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كان لسحر ليلة  السبت بملعب ابن بطوطة، ينبوعان: 
وجود البرازيل، التي سكنت خيال كل أجيال العالم، األولى 
عالميا في ترويض الكرة،  ثم.. فريق المغرب في ملحمة 

المونديال، وجها لوجه… ساحر وسحرة. 
كان ذلك كافيا ليكون الليل مضاء بألف شغف وترقب.

المغاربة لم يشجعوا فريقهم فقط كي يفوز، بل ليفوز على 
البرازيل، كي تزداد في دمهم حالوة أكثر للبالد ويزداد في 

أعينهم بريق أشد إشعاعا..
وقد بدا طويال، في تاريخ الكرة، أن البرازيل تلعب في 
ملعب المستحيل، ملعب يبدو أن الذي يريد الدخول إليه يجب 
أن يعرف اإلجابة على كل األسئلة التي يطرحها الحارس 

الخالد لألوالمب  العالي.
)هل هي  كان على فريق األسود أن يأتي باألسد نيميا 
كناية عن نيمار؟( الذي يقطع الطريق على كل الفرق ويثير 
فيها الرعب وال يتركها تدخل الملعب الذي أحاطه بخطوط 

حمراء ترسم مساحات المستحيل..
لرأسه  أثينا خوذة  تمنحه  لم  طنجة  في  الكروي  هرقل 
ا وال منحه أبولو سهًما وقوًسا  وال منحه هرمز سيًفا حاًدّ
وال أعطاه بوسيدون جواًدا وال وهبه »هيفايستوس« حذاًء 

من نحاس..
فقط الركراكي منحأعضاد الفريق الثقة في النفس ..  والنية 

في القلب ! 
ثم توجهوا إلى طنجة ليقوموا بآخر أعمال هرقل..

االنتصار على البرازيل!
وقد كان اختيار طنجة، كصندوق بريد في أعلى المغرب 
وفي  رأس القارة لتوجيه رسالة تهم العالم الكروي، موفقا، 
ألن طنجة بتاريخها الدولي، ما زالت تحمل جينات عالميتها، 
للدول  عابرة  مدينة  أصبحت  أن  بعد  تجاوزتها  أنها  كما 

والوطنيات..
حول  رسالته  المغرب  ليرسل  المناسبة  الزاوية  وهي 
للتوجه  البرتغالي  اإلسباني  المغربي،  الثالثي  الترتيب 
مونديال  والذي سميناه   .2030 العالم  كأس  تنظيم  نحو 

الربط القاري. 
بيت  رسالة  هي  الهوميرية،  بحمولتها  طنجة،  رسالة 
رمزي لهرقل الذي يحمل كرة العالم  فوق كتفيه ويحرس 
المحيط األطلسي واألبيض المتوسط، وهي شرفة الحديث 
بين قارتين، أوروبا وإفريقيا، وطنجة هي االبنة الشرعية 
لثالثة عوالم متوسطية ومغاربية وأوروبية تناجي بعضها 

على ضفتين متقابلتين…
احتضان طنجة لمباراة ودية بين األول عالميا والفريق 
عن  المستديرة  عالمية  في  مقعده  حجز  ال��ذي  الوطني، 
جدارة،عبور الخر خطوط المستحيل  وبهذا لم يعد الفريق 
الوطني، وشبابه ومدربه، يلعب خارج ملعب المستحيل، إذ 
أن المستحيل لم يعد في أقدام الالعبين وال في رأس المدرب. 
والذي شاهدناه في مباراة السبت، كان هو استقرار الالعبين 
المغاربة في منطقة المونديال بدون تسييرها بالمستحيل، 
الفريدة  بتجربتهم  كرسيهم  فيه  صنعوا  الذي  المونديال 

عربيا وإفريقيا.
لقد استقر الفريق في النادي الذي كان يطمح إليه، نادي 

الفرق التي ال يمكن توفر تنظيم الموندياالت بدونها...
وفي غيابها.

هذه الروح الندية هي المكسب العام، وهو التقاء وتمازج 
مع الندية الشاملة التي أصبح المغرب، الذي يتجاوز ذاته، 

يتمتع بها في مجاالت عديدة..
في  نفكر  كما  المثالي،  بالفريق  نفكر  أن  بنا  يحسن  أال 

سوسيولوجيا السياسة والتاريخ بالنموذج المثالي؟
يمكن، أو هذا على األقل ما يشعر به المتابع ألبسط كتابة 
األكثر رصانة:  التحليالت  في  كما  الفايسبوك  على حائط 
هناك نداء خفي بأن يكون نموذج الفريق الناجح كرويا قابال 
للتعميم، وإن كنت شخصيا أدعو إلى أن يشوش  المغاربة 

فرحتهم بالنصر… بأخبار الحكومة واألسعار!
حقيقة ال يحسن أن يفسدوا انتماءهم بما هو في عداد 

السجل السياسي والتدبيري المخيب لآلمال…
إن مباراة طنجة، نقطة بداية ونهاية: نهاية المستحيل، 
أي  نفسه  المستحيل  هذا  من  الممكن  الى  العبور  وبداية 

احتضان العالم بكرتيه، األرضية والرياضية معا.

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

الثقة يف النفس ..  
والنية يف القلب !  

في ملعب 
الم�ستحيل: 

اأبدعنا 
و�سجلنا! 

تقرأون 
يف فسحة 
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كريستيان بونو:
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الكبرى في خوائه 
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الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

نوفل البعمري 
تصدر الخارجية األمريكية سنويًا تقريرًا حول حالة 
حقوق اإلنسان في مختلف دول العالم، المغرب واحد 
من البلدان التي يشملها هذا التقرير الذي يقدم رصدًا 
للحالة الحقوقية به، بغض النظر عن النقاش الذي يثار 
كل سنة من طرف عدة دول حول أحقية الواليات المتحدة 
األمريكية في ممارسة دور »األستاذ« للتنقيط الحقوقي 
حتى أنها أصبحت ترد عليها بتقارير موازية/مضادة 
عن حالة حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة األمريكية 
خاصة في شقها المدني، فإن صدوره من واحدة من أكبر 
معه  التفاعل  أهمية  من  يجعل  خارجيتها  ومن  الدول 
مسألة ضرورية باعتباره يقدم وجهة نظر رسمية لهذه 
الدولة للوضعية الحقوقية التي ترتبط وتعكس طبيعة 
العالقة الدبلوماسية لكل بلد معها مادام أن الخارجية 
التقرير، حتى بات يتم الربط بين  هي من تصدر هذا 
انعكاس هذه العالقة على متن التقرير الحقوقي. هذا 
الربط بين السياسي/الدبلوماسي والحقوقي في التقرير 
هو ما جعل التفاعل هذه السنة كبيرًا من طرف مختلف 
الفاعلين المغاربة خاصة في ظل ما تشهده العالقة بين 
البلدين من دفء دبلوماسي كبير انعكس على مختلف 
مرتبطة  قضايا  في  المشترك  االهتمام  ذات  الملفات 

باألمني، العسكري، االقتصادي والسياسي…ثم القضايا 
السيادية على رأسها ملف الصحراء. 

التقرير  حول  المالحظات  من  العديد  إجمال  يمكن 
مالحظات  خمس  في  حوله  نقاش  من  أثير  ما  وحول 
نوردها كتفاعل مع النقاش الصحي الذي أثاره التقرير:

1 - ما بني تقرير اخلارجية وقرار البرملان األوروبي:

كثيرة هي األصوات التي طالبت بغض النظر عن جدية 
هذا المطلب بأن تتخذ الدولة المغربية نفس الموقف 
الذي اتخذته من القرار الصادر عن البرلمان األوروبي، 
وهو مطلب يمكن القول إنه ال يراعي االختالفات الحاصلة 
بين القرار األوروبي وتقرير الخارجية األمريكية، وهي 
اختالفات جوهرية سواء من حيث الشكل أو المضمون. 
في  تقليدي  سلوك  لها  أصبح  األمريكية  الخارجية 
العالم  في  اإلنسان  حقوق  عن وضعية  تقارير  إصدار 
من منطلق الدور الذي تلعبه خاصة بعد سقوط جدار 
عرفًا  الشرقي، بحيث أصبح  المعسكر  وانهيار  برلين 
األمريكية  المتحدة  للواليات  الخارجية  السياسة  في 
يعكس  التقرير  ألن  تنتظره  العالم  دول  مختلف  باتت 
السياسة الخارجية األمريكية للدول المعنية به، وهو ما 
ال ينسحب على البرلمان األوروبي الذي ال يعتبر ضمن 
للدول غير األوروبية  الموجهة  أو  الخارجية  سياسته 
إصدار تقارير أو قرارات تتعلق بوضعية حقوق اإلنسان، 
بل جل القرارات التي سيق أن تحرك البرلمان األوروبي 
إلصدارها كانت مرتبطة بتوتر أوروبي مع البلدان المعنية 
به من بينها المغرب، فالبرلمان األوروبي أصدر قرارًا 
سابقًا عندما كانت هناك أزمة ما بين المغرب وإسبانيا 
مرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء، وكان القرار بنفس 
المضمون، حاليًا تحرك من أجل الضغط على المغرب 
ارتباطًا باألزمة مع فرنسا، وهو ما يجعل من هذه القرارات 

سياسية وأداة للضغط واالبتزاز وليست تقارير دورية. 
تقرير خص  أو  تقارير،  األمريكية تصدر  الخارجية 
حالة المغرب الحقوقية وال ينتج عنه أي توصيات أو 
قرارات تلزم بها الخارجية األمريكية المغرب، وجل الدول 
المعنية بهذه التقارير، بل هي تقدم رصدا حقوقيا من 
للبلد  الحقوقية  للحالة  وتوصيفًا  أمريكية  نظر  وجهة 
قرارًا  أصدر  األوروب��ي  البرلمان  أن  في حين  المعني، 
بتوصيات موجهة للمغرب في قضايا سيادية وداخلية 
وتعدى الرصد لينتهي إلى أن يعطي البرلمان األوروبي 
الحق لنفسه في إصدار أحكام قيمة على بعض القضايا 
الحقوقية وكأنه »محكمة« أو مؤسسة فوق المغرب، وهو 
ما تم رفضه بشدة ألنه اعتبر تدخال سافرا في الشأن 

الداخلي الوطني.
الخارجية  عن  الصادر  التقرير  بين  االختالف  إن 
األمريكية والقرار الصادر عن البرلمان األوروبي سواء 
من حيث الخلفيات التي تحكم كل وثيقة، أو من حيث 
األهداف السياسية التي حركت كل طرف هو ما يبرر 
البرلمان  عن  ما صدر  تجاه  للمغرب  القوي  الفعل  رد 
الصعيد  على  »الصامت«  الفعل  رد  األوروبي، ويفسر 
الرسمي على األقل علنًا تجاه تقرير الخارجية األمريكية، 
وهو ما استدعى أن يكون هناك رد قوي من البرلمان 

المغربي على البرلمان األوروبي. 

2 - ما بني التقرير والسياسة اخلارجية األمريكية:

من  العديد  أث��اره��ا  التي  المالحظات  من  واح��دة 
المتفاعلين مع تقرير الخارجية األمريكية هو أن صدوره 
بالمضامين التي سنثير بعض المالحظات حولها الحقًا، 
مؤشر على تغير سياسة الخارجية األمريكية بالتالي 
المغرب سواء  للديموقراطيين تجاه  األمريكية  اإلدارة 
في ما يتعلق بقضية الصحراء أو ما يرتبط بالموقف 

األمريكي من مؤسسات الدولة المغربية. 
التقرير  ليلة صدور  أن  إلى  االنتباه  إثارة  من  البد 
حلَّق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للواليات 
المتحدة األمريكية والتقى وزير خارجيتها وانتهى اللقاء 
بصدور بالغ يعبر عن اإلشادة باإلصالحات التي يقوم 
إقرار  في  اإليجابي  ودوره  السادس  محمد  الملك  بها 
السالم بالشرق األوسط خاصة في الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، كما تم تجديد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي 
كحل سياسي وحيد لطي الملف، وقد كان صدور هدا 
البالغ في نفس توقيت صدور التقرير إجابة قبلية عن 
كل المالحظات التي أثيرت الحقا حول احتمالية تغير 
الموقف األمريكي من المغرب ككل ومن القضية الوطنية 
بشكل خاص، وهي المالحظات التي قفزت عن هذا البالغ 
واكتفت بتأويل لهذا التقرير ال يتماشى مع الخطوات 
التي يتم القيام بها بين البلدين على الصعيد الرسمي. 
ما يدل على أن الواليات المتحدة األمريكية لم تغير 
إدماجها  هو  الوطنية  القضية  من  السياسي  موقفها 
الوضعية الحقوقية بالصحراء ضمن التقرير العام، الذي 
تناول الحالة الحقوقية بالمغرب، دون أن يتم تخصيص 
فقرة خاصة تحت عنوان »الصحراء الغربية« في تمييز 
بين المنطقة وباقي التراب المغربي، وقد تم تضمين 
الحالة الحقوقية للمغرب بما فيها منطقة الصحراء، وذلك 
للسنة الثالثة على التوالي، أي تزامنا مع القرار الرئاسي 
الذي صدر سنة 2020 الذي اعترف بمغربية الصحراء، 
وبكون مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد للنزاع، 
بمعنى أن التقرير من حيث المنهجية التي ُيصاغ بها 
الوحدة  من  األمريكي  السياسي  الموقف  ثبات  يعكس 
الرسمي  الموقف  في  تغير  أي  يعكس  وال  الترابية، 
األمريكي من المغرب ومن مؤسساته ومن اإلصالحات 

التي يتم القيام بها. 
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جاللة الملك يعطي انطالقة العملية الوطنية 
»رم�سان 1444« لفائدة 5 ماليين �سخ�س

الفريق الوطني يهزم الفريق األول عامليا

مباراة رائعة بندية فائقة، 
امتدادا لمونديال قطر
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هذه حقيقة األسعار بأكبر 
سوق للجملة باملغرب 

اأ�سعار خيالية 
والفاعل مجهول 

عرفت أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة 
بالدار البيضاء، يوم  الجمعة، ارتفاعا مهوال جديدا، 
في تحد لوعود الحكومة التي التزمت بكبح جماح 
الغالء، لكن األرقام التي وقفت عليها الجريدة، كانت 
يحتاجها  التي  الخضر  أسعار  خاصة  صادمة 
المغاربة إلعداد وجبات اإلفطار في رمضان األبرك. 
وهكذا وقفنا على األثمنة التالية: الفلفل الملون 
26درهما للكيلوا غرام بسعر الجملة، البصل 13 
األخضر  الفلفل  دراه��م،   10 البطاطس  درهما، 
15درهما، أما القرع أو »الكورجيت«، فوصل سعرها 
ل9 دراهم، والقرع البلدي 15 درهما، وعرف سعر 
تاريخية حيث وصل سعر  أرقاما  الفواكه  بعض 
دراه��م،   10 والبرتقال  درهما   45 إل��ى   »الفوكا« 

وتراوح ثمن التفاح بين 15 و30 درهما.
ووقفت الجريدة على غياب المواطنين بشكل الفت 
عن السوق في ثاني أيام رمضان، حيث جرت العادة 
أن يعرف إقباال كبيرا خاصة في رمضان، حيث ال 
تفتح أبوابه يوم الجمعة خارج الشهر الفضيل، وظل 
التجار الصغار وحدهم داخل السوق في انتظار 
فرج ما ليضطروا في النهاية القتناء ما يديرون به 
الحركة التجارية رغم تشكيهم من الغالء ومن ضيق 
هامش الربح، وهو نفس موقف الفالحين، ليبقى 
السؤال: من يربح كل هذا الهامش الناتج عن الغالء 
أمام عجز الحكومة عن فرض شروط تراعي القدرة 
الشرائية، حتى أصبح توفير سلة الغذاء األساسية 
حمال يثقل كاهل األسر المغربية الفقيرة، بسبب 
ارتفاع أسعار جميع المنتجات من خضر وفواكه 

ولحوم ودواجن وبيض وزيوت وغيرها.

أكد أن بالده ستدافع عن مصاحلها يف مواجهة اجلزائر

وزير الخارجية الإ�سبانية يبرز 
الح�سيلة الإيجابية للتعاون مع المغرب

موجة حر من الثالثاء اإلى الخمي�س 
بعدد من اأقاليم المملكة

بالعاصمة الدمناركية كوبنهاغن 

المغرب يدين ب�سدة 
اإحراق ن�سخة من 

الم�سحف ال�سريف
أمام ضعف أداء املنتخبني

�ساكنة الدارالبي�ساء 
تعي�س على اإيقاع اأهواء 
�سركات التنمية المحلية

اختتام »املنتدى العاملي حلقوق 
اإلنسان« باألرجنتني
الجمعية البرلمانية لأمريكا 

الجنوبية تطرد ممثل »البولي�ساريو«
اختتم المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان دورته الثالثة المنعقدة بالعاصمة 
األرجنتينية بيونس أريس زوال يوم الخميس 23 مارس 2023، حيث تم 
اإلعالن عن تنظيم الدورة الرابعة السنة المقبلة بكولومبيا واحتضان البرازيل 
للدورة الخامسة )2025(، وذلك للمرة الثانية، وكذا احتضان إفريقيا للدورة 

الموالية )2026( دون تحديد البلد.
 وقد حظي المغرب بإشادة من قبل المتدخلين والسيما ممثل البرازيل، 
وذلك للنجاح الباهر الذي حققه المنتدى في دورته الثانية بمراكش في نونبر 
2014، وخالل الجلسة الختامية وفي التفاتة تقدير للمغرب أعطيت الكلمة 
للناشط المدني وأحد منسقي اللجنة الدولية للمنتدى العالمي لحقوق اإلنسان 
حمودة صبحي، الذي أكد على أهمية استمرارية المنتدى في الحفاظ على 
هويته كمنبر لبلدان الجنوب للتعبير عن مواقفها حول االنشغاالت الكبرى 
ذات الصلة بحقوق اإلنسان، والتفكير الجماعي في إبداع أنجع الحلول 

لمختلف التهديدات التي تواجه حقوق اإلنسان قطريا ودوليا. 
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أصدرت محكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيني 
مشاهير  من  يمنيني  ثالثة  بسجن  الثالثاء،  حكمًا، 
منصة يوتيوب، بعدما أدينوا ببّث »أخبار كاذبة«، بحسب 

ما أفاد أحد محامي املتهمني الثالثة وكالة فرانس برس.
وكانت سلطات الحوثيني في العاصمة اليمنية أوقفت 
في ديسمبر املاضي كاّلً من أحمد حجر ومصطفى املومري 
29 و44 عامًا،  الذين تتراوح أعمارهم بني  وأحمد عالو، 
املعيشية  األوضاع  تدهور  تنتقد  فيديوهات  نشرهم  بعد 

والفساد في مناطق حكم املتمردين.
املحكمة  »أصدرت  صبرة:  املجيد  عبد  املحامي  وقال 
بإدانة  قضى  حكما  صنعاء  في  املتخّصصة  الجزائية 
اليوتيوبرز الثالثة... والحكم بالسجن ملدة ثالث سنوات 
للمومري وسنة ألحمد  السنة  ألحمد عالو وسنة ونصف 

حجر«.
كما حكمت بالسجن ملدة ستة أشهر على شخص رابع، 
ألحدهم و«تنسيق  بعدما أدانته بتهمة »تقديم املساعدة« 

محتويات الفيديوهات«.
وجميع  قنواتهم  بحذف  صنعاء  في  املحكمة  وأمرت 
ومصادرة  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  حساباتهم 

املضبوطات وغرامة تعادل 20 ألف دوالر.
ويتابع  اليمن  في  واسعة  بشعبية  املومري  ويحظى 
أكثر من مليوَني شخص. أّما عالو  قناته على »يوتيوب« 
على  متابع  ألف   800 من  أكثر  ولديه  رياضي  معلق  فهو 

قناته، فيما يتابع حجر أكثر من 240 ألف شخص.
»أذاعوا  بأنهم  الثالثة  اُتهم  االتهام،  وثيقة  وبحسب 
تكدير  بقصد  ومغرضة  كاذبة  وإشاعات  وبيانات  أخبارا 
عبر  العامة«  باملصلحة  الضرر  وإلحاق  العام  األمن 

قنواتهم.
الفوضى  على  الناس  »حرضوا  بأّنهم  أيضًا  واّتهموا 
وشل  الوزارات  واقتحام  الشوارع  إلى  والخروج 
في حربه  املستمر  العدوان  لخدمة  يؤدي  بما  وظيفتها... 

وحصاره على اليمن«.
وفي مقطع الفيديو الذي نشر على قناته على »يوتيوب« 
وحظي على أكثر من نصف مليون مشاهدة، يقول حجر إّن 

مسؤولي سلطة الحوثيني »سرقوا الشعب اليمني«.
الحوثيني  بني   2014 العام  منذ  اليمن  في  نزاع  يدور 
تحالف  يساندها  الحكومة  وقوات  إيران  من  املدعومني 
عسكري بقيادة السعودية، وتسّببت الحرب بمقتل مئات 

آالف األشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها.
فيما  اليمن،  سكان  من  املاليني  املجاعة  خطر  ويتهّدد 
الخاضعة  املناطق  سكان  من  الكثير  بينهم  آالف،  يحتاج 
لسيطرة الحوثيني، إلى عالج طبي عاجل غير متوافر في 

البلد الذي تعّرضت بنيته التحتية للتدمير.

ضروريني  عضويني  مكونني  على  ُعثر 
من  ُأحضرت  عينات  في  الحية،  للكائنات 
الكويكب ريوغو في اكتشاف يدّعم فكرة أن 
الحياة  لنشوء  الضرورية  املكونات  بعض 
من  صخور  ظهر  على  األرض  إلى  وصلت 

الفضاء منذ مليارات السنني.
الثالثاء، إنهم حددوا وجود  وقال علماء 
حصلت  صخور  في  والنياسني  اليوراسيل 
التابعة   2 هيابوسا  الفضاء  سفينة  عليها 
على  موقعني  من  اليابانية  الفضاء  لوكالة 
كويكب ريوغو في 2019. واليوراسيل هو 
النووي  للحمض  الكيميائية  املكونات  أحد 
توجيهات  يحمل  جزيء  وهو  الريبوزي، 
وظائفها  وأداء  الحية  الكائنات  بناء  كيفية 
أيضا  ُيسمى  الذي  والنياسني،  الحيوية. 

فيتامني بي 3 ضروري لعملية األيض.
مثل  تبدو  التي  ريوغو  عينات  وُنقلت 
قدرها  مسافة  الداكنة  الرمادية  األنقاض 
وعادت  األرض،  إلى  كيلومتر  مليون   250
فضائية  كبسولة  في  كوكبنا  سطح  إلى 
النائي  الجزء  في   2020 عام  مغلقة هبطت 
تحليل  ذلك  بعد  ليجري  أستراليا  من 

العينات التي جلبتها في اليابان.
الظروف  في  العلماء  فكر  ولطاملا 
الضرورية لنشوء الحياة بعد تشّكل األرض 
وتتناسب  عام.  مليارات   4.5 نحو  منذ 
التي  الفرضية  مع  الجديدة  االكتشافات 
والكويكبات  كاملذنبات  األجسام  إن  تقول 
على  كالقنابل  تساقطت  والنيازك التي 
األرض في املراحل األولى من حياتها مألت 

كيميائية  بمركبات  النشأة  حديث  الكوكب 
ظهور  أمام  الطريق  تعبيد  في  أسهمت 

امليكروبات األولى.
واكتشف علماء في وقت سابق جزيئات 
بالكربون  غنية  نيازك  في  مهمة  عضوية 
ظل  السؤال  لكن  األرض.  على  عليها  ُعثر 
الصخور  هذه  كانت  إذا  عما  مطروحًا 
الفضائية تلوثت بهذه الجزيئات من خالل 

تعرضها لبيئة األرض بعد هبوطها عليها.
وقال ياشيرو أوبا عالم الكيمياء الفلكية 
من جامعة هوكايدو في اليابان: »اكتشافنا 
والنياسني،  اليوراسيل  أن  هو  الرئيسي 
ولكليهما أهمية حيوية، موجودان بالتأكيد 
قد  يكونان  وربما  الفضائية  البيئات  في 
وصال إلى األرض مبكرا كعناصر داخلة في 
تكوين الكويكبات والنيازك. نظن أنهما أديا 
دورا في ما قبل الحياة على األرض وربما 
)لعبا دورًا( في ظهور الحياة على األرض«. 
وأوبا مشارك رئيسي في الدراسة املنشورة 
في دورية )نيتشر كوميونيكيشنز( العلمية.
من  الجزيئات  هذه  »ُجلبت  أوبا:  وأضاف 
النقية…  الفضائية  حالتها  في  ريوغو 
ُجمعت بشكل مباشر على ريوغو ثم ُجلبت 
دون  من  املعامل  إلى  وأخيرا  األرض،  إلى 

التعرض ألي ملوثات أرضية«.
اليوراسيل  الباحثون  واستخرج 
العضوية  املركبات  وبعض  والنياسني 
تحاليل  بإجراء  ديوجو  عينات  من  األخرى 

فصل املواد إلى مكوناتها األصلية.

في »إنستغرام« قفزة  بورن  إليزابيت  الفرنسية  الوزراء  حساب رئيسة  شهد 
إلى 49.3 ألف متابع بالضبط، لكن هذا لم يكن خبرًا سعيدًا لها، بل دفعها إلى حجبه 

عن الجمهور. 
»إنستغرام«  على  بورن  ُمرفقًا بصورة لحساب  على »تويتر« تحّديًا  ونشر حساب 
وهمي  حساب  ألف   27 سأرسل  إعجاب،   50 على  التغريدة  هذه  حصلت  »إذا  يقول: 

ملتابعة بورن على »إنستغرام«، لكي تصل تحديدًا إلى 49.3 ألف متابع«.
الحساب الذي أطلق التحّدي ليس معروفًا على »تويتر«، وعدد متابعيه ليس كبيرًا، 
أي أن أثره ُيفترض أن يكون محدودًا، لكن التغريدة حققت هدفها، وحصلت على أكثر 

بكثير من الـ50 إعجابًا.
بعدها، وخالل أقّل من أربع ساعات، نشر الحساب تغريدة جديدة هّنأ من خاللها 

رئيسة الوزراء بالوصول إلى 49.3 ألف متابع، وأرفق تغريدته بصورة تؤّكد ذلك. 
الرئيس  عبر  الحكومة،  استخدام  على  ساخرًا  احتجاجًا  الخطوة  وجاءت 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمادة 49.3 من الدستور لتمرير إصالحات نظام التقاعد 
في البالد، بينما الغضب من اإلصالحات في اّتساع على الصعيدين السياسي والشعبي. 
وبعد بلوغه الـ49.3 ألف متابع، الحظ رواد مواقع التواصل االجتماعي أن الحساب 
توّقف بشكل مؤقت. بعد ساعات أعيد تفعيله، لكن مع عدد متابعني أقّل، ثم بعد ساعات 

أخرى عاد الحساب إلى الرقم 49.3 ألف متابع مجددًا. 
وإثر ذلك، تحّول حساب رئيسة الوزراء من حساب عام مفتوح للجميع إلى حساب 

خاص، ما جعله محجوبًا أمام الجمهور. 
في وضع  وحتى حدود كتابة هذه السطور، ما زال حساب بورن على »إنستغرام« 

الخاص، ال يمكن متابعته إال بإذن صاحبته.
ويحصل هذا بينما األعني على النواب في الجمعية الوطنية ملعرفة هل سينجحون 
اإلصالحات  ومعها  الوزراء  رئيسة  سقوط  وبالتالي  الحكومة،  عن  الثقة  حجب  في 

املفروضة بقوة الـ49.3 ألف متابع.

رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضّد شركة ميتا، تّتهمها فيها 
تتّم عبر منّصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتني  عن أنشطة  الطرف«  بـ«غّض 

لها، وترتبط بجرائم اتجار بالبشر واستغالل أطفال جنسيًا.
ووفقًا لنّص الدعوى، فإّنه »على مدى العقد املاضي، ساعدت منصتا ميتا 
ودعمتا وسّهلتا عمل املجرمني املسؤولني عن القوادة واالتجار بالبشر وجرائم 

االعتداء الجنسي على األطفال«.
وُقّدمت الدعوى االثنني، أمام محكمة في ديالوير األميركية متخّصصة في 

قانون األعمال.
وتضيف الدعوى أّن »أدّلة جوهرية تشير إلى أّن مجلس اإلدارة غّض الطرف 

رغم علمه، تمامًا كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة املتنامية بقوة«.
ورفعت الدعوى صناديق تمتلك أسهمًا في مجموعة ميتا.

الجنسي  واالستغالل  بالبشر  االتجار  جرائم  مرتكبي  فإّن  للمّدعني،  ووفقًا 
واستغالل  وتجنيد  لتصّيد  و«إنستغرام«،  »فيسبوك«  يستخدمون  لألطفال 
ضحاياهم، وُهم قاصرون وبالغون من مستخدمي املنّصتني »تدّمرت حياتهم 

إلى األبد«.
أندي ستون قال، الثالثاء، لوكالة فرانس برس  لكّن املتحدث باسم »ميتا« 

إّن الشركة »تحظر بوضوح استغالل البشر واالستغالل الجنسي لألطفال«.

عينات تك�صف احتمال و�صول مكونات 
الحياة على الأر�ض من الف�صاء

لماذا حجبت 
رئي�صة الوزراء 

الفرن�صية ح�صابها 
في »اإن�صتغرام«؟

دعوى تتهم »ميتا« بالتغا�صي عن التجار بالب�صر عبر 
»في�صبوك« و«اإن�صتغرام«
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التكناويت يف حاجة إىل عملية جراحية

�لمغرب �أول 
�لمتاأهلين �إلى نهائيات 

�أمم �إفريقيا 2023
تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات 
القدم  كرة  في   2023 إفريقيا  أمم  كأس 
تعادل  بعدما  ديفوار،  كوت  في  المقررة 
نظيره  م��ع  إف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  منتخب 
الليبيري بهدفين لمثلهما، يوم الجمعة، 
في المباراة التي جمعتهما، برسم الجولة 
.11 المجموعة  منافسات  من   الثالثة 
على  تغلب  قد  المغربي  المنتخب  وكان 
نظيريه الجنوب إفريقي )2 – 1( والليبيري 

)2 – 0( في الجولتين السابقتين. 
ترتيب  األط��ل��س  أس����ود  وي��ت��ص��در 
المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق خمس 
نقاط أمام جنوب إفريقيا وليبيريا اللتين 
يلتقي  بينما  المقبل،  الثالثاء  تلتقيان 
الجنوب  المغربي مع مضيفه  المنتخب 
فيما  المقبل،  يونيو   12 ي��وم  إفريقي 
4 شتنبر  الليبيري يوم  يستقبل نظيره 

المقبل.

منتخب �لإناث يرتقي 
�إلى �لمركز 73 عالميا

القدم  لكرة  المغربي  المنتخب  ارتقى 
النسوية إلى المركز 73، في التصنيف 
)فيفا(،  للعبة  الدولي  لالتحاد  العالمي 
الصادر يوم الجمعة )1333.57 نقطة(. 
ال����ق����اري ظلت  ال��ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
السابع،  المركز  ف��ي  األط��ل��س  ل��ب��ؤات 
)األول(،  نيجيريا  منتخبات  خ��ل��ف 
ج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا، ال��ك��ام��ي��رون، غ��ان��ا، 
االس��ت��وائ��ي��ة. غينيا  دي���ف���وار،   ك���وت 

ص��دارة  في  األمريكي  المنتخب  وظ��ل 
التصنيف العالمي للمنتخبات، متقدما على 
 المنتخب األلماني ثم المنتخب السويدي.

�لمنتخب �لأولمبي 
يفوز على �لطوغولي 

وديا
القدم  لكرة  المغربي  المنتخب  ف��از 
ألقل من 23 سنة على نظيره الطوغولي 
بهدفين لالشيء، في المباراة الودية التي 
جمعتهما، يوم الجمعة، على أرضية المركب 
 الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط.

نسيم  المغربي  المنتخب  وسجل هدفي 
وأيمن مرير )د1+90(.  الشادلي )د85( 

أمام  انهزم  قد  المغربي  المنتخب  وكان 
منتخب كوت ديفوار بثالثة أهداف الثنين، 
في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء 
المجمع  أرضية  على  الماضي  األربعاء 
 ال��ري��اض��ي األم��ي��ر م���والي ع��ب��د اهلل.

وستواجه العناصر الوطنية في لقاء ودي 
آخر منتخب أوزبكستان يوم 27 من الشهر 

الجاري. 
وتدخل هذه المباريات الودية في إطار 
المغربي ألقل من  المنتخب  استعدادات 
التي  ل��أم��م،  إفريقيا  لكأس  سنة   23

ستحتضنها المغرب الصيف المقبل.
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ع. النبسي 
إذا كانت تذاكر المباراة الودية للمنتخب الوطني ضد نظيره 
البرازيلي، قد نفذت بموقع الشركة التي تعاقدت معها جامعة 
الملكية كرة القدم – وفي ظرف قياسي – فإنها عرفت رواجا 

كبيرا في السوق السوداء – وبالمئات – ومن كل الفئات.
رواجا كبيرا في  وقد عاينت جريدة »االتحاد االشتراكي« 
السوق السوداء صباح المباراة، قبل أن تشتد حدة الرواج 
بعد منتصف النهار، وبشكل عالني. لكن الخطير في األمر هو 

أن الكثير من  هذه التذاكر كانت مزورة.
وقد فطنت إحدى الراغبات في متابعة المباراة بمدرجات 
ملعب طنجة الكبير إلى وجود عيوب في التذكرة المعروضة 
عليها، بعدما قامت بلمس ثالث تذاكر عرضت عليها، بعدما 

التصق مداد التذكرة بيدها، لتكتشف أنها مزورة.
أنهم  درج��ة  إل��ى  ال��س��وداء  السوق  أصحاب  شجع  وبلغ 
كانوا يعرضون تذكرة 100درهم بثمن تراوح بين 700درهم  

و800درهم، بل هناك تذاكر أخرى بلغ ثمنها 1500درهم.
لمقتنيها  المشاكل  من  الكثير  المزورة  التذاكر  وتخلق 
عدم  إل��ى  مضطرين   أنفسهم  يجدون  الذين  وللمنظمين، 

السماح لحاملي هذه التذاكر بولوج الملعب، وهو ما يفسر 
تلك االحتجاجات القوية التي يفجرها من ذهب ضحية النصب .

وكان على والية أمن طنجة االنتباه إلى هذه العملية الخطيرة، 
التي كانت أزقة المجمع السكني المجاور للملعب الكبير مسرحا 

لها.
وحسب أحد قاطني هذا الحي، فإن عمليات النصب وبيع 
التذاكر في السوق السوداء بمناسبة المباريات، التي يكون 

المنتخب الوطني المغربي طرفا فيها أصبحت أمرا مألوفا.
كثيرا  نشطت  التي  ال��س��وداء،  السوق  ظاهرة  وتفرض 
البرازيل، على رئيس  المغربي ضد   المنتخب  خالل مباراة 
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتح تحقيق جاد لتحديد 
المسؤوليات داخل الشركة، التي كلفت ببيع التذاكر، خاصة 

وأنه ال يسمح للفرد الواحد سوى باقتناء 4 تذاكر .
لهذا  حدا  يضع  أن  وص��ارم  نزيه  تحقيق  فتح  شأن  ومن 
السلوك، الذي يخدش – من كثرة تكراراه – سمعة كرة القدم 
المغربية، التي أصبحت معادلة صعبة عالميا وعربيا وقاريا، 
بفضل اإلنجازات الملحمية التي حققتها، وليس أدل على ذلك 
من األداء الرائع الذي قدمته في نهائيات قطر، هذا األداء أساء 
إليه سلوك بعض البؤساء، كما نعتهم رئيس الجامعة، والذي 

ينتظر منه المغاربة كشف مستور فضائح تذاكر قطر.

�لجامعة مطالبة بالتحقيق في رو�ج تذ�كر 
مباريات �لمنتخب �لوطني بال�سوق �ل�سود�ء

»منتهزو الفرص« يغتنون عىل حساب الجامهري املغربية 

 بالل الخنوس.. أمل املنتخب الوطني 

  ع. النبسي

الوطني،  للمنتخب  الثالث  ال��ح��ارس  غ��اب 
رضا  الرياضي،  الوداد  لفريق  األول  والحارس 
التكناوتي عن المباراة الودية، التي جمعت الفريق 
الوطني بنظيره البرازبلي، ليلة أول أمس السبت 

بالملعب الكبير بطنجة .
وتعود أسباب الغياب إلى تعرض التكناوتي 
لتمزق على مستوى الغضروف المفصلي للركبة، 
صحبة  التدريببة  الحصص  إحدى  خالل  وذلك 

المنتخب الوطني.
بأن  االشتراكي«  »االتحاد  جريدة  وعلمت 
مع  للوداد  الطبي  الطاقم  بين   تواصل  هناك 

حول  التنسيق  بغاية  الوطني،  المنتخب  طاقم 
التكناوتي  ملف  دراسة  بعد  العالج،  بروتوكول 

بشكل دقيق.
ومن المحتمل أن يخضع الحارس التكناوتي 
من  ألكثر  اللعب  عن  يبعده  قد  جراحي،  لتدخل 

شهرين.
 وهناك أيضا احتمال تأجيل العملية الجراحية 
واالكتفاء ببعض العالجات، التي قد تبعده لمدة 
قصيرة مع إجراء العملية عند آخر الموسم، لكن 
هذا الخيار الثاني يبقى مستبعدا، ألنه ال أحد يمكن 
أن يغامر بصحة ومستقبل الحارس التكناوتي، 
الذي أثارت إصابته الكثير من القلق في صفوف 
القلعة الحمراء، نظرا لعدد الواجهات التي ينافس 

عليها فريق الوداد.

�لإ�سابة قد تنهي مو�سم �لتكناوتي

أمرابط ضابط اإليقاع املغريب

عطية الله، املمثل السامي للبطولة الوطنية بالفريق الوطنيبوفال كان يف املوعد

سجدة شكر وحمد لله بعد االنتصار عىل الربازيل

جاللة الملك يعطي انطالقة العملية الوطنية 
»رم�شان 1444« لفائدة 5 ماليين �شخ�ص

أشرف جاللة الملك محمد السادس، مرفوقا 
بولي العهد األمير موالي الحسن، الجمعة 
بسيدي موسى، بمقاطعة المريسة في سال، 
على إعطاء انطالقة العملية الوطنية »رمضان 
1444«، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن بمناسبة شهر رمضان األبرك، والتي 
يستفيد منها هذه السنة 5 ماليين شخص.
وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية 
الملكية  العناية  الفضيل،  الشهر  هذا  في 
الموصولة باألشخاص في وضعية هشاشة 
اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة 
لإلنسانية والتضامن والتآزر والتقاسم التي 

تميز المجتمع المغربي.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تتميز 
عملية »رمضان 1444«، التي رصد لها غالف 
عدد  برفع  دره��م،  مليون   390 بقيمة  مالي 
المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف 

عائلة في النسخة الماضية إلى 1 مليون عائلة، يتوزعون على 
83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 77 بالمائة من هذه 

األسر المستفيدة بالوسط القروي.
كما أعطى جاللة الملك بمناسبة النسخة ال�24 لهذه العملية، 
تعليماته السامية لتعزيز محتوى القفة بمواد غذائية إضافية، 

السيما األرز والحليب.
وزارة  من  مالي  بدعم  المنظمة  العملية،  هذه  وأضحت 
الداخلية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، موعدا سنويا 
هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات االجتماعية 
األكثر هشاشة، السيما النساء األرامل واألشخاص المسنين 

وذوي االحتياجات الخاصة، وتنسجم مع البرنامج اإلنساني 
لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم 

لألشخاص األكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة 
آالف األشخاص، تدعمهم مساعدات اجتماعيات، ومتطوعون 
على مستوى نقاط التوزيع التي تم اعتمادها على الصعيد 
الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية ألرباب 

وممثلي العائالت المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، السيما على مستوى 
لجنتين، واحدة محلية واألخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على 
مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع 

المواد الغذائية. كما يخضع تحديد األشخاص 
المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم 
به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف 
عيش هؤالء األشخاص ووضعيتهم الحالية 

على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
للقوات  االجتماعية  المصالح  تقوم  كما 
المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، واإلنعاش 
الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة 
لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل 
ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. 
فيما تسهر وزارة الصحة والحماية االجتماعية 
والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 
جودة  مراقبة  على  جانبهما،  من  الغذائية، 

المنتوجات الغذائية الموزعة.
وبهذه المناسبة، سلم جاللة الملك، بشكل 
أرباب  ل�10  الغذائية  المواد  من  قففا  رمزي 
عملية  من  المستفيدة  العائالت  ممثلي  أو 
»رمضان 1444«، قبل أن تؤخذ لجاللة الملك صورة تذكارية 

مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.
1998، عبأت العملية الوطنية للدعم  ومنذ إطالقها سنة 
الغذائي غالفا ماليا إجماليا يقارب 2 مليار درهم، فيما ارتفع 
عدد األسر المستفيدة من 34 ألفا و100 أسرة سنة 1998 

إلى 1 مليون أسرة هذ السنة.
وهكذا، تأتي عملية »رمضان 1444« لتنضاف إلى مختلف 
العمليات والمبادرات اإلنسانية، التي يقوم بها جاللة الملك 
وتحقيق  التضامن  بثقافة  النهوض  بغية  السادس،  محمد 

تنمية بشرية مستدامة.

االتحاد االشتراكي - وكاالت
اإلسباني،  والتعاون  األوروبي  واالتحاد  الخارجية  الشؤون  وزير  الوصف 
خوسيه مانويل ألباريس، حصيلة التعاون الثنائي مع المغرب ب� »اإليجابية 
للغاية«، وذلك منذ اعتماد اإلعالن المشترك في 7 أبريل 2022، خالل الزيارة 
من  بدعوة  للمغرب،  بيدرو سانشيز  اإلسبانية،  الحكومة  رئيس  بها  قام  التي 

جاللة الملك محمد السادس.
يوم  وقال رئيس الدبلوماسية اإلسبانية، في حوار خص به صحيفة »آرا« 
الجمعة: »نحن سعداء بالحصيلة اإليجابية للغاية.... لقد وضعنا األسس لعالقة 
أحادية  األعمال  ونبذ  المتبادلة،  والمنفعة  االحترام  قواعد جديدة،  على  قائمة 

الجانب واحترام االلتزامات المتفق عليها«.
وتابع قائال »لدينا عالقات تجارية بلغت مستويات تاريخية، حيث بلغ حجم 
الصادرات  على مستوى  يورو  مليار  و12  يورو  مليار   20 الثنائية  المبادالت 
اإلسبانية الموجهة إلى المغرب«، مشيرا في هذا السياق إلى »أن هناك نحو 

1100 شركة إسبانية تستقر في المغرب«.
فضال عن ذلك، يقول ألباريس، فإن آفاق تطوير التعاون االقتصادي وتعزيز 

االستثمارات »كبيرة«.
وفي ما يتعلق بمكافحة مافيا تهريب البشر، أشار المسؤول اإلسباني إلى 

انخفاض الهجرة غير الشرعية بنسبة 69 بالمائة على الساحل األندلسي، وبنسبة 
82 بالمائة في جزر الكناري، بين يناير 2022 والشهر نفسه من سنة 2023، 

فيما زاد مسار البلقان بنسبة 157 بالمائة خالل الفترة ذاتها.
وأوضح ألباريس أنه في إطار هذا التعاون المنتظم والدائم، تمكنت إسبانيا 
والمغرب، خالل األشهر األخيرة، من تفكيك ست شبكات جهادية، بفضل العمل 

المشترك لقوات األمن في البلدين.
وبحسب وزير الشؤون الخارجية اإلسباني، فإن االجتماع رفيع المستوى، 
الذي عقد في 1 و2 فبراير بالرباط، وهو األول منذ ثماني سنوات بين البلدين، 

يشكل دليال على التقدم المحرز بين البلدين.
وقال في هذا الصدد: »كان هذا االجتماع رفيع المستوى تاريخيا بالنظر إلى 
العدد القياسي للوزراء الذين شاركوا فيه من كال الجانبين وعدد االتفاقات المبرمة«.

وردا على انتهاك الجزائر التفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي بعد تأييد 
إسبانيا للحكم الذاتي، أكد خوسيه مانويل ألباريس، أن بالده ستدافع بحزم عن 
مصالحها ضد االنتهاك الجزائري، من خالل الحظر األحادي الجانب للتجارة مع 
إسبانيا من الجهتين منذ يونيو الماضي. وقال ألباريس، في الحوار المشار إليه، 
»سنقوم بالدفاع السيادي عن مقاوالتنا ومصالحها في مواجهة قرار السلطات 

الجزائرية بعرقلة التجارة بين البلدين«.
8 يونيو الماضي عن تعليق  وهذا الحظر الجزائري ناتج عن اإلعالن يوم 
معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف اإلسباني الداعم لمخطط 

الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو األمر الذي وصفته إسبانيا بتدخل 
في شؤونها الداخلية والسيادية.

وندد االتحاد األوروبي والمفوضية األوروبية مرارا وتكرارا بانتهاك الجزائر 
التفاقية الشراكة مع بروكسيل.

من جانبه أشار جوزيب بوريل، الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشؤون 
الخارجية والسياسة األمنية، نائب رئيسة المفوضية األوروبية، األسبوع الماضي، 
إلى أن ›‹الواردات من إسبانيا قد تم تعليقها بشكل شبه كامل بحكم األمر الواقع، 
األمر الذي يضر بشكل كبير بجميع العالقات بين الجزائر ودول االتحاد األوروبي«.
الحالي  »المأزق  اإلسبانية:  اإلعالم  وسائل  نقلتها  تصريحات  في  وأضاف 

ليس في مصلحة أحد«.
من جانبها، أكدت المفوضية األوروبية أنها »مستعدة التخاذ إجراءات« ضد 

انتهاك الجزائر التفاقية الشراكة مع بروكسيل.
وقالت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية األوروبية للتجارة، 
في تصريح لوكالة األنباء اإلسبانية )يوروبا برس(، إن »السياسة التجارية هي 
اختصاص حصري لالتحاد األوروبي، وبالتالي فإن بروكسيل مستعدة التخاذ 
إجراءات ضد أي قرار يتم تطبيقه ضد دولة عضو«. وأضافت أنه منذ يونيو 
التداعيات  بشأن  مخاوفها  عن  بانتظام  األوروبية  المفوضية  أعربت  الماضي 

التجارية لقرار الجزائر، السيما الشحنات المحظورة من إسبانيا. 
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أكد أن بالده ستدافع عن مصالحها في مواجهة الجزائر

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

وادخلي   جنتي « .    
صدق اهلل العظيم

الحاج لهاللي عبد الرحمان 
في ذمة اهلل

انتقل إلى عفو هلل ورحمته الحاج 
يوم  صباح  الرحمان،  عبد  لهاللي 
ل�  الموافق  رمضان،  ثاني  الجمعة 
24 مارس 2023، وبهذه المناسبة 
فوزي  الحاج  عائلة  تتقدم  األليمة 
وعائلة الحاج استور محمود وعائلة 
بخالص  المختار  استور  الحاج 
العزاء وعظيم المواساة إلى أسرة 

الفقيد: زوجته الحاجة زهور وابنته سناء، راجين من هلل 
تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان .

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

موجة حر من 
الثالثاء اإلى 

الخمي�ص بعدد من 
اأقاليم المملكة  

أفادت المديرية العامة لألرصاد الجوية، 
بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع 
درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 36 
و 41 درجة ابتداء من يوم غد الثالثاء 

إلى الخميس بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية 
يرتقب  أنه  برتقالي،  يقظة  مستوى  من 
تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما 
بين 38 و41 درجة بكل من أوسرد، وطاطا، 
وت��ارودان��ت،  والسمارة،  وأسا-الزاك، 

والعيون، وبوجدور، وواد الذهب.
المرتقب  من  أنه  المديرية،  وأضافت 
عليا  ح���رارة  درج���ات  تسجيل  ك��ذل��ك 
تتراوح ما بين 36 و38 درجة بكل من 
الفقيه بن صالح، واليوسفية، ومراكش، 
وأكادير إيداوتانان، وشتوكة-أيت باها، 
وإنزكان أيت ملول، وطانطان، وطرفاية، 

وشيشاوة.

�شاكنة الدارالبي�شاء تعي�ص على اإيقاع اأهواء �شركات التنمية المحلية
أمام ضعف أداء المنتخبين

النقابات التعليمية الأربع تتفق مع الوزارة على ح�شم النقط الخالفية 
لم�شروع مر�شوم النظام الأ�شا�شي الجديد بعد عيد الفطر

مصطفى اإلدريسي 
الوطنية  التربية  وزير  مع  األربع  التعليمية  النقابات  اتفقت 
أبريل،   25 يوم  اجتماع،  عقد  على  والرياضة  األولي  والتعليم 
لعرض مشروع مرسوم النظام األساسي الجديد لمناقشته على 
ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخالفية، 
بعد االتفاق الموقع بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع 

في 14 يناير 2023.
التمثيلية:  ذات  األربع  التعليمية  النقابات  بين  االتفاق  وتم 
النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل 
  CDT والنقابة الوطنية للتعليم UGTM والجامعة الحرة للتعليم
والجامعة الحرة للتعليم UMT ، ووزارة التربية الوطنية والتعليم 
األولي والرياضة، في بالغ مشترك، على عقد اجتماع يوم الثالثاء 
25 أبريل 2023 مباشرة بعد عيد الفطر، لعرض مشروع النظام 
على  والعمل  النقابية  المقترحات  على ضوء  الجديد  األساسي 
تجاوز النقط الخالفية وجددت الوزارة الوصية التزامها بإشراك 

النقابات التعليمية األربع في كل مشاريع اإلصالح البيداغوجي قبل التنزيل .
وطالبت النقابات التعليمية األربع في الملفات المطلبية، بمشاريع المراسيم 
المتبقية من االتفاق المرحلي 18 يناير 2022، واإلعالن عن مباراة تغيير اإلطار 
برنامج  عن  واإلعالن  المقبل،  يونيو  متم  قبل  العليا  الشهادات  حاملي  لفائدة 

التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم األصلي وإدماج المساعدين 
التقنيين واإلداريين في النظام األساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية .
 )  FDT-CDT- UGTM-UMT( األرب��ع  التعليمية  النقابات  وحرصت 
مع الوزارة على تتبع وتنفيذ االلتزامات التي وقعت باتفاق 14 يناير 2023، 
السيما تلك المحددة بأجال زمنية قصيرة ومتوسطة، والتي يجب على الوزارة 

احترامها تحصينا لالتفاق وترسيخا لمبدأ التدبير التشاركي المؤطر 
للنظام األساسي المقبل . 

معالجة  بشأن  المقترحات  من  مجموعة  النقابات األربع  قدمت  كما 
المتضررة بناء على ما توصلت به عبر  التعليمية  الفئات  ملفات باقي 
ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023، باإلضافة إلى قضايا تدبيرية، 
منها اإلسناد، حيث تم االتفاق على الشروع في تسوية ملف المكلفين 
بمهام اإلدارة التربوية، الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير اإلطار بداية 
شهر أبريل 2023 قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية باالختيار برسم 
سنة 2021، والتعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات 
الكفاءة المهنية 2021 في أفق نهاية شهر أبريل على أبعد تقدير، والتزام 
الوزارة بإصدار مذكرة الترقية باالختيار لسنة 2022 خالل شهر أبريل 
المقبل، وكذلك اإلعالن عن نتائج الحركة االنتقالية التعليمية بداية شهر 

ماي 2023.
وشددت النقابات على أن الوزارة أكدت على تفاعلها إيجابا مع المبادرة 
األطر  من  عددا  طالت  التي  التوقيفات  ملف  معالجة  شأن  في  النقابية 

التعليمية.
النقابات  باحتجاج  ال���وزارة  إب��الغ  التعليمية  النقابات  يفت  ول��م 
المجالية  التنظيمية  هياكلها  بين  العالقة  اهتزاز  األربع بخصوص  التعليمية 
وبعض األكاديميات الجهوية والمديريات اإلقليمية، مطالبة إياها بالتدخل لتثبيت 

مقومات عالقات مؤسساتية في هذا المستوى.

المغرب يدين ب�شدة 
اإحراق ن�شخة من الم�شحف 

ال�شريف بالعا�شمة 
الدنماركية كوبنهاغن 

أدانت المملكة المغربية، السبت، بشدة إحراق نسخة من 
على  كوبنهاغن،  الدنماركية  بالعاصمة  الشريف  المصحف 

مرآى من رجال األمن.
وذكر بالغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج أنه »رغم أن هذا الفعل الشنيع 
تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى، 
فإن المملكة المغربية تعتبره عمال استفزازيا يعنيها أيضا 
ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في 

شهر رمضان المبارك«.
وأضاف المصدر ذاته أن »المملكة المغربية تدعو السلطات 
الدنماركية إلى إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه 
التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها 
تحت أي ذريعة، وتؤكد على ضرورة ردع كل أشكال الكراهية 

ضد األديان والمس بمشاعر المنتسبين لها«.

العربي رياض
ألول مرة منذ تأسيسها في الوالية الجماعية التي كان يرأسها محمد 
ساجد، أصبحت شركات التنمية المحلية تظهر بمظهر الكائن القوي، والحال 
أنها مجرد آلية من آليات التدبير التي من المفروض أن تنفذ ما يقرره مجلس 
المدينة، ولكن بحكم ضعف األداء الجماعي الحالي تمكنت من ربح مساحات 
تدبيرية وأخرى تقريرية، غير آبهة برأي ال من هم في التدبير الجماعي وال 
برأي رؤساء المقاطعات، فكم من مرة اشتكى من انتخبتهم الساكنة من هذه 
الشركات، ونقلت هذه الشكاوى جهارا داخل دورات المجلس، ألن بعض 
مديري هذه الشركات يرفضون المثول أمام المجلس أو داخل اللجن لتقديم 
توضيحات ومعطيات حول مشروع من المشاريع أومهمة من المهام تكفلت 
بها شركته، حتى أن أحد رؤساء المقاطعات خالل دورة فبراير األخيرة تمنى 
الدارالبيضاء من هذه الشركات، وهو األمر الذي  إنقاذ »  تدخل الملك ل�« 
فاجأ الحاضرين ألنه ترجم واقع الحال التدبيري بهذه المدينة والمكنون 

الذي ال يفصح عنه المدبرون وأعضاء المجلس إال في الكواليس غالبا.
 أعضاء من المعارضة طالبوا أكثر من مرة بتقارير حول أداء هذه الشركات 
خاصة أمام تأخر افتتاح المرافق التي أقفلت أبوابها في إطار البرنامج 
التنموي للدارالبيضاء 2020/2015، أو المشاريع التي تم إحداثها ضمن 

هذا البرنامج ولم تفتتح إلى حدود اآلن، بل إن عددا من رؤساء المقاطعات 
يشتكون من عدم التشاور معهم في األشغال الكبرى التي تنجز في نفوذ 
تراب مقاطعاتهم، إذ من المعلوم أن أشغاال همت جل المقاطعات منذ الوالية 
السابقة تجددت فيها بعض الشوارع والساحات، لكن كل هذه األشغال ال 
لمسة رأي فيها لمجالس المقاطعات اللهم إال االتفاقات الكبرى األولى، أما 

التفاصيل فالمتحكم فيها هو مدير الشركة، مثال نوعية األشجار التي يجب 
أن تغرس ونوع الكراسي ونوع التبليط وما إلى ذلك، دون دراسة أو اتفاق 
سابق يراعي خصوصيات المناطق والمفروض أن المقاطعات لها رأي فيه. 
شركة أخرى كادت أن تزهق عقول المدبرين وهي »كازا إيفنت«، فهذه الشركة 
تنظم مهرجانات وملتقيات فنية كبرى بأموال الجماعة، وهي ال تستشير 
المجلس فقط بل ال تبعث ألعضائه حتى دعوة للحضور، ثم هناك شركة 
أخرى باشرت بناء متحف رياضي في الطابق تحت أرضي لمركب محمد 
الخامس، دون توفرها على إذن المجلس بل إن جل المنتخبين ليسوا على 
علم بهذا المشروع. ويذهب المنتخبون في حكيهم عن هذه الشركات إلى 
أمثلة عديدة ومتنوعة، لكن األهم أن جل محدثينا يؤكدون أن السبب هو 
ضعف المكتب المسير، الذي مازال يتخبط في مشاكل عديدة لعل أبرزها  
عدم صدور برنامج عمله، بعد سنة وستة أشهر من انتخابه، عكس ما يقره 
العمل،  برنامج  تقدير لوضع  الذي يعطي مهلة سنة على أقصى  القانون 
وقد سبق لرئيسة مجلس المدينة أن تعهدت بعقد دورة استثنائية خاصة 
بشركات التنمية المحلية وطرح كل المشاكل العالقة بينها وبين مجلسها، 
لكن هذه الدورة ذهبت أدراج الرياح. للعلم فإن الوالي هو من يرأس مجالس 
إدارة هذه الشركات، وهو األمر الذي كان مثار نقاش طويل خالل تأسيسها 
إذ اعتبرت المعارضة إذاك أن هذه الشركات يجب أن تكون تابعة بشكل 

صريح للمجلس ووصفوا تأسيسها ذاك ب� » عطب » النشأة...        
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هذه حقيقة األسعار بأكبر سوق للجملة بالمغرب 

اأ�سعار خيالية والفاعل مجهول
محمد الطالبي

بسوق  والفواكه  الخضر  أسعار  عرفت 
الجمعة،  ي��وم   البيضاء،  بالدار  الجملة 
لوعود  تحد  في  ج��دي��دا،  مهوال  ارتفاعا 
الحكومة التي التزمت بكبح جماح الغالء، 
الجريدة،  عليها  وقفت  التي  األرق��ام  لكن 
كانت صادمة خاصة أسعار الخضر التي 
يحتاجها المغاربة إلعداد وجبات اإلفطار 

في رمضان األبرك. 
وهكذا وقفنا على األثمنة التالية: الفلفل 
بسعر  غ��رام  للكيلوا  26درهما  الملون 
الجملة، البصل 13 درهما، البطاطس 10 
دراهم، الفلفل األخضر 15درهما، أما القرع 
أو »الكورجيت«، فوصل سعرها ل9 دراهم، 
والقرع البلدي 15 درهما، وعرف سعر بعض 
الفواكه أرقاما تاريخية حيث وصل سعر 
 10 والبرتقال  درهما   45 إل��ى   »الفوكا« 
15 و30  التفاح بين  دراهم، وتراوح ثمن 

درهما.

ووقفت الجريدة على غياب المواطنين 
بشكل الفت عن السوق في ثاني أيام رمضان، 
كبيرا  إقباال  يعرف  أن  العادة  جرت  حيث 
أبوابه  تفتح  ال  في رمضان، حيث  خاصة 
وظل  الفضيل،  الشهر  خارج  الجمعة  يوم 
التجار الصغار وحدهم داخل السوق في 
انتظار فرج ما ليضطروا في النهاية القتناء 
ما يديرون به الحركة التجارية رغم تشكيهم 
من الغالء ومن ضيق هامش الربح، وهو 
نفس موقف الفالحين، ليبقى السؤال: من 
الغالء  عن  الناتج  الهامش  هذا  كل  يربح 
أمام عجز الحكومة عن فرض شروط تراعي 
القدرة الشرائية، حتى أصبح توفير سلة 
األسر  كاهل  يثقل  حمال  األساسية  الغذاء 
أسعار  ارتفاع  بسبب  الفقيرة،  المغربية 
جميع المنتجات من خضر وفواكه ولحوم 

ودواجن وبيض وزيوت وغيرها.
تصاعد الجدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء 
جعل مسؤولين حكوميين يلقون بالالئمة 
تباعا على المضاربين والوسطاء في ارتفاع 

األسعار باألسواق، كما اتهمت برودة الطقس 
بأنها السبب في ما عرفته عدد من المنتجات 
الزراعية من أضرار، في حين يرى خبراء 
وناشطون من المجتمع المدني أن الزيادة 
في تصدير المنتجات الزراعية أثرت على 
حجم البضائع المتوفرة في السوق المحلي.
مواجهة  في  »المغرب  تقرير  وأش��ار 
صدمات العرض« الصادر عن البنك الدولي 
إلى وجود فجوة كبيرة في أسعار المواد 

الغذائية بين المنتجين وتجار التجزئة.
احتياجا  األكثر  األسر  أن  التقرير  وأكد 
ال تزال تعاني بشدة من آثار ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية والتضخم.
في  اخ��ت��الالت  استمرار وجود  ويظل 
غير  ممارسات  بسبب  التوريد  سالسل 
وسماسرة  مضاربون  بها  يقوم  أخالقية 
ومحتكرون وتتسبب في رفع األسعار بشكل 
صاروخي، وفي اتساع الفجوة بين الفالح 
والمستهلك النهائي، وهو ما يبرز دور هؤالء 

المضاربين في إشعال هذه األزمة.

