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في النهاية :  إنما األعمال الحكومية بالنيات ! 
وعلى غرار الموجة الروحية التي أشعلها فينا وليد الركراكي 
 ) الذي شاءت الروح الخضراواتية التي تعم المغرب أن ُيشبَّه 
باألفوكا (  أعلنت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي بأنها نوت 
مراقبة األسعار ولكنها عجزت عن الوصول إلى الهدف الذي َنَوْته . 

ونحن بذلك نوجد في زمن النوايا  . 
أي في الزمن الروحي، وفي هذا الزمن حتى ولو نجح الفعل 

فإنه لن يقبل إذا لم تسبقه النوايا .. 
النية وأثرها  لفهم  الشروط  لنا أحسن  ذا رمضان يقدم  هو 

في الحياة العامة . 
في  فشلت  بأنها  لسانها  يقول  لهذا  ذلك،  تدرك  ..والحكومة 
الوصول إلى محاربة غالء األسعار، أي فشلت في الضرب بيد 

من قانون وذعائر على يد المضاربين والوسطاء .. 
كان  أنه  للحكومة  الرسمي  الناطق  للسيد  نعترف  أن  يجب 
مغايرا هذه المرة، نعترف له بأنه لم ُيعد على مسامعنا أسطوانة 
الحكومة التي تعرف كل الشياطين الساكنة في تفاصيل األسعار.

عن  يبحثوا  أن  المغرب  في  السياسي  الفنجان  لقراء  يمكن 
وهي  بها،  تضرب  أن  يجب  التي  بالقوة  تضرب  لم  التي  اليد 
يد من المفترض أن تكون حكومية على كل حال ..  وإذا سلمنا 
بهذا سنكون أمام حكومة تحت "تضارب" قطاعاتها أكثر ما هي 
عرضة  لضغط "مضاربة" األسعار..  وبذلك ستزيد إلى مشكلة 
األسعار مشكلة التناحر الداخلي، وهو أمر يزيد من قلق المغاربة 
أكثر مما يفسر العجز .  وال شأن لنا هنا بـ»مسالخ ومضاربات 
وتضارب«  أغلبية القطاعات ، إنما نحن نتحدث عن مسؤولية 

حكومة واحدة وموحدة ..  
الحقيقة وبالعودة إلى عجز الحكومة أمام المضاربين، فمن شدة 
الحديث عن هؤالء المضاربين الذين ال ُيْضربون والوسطاء الذين 
ال سوط يطالهم، صرت أؤمن بالعفاريت والتماسيح التي … ..! 

 التفسير المناسب هو .. النية!.
سوى  منه  لك  يكون  ولن  منك  يقبل  لن  الصوم  تنو  لم  إذا 

الجوع والعطش.
نفس الحكومة المغربية، لها رأي آخر كلما تحدث لسان آخر 
من ألسنتها عن األسعار فهو  لسان يخفضها تخفيضا :  وهي تارة 
في المتناول وهي تارات أخرى أقل بكثير مما يقوله المغرضون 
والمعارضون والذين يتوجهون Åáì األسواق ويعودون خاويي 
السوق  يدخل  الرجل  أن  كيف  عيني  بأم  رأيت  وقد  الوفاض .  
األسبوعي ويخرج منه وقد تأبط كيسه البالستيكي أو قفته من 

الدوم، وعلى محياه أطنان من البؤس والحزن...
 الحكومة حسب بالغاتها مكلفة بـ"اتخاذ كل التدابير الالزمة 
ولضمان  األساسية  المنتجات  من  والمخزون  العرض  لتعزيز 

التموين العادي لألسواق خالل شهر رمضان"¡
أما أثمان البيع فقد قال ناطقها بأنها لم تفلح في ضبطها . 

معضلة حقيقية أمامنا في هذا المعادلة بالذات :  الناطق الرسمي 
له قول و   الحكومة لها 

قول، و ما بينهما يتعرض المواطن إلى سلسلة واضحة من 
اللكمات :  لكمات المنتج، لكمات الشاحن، لكمات الموزع، لكمات 

البائع ثم لكمات السوق النهائية . ..
لحد اآلن ما زال هذا المواطن المسكين يشحذ سخريته ويبتسم :  
ليت الحكومة تدلنا على السوق التي تجد فيها األسعار  التي 

تعلنها . 
مع  ننسجم  حتى  بعضها  مع  تنسجم  الحكومة  ليت  وتارة 

الغالء ونجد ردا سياسيا عوض السخرية . 
 وتارة ثالثة :  لماذا ال تقنع الحكومة أغلبيتها بلسان واحد، 
علما بأنها الحكومة العالمية الوحيدة التي يهاجم فيها عضُو 
في األغلبية باقي األعضاء، لحسابات ال توجد على الئحة أسعار 

الخضر والقطاني واألسماك ..  
ما هو مقلق للغاية أن السلسلة التي تعودناها والتي تقود 
المواطن من  المواطنين، هي سلسلة يشارك فيها  إلى جيوب 

األلف إلى الياء   .
المواطن هو الذي يدفع الضريبة .. 

وهو المواطن نفسه الذي يدفع ثمن صناديق المقاصة من... 
ضريبته .. 

والنقالة  للنفطيين  تدفعه  ما  الحكومة  تقتطع  جيبه  ومن 
وألصحاب الشاحنات دعما للوقود، وعليه فهو من يدفع للنقالة 
الدعم  مقابل  يدفع  األسواق، وهو  إلى  البضاعة  كي يشحنون 

الذي يتلقونه .. 
والبصل  الطماطم  أسعار  في  غاليا  الثمن  يدفع  الذي  وهو 

والفلفل  … 
الطماطم فعال ب13 درهما  المنطقي :  هل يشتري  والسؤال 
ربه  لرحمة  الفقير    العبد  اقتناه  كما  درهم )   والسردين ب20 
البارحة )  أم يجب أن ينضاف  إلى هذه االسعار ثمن ما ُأخذ من 
وأصحاب  الشاحنات  أصحاب  يبقى  الوقود حتى  لدعم  جيبه 

السوق  في وضع مناسب؟ ..  
 الحاصيييل  : نديرو النية ونقول بأنهم ناويين الخير فينا ..! 

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

�إنما 
�لأ�سعار...   
بالنيات ..! 

تقرأون يف فسحة رمضان
حول الدين والحداثة والعلمانية 
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جنبا �إلى جنب في �لمغرب �لحديث..
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الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

سنة من 63
تاريخ احتاد 
كتاب املغرب

محمد بر�دة في �فتتاح 
�لموؤتمر �لوطني �ل�ساد�ش: 
�لأدب �لمغربي، �إلى �أين؟

�رتباك د�خل �لحكومة في مو�جهة حمى �لأ�سعار وت�سارب في �لت�سريحات بين �أخنو�ش ووزر�ئه
الناطق الرسمي يعترف 

بعجز التدابير احلكومية 
عن وضع حد جلنون األسعار

حلوم البقر مازالت تباع بأكثر 
من 90 درهما للكلغ و110 

دراهم بالنسبة للحم اخلروف

ثمن السردين فاق 15 درهما 
وأخنوش يدعي أن سعر 

السردين بلغ 5 دراهم و50 سنتيما

�إطالق برنامج وكالة بيت مال �لقد�ش للتن�سيط 
�لمجتمعي في �لمدينة �لمقد�سة بتمويل مغربي
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�جتماع �لكاتب �لأول بُكتاب 
�لجهات يوم غد �لأحد 

االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  يعقد 
للقوات الشعبية،  والكتاب الجهويون للحزب، 
اجتماعا يوم غد األحد 26 مارس 2023، وذلك 
بمقر الحزب المركزي بشارع العرعار بالرباط 

في الساعة الخامسة بعد الزوال.

املنتدى العاملي حلقوق 
اإلنسان باألرجنتني
�لفريق �ل�ستر�كي يعقد 

لقاء�ت ثنائية مع �لأحز�ب 
�ل�ستر�كية و�ل�سديقة 

املغرب وإسبانيا: بني الرسمي والشعبي

02

فشل سادس ملتمس رقابة في الديمقراطية 
ير رئيس  لم  الكم والمرامي.  بإسبانيا. في 
الحكومة، بيدرو سانشيز، مطلقا أن موقعه 
يتعرض للتهديد، وأنهى بنجاح يومين من 
النقاش الذي سمح له بتسليط الضوء على 
إدارة الجهاز التنفيذي وتدابيره االقتصادية 

واالجتماعية.
الرقابة  ملتمس  النواب  مجلس  ورفض 
الثاني الذي قدمه حزب »فوكس« ضد رئيس 
الحكومة خالل هذه الوالية التشريعية. ولم 
المتطرف  اليميني  حــزب  ترشيح  يحصل 
المستقل، االقتصادي، رامون تامامس، البالغ 
52 صوتا  على  سوى  عاما،   89 العمر  من 
مسجل  غير  ونائب  »فوكس«  حزب  لنواب 

عن سيودادانوس.
الشعبي  للحزب  »المحسوب«  االمتناع 
اتحاد  عن  ونائبين  فييجو  نونيز  أللبرتو 
معارضة  بتأييد  نافاري، حظي  في  الشعب 

األغلبية البرلمانية البالغة 201 صوتا.
وقبل ما يقرب من شهرين من االنتخابات 
البلدية واالنتخابات الجهوية، انتهى األمر 
باستخدام ملتمس الرقابة من جانب جميع 
األحزاب ليصبح أول تجمع للحملة االنتخابية 
28 ماي، والتي سعت فيها  التي جرت في 
جميع األحزاب إلى إعادة التموقع في المشهد 

السياسي اإلسباني.
وكشف رئيس حزب »فوكس«، سانتياغو 
الرقابة،  ملتمس  باقتراح  المبادر  أباسكال، 
عن الخط األيديولوجي للملتمس وطلب دعم 

الحزب الشعبي للتصويت معا لصالح بديل 
لبيدرو سانشيز.

ذلك،  غير  ارتأى  الشعبي  الحزب  أن  بيد 
على  ليحافظ  التصويت  عن  امتناعه  وأكد 
االستراتيجية التي كان يرسمها منذ شهور. 
الثقة  »ستسحب  صناديق االقتراع هي من 
من سانشيز« وليس ملتمس الرقابة هذا، كما 
جامارا،  كوكا  الحزب،  باسم  الناطقة  أكدت 
التي وجهت انتقاداتها لـ »فوكس«، واتهمته 

بإعطاء متنفس للحكومة.
أمام  »نحن  كلمتها  في  المتحدثة  وقالت 

هدية ال يمكن تفسيرها للحكومة«.
من جانبه، تعامل حزب العمال االشتراكي، 
من  يومين  مــدار  على  الحكومة  فعلت  كما 
النقاش، مع االقتراح باعتباره مواجهة لنماذج 

اإلدارة والحكامة.
وفي رأي المحللين السياسيين األسبان، 
فإن الجلسة العامة للمناقشة عملت على تأكيد 
أنه »ال يوجد شيء على الجانب اآلخر« وأن 
نموذج  بنقل  لالشتراكيين  سمح  الملتمس 

اإلدارة الذي اقترحه كل تشكيل سياسي.
المجموعة  بــاســم  المتحدث  ــدع  ي ــم  ول
االشتراكية في مجلس النواب، باتشي لوبيز، 
الفرصة تمر دون أن يعدد قائمة اإلنجازات 

الرئيسية للحكومة.
وقال في هذا الصدد »الحكومة هي التي 
عملت أكثر من أجل حماية الشعب، ومن أجل 
حرية المجتمع اإلسباني، وزيادة الحد األدنى 
لألجور، والمعاشات التقاعدية، والحد األدنى 

النقل،  ومجانية  الدراسية،  والمنح  للدخل، 
وتدابير عديدة أخرى«.

من  العديد  أشــار  المنوال،  نفس  وعلى 
أن  إلى  الرقابة،  ملتمس  فشل  بعد  الــوزراء 
التصويت  من  »قوية«  خرجت  الحكومة 
انتصر  إلسبانيا  نموذجها  ألن  البرلماني، 

على حساب ذلك الذي اقترحه »فوكس«.
وخلصت الوزيرة الناطقة باسم الحكومة، 
إيزابيل رودريغيز، إلى القول »هناك نموذجان 

من إسبانيا وقد انتصر نموذجنا«.
وزيرة العدل، بيالر لوب، أشارت إلى أن 
ملتمس الرقابة أظهر أن »الحزب الشعبي قد 
امتنع  المتطرف«، حيث  اليمين  إلى  تحول 

نوابه عن التصويت على مقترح »فوكس«.
أما وزيرة الثقافة، ميكيل إيسيتا، فقالت 
إن »الحكومة خرجت منتصرة«، فيما أكدت 
النائبة األولى لرئيس الحكومة، نادية كالفينو، 
أن رفض البرلمان لترشيح رامون تامامس 
قوي«  »دعم  بفضل  للغاية«  سارة  »بشرى 
منحته مجددا األغلبية بالكونغرس للحكومة.
وبالنسبة لوزيرة المالية واالشتراكية رقم 
2، ماريا خيسوس مونتيرو، فقد ساعد ملتمس 
الرقابة على إثبات أن »اليمين ليس له أي 

مقترحات«، غير عدم األهلية والشتائم.
وشكل ملتمس الرقابة الجديد، الذي كان 
محكوما عليه بالفشل، البداية األولى بالنسبة 
لألحزاب السياسية اإلسبانية قبل المعركة 
النهائية المنتظرة خالل الحملة االنتخابية 

في اقتراع 28 ماي المقبل.

�إ�سبانيا.. ف�سل ملتم�ش للرقابة �سد �لحكومة يعزز 
موقف بيدرو �سان�سيز وي�سعف حزب »فوك�ش«

اليوم مبلعب طنجة الكبير
�لمنتخب �لوطني يريد مكافاأة 
ع�ساقه باإبطال �سحر �لبر�زيل

�لق�ساء يدين �أع�ساء  » �سبكة 
�لرمال« و�ل�سجن �لنافذ خم�ش �سنو�ت 

في حق �أحد نو�ب وكيل �لملك
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المغرب الفاسي يحتج 
على العصبة االحترافية

احتج فريق الفاسي لكرة القدم على استثنائه من 
قرار العصبة االحترافية بإلغاء العقوبات التي أصدرتها 
اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة، في حق بعض األندية 
الوطنية، في انتظار البت فيها من طرف اللجنة التي 
ستشكلها العصبة، من اجل تعويض اللجنة الجامعية، 
التي تم حلها عقب االجتماع األخير للمكتب المديري 

للجامعة.
 وأصدرت إدارة الماص، أول أمس الخميس، بالغا 
قرار  من  االستفادة  من  الفريق  إقصاء  فيه  استنكرت 
إلغاء العقوبات على غرار باقي األندية الوطنية، التي 
استفادت من هذا القرار، متسائلة: »هل بالفعل نحن 
الفرق  جميع  فيها  تعامل  واحدة،  بطولة  إلى  ننتمي 
إلى  ننتمي  ال  أننا  أم  والشفافية،  المساواة  بمبدأي 

نفس الدوري؟«.
وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية، قررت، 
األربعاء 22 مارس 2023، إلغاء مجموعة من العقوبات 
الصادرة عن اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة 

الملكية المغربية لكرة القدم. 

الكوديم ينتظر أمل تزنيت 
بهدف تعزيز حظوظ العودة 

إلى الدوري االحترافي

أمل  إتحاد  القدم  لكرة  المكناسي  النادي  يستقبل 
الوطني  القسم  بطولة  من   22 الجولة  برسم  تزنيت، 
ولو   – هواة، في مباراة حارقة، ستحسم إلى حد ما 
بشكل مؤقت – في مصير الفريقين معا حول التنافس 
من أجل كسب ورقة العبور إلى القسم الوطني الثاني 
سيدي  اتحاد  يستقبل  فيما  االحترافية.  البطولة  من 
الترتيب  متزعم  البقاء،  أجل  من  الذي يصارع  قاسم، 
الكوكب المراكشي، الذي تؤكد كل المؤشرات أنه مؤهل 
بشكل كبير إلى حجز مقعده في البطولة االحترافية. 
فيما تبقى حظوظ وداد قلعة السراغنة، الذي يستقبل 
فتح الناظور، والكاك الذي سيرحل إلى البيضاء لمنازلة 
الرشاد البرنوصي، وهما المطاردان الرئيسيان للكوديم، 
في  نقط،  ست  بفارق  تخلفهما  من  الرغم  على  قائمة 
انتظار تعثر فرق المقدمة، وبالتالي اشتعال المنافسة 

ولو على المرتبة الثانية.
وإذا كانت كل المعطيات والتنبؤات تشير إلى الكوكب 
المراكشي كأول فريق سيحجز مقعده في القسم الثاني 
من البطولة االحترافية، فإن كل المؤشرات تضع الكوديم 
في المرتبة الثانية وراء الكوكب، إال أن الفرق بينهما 
يكمن في اإلمكانات المادية. ويمكن القول إن الكوكب 
الكوديم  يبقى  فيما  الجانب،  هذا  من  ال يشكو حاليا 
حبيس منح المؤسسات المنتخبة، وعائدات المكتب 
المديري والجمهور، ومجموع هذه اإلمكانيات المادية ال 
تستجيب لمتطلبات الفريق من أجل الصعود إلى القسم 
الموالي، والتالي فإن الفعاليات االقتصادية الغيورة 
من  العديد  من  استفادت  والتي  عام،  بوجه  بالمدينة 
االمتيازات مطالبة أكثر من أي وقت مضى، باالبتعاد 
أو  لهذا  االنتقادات  وتأجيل  الضيقة،  الحسابات  عن 
ذاك، والعمل على دعم ومساندة الفريق، الذي هو ملك 
للمدينة وإرث يقتسمه محبوها وأنصارها وعشاقها 

أينما وجدوا. 
يوسف بلحوجي 

فتح سباتة يتحدى شباب 
المحمدية في كأس العرش

تجرى يوم غد األحد مبارتين عن ثمن نهائي كأس 
العرش، وأخرى يوم الثالثاء، فيما تأجلت خمس مباريات 

بسبب التزام الالعبين مع منتخبات بلدانهم.
للجامعة،  التابعة  المسابقات،  لجنة  واضطرت 
إلى تأجيل مباريات كل من الوداد أمام اتحاد طنجة، 
وأولمبيك خريبكة أمام نهضة بركان، وحسنية أكادير 
أمام الرجاء، والدفاع الجديدي أمام شباب بن جرير 

والفتح الرباطي أمام أولمبيك آسفي.

البرنامج
األحد 26 مارس 

شباب هوارة – نهضة الزمامرة )س 15.00(
فتح سباتة – شباب المحمدية )س 15.00(

 
الثالثاء 28 مارس 

الجيش الملكي – سطاد المغربي )س 22.00(

بعد 25 سنة عن أول وآخر مباراة بين المنتخب الوطني 
المغربي ونظيره البرازيلي، يتجدد اللقاء بينهما يومه السبت 
على أرضية ملعب طنجة الكبير، بداية من الساعة العاشرة ليال.

وإذا كانت المواجهة األولى، التي جرت بفرنسا سنة 1998 
ضمن مونديال فرنسا قد انتهت بفوز سحرة الصامبا بثالثة 
طابعها  لها  سيكون  اليوم  مباراة  فإن  مقابل،  دون  أهداف 
الخاص، ألنها أول ظهور ألبناء المدرب وليد الركراكي، بعد 
إنجازهم الرائع في مونديال قطر، حيث بلغوا المربع الذهبي، 

محققين أحسن إنجاز عربي وإفريقي على مر التاريخ.
وتأمل الجماهير، المتوقع توافدها بكثافة على ملعب طنجة، 
أن تقدم العناصر الوطنية أداء يوازي ما تم تقديمه في مونديال 

قطر، بعدما قهروا أقوى المنتخبات العالمية.
إلى  بالنظر  آخره،  عن  ممتلئا  الملعب  يكون  أن  ويتوقع 
اإلقبال الكثيف على تذاكر الدخول، والتي كانت تنفذ بمجرد 
طرحها للبيع عبر األنترنيت، األمر الذي يفرض على الجامعة 
ضرورة التفكير في إحداث منصة أكثر سالسة، حتى يتمكن 

المناصرون من الحصول على تذاكرهم دون اللجوء إلى تجار 
السوق السوداء، الذين ينشطون كثيرا في مثل هذه المناسبات. 
وبلغت أثمنة التذاكر مستويات قياسية، وهو ما أعاد األذهان 
صورة ما وقع في أرض قطر، بعدما تبخرت اآلالف من التذاكر، 
وتحولت إلى السوق السوداء، ما فجر فضيحة كبرى، تناقلتها 
كبريات وسائل اإلعالم الدولية، وفرضت تدخل السلطات األمنية 

والقضائية، حيث مازلنا ننتظر نتائج التحقيق.
وخاضت المجموعة الوطنية تداريب مكثفة لهذه المباراة، 
تخللتها بعض المبادرات اإلنسانية، كزيارة سجناء سال وفتح 
األبواب في وجه بعض ذوي االحتياجات الخاصة، حيث قاموا 

بزيارة إلى مقر تحضيرات النخبة الوطنية.
وركز الناخب الوطني على المزاوجة بين الجانبين البدني 
والتقنية، ساعيا إلى تفادي إرهاق الالعبين، والسيما أولئك 
الذين يعانون من اإلصابات على غرار أشرف حكيمي، الذي 
انضم إلى التداريب الجماعية يوم الخميس،  بعدما كان يكتفي 

بحصص فردية بسبب معاناته من إصابة عضلية.
وغادرت بعثة المنتخب الوطني مركب محمد السادس أمس 
الجمعة في اتجاه طنجة، حيث خاض الالعبون حصة تدريبية 
مسائية، خصصها الطاقم التقني الوطني لوضع اللمسات 

النهائية على المجموعة التي سيخوض بها لقاء اليوم.

ويجمع العبو المنتخب الوطني، والسيما الجدد منهم على 
أنهم حققوا حلم اللعب للمنتخب الوطني، مشيدين باألجواء 

الرابعة داخل خالل فريق الوطني. 
ورغم الطابع الودي لهذه المباراة، إال أنها ستحظى باهتمام 
كبير على المستوى العالمي، وليس في المغرب والبرازيل 
فحسب، بالنظر إلى التشكيلة التي يعج بها منتخب الصامبا، 
وكذا الصورة الرائعة التي رسمتها العناصر الوطنية بأرض 

قطر.
وكان المنتخب البرازيلي قد أجرى تحضيراته على أرضية 
ملعب طنجة الكبير، منذ يوم االثنين، بعدما حظي باستقبال 
كبير ورائع، بشهادة نجومه، الذين أبدوا إعجابهم باألجواء 
المنتخب  يخصون  المغاربة  أن  على  مشددين  المغربية، 

البرازيلي بتقدير خاص.
ويعتبر وليد الركراكي أن مواجهة البرازيل بمثابة الحلم، 
ألن هذا المنتخب يحل ألول مرة بالمغرب، ويضم أفضل نجوم 
العالم، مشيرا  إلى أنه كان من الممكن مواجهة منتخب سهل 
واالنتصار عليه بحصة عريضة، ويتواصل  بالتالي مسلسل 
النتائج اإليجابية، و«لكن عندما أنهينا المونديال طلبت من 

رئيس الجامعة توفير خصمين من العيار الثقيل.«

إبراهيم العماري

 الركرايك يجهز العبيه ملواجهة الربازيل يف لقاء استثنايئ

المنتخب 
الوطني يريد 
مكافاأة ع�شاقه 

باإبطال �شحر 
البرازيل

 تصل منافسات بطولة القسم الممتاز لكرة 
السلة للمحطة األخيرة، قبل دخول منافسات 
البطولة المصغرة، التي ستعرف تأهل ثمانية 

أندية، توزع على مجموعتين.
وستجرى مباريات الدورة السابعة - إياب 
في أجواء رمضانية تزيدها حماسا ومتعة، 
ومن أبرز محطاتها قمة الماص ضد الفتح، 
التي تعود بنا إلى أيام الزمن الجميل، أيام 
فتح عمالقة      ومجموعة فاسية جد مشاغبة، 
بجمهور ساحر. مباراة سيتابعها حتما عشاق 

بالماضي،  الحاضر  سيربطون   كثيرون، 
باسم  المدرب  مجموعة  مهمة  أن  والظاهر 
الهواري ستكون جد صعبة أمام بأناء العاصمة 

الذين يبصمون على حضور قوي ومتميز.
وتتجه األنظار صوب الدار البيضاء، يوم 
األربعاء 29 مارس الجاري، وعلى أرضية قاعة 
مركب محمد الخامس، الذي سيحتضن ديربي 

الرجاء والوداد. 
بمستوى  ظ��ه��ر  ال���ذي  ال���رج���اء،  وي��أم��ل 
لن يستسلم  الوداد  لكن  الرهان،  طيب كسب 

بسهولة، رغم عدم توفره على المجموعة القوية 
والمثالية. المباراة ستكون مفتوحة على كل 

االحتماالت.
ثابتة  بخطى  الملكي  الجيش  ويواصل 
أن  إال  جديد،  فوز  تحقيق  بطموح  مسيرته، 

مجد طنجة قد يكون له رأي آخر.
أمام  اليوسفية  أولمبيك  مباراة  ملحوظة، 
اتحاد طنجة جرت أمس بقاعة الداخلة بمدينة 

اليوسفية.

البرنامج
الجيش الملكي – مجد طنجة)س 22.00( 

األحد 26 مارس 
)س  الرياضي   الفتح   – الفاسي  المغرب 

)22.00
األربعاء 29 مارس 2023

)س  الرياضي  ال��وداد   – الرياضي  الرجاء 
)22.00

ديربي الرجاء والوداد أبرز مواجهات الدورة السابعة من إياب بطولة كرة السلة

من لقاء الذهاب بني الرجاء والوداد

اليوم بملعب طنجة الكبير

الـريـــاضي
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عزيز بلبودالي

تأهلت المالكمة المغربية خديجة مرضي )وزن زائد 81( إلى 
نهاية بطولة العالم للمالكمة النسوية المقامة حاليا في الهند، وذلك 
بعد أن نجحت، أول أمس الخميس، في تجاوز دور نصف النهائي 
متغلبة على الروسية ديانا بياطاك بالنقاط 5-0 لتلتقي يومه السبت 
2 عالميا. رقم  المصنفة  كانجيبايايا  الكزاخيستانية   المالكمة 
تصريحا  مرضي  خديجة  تخصص  ن��زال،  كل  بعد  وكعادتها 
في  أوضحت  حيث   ، االشتراكي«  »االتحاد  لجريدة  انفراديا 
وبأن الشيء  في طموحها  تثق  أنها  الهند،  من  مباشر  اتصال 
سيقف أمام رغبتها في التتويج بالذهب منوهة بالمجهود الذي 
يبذله الطاقم التقني في مساعدتها والمتكون من عثمان فضلي، 
عاشيق وسرور، دون أن تنسى الدعم الكبير الذي قدمه لها جواد 
الذي أصر،  للمالكمة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  بلحاج 
 كما تقول ، على التنقل من المغرب الى الهند لمتابعة نزالها.

وختمت مرضي تصريحها للجريدة بتجديد وعدها للمغاربة ببذل 
كل جهدها من أجل إحراز الذهب.

فيها  تتأهل  التي  التوالي  على  الثانية  المرة  ، هي  لإلشارة 

مرضي للمباراة النهائية في بطولة العالم، حيث كانت في النسخة 
الماضية  سنة 2022 بتركيا، قد أحرزت الميدالية الفضية عقب 
أكثر  وزن  في  سينور،  ديمير  التركية  المالكمة  أمام  خسارتها 
من 81 كلغ، بنقطة واحدة. ففي مقابلة جد متكافئة، وبنتيجة 
أول  المغرب  أهدت  قد  المرضي  البطلة خديجة  كانت   ،29/28
ميدالية فضية في تاريخ هذه البطولة،على أمل أن توفق يومه 

السبت في انتزاع الذهب.
من جهته، وفي تصريح للجريدة ،عبر عثمان فضلي المدير التقني 
لجامعة المالكمة عن بالغ سعادته للمستوى الذي وصلت المالكمة 
النسوية المغربية عالميا إذ من بين 65 دولة لم تتمكن إال 13 دولة من 
 الوصول إلى هذه األدوار المتقدمة من البطولة ومن بينها المغرب.

المالكمة  رياضة  في  رائ��دة  دول  بكون  فضلي  عثمان  وذك��ر 
تتمكن  ول���م  ال��م��الك��م��ات  م��ن  كبير  ب��ع��دد  ال��ب��ط��ول��ة  دخ��ل��ت 
صربيا. ب��ل��غ��اري��ا،  اس��ب��ان��ي��ا،  كفرنسا،  النهاية  ب��ل��وغ   م��ن 

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ن��ال��ت ال��م��الك��م��ة ال��م��غ��رب��ي��ة ي��اس��م��ي��ن متقي 
الخميس  أم��س  أول  هزيمتها  بعد  ال��ب��رون��زي��ة  الميدالية 
بلغاريا. م��ن  مالكمة  أم��ام  كلغ   48 وزن  نهائي  نصف   ف��ي 

وتظل البرونزية نتيجة إيجابية للبطلة الواعدة ياسمين متقي 
خديجة املريض تعد بالذهب العامليفي بطولة العالم.

خديجة مرضي تتقدم بلكمات ثابتة نحو النهائي الذهبي
بطولة العالم للمالكمة النسوية في الهند
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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ارتباك داخل الحكومة في مواجهة حمى الأ�ضعار وت�ضارب في 
الت�ضريحات بين اأخنو�ش ووزرائه  

عماد عادل 

االستهالك  أسعار  ارتفاع  وتيرة  تسببت 
األساسية مع مطلع شهر رمضان، في ارتباك كبير 
داخل الحكومة، أدى إلى تضارب في المواقف 
بين وزرائها وتناقض تصريحاتهم حول هذا 
الملف الذي يوشك على خلق تصدع كبير في 

التوافق الحكومي.
التي  واإلج���راءات  التدابير  معظم  ومنيت 
أطلقتها الحكومة لكبح جماح األسعار، بفشل 
شخصيا،  بايتاس  مصطفى  به  اعترف  ذريع 
مع  بالعالقات  المكلف  المنتدب  الوزير  وهو 
الرسمي  الناطق  المدني  والمجتمع  البرلمان 
باسم الحكومة، حين أكد خالل ندوة صحافية 
أعقبت التئام المجلس الحكومي يوم الخميس 
من  الحكومة  بها  قامت  التي  المجهودات  أن 

أجل الحد من ارتفاع األسعار لم تحقق األهداف المطلوبة، 
معتبرا أن »مشكلة األسعار مسألة أعقد بكثير مما نتصور«. 
بعجز  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  اعتراف  وجاء 
التدابير الحكومية عن وضع حد لجنون األسعار، على النقيض 
تماما من موقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثناء انعقاد 
المجلس الحكومي األخير، والذي أكد أن » سعر السردين هذا 
الصباح في سوق الجملة بالدار البيضاء بلغ 5 دراهم و50 
سنتيم للكيلوغرام.«، علما بأن ثمن السردين في الواقع، فاق 
"15 درهما بل وصل إلى 20 في عدد كبير من أسواق المملكة.

موجودة  بدورها  »الطماطم  أن  الحكومة،  رئيس  وأضاف 
بوفرة في األسواق، بعدما سجلت تراجعا خالل األسبوع 
والحال أنها مازالت تباع بأكثر من 10 دراهم  الماضي.« 
للكيلوغرام، بل إن صندوق الطماطم بيع خالل نفس اليوم 
280 درهما في سوق  الحكومي، ب  المجلس  من اجتماع 
الجملة بالدارالبيضاء .  و لم يتحرج رئيس الحكومة في 
اعتبار »أسعار اللحوم الحمراء مستقرة، مع تواتر عمليات 
استيراد األبقار لتزويد السوق الوطنية.« في حين أن هذه 
األخيرة مازالت تباع بأكثر من 90 درهما للكيلوغرام بالنسبة 

 للعجول و 110 دراهم بالنسبة للحم الخروف.
رئيس  ك��الم  مع  بايتاس  تصريح  ويتناقض 
تموين  أن   « اعتبر  ال��ذي  أخنوش  الحكومة  
األسواق يتم وهلل الحمد في ظروف مستقرة، 
عقب اتخاذ الحكومة كل التدابير الالزمة لتعزيز 
األساسية  المنتجات  من  والمخزون  العرض 
ولضمان التموين العادي لألسواق خالل شهر 

رمضان.«
وإذا كان بايتاس يعتبر المجهودات التي قامت 
بها الحكومة من أجل الحد من ارتفاع األسعار لم 
تحقق األهداف المطلوبة، فإن وزيرة االقتصاد 
والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت في واد آخر 
حين أكدت يوم الثالثاء، أن أسعار المواد الغذائية 
األساسية »ستعود إلى االستقرار خالل األيام 
المقبلة«، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. 
وأوضحت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة 
قبيل انعقاد لجنة المالية والتنمية االقتصادية 
بمجلس النواب لدراسة مواضيع تتعلق بالتدابير 
الحكومية لمواجهة ارتفاع األسعار، أن أسعار 
األخيرة  األيام  في  ارتفاعا  شهدت  الغذائية  المواد  بعض 
بسبب الظروف المناخية، مشددة على أنها »ستعود إلى 
االستقرار أو االنخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، 
وذلك بفضل االرتفاع المرتقب في وتيرة اإلنتاج في األيام 
القادمة«. مضيفة أن »المواد األساسية متوفرة في جميع 
األسواق، وهناك انخفاض أو استقرار في عدد منها مقارنة 

مع السنة الماضية، فيما ظلت المواد المدعمة مستقرة«.

تم مساء أول أمس الخميس بالقدس، إطالق برنامج 
وكالة بيت مال القدس الشريف للتنشيط المجتمعي في 
المدينة المقدسة بمناسبة شهر رمضان الفضيل بتمويل 

من المملكة المغربية .
جرى ذلك خالل فعاليات حفل إضاءة فانوس رمضان 
بجمعية برج اللقلق المجتمعي بجوار المسجد األقصى 
بحضور المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس 

الشريف محمد سالم الشرقاوي .
وأطلقت الوكالة برنامجها للتنشيط المجتمعي بمشاركة 
بيت المغرب مع 10  جمعية المركز الثقافي المغربي – 

جمعيات مقدسية .
بيت  وكالة  أن  بالمناسبة،  كلمة  في  الشرقاوي  وأكد 
مال القدس الشريف، التي تتشرف بالعمل تحت إشراف 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، 
مستمرة في أداء رسالتها االجتماعية واإلنسانية، في كل 
الظروف، لحماية القدس والحفاظ على موروثها الديني 

والحضاري .
وشدد على مواصلة الوكالة تنفيذ تعليمات جاللة الملك 
لدعم المؤسسات المقدسية، بما يتوفر لديها من إمكانيات، 
مؤكدا على ضرورة المحافظة على روح القدس وأسرارها 

وقيمتها الدينية والحضارية .
وذكر الشرقاوي من جهة أخرى، بالحضور المغربي 
على أرض فلسطين منذ أزيد من ألف عام، مؤكدا استمرار 
على عهدهم لن صرة إخوانهم في فلسطين  المغاربة » 

من دون تردد أو تخاذل أو مواربة ».
وشارك اآلالف من المقدسيين في هذا الموعد السنوي 
الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل بمشاركة 
عدد من األندية والمؤسسات المقدسية، والفرق الفنية 
والفنانين والمتطوعين، الذين توزعوا على خمس مسارات 
عبرت أبواب البلدة القديمة من باب الساهرة وباب حطة، 

وباب العمود ، وباب األسباط وشارع صالح الدين.
عبر  والشموع  المشاعل  حملة  مسيرات  وتحركت 
الشوارع، تقدمتها فرق األناشيد التراثية ، وفرق الكشافة، 
بمشاركة  المهرجين  والفنانين   « الفناكيش   « وفرقة 
مجموعة مسرحية تستقطب اهتمام حملة الفوانيس من 
أطفال القدس ، الذين يشاركون عائالتهم هذا االحتفال.

الذي  الضخم  الفانوس  بإضاءة  المشاركون  واحتفل 
برج  جمعية  مقر  في   ، أمتار   9 من  أكثر  ارتفاعه  يبلغ 
اللقلق، فيما أحيا المنشدون أمسية رمضانية تخللتها 

األناشيد الدينية.

اإطالق برنامج وكالة بيت مال القد�ش للتن�ضيط المجتمعي 
في المدينة المقد�ضة بتمويل مغربي
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تشّكل خطرا كبيرا على الصحة

الدكتور م�ضدق مرابط: فوائد ال�ضيام تمحوها موائد 
الإفطار الم�ضبعة بال�ضكريات والمقليات

 الق�ضاء يدين اأع�ضاء  » �ضبكة الرمال« وال�ضجن النافذ خم�ش �ضنوات 
في حق اأحد نواب وكيل الملك

جالل كندالي 

 قضت غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة 
أمس   أول  البيضاء،  ب��ال��دار  االستئناف 
الخميس، في ملف ما أصبح معروفا  بملف« 
فيه  والذي تمت   ،« بوعزة  دار  رمال  شبكة 

متابعة 28 متهما .
الملك  المحكمة نائب وكيل  وأدان����ت 
بخمس  السبع  عين  االبتدائية  بالمحكمة 
أدان���ت   حين  نافذا، في  سنوات سجنا 
نفس  متهما في  ك���ان  آخ���ر  وك��ي��ل  ن��ائ��ب 
 6 حدود  في  التنفيذ  الملف بسنة موقوفة 
شخصين  آخرين،  إدان��ة  تمت  كما  أشهر، 

اشتغال   حيث  هذه القضية،  تورطا في 
كوسيطين.  

وقضت غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة 
سنة  بالحبس  البيضاء  بالدار  االستئناف 
واحدة موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، 

في حق محام متابع في ذات الملف.
نفس غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة 
بسنة  البيضاء، قضت  بالدار  االستئناف 
المتهمين،  ب��اق��ي  ح��ق  ف��ي  ن��اف��ذا  سجنا 

كما قضت بغرامات مالية .
وك���ان ه���ذا ال��م��ل��ف ق��د أص��ب��ح قضية 
رأي عام السنة الماضية، حيث دخلت الفرقة 
الوطنية على الخط بأمر من النيابة العامة، 

إذ تم القيام بعملية التنصت على المكالمات، 
وبناء على التحريات التي قامت بها الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية، تم الكشف عن 
وربط  ورشاوى  وسمسرة  وساطة  عمليات 
عالقات جنسية . وكانت النيابة العامة قد 
الملف  هذا  في  المتهمين  حق  في  وجهت 
عددا من التهم، منها تكوين عصابة إجرامية 
وجنايات  جنح  ارت��ك��اب  ف��ي  متخصصة 
رسمية  محاضر  في  والتزوير  االرت��ش��اء، 
والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل 
واستغالل  كبيرة،  مالية  مبالغ  وتلقي  دفع 
والمشاركة  الزوجية،  والخيانة  النفوذ، 

والنصب.

