة: 3500 درهم
الكبش: 2700 درهم.

زوقة،  رحمة  السادة:  لفائدة 
زبيدة  عشيوي،  رشيدة 
 ، عشيوي  فاتحة  عشيوي، 
رضوان  عشيوي،  خديجة 
عشيوي  جمال  عشيوي، 

وجليلة عشيوي.
املخابرة  محل  الجاعلني 

معهم بمكتب االستاذ:
املحامي  درايكي  املصطفى   

بهيئة سطات.
السيدين:  مواجهة  في 
بن  الرحيم  عبد  عشيوي 
بن  سعيد  وعشيوي  محمد 

محمد.
يؤدي  الثمن  فإن  ولإلشارة 
ناجزا مع زيادة 10% لفائدة 

الخزينة.
املعلومات  من  وللمزيد 
بمكتب  اإلتصال  املرجو 

املفوض القضائي.
محيحة،  الرحيم  عبد  ذ. 
مرزك  واد  زنقة   35 الكائن:  

تجزئة بورحال برشيد.
الهاتف:  06.64.67.57.40

ع.س.ن /242/ إ.د
*************

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة مراكش اسفي
اقليم اسفي 
دائرة جزولة

 قيادة الصويرية القديمة 
الجماعة الترابيةاثوابت

إعالن عن طلبات عروض 
أثمان مفتوحة

رقم: 04 و05 و2023/06
جلســــة عمومية

 21 الثالثاء  يوم  في 
بقاعة  سيتم   ،2023 فبراير 
جماعة  بمقر  االجتماعات 
التوابت فتح األظرفة املتعلقة 

بطلبات العروض التالية:
املفتوح  العروض  طلب   *
رقم: 2023/04: فتح االظرفة 

على الساعة الثانية عشرة.
كراء السوقني األسبوعيني   -
التوابت،  لجماعة  التابعني 
ملني  براكة  جمعة  سوق 
التوابت  أحد  وسوق 
وأماكن  الدخول  )واجبات 
وإسطبالت  البضائع  عرض 
املمتدة  للفترة  البهائم، 
إلى   2023 فبراير   24 من 

 ،2023 دجنبر   31 غاية 
في  محددة  املؤقتة  الضمانة 
)ثالثون  30.000,00درهم 
الكرائية  السومة  ألفدرهم(، 
املذكورة مقدرة  الفترة  خالل 
)سبعون   70.000,00 في: 

الف درهم(.
املفتوح  العروض  طلب   *
فتح  رقم:2023/05: 
الثانية  الساعة  االظرفةعلى 

عشرة والنصف.
التابعتني  املجزرتني  كراء   -
:مجزرة  لجماعةاتوابت 
سوق أحد التوابت ومجزرة 
ملني،  جمعةبراكة  سوق  
فبراير  املمتدةمن24  للفترة 
دجنبر   31 غاية  إلى   2023
املؤقتة  الضمانة   ،2023
10000.00درهم  في  محددة 
درهم(. أالف  )عشرة 

خالل  السومةالكرائية 
في  املذكورةمقدرة  الفترة 
)خمسة  35.000,00درهم 

وثالثون الف درهم(.
العروض  طلب   *
 :2 0 2 3 / 0 6 : قم حر ملفتو ا
الساعة  على  االظرفة  فتح 

الواحدة بعد الزوال.
ملادة  العمومي  امليزان  -كراء 
إنتاج  فترة  )إبان  الجلبانة 
الجلبانة(،  مادة  جني  و 
فبراير  من24  املمتدة  للفترة 
دجنبر   31 غاية  2023إلى 
املؤقتة  الضمانة   ،2023
10000.00درهم  في  محددة 
درهم(.  )عشرةأالف 
ل  خال ئية ا لكر ا مة لسو ا
في:  مقدرة  املذكورة  الفترة 
)ستون  60.000,00درهم 

الف درهم(.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
على  واالطالع  العروض 
بالكتابة  التحمالت  كناش 
دار  بمقر  للجماعة،  العامة 
كما  ملني.  ببراكة  الجماعة 
من  الكترونيا  نقله  يمكن 

بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من املحتوى 
املتنافسني  ملفات  تقديم  و 
املواد  ملقتضيات  مطابقني 
املرسوم  من  و31   29  ،27
في  الصادر   349-12-2 رقم 
 1434 االولى  جمادى   08
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

-  إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
العامة  بالكتابة  وصل، 

للجماعة.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
املكتب  إلى  باالستالم 

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

األظرفة.
عبر  إيداعهاإلكترونيا  إما   -

بوابة الصفقات العمومية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
عليها  في املادة الثانية  من 

نظام االستشارة.
الكراء  واجب  ملحوظة: 
يؤدى دفعة واحدة قبل بداية 

االستغالل. 
ع.س.ن/253/ا.د

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

محكمة االستئناف بآسفي
املحكمة االبتدائية بآسفي

مكتب التنفيذ 
ملف التنفيذ ق.أ

رقم: 2022/6255/1233
إعـــالن عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
 2023/02/07 يوم  ستجرى 
بقاعة البيوعات رقم 5 بهذه 
الساعة  من  انطالقا  املحكمة 
لبيع   الزوال  بعد  الواحدة  

ما يلي: 
العقار املسمى "ملك هبولي" 
عدد  العقاري  الرسم  ذي 
23/3631 مساحته 1 آر 17 
سنتيار وهو عبارة عن منزل 
يتكون من سفلي به غرفتني، 
ومرحاض  مطبخ  بهو، 
غرف،   03 به  اول  وطابق 
بهو، مطبخ ومرحاض. ومن 
للصابون  بيت  به  سطح 
مكرر   46 بالرقم  والكائن 
جنان  حي  السالوي  زنقة 

عيالن آسفي. 
االفتتاحي:  الثمن 

680.000,00درهم 
محمد  السادة:  لفائدة 

الكوحالني و من معه
النائب عنهم األستاذ: محمد 
الشرع املحامي بهيئة آسفي 
الغربي  نفيسة  السادة:  ضد 

ومن معها.
عند  لألداء  بضامن  ويطالب 
إرساء املزاد العلني وسيؤدي 
الثمن  املزاد  عليه  الراسي 
لفائدة   3% زيادة  مع  ناجزا 
وللمزيد  العامة.  الخزينة  
من املعلومات يجب االتصال 
بهذه  املدني  التنفيذ  بمكتب 
ملف  على  واالطالع  املحكمة 

التنفيذ .
ع.س.ن/254/ا.د

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki
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الكلمات المسهمة13
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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االتحاد االشتراكي - و.م.ع

إطار  في  تقديمها  تم  التي  املداخالت  أجمعت 
الفكرية  بالخصال  التنويه  على  الحفل  هذا 
بناني،  الكريم  عبد  للسيد  املتميزة  واإلنسانية 
وكذا بمساهماته القيمة في املجال الجمعوي على 
وتراثها  الرباط  مدينة  وخدمة  الوطني،  املستوى 

على وجه الخصوص.
عميق  عن  باملناسبة،  كلمة  في  بناني،  وأعرب 
وراءها  تقف  التي  الكريمة  املبادرة  بهذه  تأثره 
تشكل  التي  املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة 
ملختلف  بالشكر  متوجها  رائدة«،  ثقافية  »معلمة 
اقتسم  الذين  األصفياء  األصدقاء  من  املتدخلني 
الشهادات  على  والنبيلة،  والقيم  املبادئ  معهم 
»تعطيني  والتي  حقه،  في  قدموها  التي  النبيلة 

شحنة ألستمر في عملي«.
في  ولد  بأن  محظوظا  كان  إنه  بناني  وقال 
أن  مضيفا  املعطاء«،  الرحيب  »الوطن  املغرب 
جاللة  هما  عظيمني  ملكني  بخدمة  أكرمني  »اهلل 
املغفور له امللك الحسن الثاني، وصاحب الجاللة 
الخدمة  وهي  نصره اهلل«،  السادس  محمد  امللك 
فيها  تعلمت  مدرسة  باختصار  لي  »كانت  التي 

شروط الحياة«.
للمملكة  الوطنية  املكتبة  مدير  قال  جانبه،  من 
بناني  الكريم  عبد  إن  الفران،  محمد  املغربية، 
تفرق  ما  فيه  اجتمع  الرباط،  ملدينة  البار  »االبن 
مبرزا  للخير«،  وحب  خلق  حسن  من  غيره  في 
رباط  جمعية  خالل  من  بجدية،  »عمل  الرجل  أن 
محافظة  الرباط  لتبقى  املستديمة،  للتنمية  الفتح 
على عراقة تاريخها وعلى رونقها وبعدها الثقافي 
الغني، وجامعة بني أصالة التاريخ وحداثة املدن 

الذكية«.
ظل  بناني  أن  الصدد،  هذا  في  الفران  وأبرز 
بتفعيل  يتعلق  ما  كل  في  ومشاركا  حاضرا 
البرنامج املندمج للتنمية الحضرية للرباط مدينة 

أطلقه  الذي  املغربية،  الثقافة  عاصمة  األنوار 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس، منوها في 
الحية  »الذاكرة  يعد  الذي  بالرجل  ذاته  الوقت 

ملدينة الرباط« و«أيقونتها الجميلة واملتفردة«.
الوطنية  املكتبة  احتضان  إن  الفران  وقال 
للمملكة لهذا الحفل التكريمي يكتسي داللة خاصة 
العصور  عبر  املغربية  الذاكرة  تمثل  باعتبارها 
وإنما  كتب،  من  تحتويه  ما  خالل  من  فقط  ليس 
بمحبة  بالعطاء  عرفوا  الذين  رجاالتها  خالل  من 
بشكل ال توازيه سوى مقامات أهل التصوف الذي 
يعد عبد الكريم بناني سليل دوحته وفرع شجرته 

الرباطية.
نور  رقراق،  أبي  جمعية  رئيس  أكد  جهته،  من 
طينة  ومن  نادر  »رجل  بناني  أن  اشماعو،  الدين 
صوت  املدني  للمجتمع  ليكون  حياته  نذر  فريدة 
مسموع باململكة«، حيث جعل جمعية رباط الفتح 
مفتوحا  يرأسها، فضاء  التي  املستديمة،  للتنمية 
للمبادرات القوية على املستوى املحلي والوطني 

والدولي.
بتنظيم  بالنيابة  تليت  كلمة  في  اشماعو  ونوه 
متعددة  »القامة  ببناني  التكريمي  الحفل  هذا 
مما  أنه  والفنون«، مضيفا  واملعارف  االهتمامات 
يبعث على البهجة هو تنظيم هذا الحفل التكريم 
له تزامنا مع االحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة في 

العالم اإلسالمي.
بالعمل  بناني  اضطالع  إلى  أشار  وبعدما 
وظيفية سامية  بمهام  نفسه  اآلن  وفي  الجمعوي 
فيه  التي وضعها  السامية  املولوية  الثقة  تعكس 
جاللة املغفور له الحسن الثاني وصاحب الجاللة 
»يسعدنا  إنه  اشماعو  قال  السادس،  محمد  امللك 
الشرف  ضيف  بناني(  )السيد  نستضيفكم  ان 
التي  املدني  لتظاهرة سال عاصمة املجتمع  األول 

ستنطلق فعالياتها في ماي 2023«.
والوزير  الجامعي  األستاذ  نوه  جانبه،  من 
املشيشي،  العلمي  اإلدريسي  محمد  األسبق 

»التفاتة  تشكل  باعتبارها  بناني  تكريم  بمبادرة 
كريمة ونبيلة إلى شخصية وطنية فذة يجمع الكل 
الخصال  مبرزا  الرفيعة«،  ومكانتها  تميزها  على 
الرباط،  »ابن  به  للمتحفى  واإلنسانية  الفكرية 
مدينة األنوار، وشخصية الحوار الهادئ واألمانة 
االحترام  له  جلبت  خصال  وكلها  واملسؤولية«، 

والتقدير من طرف الجميع.
وقال العلمي املشيشي إن أبرز دليل على تفرد 
خصه  التي  السامية  املولوية  »الثقة  هو  بناني 
كلفه  الذي  الثاني  الحسن  له  املغفور  جاللة  بها 
استمرت  التي  الثقة  متعددة، وهي  بمهام سامية 
إلى يومنا الحالي مع صاحب الجاللة امللك محمد 

السادس«.
وبعدما أبرز اهتمام املحتفى به في إطار عمله 
الجمعوي باألطر الشابة والطلبة، وتمسكه الشديد 
بأصالة وثقافة وتقاليد مدينة الرباط، وكذا عنايته 
أن  املشيشي،  العلمي  أكد  التراثية،  باملوسيقى 
عطاء الرجل سيبقى حاضرا ملدة طويلة في ذاكرة 

املدينة وذاكرة سكانها ومحبيها.
الوطنية  املكتبة  مدرج  منصة  على  وتعاقب 
الذين  املتدخلني  من  آخر  عدد  املغربية  للمملكة 
قدموا شهادات تحتفي بمناقب عبد الكريم بناني، 
للتنمية  الفتح  رباط  جمعية  رأس  على  وبأدواره 

املستديمة ورابطة الجمعيات الجهوية.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الوطني لجمعية 
به  املحتفى  إن  املراكشي،  عمر  سايس،  فاس 
اقتصاديا  ولتنميته  للوطن  جليلة  خدمات  قدم 
وصدوق  صادق  دولة  »رجل  وهو  واجتماعيا، 
أنه  كما  العلوي،  العرش  خدمة  في  حياته  كرس 

جمعوي بال حدود يسري التطوع في عروقه«.

شهادات
املؤسس  العضو  بريطل،  فوزي  أبرز  بدوره، 
وعضو  املستديمة  للتنمية  الفتح  رباط  لجمعية 
استثنائي«  »رجل  بناني  أن  التنفيذي،  مكتبها 
قيم  في  والتجذر  والحداثة  األصالة  بني  يجمع 
ونكران  والجدية  وااللتزام  والتسامح  التضامن 

الذات.
كونفوشيوس  معهد  مديرة  أبرزت  جهتها،  من 
كريمة  بالرباط،  الخامس  محمد  لجامعة  التابع 
لبنات  من  »لبنة  يشكل  الحفل  هذا  أن  اليتربي، 
بالرباط  االحتفال  أن  معتبرة  االعتراف«،  ثقافة 
عاصمة للثقافة في العالم اإلسالمي يقتضي من بني 
ما يقتضيه االحتفاء بالسيد بناني »الرجل رباطي 
النادرة  االستقامة  صاحب  الروح،  مغربي  النشأة 
يتسم  الذي  الجمعوي  وبعمله  الجم«،  والتواضع 

بالعطاء فاعل والجهد مميز والثمرة امللموسة.
ودبلوماسيون  سياسيون  فاعلون  ونوه 
الكريم  عبد  تكريم  حفل  حضروا  ممن  وإعالميون 
بناني، رئيس جمعية رباط الفتح للتنمية املستديمة، 
الذي نظمته اليوم األربعاء املكتبة الوطنية للمملكة 
واإلنسانية  الفكرية  بالخصال  بالرباط،  املغربية 
التي يتحلى بها املحتفى به، الذي يعد »رجل دولة« 

قدم خدمات جليلة لبلده من باب العمل التطوعي.
لوكالة  تصريحات  في  الفاعلون  هؤالء  وأبرز 

الجهود  املناسبة،  بهذه  لألنباء،  العربي  املغرب 
سواء  بناني  السيد  ويبذلها  بذلها  التي  املتميزة 
للتنمية  الفتح  رباط  لجميعة  ترؤسه  خالل  من 
التي  السامية  الوظائف  خالل  من  أو  املستديمة، 
امللك  له  املغفور  جاللة  عهد  ظل  في  بها  له  عهد 
محمد  امللك  الجاللة  وصاحب  الثاني  الحسن 
السادس، منوهني على الخصوص بحسه الوطني 
العالي وإبداعه الثقافي الغني، وعطائه التضامني 

املتميز.
وقال الكاتب والصحفي عبد الحميد اجماهري، 
العميقة،  بوطنيته  »يتميز  بناني  الكريم  عبد  إن 
وبالفكر  الوطنية،  بالهوية  الكبير  وانشغاله 
فيه  شخصيا  يثيرني  »ما  أن  مضيفا  والثقافة«، 
املثقف ومهام  العميق ملهام  هو سعة علمه وفهمه 
حضور  ذو  ثقافي«  »مناضل  أنه  كما  الثقافة«، 

مستمر ومنتج في هذا املجال.
بناني  الكريم  عبد  أن  إلى  اجماهري  أشار  كما 
»شخصية وطنية ذات أخالق عالية، وال يتردد في 
النصح وفي التفاعل مع القراء«، مبرزا أن »التعرف 
املخلصني  القراء  من  فأنا  يسعدني،  أمر  هو  عليه 

لكل ما يكتب في املجال اإلعالمي في املغرب«.
من جانبه، قال رئيس الجامعة املفتوحة للداخلة، 
الوطنيني  »من  به  املحتفى  إن  الكراوي،  إدريس 
على  بصموا  الذين  الدولة،  رجاالت  ومن  البررة، 
هذا  صعيد  على  الحديث،  للمغرب  كبيرة  معالم 
تأسيس  مبكرة  بصفة  استطاع  الذي  الجيل، 
التحوالت  يواكب  مدني  ملجتمع  األولى  اللبنات 
النوعية التي تعرفها اململكة خصوصا في قضايا 
واالقتصاد  البشرية  والتنمية  املستدامة  التنمية 

التضامني«.
به  املحتفى  به  يتميز  ما  الكراوي  واستحضر 
التي  الرئيسية  »حضور بارز في كل املحطات  من 
مرت بها اململكة، سواء في مجال العمل االجتماعي 
والتضامني، أو على صعيد بناء التنمية البشرية 
في  دوره  وكذا  لها«،  سباقا  كان  التي  املستدامة، 
تأطير الشباب على صعيد منتدى الشباب املغربي 
خدمة  في  الشباب  و«جعل  الثالثة،  األلفية  في 
التنمية املستدامة، وكذا جعل القضية الوطنية في 

صلب تحركات املجتمع املدني«.
بناني  الكريم  عبد  أن  إلى  الكراوي  وخلص 

تأكيد  بكل  وسيكون  ذاته،  حد  في  مدرسة  »يعتبر 
مصدر إلهام ألجيال كثيرة في املستقبل«.