مراسلة خاصة 

اإلنسان دورته  العالمي لحقوق  المنتدى  اختتم 
الثالثة المنعقدة بالعاصمة األرجنتينية بيونس أريس 
زوال يوم الخميس 23 مارس 2023، حيث تم اإلعالن 
عن تنظيم الدورة الرابعة السنة المقبلة بكولومبيا 
واحتضان البرازيل للدورة الخامسة )2025(، وذلك 
للمرة الثانية، وكذا احتضان إفريقيا للدورة الموالية 

) 2026( دون تحديد البلد.
المتدخلين  المغرب بإشادة من قبل   وقد حظي 
والسيما ممثل البرازيل، وذلك للنجاح الباهر الذي 
حققه المنتدى في دورته الثانية بمراكش في نونبر 
2014، وخالل الجلسة الختامية وفي التفاتة تقدير 
للمغرب أعطيت الكلمة للناشط المدني وأحد منسقي 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  للمنتدى  الدولية  اللجنة 
استمرارية  أهمية  على  أكد  الذي  حمودة صبحي، 
المنتدى في الحفاظ على هويته كمنبر لبلدان الجنوب 
للتعبير عن مواقفها حول االنشغاالت الكبرى ذات 
الصلة بحقوق اإلنسان، والتفكير الجماعي في إبداع 
أنجع الحلول لمختلف التهديدات التي تواجه حقوق 

اإلنسان قطريا ودوليا. 
وأكد صبحي أن بلدان الجنوب منخرطة بكل جدية 
في توطيد حقوق اإلنسان والوفاء بالتزاماتها، وأن 

على باقي الدول أن تفي كذلك بالتزاماتها.
تم  قد  االختتام  موعد  أن  إل��ى  اإلش��ارة  تجدر   
تغييره بسبب موعد المباراة الحبية التي جمعت 
منتخب األرجنتين لكرة القدم والمتوج بالمونديال 
ضد منتخب بنما بملعب مونيمونتال بحضور 80 

ألف متفرج.
إلى ذلك، وفي إطار فعاليات المنتدى، احتضنت

 Casa Patria Grande Néstor Carlos
Kirchner، لقاء برلمانيا عشية األربعاء 22 مارس، 

بمبادرة من الجمعية البرلمانية للسوق المشتركة 
 Mercosurلبلدان أمريكا الجنوبية المعروفة باسم
السياسية  األوض���اع  ب��األس��اس  اللقاء  وت��ن��اول   ،
واالقتصادية واالجتماعية في بلدان هذه المنطقة، 
وكذا أهم التحديات الحقوقية  وأدوار البرلمانات 
من  انطالقا  األوض��اع  ه��ذه  ومتابعة  معالجة  في 
االختصاصات الموكولة لها وفقا ألنظمتها الدستورية 

والسياسية.
في هذا السياق، ساهم نور الدين سليك، رئيس 
فريق االتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين 
اللقاء  في هذا  )ورئيس الوفد البرلماني المغربي( 
البرلماني الهام، حيث أشار ألهم التحوالت السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية التي تشهدها بالدنا منذ 
وحزمة  الحكم  السادس  محمد  الملك  جاللة  تولي 
توقف  كما  إليها،  بادر  التي  الهيكلية  اإلصالحات 
عند محطة إقرار دستور 2011 معتبرا أنه محصلة 
لتوافق وطني واسع مكن المغرب من االرتقاء إلى 
مصاف الدول المكرسة لحقوق اإلنسان والمصالحة 
مع تاريخها والمنفتحة على كل التحوالت اإليجابية 
والمدمجة لكل المكونات الثقافية والحضارية التي 

تغذي هويتها الوطنية. 
وأكد سليك أن دستور المملكة اعتبر من قبل العديد 
من المراقبين والمختصين بمثابة دستور للحقوق 
والحريات حيث أنه من أصل 180 فصال تم إفراد 
ما ال يقل عن 60 فصال لحقوق اإلنسان وتكريسها 
االتفاقيات  مقتضيات  مجمل  وإدم��اج  الدستوري 
المتن  ضمن  اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  الدولية 

الدستوري.
قد  الدستورية  الهندسة  أن  أيضا  سليك  وأكد   
الحقل  مكونات  مجمل  لمطالب  مستجيبة  ج��اءت 
السياسي والمدني بالمغرب السيما تقوية مقومات 
دولة القانون والمؤسسات وفصل السلط ودسترة 

إشكالية  عن  واإلجابة  المعارضة  حقوق  وحماية 
توسيع المشاركة السياسية ومأسسة الديمقراطية 
الديمقراطية  مع  التكامل  من  إطار  في  التشاركية 
التمثيلية، واستعرض سليك المالمح الكبرى لتجربة 
وطي صفحة  االنتقالية  العدالة  مجال  في  المغرب 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ووضع األسس 
الدستورية والمؤسساتية لعدم تكرار تلك االنتهاكات 
إلى  سليك  وأشار  الذاكرة،  وحفظ  األض��رار  وجبر 
حضور أوضاع بلدان أمريكا الجنوبية ومعاناتها 
مع األنظمة العسكرية، في اهتمامات القوى الحية 
بالمغرب سواء على الصعيد السياسي أو النقابي أو 
الحقوقي، وذلك منذ ستينيات القرن الماضي . وفي 
نهاية مداخلته التي لقيت ترحيبا وتجاوبا كبيرين 
الدين سليك  من قبل الحضور قدم المستشار نور 
هدية رمزية لرئيس هذه الهيئة تمثلت في كتاب » 
البرلمان وحقوق اإلنسان : مرجعيات وممارسات » 
والناشط  الباحث   ( الحنوشي  الرزاق  عبد  لمؤلفه 

الحقوقي واإلطار بمجلس النواب ( . 
شهد اللقاء أيضا حضور النائبة عائشة الگرجي 
عضو المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية والنائب االشتراكي سعيد النميل، كما ضم 
الوفد البرلماني المغربي، فضال عن المستشار نور 
الدين سليك، المستشار المصطفي الدحماني منسق 
مجموعة العدالة واالجتماعية، والمستشارة فاطمة 
زگاغ عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل . 
لبلدان  اإلقليمي  التجمع  هذا  أن  بالذكر  الجدير 
 1991 سنة  إح��داث��ه  ت��م  ق��د  الجنوبية  أم��ري��ك��ا 
ويضم مجمل بلدان   ) األوروغواي   ( بمونتيفيديو 
المنطقة إما بعضوية كاملة أو بعضوية مشارك، مع 

إبقاء عضوية فنزويال مجمدة إلى اآلن .
لإلشارة، فقد شهد هذا اللقاء طرد ممثل االنفصاليين 

ومنعه من الحضور من قبل المنظمين. 
ويتوفر تجمع ميركوسور على معهد متخصص 
في مجال حقوق اإلنسان، وهو صاحب المبادرة في 

اختتام »المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان« باألرجنتين

المغرب يحظى باإ�سادة من قبل الم�ساركين، والجمعية البرلمانية لأمريكا 
الجنوبية تطرد ممثل »البولي�ساريو«
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وكالة بيت مال القد�س ال�سريف تطلق عملية رم�سان بالقد�س
أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، يوم 
السبت في القدس، عملية المساعدة االجتماعية 
الموجهة للفئات المقدسية المحتاجة بمناسبة 
شهر رمضان الكريم، بتمويل من المملكة المغربية 

، بكلفة 100 ألف دوالر.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات هذا 
العام حوالي 124 من عائالت األيتام المكفولين 
من قبل الوكالة، و500 من العائالت المحتاجة، 
االجتماعية  المؤسسات  من  منتسبي ستة  مع 
والخيرية، و131 من حراس مدارس القدس، و80 
عائلة ألشخاص تم تصنيفهم في وضعية صعبة.

من  المستفيدين  قوائم  وضع  على  وأشرف 
بمرصد  اجتماعيون  أخصائيون  العملية  هذه 
» الرباط » للمالحظة والتتبع والتقويم التابع 
للوكالة في القدس، وفق معايير محددة، تحت 
إشراف مكتب تنسيق برامج ومشاريع الوكالة 

في المدينة المقدسة.
المساعدات  على  العملية  ه��ذه  وتشتمل 
الغذائية، التي يتم توصيلها إلى المستفيدين في 
أماكنهم، وهي تكفي حاجيات األسر لشهر كامل، 
وتتوزع على 22 صنفا من المواد األساسية األكثر 
استهالكا، وبعض المكمالت الغذائية الضرورية 

التي تحتاجها العائالت في شهر رمضان.
حضر عملية التوزيع األولى إلى جانب محمد 
سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة 
بيت مال القدس الشريف، مدير التربية والتعليم 
واجتماعية  دينية  وشخصيات  ال��ق��دس  ف��ي 
مقدسية، وممثلون عن المؤسسات المستفيدة.

في  يومين  قبل  أعلنت  قد  الوكالة  وكانت 
الذي  المجتمعي  التنشيط  برنامج  عن  القدس 
تزامنا  مقدسية،  جمعيات   13 أنشطة  يشمل 
مع إضاءة فانوس رمضان بجمعية برج اللقلق 

المجتمعي، إيذانا بحلول الشهر الكريم.

جنيف.. مجل�س حقوق 
الإن�سان يعتمد تقرير 

ال�ستعرا�س الدوري للمغرب
اعتمد مجلس حقوق اإلنسان، مساء الجمعة بجنيف، تقرير 
جولته  في  المغربية  للمملكة  الشامل  الدوري  االستعراض 

الرابعة.
نائبة  ترأستها  التي  الجلسة  االعتماد، خالل  هذا  وتوج 
ال�  الدورة  أشغال  إطار  في  اإلنسان،  مجلس حقوق  رئيس 
تعزيز  52 للمجلس، الجهود التي بذلها المغرب في سبيل 
وحماية حقوق اإلنسان، وتفاعله اإليجابي مع آليات حقوق 

اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.
وخالل هذا االستعراض، تلقت المملكة 306 توصية من 
أكثر من 120 وفدا، وهو عدد كبير يدل، حسب بالغ للبعثة 
المغربية بجنيف، على اهتمام المجتمع الدولي باإلصالحات 
التي تنفذها المملكة، وفق التوجيهات الملكية، تزامنا مع 
إطالق مشاريع إصالحية أخرى تشمل بلورة نموذج تنموي 

جديد.
ويأتي اعتماد تقرير المملكة المغربية بتزامن مع عضويتها 
لوالية ثالثة في مجلس حقوق اإلنسان، بعد إعادة انتخابها 
بأغلبية كبيرة، تكرس اإلشادة بمساهمات المملكة الجوهرية 

ودورها البناء داخل المجلس.
وأعرب المغرب عن تفاعله البناء مع مجمل التوصيات التي 
تلقاها في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل، على اعتبار 
أنها تندرج ضمن ديناميات اإلصالح وانشغاالت السياسات 

والبرامج العمومية ذات الصلة بقضايا حقوق اإلنسان.
وأبرز عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية 
لحقوق اإلنسان، أن موقف المملكة تجاه التوصيات يرتكز على 
قاعدتين جوهرتين هما االحترام التام لاللتزامات االتفاقية 
كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور 

الوطني.
ووفق هذه المرجعية، حظيت 232 توصية بقبول المملكة، 
باعتبارها مفعلة أو في طور اإلعمال، بحكم اندراجها ضمن 
انشغاالت السياسات والبرامج العمومية، السيما ما يتصل 
بالتفاعل مع المنظومة األممية لحقوق اإلنسان، وتعزيز مالءمة 
وإصالح  الدولية،  االتفاقيات  مع  الوطني  القانوني  اإلطار 
وتقوية  االجتماعية،  والحماية  والتكوين،  التربية  منظومة 
الضمانات المتعلقة بمناهضة التعذيب، ومواصلة تحسين 
وضعية السجناء، وممارسة حريات الصحافة والرأي والتعبير 

والتجمع وتكوين الجمعيات.
كما تتصل هذه التوصيات بالسياسات والبرامج الهادفة 
إلى النهوض بالحقوق الفئوية، كحقوق األطفال واألشخاص 
ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وقضايا المساواة وحقوق المرأة، 
والتربية والتكوين في مجال حقوق اإلنسان، وما يهم النموذج 
التنموي الجديد وتعزيز اإلطار القانوني المؤسساتي المعني 

بحقوق اإلنسان وترسيخ الالمركزية.
وأعلنت المملكة أخذها علما ب� 37 توصية مقبولة جزئيا 
من حيث المبدأ والغاية، وتخص قضايا محط نقاش وطني 
من قبيل االنضمام إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية الذي سبق أن كرس غاياته الدستور، إضافة إلى ما 
يتعلق بعقوبة اإلعدام، تماشيا مع الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة 
اإلعدام، منذ سنة 1993. ولذلك، فإن رفض المملكة للدعوة 
إلى اتخاذ تدابير فورية بشأن هذين الموضوعين يتأسس 
على ضرورة احترام ما سيسفر عنه النقاش المتعلق بهما 
واستحضار األبعاد السياسية والمجتمعية ذات الصلة بذلك.

وعبر المغرب عن قبوله الجزئي لمجموعة من التوصيات 
الخاصة بقضايا التمييز والمساواة والمرأة والطفل، على 
اعتبار أن األجزاء المقبولة تندرج ضمن اإلصالح التشريعي 
تعزيز  إلى  الرامية  والسياسات  األس��رة،  لمدونة  المأمول 
المساواة وتمكين النساء من حقوقهن، وإلغاء زواج القاصر، 
وحماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى. في المقابل، أكد 
المغرب رفضه لباقي األجزاء لكونها تتعارض مع الثوابت 
الوطني،  الدستور  حددها  كما  المغربية  لألمة  الجامعة 

ومرتكزات الممارسة االتفاقية للمملكة.
من جهة أخرى، أعلنت المملكة أخذها علما ب� 32 توصية، 
تعتبرها مرفوضة كليا، بالنظر لعدم اتساق بعضها مع طبيعة 
هذه اآللية التعاونية، أو لعدم مراعاة بعضها للنقاش الوطني 
الجاري حول بعض القضايا والحاجة إلى تهيئة الشروط 
المادية والواقعية المتعلقة بها، أو لتعارض بعضها اآلخر 

مع الثوابت الدستورية والهوية الوطنية.
وأبدى المغرب عدم قبوله ل� 5 توصيات، تتعلق بالوحدة 
المفتعل حول الصحراء  اإلقليمي  النزاع  الترابية في إطار 
المغربية المعروض على مجلس األمن، والتي ال عالقة لها 
مع  متماشية  غير  أنها  كما  اإلنسان،  بوالية مجلس حقوق 

أسس ومرجعيات آلية االستعراض الدوري الشامل.
وترصيدا لمكتسباتها في إطار هذه اآللية األممية، أعلنت 
المملكة التزامها الطوعي بتقديم تقرير نصف مرحلي حول 
آلية  من  الرابعة  الجولة  عن  المنبثقة  التوصيات  تفعيل 

االستعراض الدوري الشامل.

)تابع ص 1(
نوفل البعمري

3 - سؤال مرجعية الرصد الحقوقي؟! 
الشك أن القضايا التي تمت إثارتها كملفات حقوقية 
"ُتسائل" المغرب هي قضايا كانت موضوع نقاش 
داخلي مستفيض، وهناك آراء حقوقية مختلفة حولها 
وحول تقييمها، وإن كان هناك اتفاق حول ضرورة 
يتماشى  بما  بالمغرب  الحقوقي  الوضع  تطوير 
مع مختلف اإلصالحات التي تم القيام بها أو تلك 
التي يجب القيام بها تهم قضايا مرتبطة بالحقوق 
بالحقوق  عالقة  لها  وأخرى  والسياسية،  المدنية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أضف لها ضرورة 
القانونية  للنصوص  تشريعية  بإصالحات  القيام 
لتكون مالئمة لالتفاقية الدولية التي صادق عليها 
المغرب، وإذا كانت هناك من ملفات وجب معالجتها 
يجب اإلشارة إلى وجود قنوات مؤسساتية يمكن 
المرور منها لحلها، ودون الدخول في تفاصيل هذه 
فإن ما يالحظ  الملفات التي أثيرت في التقرير… 
عليه بشكل عام عندما أورد حاالت لما اعتبرها قد 
ما  على  فقط  اعتمد  فقد  حقوقيا"  "انتهاكا  تشكل 
في  هي  دولية  لمنظمات  وبالغات  تقارير  في  ورد 
وضعية "خصومة" مع المغرب الرسمي مما يجعل 

االستناد عليها فقط في توصيف الحالة الحقوقية 
دون أن يتم إيراد موقف باقي المنظمات الحقوقية 
المغربية التي عادة ما تصدر تقارير حقوقية سنوية  
" المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، جمعية عدالة 
من  الوسيط  جمعية  العادلة،  المحاكمة  في  للحق 
أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، إضافة للمنظمات 
يجعل من التناول  الحقوقية والمدنية بالصحراء" 
الحقوقي للخارجية األمريكية لهذه الحاالت غير متزن، 
وفيه إخالل حقوقي يمس بجوهر التقرير، ويجعل 
شرط إيراد مختلف اآلراء فيه ليكون متوازنًا، يضمن 
استقالليته وحياديته محط تساؤل جدي من طرف 
الفاعلين الحقوقيين، ويشكك في دواعي إيراد هذه 
مختلف  موقف  تورد  أن  دون  كانتهاكات  الحاالت 
األطراف والمنظمات الحقوقية الوطنية واالعتماد 
فقط على تقارير المنظمات الدولية فقط… وهو ما 
يجعل من تقرير الخارجية األمريكية تقريرًا لألسف 
أو  وحيدة  خارجية  نظر  وجهة  حيادي،عكس  غير 
ومتبنيا  طرحه،  تم  ال��ذي  "باالنتهاك"  المعنية 
لموقف تلك المنظمات الدولية التي تحركها بعض 
الخلفيات السياسية في عالقتها بالمغرب أكثر منها 
حقوقية، وهو ما يمكن أن نعيبه على تقرير الخارجية 

األمريكية. 

4 -  موقع المؤسسات الوطنية 
في متن التقرير:

المجلس  لدور  أش��ارت  وحيدة  فقرة  باستثناء 
الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية، وكذلك 
لدور مؤسسة الوسيط، فإن التقرير أغفل عند إيراده 
لبعض الحاالت التي كانت موضوع تحرك قامت به 
هذه المؤسسات في العديد من الملفات والحاالت 
التي أشار إليها التقرير كحالة سلطانة خايا التي 
سبق أن كان هناك تحرك مؤسساتي دون أن يجد 
هذا التحرك أثره في التقرير عند إثارته لهذه الحالة 

وللكثير من الحاالت األخرى. 
تجاهل دور المؤسسات الوطنية التي تم دسترتها 
باعتبارها من مؤسسات الحكامة التي تحركت في 
بآخر  أو  بشكل  التقرير  إليها  أشار  التي  الملفات 
التي  الحاالت  من  حالة  كل  مع  الدور  هذا  وإغفال 
التحرك  هذا  إلى  اإلش��ارة  وعدم  التقرير،  أورده��ا 
المؤسساتي عند إيراد "االنتهاك"، واستناده فقط 
إلى بيانات وتقارير المنظمات الدولية أو بالغات 
االنفصاليين،  منها  خاصة  المعنية،  الشخصيات 
يجعل من التقرير، ومن طريقة تناوله لهذه الحاالت 
مكتمل، عكس  غير  مبتورا  تقريرا  إليها،  وإشارته 
رواية جهة واحدة دون باقي األطراف خاصة منها 

المؤسساتية التي يبدو أنها يجب أن تلعب أدوارًا 
دبلوماسية-حقوقية أكثر تأثيرًا خاصة لدى بعض 
الجهات الرسمية الفاعلة دوليًا على رأسها الخارجية 

األمريكية مادام أنها تصدر تقارير حقوقية. 

خالصة عامة:
التقرير الصادر عن الخارجية األمريكية هو في 
عمومه ليس بالسوء الذي أعلن عنه بعض المتفاعلين 
معه، هو تقرير من الناحية السياسية أكد على ثبات 
وسيادة  الصحراء  مغربية  من  األمريكي  الموقف 
الحقوقية  الناحية  ومن  ترابه،  كامل  على  المغرب 
المشهد  كل  تعكس  لم  بعين  حقوقيًا  رص��دًا  قدم 
الحقوقي ولم يبذل كاتبوه )رغم كل ما أثير من نقط 
المجهود الكافي ليكون تقريرًا متوازنًا،  إيجابية( 
يعكس كل مواقف الطيف الحقوقي خاصة الداخلي 
منه مكتفيا بتقارير المنظمات الدولية، مما يجعله 
تقريرًا منقوصًا، ال يعكس جل زوايا النظر الحقوقية، 
األساسي هنا أنه تقرير قد يكون مقدمة لنقاش يجب 
أن يكون بين المنظمات الحقوقية المغربية المختلفة 
مستقباًل  تقاريرها  لتكون  األمريكية  والخارجية 
أكثر اتزانًا ووضوحًا في القراءة الحقوقية للداخل 

المغربي، ولتكون تقاريرها أكثر مصداقية.

عودة لتقرير الخارجية الأمريكية 

الفريق الوطني يتوجه 
إلى مدريد

الساعات  في  الوطني  المنتخب  بعثة  توجهت 
مدريد،  مدينة  إل��ى  األح��د  أم��س  صباح  من  األول��ى 
بمنتخب  ستجمعه  التي  ال��ودي��ة  للمباراة  تحسبا 
 ال��ب��ي��رو،  ي��وم غ��د ال��ث��اث��اء 28 م���ارس ال��ج��اري.
سيفيتاس  ملعب  أرضية  على  المباراة  وستجرى 
التاسعة  الساعة  على  مدريد،  بمدينة  ميتروبوليتانو 

والنصف ليا.
التاريخي  الفوز  المباراة مباشرة بعد  وتأتي هذه 
الذي حققته العناصر الوطنية، أول أمس السبت، على 
ظهور  أول  في  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  البرازيل 
الذي حققته في  الرائع  الوطنية بعد اإلنجاز  للنخبة 

مونديال قطر.

تكريم األسطورة بيليه  
بملعب طنجة

بين  جمعت  التي  ال��ودي��ة،  المباراة  هامش  على 
ليلة  البرازيلي،  بنظيره  المغربي  الوطني  المنتخب 
أمس األول السبت بالملعب الكبير بطنجة، كرم اإلتحاد 
البرازيلي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم، أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه.

ولهذا الغرض وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على 
رحيله، كما صفقت الجماهير  لمدة دقيقة قبل صافرة 

بداية المباراة.

مدرب البرازيل يعترف بتفوق 
المنتخب المغربي

قال رامون مينزيس، المدرب المدرب المؤقت للمنتخب 
البرازيلي لكرة القدم، إن المواجهة التي انهزم فيها فريقه 
أمام المنتخب المغربي بهدفين لواحد، كانت صعبة.

وأضح المدرب البرازيلي في الندوة الصحفية، التي 
تلت المباراة أن مهمة العبيه في هذه المباراة  لم تكن 
سهلة، »ألنني كنت أعرف أن المنتخب المغربي سيندفع 
بحماس في ظل دعم الجمهور. لكننا تجاوزنا تلك الفترة 

الصعبة في البداية، وكان بإمكاننا أن نسجل أوال«.
وشدد على أن فريقه سجل هدفا لكن الحكم رفضه 
بداعي التسلل، معترفا بأن نقطة قوة المنتخب المغربي 
كانت هي األظهرة، خاصة الجهة اليمنى، حيث يتواجد 
أشرف حكيمي وحكيم زياش. »لقد اصطدمنا بمنتخب 

قوي وصعب”.
وأتم: »نملك العبين شباب ومع ذلك أنا مقتنع بما 
قدمناه في المباراة، رغم أنني لم أنتظر الخسارة في 
المباراة، لكن علينا أن نستمر، ألن هناك أشياء جيدة 

في مجموعتنا الشابة”.

إفطار على مدرجات 
ملعب طنجة

تزامن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي 
يفتحون  المنظمين  جعل  الفضيل  رمضان  شهر  مع 
بوابات ملعب طنجة الكبير، ابتداء من الساعة السادسة 
مساء، وهو ما جعل اآلالف من المشجعين يتناولون 

وجبة اإلفطار التي أحضروها معهم بالمدرجات. 
ونفس الشيء كان بالنسبة لبعض رجال اإلعام، الذين 
الندوات  تناولوا ما أحضروه من أطعمة داخل قاعة 
الصحافية. أما المحظوظون والصحافيون البرازيليون 
واألجانب فقد قدم لهم طعام اإلفطار في قاعة أعدت لذلك 
الضيافة  كرم  إنه  المعدات.  كل  على  وتتوفر  مسبقا، 

وإهانة رجال اإلعام المغاربة.
الساعة  على  بطنجة  الكبير  الملعب  بوابات  فتح 
السادسة مساء  جعل هناك انسيابية في دخول الملعب، 
وأبعد الجماهير عن االزدحام أمام البوابات، خاصة وأن 

عدد الجماهير بلغ حوالي 66 ألف متفرج.
ع. النبسي 

أدخل الناخب الوطني وليد الركراكي كرة القدم المغربية 
مرة أخرى إلى نادي الكبار، بعد أن هزم وألول مرة منتخب 
البرازيل) األول عالميا( بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة 
الودية التي جمعتهما ليلة أول أمس السبت بالملعب الكبير 

لطنجة.
وهو الفوز األول للمغرب على البرازيل في ثاث مواجهات 
جمعت بينهما حتى اآلن، بعدما خسر أمامها مرتين، األولى 
ودية عام 1997 في بيليم، حيث قد م عرضا جيدا قبل أن 
يسقط بهدفين نظيفين في الدقائق العشر األخيرة، سجلهما 
دنيلسون )80 و88(، والثانية بعدها بسنة واحدة، في دور 
المجموعات في مونديال فرنسا 1998 في نانت بثاثية نظيفة، 
تناوب على تسجيلها رونالدو وريفالدو وبيبيتو.كما بات 
الفريق الوطني ثاني منتخب من القارة السمراء ينجح في 
التغلب على البرازيل، بعد الكاميرون التي هزمتها 1 – 0 
في الجولة األخيرة من دور المجموعات بالمونديال القطري.

به  أحرجوا  رائعا،  أداء   الوطني  المنتخب  العبو  وقدم 
العبي فريق »السيليساو«، وأكدوا به اإلنجاز الملحمي  في 

نهائيات قطر.
ومن الطرائف التي عرفتها المباراة، تلك الحركات التي 
يمكن اعتبارها نسخة كاربونية لما شهدته بعض مباريات 
المنتخب الوطني في كأس العالم بقطر، ومنها تلك البينيات 
بين حكيم زياش وعز الدين أوناحي وأشرف حكيمي، وكذا 

خطأ الحارس ياسين بونو في الشوط األول .
بعض  على  غاضبا  ثار  قد  الركراكي  وليد  المدرب  وكان 
أخطاء الحارس بونو، والتي حضرت فيها األلطاف اإللهية، 
ياسين  الحارس  فيها  يظهر  التي  األولى  المرة  هذه  وتعد 
بونو بهذا المستوى، الذي جعل متتبعي مباريات المنتخب 
المغربي يتساءلون عن األسباب التي حولت نقطة قوته إلى 
ضعف. ومن هذه األخطاء سجل كاسيميرو هدف البرازيل 

في الدقيقة 66.
ومن المشاهد الرائعة التي أعادت أيضا إلى األذهان ذكريات 
نهائيات  كأس العالم بقطر، ذلك الحضور الجماهيري الكبير، 

الذي ساند منتخبه بقوة من بداية المباراة إلى آخرها.
وسجل  للمنتخب الوطني كل من سفيان بوفال في الدقيقة  

30 وعبد الحميد الصابيري في الدقيقة 78، وكانا معا بطريقة 
رائعة.

وفاجأ الركراكي مدرب المنتخب  البرازيلي بنهج تكتيكي 
مخالف لما طبقه في قطر، إذ اعتمد على الضغط والسرعة 
السريعة،  والمرتدات  الدفاعية  النزعة  عوض  الهجوم،  في 
الشيء الذي يؤكد بأن المدرب الركراكي داهية في مجال وضع 
الخطط، وأنه لن يكون مكشوفا لباقي المدربين،مع العلم بأنه 
كان يغير رسمه التكتيكي خال المباراة، وهو ما أربك كثيرا 
الذي  البرازيلي،  المنتخب  لمدرب  المساعد  التقني  الطاقم 
وجد نفسه مجبرا على التدخل كثيرا إلعادة ترتيب األوراق. 
وأعطى وليد الركراكي مساحة من الوقت لاعبين الشباب، 
ومنهم بال خنوس )19 سنة(، الذي أبان عن إمكانيات كبيرة.

ترتيب  تحسين  في  تساهم  أن  النتيجة  هذه  شأن  ومن 
المنتخب الوطني عالميا، حيث يتوقع أن يتقدم على المركز 
التاسع  عالميا، وهو إنجاز غير مسبوق، فيما يتوقع أن 

تتراجع البرازيل إلى المركز الثاني، وراء األرجنتين.
يذكر بأن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية ثانية 
ضد منتخب البيرو، بملعب فريق أتلتيكو مدريد بإسبانيا، 
يوم غد الثاثاء وستكون فرصة لمشاهدة العبين جدد آخرين .

موفد الجريدة إلى طنجة: 
عبد المجيد النبسي

املجموعة الوطنية تتفوق عىل منتخب الصامبا أداء ونتيجة    )أ ف ب(

المنتخب 
الوطني يدخل 

نادي الكبار بفوز 
تاريخي على 
الأول عالميا

خصصت والية أمن طنجة ما مجموعه 
5700 عنصر من مختلف التشكيات األمنية 
ووحدات حفظ النظام والقوات العمومية، 
الرشيد والمحكم إلجراء  التدبير  لضمان 
المباراة الودية، التي جمعت ليلة السبت 
المنتخب  بين  بطنجة،  الكبير  بالملعب 

الوطني المغربي ونظيره البرازيلي.
كما سخرت والية األمن لنفس الغرض 
حوالي 200 مركبة أمنية، من بينها سيارات 
نفعية، ودرجات  الدفع، ومركبات  رباعية 

نارية وأخرى هوائية، فضا عن مركبات 
مجهزة بكاميرات محمولة.

العام  المدير  أجرى  المناسبة،  وبهذه 
لألمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، 
عبد اللطيف حموشي، مساء السبت زيارة 

ميدانية للملعب الكبير بمدينة طنجة.
وقد اطلع حموشي، خال هذه الزيارة، 
الذي  والسامة  األم��ن  بروتوكول  على 
هذا  لتأمين  طنجة،  أمن  والي��ة  اعتمدته 
الحدث الرياضي العالمي، وتوفير األجواء 

أحسن  في  المباراة  هذه  إلج��راء  اآلمنة 
الظروف. 

الوطني  لألمن  العام  المدير  واستمع 
مفصل  لعرض  الوطني  التراب  ولمراقبة 
قدمه والي أمن طنجة، حول مخططات العمل 
التي تم وضعها لتأمين انسيابية السير 
وضمان األمن الطرقي وتمكين الجماهير من 
التوافد على الملعب. كما اطلع على مخطط 
تأمين المدرجات ومختلف مرافق الملعب. 
وتسهر المديرية العامة لألمن الوطني 

على مواكبة جميع التظاهرات الرياضية 
معتمدة  بادنا،  تحتضنها  التي  الكبرى 
في ذلك على بروتوكوالت لألمن والسامة 
تستحضر خصوصية ورهانات كل تظاهرة، 
وتفرد لها الموارد البشرية واللوجيستيكية 
هذه  بتأمين  يسمح  بما  وذل��ك  ال��ازم��ة، 
التظاهرات من جهة، ويساهم في تعزيز 
سمعة المغرب كبلد آمن قادر على احتضان 
كل الملتقيات الرياضية القارية والعالمية 

من جهة ثانية.

5700 عنصر أمني لمباراة المغرب والبرازيل

حمويش يف زيارة تفقدية مللعب طنجة

الـريـــاضي
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عبد المجيد النبسي 

قال الناخب الوطني، وليد الركراكي، في الندوة الصحافية التي 
أعقبت مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره البرازيلي، والتي انتهت 
لصالح األسود بهدفين مقابل هدف واحد، إن المنتخب الوطني يتوفر 
في المرحلة الحالية على ثوابت ال يجب المساس بها، »لكن هذا ال 
يمنع من منح الفرص لاعبين الشباب كما حصل خال هذه المباراة. 
ورغم   – الذي  غانم سايس،  للعميد  الرائع  األداء  الجميع  تابع  لقد 
وباقي  حكيمي،  أشرف  شأن  ذلك  في  شأنه  كان«سبع«   – اإلصابة 
الاعبين الذين خاضوا تجربة مونديال قطر، مع العلم بأنني أعطي 

الفرصة لكل الاعبين الشباب الذين تتم المناداة عليهم«.
في  »مستمرون  الوطني  المنتخب  العبي  أن  الركراكي  وأضاف   
تشريف كرة القدم المغربية بمواصلة إنجاز قطر«، متابعا أن »الكل 
في المغرب وفي العالم تابع كيف أدخل العبو المنتخب الوطني كرة 
القدم المغربية مرة أخرى إلى التاريخ، باالنتصار على منتخب البرازيل 

المصنف األول عالميا.
وبخصوص أطوار المباراة قال وليد الركراكي: »لقد عرفنا خال 
الشوط األول من المباراة، كيف نسيطر ونتحكم في الكرة، وجنينا 

من طريقة لعبنا الجيد الهدف األول«.

 وأضاف »خال بداية الشوط الثاني كان هناك تراجع إلى الدفاع 
شيئا ما، وكانت تلك فرصة للوقوف على ردود أفعال الاعبين، والتي 
كانت جد إيجابية، ألنهم عرفوا كيف يعودون إلى الحس الهجومي، 

ومنه جاء الهدف الثاني للمنتخب الوطني.«
واعتبر وليد الركراكي أن »هذا  الفوز المهم، ورغم الطابع الودي 
للمباراة، أهديه لكل الجماهير المغربية في كل مكان، وال يسعني إال 
التنويه بتشجيعات الجماهير، التي حضرت المباراة، وكان لها دور 
في هذا الفوز، وعلى كل هذه الجماهير أن تعلم بأننا نعمل من أجل 

إسعادهم« .
وختم: »سنخوض مباراة ودية ثانية يوم الثاثاء بإسبانيا ضد 
منتخب البيرو، وستكون فرصة لمشاهدة العبين آخرين مع العلم، 

بأن الهدف سيكون هو الفوز لتحسين ترتيبنا عالميا.«
ومن جانبه، أكد عميد » أسود األطلس« غانم سايس أن المنتخب 
الوطني يهدي هذا الفوز للجماهير المغربية التي حجت بكثافة إلى 

ملعب طنجة.
التاريخي  لإلنجاز  تتويج  هو  الكبير  االنتصار  هذا  أن  وأضاف 
وغير المسبوق، الذي حققته العناصر الوطنية في كأس العالم بقطر.
وأضاف أن االستعداد الجيد لهذه المباراة القوية هو مفتاح الفوز 

 الركرايك و«وليداتو« يواصلون صنع األفراح املغربية   )أ ف ب(الثمين على منتخب كبير يتوفر على العبين متمرسين .

هناك ثوابت داخل المنتخب ال يجب المساس بها حاليا
وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني:
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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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االشتراكي

الرباط: 
عبد الحق الريحاني

في جو فكري رفيع المستوى، ولحظات ثقافية 
كتاب    تقديم  عال، جرى   مائزة، وحضور نوعي 
المستقبل«  من  وع��دن��ا...  الصين،  إلى  »ذهبنا 
للكاتب والصحفي عبد الحميد جماهري في أول 
موسم لمعهد كونفوشيوس التابع لجامعة محمد 
الخامس بالرباط  يوم السبت 25 مارس 2023، 

بمقر المعهد.
مفاجأة هذا اللقاء الفكري واألدبي، الذي سيرت 
أشغاله مديرة معهد كونفيشيوس كريمة اليثريبي،  
كانت الكشف عن هدية رمزية،  قوية، دالة ومفاجئة  
لفائدة مؤلف الكتاب،  وهي ترجمة هذا الكتاب 
من قبل المعهد إلى اللغة الصينية، نظرا لقيمته 
بما  واإلنسانية،  والحضارية  والثقافية  األدبية 
الكتاب  يسافر بك في الجغرافية والتاريخ  أن 
لدى  والنبوغ  الصينية  والثقافة  والحضارة 
الطبيعي  والذكاء  الصيني  البشري  العنصر 

واالصطناعي الذي يتميز به.
الذي حضره لي  البهي،  اللقاء  لقد حقق هذا 
المعتمد  الشعبية  الصين  دولة  تشانغلين سفير 
والجامعيين  الباحثين  من  ومجموعة   بالرباط، 
واإلعالميين والمهتمين باللغة والثقافة الصينية 
وعدد من طلبة المعهد من المغرب والصين، هدفا 
فكريا وإبداعيا بامتياز، طالما يتمناه وينشده كل 
مؤلف كتاب، أال وهو تحقيق  ترجمته إلى لغات 
أخرى كي تصل أفكار المؤلف وما يجول في خاطره 
وعقله إلى عدد من القراء متعددي األلسن، وهذا ما 
يعرفه بعمق الكاتب عبدالحميد جماهري الذي خبر 
ممارسة الترجمة ويعي أهميتها ومغزاها ومراميها.

ليطلع  جماهري  للكاتب  مناسبة  شكل  اللقاء 
الحضور وبالخصوص طالب المعهد الذين حضروا 
بكثافة، على مضامين هذا الكتاب وظروف إخراجه  
إلى حيز الوجود،  وهو حصيلة أربع زيارات للكاتب 
إلى بالد الصين ما بين سنة 2011 و 2020، التي 
يقول جماهري عن شعبها  »رأيت شعبا،  يقيم،  
منذ اآلن، في المستقبل، وزرت الشعب الذي يخيف 
الواليات المتحدة، وقد تفهمت هذا الخوف، وقلت 

في نفسي: لهم الحق أن يخافوا.«
وأبرز الكاتب، على أنه حاول اختزال زياراته 
األربع لبالد الصين، والتي كانت أحيانا بعدة قبعات 

مختلفة أوال كصحفي، وثانيا كمسؤول حزبي عضو 
المكتب السياسي لحزب االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية أو كمنتخب بمجلس جهة الدار البيضاء 
سطات، في هذا الكتاب، معتبرا في نفس الوقت أن 
هذا الكتاب المرآة لهذا البلد اآلسيوي العمالق، 
عن  فيه  وقف  الرحالت،  لهذا  عن عصارة  عبارة 
قرب على الحضارة الصينية النابعة من التاريخ، 
وبفضل العقل والذكاء الصيني المتفرد المتجه 
للمستقبل، والذي لمسه كذلك  من خالل زياراته 
لعدد من األمكنة والجهات والمؤسسات ولقاءاته 
مع عدد من النخب الصينية السياسية واإلعالمية.
اللقاء كان فرصة سانحة أيضا، لتفاعل الكاتب 
مع تدخالت وتساؤالت طلبة المعهد، التي كانت 
في مستوى سمو هذه اللحظة الجميلة، إذ اعتبر 
الكاتب جماهري في رد على تساؤل،  »ضرورة أن 
يكون هناك  إيمان راسخ بقوة الشباب والثقة في 
مقوماته، فالشعوب التي ال تثق في حرارة شبابها 
يقتلها البرد«، داعيا لضرورة » أن يثق المغرب في 
شبابه، فحين يكون حب البلد والراية والنية يكون 

العطاء الكبير جدا«.
جماهري أكد أيضا على أن أي عمل ينطلق من 
القلب اليمكن إال أن نربح رهاناته، ألنه يكون عمال 
صادقا، في إطار تفاعله مع تساؤل  لطالب بالمعهد 
الذي ذكر بأحد مقوالت المفكر كونفوشيوس التي 
تقول : »أينما ذهبت اذهب بقلبك«  وتابع، فالكاتب 

جماهري ذهب إلى الصين بقلبه.
له   تصريح  ف��ي  ب���دوره  ن��وه  الصين  سفير  
للصحافة، بهذا الكتاب الذي يسلط الضوء على 
في  الصين  تشهدها  التي  التكنولوجية  القفزة  
مختلف المجاالت، مؤكدا  على أهميتها  في تطور 

البلدان.
 وفي ذات السياق أشار  السفير الصيني إلى 
أن المغرب »يمضي قدما في مسار التنمية بفضل 
النموذج التنموي الجديد الذي ينتهجه«، مثمنا 
الذي يقوم به معهد كونفوشيوس  الكبير  العمل 
للترويج للغة الصينية والتعريف بالثقافة الصينية 
ثقافية  تظاهرات  تنظيم  خالل  من  المغرب،  في 

ومحاضرات علمية.
يذكر أن عبد الحميد جماهري هو مدير نشر 
كاتب  االشتراكي«،  »االتحاد  لجريدة  وتحرير 
وشاعر  صدرت له العديد من الدواوين ك�«مهن 
فقط«  المعنى  و«بنصف   ،)1991( الوهم« 
)2009(، و«نثريات الغريب« )2015(، و«جاؤوا 

لنقص في السماء« الصادر سنة 2021.

محمد بودويك

الشعر في ذاته، دال لغوي كبير، ومدلول مدهش بديع، وزلة لسان 
َمهيبة بتعبير باْشالْر.    رؤيا كيانية في الناجز الفادح منه وفيه، وتجربة 
جاهزية  مخلخال  يتناسل  يني  اَل  أنطولوجي  وسؤال  تأملية،  نفسية 
المستحيل.  لؤلؤة  المخبوء عن  المظاهر، باحثا في  األشياء، ورتابة 
ذلك أن الشعر قبل أن يكون فعل معنى، هو فعل كينونة على حد تعبير 
الفيلسوف هيدجر. وليس من شك في أن النصوص الشعرية الناجحة 
هي النصوص التي تنتسب إلى أفق كل التجارب التي تحتفي بالحياة 
والدهشة والطفولة، وتغوص في المفارق والمتنافر فيصيران لحمة 
وسداة، شكال ثالثا مثيرًا ومفارقا، شكال آخر تماما. وهي النصوص 
التي تحتفي باللغة كمسكن كينوني، وكنعمة من أخطر النعم كما يقول 
الشاعر الهائل هولدرلن، مستشرفة الغد المدثر بالحلم والمزنر بالنجوم.

إن الكتابة بهذا المعنى، َوْشُم حياتي، وَمْيسُم ناتئ في مسيرة   
الشاعر المدهشة واألليمة، والشعرية عبر جهات العالم األربع، وكما 

َتَتَمْرأى رهيفًة رهافة الشعاع في هذه التجارب الشاهقة.   
والشاعر المكتوي بنار الشعرية المجوسية الموقدة أبدا،   
والصديان لمائها الفيروزي    الزالل المنساب خالل األثيرية الشفافة 
الهفهافة، والحصوات المرجانية الكريمة المتأللئة،  ما ينفك ُمسَتدخاًل 
تلك األصوات المتصادية البعيدة، والمتناغمة في نسيج ما يكتب، ُممتًصا 
أنساغ شجراتها الخضراء، وأندائها البليلة. فالشجرات أرواح تتنفس، 
وعيون خضراء تنظر. إن اللغة طاقة أساسية في عملية الخلق، وفي 
بناء الصورة وإنتاج الرمز والداللة، وهندسة اإليقاع. وترتيبا عليه: 
 ، الشعرية تخصيصا  الكتابة  في  المؤرق  الهم  كانت، وستظل  فإنها 
واإلبداعية تعميما. لذلك نقول، استطرادا، إن مسألتها انطرحت بحدة 
وجدة مع حركة التحديث والحداثة والتجديد، فأصبحت لغة بحث باٍن، 
وهدم واٍع، وتفجير لألبنية المتوارثة، وتأسيس لإلبداالت على المستوى 

المعرفي، واإليقاعي، والجمالي، والرؤيوي.
 ومعنى هذا، أن الشعرية هي ما يخلق في بناء اللغة، فجواٍت من 
االهتزاز والتوتر بين الدوال والمداليل مع اعتبار العذوبة والغنائية 
واإليقاعية بمعناها العريض، أي بما يفيد أن الشعر يْنبني على تخير 
األلفاظ الدالة "الخادمة" كملبوسات للمعاني البعيدة، لمعنى المع�نى، 
المفارقات  عن  الناتجة  القصية،  االستعارة  ولغة  التصوير،  ورهافة 
الساخرة المرة، والحس الفكاهي األسود إزاء األشياء والموجودات. 
تكثيف  عبر  الَكْسَلى،  المسكوكة  التعابير  َرجِّ  على  بالتالزم،  وينبني 
قائم على  اللحظات، والوقائع، والمواقف ضمن نظام لغوي ترميزي 

فراهة ورهافة التخطي، واالنزياح، واإلضافة.
إن العالقة الجمالية، بين الذات المبدعة، وموضوعها الفني،   
تغيرت تغيرا كبيرا في الشعر الحداثي قياسا بالشعر الكالسيكي الذي 
تأسس على المحاكاة في تلك العالقة. فالعالقة الجمالية، اآلن، تقوم على 
الخلق واإلبداع واإلدهاش. وسؤال الشعر/ الشعرية، كما أفهمه وأفهمها، 
في األقل، متبلورة في النصوص األساسية كونيا، وبعد أن أعادت النظر 
في أنظمة التصور الهندسي األوقليدي، وأنظمة التصورات المعرفية 
والبالغية القديمة، تتوجه نحو الكائن والوجود واألشياء، متجاوزة 
،بالمقابل، دوائر  َوَراِسَمة  الكاذبة، والتماثالت الموهومة،  التطابقات 
المفارقات، والمنافرات التي تثوي وراء القشور المطمئنة، والمظاهر 
الوجهات  هذه  لعمق  واختزاال  استقطارا  الشعري،  فالنص  الخادعة. 
والتوجهات، َيْنَكِتُب في الحين والَبْين، ال في الَما قبل وال في الَما بعد ، 
بما يقود إلى القول: إنه يتسمى وهو يحفر مجراه ، ويتصف بالتوشيح 
إياه بينما يتجوهر تبعا للزمنية المتحررة المتحركة النائسة بين الشيء 

في ذاته ، والشيء لذاته إذا استعرنا لغة كانط الفلسفية . 
متواصال  نشيًدا  الشعر  يصبح  المنظور،  َهَذا  ُمْنَطِلِق  من   
لتمجيد الحركة والحلم، ولحنا منسابا في ذرات الدم، ونداءات الروح، 
ِلَرْأِب تلك الصدوع واألثالم، ويصبح خلقا أبديا للعالم باللغة. هكذا 
ُيَشبِّه الشاعر العربي القديم والحداثي بامتياز أبو تمام، العالقَة بين 
الشاعر والكلمة، ِبالعالقة بين عاشقين، وفعل الشعر بفعل الحب، باللقاء 

الجنسي: 
ولعله من باب التأكيد المكرور أن نقول مع أدونيس إن: " الشعر يحرر 
اللغة من وظيفتها التوصيلية الباردة، ويرد لها مهمتها الجوهرية، وهي 

الغوص في أعماق الذات والوجود والكشف عن أبعادها ".
األمم  كل  ولدى  واألزمنة،  العصور  كل  في  الشعر  كان  لقد   
والشعوب والسالالت، َتْرَياًقا ُوُجودًيا ديمومًيا، وكان التعبير األْسَنى 
حقيقتها  في  المنوجدة  والكينونة  الفيزيقي،  الوجود  عن  واألْسَمى 
ومجهولها، والقلق الميتافيزيقي العاتي، التعبير الذي أضفى وُيضفي 
ُر  على َيَباس العالم وصالبته وصالفته، ريًحا تنعش الروح، وماًء يَتَغوَّ
القيعاَن العطشى، ونداوًة وطالوًة تبهج العين والقلب. ومن ثمة، كان 
االحتفاء به طقوسًيا وتعبدًيا في ليل الكائن البعيد، وعشًقا وَتَوُلها في 

األزمنة المحفورة في الصدور، والمنقوشة في األلواح.
في  بي�رْس،  جان  َس�اْن  الكبير  الف�رنسي  الش�اعر  هو  وها   

ستينيات القرن الماضي، يقول في حفل تسلمه جائزة نوبل:        
)من الضرورة الشعرية، وهي ضرورة روحية، ُوِلَدْت األديان   
وان البشري.  ة الشعر تحيا أبًدا شرارُة األلوهية في الصُّ ذاُتَها، وبِهمَّ
وعندما تنهار الميثولوجيات، تجد القداسُة لها في الشعر مالًذا، وُربما 

قوًة جديدًة.(.
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تاريخ  عبر  ثبت،  بما  الشعر  هو  أريب"،  "بحارس  المراد  تنويه:  
الثقافة العربية اإلسالمية، وتاريخ األفكار، أنه حفظ اللغة، وعمل على 
الساريات،  العصور  بمنطق  وربطها  وتشبيبها،  وتحديثها  تجديدها 
واألزمنة المتواصالت. من هنا، فالشعر شعلة اللغة وروحها. به تتمرأى 
ها شاعر حقيقي، وأديب  رشيقة أنيقة، ومن خالله  تتجوهر كلما َمسَّ

ألمعي، ومبدع مجنون.

قد تكون نظم الحكم التي عرفتها الشعوب، واألحداث الكبرى 
التي عاشتها وطبعت حياتها، والتوجهات الفكرية والعادات 
والتقاليد التي سادت خالل مراحل من تاريخها، مصدر تقدمها 
وازدهارها، وبفضلها تحقق خطوات نوعية في مسار البناء 
والنماء ، كما قد تشكل أثقاال وترسبات تعيق نهضتها وتقدمها 

وتكبل حاضرها وترهن مستقبلها.
تسليط  من  يمكننا  الشعوب  تاريخ  معرفة  أن  في  والريب 
الضوء على واقعها وتفكيك شفراته، ويسعفنا في تشخيص 
إشكالياته ومن تم وضع اليد على المعيقات التي شلت وتشل 
يدرك  قديمه وحديثه  المغرب  لتاريخ  المتتبع  وإن  ديناميته. 
ما كان لمختلف العوامل  والتوجهات الفكرية من أثر ووقع، 
سواء منها تلك التي كانت تمرر باسم الدين  أو تحت يافطة 
العادات والتقاليد، في إخالفه الموعد مع الحداثة، وانعكاس  
ذلك على مدى رسوخها واستمراريتها في حاضره ومستقبله. 
يتفق أغلب الدارسين والباحثين على أن المغرب احتل إلى 
حدود القرن السابع عشر مكانة هامة ومتميزة على مستوى 
العالقات الدولية، وهو ما أهله ليصبح فاعال قويا وقطب جذب 
في ميزان القوى الدولي، وقد حاز في بعض المراحل من تاريخه 
رغبة دول رائدة في التحالف والتعاون  معه، كطلب  صالح الدين 
األيوبي باسم الخالفة العباسية الدعم العسكري البحري من 
المنصور الموحدي ضد الهجمة  الصليبية على فلسطين، مما 
يدل على أن المغرب كان قوة بحرية هامة؛ وطلب بريطانيا، التي 
ستصبح فيما بعد إمبراطورية مسيطرة على البحار وعلى النظام 
الدولي،  التحالف مع السعديين  لمواجهة عدوتها إسبانيا، إال 
أنه لم يحسن التعامل مع هذه الفرص الهامة التي أملتها هيبته 
وفرضتها انتصاراته في مجموعة من المعارك التاريخية، كما 
أنه لم يستثمر مكانته االقتصادية المزدهرة نسبيا بالقياس 
صادرات  أهم  من  كانت  التي  السكر  كصناعة  المرحلة،  إلى 

المخزن السعدي. 
بعد مرحلة االزدهار هذه سادت فترة من الجمود والتقهقر 
واالنكماش  النكوص  حالة  وامتدت  المجاالت،  جميع  شملت 

على الذات لتمس الفكر المغربي، الذي أضحى رافضا للحداثة 
والتحديث، ولم تسلك البالد سبل التصنيع التي كانت ثمرة 
الثورة الصناعية التي انطلقت من إنكلترا، مما جعل المغرب  
يعيش مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فترة 
مضطربة من أحرج فترات تاريخه، وهي التي تميزت بتسارع 
األحداث وتالحق الوقائع. فعلى المستوى الداخلي تدهورت 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية، وهو 
ما تجلى في عالقة المغرب بالخارج التي أضحت تحت رحمة 

أطماع القوى اإلمبريالية  الراغبة في  احتالل البالد.
في هذا سياق هذه األوضاع الداخلية المهترئة  والساحة 
الدولية المحمومة، تأتي الدراسة الموسومة ب�»حالة المغرب: 
كمحاولة  الحداد  اإلله  عبد  الدكتور  للباحث  1912/1830م« 
المغرب  عرفه  الذي  التطور  وأشكال  مظاهر  جادة الستجالء 
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا خالل الفترة الزمنية 
التي اختيرت كإطار لالشتغال، في محاولة لإلجابة على اشكالية 
مركزية تمحورت عناصرها حول األزمة العامة التي تخبطت 
فيها البالد منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وعجلت 
بسقوطها في براثين االستعمار وتسلطه، وهي األزمة التي تم 
الوقوف عندها من خالل تشريح أسباب ومسببات التغيير الذي 
طرأ على جهاز المخزن مركزيا ومحليا في عالقته بالمجتمع 
عموما والنخبة العالمة من أهل الحل والعقد  على وجه التحديد، 
تلك الفئة التي شكلت االستثناء في مواقفها وحضورها في 
مغرب األزمة مغرب القرن التاسع عشر  وبداية القرن العشرين.
التاسع  للقرن  الحداد  اإلله  عبد  الباحث  اختيار  كان  ولقد 
أنه  اعتبارات؛ منها  يتأسس على عدة  للدراسة،  كفترة  عشر 
القرن الذي شهد كما هائال من المتغيرات التي مست معظم 
جوانب الحياة في تاريخ المغرب ما قبل الحماية، وهي متغيرات 
وتحوالت نتجت في مجملها عن تحرش  القوى االستعمارية 
ومخططاتها الرامية الحتالل البالد عبر تجزئة وتقسيم الوحدة 
المتجانسة لمكوناته، وتقطيع أوصال روابطها وتفكيك هياكل 

مؤسساتها األصيلة. 

هذه الدراسة هي محاولة لرسم صورة ُمحاكية لواقع الحياة 
العامة بالمغرب أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين، عبر 
إبراز جوانب الصراع بين الفاعلين األساسيين داخل منظومة 
المخزن المغربي، من أمراء ونخبة مخزنية ممثلة في القياد 
الدين  ورجال  العلماء  فئة  وبين  جانب،  من  والجيش  الكبار 
والتصوف من جانب آخر، وكل ما أفرزته من مخلفات وما تركته 
من آثار على المنظومة المغربية في شموليتها، لمحاولة فهم 
العالقة التي ربطتهم، وكيف أثرت طبيعة هذه الحياة في البنية 
المجتمعية، وفي نظم عيش اإلنسان المغربي، وانعكاساتها 
على كل ممارساته الحياتية واالقتصادية والتنظيمية والثقافية.

األوضاع العامة بالمغرب 1860- 1912م

املندوبية ال�شامية لقدماء املقاومني  ُتعمل مب�شع الت�شريح

ال�شفري يل ت�شانغ لني :
 النموذج التنموي اجلديد  خطوة لتحقيق  التنمية التي يحتفي بها الكتاب 

كرمية اليرتيبي: 
اأهمية الكتاب دفعت املعهد اإلى ترجمته اإلى  اللغة ال�شينية

عبد احلميد  جماهري: 
 ال�شعوب التي ال تثق يف حرارة �شبابها يقتلها الربد

ال�شعر بو�شفه حار�شًا 
اأريبًا، وم�شكنا رطيبًا

في لقاء لتقديم كتاب »ذهبنا إلى الصين، وعدنا... من المستقبل«  
بمعهد كونفوشيوس بالرباط

محمد برادة، صاحب الكتاب رئيس جامعة الرباط بالنيابة ومحمد هرموش

منصة اللقاء: السفير الصيني، صاحب الكتاب والمديرة كريمة اليتريبي
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دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية و�سبل تجاوز الإكراهات المعيقة 

لتنزيل الم�ساريع المبرمجة
إنه  التنمية«..  مشاريع  مواكبة  في  الترابية  الجماعات  »دور 
واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  نظمته  علمي  لقاء  محور 
بفاس،  هلل  عبد  بن  محمد  سيدي  لجامعة  التابعة  واالجتماعية 
األربعاء املنصرم، بمشاركة  عدد من األكاديميني والباحثني في 

املجال.
وحسب املنظمني، فقد سعى اللقاء، إلى »تسليط الضوء على 
الجماعات  دور  بتفعيل  املرتبطة  والتحديات  اإلشكاالت  من  عدد 
ما  ضوء  على  وذلك  التنموية،  املشاريع  مواكبة  في  الترابية 
ذات  التنظيمية  القوانني  تضمنته  وما   ،2011 دستور  في  ورد 
الصلة بالجماعات«. كما شكل اللقاء الذي تضمن خمس جلسات 
التحوالت  مواكبة  تهم  مواضيع  ملناقشة  »مناسبة  علمية، 
والنظام التمويلي للجماعات كرافعة للمشاريع التنموية، وأدوار 
التدبير  التعاون والشراكة، وكذا  وآليات  االقتصادية  الجماعات 
البشرية  املوارد  إلى  باإلضافة  التحديث،  وضرورات  الترابي 

وآليات التدقيق والرقابة.«
»إن  اللقاء مناسبة للتواصل وتبادل اآلراء واألفكار بني فاعلني 
وأكاديميني وسياسيني بخصوص الجوانب النظرية والتطبيقية 
العلوم  كلية  عميد  نائب  يشير  الترابية«  بالجماعات  املتعلقة 
العلمي  بالبحث  املكلف  واالجتماعية،  واالقتصادية  القانونية 
والتعاون، أحمد أزوكاغ، مؤكدا »على أهمية تحسيس األحزاب 
السياسية والهيئات املوازية بضرورة إنتاج نخب جهوية قادرة 
تحقيق  أجل  من  الترابية  الالمركزية  اعتماد  آليات  تفعيل  على 
مع  انسجاما  واملخططات،  البرامج  وتنفيذ  التنمية  وظائف 

مضامني النموذج التنموي«.
من جهتها، أكدت أستاذة التعليم العالي بجامعة سيدي محمد 
بن عبد اهلل، ومنسقة ماستر »الدستور والحكامة املالية«، زبيدة 
إطار  في  يأتي  اللقاء  هذا  »أن  »و.م.ع«،   لـ  تصريح   في  نكاز، 
التناغم مع النقاش الذي يثيره وضع الجماعات الترابية ضمن 

منظومة التنمية املعول عليها على املستوى الوطني«، الفتة إلى 
ورش  إلنجاح  األساسية  اللبنة  تعتبر  الترابية  الجماعات  »أن 
اللقاء  هذا  جاء  وبالتالي  الجديد،  التنموي  والنموذج  التنمية 
الترابية  الجماعات  دور  تعيق  عدة  إكراهات  لنقاش  لإلستجابة 
في تحقيق التنمية، وفي قدرتها على مواكبة املشاريع التنموية 

على املستوى الترابي«.
والتحاليل  االستراتيجية  الدراسات  مختبر  مدير  وحسب 
ركز  »اللقاء  فإن  القريشي،  الواحد  عبد  والسياسية،  القانونية 
املشاريع  مواكبة  في  الترابية  الجماعات  دور  موضوع  على 
مواضيع  مناقشة  جانب  إلى  الوطني،  املستوى  على  التنموية 
القانونية  بالنصوص  الصلة  ذات  اإلكراهات  قبيل  من  أخرى 

واملمارسة العملية«.

يف ندوة احتضنتها ابتدائية عاصمة زيان 

ناقشته مداخالت عدد من الباحثني يف املجال

خنيفرة .. واقع الإعاقة 
والمدر�سة والتربية الدامجة

  

تخليدًا لليوم الوطني لألشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 
الضطرابات  املغربية  »الجمعية  نظمت  سنة،  كل  من  مارس   30
وصعوبات التعلم«، بخنيفرة، يوم السبت 18 مارس 2023، لقاء 
تواصليا حول موضوع »الطفل في وضعية إعاقة واملدرسة«، وذلك 
لرئيس  بكلمة   وافتتح  الزياني«،  القاسم  أبو  الثقافي  »املركز  ب 
الجمعية، ذ. جواد الدغمي،  واضعا الحضور من خاللها في صميم 

وداللة مناسبة هذا اللقاء. 
اللقاء التواصلي أطره ذ. سعيد أعبا، املشرف على قاعة املوارد 
التكفل  مهني  تأهيل  في  متخصص  مكون   - والدعم  للتأهيل 
تقدم بعرض  شمل محاور أساسية  و  التوحد-  باألشخاص ذوي 
أهمها: اإلعاقة والتمثالت، اإلعاقة واملدرسة وواقع التربية الدامجة، 
وقد تم تتويجه بنقاش مستفيض حول سبل إنجاح آلية دمج الطفل 

في وضعية إعاقة في املدرسة من باب برنامج التربية الدامجة.
»الطفل  موضوع  ألهمية  املؤطر  تطرق  ذاته،  السياق  وفي 
منظومتنا  تعرفه  »ما  خلفية  واملدرسة« على  إعاقة  وضعية  في 
بتمدرس  املتعلق  الشق  وخصوصا  إصالحات،  من  التربوية 
األطفال في وضعية إعاقة ضمن برنامج التربية الدامجة«، محاوال 
تفكيك »مفهوم اإلعاقة والتمثالت السلبية من خالل مجموعة من 
املرتبطة أساسا بمدى تقبل وجود أطفال في وضعية  التساؤالت 
كما  فقط؟«.  بالجسد  لصيقة  اإلعاقة  وهل  مدارسنا؟،  داخل  إعاقة 
تناول نقطة »اإلعاقة الخفية«، والتي تتسبب في الفشل الدراسي، 
»تكون من بني العوامل التي ترفع من  كما ليس من املستبعد أن 
التعلمية«.  »االضطرابات  بذلك  ويقصد  املدرسي«،  الهدر  نسبة 
بعد ذلك   استعرض »أهم أسس التربية الدامجة: ومنها اإلنصاف 
هل جاءت  بسؤال:  الدامجة  التربية  نقطة  عند  ليقف  والتكييف«، 
على حساب التالميذ )األسوياء(؟، وهل تعني النجاح لكل التالميذ 

في وضعية  إعاقة؟. 
  وتوج اللقاء بعدة توصيات من ضمنها  »: ضرورة تقبل ودمج 
األطفال في وضعية إعاقة انطالقا من التعليم األولي، مقابل اإليمان 
السلبية تجاه هذه  التمثالت  باالختالف وتغيير وتصحيح  الكلي 
على  )ة(  املربي  يكون  وأن  قدراتهم،  واحترام  األطفال  من  الفئة 
متعدد  بفريق  العمل  وبأهمية  اإلعاقة،  أنواع  دراية بخصوصيات 
االختصاصات من باب التكامل، عالوة على تفعيل دور الجمعيات 

في الرقي ببرنامج التربية الدامجة«.

بيضي.أ

طنجة.. ت�سو�س قوارب ال�سيد 
التقليدي يثير القلق

»أعرب أعضاء الكنفدرالية املغربية للصيد البحري التقليدي من 
مجهزي قوارب الصيد التقليدي بطنجة ، عن قلقهم بسبب تعرض 
هياكل القوارب الى التسوس الناتج عن دود الخشب ».. يفيد بالغ 
لغرفة الصيد املتوسطية، الفتا إلى مطالبة » املعنيني  بمساعدتهم 
على إخراج القوارب املتضررة من املاء إلى اليابسة بصفة دورية 
على مدار السنة، وذلك بالرغم من أن العملية  شاقة ومكلفة ماديا”.

الوطني  املعهد  الكنفدرالية،  »طالبت  فقد  ذاته،  املصدر  ووفق 
العمل  من خالل  املعنيني«   البحري، بمساعدة  الصيد  للبحث في 
على »تكثيف الجهود للبحث عن كيفية معالجة هذه اآلفة وتقديم 
الصيد  قوارب  حماية  بإمكانها  التي  والفعالة  الناجعة  الحلول 

التقليدي من اإلصابة بتسوس الخشب«.