مراسلة خاصة

حظي وفد من الفريق االشتراكي بمجلس النواب، بمشاركة فعالة 
ضمنها  من  العالم  عبر  وسياسية  حقوقية  فعاليات  مع  وبلقاءات 
جوانا ليما رئيسة البرلمان النسائي بالبحر األبيض المتوسط من 
لحقوق  العالمي  المنتدى  أشغال  انعقاد  بمناسبة  وذلك  البرتغال، 
اإلنسان باألرجنتين، كما كانت له لقاءات ثنائية مع األحزاب الصديقة 

بذات البلد .
وشارك وفد الفريق االشتراكي بمجلس النواب، المتكون من عائشة 
الكرجي النائبة البرلمانية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، والنائب سعيد النميلي، في أشغال 
المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان باألرجنتين، الذي يعتبر الثالث من 
نوعه بعد أن تم تنظيمه بالبرتغال والمغرب كنسختين أوليين، بعقد 
لقاءات مع فعاليات حقوقية وسياسية عبر العالم من ضمنها جوانا 
ليما رئيسة البرلمان النسائي بالبحر األبيض المتوسط من البرتغال. 
كما حرص الوفد على عقد لقاءات ثنائية مع األحزاب الصديقة 
باألرجنتين أبرزها لقاؤه مع رئيسة الحزب االشتراكي األرجنتيني 
مونيكا فاين، ومنسق األحزاب الالتينية بالتحالف التقدمي إستيبان 
باولون، بمقر البرلمان األرجنتيني، حيث تم االتفاق على العمل كحزبين 
اشتراكيين تقدميين من أجل العمل على خلق آليات جديدة لتعزيز 
االشتراكي  االتحاد  وحزب  الجنوبية  أمريكا  أحزاب  بين  الشراكة 

للقوات الشعبية .
وفي نفس السياق شارك أعضاء الفريق في اللقاء المنظم من طرف 
لجنة المواطنة وحقوق اإلنسان ببرلمان أمريكا الجنوبية ومعهد 
المشتركة  السوق  ببرلمان  اإلنسان  وحقوق  العمومية  السياسات 

الجنوبية.
استعراض اإلعالن الثالثي، الذي تم توقيعه بين المغرب والواليات 
المملكة  بسيادة  األمريكي  باالعتراف  وتنويه  وإسرائيل،  المتحدة 

الكاملة على صحرائها

وحيد مبارك

حّذر الدكتور مصدق مرابط في تصريح ل� »االتحاد 
االشتراكي« من إهدار االستفادة من فرصة الصيام 
خالل شهر رمضان األبرك على المستوى الصحي، 
أنها يمكنها أن تعود بالنفع على اإلنسان  مؤكدا 
لحظة  ومتوازنة  تغذية سليمة  على  حافظ  ما  إذا 
اإلفطار، ولم ينخرط في موجة تأثيث مائدة اإلفطار 
بالسكريات والمقليات التي تصبح وباال على الصحة.
وأبرز الدكتور مصدق، وهو طبيب في الطب العام، 
أنه خالل شهر رمضان تطرأ مجموعة من التغييرات 
األكل،  توقيت  مقدمتها  وفي  الغذائي  النظام  على 
بحيث يتم االنتقال إلى نظام ليلي خالفا لما كان 
الجسم معتادا عليه طيلة أشهر السنة، فضال عن 
تقلص المدة الزمنية التي تفصل وجبة عن أخرى، 
وكذا النقص في وتيرة األكل في الغالب، فعوض 

وجبتين  على  االقتصار  يتم  قد  وجبات   3 تناول 
األشخاص.  من  للكثير  بالنسبة  واحدة  وجبة  أو 
وأوضح المتحدث في تصريحه للجريدة أن القيمة 
الغذائية في المأكوالت التي يتم تناولها في هذا 
الشهر تقّل، ويرتفع اإلقبال على السكريات المتمثلة 
في » البريوات، المحنشة، سّلو والعسل ... إلخ«، 
التي  العائالت  الدهنيات عند  يرتفع منسوب  كما 
تعتمد على القلي في طعامها، مقابل تراجع حضور 
على  سلبا  يؤثر  ما  وهو  والفواكه،  الخضراوات 
الجسم ويؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم وكذا 
نسبة السكر في الدم، مما قد يترتب عنه مشاكل 

صحية متعددة كالسمنة وغيرها.
وأكد المتحدث أنه يجب االنتباه كذلك إلى أنه 
إذا كان البعض يتناول طعاما مقتضبا خالل هذا 
الشهر فإن البعض اآلخر يتناول كميات كبيرة من 
األكل وبطريقة متواصلة منذ آذان المغرب إلى حلول 

الفجر، في المنزل وخارجه، مما يتسبب في عسر 
الهضم للكثير من األشخاص، وهو ما قد يؤثر على 
صحتهم، علما بأن هذا األمر ال يتالءم وخصائص 
لتثبيت  منه  االستفادة  تجب  الذي  رمضان  شهر 
العادات الجيدة وتغيير السيئة منها على مستوى 
العادات الغذائية، حتى يتمكن الجسم من التخلص 
من السموم. ودعا الدكتور مصدق إلى اعتماد تغذية 
احتياجات  مع  يتناسب  بما  وكيفا،  كّما  متوازنة 
الجسم من العناصر الغذائية، الغنية بالبروتينات 
والسكريات والدهنيات التي تعطيه الطاقة، والتي 
تتوفر فيها أيضا الفيتامينات والمعادن التي تساعد 
على  العمل  من  الطاقية  العناصر  وتمكن  الجسم 

أكمل وجه.
وأكد مصدق على ضرورة أن تكون الوجبة متوازنة 
وتستجيب لقاعدة الصحن الصحي المتوازن وذلك 
بتقسيمه إلى 3 أجزاء، بحيث يحيل كل جزء على 

مجموعة غذائية، فيتكون نصف الصحن من أكبر 
عدد ممكن من الخضراوات ذات األلوان المتعددة، 
والنصف الثاني يتم تقسيمه إلى قسمين، الربع األول 
تكون فيه حصة من اللحوم أو البيض أو السمك، 
ويجب أن يتوفر في الربع المتبقي النشويات أو 
الحبوب الكاملة أو القطاني، وليس بأجمعها. وإلى 
جانب هذا الصحن يجب إعداد حصة من الفواكه 
وحصة من الحليب ومشتقاته، التي يمكن أخذها 
مصاحبة له أو بعد ذلك. وحّث الدكتور مصدق على 
ضرورة الحرص على شرب المياه وممارسة الرياضة 
واالبتعاد عن كل ما يضر بالصحة العامة كقاعدة 
أساسية، ال ترتبط فقط بشهر رمضان وإنما خالل 

السنة كلها.

اأخ الزميلة حنان زلغي
 في ذمة اهلل 

انتقل إلى عفو اهلل ورحمته 
محمد رضى زالغي بعد سقوط 
بالديار  بها  يقطن  كان  عمارة 

القطرية أول أمس الخميس.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم 
االتحاد  هيئة التحرير جريدة« 
التعازي  بأحر    « االشتراكي 
أخته  إل��ى  المواساة  وأص��دق 

الزميلة حنان زالغي ومن خاللها إلى باقي األسرة والعائلة 
راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم 

األسرة الصبر والسلوان .

إنا هلل وإنا إليه راجعون    

معهد كونفو�ضيو�ش ي�ضت�ضيف 
عبد الحميد جماهري 

معهد  ي��س��ت��ض��ي��ف 
الثقافي  كونفوشيوس 
ال���ص���ي���ن���ي ال���ك���ات���ب 
والصحفي عبد الحميد 
كتابه  لتقديم  جماهري 
الصين  إلى  ذهبنا   «  :
المستقبل  من  ...وعدنا 
األستاذة  وستقدمه   ،«
وذلك  اليتربي،  كريمة 
مارس   25 السبت  يوم 
ال��س��اع��ة  ف���ي   2023
معهد  بمقر  زواال   12
ش��ارع  كونفوشيوس، 
مدينة  ال��ف��اس��ي  ع��الل 

العرفان الرباط .  
الكتاب هو ثمرة أربع 

رحالت قام بها المؤلف إلى الصين، سواء بشكل فردي أو في إطار 
وفود سياسية أو إعالمية في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020، 
الحضارة  من  ومشاهد  اللقاءات  مضامين  جماهري  ينقل  وفيه 
التي  القيم  ويبرز  واإلنسان  العلوم  تقدم  عن  ومالمح  الصينية 
يحافظ الصينيون على قداستها مثل العمل واالنضباط واألخالق.

الفريق ال�ضتراكي يعقد لقاءات 
مع الأحزاب ال�ضديقة في منتدى 

حقوق الإن�ضان بالأرجنتين
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منذ بداياته األولى، ظل 
الفيلسوف الفرني مارسيل 
 Marcel Gauchet  غوشيه
ينتظر لحظة ما للخروج 
من »المياه الراكدة« للفكر 
الفرنسي.. التقط فرصته 
المنتظرة، بانطالق حركة 
الشبيبة عام 1968 ودخل من 
خاللها عالم الفكر الناقد 
الذي تمثل آنذاك بـ »المدرسة 
البنيوية«، وهي المدرسة 
التي سيطرت على مفاصل 
واتجاهات التأثر لدى االنتلجنسيا 
الفرنسية من خالل عدد من 
كبار المفكرين أمثال جان بول 
سارتر، جاك الكان، ميشيل 
فوكو وسواهم... غير أنه بعد 
زوال »حركة التمرد«، وتداعي 
آمال التغيير، وتفرق صفوف  
»الرفاق«، لم يطرح غوشيه 
جانبًا كل ما في جعبته، إنما 
أبقى عى »برنامج علم موحد 
لالنسان يتكون من علوم 
اللغة والالوعي والتاريخ«. منذ 
ذلك الحين لم يعد برنامجه 
الفكري منحصرًا في نقد 
الحداثة، وانما، تكّرس لفهم 
صيرورتها، ومستقبلها.فيما 
يلي حوار معه أضاء فيه أهم 
أطروحاته المتعلقة بالحداثة 
وصلتها بالدين والعلمنة. وقد 
أجراه معه الكاتب ماثيو جرو 
Matthieu Giroux في مجلة 
»فيليت« الفرنسية.

كتاب »حياكة )خياطة( الزمن 
السياسي في المغرب:  خيال 
الدولة في العصر النيوليبرالي..« 
للباحث والجامعي محمد 
الطوزي  كتاب رفيع وتوثيقي 
وجد جريء في تقديم أطروحته 
العميقة  حول الدولة المغربية. 
وهو عمل طويل النفس تطلب 
من الباحث والمفكر محمد 
الطوزي ورفيقته في العلم 
والتنقيب التاريخي بياتريس 
هيبو، ثالثين سنة من العمل 
تخلله البحث الميداني والحوارات 
والقراءات  في الوثائق واالحداث 
إلخ… ونزعم أن في الكتاب 
أطروحة متكاملة وبنيوية لتاريخ 
الدولة فيها عناصر لم يسبقه 
إليها أحد، حسب ما اطلعنا عليه  
من مقاربات  بشكل متواضع 
طبعا وطبعا.

o هل تعتقد أن السياسيني يزدرون البنية 
السياسية التي تصفها؟
n هم ال يرونها حتى، هم عديمو املسؤولية. 
رجل  وهو  هوالند،  فرنسوا  كان  لو  أنه  أعتقد 
عمّا  حتى  يفهم  لن  اآلن،  يسمعني  الذكاء،  متقد 
االتفاق  تعني  السياسة  إليه،  بالنسبة  أتكّلم. 
أوبري  مارتن  مع  واملناورة  ديفلو  سيسيل  مع 
الناس في  )ضحك)... وفجأة يتوّلد انطباع لدى 
أنهم انتخبوا أفرادًا ال يفهمون ما هي وظيفتهم. 
سياسي  برنامج  إدخال  فقط  ليست  فاملسألة 
حّيز التطبيق إنما العمل عى سبك التعايش بن 

األفراد في املجتمع.

o هذا ما نسّميه بكل سذاجة العيش 
املشترك...؟
من  أعمق  األمر  أّن  بيد  بسذاجة،  نعم،   n
بتاتًا،  بديهّيًا  ليس  املشرك  العيش  بكثير.  ذلك 
إلى  ومصطنعًا  عظيمًا  جهدًا  يتطّلب  هو  بل 
ما  الحديثة  مجتمعاتنا  يكّلف  جهدًا  كبير،  حد 
بد  ال  الوطنية.  ثلث ونصف مواردها  بن  يراوح 
الباهظة. في  الكلفة  التساؤل عن سبب هذه  من 
اليابان وفي الواليات املتحدة التكلفة هي الثلث 
أما في فرنسا، فهي النصف. ما من اختالف إذًا 
في الجوهر بل االختالفات في التقدير. ما يتغيّر 
هو مستوى الهدر. ِمن الناس املقتصدون ومنهم 
يمكننا  املسرفني.  املبّذرين  من  ونحن  املبّذرون، 

اعتبار ذلك مدعاًة لالعتزاز الوطني )ضحك(...

o ألن تكون ثمرة أي حرية أخالقية ضعيفة يف 
نهاية املطاف أزمة وجودية؟
n لسنا في عالم أشر. نحن نصبح أكثر ثراء، 
البشرية  مستقبل  لكن  وسلطة.  قوة  أكر  وتقنّيًا 
فون  أي  هاتف  انتشار  تعميم  بفضل  يتأّمن  لن 
فون  أي  ومع ذلك، ها أنا نفسي أملك هاتف   !8
بساطة.  بكل  عنه  االستغناء  عى  قادر  أنني  إال 
الغريب في عاملنا هو أنه مسكون من ضيق عميق 
ال نعرف ما نسّميه. في نهاية القرن التاسع عشر، 
في خضم تلك املرحلة املضطربة، كانت اإلجابات 
موراس،  مثل  الرجعيني  إلى  بالنسبة  واضحة. 
سياسية  بنية  في  نعيش  أننا  إلى  ذلك  ُيْعَزى 

منحرفة وضالة. بالنسبة إلى املاركسيني، السبب 
هو االستغالل الرأسمالي الذي يدعو إلى الثورة. 
أما األشخاص من أمثال بيغي، فيرون أن السبب 
هو الفساد األخالقي الذي تّتسم به الجمهورية. 
ما اإلجابة املالئمة لعصرنا؟ جميعنا مدرك أننا 
لدينا  تعد  لم  نشجبه.  ما  بسبب  اآلداب  ُمفِسدو 
نحن  املاضي.  القرن  رجال  وعنفوان  سذاجة 
إننا فشلنا في تسمية  جميعًا متواطئون، حيث 

ما هو مختّل في العالم.

o هل اجلمهوراتية ممكنة يف عالم خاٍل من 
السمو والتفوق؟
n لم تعد هذه جمهوراتية. ُكثر هم األشخاص 
الجمهورية.  هذه  تعريف  إعادة  يقترحون  الذين 
دون  من  نظامًا  تعني  الجمهورية  كانت  إذا 
جمهوريون.  جميعًا  فنحن  استبدادية  سلطة 

فيها،  تفّكر  التي  الجمهوراتية  تلك  ليست  لكن 
الجمهوراتية  الالعبني.  يوّجهه ضمير  نظام  أي 
أن  غير  عاملنا،  في  ممكنة  تعد  لم  املعنى  بهذا 
فاملشكلة  السمو.  اختفاء  مسألة  يتجاوز  ذلك 
بني  للعالقات  األخالقي  البعد  انهيار  عن  تتأتى 
إننا في عالم  القانوني.  البعد  املواطنني لصالح 
الجمهورية  القانوني.  املستوى  عى  أكر صرامة 
هي نظام األخالقيات العامة. إذا كان للتمييز بن 
الجمهورية والديمقراطية من معنى، فذلك يعود 
إلى االنتقال من األدب واألخالقيات إلى القانون. 
تصّور  طريقة  في  هائل  تغيير  برأيي  وهذا 

العالقات بن الكائنات.

o ما موقفك من املسألة األنثروبولوجية؟ هل 
أنت متشائم أم متفائل؟
حيث  بامتياز،  متناقض  جنس  هم  البشر   n
إيمانويل  وكان  ونقيضه.  الشيء  لديهم  يصح 

صيغة  في  األمر  هذا  إلى  أشار  من  أول  كانط 
االجتماعي  »االستعداد  عبقرية:  أعتبرها 
ِلاّلاجتماع «. ذلك صحيح بالفعل. فاإلنسان هو 
اجتماعية،  واألكثر  الاجتماعية  األكثر  الجنس 
حيث إنه قادر على األسوإ وعلى األفضل. وال بد 
من فهم هذا التناقض الذي يسكننا جميعًا في كل 
لحظة. أما عن السبب الكامن وراء هذه الطبيعة، 
للخير  الكالسيكي  التصوير  تتجاوز  فاملسألة 
من  تأتينا  املتناقضة  والنزوات  الغرائز  والشر. 
محّبًا  نفسه  اإلنسان  فترى  وصوب،  حدب  كل 

للمرح وزاهدًا.

o كيف يلتقي فكرك مع فكر رينيه جرار؟ 
لدينا من جهة، املسيحية املصّورة على أنها 
ديانة تخرج من القدسية البائدة املرتكزة 
على العنف )تعيني كبش فداء يؤسس لنظام 
مقّدس( ومن جهة أخرى، املسيحية املفهومة 
عى أنها ديانة اخلروج من الدين التي تعّبد 
الطريق أمام زوال السحر.

األمور  بعض  طبعًا  نلتقي.  أننا  أرى  ال   n
التحليالت  من  هائل  كّم  جرار  ولدى  تتداخل 
اآللية  حول  رؤيتيه  أّن  غير  لالهتمام،  املثيرة 
الكونية وحول الرغبة املحاكية تحيّراني. فهما ال 
توضحان أّيًا من األشياء التي أسعى إلى فهمها 
الفداء  كبش  فكرة  مبتذلتني.  لي  تبدوان  وهما 
هذه التي ال ينفّكون يقّدمونها لنا ال تقنعني. مع 
تمثل  املسيحية  بأن  أوافق على تشخيصه  ذلك، 
أن  إال  البائدة  القدسية  إلى  بالنسبة  انقطاعًا 

قراءتي مختلفة تمامًا في تفصيل املوضوع.

o نصل اليوم إلى نهاية منطق زوال السحر. هل 
ميكننا توقع عودة ما للسحر؟
أنه  أرى  ال  التفاؤل،  من  بد  ال  كان  إذا   n
ينبغي البحث عن هذا التفاؤل في عودة محتملة 
على  العمل  في  النهاية،  حتى  فلنتابع،  للسحر. 
التي يمنحنا  التنّعم بالحرية  إزالة السحر وفي 
إياها. هذه املمارسة الفريدة لحريتنا هي أقصى 

ما يمكن تمنِّيه.

حوارات حول الدين والحداثة
الفيلسوف الفرنسي مارسيل غوشي )3/3(

�لممار�صة �لفريدة لحريتنا هي �أق�صى ما يمكن تمنِّيه

عندما تعي�ش �لإمبر�طورية و�لدولة �لوطنية جنبا �إلى جنب في �لمغرب �لحديث..
للتفكير  كمدخل  للدولة  األفضلية  إعطاء  إن 
في السلطة وممارسة السيطرة )والهيمنة( في 
املغرب يعني مواجهة تقليدين راسخني ورسم 
الكبرى  املفاهيم  بعض  خارج  تحليل  طريق 
التي تكمن وراءها، وهي في نظرنا أقل مالءمة 
للقبض على كل تفاصيل وتعقيدات وتغيرات 

مختلف التشكالت السياسية للمملكة. 
ضمن  الدولة  يعتبر  التقليدين  هذين  أول   
بتفضيلها  وذلك  تطورية،  ـ  نشوئية  رؤية 
عبر  السياسي،  النظام  نمط  عبر  للتفكير 
املؤسسات،  وتعقيدات  تمايزات  مستوى 
سيناريو  لتنبي  القبلي  االستعداد  عبر  أو 
التحليل  يعني  هذا،  عن  واالبتعاد  لالنتقال. 
  autoritarisme السلطوية  مفهوم  خارج 
خارج  أو  للُحْكم  السلطوي  البعد  إنكار  بدون 
الديناميات  إغفال  بدون  الديموقراطية  مفهوم 
الطرائق،  أو  عليهم  املسيطر  لدن  من  النابعة 
عن  للبحث  ذاك،  أو  القدر  بهذا  املَُمْأسسة 
برويير )يذكرنا  أوالتسويات  التوافقات 
فيبر  ماكس  عند  الديموقراطية  بأن   Breuer
تسويات  إلى  ِبمشقٍَّة  للوصول،  "وسيلة  هي 
للتربية  مؤسسة  أو  فلسفية  ندوة  وليست 
األخالقية في خدمة الحق والخير والجمال"(. 
الجد  محمل  على  نحمل  أن  كذلك  ويعني 
توجهها  استباق  بدون  الحاصلة  التحوالت 
يسميه  ما  في  السقوط  وبدون  واتجاهاتها¡ 

بيتر براون " إيديولوجيا التغيير"!
 التقليد الثاني، هو يعمل على تمديد اإلرث 
االستشراقي مع انتقاده في نفس الوقت، وهو 
الذي نعته البعض بـ"االستشراق  املعكوس” 
السوري صادق جالل  املفكر  تعبير  )على حد 
العظم(.. هذا النوع الثاني ينتج أشكاال أخرى 
عنه  واالبتعاد  مثالية،  دولة إسالمية  لتأصيل 
اإلسالمية  النظرية  خارج   من  التفكير  يعني 
الدين  يلعبه  الذي  الدور  إنكار  بدون  للسلطة. 

)هشام  وشرَعَنِتها.  السلطة  ممارسة  في 
من  التفكير  أيضا  وهو  نموذجا(،  شرابي 
خارج نظرية الباطرياركية، بدون إهمال أهمية 
وتوظيف  تاكتيكات التزاوج )املاتريمونيالية( 
القبيلة في االنتخابات كما في استراتيجيات 
التنمية أو في ممارسات املشاركة. ويعني، في 
األخير، التفكير من خارج التنظيرات لعبودية 
واملريدين  الشيخ  عالقات  سببها  )وخنوع( 
هلل  عبد  )انظر  للزوايا  ُرقية  الطُّ األعراف  في 
الهامشي  الحضور  إخفاء  بدون  الحمودي(، 
على   ) خرة  )السُّ األوضاع  االستعبادية  لهذه 

املستوى املنزلي كما السياسي..
املشروع  هذا  أرشدت  مسلمات  ثالث  هناك 
استثمار   اتخاذ مسافة مما سبق:  املنبيمعلى 
راهنية  حول  العهد  الحديثة  لألعمال  مغاير 
مركزية  مكانة  إعطاء  اإلمبراطوري،  البعد 
وتنتشر  تنمو  َكَرحٍم  إليه   منظورا  للمخيال، 
فيه عمليات تطبيع وَشْرعنة العنف في عالقات 
أو  املثالي  النموذج  عبر  والتفكير  السيطرة، 
أن  نجد  الفيبيري  )باملعنى  األسمى  املجرد 
أداة  يعني     L'idéal-type املثالي  النموذج 
وهو  االجتماعية،  العلوم  في  منهجية  تحليل 
بعض  فهم  على  يعني  الذي  املجرد  النموذج 

الظواهر والتنظير لها…(.
البعد  حول  للعمل  مغاير  استثمار  ـ 
اإلمبراطوري في الوقت الذي كانت فيه العلوم 
السياسية في تسعينيات  القرن املاضي تتابع 
بغير قليل من القلق القيَّاميِّ وصول اإلسالميني 
والسودان،  ومصر  الجزائر  في  الحكم  إلى 
الهائل  العدد  السياسي يحلل  االقتصاد  وكان 
تواجهها  التي  واملقاومات  اإلكراهات   من 
أعمالنا  فاجأتنا  النيوليبرالية،  اإلصالحات 
في  واالجتماعية  السياسية  الت  التحوُّ حول 
املغرب بنقطتني اثنتني: السهولة التي َقِبل بها 
اإلسالميون بل  التي اندمجوا بها في مجموع 

التصورات التي اقترحها الجهاز البيروقراطي 
للدولة، بل دورهم في استدراج األحزاب األخرى 
في السلطة، بما فيها االشتراكية، للتخلي عن 

تردداتها إزاء متطلبات النيوليبرالية.
هذه املفاجأة قادتنا إلى النظر إلى التجربة 
التاريخية للنيوليبرالية انطالقا من ممارستها 
الفعلية، والنظر إليها كذلك على ضوء الطريقة 
نفسها   الدولة  بها   ) )وُتقدِّم  تتمثَّل  التي 
والطريقة التي ُتقدَّم بها وُتْفَهم بها، متفاعلني 
الفيبيري للدولة املذكور  في ذلك مع التعريف 

أعاله.
عقود،   لعدة  املمتد  البحث،  هذا  نهاية  وفي 
التمثالت  هذه  بأن  التفكير  إلى   توصلنا 
الدولة  شكل  وجود  عن  فقط   ناجمة  ليست 

عن  بل  الوطنية،  الدولة  عادة  املسماة 
الدولة  أو  اإلمبراطورية  سميناه  آخر  شكل 
الشكلني  هذين  مميزات  أن  إذ  اإلمبراطورية، 
متزامنني،  بل  متنافسني  وليسا  يتعايشان، 
نجده  بل  ِلهما،  تمثُّ على    ذلك  يقتصر  وال 
بني  تالؤم  )وعدم  امللموسة.  الحكم  طرق  في 
املوقف  هو  الوطنية   والدولة  اإلمبراطورية 
أخذه  وقد  الدولة،  خبراء  يتبناه  الذي  العام 
القومية  النزعة  عبر  أو  وبردي  بيير  مجددا 
عمله  في  اندرسون  بينيديكت  أعمال  في  كما 
التشيكي  البريطاني  الفيلسوف  أو  األساسي 
واالجتماع  اإلنسانيات  عالم  غيلنير،  ارنست 
الذي اشتهر بدراسته عن أمازيغ الجنوب عبر  

كتابه الشهير "صلحاء األطلس"…. م(
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الجمهورية هي نظام األخالقيات العامة. إذا 
كان للتمييز بن الجمهورية والديمقراطية من 
معنى، فذلك يعود إلى االنتقال من األدب 
واألخالقيات إلى القانون. وهذا برأيي تغيير هائل 
في طريقة تصّور العالقات بن الكائنات

حاوره: ماتيو جيرو

عرض وترجمة
 عبد الحميد جماهري

3الدولة الوطنية والبعد االمبراطوري في ملكية محمد السادس

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
بمراكش

المحكمة االبتدائية 
بمراكش

اعالن قضائي عن بيع 
عقار 

ملف تنفيذي عدد:  
2022 / 6254 / 2225

لفائدة: عبد المولى 
سهب

ضد: مليكة سهب ومن 
معها

يعلن رئيس كتابة الضبط 
ب��ال��م��ح��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
بيع  سيقع  أن��ه  بمراكش 
العلني  بالمزاد  قضائي 
على   2023 - 05 - 16 ي��وم. 
صباحا   11 , 30 الساعة 
بقاعة البيوعات 4 بالمحكمة 
العقار  بمراكش  االبتدئاية 
درب  الموقف  ب�:  الكائن 
الفخار  اهلل  عبد  سيدي 

رقم 5 مراكش.
 17 مساحته:  البالغة 

مترب مربع
ال���ذي ه��و ع��ب��ارة عن: 
طابق  من  تتكون  دويرية 
ب���ه غ���رف���ة، بهو  أرض����ي 
به  أول  ط��اب��ق  م��رح��اض. 

غرفة.
المزاد:  ان��ط��الق  ث��م��ن 

00 , 500 , 88 درهم.
مع  ناجزا  الثمن  ي��ؤدى 

زيادة رسم قضائي 3٪
فعلى كل من أراد الزيادة 
تقديم  أو  االي��ض��اح  ف��ي 
كتابة  يقصد  أن  ع��روض 
الضبط بالمحكمة االبتدائية 
المذكورة حيث يوجد ملف 

االجراءات.
ع.س.ن/973/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة
المركز الجهوي لمهن 
التربية والتكوين لجهة 

الشرق
إع�الن ع�ن ط�ل�ب 

عروض مفتوح
رقم: 2023/1/
CRMEF OR0

جل�س�ة عم�ومي�ة
 2023/04/18 يوم  في 
على الساعة 10:00 صباحا، 
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
ب��م��ق��ر ال��م��رك��ز ال��ج��ه��وي 
والتكوين  التربية  لمهن 
لجهة الشرق بحي المسيرة 
وجدة، فتح األظرفة المتعلقة 
ب��ط��ل��ب ع����روض األث��م��ان 
المفتوحة رقم: 2023/01/
CRMEF OR والمتعلق 
ب��«حراسة المركز الجهوي 
والتكوين  التربية  لمهن 
والمرافق  ال��ش��رق  لجهة 
التابعة له )المقر الرئيسي 
وملحقتي  المسيرة  بحي 
ب��ودي��ر وال��ق��دس وال��ف��رع 
في  بالناظور(«  اإلقليمي 

حصة واحدة.
ح����دد م��ب��ل��غ ال��ض��م��ان 
 11000,00 في:  المؤقت 
ألف  عشر  )إحدى  دره��م 

درهم(.
كلفة تقدير األعمال محددة 
من طرف صاحب المشروع 
في مبلغ: 782681,33درهما 
)سبعمائة واثنان وثمانون 
أل��ف وس��ت م��ائ��ة وواح��د 
وثالثة  دره��م��ا  وث��م��ان��ون 
وث���الث���ون س��ن��ت��ي��م��ا، مع 

احتساب الرسوم.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مكتب التدبير 
بالمقر  والمالي  ال��م��ادي 
المسيرة  بحي  الرئيسي 
وج������دة، وي��م��ك��ن ك��ذل��ك 
تحميله إلكترونيا من بوابة 
www.:الدولة ص��ف��ق��ات 
marchespublics.gov.

  ma
من  ك��ل  يكون  أن  يجب 

وإي��داع  وتقديم  محتوى 
ملفات المتنافسين مطابق 
 27 ال��م��واد  لمقتضيات 
المرسوم  م��ن  و31  و29 
رقم 2.12.349 الصادر في 
8 من جمادى األولى 1434 
)20 مارس 2013( المتعلق 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:

أظرفتهم  إي����داع  -إما 
المر  بكتابة  وصل  مقابل 
التربية  لمهن  الجهوي  كز 
الشرق  لجهة  والتكوين 
الكائن مقره بالعنوان أعاله.
طريق  عن  إرسالها  -إما 
بإفادة  المضمون  البريد 
المصلحة  إلى  باالستالم 

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

األظرفة.
إلكترونيا  إرسالها  -إما 
عن طريق بوابة الصفقات 

العمومية.
المثبتة  ال��وث��ائ��ق  إن 
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المنصوص عليها في المادة 

08 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/977/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
  وزارة العدل 

محكمة االستئناف 
بآسفي

المحكمة االبتدائية 
بآسفي

 مكتب التنفيذ المدني
 ملف التنفيذ ق ا رقم :

2237/6255/2022
  إع���الن عن سمسرة 

عمومية 
مصلحة  رئ��ي��س  يعلن 
بالمحكمة  الضبط  كتابة 
االب��ت��دائ��ي��ة ب��آس��ف��ي أن 
ستجرى   علنية  سمسرة 
بقاعة   11/04/2023 يوم 
المحكمة  بهذه  البيوعات 
رقم 5 انطالقا من الساعة 

الواحدة زواال لبيع ما يلي : 
"اجنان  المسمى  العقار 
عبارة عن قطعة  الضلف " 
أرضية مساحته 2695 مترا 
مربعا تقريبا يشتمل على 
 142 مساحته  أول  منزل 
مترا مربعا و منزل الثاني 
مربعا  مترا   74 مساحته 
مترا   18 و محل مساحته 
مربعا و اسطبل و أشجار 
ال��ك��رم . ال��ك��ائ��ن��ة ب���دوار 

الروامشة اسفي .
ال��ث��م��ن االف��ت��ت��اح��ي : 

1.340.000,00 درهم  
  ل��ف��ائ��دة ال���س���ادة   :     
حفيظة بودراع و من معها         
عبد  ذ  عنهم  ي��ن��وب     
المحامي  التونزي  الحق 

بهيئة اسفي 
  ضد السيد     :       عبد 

المالك بودراع        
و يطالب بضامن لألداء 
عند إرساء المزاد العلني و 
سيؤدي الراسي عليه المزاد 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% 
لفائدة الخزينة  العامة . و 
للمزيد من المعلومات يجب 
التنفيذ  بمكتب  االت��ص��ال 
و  المحكمة  بهذه  المدني 
االطالع على ملف التنفيذ .
ع.س.ن/962/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
 وزارة العدل 

محكمة االستئناف 
بآسفي

المحكمة االبتدائية 
بآسفي

مكتب التنفيذ المدني
 ملف التنفيذ رقم :

2003/6255/2022
إع���الن عن سمسرة 

عمومية 
مصلحة  رئ��ي��س  يعلن 
بالمحكمة  الضبط  كتابة 
االب��ت��دائ��ي��ة ب��آس��ف��ي أن 
ستجرى             علنية  سمسرة 
بقاعة   2023/04/11 يوم 

5 بهذه  رق��م  ال��ب��ي��وع��ات  
المحكمة انطالقا من الساعة 
الثانية بعد الزوال لبيع  ما 

يلي : 
عبارة  هو  ال��ذي  العقار 
 65 مساحته  م��ن��زل  ع��ن 
على  يشتمل  مربعا  مترا 
03 غرف،  به  طابق سفلي 
مرحاض ، نطفيه و مخرج 
. و   ) حانوت   ( منه مرآب 
به غرفة  على طابق علوي 
01 . الكائنة بالرقم 20 زنقة 
ادريس حي الكورس آسفي . 
ال��ث��م��ن االف��ت��ت��اح��ي : 

225.000,00 درهم 
 ل���ف���ائ���دة ال���س���ي���دة :     
من  و  اسميمي  السعدية 

معها  
ال��ح��ق  ي��ن��وب ذ ع��ب��د   
بهيئة  المحامي  التونزي 

آسفي       
   ضد السيدة    :    عمر 

اسميمي و من معه        
و يطالب بضامن لألداء 
عند إرساء المزاد العلني و 
سيؤدي الراسي عليه المزاد 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% 
لفائدة الخزينة  العامة . و 
للمزيد من المعلومات يجب 
التنفيذ  بمكتب  االت��ص��ال 
و  المحكمة  بهذه  المدني 
االطالع على ملف التنفيذ .
ع.س.ن/961/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 
واالبتكار

 جامعة محمد األول 
كلية الطب والصيدلة 

وجدة
اعالن عن طلب عروض 

مفتوح
 N°02 FMPO 2023 

BF
 )جلسة عمومية(

في يوم 18 أبريل 2023 
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 

والنصف )س10: 30( سيتم 
في قاعة االجتماعات بكلية 
بوجدة  والصيدلة  الطلب 
فتح األظرفة المتعلقة بطلب 
أثمان  بعروض  العروض 
مفتوحة، جلسة عمومية رقم 
 N02 FMPO 2023 BF
ألجل شراء أدوات صغيرة 
كلية  لفائدة  أولية  وم��واد 

الطب والصيدلة بوجدة.
يمكن سحب ملفات طلب 
مصلحة  بمكتب  العروض 
الطب  لكلية  االق��ت��ص��اد 
ويمكن  بوجدة،  والصيدلة 
من  إلكترونيا  نقله  كذلك 

بوابة الصفقات.
www. ال���ع���م���وم���ي���ة 
marchéspublics.gov.

ma
محدد  المؤقت  الضمان 

في:
 الحصة 1 : 2,000,00 

)الفین درهم(
 1.000,00   :2 الحصة 

ألف درهم(
 2,000,00  : 3 الحصة 

)الفین در هم(
 الحصة 4 : 2,000,00 

)الفین درهم(
 2,000,00  :5 الحصة 

)الفين درهم(
محدد  التقديري  المبلغ 

في:
 الحصة 1 : 102.348,00) 
مائة واثنان الفا وثالثمائة 
وثمانية وأربعون درهم مع 

احتساب الرسوم(. 
 30,564,00  :2 الحصة 
وخمسمائة  الفا  )ثالثون 
مع  درهم  وستون  وأربعة 

احتساب الرسوم. 
الحصة 3: 104.683,20 
مائة وأربعة ألفا وستمائة 
وث��الث��ة وث��م��ان��ون دره��م 
مع  سنتيما  وع���ش���رون 

احتساب الرسوم(. 
الحصة :4 126,444,00 
ألفا  وعشرون  وستة  مائة 
وأربمائة وأربعة واربعون 

درهم مع احتساب الرسوم(. 
الحصة 5 :110,136,00( 
ومائة  آالف  وعشرة  مائة 
مع  دره��م  وثالثون  وستة 

احتساب الرسوم(.
المنصوص  ال��وث��ائ��ق   
من   16 المادة  في  عليها 
يجب  االستشاري  النظام 
إيداعها على األقل يوم قبل 
لجلسة  المحدد  الموعد 

االفتتاح.
آخر أجل إليداع الوثائق 
على   2023 أبريل   17 هو 
مساءا  الثالثة  ال��س��اع��ة 

)15س: 00د(.
من  ك��ل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وت��ق��دي��م  محتوى 

مطابقين  المتنافسين 
لمقتضيات المواد ،27، 29 
الصفقات  نظام  من   31 و 
محمد  لجامعة  العمومية 

األول بوجدة
ويمكن للمتنافسين:

أظرفتهم،  إي���داع  إم��ا   -
بمكتب  وص����ل  م��ق��اب��ل 
لكلية  االقتصاد  مصلحة 
الطلب والصيدلة بوجدة إما 
البريد  طريق  عن  إرسالها 
المضمون بإفادة االستالم 
إلى المكتب المذكور إما - 
لرئيس  مباشرة  تسليمها 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة

بطريقة  إرسالها  إم��ا   -
صاحب  إل��ى  إلكترونية 
المشروع ببوابة الصفقات 
ال��ع��م��وم��ي��ة ط��ب��ق��ا ل��ق��رار 
والمالية  االقتصاد  وزيرة 
رقم 21:1982 صادر في 9 
جمادى األولى 1443 )14( 
يتعلق   )2021( ديسمبر 
الصفقات  مساطر  بتجريد 
وال��ض��م��ان��ات  العمومية 
المالية من الصفة المادية. 
الواجب  المثبتة  الوثائق 
اإلدالء بها هي تلك المقررة 
 12:11.10.09 المادة  في 

من نظام االستشارة. 

