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بسم هلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل والصالة والسالم على أشرف المرسلين

هلل أكبر، هلل أكبر، هلل أكبر
ماذا عساي أقول وقد فارقتنا أخانا سي عبد الواحد، 
وألفنا  بيننا  البقاء، وقد تعودناك  دار  إلى  وغادرتنا 

حضورك معنا بحكمتك وهدوئك وتواضعك.
هذه  في  الكبير،  أخانا  حقك،  ستوفيك  كلمات  أية 
اللحظة األليمة التي نتقبلها بقلوب يغمرها اإليمان، 

فال راد لقضاء هلل، وال حول وال قوة إال باهلل.
أية كلمات ستسعفنا في تعداد آثارك الطيبة وخدماتك 
الجليلة طيلة مسار تاريخي حافل بالعطاء، كانت فيه 

األولوية للوطن، والتشبث بثوابته.

أخانا سي عبد الواحد، كنت دوما حاضرا في مسيرة 
جماعية تطمح إلى تحقيق األفضل باستمرار. كنت في 
المغرب الذي عشته، بكل األحاسيس الممكنة والمشاعر 
الصادقة، فاعال ومبادرا، منصتا جيدا ومساهما وازنا، 
خدوما لوطنك. منك تعلمنا الحرص على العهد، بكل 

المروءة وبكل الصمود.
عبرك أدركنا قيمة االنتماء للفكرة، ومعنى الثبات 
على الموقف، في مدرسة كنت من مؤسسيها وحاضنيها 
كي تنقل الرسالة من جيل إلى جيل، وكي تسهم في 
بناء وتعزيز مغرب الديمقراطية والمساواة والتنمية.

الوفاء  محورها  واح��دة  والشيم  المهام  تعددت 
واإلخالص، في مختلف السياقات وبجميع العناوين: 

المسؤول  الجامعي،  األستاذ  المناضل،  السياسي 
الحكومي، المنتخب البرلماني، المنتخب المحلي أو 

القائد الحزبي.
من موقع المسؤوليات المختلفة: حكومية وبرلمانية 
وحزبية، كنت مثاال للمسؤول النزيه الذي نذر حياته 

لخدمة المصلحة العليا للوطن.
رجل الدولة الصادق األمين الذي خدم بالده في أكبر 
قيادة جاللة  البالد تحت  محطة استقالل  المحطات: 
المغفور له الملك محمد الخامس، ومحطة بناء الدولة 
تحت قيادة جاللة المغفور له الملك الحسن الثاني، 
ثم محطة اإلقالع التنموي التي يقودها جاللة الملك 

محمد السادس من البدايات إلى اليوم.

كنت من المساهمين في تطوير المسار المؤسساتي 
الديمقراطي منذ البدايات األولى نائبا برلمانيا. رئيسا 
للفريق االشتراكي . رئيسا لمجلس النواب، واستطعت 
تيسر  أن  التوافقي،  الراقية وحسك  بحنكتك  حينها، 
العديد من التراكمات اإليجابية لحكومة التناوب داخل 

المؤسسة البرلمانية.
مسؤول حكومي رزين وقامة وطنية شرفت بالدنا في 
المؤسسات الدولية، وعلى رأسها االتحاد البرلماني 
أول  كاتب  وهو  حافظ،  جسور  قائد  وأيضا  الدولي 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، على وحدة الحزب 
في لحظات صعبة عشناها معا، وعملنا معا من أجل 

االنبعاث واستعادة المبادرة.

لن نوفيك حقك أخانا سي عبد الواحد، ألن المقام ال 
يسعف في ذكر كل التفاصيل، لكننا على العهد باقون، 

ونعاهدك على الوفاء كما كنت وفيا.
ومغفرتك  رحمتك  بواسع  فقيدنا  تغمد  فاللهم 
الصبر  وألهمنا  جناتك،  فسيح  وأسكنه  ورضوانك، 

والسلوان.
إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل 
مسمى. »وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 

قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون«.
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المنتخب الوطني األولمبي 
يفوز على أوزبكستان

نظيره  على  سنة   23 من  ألقل  الوطني  المنتخب  فاز 
التي  الودية  المباراة  في  نظيفة،  أهداف  بثالثة  األوزبكي 
جمعتهما، مساء االثنين على أرضية ملعب ولي العهد األمير 

موالي الحسن بالرباط.
وسجل أهداف المنتخب الوطني إسماعيل صيباري )د 

58 و د62(، وعبد اهلل حيمود )د 77(.
وخاض أشبال المدرب عصام الشرعي مباراتين وديتين 
سابقتين، األولى أمام كوت ديفوار انتهت لصالح هذا األخير 
بثالثة أهداف الثنين، والثانية أمام منتخب الطوغو الذي 

فاز خاللها المنتخب الوطني بهدفين لالشيء.
استعدادات  إط��ار  في  الودية  المباريات  هذه  وتدخل 
المنتخب المغربي ألقل من 23 سنة لكأس إفريقيا لألمم، 

التي ستقام بالمغرب الصيف المقبل.

اليوم، يخضع التكناوتي 
لعملية جراحية

من المنتظر أن يخضع الحارس الدولي، وحامي عرين 
الوداد الرياضي، أحمد رضا التكناوتي، يومه األربعاء لعملية 
جراحية، عقب تعرضه إلصابة خطيرة في معسكر المنتخب 

الوطني خالل األسبوع الماضي. 
وأوضح التكناوتي، في تدوينة له، أنه سيخضع لعملية 
جراحية، يومه األربعاء في المغرب، بعد اإلصابة التي تعرض 

لها في معسكر »أسود األطلس« بالمعمورة.
إجراء  بين  يفاضل  كان  أنه  الودادي  الحارس  وأضاف 
العملية الجراحية في المغرب أو في إسبانيا، قبل أن يتقرر 
إجراؤها داخل أرض الوطن، من أجل ضمان تجاوب أسرع 

مع العالج والعودة إلى الميادين في أقصر مدة ممكنة.

الجامعة تكشف عن 
مواعيد ثالث مؤجالت 

في كأس العرش
حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد إجراء 
ثالث مباريات مؤجلة عن ثمن نهائي كأس العرش لموسم 

.2022 – 2021
ثمن  دور  عن  مؤجلة  مباريات   3 برمجة  وهكذا، ستتم 
نهائي كأس العرش، يوم الجمعة 31 مارس 2023، بداية 

من الساعة العاشرة ليال.
في المقابل مازالت الجامعة لم تحدد بعد موعد مباراتي 
الوداد  أمام  طنجة  واتحاد   ، الرجاء  أمام  أكادير  حسنية 

الرياضي.
برنامج المباريات المؤجلة

الجمعة 31 مارس 2023
الفتح الرياضي – أولمبيك آسفي
الدفاع الجديدي – شباب بنجرير
أولمبيك خريبكة – نهضة بركان

استغربت العديد من الفعاليات الرجاوية إقدام المكتب المسير، 
مساء أول أمس االثنين، على إلغاء صالحية بطائق االشتراك الخاصة 
بولوج مدرجات مركب محمد الخامس، خالل مباريات الفريق األخضر 

في منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وحملت مواقع التواصل االجتماعي العديد من التدوينات الرافضة 
تدبير  في  الحالي  المديري  المكتب  فشل  يؤكد  الذي  القرار،  لهذا 
وأن  خاصة  مريح،  بشكل  الموسم  إلنهاء  الالزمة  المالية  الموارد 

الفريق ينافس على كل الواجهات.
بقرة حلوب،  ليست  الخضراء  الجماهير  أن  الغاضبون  واعتبر 
يتم الرجوع إليها كلما حلت أزمة بالفريق، إذ ال يعقل أنه مباشرة 
بعد مبادرة االكتتاب، التي طرحها الرئيس وساهم فيها العديد من 
المحبين الرجاويين، يعود من جديد إلى استدرار العشق األخضر، 
ويفرض على أصحاب البطائق اقتناء تذاكر الدخول، في وقت بات 
المكتب المديري مطالبا بتكثيف جهوده لخلق مبادرات جديدة وفعالة، 
يمكنها أن توفر الموارد المالية، والتخلي عن القرارات الفجائية، 