من جانبه، قال اإلعالمي والكاتب محمد الصديق 
معنينو، إن عبد الكريم بناني »كان رجل ثقة للملك 
الراحل الحسن الثاني، وهو رجل ثقة اآلن لجاللة 

امللك محمد السادس«.
جمعويا  فاعال  يعد  به  املحتفى  أن  وأضاف 
حقيقيا بالنظر للعطاء الكبير لجمعية رباط الفتح 
في  وماقدمته  يترأسها،  التي  املستديمة  للتنمية 

مجال التنمية املستديمة والثقافة.
باملغرب،  الفلسطيني  السفير  أعرب  جهته،  من 
بحضور  الكبيرة  سعادته  عن  الشوبكي،  جمال 
باعتباره  بناني،  الكريم  لعبد  التكريمي  الحفل 

»رجال ذا هامة كبيرة، ومفكرا وشاعرا وأديبا«.
وأضاف السفير الفلسطيني بالرباط أن »األستاذ 
والتقدير،  االحترام  كل  بناني يستحق  الكريم  عبد 
من  الكثير  على  يتوفر  الذي  املعطاء  الرجل  فهو 

املواهب، في الشعر واألدب واملوسيقى«.
من جانبه، قال مصطفى الجوهري، نائب رئيس 
عبد  إن  املستديمة،  للتنمية  الفتح  رباط  جمعية 
ومغربية،  رباطية  شخصية  »يعتبر  بناني  الكريم 
والروح  الالمحدود،  والعطاء  بالوفاء  تتميز 

اإلنسانية واإلخالص«.
ملدينة  الكثير  أعطى  به  املحتفى  أن  وأضاف 
يتميز  »إنسان  أنه  الرباط وللمغرب عامة، معتبرا 
بالتواضع والعطاء اإلنساني، ورجل دولة ذو هوية 

وطنية ومجتمعية«.
يتقلدها  التي  اإلدارية  املهام  أن  أبرز  كما 
الثقافي  العمل  عن  تصرفه  ال  بناني  الكريم  عبد 
واالجتماعي، بحكم أنه شارك منذ شبابه األول في 
تأسيس مجموعة من الجمعيات، خصوصا جمعية 
رباط الفتح التي خدمها كثيرا واعتبرها املهتمون 
الكثير  أعطت  اقتراحية  قوة  الجمعوي  بالشأن 

ومازالت.
قصير  فيديو  شريط  بتقديم  الحفل  هذا  وتميز 
يعرض لبعض املحطات في حياة عبد الكريم بناني 
بإلقاء  تميز  كما  حقه.  في  الشهادات  من  وبعض 
خصاله  وتستحضران  به،  تحتفيان  قصيدتني 

ومناقبه العديدة.

يف احتفاء بعبد الكرمي بناني

اإ�سادة وتنويه بخ�ساله الفكرية والإن�سانية 
وم�ساهمته القيمة في المجال الجمعوي 

نظمت المكتبة الوطنية للمملكة 
المغربية، أول أمس األربعاء بالرباط، 

حفال تكريميا كبيرا احتفاء بعبد 
الكريم بناني رئيس جمعية رباط 

الفتح للتنمية المستديمة، وذلك في 
إطار فعاليات االحتفاء بالرباط عاصمة 

للثقافة في العالم اإلسالمي.
وعرف هذا الحفل التكريمي الذي 

حضره المحتفى به، حضور عدد 
كبير من الفعاليات السياسية 

والدبلوماسية واإلعالمية 
والجمعوية، التي قدمت من مختلف 

جهات المملكة للمشاركة في 
االحتفاء بعبد الكريم بناني، الرجل 

الذي »شكل تجربة متفردة في 
ثقافة التطوع بالمملكة«.

تصوير: 
زليخة
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محمد الطالبي-الرباط 

ف��ي إط���ار اه��ت��م��ام��ه ب��ق��ض��اي��ا ال��م��واط��ن��ي��ن، 
المستشار  ت��دخ��ل  ال��ع��ام،  تشغل الرأي  ال��ت��ي 
الغبار  مشكل  حول  الموساوي  البرلماني السالك 
األسود وما يشكله من خطر على صحة المواطنين. 
»نناقش معكم  وقال الموساوي للوزيرة المعنية: 
المنتشر في بعض  الغبار األسود  اليوم إشكالية 
مدينة  المناطق، ونحن نشهد حال حاضرة وهي 
القنيطرة، وقبلها مدينة المرسى والعيون،  التي 
يعيش سكانها حالة من التذمر واالستياء بسبب 
عودة الغبار األسود للمعامل الحرارية المكلفة بتوليد 
الطاقة الكهربائية والمصانع التي تستعمل الفيول 
وانطالقا من  أو زيت الوقود »، مشددا على أنه« 
بعض التحاليل المخبرية التي قام بها بعض أعضاء 
المجتمع المدني تبين أن النتائج كانت صادمة بفعل 
كبير  الكبريت بشكل  أوكسيد  ثاني  ارتفاع  وجود 
علما أنها مادة خطيرة تساهم في اإلصابة بأمراض 
الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية واألمراض 
بناء  أنه  قدر اهلل. وال يخفى عليكم  . ال   الخبيثة 
على نص القانون اإلطار رقم 12_99 الذي يعتبر 
المستدامة  والتنمية  للبيئة  وطني  ميثاق  بمثابة 
تلوث  بمكافحة  المتعلق   03_13 القانون  وأيضا 
الهواء، وعمال بالتزامات المغرب الدولية تجاه البيئة 
والتنمية المستدامة المعبر عنها في اتفاقيه باريس 
حول التغيرات المناخية،  فإن البحث عن إيجاد حل 
لهذه المشكلة هو أولوية قصوى بالنسبة لوزارتكم، 
خصوصا عندما نرى أن أزمة تلوث الهواء تكشف 
شكال من أشكال الالعدالة والظلم االجتماعي بغض 
النظر عن المكان الذي يعيش فيه، وبالتالي فإن من 
يعيشون في المدن سواء العادية أو الصناعية من 
حقهم وحق أطفالهم العيش في بيئة صحية وتنفس 

هواء نظيف كل يوم.«
وأضاف المتحدث » خصوصا إذا أخذنا بتقارير 
منظمة الصحة العالمية التي تقر على أن التعرض 
ماليين  سبعة  حدوث  في  يتسبب  الهواء  لتلوث 
وفاة مبكرة، لذا فالعيش في ظل بيئة خطيرة كهذه 
يستوجب اتخاذ إجراءات فورية للحد من مثل هاته 
الظاهرة. وعليه وإضافة إلى البحث عن حلول لهذه 
األزمة نطالبكم بتطبيق كل وسائل المراقبة والحماية 
لحماية  صارمة  ق��رارات  واتخاذ  منتظمة  بصفة 

المواطنين من مخاطر التلوث.« 
االشتراكي  الفريق  رئيس  تدخل  جانبه  من      

بالغرفة الثانية متسائال حول موضوع »تعزيز ثقافة 
المساواة داخل المقاولة«، واعتبر يوسف ايدي« 
أننا في الفريق االشتراكي نلتقي معكم في الجانب 
مستوى  عن  جوابكم  في  جاء  الذي  التشخيصي 
الصعوبات التي تواجهها المرأة المغربية في عالم 
المقاولة، ونؤكد أن موضوع المساواة هو موضوع 
يتعدى المجال المقاوالتي إلى المساواة بشكل عام.«

 وقال إن »هناك إشكاال حقيقيا اليوم في إعطاء 
المرأة المكانة الالئقة بها داخل المجتمع المغربي، 
مع العلم أن الدولة لديها إرادة حقيقية يعبر عنها 
كانت  إشارة  وآخر  المجال،  هذا  في  الملك  جاللة 
حول المكانة التي نرجوها للمرأة والتي يرجوها 
جاللة الملك هي االستقبال الذي حظيت به أمهات 
العبي المنتخب المغربي، الذي حمل إشارات كثيرة 
حول التصور الذي تريده بالدنا للمرأة المغربية.« 
لكن مع كامل األسف، يوضح يوسف ايدي، في 
الجانب المقاوالتي، توجد إشكاالت حقيقية، اليوم 
النساء اللواتي يعلن ما يفوق من %20 من األسر 
مسلسل  في  لالستغالل  عرضة  زلن  ما  المغربية 
الفالحي،  القطاع  في  خاصة  الالئق،  غير  العمل 
حيث توجد أجور مؤسفة تقدم للنساء خاصة في 
مقاوالت المناولة أو عدد من المهن المحترمة، إذ 
نجد أنه يتم تشغيل كاتبات بأجور تتراوح ما بين 

600 و700 درهم. 
إنه لمن المؤسف أن نجد نساء، اليوم، يشتغلن 
بمثل هذه األجور، أخذا بعين االعتبار أن عددا من 
القطاعات الخدماتية يستغل النساء أبشع استغالل، 
وهنا نتساءل يضيف رئيس الفريق االشتراكي، عن 
الجانب الزجري والجانب الرقابي في ضمان العدالة 
األجرية وفي ضمان احترام حقوق العامالت وفق 

ما ينص عليه القانون.
التحرش  من  المرأة  معاناة  استمرار  وأيضا 
الجنسي في عدد من المقاوالت، خصوصا أنه يعد 
»طابو« مسكوتا عنه، مع العلم أن حجمه آخذ في 
على  القدرة  غياب  في  االستفحال،  وفي  التضخم 
مواجهة هذا اإلشكال بالوضوح وبالقوة الالزمتين.

ونحن نتحدث عن المساواة حول ولوج النساء 
بالفريق  تقدمنا  وأن  سبق  المقاوالت،  من  لعدد 
المادة  بتعديل  يقضي  قانون  بمقترح  االشتراكي 
يتيح  بما  الشغل  مدونة  من   181 والمادة   179
ولوج النساء إلى القطاع المنجمي، وتم رفضه من 
طرف الحكومة، وهنا نطرح عالمة استفهام في هذا 

الموضوع.

عماد عادل 

انتقل   عدد المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي خالل سنة 2022، من 7.8 مليون فردا إلى أزيد 
من 23.2 مليون من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 
و9.4  وذوي حقوقهم  األجراء  غير  العاملين  من   3.68
مليون من المستفيدين من التأمين اإلجباري األساسي 
على  القادرين  غير  باألشخاص  الخاص  المرض  عن 
تحمل واجبات االشتراك. حسب ما جاء على لسان نادية 
فتاح، وزيرة االقتصاد والمالية، أول أمس األربعاء خالل 
ترؤسها اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2022.
اجتماع المجلس اإلداري للصندوق تم خالله تسليط 
الضوء على الدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من أجل إنجاح 
الورش الملكي االستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية 
االجتماعية من خالل تسريع تنزيل المقتضيات القانونية 
والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم 
التأمين اإلجباري األساسي عن المرض في اآلجال المحددة.

وإلنجاح هذا الورش، أبرزت الوزيرة فتاح خلق أزيد من 
1400 منصب إضافي داخل الصندوق وإبرام شراكات مع 
مؤسسات القرب وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطالق 
45 وكالة متنقلة وإحداث 8000 مركز تواصل لتسجيل 
العمال غير األجراء الجدد و2.000 نقطة اتصال الستقبال 
ملفات التأمين اإلجباري عن المرض مع السهر على تقديم 

الخدمات من خالل مجموعة من المنصات والتطبيقات 
اإللكترونية الحديثة.

وخالل العام المنصرم، انتقل عدد األجراء النشيطين 
المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3.6مليون، وارتفع المبلغ 
اإلجمالي للتعويضات المصروفة ليصل إلى 25،3 مليار 
درهم، باإلضافة مضاعفة عدد األجراء الذين تمت تسوية 
ليبلغ  والتفتيش  المراقبة  عمليات  إطار  في  وضعيتهم 

حوالي 50 ألف أجير سنة 2022.
عن  األساسي  اإلجباري  التأمين  ن�ظ�ام  وبخصوص 
المرض، تحدثت الوزيرة عن ارتفاع عدد المستفيدين من 
التأمين إلى ما يفوق 9.8 ماليين كما بلغت االشتراكات 
المستحقة 9.2 مليار درهم بينما تمت معالجة واسترداد 
مصاريف العالج في أجل متوسط ال يتعدى8 أيام بالنسبة 

للمؤمن لهم و14 يوما بالنسبة لمقدمي الخدمات.
وأكد مصدر رفيع من اإلدارة العامة للصندوق لصحيفة  
“االتحاد االشتراكي”، أنه تمت خالل االجتماع  العديد من 
الملفات التي تهم المؤسسة من أجل البت فيها والمصادقة 
عليها، وضمنها مشروع إحداث شركة لتسيير المصحات 
التابعة له ، حيث من تم خالل االجتماع إعطاء الضوء 
أن  موضحا  المشروع،  تنزيل  عملية  النطالق  األخضر 
مملوكة  ستكون  الغرض  لهذا  إحداثها  المزمع  الشركة 
بين  ومن  االجتماعي  الضمان  لصندوق  بالمائة  مائة 
المصحات  تدبير  حسن  على  السهر  الرئيسية  مهامها 
التابعة للصندوق وفق شروط الحكامة الجيدة المعمول 
بها داخل مختلف أجهزة ومرافق المؤسسة ، في سبيل 
 تجويد الخدمات الصحية لفائدة كافة المؤمنين وذويهم   . 

سياق  في  تأتي  الخطوة  هذه  إن  المصدر  ذات  وقال   
اإلصالحات الشاملة التي يعرفها الصندوق بشكل خاص 
عام  بشكل  الصحية  المنظومة  تشهدها  التي   تلك  و 
في زمن الحماية االجتماعية، من أجل مالءمة وضعية 
المصحات المسيرة من طرف صندوق الضمان االجتماعي 
مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها ورش التغطية 
والمالي. القانوني  الشق  يهم  ما  خاصة   الصحية، 
وأوض���ح���ت م��ص��ادر ال��ج��ري��دة أن ال��م��ش��روع ج��اء 
المالية  ال���م���وارد  اإلداري  ال��م��ج��ل��س  بتخصيص 
العمل على  التي تمتد ألربع سنوات بهدف  الضرورية 
التابعة  للمصحات  التحتية  البنيات  وضعية  تحسين 
أن تكون  للضمان االجتماعي، على  الوطني  للصندوق 
سنوات. خمس  أف��ق  في  األركان”  “مكتملة   الشركة 

وتعتبر مصحات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
خزانا صحيا مهما ساهمت على امتداد سنوات طويلة 
في تقديم الخدمات الصحية المختلفة لشرائح متعددة 
من المواطنين، كما ساهمت، بشكٍل إيجابي، في التصدي 
للجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، في إطار الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، كما هو الحال بالنسبة 
لمصحة “الزيراوي” في الدارالبيضاء في عالقة بالجمعية 
الوطنية للمصحات الخاصة، ومن شأن الرفع من مقدراتها 
البشرية والتقنية تيسير سبل الولوج إلى الصحة بشكل 
أكثر إيجابية ومردودية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل 
تكفل الصندوق بتدبير التغطية الصحية في إطار التأمين 
األساسي اإلجباري عن المرض للفئات التي كانت منخرطة 

في نظام المساعدة الطبية “راميد”.