ع.س.ن/964/ إ.د

Al Ittihad Al Ichtiraki إعالنات10
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ع.س.ن /958/ إ.د

السبت-االحد 25-26 مارس 2023 املوافق 3-4 رمضان 1444العدد 13.409

ع.س.ن /969/ إ.د
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ع.س.ن /979/ إ.د ع.س.ن /978/ إ.د

متكررة  مجحفة  اسبانية  مواقف  جراء  أليمة،  فكرة  علي  تلح 
متصاعدة في حق املغرب، وهو يسعى إلعادة العالقات إلى طبيعتها 
مع بلدهم. ال أدلها ما حصل مؤخرا، ملا عبرت شخصيات سياسية 

الكورتيس،  البرملان/  داخل  من  وأصوات  مسؤولة 
ومنابر إعالمية اسبانية عن مواقف غريبة في محاولة 
االسباني،  املغربي  التفاهم  خطوات  على  للتشويش 
منتقدة املوقف الشجاع واملنصف الذي اتخذته حكومة 
مع  العالقة  لتصحيح  بيدرو شانسيز،  الوزراء  رئيس 

املغرب وفي مقدمتها ملف الصحراء. 
 ينزعج املغاربة أيضا عندما يسعى االسبان السيما 
بعد انضمامهم إلى عضوية االتحاد األوروبي الجنوح 
األوروبي  البيت  إلى  املغرب  مع  وأزماتهم  بعالقاتهم 
كان  إذا  لذلك  التضامني.  والضغط  الدعم  عن  بحثا 
املغرب يميل في السابق إلى عدم الدخول في مشاكل 
مع اسبانيا، تجنبا لعدم االصطدام مع االتحاد األوربي، 
خاصة بعد اختياره كشريك متميز عبر الوضع املتقدم، 
غير  فقد  ومالية،  اقتصادية  امتيازات  يمنحه  الذي 
من نهجه التكتيكي في تعامله مع اسبانيا واالتحاد 
سقف  رفع  ملا  مدريد  مع  األخيرة  أزمته  في  األوربي 
بدعم  الذي حظي  الدبلوماسي  النهج  وهو  التحدي، 

شعبي واسع.     
  ليس باألمر القليل الدالالت حني يسجل املغاربة، 
والعنصرية  الدونية  السلبية،  النمطية  الصورة  تلك 
والجهوي  الوطني  االسباني  اإلعالم  يروجها  التي 
سنوات  ومند  ترديدها  على  دأب  الذي  املغرب،  عن 
طوال دون تغيير أو محاولة بذل جهد لفهم ما يجري 
فإما  إيجابا،  أو  سلبا  الوضع  كان  فمهما  باملغرب. 
للخطر  مصدر  فهو  وبالتالي  متخلف  بلد  املغرب  أن 
والبؤس واملشاكل، أو في وضع متقدم فيصبح بذلك 
منافسا وقوة إقليمية وجبت محاصرته وعرقلة وثيرة 

نموه والدعوة للتحالف مع خصمه اإلقليمي. 
     في هذا السياق، يالحظ مثال االنشغال املبالغ 
يتم  حيث  املغرب،  بقضايا  االسبانية  للصحافة  فيه 

نشر مقاالت بمعدل 50 مقاال يوميا، 90 %منها مناوئ للمغرب في 
حملة إعالمية شرسة مسعورة، مليئة باألكاذيب واآلراء واملعلومات 
املغلوطة واملفبركة بغاية تضليل الرأي العام االسباني وترسيخ عقدة 

العداء وتسميم أجواء العالقات بني البلدين. باعتبار أن هذا الجــار 
الصحراء،  قضايا:  مستغلة  وقلق،  إزعاج  مصدر  العنيد،  الجنوبـي 
البوليساريو، املخدرات، الهجرة، التهريب، املياه اإلقليمية، التنافس 

اإلقليمي. 
     بينما في املغرب يالحظ أن االهتمام اإلعالمي بإسبانيا ظرفي، 
تتصاعد وثيرته زمن األزمات، كقضايا الصيد البحري، وجزيرة ليلى، 
انتهاء  وبمجرد  غالي.  ابراهيم  االنفصالي  أزمة  وآخرها  والهجرة، 
بقضايا  االنشغال  إلى  املغربي  اإلعالم  ينصرف  األزمات  هذه  مثل 

أخرى، بخالف الجانب االسباني الذي ال يكل من التعبئة املناوئة.
     ويجب أن ال يغيب عن األذهان باملناسبة، تلك الحملة الغريبة 
املستفزة التي بلغت حد السب والتجريح باستخدام أوصاف دنيئة 
املنتخب  التي جمعت  التاريخية  املباراة  بمناسبة  املغاربة،  في حق 
دجنبر   06 يوم  بقطر  العالم   كأس  في  االسباني  بنظيره  املغربي 
2022. وقد تضاعف سعارهم وعداءهم حني تمكن الفريق الوطني من 
هزمهم عن جدارة وليس من قبيل الصدفة كما رددوا. هو نمط راسخ 
لدى منابر وقوى سياسية وإعالمية ومدنية ولوبيات إسبانية تعودت 
على تكريس صورة استعالئية متغطرسة بتفوق بلدهم األبدي على 

املغرب. هي فعال »عقدة املورو« . 
املغربية  النفسية  في  مؤثر  آخر  عامل  هناك       
االسبانية  الديار  إلى  املغاربة  بهجرة  األمر  ويتعلق 
االسباني  الوطني  املعهد  وحسب  الدراسة،  أو  للعمل 
األولى  املرتبة  تحتل  املغربية  الجالية  فإن  لإلحصاء 
مجموع  بني  من   ،2020 شخص/   734.402 بحوالي 
األجانب املقيمني بإسبانيا البالغ 5.02 مليون شخص.

     لكن الهجرة ظلت مشكلة مقلقة في حاجة ماسة 
للتنمية  رابحة  ورقة  تصبح  لكي  سياسية  إرادة  إلى 
صورة  تحسني  في  تساهم  أن  شأنها  من  املشتركة، 
للمجتمع  اسبانيا  نظرة  وتغيير  باملغرب  اسبانيا 
كليشي،  سجينة/  معمم،  وبشكل  ظلت  التي  املغربي، 
مسلط على نوع معني من املهاجرين القرويني األميني أو 
من ذوي التعليم املحدود، متغافلة عن شريحة أخرى 
من املغاربة مستثمرين كفاءات وطالب. وهي صورة 
بالدونية  يشعر  الذي  املغربي،  املهاجر  عن  نمطية 
وبالتهميش دون أي اعتبار إنساني، مما يدفعه إلى 
اآلمال  على  والعيش  املجتمع،  عن  والعزلة  االنغالق 
إلى جانب  الهجرة  ملف  املكسورة. ويشكل  واألحالم 
قضايا أخرى، مادة خصبة لإلعالم وعدد من الساسة 

للنيل من سمعة املغرب.   
تعابير  هناك  أن  وبامللموس  سبق  مما  يتضح    
ينزعج  متجدرة،  مستفزة  ودية  غير  نمطية  إسبانية 
املشترك  التعايش  أمام  حائال  تقف  املغاربة،  منها 
املغاربة  بني  يجمع  عما  املعبر  املنفتح  التضامني 
واإلسبان من ثراء إنساني وأواصر ثقافية وحضارية 
به معالم غرناطة،  أندلسي غني، الزال تشهد  وتراث 
مراكش،  فاس،  الرباط،  أمليريه،  اشبيلية،  قرطبة، 

طنجة، تطوان ...

 ppخصصتم بعض نصوصكم، للثقافة الشعبية، عن أية 
ثقافة تتحدثون؟ ماذا تشجبون بهذا السؤال؟

n n لنبدأ، إذا سمحتم، بهذا التمرين اللساني، انطالقا 

فكرة  إلى  األصل  في  يحيل  شعب  فكلمة  العربية.  اللغة  من 
فجميع  وفرقه.  الشيء  قسم  هو  شعب  والتشعب.  التقسيم 
فمن  الداللية.  الحزمة  نفس  إلى  تذهب  االصلية  الدالالت 
وتراتبية  وتفرقة  تقسيم  هو  الشعب  إن  اللغوية،  الناحية 
كلية  بوصفه  الشعب  نعتبر  ما  عادة  أنه  والحال  واختالف، 
بعض  لكن  ما،  بطريقة  صحيح  األمر  هذا  مجموعة.  وحدة 
التمثالت تزيح سؤال االختالف. فهنا تنبجس قراءة الهوتية 
طابعا  تحمل  القراءات  كل  فإن  ننسى  ال  وحتى  ووطنية: 
تاريخيا وإيديولوجيا. وبما أني وجهت اهتمامي نحو فكر 
بما  االختالف، فليس بوسعي سوى أن أتلقى كلمة “شعب” 

تحمله من معنى غير قابل االختزال.
االرستقراطية،  الكالسيكية  العربية  الثقافة  كبحته   pp

والوثنية  والخرافة  السحر،  إطار  في  الشعب  تحجم  التي 
املقنعة.

الشعب،  السائد.   الالهوتي  النظام  وفق  اختزلته   n n

ذاكرة  آثار  يحمل  هذا  كل  ومتخيله  جسده  الشعب،  وجود 
بعيدة. فهذه األركيولوجيا لكل هذا املنسي-وهو في اشتغال 

دائما- فهذا يستهويني في الشعب املغربي.
    حينما أقول الشعب، فأنا أقصد تفرقه بوصفه وجودا 
املكان  هو  املغرب  كان  فإذا  وثقافيا.  واجتماعيا  تاريخيا 
لفكر  كطوبولوجيا  فيه  التفكير  فاملطلوب  لشعب،  التأريخي 

االختالف.
 pp النقد املزدوج. النقد املزدوج بوصفه نهجا لتفكيركم: 
لبلدان  الثقافي  النقد  لهذا  تقترحونه  استراتيجي  بعد  أي 

العالم الثالث؟
األمر  سيكون  التعبير.  هذا  اختزال  تم  ما  كثيرا    n n

بديهيا لو أن األمر ارتبط بنقد عام يشمل املعرفة التي نشأت 

في الغرب، وتلك اآلتية من مجالنا التقليدي. لكن من نحن على 
وجه التحديد؟ وعن أي غرب نتحدث؟

يسعى النقد املزدوج إلى تقويض كل الهوت لألصل. هو 
مزدوج ألنه يأخذ مكانه بني لغتني، وبني أرضيتني تاريخيتني، 
وميتافيزيقيتني. فلربما بني لغتني، يكون الفكر ممكنا اليوم. 

   إن البعد االستراتيجي لنهج ما يتبدى لي حاسما. فهو 
الغرب،  عليها  يسيطر  بآخر-  أو  بشكل  التي-  للبلدان  يتيح 
تشق  وأن  التحكم،  هذا  أسس  جيدا  تفهم  أن  إذا،  لها  يتيح 
طريقها، بعيدا عن كل أصل، نحو سؤال أتمناه أن يكون غير 

مسبوق.
املمكن أن تحددوا هذه  الهوية/االختالف. هل من   pp   
عالقتها  وفي  كتاباتكم،  في  خاصة  بتموقعها  اإلشكالية 

بالحوار الذي تقيمه مع األفكار املختلفة التي تقدمونها؟ 
أعد  ال  إنني  املاضية،  السنة  في  قلت  أن  لي  سبق   n n

نفسي فيلسوفا، أو مفكرا، وبدرجة أقل فيلسوفا. فرغبتي هي 
رغبة في الكتابة.

الهوية  وفكر  األغيار.  فكر  أفهم  أن  باألحرى  أحاول 
فمنذ  األمر.  هذا  تنسوا  ال  القدم،  في  ضارب  واالختالف 

الفالسفة ما قبل السقراطيني )كانوا فعال كائنات رائعة( إلى 
مارتان هيدجر واملجموعة الدريدية الفتية مرورا بامليتافيزيقا 
أدرس  وإن  أغراضه.  يستنفد  لم  السؤال  فإن  كلها،  الغربية 
كتاباتي،  في  فيه  بالالمفكر  جيدا  فألحيط  الوجود  فلسفة 
كل  على  ينطبق  وهذا  فلسفيا.  للتفكير  سعيا  أبد  وليس 
املعارف التي أوظفها. أوظفها مثل عنصر، شذرة في الكتابة، 
أو مثل مصدر إلهام إذا أردتم.  هذا ما يلهني مسألة الوجود، 
والهوية واالختالف، هو من الزخم إلى درجة أنني في مرحلة 
التعلم واالكتساب. فما أتعلمه أضعه في أزمة داخل كتاباتي 
الكتابة تنسى  إن  الفلسفي.  للبعد  ودائما من دون احتساب 
مصادرها في اإللهام، تمحوها وتحذفها وتحجبها، وتنثرها 

في حضرة إيقاع جذبتها.
الذاكرة  في  فمثال     
هذه  )كتبت  املوشومة 
بني  ما  الذاتية  السيرة 
ستجدون   )1969-1970
“اختالف”  كلمتي 
مستعملتني  و”هوية” 

غالبا.
هذه  قراءة  أثناء    
جديد،  من  العبارات 
جيد  فهم  في  أفلح  ال 
ما  استعمالها.  لرهان 
معنى النسيان؟ أال تكون 
للذاكرة؟  فقدانا  الكتابة 

وارتياعا على وجه التحديد-على حافة الجنون! 
العالمات  أثر  متعقبا  املوشومة  الذاكرة  في  حاولت    
بميسمها  وتسمه  الجسد  في  صداها  تترك  التي  واألحداث 
ذلك  جيدا-  -أعتقد  بلورت  بعد،  وفيما  نهائي.    بشكل 
السؤال عن االختالف، انطالقا من نيتشه ودريدا، بمجاوزة 
األخالق وامليتافيزيقا. إن تقرأوا “االسم الشخصي الجريح”، 

تالحظوا أن الجسد اإلسالمي فصلت عنه لحمته الالهوتية.
 pp من الواضح أن مسالة الهوية تطرح قضية الوجود. 
كيف يمكن تحديد الوجود التاريخي حسب حركة فكركم؟ وهل 

لهذه الهوية أساس متعدد؟
n n إن التاريخانية فرضت على العرب، فينبغي حسب 

قوانني التاريخ، فهم األسباب التي أدت إلى تأخرهم وتوسع 
مرحلة  تناسب  ضرورية،  مرحلة  هي  التاريخانية  الغرب. 
استعادة  فيها  نعتقد  فترة  وتالئم  املطلقة،  الوطنية  الهوية 

الكيان الوطني لشعب أو بلد.
   غير أن التاريخانية اليوم هي متجاوزة بوصفها حركة 

فكرية. فقد آن األوان لتوسيع مجال فكر اختالفي حقيقي: 
وأسسه  التراتبي،  النظام  تقويض  اجتماعي:  -اختالف 

األخالقية؛
العالم  في  املكبوحة  الثقافات  تثمني  ثقافي:  -اختالف 

العربي؛
الحاسمة  األقطاب  في  التفكير  إعادة  سياسي:  -اختالف 
في التغيير وإحداث القطيعة، بالنظر إلى الوضعية العاملية، 

وبالنظر إلى التقسيم الجديد للسلطة املحلية؛
-اختالف تأريخي للوجود العربي عبر انتشاره، من جذوره 

إلى راهنيته.
هو  بل  مجموعها،  هو  ليس  االختالفات،  كل  اختالف     

حركة فكر يصعب اكتناه ماهيته...

عالقات المغرب إسبانيا 
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 تساءل دولوز، في كتاب يحمل عنوان “حوارات” Dialogues، ما هو الحوار؟ وما فائدته؟ -فأجاب- ينبغي 
أال يتم الحوار بين األشخاص، بل بين السطور والفصول، أو بين أجزاء منها؛ فهذه الحوارات هي الشخوص 

الحقيقية” ، وهو في هذا مثله مثل صمويل بيكيت، متحفظ من جدوى الحوارات، ومثلهما أيضا، عبد 
الفتاح كيليطو، في تردده من إجرائها، لكنه استجاب لها واعتنى بها، وجمعها في كتاب “مسار”.

الكاتب عبد الكبير الخطيبي رجل حوار، أجريت معه حوارات ومقابالت تضاهي ما ألفه من مؤلفات، 
 La beauté ”في وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية، بل حظيت بتأليف مستقل مثل كتاب

de l’absence”  للباحث حسن وهبي، وكتاب” Le chemin vers l’autre” . ونجد من محاوريه، الصحفيين 
والكتاب أنفسهم: غيثة الخياط، والطاهر بنجلون، وبختي بن عودة، وعبد اهلل بنسماعين، وعبد المجيد 

بنجلون، وبول شاوول...
 إن انتعاشة الحوارات مع المفكرين والمبدعين لمشير على أنهم أفلحوا، أو يسعون إلى ذلك، في إبداع 

متلقيهم وصناعتهم، بتعبير الخطيبي نفسه. وهو الذي كان يقول “مطلوب من الكتاب أن يقدم 
نفسه”. لكن الحوار يضمن شروط نجاحه، إذا تناظمت مهارة حذق السائل وخصلة ثقة المسؤول.

في ما يلي الحوار الذي أجراه معه عبد اهلل بنسماعين :

تكري�س 
�صورة 

ا�صتعالئية 
متغطر�صة

هناك تعابير إسبانية نمطية غير ودية مستفزة 
متجدرة، ينزعج منها المغاربة، تقف حائال أمام 
التعايش المشترك التضامني المنفتح المعبر 

عما يجمع بين المغاربة واإلسبان من ثراء إنساني 
وأواصر ثقافية وحضارية وتراث أندلسي غني

النقد المزدوج تقوي�س لالهوت الأ�صل

التاريخانية هي مرحلة ضرورية، 
تناسب مرحلة الهوية الوطنية 

المطلقة، وتالئم فترة 
نعتقد فيها استعادة الكيان الوطني 

لشعب أو بلد

  محمـد بنـمـبارك   
دبلوماسي سابق  

3من حوارات الخطيبي

إعداد وترجمة: محمد معطسيم

 يستدعي البحث الوافي والمستفيض في مجريات العالقات بين 
المغرب واسبانيا ماضيا حاضرا وآفاقا للمستقبل، بأن ال يقتصر 

األمر على الشق الرسمي المرتبط بتدبير الملفات السياسية 
والدبلوماسية واالقتصادية والتجارية والمالية وغيرها، بل علينا أن 

نولي بالغ األهمية أيضا للشق الشعبي والنبش في تلك الصورة 
المتجدرة في المتخيل الشعبي القابعة عند كال الطرفين 

المغربي واالسباني، على اعتبار أن الشعوب تظل دوما طرفا 
فاعال وأساسيا تتأثر وتؤثر في العالقات بين الدول.

بين الر�صمي وال�صعبي
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عودة االستقرار التدريجي: 
إلى عوائدها حيث ساد األمن  السلطان موالي عبد اهلل إرجاع األمور  استطاع 
واالستقرار التدريجني ابتداء من توليه الحكم عام )1743/1757( وبعد توليه ابنه 
سيدي محمد عمل جاهدا إلى إخماد الثورات القبلية وتقويض سلطات املؤسسة 
العسكرية التي تسببت في هذه القالقل، وقد سار سيدي محمد بن عبد اهلل على 
البخاري  العسكرية وبخاصة جيش عبيد  بتفكيك املؤسسة  قام  درب سلفه حيث 
وعوض أن يكون عماد هذه املؤسسة هذا العنصر الذي تشكل في عهد جده موالي 
البخاري  بقايا  من  مشكال  وأصبح  هيكلته  أعاد  الجديد  السلطان  فإن  إسماعيل 
األحداث  في  تورطوا  ان  لهم  يسبق  لم  والذين  والوالء  بالطاعة  لهم  -املشهود 
السابقة- باإلضافة إلى جيش الوداية والشراردة وبني معقل والذين تلقوا تكوينا 
الجديد  السلطان  قام  ذلك  مع  العسكريةوموازاة  الخدمة  أداء  قبل  قبليا  عسكريا 
بدعم الزوايا املساندة، وواجه املناوئة منها ونفس الشيء خصه باألعيان ورجاالت 

الدولة من عمال وباشوات وقواد.

سياسة الباب المفتوح في عهد سيدي 
محمد بن عبد اهلل )1757/1790(

وتجاريا،  ديبلوماسيا  األوربية  الدول  على  االنفتاح  في  السياسة  هذه  تتمثل 
حيث شجع السلطان املبادالت التجارية مع العديد من الدول بفعل تراجع مداخل 
التجارة الصحراوية وانتشار تجارة التهريب املدعمة من طرف الزعامات املحلية 
من  الجديد  النوع  هذا  توطيد  على  املغرب  موقع  شجع  وقد  املغربي،  بالجنوب 
التجارة التي لم يتعود عليها املغاربة، و ألجرأة هذه السياسية عمد السلطان على 
فتح أوراش بناء العديد من املوانئ األطلنطية وبخاصة مناء الصويرة، كما سمح 

بوسق الزرع، وتصدير املواد االستراتيجية بفتوى من علماء املغرب الذين وافق 
أغلبهم على هذه السياسة الجديدة، وقد تمكنت الدولة في ظرف وجيز من تحويل 
مداخيل هذه التجارة لشراء األسلحة واملعدات والشروع في تحرير الثغور املحتلة.
      أصبحت مدينة الصويرة بفضل السياسة الجديدة لسيدي محمد بن عبد 
كما  املغرب،  ملوانئ  اإلجمالية  التجارية  املداخيل  من  باملائة  أربعني  تحصل  اهلل 
هذا  واكب  لقد  الدولة.  خزينة  مداخيل  ثلث  تتجاوز  الجمارك  مداخيل  أصبحت 
االنفتاح التجاري املغربي على التجارة العاملية ليونة في التعامل الديبلوماسي 
مع الدول األوربية   حيث تم افتكاك العديد من األسرى، وبناء القنصليات العامة 
في مدينة طنجة التي أصبحت تتسم بالطابع الدولي وقد كان السبق لكل من الدول 
االسكندنافية ودولة البرتغال في إبرام معاهدات الصداقة مع املغرب مقابل ضمان 
حماية سفنها من القرصنة في السواحل املغربية مقابل إتاوت سنوية، تم تلتها 
معاهادت شبيهة مع كل من إنجلترا وفرنسا وإسبانيا. والجدير بالذكر أن سياسة 
سيدي محمد بن عبد اهلل كانت تسعى إلى ضبط مداخيل الدولة وتقوية الجيش، 
والقطع مع تجارة التهريب، وتحرير الثغور التي كانت محتلة من طرف اإليبيريني 
ومن جهة أخرى ربطت الدولة عالقات رفيعة املستوى مع دول العالم اإلسالمي، 
وتوجت سياسة السلطان باعترافه بالواليات املتحدة األمريكية دولة مستقلة عن 

التاج البريطاني.

الصراع األخوي بين أبناء سيدي محمد 
بن عبد اهلل )1790/1792( وإغالق الباب 

المفتوح:
توفي السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل سنة 1790 م وترك بؤرة للتوتر بني 
أبنائه وبخاصة الصراع املرير بني اليزيد وإخوته؛ والجدير بالذكر أن السلطان 

واجه ابنه اليزيد الذي كان يتطلع إلى الحكم في فترة حياة أبيه. استمر الصراع 
األخوي بني اليزيد ومسلمة وهشام واملولى سليمان ورجحت كفة هذا األخير الذي 
أجمع على بيعته علماء فاس ومراكش. وقبل أن يستقر له الحكم فقد عان املغاربة 
مسلمني ويهودا من بطش سياسة اليزيد السلطان العاق والذي لم يكن مرغوبا فيه 
سيما أنه وضع يده مع أمازيغ األطلس ضد أبيه، فقد نعث في األوساط اليهودية 

بأقدح النعوث ملا فعله بهم فالرواية تشير على تجبره وقتله للعديد منهم.
    التقى اليزيد بأخيه املولى هشام في مدينة مراكش التي وقعت تحت قبضته 
وكان هذا اللقاء حاسما في سيرورة الحكم ونهاية عهد دموي استمر زهاء سنتني، 
فقد كان املولى هشام مدعما بجيش دكالة وعبدة بقيادة عبد الرحمان بن ناصر 
العبدي وبالقرب من وادي نسيفة جرت أطوار املعركة حيث لعب الحظ دوره في 
سنة  قتيال  طرحته  خذه  اقتحمت  طائشة  رصاصة  إثر  على  اليزيد  على  القضاء 
تافيالت  في  سلطانا  بويع  الذي  هشام  املولى  ألخيه  املجال  فسح  مما   1792
والعقد  الحل  أهل  من  بتأييد  سلطان  سليمان  موالي  الربيع  أبو  بويع  وباملقابل 

الفاسيني  وهي بيعة تضاهي بيعة أهل تافياللت.
رسالة السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل إلى كافة جماعة  الوثيقة رقم 3312: 
فيها  يخبرهم    ) الهولندية  األراضي  على  املغاربة  أطلقه  )مصطلح  اإلسطادوس 
بأن الذمي مسعود ذي ملار املوجود بامستردام هو من خذامه ويستوصي به خيرا 

واإلحسان إليه.
هي مراسلة مؤرخة في العاشر من جمادى األولى عام تسعة وتسعني ومائة ألف 
1199، مضمونها أن السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل يوصي خيرا باليهودي 
املغربي مسعود ذيلمار باعتباره من خدام الدولة العلوية الشريفة بل أن اباه كان 
على نفس املرتبة وتتطرق الرسالة إلى ان هذا اليهودي املغربي موجود في الديار 

الهلندية بأمر من السلطان

باحث في التاريخ الديني 

فسحة رمضان

فنانون وجها  لوجه  مع الملك  
املو�سيقار عبداهلل ع�سامي �ساحب اأغنية  نداء احل�سن: 

عند التحاقي باجلوق امللكي، كنت اأجنز اأغاين واأقدمها للملك
من اعداد: جالل كندالي

نجوم  ألحانه   من  غنت  عصامي،  اهلل  عبد  وامللحن  املوسيقار 
األغنية املغربية، نساء ورجاال،  عبدالوهاب الدكالي، عبدالهادي 
فتح  سعيد،  سميرة  سميح،  نعيمة  اإلدريسي،  محمود  بلخياط  
اهلل املغاري، حياة اإلدريسي، سعاد محمد، عتيقة عمار وغيرهم 

لحد  مهيمنة   ومازالت   خالدة،  الفنية  أعماله  جعلت   ألحانه  
اآلن  رغم أن عقودا  من الزمن قد مرت  على  إنتاجها  ،مازالت 
حاضرة  بقوة  خاصة في املناسبات الوطنية وغيرها،  و هذا دليل  
ملموس   على مدى الذوق الرفيع  الذي كان يتمتع  به  الرواد، 
ومدى  إيمانهم القوي وحرصهم  على أن يكون  الفن  فعال  رسالة. 
الوطنية،  امللحمة  ينادي،  هذه  الحسن  الحسن، أو صوت  نداء 
التي ارتفعت  إلى مصاف  النشيد الوطني الرسمي، بحكم أنها  
ترجمت  بشكل  فني  وإبداعي، القرار السياسي  والسيادي  الذي  
الثاني،من خالل دعوته في خطاب  موجه  الحسن  امللك  اتخذه  
،السترجاع   الخضراء   املسيرة  تنظيم  إلى  املغربي،  الشعب  إلى 

الصحراء املغربية. 
عصامي   عبداهلل  وامللحن   املوسيقار  يقول   الباب،  هذا   في 
تؤرخ   أغنية  فكرة  وضع  كانت  لقد  االشتراكي،  االتحاد  لجريدة 
لنا  التاريخية، بشكل  تلقائي، دون  أي أن يوحي  لهذه اللحظة 
بذلك  أي أحد أو أية  جهة، لقد كانت  املبادرة  نابعة  من القلب  

وعن  قناعة. 
االتحاد  لجريدة  ويكشف  عصامي،  عبداهلل  املوسيقار  يتذكر 
االشتراكي، أن  الفكرة  بدأت  ،حينما سمعت  ككل املغاربة  خطاب  
جاللة امللك  املغفور له الحسن الثاني، حول املسيرة الخضراء،  
إذ تأثرت  بذلك  ، وقلت مع نفسي ،البد  من  التحرك  وإنجاز  عمل  
فني  يكون في مستوى  هذا الحدث التاريخي، كما  هو الشأن 
بعبد  اتصلت  ذلك   تحقيق  أجل  ،ومن  الفناين   لباقي  بالنسبة 
السالم خشان رئيس الجوق الوطني، وخاطبته هل استمعت إلى 
خطاب سيدنا، فرد علي باإليجاب، ألساله  ماذا نحن فاعلون،  ولم 

يتردد في منحي الضوء األخضر،  حيث بعد ذلك زرت الفنان  فتح 
اهلل املغاري رحمه اهلل، والذي طلبت منه كتابة  موضوع  خول 
كتبهما،  قد  كان  أغنيتني   كلمات   فمنحني  الخضراء،   املسيرة 
وأعطاني  حق اإلختيار، وبالفعل  اخترت  كلمات “ نداء الحسن 
ليتم  تسجيلها  في  قياسي،  “، حيث قمت بتلحني ذلك في زمن 
أقرب وقت،  وشارك  معنا في ذلك  العديد من الفنانني  بأصواتهم.
فكرة  ،فراودته  افتتاحية  الزمة  في   فكرت  لقد  يقول عصامي   
يأخذ طابعا صوفيا  العمل  التي ستجعل   ،“ اأكبر  اهلل   ” عبارة 
ا  األحد(   ( اليوم  نفس  من  ليال  العاشرة  وفي  خالصا،  روحانيا 
له  تقشعر  وطني  نشيد  إنجاز  في  قياسي  رقم   , األلحان  كتملت 

األبدان .
وفي اليوم املوالي التقى  عبداهلل عصامي بعبد السالم خشان 
النوتات على  التوزيع املوسيقي ووزع  الذي تولى مهمة  يشرح، 
أعضاء الجوق،  و هو الوقت نفسه الذي كان يتوافد فيه الفنانون 
على التفكير في عمل فني لدعم لحظة انطالق املسيرة الخضراء .
ومن هنا برزت فكرة الغناء بشكل جماعي ،حيث اجتمع كورال 
الجوقني الوطني و امللكي ، وشارك في الغناء  كما تظهر األغنية 
وعندليب  الغرباوي  أحمد  واملطرب  أحمد  ،إسماعيل  املصورة 
املغرب محمد الحياني ، بهيجة إدريس ،  محمود اإلدريسي ،عبد 
بلبشير  ،محمد  الكبير  عبد  ،عماد  علي  محمد  الجامعي   املنعم 
والجياللي زراد  ، أما العزف فكان للجوق امللكي بقيادة املايسترو 
أمواج  على  األغنية  أطلقت  الثالثاء  ومساء  خشان.  السالم  عبد 

اإلذاعة  الوطنية وعلى شاشة التلفزة املغربية،
وهي األغنية التي تقول كلماتها 

اهلل اكبر  اهلل أكبر اهلل أكبر 
صون  الحسن ينادي  بلسانك يا صحرا

فرحي يا أرض بالدي  أرضك صبحات حرة
مرادنا الزم يكمل  ياملسـيرة الخضـرا
مسيرة أمة وشعب  بـوالدو وبناتـو

شعارها سلم وحب  والغادي سعداتو

حاملني كتاب اهلل  وطريقنا مستقيم
إخوان فالصحرا  يسالونا الرحيم

يا القاصدين الصحرا  أبوابها مفتوحة
مسيرتنا الخضرا   نتيجة مربوحـة

فيها أمن وسالم  فتاريخ مجد الوطن
بال حرب بال سالح  معجـزة الزمن 

االتحاد  لجريدة  عصامي   عبداهلل  املوسيقار  يقول   ذلك  قبل 
انضممت   بدأت  حينما    ، امللكي  بالقصر   االشتراكي،  عالقتي 
إلى  املجموعة الصوتية بالجوق امللكي،  حيث كنت أسجل  قطعا  
غنائية   في األعياد الوطنية،  وأقدمها  إلى  ملكنا الراحل  الحسن 
الثاني،  أو أغاني  تتغنى بولي العهد آنذاك  سيدي  محمد  أو 

موالي رشيد. 
وكان املوسيقار  أحمد البيضاوي رحمه اهلل  بصفته  مسؤوال  
منحنا  نحن امللحنني  فرصة  تلحني ستة قطع غنائية في السنة   
ومد اإلذاعة الوطنية بها ، ويكشف  عبداهلل عصامي، أنه  التحق  
باملجموعة الصوتية في الجوق الوطني برئاسة  املوسيقار أحمد 
البيضاوي،  سنة 1963،حيث كان هناك عمالقة الفن والطرب مثل  
عبدالقادر الراشدي،  لذلك يقول عصامي  ،املرء يكبر مع الكبار، 
قبل  معا،   ويلحن   ،يغني  عبداهلل عصامي   آنذاك   كان   حيث 

االلتحاق  بالجوق امللكي  مع عدد من الفنانني.
ويصر املوسيقار عبداهلل عصامي، على أن  عالقة  امللك الراحل 
الحسن الثاني  كانت عالقة  عطف  ليس مع الفنانني فقط،بل مع 
في  املتحكم   هو  املادي  الجانب  يكن  ولم  املجتمع،   شرائح  كل 
جاءت   لذلك   املتحكمة،  هي  الوطنية  الروح  كان  بل  عطاءاتهم، 
في  وقمة  الحسن،   نداء  مثل   الوطنية،   األغاني  من  مجموعة 
ذلك  قبل  لكن  وغيرها،  بلخياط،  عبدالهادي  أداها  التي   املجد 
أديت  مراكش،  في  مازلت  كنت   حينما  عصامي،  عبداهلل  يتذكر 
أغنية نشيد الوطن  بآلة العود سنة 1958، ،كانت  أغنية  ممتازة  
وهائلة،  فمنذ صغرنا  تعلقنا  بالحب للوطن،  منذ كنا في املسيد   

.
امللك   أن   عصامي،  اهلل  عبد  للموسيقار  بالنسبة  الخالصة 
الحسن الثاني  رحمه اهلل  أو امللك محمد السادس حفظه اهلل،  
كانا  يعتنيان  ليس بالفنان فقط،بل بالجميع .املوسيقار وامللحن 

عبد اهلل عصامي  ،
على  حصل  كما  األولى،  الجائزة  فيه  وحاز  الصولفيج،  درس 
في  األول  والوسام  العود،  وآلة  الهارموني،  في  األولى  الجائزة 
التوزيع   العربية،  املوسيقى  العود،  آلة  درس  كما  الكونتربوا، 

وغيرها. 
وفي سنة 1990 أصبح رئيسا لجوق الدار البيضاء، إلى حدود 
بالتدريس  ذلك  بعد  ليلتحق  التقاعد،  على  أحيل  حيث   ،1995

باملعهد املوسيقي بالدارالبيضاء.

إعداد: وحيد مبارك

عن  وفضال  البيطري،  الطبيب  إن 
لفائدة  بها  القيام  يمكنه  التي  التدخالت 
التلقيح  على مستوى  الكلب، سواء  صحة 
أو العالج من األمراض، فإنه يقوم بقياس 
وزنه لتتبع نمّوه ويمنحه برنامجا للتغذية، 
ألن األكل مهم لالستمرار في الحياة ولتطور 
الكلب جسديا وصحيا، وهو ما يتعني معه 
الشروط  من  مجموعة  توفر  على  الحرص 
ما  كل  من  خالية  سليمة  تغذية  أجل  من 
ويعرضه  الكلب  وسالمة  بصحة  يضر  قد 

ملشاكل مفتوحة على احتماالت متعددة.
هذا  في  البيطري  الطبيب  ويوصي 
األكل  وجبات  اقتناء  بضرورة  اإلطار 
تكون  التي  للبيع  املعروضة  املختلفة 
البروتينات  فيها  يحضر  والتي  متوازنة 

وفقا  وذلك  والدهنيات،  والفيتامينات 
لصنف الكلب إن كان من النوع الذي يكون 
وزنه صغيرا أو كبيرا، وكذا بالنظر للغاية 
التي يتم تسخيره لها، إن كان األمر يتعلق 
إن  أو غير ذلك.  الحراسة  أو  بكلب للصيد 
بها  يوصي  التي  الخاصة  الوجبات  هذه 
على  الكلب  تساعد  أن  شأنها  من  الطبيب 
وهنا  وصالبته،  قوته  من  وتزيد  النمو 
تجب اإلشارة إلى مالحظة أساسية والتي 
تتمثل في أنه بعد مرحلة الفطام عقب فترة 
الرضاعة، يجب منح الكلب وجبتني لألكل 
الطعام  بقايا  تقديم  وتفادي  متوازنتني، 
فيها  وتحضر  متوازنة  تكون  ال  ألنها  له 

السكريات والحلويات املضّرة بالكالب.
البياطرة  لألطباء  اليومية  املمارسة  إن 
يفّضلون  األشخاص  بعض  أن  على  تبني 
إعداد  أو  لكالبهم،  الطعام  بقايا  تقديم 

وجبات خاصة بأيديهم، وهو ما يستدعي 
يكون  قد  منها  عددا  ألن  بشدة  التنبيه 
الكثيرة  الدهون  كميات  بسبب  ضارا، 
أن  يمكن  أو  فيها،  متوفرة  تكون  قد  التي 
الشأن  هو  كما  لإليذاء  مصدرا  يشّكل 
دقيقة  تكون  التي  الدجاج  لعظام  بالنسبة 
جدا وحادة فتتسبب في جروح وتقرحات 
على مستوى الفم واألسنان والعنق وحتى 
ذلك  في  شانها  وغيره  الهضمي  الجهاز 

شأن أشواك السمك. 
تقديم  أن  على  التأكيد  يجب  وختاما، 
يجب  تلقينية  بعملية  كذلك  مرتبط  األكل 
تعويده  في  واملتمثلة  عليها،  الكلب  تربية 
حاجياته  قضاء  وعلى  األكل  توقيت  على 
على  حفاظا  املنزل،  داخل  وليس  خارجا 
أو ضرر  إزعاج  لكل  وتفاديا  البيت  نظافة 
تختلف تبعاته قد يترتب عن ذلك. ويتعني 

الكلب  بتربية  يقوم  الذي  الشخص  على 
في  مرات   4 إلى   3 الخروج  من  تمكينه 
ومع  ذلك،  قبل  األكل  يمنحه  وأن  البداية، 
يتم  السن  في  الكلب  وتقدم  الوقت  مرور 
االنتقال إلى وجبة واحدة التي تقّدم زمنيا 

كالحراسة  للكلب،  املحددة  املهمة  حسب 
مثال، إذ في هاته الحالة يجب تقديم األكل 
لكي  ويرتاح  ينام  كي  النهار  آخر  في  له 
على  ليال  بمهمته  القيام  على  قادرا  يكون 

أكمل وجه.

مع الدكتور بدر طنشري الوزاني: كل ما تجب معرفته عن تربية الحيوانات األليفة

يجب التأكيد 
على أن تقديم 

األكل مرتبط كذلك 
بعملية تلقينية 

يجب تربية الكلب 
عليها

المخزن ورعاياه المغاربة اليهود من خالل محفوظات مديرية الوثائق الملكية

ال�سراع بني اأبناء �سيدي محمد بن عبد اهلل

الكالب، القطط، الخيول وغيرها من الحيوانات، عالقتها باإلنسان ليست وليدة اليوم، تتعّدد دوافع وغايات واالرتباط بها، إما بغاية 
الحراسة أو الخدمة أو األلفة والمؤانسة ومواجهة الوحدة أو غيرها من األهداف، التي وإن اختلفت المقاصد من وراءها إال أنها 
تؤكد على أن الرابطة بين البشر وبعض هذه الحيوانات تكون أكثر متانة وقوة وأشّد وفاء.

وإذا كانت الرغبة في الحصول على أحد هذه الحيوانات وترتبيها قوية بالنسبة للبعض، فإن االعتناء بها وتوفير كل الشروط لها 
يجب أن يكون أقوى، فهذا األمر يعتبر شرطا أساسيا، للحفاظ على حقوقها، وحماية صحتها وصون سالمتها وعدم تعريضها 
للخطر، وهو ما يتطلب اإللمام بالعديد من “التفاصيل الحياتية” منذ الوالدة، كما هو الحال بالنسبة للتلقيح، التعامل مع األمراض، التغذية، 
العالقة بالمحيط، النظافة، التزاوج وغيرها من المعطيات لتفادي اإلضرار بها وفقدانها في لحظة من اللحظات بسبب تقصير أو سوء تقدير.

“االتحاد االشتراكي” ومن أجل االطالع أكثر على كيفية التعامل مع “ الحيوانات األليفة “، اختارت أن تخصص للقراء سلسلة من الحلقات 
ألجل تقريب كل المعلومات المتعلقة بتربية عدد منها، مستضيفة في هذا اإلطار الدكتور بدر طنشري الوزاني، الطبيب البيطري، ورئيس 
المجلس الوطني للهيئة الوطنية لألطباء البياطرة، للوقوف عند التفاصيل المختلفة من أجل تربية سليمة للكالب والقطط وغيرها من 
الحيوانات األخرى ...