معيقات عديدة تحول دون تنزيل برامج تنموية 
حيوية على أرض الواقع في أكثر من جماعة ترابية

اآفاق تحقيق النجاعة الق�سائية من خالل رقمنة الإجراءات 
بالمحاكم

أحمد بيضي

حول  موضوع: »رقمنة اإلجراءات باملحاكم: أي 
آفاق لتحقيق النجاعة القضائية«، نظمت املحكمة 
املحامني  هيئة  مع  بشراكة  بخنيفرة،  اإلبتدائية 
ببني مالل،  الثالثاء 14 مارس 2023، ندوة حول 
أهمية انخراط منظومة العدالة في ورش التحول 
الرقمي، بغاية الرفع من أدائها وجودة خدماتها، 
من  القضائية  النجاعة  تحقيق  إنجاح  وسبل 
خالل رقمنة مختلف املساطر واإلجراءات، ومدى 
الرقمي  الولوج  من  واملهنيني  املواطنني  تمكني 
إلى العدالة، مع طرح اإلشكاالت واإلكراهات التي 
ينبغي استحضارها في نقاشات مشروع الرقمنة 

وضمان حقوق األفراد دون تمييز أو بطء.
  افتتحت أشغال الندوة بكلمة  رئيس املحكمة 
االبتدائية   ذ. سعيد بوهالل، الذي أبرز أهمية 
القضائية  النجاعة  »تعزيز  في  الرقمنة  مشروع 
متمنيا  واإلجراءات«،  املساطر  آجال  وتقليص 
مختلف  على  األصبع  »وضع  الندوة  أشغال  من 
املشروع  بخصوص  املطروحة  اإلشكاالت 
وكيل  واعتبر  املحاكم«.  لرقمنة  االستراتيجي 
حراث،   ذ.حاتم  االبتدائية،  املحكمة  لدى  امللك 
الندوات  »الندوة استثنائية باختالفها عن بقية 
مشروع  إليه  يروم  »ما  لـ  بالنظر  التقليدية«، 
الرقمنة من مزايا حقيقية، أهمها مواكبة عصرنة 
وتحديث اإلدارة القضائية، وانخراطها في العمل 
اإللكتروني املنبثق عن الثورة الرقمية التي غزت 

كل مناحي الحياة«.
عن  نيابة  القرقوري،  ذ.عبدالسالم  وانطلق 
التأكيد  من  الشرقاوي،  ذ.عباس  املحامني  نقيب 
»على أن الرقمنة ورش كبير فتحه املغرب لتقريب 
وتسهيل خدمات  والقضائية  القانونية  املعلومة 
مشيرا  القضائية«،  النجاعة  وتعزيز  العدالة 
رهانات  »تواجه  التي  اإلشكاالت  من  ملجموعة 
إلنجاح  استحضارها  وينبغي  الرقمي  التحول 
بوضعية  مذكرا    الحجم«،  هذا  من  مشروع 
التغطية  على  تتوفر  »ال  التي  النائية  املناطق 
يجهلون  سكانها  أن  أو  واملعلوماتية،  الرقمية 
أصال استعمالها«، عالوة على »ضعف الصبيب 
إمكانية  تسائل  التي  التحديات  من  وغيرها 
املرقمنة  املساطر  استعمال  على  املرتفق  تحفيز 

بدل التنقل إلى اإلدارة«.
اإلجراءات  »رقمنة  للندوة:  األول  املحور  وفي 
والنيابة  الحكم  بقضاء  عالقتها  في  القضائية 
االبتدائية،  املحكمة  رئيس  نائب  تقدم   العامة«، 
ذ. يونس مصباح، بعرض حول »رقمنة إجراءات 
على  الطلب  »تزايد  موضحا   الحكم«،  وقضاء 
استعمال  من  يفرضه  وما  القضائية،  الخدمات 
التكنولوجيا الحديثة ومواكبة املفاهيم الجديدة 
وتسهيل  اإللكتروني  التقاضي  إنجاح  ألجل 
العدلية«،  للخدمة  والولوج  الشفافية  مفهوم 
مذكرا بمحاوالت رقمنة اإلدارة القضائية، سواء 
تعلق األمر بالتعاون الدولي في املجال القضائي 
منذ سنة 2000 أو اإلعالن عن املخطط التوجيهي 
 ،2020 سنة  باملغرب  للعدالة  الرقمي  للتحول 
»ما فتحته جائحة كورونا من نقاش  الفتا إلى  
باإلدارات  الرقمي  التحول  تعميم  ضرورة  حول 
خاصة«،  العدالة  ومرفق  عامة،  العمومية 
وتقديمها  بعد  عن  املرتفقني  طلبات  و»معالجة 
الرقمنة،  مميزات  مستعرضا  باستمرار«،  إليهم 
أو ما أسماه بـ »محاكم بال أوراق« و«محاكم بال 
وتجويد  »شفافية  في  ودورها  زمان«،  وال  مكان 
التقاضي  إعمال  وفي  القضائية،  الحكامة 
والتعرف على الوثائق املطلوبة عن بعد، وتنظيم 
ومشاكل  االختالالت  تجاوز  على  قادر  قضائي 
التحديات  »مواجهة  املساطر«، وعلى  في  البطء 
التي قد تعيق الحق في العدالة أو في مساعدة 
واإلدارات  األطراف  مع  التواصل  على  املحاكم 

العمومية«.
النائب األول لوكيل امللك، ذ. عبد  واستعرض 
مشروع  مسودة  في  »تأمالت  العباسي،  هلل 
الرقمية  الثورة  من  منطلقا  اإلجراءات«،  رقمنة 
التي يعرفها العالم وأضحت تفرض نفسها على 
في  الرقمنة  »دور  عن  متحدثا  العدالة،  منظومة 
على  والحصول  إلكترونيا،  الشكايات  استقبال 
الوقت  في  املطلوبة  واملعطيات  اإلحصائيات 
املناسب«، مبرزا ما يهم الخدمات الجديدة التي 
العدلي  »السجل  مثال  منها  الرقمنة،  تقدمها 
بما  وتجديده  تطويره  تم  الذي  اإللكتروني 
خالل  من  وذلك  املرتفقني،  ومتطلبات  يتناسب 
فضال  بعد«،  عن  وسحبها  وثيقته  طلب  إيداع 
عن تطرقه ملالحظات عامة حول رقمنة إجراءات 

املحاكم والتنظيم القضائي واإلنابة القضائية.
مالل،  بني  بهيئة  املحامي  تناول  وبعده، 
الدفاع  »رسالة  موضوع:  الخباوي،  ذ.لحسن 
بالدنا  »رهان  عن   متحدثا  الرقمي«،  والتحول 
بني  من  يعد  الذي  الرقمي  التحول  تحقيق  في 
وإصالحات  الجديد  التنموي  النموذج  أولويات 
»ما بات يفرضه  العمومية«، مركزا على  اإلدارة 
التحول الرقمي على الدفاع، وحاجته إلى االنتقال 
التكنولوجي«،  الطابع  إلى  التقليدي  الطابع  من 
مشيرا للرسالة امللكية املقدمة في أكتوبر 2019، 
حول  بمراكش،  الدولي  املؤتمر  فعاليات  ضمن 
والتي أكدت على ضرورة  »العدالة واالستثمار« 
القضائية  واملساطر  اإلجراءات  مادية  ال  تبني 
التحول  العدالة في ورش  وانخراط كل مكونات 

الرقمي.
بإصدار  املتدخل  ذكر  السياق،  ذات  وفي 
»ضرورة  في  املحامي«  »نهاية  رأى  لكاتب 
االنفتاح على القضاء التكنولوجي بشكل يساير 
»السلبيات  مستعرضا  والتطورات«،  التحوالت 
والتحديات  الرقمنة،  مشروع  في  واإليجابيات 
على  »كان  وما  والتعميم«،  للتنزيل  املعيقة 
املشرع توضيحه بخصوص املواقع االلكترونية 
»التهديدات  وكذا  ثقة«،  بكل  استعمالها  املمكن 
على  القضائية  املهن  تعترض  أن  يمكن  التي 
يقوض  قد  وما  واالختراق،  القرصنة  مستوى 
السرية والكتمان املفروض على حقوق املوكل«، 
مشيرا للنقص الحاصل في التجهيزات الرقمية 
باملحاكم، وضعف إتقان استعمالها وما يفرضه 

ذلك من دورات تكوينية ضرورية.
باملحكمة  القضائيتان  املنتدبتان  وتقدمت 
اإلبتدائية ذة. ربيعة الهنا وذة. سعيدة الهبطي 
من  الرقمية  »املحكمة  حول  مشترك  بعرض 
الهنا  ربيعة  ذة.  افتتحته  الضبط«،  كتابة  زاوية 
تجويد  في  الرقمنة  مشروع  »دور  ل  بالتطرق 
الخدمات والفصل في املشاكل القضائية إلى حني 
بلوغ صفر ورق إلتمام تحويل الدعامات الورقية 
إلكترونيا  القضايا  وملسايرة  اإللكترونية،  إلى 
لكل  الكلي  اإلدماج  عند  النهاية  إلى  البداية  من 

الرقمنة«،  منظومة  في  بالعدالة  املرتبطة  املهن 
منظومة  »خلق  في  املشروع  أهمية  موضحة   
املتقاضني  عموم  تمكن  وشفافة  منسجمة  عدالة 

من مواكبة قضاياهم بكل سهولة وسالسة«.
من  الرقمنة  تتيحه  »ما  على  تركيزها  وبعد 
املساواة«،  قدم  على  األطراف  لعموم  خدمات 
أشارت املتدخلة ل »االلتزامات الحكومية بالنسبة 
العتماد اإلدارة الرقمية في اإلجراءات القضائية، 
وتسهيل  القضائية،  اإلدارة  تحديث  برامج  وفق 
كتابة  مهام  تبسيط  ذلك  في  بما  إليها،  الولوج 
الحضور  دون  البت  إجراءات  وتسريع  الضبط 
املادي للمعنيني باألمر«، فيما لم يفت ذة. سعيدة 
الهامة  »النقط  الهبطي استعراض مجموعة من 
ذلك  ومن  الرقمية،  املنظومة  بخدمات  املرتبطة 
باألرشيف  الورقي  األرشيف  تعويض  تسهيل 
الرقمي، وتقريب املتقاضني من التعرف على مآل 
شكاياتهم عبر البوابة الخاصة، وإطالعهم على 

املعلومات واملعطيات املتعلقة بملفاتهم«.
  املحور الثاني املتعلق ب »رقمنة اإلجراءات 
القضائية في عالقتها بمساعدي العدالة«، استهل  
بعرض لرئيس الفرع الجهوي للجمعية املغربية 
للعدول الشباب ببني مالل، ذ. حمزة بعدي، حول 
والتحديات«،  اآلفاق  العدلي:  التوثيق  »رقمنة 
في  العدلي  التوثيق  رقمنة  أهمية  تناول  
وحسن  الشخصية  األحوال  استقرار  »إرساء 
واالجتماعية«،  االقتصادية  واملعامالت  التوثيق 
ودورها في »جعل العدل فاعال حقيقيا في صلب 
العدالة«، داعيا للعمل على »تطوير املهنة بغاية 
مسايرة الحداثة والعصرنة وتعزيز االستقاللية، 
وكذا مواكبة املخططات االصالحية التي شملت 

شتى القطاعات.«
وتقدم ذ. عبدالغني بوطيب، نيابة عن املفوض 
القضائي باملحكمة االبتدائية  بخنيفرة، ذ.محمد 
»رقمنة املحاكم وعالقتها  الساقي، بعرض حول 
عن  خالله  من  تحدث  القضائي«،  باملفوض 
العدالة،  منظومة  تعرفها  التي  »اإلصالحات 
عبر  التحديث  برامج  من  ذلك  يفرضه  بات  وما 
تطوير الرقمنة«، مشيرا ملا وصفه ب »العراقيل 
القضائي  املفوض  تعترض  قد  التي  واالكراهات 
على  الرقمنة  ملشروع  الشامل  التطبيق  أثناء 
التبليغ  وإجراءات  املدنية  القضايا  مستوى 
هذه  من  جوانب  موضحا  االلكتروني«، 
اإلكراهات، وفي مقدمتها »إشكالية افتقار أغلب 
املفوضني لألجهزة الرقمية وعدم تعامل بعضهم 

مع املنظومة الرقمية«.
فرع  في  الخبير  الدولة  مهندس  وشارك 
الهندسة املائية، ذ. محمد أهناش، بعرض حول 
تطرق  الخبراء«،  مع  االلكتروني  »التواصل 
ضمنه للنظام االلكتروني في شموليته، وما قيل 
الضروريات،  في  التكنولوجي  االستعمال  حول 
ليركز أكثر على »مدى انخراط الخبراء في نظام 
صناع القرار القضائي«، وعلى »أهمية التواصل 

بإحداث  املنظومة  تعزيز  أفق  في  الخبراء  مع   
في  بما  املعلومات،  بنك  يشمل  معلوماتي  نظام 
سياق  ومسايرة  الرسمية،  الجريدة  مواكبة  ذلك 
الفتا  والعلمي«،  التكنولوجي  التطور  مواكبة 
بالدنا خالل  عرفها  التي  الرقمية  الطفرة   « إلى 
والقضايا  النزاعات  وكذا  األخيرة،  السنوات 

املرتبطة باملجاالت املختلفة«.
االستاذ باملدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، 
ذ. محمد أحدا، شارك بعرض يتعلق بـ »تحديات 
الرقمنة واألمن السيبراني في بالد كاملغرب تعمل 
مستوى  على  متسارع  بشكل  الرقمنة  دمج  على 
واملخاطر  العمومية،  واإلدارات  القطاعات 
املتعددة الناجمة عن جرائم الفضاء اإللكتروني، 
االلكترونية  والهجمات  الفيروسات  ذلك  في  بما 
التي  واالختراقات  الشخصية،  البيانات  وسرقة 
تطال سرية املعلومات، وكذا ما ُيعرف بهجمات 
الفدية التي تنجح في تشفير املوقع بدافع شرط 
األساليب  باقي  عن  فضال  الحل«،  مقابل  ألداء 
الرفع  »سبل  إلى  التضليل، مشيرا  تحاول  التي 
والسبل  واملعطيات،  األجهزة  حماية  ضمان  من 
القرصنة  أشكال  كل  من   للوقاية  الناجعة  

واالختراق«.
الندوة،  أشغال  على  الستار  إسدال  وقبل 
التوصيات  تالوة  قبل  النقاش،  باب  فتح  تم 
ضد  العنف  خلية  رئيسة  طرف  من  املنجزة 
بخنيفرة،  االبتدائية  باملحكمة  واألطفال  النساء 
التوصية  فيها  تمت  والتي  رقاس،  ذة.ابتسام 
وشامل  وآمن  موحد  معلوماتي  نظام  »وضع  ب 
لجميع املساطر والشعب، واإلجراءات القضائية 
وبباقي  باملحكمة  عالقة  لها  التي  واإلدارية 
مساعدي القضاء، مع تجاوز املعيقات الحالية«، 
البشرية،  األطر  من  يكفي  ما  »توفير  وضرورة 
جميع  لتغطية  واملتخصصة،  الكفؤة  التقنية 
النظام  ومواكبة  تدبير  أجل  من  اململكة  محاكم 
من  كذلك  يكفي  ما  »توفير  وكذا  املعلوماتي«، 
هذا  لتغطية  املتطورة  اللوجيستيكية  الوسائل 
ذات  لألنترنيت  شبكة  »توفير  مقابل  النظام«، 
الحالية«.  الصعوبات  لتجاوز  العالي  الصبيب 
كما  تمت الدعوة ل »مواكبة النظام املعلوماتي 
بالتغطية التشريعية الالزمة واملرنة التي تسمح 
بإدخال  وتسمح  الواقع،  أرض  على  بتفعيله 
ووفق  املطلوبة،  بالسرعة  الضرورية  التغييرات 
»توفير  مع  النظام«،  لهذا  املتالحقة  التطورات 
موقع  من  كل  فيه،  املتدخلني  لكل  مالئم  تكوين 
عالوة  الجميع«،  انخراط  يضمن  بما  تخصصه 
للتعريف  دعائية  حمالت  »بث  ضرورة  على 
ما  كل  في  املواطنني  لفائدة  املعلوماتي  بالنظام 
اليومي«،  باهتمامهم  املرتبطة  القضايا  يخص 
وكذا »إحداث خلية للتكوين على املستوى املحلي 
لفائدة القضاة وموظفي كتابة الضبط واملحامني 
عليها  يشرف  القضائيني  واملفوضني  والعدول 

مهندسون في املعلوميات باملحكمة«.

 STE  ANHARRO »
 SERVICE  » SARL

AU  شركـــــــــــــــة 
شركــــــــة محـــــــدودة 

المسؤوليــــــة دات 
الشريك الوحيد  

برأسمــــــال 10.000.00 
درهم

المقر االجتماعي:  حي 
أيماض  بولمان 

إشعار بتعديل في الشركة 
بـــــمـــــقـــــتـــــضـــــى عـــقـــد 
ـــي مـــحـــرر مــيــســور   عـــرف
تم  بتاريخ2023/02/14، 
األساسي  القانون  وضــع 
المصحح  لشركة محدودة 
الشريك  دات  المسؤولية 
الوحيد  حسب الخصائص 

التالية : 
 STE » التسمية:   *
  ANHARRO SERVICE

 » SARL AU
التالية  األنشطة  توسيع 

للشركة : 
 ** مقهى  .

  ** تاجر
** ممول حفالت            

                
شركة  القانوني:  الشكل 
ذات  المسؤولية  محدودة 

الشريك الوحيد.
سنة   99 الشركة:  ــدة  م  *
تاريخ  من  ابتداء  تحتسب 
تــســجــيــلــهــا فـــي الــســجــل 

التجاري.
* مقر الشركة: :  حي أداري 

بولمان  .
* رأسمال الشركة مائة ألف 
درهــم  درهم000.00 10  
مقسمة على 100 حصة من 
فئة 100 درهم لكل حصة، 
موزعة على الشكل التالي: 
السيدة انحارو حفيظ ..  *
 ...................................

100 حصة.
تعيين  تــم   التسيير:    -
السيد انحارو حفيظ مسيرا  

للشركة لمدة غير محددة.
ابتداء  الحسابية:  السنة   -
متم  ــى  إل يناير  فاتح  مــن 
عدا  سنة  كــل  مــن  دجنبر 
تبتدئ  التي  األولى  السنة 
في  التسجيل  تــاريــخ  مــن 
وتنتهي  التجاري  السجل 

مع متم دجنبر 2023.
- اإليداع القانوني : تم إيداع 
بالمحكمة  الــشــركــة  ملف 
االبتدائية لبولمان بميسور 
   41/2023 عدد:  تــحــت 

بتاريخ 2023/03/07.
ع.س.ن /986/ إ.د
n n n n n n n

اعالن عن تأسيس شركة
 STE NC OPTIC 

SARL شركة
شركة محدودة المسؤولية
المقر االجتماعي:  شارع 

الزرقطوني ميسور
رأسمال الشركة:   

100.000 درهم
   بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 
تم   2023/02/21 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضــع 
لشركة محدودة المسؤولية.
 STE NC OPTIC   
االســـم  ـــة    شـــرك  SARL

التجاري: 
شركة   : القانوني  الشكل 

محدودة المسؤولية 
شارع    المقر االجتماعي : 

الزرقطوني ميسور
النشاط التجاري: أخصائي 
 + )الصناعة(  نـــظـــارات 
 + والتصدير  االســتــيــراد 

متفاوض.             
حدد   : الشركة  رأسمال     
مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
ــــم هــكــذا  مــائــة ألـــف دره
مقسمة  درهـــم   100.000
إلى 1000 حصة اجتماعية 
للحصة  درهم   100 بقيمة 
بين  بــالــتــســاوي  مقسمة 

الشريكين:
  السيد قادري عبد القادر 
 500  ..........................

حصة اجتماعية
كريمة  ــال  أغــب الــســيــدة    
 500 .............................

حصة اجتماعية
  التسيير: يتم تسير الشركة 
من طرف السيد قادري عبد 

القادر لمدة غير محددة.
سنة.   99 الشركة:  مـــدة 
تبتدأ السنة الحسابية مع 
فاتح يناير وتنتهي مع متم 
دجنبر من كل سنة. ماعدا 
السنة األولى التي تبتدأ من 
تاريخ التسجيل في السجل 
متم  مع  وتنتهي  التجاري 

دجنبر 2023
تم  قد  القانوني.  اإليـــداع 
القانون  من  نسخة  إيــداع 
المحكمة  ــدى  ل األســاســي 
االبتدائية بميسور بمصلحة 
ــم  ــســجــل الـــتـــجـــاري رق ال
بتاريخ   2023/40 اإليداع 

. 2023/03/07
ع.س.ن /987/ إ.د

n n n n n n n

المكتب الوطني للكهرباء 
والماء الصالح للشرب 

-  قطاع الكهرباء- 
مديرية االستغالل 

بالمحمدية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 
جلسة علنية   -    

االستغالل  مديرية  تعلن 
بــالــمــحــمــديــة بــالــطــريــق 
الساحلية 111 ص ب 519 
الوطني  للمكتب  المحمدية 
الصالح  والماء  للكهرباء 
الكهرباء  قطاع   - للشرب 
عن طلبات العروض اآلتية: 
توريد   :PM3120335   -
للتحليل  خالصة  منتجات 
ومعدات للمختبر لمصلحة 
الكيمياء بمديرية االستغالل 

بالمحمدية
يــحــدد الــثــمــن الــتــقــديــري 
األشغال:  إلنجاز  االجمالي 
511,00 721 درهم )م ا ر(

تــوريــد   :1 الــمــجــمــوعــة   
منتجات نقية للتحليل لقسم 
الكيمياء لمديرية االستغالل 
 459 649,00 بالمحمدية: 

درهم )م ا ر(
ــد  ــوري ت  :2 ــمــجــمــوعــة  ال
الكيمياء  قسم  تجهيزات 
لـــمـــديـــريـــة االســـتـــغـــالل 
 261 862,00 بالمحمدية: 

درهم )م ا ر(
 :PM3120313    -
معملية  مــعــدات  تــوريــد 
االستغالل  مديرية  لمختبر 

بالمحمدية
يــحــدد الــثــمــن الــتــقــديــري 
األشغال  إلنجاز  االجمالي 
831,00 767 1درهم  في: 

)م ا ر( 
قطع  توريد   :1 لمجموعة 
نسبة  تحديد  جهاز  الغيار 
االستغالل  لمديرية  الماء 
 522 666,00 بالمحمدية: 

درهم )م ا ر(
قطع  توريد   :2 المجموعة 
الغيار جهاز تحديد مؤشر 
لمديرية االستغالل  الرغوة 
 79 232,00  : بالمحمدية 

درهم )م ا ر( 
تــوريــد   :  3 الــمــجــمــوعــة 
تحديد  جهاز  الغيار  قطع 
تـــوتـــر إيـــصـــال الـــزيـــوت 
العازلة لمديرية االستغالل 
بالمحمدية : 813,00 111 

درهم )م ا ر(
توريد قطع   :  4 المجموعة 
 Centrifugeuse الغيار 
لـــمـــديـــريـــة االســـتـــغـــالل 
 54 120,00  : بالمحمدية 

درهم )م ا ر(
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي:
بمديرية  الــضــبــط  مكتب 
بالمحمدية  ــالل  ــغ االســت
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب-  الصالح  والــمــاء 

قطاع الكهرباء
الطريق الساحلية 111 ص 
ب 519 المحمديةـ  المغرب
-06-98/99 الـــهـــاتـــف 
0523/31)212( الفاكس22 

)212(0523/30--20
يجب تحضير العروض طبقا 
لمقتضيات دفتر التحمالت 

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

العلنية لفتح األظرف.
طــريــق  عـــن  تــرســل  أو   -
ــمــضــمــون مع  الــبــريــد ال
إشعار بالتوصل إلى مكتب 
الضبط بمديرية االستغالل 
بالمحمدية للمكتب الوطني 
الصالح  والماء  للكهرباء 
الكهرباء  قطاع  للشرب- 
 111 الساحلية  الطريق 
 ? المحمدية   519 ب  ص 
المغرب قبل تاريخ وساعة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرف. 
تعقد الجلسة لفتح األظرف 
 2023/04/  19 بــتــاريــخ 
ابتداء من الساعة التاسعة 
ــاحــا. بــمــقــر مــديــريــة  صــب
االســـتـــغـــالل الــمــحــمــديــة 
بالطريق الساحلية 111 ص 
للمكتب  المحمدية   519 ب 
والماء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 

الكهرباء ـــ المغرب.
 :PM4119916    -
االستغالل  مديرية  تزويد 

بأنابيب ضغط  بالمحمدية 
الــعــالــي لــلــمــرجــل رقـــم 2 
االستغالل  لمديرية  التابع 

بالمحمدية
يــحــدد الــثــمــن الــتــقــديــري 
األشغال  إلنجاز  االجمالي 
300,00 987 7 درهم  في: 

)م ا ر( 
يحدد مبلغ الضمانة المؤقتة 
في 000,00 100 درهم )م 
بالعملة  يعادلها  ما  ر(أو  ا 

الصعبة القابلة للتحويل
يـــمـــكـــن تـــحـــمـــيـــل مــلــف 
االســتــشــارة عــبــر بــوابــة 
الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة 
ــكــتــرونــي  ــوان اإلل ــن ــع ــال ب
https://www. التالي:
marchespublics.gov.
http:// و كذلك عبر  : ma

 www.one.ma
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي:
بمديرية  الصفقات  مكتب 
ــات  ــق ــصــف الــتــمــويــن وال
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الماء الصالح للشرب-قطاع 

الكهرباء 
عفان   بن  عثمان  زنقة   ,65
البيضاء  الـــدار    20 000
صندوق البريد 13498 الدار 
المغرب الهاتف   البيضاء - 

 )212( 522 668080
 522  220838 الفاكس   

 )212(
يجب تحضير العروض طبقا 
لمقتضيات نظام االستشارة 

و :
- تودع العروض مقابل وصل 
إلى مكتب االضبط لمديرية 
التموين والصفقات للمكتب 
الماء  للكهرباء  الوطني 
للشرب-قطاع  ــح  الــصــال

الكهرباء 
عفان  بن  عثمان  زنقة   ,65
البيضاء  الـــدار    20 000
 13498 البريد  صــنــدوق 
الدار البيضاء - المغرب قبل 
تاريخ وساعة عقد الجلسة 

العلنية لفتح األظرف
- أو ترسل عن طريق البريد 
ــار  ــون مـــع إشــع ــمــضــم ال
بالتوصل إلى مكتب الضبط 
لمديرية التموين والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الماء الصالح للشرب-قطاع 
عثمان  زنقة   ,65 الكهرباء 
الــدار   20 000 عفان   بن 
البريد  صندوق  البيضاء 
 - البيضاء  ــدار  ال  13498
المغرب قبل تاريخ وساعة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرف
- أو تسلم إلى رئيس لجنة 
التحكيم عند بداية الجلسة 

العلنية لفتح األظرف
ستعقد الجلسة لفتح األظرف 
بتاريخ 2023/04/20 ابتداء 
من الساعة التاسعة صباحا 
التموين  مــديــريــة  بــمــقــر 
والصفقات للمكتب الوطني 
الصالح  الــمــاء  للكهرباء 

للشرب-قطاع الكهرباء  
هذه  على  ـــالع  االط يمكن 
شبكة  عــلــى  ــارة  ــش ــت االس
االنـــتـــرنـــت بــالــعــنــوان 
http://: اإللكتروني التاليي
one.maو كذلك عبر بوابة 

العمومية:  ــات  ــق ــصــف ال
h t t p s : / / w w w .
marchespublics.gov.

 ma
يتعين  التي  المستندات 
اإلدالء  المتنافسين  على 
 10 الفصل  في  مقررة  بها 

من نظام االستشارة.
يــســلــم مــلــف االســتــشــارة 

مجانا.
تفتح األغلفة في آن واحد 
ع.س.ن /975/ إ.د
n n n n n n n

STE»ISO-
 TRANSPORT »

SARL AU شــــــــركة 
شركة محدودة المسؤولية  

دات الشريك الوحيد  
برأسمال 000.00 100 

درهم
المقر االجتماعي : مركز 

بولمان.
إشعار ب بيع حصص  

بمقتضى محضر اجتماع 
منعقد بالمقر االجتماعي 

للشركة محرر بميسور 
بتاريخ 06/01/2023 

، تم االتفاق على 
تعديل  الشركة محدودة 

المسؤولية حسب 

الخصائص التالية : 
-  بيع حصص  :

 
**  لقد تم بيع حصص 

السيد أوجاري مصطفى 
1000 حصة للسيد 

الزهواني  عبد العزيز 
-زيادة األنشطة :     
 - نجارة األلمنيوم 

- تاجر 
     _ رأسمال الشركة 
ست مائة ألف  درهم 

100000.00 درهم مقسمة 
على 1000 حصة من فئة 

100 درهم لكل حصة، 

موزعة على الشكل التالي: 
* السيد الزهواني  عبد 

العزيز.................... 
1000 حصة.

- التسيير:  تم  تعيين 
السيد الزهواني  عبد 

العزيز مسيرا  للشركة 
لمدة غير محددة.

- اإليداع القانوني : 
تم إيداع ملف الشركة 
بالمحكمة االبتدائية  

لبولمان بميسور تحت 
عدد: 17/2023   بتاريخ 

.01/02/2023
ع.س.ن /985/ إ.د

Al Ittihad Al Ichtiraki إعالنات12
www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati@gmail.com

ع.س.ن /974/ إ.د

االثنني 27 مارس 2023 املوافق 5 رمضان 1444العدد 13.410

ع.س.ن /988/ إ.د ع.س.ن /980/ إ.د
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المملكة المغربية
   وزارة الداخلية
عمالة الرحامنة
   الكتابة العامة
 قسم المالية 
واللوجيستيك

مصلحة الميزانية و 
الصفقات

إعالن عن استشارة 
معمارية رقم1 /2023/ص 

ت ق  
   2023/04/19 يوم:   في   
عشر  التانية  الساعة  على 
قاعة  ف��ي  سيتم  ن��ص��ف    و 
العامة   بالكتابة  االجتماعات  
أظرفة  الرحامنةفتح  لعمالة 
المعماريين  ال��م��ه��ن��دس��ي��ن 
المتعلقة باالستشارة المعمارية 
ألجل: الدراسة المعمارية وتتبع 
أشغال بناء تانوية اعدادية ? 
سيدي بن عبد اهلل ? بالجماعة 
الترابية ب��وروس      باقليم 

الرحامنة 
م��ل��ف  ي���م���ك���ن س���ح���ب    
بمكتب  المعمارية  االستشارة 
مصلحة الميزانية و الصفقات 
www.(, بعمالة الرحامنة كما
marchéspublics.gov.ma

بمكن نقله الكترونيا من بوابة 
صفقات الدولة 

  تحدد الميزانية اإلجمالية 
المتعلقة  لألشغال  المتوقعة 
بالمشروع في:7000000درهم.
من  ك���ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
م��ح��ت��وى وت��ق��دي��م وإي����داع 
مطابقين  المتنافسين  ملفات 
 ،100 المواد:  لمقتضيات 
المرسوم   م��ن   102 و   101
ال��ص��ادر    2.12.349 رق���م 
 1434 االول��ى  جمادى   8 في 
المتعلق   )2013 م��ارس   20(

بالصفقات العمومية.
وي���م���ك���ن ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن 

المعماريين :
* - إما إرسال اظرفتهم  عن 
طريق البريد المضمون بإفادة 
االستالم إلى المكتب مصلحة 

الميزانية و الصفقات

* -إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
وصل، بمكتب رئيس مصلحة 

الميزانية و الصفقات؛
مباشرة  تسليمها  إم��ا   -  *
لرئيس مكتب لجنة االستشارة 
المعمارية  عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة؛
التعهد  ط��ري��ق  ع��ن  ام���ا   *
w w w . ني و لكتر ال ا
marchéspublics.gov.ma

إن الوثائق المثبتة الواجب 
اإلدالء بهاهي تلك المنصوص 
عليها في المادة 5 من قانون 

االستشارة.
ع.س.ن /981 / إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
   وزارة الداخلية
عمالة الرحامنة
   الكتابة العامة
 قسم المالية 
واللوجيستيك

مصلحة الميزانية و 
الصفقات

إعالن عن استشارة 
معمارية رقم2 /2023/ص 

ت ق  
  2023/04/19 يوم:  ف��ي   
عشر  التانية  الساعة  على 
قاعة  ف��ي  سيتم  ن��ص��ف    و 
العامة   بالكتابة  االجتماعات  
أظرفة  الرحامنةفتح  لعمالة 
المعماريين  ال��م��ه��ن��دس��ي��ن 
المتعلقة باالستشارة المعمارية 
ألجل: الدراسة المعمارية وتتبع 
اعدادية  تانوية  بناء  أشغال 
سيدي  الترابية  بالجماعة 

منصور اقليم الرحامنة 
م��ل��ف  ي���م���ك���ن س���ح���ب    
بمكتب  المعمارية  االستشارة 
مصلحة الميزانية و الصفقات 
www.(, بعمالة الرحامنة كما
marchéspublics.gov.ma

بمكن نقله الكترونيا من بوابة 
صفقات الدولة 

  تحدد الميزانية اإلجمالية 

المتعلقة  لألشغال  المتوقعة 
بالمشروع في:7000000درهم.

من  ك���ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
م��ح��ت��وى وت��ق��دي��م وإي����داع 
مطابقين  المتنافسين  ملفات 
 ،100 المواد:  لمقتضيات 
المرسوم   م��ن   102 و   101
ال��ص��ادر    2.12.349 رق���م 
 1434 االول��ى  جمادى   8 في 
المتعلق   )2013 م��ارس   20(

بالصفقات العمومية.
وي���م���ك���ن ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن 

المعماريين :
* - إما إرسال اظرفتهم  عن 
طريق البريد المضمون بإفادة 
االستالم إلى المكتب مصلحة 

الميزانية و الصفقات
* -إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
وصل، بمكتب رئيس مصلحة 

الميزانية و الصفقات؛
مباشرة  تسليمها  إم��ا   -  *
لرئيس مكتب لجنة االستشارة 
المعمارية  عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة؛
التعهد  ط��ري��ق  ع��ن  ام��ا   *
w w w . ني و لكتر ال ا
marchéspublics.gov.ma

إن الوثائق المثبتة الواجب 
اإلدالء بهاهي تلك المنصوص 
عليها في المادة 5 من قانون 

االستشارة.
ع.س.ن /982 / إ.د

n n n n n n n

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

 جهة مراكش اسقي 
 عمالة إقليم الرحامنة

  قسم المالية والميزانية
  مصلحة الصفقات 
    إعالن عن طلبات 

عروض أثمان مفتوحة     
 في ي��وم    2023/04/19   
العامة  الكتابة  بمكاتب  سيتم 
)قاعة  ال��رح��ام��ن��ة  ل��ع��م��ال��ة 

االجتماعات (
المتعلقة  االظ���رف���ة  ف��ت��ح 
بطلب العروض أثمان لعمالة 

الرحامنة ألجل :
الحادية عشر  الساعة  على 
  /03 طلب ع���روض رق���م      :

2023/ص ت ق  
** الدراسة التقنية و مواكبة 
تانوية  بناء  اشغال  تتبع  و 
اهلل  عبد  بن  عالل   ? اعدادية 
ب��وروس   الترابية  بالجماعة 
اقليم الرحامنة                    

 الضمانة المؤقتة: 5000.00   
درهم )خمسة االف درهم(

كلفة تقدير التوريدات محددة 
في مبلغ :  مئتي و ستة عشر 
 216000 درهما)  درهم   الف 

درهما(
الحادية عشر  الساعة  على 
  /04 رق���م   طلب ع���روض     :

2023/ص ت ق  
و  التقنية  ال��دراس��ة   **  
بناء  اشغال  تتبع  و  مواكبة 
بالجماعة  اع��دادي��ة  تانوية 
الترابية سيدي منصور   اقليم 

الرحامنة                    
 الضمانة المؤقتة: 5000.00   

درهم )خمسة االف درهم(
كلفة تقدير التوريدات محددة 
في مبلغ :  مئتي و ستة عشر 
 216000 درهما)  درهم   الف 

درهما
 يمكن سحب ملفات طلبات 
العروض من مكتب الصفقات 
بالعمالة كما يمكن تحميلها من 

بوابة الصفقات العمومية 
من الموقع االلكتروني التالي: 
www.marchespublics.

.gov.ma
يمكن إرسال ملفات طلبات 
المتنافسين,  إل��ى  ال��ع��روض 
ال��ش��روط  طبق  منهم  بطلب 
ال���واردة ف��ي ال��م��واد 27,29 

و31 من المرسوم 
ال��ص��ادر   2.12.349 رق��م 
في 8 جمادى االول��ى  1434 
المتعلق    )2013 )20 مارس 

بالصفقات العمومية  . 
ويمكن للمتنافسين :

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما 
وصل بمكتب الصفقات بالعمالة

عن  اظرفتهم  إرس���ال  إم��ا 
طريق البريد المضمون بإفادة 
باالستالم الى المكتب المذكور

التعهد  ط��ري��ق  ع���ن  ام���ا 
www. االل�����ك�����ت�����رون�����ي 
marchespublics.gov.ma
إلى  مباشرة  تسليمها  إما 
رئيس لجنة فتح االظرفة عند 
فتح  قبل  و  الجلسة  ب��داي��ة 

االظرفة. 
الواجب اإلدالء  الوثائق  إن 
بها هي تلك المقررة في المادة 

10 من قانون االستشارة.  
االدالء  المتنافسسين  على 
D14-D1  . التالية  بشواهد 
                                                  5-D16
ع.س.ن /983 / إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم افران 
جماعة عين اللوح 

وكالة المداخيل
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح  رقم 2023/01 ج ع ل
  في يوم .الخميس 20 أبريل 
 )11:00( الساعة  2023على 
سيتم  عشر صباحا،  الحادية 
بجماعة  االجتماعات  بقاعة 
ع��ي��ن ال��ل��وح ف��ت��ح األظ��رف��ة 
ال��ع��روض  بطلب  المتعلقة 
ال��م��ف��ت��وح ب��ع��روض أث��م��ان 
محطات  مرفق  إي��ج��ار  آلج��ل 
وقوف السيارات والشاحنات 
والدراجات بجماعة عين اللوح 
برسم سنة 2023 كما هو مبين 
كناش  من  الثاني  الفصل  في 

التحمالت.
< مدة الكراء سنة.

  < حددت الضمانة المؤقت 
في مبلغ 5000,00 درهم

اإلي��ج��ار  تقدير  كلفة   >   
ال��س��ن��وي م��ح��ددة م��ن طرف 
مبلغ  في  المشروع  صاحب 

15000,00 درهم.
يمكن سحب ملف طلب   >  
العروض من مكتب المداخيل 

التابع لجماعة عين اللوح.
ك��ذل��ك  ي��م��ك��ن  ك���م���ا   >   
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 
www. العمومية  الصفقات 
marchespublics.gov.ma

 وي��ج��ب أن ي��ك��ون ك��ل من 
محتوى، تقديم وإيداع ملفات 
المتنافسين مطابقة لمقتضيات 
من  و31   29 مواد27،  ال 

 2-12-349 رق��م  ال��م��رس��وم 
8 جمادى األولى  في  الصادر 
 )2013 م���ارس   20(  1434
المتعلق بالصفقات العمومية.

  و يمكن للمتنافسين:
* إما إيداع اطرفتهم، مقابل 
المداخيل  بمكتب   ، وص���ل 

بجماعة عين اللوح.
طريق  ع��ن  إرسالها  إم��ا   *
ال��ب��ري��د ال��م��ض��م��ون ب��إف��ادة 
باالستالم إلى المكتب المذكور.

مباشرة  تسليمها  إم��ا   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
 إن الوثائق المثبتة الواجب 
اإلدالء بها هي تلك المقررة في 

نظام االستشارة.
   ع.س.ن /984 / إ.د
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العربي رياض
موالي الطاهر األصبهاني وما 
فنان   .. الطاهر  موالي  ما  أدراك 
التي  المميزات  فيه كل  اجتمعت 
هذا  ف��ي  مشتغل  أي  يتمناها 
الكبار،  طينة  من  ممثل  المجال، 
فاعل أساسي في زمن أوج مسرح 
الهواة، من خالل أعمال مسرحية 
جليلة مع فرقة »شبيبة الحمراء« 
وفرقة »كوميديا« إلى جانب القامة 
موالي عبد العزيز الطاهري ومحمد 
الكبير  الزجال  ولمعلم  الدرهم 
مسرحية  منها  شهرمان،  محمد 
و«نكسة أرقام »  » التكعكيعة » 
و«الضفادع السوداء« وغيرها من 
التي حازت على جوائز  األعمال 
في المهرجانات الوطنية لمسرح 
الستينيات  أواخ��ر  في  ال��ه��واة 
من  وكانت  السبعينيات،  وبداية 
الغناء  توظف  التي  الفرق  أولى 
في المسرح مثل الجزء األخير من 
أغنية » نرجاك أنا »، والتي تقول 
آش بغيت أنا بهاد العالم...«،   «
بها  تغنت  التي  األغنية  وه��ي 
الغيوان في ما بعد، من تلك األعمال 
المسرحية ما كتبه شهرمان، وما 
كتبه موالي عبد العزيز وغيرهما.

يحمل  رجل  الطاهر،  فموالي   
ستينيات  ف��ي  ال��ف��ن��ان،  ج��ن��ون 
القرن الماضي كان موظفا بأجر 
محترم لدى وزارة الفالحة مكلفا 
هو  وكان  الحوز،  بمنطقة  بالري 
المنطقة  في  الوحيد  المسؤول 
عن هذه العملية، وفرت له الوزارة 
سيارة مع عدة امتيازات في تلك 
يتسابق  كان  امتيازات  الحقبة، 
عليها الجميع أنذاك لكنها لم تكن 
بالمسرح  المهووس  لهذا  تعني 
أي شيء، فهو من أوفى األوفياء 
لمجموعته المسرحية ال يتخلف 
مواعيدها  م��ن  م��وع��د  أي  ع��ن 
الوطنية،  المسابقات  في  خاصة 
عندما لمحه الصديقي وكان عضو 
لجنة التحكيم في مهرجان المسرح 
الوطني للهواة نادى عليه، وكان قد 
تابعه خالل مواسم متعددة وسأله: 
آجي آش كادير أنت ف العمل   «
الطاهر  موالي  أجابه   « ؟  ديالك 
الفالحة،  وزارة  في  موظف  بأنه 

برد  الصديقي  الطيب  ليعالجه 
سريع وحاسم » آش داك انت لشي 
فالحة أنت ديال المسرح راه بغيت 
نشوفك ف المسرح البلدي نهار 

االثنين » ..
من  وم��ب��اش��رة  تفكير  دون   
ك��ان��ت تقام  ال��م��ع��م��ورة، ح��ي��ث 
يشرف  للمسرح  تدريبية  فترة 
لعلج  والطيب  الصديقي  عليها 
الطاهر  موالي  وآخ��رون، سيحل 
وراءه  ت��ارك��ا  ب��ال��دارال��ب��ي��ض��اء، 
ال��وظ��ي��ف��ة واألج�����رة وك���ل تلك 
االمتيازات ليلج شوارع البيضاء 
بدون بوصلة، ودون أن يعرف حتى 
إن كان الصديقي سيمنحه أجرا أو 
ال، فاألخير بدوره كان يتعارك من 
أجل خلق مسرح مغربي أمام آلة 
أخرى كان لها رأي آخر، مباشرة 
البلدي  بالمسرح  التحاقه  بعد 
سيشارك في أعمال مسرحية كبيرة 
مع الرجل منها » النور والديجور 
»، وبعض المالحم وأعمال أخرى، 
ومعروف أن الصديقي كانت له فرق 
الجانب  داخل فرقة واحدة، ففي 
باطما  العربي  هناك  كان  اآلخ��ر 
ومحمد  السيد  وعمر  وبوجميع 
مفتاح والزوغي والحسين بنياز 
أخرى،  أعمال  يقدمون  وغيرهم 
»الحراز«  مسرحية  ضمنها 
الشهيرة، وبمناسبة الحديث عن 
هذا العمل وجب التذكير بأن عبد 
السالم الشرايبي كان قد اشتغل 
على هذا النص الملحوني الجميل 
المرحوم  أم��ام  بمراكش  وقدمه 
سفراء  بحضور  الثاني  الحسن 
الدول المعتمدين بالمملكة، وكان 
يلعب فيه دور »البطل المحبوب« 
الفنان والمبدع موالي عبد العزيز 
منها  اعتبارات  لعدة  الطاهري، 
كان  أن��ه  األه���م  لكن  وس��ام��ت��ه، 
القول  وفن  الملحون  حفظة  من 
فسيفساء  من  وغيرها  واألذك��ار 
ولما  المغربي،  الفني  ال��ت��راث 
اتفق الصديقي مع الشرايبي على 
إعادة توظيب هذا العمل وتقديمه 
زاوية  من  المرة  هذه  جديد،  من 
الصديقي،  إخراج  تقنية  منظور 
باستقدام  ال��ش��راي��ب��ي  نصحه 
موالي عبدالعزيز الطاهري الذي 
كان في تلك الحقبة بالدارالبيضاء، 

حفظ  على  الممثلين  ليساعد 
األغاني المتخللة للعمل وطريقة 
أدائها، وبالفعل ذلك ما حصل، كان 
موالي الطاهر بعد طول اشتغال 
على أعمال مختلفة مع الصديقي 
زمالئه  كسائر  عطلة  يوم  ينتظر 
أن  بعد  اليوم  ذل��ك  ج��اء  أن  إل��ى 
وزع عليهم الصديقي تعويضاتهم 
وطلب منهم أخذ أيام استراحة، 
الطاهر  أسارير موالي  انشرحت 
االنضباط  م��ن  سيفلت  فأخيرا 
والتشنج وسيتمتع بتسكع لطيف 
الصديقي  أن  إال  األص��دق��اء،  مع 

ماغتمشيش  ان��ت   « سيصدمه 
انت راك غادي تصور معنا الحراز 
للتلفزيون وراه غنصوروها غدا 
» ، » اهلل آسي الطيب كي غندير 
تنحفظ الدور وأنا عيان وعمرني 
»، أجابه موالي  العمل  لعبت ف 
تعتلي  والحيرة  بذهول  الطاهر 
كان  الصديقي  تعقيب  محياه، 
حاسما » ما تخاف والو راك قاد 

عل الدور وغادي تكلف به » .
 م���ن ي���ق���در ع��ل��ى م��ج��اب��ه��ة 
واألب  األس��ت��اذ  فهو  الصديقي 
أعماله  ف��ي  وال��واث��ق  ال��روح��ي 

بمؤهالت  شاملة  دراي��ة  وعلى 
العناصر المشتغلة معه، لم يكن 
موالي الطاهر يعلم أن الصديقي 
من خالل اختياره للمشاركة في 
هذا العمل كان يدفع به إلى آفاق 
أخرى ستصبح هي محدد مستقبل 
دور  سيلعب  إذ  الفني،  مساره 
صديق المحبوب الذي يتنكر في 
زي امرأة ليقتفي أخبار الحراز، 
التي  المشاهد  أب��رز  من  ولعل 
مازالت عالقة في الذاكرة المغربية 
ذلك المشهد الذي يظهر فيه مع 
بوجميع وعمر السيد وهما يؤديان 
أغنية » هاك آماما اعطي لماما«، 
توددا لموالي الطاهر الذي يقدم 
رقصة باألكتاف اعتقادا منهما أنه 
تلك   ، الحراز  لدى  فعلية  خادمة 
المسرحية ستكون سببا رئيسيا 
في نسج عالقة صداقة وطيدة بينه 
الخصوص،  على  بوجميع  وبين 
ستمتد إلى خارج أسوار المسرح 
وتنسج االنسجام الحميمي بين 
محمد«  »با  مقهى  في  الرجلين 
غير البعيدة عن المسرح البلدي، 
فهناك كان المستقر والترويح عن 
قبل  والمشرب،  والمأكل  النفس 
خوض مغامرات تأتي بها الصدف 
وليس شيئا آخر غير الصدف...

البرق    تتوالى األيام بسرعة 
وسيؤسس بوجميع بمعية العربي 
باطما وموالي عبدالعزيز الطاهري 

والسعدي وعمر السيد مجموعة 
موالي  ظل  فيما  الغيوان،  ناس 
المسرح  غمار  يخوض  الطاهر 
إذ سيشارك في أعمال أخرى مع 
الصديقي ومسرحيات مع الزوغي 
لعل أبرزها » على عينيك آبنعدي 
»، وهي المسرحية التي ستظهر 
التي   « العارآبويا   « فيها أغنية 
تأسيس  الطاهر.  م��والي  لحنها 
ناس الغيوان لم يكن ليحد العالقة 
بين بوجميع وموالي الطاهر، فقد 
المواعيد  ذات  على  الرجالن  ظل 
بهما  يلتحق  المكان  ذات  وف��ي 
الباهري  منهم  األصدقاء  من  ثلة 
أيضا  وكثيرون،  وب��اري  محمد 
يكن  ل��م  غنائية  ف��رق��ة  تأسيس 
غريبا  شيئا  لألصبهاني  يعني 
مسرحيا  ام��ت��دادا  يعتبره  فهو 
هو  سيفعل  وم����اذا  إال،  ل��ي��س 
باالمتداد مادام متواجدا في كنه 
المسرح أصال، دعوة خاطفة من 
حميد الزوغي ستكون حاسمة في 
دخوله غمار الغناء، فقد أبلغه أنه 
بصدد تأسيس فرقة غنائية تعنى 
بالتراث، وبعد التفكير واالستماع 
لصديقه، وهو المسرحي المجرب 
سيطلب  الغنائي،  التراث  أللوان 
المشروع  إن��ج��اح  أراد  إن  منه 
على  أخرى  بعناصر  االستعانة 
رأسها محمد الدرهم، الذي سبق 
واشتغل معه في المسرح، وكان 
الزوغي قد قدم له محمود السعدي 
موالي  يقول  الصفدي،  وسكينة 
يستهويني  يكن  ل��م   « الطاهر 
وقررت  المسرح  ابن  فأنا  الغناء 
أن أظل في المسرح، ألن متعتي 

فيه ال تضاهيها متعة ».
 بشكل سريع تم إحداث الفرقة 
على  جديد  من  المناداة  وتمت 
موالي الطاهر الذي كان غارقا في 
ديون ال قبل له بها بسبب األزمة 
المالية  المداخيل  وندرة  المالية 
أصدقائه  مع  انخرط  للمسرح، 
التمارين وأخذ على غرارهم  في 
يبرز ما في جعبته مما ارتوى به 
بفضل تراكم تجربته، وسيتضح 
عنه،  محيد  ال  الرخيم  أن صوته 
دافئ  ب�«قرار«  يتمتع  الذي  فهو 
وجميل ليشكل ثنائيا بينه وبين 
الدرهم من خالل صوته » لكراف 

للدرهم،  الحاد  شبه  والصوت   «
وسيتم التحاق عبد الرحمان باكو 
بالفرقة لتكتمل عناصر مجموعة 
الذي  االس��م  وهو  جياللة،  جيل 
منها  مختلفة،  تأويالت  يختزن 
كعنوان  جياللة  على  اإلح��ال��ة 
لهوية الفرقة المتشبثة بجذورها 
التراثية المحضة، وعلى مستوى 
الحقبة  لتلك  االجتماعي  السياق 
أن  يجب  ما  لرفض  عنوان  فهي 
يرفض من خالل استعمال لفظة 

» ال » أي جيل » ال ال ».
الدارسين  م��ن  ال��زوغ��ي  ك��ان   
المسرح واإلخراج على  لتقنيات 
له  ك��ان  لذلك  أكاديمي  مستوى 
الفضل في الشهرة األولى للفرقة 
أن  قبل  كبيرة  بدعاية  ق��ام  ألن��ه 
بمسرح  لها  عمل  أول  تعرض 
محمد الخامس إلى جانب مشاهير 
لتحصل  إذاك،  العصرية  األغنية 
منها  سيطلب  حيث  المفاجأة 
الجمهور خالل أدائها اإلعادة عدة 
مرات، وتم استقبالها بحفاوة غير 
منتظرة بل رفض الجمهور نزولها 
من الركح، المفاجأة الكبرى هي 
الفنان أحمد  حين سيلتحق بهم 
البيضاوي في الكواليس ويطلب 
منهم المبيت في مدينة الرباط ألن 
استقبالهم  يريد  الثاني  الحسن 

بالقصر الملكي ... 
رفقة  الطاهر  موالي  سيسافر 
جيل جياللة بالجمهور المغربي 
المغربي  ال��ت��راث  ع��وال��م  إل���ى 
وسيلعب دورا كبيرا في تحبيبه 
للشباب، إذ تعد جياللة هي الفرقة 
التي انفتحت على معظم تالوين 
تشبيه  ويمكن  الوطني  التراث 
أعمالها ب� » األوبيريت المصغرة 
تقدم مشاهد  »، إذ كانت وكأنها 
مغناة، وليست بصدد أداء أغنية 
لألغنية، مشروع  القح  بالمفهوم 
الطاهر  م��والي  يثن  ل��م  جياللة 
شارك  فقد  المسرح،  مزاولة  عن 
وتلفزيونية  مسرحية  أعمال  في 
ألف  فهو  متعددة،  وسينمائية 
إحداها  اليوم  ويدخل  المعارك 

صحيا..
 ن��ت��م��ن��ى ل���م���والي ال��ط��اه��ر 
وطول  الصحة  دوام  األصبهاني 

العمر...
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موالي الطاهر عالمة فنية مغربية من الطراز الراقي
برد  الصديقي  الطيب  ليعالجه 
آش داك انت لشي 
فالحة أنت ديال المسرح راه بغيت 
نشوفك ف المسرح البلدي نهار 

من  وم��ب��اش��رة  تفكير  دون   
ك��ان��ت تقام  ال��م��ع��م��ورة، ح��ي��ث 
يشرف  للمسرح  تدريبية  فترة 
لعلج  والطيب  الصديقي  عليها 
الطاهر  موالي  وآخ��رون، سيحل 
وراءه  ت��ارك��ا  ب��ال��دارال��ب��ي��ض��اء، 
ال��وظ��ي��ف��ة واألج�����رة وك���ل تلك 
االمتيازات ليلج شوارع البيضاء 
بدون بوصلة، ودون أن يعرف حتى 
إن كان الصديقي سيمنحه أجرا أو 
ال، فاألخير بدوره كان يتعارك من 
أجل خلق مسرح مغربي أمام آلة 
أخرى كان لها رأي آخر، مباشرة 
البلدي  بالمسرح  التحاقه  بعد 
سيشارك في أعمال مسرحية كبيرة 

بمؤهالت  شاملة  دراي��ة  وعلى 

حفظ  على  الممثلين  ماغتمشيش ليساعد  ان��ت 

اختارت قناة “تمازيغت” التنوع في 
شبكة برامجها لشهر رمضان المبارك، 
برامج  وإنتاج  إع��داد  على  عملت  إذ 
تمزج بين الدراما والكوميديا والثقافة 
والدين والتراث،وذلك لتحقيق مبدئها 
الخاص الذي يرمي إلى االهتمام بالثقافة 
األمازيغية وإبراز خصوصيتهاالمحلية.
وتقترح القناة خالل هذا الشهر المبارك 
أعماال درامية مختارة بعناية لالستجابة 
ستعرض  وهكذا  مشاهديها.  ألذواق 
بالمكونات  درام��ي��ة  إنتاجات  القناة 
الثالثة للغة األمازيغية، وهي السلسلة 
التي تعود بعد  »بابا علي«  الكوميدية 
والثاني،بجزء  ال��ج��زأي��ن��األول  نجاح 
مليء بحكايات شعبية مأثورة  ثالت 
غنية  اجتماعية  مواضيع  أغوار  تسبر 

بالمواقف الهزلية.
ال��ذي  الثالث،  ال��ج��زء  ف��ي  وي��ش��ارك 
سيبثت على قناة »تمازيغت« كل يوم بعد 
اإلفطار، ألمع نجوم الشاشة األمازيغية 
من سوس يتقدمهم أحمد بردواز وعبد 
الى  اللطيف عاطف، وآخرين،باإلضافة 
بطل السلسلة أحمد نتاما الذي يجسد 

بامتياز دور باباعلي.
وي��ل��ي ه���ذا ال��ع��م��ل، ي��وم��ي��ا على 
الساعة  م��ن  اب��ت��داء  تمازيغت  ق��ن��اة 
مساء،المسلسل  والنصف  الثامنة 
يتكون  الذي  الدرامي الريفي«الصفقة« 
 30 منها  كل واحدة  مدة  30 حلقة  من 
دقيقة، وتدور أحداثه حول شابانقلبت 
انتحار  عقب،بعد  على  رأس��ا  حياته 
ومالبسات  الحقيقة  عن  بحثا  وال��ده، 
الحادث، حيث حمله فضوله إلى كشف 

أسرار خطيرة في عالقة والده المتوفى 
األحداث وإصراره  توالي  بوالدته،ومع 
على سبر أغوار الحقيقة سيجد نفسه في 
ورطة ويعرض حياته للخطر إثر ظهور 
الغبار  ينفض  جعلته  جانبية  قصص 

عن صفقة كان هو ضحيتها.
من  ثلة  المسلسل  هذا  ويشارك في 
بينهمشيماء  من  البارزين  الممثلين 
العلوي، وهيام لمسيسي ووفاء مراس 
إلى  ازنابط  ف��اروق  المقتدر  والممثل 
وآخرين،  المصلوحي،  جانب سميرة 
الفني  العمل  ه��ذا  بإخراج  ق��ام  بينما 

المخرج المقتدر حميد زيان.
عرضها  ف��ي  »تمازيغت«  وتقترح 
يوم  كل  مشاهديها،  على  الرمضاني 
مساء،  العاشرة  الساعة  م��ن  اب��ت��داء 
الجليد« الذي  »جبل  مسلسل  أح��داث 
موسى،  قصته حول شخصية  تتمحور 
من  القادم  الطموح  الجامعي  الطالب 
الجنوب المغربي لتحقيق حلم الطفولة 
)الحصول على شهادة الدكتوراه(، قبل 
أن يجد نفسه، كما خطط ودبر، في فيال 
الكبرى  الشركات  بإحدى  مالي  إط��ار 
ليدخل  »سارة«.  وزوجته  »سليمان« 
تربيته  مع  ش��يء  في  تلتقي  ال  عوالم 
وثقافته وسذاجة البداوة التي ال تزال 

طاغية على سلوكاته. 
الرئيسية لهذا  األدوار  ويشخص 
المسلسل ألمع نجوم الدراما في األطلس 
عامر  وأحمد  خرماز  تتقدمهم نجاة 
وسعيد ظريف وآخرين، شكلوا،إلى جانب 
المخرج توليفةإبداعيةنشاهد أطوارها 
الساعة  على  يوم  كل  ثالثين حلقة  في 

العاشرة مساء.
سلسالت من  ثالث  القناة  تبث  كما 
أربعة حلقات لكل واحدة، األولى تحمل 
اسم »أناروز« كل يوم أحد على الساعة 
الثانية  السلسلة  فيما  ليال،  العاشرة 
السلسلة  أما  زمان«،  »حكاية  بعنوان 
»تيليال«،  ع��ن��وان  فتحمل  ال��ث��ال��ث��ة، 

ومبرمجة للبث كل مساء يوم أربعاء.
الكريم،  الشهر  خالل  القناة  وتقدم 
»قسمة  وهي  تلفزيونية،  أفالم  خمسة 
قبابي،  حكيم  ل��ل��م��خ��رج  ونصيب« 
سهام  شبح« للمخرجة  وفيلم »طيف 
للمخرج حميد  الداني«  أسيف، و«اش 
زيان، ثم فيلم »دوار اللوز«للمخرج سعيد 
ازار، باإلضافةإلى فيلم »نثار الشوك«.

وتسعى قناة »تمازيغت« إلى إضفاء 
أطباقها  ع��ل��ى  ال��ك��وم��ي��دي��ة  األج����واء 
الرمضانية من خالل فقرة كاميرا خفية 
تحاول  التي  حالي«،  »شوفو  بعنوان 
في  المواطنين  من  بمجموعة  اإليقاع 
مقالب هزلية. باإلضافة إلى سيتكوم »اور 
نجوم  ألمع  مشاركة  يعرف  الذي  جو« 
السلسلة  وكذا  سوس،  في  الكوميديا 
القصيرة »كافي كوم« بالروافد األمازيغية 
الثالث، والتي تتمحور أحداثها، حول 
»صفية«،  وزوجته  »حمو«  مغامرات 
المواقف  من  للعديد  يتعرضان  اللذين 
التي  السارة  غير  والمفاجآت  الطريفة 
تتربص بهما، خصوصا بعد تبخر آمال 
حمو في إقامة مشروع سياحي بخنيفرة.
يتبارى  برنامجا  أيضا  القناة  وتبث 
فيه شباب في شتى المجاالت اإلبداعية 
المصور بالڤيديو تخصص للمتوجين 

البرنامج  هذا  ويحمل  تقديرية  جوائز 
عنوان »سيني كافي«.

شبكة  »تمازيغت«  ع��ززت  ذل��ك،  إلى 
هجرية   1444 لسنة  رمضان  برامج 
بين  تتوزع  دينية،  بفقرات  )2023م(، 
جانب  إلى  رمضانية،  وأذك��ار  ابتهاالت 
»نور  بعنوان  الدين  تعاليم  لتقديم  فقرة 
القلوب«، وبرنامجا لالستفسار حول الدين 

وقضايا العصر«طريق النور«.
فنية  سهرة  أسبوعيا  القناة  وتعرض 
دارون(،  )دارنا  عندكم«  »عدنا  بعنوان 
لمدة  البرنامج  طاقم  خاللها  من  يتجول 
90 دقيقة في مجموعة من المناطق عبر 
استضافة فنانين يمثلون مختلف اإليقاعات 
بهدف  والحسانية  والعربية  األمازيغية 
إبراز التنوع الثقافي واللغوي المغربي.

االجتماعية  ال��ب��رام��ج  ج��ن��س  وف���ي 
شبكة  ضمن  القناة  اختارت  والتفاعلية 
قضايا  معايشة  رمضان  لشهر  برامجها 
والتعرف  همومهم  ومشاركتهم  الناس 
ال��ص��ع��اب،  ل��ت��ج��اوز  طموحاتهم  ع��ل��ى 
التضامن«  »نساء  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن 
و«الدار  بالدي«  و«تماوايت«و«بنت 

لكبيرة«.
الثقافية  ال��ب��رام��ج  ص��ن��ف  وف���ي 
من  باقة  القناة  أنتجت  والوثائقية 
التعريف  إل��ى  ت��ه��دف،  التي  البرامج 
بالتاريخ اإلسالمي في المغرب،وتقريبه 
من المشاهد، وتقديم إضاءات تاريخية 
عن المغرب اإلسالمي من حيث العادات 
والتقاليدوالمعمار،وذلك إلبراز التنوع 
والتعددية الثقافية للمغرب التي كان لها 
الدور الملموس في تكريس قيم التسامح 

واالعتدال.
»عايش  برنامج  هذهاألعمال  ومن 
جوال«،وبرنامج »أغوار البحر«وبرنامج 
الوثائقي  وال��ب��رن��ام��ج  عتيقة«  »مدن 
»جواهر  وبرنامج  المغرب«  »متاحف 

الصحراء وبرنامج »مدن عتيقة«.
كما ستبث القناة خالل رمضان، مجموعة 
من البرامج التي أنتجت داخليا، من بينها 
وهو عبارة عن  »كاتب وكتاب«  برنامج 
آخر  دقائق، تستعرض   7 كبسوالت من 
اإلصدارات، فضال عن برامج »تيفراس« 
والبرنامج الحواري«طريق  و«امنوس« 

»امنادن«  النقاش  وبرنامج  المواطنة« 
المحلي«،  “الشأن  التفاعلي  والبرنامج 
وبرنامج »عن قرب«، باإلضافة إلى فقرات 
»سول  وكبسولتي  والمستهلك  للصحة 

تفهم« و«جذور«.
تقترح  ال��ري��اض��ي  ال��م��ج��ال  وف���ي 
يوم  ك��ل  مشاهديها  على  »تمازيغت« 
»الموجز الرياضي« وبرنامج »أمسوار 
في أربع حلقات، فضال عن  ن تونونت« 
القارة  البرامج  جميع  مواضيع  تكييف 
الشهر  ه��ذا  خصوصيات  م��ع  للقناة 

الفضيل.

على قناة »تمازيغت«..مزيج متنوع من االأعمال 
الدرامية والكوميدية والثقافية والدينية والتراثية

البرنامج  هذا  ويحمل  تقديرية  جوائز 

شبكة 
هجرية   
بين  تتوزع  دينية،  بفقرات   ،
جانب  إلى  رمضانية،  وأذك��ار  ابتهاالت 
نور 
، وبرنامجا لالستفسار حول الدين 

فنية  سهرة  أسبوعيا  القناة  وتعرض 
 ،
لمدة  البرنامج  طاقم  خاللها  من  يتجول 
 دقيقة في مجموعة من المناطق عبر 
استضافة فنانين يمثلون مختلف اإليقاعات 
بهدف  والحسانية  والعربية  األمازيغية 

االجتماعية  ال��ب��رام��ج  ج��ن��س  وف���ي 
شبكة  ضمن  القناة  اختارت  والتفاعلية 
قضايا  معايشة  رمضان  لشهر  برامجها 
والتعرف  همومهم  ومشاركتهم  الناس 
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على  القدرة  هنا  النزعم  كنا  وإذا 
والسلطوي  الطبقي  الوضع  تحليل 
باملغرب تحليال وافيا، فإننا نستطيع 
أساسيني  اتجاهني  بني  التمييز 
اختالف  أساس  على  التصنيف  في 
املواقع االقتصادية واالجتماعية، وإن 
بني  والتشابكات  التداخالت  كانت 
متعددة  اتجاه،  لكل  املكونة  الفئات 
ومنطوية على تناقضات ثانوية، لكن 
التناقضات األساسية تسمح لنا بأن 
للطبقات  الخارجي  الوصف  نحصر 

في تصنيفني: 
املترأسملة  الطبقة   -  1
املستحوذة  وهي  املتبرجزة، 
من  األكبر  القسط  على 
واملستفيدة  القومي  الدخل 
االقتصادية  التبعية  من 
الليبرالية،  السياسة  ومن 
في  تلفيقية  طبقة  وإنما 
وفي  لها  املكونة  الفئات 
ثم  ومن  إيديولوجيتها.. 
في  ال  دورا  تلعب  ال  فإنها 
في  وال  االقتصادية  التنمية 
حديثة..  عصرية  قيم  بلورة 
الحداثة  مظاهر  إن  بل 
املستوردة تحتمى وتتالشى 
التقليدية  القيم  وراء 
امللتبسة بدافع من االنتهازية 
والقصور.. وأكثر ما يتجلى 

الثقافي  واإلنتاج  الفني  التعبير  ذلك 
في مجال الثقافة واألدب، فهي لم تفرز 
أدباء وال تؤمن بفعالية األدب في بناء 
الوعي  وتعميق  القومية  الشخصية 
وجود  لألدب  يكون  وحني  النقدي... 
قراءة  صورة  ففي  الطبقة،  هذه  عند 
الدنيا  الثقافة  تنتجه  ما  لكل  مسلية 

الغربية.
الواسعة  الشعبية  الطبقات   -  2
الصغيرة،  البرجوازية  تضم  وهي 
الصغار،  والتجار  والفالحني 
 .. واملثقفني  والحرفيني  والعمال 
الوقود  كانت  التي  الجماهير  إنما 
والحطب ملعارك االستقالل والتحرير، 
شرنقة  داخل  محاصرة  وأصبحت 
التفقير والتجهيل والتفاوت الطبقي.