تم انتخاب المغرب، األربعاء، في شخص سفيره الممثل 
الدائم لدى األمم المتحدة، عمر هالل، رئيسا لمجموعة أصدقاء 

البلدان متوسطة الدخل في األمم المتحدة.
وجرى تسليم الرئاسة بين كولومبيا والمغرب في مقر األمم 
المتحدة بنيويورك، خالل اجتماع عرف مشاركة رئيس الدورة 
السابعة والسبعين للجمعية العامة األممية، تشابا كوروسي، 
ورئيسة المجلس االقتصادي واالجتماعي، الشيزارا ستويفا، 
وكذلك األمين العام المساعد المكلف بالتنمية االقتصادية 
في إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، 

نافيد حنيف.
وتعد مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل مجموعة 
مهمة تعمل داخل األمم المتحدة على تسليط الضوء على 
مصالح البلدان متوسطة الدخل وإثارة اهتماماتها وتحدياتها 
االجتماعات  وأب��رز  األممية  المناقشات  خ��الل  الخاصة 
الحكومية الدولية التي تتمحور حول التنمية المستدامة 

في أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وخالل هذا الحفل، شدد هالل على عزم المغرب أثناء تولي 
هذه الرئاسة، على تعزيز القيمة المضافة لهذه المجموعة 
باعتبارها قوة اقتراحية وتفاوضية على الساحة األممية، 
مبرزا أن المملكة ستسلط الضوء على خارطة طريق لتجديد 
التعاون الدولي لصالح البلدان متوسطة الدخل، وذلك في 
ضوء التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، ال سيما 

والغذائية  المالية  واألزمة  »كوفيد19-«  جائحة  تداعيات 
والطاقية.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية العامة األممية عن تهانئه 
للمغرب، مشيدا بالرؤية المغربية الطموحة واالستراتيجية 

لعمل هذه المجموعة خالل سنة 2023.
تحولي  بمسار  األممي،  المسؤول  حسب  األمر،  يتعلق 
ونموها  تطورها  ولتحقيق  ال��دخ��ل  متوسطة  للبلدان 
االقتصادي، كما يستجيب لتحديات السياق الدولي الراهن، 
مؤكدا أنه سيعمل بشكل مشترك مع المغرب للتحضير للحدث 
رفيع المستوى للجمعية العامة، الخاص بالبلدان متوسطة 
الدخل، والذي سينعقد هذه السنة وسيتناول البعد البيئي 

للتنمية المستدامة.
من جهتها، عبرت رئيسة المجلس االقتصادي واالجتماعي 
لألمم المتحدة عن دعمها الكامل للرئاسة المغربية، وثقتها في 
قيادة هالل لتنسيق عمل المجموعة خالل 2023، مبرزة أنها 
ستخصص جلسة خاصة، وللمرة األولى، للبلدان متوسطة 
الدخل، وذلك خالل المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي 

سينعقد في يوليوز المقبل.
من جانب آخر، سلط هالل الضوء على األولويات الخمس 
األمر  2023. ويتعلق  برسم  للمجموعة  المغربية  للرئاسة 
في مقام أول بإعادة التفكير في أطر التعاون الدولي على 
المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، بغرض دعم البلدان 

متوسطة الدخل، وضمان، في مقام ثان، فهم أفضل لتنوع 
البلدان متوسطة الدخل من خالل اعتماد منهجيات ومقاربات 

تتجاوز معايير الناتج المحلي اإلجمالي التبسيطية.
وتتمثل األولوية الثالثة، حسب السفير، في تعبئة موارد 
مالية يمكن التنبؤ بها ومستدامة من أجل تنمية البلدان 
متوسطة الدخل، ال سيما من خالل تشجيع الشراكات مع 
بنوك التنمية متعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية 

والقطاع الخاص.
بتوطيد  فتتعلق  المتحدث،  يبرز  الرابعة،  األولوية  أما 
التعاون مع وبين البلدان متوسطة الدخل، مسجال أن المملكة 
السادس،  الملك محمد  لسياسة جاللة  واستلهاما  تعتزم، 
ركائز  أحد  والثالثي  جنوب  التعاون جنوب-  تعزيز  جعل 
خطة عمل المجموعة، وذلك في مختلف المجاالت الرئيسية، 
بما في ذلك الصحة والتعليم واألمن الغذائي والتكنولوجيا 

الرقمية والعمل المناخي.
وتتمثل األولوية الخامسة، يتابع هالل، في إسماع صوت 
بها  والنهوض  الدخل  متوسطة  البلدان  مصالح  وتطوير 
في إطار العمليات الحكومية الدولية وأجندة أحداث األمم 
التنمية  أهداف  قمة  سيما  ال   ،2023 عام  خالل  المتحدة 
المستدامة، الحدث رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، 
ومنتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

حول تمويل التنمية، وقمة طموح المناخ.

انتخاب عمر هالل رئي�سا لمجموعة اأ�سدقاء البلدان متو�سطة الدخل

عدد المؤمنين لديه قفز إلى 23.2 مليون مواطن 

ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي �سرف 
اأزيد من  25 مليار درهم من التعوي�سات خالل  2022

الرباط: عبد الحق الريحاني

في أول اجتماع لها، بعد انتخاب أعضائها 
من قبل المجلس الوطني للحزب، عقدت اللجنة 
الوطنية للمراقبة المالية واإلدارة والممتلكات، 
أول أمس بالمقر المركزي بالرباط، لقاء برئاسة 
إدريس لشكر، الكاتب األول للحزب، وبحضور 
رئيسة اللجنة عتيقة جبرو ومحمد محب، عضو 
المكتب السياسي وأعضاء اللجنة باستثناء 

ثالثة اعتذارات مقبولة.
األول  الكاتب  تقدم  اللقاء،  هذا  بداية  في 
بكلمة مقتضبة قدم خاللها التهاني للرئيسة 
من  نالوها  التي  الثقة  على  اللجنة  وأعضاء 
وكذلك  وانتخابهم،  الوطني  المجلس  طرف 
نوه بالمجهودات التي قام بها أعضاء اللجنة 
السابقة وفي مقدمتهم محمد كويطع الرئيس 

السابق للجنة.
كما شدد الكاتب األول على األهمية القصوى 
األساسية  وأدواره��ا  الوطنية،  اللجنة  لهذه 
والتاريخية، ليس للوقت الراهن وإنما لفائدة 

أجيال المستقبل في الحزب.
من  مجموعة  األول  الكاتب  قدم  وبعدها 
اللجنة،  واشتغال  بعمل  المتعلقة  الوثائق 
خالل  المقدم  اللجنة  لهذه  األخير  كالتقرير 
المؤتمر الوطني الحادي عشر ثم التوصيات 
على  العمل  أجل  من  المؤتمر  عن  المنبثقة 
تفعيلها، باإلضافة إلى الميثاق المالي الذي 
يتطلب االشتغال عليه من أجل تحيينه وتعديله 
بما يتماشى والمستجدات التنظيمية الوطنية 
والجهوية واإلقليمية والمحلية للحزب وكذا 

القطاعية... لرئيسة اللجنة.
كما توصلت اللجنة بمقترح مشروع ميزانية 
الحزب برسم سنة 2023، من إدارة الحزب، 
الوطني  المجلس  دورة  على  الذي سيعرض 

للحزب المزمع عقدها يوم السبت 28 يناير  
الجاري، من أجل التداول فيه والمصادقة عليها.

كما قدم الكاتب األول للجنة الئحة بممتلكات 
الحزب العقارية التي تم تصنيفها وأصبحت 
قانونيا في ملكية الحزب، ثم الممتلكات العقارية 
الحزبية األخرى التي تتطلب عمال ومجهودا 
تسوية  على  العمل  أجل  من  اللجنة  قبل  من 

وضعيتها وانتقال ملكيتها في اسم الحزب.
وبعد أن استلمت اللجنة كل هذه الوثائق، 
وانسحاب الكاتب األول، وبرئاسة عتيقة جبرو، 
أربع  في  االجتماع  أعمال   جدول  تحديد  تم 

نقط أساسية: 
- هيكلة اللجنة. 

- مقترح مشروع الميزانية 2023.
 11 الوطني  المؤتمر  توصيات  تفعيل   -

المتعلقة بالجانب المالي.
تتعلق  عمل  خطة  ح��ول  أولية  مناقشة   -

بالممتلكات الحزبية.
بخصوص هيكلة اللجنة أسفر االتفاق على 

مايلي: 
الرئيسة: عتيقة جبرو

نائبها:  محمد الدادسي

المقرر: عبد الحق الريحاني
نائبه: محمد رامي

واتفق أعضاء اللجنة على دورية الجتماعاتها: 
كل آخر يوم جمعة من كل شهر، وبهذا سيكون 

ثاني اجتماع لها يوم 29 فبراير 2023.
التداول في مقترح مشروع ميزانية  وبعد 
مقترح  باعتباره  عليه  والمصادقة  الحزب، 
سيحال  وطموحة،  واقعية  ميزانية  مشروع 
على المجلس الوطني من أجل المصادقة عليه، 
وأوصت اللجنة في هذا الصدد، بأن يتم بذل 
أجل  من  الجهوية  الكتابات  قبل  من  مجهود 

تحضير ميزانيات جهوية للحزب على صعيد 
كل جهة، على غرار الميزانية الوطنية، حتى 
يتمكن الحزب من أن تكون له صورة واضحة 
على مستوى الميزانية الوطنية، والميزانيات 
حزبي  كتنظيم  سنحتاجها  التي  الجهوية، 
مستقبال، وكذلك سيتم استعمالها في التعامل   

مع المجلس األعلى للحسابات.
المؤتمر  بتفعيل توصيات  يتعلق  ما  وفي 
الوطني 11، تم نقاش أولي حول هذه النقط، 
وتقرير  التوصيات  ه��ذه  من  نسخ  وتوزيع 
والممتلكات،  واإلدارة  المالية  المراقبة  لجنة 

عليها  االط��الع  بهدف  اللجنة،  أعضاء  على 
والتفكير فيها، وفي طريقة تفعيلها ومناقشة 
مع  وثيق  بارتباط  الثاني  االجتماع  في  ذلك 

تعديل الميثاق المالي للحزب.
كما تداول أعضاء اللجنة في خطة العمل 
حول الممتلكات الحزبية المرتبطة بالمقرات 
التي  الوثائق  على  باالعتماد  وذلك  الحزبية، 
سلمت إلى اللجنة من قبل الكاتب األول للحزب، 
أح��ادي،  بشكل  كملفات  عليها  االشتغال  ثم 
المعلومات  الحرص على  تجميع جميع  مع 
والمعطيات بكل ملف، وتم اتباع منهجية عمل 
تفضي للنتائج المرجوة أال وهي نقل ملكية 
هذه المقرات إلى ملكية الحزب، باإلضافة إلى 
المتعلقة  الممتلكات  حول  األولية  المناقشة 

باإلعالم الحزبي.
وقد اتفقت اللجنة أن يعمل أعضاؤها مع 
على  إليها  ينتمون  التي  والجهات  األقاليم 
تجميع المعطيات والمعلومات حول الممتلكات 
الحزبية من أجل تقديم تقارير حول هذا الوضع 

في االجتماع الثاني للجنة.
وفي األخير، أكد أعضاء اللجنة أن عملهم 
سيبقى مستمرا من أجل استكمال هذه المهام 
األساسية المتمثلة في تفعيل توصيات المؤتمر 
تعديل  ثم  المالي  الجانب  في   11 الوطني 
الميثاق المالي، وإحراز نتائج عملية إيجابية 
خاصة بالممتلكات الحزبية وتسوية وضعيتها 

القانونية ونقل ملكيتها في اسم الحزب.
كما اتفقت اللجنة على توجيه رسائل للجهات 
واألقاليم من أجل تحيين المعطيات والمعلومات 
المتعلقة بالممتلكات الحزبية، ثم إمكانية عقد 
لقاءات مع فعاليات حزبية وإعالمية من داخل 
يتعلق  ما  كل  في  تفيد  أن  بإمكانها  الحزب 
بالممتلكات الحزبية، وتنظيم زيارات باتفاق 
مع القيادة الحزبية إلى المؤسسات اإلعالمية 

التابعة للحزب.

في أول اجتماع للجنة المراقبة المالية واإلدارة والممتلكات

اإدري�س ل�سكر، الكاتب االأول للحزب، ي�سلم اللجنة الوثائق ال�سرورية المرتبطة بمهامها واخت�سا�ساتها واأ�سغالها
  هيكلة اللجنة ور�سم خطة عمل اأولية النطالق اأ�سغالها

الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية يطرح قضايا الغبار المضر 
بالصحة والظلم الذي يطال النساء في القطاع الخاص 

ال�سالك المو�ساوي:
 الغبار االأ�سود ي�سكل خطرا 

على ال�سحة العامة

يو�سف اإيدي: 
نطالب باإعمال الم�ساواة واحترام 

حقوق المراأة العاملة

تدافع بع�ض جماهير المغرب 
الفا�صي ي�صفر عن اإ�صابة اأمنيين

شهدت عملية خروج الجماهير الفاسية بجهة »المكانة«، حيث 
خصصت لهم مدرجاتها، عملية تدافع سببها إقدام بعض العناصر 
الفاسية من محاولة سرقة، مما أدى إلى التدافع بالبوابة وخلق 
نوع من الفوضى، األمر الذي فرض على قوات األمن، المتواجدة 
رشقها  تم  حيث  التدخل  المباراة،  وتأمين  لتأطير  المكان  بعين 
بالقنينات والحجارة أصيب خاللها ثمانية رجال أمن بإصابات 
خفيفة، تم نقلهم إلى قسم المستعجالت لتلقي اإلسعافات األولية، 

فيما تم اعتقال بعض مثيري هذه األحداث .
تجدر اإلشارة أن المباراة تم تأمينها بعدد من رجال الشرطة 
من والية أمن البيضاء وكذا االستعانة بقوات من خارج البيضاء، 
خاصة من مدينتي الرباط وفاس، وقد تمت عملية دخول الجماهير 
بطريقة سلسة واحترافية، ما جعل المباراة تمر في أجواء مثالية 

أمنيا، باستثناء هذه الواقعة.
س. العلوي 

المودن وكوناتي يعززان
فار�ض البوغاز

عزز فريق اتحاد طنجة صفوفه بالعبين جديدين، بعدما أعلن 
أول أمس األربعاء عن تعاقده مع الثنائي، سفيان المودن، الذي 
عاد إلى مدينة البوغاز، وحاجي كوناتي، حيث تم تقديم الالعبين 

للجماهير.
تلقى  حيث  بفرنسا،  القدم  كرة  ممارسة  بدأ  قد  المودن  وكان 
تكوينه، ولعب لعدة أندية، قبل أن يحط الرحال بالدوري االحترافي 
قبل خمس سنوات، عبر بوابة اتحاد طنجة، الذي انتقل منه إلى 
الوداد الرياضي، وبعده إلى نهضة بركان، الذي فك معه ارتباطه 

خالل الشهر الجاري.
وبدوره لعب كوناتي التحاد طنجة، وقدم معه موسمين ناجحين، 
لكنه غادره خالل الموسم الماضي بعد انتهاء عقده وعدم االتفاق 

على الجوانب المالية المتعلقة بالتمديد.
وكان فارس البوغاز قد انتدب قبل أيام الحارس الحارس زهير 
لعروبي ومحسن متولي، ومحمد أمين الصادقي، لكنه عجز عن 
تأهيل هذا األخير بسبب صعوبة استخالص بطاقته الدولية من 

فريقه الليبي.
ويقود تشكيلة فارس البوغاز حاليا المدرب هالل الطير، الذي 
اخذ مكان حكيم الداودي، ويراهن على االنتدابات الجديدة لتحقيق 
يحتل  حيث  االنتصارات،  سكة  على  والعودة  المرجوة  اإلضافة 
المركز  األخير بنقطتين من 15 مباراة، مني خاللها بـ 13 هزيمة 

مقابل تعادلين يتيمين. 

الخنو�ض اأف�صل العب
واعد في بلجيكا

فاز الدولي المغربي بالل الخنوس، العب جينك البلجيكي لكرة 
2022، عقب  القدم، بجائزة أفضل العب واعد في بلجيكا لسنة 
حصوله على رصيد 355 نقطة، متقدما على صاحب المركز الثاني 
تشارلز دي كيتليري )إف سي بروج / إي سي ميالن(، بفارق ضئيل، 
)ال غانتواز(  الثالثة إلى ماتيس سامويز  الرتبة  في حين عادت 

برصيد 146 نقطة.
وشارك بالل الخنوس مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس 
العالم، وبات أصغر العب مغربي يخوض غمار المونديال، وشارك 
أساسيا في مباراة الترتيب أمام كرواتيا، بعدما أقحمه المدرب 
في  تغييره  يتم  أن  قبل  األساسية  التشكيلة  في  الركراكي  وليد 

الجولة الثانية.

كاف يحدد موعد قرعة
اأمم اإفريقيا للفتيان

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« موعد إجراء قرعة بطولة 
كأس أمم أفريقيا ألقل من 17 عاما المقرر إقامتها في الجزائر.

وأوضح »كاف«، في بيان له عبر موقعه الرسمي يوم األربعاء، أنه 
تم تحديد يوم األول من فبراير المقبل، موعدا إلجراء قرعة بطولة 
كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما بالجزائر، مشيرا إلى أن الحفل 

سيتم نقله عبر المنصات الرسمية لـ »كاف«.
11 منتخبا  وأفاد االتحاد القاري بأن البطولة سيشارك فيها 
بخالف الجزائر المستضيف، حيث ستتواجد منتخبات المغرب 
ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال ومالي والصومال وجنوب 

إفريقيا وجنوب السودان والكونغو وزامبيا.
وتقام بطولة كأس األمم اإلفريقية ألقل من 17 عاما في الجزائر، 
خالل الفترة من 29 أبريل إلى 19 ماي المقبلين، في 3 مدن هي: 

الجزائر، وقسنطينة، وعنابة.
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عبد المجيد النبسي

أكد فريق الجيش الملكي بانتصاره، برسم الدورة 15 من الدوري 
االحترافي، على اتحاد طنجة برباعية نظيفة، في المباراة التي 
بالقنيطرة،  البلدي  بالملعب  جمعتهما عصر أول أمس األربعاء 
أنه يعيش أزهى موسم له وأن صورة »الزعيم« أصبحت، تتشكل 
بقوة وبإصرار، خاصة في ظل تواجد جماهير »الكورفاتشي«، 
التي أصبحت قوة ضاربة بالمدرجات بتشجيعاتها داخل الميدان 

وخارجه، وهو ما تنال إعجابا كبيرا.
وتمكن الفريق العسكري بهذا الفوز من التتويج بلقب بطولة 
الخريف، في انتظار إتمام المسار برفع درع البطولة، وهو الحلم 
الذي ظل يطارده منذ سنين. إنجاز معنوي تحقق بفضل قوة خط 
هجومه الذي سجل 25 هدفا، متجاوزا فريق الوداد، الذي يتساوى 

معه في رصيد النقط، لكن بفارق سبعة أهداف.
واستحضرت مكونات الفريق العسكري اسم المدرب الراحل 
مصطفى مديح، الذي كان فاز بلقب بطولة الخريف سنة 2008، 
قبل أن يقود الفريق في نهاية الموسم إلى التتويج بلقب الدوري.
وتأكد من خالل هذه المباراة أن الفريق العسكري كان ناجحا 
في انتداباته، وليس أدل على ذلك من أداء الالعب مصطفى الصهد، 

الذي سجل هدفين يضاف إلى ذلك عبد الفتاح حدراف وزين الدين 
الدراك وغيرهم.