3

3

3

ذ.ربيع رشيدي

 الكالب والتغذية

  ظل المخزن المغربي وفيا، وراعيا لمغاربته 
اليهود، ويتضح ذلك من خالل الوثائق الرسمية، 
ووثائق العائالت اليهودية وبخاصة المراسالت 
اإلخوانية منها. وتعتبر الوثائق الرسمية التي 
تحتفظ بها مديرية الوثائق الملكية دليال 
دامغا على الروابط القوية، والمتينة بين 
المخزن ويهوديه؛ فبعضها يتضمن صراحة 
أمر سالطين الدولة باالحسان إليهم داخل 
المغرب وخارجه. فباإلضافة إلى السماح لهم 
بممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، 
وأنشطتهم االقتصادية، ووهب وعاءات 
عقارية لهم النشاء مالحاتهم أو بيعهم 
فإن العالقة ظلت قوية على مر العصور، 
وتعتبر الدولة العلوية نموذج الراعي األول لفئة 
اليهود مقارنة بوضعيتهم خالل فترات حكم 
السعديين و المرينين والموحدين حيث كانوا 
مميزين عن جيرانهم باعتبار الهندام أساس 
للتميز

هناك  أحداث كثيرة ومواقف متعددة  
،وذكريات  تراكمت  على مر السنين، 
منها  ما تآكل  مع مرور الزمن، ومنها  
ما استوطن  في المنطقة الضبابية  
من الذاكرة، لكن تبقى  هناك ذكريات 
ومواقف وصور  ،عصية على  االندثار 
والمحو  ،ألنها  بكا بساطة  ،كان  لها  
في حينه  ،وقع  في النفس  البشرية، 
ليمتد  هذا الوقع  إلى  القادم  من 
األيام  من حياة اإلنسان. 
في هذه  الرحلة،  ننبش  في ذاكرة  
كوكبة  من الفنانين  ،حيث منحتهم  
إبداعاتهم ، تذكرة  الدخول  إلى  قلوب  
الناس  بدون استئذان،  وهي إبداعات 
فنية ، استحقت  كل التقدير واالحترام 
والتنويه  داخل المغرب وخارجه، كما 
استحق  أصحابها  االحتفاء بهم ، 
ويجدوا  أنفسهم  وجها لوجه مع 
ملك البالد. 
هنا نستحضر، ونسترجع  بعضا  من 
ذكريات هؤالء الفنانين المبدعين  
مع ملوك المغرب ، بعدما صنعوا  
أسماءهم  بالجد  واالجتهاد 
والعطاءات الثرية كما وكيفا، 
واستطاعوا  فرضها  في ساحة  تعج  
بالنجوم  .

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
التجارية بالدار البيضاء
المحكمة التجارية 

بالدار البيضاء
مكتب التبليعات 
والتنفيذات القصائية
ملف تبليغ عدد: 
4341/8401/2021

 بحت القيم : 853 ب / 
2022

اعالن قضائي في اطار 
الفصل 441 من قانون 

المسطرة المدنية
بناء على الدعوى 
المقامة بالمحكمة 

التجارية بالدار البيضاء

بين الطرف المدعى السيد 
عبد الفتاح اكرود اصالة عن 
نفسه ونيابة عن اكرود عبد 
االله والسيدة حازم فاطنة 
تتوب عنه االستاذة بشرى 
الحنوضي المحامية بهيئة 

الدار البيضاء
وبين الطرف المدعى عليه 
: شركة اصيكا البرنوصي 
ACECA BERNOUSSI

بعنوانها: شارع المثنى 
-185 رق���م  ح��ارث��ة  اب���ن 
سيدي  التقدم  ح��ي   183
البرنوصي الدار البيضاء. 
وبناء على الحكم الصادر 
عن المحكمة التجارية بالدار 
البيضاء تحت عدد 8093 
21/09/2021 في  بتاريخ 

الملف 8265/8219/2021:
الجلسة  ف��ي  ال��ق��اض��ي 

العلنية ابتدائيا وغيابيا:
في الشكل بقبول الطلب

في الموضوع الحكم على 
المدعى عليها بادائها لفائدة 
المدعى مبلغ 121.000.00 
درهم مانة و واحد وعشرون 
درهم عن الواجبات الكرائية 
ع���ن ال���ف���ت���رة م���ن ف��ات��ح 
غاية  ال��ى  يوليوز2020 
ومبلغ   2021 م��اي  متم 
واجب  درهم   12100٫00
النظافة مع النفاذ المعجل 
الكراء  واجبات  حدود  في 
االنذار  على  وبالمصادقة 
اليها  المبلغ  ب���االف���راغ 
 17/06/2021 ب��ت��اري��خ 

يقوم  ومن  هي  وبافراغها 
مقامها من المحل التجاري 
المتنى  ش��ارع  ب  الكائن 
 183-185 ابن حارثة رقم 
حي التقدم الجديد سيدي 
البيضاء  الدار  البرنوصي 
وبتحميلها الصائر وبرفض 

باقي الطلبات.
في  الحكم  صدر  وبهذا 
والسنة  وال��ش��ه��ر  ال��ي��وم 

اعاله.
عدد  األم���ر  على  وب��ن��اء 
بتاريخ  ال��ص��ادر   26892
ف��ي   19/09/2022
 : ع��دد  المختلف  الملف 
 26892 /8103 /2022
قيم  بتعيين  وال��ق��اض��ي 
أصيكا  ش��رك��ة  ح��ق  ف��ي 

 ACECA ال��ب��رن��وص��ي 
BERNOUSSI

ي��ع��ل��ن ال��س��ي��د رئ��ي��س 
الضبط  ك��ت��اب��ة  مصلحة 
بالمحكمة التجارية بالدار 

الحكم واالمر  أن  البيضاء 
بلغا  قد  اعالم  المذكورين 
 10/11/2022  : بتاريخ 
رحبي  سعيد  السيد  ال��ى 
في  المنصب  القيم  ع��ن 

وان  عليها  المدعى  ح��ق 
الطعن  حق  عليه  للمدعى 
طبقا للفصل 441 من قانون 

المسطرة المدنية . 
تاريخ التعليق 22مارس 

 2023
العدد2023/524

المدة 30يوما
ع.س.ن /972/ إ.د
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المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية

والتعليم االولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة الدار 
البيضاء-سطات

المديرية اإلقليمية الفداء 
مرس السلطان

مصلحة الشؤون اإلدارية 
والمالية والبناءات والتجهيز 

والممتلكات
 إعالن عن طلب عروض 

I/23/1 مفتوح رقم
بتاريخ 17 أبريل  2023،على 
صباحا  ال��ع��اش��رة  ال��س��اع��ة 
سيتم في جلسة عمومية بمقر 
المديرية االقليمية الفداء مرس 
السلطان، الكائن مقرها بزنقة 
روما، الرقم 24، الدار البيضاء 
، فتح األظرفة المتعلقة بطلبات 
إنجاز  عروض األثمان ألجل : 
الدراسات التقنية و تتبع أشغال 
تهيئة وتأهيل بمؤسسات تابعة 
ال��ف��داء  اإلقليمية  للمديرية 
مرس السلطان في 11 )إحدى 
رقم  الحصة   : حصة  عشرة( 
االبتدائية سعد  المدرسة   :  1
ابن أبي وقاص، الحصة رقم 2: 
المدرسة االبتدائية ابن خلدون 
المدرسة   :3 رق��م   الحصة   ،
االبتدائية ابن سينا ، الحصة 
االبتدائية  المدرسة   :4 رق��م  
الفقيه الكانوني، ا لحصة رقم  
5: الثانوية اإلعدادية  األندلس، 
ال��ث��ان��وي��ة   :6 رق���م  ال��ح��ص��ة 
اإلعدادية اإلمام علي، الحصة 
أم  التأهيلية  الثانوية   :7 رقم 
جناح  البنين، الحصة رقم 8: 
التابعة  العالي  التقني  أقسام 
الخوارزمي،  التقنية  للثانوية 
جناح المطعم  الحصة رقم 9: 
لداخلية  التابعين  والمطبخ 
الخوارزمي،  التقنية  الثانوية 
 8 تأهيل   :10 رق��م  الحصة 
ألق��س��ام  ح���ج���رات   )ثمان( 
أرب��ع  داخ��ل  األول���ي  التعليم 
مدارس ابتدائية : سعد ابن أبي 
وقاص، ابن زيدون، اإلدريسية، 
عين الشفاء، الحصة رقم 11:  

بالثانوية  الرياضي  المركز 
اإلعدادية التحدي.  

لصاحب  التقديرية  الكلفة   -
المشروع بالدرهم مع احتساب 

الرسوم : 
الحصة 1: 45000.00 درهما 

)خمسة وأربعون ألف درهم(
الحصة 2: 45000.00 درهما 

)خمسة وأربعون ألف درهم(
الحصة 3: 45000.00 درهما 

)خمسة وأربعون ألف درهم(
الحصة 4: 45000.00 درهما 

)خمسة وأربعون ألف درهم(
الحصة 5: 60000.00 درهما 

)ستون ألف درهم(
درهما   60000.00:6 الحصة 

)ستون ألف درهم(
الحصة 7: 60000.00 درهما 

)ستون ألف درهم(
الحصة 8: 75000.00 درهما 

)خمسة وسبعون ألف درهم(
الحصة 9: 34998.00 درهما 
)أربعة وثالثون ألفا وتسع مئة 

وثمانية وتسعون درهم(
الحصة 10: 17580.00 درهما 
)سبعة عشر ألفا وخمس مئة 

وثمانون درهم(
الحصة 11: 18000.00 درهما 

)ثمانية عشر ألف درهم(
لكل  المؤقت  الضمان  مبلغ   -

حصة : 
درهما   1200,00  :1 الحصة 

)ألف ومئتان درهم( 
درهما   1200.00  :2 الحصة 

)ألف ومئتان درهم(
درهما   1200.00  :3 الحصة 

)ألف ومئتان درهم(   
درهما   1200.00  :4 الحصة 

)ألف ومئتان درهم(
درهما   1500,00  :5 الحصة 

)ألف وخمس مئة درهم(
درهما   1500,00  :6 الحصة 

)ألف وخمس مئة درهم(
درهما   1500,00  :7 الحصة 

)ألف وخمس مئة درهم(
درهما   2000,00  :8 الحصة 

)ألفي درهم(
درهما   1000,00  :9 الحصة 

)ألف درهم(

درهما   600.00  :10 الحصة 
)ست مئة درهم(

درهما   600.00  :11 الحصة 
)ست مئة درهم(

- شهادة االعتماد في مجاالت 
 D14, D15 et :العمل التالية

.D16
م��ل��ف طلب  ي��م��ك��ن س��ح��ب 
العروض من مصلحة الشؤون 
والبناءات  والمالية  اإلداري��ة 
والممتلكات  والتجهيزات 
ال��ف��داء  االقليمية  للمديرية 
مرس السلطان )الكائن مقرها 
ذكره(،  ال��س��ال��ف  ب��ال��ع��ن��وان 
ويمكن كذلك تنزيله من بوابة 
www.( العمومية  صفقات 
marchespublics.gov.
ma(. كما يمكن إرس��ال ملف 
طلب العروض إلى المتنافسين 
الشروط  طبق  منهم  بطلب   ،
ال����واردة ف��ي ال��م��ادة 19 من 
العمومية  الصفقات  مرسوم 
رقم 349-12-2 الصادر في 8 
جمادى األولى الموافق ل� 20 
مارس 2013. و يجب أن يكون 
كل من محتوى وتقديم و إيداع 
مطابقين  المتنافسين  ملفات 
لمقتضيات المادتين 27 و29 
و 31 من المرس����������وم المشار 

إليه أعاله. 
إم��ا  للمتن��افس�ي��ن  ي�مكن 
م�ق��اب��ل   ، األظ��رف��ة  إي��داع 
الشؤون  بمصلحة   ، وص��ل 
والبناءات  والمالية  اإلداري��ة 
وال��ت��ج��ه��ي��ز وال��م��م��ت��ل��ك��ات 
اإلقليمية   للمديرية  التابعة 
الكائن  السلطان  مرس  الفداء 
المذكور  العنوان  في  مقرها 
ع�ن  إرس��اله��ا  إم�ا   - سالفا؛ 
ط��ري��ق ال��ب��ري��د الم�ض��م��ون 
إلى  ب�االس��ت��الم  ب��إف���ادة 
المصلحة المعنية؛  كما يمكن 
إيداعها بطريقة الكترونية طبقا 
لمقتضيات قرار وزير االقتصاد 
والمالية رقم 1982-21 الصادر 
في 14 دجنبر 2021 المتعلق 
الصفقات  مساطر  بتجريد 
ال��ع��م��وم��ي��ة وال��ض��م��ان��ات ؛  
م�ب��اش��رة  ت�س�لي�م�ه��ا  إم�ا 

ل��رئي��س لجنة فتح الع��روض 
ع�ن��د ب��داي��ة الج�لس��ة و ق��ب��ل 
ال�وث�ائ�ق  األظ�رفة.إن  ف�ت��ح 
الم�ث�ب�ت��ة ال�واج��ب اإلدالء بها 
هي تلك المنصوص عليها في 
12 من  10 و رقم  المادة رقم 

نظام االستشارة.
للتربية  الجهوية  ألكاديمية  ا 
والتكوين لجهة الدار البيضاء-

سطات 
لمقاطعات  اإلقليمية  المديرية 
الفداء مرس السلطان    24، 

زنقة روما الدار البيضاء 
اإلداري���ة  ال��ش��ؤون  مصلحة 
والمالية والبناءات والتجهيز 

والممتلكات
 N' fax :   22.85.93.14.  :(

05.22.28.38.25
ع.س.ن /957 / إ.د
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 المملكة المغربية
  وزارة العدل 

محكمة االستئناف بآسفي
المحكمة االبتدائية بآسفي

  مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ ق أ رقم :
2238/6255/2022

إع���الن عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
ستجرى   يوم 11/04/2023 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
الساعة  من  انطالقا    5 رق��م 
الواحدة زواال  لبيع  ما يلي : 
العقار المسمى "ارض السكنى  
" مساحته 5 آر 75 سنتيار . 
و هو عبارة عن قطعة أرضية 
عارية . الكائنة بدوار الروامشة 

آسفي . 
ال����ث����م����ن االف����ت����ت����اح����ي : 

287.500,00 درهم 
حفيظة       : السادة  لفائدة 

بودراع و من معها
الحق  عبد  ذ  عنهم  ينوب    
التونزي المحامي بهيئة اسفي  
عبد    ض��د ال��س��ي��د    :       

المالك بودراع       
عند  لألداء  بضامن  يطالب  و 
إرساء المزاد العلني و سيؤدي 
الثمن  ال��م��زاد  عليه  ال��راس��ي 
لفائدة   3% زي��ادة  مع  ناجزا 
للمزيد  و   . العامة  الخزينة  
من المعلومات يجب االتصال 
بهذه  المدني  التنفيذ  بمكتب 
المحكمة و االطالع على ملف 

التنفيذ .
ع.س.ن /960 / إ.د
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المملكة المغربية
وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي واالبتكار
جامعة محمد األول 

كلية الطب والصيدلة وجدة
اعالن عن طلب عروض مفتوح 
 N°01 FMPO 2023 BF

)جلسة عمومية(
في يوم 18 أبريل 2023 على 

)10د00(  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
بكلية الطب والصيدلة بوجدة 
بطلب  المتعلقة  األظرفة  فتح 
ال���ع���روض ب��ع��روض أث��م��ان 
رقم  عمومية  جلسة  مفتوحة 
N°01 FMPO 2023 BFألجل 
شراء عتاد لفائدة كلية الطلب 
والصيدلة بوجدة يمكن سحب 
بمكتب  العروض  ملفات طلب 
لرئاسة  االق��ت��ص��اد  مصلحة 
بوجدة،  األول  محمد  جامعة 
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة الصفقات العمومية
www.marchéspublics.

gov.ma
الضمان الموقت محدد في:

 الحصة 1: 5,000,00 )خمسة 
آالف درهم(.

)ستة   6.500,00  2 الحصة   
االف وخمسمائة درهم(.

المبلغ التقديري محدد في:
 222.924,00  :  1 الحصة 

ألفا  واثنان وعشرون  )مئتان 
وعشرون  واربعة  وتسعمائة 

درهم مع احتساب الرسوم(.
 344,400,00:  2 الحصة 
)ثالثمائة وأربعة واربعون الفا 
وأربعمائة درهم مع احتساب 

الرسوم(.
عليها  المنصوص  الوثائق 
النظام  م��ن   16 ال��م��ادة  ف��ي 
االستشاري يجب إبداعها على 
األقل يوم قبل الموعد المحدد 

لجلسة االفتتاح.
هو  الوثائق  إليداع  أجل  آخر 
17 أبريل 2023 على الساعة 

الثالثة مساءا )15س:00:( 
يجب أن يكون كل من محتوى 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
المواد  لمقتضيات  مطابقين 
نظام  م��ن   31 و   29  ،27،
لجامعة  العمومية  الصفقات 

محمد األول بوجدة.
ويمكن للمتنافسين:

مقابل  أظرفتهم،  إب��داع  -إما 

وصل بمكتب مصلحة االقتصاد 
الكلية الطب والصيدلة بوجدة.
-إما إرسالها عن طريق البريد 
المضمون بإفادة االستالم إلى 

المكتب المذكور.
 إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
إما إرسالها بطريقة إلكترونية 
إلى صاحب المشروع ببوابة 
الصفقات العمومية طبقا لقرار 
والمالية  االق��ت��ص��اد  وزي���رة 
 9 في  ص��ادر   21.1982 رق��م 
 )14(  1443 األول��ى  جمادى 
يتعلق   )2021( دي��س��م��ب��ر 
الصفقات  مساطر  بتجريد 
العمومية والضمانات المالية 
الوثائق  المادية.  الصفة  من 
بها  اإلدالء  الواجب  المثبتة 
المادة  في  المقررة  تلك  هي 
نظام  م��ن   12:11.10.09

االستشارة.
ع.س.ن /963 / إ.د
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عبد احلميد جماهري
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االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- لحسن العسبي
- محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
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- العربي رياض
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الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
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n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
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ال  الجديد  األدب  مصطلح  يخلو  ال 
يخلو من التباس، خاصة إذا فهمناه 
أو  القديم  األدب  مقابل  باطالق، 
تجربتنا  سياق  في  فهو  التقليدي.. 
مستكمال  متجانسا  اتجاها  يفيد  ال 
يدل  ولكنه  ومقوماته،  لعناصره 
وفي  املنحى  في  مزدوجة  جدة  على 
العمر، ويحمل سمات التباين الفكرى 
وبصمات  ملنتجيه،  واإليديولوجي 
التأثر باالتجاهات األدبية في الشرق 

والغرب.
خارطة  على  التعرف  لكن 
هذا األدب، وعلى اهتماماته 
ومجاالت  وطموحاته 
فعاليته يقتضي تحديد أهم 
عناصر وجوده داخل الحقل 
مختلف  وتحديد  الثقافي، 
السلطة  بحقل  عالئقه 
يتسنى  حتى  وبالطبقات، 
بعد،  ما  في  التساؤل  لنا 
األدب  هذا  عالقة  نوعية  عن 
املغربي  بالواقع  الجديد 

حاضرا ومستقبال. 
جيل  أدباء  معظم  إن 
يكونوا  لم  االستقالل 
قيم  عن  دفاعا  يكتبون 
الدولة  ألن  الحاكمة،  الطبقة 
االستقالل،  عقب  املغربية، 
للتصور  امتدادا  كانت 

الوطني بما فيه من إجماع والتباس، 
وألن الصراع االجتماعي كان ال يزال 
في بدايته، ومن تم فإن كتاب القصة 
واملسرحية  والرواية  والقصيدة 
يستوحون  كانوا  النقدية  واملقالة 
باحثني  الجديد،  الواقع  مالمح 
التناقضات،  تفسير  عن  رحمه  في 
املستقبل  قوى  على  مراهنني 
ومن  جنينا.  التزال  وهي  والتغيير 
استقطبا  أساسيني  محورين  فإن  تم 
محور  اإلنتاج:  ذلك  من  كبيرا  قسطا 
الثورية  والرومانسية  التبشير 
القمع  قوى  وفضح  النقد  ومحور 
وتشييد  التغيير  آلمال  املجهضة 
الجماهير  طموحات  يسع  مجتمع 

املحققة لالستقالل.
إن األدب املناضل الذي ساد الساحة 
قد  الحماية،  الكفاح ضد  فترة  طوال 
إال  االستقالل،  بعد  أنفاسه  استمرت 
أنه بدأ يحقق نضوجا فنيا وتنويعا 

في طرائق التعبير.
هامة  فئات  أن  صحيحا  كان  وإذا 
كانت  الوطنية  الحركة  قيادة  من 
الصغيرة  البورجوازية  إلى  تنتمي 
واملدنية  الفالحية  الطبقة  وإلى 
بعد  ما  كتاب  أغلبية  فإن  املتوسطة، 
نفس  إلى  بدورها  تنتمي  االستقالل 
وقد مرت عدة سنوات قبل   - الفئات 
تحقيق  في  الجدد  األدباء  يبدأ  أن 

نوع من التباعد بينهم وبني الرؤيات 
املنحدرة من البرامج السياسية - أو 
أن  قبل  سنوات  مرت  أخرى  بعبارة 
تطرح مسألة االختالف الطبيعي بني 
الحديث السياسي والحديث األدبي، 
بني الكتابة اآلنية الرامية إلى التعبئة 
امللتقطة  اآلجلة  والكتابة  واإلقناع، 
واملتوسلة  املعقد  الواقع  لجدلية 
بأشكال وعناصر فنية تكسب اإلنتاج 
األدبي صالبة أدوم ونفاذا أعمق إلى 

عقول وأفئذة القراء.

سيرورة  إن  أيضا،  نقول  أن  يمكن 
بعد  املغربي  املجتمع  في  البناء 
إرساء  إلى  أدت  قد  االستقالل، 
ثقافة  لتشييد  التحتية  البنيات 
املدرسة  من  تبدأ  قومية  وطنية 
واملعاهد،  الجامعات  إلى  االبتدائية 
مرورا بكل أجهزة ووسائل التثقيف. 
املجال  هذا  في  املستوى  كان  لقد 
بدرجة الصفر أو ما يقرب منها، وكان 
األجنبية  للثقافة  القوى  الحضور 
من  املترسبة  األشعة  يطمس  يكاد 
والتخطيط  الرقابة  ثنايا  بني 

االستعماريني.
منحدرين  أدباء  انعدام  لكن 
من صلب طبقة حاكمة، عقب 
لم  االستقالل،  على  الحصول 
يحل دون انتعاش فئة الكتبة 
والهياكل  املقابر  وسدنة 
ماتجلى  وأكثر  العتيقة،… 
على  التنافس  مجال  في  ذلك 
املشروعية  إضفاء  أجهزة 
بمفهوم  واالحتماء  الثقافية 
بمفاهيم  للتراث  متجمد 
غائمة لألصالة والحفاظ على 

الشخصية.
التعليم  ميدان  ولعل 
أساسيا  رافدا  باعتباره 
واألدبي،  الثقافي  لإلنتاج 
من  نتبني  مجال  االزدواجية أصلح  هذه  سلبيات  خالله 

الحقل  تطبع  التي  التثليثية  أو 
الثقافي املغربي، وتضعف مردوديته 
املناهج  فاستمرار تعددية   - وعطاءه 
الفرنسية  اللغة  واملحتويات، وتفوق 
على اللغة القومية، جعل األدب يعاني 
من نتائج هذه السياسة على مستوى 
ما  في  واالستهالك، وخاصة  اإلنتاج 
الكاتب  بني  الصلة  بانتظام  يتصل 
والجمهور القارئ، إن أفضل كاتب… 
في  نسخة  ألف  من  أكثر  يبيع  لن 
شعب يبلغ تعداده 18 مليون نسمة، 
وجوده  يظل  األدب  أن  ذلك  ومعنى 
وجودا رمزيا، وتظل الكتابة مشلولة 
الفعالية والتأثير في مجتمع تسوده 
ملتعلميه  القراءة  تضمن  وال  األمية 

دمقرطة ثقافية.
وحني نتذكر استمرارية قوة اآلداب 
وتوزيعا  نشرا  بالدنا،  في  األجنبية 
التي  الصورة  نستكمل  واستهالكا، 

يمارس فيها األدب املغربي.
املوجهة  العوامل  هذه  تستمد 
جذورها  باملغرب  الثقافي  للحقل 
والسياسي  االجتماعي  الوضع  من 
فإن محاولة  تم  ومن صراعاته، ومن 
للطبقات  الخارجي  الوصف 
مفهومها  في  بالسلطة  ولعالقاتها 
الضوء  يلقي  أن  شأنه  من  الواسع، 
سير  في  املتحكمة  األسباب  على 

النشاطات الثقافية واألدبية.

الطق�س  و التقنية

فسحة رمضان

األدب المناضل 

الذي ساد الساحة 

طوال فترة الكفاح 

ضد الحماية، قد 

استمرت أنفاسه 

بعد االستقالل، إال 

أنه بدأ يحقق نضوجا 

فنيا وتنويعا في 

طرائق التعبير.

محمد برادة يف افتتاح املوؤمتر الوطني 
ال�ساد�س: الأدب املغربي، اإلى اأين؟
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إرتكز كل من علم االجتماع و االنثروبولوجيا  الكالسيكيتني 
أطروحة  على  األوروبية  غير  للمجتمعات  قراءتهما  في 
املجتمعات  هته  كون  مفادها   ، أخرى  أطروحات  بني  من   ،
مجتمعات طقوس ، في حني أن املجتمعات الغربية عموما 
 ، البلد  أهل  من  كثير  استهلك  مثلما   . التقنية  مجتمعات 
 ، عامة  الطقوس  في  البحث  أن   ، باحثني  غير  و  باحثني 
تلك  ضمنيا  يزكي  و  يتواطؤ   ، خاصة  املغاربة  طقوس  و 
غادر  املغربي  املجتمع  كون  ذلك  في  سندهم   . األطروحة 
زواياها  و  بقبائلها  التقليدية  املجتمعات  دائرة  عقود  منذ 
و طقوسها ، و انخرط في  دائرة املجتمعات الصاعدة نحو 
وسذاجة  األولى  األطروحة  هشاشة  .تكمن  التقنية  عوالم 
القول الثاني في كونهما معا ضحايا مفارقة كبرى لم تهضم 
حدودها و أطرافها جيدا ، مثلما لم تتبصر أسئلتها بما فيه 

من الكفاية و العمق و اليقظة و الحذر .
عالم  يوضح   ، األولى  األطروحة  هشاشة  على  ضدا 
 “ كتاب  لوكور صاحب  شارل  األنثربولوجي   و  االجتماع 
و العارف بطقوس املغاربة، أن  السؤال  الطقس و األداة “ 
معنى  ما   : هو  األحكام  إصدار  قبل  طرحه  يفترض  الذي 
صاحب  املتحضر  هو  من  ؟  اآلخر  حقيقة  و  الذات  حقيقة 
يمكن  كيف  ؟  الطقوس  صاحب  األهالي  إنسان  و  التقنية 
للمرء أن يكتشف في ذاته تعدديتها عوض الفرح السعيد 
؟  بأحاديتها ؟ كيف السبيل كي يعثر املرء على اآلخر فيه 
ذلك  ، و بسبب  الوجودي  املعرفي مع  فيها  يتقاطع  أسئلة 
وجهت نفس الباحث كي يشخص املفارقة املفقودة  معلنا 
يبدو  كما  الكائن  بني  عميقني  شرخا  و  تناقضا  هنالك  أن 
لذاته و كما يبدو لآلخرين . يبدو اإلنسان لذاته رجل تقنية 
األوربي  . يتصور  إال  ليس  يبدو لآلخرين مبدع طقوس  و 
نفسه رجل تقنية و ينظر للمغربي ككائن طقوسي .  إنها 
لغزها   فك  االجتماعية  العلوم  على  يتوجب  التي  املفارقة 
عوض استهالكها . ثورية العلوم االجتماعية  غربية كانت 
أو مغربية ، تكمن في فهم السوسيولوجيا التلقائية للناس 
، و الوعي بأهميتها في كل فهم و تفسير و تأويل . كيف 

يتبادل املغاربة التحية ؟ و كيف يتناولون طعامهم ؟ و كيف 
يشيعون موتاهم ؟ و كيف ينظمون أعراسهم ؟ إنها األسئلة 
التي تجعل العالم إما قادرا على االنخراط في اللعبة و فهم 

قواعدها ، أو غريبا عن مهنته و عن اآلخرين .
تنغرس  ال  مثلما   ، تقنية  دون  من  طقس  هنالك  ليس    
الطقوس  تلفها  أن  دون  االجتماعية  العالقات  في  التقنية 
.يكفي أن نتأمل طقوس توزيع املاء في الواحات ونكتشف 
البناء و الحصاد و  ، وتقنيات  املركبة  املعقدة و  تقنياتها 
أن  يكفي  مثلما   ... الدالة  و  الشاملة  بكل طقوسها  الحرث 
طقوس  لنتبصر  الذكية  بالتقنيات  اليومية  صالتنا  نتأمل 
املجاالت  في  وإشهارها  حملها  و  تزيينها  و  استعماالتها 
األبواب  تفتح  قد  لكنها   ، صغيرة  .تلميحات  العمومية 
التقنية  و  الطقس  بني  التضاد  هشاشة  لتبصر  الكبيرة 
وهشاشة رسمهما في صيغة كيانني متعارضني ، و كائنات 
متراتبة و مجتمعات متفاوتة .كل املجتمعات لها طقوسها 
و تقنياتها الطقوسية ، مثلما لكل مجتمع تقنياته و معارفه 
داخل  بينها  املركبة  الصالت  تبصر  فقط  يبقى   ، التقنية 
سياقاتها .و كذا إدراك أن البعد املادي للتقنية اليمكنه أن 

يحيا اجتماعيا في غنى عن البعد الرمزي للطقوس. 

إدريس الملياني 

_1_
يشّق على الّنفس أن تصّدق رحيل 
الّصديق العزيز بنعيسى بوحمالة. 

رأيُت أم لم ار صورته، ُذكر أم لم ُيذكر 
اسمه، ِملَء العني والقلب، يتراَءى لي 

دائما في شريط فّني طويل جميل 
جدا، يمّر سريعا أمامي، صامتا 

وناطقا، باألبيض واألسود واأللوان، 
في أماكن شّتى، داخل الوطن أو 

خارجه، هناك، على سبيل املثال، في 
ليالي القاهرة واحتفالية الشاعر 
صالح عبد الصبور، وهنا، على 

سبيل الجمال، في احتفائية جرسيف، 
بنا معا والصديق العزيز الفنان 

التشكيلي محمد سعود. 
فيها  كان  كثيرة،  أخرى  لقاءات  وفي 
شاملة،  معرفية  موسوعة  جميعا، 
فنية  وقامة  كاملة،  جمالية  ومعلمة 
في  وشامخة،  وباذخة،  راسخة،  عاملة، 

أعالي الجمال واملعرفة والفن.
بالناقد  أحييه  أن  لي  يحلو  كان  وكم 
الجماعي  احتفائنا  منذ  األسطوري، 
مكناسة  شقيقة  املحروسة  بتازة 
وأن  واملاء،  والغابة  الجبل  حوريتي 
املحبني  أشواق  بترجمان  أناديه 
أسرى  التي  اآلفاق،  كل  من  والعشاق 

إليها جَسدا وأَسّرت إليه بالروح.
واملخاطبات  املواقف  تلك  كل  وفي 
نرّدد  ما  كثيرا  معا  كنا  واملناسبات، 
موسيقيًة صادحًة  الزمًة  العبارة،  هذه 
املرحة،  ألحاديثه  وخاتمًة  وفاتحًة 
والنحو  اللغو  أساليب  بمختلف 
ياصاحبي،  الجميلُة،  الخساراُت   :
هي  إن  خسارت،  من  أجملها  ما 
وكم  نحيا!  بها  التي  خساراتنا  إال 
ومبتئَسني،  مبتسَمني  نرّددها  كّنا 
الناِس  إرضاء  مواقِف  على  تعليقا 
لقول  ومصداقا  النفِس،  حساب  على 
الذين  أيها  »يا  الشريِف:  املصحِف 
آمنوا عليكم أنفَسكم ال يضرُّكم من ضّل 
»ماذا  املقدِس:  والكتاِب  اهتديتم«  إذا 
ينفع اإلنساَن لو ربح العالَم كّله وخسر 

نفَسه«!  
وعَسى أن يستجيَب العالُم كلُّه لجمال 
َبْنعيَسى ُبوْحماَلة والكامِل الهادي َبْن 
عيَسى الفادي شيِخ َمكناَس وكلِّ أنواِع 

اإلبداِع اإللهّي والطبيعّي واإلنسانّي!

_2_
اأْلُْسُطوِري

..
َلَكْم َكاَن

ُبوْحَماَلة َبْنِعيَسى
َيُقوُل

َوُهوَّ ُيِشيُر
ِإَلى ِجَهٍة َما 

ِمَن اْلَقْلِب
َسْوَف َتَظلُّ 

ُهَنا...ِلَك َداِئمًا 
َفاِرَغًة َأَبدًا

َها َغْيُرُه: َلْيَس َيْمأَلُ
..

ُهوَّ اْلُمْسَتِحيُل
ُقُه اآْلَن ُنَحقِّ
َفْورًا، َوُكلُّ

اّلِذي َيَتَبقَّى
ِمَن اْلُمْعِجَزاِت 

الَِّتي َلْيَس ُيْعِجُزَها
َماَواِت َمْن ِفي َحِضيِض السَّ

َواَل ُيْعِوُزَها
ِمَن اْلَوْقِت ِإالَّ اْلَقِليُل
اْلَجِميُل اْلَخَساَراِت!

..
ُهَنا...ِلَك َدائمًا

ِجَهٌة َما ِمَن اْلَقْلِب
َسْوَف َتَظلُّ
َفاِرَغًة َأَبدًا

َلْيَس َيْمأُلَها 
ِإالَّ اْلَقليُل اْلَجِميُل 

ِمَن اْلُحبِّ
ُهوَّ اأْلََساِطيُر
 َواْلُمْعِجَزاُت 
َواْلُمْسَتِحيُل!

_3_
ِإَلى َأَجٍل اَل ُيَسمَّى

..

ِة اهلِل ! َأَنا ِفي ِذمَّ
ُقْلُت ِلَنْفِسي

َوَأْرَدْفُت : َمْنِسي !
..

ى  ِإَلى َأَجٍل اَل ُيَسمَّ
َوَمْهَما 

َيُكْن لْن ...! 
..

َكَما 
 َلْم َيُكْن 
َأَبدًا ! 

 ..
اَل َغدًا

َواَل اْلَيْوَم
َواَل َأْمِس!

..
َلْم َأْرَبِح اْلَعاَلَم

َلِكنَّ َما
َخِسْرُت ِفيِه َنْفِسي!

_4_
ُسْلَواَنة

                            ..  
َيْرَتجُّ َقْلِبي

ُكلََّما َضرََّج َوْجِهي 
ِبَدِمِه 

ْمَعَة َر الدَّ َوَفجَّ
ِمْن َمَحاِجِر اأْلَْجَفاْن !

…
 ِ ِة اهللَّ ِفي ِذمَّ

َوَداعًا
َها اْلَغاِلي َأيُّ

اَلُم ِلُروِحَك السَّ
ْلَواْن ! ْبُر َوالسُّ َوِلَذِويَك الصَّ

…
َوَقْبَل َأن َيْنُبَت ُعْشٌب

َوُيَرشَّ اْلَماُء
َعَلى َأِديِم اْلَقْبِر

ُتْنَسى َكِلَماُت النَّْعِي- َواْلَعَزاُء

     نورالدين الزاهي

إَلى ُروِح الّناقُد الأ�ْسُطوِري
َبْنعيَسى ُبوْحَماَلة

63 سنة من تاريخ اتحاد كتاب المغرب«صيدلية األفكار

الصيدلية أو الفارماكون ، بلغة اإلغريق ، ابتكار عجيب لمعالجة السم بالسم 
)الترياق( .السم قاتل و شاف في اآلن نفسه .و بما إنه األساس الوجودي لكل 
صيدلية ، تكون الصيدلية بحكم أسها ذاك مفارقة . مفارقة يكثفها شعارها 
أو طوطمها . الثعبان القاتل بسمه الشافي طوطم الصيدليات و الصيادلة .إنه 
الرمز و المفارقة المركبة للتضاد الملغز ، و العارضة للعبة المظهر و الحقيقة ، 
و المجسدة القتصاد المعنى المرسل . 
صيدليتنا الرمضانية سنعرض فيها أفكار ملغومة بكل مواصفات المفارقة . 
أفكار صغيرة ، لكنها غائرة في المعيش الثقافي و اليومي » للمغاربة » . أفكار 
قاتلة بسمها لكنها في اآلن ذاته ترياق جماعي لتدبير أمن و سالمة العيش 
في اليومي .

محمد برادة

انعقد في 13و14 يناير 1979 المؤتمر السادس التحاد كتاب المغرب، بالرباط، وذلك بحضور أزيد من 
مائة وأربعين مؤتمرا. كما حضر المؤتمر عدد من الضيوف وأصدقاء االتحاد ونخص بالذات األستاذ عبد 
الوهاب البياتي الذي أوفد من قبل اتحاد األدباء العرب لتمثيله في المؤتمر.

وعرف المؤتمر السادس لدى افتتاحه العرض القيم والخصب الذي قدمه األستاذ محمد برادة رئيس 
اتحاد كتاب المغرب، ثم التقرير األدبي، الذي سجل نشاط االتحاد خالل السنتين المنصرمتين.

وقد عكف المؤتمر خالل يومين متتابعين، من خالل أعمال اللجان ) اللجنة الثقافية - لجنة المطالب 
- لجنة القانون الداخلي - لجنة البيان العام( عكف على دراسة مجمل القضايا والمصاعب التي 
تهم وتعترض الكتاب المغاربة )سننشر تقارير هذه اللجان في عدد الحق(.