 وإذا كانت هذه الطبقات قد أفرزت 
منتجي األدب املغربي الجديد، فإنها 
والتفاعل  قراءته  من  تعيش محرومة 
في  موضوعية،  لشروط  نتيجة  معه 
كل  وصرف  والعوز،  األمية  طليعتها 

الطاقة لكسب القوت.
للطبقات  املبسط  الوصف  هذا 
على  يسعفنا  قد  السلطة،  وملراكز 
تبني العالئق املوجهة للحقل الثقافي، 
تجعل  التي  املوضوعية  والحالة 
املسار،  هذا  يأخذ  األدبي  إنتاجنا 

شكال ومضمونا ورواجا.
لم  باإلديولوجية  األدب  وإن عالقة 

وهي  اللغة  ألن  نقاش،  موضوع  تعد 
العمود الفقري في الكتابة إلى جانب 
التخيل وصياغة رؤية للعالم من خالل 
النسيج األدبي، كلها عناصر يستتبع 
استعمالها بطريقة ما، تحديد موقف 
الجدلية  في  أساسية  مقومات  من 
املجتمعية. وحتى إذا تصورنا الحالة 
القصوى ملجانية اإلنتاج األدبي، تلك 
نيابة  فلوبير  عنها  عبر  التي  الحالة 

عن مدرسة الفن للفن قائال: 
أود  وما  جميال،  لي  يبدو  «ما 

الشيء،  عن  كتاب  كتابة  هو  إنجازه 
ينتصب  خارجية  رابطة  بدون  كتاب 
الداخلية  القوة  بوساطة  بنفسه 
بدون  األرض  تنتصب  كما  ألسلوبه، 
سند في الفضاء…» فإننا ال نعثر في 
املغرب على جمهور بورجوازي شبيه 
التاسع  القرن  منتصف  في  وجد  بما 
عشر بفرنسا، رغم أن البرجوازية في 
العمق، لم تشجع إنتاج أدباء مدرسة 

الفن للفن..
ويقود التحليل في النهاية ملثل هذا 
الوجود  في  الطامع  االتجاه 
خارجة حلبة االختيارات، إلى 
املتعالية  إيديولوجيته  إدراك 
الطبقي  للموقع  نتيجة 
املنتسبني  لألدباء  امللتبس 

إلى ذلك االتجاه.
فإن  االزدواجية،  هذه  من 
البحث عن بؤرة األزمة لألدب 
أجناس  ولعامة  بل  املغربي، 
واإلنتاج  الفني  التعبير 
الثقافي يجب أن يحلل قبل كل 
شيء، نقطة التمفصل الرابطة 
الخيرات  إنتاج  شروط  بني 
املرتكزات  وبني  الرمزية 
واإلديولوجية  االجتماعية 
تفرز  التي  التحتية  للبنيات 
الحقل،  هذا  في  املنتجني 
معهم  عالقاتها  في وتضبط  وتحدد  بينهم،  ما  في  وعالقتهم 

النهاية مسارا ومصيرا لذلك اإلنتاج.
هذا  في  مالحظته  تهمنا  وما 
املجال، هو أن معظم إنتاج الخيرات 
طبقة  عناصر  به  التضطلع  الرمزية 
إيديولوجية  رؤية  تمتلك  سائدة 
مشروعا  تكون  متجانسة  وسياسية 
املغربي  املجتمع  لنباء  متكامال 
تطمح  التي  الصورة  حسب  الجديد 
نكون  أن  أردنا  ولو  األغلبية.  إليها 
أكثر دقة للجأنا إلى التميير التحليل 
املجتمع  وبني  الدولة  بني  املؤقت 
املدني حسب مفهومها عند كرامشي. 
رغم  الدولة  تكون  املنظور  هذا  من 
السياسي  ودعمها  القسري  طابعها 
بتأسيسي  ملزم  املحظوظة،  للفئة 
التي  والقومية  الوطنية  املقومات 
تعيد لها وجودها بعد فترة الضعف 
الحماية.  أيام  الصورية  واملمارسة 
املغرب،  في  املدني  املجتمع  لكن 
يكتسي أهمية كبيرة اآلن نتيجة لهذه 
الفئات  ألن  التاريخية،  الخصوصية 
ببلورة  مطالبة  الواسعة  الشعبية 
مستوعب  كشكل  إيديولوجيتها 
للعالئق البديلة القادرة على …الرؤية 
الثقافية واألخالقية السياسية، وذلك 
السائدة،  اإلديولوجيا  نقد  خالل  من 
داخل  اجتماع  توفير  خالل  ومن 
القوى  لهيمنة  يمهد  املدني  املجتمع 

االجتماعية الجديدة وقيمها.

املوؤ�ص�صة االجتماعية للوجه و ال�صوت

فسحة رمضان

  إن   البحث   عن   بؤرة  
 األزمة   لألدب   المغربي،  

 بل   ولعامة   أجناس  
 التعبير   الفني   واإلنتاج  

 الثقافي   يجب   أن   يحلل  
 قبل   كل   شيء،   نقطة  

 التمفصل   الرابطة  
 بين   شروط   إنتاج  

 الخيرات   الرمزية   وبين  
 المرتكزات   االجتماعية  
 واإلديولوجية   للبنيات  

 التحتية   التي   تفرز  
 المنتجين   في   هذا  

 الحقل

محمد برادة يف افتتاح املوؤمتر الوطني 
ال�صاد�س: االأدب املغربي، اإلى اأين؟
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 visibleأن يكون لك وجه يعني أن تكون مرئي اجتماعيا
لك  يكون  أن  و   ، العامة  املجاالت  داخل     socialement
صوت يعني أن تكون مرئي و مسموع اجتماعيا  من طرف 
األذن املجتمعية )دولة ، أحزاب ، نقابات ، تنظيمات مدنية 
الصوت  و   ، للكرامة  االجتماعية  املؤسسة  هو  الوجه   .)..
املرئي  حضورها  شرط  و   . للحرية  االجتماعية  املؤسسة 
حينما   . ديموقراطية  كل  شرط  و  مقياس  هو  املسموع  و 
قد  لالستقبال  االجتماعية  البنيات  تكون  يسمع صوتك   ال 
قررت جعلك كائنا غير مرئي اجتماعيا invisible، و حينما 
بوصفه  وجهك  في  النظر  فاعليه  بكل  العام  املجال  يرفض 
مسكنا لالنسانية و وجها  لها ، فإنك تطرد و تقصى و تبعد 
سجن  و  دائرة  لتلج  العمومية  الفضاءات  ضوء  دوائر  من 
االحتجاب   .invisibilité sociale االجتماعي  االحتجاب 
 . اجتماعي  بناء   هو  بل  طبيعي  معطى  ليس  االجتماعي 
األشكال  غيوم لوبالن »   يكثف  عالم االجتماع الفرنسي » 
فئاتها  بعض  حجب  ملمارسة  املجتمعات  رسختها  التي 
الفاعل و املشارك في  املرئي  الظهور  أنوار  االجتماعية عن 
الحيوات االجتماعية في ثالث : املوت و العبودية و تغييب 
النظر،  عن  كلية  املرء  وجه  املوت   .يخفي  اإلدراك  و  النظر 
أمر طبيعي  املوت   . الجسدية  تدريجيا هيأته  مثلما يمحو 
لكن خلق شروط نسيانه أمر اجتماعي . النسيان الجماعي 
أول شكل اجتماعي لحجب الفاعل امليت و جعله غير مرئي 
الكائن  وجود  العبودية  تحول   . األموات  تاريخ  ضمن 
اإلنساني   إلى أداة  أو دابة أو شيء . العمل شيء مهم في 
الحياة اإلنسانية  ، لكن التشييء شرط اجتماعي مبني و 
قصدي لتجريد فئات اجتماعية من وجودها الحي عبر نزع 
وجهها و صوتها ، و من ثم الرمي بها في دائرة من ال تتوفر 
العامة و  الظهور في كل املجاالت االجتماعية  فيهم شروط 
الجماعي وحذف  النسيان  االجتماعي  . صناعة  العمومية 
اإلنساني  الكائن  رحم  من  االجتماعيني  الصوت   و  الوجه 
 invisibilité لترسيخ  طبيعية  ليست  و  اجتماعية  آليات 
sociale.أما الشكل الثالث فهو قصدية عدم رؤيتك و إدراكك 
في الوجود االجتماعي . إنه أخطر أشكال ممارسة اإلقصاء 
أنت   « ، شكون أنت«  و اإلبعاد و التهميش االجتماعي . » 
، عبارات من بني أخرى تجول العالقات االجتماعية  نكرة« 

لتحول أفراد و فئات إلى نكرات مجهولة ، من دون هوية أو 
ملكات أو قدرات على ممارسة صوتها ورفع هامتها و وجهها 
. إن رؤية اآلخر ليست شيئا فطريا ، بل إن الرؤية بأشملها 
ليست ملكة طبيعية ، بل معطى اجتماعي . ال نرى سوى ما 
تشكلت أعيننا اجتماعيا على رؤيته . صحيح نمتلك األعني 
طبيعيا ، لكن ملكة الرؤيا أمر اجتماعي . الدرس الكبير في 
هذا السياق تقدمة شخصية » غريغورسامسا » ضمن رواية 
كافكا métamorphose  . جسد غريغور تحول ،إلى كائن 
حيواني ، و على الرغم من أنه ظل يملك الصوت و اللغة و 
املشاعر ، لم يعد مرغوبا ، بل لم يعد مقربوه قادرين و راغبني 
رالف إيليسون  في رؤيته . و الدرس الثاني تقدمه رواية » 
» l’homme invisible على لسان الراوي و هو يحكي عن 
sa propre invisibilité. فهو أسود البشرة و البيض ال 
رؤية  في  يرغبون  ال  بل  وجهه،  رؤية  و  رؤيته  في  يرغبون 
أي أسود . و طلبه لم يكن صعبا ، بل فقط أن يراه البيض  
كشخص أسود البشرة . تلك أمثلة صغيرة على كون رؤية 
اآلخر قد تضع املرء بني حدي االعتراف االجتماعي بالوجه 
و الصوت أو العنصرية كأقصى األشكال العنيفة و املتطرفة 

لفرض وضعية االحتجاب االجتماعي على اآلخر.
:فرض وضعية   خالصة القول ، مقترح صيدلية األفكار 
كانت   ، الجماعات  و  األفراد  على  االجتماعي  االحتجاب 
إثنية أو جندرية أو عمرية أو لغوية أو ثقافية ... بقدر ما 

األساس  يدمر 
عي  جتما ال ا
الوجه  ملؤسسة 
 ، الصوت  و 
يهدد   ما   بقدر 
كل  باختيار 
األشكال  هؤالء 
و  تطرفا  األكثر 
ملمارسة  عنفا 
في  حقهم 
الكامل  الظهور 
املجاالت  في 

العمومية .

من القضايا التي كان املرحوم  عبد الرحمان اليوسفي 
يلح على االنتباه إليها  بعد توليه رئاسة حكومة التناوب 
القانون  نطاق  خارج  الدولة  سيارات  استغالل  ظاهرة   ،
عبر  أمر  قد  و   ، تعرفها  كانت  التي  العارمة  الفوضى  و   ،
مناشير و مراسيم  بضرورة معالجة الظاهرة اوال بتقليص 
وثانيا   الترابية   والجماعات  الدولة  سيارات  حظيرة 
ترشيد  و  العامة   املصلحة  لخدمة  استعمالها   بترشيد 
نفقات البنزين و الصيانة . و كان حريصا على املوضوع 
تبذير و هدر  و معالجته بشكل صارم ملواجهة كل أشكال 
املال العام . و كانت اولى الخطوات التي قام بها انه اوقف 
ومديري   للوزراء  بالنسبة  السيارات  شراء  على  التوقيع 
االستغالل  نسبيا  تراجع  وقد   . العمومية  املؤسسات 
. لكن سرعان ما عادت حليمة  الدولة  الشخصي لسيارات 
الى عادتها القديمة  بعد ان تبني للنفوس املريضة ان عهد 
بجدار  املرحوم   محاولة  فاصطدمت   . انطلق  قد  االصالح 
اللوبيات الفاسدة وبقيت كل املراسيم و املناشير واملذكرات  
حبرا على ورق الى اآلن بعد مرور ربع قرن من الزمن ) 25 
سنة ( ... فكما هو معلوم ، يستفيد املسئولون الحكوميون 
في  الترابية  الجماعات  رؤساء  و  السامون  واملوظفون 
املغرب من مجموعة من االمتيازات والتعويضات من أبرزها 
والتي   ) املخزن  )سيارات  يقال   كما  أو  الدولة(  )سيارات 
الظروف  وضمان  مهامهم  لتسهيل  تصرفهم  تحت  توضع 
من  نفقاتها  الدولة  تتحمل  أن  على  بها،  لقيامهم   املالئمة 
تأمني وصيانة ووقود و أجرة سائقيها، وفق املرسوم رقم 
واملتعلق   1998 فبراير   2 بتاريخ  الصادر   2.97.1051
واملنشور  العامة،  لإلدارات  التابعة  السيارات  بمجموعة 
بتدبير  الخاص   1998 فبراير   20 في  الصادر   4  /98 رقم 
وتسيير حظيرة سيارات اإلدارات العمومية، واملنشور رقم 
98/ 31 الصادر في 28 يوليو 1998 املتعلق بترشيد تدبير 
حظيرة سيارات املؤسسات العمومية ، غير أن استعماالت 
تلك السيارات وعملية اقتنائها وإيجارها من قبل املسئولني 
مجالس   ، جهوية   مجالس   ( الترابية  املجالس  ورؤساء 
اقليمية و مجالس محلية ( تعرف اختالالت كثيرة وتبذيرا 
مفرطا للمال العام  خالفا ملا كان يطمح اليه  عبد الرحمان 

اليوسفي رحمه اهلل ... 
وتجلياتها  الظاهرة  هذه  تفاصيل  عن  الحديث  قبل  و 

نشير الى ان  املغرب  يتوفر على ازيد من  115  ألف سيارة  
بالقطاعات العمومية والجماعات الترابية  حسب  املعطيات 
 ) اللوجيستيك  و  للنقل  الوطنية  الشركة   ( عن  الصادرة 
سنويا  درهم  مليار   1.2 املغربية  الحكومة  لها   تخصص 
تشمل نفقات التسيير  )100 مليار و200 مليون سنتيم (  
الى  باإلضافة   . الكراء  و  والشراء  واملحروقات  والصيانة 
. هذه األرقام   44 مليون درهم للتامني ) 44 مليار سنتيم ( 
تبرز بالواضح  األموال الكبيرة املرصودة  لسيارات الدولة 
املال  استنزاف  عبرها  يتم  والتي  املحلية   الجماعات  و 
العام  بدون حسيب أو رقيب . ويتجلى ذلك في تجاوزات  
استخدام هذه السيارات ، فبدل ان يتم استعمالها لتسهيل 
مهام املسئولني و عمل اإلدارة ، فهي تستعمل في مجاالت 
استغاللها  خالل  من  وذلك  العامة  باملصلحة  لها  عالقة  ال 
من لدن مسئولني، خارج أوقات العمل وألغراض شخصية  
عملهم  مقرات  عن  بعيدة   مناطق  نحو  بها  والسفر  بل 
الوقود  مصاريف  تؤدي  التي  الدولة  ميزانية  على حساب 
والصيانة . في الوقت الذي نجد القانون ينص في مرسوم 
باإلدارة  عاملني  غير  أفراد  نقل  ينبغي  ال  أنه  على   2014
عليه  يجب  السيارة  سائق  وأن  الوظيفية  السيارات  عبر 
معه  الراكبني  وطبيعة  الوجهة  تهم  وثائق  على  يتوفر  ان 
وهو  بها  سيقومون  التي  املهام  و   ، ووظيفتهم  وعددهم 
األمر نفسه  بالنسبة ألي تزود بالبنزين أو الصيانة ، إال 
 « لعالمة  الحاملة  املصلحة   الدولة وسيارات  أن سيارات 
بالنسبة لسيارات الجماعات    « ج   « باألحمر و   « املغرب 
واملهام  العمل  اوقات  تصادفها خارج   أن  يمكن  الترابية  
االدارية  في الشواطئ واملنتجعات السياحية ، خاصة في 
املتاجر  و  األسواق  امام  و   ، الصيفية  و  املدرسية  العطل 
وغيرها  الفخمة  والفنادق  املدارس  أبواب  وأمام  الكبرى  
إلى  السيارات  هذه  تحولت  لقد   ... الخاصة  االماكن  من 
النفوس  يجعل بعض    ، بامتياز  واجتماعي  ريع سياسي 
الضعيفة ال تتورع عن استعمال املال العام لشراء سيارات 
فخمة من املال العام  دون حياء او خجل . و هذا ما يعتبر 
الطني  في  يزيد  والذي   . لألمانة  خيانة  و  كبيرا  فسادا 
يلجئون  الترابية  واملجالس  الوزارات  من  العديد  ان  بله  
إلى كراء سيارات الخدمة ملدة 3 سنوات أو أكثر  بـأثمنة 
باسم  تكون  ما  غالبا  السيارات  لكراء  شركات  من  خيالية 
اقتنائها  ثمن  وتسديد  شرائها  عوض  عائالتهم  من  افراد 
في مدة وجيزة لتصبح بعد ذلك ملكا لإلدارة او الجماعة  
بأثمنة خيالية   السيارات  كراء  ملاذا  املطروح  السؤال  و    .
هو ان كراء سيارات الخدمة  و عدم شرائها  ؟؟ الجواب : 
عوض شرائها، يخدم مصالح شركات عائلية او انتخابية 
مستغليها،  يجعل  اخرى  جهة  من  و  اشرنا  كما  جهة  من 
بسبب  املراقبة  عن  بعيدين  إليهم  املوكولة  املهام  إطار  في 
عالمة  أية  تحمل  ال  التي  السيارات  هذه  لوحات  أرقام 
تشير الى أنها سيارة تابعة للدولة. كما ان صفقات الكراء 
تعرف اختالالت كبيرة وقد تورطت   الكثير من الوزارات 
والجماعات في مثل هذه الصفقات الفاسدة . ورغم ذلك ال 

تزال الظاهرة قائمة ...

اسماعيل فياللي 

     نورالدين الزاهي

ا�صتغالل �صيارات الدولة واجلماعات 
الرتابية: ف�صاد كبري و انحطاط اأخالقي

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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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 ما رؤيتكم إلى البنية املعاصرة 
للحضارة الغربية من الناحيتني املعرفية 
واالجتماعية؟ وما هياملقدمات التي يجب 
التركيز عليها من أجل الوقوف على أهم 
مشكالتها البنيوية؟
n هذا السؤال واسع جدًا، ويمكن للجواب 
عنه أن يؤّدي بنا إلى تأليف كتاب من مجلدات 
الهاّمة  املقدمات  ببعض  سأكتفي  ولكني  عدَّة. 

في هذا الشأن:
االنتقاد  بني  الفصل  علينا  األولى:  املقدمة 
الفرد  يعمل  النقدي  االتجاه  ففي  واالقتراح. 
على مراجعة الكتب واألعمال املعنية، ثم يعمل 
يتّم  ال  وهنا  خاصة.  زاوية  من  نقدها  على 
اقتراح طريق للحل بالضرورة، ويمكن للنقد أن 
الحلول.  إلى  فيه  يكون صائبًا، ولكن ال يشار 
يمكن لهذه االنتقادات أن تنتظم ضمن خلفيات 
متنّوعة، من قبيل: نقد املاركسية، ونقد البيئة، 
ونقد االقتصاد وما إلى ذلك. وهي في الحقيقة 

ترد من زوايا مختلفة.
االنتقادات  وأهم  أكثر  إن  الثانية:  املقدمة 
العثور عليها  القوية والدقيقة والنافعة يمكن 
نجد  املقابل  وفي  الغربية،  التحقيقات  في 
ضعيفة،  الشرق  في  املطروحة  االنتقادات 
وأكثرها غير مستدل؛ بمعنى أن أغلبها عاطفي 
أو سطحي، وهذا بدوره أمر طبيعي أيضًا؛ إذ 
عندما ُيسأل: من الذي يمكنه أن ينتقد الوضع 
في إيران بشكل أفضل وأدق؟ من الطبيعي أن 
أنفسهم؛  اإليرانيون  إنهم  هو:  الجواب  يكون 
األعم  في  منهم  الصادر  االنتقاد  ألن  وذلك 
الصادر  االنتقاد  فيما  ومستدل،  دقيق  األغلب 
من األجانب  بشكل عام  لن يكون دقيقًا. وعليه، 
فإن املواطنني في كل بلد يمكن لهم انتقاد بلدهم 
بشكل أفضل من املواطنني في البلدان األخرى، 
حول  النقد  إلبداء  مؤهلني  يكونوا  أن  شريطة 

شؤون أوطانهم.
فإن  املقدمتني،  هاتني  عن  النظر  وبغض 

االتجاه التخصصي الذي يتعّرض إلى مسألة 
الهامة. يطرح  ُيعّد من املسائل  الغرب،  انهيار 
أحد املفكرين الذي يتحدث عن هذا االنهيار هذا 
املثال القائل: »لدينا بحيرة وقد غطت الزنابق 
سطحها، وفي كل ليلة يزداد عدد هذه الزنابق 
الزنابق  غطت  قد  واليوم  الضعف.  بمقدار 
سوى  أمامنا  يبق  ولم  البحيرة،  حجم  نصف 
ليلة واحدة حتى تغطي الزنابق جميع سطح 
انهيار  مسألة  تكون  أن  يبعد  ال  البحيرة«. 
الحضارة الغربية شيئًا من هذا القبيل، ولكن 
فهل  محددة.  غير  االنهيار  هذا  بداية  تزال  ال 
سيبدأ االنهيار من مشاكل تتعلق بالبيئة، من 
ارتفاع حرارة األرض، أو شّح أو فقدان  قبيل: 
املشاكل  بسبب  أم  والطاقة؟  الغاز  مصادر 
االقتصادية واألنظمة املالية؟ هذا ما لم يتضح 

بعد بشكل جّيد.

o إذا أردنا أن نحلل هذه االنتقادات 
بشكل منهجي، ومالحظة ذلك ضمن 
مشروع بعنوان »االستغراب االنتقادي«، 
فما هو، من وجهة نظركم، املسار الذي 
يجب أن نتخذه أواًل، وكيف ترون طريقة 
التقّدم به؟ بعبارة أخرى: كيف ندير هذا 
املشروع كي نطوي هذا املسار املنطقي 
ونصل إلى النتائج املطلوبة؟
n لقد أجبت عن السؤال األول من الناحية 
أفضل  أن  أرى  ولكني  واالجتماعية؛  املعرفية 
في  يكمن  املسألة  هذه  في  الدخول  إلى  طريق 
الزاوية  من  أي  والجذرية،  األساسية  الناحية 
امليتافيزيقية. في كتاب بعنوان »القرن التاسع 
بأنه  القرن  هذا  تم وصف  الغباء«،  قرن  عشر 
يمثل مرحلة تقوم الحضارة فيه على التقنية، 
بدوره  واإلبداع  اإلبداع،  على  تقوم  والتقنية 
ومن  امليتافيزيقي.  والفراغ  الخواء  على  يقوم 
هذه الناحية، فإن األسلوب امليتافيزيقي يعتبر 
اتجاهًا توصيفيًا / تحليليًا، وفي املقابل، تمثِّل 

للنزعة  نظيرًا  البحتة  التوصيفية  األساليب 
الرأسمالية  قيام  أن  مثاًل  ذلك  من  التاريخية. 
توصيفًا.  ُيعدُّ  البروتستانتية  الروح  على 
أدى  امليتافيزيقية  املسألة  إلى  االفتقار  أن  إال 
مبكر.  بشكل  املسألة  هذه  تحقق  عدم  إلى 
ميتافيزيقا  هي  امليتافيزيقا،  من  املراد  إن 
الالهوت بصفة عامة وليس الالهوت باملعنى 
األخص. إن هذا التقرير يثبت أنه غير مشروط 
الرؤية  هذه  فإن  هنا،  من  الالهوتية.  بالرؤية 
التنمية  بمنزلة  تكون  أن  يمكن  الفرضية  أو 
أن  والواقع  محدود.  عالم  في  الالمتناهية 
األمور  في  يقع  امليتافيزيقي  التناقض  هذا 
العامة، وهو  بطبيعة الحال  تناقض منطقي. 
له  يمكن  ال  واملنطقي  األساسي  التناقض  هذا 
محدود.  عالم  في  املطلقة  التنمية  يحقق  أن 
ولكنه  بشدة،  مؤمنًا  الشخص  كان  لو  فحتى 
يفتقر إلى األساس امليتافيزيقي، فإنه سيصل 
وصلت  التي  النتيجة  هذه  مثل  إلى  محالة  ال 
تغدو  السبب  ولهذا  الغربية.  الحضارة  لها 

من  ضربًا  املحدود  العالم  في  املطلقة  التنمية 
حتى  قائمة  االستحالة  هذه  وتبقى  املحال. 
وذلك  إسالمية؛  حضارة  الحضارة  كانت  إذا 
واملراد  امليتافيزيقية.  األرضية  غياب  بسبب 
والقواعد  األصول  هو  هنا  امليتافيزيق  من 
متابعة  يمكن  املعنى،  هذا  ضوء  في  العقلية. 
الغربية  الحضارة  مظاهر  جميع  في  البحث 
الغرب،  البنائي في  أو ما وجد على املستوى 
إلى  والوصول  ميتافيزيقية،  معرفة  بوصفها 
عن  كوربان«  »هنري  يتحدث  عندما  أصولها. 
مشكلة الفكر الغربي الشائع ويقول إنها بدأت 
في الحد األدنى من القرن الثاني عشر للميالد، 
وأدت إلى ثنائية الذهن والعقل وتقسيم العالم 
تعود  بدورها  املشكلة  هذه  فإن  بعدين،  إلى 
إلى املسألة امليتافيزيقية أيضًا، وهذه املسألة 
لم  لو  إذ  الوسطى.  القرون  إلى  تعود  بدورها 
نالحظ أي صلة بني املادة واألمر املجّرد، ولم 
نأخذ بنظر االعتبار إمكانية األشرف واألخص، 
فإن الكثير من املسائل ال محالة لن تكون قابلة 
لإلدراك. وعلى هذا األساس، فإن التعاطي مع 
بدوره على أساس ميتافيزيقي  يقوم  الطبيعة 
لإلنسان  ُيسمح  هل  مثاًل   ذلك   من  أيضًا. 
ما  بكل  يقوم  أن  املخلوقات،  أشرف  بوصفه 
بوصفه  اإلنسان  تصّور  يتم  ملاذا  له؟  يحلو 
كائنًا في قبال الطبيعة، في حني أنه جزء من 
الطبيعة؟ وعلى يتّم تصّوره في قبال الطبيعة؛ 
وذلك ألنه إلى جانب سائر املخلوقات األخرى، 
يعّد واحدًا من هذه املخلوقات. وعليه، فإن هذا 
األصل الجوهري واألساسي يقوم بدوره على 
عدم اإلشراف على املسائل املعنوية والحقيقية. 
ثم إن حصر املادة في املحسوس بمنزلة الفهم 
املخالف للعقل؛ ألن العقل يحكم بأن املعقوالت 
بدورها جزء من الحقائق والواقعيات. من هنا، 
أيضًا؛  املعقوالت  من  جزء  العلية  قانون  فإن 
أصل  من  محسوس  أي  استنباط  يمكن  ال  إذ 
العلية. وعلى هذا األساس فإن املسألة األصلية 

تكمن في املعقول والعقالنية.

حوارات في الدين والحداثة والعلمانية 
ر الفرنسي كريستيان بونو )3/1( المفكِّ

م�شكلة الغرب الكبرى في خوائه الميتافزيقي

في معنى المخزن ودار المخزن .. والوطنية الإمبراطورية..
حول  الدراسات  في  الحاصل  التجدد  إن 
بعني  األخذ  عن  بعيد  غير  اإلمبراطورية 
البعد  النهاية  في  سميناه  ملا  االعتبار 
سبق  والذي  املغرب،  في  للدولة  اإلمبراطوري 
أن ظهر في أعمالنا السابقة بدون أن نصوغه 
في  وهيبة  اللوزي  )أعمال  املصطلح  بهذا 
منتبهني  كنا  فقد  و2000(.   1999 سنتي 
الدولة  شرعنة  سجاالت  لتعدد  بعيد  أمد  منذ 
أشكالها،  لتنوع  وبالتالي  عنها،  والتعريف 
بيد أننا كنا نأولها داخل اإلطار العام للدولة، 
 - "القانوني  التعريف  نتنب  لم  ولو  حتى 
منتبهني  وبقينا  والبيروقراطي،   " العقالني 
التحوالت  هذه  قاربنا  وقد  تحوالتها،  إلى 
وقد كان املخزن،   ( انطالقا من مفهوم املخزن 
إلى حدود الحماية، يشير إلى القصر امللكي ثم 
الجهاز اإلداري لإلمبراطورية الشريفة، واليوم 
الناس"  حكم  نمط  على"  املصطلح  يحيلنا 
)حسب عبارة كليس Claisse(، يحيلنا كذلك 
وفي  الوجود  في  طريقة  على  وبالخصوص 
الطعام  توابل  وتحدد  الكلمات  تسكن  العمل 
املناسبات  مالبس   وحياكة  الزواج  وطقوس 
تحدد  التي  املرجعية،  الطقوس  وتحدد 
بدورها شكل ومضمون العالقة بني الحاكمني 
واملحكومني (، انطالقا كذلك  من مفهوم املخزن 
كبنية بيروقراطية ثم انطالقا من "دار املخزن" 
باعتبارها مكانا لصناعة السلوكات واملهارات 
والقيم وفنون الحكم)ودار املخزن  فضاٌء مغلق 
وهو  يتبعها،  وما  امللكية  للقصور  حصري 
موقع الهيبة التي تشكل "أساس السلطة"، و" 
دار املخزن هي املكان املركزي الذي تبنى فيه 
ثقافة السلطة، وانطالقا من هذا املكان تتوالى 
الطاعة والقيادة"، وهواملكان  متنقلة شيفرات 
واملهارات  القاعدة  فيه  تصنع  الذي  كذلك 
السلطة،  حرم  داخل  الحياة  بمعرفة  املرتبطة 
في القصر كما في املؤسسات األخرى : املخزن، 
العائلة…إلخ.  السياسية  األحزاب  البرملان، 

تسميه"   19 القرن  مراسالت  كانت  ما  وهو 
املخزنية"(.. 

حول  العامة  الخالصات  جاءت  وقد 
اإلمبراطوريات التي رأت النور حديثا، صدًى 
لقراءتنا ألعمال املؤرخني بل أكثر من ذلك جاءت 
صدى للحْوليات والكتابات السردية لفترة ما 
حول  الكتابات  غرار  وعلى  االستعمار،  قبل 
اإلمبراطوريات العاملية، تتحدث هذه النصوص 
عن تنوع الساكنة، وسياسة الحفاظ على هذه 
التنوعات وصيانتها من طرف مخزن هو بذاته 
متباين في تنوعه.. تتحدث عن َدَوران السلطة 
املحلية  التميزات  علي  والحفاظ  وتداولها، 
والتراتبيات املحلية بدون استيعاب، ولكن في 
إطار دينامية حقيقية لإلدماج داخل مجموعة 
استراتيجية  وعن  الجماعات(،  )جماعة  ما 
تقليص الكلفة عبر الوسيط،  وعن التسويات 
حول االنقطاعات  الفضائية**** كما الزمانية، 
وعن األهمية املمنوحة لتدبير األشخاص أكثر 
من  انطالقا  والء،   وعن  وجود  املجاالت،  من 
على  مجبرون  نحن  لوطنية   معينة  مرحلة 

نعتها بالوطنية اإلمبراطورية.
يتعلق  األمر  بأن  التعداد  هذا  من  ونفهم 
السياسية  التشكُّالت  حول  األبحاث  بأن 
التي  هي  كإمبراطورية  املُنتَظمة  التاريخية 
ألهمتنا أكثر من االشتغال على اإلمبراطوريات 
اإلمبريالية  التجارب  بمعنى  االستعمارية، 
املفارقة  من  أن  بيد  الوطنية.  الدول  لُكبريات 
اإلمبراطوريات  حول  األعمال  هذه  تجديد  أن 
النمط  لراهنية  انتباها  أكثر  جعلنا  املنقرضة 
الدولتي )من الدولة( اإلمبراطوري في املغرب. 
كما هو حال  الدور الذي تلعبه اليوم الوسائط  
في ممارسة السلطة، وبشكل عام حال اشكال 
الحكومة غير املباشرة  املبنية، في الحني ذاته، 
واستعمال  تكلفة،  بأقل  الحكومة  مبدأ  على 
الوسائط  املعترف به بهذا القدر أو ذاك، على 

حد سواء!

بها  تتقوى  التي  الطريقة  حال  كذلك  وهو 
السلطة، تحت حكم الحسن الثاني كما في عهد 
االختالفات  على  اللعب  عبر  السادس،  محمد 

والتعددية.
وقد أعطينا بسرعة، مع ذلك، مسافة بعد عن 
بعضها،  عن  ابتعاد  األقل  على  األعمال،  هذه 
اإلمبراطورية،  في  فكرت  والتي  الغالبة،  وهي 
ضمن رؤية خطية لتحوالت الدولة، باعتبارها 
شكال متجاوزا يميز لحظة تاريخية سابقة عن 
الحال  )وهناك بطبيعة  الوطنية  الدولة  لحظة 
بعض االستثناءات التي ال تعتبر اإلمبراطورية 
والدولة الوطنية، شكلني متتاليني وغير قابلني 

للتركيب، غير أنها عكسنا تشتغل على أوضاع 
ماضية  ، وإذا كان هؤالء املؤرخون يشيرون 
إلى راهنية التفكير    حول اإلمبراطورية فإنهم 
ال يحللون بامللموس أوضاعا معاصرة انطالقا 
النظر هاته(.. ونحن ال نعتقد فقط  من وجهة 
شكل  صياغة  في  أثرت  اإلمبراطورية  بأن 
الدولة الوطنية – سنعود إلى هذا النقطة طوال 
اإلمبراطورية  في  أن  نرى  ال  بل  ـ  الكتاب  هذا 
متباينني  للدولة  شكلني   الوطنية  والدولة 
ومتميزين في الزمن، بل هما على العكس من 
»تفكير«  في  ذلك سجالن متالزمني يسعفاننا 

الدولة املغربية في كل تعقيداتها.. 

4

حاوره: ماتيو جيرو

عرض وترجمة
 عبد الحميد جماهري

4الدولة الوطنية والبعد االمبراطوري في ملكية محمد السادس

المعروف أّن المفكر 
الفرنسي الراحل 
كريستيان بونو حائز على 
شهادة الدكتوراه في 
حقل العرفان اإلسالمي 
من جامعة »السوربون« 
الفرنسية، وله مؤّلفات 
فكرية في اإلسالميات، 
مثل: )التصّوف والعرفان 
اإلسالمي(، و)اإللهيات 
في اآلثار الفلسفية 
والعرفانية لإلمام 
الخميني(، )تأليف وترجمة 
وتفسير القرآن الكريم 
باللغة الفرنسية( ولم 
يكتمل بعد. الحوار الذي 
أجراه معه الدكتور أمير 
ز  عباس الصالحي تركَّ
حول هذين البعدين معًا 
وإن كان المنطلق هو 
الوقوف على رؤيته حيال 
غرٍب آيٍل الى االضمحالل 
والتهافت.
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املفتوح  الباب  سياسة  يعتبر  من  هناك 
التي رسخها سيدي محمد بن عبد اهلل بعد 
توثر  في  تسبب  عامل  األوضاع  استقرار 
األوربية،  املغربية  الديبلوماسية  العالقات 
السياسة  هذه  كون  إلى  ذهب  من  وهناك 
لحصول  مصراعيه  على  الباب  فتحت 
األجانب على عدة امتيازات في املغرب فقرت 
الرسمية  الوثائق  خالل  من  والعباد.  البالد 
يهوديه  في  يثق  كان  السلطان  أن  يتضح 
التعامل  في  حنكة  عن  أبانوا  الذين  التجار 
توضح  مراسالت  عدة  وأمامنا  األجانب  مع 

ما ذهبنا إليه.
اليهود التجار :

املوانئ  في  املغاربة  اليهود  من  عدد  لعب 
التجارة  في  محوريا  دوًرا  املغربية  واملدن 
على مر العصور حيث نمت نخبة صغيرة من 
التجار والحرفيني ، خصوصا في املهن التي 
لم يكن يتعاطى لها جيرانهم املسلمني ومنها 
األعمال  مثل  الحصر؛  ال  املثال  سبيل  على 

املعادن  وتجارة  الفضة  وصياغة  املصرفية 
الثمينة وتجارة الخمور والتجارة البحرية. 
وهو ما خلق جو من االنسجام بني املغاربة 

يهودا ومسلمني بحكم االختصاص املهني.
في القرن السابع عشر، استقرت العائالت 
إيطاليا  من  الوافدة  األوروبية  اليهودية 
بني  كوسطاء  وعملوا  املغرب  في  وهولندا 
بيعة  اليهود  دعم  كما  واملغاربة،  اإلنكليز 
موالي الرشيد 1667، وكذلك أخاه وخليفته 

موالي إسماعيل في 1672.
سوس  وبخاصة  املغربي  الجنوب  في  و 
مجال  في  تشتغل  يهودية  جالية  تكونت 
ما  سرعان  أنه  غير  الصحراوية  التجارة 
هاجرت بدعم من السلطان إلى املدينة التي 
ويتعلق  الدولية  للتجارة  عاصمة  ستصبح 
األمر بمدينة الصويرة التي أسسها السلطان 
سيدي محمد بن عبد اهلل عام 1764 و التي 
من  لكل  حيوية  أهمية  بفضله  ستكتسي 
كانت  الذي  الواقع،  وفي  ويهوديه.  املغرب 

جديدة  مدينة  تطوير  إلى  تطمح  رؤيته 
التجارة  على  وقادرة  املحيط  على  مفتوحة 
الخصوص.  وجه  على  وأوروبا  العالم  مع 
أوامر  على  وبناًء   ،1766 عام  في  لذلك، 
عن  ممثلني  على  االختيار   السلطان،وقع 
لتوجيه  املغرب  يهودية في  10 عائالت  أهم 
الجديدة.  املدينة  في  وتنشيطها  التجارة 
وبأوامر سلطانية تمكن هؤالء التجار اليهود 
السلطان”   “تّجار  لقب  على  بالحصول 
القروض  مثل  خاصة:  امتيازات  ومنحهم 
واإلعفاءات  ومحفزة،  ضعيفة  بفوائد 

الضريبية، ودور للسكن وإيداع بضائعهم.
نجم  ملع  الصويرة  مدينة  تأسيس  منذ 
كبار الشخصيات اليهودية و جذبت املدينة 
أيًضا يهوًدا آخرين من جميع أنحاء اململكة 
أو  وإيطاليا  وإسبانيا  الجزائر  من  وأحياًنا 
في  وكوركس  وبينتو  سيباغ  )مثل  إنكلترا 
مراكش، و أفاللو و بينيا في أكادير، و أبو 
و  تطوان،  من  وإسرائيل  حديدا  و  درهام 

سوالل  كوهني  أو  أمستردام  من  الرا  وكذلك 
وبوجينة من الجزائر واليهود األمازيغ مثل 
 ،1785 عام  حلول  ومع  وليفيس(.   ملولس 
يعيشون  يهودي   6000 من  أكثر  هناك  كان 
في  مدينة  أول  بذلك  لتصبح  الصويرة،  في 
املغرب يسكنها غالبية من اليهود. أصبحت 
التجاري  امليناء  الوقت  ذلك  في  موغادور 
جميع  فيها  تتركز  حيث  للمغرب،  الرئيسي 
مع  يعملون  الذين  والتجار  القنصليات 
أوروبا. في عهد محمد الثالث، أصبح اليهود 
املغرب،  في  لألوروبيني  تجاريني  مراسلني 
وبالتالي أصبح اليهود املحليون قناصل في 

املغرب لدول أوروبية مختلفة.
كما بنى األوروبيون واملسلمون منازل في 
بتخفيف  الوعود  جذبتهم  حيث  موغادور، 
العائالت  وسيطرت  الجمركية.  الرسوم 
كان  بينما  التجارة،  على  الثرية  اليهودية 
جنًبا  ويعيشون  يعملون  اليهود  الحرفيون 

إلى جنب مع املسلمني.

فسحة رمضان

فنانون وجها  لوجه  مع الملك  

املو�سيقار عبد الواحد التطواين: امللك ياأمر  بالتوقف عن العزف، 
وينادي الراحل �سالح ال�سرقي: �ساوي التك اأ�سالح ...

اعداد: جالل كندالي

بذهن  عالقة  مازالت  كثيرة   ذكريات   هناك 
لحد  التفارقه  التطواني،  عبدالواحد  املوسيقار 
اآلن،  ألنها  ذكريات  مرتبطة بأجمل لحظات مساره 

الحياتي  والفني .
في  التطواني،  عبدالواحد  املوسيقار  يسترجع 
هذه  إحدى  االشتراكي،  االتحاد  جريدة  مع  لقاء 
امللكي،  بالقصر  الذكريات،  من خالل  حفل خاص 
العامر  التطواني، القصر امللكي  مكان الحفل،يقول 
الستينات،و  أواسط  التوقيت  بالصخيرات، 
املدعوون، جميع األجواق اإلذاعية الرسمية التابعة 
لإلذاعة والتلفزة املغربية، الجوق الوطني برئاسة 
عبد القادر الراشدي، الجوق الجهوي إلذاعة الدار 
ترأس  قبل   “ البيضاوي  املعطي  برئاسة  البيضاء 
فاس  إلذاعة  الجهوي  الجوق   ،“ العلمي  إبراهيم 
ملدينة  الجهوي  الجوق  الشجعي،  أحمد  برئاسة 
السالم شافاه اهلل  بن عبد  برئاسة محمد  مكناس 
وعافاه، الجوق امللكي برئاسة الكومندار عبد القادر 

رتبي “ قبل ترأس الراحل عبد السالم خشان » 
حينما قدم جاللته رحمه اهلل،  يضيف املوسيقار 
املتواجدة  الفرق  أمر جميع  التطواني،  عبدالواحد 
يجب  هنا   ،“ األطلس  رقصة  معزوفة   “ بعزف 
اإلشارة أن كل فرقة موسيقية تحتوي على قانون، 
ناي، عود إلخ، وهكذا نجد مثال خمس آالت قانون،و 
لكم أن تتصوروا  املشهد، تقريبا  مائة عازف من 

جميع األجواق املغربية،

الراحل صالح الشرقي مع الجوق الوطني ،
ملدينة  الجهوي  الجوق  التدالوي  محمد  الراحل 

فاس  ،
الراحل محيي الدين الشقروني الجوق الجهوي 

ملدينة مكناس ،الراحل الحاج بوبكر الطالبي الجوق 
الجهوي ملدينة الدار البيضاء ،الراحل عبد الوهاب 

الوشيري الجوق امللكي. 
رقصة األطلس “  بدأ عزف املعزوفة املوسيقية “ 

وكما يعرف الجميع في هذه املعزوفة، يوجد مقطع 
فيه  يعزف  كتوزيع،  الثاني  الطرف  في  موسيقي 
آلة    “ األصلي   اللحن  النقر  آلة  ظاهرة   بطريقة 
هي   التطواني،  عبدالواحد  األستاذ  يشرح  االنقر 
اإليقاع  وآالت  الكونتروباص  التشيلو،  القانون، 

مصاحبة مع الكمان الذي يعزف جملة أخرى.
يأمر  حيث  التطواني،   يقول  املفاجاة  تقع  هنا 
الجميع  اهلل،  رحمه  الثاني   الحسن  امللك  جاللة 
بالتوقف عن العزف، وينادي الراحل صالح الشرقي 

ويقول له رحمه اهلل : ساوي التك أصالح ...
على  بالنقر  الشرقي  الراحل صالح  قام  وحينما 
الوترات  إحدى  ،أن  جميعا  سمعنا  القانون،   آله 
يبارك  “اهلل  الجميع  صاح  هنا  مدوزنة،   ليست 

فعمر سيدي«،
ألن من له هذه القدرة على تمييز آلة موسيقية غير 
الهائل من اآلالت املوسيقية،  الكم  مدوزنة بني هذا 

ويقصد صاحبها مباشرة وباإلسم، هو ملك فنان.
القلة القليلة جدا  يضيف املوسيقار عبدالواحد 
آلة  مع  صورة  في  جاللته  شاهد  التطواني، 
الكورديون،  ولكنهم ال يعرفون أنه عازف بارع على 
األندلسية  املوسيقى  في  وبالخصوص  اآللة،  هذه 
املغربية ،وحينما يريد جاللته العزف، يأمر بجلب 
ويقوم  املوسيقية  الفرقة  مع  بالعزف  ليقوم  آلته 

بأداء بعص الصنائع كصوليست.
 فعال كان جاللته ملكا وفنانا ،عشت معه أجمل 
ولن  ذاكرتي،  في  موشومة  الزالت  التي  اللحظات 

تنمحي، وهذا القليل من الكثير.

إعداد: وحيد مبارك

الكالب  بصحة  االهتمام  كان  إذا 
وبالشق املرتبط بتغذيتها من الخطوات 
األساسية في مسيرة تربيتها واالعتناء 
لها  مناسب  فضاء  إعداد  فإن  بها 
وتلقينها سلوكا سليما سواء في عالقة 
باألسرة أو بالغير أو في ارتباط باملهام 
التي يمكن ألجلها تسخيرها لها، يعتبر 
هو اآلخر أمرا ال يقّل أهمية، ألن كل هذه 

الخطوات هي متكاملة فيما بينها.
يعتبر من بني  للكلب  إعداد مكان  إن 
الحرص  يجب  التي  املهمة  التفاصيل 
خاص  بفضاء  يتعلق  األمر  ألن  عليها 
ما  وهو  والنوم  للراحة  إليه  يأوي  به 
من  مجموعة  على  توفره  يستوجب 
الشروط لكي يحّس فيه باألمن والدفء 

والهدوء، بعيدا عن كل أشكال اإلزعاج 
املختلفة، حتى ال يهجره ويتجه ألماكن 
أخرى قد ال يرغب فيها أصحاب املنزل، 
في  كالبا  يربون  ملن  بالنسبة  خاصة 
الغاية  هذه  وألجل  السكنية.  الشقق 
هذا  يكون  أال  على  الحرص  يجب 
قد  ألنه  كبير،  بشكل  واسعا  الفضاء 
في  فضالته  عن  التخلي  على  يشجعه 
أحد جنباته، كما أنه ال يجب أن يكون 
ال  كي  املساحة  مستوى  على  ضيقا 
هجرانه  على  ويدفعه  حركته  من  يحّد 
واللجوء إلى بدائل أخرى من تلك التي 

تؤثث أرجاء املنزل.  
وإذا كان من املمكن تخصيص فضاء 
للعيش خاص بالكلب املوجه للحراسة، 
فإن  طويال،  وقتا  به  يقضي  قد  الذي 
الشقق  له على مستوى  املمنوح  املكان 

أن  يمكن  ال  املختلفة  واملنازل  السكنية 
يصبح قارا، أي أنه يمكنه التوجه إليه 
يجب  باملقابل  لكن  بعينها،  حاالت  في 
الخروج  أجل  من  له  الوقت  تخصيص 
والتنزه وقضاء الحاجة لكي يتمكن من 
الجري واللعب بكل حرية وطالقة. هذه 
من  والتخلص  والدينامية،  الحركية 
اإليجابي  والتفاعل  خارجا،  الفضالت 
يحيلنا  الكلب  من  مطلوب  هو  ما  مع 
أن  يجب  الذي  السلوك  عن  للحديث 
يطلب  ما  بتنفيذ  وذلك  به،  يتحلى 
طبق  منحه  حني  إلى  كاالنتظار  منه، 
ال  حتى  املنزل  في  العواء  وعدم  األكل، 
الحترام  ضمانا  للغير  إزعاجا  يسبب 
الجلوس  أو  والتوقف  الجوار،  حّق 
من  وغيرها  الجري  أو  الحركة  أو 

التعليمات التي قد توّجه إليه.

سلوكات يجب أن يكافئ الكلب عليها 
متى امتثل لها لتشجيعه على التفاعل 
مع ما هو مطلوب منه، لكي يدرك هذا 
األمر فيواصل االستجابة إيجابيا، ألن 
التحكم في تصرفات الكلب يعتبر أمرا 

خاصة  انفالت،  ألي  تفاديا  أساسيا 
ومختلف  العام  الشارع  في  يكون  حني 
عالقة  في  سواء  املشتركة،  الفضاءات 
أو  منها  الضالة  خاصة  أخرى  بكالب 

القطط أو تعّلق األمر باإلنسان.

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

إعداد مكان للكلب 
يعتبر من بين 

التفاصيل المهمة 
التي يجب الحرص 

عليها ألن األمر 
يتعلق بفضاء خاص 
به يأوي إليه للراحة

المخزن ورعاياه المغاربة اليهود من خالل محفوظات مديرية الوثائق الملكية

�سيا�سة الباب املفتوح ودور املغاربة 
اليهود يف رعايتها وحت�سينها

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

 ا الف�ساء وال�سلوك يف تربية الكالب 

  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  .

جاللة امللك الحسن الثاني و املرحوم الفنان الرائد العربي الكواكبي باللباس األبيص، هو من يقوم بالسالم
 على جاللته  القايد« با سالم الفياللي رحمه هلل » بطربوش أحمر، باملناسبة هو أحد الحفظة الكبار لطرب 

األندلسي، وفن القول« امللحون »، ثم  عبدالواحد التطواني الذي ينتظر دوره  للسالم على امللك 
صورة تعود لسنة 1969 بقصر الصخيرات

 شعب إسبانيا ليس بالغريب أو البعيد عن املغاربة، فالعالقة 
وإنسانية،  وحضارية  وتاريخية  جغرافية  صبغة  ذات  بينهما 
ومعقدة   متشابكة  متنوعة  غنية  بينهما  التعارف  وصالت 
وتجاربهم  جيدا  اإلسبان  يعرفون  غيرهم  قبل  املغاربة  أيضا. 

متعددة.  الحروب  وفي  اآلمن  املشترك  العيش  في 
اإلسبان بدورهم يعرفون املغاربة بتاريخهم العنيد 
وتنافس  متواصلة  دوامة صراعات  في  واملشاكس 
ال يتوقف، استعصى فيها على كل طرف السيطرة 
الذاكرة  ظلت  لذلك  اآلخر.  على  املطلقة  والهيمنة 
االسبانية محتفظة بما هو سلبي، مسكونة بثقافة 
من  مصدره  العدو  املورو،  الحذر،  القلق،  الخوف، 
عبثية  في  متغافلة  أو  متناسية  الجنوب/املغرب، 
املغاربة.  مع  ومستقبلي  إيجابي  هو  عما  عدمية 
الهواجس  هذه  من  جانب  عند  قليال  وسأقف 
هذه  لفهم  محاولة  في  غطائها  لكشف  االسبانية 
الطويل،  التاريخ  مسارات  عبر  الجاهزة  الصورة 
في عالقات دائمة االتصال والتباعـد. فكل شيء له 

سبب:  
دولة  وإقامة  باألندلس  اإلسالمي  الفتح  يظل   
العالم  عبر  إشعاعها  امتد  راقية  حضارة  ذات 
وعلمي  حضاري  موروث  من  خلفته  وما  آنذاك، 
وثقافي وعمراني وفني عريق )711م ــ 1492م(، 
في هذا  املغرب  لعبه  الذي  واملؤثر  الكبير  والدور 
الفتح تحت قيادة طارق بن زياد، وفي تثبيت أركان 
وصموده  واستقراره  باألندلس  اإلسالمي  الحكم 
في وجه الجيوش املسيحية الكاثوليكية، السيما 
معارك  واملوحدية،  املرابطية  الدولتني  عهد  في 
ذهنية  في  حاضرا  العقاب..(  األرك،  )الزالقة، 
اإلسبان كغزو واحتالل وصراع دامي طويل األمد. 
عودة  بهواجس  أيضا  مسكونة  مشوشة  الذاكرة 

املغاربة يوما ما إلى األندلس.
دالالت  ذات  تاريخية  مقولة  هنا  وتحضرني 
ما سمي  فهناك  باملغرب،  لها عالقة  عميقة  رمزية 
األولى  إيزابيال  امللكة  اسبانيا بوصية  تاريخ  في 

التي تمكنت أن توحد اسبانيا مع  ملكة قشتالة )1451ــ1504( 
ممالكهم.  آخر  غرناطة  سقوط  بعد  األندلس  من  املسلمني  طرد 
املغربية  العالقات  في  الخبير  حسب  التاريخية  الوصية  تقول 
االسبانية الدكتور عبد الواحد أكمير:« من الالزم مواصلة الحذر 

قائمة«،  له  تقوم  ال  أطرافه حتى  بل وجوب احتالل  املغرب،  من 
وأجندة  أذهان  في  اليوم  الوصية حاضرة حتى  هذه  ظلت  وقد 
العالقات بني  أثر على  السياسيني والعسكريني، كعنصر سلبي 
البلدين منذ قيام الدولة اإلسبانية. وبالرغم من أن هذه الوصية 
القرن  مخلفات  ومن  الزمني  السياق  من حيث  متجاوزة  صارت 
لتنظيم  رئيسي  كعنصر  الدولي  القانون  بروز  بعد  الوسيط، 
ذهنية  على  بظاللها  ترخي  الزالت  لكنها  الدول،  بني  العالقات 
شريحة واسعة من شعب اسبانيا، كرمزية للتحذير من املغاربة.

مازالت  التباسات  مخلفة  مؤملة  بذكريات  االسبان  يحتفظ    
األهلية  الحرب  في  املغاربة  الجنود  بمشاركة  تتعلق  حاضرة، 
فرانكو  الجنرال  إليها  قادهم  والتي   ،1936/1939 اإلسبانية 
للنفوذ  خاضعة  كانت  التي  املغربية  األراضي  من  انطالقا 
اإلسباني. وقد خلفت هذه املشاركة صورة قاتمة ومشاعر حزينة 
االسبانية.  املحنة  تلك  في  شاركوا  الذين  املورو،  املغاربة/  عن 
فرانكو،  قوات  جانب  إلى  مغاربة  جنود  تواجد  أن  واملعروف 
حرب شرسة  أتون  إلى  األخير  هذا  بهم  دفع  قسرية حني  كانت 
املتمثل  الشرعي  نظامه  عن  باستماتة  الدفاع  اختار  شعب  ضد 
»املورو«  وجبروت  شبح  ظل  لذلك  الجمهورية.  في 
السنني،  مرور  مع  االسبان  أذهان  في  بقوة  راسخا 
حاربهم  الذي  القديم،  العدو  »املورو«  أن  باعتبار 
األحداث  هذه  فأدت  ديارهم.  في  بهم  وبطش  ونكل 
إلى انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والعدوانية 

لدى االسبان ضد املغاربة.   
تحسنت  أن  بعد  ــ  أيضا  االسبان  ينزعج    
أبو  األوربي/  االتحاد  إلى  باالنضمام  أوضاعهم 
املغرب  إلى  للهجرة  اضطرارهم  فترة  من  ــ  النعمة 
بحثا عن العمل والكسب، عبر منفذي سبتة ومليلية 
وإلى باقي مدن الشمال والداخل كالرباط فاس الدار 
البيضاء، فاشتغلوا في تهريب السلع ونقل البضائع 
واملسافرين، إبان فترة الستينيات والسبعينيات من 
باأللقاب  ذاكرتهم تحتفظ  املاضي، ومازالت  القرن 
التي تداولها املغاربة عنهم في إشارة إلى أحوالهم 
والعوز:«بورقعة«،«سبليوني  الفقر  جراء  املزرية 

الحازق«، »بوشرويط«..
الحسن  الراحل  امللك  أن  كذلك،  االسبان  يرى 
استغل  عندما  بهم،  وتالعب  استغفلهم  الثاني، 
فرانكو،  فرانسيسكو  الجنرال  تدهور صحة  فترة 
1975(، لتصفية  )20 نوفمبر  وقرب نهاية حكمه 
ملف احتاللهم  للصحراء املغربية، وذلك بالتعجيل 
على  التوقيع  إلى  املحتضر  بالرجل  الدفع  بل 
اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975، في غياب أي 
إعادة  بعد  استفاقت  التي  السياسية  للطبقة  دور 
مع  الديمقراطية،  واملرحلة  امللكي  النظام  تثبيت 
امللك خوان كارلوس في 22 نوفمبر 1975، لتجد 
أن املغرب سحب البساط من تحت أقدامهم وأنهى 
تنظيم  بعد  صحرائه،  باسترجاع  املطالبة  ملف 
املسيرة الخضراء 6 نوفمبر 1975، وخروج آخر 

جندي إسباني من أقاليمه الجنوبية. 

يصعب  »اختالف  عبارة  أحيانا  تستعملون   n n

ماذا   différence intraitable ماهيته«   اكتناه 
تعني؟

اكتناه  يصعب  »اختالف  استعمال  أفضل    pp

 différence تداركه«  يصعب  »اختالف  عن  ماهيته« 
irrécupérable، علما أن هاتني الداللتني متجاورتني 
الفرنسية،  اللغة  اكتناه ماهيته، في  جدا. فما يصعب 
هو ما ال نستطيع استعماله وإدارته وقيادته بسهولة. 
يتعذر  اختالف  هو  ماهيته  اكتناه  يصعب  اختالف 
تداركه وفي ذات الوقت يفكر فيه كما هو. إنه يفرض 

سلطانه.
موجود  لكنه  الوثني  الوجود  نسينا  لقد   n n

هذا  اليومية  الحياة  تعكس  أي حد  فإلى  في جسدنا. 
النسيان؟

تعيش  فهي  تنقرض.  لم  القديمة  الطقوس  إن   pp

عند  املنتشية  الجذبة  يفنى.  ال  اإللهي  السؤال  دام  ما 
عيساوة مثال تستحضر الطقوس الوثنية وقد لبست 

لبوسا من العقيدة التوحيدية. 
الذروة  هذه  بمثل  سمح  أنه  اإلسالم  قيم  فمن     
التصوفي  واإليروس  للتصوف،  وأباح  الجسدية، 

بالتعزيم على الجنون.
ولكن الجذبة هي دليل-حد لليومي، عندما يتالشى 
املثال.  سبيل  على  ديونيسيوسي  تمزق  في  الجسد 
حضن  في  علينا  ويغمى  يتملكاننا.  والرقص  فالغناء 
عند  كبير  خسران  جسدنا  عابرة.  إغماءة  املحبوب، 

انبجاس ماض مرتاع... 
كأفق  العربي  املغرب  بعنوان  مقال  في   n n

وفق  يرتسم  أنه  املغرب،  بخصوص  كتبتم،  للتفكير، 
هل  والعقالنية.  والسلفية،  التراثوية،  تحوالت:  ثالثة 
حد  أي  إلى  لقرائنا؟  الكلمات  هذه  ضبط  بإمكانكم 

تساهم هذه املراحل في بناء هوية مغربية، مغاربية؟
إيديولوجية،  التقسيم وفق ثالث حركات  هذا   pp

هو تقسيم منهجي. كما هو يتطلب استحضارا مرونة 
وجود  فال  جامدا.  تصنيفا  ابدا  وليس  الفكر،  في 
للتراثي الكامل في الواقع. فمن قدر الكائن أنه ممزق. 

كنت أميل إلى التفكير أن الكائن لن يعثر على وحدته 
إال في املوت، مع املوتى.

   لكن لنعد إلى سؤالك. في اللغة الالفلسفية، نقول 
على  الوجود  مسألة  تحول  هي  العربية  التراثية  إن 
مسالة دينية، في حني ان السلفية هي محاولة التوفيق 
أولوية  تمجد  فهي  العقالنية  أم  والعلم.  الدين  بني 
متحالفتني،  والسلفية  التراثية  إن  غيره.  على  العلم 
واألخرى)السلفية(  هاترة،  ألنها سجينة هوية  األولى 

العقالنية  أن  أعتقد  جدا.  رقيق  وهم  من  تتغذى  ألنها 
تقحم تحررا فكريا، هو تحرر فكري ضروري في مرحلة 
تقويض الالهوت. لقد قلت هذا سابقا، فيتبدى لي أن 
فكر االختالف الذي يصعب اكتناه ماهيته وحده، في 

مستوى مصير الوجود...
كتاباتكم:  في  الكلمة  هذه  كثيرا  تترد    n n  

السيموالكر...
 pp إنها مفردة إغريقية قديمة، وتم تحيينها في 
مجاوزة  سياق  في  املعاصرة،  الفلسفية  النصوص 
يستعمالن  الحضور  وفكر  الغياب  فكر  امليتافيزيقا. 
إن  نقول  للقارئ،  وإفادة  عجالة،  وفي  الكلمة.  هذه 

ينظر  السيموالكر 
عن  كانزياح  اآلن  إليه 
النسخة  النموذج: 
ليست  )السيموالكر( 
انعكاس  مجرد 
إنها  للنموذج، 

مضاعفه الفظيع.
n n تعملون على 

هل  الطاوية.  اقتحام 
لزعزعة  إرادة  هذا 
في  السائد  الخطاب 

املغرب العربي وخلخلته؟
أن  اكتشفت  ثم  الفضول.  بدافع  طاو  قرأت   pp

العرب  فإن  ذلك،  على  عالوة  عظيم.  فكر  هي  الطاوية 
أيضا  لكنهم  واليهودية،  املسيحية  عموما،  يجهلون 
الفلسفة  استفادت  مضى  فيما  آسيا.  إلى  يلتفتون  ال 
هذا  كل  الهندية:  الفلسفة  مكونات  بعض  من  العربية 

تعرض للنسيان.
على  عملت  بعيد.  تراث  إلى  الطاوية  تنتمي 
استدعائها إلى املغرب العربي )ومع ذلك فانا أستهدف 
إثارة  إحداث  قصدي  يكن  لم  املمكنني(.  القراء  جميع 
ظل  للفراغ،  العظيم  هذا  ألن  وإنما  اإلدماج،  هذا  من 

يستهويني.
قبيلة  في  الطبقي  »املناضل  عن  تتحدثون   n n

الكلمات«.  لم ال في قبيلة املعاني، ومقوالت الفكر؟ 
فمن املقبول إدماج كثير من االنزياحات  pp لم ال! 

الهدامة من أجل كشف الواقع.
صدى  من  حبكة  في  مندرجة  أعمالكم  تظل   n n

هل من  متعدد األصوات )روايات، أشعار، دراسات...( 
املمكن أن تعطونا فكرة تركيبية لنختم هذا الحوار؟

سابقة  عالمة  سوى  التركيب  هذا  بكون  لن   n n

ألوانها على موتي الفيزيائي. والحال أنني أكتب حتى 
ال أموت فيزيائيا.

بعد(  ينشر  )لم  األخير  كتابي  لك  سيحكي    pp

-كتاب الدم- القصة عن آخرها.

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 :

مظاهر 
التعاطي 
ال�شعبي 

اال�شباني 
مع 

المغاربة
شعب إسبانيا ليس بالغريب أو البعيد عن 

المغاربة، فالعالقة بينهما ذات صبغة جغرافية 
وتاريخية وحضارية وإنسانية، وصالت التعارف 
بينهما غنية متنوعة متشابكة ومعقدة  أيضا

»ال�شيموالكر« لي�س مجرد انعكا�س للنموذج، اإنه م�شاعفه الفظيع

الطقوس القديمة لم تنقرض. فهي 
تعيش ما دام السؤال اإللهي ال يفنى. 