التي كلفت الفريق أعباء مالية، كان في غنى عنها.
لوغو  بوضع  اإلدارة  قيام  المحسوبة،  غير  القرارات  هذه  ومن 
المستشهر الجديد مكان أحد المستشهرين القدامى دون استشارته، 
ما دفعه إلى القيام بفسخ تعاقده، ليخسر الرجاء بالتالي أزيد من 
400 مليون سنتيم سنويا، فضال عن فسخ عقد العب ليبيري مغمور، 
تعاقد معه الرئيس دون الرجوع إلى اللجنة التقنية، قبل أن يجد 
نفسه مجبرا على فك االرتباط معه، وهو ما دفع الالعب ويلسون 
إلى عرض نزاعه على الفيفا، التي حكمت له بتعويض يناهز 400 

مليون سنتيم.
ودعت العديد من الشخصيات الرجاوية، التي كان للجريدة اتصال 
بها، الرئيس عزيز البدراوي إلى فتح قناة التواصل مع المنخرطين، 
واعتبارهم شركاء في التدبير بدل تهميشهم، واالعتماد على ذوي 
الكفاءة منهم لما فيه خدمة مصالح الفريق األخضر، مستغربة قراره 
بعدم الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، كعقاب منه على عدم انخراطهم 

في مبادرة »راجامعانا«.
وطالبت المصادر الرجاوية بالعودة إلى تبني سياسة المشروع، 
بدل »مول الشكارة«، ألنها تجربة أثبتت فشلها سواء داخل النادي 
والعالمية، وخير  المغربية  النوادي  العديد من  داخل  أو  األخضر 
دليل على ذلك تجربة باريس سان جيرمان، إذ عجزت األموال عن 

تحقيق االنجازات.
وحملت هذه الفعاليات الرجاوية الرئيس البدراوي أيضا مسؤولية 
تأخر منحة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ألنه لم يعقد الجمع 

العام في الموعد الذي تحدد له خالل الجمع العام االستثنائي الذي 
انتخب فيه رئيسا، خلفا ألنيس محفوظ، وبالتالي عرض التقريرين 
األدبي والمالي لألشهر الثالثة األخيرة من والية رشيد األندلسي 
والسبعة أشهر التي استغرقتها والية أنيس، وهو ما كان سيجنبه 
توقيع محفوظ على وثيقة الدعم، علما بأن  البحث عن »تخريجة« 
على  وقع  بعدما  بالفريق،  رسمية  أي صلة  له  تعد  لم  األخير  هذا 

محضر تسليم السلط.
القرار  الفريق عن  إدارة  تراجعت  الرجاوي،  الضغط  وأمام هذا 
الذي اتخذته بخصوص الجماهير الحاملة لبطائق االشتراك، حيث 
سحبت الصفحة الرسمية للفريق البالغ الذي تم اإلعالن من خالله 
القرار الجديد بخصوص بطاقات االشتراك، وتعويضه ببالغ  عن 
جديد، يعلن فيه الفريق أن قرار منع حاملي بطائق االشتراك من 
ولوج المدرجات، سيقتصر فقط على مباراة فريق األخضر أمام سيمبا 
التنزاني، برسم الجولة األخيرة من منافسات مرحلة المجموعات 

بدوري أبطال إفريقيا.
ويراهن الفريق األخضر على هذه الخطوة بغاية »تجويد وتقوية 
مداخيل النادي لتجاوز األزمة المادية، وتأكيد الحضور الجماهيري 
القوي الذي ستعرفه مباريات األطوار اإلقصائية«، حيث سيكون لزاما 
على 170000 مناصر يحملون بطائق االشتراك اقتناء تذكرة الدخول. 
يذكر أن الفريق األخضر سيواجه فريق سيمبا التنزاني مساء 
الجمعة، بداية من العاشرة ليال بمركب محمد الخامس، قبل أن يعود 

في األسبوع المقبل إلى فتح واجهة التنافس المحلي.

إبراهيم العماري

 رئيس الرجاء مطالب بتقليل خرجاته غري املحسوبة

اأ�صوات رجاوية 
ترف�ض تحول 

الجماهير الخ�صراء  
اإلى بقرة حلوب في 

يد المكتب المديري

بعث جاللة الملك محمد السادس برقية 
تهنئة إلى البطلة العالمية خديجة المرضي، 
بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية لوزن أكثر 
من 81 كلغ، ضمن منافسات بطولة العالم 
.2023 نيودلهي  دورة  سيدات،   للمالكمة 

»وإننا لنشيد  ومما جاء في هذه البرقية 
هذا  لتحقيق  حثيثة  جهود  من  بذلته  بما 
واستحقاق،  جدارة  بكل  العالمي  اإلنجاز 
للرياضة  المتألق  الحضور  بذلك  مجسدة 

ودوليا«. ق��اري��ا  المغربية   ال��ن��س��وي��ة 
وأضاف جاللة الملك »مع متمنياتنا الصادقة 
لك بموصول التوفيق في مشوارك الرياضي، 

مشمولة بسابغ عطفنا ورضانا«.
خديجة  المغربي  القفاز  أيقونة  وكانت 
المرضي قد عززت، يوم األحد بنيودلهي، 
النبيل  الفن  لرياضة  كسفيرة  مكانتها 
النسوي الوطني قاريا وعربيا، بانتزاعها 
 81 من  أكثر  ل��وزن  العالم  بطولة  ذهبية 

متحديتها  على  النهاية  في  بتفوقها  كلغ 
الزات. كونغيباييفا   الكازاخستانية 

أخرى  مرة  المرضي  دخلت  الفوز  وبهذا 
التاريخ كأول بطلة إفريقية وعربية تحقق هذا 
اإلنجاز على اإلطالق في مونديال المالكمة 
النسوي، سنة واحدة فقط بعد نيلها الميدالية 
 الفضية ببطولة العالم للمالكمة في تركيا.

إنجازا  أضافت  قد  المرضي  كانت  وإذا 
وتاريخيا  المغربية  للمالكمة  آخر  متميزا 

بالتأكيد  ف��إن��ه��ا  ال��ن��س��وي��ة،  للمالكمة 
للرياضة  المسبوق  غير  التألق  كرست 
جل  وف��ي  أصنافها،  بمختلف  الوطنية 
والدولية. والعربية  القارية   االستحقاقات 

أيضا  المرضي  خديجة  ذهبية  وحلقت 
بالمغرب ليتبوأ مركزا عالميا خامسا في 
أضافت  بعدما  بنيودلهي،  العالم  بطولة 
وزن  برونزية  المتقي  ياسمين  مواطنتها 

أقل من 48 كلغ.

