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الكاتب الأول الأ�ضتاذ اإدري�س ل�ضكر ينعي 
الفقيد ال�ضي عبد الواحد الرا�ضي

َلَكْم تكون بعض اللحظات قاسية حين ينزل النبأ فجأة كالصاعقة 
حامال خبرا أليما بفراق أخ عزيز تعود أال يفارقنا في مختلف المحطات، 
وقد كان إلى األمس القريب معنا مساهما في عطائنا الجماعي، وفيا 

لمبادئنا األصيلة ومخلصا لعالقاتنا المشتركة. 
لحظة أليمة أن نفقد أخانا األستاذ عبد الواحد الراضي الذي تعودنا 
على حضوره البهي بيننا، والصور ما زالت طرية وهو يتقدم أخواته 
االتحادية  للفكرة  الوفاء  في مسيرة  االتحاديين  االتحاديات وإخوانه 
واإلخالص لمعنى االنتماء. صعب أن نتقبل الفقدان فيمن ظل حاضرا على 
الدوام، معطاء لوطنه قبل حزبه، مؤمنا بالمغرب الديمقراطي الحداثي 

وباألفق المستقبلي األفضل. 
الرسالة  يديه، وحملنا معه  تعلمنا على  أخ  الفراق في  موجع وقع 

جيال بعد جيل.
ُمؤلم أثر الفقد في النفوس برحيل أخ عشنا معه مسارا حافال بالنضال 
من أجل مغرب يتسع للجميع، مغرب الديمقراطية والمساواة واإلنصاف.

وأمام القدر المحتوم الذي نتلقاه، بقلوب ملؤها اإليمان، سنستحضر 
السي عبد الواحد دوما، بما أسداه لبالدنا ولوطننا، من مختلف المواقع 
في صيغة  المفرد  المتعدد،  الواحد  أنه  والمسؤوليات.. سنستحضر 
الحكومي  المسؤول  الجامعي،  واألستاذ  المناضل  السياسي  الجمع: 

والقائد الحزبي، المنتدب البرلماني والمنتخب المحلي.
سنستحضر تعدد المواقع: في المسؤوليات الحكومية والبرلمانية 
والحزبية، لكن سنستحضر وحدة المهمة: خدمة المصلحة العليا للوطن. 
هي الرمزية العميقة لرجل الدولة الصادق األمين الذي خدم بالده في 
محطة استقالل البالد تحت قيادة جاللة المغفور له  أكبر المحطات: 
الملك محمد الخامس، ومحطة بناء الدولة تحت قيادة جاللة المغفور 
واإلقالع  الجديد  للعهد  الحالية  المحطة  ثم  الثاني،  الحسن  الملك  له 

التنموي التي يقودها جاللة الملك محمد السادس. 
السي عبد الواحد الراضي، القامة الوطنية التي تفاعلت إلى أبعد 
الحدود مع قامات وطنية تقاسمت نفس المبادئ والقيم واآلالم واآلمال: 
المهدي بن بركة، عبد الرحيم بوعبيد، عبد الرحمان اليوسفي رحمهم 

هلل، ومحمد اليازغي أطال هلل في عمره...
بصماته من بصماتهم، ألنه أدرك مبكرا أن المسار ليس سهال وأن 
المسالك ليست مفروشة بالورود. فالنضال من أجل الفكرة والقضية 

اخترقه منذ ريعان الشباب. 
مكافح، مع زمرة المكافحين، من أجل استقالل البالد؛

مشارك، إلى جانب المهدي بن بركة، في عملية بناء طريق الوحدة 
في البدايات األولى لالستقالل؛

مناضل مؤسس لالتحاد الوطني للقوات الشعبية، وفاعل مشارك في 
خلق منظمات نقابية وإطارات جمعوية..

نموذجا  كان  بل  فحسب،  حرا  مناضال  الواحد  عبد  السي  يكن  لم 
للسياسي المؤمن حتى النخاع بالديمقراطية التمثيلية. كيف ال، وقد 
عايش كل المحطات التي مرت منها المؤسسة البرلمانية: نائبا برلمانيا، 

ورئيسا للفريق االشتراكي، ورئيسا لمجلس النواب.
ويكفي أن نتذكر، كيف ساهم، وهو رئيس لمجلس النواب، بحنكته 
التناوب  لحكومة  اإليجابية  التراكمات  في  التوافقي،  وحسه  الراقية 
وما حققته في المجال التشريعي والمجتمعي والنقابي، وما قدمته من 
خدمات جليلة في مجاالت الصحة والمرأة والشغل واإلعالم وحقوق 

اإلنسان وغيرها. 
إنها اإلسهامات العصية على النسيان.. إسهامات السياسي المسكون 
الرسمية  بالمسؤوليات  بالنا  فما  كان،  موقع  أي  من  الوطن  بخدمة 
والحكومية التي تقلدها بحس وطني راق: وزيرا للتعاون ووزيرا للعدل.
الهادئ،  الدولة  لرجل  مثاال  الواحد  عبد  سي  ظل  المواقع،  كل  في 
الوطن. ظل متمسكا  لنبض  الجيد  العقل والمنصت  المحتكم لصوت 
بالحكمة طوال المسار، حتى في اللحظات الحرجة والفترات الصعبة.

نفس الحكمة التي رافقته نائبا للكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية، هي التي ميزت تدبيره للحزب وهو كاتب أول على إثر 

المؤتمر الوطني الثامن. 
بمرحلة  فقيدنا  أسماه  ما  نجتاز  لكي  الطريق  أنارت  التي  الحكمة 
ونعبر جميعا، وأيضا بمساهمته ووفائه، نحو  »االنتحار الجماعي« 
الوطني  السياسي  المشهد  في  المبادرة  واستعادة  االنبعاث  مرحلة 

والدولي.    
إنها حكمة الوفاء.

ظل وفيا لحزبه، وسيظل الحزب وفيا له.
إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسّمى.

»وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن هلل وإنا إليه 
راجعون« صدق هلل العظيم.
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الفجر  يوم رمضان من  صوم  يبدأ 
رواد  لكن  الشمس.  غروب  عند  وينتهي 
اليوم  في  من غروب  أكثر  يرون  الفضاء 
من محطة الفضاء، فكيف يصوم املسلمون 

منهم خالل الشهر الفضيل؟
الدولية حول  الفضاء  تدور محطة 
في  كيلومتر   27600 بسرعة  األرض 
شروقًا   16 الركاب  يمنح  ما  الساعة، 
لشبكة  وفقًا   يوم،  كل  للشمس  وغروبًا 

»سي أن أن«.
وهناك نحو عشرة رواد مسلمني سافروا 
اإلماراتي سلطان  بينهم  الفضاء، من  إلى 
النيادي الذي يتصادف وجوده حاليًا في 

املحطة الدولية مع حلول رمضان.
وقال النيادي للصحافيني، خالل مؤتمر 
ينطبق  فضاء  كرائد  إنه   ، يناير  في  عقد 
من  يعفيه  ما  »املسافر«،  تعريف  عليه 
كاَن  »َفَمن  لآلية  تصديقًا  رمضان،  صوم 
أّياٍم  ِمن  ٌة  َسَفٍر َفِعَدّ َعلى  أْو  َمِريضًا  ِمنكم 

ُأَخر«. 
إذا  إجباريًا  ليس  »الصوم  أن  وأضاف 

كنت تشعر أنك لست على ما يرام«.
املاضي،  فبراير  في  للصحافة،  وأشار 
لتوقيت  وفقًا  الصوم  يمكنه  أنه  إلى 
ق الذي  غرينتش، أو التوقيت العاملي املنسَّ
على  رسمية  زمنية  كمنطقة  ُيستخدم 

املحطة الفضائية.
الفضاء  رائد  أصبح   ،2007 وعام 
مسلم  أول  شكر،  مظفر  شيخ  املاليزي، 
وإثر  الدولية.  الفضاء  محطة  في  يمكث 
اإلسالمي  الفتوى  مجلس  أصدر  ذلك، 
خاصة  إرشادات  ماليزيا  في  الوطني 
رواد  وممارسات  ممارساته  لتوجيه 

الفضاء املسلمني في املستقبل.
تزامنت  رحلته  أن  من  الرغم  وعلى 
إلى  أشار  املجلس  فإن  رمضان،  مع شهر 
إلى  يعود  حتى  صومه  تأجيل  يمكن  إنه 
للمنطقة  وفقًا  الصوم  يمكنه  أو  األرض، 

الزمنية للمكان الذي انطلق منه.
وُأعفي رائد الفضاء من واجب الركوع 
أثناء الصالة، ألنه عمل صعب عند انعدام 
الجاذبية، كما ُجعل استقبال القبلة أثناء 

الصالة مرهونًا بقدرات رائد الفضاء.

قد يكون العطش من أكبر العوائق أمام الصائم، خصوصًا مع 
بداية الطقس الحار في عدد من الدول. وينتج عن هذا الشعور 
لكن  التركيز.  وصعوبة  والتعب  والصداَع  الجفاف  بالعطش 
باتباع بعض النصائح، يمكن التقليل من كمّيات السوائل التي 

يخسرها الجسم خالل فترات الصيام.
بعد  دفعة واحدة  املاء  من  كبيرة  كمية  بتجّنب شرب  ينصح 
اإلفطار وتوزيع كمية املاء املتناولة في الفترة ما بني اإلفطار إلى 
السحور. ويوصي خبراء التغذية بتناول ما يقارب 8 أكواب من 
يفقدها  التي  السوائل  وتعويض  الجفاف  مخاطر  لتجنب  املاء 
الجسم خالل فترة الصيام. كما ينصح بأن تكون درجة حرارة 
الهضمية  املشاكل  تسبب  ال  حتى  باردة،  وليست  معتدلة  املاء 
عن  فضاًل  تناولها  املحبذ  السوائل  ومن  املعوية.  والتلبكات 
الهندي،  والتمر  الدين،  وقمر  الّطبيعية،  الفواكه  عصائر  املاء، 
الحتوائها على الفيتامينات التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية 
وتقوي جهاز املناعة، باإلضافة إلى الحليب املدعم بالكالسيوم 

الذي يمنح الجسم طاقة إضافية وبروتني وكالسيوم.
بسبب  الجسم  ترطيب  في  والفاكهة  الخضروات  تساهم 
املائة  20 في  يقارب  ملا  املاء، فهي مصدر  العالي من  محتواها 
على  الحرص  األفضل  ومن  الجسم.  تدخل  التي  السوائل  من 
اإلفطار،  وجبة  على  الخضار  أو  السلطة  من  صحن  تناول 
إضافة إلى تناولها على السحور. فباإلضافة إلى أنها تحتوي 
ومضادات  واملعادن  الفيتامينات  من  عالية  مستويات  على 
تساعد  التي  باأللياف  غنية  فهي  للصحة،  الضرورية  األكسدة 
في  الطعام  هضم  معدل  إبطاء  على  وتعمل  اإلمساك  منع  على 
املعدة وتبقى ملّدة في األمعاء وبالتالي تقّلل من شعور الصائم 
بالعطش والجوع أيضًا. ومن الفواكه والخضروات الغنية باملاء 
والتي تساعد الصائم على مقاومة العطش البرتقال، والخيار، 

والبندورة، والخس، والكرفس، والكوسا، وامللفوف.
ينصح، خاصة عند تناول وجبة السحور، بتقليل أو تجنب 
التوابل،  أو  امللح  من  عالية  نسبة  على  تحتوي  التي  األطعمة 

املُعّلبة  واألطعمة  اململحة  واملكسرات  والزيتون  املخّلالت  مثل 
الشعور  من  تزيد  قد  ألنها  الحارة  األطعمة  وكذلك  واملُصّنعة، 

بالعطش أثناء النهار.
الشاي  مثل  املنبهة،  املشروبات  تناول  بعدم  يوصى  كما 
والقهوة ومشروبات الطاقة واملشروبات الغازية بكميات كبيرة، 
في  اضطرابات  إلى  يؤدي  الذي  الكافيني  على  تحتوي  ألنها 
النوم، كما أنها تزيد من إدرار البول وفقد بعض األمالح املعدنية 
الضرورية من الجسم، الذي ينتج عنه جفاف الجسم والشعور 
املنبهة  التالي. ويمكن استبدال املشروبات  اليوم  بالعطش في 
تساعد  مشروبات  النعناع، فهي  أو  األعشاب كالبابونج  بشاي 
يصيب  الذي  التوتر  من  وتقلل  األعصاب  وتهدئة  الهضم  على 

الصائم، فضاًل عن أنها تقلل الشعور بالعطش.
على  اإلمكان  قدر  البسيطة  السكريات  تناول  بتجنب  ينصح 
وجبة الفطور أو على السحور بشكل خاص. إذ قد يلجأ بعض 
الصائمني لتناول الحلويات مثل الكنافة والبقالوة في السحور 
ولكنها  بالشبع،  الشعور  وتزيد  املعدة  تمأل  بأنها  العتقادهم 
الجسم  من  السوائل  لسحب  وتؤدي  املعدة  تثقل  الحقيقة  في 
وتسبب العطش. لذلك ينصح باستبدالها بالحلويات الخفيفة، 
مثل البودينغ أو املهلبية أو األرز باللنب، ألنها تعطي الشعور 
باالمتالء وتزود الجسم بالطاقة والسكر الالزمني أثناء الصيام، 

وهو ما يقلل من الشعور بالتعب أثناء النهار.
وقت  في  الشمس  ألشعة  املباشر  التعّرض  بتجّنب  ينصح 
الحارة وحجب  األماكن  في  البقاء  عدم  على  والحرص  الذروة، 
الجسم  على  للحفاظ  الستائر  باستخدام  البيت  عن  الشمس 
املعقول  ضمن  اليومية  بالنشاطات  بالقيام  ينصح  كما  رطبا. 
التي  العنيفة  الرياضة  وممارسة  املرهقة  النشاطات  وتجنب 
تؤّدي إلى نفاد الطاقة وزيادة كمية العرق التي يفرزها الجسم، 

ما يعني فقدان السوائل من الجسم والشعور بالعطش.

قال وزير الخدمة املدنية في فرنسا ستانيسالس جيريني، عبر 
إّن بالده ستحظر استخدام تطبيق  »تويتر«، الجمعة،  حسابه في 
الخاصة  العمل  هواتف  توك على  تيك  الفيديو  مقاطع  مشاركة 

بموظفي الخدمة املدنية.
إلداراتنا  السيبراني  األمن  حماية  أجل  »من  بيان:  في  وأضاف 
وموظفي الخدمة املدنية، قررت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية، 
مثل تيك توك، على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة املدنية«.
في  الحكومة  حذو  الخميس  حذا  البريطاني  البرملان  أّن  يذكر 
التطبيق  بأّن  واللوردات  العموم  مجلسا  توك«. وأفاد  »توك  حظر 
البرملانية  والشبكة  بالبرملان  املرتبطة  األجهزة  كل  على  »سيحظر 
األوسع نطاقًا. األمن السيبراني يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى 

البرملان«.

هواتفهم  على  توك«  »تيك  استخدام  املشرعني  بإمكان  وسيبقى 
الخاصة، لكن ليس عند االتصال بشبكة اإلنترنت الخاصة بالبرملان.

أمنيًا  حظرًا  املاضي  األسبوع  أعلنت  املتحدة  اململكة  وكانت 
التي  اإلجراءات  مع  تماشيًا  الحكومية،  األجهزة  عن  توك«  لـ«تيك 

اتخذها االتحاد األوروبي والواليات املتحدة.
ومثل الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك«، شو تشو، أمام الكونغرس، 
في  التطبيق  بحظر  تهديد  بعد  بشهادته،  لإلدالء  الخميس،  مساء 
بايتدانس املالكة  بني شركة  بعالقات  لالشتباه  املتحدة،  الواليات 
والحكومة الصينية. وتعرض تشو على الفور النتقادات شديدة من 
املشرعني األميركيني في الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات.

وترى شركة بايتدانس الصينية والحكومة الصينية أن الحظر 
الغربي مدفوع باعتبارات سياسية.

أعلنت وكالة الفضاء األوروبية، الجمعة، أّن كويكبًا كبيرًا سيمّر 
غدًا السبت بني األرض والقمر، مشيرة إلى أّن هذا الحدث الذي ال 
يحصل إال مرة كّل عشر سنوات ال يشّكل أّي خطر، وسيكون بمثابة 

تدريب لتقنيات الدفاع الكوكبي.
وُيقّدر قطر الكويكب الذي ُأطلقت عليه تسمية »2023 دي زي2« 
ما  إذا  كبيرة  مدينة  يكفي ملحو  مترًاـ وهو حجم  40 و70  بني  بما 

اصطدم باألرض.
وأوضح رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء األوروبية 
في  سيمّر  الكويكب  أن  برس«  »فرانس  لوكالة  مويسل  ريتشارد 
من  »قريبًا جدًا«  19,49 بتوقيت غرينتش من يوم السبت  الساعة 
عن  األرض  تفصل  التي  تلك  ثلث  من  أقّل  مسافة  على  أي  األرض، 

القمر، مطمئنًا في الوقت نفسه أّن ال داعي للقلق.
وُرصد الكويكب للمرة األولى في 27 فبراير من قبل مرصد في ال 

باملا، إحدى جزر الكناري اإلسبانية.
وسيمّر الكويكب على مسافة نحو 175 ألف كيلومتر من األرض 

بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة.
مرور  لكّن  يوم،  كّل  األرض  كوكب  قرب  صغيرة  كويكبات  وتمّر 
مثل هذا الجسم الكبير بهذا القرب من األرض يحدث مّرة كّل عشر 

سنوات فقط، بحسب مويسل.
الكويكبات  من  للتنبيه  الدولية  الشبكة  قّررت  املنطلق،  هذا  ومن 
كأجهزة  عدة  أدوات  سُتستخدم  وبالتالي  التقارب،  هذا  من  اإلفادة 

قياس الطيف والرادارات لتحليل »2023 دي زي2«.
كيفية  على  تمرين  بمثابة  سيكون  هذا  أن  إلى  مويسل  وأشار 
»تعامل الشبكة مع مثل هذا التهديد« في املستقبل.وُتظِهر حسابات 
علماء الفلك أّن الكويكب سيمّر مجددًا قرب األرض سنة 2026 ولكن 
على مسافة أكبر، وبالتالي فهو لن يشّكل أّي خطر اصطدام لها خالل 

السنوات املئة املقبلة على األقّل.
واكتشف علماء فلك أخيرًا كويكبًا بحجم مماثل ُأطلق عليه اسم 
هذا  اصطدام  احتمال  بلغ  فبراير  نهاية  وفي  دبليو«.  دي   2023«
االحتمال  هذا  لكّن   .432 من  واحدًا   2046 عام  باألرض  الكويكب 

تراجع استنادًا إلى حسابات أكثر دّقة، وبات الخطر معدومًا.
ويشير الخبراء إلى أّن العالم لم يعد أعزل بمواجهة تهديد كهذا. 
التابعة  »دارت«  الفضاء  مركبة  تحطيم  جرى  املاضي،  العام  ففي 
11 مليون  للناسا عمدًا في الكويكب ديمورفوس، على ُبعد حوالى 

كيلومتر من األرض، ما أتاح تحويل مساره.

فرن�ضا تحظر »تيك كيف نقلل العط�ش في رم�ضان؟
توك« على هواتف العمل 
لموظفي الخدمة المدنية

كويكب يمّر 
بالقرب من 

الأر�ش 
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بعد تتويجها ببطولة العالم للمالكمة، خديجة املرضي لـ »االحتاد االشتراكي«:

وعدت المغاربة بالذهب ووفيت

لم يكن إحراز امليدالية الذهبية باملهمة السهلة فعال،فاألمر كان يتطلب من البطلة خديجة 
سنة  العالم  بطلة  الزات  كونغيباييفا  الكازاخستانية  هي  قوية  منافسة  تجاوز  املرضي 

 .2016
منذ انطالق املباراة،اختارت املرضي االندفاع للهجوم، ونجحت في إرباك منافستها بعد 

أن وجهت لها عدة لكمات متتالية.
فرضت خديجة املرضي إيقاعها على هذا النحو، وظلت طيلة عمر النزال وفية لنهجها 

إلى أن تمكنت من التفوق وتحقيق االنتصار.
 تقول خديجة املرضي التي أصبحت أول مالكمة عربية وافريقية تفوز بميدالية ذهبية 
في بطولة العالم: »طموحي اآلن هو رفع العلم الوطني عاليا في األلعاب األوملبية املقبلة«.
من جهته، وفي تصريح للجريدة، اعتبر عثمان فضلي املدير التقني الوطني بالجامعة 
امللكية املغربية للمالكمة ما حققته البطلة املرضي إنجازا غير مسبوق في تاريخ املالكمة 
املغربية والعربية واإلفريقية. وقال أن املغرب أضحى يحتل املركز الخامس عامليا بعد أن 
العاملية.  الفوز بميدالية ذهبية ونحاسية خالل هذه البطولة  تمكن املنتحب املغربي من 
وأشار إلى أن النتائج التي حققتها املالكمات املغربيات خالل هذا الحدث العاملي »مشرفة 

جدا«، مسجال أن مستوى املالكمة املغربية يتحسن من حسن إلى أحسن.
وفضال عن خديجة املرضي، كانت املالكمة املغربية ممثلة في هذا الحدث العاملي بكل من 
ياسمني متقي )وزن أقل من 48 كلغ(، التي أحرزت امليدالية البرونزية بعد تأهلها لنصف 
اللتان  ورباب شيدر )وزن أقل من 50 كلغ(  النهاية، ووداد برطال )وزن أقل من 54 كلغ( 

خرجتا على التوالي من الدور الثاني وربع النهاية.
وزن، مشاركة   12 في  منافساتها  أقيمت  التي  للمالكمة سيدات  العالم  بطولة  وعرفت 

حوالي 325 مالكمة يمثلن 65 بلدا من بينهم املغرب.
البطلة خديجة  مع  أجرت حوارا  قد  كانت  االشتراكي«  »االتحاد  أن جريدة  إلى  يشار 
املرضي مباشرة بعد فوزها بامليدالية الذهبية في الدورة السادسة لكأس محمد السادس 
الرياضات  متعددة  املغطاة  بالقاعة  املاضي،  فبراير  نظمت شهر  التي  للمالكمة،  الدولية 

املحاميد بمراكش.
النزال  في  فوزها  عقب  املرضي،  املالكمة خديجة  من نصيب  الذهبية  امليدالية  وكانت 
النهائي في فئة )+ 81 كلغ( على الكازاخستانية كونغيباييفا الزات بـ )0 – 5(، وهي نفس 

املالكمة التي واجهتها أول أمس األحد في بطولة العالم بالهند.

يف ذلك احلوار،حكت خديجة املرضي:
»لن أنسى ما عشت الحدث املأساوي الذي طبع مساري الرياضي ويتعلق بحادث وفاة 
والدتي وهي تحضر أحد نزاالتي برسم دوري كأس محمد السادس الدولية الذي احتضنته 
مراكش سنة 2014. رحلت والدتي إلى دار البقاء وهي حاضرة تشجعني وسط الجمهور 

املغربي بمدرجات قاعة بن شقرون بدور النصف النهائي..
تلفظ  أمي  القاعة،كانت  عادي وسط  غير  عندما سمعت صراخا  النزال  في حلبة  كنت 
تلك  نزال  في  انتصاري  فرحة  تحمل  لتستطع  تكن  لم  أنها  يبدو  كان  األخيرة،  أنفاسها 
الليلة.. كان املشهد قاسيا بكل معاني الكلمة، حملت بسرعة ونقلت إلى املستشفى،كانت 
صباح  من  األولى  الساعات  وفي  الليلة،  تلك  أنم  لم  أكيد  لباريها..  صعدت  قد  روحها 
لدفن  الدارالبيضاء  مدينة  إلى  متجهة  تحملها  األموات  نقل  كانت سيارة  املوالي،  اليوم 
جثمانها،فيما تسمرت جالسة فوق رصيف الشارع اتابع بنظراتي وأنا أكاد أسمع صوتها 
امليدالية  منك  تستسلمي،أريد  وال  تتراجعي  ال  املرضية،ستنتصرين،  بنتي   « تردد  وهي 

الذهبية،إنه حلمي كما هو حلمي أيضا أن أراك ماثلة أمام جاللة امللك محمد السادس.«.
عاهدتها وعاهدت نفسي، لن أتراجع، سأواصل املعركة حتى النهاية، سأنال امليدالية 
الخامسة  الساعة  قليلة، وفي حدود  الذهبية كما كانت تحلم بها والدتي.. مرت ساعات 
زواال، كنت فوق الحلبة،خضت قتاال حقيقيا مع نفسي قبل أن يكون مع منافستي، واصلت 

املنافسات وأحرزت في النهاية امليدالية الذهبية وكانت هديتي لروح والدتي.
كبير  بشكل  الصدمة،تأثرت  أتحمل  الحادث،لم  ذلك  تداعيات  من  طويلة  لفترة  عانيت 

في  أسقطتني  قاضية  ضربة  كانت  والدتي،  رحيل  من 
دوامة الحزن واستسلمت لحالة االكتئاب،حيث اعتزلت 
الطبيعية،  حياتي  وعن  عاملي  عن  وانفصلت  الحياة، 
مؤازرة  توازني،لوال  مقومات  كل  وأفقد  أنتهي  وكدت 

أسرتي وتدخالت الطبيب النفسي..
عدت للحياة، للمالكمة، للتداريب وللمنافسات، لكن 

صورة والدتي لم تفارقني، عند كل نزال، وفوق أي حلبة، 
أمي  ثم  أمي  لروحها..  إهداء  الذهبية  امليدالية  عن  أبحث  كنت 

ثم أمي.

الذهب.. من 2014 إلى 2023
من  السنة  لدورة هذه  الذهبية  امليدالية  إحراز  »أنا سعيدة جدا بنجاحي في 
كأس محمد السادس للمالكمة، وسعادتي أنها تختلف عن ذهبية 2014، فقيمتها 
السلسلة  هذه  إيجابيات  بكل  الذهبي  الحزام  سلسلة  ضمن  تحتسب  أنها  في 
العاملية خاصة على مستوى التصنيف والتنقيط. فذهبية هذه السنة منحتني 
للمالكمات  العاملي  الترتيب  في صدارة  أتمركز  جعلني  ما  جديدة  نقطة   1900
الذي يقرره االتحاد الدولي للمالكمة،األمر الذي يضعني كمرشحة فوق العادة 

للتأهل لبطولة العالم التي تحتضنها الهند في شهر مارس املقبل..
أبذل  أن  علي  كان  الذهبية،  امليدالية  تلك  ونيل  القمة  إلى  الوصول  أجل  من 

جهودا جبارة في التداريب وفي نفس الوقت جهودا أخرى في رعاية أسرتي.
هناك تضحيات،  املرضي،  تقول خديجة  القمة،  وإلى  النجاح  إلى  للوصول 
العيش  قساوة  مقاومة  مثلي،  مالكمة  على  تفرض  حياة  هناك  تعب،  هناك 

ومحاولة التغلب على صعابها وهي كثيرة ومتنوعة.
ونصف(،  )سنة  الثالث،سلطانة  بناتي  ورعاية  تربية  عن  مسؤولة  أم  أنا 

فاطمة الزهراء )ست سنوات ونصف(، وإلهام )11 سنة ونصف(.
أجل  من  باكرا  بناتي،أستيقظ  برعاية  أساسا  مرتبط  اليومي  برنامجي 
تحضيرهن ونقلهن للمدرسة، أنطلق بعد ذلك للحصة األولى من التدريب وتكون 
عبارة عن الركض والجري.أعود بعدها إلعداد وجبة الغذاء، ثم أستأنف تداريبي 

في القاعة الرياضية. ومساء،وبعد أن تعود بناتي من املدارس،أتوجه مرة أخرى 
للقاعة من أجل الحصة التدريبية املسائية.

أنا من مواليد فاتح فبراير من سنة 1991 بسيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء 
أني  فيها هو  الوحيد  التميز  ثمانية، نعيش حياة بسيطة جدا  أفراد عائلتي  ،عدد 
كفرد منها أعتبر بطلة عاملية وإسمي مودن في سجالت كبار الرياضيات في العالم.

أجتهد وأتدرب بكل حماس بالرغم كل الصعوبات التي تضعها الحياة أمامي وأنا 
أم لثالث بنات وزوجي رجل بسيط ، وأكيد مدخوله لن يكفي تغطية متطلبات البيت 
والبنات ومدارسهن وحاجياتهن باإلضافة إلى متطلباتي كرياضية من مستوى نخبة 

الرياضيني.
كنت ملزمة بمد يد العون ملساعدة زوجي على تحمل نفقات بيتنا، ولو أن ما أجنيه 

في املالكمة ال يكفي بشكل كبير.
 أعتبر نفسي بكل صدق،مناضلة رياضية أجتهد من أجل وطني أوال، ومن أجل روح 
والدتي،ففي كل ميدالية أحرزها،تحضر روحها كما تحضر في ذهني عند كل نزال الرغبة 

في االنتصار من أجل الوفاء بعهد قدمته لوالدتي.
طموحي  وفي  أمي،  صورة  ذهني  وفي  الذهبية  امليدالية  النتزاع  جهد  بكل  سأسعى 

إهداءها لجاللة امللك محمد السادس.«.

عقب تتويجها أول أمس في بطولة العالم للمالكمة التي احتضنتها الهند من 13 إلى 27 
من شهر مارس الجاري، وفوزها بالميدالية الذهبية إثر تفوقها في المباراة النهائية على 
منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا الزات، )وزن أكثر من 81 كلغ(، أدلت خديجة المرضي 
بتصريح لجريدة »االتحاد االشتراكي« عبرت فيه عن سعادتها الكبيرة بالتتويج، مؤكدة أن 
سعادتها الحقيقية من سعادة المغرب بهذا اإلنجاز وأضافت وهي تذرف الدموع: »ربحت 
ربحت.. ربحت الذهبية.. أنا فرحانة بزاف وفرحانة ألن كل المغاربة فرحانيين..وعدتكم ووفيت.. 
أهدي هذه الميدالية للمغاربة أجمعين ولجاللة الملك محمد السادس داعم ومساند 
الرياضيين..«.

وقالت في نفس التصريح:« لم أكن ألستسلم أو ألتراجع، وصلت للمباراة النهائية وأنا عازمة 
على عدم تفويت الفرصة... كنت متحمسة وكنت مؤمنة بكوني مطالبة ببذل كل 

جهدي وكل قوتي لكي أنتزع الذهب.. كنت أدرك أن المهمة لن تكون سهلة،لكن 
طموحي كان أكبر،وكنت متيقنة أن المغاربة سيتابعونني وسيشاركونني أمل 

االنتصار،والحمد هلل حققت األمل.. أشكر جميع من ساندني،أشكر الطاقم 
التقني كما أشكر السيد جواد بلحاج رئيس الجامعة الذي انتقل من المغرب 

إلى الهند لمؤازرتي ولدعمي.«.

عزيز بلبودالي

لحظة إعالن إنتصار خديجة املرضيبلحاج رئيس الجامعة رفقة الطاقم التقني

استنكارا لغالء األسعار الفاحش وتردي األوضاع المعيشية للمواطنين

الجبهة االجتماعية المغربية تدعو اإلى وقفات احتجاجية بمختلف المدن المغربية
جالل كندالي 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية امتد إلى جيوب المواطنين، 
حيث لم يسبق لها أن ارتفعت بهذا الشكل الصاروخي، كما 

يحدث اآلن في ظل حكومة عزيز أخنوش.
 الغالء طال عددا من المواد الغذائية، كان آخرها اللحوم 
والخضر بكل أنواعها، التي وصلت إلى مستويات قياسية، 
 13 إل��ى  درهما، الطماطم   12 البطاطا إلى  فمثال قفزت 
درهما، الفلفل األخضر وصل 25 درهما للكيلوغرام الواحد، 
اللوبيا الخضراء 35 درهما، البصل 17 درهما، اللحوم 100 
درهم، كما طال ارتفاع األسعار األسماك بكل أنواعها، حيث 
وصل سعر الكيلوغرام الواحد من السردين 30 درهما، في 

حين قفزت الميرنا إلى 90 درهما. 
االرتفاع المهول في األسعار، والذي تزامن أيضا مع شهر 
المواطنين ترتفع تنديدا   الفضيل، جعل أصوات  رمضان 
بعدم تدخل الحكومة من أجل ضبط السوق المغربي، ارتفاع 
جعل القفة تثقل جيوب المواطنين البسطاء وكذا من يمكن أن 

يصنفوا في خانة الطبقة الوسطى على حد سواء. 
الحكومة، ومعه   إلى  المغاربة  صوت  إيصال  أجل  من 
سخطهم، دعت الجبهة االجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات 
احتجاجية في مختلف المدن المغربية، يوم السبت 8 أبريل 
2023، استنكارا للغالء الفاحش لألسعار، وتردي األوضاع 

المعيشية للمواطنين.
ووصفت الجبهة االجتماعية المغربية، في بالغ لها، الغالء 

بالخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية األساسية، وعلى 
رأسها الخضر، وكذا اللحوم واألسماك، مشيرة إلى 

أن هذا الغالء ينضاف إلى الغالء الفاحش وغير المبرر 
البترول  ثمن  انخفاض  رغم  المستمر،  المحروقات  ألسعار 

على الصعيد الدولي.

ولم يفت الجبهة االجتماعية انتقاد استمرار الوضع بالنسبة 
لشركة »السامير« بالمحمدية على ما هو عليه، نتيجة غياب 
في  االستثمار  بخصوص  للدولة  واضح  استراتيجي  قرار 

تكرير البترول.

عماد عادل 
تفاقم عجز السيولة لدى البنوك إلى 80.9 مليار 
درهم في المتوسط   خالل عام 2022، مقابل 70.8 
مليار درهم قبل عام، حسب ما أكده بنك المغرب 

في مذكرته األخيرة حول السياسة النقدية.
بشكل  التدهور  هذا  المركزي  البنك  ورب��ط 
أساسي بزيادة التداول االئتماني، كما يوضح 
التقرير الذي ُنشر في نهاية اجتماع مجلس إدارة 

بنك المغرب األول لعام 2023.
وخالل الربع األخير من عام 2022، استقرت 
احتياجات السيولة لدى البنوك عند 87.8 مليار 
درهم في المتوسط   األسبوعي، مقابل 91.7 مليار 
درهم في الربع السابق، كما يؤكد بنك المغرب. 
في ظل هذه الظروف، قام البنك بتخفيض المبالغ 
التي يضخها في السوق النقدي إلى 102.5 مليار 

درهم، بما في ذلك 50.5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 
7 أيام، و26.8 مليار درهم من خالل عمليات إعادة الشراء، و 
25.1 مليار درهم على شكل القروض المضمونة الممنوحة 
في هذا االطار ضمن برامج الدعم لتمويل المقاوالت الصغيرة 
جًدا والصغرى والمتوسطة الحجم )TPME( و 40 مليون 

درهم في شكل مقايضة العمالت األجنبية.
وبخصوص األوضاع النقدية، تشير المعطيات األخيرة 
المتاحة برسم الفصل الرابع من سنة 2022 إلى نمو متوسط 

نقطة   26 قدره  بما  اإلجمالي  القروض  على  الفائدة  سعر 
أساس إلى %4,50. وبموازاة ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة 
على الودائع من فصل إلى آخر بما قدره 17 نقطة أساس 
18 نقطة بالنسبة  6 أشهر وبواقع  بالنسبة للودائع ألجل 

للودائع ألجل سنة واحدة. 
وبالنظر إلى االرتفاع المتوقع في حجم النقد المتداول، من 
المرجح تزايد حاجة البنوك إلى السيولة من 80,9 مليار درهم 
في المتوسط األسبوعي في 2022 إلى 86,7 مليار بنهاية 
2023 وإلى 99,1 مليار بنهاية 2024. وفي ما يخص االئتمان 
البنكي الموجه للقطاع غير المالي، بعد ارتفاع بنسبة 7,8% 

في 2022، من المرتقب أن ينمو بنسبة %4 في 
2023 وبواقع%4,6 في 2024 . ويأخذ هذا التوقع 
االقتصادي  للنشاط  المرتقب  التطور  باالعتبار 
وتأثير األساس المرتبط باالرتفاع الملموس خالل 
للمقاوالت  التمويلية  الحاجيات  في   2022 سنة 
البنكي. ومن جهته، وبعد  النظام  تقديرات  وكذا 
انخفاض بحوالي %4 في 2022، من المتوقع أن 
يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1,6% 
في 2023 وبنسبة %1,9 في2024، نتيجة لنمو 
القيمة االسمية للعملة الوطنية ولمستوى التضخم 
الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء 

المغرب ومنافسيه التجاريين.
وتنجم حاجيات البنوك من السيولة من مصدرين 
مختلفين: العوامل المستقلة والفائض أو النقص 
في السيولة مقارنة باالحتياطي اإللزامي. ويقصد 
بالنقص أو الفائض الفرق بين متوسط األرصدة 
بنهاية اليوم في الحسابات المركزية للتسوية التي شكلتها 

البنوك ومستوى احتياطاتها اإللزامية على التوالي.
وتشير العوامل المستقلة إلى جميع بنود حصيلة بنك 
المغرب »ما عدا حسابات البنوك« التي ال يخضع تطورها 
مجموع  تطور  ويؤثر  المركزي.  للبنك  المباشرة  للمراقبة 
وتتمثل  البنوك.  على مستوى سيولة  مباشرة  البنود  هذه 
والتقلب  الحجم  أهمية من حيث  األكثر  المستقلة  العوامل 
في الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب والحساب 

الجاري للخزينة لدى البنك المركزي.

 بنك المغرب: العجز في ال�سيولة البنكية ناهز 81 مليار درهم   
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وزير خارجية البيرو االأ�سبق يدعو بالده ال�ستيعاب »در�س الدعم االأمريكي للمغرب«

بعد مقابلة بثتها مع زعيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

بوركينا فا�سو تاأمر بوقف بث قناة »فران�س 24« على اأرا�سيها »اإلى اأجل غير م�سمى«
أمس  فاسو،  بوركينا  في  االنتقالية  السلطات  أمرت 
االثنين، بوقف بث قناة )فرانس 24( على أراضيها »إلى 
أجل غير مسمى«، بعد مقابلة بثتها القناة اإلخبارية مع 
زعيم تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، وذلك 
.)RFI( بعد أشهر من إيقاف بث راديو فرنسا الدولي 

بوركينا  حكومة  باسم  المتحدث  وقعه  بيان  وذك��ر 
خالل  »من  أن��ه  وي��دراوغ��و،  إيمانويل  ج��ان  ف��اس��و، 
المغرب  في  القاعدة  تنظيم  زعيم  أمام  المجال  فتحها 
ال تعمل فقط كوكالة  اإلسالمي، فإن قناة )فرانس 24( 
من  األس��وأ  بل  اإلرهابيين،  لهؤالء  بالنسبة  تواصل 
ذلك، فهي توفر مساحة إلضفاء الشرعية على األعمال 
لخدمة  نقلها  يتم  التي  الكراهية  وخطابات  اإلرهابية 
فاسو«. بوركينا  في  التنظيم  لهذا  الشريرة   األه��داف 

وأضاف البيان أن »الحكومة قررت إذن، بكل مسؤولية، 
وباسم المصلحة العليا لألمة، وقف بث برامج )فرانس 
"24( في جميع أنحاء التراب الوطني إلى أجل غير مسمى«.

وكانت قناة )فرانس 24( قد أذاعت يوم 6 مارس الجاري 

أجوبة مكتوبة ألبي عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة في 
بالد المغرب اإلسالمي، على خمسة عشر سؤاال طرحها عليه صحفي 
 القناة الفرنسية والمتخصص في القضايا الجهادية، وسيم نصر.

تأسف  »الحكومة  أن  البوركينابية  الحكومة  بيان  وسجل 
القاعدة  تنظيم  قبيل  من  إره��اب��ي  تنظيم  زعيم  الستفادة 
ل���دى المجتمع  ال��م��غ��رب اإلس���الم���ي، وم��ع��روف  ب���الد  ف��ي 
ال���دول���ي، م��ن ان��ت��ش��ار واس����ع م��ن خ���الل ق��ن��اة )فرانس 
القناة«. على  مستفيض  بشكل  ألف��ك��اره  للترويج   )24"

وكانت سلطات بوركينا فاسو قد أوقفت بداية شهر دجنبر الماضي 
بث إذاعة فرنسا الدولية )RFI( التابعة لنفس مجموعة )فرانس 
24(، »فرانس ميديا موند«. وجرى اتهام إذاعة فرنسا الدولية، 
 خصوصا، بنقل »رسالة ترهيب« منسوبة إلى »زعيم إرهابي«.
ومنذ سنة 2015 وبوركينا فاسو غارقة في دوامة من أعمال 
العنف التي ترتكبها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة 
اإلسالمية والقاعدة، وتسببت في سقوط ما مجموعه 10 آالف 
شخص من المدنيين والعسكريين، حسب ما صرحت به منظمات 

غير حكومية، فضال عن نزوح حوالي مليوني شخص.

الريا�س ت�ست�سيف الدورة 32 
للقمة العربية في 19 ماي المقبل  

الدورة  انعقاد  عن  األحد،  العربية،  الدول  جامعة  أعلنت 
القمة  مستوى  على  العربية  ال��دول  جامعة  لمجلس   32 ال 
 يوم 19 ماي المقبل بالرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقال األمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة 
حسام زكي في بيان إنه »من المنتظر أن تعقد القمة العربية في 
دورتها الثانية والثالثين بالمملكة العربية السعودية في 19 
مايو المقبل، وذلك عقب المشاورات التي قام بها األمين العام 
 للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية«.
اجتماعات  عدة  ستسبقها  القمة  أن  زكي  حسام  وأض��اف 
تمهد  وال��وزراء،  المسؤولين  كبار  مستوى  على  تحضيرية 
النعقادها على مدى خمسة أيام. وذكر بيان الجامعة العربية 
أن العام الجاري من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد القمة 
العربية التنموية في موريتانيا والقمة العربية اإلفريقية في 

المملكة العربية السعودية.

اعتبر وزير خارجية البيرو األسبق، ميغيل أنخيل رودريغيز 
الذي أعربت عنه الواليات المتحدة  ماكاي، أن »الدعم الكبير« 
األمريكية للمغرب يعطي »درسا« للدبلوماسية البيروفية الغارقة 
في »عدم انسجام عميق« يقوض العالقة الثنائية المهمة للغاية 

»بين المغرب والبيرو«.
وأوضح ماكاي، الذي وقع عمودا في صحيفة إكبيرسو تحت 
عنوان »الدرس المستخلص من الدعم الكبير من الواليات المتحدة 
للمغرب«، أنه خالل زيارة قام بها مؤخرا إلى واشنطن وزير 
المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
بالخارج، ناصر بوريطة، »إدارة الديمقراطي جو بايدن - على 
خطى الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب - جددت مؤخرا 
دعمها الكامل لمخطط المغرب للحكم الذاتي« في الصحراء من 
خالل وصفه بأنه »جاد وذو مصداقية وواقعي مكرسة سيادة 
الرباط »على هذه المنطقة، ومتبعة في ذلك« سياسة دولة حقيقية 

على الجبهة الخارجية ».
بالنسبة للوزير البيروفي األسبق، فإن لقاء بوريطة مع وزير 

الخارجية أنطوني بلينكين »يؤكد األهمية الكبيرة التي يوليها 
البيت األبيض« للمغرب. هذا الموقف يوجه »ضربة قاسية لبلدان 

مثل البيرو، التي قررت ألسباب غير مفهومة خالف ذلك«.

وأشار ماكاي إلى أن التحالف بين الرباط وواشنطن يواصل 
تعزيز مكانة المغرب، في حين أن »البيرو، في عمل يتسم بعدم 
االنسجام المطلق، قوضت العالقة الثنائية المهمة للغاية، التي 
تصدعت اآلن بسبب انعدام الثقة«، مشيرا إلى أنه خالل فترة 
واليته قام »بتصحيح الالمسؤولية الصادرة عن وزيري الخارجية 

السابقين أوسكار مارتوا وسيزار الندا ».
وذكر بأنه في غشت 2022، »قررنا إعادة تأسيس موقفنا وفقا 
للقانون الدولي والنأي بأنفسنا تماما عن الجمهورية الوهمية، 
وهي ليست دولة وغير موجودة على هذا النحو في األمم المتحدة، 

وال تعترف بها الغالبية العظمى من الدول األعضاء ».
البيرو إلى أنه لرؤية  وخلص الرئيس السابق لدبلوماسية 
الدبلوماسية األمريكية للمغرب »قيمة استراتيجية هائلة على 
الساحة السياسية الدولية في الشرق األوسط« وبهذا المعنى، فإن 
القوة العالمية األولى »تعطينا درسا، بصفتي وزيرا للخارجية، 

ما كنت أفضل أن أتلقاه أبدا ».

الزميل ال�سحفي عبد اهلل 
العمراني في ذمة اهلل 

توفي الصحفي عبد اهلل العمراني، مؤسس أسبوعيتي 
عن  بالرباط،  األح��د  يوم  فيريتي«،  و«ال  »المصير« 
 عمر ناهز 75 عاما، وذلك حسب ما علم لدى عائلته.
وبعد أن استكمل الراحل دراساته في تونس، عاد إلى 
المغرب حامال شهادة جامعية، ليبدأ مساره المهني في 
 الصحافة، ويصبح بعد ذلك من األسماء البارزة في المجال.

لمكتب  ال��ج��ه��وي  ال��م��دي��ر  منصب  ال��راح��ل  وش��غ��ل 
عام  البيضاء  بالدار  لألنباء  العربي  المغرب  وكالة 
العام ليؤسس مقاولته  القطاع  أن يغادر  قبل   ،1975
إطالق  في  ويساهم  التواصل  مجال  في  الخاصة 
المعرض  قبيل  م��ن  وثقافية،  اقتصادية  فعاليات 
الدولي. تطوان  ومهرجان  البيضاء  للدار   الدولي 

كما أطلق السيد العمراني منشورات باللغة الفرنسية، خاصة »ليكونوميست« وأسبوعية 
و«المصير«. البيضاء«  »الدار  العربية، هما  باللغة  "»ال فيريتي«، فضال عن صحيفتين 
وألف الراحل، الذي حاز على الجائزة الكبرى للصحافة الوطنية في المغرب لعام 2014، 

رواية بعنوان »الرجل الذي قتل القمر«.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم هيئة تحرير جريدة » االتحاد االشتراكي » بأحر التعازي 
الفقيد بواسع رحمته  القدير أن يتغمد  وأصدق المواساة إلى عائلته راجين من العلي 

ويلهم األسرة الصبر والسلوان .
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

انت�سال 29 جثة 
لمهاجرين قبالة 

ال�سواحل التون�سية

عن  األح���د،  ي��وم  التونسية،  السلطات  أعلنت 
حتفهم  لقوا  سريين  لمهاجرين  جثة   29 انتشال 
التونسية. ال��س��واح��ل  قبالة  مراكبهم  غ��رق   إث��ر 

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، 
حسام الدين الجبابلي، في بالغ، أن وحدات الحرس 
البحري بالمهدية تمكنت، ليلة السبت، من انتشال 
ينحدرون  آخرين   11 وإن��ق��اذ  أش��خ��اص،   8 جثث 
غرق  إثر  على  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  بلدان  من 
 مركبهم في رحلة غير شرعية نحو السواحل اإليطالية.

أخرى  جثة   19 انتشال  تم  أنه  المصدر  وأض��اف 
 36 بعد  على  تونسي  بحري  صيد  مركب  قبل  من 
مركبهم. غرق  بعد  التونسية  السواحل  عن   ميال 

من  صفاقس  سواحل  في  جثتين  انتشال  تم  كما 
 طرف مركبي صيد بحري في عمليتين منفصلتين.

والليبية  التونسية  اإلقليمية  المياه  وتعتبر 
م��ن��ط��ق��ة ع���ب���ور ل��م��ع��ظ��م ق�����وارب ال��م��ه��اج��ري��ن 
 غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ي��ن ال��م��ت��ج��ه��ة إل����ى أوروب������ا.

االقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  وأش��ار 
واالجتماعية إلى أن 149 مهاجرا سريا لقوا حتفهم 
2022 قبالة السواحل التونسية، مذكرا  منذ بداية 
أنه بين 2017 و2021، وصل ما مجموعه 42 ألفا 

و 703 رجال 
مع  اإليطالية،  السواحل  إل��ى  ام��رأة   1251 و 
525 مهاجرا سريا فشلوا في  ألفا و   53 أن  العلم 
 الوصول إلى األراضي اإليطالية خالل ذات الفترة.
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السي عبد 
الواحد الراضي 

وداعا

الخميس 13 يناير 2022 املوافق 10 جمادى الثانية 1443 العدد 12.041

االحتاد اال�شرتاكي يفقد واحدا 
من رجاالته االأفذاذ

هلل أكبر  هلل أكبر  هلل أكبر
بقضاء  مؤمنة  مفجوعة  وقلوب  دامعة  بعيون 
هلل وقدره تنعي  قيادة االتحاد االشتراكي  للقوات 
ادريس  األستاذ  األول  الكاتب  يتقدمها  الشعبية،  
لشكر  رحيل األستاذ  املناضل عبد الواحد الراضي. 
 ومع  هذا املصاب الجلل ،  املتمثل في رحيله إلى دار 
البقاء،  يكون حزب القوات الشعبية قد فقد  واحدا 
من  األوائل  وابنا  رواده  األفذاذ ،  وأحد  قادته  من 
االتحادية ،  والكاتب  للحركة  األول  الرعيل  أبناء 

األول السابق للحزب.                   
ترعرع  مناضال   رحيله  في   االتحاد  ينعي    إن 
األسرة  الوطنية،  في أجواء  الحركة  في  أحضان 
الوطنية العريقة،  وينعي  مع رحيله  أحد الوجوه 
التقدمية املغربية، في الخارج  البارزة في الحركة 
الطلبة  جمعية  صفوف  وفي  االستعمار،  إبان 
املسلمني لشمال إفريقيا عندما كان يتابع دراسته 
بالسوربون بفرنسا ثم في الداخل بعد االستقالل 
 حيث ارتبط اسمه باألنوية األولى لحركة الشبيبة 
الوطنية التقدمية،  بمشاركته الطليعية في أوراش 
التطوع  الوطنية،  حيث شارك في  عملية  التعبئة 
العبقرية  الوحدة«  التي أنتجتها  » طريق  الكبرى 
املغربية التعبوية  بقيادة الراحل محمد الخامس 
االستقالل ،   في  بناء  الوطنيني   القادة  ومجموع 
وإلى ذلك كان الفقيد العزيز  واحدا من األسماء 
جبهات  كل  األنوية  الطالبية  في   النشيطة ضمن 
كانت  كما  سة،   النضالي  املؤِسّ الجامعي   الفعل 
األساتذة  كأحد  بها   له  املشهود  مساهماته  له 
بناء  كانوا  وراء  الذين  الرواد املخلصني  املغاربة 
النقابة  العتيد   املغربية،  وإطارها  الجامعة  صرح 

الوطنية للتعليم العالي.                                     
الراضي،  الشاب  الواحد  عبد  اسم  سيظل 
شديد  مرتبطا  القيادي   واألستاذ  واملناضل 

للحركة  األولى  الوطنية  االرتباط ،  بالقيادات 
التقدمية،  منذ املهدي  بن بركة،  الذي  كان أول من 
تقاطعت طريقه معه،  كقيادي  فذ وكرائد من رواد 
سنوات  معه  الراحل   املغربية،  وعاش  الوطنية 
العمل عن قرب في  فترات فجر االستقالل  ثم ميالد 
سيرتبط  الشعبية،  كما  الوطني  للقوات  االتحاد 
الوطني  بالفقيد  املهدي   بعد استشهاد  اسمه من 
مهندس  بوعبيد،  باعتباره  الرحيم  عبد   الكبير 
النضالية  والواقعية  الديموقراطي   النضال 

املنتجة .                       
سيذكر التاريخ لعبد الواحد الراضي  انتصاره 
والفكرية  السياسية  الحداثة  لقيم  الصريح 
اإلعصارات  وسط  قيمها   على  ثابتا  واملجتمعية ،  
التي  ضربت بالدنا،  كما ستحفظ له ذاكرة  الحركة 
للواقعية  ظل  نصيرا  أنه  في املغرب ،   التقدمية 
التي  تربى  بالقيم  السياسية  النزيهة،  مرتبطا 
الديموقراطية  االشتراكية  صفوف  في   عليها 

بأفقها الكوني.                 
عبد الواحد الراضي  الذي  رافق كل أجيال الفعل 
املؤسسات  تدبير  في   ثم  في املعارضة  السياسي ،  
مبادئ  رجل  أيضا  هو  الديموقراطية،  الوطنية 
الجماعي،  حيث  الفعل  بتحصني  تؤمن  وثوابت 
في  مغرب  العام  الشك   لحظات  في أعتى  ك،   تمسَّ
التراكم  وجدلية  املؤسساتية  التحوالت ،  بالثقافة 
أبدا  عليه  يسجل  الدؤوب،  ولم   العمل  خالل  من 
الخدمة  وعن  الجماعي   العمل  قيم  عن  أنه  تخلى 

الوطنية النبيلة...                   
الراضي  الواحد  عبد  األستاذ  تحمل  ذلك   إلى 
للمغرب في  السنوات الصعبة   ودفع ثمن ظروف 
 سنوات الرصاص كما كان حال إخوانه  وأخواته 
في االتحاد،  ولم  يتنازل في  كل معاركه،  بالرغم من 
كل ذلك،  عن العقالنية السياسية ،  التي  تنتصر إلى 

الوطني   املشترك  والدفاع  عن  واإلنصات  الحوار 
والنزاهة  الصدقية  عربون  ظل  الكبير،  حيث 
بني  الفجوات  ر  الوطني  الذي  ُيجسِّ ونموذج 

مكونات الحقل الوطني  في  األيام الصعبة.                      
وروحه  العميق،   إنصاته  الفقيد  عن  وعرف 
التحمل،   على  الهائلة  وقدرته  الديموقراطية 
في  السياسة  إلى  العميق  باألخالق   وإيمانه 
درجة أنه جعل من نكران الذات واإلقناع  وحسن 
اإلصغاء والتواضع  والحس املشترك قيما ثورية 
ال بد لها ملن  يضع نفسه رهن إشارة بالده  وأبناء 

بالده.           
وُعرف عن الفقيد تعدد روافده الثقافية،  قراءاته 
واالجتماعية  السياسية  في الفلسفة  املتعددة 
املعاصرة وِسعة أفقه اإلنساني  مما أهله أن  يكون 
مواقع  من  املحطات  من  في  الكثير  بالده  صوت 
مختلفة حيث قاده مساره الوطني  إلى أن  يتحمل  
القرن  التعاون  في  ثمانينيات  مسؤولية  وزارة 
لها  اختار   مغاربية  مخاض  مرحلة  املاضي،  في  
الواحد  عبد  شخص  هلل،  رحمه  الراحل،  العاهل 

رحمه اهلل لتدبيرها  في  الظروف املعروفة اليوم.                 
عن  الدفاع  بأي  مجهود  يتطلبه   ولم  يبخل 
مصالح  بالده من أي  موقع كان ،  سواء كان ذلك  من 
املنبر الرسمي  أو من موقع املعارضة إلى جانب  

القوات الشعبية.            
الراضي، املربي، النقابي   الواحد  عبد  األستاذ 
قدره  له  السياسي  رسم  والبرملاني  واملسؤول 
الذي  بامتياز ،  الرجل  الدولة  الوطني  مسار رجل 
 جعل من وطنيته أساسا لكل  موقف  وزاوية للنظر 
والعالقات  السياسية  بالحياة  ما  يتعلق  كل  إلى 
ووطنيا  ملكيا  ظل  اآلخرين.  وفي ذلك،   مع 
يحمل  النخاع،   ديموقراطيا  حتى  واشتراكيا 
التعاقد  عقيدة  الواعي   في عقله  كما  في  وجدانه 

املكافحة  املغربية  امللكية  الذي  ظل  يربط  الوطني  
والتحديثية والقوى الحية في البالد وعلى رأسها 
من  ذلك  بجانب  الشعبية.  وظل  القوات  حزب 
من  الديموقراطية  على  السياسية  التنشئة  رواد 
وعمله  الشعبية ،   بالسيادة  العميق  إيمانه  خالل 
الوطني   في الواقع  تكريسها  أجل   من  املتواصل  
املؤمنني  بعناد  املغربية،   في التربة  وغرس  قيمها 
وإصرار  املناضلني املتفائلني،  وبهذه الروح دخل  
في سنوات  األولى  الجماعية  االنتخابات  غمار 
االستقالل  وحصل على  ثقة  املواطنني واملناضلني، 
وظل  يعتبر نفسه جنديا في  خدمة الديموقراطية 
أوال،  ثم في  خدمة املواطنني الذين وضعوا ثقتهم 
فيه ثانيا وفي  خدمة القيم السليمة لديموقراطية 
النبيلة للسياسة.  وفي ذلك،  القرب وخدمة  الفكرة 
 َباَدَلُه الناخبون  حبا بحب وثقة بثقة إلى أن وافته 
املنية وهو  يواصل عمله النيابي  والجماعي  إلى 

جانب القوات الشعبية.                                                        
التمثيلية  التجربة  الفقيد أحد صناع  كما  يعد 
في املغرب كواحد من أقدم ممثلي  الشعب  والحزب ، 
 مما بوأه  مكانة الثقة في  تدبير شؤون املؤسسة 
فارقة  في فترة  النواب،   ملجلس  كرئيس  النيابية 
والسليم  الجيد  اإلعداد  عرفت  املغرب،   تاريخ  من 
الفاعلني  أحد  كان  التوافقي  الذي   للتناوب 

الرئيسيني فيه.
الجليلة  التاريخ  والشك،  خدماته  له   وسيحفظ 
وهو  على رأس  هذه املؤسسة التشريعية  الوطنية،  
االتحاد  منبر  ِمْن  على  عمله  له  سيحفظ  كما  
البرملاني الدولي ،  كرئيس له، حيث شرف بالده  في 
التي  تدور  الرهانات  الجميع  دولي  يعرف   محفل 

حوله…                               
املؤسساتية  وبثقافته  بحزبه  الراحل  آمن  لقد 
أن  املنية،  بعد  وافته  حني  العمل  إلى  وواصل 

حفظ اسمه في سجل الخالدين من مناضلي  وقادة 
االتحاد،  حيث شارك في  تأسيس االتحاد الوطني  
واصل  انتفاضة 1959،  ثم  في   الشعبية  للقوات 
منتصف  االشتراكي  منذ  في االتحاد  النضال 
سبعينيات القرن املاضي، وكان له حضوره الذي  ال 
محيد عنه في  قراراته املصيرية،  إلى جانب املهدي  
اليوسفي،  الرحمان  وعبد  بوعبيد  الرحيم  وعبد 
أطال هلل  اليازغي  ومحمد  برحمته،   تغمدهم هلل 
في  األولى  الكتابة  مسؤولية  وتحمل  عمره،   في 
جديدا،   مخاضا  فيها  يعيش  املغرب  كان   ظروف 
عشرين  املغربي مع   في  الربيع  أوجه  سيعرف 
أن  من  الكبير  الفقيد  الشهيرة.  وتمكن  فبراير 
يحظى باحترام كل مكونات املجتمع وفي  مقدمتها 
أبناء الحركة االتحادية،  بما ُجبل عليه من أخالق 
ترفع من شأن املشترك الحداثي  واإلنساني  بعيدا 
عن النزعة  وبعيدا  املنتجة  التموقعات  غير  عن 
جماعية.  وفي الوقت  أو  كانت  فردية  املغامراتية 
إيمانه اإلصالحي  العميق،  من خالل  ذاته،  ترجم 
بها  قاد  العدل،  التي   وزارة  رأس  على  تجربته 
الدخول  أجل  من  وشجاعا  واسعا  وطنيا  حوارا 
ملغرب  تؤسس  جديدة،   إصالحية  في دينامية 

املؤسسات والفصل بني السلط والعدالة .                                            
أحد  إذ  ينعون  واالتحاديني،   االتحاديات  إن 
هو  فقدانه  بأن  يعرفون  لحزبهم   املؤسسني 
للحركة  وخسارة  )والوطنيني(  للوطن  خسارة 
محبي القيم  ولكل  والحداثية  الديموقراطية 
وال  منه  سيستلهمون  الكونية،  الذين  اإلنسانية 
شك كل األخالق الرفيعة  ومقومات الروح الوطنية 

من أجل مستقبل متجدد لبالدنا وأبنائها.         
ألسرته   التعازي  الخالصة  وكل  واحد،  عزاؤنا 

الكبيرة والصغيرة وأبنائه.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.   

n عبد الحميد جماهري

السابق  األول  للكاتب  التاريخ  سيحفظ 
قاد  أنه  الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالتحاد 
إفريقيا، وآخر  أعرق حزب اشتراكي، في شمال 
العالم  في  الديموقراطي  التقدمي  الفكر  قالع 
العربي واإلسالمي، وفي ظروف خطيرة، قاسية، 

ومتلبدة بغيوم التحوالت.
داخليا، كان الراضي مطالبا بأن يقود االتحاد، 
االستمرار الوظيفي والتاريخي لحركة التحرير 
منذ  بدأ  قوي،  سياسي  انحسار  بعد  الشعبية، 
القائدان  يتمكن  ال  أن  إلى  أفضى  وقد   ،2002
التاريخيان واملؤسسان، عبد الرحمان اليوسفي 

ومحمد اليازغي من عدم إتمام واليتهما.
الكاتبان  يستطع  لم  سنوات   5 من  أقل  في 
مهمتهما،  إتمام  وتاريخي  قوي،  لحزب  األوالن 

من البداية إلى النهاية.
يدركه  وهو  الراضي  عليه  دخل  الوضع  هذا 
يتصرف  أن  عليه  وكان  تفاصيله،  ويدرك  جيدا، 
بناء على هذا الوعي بدون اإلفصاح عنه أحيانا.
في  العادية  الدورة  من  يجعل  كهذا  وضع 
باملعجزة،  قرينة  تكون  تكاد  الحزبية  املسؤولية 
في  املسؤولية،  من  سنوات  أربع  واستكمال 
ظروف التقلب واألزمة الداخلية املتفاقمة شبيه 

باإلنجاز القياسي.
وكذلك كان، قد ساعدنا عبد الواحد الراضي، 
في مسيرة مشوبة بالكثير من الصبر والتحمل 
بتحليل  نقبل  أن  على  املستقبل،  إلى  والنظر 
ونقبل  منها  الخروج  بضرورة  ونقبل  األزمة، 

نتيجة عملنا.
انتحار  إلى  سائرون  إننا  يقول  كان  عندما 
الحياة  على  البقاء  بأن  يعرف  كان  جماعي، 
الجماعية أمر يقترب من املستحيل، وأن الحياة، 

والحياة وحدها، يمكن أن تكون مشروعا قائما 
لوحده.

نعلق  أن  قبل  نقف  أن  أي  معجزة،  والحياة 
البندقية  بالدموع  نحشو  أو  الجماعية  املشنقة 

التي سنقتل بها أنفسنا.
لم يقل الراضي الطريقة التي كنا سنختار بها 
إلى  دلنا  املقابل،  في  لكنه،  الجماعي،  انتحارنا 

احتمال بسيط لإلفالت من عقوبة االنتحار !
وطنيا، عاش عبد الواحد الراضي وألول مرة، 
تقلبات الوضع السياسي عن قرب، مرات عديدة 
بدا شبيها بما يكتبه درويش :«أنا التوازن بني 

ما يجب، يجب الذي يجب»..
إلى  يدعوه  من  بني  يوازن  أن  عليه  كان 
التمترس في الوسط، ومن يدعوه إلى الدفاع عن 
العاملي  الظل  مديح  في قصيدة  كالفدائي  الغلط 
إلى  الذهاب  يجب  األقوال:  تضارب  يسمع  وهم 

اليمني.
يجب الذهاب إلى اليسار

يجب التمترس في الوسط
يجب الدفاع عن الغلط.

يستمر  لكي  املناسب  التمرين  يجد  كان  لكنه 
الحزب حاضرا في املعادلة.

الداخلية،  الحروب  أنهكته  الذي  الحزب  هذا 
القوى  وتكالب  االقتراع،  صناديق  وأنهكته 
أن  الراضي  على  كان  حذب،  كل  من  اإلعالمية 
للدولة  ومخاطبا  سياسيا،  مخاطبا  منه  يصنع 
االتحاد،  استقبل  وبذلك  السياسية،  ولألطراف 
أطياف  كل  الداخلي،  النقاش  عز  في  وهو 
وطني  حوار  مشروع  يطلق  لكي  السياسة، 
مع  واملؤسساتية،  السياسية  اإلصالحات  حول 
إلى  العدالة  من  السياسي،  الحقل  مكونات  كل 

األصالة، مرورا باألحرار وأحزاب الكتلة.
ملك  إلى  مذكرة  االتحاد  صاغ  أيضا،  وبذلك 
أفق  الدستورية وحول  البالد حول اإلصالحات 

امللكية البرملانية، وقاد االتحاد الفترة مابني رفع 
املغربي،  الشارع  إلى  نزولها  بني  وما  املذكرة 
الشارع  إلى  الناس  من  اآلالف  خرج  عندما 

يطالبون بتطبيق.. برامج االتحاد اإلصالحية.
عن  البحث  لحظة  في  املغرب،  أمام  تكن  ولم 
جواب، سوى مذكرة االتحاد، فهو الحزب الوحيد 
الشارع  بها  يتقدم  أن  قبل  باملذكرة،  تقدم  الذي 

العام !
وكان الراضي في ذلك يسلك املسالك الصعبة، 
اللحظات  عشت  الفالحني،  وبصبر  بتؤدة 
الصاخبة لهذا النقاش وشاركته فيه، بهذا القدر 
واملجرب  الراضي  األستاذ  أتابع  وكنت  ذاك،  أو 
والسياسي واالتحادي الذي بدأ منذ كان االتحاد.
أي  إلى  يسع  لم  أنه  يوم  ذات  إلي  أسر 
اإلدارية  اللجنة  في  عضويته  وأن  مسؤولية، 
الشهيد  من  باقتراح  جاءت   1962 في  لالتحاد 

املهدي.
تلك صيغته في الكالم لكي يقول بأنه ال يطلب 

املسؤوليات وأنها تأتيه دوما بقدر اتحادي.
قدره  بني  يربط  لكي  أيضا،  طريقة،  وتلك 
املؤسسني  اآلباء  كبار  من  قائد  وبني  التنظيمي 

بن بركة.
أحيانا يجمع كل دوائر الرضى حول ذاته:

اختاروه  عندما  املواطنون  عنه  رضي  فقد 
طويلة  سنوات  القصيبية،  لجماعتهم  منتخبا 
ونائبا برملانيا من 1963 إلى اآلن، كأقدم برملاني 
ورأي  فيه  الثقة  تتجدد  املعاصر،  املغرب  في 

الناس عنه.
في  وضعوه  عندما  االتحاديون  عنه  ورضي 
القيادة منذ الستينيات، ثم في القيادة األولى في 

مؤتمر 2008….
إلى  التحدث  في  صعوبة  يجد  ال  والراضي 
بما  اإلقناع  على  والقدرة  قائدها  وإلى  الدولة 

يراه صالحا للبالد.

وقليون يعرفون أنه أحيانا يغضب، وبغضب 
بشكل حاد، وإن كان ذلك نادرا.