وقاد المباراة الحكم محمد نحيح، الذي أدى مهمته حتى الدقيقة 
50، حيث أصيب بشد عضلي، ليعوضه الحكم الرابع وليد سعد.

وأكد الجيش الملكي أنه فريق بشخصية قوية، ويعرف كيف 
يخرج من النتائج السلبية بسرعة كبيرة، حتى ال يدخل مرحلة الشك.
وسجل أهداف اللقاء كل من الوافد الجديد مصطفى السهد في 
الدقيقتين 10و56 والمين دياكيتي في الدقيقة 21 وزكرياء فاتي 

في الدقيقة 80.
إن  الفوز   داكروز، بعد  فرناندو  الملكي،  الجيش  وقال مدرب 
مسار فريقه في الشطر األول من البطولة، »اليعني أننا سنتوج 
هي  تنافس  التي  القوية  الفرق  من   مجموعة  هناك  باللقب،ألن 
أيضا على ذلك. اليوم نحن نتواجد في الصف األول، وهذا كان 
هدفا خططنا لتحقيقه«. مضيفا أنه »ال يمكن الحديث عن اللقب 
إال  خالل الخمس دورات األخيرة من البطولة، مع العلم بأن ذلك 

من أهدفنا .«
وتابع بخصوص المباراة، »نعم كان هناك إحباط بعد الهزيمة 
أمام الرجاء، وكان الهدف هو تجاوز ذلك، وهو ما تحقق بسرعة 
حيث سجلنا هدفا مبكرا ،وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين 

خالل الشوط األول، وأعتبر هذه الحصة حدا أدنى. خالل الشوط 
الثاني كان البد من عدم التراخي وتسجيل أهداف أخرى مع عدم 
الفوز على  بأن  علما  بالفعل،  ما حدث  أي هدف، وهو  استقبال 
فريق في الرتبة األخيرة ليس دائما باألمر السهل. وهنا البد من 
التنويه بالجمهور الكبير الذي يشجعنا بقوة، وأتمنى أن يظل 

بجاننا عندما ال تكون النتائج جيدة«.
 أما خالد باحيد، مساعد مدرب اتحاد طنجة، فقد أوضح أنه كان 
يعرف بأن المباراة لن تكون سهلة، »بحكم وضعيتنا مقارنة مع 
الجيش الملكي، الذي اعتبره منتخبا للمحليين. نحن اآلن دخلنا 

مرحلة الشك والتي رافقتنا منذ انطالقة البطولة.«
وأضاف »خالل هذه المباراة تأثر فريقنا بغيابات عديدة، وهنا 
البد من اإلشارة  إلى أن خط العبي الدفاع بمن فيهم حارس المرمى،  
لم يسبق لهم أن لعبوا إلى جانب بعضهم، وهذا ما جعل االنسجام 
غائبا، يضاف إلى ذلك أننا لم نتمكن من تأهيل الالعبين الجدد، 

والذين كان بإمكانهم مساعدة الفريق بحكم تجربتهم«.
ومكن الفوز الجيش الملكي من تزعم البطولة في شطرها األول 
الرياضي،  الوداد  31 نقطة، متقدما بفارق األهداف عن  برصيد 
الفائز على المغرب الفاسي، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة، في 

الربتة األخيرة برصيد نقطتين. 

الجي�ض 
الملكي يغرق 
�صفينة اتحاد 
طنجة ويتوج 

بطال للخريف 

انهزم المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد أمام نظيره 
السعودي بحصة 30 – 32 هدفا، في اللقاء الذي جرى 
بمدينة  أرينا  أورلين  بقاعة  األربعاء،  أمس  أول  بينهما 
بوك في بولونيا، برسم مباراة تحديد المركز 29 ضمن 

منافسات كأس الرئيس لمونديال لكرة اليد. 
وأنهى المنتخب الوطني، ضمن منافسات كأس الرئيس 
للمونديال السويد – بولندا، الدور التمهيدي في المركز 

األخير بالمجموعة السابعة، وخسر مبارياته الثالث أمام 
الواليات المتحدة ومصر وكرواتيا.

وفي المجموعة الثانية من كأس الرئيس، أنهى المنتخب 
المغربي مشاركته في المركز الثالث بعد هزيمتين أمام 
تونس )25 – 30( ومقدونيا الشمالية )25 – 40(، وفوز 

على حساب الجزائر )28 – 27(.
وكانت أول مشاركة للفريق الوطني في هذه التظاهرة 

العالمية سنة 1995 بإيسلندا )المركز 22( وأحدث مشاركة 
سابقة سنة 2021 بمصر، أما أفضل نتيجة حققتها العناصر 
الوطنية فكانت المركز السابع عشر في دورة 1999 بمصر.
مشاركة  تاريخ  في  الثامنة  هي  المرة،  هذه  وتعتبر 
المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم لكرة 
اليد، بعد سنوات 1995 و1997 و1999 و2001 و2003 

و2007 و2021.

الفريق العسكري ينهي مرحلة الذهاب بانتصار عريض

المنتخب المغربي وفّي للهزائم بمونديال كرة اليد 

منذ تأسيسها قبل 67 سنة 

جامعة كرة القدم لم تنجح اأبدا في تحقيق التوازن المالي لالأندية
عزيز بلبودالي

تأكد بالملموس،خالل هذا الموسم مثل المواسم 
الماضية، بأن أندية كرة القدم المغربية التزال بعيدة 
عن صنع قرارها فيما يخص الجانب المالي في 
الشأن التسييري، وماتزال تعاني كلها،باستثناء 
ناديين أو ثالثة على أكثر تقدير،من هشاشة وضعها 
المالي،وقد ظهر ذلك جليا من خالل تقارير لجنة 
المراقبة المالية التي تؤكد وجود األندية االحترافية 
في مآزق مالية ونزاعات مع العبيها وأطرها حرمت 
التعاقدات  من  االستفادة  من  منها  كبيرا  عــددا 

واالنتدابات الجديدة.
الجامعة كجهاز  السؤال حول دور  هنا يطرح 
تخضع له المنظومة الكروية الوطنية، وماذا أنجزت 
من أجل مواكبة األندية حتى تحقق توازنها المالي.
في واقع األمر، يبدو أن كل المكاتب المديرية 
التي أشرفت على تسيير الجامعة، منذ 1956،سنة 
التأسيس، واجهت الفشل في وضع أفكار تساعد 
األندية على البصم على إطار مالي متوازن،واكتفت 
عمرها  من  سنة  يناهز67  ما  مر  وعلى  الجامعة 
الدفع   في  التفكير  للدعم،دون  بمنح  األندية  بمد 
اقتصادية  علمية  مناهج  ابتكار  إلى  بالمسيرين 

من  المداخيل  من  والرفع  األندية  موارد  لتطوير 
أجل تجنب التواكل واالعتماد فقط على المساعدات 
بمختلف أشكالها القادمة منها من الجامعة أو من 

المحسنين.
 منذ السابع من يوليوز 1956، تأسست وبصفة 
القدم،  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  رسمية 
الخامس  في  مغربية  بطولة  أول  بعدها  لتنطلق 
اهتمت  الحين،  ذلك  1956،منذ  شتنبر  من  عشر 
هو  ما  األندية،بكل  مع  عالقاتها  في  الجامعة 
تقني،وبكل شيء إال التفكير في مساعدة األندية 

أنها لجأت  على خلق استقالليتها ماليا،صحيح 
في وقت من األوقات إلى وضع نظام االحتضان 
لفائدة األندية، إال أن ذلك النظام لم ينجح ألسباب 
عديدة أبرزها أنه لم يتأسس على منطق اقتصادي 
شامل تجد فيه كل األندية من كل المناطق غايتها 
نظام  اعتماد  إلى  الجامعة  لجأت  ذلك،  بعد  فيه. 
الشركة الرياضية تأسيسا على ضرورة االنخراط 
11من  للمادة  الرياضي،طبقا  االقتصاد  عالم  في 
قانون التربية البدنية 30.09.واتضح،بالرغم من 
كل الحماس الذي أبدته الجامعة في إخراج هذا 

النظام إلى حيز التطبيق، بأن هناك صعوبات أبطأت 
العملية،وأضحى نظام الشركة الرياضية بالتالي 
مجرد واجب إجرائي لدى األندية دون تفعيل سليم 
له،والدليل هو أن هناك أندية في البطولة االحترافية 
الزالت األمور غامضة أمامها والزالت غير قادرة 
وغير متمكنة من التفريق بين الشركة والجمعية، 
وغالبيتها لم تتمكن لحد اليوم من الحصول على 

اعتماد الوزارة الوصية.  
داخل  المالي  التدبير  في  الفوضى  هذه  أمام 
األندية،وجب على الجامعة كجهاز وصي مباشر أن 
تتحرك  تجاه دعم األندية للحصول على نظام مالي 
مستقر ومتوازن، والتفكير في إخضاع المسيرين 
إلى دورات تكوينية في هذا اإلطار، ولما ال التقدم 
باقتراح مشاريع قوانين للبرلمان تجبر المؤسسات 
المنتخبة والشركات االقتصادية على االنتقال في 
عالقاتها مع األندية والجمعيات الرياضية إلى ما 

هو مؤسساتي احترافي.
داخل  المالي  التوازن  ذلك  تحقيق  انتظار  في 
ضحية  التقني  والمؤطر  الالعب  سيظل  األندية، 
التدهور المالي وضعف الموارد، وستظل وحدها 
طرق االحتيال في التعامل مع حقوق مكونات النادي 

هي السائدة والرائجة.

مشاركة مغربية دون مستوى التطلعات
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أحمد بيضي
بمشاركة حوالي 120 سباحا وسباحة في المياه 
وألمانيا  واألرجنتين  وفرنسا  المغرب  من  الباردة، 
والمجر وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبولندا وجنوب 
ولوكسمبورغ  والتشيك  المتحدة  والمملكة  إفريقيا 
والمكسيك، احتضنت بحيرة »أكلمام أزكزا«، بإقليم 
خنيفرة، يوم السبت 21 يناير 2023، النسخة السادسة 
من »IceSwimming in Morocco«، حيث تنافس 
المشاركون على مسافات مختلفة، تراوحت بين 50 
مترا وميل واحد، إما على الصدر أو حرة، وتم تسجيل 
فوز جيمس ليتش، تاله غيوم ويلبون في المركز الثاني، 
فيما حل إبراهيم السالوي ثالثا، وبالنسبة للسيدات، 
ثم  األول،  المركز  احتالل  ماريون جوفل من  تمكنت 

سامانثا ويلبون ثانية، وأرلين غونزاليس ثالثة.
الحدث الرياضي الدولي، المنظم من طرف الجمعية 
المغربية رياضة وطبيعة، بشراكة مع الجامعة الملكية 
المغربية للسباحة، تم تتويجه بتكريم مجموعة من 
ومن  عالميا،  والمعروفين  المحترفين  السباحين 

حاملي جوائز عالمية، بينما عرفت التظاهرة توزيع 
ميداليات وشهادات على الفائزين، من طرف المنظمين 

وجماعتي  اإلقليم  عمالة  من  معهم  والمتعاونين 
خنيفرة وأكلمام أزكزا والمجلس اإلقليمي ومجموعة 

األطلس، وكلها جهات حضرت التظاهرة، إلى جانب 
عامل اإلقليم وشخصيات مدنية وعسكرية.

وقد تنافس المشاركون العالميون على السباحة 
في مياه البحيرة الباردة، وفي وقت مغطى بموجة 
طقس ثلجي وبرد قارس، ومن أبرز الوجوه المغربية 
الرائدة في هذه الرياضة الفريدة، السباحين محمد 
منفلوطي وحسن بركة، الذي يعد أول مغربي يسبح 
مئوية،  درجات   5 عن  حرارتها  درجة  تقل  مياه  في 
وسبق له أن أعرب، لبعض الوسائل اإلعالمية، عن 
أمله في إدراج هذه الرياضة ضمن األلعاب األولمبية 
الشتوية، وهناك من الوجوه العالمية الجنوب إفريقي 
والجنوب  ماريون جوفل،  والفرنسية  باركاي،  غرام 
إفريقية سامانثا ويلبتن، واألرجنتينية أيلن السكانو، 
ثالث  بالتاج  )الفائز  غونزاليس  أرلين  والمكسيكي 

مرات(، والفرنسي غيوم لولوهر.
ويذكر أن حسن بركة الذي حطم، العام الماضي، 
رقمه القياسي، سابحا مسافة 1600 متر في المياه 
الباردة ببحيرة أكلمام أزكزا، كان أول مغربي ينهي 
المارطون العالمي الذي يتكون من 7 مارطونات في 
ق��ارات، وم��ن إنجازاته عبور مضيق   7 أي��ام في   7

العبور  ثم  سباحة،  طارق  جبل  ومضيق  البوسفور 
من مدينة يوتونغ بجمهورية بابوازيا غينيا الجديدة، 
إلى الشواطئ اإلندونيسية، عبر مسافة 9 كيلومترات، 
وهو الفائز عام 2019 ببطولة العالم في مورمانسك 
)فوق الدائرة القطبية الشمالية(، وفات أن تم اختياره 
ضمن 50 مشاركا دوليا للمشاركة في سباق »إلترا 
الترياتلون«، كما نجح في السباحة من مصر نحو 

السعودية بقطعه ل 28.11 كلم في البحر األحمر.
ويشار إلى أن نسخة هذه السنة عرفت عددا مضاعفا 
في عدد المشاركين مقارنة مع النسخة السابقة، والتي 

ولم تتجاوز57  سباحا فقط.
 وتهدف هذه الرياضة الممتعة تحفيز السباحين 
المغاربة والدوليين على مزاولتها، وخوض غمار تجربة 
الشتوية منها، والمساهمة في تطويرها وإشعاعها، 
والمؤكد أن اختيار منتجع »أكلمام أزكزا« هو تعريف 
عالمي بالمؤهالت السياحية للموقع، وبجمال مناظره 
الطبيعية، وتشجيع السياحة الجبلية به وبمحيطه 
من مناطق األطلس المتوسط، علما أن هذا الموقع 
يقع على علو يقارب 1500 متر ومصنف بظهير أبريل 

1943 تراثا إنسانيا.  

ال�سباحة في المياه الباردة ببحيرة اأكلمام اأزكزا ت�ستقطب حوالي 120 �سباحا عالميا

لحاق للة تاكركو�ست الإيكولوجي 
يبلغ محطته الخام�سة 

و12   11 يومي  المغرب«  »ترايل  جمعية  تنظم 
ضواحي  تاكركوست«  »اللة  ببحيرة  المقبل  فبراير 
مدينة مراكش الدورة الخامسة من اللحاق اإليكولوجي.

وذكر بالغ للجمعية أن لحاق هذه السنة يتضمن 
مسابقة للدراجات الجبلية من خالل برمجة سباقين 
األول على مسافة 35 كيلومترا، والثاني على مسافة 

65 كيلومترا.
كما يشهد اللحاق إجراء أربعة سباقات، ويتعلق األمر 
بسباق 9 كيلومترات، وسباق 19 كيلومترا، وسباق 

29 كيلومترا، وسباق 42 كيلومترا. 
وسيكون لدى األشخاص األكثر قدرة الفرصة للجمع 
بين مسافتين رئيسيتين على مراحل، في تحدي لقطع 

107 كيلومترات. 
وأضاف المصدر ذاته، أن العمل البيئي واالجتماعي 
سيكون حاضرا بقوة في الدورة الخامسة من خالل 
تنظيم عملية لتنظيف مسارات اللحاق بشكل كامل من 
النفايات بواسطة متطوعين، إضافة إلى دعوة 300 
طفل من الدواوير المجاورة للمشاركة في سباق خاص 

لزيادة الوعي بحماية النظم البيئية.
وستشكل الدورة الحالية من اللحاق أيضا فرصة 
للمشاركين ومرافقيهم لالستمتاع بمحيط بحيرة »اللة 
تاكركوست« والخزان المائي البالغ طوله 7 كيلومترات، 
والذي شكله سد »كافاجناك« الذي بني في ثالثينيات 

القرن الماضي. 
وتهدف جمعية »ترايل المغرب«، المنظمة للحدث، 
تعزيز  إلى   ،2018 دورات��ه سنة  أول��ى  أقيمت  ال��ذي 
الرياضة المسؤولة وزيادة الوعي بهشاشة المساحات 

الطبيعية.
من  متنوعة  مجموعة  لتقديم  الجمعية  سعت  كما 
المسارات، التي تتيح للجميع فرصة االصطفاف في خط 
البداية، سواء تعلق األمر بالمبتدئين أو ذوي الخبرة. 