جاللة الملك يهنئ خديجة المرضي على تتويجها ببطولة العالم للمالكمة 

تحتضن مالعب النادي الملكي للتنس 
المقبل،  أبريل   9 و   2 بين  ما  بمراكش، 
منافسات الدورة 37 لجائزة الحسن الثاني 
الكبرى للتنس، بمشاركة عدد من الالعبين 
الدوليين، حوالي 20 منهم من بين أفضل 
100 العب في التصنيف العالمي، بحسب 
ما أعلن عنه المنظمون، يوم االثنين. وتندرج 
جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، التي 
تنظمها، تحت الرعاية السامية لجاللة الملك 
محمد السادس، الجامعة الملكية المغربية 
للتنس، بتنسيق مع النادي الملكي للتنس 
لرابطة  الدولي  ال��دوري  ضمن  بمراكش، 

محترفي هذه اللعبة سلسة 250. 
وأكد النائب األول لرئيس الجامعة الملكية 
المغربية للتنس، عزيز العراف، خالل ندوة 

االستعدادات  آخ��ر  لتقديم  خصصت  صحفية، 
للدورة 37 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، 
الوحيدة  تعد  التي  الدولية،  التظاهرة  »هذه  أن 
اإلفريقية،  القارة  على صعيد  المستوى  هذا  من 
اللعبة  هذه  في  المعين  العبين  ستعرف مشاركة 

على المستوى العالمي«.
وأضاف أن التنظيم المحكم لهذا الدوري الدولي، 
يعكس الصورة الممتازة عن كرة المضرب المغربية، 
وعن الرياضة، عامة، بالمملكة، فضال عن تعزيز 

إشعاع المدينة الحمراء على المستوى الدولي.
ومن جهته، أعرب الكاتب العام للجامعة الملكية 

المغربية للتنس، عزيز التيفنوتي، عن اعتزاز النادي 
الملكي للتنس بمراكش باحتضانه، للمرة السادسة 
على التوالي، هذا الحدث الرياضي، الذي يعد أكبر 
تظاهرة لفئة الذكور على المستوى اإلفريقي، والذي 

يشارك فيه 21 بلدا .
النادي  رئيس  أيضا  وهو  التيفنوتي،  وأشار 
الملكي للتنس بمراكش، إلى أن النادي، باحتضانه 
استطاع  للتنس،  الكبرى  الثاني  الحسن  لجائزة 
تنظيم  في  والخبرة  التجربة  من  المزيد  كسب 
تظاهرات دولية والعمل على إنجاحها، مضيفا أن 
النادي يتوفر على كل اإلمكانيات، من ضمنها البنية 
التحتية المناسبة، الستقبال مثل هذه التظاهرات.

المتبصرة  الرؤية  بفضل  أنه  وأبرز 
الملك محمد السادس، أصبحت  لجاللة 
تحظى  التي  األمم  مصاف  في  المملكة 
بتقدير من قبل الهيئات الرياضية الدولية، 
مشيرا إلى االنعكاسات اإليجابية لهذه 
على  الحمراء،  المدينة  على  التظاهرة 
والثقافية  الرياضية  األصعدة،  مختلف 

والسياحية.
أرازي،  هشام  ال��دورة،  مدير  وسلط 
الالعبين  قيمة  على  الضوء  جانبه،  من 
اإليطالي  والسيما  فيها،  المشاركين 
لورينزو موسيتي المصنف 21 عالميا، 
والبريطاني دانييل إيفانس )29( والبلجيكي 
دافيد غوفان )40( المتوج بلقب الدورة 36 
لهذه الجائزة، والفرنسي بنجامين بونزي 

.)45(
لهم  منحت  مغاربة  العبين  ثالثة  أن  وأضاف 
بطاقة الدعوة للمشاركة ضمن الالئحة النهائية 
لهذا الدوري الدولي، وهم إيليوت بنشتريت، وآدم 
منذر، ويونس العلمي العروسي، في حين حظي 
بناني  ورضا  أه��ودا،  وليد  المغربيان  الالعبان 

بفرصة للمشاركة في الدور التأهيلي. 
وأشار أرازي إلى أنه في ما يخص منافسات 
الثنائي، فسيشارك فيها كل من إيليوت بنشتريت 
وحمزة  العروسي  العلمي  ويونس  منذر،  وآدم 

األمين.

ثالثة مغاربة يدخلون السبورة النهائية لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس

إليوت بنشرتيت، متصدر التنس الوطني

الـريـــاضي
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علق الناخب الوطني وليد الركراكي على واقعة التجاوزات 
فندق  في  المغربي  الوطني  المنتخب  طالت  التي  العنصرية، 

إقامته بالعاصمة اإلسبانية مدريد. 
وتعمد أحد مستخدمي الفندق، رفقة مجموعة من زمالئه تصوير 
العبي الفريق الوطني خالل تناولهم وجبة السحور، ونشر الصور 
تمس  ومسيئة  عنصرية  بتعليقات  وأرفقها  »إنستغرام«  عبر 

الصيام وشهر رمضان.
»الشخص  االثنين:  صحفي  مؤتمر  ف��ي  ال��رك��راك��ي  وأك��د 
18 عاما. ما فعله غير  العمر  يبلغ من  السلوك  بهذا  قام  الذي 
شكوى ضده«.  قدمنا  لقد  العنصرية،  نقبل  ال  ونحن   مقبول 
ل��ذل��ك  س���م���اح���ة اإلس���الم  ن��ظ��ه��ر  أن  »نريد  وتابع: 
والمستقبل  ش��اب��ا  زال  م��ا  ال��ش��خ��ص  ه���ذا  ع��ن��ه.  ع��ف��ون��ا 
ظلمناه«. إن��ن��ا  يوم ليقول  ي��أت��ي  أن  ن��ري��د  وال   أم���ام���ه، 

وختم الناخب الوطني حديثه بالقول: »أنا أدعوه لزيارتنا إن 
أراد الحضور معنا ليعرف اإلسالم واألجواء الرمضانية. نحن 

متسامحون«.
وكانت الشرطة اإلسبانية قد القبض على هذا العامل، بعد 
نشره تعليقاته العنصرية على وسائل التواصل االجتماعي، حيث 
قالت متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد إن المواطن اإلسباني 
أوقف في الفندق قرابة منتصف ليل األحد، وإنه يواجه اتهامات 

محتملة بارتكاب جرائم كراهية.
وأضافت أنه تم إرسال الشرطة بعد شكوى من مديري الفندق 
بشأن التعليقات العنصرية المنشورة على اإلنترنت، من دون أن 

تذكر مزيدا من التفاصيل.
وأفادت وسائل اإلعالم بأن العامل حذف الحقا المنشورات من 

حسابه على »إنستغرام« واعتذر قبل القبض عليه. 

وليد الركرايك

على خلفية واقعة اإلهانة العنصرية

الركراكي يقرر مسامحة المواطن اإلسباني ويدعوه إلى زيارة المنتخب المغربي للتعرف على اإلسالم
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كمبوديا تعرب عن دعمها الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية

المغرب وكمبوديا يتفقان على اإعطاء زخم جديد لعالقاتهما الثنائية
دعمها  بالرباط، عن  االثنين  كمبوديا،  مملكة  أعربت 
الترابية  ووحدتها  المغربية  المملكة  لسيادة  الكامل 
سياسي  حل  إلى  للتوصل  المغرب  لجهود  واحترامها 

تفاوضي لقضية الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك، صدر 
عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
بالخارج ناصر بوريطة،  المقيمين  اإلفريقي والمغاربة 
ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي 

بمملكة كمبوديا، براك سوخون.
وشدد براك سوخون، الذي قام بزيارة رسمية للمغرب 
يومي االثنين والثالثاء، 27 و28 مارس الجاري، بدعوة 
من ناصر بوريطة، على أن »مملكة كمبوديا تعرب عن 
دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية 
وتحترم جهودها للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لهذا 

النزاع اإلقليمي«.
الوزراء  رئيس  نائب  أن  المشترك،  البيان  في  وجاء 
ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا أكد، 
أيضا، دعم كمبوديا الكامل للجهود التي يبذلها األمين 
ومبعوثه  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
الشخصي للصحراء ستافان دي ميستورا، والتي تتماشى 
مع معايير قرارات مجلس األمن ذات الصلة بهذا الشأن.
ب«الجهود  سوخون  براك  أشاد  السياق،  هذا  وفي 

الجدية والواقعية وذات المصداقية« التي يبذلها المغرب.
كما أشادت مملكة كمبوديا بريادة صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
وبالسياسة الحكيمة لجاللته الرامية إلى ضمان االزدهار واالستقرار للمملكة.
وأعرب براك سوخون، في البيان المشترك عن إعجابه بالتنمية االجتماعية 
واالقتصادية للمغرب، منوها بالسياسة الحكيمة لجاللة الملك الهادفة إلى 

ضمان االزدهار واالستقرار للمملكة.
وبهذه المناسبة، نوه ناصر بوريطة بالتقدم الملحوظ المحرز في كمبوديا 
تحت التوجيهات العليا لصاحب الجاللة الملك نورودوم سيهاموني، مشيدا 
بالحكومة الملكية لكمبوديا تحت القيادة الحكيمة لسامديتش أكا موها 
في  لدوره  كمبوديا،  مملكة  وزراء  رئيس  تيتشو هون سين،  بادي  سينا 
ضمان عقود من السالم واالستقرار والتنمية المتواصلة لمملكة كمبوديا.