جلسات  حر….  كبير  وطني  كمسؤول  قاد 
وكيف   2011 دستور  حول  والحوار  التشاور 
أنه رفض ان يناقش بيانا مهيأ سلفا ضد الذين 
والحركة  اليسار  أبناء  من  القاعة  من  انسحبوا 
كان هو  دافع عنه  أن من  بالرغم من  االتحادية، 

محمد معتصم املستشار.
هي معلومة للتاريخ، وأيضا لكشف جزء من 
يفضل  الذي  والوديع،  الهادئ  الرجل  شخصية 
الحماسية،  الكلمات  على  البيداغوجي  جلباب 
عوض  املتداولة،  الدارجة  اللغة  نحن  وينحو 

الخطاب الناري،
األطراف  تخلقه  قد  التاريخ  أن  يدرك  فهو 
وال  الراديكالية، لكنه ال يستمر بدون اعتدال… 

يستمر سوى باإلصالحيني...
من  يتقدم  قد  التاريخ  أن  أيضا،  يدرك  وكان 

أسوأ جانب فيه.
والراضي في تدبير العالقة مع القرار يسعى 
إلى أال يختار بني الحسم الذي يقود إلى الندم، 
نار  على  األشياء  ينضج  هو  االنتظارية،  وبني 
مرضيا  الحسم  يكون  حتى  طبعه،  تشبه  هادئة 

ألغلب الناس.
وجوارا  الزمن  مع  طويلة  رفقة  ذلك  يقتضي 
دقات  إلى  أيضا  وإنصاتا  الوقت،  مع  كبيرا 

الساعة.
ليبرالي باملعنى املوسوعاتي، يقر بالحق في 
االختالف، والسعي إلى اإلقناع وتداول األفكار، 
الدواء  وضع  إلى  يفضي  الذي  بالتحليل  يؤمن 

الالزم.
الراضي بكل هذه الخصال كان عليه أن يقود 
االتحاد االشتراكي، بتركيبته املتأزمة وأعطابه، 
على  هبت  التي  الكبيرة  التغيير  رياح  وسط 
االتحاد  قاد  بأنه  التاريخ  له  سيحفظ  املنطقة: 
في  االتحاد  يقع  أن  بدون  فبراير،   20 زمن  في 
خصومة - مثل األحزاب التي أصدرت بيانا ضد 
املسيرات الشعبية - ولم يقدسها - مثل الحركات 
التي اعتبرتها هبة ربانية البد من تقليد الشرق 

فيها، وتقليد املغرب الكبير.
كيف تقود حزبا شبه معطل تنظيميا، حركته 
وكيف  الديموقراطي،  الربيع  رياح  بدوره  هو 
يتفكك  أن  بدون  التغيير  أن يساير سرعة  يمكن 
عبد  كان  التي  املعادلة  ذي  هي  السيارة؟  هيكل 
الواحد -هكذا نسميه عندما نتحدث عنه بيننا - 
أن يدبرها دون أن يخسر الفرصة ودون أن يتعب 

الجسد بسباق يفوق قدرته!
ومن  اإلقناع  محاوالت  من  الراضي  يتعب  ال 
عيناه  اغرورقت  وعندما  النظر،  وجهات  تقريب 
بالدموع، ليلة السبت - األحد أمام عشرات املئات 
من االتحاديات واالتحاديني، قلنا بأن الرجل لم 
يسبق له أن تأثر أو بكى مثل تلك الليلة، بفرحة 

من أوصل الحزب موحدا إلى بر األمان.
تأثر ألنه جعل من وحدة حزب املهدي عقيدة، 

ولم يحدث ما يشوش على تلك اللحظة.
بإسمك  هكذا  الراضي،  الواحد  عبد  شكرا 
على  حافظ  الذي  الكبير  األخ  ألنك  الشخصي، 

تماسك الحزب وسط العاصفة.
منك،  الكثير  تعلمت  ألنني  مني،  وشكرا، 

بالقرب من الشمعة التي تضيء.
ما  يوما  ما  إذا  املقولة:  هذه  عنك  سأذكر 
فلن  عودة  بدون  خرجت  أو  السياسة  غادرت 
يكون ذلك بسبب املواقع، وال بسبب الخصامات 

عندما قال يل:»اأنا مر�شي ثالث مرات، 
ر�شى ال�شعب، وامللك واحلزب«!

 وقادة 
تأسيس االتحاد الوطني

واصل  ثم 
منتصف  منذ 
ال 
 إلى جانب املهدي

اليوسفي،  الرحمان  وعبد  بوعبيد  الرحيم  وعبد 
أطال هلل  اليازغي  ومحمد  برحمته،  تغمدهم هلل 
في  األولى  الكتابة  مسؤولية  وتحمل   

عشرين   

�شجل التعازي 
مبقر االحتاد 

بالعرعار بالرباط 
السياسي  املكتب  يعلن 
لالتحاد بأن سجال للتعازي قد 
في  املعزين  إشارة  رهن  وضع 
املوجود  املركزي  الحزب  مقر 

بشارع العرعار بالرباط.

إدريس  األستاذ  تلقى 
لالتحاد  األول  الكاتب  لشكر 
الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
التعازي  برقيات  من  العديد 
أحد  فقدان  في  واملواساة 
عبد  املرحوم  الدولة  رجاالت 
وافته  الذي  الراضي  الواحد 
األحد  أمس  أول  يوم  املنية 
سياسية  شخصيات  طرف  من 
وجمعوية  وحزبية  وحكومية 
عزيز  رأسهم  وعلى  ونقابية 
أخنوش رئيس الحكومة وعبد 
الداخلية  وزير  لفتيت  الوافي 
نزار بركة وزير التجهيز واملاء 
العنصر وسعد حصار  ومحند 

وموالي إدريس بشر... 

إدريس  األستاذ  تلقى 

عبد الواحد 
الرا�شي .. 

هو الرحيل
n محمد الطالبي

الحزن  عقارب  ويعيد  االحداق  من  الدمعة  ينزع  كطوفان  بغتة  يأتي  الرحيل حني  هو 
الى ثنايا النسيان املخضب بماء العطر والحناء ، هو الرحيل حني يترك حالة شرود في 
البدن والروح ، هو الرحيل يحمل معه نسيم الفجر ومالمح الكبار صورا ال مرثيات هو 
الرحيل بطعم قامة مزروعة في املستقبل ، هو عبد الواحد املتعدد في كل شيء من بدايات 
ونهايات هو الرحيل بطعم العجز عن تصديقه ، اهكدا هو الرحيل بالطعم وال رائحة ، 
، قد يكون الوداع رحيال اخر واستمرار  اهي الهيولة الضاربة في عمق فلسفة املنتهى 
اخر ودرس اخر وافق اخر فوداعا سي  عبد الواحد الراضي كما كان اخوتك يحبون ان 

ينادوك ال كما كنت  تحب 
اشتهاه  كما  املكان  خارج  املوت  املنى  كبار  اقدار  هي  هكذا  باريس  في  رحيل صامت 
مع  الراحل  فيه  وطنا صار  االجتماع  وعلم  واإلبداع  للحب  وطنا  الراضي  الواحد  عبد  
نفسه وليس مع اي تيار ، حني يحكي ابن االعيان عن تجربته في باريس الحلم واألنوار 
والدراسة ال يحكي بزهو وتفاخر ولكن فقط بلغة الباحث عن العلم في مدرجات مباحة في 

كل الدنيا حيث »  اطلبوا العلم  » .
رحيل بطعم النضال الديموقراطي من داخل االتحاد الوطني للقوات الشعبية فاالتحاد 
والعالم  املغرب  عرفه  برملاني  وأقدم  بل  جدارة  عن  برملانيا  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
االسفنج  باعة  وعن  االسبوعي  السوق  وعن  عنها  غيابه  ستبكي  قروية  جماعة  ورئيس 
مرتادي  نبض  ويعيش  السوق  وتراب  السوق  ناس  االعيان  ابن  يحب   حيث  والشاي 

السوق وأحوالهم كعالم اجتماع وسياسي ومنتخب.
رحيل بطعم الحكيم املنصت لكل االهتزازات والزاهد في املناصب واملكاسب ، بجرأة 
املتشبث بثنايا سلطة تمرق من بني االصابع وال يشتكي صعوبة املنعرجات التي قاد فيها 
االتحاد متوجسا من االنتحار الجماعي ، وعاش ليرى التعافي ويرى الورد يتحول طائر 
فينق ينبعث من رماده ، وبطعم كل التحوالت وغياب القامات وانزياح تاريخ بأكمله اوصل 

املشعل وضل يراقب ثم مات .
رحيل بطعم الحل بطعم الحزب والوطن في زمن لعلع الرصاص في القرى و املداشر 
، كان الراحل الكبير عبد الواحد  الراضي جزءًا من الحل ملا كان يمتلكه من قدرات حسن 
إدارة املواقف الصعبة وقدرة الوصول إلى حلول ترضي جميع األطراف . ألنه واحد من 
مثل  وحساس  دقيق  بعضها  وزارية  مسؤوليات  تحملوا  الذين  املغربية  الدولة  رجاالت 
في  القصر  ب«رجل  النواب،وصف  مجلس  ترأسه  وكذا   ،2007 العام  في  العدل  وزارة 
الصادرة في  االتحاد ورجل االتحاد في القصر«،وقال في مذكرته »املغرب الذي عشته » 
2017 ، بأنه لم يكن يحتاج في التواصل مع امللك إلى وسطاء أو مستشارين، وأنه عني 
له شخصا مقربا من حياته اليومية ، داخل القصر امللكي لصيقا ببرنامج التنقالت امللكية 
، و«هكذا أصبحت على اتصال مباشر بجاللة أمللك كلما دعت مهامي إلى االتصال به ، 

أتصل وأعرف مكان وجوده«.
ويقظة  حية  ذاكرته  وضلت  للجميع   الود  يحفظ  ضل  الذي  االنسان  بطعم  رحيل 
يناديك باالسم وباالحترام الواجب وربما اكثر يسال عن الحال واألحوال ، ساعيا دوما 
للمصالحة والتجميع وداعيا للتجاوز حتى اقوى حاالت الخصام يحولها مزحة ودعابة 
عابرة استطاع ان يبصم عالقة اخالقية مع اجيال واجيال وسيترك فراغا كبيرا في حياة 
الفاعل الجمعوي والسياسي  العديدن الن الرجل تحول مرجعا في حياة الكثيرين وهو 

واملنتخب ورجل الدولة . 
رحيل مادي عن العالم بعد 88 سنة لخصها في 808 صفحة من كتاب مذكراته الغنية » 
أصدرها قبل أربعة أعوام، يحكي عن جزء كبير من تاريخ املغرب وتحوالته منذ ثالثينيات 
التي كان  الهامة والصراعات  2011 مرورا باألحداث  القرن املاضي وإلى حدود دستور 

أحيانا جزءا منها، حيث كان من اليساريني الذين تعرضوا لالعتقال.
في »املغرب الذي عشته« يبوح  الرجل بالتفصيل عن األدوار واإلسرار بما يساهم في 
طرفاها  كان  املعاصر  املغرب  تاريخ  من  معقدة  مرحلة  فك طالسم  على  االجيال  مساعدة 

قويني ووطنيني وانتهت بمصالحة كان لها ما بعدها . 
رحيل بطعم الحب واالعتذار لك ايها الشامخ االنسان الصبور وقد صبرت وكابرت من 
اجل نفهم ما جرى ويجري النا سليلوا حركة وطنية ولدت الجل الوطن وانت القادم من 
حضرة املهدي وعمر وبوعبيد واالف املجاهدين واملنافحني عن وطن تعلمنا ان نعشقة 
حرا وكبيرا فيه الوطن للمواطن والناس ، فيه الحب والعطاء سيبق طيفك يذكر االتحادين 

بنهج الوطنية والوطن وداعا اخانا وداعا عبد الواحد الراضي .

لم يكن هناك ما يجعل قدري يلتقي بقدره، في مقدمات الولوج إلى الوجود، فقد رأيت النور، وتجاوزت عتبة الغيب، 
في الوقت الذي كان هو يضع قدمه في قبة البرلمان ويخطو مع المغرب خطواته األولى التعددية ابتداء من 1963، 

وكنت في الشرق ما زلت أرضع ثدي أمي، في حين كان هو قد نضج في الغرب. 
ولكن الحياة السياسية في المغرب، ذلك النهر الكبير الذي اخترعته الروح النضالية التي ساقتنا في هديره العاتي .. 

جعلتني ألتقي به في المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في 2008، كان هو الكاتب األول، وكنت 
العضو الجديد على قمطر القيادة في أعتى حزب اشتراكي ديموقراطي.

وكان علي أن أتعلم الكثير منه، وأقتسم معه رحلة قصيرة في القيادة، وطويلة في التنظيم، لكنها كانت عريضة 
وشاسعة فتحت فيها من جديد كراريس التعلم واالستفادة واإلنصات وتمحيص الكفاءات األخالقية لجيلنا على 

ضوء معايير أمثاله  في المسؤولية.
أحفظ له عبارات بذاتها، لخصت جزءا من رؤيته للذات وللمغرب وللسياسة.

أذكر أنه قال لي بعد انتخابه كاتبا أول، وهو وزير للعدل في نفس الوقت، والنقاش حامي الوطيس كما يقال، بأنه 
يدرك بأنه يعيش بثالثية لم تتوفر لكثيرين مثله، وهي ثالثية الرضى، وقد  قال لي » زدي  حميد، كما كان يحب أن 

يدللني: أنا رجل مرضي الشعب، فقد ظل ينتخبني ويمنحني ثقته ورضاه منذ 1963، ومرضي الملك الراحل والملك 
الحالي، حيث تم تعييني في مناصب ثقة من طرفيهما ومرضي الحزب الذي اختارني كاتبا أول له..."!

وفي العبارة مصنف حياة فريدة، ذات دالالت يجتمع الرمزي فيها مع المادي الواقعي، ويجتمع فيها الفكري مع 
العملي، وتلتقي في جداولها النظرية بالممارسة...

أذكر أنني استمعت إليه بقلق مشوب بتعاطف عميق، لما كان قد تٍلقى هجومات من هنا وهناك، بعضها من 
األقربين، وهمس لي بنظرته الثاقبة وابتسامته المواربة التي تكشف الغضب أكثر من التفكه:" أنا إذا غادرت ذات 

يوم السياسة فلن يكون ذلك بسبب التعب أو العمر أو المواجهات.. أبدا، بل بسبب التسلَكيط"، وقتها ترجمت قلقه 
وغضبه الدفين في عمود تحت عنوان" السالَكطوقراطية"!.

 أبدو كأنني أستظل بشجرة وارفة، ولعل تسليطي للغة على شذرات من حياته كي أجعل منها مبررا لصداقة 
قدرية، ال يخلو من غرور، بل من تجاوز، غير أنني أعرف بأن ما عرفته معه كان من القوة بمكان في مساري الشخصي، 

جعلني بالفعل أفرد له مصطبة خاصة في القلب والروح…
 ويوم كتبت عنه »بورتريه« غير موسع، اتصل بي  ليشكرني قائال: »لقد كدت تبكيني ..« واعتبرت ذلك دعوة حميمية  

بعدية  ومنه هذه الفقرات التي أعيد نشرها:

رفقة الراحل بنسعيد آيت ايدرفي إحدى المحطات االنتخابية أمام الجماهير مع وفد صيني

رفقة ولعلو

كسر  في القدم يبعد أوناحي 
عن مواجهة البيرو 

ذكرت يومية ليكيب الفرنسية أن الالعب المغربي عز 
الدين أوناحي أصيب بكسر في القدم خالل مباراة الفريق 

الوطني أمام البرازيل الودية.
وأوضحت الصحيفة أن العب مارسيليا لم يستكمل 
المباراة، وغادر الملعب بعد مرور ساعة من بداية اللقاء 

بداعي اإلصابة.
بكسر  إصابته  أثبتت  الفحوصات  أن  إلى   وأشارت 
في إصبع القدم اليمنى، مبينة أنه لم تتحدد فترة غيابه 

عن المباريات.
وختمت بالتأكيد على أن أوناحي سيغيب عن المباراة 
الودية الثانية، التي سيخوضها المنتخب الوطني أمام 
نظيره البيروفي في مدريد يومه الثالثاء، الفتة إلى أن 
الالعب المغربي ُيتوقع أن يخضع لفترة عالج تتطلب 

عدم الحركة بشكل مفرط.

نور الدين أمرابط يكشف 
تفاصيل فشل انتقال سفيان 

إلى يونايتد وبرشلونة  
قال الالعب الدولي المغربي السابق نور الدين أمرابط 
إن ثالثة أندية تنافست على الظفر بخدمات شقيقه سفيان، 
العب وسط فيورنتينا اإليطالية، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية.
وقال نور الدين أمرابط لشبكة » ESPN« إنه كان هناك 
»الكثير من االهتمام بالتعاقد مع سفيان في يناير الماضي، 

خاصة وأنه كان يريد فقط االنتقال لفريق من الكبار«.
وأضاف »يمكنني ذكر ثالثة أندية كانت تسعى لضم 
سفيان في فترة االنتقاالت. فقد عرض مانشستر يونايتد 
ضمه في اليومين األخيرين من شهر يناير، حيث سعى 
إلى استعارته، مع وجود خيار للشراء بشكل نهائي، لكن 

الصفقة فشلت ألن فيورنتينا لم يكن يريد ذلك«.
وتابع »تقدم برشلونة بعرض الستعارته قبل يومين أو 
3 من نهاية فترة االنتقاالت، لكن بسبب المشاكل المالية 
لم يتمكنوا من وضع بند الشراء بشكل نهائي«، فيما كان 

النادي الثالث هو تشيلسي االنجليزي.
وفي مطلع فبراير الماضي، كشفت صحيفة »ماركا« 
العب  أمرابط  سفيان  انتقال  فشل  كواليس  اإلسبانية 
سوق  من  األخير  اليوم  في  برشلونة  إلى  فيرونتينا 
االنتقاالت الشتوية، مشيرة إلى أن إدارة الفريق اإليطالي 
أنها  بحجة  الصفقة  عرقلة  في  الرئيسي  السبب  كانت 

»ال يمكن أن تتم في اليوم األخير من فترة االنتقاالت«.
وأوضح التقارير أن أمرابط عرض نفسه على برشلونة، 
وقدم عرضا لالنتقال إليه على سبيل اإلعارة مع بند الشراء 
اإللزامي، األمر الذي رفضه برشلونة بشكل قاطع، قبل 
أن يعدل وكالء الدولي المغربي العرض، ويجعلوه بند 

شراء اختياري.
وأفاد التقارير بأن إدارة برشلونة أعجبت باألمر وقدمت 
عرضا إلى فيرونتينا قبل ساعات من إغالق السوق، لكنه 
قوبل بالرفض بسبب عدم وجود بديل لالعب في الفريق.

ويرتبط أمرابط مع فيرونتينا، الذي انتقال إليه بشكل 
دائم صيف 2020، بعقد يمتد إلى سنة 2024.

شباب المحمدية وشباب 
هوارة يتأهالن إلى ربع نهائي 

كأس العرش 
تأهل فريقا شباب المحمدية وشباب هوارة، أول أمس 
األحد، إلى دور ربع نهائي كأس العرش لكرة القدم للموسم 

الرياضي 2021 – 2022.
يمارس  ال��ذي  المحمدية،  شباب  ن��ادي  تأهل  وج��اء 
بالبطولة الوطنية االحترافية األولى، بعد فوزه على شباب 
الفتح البيضاوي )هواة( بهدفين لواحد، في اللقاء الذي 
دار بينهما على أرضية ملعب األب جيكو بالدار البيضاء.

وجر الفريق البيضاوي شباب المحمدية إلى الشوطين 
اإلضافيين، وخلق له متاعب كبيرة، قبل أن يستسلم في 
الوقت اإلضافي الثاني، بعدما انتهى الوقت القانوني 

للمباراة بالتعادل السلبي.
على  )هواة(  هوارة  فريق شباب  تفوق   ، من جانبه 
ضيفه نهضة الزمامرة بهدفين لواحد ، في المباراة التي 
16 نونبر بأوالد تايمة. وأنهى  جمعتهما على أرضية 

الفريق الهواري الجولة األولى متفوقا بهدف واحد.
وفي الدور المقبل، سيواجه شباب المحمدية الفائز في 
مباراة حسنية أكادير والرجاء الرياضي، فيما سيلعب 

شباب هوارة ضد أولمبيك خريبكة أو نهضة بركان.
وستجرى يومه الثالثاء مباراة الجيش الملكي وسطاد 
المغربي، بداية من العاشرة ليال، بمجمع األمير موالي 

عبد اهلل بالرباط.

البرازيل، مساء السبت  التاريخي على منتخب  الفوز  بعد 
بملعب طنجة الكبير، بهدفين مقابل هدف واحد، يواجه الفريق 
الوطني المغربي يومه الثالثاء، بداية من السابعة والنصف 
بالتوقيت المغربي )التاسعة والنصف بالتوقيت االسباني( على 
أرضية ملعب »سيفيتاس ميتروبوليتانو« بالعاصمة االسبانية 

مدريد، منتخب البيرو في لقاء ودي.
واختار الناخب الوطني وليد الركراكي مواجهة منتخبين 
عليهما  والتفوق  عاديين  منتخبين  منازلة  عوض  التينيين 
بحصص مريحة، مشيرا في لقائه اإلعالمي، الذي سبق مواجهة 
البرازيل، إلى أنه طلب من رئيس الجامعة إيجاد منتخبين من 
العيار الثقيل من أجل مواصلة تطور الالعبين، واالستئناس 

بالمباريات الكبرى.
وكان الفوز على منتخب الصامبا بمثابة حلم بالنسبة لوليد 
الركراكي، حيث قال، في الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، 
إن الفوز على المنتخب األول عالميا ليس باألمر السهل، ويعد 
إنجازا كبيرا، قدم خالله الالعبون أداء كبيرا، وقاموا بواجبهم 

تستسلم  لم  البشرية  »التركيبة  أن  إلى  مشيرا  جيد،  بشكل 
وأظهرت تحكما في مجريات اللعب ».

ومكن الفوز على متصدر الترتيب العالمي النخبة الوطنية 
من كسب نقط مهمة في التصنيف العالمي، حيث من المنتظر 
أن تدخل نادي العشرة الكبار، وقد يتحسن األمر أكثر في حال 
الفوز اليوم على البيرو، وهو األمر الذي يتطلع إليه الطاقم 
التقني للفريق الوطني، الذي يسعى إلى التقدم في الترتيب 
العالمي، ومواصله العروض الرائعة، التي ما فتئ الالعبون 

المغاربة يقدمونها منذ مونديال قطر.
ترتيب  خامس  البيرو،  واجهت  أن  المغربية  للكرة  وسبق 
منتخبات أمريكا الالتينية، مرة واحدة، وكانت في شهر يونيو 
من سنة 1970، خالل نهائيات كأس العالم التي جرت بالمكسيك، 

ومني فيها الفريق الوطني بهزيمة ثقيلة بحصة 3 – 0.
وحل الفريق الوطني بمدريد في الساعات األولى من صباح 
مسائية،  تدريبية  الالعبون حصة  وخاض  األحد،  أمس  أول 
خصصت إلزالة العياء، فيما كانت حصة أمس االثنين مناسبة 
لوضع اللمسات األخيرة على المجموعة، التي ستخوض مواجهة 

اليوم.
بعض  الوطني  الفريق  تشكيلة  تشهد  أن  المنتظر  ومن 
أوناحي،  كحال  اإلصابات،  فرضتها  التي  سواء  التغييرات، 

الذي سيغيب إلصابته بكسر على مستوى أصبع القدم، أو بسبب 
االختيارات التقنية، حيث يتوقع أن تتم إراحة بعض الالعبين، 
السيما الذين خاضوا لقاء البرازيل وهم يعانون من األعطاب.

وأعلن الركراكي بعد لقاء السبت أنه سيمنح الفرصة لبعض 
الالعبين الشباب في لقاء اليوم، لكسب المزيد من الثقة، وكذا 
تقديم اكتشافاته الجديدة إلى الجماهير المغربية، التي من 
المرجح أن تتقاطر على الملعب بأعداد غفيرة، في ظل اإلقبال 

الكثيف على تذاكر هذه المباراة.
ومن جانبه، سيحاول منتخب البيرو تفادي الهزيمة الثانية 
في ظرف ثالثة أيام، بعدما سقط وديا يوم السبت أمام ألمانيا، 

بهدفين دون مقابل.
وبرمج مدرب البيرو، خوان رينوسو، حصة تدريبية لالعبيه 
صوب  الرحال  بعدها  مباشرة  وش��دوا  بألمانيا،  األحد  يوم 

العاصمة االسبانية مدريد.
وبالتأكيد ستكون مباراة اليوم حافلة بالعطاء الكروي، خاصة 
إلى  التواقين  المغاربة،  لالعبين  العالية  المعنويات  ظل  في 
مواصلة إسعاد الجماهير، ومجازاتهم على الدعم الالمشروط 
والعطف الكبير، الذي حفوهم به منذ أن وطأت أقدامهم أرض 
قطر، ودفعوهم دفعا إلى بلوغ المربع الذهبي في مونديال قطر، 

محققين إنجازا غير مسبوق عربيا وقاريا.

إبراهيم العماري

 أوناحي أبرز الغائبني عن مواجهة البريو   )أ.ف.ب(

الركراكي يقدم 
اكت�شافاته الجديدة 

للجماهير ويتطلع اإلى 
التقدم اأكثر

 في ت�شنيف الفيفا

بالكونفدرالية  االنضباط  لجنة  ق��ررت 
فريق  اعتبار  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقية 
أمام  مباراته  في  فائزا  المصري  فيوتشر 
الجولة  في  الطوغولي،  كارا  أسكو  مضيفه 
كأس  لبطولة  المجموعات  دور  من  األول��ى 

الكونفدرالية.
برسم  أقيمت  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة،  وك��ان��ت 
المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية 
في الطوغو يوم 12 فبراير الماضي، قد انتهت 
بالتعادل اإليجابي بين الفريقين بنتيجة 1 – 1.

ويتواجد الفريق العسكري، ممثل المغرب 
الوحيد في كأس الكونفدرالية، في المجموعة 
بيراميدز  المصري  الثنائي  رفقة  ذات��ه��ا 

وفيوتشر وفريق أسكو كارا التوغولي.
للكاف خالل  نادي فيوتشر شكوى  وقدم 
باعتباره  خاللها  طالب  الماضية،  األي��ام 
بسبب  كارا،  أسكو  أمام  المباراة  في  فائزا 
مع  تشوشوشي  كانجيفي  الالعب  مشاركة 
يحق  وال  موقوف  وهو  الطوغولي،  الفريق 

له المشاركة.

وقررت لجنة االنضباط بالكاف، أول أمس 
األحد، توقيع غرامة مالية على فريق أسكو 
كارا التوغولي قدرها 10 آالف دوالر، مع اعتبار 
فريق فيوتشر المصري فائزا بنتيجة اللقاء.

تماما  األم��ور  تغيرت  القرار،  هذا  وبعد 
الكونفدرالية،  لكأس  الثالثة  المجموعة  في 
بعدما  الترتيب  فيوتشر  فريق  تصدر  حيث 
10 نقاط، متفوقا بفارق  ارتفع رصيده إلى 
تراجع  الذي  الملكي،  الجيش  عن  األه��داف 
للمركز الثاني برصيد 10 نقاط أيضا، فيما 

يحتل بيراميدز المصري المركز الثالث برصيد 
8 نقاط، ثم أسكو كارا التوغولي في المركز 
الرابع واألخير بدون نقاط، وذلك قبل جولة 

واحدة من انتهاء دور المجموعات.
لدور  واألخ��ي��رة  السادسة  الجولة  وف��ي 
الملكي ضيفا  الجيش  المجموعات، سيحل 
على فريق أسكو كارا في الطوغو، وسيكون 
مطالبا بتفادي الهزيمة لتأمين العبور، فيما 

يلتقي بيراميدز مع فيوتشر في القاهرة.

الكاف يربك حسابات الجيش الملكي في كأس الكونفدرالية

الفريق العسكري يرتاجع غىل الرتبة الثانية بقرار من الكاف

يواجه منتخب البيرو لرد دين مكسيكو 1970

الـريـــاضي
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اعتبرت الصحافة البرازيلية أن فوز المغرب غير المسبوق على البرازيل 
)2 – 1(، في مباراة ودية أجريت يوم السبت في طنجة، عكس التفوق على 
أرض الميدان ألسود األطلس وعمق خيبة أمل الجماهير البرازيلية، بعد 

األداء المتواضع في كأس العالم الماضية.
وكتبت العديد من وسائل اإلعالم أن الهيمنة المغربية كانت لدرجة أن 
»البرازيل كان عليها أن تعاني من ضغط الجمهور الذي رافق »تيكي تاكا« 

ألسود األطلس ضد المنتخب المصنف أوال في ترتيب الفيفا«. 
المباراة  بعد  المحللون  أشار   ،»ESPN Brasil« استوديوهات  ففي 
إلى التفوق التقني لالعبين المغاربة مثل عز الدين أوناحي، معتبرين أن 
البرازيل واجهت فريقا أقوى وآلة تتحرك بكل أريحية على رقعة الملعب. 
وأشاروا إلى أن السيليساو »أخلف موعد بداية الدورة الجديدة«، التي 
أعلن عنها أثناء إضفاء الطابع الرسمي على هذه المباراة الودية، ويبدو 

أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت إلعادة بناء صفوفه. 
ومن جهتها عبرت »TNT Sports Brasil« عن إعجابها بتطور كرة 
القدم المغربية في السنوات األخيرة، ال سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، 

كما يتضح ذلك من جودة تنظيم كأس العالم لألندية مؤخرا.
ووفقا لذات القناة، فقد انتصر المغرب في جميع جوانب اللعبة، تكتيكيا 
وفرديا، مما سمح لهم بالتحكم في المباراة وتمديد نجاح أسود األطلس 
الذي بصموا عليه في قطر، مسجلة أن المغرب أثبت أن خريطة كرة القدم 
العالمية آخذة في التغير، مما يخلق تحديات جديدة لقوى كرة القدم التقليدية. 
»األمر لم يعد يتعلق بالمدارس اإليطالية أو اإلسبانية أو البريطانية. كرة 

القدم الحديثة أصبحت معولمة«.
من جانبه يعتبر موقع »UOL« اإلخباري أنه »من غير العدل إلقاء اللوم 

على المدرب المؤقت في الهزيمة غير المسبوقة ضد المغرب. فقبل كل شيء، 
الخصم من العيار الثقيل على اعتبار أنه احتل المركز الرابع في المونديال 

األخير، بينما انتهى فريق )المدرب السابق( تيتي في المرتبة السابعة.
وتابع الموقع البرازيلي، أن »المباراة جرت على أرض الخصم، أمام 
حشد مأل الملعب لالحتفال باإلنجاز غير المسبوق لمنتخب عربي وإفريقي 

في قطر«.
أما صحيفة »sportif Ge« فعبرت عن األسف، ألن المنتخب البرازيلي 
لم يبدأ بعد »الدورة الجديدة الموعودة«، مضيفة أن »هذه المباراة ال يمكن 
أن تشكل حتى انتقاال: بين اإلحباط من اإلقصاء في ربع نهائي مونديال قطر 
والتوقعات حول وصول مدرب جديد، فإن عناصر االنتقال لم تتوافر بعد«.

واختار المدرب رامون مينيزيس خطة 4 – 4 – 2 بدون كرة، وأغلق 
باكيتا الجناح األيسر لحماية أليكس تيليس من هجمات حكيمي وزياش، 

ووفقا لليومية فإن اإلستراتيجية فشلت في نهاية المطاف.
دينامية،  أكثر  بدا  المقابل،  في  »المغرب،  أن  ذاته  المصدر  وأوضح 
مدعوما بأكثر من 60 ألف مشجع، وأظهر صاحب المركز الرابع في النسخة 

المونديالية األخيرة شهية هجومية كبيرة في معظم األوقات«. 
أن »كل التوقعات برؤية الفريق، وهو   »O Globo« من جهتها، كتب
يعود بعد مونديال قطر 2022، ويبدأ مشواره نحو 2026 على نحو جيد 
قد تحطمت بعد الخسارة أمام المغرب في طنجة. لم يكن هناك بد من تلقي 
هذا اإلحباط، خاصة وأن هذه هي الهزيمة األولى للبرازيل أمام المغرب. 
لكن النتيجة مفهومة، بالنظر إلى الفجوة في مستويات المنتخبين، منتخب 

متجانس واآلخر أخطأ بسبب غياب االنسجام«، حسب تقدير اليومية.
العنارص الوطنية تؤكد تفوقها وجدارتها أمام الربازيل  )أ.ف.ب(

اإلعالم البرازيلي يؤكد أن أسود األطلس أجلوا بداية الدورة الجديدة لمنتخب الصامبا
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شهادة للمرحوم عبد الرحمن اليوسفي في حق عبد الواحد الراضي، أثناء تكريمه من قبل وزارة العدل

ما تفعله النباهة �احلكمة، حني تتعا�سد مع التكوين العلمي الر�سني، �مع الو�سوح يف الر�ؤية ال�سيا�سية
في  بالرباط  الوطنية  املكتبة  احتضنت 
شهر نونبر 2018، تكريما لألخ عبد الواحد 
املغربية  العدل  وزارة  نظمته  الراضي، 
املناسبة  وهي  متعددة.  وطنية  وفعاليات 
املرحوم  اإلتحادي  القائد  خاللها  بعث  التي 
في  شهادة   – بكلمة  اليوسفي  الرحمن  عبد 
حق رفيقه الكبير، ألقيت بالنيابة عنه خالل 

ذلك التكريم. وهي الكلمة التي جاء فيها:
التكريم  هذا  فكر وحقق  ملن  بداية،  شكرا، 
املستحق ألخينا عبد الواحد، سواء من داخل 
فهو  خارجها.  من  أو  املغربية  العدل  وزارة 
أهل  الوفاء، من شيم  قيمة  أن  على  العنوان 
العدل ببالدنا. وشكرا، ثانيا، أن منحتموني 
شرف املشاركة معكم في هذا املحفل املحترم، 
خاصة،  ظروف  ظنت  بعيد،  من  بكلمة  ولو 
علي من مشاركتكم إياها مباشرة، وأتمنى أن 
تجدوا في صدق كلماتها رسالة محبة وتقدير 

وعرفان لكم جميعا، وألخي عبد الواحد.
باألخ  عالقتي  قصة  أستعيد  حني،  إنني 
قرن،  نصف  من  أكثر  على  املمتدة  الراضي، 
أستعيد فيها تفاصيل قصة جيل من املغاربة، 
باب  من  التاريخ،  مع  موعدهم  يخطؤوا  لم 
حركية  في  وبإصرار،  بوعي  انخراطهم 
مغرب  بناء  في  املساهمة  أجل  من  النضال 
والديمقراطية.  والعدل  والحرية  املؤسسات 
وصبر،  تضحيات  من  ذلك  كلفهم  ما  بكل 
املبدأ،  على  الثبات  يقني  فيهم  شحذ 
ذلكم  والتقدمي.  الوطني  للمشروع  والوفاء 
بل  أجيالنا،  فقط  ليس  مكن،  الذي  املشروع 
من  للتحول  طريقها  تقطع  أن  بالدنا،  كل 
وإعادة  اإلستقالل  زمن  إلى  اإلستعمار  زمن 
بحماية  اإللتزام  بروح  املغربية،  الدولة  بناء 
السقف الوطني وإعالء قيمه سياسيا، الذي 
املشترك  للوطني  الوفاء  بمبدأ  مقرونا  ظل 
بالدنا،  جنب  مما  املجتمع.  وفي  الدولة  في 
ووطننا جميعا، ويالت اإلنزالق إلى متاهات 

ال أحد يمكنه إنكار مخاطرها. 

شخصية  دوما  ميزت  التي  الحكمة  إن 
الدليل  تقدم  الراضي،  الواحد  عبد  أخينا 
جيل  ميز  الذي  الخيار،  ذلك  على  األنصع 
الحركة الوطنية املغربية، في شقيها الوطني 
اليوم،  أجيال  فعال،  تحتاج  وكم  والتقدمي. 
أبعادها  كامل  في  التجربة  تلك  قيمة  تمثل 
ونتائجها،  بامتحاناتها  وتفاصيلها، 
بدروسها  أي  وإخفاقاتها،  بنجاحاتها 
كتاب  في  ولعل  املطاف.  نهاية  في  الغنية 
يكفي  ما  شهور،  منذ  صدرت  التي  مذكراته 
من األجوبة حول الكثير من األسئلة املرتبطة 
الذي  النضال  وبصيرورة  وبلدنا،  بأمتنا 
بناء  أجل  من  كأجيال،  فيه جميعا  انخرطنا 
دولة املؤسسات والقانون والعدل والحريات 
باملغرب. ألنه في مكان ما، جيلنا أدى رسالته 
كاملة، ومن واجب األجيال الجديدة، أن تتمثل 
الذي  ذلك  التراكم،  باب  حصلية وطنهم، من 
ويتجاوز  ويقلص  فيه،  اإليجابي  من  يوسع 
الغاية  ألن  الطريق.  وأخطاء  العطب  أسباب 
وحماية  العام،  الصالح  خدمة  هي  األسمى، 
بهم،  الرقي  أسباب  وابتكار  وأهلنا،  بلدنا 
وواجب  التنمية  طموح  حق  بني  بالتوازي 

دولة املؤسسات والحريات والديمقراطية.
الواحد،  عبد  أخي  سيرة  تأمل  في  ولعل 
منذ انتبه إلى نباهته وكفاءته أخونا الشهيد 
ضمن  حيوية  بمهام  وكلفه  بنبركة،  املهدي 
الدليل  من  يكفي  ما  الوحدة،  طريق  مشروع 
على أن من مميزات ذلك الجيل، هي مزاوجته 
وبني  السياسية  الرؤية  في  الوضوح  بني 
بإصرار  وعمله  والعلمية،  املهنية  الكفاءة 
وطنه.  بناء  مسار  في  إيجابيا  التأثير  على 
وليس مستغربا، أنه بسبب من ذلك، بفطنته 
تواصله  تقنيات  واحترافية  السياسية 
العمومية وصدقية سلوكه العمومي، أنه قد 
أصبح أكثر اإلتحاديني والسياسيني املغاربة 
واملحلية،  التشريعية  اإلنتخابات  في  فوزا 
وهو  املغاربة،  البرملانيني  عميد  يكون  وأن 

في  سوى  عادة  تتحقق  ال  نادرة،  حالة 
ذلك  في  السر  وأن  الراسخة.  الديمقراطيات 
ذات  في  شخصه،  حول  الشعبي  اإلستفتاء 
املنطقة اإلنتخابية بسهل الغرب الفالحي، هو 
املواطنني،  مع  نسجها  التي  والثقة  النزاهة 

أي فوزه بمصداقية راسخة لديهم.
لهذا السبب، لم تخطؤه نباهة امللك الراحل 
املغفور له الحسن الثاني، حني قدمه كنمودج 
للشباب الوطني التقدمي املعول عليه إلعادة 

بناء املغرب، أثناء لقاءاته مع قيادة اإلتحاد 
بوعبيد،  الرحيم  عبد  العزيز  فقيدنا  بزعامة 
تدخالت  ضمن  الالفت  بروزه  بعد  مباشرة 
ملتمس  مناقشات  أثناء  اإلتحادي  الفريق 
وأن   .1964 سنة  املغربي  بالبرملان  الرقابة 
إيجابيا  سيتعزز  ذلك،  النضالي  مساره 
التأسيس  في  الواضحة  أدوراه  خالل  من 
خالل  من  املغربية،  للجامعة  تنويري  لدور 
للطلبة،  منارة  كانت  التي  القيمة  دروسه 

النقابة  تأسيس  في  القوية  مساهمته  وكذا 
كل  في  دوره  ثم  العالي،  للتعليم  الوطنية 
املراحل النضالية لترسيخ خيار استراتيجية 
الحركة  بلورتها  التي  الديمقراطي،  النضال 
سنة  اإلستثنائي  مؤتمرها  في  اإلتحادية 
املعارضة  لفريق  بترأسه  مرورا   .1975
والذي   ،1977 سنة  بالبرملان  اإلتحادية 
سياسة  ورجل  محنك  فريق  كقائد  فيه  برز 
مساهمته  إلى  وصوال  الرفيع.  الطراز  من 

الديمقراطي  لإلنتقال  التأسيس  في  الوازنة 
وميالد حكومة التناوب، من خالل تمكنه من 
يكون  أن  بوأته  برملانية  أغلبية  ثقة  حيازة 
برئاسة  يفوز  اتحادي  وطني  مسؤول  أول 
لخروج  الطريق  مهد  الذي  األمر  البرملان، 
التتويج  وأن  الوجود.  إلى  التناوب  حكومة 
بحكمة  دوما  املسنود  ذاك،  لدوره  السياسي 
وزارة  تحمله مسؤولية  في  كان  قد  رصينة، 
لحظة  شكل  مما  الحزبي،  موقعه  من  العدل 
في  وأيضا  الوزارة،  أدوار  ضمن  متميزة 
تحمله  مع  بالتوازي  السياسي،  مساره 
اإلشتراكي،  اإلتحاد  حزب  قيادة  مسؤولية 
السياسي  الفعل  في مرحلة دقيقة من تطور 

الحزبي ببالدنا.
السيدات  أيتها  عليكم،  أطيل  أن  أريد  ال 
والسادة، لكنني في الختام، أعترف أمامكم، 
الواحد  عبد  أخينا  سيرة  أتأمل  حني  أنه 
الراضي، فأنا أرى فيها دوما مثاال، عن معنى 
تتعاضد  حني  والحكمة،  النباهة  تفعله  ما 
مع التكوين العلمي الرصني، ومع الوضوح 
إلى  يشكل  ظل  وأنه  السياسية.  الرؤية  في 
جانب أخينا الراحل الدكتور محمد جسوس، 
اإلنصات  استيعاب  تحسن  اتحادية  نماذج 
لصوت كل الشرائح املغربية، مما كان يغني 
وكذا  اإلتحادية  للحركة  السياسي  الخطاب 
من  بمصطلحات  املغربي،  السياسي  املشهد 

بنات أفكارهما، ظلت مميزة إلى اليوم. 
التكريمي  وإذ أشكركم كثيرا، على حفلكم 
هذا، فألنه في العمق هو تكريم لذلك املسار 
تكريما لشخص  ليس  أنه  أي  في شموليته. 
األخ عبد الواحد فقط )وهو مستحق تماما(، 
بل إنه تكريم أيضا للجيل الذي ينتمي إليه، 
وملا ظل وسيظل يرمز إليه من عنوان ملدرسة 

في الوطنية املغربية، من موقعها التقدمي.
شكرا لكم جميعا.

والسالم عليكم ورحمة هلل تعالى وبركاته.

»جاللة امللك محمد ال�ساد�س اأن�سفنا �اأخر�س د�ستوريا اأ�سواتا �سدنا«
خالل  محمد  سيدي  العهد  ولي  ميالد  بخبر  َعِلمُت 
موالي  درب  كوميسارية  زنازن  في  القسرية  ِإقامتي 
الشريف بالدار البيضاء، في إثر االعتقاالت الجماعية 
آنذاك  ي  ُسِمّ ما  ضمن  االتحادية  القيادة  شملت  التي 
ب »مؤامرة يوليوز 1963«، وذلك غداة عملية تعذيب 
وحشية تعرضُت لها طوال الليالي التي سبقت ميالد 

اأَلمير.
كان الَجاَلّدون الذين ُيقيمون في ذلك املكان الرهيب 
أعرف  وال  األقصى،  ه  َحِدّ ِإلى  الراديو  َصْوَت  َيرَفُعون 
غطية  ملاذا؛ هل كان ملجرد االستماع فحسب أم كان للَتّ
الذين كانوا يتعرضون ألقسى  املعتقلني  على أصوات 
ُيرثى  التي  الوضعية  إلى  وبالنظر  التعذيب؟  ُصَور 
بتفاؤل  الَخَبر  ذلك  يُت  َتلَقّ فيها،  ُأوَجُد  ُكْنُت  التي  لها 
وسكينة دون أن أعرف سبب ذلك اإِلحساس. َأْذُكُر َأنني 
َرَجْوُت َأْن َيْشَهَد املغرب مستقَباًل جيدًا مع والدة األمير 

الجديد، ولي العهد، ملك املستقبل.
املختلفة  املراحل  املغاربة  جميع  مثل  ِعْشُت  الحقًا، 
كانت  التي  األصداء  وكذا  العهد،  ولي  َعرَفها  التي 
élo�( وتقريظية ِإيجابية  كانت  والتي  عنه   َتِصُلنا 
gieuse( َتِصُفه لنا كشاب متشبع بمغربيته، يقتسم مع 
الشباب من أبناء جيله الرغبة في أن يرى املغرب بلدًا 
حّرًا ديمقراطيًا حديثًا حيث تسود العدالة االجتماعية 
النساء  بني  وبالخصوص  املواطنني،  بني  واملساواة 
املغاربة من  تطلعات جميع  يقتسم  كان  كما  والرجال. 
ٍه يضمن الحياة  َأْقَراِنِه. وَظَلّ يطمح إلى مغرب َغِنّي ُمَرَفّ

الكريمة وكرامة املواطنني.
كان سيدي محمد منخرطًا بقوة في اأَلنشطة امللكية 
ِبَصْبٍر وانضباٍط وِحّس عاٍل بالواجب. وكنُت أعلم بأنه 
وأنشطة  الوطنية  السياسية  الحياة  باهتمام  يَتابُع 
األحزاب والنقابات وما يمور في قلب املجتمع املغربي. 
وله  البرملان.  في  الرائجة  النقاشات  يواكب  كان  كما 

دراية جيدة بشؤون البالد.
كانت له اختياراته الشخصية واقتناعاته الخاصة.

ابتداًء من بداية الثمانينيات، منذ أن التحقُت بمعية 
أرى  أصبحُت  بالحكومة،  بوعبيد،  الرحيم  عبد  أخينا 
أكثر، وعن قرب، سمو األمير ولي العهد الذي كان دائم 
في  الثاني  الحسن  امللك  والده  جانب  ِإلى  الحضور 

مختلف املناسبات الكبرى.
العربي  لالتحاد  عام  كأمني  تعييني  صاَدَف  وقد 
األمير  سمو  فيها  يهيء  كان  التي  الفترَة  اأَلفريقي 
اختار  ِإذ  الحقوق،  في  اإِلجازة  لنيل  الجامعي  بحثه 
كموضوع لبحثه تجربة االتحاد العربي اأَلفريقي. وقد 
وزارة  بمقر  الغرض،  لهذا  استقبلت  أنني  إلى  َأشرُت 
التعاون، السيد رشدي الشَراْيبي الذي جاء ِباْسِم سمو 
األمير يبحث لدَيّ عن الوثائق الالزمة التي كنُت َأتوفر 
االبتسامة  وكانت  الجامعي،  العمل  هذا  إلنجاز  عليها 
تعلو َوْجَه سي رشدي ُمْبديًا َقْدرًا ملحوظًا من التهذيب 

والعناية واالمتنان. )...(
كان سمو ولي العهد، خالل جميع َأسفاره الرسمية، 
ويهتم  جميعًا،  مراِفِقيه  ُتَجاَه  ِإنسانيًا  جانبًا  ُيْبِدي 
أْلمُسه  كنُت  الشيء  بظروف سفرهم وراحتهم. ونفس 
أيضًا لدى ِصْنِوِه سمو األمير موالي رشيد، ما َيُدُلّ على 

جا من املدرسة َنْفِسها. أنهما معًا تَخَرّ

تلك  وَأثناء  النواب،  ملجلس  رئيسًا  أصبح  أن  قبل 
املرحلة، كنُت في أحيان كثيرة وفي مختلف املناسبات 
الرسمية، ُأْدَعى ِإلى مائدة ولي العهد. وخالل الوجبات، 
كان يتخذ املبادرة لفتح النقاشات حول بعض املواضيع 
الهامة واملختلفة مثل التعليم، االقتصاد، الفالحة، وكذا 
حول بعض القضايا الدولية مراعيًا طبيعة واهتمامات 
جلسائه في املائدة. والحظُت أن تحليالت ُسُموه كانت 
معرفة  عن  َتِبنُي  الدقيقة  أسئلته  كانت  كما  متالئمة. 
باملواضيع التي كان يتحدث فيها واالهتمام الذي كان 
داخليًا وخارجيًا.  املغرب  َيُهُمّ  كان  ما  ُكِلّ  ُتَجاَه  ُيْبديِه 

 )...(
الحسن  امللك  جاللة  طرف  من  بانتظام  ُأْدَعى  كنُت 
بسمو  الخاصة  االحتفاليات  مختلف  لحضور  الثاني 
في  ومساء  الرسمية  االحتفاالت  في  نهارًا  األمير، 
أن ميالد سمو األمير كان  االحتفاالت املحدودة. وبما 
تنظم  كانت  ما  فغالبًا   ،1963 غشت  شهر  في  َتَمّ  قد 
كما  امللكي بالصخيرات.  القصر  في  االحتفاليات  تلك 
امللك  جانب  ِإلى  امللكية  الصيد  حمالت  في  شاركُت 
وكنُت  ذلك،  ِإلى  اإِلشارة  َسَبَقِت  كما  الثاني،  الحسن 
َأحظى   � الصيد  مسارب  في  االصطفاف  عند   � دائمًا 
وموالي  محمد  سيدي  األميَرْين  ألمكنة  ُمحاٍذ  بمكاٍن 
رشيد اللذين كانا يرميان في اتجاه الطرائد التي كانت 
َتْعُبر أواًل من جانبهما من حيث لم يكونا يتركان لها 

الحظ كي تصل ناحيتي، حيث كنت ُأوَجد. )...(
امللك  رحيل  خبر  بلغني  في باريس حني  كنُت 
من  بَأمر  صحية  ألسباب  هناك  كنت  الثاني.  الحسن 
وجه  على  املغرب  ِإلى  ُعْدُت  ولذلك  َنْفِسِه،  امللك  جاللة 
بالقصر  لاللتحاق  مباشرة  وأسرعُت  االستعجال، 
امللكي بالرباط للمشاركة في التوقيع على ِكَتاِب الَبْيعة، 
مراسيم  انتهاء  بعد  ِإاَلّ  عملّيًا  القصر  أغادر  لم  حيث 
في  الجديد  للملك  الفور  على  التعازي  وقدمُت  ْفن.  الَدّ
الفسحة التي كانت متاحة لي في ذلك الظرف العصيب. 
التعازي  ألقدم  ذلك  بعد  أيامًا  القصر،  ِإلى  وسَأُعوُد 

الرسمية ِإلى جاللة امللك محمد السادس.
كان  الذي  العميق  البالغ  التأثر  ملْرَأى  تأثرُت  وقد 
املرحوم.  والده  فقدان  بسبب  امللك  جاللة  على  باديًا 
لوالده.  عة  املتوَقّ غير  الوفاة  ظروف  عن  ِإلَيّ  َث  وتحَدّ
وحني خاطبُت جاللته قائاًل: »جئُت أتقدم إلى جاللتكم 
بالتعازي الصادقة في وفاة والدكم«. تفضل فأجابني 
قائاًل: »وأنا بدوري أقدم إليك التعازي، فقد كنُت أعرف 
رحمه  بوالدي  َتْربُطَك  كانت  التي  الخاصة  العالقات 
أحاطت  التي  للظروف  الخاص  الطابع  ورغم  اهلل«. 
العبارات  بعض  ذلك  مع  تبادلنا  الحسن،  امللك  بوفاة 
َد لي موعدًا لكي  حول َسْيِر البرملان. وذلك قبل أن ُيحِدّ
لقائه من أجل جلسة عمل  ِإلى  أقرب اآلجال  أعود في 

حول املوضوع. وهو ما قمنا به فعاًل.
مرور  بعد   1999 يوليوز   30 يوم  َأيضًا،  وسأعود 
أسبوع على رحيل امللك الحسن، ضمن قلة من املدعوين، 
وذلك  الدستورية،  املؤسسات  رؤساء  كانوا  معظمهم 
وهي  العرش،  خطاب  إِللقاء  املخصص  اللقاء  أَلحضر 

املرة الوحيدة في ظني التي َتَمّ فيها ذلك  )...(.
وقيم  معجم  بأن  ارتياح،  بكل  شخصيًا،  استنتجت 
جاللة امللك محمد السادس، املتضمنة في ُخَطِبه، هي 

أْنُفَسنا فيها تمامًا. التي نجد  القيم واملفاهيم  نْفُسها 
)...(

األيام،  تلك  في  َأيضًا،  ُهنا  َأْنَسى  ال  أن  ينبغي 
رئيس  يستقبل  أن  امللك  جاللة  من  التمسُت  حني 
مارتينيز� فيگُيرَوا  و  ْتِرُيّ السيد  اإلسباني  الكورتيس 
 Trillo – Figueroa Martinez( فديريكو  كوندي 
الذي كان في زيارة رسمية إلى   )Conde Federico
نا جاللة  املغرب بدعوة كنُت وجهُتها إليه. وفعاًل، خَصّ
امللكي  القصر  في  باستقبال  السادس  محمد  امللك 
التي كنُت  اللحظة  الحفل، وفي  في مراكش. وفي آخر 
جاللة  اْسَتبَقاني  االستقبال،  قاعة  مغادرة  أهبة  على 
امللك لحظًة لُيْخِبرني بتعويض السيد ِإدريس البصري 
بوزير داخلية جديد، هو السيد أحمد امليداوي، وبوزير 
ُمْنَتدب في الداخلية، هو السيد فؤاد عالي الهمة. ولم 
عبد  َأْخَبرُت سي  »لقد  لي:  يقول  أن  امللك  جاللة  َيُفت 

الرحمن بذلك«.
َأْشُهٍر،  بعِض  أو  أسابيع  خالَل  املِلُك،  سيطبع 
الخطاب والسلوك  الخاص، في  الجديد بطاَبِعِه  عهَدُه 
وتجاوب  واضح  ارتياح  ظل  في  وذلك  واإِلشارات، 
ملموس من عموم املواطنات واملواطنني ولدى الطبقة 

السياسية واملالحظني النزهاء داخل وخارج املغرب.
َبَدْت معالم شخصية امللك الجديد تتضح من خالل 
اآلخر.  بعد  الواحد  قوية وشجاعة ومتالحقة،  قرارات 
انفرجِت اأَلجواُء العامة أكثر فأكثر، وجرى التأكيد على 
صيانة الحريات العامة، وَتَمّ ِإقرار مدونة متقدمة جّدًا، 
بالنظر ِإلى ما كان قائمًا، تهم الوضع االعتباري للمرأة 
واأُلْسرة، ثم صدر قانون جديد للجنسية يمنح اأَلوالد 
الجنسية املغربية باعتماد صلتهم بُأمهم املغربية، وهو 
املناَصَفة  تحقيق  طريق  على  ُمهّمًا  ِإنجازًا  اعُتِبر  ما 
الجْنَسْين. كما تم تشكيل لجنة وطنية لإلنصاف  بني 
العالقة  اإِلنسان  حقوق  ملفات  لتصفية  واملصالحة 
ي بسنواِت الرصاص  والسعي ِإلى طِيّ َصْفَحِة ما ُسِمّ
الكريهة، تلك السنوات التي كان فيها لليسار املغربي، 
االتحاديني،  واملناضالت  للمناضلني  وبالخصوص 
والتضحيات  اآلالم  مستوى  على  اأَلْوَفر  النصيب 

ْفسية الَجارَحة  )...(. واآلثار الجسدية والَنّ
سي  ترأسها  التي  الحكومة  تجربة  بعد  ندرك،  كنا 
ِإلى  ة  َماَسّ حاجة  في  َباَت  املغرب  َأن  الرحمن،  عبد 
املرور من ملكية تنفيذية ُوِرَثْت عن عهد الحسن الثاني 
رحمه اهلل ِإلى ملكية دستورية ديموقراطية اجتماعية 
امللك محمد  تتالءم مع روح وتوجهات جاللة  برملانية 
السادس. كان واضحًا َأن على الحكومة أن تتمكن من 
الوسائل واإِلمكانيات لتنفيذ االختيارات القوية للملك، 
والتي تتجاوب مع تطلعات الشعب املغربي، خصوصًا 
َخب الفكرية والسياسية واالجتماعية  منه الشباب والُنّ

والثقافية والحقوقية والنسائية.
وضوح  بكِلّ  رأينا،  عن  ْرنا  عَبّ املَْعَنى  وبهذا 
لالتحاد  الثامن  الوطني  مؤتمرنا  في  ومسؤولية، 
االشتراكي في نونبر 2008 في بوزنيقة، وضمن البيان 

الختامي للمؤتمر)...(.
السادس  محمد  امللك  جاللة  رؤية  مع  وانسجامًا 
االتحادية  القاعدة  وتطلعات  إِلرادة  واستجابًة  َأيضًا، 
 � شخصيًا  َبَعْثُت  الثامن،  الوطني  املؤتمر  خالل  من 

بمذكرٍة ِإلى جاللة امللك تتضمن  باسم قيادة الحزب � 
املنشود،  الدستوري  باإلصالح  الخاصة  املقترحات 

وذلك في 8 ماي 2009.
مكونات  ِإقناع  في  َأنجح  أن  َأملي  كان  والواقع، 
الكتلة  مكونات  خصوصًا  أخرى،  سياسية 
لم  لكننا  مشتركة،  مذكرة  توجيه  في  الديموقراطية، 
َلْعنا في تلك الفترة على  نجد التجاوب املطلوب بل اَطّ
وِإرادتنا  حزبنا  من  تنال  متسرعة  ُصحفية  كتابات 
اهتمام  َأدنى  ُنوِلها  لم  لكننا  الدستوري،  اإِلصالح  في 
ومَضْينا ُقُدمًا في خيارنا، فكانت املذكرة التي رفعناها 

ِإلى جاللة امللك.
ديموقراطية  ملكية دستورية  ِإلى  املرور  كان مطلب 
ويعطيها  امللك  ِإرادة  ي  ُيَقِوّ برملانية  اجتماعية 
أن  نعتقد  كنا  فقد  املجتمعي.  وامتدادها  عمقها 
االختيارات  تفعيل  على  قادرة  حكم  صيغة  اعتماد 
شعبنا  تطلعات  مع  اأَلساسية الجديدة تتجاوب 
باملواَظَبة،  الديموقراطي،  بالنضال  وَأننا  املغربي، 
ْبر واإِليمان بالقضية الديموقراطية،  بالتضحيات، بالَصّ
نستطيع التوصل ِإلى تحقيق َأهداف ونتائج قد تبدو 
مستحيلة للبعض من ِقَصار النظر أو ِضَعاِف النفوس.
صحيح، لم َنتَلَقّ جوابًا َمَلكّيًا في حينه عن مذكرتنا، 
لنا وللَعاَلم في الخطاب امللكي بتاريخ  ه سيظهر  ولكَنّ
لم ننتظر طوياًل، ففي ظل التحوالت   .2011 9 مارس 
التي  والدينامية  العربي  بالربيع  ي  ُسِمّ ملا  املتسارعة 
ر عنها ِحَراُك الشارع في املغرب وحركة شباب 20  َعَبّ
الجواب  تلقينا  االتحادية،  شبيبُتنا  وضمنهم  فبراير، 
ية  الجِدّ الشعارات  َأن  اعتبرنا  وقد  َأردناه.  الذي 
املوضوعية لحركة 20 فبراير كانت في العمق منبثقة 
من مطالبنا وبياننا العام ملؤتمرنا الوطني الثامن، ِإْذ 
ْمنا به  لم تَتَخَطّ هذه الشعارات على العموم ما كنا تَقَدّ

َوْحَدنا ِإلى جاللة امللك.
ِإلى  حاجة  في  كانوا  املغاربة  أن  الشارع  أبرز  لقد 
بها  طالب  التي  نفسها  هي  جوهرية  إصالحات 

االتحاديون في مؤتمرهم ومذكرتهم.
َبَدا واضحًا، كما كنا ُنؤكد دائمًا، أن املغرب لم يكن 
في حاجة ِإلى ثورة بل كان في حاجة ِإلى ِإصالحات، 
الحكم  لطريقة  العميقة  اإلصالحات  من  املزيد  ِإلى 
االنتقال  تحقيق  يعرقل  َأن  يمكنه  ما  كل  وتجاوز 
الثورة،  منطق  ال  ِإذن  اإِلصالح  منطُق  الديموقراطي. 
هذا اقتناع املغاربة. وهذا ما َأدركه جاللة امللك محمد 
َأن يستبق  وِإدراك  باقتناع وتجاوب  فاختار  السادس 
ِإصالح  إلى  دعا  َثَمّ  ومْن  املطلوب،  األفق  ِإلى  الشارع 
دستوري متقدم، شامل، عميق وجريء في خطابه يوم 
2011، حوالي عشرة َأشهر فقط على تقديم  9 مارس 
مذكرتنا. وتقريبًا، فإن هندسة الخطاب امللكي ورؤيته 
ملرتكزات اإلصالح الدستوري كانتا أقرب ما يكون ِإلى 

هندسة مذكرتنا املرفوعة ِإلى جاللة امللك.
َأْنَصَفنا  بل  عاتنا  َتوُقّ مستوى  في  املَِلك  جاللة  كان 
بينما ُأْخِرَست تلك األصوات اإلعالمية التي قالت عنا 
على  االنتخابي  َفَشَلنا  ُق  »ُنَعِلّ فقط  ِإننا   2008 سنة 
مشجب املطالبة بِإصالحات دستورية »، فلم َنْسَمْعها 
ِإصدار  في  عها  َتَسُرّ تراجع  أو  لإِلنصاف  شيئًا  تقول 

األحكام الجاهزة  )...(.