الجذبة المنتشية عند عيساوة مثال 
تستحضر الطقوس الوثنية وقد 

لبست لبوسا من العقيدة التوحيدية

  محمـد بنـمـبارك   
دبلوماسي سابق  

4من 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�شمي وال�شعبي



CMJN

االثنني 27 مارس2023 املوافق لـ 04 رمضان 1444 العدد 13.410 Al Ittihad Al Ichtiraki 09
www.alittihad.press.ma www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

املفتوح  الباب  سياسة  يعتبر  من  هناك 
التي رسخها سيدي محمد بن عبد اهلل بعد 
توثر  في  تسبب  عامل  األوضاع  استقرار 
األوربية،  املغربية  الديبلوماسية  العالقات 
السياسة  هذه  كون  إلى  ذهب  من  وهناك 
لحصول  مصراعيه  على  الباب  فتحت 
األجانب على عدة امتيازات في املغرب فقرت 
الرسمية  الوثائق  خالل  من  والعباد.  البالد 
يهوديه  في  يثق  كان  السلطان  أن  يتضح 
التعامل  في  حنكة  عن  أبانوا  الذين  التجار 
توضح  مراسالت  عدة  وأمامنا  األجانب  مع 

ما ذهبنا إليه.
اليهود التجار :

املوانئ  في  املغاربة  اليهود  من  عدد  لعب 
التجارة  في  محوريا  دوًرا  املغربية  واملدن 
على مر العصور حيث نمت نخبة صغيرة من 
التجار والحرفيني ، خصوصا في املهن التي 
لم يكن يتعاطى لها جيرانهم املسلمني ومنها 
األعمال  مثل  الحصر؛  ال  املثال  سبيل  على 

املعادن  وتجارة  الفضة  وصياغة  املصرفية 
الثمينة وتجارة الخمور والتجارة البحرية. 
وهو ما خلق جو من االنسجام بني املغاربة 

يهودا ومسلمني بحكم االختصاص املهني.
في القرن السابع عشر، استقرت العائالت 
إيطاليا  من  الوافدة  األوروبية  اليهودية 
بني  كوسطاء  وعملوا  املغرب  في  وهولندا 
بيعة  اليهود  دعم  كما  واملغاربة،  اإلنكليز 
موالي الرشيد 1667، وكذلك أخاه وخليفته 

موالي إسماعيل في 1672.
سوس  وبخاصة  املغربي  الجنوب  في  و 
مجال  في  تشتغل  يهودية  جالية  تكونت 
ما  سرعان  أنه  غير  الصحراوية  التجارة 
هاجرت بدعم من السلطان إلى املدينة التي 
ويتعلق  الدولية  للتجارة  عاصمة  ستصبح 
األمر بمدينة الصويرة التي أسسها السلطان 
سيدي محمد بن عبد اهلل عام 1764 و التي 
من  لكل  حيوية  أهمية  بفضله  ستكتسي 
كانت  الذي  الواقع،  وفي  ويهوديه.  املغرب 

جديدة  مدينة  تطوير  إلى  تطمح  رؤيته 
التجارة  على  وقادرة  املحيط  على  مفتوحة 
الخصوص.  وجه  على  وأوروبا  العالم  مع 
أوامر  على  وبناًء   ،1766 عام  في  لذلك، 
عن  ممثلني  على  االختيار   السلطان،وقع 
لتوجيه  املغرب  يهودية في  10 عائالت  أهم 
الجديدة.  املدينة  في  وتنشيطها  التجارة 
وبأوامر سلطانية تمكن هؤالء التجار اليهود 
السلطان”   “تّجار  لقب  على  بالحصول 
القروض  مثل  خاصة:  امتيازات  ومنحهم 
واإلعفاءات  ومحفزة،  ضعيفة  بفوائد 

الضريبية، ودور للسكن وإيداع بضائعهم.
نجم  ملع  الصويرة  مدينة  تأسيس  منذ 
كبار الشخصيات اليهودية و جذبت املدينة 
أيًضا يهوًدا آخرين من جميع أنحاء اململكة 
أو  وإيطاليا  وإسبانيا  الجزائر  من  وأحياًنا 
في  وكوركس  وبينتو  سيباغ  )مثل  إنكلترا 
مراكش، و أفاللو و بينيا في أكادير، و أبو 
و  تطوان،  من  وإسرائيل  حديدا  و  درهام 

سوالل  كوهني  أو  أمستردام  من  الرا  وكذلك 
وبوجينة من الجزائر واليهود األمازيغ مثل 
 ،1785 عام  حلول  ومع  وليفيس(.   ملولس 
يعيشون  يهودي   6000 من  أكثر  هناك  كان 
في  مدينة  أول  بذلك  لتصبح  الصويرة،  في 
املغرب يسكنها غالبية من اليهود. أصبحت 
التجاري  امليناء  الوقت  ذلك  في  موغادور 
جميع  فيها  تتركز  حيث  للمغرب،  الرئيسي 
مع  يعملون  الذين  والتجار  القنصليات 
أوروبا. في عهد محمد الثالث، أصبح اليهود 
املغرب،  في  لألوروبيني  تجاريني  مراسلني 
وبالتالي أصبح اليهود املحليون قناصل في 

املغرب لدول أوروبية مختلفة.
كما بنى األوروبيون واملسلمون منازل في 
بتخفيف  الوعود  جذبتهم  حيث  موغادور، 
العائالت  وسيطرت  الجمركية.  الرسوم 
كان  بينما  التجارة،  على  الثرية  اليهودية 
جنًبا  ويعيشون  يعملون  اليهود  الحرفيون 

إلى جنب مع املسلمني.

فسحة رمضان

فنانون وجها  لوجه  مع الملك  

املو�سيقار عبد الواحد التطواين: امللك ياأمر  بالتوقف عن العزف، 
وينادي الراحل �سالح ال�سرقي: �ساوي التك اأ�سالح ...

اعداد: جالل كندالي

بذهن  عالقة  مازالت  كثيرة   ذكريات   هناك 
لحد  التفارقه  التطواني،  عبدالواحد  املوسيقار 
اآلن،  ألنها  ذكريات  مرتبطة بأجمل لحظات مساره 

الحياتي  والفني .
في  التطواني،  عبدالواحد  املوسيقار  يسترجع 
هذه  إحدى  االشتراكي،  االتحاد  جريدة  مع  لقاء 
امللكي،  بالقصر  الذكريات،  من خالل  حفل خاص 
العامر  التطواني، القصر امللكي  مكان الحفل،يقول 
الستينات،و  أواسط  التوقيت  بالصخيرات، 
املدعوون، جميع األجواق اإلذاعية الرسمية التابعة 
لإلذاعة والتلفزة املغربية، الجوق الوطني برئاسة 
عبد القادر الراشدي، الجوق الجهوي إلذاعة الدار 
ترأس  قبل   “ البيضاوي  املعطي  برئاسة  البيضاء 
فاس  إلذاعة  الجهوي  الجوق   ،“ العلمي  إبراهيم 
ملدينة  الجهوي  الجوق  الشجعي،  أحمد  برئاسة 
السالم شافاه اهلل  بن عبد  برئاسة محمد  مكناس 
وعافاه، الجوق امللكي برئاسة الكومندار عبد القادر 

رتبي “ قبل ترأس الراحل عبد السالم خشان » 
حينما قدم جاللته رحمه اهلل،  يضيف املوسيقار 
املتواجدة  الفرق  أمر جميع  التطواني،  عبدالواحد 
يجب  هنا   ،“ األطلس  رقصة  معزوفة   “ بعزف 
اإلشارة أن كل فرقة موسيقية تحتوي على قانون، 
ناي، عود إلخ، وهكذا نجد مثال خمس آالت قانون،و 
لكم أن تتصوروا  املشهد، تقريبا  مائة عازف من 

جميع األجواق املغربية،

الراحل صالح الشرقي مع الجوق الوطني ،
ملدينة  الجهوي  الجوق  التدالوي  محمد  الراحل 

فاس  ،
الراحل محيي الدين الشقروني الجوق الجهوي 

ملدينة مكناس ،الراحل الحاج بوبكر الطالبي الجوق 
الجهوي ملدينة الدار البيضاء ،الراحل عبد الوهاب 

الوشيري الجوق امللكي. 
رقصة األطلس “  بدأ عزف املعزوفة املوسيقية “ 

وكما يعرف الجميع في هذه املعزوفة، يوجد مقطع 
فيه  يعزف  كتوزيع،  الثاني  الطرف  في  موسيقي 
آلة    “ األصلي   اللحن  النقر  آلة  ظاهرة   بطريقة 
هي   التطواني،  عبدالواحد  األستاذ  يشرح  االنقر 
اإليقاع  وآالت  الكونتروباص  التشيلو،  القانون، 

مصاحبة مع الكمان الذي يعزف جملة أخرى.
يأمر  حيث  التطواني،   يقول  املفاجاة  تقع  هنا 
الجميع  اهلل،  رحمه  الثاني   الحسن  امللك  جاللة 
بالتوقف عن العزف، وينادي الراحل صالح الشرقي 

ويقول له رحمه اهلل : ساوي التك أصالح ...
على  بالنقر  الشرقي  الراحل صالح  قام  وحينما 
الوترات  إحدى  ،أن  جميعا  سمعنا  القانون،   آله 
يبارك  “اهلل  الجميع  صاح  هنا  مدوزنة،   ليست 

فعمر سيدي«،
ألن من له هذه القدرة على تمييز آلة موسيقية غير 
الهائل من اآلالت املوسيقية،  الكم  مدوزنة بني هذا 

ويقصد صاحبها مباشرة وباإلسم، هو ملك فنان.
القلة القليلة جدا  يضيف املوسيقار عبدالواحد 
آلة  مع  صورة  في  جاللته  شاهد  التطواني، 
الكورديون،  ولكنهم ال يعرفون أنه عازف بارع على 
األندلسية  املوسيقى  في  وبالخصوص  اآللة،  هذه 
املغربية ،وحينما يريد جاللته العزف، يأمر بجلب 
ويقوم  املوسيقية  الفرقة  مع  بالعزف  ليقوم  آلته 

بأداء بعص الصنائع كصوليست.
 فعال كان جاللته ملكا وفنانا ،عشت معه أجمل 
ولن  ذاكرتي،  في  موشومة  الزالت  التي  اللحظات 

تنمحي، وهذا القليل من الكثير.

إعداد: وحيد مبارك

الكالب  بصحة  االهتمام  كان  إذا 
وبالشق املرتبط بتغذيتها من الخطوات 
األساسية في مسيرة تربيتها واالعتناء 
لها  مناسب  فضاء  إعداد  فإن  بها 
وتلقينها سلوكا سليما سواء في عالقة 
باألسرة أو بالغير أو في ارتباط باملهام 
التي يمكن ألجلها تسخيرها لها، يعتبر 
هو اآلخر أمرا ال يقّل أهمية، ألن كل هذه 

الخطوات هي متكاملة فيما بينها.
يعتبر من بني  للكلب  إعداد مكان  إن 
الحرص  يجب  التي  املهمة  التفاصيل 
خاص  بفضاء  يتعلق  األمر  ألن  عليها 
ما  وهو  والنوم  للراحة  إليه  يأوي  به 
من  مجموعة  على  توفره  يستوجب 
الشروط لكي يحّس فيه باألمن والدفء 

والهدوء، بعيدا عن كل أشكال اإلزعاج 
املختلفة، حتى ال يهجره ويتجه ألماكن 
أخرى قد ال يرغب فيها أصحاب املنزل، 
في  كالبا  يربون  ملن  بالنسبة  خاصة 
الغاية  هذه  وألجل  السكنية.  الشقق 
هذا  يكون  أال  على  الحرص  يجب 
قد  ألنه  كبير،  بشكل  واسعا  الفضاء 
في  فضالته  عن  التخلي  على  يشجعه 
أحد جنباته، كما أنه ال يجب أن يكون 
ال  كي  املساحة  مستوى  على  ضيقا 
هجرانه  على  ويدفعه  حركته  من  يحّد 
واللجوء إلى بدائل أخرى من تلك التي 

تؤثث أرجاء املنزل.  
وإذا كان من املمكن تخصيص فضاء 
للعيش خاص بالكلب املوجه للحراسة، 
فإن  طويال،  وقتا  به  يقضي  قد  الذي 
الشقق  له على مستوى  املمنوح  املكان 

أن  يمكن  ال  املختلفة  واملنازل  السكنية 
يصبح قارا، أي أنه يمكنه التوجه إليه 
يجب  باملقابل  لكن  بعينها،  حاالت  في 
الخروج  أجل  من  له  الوقت  تخصيص 
والتنزه وقضاء الحاجة لكي يتمكن من 
الجري واللعب بكل حرية وطالقة. هذه 
من  والتخلص  والدينامية،  الحركية 
اإليجابي  والتفاعل  خارجا،  الفضالت 
يحيلنا  الكلب  من  مطلوب  هو  ما  مع 
أن  يجب  الذي  السلوك  عن  للحديث 
يطلب  ما  بتنفيذ  وذلك  به،  يتحلى 
طبق  منحه  حني  إلى  كاالنتظار  منه، 
ال  حتى  املنزل  في  العواء  وعدم  األكل، 
الحترام  ضمانا  للغير  إزعاجا  يسبب 
الجلوس  أو  والتوقف  الجوار،  حّق 
من  وغيرها  الجري  أو  الحركة  أو 

التعليمات التي قد توّجه إليه.

سلوكات يجب أن يكافئ الكلب عليها 
متى امتثل لها لتشجيعه على التفاعل 
مع ما هو مطلوب منه، لكي يدرك هذا 
األمر فيواصل االستجابة إيجابيا، ألن 
التحكم في تصرفات الكلب يعتبر أمرا 

خاصة  انفالت،  ألي  تفاديا  أساسيا 
ومختلف  العام  الشارع  في  يكون  حني 
عالقة  في  سواء  املشتركة،  الفضاءات 
أو  منها  الضالة  خاصة  أخرى  بكالب 

القطط أو تعّلق األمر باإلنسان.

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

إعداد مكان للكلب 
يعتبر من بين 

التفاصيل المهمة 
التي يجب الحرص 

عليها ألن األمر 
يتعلق بفضاء خاص 
به يأوي إليه للراحة

المخزن ورعاياه المغاربة اليهود من خالل محفوظات مديرية الوثائق الملكية

�سيا�سة الباب املفتوح ودور املغاربة 
اليهود يف رعايتها وحت�سينها

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 ...

4

4

4

ذ.ربيع رشيدي

 ا الف�ساء وال�سلوك يف تربية الكالب 

  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  .

جاللة امللك الحسن الثاني و املرحوم الفنان الرائد العربي الكواكبي باللباس األبيص، هو من يقوم بالسالم
 على جاللته  القايد« با سالم الفياللي رحمه هلل » بطربوش أحمر، باملناسبة هو أحد الحفظة الكبار لطرب 

األندلسي، وفن القول« امللحون »، ثم  عبدالواحد التطواني الذي ينتظر دوره  للسالم على امللك 
صورة تعود لسنة 1969 بقصر الصخيرات

 شعب إسبانيا ليس بالغريب أو البعيد عن املغاربة، فالعالقة 
وإنسانية،  وحضارية  وتاريخية  جغرافية  صبغة  ذات  بينهما 
ومعقدة   متشابكة  متنوعة  غنية  بينهما  التعارف  وصالت 
وتجاربهم  جيدا  اإلسبان  يعرفون  غيرهم  قبل  املغاربة  أيضا. 

متعددة.  الحروب  وفي  اآلمن  املشترك  العيش  في 
اإلسبان بدورهم يعرفون املغاربة بتاريخهم العنيد 
وتنافس  متواصلة  دوامة صراعات  في  واملشاكس 
ال يتوقف، استعصى فيها على كل طرف السيطرة 
الذاكرة  ظلت  لذلك  اآلخر.  على  املطلقة  والهيمنة 
االسبانية محتفظة بما هو سلبي، مسكونة بثقافة 
من  مصدره  العدو  املورو،  الحذر،  القلق،  الخوف، 
عبثية  في  متغافلة  أو  متناسية  الجنوب/املغرب، 
املغاربة.  مع  ومستقبلي  إيجابي  هو  عما  عدمية 
الهواجس  هذه  من  جانب  عند  قليال  وسأقف 
هذه  لفهم  محاولة  في  غطائها  لكشف  االسبانية 
الطويل،  التاريخ  مسارات  عبر  الجاهزة  الصورة 
في عالقات دائمة االتصال والتباعـد. فكل شيء له 

سبب:  
دولة  وإقامة  باألندلس  اإلسالمي  الفتح  يظل   
العالم  عبر  إشعاعها  امتد  راقية  حضارة  ذات 
وعلمي  حضاري  موروث  من  خلفته  وما  آنذاك، 
وثقافي وعمراني وفني عريق )711م ــ 1492م(، 
في هذا  املغرب  لعبه  الذي  واملؤثر  الكبير  والدور 
الفتح تحت قيادة طارق بن زياد، وفي تثبيت أركان 
وصموده  واستقراره  باألندلس  اإلسالمي  الحكم 
في وجه الجيوش املسيحية الكاثوليكية، السيما 
معارك  واملوحدية،  املرابطية  الدولتني  عهد  في 
ذهنية  في  حاضرا  العقاب..(  األرك،  )الزالقة، 
اإلسبان كغزو واحتالل وصراع دامي طويل األمد. 
عودة  بهواجس  أيضا  مسكونة  مشوشة  الذاكرة 

املغاربة يوما ما إلى األندلس.
دالالت  ذات  تاريخية  مقولة  هنا  وتحضرني 
ما سمي  فهناك  باملغرب،  لها عالقة  عميقة  رمزية 
األولى  إيزابيال  امللكة  اسبانيا بوصية  تاريخ  في 

التي تمكنت أن توحد اسبانيا مع  ملكة قشتالة )1451ــ1504( 
ممالكهم.  آخر  غرناطة  سقوط  بعد  األندلس  من  املسلمني  طرد 
املغربية  العالقات  في  الخبير  حسب  التاريخية  الوصية  تقول 
االسبانية الدكتور عبد الواحد أكمير:« من الالزم مواصلة الحذر 

قائمة«،  له  تقوم  ال  أطرافه حتى  بل وجوب احتالل  املغرب،  من 
وأجندة  أذهان  في  اليوم  الوصية حاضرة حتى  هذه  ظلت  وقد 
العالقات بني  أثر على  السياسيني والعسكريني، كعنصر سلبي 
البلدين منذ قيام الدولة اإلسبانية. وبالرغم من أن هذه الوصية 
القرن  مخلفات  ومن  الزمني  السياق  من حيث  متجاوزة  صارت 
لتنظيم  رئيسي  كعنصر  الدولي  القانون  بروز  بعد  الوسيط، 
ذهنية  على  بظاللها  ترخي  الزالت  لكنها  الدول،  بني  العالقات 
شريحة واسعة من شعب اسبانيا، كرمزية للتحذير من املغاربة.

مازالت  التباسات  مخلفة  مؤملة  بذكريات  االسبان  يحتفظ    
األهلية  الحرب  في  املغاربة  الجنود  بمشاركة  تتعلق  حاضرة، 
فرانكو  الجنرال  إليها  قادهم  والتي   ،1936/1939 اإلسبانية 
للنفوذ  خاضعة  كانت  التي  املغربية  األراضي  من  انطالقا 
اإلسباني. وقد خلفت هذه املشاركة صورة قاتمة ومشاعر حزينة 
االسبانية.  املحنة  تلك  في  شاركوا  الذين  املورو،  املغاربة/  عن 
فرانكو،  قوات  جانب  إلى  مغاربة  جنود  تواجد  أن  واملعروف 
حرب شرسة  أتون  إلى  األخير  هذا  بهم  دفع  قسرية حني  كانت 
املتمثل  الشرعي  نظامه  عن  باستماتة  الدفاع  اختار  شعب  ضد 
»املورو«  وجبروت  شبح  ظل  لذلك  الجمهورية.  في 
السنني،  مرور  مع  االسبان  أذهان  في  بقوة  راسخا 
حاربهم  الذي  القديم،  العدو  »املورو«  أن  باعتبار 
األحداث  هذه  فأدت  ديارهم.  في  بهم  وبطش  ونكل 
إلى انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والعدوانية 

لدى االسبان ضد املغاربة.   
تحسنت  أن  بعد  ــ  أيضا  االسبان  ينزعج    
أبو  األوربي/  االتحاد  إلى  باالنضمام  أوضاعهم 
املغرب  إلى  للهجرة  اضطرارهم  فترة  من  ــ  النعمة 
بحثا عن العمل والكسب، عبر منفذي سبتة ومليلية 
وإلى باقي مدن الشمال والداخل كالرباط فاس الدار 
البيضاء، فاشتغلوا في تهريب السلع ونقل البضائع 
واملسافرين، إبان فترة الستينيات والسبعينيات من 
باأللقاب  ذاكرتهم تحتفظ  املاضي، ومازالت  القرن 
التي تداولها املغاربة عنهم في إشارة إلى أحوالهم 
والعوز:«بورقعة«،«سبليوني  الفقر  جراء  املزرية 

الحازق«، »بوشرويط«..
الحسن  الراحل  امللك  أن  كذلك،  االسبان  يرى 
استغل  عندما  بهم،  وتالعب  استغفلهم  الثاني، 
فرانكو،  فرانسيسكو  الجنرال  تدهور صحة  فترة 
1975(، لتصفية  )20 نوفمبر  وقرب نهاية حكمه 
ملف احتاللهم  للصحراء املغربية، وذلك بالتعجيل 
على  التوقيع  إلى  املحتضر  بالرجل  الدفع  بل 
اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975، في غياب أي 
إعادة  بعد  استفاقت  التي  السياسية  للطبقة  دور 
مع  الديمقراطية،  واملرحلة  امللكي  النظام  تثبيت 
امللك خوان كارلوس في 22 نوفمبر 1975، لتجد 
أن املغرب سحب البساط من تحت أقدامهم وأنهى 
تنظيم  بعد  صحرائه،  باسترجاع  املطالبة  ملف 
املسيرة الخضراء 6 نوفمبر 1975، وخروج آخر 

جندي إسباني من أقاليمه الجنوبية. 

يصعب  »اختالف  عبارة  أحيانا  تستعملون   n n

ماذا   différence intraitable ماهيته«   اكتناه 
تعني؟

اكتناه  يصعب  »اختالف  استعمال  أفضل    pp

 différence تداركه«  يصعب  »اختالف  عن  ماهيته« 
irrécupérable، علما أن هاتني الداللتني متجاورتني 
الفرنسية،  اللغة  اكتناه ماهيته، في  جدا. فما يصعب 
هو ما ال نستطيع استعماله وإدارته وقيادته بسهولة. 
يتعذر  اختالف  هو  ماهيته  اكتناه  يصعب  اختالف 
تداركه وفي ذات الوقت يفكر فيه كما هو. إنه يفرض 

سلطانه.
موجود  لكنه  الوثني  الوجود  نسينا  لقد   n n

هذا  اليومية  الحياة  تعكس  أي حد  فإلى  في جسدنا. 
النسيان؟

تعيش  فهي  تنقرض.  لم  القديمة  الطقوس  إن   pp

عند  املنتشية  الجذبة  يفنى.  ال  اإللهي  السؤال  دام  ما 
عيساوة مثال تستحضر الطقوس الوثنية وقد لبست 

لبوسا من العقيدة التوحيدية. 
الذروة  هذه  بمثل  سمح  أنه  اإلسالم  قيم  فمن     
التصوفي  واإليروس  للتصوف،  وأباح  الجسدية، 

بالتعزيم على الجنون.
ولكن الجذبة هي دليل-حد لليومي، عندما يتالشى 
املثال.  سبيل  على  ديونيسيوسي  تمزق  في  الجسد 
حضن  في  علينا  ويغمى  يتملكاننا.  والرقص  فالغناء 
عند  كبير  خسران  جسدنا  عابرة.  إغماءة  املحبوب، 

انبجاس ماض مرتاع... 
كأفق  العربي  املغرب  بعنوان  مقال  في   n n

وفق  يرتسم  أنه  املغرب،  بخصوص  كتبتم،  للتفكير، 
هل  والعقالنية.  والسلفية،  التراثوية،  تحوالت:  ثالثة 
حد  أي  إلى  لقرائنا؟  الكلمات  هذه  ضبط  بإمكانكم 

تساهم هذه املراحل في بناء هوية مغربية، مغاربية؟
إيديولوجية،  التقسيم وفق ثالث حركات  هذا   pp

هو تقسيم منهجي. كما هو يتطلب استحضارا مرونة 
وجود  فال  جامدا.  تصنيفا  ابدا  وليس  الفكر،  في 
للتراثي الكامل في الواقع. فمن قدر الكائن أنه ممزق. 

كنت أميل إلى التفكير أن الكائن لن يعثر على وحدته 
إال في املوت، مع املوتى.

   لكن لنعد إلى سؤالك. في اللغة الالفلسفية، نقول 
على  الوجود  مسألة  تحول  هي  العربية  التراثية  إن 
مسالة دينية، في حني ان السلفية هي محاولة التوفيق 
أولوية  تمجد  فهي  العقالنية  أم  والعلم.  الدين  بني 
متحالفتني،  والسلفية  التراثية  إن  غيره.  على  العلم 
واألخرى)السلفية(  هاترة،  ألنها سجينة هوية  األولى 

العقالنية  أن  أعتقد  جدا.  رقيق  وهم  من  تتغذى  ألنها 
تقحم تحررا فكريا، هو تحرر فكري ضروري في مرحلة 
تقويض الالهوت. لقد قلت هذا سابقا، فيتبدى لي أن 
فكر االختالف الذي يصعب اكتناه ماهيته وحده، في 

مستوى مصير الوجود...
كتاباتكم:  في  الكلمة  هذه  كثيرا  تترد    n n  

السيموالكر...
 pp إنها مفردة إغريقية قديمة، وتم تحيينها في 
مجاوزة  سياق  في  املعاصرة،  الفلسفية  النصوص 
يستعمالن  الحضور  وفكر  الغياب  فكر  امليتافيزيقا. 
إن  نقول  للقارئ،  وإفادة  عجالة،  وفي  الكلمة.  هذه 

ينظر  السيموالكر 
عن  كانزياح  اآلن  إليه 
النسخة  النموذج: 
ليست  )السيموالكر( 
انعكاس  مجرد 
إنها  للنموذج، 

مضاعفه الفظيع.
n n تعملون على 

هل  الطاوية.  اقتحام 
لزعزعة  إرادة  هذا 
في  السائد  الخطاب 

املغرب العربي وخلخلته؟
أن  اكتشفت  ثم  الفضول.  بدافع  طاو  قرأت   pp

العرب  فإن  ذلك،  على  عالوة  عظيم.  فكر  هي  الطاوية 
أيضا  لكنهم  واليهودية،  املسيحية  عموما،  يجهلون 
الفلسفة  استفادت  مضى  فيما  آسيا.  إلى  يلتفتون  ال 
هذا  كل  الهندية:  الفلسفة  مكونات  بعض  من  العربية 

تعرض للنسيان.
على  عملت  بعيد.  تراث  إلى  الطاوية  تنتمي 
استدعائها إلى املغرب العربي )ومع ذلك فانا أستهدف 
إثارة  إحداث  قصدي  يكن  لم  املمكنني(.  القراء  جميع 
ظل  للفراغ،  العظيم  هذا  ألن  وإنما  اإلدماج،  هذا  من 

يستهويني.
قبيلة  في  الطبقي  »املناضل  عن  تتحدثون   n n

الكلمات«.  لم ال في قبيلة املعاني، ومقوالت الفكر؟ 
فمن املقبول إدماج كثير من االنزياحات  pp لم ال! 

الهدامة من أجل كشف الواقع.
صدى  من  حبكة  في  مندرجة  أعمالكم  تظل   n n

هل من  متعدد األصوات )روايات، أشعار، دراسات...( 
املمكن أن تعطونا فكرة تركيبية لنختم هذا الحوار؟

سابقة  عالمة  سوى  التركيب  هذا  بكون  لن   n n

ألوانها على موتي الفيزيائي. والحال أنني أكتب حتى 
ال أموت فيزيائيا.

بعد(  ينشر  )لم  األخير  كتابي  لك  سيحكي    pp

-كتاب الدم- القصة عن آخرها.

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 :

مظاهر 
التعاطي 
ال�شعبي 

اال�شباني 
مع 

المغاربة
شعب إسبانيا ليس بالغريب أو البعيد عن 

المغاربة، فالعالقة بينهما ذات صبغة جغرافية 
وتاريخية وحضارية وإنسانية، وصالت التعارف 
بينهما غنية متنوعة متشابكة ومعقدة  أيضا

»ال�شيموالكر« لي�س مجرد انعكا�س للنموذج، اإنه م�شاعفه الفظيع

الطقوس القديمة لم تنقرض. فهي 
تعيش ما دام السؤال اإللهي ال يفنى. 

الجذبة المنتشية عند عيساوة مثال 
تستحضر الطقوس الوثنية وقد 

لبست لبوسا من العقيدة التوحيدية

  محمـد بنـمـبارك   
دبلوماسي سابق  

4من 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�شمي وال�شعبي
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على  القدرة  هنا  النزعم  كنا  وإذا 
والسلطوي  الطبقي  الوضع  تحليل 
باملغرب تحليال وافيا، فإننا نستطيع 
أساسيني  اتجاهني  بني  التمييز 
اختالف  أساس  على  التصنيف  في 
املواقع االقتصادية واالجتماعية، وإن 
بني  والتشابكات  التداخالت  كانت 
متعددة  اتجاه،  لكل  املكونة  الفئات 
ومنطوية على تناقضات ثانوية، لكن 
التناقضات األساسية تسمح لنا بأن 
للطبقات  الخارجي  الوصف  نحصر 

في تصنيفني: 
املترأسملة  الطبقة   -  1
املستحوذة  وهي  املتبرجزة، 
من  األكبر  القسط  على 
واملستفيدة  القومي  الدخل 
االقتصادية  التبعية  من 
الليبرالية،  السياسة  ومن 
في  تلفيقية  طبقة  وإنما 
وفي  لها  املكونة  الفئات 
ثم  ومن  إيديولوجيتها.. 
في  ال  دورا  تلعب  ال  فإنها 
في  وال  االقتصادية  التنمية 
حديثة..  عصرية  قيم  بلورة 
الحداثة  مظاهر  إن  بل 
املستوردة تحتمى وتتالشى 
التقليدية  القيم  وراء 
امللتبسة بدافع من االنتهازية 
والقصور.. وأكثر ما يتجلى 

الثقافي  واإلنتاج  الفني  التعبير  ذلك 
في مجال الثقافة واألدب، فهي لم تفرز 
أدباء وال تؤمن بفعالية األدب في بناء 
الوعي  وتعميق  القومية  الشخصية 
وجود  لألدب  يكون  وحني  النقدي... 
قراءة  صورة  ففي  الطبقة،  هذه  عند 
الدنيا  الثقافة  تنتجه  ما  لكل  مسلية 

الغربية.
الواسعة  الشعبية  الطبقات   -  2
الصغيرة،  البرجوازية  تضم  وهي 
الصغار،  والتجار  والفالحني 
 .. واملثقفني  والحرفيني  والعمال 
الوقود  كانت  التي  الجماهير  إنما 
والحطب ملعارك االستقالل والتحرير، 
شرنقة  داخل  محاصرة  وأصبحت 
التفقير والتجهيل والتفاوت الطبقي.

 وإذا كانت هذه الطبقات قد أفرزت 
منتجي األدب املغربي الجديد، فإنها 
والتفاعل  قراءته  من  تعيش محرومة 
في  موضوعية،  لشروط  نتيجة  معه 
كل  وصرف  والعوز،  األمية  طليعتها 

الطاقة لكسب القوت.
للطبقات  املبسط  الوصف  هذا 
على  يسعفنا  قد  السلطة،  وملراكز 
تبني العالئق املوجهة للحقل الثقافي، 
تجعل  التي  املوضوعية  والحالة 
املسار،  هذا  يأخذ  األدبي  إنتاجنا 

شكال ومضمونا ورواجا.
لم  باإلديولوجية  األدب  وإن عالقة 

وهي  اللغة  ألن  نقاش،  موضوع  تعد 
العمود الفقري في الكتابة إلى جانب 
التخيل وصياغة رؤية للعالم من خالل 
النسيج األدبي، كلها عناصر يستتبع 
استعمالها بطريقة ما، تحديد موقف 
الجدلية  في  أساسية  مقومات  من 
املجتمعية. وحتى إذا تصورنا الحالة 
القصوى ملجانية اإلنتاج األدبي، تلك 
نيابة  فلوبير  عنها  عبر  التي  الحالة 

عن مدرسة الفن للفن قائال: 
أود  وما  جميال،  لي  يبدو  «ما 

الشيء،  عن  كتاب  كتابة  هو  إنجازه 
ينتصب  خارجية  رابطة  بدون  كتاب 
الداخلية  القوة  بوساطة  بنفسه 
بدون  األرض  تنتصب  كما  ألسلوبه، 
سند في الفضاء…» فإننا ال نعثر في 
املغرب على جمهور بورجوازي شبيه 
التاسع  القرن  منتصف  في  وجد  بما 
عشر بفرنسا، رغم أن البرجوازية في 
العمق، لم تشجع إنتاج أدباء مدرسة 

الفن للفن..
ويقود التحليل في النهاية ملثل هذا 
الوجود  في  الطامع  االتجاه 
خارجة حلبة االختيارات، إلى 
املتعالية  إيديولوجيته  إدراك 
الطبقي  للموقع  نتيجة 
املنتسبني  لألدباء  امللتبس 

إلى ذلك االتجاه.
فإن  االزدواجية،  هذه  من 
البحث عن بؤرة األزمة لألدب 
أجناس  ولعامة  بل  املغربي، 
واإلنتاج  الفني  التعبير 
الثقافي يجب أن يحلل قبل كل 
شيء، نقطة التمفصل الرابطة 
الخيرات  إنتاج  شروط  بني 
املرتكزات  وبني  الرمزية 
واإلديولوجية  االجتماعية 
تفرز  التي  التحتية  للبنيات 
الحقل،  هذا  في  املنتجني 
معهم  عالقاتها  في وتضبط  وتحدد  بينهم،  ما  في  وعالقتهم 

النهاية مسارا ومصيرا لذلك اإلنتاج.
هذا  في  مالحظته  تهمنا  وما 
املجال، هو أن معظم إنتاج الخيرات 
طبقة  عناصر  به  التضطلع  الرمزية 
إيديولوجية  رؤية  تمتلك  سائدة 
مشروعا  تكون  متجانسة  وسياسية 
املغربي  املجتمع  لنباء  متكامال 
تطمح  التي  الصورة  حسب  الجديد 
نكون  أن  أردنا  ولو  األغلبية.  إليها 
أكثر دقة للجأنا إلى التميير التحليل 
املجتمع  وبني  الدولة  بني  املؤقت 
املدني حسب مفهومها عند كرامشي. 
رغم  الدولة  تكون  املنظور  هذا  من 
السياسي  ودعمها  القسري  طابعها 
بتأسيسي  ملزم  املحظوظة،  للفئة 
التي  والقومية  الوطنية  املقومات 
تعيد لها وجودها بعد فترة الضعف 
الحماية.  أيام  الصورية  واملمارسة 
املغرب،  في  املدني  املجتمع  لكن 
يكتسي أهمية كبيرة اآلن نتيجة لهذه 
الفئات  ألن  التاريخية،  الخصوصية 
ببلورة  مطالبة  الواسعة  الشعبية 
مستوعب  كشكل  إيديولوجيتها 
للعالئق البديلة القادرة على …الرؤية 
الثقافية واألخالقية السياسية، وذلك 
السائدة،  اإلديولوجيا  نقد  خالل  من 
داخل  اجتماع  توفير  خالل  ومن 
القوى  لهيمنة  يمهد  املدني  املجتمع 

االجتماعية الجديدة وقيمها.

املوؤ�ص�صة االجتماعية للوجه و ال�صوت

فسحة رمضان

  إن   البحث   عن   بؤرة  
 األزمة   لألدب   المغربي،  

 بل   ولعامة   أجناس  
 التعبير   الفني   واإلنتاج  

 الثقافي   يجب   أن   يحلل  
 قبل   كل   شيء،   نقطة  

 التمفصل   الرابطة  
 بين   شروط   إنتاج  

 الخيرات   الرمزية   وبين  
 المرتكزات   االجتماعية  
 واإلديولوجية   للبنيات  

 التحتية   التي   تفرز  
 المنتجين   في   هذا  

 الحقل

محمد برادة يف افتتاح املوؤمتر الوطني 
ال�صاد�س: االأدب املغربي، اإلى اأين؟
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 visibleأن يكون لك وجه يعني أن تكون مرئي اجتماعيا
لك  يكون  أن  و   ، العامة  املجاالت  داخل     socialement
صوت يعني أن تكون مرئي و مسموع اجتماعيا  من طرف 
األذن املجتمعية )دولة ، أحزاب ، نقابات ، تنظيمات مدنية 
الصوت  و   ، للكرامة  االجتماعية  املؤسسة  هو  الوجه   .)..
املرئي  حضورها  شرط  و   . للحرية  االجتماعية  املؤسسة 
حينما   . ديموقراطية  كل  شرط  و  مقياس  هو  املسموع  و 
قد  لالستقبال  االجتماعية  البنيات  تكون  يسمع صوتك   ال 
قررت جعلك كائنا غير مرئي اجتماعيا invisible، و حينما 
بوصفه  وجهك  في  النظر  فاعليه  بكل  العام  املجال  يرفض 
مسكنا لالنسانية و وجها  لها ، فإنك تطرد و تقصى و تبعد 
سجن  و  دائرة  لتلج  العمومية  الفضاءات  ضوء  دوائر  من 
االحتجاب   .invisibilité sociale االجتماعي  االحتجاب 
 . اجتماعي  بناء   هو  بل  طبيعي  معطى  ليس  االجتماعي 
األشكال  غيوم لوبالن »   يكثف  عالم االجتماع الفرنسي » 
فئاتها  بعض  حجب  ملمارسة  املجتمعات  رسختها  التي 
الفاعل و املشارك في  املرئي  الظهور  أنوار  االجتماعية عن 
الحيوات االجتماعية في ثالث : املوت و العبودية و تغييب 
النظر،  عن  كلية  املرء  وجه  املوت   .يخفي  اإلدراك  و  النظر 
أمر طبيعي  املوت   . الجسدية  تدريجيا هيأته  مثلما يمحو 
لكن خلق شروط نسيانه أمر اجتماعي . النسيان الجماعي 
أول شكل اجتماعي لحجب الفاعل امليت و جعله غير مرئي 
الكائن  وجود  العبودية  تحول   . األموات  تاريخ  ضمن 
اإلنساني   إلى أداة  أو دابة أو شيء . العمل شيء مهم في 
الحياة اإلنسانية  ، لكن التشييء شرط اجتماعي مبني و 
قصدي لتجريد فئات اجتماعية من وجودها الحي عبر نزع 
وجهها و صوتها ، و من ثم الرمي بها في دائرة من ال تتوفر 
العامة و  الظهور في كل املجاالت االجتماعية  فيهم شروط 
الجماعي وحذف  النسيان  االجتماعي  . صناعة  العمومية 
اإلنساني  الكائن  رحم  من  االجتماعيني  الصوت   و  الوجه 
 invisibilité لترسيخ  طبيعية  ليست  و  اجتماعية  آليات 
sociale.أما الشكل الثالث فهو قصدية عدم رؤيتك و إدراكك 
في الوجود االجتماعي . إنه أخطر أشكال ممارسة اإلقصاء 
أنت   « ، شكون أنت«  و اإلبعاد و التهميش االجتماعي . » 
، عبارات من بني أخرى تجول العالقات االجتماعية  نكرة« 

لتحول أفراد و فئات إلى نكرات مجهولة ، من دون هوية أو 
ملكات أو قدرات على ممارسة صوتها ورفع هامتها و وجهها 
. إن رؤية اآلخر ليست شيئا فطريا ، بل إن الرؤية بأشملها 
ليست ملكة طبيعية ، بل معطى اجتماعي . ال نرى سوى ما 
تشكلت أعيننا اجتماعيا على رؤيته . صحيح نمتلك األعني 
طبيعيا ، لكن ملكة الرؤيا أمر اجتماعي . الدرس الكبير في 
هذا السياق تقدمة شخصية » غريغورسامسا » ضمن رواية 
كافكا métamorphose  . جسد غريغور تحول ،إلى كائن 
حيواني ، و على الرغم من أنه ظل يملك الصوت و اللغة و 
املشاعر ، لم يعد مرغوبا ، بل لم يعد مقربوه قادرين و راغبني 
رالف إيليسون  في رؤيته . و الدرس الثاني تقدمه رواية » 
» l’homme invisible على لسان الراوي و هو يحكي عن 
sa propre invisibilité. فهو أسود البشرة و البيض ال 
رؤية  في  يرغبون  ال  بل  وجهه،  رؤية  و  رؤيته  في  يرغبون 
أي أسود . و طلبه لم يكن صعبا ، بل فقط أن يراه البيض  
كشخص أسود البشرة . تلك أمثلة صغيرة على كون رؤية 
اآلخر قد تضع املرء بني حدي االعتراف االجتماعي بالوجه 
و الصوت أو العنصرية كأقصى األشكال العنيفة و املتطرفة 

لفرض وضعية االحتجاب االجتماعي على اآلخر.
:فرض وضعية   خالصة القول ، مقترح صيدلية األفكار 
كانت   ، الجماعات  و  األفراد  على  االجتماعي  االحتجاب 
إثنية أو جندرية أو عمرية أو لغوية أو ثقافية ... بقدر ما 

األساس  يدمر 
عي  جتما ال ا
الوجه  ملؤسسة 
 ، الصوت  و 
يهدد   ما   بقدر 
كل  باختيار 
األشكال  هؤالء 
و  تطرفا  األكثر 
ملمارسة  عنفا 
في  حقهم 
الكامل  الظهور 
املجاالت  في 

العمومية .

من القضايا التي كان املرحوم  عبد الرحمان اليوسفي 
يلح على االنتباه إليها  بعد توليه رئاسة حكومة التناوب 
القانون  نطاق  خارج  الدولة  سيارات  استغالل  ظاهرة   ،
عبر  أمر  قد  و   ، تعرفها  كانت  التي  العارمة  الفوضى  و   ،
مناشير و مراسيم  بضرورة معالجة الظاهرة اوال بتقليص 
وثانيا   الترابية   والجماعات  الدولة  سيارات  حظيرة 
ترشيد  و  العامة   املصلحة  لخدمة  استعمالها   بترشيد 
نفقات البنزين و الصيانة . و كان حريصا على املوضوع 
تبذير و هدر  و معالجته بشكل صارم ملواجهة كل أشكال 
املال العام . و كانت اولى الخطوات التي قام بها انه اوقف 
ومديري   للوزراء  بالنسبة  السيارات  شراء  على  التوقيع 
االستغالل  نسبيا  تراجع  وقد   . العمومية  املؤسسات 
. لكن سرعان ما عادت حليمة  الدولة  الشخصي لسيارات 
الى عادتها القديمة  بعد ان تبني للنفوس املريضة ان عهد 
بجدار  املرحوم   محاولة  فاصطدمت   . انطلق  قد  االصالح 
اللوبيات الفاسدة وبقيت كل املراسيم و املناشير واملذكرات  
حبرا على ورق الى اآلن بعد مرور ربع قرن من الزمن ) 25 
سنة ( ... فكما هو معلوم ، يستفيد املسئولون الحكوميون 
في  الترابية  الجماعات  رؤساء  و  السامون  واملوظفون 
املغرب من مجموعة من االمتيازات والتعويضات من أبرزها 
والتي   ) املخزن  )سيارات  يقال   كما  أو  الدولة(  )سيارات 
الظروف  وضمان  مهامهم  لتسهيل  تصرفهم  تحت  توضع 
من  نفقاتها  الدولة  تتحمل  أن  على  بها،  لقيامهم   املالئمة 
تأمني وصيانة ووقود و أجرة سائقيها، وفق املرسوم رقم 
واملتعلق   1998 فبراير   2 بتاريخ  الصادر   2.97.1051
واملنشور  العامة،  لإلدارات  التابعة  السيارات  بمجموعة 
بتدبير  الخاص   1998 فبراير   20 في  الصادر   4  /98 رقم 
وتسيير حظيرة سيارات اإلدارات العمومية، واملنشور رقم 
98/ 31 الصادر في 28 يوليو 1998 املتعلق بترشيد تدبير 
حظيرة سيارات املؤسسات العمومية ، غير أن استعماالت 
تلك السيارات وعملية اقتنائها وإيجارها من قبل املسئولني 
مجالس   ، جهوية   مجالس   ( الترابية  املجالس  ورؤساء 
اقليمية و مجالس محلية ( تعرف اختالالت كثيرة وتبذيرا 
مفرطا للمال العام  خالفا ملا كان يطمح اليه  عبد الرحمان 

اليوسفي رحمه اهلل ... 
وتجلياتها  الظاهرة  هذه  تفاصيل  عن  الحديث  قبل  و 

نشير الى ان  املغرب  يتوفر على ازيد من  115  ألف سيارة  
بالقطاعات العمومية والجماعات الترابية  حسب  املعطيات 
 ) اللوجيستيك  و  للنقل  الوطنية  الشركة   ( عن  الصادرة 
سنويا  درهم  مليار   1.2 املغربية  الحكومة  لها   تخصص 
تشمل نفقات التسيير  )100 مليار و200 مليون سنتيم (  
الى  باإلضافة   . الكراء  و  والشراء  واملحروقات  والصيانة 
. هذه األرقام   44 مليون درهم للتامني ) 44 مليار سنتيم ( 
تبرز بالواضح  األموال الكبيرة املرصودة  لسيارات الدولة 
املال  استنزاف  عبرها  يتم  والتي  املحلية   الجماعات  و 
العام  بدون حسيب أو رقيب . ويتجلى ذلك في تجاوزات  
استخدام هذه السيارات ، فبدل ان يتم استعمالها لتسهيل 
مهام املسئولني و عمل اإلدارة ، فهي تستعمل في مجاالت 
استغاللها  خالل  من  وذلك  العامة  باملصلحة  لها  عالقة  ال 
من لدن مسئولني، خارج أوقات العمل وألغراض شخصية  
عملهم  مقرات  عن  بعيدة   مناطق  نحو  بها  والسفر  بل 
الوقود  مصاريف  تؤدي  التي  الدولة  ميزانية  على حساب 
والصيانة . في الوقت الذي نجد القانون ينص في مرسوم 
باإلدارة  عاملني  غير  أفراد  نقل  ينبغي  ال  أنه  على   2014
عليه  يجب  السيارة  سائق  وأن  الوظيفية  السيارات  عبر 
معه  الراكبني  وطبيعة  الوجهة  تهم  وثائق  على  يتوفر  ان 
وهو  بها  سيقومون  التي  املهام  و   ، ووظيفتهم  وعددهم 
األمر نفسه  بالنسبة ألي تزود بالبنزين أو الصيانة ، إال 
 « لعالمة  الحاملة  املصلحة   الدولة وسيارات  أن سيارات 
بالنسبة لسيارات الجماعات    « ج   « باألحمر و   « املغرب 
واملهام  العمل  اوقات  تصادفها خارج   أن  يمكن  الترابية  
االدارية  في الشواطئ واملنتجعات السياحية ، خاصة في 
املتاجر  و  األسواق  امام  و   ، الصيفية  و  املدرسية  العطل 
وغيرها  الفخمة  والفنادق  املدارس  أبواب  وأمام  الكبرى  
إلى  السيارات  هذه  تحولت  لقد   ... الخاصة  االماكن  من 
النفوس  يجعل بعض    ، بامتياز  واجتماعي  ريع سياسي 
الضعيفة ال تتورع عن استعمال املال العام لشراء سيارات 
فخمة من املال العام  دون حياء او خجل . و هذا ما يعتبر 
الطني  في  يزيد  والذي   . لألمانة  خيانة  و  كبيرا  فسادا 
يلجئون  الترابية  واملجالس  الوزارات  من  العديد  ان  بله  
إلى كراء سيارات الخدمة ملدة 3 سنوات أو أكثر  بـأثمنة 
باسم  تكون  ما  غالبا  السيارات  لكراء  شركات  من  خيالية 
اقتنائها  ثمن  وتسديد  شرائها  عوض  عائالتهم  من  افراد 
في مدة وجيزة لتصبح بعد ذلك ملكا لإلدارة او الجماعة  
بأثمنة خيالية   السيارات  كراء  ملاذا  املطروح  السؤال  و    .
هو ان كراء سيارات الخدمة  و عدم شرائها  ؟؟ الجواب : 
عوض شرائها، يخدم مصالح شركات عائلية او انتخابية 
مستغليها،  يجعل  اخرى  جهة  من  و  اشرنا  كما  جهة  من 
بسبب  املراقبة  عن  بعيدين  إليهم  املوكولة  املهام  إطار  في 
عالمة  أية  تحمل  ال  التي  السيارات  هذه  لوحات  أرقام 
تشير الى أنها سيارة تابعة للدولة. كما ان صفقات الكراء 
تعرف اختالالت كبيرة وقد تورطت   الكثير من الوزارات 
والجماعات في مثل هذه الصفقات الفاسدة . ورغم ذلك ال 

تزال الظاهرة قائمة ...

اسماعيل فياللي 

     نورالدين الزاهي

ا�صتغالل �صيارات الدولة واجلماعات 
الرتابية: ف�صاد كبري و انحطاط اأخالقي

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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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 ما رؤيتكم إلى البنية املعاصرة 
للحضارة الغربية من الناحيتني املعرفية 
واالجتماعية؟ وما هياملقدمات التي يجب 
التركيز عليها من أجل الوقوف على أهم 
مشكالتها البنيوية؟
n هذا السؤال واسع جدًا، ويمكن للجواب 
عنه أن يؤّدي بنا إلى تأليف كتاب من مجلدات 
الهاّمة  املقدمات  ببعض  سأكتفي  ولكني  عدَّة. 

في هذا الشأن:
االنتقاد  بني  الفصل  علينا  األولى:  املقدمة 
الفرد  يعمل  النقدي  االتجاه  ففي  واالقتراح. 
على مراجعة الكتب واألعمال املعنية، ثم يعمل 
يتّم  ال  وهنا  خاصة.  زاوية  من  نقدها  على 
اقتراح طريق للحل بالضرورة، ويمكن للنقد أن 
الحلول.  إلى  فيه  يكون صائبًا، ولكن ال يشار 
يمكن لهذه االنتقادات أن تنتظم ضمن خلفيات 
متنّوعة، من قبيل: نقد املاركسية، ونقد البيئة، 
ونقد االقتصاد وما إلى ذلك. وهي في الحقيقة 

ترد من زوايا مختلفة.
االنتقادات  وأهم  أكثر  إن  الثانية:  املقدمة 
العثور عليها  القوية والدقيقة والنافعة يمكن 
نجد  املقابل  وفي  الغربية،  التحقيقات  في 
ضعيفة،  الشرق  في  املطروحة  االنتقادات 
وأكثرها غير مستدل؛ بمعنى أن أغلبها عاطفي 
أو سطحي، وهذا بدوره أمر طبيعي أيضًا؛ إذ 
عندما ُيسأل: من الذي يمكنه أن ينتقد الوضع 
في إيران بشكل أفضل وأدق؟ من الطبيعي أن 
أنفسهم؛  اإليرانيون  إنهم  هو:  الجواب  يكون 
األعم  في  منهم  الصادر  االنتقاد  ألن  وذلك 
الصادر  االنتقاد  فيما  ومستدل،  دقيق  األغلب 
من األجانب  بشكل عام  لن يكون دقيقًا. وعليه، 
فإن املواطنني في كل بلد يمكن لهم انتقاد بلدهم 
بشكل أفضل من املواطنني في البلدان األخرى، 
حول  النقد  إلبداء  مؤهلني  يكونوا  أن  شريطة 

شؤون أوطانهم.
فإن  املقدمتني،  هاتني  عن  النظر  وبغض 

االتجاه التخصصي الذي يتعّرض إلى مسألة 
الهامة. يطرح  ُيعّد من املسائل  الغرب،  انهيار 
أحد املفكرين الذي يتحدث عن هذا االنهيار هذا 
املثال القائل: »لدينا بحيرة وقد غطت الزنابق 
سطحها، وفي كل ليلة يزداد عدد هذه الزنابق 
الزنابق  غطت  قد  واليوم  الضعف.  بمقدار 
سوى  أمامنا  يبق  ولم  البحيرة،  حجم  نصف 
ليلة واحدة حتى تغطي الزنابق جميع سطح 
انهيار  مسألة  تكون  أن  يبعد  ال  البحيرة«. 
الحضارة الغربية شيئًا من هذا القبيل، ولكن 
فهل  محددة.  غير  االنهيار  هذا  بداية  تزال  ال 
سيبدأ االنهيار من مشاكل تتعلق بالبيئة، من 
ارتفاع حرارة األرض، أو شّح أو فقدان  قبيل: 
املشاكل  بسبب  أم  والطاقة؟  الغاز  مصادر 
االقتصادية واألنظمة املالية؟ هذا ما لم يتضح 

بعد بشكل جّيد.

o إذا أردنا أن نحلل هذه االنتقادات 
بشكل منهجي، ومالحظة ذلك ضمن 
مشروع بعنوان »االستغراب االنتقادي«، 
فما هو، من وجهة نظركم، املسار الذي 
يجب أن نتخذه أواًل، وكيف ترون طريقة 
التقّدم به؟ بعبارة أخرى: كيف ندير هذا 
املشروع كي نطوي هذا املسار املنطقي 
ونصل إلى النتائج املطلوبة؟
n لقد أجبت عن السؤال األول من الناحية 
أفضل  أن  أرى  ولكني  واالجتماعية؛  املعرفية 
في  يكمن  املسألة  هذه  في  الدخول  إلى  طريق 
الزاوية  من  أي  والجذرية،  األساسية  الناحية 
امليتافيزيقية. في كتاب بعنوان »القرن التاسع 
بأنه  القرن  هذا  تم وصف  الغباء«،  قرن  عشر 
يمثل مرحلة تقوم الحضارة فيه على التقنية، 
بدوره  واإلبداع  اإلبداع،  على  تقوم  والتقنية 
ومن  امليتافيزيقي.  والفراغ  الخواء  على  يقوم 
هذه الناحية، فإن األسلوب امليتافيزيقي يعتبر 
اتجاهًا توصيفيًا / تحليليًا، وفي املقابل، تمثِّل 

للنزعة  نظيرًا  البحتة  التوصيفية  األساليب 
الرأسمالية  قيام  أن  مثاًل  ذلك  من  التاريخية. 
توصيفًا.  ُيعدُّ  البروتستانتية  الروح  على 
أدى  امليتافيزيقية  املسألة  إلى  االفتقار  أن  إال 
مبكر.  بشكل  املسألة  هذه  تحقق  عدم  إلى 
ميتافيزيقا  هي  امليتافيزيقا،  من  املراد  إن 
الالهوت بصفة عامة وليس الالهوت باملعنى 
األخص. إن هذا التقرير يثبت أنه غير مشروط 
الرؤية  هذه  فإن  هنا،  من  الالهوتية.  بالرؤية 
التنمية  بمنزلة  تكون  أن  يمكن  الفرضية  أو 
أن  والواقع  محدود.  عالم  في  الالمتناهية 
األمور  في  يقع  امليتافيزيقي  التناقض  هذا 
العامة، وهو  بطبيعة الحال  تناقض منطقي. 
له  يمكن  ال  واملنطقي  األساسي  التناقض  هذا 
محدود.  عالم  في  املطلقة  التنمية  يحقق  أن 
ولكنه  بشدة،  مؤمنًا  الشخص  كان  لو  فحتى 
يفتقر إلى األساس امليتافيزيقي، فإنه سيصل 
وصلت  التي  النتيجة  هذه  مثل  إلى  محالة  ال 
تغدو  السبب  ولهذا  الغربية.  الحضارة  لها 

من  ضربًا  املحدود  العالم  في  املطلقة  التنمية 
حتى  قائمة  االستحالة  هذه  وتبقى  املحال. 
وذلك  إسالمية؛  حضارة  الحضارة  كانت  إذا 
واملراد  امليتافيزيقية.  األرضية  غياب  بسبب 
والقواعد  األصول  هو  هنا  امليتافيزيق  من 
متابعة  يمكن  املعنى،  هذا  ضوء  في  العقلية. 
الغربية  الحضارة  مظاهر  جميع  في  البحث 
الغرب،  البنائي في  أو ما وجد على املستوى 
إلى  والوصول  ميتافيزيقية،  معرفة  بوصفها 
عن  كوربان«  »هنري  يتحدث  عندما  أصولها. 
مشكلة الفكر الغربي الشائع ويقول إنها بدأت 
في الحد األدنى من القرن الثاني عشر للميالد، 
وأدت إلى ثنائية الذهن والعقل وتقسيم العالم 
تعود  بدورها  املشكلة  هذه  فإن  بعدين،  إلى 
إلى املسألة امليتافيزيقية أيضًا، وهذه املسألة 
لم  لو  إذ  الوسطى.  القرون  إلى  تعود  بدورها 
نالحظ أي صلة بني املادة واألمر املجّرد، ولم 
نأخذ بنظر االعتبار إمكانية األشرف واألخص، 
فإن الكثير من املسائل ال محالة لن تكون قابلة 
لإلدراك. وعلى هذا األساس، فإن التعاطي مع 
بدوره على أساس ميتافيزيقي  يقوم  الطبيعة 
لإلنسان  ُيسمح  هل  مثاًل   ذلك   من  أيضًا. 
ما  بكل  يقوم  أن  املخلوقات،  أشرف  بوصفه 
بوصفه  اإلنسان  تصّور  يتم  ملاذا  له؟  يحلو 
كائنًا في قبال الطبيعة، في حني أنه جزء من 
الطبيعة؟ وعلى يتّم تصّوره في قبال الطبيعة؛ 
وذلك ألنه إلى جانب سائر املخلوقات األخرى، 
يعّد واحدًا من هذه املخلوقات. وعليه، فإن هذا 
األصل الجوهري واألساسي يقوم بدوره على 
عدم اإلشراف على املسائل املعنوية والحقيقية. 
ثم إن حصر املادة في املحسوس بمنزلة الفهم 
املخالف للعقل؛ ألن العقل يحكم بأن املعقوالت 
بدورها جزء من الحقائق والواقعيات. من هنا، 
أيضًا؛  املعقوالت  من  جزء  العلية  قانون  فإن 
أصل  من  محسوس  أي  استنباط  يمكن  ال  إذ 
العلية. وعلى هذا األساس فإن املسألة األصلية 

تكمن في املعقول والعقالنية.

حوارات في الدين والحداثة والعلمانية 
ر الفرنسي كريستيان بونو )3/1( المفكِّ

م�شكلة الغرب الكبرى في خوائه الميتافزيقي

في معنى المخزن ودار المخزن .. والوطنية الإمبراطورية..
حول  الدراسات  في  الحاصل  التجدد  إن 
بعني  األخذ  عن  بعيد  غير  اإلمبراطورية 
البعد  النهاية  في  سميناه  ملا  االعتبار 
سبق  والذي  املغرب،  في  للدولة  اإلمبراطوري 
أن ظهر في أعمالنا السابقة بدون أن نصوغه 
في  وهيبة  اللوزي  )أعمال  املصطلح  بهذا 
منتبهني  كنا  فقد  و2000(.   1999 سنتي 
الدولة  شرعنة  سجاالت  لتعدد  بعيد  أمد  منذ 
أشكالها،  لتنوع  وبالتالي  عنها،  والتعريف 
بيد أننا كنا نأولها داخل اإلطار العام للدولة، 
 - "القانوني  التعريف  نتنب  لم  ولو  حتى 
منتبهني  وبقينا  والبيروقراطي،   " العقالني 
التحوالت  هذه  قاربنا  وقد  تحوالتها،  إلى 
وقد كان املخزن،   ( انطالقا من مفهوم املخزن 
إلى حدود الحماية، يشير إلى القصر امللكي ثم 
الجهاز اإلداري لإلمبراطورية الشريفة، واليوم 
الناس"  حكم  نمط  على"  املصطلح  يحيلنا 
)حسب عبارة كليس Claisse(، يحيلنا كذلك 
وفي  الوجود  في  طريقة  على  وبالخصوص 
الطعام  توابل  وتحدد  الكلمات  تسكن  العمل 
املناسبات  مالبس   وحياكة  الزواج  وطقوس 
تحدد  التي  املرجعية،  الطقوس  وتحدد 
بدورها شكل ومضمون العالقة بني الحاكمني 
واملحكومني (، انطالقا كذلك  من مفهوم املخزن 
كبنية بيروقراطية ثم انطالقا من "دار املخزن" 
باعتبارها مكانا لصناعة السلوكات واملهارات 
والقيم وفنون الحكم)ودار املخزن  فضاٌء مغلق 
وهو  يتبعها،  وما  امللكية  للقصور  حصري 
موقع الهيبة التي تشكل "أساس السلطة"، و" 
دار املخزن هي املكان املركزي الذي تبنى فيه 
ثقافة السلطة، وانطالقا من هذا املكان تتوالى 
الطاعة والقيادة"، وهواملكان  متنقلة شيفرات 
واملهارات  القاعدة  فيه  تصنع  الذي  كذلك 
السلطة،  حرم  داخل  الحياة  بمعرفة  املرتبطة 
في القصر كما في املؤسسات األخرى : املخزن، 
العائلة…إلخ.  السياسية  األحزاب  البرملان، 

تسميه"   19 القرن  مراسالت  كانت  ما  وهو 
املخزنية"(.. 

حول  العامة  الخالصات  جاءت  وقد 
اإلمبراطوريات التي رأت النور حديثا، صدًى 
لقراءتنا ألعمال املؤرخني بل أكثر من ذلك جاءت 
صدى للحْوليات والكتابات السردية لفترة ما 
حول  الكتابات  غرار  وعلى  االستعمار،  قبل 
اإلمبراطوريات العاملية، تتحدث هذه النصوص 
عن تنوع الساكنة، وسياسة الحفاظ على هذه 
التنوعات وصيانتها من طرف مخزن هو بذاته 
متباين في تنوعه.. تتحدث عن َدَوران السلطة 
املحلية  التميزات  علي  والحفاظ  وتداولها، 
والتراتبيات املحلية بدون استيعاب، ولكن في 
إطار دينامية حقيقية لإلدماج داخل مجموعة 
استراتيجية  وعن  الجماعات(،  )جماعة  ما 
تقليص الكلفة عبر الوسيط،  وعن التسويات 
حول االنقطاعات  الفضائية**** كما الزمانية، 
وعن األهمية املمنوحة لتدبير األشخاص أكثر 
من  انطالقا  والء،   وعن  وجود  املجاالت،  من 
على  مجبرون  نحن  لوطنية   معينة  مرحلة 

نعتها بالوطنية اإلمبراطورية.
يتعلق  األمر  بأن  التعداد  هذا  من  ونفهم 
السياسية  التشكُّالت  حول  األبحاث  بأن 
التي  هي  كإمبراطورية  املُنتَظمة  التاريخية 
ألهمتنا أكثر من االشتغال على اإلمبراطوريات 
اإلمبريالية  التجارب  بمعنى  االستعمارية، 
املفارقة  من  أن  بيد  الوطنية.  الدول  لُكبريات 
اإلمبراطوريات  حول  األعمال  هذه  تجديد  أن 
النمط  لراهنية  انتباها  أكثر  جعلنا  املنقرضة 
الدولتي )من الدولة( اإلمبراطوري في املغرب. 
كما هو حال  الدور الذي تلعبه اليوم الوسائط  
في ممارسة السلطة، وبشكل عام حال اشكال 
الحكومة غير املباشرة  املبنية، في الحني ذاته، 
واستعمال  تكلفة،  بأقل  الحكومة  مبدأ  على 
الوسائط  املعترف به بهذا القدر أو ذاك، على 

حد سواء!