وفي هذا الصدد، رحب الوزيران باالتصال المرئي الذي عقد على المستوى 
الوزاري في 25 يناير 2022، وبالدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين 
المغرب وكمبوديا على مستوى المدراء، التي عقدت في 18 ماي 2022، 

معربين عن رغبتهما في الرقي بالحوار السياسي الدبلوماسي الثنائي.
وأبرز البيان المشترك أن الطرفين بحثا، على نحو معمق، سبل ووسائل 
القيادة السياسية  انتظارات  إلى مستوى  الثنائي  االرتقاء بهذا الحوار 

وتطلعات شعبي البلدين الصديقين.
كما شدد الوزيران على ضرورة تنمية التجارة واالستثمارات بين البلدين، 
مبرزين إمكانات تطوير التعاون االقتصادي من خالل االستفادة من موقعهما 

في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وفي هذا اإلطار، دعا بوريطة وسوخون إلى تشجيع أوساط األعمال في 

كال البلدين من أجل تكثيف الحركات التجارية واالستثمارات.

رئاسة  بنجاح  اإلش��ادة  بوريطة  ناصر  يفت  لم  كما 
كمبوديا لرابطة أمم جنوب شرق آسيا سنة 2022، مبرزا 
ذات  واالجتماعات  القمة  مؤتمرات  نتائج جميع  أهمية 

الصلة التي عقدت في كمبوديا طوال السنة الماضية.
وضع  على  للحصول  المغرب  بطلب  يتعلق  ما  وفي 
شريك الحوار القطاعي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، 
طمأن سوخون نظيره المغربي على دعم كمبوديا الكامل 

لهذا الطلب مع احترام مسار آسيان وتوافق اآلراء.
التصويت  بتبادل  الوزيران  رحب  ذلك،  على  وعالوة 
والدعم في المنظمات الدولية. وفي هذا الصدد، جدد ناصر 
بوريطة دعم المغرب لترشيح مملكة كمبوديا للظفر بصفة 

عضو مراقب داخل منظمة التعاون اإلسالمي.
وفي السياق ذاته، ونظرا للعالقات الودية التي تربط 
الحفاظ  في  وانخراطه  المغرب  وريادة  المملكتين،  بين 
على األمن الدولي، أعرب سوخون عن دعم مملكة كمبوديا 
لترشيح المغرب للظفر بمقعد عضو غير دائم في مجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة للفترة 2029-2028.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، أشاد الوزيران 
الوطنية  والجمعية  المغربي  البرلمان  بين  بالتبادالت 
لكمبوديا، على المستوى الثنائي واإلقليمي، سواء في 
إطار الجمعية البرلمانية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 

أو على المستوى متعدد األطراف.
إلى جانب ذلك، استعرض الوزيران مستوى التعاون داخل الجمعية 
البرلمانية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، والتي يحظى فيها المغرب بصفة 
عضو مراقب، وتبادال وجهات النظر حول سبل ووسائل تطوير التواصل 
بين الشعبين من خالل المنح الدراسية، والتبادالت األكاديمية، وتنظيم 

الفعاليات الثقافية.
وفي نهاية االجتماع، اتفق الوزيران على وضع خارطة طريق في المستقبل 

القريب لتعميق العالقات الثنائية بهدف تطوير شراكة شاملة.
كما رحبا بالتوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية، معربين عن ثقتهما 
في أن تسهم هذه االتفاقية في تطوير السياحة واألعمال والتجارة بين 

البلدين، وكذا في تعزيز التواصل بين الشعبين.

عقد رئيس المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب 
المالكي يوم 27 مارس 2023 بمقر المجلس في الرباط، لقاء عمل  مع نظيرته 
Encarna Cuenca Carrión بإسبانيا وذلك عبر تقنية التناظر المرئي.
أثناء هذا اللقاء تمت اإلشادة أوال بالعالقات الجيدة بين البلدين في 
مختلف المجاالت وضرورة تعزيزها على مستوى المنظومة التربوية، كما 
أبرز الطرفان أهمية التنسيق وتبادل الزيارات والمعطيات بين المجلسين، 
وتعزيز جسور التواصل الدائم وذلك من خالل إمكانية توقيع اتفاقية شراكة 
وتعاون تهدف إلى تبادل الخبرات في المجال التربوي وتبادل الدراسات 
التي يعدها الطرفان، باإلضافة إلى تنظيم ورشات عمل أو ندوات مشتركة؛ 

وكذا إجراء دراسات حول موضوع معين.
 وفي ذات السياق وجه رئيس المجلس دعوة إلى رئيسة المجلس للتربة 
والتكوين بإسبانيا للمشاركة في أشغال الندوة الدولية المزمع عقدها 
في شهر أكتوبر المقبل المتعلقة بالمناخ التربوي، وذلك من أجل الدفع 
قدما بالعالقات إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق والحوار المثمر. 
ومن جهة أخرى أعطى الحبيب المالكي، رئيس المجلس األعلى للتربية 
2023، بمقر  27 مارس  والتكوين والبحث العلمي، صباح يوم االثنين 
لدراسة  الميدانية  التجربة  لتمرير  التكوينية  الدورة  انطالق  المجلس، 

»طاليس 2024«، بمشاركة المسؤولين الجهويين المعنيين بالتجربة الميدانية 
الدراسة  فريق  وأعضاء  والتكوين،  للتربية  الجهوية  األكاديميات  ُمختلف  من 

المنتمين للمجلس.
 TALIS( ويشارك المغرب للمرة األولى في الدراسة الدولية حول التعليم والتعلم
 ،)OCDE( التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية االقتصادي�����ة )2024

بقيادة مشتركة بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة. 

في كلمته أمام المشاركين في الدورة، أكد الحبيب المالكي على األهّمية الُكبرى 
التي تكتسيها هذه الدراسة الدولية، لما توّفره من معطيات دقيقة ُيمكن استثمارها 
التربوية، السيما  المنظومة  بإصالح  المتعّلقة  العمومية  السياسات  في وضع 
تلك المتعلقة بتطوير األداء المهني لألستاذات واألساتذة واالرتقاء به وتحسين 
والرؤية   51.17 رقم  اإلطار  القانون  مقتضيات  مع  انسجامًا  ظروفه وشروطه، 

االستراتيجية لإلصالح وخارطة الطريق 2026-2022.
ونّوه رئيس المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باألدوار 
المحورية واألساسية التي يلعبها الُمدّرس، وكل ما يرتبط به من خصائص 
وممارسات يعتمد عليها للّرفع من أداء الُمتمدرسين والسير ُقدمًا بمنظومة 
التعليم بأشملها. داعيًا كافة الُمشاركين إلى بذل ُقصارى جهودهم من أجل 
إنجاح هذه الدراسة نظرًا لما تكتسيه من خصوصيات ال سيما الحرص 
على تحفيز مختلف الفاعلين على الُمشاركة اإليجابية واالنخراط الفّعال 