ومساء يوم األحد 14 يناير أنهى المؤتمر السادس التحاد كتاب المغرب أعماله، وانتخب مكتبا مركزيا 
جديدا، كما أعيد انتخاب األخ محمد برادة رئيسا لالتحاد.
وفي ما يلي العرض الذي قدمه األخ برادة لدى افتتاح المؤتمر:
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المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية

والتعليم االولي والرياضة
األكاديمية الجهوية للتربية 

والتكوين لجهة الدار 
البيضاء-سطات

المديرية اإلقليمية الفداء 
مرس السلطان

مصلحة الشؤون اإلدارية 
والمالية والبناءات والتجهيز 

والممتلكات
 إعالن عن طلب عروض 

I/23/1 مفتوح رقم
بتاريخ 17 أبريل  2023،على 
صباحا  ال��ع��اش��رة  ال��س��اع��ة 
سيتم في جلسة عمومية بمقر 
المديرية االقليمية الفداء مرس 
السلطان، الكائن مقرها بزنقة 
روما، الرقم 24، الدار البيضاء 
، فتح األظرفة المتعلقة بطلبات 
إنجاز  عروض األثمان ألجل : 
الدراسات التقنية و تتبع أشغال 
تهيئة وتأهيل بمؤسسات تابعة 
ال��ف��داء  اإلقليمية  للمديرية 
مرس السلطان في 11 )إحدى 
رقم  الحصة   : حصة  عشرة( 
االبتدائية سعد  المدرسة   :  1
ابن أبي وقاص، الحصة رقم 2: 
المدرسة االبتدائية ابن خلدون 
المدرسة   :3 رق��م   الحصة   ،
االبتدائية ابن سينا ، الحصة 
االبتدائية  المدرسة   :4 رق��م  
الفقيه الكانوني، ا لحصة رقم  
5: الثانوية اإلعدادية  األندلس، 
ال��ث��ان��وي��ة   :6 رق���م  ال��ح��ص��ة 
اإلعدادية اإلمام علي، الحصة 
أم  التأهيلية  الثانوية   :7 رقم 
جناح  البنين، الحصة رقم 8: 
التابعة  العالي  التقني  أقسام 
الخوارزمي،  التقنية  للثانوية 
جناح المطعم  الحصة رقم 9: 
لداخلية  التابعين  والمطبخ 
الخوارزمي،  التقنية  الثانوية 
 8 تأهيل   :10 رق��م  الحصة 
ألق��س��ام  ح���ج���رات   )ثمان( 
أرب��ع  داخ��ل  األول���ي  التعليم 
مدارس ابتدائية : سعد ابن أبي 
وقاص، ابن زيدون، اإلدريسية، 
عين الشفاء، الحصة رقم 11:  

بالثانوية  الرياضي  المركز 
اإلعدادية التحدي.  

لصاحب  التقديرية  الكلفة   -
المشروع بالدرهم مع احتساب 

الرسوم : 
الحصة 1: 45000.00 درهما 

)خمسة وأربعون ألف درهم(
الحصة 2: 45000.00 درهما 

)خمسة وأربعون ألف درهم(
الحصة 3: 45000.00 درهما 

)خمسة وأربعون ألف درهم(
الحصة 4: 45000.00 درهما 

)خمسة وأربعون ألف درهم(
الحصة 5: 60000.00 درهما 

)ستون ألف درهم(
درهما   60000.00:6 الحصة 

)ستون ألف درهم(
الحصة 7: 60000.00 درهما 

)ستون ألف درهم(
الحصة 8: 75000.00 درهما 

)خمسة وسبعون ألف درهم(
الحصة 9: 34998.00 درهما 
)أربعة وثالثون ألفا وتسع مئة 

وثمانية وتسعون درهم(
الحصة 10: 17580.00 درهما 
)سبعة عشر ألفا وخمس مئة 

وثمانون درهم(
الحصة 11: 18000.00 درهما 

)ثمانية عشر ألف درهم(
لكل  المؤقت  الضمان  مبلغ   -

حصة : 
درهما   1200,00  :1 الحصة 

)ألف ومئتان درهم( 
درهما   1200.00  :2 الحصة 

)ألف ومئتان درهم(
درهما   1200.00  :3 الحصة 

)ألف ومئتان درهم(   
درهما   1200.00  :4 الحصة 

)ألف ومئتان درهم(
درهما   1500,00  :5 الحصة 

)ألف وخمس مئة درهم(
درهما   1500,00  :6 الحصة 

)ألف وخمس مئة درهم(
درهما   1500,00  :7 الحصة 

)ألف وخمس مئة درهم(
درهما   2000,00  :8 الحصة 

)ألفي درهم(
درهما   1000,00  :9 الحصة 

)ألف درهم(

درهما   600.00  :10 الحصة 
)ست مئة درهم(

درهما   600.00  :11 الحصة 
)ست مئة درهم(

- شهادة االعتماد في مجاالت 
 D14, D15 et :العمل التالية

.D16
م��ل��ف طلب  ي��م��ك��ن س��ح��ب 
العروض من مصلحة الشؤون 
والبناءات  والمالية  اإلداري��ة 
والممتلكات  والتجهيزات 
ال��ف��داء  االقليمية  للمديرية 
مرس السلطان )الكائن مقرها 
ذكره(،  ال��س��ال��ف  ب��ال��ع��ن��وان 
ويمكن كذلك تنزيله من بوابة 
www.( العمومية  صفقات 
marchespublics.gov.
ma(. كما يمكن إرس��ال ملف 
طلب العروض إلى المتنافسين 
الشروط  طبق  منهم  بطلب   ،
ال����واردة ف��ي ال��م��ادة 19 من 
العمومية  الصفقات  مرسوم 
رقم 349-12-2 الصادر في 8 
جمادى األولى الموافق ل� 20 
مارس 2013. و يجب أن يكون 
كل من محتوى وتقديم و إيداع 
مطابقين  المتنافسين  ملفات 
لمقتضيات المادتين 27 و29 
و 31 من المرس����������وم المشار 

إليه أعاله. 
إم��ا  للمتن��افس�ي��ن  ي�مكن 
م�ق��اب��ل   ، األظ��رف��ة  إي��داع 
الشؤون  بمصلحة   ، وص��ل 
والبناءات  والمالية  اإلداري��ة 
وال��ت��ج��ه��ي��ز وال��م��م��ت��ل��ك��ات 
اإلقليمية   للمديرية  التابعة 
الكائن  السلطان  مرس  الفداء 
المذكور  العنوان  في  مقرها 
ع�ن  إرس��اله��ا  إم�ا   - سالفا؛ 
ط��ري��ق ال��ب��ري��د الم�ض��م��ون 
إلى  ب�االس��ت��الم  ب��إف���ادة 
المصلحة المعنية؛  كما يمكن 
إيداعها بطريقة الكترونية طبقا 
لمقتضيات قرار وزير االقتصاد 
والمالية رقم 1982-21 الصادر 
في 14 دجنبر 2021 المتعلق 
الصفقات  مساطر  بتجريد 
ال��ع��م��وم��ي��ة وال��ض��م��ان��ات ؛  
م�ب��اش��رة  ت�س�لي�م�ه��ا  إم�ا 

ل��رئي��س لجنة فتح الع��روض 
ع�ن��د ب��داي��ة الج�لس��ة و ق��ب��ل 
ال�وث�ائ�ق  األظ�رفة.إن  ف�ت��ح 
الم�ث�ب�ت��ة ال�واج��ب اإلدالء بها 
هي تلك المنصوص عليها في 
12 من  10 و رقم  المادة رقم 

نظام االستشارة.
للتربية  الجهوية  ألكاديمية  ا 
والتكوين لجهة الدار البيضاء-

سطات 
لمقاطعات  اإلقليمية  المديرية 
الفداء مرس السلطان    24، 

زنقة روما الدار البيضاء 
اإلداري���ة  ال��ش��ؤون  مصلحة 
والمالية والبناءات والتجهيز 

والممتلكات
 N' fax :   22.85.93.14.  :(

05.22.28.38.25
ع.س.ن /957 / إ.د
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 المملكة المغربية
  وزارة العدل 

محكمة االستئناف بآسفي
المحكمة االبتدائية بآسفي

  مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ ق أ رقم :
2238/6255/2022

إع���الن عن سمسرة عمومية 
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  بالمحكمة  الضبط 
علنية  سمسرة  أن  بآسفي 
ستجرى   يوم 11/04/2023 
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة 
الساعة  من  انطالقا    5 رق��م 
الواحدة زواال  لبيع  ما يلي : 
العقار المسمى "ارض السكنى  
" مساحته 5 آر 75 سنتيار . 
و هو عبارة عن قطعة أرضية 
عارية . الكائنة بدوار الروامشة 

آسفي . 
ال����ث����م����ن االف����ت����ت����اح����ي : 

287.500,00 درهم 
حفيظة       : السادة  لفائدة 

بودراع و من معها
الحق  عبد  ذ  عنهم  ينوب    
التونزي المحامي بهيئة اسفي  
عبد    ض��د ال��س��ي��د    :       

المالك بودراع       
عند  لألداء  بضامن  يطالب  و 
إرساء المزاد العلني و سيؤدي 
الثمن  ال��م��زاد  عليه  ال��راس��ي 
لفائدة   3% زي��ادة  مع  ناجزا 
للمزيد  و   . العامة  الخزينة  
من المعلومات يجب االتصال 
بهذه  المدني  التنفيذ  بمكتب 
المحكمة و االطالع على ملف 

التنفيذ .
ع.س.ن /960 / إ.د
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المملكة المغربية
وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي واالبتكار
جامعة محمد األول 

كلية الطب والصيدلة وجدة
اعالن عن طلب عروض مفتوح 
 N°01 FMPO 2023 BF

)جلسة عمومية(
في يوم 18 أبريل 2023 على 

)10د00(  العاشرة  الساعة 
االجتماعات  قاعة  في  سيتم 
بكلية الطب والصيدلة بوجدة 
بطلب  المتعلقة  األظرفة  فتح 
ال���ع���روض ب��ع��روض أث��م��ان 
رقم  عمومية  جلسة  مفتوحة 
N°01 FMPO 2023 BFألجل 
شراء عتاد لفائدة كلية الطلب 
والصيدلة بوجدة يمكن سحب 
بمكتب  العروض  ملفات طلب 
لرئاسة  االق��ت��ص��اد  مصلحة 
بوجدة،  األول  محمد  جامعة 
إلكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 
من بوابة الصفقات العمومية
www.marchéspublics.

gov.ma
الضمان الموقت محدد في:

 الحصة 1: 5,000,00 )خمسة 
آالف درهم(.

)ستة   6.500,00  2 الحصة   
االف وخمسمائة درهم(.

المبلغ التقديري محدد في:
 222.924,00  :  1 الحصة 

ألفا  واثنان وعشرون  )مئتان 
وعشرون  واربعة  وتسعمائة 

درهم مع احتساب الرسوم(.
 344,400,00:  2 الحصة 
)ثالثمائة وأربعة واربعون الفا 
وأربعمائة درهم مع احتساب 

الرسوم(.
عليها  المنصوص  الوثائق 
النظام  م��ن   16 ال��م��ادة  ف��ي 
االستشاري يجب إبداعها على 
األقل يوم قبل الموعد المحدد 

لجلسة االفتتاح.
هو  الوثائق  إليداع  أجل  آخر 
17 أبريل 2023 على الساعة 

الثالثة مساءا )15س:00:( 
يجب أن يكون كل من محتوى 
المتنافسين  ملفات  وتقديم 
المواد  لمقتضيات  مطابقين 
نظام  م��ن   31 و   29  ،27،
لجامعة  العمومية  الصفقات 

محمد األول بوجدة.
ويمكن للمتنافسين:

مقابل  أظرفتهم،  إب��داع  -إما 

وصل بمكتب مصلحة االقتصاد 
الكلية الطب والصيدلة بوجدة.

-إما إرسالها عن طريق البريد 
المضمون بإفادة االستالم إلى 

المكتب المذكور.
 إما تسليمها مباشرة لرئيس 
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة. 
إما إرسالها بطريقة إلكترونية 
إلى صاحب المشروع ببوابة 
الصفقات العمومية طبقا لقرار 
والمالية  االق��ت��ص��اد  وزي���رة 
 9 في  ص��ادر   21.1982 رق��م 
 )14(  1443 األول��ى  جمادى 
يتعلق   )2021( دي��س��م��ب��ر 
الصفقات  مساطر  بتجريد 
العمومية والضمانات المالية 
الوثائق  المادية.  الصفة  من 
بها  اإلدالء  الواجب  المثبتة 
المادة  في  المقررة  تلك  هي 
نظام  م��ن   12:11.10.09

االستشارة.
ع.س.ن /963 / إ.د
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي املوساوي
- محمد رامي

- جالل كندالي
- لحسن العسبي
- محمد دهنون 

- زليخة أسبدون 
- محمد املبارك
البومسهولي 

- العربي رياض
- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان

- جمال امللحاني
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد الكباص 
- عزيز الساطوري 

- محمد الطالبي 
- املصطفى اإلدريسي 

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

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

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

الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80
Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

املنصور جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق 
الثانيشارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2023/03/24

12.470

توزيع: 
سبريس

ع.س.ن /956 / إ.د
ع.س.ن /968 / إ.د
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ال  الجديد  األدب  مصطلح  يخلو  ال 
يخلو من التباس، خاصة إذا فهمناه 
أو  القديم  األدب  مقابل  باطالق، 
تجربتنا  سياق  في  فهو  التقليدي.. 
مستكمال  متجانسا  اتجاها  يفيد  ال 
يدل  ولكنه  ومقوماته،  لعناصره 
وفي  املنحى  في  مزدوجة  جدة  على 
العمر، ويحمل سمات التباين الفكرى 
وبصمات  ملنتجيه،  واإليديولوجي 
التأثر باالتجاهات األدبية في الشرق 

والغرب.
خارطة  على  التعرف  لكن 
هذا األدب، وعلى اهتماماته 
ومجاالت  وطموحاته 
فعاليته يقتضي تحديد أهم 
عناصر وجوده داخل الحقل 
مختلف  وتحديد  الثقافي، 
السلطة  بحقل  عالئقه 
يتسنى  حتى  وبالطبقات، 
بعد،  ما  في  التساؤل  لنا 
األدب  هذا  عالقة  نوعية  عن 
املغربي  بالواقع  الجديد 

حاضرا ومستقبال. 
جيل  أدباء  معظم  إن 
يكونوا  لم  االستقالل 
قيم  عن  دفاعا  يكتبون 
الدولة  ألن  الحاكمة،  الطبقة 
االستقالل،  عقب  املغربية، 
للتصور  امتدادا  كانت 

الوطني بما فيه من إجماع والتباس، 
وألن الصراع االجتماعي كان ال يزال 
في بدايته، ومن تم فإن كتاب القصة 
واملسرحية  والرواية  والقصيدة 
يستوحون  كانوا  النقدية  واملقالة 
باحثني  الجديد،  الواقع  مالمح 
التناقضات،  تفسير  عن  رحمه  في 
املستقبل  قوى  على  مراهنني 
ومن  جنينا.  التزال  وهي  والتغيير 
استقطبا  أساسيني  محورين  فإن  تم 
محور  اإلنتاج:  ذلك  من  كبيرا  قسطا 
الثورية  والرومانسية  التبشير 
القمع  قوى  وفضح  النقد  ومحور 
وتشييد  التغيير  آلمال  املجهضة 
الجماهير  طموحات  يسع  مجتمع 

املحققة لالستقالل.
إن األدب املناضل الذي ساد الساحة 
قد  الحماية،  الكفاح ضد  فترة  طوال 
إال  االستقالل،  بعد  أنفاسه  استمرت 
أنه بدأ يحقق نضوجا فنيا وتنويعا 

في طرائق التعبير.
هامة  فئات  أن  صحيحا  كان  وإذا 
كانت  الوطنية  الحركة  قيادة  من 
الصغيرة  البورجوازية  إلى  تنتمي 
واملدنية  الفالحية  الطبقة  وإلى 
بعد  ما  كتاب  أغلبية  فإن  املتوسطة، 
نفس  إلى  بدورها  تنتمي  االستقالل 
وقد مرت عدة سنوات قبل   - الفئات 
تحقيق  في  الجدد  األدباء  يبدأ  أن 

نوع من التباعد بينهم وبني الرؤيات 
املنحدرة من البرامج السياسية - أو 
أن  قبل  سنوات  مرت  أخرى  بعبارة 
تطرح مسألة االختالف الطبيعي بني 
الحديث السياسي والحديث األدبي، 
بني الكتابة اآلنية الرامية إلى التعبئة 
امللتقطة  اآلجلة  والكتابة  واإلقناع، 
واملتوسلة  املعقد  الواقع  لجدلية 
بأشكال وعناصر فنية تكسب اإلنتاج 
األدبي صالبة أدوم ونفاذا أعمق إلى 

عقول وأفئذة القراء.

سيرورة  إن  أيضا،  نقول  أن  يمكن 
بعد  املغربي  املجتمع  في  البناء 
إرساء  إلى  أدت  قد  االستقالل، 
ثقافة  لتشييد  التحتية  البنيات 
املدرسة  من  تبدأ  قومية  وطنية 
واملعاهد،  الجامعات  إلى  االبتدائية 
مرورا بكل أجهزة ووسائل التثقيف. 
املجال  هذا  في  املستوى  كان  لقد 
بدرجة الصفر أو ما يقرب منها، وكان 
األجنبية  للثقافة  القوى  الحضور 
من  املترسبة  األشعة  يطمس  يكاد 
والتخطيط  الرقابة  ثنايا  بني 

االستعماريني.
منحدرين  أدباء  انعدام  لكن 
من صلب طبقة حاكمة، عقب 
لم  االستقالل،  على  الحصول 
يحل دون انتعاش فئة الكتبة 
والهياكل  املقابر  وسدنة 
ماتجلى  وأكثر  العتيقة،… 
على  التنافس  مجال  في  ذلك 
املشروعية  إضفاء  أجهزة 
بمفهوم  واالحتماء  الثقافية 
بمفاهيم  للتراث  متجمد 
غائمة لألصالة والحفاظ على 

الشخصية.
التعليم  ميدان  ولعل 
أساسيا  رافدا  باعتباره 
واألدبي،  الثقافي  لإلنتاج 
من  نتبني  مجال  االزدواجية أصلح  هذه  سلبيات  خالله 

الحقل  تطبع  التي  التثليثية  أو 
الثقافي املغربي، وتضعف مردوديته 
املناهج  فاستمرار تعددية   - وعطاءه 
الفرنسية  اللغة  واملحتويات، وتفوق 
على اللغة القومية، جعل األدب يعاني 
من نتائج هذه السياسة على مستوى 
ما  في  واالستهالك، وخاصة  اإلنتاج 
الكاتب  بني  الصلة  بانتظام  يتصل 
والجمهور القارئ، إن أفضل كاتب… 
في  نسخة  ألف  من  أكثر  يبيع  لن 
شعب يبلغ تعداده 18 مليون نسمة، 
وجوده  يظل  األدب  أن  ذلك  ومعنى 
وجودا رمزيا، وتظل الكتابة مشلولة 
الفعالية والتأثير في مجتمع تسوده 
ملتعلميه  القراءة  تضمن  وال  األمية 

دمقرطة ثقافية.
وحني نتذكر استمرارية قوة اآلداب 
وتوزيعا  نشرا  بالدنا،  في  األجنبية 
التي  الصورة  نستكمل  واستهالكا، 

يمارس فيها األدب املغربي.
املوجهة  العوامل  هذه  تستمد 
جذورها  باملغرب  الثقافي  للحقل 
والسياسي  االجتماعي  الوضع  من 
فإن محاولة  تم  ومن صراعاته، ومن 
للطبقات  الخارجي  الوصف 
مفهومها  في  بالسلطة  ولعالقاتها 
الضوء  يلقي  أن  شأنه  من  الواسع، 
سير  في  املتحكمة  األسباب  على 

النشاطات الثقافية واألدبية.

الطق�س  و التقنية

فسحة رمضان

األدب المناضل 

الذي ساد الساحة 

طوال فترة الكفاح 

ضد الحماية، قد 

استمرت أنفاسه 

بعد االستقالل، إال 

أنه بدأ يحقق نضوجا 

فنيا وتنويعا في 

طرائق التعبير.

محمد برادة يف افتتاح املوؤمتر الوطني 
ال�ساد�س: الأدب املغربي، اإلى اأين؟
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إرتكز كل من علم االجتماع و االنثروبولوجيا  الكالسيكيتني 
أطروحة  على  األوروبية  غير  للمجتمعات  قراءتهما  في 
املجتمعات  هته  كون  مفادها   ، أخرى  أطروحات  بني  من   ،
مجتمعات طقوس ، في حني أن املجتمعات الغربية عموما 
 ، البلد  أهل  من  كثير  استهلك  مثلما   . التقنية  مجتمعات 
 ، عامة  الطقوس  في  البحث  أن   ، باحثني  غير  و  باحثني 
تلك  ضمنيا  يزكي  و  يتواطؤ   ، خاصة  املغاربة  طقوس  و 
غادر  املغربي  املجتمع  كون  ذلك  في  سندهم   . األطروحة 
زواياها  و  بقبائلها  التقليدية  املجتمعات  دائرة  عقود  منذ 
و طقوسها ، و انخرط في  دائرة املجتمعات الصاعدة نحو 
وسذاجة  األولى  األطروحة  هشاشة  .تكمن  التقنية  عوالم 
القول الثاني في كونهما معا ضحايا مفارقة كبرى لم تهضم 
حدودها و أطرافها جيدا ، مثلما لم تتبصر أسئلتها بما فيه 

من الكفاية و العمق و اليقظة و الحذر .
عالم  يوضح   ، األولى  األطروحة  هشاشة  على  ضدا 
 “ كتاب  لوكور صاحب  شارل  األنثربولوجي   و  االجتماع 
و العارف بطقوس املغاربة، أن  السؤال  الطقس و األداة “ 
معنى  ما   : هو  األحكام  إصدار  قبل  طرحه  يفترض  الذي 
صاحب  املتحضر  هو  من  ؟  اآلخر  حقيقة  و  الذات  حقيقة 
يمكن  كيف  ؟  الطقوس  صاحب  األهالي  إنسان  و  التقنية 
للمرء أن يكتشف في ذاته تعدديتها عوض الفرح السعيد 
؟  بأحاديتها ؟ كيف السبيل كي يعثر املرء على اآلخر فيه 
ذلك  ، و بسبب  الوجودي  املعرفي مع  فيها  يتقاطع  أسئلة 
وجهت نفس الباحث كي يشخص املفارقة املفقودة  معلنا 
يبدو  كما  الكائن  بني  عميقني  شرخا  و  تناقضا  هنالك  أن 
لذاته و كما يبدو لآلخرين . يبدو اإلنسان لذاته رجل تقنية 
األوربي  . يتصور  إال  ليس  يبدو لآلخرين مبدع طقوس  و 
نفسه رجل تقنية و ينظر للمغربي ككائن طقوسي .  إنها 
لغزها   فك  االجتماعية  العلوم  على  يتوجب  التي  املفارقة 
عوض استهالكها . ثورية العلوم االجتماعية  غربية كانت 
أو مغربية ، تكمن في فهم السوسيولوجيا التلقائية للناس 
، و الوعي بأهميتها في كل فهم و تفسير و تأويل . كيف 

يتبادل املغاربة التحية ؟ و كيف يتناولون طعامهم ؟ و كيف 
يشيعون موتاهم ؟ و كيف ينظمون أعراسهم ؟ إنها األسئلة 
التي تجعل العالم إما قادرا على االنخراط في اللعبة و فهم 

قواعدها ، أو غريبا عن مهنته و عن اآلخرين .
تنغرس  ال  مثلما   ، تقنية  دون  من  طقس  هنالك  ليس    
الطقوس  تلفها  أن  دون  االجتماعية  العالقات  في  التقنية 
.يكفي أن نتأمل طقوس توزيع املاء في الواحات ونكتشف 
البناء و الحصاد و  ، وتقنيات  املركبة  املعقدة و  تقنياتها 
أن  يكفي  مثلما   ... الدالة  و  الشاملة  بكل طقوسها  الحرث 
طقوس  لنتبصر  الذكية  بالتقنيات  اليومية  صالتنا  نتأمل 
املجاالت  في  وإشهارها  حملها  و  تزيينها  و  استعماالتها 
األبواب  تفتح  قد  لكنها   ، صغيرة  .تلميحات  العمومية 
التقنية  و  الطقس  بني  التضاد  هشاشة  لتبصر  الكبيرة 
وهشاشة رسمهما في صيغة كيانني متعارضني ، و كائنات 
متراتبة و مجتمعات متفاوتة .كل املجتمعات لها طقوسها 
و تقنياتها الطقوسية ، مثلما لكل مجتمع تقنياته و معارفه 
داخل  بينها  املركبة  الصالت  تبصر  فقط  يبقى   ، التقنية 
سياقاتها .و كذا إدراك أن البعد املادي للتقنية اليمكنه أن 

يحيا اجتماعيا في غنى عن البعد الرمزي للطقوس. 

إدريس الملياني 

_1_
يشّق على الّنفس أن تصّدق رحيل 
الّصديق العزيز بنعيسى بوحمالة. 

رأيُت أم لم ار صورته، ُذكر أم لم ُيذكر 
اسمه، ِملَء العني والقلب، يتراَءى لي 

دائما في شريط فّني طويل جميل 
جدا، يمّر سريعا أمامي، صامتا 

وناطقا، باألبيض واألسود واأللوان، 
في أماكن شّتى، داخل الوطن أو 

خارجه، هناك، على سبيل املثال، في 
ليالي القاهرة واحتفالية الشاعر 
صالح عبد الصبور، وهنا، على 

سبيل الجمال، في احتفائية جرسيف، 
بنا معا والصديق العزيز الفنان 

التشكيلي محمد سعود. 
فيها  كان  كثيرة،  أخرى  لقاءات  وفي 
شاملة،  معرفية  موسوعة  جميعا، 
فنية  وقامة  كاملة،  جمالية  ومعلمة 
في  وشامخة،  وباذخة،  راسخة،  عاملة، 

أعالي الجمال واملعرفة والفن.
بالناقد  أحييه  أن  لي  يحلو  كان  وكم 
الجماعي  احتفائنا  منذ  األسطوري، 
مكناسة  شقيقة  املحروسة  بتازة 
وأن  واملاء،  والغابة  الجبل  حوريتي 
املحبني  أشواق  بترجمان  أناديه 
أسرى  التي  اآلفاق،  كل  من  والعشاق 

إليها جَسدا وأَسّرت إليه بالروح.
واملخاطبات  املواقف  تلك  كل  وفي 
نرّدد  ما  كثيرا  معا  كنا  واملناسبات، 
موسيقيًة صادحًة  الزمًة  العبارة،  هذه 
املرحة،  ألحاديثه  وخاتمًة  وفاتحًة 
والنحو  اللغو  أساليب  بمختلف 
ياصاحبي،  الجميلُة،  الخساراُت   :
هي  إن  خسارت،  من  أجملها  ما 
وكم  نحيا!  بها  التي  خساراتنا  إال 
ومبتئَسني،  مبتسَمني  نرّددها  كّنا 
الناِس  إرضاء  مواقِف  على  تعليقا 
لقول  ومصداقا  النفِس،  حساب  على 
الذين  أيها  »يا  الشريِف:  املصحِف 
آمنوا عليكم أنفَسكم ال يضرُّكم من ضّل 
»ماذا  املقدِس:  والكتاِب  اهتديتم«  إذا 
ينفع اإلنساَن لو ربح العالَم كّله وخسر 

نفَسه«!  
وعَسى أن يستجيَب العالُم كلُّه لجمال 
َبْنعيَسى ُبوْحماَلة والكامِل الهادي َبْن 
عيَسى الفادي شيِخ َمكناَس وكلِّ أنواِع 

اإلبداِع اإللهّي والطبيعّي واإلنسانّي!

_2_
اأْلُْسُطوِري

..
َلَكْم َكاَن

ُبوْحَماَلة َبْنِعيَسى
َيُقوُل

َوُهوَّ ُيِشيُر
ِإَلى ِجَهٍة َما 

ِمَن اْلَقْلِب
َسْوَف َتَظلُّ 

ُهَنا...ِلَك َداِئمًا 
َفاِرَغًة َأَبدًا

َها َغْيُرُه: َلْيَس َيْمأَلُ
..

ُهوَّ اْلُمْسَتِحيُل
ُقُه اآْلَن ُنَحقِّ
َفْورًا، َوُكلُّ

اّلِذي َيَتَبقَّى
ِمَن اْلُمْعِجَزاِت 

الَِّتي َلْيَس ُيْعِجُزَها
َماَواِت َمْن ِفي َحِضيِض السَّ

َواَل ُيْعِوُزَها
ِمَن اْلَوْقِت ِإالَّ اْلَقِليُل
اْلَجِميُل اْلَخَساَراِت!

..
ُهَنا...ِلَك َدائمًا

ِجَهٌة َما ِمَن اْلَقْلِب
َسْوَف َتَظلُّ
َفاِرَغًة َأَبدًا

َلْيَس َيْمأُلَها 
ِإالَّ اْلَقليُل اْلَجِميُل 

ِمَن اْلُحبِّ
ُهوَّ اأْلََساِطيُر
 َواْلُمْعِجَزاُت 
َواْلُمْسَتِحيُل!

_3_
ِإَلى َأَجٍل اَل ُيَسمَّى

..

ِة اهلِل ! َأَنا ِفي ِذمَّ
ُقْلُت ِلَنْفِسي

َوَأْرَدْفُت : َمْنِسي !
..

ى  ِإَلى َأَجٍل اَل ُيَسمَّ
َوَمْهَما 

َيُكْن لْن ...! 
..

َكَما 
 َلْم َيُكْن 
َأَبدًا ! 

 ..
اَل َغدًا

َواَل اْلَيْوَم
َواَل َأْمِس!

..
َلْم َأْرَبِح اْلَعاَلَم

َلِكنَّ َما
َخِسْرُت ِفيِه َنْفِسي!

_4_
ُسْلَواَنة

                            ..  
َيْرَتجُّ َقْلِبي

ُكلََّما َضرََّج َوْجِهي 
ِبَدِمِه 

ْمَعَة َر الدَّ َوَفجَّ
ِمْن َمَحاِجِر اأْلَْجَفاْن !

…
 ِ ِة اهللَّ ِفي ِذمَّ

َوَداعًا
َها اْلَغاِلي َأيُّ

اَلُم ِلُروِحَك السَّ
ْلَواْن ! ْبُر َوالسُّ َوِلَذِويَك الصَّ

…
َوَقْبَل َأن َيْنُبَت ُعْشٌب

َوُيَرشَّ اْلَماُء
َعَلى َأِديِم اْلَقْبِر

ُتْنَسى َكِلَماُت النَّْعِي- َواْلَعَزاُء

     نورالدين الزاهي

إَلى ُروِح الّناقُد الأ�ْسُطوِري
َبْنعيَسى ُبوْحَماَلة

63 سنة من تاريخ اتحاد كتاب المغرب«صيدلية األفكار

الصيدلية أو الفارماكون ، بلغة اإلغريق ، ابتكار عجيب لمعالجة السم بالسم 
)الترياق( .السم قاتل و شاف في اآلن نفسه .و بما إنه األساس الوجودي لكل 
صيدلية ، تكون الصيدلية بحكم أسها ذاك مفارقة . مفارقة يكثفها شعارها 
أو طوطمها . الثعبان القاتل بسمه الشافي طوطم الصيدليات و الصيادلة .إنه 
الرمز و المفارقة المركبة للتضاد الملغز ، و العارضة للعبة المظهر و الحقيقة ، 
و المجسدة القتصاد المعنى المرسل . 
صيدليتنا الرمضانية سنعرض فيها أفكار ملغومة بكل مواصفات المفارقة . 
أفكار صغيرة ، لكنها غائرة في المعيش الثقافي و اليومي » للمغاربة » . أفكار 
قاتلة بسمها لكنها في اآلن ذاته ترياق جماعي لتدبير أمن و سالمة العيش 
في اليومي .

محمد برادة

انعقد في 13و14 يناير 1979 المؤتمر السادس التحاد كتاب المغرب، بالرباط، وذلك بحضور أزيد من 
مائة وأربعين مؤتمرا. كما حضر المؤتمر عدد من الضيوف وأصدقاء االتحاد ونخص بالذات األستاذ عبد 
الوهاب البياتي الذي أوفد من قبل اتحاد األدباء العرب لتمثيله في المؤتمر.
وعرف المؤتمر السادس لدى افتتاحه العرض القيم والخصب الذي قدمه األستاذ محمد برادة رئيس 
اتحاد كتاب المغرب، ثم التقرير األدبي، الذي سجل نشاط االتحاد خالل السنتين المنصرمتين.
وقد عكف المؤتمر خالل يومين متتابعين، من خالل أعمال اللجان ) اللجنة الثقافية - لجنة المطالب 
- لجنة القانون الداخلي - لجنة البيان العام( عكف على دراسة مجمل القضايا والمصاعب التي 
تهم وتعترض الكتاب المغاربة )سننشر تقارير هذه اللجان في عدد الحق(.
ومساء يوم األحد 14 يناير أنهى المؤتمر السادس التحاد كتاب المغرب أعماله، وانتخب مكتبا مركزيا 
جديدا، كما أعيد انتخاب األخ محمد برادة رئيسا لالتحاد.
وفي ما يلي العرض الذي قدمه األخ برادة لدى افتتاح المؤتمر:
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عودة االستقرار التدريجي: 
إلى عوائدها حيث ساد األمن  السلطان موالي عبد اهلل إرجاع األمور  استطاع 
واالستقرار التدريجني ابتداء من توليه الحكم عام )1743/1757( وبعد توليه ابنه 
سيدي محمد عمل جاهدا إلى إخماد الثورات القبلية وتقويض سلطات املؤسسة 
العسكرية التي تسببت في هذه القالقل، وقد سار سيدي محمد بن عبد اهلل على 
البخاري  العسكرية وبخاصة جيش عبيد  بتفكيك املؤسسة  قام  درب سلفه حيث 
وعوض أن يكون عماد هذه املؤسسة هذا العنصر الذي تشكل في عهد جده موالي 
البخاري  بقايا  من  مشكال  وأصبح  هيكلته  أعاد  الجديد  السلطان  فإن  إسماعيل 
األحداث  في  تورطوا  ان  لهم  يسبق  لم  والذين  والوالء  بالطاعة  لهم  -املشهود 
السابقة- باإلضافة إلى جيش الوداية والشراردة وبني معقل والذين تلقوا تكوينا 
الجديد  السلطان  قام  ذلك  مع  العسكريةوموازاة  الخدمة  أداء  قبل  قبليا  عسكريا 
بدعم الزوايا املساندة، وواجه املناوئة منها ونفس الشيء خصه باألعيان ورجاالت 

الدولة من عمال وباشوات وقواد.

سياسة الباب المفتوح في عهد سيدي 
محمد بن عبد اهلل )1757/1790(

وتجاريا،  ديبلوماسيا  األوربية  الدول  على  االنفتاح  في  السياسة  هذه  تتمثل 
حيث شجع السلطان املبادالت التجارية مع العديد من الدول بفعل تراجع مداخل 
التجارة الصحراوية وانتشار تجارة التهريب املدعمة من طرف الزعامات املحلية 
من  الجديد  النوع  هذا  توطيد  على  املغرب  موقع  شجع  وقد  املغربي،  بالجنوب 
التجارة التي لم يتعود عليها املغاربة، و ألجرأة هذه السياسية عمد السلطان على 
فتح أوراش بناء العديد من املوانئ األطلنطية وبخاصة مناء الصويرة، كما سمح 

بوسق الزرع، وتصدير املواد االستراتيجية بفتوى من علماء املغرب الذين وافق 
أغلبهم على هذه السياسة الجديدة، وقد تمكنت الدولة في ظرف وجيز من تحويل 
مداخيل هذه التجارة لشراء األسلحة واملعدات والشروع في تحرير الثغور املحتلة.
      أصبحت مدينة الصويرة بفضل السياسة الجديدة لسيدي محمد بن عبد 
كما  املغرب،  ملوانئ  اإلجمالية  التجارية  املداخيل  من  باملائة  أربعني  تحصل  اهلل 
هذا  واكب  لقد  الدولة.  خزينة  مداخيل  ثلث  تتجاوز  الجمارك  مداخيل  أصبحت 
االنفتاح التجاري املغربي على التجارة العاملية ليونة في التعامل الديبلوماسي 
مع الدول األوربية   حيث تم افتكاك العديد من األسرى، وبناء القنصليات العامة 
في مدينة طنجة التي أصبحت تتسم بالطابع الدولي وقد كان السبق لكل من الدول 
االسكندنافية ودولة البرتغال في إبرام معاهدات الصداقة مع املغرب مقابل ضمان 
حماية سفنها من القرصنة في السواحل املغربية مقابل إتاوت سنوية، تم تلتها 
معاهادت شبيهة مع كل من إنجلترا وفرنسا وإسبانيا. والجدير بالذكر أن سياسة 
سيدي محمد بن عبد اهلل كانت تسعى إلى ضبط مداخيل الدولة وتقوية الجيش، 
والقطع مع تجارة التهريب، وتحرير الثغور التي كانت محتلة من طرف اإليبيريني 
ومن جهة أخرى ربطت الدولة عالقات رفيعة املستوى مع دول العالم اإلسالمي، 
وتوجت سياسة السلطان باعترافه بالواليات املتحدة األمريكية دولة مستقلة عن 

التاج البريطاني.