الراحل عبد الواحد الراضي يتحدث في مذكراته

أثناء تكريمه من قبل وزارة العدل للمرحوم عبد الرحمن اليوسفي في حق عبد الواحد الراضي، أثناء تكريمه من قبل وزارة العدل للمرحوم عبد الرحمن اليوسفي في حق عبد الواحد الراضي، أثناء تكريمه من قبل وزارة العدلأثناء تكريمه من قبل وزارة العدل شهادة
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عن  الراضي  الواحد  عبد   يحكي 
فعال، لدي عالقات    "  : مدينة فاس 
قوية ومتنوعة مع مدينة فاس. أوال 
فاسية  والدتي   . بيولوجية  عالقات 
عائلة  من  أمها  فاس.  مدينة  بنت 
أمالس  عائلة  من  وأبوها  السقاط. 
املمكن  من  كان  الريف.  من  أصلها 
أن أزداد بمدينة فاس عوض مدينة 
والدي  مع  تعيش  والدتي  ألن  سال، 
في البادية. ابنها األول بعد الوالدة 
كانت   . أنا  ازددت  بعده،  من  توفي 
والدتي خائفة أن يكون مصيري هو 
املوت ، فضغطت على والدي لحملها 
للوالدة في فاس بدل البادية بالقرب 
والشروط  والظروف  عائلتي  من 
له  والدي  لكن   ، للوالدة  مواتية 
لتوفرنا  لسال  الذهاب  في  آخر  رأي 
هناك.  يوجد  شيء  وكل  سكن  على 
في  فاس.  من  قريبة  مدينة  وهي 
النهاية ،هذا ما وقع. خلقت في سال 
وليس فاس . عندي مع فاس عالقة 
الجيل  من  .أنا  كبيرة  قوية  روحية 
 ، الوطنية  الحركة  مع  كبر  الذي 
أساسي  دور  لها  كان  االخيرة  هذه 
بما  باستمرار  متشبعا  جيلنا  .كان 
يجري بفاس وما يقال . ولي عالقات 
إنسانية أخوية مع عدد من اإلخوان 
أمامي  أرى  فاس  من  واألخوات 
عن  يزيد  ما  لها  والتي  بعضهم، 
نصف قرن .كان لي الشرف والحظ 
أطرت  الحزبي.  النشاط  إطار  في 
اإلقليمية  املؤتمرات  من  العديد 
 . املاضية  العقود  في  ولقاءات 
جدا  قوية  عالقة  بفاس  عالقتي 
هذا  يومنا  إلى  مستمرة  زالت  وما 
أنها  ننسى  وال  فاس.  برملاني  مثل 
برملانيني  أربعة  على  تتوفر  كانت 
وكان  الفريق،  ضمن  املدينة  من 
فلمست  أنذاك،  ترؤسه  شرف  لي 
الرفيع ملناضليها وأطرها  املستوى 

ونخبها لهذه املدينة السعيدة " .
املغرب،  في  الراهن  الوضع  وعن 
املغرب  الحقيقة  في  الراضي:  يقول 
من  وأعمق  أصعب  مفارقة  يعيش 
من  لجزء  دائما  ننظر  فنحن  هذه، 
كله.  املشكل  إلى  ننظر  وال  املشكل، 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
ومهام  اليسار،  راية  تحت  أنشئ 
اليسار خلق  معروفة.  مهام  اليسار 
فعل  كرد   19 القرن  في  العالم  في 
املحافظة،  التقليدية  األنظمة  على 
بأنه  عامليا  معروف  هو  واليسار 
اليسار  املجتمعات،  تغيير  أداة  هو 
الديمقراطية  األساسية  أهدافه  من 
والجماعية  الفردية  والحريات 
واملساواة  االجتماعية  والعدالة 
واملبادئ  القيم  من  والعديد 
البشر.  تشرف  التي  اإلنسانية، 
فهذا اليسار، خلق كرد الفعل لنظام 
القرون  من  وقديم  تقليدي  محافظ 
بعد  املغرب،  في  نحن  الوسطى. 
املغرب   1955/1956 االستقالل 
جدا  متأخرا  تقليديا  مالذا  كان 
بالنسبة لعدد كبير من دول العالم . 
العربي واالسالمي،  املغرب والعالم 
عن  متأخرون  أنهما  مشكلتهم 
األوروبية  فالدول  التاريخ. 
املرحلة  من  تخرج  بدأت  والغربية، 
 16 القرن  في  واملحافظة  التقليدية 
فترات  وعاشت  سنة   400 من  أكثر 
 ، فكرية  ثورات   : أنواع  عدة  من 

الثورة األولى لديكارت )الكوجيطو( 
على أنه قبل ديكارت، كان عدد كبير 
عقلهم  وفرنسا  أنفسهم  أوروبا  من 
األحداث  يفسرون  سحري،  عقل 
ولكن  سحرية،  بمفاهيم  والطبيعة 
إلى  الناس  ونبه  ديكارت،  جاء 
عليه  ويجب  العقل،  أعطاه  هلل  أن 
للشعوذة  يخضع  وال  يشغله  أن 
والعالم  الكون  ويفسر  وللسحر، 
أن  يجب  أنه  على  املعطيات  بهذه 
الثورة  هذه  بعد  من   . العلم  يطور 
األساسية، جاءت الثورة السياسية 
األنوار،  عصر  قبل   18 للقرن 
ما  والثورة  الصناعية،  والثورة 
بعد الثورة الصناعية ،واآلن عندنا 

الثورة الرقمية. هكذا يكون التقدم.
العصري  العالم  في  ندخل  بدأنا 
الحماية  أن  رغم  االستقالل،  بعد 
املعطيات،  بعض  لنا  تدخل  بدأت 
تقضي  أن  منها،  الهدف  ولكن 
نرى  بدأنا   . املستعمر  مصالح 
الظالمية  املرحلة  من  نخرج  أننا 
والتغيير  والتجديد  الحداثة  إلى 
والتقدم من بعد االستقالل. واملغرب 
األعمال  بهذه  يقوم  من  له  يكن  لم 
الشعبية،  للقوات  الوطني  .االتحاد 
هو الذي قام بهذا العمل، من املغرب 
التقليدي املحافظ القديم إلى مغرب 
والعدالة  ديمقراطي  حداثي  متقدم 
االجتماعية ،وهذه هي مهمة االتحاد 
املغرب  يرفع  كان  الذي  االشتراكي 
إلى األعلى ، بحيث االفكار التقدمية 
موجودة.  تكن  لم  واالشتراكية، 
ان  على  مجهود  كل  بذل  فحزبنا 
تنتشر هذه االفكار والقيم واألخالق 
. الخالف الذي كان بني  في املغرب 
االتحاد االشتراكي والحسن الثاني 
مع  وخالفنا  هذا.  هو  هلل  رحمه 
هو  كانت  التي  األخرى،  األحزاب 
كانت  االستقالل  بعد  من  ألن  هذا، 
توجه رجعي،  هناك ثالثة توجهات: 
يقوده عدي أوبيهي بعقلية فيودالية 
إقطاعية، وتوجه ثان هوإرث سياسة 
الحتالل  مغاربة  بنخب  للحماية 
ثالث،  وتوجه  الفرنسيني،  أماكن 
التي تقول يجب  التقدميني  هو فئة 
عصريا  بلدا  يكون  أن  املغرب  على 
يرحمه  بنبركة  فاملهدي   . وحداثيا 
استعمرنا  إذا  يقول:  دائما  كان 
لالستعمار،  قابلني  كنا  فألننا 
اآلن  نعمل  أن  علينا  يجب  والذي 
تأخيرنا  ألن   ، يتجاوزنا  ال  لكي 
تكنولوجي  تأخير  االحتالل  من 
..ال  وتعليم  واقتصادي  وعسكري 
يمكن أن نقبل بهذه الوضعية، لكن 
ترغب،  لم  قوة محافظة  كانت هناك 
الحسن  مع  املعارك  أسباب  وهذه 
كان  التي  عناصر  من  وعدد  الثاني 
لها أنذاك مصالح وليس لها تغيير. 
االشتراكي،  االتحاد  دور  هو  فهذا 

يقدم لدفع املغرب إلى األمام.
وبمجلس  بالدستور  نطالب  كنا 
واالتحاد  لتهييئه،  تأسيسي 
باملساواة  يطالب  كان  االشتراكي 
بني الرجل واملرأة والعدالة. في ذلك 
الوقت، كنا في البرملان سنة 1977 
املساواة  أفكارحرية  هذه  عن  ندافع 
والديمقراطية، وكنا نجابه بأن هذه 
األفكار مستوردة، فاالتحاد رغم ذلك 
التسعينات،  وفي   . يناضل  بقي 
بأن  اعترف  الثاني  الحسن  كان 

التي  هي  ليست  املتبعة،  السياسة 
في  وتتذكرون  تتبع،  أن  يجب 
وكان   ، القلبية"  ب"السكتة  خطابه 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
أن  االتحاد  من  وطلب   ، حق  على 
الحكومة  ويشكل  التناوب  يقود 
رئيس  بعد  من  الحال  بطبيعة   .
أصبح   ، األشياء  هذه  قال  الدولة 
كل املعارضني لنا ديمقراطيني ومع 
حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية 
االشتراكي  االتحاد  في  ونعتبر   .
انتصارنا وهو انتصار كبير. اليوم، 
إنه  يقول  من  املغرب  في  يبق  لم 
املساواة  وضد  الديمقراطية  ضد 
وهذا  االجتماعية  العدالة  وضد 
هم   . االشتراكي  االتحاد  ربح  هو 
ربحنا  ونحن  االنتخابات،  ربحوا 
وأخالقا  وقيما  أفكارا  أدخلنا  أننا 
ومطالب الشعب املغربي ، حتى لو 
زرعنا  .نحن  مبتغى  إلى  نصل  لم 
املستقبل  في  تعطي  التي  خميرة 

للمغرب الديمقراطي .
التمييع  من  نوع  وقع  أنه  أعتبر 
أن  .ويجب  الديمقراطية  تمييع   ،
هذه  عن  املسؤول  أن  إلى  ننتبه 
هم  فيها  نعيش  التي  الوضعية 
التي  الوضعية،  فعال   ، الحاكمون 
عنها  مسؤول  املغرب،  يعيشها 
الذين حكموا البالد عشرات السنني 
الذي  ننتقد  ومازلنا  وانتقدناهم   ،
اليوم،  مغرب  لكن   ، ينتقد  أن  يجب 
الدساتير  أحسن  من  دستور  لديه 
لنظام  املغرب  في  خلق  دستور   ،
السلط  جميع  ،ألن  برملانية  ملكية 
من  تنبثق  والتنفيذية،  التشريعية 
النتيجة  بربط  االقتراع  صناديق 
باالنتخابات والشرعية في ممارسة 
في  احتكار  عنده  البرملان   ، الحكم 
املجال  في  يشرع  ،وامللك  القوانني 
الديني، وباقي التشريعات كلها من 
اختصاص البرملان. رئيس الحكومة 
سلطا  أعطاه   2011 دستور  في 
لهم  منحت  الوزراء  كذلك   ، واسعة 
سلطات واسعة في مجلس الحكومة 
تؤخذ  قرارات   ، القرارات  كل  بأخذ 
في املجلس الوزاري للملك محدودة، 
والتنفيذية  التشريعية  السلطة  إذن 
والقضاء  الدستور  بحكم  قوية 

لم تعد  . السلطة القضائية  مستقل 
لها عالقة بالوزير. كل هذه األشياء 

لم تعط نتيجة، وهذه هي املفارقة .
والتقدم،  الشعوب  تطور  جزئيا، 
بيد  بل   ، الحكام  يد  على  يكون  ال 
الشعب، ألن مشكلتنا فينا ، ملا تسأل 
يقولون  والحكومة  البرملان  عن 
في  املتبعة  السياسة  تعجبنا،  ال 
ومن  تعجبنا،  ال  والصحة  التعليم 
تصويت  هناك  كان  هؤالء؟  وضع 
املشكل  يكمن  هنا  لكن  وانتخابات 
البناء  أدوات  من  مجموعة  لدينا  ؟ 
مرحلة  في  نحن  الديمقراطية، 
اآلليات  لكن  الديمقراطي،  االنتقال 
عندك  تكون  أن  يمكن  ال  عطب.  بها 
وحقيقية  صحيحة  ديمقراطية 
»مضعضعة«،  أحزاب  وعندك 
مدني.  ومجتمع  نقابات  لك  وليس 
وسائل  إلى  تحتاج  الديمقراطية، 
وتعطي  الدستور،  تضع  وأدوات. 
قوية  تكن  لم  وما  لألحزاب  السلطة 
بعض  أقول  الدستور.  تنفذ  لن 
البعض.  تعجب  لن  التي  الحقائق 
مسؤولني،  وحدهم  الحاكمون  ليس 
مسؤولون.  كشعب  كذاك  نحن  بل 
57 في املئة ال  ملا تأتي االنتخابات 
تذهب للتصويت، النخب ال تصوت، 
تحت  للتصويت  تذهب  التي  فالفئة 
والعقلية،  والشعوذة  املال  ضغط 
ما هو السبب التأخير، اتركونا من 
سياسة الحاكمني، املشكلة في وعي 
 400 في  الغربي  العالم  املواطنني. 
سنة خلق املواطن واملواطنة ، نحن 
في فترة املرحلة خلقنا فيها الناخب 
فرق  وهناك   ، املواطن  نخلق  ولم 
معركة  اآلن  واملواطن،  الناخب  بني 
يفهم  وأن   ، والتأطير  التوجيه 
أيديهم  بني  مصيرهم  أن  املغاربة 
الخارج  من  أحد  أي  ينتظروا  وال   ،
الذين  .نحن  أمورهم  لهم  ليصلح 
نصلح أمورنا بأنفسنا أو ال تصلح. 
يجب اتباع الطريق املستقيم . رغم 
أننا نحن الذين هيأنا هذه األدوات 
لالنتقال الديمقراطي ، لم ننجح في 
االنتخابات، ألن الناس لم تربط بني 
إليه،  وصلنا  ما  بني  وما  عملنا  ما 
ما  تعرف  وال  له  علم  ال  كبير  جزء 
يقع . إسأل اآلن من وضع الدستور؟ 

ممنوح.  غير  دستور  كان  مرة  ألول 
وحوار  نقاش  فيه  دستور  كان 
بلجنتني، لجنة تقنية علمية ولجنة 
الحكومية  السياسة   . سياسية 
اليومية من تشغيل  لتسيير شؤون 
الكبير عندنا هو  املشكل   .. وصحة 
يكن  لم  والحسم  االختيار  وقت  أن 
من  يكون  أن  يجب  الذي  االختيار 

طرف املواطنني.
أن  يكفي  ال  الديمقراطية  في  أن   
يجب   . جيد  دستور  عندك  يكون 
تفعل  التي  األدوات  لك  تكون  أن 
السياسية  األحزاب  منها  الدستور، 
والكل يقول إنها ضعيفة، ملاذا؟ ألنها 
كان  املواطنني.  طرف  من  ضعفت 
من  األشخاص.  في  يتحكم  الحزب 
أراد أن يدخل إلى الحزب يستوجب 
له  يكون  أن  ويجب  يضمنه،  من 
معمول  كان  وهذا  جيد.  سلوك 
واالتحاد  االستقالل  حزب  في  به 
االشتراكي  واالتحاد  الوطني 
االنضباط  كان   . الشعبية  للقوات 
األساسي  والقانون  والصرامة 
أصبحت  اآلن،  وقع  الذي   ، للحزب 
األصوات،  عن  والبحث  االنتخابات 
عن  تبحث  األحزاب  يجعل  ما  هو 
البحث  يعد  ولم  واألصوات،  العدد 
األحزاب  أهلك  ما  وهذا  النوع،  عن 
وأصبح املناضلون الذين يترشحون 
ال حظوظ لهم في النجاح ، ألن »مول 
لدرجة  أمال،  لهم  يترك  ال  الشكارة« 
أن الشباب وهو شيء مشروع، هو 
االرتقاء في ترتيب املسؤولية داخل 
به  يدفع  الحزب   . واملجتمع  الحزب 
لم   ، يسقطه  الشكارة«  »مول  لكن 
يغريه  يعد  لم  .الشباب  أمل  يبق 
الغش  .أصبح  األحزاب  إلى  الذهاب 
االنتخابي. وفسد كل شيء. وقضي 
ينجح  والذي  الحزبية.  الحياة  على 
الحزب  على  شروطه  يفرض  أصبح 
. األشخاص يتحكمون في األحزاب 
قوانني  لها  التي  العكس  وليس 
هو  وهذا  واالنضباط.  داخلية 
، وملا يضعف  الذي ضعف األحزاب 
واملجتمع  النقابة  تضعف  الحزب 
يمكن  ال  أساسي.  الحزب  املدني. 
أحزاب. بدون  ديمقراطية  تكون  أن 

األحزاب  دامت  وما  مستحيل.  هذا 

الديمقراطي،  االنتقال  ضعيفة، 
الحزب  ليس  صوريا.  سيكون 
األحزاب  وكل  التعددية  بل  الوحيد 
سر  هو  هذا   . قوية  تكون  أن  يجب 
في  اإلدارة  دور  وكان   ، النجاح 
املواطنني  حتى  بل  األحزاب  ضعف 
في  رغبنا  إذا   ، كذلك  ساهموا 
أن  يجب  حقيقي،  ديمقراطي  نظام 
االتحاد  وباألخص  أحزابنا  نقوي 
االشتراكي للقوات الشعبية ، املغرب 
محتاج إليه ، ألنه محتاج إلى حزب 
يساري حقيقي ، مهمة حزب يساري 
من  يتطلبه  ما  ألن   ، جدا  صعبة 
واملناضلني  واملواطنات  املواطنني 
يميني  حزب  يتطلبه  مما  أصعب 
التغيير  عن  يبحث  ال  األخير  هذا   ،
الخاصة  املصلحة  عن  يبحث  بل 
االشتراكي  الحزب  عكس  الفردية، 
العامة.  املصلحة  عن  يبحث  الذي 
لك  تكون  أن  يجب  يساريا  كنت  إذا 
التفكير.  في  التكوين  على  القدرة 
وهناك ظاهرة خطيرة في السياسة، 
من  والعديد  األحزاب  تصرفات 
تفريغ  هي  واملناضلني،  املناضالت 
الثقافي  مضمونها  من  السياسة 
أصبحت  واالجتماعي.  االقتصادي 
السلطة.  على  الحرب  هي  السياسة 
كنا  مؤتمراتنا،  إلى  نذهب  كنا  ملا 
متكامل،  مجتمعي  بمشروع  نذهب 
وثقافيا  واجتماعيا  اقتصاديا 
نذهب  لم   . الخارجية  والعالقات 
، كانت لدينا  للصراع حول السلطة 
لجنة الترشيحات هي التي تقترح. 

أزمة  أزمة،  العالم هناك  اليوم في   
قبل  أروبا  التمثيلية،  الديمقراطية 
الوسطى  والقرون  الفرنسية  الثورة 
في  وامللك  امللوك،  يحكمها  كان 
يستمد  السكان  يعتبره  أوروبا 
دينيا  عامال  كان   ، عند  من  السلطة 
مثل البابا اآلن. ملا أتت الثورة، تغير 
السلطة  مصدر  وأصبح  املفهوم، 
وأصبح   ، الشعب  هو  والسيادة 
هو  االغريق  منذ  قديم  وهو  الحل 
التمثيل، وهم ممثلو الشعب، أحيته 
إلى  16 ووصل  القرن  في  بريطانيا 
األنظمة  هذه   .19 القرن  في  فرنسا 
محلها  جاء  تكن  لم  إن  التمثيلية 
الديكتاتورية،  االستبدادية  االنظمة 

 . القوة  هي  السلطة  مشروعية  ألن 
اليوم مستوى الوعي واملعرفة تطور 
لدرجة أن العالم الغربي أصبح له ما 
وبدأت  القرار،  في  للمشاركة  يكفي 
التشاركية  بالديمقراطية  املطالبة 
بالديمقراطية  يسمى  ما  وتعويض 
األفقية،  بالديمقراطية  العمودية 
السباق  لهم مشكل  وقع  وحتى هم، 
والعراك على السلطة، وخير مثال ما 
وقع مؤخرا في االنتخابات بفرنسا. 
عراك،  كان  األحزاب  كل  وسط 
داخل  داخلية  انتخابات  وكانت 
الحزب،  يرشح  من  الختيار  الحزب 
خصوم  ملواجهة  الذهاب  ذلك  وبعد 
التي  واألحزاب  األخرى،  األحزاب 
عرفت عراكا انهارت وماتت. اليمني 
الفرنسي مات حصل على  التقليدي 
االشتراكي  الحزب  املئة.  في   6.3
603 كذلك والذي حصل على الصف 
هذه  املتطرف.  اليمني  حزب  األول 
التمثيلية.  للديمقراطية  كونية  أزمة 
سياسيون  وخبراء  علماء  ومازال 
ليوفق  جديد  ابتكارنمط  يجدوا  لم 
مشكلتنا   . املشاركة  إرادة  بني  ما 
التمثيلية،  هذه  نستوعب  لم  األولى 
مازال التزوير. واملشكل الثاني، هو 
باستعمال  املعرفة  وإدعاءهم  األمية 
التي  الخاصية  وسائط االجتماعية، 
نحتاج لها هي الروح النقدية . القيم 
واملبادئ شيء أساسي، وما يعيشه 
العالم والعالم العربي، ونحن تثمن 
األخالق في املعامالت، فال يمكن أن 
وبدون  أخالق  بدون  مجتمعا  تبني 

قوانني وبدون احترامها .
اإلنسان  لتسليح  موجودة  املدرسة 
باملعرفة، ال يمكن التطوروالتقدم إال 
يتقدم،  ال  االمي  املجتمع   ، باملعرفة 
وكيفية  والتحصيل  التعلم  يجب 
املقبلة  االجيال  تكوين   ، استعمالها 
املغرب  في  نحن  لألسف   ، باملعرفة 
..أدوات  التعليم  في  مشكل  عندنا 
التعلم هي القراءة والكتابة ، وهناك 
التربية، وهي تلقني القيم واألخالق 
جزء   ، العالقات  وطريقة  والسلوك 
في العائلة واملدرسة والشارع ، قمة 
عن  الوطني  التكوين  هي  التكوين 

طريق الحزب.
 1959 الحزب  مؤسسي  من  أنا 
الشعبية  للقوات  الوطني  لالتحاد 
:مرحلة  كلها  الحزب  مراحل  .عشت 
من  الحزب  مؤتمرات  والعز،  القمع 
وأرى  أالحظ  فصاعدا.  التأسيس 
أصبح  وكيف  يتصرف  كان  كيف 
يتصرف ، ورأيت في العشر سنوات 
ملا قلتها بل رأيت قبل ذلك ، حقيقيا 
لكم  وأحكي  ينتحرون،  االتحاديني 
في سنة 1977 كان لنا فريق برملاني 
أكتوبر،  من  دورة  أول  انتهت  ملا   ،
األقاليم  إلى  النزول  على  اتفقنا 
نجحنا  التي  الدوائر  من  والبداية 
فيها ، هنا بدأت تظهر العيوب وجلد 
الظواهر  . لألسف بدأت هذه  الذات 
وبدأ  القمع،  يعد  لم   ، تنخرالحزب 
التهافت  بدأ  علينا،  يزحف  الحكم 

على املناصب والحرب األهلية.
الرحيم  عبد  طرحه  العمل؟  ما 
قدم  ملا  الثاني  املؤتمر  في  بوعبيد 
نفسه  وهو   ، السياسي  تقريره 
واضح  العمل   . لينني  عن  اقتبسه 
إلى  الرجوع  الجميع  .بإمكان 
الصواب، رجوع إلى سلوك األخالق 

واالنضباط والصبر واملثابرة .ممكن 
ليس  األشياء.هذا  نستدرك  أن 
املواطنني،  تعبئة  يجب  مستحيال. 
من حيث االهتمام بالشباب الذي هو 
املستقبل واملرأة. ال يمكن للمغرب أو 
أي مجتمع أن يتغير ونصفه مهمش. 
مشروع  للمغاربة  نقدم  أن  يجب 
تقدمي  حداثي  ديمقراطي  مجتمع 
في  املواطنني  بني  املساواة  يضمن 
للقيام  وبرنامج  والحظوظ  الحقوق 
لالستجابة  أساسية  بإجراءات 
ورؤية  للمواطنني  امللحة  للحاجيات 
واضحة على نقط واضحة ممكن أن 

يتعبأ عليها املواطنون.
الجزائر  في  وقعت  التي  األحداث 
التي  الكيفية  جدا،  مهمة  أحداث 
بالنسبة  ليست  مهمة  ستنتهي 
للعالم  بالنسبة  ولكن  للجزائريني 
الثالث  والعالم  واالفريقي  العربي 
طاقات  بها  توجد  الجزائر  ككل، 
ذوو  ورجال  نساء  ونخب  كبيرة 
املادية  الناحية  ومن  ممتاز،  تكوين 
ميدان  في  خيرات  على  يتوفرون 
نظام  عندهم  لكن  والبترول،  الغاز 
باالنفتاح وأن  للجزائريني  ال يسمح 
للنخب  يسمح  ال  النظام  يساهموا، 
توافقي  تم حل  إذا  أعتقد  بالظهور. 
الشعب  ومطالب  الجيش  بني  ما 
املرحلة  هذه  من  ومروا  الجزائري 
سيكون  إيجابية،  بكيفية  االنتقالية 
وستتغير  للجزائريني،  مكسب 
وستنطلق وستفك القيود، وسيكون 
وعلى  بالدنا  في  انعكاسات  لذلك 
وبناء  الجزائرية  املغربية  العالقات 
املغرب العربي واملنطقة املتوسطية، 
يمكن  االتجاه،  هذا  في  التطور  هذا 
يحصل،  ال  أن  يمكن  أو  يحصل  أن 
ولكن هناك حظوظ لكي يحصل بنوع 

من التوافق .
رفض   ، الصحراء  قضية  أسباب 
بمغربية  االعتراف  الجزائر 
هي  خلقه  الذي  واملشكل  الصحراء، 
الجزائر والحل سيكون مع الجزائر، 
فتعتبر  املتحدة،  لألمم  بالنسبة  أما 
ألنها  مهمة  غير  الصحراء  قضية 
تمس  وال  عاملية  حربا  تخلق  لن 
للضغط  وسيلة  وهي   ، مصالحهم 
ومن  منا  يستفيد  والكل  علينا 
من  نوع  وهو  يستغلوننا  الجزائر، 
من  نخرج  أن  أردنا  إذا   . االبتزاز 
هذه القضية، يجب على هذا النظام 
األمور  يتفهم  أن  الجديد  الجزائري 
ويغير املوقف من قضية الصحراء، 
وسياسية  فكرية  ثورة  ستكون 
الحالي  املوقف  ألن   ، منطقتنا  في 
الهواري  عن  موروث  للجزائريني 
نتمنى   . تركة  ترك  الذي  بومدين 
املسؤولني  عند  تتغلب  أن  للحكمة 
املقبلني .إن باستطاعة الديمقراطية 
أصبحت  إن  غدا  املشاكل،  حل 
وكانت  الجزائر  في  الديمقراطية 
ديمقراطية في املغرب، سيكون هناك 
موقف  هي  .الديمقراطية  تفاهم 
الشعوب بينما الديكتاتورية موقف 
أشخاص. نتمنى للجزائر أن تخرج 
وللمغرب  للجزائر  خدمة  منتصرة 

العربي.

*من حوار عبد الواحد الراضي في 
ضيافة الكتابة االقليمية للحزب بفاس  

عبد الواحد الرا�ضي: »االحتاد اال�ضرتاكي انت�ضر حني مل يبق يف املغرب من يقول اإنه �ضد الدميقراطية«

خاص

   

عبد السالم المساوي 
حرقة  لوال  جرى  ما  ألصدق  كنت  ما 
وقعت  عندما  كثيرا،  آملتني  التي  الدموع 
عيني على الخبر املفجع بمواقع التواصل 
االجتماعي. خيل لي، في البداية، أنها كذبة 
أخرى من األكاذيب التي يتوسلها البعض 
أو مواقعهم  إلى صفحاتهم  االنتباه  لجلب 
اإللكترونية في أيامنا هذه، لكن سرعان ما 
استقر  ما  سرعان  والشك،  التوجس  تبدد 
اطلعت  عندما  الخبر  يقينية  على  اليقني 
واألخوات  اإلخوان  من  عدد  تدوينات  على 
عبد  العزيز  نعي  في  حصرا  كانت  التي 

الواحد الراضي. 

أو  النفس  به  أمني  ما  أجد  لم  حينها 
أتوسله إلبعاد النبأ األليم عن دوائر اليقني 
اختراق  عوامل  كل  على  تستعصي  التي 
في  بقوة  تحركت  التي  والشك  الريبة 
نفسي فور وقوع عيني على الخبر، من قوة 
الدهشة ومن هول الصدمة ربما. لكن، ال بد 
مما ليس منه بد، حتى ولو كان عبء النعي 
ثقيالاً وثقيالاً جدا، فال مناص من التحمل، 
وال سبيل إلى الهروب من مثل هذا العبء 
وليس  الواحد  عبد  رحل  لقد  الثقل،  وهذا 

رحيله أي رحيل.
أصدقاءاً  األعزاء،  من  كبير  عدد  هناك 
ا، رحلوا وهم يرحلون بوتيرة  وإخوةاً ورفاقاً
أو  وأعمارهم  عمري  تقدم  مع  متسارعة 
العشوائية غير  أسرارها  يعرف  ال  بطريقة 
من  يبدو  رحيل  ذلك  مع  لكنه  ربما،  املوت 
ميالد  منطق األشياء. رتابة الحياة الدنيا: 
ونصيبه  ورحيل  وآالمه  ومرض  وفرحته 
املؤكد من األحزان ومن الدموع. ولكن ذلك 
سيدفن  فمن  األشياء.  منطق  ضمن  يظل 
من؟ ومتى؟ هذا سؤال متواتر بني اإلنسان 
ا  جهاراً يقال  أحبائه.  وبني  وبينه  ونفسه 
مرات قليلة ربما، لكنه سؤال وجودي عميق 
مالزم للنفس ال يكاد يغيب عنها حقا إال في 

ما ندر من األحوال.
عبر  نقول  وقدر،  قضاء  هذا  قدر.  هذا 
وخضوعا،  استكانةاً  املختلفة،  لغاتنا 

التفكير  عن  حتى  عاجز  يقني  عن  ا  تعبيراً
في تغيير منطق الرحيل املتواتر األبدي بل 
األعماق  رجة  إلى  السكينة  استعادة  وعن 
وتوتراتها جراء وقع صدمة ساعة الرحيل. 
في  متماثال  يبدو  الذي  الرحيل  لكن 
مواصفاته البادية بل والذي يمكن االعتقاد 
البشر، ليس  بني  بكونه وحيد جنسه بني 
نوعه.  فريد  رحيل  فكل  الواقع.  في  كذلك 
ا  وهذه الفرادة بالذات هي التي تقف حاجزاً
ا أمام تقديم هذه الكلمة في حق عبد  رئيساً

الواحد الراضي.
الفقيد  في  كلمتي  بأن  اإليحاء  أريد  ال   
والرفاقية  املحبة  عالقات  بحكم  مجروحة 
طويلة  لسنني  بيننا  جمعت  التي  العالية 
حياتنا  من  مصيرية  منعطفات  وخالل 
النضالية املشتركة. فهذا ليس قصدي، على 
تنتظروا  ال  أن  دعوتكم  أقصد  بل  اإلطالق، 
مني كلمة الوقائع واألحداث واملسؤوليات، 
ألنها ال تفي بالغرض في هذا الرحيل، وفي 
الراضي  الواحد  عبد  الكبير  الراحل  هذا 
بالذات، لذلك اخترت لكلمتي أن تكون كلمة 
التي  الفريدة  كلمتي  العميق،  الوجدان 
واملصاب  والفقد  الرحيل  هذا  مع  تتالءم 

الفريد.
إنني  اليوم  لكم  قلت  إذا  تستغربون  قد 
ا  حقاً الراضي  الواحد  عبد  أعرف  أكن  لم 
فيه،  وهمها  نفسي  كذبت  عرفته  وعندما 

بعيد  زمن  منذ  أعرفه  أنني  لي  أثبتت  إذ 
وعيي  ال  في  وربما  وعيي،  في  له  بداية  ال 
العميق أيضا. لذلك يستحيل علي اليوم أن 
من  خبرته  أو  أعرفه  ما  حول  الكثير  أقول 
عبد الواحد. لذلك اعذروني إذا قلت لكم إنه 

عبد الواحد وكفى.
وكل  طقوسها  تفرض  املناسبة  لكن 
الخاصة  ورموزها  لغتها  لها  الطقوس 
لكنني  منطقها  من  ألتهرب  هنا  ولست 
سأحاول قدر اإلمكان إخضاعها ملا يتطلبه 
مقام  وفي  كبير  رجل  لروح  الوفاء  بعض 

مهيب مقام الرحيل ومشهد التأبني.
بقلبي،  الراضي  الواحد  عبد  عرفت 
عيني  تستقر  أن  قبل  الوجدان  استوطن 
فأنا سأنطلق من وجداني  لذلك  على عينه 
فقيدنا  املتواضعة هذه في حق  كلمتي  في 

الكبير.
من  كغيره  متفائال  الواحد  عبد  ليس 
مثل  حاملاًا  الواحد  عبد  ليس  املتفائلني، 
الواحد  عبد  وليس  الحاملني  من  غيره 
هو  السياسيني.  من  غيره  كما  سياسيا 
كان  ألنه  ذلك،  لكل  خاصة  نوعية  تركيبة 
ا وبدقة ال متناهية وبقدرة فائقة،  يميز دوماً
والنفسية  الوجدانية  الحاالت  تلك  بني 
وداالاً  ا  بينها ضرورياً التمييز  يكون  عندما 
ا.  ا للفعل النضالي واإلنساني معاً أو موجهاً
لهذه  يتنكر  ذلك  في  الواحد  عبد  تجد  فال 

الحالة ليعانق تلك، في قطيعة وهمية بينها 
املناسب  املكان  في  منها  كال  يضع  وإنما 
في الوقت املناسب في أعماق أعماقه. لذلك 
وتتخذ  السطح  على  البروز  تتبادل  تراها 
تعاظم  عند  بها  يليق  الذي  الصدارة  مركز 
هي  التي  البيئة  ضمن  منها  كل  منسوب 
بيئتها الخاصة بها وفي سياق قراءة عبد 
وما  لعناصرها  والفريدة  الخاصة  الواحد 
من  به  تقوم  أو  عنه  تعبر  أن  منها  يريده 

أدوار.
قلق  الواحد  عبد  أن  تشعر  ما  نادرا  لذلك 
في  غاضبا  تجده  بل  يائس.  أو  حزين  أو 
الحزن  أو  القلق  إلى  تدعو  التي  الحاالت 
لقهر  وسيلته  الغضب  فلكأن  اليأس.  أو 
واليأس.  والقنوط  والحزن  القلق  أسباب 
إدارة  في  بارع  الواحد  عبد  أن  ظني  وفي 
والحزن  القلق  وجه  في  الغضب  معركة 
الحاالت  تلك  على  انتصر  وهكذا  واليأس. 
التفاؤل  على  ا  حياً مثاالاً  فأعطى  جميعها 
الحالم املتوازن وقدم أكثر من عربون على 
املتفاني  السياسي  النزيه،  السياسي  شيم 
شدائد  في حب الوطن في خضم الشدائد: 

الوطن والشدائد على الوطن.
املفعمة  حياته  في  الرجل  أصالة  هنا  من 
املنعطفات  خالل  الجسام  باألحداث 
ا كما في الحاالت  الكبيرة، تماماً السياسية 
الخاصة  حياته  في  الكبرى  اإلنسانية 
ا. ومن هنا وجه  وفي حياتنا العامة جميعاً
الفرادة في رحيله املفعم بالعبر والدالالت .

عبد الواحد الراضي أستاذ، حكيم، وفي؛ 
وفي للحزب، للوطن، وفي للملكية...

عبد الواحد اتحادي أصيل، صادق ونزيه، 

لقيادة  وفي  واإلخوان،  لألصدقاء  وفي 
وفيا  ومات  وفيا  ...بدأ  االشتراكي  االتحاد 

...
قوي  حكيم،  أستاذ،  الراضي  الواحد  عبد 

بهدوئه وهادئ في قوته ...
خصال  بكل  يتصف  الواحد  عبد  كان 
القائد السياسي التواق الى الديموقراطية 
والحداثة، بخصال نظرية وسلوكية؛ اليقظة 
بخطوات  ،والتقدم  واالحتراز  العالية 
مراوغة،  ودون  تسرع  دون  محسوبة، 
وتجنب السقوط في االستفزاز ورد الفعل، 
العواطف واألهواء  االنسياق وراء  ورفض 
لخوض  دائم  وتأهب  نبيلة،  كانت  مهما 
اللتباسات  ومبدع  أصيل  تحليل  غمار 
واقتراح حلول ومخارج  السياسي،  الحقل 
الذي  السياسي  الحدس  وامتالك  مطابقة، 

يتجاوز ما هو كائن إلى ما سيكون ...
   عقالني فكرا وبراغماتي سلوكا؛ يمقت 
واالنسياق  بالعاطفة،  والتفكير  االنفعاالت 
الحماس  سجني  والوقوع  الشعارات  وراء 
املرضي، ورفض ممارسة النضال السياسي 

باالرتكان إلى املاضي...
يعتبر نفسه مناضال  كان  الواحد     عبد 
ماضويا،  حزبا  وليس  ماض  له  حزب  في 
حزب الحاضر واملستقبل الذي يستلهم قيم 

ماضيه...
   كان يؤمن بأن التاريخ يصنع وال ينتظر 
ننخرط  أن  فإما  واملتفرجني،  املنتظرين 
وإال  االنخراط  وطريقة  كيفية  وندقق  فيه 

أصبحنا سلبيني وعدميني ....
املناسب،  الوقت  ضبط  بأن  يؤمن  كان    
وأن  السياسي،  العمل  في  حاسمة  مسألة 

ضياع الفرصة يكون مكلفا في املستقبل...
لقد حدث ما كان حتما سيحدث، وما كان 
أن  اليوم،  حدث  حدوثه،  يتأخر  أن  مأموال 
جسد أخينا عبد الواحد الراضي أفرغ آخر 
ما استطاع من نفس، ليسلم أنفاس املناضل 
التاريخ الرحبة والعطرة  العزيز لفضاءات 
ملشاتل،  املخصبة  النيات  انبعاث  بأريج 

تولد الشمس في مستقبل التاريخ...
إلى  حلقت  أن  إال  تفعل  لم  اليوم  وأنت   
الوطن،  لذاكرة  املزهرة  البراري  في  مثواك 
حيوات  وفرح،  برفق  تصون،  التي  وهي 
املجرى  في  التدفق  مولدات  من  أمثالك 
يقاوم  وطن  أوصال  في  لألمل  العظيم 
بهدوء  ويمضي  املطبات،  ويراوغ  االرتداد 
بالكرامة  االمتالء  نحو  وبعزم  وثبات 

ملواطنيه...
   عبد الواحد الراضي ممتد في املشترك 

املديد والعميق بيننا...
   عبد الواحد الراضي سيحفظ لك الوطن 
بذلت  وقد  األوفياء،  أبنائه  من  كنت  أنك 
بكفاءة  الجهد  من  الكثير  تقدمه  أجل  من 
تحت  بعيدا  تذهب  لن  لذلك  إنسانية، 
التراب، ألنك ستذهب بعيدا فوق التراب ...

ستزهر  ذكراك  الراضي،  الواحد  عبد     
نحو  التقدم  في  األمل  نفحات  أبدا  وتولد 
ملواطنيه  بالكرامة  الزاخر  بالوطن  حلمك 

ومواطناته...
املغرب بكل  بها  إنها خسارة كبرى يمنى 

مكوناته الوطنية الحداثية والديمقراطية.
وألهم  الكبير  الوطن  فقيد  اهلل  رحم 
إليه  وإنا  هلل  إنا  والسلوان.  الصبر  ذويه 

راجعون.

رحيل رجل دولة ...اإنه عبد الواحد وكفى 
مع محمد اليازغي الكااتب االول سابقامع املناضل محمد لحبابيمع النقيب محمد الصديقيمع ادريس لشكر الكاتب األول للحزب

الراضي يتوسط جواد شفيق وعبد الحميد جماهري

في لقاء رمضاني بفاس حول »راهن السياسية بالمغرب ومهام الحزب«

ا�ملكة ا�غربية
وزارة العدل

ا�ديرية الفرعية اإلقليمية 
بالحسيمة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 06/م.ف.إ.الحس/2023

مخصص للمقاوالت 
ا�توسطة والصغيرة 

الوطنية والتعاونيات واتحاد 
التعاونيات 

وا�قاول الذاتي
على   2023/04/19 يوم  في 
و00  صباحا   10 الساعة 
ا�ديرية  مقر  في  سيتم  دقيقة 
بالحسيمة  اإلقليمية  الفرعية 
بالحسيمة  االستئناف  بمحكمة 
فلسط�  بشارع  مقرها  الكائن 
الحسيمة، فتح األظرفة ا�تعلقة 
بطلب العروض بعروض أثمان 
لتوريد أغلفة لتسفير السجالت 
القضائية  الدائرة  لفائدة 

بالحسيمة (حصة فريدة).
طلب  ملف  سحب  يمكن   
ا�يزانية  بمكتب  العروض 

الفرعية  با�ديرية  والتجهيز 
االستئناف  بمحكمة  اإلقليمية 
بالحسيمة الكائن مقرها بشارع 
فلسط� الحسيمة ويمكن كذلك 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
ا�ؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
5000.00درهم  بالدرهم: 

(خمسة أالف درهم).
وتسعة  مئتان  التكلفة  تقدير 
مائة  وتسع  ألفا  وأربعون 
وأربعون  درهما  وخمسون 
(249.950,40درهم)  سنتيما 
القيمة  على  الضريبة  تتضمن 

ا�ضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
�قتضيات  مطابق�  ا�تنافس� 
من  و31 و148  و29  ا�واد27 

ا�رسوم رقم 2.12.349.
ويمكن للمتنافس�:

- إما إرسالها عن طريق البريد 

إلى  باالستالم  بإفادة  ا�ضمون 
ا�كتب ا�ذكور.

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الفرعي  ا�دير  بمكتب  وصل، 
االستئناف  بمحكمة  اإلقليمي 
بالحسيمة الكائن مقرها بشارع 

فلسط� الحسيمة.
لرئيس  إما تسليمها مباشرة   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
البوابة  عبر  إيداعها  إما   -
اإللكترونية للصفقات العمومية 
وزير  قرار  �قتضيات  طبقا 
20- رقم  وا�الية  االقتصاد 

 2014 شتنبر   04 بتاريخ   14
إبرام  مساطر  تجريد  وا�تعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

ا�ادية.
تستوجبها  التي  العينات  إن 
االستشارة  نظام  من   13 ا�ادة 
ا�يزانية  بمكتب  إيداعها  يجب 
الفرعية  با�ديرية  والتجهيز 
االستئناف  بمحكمة  اإلقليمية 
بالحسيمة الكائن مقرها بشارع 

فلسط� الحسيمة، قبل الساعة 
الثالثة زواال من يوم العمل الذي 
ا�حدد  والوقت  التاريخ  يسبق 

لجلسة افتتاح األظرفة.
الواجب  ا�ثبتة  الوثائق  إن 
ا�نصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 ا�ادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/995/إ.د

*************
ا�ملكة ا�غربية

ا�كتب الوطني للكهرباء 
وا�اء الصالح للشرب - قطاع 

الكهرباء
مديرية النقل جهة الشمال - 

طنجة
إعالن عن طلب عروض

جلسة علنية
TN1120848 :رقم

تعلن مديرية النقل جهة الشمال 
طنجة للمكتب الوطني للكهرباء 
قطاع   - للشرب  الصالح  وا�اء 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 
النقل  مديرية  بتزويد  ا�تعلق 

بالورق ا�عالج من وزن 80 غرام 
وقياس 21*29.7 سم خالل مدة 
(صفقة  سنوات  ثالث  أقصاها 

إطار).
على  يتع�  لتي  ا  ا�ستندات   
ا�تنافس� اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة

فقط  االستشارة مخصصة  هذه 
للمقاوالت الصغرى وا�توسطة 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات وا�قاول� الذاتي�

التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز  السنوي 
احتساب  مع  30.000.00درهم 

الرسوم.
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

 gov.ma
www.one.ma:وكذلك عبر

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: ا�كتب الوطني 
للشرب-  الصالح  ا�اء  للكهرباء 
النقل  مديرية  الكهرباء  قطاع 
طنجة، مصلحة   - الشمال  جهة 
النصر شارع  إقامة  ا�شتريات. 

الزالقة الطابق األول طنجة.
الهاتف:5.39.32.38.87(212)

(212)5.39.32.22.74
(212)5.39.32.39.45

الفاكس:
(212)05.39.32.54.00

يسلم ملف االستشارة مجانا
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
�قتضيات دفتر التحمالت �لف 

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
الشمال  النقل جهة  إلى مديرية 
ا�شتريات  مصلحة  طنجة،   -
تاريخ  قبل  ا�خزن  وإدارة 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  ا�ضمون 
للكهرباء  الوطني  ا�كتب  إلى 
قطاع  للشرب-  الصالح  ا�اء 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة   - طنجة   - الشمال 
النصر شارع  إقامة  ا�شتريات. 

طنجة،  األول  الطابق  الزالقة 
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

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

العلنية لفتح األظرفة.
في  مقابل وصل  العينات  تودع 
قبل  اليه  ا�شار  العنوان  نفس 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 
تسلم  أو  األظرفة  لفتح  العلنية 

عند  التحكيم  لجنة  رئيس  إلى 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية 

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 03 االربعاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2023 ماي 
صبــــاحا  والنصف  العاشرة 
أعاله،  ا�ذكور  العنوان  بمقر 

تفتح األغلفة في آن واحد. 
من  مزيد  على  للحصول 

االتصال  يمكن  ا�علومات 
ا�ذكور  العنوان  على  با�ديرية 
نظام  تحميل  يمكن  اعاله. 
الدفاتر  وكذا  ا�كتب  مشتريات 

العامة عبر بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a / 
(Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques)
ع.س.ن/998/إ.د

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

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

الثالثاء 28 مارس 2023 ا�وافق 06 رمضان 1444 العدد 13.411

ع.س.ن /996/إد

ع.س.ن /999/إد

ع.س.ن /997/إد
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مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
ا�وساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال ا�لحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- ا�صطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر ا�غربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
■ قسم االشهار44 شارع الجيش ا�لكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

■ قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
■ مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
■ مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب ا�نصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

■ مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
■ مكتب طنجة: 70 شارع ا�قاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
■ مكتب فاس: 79 شارع ا�وحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة ا�كتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس
2023/03/27

12.470
توزيع: 
سبريس

ا�ملكة ا�غربية
وزارة التجهيز وا�اء

ا�ديرية اإلقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجستيك بالحوز

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح - جلسة عمومية-

HZ/2023/17 :رقم
على   2023/04/27 يوم  في 
صباحا  العاشرة  الساعة 
ا�دير  مكتب  في  سيتم 
والنقــل  للتجهيز  اإلقليمي 
بالحوز  واللوجستيك 
األظرفة  فتح  بتحناوت 
ا�تعلقة بطلب عروض أثمان 
ألجل: ا�راقبة الطوبوغرافية 
الطريق  تهيئة  ألشغال 
ا�ركزي  الجزء  إلى  ا�ؤدية 
 13 طول  على  أوريكا  لنفق 

كلم-إقليم الحوز-.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للتجهيز  اإلقليمية  با�ديرية 
واللوجستيك  والنقــل 
ويمكن  بتحناوت,  بالحوز 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
محدد  ا�ؤقت  الضمان 
درهم  االف  خمسة  في 

(5000,00درهم)
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
ا�شروع  صاحب  طرف  من 
وتسعة  ثالثمائة  مبلغ:  في 
ومائة  ألف  وثالثون 
سنتيم  و00  درهم  وعشرون 
مع  (339.120,00درهم)  

احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ا�تنافس� مطابق �قتضيات 
من  و31  و29   27 ا�واد 
  2.12.349 رقم  ا�رسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
ا�تعلق  بالصفقات العمومية

ويمكن للمتنافس�:
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  ا�ضمون  البريد 
باالستالم إلى ا�كتب ا�ذكور 

أعاله.
مقابل  إيداع أظرفتهم,  إما   *
الصفقات   بمكتب  وصل 

للتجهيز  اإلقليمية  با�ديرية 
واللوجستيك  والنقــل 

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

األظرفة.
على  أظرفتهم  إيداع  إما   *
ببوابة  الكترونية  بصيغة 

الصفقات العمومية.
الواجب  ا�ثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك ا�نصوص 
نظام  من   4 ا�ادة  في  عليها 

االستشارة.
ا�قيم�  غير  ا�تنافسون   -
عليهم  يتع�  ا�غرب  في 
كماهو  التقني  با�لف  اإلدالء 
محدد في الفصل 4 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/991/إ.د

*************
ا�ملكة ا�غربية

وزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة

األكاديمية الجهوية 
للتربية والتكوين لجهة 
الدارالبيضاء - سطات

ا�ديرية االقليمية بالجديدة
إعــالن عـن طـلـب عـروض 

مــفـتـوح بعروض أثمان
 02J/EXP/2023 :رقم

(جلسة عمومية)
 19 اٍألربعاء  يوم  في  1ـ 
الساعة  على   2023 أبريل 
،سيتم   صباحا  العاشرة 
بمقر  اإلجتماعات  بقاعة 
لوزارة  اإلقليمية  ا�ديرية 
التربية الوطنية وبالجديدة، 
فيكتور  زنقة   01 ب  الكائنة 
الجديدة، فتح األظرفة  هيكو 
عروض  بطلب  ا�تعلقة 
اإلطعام  أجل:  من  مفتوح 
تالميذ  لفائدة  الجماعي  
ودور  ا�طاعم  الداخليات، 
للمديرية  التابعة  الطالبة 
(في  بالجديدة  اإلقليمية 

حصت� منفردت�).
الجديدة  األولى:  الحصة   -

وموالي عبد هللا
الحوزية،  الثانية:  الحصة 
حمدان  أوالد  رحمون،  أوالد 

والبئر الجديد.
مــلــفات  2. يـمـكــن ســحــب 

من  العــروض  طـلــبات 
االدارية  الشؤون  مصلحة 
الصفقات  -مكتب  وا�الية 
االقليمية  ا�ديرية  بمقر 
بشارع  الكائنة  بالجديدة، 
بالطو  تومرت،  ابن 
كذلك  يمكن  كما  بالجديدة. 
تحميلها الكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
3ـ الضمانات ا�ؤقتة محددة 

حسب االتي: 
* الحصة األولى: 

(أربعون  40000.00درهم 
ألف درهم)

* الحصة الثانية: 
(ست  46000.00درهم 

وأربعون ألف درهم)
مع  التقديرية  الكلفة   .4
للخدمات  الرسوم  احتساب 
صاحب  طرف  من  محددة 
حسب  محددة  ا�شروع 

اآلتي: 
** الحصة األولى:

* الدنيا:
هم  ر 2د 0 2 1 1 1 8 . 0 0
وعشرون  وواحد  (مليون� 
عشرة  وثمانية  ومائة  ألف 

درهم) مع احتساب الرسوم
* القصوى:

(ثالث  3042864.00درهم 
مالي� واثنان واربعون ألف 
وستون  وأربع  مائة  وثمان 

درهم) مع احتساب الرسوم
** الحصة الثانية:

* الدنيا:
هم  ر 2د 6 5 9 3 7 1 . 0 0
وتسع  مائة  وست  (مليون� 
مائة  وثالث  ألف  وخمسون 
مع  درهم)  وسبعون  وواحد 

احتساب الرسوم
* القصوى: 

(أربع  4003972.50درهم 
وتسع  االف  وثالثة  مالي� 
مائة واثنان وسبعون درهما 
مع  سنتيما)  وخمسون 

احتساب الرسوم
مـن  كل  يكون  أن  يـجب   .5
تـقـديـم  وشكل  مـحتـوى 
ا�ـتنافسـ�  مـلـفات  وإيداع 
�ـقــتضـيــات  مـطـابـقـة 
مـن  و31  و29   27 ا�ـواد 

 349-12-2 رقـم  ا�ـرسـوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
 (2 0 1 3 س ر 2ما 0 )1 4 3 4
ا�تعلق بالصفقات العمومية.

ا�تنــافسـيــن  على  يجب   .6
بطريقة  عروضهم  وضع 
اليكترونية ببوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
تطبيقا �قتضيات:

أعاله  إليه  ا�شار  ا�رسوم   -
ومقتضيات قرار وزير ا�الية 
في  الصادر   1982/21 رقم 
 1443 األولى  جمادى   09
وا�تعلق  (14دجنبر2021) 
الصفقات  مساطر  بتجريد 
والضمانات  العمومية 

ا�ؤقتة من الصفة ا�ادية
ا�ـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن   .7
الـواجـب اإلدالء بها هـي تلك 
ا�ـقـررة فـي ا�ادة 8 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/992/إ.د

*************
ا�ملكة ا�غربية
وزارة الداخليــة

والية جهة بني مالل خنيفرة
عمالة إقليم بني مــــالل

جماعة سمكت
إعالن عن طلب عروض 

أثمان مفتوح
رقم: 2023/01/ج.س   

على   2023/04/24 يوم  في 
والنصف   العاشرة  الساعة 
جلسـة  فـي  سيتـم  صباحا 
االجتماعات  بقاعة  عمومية 
فتح  سمكت،  جماعة  بمقر 
بطلب  ا�تعلقة  األظرفة 
عروض األثمــان ألجل: تزويد 
اقدادة  ايت  السقالفة  دوار 

با�اء الشروب.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
للجماعة  التقنية  الشؤون 
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة  صفقات الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
ا�ؤقت   الضمان   مبلغ  حدد 
درهم   ألف  ثالثون   في: 

(30.000,00درهم) 
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 

ا�شروع  صاحب  طرف  من 
وواحد  مليون  مبلغ:  في 
وخمسون  ألف ومائة وإحدى 
و ثالثون  درهم، 60 سنتيم 

(1051131,60درهم).
محتوى  يكون  أن  يجب 
ا�تنافس�  ملفات  وتقديم 
ا�ادتيـن  �قتضيات  مطابق� 
ا�رسوم  مـن  و31  و29   27
الصادر    349.12.2 رقم 
 1434 األولى  8جمادى  في 
ا�تعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافس�:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات    بمكتب  وصل 

بجماعة سمكت.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  ا�ضمون  البريد 
باالستالم إلى ا�كتب ا�ذكور.

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

االظرفة.
الواجب  ا�ثبتـة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء  
ا�نصوص عليها في الفصل 

9 من قانون االستشارة 
للمتنافس�  بالنسبة   *
يجب  با�غرب:  ا�قيم� 
مطابقة  بنسخة  اإلدالء 
تأهيل  لشهادة  لألصل 
في  ا�قاوالت  وتصنيف 
وا�ؤهالت  الصنف  القطاع، 

ا�طلوبة التالية: 
 A  :القطاع
الصنف: 5 

A6 :ا�ؤهالت ا�طلوبة
* بالنسبة للمتنافس� الغير 
مقيم� با�غرب: يجب تقديم 
محدد  هو  كما  التقني  ا�لف 

بنظام االستشارة.
ع.س.ن/993/إ.د

*************
ا�ملكة ا�غربية
وزارة الداخلية

والية جهة  الشرق
عمالة وجدة انكاد

جماعة وجدة

إعالن عــن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2023/01 
على  أبريل2023    25 في 
عشرة  الحادية  الساعة 
جماعة  بمقر  سيتم  صباحا، 
االجتماعات  بقاعة  وجدة 
الكائن بشارع محمد الخامس 
بطلب  ا�تعلقة  األظرفة  فتح 
رقم  مفتوح  أثمان  عروض 
2023/01 ا�تعلق بمنح حق 
امتياز نقل اللحوم للخواص 

عن طريق االنتقاء. 
طلب  ملف  يمكن سحب 
طلبات  بمكتب  العروض  
تنمية  بقسم  العروض 
بملحقة  ا�الية  ا�وارد 
جماعة وجدة الكائنة بشارع 
ويمكن  الخامس  محمد 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 
www. االلكترونية:  البوابة 

 marchepublics.gov.ma
حدد مبلغ الضمانـــة ا�ؤقتــة 
50000,00درهم  في: 

(خمس� الف درهم)
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ا�تنافس� مطابق �قتضيات 
من  و31  و29   27 ا�واد 
 2.12.349 رقم  ا�رسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
ا�تعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافس�:
مقابل  أظفرتهم  إيداع  إما   *
ا�وارد  تنمية  بقسم  وصل 
طلبات  (مكتب  ا�الية 

العروض).
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  ا�ضمون  البريد 
باالستالم إلى القسم ا�ذكور.

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

األظرفة.
* اما ايداعها عن طريق إيداع 
بطريقة  ا�ودعة  العروض 
إليكترونية طبقا للمادة 148 
من ا�رسوم رقم 2-12-349.

اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
بها يجب أن تتضمن ما يلي:

موقع  بالشرف  تصريح   -  1
من طرف ا�تنافس ومصحح 

اإلمضاء.
طرف  من  موقع  تعهد   -  2
االمضاء  مصحح  ا�تنافس 
اسمه  خاصة  فيه  يوضح 
الشخصي والعائلي وصفته 
ومحل سكناه ومهنته وبيان 
نوع النشاط ا�زمع القيام به 
كراؤه.  ا�راد  العقار  وتعي� 
شخصا  ا�تنافس  كان  واذا 
معنويا يذكر االسم التجاري 
ورأسماله  القانوني  وشكله 

وعنوان مقره االجتماعي. 
بطاقة  من  نسخة   -  3
مشهود  الوطنية  التعريف 

بمطابقتها لألصل.
4 - شهادة مسلمة من طرف 
من  أقل  منذ  ا�الي  القابض 
ا�تنافس  بأن  تثبت  سنة 
جبائية  وضعية  في  يوجدة 
شهادة  أو  سليمة  قانونية 
أداء  من  اإلعفاء  تثبت 

الضرائب.
5 - نظير من دفتر التحمالت 
طرف  من  عليه  موقع 
االمضاء  ومصحح  ا�تنافس 
مذيل بعبارة  "قرئ و صودق 

عليه".
أداء  وصل  من  نسخة   -  6
ا�حدد  ا�ؤقتة  الضمانة 
مبلغها في اإلعالن وا�دفوعة 
الخازن  صندوق  لدى 

العمالي.
7 - شهادة القيد في السجل 
بمطابقتها  التجاري مشهود 

لألصل.
لها  نسخة  أو  شهادة   -  8
لألصل  بمطابقتها  مشهود 
سنة  من  أقل  منذ  مسلمة 
الوطني  الصندوق  من طرف 
تثبت  االجتماعي  للضمان  
في  يوجدة  ا�تنافس  بأن 
تجاه  قانونية  وضعية 

الصندوق.
ا�شارك  يقدمه  التزام   -  9
على  بالحفاظ  فيه  يلتزم 

التدبير  موضوع  ا�رفق 
ا�فوض وصيانته وحراسته 
الكاملة  ا�سؤولية  وتحمل 
قد  التي  االضرار  جميع  عن 

تلحق به أو بالغير.
السالفة  الوثائق  إلى  إضافة 
الذكر يتع� على األشخاص 

ا�عنوي� اإلدالء بما يلي:
تب�  التي  الوثائق   -  10
للوكيل  ا�خولة  الصالحيات 
بأن يتصرف باسم ا�تنافس.

االساسي  القانون   -  11
مجلس  أعضاء  والئحة 

اإلدارة وا�سيرين.
ويعتبر الغيا وال عمل به كل 
ملف ال يحتوي على الوثائق 

ا�نصوص عليها أعاله.
يوضع ا�لف الذي يقدمه كل 
مختوم  ظرف  في  متنافس 
وتسجل  ا�حدد  األجل  داخل 
خاص  سجل  في  األظرفة 
رقم  الظرف  على  ويوضع 
وساعة  وتاريخ  التسجيل 
الى  باإلضافة  وصوله 
والعائلي  الشخصي  االسم 
بالنسبة  التجاري  واالسم 
ا�عنوي�،  لألشخاص 
وعنوانه ورقم هاتفه وموقع 
دون  الكراء،  موضوع  العقار 
آخر،  تضم�  أي  إضافة 
على  الظرف  هذا  ويحتوي 

غالف� مختوم�: 
يتضمن  االول:  الغالف 
أعاله  إليه  ا�شار  التعهد 
والعرض ا�الي وتكتب عليه 

عبارة "العرض ا�الي"
الغالف الثاني:  يشتمل على 
اليها  ا�شار  الوثائق  باقي 
عبارة  عليه  وتكتب  اعاله 

"ا�لف االداري والتقني"
* مالحظة: آخر أجل لسحب 
 24 يوم  ا�شاركة هو  ملفات 
الساعة  قبل    2023 أبريل 

الرابعة بعد الزوال. 
ب�  يبرم  سوف  الذي  العقد 
وصاحب  وجدة  جماعة 
أساسية  وثيقة  يعد  االمتياز 

ب� الطرف�.
ع.س.ن/994/إ.د
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 جالل كندالي

عن  ج��واد   أحمد  المسرحي  الفنان  كشف 
الثقافة  الفارط من دخول وزارة  منعه األسبوع 
الثالثاء يعتصم   إذ كان كل  يوم اثنين ويوم   ،
أمام باب الوزارة ،قبل أن يتفاحأ كما يقول في 
بموظف    ، االشتراكي  االتحاد  لجريدة  تصريح 
التجهيز،يقصده   رئيس مصلحة  يشغل منصب 
عنها  ممثلون  حضر  ،التي  بالسلطات  ويتصل 
التي  اإلجتماعية  المصالح  بسيارة  الحين  في 
تنقل المشردين والمتخلى عنهم ، فرفضت يقول 
أحمد جواد، الذهاب معهم بعد أن سلمت أحدهم 
البطاقة الوطنية وبطاقة الفنان، وقلت له أفضل 
سيارة األمن على هذه السيارة، فعلمت حينها ،أن 
المسؤول قد كذب على  السلطات،وادعى يشرح، 
بأنني ال صفة لي، وال أنتسب للميدان الفني بأي 
صلة ،وعندما تأمل رجل السلطة في بطاقة الفنان، 
نظر بارتياب إلى  مسؤول وزارة الثقافة ، فلجأوا 
للهدنة  وفق تصريحه،بإرسال موظف بالوزراة 
وهي نقابية ، حيث طلبت مني أن أنهي اإلعتصام 
، وقد جلسنا في إحدى المقاهي لمناقشة  هذا 

الموضوع. 
أنه  أحمدجواد،  المسرحي  الفنان  ويوضح 
أنه  مؤكدا  ال��ص��ورة،  في  الموظفة  ه��ذه  وض��ع 
قدم  للوزارة من أجل طلبين،يقول، »وضعتهما 
لدى السيد الوزير ،  يتعلق األول بطلب مقابلة  
مع السيدالوزير، وطلب ثاني يهم دعم عرضنا 
المسرحي الحكواتي » درس في الحب »، فطلبت 

مني إنجاز ملف عن  الموضوع، يوجه للنقابة.
أحد  بي  اتصل  لقد  ج��واد،  أحمد  ويضيف  

الموظفين 
 من مديرية الفنون ليخبرني بأن عملي استفاد 
بعرضين ،فرضت هذا العرض ،وقلت لهذا الموظف 
،ال يمكن أن أتعامل مع وزارة منعت من دخولها ، 
وإذا ما استمروا في ركوب  رؤوسهم، فأنا سأركب 
رأسي، وأصعد من االحتجاج بحرق نفسي أمام 

مقر  الوزارة 
وجدير بالذكر  أن الفنان  المسرحي أحمد جواد  
الذي  اشتغل  لمدة سنوات  كمسؤول  عن« نادي 
األسرة » بمسرح محمد الخامس بالرباط،  قد خرج 
إلى  التقاعد  » السلم 6 »،حيث أن  معاشه  اليكفي  
سد رمق أسرته  ، بحكم  أن هذا المعاش  هزيل 
جدا،رغم العطاءات  التي قدمها للمجال  الفني  
بشكل عام  والمجال المسرحي بشكل خاص،إال  
أنه  لم يتم  إنصافه  ، وتم رفض عروضه  التي 
مافتىء  يتقدم بها للحصول  على  الدعم، لكن 
الحياة لمن تنادي، وتبقى الكرة  في ملعب وزير 
الشباب والثقافة والتواصل  محمد المهدي بن 
سعيد ، من أجل وضع حد لهذه المأساة  التي 
يعيشها  فنان ناضل دفاعا عن المهنة، وخاص 
معركة ضد قرار هدم المسرح البلدي بالجديدة، 
الذي اتخذه  رئيس المجلس البلدي آنذاك  أرسالن 
 1994 مارس   27 يوم  اعتقاله   ليتم  الجديدي، 
ومحاكمته  بسبب  هذا الموقف البطولي ، وهو 
االعتقال الذي اعتبرته هيئة اإلنصاف والمصالحة، 
بأنه  تعسفي ،وكان  ب�سبب التعبي�ر ع�ن م�وق�ف 

م�ع�ي�ن م�ن ق�ضية ته�م المج�ال الثق�افي، وفي 
اإلطار  عن  خرج  أنه  يثبت  لم  احتجاج  نطاق 
السلمي؛كما اعتبرت أن  االعتق�ال قد  ت�م ب�دون 

مراع�اة ل�م�ا ي�نص علي�ه دس��تور المملك�ة ف�ي 
باب�ه األول، ف�ي تخوي�ل الم�واطنين حري�ة ال�رأي  

والتعبير عنه بكل األشكال.
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أحد  بي  اتصل  لقد  ج��واد،  أحمد  ويضيف  

 من مديرية الفنون ليخبرني بأن عملي استفاد 
بعرضين ،فرضت هذا العرض ،وقلت لهذا الموظف 
،ال يمكن أن أتعامل مع وزارة منعت من دخولها ، 
وإذا ما استمروا في ركوب  رؤوسهم، فأنا سأركب 
رأسي، وأصعد من االحتجاج بحرق نفسي أمام 

وجدير بالذكر  أن الفنان  المسرحي أحمد جواد  
نادي 
بمسرح محمد الخامس بالرباط،  قد خرج 
،حيث أن  معاشه  اليكفي  
سد رمق أسرته  ، بحكم  أن هذا المعاش  هزيل 
جدا،رغم العطاءات  التي قدمها للمجال  الفني  
بشكل عام  والمجال المسرحي بشكل خاص،إال  
أنه  لم يتم  إنصافه  ، وتم رفض عروضه  التي 
مافتىء  يتقدم بها للحصول  على  الدعم، لكن 
الحياة لمن تنادي، وتبقى الكرة  في ملعب وزير 
الشباب والثقافة والتواصل  محمد المهدي بن 
سعيد ، من أجل وضع حد لهذه المأساة  التي 
يعيشها  فنان ناضل دفاعا عن المهنة، وخاص 
معركة ضد قرار هدم المسرح البلدي بالجديدة، 
الذي اتخذه  رئيس المجلس البلدي آنذاك  أرسالن 
1994
ومحاكمته  بسبب  هذا الموقف البطولي ، وهو 

افي، وفي  ال الثق م المج ضية ته ة فن ق تور المملك نص علي ا ي اة ل مراع

نشر المركز السينمائي المغربي مؤخرا على 
موقعه اإللكتروني أجندة للمهرجانات السينمائية 
 .2023 سنة  خالل  تنظيمها  المزمع  المغربية 
تتضمن هذه األجندة مؤقتا  13 مهرجانا  وتظاهرة 

فقط هي: 
1، المهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس: 

الدورة 21 من 3 إلى 8 مارس.
األبيض  البحر  لسينما  تطوان  مهرجان   ،2

المتوسط: الدورة 28 من 3 إلى 10 مارس. 
3، المهرجان الدولي للسينما اإلفريقية بخريبكة: 

الدورة 23 من 6 إلى 13 ماي.
4، مهرجان الحسيمة الدولي للفيلم: الدورة 3 

من 15 إلى 21 ماي.
5، مهرجان سينما الجبل بأوزود/أزالل: الدورة 

1 من 17 إلى 21 ماي.
6، مهرجان الدار البيضاء السينمائي الدولي 
للهجرة واإلندماج: الدورة 5 من 23 إلى 27 ماي.
المغربية  للسينما  عثمان  سيدي  مهرجان   ،7

بالدار البيضاء: الدورة 9 من 7 إلى 10 يونيو.
والشباب  8، المهرجان الدولي لفيلم الطفولة 

بشفشاون: الدورة 11 من 16 إلى 19 يونيو.
9، المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي بالرباط: 

الدورة 4 من 17 إلى 24 يونيو.
10، المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة: الدورة 

12 من 6 إلى 11 أكتوبر.
11، المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة 

بالناضور: الدورة 12 من 23 إلى 28 أكتوبر.
12، مهرجان السينما والبيئة بسيدي وساي/

ماسة: الدورة 5 من 26 إلى 30 أكتوبر.
13، المهرجان الدولي العربي اإلفريقي للفيلم 

الوثائقي بزاكورة: الدورة 11 من 20 إلى 24 نونبر.
تتضمن  ال  أنها  األجندة  هذه  على  المالحظ 
عناوين بعض المهرجانات والتظاهرات التي أعلن 
منظموها عن تواريخ تنظيم دوراتها الجديدة، بما 
في ذلك بعض المهرجانات المصنفة الواردة في 
قائمة سابقة للمركز السينمائي المغربي، ولعل 
سبب ذلك يرجع إلى كون المركز المذكور لم يتوصل 

بعد بملفات هذه المهرجانات أو التظاهرات. 
فيما يلي قائمة مكملة للقائمة المتعلقة بمواعيد 

المهرجانات
الدورة  بالرباط:  اإلفريقية  السينما  أيام   ،14

األولى من 12 إلى 16 مارس.
15، مهرجان أفالم الموبايل أفريكا )عن بعد( 

بالرباط: من 3 إلى 31 ماي.
16، مهرجان الريف للفيلم األمازيغي بتطوان: 

الدورة 5 من 10 إلى 13 ماي.
17،   مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم: 

الدورة 9 من 17 إلى 21 ماي.
18، المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأكادير 

)فيدادوك(: الدورة 14 من 5 إلى 10 يونيو.
19، المهرجان الدولي ألفالم البيئة بشفشاون: 

الدورة 12 من 20 إلى 23 يونيو.

20، مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب: 
الدورة 13 من 22 إلى 25 يونيو.

21، مهرجان جسور لإلبداع السينمائي بالدار 
البيضاء: الدورة 4 من 23 إلى 25 يونيو.

22، مهرجان الفيلم التربوي ألطفال المخيمات 
إلى   26 6 من  الدورة  البيضاء:  بالدار  الصيفية 

30 يوليوز.
23، المهرجان الدولي السينما والهجرة أكادير: 

الدورة 19 من 23 إلى 25 نونبر.
24، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش: الدورة 

20 من 24 نونبر إلى 2 دجنبر.
مباشرة بعد نشرنا للقائمة المكملة لقائمة المركز 
السينمائي، نشر هذا األخير قائمة جديدة تتضمن 
هذه المرة 25 عنوانا، بعضها وارد في قائمتنا 
وبعضها اآلخر غير وارد. فيما يلي المهرجانات 

والتظاهرات غير الواردة في قائمتنا:
25، مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بآيت 

ملول: الدورة 15 من 2 إلى 6 ماي.
كيدس«  »كاميرا  السينمائي  المهرجان   ،26

بالرباط: الدورة 7 من 3 إلى 5 ماي.
السينمائي  للتكوين  إي��س��وراف  ملتقى   ،27

بأكادير: الدورة 10 من 18 إلى 21 ماي.
28، المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة: الدورة 

11 من 2 إلى 8 يونيو.
البيضاء:  بالدار  العربي  الفيلم  مهرجان   ،29

الدورة 4 من 16 إلى 23 يونيو.
الصحراء:  لسينما  الدولي  آسا  مهرجان   ،30

الدورة 11 من 24 إلى 27 يونيو.
31، المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسال: الدورة 

16 من 25 إلى 30 شتنبر.

مهرجاناتنا ال�سينمائية �سنة 2023 
نشر المركز السينمائي المغربي مؤخرا على 
موقعه اإللكتروني أجندة للمهرجانات السينمائية 
 .
 وتظاهرة 

 :

األبيض  البحر  لسينما  تطوان  مهرجان   ،

 :

الدورة 

، مهرجان الدار البيضاء السينمائي الدولي 

المغربية  للسينما  عثمان  سيدي  مهرجان   ،

والشباب  ، المهرجان الدولي لفيلم الطفولة 

»المركبة«: المزاوجة الموفقة 
بين ال�سينمائي و الم�سرحي

سعيد الرباعي

أبدع الكاتب المسرحي، سعد اهلل عبد المجيد، في نصه » 
المركبة » باعتماده الترميز الذي بلغ حد التشفير، كما أبدع 
المخرج ، صالح الجبلي، في ترجمة النص المكتوب إلى 
فرجة بصرية اعتمدت التخييل الحالم و الباعث على الحلم.