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki
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سعيد العلوي 
تألقت جماهير المغرب الفاسي والوداد البيضاوي في التشجيع 
كعادتها، خالل المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول أمس األربعاء 
بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الدورة 15 من البطولة 

االحترافية.
وقد أعطت هذه الجماهير درسا في الروح الرياضية، بعدما عبرت 
بتآخيها أن لعبة كرة القدم والرياضة بصفة عامة تقرب الجماهير وال 
تفرقها، حيث عاينت الجريدة قبل وبعد المباراة عناقا بين الجماهير 
الودادية والفاسية واختالط هذه الجماهير خارج الميدان بشكل سلس، 
ودون تسجيل أية حالة اعتداء أو شغب، وهو ما نتمنى أن نراه في 

كل لقاءات البطولة.
هدا اللقاء، الذي أداره الحكم رضوان جيد، عرف سيطرة ودادية، 
خاصة في الشوط األول الذي سعى خالله الوداد إلى مباغتة الزوار، 
عن طريق هجمات منظمة قادها كل من بوهرة والجعدي، لكن التنظيم 
واالنكماش الدفاعي ألشبال المدرب اشكيليط حاال دون بلوغ مهاجمي 
بالتعادل  الشوط  هذا  لينتهي  المحمدي  الحارس  مرمى  إلى  الوداد 

السلبي.
وعرفت بداية الشوط الثاني اندفاعا أكبر لالعبي الوداد، توج في 
من  تمريرة محكمة  بعد  الحسوني،  أليمن  بهدف جميل   53 الدقيقة 
المدرب اشكيليط يقدم  الذي جعل  الهدف  المترجي، وهو  إسماعيل 
على تغييرات على مستوى الهجوم، قصد الخروج بأقل الخسائر، إال 
أن المدرب المهدي النفطي والعبيه كان لهم رأي آخر، وحافظوا على 

هدف السبق، بل كادوا يضاعفون الغلة في ظل اندفاع العبي الماص، 
كرته  ارتطام  لوال  الثاني  الهدف  يضيف  أن  أحداد  حميد  كاد  حيث 

بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز وداد األمة بهدف لصفر.
وبهذا الفوز، زاحم الوداد الرياضي فريق الجيش الملكي في مقدمة 
الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بينما تجمد رصيد المغرب 

الفاسي في 21 نقطة ظل بها في المركز الثامن.
وعبر المهدي النفطي، مدرب الوداد، خالل الندوة الصحفية التي 
أمام  يكن سهال  »لم  الذي  الفوز،  بهذا  عن سعادته  المباراة  أعقبت 
فريق منظم دفاعيا، وخلق لنا بعض المتاعب« مضيفا أن هذا الفوز 
أعياد الفريق إلى الزعامة، وسيكون له »تأثير جد إيجابي على نفسية 
يجعل ضغط  مما  لألندية  العالم  كأس  في  يفكرون  الذين  الالعبين، 

المباريات يزيد قبل هذا الموعد«. 
كما صرح النفطي بأنه يعمل على تدوير الالعبين الجاهزين، شاكرا 
إياهم على العطاء والقتالية التي يظهرونها خالل كل اللقاءات، مؤكدا 
على أن العمل سيتواصل تقنيا ونفسيا ليبقى الالعبون جاهزون في 

مباريات البطولة وكذا موعد كأس العالم .
في  الماص،  مدرب  اشكيليط،  الرحيكم  عبد  يخف  لم  جانب،  من 
تصريحه صعوبة اللقاء أمام فريق كبير مثل الوداد، والضغط التي 
تخلقه الجماهير الغفيرة، حيث تقدم بالشكر للجماهير الفاسية التي 
حجت بكثافة إلى مركب محمد الخامس، وتحملت مشاق السفر في 
هذه األجواء الباردة، متقدما لهم االعتذار على هذه الهزيمة. قبل أن 
يختم بالتأكيد على أن فريقه كان قريبا من تحقيق التعادل بقليل من 

التركيز، لكن العمل سيتواصل لتفادي األخطاء وتسلق المراكز.

الوداد البي�ساوي يهزم الما�ص في لقاء غني بالروح الريا�سية

حوار كروي بين الكاميروني الميكيل والمدافع الفاسي أكردوم                                                         تصوير بحفيظ

الجولة 15 من الدوري االحترافي

مولودية وجدة يوقف النزيف
بعد أربع دورات عجاف، اكتفى خاللها بنقطة واحدة من أصل 12 ممكنة، عاد فريق مولودية وجدة بانتصار من 

خارج الديار، على حساب المغرب التطواني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس األربعاء 
على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، برسم الدورة 15 من البطولة الوطنية االحترافية.

واضطر الفريق التطواني إلى خوض هذه المباراة بالدار البيضاء، بسبب إغالق ملعبه سانية الرمل، الذي يخضع 
لعملية إصالح من أجل تأهيله الحتضان تداريب الفرق المشاركة في كأس العالم لالندية.

وبعد انتهاء الشوط األول من المقابلة بالتعادل السلبي، تمكن فريق المولودية من حسم األمور لصالحه، بهدفي سليمان 
الدريوش )د 54 هدف ضد مرماه(، وباول باسيني )د 81(، فيما وقع الهدف التطواني رشدي ولد عبد الوهاب )د 71(.
ويخوض المغرب التطواني مبارياته حتى اآلن بالعبين، أغلبهم من الشبان، في ظل عدم تمكنه من تأهيل العبيه 
الجدد، بسبب قرار المنع من االنتدابات المفروض عليه من طرف الجامعة، على خلفية نزاعاته الكثيرة مع العبيه، 

وعدم قدرته على تسديد المستحقات.
وعقب هذه النتيجة، ظل المولودية الوجدية في المركز 14، لكنه رفع رصيده إلى 13 نقطة ، فيما احتل المغرب 

التطواني المركز 12 برصيد 16 نقطة.
وبملعب المسيرة بآسفي، اكتفى فريق أولمبيك آسفي باقتسام النقط مع ضيفه الشباب الرياضي السالمي، بعد 

تعادلهما بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، مساء األربعاء.
وكان فريق أولمبيك آسفي سباقا للتسجيل عن طريق أسامة محروس )د 14(، قبل أن يوقع هدف التعادل للشباب السالمي معاد 
باحسين )د 43(، قبل أن يضطر الفريق السالمي إلى إنهاء اللقاء بنقص عددي، بعدما أشهر حكم المباراة الورقة الحمراء في وجه 

عماد الرياحي )د 67(.

وعقب هذه النتيجة، ظل الفريق المسفيوي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما ارتقى الشباب السالمي إلى المركز 
السابع برصيد 21 نقطة.
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يشارك المنتخب المغربي للدراجات في النسخة الثامنة من 
طواف الشارقة الدولي باإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة  ما 

بين 27 و31 يناير الجاري.
ويتشكل الفريق الوطني، المشارك في هذا الطواف، من ستة 
دراجين وهم أسامة خافي، نصر الدين معتوكي، منير مخشون، 
محمد سعود، إبراهيم الصباحي وعماد سكاك، الممارس بالديار 
محسن  الوطني  المدرب  تأطيرهم،  على  ويشرف  اإليطالية، 
لحسايني، بطل سباق الدراجات السابق، الفائز بطواف المغرب 

عام 2011.
جانب  إلى  التظاهرة  هذه  في  المغربي  المنتخب   ويشارك 
25 منتخبا وفريقا من 19 بلدا وهي اإلمارات )البلد المنظم(، 
السعودية، قطر، سلطنة عمان، العراق، سوريا، الجزائر، البحرين، 
أندونيسيا،  أوزبكستان،  ماليزيا،  فرنسا،  اليونان،  أذربيجان، 

اليابان، الفلبين، كازاخستان ورواندا.
كما تشارك في الطواف، المدرج ضمن أجندة االتحاد الدولي 
للدراجات ) فئة 2.2 (، فرق قارية وهي سافوا الفرنسي، األكاديمية 

األوزبكي،  سيتي  طشقند  الماليزي،  ترينجانو  البحريني، 
روجاى األندونيسي، كنان الياباني، فيكتوريا الفلبيني، ألماتي 

الكازاخستاني وماي ستار الرواندي.
وسيقطع المشاركون في السباق، حوالي 440 كلم موزعة على 
خمس مراحل، على أن تستهل المنافسات بسباق ضد الساعة 

فردي بكورنيش الممزار على مسافة 8,9 كلم.
وكانت العناصر الوطنية قد خضعت لتجمع إعدادي بمدينة 
بني مالل دام أسبوعين، علما بأن الدراجة المغربية تشارك منذ 
يوم االثنين الماضي في الدورة 16 لطواف الغابون )تروبيكال 
أميسا بونغو( وستليه مشاركة في طواف الساحل  بموريتانيا، 
وأخرى في طواف رواندا، قبل أن تخوض غمار منافسات البطولة 
العاصمة  التي ستحتضنها  الطريق،  على  للسباقات  اإلفريقية 
13 فبراير المقبل، وذلك  و   8 بين  ما  الفترة  في  أكرا،  الغانية 
قصد كسب مزيد من النقاط وحجز بطاقة التأهل مبكرا لبطولة 
العالم، التي ستقام من 3 إلى 13 غشت 2023 بغالسغو ودورة 

العناصر المشاركة في طواف الشارقةاأللعاب األولمبية ) باريس2024(.

�ستة دراجين مغاربة ي�ساركون في طواف ال�سارقة الدولي

 بحيرة أكلمام تستقطب حضورا دوليا مكثفا

ثاني انتصار 
للمدرب نجحي 
رفقة المولودية
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خبير إسباني: قرار البرلمان األوروبي جزء من حملة متعمدة لتشويه صورة المغرب 

امللك فيليبي والرئي�س �شان�شيز يعتربان القمة املرتقبة حمطة لتد�شني عالقات جديدة مع الرباط
فيليبي  امللك  اإلسباني  العاهل  أكد 
املستوى  رفيع  االجتماع  أن  السادس 
سيمكن  وإسبانيا  املغرب  بني  املقبل 
واسعة  الثنائية  »العالقات  تعميق  من 

النطاق«.
كلمة  في  اإلسباني  العاهل  وقال 
ألقاها بمناسبة استقبال خص به السلك 
الدبلوماسي املعتمد بإسبانيا،  أول أمس 
»هذا اللقاء الذي لم ي عقد  األربعاء، إن 
منذ العام 2015، سيتيح تعميق عالقاتنا 
العمل  أجل  النطاق، من  الثنائية واسعة 

سويا على أسس أكثر متانة«.
وأكد امللك فيليبي السادس أن املغرب 
في  جديدة«  »مرحلة  دشنا  وإسبانيا 
أن  إلى  مشيرا  الثنائية،  عالقتهما 
االجتماع رفيع املستوى »يندرج في إطار 
أبريل  في  عليها  املتفق  الطريق  خارطة 
التي  الزيارة  بمناسبة  وذلك  املاضي«، 
قام بها رئيس الحكومة اإلسبانية، بيدرو 
جاللة  من  بدعوة  املغرب  إلى  سانشيز، 

امللك محمد السادس.
أمام  اإلسباني  العاهل  وأوضح 
السفراء املعتمدين في إسبانيا، بمن فيهم 
بنيعيش،  كريمة  بمدريد،  املغرب  سفيرة 
أن »الجوار الطبيعي إلسبانيا والعالقات 
الوثيقة للغاية التي تجمعنا في مختلف 

املجاالت ال ينبغي إهمالها«. 
الحكومة  رئيس  دعا  جانبه،  من 

 24 الثالثاء  سانشيز،  بيدرو  اإلسبانية، 
على  الحفاظ  إلى  أوروبا   ،2023 يناير 
للسيطرة على  املغرب  أفضل مع  عالقات 

تدفقات املهاجرين.
كان  الذي  سانشيز،  بيدرو  وقال 
اإلسباني،  للبرملان  جلسة  في  يتحدث 
واالتحاد  إلسبانيا  املالئم«  »من  بأنه 
األوروبي الحفاظ على أفضل العالقات مع 
الهجرة«،  تدفقات  على  للسيطرة  املغرب 
مضيفا أن »املبادالت التجارية مع املغرب 
يورو،  مليارد   10 يقرب  ما  إلى  ارتفعت 

بزيادة ٪33 عن العام املاضي«.
االسبانية،  الحكومة  رئيس  وأوضح 
قبل لقاء القمة بني املغرب وإسبانيا خالل 
»تدفقات  أن  بالرباط،  القادم  األسبوع 
عرفت  إسبانيا،  نحو  املغرب  من  الهجرة 
 25.6 بنسبة   ،2022 عام  خالل  تراجعا 
في املائة، مقارنة بمسلك الهجرة األخرى 

إلى أوربا«.
واغتنم سانشيز، الفرصة للتأكيد على 
املغرب  بني  املشتركة  القمة  إفساد  عدم 
البرملان  تقرير  إلى  إشارة  في  وإسبانيا، 
املغرب،  على  املتحامل  األخير،  األوربي 
لم  اإلسبان  االشتراكيني  أن  إلى  مشيرا 
يصوتوا على قرار اإلدانة، بقيادة خوان 

فرناندو لوبيز أغيالر.
القمة  يتم خالل  أن  املنتظر  ومن  هذا، 
األسبوع  اإلسبانية،  املغربية  املشتركة 

من  كبير  عدد  على  التوقيع  القادم، 
بني  الرئيسية  القطاعات  في  االتفاقيات 
واألمن  والدفاع  الهجرة  أهمها  البلدين؛ 
لبنود  تنفيذًا  االقتصادي،  والتعاون 
السادس  محمد  امللك  بني  املوّقع  االتفاق 
وبيدرو سانشيز في الـ7 من شهر أبريل 

من العام املاضي.
التي  املغرضة  الحملة  سياق  وفي   
يشنها البرملان األوروبي على املغرب، قال 
املغاربية،  الشؤون  في  اإلسباني  الخبير 
خافيير فرنانديز أريباس إن قرار البرملان 
اتهامات ال أساس  الذي يوجه  األوروبي 
»حملة  من  جزء  هو  املغرب  ضد  لها 
لتشويه صورة  وغير ضرورية«  متعمدة 

اململكة وتنميتها. 
التي  »اإلنجازات  أن  أريباس  وأكد 
بما  املجاالت،  جميع  في  املغرب  حققها 
اإلنسان، ونجاحاته على  ذلك حقوق  في 
أوروبا«،  أزعج   )...( الدولي  املستوى 
سياسة  من  »استغرابه«  عن  معربا 
ينهجها  التي  املزدوجة«  »املعايير 

البرملان األوروبي.
وسجل الخبير اإلسباني ومدير مجلة 
حقوق  تنتهك  »بينما  أنه  ‘’أتااليار’’ 
على  البلدان  من  العديد  في  اإلنسان 
األوروبي  البرملان  يركز  الجزائر،  غرار 
اهتمامه بشكل أخرق على املغرب، البلد 
في  ومكتسبات  نجاحات  يحصد  الذي 

اإلنسان«،  حقوق  وحماية  تعزيز  مجال 
األوروبية  املؤسسات  تدخل  مستنكرا 
للمغرب. الداخلية  الشؤون   في 

تسييس  أدان  الذي  أريباس،  وقال   
اختصاص  ضمن  تقع  التي  القضايا 
إنه  العام،  والقانون  الجنائية  العدالة 
محاكم  عن  الصادرة  األحكام  »بانتقاده 
البرملان  قرار  فإن  سيادة،  ذات  دولة 
القضاء  استقاللية  يقوض  األوروبي 

املغربي«.
مدير  تساءل  ذاته،  السياق  وفي 
قبل  القرار،  هذا  توقيت  عن  »أتااليار« 
املستوى  رفيع  االجتماع  من  قليلة  أيام 
والذي  وإسبانيا،  املغرب  بني  املرتقب 

سيعطي دفعة جديدة للعالقات الثنائية.
البرملان املغربي أعلن االثنني  أن  يذكر 
البرملان  النظر في عالقاته مع  إعادة  عن 
األوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد 
اتخاذ القرارات املناسبة والحازمة؛ على 
إثر املواقف األخيرة الصادرة عن البرملان 

األوروبي تجاه املغرب.
استغالل وتسييس  رفضه  وأعرب عن 
اختصاص  صميم  من  هي  قضايا 
القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا 
أحكام  شأنها  في  وصدرت  العام،  الحق 
بأي  بتاتا  مرتبطة  غير  تهم  في  قضائية 
الرأي  حرية  بممارسة  أو  نشاط صحفي 

والتعبير.

وا�شنطن جتدد دعمها ملخطط 
احلكم الذاتي املغربي

وزير  مساعدة  جددت   
األمريكية  الخارجية 
الدولية،  املنظمات  لشؤون 
ميشيل سيسون، أول أمس 
دعم  بالرباط،  األربعاء 
للمخطط  املتحدة  الواليات 
الذاتي،  للحكم  املغربي 
وذا  جادا  حال  باعتباره 
للنزاع  وواقعيا  مصداقية 

حول الصحراء.
سيسون،  وأوضحت 
صحفية  ندوة  خالل 
وزير  مع  محادثات  عقب 
الخارجية  الشؤون 
والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
تزال  املتحدة ال  »الواليات  أن  بالخارج، ناصر بوريطة،  املقيمني 
وذا  جادا  حال  املغرب  قدمه  الذي  الذاتي  الحكم  مخطط  تعتبر 

مصداقية وواقعيا«.
وسجلت املسؤولة األمريكية أن »أولوية الواليات املتحدة هي 
دعم مسار ذي مصداقية يؤدي إلى حل مشرف ومستدام للنزاع 

حول الصحراء، يحظى بدعم املجتمع الدولي«.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء تطرق، أيضا، إلى الدعم املتواصل 
للواليات املتحدة لستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي لألمني 

العام لألمم املتحدة إلى الصحراء.
وأضافت سيسون »ناقشنا دعمنا القوي لجهود حفظ السالم 
التي تبذلها بعثة املينورسو، وأهميتها في الحفاظ على شروط 

مسلسل السالم تحت رعاية األمم املتحدة«.