الصراع األخوي بين أبناء سيدي محمد 
بن عبد اهلل )1790/1792( وإغالق الباب 

المفتوح:
توفي السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل سنة 1790 م وترك بؤرة للتوتر بني 
أبنائه وبخاصة الصراع املرير بني اليزيد وإخوته؛ والجدير بالذكر أن السلطان 

واجه ابنه اليزيد الذي كان يتطلع إلى الحكم في فترة حياة أبيه. استمر الصراع 
األخوي بني اليزيد ومسلمة وهشام واملولى سليمان ورجحت كفة هذا األخير الذي 
أجمع على بيعته علماء فاس ومراكش. وقبل أن يستقر له الحكم فقد عان املغاربة 
مسلمني ويهودا من بطش سياسة اليزيد السلطان العاق والذي لم يكن مرغوبا فيه 
سيما أنه وضع يده مع أمازيغ األطلس ضد أبيه، فقد نعث في األوساط اليهودية 

بأقدح النعوث ملا فعله بهم فالرواية تشير على تجبره وقتله للعديد منهم.
    التقى اليزيد بأخيه املولى هشام في مدينة مراكش التي وقعت تحت قبضته 
وكان هذا اللقاء حاسما في سيرورة الحكم ونهاية عهد دموي استمر زهاء سنتني، 
فقد كان املولى هشام مدعما بجيش دكالة وعبدة بقيادة عبد الرحمان بن ناصر 
العبدي وبالقرب من وادي نسيفة جرت أطوار املعركة حيث لعب الحظ دوره في 
سنة  قتيال  طرحته  خذه  اقتحمت  طائشة  رصاصة  إثر  على  اليزيد  على  القضاء 
تافيالت  في  سلطانا  بويع  الذي  هشام  املولى  ألخيه  املجال  فسح  مما   1792
والعقد  الحل  أهل  من  بتأييد  سلطان  سليمان  موالي  الربيع  أبو  بويع  وباملقابل 

الفاسيني  وهي بيعة تضاهي بيعة أهل تافياللت.
رسالة السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل إلى كافة جماعة  الوثيقة رقم 3312: 
فيها  يخبرهم    ) الهولندية  األراضي  على  املغاربة  أطلقه  )مصطلح  اإلسطادوس 
بأن الذمي مسعود ذي ملار املوجود بامستردام هو من خذامه ويستوصي به خيرا 

واإلحسان إليه.
هي مراسلة مؤرخة في العاشر من جمادى األولى عام تسعة وتسعني ومائة ألف 
1199، مضمونها أن السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل يوصي خيرا باليهودي 
املغربي مسعود ذيلمار باعتباره من خدام الدولة العلوية الشريفة بل أن اباه كان 
على نفس املرتبة وتتطرق الرسالة إلى ان هذا اليهودي املغربي موجود في الديار 

الهلندية بأمر من السلطان

باحث في التاريخ الديني 

فسحة رمضان

فنانون وجها  لوجه  مع الملك  
املو�سيقار عبداهلل ع�سامي �ساحب اأغنية  نداء احل�سن: 

عند التحاقي باجلوق امللكي، كنت اأجنز اأغاين واأقدمها للملك
من اعداد: جالل كندالي

نجوم  ألحانه   من  غنت  عصامي،  اهلل  عبد  وامللحن  املوسيقار 
األغنية املغربية، نساء ورجاال،  عبدالوهاب الدكالي، عبدالهادي 
فتح  سعيد،  سميرة  سميح،  نعيمة  اإلدريسي،  محمود  بلخياط  
اهلل املغاري، حياة اإلدريسي، سعاد محمد، عتيقة عمار وغيرهم 

لحد  مهيمنة   ومازالت   خالدة،  الفنية  أعماله  جعلت   ألحانه  
اآلن  رغم أن عقودا  من الزمن قد مرت  على  إنتاجها  ،مازالت 
حاضرة  بقوة  خاصة في املناسبات الوطنية وغيرها،  و هذا دليل  
ملموس   على مدى الذوق الرفيع  الذي كان يتمتع  به  الرواد، 
ومدى  إيمانهم القوي وحرصهم  على أن يكون  الفن  فعال  رسالة. 
الوطنية،  امللحمة  ينادي،  هذه  الحسن  الحسن، أو صوت  نداء 
التي ارتفعت  إلى مصاف  النشيد الوطني الرسمي، بحكم أنها  
ترجمت  بشكل  فني  وإبداعي، القرار السياسي  والسيادي  الذي  
الثاني،من خالل دعوته في خطاب  موجه  الحسن  امللك  اتخذه  
،السترجاع   الخضراء   املسيرة  تنظيم  إلى  املغربي،  الشعب  إلى 

الصحراء املغربية. 
عصامي   عبداهلل  وامللحن   املوسيقار  يقول   الباب،  هذا   في 
تؤرخ   أغنية  فكرة  وضع  كانت  لقد  االشتراكي،  االتحاد  لجريدة 
لنا  التاريخية، بشكل  تلقائي، دون  أي أن يوحي  لهذه اللحظة 
بذلك  أي أحد أو أية  جهة، لقد كانت  املبادرة  نابعة  من القلب  

وعن  قناعة. 
االتحاد  لجريدة  ويكشف  عصامي،  عبداهلل  املوسيقار  يتذكر 
االشتراكي، أن  الفكرة  بدأت  ،حينما سمعت  ككل املغاربة  خطاب  
جاللة امللك  املغفور له الحسن الثاني، حول املسيرة الخضراء،  
إذ تأثرت  بذلك  ، وقلت مع نفسي ،البد  من  التحرك  وإنجاز  عمل  
فني  يكون في مستوى  هذا الحدث التاريخي، كما  هو الشأن 
بعبد  اتصلت  ذلك   تحقيق  أجل  ،ومن  الفناين   لباقي  بالنسبة 
السالم خشان رئيس الجوق الوطني، وخاطبته هل استمعت إلى 
خطاب سيدنا، فرد علي باإليجاب، ألساله  ماذا نحن فاعلون،  ولم 

يتردد في منحي الضوء األخضر،  حيث بعد ذلك زرت الفنان  فتح 
اهلل املغاري رحمه اهلل، والذي طلبت منه كتابة  موضوع  خول 
كتبهما،  قد  كان  أغنيتني   كلمات   فمنحني  الخضراء،   املسيرة 
وأعطاني  حق اإلختيار، وبالفعل  اخترت  كلمات “ نداء الحسن 
ليتم  تسجيلها  في  قياسي،  “، حيث قمت بتلحني ذلك في زمن 
أقرب وقت،  وشارك  معنا في ذلك  العديد من الفنانني  بأصواتهم.
فكرة  ،فراودته  افتتاحية  الزمة  في   فكرت  لقد  يقول عصامي   
يأخذ طابعا صوفيا  العمل  التي ستجعل   ،“ اأكبر  اهلل   ” عبارة 
ا  األحد(   ( اليوم  نفس  من  ليال  العاشرة  وفي  خالصا،  روحانيا 
له  تقشعر  وطني  نشيد  إنجاز  في  قياسي  رقم   , األلحان  كتملت 

األبدان .
وفي اليوم املوالي التقى  عبداهلل عصامي بعبد السالم خشان 
النوتات على  التوزيع املوسيقي ووزع  الذي تولى مهمة  يشرح، 
أعضاء الجوق،  و هو الوقت نفسه الذي كان يتوافد فيه الفنانون 
على التفكير في عمل فني لدعم لحظة انطالق املسيرة الخضراء .
ومن هنا برزت فكرة الغناء بشكل جماعي ،حيث اجتمع كورال 
الجوقني الوطني و امللكي ، وشارك في الغناء  كما تظهر األغنية 
وعندليب  الغرباوي  أحمد  واملطرب  أحمد  ،إسماعيل  املصورة 
املغرب محمد الحياني ، بهيجة إدريس ،  محمود اإلدريسي ،عبد 
بلبشير  ،محمد  الكبير  عبد  ،عماد  علي  محمد  الجامعي   املنعم 
والجياللي زراد  ، أما العزف فكان للجوق امللكي بقيادة املايسترو 
أمواج  على  األغنية  أطلقت  الثالثاء  ومساء  خشان.  السالم  عبد 

اإلذاعة  الوطنية وعلى شاشة التلفزة املغربية،
وهي األغنية التي تقول كلماتها 

اهلل اكبر  اهلل أكبر اهلل أكبر 
صون  الحسن ينادي  بلسانك يا صحرا

فرحي يا أرض بالدي  أرضك صبحات حرة
مرادنا الزم يكمل  ياملسـيرة الخضـرا
مسيرة أمة وشعب  بـوالدو وبناتـو

شعارها سلم وحب  والغادي سعداتو

حاملني كتاب اهلل  وطريقنا مستقيم
إخوان فالصحرا  يسالونا الرحيم

يا القاصدين الصحرا  أبوابها مفتوحة
مسيرتنا الخضرا   نتيجة مربوحـة

فيها أمن وسالم  فتاريخ مجد الوطن
بال حرب بال سالح  معجـزة الزمن 

االتحاد  لجريدة  عصامي   عبداهلل  املوسيقار  يقول   ذلك  قبل 
انضممت   بدأت  حينما    ، امللكي  بالقصر   االشتراكي،  عالقتي 
إلى  املجموعة الصوتية بالجوق امللكي،  حيث كنت أسجل  قطعا  
غنائية   في األعياد الوطنية،  وأقدمها  إلى  ملكنا الراحل  الحسن 
الثاني،  أو أغاني  تتغنى بولي العهد آنذاك  سيدي  محمد  أو 

موالي رشيد. 
وكان املوسيقار  أحمد البيضاوي رحمه اهلل  بصفته  مسؤوال  
منحنا  نحن امللحنني  فرصة  تلحني ستة قطع غنائية في السنة   
ومد اإلذاعة الوطنية بها ، ويكشف  عبداهلل عصامي، أنه  التحق  
باملجموعة الصوتية في الجوق الوطني برئاسة  املوسيقار أحمد 
البيضاوي،  سنة 1963،حيث كان هناك عمالقة الفن والطرب مثل  
عبدالقادر الراشدي،  لذلك يقول عصامي  ،املرء يكبر مع الكبار، 
قبل  معا،   ويلحن   ،يغني  عبداهلل عصامي   آنذاك   كان   حيث 

االلتحاق  بالجوق امللكي  مع عدد من الفنانني.
ويصر املوسيقار عبداهلل عصامي، على أن  عالقة  امللك الراحل 
الحسن الثاني  كانت عالقة  عطف  ليس مع الفنانني فقط،بل مع 
في  املتحكم   هو  املادي  الجانب  يكن  ولم  املجتمع،   شرائح  كل 
جاءت   لذلك   املتحكمة،  هي  الوطنية  الروح  كان  بل  عطاءاتهم، 
في  وقمة  الحسن،   نداء  مثل   الوطنية،   األغاني  من  مجموعة 
ذلك  قبل  لكن  وغيرها،  بلخياط،  عبدالهادي  أداها  التي   املجد 
أديت  مراكش،  في  مازلت  كنت   حينما  عصامي،  عبداهلل  يتذكر 
أغنية نشيد الوطن  بآلة العود سنة 1958، ،كانت  أغنية  ممتازة  
وهائلة،  فمنذ صغرنا  تعلقنا  بالحب للوطن،  منذ كنا في املسيد   

.
امللك   أن   عصامي،  اهلل  عبد  للموسيقار  بالنسبة  الخالصة 
الحسن الثاني  رحمه اهلل  أو امللك محمد السادس حفظه اهلل،  
كانا  يعتنيان  ليس بالفنان فقط،بل بالجميع .املوسيقار وامللحن 

عبد اهلل عصامي  ،
على  حصل  كما  األولى،  الجائزة  فيه  وحاز  الصولفيج،  درس 
في  األول  والوسام  العود،  وآلة  الهارموني،  في  األولى  الجائزة 
التوزيع   العربية،  املوسيقى  العود،  آلة  درس  كما  الكونتربوا، 

وغيرها. 
وفي سنة 1990 أصبح رئيسا لجوق الدار البيضاء، إلى حدود 
بالتدريس  ذلك  بعد  ليلتحق  التقاعد،  على  أحيل  حيث   ،1995

باملعهد املوسيقي بالدارالبيضاء.

إعداد: وحيد مبارك

عن  وفضال  البيطري،  الطبيب  إن 
لفائدة  بها  القيام  يمكنه  التي  التدخالت 
التلقيح  على مستوى  الكلب، سواء  صحة 
أو العالج من األمراض، فإنه يقوم بقياس 
وزنه لتتبع نمّوه ويمنحه برنامجا للتغذية، 
ألن األكل مهم لالستمرار في الحياة ولتطور 
الكلب جسديا وصحيا، وهو ما يتعني معه 
الشروط  من  مجموعة  توفر  على  الحرص 
ما  كل  من  خالية  سليمة  تغذية  أجل  من 
ويعرضه  الكلب  وسالمة  بصحة  يضر  قد 

ملشاكل مفتوحة على احتماالت متعددة.
هذا  في  البيطري  الطبيب  ويوصي 
األكل  وجبات  اقتناء  بضرورة  اإلطار 
تكون  التي  للبيع  املعروضة  املختلفة 
البروتينات  فيها  يحضر  والتي  متوازنة 

وفقا  وذلك  والدهنيات،  والفيتامينات 
لصنف الكلب إن كان من النوع الذي يكون 
وزنه صغيرا أو كبيرا، وكذا بالنظر للغاية 
التي يتم تسخيره لها، إن كان األمر يتعلق 
إن  أو غير ذلك.  الحراسة  أو  بكلب للصيد 
بها  يوصي  التي  الخاصة  الوجبات  هذه 
على  الكلب  تساعد  أن  شأنها  من  الطبيب 
وهنا  وصالبته،  قوته  من  وتزيد  النمو 
تجب اإلشارة إلى مالحظة أساسية والتي 
تتمثل في أنه بعد مرحلة الفطام عقب فترة 
الرضاعة، يجب منح الكلب وجبتني لألكل 
الطعام  بقايا  تقديم  وتفادي  متوازنتني، 
فيها  وتحضر  متوازنة  تكون  ال  ألنها  له 

السكريات والحلويات املضّرة بالكالب.
البياطرة  لألطباء  اليومية  املمارسة  إن 
يفّضلون  األشخاص  بعض  أن  على  تبني 
إعداد  أو  لكالبهم،  الطعام  بقايا  تقديم 

وجبات خاصة بأيديهم، وهو ما يستدعي 
يكون  قد  منها  عددا  ألن  بشدة  التنبيه 
الكثيرة  الدهون  كميات  بسبب  ضارا، 
أن  يمكن  أو  فيها،  متوفرة  تكون  قد  التي 
الشأن  هو  كما  لإليذاء  مصدرا  يشّكل 
دقيقة  تكون  التي  الدجاج  لعظام  بالنسبة 
جدا وحادة فتتسبب في جروح وتقرحات 
على مستوى الفم واألسنان والعنق وحتى 
ذلك  في  شانها  وغيره  الهضمي  الجهاز 

شأن أشواك السمك. 
تقديم  أن  على  التأكيد  يجب  وختاما، 
يجب  تلقينية  بعملية  كذلك  مرتبط  األكل 
تعويده  في  واملتمثلة  عليها،  الكلب  تربية 
حاجياته  قضاء  وعلى  األكل  توقيت  على 
على  حفاظا  املنزل،  داخل  وليس  خارجا 
أو ضرر  إزعاج  لكل  وتفاديا  البيت  نظافة 
تختلف تبعاته قد يترتب عن ذلك. ويتعني 

الكلب  بتربية  يقوم  الذي  الشخص  على 
في  مرات   4 إلى   3 الخروج  من  تمكينه 
ومع  ذلك،  قبل  األكل  يمنحه  وأن  البداية، 
يتم  السن  في  الكلب  وتقدم  الوقت  مرور 
االنتقال إلى وجبة واحدة التي تقّدم زمنيا 

كالحراسة  للكلب،  املحددة  املهمة  حسب 
مثال، إذ في هاته الحالة يجب تقديم األكل 
لكي  ويرتاح  ينام  كي  النهار  آخر  في  له 
على  ليال  بمهمته  القيام  على  قادرا  يكون 

أكمل وجه.

مع الدكتور بدر طنشري الوزاني: كل ما تجب معرفته عن تربية الحيوانات األليفة

يجب التأكيد 
على أن تقديم 

األكل مرتبط كذلك 
بعملية تلقينية 

يجب تربية الكلب 
عليها

المخزن ورعاياه المغاربة اليهود من خالل محفوظات مديرية الوثائق الملكية

ال�سراع بني اأبناء �سيدي محمد بن عبد اهلل

الكالب، القطط، الخيول وغيرها من الحيوانات، عالقتها باإلنسان ليست وليدة اليوم، تتعّدد دوافع وغايات واالرتباط بها، إما بغاية 
الحراسة أو الخدمة أو األلفة والمؤانسة ومواجهة الوحدة أو غيرها من األهداف، التي وإن اختلفت المقاصد من وراءها إال أنها 
تؤكد على أن الرابطة بين البشر وبعض هذه الحيوانات تكون أكثر متانة وقوة وأشّد وفاء.

وإذا كانت الرغبة في الحصول على أحد هذه الحيوانات وترتبيها قوية بالنسبة للبعض، فإن االعتناء بها وتوفير كل الشروط لها 
يجب أن يكون أقوى، فهذا األمر يعتبر شرطا أساسيا، للحفاظ على حقوقها، وحماية صحتها وصون سالمتها وعدم تعريضها 
للخطر، وهو ما يتطلب اإللمام بالعديد من “التفاصيل الحياتية” منذ الوالدة، كما هو الحال بالنسبة للتلقيح، التعامل مع األمراض، التغذية، 
العالقة بالمحيط، النظافة، التزاوج وغيرها من المعطيات لتفادي اإلضرار بها وفقدانها في لحظة من اللحظات بسبب تقصير أو سوء تقدير.

“االتحاد االشتراكي” ومن أجل االطالع أكثر على كيفية التعامل مع “ الحيوانات األليفة “، اختارت أن تخصص للقراء سلسلة من الحلقات 
ألجل تقريب كل المعلومات المتعلقة بتربية عدد منها، مستضيفة في هذا اإلطار الدكتور بدر طنشري الوزاني، الطبيب البيطري، ورئيس 
المجلس الوطني للهيئة الوطنية لألطباء البياطرة، للوقوف عند التفاصيل المختلفة من أجل تربية سليمة للكالب والقطط وغيرها من 
الحيوانات األخرى ...
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ذ.ربيع رشيدي

 الكالب والتغذية

  ظل المخزن المغربي وفيا، وراعيا لمغاربته 
اليهود، ويتضح ذلك من خالل الوثائق الرسمية، 
ووثائق العائالت اليهودية وبخاصة المراسالت 
اإلخوانية منها. وتعتبر الوثائق الرسمية التي 
تحتفظ بها مديرية الوثائق الملكية دليال 
دامغا على الروابط القوية، والمتينة بين 
المخزن ويهوديه؛ فبعضها يتضمن صراحة 
أمر سالطين الدولة باالحسان إليهم داخل 
المغرب وخارجه. فباإلضافة إلى السماح لهم 
بممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، 
وأنشطتهم االقتصادية، ووهب وعاءات 
عقارية لهم النشاء مالحاتهم أو بيعهم 
فإن العالقة ظلت قوية على مر العصور، 
وتعتبر الدولة العلوية نموذج الراعي األول لفئة 
اليهود مقارنة بوضعيتهم خالل فترات حكم 
السعديين و المرينين والموحدين حيث كانوا 
مميزين عن جيرانهم باعتبار الهندام أساس 
للتميز

هناك  أحداث كثيرة ومواقف متعددة  
،وذكريات  تراكمت  على مر السنين، 
منها  ما تآكل  مع مرور الزمن، ومنها  
ما استوطن  في المنطقة الضبابية  
من الذاكرة، لكن تبقى  هناك ذكريات 
ومواقف وصور  ،عصية على  االندثار 
والمحو  ،ألنها  بكا بساطة  ،كان  لها  
في حينه  ،وقع  في النفس  البشرية، 
ليمتد  هذا الوقع  إلى  القادم  من 
األيام  من حياة اإلنسان. 
في هذه  الرحلة،  ننبش  في ذاكرة  
كوكبة  من الفنانين  ،حيث منحتهم  
إبداعاتهم ، تذكرة  الدخول  إلى  قلوب  
الناس  بدون استئذان،  وهي إبداعات 
فنية ، استحقت  كل التقدير واالحترام 
والتنويه  داخل المغرب وخارجه، كما 
استحق  أصحابها  االحتفاء بهم ، 
ويجدوا  أنفسهم  وجها لوجه مع 
ملك البالد. 
هنا نستحضر، ونسترجع  بعضا  من 
ذكريات هؤالء الفنانين المبدعين  
مع ملوك المغرب ، بعدما صنعوا  
أسماءهم  بالجد  واالجتهاد 
والعطاءات الثرية كما وكيفا، 
واستطاعوا  فرضها  في ساحة  تعج  
بالنجوم  .

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
التجارية بالدار البيضاء
المحكمة التجارية 

بالدار البيضاء
مكتب التبليعات 
والتنفيذات القصائية
ملف تبليغ عدد: 
4341/8401/2021

 بحت القيم : 853 ب / 
2022

اعالن قضائي في اطار 
الفصل 441 من قانون 

المسطرة المدنية
بناء على الدعوى 
المقامة بالمحكمة 

التجارية بالدار البيضاء

بين الطرف المدعى السيد 
عبد الفتاح اكرود اصالة عن 
نفسه ونيابة عن اكرود عبد 
االله والسيدة حازم فاطنة 
تتوب عنه االستاذة بشرى 
الحنوضي المحامية بهيئة 

الدار البيضاء
وبين الطرف المدعى عليه 
: شركة اصيكا البرنوصي 
ACECA BERNOUSSI
بعنوانها: شارع المثنى 
-185 رق���م  ح��ارث��ة  اب���ن 

سيدي  التقدم  ح��ي   183
البرنوصي الدار البيضاء. 
وبناء على الحكم الصادر 
عن المحكمة التجارية بالدار 
البيضاء تحت عدد 8093 
21/09/2021 في  بتاريخ 

الملف 8265/8219/2021:
الجلسة  ف��ي  ال��ق��اض��ي 

العلنية ابتدائيا وغيابيا:
في الشكل بقبول الطلب

في الموضوع الحكم على 
المدعى عليها بادائها لفائدة 
المدعى مبلغ 121.000.00 
درهم مانة و واحد وعشرون 
درهم عن الواجبات الكرائية 
ع���ن ال���ف���ت���رة م���ن ف��ات��ح 
غاية  ال��ى  يوليوز2020 
ومبلغ   2021 م��اي  متم 
واجب  درهم   12100٫00
النظافة مع النفاذ المعجل 
الكراء  واجبات  حدود  في 
االنذار  على  وبالمصادقة 
اليها  المبلغ  ب���االف���راغ 
 17/06/2021 ب��ت��اري��خ 

يقوم  ومن  هي  وبافراغها 
مقامها من المحل التجاري 
المتنى  ش��ارع  ب  الكائن 
 183-185 ابن حارثة رقم 
حي التقدم الجديد سيدي 
البيضاء  الدار  البرنوصي 
وبتحميلها الصائر وبرفض 

باقي الطلبات.
في  الحكم  صدر  وبهذا 
والسنة  وال��ش��ه��ر  ال��ي��وم 

اعاله.
عدد  األم���ر  على  وب��ن��اء 
بتاريخ  ال��ص��ادر   26892
ف��ي   19/09/2022
 : ع��دد  المختلف  الملف 
 26892 /8103 /2022
قيم  بتعيين  وال��ق��اض��ي 
أصيكا  ش��رك��ة  ح��ق  ف��ي 

 ACECA ال��ب��رن��وص��ي 
BERNOUSSI

ي��ع��ل��ن ال��س��ي��د رئ��ي��س 
الضبط  ك��ت��اب��ة  مصلحة 
بالمحكمة التجارية بالدار 

الحكم واالمر  أن  البيضاء 
بلغا  قد  اعالم  المذكورين 
 10/11/2022  : بتاريخ 
رحبي  سعيد  السيد  ال��ى 
في  المنصب  القيم  ع��ن 

وان  عليها  المدعى  ح��ق 
الطعن  حق  عليه  للمدعى 
طبقا للفصل 441 من قانون 

المسطرة المدنية . 
تاريخ التعليق 22مارس 

 2023
العدد2023/524
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متكررة  مجحفة  اسبانية  مواقف  جراء  أليمة،  فكرة  علي  تلح 
متصاعدة في حق املغرب، وهو يسعى إلعادة العالقات إلى طبيعتها 
مع بلدهم. ال أدلها ما حصل مؤخرا، ملا عبرت شخصيات سياسية 

الكورتيس،  البرملان/  داخل  من  وأصوات  مسؤولة 
ومنابر إعالمية اسبانية عن مواقف غريبة في محاولة 
االسباني،  املغربي  التفاهم  خطوات  على  للتشويش 
منتقدة املوقف الشجاع واملنصف الذي اتخذته حكومة 
مع  العالقة  لتصحيح  بيدرو شانسيز،  الوزراء  رئيس 

املغرب وفي مقدمتها ملف الصحراء. 
 ينزعج املغاربة أيضا عندما يسعى االسبان السيما 
بعد انضمامهم إلى عضوية االتحاد األوروبي الجنوح 
األوروبي  البيت  إلى  املغرب  مع  وأزماتهم  بعالقاتهم 
كان  إذا  لذلك  التضامني.  والضغط  الدعم  عن  بحثا 
املغرب يميل في السابق إلى عدم الدخول في مشاكل 
مع اسبانيا، تجنبا لعدم االصطدام مع االتحاد األوربي، 
خاصة بعد اختياره كشريك متميز عبر الوضع املتقدم، 
غير  فقد  ومالية،  اقتصادية  امتيازات  يمنحه  الذي 
من نهجه التكتيكي في تعامله مع اسبانيا واالتحاد 
سقف  رفع  ملا  مدريد  مع  األخيرة  أزمته  في  األوربي 
بدعم  الذي حظي  الدبلوماسي  النهج  وهو  التحدي، 

شعبي واسع.     
  ليس باألمر القليل الدالالت حني يسجل املغاربة، 
والعنصرية  الدونية  السلبية،  النمطية  الصورة  تلك 
والجهوي  الوطني  االسباني  اإلعالم  يروجها  التي 
سنوات  ومند  ترديدها  على  دأب  الذي  املغرب،  عن 
طوال دون تغيير أو محاولة بذل جهد لفهم ما يجري 
فإما  إيجابا،  أو  سلبا  الوضع  كان  فمهما  باملغرب. 
للخطر  مصدر  فهو  وبالتالي  متخلف  بلد  املغرب  أن 
والبؤس واملشاكل، أو في وضع متقدم فيصبح بذلك 
منافسا وقوة إقليمية وجبت محاصرته وعرقلة وثيرة 

نموه والدعوة للتحالف مع خصمه اإلقليمي. 
     في هذا السياق، يالحظ مثال االنشغال املبالغ 
يتم  حيث  املغرب،  بقضايا  االسبانية  للصحافة  فيه 

نشر مقاالت بمعدل 50 مقاال يوميا، 90 %منها مناوئ للمغرب في 
حملة إعالمية شرسة مسعورة، مليئة باألكاذيب واآلراء واملعلومات 
املغلوطة واملفبركة بغاية تضليل الرأي العام االسباني وترسيخ عقدة 

العداء وتسميم أجواء العالقات بني البلدين. باعتبار أن هذا الجــار 
الصحراء،  قضايا:  مستغلة  وقلق،  إزعاج  مصدر  العنيد،  الجنوبـي 
البوليساريو، املخدرات، الهجرة، التهريب، املياه اإلقليمية، التنافس 

اإلقليمي. 
     بينما في املغرب يالحظ أن االهتمام اإلعالمي بإسبانيا ظرفي، 
تتصاعد وثيرته زمن األزمات، كقضايا الصيد البحري، وجزيرة ليلى، 
انتهاء  وبمجرد  غالي.  ابراهيم  االنفصالي  أزمة  وآخرها  والهجرة، 
بقضايا  االنشغال  إلى  املغربي  اإلعالم  ينصرف  األزمات  هذه  مثل 

أخرى، بخالف الجانب االسباني الذي ال يكل من التعبئة املناوئة.
     ويجب أن ال يغيب عن األذهان باملناسبة، تلك الحملة الغريبة 
املستفزة التي بلغت حد السب والتجريح باستخدام أوصاف دنيئة 
املنتخب  التي جمعت  التاريخية  املباراة  بمناسبة  املغاربة،  في حق 
دجنبر   06 يوم  بقطر  العالم   كأس  في  االسباني  بنظيره  املغربي 
2022. وقد تضاعف سعارهم وعداءهم حني تمكن الفريق الوطني من 
هزمهم عن جدارة وليس من قبيل الصدفة كما رددوا. هو نمط راسخ 
لدى منابر وقوى سياسية وإعالمية ومدنية ولوبيات إسبانية تعودت 
على تكريس صورة استعالئية متغطرسة بتفوق بلدهم األبدي على 

املغرب. هي فعال »عقدة املورو« . 
املغربية  النفسية  في  مؤثر  آخر  عامل  هناك       
االسبانية  الديار  إلى  املغاربة  بهجرة  األمر  ويتعلق 
االسباني  الوطني  املعهد  وحسب  الدراسة،  أو  للعمل 
األولى  املرتبة  تحتل  املغربية  الجالية  فإن  لإلحصاء 
مجموع  بني  من   ،2020 شخص/   734.402 بحوالي 
األجانب املقيمني بإسبانيا البالغ 5.02 مليون شخص.

     لكن الهجرة ظلت مشكلة مقلقة في حاجة ماسة 
للتنمية  رابحة  ورقة  تصبح  لكي  سياسية  إرادة  إلى 
صورة  تحسني  في  تساهم  أن  شأنها  من  املشتركة، 
للمجتمع  اسبانيا  نظرة  وتغيير  باملغرب  اسبانيا 
كليشي،  سجينة/  معمم،  وبشكل  ظلت  التي  املغربي، 
مسلط على نوع معني من املهاجرين القرويني األميني أو 
من ذوي التعليم املحدود، متغافلة عن شريحة أخرى 
من املغاربة مستثمرين كفاءات وطالب. وهي صورة 
بالدونية  يشعر  الذي  املغربي،  املهاجر  عن  نمطية 
وبالتهميش دون أي اعتبار إنساني، مما يدفعه إلى 
اآلمال  على  والعيش  املجتمع،  عن  والعزلة  االنغالق 
إلى جانب  الهجرة  ملف  املكسورة. ويشكل  واألحالم 
قضايا أخرى، مادة خصبة لإلعالم وعدد من الساسة 

للنيل من سمعة املغرب.   
تعابير  هناك  أن  وبامللموس  سبق  مما  يتضح    
ينزعج  متجدرة،  مستفزة  ودية  غير  نمطية  إسبانية 
املشترك  التعايش  أمام  حائال  تقف  املغاربة،  منها 
املغاربة  بني  يجمع  عما  املعبر  املنفتح  التضامني 
واإلسبان من ثراء إنساني وأواصر ثقافية وحضارية 
به معالم غرناطة،  أندلسي غني، الزال تشهد  وتراث 
مراكش،  فاس،  الرباط،  أمليريه،  اشبيلية،  قرطبة، 

طنجة، تطوان ...

 ppخصصتم بعض نصوصكم، للثقافة الشعبية، عن أية 
ثقافة تتحدثون؟ ماذا تشجبون بهذا السؤال؟

n n لنبدأ، إذا سمحتم، بهذا التمرين اللساني، انطالقا 

فكرة  إلى  األصل  في  يحيل  شعب  فكلمة  العربية.  اللغة  من 
فجميع  وفرقه.  الشيء  قسم  هو  شعب  والتشعب.  التقسيم 
فمن  الداللية.  الحزمة  نفس  إلى  تذهب  االصلية  الدالالت 
وتراتبية  وتفرقة  تقسيم  هو  الشعب  إن  اللغوية،  الناحية 
كلية  بوصفه  الشعب  نعتبر  ما  عادة  أنه  والحال  واختالف، 
بعض  لكن  ما،  بطريقة  صحيح  األمر  هذا  مجموعة.  وحدة 
التمثالت تزيح سؤال االختالف. فهنا تنبجس قراءة الهوتية 
طابعا  تحمل  القراءات  كل  فإن  ننسى  ال  وحتى  ووطنية: 
تاريخيا وإيديولوجيا. وبما أني وجهت اهتمامي نحو فكر 
بما  االختالف، فليس بوسعي سوى أن أتلقى كلمة “شعب” 

تحمله من معنى غير قابل االختزال.
االرستقراطية،  الكالسيكية  العربية  الثقافة  كبحته   pp

والوثنية  والخرافة  السحر،  إطار  في  الشعب  تحجم  التي 
املقنعة.

الشعب،  السائد.   الالهوتي  النظام  وفق  اختزلته   n n

ذاكرة  آثار  يحمل  هذا  كل  ومتخيله  جسده  الشعب،  وجود 
بعيدة. فهذه األركيولوجيا لكل هذا املنسي-وهو في اشتغال 

دائما- فهذا يستهويني في الشعب املغربي.
    حينما أقول الشعب، فأنا أقصد تفرقه بوصفه وجودا 
املكان  هو  املغرب  كان  فإذا  وثقافيا.  واجتماعيا  تاريخيا 
لفكر  كطوبولوجيا  فيه  التفكير  فاملطلوب  لشعب،  التأريخي 

االختالف.
 pp النقد املزدوج. النقد املزدوج بوصفه نهجا لتفكيركم: 
لبلدان  الثقافي  النقد  لهذا  تقترحونه  استراتيجي  بعد  أي 

العالم الثالث؟
األمر  سيكون  التعبير.  هذا  اختزال  تم  ما  كثيرا    n n

بديهيا لو أن األمر ارتبط بنقد عام يشمل املعرفة التي نشأت 

في الغرب، وتلك اآلتية من مجالنا التقليدي. لكن من نحن على 
وجه التحديد؟ وعن أي غرب نتحدث؟

يسعى النقد املزدوج إلى تقويض كل الهوت لألصل. هو 
مزدوج ألنه يأخذ مكانه بني لغتني، وبني أرضيتني تاريخيتني، 
وميتافيزيقيتني. فلربما بني لغتني، يكون الفكر ممكنا اليوم. 

   إن البعد االستراتيجي لنهج ما يتبدى لي حاسما. فهو 
الغرب،  عليها  يسيطر  بآخر-  أو  بشكل  التي-  للبلدان  يتيح 
تشق  وأن  التحكم،  هذا  أسس  جيدا  تفهم  أن  إذا،  لها  يتيح 
طريقها، بعيدا عن كل أصل، نحو سؤال أتمناه أن يكون غير 

مسبوق.
املمكن أن تحددوا هذه  الهوية/االختالف. هل من   pp   
عالقتها  وفي  كتاباتكم،  في  خاصة  بتموقعها  اإلشكالية 

بالحوار الذي تقيمه مع األفكار املختلفة التي تقدمونها؟ 
أعد  ال  إنني  املاضية،  السنة  في  قلت  أن  لي  سبق   n n

نفسي فيلسوفا، أو مفكرا، وبدرجة أقل فيلسوفا. فرغبتي هي 
رغبة في الكتابة.

الهوية  وفكر  األغيار.  فكر  أفهم  أن  باألحرى  أحاول 
فمنذ  األمر.  هذا  تنسوا  ال  القدم،  في  ضارب  واالختالف 

الفالسفة ما قبل السقراطيني )كانوا فعال كائنات رائعة( إلى 
مارتان هيدجر واملجموعة الدريدية الفتية مرورا بامليتافيزيقا 
أدرس  وإن  أغراضه.  يستنفد  لم  السؤال  فإن  كلها،  الغربية 
كتاباتي،  في  فيه  بالالمفكر  جيدا  فألحيط  الوجود  فلسفة 
كل  على  ينطبق  وهذا  فلسفيا.  للتفكير  سعيا  أبد  وليس 
املعارف التي أوظفها. أوظفها مثل عنصر، شذرة في الكتابة، 
أو مثل مصدر إلهام إذا أردتم.  هذا ما يلهني مسألة الوجود، 
والهوية واالختالف، هو من الزخم إلى درجة أنني في مرحلة 
التعلم واالكتساب. فما أتعلمه أضعه في أزمة داخل كتاباتي 
الكتابة تنسى  إن  الفلسفي.  للبعد  ودائما من دون احتساب 
مصادرها في اإللهام، تمحوها وتحذفها وتحجبها، وتنثرها 

في حضرة إيقاع جذبتها.
الذاكرة  في  فمثال     
هذه  )كتبت  املوشومة 
بني  ما  الذاتية  السيرة 
ستجدون   )1969-1970
“اختالف”  كلمتي 
مستعملتني  و”هوية” 

غالبا.
هذه  قراءة  أثناء    
جديد،  من  العبارات 
جيد  فهم  في  أفلح  ال 
ما  استعمالها.  لرهان 
معنى النسيان؟ أال تكون 
للذاكرة؟  فقدانا  الكتابة 

وارتياعا على وجه التحديد-على حافة الجنون! 
العالمات  أثر  متعقبا  املوشومة  الذاكرة  في  حاولت    
بميسمها  وتسمه  الجسد  في  صداها  تترك  التي  واألحداث 
ذلك  جيدا-  -أعتقد  بلورت  بعد،  وفيما  نهائي.    بشكل 
السؤال عن االختالف، انطالقا من نيتشه ودريدا، بمجاوزة 
األخالق وامليتافيزيقا. إن تقرأوا “االسم الشخصي الجريح”، 

تالحظوا أن الجسد اإلسالمي فصلت عنه لحمته الالهوتية.
 pp من الواضح أن مسالة الهوية تطرح قضية الوجود. 
كيف يمكن تحديد الوجود التاريخي حسب حركة فكركم؟ وهل 

لهذه الهوية أساس متعدد؟
n n إن التاريخانية فرضت على العرب، فينبغي حسب 

قوانني التاريخ، فهم األسباب التي أدت إلى تأخرهم وتوسع 
مرحلة  تناسب  ضرورية،  مرحلة  هي  التاريخانية  الغرب. 
استعادة  فيها  نعتقد  فترة  وتالئم  املطلقة،  الوطنية  الهوية 

الكيان الوطني لشعب أو بلد.
   غير أن التاريخانية اليوم هي متجاوزة بوصفها حركة 

فكرية. فقد آن األوان لتوسيع مجال فكر اختالفي حقيقي: 
وأسسه  التراتبي،  النظام  تقويض  اجتماعي:  -اختالف 

األخالقية؛
العالم  في  املكبوحة  الثقافات  تثمني  ثقافي:  -اختالف 

العربي؛
الحاسمة  األقطاب  في  التفكير  إعادة  سياسي:  -اختالف 
في التغيير وإحداث القطيعة، بالنظر إلى الوضعية العاملية، 

وبالنظر إلى التقسيم الجديد للسلطة املحلية؛
-اختالف تأريخي للوجود العربي عبر انتشاره، من جذوره 

إلى راهنيته.
هو  بل  مجموعها،  هو  ليس  االختالفات،  كل  اختالف     

حركة فكر يصعب اكتناه ماهيته...

عالقات المغرب إسبانيا 

www.alittihad.info www.twitter.com/alittihad_alichtirak www.facebook.com/alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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 تساءل دولوز، في كتاب يحمل عنوان “حوارات” Dialogues، ما هو الحوار؟ وما فائدته؟ -فأجاب- ينبغي 
أال يتم الحوار بين األشخاص، بل بين السطور والفصول، أو بين أجزاء منها؛ فهذه الحوارات هي الشخوص 

الحقيقية” ، وهو في هذا مثله مثل صمويل بيكيت، متحفظ من جدوى الحوارات، ومثلهما أيضا، عبد 
الفتاح كيليطو، في تردده من إجرائها، لكنه استجاب لها واعتنى بها، وجمعها في كتاب “مسار”.

الكاتب عبد الكبير الخطيبي رجل حوار، أجريت معه حوارات ومقابالت تضاهي ما ألفه من مؤلفات، 
 La beauté ”في وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية، بل حظيت بتأليف مستقل مثل كتاب

de l’absence”  للباحث حسن وهبي، وكتاب” Le chemin vers l’autre” . ونجد من محاوريه، الصحفيين 
والكتاب أنفسهم: غيثة الخياط، والطاهر بنجلون، وبختي بن عودة، وعبد اهلل بنسماعين، وعبد المجيد 

بنجلون، وبول شاوول...
 إن انتعاشة الحوارات مع المفكرين والمبدعين لمشير على أنهم أفلحوا، أو يسعون إلى ذلك، في إبداع 

متلقيهم وصناعتهم، بتعبير الخطيبي نفسه. وهو الذي كان يقول “مطلوب من الكتاب أن يقدم 
نفسه”. لكن الحوار يضمن شروط نجاحه، إذا تناظمت مهارة حذق السائل وخصلة ثقة المسؤول.

في ما يلي الحوار الذي أجراه معه عبد اهلل بنسماعين :

تكري�س 
�صورة 

ا�صتعالئية 
متغطر�صة

هناك تعابير إسبانية نمطية غير ودية مستفزة 
متجدرة، ينزعج منها المغاربة، تقف حائال أمام 
التعايش المشترك التضامني المنفتح المعبر 

عما يجمع بين المغاربة واإلسبان من ثراء إنساني 
وأواصر ثقافية وحضارية وتراث أندلسي غني

النقد المزدوج تقوي�س لالهوت الأ�صل

التاريخانية هي مرحلة ضرورية، 
تناسب مرحلة الهوية الوطنية 

المطلقة، وتالئم فترة 
نعتقد فيها استعادة الكيان الوطني 

لشعب أو بلد

  محمـد بنـمـبارك   
دبلوماسي سابق  

3من حوارات الخطيبي

إعداد وترجمة: محمد معطسيم

 يستدعي البحث الوافي والمستفيض في مجريات العالقات بين 
المغرب واسبانيا ماضيا حاضرا وآفاقا للمستقبل، بأن ال يقتصر 

األمر على الشق الرسمي المرتبط بتدبير الملفات السياسية 
والدبلوماسية واالقتصادية والتجارية والمالية وغيرها، بل علينا أن 

نولي بالغ األهمية أيضا للشق الشعبي والنبش في تلك الصورة 
المتجدرة في المتخيل الشعبي القابعة عند كال الطرفين 

المغربي واالسباني، على اعتبار أن الشعوب تظل دوما طرفا 
فاعال وأساسيا تتأثر وتؤثر في العالقات بين الدول.