» المركبة »، نصا، هو أوال طرح لسؤال الوجود من مختلف 
هل أنا حيث شئت أن أكون، كما شئت أن أكون؟  أوجهه: 
هل حققت ما ُوجدت من أجله، أم ُأجبرت، عن وعي أو دونه، 
على تحقيق غيره؟ وهو ثانيا طرح للعالقة غير المتوازنة 
بين الرجل و المرأة، العالقة التي حكمتها وتحكمها ثنائية 
التضاد حد التصارع بينهما أحيانا حول التحكم و التحرر) 
را. فاطمة حلمي، » المركبة، تمثيل خارج التوقيت »، االتحاد 
19 مارس   /  18 األحد   / 13.403، السبت  االشتراكي، ع. 
2023، ص. األخيرة(؛ دون أن ننسى دخل وتدخل طرف ثالث، 
دائما، قد يكون شخصا ) الشيطان( أو حدثا ) النزول في 
كوكب غير الكوكب المقصود بفعل ُسكر البطل » عيش » و 
االنقياد)!؟( اإلرادي أو الالإرادي )!؟( للبطلة » عيشة«(، في 
سير هذا الصراع وتشعباته. إال أن الطرفين يصيران واحدا 
في النهاية، تلميحا إلى أن المأمول هو عالم التكامل حيث 

ال تابع وال متبوع. 
» المركبة »، نص مبني على أسئلة حارقة، تجعل السؤال 
الواحد يتشظى، ينفجر أحيانا لتتولد عنه أسئلة أخرى ال 
ما  االنفجار،  وعن  التشظي  عن  التوالد،  عن  بدورها  تكف 
يجعل لعبة السؤال وحدته تستمر إلى ما ال نهاية. كل ذلك 
في قالب فني يشد أحيانا العين الباحثة عن المتعة الفنية، 
بصري  قلق  من  لديها  ُيولده  بما  أخرى  أحيانا  ويأسرها 
اإلبداعي  المجهود  لوال  يتحقق  أن  لذلك  كان  وما  وفكري. 
رشيد  من  المتكون  التقني  الطاقم  عنه  أبان  الذي  الخالق 
دايمي،  محمد  كودري،  يونس  خمليشي،  مليكة  العماري، 

محسن قي، فائزة حنافي.
أما األداء، فبلغ درجة حرفية وإتقان فرضت على الحضور- 
االنضباط  رغم حرقة السؤال وحدة وجدة طريقة طرحه - 
نهايته.  حتى  العرض  بداية  من  البصرية  الفرجة  لقواعد 
ما يفرض على المتلقي الصادق االعتراف للممثلين محمد 
لوزيني وهشام شوكي و الممثلة نسيمة عنان بطاقة وقدرة 
على التماهي مع الشخوص دون أن تبتلع األخيرة أي واحد 
من الثالثة في أية لحظة، ودون أن يغيب عنهم ولو للحظة 
أنهم يؤدون أدوارا ُدرست و ُأخرجت بدقة متناهية تفرض 
عليهم، ثالثتهم، درجة عالية من االنضباط طيلة المدة الزمنية 

للعرض ) 90 دقيقة(؛ وتوفقوا في ذلك فعال!
» المركبة »، عمل مسرحي جمع بين تقنيات السينما و 
على  البعد  كل  بعيدين  ومزاوجة ظال  تركيب  في  المسرح 
لي هذا لصالح تلك أو هاته لصالح ذلك. للحركة ما لها و 
للصورة ما لها و للتالقي ما له! على هذا المستوى أيضا 

ساد التكامل، ال تابع و ال متبوع...
لذلك، وغيره كثير ) يتطلب أكثر من مشاهدة و أكثر من 
ُنهنئ فريق العمل، بكامل مكوناته، على ما حققه،  قراءة ( 
متمنين أن تطول مدة عيش هذا العمل وعروضه حتى ُيمتع 

أكبر عدد من الجمهور العاشق.

الفنان  اأحمد جواد  يوا�سل  الن�سال لرفع 
التهمي�ش عن اأعماله الم�سرحية

فتحت مؤسسة المهرجان الدولي للسينما اإلفريقية بخريبكة، باب 
التسجيل لالستفادة من ورشات المهن السينمائية التي ستقام خالل 

الدورة 23 للمهرجان، والمزمع عقده من 6 الى 13 ماي 2023.
التكوين  ه��ذا  م��ن  االس��ت��ف��ادة  ف��ي  الراغبين  المؤسسة  وت��دع��و 
السينمائي والورشات، تعبئة  االستمارة الخاصة بذلك، حيث سيفتح 
 2023 ابريل   26 غاية  وال��ى  م��ارس   25 ي��وم  من  ابتداء  التسجيل 
https://docs.google.com/forms/d/  : التالي  الرابط  على 

e/1FAIpQLSeJC4OEOqOh5BXIeoi
الفن  وعشاق  الشباب  وجه  في  والتكوينات،  الورشات  هذه  وتفتح 

السابع، من اجل صقل مواهبهم واالستفادة من خبرات نخبة من المؤطرين 
الذين يحضون بتجربة احترافية عالية، وبميزه دولية كبيرة.

كما يشكل فضاء ورشات وتكاوين، المهرجان الدولي للسينما اإلفريقية 
نظرية  دورس  من  تقدمه،  بما  عالية،  مهنية  أهمية  ذات  دولية  منصة 

وتطبيقة في مجال مهن ومحترفات السينما.
وتعتبر هذه المنصة أيضا، مشتال سينمائيا حقيقيا للتكوين واالستفادة 
وتبادل التجارب والخبرات، النطالق العديد من الشباب في عالم السينما 
سواء على مستوى اإلخراج أو للتصوير او كتابة السيناريو او للقراءة 

النقدية او إدارة الممثل والتشخيص السينمائي وغيرها.

المهرجان الدولي لل�سينما الإفريقية 
بخريبكة يفتح باب الور�سات
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عموما،  والثقافة  األدب،  يصبح  هنا   
التمفصل  لحظة  في  أساسيا  عنصرا 
والبنيات  التحتية  البنيات  بني 
عناصر  بني  من  ..عنصرا  العلوية 
الوعي  توضيح  في  تسهم  أخرى، 
البديلة  القيم  توليد  وفي  وتعميقه، 
 - والصراعات  التناقضات  رحم  من 
األدب  أن  إال  الحلقات،  متعدد  ترابط 
على   يقتصر  ال  ووظائفه  مادته  بحكم 
األفعال  تكرار  أو  الحرفي  النسخ 
شكل  بدوره  إنه  الكلمات،  خالل  من 
استقالليته  له  للصراع  إيديولوجي 
وقيمه وخصوصياته، وإن كان يستمد 
في  الثقافي  الحقل  من  موضوعيته 
حقل  مع  عالقته  وفي  املادية  شروطه 

السلطة والطبقات االجتماعية.
يحفل  باملغرب  املدني  املجتمع  وكون 
وبفعالية  اإليديولوجية  بالصراعات 
مع  العمق،  في  تتوافق  ال  تأثيرية 
أو  السياسي  املجتمع  اختيارات 
الدولة، هو ما يفسر لنا إلى حد كبير، 
املغرب  في  الثقافة  أزمة  تتخذ  ملاذا 
يعكس  الذي  االنشطاري  الطابع  هذا 

مظهرين متناقضني:
املنقبة  الباحثة  الحيوية  مظهر 
التحليل  في  الجريئة  املتسائلة 
واستخالص النتائج وإعادة النظر في 
األساليب واملناهج في مجاالت العلوم 
والفنون  والنقد  واألدب  اإلنسانية 

التشكيلية واملسرح والسينما.
واملحدودية  التسلل  ومظهر 
مع  التواصل  وانعدام  واملحاصرة، 
ممن  وخاصة  الواسع،  الجمهور 
تعنيهم مفاهيم وتطلعات هذه الثقافة 

الجديدة.
املغربية  الثقافة  ألزمة  املظهر  هذا  إن 
الذي يحكم على إيجابياتها وعطاءاتها 
فعاليتها  ويوقف  والتقلص  باالختزال 
ذلك  إلى  مرده  الرمز،  مستوى  عند 
الدولة  إليه بني  االنشطار الذي أملحنا 
االنشطار  ذلك  املدني،  واملجتمع 
السياسي  الصراع  في  املتجلي 
والذي  السواء،  على  واإليديولوجي 
تقليدية  ثقافة  املجال الستمرار  يفسح 
جاهزة تستعني بما أفرزته اإلنتاجات 
الثقافية املتدنية في الغرب والشرق من 
تلفزيونية  وأغاني  ومسلسالت  أفالم 
اتجاه  ترسيخ  في  فتسهم  وإذاعية، 
واملعرض  املجتر،  املتلقي،  املواطن 
الخاضع ملفهوم  القراءة واملطالعة  عن 

الثقافة امللقنة -الواعظة.
لثقافتنا  املعطلة  الثنائية  هذه 
لدى  كبيرا  التباسا  تكشف  الوطنية، 
الدولة في موقفها من دمقرطة الثقافة. 
فإذا كانت كل التحليالت واإلحصائيات 
سياسية  الجيو  واملقتضيات 
كبلد  املغرب  على  تحتم  والحضارية، 
في  ينخرط  أن  الثالث،  العالم  من 
العصر على أساس من العلم والثقافة 
العربية القومية املتفتحة، فإن تحقيق 

البشرية  بالقوى  رهينا  يبقي  ذلك 
والتأطير  والتنمية  لإلنتاج  املحققة 
السياسي، لكن محاولة الجمع بني هذا 
الضرورة  وعي  يفرضه  الذي  الطريق 
نوستالجية  ثقافة  على  االتكاء  وبني 
ومن  املاضي  من  االستيراد  قوامها 
الغرب البورجوازي، هو موقف ملتبس 
االجتماعية،…  للمسيرة  ومعطل 
الجماهير  قوى  الجديدة،  القوى  ألن 
الناشطة الواسعة ال تطرح اإلشكاليات 
املغلوطة وال تنكر التراث في جدليته، 
لتاريخ  الجوهرية  العناصر  وال 
العرقية،  فئاته  اختالف  على  الشعب 
وال التطلع إلى بلورة أفق قوي تقدمي 
ومن  اإلسالمية،   - العربية  لحضارتنا 
كانت  مهما  الدولة  مسؤولية  فإن  تم 
يمكنها  ال  اإليديولوجية،  اختياراتها 
الدنيا  الشروط  توفير  من  تتنصل  أن 
املجال  في  الديمقراطي  للصراع 
أو  لكبت  محاولة  كل  إن  الثقافي، 
مجرد  الجديد  الثقافي  اإلنتاج  تحجيم 
تأخير لفرص الترقية والتقدم والنمو، 
من  بدال  بالسلطة  االحتماء  من  ونوع 

االحتكام إلى الجدلية االجتماعية.
إلى أين إذن يسير األدب املغربي، على 
ضوء هذا الوضع داخل الحقل الثقافي؟ 
هذا  على  اإلجابة  نحاول  أن  قبل 
األساسية  االتجاهات  نحدد  التساؤل، 
القول  إلى  ونبادر  املغربي..  األدب  في 
ما  أساس  على  يتم  لن  التصنيف  بأن 
مثل  ألن  الفنية،  باملدارس  عادة  يعرف 
يكون سابقا ألوانه،  قد  التصنيف  هذا 
ال  وعمره،  األدبي  إنتاجنا  كمية  وألن 

يسمحان بتمايز تام يوطد العالقة بني 
املنحى الفني واالتجاه املذهبي...

على  يعتمد  التصنيف  هذا  فإن  لذلك 
واإليديولوجية  النظرية  املنطلقات 
من  واملستمدة  للكتاب،  املوجهة 
الثقافة  حقلي  في  القائمة  العالئق 

والسلطة.
اصطلحنا  ما  على  اقتصرنا  وإذا 
املغربي  باألدب  تعميما  تسميته  على 
اتجاهني  سنجد  فإننا  الحديث، 

أساسيني:
1 - األدب االنتقادي، وهو أدب يتميز 
بحرص منتجيه على اتخاذ موقف مما 
يجري في ساحة الفعل والفكر..وأنهم 
ويستوحونها  التبدالت  يالحقون 

ويسعون لصياغة املضامني واألشكال 
الحديث  ترفض  متميزة  كتابة  في 
االتجاه،  هذا  وكتاب  املوروث..  األدبي 
االنتقادية،  الروح  تجمعهم  كانت  إذا 
فإن سلم التفاوت شاسع األطراف، من 
حيث عمق االنتقاد ونجاح التعبير عن 
التجربة األدبية، لكن عدم انتظام عالقة 
تجعل  والقراء،  الكتاب  بني  مباشرة 
حوافز التجديد تفضي أحيانا إلى نوع 
وإلى  اإلشكال  تمثل  في  الفوضى  من 
وغلبة  الشكالنية  االجتهادات  طغيان 
املواصفات التقنية املقتبسة واملولدة.. 
معادالت  تتوارى  كثيرة،  أحيان  وفي 
الواقع خلف ركام من األشباح والظالل 
والهلوسات.. ويصبح األدب االنتقادي 
معرضا ألن تبتلع النزعة اإليديولوجية 
فيه مشخصات الواقع وصوره املعقدة 

الواضحة.
إن تحقيق التمرد والثورة في الكتابة، 
بحثا  ألزمة  أولية  خطوطا  كان  إذا 
فإن  املتوارثة،  اللغة  داخل  لغة  عن 
حد  في  الكتابة  إلغراءات  االستسالم 
تصورات  إلى  االنتقاد  يحيل  ذاتها، 
وزخم  الحياة  لنسخ  فاقدة  شبحية 

الواقع.
األدب  وهو  التسجيلي،  األدب   -  2
معناها  في  املحاكمة  على  القائم 
مثل  إن  الذات،  من  املنطلق  السطحي 
من  كبيرا  حيزا  اليشكل  األدب  هذا 
من  لكنه  الحديث،  األدبي  إنتاجنا 
التبرجز..  لعملية  املرافقة  الظواهر 
املتبرجزة  للطبقة  مالزمة  فالتسجيلية 
ذاكرة  تأسيس  في  الراغبة  املستهلكة 
تكرارها  بقصد  لالستنساخ  قابلة 
املجتمع…  الوعي  إلى  وتسريبها 
التلفزيون  مسلسالت  تصبح  تم  من 
والروايات  والقصص  امليلودرامية 
املدغدغ  الوردي  واألدب  البوليسية، 
للعواطف، عناصر منسجمة مع الحياة 
املحلوم بها عند هذه الفئات املكتسحة 
إقامة  إلى  والطامحة  العامة  للثروات 
األدب  للحياة يعضده  انتقائي  نموذج 

التسجيلي املفتقر للرؤية االنتقادية.

ال�صر و ال�صداقة

فسحة رمضان

محمد برادة يف افتتاح املوؤمتر الوطني 
ال�صاد�س: الأدب املغربي، اإلى اأين؟
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يفترض ظهور السر عالقة اجتماعية بني فردين اثنني ، أو 
بني فرد و جماعة ، مثلما يفترض تفاعال و تبادال بينهم . 

فخارج هته العالقة االجتماعية ال وجود اجتماعي للسر 
 ال يكون السر سرا إال إذا تم إفشاؤه )خيانة أمانة حفظه 
إفشاء  هي  آلخر  فرد  طرف  من  السر  إسرار  عملية   .  )
مفارقة  تلك   . اإلفشاء  بعدم  مشروطة  خيانة   ، مشروط 
إفشاء  و  إسرارا  اإلسرار  عملية  من  تجعل  التي  و  السر 
 . ثانية  جهة  من  سيرورة  و  جهة  من  نفسه   الوقت  في 
الثالثي  و  الثنوي  السر  عن  نتحدث  قد  السياق  هذا  في 
السر  يصالن  ديناميته  و  السر  سيرورة   ... الرباعي  و 
بالكذب و التضخيم و الزيادة و النقصان و كلها عناصر 
قول  السر   . االجتماعية  دائرته  توسع  و  التفاعل  تقوي 
معطى  إنه   . سرا  يظل  كي  )الصمت(  القول  عدم  يفترض 
و  املعلومات  كل  بني  و  بينها  ال شبه   ، قول  و  معلومة  و 
بكونها  أخواتها  عن  السر  معلومة  تختلف   . املعطيات 
تتطلب اإلبعاد القسري عن التداول االجتماعي . عليها أن 
)باملناسبة استعارة البئر بقدر ما ترتبط  تخزن في البئر 
من  هي  البئر  استعارة   .  ) بالحقيقة  كذلك  ترتبط  بالسر 
يرفع قيمة معلومة السر مقارنة بباقي املعلومات العمومية 
قيمة  ملضمونه  يمنح  ما  هو  )السر(  االجتماعي  الشكل   .
حفظ  يفرض  الذي  الطاقوي  املحفز  إنه   . العكس  ليس  و 
و كتمان املعلومة و هو ما يشعل نار الرغبة في إفشائها 
. السر ثقيل التحمل نفسيا و اجتماعيا  لذلك استمرايته 
كسر تتطلب التقاسم و التفاعل  بما هما أهم أعمدة الحياة 
االجتماعية لكل جماعة . ال يمكن للمجتمع و كذا العالقات 
االجتماعية أن تحيا من دون جرعات  كبرى أو صغرى  من 
السر و في اآلن ذاته جرعات كبرى أو صغرى من خيانته 
و  جمعيات   “ داخل  كلنا  كنا سنعيش  إال  و   ، إفشائه   و 

كيف  لكن   ،  “ مغلقة  صوفية  او  سياسية  سرية  جماعات 
يمكن للسر أن يخلق متانة رابط الصداقة و الصديق و في 
اآلن نفسه أن يهددها باالنحالل و التفكك ؟ كيف يمكن للسر 

و هو ضرورة للحياة االجتماعية أن يحيا داخلها؟
الكاملة  و  الكلية  الحميمية  أن  سيمل  جورج  يفترض    
تعدم  ألنها   ، الصداقة  عالقات  مع  تتوافق  ال  الشاملة  و 
مختلفا  يظل  أن  الصديق  .على  ميوالته  بكل  اإلختالف 
)مالكا لقسط من أسراره( كي تدوم الصداقة و معها فضول 
املعرفة و التعرف . يمنح السر للفرد و للعالقة البينفردية 
الداخل  على  املنعكس  العني  بريق  يعلنه  و  يضيئه  عمقا 
بتجربة  يتعلق   األمر  أن  للخارج  يعلن  بريق   . الباطن  و 
الصداقة  و ليس بفضيلة الصداقة ، بتجربة الفرد و ليس 
بأناه ، بفردانيته و اختالفيته  و ليس بمطابقته و شيهه 
إحدى   ، السياق  هذا  في   ، سيمل  جورج  .يثير  لآلخرين 
خاصيات املجتمعات املعاصرة و التي تتمثل في تطوير و 
تنمية الصداقات االختالفية  التي تكون فيها حصة و قسط 

الفضول و السر معلنتني و واضحتني .

العمومية  االدارات  العديد من املسئولني في  ان لجوء   
كل  السيارات  أسطول  تجديد   الى  املحلية  والجماعات 
سنتني أو ثالث بميزانية تقدر بماليني الدراهم ، يتسبب 
ترشيد  و  لتدبير  واضح  تحد  في   ، العام  املال  هدر  في 
امليزانية في ظل الظروف االقتصادية الصعبة  التي تمر 
منها البالد ..  و يكون هذا التبذير في الوقت  الذي تفتقر 
في   ، أغلبها  نقل  لم  ان   ، املحلية   املجالس  بعض   فيه 
العالم شبه الحضري والقروي ، الى أبسط الضروريات  
لتنميتها من حيث إصالح الطرق واإلنارة وبناء املدارس 
مدرسة  من  كم  تتصوروا  ان  فلكم   ، الصحية  واملراكز 
يمكننا بناؤها بهذه االموال املهدورة وكم من مستشفى 
وكم من سيارة اسعاف و كم  طريق وكم من فرصة عمل 
للشباب املعطل ؟؟ انها ، فعال ، االخالق   املفقودة لدى 
الجماعات  سيارات  و  الدولة  لسيارة  املستغلني  أغلب 
... والذي يحّز في  الترابية ألغراض شخصية و عائلية 
انتخابية سابقة  انك تجد من يستغلها لحمالت  النفس 
االشخاص  لنقل  مركبة  السيارة  بجعل  وذلك  ألوانها 
والنساء  الرياضية  للمالعب  الشباب  و  االسواق  الى 
للحمامات وبالليل  الى اماكن خاصة بالفنادق املصنفة 
و ما خفي اعظم ..كما ان هناك من يستفيد من الشيات 
املخصصة للتزود بالبنزين و ذلك بأخذ مقابلها نقدا من 
أصحاب املحطات املزودة لإلدارة او الجماعة وهنا تتسع 
دائرة الفساد ... كما ان هؤالء املفسدين الذين يستغلون 
سيارات الدولة والجماعات ألغراض شخصية يستفيدون 
من تعويضات عن املهام و التنقل ، وهذه أكبر تجليات 

الفساد ؟؟ 
ان تنامي االستخدام السيئ و الالخالقي و الالمسؤول 
لسيارات  الدولة خالل السنوات األخيرة  وتهافت الوزراء 
السامني  واملوظفني  العمومية   املؤسسات  ورؤساء 
والحضرية  واإلقليمية  الجهوية  الجماعات  ورؤساء 
لقضاء  وأجودها  أفخمها  استعمال  على  والقروية 
حاجاتهم وحاجات عائالتهم  في تحد صارخ للقانون ، 
يجب ان يوضع له حد و ذلك باتخاذ االجراءات التالية : 

بعدم  والبداية   ، الريع  الضرب بقوة على أيدي تجار   -
توجهات  تخالف  التي  النفقات  جميع  على  التأشير 
تفتيش  لجان  عبر  املراقبة  تشديد  وضرورة  الشفافية 
ومراقبة  الدولة  استغالل سيارات  عملية  مركزية لضبط 
حظيرتها واتخاذ اإلجراءات القانونية في حق املخالفني، 
له نفسه العبث بممتلكات  ليكونوا عبرة لكل من تسول 
على   - العام  املال  وإهدار  املنتخبة  واملؤسسات  الدولة 
القانون  من   64 الفصل  تحريك   الوالة  و  العمال 
التنظيمي للجماعات  بوقف األفعال املخالفة للمقتضيات 
املتعلق   98.4 رقم  املنشور  منها  والتنظيمية  القانونية 
                                                                    . العمومية   اإلدارات  وتدبير حظيرة سيارات  بتحسني 
األمن  لرجال   أعطيت   التي   املراقبة   آليات  اعتماد   -
الترابية   الجماعات  أو  للدولة  سيارة  كل  بحجز  والدرك 
او  تردد  دون  والعمل  االختصاص  نطاق  خارج  تتحرك 

خوف من أحد
دوره   يلعب  ان  للحسابات   األعلى  املجلس  على   -
تحديد   و  القطاعات   جميع  في  الدولة  مليزانية  كمراقب 
كمية  مستوى  على  الدولة  سيارات  تكاليف  اختالالت 
والتأمني   والصيانة  الغيار  وقطع  املستعمل  الوقود 
سيارات  استعمال  نطاق  ملعرفة  املراقبة  آليات  باعتماد 
وعائلية   شخصية  ألغراض  استغاللها  وعدم  الدولة 
؟؟(                                                                                                      مؤخرا   اصدره  التقريرالذي  اغفله  ما  )وهذا 
الفساد  ومكافحة  النزاهة  لهيئة  التابعة  اللجان  قيام    -
القانون   خارج  الحكومية  السيارات  استخدام  بمراقبة 
ألنه يعتبر  شكل من أشكال الفساد الذي يستنزف املال 
العام                       -  سحب السيارات  من املخالفني 
للقانون ومنع خروجها بدون اوامر من السلطات العليا .    
-  حذف  التعويض عن التنقل واملهام للذين يتوفرون على 
سيارات املصلحة . الن هذا االمر يبدو غير منطقي وهدر 
و تبذير للمال العام .                                                     و 
قد  الترابية  والجماعات  الدولة  سيارات  فعدد  لإلشارة 
115 الف  الى   36 الف سيارة  تضاعف اربع مرات من 
سيارة اضف لها الدراجات النارية التي تعد باآلالف ..... 
العالم  في  دولة  اكبر  امريكا  يتفوق على  املغرب  ان  كما 
التي توجد بها سوى 72 الف سيارة وعلى اليبان ثالث 
الدولة  سيارة  تتجوز  ال  التي  العالم  في  اقتصاد  اقوى 

فيها  4000 سيارة ، بدون تعليق ....
لدى  الحقيقية  اإلرادة  تتوفر  ان  يجب  الختام  في 
وهذا  الخروقات  لهذه  الحازم  للتصدي  االحكومة 
االستغالل البشع لسيارات الدولة و الجماعات الترابية 
ألغراض شخصية وعائلية . حتى ال نعيش على ازدواجية 
الخطاب بني  اللغو و الكالم واملمارسة امليدانية . و نقول 
للذين يستغلون هذه السيارات : قليال من الحياء  فرأس 

الحكمة مخافة اهلل ...

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 بااللتفات إلى املعرفة التي متتلكونها 
عن األعمال واآلثار واملسار الفكري لهنري 
كوربان، ما هي النصيحة التي ترون أنه كان 
سيقدمها إلى املسلمني يف مواجهة الفكر 
الغربي لو كان على قيد احلياة يف مرحلتنا 
الراهنة؟

n كان هنري كوربان يؤكد دائمًا في مقاالته 
االنبهار  عدم  وجوب  على  وكتاباته  وحواراته 
من  تأتي  التي  والفنية  التقنية  اإلمكانات  بكل 
باملسائل  االهتمام  عنا  تحجب  بحيث  الغرب، 
الرئيسة  املسألة  هي  هذه  أن  وأرى  العقلية. 
والجوهرية؛ إذ إن القوة التقنية لدى الغرب قد 
أبهرت الثقافات األخرى، األمر الذي أوجد لديها 
أن  بحيث  والوهن،  بالعجز  الشعور  من  حالة 
الكثير من عقالء سائر البلدان األخرى بالنظر 
الطرف  وا  غضُّ قد  الغربية  التكنولوجيا  إلى 
اهتمامهم  كل  وركَّزوا  العقلية،  املسائل  عن 
على املسائل الفنية والتقنية. إن هيمنة الغرب 
السيطرة  إلى  باإلضافة  الثقافات  سائر  على 
العسكرية، تكمن في إبهارها بواسطة املسائل 
التقنية، في حني أن هذه القدرة التكنولوجية قد 
تحولت في الوقت الراهن إلى مشكلة كبرى. فال 
ُيستبعد أن تؤدي هذه الثقافة والحضارة إلى 
القضاء على نفسها، بل وقد تؤدي إلى تدمير 
إلى  حاليًا  يذهب  من  هناك  بأسرها.  البشرية 
الراهنة  األزمة  على  التغلب  بإمكانية  االعتقاد 
بواسطة التفّوق التكنولوجي والجيو  هندسي. 
من ذلك أنهم  على سبيل املثال يعتقدون حاليًا 
من  حاليًا  تعاني  األرضية  الكرة  إن  ويقولون 
القيام  أمكن  ربما  الحرارة،  درجات  ارتفاع 
مدارها،  عن  تخرجها  هائلة  نووية  بتفجيرات 
الذي  األمر  الشمس،  ابتعادها عن  يوجب  مما 
لم  ربما  وعليه  تبريدها.  على  بالتالي  يساعد 
هذه  أن  إدراك  إلى  اآلن  حتى  البعض  يصل 
هي  تكون  أن  شأنها  من  نفسها  التكنولوجيا 
املنشأ في هذه األزمة. وعلى هذا األساس، فإن 
الرؤية األهم التي يمكن استخالصها من تفكير 

هنري كوربان بالنظر إلى هذا السؤال، هي أن 
املشكلة الرئيسة لدى الثقافات، وال سيما منها 
بثقافة  االنبهار  في  تكمن  الشرقية   الثقافات 
الُبعد  إلى  الناظرة  الثقافة  الغرب، وخصوصًا 
الغرب  أن  يتصورون  أنهم  إذ  التكنولوجي؛ 
املقدرة  بواسطة  الفنية  املسائل  في  امتاز  قد 
تالزم  أي  يوجد  ال  حني  في  الكبيرة.  العقلية 

عقلي ومنطقي بني هذين األمرين.

o هل ميكن االعتقاد بالنسبة املفهومية 
بني االستغراب النقدي وفلسفة العرفان 
اإلسالمي؟ وبعبارة أخرى: إذا افترضنا وجود 
مثل هذه النسبة، فما هي مقدمات ولوازم 
وضرورات االستغراب على أساس الفلسفة 
والعرفان اإلسالمي؟

الفلسفة  على  الغالب  في  نؤكد  نحن   n
االعتبار  من  بمزيد  تحظى  ألنها  اإلسالمية 
بالنظر إلى اشتمالها على امليتافيزيقا. وبعبارة 
يجب علينا  أخرى، وبالنظر إلى هذا السؤال: 
أن نبدأ من املسائل امليتافيزيقية. إن الفلسفة 
اإلسالمية  الناظرة إلى فلسفة صدر املتألهني  
القرآن  من  املنبثق  التفكير  من  نوعًا  تمثِّل 
تطّورت  التي  األرسطية  الفلسفة  هي  الكريم. 
في العالم اإلسالمي. كما أن العرفان في حقل 
التحليل واإلثبات  بطبيعة الحال  يرتبط بدوره 
باملسائل الفلسفية، نعلم أن العرفاء لم يعملوا 
على توظيف األسلوب االستداللي، ولكن حيث 
إلى االستدالل، يمكن  النقد  يجب االستناد في 
للعرفان ال محالة أن يلهمنا بعض املسائل، ومن 
هنا يتبلور نقدنا بالكامل على أساس سلسلة 
ما  مثاًل  ذلك  من  الفلسفية.  االستدالالت  ممن 
لديه  يكون  أن  الصناعي  للعقل  يمكن  كان  إذا 
ردود فعل أو تجاوب إيماني أو عرفاني، نعتقد 
بأنه ليس هناك شيء مادي  أعم من أن يكون 
طبيعيًا أو صناعيًا، بل وحتى املخ  لديه تعقل 
من عنده أو من اآلخر. وهو في الحقيقة ال يدرك 
شيئًا، كما أن العني ال ترى شيئًا. فاإلنسان يرى 
من  جزءًا  تمثل  النقطة  وهذه  العني،  بواسطة 

أن  يمكن  التي  امليتافيزيقية  والقواعد  األسس 
تخضع للبحث والتحليل. النموذج اآلخر ناظر 
إلى االختالف بني آيات القرآن والروايات. نعلم 
أن الوحي والرواية بمنزلة اإلرشاد للعقل كي 
يعمل على إبداء الرأي والحكم من خالل النظر 
تكون  الناحية  هذه  ومن  املفاهيم.  تلك  إلى 
أخرى:  وبعبارة  إرشادية.  حيثية  للروايات 
أو  أن تكون إرشادية،  الروايات من شأنها  إن 
تقوم بدور تمهيدي إلقامة االستدالل العقالني 
ما  بفعل  القيام  علينا  ينبغي  كان  إذا  ما  على 
حيثية  لها  يكون  وعليه،  به.  القيام  عدم  أو 
ال  قد  أنها  بمعنى  تقويمية؛  وليست  تنظيمية 
االستدالل  بل يجب  نفسها،  في  تكون مستدلة 
لصالحها، وأخذها بوصفها تمهيدًا لالستدالل. 
ولكن  تأسيسي،  بعضها  فإن  الحال  وبطبيعة 
سيكون لها بالنظر إلى املسائل املعرفية حيثية 
يجب  مسألة  إلى  اإلرشاد  بمعنى  إرشادية، 
املسائل  إن  للعقل.  إرشاد  وبمنزلة  تفهم،  أن 
تقوم  أن  يجب  الحال   بطبيعة  اإلرشادية  
ناحية  ومن  املعرفية.  املسائل  على  بدورها 

إمكانية  املوارد  بعض  في  تتوفر  ال  قد  أخرى 
لفهم أسباب بعض اآليات والروايات؛ من ذلك 
مثاًل قد ال يمكن فهم سبب عدد ركعات الصالة 
برعاية  ملزمني  نكون  للقانون  اليومية. وطبقًا 
حيث  أخرى:  وبعبارة  املوارد.  من  النوع  هذا 
مكلفني  نكون  الشاكلة،  هذه  على  وضعها  تم 
من  أعم  قانون   كل  أن  نعلم  ولكننا  برعايتها. 
أن يكون بشريا أو إلهيا  قد وضع بالنظر إلى 
على  دليل  وهناك  واملنافع،  واملصالح  املسائل 
قد  األدلة  أن هذه  بيد  أيضًا؛  الوضع  مثل هذا 
فهل  اإلنسان.  متناول  في  تكون،  ال  أو  تكون، 
بإزاء هذه  الصمت  يلتزم  أن  العقل  على  يجب 
القوانني؟ أجل، هذا هو الوضع حتى بالنسبة 
في  يشكك  الذي  ديكارت  مثل  قومي  مفكر  إلى 

مجمل املسائل املعرفية.

o هل ميكن الوصول إلى طريق وآليات 
ونصائح لالستغراب النقدي على أساس 
تعاليم القرآن الكرمي؟
تقدم  أن  القرآنية  للتعاليم  املمكن  من   n
من  بوصفها  أو  ملهمة  بوصفها  العون  لنا 
الهدف  إلى  للوصول  أننا  بيد  الفرضيات. 
استدالل  إلى  نحتاج  السؤال  هذا  في  املنشود 
ليست  الغاية  هذه  في  األرضية  إن  عقلي. 
هذه  بحث  إلى  نسعى  ونحن  كالميًا.  موقفًا 
نفترضها  التي  الفرضيات  هل  وهي:  املسألة، 
ذلك  من  خاطئة؟  أم  االتجاه صحيحة  هذا  في 
ضوء  في  القرآنية  القضايا  فهم  تم  هل  مثاًل: 
أسس صحيحة؟ وهل فهمنا جميع أرضيَّاتها 
املعنى  فهم  مجرد  على  اقتصرنا  أم  وأبعادها 
األسئلة  من  ذلك  إلى  وما  للقضية؟  الظاهري 
املسألة  أن  هي  الهامة  والنقطة  األخرى. 
تشمل  ال  برّمتها  االتجاه  هذا  في  املفروضة 
جميع املسائل الكالمية التي نروم الدفاع عنها، 
وإنما نروم البحث في الفرضية الصحيحة من 
إنما  املوضع  هذا  في  والنظر  فقط،  الخاطئة 
االستدالل  خالل  من  الهدف  هذا  بلوغ  يمكن 

العقلي.

حوارات في الدين والحداثة والعلمانية 
ر الفرنسي كريستيان بونو )3/2( المفكِّ

يجب على العقل اأن يلتزم ال�صمت ب�إزاء القوانين الإلهية

عندم� ت�صكن الإمبراطورية المخي�ل الخ��ص ب�لدولة الوطنية..
هذا  )في  كفكرة  اإلمبراطورية  بأن  نعتبر 
على  العام(  )باملعنى  اإلمبراطورية  تحيل  الكتاب 
لضرورات  بناؤها  تم  صورة  وعلى  للدولة  سجل 
التحليل، أي تحيل على نموذج مثالي في حني أن 
تجربة  على  تحيل  الخاص  باملعنى  اإلمبراطورية 
تجربة  هاته  الحالة  في  وهي  ملموسة،  تاريخية 
زالت  ما  أساسا…(..  الشريفة  اإلمبراطورية 
حاضرة وتكتسي أهمية عملية أساسية في ممارسة 
الهيمنة: وعليه فإن هندسات الفعل كما برمجيات، 
أدخلتها  كما  العمل  طرق  في  كما  التفكير  وطرق 
الريبرتوار  في  تجد  ليبرالية،  النيو  اإليديولوجيا 
)السجل والدليل(  اإلمبراطوري، وغالبا كما يكون 
الوطنية، حوامل  الدولة  ريبيرتوار  أكثر من  شكل 
التي  ومركزات تطبيعها.. وسُنبيِّن في الصفحات 
يتجسد  اإلمبراطوري  الحضور  أن  كيف  ستلي 
بطريقة أكثر تباينا بطبيعة الحال، حسب الظروف 

واملراحل والفاعلني والرهانات..
 

 املخيال، ما وراء 
الثقافة والتقليد ..

إن أطروحة راهنية البعد اإلمبراطوري ال عالقة 
يحدث،  أن  يمكن  الذي  السياسي  بتوظيفه  لها 
 " العتيقة  الزخرفة  هي  ليست  فاإلمبراطورية 
مهيمن  بشكل  والحاضرة  املامونية"  لديكور 
املغربية.  السلطات  خطابات  في  كما  مشهد  في 
مقام  في  وضعت  وقد  التقليدانية  كذلك  هي  وال 
تنتمي  لنا  بالنسبة  فاإلمبراطورية  اإليديولوجيا، 
)املخيلة(  املخيال  ومفهوم  الدول،  مخيال  إلى 
نعانق،  بأن  لنا  يسمح  فهو  تحليلنا،  في  مركزي 
املتنافرة  الجوانب  نفسها، مختلف  بنظرة واحدة 
إلى  الجسد  ووضعيات  اللغة  من  املجتمع  في 
والتأويل  التملك  استراتيجيات  ومن  العواطف، 
اليومي،  والوجود  العمل  في  املهارة  أساليب  إلى 
ومن أنماط التملك واستراتيجيات إعادة االبتكار 
إلى أجهزة السلطة وتكنولوجياتها، ومن املفاهيم 
والفضاء  الزمن  فهم  محاولة  أنماط  إلى  والفئات 

الحاضر  إدراك  يمكن  فال  االجتماعية،  والعالقات 
والجامعي  املؤرخ  يسميه  ما  )أو  املخيال  خارج 
دوفرانس  الكوليج  في  الشرفي  األستاذ  الفرنسي 

بول فاين  بـ )املخيال التأسيسي(..

العالم  تنظيم  وأطر  فئويات  خارج  بمعني 
املنطقة  هذه  كانت  طاملا  إذ  ومبادئه،  امللموس 
الواقعي  بني  والخاطئ،  »الحقيقي  بني  الرمادية 
متماسكا«.  املجتمع  يجعل  ما  هي  والالواقعي، 
واملرجعية  اإلمبراطورية  املرجعية  فإن  وعليه 
وال  الدالالت  نفس  يحمالن  ال  الوطنية  للدولة 
يهمنا  وما  للواقع،  التأويالت  بنفس  يسمحان 
يمكن  التي  للسجالت  الواسع  الطيف  هو  إبرازه 
فنحن  املعنى  بهذا  اللحظة،  نفس  في  تعبئتها 
نستجيب  ملقاربتني للمخيال: األولى تراه هو »ما 
دالالتها  وتفاعل  الفردية  التجارب  ملفصل  يؤطر 
والقيم املتماشية معها«  واألخرى التي تفهمه مثل 
و»حوار مستمر«، بني »اإلرث واإلبداع«  »تفاعل« 

السلطة  التصورات،  مختلف  بني  أوسع  وبشكل 
والحكم واملجتمع، وبهذا املعنى املخيال ليس هو 
الشعور املجتمع بل هو كذلك شيء جد مادي وأكثر 
وعيا لدى الفاعلني، وهو مدرج في املعيش اليومي 
البعد  هذا  اختزال  املمكن  من  يكن  لم  ولو  حتى 
موجود  األخير  وهذا  والتسخير..  التوظيف  في 
الناس  ينخرط  ملاذا  يفسر  ال  لكنه  الحال  بطبيعة 
)انظر  كمرجع  عليه  ويحيلون  به  ويؤمنون  فيه 
حديث عن الوظيفة املزدوجة للتوظيف والتسخير  

واالنخراط عند مارك بلوك(….  
لنا  بالنسبة  مركزية  النقطة  هذه  وتعد 
برهنتنا  تهيكل  التي  األسباب  أحد  فيها  وتندرج 

وتحليلنا… أي أهمية املعنى والدالالت…

5

حاوره: ماتيو جيرو

عرض وترجمة
 عبد الحميد جماهري

5الدولة 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.

المرجعية اإلمبراطورية 
والمرجعية للدولة 
الوطنية ال يحمالن نفس 
الدالالت وال يسمحان 
بنفس التأويالت للواقع، 
وما يهمنا إبرازه هو 
الطيف الواسع للسجالت 
التي يمكن تعبئتها في 
نفس اللحظة

المخيال ليس هو 
الشعور المجتمع بل هو 
كذلك شيء جد مادي 
وأكثر وعيا لدى الفاعلين، 
وهو مدرج في المعيش 
اليومي حتى ولو لم 
يكن من الممكن اختزال 
هذا البعد في التوظيف 
والتسخير..
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سنة  اهلل   عبد  بن  محمد  سيدي  اعتلى 
1757 وإلقرار سياسة الباب املفتوح شرع 
طموحاته  تنفيذ  في  الجديد  السلطان 
موانئ  تحويل  إلى  الرامية  وخططه 
والتبادل.  للتجارة  منصة  إلى  املغرب 
قوي  إيجاد مستشار  الضروري  من  فكان 
و  واألجانب.  املغاربة  إقناع  على  قادر 
سومبال  صموئيل  السلطان  عني  لذلك 
الفرنسية  درس  يهودي  وهو  مستشارًا، 
للجالية  حاخاما  وكان  مرسيليا،  في 
اليهودية املقيمة في املغرب، وقد تمكن هذا 
املستشار من الترجمة كما كان خبيرا في 
العالقات الدولية، باإلضافة إلى تمكنه من 
واإلسبانية.  والفرنسية  العربية  اللغات 
سومبال  صموئيل  أصبح  البداية،  في 
مستشاًرا، وسرعان ما تحول عنصر مؤثر 
مع  واملفاوضات  واالقتصاد  التجارة  في 
صمويل  تفاوض  هكذا  األجنبية  الدول 
السويد  مع  معاهدات  على  سومبل 

املتعلقة  البنود  ذلك  في  بما  والدنمارك، 
بدفع جزية سنوية للسلطان مقابل ضمان 
األبيض  البحر  سالمة سفنهم في مناطق 
عبر  حيث  األطلسي  واملحيط  املتوسط 

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

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

الديار  في  موجود  املغربي  اليهودي  هذا 
السلطان سيدي محمد  من  بأمر  الهلندية 

بن عبد اهلل. 
من  مراسلة جوابية   :3309 رقم  الوثيقة 
إلى  اهلل  عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان 
جمادى   12 في  مؤرخة  الهلندية،  الدولة 

الثانية 1172/10فبراير1759.
تتضمن هذه املراسلة الجوابية تفنيد ملا 
املقيمني  الهولندين  التجار  بعض  ادعاه 
في املغرب؛ أنهم تحملوا في الجباية أكثر 
مما هو متضمن في قانون الجمارك املنظم 
ويتهمهم  باملائة(   10( الدولية  للتجارة 
السلطان بالكذب معتبر أياهم أنهم تحت 
رعايا  باقي  شأن  ذلك  في  شأنهم  حمايته 
املغرب  مع  وقعت  التي  األجنبية  الدول 
معاهدات الصداقة  الشيء الذي سيجعله 
تحت  ذميني  ثالث  يعتمد  الوثيقة  حسب 
التجار.  باقي  للتعامل مع  كفالته وأمانته 
هم؛  ذميني  لثالث  السلطان  اعتماد  إن 

يهودا بن عطار،  ومسعود بن يشوا وابنه 
تحامل  وعدم  الحياد  بهدف  كان  يشوا 

النصارى على الدولة املغربية. 
التجار املسلمني  العالقات بني  بعد توتر 
تكتسيه  ملا  نظرا  األجانب  ونظرائهم 
مبدأ  اعتماد  من  املفتوح  الباب  سياسة 
و  ديبلوماسيا  الخارج  على  االنفتاح 
تجاريا، ونظرا لتعدد الشكاوى التي تقدم 
بها األجانب ضد املسلمني وأحيانا التجار 
 14 بتاريخ  السلطان  أصدر  فقد  اليهود 
فبراير 1763 ظهيرا شريفا يأمر فيه القائد 
النصارى  إلى  االحسان  السالوي  علي 
باعتبارهم  الشريفة  باإليالة  املقيمني 
مقيمني في دار اإلسالم،  والجذير بالذكر 
أن النصارى املشار إليهم في الوثيقة التي 
املعتقلني  األسرى  من   )3310( رقم  تحمل 
في املغرب حيث أمر القائد بإسكانهم في 
دار  الذمي بن عطار بمالح مدينة مكناس 

لضمان أمنهم.  

فسحة رمضان

فنانون وجها  لوجه  مع الملك  

عبدالواحد التطواين: امللك يخاطب حليم  بالدارجة املغربية  
»وا�ش جبتي هاد الكماجني يتعلم فيا«

تنسى  أن  يمكن  ال  التي  الذكريات  بني  من 
عبدالواحد  للموسيقار   بالنسبة   تمحى   أو 
التطواني  ،ماحدث بالقصر  امللكي العامر بفاس 

في أحد  األيام  من شهر غشت 1969.
،بعد  التطواني   عبدالواحد  األستاذ   يقول 
الناصر  عبد  جمال  السابق   الرئيس  تورط 
الرمال سنة  في حرب  الجزائرية  للقوات  ودعمه 
1963 ،وقطيعة املغاربة للفيلم املصري واألغنية 
املصرية، حيث استمر  هذا  الوضع مدة،قبل أن  
أبوابه  املغرب  فتح  حينها   ،1967 نكسة  تحدث 
أم  الراحلة  وتكون  الفنانني،  أمام   جديد،  من 
كلثوم أول فنانة مصرية تزور املغرب بعد  هذه 

القطيعة. 
ويضيف الفنان عبدالواحد التطواني  لجريدة 
االتحاد االشتراكي،  أن  الهدف من هذه  الحفالت 
قابل  ،وقد   الحربي"   املجهود   " دعم  ،كان هو  
جماهيري  بحب  الحفالت  هذه  املغربي  الشعب 
منقطع النظير في كل من الرباط وفاس ومراكش 

ومكناس.
 في الذكرى األربعينية لعيد الشباب، يضيف  
عبدالواحد التطواني، سيحل ضيفا على املغرب 
ومجموعة  حافظ  الحليم  عبد  الراحل  ،الفنان 
الفرقة  أعضاء  يتقدمهم   املصريني  الفنانني  من 
املاسية برئاسة أحمد فؤاد حسن،  محرم فؤاد، 
محمد العزبي، محمد قنديل، فريد األطرش، نجاة 

الصغيرة، شادية، شريفة فاضل، صالح دو الفقار 
زوج شادية، محمد سلطان وزوجته فايزة أحمد، 
من  طويلة  والقائمة  سلطان  هدى  محمد،  سعاد 

الفنانني املصريني ...
عبدالواحد  الفنان   يضيف  معلوم  هو  وكما   
امللك  بني  صداقة   هناك  كانت  فقد  التطواني، 

الراحل الحسن الثاني والفنان عبد الحليم حافظ، 
هذا األخير، سيعود بعد عيد الشباب وبالضبط 
في شهر غشت مع الفرقة املاسية برئاسة أحمد 
متواجدا  امللكي  الجوق  كان  حيث  فؤاد حسن،  
بمدينة  امللكي  بالقصر  اهلل  رحمه  جاللته  مع 
امللكي  الجوق  كان  األمسيات  إحدى  وفي  فاس، 

املطرب  باريس  من  حضر  كما  املاسية،  والفرقة 
عبد  جاللته،  أمر  حينها  الهاللي،  سليم  الكبير 
،شاهدنا  غنائه  وخالل  بالغناء،  حافظ  الحليم 
الفرقة  مابني  ويتوجه  مكانه  من  ينهض  جاللته 
املاسية وبالضبط في الصف الثاني من العازفني، 
حينها أمر امللك الحسن الثاني رحمه اهلل، الفنان 
الغناء،  عن  بالتوقف  حافظ  الحليم  عبد  الراحل 
هاد  جبتي  واش   " املغربية  بالدارجة  له  وقال 
،وعاد  "، حينها عم صمت  فيا  يتعلم  الكمانجي 
على   ونادى  مكانه،   إلى  اهلل  رحمه  جاللته 
أمره  حيث    الكوكبي،  العربي  الراحل  الفنان 
خطوة  كل  في  يجعلك   " الخالدة  القطعة  بغناء 
سالمة " بعزف الجوق امللكي، وفعال كان  الفنان 
تغيير  قام    ،قد  اهلل   رحمه  حافظ   عبدالحليم 
بعض الوجوه التي جاءت أول مرة في ذكرى عيد 

الشباب.
ماحدث مع عبدالحليم حافظ،  يقول  املوسيقار 
جاللة  أن  يبني  التطواني،   عبدالواحد  وامللحن 
أذن  ذا   كان  اهلل،  رحمه  الثاني  الحسن  امللك 
في جودة  تغيير  حقيقية، حيث الحظ  موسيقية 
العزف من طرف الفرقة املصرية ،وبعدها لم يجرأ 
الراحل عبد الحليم  على املجئ إلى املغرب، بمعية 
موسيقيني من الدرجة الثانية، حيث حرص منذ 
 ، العازفني  ،على  أن ينتقي  أجود  الواقعة  هذه 

ألنه يعرف أنه في حضرة ملك فنان.

إعداد: وحيد مبارك

من  الكالب  عند  البلوغ  مرحلة  تعتبر 
حياتها،  دورة  في  األساسية  املراحل 
التي بوصولها تنتقل إلى وضع حياتي 
آخر، يفرض تعامال خاصا، ألنها تصبح 
السنة  من  بعينها  فترات  في  منفتحة 
واإلنجاب.  الجنسية  املمارسة  على 
وتصبح بعض أنواع الكالب بالغة عند 
األنواع  وقد تصل بعض  أشهر،   6 سّن 
الصغيرة إلى هذه املرحلة قبل ذلك، في 
حني أن بعض الفصائل الكبيرة ال تعرف 
البلوغ إال بعد  18 شهرا عن والدتها أو 

بعد سنتني. 
يؤشر  البلوغ  مرحلة  إلى  الوصول  إن 
كذلك على وضعية خاصة بالنسبة إلناث 
الحيض،  بدورة  تتعلق  والتي  الكالب 

كل  وذلك  السنة  في  مرتني  تكون  التي 
ستة أشهر، حيث تستمر هذه الفترة ما 
بني أسبوعني إلى ثالثة أسابيع، ويتغير 
فيها سلوك الكلبة وتظهر عليها إفرازات 
مهبلية فضال عن النزيف املهبلي، وتقوم 
ما  مع  كثيرا  بالتبول  الفترة  هذه  خالل 
التي  للفرمونات  إفراز  من  ذلك  يعني 
تجذب الذكور ألنها تكون قابلة للتزاوج.
الفترات  من  الحيض  فترة  وتعتبر 
املقلقة، خاصة بالنسبة ملن يرّبون كالبا 
في الشقق السكنية، ألن وضعهم السكني 
الكلبة في  ال يقبل بأن ينتشر ما تفرزه 
كل  وعلى  والفضاءات  الغرف  مختلف 
وتصبح  غيرها.  أو  األسّرة  أو  األرائك 
الكلبة كذلك في هاته الفترة مّيالة للذكور 
من أجل إقامة العالقة الجنسية، وهو ما 
قد يجعلها تتصل بكلب ضال وآخر قد 

ال يكون من نفس فصيلتها فتحبل وتلد 
جراء من فصيلة أخرى مع ما يعني ذلك 

من تبعات مختلفة.
تعترض  قد  التي  اإلشكاالت  هذه  إن 
ال  والذين  املنزل،  في  كلبة  يربون  من 
هّم  وال  جراء  لهم  تلد  أن  في  لهم  رغبة 
االتجار  أو  أخرى  كالب  تربية  في  لهم 
اآلخر،  البعض  لتوجه  خالفا  فيها، 
في  الحراسة  بغاية  كالبا  يربون  وملن 
ال  الذين  شاسعة  وفضاءات  ضيعات 
تشكل لهم هذه األمور أية إزعاج، يقترح 
عملية  إجراء  البيطري  الطبيب  عليهم 
اإلناث  فقط  تستهدف  ال  التي  التعقيم، 
وإنما حتى الذكور كذلك، الذين بدورهم 
تؤدي الرغبة الجنسية عندهم إلى عدد 
من املتغيرات ومن بينها خطر الضياع 
بسبب الهروب بحثا عن أنثى في مكان 

وقف  أجل  من  املقترح  الحل  وهو  آخر، 
يتلوها  وما  الحيض  دورة  أشكال  كل 
بأنها  البعض  يراها  قلق وسلوكات  من 
للحمل  بالنسبة  األمر  ونفس  مزعجة، 
في  البيطري  الطبيب  ويقوم  والوالدة. 

والرحم  املبيض  باستئصال  اإلطار  هذا 
ما  كل  يتيح وقف  مما  الكلب  أنثى  عند 
الحد  على  ويؤدي  بالحيض  صلة  له 
الفترة  تلك  تميز  التي  التبول  كثرة  من 

ويتحسن سلوك الكلب بشكل عام.

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

تستمر هذه الفترة 
ما بين أسبوعين 
إلى ثالثة أسابيع، 

ويتغير فيها سلوك 
الكلبة وتظهر عليها 

إفرازات مهبلية 
فضال عن النزيف 

المهبلي

المخزن ورعاياه المغاربة اليهود من خالل محفوظات مديرية الوثائق الملكية

�ساموئيل �سومبال م�ست�سارا لل�سلطان 
�سيدي محمد بن عبد اهلل

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

وإذا كانت الرغبة في الحصول على أحد هذه الحيوانات وترتبيها قوية بالنسبة للبعض، فإن االعتناء بها وتوفير كل الشروط لها 
يجب أن يكون أقوى، فهذا األمر يعتبر شرطا أساسيا، للحفاظ على حقوقها، وحماية صحتها وصون سالمتها وعدم تعريضها 
للخطر، وهو ما يتطلب اإللمام بالعديد من “التفاصيل الحياتية” منذ الوالدة، كما هو الحال بالنسبة للتلقيح، التعامل مع األمراض، التغذية، 
العالقة بالمحيط، النظافة، التزاوج وغيرها من المعطيات لتفادي اإلضرار بها وفقدانها في لحظة من اللحظات بسبب تقصير أو سوء تقدير.
“االتحاد االشتراكي” ومن أجل االطالع أكثر على كيفية التعامل مع “ الحيوانات األليفة “، اختارت أن تخصص للقراء سلسلة من الحلقات 
ألجل تقريب كل المعلومات المتعلقة بتربية عدد منها، مستضيفة في هذا اإلطار الدكتور بدر طنشري الوزاني، الطبيب البيطري، ورئيس 
المجلس الوطني للهيئة الوطنية لألطباء البياطرة، للوقوف عند التفاصيل المختلفة من أجل تربية سليمة للكالب والقطط وغيرها من 
الحيوانات األخرى ...
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ذ.ربيع رشيدي

 احلي�ش والتعقيم 

  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  .

إعداد : جالل كندالي

ملف  تسوية  بها  تمت  التي  الطريقة  أن  االسبان  يعتبر 
الصحراء مع املغرب في ظرف شهر واحد في تزاحم شديد 
كانت  البلدين،  بني  العالقات  مستقبل  على  مؤثرة  ألحداث 

واالستغالل  االستعجال  من  بنوع  مشوبة 
وانتهاز فرصة مرور اسبانيا بمخاض سياسي 
عهد  من  االنتقال  في  بأوضاعها  مرتبط  عسير 
الديمقراطي.  امللكي  النظام  إلى  العسكر  حكم 
تاريخية  مسؤولية  لهم  أن  اإلسبان  ويعتبر 
بساكنة  عالقاتهم  وعلى  الصحراء  ملف  على 
بالرغبة  لديهم  راسخ  اعتقاد  في  الصحراء، 
وتدبير  امللف  هذا  على  الوصاية  في  الدائمة 

شأنه وفق ما تقتضيه مصالحهم. 
السياسية  الطبقة  الفترة ظلت  تلك  منذ       
في  متدبدبة  مرتبكة  تائهة  املدني  واملجتمع 
قضية  في  املغرب  مع  وتعاطيها  مواقفها 
انسحاب  طريقة  من  االنزعاج  من  الصحراء، 
والرفض  املعارضة  إلى  اسبانيا/فرانكو، 
إلى  الغامض  الحياد  إلى  املغرب  ومعاكسة 
مؤيد  موقف  عن  اإلفصاح  على  الجرأة  عدم 
االشتراكي،  الحزب  جهة  من  السيما  للمغرب 
إلى استخدام القضية كورقة انتخابية وإبداء 
تعاطف مع جبهة البوليساريو ودعم أطروحة 
يمينية  وأحزاب  الشارع  قبل  من  االنفصال 
الحكومة  داخل  من  وأصوات  يسارية  وأخرى 

والبرملان. 
الضحية  دور  االنفصاليون  تقمص       
املناوئة  االسبانية  واملوجة  النهج  واستغلوا 
للمشروع الوطني املغربي، بالركوب على لوح 
في  الفيض  هذا  االسباني.  الشارع  تعاطف 
األعمى  واالنحياز  والتدافع  والتردد  املواقف 
هوية  تزييف  أزمة  في  االصطدام،  إلى  انتهى 

إلى  خطوة  شكلت  التي   ،2021 ربيع  غالي  ابراهيم  املدعو 
الوراء لتفتح الباب أمام خطوتني إلى األمام في العالقات بني 

العدوتني أبريل 2022.

     ال ينظر عدد من األحزاب اليسارية واليمينية وأصوات 
اسبانيا  في  املدني  املجتمع  من  واسعة  وشريحة  سياسية 
باالنفتاح  الجديد  املغربي  للتوجه  الرضا والطمأنينة،  بعني 
على قوى دولية وتنويع شراكاته اإلستراتيجية، والدينامية 
الدولية على صحرائه، والتقارب والتعاون املتنوع املجاالت 
االعتراف  ثم  العسكري،  املجال  في  السيما  إسرائيل  مع 
األمريكي بمغربية الصحراء، وفسح املجال لكل من إسرائيل 
في  املغربية  املياه  باستعمال  األمريكية  املتحدة  والواليات 
السفن  ملراقبة  بحرية  محطات  إرساء  وفي  البحري،  الصيد 
نشاطه  وتوسيع  إفريقيا  على  الواسع  وانفتاحه  العابرة، 
اتجاه  في  واالستثماري  والتجاري  واملالي  االقتصادي 
البعد  ذات  الدولي  التعاون  مشاريع  من  وغيرها  الجنوب، 

االستراتيجي. 
     وترى تلك املنابر السياسية واإلعالمية االسبانية في 
بمصالحها،  لبالدهم مضرة  منافسة  بأنها  املغرب  توجهات 
شمال  في  املغرب  وشوكة  موقع  تقوية  إلى  ِتؤدي  لكونها 
مكانته  وتعزز  جيرانه،  حساب  على  إفريقيا 
بحوض  وعسكري  واقتصادي  سياسي  كفاعل 
منه  وتجعل  ومحيطه،  املتوسط  األبيض  البحر 
رقما صعبا ذو وزن استراتيجي قادر على فرض 
أجندته أمام األوربيني السيما فرنسا واسبانيا. 
أصحابها  يمني  فوقية  تصورات  مجملها  في 
النفس بكبح جماح املغرب وتحجيم دوره، ليظل 
كما كان عليه الحال في السابق، خاضع للهيمنة 

والسيطرة واالحتواء.       
     هي تأويالت وهمية وتصورات مزيفة اتخذتها 
لوبيات سياسية إعالمية مدنية اسبانية مناوئة 
تكريس  على  تعمد  ترسخا،  تزداد  لها  مسكنا 
تحريكها واستخدامها على مدار السنة لتأليب 
الرأي العام املحلي ضد املغاربة ليضل سجني 
هذه الرؤية، والتي تزداد شرارتها عند األزمات 
بني البلدين، وزمن االنتخابات العامة بالبالد، 
مع اإلصرار املتعمد والتعلق باستحضار ملف 
يؤجج  بما  االنفصالي،  الطرح  وفق  الصحراء 

املشاعر الغاضبة للمغاربة.
      آن األوان كي يتخلص املغاربة واإلسبان 
الشوائب  وإزالة  املتوجسة  القلقة  نظرتهم  من 
فتح  عبر  املتعبة  العالقة  هذه  بأهداب  العالقة 
ذات  النظرة  وتصحيح  التجديد  لحوار  الباب 
الجاذبية السفلى، نحو آفاق املستقبل الواعد، 
النمطية  التصورات  من  العالقة  هذه  النتشال 
تليق  التي  الصورة  إلى  بها  واالرتقاء  املزيفة، 
فعلى  واالسباني.  املغربي  العريقني  بالشعبني 

من تقع هذه املسؤولية؟؟؟ 

    pp عبد السالم بنعبد العالي: إن من فرط 
جمال الزربية أال أحد يريد فك خيوطها...  

مثال،  آخر،  عنصرا  أدمجتم  إذا  *متدخل:     
يكون وقوعه  أال  »مثنى«،  املوسيقى، في سقوط 
في  العالمات  تحل  هل  أكثر؟  مستساغا  أرضا 

الزربية محل املوسيقى؟
التداخل  الخطيبي:  الكبير  عبد   n n   
السيميائي يعمد إلى تشغيل الفضاء والزمن، في 

العمل الفني، كيف ما كان.
    pp فيليب رونار: أعجبت كثيرا بهذا التفكر 
في أقصى بعده النقدي الفكري، وهو يندلق نحو 
املفاهيم  تكبحه  ما  فعوض  الشعري.  التعبير 
]آفاقا[  تفتحون  إنكم  الجامعي،  للنقد  العقالنية 
وتجمعون ]متفرقات[. يجد املثلث األوديبي حال 
لديكم، على مستوى الكالم: أنتم في نفس الوقت، 
تسكنك  تكلمك  التي  الزربية  مادامت  الكالم  ابن 
وتغترف من دواخلك، وأنتم أيضا أب الكالم، بما 
أنكم تضفون عليه حيوية و حركية، وتجددونه  

باطراد.
باألحرى  أنا  الخطيبي:  الكبير  عبد   n n    
الذي  العرض  براديغم  في   ،4 رقم  على  اعتمدت 
3. كل العناصر متماثلة  قدمته، وليس على رقم 
مع رقم 4، وكل منها متحصن في الزاوية األخرى.   
pp كاظم جهاد: هل يعد مفهوم املتخيل إمكانا 

أم  الرمزي  إلى  الكتابة وصوال  فعل  إلى  للعبور 
هل توجد داللة أخرى؟

أعتمد على  ال  الخطيبي:  الكبير  عبد   n n   
إنني  الرمزي-املتخيل-الواقعي.  الكان  ثالثية 

لغتهم،  من  أنفسهم،  الكتاب  من  انطالقا  أشتغل 
بمعنى من أشكال متخيلة مبنية، وصور مدخل 
املجهول  استكشاف  قصد  ثم  اآلخرين،  لقيا  إلى 

في داخلي وخارجا عني.
يحدد التداخل     pp عبد الرحمان طنكول: 
من  انتقال  بأنه  جاكبسون،  منذ  السيميائي، 
نظام من العالمات إلى آخر؛ التداخل السيميائي 
باألحرى  يسجل  الجريح«  العربي  »االسم  في 

الكتابة  نسق  في  األخرى  السيميائية  العالمات 
نفسها أليس كذلك؟

ال  كذلك،  هنا  الخطيبي:  الكبير  عبد   n n   
يعطيها  التي  بالداللة  بالقبول  املفردة   تحظى 
في  السيميائي،  التداخل  يندرج  جاكبسون.  لها 

تقديري، في عروق املتخيل. 
   pp عبد اهلل بونفور: هل يمكن للعالمة أن 

تهاجر وحدها من نظام )عالمات( إلى آخر؟ 

عبار  مثل  بكونه  الخطيبي  يعرف    n n

وعبار  »ستيكس«   عبار  في  أفكر  للنصوص. 
الحدود.  في  أفكر   أخر  جهة  من  هوميروس 
هنا، ال نسافر أبدا فرادى. في املغرب، كنا دائما 
حاخام  لباس  يرتدي  غريب  بشخص  مرافقني 
للبشر  املعدي  لهذا  أيمكن  امرأة.  هيئة  على  أو 
»ستيكس«  بعبار  ما  بشيء  يرتبط  أن  وناقلهم 

وعبار النصوص؟
   pp بوزوبع:  تبدو لي املقارنة بـ«بروست« 
التداخل  ]في[  العبور  مسألة  إثارة  في  مهمة، 
إذا  »بروست«،  عليه  أؤاخذ  وما  السيميائي. 
جاز القول، فهو حديثه عن تلك الجملة القصيرة 

VIIN- »فانتاي» ـل
ومنحنا   ،  TEIL
أدبيا،  نصا 
جملة  ليس  ولكن 

موسيقية.
تحدث    n n

عن  الخطيبي 
أن  غير  الزربية، 
يدفعه  لم  هذا 
زربية  إبداع  إلى 
صمتها.  واحترام 

يحجمون  الكتاب،  من  العكس  على  التشكيليون 
يعطون  فهم  أعمالهم.  عن  الحديث  عن  عادة 
يتحدث  الكاتب  كان  فإذا  بالخيانة.  االنطباع 
جارج  أصال  يوجد  ألنه  فلربما  بطواعية، 

موضوعه.
    -عبد الكبير الخطيبي: العبور بالنسبة لي، 
هو ترجمة ما تسمعه، وما نراه. تلك الطاقة من 
والعقل،  والجسد  اللمس،  وطاقة  النظرة،  شيق 
تكون  كي  ألنه  خاصة  لحظة  الكتابة،  تستثير 
عبَّارا، يلزم الولوج إلى متخيل اآلخر، سواء كان 
زربية، حضارة أخرى، مشهدا لم يخطر عل بال. 

تبقى حياكة الزربية من     pp املعطي قبال: 
اختصاص املرأة. وإذا قام بها رجل هل تحافظ 
على نفس متعة فعل الكتابة لنفس الشخص؟ في 

»كتاب الدم«، ثمة الزربية، املرأة اإلغواء...  
  n n عبد الكبير الخطيبي: لم أختر الزربية 
من  هما  العقل  حول  والتمركز  الفكر  اعتباطا. 
النظام األبوي. مع األشكال املتخيلة التي تنتقل 
عبر الزربية، أركز على املكبوت في املتخيل الذي 
ال يكف عن االشتغال طويال، والذي ال يلتفت إليه.

الزربية تصفيف لألشكال،     في تقديري، إن 
واملبادئ والبراديغمات، وهذا كاف للتركيب من 
نحو  قدما  والسير  الرموز  فك  على  القدرة  أجل 
املنت  أمام  أم ال  النظر هل تصمد  يلزم  املجهول. 
الستئناف  اآلخر  على  فيعول  عنه؟  تعلن  الذي 

العمل وإطالق الحوار...