نهاية ج�شع رئي�س جماعة
   

n مراسلة خاصة

للدرك  الوطنية  الفرقة  تحل  طويل  انتظار  بعد 
امللكي بالجماعة الترابية لسيدي بوبكر الواقعة على 
الشريط الحدودي بإقليم جرادة وبالضبط بالبئر 05 
الجماعة  هذه  رئيس  ونفوذ  سطوة  تحت  ظل  الذي 
لسنوات واملفروض ان هذا البئر تابع المالك الدولة 
القرن  اواخر  زليجة  ملناجم  الشامل  االغالق  بعد 

املاضي.
يقوم هذا الرئيس باستغالل هذا البئر بصفة سرية 
وهليودية حيث يستخرج منه ما يقارب ستني طنا من 
حمولة شاحنتني،  مايعادل  وهو  يوميا  الخام  الزنك 
علما أن ثمن الزنك في السوق الدولية يناهز ثالثني 
ألف درهم للطن الواحد ويستخرج مامجموعه 1800 
طن في الشهر، مما يعني ثروة طائلة خارج القانون، 
من  شبكة  وثبت  البئر  حول  حائطا  بنى  وللتستر 
آليات الطاقة الشمسية ليوهم الجميع انه يستعملها 
آمنة وبعيدة  ألغراض فالحية، وليشتغل في ظروف 
نوع  من  سيارة  يستعمل  تفننا  وليزيد  االنظار  عن 
لكي  للبئر  وادخالها  سقفها  قطع  بعد  »رونو« 

يستخرج  أكبر كمية من املعدن في ظروف أسهل.
كلما اشتد عليه الخناق، سواء من طرف السلطة 
او الساكنة التي تعيش هشاشة ملفتة لالنتباه سلك 
الحدودي  الشريط  بعبور  والتهديد  االبتزاز  اسلوب 
نحو اعداء وحدتنا الترابية بمعية مريديه وحاشيته.
العزيزة  الجماعة  لهذه  الحدودي  الشريط  ساكنة 
التحقيقات  كبير  بشغف  تنتظر  الحبيب  وطننا  من 
القانون  إعمال  في  الثقة  كامل  ولها  حاليا  الجارية 

على الجميع.

»تعاونية اأم الربيع ال�شطر 
الثاين« بالربوج اأمام الق�شاء

n مراسلة خاصة

بها  تقدم  التي  الشكاية  موضوع  في  قضائي  تحقيق  انطلق 
الربيع  أم  "تعاونية  لـ  املسير  املكتب  من  وأعضاء  منخرطون 
الشطر الثاني" بمدينة البروج إلى وكيل امللك باملحكمة االبتدائية 
إلقليم سطات، ضد رئيس التعاونية وأمني املال. ويوجز املشتكون 

سجل الخروقات التي تقدموا بها إلى وكيل امللك في ما يلي:
أي  عقد  يتم  لم   ،1992 سنة  التعاونية  تأسيس  منذ  أوال:   *
جمع عام للمنخرطني، سواء أكان عاديا أو استثنائيا، وبالتالي 
عن  مغيبة  بالتعاونية  الخاصة  واملالية  التقنية  املعطيات  ظلت 
كل األعضاء حتى عملنا على عقد جمع عام تواصلي بتاريخ 03 
شتنبر 2022 بعد مماطلة وتسويف من طرف رئيس وأمني مال 

التعاونية، تاله لقاء ثان بتاريخ 24 شتنبر 2022.
اللقاءان حضرهما ما يفوق 65 منخرطا، باإلضافة إلى رئيس 
وأمني مال التعاونية، وفيهما تم اكتشاف العديد من التجاوزات 

والخروقات القانونية واملالية.
* ثانيا: اقتناء عقار فالحي خارج املدار الحضاري.

تحويل التعاونية السكنية إلى ودادية بدون أي سند  ثالثا:   *
قانوني وفي غياب موافقة املنخرطني.

وعدم  نقدا،  مالية   لدفعات  التعاونية  رئيس  تسلم  رابعا: 
تسليم  رغم  للتعاونية،  البنكي  املالي  الحساب  في  وضعها 

املنخرطني وصوالت بالدفع.
* خامسا: مضاعفة ثمن القطع األرضية ملا كان مقررا له )حوالي 

70000 درهم( ليتجاوز الضعف. 
والتوريدات  الصفقات  أثمنة  في  فيه  املبالغ  النفخ  سادسا:   *

الخاصة بالتعاونية.
* سابعا: مداخيل التعاونية فاقت )12000000درهم(، واليزال 
على ذمتها ديون غير مفهومة تتجاوز )6000000 درهم( في حني 
باقتناء  واملتعلق  مختصني-  طرف  من  املقدر  املالي-  الغالف  أن 

العقار وتجهيزات ال يتجاوز )1000000درهم(
عدم وجود أية تقارير مالية أو سندات قانونية تبرر  ثامنا:   *

املصاريف.
* تاسعا: التسيير االنفرادي للتعاونية من طرف الرئيس وأمني 

املال، خارج أي اجتماعات حتى للمكتب املنتخب .
للتعاونية،  املؤسسني  املنخرطني  من  طرد مجموعة  عاشرا:   *

خارج أية ضوابط قانونية 
النهائية  الالئحة  تحديد  من  الرئيس  تهرب  عشر:  إحدى   *

ملنخرطي التعاونية.
للقطع  وتوزيعه  للرئيس  االنفرادي  التسيير  عشر:  اثنا   *

األرضية خارج أية لوائح أو ضوابط قانونية متفق عليها.
سلكهم  بعد  الربيع«،  أم  »تعاونية  في  املنخرطون  ويأمل 
القضائية مجراها  التحقيقات  تأخذ  أن  في  القانونية،  للمساطر 
لكل  وحماية  املنخرطني،  لكافة  العدالة  تحقيق  قصد  القانوني، 

حقوقهم.

في الذكرى الستين لتأسيس  النقابة الوطنية للصحافة المغربية 

حممد بن�شعيد:  قريبا �شيتم الإعالن عن ميثاق اجتماعي اإيجابي
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ميشيل سيسون

الملك 
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n جالل كندالي 

للنقابة  الستني  الذكرى  تخليد  حفل  عرف 
بمسرح  املنعقد  املغربية،  للصحافة  الوطنية 
األربعاء،  أمس  أول  بالرباط،  الخامس  محمد 
حضورا  وازنا  للصحافيني واإلعالميني املغاربة، 
واملؤسسني ومدراء النشر باإلضافة إلى املجلس 
الوطني للصحافة ومجموعة من الشخصيات من 

عالم السياسة والفن  أيضا .
للصحافة  الوطنية  النقابة  بكلمة  تميز  الحفل 
املغربية، التي ألقاها  رئيسها عبد هلل البقالي، 
الوطنية  املنظمة  هذه  ميالد  أن  أكد  الذي 
فقط  انعكاسا  يكن  لم  واملهنية  والديموقراطية 
ألداة  الرواد  والصحافيني  الصحافيات  لحاجة 
مطالبهم،  وتترجم  حقوقهم،  عن  تدافع  تنظيمية 
بل كان امليالد كذلك صرخة من جيل وطني كان 
االستقالل  وعناصر  مفردات  الستكمال  يطمح 
الوطني التام، الذي يعني التحرر من كل التبعات 
السيادة  لعناوين  والتأسيس  الكولونيالية، 
واالقتصادي  السياسي  القرار  في  الوطنية 

والثقافي والقضائي واإلعالمي.
 25 يوم  أن  على  البقالي  هلل  عبد  وشدد 
تاريخ  في  مفصلية  لحظة  سيظل   ،1963 يناير 
وهو  ككل،  البلد  تاريخ  وفي  املغربية،  الصحافة 
يتلمس طريقه نحو تشييد أسس صحافة وطنية 
والديموقراطية،  التحرر  بسؤالي  اإلعالم  تربط 
صحافة تنزع عنها كل ما علق بها من مخلفات 
االستعمار، صحافة تساهم في تنوير الرأي العام 
في زمن قلت فيه مصادر املعلومة، وكانت السلطة 
بدورها تعمل بدأب على تسييج ومحاصرة حرية 

الرأي والتعبير.
للصحافة  الوطنية  النقابة  نضاالت  وبفضل 
الصحافيات  من  الرواد  جيل  وصمود  املغربية، 
ظروف  في  يشتغلون  كانوا  الذين  والصحافيني 
القوى  ودعم  صعبة،  وسياسية  وأمنية  مهنية 
املرحلة  صعوبة  رغم  والديموقراطية  الوطنية 
»ماس«  إلغاء صحافة  تم  البقالي،  يقول  وقتها، 
عناوين  من  واحدة  كانت  والتي   ،1970 سنة 
ذيوله  إبقاء  على  السابق  املستعمر  إصرار 
ورفع  التبعية،  استدامة  في  مشروعه  لحراسة 
الرقابة القبلية نهائيا عن الصحف سنة 1977، 
وربما ال يعرف الكثيرون من جيل الشباب اليوم 
من الصحافيات والصحافيني أن اإلذن قبل هذا 
كان  صحيفة  أي  من  عدد  كل  بتوزيع  التاريخ 
على  االطالع  بعد  الرقيب  من  ترخيصا  يتطلب 
كل مواد العدد كاملة، وتظل النسخ في املطبعة 
تنتظر ذلك الترخيص وسط ترقب وقلق يوميني.

يضيف  املغربية،  للصحافة  الوطنية  النقابة 
البقالي، راكمت تاريخا من النضاالت، قدمت فيه 
وكانت  قسريا،  ومنفيني  رأي  ومعتقلي  شهداء 
واحدة من أدوات النضال الديموقراطي الوطني 
جسيمة  انتهاكات  يعرف  كان  مضى،  زمن  في 
على  األمنية  القبضة  وإحكام  اإلنسان،  لحقوق 

والتوزيع،  والنشر  والخبر  املعلومة  منافذ  كل 
واستفادت كذلك من االنفتاح الذي عرفته بالدنا، 
والحقوق،  الحريات  هوامش  توسيع  ومن 
فتطورت أفقيا وعموديا، وانخرطت في هياكلها 
ظروف  في  املهني  مسارها  بدأت  جديدة  أجيال 
على  تضييقا  وأقل  وديموقراطية،  انفتاحا  أكثر 
حرية الرأي والتعبير والنشر والتوزيع، ممتلكة 
التحوالت  من  مستفيدة  متطورة  مهنية  ملهارات 
الرقمية والتكنولوجية، وهذا االلتقاء بني األجيال 
والتجارب واآلفاق هو ما حصن النقابة الوطنية 
للصحافة املغربية، وجعلها تحافظ على صرحها 

باعتباره بيتا لكل الصحافيات والصحافيني.
ولم يقتصر إشعاع النقابة الوطنية للصحافة 
هي  بل  الوطنية،  الجغرافية  على  املغربية 
حاضرة بقوة في كل التمثيليات املهنية اإلقليمية 
والدولية املعتبرة، ولذلك لم يكن مستغربا أن يتم 
مجاهد  يونس  الزميل  السابق  رئيسها  انتخاب 

رئيسا للفيديرالية الدولية للصحافيني.
اشتد  وقد  والتجارب،  السنني  هذه  كل  بعد 
يقول،  املغربية،  للصحافة  الوطنية  النقابة  عود 
لم تقطع النقابة الحبل السري مع لحظة املخاض 
الوطني، ولذلك انتدبت نفسها للدفاع عن مصالح 
الوطن العليا، عبر التصدي ألي هجمات مخدومة 
وقائع  بتحريف  الوطن  سمعة  تشويه  تروم 
ملفات  تضخيم  في  وباملبالغة  سياقاتها،  عن 
الرواد  خطى  تتقفى  ذلك  في  وهي  مخصوصة، 
التناقضات  بني  يفرقون  كانوا  الذين  املؤسسني 
تكن  ولم  الثانوية،  والتناقضات  الرئيسية 
التناقضات الرئيسية أمس واليوم إال مع القوى 
نظرتها  من  بعد  تتخلص  لم  التي  الخارجية 

االستعمارية وسياساتها اإللحاقية.

الوطنية  النقابة  أن  على  البقالي  وشدد 
دون  الدفاع  في  ستستمر   املغربية،  للصحافة 
كلل عن املصالح املادية واملعنوية لكل العامالت 
والعاملني في مهن الصحافة واإلعالم، وستستمر 
في ترافعها ونضاالتها من أجل تجويد النصوص 
الرأي،  باملهنة وحرية  لها عالقة  التي  القانونية 
وستتصدى بدون هوادة أو تنازالت ألي انتهاك 
أو  والصحافيني  الصحافيات  حقوق  يطال  قد 
يضيق على حرية ممارستهم لعملهم في انضباط 

ألخالقيات املهنة.
مدافعة  وطنية  نقابة  ستظل  نفسه  وبالعزم 
عن مصالح الوطن وإشعاعه وسيادته، وفي هذا 
تزال مطروحة  أن  قضايا كثيرة ال  السياق ذكر 
لنقابتنا  النقابي  النضال  أعمال  جدول  ضمن 

وللقوى السياسية والحقوقية الوطنية.
فإذا كان من الصعب أن ننكر أهمية املكاسب 
طيلة  الوطني  اإلعالمي  املشهد  راكمها  التي 
وشاق  طويل  مسار  عمر  من  املاضية  السنني 
من  مزيدا  تفرض  التطور  حتمية  فإن  ومكلف، 
وجرأة  شجاعة  من  يكفي  بما  الجهود  تكثيف 
إن  التطورات،  أفرزتها  التي  التحديات  ملواجهة 
على املستوى السياسي والحقوقي لتوفير مزيد 
من الحصانة لحرية الصحافة والتعبير والنشر، 
وتحقيق انفراج كامل، أو على مستوى ما تترتب 
عرفها  التي  الهائلة  التكنولوجية  التطورات  عن 
جديدة  إشكاليات  أفرزت  والتي  اإلعالم  قطاع 
كرامة  وضمان  املهنة  أخالقيات  يخص  ما  في 
ممارسة  في  املغربية  والصحافية  الصحافي 
املهنة في ظل ظروف الثقة واالطمئنان والكرامة.

وأكد عبد هلل البقالي  باسم النقابة، االلتزام 
الكامل واملطلق بمواصلة العمل، أوال حفاظا على 

الرواد،  خلفه  الذي  للنقابة  النضالي  املوروث 
ملقاة  مسؤولية جسيمة  النقابة،  تعتبره  والذي 
على عاتقها، والدفاع عن حماية حرية الصحافة 
والتعبير والنشر وعن املصالح والحقوق املادية 
والصحافيات  الصحافيني  لجميع  واملهنية 

املغاربة.
خالل  من  االعتبارية،  بوضعيته  قوي  إعالم 
املهنة،  بممارسة  للسماح  االجتماعية   شروطه 
بتقديم   قام   الذي   كوبريت،  سعيد  قال  كما 
فقرات هذا الحفل،  مذكرا  بالنواة األولى  مليالد 
النقابة، حيث كانت تتويجا لفكرة سياسية، قبل 
أن تتحول إلى فكرة مجتمعية، كان ذلك مضمون  
والثقافة  الشباب  وزير  جعل  الذي  التقديم، 
لحرية  امللموس  التطور  على  يؤكد  والتواصل، 

التعبير  والصحافة.
هي  الصحافة  بكون  بنسعيد  الوزير  وذكر 
مع  الصراع  الباب،  هذا  في  مستحضرا  أخالق، 

بعض الجيران.
الصحافة  أن  على  كلمته  في  بنسعيد  وشدد 
من  الوزارة  إن  يقول  لذلك  وحقوق،  واجبات 
خالل النقاش مع النقابة، مع تحسني  األوضاع 
االجتماعية واملهنية للعاملني بالقطاع اإلعالمي، 
مشيرا  إلى أنه في األسابيع القليلة املقبلة، إن لم 
تكن األيام القليلة املقبلة، سيتم اإلعالن الرسمي 
عن ميثاق اجتماعي إيجابي حسب وصفه، وذلك 
ملواجهة  وإعالمه  على صحافته  يعول  البلد  ألن 

التحديات الخارجية. 
تبذالن  والحكومة  الوزارة  أن  وكشف 
التي  االتفاقية  وهي  املقاوالت،  لدعم  مجهودا 
خاللهم   ومن  والصحافيني  الصحافيات  تهم 

املواطنات واملواطنني. 