بها  تتقوى  التي  الطريقة  حال  كذلك  وهو 
السلطة، تحت حكم الحسن الثاني كما في عهد 
االختالفات  على  اللعب  عبر  السادس،  محمد 

والتعددية.
وقد أعطينا بسرعة، مع ذلك، مسافة بعد عن 
بعضها،  عن  ابتعاد  األقل  على  األعمال،  هذه 
اإلمبراطورية،  في  فكرت  والتي  الغالبة،  وهي 
ضمن رؤية خطية لتحوالت الدولة، باعتبارها 
شكال متجاوزا يميز لحظة تاريخية سابقة عن 
الحال  )وهناك بطبيعة  الوطنية  الدولة  لحظة 
بعض االستثناءات التي ال تعتبر اإلمبراطورية 
والدولة الوطنية، شكلني متتاليني وغير قابلني 

للتركيب، غير أنها عكسنا تشتغل على أوضاع 
ماضية  ، وإذا كان هؤالء املؤرخون يشيرون 
إلى راهنية التفكير    حول اإلمبراطورية فإنهم 
ال يحللون بامللموس أوضاعا معاصرة انطالقا 
النظر هاته(.. ونحن ال نعتقد فقط  من وجهة 
شكل  صياغة  في  أثرت  اإلمبراطورية  بأن 
الدولة الوطنية – سنعود إلى هذا النقطة طوال 
اإلمبراطورية  في  أن  نرى  ال  بل  ـ  الكتاب  هذا 
متباينني  للدولة  شكلني   الوطنية  والدولة 
ومتميزين في الزمن، بل هما على العكس من 
»تفكير«  في  ذلك سجالن متالزمني يسعفاننا 

الدولة املغربية في كل تعقيداتها.. 
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حاوره: ماتيو جيرو

عرض وترجمة
 عبد الحميد جماهري

4الدولة الوطنية والبعد االمبراطوري في ملكية محمد السادس

المعروف أّن المفكر 
الفرنسي الراحل 
كريستيان بونو حائز على 
شهادة الدكتوراه في 
حقل العرفان اإلسالمي 
من جامعة »السوربون« 
الفرنسية، وله مؤّلفات 
فكرية في اإلسالميات، 
مثل: )التصّوف والعرفان 
اإلسالمي(، و)اإللهيات 
في اآلثار الفلسفية 
والعرفانية لإلمام 
الخميني(، )تأليف وترجمة 
وتفسير القرآن الكريم 
باللغة الفرنسية( ولم 
يكتمل بعد. الحوار الذي 
أجراه معه الدكتور أمير 
ز  عباس الصالحي تركَّ
حول هذين البعدين معًا 
وإن كان المنطلق هو 
الوقوف على رؤيته حيال 
غرٍب آيٍل الى االضمحالل 
والتهافت.
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المملكة المغربية
   وزارة الداخلية
عمالة الرحامنة
   الكتابة العامة
 قسم المالية 
واللوجيستيك

مصلحة الميزانية و 
الصفقات

إعالن عن استشارة 
معمارية رقم1 /2023/ص 

ت ق  
   2023/04/19 يوم:   في   
عشر  التانية  الساعة  على 
قاعة  ف��ي  سيتم  ن��ص��ف    و 
العامة   بالكتابة  االجتماعات  
أظرفة  الرحامنةفتح  لعمالة 
المعماريين  ال��م��ه��ن��دس��ي��ن 
المتعلقة باالستشارة المعمارية 
ألجل: الدراسة المعمارية وتتبع 
أشغال بناء تانوية اعدادية ? 
سيدي بن عبد اهلل ? بالجماعة 
الترابية ب��وروس      باقليم 

الرحامنة 
م��ل��ف  ي���م���ك���ن س���ح���ب    
بمكتب  المعمارية  االستشارة 
مصلحة الميزانية و الصفقات 
www.(, بعمالة الرحامنة كما
marchéspublics.gov.ma
بمكن نقله الكترونيا من بوابة 

صفقات الدولة 
  تحدد الميزانية اإلجمالية 
المتعلقة  لألشغال  المتوقعة 
بالمشروع في:7000000درهم.

من  ك���ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
م��ح��ت��وى وت��ق��دي��م وإي����داع 
مطابقين  المتنافسين  ملفات 
 ،100 المواد:  لمقتضيات 
المرسوم   م��ن   102 و   101
ال��ص��ادر    2.12.349 رق���م 
 1434 االول��ى  جمادى   8 في 
المتعلق   )2013 م��ارس   20(

بالصفقات العمومية.
وي���م���ك���ن ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن 

المعماريين :
* - إما إرسال اظرفتهم  عن 
طريق البريد المضمون بإفادة 
االستالم إلى المكتب مصلحة 

الميزانية و الصفقات

* -إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
وصل، بمكتب رئيس مصلحة 

الميزانية و الصفقات؛
مباشرة  تسليمها  إم��ا   -  *
لرئيس مكتب لجنة االستشارة 
المعمارية  عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة؛
التعهد  ط��ري��ق  ع��ن  ام���ا   *
w w w . ني و لكتر ال ا
marchéspublics.gov.ma

إن الوثائق المثبتة الواجب 
اإلدالء بهاهي تلك المنصوص 
عليها في المادة 5 من قانون 

االستشارة.
ع.س.ن /981 / إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
   وزارة الداخلية
عمالة الرحامنة
   الكتابة العامة
 قسم المالية 
واللوجيستيك

مصلحة الميزانية و 
الصفقات

إعالن عن استشارة 
معمارية رقم2 /2023/ص 

ت ق  
  2023/04/19 يوم:  ف��ي   
عشر  التانية  الساعة  على 
قاعة  ف��ي  سيتم  ن��ص��ف    و 
العامة   بالكتابة  االجتماعات  
أظرفة  الرحامنةفتح  لعمالة 
المعماريين  ال��م��ه��ن��دس��ي��ن 
المتعلقة باالستشارة المعمارية 
ألجل: الدراسة المعمارية وتتبع 
اعدادية  تانوية  بناء  أشغال 
سيدي  الترابية  بالجماعة 

منصور اقليم الرحامنة 
م��ل��ف  ي���م���ك���ن س���ح���ب    
بمكتب  المعمارية  االستشارة 
مصلحة الميزانية و الصفقات 
www.(, بعمالة الرحامنة كما
marchéspublics.gov.ma

بمكن نقله الكترونيا من بوابة 
صفقات الدولة 

  تحدد الميزانية اإلجمالية 

المتعلقة  لألشغال  المتوقعة 
بالمشروع في:7000000درهم.

من  ك���ل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��ب 
م��ح��ت��وى وت��ق��دي��م وإي����داع 
مطابقين  المتنافسين  ملفات 
 ،100 المواد:  لمقتضيات 
المرسوم   م��ن   102 و   101
ال��ص��ادر    2.12.349 رق���م 
 1434 االول��ى  جمادى   8 في 
المتعلق   )2013 م��ارس   20(

بالصفقات العمومية.
وي���م���ك���ن ل��ل��م��ه��ن��دس��ي��ن 

المعماريين :
* - إما إرسال اظرفتهم  عن 
طريق البريد المضمون بإفادة 
االستالم إلى المكتب مصلحة 

الميزانية و الصفقات
* -إما إيداع أظرفتهم، مقابل 
وصل، بمكتب رئيس مصلحة 

الميزانية و الصفقات؛
مباشرة  تسليمها  إم��ا   -  *
لرئيس مكتب لجنة االستشارة 
المعمارية  عند بداية الجلسة 

وقبل فتح األظرفة؛
التعهد  ط��ري��ق  ع��ن  ام��ا   *
w w w . ني و لكتر ال ا
marchéspublics.gov.ma

إن الوثائق المثبتة الواجب 
اإلدالء بهاهي تلك المنصوص 
عليها في المادة 5 من قانون 

االستشارة.
ع.س.ن /982 / إ.د

n n n n n n n

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

 جهة مراكش اسقي 
 عمالة إقليم الرحامنة

  قسم المالية والميزانية
  مصلحة الصفقات 
    إعالن عن طلبات 

عروض أثمان مفتوحة     
 في ي��وم    2023/04/19   
العامة  الكتابة  بمكاتب  سيتم 
)قاعة  ال��رح��ام��ن��ة  ل��ع��م��ال��ة 

االجتماعات (
المتعلقة  االظ���رف���ة  ف��ت��ح 
بطلب العروض أثمان لعمالة 

الرحامنة ألجل :
الحادية عشر  الساعة  على 
  /03 طلب ع���روض رق���م      :

2023/ص ت ق  
** الدراسة التقنية و مواكبة 
تانوية  بناء  اشغال  تتبع  و 
اهلل  عبد  بن  عالل   ? اعدادية 
ب��وروس   الترابية  بالجماعة 
اقليم الرحامنة                    

 الضمانة المؤقتة: 5000.00   
درهم )خمسة االف درهم(

كلفة تقدير التوريدات محددة 
في مبلغ :  مئتي و ستة عشر 
 216000 درهما)  درهم   الف 

درهما(
الحادية عشر  الساعة  على 
  /04 رق���م   طلب ع���روض     :

2023/ص ت ق  
و  التقنية  ال��دراس��ة   **  
بناء  اشغال  تتبع  و  مواكبة 
بالجماعة  اع��دادي��ة  تانوية 
الترابية سيدي منصور   اقليم 

الرحامنة                    
 الضمانة المؤقتة: 5000.00   

درهم )خمسة االف درهم(
كلفة تقدير التوريدات محددة 
في مبلغ :  مئتي و ستة عشر 
 216000 درهما)  درهم   الف 

درهما
 يمكن سحب ملفات طلبات 
العروض من مكتب الصفقات 
بالعمالة كما يمكن تحميلها من 

بوابة الصفقات العمومية 
من الموقع االلكتروني التالي: 
www.marchespublics.

.gov.ma
يمكن إرسال ملفات طلبات 
المتنافسين,  إل��ى  ال��ع��روض 
ال��ش��روط  طبق  منهم  بطلب 
ال���واردة ف��ي ال��م��واد 27,29 

و31 من المرسوم 
ال��ص��ادر   2.12.349 رق��م 
في 8 جمادى االول��ى  1434 
المتعلق    )2013 )20 مارس 

بالصفقات العمومية  . 
ويمكن للمتنافسين :

مقابل  اظرفتهم   إيداع  إما 
وصل بمكتب الصفقات بالعمالة

عن  اظرفتهم  إرس���ال  إم��ا 
طريق البريد المضمون بإفادة 
باالستالم الى المكتب المذكور
التعهد  ط��ري��ق  ع���ن  ام���ا 
www. االل�����ك�����ت�����رون�����ي 
marchespublics.gov.ma
إلى  مباشرة  تسليمها  إما 
رئيس لجنة فتح االظرفة عند 
فتح  قبل  و  الجلسة  ب��داي��ة 

االظرفة. 
الواجب اإلدالء  الوثائق  إن 
بها هي تلك المقررة في المادة 

10 من قانون االستشارة.  
االدالء  المتنافسسين  على 
D14-D1  . التالية  بشواهد 
                                                  5-D16
ع.س.ن /983 / إ.د

n n n n n n n

المملكة المغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم افران 
جماعة عين اللوح 

وكالة المداخيل
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح  رقم 2023/01 ج ع ل
  في يوم .الخميس 20 أبريل 
 )11:00( الساعة  2023على 
سيتم  عشر صباحا،  الحادية 
بجماعة  االجتماعات  بقاعة 
ع��ي��ن ال��ل��وح ف��ت��ح األظ��رف��ة 
ال��ع��روض  بطلب  المتعلقة 
ال��م��ف��ت��وح ب��ع��روض أث��م��ان 
محطات  مرفق  إي��ج��ار  آلج��ل 
وقوف السيارات والشاحنات 
والدراجات بجماعة عين اللوح 
برسم سنة 2023 كما هو مبين 
كناش  من  الثاني  الفصل  في 

التحمالت.
< مدة الكراء سنة.

  < حددت الضمانة المؤقت 
في مبلغ 5000,00 درهم

اإلي��ج��ار  تقدير  كلفة   >   
ال��س��ن��وي م��ح��ددة م��ن طرف 
مبلغ  في  المشروع  صاحب 

15000,00 درهم.
يمكن سحب ملف طلب   >  
العروض من مكتب المداخيل 

التابع لجماعة عين اللوح.
ك��ذل��ك  ي��م��ك��ن  ك���م���ا   >   
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 
www. العمومية  الصفقات 
marchespublics.gov.ma

 وي��ج��ب أن ي��ك��ون ك��ل من 
محتوى، تقديم وإيداع ملفات 
المتنافسين مطابقة لمقتضيات 
من  و31   29 مواد27،  ال 

 2-12-349 رق��م  ال��م��رس��وم 
8 جمادى األولى  في  الصادر 
 )2013 م���ارس   20(  1434
المتعلق بالصفقات العمومية.

  و يمكن للمتنافسين:
* إما إيداع اطرفتهم، مقابل 
المداخيل  بمكتب   ، وص���ل 

بجماعة عين اللوح.
طريق  ع��ن  إرسالها  إم��ا   *
ال��ب��ري��د ال��م��ض��م��ون ب��إف��ادة 
باالستالم إلى المكتب المذكور.

مباشرة  تسليمها  إم��ا   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة و قبل فتح 

األظرفة.
 إن الوثائق المثبتة الواجب 
اإلدالء بها هي تلك المقررة في 

نظام االستشارة.
   ع.س.ن /984 / إ.د
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العربي رياض
موالي الطاهر األصبهاني وما 
فنان   .. الطاهر  موالي  ما  أدراك 
التي  المميزات  فيه كل  اجتمعت 
هذا  ف��ي  مشتغل  أي  يتمناها 
الكبار،  طينة  من  ممثل  المجال، 
فاعل أساسي في زمن أوج مسرح 
الهواة، من خالل أعمال مسرحية 
جليلة مع فرقة »شبيبة الحمراء« 
وفرقة »كوميديا« إلى جانب القامة 
موالي عبد العزيز الطاهري ومحمد 
الكبير  الزجال  ولمعلم  الدرهم 
مسرحية  منها  شهرمان،  محمد 
و«نكسة أرقام »  » التكعكيعة » 
و«الضفادع السوداء« وغيرها من 
التي حازت على جوائز  األعمال 
في المهرجانات الوطنية لمسرح 
الستينيات  أواخ��ر  في  ال��ه��واة 
من  وكانت  السبعينيات،  وبداية 
الغناء  توظف  التي  الفرق  أولى 
في المسرح مثل الجزء األخير من 
أغنية » نرجاك أنا »، والتي تقول 
آش بغيت أنا بهاد العالم...«،   «
بها  تغنت  التي  األغنية  وه��ي 
الغيوان في ما بعد، من تلك األعمال 
المسرحية ما كتبه شهرمان، وما 
كتبه موالي عبد العزيز وغيرهما.
يحمل  رجل  الطاهر،  فموالي   
ستينيات  ف��ي  ال��ف��ن��ان،  ج��ن��ون 
القرن الماضي كان موظفا بأجر 
محترم لدى وزارة الفالحة مكلفا 
هو  وكان  الحوز،  بمنطقة  بالري 
المنطقة  في  الوحيد  المسؤول 
عن هذه العملية، وفرت له الوزارة 
سيارة مع عدة امتيازات في تلك 
يتسابق  كان  امتيازات  الحقبة، 
عليها الجميع أنذاك لكنها لم تكن 
بالمسرح  المهووس  لهذا  تعني 
أي شيء، فهو من أوفى األوفياء 
لمجموعته المسرحية ال يتخلف 
مواعيدها  م��ن  م��وع��د  أي  ع��ن 
الوطنية،  المسابقات  في  خاصة 
عندما لمحه الصديقي وكان عضو 
لجنة التحكيم في مهرجان المسرح 
الوطني للهواة نادى عليه، وكان قد 
تابعه خالل مواسم متعددة وسأله: 
آجي آش كادير أنت ف العمل   «
الطاهر  موالي  أجابه   « ؟  ديالك 
الفالحة،  وزارة  في  موظف  بأنه 

برد  الصديقي  الطيب  ليعالجه 
سريع وحاسم » آش داك انت لشي 
فالحة أنت ديال المسرح راه بغيت 
نشوفك ف المسرح البلدي نهار 

االثنين » ..
من  وم��ب��اش��رة  تفكير  دون   
ك��ان��ت تقام  ال��م��ع��م��ورة، ح��ي��ث 
يشرف  للمسرح  تدريبية  فترة 
لعلج  والطيب  الصديقي  عليها 
الطاهر  موالي  وآخ��رون، سيحل 
وراءه  ت��ارك��ا  ب��ال��دارال��ب��ي��ض��اء، 
ال��وظ��ي��ف��ة واألج�����رة وك���ل تلك 
االمتيازات ليلج شوارع البيضاء 
بدون بوصلة، ودون أن يعرف حتى 
إن كان الصديقي سيمنحه أجرا أو 
ال، فاألخير بدوره كان يتعارك من 
أجل خلق مسرح مغربي أمام آلة 
أخرى كان لها رأي آخر، مباشرة 
البلدي  بالمسرح  التحاقه  بعد 
سيشارك في أعمال مسرحية كبيرة 
مع الرجل منها » النور والديجور 
»، وبعض المالحم وأعمال أخرى، 
ومعروف أن الصديقي كانت له فرق 
الجانب  داخل فرقة واحدة، ففي 
باطما  العربي  هناك  كان  اآلخ��ر 
ومحمد  السيد  وعمر  وبوجميع 
مفتاح والزوغي والحسين بنياز 
أخرى،  أعمال  يقدمون  وغيرهم 
»الحراز«  مسرحية  ضمنها 
الشهيرة، وبمناسبة الحديث عن 
هذا العمل وجب التذكير بأن عبد 
السالم الشرايبي كان قد اشتغل 
على هذا النص الملحوني الجميل 
المرحوم  أم��ام  بمراكش  وقدمه 
سفراء  بحضور  الثاني  الحسن 
الدول المعتمدين بالمملكة، وكان 
يلعب فيه دور »البطل المحبوب« 
الفنان والمبدع موالي عبد العزيز 
منها  اعتبارات  لعدة  الطاهري، 
كان  أن��ه  األه���م  لكن  وس��ام��ت��ه، 
القول  وفن  الملحون  حفظة  من 
فسيفساء  من  وغيرها  واألذك��ار 
ولما  المغربي،  الفني  ال��ت��راث 
اتفق الصديقي مع الشرايبي على 
إعادة توظيب هذا العمل وتقديمه 
زاوية  من  المرة  هذه  جديد،  من 
الصديقي،  إخراج  تقنية  منظور 
باستقدام  ال��ش��راي��ب��ي  نصحه 
موالي عبدالعزيز الطاهري الذي 
كان في تلك الحقبة بالدارالبيضاء، 

حفظ  على  الممثلين  ليساعد 
األغاني المتخللة للعمل وطريقة 
أدائها، وبالفعل ذلك ما حصل، كان 
موالي الطاهر بعد طول اشتغال 
على أعمال مختلفة مع الصديقي 
زمالئه  كسائر  عطلة  يوم  ينتظر 
أن  بعد  اليوم  ذل��ك  ج��اء  أن  إل��ى 
وزع عليهم الصديقي تعويضاتهم 
وطلب منهم أخذ أيام استراحة، 
الطاهر  أسارير موالي  انشرحت 
االنضباط  م��ن  سيفلت  فأخيرا 
والتشنج وسيتمتع بتسكع لطيف 
الصديقي  أن  إال  األص��دق��اء،  مع 

ماغتمشيش  ان��ت   « سيصدمه 
انت راك غادي تصور معنا الحراز 
للتلفزيون وراه غنصوروها غدا 
» ، » اهلل آسي الطيب كي غندير 
تنحفظ الدور وأنا عيان وعمرني 
»، أجابه موالي  العمل  لعبت ف 
تعتلي  والحيرة  بذهول  الطاهر 
كان  الصديقي  تعقيب  محياه، 
حاسما » ما تخاف والو راك قاد 

عل الدور وغادي تكلف به » .
 م���ن ي���ق���در ع��ل��ى م��ج��اب��ه��ة 
واألب  األس��ت��اذ  فهو  الصديقي 
أعماله  ف��ي  وال��واث��ق  ال��روح��ي 

بمؤهالت  شاملة  دراي��ة  وعلى 
العناصر المشتغلة معه، لم يكن 
موالي الطاهر يعلم أن الصديقي 
من خالل اختياره للمشاركة في 
هذا العمل كان يدفع به إلى آفاق 
أخرى ستصبح هي محدد مستقبل 
دور  سيلعب  إذ  الفني،  مساره 
صديق المحبوب الذي يتنكر في 
زي امرأة ليقتفي أخبار الحراز، 
التي  المشاهد  أب��رز  من  ولعل 
مازالت عالقة في الذاكرة المغربية 
ذلك المشهد الذي يظهر فيه مع 
بوجميع وعمر السيد وهما يؤديان 
أغنية » هاك آماما اعطي لماما«، 
توددا لموالي الطاهر الذي يقدم 
رقصة باألكتاف اعتقادا منهما أنه 
تلك   ، الحراز  لدى  فعلية  خادمة 
المسرحية ستكون سببا رئيسيا 
في نسج عالقة صداقة وطيدة بينه 
الخصوص،  على  بوجميع  وبين 
ستمتد إلى خارج أسوار المسرح 
وتنسج االنسجام الحميمي بين 
محمد«  »با  مقهى  في  الرجلين 
غير البعيدة عن المسرح البلدي، 
فهناك كان المستقر والترويح عن 
قبل  والمشرب،  والمأكل  النفس 
خوض مغامرات تأتي بها الصدف 
وليس شيئا آخر غير الصدف...

البرق    تتوالى األيام بسرعة 
وسيؤسس بوجميع بمعية العربي 
باطما وموالي عبدالعزيز الطاهري 

والسعدي وعمر السيد مجموعة 
موالي  ظل  فيما  الغيوان،  ناس 
المسرح  غمار  يخوض  الطاهر 
إذ سيشارك في أعمال أخرى مع 
الصديقي ومسرحيات مع الزوغي 
لعل أبرزها » على عينيك آبنعدي 
»، وهي المسرحية التي ستظهر 
التي   « العارآبويا   « فيها أغنية 
تأسيس  الطاهر.  م��والي  لحنها 
ناس الغيوان لم يكن ليحد العالقة 
بين بوجميع وموالي الطاهر، فقد 
المواعيد  ذات  على  الرجالن  ظل 
بهما  يلتحق  المكان  ذات  وف��ي 
الباهري  منهم  األصدقاء  من  ثلة 
أيضا  وكثيرون،  وب��اري  محمد 
يكن  ل��م  غنائية  ف��رق��ة  تأسيس 
غريبا  شيئا  لألصبهاني  يعني 
مسرحيا  ام��ت��دادا  يعتبره  فهو 
هو  سيفعل  وم����اذا  إال،  ل��ي��س 
باالمتداد مادام متواجدا في كنه 
المسرح أصال، دعوة خاطفة من 
حميد الزوغي ستكون حاسمة في 
دخوله غمار الغناء، فقد أبلغه أنه 
بصدد تأسيس فرقة غنائية تعنى 
بالتراث، وبعد التفكير واالستماع 
لصديقه، وهو المسرحي المجرب 
سيطلب  الغنائي،  التراث  أللوان 
المشروع  إن��ج��اح  أراد  إن  منه 
على  أخرى  بعناصر  االستعانة 
رأسها محمد الدرهم، الذي سبق 
واشتغل معه في المسرح، وكان 
الزوغي قد قدم له محمود السعدي 
موالي  يقول  الصفدي،  وسكينة 
يستهويني  يكن  ل��م   « الطاهر 
وقررت  المسرح  ابن  فأنا  الغناء 
أن أظل في المسرح، ألن متعتي 

فيه ال تضاهيها متعة ».
 بشكل سريع تم إحداث الفرقة 
على  جديد  من  المناداة  وتمت 
موالي الطاهر الذي كان غارقا في 
ديون ال قبل له بها بسبب األزمة 
المالية  المداخيل  وندرة  المالية 
أصدقائه  مع  انخرط  للمسرح، 
التمارين وأخذ على غرارهم  في 
يبرز ما في جعبته مما ارتوى به 
بفضل تراكم تجربته، وسيتضح 
عنه،  محيد  ال  الرخيم  أن صوته 
دافئ  ب�«قرار«  يتمتع  الذي  فهو 
وجميل ليشكل ثنائيا بينه وبين 
الدرهم من خالل صوته » لكراف 

للدرهم،  الحاد  شبه  والصوت   «
وسيتم التحاق عبد الرحمان باكو 
بالفرقة لتكتمل عناصر مجموعة 
الذي  االس��م  وهو  جياللة،  جيل 
منها  مختلفة،  تأويالت  يختزن 
كعنوان  جياللة  على  اإلح��ال��ة 
لهوية الفرقة المتشبثة بجذورها 
التراثية المحضة، وعلى مستوى 
الحقبة  لتلك  االجتماعي  السياق 
أن  يجب  ما  لرفض  عنوان  فهي 
يرفض من خالل استعمال لفظة 

» ال » أي جيل » ال ال ».
الدارسين  م��ن  ال��زوغ��ي  ك��ان   
المسرح واإلخراج على  لتقنيات 
له  ك��ان  لذلك  أكاديمي  مستوى 
الفضل في الشهرة األولى للفرقة 
أن  قبل  كبيرة  بدعاية  ق��ام  ألن��ه 
بمسرح  لها  عمل  أول  تعرض 
محمد الخامس إلى جانب مشاهير 
لتحصل  إذاك،  العصرية  األغنية 
منها  سيطلب  حيث  المفاجأة 
الجمهور خالل أدائها اإلعادة عدة 
مرات، وتم استقبالها بحفاوة غير 
منتظرة بل رفض الجمهور نزولها 
من الركح، المفاجأة الكبرى هي 
الفنان أحمد  حين سيلتحق بهم 
البيضاوي في الكواليس ويطلب 
منهم المبيت في مدينة الرباط ألن 
استقبالهم  يريد  الثاني  الحسن 

بالقصر الملكي ... 
رفقة  الطاهر  موالي  سيسافر 
جيل جياللة بالجمهور المغربي 
المغربي  ال��ت��راث  ع��وال��م  إل���ى 
وسيلعب دورا كبيرا في تحبيبه 
للشباب، إذ تعد جياللة هي الفرقة 
التي انفتحت على معظم تالوين 
تشبيه  ويمكن  الوطني  التراث 
أعمالها ب� » األوبيريت المصغرة 
تقدم مشاهد  »، إذ كانت وكأنها 
مغناة، وليست بصدد أداء أغنية 
لألغنية، مشروع  القح  بالمفهوم 
الطاهر  م��والي  يثن  ل��م  جياللة 
شارك  فقد  المسرح،  مزاولة  عن 
وتلفزيونية  مسرحية  أعمال  في 
ألف  فهو  متعددة،  وسينمائية 
إحداها  اليوم  ويدخل  المعارك 

صحيا..
 ن��ت��م��ن��ى ل���م���والي ال��ط��اه��ر 
وطول  الصحة  دوام  األصبهاني 

العمر...
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موالي الطاهر عالمة فنية مغربية من الطراز الراقي

اختارت قناة “تمازيغت” التنوع في 
شبكة برامجها لشهر رمضان المبارك، 
برامج  وإنتاج  إع��داد  على  عملت  إذ 
تمزج بين الدراما والكوميديا والثقافة 
والدين والتراث،وذلك لتحقيق مبدئها 
الخاص الذي يرمي إلى االهتمام بالثقافة 
األمازيغية وإبراز خصوصيتهاالمحلية.
وتقترح القناة خالل هذا الشهر المبارك 
أعماال درامية مختارة بعناية لالستجابة 
ستعرض  وهكذا  مشاهديها.  ألذواق 
بالمكونات  درام��ي��ة  إنتاجات  القناة 
الثالثة للغة األمازيغية، وهي السلسلة 
التي تعود بعد  »بابا علي«  الكوميدية 
والثاني،بجزء  ال��ج��زأي��ن��األول  نجاح 
مليء بحكايات شعبية مأثورة  ثالت 
غنية  اجتماعية  مواضيع  أغوار  تسبر 

بالمواقف الهزلية.
ال��ذي  الثالث،  ال��ج��زء  ف��ي  وي��ش��ارك 
سيبثت على قناة »تمازيغت« كل يوم بعد 
اإلفطار، ألمع نجوم الشاشة األمازيغية 
من سوس يتقدمهم أحمد بردواز وعبد 
الى  اللطيف عاطف، وآخرين،باإلضافة 
بطل السلسلة أحمد نتاما الذي يجسد 

بامتياز دور باباعلي.
وي��ل��ي ه���ذا ال��ع��م��ل، ي��وم��ي��ا على 
الساعة  م��ن  اب��ت��داء  تمازيغت  ق��ن��اة 
مساء،المسلسل  والنصف  الثامنة 
يتكون  الذي  الدرامي الريفي«الصفقة« 
 30 منها  كل واحدة  مدة  30 حلقة  من 
دقيقة، وتدور أحداثه حول شابانقلبت 
انتحار  عقب،بعد  على  رأس��ا  حياته 
ومالبسات  الحقيقة  عن  بحثا  وال��ده، 
الحادث، حيث حمله فضوله إلى كشف 

أسرار خطيرة في عالقة والده المتوفى 
األحداث وإصراره  توالي  بوالدته،ومع 
على سبر أغوار الحقيقة سيجد نفسه في 
ورطة ويعرض حياته للخطر إثر ظهور 
الغبار  ينفض  جعلته  جانبية  قصص 

عن صفقة كان هو ضحيتها.
من  ثلة  المسلسل  هذا  ويشارك في 
بينهمشيماء  من  البارزين  الممثلين 
العلوي، وهيام لمسيسي ووفاء مراس 
إلى  ازنابط  ف��اروق  المقتدر  والممثل 
وآخرين،  المصلوحي،  جانب سميرة 
الفني  العمل  ه��ذا  بإخراج  ق��ام  بينما 

المخرج المقتدر حميد زيان.
عرضها  ف��ي  »تمازيغت«  وتقترح 
يوم  كل  مشاهديها،  على  الرمضاني 
مساء،  العاشرة  الساعة  م��ن  اب��ت��داء 
الجليد« الذي  »جبل  مسلسل  أح��داث 
موسى،  قصته حول شخصية  تتمحور 
من  القادم  الطموح  الجامعي  الطالب 
الجنوب المغربي لتحقيق حلم الطفولة 
)الحصول على شهادة الدكتوراه(، قبل 
أن يجد نفسه، كما خطط ودبر، في فيال 
الكبرى  الشركات  بإحدى  مالي  إط��ار 
ليدخل  »سارة«.  وزوجته  »سليمان« 
تربيته  مع  ش��يء  في  تلتقي  ال  عوالم 
وثقافته وسذاجة البداوة التي ال تزال 

طاغية على سلوكاته. 
الرئيسية لهذا  األدوار  ويشخص 
المسلسل ألمع نجوم الدراما في األطلس 
عامر  وأحمد  خرماز  تتقدمهم نجاة 
وسعيد ظريف وآخرين، شكلوا،إلى جانب 
المخرج توليفةإبداعيةنشاهد أطوارها 
الساعة  على  يوم  كل  ثالثين حلقة  في 

العاشرة مساء.
سلسالت من  ثالث  القناة  تبث  كما 
أربعة حلقات لكل واحدة، األولى تحمل 
اسم »أناروز« كل يوم أحد على الساعة 
الثانية  السلسلة  فيما  ليال،  العاشرة 
السلسلة  أما  زمان«،  »حكاية  بعنوان 
»تيليال«،  ع��ن��وان  فتحمل  ال��ث��ال��ث��ة، 

ومبرمجة للبث كل مساء يوم أربعاء.
الكريم،  الشهر  خالل  القناة  وتقدم 
»قسمة  وهي  تلفزيونية،  أفالم  خمسة 
قبابي،  حكيم  ل��ل��م��خ��رج  ونصيب« 
سهام  شبح« للمخرجة  وفيلم »طيف 
للمخرج حميد  الداني«  أسيف، و«اش 
زيان، ثم فيلم »دوار اللوز«للمخرج سعيد 
ازار، باإلضافةإلى فيلم »نثار الشوك«.

وتسعى قناة »تمازيغت« إلى إضفاء 
أطباقها  ع��ل��ى  ال��ك��وم��ي��دي��ة  األج����واء 
الرمضانية من خالل فقرة كاميرا خفية 
تحاول  التي  حالي«،  »شوفو  بعنوان 
في  المواطنين  من  بمجموعة  اإليقاع 
مقالب هزلية. باإلضافة إلى سيتكوم »اور 
نجوم  ألمع  مشاركة  يعرف  الذي  جو« 
السلسلة  وكذا  سوس،  في  الكوميديا 
القصيرة »كافي كوم« بالروافد األمازيغية 
الثالث، والتي تتمحور أحداثها، حول 
»صفية«،  وزوجته  »حمو«  مغامرات 
المواقف  من  للعديد  يتعرضان  اللذين 
التي  السارة  غير  والمفاجآت  الطريفة 
تتربص بهما، خصوصا بعد تبخر آمال 
حمو في إقامة مشروع سياحي بخنيفرة.
يتبارى  برنامجا  أيضا  القناة  وتبث 
فيه شباب في شتى المجاالت اإلبداعية 
المصور بالڤيديو تخصص للمتوجين 

البرنامج  هذا  ويحمل  تقديرية  جوائز 
عنوان »سيني كافي«.

شبكة  »تمازيغت«  ع��ززت  ذل��ك،  إلى 
هجرية   1444 لسنة  رمضان  برامج 
بين  تتوزع  دينية،  بفقرات  )2023م(، 
جانب  إلى  رمضانية،  وأذك��ار  ابتهاالت 
»نور  بعنوان  الدين  تعاليم  لتقديم  فقرة 
القلوب«، وبرنامجا لالستفسار حول الدين 

وقضايا العصر«طريق النور«.
فنية  سهرة  أسبوعيا  القناة  وتعرض 
دارون(،  )دارنا  عندكم«  »عدنا  بعنوان 
لمدة  البرنامج  طاقم  خاللها  من  يتجول 
90 دقيقة في مجموعة من المناطق عبر 
استضافة فنانين يمثلون مختلف اإليقاعات 
بهدف  والحسانية  والعربية  األمازيغية 
إبراز التنوع الثقافي واللغوي المغربي.

االجتماعية  ال��ب��رام��ج  ج��ن��س  وف���ي 
شبكة  ضمن  القناة  اختارت  والتفاعلية 
قضايا  معايشة  رمضان  لشهر  برامجها 
والتعرف  همومهم  ومشاركتهم  الناس 
ال��ص��ع��اب،  ل��ت��ج��اوز  طموحاتهم  ع��ل��ى 
التضامن«  »نساء  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن 
و«الدار  بالدي«  و«تماوايت«و«بنت 

لكبيرة«.
الثقافية  ال��ب��رام��ج  ص��ن��ف  وف���ي 
من  باقة  القناة  أنتجت  والوثائقية 
التعريف  إل��ى  ت��ه��دف،  التي  البرامج 
بالتاريخ اإلسالمي في المغرب،وتقريبه 
من المشاهد، وتقديم إضاءات تاريخية 
عن المغرب اإلسالمي من حيث العادات 
والتقاليدوالمعمار،وذلك إلبراز التنوع 
والتعددية الثقافية للمغرب التي كان لها 
الدور الملموس في تكريس قيم التسامح 

واالعتدال.
»عايش  برنامج  هذهاألعمال  ومن 
جوال«،وبرنامج »أغوار البحر«وبرنامج 
الوثائقي  وال��ب��رن��ام��ج  عتيقة«  »مدن 
»جواهر  وبرنامج  المغرب«  »متاحف 

الصحراء وبرنامج »مدن عتيقة«.
كما ستبث القناة خالل رمضان، مجموعة 
من البرامج التي أنتجت داخليا، من بينها 
وهو عبارة عن  »كاتب وكتاب«  برنامج 
آخر  دقائق، تستعرض   7 كبسوالت من 
اإلصدارات، فضال عن برامج »تيفراس« 
والبرنامج الحواري«طريق  و«امنوس« 

»امنادن«  النقاش  وبرنامج  المواطنة« 
المحلي«،  “الشأن  التفاعلي  والبرنامج 
وبرنامج »عن قرب«، باإلضافة إلى فقرات 
»سول  وكبسولتي  والمستهلك  للصحة 

تفهم« و«جذور«.
تقترح  ال��ري��اض��ي  ال��م��ج��ال  وف���ي 
يوم  ك��ل  مشاهديها  على  »تمازيغت« 
»الموجز الرياضي« وبرنامج »أمسوار 
في أربع حلقات، فضال عن  ن تونونت« 
القارة  البرامج  جميع  مواضيع  تكييف 
الشهر  ه��ذا  خصوصيات  م��ع  للقناة 

الفضيل.

على قناة »تمازيغت«..مزيج متنوع من االأعمال 
الدرامية والكوميدية والثقافية والدينية والتراثية
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دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية و�سبل تجاوز الإكراهات المعيقة 

لتنزيل الم�ساريع المبرمجة
إنه  التنمية«..  مشاريع  مواكبة  في  الترابية  الجماعات  »دور 
واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  نظمته  علمي  لقاء  محور 
بفاس،  هلل  عبد  بن  محمد  سيدي  لجامعة  التابعة  واالجتماعية 
األربعاء املنصرم، بمشاركة  عدد من األكاديميني والباحثني في 

املجال.
وحسب املنظمني، فقد سعى اللقاء، إلى »تسليط الضوء على 
الجماعات  دور  بتفعيل  املرتبطة  والتحديات  اإلشكاالت  من  عدد 
ما  ضوء  على  وذلك  التنموية،  املشاريع  مواكبة  في  الترابية 
ذات  التنظيمية  القوانني  تضمنته  وما   ،2011 دستور  في  ورد 
الصلة بالجماعات«. كما شكل اللقاء الذي تضمن خمس جلسات 
التحوالت  مواكبة  تهم  مواضيع  ملناقشة  »مناسبة  علمية، 
والنظام التمويلي للجماعات كرافعة للمشاريع التنموية، وأدوار 
التدبير  التعاون والشراكة، وكذا  وآليات  االقتصادية  الجماعات 
البشرية  املوارد  إلى  باإلضافة  التحديث،  وضرورات  الترابي 

وآليات التدقيق والرقابة.«
»إن  اللقاء مناسبة للتواصل وتبادل اآلراء واألفكار بني فاعلني 
وأكاديميني وسياسيني بخصوص الجوانب النظرية والتطبيقية 
العلوم  كلية  عميد  نائب  يشير  الترابية«  بالجماعات  املتعلقة 
العلمي  بالبحث  املكلف  واالجتماعية،  واالقتصادية  القانونية 
والتعاون، أحمد أزوكاغ، مؤكدا »على أهمية تحسيس األحزاب 
السياسية والهيئات املوازية بضرورة إنتاج نخب جهوية قادرة 
تحقيق  أجل  من  الترابية  الالمركزية  اعتماد  آليات  تفعيل  على 
مع  انسجاما  واملخططات،  البرامج  وتنفيذ  التنمية  وظائف 

مضامني النموذج التنموي«.
من جهتها، أكدت أستاذة التعليم العالي بجامعة سيدي محمد 
بن عبد اهلل، ومنسقة ماستر »الدستور والحكامة املالية«، زبيدة 
إطار  في  يأتي  اللقاء  هذا  »أن  »و.م.ع«،   لـ  تصريح   في  نكاز، 
التناغم مع النقاش الذي يثيره وضع الجماعات الترابية ضمن 

منظومة التنمية املعول عليها على املستوى الوطني«، الفتة إلى 
ورش  إلنجاح  األساسية  اللبنة  تعتبر  الترابية  الجماعات  »أن 
اللقاء  هذا  جاء  وبالتالي  الجديد،  التنموي  والنموذج  التنمية 
الترابية  الجماعات  دور  تعيق  عدة  إكراهات  لنقاش  لإلستجابة 
في تحقيق التنمية، وفي قدرتها على مواكبة املشاريع التنموية 

على املستوى الترابي«.
والتحاليل  االستراتيجية  الدراسات  مختبر  مدير  وحسب 
ركز  »اللقاء  فإن  القريشي،  الواحد  عبد  والسياسية،  القانونية 
املشاريع  مواكبة  في  الترابية  الجماعات  دور  موضوع  على 
مواضيع  مناقشة  جانب  إلى  الوطني،  املستوى  على  التنموية 
القانونية  بالنصوص  الصلة  ذات  اإلكراهات  قبيل  من  أخرى 

واملمارسة العملية«.

يف ندوة احتضنتها ابتدائية عاصمة زيان 

ناقشته مداخالت عدد من الباحثني يف املجال

خنيفرة .. واقع الإعاقة 
والمدر�سة والتربية الدامجة

  

تخليدًا لليوم الوطني لألشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 
الضطرابات  املغربية  »الجمعية  نظمت  سنة،  كل  من  مارس   30
وصعوبات التعلم«، بخنيفرة، يوم السبت 18 مارس 2023، لقاء 
تواصليا حول موضوع »الطفل في وضعية إعاقة واملدرسة«، وذلك 
لرئيس  بكلمة   وافتتح  الزياني«،  القاسم  أبو  الثقافي  »املركز  ب 
الجمعية، ذ. جواد الدغمي،  واضعا الحضور من خاللها في صميم 

وداللة مناسبة هذا اللقاء. 
اللقاء التواصلي أطره ذ. سعيد أعبا، املشرف على قاعة املوارد 
التكفل  مهني  تأهيل  في  متخصص  مكون   - والدعم  للتأهيل 
تقدم بعرض  شمل محاور أساسية  و  التوحد-  باألشخاص ذوي 
أهمها: اإلعاقة والتمثالت، اإلعاقة واملدرسة وواقع التربية الدامجة، 
وقد تم تتويجه بنقاش مستفيض حول سبل إنجاح آلية دمج الطفل 

في وضعية إعاقة في املدرسة من باب برنامج التربية الدامجة.
»الطفل  موضوع  ألهمية  املؤطر  تطرق  ذاته،  السياق  وفي 
منظومتنا  تعرفه  »ما  خلفية  واملدرسة« على  إعاقة  وضعية  في 
بتمدرس  املتعلق  الشق  وخصوصا  إصالحات،  من  التربوية 
األطفال في وضعية إعاقة ضمن برنامج التربية الدامجة«، محاوال 
تفكيك »مفهوم اإلعاقة والتمثالت السلبية من خالل مجموعة من 
املرتبطة أساسا بمدى تقبل وجود أطفال في وضعية  التساؤالت 
كما  فقط؟«.  بالجسد  لصيقة  اإلعاقة  وهل  مدارسنا؟،  داخل  إعاقة 
تناول نقطة »اإلعاقة الخفية«، والتي تتسبب في الفشل الدراسي، 
»تكون من بني العوامل التي ترفع من  كما ليس من املستبعد أن 
التعلمية«.  »االضطرابات  بذلك  ويقصد  املدرسي«،  الهدر  نسبة 
بعد ذلك   استعرض »أهم أسس التربية الدامجة: ومنها اإلنصاف 
هل جاءت  بسؤال:  الدامجة  التربية  نقطة  عند  ليقف  والتكييف«، 
على حساب التالميذ )األسوياء(؟، وهل تعني النجاح لكل التالميذ 

في وضعية  إعاقة؟. 
  وتوج اللقاء بعدة توصيات من ضمنها  »: ضرورة تقبل ودمج 
األطفال في وضعية إعاقة انطالقا من التعليم األولي، مقابل اإليمان 
السلبية تجاه هذه  التمثالت  باالختالف وتغيير وتصحيح  الكلي 
على  )ة(  املربي  يكون  وأن  قدراتهم،  واحترام  األطفال  من  الفئة 
متعدد  بفريق  العمل  وبأهمية  اإلعاقة،  أنواع  دراية بخصوصيات 
االختصاصات من باب التكامل، عالوة على تفعيل دور الجمعيات 

في الرقي ببرنامج التربية الدامجة«.

بيضي.أ

طنجة.. ت�سو�س قوارب ال�سيد 
التقليدي يثير القلق

»أعرب أعضاء الكنفدرالية املغربية للصيد البحري التقليدي من 
مجهزي قوارب الصيد التقليدي بطنجة ، عن قلقهم بسبب تعرض 
هياكل القوارب الى التسوس الناتج عن دود الخشب ».. يفيد بالغ 
لغرفة الصيد املتوسطية، الفتا إلى مطالبة » املعنيني  بمساعدتهم 
على إخراج القوارب املتضررة من املاء إلى اليابسة بصفة دورية 
على مدار السنة، وذلك بالرغم من أن العملية  شاقة ومكلفة ماديا”.
الوطني  املعهد  الكنفدرالية،  »طالبت  فقد  ذاته،  املصدر  ووفق 
العمل  من خالل  املعنيني«   البحري، بمساعدة  الصيد  للبحث في 
على »تكثيف الجهود للبحث عن كيفية معالجة هذه اآلفة وتقديم 
الصيد  قوارب  حماية  بإمكانها  التي  والفعالة  الناجعة  الحلول 

التقليدي من اإلصابة بتسوس الخشب«.

معيقات عديدة تحول دون تنزيل برامج تنموية 
حيوية على أرض الواقع في أكثر من جماعة ترابية

اآفاق تحقيق النجاعة الق�سائية من خالل رقمنة الإجراءات 
بالمحاكم

أحمد بيضي

حول  موضوع: »رقمنة اإلجراءات باملحاكم: أي 
آفاق لتحقيق النجاعة القضائية«، نظمت املحكمة 
املحامني  هيئة  مع  بشراكة  بخنيفرة،  اإلبتدائية 
ببني مالل،  الثالثاء 14 مارس 2023، ندوة حول 
أهمية انخراط منظومة العدالة في ورش التحول 
الرقمي، بغاية الرفع من أدائها وجودة خدماتها، 
من  القضائية  النجاعة  تحقيق  إنجاح  وسبل 
خالل رقمنة مختلف املساطر واإلجراءات، ومدى 
الرقمي  الولوج  من  واملهنيني  املواطنني  تمكني 
إلى العدالة، مع طرح اإلشكاالت واإلكراهات التي 
ينبغي استحضارها في نقاشات مشروع الرقمنة 

وضمان حقوق األفراد دون تمييز أو بطء.
  افتتحت أشغال الندوة بكلمة  رئيس املحكمة 
االبتدائية   ذ. سعيد بوهالل، الذي أبرز أهمية 
القضائية  النجاعة  »تعزيز  في  الرقمنة  مشروع 
متمنيا  واإلجراءات«،  املساطر  آجال  وتقليص 
مختلف  على  األصبع  »وضع  الندوة  أشغال  من 
املشروع  بخصوص  املطروحة  اإلشكاالت 
وكيل  واعتبر  املحاكم«.  لرقمنة  االستراتيجي 
حراث،   ذ.حاتم  االبتدائية،  املحكمة  لدى  امللك 
الندوات  »الندوة استثنائية باختالفها عن بقية 
مشروع  إليه  يروم  »ما  لـ  بالنظر  التقليدية«، 
الرقمنة من مزايا حقيقية، أهمها مواكبة عصرنة 
وتحديث اإلدارة القضائية، وانخراطها في العمل 
اإللكتروني املنبثق عن الثورة الرقمية التي غزت 

كل مناحي الحياة«.
عن  نيابة  القرقوري،  ذ.عبدالسالم  وانطلق 
التأكيد  من  الشرقاوي،  ذ.عباس  املحامني  نقيب 
»على أن الرقمنة ورش كبير فتحه املغرب لتقريب 
وتسهيل خدمات  والقضائية  القانونية  املعلومة 
مشيرا  القضائية«،  النجاعة  وتعزيز  العدالة 
رهانات  »تواجه  التي  اإلشكاالت  من  ملجموعة 
إلنجاح  استحضارها  وينبغي  الرقمي  التحول 
بوضعية  مذكرا    الحجم«،  هذا  من  مشروع 
التغطية  على  تتوفر  »ال  التي  النائية  املناطق 
يجهلون  سكانها  أن  أو  واملعلوماتية،  الرقمية 
أصال استعمالها«، عالوة على »ضعف الصبيب 
إمكانية  تسائل  التي  التحديات  من  وغيرها 
املرقمنة  املساطر  استعمال  على  املرتفق  تحفيز 

بدل التنقل إلى اإلدارة«.
اإلجراءات  »رقمنة  للندوة:  األول  املحور  وفي 
والنيابة  الحكم  بقضاء  عالقتها  في  القضائية 
االبتدائية،  املحكمة  رئيس  نائب  تقدم   العامة«، 
ذ. يونس مصباح، بعرض حول »رقمنة إجراءات 
على  الطلب  »تزايد  موضحا   الحكم«،  وقضاء 
استعمال  من  يفرضه  وما  القضائية،  الخدمات 
التكنولوجيا الحديثة ومواكبة املفاهيم الجديدة 
وتسهيل  اإللكتروني  التقاضي  إنجاح  ألجل 
العدلية«،  للخدمة  والولوج  الشفافية  مفهوم 
مذكرا بمحاوالت رقمنة اإلدارة القضائية، سواء 
تعلق األمر بالتعاون الدولي في املجال القضائي 
منذ سنة 2000 أو اإلعالن عن املخطط التوجيهي 
 ،2020 سنة  باملغرب  للعدالة  الرقمي  للتحول 
»ما فتحته جائحة كورونا من نقاش  الفتا إلى  
باإلدارات  الرقمي  التحول  تعميم  ضرورة  حول 
خاصة«،  العدالة  ومرفق  عامة،  العمومية 
وتقديمها  بعد  عن  املرتفقني  طلبات  و»معالجة 
الرقمنة،  مميزات  مستعرضا  باستمرار«،  إليهم 
أو ما أسماه بـ »محاكم بال أوراق« و«محاكم بال 
وتجويد  »شفافية  في  ودورها  زمان«،  وال  مكان 
التقاضي  إعمال  وفي  القضائية،  الحكامة 
والتعرف على الوثائق املطلوبة عن بعد، وتنظيم 
ومشاكل  االختالالت  تجاوز  على  قادر  قضائي 
التحديات  »مواجهة  املساطر«، وعلى  في  البطء 
التي قد تعيق الحق في العدالة أو في مساعدة 
واإلدارات  األطراف  مع  التواصل  على  املحاكم 

العمومية«.
النائب األول لوكيل امللك، ذ. عبد  واستعرض 
مشروع  مسودة  في  »تأمالت  العباسي،  هلل 
الرقمية  الثورة  من  منطلقا  اإلجراءات«،  رقمنة 
التي يعرفها العالم وأضحت تفرض نفسها على 
في  الرقمنة  »دور  عن  متحدثا  العدالة،  منظومة 
على  والحصول  إلكترونيا،  الشكايات  استقبال 
الوقت  في  املطلوبة  واملعطيات  اإلحصائيات 
املناسب«، مبرزا ما يهم الخدمات الجديدة التي 
العدلي  »السجل  مثال  منها  الرقمنة،  تقدمها 
بما  وتجديده  تطويره  تم  الذي  اإللكتروني 
خالل  من  وذلك  املرتفقني،  ومتطلبات  يتناسب 
فضال  بعد«،  عن  وسحبها  وثيقته  طلب  إيداع 
عن تطرقه ملالحظات عامة حول رقمنة إجراءات 

املحاكم والتنظيم القضائي واإلنابة القضائية.
مالل،  بني  بهيئة  املحامي  تناول  وبعده، 
الدفاع  »رسالة  موضوع:  الخباوي،  ذ.لحسن 
بالدنا  »رهان  عن   متحدثا  الرقمي«،  والتحول 
بني  من  يعد  الذي  الرقمي  التحول  تحقيق  في 
وإصالحات  الجديد  التنموي  النموذج  أولويات 
»ما بات يفرضه  العمومية«، مركزا على  اإلدارة 
التحول الرقمي على الدفاع، وحاجته إلى االنتقال 
التكنولوجي«،  الطابع  إلى  التقليدي  الطابع  من 
مشيرا للرسالة امللكية املقدمة في أكتوبر 2019، 
حول  بمراكش،  الدولي  املؤتمر  فعاليات  ضمن 
والتي أكدت على ضرورة  »العدالة واالستثمار« 
القضائية  واملساطر  اإلجراءات  مادية  ال  تبني 
التحول  العدالة في ورش  وانخراط كل مكونات 

الرقمي.
بإصدار  املتدخل  ذكر  السياق،  ذات  وفي 
»ضرورة  في  املحامي«  »نهاية  رأى  لكاتب 
االنفتاح على القضاء التكنولوجي بشكل يساير 
»السلبيات  مستعرضا  والتطورات«،  التحوالت 
والتحديات  الرقمنة،  مشروع  في  واإليجابيات 
على  »كان  وما  والتعميم«،  للتنزيل  املعيقة 
املشرع توضيحه بخصوص املواقع االلكترونية 
»التهديدات  وكذا  ثقة«،  بكل  استعمالها  املمكن 
على  القضائية  املهن  تعترض  أن  يمكن  التي 
يقوض  قد  وما  واالختراق،  القرصنة  مستوى 
السرية والكتمان املفروض على حقوق املوكل«، 
مشيرا للنقص الحاصل في التجهيزات الرقمية 
باملحاكم، وضعف إتقان استعمالها وما يفرضه 

ذلك من دورات تكوينية ضرورية.
باملحكمة  القضائيتان  املنتدبتان  وتقدمت 
اإلبتدائية ذة. ربيعة الهنا وذة. سعيدة الهبطي 
من  الرقمية  »املحكمة  حول  مشترك  بعرض 
الهنا  ربيعة  ذة.  افتتحته  الضبط«،  كتابة  زاوية 
تجويد  في  الرقمنة  مشروع  »دور  ل  بالتطرق 
الخدمات والفصل في املشاكل القضائية إلى حني 
بلوغ صفر ورق إلتمام تحويل الدعامات الورقية 
إلكترونيا  القضايا  وملسايرة  اإللكترونية،  إلى 
لكل  الكلي  اإلدماج  عند  النهاية  إلى  البداية  من 

الرقمنة«،  منظومة  في  بالعدالة  املرتبطة  املهن 
منظومة  »خلق  في  املشروع  أهمية  موضحة   
املتقاضني  عموم  تمكن  وشفافة  منسجمة  عدالة 

من مواكبة قضاياهم بكل سهولة وسالسة«.
من  الرقمنة  تتيحه  »ما  على  تركيزها  وبعد 
املساواة«،  قدم  على  األطراف  لعموم  خدمات 
أشارت املتدخلة ل »االلتزامات الحكومية بالنسبة 
العتماد اإلدارة الرقمية في اإلجراءات القضائية، 
وتسهيل  القضائية،  اإلدارة  تحديث  برامج  وفق 
كتابة  مهام  تبسيط  ذلك  في  بما  إليها،  الولوج 
الحضور  دون  البت  إجراءات  وتسريع  الضبط 
املادي للمعنيني باألمر«، فيما لم يفت ذة. سعيدة 
الهامة  »النقط  الهبطي استعراض مجموعة من 
ذلك  ومن  الرقمية،  املنظومة  بخدمات  املرتبطة 
باألرشيف  الورقي  األرشيف  تعويض  تسهيل 
الرقمي، وتقريب املتقاضني من التعرف على مآل 
شكاياتهم عبر البوابة الخاصة، وإطالعهم على 

املعلومات واملعطيات املتعلقة بملفاتهم«.
  املحور الثاني املتعلق ب »رقمنة اإلجراءات 
القضائية في عالقتها بمساعدي العدالة«، استهل  
بعرض لرئيس الفرع الجهوي للجمعية املغربية 
للعدول الشباب ببني مالل، ذ. حمزة بعدي، حول 
والتحديات«،  اآلفاق  العدلي:  التوثيق  »رقمنة 
في  العدلي  التوثيق  رقمنة  أهمية  تناول  
وحسن  الشخصية  األحوال  استقرار  »إرساء 
واالجتماعية«،  االقتصادية  واملعامالت  التوثيق 
ودورها في »جعل العدل فاعال حقيقيا في صلب 
العدالة«، داعيا للعمل على »تطوير املهنة بغاية 
مسايرة الحداثة والعصرنة وتعزيز االستقاللية، 
وكذا مواكبة املخططات االصالحية التي شملت 

شتى القطاعات.«
وتقدم ذ. عبدالغني بوطيب، نيابة عن املفوض 
القضائي باملحكمة االبتدائية  بخنيفرة، ذ.محمد 
»رقمنة املحاكم وعالقتها  الساقي، بعرض حول 
عن  خالله  من  تحدث  القضائي«،  باملفوض 
العدالة،  منظومة  تعرفها  التي  »اإلصالحات 
عبر  التحديث  برامج  من  ذلك  يفرضه  بات  وما 
تطوير الرقمنة«، مشيرا ملا وصفه ب »العراقيل 
القضائي  املفوض  تعترض  قد  التي  واالكراهات 
على  الرقمنة  ملشروع  الشامل  التطبيق  أثناء 
التبليغ  وإجراءات  املدنية  القضايا  مستوى 
هذه  من  جوانب  موضحا  االلكتروني«، 
اإلكراهات، وفي مقدمتها »إشكالية افتقار أغلب 
املفوضني لألجهزة الرقمية وعدم تعامل بعضهم 

مع املنظومة الرقمية«.
فرع  في  الخبير  الدولة  مهندس  وشارك 
الهندسة املائية، ذ. محمد أهناش، بعرض حول 
تطرق  الخبراء«،  مع  االلكتروني  »التواصل 
ضمنه للنظام االلكتروني في شموليته، وما قيل 
الضروريات،  في  التكنولوجي  االستعمال  حول 
ليركز أكثر على »مدى انخراط الخبراء في نظام 
صناع القرار القضائي«، وعلى »أهمية التواصل 

بإحداث  املنظومة  تعزيز  أفق  في  الخبراء  مع   
في  بما  املعلومات،  بنك  يشمل  معلوماتي  نظام 
سياق  ومسايرة  الرسمية،  الجريدة  مواكبة  ذلك 
الفتا  والعلمي«،  التكنولوجي  التطور  مواكبة 
بالدنا خالل  عرفها  التي  الرقمية  الطفرة   « إلى 
والقضايا  النزاعات  وكذا  األخيرة،  السنوات 

املرتبطة باملجاالت املختلفة«.
االستاذ باملدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، 
ذ. محمد أحدا، شارك بعرض يتعلق بـ »تحديات 
الرقمنة واألمن السيبراني في بالد كاملغرب تعمل 
مستوى  على  متسارع  بشكل  الرقمنة  دمج  على 
واملخاطر  العمومية،  واإلدارات  القطاعات 
املتعددة الناجمة عن جرائم الفضاء اإللكتروني، 
االلكترونية  والهجمات  الفيروسات  ذلك  في  بما 
التي  واالختراقات  الشخصية،  البيانات  وسرقة 
تطال سرية املعلومات، وكذا ما ُيعرف بهجمات 
الفدية التي تنجح في تشفير املوقع بدافع شرط 
األساليب  باقي  عن  فضال  الحل«،  مقابل  ألداء 
الرفع  »سبل  إلى  التضليل، مشيرا  تحاول  التي 
والسبل  واملعطيات،  األجهزة  حماية  ضمان  من 
القرصنة  أشكال  كل  من   للوقاية  الناجعة  

واالختراق«.
الندوة،  أشغال  على  الستار  إسدال  وقبل 
التوصيات  تالوة  قبل  النقاش،  باب  فتح  تم 
ضد  العنف  خلية  رئيسة  طرف  من  املنجزة 
بخنيفرة،  االبتدائية  باملحكمة  واألطفال  النساء 
التوصية  فيها  تمت  والتي  رقاس،  ذة.ابتسام 
وشامل  وآمن  موحد  معلوماتي  نظام  »وضع  ب 
لجميع املساطر والشعب، واإلجراءات القضائية 
وبباقي  باملحكمة  عالقة  لها  التي  واإلدارية 
مساعدي القضاء، مع تجاوز املعيقات الحالية«، 
البشرية،  األطر  من  يكفي  ما  »توفير  وضرورة 
جميع  لتغطية  واملتخصصة،  الكفؤة  التقنية 
النظام  ومواكبة  تدبير  أجل  من  اململكة  محاكم 
من  كذلك  يكفي  ما  »توفير  وكذا  املعلوماتي«، 
هذا  لتغطية  املتطورة  اللوجيستيكية  الوسائل 
ذات  لألنترنيت  شبكة  »توفير  مقابل  النظام«، 
الحالية«.  الصعوبات  لتجاوز  العالي  الصبيب 
كما  تمت الدعوة ل »مواكبة النظام املعلوماتي 
بالتغطية التشريعية الالزمة واملرنة التي تسمح 
بإدخال  وتسمح  الواقع،  أرض  على  بتفعيله 
ووفق  املطلوبة،  بالسرعة  الضرورية  التغييرات 
»توفير  مع  النظام«،  لهذا  املتالحقة  التطورات 
موقع  من  كل  فيه،  املتدخلني  لكل  مالئم  تكوين 
عالوة  الجميع«،  انخراط  يضمن  بما  تخصصه 
للتعريف  دعائية  حمالت  »بث  ضرورة  على 
ما  كل  في  املواطنني  لفائدة  املعلوماتي  بالنظام 
اليومي«،  باهتمامهم  املرتبطة  القضايا  يخص 
وكذا »إحداث خلية للتكوين على املستوى املحلي 
لفائدة القضاة وموظفي كتابة الضبط واملحامني 
عليها  يشرف  القضائيني  واملفوضني  والعدول 

مهندسون في املعلوميات باملحكمة«.

 STE  ANHARRO »
 SERVICE  » SARL

AU  شركـــــــــــــــة 
شركــــــــة محـــــــدودة 

المسؤوليــــــة دات 
الشريك الوحيد  

برأسمــــــال 10.000.00 
درهم

المقر االجتماعي:  حي 
أيماض  بولمان 

إشعار بتعديل في الشركة 
بـــــمـــــقـــــتـــــضـــــى عـــقـــد 
ـــي مـــحـــرر مــيــســور   عـــرف
تم  بتاريخ2023/02/14، 
األساسي  القانون  وضــع 
المصحح  لشركة محدودة 
الشريك  دات  المسؤولية 
الوحيد  حسب الخصائص 

التالية : 
 STE » التسمية:   *
  ANHARRO SERVICE

 » SARL AU
التالية  األنشطة  توسيع 

للشركة : 
 ** مقهى  .

  ** تاجر
** ممول حفالت            

                
شركة  القانوني:  الشكل 
ذات  المسؤولية  محدودة 

الشريك الوحيد.
سنة   99 الشركة:  ــدة  م  *
تاريخ  من  ابتداء  تحتسب 
تــســجــيــلــهــا فـــي الــســجــل 

التجاري.
* مقر الشركة: :  حي أداري 

بولمان  .
* رأسمال الشركة مائة ألف 
درهــم  درهم000.00 10  
مقسمة على 100 حصة من 
فئة 100 درهم لكل حصة، 
موزعة على الشكل التالي: 
السيدة انحارو حفيظ ..  *
 ...................................

100 حصة.
تعيين  تــم   التسيير:    -
السيد انحارو حفيظ مسيرا  

للشركة لمدة غير محددة.
ابتداء  الحسابية:  السنة   -
متم  ــى  إل يناير  فاتح  مــن 
عدا  سنة  كــل  مــن  دجنبر 
تبتدئ  التي  األولى  السنة 
في  التسجيل  تــاريــخ  مــن 
وتنتهي  التجاري  السجل 

مع متم دجنبر 2023.
- اإليداع القانوني : تم إيداع 
بالمحكمة  الــشــركــة  ملف 
االبتدائية لبولمان بميسور 
   41/2023 عدد:  تــحــت 

بتاريخ 2023/03/07.
ع.س.ن /986/ إ.د
n n n n n n n

اعالن عن تأسيس شركة
 STE NC OPTIC 

SARL شركة
شركة محدودة المسؤولية
المقر االجتماعي:  شارع 

الزرقطوني ميسور
رأسمال الشركة:   

100.000 درهم
   بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 
تم   2023/02/21 بتاريخ 
األساسي  القانون  وضــع 
لشركة محدودة المسؤولية.

 STE NC OPTIC   
االســـم  ـــة    شـــرك  SARL

التجاري: 
شركة   : القانوني  الشكل 

محدودة المسؤولية 
شارع    المقر االجتماعي : 

الزرقطوني ميسور
النشاط التجاري: أخصائي 
 + )الصناعة(  نـــظـــارات 
 + والتصدير  االســتــيــراد 

متفاوض.             
حدد   : الشركة  رأسمال     
مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
ــــم هــكــذا  مــائــة ألـــف دره
مقسمة  درهـــم   100.000
إلى 1000 حصة اجتماعية 
للحصة  درهم   100 بقيمة 
بين  بــالــتــســاوي  مقسمة 

الشريكين:
  السيد قادري عبد القادر 
 500  ..........................