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 ردود الخطيبي عقب مداخلة له بعنوان »تقاطع العالمات«  :

ت�صورات 
»اليمين« 

واأماني 
كبح جماح 

  ال ينظر عدد من األحزاب اليسارية واليمينية وأصوات المغرب
سياسية وشريحة واسعة من المجتمع المدني في 

اسبانيا بعين الرضا والطمأنينة، للتوجه المغربي 
الجديد باالنفتاح على قوى دولية وتنويع شراكاته 

اإلستراتيجية، والدينامية الدولية على صحرائه

كي تكون عبَّارا يلزم الولوج اإلى متخيل الآخر

العبور بالنسبة لي، هو ترجمة ما تسمعه، وما 
نراه. تلك الطاقة من شيق النظرة، وطاقة اللمس، 

والجسد والعقل، تستثير الكتابة، لحظة خاصة ألنه 
ارا، يلزم الولوج إلى متخيل اآلخر، سواء  كي تكون عبَّ

كان زربية، حضارة أخرى، مشهدا لم يخطر عل بال

  محمـد بنـمـبارك   
دبلوماسي سابق  

5من حوارات الخطيبي

إعداد وترجمة: محمد معطسيم

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

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

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

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

بين الر�صمي وال�صعبي
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سنة  اهلل   عبد  بن  محمد  سيدي  اعتلى 
1757 وإلقرار سياسة الباب املفتوح شرع 
طموحاته  تنفيذ  في  الجديد  السلطان 
موانئ  تحويل  إلى  الرامية  وخططه 
والتبادل.  للتجارة  منصة  إلى  املغرب 
قوي  إيجاد مستشار  الضروري  من  فكان 
و  واألجانب.  املغاربة  إقناع  على  قادر 
سومبال  صموئيل  السلطان  عني  لذلك 
الفرنسية  درس  يهودي  وهو  مستشارًا، 
للجالية  حاخاما  وكان  مرسيليا،  في 
اليهودية املقيمة في املغرب، وقد تمكن هذا 
املستشار من الترجمة كما كان خبيرا في 
العالقات الدولية، باإلضافة إلى تمكنه من 
واإلسبانية.  والفرنسية  العربية  اللغات 
سومبال  صموئيل  أصبح  البداية،  في 
مستشاًرا، وسرعان ما تحول عنصر مؤثر 
مع  واملفاوضات  واالقتصاد  التجارة  في 
صمويل  تفاوض  هكذا  األجنبية  الدول 
السويد  مع  معاهدات  على  سومبل 

املتعلقة  البنود  ذلك  في  بما  والدنمارك، 
بدفع جزية سنوية للسلطان مقابل ضمان 
األبيض  البحر  سالمة سفنهم في مناطق 
عبر  حيث  األطلسي  واملحيط  املتوسط 

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

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

الديار  في  موجود  املغربي  اليهودي  هذا 
السلطان سيدي محمد  من  بأمر  الهلندية 

بن عبد اهلل. 
من  مراسلة جوابية   :3309 رقم  الوثيقة 
إلى  اهلل  عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان 
جمادى   12 في  مؤرخة  الهلندية،  الدولة 

الثانية 1172/10فبراير1759.
تتضمن هذه املراسلة الجوابية تفنيد ملا 
املقيمني  الهولندين  التجار  بعض  ادعاه 
في املغرب؛ أنهم تحملوا في الجباية أكثر 
مما هو متضمن في قانون الجمارك املنظم 
ويتهمهم  باملائة(   10( الدولية  للتجارة 
السلطان بالكذب معتبر أياهم أنهم تحت 
رعايا  باقي  شأن  ذلك  في  شأنهم  حمايته 
املغرب  مع  وقعت  التي  األجنبية  الدول 
معاهدات الصداقة  الشيء الذي سيجعله 
تحت  ذميني  ثالث  يعتمد  الوثيقة  حسب 
التجار.  باقي  للتعامل مع  كفالته وأمانته 
هم؛  ذميني  لثالث  السلطان  اعتماد  إن 

يهودا بن عطار،  ومسعود بن يشوا وابنه 
تحامل  وعدم  الحياد  بهدف  كان  يشوا 

النصارى على الدولة املغربية. 
التجار املسلمني  العالقات بني  بعد توتر 
تكتسيه  ملا  نظرا  األجانب  ونظرائهم 
مبدأ  اعتماد  من  املفتوح  الباب  سياسة 
و  ديبلوماسيا  الخارج  على  االنفتاح 
تجاريا، ونظرا لتعدد الشكاوى التي تقدم 
بها األجانب ضد املسلمني وأحيانا التجار 
 14 بتاريخ  السلطان  أصدر  فقد  اليهود 
فبراير 1763 ظهيرا شريفا يأمر فيه القائد 
النصارى  إلى  االحسان  السالوي  علي 
باعتبارهم  الشريفة  باإليالة  املقيمني 
مقيمني في دار اإلسالم،  والجذير بالذكر 
أن النصارى املشار إليهم في الوثيقة التي 
املعتقلني  األسرى  من   )3310( رقم  تحمل 
في املغرب حيث أمر القائد بإسكانهم في 
دار  الذمي بن عطار بمالح مدينة مكناس 

لضمان أمنهم.  

فسحة رمضان

فنانون وجها  لوجه  مع الملك  

عبدالواحد التطواين: امللك يخاطب حليم  بالدارجة املغربية  
»وا�ش جبتي هاد الكماجني يتعلم فيا«

تنسى  أن  يمكن  ال  التي  الذكريات  بني  من 
عبدالواحد  للموسيقار   بالنسبة   تمحى   أو 
التطواني  ،ماحدث بالقصر  امللكي العامر بفاس 

في أحد  األيام  من شهر غشت 1969.
،بعد  التطواني   عبدالواحد  األستاذ   يقول 
الناصر  عبد  جمال  السابق   الرئيس  تورط 
الرمال سنة  في حرب  الجزائرية  للقوات  ودعمه 
1963 ،وقطيعة املغاربة للفيلم املصري واألغنية 
املصرية، حيث استمر  هذا  الوضع مدة،قبل أن  
أبوابه  املغرب  فتح  حينها   ،1967 نكسة  تحدث 
أم  الراحلة  وتكون  الفنانني،  أمام   جديد،  من 
كلثوم أول فنانة مصرية تزور املغرب بعد  هذه 

القطيعة. 
ويضيف الفنان عبدالواحد التطواني  لجريدة 
االتحاد االشتراكي،  أن  الهدف من هذه  الحفالت 
قابل  ،وقد   الحربي"   املجهود   " دعم  ،كان هو  
جماهيري  بحب  الحفالت  هذه  املغربي  الشعب 
منقطع النظير في كل من الرباط وفاس ومراكش 

ومكناس.
 في الذكرى األربعينية لعيد الشباب، يضيف  
عبدالواحد التطواني، سيحل ضيفا على املغرب 
ومجموعة  حافظ  الحليم  عبد  الراحل  ،الفنان 
الفرقة  أعضاء  يتقدمهم   املصريني  الفنانني  من 
املاسية برئاسة أحمد فؤاد حسن،  محرم فؤاد، 
محمد العزبي، محمد قنديل، فريد األطرش، نجاة 

الصغيرة، شادية، شريفة فاضل، صالح دو الفقار 
زوج شادية، محمد سلطان وزوجته فايزة أحمد، 
من  طويلة  والقائمة  سلطان  هدى  محمد،  سعاد 

الفنانني املصريني ...
عبدالواحد  الفنان   يضيف  معلوم  هو  وكما   
امللك  بني  صداقة   هناك  كانت  فقد  التطواني، 

الراحل الحسن الثاني والفنان عبد الحليم حافظ، 
هذا األخير، سيعود بعد عيد الشباب وبالضبط 
في شهر غشت مع الفرقة املاسية برئاسة أحمد 
متواجدا  امللكي  الجوق  كان  حيث  فؤاد حسن،  
بمدينة  امللكي  بالقصر  اهلل  رحمه  جاللته  مع 
امللكي  الجوق  كان  األمسيات  إحدى  وفي  فاس، 

املطرب  باريس  من  حضر  كما  املاسية،  والفرقة 
عبد  جاللته،  أمر  حينها  الهاللي،  سليم  الكبير 
،شاهدنا  غنائه  وخالل  بالغناء،  حافظ  الحليم 
الفرقة  مابني  ويتوجه  مكانه  من  ينهض  جاللته 
املاسية وبالضبط في الصف الثاني من العازفني، 
حينها أمر امللك الحسن الثاني رحمه اهلل، الفنان 
الغناء،  عن  بالتوقف  حافظ  الحليم  عبد  الراحل 
هاد  جبتي  واش   " املغربية  بالدارجة  له  وقال 
،وعاد  "، حينها عم صمت  فيا  يتعلم  الكمانجي 
على   ونادى  مكانه،   إلى  اهلل  رحمه  جاللته 
أمره  حيث    الكوكبي،  العربي  الراحل  الفنان 
خطوة  كل  في  يجعلك   " الخالدة  القطعة  بغناء 
سالمة " بعزف الجوق امللكي، وفعال كان  الفنان 
تغيير  قام    ،قد  اهلل   رحمه  حافظ   عبدالحليم 
بعض الوجوه التي جاءت أول مرة في ذكرى عيد 

الشباب.
ماحدث مع عبدالحليم حافظ،  يقول  املوسيقار 
جاللة  أن  يبني  التطواني،   عبدالواحد  وامللحن 
أذن  ذا   كان  اهلل،  رحمه  الثاني  الحسن  امللك 
في جودة  تغيير  حقيقية، حيث الحظ  موسيقية 
العزف من طرف الفرقة املصرية ،وبعدها لم يجرأ 
الراحل عبد الحليم  على املجئ إلى املغرب، بمعية 
موسيقيني من الدرجة الثانية، حيث حرص منذ 
 ، العازفني  ،على  أن ينتقي  أجود  الواقعة  هذه 

ألنه يعرف أنه في حضرة ملك فنان.

إعداد: وحيد مبارك

من  الكالب  عند  البلوغ  مرحلة  تعتبر 
حياتها،  دورة  في  األساسية  املراحل 
التي بوصولها تنتقل إلى وضع حياتي 
آخر، يفرض تعامال خاصا، ألنها تصبح 
السنة  من  بعينها  فترات  في  منفتحة 
واإلنجاب.  الجنسية  املمارسة  على 
وتصبح بعض أنواع الكالب بالغة عند 
األنواع  وقد تصل بعض  أشهر،   6 سّن 
الصغيرة إلى هذه املرحلة قبل ذلك، في 
حني أن بعض الفصائل الكبيرة ال تعرف 
البلوغ إال بعد  18 شهرا عن والدتها أو 

بعد سنتني. 
يؤشر  البلوغ  مرحلة  إلى  الوصول  إن 
كذلك على وضعية خاصة بالنسبة إلناث 
الحيض،  بدورة  تتعلق  والتي  الكالب 

كل  وذلك  السنة  في  مرتني  تكون  التي 
ستة أشهر، حيث تستمر هذه الفترة ما 
بني أسبوعني إلى ثالثة أسابيع، ويتغير 
فيها سلوك الكلبة وتظهر عليها إفرازات 
مهبلية فضال عن النزيف املهبلي، وتقوم 
ما  مع  كثيرا  بالتبول  الفترة  هذه  خالل 
التي  للفرمونات  إفراز  من  ذلك  يعني 
تجذب الذكور ألنها تكون قابلة للتزاوج.

الفترات  من  الحيض  فترة  وتعتبر 
املقلقة، خاصة بالنسبة ملن يرّبون كالبا 
في الشقق السكنية، ألن وضعهم السكني 
الكلبة في  ال يقبل بأن ينتشر ما تفرزه 
كل  وعلى  والفضاءات  الغرف  مختلف 
وتصبح  غيرها.  أو  األسّرة  أو  األرائك 
الكلبة كذلك في هاته الفترة مّيالة للذكور 
من أجل إقامة العالقة الجنسية، وهو ما 
قد يجعلها تتصل بكلب ضال وآخر قد 

ال يكون من نفس فصيلتها فتحبل وتلد 
جراء من فصيلة أخرى مع ما يعني ذلك 

من تبعات مختلفة.
تعترض  قد  التي  اإلشكاالت  هذه  إن 
ال  والذين  املنزل،  في  كلبة  يربون  من 
هّم  وال  جراء  لهم  تلد  أن  في  لهم  رغبة 
االتجار  أو  أخرى  كالب  تربية  في  لهم 
اآلخر،  البعض  لتوجه  خالفا  فيها، 
في  الحراسة  بغاية  كالبا  يربون  وملن 
ال  الذين  شاسعة  وفضاءات  ضيعات 
تشكل لهم هذه األمور أية إزعاج، يقترح 
عملية  إجراء  البيطري  الطبيب  عليهم 
اإلناث  فقط  تستهدف  ال  التي  التعقيم، 
وإنما حتى الذكور كذلك، الذين بدورهم 
تؤدي الرغبة الجنسية عندهم إلى عدد 
من املتغيرات ومن بينها خطر الضياع 
بسبب الهروب بحثا عن أنثى في مكان 

وقف  أجل  من  املقترح  الحل  وهو  آخر، 
يتلوها  وما  الحيض  دورة  أشكال  كل 
بأنها  البعض  يراها  قلق وسلوكات  من 
للحمل  بالنسبة  األمر  ونفس  مزعجة، 
في  البيطري  الطبيب  ويقوم  والوالدة. 

والرحم  املبيض  باستئصال  اإلطار  هذا 
ما  كل  يتيح وقف  مما  الكلب  أنثى  عند 
الحد  على  ويؤدي  بالحيض  صلة  له 
الفترة  تلك  تميز  التي  التبول  كثرة  من 

ويتحسن سلوك الكلب بشكل عام.

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

تستمر هذه الفترة 
ما بين أسبوعين 
إلى ثالثة أسابيع، 

ويتغير فيها سلوك 
الكلبة وتظهر عليها 

إفرازات مهبلية 
فضال عن النزيف 

المهبلي

المخزن ورعاياه المغاربة اليهود من خالل محفوظات مديرية الوثائق الملكية

�ساموئيل �سومبال م�ست�سارا لل�سلطان 
�سيدي محمد بن عبد اهلل

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

وإذا كانت الرغبة في الحصول على أحد هذه الحيوانات وترتبيها قوية بالنسبة للبعض، فإن االعتناء بها وتوفير كل الشروط لها 
يجب أن يكون أقوى، فهذا األمر يعتبر شرطا أساسيا، للحفاظ على حقوقها، وحماية صحتها وصون سالمتها وعدم تعريضها 
للخطر، وهو ما يتطلب اإللمام بالعديد من “التفاصيل الحياتية” منذ الوالدة، كما هو الحال بالنسبة للتلقيح، التعامل مع األمراض، التغذية، 
العالقة بالمحيط، النظافة، التزاوج وغيرها من المعطيات لتفادي اإلضرار بها وفقدانها في لحظة من اللحظات بسبب تقصير أو سوء تقدير.
“االتحاد االشتراكي” ومن أجل االطالع أكثر على كيفية التعامل مع “ الحيوانات األليفة “، اختارت أن تخصص للقراء سلسلة من الحلقات 
ألجل تقريب كل المعلومات المتعلقة بتربية عدد منها، مستضيفة في هذا اإلطار الدكتور بدر طنشري الوزاني، الطبيب البيطري، ورئيس 
المجلس الوطني للهيئة الوطنية لألطباء البياطرة، للوقوف عند التفاصيل المختلفة من أجل تربية سليمة للكالب والقطط وغيرها من 
الحيوانات األخرى ...
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ذ.ربيع رشيدي

 احلي�ش والتعقيم 

  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  .

إعداد : جالل كندالي

ملف  تسوية  بها  تمت  التي  الطريقة  أن  االسبان  يعتبر 
الصحراء مع املغرب في ظرف شهر واحد في تزاحم شديد 
كانت  البلدين،  بني  العالقات  مستقبل  على  مؤثرة  ألحداث 

واالستغالل  االستعجال  من  بنوع  مشوبة 
وانتهاز فرصة مرور اسبانيا بمخاض سياسي 
عهد  من  االنتقال  في  بأوضاعها  مرتبط  عسير 
الديمقراطي.  امللكي  النظام  إلى  العسكر  حكم 
تاريخية  مسؤولية  لهم  أن  اإلسبان  ويعتبر 
بساكنة  عالقاتهم  وعلى  الصحراء  ملف  على 
بالرغبة  لديهم  راسخ  اعتقاد  في  الصحراء، 
وتدبير  امللف  هذا  على  الوصاية  في  الدائمة 

شأنه وفق ما تقتضيه مصالحهم. 
السياسية  الطبقة  الفترة ظلت  تلك  منذ       
في  متدبدبة  مرتبكة  تائهة  املدني  واملجتمع 
قضية  في  املغرب  مع  وتعاطيها  مواقفها 
انسحاب  طريقة  من  االنزعاج  من  الصحراء، 
والرفض  املعارضة  إلى  اسبانيا/فرانكو، 
إلى  الغامض  الحياد  إلى  املغرب  ومعاكسة 
مؤيد  موقف  عن  اإلفصاح  على  الجرأة  عدم 
االشتراكي،  الحزب  جهة  من  السيما  للمغرب 
إلى استخدام القضية كورقة انتخابية وإبداء 
تعاطف مع جبهة البوليساريو ودعم أطروحة 
يمينية  وأحزاب  الشارع  قبل  من  االنفصال 
الحكومة  داخل  من  وأصوات  يسارية  وأخرى 

والبرملان. 
الضحية  دور  االنفصاليون  تقمص       
املناوئة  االسبانية  واملوجة  النهج  واستغلوا 
للمشروع الوطني املغربي، بالركوب على لوح 
في  الفيض  هذا  االسباني.  الشارع  تعاطف 
األعمى  واالنحياز  والتدافع  والتردد  املواقف 
هوية  تزييف  أزمة  في  االصطدام،  إلى  انتهى 

إلى  خطوة  شكلت  التي   ،2021 ربيع  غالي  ابراهيم  املدعو 
الوراء لتفتح الباب أمام خطوتني إلى األمام في العالقات بني 

العدوتني أبريل 2022.

     ال ينظر عدد من األحزاب اليسارية واليمينية وأصوات 
اسبانيا  في  املدني  املجتمع  من  واسعة  وشريحة  سياسية 
باالنفتاح  الجديد  املغربي  للتوجه  الرضا والطمأنينة،  بعني 
على قوى دولية وتنويع شراكاته اإلستراتيجية، والدينامية 
الدولية على صحرائه، والتقارب والتعاون املتنوع املجاالت 
االعتراف  ثم  العسكري،  املجال  في  السيما  إسرائيل  مع 
األمريكي بمغربية الصحراء، وفسح املجال لكل من إسرائيل 
في  املغربية  املياه  باستعمال  األمريكية  املتحدة  والواليات 
السفن  ملراقبة  بحرية  محطات  إرساء  وفي  البحري،  الصيد 
نشاطه  وتوسيع  إفريقيا  على  الواسع  وانفتاحه  العابرة، 
اتجاه  في  واالستثماري  والتجاري  واملالي  االقتصادي 
البعد  ذات  الدولي  التعاون  مشاريع  من  وغيرها  الجنوب، 

االستراتيجي. 
     وترى تلك املنابر السياسية واإلعالمية االسبانية في 
بمصالحها،  لبالدهم مضرة  منافسة  بأنها  املغرب  توجهات 
شمال  في  املغرب  وشوكة  موقع  تقوية  إلى  ِتؤدي  لكونها 
مكانته  وتعزز  جيرانه،  حساب  على  إفريقيا 
بحوض  وعسكري  واقتصادي  سياسي  كفاعل 
منه  وتجعل  ومحيطه،  املتوسط  األبيض  البحر 
رقما صعبا ذو وزن استراتيجي قادر على فرض 
أجندته أمام األوربيني السيما فرنسا واسبانيا. 
أصحابها  يمني  فوقية  تصورات  مجملها  في 
النفس بكبح جماح املغرب وتحجيم دوره، ليظل 
كما كان عليه الحال في السابق، خاضع للهيمنة 

والسيطرة واالحتواء.       
     هي تأويالت وهمية وتصورات مزيفة اتخذتها 
لوبيات سياسية إعالمية مدنية اسبانية مناوئة 
تكريس  على  تعمد  ترسخا،  تزداد  لها  مسكنا 
تحريكها واستخدامها على مدار السنة لتأليب 
الرأي العام املحلي ضد املغاربة ليضل سجني 
هذه الرؤية، والتي تزداد شرارتها عند األزمات 
بني البلدين، وزمن االنتخابات العامة بالبالد، 
مع اإلصرار املتعمد والتعلق باستحضار ملف 
يؤجج  بما  االنفصالي،  الطرح  وفق  الصحراء 

املشاعر الغاضبة للمغاربة.
      آن األوان كي يتخلص املغاربة واإلسبان 
الشوائب  وإزالة  املتوجسة  القلقة  نظرتهم  من 
فتح  عبر  املتعبة  العالقة  هذه  بأهداب  العالقة 
ذات  النظرة  وتصحيح  التجديد  لحوار  الباب 
الجاذبية السفلى، نحو آفاق املستقبل الواعد، 
النمطية  التصورات  من  العالقة  هذه  النتشال 
تليق  التي  الصورة  إلى  بها  واالرتقاء  املزيفة، 
فعلى  واالسباني.  املغربي  العريقني  بالشعبني 

من تقع هذه املسؤولية؟؟؟ 

    pp عبد السالم بنعبد العالي: إن من فرط 
جمال الزربية أال أحد يريد فك خيوطها...  

مثال،  آخر،  عنصرا  أدمجتم  إذا  *متدخل:     
يكون وقوعه  أال  »مثنى«،  املوسيقى، في سقوط 
في  العالمات  تحل  هل  أكثر؟  مستساغا  أرضا 

الزربية محل املوسيقى؟
التداخل  الخطيبي:  الكبير  عبد   n n   
السيميائي يعمد إلى تشغيل الفضاء والزمن، في 

العمل الفني، كيف ما كان.
    pp فيليب رونار: أعجبت كثيرا بهذا التفكر 
في أقصى بعده النقدي الفكري، وهو يندلق نحو 
املفاهيم  تكبحه  ما  فعوض  الشعري.  التعبير 
]آفاقا[  تفتحون  إنكم  الجامعي،  للنقد  العقالنية 
وتجمعون ]متفرقات[. يجد املثلث األوديبي حال 
لديكم، على مستوى الكالم: أنتم في نفس الوقت، 
تسكنك  تكلمك  التي  الزربية  مادامت  الكالم  ابن 
وتغترف من دواخلك، وأنتم أيضا أب الكالم، بما 
أنكم تضفون عليه حيوية و حركية، وتجددونه  

باطراد.
باألحرى  أنا  الخطيبي:  الكبير  عبد   n n    
الذي  العرض  براديغم  في   ،4 رقم  على  اعتمدت 
3. كل العناصر متماثلة  قدمته، وليس على رقم 
مع رقم 4، وكل منها متحصن في الزاوية األخرى.   
pp كاظم جهاد: هل يعد مفهوم املتخيل إمكانا 

أم  الرمزي  إلى  الكتابة وصوال  فعل  إلى  للعبور 
هل توجد داللة أخرى؟

أعتمد على  ال  الخطيبي:  الكبير  عبد   n n   
إنني  الرمزي-املتخيل-الواقعي.  الكان  ثالثية 

لغتهم،  من  أنفسهم،  الكتاب  من  انطالقا  أشتغل 
بمعنى من أشكال متخيلة مبنية، وصور مدخل 
املجهول  استكشاف  قصد  ثم  اآلخرين،  لقيا  إلى 

في داخلي وخارجا عني.
يحدد التداخل     pp عبد الرحمان طنكول: 
من  انتقال  بأنه  جاكبسون،  منذ  السيميائي، 
نظام من العالمات إلى آخر؛ التداخل السيميائي 
باألحرى  يسجل  الجريح«  العربي  »االسم  في 

الكتابة  نسق  في  األخرى  السيميائية  العالمات 
نفسها أليس كذلك؟

ال  كذلك،  هنا  الخطيبي:  الكبير  عبد   n n   
يعطيها  التي  بالداللة  بالقبول  املفردة   تحظى 
في  السيميائي،  التداخل  يندرج  جاكبسون.  لها 

تقديري، في عروق املتخيل. 
   pp عبد اهلل بونفور: هل يمكن للعالمة أن 

تهاجر وحدها من نظام )عالمات( إلى آخر؟ 

عبار  مثل  بكونه  الخطيبي  يعرف    n n

وعبار  »ستيكس«   عبار  في  أفكر  للنصوص. 
الحدود.  في  أفكر   أخر  جهة  من  هوميروس 
هنا، ال نسافر أبدا فرادى. في املغرب، كنا دائما 
حاخام  لباس  يرتدي  غريب  بشخص  مرافقني 
للبشر  املعدي  لهذا  أيمكن  امرأة.  هيئة  على  أو 
»ستيكس«  بعبار  ما  بشيء  يرتبط  أن  وناقلهم 

وعبار النصوص؟
   pp بوزوبع:  تبدو لي املقارنة بـ«بروست« 
التداخل  ]في[  العبور  مسألة  إثارة  في  مهمة، 
إذا  »بروست«،  عليه  أؤاخذ  وما  السيميائي. 
جاز القول، فهو حديثه عن تلك الجملة القصيرة 

VIIN- »فانتاي» ـل
ومنحنا   ،  TEIL
أدبيا،  نصا 
جملة  ليس  ولكن 

موسيقية.
تحدث    n n

عن  الخطيبي 
أن  غير  الزربية، 
يدفعه  لم  هذا 
زربية  إبداع  إلى 
صمتها.  واحترام 

يحجمون  الكتاب،  من  العكس  على  التشكيليون 
يعطون  فهم  أعمالهم.  عن  الحديث  عن  عادة 
يتحدث  الكاتب  كان  فإذا  بالخيانة.  االنطباع 
جارج  أصال  يوجد  ألنه  فلربما  بطواعية، 

موضوعه.
    -عبد الكبير الخطيبي: العبور بالنسبة لي، 
هو ترجمة ما تسمعه، وما نراه. تلك الطاقة من 
والعقل،  والجسد  اللمس،  وطاقة  النظرة،  شيق 
تكون  كي  ألنه  خاصة  لحظة  الكتابة،  تستثير 
عبَّارا، يلزم الولوج إلى متخيل اآلخر، سواء كان 
زربية، حضارة أخرى، مشهدا لم يخطر عل بال. 

تبقى حياكة الزربية من     pp املعطي قبال: 
اختصاص املرأة. وإذا قام بها رجل هل تحافظ 
على نفس متعة فعل الكتابة لنفس الشخص؟ في 

»كتاب الدم«، ثمة الزربية، املرأة اإلغواء...  
  n n عبد الكبير الخطيبي: لم أختر الزربية 
من  هما  العقل  حول  والتمركز  الفكر  اعتباطا. 
النظام األبوي. مع األشكال املتخيلة التي تنتقل 
عبر الزربية، أركز على املكبوت في املتخيل الذي 
ال يكف عن االشتغال طويال، والذي ال يلتفت إليه.
الزربية تصفيف لألشكال،     في تقديري، إن 
واملبادئ والبراديغمات، وهذا كاف للتركيب من 
نحو  قدما  والسير  الرموز  فك  على  القدرة  أجل 
املنت  أمام  أم ال  النظر هل تصمد  يلزم  املجهول. 
الستئناف  اآلخر  على  فيعول  عنه؟  تعلن  الذي 

العمل وإطالق الحوار...

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 ردود الخطيبي عقب مداخلة له بعنوان »تقاطع العالمات«  :

ت�صورات 
»اليمين« 

واأماني 
كبح جماح 

  ال ينظر عدد من األحزاب اليسارية واليمينية وأصوات المغرب
سياسية وشريحة واسعة من المجتمع المدني في 

اسبانيا بعين الرضا والطمأنينة، للتوجه المغربي 
الجديد باالنفتاح على قوى دولية وتنويع شراكاته 

اإلستراتيجية، والدينامية الدولية على صحرائه

كي تكون عبَّارا يلزم الولوج اإلى متخيل الآخر

العبور بالنسبة لي، هو ترجمة ما تسمعه، وما 
نراه. تلك الطاقة من شيق النظرة، وطاقة اللمس، 

والجسد والعقل، تستثير الكتابة، لحظة خاصة ألنه 
ارا، يلزم الولوج إلى متخيل اآلخر، سواء  كي تكون عبَّ

كان زربية، حضارة أخرى، مشهدا لم يخطر عل بال

  محمـد بنـمـبارك   
دبلوماسي سابق  

5من حوارات الخطيبي

إعداد وترجمة: محمد معطسيم

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

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

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

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

بين الر�صمي وال�صعبي
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عموما،  والثقافة  األدب،  يصبح  هنا   
التمفصل  لحظة  في  أساسيا  عنصرا 
والبنيات  التحتية  البنيات  بني 
عناصر  بني  من  ..عنصرا  العلوية 
الوعي  توضيح  في  تسهم  أخرى، 
البديلة  القيم  توليد  وفي  وتعميقه، 
 - والصراعات  التناقضات  رحم  من 
األدب  أن  إال  الحلقات،  متعدد  ترابط 
على   يقتصر  ال  ووظائفه  مادته  بحكم 
األفعال  تكرار  أو  الحرفي  النسخ 
شكل  بدوره  إنه  الكلمات،  خالل  من 
استقالليته  له  للصراع  إيديولوجي 
وقيمه وخصوصياته، وإن كان يستمد 
في  الثقافي  الحقل  من  موضوعيته 
حقل  مع  عالقته  وفي  املادية  شروطه 

السلطة والطبقات االجتماعية.
يحفل  باملغرب  املدني  املجتمع  وكون 
وبفعالية  اإليديولوجية  بالصراعات 
مع  العمق،  في  تتوافق  ال  تأثيرية 
أو  السياسي  املجتمع  اختيارات 
الدولة، هو ما يفسر لنا إلى حد كبير، 
املغرب  في  الثقافة  أزمة  تتخذ  ملاذا 
يعكس  الذي  االنشطاري  الطابع  هذا 

مظهرين متناقضني:
املنقبة  الباحثة  الحيوية  مظهر 
التحليل  في  الجريئة  املتسائلة 
واستخالص النتائج وإعادة النظر في 
األساليب واملناهج في مجاالت العلوم 
والفنون  والنقد  واألدب  اإلنسانية 

التشكيلية واملسرح والسينما.
واملحدودية  التسلل  ومظهر 
مع  التواصل  وانعدام  واملحاصرة، 
ممن  وخاصة  الواسع،  الجمهور 
تعنيهم مفاهيم وتطلعات هذه الثقافة 

الجديدة.
املغربية  الثقافة  ألزمة  املظهر  هذا  إن 
الذي يحكم على إيجابياتها وعطاءاتها 
فعاليتها  ويوقف  والتقلص  باالختزال 
ذلك  إلى  مرده  الرمز،  مستوى  عند 
الدولة  إليه بني  االنشطار الذي أملحنا 
االنشطار  ذلك  املدني،  واملجتمع 
السياسي  الصراع  في  املتجلي 
والذي  السواء،  على  واإليديولوجي 
تقليدية  ثقافة  املجال الستمرار  يفسح 
جاهزة تستعني بما أفرزته اإلنتاجات 
الثقافية املتدنية في الغرب والشرق من 
تلفزيونية  وأغاني  ومسلسالت  أفالم 
اتجاه  ترسيخ  في  فتسهم  وإذاعية، 
واملعرض  املجتر،  املتلقي،  املواطن 
الخاضع ملفهوم  القراءة واملطالعة  عن 

الثقافة امللقنة -الواعظة.
لثقافتنا  املعطلة  الثنائية  هذه 
لدى  كبيرا  التباسا  تكشف  الوطنية، 
الدولة في موقفها من دمقرطة الثقافة. 
فإذا كانت كل التحليالت واإلحصائيات 
سياسية  الجيو  واملقتضيات 
كبلد  املغرب  على  تحتم  والحضارية، 
في  ينخرط  أن  الثالث،  العالم  من 
العصر على أساس من العلم والثقافة 
العربية القومية املتفتحة، فإن تحقيق 

البشرية  بالقوى  رهينا  يبقي  ذلك 
والتأطير  والتنمية  لإلنتاج  املحققة 
السياسي، لكن محاولة الجمع بني هذا 
الضرورة  وعي  يفرضه  الذي  الطريق 
نوستالجية  ثقافة  على  االتكاء  وبني 
ومن  املاضي  من  االستيراد  قوامها 
الغرب البورجوازي، هو موقف ملتبس 
االجتماعية،…  للمسيرة  ومعطل 
الجماهير  قوى  الجديدة،  القوى  ألن 
الناشطة الواسعة ال تطرح اإلشكاليات 
املغلوطة وال تنكر التراث في جدليته، 
لتاريخ  الجوهرية  العناصر  وال 
العرقية،  فئاته  اختالف  على  الشعب 
وال التطلع إلى بلورة أفق قوي تقدمي 
ومن  اإلسالمية،   - العربية  لحضارتنا 
كانت  مهما  الدولة  مسؤولية  فإن  تم 
يمكنها  ال  اإليديولوجية،  اختياراتها 
الدنيا  الشروط  توفير  من  تتنصل  أن 
املجال  في  الديمقراطي  للصراع 
أو  لكبت  محاولة  كل  إن  الثقافي، 
مجرد  الجديد  الثقافي  اإلنتاج  تحجيم 
تأخير لفرص الترقية والتقدم والنمو، 
من  بدال  بالسلطة  االحتماء  من  ونوع 

االحتكام إلى الجدلية االجتماعية.
إلى أين إذن يسير األدب املغربي، على 
ضوء هذا الوضع داخل الحقل الثقافي؟ 
هذا  على  اإلجابة  نحاول  أن  قبل 
األساسية  االتجاهات  نحدد  التساؤل، 
القول  إلى  ونبادر  املغربي..  األدب  في 
ما  أساس  على  يتم  لن  التصنيف  بأن 
مثل  ألن  الفنية،  باملدارس  عادة  يعرف 
يكون سابقا ألوانه،  قد  التصنيف  هذا 
ال  وعمره،  األدبي  إنتاجنا  كمية  وألن 

يسمحان بتمايز تام يوطد العالقة بني 
املنحى الفني واالتجاه املذهبي...

على  يعتمد  التصنيف  هذا  فإن  لذلك 
واإليديولوجية  النظرية  املنطلقات 
من  واملستمدة  للكتاب،  املوجهة 
الثقافة  حقلي  في  القائمة  العالئق 

والسلطة.
اصطلحنا  ما  على  اقتصرنا  وإذا 
املغربي  باألدب  تعميما  تسميته  على 
اتجاهني  سنجد  فإننا  الحديث، 

أساسيني:
1 - األدب االنتقادي، وهو أدب يتميز 
بحرص منتجيه على اتخاذ موقف مما 
يجري في ساحة الفعل والفكر..وأنهم 
ويستوحونها  التبدالت  يالحقون 

ويسعون لصياغة املضامني واألشكال 
الحديث  ترفض  متميزة  كتابة  في 
االتجاه،  هذا  وكتاب  املوروث..  األدبي 
االنتقادية،  الروح  تجمعهم  كانت  إذا 
فإن سلم التفاوت شاسع األطراف، من 
حيث عمق االنتقاد ونجاح التعبير عن 
التجربة األدبية، لكن عدم انتظام عالقة 
تجعل  والقراء،  الكتاب  بني  مباشرة 
حوافز التجديد تفضي أحيانا إلى نوع 
وإلى  اإلشكال  تمثل  في  الفوضى  من 
وغلبة  الشكالنية  االجتهادات  طغيان 
املواصفات التقنية املقتبسة واملولدة.. 
معادالت  تتوارى  كثيرة،  أحيان  وفي 
الواقع خلف ركام من األشباح والظالل 
والهلوسات.. ويصبح األدب االنتقادي 
معرضا ألن تبتلع النزعة اإليديولوجية 
فيه مشخصات الواقع وصوره املعقدة 

الواضحة.
إن تحقيق التمرد والثورة في الكتابة، 
بحثا  ألزمة  أولية  خطوطا  كان  إذا 
فإن  املتوارثة،  اللغة  داخل  لغة  عن 
حد  في  الكتابة  إلغراءات  االستسالم 
تصورات  إلى  االنتقاد  يحيل  ذاتها، 
وزخم  الحياة  لنسخ  فاقدة  شبحية 

الواقع.
األدب  وهو  التسجيلي،  األدب   -  2
معناها  في  املحاكمة  على  القائم 
مثل  إن  الذات،  من  املنطلق  السطحي 
من  كبيرا  حيزا  اليشكل  األدب  هذا 
من  لكنه  الحديث،  األدبي  إنتاجنا 
التبرجز..  لعملية  املرافقة  الظواهر 
املتبرجزة  للطبقة  مالزمة  فالتسجيلية 
ذاكرة  تأسيس  في  الراغبة  املستهلكة 
تكرارها  بقصد  لالستنساخ  قابلة 
املجتمع…  الوعي  إلى  وتسريبها 
التلفزيون  مسلسالت  تصبح  تم  من 
والروايات  والقصص  امليلودرامية 
املدغدغ  الوردي  واألدب  البوليسية، 
للعواطف، عناصر منسجمة مع الحياة 
املحلوم بها عند هذه الفئات املكتسحة 
إقامة  إلى  والطامحة  العامة  للثروات 
األدب  للحياة يعضده  انتقائي  نموذج 

التسجيلي املفتقر للرؤية االنتقادية.

ال�صر و ال�صداقة

فسحة رمضان

محمد برادة يف افتتاح املوؤمتر الوطني 
ال�صاد�س: الأدب املغربي، اإلى اأين؟
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يفترض ظهور السر عالقة اجتماعية بني فردين اثنني ، أو 
بني فرد و جماعة ، مثلما يفترض تفاعال و تبادال بينهم . 

فخارج هته العالقة االجتماعية ال وجود اجتماعي للسر 
 ال يكون السر سرا إال إذا تم إفشاؤه )خيانة أمانة حفظه 
إفشاء  هي  آلخر  فرد  طرف  من  السر  إسرار  عملية   .  )
مفارقة  تلك   . اإلفشاء  بعدم  مشروطة  خيانة   ، مشروط 
إفشاء  و  إسرارا  اإلسرار  عملية  من  تجعل  التي  و  السر 
 . ثانية  جهة  من  سيرورة  و  جهة  من  نفسه   الوقت  في 
الثالثي  و  الثنوي  السر  عن  نتحدث  قد  السياق  هذا  في 
السر  يصالن  ديناميته  و  السر  سيرورة   ... الرباعي  و 
بالكذب و التضخيم و الزيادة و النقصان و كلها عناصر 
قول  السر   . االجتماعية  دائرته  توسع  و  التفاعل  تقوي 
معطى  إنه   . سرا  يظل  كي  )الصمت(  القول  عدم  يفترض 
و  املعلومات  كل  بني  و  بينها  ال شبه   ، قول  و  معلومة  و 
بكونها  أخواتها  عن  السر  معلومة  تختلف   . املعطيات 
تتطلب اإلبعاد القسري عن التداول االجتماعي . عليها أن 
)باملناسبة استعارة البئر بقدر ما ترتبط  تخزن في البئر 
من  هي  البئر  استعارة   .  ) بالحقيقة  كذلك  ترتبط  بالسر 
يرفع قيمة معلومة السر مقارنة بباقي املعلومات العمومية 
قيمة  ملضمونه  يمنح  ما  هو  )السر(  االجتماعي  الشكل   .
حفظ  يفرض  الذي  الطاقوي  املحفز  إنه   . العكس  ليس  و 
و كتمان املعلومة و هو ما يشعل نار الرغبة في إفشائها 
. السر ثقيل التحمل نفسيا و اجتماعيا  لذلك استمرايته 
كسر تتطلب التقاسم و التفاعل  بما هما أهم أعمدة الحياة 
االجتماعية لكل جماعة . ال يمكن للمجتمع و كذا العالقات 
االجتماعية أن تحيا من دون جرعات  كبرى أو صغرى  من 
السر و في اآلن ذاته جرعات كبرى أو صغرى من خيانته 
و  جمعيات   “ داخل  كلنا  كنا سنعيش  إال  و   ، إفشائه   و 

كيف  لكن   ،  “ مغلقة  صوفية  او  سياسية  سرية  جماعات 
يمكن للسر أن يخلق متانة رابط الصداقة و الصديق و في 
اآلن نفسه أن يهددها باالنحالل و التفكك ؟ كيف يمكن للسر 

و هو ضرورة للحياة االجتماعية أن يحيا داخلها؟
الكاملة  و  الكلية  الحميمية  أن  سيمل  جورج  يفترض    
تعدم  ألنها   ، الصداقة  عالقات  مع  تتوافق  ال  الشاملة  و 
مختلفا  يظل  أن  الصديق  .على  ميوالته  بكل  اإلختالف 
)مالكا لقسط من أسراره( كي تدوم الصداقة و معها فضول 
املعرفة و التعرف . يمنح السر للفرد و للعالقة البينفردية 
الداخل  على  املنعكس  العني  بريق  يعلنه  و  يضيئه  عمقا 
بتجربة  يتعلق   األمر  أن  للخارج  يعلن  بريق   . الباطن  و 
الصداقة  و ليس بفضيلة الصداقة ، بتجربة الفرد و ليس 
بأناه ، بفردانيته و اختالفيته  و ليس بمطابقته و شيهه 
إحدى   ، السياق  هذا  في   ، سيمل  جورج  .يثير  لآلخرين 
خاصيات املجتمعات املعاصرة و التي تتمثل في تطوير و 
تنمية الصداقات االختالفية  التي تكون فيها حصة و قسط 

الفضول و السر معلنتني و واضحتني .

العمومية  االدارات  العديد من املسئولني في  ان لجوء   
كل  السيارات  أسطول  تجديد   الى  املحلية  والجماعات 
سنتني أو ثالث بميزانية تقدر بماليني الدراهم ، يتسبب 
ترشيد  و  لتدبير  واضح  تحد  في   ، العام  املال  هدر  في 
امليزانية في ظل الظروف االقتصادية الصعبة  التي تمر 
منها البالد ..  و يكون هذا التبذير في الوقت  الذي تفتقر 
في   ، أغلبها  نقل  لم  ان   ، املحلية   املجالس  بعض   فيه 
العالم شبه الحضري والقروي ، الى أبسط الضروريات  
لتنميتها من حيث إصالح الطرق واإلنارة وبناء املدارس 
مدرسة  من  كم  تتصوروا  ان  فلكم   ، الصحية  واملراكز 
يمكننا بناؤها بهذه االموال املهدورة وكم من مستشفى 
وكم من سيارة اسعاف و كم  طريق وكم من فرصة عمل 
للشباب املعطل ؟؟ انها ، فعال ، االخالق   املفقودة لدى 
الجماعات  سيارات  و  الدولة  لسيارة  املستغلني  أغلب 
... والذي يحّز في  الترابية ألغراض شخصية و عائلية 
انتخابية سابقة  انك تجد من يستغلها لحمالت  النفس 
االشخاص  لنقل  مركبة  السيارة  بجعل  وذلك  ألوانها 
والنساء  الرياضية  للمالعب  الشباب  و  االسواق  الى 
للحمامات وبالليل  الى اماكن خاصة بالفنادق املصنفة 
و ما خفي اعظم ..كما ان هناك من يستفيد من الشيات 
املخصصة للتزود بالبنزين و ذلك بأخذ مقابلها نقدا من 
أصحاب املحطات املزودة لإلدارة او الجماعة وهنا تتسع 
دائرة الفساد ... كما ان هؤالء املفسدين الذين يستغلون 
سيارات الدولة والجماعات ألغراض شخصية يستفيدون 
من تعويضات عن املهام و التنقل ، وهذه أكبر تجليات 

الفساد ؟؟ 
ان تنامي االستخدام السيئ و الالخالقي و الالمسؤول 
لسيارات  الدولة خالل السنوات األخيرة  وتهافت الوزراء 
السامني  واملوظفني  العمومية   املؤسسات  ورؤساء 
والحضرية  واإلقليمية  الجهوية  الجماعات  ورؤساء 
لقضاء  وأجودها  أفخمها  استعمال  على  والقروية 
حاجاتهم وحاجات عائالتهم  في تحد صارخ للقانون ، 
يجب ان يوضع له حد و ذلك باتخاذ االجراءات التالية : 

بعدم  والبداية   ، الريع  الضرب بقوة على أيدي تجار   -
توجهات  تخالف  التي  النفقات  جميع  على  التأشير 
تفتيش  لجان  عبر  املراقبة  تشديد  وضرورة  الشفافية 
ومراقبة  الدولة  استغالل سيارات  عملية  مركزية لضبط 
حظيرتها واتخاذ اإلجراءات القانونية في حق املخالفني، 
له نفسه العبث بممتلكات  ليكونوا عبرة لكل من تسول 
على   - العام  املال  وإهدار  املنتخبة  واملؤسسات  الدولة 
القانون  من   64 الفصل  تحريك   الوالة  و  العمال 
التنظيمي للجماعات  بوقف األفعال املخالفة للمقتضيات 
املتعلق   98.4 رقم  املنشور  منها  والتنظيمية  القانونية 
                                                                    . العمومية   اإلدارات  وتدبير حظيرة سيارات  بتحسني 
األمن  لرجال   أعطيت   التي   املراقبة   آليات  اعتماد   -
الترابية   الجماعات  أو  للدولة  سيارة  كل  بحجز  والدرك 
او  تردد  دون  والعمل  االختصاص  نطاق  خارج  تتحرك 

خوف من أحد
دوره   يلعب  ان  للحسابات   األعلى  املجلس  على   -
تحديد   و  القطاعات   جميع  في  الدولة  مليزانية  كمراقب 
كمية  مستوى  على  الدولة  سيارات  تكاليف  اختالالت 
والتأمني   والصيانة  الغيار  وقطع  املستعمل  الوقود 
سيارات  استعمال  نطاق  ملعرفة  املراقبة  آليات  باعتماد 
وعائلية   شخصية  ألغراض  استغاللها  وعدم  الدولة 
؟؟(                                                                                                      مؤخرا   اصدره  التقريرالذي  اغفله  ما  )وهذا 
الفساد  ومكافحة  النزاهة  لهيئة  التابعة  اللجان  قيام    -
القانون   خارج  الحكومية  السيارات  استخدام  بمراقبة 
ألنه يعتبر  شكل من أشكال الفساد الذي يستنزف املال 
العام                       -  سحب السيارات  من املخالفني 
للقانون ومنع خروجها بدون اوامر من السلطات العليا .    
-  حذف  التعويض عن التنقل واملهام للذين يتوفرون على 
سيارات املصلحة . الن هذا االمر يبدو غير منطقي وهدر 
و تبذير للمال العام .                                                     و 
قد  الترابية  والجماعات  الدولة  سيارات  فعدد  لإلشارة 
115 الف  الى   36 الف سيارة  تضاعف اربع مرات من 
سيارة اضف لها الدراجات النارية التي تعد باآلالف ..... 
العالم  في  دولة  اكبر  امريكا  يتفوق على  املغرب  ان  كما 
التي توجد بها سوى 72 الف سيارة وعلى اليبان ثالث 
الدولة  سيارة  تتجوز  ال  التي  العالم  في  اقتصاد  اقوى 

فيها  4000 سيارة ، بدون تعليق ....
لدى  الحقيقية  اإلرادة  تتوفر  ان  يجب  الختام  في 
وهذا  الخروقات  لهذه  الحازم  للتصدي  االحكومة 
االستغالل البشع لسيارات الدولة و الجماعات الترابية 
ألغراض شخصية وعائلية . حتى ال نعيش على ازدواجية 
الخطاب بني  اللغو و الكالم واملمارسة امليدانية . و نقول 
للذين يستغلون هذه السيارات : قليال من الحياء  فرأس 

الحكمة مخافة اهلل ...

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 بااللتفات إلى املعرفة التي متتلكونها 
عن األعمال واآلثار واملسار الفكري لهنري 
كوربان، ما هي النصيحة التي ترون أنه كان 
سيقدمها إلى املسلمني يف مواجهة الفكر 
الغربي لو كان على قيد احلياة يف مرحلتنا 
الراهنة؟

n كان هنري كوربان يؤكد دائمًا في مقاالته 
االنبهار  عدم  وجوب  على  وكتاباته  وحواراته 
من  تأتي  التي  والفنية  التقنية  اإلمكانات  بكل 
باملسائل  االهتمام  عنا  تحجب  بحيث  الغرب، 
الرئيسة  املسألة  هي  هذه  أن  وأرى  العقلية. 
والجوهرية؛ إذ إن القوة التقنية لدى الغرب قد 
أبهرت الثقافات األخرى، األمر الذي أوجد لديها 
أن  بحيث  والوهن،  بالعجز  الشعور  من  حالة 
الكثير من عقالء سائر البلدان األخرى بالنظر 
الطرف  وا  غضُّ قد  الغربية  التكنولوجيا  إلى 
اهتمامهم  كل  وركَّزوا  العقلية،  املسائل  عن 
على املسائل الفنية والتقنية. إن هيمنة الغرب 
السيطرة  إلى  باإلضافة  الثقافات  سائر  على 
العسكرية، تكمن في إبهارها بواسطة املسائل 
التقنية، في حني أن هذه القدرة التكنولوجية قد 
تحولت في الوقت الراهن إلى مشكلة كبرى. فال 
ُيستبعد أن تؤدي هذه الثقافة والحضارة إلى 
القضاء على نفسها، بل وقد تؤدي إلى تدمير 
إلى  حاليًا  يذهب  من  هناك  بأسرها.  البشرية 
الراهنة  األزمة  على  التغلب  بإمكانية  االعتقاد 
بواسطة التفّوق التكنولوجي والجيو  هندسي. 
من ذلك أنهم  على سبيل املثال يعتقدون حاليًا 
من  حاليًا  تعاني  األرضية  الكرة  إن  ويقولون 
القيام  أمكن  ربما  الحرارة،  درجات  ارتفاع 
مدارها،  عن  تخرجها  هائلة  نووية  بتفجيرات 
الذي  األمر  الشمس،  ابتعادها عن  يوجب  مما 
لم  ربما  وعليه  تبريدها.  على  بالتالي  يساعد 
هذه  أن  إدراك  إلى  اآلن  حتى  البعض  يصل 
هي  تكون  أن  شأنها  من  نفسها  التكنولوجيا 
املنشأ في هذه األزمة. وعلى هذا األساس، فإن 
الرؤية األهم التي يمكن استخالصها من تفكير 

هنري كوربان بالنظر إلى هذا السؤال، هي أن 
املشكلة الرئيسة لدى الثقافات، وال سيما منها 
بثقافة  االنبهار  في  تكمن  الشرقية   الثقافات 
الُبعد  إلى  الناظرة  الثقافة  الغرب، وخصوصًا 
الغرب  أن  يتصورون  أنهم  إذ  التكنولوجي؛ 
املقدرة  بواسطة  الفنية  املسائل  في  امتاز  قد 
تالزم  أي  يوجد  ال  حني  في  الكبيرة.  العقلية 

عقلي ومنطقي بني هذين األمرين.

o هل ميكن االعتقاد بالنسبة املفهومية 
بني االستغراب النقدي وفلسفة العرفان 
اإلسالمي؟ وبعبارة أخرى: إذا افترضنا وجود 
مثل هذه النسبة، فما هي مقدمات ولوازم 
وضرورات االستغراب على أساس الفلسفة 
والعرفان اإلسالمي؟

الفلسفة  على  الغالب  في  نؤكد  نحن   n
االعتبار  من  بمزيد  تحظى  ألنها  اإلسالمية 
بالنظر إلى اشتمالها على امليتافيزيقا. وبعبارة 
يجب علينا  أخرى، وبالنظر إلى هذا السؤال: 
أن نبدأ من املسائل امليتافيزيقية. إن الفلسفة 
اإلسالمية  الناظرة إلى فلسفة صدر املتألهني  
القرآن  من  املنبثق  التفكير  من  نوعًا  تمثِّل 
تطّورت  التي  األرسطية  الفلسفة  هي  الكريم. 
في العالم اإلسالمي. كما أن العرفان في حقل 
التحليل واإلثبات  بطبيعة الحال  يرتبط بدوره 
باملسائل الفلسفية، نعلم أن العرفاء لم يعملوا 
على توظيف األسلوب االستداللي، ولكن حيث 
إلى االستدالل، يمكن  النقد  يجب االستناد في 
للعرفان ال محالة أن يلهمنا بعض املسائل، ومن 
هنا يتبلور نقدنا بالكامل على أساس سلسلة 
ما  مثاًل  ذلك  من  الفلسفية.  االستدالالت  ممن 
لديه  يكون  أن  الصناعي  للعقل  يمكن  كان  إذا 
ردود فعل أو تجاوب إيماني أو عرفاني، نعتقد 
بأنه ليس هناك شيء مادي  أعم من أن يكون 
طبيعيًا أو صناعيًا، بل وحتى املخ  لديه تعقل 
من عنده أو من اآلخر. وهو في الحقيقة ال يدرك 
شيئًا، كما أن العني ال ترى شيئًا. فاإلنسان يرى 
من  جزءًا  تمثل  النقطة  وهذه  العني،  بواسطة 

أن  يمكن  التي  امليتافيزيقية  والقواعد  األسس 
تخضع للبحث والتحليل. النموذج اآلخر ناظر 
إلى االختالف بني آيات القرآن والروايات. نعلم 
أن الوحي والرواية بمنزلة اإلرشاد للعقل كي 
يعمل على إبداء الرأي والحكم من خالل النظر 
تكون  الناحية  هذه  ومن  املفاهيم.  تلك  إلى 
أخرى:  وبعبارة  إرشادية.  حيثية  للروايات 
أو  أن تكون إرشادية،  الروايات من شأنها  إن 
تقوم بدور تمهيدي إلقامة االستدالل العقالني 
ما  بفعل  القيام  علينا  ينبغي  كان  إذا  ما  على 
حيثية  لها  يكون  وعليه،  به.  القيام  عدم  أو 
ال  قد  أنها  بمعنى  تقويمية؛  وليست  تنظيمية 
االستدالل  بل يجب  نفسها،  في  تكون مستدلة 
لصالحها، وأخذها بوصفها تمهيدًا لالستدالل. 
ولكن  تأسيسي،  بعضها  فإن  الحال  وبطبيعة 
سيكون لها بالنظر إلى املسائل املعرفية حيثية 
يجب  مسألة  إلى  اإلرشاد  بمعنى  إرشادية، 
املسائل  إن  للعقل.  إرشاد  وبمنزلة  تفهم،  أن 
تقوم  أن  يجب  الحال   بطبيعة  اإلرشادية  
ناحية  ومن  املعرفية.  املسائل  على  بدورها 

إمكانية  املوارد  بعض  في  تتوفر  ال  قد  أخرى 
لفهم أسباب بعض اآليات والروايات؛ من ذلك 
مثاًل قد ال يمكن فهم سبب عدد ركعات الصالة 
برعاية  ملزمني  نكون  للقانون  اليومية. وطبقًا 
حيث  أخرى:  وبعبارة  املوارد.  من  النوع  هذا 
مكلفني  نكون  الشاكلة،  هذه  على  وضعها  تم 
من  أعم  قانون   كل  أن  نعلم  ولكننا  برعايتها. 
أن يكون بشريا أو إلهيا  قد وضع بالنظر إلى 
على  دليل  وهناك  واملنافع،  واملصالح  املسائل 
قد  األدلة  أن هذه  بيد  أيضًا؛  الوضع  مثل هذا 
فهل  اإلنسان.  متناول  في  تكون،  ال  أو  تكون، 
بإزاء هذه  الصمت  يلتزم  أن  العقل  على  يجب 
القوانني؟ أجل، هذا هو الوضع حتى بالنسبة 
في  يشكك  الذي  ديكارت  مثل  قومي  مفكر  إلى 

مجمل املسائل املعرفية.

o هل ميكن الوصول إلى طريق وآليات 
ونصائح لالستغراب النقدي على أساس 
تعاليم القرآن الكرمي؟
تقدم  أن  القرآنية  للتعاليم  املمكن  من   n
من  بوصفها  أو  ملهمة  بوصفها  العون  لنا 
الهدف  إلى  للوصول  أننا  بيد  الفرضيات. 
استدالل  إلى  نحتاج  السؤال  هذا  في  املنشود 
ليست  الغاية  هذه  في  األرضية  إن  عقلي. 
هذه  بحث  إلى  نسعى  ونحن  كالميًا.  موقفًا 
نفترضها  التي  الفرضيات  هل  وهي:  املسألة، 
ذلك  من  خاطئة؟  أم  االتجاه صحيحة  هذا  في 
ضوء  في  القرآنية  القضايا  فهم  تم  هل  مثاًل: 
أسس صحيحة؟ وهل فهمنا جميع أرضيَّاتها 
املعنى  فهم  مجرد  على  اقتصرنا  أم  وأبعادها 
األسئلة  من  ذلك  إلى  وما  للقضية؟  الظاهري 
املسألة  أن  هي  الهامة  والنقطة  األخرى. 
تشمل  ال  برّمتها  االتجاه  هذا  في  املفروضة 
جميع املسائل الكالمية التي نروم الدفاع عنها، 
وإنما نروم البحث في الفرضية الصحيحة من 
إنما  املوضع  هذا  في  والنظر  فقط،  الخاطئة 
االستدالل  خالل  من  الهدف  هذا  بلوغ  يمكن 

العقلي.

حوارات في الدين والحداثة والعلمانية 
ر الفرنسي كريستيان بونو )3/2( المفكِّ

يجب على العقل اأن يلتزم ال�صمت ب�إزاء القوانين الإلهية

عندم� ت�صكن الإمبراطورية المخي�ل الخ��ص ب�لدولة الوطنية..
هذا  )في  كفكرة  اإلمبراطورية  بأن  نعتبر 
على  العام(  )باملعنى  اإلمبراطورية  تحيل  الكتاب 
لضرورات  بناؤها  تم  صورة  وعلى  للدولة  سجل 
التحليل، أي تحيل على نموذج مثالي في حني أن 
تجربة  على  تحيل  الخاص  باملعنى  اإلمبراطورية 
تجربة  هاته  الحالة  في  وهي  ملموسة،  تاريخية 
زالت  ما  أساسا…(..  الشريفة  اإلمبراطورية 
حاضرة وتكتسي أهمية عملية أساسية في ممارسة 
الهيمنة: وعليه فإن هندسات الفعل كما برمجيات، 
أدخلتها  كما  العمل  طرق  في  كما  التفكير  وطرق 
الريبرتوار  في  تجد  ليبرالية،  النيو  اإليديولوجيا 
)السجل والدليل(  اإلمبراطوري، وغالبا كما يكون 
الوطنية، حوامل  الدولة  ريبيرتوار  أكثر من  شكل 
التي  ومركزات تطبيعها.. وسُنبيِّن في الصفحات 
يتجسد  اإلمبراطوري  الحضور  أن  كيف  ستلي 
بطريقة أكثر تباينا بطبيعة الحال، حسب الظروف 

واملراحل والفاعلني والرهانات..
 

 املخيال، ما وراء 
الثقافة والتقليد ..

إن أطروحة راهنية البعد اإلمبراطوري ال عالقة 
يحدث،  أن  يمكن  الذي  السياسي  بتوظيفه  لها 
 " العتيقة  الزخرفة  هي  ليست  فاإلمبراطورية 
مهيمن  بشكل  والحاضرة  املامونية"  لديكور 
املغربية.  السلطات  خطابات  في  كما  مشهد  في 
مقام  في  وضعت  وقد  التقليدانية  كذلك  هي  وال 
تنتمي  لنا  بالنسبة  فاإلمبراطورية  اإليديولوجيا، 
)املخيلة(  املخيال  ومفهوم  الدول،  مخيال  إلى 
نعانق،  بأن  لنا  يسمح  فهو  تحليلنا،  في  مركزي 
املتنافرة  الجوانب  نفسها، مختلف  بنظرة واحدة 
إلى  الجسد  ووضعيات  اللغة  من  املجتمع  في 
والتأويل  التملك  استراتيجيات  ومن  العواطف، 
اليومي،  والوجود  العمل  في  املهارة  أساليب  إلى 
ومن أنماط التملك واستراتيجيات إعادة االبتكار 
إلى أجهزة السلطة وتكنولوجياتها، ومن املفاهيم 
والفضاء  الزمن  فهم  محاولة  أنماط  إلى  والفئات 

الحاضر  إدراك  يمكن  فال  االجتماعية،  والعالقات 
والجامعي  املؤرخ  يسميه  ما  )أو  املخيال  خارج 
دوفرانس  الكوليج  في  الشرفي  األستاذ  الفرنسي 

بول فاين  بـ )املخيال التأسيسي(..

العالم  تنظيم  وأطر  فئويات  خارج  بمعني 
املنطقة  هذه  كانت  طاملا  إذ  ومبادئه،  امللموس 
الواقعي  بني  والخاطئ،  »الحقيقي  بني  الرمادية 
متماسكا«.  املجتمع  يجعل  ما  هي  والالواقعي، 
واملرجعية  اإلمبراطورية  املرجعية  فإن  وعليه 
وال  الدالالت  نفس  يحمالن  ال  الوطنية  للدولة 
يهمنا  وما  للواقع،  التأويالت  بنفس  يسمحان 
يمكن  التي  للسجالت  الواسع  الطيف  هو  إبرازه 
فنحن  املعنى  بهذا  اللحظة،  نفس  في  تعبئتها 
نستجيب  ملقاربتني للمخيال: األولى تراه هو »ما 
دالالتها  وتفاعل  الفردية  التجارب  ملفصل  يؤطر 
والقيم املتماشية معها«  واألخرى التي تفهمه مثل 
و»حوار مستمر«، بني »اإلرث واإلبداع«  »تفاعل« 

السلطة  التصورات،  مختلف  بني  أوسع  وبشكل 
والحكم واملجتمع، وبهذا املعنى املخيال ليس هو 
الشعور املجتمع بل هو كذلك شيء جد مادي وأكثر 
وعيا لدى الفاعلني، وهو مدرج في املعيش اليومي 
البعد  هذا  اختزال  املمكن  من  يكن  لم  ولو  حتى 
موجود  األخير  وهذا  والتسخير..  التوظيف  في 
الناس  ينخرط  ملاذا  يفسر  ال  لكنه  الحال  بطبيعة 
)انظر  كمرجع  عليه  ويحيلون  به  ويؤمنون  فيه 
حديث عن الوظيفة املزدوجة للتوظيف والتسخير  

واالنخراط عند مارك بلوك(….  
لنا  بالنسبة  مركزية  النقطة  هذه  وتعد 
برهنتنا  تهيكل  التي  األسباب  أحد  فيها  وتندرج 

وتحليلنا… أي أهمية املعنى والدالالت…
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حاوره: ماتيو جيرو

عرض وترجمة
 عبد الحميد جماهري

5الدولة 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.

المرجعية اإلمبراطورية 
والمرجعية للدولة 
الوطنية ال يحمالن نفس 
الدالالت وال يسمحان 
بنفس التأويالت للواقع، 
وما يهمنا إبرازه هو 
الطيف الواسع للسجالت 
التي يمكن تعبئتها في 
نفس اللحظة

المخيال ليس هو 
الشعور المجتمع بل هو 
كذلك شيء جد مادي 
وأكثر وعيا لدى الفاعلين، 
وهو مدرج في المعيش 
اليومي حتى ولو لم 
يكن من الممكن اختزال 
هذا البعد في التوظيف 
والتسخير..
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الثمن: أربعة دراهم
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شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
ا�وساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال ا�لحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- ا�صطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم االيداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر ا�غربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
■ قسم االشهار44 شارع الجيش ا�لكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

■ قسم االشهار33 زنقة االمير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
■ مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

Jaridati1@Gmail.com 0539.96.15.30 :الهاتف
■ مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب ا�نصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

■ مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
■ مكتب طنجة: 70 شارع ا�قاومة اقامة اونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11 الفاكس: 0539.94.31.07

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
■ مكتب فاس: 79 شارع ا�وحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة ا�كتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

طبع من عدد أمس
2023/03/27

12.470
توزيع: 
سبريس

ا�ملكة ا�غربية
وزارة التجهيز وا�اء

ا�ديرية اإلقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجستيك بالحوز

إعالن عن طلب عروض 
مفتوح - جلسة عمومية-

HZ/2023/17 :رقم
على   2023/04/27 يوم  في 
صباحا  العاشرة  الساعة 
ا�دير  مكتب  في  سيتم 
والنقــل  للتجهيز  اإلقليمي 
بالحوز  واللوجستيك 
األظرفة  فتح  بتحناوت 
ا�تعلقة بطلب عروض أثمان 
ألجل: ا�راقبة الطوبوغرافية 
الطريق  تهيئة  ألشغال 
ا�ركزي  الجزء  إلى  ا�ؤدية 
 13 طول  على  أوريكا  لنفق 

كلم-إقليم الحوز-.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
الصفقات  بمكتب  العروض 
للتجهيز  اإلقليمية  با�ديرية 
واللوجستيك  والنقــل 
ويمكن  بتحناوت,  بالحوز 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 

بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
محدد  ا�ؤقت  الضمان 
درهم  االف  خمسة  في 

(5000,00درهم)
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
ا�شروع  صاحب  طرف  من 
وتسعة  ثالثمائة  مبلغ:  في 
ومائة  ألف  وثالثون 
سنتيم  و00  درهم  وعشرون 
مع  (339.120,00درهم)  

احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ا�تنافس� مطابق �قتضيات 
من  و31  و29   27 ا�واد 
  2.12.349 رقم  ا�رسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
ا�تعلق  بالصفقات العمومية

ويمكن للمتنافس�:
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  ا�ضمون  البريد 
باالستالم إلى ا�كتب ا�ذكور 

أعاله.
مقابل  إيداع أظرفتهم,  إما   *
الصفقات   بمكتب  وصل 

للتجهيز  اإلقليمية  با�ديرية 
واللوجستيك  والنقــل 

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

األظرفة.
على  أظرفتهم  إيداع  إما   *
ببوابة  الكترونية  بصيغة 

الصفقات العمومية.
الواجب  ا�ثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك ا�نصوص 
نظام  من   4 ا�ادة  في  عليها 

االستشارة.
ا�قيم�  غير  ا�تنافسون   -
عليهم  يتع�  ا�غرب  في 
كماهو  التقني  با�لف  اإلدالء 
محدد في الفصل 4 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/991/إ.د

*************
ا�ملكة ا�غربية

وزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة

األكاديمية الجهوية 
للتربية والتكوين لجهة 
الدارالبيضاء - سطات

ا�ديرية االقليمية بالجديدة
إعــالن عـن طـلـب عـروض 

مــفـتـوح بعروض أثمان
 02J/EXP/2023 :رقم

(جلسة عمومية)
 19 اٍألربعاء  يوم  في  1ـ 
الساعة  على   2023 أبريل 
،سيتم   صباحا  العاشرة 
بمقر  اإلجتماعات  بقاعة 
لوزارة  اإلقليمية  ا�ديرية 
التربية الوطنية وبالجديدة، 
فيكتور  زنقة   01 ب  الكائنة 
الجديدة، فتح األظرفة  هيكو 
عروض  بطلب  ا�تعلقة 
اإلطعام  أجل:  من  مفتوح 
تالميذ  لفائدة  الجماعي  
ودور  ا�طاعم  الداخليات، 
للمديرية  التابعة  الطالبة 
(في  بالجديدة  اإلقليمية 

حصت� منفردت�).
الجديدة  األولى:  الحصة   -

وموالي عبد هللا
الحوزية،  الثانية:  الحصة 
حمدان  أوالد  رحمون،  أوالد 

والبئر الجديد.
مــلــفات  2. يـمـكــن ســحــب 

من  العــروض  طـلــبات 
االدارية  الشؤون  مصلحة 
الصفقات  -مكتب  وا�الية 
االقليمية  ا�ديرية  بمقر 
بشارع  الكائنة  بالجديدة، 
بالطو  تومرت،  ابن 
كذلك  يمكن  كما  بالجديدة. 
تحميلها الكترونيا من بوابة 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
3ـ الضمانات ا�ؤقتة محددة 

حسب االتي: 
* الحصة األولى: 

(أربعون  40000.00درهم 
ألف درهم)

* الحصة الثانية: 
(ست  46000.00درهم 

وأربعون ألف درهم)
مع  التقديرية  الكلفة   .4
للخدمات  الرسوم  احتساب 
صاحب  طرف  من  محددة 
حسب  محددة  ا�شروع 

اآلتي: 
** الحصة األولى:

* الدنيا:
هم  ر 2د 0 2 1 1 1 8 . 0 0
وعشرون  وواحد  (مليون� 
عشرة  وثمانية  ومائة  ألف 

درهم) مع احتساب الرسوم
* القصوى:

(ثالث  3042864.00درهم 
مالي� واثنان واربعون ألف 
وستون  وأربع  مائة  وثمان 

درهم) مع احتساب الرسوم
** الحصة الثانية:

* الدنيا:
هم  ر 2د 6 5 9 3 7 1 . 0 0
وتسع  مائة  وست  (مليون� 
مائة  وثالث  ألف  وخمسون 
مع  درهم)  وسبعون  وواحد 

احتساب الرسوم
* القصوى: 

(أربع  4003972.50درهم 
وتسع  االف  وثالثة  مالي� 
مائة واثنان وسبعون درهما 
مع  سنتيما)  وخمسون 

احتساب الرسوم
مـن  كل  يكون  أن  يـجب   .5
تـقـديـم  وشكل  مـحتـوى 
ا�ـتنافسـ�  مـلـفات  وإيداع 
�ـقــتضـيــات  مـطـابـقـة 
مـن  و31  و29   27 ا�ـواد 

 349-12-2 رقـم  ا�ـرسـوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
 (2 0 1 3 س ر 2ما 0 )1 4 3 4
ا�تعلق بالصفقات العمومية.