بين الر�صمي وال�صعبي
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منذ بداياته األولى، ظل 
الفيلسوف الفرني مارسيل 
 Marcel Gauchet  غوشيه
ينتظر لحظة ما للخروج 
من »المياه الراكدة« للفكر 
الفرنسي.. التقط فرصته 
المنتظرة، بانطالق حركة 
الشبيبة عام 1968 ودخل من 
خاللها عالم الفكر الناقد 
الذي تمثل آنذاك بـ »المدرسة 
البنيوية«، وهي المدرسة 
التي سيطرت على مفاصل 
واتجاهات التأثر لدى االنتلجنسيا 
الفرنسية من خالل عدد من 
كبار المفكرين أمثال جان بول 
سارتر، جاك الكان، ميشيل 
فوكو وسواهم... غير أنه بعد 
زوال »حركة التمرد«، وتداعي 
آمال التغيير، وتفرق صفوف  
»الرفاق«، لم يطرح غوشيه 
جانبًا كل ما في جعبته، إنما 
أبقى عى »برنامج علم موحد 
لالنسان يتكون من علوم 
اللغة والالوعي والتاريخ«. منذ 
ذلك الحين لم يعد برنامجه 
الفكري منحصرًا في نقد 
الحداثة، وانما، تكّرس لفهم 
صيرورتها، ومستقبلها.فيما 
يلي حوار معه أضاء فيه أهم 
أطروحاته المتعلقة بالحداثة 
وصلتها بالدين والعلمنة. وقد 
أجراه معه الكاتب ماثيو جرو 
Matthieu Giroux في مجلة 
»فيليت« الفرنسية.

كتاب »حياكة )خياطة( الزمن 
السياسي في المغرب:  خيال 
الدولة في العصر النيوليبرالي..« 
للباحث والجامعي محمد 
الطوزي  كتاب رفيع وتوثيقي 
وجد جريء في تقديم أطروحته 
العميقة  حول الدولة المغربية. 
وهو عمل طويل النفس تطلب 
من الباحث والمفكر محمد 
الطوزي ورفيقته في العلم 
والتنقيب التاريخي بياتريس 
هيبو، ثالثين سنة من العمل 
تخلله البحث الميداني والحوارات 
والقراءات  في الوثائق واالحداث 
إلخ… ونزعم أن في الكتاب 
أطروحة متكاملة وبنيوية لتاريخ 
الدولة فيها عناصر لم يسبقه 
إليها أحد، حسب ما اطلعنا عليه  
من مقاربات  بشكل متواضع 
طبعا وطبعا.

o هل تعتقد أن السياسيني يزدرون البنية 
السياسية التي تصفها؟
n هم ال يرونها حتى، هم عديمو املسؤولية. 
رجل  وهو  هوالند،  فرنسوا  كان  لو  أنه  أعتقد 
عمّا  حتى  يفهم  لن  اآلن،  يسمعني  الذكاء،  متقد 
االتفاق  تعني  السياسة  إليه،  بالنسبة  أتكّلم. 
أوبري  مارتن  مع  واملناورة  ديفلو  سيسيل  مع 
الناس في  )ضحك)... وفجأة يتوّلد انطباع لدى 
أنهم انتخبوا أفرادًا ال يفهمون ما هي وظيفتهم. 
سياسي  برنامج  إدخال  فقط  ليست  فاملسألة 
حّيز التطبيق إنما العمل عى سبك التعايش بن 

األفراد في املجتمع.

o هذا ما نسّميه بكل سذاجة العيش 
املشترك...؟
من  أعمق  األمر  أّن  بيد  بسذاجة،  نعم،   n
بتاتًا،  بديهّيًا  ليس  املشرك  العيش  بكثير.  ذلك 
إلى  ومصطنعًا  عظيمًا  جهدًا  يتطّلب  هو  بل 
ما  الحديثة  مجتمعاتنا  يكّلف  جهدًا  كبير،  حد 
بد  ال  الوطنية.  ثلث ونصف مواردها  بن  يراوح 
الباهظة. في  الكلفة  التساؤل عن سبب هذه  من 
اليابان وفي الواليات املتحدة التكلفة هي الثلث 
أما في فرنسا، فهي النصف. ما من اختالف إذًا 
في الجوهر بل االختالفات في التقدير. ما يتغيّر 
هو مستوى الهدر. ِمن الناس املقتصدون ومنهم 
يمكننا  املسرفني.  املبّذرين  من  ونحن  املبّذرون، 

اعتبار ذلك مدعاًة لالعتزاز الوطني )ضحك(...

o ألن تكون ثمرة أي حرية أخالقية ضعيفة يف 
نهاية املطاف أزمة وجودية؟
n لسنا في عالم أشر. نحن نصبح أكثر ثراء، 
البشرية  مستقبل  لكن  وسلطة.  قوة  أكر  وتقنّيًا 
فون  أي  هاتف  انتشار  تعميم  بفضل  يتأّمن  لن 
فون  أي  ومع ذلك، ها أنا نفسي أملك هاتف   !8
بساطة.  بكل  عنه  االستغناء  عى  قادر  أنني  إال 
الغريب في عاملنا هو أنه مسكون من ضيق عميق 
ال نعرف ما نسّميه. في نهاية القرن التاسع عشر، 
في خضم تلك املرحلة املضطربة، كانت اإلجابات 
موراس،  مثل  الرجعيني  إلى  بالنسبة  واضحة. 
سياسية  بنية  في  نعيش  أننا  إلى  ذلك  ُيْعَزى 

منحرفة وضالة. بالنسبة إلى املاركسيني، السبب 
هو االستغالل الرأسمالي الذي يدعو إلى الثورة. 
أما األشخاص من أمثال بيغي، فيرون أن السبب 
هو الفساد األخالقي الذي تّتسم به الجمهورية. 
ما اإلجابة املالئمة لعصرنا؟ جميعنا مدرك أننا 
لدينا  تعد  لم  نشجبه.  ما  بسبب  اآلداب  ُمفِسدو 
نحن  املاضي.  القرن  رجال  وعنفوان  سذاجة 
إننا فشلنا في تسمية  جميعًا متواطئون، حيث 

ما هو مختّل في العالم.

o هل اجلمهوراتية ممكنة يف عالم خاٍل من 
السمو والتفوق؟
n لم تعد هذه جمهوراتية. ُكثر هم األشخاص 
الجمهورية.  هذه  تعريف  إعادة  يقترحون  الذين 
دون  من  نظامًا  تعني  الجمهورية  كانت  إذا 
جمهوريون.  جميعًا  فنحن  استبدادية  سلطة 

فيها،  تفّكر  التي  الجمهوراتية  تلك  ليست  لكن 
الجمهوراتية  الالعبني.  يوّجهه ضمير  نظام  أي 
أن  غير  عاملنا،  في  ممكنة  تعد  لم  املعنى  بهذا 
فاملشكلة  السمو.  اختفاء  مسألة  يتجاوز  ذلك 
بني  للعالقات  األخالقي  البعد  انهيار  عن  تتأتى 
إننا في عالم  القانوني.  البعد  املواطنني لصالح 
الجمهورية  القانوني.  املستوى  عى  أكر صرامة 
هي نظام األخالقيات العامة. إذا كان للتمييز بن 
الجمهورية والديمقراطية من معنى، فذلك يعود 
إلى االنتقال من األدب واألخالقيات إلى القانون. 
تصّور  طريقة  في  هائل  تغيير  برأيي  وهذا 

العالقات بن الكائنات.

o ما موقفك من املسألة األنثروبولوجية؟ هل 
أنت متشائم أم متفائل؟
حيث  بامتياز،  متناقض  جنس  هم  البشر   n
إيمانويل  وكان  ونقيضه.  الشيء  لديهم  يصح 

صيغة  في  األمر  هذا  إلى  أشار  من  أول  كانط 
االجتماعي  »االستعداد  عبقرية:  أعتبرها 
ِلاّلاجتماع «. ذلك صحيح بالفعل. فاإلنسان هو 
اجتماعية،  واألكثر  الاجتماعية  األكثر  الجنس 
حيث إنه قادر على األسوإ وعلى األفضل. وال بد 
من فهم هذا التناقض الذي يسكننا جميعًا في كل 
لحظة. أما عن السبب الكامن وراء هذه الطبيعة، 
للخير  الكالسيكي  التصوير  تتجاوز  فاملسألة 
من  تأتينا  املتناقضة  والنزوات  الغرائز  والشر. 
محّبًا  نفسه  اإلنسان  فترى  وصوب،  حدب  كل 

للمرح وزاهدًا.

o كيف يلتقي فكرك مع فكر رينيه جرار؟ 
لدينا من جهة، املسيحية املصّورة على أنها 
ديانة تخرج من القدسية البائدة املرتكزة 
على العنف )تعيني كبش فداء يؤسس لنظام 
مقّدس( ومن جهة أخرى، املسيحية املفهومة 
عى أنها ديانة اخلروج من الدين التي تعّبد 
الطريق أمام زوال السحر.

األمور  بعض  طبعًا  نلتقي.  أننا  أرى  ال   n
التحليالت  من  هائل  كّم  جرار  ولدى  تتداخل 
اآللية  حول  رؤيتيه  أّن  غير  لالهتمام،  املثيرة 
الكونية وحول الرغبة املحاكية تحيّراني. فهما ال 
توضحان أّيًا من األشياء التي أسعى إلى فهمها 
الفداء  كبش  فكرة  مبتذلتني.  لي  تبدوان  وهما 
هذه التي ال ينفّكون يقّدمونها لنا ال تقنعني. مع 
تمثل  املسيحية  بأن  أوافق على تشخيصه  ذلك، 
أن  إال  البائدة  القدسية  إلى  بالنسبة  انقطاعًا 

قراءتي مختلفة تمامًا في تفصيل املوضوع.

o نصل اليوم إلى نهاية منطق زوال السحر. هل 
ميكننا توقع عودة ما للسحر؟
أنه  أرى  ال  التفاؤل،  من  بد  ال  كان  إذا   n
ينبغي البحث عن هذا التفاؤل في عودة محتملة 
على  العمل  في  النهاية،  حتى  فلنتابع،  للسحر. 
التي يمنحنا  التنّعم بالحرية  إزالة السحر وفي 
إياها. هذه املمارسة الفريدة لحريتنا هي أقصى 

ما يمكن تمنِّيه.

حوارات حول الدين والحداثة
الفيلسوف الفرنسي مارسيل غوشي )3/3(

�لممار�صة �لفريدة لحريتنا هي �أق�صى ما يمكن تمنِّيه

عندما تعي�ش �لإمبر�طورية و�لدولة �لوطنية جنبا �إلى جنب في �لمغرب �لحديث..
للتفكير  كمدخل  للدولة  األفضلية  إعطاء  إن 
في السلطة وممارسة السيطرة )والهيمنة( في 
املغرب يعني مواجهة تقليدين راسخني ورسم 
الكبرى  املفاهيم  بعض  خارج  تحليل  طريق 
التي تكمن وراءها، وهي في نظرنا أقل مالءمة 
للقبض على كل تفاصيل وتعقيدات وتغيرات 

مختلف التشكالت السياسية للمملكة. 
ضمن  الدولة  يعتبر  التقليدين  هذين  أول   
بتفضيلها  وذلك  تطورية،  ـ  نشوئية  رؤية 
عبر  السياسي،  النظام  نمط  عبر  للتفكير 
املؤسسات،  وتعقيدات  تمايزات  مستوى 
سيناريو  لتنبي  القبلي  االستعداد  عبر  أو 
التحليل  يعني  هذا،  عن  واالبتعاد  لالنتقال. 
  autoritarisme السلطوية  مفهوم  خارج 
خارج  أو  للُحْكم  السلطوي  البعد  إنكار  بدون 
الديناميات  إغفال  بدون  الديموقراطية  مفهوم 
الطرائق،  أو  عليهم  املسيطر  لدن  من  النابعة 
عن  للبحث  ذاك،  أو  القدر  بهذا  املَُمْأسسة 
برويير )يذكرنا  أوالتسويات  التوافقات 

فيبر  ماكس  عند  الديموقراطية  بأن   Breuer
تسويات  إلى  ِبمشقٍَّة  للوصول،  "وسيلة  هي 
للتربية  مؤسسة  أو  فلسفية  ندوة  وليست 
األخالقية في خدمة الحق والخير والجمال"(. 
الجد  محمل  على  نحمل  أن  كذلك  ويعني 
توجهها  استباق  بدون  الحاصلة  التحوالت 
يسميه  ما  في  السقوط  وبدون  واتجاهاتها¡ 

بيتر براون " إيديولوجيا التغيير"!
 التقليد الثاني، هو يعمل على تمديد اإلرث 
االستشراقي مع انتقاده في نفس الوقت، وهو 
الذي نعته البعض بـ"االستشراق  املعكوس” 
السوري صادق جالل  املفكر  تعبير  )على حد 
العظم(.. هذا النوع الثاني ينتج أشكاال أخرى 
عنه  واالبتعاد  مثالية،  دولة إسالمية  لتأصيل 
اإلسالمية  النظرية  خارج   من  التفكير  يعني 
الدين  يلعبه  الذي  الدور  إنكار  بدون  للسلطة. 

)هشام  وشرَعَنِتها.  السلطة  ممارسة  في 
من  التفكير  أيضا  وهو  نموذجا(،  شرابي 
خارج نظرية الباطرياركية، بدون إهمال أهمية 
وتوظيف  تاكتيكات التزاوج )املاتريمونيالية( 
القبيلة في االنتخابات كما في استراتيجيات 
التنمية أو في ممارسات املشاركة. ويعني، في 
األخير، التفكير من خارج التنظيرات لعبودية 
واملريدين  الشيخ  عالقات  سببها  )وخنوع( 
هلل  عبد  )انظر  للزوايا  ُرقية  الطُّ األعراف  في 
الهامشي  الحضور  إخفاء  بدون  الحمودي(، 
على   ) خرة  )السُّ األوضاع  االستعبادية  لهذه 

املستوى املنزلي كما السياسي..
املشروع  هذا  أرشدت  مسلمات  ثالث  هناك 
استثمار   اتخاذ مسافة مما سبق:  املنبيمعلى 
راهنية  حول  العهد  الحديثة  لألعمال  مغاير 
مركزية  مكانة  إعطاء  اإلمبراطوري،  البعد 
وتنتشر  تنمو  َكَرحٍم  إليه   منظورا  للمخيال، 
فيه عمليات تطبيع وَشْرعنة العنف في عالقات 
أو  املثالي  النموذج  عبر  والتفكير  السيطرة، 
أن  نجد  الفيبيري  )باملعنى  األسمى  املجرد 
أداة  يعني     L'idéal-type املثالي  النموذج 
وهو  االجتماعية،  العلوم  في  منهجية  تحليل 
بعض  فهم  على  يعني  الذي  املجرد  النموذج 

الظواهر والتنظير لها…(.
البعد  حول  للعمل  مغاير  استثمار  ـ 
اإلمبراطوري في الوقت الذي كانت فيه العلوم 
السياسية في تسعينيات  القرن املاضي تتابع 
بغير قليل من القلق القيَّاميِّ وصول اإلسالميني 
والسودان،  ومصر  الجزائر  في  الحكم  إلى 
الهائل  العدد  السياسي يحلل  االقتصاد  وكان 
تواجهها  التي  واملقاومات  اإلكراهات   من 
أعمالنا  فاجأتنا  النيوليبرالية،  اإلصالحات 
في  واالجتماعية  السياسية  الت  التحوُّ حول 
املغرب بنقطتني اثنتني: السهولة التي َقِبل بها 
اإلسالميون بل  التي اندمجوا بها في مجموع 

التصورات التي اقترحها الجهاز البيروقراطي 
للدولة، بل دورهم في استدراج األحزاب األخرى 
في السلطة، بما فيها االشتراكية، للتخلي عن 

تردداتها إزاء متطلبات النيوليبرالية.
هذه املفاجأة قادتنا إلى النظر إلى التجربة 
التاريخية للنيوليبرالية انطالقا من ممارستها 
الفعلية، والنظر إليها كذلك على ضوء الطريقة 
نفسها   الدولة  بها   ) )وُتقدِّم  تتمثَّل  التي 
والطريقة التي ُتقدَّم بها وُتْفَهم بها، متفاعلني 
الفيبيري للدولة املذكور  في ذلك مع التعريف 

أعاله.
عقود،   لعدة  املمتد  البحث،  هذا  نهاية  وفي 
التمثالت  هذه  بأن  التفكير  إلى   توصلنا 
الدولة  شكل  وجود  عن  فقط   ناجمة  ليست 

عن  بل  الوطنية،  الدولة  عادة  املسماة 
الدولة  أو  اإلمبراطورية  سميناه  آخر  شكل 
الشكلني  هذين  مميزات  أن  إذ  اإلمبراطورية، 
متزامنني،  بل  متنافسني  وليسا  يتعايشان، 
نجده  بل  ِلهما،  تمثُّ على    ذلك  يقتصر  وال 
بني  تالؤم  )وعدم  امللموسة.  الحكم  طرق  في 
املوقف  هو  الوطنية   والدولة  اإلمبراطورية 
أخذه  وقد  الدولة،  خبراء  يتبناه  الذي  العام 
القومية  النزعة  عبر  أو  وبردي  بيير  مجددا 
عمله  في  اندرسون  بينيديكت  أعمال  في  كما 
التشيكي  البريطاني  الفيلسوف  أو  األساسي 
واالجتماع  اإلنسانيات  عالم  غيلنير،  ارنست 
الذي اشتهر بدراسته عن أمازيغ الجنوب عبر  

كتابه الشهير "صلحاء األطلس"…. م(

3

الجمهورية هي نظام األخالقيات العامة. إذا 
كان للتمييز بن الجمهورية والديمقراطية من 
معنى، فذلك يعود إلى االنتقال من األدب 
واألخالقيات إلى القانون. وهذا برأيي تغيير هائل 
في طريقة تصّور العالقات بن الكائنات

حاوره: ماتيو جيرو

عرض وترجمة
 عبد الحميد جماهري

3الدولة الوطنية والبعد االمبراطوري في ملكية محمد السادس

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف 
بمراكش

المحكمة االبتدائية 
بمراكش

اعالن قضائي عن بيع 
عقار 

ملف تنفيذي عدد:  
2022 / 6254 / 2225

لفائدة: عبد المولى 
سهب

ضد: مليكة سهب ومن 
معها

يعلن رئيس كتابة الضبط 
ب��ال��م��ح��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
بيع  سيقع  أن��ه  بمراكش 
العلني  بالمزاد  قضائي 
على   2023 - 05 - 16 ي��وم. 
صباحا   11 , 30 الساعة 
بقاعة البيوعات 4 بالمحكمة 
العقار  بمراكش  االبتدئاية 
درب  الموقف  ب�:  الكائن 
الفخار  اهلل  عبد  سيدي 

رقم 5 مراكش.
 17 مساحته:  البالغة 

مترب مربع
ال���ذي ه��و ع��ب��ارة عن: 
طابق  من  تتكون  دويرية 
ب���ه غ���رف���ة، بهو  أرض����ي 
به  أول  ط��اب��ق  م��رح��اض. 

غرفة.
المزاد:  ان��ط��الق  ث��م��ن 

00 , 500 , 88 درهم.
مع  ناجزا  الثمن  ي��ؤدى 

زيادة رسم قضائي 3٪
فعلى كل من أراد الزيادة 
تقديم  أو  االي��ض��اح  ف��ي 
كتابة  يقصد  أن  ع��روض 
الضبط بالمحكمة االبتدائية 
المذكورة حيث يوجد ملف 

االجراءات.
ع.س.ن/973/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة
المركز الجهوي لمهن 
التربية والتكوين لجهة 

الشرق
إع�الن ع�ن ط�ل�ب 

عروض مفتوح
رقم: 2023/1/
CRMEF OR0

جل�س�ة عم�ومي�ة
 2023/04/18 يوم  في 
على الساعة 10:00 صباحا، 
االجتماعات  بقاعة  سيتم 
ب��م��ق��ر ال��م��رك��ز ال��ج��ه��وي 
والتكوين  التربية  لمهن 
لجهة الشرق بحي المسيرة 
وجدة، فتح األظرفة المتعلقة 
ب��ط��ل��ب ع����روض األث��م��ان 
المفتوحة رقم: 2023/01/
CRMEF OR والمتعلق 
ب��«حراسة المركز الجهوي 
والتكوين  التربية  لمهن 
والمرافق  ال��ش��رق  لجهة 
التابعة له )المقر الرئيسي 
وملحقتي  المسيرة  بحي 
ب��ودي��ر وال��ق��دس وال��ف��رع 
في  بالناظور(«  اإلقليمي 

حصة واحدة.
ح����دد م��ب��ل��غ ال��ض��م��ان 
 11000,00 في:  المؤقت 
ألف  عشر  )إحدى  دره��م 

درهم(.
كلفة تقدير األعمال محددة 
من طرف صاحب المشروع 
في مبلغ: 782681,33درهما 
)سبعمائة واثنان وثمانون 
أل��ف وس��ت م��ائ��ة وواح��د 
وثالثة  دره��م��ا  وث��م��ان��ون 
وث���الث���ون س��ن��ت��ي��م��ا، مع 

احتساب الرسوم.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مكتب التدبير 
بالمقر  والمالي  ال��م��ادي 
المسيرة  بحي  الرئيسي 
وج������دة، وي��م��ك��ن ك��ذل��ك 
تحميله إلكترونيا من بوابة 
www.:الدولة ص��ف��ق��ات 
marchespublics.gov.

  ma
من  ك��ل  يكون  أن  يجب 

وإي��داع  وتقديم  محتوى 
ملفات المتنافسين مطابق 
 27 ال��م��واد  لمقتضيات 
المرسوم  م��ن  و31  و29 
رقم 2.12.349 الصادر في 
8 من جمادى األولى 1434 
)20 مارس 2013( المتعلق 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:

أظرفتهم  إي����داع  -إما 
المر  بكتابة  وصل  مقابل 
التربية  لمهن  الجهوي  كز 
الشرق  لجهة  والتكوين 
الكائن مقره بالعنوان أعاله.
طريق  عن  إرسالها  -إما 
بإفادة  المضمون  البريد 
المصلحة  إلى  باالستالم 

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

األظرفة.
إلكترونيا  إرسالها  -إما 
عن طريق بوابة الصفقات 

العمومية.
المثبتة  ال��وث��ائ��ق  إن 
الواجب اإلدالء بها هي تلك 
المنصوص عليها في المادة 

08 من نظام االستشارة.
ع.س.ن/977/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
  وزارة العدل 

محكمة االستئناف 
بآسفي

المحكمة االبتدائية 
بآسفي

 مكتب التنفيذ المدني
 ملف التنفيذ ق ا رقم :

2237/6255/2022
  إع���الن عن سمسرة 

عمومية 
مصلحة  رئ��ي��س  يعلن 
بالمحكمة  الضبط  كتابة 
االب��ت��دائ��ي��ة ب��آس��ف��ي أن 
ستجرى   علنية  سمسرة 
بقاعة   11/04/2023 يوم 
المحكمة  بهذه  البيوعات 
رقم 5 انطالقا من الساعة 

الواحدة زواال لبيع ما يلي : 
"اجنان  المسمى  العقار 
عبارة عن قطعة  الضلف " 
أرضية مساحته 2695 مترا 
مربعا تقريبا يشتمل على 
 142 مساحته  أول  منزل 
مترا مربعا و منزل الثاني 
مربعا  مترا   74 مساحته 
مترا   18 و محل مساحته 
مربعا و اسطبل و أشجار 
ال��ك��رم . ال��ك��ائ��ن��ة ب���دوار 

الروامشة اسفي .
ال��ث��م��ن االف��ت��ت��اح��ي : 

1.340.000,00 درهم  
  ل��ف��ائ��دة ال���س���ادة   :     
حفيظة بودراع و من معها         
عبد  ذ  عنهم  ي��ن��وب     
المحامي  التونزي  الحق 

بهيئة اسفي 
  ضد السيد     :       عبد 

المالك بودراع        
و يطالب بضامن لألداء 
عند إرساء المزاد العلني و 
سيؤدي الراسي عليه المزاد 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% 
لفائدة الخزينة  العامة . و 
للمزيد من المعلومات يجب 
التنفيذ  بمكتب  االت��ص��ال 
و  المحكمة  بهذه  المدني 
االطالع على ملف التنفيذ .
ع.س.ن/962/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
 وزارة العدل 

محكمة االستئناف 
بآسفي

المحكمة االبتدائية 
بآسفي

مكتب التنفيذ المدني
 ملف التنفيذ رقم :

2003/6255/2022
إع���الن عن سمسرة 

عمومية 
مصلحة  رئ��ي��س  يعلن 
بالمحكمة  الضبط  كتابة 
االب��ت��دائ��ي��ة ب��آس��ف��ي أن 
ستجرى             علنية  سمسرة 
بقاعة   2023/04/11 يوم 

5 بهذه  رق��م  ال��ب��ي��وع��ات  
المحكمة انطالقا من الساعة 
الثانية بعد الزوال لبيع  ما 

يلي : 
عبارة  هو  ال��ذي  العقار 
 65 مساحته  م��ن��زل  ع��ن 
على  يشتمل  مربعا  مترا 
03 غرف،  به  طابق سفلي 
مرحاض ، نطفيه و مخرج 
. و   ) حانوت   ( منه مرآب 
به غرفة  على طابق علوي 
01 . الكائنة بالرقم 20 زنقة 
ادريس حي الكورس آسفي . 
ال��ث��م��ن االف��ت��ت��اح��ي : 

225.000,00 درهم 
 ل���ف���ائ���دة ال���س���ي���دة :     
من  و  اسميمي  السعدية 

معها  
ال��ح��ق  ي��ن��وب ذ ع��ب��د   
بهيئة  المحامي  التونزي 

آسفي       
   ضد السيدة    :    عمر 

اسميمي و من معه        
و يطالب بضامن لألداء 
عند إرساء المزاد العلني و 
سيؤدي الراسي عليه المزاد 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% 
لفائدة الخزينة  العامة . و 
للمزيد من المعلومات يجب 
التنفيذ  بمكتب  االت��ص��ال 
و  المحكمة  بهذه  المدني 
االطالع على ملف التنفيذ .
ع.س.ن/961/ إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي 
واالبتكار

 جامعة محمد األول 
كلية الطب والصيدلة 

وجدة
اعالن عن طلب عروض 

مفتوح
 N°02 FMPO 2023 

BF
 )جلسة عمومية(

في يوم 18 أبريل 2023 
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة 

والنصف )س10: 30( سيتم 
في قاعة االجتماعات بكلية 
بوجدة  والصيدلة  الطلب 
فتح األظرفة المتعلقة بطلب 
أثمان  بعروض  العروض 
مفتوحة، جلسة عمومية رقم 
 N02 FMPO 2023 BF
ألجل شراء أدوات صغيرة 
كلية  لفائدة  أولية  وم��واد 

الطب والصيدلة بوجدة.
يمكن سحب ملفات طلب 
مصلحة  بمكتب  العروض 
الطب  لكلية  االق��ت��ص��اد 
ويمكن  بوجدة،  والصيدلة 
من  إلكترونيا  نقله  كذلك 

بوابة الصفقات.
www. ال���ع���م���وم���ي���ة 
marchéspublics.gov.

ma
محدد  المؤقت  الضمان 

في:
 الحصة 1 : 2,000,00 

)الفین درهم(
 1.000,00   :2 الحصة 

ألف درهم(
 2,000,00  : 3 الحصة 

)الفین در هم(
 الحصة 4 : 2,000,00 

)الفین درهم(
 2,000,00  :5 الحصة 

)الفين درهم(
محدد  التقديري  المبلغ 

في:
 الحصة 1 : 102.348,00) 
مائة واثنان الفا وثالثمائة 
وثمانية وأربعون درهم مع 

احتساب الرسوم(. 
 30,564,00  :2 الحصة 
وخمسمائة  الفا  )ثالثون 
مع  درهم  وستون  وأربعة 

احتساب الرسوم. 
الحصة 3: 104.683,20 
مائة وأربعة ألفا وستمائة 
وث��الث��ة وث��م��ان��ون دره��م 
مع  سنتيما  وع���ش���رون 

احتساب الرسوم(. 
الحصة :4 126,444,00 
ألفا  وعشرون  وستة  مائة 
وأربمائة وأربعة واربعون 

درهم مع احتساب الرسوم(. 
الحصة 5 :110,136,00( 
ومائة  آالف  وعشرة  مائة 
مع  دره��م  وثالثون  وستة 

احتساب الرسوم(.
المنصوص  ال��وث��ائ��ق   
من   16 المادة  في  عليها 
يجب  االستشاري  النظام 
إيداعها على األقل يوم قبل 
لجلسة  المحدد  الموعد 

االفتتاح.
آخر أجل إليداع الوثائق 
على   2023 أبريل   17 هو 
مساءا  الثالثة  ال��س��اع��ة 

)15س: 00د(.
من  ك��ل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وت��ق��دي��م  محتوى 

مطابقين  المتنافسين 
لمقتضيات المواد ،27، 29 
الصفقات  نظام  من   31 و 
محمد  لجامعة  العمومية 

األول بوجدة
ويمكن للمتنافسين:

أظرفتهم،  إي���داع  إم��ا   -
بمكتب  وص����ل  م��ق��اب��ل 
لكلية  االقتصاد  مصلحة 
الطلب والصيدلة بوجدة إما 
البريد  طريق  عن  إرسالها 
المضمون بإفادة االستالم 
إلى المكتب المذكور إما - 
لرئيس  مباشرة  تسليمها 
عند  العروض  طلب  مكتب 
فتح  وقبل  الجلسة  بداية 

األظرفة

بطريقة  إرسالها  إم��ا   -
صاحب  إل��ى  إلكترونية 
المشروع ببوابة الصفقات 
ال��ع��م��وم��ي��ة ط��ب��ق��ا ل��ق��رار 
والمالية  االقتصاد  وزيرة 
رقم 21:1982 صادر في 9 
جمادى األولى 1443 )14( 
يتعلق   )2021( ديسمبر 
الصفقات  مساطر  بتجريد 
وال��ض��م��ان��ات  العمومية 
المالية من الصفة المادية. 
الواجب  المثبتة  الوثائق 
اإلدالء بها هي تلك المقررة 
 12:11.10.09 المادة  في 

من نظام االستشارة. 

ع.س.ن/964/ إ.د
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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ارتباك داخل الحكومة في مواجهة حمى الأ�ضعار وت�ضارب في 
الت�ضريحات بين اأخنو�ش ووزرائه  

عماد عادل 

االستهالك  أسعار  ارتفاع  وتيرة  تسببت 
األساسية مع مطلع شهر رمضان، في ارتباك كبير 
داخل الحكومة، أدى إلى تضارب في المواقف 
بين وزرائها وتناقض تصريحاتهم حول هذا 
الملف الذي يوشك على خلق تصدع كبير في 

التوافق الحكومي.
التي  واإلج���راءات  التدابير  معظم  ومنيت 
أطلقتها الحكومة لكبح جماح األسعار، بفشل 
شخصيا،  بايتاس  مصطفى  به  اعترف  ذريع 
مع  بالعالقات  المكلف  المنتدب  الوزير  وهو 
الرسمي  الناطق  المدني  والمجتمع  البرلمان 
باسم الحكومة، حين أكد خالل ندوة صحافية 
أعقبت التئام المجلس الحكومي يوم الخميس 
من  الحكومة  بها  قامت  التي  المجهودات  أن 

أجل الحد من ارتفاع األسعار لم تحقق األهداف المطلوبة، 
معتبرا أن »مشكلة األسعار مسألة أعقد بكثير مما نتصور«. 
بعجز  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  اعتراف  وجاء 
التدابير الحكومية عن وضع حد لجنون األسعار، على النقيض 
تماما من موقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثناء انعقاد 
المجلس الحكومي األخير، والذي أكد أن » سعر السردين هذا 
الصباح في سوق الجملة بالدار البيضاء بلغ 5 دراهم و50 
سنتيم للكيلوغرام.«، علما بأن ثمن السردين في الواقع، فاق 
"15 درهما بل وصل إلى 20 في عدد كبير من أسواق المملكة.

موجودة  بدورها  »الطماطم  أن  الحكومة،  رئيس  وأضاف 
بوفرة في األسواق، بعدما سجلت تراجعا خالل األسبوع 
والحال أنها مازالت تباع بأكثر من 10 دراهم  الماضي.« 
للكيلوغرام، بل إن صندوق الطماطم بيع خالل نفس اليوم 
280 درهما في سوق  الحكومي، ب  المجلس  من اجتماع 
الجملة بالدارالبيضاء .  و لم يتحرج رئيس الحكومة في 
اعتبار »أسعار اللحوم الحمراء مستقرة، مع تواتر عمليات 
استيراد األبقار لتزويد السوق الوطنية.« في حين أن هذه 
األخيرة مازالت تباع بأكثر من 90 درهما للكيلوغرام بالنسبة 

 للعجول و 110 دراهم بالنسبة للحم الخروف.
رئيس  ك��الم  مع  بايتاس  تصريح  ويتناقض 
تموين  أن   « اعتبر  ال��ذي  أخنوش  الحكومة  
األسواق يتم وهلل الحمد في ظروف مستقرة، 
عقب اتخاذ الحكومة كل التدابير الالزمة لتعزيز 
األساسية  المنتجات  من  والمخزون  العرض 
ولضمان التموين العادي لألسواق خالل شهر 

رمضان.«
وإذا كان بايتاس يعتبر المجهودات التي قامت 
بها الحكومة من أجل الحد من ارتفاع األسعار لم 
تحقق األهداف المطلوبة، فإن وزيرة االقتصاد 
والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت في واد آخر 
حين أكدت يوم الثالثاء، أن أسعار المواد الغذائية 
األساسية »ستعود إلى االستقرار خالل األيام 
المقبلة«، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. 
وأوضحت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة 
قبيل انعقاد لجنة المالية والتنمية االقتصادية 
بمجلس النواب لدراسة مواضيع تتعلق بالتدابير 
الحكومية لمواجهة ارتفاع األسعار، أن أسعار 
األخيرة  األيام  في  ارتفاعا  شهدت  الغذائية  المواد  بعض 
بسبب الظروف المناخية، مشددة على أنها »ستعود إلى 
االستقرار أو االنخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، 
وذلك بفضل االرتفاع المرتقب في وتيرة اإلنتاج في األيام 
القادمة«. مضيفة أن »المواد األساسية متوفرة في جميع 
األسواق، وهناك انخفاض أو استقرار في عدد منها مقارنة 

مع السنة الماضية، فيما ظلت المواد المدعمة مستقرة«.

تم مساء أول أمس الخميس بالقدس، إطالق برنامج 
وكالة بيت مال القدس الشريف للتنشيط المجتمعي في 
المدينة المقدسة بمناسبة شهر رمضان الفضيل بتمويل 

من المملكة المغربية .
جرى ذلك خالل فعاليات حفل إضاءة فانوس رمضان 
بجمعية برج اللقلق المجتمعي بجوار المسجد األقصى 
بحضور المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس 

الشريف محمد سالم الشرقاوي .
وأطلقت الوكالة برنامجها للتنشيط المجتمعي بمشاركة 
بيت المغرب مع 10  جمعية المركز الثقافي المغربي – 

جمعيات مقدسية .
بيت  وكالة  أن  بالمناسبة،  كلمة  في  الشرقاوي  وأكد 
مال القدس الشريف، التي تتشرف بالعمل تحت إشراف 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، 
مستمرة في أداء رسالتها االجتماعية واإلنسانية، في كل 
الظروف، لحماية القدس والحفاظ على موروثها الديني 

والحضاري .
وشدد على مواصلة الوكالة تنفيذ تعليمات جاللة الملك 
لدعم المؤسسات المقدسية، بما يتوفر لديها من إمكانيات، 
مؤكدا على ضرورة المحافظة على روح القدس وأسرارها 

وقيمتها الدينية والحضارية .
وذكر الشرقاوي من جهة أخرى، بالحضور المغربي 
على أرض فلسطين منذ أزيد من ألف عام، مؤكدا استمرار 
على عهدهم لن صرة إخوانهم في فلسطين  المغاربة » 

من دون تردد أو تخاذل أو مواربة ».
وشارك اآلالف من المقدسيين في هذا الموعد السنوي 
الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل بمشاركة 
عدد من األندية والمؤسسات المقدسية، والفرق الفنية 
والفنانين والمتطوعين، الذين توزعوا على خمس مسارات 
عبرت أبواب البلدة القديمة من باب الساهرة وباب حطة، 

وباب العمود ، وباب األسباط وشارع صالح الدين.
عبر  والشموع  المشاعل  حملة  مسيرات  وتحركت 
الشوارع، تقدمتها فرق األناشيد التراثية ، وفرق الكشافة، 
بمشاركة  المهرجين  والفنانين   « الفناكيش   « وفرقة 
مجموعة مسرحية تستقطب اهتمام حملة الفوانيس من 
أطفال القدس ، الذين يشاركون عائالتهم هذا االحتفال.

الذي  الضخم  الفانوس  بإضاءة  المشاركون  واحتفل 
برج  جمعية  مقر  في   ، أمتار   9 من  أكثر  ارتفاعه  يبلغ 
اللقلق، فيما أحيا المنشدون أمسية رمضانية تخللتها 

األناشيد الدينية.

اإطالق برنامج وكالة بيت مال القد�ش للتن�ضيط المجتمعي 
في المدينة المقد�ضة بتمويل مغربي

في الواجهة02
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تشّكل خطرا كبيرا على الصحة

الدكتور م�ضدق مرابط: فوائد ال�ضيام تمحوها موائد 
الإفطار الم�ضبعة بال�ضكريات والمقليات

 الق�ضاء يدين اأع�ضاء  » �ضبكة الرمال« وال�ضجن النافذ خم�ش �ضنوات 
في حق اأحد نواب وكيل الملك

جالل كندالي 

 قضت غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة 
أمس   أول  البيضاء،  ب��ال��دار  االستئناف 
الخميس، في ملف ما أصبح معروفا  بملف« 
فيه  والذي تمت   ،« بوعزة  دار  رمال  شبكة 

متابعة 28 متهما .
الملك  المحكمة نائب وكيل  وأدان����ت 
بخمس  السبع  عين  االبتدائية  بالمحكمة 
أدان���ت   حين  نافذا، في  سنوات سجنا 
نفس  متهما في  ك���ان  آخ���ر  وك��ي��ل  ن��ائ��ب 
 6 حدود  في  التنفيذ  الملف بسنة موقوفة 
شخصين  آخرين،  إدان��ة  تمت  كما  أشهر، 

اشتغال   حيث  هذه القضية،  تورطا في 
كوسيطين.  

وقضت غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة 
سنة  بالحبس  البيضاء  بالدار  االستئناف 
واحدة موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، 

في حق محام متابع في ذات الملف.
نفس غرفة الجنايات االبتدائية بمحكمة 
بسنة  البيضاء، قضت  بالدار  االستئناف 
المتهمين،  ب��اق��ي  ح��ق  ف��ي  ن��اف��ذا  سجنا 

كما قضت بغرامات مالية .
وك���ان ه���ذا ال��م��ل��ف ق��د أص��ب��ح قضية 
رأي عام السنة الماضية، حيث دخلت الفرقة 
الوطنية على الخط بأمر من النيابة العامة، 

إذ تم القيام بعملية التنصت على المكالمات، 
وبناء على التحريات التي قامت بها الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية، تم الكشف عن 
وربط  ورشاوى  وسمسرة  وساطة  عمليات 
عالقات جنسية . وكانت النيابة العامة قد 
الملف  هذا  في  المتهمين  حق  في  وجهت 
عددا من التهم، منها تكوين عصابة إجرامية 
وجنايات  جنح  ارت��ك��اب  ف��ي  متخصصة 
رسمية  محاضر  في  والتزوير  االرت��ش��اء، 
والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل 
واستغالل  كبيرة،  مالية  مبالغ  وتلقي  دفع 
والمشاركة  الزوجية،  والخيانة  النفوذ، 

والنصب.