املحكمة التجارية جتدد الإذن با�شتمرار ن�شاط �شركة »�شامري«
n مصطفى اإلدريسي 

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة  أصدرت 
 3 ملدة  النشاط  باستمرار  باإلذن  يقضي  حكما 
مسطرة  تواجه  التي  “سامير”،  بشركة  أشهر 

التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة  وقضت 
أمس الخميس 26 يناير 2023، باإلذن باستمرار 
للتصفية  املطروحة  سامير  لشركة  النشاط 
2016. وتتوخى املحكمة  القضائية منذ مارس 
العقود  سريان  استمرار  الحكم،  هذا  خالل  من 
مواصلة  بغاية  الشغل،  عقود  ومنها  الجارية 
السعي لتفويت أصول الشركة من أجل املحافظة 
الذي  واملناولني  الرسميني  للعمال  الشغل  على 

العامة  املصلحة  وعلى  سامير  شركة  توفره 
وعلى مصالح الدائنني وعلى رأسهم الدولة في 
شخص إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة. 
أشهر   3 ملدة  سامير  شركة  باستمرار  اإلذن 
األجل  تاريخ  إنهاء  من  ابتداء  سيكون  إضافية 
12/8319/2023. ويتيح  السابق في ملف رقم 
كل ثالثة أشهر،  يتم إصداره  الذي  الحكم،  هذا 
عقود  ومنها  الجارية،  العقود  على  املحافظة 
ذلك  ويتم  بالشركة.  الرسميني  للعمال  الشغل 
التي  التجارة  مدونة  من   652 املادة  وفق 
العامة  املصلحة  اقتضت  إذا  أنه  على  تنص 
املقاولة  نشاط  استمرار  الدائنني  مصلحة  أو 
للمحكمة  جاز  القضائية،  للتصفية  الخاضعة 
أن تأذن بذلك ملدة تحددها إما تلقائيًا أو بطلب 

التمديد  أو وكيل امللك. ويفتح  “السانديك”  من 
أيضًا األمل من جديد في مواصلة املساعي بغاية 
من  “سامير”  القضائي ألصول شركة  التفويت 
أجل املحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن 
تغطيته من الديون املتراكمة على الشركة، التي 

يمثل فيها املال العام حوالي 80 في املائة.
الجبهة  منسق  اليماني،  الحسني  وتساءل 
الوطنية للدفاع عن سامير والكاتب العام للنقابة 
الوطنية للبترول والغاز: »هل الحكومة ستغير 
استيراد  لخيار  واالنتصار  الالمباالة  موقف 
أو  وتكريره  الخام  النفط  املصفى عوض  النفط 
تمر إلى املساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي 
تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير واملسح من 
الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح 

الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية األولى؟«.
الحكومة  ستفهم  »متى  اليماني:  وأضاف 
تجار  كبير  أخنوش  العزيز  عبد  يرأسها  التي 
النفط والغاز، بأن استغالل شركة سامير وتكرير 
ملصالح  واملفيد  الضامن  الخيار  هو  البترول، 
يعيشه  الذي  العنيف  الزلزال  ظل  في  املغرب 
الحظر  موعد  واقتراب  والغاز  البترول  قطاع 
الشامل على املنتوجات النفطية الروسية تزامنا 

مع احتدام الحرب الروسية الغربية«.
لتكرير  تمتلك مصفاة  التي  الشركة،  وتواجه 
كبيرة  تخزينية  وقدرات  املحمدية،  في  البترول 
القضائية  التصفية  مسطرة  البترولية،  للمواد 
عهد  في  ديونها  تراكم  بعد   2016 سنة  منذ 

املسيرين السابقني.

الرئيس 
سانشيز



CMJN

الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

مدير النشر والتحرير:
عبد الحميد جماهري

الجمعة 27 يناير 2023 املوافق 5 رجب  1444 العدد 13.360
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الملك فيليبي ال�شاد�س والرئي�س �شان�شيز يعتبران القمة المغربية 
الإ�شبانية محطة لتد�شين عالقات جديدة مع الرباط

اعتبر بيدرو سانشيز، في لقاء مع النواب اإلسبانيين، بأن 
الواقع والوقائع يؤكدان األهمية االستراتيجية للمغرب، بالنسبة 
رئيس  األوروبي على حد سواء.  وتحدث  إلسبانيا واالتحاد 
الحكومة اإلسبانية، في معرض مناقشة عرفها برلمان بالده،  
بالممتازة.  ووصفها  اإلسبانية  المغربية  العالقات  جودة  عن 
مصلحتنا الحفاظ على أحسن العالقات  وقال أيضا إن من » 
وشدد على أنه   …« ليس فقط إسبانيا بل االتحاد األوروبي 

سيدافع دوما عن عالقات جيدة مع المغرب...
وبذلك يعطي المسؤول الحكومي والسياسي األول في إسبانيا 
المعنى للسياسة الناضجة، والتي تغتنم األزمات، لتخرج منها 

وتطور وعيا يتجاوزها إلى ما هو أفضل.
إسبانيا سانشيز خاصمت المغرب، بوجه مكشوف، ولجأت 
إلى البرلمان األوروبي، تطلب درعا قاريا لموقفها، وتصالحت 

مع المغرب بوجه مكشوف... 
 بنفس الوجه المكشوف، قدمت القراءة السياسية المطلوبة 
لألوضاع في عالم ما بعد كورونا وما بعد الحرب الروسية وما 

بعد االعتراف األمريكي بسيادة المغرب على صحرائه   ...
من  ال  غيره،  في  يجتمع  لم  ما  فيه  يجتمع  اليوم  سانشيز 

مسؤولي بالده وال من مسؤولي القارة العجوز.
فهو زعيم االشتراكيين ورئيس حزبهم، وهو زعيم االشتراكيين 
في العالم منذ تم انتخابه رئيسا لألممية االشتراكية في الشهر 
األخير من العام الماضي، وهو رئيس االتحاد األوروبي، بعد أن 
تسلم المشعل من ماكرون، الذي لم يترك أي أثر على رأس هذا 
االتحاد الذي يردد دونما كلل بأنه جاء لُيحييه ويعيد ترميم 

أوروبا المتآكلة..
وهو إلى جانب ذلك، رئيس الحكومة اإلسبانية التي احتضنت 

القمة العسكرية الكبيرة لدول حلف الناتو! 
وعلى تراب عاصمتها التقت القيادات العسكرية في أقوى 

تحالف عسكري تقوده أمريكا منذ نهاية الحرب الباردة..
وفي تراب مدريد جددت العائلة األطلسية الحربية وثيقتها 

التوجيهية االستراتيجية، وفيها قراءة جديدة للعالم..
بيدرو سانشيز الذي يعيش إحدى لحظات توهجه الكبرى، 
يتكلم باحترام شديد عن المغرب ويدفع أوروبا نحو المزيد من 

تقوية العالقة مع المغرب..
البرلمان  جروا  الذين  على  بدهاء  يرد  ذلك  في  كان  ولعله   
األوروبي نحو توتير العالقة مع الجار الجنوبي ألوروبا، وفطن 
إلى اللعبة التي كانت تريد له أن يخلق مناخا سلبيا، هو رئيس 
االتحاد األوروبي المقبل على تدبير هذه العالقة المتميزة مع 

المغرب…
  وهو رئيس الحكومة الذي سيحل بالمغرب في فاتح فبراير 
القادم من أجل اجتماع اللجنة المشتركة ذات المستوى العالي.. 
وقد تقاسم معه الملك فيليبي نفس االنتظار من هذه القمة، بعد 
أن كان قد تقاسم معه الموقف من حل األزمة الثنائية وما ترتبت 
عنها من مواقف إسبانية بخصوص حقوق المغرب الوطنية 

والترابية..
ولعل صديق المغرب وصديق االشتراكيين المغاربة يدرك بأن 
بعضا من المواقف داخل القارة كانت تضغط عليه هو بالذات 
والتحديد، وليس المغرب لوحده، وهو ما يعطينا فكرة عن ما 
يجب أن يبلوره المغرب من مواقف، بخصوص ما أعلن عنه 
البرلمان المغربي من إعادة تقدير الموقف مع برلمان أوروبا 

وإعادة النظر في العالقة مع مؤسسة القارة التشريعية... 
السياسي  التعاون  ف��ي  هائلة  قفزة  األزم���ة  أنتجت  لقد 
االستقرار  إلى  يسعى  ثنائيا  المنطقة  وربحت  واالقتصادي، 
ونزع فتيل التوترات، كما قدم البلدان معا نموذجا لما يجب أن 
تكون عليه سياسة الجوار، وما يمكن أن تربحه دول أوروبا، 

جماعيا أو فرديا، من عالقات ناضجة مع المغرب.
وصار للبلدين خارطة طريق واضحة، تعمل حسب منظومة 
أخالقية واضحة، قوامها االلتزام والوضوح والمنفعة المتبادلة 
استعمارية  وال  استعالئية  بدون  لند،  ندا  الصريح  والتعامل 

متحذلقة..
وأمامنا، منذ لقاء جاللة الملك والرئيس بيدرو حول مائدة 
اإلفطار وما تالها من بيانات تأسيسية، طريق سياسي سيار 

ال ضباب يلفه، وال مطبات تزعج السير فيه.
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�ضمن هذا العدد

الملحق الثقافي

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

بيدرو 
�شان�شيز 

والمغرب
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محمد إنفي

المستوى  على  س��واء  الجزائر  في  يحدث  ما  كل 
أو  الثقافي  أو  الرياضي  أو  اإلعالمي  أو  السياسي 
غيره، يدل على وجود أزمة هوية في هذا البلد. وهي 
مكوناته.  بكل  النظام  سلوك  في  تظهر  حقيقية  أزمة 
ولغباء هذا النظام، فإنه يعتمد على أبواق ونخب أغبى 
منه للدفاع عن صورة البلد والعمل على إثبات هويته 
التاريخية والثقافية والحضارية، فيرتكبون حماقات 

تجعل الجزائر موضع سخرية عالميةعارمة. 
وقد تسببت أزمة الهوية لدى النظام الجزائري في 
ظهور مرضين نفسيين باديين للعيان في سلوك هذا 
النظام، وسلوك كل الذين يدورون في فلكه. ويتعلق 
األمر بمركب النقص ومركب التسامي. فالشعور بالنقص 
بأن  العجرفة والزعم  إلى  المجيد تبون«  »عبد  يدفع 

الجزائر قوة ضاربة )مركب التسامي(، أو دولة عدمى 
يتقاسمه  الشعور  في إفريقيا. ونفس  )عفوا عظمى( 
»سعيد شنكريحة« حين يصرخ بأن الجزائر أقوى دولة 
النفسيين  المرضين  المنطقة. ويعاني من هذين  في 
)المتناقضين في األعراض( كل أبواق النظام ونخبه 
السياسية واإلعالمية والثقافية والرياضية والُمبْرَدعين 
يصرون  جميعا  هؤالء  تجد  لذلك  الشعب.  أفراد  من 
على أنهم األفضل في كل شيء، وأنهم األقوى، وأنهم، 
الحضيض  في  بأنهم  يؤكد  الواقع  بينما  وأنهم...؛ 
سياسيا واقتصاديا )رغم البترول والغاز( واجتماعيا 
وثقافيا وإعالميا وغيره. ويكفي أن نستحضر، هنا، مقاال 
للسفير الفرنسي السابق بالجزائر بعنوان »الجزائر 
 Le نشر بجريدة( تنهار. فهل ستجر فرنسا معها؟« 

)Figaro
وبالنظر للموقف العدائي للجزائر تجاه المغرب، ندرك 
تغلغل المرض النفسي المشار إليه أعاله في دواليب 
العسكرية  ومؤسساتها  بنظامها  الجزائرية  الدولة 
الشرقية،  جارتنا  في  المغرب،  تحول  لقد  والمدنية. 
إلى متالزمة أعراضها الشحناء والعداء والبغضاء، 
لدرجة أن ذكر اسم المغرب في دولة الطوابير التي ال 

تنتهي، أصبح موِجبا للعقاب...

الجزائر واأزمة الهوية

يف احتفاء بعبد الكرمي بناني

اإ�شادة وتنويه بخ�شاله الفكرية والإن�شانية 
وم�شاهمته القيمة في المجال الجمعوي

عدد املؤمنني لديه قفز إلى 23.2 مليون مواطن 

»ال�شمان الجتماعي« �شرف اأزيد من  25 
مليار درهم من التعوي�شات خالل  2022

نظمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أول أمس األربعاء 
بالرباط، حفال تكريميا كبيرا احتفاء بعبد الكريم بناني رئيس 
جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، وذلك في إطار فعاليات 

االحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة في العالم اإلسالمي.
به،  المحتفى  الذي حضره  التكريمي  الحفل  هذا  وعرف 
والدبلوماسية  السياسية  الفعاليات  من  كبير  عدد  حضور 
واإلعالمية والجمعوية، التي قدمت من مختلف جهات المملكة 
للمشاركة في االحتفاء بعبد الكريم بناني، الرجل الذي »شكل 

تجربة متفردة في ثقافة التطوع بالمملكة«.
أجمعت املداخالت التي تم تقديمها في إطار هذا الحفل 
املتميزة  واإلنسانية  الفكرية  بالخصال  التنويه  على 
في  القيمة  بمساهماته  وكذا  بناني،  الكريم  عبد  للسيد 
الوطني، وخدمة مدينة  الجمعوي على املستوى  املجال 

الرباط وتراثها على وجه الخصوص.

انتقل عدد المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
خالل سنة 2022، من 7.8 مليون فردا إلى أزيد من 23.2 مليون 
من المواطنات والمواطنين وذلك بإضافة 3.68 من العاملين غير 
األجراء وذوي حقوقهم و9.4 مليون من المستفيدين من التأمين 
اإلجباري األساسي عن المرض الخاص باألشخاص غير القادرين 
على تحمل واجبات االشتراك. حسب ما جاء على لسان نادية فتاح، 
وزيرة االقتصاد والمالية، أول أمس األربعاء خالل ترؤسها اجتماع 
مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم دورة 

دجنبر لسنة 2022.
اجتماع المجلس اإلداري للصندوق تم خالله تسليط الضوء على 
الدور الفعال الذي تقوم به جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي االستراتيجي المتعلق 
بتعميم التغطية االجتماعية من خالل تسريع تنزيل المقتضيات 
القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الورش والتي مكنت من تعميم 

التأمين اإلجباري األساسي عن المرض في اآلجال المحددة.

اجتماع المجل�س الوطني 
للحزب يوم ال�شبت 28 

يناير 2023 
لالتحاد  الوطني  المجلس  يعقد 
االشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا  
ابتداء   2023 يناير   28 السبت  يوم 
من الساعة التاسعة والنصف صباحا، 
طبقا  وذلك  للحزب،  المركزي  بالمقر 
األس��اس��ي  النظامين  لمقتضيات 
والداخلي للحزب، وفق جدول األعمال 

التالي:
حول  السياسي  المكتب  -تقرير 
األوضاع السياسية والتنظيمية وآفاق 

العمل.
-المناقشة والمصادقة على خالصات 

المجلس الوطني.

يف أول اجتماع للجنة املراقبة املالية واإلدارة واملمتلكات

اإدري�س ل�شكر، الكاتب الأول للحزب، ي�شلم اللجنة الوثائق 
ال�شرورية المرتبطة بمهامها واخت�شا�شاتها واأ�شغالها
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الفريق االشتراكي بالغرفة الثانية يطرح قضايا الغبار املضر بالصحة 
والظلم الذي يطال النساء يف القطاع اخلاص 

اإيدي: نطالب باإعمال الم�شاواة واحترام حقوق المراأة العاملة
المو�شاوي: الغبار الأ�شود ي�شكل خطرا على ال�شحة العامة

خديجة اأ�شد

الفنانة   والكوميديا   المسرح  أيقونة  الناس،  دنيا   غادرت 
القديرة  خديجة أسد  ليلة  أول أمس  األربعاء  بمنزلها بالدار 

البيضاء عن سن 70 سنة.
سنتان  فقط على رحيل  زوجها الفنان القدير عزيز سعد هلل، 
هاهي رفيقة دربه  في الحياة  والفن، تلتحق  به  بعد  معاناة  
مع المرض،  وبعد مسيرة  فنية  حافلة  بالعطاءات، عمال  فيها  

معا  بتفان  من أجل  إسعاد  الجمهور  المغربي  والعربي.

يف الذكرى الستني لتأسيس  النقابة الوطنية للصحافة املغربية

محمد بن�شعيد: قريبا �شيتم الإعالن عن ميثاق اجتماعي اإيجابي جديد
البقالي: �شندافع دون كلل عن الم�شالح المادية والمعنوية لكل ال�شحافيين
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ابراهيم 
العدراوي:
�شورة المحامي 

في الكتابات 
ال�شجنية المغربية

أحمد املديني:
يقراأ المدونة 

ال�شردية 
الحديثة بمنظار 

الذائقة

بناء على تعليمات جاللة امللك 

موؤ�ش�شة محمد الخام�س للت�شامن تتعباأ لم�شاعدة 
ال�شكان المت�شررين من موجة البرد القار�س 

تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن  من أجل تقديم 
المساعدة الالزمة لسكان القرى المتضررين من موجة البرد 

القارس المسجلة حاليا.
وآليات  بشرية  أطقم  تعبئة  األربعاء،  أمس  أول  وتم 
اإلنسانية  المساعدات  إيصال  أجل  لوجيستية هامة، من 
إلقليم  التابعة  الدواوير  من  المنحدرة  األسر  من  للعديد 
الخامس  محمد  لمؤسسة  الجهوي  المنسق  ميدلت.وقال 
السامية  للتعليمات  تنفيذا  إنه  بنيادة،  سمير  للتضامن، 
لجاللة الملك محمد السادس، أطلقت المؤسسة بالتنسيق 
إنسانية  عملية  المحلية،  والسلطات  الداخلية  وزارة  مع 
لمواجهة موجة البرد القارس لصالح سكان المناطق الجبلية 

باألطلسين الكبير والمتوسط.
وأضاف في تصريح للصحافة، أن هذه العملية تستهدف 
في شطرها األول، العديد من األسر بأربعة أقاليم، هي ميدلت 
وخنيفرة وأزيالل والحوز، بينما تهم المرحلة الثانية من 
أخرى، هي شفشاون وتنغير  أقاليم  العملية خمسة  هذه 

والحسيمة وتازة وتاونات ومناطق أخرى.
المركز  من  جديدي،  سمية  الدكتور  أكدت  جهتها،  من 
الطبي اإلنساني التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، 
أن المؤسسة وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعمل 

بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل 
التابعة  األسر  من  للعديد  اإلنسانية  المساعدات  إيصال 
إلى أن كل أسرة ستستفيد من رزمة من  لإلقليم، مشيرة 

المواد الغذائية واألغطية.
وتهم المرحلة األولى من هذه العملية أربعة أقاليم، بما 
فيها ميدلت، حيث سيتم توزيع هذه المساعدات على 3750 
أسرة من أصل 35 دوارا، بما فيها الدواوير البعيدة كإغالن 

)جماعة إملشيل( وأنفكو )جماعة أمنزي(.
وكان جاللة الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته 
الرامية  التضامنية  للمبادرة  الفوري  لإلطالق  السامية 
القروية  الساكنة  لفائدة  القارس،  البرد  موجة  لمواجهة 
المتضررة من االنخفاض الكبير لدرجات الحرارة بأقاليم 

األطلس الكبير واألطلس المتوسط.
للتضامن،  الخامس  محمد  لمؤسسة  ب��الغ  وأوض��ح 
هامة،  لوجيستية  وآليات  بشرية  أطقم  تعبئة  ستتم  أنه 
بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل 
إيصال المساعدات اإلنسانية للعديد من األسر المنحدرة 
من الدواوير والمناطق النائية، حيث ستستفيد كل أسرة 
من رزمة من المواد الغذائية )دقيق، أرز، سكر، شاي، ملح، 

زيت المائدة، وحليب مجفف( وأغطية.

Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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املتحدة  الواليات  في  الحكومية  الجامعات  بدأت 
تيك  استخدام تطبيق  من  طالبها  بمنع  األميركية 
الطالب،  يستطيع  ال  املؤسسات،  هذه  بعض  في  توك. 
أو املوظفون، أو أعضاء هيئة التدريس، أو الزائرون، 
الوصول إلى املنصة الصينية عبر األجهزة التابعة لها 

أو على شبكات واي فاي في حرمها.
أوبرن  بينها  األقل،  على  حكومية  جامعة  عشرون 
حظر  قرار  اتخذت  وتكساس-أوسنت،  وأوكالهوما 
التطبيق من خوادمها، أو حثت الطالب فيها على حذفه 
من أجهزتهم الشخصية، وفقًا ملوقع شبكة إن بي سي 
ضغوط  تحت  تتصرف  الجامعات  هذه  معظم  نيوز. 
استخدام »تيك  تحظر  قوانني  مرروا  الذين  املشرعني 

توك« على األجهزة التابعة للحكومة.
ارتباط  بسبب  أمنية،  مخاوف  على  مبني  القرار 
الشركة املالكة للتطبيق، بايتدانس، بالسلطات الصينية 
وإمكانية تسليمها بيانات املستخدمني األميركيني. في 
نوفمبر املاضي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
)إف بي آي(، كريستوفر راي، في جلسة استماع للجنة 
»لدينا مخاوف تتعلق باألمن القومي،  األمن الداخلي: 
تشمل إمكانية استخدام الحكومة الصينية التطبيق في 
التحكم ببيانات املستخدمني«. نفى مسؤولو التطبيق 

في الواليات املتحدة، مرات عدة، خضوعه لبكني.
الشيوعي  »الحزب  أن  لها  بيان  في  الشركة  وأكدت 
مباشر  غير  بشكل  أو  مباشرة  يتحكم  ال  الصيني 
»شركة  أنها  وأضافت  توك«.  بتيك  أو  ببايتدانس 
ملستثمرين  مملوكة  منها  املائة  في   60 عاملية،  خاصة 
قبل  من  أساسي  بشكل  مملوك  والباقي  العالم،  حول 
مؤسسي الشركة وموظفيها، وبينهم آالف األميركيني«. 
تلزم  قد  الصينية  القوانني  إن  يقولون  املشككني  لكن 
حال  في  الحكومة  مع  بمشاركة بياناتها  »بايتدانس« 

طلبت ذلك.
جهودها  من  أميركية  والية   30 من  أكثر  كثفت 
الجامعات  وتحذو  التطبيق،  إلى  الوصول  من  للحد 
في  الواليات حذوها.  لقوانني  التي تخضع  الحكومية 
جامعة تكساس إيه أند إم مثاًل، وهي واحدة من أكبر 
الجامعات الحكومية في الواليات املتحدة وتضم نحو 
وحتى  كامل.  بشكل  توك«  »تيك  75 ألف طالب، حظر 
توك«  »تيك  على  امللحوظ  الوجود  ذات  الجامعات 
اتبعت اإلجراءات نفسها، وألغت وجوها على املنصة.

»تيك  إلى  الوصول  من  الحد  إلى  الرامية  الجهود 
عام  سنوات.  عمرها  الفيدرالي  املستوى  على  توك« 
ترامب،  حينها، دونالد  األميركي  الرئيس  هدد   ،2020
مخاوف  بسبب  البالد،  مستوى  على  التطبيق  بحظر 
تتعلق باألمن القومي. كما دفعت إدارة ترامب باتجاه 
لشركة  البالد  أراضي  على  »بايتدانس«  عمليات  بيع 
أبرز  من  و«ووملارت«  »أوراكل«  وكانت  أميركية، 
املرشحني لالستحواذ عليها، لكن لم يتم التوصل إلى 

أي اتفاق.

بالقرار.  مسرورين  ليسوا  الجامعات  هذه  طالب 
سيدني غولدن مثاًل كتبت عبر »تويتر«: »لم أكن أظن 
تيك  حظر  على  الحكومية  تكساس  جامعات  إقدام  أن 
توك سينعكس إلى هذا الحد علّي. لكنني حاولت فتح 
تيك توك 3 مرات خالل الساعتني املاضيتني، من دون 
أي نتيجة«. ولكن بقدر ما تحاول هذه الجامعات تقييد 
عزلهم  من  تتمكن  لن  توك«،  »تيك  إلى  وصول طالبها 
عنه نهائيًا. الكثير من املستخدمني ال يزالون يفتحون 
التطبيق عبر بيانات اإلنترنت الخلوية أو شبكات واي 
فاي الشخصية أو الشبكات االفتراضية )في بي إن(. 
الطالب في جامعة أوسنت، إيريك آيبرغ، ال يزال ينشر 
املحتوى عبر حسابه في »تيك توك«، لكنه ال يستطيع 
اآلن فعل ذلك عبر صفحته الجامعية التي كان يطورها 
الذي  الحظر  قرار  بعد  ملتابعيه  وقال  سنوات.  منذ 
اتخذته جامعته: »ال يهمني إن كنتم غير معجبني بتيك 

توك. هذه وظيفتي. هكذا أكسب لقمة عيشي«.
التواصل  منصات  أكثر  من  واحدة  توك«  »تيك 
االجتماعي شعبية في الواليات املتحدة، وتحديدًا بني 
أبناء الجيل ِزد )مواليد ما بني عامي 1997 و2012( 
وهم الذين يشكلون النسبة األكبر من طالب الجامعات. 
لدى املنصة نحو 80 مليون مستخدم شهري نشط في 
الواليات املتحدة، 60 في املائة منهم بني 16 و24 عامًا، 

وفقًا لشركة التسويق الرقمي وااّلرو ميديا.
على  التطبيق،  على  فرضت  التي  القيود  بعض 
ديسمبر  في  اآلن.  إلى  نجحت  الفيدرالي،  املستوى 
من كل  املاضي، نجح الكونغرس في حظر »تيك توك« 
األجهزة التابعة للحكومة. وقالت حينها املتحدثة باسم 
الكونغرس  األمن من حظر  »نحن خائبو  توك«:  »تيك 
للتطبيق على األجهزة الحكومية. هذه حركة سياسية 
األمن  مصالح  تعزيز  جهود  على  إطالقًا  تنعكس  لن 
القومي«. وال يزال السؤال حاضرًا ما إذا كان الحظر 
الفيدرالي للمنصة سيتعارض مع حقوق حرية التعبير. 
في  الحزبني،  من  قانون  دعا مشروع  ذلك،  في غضون 
على  تام  حظر  فرض  إلى  األميركي،  النواب  مجلس 
املتحدة،  الواليات  في  املستخدمني  لجميع  التطبيق 
بسبب مخاوف من وصول الحزب الشيوعي الصيني 

إلى البيانات.

ن�سائح اأ�سا�سية تقّلل تجاعيد الوجه

توقيف ثالث �سحافيات في اإيران

يكون  وقد  والتجاعيد.  ظهور الخطوط  في  املتكرر  العبوس  يتسبب  قد 
ألشعة  الزائد  والتعرض  الجلد،  مرونة  وفقدان  الشيخوخة  أيضًا  السبب 
نمط  لتغييرات  يمكن  باملقابل،  ولكن،  وراثية.  عوامل  جانب  إلى  الشمس، 
الحياة أن يكون لها تأثير مذهل على صحة البشرة، وتقليل تجاعيد الجبهة.

فوق  األشعة  عن  تنجم  أضرار  إلى  للشمس  األمد  طويل  التعرض  يؤدي 
البنفسجية، ما يسّرع في ظهور التجاعيد. وقد كشفت دراسات أّن االستخدام 
اليومي للواقي الشمسي مع عامل حماية SPF، ال يحمي فقط من اإلصابة 
ظهور  خطر  من  ويقلل  الجلد،  شيخوخة  من  يبطئ  بل  الجلد،  بسرطان 
التجاعيد والبقع الداكنة. وينصح بوضع الواقي الشمسي، بغض النظر عن 
املوسم، كما ينصح بإعادة وضعه كّل ساعتني على مدار اليوم عند التعرض 

ألشعة الشمس، حتى لو كنت داخل املنزل.
يؤدي التوتر والقلق إلى عقد الحاجبني، ما ينتج عنه ظهور التجاعيد في 
الجبني. كما أن التوتر يعمل على زيادة إفراز هرمون اإلجهاد )الكورتيزول(، 
الذي يقلل من إنتاج الكوالجني. ومن الصعب التخلص من ضغوط الحياة، 
لكن من املهم إبقاؤها تحت السيطرة ملنع تفاقم شيخوخة الجلد، من خالل 
ممارسات مثل التأمل واليوغا والتنفس البطني والعالج بالروائح العطرية، 
وتناول نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة 

الرياضة يوميًا.
أكواب(  ثمانية  إلى  )ستة  يوميًا  املاء  من  كافية  كميات  شرب  املهم  من 
للحصول على بشرة رطبة، وتجنب الجلد الجاف الذي يجعل التجاعيد تبدو 
أكثر وضوحًا. ال بد من االنتباه لضرورة تناول املزيد من املاء عند ممارسة 
الرياضة، أو قضاء وقت طويل تحت الشمس. ويمكن تعظيم االستفادة من 
تناول املاء، عن طريق إضافة الليمون الغني بحمض الستريك الذي يساعد 

على اختفاء العيوب والتجاعيد والخطوط الدقيقة والهاالت السوداء.
يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد. 
)األطعمة  فوفقًا للدراسات، يزيد اتباع نظام غذائي غني بالدهون املتحولة 
)الكيك  البسيطة  والسكريات  والكربوهيدرات  والجاهزة(  السريعة 
واملعجنات والبسكويت( من خطر ظهور التجاعيد وضمور الجلد. وقد وجد 
دراسة أميركية، أّن تناول كميات أكبر من فيتامني سي، وأحماض األوميغا 
3 الدهنية، يقلل من جفاف الجلد لدى النساء األميركيات في منتصف العمر.

املواد  تقلل  لألبحاث،  وفقًا  بالتجاعيد.  اإلصابة  إلى  التدخني  يؤدي 

إنتاج  من  النيكوتني،  خصوصًا  التبغ،  دخان  في  املوجودة  الكيميائية 
فتصبح  الجبهة،  منطقة  في  خاصة  مرونة  أقل  الجلد  ويجعل  الكوالجني 
خطوط الجبهة والتجاعيد أكثر عرضة للظهور. كما أن النيكوتني يقلل من 
تدفق األكسجني واملواد الغذائية لخاليا الجلد، ما يسرع من شيخوخة الجلد، 

ويسبب التجاعيد املبكرة.
إلى جانب كل ما ُذكر، قد تساعد بعض منتجات التجميل في تقليل تجاعيد 
الجبهة، ومقاومة التجاعيد والخطوط الرفيعة، والعديد من عالمات شيخوخة 
البشرة وتشمل هذه املنتجات التي تحتوي على الريتينول؛ فاألخير هو أحد 
مشتقات فيتامني أ، وهو من أقوى املكونات في مقاومة التجاعيد التي تجدد 
الكوالجني. كما يستخدم في عالج حّب الشباب  إنتاج  خاليا الجلد وتحفز 
والتجاعيد. ومن املهم معرفة أن الريتينول ال يصمد في ضوء الشمس. لذلك 

ينصح باستخدام املنتجات التي تحتوي على الريتينول لياًل.
ضرر  من  الحماية  على   ،C فيتامني  مثل  األكسدة،  مضادات  تساعد  كما 
الكوالجني.  إنتاج  وتعزيز  البشرة،  شيخوخة  عن  املسؤولة  الحرة  الجذور 
B3، ويعمل على  فيتامني  النياسيناميد؛ فهو أحد أشكال  ذلك،  إلى  ُيضاف 
في  الكوالجني  إنتاج  وتحفيز  ترطيبه  على  والحفاظ  الجلد  مرونة  تحسني 

البشرة.

مؤسسات  لصالح  يعملن  صحافيات  اإليرانية ثالث  أوقفت السلطات 
محلية،  اإلثنني ،على خلفية االحتجاجات التي تشهدها البالد منذ وفاة مهسا 

أميني، وفق ما أفادت جمعية الصحافيني في طهران.
وقالت الجمعية، في بيان، إّنه »خالل الساعات الثماني واألربعني املاضية، 
جرى توقيف ثالث صحافيات على األقل هّن مليكا هاشمي وسعدة شفيعي 

ومهرنوش زارعي«، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
لصالح  زارعي  تعمل  بينما  وروائية،  مستقلة  صحافية  شفيعي  وتعمل 
وكاالت أنباء محسوبة على التيار اإلصالحي، في حني تعمل هاشمي لصالح 
وكالة شهر. وأفادت صحيفة اعتماد بأّن الصحافيات الثالث نقلن إلى سجن 

إوين بطهران.
صحافيًا   79 السلطات  أوقفت  اإلصالحية،  الصحيفة  لهذه  تعداد  ووفق 
منذ 16 سبتمبر املاضي، تاريخ بدء االحتجاجات إثر وفاة أميني )22 عامًا(، 
بعد ثالثة أيام من توقيفها من جانب شرطة األخالق لعدم التزامها بالقواعد 

الصارمة للباس في الجمهورية اإلسالمية.
وقتل املئات، من بينهم عشرات من عناصر قوات األمن خالل االحتجاجات، 

التي تخّللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما جرى توقيف اآلالف على 
هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءًا كبيرًا منها بمثابة 

»أعمال شغب« يقف خلفها »أعداء« الجمهورية اإلسالمية.
وفي أواخر أكتوبر املاضي، نشرت وسائل إعالم محلية رسالة وّقعها أكثر 
من 300 صحافي ومصّور صحافي ينتقدون فيها السلطات، بسبب »توقيف 

زمالئنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم«.

لماذا تحظر الجامعات الأميركية 
»تيك توك«؟

مسمسّمّم الأورام ال�سرطانية الأورام ال�سرطانية سالنمل قادر على �سالنمل قادر على �
يملك النمل حاسة شم مذهلة قد يستغلها 
السرطانية  األورام  عن  الكشف  في  العلماء 
في  لدراسة جديدة نشرت  وفقًا  البشر،  لدى 
مجلة بروسيدينغز أوف ذا رويال سوَسيتي 

بي.
كيميائية  مواد  السرطانية  األورام  تطلق 
تظهر  املتطايرة،  العضوية  املركبات  تسمى 
غالبًا في السوائل التي يفرزها الجسم، مثل 
أن  ويمكن  التنفس.  وبخار  والبول  العرق 
يشم النمل هذه املركبات في البول، مما يعني 
أن هذه الحشرات يمكن استخدامها يومًا ما، 
كطريقة أقل كلفة، في الكشف عن السرطان، 

وفقًا ملؤلفي الدراسة.
العالم  للدراسة،  الرئيسي  املؤلف  كان 
النمل  أن  مسبقًا  يعلم  بيكيريه،  باتيست 
يمكنه اكتشاف املركبات العضوية املتطايرة 
اكتشف  السرطانية.  الخاليا  تفرزها  التي 
النمل  فصيلة  تدريب  يمكنه  أنه  سابقًا 
على التمييز بني الخاليا  »فورميكا فوسكا« 
تقّدم  السليمة في املختبر.  السرطانية وتلك 

اآلن في بحثه، مستخدمًا أورامًا فعلية.
أورام  بزرع  بحثهم  وفريقه  بيكيريه  بدأ 
سرطان الثدي البشرية في الفئران، وسمحوا 
xenograf- تقنية باستخدام  تكبر  بأن   لها 
املصابة  الفئران  ting، ثم جمعوا البول من 
مكافأة  مبدأ  باستخدام  السليمة.  تلك  ومن 
السكر  ماء  من  قطرة  العلماء  وضع  النمل، 
بالسرطان،  املصابة  الحيوانات  بول  على 
الفريق  أزال  حني  إليها.  التوجه  على  لحثه 
بول  حول  الحشرات  بقيت  السكر،  ماء 
 20 بنسبة  أطول  ملدة  السرطانية  الفئران 
حول  قضتها  التي  باملدة  مقارنة  املائة،  في 
بول الفئران السليمة، ألنها كانت تبحث عن 

مكافأتها.
استغرق األمر ثالث جوالت تدريبية فقط، 
إجمالي مدتها نحو 10 دقائق، لتدريب النمل. 
هذه املدة أسرع بكثير من تدريب الكالب على 
إذ  املثال،  سبيل  على  السرطان،  رائحة  شم 

يمكن أن تستغرق نحو ستة أشهر.
الوفاة  أسباب  من  واحد  السرطان 
الرئيسية حول العالم، فهو مسؤول عن وفاة 
واحدة من كل 6. يعد االكتشاف املبكر عاماًل 
حاسمًا في نجاح العالج، لكن طرق الفحص 
الحالية يمكن أن تكون مؤذية أو عالية الكلفة.