ا�تنــافسـيــن  على  يجب   .6
بطريقة  عروضهم  وضع 
اليكترونية ببوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
تطبيقا �قتضيات:

أعاله  إليه  ا�شار  ا�رسوم   -
ومقتضيات قرار وزير ا�الية 
في  الصادر   1982/21 رقم 
 1443 األولى  جمادى   09
وا�تعلق  (14دجنبر2021) 
الصفقات  مساطر  بتجريد 
والضمانات  العمومية 

ا�ؤقتة من الصفة ا�ادية
ا�ـثـبـتـة  الـوثـائـق  إن   .7
الـواجـب اإلدالء بها هـي تلك 
ا�ـقـررة فـي ا�ادة 8 من نظام 

االستشارة.
ع.س.ن/992/إ.د

*************
ا�ملكة ا�غربية
وزارة الداخليــة

والية جهة بني مالل خنيفرة
عمالة إقليم بني مــــالل

جماعة سمكت
إعالن عن طلب عروض 

أثمان مفتوح
رقم: 2023/01/ج.س   

على   2023/04/24 يوم  في 
والنصف   العاشرة  الساعة 
جلسـة  فـي  سيتـم  صباحا 
االجتماعات  بقاعة  عمومية 
فتح  سمكت،  جماعة  بمقر 
بطلب  ا�تعلقة  األظرفة 
عروض األثمــان ألجل: تزويد 
اقدادة  ايت  السقالفة  دوار 

با�اء الشروب.
طلب  ملف  سحب  يمكن 
مصلحة  من  العروض 
للجماعة  التقنية  الشؤون 
الكترونيا  نقله  كذلك  ويمكن 

من بوابة  صفقات الدولة:
www.marchespublics.

 gov.ma
ا�ؤقت   الضمان   مبلغ  حدد 
درهم   ألف  ثالثون   في: 

(30.000,00درهم) 
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 

ا�شروع  صاحب  طرف  من 
وواحد  مليون  مبلغ:  في 
وخمسون  ألف ومائة وإحدى 
و ثالثون  درهم، 60 سنتيم 

(1051131,60درهم).
محتوى  يكون  أن  يجب 
ا�تنافس�  ملفات  وتقديم 
ا�ادتيـن  �قتضيات  مطابق� 
ا�رسوم  مـن  و31  و29   27
الصادر    349.12.2 رقم 
 1434 األولى  8جمادى  في 
ا�تعلق  (20مارس2013) 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافس�:

مقابل  أظرفتهم  إيداع  إما   -
الصفقات    بمكتب  وصل 

بجماعة سمكت.
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  ا�ضمون  البريد 
باالستالم إلى ا�كتب ا�ذكور.

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

االظرفة.
الواجب  ا�ثبتـة  الوثائق  إن 
تلك  هي  بها  اإلدالء  
ا�نصوص عليها في الفصل 

9 من قانون االستشارة 
للمتنافس�  بالنسبة   *
يجب  با�غرب:  ا�قيم� 
مطابقة  بنسخة  اإلدالء 
تأهيل  لشهادة  لألصل 
في  ا�قاوالت  وتصنيف 
وا�ؤهالت  الصنف  القطاع، 

ا�طلوبة التالية: 
 A  :القطاع
الصنف: 5 

A6 :ا�ؤهالت ا�طلوبة
* بالنسبة للمتنافس� الغير 
مقيم� با�غرب: يجب تقديم 
محدد  هو  كما  التقني  ا�لف 

بنظام االستشارة.
ع.س.ن/993/إ.د

*************
ا�ملكة ا�غربية
وزارة الداخلية

والية جهة  الشرق
عمالة وجدة انكاد

جماعة وجدة

إعالن عــن طلب عروض 
مفتوح

رقم: 2023/01 
على  أبريل2023    25 في 
عشرة  الحادية  الساعة 
جماعة  بمقر  سيتم  صباحا، 
االجتماعات  بقاعة  وجدة 
الكائن بشارع محمد الخامس 
بطلب  ا�تعلقة  األظرفة  فتح 
رقم  مفتوح  أثمان  عروض 
2023/01 ا�تعلق بمنح حق 
امتياز نقل اللحوم للخواص 

عن طريق االنتقاء. 
طلب  ملف  يمكن سحب 
طلبات  بمكتب  العروض  
تنمية  بقسم  العروض 
بملحقة  ا�الية  ا�وارد 
جماعة وجدة الكائنة بشارع 
ويمكن  الخامس  محمد 
من  الكترونيا  تحميله  كذلك 
www. االلكترونية:  البوابة 

 marchepublics.gov.ma
حدد مبلغ الضمانـــة ا�ؤقتــة 
50000,00درهم  في: 

(خمس� الف درهم)
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ا�تنافس� مطابق �قتضيات 
من  و31  و29   27 ا�واد 
 2.12.349 رقم  ا�رسوم 
الصادر في 8 جمادى األولى 
(20مارس2013)   1434
ا�تعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافس�:
مقابل  أظفرتهم  إيداع  إما   *
ا�وارد  تنمية  بقسم  وصل 
طلبات  (مكتب  ا�الية 

العروض).
طريق  عن  إرسالها  إما   *
بإفادة  ا�ضمون  البريد 
باالستالم إلى القسم ا�ذكور.

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

األظرفة.
* اما ايداعها عن طريق إيداع 
بطريقة  ا�ودعة  العروض 
إليكترونية طبقا للمادة 148 
من ا�رسوم رقم 2-12-349.

اإلدالء  الواجب  الوثائق  إن 
بها يجب أن تتضمن ما يلي:

موقع  بالشرف  تصريح   -  1
من طرف ا�تنافس ومصحح 

اإلمضاء.
طرف  من  موقع  تعهد   -  2
االمضاء  مصحح  ا�تنافس 
اسمه  خاصة  فيه  يوضح 
الشخصي والعائلي وصفته 
ومحل سكناه ومهنته وبيان 
نوع النشاط ا�زمع القيام به 
كراؤه.  ا�راد  العقار  وتعي� 
شخصا  ا�تنافس  كان  واذا 
معنويا يذكر االسم التجاري 
ورأسماله  القانوني  وشكله 

وعنوان مقره االجتماعي. 
بطاقة  من  نسخة   -  3
مشهود  الوطنية  التعريف 

بمطابقتها لألصل.
4 - شهادة مسلمة من طرف 
من  أقل  منذ  ا�الي  القابض 
ا�تنافس  بأن  تثبت  سنة 
جبائية  وضعية  في  يوجدة 
شهادة  أو  سليمة  قانونية 
أداء  من  اإلعفاء  تثبت 

الضرائب.
5 - نظير من دفتر التحمالت 
طرف  من  عليه  موقع 
االمضاء  ومصحح  ا�تنافس 
مذيل بعبارة  "قرئ و صودق 

عليه".
أداء  وصل  من  نسخة   -  6
ا�حدد  ا�ؤقتة  الضمانة 
مبلغها في اإلعالن وا�دفوعة 
الخازن  صندوق  لدى 

العمالي.
7 - شهادة القيد في السجل 
بمطابقتها  التجاري مشهود 

لألصل.
لها  نسخة  أو  شهادة   -  8
لألصل  بمطابقتها  مشهود 
سنة  من  أقل  منذ  مسلمة 
الوطني  الصندوق  من طرف 
تثبت  االجتماعي  للضمان  
في  يوجدة  ا�تنافس  بأن 
تجاه  قانونية  وضعية 

الصندوق.
ا�شارك  يقدمه  التزام   -  9
على  بالحفاظ  فيه  يلتزم 

التدبير  موضوع  ا�رفق 
ا�فوض وصيانته وحراسته 
الكاملة  ا�سؤولية  وتحمل 
قد  التي  االضرار  جميع  عن 

تلحق به أو بالغير.
السالفة  الوثائق  إلى  إضافة 
الذكر يتع� على األشخاص 

ا�عنوي� اإلدالء بما يلي:
تب�  التي  الوثائق   -  10
للوكيل  ا�خولة  الصالحيات 
بأن يتصرف باسم ا�تنافس.

االساسي  القانون   -  11
مجلس  أعضاء  والئحة 

اإلدارة وا�سيرين.
ويعتبر الغيا وال عمل به كل 
ملف ال يحتوي على الوثائق 

ا�نصوص عليها أعاله.
يوضع ا�لف الذي يقدمه كل 
مختوم  ظرف  في  متنافس 
وتسجل  ا�حدد  األجل  داخل 
خاص  سجل  في  األظرفة 
رقم  الظرف  على  ويوضع 
وساعة  وتاريخ  التسجيل 
الى  باإلضافة  وصوله 
والعائلي  الشخصي  االسم 
بالنسبة  التجاري  واالسم 
ا�عنوي�،  لألشخاص 
وعنوانه ورقم هاتفه وموقع 
دون  الكراء،  موضوع  العقار 
آخر،  تضم�  أي  إضافة 
على  الظرف  هذا  ويحتوي 

غالف� مختوم�: 
يتضمن  االول:  الغالف 
أعاله  إليه  ا�شار  التعهد 
والعرض ا�الي وتكتب عليه 

عبارة "العرض ا�الي"
الغالف الثاني:  يشتمل على 
اليها  ا�شار  الوثائق  باقي 
عبارة  عليه  وتكتب  اعاله 

"ا�لف االداري والتقني"
* مالحظة: آخر أجل لسحب 
 24 يوم  ا�شاركة هو  ملفات 
الساعة  قبل    2023 أبريل 

الرابعة بعد الزوال. 
ب�  يبرم  سوف  الذي  العقد 
وصاحب  وجدة  جماعة 
أساسية  وثيقة  يعد  االمتياز 

ب� الطرف�.
ع.س.ن/994/إ.د
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 جالل كندالي

عن  ج��واد   أحمد  المسرحي  الفنان  كشف 
الثقافة  الفارط من دخول وزارة  منعه األسبوع 
الثالثاء يعتصم   إذ كان كل  يوم اثنين ويوم   ،
أمام باب الوزارة ،قبل أن يتفاحأ كما يقول في 
بموظف    ، االشتراكي  االتحاد  لجريدة  تصريح 
التجهيز،يقصده   رئيس مصلحة  يشغل منصب 
عنها  ممثلون  حضر  ،التي  بالسلطات  ويتصل 
التي  اإلجتماعية  المصالح  بسيارة  الحين  في 
تنقل المشردين والمتخلى عنهم ، فرفضت يقول 
أحمد جواد، الذهاب معهم بعد أن سلمت أحدهم 
البطاقة الوطنية وبطاقة الفنان، وقلت له أفضل 
سيارة األمن على هذه السيارة، فعلمت حينها ،أن 
المسؤول قد كذب على  السلطات،وادعى يشرح، 
بأنني ال صفة لي، وال أنتسب للميدان الفني بأي 
صلة ،وعندما تأمل رجل السلطة في بطاقة الفنان، 
نظر بارتياب إلى  مسؤول وزارة الثقافة ، فلجأوا 
للهدنة  وفق تصريحه،بإرسال موظف بالوزراة 
وهي نقابية ، حيث طلبت مني أن أنهي اإلعتصام 
، وقد جلسنا في إحدى المقاهي لمناقشة  هذا 

الموضوع. 
أنه  أحمدجواد،  المسرحي  الفنان  ويوضح 
أنه  مؤكدا  ال��ص��ورة،  في  الموظفة  ه��ذه  وض��ع 
قدم  للوزارة من أجل طلبين،يقول، »وضعتهما 
لدى السيد الوزير ،  يتعلق األول بطلب مقابلة  
مع السيدالوزير، وطلب ثاني يهم دعم عرضنا 
المسرحي الحكواتي » درس في الحب »، فطلبت 

مني إنجاز ملف عن  الموضوع، يوجه للنقابة.
أحد  بي  اتصل  لقد  ج��واد،  أحمد  ويضيف  

الموظفين 
 من مديرية الفنون ليخبرني بأن عملي استفاد 
بعرضين ،فرضت هذا العرض ،وقلت لهذا الموظف 
،ال يمكن أن أتعامل مع وزارة منعت من دخولها ، 
وإذا ما استمروا في ركوب  رؤوسهم، فأنا سأركب 
رأسي، وأصعد من االحتجاج بحرق نفسي أمام 

مقر  الوزارة 
وجدير بالذكر  أن الفنان  المسرحي أحمد جواد  
الذي  اشتغل  لمدة سنوات  كمسؤول  عن« نادي 
األسرة » بمسرح محمد الخامس بالرباط،  قد خرج 
إلى  التقاعد  » السلم 6 »،حيث أن  معاشه  اليكفي  
سد رمق أسرته  ، بحكم  أن هذا المعاش  هزيل 
جدا،رغم العطاءات  التي قدمها للمجال  الفني  
بشكل عام  والمجال المسرحي بشكل خاص،إال  
أنه  لم يتم  إنصافه  ، وتم رفض عروضه  التي 
مافتىء  يتقدم بها للحصول  على  الدعم، لكن 
الحياة لمن تنادي، وتبقى الكرة  في ملعب وزير 
الشباب والثقافة والتواصل  محمد المهدي بن 
سعيد ، من أجل وضع حد لهذه المأساة  التي 
يعيشها  فنان ناضل دفاعا عن المهنة، وخاص 
معركة ضد قرار هدم المسرح البلدي بالجديدة، 
الذي اتخذه  رئيس المجلس البلدي آنذاك  أرسالن 
 1994 مارس   27 يوم  اعتقاله   ليتم  الجديدي، 
ومحاكمته  بسبب  هذا الموقف البطولي ، وهو 
االعتقال الذي اعتبرته هيئة اإلنصاف والمصالحة، 
بأنه  تعسفي ،وكان  ب�سبب التعبي�ر ع�ن م�وق�ف 

م�ع�ي�ن م�ن ق�ضية ته�م المج�ال الثق�افي، وفي 
اإلطار  عن  خرج  أنه  يثبت  لم  احتجاج  نطاق 
السلمي؛كما اعتبرت أن  االعتق�ال قد  ت�م ب�دون 

مراع�اة ل�م�ا ي�نص علي�ه دس��تور المملك�ة ف�ي 
باب�ه األول، ف�ي تخوي�ل الم�واطنين حري�ة ال�رأي  

والتعبير عنه بكل األشكال.
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نشر المركز السينمائي المغربي مؤخرا على 
موقعه اإللكتروني أجندة للمهرجانات السينمائية 
 .2023 سنة  خالل  تنظيمها  المزمع  المغربية 
تتضمن هذه األجندة مؤقتا  13 مهرجانا  وتظاهرة 

فقط هي: 
1، المهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس: 

الدورة 21 من 3 إلى 8 مارس.
األبيض  البحر  لسينما  تطوان  مهرجان   ،2

المتوسط: الدورة 28 من 3 إلى 10 مارس. 
3، المهرجان الدولي للسينما اإلفريقية بخريبكة: 

الدورة 23 من 6 إلى 13 ماي.
4، مهرجان الحسيمة الدولي للفيلم: الدورة 3 

من 15 إلى 21 ماي.
5، مهرجان سينما الجبل بأوزود/أزالل: الدورة 

1 من 17 إلى 21 ماي.
6، مهرجان الدار البيضاء السينمائي الدولي 
للهجرة واإلندماج: الدورة 5 من 23 إلى 27 ماي.
المغربية  للسينما  عثمان  سيدي  مهرجان   ،7

بالدار البيضاء: الدورة 9 من 7 إلى 10 يونيو.
والشباب  8، المهرجان الدولي لفيلم الطفولة 

بشفشاون: الدورة 11 من 16 إلى 19 يونيو.
9، المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي بالرباط: 

الدورة 4 من 17 إلى 24 يونيو.
10، المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة: الدورة 

12 من 6 إلى 11 أكتوبر.
11، المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة 

بالناضور: الدورة 12 من 23 إلى 28 أكتوبر.
12، مهرجان السينما والبيئة بسيدي وساي/

ماسة: الدورة 5 من 26 إلى 30 أكتوبر.
13، المهرجان الدولي العربي اإلفريقي للفيلم 

الوثائقي بزاكورة: الدورة 11 من 20 إلى 24 نونبر.
تتضمن  ال  أنها  األجندة  هذه  على  المالحظ 
عناوين بعض المهرجانات والتظاهرات التي أعلن 
منظموها عن تواريخ تنظيم دوراتها الجديدة، بما 
في ذلك بعض المهرجانات المصنفة الواردة في 
قائمة سابقة للمركز السينمائي المغربي، ولعل 
سبب ذلك يرجع إلى كون المركز المذكور لم يتوصل 

بعد بملفات هذه المهرجانات أو التظاهرات. 
فيما يلي قائمة مكملة للقائمة المتعلقة بمواعيد 

المهرجانات
الدورة  بالرباط:  اإلفريقية  السينما  أيام   ،14

األولى من 12 إلى 16 مارس.
15، مهرجان أفالم الموبايل أفريكا )عن بعد( 

بالرباط: من 3 إلى 31 ماي.
16، مهرجان الريف للفيلم األمازيغي بتطوان: 

الدورة 5 من 10 إلى 13 ماي.
17،   مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم: 

الدورة 9 من 17 إلى 21 ماي.
18، المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأكادير 

)فيدادوك(: الدورة 14 من 5 إلى 10 يونيو.
19، المهرجان الدولي ألفالم البيئة بشفشاون: 

الدورة 12 من 20 إلى 23 يونيو.

20، مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب: 
الدورة 13 من 22 إلى 25 يونيو.

21، مهرجان جسور لإلبداع السينمائي بالدار 
البيضاء: الدورة 4 من 23 إلى 25 يونيو.

22، مهرجان الفيلم التربوي ألطفال المخيمات 
إلى   26 6 من  الدورة  البيضاء:  بالدار  الصيفية 

30 يوليوز.
23، المهرجان الدولي السينما والهجرة أكادير: 

الدورة 19 من 23 إلى 25 نونبر.
24، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش: الدورة 

20 من 24 نونبر إلى 2 دجنبر.
مباشرة بعد نشرنا للقائمة المكملة لقائمة المركز 
السينمائي، نشر هذا األخير قائمة جديدة تتضمن 
هذه المرة 25 عنوانا، بعضها وارد في قائمتنا 
وبعضها اآلخر غير وارد. فيما يلي المهرجانات 

والتظاهرات غير الواردة في قائمتنا:
25، مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بآيت 

ملول: الدورة 15 من 2 إلى 6 ماي.
كيدس«  »كاميرا  السينمائي  المهرجان   ،26

بالرباط: الدورة 7 من 3 إلى 5 ماي.
السينمائي  للتكوين  إي��س��وراف  ملتقى   ،27

بأكادير: الدورة 10 من 18 إلى 21 ماي.
28، المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة: الدورة 

11 من 2 إلى 8 يونيو.
البيضاء:  بالدار  العربي  الفيلم  مهرجان   ،29

الدورة 4 من 16 إلى 23 يونيو.
الصحراء:  لسينما  الدولي  آسا  مهرجان   ،30

الدورة 11 من 24 إلى 27 يونيو.
31، المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسال: الدورة 

16 من 25 إلى 30 شتنبر.

مهرجاناتنا ال�سينمائية �سنة 2023 

»المركبة«: المزاوجة الموفقة 
بين ال�سينمائي و الم�سرحي

سعيد الرباعي

أبدع الكاتب المسرحي، سعد اهلل عبد المجيد، في نصه » 
المركبة » باعتماده الترميز الذي بلغ حد التشفير، كما أبدع 
المخرج ، صالح الجبلي، في ترجمة النص المكتوب إلى 
فرجة بصرية اعتمدت التخييل الحالم و الباعث على الحلم.
» المركبة »، نصا، هو أوال طرح لسؤال الوجود من مختلف 
هل أنا حيث شئت أن أكون، كما شئت أن أكون؟  أوجهه: 
هل حققت ما ُوجدت من أجله، أم ُأجبرت، عن وعي أو دونه، 
على تحقيق غيره؟ وهو ثانيا طرح للعالقة غير المتوازنة 
بين الرجل و المرأة، العالقة التي حكمتها وتحكمها ثنائية 
التضاد حد التصارع بينهما أحيانا حول التحكم و التحرر) 
را. فاطمة حلمي، » المركبة، تمثيل خارج التوقيت »، االتحاد 
19 مارس   /  18 األحد   / 13.403، السبت  االشتراكي، ع. 
2023، ص. األخيرة(؛ دون أن ننسى دخل وتدخل طرف ثالث، 
دائما، قد يكون شخصا ) الشيطان( أو حدثا ) النزول في 
كوكب غير الكوكب المقصود بفعل ُسكر البطل » عيش » و 
االنقياد)!؟( اإلرادي أو الالإرادي )!؟( للبطلة » عيشة«(، في 
سير هذا الصراع وتشعباته. إال أن الطرفين يصيران واحدا 
في النهاية، تلميحا إلى أن المأمول هو عالم التكامل حيث 

ال تابع وال متبوع. 
» المركبة »، نص مبني على أسئلة حارقة، تجعل السؤال 
الواحد يتشظى، ينفجر أحيانا لتتولد عنه أسئلة أخرى ال 
ما  االنفجار،  وعن  التشظي  عن  التوالد،  عن  بدورها  تكف 
يجعل لعبة السؤال وحدته تستمر إلى ما ال نهاية. كل ذلك 
في قالب فني يشد أحيانا العين الباحثة عن المتعة الفنية، 
بصري  قلق  من  لديها  ُيولده  بما  أخرى  أحيانا  ويأسرها 
اإلبداعي  المجهود  لوال  يتحقق  أن  لذلك  كان  وما  وفكري. 
رشيد  من  المتكون  التقني  الطاقم  عنه  أبان  الذي  الخالق 
دايمي،  محمد  كودري،  يونس  خمليشي،  مليكة  العماري، 

محسن قي، فائزة حنافي.
أما األداء، فبلغ درجة حرفية وإتقان فرضت على الحضور- 
االنضباط  رغم حرقة السؤال وحدة وجدة طريقة طرحه - 
نهايته.  حتى  العرض  بداية  من  البصرية  الفرجة  لقواعد 
ما يفرض على المتلقي الصادق االعتراف للممثلين محمد 
لوزيني وهشام شوكي و الممثلة نسيمة عنان بطاقة وقدرة 
على التماهي مع الشخوص دون أن تبتلع األخيرة أي واحد 
من الثالثة في أية لحظة، ودون أن يغيب عنهم ولو للحظة 
أنهم يؤدون أدوارا ُدرست و ُأخرجت بدقة متناهية تفرض 
عليهم، ثالثتهم، درجة عالية من االنضباط طيلة المدة الزمنية 

للعرض ) 90 دقيقة(؛ وتوفقوا في ذلك فعال!
» المركبة »، عمل مسرحي جمع بين تقنيات السينما و 
على  البعد  كل  بعيدين  ومزاوجة ظال  تركيب  في  المسرح 
لي هذا لصالح تلك أو هاته لصالح ذلك. للحركة ما لها و 
للصورة ما لها و للتالقي ما له! على هذا المستوى أيضا 

ساد التكامل، ال تابع و ال متبوع...
لذلك، وغيره كثير ) يتطلب أكثر من مشاهدة و أكثر من 
ُنهنئ فريق العمل، بكامل مكوناته، على ما حققه،  قراءة ( 
متمنين أن تطول مدة عيش هذا العمل وعروضه حتى ُيمتع 

أكبر عدد من الجمهور العاشق.

الفنان  اأحمد جواد  يوا�سل  الن�سال لرفع 
التهمي�ش عن اأعماله الم�سرحية

فتحت مؤسسة المهرجان الدولي للسينما اإلفريقية بخريبكة، باب 
التسجيل لالستفادة من ورشات المهن السينمائية التي ستقام خالل 

الدورة 23 للمهرجان، والمزمع عقده من 6 الى 13 ماي 2023.
التكوين  ه��ذا  م��ن  االس��ت��ف��ادة  ف��ي  الراغبين  المؤسسة  وت��دع��و 
السينمائي والورشات، تعبئة  االستمارة الخاصة بذلك، حيث سيفتح 
 2023 ابريل   26 غاية  وال��ى  م��ارس   25 ي��وم  من  ابتداء  التسجيل 
https://docs.google.com/forms/d/  : التالي  الرابط  على 

e/1FAIpQLSeJC4OEOqOh5BXIeoi
الفن  وعشاق  الشباب  وجه  في  والتكوينات،  الورشات  هذه  وتفتح 

السابع، من اجل صقل مواهبهم واالستفادة من خبرات نخبة من المؤطرين 
الذين يحضون بتجربة احترافية عالية، وبميزه دولية كبيرة.

كما يشكل فضاء ورشات وتكاوين، المهرجان الدولي للسينما اإلفريقية 
نظرية  دورس  من  تقدمه،  بما  عالية،  مهنية  أهمية  ذات  دولية  منصة 

وتطبيقة في مجال مهن ومحترفات السينما.
وتعتبر هذه المنصة أيضا، مشتال سينمائيا حقيقيا للتكوين واالستفادة 
وتبادل التجارب والخبرات، النطالق العديد من الشباب في عالم السينما 
سواء على مستوى اإلخراج أو للتصوير او كتابة السيناريو او للقراءة 

النقدية او إدارة الممثل والتشخيص السينمائي وغيرها.

المهرجان الدولي لل�سينما الإفريقية 
بخريبكة يفتح باب الور�سات
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عن  الراضي  الواحد  عبد   يحكي 
فعال، لدي عالقات    "  : مدينة فاس 
قوية ومتنوعة مع مدينة فاس. أوال 
فاسية  والدتي   . بيولوجية  عالقات 
عائلة  من  أمها  فاس.  مدينة  بنت 
أمالس  عائلة  من  وأبوها  السقاط. 
املمكن  من  كان  الريف.  من  أصلها 
أن أزداد بمدينة فاس عوض مدينة 
والدي  مع  تعيش  والدتي  ألن  سال، 
في البادية. ابنها األول بعد الوالدة 
كانت   . أنا  ازددت  بعده،  من  توفي 
والدتي خائفة أن يكون مصيري هو 
املوت ، فضغطت على والدي لحملها 
للوالدة في فاس بدل البادية بالقرب 
والشروط  والظروف  عائلتي  من 
له  والدي  لكن   ، للوالدة  مواتية 
لتوفرنا  لسال  الذهاب  في  آخر  رأي 
هناك.  يوجد  شيء  وكل  سكن  على 
في  فاس.  من  قريبة  مدينة  وهي 
النهاية ،هذا ما وقع. خلقت في سال 
وليس فاس . عندي مع فاس عالقة 
الجيل  من  .أنا  كبيرة  قوية  روحية 
 ، الوطنية  الحركة  مع  كبر  الذي 
أساسي  دور  لها  كان  االخيرة  هذه 
بما  باستمرار  متشبعا  جيلنا  .كان 
يجري بفاس وما يقال . ولي عالقات 
إنسانية أخوية مع عدد من اإلخوان 
أمامي  أرى  فاس  من  واألخوات 
عن  يزيد  ما  لها  والتي  بعضهم، 
نصف قرن .كان لي الشرف والحظ 
أطرت  الحزبي.  النشاط  إطار  في 
اإلقليمية  املؤتمرات  من  العديد 
 . املاضية  العقود  في  ولقاءات 
جدا  قوية  عالقة  بفاس  عالقتي 
هذا  يومنا  إلى  مستمرة  زالت  وما 
أنها  ننسى  وال  فاس.  برملاني  مثل 
برملانيني  أربعة  على  تتوفر  كانت 
وكان  الفريق،  ضمن  املدينة  من 
فلمست  أنذاك،  ترؤسه  شرف  لي 
الرفيع ملناضليها وأطرها  املستوى 

ونخبها لهذه املدينة السعيدة " .
املغرب،  في  الراهن  الوضع  وعن 
املغرب  الحقيقة  في  الراضي:  يقول 
من  وأعمق  أصعب  مفارقة  يعيش 
من  لجزء  دائما  ننظر  فنحن  هذه، 
كله.  املشكل  إلى  ننظر  وال  املشكل، 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 
ومهام  اليسار،  راية  تحت  أنشئ 
اليسار خلق  معروفة.  مهام  اليسار 
فعل  كرد   19 القرن  في  العالم  في 
املحافظة،  التقليدية  األنظمة  على 
بأنه  عامليا  معروف  هو  واليسار 
اليسار  املجتمعات،  تغيير  أداة  هو 
الديمقراطية  األساسية  أهدافه  من 
والجماعية  الفردية  والحريات 
واملساواة  االجتماعية  والعدالة 
واملبادئ  القيم  من  والعديد 
البشر.  تشرف  التي  اإلنسانية، 
فهذا اليسار، خلق كرد الفعل لنظام 
القرون  من  وقديم  تقليدي  محافظ 
بعد  املغرب،  في  نحن  الوسطى. 
املغرب   1955/1956 االستقالل 
جدا  متأخرا  تقليديا  مالذا  كان 
بالنسبة لعدد كبير من دول العالم . 
العربي واالسالمي،  املغرب والعالم 
عن  متأخرون  أنهما  مشكلتهم 
األوروبية  فالدول  التاريخ. 
املرحلة  من  تخرج  بدأت  والغربية، 
 16 القرن  في  واملحافظة  التقليدية 
فترات  وعاشت  سنة   400 من  أكثر 
 ، فكرية  ثورات   : أنواع  عدة  من 

الثورة األولى لديكارت )الكوجيطو( 
على أنه قبل ديكارت، كان عدد كبير 
عقلهم  وفرنسا  أنفسهم  أوروبا  من 
األحداث  يفسرون  سحري،  عقل 
ولكن  سحرية،  بمفاهيم  والطبيعة 
إلى  الناس  ونبه  ديكارت،  جاء 
عليه  ويجب  العقل،  أعطاه  هلل  أن 
للشعوذة  يخضع  وال  يشغله  أن 
والعالم  الكون  ويفسر  وللسحر، 
أن  يجب  أنه  على  املعطيات  بهذه 
الثورة  هذه  بعد  من   . العلم  يطور 
األساسية، جاءت الثورة السياسية 
األنوار،  عصر  قبل   18 للقرن 
ما  والثورة  الصناعية،  والثورة 
بعد الثورة الصناعية ،واآلن عندنا 

الثورة الرقمية. هكذا يكون التقدم.
العصري  العالم  في  ندخل  بدأنا 
الحماية  أن  رغم  االستقالل،  بعد 
املعطيات،  بعض  لنا  تدخل  بدأت 
تقضي  أن  منها،  الهدف  ولكن 
نرى  بدأنا   . املستعمر  مصالح 
الظالمية  املرحلة  من  نخرج  أننا 
والتغيير  والتجديد  الحداثة  إلى 
والتقدم من بعد االستقالل. واملغرب 
األعمال  بهذه  يقوم  من  له  يكن  لم 
الشعبية،  للقوات  الوطني  .االتحاد 
هو الذي قام بهذا العمل، من املغرب 
التقليدي املحافظ القديم إلى مغرب 
والعدالة  ديمقراطي  حداثي  متقدم 
االجتماعية ،وهذه هي مهمة االتحاد 
املغرب  يرفع  كان  الذي  االشتراكي 
إلى األعلى ، بحيث االفكار التقدمية 
موجودة.  تكن  لم  واالشتراكية، 
ان  على  مجهود  كل  بذل  فحزبنا 
تنتشر هذه االفكار والقيم واألخالق 
. الخالف الذي كان بني  في املغرب 
االتحاد االشتراكي والحسن الثاني 
مع  وخالفنا  هذا.  هو  هلل  رحمه 
هو  كانت  التي  األخرى،  األحزاب 
كانت  االستقالل  بعد  من  ألن  هذا، 
توجه رجعي،  هناك ثالثة توجهات: 
يقوده عدي أوبيهي بعقلية فيودالية 
إقطاعية، وتوجه ثان هوإرث سياسة 
الحتالل  مغاربة  بنخب  للحماية 
ثالث،  وتوجه  الفرنسيني،  أماكن 
التي تقول يجب  التقدميني  هو فئة 
عصريا  بلدا  يكون  أن  املغرب  على 
يرحمه  بنبركة  فاملهدي   . وحداثيا 
استعمرنا  إذا  يقول:  دائما  كان 
لالستعمار،  قابلني  كنا  فألننا 
اآلن  نعمل  أن  علينا  يجب  والذي 
تأخيرنا  ألن   ، يتجاوزنا  ال  لكي 
تكنولوجي  تأخير  االحتالل  من 
..ال  وتعليم  واقتصادي  وعسكري 
يمكن أن نقبل بهذه الوضعية، لكن 
ترغب،  لم  قوة محافظة  كانت هناك 
الحسن  مع  املعارك  أسباب  وهذه 
كان  التي  عناصر  من  وعدد  الثاني 
لها أنذاك مصالح وليس لها تغيير. 
االشتراكي،  االتحاد  دور  هو  فهذا 

يقدم لدفع املغرب إلى األمام.
وبمجلس  بالدستور  نطالب  كنا 
واالتحاد  لتهييئه،  تأسيسي 
باملساواة  يطالب  كان  االشتراكي 
بني الرجل واملرأة والعدالة. في ذلك 
الوقت، كنا في البرملان سنة 1977 
املساواة  أفكارحرية  هذه  عن  ندافع 
والديمقراطية، وكنا نجابه بأن هذه 
األفكار مستوردة، فاالتحاد رغم ذلك 
التسعينات،  وفي   . يناضل  بقي 
بأن  اعترف  الثاني  الحسن  كان 

التي  هي  ليست  املتبعة،  السياسة 
في  وتتذكرون  تتبع،  أن  يجب 
وكان   ، القلبية"  ب"السكتة  خطابه 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
أن  االتحاد  من  وطلب   ، حق  على 
الحكومة  ويشكل  التناوب  يقود 
رئيس  بعد  من  الحال  بطبيعة   .
أصبح   ، األشياء  هذه  قال  الدولة 
كل املعارضني لنا ديمقراطيني ومع 
حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية 
االشتراكي  االتحاد  في  ونعتبر   .
انتصارنا وهو انتصار كبير. اليوم، 
إنه  يقول  من  املغرب  في  يبق  لم 
املساواة  وضد  الديمقراطية  ضد 
وهذا  االجتماعية  العدالة  وضد 
هم   . االشتراكي  االتحاد  ربح  هو 
ربحنا  ونحن  االنتخابات،  ربحوا 
وأخالقا  وقيما  أفكارا  أدخلنا  أننا 
ومطالب الشعب املغربي ، حتى لو 
زرعنا  .نحن  مبتغى  إلى  نصل  لم 
املستقبل  في  تعطي  التي  خميرة 

للمغرب الديمقراطي .
التمييع  من  نوع  وقع  أنه  أعتبر 
أن  .ويجب  الديمقراطية  تمييع   ،
هذه  عن  املسؤول  أن  إلى  ننتبه 
هم  فيها  نعيش  التي  الوضعية 
التي  الوضعية،  فعال   ، الحاكمون 
عنها  مسؤول  املغرب،  يعيشها 
الذين حكموا البالد عشرات السنني 
الذي  ننتقد  ومازلنا  وانتقدناهم   ،
اليوم،  مغرب  لكن   ، ينتقد  أن  يجب 
الدساتير  أحسن  من  دستور  لديه 
لنظام  املغرب  في  خلق  دستور   ،
السلط  جميع  ،ألن  برملانية  ملكية 
من  تنبثق  والتنفيذية،  التشريعية 
النتيجة  بربط  االقتراع  صناديق 
باالنتخابات والشرعية في ممارسة 
في  احتكار  عنده  البرملان   ، الحكم 
املجال  في  يشرع  ،وامللك  القوانني 
الديني، وباقي التشريعات كلها من 
اختصاص البرملان. رئيس الحكومة 
سلطا  أعطاه   2011 دستور  في 
لهم  منحت  الوزراء  كذلك   ، واسعة 
سلطات واسعة في مجلس الحكومة 
تؤخذ  قرارات   ، القرارات  كل  بأخذ 
في املجلس الوزاري للملك محدودة، 
والتنفيذية  التشريعية  السلطة  إذن 
والقضاء  الدستور  بحكم  قوية 

لم تعد  . السلطة القضائية  مستقل 
لها عالقة بالوزير. كل هذه األشياء 

لم تعط نتيجة، وهذه هي املفارقة .
والتقدم،  الشعوب  تطور  جزئيا، 
بيد  بل   ، الحكام  يد  على  يكون  ال 
الشعب، ألن مشكلتنا فينا ، ملا تسأل 
يقولون  والحكومة  البرملان  عن 
في  املتبعة  السياسة  تعجبنا،  ال 
ومن  تعجبنا،  ال  والصحة  التعليم 
تصويت  هناك  كان  هؤالء؟  وضع 
املشكل  يكمن  هنا  لكن  وانتخابات 
البناء  أدوات  من  مجموعة  لدينا  ؟ 
مرحلة  في  نحن  الديمقراطية، 
اآلليات  لكن  الديمقراطي،  االنتقال 
عندك  تكون  أن  يمكن  ال  عطب.  بها 
وحقيقية  صحيحة  ديمقراطية 
»مضعضعة«،  أحزاب  وعندك 
مدني.  ومجتمع  نقابات  لك  وليس 
وسائل  إلى  تحتاج  الديمقراطية، 
وتعطي  الدستور،  تضع  وأدوات. 
قوية  تكن  لم  وما  لألحزاب  السلطة 
بعض  أقول  الدستور.  تنفذ  لن 
البعض.  تعجب  لن  التي  الحقائق 
مسؤولني،  وحدهم  الحاكمون  ليس 
مسؤولون.  كشعب  كذاك  نحن  بل 
57 في املئة ال  ملا تأتي االنتخابات 
تذهب للتصويت، النخب ال تصوت، 
تحت  للتصويت  تذهب  التي  فالفئة 
والعقلية،  والشعوذة  املال  ضغط 
ما هو السبب التأخير، اتركونا من 
سياسة الحاكمني، املشكلة في وعي 
 400 في  الغربي  العالم  املواطنني. 
سنة خلق املواطن واملواطنة ، نحن 
في فترة املرحلة خلقنا فيها الناخب 
فرق  وهناك   ، املواطن  نخلق  ولم 
معركة  اآلن  واملواطن،  الناخب  بني 
يفهم  وأن   ، والتأطير  التوجيه 
أيديهم  بني  مصيرهم  أن  املغاربة 
الخارج  من  أحد  أي  ينتظروا  وال   ،
الذين  .نحن  أمورهم  لهم  ليصلح 
نصلح أمورنا بأنفسنا أو ال تصلح. 
يجب اتباع الطريق املستقيم . رغم 
أننا نحن الذين هيأنا هذه األدوات 
لالنتقال الديمقراطي ، لم ننجح في 
االنتخابات، ألن الناس لم تربط بني 
إليه،  وصلنا  ما  بني  وما  عملنا  ما 
ما  تعرف  وال  له  علم  ال  كبير  جزء 
يقع . إسأل اآلن من وضع الدستور؟ 

ممنوح.  غير  دستور  كان  مرة  ألول 
وحوار  نقاش  فيه  دستور  كان 
بلجنتني، لجنة تقنية علمية ولجنة 
الحكومية  السياسة   . سياسية 
اليومية من تشغيل  لتسيير شؤون 
الكبير عندنا هو  املشكل   .. وصحة 
يكن  لم  والحسم  االختيار  وقت  أن 
من  يكون  أن  يجب  الذي  االختيار 

طرف املواطنني.
أن  يكفي  ال  الديمقراطية  في  أن   
يجب   . جيد  دستور  عندك  يكون 
تفعل  التي  األدوات  لك  تكون  أن 
السياسية  األحزاب  منها  الدستور، 
والكل يقول إنها ضعيفة، ملاذا؟ ألنها 
كان  املواطنني.  طرف  من  ضعفت 
من  األشخاص.  في  يتحكم  الحزب 
أراد أن يدخل إلى الحزب يستوجب 
له  يكون  أن  ويجب  يضمنه،  من 
معمول  كان  وهذا  جيد.  سلوك 
واالتحاد  االستقالل  حزب  في  به 
االشتراكي  واالتحاد  الوطني 
االنضباط  كان   . الشعبية  للقوات 
األساسي  والقانون  والصرامة 
أصبحت  اآلن،  وقع  الذي   ، للحزب 
األصوات،  عن  والبحث  االنتخابات 
عن  تبحث  األحزاب  يجعل  ما  هو 
البحث  يعد  ولم  واألصوات،  العدد 
األحزاب  أهلك  ما  وهذا  النوع،  عن 
وأصبح املناضلون الذين يترشحون 
ال حظوظ لهم في النجاح ، ألن »مول 
لدرجة  أمال،  لهم  يترك  ال  الشكارة« 
أن الشباب وهو شيء مشروع، هو 
االرتقاء في ترتيب املسؤولية داخل 
به  يدفع  الحزب   . واملجتمع  الحزب 
لم   ، يسقطه  الشكارة«  »مول  لكن 
يغريه  يعد  لم  .الشباب  أمل  يبق 
الغش  .أصبح  األحزاب  إلى  الذهاب 
االنتخابي. وفسد كل شيء. وقضي 
ينجح  والذي  الحزبية.  الحياة  على 
الحزب  على  شروطه  يفرض  أصبح 
. األشخاص يتحكمون في األحزاب 
قوانني  لها  التي  العكس  وليس 
هو  وهذا  واالنضباط.  داخلية 
، وملا يضعف  الذي ضعف األحزاب 
واملجتمع  النقابة  تضعف  الحزب 
يمكن  ال  أساسي.  الحزب  املدني. 
أحزاب. بدون  ديمقراطية  تكون  أن 
األحزاب  دامت  وما  مستحيل.  هذا 

الديمقراطي،  االنتقال  ضعيفة، 
الحزب  ليس  صوريا.  سيكون 
األحزاب  وكل  التعددية  بل  الوحيد 
سر  هو  هذا   . قوية  تكون  أن  يجب 
في  اإلدارة  دور  وكان   ، النجاح 
املواطنني  حتى  بل  األحزاب  ضعف 
في  رغبنا  إذا   ، كذلك  ساهموا 
أن  يجب  حقيقي،  ديمقراطي  نظام 
االتحاد  وباألخص  أحزابنا  نقوي 
االشتراكي للقوات الشعبية ، املغرب 
محتاج إليه ، ألنه محتاج إلى حزب 
يساري حقيقي ، مهمة حزب يساري 
من  يتطلبه  ما  ألن   ، جدا  صعبة 
واملناضلني  واملواطنات  املواطنني 
يميني  حزب  يتطلبه  مما  أصعب 
التغيير  عن  يبحث  ال  األخير  هذا   ،
الخاصة  املصلحة  عن  يبحث  بل 
االشتراكي  الحزب  عكس  الفردية، 
العامة.  املصلحة  عن  يبحث  الذي 
لك  تكون  أن  يجب  يساريا  كنت  إذا 
التفكير.  في  التكوين  على  القدرة 
وهناك ظاهرة خطيرة في السياسة، 
من  والعديد  األحزاب  تصرفات 
تفريغ  هي  واملناضلني،  املناضالت 
الثقافي  مضمونها  من  السياسة 
أصبحت  واالجتماعي.  االقتصادي 
السلطة.  على  الحرب  هي  السياسة 
كنا  مؤتمراتنا،  إلى  نذهب  كنا  ملا 
متكامل،  مجتمعي  بمشروع  نذهب 
وثقافيا  واجتماعيا  اقتصاديا 
نذهب  لم   . الخارجية  والعالقات 
، كانت لدينا  للصراع حول السلطة 
لجنة الترشيحات هي التي تقترح. 

أزمة  أزمة،  العالم هناك  اليوم في   
قبل  أروبا  التمثيلية،  الديمقراطية 
الوسطى  والقرون  الفرنسية  الثورة 
في  وامللك  امللوك،  يحكمها  كان 
يستمد  السكان  يعتبره  أوروبا 
دينيا  عامال  كان   ، عند  من  السلطة 
مثل البابا اآلن. ملا أتت الثورة، تغير 
السلطة  مصدر  وأصبح  املفهوم، 
وأصبح   ، الشعب  هو  والسيادة 
هو  االغريق  منذ  قديم  وهو  الحل 
التمثيل، وهم ممثلو الشعب، أحيته 
إلى  16 ووصل  القرن  في  بريطانيا 
األنظمة  هذه   .19 القرن  في  فرنسا 
محلها  جاء  تكن  لم  إن  التمثيلية 
الديكتاتورية،  االستبدادية  االنظمة 

 . القوة  هي  السلطة  مشروعية  ألن 
اليوم مستوى الوعي واملعرفة تطور 
لدرجة أن العالم الغربي أصبح له ما 
وبدأت  القرار،  في  للمشاركة  يكفي 
التشاركية  بالديمقراطية  املطالبة 
بالديمقراطية  يسمى  ما  وتعويض 
األفقية،  بالديمقراطية  العمودية 
السباق  لهم مشكل  وقع  وحتى هم، 
والعراك على السلطة، وخير مثال ما 
وقع مؤخرا في االنتخابات بفرنسا. 
عراك،  كان  األحزاب  كل  وسط 
داخل  داخلية  انتخابات  وكانت 
الحزب،  يرشح  من  الختيار  الحزب 
خصوم  ملواجهة  الذهاب  ذلك  وبعد 
التي  واألحزاب  األخرى،  األحزاب 
عرفت عراكا انهارت وماتت. اليمني 
الفرنسي مات حصل على  التقليدي 
االشتراكي  الحزب  املئة.  في   6.3
603 كذلك والذي حصل على الصف 
هذه  املتطرف.  اليمني  حزب  األول 
التمثيلية.  للديمقراطية  كونية  أزمة 
سياسيون  وخبراء  علماء  ومازال 
ليوفق  جديد  ابتكارنمط  يجدوا  لم 
مشكلتنا   . املشاركة  إرادة  بني  ما 
التمثيلية،  هذه  نستوعب  لم  األولى 
مازال التزوير. واملشكل الثاني، هو 
باستعمال  املعرفة  وإدعاءهم  األمية 
التي  الخاصية  وسائط االجتماعية، 
نحتاج لها هي الروح النقدية . القيم 
واملبادئ شيء أساسي، وما يعيشه 
العالم والعالم العربي، ونحن تثمن 
األخالق في املعامالت، فال يمكن أن 
وبدون  أخالق  بدون  مجتمعا  تبني 

قوانني وبدون احترامها .
اإلنسان  لتسليح  موجودة  املدرسة 
باملعرفة، ال يمكن التطوروالتقدم إال 
يتقدم،  ال  االمي  املجتمع   ، باملعرفة 
وكيفية  والتحصيل  التعلم  يجب 
املقبلة  االجيال  تكوين   ، استعمالها 
املغرب  في  نحن  لألسف   ، باملعرفة 
..أدوات  التعليم  في  مشكل  عندنا 
التعلم هي القراءة والكتابة ، وهناك 
التربية، وهي تلقني القيم واألخالق 
جزء   ، العالقات  وطريقة  والسلوك 
في العائلة واملدرسة والشارع ، قمة 
عن  الوطني  التكوين  هي  التكوين 

طريق الحزب.
 1959 الحزب  مؤسسي  من  أنا 
الشعبية  للقوات  الوطني  لالتحاد 
:مرحلة  كلها  الحزب  مراحل  .عشت 
من  الحزب  مؤتمرات  والعز،  القمع 
وأرى  أالحظ  فصاعدا.  التأسيس 
أصبح  وكيف  يتصرف  كان  كيف 
يتصرف ، ورأيت في العشر سنوات 
ملا قلتها بل رأيت قبل ذلك ، حقيقيا 
لكم  وأحكي  ينتحرون،  االتحاديني 
في سنة 1977 كان لنا فريق برملاني 
أكتوبر،  من  دورة  أول  انتهت  ملا   ،
األقاليم  إلى  النزول  على  اتفقنا 
نجحنا  التي  الدوائر  من  والبداية 
فيها ، هنا بدأت تظهر العيوب وجلد 
الظواهر  . لألسف بدأت هذه  الذات 
وبدأ  القمع،  يعد  لم   ، تنخرالحزب 
التهافت  بدأ  علينا،  يزحف  الحكم 

على املناصب والحرب األهلية.
الرحيم  عبد  طرحه  العمل؟  ما 
قدم  ملا  الثاني  املؤتمر  في  بوعبيد 
نفسه  وهو   ، السياسي  تقريره 
واضح  العمل   . لينني  عن  اقتبسه 
إلى  الرجوع  الجميع  .بإمكان 
الصواب، رجوع إلى سلوك األخالق 

واالنضباط والصبر واملثابرة .ممكن 
ليس  األشياء.هذا  نستدرك  أن 
املواطنني،  تعبئة  يجب  مستحيال. 
من حيث االهتمام بالشباب الذي هو 
املستقبل واملرأة. ال يمكن للمغرب أو 
أي مجتمع أن يتغير ونصفه مهمش. 
مشروع  للمغاربة  نقدم  أن  يجب 
تقدمي  حداثي  ديمقراطي  مجتمع 
في  املواطنني  بني  املساواة  يضمن 
للقيام  وبرنامج  والحظوظ  الحقوق 
لالستجابة  أساسية  بإجراءات 
ورؤية  للمواطنني  امللحة  للحاجيات 
واضحة على نقط واضحة ممكن أن 

يتعبأ عليها املواطنون.
الجزائر  في  وقعت  التي  األحداث 
التي  الكيفية  جدا،  مهمة  أحداث 
بالنسبة  ليست  مهمة  ستنتهي 
للعالم  بالنسبة  ولكن  للجزائريني 
الثالث  والعالم  واالفريقي  العربي 
طاقات  بها  توجد  الجزائر  ككل، 
ذوو  ورجال  نساء  ونخب  كبيرة 
املادية  الناحية  ومن  ممتاز،  تكوين 
ميدان  في  خيرات  على  يتوفرون 
نظام  عندهم  لكن  والبترول،  الغاز 
باالنفتاح وأن  للجزائريني  ال يسمح 
للنخب  يسمح  ال  النظام  يساهموا، 
توافقي  تم حل  إذا  أعتقد  بالظهور. 
الشعب  ومطالب  الجيش  بني  ما 
املرحلة  هذه  من  ومروا  الجزائري 
سيكون  إيجابية،  بكيفية  االنتقالية 
وستتغير  للجزائريني،  مكسب 
وستنطلق وستفك القيود، وسيكون 
وعلى  بالدنا  في  انعكاسات  لذلك 
وبناء  الجزائرية  املغربية  العالقات 
املغرب العربي واملنطقة املتوسطية، 
يمكن  االتجاه،  هذا  في  التطور  هذا 
يحصل،  ال  أن  يمكن  أو  يحصل  أن 
ولكن هناك حظوظ لكي يحصل بنوع 

من التوافق .
رفض   ، الصحراء  قضية  أسباب 
بمغربية  االعتراف  الجزائر 
هي  خلقه  الذي  واملشكل  الصحراء، 
الجزائر والحل سيكون مع الجزائر، 
فتعتبر  املتحدة،  لألمم  بالنسبة  أما 
ألنها  مهمة  غير  الصحراء  قضية 
تمس  وال  عاملية  حربا  تخلق  لن 
للضغط  وسيلة  وهي   ، مصالحهم 
ومن  منا  يستفيد  والكل  علينا 
من  نوع  وهو  يستغلوننا  الجزائر، 
من  نخرج  أن  أردنا  إذا   . االبتزاز 
هذه القضية، يجب على هذا النظام 
األمور  يتفهم  أن  الجديد  الجزائري 
ويغير املوقف من قضية الصحراء، 
وسياسية  فكرية  ثورة  ستكون 
الحالي  املوقف  ألن   ، منطقتنا  في 
الهواري  عن  موروث  للجزائريني 
نتمنى   . تركة  ترك  الذي  بومدين 
املسؤولني  عند  تتغلب  أن  للحكمة 
املقبلني .إن باستطاعة الديمقراطية 
أصبحت  إن  غدا  املشاكل،  حل 
وكانت  الجزائر  في  الديمقراطية 
ديمقراطية في املغرب، سيكون هناك 
موقف  هي  .الديمقراطية  تفاهم 
الشعوب بينما الديكتاتورية موقف 
أشخاص. نتمنى للجزائر أن تخرج 
وللمغرب  للجزائر  خدمة  منتصرة 

العربي.

*من حوار عبد الواحد الراضي في 
ضيافة الكتابة االقليمية للحزب بفاس  

عبد الواحد الرا�ضي: »االحتاد اال�ضرتاكي انت�ضر حني مل يبق يف املغرب من يقول اإنه �ضد الدميقراطية«
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عبد السالم المساوي 
حرقة  لوال  جرى  ما  ألصدق  كنت  ما 
وقعت  عندما  كثيرا،  آملتني  التي  الدموع 
عيني على الخبر املفجع بمواقع التواصل 
االجتماعي. خيل لي، في البداية، أنها كذبة 
أخرى من األكاذيب التي يتوسلها البعض 
أو مواقعهم  إلى صفحاتهم  االنتباه  لجلب 
اإللكترونية في أيامنا هذه، لكن سرعان ما 
استقر  ما  سرعان  والشك،  التوجس  تبدد 
اطلعت  عندما  الخبر  يقينية  على  اليقني 
واألخوات  اإلخوان  من  عدد  تدوينات  على 
عبد  العزيز  نعي  في  حصرا  كانت  التي 

الواحد الراضي. 

أو  النفس  به  أمني  ما  أجد  لم  حينها 
أتوسله إلبعاد النبأ األليم عن دوائر اليقني 
اختراق  عوامل  كل  على  تستعصي  التي 
في  بقوة  تحركت  التي  والشك  الريبة 
نفسي فور وقوع عيني على الخبر، من قوة 
الدهشة ومن هول الصدمة ربما. لكن، ال بد 
مما ليس منه بد، حتى ولو كان عبء النعي 
ثقيالاً وثقيالاً جدا، فال مناص من التحمل، 
وال سبيل إلى الهروب من مثل هذا العبء 
وليس  الواحد  عبد  رحل  لقد  الثقل،  وهذا 

رحيله أي رحيل.
أصدقاءاً  األعزاء،  من  كبير  عدد  هناك 
ا، رحلوا وهم يرحلون بوتيرة  وإخوةاً ورفاقاً
أو  وأعمارهم  عمري  تقدم  مع  متسارعة 
العشوائية غير  أسرارها  يعرف  ال  بطريقة 
من  يبدو  رحيل  ذلك  مع  لكنه  ربما،  املوت 
ميالد  منطق األشياء. رتابة الحياة الدنيا: 
ونصيبه  ورحيل  وآالمه  ومرض  وفرحته 
املؤكد من األحزان ومن الدموع. ولكن ذلك 
سيدفن  فمن  األشياء.  منطق  ضمن  يظل 
من؟ ومتى؟ هذا سؤال متواتر بني اإلنسان 
ا  جهاراً يقال  أحبائه.  وبني  وبينه  ونفسه 
مرات قليلة ربما، لكنه سؤال وجودي عميق 
مالزم للنفس ال يكاد يغيب عنها حقا إال في 

ما ندر من األحوال.
عبر  نقول  وقدر،  قضاء  هذا  قدر.  هذا 
وخضوعا،  استكانةاً  املختلفة،  لغاتنا 

التفكير  عن  حتى  عاجز  يقني  عن  ا  تعبيراً
في تغيير منطق الرحيل املتواتر األبدي بل 
األعماق  رجة  إلى  السكينة  استعادة  وعن 
وتوتراتها جراء وقع صدمة ساعة الرحيل. 
في  متماثال  يبدو  الذي  الرحيل  لكن 
مواصفاته البادية بل والذي يمكن االعتقاد 
البشر، ليس  بني  بكونه وحيد جنسه بني 
نوعه.  فريد  رحيل  فكل  الواقع.  في  كذلك 
ا  وهذه الفرادة بالذات هي التي تقف حاجزاً
ا أمام تقديم هذه الكلمة في حق عبد  رئيساً

الواحد الراضي.
الفقيد  في  كلمتي  بأن  اإليحاء  أريد  ال   
والرفاقية  املحبة  عالقات  بحكم  مجروحة 
طويلة  لسنني  بيننا  جمعت  التي  العالية 
حياتنا  من  مصيرية  منعطفات  وخالل 
النضالية املشتركة. فهذا ليس قصدي، على 
تنتظروا  ال  أن  دعوتكم  أقصد  بل  اإلطالق، 
مني كلمة الوقائع واألحداث واملسؤوليات، 
ألنها ال تفي بالغرض في هذا الرحيل، وفي 
الراضي  الواحد  عبد  الكبير  الراحل  هذا 
بالذات، لذلك اخترت لكلمتي أن تكون كلمة 
التي  الفريدة  كلمتي  العميق،  الوجدان 
واملصاب  والفقد  الرحيل  هذا  مع  تتالءم 

الفريد.
إنني  اليوم  لكم  قلت  إذا  تستغربون  قد 
ا  حقاً الراضي  الواحد  عبد  أعرف  أكن  لم 
فيه،  وهمها  نفسي  كذبت  عرفته  وعندما 

بعيد  زمن  منذ  أعرفه  أنني  لي  أثبتت  إذ 
وعيي  ال  في  وربما  وعيي،  في  له  بداية  ال 
العميق أيضا. لذلك يستحيل علي اليوم أن 
من  خبرته  أو  أعرفه  ما  حول  الكثير  أقول 
عبد الواحد. لذلك اعذروني إذا قلت لكم إنه 

عبد الواحد وكفى.
وكل  طقوسها  تفرض  املناسبة  لكن 
الخاصة  ورموزها  لغتها  لها  الطقوس 
لكنني  منطقها  من  ألتهرب  هنا  ولست 
سأحاول قدر اإلمكان إخضاعها ملا يتطلبه 
مقام  وفي  كبير  رجل  لروح  الوفاء  بعض 

مهيب مقام الرحيل ومشهد التأبني.
بقلبي،  الراضي  الواحد  عبد  عرفت 
عيني  تستقر  أن  قبل  الوجدان  استوطن 
فأنا سأنطلق من وجداني  لذلك  على عينه 
فقيدنا  املتواضعة هذه في حق  كلمتي  في 

الكبير.
من  كغيره  متفائال  الواحد  عبد  ليس 
مثل  حاملاًا  الواحد  عبد  ليس  املتفائلني، 
الواحد  عبد  وليس  الحاملني  من  غيره 
هو  السياسيني.  من  غيره  كما  سياسيا 
كان  ألنه  ذلك،  لكل  خاصة  نوعية  تركيبة 
ا وبدقة ال متناهية وبقدرة فائقة،  يميز دوماً
والنفسية  الوجدانية  الحاالت  تلك  بني 
وداالاً  ا  بينها ضرورياً التمييز  يكون  عندما 
ا.  ا للفعل النضالي واإلنساني معاً أو موجهاً
لهذه  يتنكر  ذلك  في  الواحد  عبد  تجد  فال 

الحالة ليعانق تلك، في قطيعة وهمية بينها 
املناسب  املكان  في  منها  كال  يضع  وإنما 
في الوقت املناسب في أعماق أعماقه. لذلك 
وتتخذ  السطح  على  البروز  تتبادل  تراها 
تعاظم  عند  بها  يليق  الذي  الصدارة  مركز 
هي  التي  البيئة  ضمن  منها  كل  منسوب 
بيئتها الخاصة بها وفي سياق قراءة عبد 
وما  لعناصرها  والفريدة  الخاصة  الواحد 
من  به  تقوم  أو  عنه  تعبر  أن  منها  يريده 

أدوار.
قلق  الواحد  عبد  أن  تشعر  ما  نادرا  لذلك 
في  غاضبا  تجده  بل  يائس.  أو  حزين  أو 
الحزن  أو  القلق  إلى  تدعو  التي  الحاالت 
لقهر  وسيلته  الغضب  فلكأن  اليأس.  أو 
واليأس.  والقنوط  والحزن  القلق  أسباب 
إدارة  في  بارع  الواحد  عبد  أن  ظني  وفي 
والحزن  القلق  وجه  في  الغضب  معركة 
الحاالت  تلك  على  انتصر  وهكذا  واليأس. 
التفاؤل  على  ا  حياً مثاالاً  فأعطى  جميعها 
الحالم املتوازن وقدم أكثر من عربون على 
املتفاني  السياسي  النزيه،  السياسي  شيم 
شدائد  في حب الوطن في خضم الشدائد: 

الوطن والشدائد على الوطن.
املفعمة  حياته  في  الرجل  أصالة  هنا  من 
املنعطفات  خالل  الجسام  باألحداث 
ا كما في الحاالت  الكبيرة، تماماً السياسية 
الخاصة  حياته  في  الكبرى  اإلنسانية 
ا. ومن هنا وجه  وفي حياتنا العامة جميعاً
الفرادة في رحيله املفعم بالعبر والدالالت .

عبد الواحد الراضي أستاذ، حكيم، وفي؛ 
وفي للحزب، للوطن، وفي للملكية...

عبد الواحد اتحادي أصيل، صادق ونزيه، 

لقيادة  وفي  واإلخوان،  لألصدقاء  وفي 
وفيا  ومات  وفيا  ...بدأ  االشتراكي  االتحاد 

...
قوي  حكيم،  أستاذ،  الراضي  الواحد  عبد 

بهدوئه وهادئ في قوته ...
خصال  بكل  يتصف  الواحد  عبد  كان 
القائد السياسي التواق الى الديموقراطية 
والحداثة، بخصال نظرية وسلوكية؛ اليقظة 
بخطوات  ،والتقدم  واالحتراز  العالية 
مراوغة،  ودون  تسرع  دون  محسوبة، 
وتجنب السقوط في االستفزاز ورد الفعل، 
العواطف واألهواء  االنسياق وراء  ورفض 
لخوض  دائم  وتأهب  نبيلة،  كانت  مهما 
اللتباسات  ومبدع  أصيل  تحليل  غمار 
واقتراح حلول ومخارج  السياسي،  الحقل 
الذي  السياسي  الحدس  وامتالك  مطابقة، 

يتجاوز ما هو كائن إلى ما سيكون ...
   عقالني فكرا وبراغماتي سلوكا؛ يمقت 
واالنسياق  بالعاطفة،  والتفكير  االنفعاالت 
الحماس  سجني  والوقوع  الشعارات  وراء 
املرضي، ورفض ممارسة النضال السياسي 

باالرتكان إلى املاضي...
يعتبر نفسه مناضال  كان  الواحد     عبد 
ماضويا،  حزبا  وليس  ماض  له  حزب  في 
حزب الحاضر واملستقبل الذي يستلهم قيم 

ماضيه...
   كان يؤمن بأن التاريخ يصنع وال ينتظر 
ننخرط  أن  فإما  واملتفرجني،  املنتظرين 
وإال  االنخراط  وطريقة  كيفية  وندقق  فيه 

أصبحنا سلبيني وعدميني ....
املناسب،  الوقت  ضبط  بأن  يؤمن  كان    
وأن  السياسي،  العمل  في  حاسمة  مسألة 

ضياع الفرصة يكون مكلفا في املستقبل...
لقد حدث ما كان حتما سيحدث، وما كان 
أن  اليوم،  حدث  حدوثه،  يتأخر  أن  مأموال 
جسد أخينا عبد الواحد الراضي أفرغ آخر 
ما استطاع من نفس، ليسلم أنفاس املناضل 
التاريخ الرحبة والعطرة  العزيز لفضاءات 
ملشاتل،  املخصبة  النيات  انبعاث  بأريج 

تولد الشمس في مستقبل التاريخ...
إلى  حلقت  أن  إال  تفعل  لم  اليوم  وأنت   
الوطن،  لذاكرة  املزهرة  البراري  في  مثواك 
حيوات  وفرح،  برفق  تصون،  التي  وهي 
املجرى  في  التدفق  مولدات  من  أمثالك 
يقاوم  وطن  أوصال  في  لألمل  العظيم 
بهدوء  ويمضي  املطبات،  ويراوغ  االرتداد 
بالكرامة  االمتالء  نحو  وبعزم  وثبات 

ملواطنيه...
   عبد الواحد الراضي ممتد في املشترك 

املديد والعميق بيننا...
   عبد الواحد الراضي سيحفظ لك الوطن 
بذلت  وقد  األوفياء،  أبنائه  من  كنت  أنك 
بكفاءة  الجهد  من  الكثير  تقدمه  أجل  من 
تحت  بعيدا  تذهب  لن  لذلك  إنسانية، 
التراب، ألنك ستذهب بعيدا فوق التراب ...

ستزهر  ذكراك  الراضي،  الواحد  عبد     
نحو  التقدم  في  األمل  نفحات  أبدا  وتولد 
ملواطنيه  بالكرامة  الزاخر  بالوطن  حلمك 

ومواطناته...
املغرب بكل  بها  إنها خسارة كبرى يمنى 

مكوناته الوطنية الحداثية والديمقراطية.
وألهم  الكبير  الوطن  فقيد  اهلل  رحم 
إليه  وإنا  هلل  إنا  والسلوان.  الصبر  ذويه 

راجعون.

رحيل رجل دولة ...اإنه عبد الواحد وكفى 
مع محمد اليازغي الكااتب االول سابقامع املناضل محمد لحبابيمع النقيب محمد الصديقيمع ادريس لشكر الكاتب األول للحزب

الراضي يتوسط جواد شفيق وعبد الحميد جماهري

في لقاء رمضاني بفاس حول »راهن السياسية بالمغرب ومهام الحزب«

ا�ملكة ا�غربية
وزارة العدل

ا�ديرية الفرعية اإلقليمية 
بالحسيمة

إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم: 06/م.ف.إ.الحس/2023

مخصص للمقاوالت 
ا�توسطة والصغيرة 

الوطنية والتعاونيات واتحاد 
التعاونيات 

وا�قاول الذاتي
على   2023/04/19 يوم  في 
و00  صباحا   10 الساعة 
ا�ديرية  مقر  في  سيتم  دقيقة 
بالحسيمة  اإلقليمية  الفرعية 
بالحسيمة  االستئناف  بمحكمة 
فلسط�  بشارع  مقرها  الكائن 
الحسيمة، فتح األظرفة ا�تعلقة 
بطلب العروض بعروض أثمان 
لتوريد أغلفة لتسفير السجالت 
القضائية  الدائرة  لفائدة 

بالحسيمة (حصة فريدة).
طلب  ملف  سحب  يمكن   
ا�يزانية  بمكتب  العروض 

الفرعية  با�ديرية  والتجهيز 
االستئناف  بمحكمة  اإلقليمية 
بالحسيمة الكائن مقرها بشارع 
فلسط� الحسيمة ويمكن كذلك 
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
ا�ؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
5000.00درهم  بالدرهم: 

(خمسة أالف درهم).
وتسعة  مئتان  التكلفة  تقدير 
مائة  وتسع  ألفا  وأربعون 
وأربعون  درهما  وخمسون 
(249.950,40درهم)  سنتيما 
القيمة  على  الضريبة  تتضمن 

ا�ضافة.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
�قتضيات  مطابق�  ا�تنافس� 
من  و31 و148  و29  ا�واد27 

ا�رسوم رقم 2.12.349.
ويمكن للمتنافس�:

- إما إرسالها عن طريق البريد 

إلى  باالستالم  بإفادة  ا�ضمون 
ا�كتب ا�ذكور.