حصة اجتماعية
كريمة  ــال  أغــب الــســيــدة    
 500 .............................

حصة اجتماعية
  التسيير: يتم تسير الشركة 
من طرف السيد قادري عبد 

القادر لمدة غير محددة.
سنة.   99 الشركة:  مـــدة 
تبتدأ السنة الحسابية مع 
فاتح يناير وتنتهي مع متم 
دجنبر من كل سنة. ماعدا 
السنة األولى التي تبتدأ من 
تاريخ التسجيل في السجل 
متم  مع  وتنتهي  التجاري 

دجنبر 2023
تم  قد  القانوني.  اإليـــداع 
القانون  من  نسخة  إيــداع 
المحكمة  ــدى  ل األســاســي 
االبتدائية بميسور بمصلحة 
ــم  ــســجــل الـــتـــجـــاري رق ال
بتاريخ   2023/40 اإليداع 

. 2023/03/07
ع.س.ن /987/ إ.د

n n n n n n n

المكتب الوطني للكهرباء 
والماء الصالح للشرب 

-  قطاع الكهرباء- 
مديرية االستغالل 

بالمحمدية
إعالن عن طلب العروض 

مفتوح 
جلسة علنية   -    

االستغالل  مديرية  تعلن 
بــالــمــحــمــديــة بــالــطــريــق 
الساحلية 111 ص ب 519 
الوطني  للمكتب  المحمدية 
الصالح  والماء  للكهرباء 
الكهرباء  قطاع   - للشرب 
عن طلبات العروض اآلتية: 
توريد   :PM3120335   -
للتحليل  خالصة  منتجات 
ومعدات للمختبر لمصلحة 
الكيمياء بمديرية االستغالل 

بالمحمدية
يــحــدد الــثــمــن الــتــقــديــري 
األشغال:  إلنجاز  االجمالي 
511,00 721 درهم )م ا ر(

تــوريــد   :1 الــمــجــمــوعــة   
منتجات نقية للتحليل لقسم 
الكيمياء لمديرية االستغالل 
 459 649,00 بالمحمدية: 

درهم )م ا ر(
ــد  ــوري ت  :2 ــمــجــمــوعــة  ال
الكيمياء  قسم  تجهيزات 
لـــمـــديـــريـــة االســـتـــغـــالل 
 261 862,00 بالمحمدية: 

درهم )م ا ر(
 :PM3120313    -
معملية  مــعــدات  تــوريــد 
االستغالل  مديرية  لمختبر 

بالمحمدية
يــحــدد الــثــمــن الــتــقــديــري 
األشغال  إلنجاز  االجمالي 
831,00 767 1درهم  في: 

)م ا ر( 
قطع  توريد   :1 لمجموعة 
نسبة  تحديد  جهاز  الغيار 
االستغالل  لمديرية  الماء 
 522 666,00 بالمحمدية: 

درهم )م ا ر(
قطع  توريد   :2 المجموعة 
الغيار جهاز تحديد مؤشر 
لمديرية االستغالل  الرغوة 
 79 232,00  : بالمحمدية 

درهم )م ا ر( 
تــوريــد   :  3 الــمــجــمــوعــة 
تحديد  جهاز  الغيار  قطع 
تـــوتـــر إيـــصـــال الـــزيـــوت 
العازلة لمديرية االستغالل 
بالمحمدية : 813,00 111 

درهم )م ا ر(
توريد قطع   :  4 المجموعة 
 Centrifugeuse الغيار 
لـــمـــديـــريـــة االســـتـــغـــالل 
 54 120,00  : بالمحمدية 

درهم )م ا ر(
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي:
بمديرية  الــضــبــط  مكتب 
بالمحمدية  ــالل  ــغ االســت
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
للشرب-  الصالح  والــمــاء 

قطاع الكهرباء
الطريق الساحلية 111 ص 
ب 519 المحمديةـ  المغرب
-06-98/99 الـــهـــاتـــف 

0523/31)212( الفاكس22 
)212(0523/30--20

يجب تحضير العروض طبقا 
لمقتضيات دفتر التحمالت 

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

العلنية لفتح األظرف.
طــريــق  عـــن  تــرســل  أو   -
ــمــضــمــون مع  الــبــريــد ال
إشعار بالتوصل إلى مكتب 
الضبط بمديرية االستغالل 
بالمحمدية للمكتب الوطني 
الصالح  والماء  للكهرباء 
الكهرباء  قطاع  للشرب- 
 111 الساحلية  الطريق 
 ? المحمدية   519 ب  ص 
المغرب قبل تاريخ وساعة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

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

العلنية لفتح األظرف. 
تعقد الجلسة لفتح األظرف 
 2023/04/  19 بــتــاريــخ 
ابتداء من الساعة التاسعة 
ــاحــا. بــمــقــر مــديــريــة  صــب
االســـتـــغـــالل الــمــحــمــديــة 
بالطريق الساحلية 111 ص 
للمكتب  المحمدية   519 ب 
والماء  للكهرباء  الوطني 
قطاع   - للشرب  الصالح 

الكهرباء ـــ المغرب.
 :PM4119916    -
االستغالل  مديرية  تزويد 

بأنابيب ضغط  بالمحمدية 
الــعــالــي لــلــمــرجــل رقـــم 2 
االستغالل  لمديرية  التابع 

بالمحمدية
يــحــدد الــثــمــن الــتــقــديــري 
األشغال  إلنجاز  االجمالي 
300,00 987 7 درهم  في: 

)م ا ر( 
يحدد مبلغ الضمانة المؤقتة 
في 000,00 100 درهم )م 
بالعملة  يعادلها  ما  ر(أو  ا 

الصعبة القابلة للتحويل
يـــمـــكـــن تـــحـــمـــيـــل مــلــف 
االســتــشــارة عــبــر بــوابــة 
الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة 
ــكــتــرونــي  ــوان اإلل ــن ــع ــال ب
https://www. التالي:
marchespublics.gov.
http:// و كذلك عبر  : ma

 www.one.ma
يمكن سحب ملف االستشارة 

بالعنوان التالي:
بمديرية  الصفقات  مكتب 
ــات  ــق ــصــف الــتــمــويــن وال
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الماء الصالح للشرب-قطاع 

الكهرباء 
عفان   بن  عثمان  زنقة   ,65
البيضاء  الـــدار    20 000
صندوق البريد 13498 الدار 
المغرب الهاتف   البيضاء - 

 )212( 522 668080
 522  220838 الفاكس   

 )212(
يجب تحضير العروض طبقا 
لمقتضيات نظام االستشارة 

و :
- تودع العروض مقابل وصل 
إلى مكتب االضبط لمديرية 
التموين والصفقات للمكتب 
الماء  للكهرباء  الوطني 
للشرب-قطاع  ــح  الــصــال

الكهرباء 
عفان  بن  عثمان  زنقة   ,65
البيضاء  الـــدار    20 000
 13498 البريد  صــنــدوق 
الدار البيضاء - المغرب قبل 
تاريخ وساعة عقد الجلسة 

العلنية لفتح األظرف
- أو ترسل عن طريق البريد 
ــار  ــون مـــع إشــع ــمــضــم ال
بالتوصل إلى مكتب الضبط 
لمديرية التموين والصفقات 
للكهرباء  الوطني  للمكتب 
الماء الصالح للشرب-قطاع 
عثمان  زنقة   ,65 الكهرباء 
الــدار   20 000 عفان   بن 
البريد  صندوق  البيضاء 
 - البيضاء  ــدار  ال  13498
المغرب قبل تاريخ وساعة 
لفتح  العلنية  الجلسة  عقد 

األظرف
- أو تسلم إلى رئيس لجنة 
التحكيم عند بداية الجلسة 

العلنية لفتح األظرف
ستعقد الجلسة لفتح األظرف 
بتاريخ 2023/04/20 ابتداء 
من الساعة التاسعة صباحا 
التموين  مــديــريــة  بــمــقــر 
والصفقات للمكتب الوطني 
الصالح  الــمــاء  للكهرباء 

للشرب-قطاع الكهرباء  
هذه  على  ـــالع  االط يمكن 
شبكة  عــلــى  ــارة  ــش ــت االس
االنـــتـــرنـــت بــالــعــنــوان 
http://: اإللكتروني التاليي

one.maو كذلك عبر بوابة 

العمومية:  ــات  ــق ــصــف ال
h t t p s : / / w w w .
marchespublics.gov.

 ma
يتعين  التي  المستندات 
اإلدالء  المتنافسين  على 
 10 الفصل  في  مقررة  بها 

من نظام االستشارة.
يــســلــم مــلــف االســتــشــارة 

مجانا.
تفتح األغلفة في آن واحد 
ع.س.ن /975/ إ.د
n n n n n n n

STE»ISO-
 TRANSPORT »

SARL AU شــــــــركة 
شركة محدودة المسؤولية  

دات الشريك الوحيد  
برأسمال 000.00 100 

درهم
المقر االجتماعي : مركز 

بولمان.
إشعار ب بيع حصص  

بمقتضى محضر اجتماع 
منعقد بالمقر االجتماعي 

للشركة محرر بميسور 
بتاريخ 06/01/2023 

، تم االتفاق على 
تعديل  الشركة محدودة 

المسؤولية حسب 

الخصائص التالية : 
-  بيع حصص  :

 
**  لقد تم بيع حصص 

السيد أوجاري مصطفى 
1000 حصة للسيد 

الزهواني  عبد العزيز 
-زيادة األنشطة :     
 - نجارة األلمنيوم 

- تاجر 
     _ رأسمال الشركة 
ست مائة ألف  درهم 

100000.00 درهم مقسمة 
على 1000 حصة من فئة 

100 درهم لكل حصة، 

موزعة على الشكل التالي: 
* السيد الزهواني  عبد 

العزيز.................... 
1000 حصة.

- التسيير:  تم  تعيين 
السيد الزهواني  عبد 

العزيز مسيرا  للشركة 
لمدة غير محددة.

- اإليداع القانوني : 
تم إيداع ملف الشركة 
بالمحكمة االبتدائية  

لبولمان بميسور تحت 
عدد: 17/2023   بتاريخ 

.01/02/2023
ع.س.ن /985/ 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

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

الرباط: 
عبد الحق الريحاني

في جو فكري رفيع المستوى، ولحظات ثقافية 
كتاب    تقديم  عال، جرى   مائزة، وحضور نوعي 
المستقبل«  من  وع��دن��ا...  الصين،  إلى  »ذهبنا 
للكاتب والصحفي عبد الحميد جماهري في أول 
موسم لمعهد كونفوشيوس التابع لجامعة محمد 
الخامس بالرباط  يوم السبت 25 مارس 2023، 

بمقر المعهد.
مفاجأة هذا اللقاء الفكري واألدبي، الذي سيرت 
أشغاله مديرة معهد كونفيشيوس كريمة اليثريبي،  
كانت الكشف عن هدية رمزية،  قوية، دالة ومفاجئة  
لفائدة مؤلف الكتاب،  وهي ترجمة هذا الكتاب 
من قبل المعهد إلى اللغة الصينية، نظرا لقيمته 
بما  واإلنسانية،  والحضارية  والثقافية  األدبية 
الكتاب  يسافر بك في الجغرافية والتاريخ  أن 
لدى  والنبوغ  الصينية  والثقافة  والحضارة 
الطبيعي  والذكاء  الصيني  البشري  العنصر 

واالصطناعي الذي يتميز به.
الذي حضره لي  البهي،  اللقاء  لقد حقق هذا 
المعتمد  الشعبية  الصين  دولة  تشانغلين سفير 
والجامعيين  الباحثين  من  ومجموعة   بالرباط، 
واإلعالميين والمهتمين باللغة والثقافة الصينية 
وعدد من طلبة المعهد من المغرب والصين، هدفا 
فكريا وإبداعيا بامتياز، طالما يتمناه وينشده كل 
مؤلف كتاب، أال وهو تحقيق  ترجمته إلى لغات 
أخرى كي تصل أفكار المؤلف وما يجول في خاطره 
وعقله إلى عدد من القراء متعددي األلسن، وهذا ما 
يعرفه بعمق الكاتب عبدالحميد جماهري الذي خبر 
ممارسة الترجمة ويعي أهميتها ومغزاها ومراميها.
ليطلع  جماهري  للكاتب  مناسبة  شكل  اللقاء 
الحضور وبالخصوص طالب المعهد الذين حضروا 
بكثافة، على مضامين هذا الكتاب وظروف إخراجه  
إلى حيز الوجود،  وهو حصيلة أربع زيارات للكاتب 
إلى بالد الصين ما بين سنة 2011 و 2020، التي 
يقول جماهري عن شعبها  »رأيت شعبا،  يقيم،  
منذ اآلن، في المستقبل، وزرت الشعب الذي يخيف 
الواليات المتحدة، وقد تفهمت هذا الخوف، وقلت 

في نفسي: لهم الحق أن يخافوا.«
وأبرز الكاتب، على أنه حاول اختزال زياراته 
األربع لبالد الصين، والتي كانت أحيانا بعدة قبعات 

مختلفة أوال كصحفي، وثانيا كمسؤول حزبي عضو 
المكتب السياسي لحزب االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية أو كمنتخب بمجلس جهة الدار البيضاء 
سطات، في هذا الكتاب، معتبرا في نفس الوقت أن 
هذا الكتاب المرآة لهذا البلد اآلسيوي العمالق، 
عن  فيه  وقف  الرحالت،  لهذا  عن عصارة  عبارة 
قرب على الحضارة الصينية النابعة من التاريخ، 
وبفضل العقل والذكاء الصيني المتفرد المتجه 
للمستقبل، والذي لمسه كذلك  من خالل زياراته 
لعدد من األمكنة والجهات والمؤسسات ولقاءاته 
مع عدد من النخب الصينية السياسية واإلعالمية.
اللقاء كان فرصة سانحة أيضا، لتفاعل الكاتب 
مع تدخالت وتساؤالت طلبة المعهد، التي كانت 
في مستوى سمو هذه اللحظة الجميلة، إذ اعتبر 
الكاتب جماهري في رد على تساؤل،  »ضرورة أن 
يكون هناك  إيمان راسخ بقوة الشباب والثقة في 
مقوماته، فالشعوب التي ال تثق في حرارة شبابها 
يقتلها البرد«، داعيا لضرورة » أن يثق المغرب في 
شبابه، فحين يكون حب البلد والراية والنية يكون 

العطاء الكبير جدا«.
جماهري أكد أيضا على أن أي عمل ينطلق من 
القلب اليمكن إال أن نربح رهاناته، ألنه يكون عمال 
صادقا، في إطار تفاعله مع تساؤل  لطالب بالمعهد 
الذي ذكر بأحد مقوالت المفكر كونفوشيوس التي 
تقول : »أينما ذهبت اذهب بقلبك«  وتابع، فالكاتب 

جماهري ذهب إلى الصين بقلبه.
له   تصريح  ف��ي  ب���دوره  ن��وه  الصين  سفير  
للصحافة، بهذا الكتاب الذي يسلط الضوء على 
في  الصين  تشهدها  التي  التكنولوجية  القفزة  
مختلف المجاالت، مؤكدا  على أهميتها  في تطور 

البلدان.
 وفي ذات السياق أشار  السفير الصيني إلى 
أن المغرب »يمضي قدما في مسار التنمية بفضل 
النموذج التنموي الجديد الذي ينتهجه«، مثمنا 
الذي يقوم به معهد كونفوشيوس  الكبير  العمل 
للترويج للغة الصينية والتعريف بالثقافة الصينية 
ثقافية  تظاهرات  تنظيم  خالل  من  المغرب،  في 

ومحاضرات علمية.
يذكر أن عبد الحميد جماهري هو مدير نشر 
كاتب  االشتراكي«،  »االتحاد  لجريدة  وتحرير 
وشاعر  صدرت له العديد من الدواوين ك�«مهن 
فقط«  المعنى  و«بنصف   ،)1991( الوهم« 
)2009(، و«نثريات الغريب« )2015(، و«جاؤوا 

لنقص في السماء« الصادر سنة 2021.

محمد بودويك

الشعر في ذاته، دال لغوي كبير، ومدلول مدهش بديع، وزلة لسان 
َمهيبة بتعبير باْشالْر.    رؤيا كيانية في الناجز الفادح منه وفيه، وتجربة 
جاهزية  مخلخال  يتناسل  يني  اَل  أنطولوجي  وسؤال  تأملية،  نفسية 
المستحيل.  لؤلؤة  المخبوء عن  المظاهر، باحثا في  األشياء، ورتابة 
ذلك أن الشعر قبل أن يكون فعل معنى، هو فعل كينونة على حد تعبير 
الفيلسوف هيدجر. وليس من شك في أن النصوص الشعرية الناجحة 
هي النصوص التي تنتسب إلى أفق كل التجارب التي تحتفي بالحياة 
والدهشة والطفولة، وتغوص في المفارق والمتنافر فيصيران لحمة 
وسداة، شكال ثالثا مثيرًا ومفارقا، شكال آخر تماما. وهي النصوص 
التي تحتفي باللغة كمسكن كينوني، وكنعمة من أخطر النعم كما يقول 
الشاعر الهائل هولدرلن، مستشرفة الغد المدثر بالحلم والمزنر بالنجوم.
إن الكتابة بهذا المعنى، َوْشُم حياتي، وَمْيسُم ناتئ في مسيرة   
الشاعر المدهشة واألليمة، والشعرية عبر جهات العالم األربع، وكما 

َتَتَمْرأى رهيفًة رهافة الشعاع في هذه التجارب الشاهقة.   
والشاعر المكتوي بنار الشعرية المجوسية الموقدة أبدا،   
والصديان لمائها الفيروزي    الزالل المنساب خالل األثيرية الشفافة 
الهفهافة، والحصوات المرجانية الكريمة المتأللئة،  ما ينفك ُمسَتدخاًل 
تلك األصوات المتصادية البعيدة، والمتناغمة في نسيج ما يكتب، ُممتًصا 
أنساغ شجراتها الخضراء، وأندائها البليلة. فالشجرات أرواح تتنفس، 
وعيون خضراء تنظر. إن اللغة طاقة أساسية في عملية الخلق، وفي 
بناء الصورة وإنتاج الرمز والداللة، وهندسة اإليقاع. وترتيبا عليه: 
 ، الشعرية تخصيصا  الكتابة  في  المؤرق  الهم  كانت، وستظل  فإنها 
واإلبداعية تعميما. لذلك نقول، استطرادا، إن مسألتها انطرحت بحدة 
وجدة مع حركة التحديث والحداثة والتجديد، فأصبحت لغة بحث باٍن، 
وهدم واٍع، وتفجير لألبنية المتوارثة، وتأسيس لإلبداالت على المستوى 

المعرفي، واإليقاعي، والجمالي، والرؤيوي.
 ومعنى هذا، أن الشعرية هي ما يخلق في بناء اللغة، فجواٍت من 
االهتزاز والتوتر بين الدوال والمداليل مع اعتبار العذوبة والغنائية 
واإليقاعية بمعناها العريض، أي بما يفيد أن الشعر يْنبني على تخير 
األلفاظ الدالة "الخادمة" كملبوسات للمعاني البعيدة، لمعنى المع�نى، 
المفارقات  عن  الناتجة  القصية،  االستعارة  ولغة  التصوير،  ورهافة 
الساخرة المرة، والحس الفكاهي األسود إزاء األشياء والموجودات. 
تكثيف  عبر  الَكْسَلى،  المسكوكة  التعابير  َرجِّ  على  بالتالزم،  وينبني 
قائم على  اللحظات، والوقائع، والمواقف ضمن نظام لغوي ترميزي 

فراهة ورهافة التخطي، واالنزياح، واإلضافة.
إن العالقة الجمالية، بين الذات المبدعة، وموضوعها الفني،   
تغيرت تغيرا كبيرا في الشعر الحداثي قياسا بالشعر الكالسيكي الذي 
تأسس على المحاكاة في تلك العالقة. فالعالقة الجمالية، اآلن، تقوم على 
الخلق واإلبداع واإلدهاش. وسؤال الشعر/ الشعرية، كما أفهمه وأفهمها، 
في األقل، متبلورة في النصوص األساسية كونيا، وبعد أن أعادت النظر 
في أنظمة التصور الهندسي األوقليدي، وأنظمة التصورات المعرفية 
والبالغية القديمة، تتوجه نحو الكائن والوجود واألشياء، متجاوزة 
،بالمقابل، دوائر  َوَراِسَمة  الكاذبة، والتماثالت الموهومة،  التطابقات 
المفارقات، والمنافرات التي تثوي وراء القشور المطمئنة، والمظاهر 
الوجهات  هذه  لعمق  واختزاال  استقطارا  الشعري،  فالنص  الخادعة. 
والتوجهات، َيْنَكِتُب في الحين والَبْين، ال في الَما قبل وال في الَما بعد ، 
بما يقود إلى القول: إنه يتسمى وهو يحفر مجراه ، ويتصف بالتوشيح 
إياه بينما يتجوهر تبعا للزمنية المتحررة المتحركة النائسة بين الشيء 

في ذاته ، والشيء لذاته إذا استعرنا لغة كانط الفلسفية . 
متواصال  نشيًدا  الشعر  يصبح  المنظور،  َهَذا  ُمْنَطِلِق  من   
لتمجيد الحركة والحلم، ولحنا منسابا في ذرات الدم، ونداءات الروح، 
ِلَرْأِب تلك الصدوع واألثالم، ويصبح خلقا أبديا للعالم باللغة. هكذا 
ُيَشبِّه الشاعر العربي القديم والحداثي بامتياز أبو تمام، العالقَة بين 
الشاعر والكلمة، ِبالعالقة بين عاشقين، وفعل الشعر بفعل الحب، باللقاء 

الجنسي: 
ولعله من باب التأكيد المكرور أن نقول مع أدونيس إن: " الشعر يحرر 
اللغة من وظيفتها التوصيلية الباردة، ويرد لها مهمتها الجوهرية، وهي 

الغوص في أعماق الذات والوجود والكشف عن أبعادها ".
األمم  كل  ولدى  واألزمنة،  العصور  كل  في  الشعر  كان  لقد   
والشعوب والسالالت، َتْرَياًقا ُوُجودًيا ديمومًيا، وكان التعبير األْسَنى 
حقيقتها  في  المنوجدة  والكينونة  الفيزيقي،  الوجود  عن  واألْسَمى 
ومجهولها، والقلق الميتافيزيقي العاتي، التعبير الذي أضفى وُيضفي 
ُر  على َيَباس العالم وصالبته وصالفته، ريًحا تنعش الروح، وماًء يَتَغوَّ
القيعاَن العطشى، ونداوًة وطالوًة تبهج العين والقلب. ومن ثمة، كان 
االحتفاء به طقوسًيا وتعبدًيا في ليل الكائن البعيد، وعشًقا وَتَوُلها في 

األزمنة المحفورة في الصدور، والمنقوشة في األلواح.
في  بي�رْس،  جان  َس�اْن  الكبير  الف�رنسي  الش�اعر  هو  وها   

ستينيات القرن الماضي، يقول في حفل تسلمه جائزة نوبل:        
)من الضرورة الشعرية، وهي ضرورة روحية، ُوِلَدْت األديان   
وان البشري.  ة الشعر تحيا أبًدا شرارُة األلوهية في الصُّ ذاُتَها، وبِهمَّ
وعندما تنهار الميثولوجيات، تجد القداسُة لها في الشعر مالًذا، وُربما 

قوًة جديدًة.(.
���������������������������

تاريخ  عبر  ثبت،  بما  الشعر  هو  أريب"،  "بحارس  المراد  تنويه:  
الثقافة العربية اإلسالمية، وتاريخ األفكار، أنه حفظ اللغة، وعمل على 
الساريات،  العصور  بمنطق  وربطها  وتشبيبها،  وتحديثها  تجديدها 
واألزمنة المتواصالت. من هنا، فالشعر شعلة اللغة وروحها. به تتمرأى 
ها شاعر حقيقي، وأديب  رشيقة أنيقة، ومن خالله  تتجوهر كلما َمسَّ

ألمعي، ومبدع مجنون.

قد تكون نظم الحكم التي عرفتها الشعوب، واألحداث الكبرى 
التي عاشتها وطبعت حياتها، والتوجهات الفكرية والعادات 
والتقاليد التي سادت خالل مراحل من تاريخها، مصدر تقدمها 
وازدهارها، وبفضلها تحقق خطوات نوعية في مسار البناء 
والنماء ، كما قد تشكل أثقاال وترسبات تعيق نهضتها وتقدمها 

وتكبل حاضرها وترهن مستقبلها.
تسليط  من  يمكننا  الشعوب  تاريخ  معرفة  أن  في  والريب 
الضوء على واقعها وتفكيك شفراته، ويسعفنا في تشخيص 
إشكالياته ومن تم وضع اليد على المعيقات التي شلت وتشل 
يدرك  قديمه وحديثه  المغرب  لتاريخ  المتتبع  وإن  ديناميته. 
ما كان لمختلف العوامل  والتوجهات الفكرية من أثر ووقع، 
سواء منها تلك التي كانت تمرر باسم الدين  أو تحت يافطة 
العادات والتقاليد، في إخالفه الموعد مع الحداثة، وانعكاس  
ذلك على مدى رسوخها واستمراريتها في حاضره ومستقبله. 
يتفق أغلب الدارسين والباحثين على أن المغرب احتل إلى 
حدود القرن السابع عشر مكانة هامة ومتميزة على مستوى 
العالقات الدولية، وهو ما أهله ليصبح فاعال قويا وقطب جذب 
في ميزان القوى الدولي، وقد حاز في بعض المراحل من تاريخه 
رغبة دول رائدة في التحالف والتعاون  معه، كطلب  صالح الدين 
األيوبي باسم الخالفة العباسية الدعم العسكري البحري من 
المنصور الموحدي ضد الهجمة  الصليبية على فلسطين، مما 
يدل على أن المغرب كان قوة بحرية هامة؛ وطلب بريطانيا، التي 
ستصبح فيما بعد إمبراطورية مسيطرة على البحار وعلى النظام 
الدولي،  التحالف مع السعديين  لمواجهة عدوتها إسبانيا، إال 
أنه لم يحسن التعامل مع هذه الفرص الهامة التي أملتها هيبته 
وفرضتها انتصاراته في مجموعة من المعارك التاريخية، كما 
أنه لم يستثمر مكانته االقتصادية المزدهرة نسبيا بالقياس 
صادرات  أهم  من  كانت  التي  السكر  كصناعة  المرحلة،  إلى 

المخزن السعدي. 
بعد مرحلة االزدهار هذه سادت فترة من الجمود والتقهقر 
واالنكماش  النكوص  حالة  وامتدت  المجاالت،  جميع  شملت 

على الذات لتمس الفكر المغربي، الذي أضحى رافضا للحداثة 
والتحديث، ولم تسلك البالد سبل التصنيع التي كانت ثمرة 
الثورة الصناعية التي انطلقت من إنكلترا، مما جعل المغرب  
يعيش مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فترة 
مضطربة من أحرج فترات تاريخه، وهي التي تميزت بتسارع 
األحداث وتالحق الوقائع. فعلى المستوى الداخلي تدهورت 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية، وهو 
ما تجلى في عالقة المغرب بالخارج التي أضحت تحت رحمة 

أطماع القوى اإلمبريالية  الراغبة في  احتالل البالد.
في هذا سياق هذه األوضاع الداخلية المهترئة  والساحة 
الدولية المحمومة، تأتي الدراسة الموسومة ب�»حالة المغرب: 
كمحاولة  الحداد  اإلله  عبد  الدكتور  للباحث  1912/1830م« 
المغرب  عرفه  الذي  التطور  وأشكال  مظاهر  جادة الستجالء 
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا خالل الفترة الزمنية 
التي اختيرت كإطار لالشتغال، في محاولة لإلجابة على اشكالية 
مركزية تمحورت عناصرها حول األزمة العامة التي تخبطت 
فيها البالد منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وعجلت 
بسقوطها في براثين االستعمار وتسلطه، وهي األزمة التي تم 
الوقوف عندها من خالل تشريح أسباب ومسببات التغيير الذي 
طرأ على جهاز المخزن مركزيا ومحليا في عالقته بالمجتمع 
عموما والنخبة العالمة من أهل الحل والعقد  على وجه التحديد، 
تلك الفئة التي شكلت االستثناء في مواقفها وحضورها في 
مغرب األزمة مغرب القرن التاسع عشر  وبداية القرن العشرين.
التاسع  للقرن  الحداد  اإلله  عبد  الباحث  اختيار  كان  ولقد 
أنه  اعتبارات؛ منها  يتأسس على عدة  للدراسة،  كفترة  عشر 
القرن الذي شهد كما هائال من المتغيرات التي مست معظم 
جوانب الحياة في تاريخ المغرب ما قبل الحماية، وهي متغيرات 
وتحوالت نتجت في مجملها عن تحرش  القوى االستعمارية 
ومخططاتها الرامية الحتالل البالد عبر تجزئة وتقسيم الوحدة 
المتجانسة لمكوناته، وتقطيع أوصال روابطها وتفكيك هياكل 

مؤسساتها األصيلة. 

هذه الدراسة هي محاولة لرسم صورة ُمحاكية لواقع الحياة 
العامة بالمغرب أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين، عبر 
إبراز جوانب الصراع بين الفاعلين األساسيين داخل منظومة 
المخزن المغربي، من أمراء ونخبة مخزنية ممثلة في القياد 
الدين  ورجال  العلماء  فئة  وبين  جانب،  من  والجيش  الكبار 
والتصوف من جانب آخر، وكل ما أفرزته من مخلفات وما تركته 
من آثار على المنظومة المغربية في شموليتها، لمحاولة فهم 
العالقة التي ربطتهم، وكيف أثرت طبيعة هذه الحياة في البنية 
المجتمعية، وفي نظم عيش اإلنسان المغربي، وانعكاساتها 
على كل ممارساته الحياتية واالقتصادية والتنظيمية والثقافية.

األوضاع العامة بالمغرب 1860- 1912م

املندوبية ال�شامية لقدماء املقاومني  ُتعمل مب�شع الت�شريح

ال�شفري يل ت�شانغ لني :
 النموذج التنموي اجلديد  خطوة لتحقيق  التنمية التي يحتفي بها الكتاب 

كرمية اليرتيبي: 
اأهمية الكتاب دفعت املعهد اإلى ترجمته اإلى  اللغة ال�شينية

عبد احلميد  جماهري: 
 ال�شعوب التي ال تثق يف حرارة �شبابها يقتلها الربد

ال�شعر بو�شفه حار�شًا 
اأريبًا، وم�شكنا رطيبًا

في لقاء لتقديم كتاب »ذهبنا إلى الصين، وعدنا... من المستقبل«  
بمعهد كونفوشيوس بالرباط

محمد برادة، صاحب الكتاب رئيس جامعة الرباط بالنيابة ومحمد هرموش

منصة اللقاء: السفير الصيني، صاحب الكتاب والمديرة كريمة اليتريبي
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هذه حقيقة األسعار بأكبر سوق للجملة بالمغرب 

اأ�سعار خيالية والفاعل مجهول
محمد الطالبي

بسوق  والفواكه  الخضر  أسعار  عرفت 
الجمعة،  ي��وم   البيضاء،  بالدار  الجملة 
لوعود  تحد  في  ج��دي��دا،  مهوال  ارتفاعا 
الحكومة التي التزمت بكبح جماح الغالء، 
الجريدة،  عليها  وقفت  التي  األرق��ام  لكن 
كانت صادمة خاصة أسعار الخضر التي 
يحتاجها المغاربة إلعداد وجبات اإلفطار 

في رمضان األبرك. 
وهكذا وقفنا على األثمنة التالية: الفلفل 
بسعر  غ��رام  للكيلوا  26درهما  الملون 
الجملة، البصل 13 درهما، البطاطس 10 
دراهم، الفلفل األخضر 15درهما، أما القرع 
أو »الكورجيت«، فوصل سعرها ل9 دراهم، 
والقرع البلدي 15 درهما، وعرف سعر بعض 
الفواكه أرقاما تاريخية حيث وصل سعر 
 10 والبرتقال  درهما   45 إل��ى   »الفوكا« 
15 و30  التفاح بين  دراهم، وتراوح ثمن 

درهما.

ووقفت الجريدة على غياب المواطنين 
بشكل الفت عن السوق في ثاني أيام رمضان، 
كبيرا  إقباال  يعرف  أن  العادة  جرت  حيث 
أبوابه  تفتح  ال  في رمضان، حيث  خاصة 
وظل  الفضيل،  الشهر  خارج  الجمعة  يوم 
التجار الصغار وحدهم داخل السوق في 
انتظار فرج ما ليضطروا في النهاية القتناء 
ما يديرون به الحركة التجارية رغم تشكيهم 
من الغالء ومن ضيق هامش الربح، وهو 
نفس موقف الفالحين، ليبقى السؤال: من 
الغالء  عن  الناتج  الهامش  هذا  كل  يربح 
أمام عجز الحكومة عن فرض شروط تراعي 
القدرة الشرائية، حتى أصبح توفير سلة 
األسر  كاهل  يثقل  حمال  األساسية  الغذاء 
أسعار  ارتفاع  بسبب  الفقيرة،  المغربية 
جميع المنتجات من خضر وفواكه ولحوم 

ودواجن وبيض وزيوت وغيرها.
تصاعد الجدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء 
جعل مسؤولين حكوميين يلقون بالالئمة 
تباعا على المضاربين والوسطاء في ارتفاع 

األسعار باألسواق، كما اتهمت برودة الطقس 
بأنها السبب في ما عرفته عدد من المنتجات 
الزراعية من أضرار، في حين يرى خبراء 
وناشطون من المجتمع المدني أن الزيادة 
في تصدير المنتجات الزراعية أثرت على 
حجم البضائع المتوفرة في السوق المحلي.

مواجهة  في  »المغرب  تقرير  وأش��ار 
صدمات العرض« الصادر عن البنك الدولي 
إلى وجود فجوة كبيرة في أسعار المواد 

الغذائية بين المنتجين وتجار التجزئة.
احتياجا  األكثر  األسر  أن  التقرير  وأكد 
ال تزال تعاني بشدة من آثار ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية والتضخم.
في  اخ��ت��الالت  استمرار وجود  ويظل 
غير  ممارسات  بسبب  التوريد  سالسل 
وسماسرة  مضاربون  بها  يقوم  أخالقية 
ومحتكرون وتتسبب في رفع األسعار بشكل 
صاروخي، وفي اتساع الفجوة بين الفالح 
والمستهلك النهائي، وهو ما يبرز دور هؤالء 

المضاربين في إشعال هذه األزمة.

مراسلة خاصة 

اإلنسان دورته  العالمي لحقوق  المنتدى  اختتم 
الثالثة المنعقدة بالعاصمة األرجنتينية بيونس أريس 
زوال يوم الخميس 23 مارس 2023، حيث تم اإلعالن 
عن تنظيم الدورة الرابعة السنة المقبلة بكولومبيا 
واحتضان البرازيل للدورة الخامسة )2025(، وذلك 
للمرة الثانية، وكذا احتضان إفريقيا للدورة الموالية 

) 2026( دون تحديد البلد.
المتدخلين  المغرب بإشادة من قبل   وقد حظي 
والسيما ممثل البرازيل، وذلك للنجاح الباهر الذي 
حققه المنتدى في دورته الثانية بمراكش في نونبر 
2014، وخالل الجلسة الختامية وفي التفاتة تقدير 
للمغرب أعطيت الكلمة للناشط المدني وأحد منسقي 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  للمنتدى  الدولية  اللجنة 
استمرارية  أهمية  على  أكد  الذي  حمودة صبحي، 
المنتدى في الحفاظ على هويته كمنبر لبلدان الجنوب 
للتعبير عن مواقفها حول االنشغاالت الكبرى ذات 
الصلة بحقوق اإلنسان، والتفكير الجماعي في إبداع 
أنجع الحلول لمختلف التهديدات التي تواجه حقوق 

اإلنسان قطريا ودوليا. 
وأكد صبحي أن بلدان الجنوب منخرطة بكل جدية 
في توطيد حقوق اإلنسان والوفاء بالتزاماتها، وأن 

على باقي الدول أن تفي كذلك بالتزاماتها.
تم  قد  االختتام  موعد  أن  إل��ى  اإلش��ارة  تجدر   
تغييره بسبب موعد المباراة الحبية التي جمعت 
منتخب األرجنتين لكرة القدم والمتوج بالمونديال 
ضد منتخب بنما بملعب مونيمونتال بحضور 80 

ألف متفرج.
إلى ذلك، وفي إطار فعاليات المنتدى، احتضنت
 Casa Patria Grande Néstor Carlos
Kirchner، لقاء برلمانيا عشية األربعاء 22 مارس، 

بمبادرة من الجمعية البرلمانية للسوق المشتركة 
 Mercosurلبلدان أمريكا الجنوبية المعروفة باسم
السياسية  األوض���اع  ب��األس��اس  اللقاء  وت��ن��اول   ،
واالقتصادية واالجتماعية في بلدان هذه المنطقة، 
وكذا أهم التحديات الحقوقية  وأدوار البرلمانات 
من  انطالقا  األوض��اع  ه��ذه  ومتابعة  معالجة  في 
االختصاصات الموكولة لها وفقا ألنظمتها الدستورية 

والسياسية.
في هذا السياق، ساهم نور الدين سليك، رئيس 
فريق االتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين 
اللقاء  في هذا  )ورئيس الوفد البرلماني المغربي( 
البرلماني الهام، حيث أشار ألهم التحوالت السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية التي تشهدها بالدنا منذ 
وحزمة  الحكم  السادس  محمد  الملك  جاللة  تولي 
توقف  كما  إليها،  بادر  التي  الهيكلية  اإلصالحات 
عند محطة إقرار دستور 2011 معتبرا أنه محصلة 
لتوافق وطني واسع مكن المغرب من االرتقاء إلى 
مصاف الدول المكرسة لحقوق اإلنسان والمصالحة 
مع تاريخها والمنفتحة على كل التحوالت اإليجابية 
والمدمجة لكل المكونات الثقافية والحضارية التي 

تغذي هويتها الوطنية. 
وأكد سليك أن دستور المملكة اعتبر من قبل العديد 
من المراقبين والمختصين بمثابة دستور للحقوق 
والحريات حيث أنه من أصل 180 فصال تم إفراد 
ما ال يقل عن 60 فصال لحقوق اإلنسان وتكريسها 
االتفاقيات  مقتضيات  مجمل  وإدم��اج  الدستوري 
المتن  ضمن  اإلنسان  بحقوق  الصلة  ذات  الدولية 

الدستوري.
قد  الدستورية  الهندسة  أن  أيضا  سليك  وأكد   
الحقل  مكونات  مجمل  لمطالب  مستجيبة  ج��اءت 
السياسي والمدني بالمغرب السيما تقوية مقومات 
دولة القانون والمؤسسات وفصل السلط ودسترة 

إشكالية  عن  واإلجابة  المعارضة  حقوق  وحماية 
توسيع المشاركة السياسية ومأسسة الديمقراطية 
الديمقراطية  مع  التكامل  من  إطار  في  التشاركية 
التمثيلية، واستعرض سليك المالمح الكبرى لتجربة 
وطي صفحة  االنتقالية  العدالة  مجال  في  المغرب 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ووضع األسس 
الدستورية والمؤسساتية لعدم تكرار تلك االنتهاكات 
إلى  سليك  وأشار  الذاكرة،  وحفظ  األض��رار  وجبر 
حضور أوضاع بلدان أمريكا الجنوبية ومعاناتها 
مع األنظمة العسكرية، في اهتمامات القوى الحية 
بالمغرب سواء على الصعيد السياسي أو النقابي أو 
الحقوقي، وذلك منذ ستينيات القرن الماضي . وفي 
نهاية مداخلته التي لقيت ترحيبا وتجاوبا كبيرين 
الدين سليك  من قبل الحضور قدم المستشار نور 
هدية رمزية لرئيس هذه الهيئة تمثلت في كتاب » 
البرلمان وحقوق اإلنسان : مرجعيات وممارسات » 
والناشط  الباحث   ( الحنوشي  الرزاق  عبد  لمؤلفه 

الحقوقي واإلطار بمجلس النواب ( . 
شهد اللقاء أيضا حضور النائبة عائشة الگرجي 
عضو المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية والنائب االشتراكي سعيد النميل، كما ضم 
الوفد البرلماني المغربي، فضال عن المستشار نور 
الدين سليك، المستشار المصطفي الدحماني منسق 
مجموعة العدالة واالجتماعية، والمستشارة فاطمة 
زگاغ عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل . 
لبلدان  اإلقليمي  التجمع  هذا  أن  بالذكر  الجدير 
 1991 سنة  إح��داث��ه  ت��م  ق��د  الجنوبية  أم��ري��ك��ا 
ويضم مجمل بلدان   ) األوروغواي   ( بمونتيفيديو 
المنطقة إما بعضوية كاملة أو بعضوية مشارك، مع 

إبقاء عضوية فنزويال مجمدة إلى اآلن .
لإلشارة، فقد شهد هذا اللقاء طرد ممثل االنفصاليين 

ومنعه من الحضور من قبل المنظمين. 
ويتوفر تجمع ميركوسور على معهد متخصص 
في مجال حقوق اإلنسان، وهو صاحب المبادرة في 

اختتام »المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان« باألرجنتين

المغرب يحظى باإ�سادة من قبل الم�ساركين، والجمعية البرلمانية لأمريكا 
الجنوبية تطرد ممثل »البولي�ساريو«
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وكالة بيت مال القد�س ال�سريف تطلق عملية رم�سان بالقد�س
أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، يوم 
السبت في القدس، عملية المساعدة االجتماعية 
الموجهة للفئات المقدسية المحتاجة بمناسبة 
شهر رمضان الكريم، بتمويل من المملكة المغربية 

، بكلفة 100 ألف دوالر.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات هذا 
العام حوالي 124 من عائالت األيتام المكفولين 
من قبل الوكالة، و500 من العائالت المحتاجة، 
االجتماعية  المؤسسات  من  منتسبي ستة  مع 
والخيرية، و131 من حراس مدارس القدس، و80 
عائلة ألشخاص تم تصنيفهم في وضعية صعبة.

من  المستفيدين  قوائم  وضع  على  وأشرف 
بمرصد  اجتماعيون  أخصائيون  العملية  هذه 
» الرباط » للمالحظة والتتبع والتقويم التابع 
للوكالة في القدس، وفق معايير محددة، تحت 
إشراف مكتب تنسيق برامج ومشاريع الوكالة 

في المدينة المقدسة.
المساعدات  على  العملية  ه��ذه  وتشتمل 
الغذائية، التي يتم توصيلها إلى المستفيدين في 
أماكنهم، وهي تكفي حاجيات األسر لشهر كامل، 
وتتوزع على 22 صنفا من المواد األساسية األكثر 
استهالكا، وبعض المكمالت الغذائية الضرورية 

التي تحتاجها العائالت في شهر رمضان.
حضر عملية التوزيع األولى إلى جانب محمد 
سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة 
بيت مال القدس الشريف، مدير التربية والتعليم 
واجتماعية  دينية  وشخصيات  ال��ق��دس  ف��ي 
مقدسية، وممثلون عن المؤسسات المستفيدة.

في  يومين  قبل  أعلنت  قد  الوكالة  وكانت 
الذي  المجتمعي  التنشيط  برنامج  عن  القدس 
تزامنا  مقدسية،  جمعيات   13 أنشطة  يشمل 
مع إضاءة فانوس رمضان بجمعية برج اللقلق 

المجتمعي، إيذانا بحلول الشهر الكريم.

جنيف.. مجل�س حقوق 
الإن�سان يعتمد تقرير 

ال�ستعرا�س الدوري للمغرب
اعتمد مجلس حقوق اإلنسان، مساء الجمعة بجنيف، تقرير 
جولته  في  المغربية  للمملكة  الشامل  الدوري  االستعراض 

الرابعة.
نائبة  ترأستها  التي  الجلسة  االعتماد، خالل  هذا  وتوج 
ال�  الدورة  أشغال  إطار  في  اإلنسان،  مجلس حقوق  رئيس 
تعزيز  52 للمجلس، الجهود التي بذلها المغرب في سبيل 
وحماية حقوق اإلنسان، وتفاعله اإليجابي مع آليات حقوق 

اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.
وخالل هذا االستعراض، تلقت المملكة 306 توصية من 
أكثر من 120 وفدا، وهو عدد كبير يدل، حسب بالغ للبعثة 
المغربية بجنيف، على اهتمام المجتمع الدولي باإلصالحات 
التي تنفذها المملكة، وفق التوجيهات الملكية، تزامنا مع 
إطالق مشاريع إصالحية أخرى تشمل بلورة نموذج تنموي 

جديد.
ويأتي اعتماد تقرير المملكة المغربية بتزامن مع عضويتها 
لوالية ثالثة في مجلس حقوق اإلنسان، بعد إعادة انتخابها 
بأغلبية كبيرة، تكرس اإلشادة بمساهمات المملكة الجوهرية 

ودورها البناء داخل المجلس.
وأعرب المغرب عن تفاعله البناء مع مجمل التوصيات التي 
تلقاها في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل، على اعتبار 
أنها تندرج ضمن ديناميات اإلصالح وانشغاالت السياسات 

والبرامج العمومية ذات الصلة بقضايا حقوق اإلنسان.
وأبرز عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية 
لحقوق اإلنسان، أن موقف المملكة تجاه التوصيات يرتكز على 
قاعدتين جوهرتين هما االحترام التام لاللتزامات االتفاقية 
كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور 

الوطني.
ووفق هذه المرجعية، حظيت 232 توصية بقبول المملكة، 
باعتبارها مفعلة أو في طور اإلعمال، بحكم اندراجها ضمن 
انشغاالت السياسات والبرامج العمومية، السيما ما يتصل 
بالتفاعل مع المنظومة األممية لحقوق اإلنسان، وتعزيز مالءمة 
وإصالح  الدولية،  االتفاقيات  مع  الوطني  القانوني  اإلطار 
وتقوية  االجتماعية،  والحماية  والتكوين،  التربية  منظومة 
الضمانات المتعلقة بمناهضة التعذيب، ومواصلة تحسين 
وضعية السجناء، وممارسة حريات الصحافة والرأي والتعبير 

والتجمع وتكوين الجمعيات.
كما تتصل هذه التوصيات بالسياسات والبرامج الهادفة 
إلى النهوض بالحقوق الفئوية، كحقوق األطفال واألشخاص 
ذوي اإلعاقة والمهاجرين، وقضايا المساواة وحقوق المرأة، 
والتربية والتكوين في مجال حقوق اإلنسان، وما يهم النموذج 
التنموي الجديد وتعزيز اإلطار القانوني المؤسساتي المعني 

بحقوق اإلنسان وترسيخ الالمركزية.
وأعلنت المملكة أخذها علما ب� 37 توصية مقبولة جزئيا 
من حيث المبدأ والغاية، وتخص قضايا محط نقاش وطني 
من قبيل االنضمام إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية الذي سبق أن كرس غاياته الدستور، إضافة إلى ما 
يتعلق بعقوبة اإلعدام، تماشيا مع الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة 
اإلعدام، منذ سنة 1993. ولذلك، فإن رفض المملكة للدعوة 
إلى اتخاذ تدابير فورية بشأن هذين الموضوعين يتأسس 
على ضرورة احترام ما سيسفر عنه النقاش المتعلق بهما 
واستحضار األبعاد السياسية والمجتمعية ذات الصلة بذلك.
وعبر المغرب عن قبوله الجزئي لمجموعة من التوصيات 
الخاصة بقضايا التمييز والمساواة والمرأة والطفل، على 
اعتبار أن األجزاء المقبولة تندرج ضمن اإلصالح التشريعي 
تعزيز  إلى  الرامية  والسياسات  األس��رة،  لمدونة  المأمول 
المساواة وتمكين النساء من حقوقهن، وإلغاء زواج القاصر، 
وحماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى. في المقابل، أكد 
المغرب رفضه لباقي األجزاء لكونها تتعارض مع الثوابت 
الوطني،  الدستور  حددها  كما  المغربية  لألمة  الجامعة 

ومرتكزات الممارسة االتفاقية للمملكة.
من جهة أخرى، أعلنت المملكة أخذها علما ب� 32 توصية، 
تعتبرها مرفوضة كليا، بالنظر لعدم اتساق بعضها مع طبيعة 
هذه اآللية التعاونية، أو لعدم مراعاة بعضها للنقاش الوطني 
الجاري حول بعض القضايا والحاجة إلى تهيئة الشروط 
المادية والواقعية المتعلقة بها، أو لتعارض بعضها اآلخر 

مع الثوابت الدستورية والهوية الوطنية.
وأبدى المغرب عدم قبوله ل� 5 توصيات، تتعلق بالوحدة 
المفتعل حول الصحراء  اإلقليمي  النزاع  الترابية في إطار 
المغربية المعروض على مجلس األمن، والتي ال عالقة لها 
مع  متماشية  غير  أنها  كما  اإلنسان،  بوالية مجلس حقوق 

أسس ومرجعيات آلية االستعراض الدوري الشامل.
وترصيدا لمكتسباتها في إطار هذه اآللية األممية، أعلنت 
المملكة التزامها الطوعي بتقديم تقرير نصف مرحلي حول 
آلية  من  الرابعة  الجولة  عن  المنبثقة  التوصيات  تفعيل 

االستعراض الدوري الشامل.

)تابع ص 1(
نوفل البعمري

3 - سؤال مرجعية الرصد الحقوقي؟! 
الشك أن القضايا التي تمت إثارتها كملفات حقوقية 
"ُتسائل" المغرب هي قضايا كانت موضوع نقاش 
داخلي مستفيض، وهناك آراء حقوقية مختلفة حولها 
وحول تقييمها، وإن كان هناك اتفاق حول ضرورة 
يتماشى  بما  بالمغرب  الحقوقي  الوضع  تطوير 
مع مختلف اإلصالحات التي تم القيام بها أو تلك 
التي يجب القيام بها تهم قضايا مرتبطة بالحقوق 
بالحقوق  عالقة  لها  وأخرى  والسياسية،  المدنية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أضف لها ضرورة 
القانونية  للنصوص  تشريعية  بإصالحات  القيام 
لتكون مالئمة لالتفاقية الدولية التي صادق عليها 
المغرب، وإذا كانت هناك من ملفات وجب معالجتها 
يجب اإلشارة إلى وجود قنوات مؤسساتية يمكن 
المرور منها لحلها، ودون الدخول في تفاصيل هذه 
فإن ما يالحظ  الملفات التي أثيرت في التقرير… 
عليه بشكل عام عندما أورد حاالت لما اعتبرها قد 
ما  على  فقط  اعتمد  فقد  حقوقيا"  "انتهاكا  تشكل 
في  هي  دولية  لمنظمات  وبالغات  تقارير  في  ورد 
وضعية "خصومة" مع المغرب الرسمي مما يجعل 

االستناد عليها فقط في توصيف الحالة الحقوقية 
دون أن يتم إيراد موقف باقي المنظمات الحقوقية 
المغربية التي عادة ما تصدر تقارير حقوقية سنوية  
" المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، جمعية عدالة 
من  الوسيط  جمعية  العادلة،  المحاكمة  في  للحق 
أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، إضافة للمنظمات 
يجعل من التناول  الحقوقية والمدنية بالصحراء" 
الحقوقي للخارجية األمريكية لهذه الحاالت غير متزن، 
وفيه إخالل حقوقي يمس بجوهر التقرير، ويجعل 
شرط إيراد مختلف اآلراء فيه ليكون متوازنًا، يضمن 
استقالليته وحياديته محط تساؤل جدي من طرف 
الفاعلين الحقوقيين، ويشكك في دواعي إيراد هذه 
مختلف  موقف  تورد  أن  دون  كانتهاكات  الحاالت 
األطراف والمنظمات الحقوقية الوطنية واالعتماد 
فقط على تقارير المنظمات الدولية فقط… وهو ما 
يجعل من تقرير الخارجية األمريكية تقريرًا لألسف 
أو  وحيدة  خارجية  نظر  وجهة  حيادي،عكس  غير 
ومتبنيا  طرحه،  تم  ال��ذي  "باالنتهاك"  المعنية 
لموقف تلك المنظمات الدولية التي تحركها بعض 
الخلفيات السياسية في عالقتها بالمغرب أكثر منها 
حقوقية، وهو ما يمكن أن نعيبه على تقرير الخارجية 

األمريكية. 

4 -  موقع المؤسسات الوطنية 
في متن التقرير:

المجلس  لدور  أش��ارت  وحيدة  فقرة  باستثناء 
الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية، وكذلك 
لدور مؤسسة الوسيط، فإن التقرير أغفل عند إيراده 
لبعض الحاالت التي كانت موضوع تحرك قامت به 
هذه المؤسسات في العديد من الملفات والحاالت 
التي أشار إليها التقرير كحالة سلطانة خايا التي 
سبق أن كان هناك تحرك مؤسساتي دون أن يجد 
هذا التحرك أثره في التقرير عند إثارته لهذه الحالة 

وللكثير من الحاالت األخرى. 
تجاهل دور المؤسسات الوطنية التي تم دسترتها 
باعتبارها من مؤسسات الحكامة التي تحركت في 
بآخر  أو  بشكل  التقرير  إليها  أشار  التي  الملفات 
التي  الحاالت  من  حالة  كل  مع  الدور  هذا  وإغفال 
التحرك  هذا  إلى  اإلش��ارة  وعدم  التقرير،  أورده��ا 
المؤسساتي عند إيراد "االنتهاك"، واستناده فقط 
إلى بيانات وتقارير المنظمات الدولية أو بالغات 
االنفصاليين،  منها  خاصة  المعنية،  الشخصيات 
يجعل من التقرير، ومن طريقة تناوله لهذه الحاالت 
مكتمل، عكس  غير  مبتورا  تقريرا  إليها،  وإشارته 
رواية جهة واحدة دون باقي األطراف خاصة منها 

المؤسساتية التي يبدو أنها يجب أن تلعب أدوارًا 
دبلوماسية-حقوقية أكثر تأثيرًا خاصة لدى بعض 
الجهات الرسمية الفاعلة دوليًا على رأسها الخارجية 

األمريكية مادام أنها تصدر تقارير حقوقية. 

خالصة عامة:
التقرير الصادر عن الخارجية األمريكية هو في 
عمومه ليس بالسوء الذي أعلن عنه بعض المتفاعلين 
معه، هو تقرير من الناحية السياسية أكد على ثبات 
وسيادة  الصحراء  مغربية  من  األمريكي  الموقف 
الحقوقية  الناحية  ومن  ترابه،  كامل  على  المغرب 
المشهد  كل  تعكس  لم  بعين  حقوقيًا  رص��دًا  قدم 
الحقوقي ولم يبذل كاتبوه )رغم كل ما أثير من نقط 
المجهود الكافي ليكون تقريرًا متوازنًا،  إيجابية( 
يعكس كل مواقف الطيف الحقوقي خاصة الداخلي 
منه مكتفيا بتقارير المنظمات الدولية، مما يجعله 
تقريرًا منقوصًا، ال يعكس جل زوايا النظر الحقوقية، 
األساسي هنا أنه تقرير قد يكون مقدمة لنقاش يجب 
أن يكون بين المنظمات الحقوقية المغربية المختلفة 
مستقباًل  تقاريرها  لتكون  األمريكية  والخارجية 
أكثر اتزانًا ووضوحًا في القراءة الحقوقية للداخل 

المغربي، ولتكون تقاريرها أكثر مصداقية.

عودة لتقرير الخارجية الأمريكية 

الفريق الوطني يتوجه 
إلى مدريد

الساعات  في  الوطني  المنتخب  بعثة  توجهت 
مدريد،  مدينة  إل��ى  األح��د  أم��س  صباح  من  األول��ى 
بمنتخب  ستجمعه  التي  ال��ودي��ة  للمباراة  تحسبا 
 ال��ب��ي��رو،  ي��وم غ��د ال��ث��اث��اء 28 م���ارس ال��ج��اري.

سيفيتاس  ملعب  أرضية  على  المباراة  وستجرى 
التاسعة  الساعة  على  مدريد،  بمدينة  ميتروبوليتانو 

والنصف ليا.
التاريخي  الفوز  المباراة مباشرة بعد  وتأتي هذه 
الذي حققته العناصر الوطنية، أول أمس السبت، على 
ظهور  أول  في  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  البرازيل 
الذي حققته في  الرائع  الوطنية بعد اإلنجاز  للنخبة 

مونديال قطر.

تكريم األسطورة بيليه  
بملعب طنجة

بين  جمعت  التي  ال��ودي��ة،  المباراة  هامش  على 
ليلة  البرازيلي،  بنظيره  المغربي  الوطني  المنتخب 
أمس األول السبت بالملعب الكبير بطنجة، كرم اإلتحاد 
البرازيلي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم، أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية بيليه.

ولهذا الغرض وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على 
رحيله، كما صفقت الجماهير  لمدة دقيقة قبل صافرة 

بداية المباراة.

مدرب البرازيل يعترف بتفوق 
المنتخب المغربي

قال رامون مينزيس، المدرب المدرب المؤقت للمنتخب 
البرازيلي لكرة القدم، إن المواجهة التي انهزم فيها فريقه 
أمام المنتخب المغربي بهدفين لواحد، كانت صعبة.

وأضح المدرب البرازيلي في الندوة الصحفية، التي 
تلت المباراة أن مهمة العبيه في هذه المباراة  لم تكن 
سهلة، »ألنني كنت أعرف أن المنتخب المغربي سيندفع 
بحماس في ظل دعم الجمهور. لكننا تجاوزنا تلك الفترة 

الصعبة في البداية، وكان بإمكاننا أن نسجل أوال«.
وشدد على أن فريقه سجل هدفا لكن الحكم رفضه 
بداعي التسلل، معترفا بأن نقطة قوة المنتخب المغربي 
كانت هي األظهرة، خاصة الجهة اليمنى، حيث يتواجد 
أشرف حكيمي وحكيم زياش. »لقد اصطدمنا بمنتخب 

قوي وصعب”.
وأتم: »نملك العبين شباب ومع ذلك أنا مقتنع بما 
قدمناه في المباراة، رغم أنني لم أنتظر الخسارة في 
المباراة، لكن علينا أن نستمر، ألن هناك أشياء جيدة 

في مجموعتنا الشابة”.

إفطار على مدرجات 
ملعب طنجة

تزامن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي 
يفتحون  المنظمين  جعل  الفضيل  رمضان  شهر  مع 
بوابات ملعب طنجة الكبير، ابتداء من الساعة السادسة 
مساء، وهو ما جعل اآلالف من المشجعين يتناولون 

وجبة اإلفطار التي أحضروها معهم بالمدرجات. 
ونفس الشيء كان بالنسبة لبعض رجال اإلعام، الذين 
الندوات  تناولوا ما أحضروه من أطعمة داخل قاعة 
الصحافية. أما المحظوظون والصحافيون البرازيليون 
واألجانب فقد قدم لهم طعام اإلفطار في قاعة أعدت لذلك 
الضيافة  كرم  إنه  المعدات.  كل  على  وتتوفر  مسبقا، 

وإهانة رجال اإلعام المغاربة.
الساعة  على  بطنجة  الكبير  الملعب  بوابات  فتح 
السادسة مساء  جعل هناك انسيابية في دخول الملعب، 
وأبعد الجماهير عن االزدحام أمام البوابات، خاصة وأن 

عدد الجماهير بلغ حوالي 66 ألف متفرج.
ع. النبسي 

أدخل الناخب الوطني وليد الركراكي كرة القدم المغربية 
مرة أخرى إلى نادي الكبار، بعد أن هزم وألول مرة منتخب 
البرازيل) األول عالميا( بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة 
الودية التي جمعتهما ليلة أول أمس السبت بالملعب الكبير 

لطنجة.
وهو الفوز األول للمغرب على البرازيل في ثاث مواجهات 
جمعت بينهما حتى اآلن، بعدما خسر أمامها مرتين، األولى 
ودية عام 1997 في بيليم، حيث قد م عرضا جيدا قبل أن 
يسقط بهدفين نظيفين في الدقائق العشر األخيرة، سجلهما 
دنيلسون )80 و88(، والثانية بعدها بسنة واحدة، في دور 
المجموعات في مونديال فرنسا 1998 في نانت بثاثية نظيفة، 
تناوب على تسجيلها رونالدو وريفالدو وبيبيتو.كما بات 
الفريق الوطني ثاني منتخب من القارة السمراء ينجح في 
التغلب على البرازيل، بعد الكاميرون التي هزمتها 1 – 0 
في الجولة األخيرة من دور المجموعات بالمونديال القطري.

به  أحرجوا  رائعا،  أداء   الوطني  المنتخب  العبو  وقدم 
العبي فريق »السيليساو«، وأكدوا به اإلنجاز الملحمي  في 

نهائيات قطر.
ومن الطرائف التي عرفتها المباراة، تلك الحركات التي 
يمكن اعتبارها نسخة كاربونية لما شهدته بعض مباريات 
المنتخب الوطني في كأس العالم بقطر، ومنها تلك البينيات 
بين حكيم زياش وعز الدين أوناحي وأشرف حكيمي، وكذا 

خطأ الحارس ياسين بونو في الشوط األول .
بعض  على  غاضبا  ثار  قد  الركراكي  وليد  المدرب  وكان 
أخطاء الحارس بونو، والتي حضرت فيها األلطاف اإللهية، 
ياسين  الحارس  فيها  يظهر  التي  األولى  المرة  هذه  وتعد 
بونو بهذا المستوى، الذي جعل متتبعي مباريات المنتخب 
المغربي يتساءلون عن األسباب التي حولت نقطة قوته إلى 
ضعف. ومن هذه األخطاء سجل كاسيميرو هدف البرازيل 

في الدقيقة 66.
ومن المشاهد الرائعة التي أعادت أيضا إلى األذهان ذكريات 
نهائيات  كأس العالم بقطر، ذلك الحضور الجماهيري الكبير، 

الذي ساند منتخبه بقوة من بداية المباراة إلى آخرها.
وسجل  للمنتخب الوطني كل من سفيان بوفال في الدقيقة  

30 وعبد الحميد الصابيري في الدقيقة 78، وكانا معا بطريقة 
رائعة.

وفاجأ الركراكي مدرب المنتخب  البرازيلي بنهج تكتيكي 
مخالف لما طبقه في قطر، إذ اعتمد على الضغط والسرعة 
السريعة،  والمرتدات  الدفاعية  النزعة  عوض  الهجوم،  في 
الشيء الذي يؤكد بأن المدرب الركراكي داهية في مجال وضع 
الخطط، وأنه لن يكون مكشوفا لباقي المدربين،مع العلم بأنه 
كان يغير رسمه التكتيكي خال المباراة، وهو ما أربك كثيرا 
الذي  البرازيلي،  المنتخب  لمدرب  المساعد  التقني  الطاقم 
وجد نفسه مجبرا على التدخل كثيرا إلعادة ترتيب األوراق. 
وأعطى وليد الركراكي مساحة من الوقت لاعبين الشباب، 
ومنهم بال خنوس )19 سنة(، الذي أبان عن إمكانيات كبيرة.

ترتيب  تحسين  في  تساهم  أن  النتيجة  هذه  شأن  ومن 
المنتخب الوطني عالميا، حيث يتوقع أن يتقدم على المركز 
التاسع  عالميا، وهو إنجاز غير مسبوق، فيما يتوقع أن 

تتراجع البرازيل إلى المركز الثاني، وراء األرجنتين.
يذكر بأن المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودية ثانية 
ضد منتخب البيرو، بملعب فريق أتلتيكو مدريد بإسبانيا، 
يوم غد الثاثاء وستكون فرصة لمشاهدة العبين جدد آخرين .

موفد الجريدة إلى طنجة: 
عبد المجيد النبسي

املجموعة الوطنية تتفوق عىل منتخب الصامبا أداء ونتيجة    )أ ف ب(

المنتخب 
الوطني يدخل 

نادي الكبار بفوز 
تاريخي على 
الأول عالميا

خصصت والية أمن طنجة ما مجموعه 
5700 عنصر من مختلف التشكيات األمنية 
ووحدات حفظ النظام والقوات العمومية، 
الرشيد والمحكم إلجراء  التدبير  لضمان 
المباراة الودية، التي جمعت ليلة السبت 
المنتخب  بين  بطنجة،  الكبير  بالملعب 

الوطني المغربي ونظيره البرازيلي.
كما سخرت والية األمن لنفس الغرض 
حوالي 200 مركبة أمنية، من بينها سيارات 
نفعية، ودرجات  الدفع، ومركبات  رباعية 

نارية وأخرى هوائية، فضا عن مركبات 
مجهزة بكاميرات محمولة.