لتحقيق هذا الغرض.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة الدولية التي ُيشارك فيها المغرب 
ألول مرة، تروم البحث في خصائص المدرسين والمؤسسات، وممارسات 
المدرسين وبيئة الفصول الدراسية، وأهمية القيادة التربوية وكذلك الطرق 
التي يتم بها اعتماد التدريس باستخدام التقييم والتغذية الراجعة. تتضمن 
الدراسة أيًضا وحدة جديدة: استمارة معارف المدرس )TKS( الخاصة 
بمستوى التعليم الثانوي اإلعدادي. وباعتبار المدرسين متخصصين 
في المعرفة التربوية فإن معارفهم تعكس إلى حد كبير طرق تدريسهم 

وكيفية تعلّم تالمذتهم.
وتسمح المقارنة الدولية للبلدان المشاركة بتحديد البلدان التي تواجه 
تحديات مماثلة والتعلم من مقاربات مختلفة عن السياسات التربوية الوطنية. 
وسيقدم المدراء واألساتذة معلومات حول قضايا التدريس والتعلم مثل التعليم 
والتعلم المهني، والممارسات المهنية والتربوية، والتصورات المهنية، باإلضافة 
إلى القضايا المعاصرة ألنظمة التعليم مثل التنوع واإلنصاف، والتعلم االجتماعي 

والعاطفي للتالميذ، واستخدامات التكنولوجيا.

المالكي يتباحث مع رئي�سة مجل�س التربية والتكوين باإ�سبانيا ويعطي انطالقة  »طالي�س 2024«
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اأطباء الطب ال�سرعي ينّبهون لخ�سو�سيات هذا التخ�س�س ويحذرون من تبعات »التكوينات القا�سرة«
أكدوا أن هناك ممارسات قد تضّر بصورة حقوق اإلنسان في بالدنا

المجل�س الجهوي للح�سابات ي�سائل جماعة البي�ساء حول اأ�سغال �سركات التنمية المحلية بمركب محمد الخام�س
العربي رياض

قالت مصادر من داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء إن مسؤولي أكبر 
جماعة بالمغرب توصلوا باستفسارات ومالحظات طويلة وعريضة 
حول مختلف األشغال التي شهدها مركب محمد الخامس ونفذتها 
الدارالبيضاء  رأسها شركة  على  المحلية،  للتنمية  ثالث شركات 
للتهيئة ثم شركة الدارالبيضاء للتنشيط وشركة الدارالبيضاء للتراث.
 كل المالحظات تصب، حسب مصادرنا، في اتجاه يهم تقاعس 
جماعة الدارالبيضاء عن متابعة ومراقبة األشغال التي قامت أوتقوم 
بها هذه الشركات داخل هذا المرفق الرياضي، فشركة الدارالبيضاء 
للتنشيط مثال قامت ببعض البنايات دون اتفاق مكتوب بينها وبين 
الجماعة، وكذلك فعلت شركة الدارالبيضاء للتراث التي تقوم بإحداث 
متحف رياضي في الطابق تحت أرضي، دون أي وثيقة مدونة بينها 
وبين الجماعة رغم أن الشركتين من المفروض أنهما تعمالن تحت 
سلطة المجلس، ورغم أن المركب هو في ملكية الجماعة، واألدهى 
التابعة  الدائمة  اللجن  لدن  من  تقرير  أي  يغيب  أنه  كله  هذا  من 
للمجلس، والتي يناط بها دور التتبع والمراقبة، بحسب القانون 
من  فهي  للتهيئة  الدارالبيضاء  شركة  أما  للجماعات،  التنظيمي 
التنموي  البرنامج  المركب ضمن  تأهيل  بإعادة  تكلفت  قد  كانت 

للدارالبيضاء 2020/2015، واستفادت من اعتماد مالي بقيمة 22 
األعطاب ظلت  أن  إال  المعلمة،  لهذه  التوجه  مليار سنتيم إلعادة 
ومازالت هي عنوان مدرجات ومرافق المركب، ولعل إقصاءه من 
طرف اللجنة التقنية للفيفا من احتضان الموندياليتو الذي نظم 
في المغرب مؤخرا، ألكبر دليل على أن 22 مليارا لم تنفع في شيء 
وكأنها انفقت في الهواء، لكن ال أحد قام بالمساءلة، وهنا يطرح 

من جديد موضوع الحكامة وحسن ترشيد النفقات أمام أصحاب 
المرفق قبل غيرهم... 

حالة استنفار طيلة هذه األيام عرفتها اإلدارة الجماعية البيضاوية، 
بحثا عن أجوبة شافية ومقنعة للمجلس الجهوي للحسابات علها 
أن  اعتبار  المسؤولية مما دونه في مالحظاته، على  تعفيهم من 
المجلس يكتفي فقط بالتفويض لهذه الشركات القيام بالمهام التي 
سطرها وقررها، وبأن لهذه الشركات مجلسا إداريا خاصا بها، إال 
أن استفسارات المجلس الجهوي في طياتها تعتبر بأن المجلس 
له مسؤوليته في الموضوع، وإال فلماذا سيضيع مداد المالحظات 
واالستفسار ، من جهة فالجماعة هي المالكة للمركب ومن جهة 
الرئيسي لهذه الشركات، وتملك أكبر األسهم  الممول  أخرى هي 
في ماليتها، والمفروض أنها تابعة لها رغم أنها ال ترأس مجالس 
إدارتها، المصيبة العظمى في األمر كله، وكما أشرنا إلى ذلك، أن 
المجلس منذ انتخابه قبل سنة وسبعة أشهر، لم يفعل دور لجن 
المراقبة والمتابعة، بعضها تمت هيكلته وظل في حالة »شوماج« 
وبعضها لم يهيكل أصال، حتى أن بعض األعضاء يتساءلون عن 
جدوى وجودهم في هذه اللجن بل وفي المجلس برمته، وتحولوا 
لمجرد أياد تضخ عداد التصويت على أمور لم تتم حتى استشارتهم 
فيها، بل يحضرون الدورات حتى ال يقع شرخ في التحالف غير 

المنسجم ليس إال !

الكاتب الأول يتو�سل ببرقيات التعازي 
في وفاة الفقيد عبد الواحد الرا�سي

تلقى األستاذ إدريس لشكر الكاتب األول لالتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية، العديد من برقيات التعازي والمواساة في 
الراضي،  الواحد  عبد  المرحوم  الدولة  رجاالت  أحد  فقدان 
الذي وافته المنية، األحد، من طرف شخصيات ديبلوماسية 

وسياسية وحكومية وحزبية وجمعوية ونقابية.
 وفي هذا اإلطار، توصل الكاتب األول ببرقية تعزية من 
السيد العصري سعيد الطاهري سفير اإلمارات العربية المتحدة 
بالمغرب، ومن ليلى بنعلي وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 
المستدامة، ومن عبد اللطيف وهبي األمين العام لحزب األصالة 
والمعاصرة، ومن نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي 
البصراوي  النواب، ومن عالل  والتعادلية بمجلس  للوحدة 
المنسق الوطني لقطاع المحامين االتحاديين، ومن يوسف 
بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، ومن عبد 
الواحد األنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين، ومن علي 
لطفي عن المنظمة الديمقراطية للشغل وحامدي إبراهيم عضو 

المجلس الوطني للحزب بالرباط . 