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الفرعي  ا�دير  بمكتب  وصل، 
االستئناف  بمحكمة  اإلقليمي 
بالحسيمة الكائن مقرها بشارع 

فلسط� الحسيمة.
لرئيس  إما تسليمها مباشرة   -
مكتب طلب العروض عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.
البوابة  عبر  إيداعها  إما   -
اإللكترونية للصفقات العمومية 
وزير  قرار  �قتضيات  طبقا 
20- رقم  وا�الية  االقتصاد 
 2014 شتنبر   04 بتاريخ   14
إبرام  مساطر  تجريد  وا�تعلق 
الصفة  من  العمومية  الصفقات 

ا�ادية.
تستوجبها  التي  العينات  إن 
االستشارة  نظام  من   13 ا�ادة 
ا�يزانية  بمكتب  إيداعها  يجب 
الفرعية  با�ديرية  والتجهيز 
االستئناف  بمحكمة  اإلقليمية 
بالحسيمة الكائن مقرها بشارع 

فلسط� الحسيمة، قبل الساعة 
الثالثة زواال من يوم العمل الذي 
ا�حدد  والوقت  التاريخ  يسبق 

لجلسة افتتاح األظرفة.
الواجب  ا�ثبتة  الوثائق  إن 
ا�نصوص  تلك  هي  بها  اإلدالء 
نظام  من   8 ا�ادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/995/إ.د

*************
ا�ملكة ا�غربية

ا�كتب الوطني للكهرباء 
وا�اء الصالح للشرب - قطاع 

الكهرباء
مديرية النقل جهة الشمال - 

طنجة
إعالن عن طلب عروض

جلسة علنية
TN1120848 :رقم

تعلن مديرية النقل جهة الشمال 
طنجة للمكتب الوطني للكهرباء 
قطاع   - للشرب  الصالح  وا�اء 
العروض  طلب  عن  الكهرباء 
النقل  مديرية  بتزويد  ا�تعلق 

بالورق ا�عالج من وزن 80 غرام 
وقياس 21*29.7 سم خالل مدة 
(صفقة  سنوات  ثالث  أقصاها 

إطار).
على  يتع�  لتي  ا  ا�ستندات   
ا�تنافس� اإلدالء بها مقررة في 
الفصل 10 من نظام االستشارة

فقط  االستشارة مخصصة  هذه 
للمقاوالت الصغرى وا�توسطة 
واتحاد  التعاونيات  وكذا 
التعاونيات وا�قاول� الذاتي�

التقديري  الثمن  يحدد 
في:  األشغال  إلنجاز  السنوي 
احتساب  مع  30.000.00درهم 

الرسوم.
االستشارة  ملف  تحميل  يمكن 
العمومية  الصفقات  بوابة  عبر 

بالعنوان اإللكتروني التالي:
www.marchespublics.

 gov.ma
www.one.ma:وكذلك عبر

االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بالعنوان التالي: ا�كتب الوطني 
للشرب-  الصالح  ا�اء  للكهرباء 
النقل  مديرية  الكهرباء  قطاع 
طنجة، مصلحة   - الشمال  جهة 
النصر شارع  إقامة  ا�شتريات. 

الزالقة الطابق األول طنجة.
الهاتف:5.39.32.38.87(212)

(212)5.39.32.22.74
(212)5.39.32.39.45

الفاكس:
(212)05.39.32.54.00

يسلم ملف االستشارة مجانا
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
�قتضيات دفتر التحمالت �لف 

االستشارة و:
وصل  مقابل  العروض  تودع   -
الشمال  النقل جهة  إلى مديرية 
ا�شتريات  مصلحة  طنجة،   -
تاريخ  قبل  ا�خزن  وإدارة 
العلنية  الجلسة  عقد  وساعة 

لفتح األظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  ا�ضمون 
للكهرباء  الوطني  ا�كتب  إلى 
قطاع  للشرب-  الصالح  ا�اء 
جهة  النقل  مديرية  الكهرباء 
مصلحة   - طنجة   - الشمال 
النصر شارع  إقامة  ا�شتريات. 

طنجة،  األول  الطابق  الزالقة 
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

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

العلنية لفتح األظرفة.
في  مقابل وصل  العينات  تودع 
قبل  اليه  ا�شار  العنوان  نفس 
الجلسة  عقد  وساعة  تاريخ 
تسلم  أو  األظرفة  لفتح  العلنية 

عند  التحكيم  لجنة  رئيس  إلى 
لفتح  العلنية  الجلسة  بداية 

األظرفة.
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 03 االربعاء  بتاريخ  األظرفة 
الساعة  على   2023 ماي 
صبــــاحا  والنصف  العاشرة 
أعاله،  ا�ذكور  العنوان  بمقر 

تفتح األغلفة في آن واحد. 
من  مزيد  على  للحصول 

االتصال  يمكن  ا�علومات 
ا�ذكور  العنوان  على  با�ديرية 
نظام  تحميل  يمكن  اعاله. 
الدفاتر  وكذا  ا�كتب  مشتريات 

العامة عبر بوابة:
h t t p : / / w w w . o n e . m a / 
(Rubrique Fournisseurs- 
Textes réglementaires et 
techniques)
ع.س.ن/998/إ.د
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  حل المسهمة

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

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة
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شهادة للمرحوم عبد الرحمن اليوسفي في حق عبد الواحد الراضي، أثناء تكريمه من قبل وزارة العدل

ما تفعله النباهة �احلكمة، حني تتعا�سد مع التكوين العلمي الر�سني، �مع الو�سوح يف الر�ؤية ال�سيا�سية
في  بالرباط  الوطنية  املكتبة  احتضنت 
شهر نونبر 2018، تكريما لألخ عبد الواحد 
املغربية  العدل  وزارة  نظمته  الراضي، 
املناسبة  وهي  متعددة.  وطنية  وفعاليات 
املرحوم  اإلتحادي  القائد  خاللها  بعث  التي 
في  شهادة   – بكلمة  اليوسفي  الرحمن  عبد 
حق رفيقه الكبير، ألقيت بالنيابة عنه خالل 

ذلك التكريم. وهي الكلمة التي جاء فيها:
التكريم  هذا  فكر وحقق  ملن  بداية،  شكرا، 
املستحق ألخينا عبد الواحد، سواء من داخل 
فهو  خارجها.  من  أو  املغربية  العدل  وزارة 
أهل  الوفاء، من شيم  قيمة  أن  العنوان على 
العدل ببالدنا. وشكرا، ثانيا، أن منحتموني 
شرف املشاركة معكم في هذا املحفل املحترم، 
خاصة،  ظروف  ظنت  بعيد،  من  بكلمة  ولو 
علي من مشاركتكم إياها مباشرة، وأتمنى أن 
تجدوا في صدق كلماتها رسالة محبة وتقدير 

وعرفان لكم جميعا، وألخي عبد الواحد.
باألخ  عالقتي  قصة  أستعيد  حني،  إنني 
قرن،  نصف  من  أكثر  على  املمتدة  الراضي، 
أستعيد فيها تفاصيل قصة جيل من املغاربة، 
باب  من  التاريخ،  مع  موعدهم  يخطؤوا  لم 
حركية  في  وبإصرار،  بوعي  انخراطهم 
مغرب  بناء  في  املساهمة  أجل  من  النضال 
والديمقراطية.  والعدل  والحرية  املؤسسات 
وصبر،  تضحيات  من  ذلك  كلفهم  ما  بكل 
املبدأ،  على  الثبات  يقني  فيهم  شحذ 
ذلكم  والتقدمي.  الوطني  للمشروع  والوفاء 
بل  أجيالنا،  فقط  ليس  مكن،  الذي  املشروع 
من  للتحول  طريقها  تقطع  أن  بالدنا،  كل 
وإعادة  اإلستقالل  زمن  إلى  اإلستعمار  زمن 
بحماية  اإللتزام  بروح  املغربية،  الدولة  بناء 
السقف الوطني وإعالء قيمه سياسيا، الذي 
املشترك  للوطني  الوفاء  بمبدأ  مقرونا  ظل 
بالدنا،  جنب  مما  املجتمع.  وفي  الدولة  في 
ووطننا جميعا، ويالت اإلنزالق إلى متاهات 

ال أحد يمكنه إنكار مخاطرها. 

شخصية  دوما  ميزت  التي  الحكمة  إن 
الدليل  تقدم  الراضي،  الواحد  عبد  أخينا 
جيل  ميز  الذي  الخيار،  ذلك  على  األنصع 
الحركة الوطنية املغربية، في شقيها الوطني 
اليوم،  أجيال  فعال،  تحتاج  وكم  والتقدمي. 
أبعادها  كامل  في  التجربة  تلك  قيمة  تمثل 
ونتائجها،  بامتحاناتها  وتفاصيلها، 
بدروسها  أي  وإخفاقاتها،  بنجاحاتها 
كتاب  في  ولعل  املطاف.  نهاية  في  الغنية 
يكفي  ما  شهور،  منذ  صدرت  التي  مذكراته 
من األجوبة حول الكثير من األسئلة املرتبطة 
الذي  النضال  وبصيرورة  وبلدنا،  بأمتنا 
بناء  أجل  من  كأجيال،  فيه جميعا  انخرطنا 
دولة املؤسسات والقانون والعدل والحريات 
باملغرب. ألنه في مكان ما، جيلنا أدى رسالته 
كاملة، ومن واجب األجيال الجديدة، أن تتمثل 
الذي  ذلك  التراكم،  باب  حصلية وطنهم، من 
ويتجاوز  ويقلص  فيه،  اإليجابي  من  يوسع 
الغاية  ألن  الطريق.  وأخطاء  العطب  أسباب 
وحماية  العام،  الصالح  خدمة  هي  األسمى، 
بهم،  الرقي  أسباب  وابتكار  وأهلنا،  بلدنا 
وواجب  التنمية  طموح  حق  بني  بالتوازي 

دولة املؤسسات والحريات والديمقراطية.
الواحد،  عبد  أخي  سيرة  تأمل  في  ولعل 
منذ انتبه إلى نباهته وكفاءته أخونا الشهيد 
ضمن  حيوية  بمهام  وكلفه  بنبركة،  املهدي 
الدليل  من  يكفي  ما  الوحدة،  طريق  مشروع 
على أن من مميزات ذلك الجيل، هي مزاوجته 
وبني  السياسية  الرؤية  في  الوضوح  بني 
بإصرار  وعمله  والعلمية،  املهنية  الكفاءة 
وطنه.  بناء  مسار  في  إيجابيا  التأثير  على 
وليس مستغربا، أنه بسبب من ذلك، بفطنته 
تواصله  تقنيات  واحترافية  السياسية 
العمومية وصدقية سلوكه العمومي، أنه قد 
أصبح أكثر اإلتحاديني والسياسيني املغاربة 
واملحلية،  التشريعية  اإلنتخابات  في  فوزا 
وهو  املغاربة،  البرملانيني  عميد  يكون  وأن 

في  سوى  عادة  تتحقق  ال  نادرة،  حالة 
ذلك  في  السر  وأن  الراسخة.  الديمقراطيات 
ذات  في  شخصه،  حول  الشعبي  اإلستفتاء 
املنطقة اإلنتخابية بسهل الغرب الفالحي، هو 
املواطنني،  مع  نسجها  التي  والثقة  النزاهة 

أي فوزه بمصداقية راسخة لديهم.
لهذا السبب، لم تخطؤه نباهة امللك الراحل 
املغفور له الحسن الثاني، حني قدمه كنمودج 
للشباب الوطني التقدمي املعول عليه إلعادة 

بناء املغرب، أثناء لقاءاته مع قيادة اإلتحاد 
بوعبيد،  الرحيم  عبد  العزيز  فقيدنا  بزعامة 
تدخالت  ضمن  الالفت  بروزه  بعد  مباشرة 
ملتمس  مناقشات  أثناء  اإلتحادي  الفريق 
وأن   .1964 سنة  املغربي  بالبرملان  الرقابة 
إيجابيا  سيتعزز  ذلك،  النضالي  مساره 
التأسيس  في  الواضحة  أدوراه  خالل  من 
خالل  من  املغربية،  للجامعة  تنويري  لدور 
للطلبة،  منارة  كانت  التي  القيمة  دروسه 

النقابة  تأسيس  في  القوية  مساهمته  وكذا 
كل  في  دوره  ثم  العالي،  للتعليم  الوطنية 
املراحل النضالية لترسيخ خيار استراتيجية 
الحركة  بلورتها  التي  الديمقراطي،  النضال 
سنة  اإلستثنائي  مؤتمرها  في  اإلتحادية 
املعارضة  لفريق  بترأسه  مرورا   .1975
والذي   ،1977 سنة  بالبرملان  اإلتحادية 
سياسة  ورجل  محنك  فريق  كقائد  فيه  برز 
مساهمته  إلى  وصوال  الرفيع.  الطراز  من 

الديمقراطي  لإلنتقال  التأسيس  في  الوازنة 
وميالد حكومة التناوب، من خالل تمكنه من 
يكون  أن  بوأته  برملانية  أغلبية  ثقة  حيازة 
برئاسة  يفوز  اتحادي  وطني  مسؤول  أول 
لخروج  الطريق  مهد  الذي  األمر  البرملان، 
التتويج  وأن  الوجود.  إلى  التناوب  حكومة 
بحكمة  دوما  املسنود  ذاك،  لدوره  السياسي 
وزارة  تحمله مسؤولية  في  كان  قد  رصينة، 
لحظة  شكل  مما  الحزبي،  موقعه  من  العدل 
في  وأيضا  الوزارة،  أدوار  ضمن  متميزة 
تحمله  مع  بالتوازي  السياسي،  مساره 
اإلشتراكي،  اإلتحاد  حزب  قيادة  مسؤولية 
السياسي  الفعل  في مرحلة دقيقة من تطور 

الحزبي ببالدنا.
السيدات  أيتها  عليكم،  أطيل  أن  أريد  ال 
والسادة، لكنني في الختام، أعترف أمامكم، 
الواحد  عبد  أخينا  سيرة  أتأمل  حني  أنه 
الراضي، فأنا أرى فيها دوما مثاال، عن معنى 
تتعاضد  حني  والحكمة،  النباهة  تفعله  ما 
مع التكوين العلمي الرصني، ومع الوضوح 
إلى  يشكل  ظل  وأنه  السياسية.  الرؤية  في 
جانب أخينا الراحل الدكتور محمد جسوس، 
اإلنصات  استيعاب  تحسن  اتحادية  نماذج 
لصوت كل الشرائح املغربية، مما كان يغني 
وكذا  اإلتحادية  للحركة  السياسي  الخطاب 
من  بمصطلحات  املغربي،  السياسي  املشهد 

بنات أفكارهما، ظلت مميزة إلى اليوم. 
التكريمي  وإذ أشكركم كثيرا، على حفلكم 
هذا، فألنه في العمق هو تكريم لذلك املسار 
تكريما لشخص  ليس  أنه  أي  في شموليته. 
األخ عبد الواحد فقط )وهو مستحق تماما(، 
بل إنه تكريم أيضا للجيل الذي ينتمي إليه، 
وملا ظل وسيظل يرمز إليه من عنوان ملدرسة 

في الوطنية املغربية، من موقعها التقدمي.
شكرا لكم جميعا.

والسالم عليكم ورحمة هلل تعالى وبركاته.

»جاللة امللك محمد ال�ساد�س اأن�سفنا �اأخر�س د�ستوريا اأ�سواتا �سدنا«
خالل  محمد  سيدي  العهد  ولي  ميالد  بخبر  َعِلمُت 
موالي  درب  كوميسارية  زنازن  في  القسرية  ِإقامتي 
الشريف بالدار البيضاء، في إثر االعتقاالت الجماعية 
آنذاك  ي  ُسِمّ ما  ضمن  االتحادية  القيادة  شملت  التي 
ب »مؤامرة يوليوز 1963«، وذلك غداة عملية تعذيب 
وحشية تعرضُت لها طوال الليالي التي سبقت ميالد 

اأَلمير.
كان الَجاَلّدون الذين ُيقيمون في ذلك املكان الرهيب 
أعرف  وال  األقصى،  ه  َحِدّ ِإلى  الراديو  َصْوَت  َيرَفُعون 
غطية  ملاذا؛ هل كان ملجرد االستماع فحسب أم كان للَتّ
الذين كانوا يتعرضون ألقسى  املعتقلني  على أصوات 
ُيرثى  التي  الوضعية  إلى  وبالنظر  التعذيب؟  ُصَور 
بتفاؤل  الَخَبر  ذلك  يُت  َتلَقّ فيها،  ُأوَجُد  ُكْنُت  التي  لها 
وسكينة دون أن أعرف سبب ذلك اإِلحساس. َأْذُكُر َأنني 
َرَجْوُت َأْن َيْشَهَد املغرب مستقَباًل جيدًا مع والدة األمير 

الجديد، ولي العهد، ملك املستقبل.
املختلفة  املراحل  املغاربة  جميع  مثل  ِعْشُت  الحقًا، 
كانت  التي  األصداء  وكذا  العهد،  ولي  َعرَفها  التي 
élo�( وتقريظية ِإيجابية  كانت  والتي  عنه   َتِصُلنا 
gieuse( َتِصُفه لنا كشاب متشبع بمغربيته، يقتسم مع 
الشباب من أبناء جيله الرغبة في أن يرى املغرب بلدًا 
حّرًا ديمقراطيًا حديثًا حيث تسود العدالة االجتماعية 
النساء  بني  وبالخصوص  املواطنني،  بني  واملساواة 
املغاربة من  تطلعات جميع  يقتسم  كان  كما  والرجال. 
ٍه يضمن الحياة  َأْقَراِنِه. وَظَلّ يطمح إلى مغرب َغِنّي ُمَرَفّ

الكريمة وكرامة املواطنني.
كان سيدي محمد منخرطًا بقوة في اأَلنشطة امللكية 
ِبَصْبٍر وانضباٍط وِحّس عاٍل بالواجب. وكنُت أعلم بأنه 
وأنشطة  الوطنية  السياسية  الحياة  باهتمام  يَتابُع 
األحزاب والنقابات وما يمور في قلب املجتمع املغربي. 
وله  البرملان.  في  الرائجة  النقاشات  يواكب  كان  كما 

دراية جيدة بشؤون البالد.
كانت له اختياراته الشخصية واقتناعاته الخاصة.

ابتداًء من بداية الثمانينيات، منذ أن التحقُت بمعية 
أرى  أصبحُت  بالحكومة،  بوعبيد،  الرحيم  عبد  أخينا 
أكثر، وعن قرب، سمو األمير ولي العهد الذي كان دائم 
في  الثاني  الحسن  امللك  والده  جانب  ِإلى  الحضور 

مختلف املناسبات الكبرى.
العربي  لالتحاد  عام  كأمني  تعييني  صاَدَف  وقد 
األمير  سمو  فيها  يهيء  كان  التي  الفترَة  اأَلفريقي 
اختار  ِإذ  الحقوق،  في  اإِلجازة  لنيل  الجامعي  بحثه 
كموضوع لبحثه تجربة االتحاد العربي اأَلفريقي. وقد 
وزارة  بمقر  الغرض،  لهذا  استقبلت  أنني  إلى  َأشرُت 
التعاون، السيد رشدي الشَراْيبي الذي جاء ِباْسِم سمو 
األمير يبحث لدَيّ عن الوثائق الالزمة التي كنُت َأتوفر 
االبتسامة  وكانت  الجامعي،  العمل  هذا  إلنجاز  عليها 
تعلو َوْجَه سي رشدي ُمْبديًا َقْدرًا ملحوظًا من التهذيب 

والعناية واالمتنان. )...(
كان سمو ولي العهد، خالل جميع َأسفاره الرسمية، 
ويهتم  جميعًا،  مراِفِقيه  ُتَجاَه  ِإنسانيًا  جانبًا  ُيْبِدي 
أْلمُسه  كنُت  الشيء  بظروف سفرهم وراحتهم. ونفس 
أيضًا لدى ِصْنِوِه سمو األمير موالي رشيد، ما َيُدُلّ على 

جا من املدرسة َنْفِسها. أنهما معًا تَخَرّ

تلك  وَأثناء  النواب،  ملجلس  رئيسًا  أصبح  أن  قبل 
املرحلة، كنُت في أحيان كثيرة وفي مختلف املناسبات 
الرسمية، ُأْدَعى ِإلى مائدة ولي العهد. وخالل الوجبات، 
كان يتخذ املبادرة لفتح النقاشات حول بعض املواضيع 
الهامة واملختلفة مثل التعليم، االقتصاد، الفالحة، وكذا 
حول بعض القضايا الدولية مراعيًا طبيعة واهتمامات 
جلسائه في املائدة. والحظُت أن تحليالت ُسُموه كانت 
معرفة  عن  َتِبنُي  الدقيقة  أسئلته  كانت  كما  متالئمة. 
باملواضيع التي كان يتحدث فيها واالهتمام الذي كان 
داخليًا وخارجيًا.  املغرب  َيُهُمّ  كان  ما  ُكِلّ  ُتَجاَه  ُيْبديِه 

 )...(
الحسن  امللك  جاللة  طرف  من  بانتظام  ُأْدَعى  كنُت 
بسمو  الخاصة  االحتفاليات  مختلف  لحضور  الثاني 
في  ومساء  الرسمية  االحتفاالت  في  نهارًا  األمير، 
أن ميالد سمو األمير كان  االحتفاالت املحدودة. وبما 
تنظم  كانت  ما  فغالبًا   ،1963 غشت  شهر  في  َتَمّ  قد 
كما  امللكي بالصخيرات.  القصر  في  االحتفاليات  تلك 
امللك  جانب  ِإلى  امللكية  الصيد  حمالت  في  شاركُت 
وكنُت  ذلك،  ِإلى  اإِلشارة  َسَبَقِت  كما  الثاني،  الحسن 
َأحظى   � الصيد  مسارب  في  االصطفاف  عند   � دائمًا 
وموالي  محمد  سيدي  األميَرْين  ألمكنة  ُمحاٍذ  بمكاٍن 
رشيد اللذين كانا يرميان في اتجاه الطرائد التي كانت 
َتْعُبر أواًل من جانبهما من حيث لم يكونا يتركان لها 

الحظ كي تصل ناحيتي، حيث كنت ُأوَجد. )...(
امللك  رحيل  خبر  بلغني  في باريس حني  كنُت 
من  بَأمر  صحية  ألسباب  هناك  كنت  الثاني.  الحسن 
وجه  على  املغرب  ِإلى  ُعْدُت  ولذلك  َنْفِسِه،  امللك  جاللة 
بالقصر  لاللتحاق  مباشرة  وأسرعُت  االستعجال، 
امللكي بالرباط للمشاركة في التوقيع على ِكَتاِب الَبْيعة، 
مراسيم  انتهاء  بعد  ِإاَلّ  عملّيًا  القصر  أغادر  لم  حيث 
في  الجديد  للملك  الفور  على  التعازي  وقدمُت  ْفن.  الَدّ
الفسحة التي كانت متاحة لي في ذلك الظرف العصيب. 
التعازي  ألقدم  ذلك  بعد  أيامًا  القصر،  ِإلى  وسَأُعوُد 

الرسمية ِإلى جاللة امللك محمد السادس.
كان  الذي  العميق  البالغ  التأثر  ملْرَأى  تأثرُت  وقد 
املرحوم.  والده  فقدان  بسبب  امللك  جاللة  على  باديًا 
لوالده.  عة  املتوَقّ غير  الوفاة  ظروف  عن  ِإلَيّ  َث  وتحَدّ
وحني خاطبُت جاللته قائاًل: »جئُت أتقدم إلى جاللتكم 
بالتعازي الصادقة في وفاة والدكم«. تفضل فأجابني 
قائاًل: »وأنا بدوري أقدم إليك التعازي، فقد كنُت أعرف 
رحمه  بوالدي  َتْربُطَك  كانت  التي  الخاصة  العالقات 
أحاطت  التي  للظروف  الخاص  الطابع  ورغم  اهلل«. 
العبارات  بعض  ذلك  مع  تبادلنا  الحسن،  امللك  بوفاة 
َد لي موعدًا لكي  حول َسْيِر البرملان. وذلك قبل أن ُيحِدّ
لقائه من أجل جلسة عمل  ِإلى  أقرب اآلجال  أعود في 

حول املوضوع. وهو ما قمنا به فعاًل.
مرور  بعد   1999 يوليوز   30 يوم  َأيضًا،  وسأعود 
أسبوع على رحيل امللك الحسن، ضمن قلة من املدعوين، 
وذلك  الدستورية،  املؤسسات  رؤساء  كانوا  معظمهم 
وهي  العرش،  خطاب  إِللقاء  املخصص  اللقاء  أَلحضر 

املرة الوحيدة في ظني التي َتَمّ فيها ذلك  )...(.
وقيم  معجم  بأن  ارتياح،  بكل  شخصيًا،  استنتجت 
جاللة امللك محمد السادس، املتضمنة في ُخَطِبه، هي 

أْنُفَسنا فيها تمامًا. التي نجد  القيم واملفاهيم  نْفُسها 
)...(

األيام،  تلك  في  َأيضًا،  ُهنا  َأْنَسى  ال  أن  ينبغي 
رئيس  يستقبل  أن  امللك  جاللة  من  التمسُت  حني 
مارتينيز� فيگُيرَوا  و  ْتِرُيّ السيد  اإلسباني  الكورتيس 
 Trillo – Figueroa Martinez( فديريكو  كوندي 
الذي كان في زيارة رسمية إلى   )Conde Federico
نا جاللة  املغرب بدعوة كنُت وجهُتها إليه. وفعاًل، خَصّ
امللكي  القصر  في  باستقبال  السادس  محمد  امللك 
التي كنُت  اللحظة  الحفل، وفي  في مراكش. وفي آخر 
جاللة  اْسَتبَقاني  االستقبال،  قاعة  مغادرة  أهبة  على 
امللك لحظًة لُيْخِبرني بتعويض السيد ِإدريس البصري 
بوزير داخلية جديد، هو السيد أحمد امليداوي، وبوزير 
ُمْنَتدب في الداخلية، هو السيد فؤاد عالي الهمة. ولم 
عبد  َأْخَبرُت سي  »لقد  لي:  يقول  أن  امللك  جاللة  َيُفت 

الرحمن بذلك«.
َأْشُهٍر،  بعِض  أو  أسابيع  خالَل  املِلُك،  سيطبع 
الخطاب والسلوك  الخاص، في  الجديد بطاَبِعِه  عهَدُه 
وتجاوب  واضح  ارتياح  ظل  في  وذلك  واإِلشارات، 
ملموس من عموم املواطنات واملواطنني ولدى الطبقة 

السياسية واملالحظني النزهاء داخل وخارج املغرب.
َبَدْت معالم شخصية امللك الجديد تتضح من خالل 
اآلخر.  بعد  الواحد  قوية وشجاعة ومتالحقة،  قرارات 
انفرجِت اأَلجواُء العامة أكثر فأكثر، وجرى التأكيد على 
صيانة الحريات العامة، وَتَمّ ِإقرار مدونة متقدمة جّدًا، 
بالنظر ِإلى ما كان قائمًا، تهم الوضع االعتباري للمرأة 
واأُلْسرة، ثم صدر قانون جديد للجنسية يمنح اأَلوالد 
الجنسية املغربية باعتماد صلتهم بُأمهم املغربية، وهو 
املناَصَفة  تحقيق  طريق  على  ُمهّمًا  ِإنجازًا  اعُتِبر  ما 
الجْنَسْين. كما تم تشكيل لجنة وطنية لإلنصاف  بني 
العالقة  اإِلنسان  حقوق  ملفات  لتصفية  واملصالحة 
ي بسنواِت الرصاص  والسعي ِإلى طِيّ َصْفَحِة ما ُسِمّ
الكريهة، تلك السنوات التي كان فيها لليسار املغربي، 
االتحاديني،  واملناضالت  للمناضلني  وبالخصوص 
والتضحيات  اآلالم  مستوى  على  اأَلْوَفر  النصيب 

ْفسية الَجارَحة  )...(. واآلثار الجسدية والَنّ
سي  ترأسها  التي  الحكومة  تجربة  بعد  ندرك،  كنا 
ِإلى  ة  َماَسّ حاجة  في  َباَت  املغرب  َأن  الرحمن،  عبد 
املرور من ملكية تنفيذية ُوِرَثْت عن عهد الحسن الثاني 
رحمه اهلل ِإلى ملكية دستورية ديموقراطية اجتماعية 
امللك محمد  تتالءم مع روح وتوجهات جاللة  برملانية 
السادس. كان واضحًا َأن على الحكومة أن تتمكن من 
الوسائل واإِلمكانيات لتنفيذ االختيارات القوية للملك، 
والتي تتجاوب مع تطلعات الشعب املغربي، خصوصًا 
َخب الفكرية والسياسية واالجتماعية  منه الشباب والُنّ

والثقافية والحقوقية والنسائية.
وضوح  بكِلّ  رأينا،  عن  ْرنا  عَبّ املَْعَنى  وبهذا 
لالتحاد  الثامن  الوطني  مؤتمرنا  في  ومسؤولية، 
االشتراكي في نونبر 2008 في بوزنيقة، وضمن البيان 

الختامي للمؤتمر)...(.
السادس  محمد  امللك  جاللة  رؤية  مع  وانسجامًا 
االتحادية  القاعدة  وتطلعات  إِلرادة  واستجابًة  َأيضًا، 
 � شخصيًا  َبَعْثُت  الثامن،  الوطني  املؤتمر  خالل  من 

بمذكرٍة ِإلى جاللة امللك تتضمن  باسم قيادة الحزب � 
املنشود،  الدستوري  باإلصالح  الخاصة  املقترحات 

وذلك في 8 ماي 2009.
مكونات  ِإقناع  في  َأنجح  أن  َأملي  كان  والواقع، 
الكتلة  مكونات  خصوصًا  أخرى،  سياسية 
لم  لكننا  مشتركة،  مذكرة  توجيه  في  الديموقراطية، 
َلْعنا في تلك الفترة على  نجد التجاوب املطلوب بل اَطّ
وِإرادتنا  حزبنا  من  تنال  متسرعة  ُصحفية  كتابات 
اهتمام  َأدنى  ُنوِلها  لم  لكننا  الدستوري،  اإِلصالح  في 
ومَضْينا ُقُدمًا في خيارنا، فكانت املذكرة التي رفعناها 

ِإلى جاللة امللك.
ديموقراطية  ملكية دستورية  ِإلى  املرور  كان مطلب 
ويعطيها  امللك  ِإرادة  ي  ُيَقِوّ برملانية  اجتماعية 
أن  نعتقد  كنا  فقد  املجتمعي.  وامتدادها  عمقها 
االختيارات  تفعيل  على  قادرة  حكم  صيغة  اعتماد 
شعبنا  تطلعات  مع  اأَلساسية الجديدة تتجاوب 
باملواَظَبة،  الديموقراطي،  بالنضال  وَأننا  املغربي، 
ْبر واإِليمان بالقضية الديموقراطية،  بالتضحيات، بالَصّ
نستطيع التوصل ِإلى تحقيق َأهداف ونتائج قد تبدو 
مستحيلة للبعض من ِقَصار النظر أو ِضَعاِف النفوس.
صحيح، لم َنتَلَقّ جوابًا َمَلكّيًا في حينه عن مذكرتنا، 
لنا وللَعاَلم في الخطاب امللكي بتاريخ  ه سيظهر  ولكَنّ
لم ننتظر طوياًل، ففي ظل التحوالت   .2011 9 مارس 
التي  والدينامية  العربي  بالربيع  ي  ُسِمّ ملا  املتسارعة 
ر عنها ِحَراُك الشارع في املغرب وحركة شباب 20  َعَبّ
الجواب  تلقينا  االتحادية،  شبيبُتنا  وضمنهم  فبراير، 
ية  الجِدّ الشعارات  َأن  اعتبرنا  وقد  َأردناه.  الذي 
املوضوعية لحركة 20 فبراير كانت في العمق منبثقة 
من مطالبنا وبياننا العام ملؤتمرنا الوطني الثامن، ِإْذ 
ْمنا به  لم تَتَخَطّ هذه الشعارات على العموم ما كنا تَقَدّ

َوْحَدنا ِإلى جاللة امللك.
ِإلى  حاجة  في  كانوا  املغاربة  أن  الشارع  أبرز  لقد 
بها  طالب  التي  نفسها  هي  جوهرية  إصالحات 

االتحاديون في مؤتمرهم ومذكرتهم.
َبَدا واضحًا، كما كنا ُنؤكد دائمًا، أن املغرب لم يكن 
في حاجة ِإلى ثورة بل كان في حاجة ِإلى ِإصالحات، 
الحكم  لطريقة  العميقة  اإلصالحات  من  املزيد  ِإلى 
االنتقال  تحقيق  يعرقل  َأن  يمكنه  ما  كل  وتجاوز 
الثورة،  منطق  ال  ِإذن  اإِلصالح  منطُق  الديموقراطي. 
هذا اقتناع املغاربة. وهذا ما َأدركه جاللة امللك محمد 
َأن يستبق  وِإدراك  باقتناع وتجاوب  فاختار  السادس 
ِإصالح  إلى  دعا  َثَمّ  ومْن  املطلوب،  األفق  ِإلى  الشارع 
دستوري متقدم، شامل، عميق وجريء في خطابه يوم 
2011، حوالي عشرة َأشهر فقط على تقديم  9 مارس 
مذكرتنا. وتقريبًا، فإن هندسة الخطاب امللكي ورؤيته 
ملرتكزات اإلصالح الدستوري كانتا أقرب ما يكون ِإلى 

هندسة مذكرتنا املرفوعة ِإلى جاللة امللك.
َأْنَصَفنا  بل  عاتنا  َتوُقّ مستوى  في  املَِلك  جاللة  كان 
بينما ُأْخِرَست تلك األصوات اإلعالمية التي قالت عنا 
على  االنتخابي  َفَشَلنا  ُق  »ُنَعِلّ فقط  ِإننا   2008 سنة 
مشجب املطالبة بِإصالحات دستورية »، فلم َنْسَمْعها 
ِإصدار  في  عها  َتَسُرّ تراجع  أو  لإِلنصاف  شيئًا  تقول 

األحكام الجاهزة  )...(.

الراحل عبد الواحد الراضي يتحدث في مذكراته
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االحتاد اال�شرتاكي يفقد واحدا 
من رجاالته االأفذاذ

هلل أكبر  هلل أكبر  هلل أكبر
بقضاء  مؤمنة  مفجوعة  وقلوب  دامعة  بعيون 
هلل وقدره تنعي  قيادة االتحاد االشتراكي  للقوات 
ادريس  األستاذ  األول  الكاتب  يتقدمها  الشعبية،  
لشكر  رحيل األستاذ  املناضل عبد الواحد الراضي. 
 ومع  هذا املصاب الجلل ،  املتمثل في رحيله إلى دار 
البقاء،  يكون حزب القوات الشعبية قد فقد  واحدا 
من  األوائل  وابنا  رواده  األفذاذ ،  وأحد  قادته  من 
االتحادية ،  والكاتب  للحركة  األول  الرعيل  أبناء 

األول السابق للحزب.                   
ترعرع  مناضال   رحيله  في   االتحاد  ينعي    إن 
األسرة  الوطنية،  في أجواء  الحركة  في  أحضان 
الوطنية العريقة،  وينعي  مع رحيله  أحد الوجوه 
التقدمية املغربية، في الخارج  البارزة في الحركة 
الطلبة  جمعية  صفوف  وفي  االستعمار،  إبان 
املسلمني لشمال إفريقيا عندما كان يتابع دراسته 
بالسوربون بفرنسا ثم في الداخل بعد االستقالل 
 حيث ارتبط اسمه باألنوية األولى لحركة الشبيبة 
الوطنية التقدمية،  بمشاركته الطليعية في أوراش 
التطوع  الوطنية،  حيث شارك في  عملية  التعبئة 
العبقرية  الوحدة«  التي أنتجتها  » طريق  الكبرى 
املغربية التعبوية  بقيادة الراحل محمد الخامس 
االستقالل ،   في  بناء  الوطنيني   القادة  ومجموع 
وإلى ذلك كان الفقيد العزيز  واحدا من األسماء 
جبهات  كل  األنوية  الطالبية  في   النشيطة ضمن 
كانت  كما  سة،   النضالي  املؤِسّ الجامعي   الفعل 
األساتذة  كأحد  بها   له  املشهود  مساهماته  له 
بناء  كانوا  وراء  الذين  الرواد املخلصني  املغاربة 
النقابة  العتيد   املغربية،  وإطارها  الجامعة  صرح 

الوطنية للتعليم العالي.                                     
الراضي،  الشاب  الواحد  عبد  اسم  سيظل 
شديد  مرتبطا  القيادي   واألستاذ  واملناضل 

للحركة  األولى  الوطنية  االرتباط ،  بالقيادات 
التقدمية،  منذ املهدي  بن بركة،  الذي  كان أول من 
تقاطعت طريقه معه،  كقيادي  فذ وكرائد من رواد 
سنوات  معه  الراحل   املغربية،  وعاش  الوطنية 
العمل عن قرب في  فترات فجر االستقالل  ثم ميالد 
سيرتبط  الشعبية،  كما  الوطني  للقوات  االتحاد 
الوطني  بالفقيد  املهدي   بعد استشهاد  اسمه من 
مهندس  بوعبيد،  باعتباره  الرحيم  عبد   الكبير 
النضالية  والواقعية  الديموقراطي   النضال 

املنتجة .                       
سيذكر التاريخ لعبد الواحد الراضي  انتصاره 
والفكرية  السياسية  الحداثة  لقيم  الصريح 
اإلعصارات  وسط  قيمها   على  ثابتا  واملجتمعية ،  
التي  ضربت بالدنا،  كما ستحفظ له ذاكرة  الحركة 
للواقعية  ظل  نصيرا  أنه  في املغرب ،   التقدمية 
التي  تربى  بالقيم  السياسية  النزيهة،  مرتبطا 
الديموقراطية  االشتراكية  صفوف  في   عليها 

بأفقها الكوني.                 
عبد الواحد الراضي  الذي  رافق كل أجيال الفعل 
املؤسسات  تدبير  في   ثم  في املعارضة  السياسي ،  
مبادئ  رجل  أيضا  هو  الديموقراطية،  الوطنية 
الجماعي،  حيث  الفعل  بتحصني  تؤمن  وثوابت 
في  مغرب  العام  الشك   لحظات  في أعتى  ك،   تمسَّ
التراكم  وجدلية  املؤسساتية  التحوالت ،  بالثقافة 
أبدا  عليه  يسجل  الدؤوب،  ولم   العمل  خالل  من 
الخدمة  وعن  الجماعي   العمل  قيم  عن  أنه  تخلى 

الوطنية النبيلة...                   
الراضي  الواحد  عبد  األستاذ  تحمل  ذلك   إلى 
للمغرب في  السنوات الصعبة   ودفع ثمن ظروف 
 سنوات الرصاص كما كان حال إخوانه  وأخواته 
في االتحاد،  ولم  يتنازل في  كل معاركه،  بالرغم من 
كل ذلك،  عن العقالنية السياسية ،  التي  تنتصر إلى 

الوطني   املشترك  والدفاع  عن  واإلنصات  الحوار 
والنزاهة  الصدقية  عربون  ظل  الكبير،  حيث 
بني  الفجوات  ر  الوطني  الذي  ُيجسِّ ونموذج 

مكونات الحقل الوطني  في  األيام الصعبة.                      
وروحه  العميق،   إنصاته  الفقيد  عن  وعرف 
التحمل،   على  الهائلة  وقدرته  الديموقراطية 
في  السياسة  إلى  العميق  باألخالق   وإيمانه 
درجة أنه جعل من نكران الذات واإلقناع  وحسن 
اإلصغاء والتواضع  والحس املشترك قيما ثورية 
ال بد لها ملن  يضع نفسه رهن إشارة بالده  وأبناء 

بالده.           
وُعرف عن الفقيد تعدد روافده الثقافية،  قراءاته 
واالجتماعية  السياسية  في الفلسفة  املتعددة 
املعاصرة وِسعة أفقه اإلنساني  مما أهله أن  يكون 
مواقع  من  املحطات  من  في  الكثير  بالده  صوت 
مختلفة حيث قاده مساره الوطني  إلى أن  يتحمل  
القرن  التعاون  في  ثمانينيات  مسؤولية  وزارة 
لها  اختار   مغاربية  مخاض  مرحلة  املاضي،  في  
الواحد  عبد  شخص  هلل،  رحمه  الراحل،  العاهل 

رحمه اهلل لتدبيرها  في  الظروف املعروفة اليوم.                 
عن  الدفاع  بأي  مجهود  يتطلبه   ولم  يبخل 
مصالح  بالده من أي  موقع كان ،  سواء كان ذلك  من 
املنبر الرسمي  أو من موقع املعارضة إلى جانب  

القوات الشعبية.            
الراضي، املربي، النقابي   الواحد  عبد  األستاذ 
قدره  له  السياسي  رسم  والبرملاني  واملسؤول 
الذي  بامتياز ،  الرجل  الدولة  الوطني  مسار رجل 
 جعل من وطنيته أساسا لكل  موقف  وزاوية للنظر 
والعالقات  السياسية  بالحياة  ما  يتعلق  كل  إلى 
ووطنيا  ملكيا  ظل  اآلخرين.  وفي ذلك،   مع 
يحمل  النخاع،   ديموقراطيا  حتى  واشتراكيا 
التعاقد  عقيدة  الواعي   في عقله  كما  في  وجدانه 

املكافحة  املغربية  امللكية  الذي  ظل  يربط  الوطني  
والتحديثية والقوى الحية في البالد وعلى رأسها 
من  ذلك  بجانب  الشعبية.  وظل  القوات  حزب 
من  الديموقراطية  على  السياسية  التنشئة  رواد 
وعمله  الشعبية ،   بالسيادة  العميق  إيمانه  خالل 
الوطني   في الواقع  تكريسها  أجل   من  املتواصل  
املؤمنني  بعناد  املغربية،   في التربة  وغرس  قيمها 
وإصرار  املناضلني املتفائلني،  وبهذه الروح دخل  
في سنوات  األولى  الجماعية  االنتخابات  غمار 
االستقالل  وحصل على  ثقة  املواطنني واملناضلني، 
وظل  يعتبر نفسه جنديا في  خدمة الديموقراطية 
أوال،  ثم في  خدمة املواطنني الذين وضعوا ثقتهم 
فيه ثانيا وفي  خدمة القيم السليمة لديموقراطية 
النبيلة للسياسة.  وفي ذلك،  القرب وخدمة  الفكرة 
 َباَدَلُه الناخبون  حبا بحب وثقة بثقة إلى أن وافته 
املنية وهو  يواصل عمله النيابي  والجماعي  إلى 

جانب القوات الشعبية.                                                        
التمثيلية  التجربة  الفقيد أحد صناع  كما  يعد 
في املغرب كواحد من أقدم ممثلي  الشعب  والحزب ، 
 مما بوأه  مكانة الثقة في  تدبير شؤون املؤسسة 
فارقة  في فترة  النواب،   ملجلس  كرئيس  النيابية 
والسليم  الجيد  اإلعداد  عرفت  املغرب،   تاريخ  من 
الفاعلني  أحد  كان  التوافقي  الذي   للتناوب 

الرئيسيني فيه.
الجليلة  التاريخ  والشك،  خدماته  له   وسيحفظ 
وهو  على رأس  هذه املؤسسة التشريعية  الوطنية،  
االتحاد  منبر  ِمْن  على  عمله  له  سيحفظ  كما  
البرملاني الدولي ،  كرئيس له، حيث شرف بالده  في 
التي  تدور  الرهانات  الجميع  دولي  يعرف   محفل 

حوله…                               
املؤسساتية  وبثقافته  بحزبه  الراحل  آمن  لقد 
أن  املنية،  بعد  وافته  حني  العمل  إلى  وواصل 

حفظ اسمه في سجل الخالدين من مناضلي  وقادة 
االتحاد،  حيث شارك في  تأسيس االتحاد الوطني  
واصل  انتفاضة 1959،  ثم  في   الشعبية  للقوات 
منتصف  االشتراكي  منذ  في االتحاد  النضال 
سبعينيات القرن املاضي، وكان له حضوره الذي  ال 
محيد عنه في  قراراته املصيرية،  إلى جانب املهدي  
اليوسفي،  الرحمان  وعبد  بوعبيد  الرحيم  وعبد 
أطال هلل  اليازغي  ومحمد  برحمته،   تغمدهم هلل 
في  األولى  الكتابة  مسؤولية  وتحمل  عمره،   في 
جديدا،   مخاضا  فيها  يعيش  املغرب  كان   ظروف 
عشرين  املغربي مع   في  الربيع  أوجه  سيعرف 
أن  من  الكبير  الفقيد  الشهيرة.  وتمكن  فبراير 
يحظى باحترام كل مكونات املجتمع وفي  مقدمتها 
أبناء الحركة االتحادية،  بما ُجبل عليه من أخالق 
ترفع من شأن املشترك الحداثي  واإلنساني  بعيدا 
عن النزعة  وبعيدا  املنتجة  التموقعات  غير  عن 
جماعية.  وفي الوقت  أو  كانت  فردية  املغامراتية 
إيمانه اإلصالحي  العميق،  من خالل  ذاته،  ترجم 
بها  قاد  العدل،  التي   وزارة  رأس  على  تجربته 
الدخول  أجل  من  وشجاعا  واسعا  وطنيا  حوارا 
ملغرب  تؤسس  جديدة،   إصالحية  في دينامية 

املؤسسات والفصل بني السلط والعدالة .                                            
أحد  إذ  ينعون  واالتحاديني،   االتحاديات  إن 
هو  فقدانه  بأن  يعرفون  لحزبهم   املؤسسني 
للحركة  وخسارة  )والوطنيني(  للوطن  خسارة 
محبي القيم  ولكل  والحداثية  الديموقراطية 
وال  منه  سيستلهمون  الكونية،  الذين  اإلنسانية 
شك كل األخالق الرفيعة  ومقومات الروح الوطنية 

من أجل مستقبل متجدد لبالدنا وأبنائها.         
ألسرته   التعازي  الخالصة  وكل  واحد،  عزاؤنا 

الكبيرة والصغيرة وأبنائه.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.   

n عبد الحميد جماهري

السابق  األول  للكاتب  التاريخ  سيحفظ 
قاد  أنه  الشعبية  للقوات  االشتراكي  لالتحاد 
إفريقيا، وآخر  أعرق حزب اشتراكي، في شمال 
العالم  في  الديموقراطي  التقدمي  الفكر  قالع 
العربي واإلسالمي، وفي ظروف خطيرة، قاسية، 

ومتلبدة بغيوم التحوالت.
داخليا، كان الراضي مطالبا بأن يقود االتحاد، 
االستمرار الوظيفي والتاريخي لحركة التحرير 
منذ  بدأ  قوي،  سياسي  انحسار  بعد  الشعبية، 
القائدان  يتمكن  ال  أن  إلى  أفضى  وقد   ،2002
التاريخيان واملؤسسان، عبد الرحمان اليوسفي 

ومحمد اليازغي من عدم إتمام واليتهما.
الكاتبان  يستطع  لم  سنوات   5 من  أقل  في 
مهمتهما،  إتمام  وتاريخي  قوي،  لحزب  األوالن 

من البداية إلى النهاية.
يدركه  وهو  الراضي  عليه  دخل  الوضع  هذا 
يتصرف  أن  عليه  وكان  تفاصيله،  ويدرك  جيدا، 
بناء على هذا الوعي بدون اإلفصاح عنه أحيانا.

في  العادية  الدورة  من  يجعل  كهذا  وضع 
باملعجزة،  قرينة  تكون  تكاد  الحزبية  املسؤولية 
في  املسؤولية،  من  سنوات  أربع  واستكمال 
ظروف التقلب واألزمة الداخلية املتفاقمة شبيه 

باإلنجاز القياسي.
وكذلك كان، قد ساعدنا عبد الواحد الراضي، 
في مسيرة مشوبة بالكثير من الصبر والتحمل 
بتحليل  نقبل  أن  على  املستقبل،  إلى  والنظر 
ونقبل  منها  الخروج  بضرورة  ونقبل  األزمة، 

نتيجة عملنا.
انتحار  إلى  سائرون  إننا  يقول  كان  عندما 
الحياة  على  البقاء  بأن  يعرف  كان  جماعي، 
الجماعية أمر يقترب من املستحيل، وأن الحياة، 

والحياة وحدها، يمكن أن تكون مشروعا قائما 
لوحده.

نعلق  أن  قبل  نقف  أن  أي  معجزة،  والحياة 
البندقية  بالدموع  نحشو  أو  الجماعية  املشنقة 

التي سنقتل بها أنفسنا.
لم يقل الراضي الطريقة التي كنا سنختار بها 
إلى  دلنا  املقابل،  في  لكنه،  الجماعي،  انتحارنا 

احتمال بسيط لإلفالت من عقوبة االنتحار !
وطنيا، عاش عبد الواحد الراضي وألول مرة، 
تقلبات الوضع السياسي عن قرب، مرات عديدة 
بدا شبيها بما يكتبه درويش :«أنا التوازن بني 

ما يجب، يجب الذي يجب»..
إلى  يدعوه  من  بني  يوازن  أن  عليه  كان 
التمترس في الوسط، ومن يدعوه إلى الدفاع عن 
العاملي  الظل  مديح  في قصيدة  كالفدائي  الغلط 
إلى  الذهاب  يجب  األقوال:  تضارب  يسمع  وهم 

اليمني.
يجب الذهاب إلى اليسار

يجب التمترس في الوسط
يجب الدفاع عن الغلط.

يستمر  لكي  املناسب  التمرين  يجد  كان  لكنه 
الحزب حاضرا في املعادلة.

الداخلية،  الحروب  أنهكته  الذي  الحزب  هذا 
القوى  وتكالب  االقتراع،  صناديق  وأنهكته 
أن  الراضي  على  كان  حذب،  كل  من  اإلعالمية 
للدولة  ومخاطبا  سياسيا،  مخاطبا  منه  يصنع 
االتحاد،  استقبل  وبذلك  السياسية،  ولألطراف 
أطياف  كل  الداخلي،  النقاش  عز  في  وهو 
وطني  حوار  مشروع  يطلق  لكي  السياسة، 
مع  واملؤسساتية،  السياسية  اإلصالحات  حول 
إلى  العدالة  من  السياسي،  الحقل  مكونات  كل 

األصالة، مرورا باألحرار وأحزاب الكتلة.
ملك  إلى  مذكرة  االتحاد  صاغ  أيضا،  وبذلك 
أفق  الدستورية وحول  البالد حول اإلصالحات 

امللكية البرملانية، وقاد االتحاد الفترة مابني رفع 
املغربي،  الشارع  إلى  نزولها  بني  وما  املذكرة 
الشارع  إلى  الناس  من  اآلالف  خرج  عندما 

يطالبون بتطبيق.. برامج االتحاد اإلصالحية.
عن  البحث  لحظة  في  املغرب،  أمام  تكن  ولم 
جواب، سوى مذكرة االتحاد، فهو الحزب الوحيد 
الشارع  بها  يتقدم  أن  قبل  باملذكرة،  تقدم  الذي 

العام !
وكان الراضي في ذلك يسلك املسالك الصعبة، 
اللحظات  عشت  الفالحني،  وبصبر  بتؤدة 
الصاخبة لهذا النقاش وشاركته فيه، بهذا القدر 
واملجرب  الراضي  األستاذ  أتابع  وكنت  ذاك،  أو 
والسياسي واالتحادي الذي بدأ منذ كان االتحاد.
أي  إلى  يسع  لم  أنه  يوم  ذات  إلي  أسر 
اإلدارية  اللجنة  في  عضويته  وأن  مسؤولية، 
الشهيد  من  باقتراح  جاءت   1962 في  لالتحاد 

املهدي.
تلك صيغته في الكالم لكي يقول بأنه ال يطلب 

املسؤوليات وأنها تأتيه دوما بقدر اتحادي.
قدره  بني  يربط  لكي  أيضا،  طريقة،  وتلك 
املؤسسني  اآلباء  كبار  من  قائد  وبني  التنظيمي 

بن بركة.
أحيانا يجمع كل دوائر الرضى حول ذاته:

اختاروه  عندما  املواطنون  عنه  رضي  فقد 
طويلة  سنوات  القصيبية،  لجماعتهم  منتخبا 
ونائبا برملانيا من 1963 إلى اآلن، كأقدم برملاني 
ورأي  فيه  الثقة  تتجدد  املعاصر،  املغرب  في 

الناس عنه.
في  وضعوه  عندما  االتحاديون  عنه  ورضي 
القيادة منذ الستينيات، ثم في القيادة األولى في 

مؤتمر 2008….
إلى  التحدث  في  صعوبة  يجد  ال  والراضي 
بما  اإلقناع  على  والقدرة  قائدها  وإلى  الدولة 

يراه صالحا للبالد.

وقليون يعرفون أنه أحيانا يغضب، وبغضب 
بشكل حاد، وإن كان ذلك نادرا.

جلسات  حر….  كبير  وطني  كمسؤول  قاد 
وكيف   2011 دستور  حول  والحوار  التشاور 
أنه رفض ان يناقش بيانا مهيأ سلفا ضد الذين 
والحركة  اليسار  أبناء  من  القاعة  من  انسحبوا 
كان هو  دافع عنه  أن من  بالرغم من  االتحادية، 

محمد معتصم املستشار.
هي معلومة للتاريخ، وأيضا لكشف جزء من 
يفضل  الذي  والوديع،  الهادئ  الرجل  شخصية 
الحماسية،  الكلمات  على  البيداغوجي  جلباب 
عوض  املتداولة،  الدارجة  اللغة  نحن  وينحو 

الخطاب الناري،
األطراف  تخلقه  قد  التاريخ  أن  يدرك  فهو 
وال  الراديكالية، لكنه ال يستمر بدون اعتدال… 

يستمر سوى باإلصالحيني...
من  يتقدم  قد  التاريخ  أن  أيضا،  يدرك  وكان 

أسوأ جانب فيه.
والراضي في تدبير العالقة مع القرار يسعى 
إلى أال يختار بني الحسم الذي يقود إلى الندم، 
نار  على  األشياء  ينضج  هو  االنتظارية،  وبني 
مرضيا  الحسم  يكون  حتى  طبعه،  تشبه  هادئة 

ألغلب الناس.
وجوارا  الزمن  مع  طويلة  رفقة  ذلك  يقتضي 
دقات  إلى  أيضا  وإنصاتا  الوقت،  مع  كبيرا 

الساعة.
ليبرالي باملعنى املوسوعاتي، يقر بالحق في 
االختالف، والسعي إلى اإلقناع وتداول األفكار، 
الدواء  وضع  إلى  يفضي  الذي  بالتحليل  يؤمن 

الالزم.
الراضي بكل هذه الخصال كان عليه أن يقود 
االتحاد االشتراكي، بتركيبته املتأزمة وأعطابه، 
على  هبت  التي  الكبيرة  التغيير  رياح  وسط 
االتحاد  قاد  بأنه  التاريخ  له  سيحفظ  املنطقة: 
في  االتحاد  يقع  أن  بدون  فبراير،   20 زمن  في 
خصومة - مثل األحزاب التي أصدرت بيانا ضد 
املسيرات الشعبية - ولم يقدسها - مثل الحركات 
التي اعتبرتها هبة ربانية البد من تقليد الشرق 

فيها، وتقليد املغرب الكبير.
كيف تقود حزبا شبه معطل تنظيميا، حركته 
وكيف  الديموقراطي،  الربيع  رياح  بدوره  هو 
يتفكك  أن  بدون  التغيير  أن يساير سرعة  يمكن 
عبد  كان  التي  املعادلة  ذي  هي  السيارة؟  هيكل 
الواحد -هكذا نسميه عندما نتحدث عنه بيننا - 
أن يدبرها دون أن يخسر الفرصة ودون أن يتعب 

الجسد بسباق يفوق قدرته!
ومن  اإلقناع  محاوالت  من  الراضي  يتعب  ال 
عيناه  اغرورقت  وعندما  النظر،  وجهات  تقريب 
بالدموع، ليلة السبت - األحد أمام عشرات املئات 
من االتحاديات واالتحاديني، قلنا بأن الرجل لم 
يسبق له أن تأثر أو بكى مثل تلك الليلة، بفرحة 

من أوصل الحزب موحدا إلى بر األمان.
تأثر ألنه جعل من وحدة حزب املهدي عقيدة، 

ولم يحدث ما يشوش على تلك اللحظة.
بإسمك  هكذا  الراضي،  الواحد  عبد  شكرا 
على  حافظ  الذي  الكبير  األخ  ألنك  الشخصي، 

تماسك الحزب وسط العاصفة.
منك،  الكثير  تعلمت  ألنني  مني،  وشكرا، 

بالقرب من الشمعة التي تضيء.
ما  يوما  ما  إذا  املقولة:  هذه  عنك  سأذكر 
فلن  عودة  بدون  خرجت  أو  السياسة  غادرت 
يكون ذلك بسبب املواقع، وال بسبب الخصامات 

عندما قال يل:»اأنا مر�شي ثالث مرات، 
ر�شى ال�شعب، وامللك واحلزب«!

�شجل التعازي 
مبقر االحتاد 

بالعرعار بالرباط 
السياسي  املكتب  يعلن 
لالتحاد بأن سجال للتعازي قد 
في  املعزين  إشارة  رهن  وضع 
املوجود  املركزي  الحزب  مقر 

بشارع العرعار بالرباط.

إدريس  األستاذ  تلقى 
لالتحاد  األول  الكاتب  لشكر 
الشعبية،  للقوات  االشتراكي 
التعازي  برقيات  من  العديد 
أحد  فقدان  في  واملواساة 
عبد  املرحوم  الدولة  رجاالت 
وافته  الذي  الراضي  الواحد 
األحد  أمس  أول  يوم  املنية 
سياسية  شخصيات  طرف  من 
وجمعوية  وحزبية  وحكومية 
عزيز  رأسهم  وعلى  ونقابية 
أخنوش رئيس الحكومة وعبد 
الداخلية  وزير  لفتيت  الوافي 
نزار بركة وزير التجهيز واملاء 
العنصر وسعد حصار  ومحند 

وموالي إدريس بشر... 

عبد الواحد 
الرا�شي .. 

هو الرحيل
n محمد الطالبي

الحزن  عقارب  ويعيد  االحداق  من  الدمعة  ينزع  كطوفان  بغتة  يأتي  الرحيل حني  هو 
الى ثنايا النسيان املخضب بماء العطر والحناء ، هو الرحيل حني يترك حالة شرود في 
البدن والروح ، هو الرحيل يحمل معه نسيم الفجر ومالمح الكبار صورا ال مرثيات هو 
الرحيل بطعم قامة مزروعة في املستقبل ، هو عبد الواحد املتعدد في كل شيء من بدايات 
ونهايات هو الرحيل بطعم العجز عن تصديقه ، اهكدا هو الرحيل بالطعم وال رائحة ، 
، قد يكون الوداع رحيال اخر واستمرار  اهي الهيولة الضاربة في عمق فلسفة املنتهى 
اخر ودرس اخر وافق اخر فوداعا سي  عبد الواحد الراضي كما كان اخوتك يحبون ان 

ينادوك ال كما كنت  تحب 
اشتهاه  كما  املكان  خارج  املوت  املنى  كبار  اقدار  هي  هكذا  باريس  في  رحيل صامت 
مع  الراحل  فيه  وطنا صار  االجتماع  وعلم  واإلبداع  للحب  وطنا  الراضي  الواحد  عبد  
نفسه وليس مع اي تيار ، حني يحكي ابن االعيان عن تجربته في باريس الحلم واألنوار 
والدراسة ال يحكي بزهو وتفاخر ولكن فقط بلغة الباحث عن العلم في مدرجات مباحة في 

كل الدنيا حيث »  اطلبوا العلم  » .
رحيل بطعم النضال الديموقراطي من داخل االتحاد الوطني للقوات الشعبية فاالتحاد 
والعالم  املغرب  عرفه  برملاني  وأقدم  بل  جدارة  عن  برملانيا  الشعبية  للقوات  االشتراكي 
االسفنج  باعة  وعن  االسبوعي  السوق  وعن  عنها  غيابه  ستبكي  قروية  جماعة  ورئيس 
مرتادي  نبض  ويعيش  السوق  وتراب  السوق  ناس  االعيان  ابن  يحب   حيث  والشاي 

السوق وأحوالهم كعالم اجتماع وسياسي ومنتخب.
رحيل بطعم الحكيم املنصت لكل االهتزازات والزاهد في املناصب واملكاسب ، بجرأة 
املتشبث بثنايا سلطة تمرق من بني االصابع وال يشتكي صعوبة املنعرجات التي قاد فيها 
االتحاد متوجسا من االنتحار الجماعي ، وعاش ليرى التعافي ويرى الورد يتحول طائر 
فينق ينبعث من رماده ، وبطعم كل التحوالت وغياب القامات وانزياح تاريخ بأكمله اوصل 

املشعل وضل يراقب ثم مات .
رحيل بطعم الحل بطعم الحزب والوطن في زمن لعلع الرصاص في القرى و املداشر 
، كان الراحل الكبير عبد الواحد  الراضي جزءًا من الحل ملا كان يمتلكه من قدرات حسن 
إدارة املواقف الصعبة وقدرة الوصول إلى حلول ترضي جميع األطراف . ألنه واحد من 
مثل  وحساس  دقيق  بعضها  وزارية  مسؤوليات  تحملوا  الذين  املغربية  الدولة  رجاالت 
في  القصر  ب«رجل  النواب،وصف  مجلس  ترأسه  وكذا   ،2007 العام  في  العدل  وزارة 
الصادرة في  االتحاد ورجل االتحاد في القصر«،وقال في مذكرته »املغرب الذي عشته » 
2017 ، بأنه لم يكن يحتاج في التواصل مع امللك إلى وسطاء أو مستشارين، وأنه عني 
له شخصا مقربا من حياته اليومية ، داخل القصر امللكي لصيقا ببرنامج التنقالت امللكية 
، و«هكذا أصبحت على اتصال مباشر بجاللة أمللك كلما دعت مهامي إلى االتصال به ، 

أتصل وأعرف مكان وجوده«.
ويقظة  حية  ذاكرته  وضلت  للجميع   الود  يحفظ  ضل  الذي  االنسان  بطعم  رحيل 
يناديك باالسم وباالحترام الواجب وربما اكثر يسال عن الحال واألحوال ، ساعيا دوما 
للمصالحة والتجميع وداعيا للتجاوز حتى اقوى حاالت الخصام يحولها مزحة ودعابة 
عابرة استطاع ان يبصم عالقة اخالقية مع اجيال واجيال وسيترك فراغا كبيرا في حياة 
الفاعل الجمعوي والسياسي  العديدن الن الرجل تحول مرجعا في حياة الكثيرين وهو 

واملنتخب ورجل الدولة . 
رحيل مادي عن العالم بعد 88 سنة لخصها في 808 صفحة من كتاب مذكراته الغنية » 
أصدرها قبل أربعة أعوام، يحكي عن جزء كبير من تاريخ املغرب وتحوالته منذ ثالثينيات 
التي كان  الهامة والصراعات  2011 مرورا باألحداث  القرن املاضي وإلى حدود دستور 

أحيانا جزءا منها، حيث كان من اليساريني الذين تعرضوا لالعتقال.
في »املغرب الذي عشته« يبوح  الرجل بالتفصيل عن األدوار واإلسرار بما يساهم في 
طرفاها  كان  املعاصر  املغرب  تاريخ  من  معقدة  مرحلة  فك طالسم  على  االجيال  مساعدة 

قويني ووطنيني وانتهت بمصالحة كان لها ما بعدها . 
رحيل بطعم الحب واالعتذار لك ايها الشامخ االنسان الصبور وقد صبرت وكابرت من 
اجل نفهم ما جرى ويجري النا سليلوا حركة وطنية ولدت الجل الوطن وانت القادم من 
حضرة املهدي وعمر وبوعبيد واالف املجاهدين واملنافحني عن وطن تعلمنا ان نعشقة 
حرا وكبيرا فيه الوطن للمواطن والناس ، فيه الحب والعطاء سيبق طيفك يذكر االتحادين 

بنهج الوطنية والوطن وداعا اخانا وداعا عبد الواحد الراضي .

لم يكن هناك ما يجعل قدري يلتقي بقدره، في مقدمات الولوج إلى الوجود، فقد رأيت النور، وتجاوزت عتبة الغيب، 
في الوقت الذي كان هو يضع قدمه في قبة البرلمان ويخطو مع المغرب خطواته األولى التعددية ابتداء من 1963، 

وكنت في الشرق ما زلت أرضع ثدي أمي، في حين كان هو قد نضج في الغرب. 
ولكن الحياة السياسية في المغرب، ذلك النهر الكبير الذي اخترعته الروح النضالية التي ساقتنا في هديره العاتي .. 

جعلتني ألتقي به في المكتب السياسي لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية في 2008، كان هو الكاتب األول، وكنت 
العضو الجديد على قمطر القيادة في أعتى حزب اشتراكي ديموقراطي.

وكان علي أن أتعلم الكثير منه، وأقتسم معه رحلة قصيرة في القيادة، وطويلة في التنظيم، لكنها كانت عريضة 
وشاسعة فتحت فيها من جديد كراريس التعلم واالستفادة واإلنصات وتمحيص الكفاءات األخالقية لجيلنا على 

ضوء معايير أمثاله  في المسؤولية.
أحفظ له عبارات بذاتها، لخصت جزءا من رؤيته للذات وللمغرب وللسياسة.

أذكر أنه قال لي بعد انتخابه كاتبا أول، وهو وزير للعدل في نفس الوقت، والنقاش حامي الوطيس كما يقال، بأنه 
يدرك بأنه يعيش بثالثية لم تتوفر لكثيرين مثله، وهي ثالثية الرضى، وقد  قال لي » زدي  حميد، كما كان يحب أن 

يدللني: أنا رجل مرضي الشعب، فقد ظل ينتخبني ويمنحني ثقته ورضاه منذ 1963، ومرضي الملك الراحل والملك 
الحالي، حيث تم تعييني في مناصب ثقة من طرفيهما ومرضي الحزب الذي اختارني كاتبا أول له..."!

وفي العبارة مصنف حياة فريدة، ذات دالالت يجتمع الرمزي فيها مع المادي الواقعي، ويجتمع فيها الفكري مع 
العملي، وتلتقي في جداولها النظرية بالممارسة...