العام  المدير  أجرى  المناسبة،  وبهذه 
لألمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، 
عبد اللطيف حموشي، مساء السبت زيارة 

ميدانية للملعب الكبير بمدينة طنجة.
وقد اطلع حموشي، خال هذه الزيارة، 
الذي  والسامة  األم��ن  بروتوكول  على 
هذا  لتأمين  طنجة،  أمن  والي��ة  اعتمدته 
الحدث الرياضي العالمي، وتوفير األجواء 

أحسن  في  المباراة  هذه  إلج��راء  اآلمنة 
الظروف. 

الوطني  لألمن  العام  المدير  واستمع 
مفصل  لعرض  الوطني  التراب  ولمراقبة 
قدمه والي أمن طنجة، حول مخططات العمل 
التي تم وضعها لتأمين انسيابية السير 
وضمان األمن الطرقي وتمكين الجماهير من 
التوافد على الملعب. كما اطلع على مخطط 
تأمين المدرجات ومختلف مرافق الملعب. 
وتسهر المديرية العامة لألمن الوطني 

على مواكبة جميع التظاهرات الرياضية 
معتمدة  بادنا،  تحتضنها  التي  الكبرى 
في ذلك على بروتوكوالت لألمن والسامة 
تستحضر خصوصية ورهانات كل تظاهرة، 
وتفرد لها الموارد البشرية واللوجيستيكية 
هذه  بتأمين  يسمح  بما  وذل��ك  ال��ازم��ة، 
التظاهرات من جهة، ويساهم في تعزيز 
سمعة المغرب كبلد آمن قادر على احتضان 
كل الملتقيات الرياضية القارية والعالمية 

من جهة ثانية.

5700 عنصر أمني لمباراة المغرب والبرازيل

حمويش يف زيارة تفقدية مللعب طنجة

الـريـــاضي
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عبد المجيد النبسي 

قال الناخب الوطني، وليد الركراكي، في الندوة الصحافية التي 
أعقبت مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره البرازيلي، والتي انتهت 
لصالح األسود بهدفين مقابل هدف واحد، إن المنتخب الوطني يتوفر 
في المرحلة الحالية على ثوابت ال يجب المساس بها، »لكن هذا ال 
يمنع من منح الفرص لاعبين الشباب كما حصل خال هذه المباراة. 
ورغم   – الذي  غانم سايس،  للعميد  الرائع  األداء  الجميع  تابع  لقد 
وباقي  حكيمي،  أشرف  شأن  ذلك  في  شأنه  كان«سبع«   – اإلصابة 
الاعبين الذين خاضوا تجربة مونديال قطر، مع العلم بأنني أعطي 

الفرصة لكل الاعبين الشباب الذين تتم المناداة عليهم«.
في  »مستمرون  الوطني  المنتخب  العبي  أن  الركراكي  وأضاف   
تشريف كرة القدم المغربية بمواصلة إنجاز قطر«، متابعا أن »الكل 
في المغرب وفي العالم تابع كيف أدخل العبو المنتخب الوطني كرة 
القدم المغربية مرة أخرى إلى التاريخ، باالنتصار على منتخب البرازيل 

المصنف األول عالميا.
وبخصوص أطوار المباراة قال وليد الركراكي: »لقد عرفنا خال 
الشوط األول من المباراة، كيف نسيطر ونتحكم في الكرة، وجنينا 

من طريقة لعبنا الجيد الهدف األول«.

 وأضاف »خال بداية الشوط الثاني كان هناك تراجع إلى الدفاع 
شيئا ما، وكانت تلك فرصة للوقوف على ردود أفعال الاعبين، والتي 
كانت جد إيجابية، ألنهم عرفوا كيف يعودون إلى الحس الهجومي، 

ومنه جاء الهدف الثاني للمنتخب الوطني.«
واعتبر وليد الركراكي أن »هذا  الفوز المهم، ورغم الطابع الودي 
للمباراة، أهديه لكل الجماهير المغربية في كل مكان، وال يسعني إال 
التنويه بتشجيعات الجماهير، التي حضرت المباراة، وكان لها دور 
في هذا الفوز، وعلى كل هذه الجماهير أن تعلم بأننا نعمل من أجل 

إسعادهم« .
وختم: »سنخوض مباراة ودية ثانية يوم الثاثاء بإسبانيا ضد 
منتخب البيرو، وستكون فرصة لمشاهدة العبين آخرين مع العلم، 

بأن الهدف سيكون هو الفوز لتحسين ترتيبنا عالميا.«
ومن جانبه، أكد عميد » أسود األطلس« غانم سايس أن المنتخب 
الوطني يهدي هذا الفوز للجماهير المغربية التي حجت بكثافة إلى 

ملعب طنجة.
التاريخي  لإلنجاز  تتويج  هو  الكبير  االنتصار  هذا  أن  وأضاف 
وغير المسبوق، الذي حققته العناصر الوطنية في كأس العالم بقطر.
وأضاف أن االستعداد الجيد لهذه المباراة القوية هو مفتاح الفوز 

 الركرايك و«وليداتو« يواصلون صنع األفراح املغربية   )أ ف ب(الثمين على منتخب كبير يتوفر على العبين متمرسين .

هناك ثوابت داخل المنتخب ال يجب المساس بها حاليا
وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني:
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التكناويت يف حاجة إىل عملية جراحية

�لمغرب �أول 
�لمتاأهلين �إلى نهائيات 

�أمم �إفريقيا 2023
تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات 
القدم  كرة  في   2023 إفريقيا  أمم  كأس 
تعادل  بعدما  ديفوار،  كوت  في  المقررة 
نظيره  م��ع  إف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  منتخب 
الليبيري بهدفين لمثلهما، يوم الجمعة، 
في المباراة التي جمعتهما، برسم الجولة 
.11 المجموعة  منافسات  من   الثالثة 

على  تغلب  قد  المغربي  المنتخب  وكان 
نظيريه الجنوب إفريقي )2 – 1( والليبيري 

)2 – 0( في الجولتين السابقتين. 
ترتيب  األط��ل��س  أس����ود  وي��ت��ص��در 
المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق خمس 
نقاط أمام جنوب إفريقيا وليبيريا اللتين 
يلتقي  بينما  المقبل،  الثالثاء  تلتقيان 
الجنوب  المغربي مع مضيفه  المنتخب 
فيما  المقبل،  يونيو   12 ي��وم  إفريقي 
4 شتنبر  الليبيري يوم  يستقبل نظيره 

المقبل.

منتخب �لإناث يرتقي 
�إلى �لمركز 73 عالميا

القدم  لكرة  المغربي  المنتخب  ارتقى 
النسوية إلى المركز 73، في التصنيف 
)فيفا(،  للعبة  الدولي  لالتحاد  العالمي 
الصادر يوم الجمعة )1333.57 نقطة(. 
ال����ق����اري ظلت  ال��ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
السابع،  المركز  ف��ي  األط��ل��س  ل��ب��ؤات 
)األول(،  نيجيريا  منتخبات  خ��ل��ف 
ج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا، ال��ك��ام��ي��رون، غ��ان��ا، 
االس��ت��وائ��ي��ة. غينيا  دي���ف���وار،   ك���وت 

ص��دارة  في  األمريكي  المنتخب  وظ��ل 
التصنيف العالمي للمنتخبات، متقدما على 
 المنتخب األلماني ثم المنتخب السويدي.

�لمنتخب �لأولمبي 
يفوز على �لطوغولي 

وديا
القدم  لكرة  المغربي  المنتخب  ف��از 
ألقل من 23 سنة على نظيره الطوغولي 
بهدفين لالشيء، في المباراة الودية التي 
جمعتهما، يوم الجمعة، على أرضية المركب 
 الرياضي األمير موالي عبد اهلل بالرباط.

نسيم  المغربي  المنتخب  وسجل هدفي 
وأيمن مرير )د1+90(.  الشادلي )د85( 

أمام  انهزم  قد  المغربي  المنتخب  وكان 
منتخب كوت ديفوار بثالثة أهداف الثنين، 
في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء 
المجمع  أرضية  على  الماضي  األربعاء 
 ال��ري��اض��ي األم��ي��ر م���والي ع��ب��د اهلل.

وستواجه العناصر الوطنية في لقاء ودي 
آخر منتخب أوزبكستان يوم 27 من الشهر 

الجاري. 
وتدخل هذه المباريات الودية في إطار 
المغربي ألقل من  المنتخب  استعدادات 
التي  ل��أم��م،  إفريقيا  لكأس  سنة   23

ستحتضنها المغرب الصيف المقبل.

االتحاد الرياضي15
Al Ittihad Al Ichtiraki
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ع. النبسي 
إذا كانت تذاكر المباراة الودية للمنتخب الوطني ضد نظيره 
البرازيلي، قد نفذت بموقع الشركة التي تعاقدت معها جامعة 
الملكية كرة القدم – وفي ظرف قياسي – فإنها عرفت رواجا 

كبيرا في السوق السوداء – وبالمئات – ومن كل الفئات.
رواجا كبيرا في  وقد عاينت جريدة »االتحاد االشتراكي« 
السوق السوداء صباح المباراة، قبل أن تشتد حدة الرواج 
بعد منتصف النهار، وبشكل عالني. لكن الخطير في األمر هو 

أن الكثير من  هذه التذاكر كانت مزورة.
وقد فطنت إحدى الراغبات في متابعة المباراة بمدرجات 
ملعب طنجة الكبير إلى وجود عيوب في التذكرة المعروضة 
عليها، بعدما قامت بلمس ثالث تذاكر عرضت عليها، بعدما 

التصق مداد التذكرة بيدها، لتكتشف أنها مزورة.
أنهم  درج��ة  إل��ى  ال��س��وداء  السوق  أصحاب  شجع  وبلغ 
كانوا يعرضون تذكرة 100درهم بثمن تراوح بين 700درهم  

و800درهم، بل هناك تذاكر أخرى بلغ ثمنها 1500درهم.
لمقتنيها  المشاكل  من  الكثير  المزورة  التذاكر  وتخلق 
عدم  إل��ى  مضطرين   أنفسهم  يجدون  الذين  وللمنظمين، 

السماح لحاملي هذه التذاكر بولوج الملعب، وهو ما يفسر 
تلك االحتجاجات القوية التي يفجرها من ذهب ضحية النصب .

وكان على والية أمن طنجة االنتباه إلى هذه العملية الخطيرة، 
التي كانت أزقة المجمع السكني المجاور للملعب الكبير مسرحا 

لها.
وحسب أحد قاطني هذا الحي، فإن عمليات النصب وبيع 
التذاكر في السوق السوداء بمناسبة المباريات، التي يكون 

المنتخب الوطني المغربي طرفا فيها أصبحت أمرا مألوفا.
كثيرا  نشطت  التي  ال��س��وداء،  السوق  ظاهرة  وتفرض 
البرازيل، على رئيس  المغربي ضد   المنتخب  خالل مباراة 
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فتح تحقيق جاد لتحديد 
المسؤوليات داخل الشركة، التي كلفت ببيع التذاكر، خاصة 

وأنه ال يسمح للفرد الواحد سوى باقتناء 4 تذاكر .
لهذا  حدا  يضع  أن  وص��ارم  نزيه  تحقيق  فتح  شأن  ومن 
السلوك، الذي يخدش – من كثرة تكراراه – سمعة كرة القدم 
المغربية، التي أصبحت معادلة صعبة عالميا وعربيا وقاريا، 
بفضل اإلنجازات الملحمية التي حققتها، وليس أدل على ذلك 
من األداء الرائع الذي قدمته في نهائيات قطر، هذا األداء أساء 
إليه سلوك بعض البؤساء، كما نعتهم رئيس الجامعة، والذي 

ينتظر منه المغاربة كشف مستور فضائح تذاكر قطر.

�لجامعة مطالبة بالتحقيق في رو�ج تذ�كر 
مباريات �لمنتخب �لوطني بال�سوق �ل�سود�ء

»منتهزو الفرص« يغتنون عىل حساب الجامهري املغربية 

 بالل الخنوس.. أمل املنتخب الوطني 

  ع. النبسي

الوطني،  للمنتخب  الثالث  ال��ح��ارس  غ��اب 
رضا  الرياضي،  الوداد  لفريق  األول  والحارس 
التكناوتي عن المباراة الودية، التي جمعت الفريق 
الوطني بنظيره البرازبلي، ليلة أول أمس السبت 

بالملعب الكبير بطنجة .
وتعود أسباب الغياب إلى تعرض التكناوتي 
لتمزق على مستوى الغضروف المفصلي للركبة، 
صحبة  التدريببة  الحصص  إحدى  خالل  وذلك 

المنتخب الوطني.
بأن  االشتراكي«  »االتحاد  جريدة  وعلمت 
مع  للوداد  الطبي  الطاقم  بين   تواصل  هناك 

حول  التنسيق  بغاية  الوطني،  المنتخب  طاقم 
التكناوتي  ملف  دراسة  بعد  العالج،  بروتوكول 

بشكل دقيق.
ومن المحتمل أن يخضع الحارس التكناوتي 
من  ألكثر  اللعب  عن  يبعده  قد  جراحي،  لتدخل 

شهرين.
 وهناك أيضا احتمال تأجيل العملية الجراحية 
واالكتفاء ببعض العالجات، التي قد تبعده لمدة 
قصيرة مع إجراء العملية عند آخر الموسم، لكن 
هذا الخيار الثاني يبقى مستبعدا، ألنه ال أحد يمكن 
أن يغامر بصحة ومستقبل الحارس التكناوتي، 
الذي أثارت إصابته الكثير من القلق في صفوف 
القلعة الحمراء، نظرا لعدد الواجهات التي ينافس 

عليها فريق الوداد.

�لإ�سابة قد تنهي مو�سم �لتكناوتي

أمرابط ضابط اإليقاع املغريب

عطية الله، املمثل السامي للبطولة الوطنية بالفريق الوطنيبوفال كان يف املوعد

سجدة شكر وحمد لله بعد االنتصار عىل الربازيل

جاللة الملك يعطي انطالقة العملية الوطنية 
»رم�شان 1444« لفائدة 5 ماليين �شخ�ص

أشرف جاللة الملك محمد السادس، مرفوقا 
بولي العهد األمير موالي الحسن، الجمعة 
بسيدي موسى، بمقاطعة المريسة في سال، 
على إعطاء انطالقة العملية الوطنية »رمضان 
1444«، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس 
للتضامن بمناسبة شهر رمضان األبرك، والتي 
يستفيد منها هذه السنة 5 ماليين شخص.

وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية 
الملكية  العناية  الفضيل،  الشهر  هذا  في 
الموصولة باألشخاص في وضعية هشاشة 
اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة 
لإلنسانية والتضامن والتآزر والتقاسم التي 

تميز المجتمع المغربي.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تتميز 
عملية »رمضان 1444«، التي رصد لها غالف 
عدد  برفع  دره��م،  مليون   390 بقيمة  مالي 
المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف 

عائلة في النسخة الماضية إلى 1 مليون عائلة، يتوزعون على 
83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 77 بالمائة من هذه 

األسر المستفيدة بالوسط القروي.
كما أعطى جاللة الملك بمناسبة النسخة ال�24 لهذه العملية، 
تعليماته السامية لتعزيز محتوى القفة بمواد غذائية إضافية، 

السيما األرز والحليب.
وزارة  من  مالي  بدعم  المنظمة  العملية،  هذه  وأضحت 
الداخلية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، موعدا سنويا 
هاما يهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات االجتماعية 
األكثر هشاشة، السيما النساء األرامل واألشخاص المسنين 

وذوي االحتياجات الخاصة، وتنسجم مع البرنامج اإلنساني 
لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم 

لألشخاص األكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة 
آالف األشخاص، تدعمهم مساعدات اجتماعيات، ومتطوعون 
على مستوى نقاط التوزيع التي تم اعتمادها على الصعيد 
الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية ألرباب 

وممثلي العائالت المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، السيما على مستوى 
لجنتين، واحدة محلية واألخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على 
مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع 

المواد الغذائية. كما يخضع تحديد األشخاص 
المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم 
به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف 
عيش هؤالء األشخاص ووضعيتهم الحالية 

على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
للقوات  االجتماعية  المصالح  تقوم  كما 
المسلحة الملكية، والتعاون الوطني، واإلنعاش 
الوطني، والسلطات المحلية بتقديم المساعدة 
لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل 
ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية. 
فيما تسهر وزارة الصحة والحماية االجتماعية 
والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 
جودة  مراقبة  على  جانبهما،  من  الغذائية، 

المنتوجات الغذائية الموزعة.
وبهذه المناسبة، سلم جاللة الملك، بشكل 
أرباب  ل�10  الغذائية  المواد  من  قففا  رمزي 
عملية  من  المستفيدة  العائالت  ممثلي  أو 
»رمضان 1444«، قبل أن تؤخذ لجاللة الملك صورة تذكارية 

مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.
1998، عبأت العملية الوطنية للدعم  ومنذ إطالقها سنة 
الغذائي غالفا ماليا إجماليا يقارب 2 مليار درهم، فيما ارتفع 
عدد األسر المستفيدة من 34 ألفا و100 أسرة سنة 1998 

إلى 1 مليون أسرة هذ السنة.
وهكذا، تأتي عملية »رمضان 1444« لتنضاف إلى مختلف 
العمليات والمبادرات اإلنسانية، التي يقوم بها جاللة الملك 
وتحقيق  التضامن  بثقافة  النهوض  بغية  السادس،  محمد 

تنمية بشرية مستدامة.

االتحاد االشتراكي - وكاالت
اإلسباني،  والتعاون  األوروبي  واالتحاد  الخارجية  الشؤون  وزير  الوصف 
خوسيه مانويل ألباريس، حصيلة التعاون الثنائي مع المغرب ب� »اإليجابية 
للغاية«، وذلك منذ اعتماد اإلعالن المشترك في 7 أبريل 2022، خالل الزيارة 
من  بدعوة  للمغرب،  بيدرو سانشيز  اإلسبانية،  الحكومة  رئيس  بها  قام  التي 

جاللة الملك محمد السادس.
يوم  وقال رئيس الدبلوماسية اإلسبانية، في حوار خص به صحيفة »آرا« 
الجمعة: »نحن سعداء بالحصيلة اإليجابية للغاية.... لقد وضعنا األسس لعالقة 
أحادية  األعمال  ونبذ  المتبادلة،  والمنفعة  االحترام  قواعد جديدة،  على  قائمة 

الجانب واحترام االلتزامات المتفق عليها«.
وتابع قائال »لدينا عالقات تجارية بلغت مستويات تاريخية، حيث بلغ حجم 
الصادرات  على مستوى  يورو  مليار  و12  يورو  مليار   20 الثنائية  المبادالت 
اإلسبانية الموجهة إلى المغرب«، مشيرا في هذا السياق إلى »أن هناك نحو 

1100 شركة إسبانية تستقر في المغرب«.
فضال عن ذلك، يقول ألباريس، فإن آفاق تطوير التعاون االقتصادي وتعزيز 

االستثمارات »كبيرة«.
وفي ما يتعلق بمكافحة مافيا تهريب البشر، أشار المسؤول اإلسباني إلى 

انخفاض الهجرة غير الشرعية بنسبة 69 بالمائة على الساحل األندلسي، وبنسبة 
82 بالمائة في جزر الكناري، بين يناير 2022 والشهر نفسه من سنة 2023، 

فيما زاد مسار البلقان بنسبة 157 بالمائة خالل الفترة ذاتها.
وأوضح ألباريس أنه في إطار هذا التعاون المنتظم والدائم، تمكنت إسبانيا 
والمغرب، خالل األشهر األخيرة، من تفكيك ست شبكات جهادية، بفضل العمل 

المشترك لقوات األمن في البلدين.
وبحسب وزير الشؤون الخارجية اإلسباني، فإن االجتماع رفيع المستوى، 
الذي عقد في 1 و2 فبراير بالرباط، وهو األول منذ ثماني سنوات بين البلدين، 

يشكل دليال على التقدم المحرز بين البلدين.
وقال في هذا الصدد: »كان هذا االجتماع رفيع المستوى تاريخيا بالنظر إلى 
العدد القياسي للوزراء الذين شاركوا فيه من كال الجانبين وعدد االتفاقات المبرمة«.

وردا على انتهاك الجزائر التفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي بعد تأييد 
إسبانيا للحكم الذاتي، أكد خوسيه مانويل ألباريس، أن بالده ستدافع بحزم عن 
مصالحها ضد االنتهاك الجزائري، من خالل الحظر األحادي الجانب للتجارة مع 
إسبانيا من الجهتين منذ يونيو الماضي. وقال ألباريس، في الحوار المشار إليه، 
»سنقوم بالدفاع السيادي عن مقاوالتنا ومصالحها في مواجهة قرار السلطات 

الجزائرية بعرقلة التجارة بين البلدين«.
8 يونيو الماضي عن تعليق  وهذا الحظر الجزائري ناتج عن اإلعالن يوم 
معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف اإلسباني الداعم لمخطط 

الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو األمر الذي وصفته إسبانيا بتدخل 
في شؤونها الداخلية والسيادية.

وندد االتحاد األوروبي والمفوضية األوروبية مرارا وتكرارا بانتهاك الجزائر 
التفاقية الشراكة مع بروكسيل.

من جانبه أشار جوزيب بوريل، الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشؤون 
الخارجية والسياسة األمنية، نائب رئيسة المفوضية األوروبية، األسبوع الماضي، 
إلى أن ›‹الواردات من إسبانيا قد تم تعليقها بشكل شبه كامل بحكم األمر الواقع، 
األمر الذي يضر بشكل كبير بجميع العالقات بين الجزائر ودول االتحاد األوروبي«.

الحالي  »المأزق  اإلسبانية:  اإلعالم  وسائل  نقلتها  تصريحات  في  وأضاف 
ليس في مصلحة أحد«.

من جانبها، أكدت المفوضية األوروبية أنها »مستعدة التخاذ إجراءات« ضد 
انتهاك الجزائر التفاقية الشراكة مع بروكسيل.

وقالت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية األوروبية للتجارة، 
في تصريح لوكالة األنباء اإلسبانية )يوروبا برس(، إن »السياسة التجارية هي 
اختصاص حصري لالتحاد األوروبي، وبالتالي فإن بروكسيل مستعدة التخاذ 
إجراءات ضد أي قرار يتم تطبيقه ضد دولة عضو«. وأضافت أنه منذ يونيو 
التداعيات  بشأن  مخاوفها  عن  بانتظام  األوروبية  المفوضية  أعربت  الماضي 

التجارية لقرار الجزائر، السيما الشحنات المحظورة من إسبانيا. 
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أكد أن بالده ستدافع عن مصالحها في مواجهة الجزائر

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

وادخلي   جنتي « .    
صدق اهلل العظيم

الحاج لهاللي عبد الرحمان 
في ذمة اهلل

انتقل إلى عفو هلل ورحمته الحاج 
يوم  صباح  الرحمان،  عبد  لهاللي 
ل�  الموافق  رمضان،  ثاني  الجمعة 
24 مارس 2023، وبهذه المناسبة 
فوزي  الحاج  عائلة  تتقدم  األليمة 
وعائلة الحاج استور محمود وعائلة 
بخالص  المختار  استور  الحاج 
العزاء وعظيم المواساة إلى أسرة 

الفقيد: زوجته الحاجة زهور وابنته سناء، راجين من هلل 
تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان .

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

موجة حر من 
الثالثاء اإلى 

الخمي�ص بعدد من 
اأقاليم المملكة  

أفادت المديرية العامة لألرصاد الجوية، 
بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع 
درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 36 
و 41 درجة ابتداء من يوم غد الثالثاء 

إلى الخميس بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية 
يرتقب  أنه  برتقالي،  يقظة  مستوى  من 
تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما 
بين 38 و41 درجة بكل من أوسرد، وطاطا، 
وت��ارودان��ت،  والسمارة،  وأسا-الزاك، 

والعيون، وبوجدور، وواد الذهب.
المرتقب  من  أنه  المديرية،  وأضافت 
عليا  ح���رارة  درج���ات  تسجيل  ك��ذل��ك 
تتراوح ما بين 36 و38 درجة بكل من 
الفقيه بن صالح، واليوسفية، ومراكش، 
وأكادير إيداوتانان، وشتوكة-أيت باها، 
وإنزكان أيت ملول، وطانطان، وطرفاية، 

وشيشاوة.

�شاكنة الدارالبي�شاء تعي�ص على اإيقاع اأهواء �شركات التنمية المحلية
أمام ضعف أداء المنتخبين

النقابات التعليمية الأربع تتفق مع الوزارة على ح�شم النقط الخالفية 
لم�شروع مر�شوم النظام الأ�شا�شي الجديد بعد عيد الفطر

مصطفى اإلدريسي 
الوطنية  التربية  وزير  مع  األربع  التعليمية  النقابات  اتفقت 
أبريل،   25 يوم  اجتماع،  عقد  على  والرياضة  األولي  والتعليم 
لعرض مشروع مرسوم النظام األساسي الجديد لمناقشته على 
ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخالفية، 
بعد االتفاق الموقع بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع 

في 14 يناير 2023.
التمثيلية:  ذات  األربع  التعليمية  النقابات  بين  االتفاق  وتم 
النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل 
  CDT والنقابة الوطنية للتعليم UGTM والجامعة الحرة للتعليم
والجامعة الحرة للتعليم UMT ، ووزارة التربية الوطنية والتعليم 
األولي والرياضة، في بالغ مشترك، على عقد اجتماع يوم الثالثاء 
25 أبريل 2023 مباشرة بعد عيد الفطر، لعرض مشروع النظام 
على  والعمل  النقابية  المقترحات  على ضوء  الجديد  األساسي 
تجاوز النقط الخالفية وجددت الوزارة الوصية التزامها بإشراك 

النقابات التعليمية األربع في كل مشاريع اإلصالح البيداغوجي قبل التنزيل .
وطالبت النقابات التعليمية األربع في الملفات المطلبية، بمشاريع المراسيم 
المتبقية من االتفاق المرحلي 18 يناير 2022، واإلعالن عن مباراة تغيير اإلطار 
برنامج  عن  واإلعالن  المقبل،  يونيو  متم  قبل  العليا  الشهادات  حاملي  لفائدة 

التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم األصلي وإدماج المساعدين 
التقنيين واإلداريين في النظام األساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية .
 )  FDT-CDT- UGTM-UMT( األرب��ع  التعليمية  النقابات  وحرصت 
مع الوزارة على تتبع وتنفيذ االلتزامات التي وقعت باتفاق 14 يناير 2023، 
السيما تلك المحددة بأجال زمنية قصيرة ومتوسطة، والتي يجب على الوزارة 

احترامها تحصينا لالتفاق وترسيخا لمبدأ التدبير التشاركي المؤطر 
للنظام األساسي المقبل . 

معالجة  بشأن  المقترحات  من  مجموعة  النقابات األربع  قدمت  كما 
المتضررة بناء على ما توصلت به عبر  التعليمية  الفئات  ملفات باقي 
ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023، باإلضافة إلى قضايا تدبيرية، 
منها اإلسناد، حيث تم االتفاق على الشروع في تسوية ملف المكلفين 
بمهام اإلدارة التربوية، الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير اإلطار بداية 
شهر أبريل 2023 قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية باالختيار برسم 
سنة 2021، والتعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات 
الكفاءة المهنية 2021 في أفق نهاية شهر أبريل على أبعد تقدير، والتزام 
الوزارة بإصدار مذكرة الترقية باالختيار لسنة 2022 خالل شهر أبريل 
المقبل، وكذلك اإلعالن عن نتائج الحركة االنتقالية التعليمية بداية شهر 

ماي 2023.
وشددت النقابات على أن الوزارة أكدت على تفاعلها إيجابا مع المبادرة 
األطر  من  عددا  طالت  التي  التوقيفات  ملف  معالجة  شأن  في  النقابية 

التعليمية.
النقابات  باحتجاج  ال���وزارة  إب��الغ  التعليمية  النقابات  يفت  ول��م 
المجالية  التنظيمية  هياكلها  بين  العالقة  اهتزاز  األربع بخصوص  التعليمية 
وبعض األكاديميات الجهوية والمديريات اإلقليمية، مطالبة إياها بالتدخل لتثبيت 

مقومات عالقات مؤسساتية في هذا المستوى.

المغرب يدين ب�شدة 
اإحراق ن�شخة من الم�شحف 

ال�شريف بالعا�شمة 
الدنماركية كوبنهاغن 

أدانت المملكة المغربية، السبت، بشدة إحراق نسخة من 
على  كوبنهاغن،  الدنماركية  بالعاصمة  الشريف  المصحف 

مرآى من رجال األمن.
وذكر بالغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج أنه »رغم أن هذا الفعل الشنيع 
تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى، 
فإن المملكة المغربية تعتبره عمال استفزازيا يعنيها أيضا 
ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في 

شهر رمضان المبارك«.
وأضاف المصدر ذاته أن »المملكة المغربية تدعو السلطات 
الدنماركية إلى إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه 
التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها 
تحت أي ذريعة، وتؤكد على ضرورة ردع كل أشكال الكراهية 

ضد األديان والمس بمشاعر المنتسبين لها«.

العربي رياض
ألول مرة منذ تأسيسها في الوالية الجماعية التي كان يرأسها محمد 
ساجد، أصبحت شركات التنمية المحلية تظهر بمظهر الكائن القوي، والحال 
أنها مجرد آلية من آليات التدبير التي من المفروض أن تنفذ ما يقرره مجلس 
المدينة، ولكن بحكم ضعف األداء الجماعي الحالي تمكنت من ربح مساحات 
تدبيرية وأخرى تقريرية، غير آبهة برأي ال من هم في التدبير الجماعي وال 
برأي رؤساء المقاطعات، فكم من مرة اشتكى من انتخبتهم الساكنة من هذه 
الشركات، ونقلت هذه الشكاوى جهارا داخل دورات المجلس، ألن بعض 
مديري هذه الشركات يرفضون المثول أمام المجلس أو داخل اللجن لتقديم 
توضيحات ومعطيات حول مشروع من المشاريع أومهمة من المهام تكفلت 
بها شركته، حتى أن أحد رؤساء المقاطعات خالل دورة فبراير األخيرة تمنى 
الدارالبيضاء من هذه الشركات، وهو األمر الذي  إنقاذ »  تدخل الملك ل�« 
فاجأ الحاضرين ألنه ترجم واقع الحال التدبيري بهذه المدينة والمكنون 

الذي ال يفصح عنه المدبرون وأعضاء المجلس إال في الكواليس غالبا.
 أعضاء من المعارضة طالبوا أكثر من مرة بتقارير حول أداء هذه الشركات 
خاصة أمام تأخر افتتاح المرافق التي أقفلت أبوابها في إطار البرنامج 
التنموي للدارالبيضاء 2020/2015، أو المشاريع التي تم إحداثها ضمن 

هذا البرنامج ولم تفتتح إلى حدود اآلن، بل إن عددا من رؤساء المقاطعات 
يشتكون من عدم التشاور معهم في األشغال الكبرى التي تنجز في نفوذ 
تراب مقاطعاتهم، إذ من المعلوم أن أشغاال همت جل المقاطعات منذ الوالية 
السابقة تجددت فيها بعض الشوارع والساحات، لكن كل هذه األشغال ال 
لمسة رأي فيها لمجالس المقاطعات اللهم إال االتفاقات الكبرى األولى، أما 

التفاصيل فالمتحكم فيها هو مدير الشركة، مثال نوعية األشجار التي يجب 
أن تغرس ونوع الكراسي ونوع التبليط وما إلى ذلك، دون دراسة أو اتفاق 
سابق يراعي خصوصيات المناطق والمفروض أن المقاطعات لها رأي فيه. 
شركة أخرى كادت أن تزهق عقول المدبرين وهي »كازا إيفنت«، فهذه الشركة 
تنظم مهرجانات وملتقيات فنية كبرى بأموال الجماعة، وهي ال تستشير 
المجلس فقط بل ال تبعث ألعضائه حتى دعوة للحضور، ثم هناك شركة 
أخرى باشرت بناء متحف رياضي في الطابق تحت أرضي لمركب محمد 
الخامس، دون توفرها على إذن المجلس بل إن جل المنتخبين ليسوا على 
علم بهذا المشروع. ويذهب المنتخبون في حكيهم عن هذه الشركات إلى 
أمثلة عديدة ومتنوعة، لكن األهم أن جل محدثينا يؤكدون أن السبب هو 
ضعف المكتب المسير، الذي مازال يتخبط في مشاكل عديدة لعل أبرزها  
عدم صدور برنامج عمله، بعد سنة وستة أشهر من انتخابه، عكس ما يقره 
العمل،  برنامج  تقدير لوضع  الذي يعطي مهلة سنة على أقصى  القانون 
وقد سبق لرئيسة مجلس المدينة أن تعهدت بعقد دورة استثنائية خاصة 
بشركات التنمية المحلية وطرح كل المشاكل العالقة بينها وبين مجلسها، 
لكن هذه الدورة ذهبت أدراج الرياح. للعلم فإن الوالي هو من يرأس مجالس 
إدارة هذه الشركات، وهو األمر الذي كان مثار نقاش طويل خالل تأسيسها 
إذ اعتبرت المعارضة إذاك أن هذه الشركات يجب أن تكون تابعة بشكل 

صريح للمجلس ووصفوا تأسيسها ذاك ب� » عطب » النشأة...        
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كان لسحر ليلة  السبت بملعب ابن بطوطة، ينبوعان: 
وجود البرازيل، التي سكنت خيال كل أجيال العالم، األولى 
عالميا في ترويض الكرة،  ثم.. فريق المغرب في ملحمة 

المونديال، وجها لوجه… ساحر وسحرة. 
كان ذلك كافيا ليكون الليل مضاء بألف شغف وترقب.

المغاربة لم يشجعوا فريقهم فقط كي يفوز، بل ليفوز على 
البرازيل، كي تزداد في دمهم حالوة أكثر للبالد ويزداد في 

أعينهم بريق أشد إشعاعا..
وقد بدا طويال، في تاريخ الكرة، أن البرازيل تلعب في 
ملعب المستحيل، ملعب يبدو أن الذي يريد الدخول إليه يجب 
أن يعرف اإلجابة على كل األسئلة التي يطرحها الحارس 

الخالد لألوالمب  العالي.
)هل هي  كان على فريق األسود أن يأتي باألسد نيميا 
كناية عن نيمار؟( الذي يقطع الطريق على كل الفرق ويثير 
فيها الرعب وال يتركها تدخل الملعب الذي أحاطه بخطوط 

حمراء ترسم مساحات المستحيل..
لرأسه  أثينا خوذة  تمنحه  لم  طنجة  في  الكروي  هرقل 
ا وال منحه أبولو سهًما وقوًسا  وال منحه هرمز سيًفا حاًدّ
وال أعطاه بوسيدون جواًدا وال وهبه »هيفايستوس« حذاًء 

من نحاس..
فقط الركراكي منحأعضاد الفريق الثقة في النفس ..  والنية 

في القلب ! 
ثم توجهوا إلى طنجة ليقوموا بآخر أعمال هرقل..

االنتصار على البرازيل!
وقد كان اختيار طنجة، كصندوق بريد في أعلى المغرب 
وفي  رأس القارة لتوجيه رسالة تهم العالم الكروي، موفقا، 
ألن طنجة بتاريخها الدولي، ما زالت تحمل جينات عالميتها، 
للدول  عابرة  مدينة  أصبحت  أن  بعد  تجاوزتها  أنها  كما 

والوطنيات..
حول  رسالته  المغرب  ليرسل  المناسبة  الزاوية  وهي 
للتوجه  البرتغالي  اإلسباني  المغربي،  الثالثي  الترتيب 
مونديال  والذي سميناه   .2030 العالم  كأس  تنظيم  نحو 

الربط القاري. 
بيت  رسالة  هي  الهوميرية،  بحمولتها  طنجة،  رسالة 
رمزي لهرقل الذي يحمل كرة العالم  فوق كتفيه ويحرس 
المحيط األطلسي واألبيض المتوسط، وهي شرفة الحديث 
بين قارتين، أوروبا وإفريقيا، وطنجة هي االبنة الشرعية 
لثالثة عوالم متوسطية ومغاربية وأوروبية تناجي بعضها 

على ضفتين متقابلتين…
احتضان طنجة لمباراة ودية بين األول عالميا والفريق 
عن  المستديرة  عالمية  في  مقعده  حجز  ال��ذي  الوطني، 
جدارة،عبور الخر خطوط المستحيل  وبهذا لم يعد الفريق 
الوطني، وشبابه ومدربه، يلعب خارج ملعب المستحيل، إذ 
أن المستحيل لم يعد في أقدام الالعبين وال في رأس المدرب. 
والذي شاهدناه في مباراة السبت، كان هو استقرار الالعبين 
المغاربة في منطقة المونديال بدون تسييرها بالمستحيل، 
الفريدة  بتجربتهم  كرسيهم  فيه  صنعوا  الذي  المونديال 

عربيا وإفريقيا.
لقد استقر الفريق في النادي الذي كان يطمح إليه، نادي 

الفرق التي ال يمكن توفر تنظيم الموندياالت بدونها...
وفي غيابها.

هذه الروح الندية هي المكسب العام، وهو التقاء وتمازج 
مع الندية الشاملة التي أصبح المغرب، الذي يتجاوز ذاته، 

يتمتع بها في مجاالت عديدة..
في  نفكر  كما  المثالي،  بالفريق  نفكر  أن  بنا  يحسن  أال 

سوسيولوجيا السياسة والتاريخ بالنموذج المثالي؟
يمكن، أو هذا على األقل ما يشعر به المتابع ألبسط كتابة 
األكثر رصانة:  التحليالت  في  كما  الفايسبوك  على حائط 
هناك نداء خفي بأن يكون نموذج الفريق الناجح كرويا قابال 
للتعميم، وإن كنت شخصيا أدعو إلى أن يشوش  المغاربة 

فرحتهم بالنصر… بأخبار الحكومة واألسعار!
حقيقة ال يحسن أن يفسدوا انتماءهم بما هو في عداد 

السجل السياسي والتدبيري المخيب لآلمال…
إن مباراة طنجة، نقطة بداية ونهاية: نهاية المستحيل، 
أي  نفسه  المستحيل  هذا  من  الممكن  الى  العبور  وبداية 

احتضان العالم بكرتيه، األرضية والرياضية معا.

hamidjmahri@yahoo.frعبد الحميد  جماهري

الثقة يف النفس ..  
والنية يف القلب !  

في ملعب 
الم�ستحيل: 

اأبدعنا 
و�سجلنا! 

تقرأون 
يف فسحة 

رمضان

كريستيان بونو:
م�سكلة الغرب 

الكبرى في خوائه 
الميتافزيقي

المخزن ودار 
المخزن.. والوطنية 

الإمبراطورية

اخلطيبي
»ال�سيمولكر« 

لي�س مجرد 
انعكا�س للنموذج

الزاهي
الموؤ�س�سة 

الجتماعية 
للوجه وال�سوت

مدير النشر والتحرير:
عبد الحميد جماهري

االثنني 27 مارس 2023 املوافق 5 رمضان 1444 العدد 13.410
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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الثمن:
4 دراهم

عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

االتحاد 
االشتراكي

نوفل البعمري 
تصدر الخارجية األمريكية سنويًا تقريرًا حول حالة 
حقوق اإلنسان في مختلف دول العالم، المغرب واحد 
من البلدان التي يشملها هذا التقرير الذي يقدم رصدًا 
للحالة الحقوقية به، بغض النظر عن النقاش الذي يثار 
كل سنة من طرف عدة دول حول أحقية الواليات المتحدة 
األمريكية في ممارسة دور »األستاذ« للتنقيط الحقوقي 
حتى أنها أصبحت ترد عليها بتقارير موازية/مضادة 
عن حالة حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة األمريكية 
خاصة في شقها المدني، فإن صدوره من واحدة من أكبر 
معه  التفاعل  أهمية  من  يجعل  خارجيتها  ومن  الدول 
مسألة ضرورية باعتباره يقدم وجهة نظر رسمية لهذه 
الدولة للوضعية الحقوقية التي ترتبط وتعكس طبيعة 
العالقة الدبلوماسية لكل بلد معها مادام أن الخارجية 
التقرير، حتى بات يتم الربط بين  هي من تصدر هذا 
انعكاس هذه العالقة على متن التقرير الحقوقي. هذا 
الربط بين السياسي/الدبلوماسي والحقوقي في التقرير 
هو ما جعل التفاعل هذه السنة كبيرًا من طرف مختلف 
الفاعلين المغاربة خاصة في ظل ما تشهده العالقة بين 
البلدين من دفء دبلوماسي كبير انعكس على مختلف 
مرتبطة  قضايا  في  المشترك  االهتمام  ذات  الملفات 

باألمني، العسكري، االقتصادي والسياسي…ثم القضايا 
السيادية على رأسها ملف الصحراء. 

التقرير  حول  المالحظات  من  العديد  إجمال  يمكن 
مالحظات  خمس  في  حوله  نقاش  من  أثير  ما  وحول 
نوردها كتفاعل مع النقاش الصحي الذي أثاره التقرير:

1 - ما بني تقرير اخلارجية وقرار البرملان األوروبي:

كثيرة هي األصوات التي طالبت بغض النظر عن جدية 
هذا المطلب بأن تتخذ الدولة المغربية نفس الموقف 
الذي اتخذته من القرار الصادر عن البرلمان األوروبي، 
وهو مطلب يمكن القول إنه ال يراعي االختالفات الحاصلة 
بين القرار األوروبي وتقرير الخارجية األمريكية، وهي 
اختالفات جوهرية سواء من حيث الشكل أو المضمون. 
في  تقليدي  سلوك  لها  أصبح  األمريكية  الخارجية 
العالم  في  اإلنسان  حقوق  عن وضعية  تقارير  إصدار 
من منطلق الدور الذي تلعبه خاصة بعد سقوط جدار 
عرفًا  الشرقي، بحيث أصبح  المعسكر  وانهيار  برلين 
األمريكية  المتحدة  للواليات  الخارجية  السياسة  في 
يعكس  التقرير  ألن  تنتظره  العالم  دول  مختلف  باتت 
السياسة الخارجية األمريكية للدول المعنية به، وهو ما 
ال ينسحب على البرلمان األوروبي الذي ال يعتبر ضمن 
للدول غير األوروبية  الموجهة  أو  الخارجية  سياسته 
إصدار تقارير أو قرارات تتعلق بوضعية حقوق اإلنسان، 
بل جل القرارات التي سيق أن تحرك البرلمان األوروبي 
إلصدارها كانت مرتبطة بتوتر أوروبي مع البلدان المعنية 
به من بينها المغرب، فالبرلمان األوروبي أصدر قرارًا 
سابقًا عندما كانت هناك أزمة ما بين المغرب وإسبانيا 
مرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء، وكان القرار بنفس 
المضمون، حاليًا تحرك من أجل الضغط على المغرب 
ارتباطًا باألزمة مع فرنسا، وهو ما يجعل من هذه القرارات 

سياسية وأداة للضغط واالبتزاز وليست تقارير دورية. 
تقرير خص  أو  تقارير،  األمريكية تصدر  الخارجية 
حالة المغرب الحقوقية وال ينتج عنه أي توصيات أو 
قرارات تلزم بها الخارجية األمريكية المغرب، وجل الدول 
المعنية بهذه التقارير، بل هي تقدم رصدا حقوقيا من 
للبلد  الحقوقية  للحالة  وتوصيفًا  أمريكية  نظر  وجهة 
قرارًا  أصدر  األوروب��ي  البرلمان  أن  في حين  المعني، 
بتوصيات موجهة للمغرب في قضايا سيادية وداخلية 
وتعدى الرصد لينتهي إلى أن يعطي البرلمان األوروبي 
الحق لنفسه في إصدار أحكام قيمة على بعض القضايا 
الحقوقية وكأنه »محكمة« أو مؤسسة فوق المغرب، وهو 
ما تم رفضه بشدة ألنه اعتبر تدخال سافرا في الشأن 

الداخلي الوطني.
الخارجية  عن  الصادر  التقرير  بين  االختالف  إن 
األمريكية والقرار الصادر عن البرلمان األوروبي سواء 
من حيث الخلفيات التي تحكم كل وثيقة، أو من حيث 
األهداف السياسية التي حركت كل طرف هو ما يبرر 
البرلمان  عن  ما صدر  تجاه  للمغرب  القوي  الفعل  رد 
الصعيد  على  »الصامت«  الفعل  رد  األوروبي، ويفسر 
الرسمي على األقل علنًا تجاه تقرير الخارجية األمريكية، 
وهو ما استدعى أن يكون هناك رد قوي من البرلمان 

المغربي على البرلمان األوروبي. 

2 - ما بني التقرير والسياسة اخلارجية األمريكية:

من  العديد  أث��اره��ا  التي  المالحظات  من  واح��دة 
المتفاعلين مع تقرير الخارجية األمريكية هو أن صدوره 
بالمضامين التي سنثير بعض المالحظات حولها الحقًا، 
مؤشر على تغير سياسة الخارجية األمريكية بالتالي 
المغرب سواء  للديموقراطيين تجاه  األمريكية  اإلدارة 
في ما يتعلق بقضية الصحراء أو ما يرتبط بالموقف 

األمريكي من مؤسسات الدولة المغربية. 
التقرير  ليلة صدور  أن  إلى  االنتباه  إثارة  من  البد 
حلَّق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للواليات 
المتحدة األمريكية والتقى وزير خارجيتها وانتهى اللقاء 
بصدور بالغ يعبر عن اإلشادة باإلصالحات التي يقوم 
إقرار  في  اإليجابي  ودوره  السادس  محمد  الملك  بها 
السالم بالشرق األوسط خاصة في الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، كما تم تجديد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي 
كحل سياسي وحيد لطي الملف، وقد كان صدور هدا 
البالغ في نفس توقيت صدور التقرير إجابة قبلية عن 
كل المالحظات التي أثيرت الحقا حول احتمالية تغير 
الموقف األمريكي من المغرب ككل ومن القضية الوطنية 
بشكل خاص، وهي المالحظات التي قفزت عن هذا البالغ 
واكتفت بتأويل لهذا التقرير ال يتماشى مع الخطوات 
التي يتم القيام بها بين البلدين على الصعيد الرسمي. 
ما يدل على أن الواليات المتحدة األمريكية لم تغير 
إدماجها  هو  الوطنية  القضية  من  السياسي  موقفها 
الوضعية الحقوقية بالصحراء ضمن التقرير العام، الذي 
تناول الحالة الحقوقية بالمغرب، دون أن يتم تخصيص 
فقرة خاصة تحت عنوان »الصحراء الغربية« في تمييز 
بين المنطقة وباقي التراب المغربي، وقد تم تضمين 
الحالة الحقوقية للمغرب بما فيها منطقة الصحراء، وذلك 
للسنة الثالثة على التوالي، أي تزامنا مع القرار الرئاسي 
الذي صدر سنة 2020 الذي اعترف بمغربية الصحراء، 
وبكون مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد للنزاع، 
بمعنى أن التقرير من حيث المنهجية التي ُيصاغ بها 
الوحدة  من  األمريكي  السياسي  الموقف  ثبات  يعكس 
الرسمي  الموقف  في  تغير  أي  يعكس  وال  الترابية، 
األمريكي من المغرب ومن مؤسساته ومن اإلصالحات 

التي يتم القيام بها. 
بقية ص: 3

عودة اإلى تقرير الخارجية الأمريكية
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جاللة الملك يعطي انطالقة العملية الوطنية 
»رم�سان 1444« لفائدة 5 ماليين �سخ�س

الفريق الوطني يهزم الفريق األول عامليا

مباراة رائعة بندية فائقة، 
امتدادا لمونديال قطر

15/14

هذه حقيقة األسعار بأكبر 
سوق للجملة باملغرب 

اأ�سعار خيالية 
والفاعل مجهول 

عرفت أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة 
بالدار البيضاء، يوم  الجمعة، ارتفاعا مهوال جديدا، 
في تحد لوعود الحكومة التي التزمت بكبح جماح 
الغالء، لكن األرقام التي وقفت عليها الجريدة، كانت 
يحتاجها  التي  الخضر  أسعار  خاصة  صادمة 
المغاربة إلعداد وجبات اإلفطار في رمضان األبرك. 
وهكذا وقفنا على األثمنة التالية: الفلفل الملون 
26درهما للكيلوا غرام بسعر الجملة، البصل 13 
األخضر  الفلفل  دراه��م،   10 البطاطس  درهما، 
15درهما، أما القرع أو »الكورجيت«، فوصل سعرها 
ل9 دراهم، والقرع البلدي 15 درهما، وعرف سعر 
تاريخية حيث وصل سعر  أرقاما  الفواكه  بعض 
دراه��م،   10 والبرتقال  درهما   45 إل��ى   »الفوكا« 

وتراوح ثمن التفاح بين 15 و30 درهما.
ووقفت الجريدة على غياب المواطنين بشكل الفت 
عن السوق في ثاني أيام رمضان، حيث جرت العادة 
أن يعرف إقباال كبيرا خاصة في رمضان، حيث ال 
تفتح أبوابه يوم الجمعة خارج الشهر الفضيل، وظل 
التجار الصغار وحدهم داخل السوق في انتظار 
فرج ما ليضطروا في النهاية القتناء ما يديرون به 
الحركة التجارية رغم تشكيهم من الغالء ومن ضيق 
هامش الربح، وهو نفس موقف الفالحين، ليبقى 
السؤال: من يربح كل هذا الهامش الناتج عن الغالء 
أمام عجز الحكومة عن فرض شروط تراعي القدرة 
الشرائية، حتى أصبح توفير سلة الغذاء األساسية 
حمال يثقل كاهل األسر المغربية الفقيرة، بسبب 
ارتفاع أسعار جميع المنتجات من خضر وفواكه 

ولحوم ودواجن وبيض وزيوت وغيرها.

أكد أن بالده ستدافع عن مصاحلها يف مواجهة اجلزائر

وزير الخارجية الإ�سبانية يبرز 
الح�سيلة الإيجابية للتعاون مع المغرب

موجة حر من الثالثاء اإلى الخمي�س 
بعدد من اأقاليم المملكة

بالعاصمة الدمناركية كوبنهاغن 

المغرب يدين ب�سدة 
اإحراق ن�سخة من 

الم�سحف ال�سريف
أمام ضعف أداء املنتخبني

�ساكنة الدارالبي�ساء 
تعي�س على اإيقاع اأهواء 
�سركات التنمية المحلية

اختتام »املنتدى العاملي حلقوق 
اإلنسان« باألرجنتني
الجمعية البرلمانية لأمريكا 

الجنوبية تطرد ممثل »البولي�ساريو«
اختتم المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان دورته الثالثة المنعقدة بالعاصمة 
األرجنتينية بيونس أريس زوال يوم الخميس 23 مارس 2023، حيث تم 
اإلعالن عن تنظيم الدورة الرابعة السنة المقبلة بكولومبيا واحتضان البرازيل 
للدورة الخامسة )2025(، وذلك للمرة الثانية، وكذا احتضان إفريقيا للدورة 

الموالية )2026( دون تحديد البلد.
 وقد حظي المغرب بإشادة من قبل المتدخلين والسيما ممثل البرازيل، 
وذلك للنجاح الباهر الذي حققه المنتدى في دورته الثانية بمراكش في نونبر 
2014، وخالل الجلسة الختامية وفي التفاتة تقدير للمغرب أعطيت الكلمة 
للناشط المدني وأحد منسقي اللجنة الدولية للمنتدى العالمي لحقوق اإلنسان 
حمودة صبحي، الذي أكد على أهمية استمرارية المنتدى في الحفاظ على 
هويته كمنبر لبلدان الجنوب للتعبير عن مواقفها حول االنشغاالت الكبرى 
ذات الصلة بحقوق اإلنسان، والتفكير الجماعي في إبداع أنجع الحلول 

لمختلف التهديدات التي تواجه حقوق اإلنسان قطريا ودوليا. 
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ؤثرين يمنيين على »يوتيوب« في �صنعاءوؤثرين يمنيين على »يوتيوب« في �صنعاءوؤثرين يمنيين على »يوتيوب« في �صنعاء وجن ثالثة موجن ثالثة م جن ثالثة مصجن ثالثة مص ص�أحكام ب�ص�أحكام ب��أحكام ب�
أصدرت محكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيني 
مشاهير  من  يمنيني  ثالثة  بسجن  الثالثاء،  حكمًا، 
منصة يوتيوب، بعدما أدينوا ببّث »أخبار كاذبة«، بحسب 

ما أفاد أحد محامي املتهمني الثالثة وكالة فرانس برس.
وكانت سلطات الحوثيني في العاصمة اليمنية أوقفت 
في ديسمبر املاضي كاّلً من أحمد حجر ومصطفى املومري 
29 و44 عامًا،  الذين تتراوح أعمارهم بني  وأحمد عالو، 
املعيشية  األوضاع  تدهور  تنتقد  فيديوهات  نشرهم  بعد 

والفساد في مناطق حكم املتمردين.
املحكمة  »أصدرت  صبرة:  املجيد  عبد  املحامي  وقال 
بإدانة  قضى  حكما  صنعاء  في  املتخّصصة  الجزائية 
اليوتيوبرز الثالثة... والحكم بالسجن ملدة ثالث سنوات 
للمومري وسنة ألحمد  السنة  ألحمد عالو وسنة ونصف 

حجر«.
كما حكمت بالسجن ملدة ستة أشهر على شخص رابع، 
ألحدهم و«تنسيق  بعدما أدانته بتهمة »تقديم املساعدة« 

محتويات الفيديوهات«.
وجميع  قنواتهم  بحذف  صنعاء  في  املحكمة  وأمرت 
ومصادرة  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  حساباتهم 

املضبوطات وغرامة تعادل 20 ألف دوالر.
ويتابع  اليمن  في  واسعة  بشعبية  املومري  ويحظى 
أكثر من مليوَني شخص. أّما عالو  قناته على »يوتيوب« 
على  متابع  ألف   800 من  أكثر  ولديه  رياضي  معلق  فهو 

قناته، فيما يتابع حجر أكثر من 240 ألف شخص.
»أذاعوا  بأنهم  الثالثة  اُتهم  االتهام،  وثيقة  وبحسب 
تكدير  بقصد  ومغرضة  كاذبة  وإشاعات  وبيانات  أخبارا 
عبر  العامة«  باملصلحة  الضرر  وإلحاق  العام  األمن 

قنواتهم.
الفوضى  على  الناس  »حرضوا  بأّنهم  أيضًا  واّتهموا 
وشل  الوزارات  واقتحام  الشوارع  إلى  والخروج 
في حربه  املستمر  العدوان  لخدمة  يؤدي  بما  وظيفتها... 

وحصاره على اليمن«.
وفي مقطع الفيديو الذي نشر على قناته على »يوتيوب« 
وحظي على أكثر من نصف مليون مشاهدة، يقول حجر إّن 

مسؤولي سلطة الحوثيني »سرقوا الشعب اليمني«.
الحوثيني  بني   2014 العام  منذ  اليمن  في  نزاع  يدور 
تحالف  يساندها  الحكومة  وقوات  إيران  من  املدعومني 
عسكري بقيادة السعودية، وتسّببت الحرب بمقتل مئات 

آالف األشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها.
فيما  اليمن،  سكان  من  املاليني  املجاعة  خطر  ويتهّدد 
الخاضعة  املناطق  سكان  من  الكثير  بينهم  آالف،  يحتاج 
لسيطرة الحوثيني، إلى عالج طبي عاجل غير متوافر في 

البلد الذي تعّرضت بنيته التحتية للتدمير.

ضروريني  عضويني  مكونني  على  ُعثر 
من  ُأحضرت  عينات  في  الحية،  للكائنات 
الكويكب ريوغو في اكتشاف يدّعم فكرة أن 
الحياة  لنشوء  الضرورية  املكونات  بعض 
من  صخور  ظهر  على  األرض  إلى  وصلت 

الفضاء منذ مليارات السنني.
الثالثاء، إنهم حددوا وجود  وقال علماء 
حصلت  صخور  في  والنياسني  اليوراسيل 
التابعة   2 هيابوسا  الفضاء  سفينة  عليها 
على  موقعني  من  اليابانية  الفضاء  لوكالة 
كويكب ريوغو في 2019. واليوراسيل هو 
النووي  للحمض  الكيميائية  املكونات  أحد 
توجيهات  يحمل  جزيء  وهو  الريبوزي، 
وظائفها  وأداء  الحية  الكائنات  بناء  كيفية 
أيضا  ُيسمى  الذي  والنياسني،  الحيوية. 

فيتامني بي 3 ضروري لعملية األيض.
مثل  تبدو  التي  ريوغو  عينات  وُنقلت 
قدرها  مسافة  الداكنة  الرمادية  األنقاض 
وعادت  األرض،  إلى  كيلومتر  مليون   250
فضائية  كبسولة  في  كوكبنا  سطح  إلى 
النائي  الجزء  في   2020 عام  مغلقة هبطت 
تحليل  ذلك  بعد  ليجري  أستراليا  من 

العينات التي جلبتها في اليابان.
الظروف  في  العلماء  فكر  ولطاملا 
الضرورية لنشوء الحياة بعد تشّكل األرض 
وتتناسب  عام.  مليارات   4.5 نحو  منذ 
التي  الفرضية  مع  الجديدة  االكتشافات 
والكويكبات  كاملذنبات  األجسام  إن  تقول 
على  كالقنابل  تساقطت  والنيازك التي 
األرض في املراحل األولى من حياتها مألت 

كيميائية  بمركبات  النشأة  حديث  الكوكب 
ظهور  أمام  الطريق  تعبيد  في  أسهمت 

امليكروبات األولى.
واكتشف علماء في وقت سابق جزيئات 
بالكربون  غنية  نيازك  في  مهمة  عضوية 
ظل  السؤال  لكن  األرض.  على  عليها  ُعثر 
الصخور  هذه  كانت  إذا  عما  مطروحًا 
الفضائية تلوثت بهذه الجزيئات من خالل 

تعرضها لبيئة األرض بعد هبوطها عليها.
وقال ياشيرو أوبا عالم الكيمياء الفلكية 
من جامعة هوكايدو في اليابان: »اكتشافنا 
والنياسني،  اليوراسيل  أن  هو  الرئيسي 
ولكليهما أهمية حيوية، موجودان بالتأكيد 
قد  يكونان  وربما  الفضائية  البيئات  في 
وصال إلى األرض مبكرا كعناصر داخلة في 
تكوين الكويكبات والنيازك. نظن أنهما أديا 
دورا في ما قبل الحياة على األرض وربما 
)لعبا دورًا( في ظهور الحياة على األرض«. 
وأوبا مشارك رئيسي في الدراسة املنشورة 
في دورية )نيتشر كوميونيكيشنز( العلمية.
من  الجزيئات  هذه  »ُجلبت  أوبا:  وأضاف 
النقية…  الفضائية  حالتها  في  ريوغو 
ُجمعت بشكل مباشر على ريوغو ثم ُجلبت 
دون  من  املعامل  إلى  وأخيرا  األرض،  إلى 

التعرض ألي ملوثات أرضية«.
اليوراسيل  الباحثون  واستخرج 
العضوية  املركبات  وبعض  والنياسني 
تحاليل  بإجراء  ديوجو  عينات  من  األخرى 

فصل املواد إلى مكوناتها األصلية.

في »إنستغرام« قفزة  بورن  إليزابيت  الفرنسية  الوزراء  حساب رئيسة  شهد 
إلى 49.3 ألف متابع بالضبط، لكن هذا لم يكن خبرًا سعيدًا لها، بل دفعها إلى حجبه 

عن الجمهور. 
»إنستغرام«  على  بورن  ُمرفقًا بصورة لحساب  على »تويتر« تحّديًا  ونشر حساب 
وهمي  حساب  ألف   27 سأرسل  إعجاب،   50 على  التغريدة  هذه  حصلت  »إذا  يقول: 

ملتابعة بورن على »إنستغرام«، لكي تصل تحديدًا إلى 49.3 ألف متابع«.
الحساب الذي أطلق التحّدي ليس معروفًا على »تويتر«، وعدد متابعيه ليس كبيرًا، 
أي أن أثره ُيفترض أن يكون محدودًا، لكن التغريدة حققت هدفها، وحصلت على أكثر 

بكثير من الـ50 إعجابًا.
بعدها، وخالل أقّل من أربع ساعات، نشر الحساب تغريدة جديدة هّنأ من خاللها 

رئيسة الوزراء بالوصول إلى 49.3 ألف متابع، وأرفق تغريدته بصورة تؤّكد ذلك. 
الرئيس  عبر  الحكومة،  استخدام  على  ساخرًا  احتجاجًا  الخطوة  وجاءت 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمادة 49.3 من الدستور لتمرير إصالحات نظام التقاعد 
في البالد، بينما الغضب من اإلصالحات في اّتساع على الصعيدين السياسي والشعبي. 
وبعد بلوغه الـ49.3 ألف متابع، الحظ رواد مواقع التواصل االجتماعي أن الحساب 
توّقف بشكل مؤقت. بعد ساعات أعيد تفعيله، لكن مع عدد متابعني أقّل، ثم بعد ساعات 

أخرى عاد الحساب إلى الرقم 49.3 ألف متابع مجددًا. 
وإثر ذلك، تحّول حساب رئيسة الوزراء من حساب عام مفتوح للجميع إلى حساب 

خاص، ما جعله محجوبًا أمام الجمهور. 
في وضع  وحتى حدود كتابة هذه السطور، ما زال حساب بورن على »إنستغرام« 

الخاص، ال يمكن متابعته إال بإذن صاحبته.
ويحصل هذا بينما األعني على النواب في الجمعية الوطنية ملعرفة هل سينجحون 
اإلصالحات  ومعها  الوزراء  رئيسة  سقوط  وبالتالي  الحكومة،  عن  الثقة  حجب  في 

املفروضة بقوة الـ49.3 ألف متابع.

رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضّد شركة ميتا، تّتهمها فيها 
تتّم عبر منّصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتني  عن أنشطة  الطرف«  بـ«غّض 

لها، وترتبط بجرائم اتجار بالبشر واستغالل أطفال جنسيًا.
ووفقًا لنّص الدعوى، فإّنه »على مدى العقد املاضي، ساعدت منصتا ميتا 
ودعمتا وسّهلتا عمل املجرمني املسؤولني عن القوادة واالتجار بالبشر وجرائم 

االعتداء الجنسي على األطفال«.
وُقّدمت الدعوى االثنني، أمام محكمة في ديالوير األميركية متخّصصة في 

قانون األعمال.
وتضيف الدعوى أّن »أدّلة جوهرية تشير إلى أّن مجلس اإلدارة غّض الطرف 

رغم علمه، تمامًا كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة املتنامية بقوة«.
ورفعت الدعوى صناديق تمتلك أسهمًا في مجموعة ميتا.

الجنسي  واالستغالل  بالبشر  االتجار  جرائم  مرتكبي  فإّن  للمّدعني،  ووفقًا 
واستغالل  وتجنيد  لتصّيد  و«إنستغرام«،  »فيسبوك«  يستخدمون  لألطفال 
ضحاياهم، وُهم قاصرون وبالغون من مستخدمي املنّصتني »تدّمرت حياتهم 

إلى األبد«.
أندي ستون قال، الثالثاء، لوكالة فرانس برس  لكّن املتحدث باسم »ميتا« 

إّن الشركة »تحظر بوضوح استغالل البشر واالستغالل الجنسي لألطفال«.

عينات تك�صف احتمال و�صول مكونات 
الحياة على الأر�ض من الف�صاء

لماذا حجبت 
رئي�صة الوزراء 

الفرن�صية ح�صابها 
في »اإن�صتغرام«؟

دعوى تتهم »ميتا« بالتغا�صي عن التجار بالب�صر عبر 
»في�صبوك« و«اإن�صتغرام«