وحيد مبارك
حّذر األطباء المختصين في الطب الشرعي من خطوة 
التصديق على بعض التكوينات الجزئية وتحويلها 
إلى معادلة الدبلومات خارج القواعد القانونية في هذا 
المجال، مشددين على أنه يمكن أن تستغل ألغراض 
غير  التبعات  من  مجموعة  عنها  تترتب  قد  مختلفة 
الهّينة. ونّبه المختصون خالل االجتماع الذي عقده 
أعضاء الجمعية المغربية للطب الشرعي إلى أن هذا 
بمجاالت حقوق  ومرتبطا  يعتبر حيويا  التخصص 
اإلنسان، مؤكدين أن أي محاولة للرفع من العدد دون 
االعتماد على التكوين األساسي عبر نموذج اإلقامة 
لمدة أربع سنوات، كما هو منصوص عليه في قانون 
التعليم العالي، قد تكون نتائجها سلبية على مرتفقي 
العدالة وعلى صورة حقوق اإلنسان ببالدنا لما لهذا 

التخصص من ارتباط بهذا المجال. 
ودعا المختصون في الطب الشرعي إلى منح األطباء 
التابعين لوزارة الصحة والحماية االجتماعية الوسائل 
واألدوات الالزمة لتحقيق األهداف المنشودة داخل 
المستشفيات، مؤكدين على استعداد الجمعية المغربية 
استراتيجية  بلورة  في  للمشاركة  الشرعي  للطب 
واضحة في هذا المجال يكون لها وقع على كل الجهات 
وتدارس  التخصص.  التي تستفيد من خبرات هذا 
الشرعي  الطب  وضعية  اجتماعهم  في  المختصون 
بالدنا مؤكدين دعمهم للدينامية التشريعية المسّجلة 
التنظيمية  والنصوص   17/77 القانون  بعد صدور 
المواكبة، مثّمنين عمل لجنة التصديقات على مختلف 
أنشطة  لممارسة بعض  المخولة ألطباء  التكوينات 
الطب الشرعي، لكن مع التنبيه في نفس الوقت إلى 
تبعات أي منزلق قد يقع تسجيله بسبب ما يمكن وصفه 

ب� »التكوينات القاصرة« كّما وكيفا، التي لم تستوف 
ال المدة المطلوبة وال المنهج المتكامل. 

وعالقة بالموضوع أكد البروفيسور عبد اهلل دامي 
في تصريح ل� »االتحاد االشتراكي« أن الجمعية عملت 
على مواكبة الترسانة القانونية المرتبطة بالقانون 
77.17 والنصوص التنظيمية المصاحبة له بهدف 
التوفر على طب شرعي بجودة عالية، مشيرا إلى أنه 
خالل السنوات األخيرة تم التنبيه في مناسبات عديدة 
إلى الخصاص والنقص الذي يعرفه هذا التخصص 
من أجل بذل الجهود الضرورية للرفع من عدد األطباء 
المختصين في المجال لكن بشروط محددة وخاصة، 
رئيس  وأوضح  المذكور.  القانون  به  جاء  ما  وهو 
الجمعية المغربية للطب الشرعي أنه تبعا لذلك صدر 
النص التنظيمي الذي ينظم التصديقات على بعض 
التكوينات في مهام الطب الشرعي التي يمارسها بعض 

األطباء للحفاظ على جودة المهام الطبية الشرعية، 
وتكفلت لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية وتضم عددا من 
المتدخلين وتترأسها وزارة العدل بالعملية، إال أنه بعد 
التصديقات األولى على بعض التكوينات الجزئية في 
مهام الطب الشرعي خاصة في مجال التشريح الذي 
يعرف نقصا كبيرا تبّين أن عنصر الجودة سيصبح 
مفتقدا ألن الهدف المنشود لن يتحقق برفع العدد من 
خالل تكوينات محدودة في الزمن بعيدا عن المسار 

التكويني المطلوب.
ونّبه البروفيسور دامي في تصريحه للجريدة من 
إطار  في  استغاللها  يمكن  جزئية  تكوينات  تفريخ 
معادلة الديبلومات بشكل ال يشّكل قيمة مضافة وقد 
تترتب عنه تبعات متعددة، داعيا بالمقابل إلى إعطاء 
األولوية لألطباء المتخصصين الذين يتكونون عبر 
نظام اإلقامة بدوام كامل، والذين يفتقدون وسائل العمل 

في مجموعة من المدن، مشددا على ضرورة استثمار 
المجال  تتكون في  التي  المتوفرة  البشرية  الموارد 
بالشكل األمثل من خالل توفير كل ظروف االشتغال 
الضرورية لها، والتعامل مع موضوع التكوينات برؤية 
متبصرة خاصة وأن مجال الطب الشرعي ليس في 
به  تضر  قد  التي  الممارسات  من  مزيد  إلى  حاجة 
وتضر بصورة حقوق اإلنسان في البالد بشكل عام.

وكان أعضاء الجمعية المغربية للطب الشرعي قد 
الماضية  السنة  تقييمهم لحصيلة عمل  بعد  أكدوا، 
من األنشطة العلمية، أن هذا اإلطار المدني العلمي 
سيواصل العمل من أجل رفع مستوى تخصص الطب 
األطباء  عمل  لتجويد  بالدنا  في  الحيوي  الشرعي 
طبيا  تخصصا  يظل  لكي  عنه  وسيدافع  الشرعيين 
يتميز بالجودة بالشكل الذي يشّرف المملكة المغربية.

فرن�سا.. �سعبية اإيمانويل 
ماكرون في تراجع م�ستمر 

الفرنسي  ال��رئ��ي��س  شعبية  ت��راج��ع��ت 
إيمانويل ماكرون بست نقاط خالل مارس 
 28 مع  الماضي،  بفبراير  مقارنة  الجاري 
بحسب  اإليجابية،  اآلراء  من  فقط  بالمائة 
اإلعالم  وسائل  االثنين  تناقلته  استطالع 

الفرنسية.
ووفقا لالستطالع الذي أجرته مجموعة 
في خضم   )BVA( الدراسات واالستشارة
فإن  التقاعد،  االحتجاج على إصالح نظام 
هذا هو أدنى مستوى وصل إليه الرئيس 
الفرنسي في هذا المقياس منذ نونبر 2018 

مع بداية أزمة السترات الصفراء.
كما خسرت رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، 
نقطتين في شهر واحد، حيث قال فقط 28 
بالمائة ممن شملهم االستطالع إن لديهم رأيا 
إيجابيا حول عملها، وهو أدنى مستوى منذ 
توليها منصبها بماتينيون في ماي الماضي.

ضد  التعبئة  من  العاشر  اليوم  وعشية 
إصالح نظام التقاعد المثير للجدل في جميع 
أنحاء البالد، يشير البارومتر إلى أن أكثر 
من غالبية الذين تم استفسارهم يعتقدون 

أنه ال ينبغي تنفيذ هذا اإلصالح.
كما أفاد أكثر من ثلثي المستجوبين بأنهم 
ضد تأجيل السن القانونية للتقاعد إلى 64 
عاما، المنصوص عليها في النص الموجود 

حاليا بيد المجلس الدستوري.
وتم إجراء هذا االستطالع يومي 24 و25 
مارس الجاري، على عينة من ألف شخص 
يمثلون الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 عاما وأكثر، بهامش خطأ يتراوح 

بين 1,4 و 3,1 نقطة.