أذكر أنني استمعت إليه بقلق مشوب بتعاطف عميق، لما كان قد تٍلقى هجومات من هنا وهناك، بعضها من 
األقربين، وهمس لي بنظرته الثاقبة وابتسامته المواربة التي تكشف الغضب أكثر من التفكه:" أنا إذا غادرت ذات 

يوم السياسة فلن يكون ذلك بسبب التعب أو العمر أو المواجهات.. أبدا، بل بسبب التسلَكيط"، وقتها ترجمت قلقه 
وغضبه الدفين في عمود تحت عنوان" السالَكطوقراطية"!.

 أبدو كأنني أستظل بشجرة وارفة، ولعل تسليطي للغة على شذرات من حياته كي أجعل منها مبررا لصداقة 
قدرية، ال يخلو من غرور، بل من تجاوز، غير أنني أعرف بأن ما عرفته معه كان من القوة بمكان في مساري الشخصي، 

جعلني بالفعل أفرد له مصطبة خاصة في القلب والروح…
 ويوم كتبت عنه »بورتريه« غير موسع، اتصل بي  ليشكرني قائال: »لقد كدت تبكيني ..« واعتبرت ذلك دعوة حميمية  

بعدية  ومنه هذه الفقرات التي أعيد نشرها:

رفقة الراحل بنسعيد آيت ايدرفي إحدى المحطات االنتخابية أمام الجماهير مع وفد صيني

رفقة ولعلو

كسر  في القدم يبعد أوناحي 
عن مواجهة البيرو 

ذكرت يومية ليكيب الفرنسية أن الالعب المغربي عز 
الدين أوناحي أصيب بكسر في القدم خالل مباراة الفريق 

الوطني أمام البرازيل الودية.
وأوضحت الصحيفة أن العب مارسيليا لم يستكمل 
المباراة، وغادر الملعب بعد مرور ساعة من بداية اللقاء 

بداعي اإلصابة.
بكسر  إصابته  أثبتت  الفحوصات  أن  إلى   وأشارت 
في إصبع القدم اليمنى، مبينة أنه لم تتحدد فترة غيابه 

عن المباريات.
وختمت بالتأكيد على أن أوناحي سيغيب عن المباراة 
الودية الثانية، التي سيخوضها المنتخب الوطني أمام 
نظيره البيروفي في مدريد يومه الثالثاء، الفتة إلى أن 
الالعب المغربي ُيتوقع أن يخضع لفترة عالج تتطلب 

عدم الحركة بشكل مفرط.

نور الدين أمرابط يكشف 
تفاصيل فشل انتقال سفيان 

إلى يونايتد وبرشلونة  
قال الالعب الدولي المغربي السابق نور الدين أمرابط 
إن ثالثة أندية تنافست على الظفر بخدمات شقيقه سفيان، 
العب وسط فيورنتينا اإليطالية، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية.
وقال نور الدين أمرابط لشبكة » ESPN« إنه كان هناك 
»الكثير من االهتمام بالتعاقد مع سفيان في يناير الماضي، 

خاصة وأنه كان يريد فقط االنتقال لفريق من الكبار«.
وأضاف »يمكنني ذكر ثالثة أندية كانت تسعى لضم 
سفيان في فترة االنتقاالت. فقد عرض مانشستر يونايتد 
ضمه في اليومين األخيرين من شهر يناير، حيث سعى 
إلى استعارته، مع وجود خيار للشراء بشكل نهائي، لكن 

الصفقة فشلت ألن فيورنتينا لم يكن يريد ذلك«.
وتابع »تقدم برشلونة بعرض الستعارته قبل يومين أو 
3 من نهاية فترة االنتقاالت، لكن بسبب المشاكل المالية 
لم يتمكنوا من وضع بند الشراء بشكل نهائي«، فيما كان 

النادي الثالث هو تشيلسي االنجليزي.
وفي مطلع فبراير الماضي، كشفت صحيفة »ماركا« 
العب  أمرابط  سفيان  انتقال  فشل  كواليس  اإلسبانية 
سوق  من  األخير  اليوم  في  برشلونة  إلى  فيرونتينا 
االنتقاالت الشتوية، مشيرة إلى أن إدارة الفريق اإليطالي 
أنها  بحجة  الصفقة  عرقلة  في  الرئيسي  السبب  كانت 

»ال يمكن أن تتم في اليوم األخير من فترة االنتقاالت«.
وأوضح التقارير أن أمرابط عرض نفسه على برشلونة، 
وقدم عرضا لالنتقال إليه على سبيل اإلعارة مع بند الشراء 
اإللزامي، األمر الذي رفضه برشلونة بشكل قاطع، قبل 
أن يعدل وكالء الدولي المغربي العرض، ويجعلوه بند 

شراء اختياري.
وأفاد التقارير بأن إدارة برشلونة أعجبت باألمر وقدمت 
عرضا إلى فيرونتينا قبل ساعات من إغالق السوق، لكنه 
قوبل بالرفض بسبب عدم وجود بديل لالعب في الفريق.

ويرتبط أمرابط مع فيرونتينا، الذي انتقال إليه بشكل 
دائم صيف 2020، بعقد يمتد إلى سنة 2024.

شباب المحمدية وشباب 
هوارة يتأهالن إلى ربع نهائي 

كأس العرش 
تأهل فريقا شباب المحمدية وشباب هوارة، أول أمس 
األحد، إلى دور ربع نهائي كأس العرش لكرة القدم للموسم 

الرياضي 2021 – 2022.
يمارس  ال��ذي  المحمدية،  شباب  ن��ادي  تأهل  وج��اء 
بالبطولة الوطنية االحترافية األولى، بعد فوزه على شباب 
الفتح البيضاوي )هواة( بهدفين لواحد، في اللقاء الذي 
دار بينهما على أرضية ملعب األب جيكو بالدار البيضاء.

وجر الفريق البيضاوي شباب المحمدية إلى الشوطين 
اإلضافيين، وخلق له متاعب كبيرة، قبل أن يستسلم في 
الوقت اإلضافي الثاني، بعدما انتهى الوقت القانوني 

للمباراة بالتعادل السلبي.
على  )هواة(  هوارة  فريق شباب  تفوق   ، من جانبه 
ضيفه نهضة الزمامرة بهدفين لواحد ، في المباراة التي 
16 نونبر بأوالد تايمة. وأنهى  جمعتهما على أرضية 

الفريق الهواري الجولة األولى متفوقا بهدف واحد.
وفي الدور المقبل، سيواجه شباب المحمدية الفائز في 
مباراة حسنية أكادير والرجاء الرياضي، فيما سيلعب 

شباب هوارة ضد أولمبيك خريبكة أو نهضة بركان.
وستجرى يومه الثالثاء مباراة الجيش الملكي وسطاد 
المغربي، بداية من العاشرة ليال، بمجمع األمير موالي 

عبد اهلل بالرباط.

البرازيل، مساء السبت  التاريخي على منتخب  الفوز  بعد 
بملعب طنجة الكبير، بهدفين مقابل هدف واحد، يواجه الفريق 
الوطني المغربي يومه الثالثاء، بداية من السابعة والنصف 
بالتوقيت المغربي )التاسعة والنصف بالتوقيت االسباني( على 
أرضية ملعب »سيفيتاس ميتروبوليتانو« بالعاصمة االسبانية 

مدريد، منتخب البيرو في لقاء ودي.
واختار الناخب الوطني وليد الركراكي مواجهة منتخبين 
عليهما  والتفوق  عاديين  منتخبين  منازلة  عوض  التينيين 
بحصص مريحة، مشيرا في لقائه اإلعالمي، الذي سبق مواجهة 
البرازيل، إلى أنه طلب من رئيس الجامعة إيجاد منتخبين من 
العيار الثقيل من أجل مواصلة تطور الالعبين، واالستئناس 

بالمباريات الكبرى.
وكان الفوز على منتخب الصامبا بمثابة حلم بالنسبة لوليد 
الركراكي، حيث قال، في الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، 
إن الفوز على المنتخب األول عالميا ليس باألمر السهل، ويعد 
إنجازا كبيرا، قدم خالله الالعبون أداء كبيرا، وقاموا بواجبهم 

تستسلم  لم  البشرية  »التركيبة  أن  إلى  مشيرا  جيد،  بشكل 
وأظهرت تحكما في مجريات اللعب ».

ومكن الفوز على متصدر الترتيب العالمي النخبة الوطنية 
من كسب نقط مهمة في التصنيف العالمي، حيث من المنتظر 
أن تدخل نادي العشرة الكبار، وقد يتحسن األمر أكثر في حال 
الفوز اليوم على البيرو، وهو األمر الذي يتطلع إليه الطاقم 
التقني للفريق الوطني، الذي يسعى إلى التقدم في الترتيب 
العالمي، ومواصله العروض الرائعة، التي ما فتئ الالعبون 

المغاربة يقدمونها منذ مونديال قطر.
ترتيب  خامس  البيرو،  واجهت  أن  المغربية  للكرة  وسبق 
منتخبات أمريكا الالتينية، مرة واحدة، وكانت في شهر يونيو 
من سنة 1970، خالل نهائيات كأس العالم التي جرت بالمكسيك، 

ومني فيها الفريق الوطني بهزيمة ثقيلة بحصة 3 – 0.
وحل الفريق الوطني بمدريد في الساعات األولى من صباح 
مسائية،  تدريبية  الالعبون حصة  وخاض  األحد،  أمس  أول 
خصصت إلزالة العياء، فيما كانت حصة أمس االثنين مناسبة 
لوضع اللمسات األخيرة على المجموعة، التي ستخوض مواجهة 

اليوم.
بعض  الوطني  الفريق  تشكيلة  تشهد  أن  المنتظر  ومن 
أوناحي،  كحال  اإلصابات،  فرضتها  التي  سواء  التغييرات، 

الذي سيغيب إلصابته بكسر على مستوى أصبع القدم، أو بسبب 
االختيارات التقنية، حيث يتوقع أن تتم إراحة بعض الالعبين، 
السيما الذين خاضوا لقاء البرازيل وهم يعانون من األعطاب.
وأعلن الركراكي بعد لقاء السبت أنه سيمنح الفرصة لبعض 
الالعبين الشباب في لقاء اليوم، لكسب المزيد من الثقة، وكذا 
تقديم اكتشافاته الجديدة إلى الجماهير المغربية، التي من 
المرجح أن تتقاطر على الملعب بأعداد غفيرة، في ظل اإلقبال 

الكثيف على تذاكر هذه المباراة.
ومن جانبه، سيحاول منتخب البيرو تفادي الهزيمة الثانية 
في ظرف ثالثة أيام، بعدما سقط وديا يوم السبت أمام ألمانيا، 

بهدفين دون مقابل.
وبرمج مدرب البيرو، خوان رينوسو، حصة تدريبية لالعبيه 
صوب  الرحال  بعدها  مباشرة  وش��دوا  بألمانيا،  األحد  يوم 

العاصمة االسبانية مدريد.
وبالتأكيد ستكون مباراة اليوم حافلة بالعطاء الكروي، خاصة 
إلى  التواقين  المغاربة،  لالعبين  العالية  المعنويات  ظل  في 
مواصلة إسعاد الجماهير، ومجازاتهم على الدعم الالمشروط 
والعطف الكبير، الذي حفوهم به منذ أن وطأت أقدامهم أرض 
قطر، ودفعوهم دفعا إلى بلوغ المربع الذهبي في مونديال قطر، 

محققين إنجازا غير مسبوق عربيا وقاريا.

إبراهيم العماري

 أوناحي أبرز الغائبني عن مواجهة البريو   )أ.ف.ب(

الركراكي يقدم 
اكت�شافاته الجديدة 

للجماهير ويتطلع اإلى 
التقدم اأكثر

 في ت�شنيف الفيفا

بالكونفدرالية  االنضباط  لجنة  ق��ررت 
فريق  اعتبار  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقية 
أمام  مباراته  في  فائزا  المصري  فيوتشر 
الجولة  في  الطوغولي،  كارا  أسكو  مضيفه 
كأس  لبطولة  المجموعات  دور  من  األول��ى 

الكونفدرالية.
برسم  أقيمت  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة،  وك��ان��ت 
المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية 
في الطوغو يوم 12 فبراير الماضي، قد انتهت 
بالتعادل اإليجابي بين الفريقين بنتيجة 1 – 1.

ويتواجد الفريق العسكري، ممثل المغرب 
الوحيد في كأس الكونفدرالية، في المجموعة 
بيراميدز  المصري  الثنائي  رفقة  ذات��ه��ا 

وفيوتشر وفريق أسكو كارا التوغولي.
للكاف خالل  نادي فيوتشر شكوى  وقدم 
باعتباره  خاللها  طالب  الماضية،  األي��ام 
بسبب  كارا،  أسكو  أمام  المباراة  في  فائزا 
مع  تشوشوشي  كانجيفي  الالعب  مشاركة 
يحق  وال  موقوف  وهو  الطوغولي،  الفريق 

له المشاركة.

وقررت لجنة االنضباط بالكاف، أول أمس 
األحد، توقيع غرامة مالية على فريق أسكو 
كارا التوغولي قدرها 10 آالف دوالر، مع اعتبار 
فريق فيوتشر المصري فائزا بنتيجة اللقاء.
تماما  األم��ور  تغيرت  القرار،  هذا  وبعد 
الكونفدرالية،  لكأس  الثالثة  المجموعة  في 
بعدما  الترتيب  فيوتشر  فريق  تصدر  حيث 
10 نقاط، متفوقا بفارق  ارتفع رصيده إلى 
تراجع  الذي  الملكي،  الجيش  عن  األه��داف 
للمركز الثاني برصيد 10 نقاط أيضا، فيما 

يحتل بيراميدز المصري المركز الثالث برصيد 
8 نقاط، ثم أسكو كارا التوغولي في المركز 
الرابع واألخير بدون نقاط، وذلك قبل جولة 

واحدة من انتهاء دور المجموعات.
لدور  واألخ��ي��رة  السادسة  الجولة  وف��ي 
الملكي ضيفا  الجيش  المجموعات، سيحل 
على فريق أسكو كارا في الطوغو، وسيكون 
مطالبا بتفادي الهزيمة لتأمين العبور، فيما 

يلتقي بيراميدز مع فيوتشر في القاهرة.

الكاف يربك حسابات الجيش الملكي في كأس الكونفدرالية

الفريق العسكري يرتاجع غىل الرتبة الثانية بقرار من الكاف

يواجه منتخب البيرو لرد دين مكسيكو 1970

الـريـــاضي
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اعتبرت الصحافة البرازيلية أن فوز المغرب غير المسبوق على البرازيل 
)2 – 1(، في مباراة ودية أجريت يوم السبت في طنجة، عكس التفوق على 
أرض الميدان ألسود األطلس وعمق خيبة أمل الجماهير البرازيلية، بعد 

األداء المتواضع في كأس العالم الماضية.
وكتبت العديد من وسائل اإلعالم أن الهيمنة المغربية كانت لدرجة أن 
»البرازيل كان عليها أن تعاني من ضغط الجمهور الذي رافق »تيكي تاكا« 

ألسود األطلس ضد المنتخب المصنف أوال في ترتيب الفيفا«. 
المباراة  بعد  المحللون  أشار   ،»ESPN Brasil« استوديوهات  ففي 
إلى التفوق التقني لالعبين المغاربة مثل عز الدين أوناحي، معتبرين أن 
البرازيل واجهت فريقا أقوى وآلة تتحرك بكل أريحية على رقعة الملعب. 
وأشاروا إلى أن السيليساو »أخلف موعد بداية الدورة الجديدة«، التي 
أعلن عنها أثناء إضفاء الطابع الرسمي على هذه المباراة الودية، ويبدو 

أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت إلعادة بناء صفوفه. 
ومن جهتها عبرت »TNT Sports Brasil« عن إعجابها بتطور كرة 
القدم المغربية في السنوات األخيرة، ال سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، 

كما يتضح ذلك من جودة تنظيم كأس العالم لألندية مؤخرا.
ووفقا لذات القناة، فقد انتصر المغرب في جميع جوانب اللعبة، تكتيكيا 
وفرديا، مما سمح لهم بالتحكم في المباراة وتمديد نجاح أسود األطلس 
الذي بصموا عليه في قطر، مسجلة أن المغرب أثبت أن خريطة كرة القدم 
العالمية آخذة في التغير، مما يخلق تحديات جديدة لقوى كرة القدم التقليدية. 
»األمر لم يعد يتعلق بالمدارس اإليطالية أو اإلسبانية أو البريطانية. كرة 

القدم الحديثة أصبحت معولمة«.
من جانبه يعتبر موقع »UOL« اإلخباري أنه »من غير العدل إلقاء اللوم 

على المدرب المؤقت في الهزيمة غير المسبوقة ضد المغرب. فقبل كل شيء، 
الخصم من العيار الثقيل على اعتبار أنه احتل المركز الرابع في المونديال 

األخير، بينما انتهى فريق )المدرب السابق( تيتي في المرتبة السابعة.
وتابع الموقع البرازيلي، أن »المباراة جرت على أرض الخصم، أمام 
حشد مأل الملعب لالحتفال باإلنجاز غير المسبوق لمنتخب عربي وإفريقي 

في قطر«.
أما صحيفة »sportif Ge« فعبرت عن األسف، ألن المنتخب البرازيلي 
لم يبدأ بعد »الدورة الجديدة الموعودة«، مضيفة أن »هذه المباراة ال يمكن 
أن تشكل حتى انتقاال: بين اإلحباط من اإلقصاء في ربع نهائي مونديال قطر 
والتوقعات حول وصول مدرب جديد، فإن عناصر االنتقال لم تتوافر بعد«.

واختار المدرب رامون مينيزيس خطة 4 – 4 – 2 بدون كرة، وأغلق 
باكيتا الجناح األيسر لحماية أليكس تيليس من هجمات حكيمي وزياش، 

ووفقا لليومية فإن اإلستراتيجية فشلت في نهاية المطاف.
دينامية،  أكثر  بدا  المقابل،  في  »المغرب،  أن  ذاته  المصدر  وأوضح 
مدعوما بأكثر من 60 ألف مشجع، وأظهر صاحب المركز الرابع في النسخة 

المونديالية األخيرة شهية هجومية كبيرة في معظم األوقات«. 
أن »كل التوقعات برؤية الفريق، وهو   »O Globo« من جهتها، كتب
يعود بعد مونديال قطر 2022، ويبدأ مشواره نحو 2026 على نحو جيد 
قد تحطمت بعد الخسارة أمام المغرب في طنجة. لم يكن هناك بد من تلقي 
هذا اإلحباط، خاصة وأن هذه هي الهزيمة األولى للبرازيل أمام المغرب. 
لكن النتيجة مفهومة، بالنظر إلى الفجوة في مستويات المنتخبين، منتخب 

متجانس واآلخر أخطأ بسبب غياب االنسجام«، حسب تقدير اليومية.
العنارص الوطنية تؤكد تفوقها وجدارتها أمام الربازيل  )أ.ف.ب(

اإلعالم البرازيلي يؤكد أن أسود األطلس أجلوا بداية الدورة الجديدة لمنتخب الصامبا
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بعد تتويجها ببطولة العالم للمالكمة، خديجة املرضي لـ »االحتاد االشتراكي«:

وعدت المغاربة بالذهب ووفيت

لم يكن إحراز امليدالية الذهبية باملهمة السهلة فعال،فاألمر كان يتطلب من البطلة خديجة 
سنة  العالم  بطلة  الزات  كونغيباييفا  الكازاخستانية  هي  قوية  منافسة  تجاوز  املرضي 

 .2016
منذ انطالق املباراة،اختارت املرضي االندفاع للهجوم، ونجحت في إرباك منافستها بعد 

أن وجهت لها عدة لكمات متتالية.
فرضت خديجة املرضي إيقاعها على هذا النحو، وظلت طيلة عمر النزال وفية لنهجها 

إلى أن تمكنت من التفوق وتحقيق االنتصار.
 تقول خديجة املرضي التي أصبحت أول مالكمة عربية وافريقية تفوز بميدالية ذهبية 
في بطولة العالم: »طموحي اآلن هو رفع العلم الوطني عاليا في األلعاب األوملبية املقبلة«.
من جهته، وفي تصريح للجريدة، اعتبر عثمان فضلي املدير التقني الوطني بالجامعة 
امللكية املغربية للمالكمة ما حققته البطلة املرضي إنجازا غير مسبوق في تاريخ املالكمة 
املغربية والعربية واإلفريقية. وقال أن املغرب أضحى يحتل املركز الخامس عامليا بعد أن 
العاملية.  الفوز بميدالية ذهبية ونحاسية خالل هذه البطولة  تمكن املنتحب املغربي من 
وأشار إلى أن النتائج التي حققتها املالكمات املغربيات خالل هذا الحدث العاملي »مشرفة 

جدا«، مسجال أن مستوى املالكمة املغربية يتحسن من حسن إلى أحسن.
وفضال عن خديجة املرضي، كانت املالكمة املغربية ممثلة في هذا الحدث العاملي بكل من 
ياسمني متقي )وزن أقل من 48 كلغ(، التي أحرزت امليدالية البرونزية بعد تأهلها لنصف 
اللتان  ورباب شيدر )وزن أقل من 50 كلغ(  النهاية، ووداد برطال )وزن أقل من 54 كلغ( 

خرجتا على التوالي من الدور الثاني وربع النهاية.
وزن، مشاركة   12 في  منافساتها  أقيمت  التي  للمالكمة سيدات  العالم  بطولة  وعرفت 

حوالي 325 مالكمة يمثلن 65 بلدا من بينهم املغرب.
البطلة خديجة  مع  أجرت حوارا  قد  كانت  االشتراكي«  »االتحاد  أن جريدة  إلى  يشار 
املرضي مباشرة بعد فوزها بامليدالية الذهبية في الدورة السادسة لكأس محمد السادس 
الرياضات  متعددة  املغطاة  بالقاعة  املاضي،  فبراير  نظمت شهر  التي  للمالكمة،  الدولية 

املحاميد بمراكش.
النزال  في  فوزها  عقب  املرضي،  املالكمة خديجة  من نصيب  الذهبية  امليدالية  وكانت 
النهائي في فئة )+ 81 كلغ( على الكازاخستانية كونغيباييفا الزات بـ )0 – 5(، وهي نفس 

املالكمة التي واجهتها أول أمس األحد في بطولة العالم بالهند.

يف ذلك احلوار،حكت خديجة املرضي:
»لن أنسى ما عشت الحدث املأساوي الذي طبع مساري الرياضي ويتعلق بحادث وفاة 
والدتي وهي تحضر أحد نزاالتي برسم دوري كأس محمد السادس الدولية الذي احتضنته 
مراكش سنة 2014. رحلت والدتي إلى دار البقاء وهي حاضرة تشجعني وسط الجمهور 

املغربي بمدرجات قاعة بن شقرون بدور النصف النهائي..
تلفظ  أمي  القاعة،كانت  عادي وسط  غير  عندما سمعت صراخا  النزال  في حلبة  كنت 
تلك  نزال  في  انتصاري  فرحة  تحمل  لتستطع  تكن  لم  أنها  يبدو  كان  األخيرة،  أنفاسها 
الليلة.. كان املشهد قاسيا بكل معاني الكلمة، حملت بسرعة ونقلت إلى املستشفى،كانت 
صباح  من  األولى  الساعات  وفي  الليلة،  تلك  أنم  لم  أكيد  لباريها..  صعدت  قد  روحها 
لدفن  الدارالبيضاء  مدينة  إلى  متجهة  تحملها  األموات  نقل  كانت سيارة  املوالي،  اليوم 
جثمانها،فيما تسمرت جالسة فوق رصيف الشارع اتابع بنظراتي وأنا أكاد أسمع صوتها 
امليدالية  منك  تستسلمي،أريد  وال  تتراجعي  ال  املرضية،ستنتصرين،  بنتي   « تردد  وهي 

الذهبية،إنه حلمي كما هو حلمي أيضا أن أراك ماثلة أمام جاللة امللك محمد السادس.«.
عاهدتها وعاهدت نفسي، لن أتراجع، سأواصل املعركة حتى النهاية، سأنال امليدالية 
الخامسة  الساعة  قليلة، وفي حدود  الذهبية كما كانت تحلم بها والدتي.. مرت ساعات 
زواال، كنت فوق الحلبة،خضت قتاال حقيقيا مع نفسي قبل أن يكون مع منافستي، واصلت 

املنافسات وأحرزت في النهاية امليدالية الذهبية وكانت هديتي لروح والدتي.
كبير  بشكل  الصدمة،تأثرت  أتحمل  الحادث،لم  ذلك  تداعيات  من  طويلة  لفترة  عانيت 

في  أسقطتني  قاضية  ضربة  كانت  والدتي،  رحيل  من 
دوامة الحزن واستسلمت لحالة االكتئاب،حيث اعتزلت 
الطبيعية،  حياتي  وعن  عاملي  عن  وانفصلت  الحياة، 
مؤازرة  توازني،لوال  مقومات  كل  وأفقد  أنتهي  وكدت 

أسرتي وتدخالت الطبيب النفسي..
عدت للحياة، للمالكمة، للتداريب وللمنافسات، لكن 

صورة والدتي لم تفارقني، عند كل نزال، وفوق أي حلبة، 
أمي  ثم  أمي  لروحها..  إهداء  الذهبية  امليدالية  عن  أبحث  كنت 

ثم أمي.

الذهب.. من 2014 إلى 2023
من  السنة  لدورة هذه  الذهبية  امليدالية  إحراز  »أنا سعيدة جدا بنجاحي في 
كأس محمد السادس للمالكمة، وسعادتي أنها تختلف عن ذهبية 2014، فقيمتها 
السلسلة  هذه  إيجابيات  بكل  الذهبي  الحزام  سلسلة  ضمن  تحتسب  أنها  في 
العاملية خاصة على مستوى التصنيف والتنقيط. فذهبية هذه السنة منحتني 
للمالكمات  العاملي  الترتيب  في صدارة  أتمركز  جعلني  ما  جديدة  نقطة   1900
الذي يقرره االتحاد الدولي للمالكمة،األمر الذي يضعني كمرشحة فوق العادة 

للتأهل لبطولة العالم التي تحتضنها الهند في شهر مارس املقبل..
أبذل  أن  علي  كان  الذهبية،  امليدالية  تلك  ونيل  القمة  إلى  الوصول  أجل  من 

جهودا جبارة في التداريب وفي نفس الوقت جهودا أخرى في رعاية أسرتي.
هناك تضحيات،  املرضي،  تقول خديجة  القمة،  وإلى  النجاح  إلى  للوصول 
العيش  قساوة  مقاومة  مثلي،  مالكمة  على  تفرض  حياة  هناك  تعب،  هناك 

ومحاولة التغلب على صعابها وهي كثيرة ومتنوعة.
ونصف(،  )سنة  الثالث،سلطانة  بناتي  ورعاية  تربية  عن  مسؤولة  أم  أنا 

فاطمة الزهراء )ست سنوات ونصف(، وإلهام )11 سنة ونصف(.
أجل  من  باكرا  بناتي،أستيقظ  برعاية  أساسا  مرتبط  اليومي  برنامجي 
تحضيرهن ونقلهن للمدرسة، أنطلق بعد ذلك للحصة األولى من التدريب وتكون 
عبارة عن الركض والجري.أعود بعدها إلعداد وجبة الغذاء، ثم أستأنف تداريبي 

في القاعة الرياضية. ومساء،وبعد أن تعود بناتي من املدارس،أتوجه مرة أخرى 
للقاعة من أجل الحصة التدريبية املسائية.

أنا من مواليد فاتح فبراير من سنة 1991 بسيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء 
أني  فيها هو  الوحيد  التميز  ثمانية، نعيش حياة بسيطة جدا  أفراد عائلتي  ،عدد 
كفرد منها أعتبر بطلة عاملية وإسمي مودن في سجالت كبار الرياضيات في العالم.

أجتهد وأتدرب بكل حماس بالرغم كل الصعوبات التي تضعها الحياة أمامي وأنا 
أم لثالث بنات وزوجي رجل بسيط ، وأكيد مدخوله لن يكفي تغطية متطلبات البيت 
والبنات ومدارسهن وحاجياتهن باإلضافة إلى متطلباتي كرياضية من مستوى نخبة 

الرياضيني.
كنت ملزمة بمد يد العون ملساعدة زوجي على تحمل نفقات بيتنا، ولو أن ما أجنيه 

في املالكمة ال يكفي بشكل كبير.
 أعتبر نفسي بكل صدق،مناضلة رياضية أجتهد من أجل وطني أوال، ومن أجل روح 
والدتي،ففي كل ميدالية أحرزها،تحضر روحها كما تحضر في ذهني عند كل نزال الرغبة 

في االنتصار من أجل الوفاء بعهد قدمته لوالدتي.
طموحي  وفي  أمي،  صورة  ذهني  وفي  الذهبية  امليدالية  النتزاع  جهد  بكل  سأسعى 

إهداءها لجاللة امللك محمد السادس.«.

عقب تتويجها أول أمس في بطولة العالم للمالكمة التي احتضنتها الهند من 13 إلى 27 
من شهر مارس الجاري، وفوزها بالميدالية الذهبية إثر تفوقها في المباراة النهائية على 
منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا الزات، )وزن أكثر من 81 كلغ(، أدلت خديجة المرضي 
بتصريح لجريدة »االتحاد االشتراكي« عبرت فيه عن سعادتها الكبيرة بالتتويج، مؤكدة أن 
سعادتها الحقيقية من سعادة المغرب بهذا اإلنجاز وأضافت وهي تذرف الدموع: »ربحت 
ربحت.. ربحت الذهبية.. أنا فرحانة بزاف وفرحانة ألن كل المغاربة فرحانيين..وعدتكم ووفيت.. 
أهدي هذه الميدالية للمغاربة أجمعين ولجاللة الملك محمد السادس داعم ومساند 
الرياضيين..«.

وقالت في نفس التصريح:« لم أكن ألستسلم أو ألتراجع، وصلت للمباراة النهائية وأنا عازمة 
على عدم تفويت الفرصة... كنت متحمسة وكنت مؤمنة بكوني مطالبة ببذل كل 

جهدي وكل قوتي لكي أنتزع الذهب.. كنت أدرك أن المهمة لن تكون سهلة،لكن 
طموحي كان أكبر،وكنت متيقنة أن المغاربة سيتابعونني وسيشاركونني أمل 

االنتصار،والحمد هلل حققت األمل.. أشكر جميع من ساندني،أشكر الطاقم 
التقني كما أشكر السيد جواد بلحاج رئيس الجامعة الذي انتقل من المغرب 

إلى الهند لمؤازرتي ولدعمي.«.

عزيز بلبودالي

لحظة إعالن إنتصار خديجة املرضيبلحاج رئيس الجامعة رفقة الطاقم التقني

استنكارا لغالء األسعار الفاحش وتردي األوضاع المعيشية للمواطنين

الجبهة االجتماعية المغربية تدعو اإلى وقفات احتجاجية بمختلف المدن المغربية
جالل كندالي 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية امتد إلى جيوب المواطنين، 
حيث لم يسبق لها أن ارتفعت بهذا الشكل الصاروخي، كما 

يحدث اآلن في ظل حكومة عزيز أخنوش.
 الغالء طال عددا من المواد الغذائية، كان آخرها اللحوم 
والخضر بكل أنواعها، التي وصلت إلى مستويات قياسية، 
 13 إل��ى  درهما، الطماطم   12 البطاطا إلى  فمثال قفزت 
درهما، الفلفل األخضر وصل 25 درهما للكيلوغرام الواحد، 
اللوبيا الخضراء 35 درهما، البصل 17 درهما، اللحوم 100 
درهم، كما طال ارتفاع األسعار األسماك بكل أنواعها، حيث 
وصل سعر الكيلوغرام الواحد من السردين 30 درهما، في 

حين قفزت الميرنا إلى 90 درهما. 
االرتفاع المهول في األسعار، والذي تزامن أيضا مع شهر 
المواطنين ترتفع تنديدا   الفضيل، جعل أصوات  رمضان 
بعدم تدخل الحكومة من أجل ضبط السوق المغربي، ارتفاع 
جعل القفة تثقل جيوب المواطنين البسطاء وكذا من يمكن أن 

يصنفوا في خانة الطبقة الوسطى على حد سواء. 
الحكومة، ومعه   إلى  المغاربة  صوت  إيصال  أجل  من 
سخطهم، دعت الجبهة االجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات 
احتجاجية في مختلف المدن المغربية، يوم السبت 8 أبريل 
2023، استنكارا للغالء الفاحش لألسعار، وتردي األوضاع 

المعيشية للمواطنين.
ووصفت الجبهة االجتماعية المغربية، في بالغ لها، الغالء 

بالخطير وغير المسبوق للمواد الغذائية األساسية، وعلى 
رأسها الخضر، وكذا اللحوم واألسماك، مشيرة إلى 

أن هذا الغالء ينضاف إلى الغالء الفاحش وغير المبرر 
البترول  ثمن  انخفاض  رغم  المستمر،  المحروقات  ألسعار 

على الصعيد الدولي.

ولم يفت الجبهة االجتماعية انتقاد استمرار الوضع بالنسبة 
لشركة »السامير« بالمحمدية على ما هو عليه، نتيجة غياب 
في  االستثمار  بخصوص  للدولة  واضح  استراتيجي  قرار 

تكرير البترول.

عماد عادل 
تفاقم عجز السيولة لدى البنوك إلى 80.9 مليار 
درهم في المتوسط   خالل عام 2022، مقابل 70.8 
مليار درهم قبل عام، حسب ما أكده بنك المغرب 

في مذكرته األخيرة حول السياسة النقدية.
بشكل  التدهور  هذا  المركزي  البنك  ورب��ط 
أساسي بزيادة التداول االئتماني، كما يوضح 
التقرير الذي ُنشر في نهاية اجتماع مجلس إدارة 

بنك المغرب األول لعام 2023.
وخالل الربع األخير من عام 2022، استقرت 
احتياجات السيولة لدى البنوك عند 87.8 مليار 
درهم في المتوسط   األسبوعي، مقابل 91.7 مليار 
درهم في الربع السابق، كما يؤكد بنك المغرب. 
في ظل هذه الظروف، قام البنك بتخفيض المبالغ 
التي يضخها في السوق النقدي إلى 102.5 مليار 

درهم، بما في ذلك 50.5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 
7 أيام، و26.8 مليار درهم من خالل عمليات إعادة الشراء، و 
25.1 مليار درهم على شكل القروض المضمونة الممنوحة 
في هذا االطار ضمن برامج الدعم لتمويل المقاوالت الصغيرة 
جًدا والصغرى والمتوسطة الحجم )TPME( و 40 مليون 

درهم في شكل مقايضة العمالت األجنبية.
وبخصوص األوضاع النقدية، تشير المعطيات األخيرة 
المتاحة برسم الفصل الرابع من سنة 2022 إلى نمو متوسط 

نقطة   26 قدره  بما  اإلجمالي  القروض  على  الفائدة  سعر 
أساس إلى %4,50. وبموازاة ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة 
على الودائع من فصل إلى آخر بما قدره 17 نقطة أساس 
18 نقطة بالنسبة  6 أشهر وبواقع  بالنسبة للودائع ألجل 

للودائع ألجل سنة واحدة. 
وبالنظر إلى االرتفاع المتوقع في حجم النقد المتداول، من 
المرجح تزايد حاجة البنوك إلى السيولة من 80,9 مليار درهم 
في المتوسط األسبوعي في 2022 إلى 86,7 مليار بنهاية 
2023 وإلى 99,1 مليار بنهاية 2024. وفي ما يخص االئتمان 
البنكي الموجه للقطاع غير المالي، بعد ارتفاع بنسبة 7,8% 

في 2022، من المرتقب أن ينمو بنسبة %4 في 
2023 وبواقع%4,6 في 2024 . ويأخذ هذا التوقع 
االقتصادي  للنشاط  المرتقب  التطور  باالعتبار 
وتأثير األساس المرتبط باالرتفاع الملموس خالل 
للمقاوالت  التمويلية  الحاجيات  في   2022 سنة 
البنكي. ومن جهته، وبعد  النظام  تقديرات  وكذا 
انخفاض بحوالي %4 في 2022، من المتوقع أن 
يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1,6% 
في 2023 وبنسبة %1,9 في2024، نتيجة لنمو 
القيمة االسمية للعملة الوطنية ولمستوى التضخم 
الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء 

المغرب ومنافسيه التجاريين.
وتنجم حاجيات البنوك من السيولة من مصدرين 
مختلفين: العوامل المستقلة والفائض أو النقص 
في السيولة مقارنة باالحتياطي اإللزامي. ويقصد 
بالنقص أو الفائض الفرق بين متوسط األرصدة 
بنهاية اليوم في الحسابات المركزية للتسوية التي شكلتها 

البنوك ومستوى احتياطاتها اإللزامية على التوالي.
وتشير العوامل المستقلة إلى جميع بنود حصيلة بنك 
المغرب »ما عدا حسابات البنوك« التي ال يخضع تطورها 
مجموع  تطور  ويؤثر  المركزي.  للبنك  المباشرة  للمراقبة 
وتتمثل  البنوك.  على مستوى سيولة  مباشرة  البنود  هذه 
والتقلب  الحجم  أهمية من حيث  األكثر  المستقلة  العوامل 
في الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب والحساب 

الجاري للخزينة لدى البنك المركزي.

 بنك المغرب: العجز في ال�سيولة البنكية ناهز 81 مليار درهم   
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وزير خارجية البيرو االأ�سبق يدعو بالده ال�ستيعاب »در�س الدعم االأمريكي للمغرب«

بعد مقابلة بثتها مع زعيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

بوركينا فا�سو تاأمر بوقف بث قناة »فران�س 24« على اأرا�سيها »اإلى اأجل غير م�سمى«
أمس  فاسو،  بوركينا  في  االنتقالية  السلطات  أمرت 
االثنين، بوقف بث قناة )فرانس 24( على أراضيها »إلى 
أجل غير مسمى«، بعد مقابلة بثتها القناة اإلخبارية مع 
زعيم تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، وذلك 
.)RFI( بعد أشهر من إيقاف بث راديو فرنسا الدولي 

بوركينا  حكومة  باسم  المتحدث  وقعه  بيان  وذك��ر 
خالل  »من  أن��ه  وي��دراوغ��و،  إيمانويل  ج��ان  ف��اس��و، 
المغرب  في  القاعدة  تنظيم  زعيم  أمام  المجال  فتحها 
ال تعمل فقط كوكالة  اإلسالمي، فإن قناة )فرانس 24( 
من  األس��وأ  بل  اإلرهابيين،  لهؤالء  بالنسبة  تواصل 
ذلك، فهي توفر مساحة إلضفاء الشرعية على األعمال 
لخدمة  نقلها  يتم  التي  الكراهية  وخطابات  اإلرهابية 
فاسو«. بوركينا  في  التنظيم  لهذا  الشريرة   األه��داف 

وأضاف البيان أن »الحكومة قررت إذن، بكل مسؤولية، 
وباسم المصلحة العليا لألمة، وقف بث برامج )فرانس 
"24( في جميع أنحاء التراب الوطني إلى أجل غير مسمى«.

وكانت قناة )فرانس 24( قد أذاعت يوم 6 مارس الجاري 

أجوبة مكتوبة ألبي عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة في 
بالد المغرب اإلسالمي، على خمسة عشر سؤاال طرحها عليه صحفي 
 القناة الفرنسية والمتخصص في القضايا الجهادية، وسيم نصر.
تأسف  »الحكومة  أن  البوركينابية  الحكومة  بيان  وسجل 
القاعدة  تنظيم  قبيل  من  إره��اب��ي  تنظيم  زعيم  الستفادة 
ل���دى المجتمع  ال��م��غ��رب اإلس���الم���ي، وم��ع��روف  ب���الد  ف��ي 
ال���دول���ي، م��ن ان��ت��ش��ار واس����ع م��ن خ���الل ق��ن��اة )فرانس 
القناة«. على  مستفيض  بشكل  ألف��ك��اره  للترويج   )24"

وكانت سلطات بوركينا فاسو قد أوقفت بداية شهر دجنبر الماضي 
بث إذاعة فرنسا الدولية )RFI( التابعة لنفس مجموعة )فرانس 
24(، »فرانس ميديا موند«. وجرى اتهام إذاعة فرنسا الدولية، 
 خصوصا، بنقل »رسالة ترهيب« منسوبة إلى »زعيم إرهابي«.
ومنذ سنة 2015 وبوركينا فاسو غارقة في دوامة من أعمال 
العنف التي ترتكبها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة 
اإلسالمية والقاعدة، وتسببت في سقوط ما مجموعه 10 آالف 
شخص من المدنيين والعسكريين، حسب ما صرحت به منظمات 

غير حكومية، فضال عن نزوح حوالي مليوني شخص.

الريا�س ت�ست�سيف الدورة 32 
للقمة العربية في 19 ماي المقبل  

الدورة  انعقاد  عن  األحد،  العربية،  الدول  جامعة  أعلنت 
القمة  مستوى  على  العربية  ال��دول  جامعة  لمجلس   32 ال 
 يوم 19 ماي المقبل بالرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقال األمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة 
حسام زكي في بيان إنه »من المنتظر أن تعقد القمة العربية في 
دورتها الثانية والثالثين بالمملكة العربية السعودية في 19 
مايو المقبل، وذلك عقب المشاورات التي قام بها األمين العام 
 للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية«.

اجتماعات  عدة  ستسبقها  القمة  أن  زكي  حسام  وأض��اف 
تمهد  وال��وزراء،  المسؤولين  كبار  مستوى  على  تحضيرية 
النعقادها على مدى خمسة أيام. وذكر بيان الجامعة العربية 
أن العام الجاري من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد القمة 
العربية التنموية في موريتانيا والقمة العربية اإلفريقية في 

المملكة العربية السعودية.

اعتبر وزير خارجية البيرو األسبق، ميغيل أنخيل رودريغيز 
الذي أعربت عنه الواليات المتحدة  ماكاي، أن »الدعم الكبير« 
األمريكية للمغرب يعطي »درسا« للدبلوماسية البيروفية الغارقة 
في »عدم انسجام عميق« يقوض العالقة الثنائية المهمة للغاية 

»بين المغرب والبيرو«.
وأوضح ماكاي، الذي وقع عمودا في صحيفة إكبيرسو تحت 
عنوان »الدرس المستخلص من الدعم الكبير من الواليات المتحدة 
للمغرب«، أنه خالل زيارة قام بها مؤخرا إلى واشنطن وزير 
المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
بالخارج، ناصر بوريطة، »إدارة الديمقراطي جو بايدن - على 
خطى الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب - جددت مؤخرا 
دعمها الكامل لمخطط المغرب للحكم الذاتي« في الصحراء من 
خالل وصفه بأنه »جاد وذو مصداقية وواقعي مكرسة سيادة 
الرباط »على هذه المنطقة، ومتبعة في ذلك« سياسة دولة حقيقية 

على الجبهة الخارجية ».
بالنسبة للوزير البيروفي األسبق، فإن لقاء بوريطة مع وزير 

الخارجية أنطوني بلينكين »يؤكد األهمية الكبيرة التي يوليها 
البيت األبيض« للمغرب. هذا الموقف يوجه »ضربة قاسية لبلدان 

مثل البيرو، التي قررت ألسباب غير مفهومة خالف ذلك«.

وأشار ماكاي إلى أن التحالف بين الرباط وواشنطن يواصل 
تعزيز مكانة المغرب، في حين أن »البيرو، في عمل يتسم بعدم 
االنسجام المطلق، قوضت العالقة الثنائية المهمة للغاية، التي 
تصدعت اآلن بسبب انعدام الثقة«، مشيرا إلى أنه خالل فترة 
واليته قام »بتصحيح الالمسؤولية الصادرة عن وزيري الخارجية 

السابقين أوسكار مارتوا وسيزار الندا ».
وذكر بأنه في غشت 2022، »قررنا إعادة تأسيس موقفنا وفقا 
للقانون الدولي والنأي بأنفسنا تماما عن الجمهورية الوهمية، 
وهي ليست دولة وغير موجودة على هذا النحو في األمم المتحدة، 

وال تعترف بها الغالبية العظمى من الدول األعضاء ».
البيرو إلى أنه لرؤية  وخلص الرئيس السابق لدبلوماسية 
الدبلوماسية األمريكية للمغرب »قيمة استراتيجية هائلة على 
الساحة السياسية الدولية في الشرق األوسط« وبهذا المعنى، فإن 
القوة العالمية األولى »تعطينا درسا، بصفتي وزيرا للخارجية، 

ما كنت أفضل أن أتلقاه أبدا ».

الزميل ال�سحفي عبد اهلل 
العمراني في ذمة اهلل 

توفي الصحفي عبد اهلل العمراني، مؤسس أسبوعيتي 
عن  بالرباط،  األح��د  يوم  فيريتي«،  و«ال  »المصير« 
 عمر ناهز 75 عاما، وذلك حسب ما علم لدى عائلته.
وبعد أن استكمل الراحل دراساته في تونس، عاد إلى 
المغرب حامال شهادة جامعية، ليبدأ مساره المهني في 
 الصحافة، ويصبح بعد ذلك من األسماء البارزة في المجال.
لمكتب  ال��ج��ه��وي  ال��م��دي��ر  منصب  ال��راح��ل  وش��غ��ل 
عام  البيضاء  بالدار  لألنباء  العربي  المغرب  وكالة 
العام ليؤسس مقاولته  القطاع  أن يغادر  قبل   ،1975
إطالق  في  ويساهم  التواصل  مجال  في  الخاصة 
المعرض  قبيل  م��ن  وثقافية،  اقتصادية  فعاليات 
الدولي. تطوان  ومهرجان  البيضاء  للدار   الدولي 

كما أطلق السيد العمراني منشورات باللغة الفرنسية، خاصة »ليكونوميست« وأسبوعية 
و«المصير«. البيضاء«  »الدار  العربية، هما  باللغة  "»ال فيريتي«، فضال عن صحيفتين 
وألف الراحل، الذي حاز على الجائزة الكبرى للصحافة الوطنية في المغرب لعام 2014، 

رواية بعنوان »الرجل الذي قتل القمر«.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم هيئة تحرير جريدة » االتحاد االشتراكي » بأحر التعازي 
الفقيد بواسع رحمته  القدير أن يتغمد  وأصدق المواساة إلى عائلته راجين من العلي 

ويلهم األسرة الصبر والسلوان .
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

انت�سال 29 جثة 
لمهاجرين قبالة 

ال�سواحل التون�سية

عن  األح���د،  ي��وم  التونسية،  السلطات  أعلنت 
حتفهم  لقوا  سريين  لمهاجرين  جثة   29 انتشال 
التونسية. ال��س��واح��ل  قبالة  مراكبهم  غ��رق   إث��ر 
وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، 
حسام الدين الجبابلي، في بالغ، أن وحدات الحرس 
البحري بالمهدية تمكنت، ليلة السبت، من انتشال 
ينحدرون  آخرين   11 وإن��ق��اذ  أش��خ��اص،   8 جثث 
غرق  إثر  على  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  بلدان  من 
 مركبهم في رحلة غير شرعية نحو السواحل اإليطالية.
أخرى  جثة   19 انتشال  تم  أنه  المصدر  وأض��اف 
 36 بعد  على  تونسي  بحري  صيد  مركب  قبل  من 
مركبهم. غرق  بعد  التونسية  السواحل  عن   ميال 
من  صفاقس  سواحل  في  جثتين  انتشال  تم  كما 
 طرف مركبي صيد بحري في عمليتين منفصلتين.
والليبية  التونسية  اإلقليمية  المياه  وتعتبر 
م��ن��ط��ق��ة ع���ب���ور ل��م��ع��ظ��م ق�����وارب ال��م��ه��اج��ري��ن 
 غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ي��ن ال��م��ت��ج��ه��ة إل����ى أوروب������ا.
االقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى  وأش��ار 
واالجتماعية إلى أن 149 مهاجرا سريا لقوا حتفهم 
2022 قبالة السواحل التونسية، مذكرا  منذ بداية 
أنه بين 2017 و2021، وصل ما مجموعه 42 ألفا 

و 703 رجال 
مع  اإليطالية،  السواحل  إل��ى  ام��رأة   1251 و 
525 مهاجرا سريا فشلوا في  ألفا و   53 أن  العلم 
 الوصول إلى األراضي اإليطالية خالل ذات الفترة.
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الكاتب الأول الأ�ضتاذ اإدري�س ل�ضكر ينعي 
الفقيد ال�ضي عبد الواحد الرا�ضي

َلَكْم تكون بعض اللحظات قاسية حين ينزل النبأ فجأة كالصاعقة 
حامال خبرا أليما بفراق أخ عزيز تعود أال يفارقنا في مختلف المحطات، 
وقد كان إلى األمس القريب معنا مساهما في عطائنا الجماعي، وفيا 

لمبادئنا األصيلة ومخلصا لعالقاتنا المشتركة. 
لحظة أليمة أن نفقد أخانا األستاذ عبد الواحد الراضي الذي تعودنا 
على حضوره البهي بيننا، والصور ما زالت طرية وهو يتقدم أخواته 
االتحادية  للفكرة  الوفاء  في مسيرة  االتحاديين  االتحاديات وإخوانه 
واإلخالص لمعنى االنتماء. صعب أن نتقبل الفقدان فيمن ظل حاضرا على 
الدوام، معطاء لوطنه قبل حزبه، مؤمنا بالمغرب الديمقراطي الحداثي 

وباألفق المستقبلي األفضل. 
الرسالة  يديه، وحملنا معه  تعلمنا على  أخ  الفراق في  موجع وقع 

جيال بعد جيل.
ُمؤلم أثر الفقد في النفوس برحيل أخ عشنا معه مسارا حافال بالنضال 
من أجل مغرب يتسع للجميع، مغرب الديمقراطية والمساواة واإلنصاف.

وأمام القدر المحتوم الذي نتلقاه، بقلوب ملؤها اإليمان، سنستحضر 
السي عبد الواحد دوما، بما أسداه لبالدنا ولوطننا، من مختلف المواقع 
في صيغة  المفرد  المتعدد،  الواحد  أنه  والمسؤوليات.. سنستحضر 
الحكومي  المسؤول  الجامعي،  واألستاذ  المناضل  السياسي  الجمع: 

والقائد الحزبي، المنتدب البرلماني والمنتخب المحلي.
سنستحضر تعدد المواقع: في المسؤوليات الحكومية والبرلمانية 
والحزبية، لكن سنستحضر وحدة المهمة: خدمة المصلحة العليا للوطن. 
هي الرمزية العميقة لرجل الدولة الصادق األمين الذي خدم بالده في 
محطة استقالل البالد تحت قيادة جاللة المغفور له  أكبر المحطات: 
الملك محمد الخامس، ومحطة بناء الدولة تحت قيادة جاللة المغفور 
واإلقالع  الجديد  للعهد  الحالية  المحطة  ثم  الثاني،  الحسن  الملك  له 

التنموي التي يقودها جاللة الملك محمد السادس. 
السي عبد الواحد الراضي، القامة الوطنية التي تفاعلت إلى أبعد 
الحدود مع قامات وطنية تقاسمت نفس المبادئ والقيم واآلالم واآلمال: 
المهدي بن بركة، عبد الرحيم بوعبيد، عبد الرحمان اليوسفي رحمهم 

هلل، ومحمد اليازغي أطال هلل في عمره...
بصماته من بصماتهم، ألنه أدرك مبكرا أن المسار ليس سهال وأن 
المسالك ليست مفروشة بالورود. فالنضال من أجل الفكرة والقضية 

اخترقه منذ ريعان الشباب. 
مكافح، مع زمرة المكافحين، من أجل استقالل البالد؛

مشارك، إلى جانب المهدي بن بركة، في عملية بناء طريق الوحدة 
في البدايات األولى لالستقالل؛

مناضل مؤسس لالتحاد الوطني للقوات الشعبية، وفاعل مشارك في 
خلق منظمات نقابية وإطارات جمعوية..

نموذجا  كان  بل  فحسب،  حرا  مناضال  الواحد  عبد  السي  يكن  لم 
للسياسي المؤمن حتى النخاع بالديمقراطية التمثيلية. كيف ال، وقد 
عايش كل المحطات التي مرت منها المؤسسة البرلمانية: نائبا برلمانيا، 

ورئيسا للفريق االشتراكي، ورئيسا لمجلس النواب.
ويكفي أن نتذكر، كيف ساهم، وهو رئيس لمجلس النواب، بحنكته 
التناوب  لحكومة  اإليجابية  التراكمات  في  التوافقي،  وحسه  الراقية 
وما حققته في المجال التشريعي والمجتمعي والنقابي، وما قدمته من 
خدمات جليلة في مجاالت الصحة والمرأة والشغل واإلعالم وحقوق 

اإلنسان وغيرها. 
إنها اإلسهامات العصية على النسيان.. إسهامات السياسي المسكون 
الرسمية  بالمسؤوليات  بالنا  فما  كان،  موقع  أي  من  الوطن  بخدمة 
والحكومية التي تقلدها بحس وطني راق: وزيرا للتعاون ووزيرا للعدل.

الهادئ،  الدولة  لرجل  مثاال  الواحد  عبد  سي  ظل  المواقع،  كل  في 
الوطن. ظل متمسكا  لنبض  الجيد  العقل والمنصت  المحتكم لصوت 
بالحكمة طوال المسار، حتى في اللحظات الحرجة والفترات الصعبة.

نفس الحكمة التي رافقته نائبا للكاتب األول لحزب االتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية، هي التي ميزت تدبيره للحزب وهو كاتب أول على إثر 

المؤتمر الوطني الثامن. 
بمرحلة  فقيدنا  أسماه  ما  نجتاز  لكي  الطريق  أنارت  التي  الحكمة 
ونعبر جميعا، وأيضا بمساهمته ووفائه، نحو  »االنتحار الجماعي« 
الوطني  السياسي  المشهد  في  المبادرة  واستعادة  االنبعاث  مرحلة 

والدولي.    
إنها حكمة الوفاء.

ظل وفيا لحزبه، وسيظل الحزب وفيا له.
إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسّمى.

»وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن هلل وإنا إليه 
راجعون« صدق هلل العظيم.
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وم رواد الف�ضاء في رم�ضان؟ضوم رواد الف�ضاء في رم�ضان؟ضوم رواد الف�ضاء في رم�ضان؟وم رواد الف�ضاء في رم�ضان؟ ضكيف ي�ضكيف ي�
الفجر  يوم رمضان من  صوم  يبدأ 
رواد  لكن  الشمس.  غروب  عند  وينتهي 
اليوم  في  من غروب  أكثر  يرون  الفضاء 
من محطة الفضاء، فكيف يصوم املسلمون 

منهم خالل الشهر الفضيل؟
الدولية حول  الفضاء  تدور محطة 
في  كيلومتر   27600 بسرعة  األرض 
شروقًا   16 الركاب  يمنح  ما  الساعة، 
لشبكة  وفقًا   يوم،  كل  للشمس  وغروبًا 

»سي أن أن«.
وهناك نحو عشرة رواد مسلمني سافروا 
اإلماراتي سلطان  بينهم  الفضاء، من  إلى 
النيادي الذي يتصادف وجوده حاليًا في 

املحطة الدولية مع حلول رمضان.
وقال النيادي للصحافيني، خالل مؤتمر 
ينطبق  فضاء  كرائد  إنه   ، يناير  في  عقد 
من  يعفيه  ما  »املسافر«،  تعريف  عليه 
كاَن  »َفَمن  لآلية  تصديقًا  رمضان،  صوم 
أّياٍم  ِمن  ٌة  َسَفٍر َفِعَدّ َعلى  أْو  َمِريضًا  ِمنكم 

ُأَخر«. 
إذا  إجباريًا  ليس  »الصوم  أن  وأضاف 

كنت تشعر أنك لست على ما يرام«.
املاضي،  فبراير  في  للصحافة،  وأشار 
لتوقيت  وفقًا  الصوم  يمكنه  أنه  إلى 
ق الذي  غرينتش، أو التوقيت العاملي املنسَّ
على  رسمية  زمنية  كمنطقة  ُيستخدم 

املحطة الفضائية.
الفضاء  رائد  أصبح   ،2007 وعام 
مسلم  أول  شكر،  مظفر  شيخ  املاليزي، 
وإثر  الدولية.  الفضاء  محطة  في  يمكث 
اإلسالمي  الفتوى  مجلس  أصدر  ذلك، 
خاصة  إرشادات  ماليزيا  في  الوطني 
رواد  وممارسات  ممارساته  لتوجيه 

الفضاء املسلمني في املستقبل.
تزامنت  رحلته  أن  من  الرغم  وعلى 
إلى  أشار  املجلس  فإن  رمضان،  مع شهر 
إلى  يعود  حتى  صومه  تأجيل  يمكن  إنه 
للمنطقة  وفقًا  الصوم  يمكنه  أو  األرض، 

الزمنية للمكان الذي انطلق منه.
وُأعفي رائد الفضاء من واجب الركوع 
أثناء الصالة، ألنه عمل صعب عند انعدام 
الجاذبية، كما ُجعل استقبال القبلة أثناء 

الصالة مرهونًا بقدرات رائد الفضاء.

قد يكون العطش من أكبر العوائق أمام الصائم، خصوصًا مع 
بداية الطقس الحار في عدد من الدول. وينتج عن هذا الشعور 
لكن  التركيز.  وصعوبة  والتعب  والصداَع  الجفاف  بالعطش 
باتباع بعض النصائح، يمكن التقليل من كمّيات السوائل التي 

يخسرها الجسم خالل فترات الصيام.
بعد  دفعة واحدة  املاء  من  كبيرة  كمية  بتجّنب شرب  ينصح 
اإلفطار وتوزيع كمية املاء املتناولة في الفترة ما بني اإلفطار إلى 
السحور. ويوصي خبراء التغذية بتناول ما يقارب 8 أكواب من 
يفقدها  التي  السوائل  وتعويض  الجفاف  مخاطر  لتجنب  املاء 
الجسم خالل فترة الصيام. كما ينصح بأن تكون درجة حرارة 
الهضمية  املشاكل  تسبب  ال  حتى  باردة،  وليست  معتدلة  املاء 
عن  فضاًل  تناولها  املحبذ  السوائل  ومن  املعوية.  والتلبكات 
الهندي،  والتمر  الدين،  وقمر  الّطبيعية،  الفواكه  عصائر  املاء، 
الحتوائها على الفيتامينات التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية 
وتقوي جهاز املناعة، باإلضافة إلى الحليب املدعم بالكالسيوم 

الذي يمنح الجسم طاقة إضافية وبروتني وكالسيوم.
بسبب  الجسم  ترطيب  في  والفاكهة  الخضروات  تساهم 
املائة  20 في  يقارب  ملا  املاء، فهي مصدر  العالي من  محتواها 
على  الحرص  األفضل  ومن  الجسم.  تدخل  التي  السوائل  من 
اإلفطار،  وجبة  على  الخضار  أو  السلطة  من  صحن  تناول 
إضافة إلى تناولها على السحور. فباإلضافة إلى أنها تحتوي 
ومضادات  واملعادن  الفيتامينات  من  عالية  مستويات  على 
تساعد  التي  باأللياف  غنية  فهي  للصحة،  الضرورية  األكسدة 
في  الطعام  هضم  معدل  إبطاء  على  وتعمل  اإلمساك  منع  على 
املعدة وتبقى ملّدة في األمعاء وبالتالي تقّلل من شعور الصائم 
بالعطش والجوع أيضًا. ومن الفواكه والخضروات الغنية باملاء 
والتي تساعد الصائم على مقاومة العطش البرتقال، والخيار، 

والبندورة، والخس، والكرفس، والكوسا، وامللفوف.
ينصح، خاصة عند تناول وجبة السحور، بتقليل أو تجنب 
التوابل،  أو  امللح  من  عالية  نسبة  على  تحتوي  التي  األطعمة 

املُعّلبة  واألطعمة  اململحة  واملكسرات  والزيتون  املخّلالت  مثل 
الشعور  من  تزيد  قد  ألنها  الحارة  األطعمة  وكذلك  واملُصّنعة، 

بالعطش أثناء النهار.
الشاي  مثل  املنبهة،  املشروبات  تناول  بعدم  يوصى  كما 
والقهوة ومشروبات الطاقة واملشروبات الغازية بكميات كبيرة، 
في  اضطرابات  إلى  يؤدي  الذي  الكافيني  على  تحتوي  ألنها 
النوم، كما أنها تزيد من إدرار البول وفقد بعض األمالح املعدنية 
الضرورية من الجسم، الذي ينتج عنه جفاف الجسم والشعور 
املنبهة  التالي. ويمكن استبدال املشروبات  اليوم  بالعطش في 
تساعد  مشروبات  النعناع، فهي  أو  األعشاب كالبابونج  بشاي 
يصيب  الذي  التوتر  من  وتقلل  األعصاب  وتهدئة  الهضم  على 

الصائم، فضاًل عن أنها تقلل الشعور بالعطش.
على  اإلمكان  قدر  البسيطة  السكريات  تناول  بتجنب  ينصح 
وجبة الفطور أو على السحور بشكل خاص. إذ قد يلجأ بعض 
الصائمني لتناول الحلويات مثل الكنافة والبقالوة في السحور 
ولكنها  بالشبع،  الشعور  وتزيد  املعدة  تمأل  بأنها  العتقادهم 
الجسم  من  السوائل  لسحب  وتؤدي  املعدة  تثقل  الحقيقة  في 
وتسبب العطش. لذلك ينصح باستبدالها بالحلويات الخفيفة، 
مثل البودينغ أو املهلبية أو األرز باللنب، ألنها تعطي الشعور 
باالمتالء وتزود الجسم بالطاقة والسكر الالزمني أثناء الصيام، 

وهو ما يقلل من الشعور بالتعب أثناء النهار.
وقت  في  الشمس  ألشعة  املباشر  التعّرض  بتجّنب  ينصح 
الحارة وحجب  األماكن  في  البقاء  عدم  على  والحرص  الذروة، 
الجسم  على  للحفاظ  الستائر  باستخدام  البيت  عن  الشمس 
املعقول  ضمن  اليومية  بالنشاطات  بالقيام  ينصح  كما  رطبا. 
التي  العنيفة  الرياضة  وممارسة  املرهقة  النشاطات  وتجنب 
تؤّدي إلى نفاد الطاقة وزيادة كمية العرق التي يفرزها الجسم، 

ما يعني فقدان السوائل من الجسم والشعور بالعطش.

قال وزير الخدمة املدنية في فرنسا ستانيسالس جيريني، عبر 
إّن بالده ستحظر استخدام تطبيق  »تويتر«، الجمعة،  حسابه في 
الخاصة  العمل  هواتف  توك على  تيك  الفيديو  مقاطع  مشاركة 

بموظفي الخدمة املدنية.
إلداراتنا  السيبراني  األمن  حماية  أجل  »من  بيان:  في  وأضاف 
وموظفي الخدمة املدنية، قررت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية، 
مثل تيك توك، على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة املدنية«.

في  الحكومة  حذو  الخميس  حذا  البريطاني  البرملان  أّن  يذكر 
التطبيق  بأّن  واللوردات  العموم  مجلسا  توك«. وأفاد  »توك  حظر 
البرملانية  والشبكة  بالبرملان  املرتبطة  األجهزة  كل  على  »سيحظر 
األوسع نطاقًا. األمن السيبراني يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى 

البرملان«.

هواتفهم  على  توك«  »تيك  استخدام  املشرعني  بإمكان  وسيبقى 
الخاصة، لكن ليس عند االتصال بشبكة اإلنترنت الخاصة بالبرملان.
أمنيًا  حظرًا  املاضي  األسبوع  أعلنت  املتحدة  اململكة  وكانت 
التي  اإلجراءات  مع  تماشيًا  الحكومية،  األجهزة  عن  توك«  لـ«تيك 

اتخذها االتحاد األوروبي والواليات املتحدة.
ومثل الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك«، شو تشو، أمام الكونغرس، 
في  التطبيق  بحظر  تهديد  بعد  بشهادته،  لإلدالء  الخميس،  مساء 
بايتدانس املالكة  بني شركة  بعالقات  لالشتباه  املتحدة،  الواليات 
والحكومة الصينية. وتعرض تشو على الفور النتقادات شديدة من 
املشرعني األميركيني في الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات.
وترى شركة بايتدانس الصينية والحكومة الصينية أن الحظر 

الغربي مدفوع باعتبارات سياسية.

أعلنت وكالة الفضاء األوروبية، الجمعة، أّن كويكبًا كبيرًا سيمّر 
غدًا السبت بني األرض والقمر، مشيرة إلى أّن هذا الحدث الذي ال 
يحصل إال مرة كّل عشر سنوات ال يشّكل أّي خطر، وسيكون بمثابة 

تدريب لتقنيات الدفاع الكوكبي.
وُيقّدر قطر الكويكب الذي ُأطلقت عليه تسمية »2023 دي زي2« 
ما  إذا  كبيرة  مدينة  يكفي ملحو  مترًاـ وهو حجم  40 و70  بني  بما 

اصطدم باألرض.
وأوضح رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء األوروبية 
في  سيمّر  الكويكب  أن  برس«  »فرانس  لوكالة  مويسل  ريتشارد 
من  »قريبًا جدًا«  19,49 بتوقيت غرينتش من يوم السبت  الساعة 
عن  األرض  تفصل  التي  تلك  ثلث  من  أقّل  مسافة  على  أي  األرض، 

القمر، مطمئنًا في الوقت نفسه أّن ال داعي للقلق.
وُرصد الكويكب للمرة األولى في 27 فبراير من قبل مرصد في ال 

باملا، إحدى جزر الكناري اإلسبانية.
وسيمّر الكويكب على مسافة نحو 175 ألف كيلومتر من األرض 

بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة.
مرور  لكّن  يوم،  كّل  األرض  كوكب  قرب  صغيرة  كويكبات  وتمّر 
مثل هذا الجسم الكبير بهذا القرب من األرض يحدث مّرة كّل عشر 

سنوات فقط، بحسب مويسل.
الكويكبات  من  للتنبيه  الدولية  الشبكة  قّررت  املنطلق،  هذا  ومن 
كأجهزة  عدة  أدوات  سُتستخدم  وبالتالي  التقارب،  هذا  من  اإلفادة 

قياس الطيف والرادارات لتحليل »2023 دي زي2«.
كيفية  على  تمرين  بمثابة  سيكون  هذا  أن  إلى  مويسل  وأشار 
»تعامل الشبكة مع مثل هذا التهديد« في املستقبل.وُتظِهر حسابات 
علماء الفلك أّن الكويكب سيمّر مجددًا قرب األرض سنة 2026 ولكن 
على مسافة أكبر، وبالتالي فهو لن يشّكل أّي خطر اصطدام لها خالل 

السنوات املئة املقبلة على األقّل.
واكتشف علماء فلك أخيرًا كويكبًا بحجم مماثل ُأطلق عليه اسم 
هذا  اصطدام  احتمال  بلغ  فبراير  نهاية  وفي  دبليو«.  دي   2023«
االحتمال  هذا  لكّن   .432 من  واحدًا   2046 عام  باألرض  الكويكب 

تراجع استنادًا إلى حسابات أكثر دّقة، وبات الخطر معدومًا.
ويشير الخبراء إلى أّن العالم لم يعد أعزل بمواجهة تهديد كهذا. 
التابعة  »دارت«  الفضاء  مركبة  تحطيم  جرى  املاضي،  العام  ففي 
11 مليون  للناسا عمدًا في الكويكب ديمورفوس، على ُبعد حوالى 

كيلومتر من األرض، ما أتاح تحويل مساره.

فرن�ضا تحظر »تيك كيف نقلل العط�ش في رم�ضان؟
توك« على هواتف العمل 
لموظفي الخدمة المدنية

كويكب يمّر 
بالقرب من 

الأر�ش 