مراسلة خاصة

حظي وفد من الفريق االشتراكي بمجلس النواب، بمشاركة فعالة 
ضمنها  من  العالم  عبر  وسياسية  حقوقية  فعاليات  مع  وبلقاءات 
جوانا ليما رئيسة البرلمان النسائي بالبحر األبيض المتوسط من 
لحقوق  العالمي  المنتدى  أشغال  انعقاد  بمناسبة  وذلك  البرتغال، 
اإلنسان باألرجنتين، كما كانت له لقاءات ثنائية مع األحزاب الصديقة 

بذات البلد .
وشارك وفد الفريق االشتراكي بمجلس النواب، المتكون من عائشة 
الكرجي النائبة البرلمانية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، والنائب سعيد النميلي، في أشغال 
المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان باألرجنتين، الذي يعتبر الثالث من 
نوعه بعد أن تم تنظيمه بالبرتغال والمغرب كنسختين أوليين، بعقد 
لقاءات مع فعاليات حقوقية وسياسية عبر العالم من ضمنها جوانا 
ليما رئيسة البرلمان النسائي بالبحر األبيض المتوسط من البرتغال. 
كما حرص الوفد على عقد لقاءات ثنائية مع األحزاب الصديقة 
باألرجنتين أبرزها لقاؤه مع رئيسة الحزب االشتراكي األرجنتيني 
مونيكا فاين، ومنسق األحزاب الالتينية بالتحالف التقدمي إستيبان 
باولون، بمقر البرلمان األرجنتيني، حيث تم االتفاق على العمل كحزبين 
اشتراكيين تقدميين من أجل العمل على خلق آليات جديدة لتعزيز 
االشتراكي  االتحاد  وحزب  الجنوبية  أمريكا  أحزاب  بين  الشراكة 

للقوات الشعبية .
وفي نفس السياق شارك أعضاء الفريق في اللقاء المنظم من طرف 
لجنة المواطنة وحقوق اإلنسان ببرلمان أمريكا الجنوبية ومعهد 
المشتركة  السوق  ببرلمان  اإلنسان  وحقوق  العمومية  السياسات 

الجنوبية.
استعراض اإلعالن الثالثي، الذي تم توقيعه بين المغرب والواليات 
المملكة  بسيادة  األمريكي  باالعتراف  وتنويه  وإسرائيل،  المتحدة 

الكاملة على صحرائها

وحيد مبارك

حّذر الدكتور مصدق مرابط في تصريح ل� »االتحاد 
االشتراكي« من إهدار االستفادة من فرصة الصيام 
خالل شهر رمضان األبرك على المستوى الصحي، 
أنها يمكنها أن تعود بالنفع على اإلنسان  مؤكدا 
لحظة  ومتوازنة  تغذية سليمة  على  حافظ  ما  إذا 
اإلفطار، ولم ينخرط في موجة تأثيث مائدة اإلفطار 
بالسكريات والمقليات التي تصبح وباال على الصحة.
وأبرز الدكتور مصدق، وهو طبيب في الطب العام، 
أنه خالل شهر رمضان تطرأ مجموعة من التغييرات 
األكل،  توقيت  مقدمتها  وفي  الغذائي  النظام  على 
بحيث يتم االنتقال إلى نظام ليلي خالفا لما كان 
الجسم معتادا عليه طيلة أشهر السنة، فضال عن 
تقلص المدة الزمنية التي تفصل وجبة عن أخرى، 
وكذا النقص في وتيرة األكل في الغالب، فعوض 

وجبتين  على  االقتصار  يتم  قد  وجبات   3 تناول 
األشخاص.  من  للكثير  بالنسبة  واحدة  وجبة  أو 
وأوضح المتحدث في تصريحه للجريدة أن القيمة 
الغذائية في المأكوالت التي يتم تناولها في هذا 
الشهر تقّل، ويرتفع اإلقبال على السكريات المتمثلة 
في » البريوات، المحنشة، سّلو والعسل ... إلخ«، 
التي  العائالت  الدهنيات عند  يرتفع منسوب  كما 
تعتمد على القلي في طعامها، مقابل تراجع حضور 
على  سلبا  يؤثر  ما  وهو  والفواكه،  الخضراوات 
الجسم ويؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم وكذا 
نسبة السكر في الدم، مما قد يترتب عنه مشاكل 

صحية متعددة كالسمنة وغيرها.
وأكد المتحدث أنه يجب االنتباه كذلك إلى أنه 
إذا كان البعض يتناول طعاما مقتضبا خالل هذا 
الشهر فإن البعض اآلخر يتناول كميات كبيرة من 
األكل وبطريقة متواصلة منذ آذان المغرب إلى حلول 

الفجر، في المنزل وخارجه، مما يتسبب في عسر 
الهضم للكثير من األشخاص، وهو ما قد يؤثر على 
صحتهم، علما بأن هذا األمر ال يتالءم وخصائص 
لتثبيت  منه  االستفادة  تجب  الذي  رمضان  شهر 
العادات الجيدة وتغيير السيئة منها على مستوى 
العادات الغذائية، حتى يتمكن الجسم من التخلص 
من السموم. ودعا الدكتور مصدق إلى اعتماد تغذية 
احتياجات  مع  يتناسب  بما  وكيفا،  كّما  متوازنة 
الجسم من العناصر الغذائية، الغنية بالبروتينات 
والسكريات والدهنيات التي تعطيه الطاقة، والتي 
تتوفر فيها أيضا الفيتامينات والمعادن التي تساعد 
على  العمل  من  الطاقية  العناصر  وتمكن  الجسم 

أكمل وجه.
وأكد مصدق على ضرورة أن تكون الوجبة متوازنة 
وتستجيب لقاعدة الصحن الصحي المتوازن وذلك 
بتقسيمه إلى 3 أجزاء، بحيث يحيل كل جزء على 

مجموعة غذائية، فيتكون نصف الصحن من أكبر 
عدد ممكن من الخضراوات ذات األلوان المتعددة، 
والنصف الثاني يتم تقسيمه إلى قسمين، الربع األول 
تكون فيه حصة من اللحوم أو البيض أو السمك، 
ويجب أن يتوفر في الربع المتبقي النشويات أو 
الحبوب الكاملة أو القطاني، وليس بأجمعها. وإلى 
جانب هذا الصحن يجب إعداد حصة من الفواكه 
وحصة من الحليب ومشتقاته، التي يمكن أخذها 
مصاحبة له أو بعد ذلك. وحّث الدكتور مصدق على 
ضرورة الحرص على شرب المياه وممارسة الرياضة 
واالبتعاد عن كل ما يضر بالصحة العامة كقاعدة 
أساسية، ال ترتبط فقط بشهر رمضان وإنما خالل 

السنة كلها.

اأخ الزميلة حنان زلغي
 في ذمة اهلل 

انتقل إلى عفو اهلل ورحمته 
محمد رضى زالغي بعد سقوط 
بالديار  بها  يقطن  كان  عمارة 

القطرية أول أمس الخميس.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم 
االتحاد  هيئة التحرير جريدة« 
التعازي  بأحر    « االشتراكي 
أخته  إل��ى  المواساة  وأص��دق 

الزميلة حنان زالغي ومن خاللها إلى باقي األسرة والعائلة 
راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم 

األسرة الصبر والسلوان .

إنا هلل وإنا إليه راجعون    

معهد كونفو�ضيو�ش ي�ضت�ضيف 
عبد الحميد جماهري 

معهد  ي��س��ت��ض��ي��ف 
الثقافي  كونفوشيوس 
ال���ص���ي���ن���ي ال���ك���ات���ب 
والصحفي عبد الحميد 
كتابه  لتقديم  جماهري 
الصين  إلى  ذهبنا   «  :
المستقبل  من  ...وعدنا 
األستاذة  وستقدمه   ،«
وذلك  اليتربي،  كريمة 
مارس   25 السبت  يوم 
ال��س��اع��ة  ف���ي   2023
معهد  بمقر  زواال   12
ش��ارع  كونفوشيوس، 
مدينة  ال��ف��اس��ي  ع��الل 

العرفان الرباط .  
الكتاب هو ثمرة أربع 

رحالت قام بها المؤلف إلى الصين، سواء بشكل فردي أو في إطار 
وفود سياسية أو إعالمية في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020، 
الحضارة  من  ومشاهد  اللقاءات  مضامين  جماهري  ينقل  وفيه 
التي  القيم  ويبرز  واإلنسان  العلوم  تقدم  عن  ومالمح  الصينية 
يحافظ الصينيون على قداستها مثل العمل واالنضباط واألخالق.

الفريق ال�ضتراكي يعقد لقاءات 
مع الأحزاب ال�ضديقة في منتدى 

حقوق الإن�ضان بالأرجنتين
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في النهاية :  إنما األعمال الحكومية بالنيات ! 
وعلى غرار الموجة الروحية التي أشعلها فينا وليد الركراكي 
 ) الذي شاءت الروح الخضراواتية التي تعم المغرب أن ُيشبَّه 
باألفوكا (  أعلنت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي بأنها نوت 
مراقبة األسعار ولكنها عجزت عن الوصول إلى الهدف الذي َنَوْته . 

ونحن بذلك نوجد في زمن النوايا  . 
أي في الزمن الروحي، وفي هذا الزمن حتى ولو نجح الفعل 

فإنه لن يقبل إذا لم تسبقه النوايا .. 
النية وأثرها  لفهم  الشروط  لنا أحسن  ذا رمضان يقدم  هو 

في الحياة العامة . 
في  فشلت  بأنها  لسانها  يقول  لهذا  ذلك،  تدرك  ..والحكومة 
الوصول إلى محاربة غالء األسعار، أي فشلت في الضرب بيد 

من قانون وذعائر على يد المضاربين والوسطاء .. 
كان  أنه  للحكومة  الرسمي  الناطق  للسيد  نعترف  أن  يجب 
مغايرا هذه المرة، نعترف له بأنه لم ُيعد على مسامعنا أسطوانة 
الحكومة التي تعرف كل الشياطين الساكنة في تفاصيل األسعار.

عن  يبحثوا  أن  المغرب  في  السياسي  الفنجان  لقراء  يمكن 
وهي  بها،  تضرب  أن  يجب  التي  بالقوة  تضرب  لم  التي  اليد 
يد من المفترض أن تكون حكومية على كل حال ..  وإذا سلمنا 
بهذا سنكون أمام حكومة تحت "تضارب" قطاعاتها أكثر ما هي 
عرضة  لضغط "مضاربة" األسعار..  وبذلك ستزيد إلى مشكلة 
األسعار مشكلة التناحر الداخلي، وهو أمر يزيد من قلق المغاربة 
أكثر مما يفسر العجز .  وال شأن لنا هنا بـ»مسالخ ومضاربات 
وتضارب«  أغلبية القطاعات ، إنما نحن نتحدث عن مسؤولية 

حكومة واحدة وموحدة ..  
الحقيقة وبالعودة إلى عجز الحكومة أمام المضاربين، فمن شدة 
الحديث عن هؤالء المضاربين الذين ال ُيْضربون والوسطاء الذين 
ال سوط يطالهم، صرت أؤمن بالعفاريت والتماسيح التي … ..! 

 التفسير المناسب هو .. النية!.
سوى  منه  لك  يكون  ولن  منك  يقبل  لن  الصوم  تنو  لم  إذا 

الجوع والعطش.
نفس الحكومة المغربية، لها رأي آخر كلما تحدث لسان آخر 
من ألسنتها عن األسعار فهو  لسان يخفضها تخفيضا :  وهي تارة 
في المتناول وهي تارات أخرى أقل بكثير مما يقوله المغرضون 
والمعارضون والذين يتوجهون Åáì األسواق ويعودون خاويي 
السوق  يدخل  الرجل  أن  كيف  عيني  بأم  رأيت  وقد  الوفاض .  
األسبوعي ويخرج منه وقد تأبط كيسه البالستيكي أو قفته من 

الدوم، وعلى محياه أطنان من البؤس والحزن...
 الحكومة حسب بالغاتها مكلفة بـ"اتخاذ كل التدابير الالزمة 
ولضمان  األساسية  المنتجات  من  والمخزون  العرض  لتعزيز 

التموين العادي لألسواق خالل شهر رمضان"¡
أما أثمان البيع فقد قال ناطقها بأنها لم تفلح في ضبطها . 

معضلة حقيقية أمامنا في هذا المعادلة بالذات :  الناطق الرسمي 
له قول و   الحكومة لها 

قول، و ما بينهما يتعرض المواطن إلى سلسلة واضحة من 
اللكمات :  لكمات المنتج، لكمات الشاحن، لكمات الموزع، لكمات 

البائع ثم لكمات السوق النهائية . ..
لحد اآلن ما زال هذا المواطن المسكين يشحذ سخريته ويبتسم :  
ليت الحكومة تدلنا على السوق التي تجد فيها األسعار  التي 

تعلنها . 
مع  ننسجم  حتى  بعضها  مع  تنسجم  الحكومة  ليت  وتارة 

الغالء ونجد ردا سياسيا عوض السخرية . 
 وتارة ثالثة :  لماذا ال تقنع الحكومة أغلبيتها بلسان واحد، 
علما بأنها الحكومة العالمية الوحيدة التي يهاجم فيها عضُو 
في األغلبية باقي األعضاء، لحسابات ال توجد على الئحة أسعار 

الخضر والقطاني واألسماك ..  
ما هو مقلق للغاية أن السلسلة التي تعودناها والتي تقود 
المواطن من  المواطنين، هي سلسلة يشارك فيها  إلى جيوب 

األلف إلى الياء   .
المواطن هو الذي يدفع الضريبة .. 

وهو المواطن نفسه الذي يدفع ثمن صناديق المقاصة من... 
ضريبته .. 

والنقالة  للنفطيين  تدفعه  ما  الحكومة  تقتطع  جيبه  ومن 
وألصحاب الشاحنات دعما للوقود، وعليه فهو من يدفع للنقالة 
الدعم  مقابل  يدفع  األسواق، وهو  إلى  البضاعة  كي يشحنون 

الذي يتلقونه .. 
والبصل  الطماطم  أسعار  في  غاليا  الثمن  يدفع  الذي  وهو 

والفلفل  … 
الطماطم فعال ب13 درهما  المنطقي :  هل يشتري  والسؤال 
ربه  لرحمة  الفقير    العبد  اقتناه  كما  درهم )   والسردين ب20 
البارحة )  أم يجب أن ينضاف  إلى هذه االسعار ثمن ما ُأخذ من 
وأصحاب  الشاحنات  أصحاب  يبقى  الوقود حتى  لدعم  جيبه 

السوق  في وضع مناسب؟ ..  
 الحاصيييل  : نديرو النية ونقول بأنهم ناويين الخير فينا ..! 

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

�إنما 
�لأ�سعار...   
بالنيات ..! 

تقرأون يف فسحة رمضان
حول الدين والحداثة والعلمانية 

غو�سي: �لممار�سة �لفريدة لحريتنا 
هي �أق�سى ما يمكن تمنِّيه

عندما تعي�ش �لإمبر�طورية و�لدولة �لوطنية 
جنبا �إلى جنب في �لمغرب �لحديث..

فنانون وجها لوجه مع امللك
عبد �هلل ع�سامي �ساحب 

�أغنية  ند�ء �لح�سن
إدريس امللياني 
�لّناقُد �لأ�ْسُطوِري

حوارات

�لز�هي: �لطق�ش  و �لتقنية�إ�سبانيا تكر�ش �سورتها �ل�ستعالئية تجاه �لمغرب

من حوارات اخلطيبي

�لنقد �لمزدوج تقوي�ش لالهوت �لأ�سل

مدير النشر والتحرير:
عبد الحميد جماهري
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الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

سنة من 63
تاريخ احتاد 
كتاب املغرب

محمد بر�دة في �فتتاح 
�لموؤتمر �لوطني �ل�ساد�ش: 
�لأدب �لمغربي، �إلى �أين؟

�رتباك د�خل �لحكومة في مو�جهة حمى �لأ�سعار وت�سارب في �لت�سريحات بين �أخنو�ش ووزر�ئه
الناطق الرسمي يعترف 

بعجز التدابير احلكومية 
عن وضع حد جلنون األسعار

حلوم البقر مازالت تباع بأكثر 
من 90 درهما للكلغ و110 

دراهم بالنسبة للحم اخلروف

ثمن السردين فاق 15 درهما 
وأخنوش يدعي أن سعر 

السردين بلغ 5 دراهم و50 سنتيما

�إطالق برنامج وكالة بيت مال �لقد�ش للتن�سيط 
�لمجتمعي في �لمدينة �لمقد�سة بتمويل مغربي

02

02

�جتماع �لكاتب �لأول بُكتاب 
�لجهات يوم غد �لأحد 

االشتراكي  لالتحاد  األول  الكاتب  يعقد 
للقوات الشعبية،  والكتاب الجهويون للحزب، 
اجتماعا يوم غد األحد 26 مارس 2023، وذلك 
بمقر الحزب المركزي بشارع العرعار بالرباط 

في الساعة الخامسة بعد الزوال.

املنتدى العاملي حلقوق 
اإلنسان باألرجنتني
�لفريق �ل�ستر�كي يعقد 

لقاء�ت ثنائية مع �لأحز�ب 
�ل�ستر�كية و�ل�سديقة 

املغرب وإسبانيا: بني الرسمي والشعبي

02

فشل سادس ملتمس رقابة في الديمقراطية 
ير رئيس  لم  الكم والمرامي.  بإسبانيا. في 
الحكومة، بيدرو سانشيز، مطلقا أن موقعه 
يتعرض للتهديد، وأنهى بنجاح يومين من 
النقاش الذي سمح له بتسليط الضوء على 
إدارة الجهاز التنفيذي وتدابيره االقتصادية 

واالجتماعية.
الرقابة  ملتمس  النواب  مجلس  ورفض 
الثاني الذي قدمه حزب »فوكس« ضد رئيس 
الحكومة خالل هذه الوالية التشريعية. ولم 
المتطرف  اليميني  حــزب  ترشيح  يحصل 
المستقل، االقتصادي، رامون تامامس، البالغ 
52 صوتا  على  سوى  عاما،   89 العمر  من 
مسجل  غير  ونائب  »فوكس«  حزب  لنواب 

عن سيودادانوس.
الشعبي  للحزب  »المحسوب«  االمتناع 
اتحاد  عن  ونائبين  فييجو  نونيز  أللبرتو 
معارضة  بتأييد  نافاري، حظي  في  الشعب 

األغلبية البرلمانية البالغة 201 صوتا.
وقبل ما يقرب من شهرين من االنتخابات 
البلدية واالنتخابات الجهوية، انتهى األمر 
باستخدام ملتمس الرقابة من جانب جميع 
األحزاب ليصبح أول تجمع للحملة االنتخابية 
28 ماي، والتي سعت فيها  التي جرت في 
جميع األحزاب إلى إعادة التموقع في المشهد 

السياسي اإلسباني.
وكشف رئيس حزب »فوكس«، سانتياغو 
الرقابة،  ملتمس  باقتراح  المبادر  أباسكال، 
عن الخط األيديولوجي للملتمس وطلب دعم 

الحزب الشعبي للتصويت معا لصالح بديل 
لبيدرو سانشيز.

ذلك،  غير  ارتأى  الشعبي  الحزب  أن  بيد 
على  ليحافظ  التصويت  عن  امتناعه  وأكد 
االستراتيجية التي كان يرسمها منذ شهور. 
الثقة  »ستسحب  صناديق االقتراع هي من 
من سانشيز« وليس ملتمس الرقابة هذا، كما 
جامارا،  كوكا  الحزب،  باسم  الناطقة  أكدت 
التي وجهت انتقاداتها لـ »فوكس«، واتهمته 

بإعطاء متنفس للحكومة.
أمام  »نحن  كلمتها  في  المتحدثة  وقالت 

هدية ال يمكن تفسيرها للحكومة«.
من جانبه، تعامل حزب العمال االشتراكي، 
من  يومين  مــدار  على  الحكومة  فعلت  كما 
النقاش، مع االقتراح باعتباره مواجهة لنماذج 

اإلدارة والحكامة.
وفي رأي المحللين السياسيين األسبان، 
فإن الجلسة العامة للمناقشة عملت على تأكيد 
أنه »ال يوجد شيء على الجانب اآلخر« وأن 
نموذج  بنقل  لالشتراكيين  سمح  الملتمس 

اإلدارة الذي اقترحه كل تشكيل سياسي.
المجموعة  بــاســم  المتحدث  ــدع  ي ــم  ول
االشتراكية في مجلس النواب، باتشي لوبيز، 
الفرصة تمر دون أن يعدد قائمة اإلنجازات 

الرئيسية للحكومة.
وقال في هذا الصدد »الحكومة هي التي 
عملت أكثر من أجل حماية الشعب، ومن أجل 
حرية المجتمع اإلسباني، وزيادة الحد األدنى 
لألجور، والمعاشات التقاعدية، والحد األدنى 

النقل،  ومجانية  الدراسية،  والمنح  للدخل، 
وتدابير عديدة أخرى«.

من  العديد  أشــار  المنوال،  نفس  وعلى 
أن  إلى  الرقابة،  ملتمس  فشل  بعد  الــوزراء 
التصويت  من  »قوية«  خرجت  الحكومة 
انتصر  إلسبانيا  نموذجها  ألن  البرلماني، 

على حساب ذلك الذي اقترحه »فوكس«.
وخلصت الوزيرة الناطقة باسم الحكومة، 
إيزابيل رودريغيز، إلى القول »هناك نموذجان 

من إسبانيا وقد انتصر نموذجنا«.
وزيرة العدل، بيالر لوب، أشارت إلى أن 
ملتمس الرقابة أظهر أن »الحزب الشعبي قد 
امتنع  المتطرف«، حيث  اليمين  إلى  تحول 

نوابه عن التصويت على مقترح »فوكس«.
أما وزيرة الثقافة، ميكيل إيسيتا، فقالت 
إن »الحكومة خرجت منتصرة«، فيما أكدت 
النائبة األولى لرئيس الحكومة، نادية كالفينو، 
أن رفض البرلمان لترشيح رامون تامامس 
قوي«  »دعم  بفضل  للغاية«  سارة  »بشرى 
منحته مجددا األغلبية بالكونغرس للحكومة.

وبالنسبة لوزيرة المالية واالشتراكية رقم 
2، ماريا خيسوس مونتيرو، فقد ساعد ملتمس 
الرقابة على إثبات أن »اليمين ليس له أي 

مقترحات«، غير عدم األهلية والشتائم.
وشكل ملتمس الرقابة الجديد، الذي كان 
محكوما عليه بالفشل، البداية األولى بالنسبة 
لألحزاب السياسية اإلسبانية قبل المعركة 
النهائية المنتظرة خالل الحملة االنتخابية 

في اقتراع 28 ماي المقبل.

�إ�سبانيا.. ف�سل ملتم�ش للرقابة �سد �لحكومة يعزز 
موقف بيدرو �سان�سيز وي�سعف حزب »فوك�ش«

اليوم مبلعب طنجة الكبير
�لمنتخب �لوطني يريد مكافاأة 
ع�ساقه باإبطال �سحر �لبر�زيل

�لق�ساء يدين �أع�ساء  » �سبكة 
�لرمال« و�ل�سجن �لنافذ خم�ش �سنو�ت 

في حق �أحد نو�ب وكيل �لملك
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المغرب الفاسي يحتج 
على العصبة االحترافية

احتج فريق الفاسي لكرة القدم على استثنائه من 
قرار العصبة االحترافية بإلغاء العقوبات التي أصدرتها 
اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة، في حق بعض األندية 
الوطنية، في انتظار البت فيها من طرف اللجنة التي 
ستشكلها العصبة، من اجل تعويض اللجنة الجامعية، 
التي تم حلها عقب االجتماع األخير للمكتب المديري 

للجامعة.
 وأصدرت إدارة الماص، أول أمس الخميس، بالغا 
قرار  من  االستفادة  من  الفريق  إقصاء  فيه  استنكرت 
إلغاء العقوبات على غرار باقي األندية الوطنية، التي 
استفادت من هذا القرار، متسائلة: »هل بالفعل نحن 
الفرق  جميع  فيها  تعامل  واحدة،  بطولة  إلى  ننتمي 
إلى  ننتمي  ال  أننا  أم  والشفافية،  المساواة  بمبدأي 

نفس الدوري؟«.
وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم االحترافية، قررت، 
األربعاء 22 مارس 2023، إلغاء مجموعة من العقوبات 
الصادرة عن اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة 

الملكية المغربية لكرة القدم. 

الكوديم ينتظر أمل تزنيت 
بهدف تعزيز حظوظ العودة 

إلى الدوري االحترافي

أمل  إتحاد  القدم  لكرة  المكناسي  النادي  يستقبل 
الوطني  القسم  بطولة  من   22 الجولة  برسم  تزنيت، 
ولو   – هواة، في مباراة حارقة، ستحسم إلى حد ما 
بشكل مؤقت – في مصير الفريقين معا حول التنافس 
من أجل كسب ورقة العبور إلى القسم الوطني الثاني 
سيدي  اتحاد  يستقبل  فيما  االحترافية.  البطولة  من 
الترتيب  متزعم  البقاء،  أجل  من  الذي يصارع  قاسم، 
الكوكب المراكشي، الذي تؤكد كل المؤشرات أنه مؤهل 
بشكل كبير إلى حجز مقعده في البطولة االحترافية. 
فيما تبقى حظوظ وداد قلعة السراغنة، الذي يستقبل 
فتح الناظور، والكاك الذي سيرحل إلى البيضاء لمنازلة 
الرشاد البرنوصي، وهما المطاردان الرئيسيان للكوديم، 
في  نقط،  ست  بفارق  تخلفهما  من  الرغم  على  قائمة 
انتظار تعثر فرق المقدمة، وبالتالي اشتعال المنافسة 

ولو على المرتبة الثانية.
وإذا كانت كل المعطيات والتنبؤات تشير إلى الكوكب 
المراكشي كأول فريق سيحجز مقعده في القسم الثاني 
من البطولة االحترافية، فإن كل المؤشرات تضع الكوديم 
في المرتبة الثانية وراء الكوكب، إال أن الفرق بينهما 
يكمن في اإلمكانات المادية. ويمكن القول إن الكوكب 
الكوديم  يبقى  فيما  الجانب،  هذا  من  ال يشكو حاليا 
حبيس منح المؤسسات المنتخبة، وعائدات المكتب 
المديري والجمهور، ومجموع هذه اإلمكانيات المادية ال 
تستجيب لمتطلبات الفريق من أجل الصعود إلى القسم 
الموالي، والتالي فإن الفعاليات االقتصادية الغيورة 
من  العديد  من  استفادت  والتي  عام،  بوجه  بالمدينة 
االمتيازات مطالبة أكثر من أي وقت مضى، باالبتعاد 
أو  لهذا  االنتقادات  وتأجيل  الضيقة،  الحسابات  عن 
ذاك، والعمل على دعم ومساندة الفريق، الذي هو ملك 
للمدينة وإرث يقتسمه محبوها وأنصارها وعشاقها 

أينما وجدوا. 
يوسف بلحوجي 

فتح سباتة يتحدى شباب 
المحمدية في كأس العرش

تجرى يوم غد األحد مبارتين عن ثمن نهائي كأس 
العرش، وأخرى يوم الثالثاء، فيما تأجلت خمس مباريات 

بسبب التزام الالعبين مع منتخبات بلدانهم.
للجامعة،  التابعة  المسابقات،  لجنة  واضطرت 
إلى تأجيل مباريات كل من الوداد أمام اتحاد طنجة، 
وأولمبيك خريبكة أمام نهضة بركان، وحسنية أكادير 
أمام الرجاء، والدفاع الجديدي أمام شباب بن جرير 

والفتح الرباطي أمام أولمبيك آسفي.

البرنامج
األحد 26 مارس 

شباب هوارة – نهضة الزمامرة )س 15.00(
فتح سباتة – شباب المحمدية )س 15.00(

 
الثالثاء 28 مارس 

الجيش الملكي – سطاد المغربي )س 22.00(

بعد 25 سنة عن أول وآخر مباراة بين المنتخب الوطني 
المغربي ونظيره البرازيلي، يتجدد اللقاء بينهما يومه السبت 
على أرضية ملعب طنجة الكبير، بداية من الساعة العاشرة ليال.

وإذا كانت المواجهة األولى، التي جرت بفرنسا سنة 1998 
ضمن مونديال فرنسا قد انتهت بفوز سحرة الصامبا بثالثة 
طابعها  لها  سيكون  اليوم  مباراة  فإن  مقابل،  دون  أهداف 
الخاص، ألنها أول ظهور ألبناء المدرب وليد الركراكي، بعد 
إنجازهم الرائع في مونديال قطر، حيث بلغوا المربع الذهبي، 

محققين أحسن إنجاز عربي وإفريقي على مر التاريخ.
وتأمل الجماهير، المتوقع توافدها بكثافة على ملعب طنجة، 
أن تقدم العناصر الوطنية أداء يوازي ما تم تقديمه في مونديال 

قطر، بعدما قهروا أقوى المنتخبات العالمية.
إلى  بالنظر  آخره،  عن  ممتلئا  الملعب  يكون  أن  ويتوقع 
اإلقبال الكثيف على تذاكر الدخول، والتي كانت تنفذ بمجرد 
طرحها للبيع عبر األنترنيت، األمر الذي يفرض على الجامعة 
ضرورة التفكير في إحداث منصة أكثر سالسة، حتى يتمكن 

المناصرون من الحصول على تذاكرهم دون اللجوء إلى تجار 
السوق السوداء، الذين ينشطون كثيرا في مثل هذه المناسبات. 
وبلغت أثمنة التذاكر مستويات قياسية، وهو ما أعاد األذهان 
صورة ما وقع في أرض قطر، بعدما تبخرت اآلالف من التذاكر، 
وتحولت إلى السوق السوداء، ما فجر فضيحة كبرى، تناقلتها 
كبريات وسائل اإلعالم الدولية، وفرضت تدخل السلطات األمنية 

والقضائية، حيث مازلنا ننتظر نتائج التحقيق.
وخاضت المجموعة الوطنية تداريب مكثفة لهذه المباراة، 
تخللتها بعض المبادرات اإلنسانية، كزيارة سجناء سال وفتح 
األبواب في وجه بعض ذوي االحتياجات الخاصة، حيث قاموا 

بزيارة إلى مقر تحضيرات النخبة الوطنية.
وركز الناخب الوطني على المزاوجة بين الجانبين البدني 
والتقنية، ساعيا إلى تفادي إرهاق الالعبين، والسيما أولئك 
الذين يعانون من اإلصابات على غرار أشرف حكيمي، الذي 
انضم إلى التداريب الجماعية يوم الخميس،  بعدما كان يكتفي 

بحصص فردية بسبب معاناته من إصابة عضلية.
وغادرت بعثة المنتخب الوطني مركب محمد السادس أمس 
الجمعة في اتجاه طنجة، حيث خاض الالعبون حصة تدريبية 
مسائية، خصصها الطاقم التقني الوطني لوضع اللمسات 

النهائية على المجموعة التي سيخوض بها لقاء اليوم.

ويجمع العبو المنتخب الوطني، والسيما الجدد منهم على 
أنهم حققوا حلم اللعب للمنتخب الوطني، مشيدين باألجواء 

الرابعة داخل خالل فريق الوطني. 
ورغم الطابع الودي لهذه المباراة، إال أنها ستحظى باهتمام 
كبير على المستوى العالمي، وليس في المغرب والبرازيل 
فحسب، بالنظر إلى التشكيلة التي يعج بها منتخب الصامبا، 
وكذا الصورة الرائعة التي رسمتها العناصر الوطنية بأرض 

قطر.
وكان المنتخب البرازيلي قد أجرى تحضيراته على أرضية 
ملعب طنجة الكبير، منذ يوم االثنين، بعدما حظي باستقبال 
كبير ورائع، بشهادة نجومه، الذين أبدوا إعجابهم باألجواء 
المنتخب  يخصون  المغاربة  أن  على  مشددين  المغربية، 

البرازيلي بتقدير خاص.
ويعتبر وليد الركراكي أن مواجهة البرازيل بمثابة الحلم، 
ألن هذا المنتخب يحل ألول مرة بالمغرب، ويضم أفضل نجوم 
العالم، مشيرا  إلى أنه كان من الممكن مواجهة منتخب سهل 
واالنتصار عليه بحصة عريضة، ويتواصل  بالتالي مسلسل 
النتائج اإليجابية، و«لكن عندما أنهينا المونديال طلبت من 

رئيس الجامعة توفير خصمين من العيار الثقيل.«

إبراهيم العماري

 الركرايك يجهز العبيه ملواجهة الربازيل يف لقاء استثنايئ

المنتخب 
الوطني يريد 
مكافاأة ع�شاقه 

باإبطال �شحر 
البرازيل

 تصل منافسات بطولة القسم الممتاز لكرة 
السلة للمحطة األخيرة، قبل دخول منافسات 
البطولة المصغرة، التي ستعرف تأهل ثمانية 

أندية، توزع على مجموعتين.
وستجرى مباريات الدورة السابعة - إياب 
في أجواء رمضانية تزيدها حماسا ومتعة، 
ومن أبرز محطاتها قمة الماص ضد الفتح، 
التي تعود بنا إلى أيام الزمن الجميل، أيام 
فتح عمالقة      ومجموعة فاسية جد مشاغبة، 
بجمهور ساحر. مباراة سيتابعها حتما عشاق 

بالماضي،  الحاضر  سيربطون   كثيرون، 
باسم  المدرب  مجموعة  مهمة  أن  والظاهر 
الهواري ستكون جد صعبة أمام بأناء العاصمة 

الذين يبصمون على حضور قوي ومتميز.
وتتجه األنظار صوب الدار البيضاء، يوم 
األربعاء 29 مارس الجاري، وعلى أرضية قاعة 
مركب محمد الخامس، الذي سيحتضن ديربي 

الرجاء والوداد. 
بمستوى  ظ��ه��ر  ال���ذي  ال���رج���اء،  وي��أم��ل 
لن يستسلم  الوداد  لكن  الرهان،  طيب كسب 

بسهولة، رغم عدم توفره على المجموعة القوية 
والمثالية. المباراة ستكون مفتوحة على كل 

االحتماالت.
ثابتة  بخطى  الملكي  الجيش  ويواصل 
أن  إال  جديد،  فوز  تحقيق  بطموح  مسيرته، 

مجد طنجة قد يكون له رأي آخر.
أمام  اليوسفية  أولمبيك  مباراة  ملحوظة، 
اتحاد طنجة جرت أمس بقاعة الداخلة بمدينة 

اليوسفية.

البرنامج
الجيش الملكي – مجد طنجة)س 22.00( 

األحد 26 مارس 
)س  الرياضي   الفتح   – الفاسي  المغرب 

)22.00
األربعاء 29 مارس 2023

)س  الرياضي  ال��وداد   – الرياضي  الرجاء 
)22.00

ديربي الرجاء والوداد أبرز مواجهات الدورة السابعة من إياب بطولة كرة السلة

من لقاء الذهاب بني الرجاء والوداد

اليوم بملعب طنجة الكبير

الـريـــاضي
السبت-االحد 25-26 مارس 2023 املوافق 3-4 رمضان 1444العدد 13.409
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عزيز بلبودالي

تأهلت المالكمة المغربية خديجة مرضي )وزن زائد 81( إلى 
نهاية بطولة العالم للمالكمة النسوية المقامة حاليا في الهند، وذلك 
بعد أن نجحت، أول أمس الخميس، في تجاوز دور نصف النهائي 
متغلبة على الروسية ديانا بياطاك بالنقاط 5-0 لتلتقي يومه السبت 
2 عالميا. رقم  المصنفة  كانجيبايايا  الكزاخيستانية   المالكمة 
تصريحا  مرضي  خديجة  تخصص  ن��زال،  كل  بعد  وكعادتها 
في  أوضحت  حيث   ، االشتراكي«  »االتحاد  لجريدة  انفراديا 
وبأن الشيء  في طموحها  تثق  أنها  الهند،  من  مباشر  اتصال 
سيقف أمام رغبتها في التتويج بالذهب منوهة بالمجهود الذي 
يبذله الطاقم التقني في مساعدتها والمتكون من عثمان فضلي، 
عاشيق وسرور، دون أن تنسى الدعم الكبير الذي قدمه لها جواد 
الذي أصر،  للمالكمة  المغربية  الملكية  الجامعة  رئيس  بلحاج 
 كما تقول ، على التنقل من المغرب الى الهند لمتابعة نزالها.

وختمت مرضي تصريحها للجريدة بتجديد وعدها للمغاربة ببذل 
كل جهدها من أجل إحراز الذهب.

فيها  تتأهل  التي  التوالي  على  الثانية  المرة  ، هي  لإلشارة 

مرضي للمباراة النهائية في بطولة العالم، حيث كانت في النسخة 
الماضية  سنة 2022 بتركيا، قد أحرزت الميدالية الفضية عقب 
أكثر  وزن  في  سينور،  ديمير  التركية  المالكمة  أمام  خسارتها 
من 81 كلغ، بنقطة واحدة. ففي مقابلة جد متكافئة، وبنتيجة 
أول  المغرب  أهدت  قد  المرضي  البطلة خديجة  كانت   ،29/28
ميدالية فضية في تاريخ هذه البطولة،على أمل أن توفق يومه 

السبت في انتزاع الذهب.
من جهته، وفي تصريح للجريدة ،عبر عثمان فضلي المدير التقني 
لجامعة المالكمة عن بالغ سعادته للمستوى الذي وصلت المالكمة 
النسوية المغربية عالميا إذ من بين 65 دولة لم تتمكن إال 13 دولة من 
 الوصول إلى هذه األدوار المتقدمة من البطولة ومن بينها المغرب.
المالكمة  رياضة  في  رائ��دة  دول  بكون  فضلي  عثمان  وذك��ر 
تتمكن  ول���م  ال��م��الك��م��ات  م��ن  كبير  ب��ع��دد  ال��ب��ط��ول��ة  دخ��ل��ت 
صربيا. ب��ل��غ��اري��ا،  اس��ب��ان��ي��ا،  كفرنسا،  النهاية  ب��ل��وغ   م��ن 
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ن��ال��ت ال��م��الك��م��ة ال��م��غ��رب��ي��ة ي��اس��م��ي��ن متقي 
الخميس  أم��س  أول  هزيمتها  بعد  ال��ب��رون��زي��ة  الميدالية 
بلغاريا. م��ن  مالكمة  أم��ام  كلغ   48 وزن  نهائي  نصف   ف��ي 
وتظل البرونزية نتيجة إيجابية للبطلة الواعدة ياسمين متقي 

خديجة املريض تعد بالذهب العامليفي بطولة العالم.

خديجة مرضي تتقدم بلكمات ثابتة نحو النهائي الذهبي
بطولة العالم للمالكمة النسوية في الهند