الفقيد عبد الواحد الرايض
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ولي العهد موالي الح�ضن واالأمير موالي ر�ضيد في مقدمة م�ضيعي جثمان الراحل �ضي عبد الواحد الرا�ضي
الكاتب االأول اإدري�س ل�ضكر: تعودناك بيننا واألفنا ح�ضورك معنا بحكمتك وهدوئك وتوا�ضعك
حضور شخصيات حكومية ورسمية ومدنية وسياسية وحقوقية وإعالمية وفكرية وثقافية وفنية

الرباط: 
عبدالحق الريحاني

الحزن  يطبعه  مهيب  جو  في 
غفيرة،  جماهير  شيعت  واألل��م 
جثمان األستاذ سي عبد الواحد 
الراضي، إلى مثواه األخير بمقبرة 
الشهداء بالرباط، وكان في مقدمة 
األمير  العهد  الحشود، ولي  هذه 
موالي الحسن وسمو األمير موالي 
الشخصيات  م��ن  وع��دد  رش��ي��د، 
وقيادات  والرسمية،  الحكومية 
ال��ط��ي��ف ال��س��ي��اس��ي وال��ح��زب��ي 

بالمغرب.
مشيعي  مقدمة  في  ك��ان  وق��د 
جنازة سي عبد الواحد الراضي، 
ال��ك��ات��ب األول  ل��ش��ك��ر،  إدري����س 
لحزب االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، وقيادة الحزب الممثلة 
السياسي  المكتب  أع��ض��اء  ف��ي 
وأع���ض���اء ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
والمنظمة  االتحادية  والشبيبة 

االتحاديات  للنساء  االشتراكية 
الفريقين  أع��ض��اء  ع��ن  ف��ض��ا 
النواب  بمجلسي  االشتراكيين 
جهوية  وقيادات  والمستشارين، 
مختلف  من  ومحلية  وإقليمية 

أنحاء المملكة.
الوجوه  م��ن  ع��دد  حضر  كما 
االشتراكي  االتحاد  في  القيادية 
عايشت  التي  الشعبية  للقوات 
المراحل  م��ن  ع��دد  ف��ي  الفقيد 
منهم  والتنظيمية  السياسية 
األول  الكاتب  ال��ي��ازغ��ي،  محمد 
السابق للحزب، والقيادي النقابي 
وعبد  منشد،  الطيب  والسياسي 
المكتب  عضو  بنعتيق،  الكريم 
السياسي السابق، وجمال أغماني، 
وزير التشغيل والتنمية االجتماعية 
السابق، ومحمد بنعبد القادر وزير 
الوظيفة العمومية وإصاح اإلدارة 
السابق، وإدريس اليزمي، رئيس 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
السابق، ولطيفة جبابدي، عضو 
المكتب السياسي السابقة، وفادي 

الوكيلي العسراوي، الكاتب العام 
للشبيبة االتحادية.

ومن بين الشخصيات الرسمية 
ال��ت��ي ح��ض��رت ج��ن��ازة ال��راح��ل 
االتحادي عبدالواحد الراضي، عبد 
العزيز أخنوش، رئيس الحكومة، 
الشؤون  وزير  بوريطة،  وناصر 
ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��دول��ي 
المقيمين  والمغاربة  واإلفريقي 
بالخارج، ومحمد الذاكي الرئيس 
المنتدب للمجلس األعلى للسلطة 
النبوي،  عبد  ومحمد  القضائية، 
العامة،  للنيابة  ال��ع��ام  الوكيل 
ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة، 
وإدري���س ج��ط��و، ال��وزي��ر األول 
جهة  والي  واليعقوبي  األسبق،  
الرباط سا القنيطرة، ووالي األمن 
بالرباط والعديد من الشخصيات 

المدنية واألمنية. 
وكان ولي العهد األمير موالي 
قد  واألمير موالي رشيد  الحسن 
وصاتي  الدفن  مراسم  حضرا 
الظهر والجنازة بمسجد الشهداء، 

يطبعه  جو  في  الموكب  لينطلق 
مقبرة  اتجاه  في  واألل��م  الحزن 

الشهداء.
المحاذية  ال��ش��وارع  وشهدت 
للمقبرة والمسجد منذ الساعات 
الثاثاء،  ي��وم  لصباح  األول���ى 
تعزيزات أمنية سهرت على تنظيم 

السير.
وخال مراسم الدفن ألقى الكاتب 
األول للحزب إدريس لشكر، كلمة 
تأبينية في وداع سي عبد الواحد 

الراضي،
عساني  »ماذا  فيها:  جاء  مما 
أقول وقد فارقتنا أخانا سي عبد 
الواحد، وغادرتنا إلى دار البقاء، 
وقد تعودناك بيننا وألفنا حضورك 
معنا بحكمتك وهدوئك وتواضعك؟ 
أخانا  كلمات ستوفيك حقك،  أية 
الكبير، في هذه اللحظة األليمة؟«. 
وأضاف: »كنت دوما حاضرا في 
مسيرة جماعية تطمح إلى تحقيق 
األفضل باستمرار. كنت في المغرب 
األحاسيس  بكل  عشته،  ال���ذي 

الممكنة والمشاعر الصادقة، فاعا 
ومبادرا، منصتا جيدا ومساهما 
وازنا، خدوما لوطنك، منك تعلمنا 
الحرص على العهد، بكل المروءة 

وبكل الصمود«.
الفقيد  لشكر  إدري��س  ووصف 
االتحادي ب�«رجل الدولة الصادق 
أكبر  الذي خدم باده في  األمين 
المحطات. محطة استقال الباد 
تحت قيادة جالة المغفور له الملك 
بناء  ومحطة  الخامس،  محمد 
الدولة تحت قيادة جالة المغفور 
له الملك الحسن الثاني، ثم محطة 
يقودها  التي  التنموي  اإلق��اع 
من  السادس  محمد  الملك  جالة 

البدايات إلى اليوم.
وكان جالة الملك قد بعث يوم 
برقية   ،2023 27 مارس  االثنين 

تعزية ألسرة الفقيد جاء فيها: 
وعميق  التأثر  ببالغ  “تلقينا   
بعفو  المشمول  وفاة  نبأ  األسى 
عبد  األس��ت��اذ  وم��غ��ف��رت��ه،  اهلل 
الواحد الراضي، الذي لبى داعي 

رب��ه راض��ي��ا م��رض��ي��ا، ف��ي هذه 
األيام المباركة من شهر رمضان 

الفضيل”.
وأع���رب ج��ال��ة ال��م��ل��ك، بهذه 
أسرة  ألفراد  المحزنة،  المناسبة 
وذويهم،  أهلهم  ولكافة  المرحوم 
ال��راح��ل  لعائلة  خ��ال��ه��م  وم���ن 
حزب  وفي  الوطنية،  السياسية 
االت���ح���اد االش��ت��راك��ي ل��ل��ق��وات 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، ول��ك��اف��ة أص��دق��ائ��ه 
ومحبيه، عن “أحر تعازينا وأصدق 
مشاعر مواساتنا في هذا المصاب 
األليم، مستحضرين، بكل تقدير، 
مسار الراحل النضالي والسياسي 
وب��اإلخ��اص  بالعطاء  الحافل 
والتفاني في خدمة وطنه، والدفاع 
ومقدساتها،  أم��ت��ه  ث��واب��ت  ع��ن 
العلوي  للعرش  مكين  والء  في 

المجيد”.
وأضاف جالته “كما نستحضر، 
به  يتحلى  ك��ان  ما  إج��ال،  بكل 
رجال  من خصال  العزيز  فقيدكم 
ال��دول��ة ال��ك��ب��ار، ال��م��ش��ه��ود له 

بدماثة الخلق، وبالغيرة الوطنية 
السياسية  وبالحنكة  الصادقة، 
في  واالقتدار  وبالنزاهة  العالية، 
مختلف المهام السامية، الحكومية 
التي  والجامعية،  والبرلمانية 
والدنا  عهد  في  س��واء  تقلدها، 
المنعم، جالة المغفور له الحسن 
الثاني، طيب اهلل ثراه، أو تحت 

إمرة جالتنا”.
ومما جاء في برقية جالة الملك 
أيضا “وإذ نشاطركم أحزانكم في 
هذا الرزء الفادح الذي ال راد لقضاء 
اهلل فيه، فإننا نسأل العلي القدير 
المحزن  رحيله  عن  يعوضكم  أن 
جميل الصبر وحسن العزاء، وأن 
يجزيه الجزاء األوفى عما أسداه 
من جليل الخدمات لوطنه، ويتقبله 
في عداد الصالحين من عباده”. 
“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية، فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي”. و”إنا 
هلل وإنا إليه راجعون”، صدق هلل 

العظيم.

التوقيع على  تم يوم االثنين برام اهلل 
اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وكالة 
فلسطين  وبنك  الشريف  القدس  مال  بيت 
في عدد من المجاالت التنموية المختلفة.

بتسيير  المكلف  المدير  االتفاقية  وقع 
محمد  الشريف  القدس  م��ال  بيت  وكالة 
إدارة  مجلس  ورئيس  الشرقاوي  سالم 
بنك فلسطين هاشم الشوا، بحضور على 
دولة  لدى  الملك  جالة  سفير  الخصوص 

فلسطين عبد الرحيم مزيان .
على  الطرفان  اتفق  االتفاقية  وبموجب 
تقديم البنك لوكالة بيت مال القدس الشريف 
باستثمار  متعلقة  استشارية  خ��دم��ات 
وتشغيل ودائع صندوق بيت المال عبر إدارة 
استثمارها من أجل زيادة الموارد المالية 
وتعزيز الدخل، وتقديم البنك خدمة التجارة 
موقعها  عبر  الوكالة  لصالح  اإللكترونية 
اإللكتروني، والتي تتيح للوكالة استقبال 
مبيعات  أو  بالتبرعات  المتعلقة  األم��وال 
منصاتها الخاصة بالمنتجات الفلسطينية 

المعروضة على الموقع اإللكتروني .
تعاون  على  أيضا،  االتفاقية  وتنص 

 « برنامج  بينهما ضمن  ما  الجانبين في 
الذي يعتبر جزءا من برامج  فلسطينية » 
وأنشطة  فعاليات  تنظيم  أجل  من  البنك، 
مشتركة لدعم السيدات والنساء المقدسيات، 
وتعزيز مشاريع السيدات خريجات برنامج 
إلى  بالتعاون مع الوكالة،  فلسطينية »   «
جانب تفعيل النشاطات ذات الصلة بالمجال 
واإلبداع  األعمال  وريادة  والفني  الثقافي 
داخل  القدس  بمدينة  القديمة  البلدة  في 
المغرب، وتعزيز حضور وكالة بيت  بيت 
مال القدس الشريف في المدينة المقدسة، 
والمساهمة في زيادة تأثيرها ونشاطها عبر 

برامج مشتركة في هذا السياق .
التعاون في ما  الطرفان على  اتفق  كما 
بينهما على تنفيذ نشاطات لدعم المقدسيين 
داخل البلدة القديمة في المدينة المقدسة، من 
خال برامج خاصة ذات بعد ثقافي وترفيهي 
يتم تنفيذها في شهر رمضان المبارك، وكذا 
االقتصاد  لدعم  إقليمية  مؤتمرات  تنظيم 
المقدسي، وتعزيز برامج التنمية االقتصادية 
واالستثمارية، وذلك عبر استثمار عاقاتهما 

وخبراتهما لتحقيق األثر األكبر من ذلك.

كما تنص االتفاقية على تعاون الوكالة 
والبنك من أجل خلق أدوات تمويلية لصالح 
تحقيقا  وذلك  والسياحة،  اإلسكان  قطاعي 
لمبدأ تعزيز التنمية االقتصادية، بما يشمل 
العربية  الدول  من  المالية  الموارد  حشد 
للمواطنين  القروض  لضمان  واإلسامية 
وبما  القدس،  مدينة  في  قدراتهم  لتعزيز 

يحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
كلمة  في  الشرقاوي  سالم  محمد  وقال 
رؤية  تترجم  الشراكة  هذه  إن  بالمناسبة، 
وكالة بيت مال القدس للعمل المشترك، في 
أ  التي  األه��داف  لخدمة  المقبلة،  المرحلة 
نشئت من أجلها الوكالة، باعتبارها األداة 
واإلسامي  العربي  الدعم  لتنسيق  المثلى 

الم وجه للقدس .
تنفيذا  تعمل  ال��وك��ال��ة  أن  على  وأك��د 
محمد  الملك  الجالة  صاحب  لتعليمات 
السادس، على اختيار مشاريع اجتماعية 
واقتصادية ملموسة، يعود أثرها المباشر 
الصحة  قطاعات  في  المستفيدين،  على 
والرياضة  والشباب  واإلسكان  والتعليم 
والثقافة، ومشاريع المساعدة االجتماعية، 

بعين  تأخذ  واقعية،  رؤية  عملها  وتحكم 
وخصوصياتها،  القدس  طبيعة  االعتبار 

ثم مسألة التمويل وإكراهاته.
إل��ى مسألة  م��ن جهة أخ���رى،  وأش���ار 
تجعل  والتي  مصادره  وتنويع  التمويل 
ال��وك��ال��ة أم���ام م��س��ؤول��ي��ة ال��ب��ح��ث عن 

لمساعدتها  الممكنة  والحلول  الوسائل 
على االستمرار في أداء رسالتها في خدمة 

القدس وأهلها المرابطين.
وشدد في هذا السياق على أن المملكة 
تتحمل  الملك،  جالة  بقيادة  المغربية، 
لوحدها مسؤولية تأمين التمويل المنتظم 

ميزانية  مستوى  على  سواء   ، للمؤسسة 
التسيير، التي ارتفعت هذا العام إلى 1.5 
ميزانية  مستوى  على  أو  دوالر،  مليون 
على  الوكالة  بها  حافظت  التي  المشاريع، 
وتيرة إنجاز سنوية تتراوح بين 3.5 و 4 

مليون دوالر.
بالدور  الشوا،  هاشم  أشاد   ، جهته  من 
الحيوي الذي تضطلع به المملكة المغربية، 
بقيادة صاحب الجالة الملك محمد السادس 
في دعم مدينة القدس وسكانها على مستوى 
المشاريع التي تنفذها وكالة بيت مال القدس 

الشريف في المدينة المقدسة.
الستثمار  البنك  استعداد  عن  وأع��رب 
خبراته في مجال تمويل المشاريع الصغيرة 
الوكالة في هذا  لمواكبة عمل  والمتوسطة 
المجال، مع العناية بالمشاريع المدرة للدخل 

التي تترك أثرا على الشباب والنساء.
وأكد انفتاح بنك فلسطين على كل األفكار 
التي يمكن أن تساعد في إنجاز البنود المتفق 
لتحقيق  التكنولوجيا  واستثمار  عليها، 
األهداف ، في إطار رؤية مستدامة للتعاون 

المشترك.
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منظمة غير حكومية: اآن االأوان الأن تقطع الجزائر 
مع انتهاكات حقوق االإن�ضان في تندوف و�ضائر ترابها

دعت منظمة النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
االثنين بجنيف، الجزائر إلى القطع مع انتهاكات الماضي، 
واالعتراف بانتهاكات حقوق اإلنسان التي ظلت ترتكب 
بما  اآلن على نطاق واسع،  الترابي حتى  نطاقها  على 

فيها تلك المرتكبة في مخيمات تندوف.
وأكدت المنظمة غير الحكومية )PDES( في كلمتها 
في  للجزائر،  الشامل  ال��دوري  االستعراض  بمناسبة 
»على  أن  اإلنسان،  52 لمجلس حقوق  ال�  الدورة  إطار 
الجزائر مسؤولية أخاقية وقانونية في إعمال وحماية 
حقوق اإلنسان بمخيمات تندوف، كما في باقي التراب 
الجزائري«، موضحة أنه »ال يرفع هذه المسؤولية حلول 
تنظيم غير معترف به دوليا، مثل جبهة البوليساريو. 
فالدولة الطرف في هذه الحالة تظل مسئولة عن جميع 

تصرفات هذا التنظيم، وفقا لقواعد القانون الدولي«.
وقالت المنظمة »إننا نتطلع إلى قبول دولة الجزائر 

بالتوصيات الموجهة إليها من المجلس، ونتطلع كثيرا 
إعمال  أجل  من  حقيقي  عمل  القبول  هذا  يصاحب  ألن 
حقوق اإلنسان، ومن أجل وفاء الدولة بكافة التزاماتها 
الذين  األشخاص  جميع  إنصاف  ذلك  في  بما  الدولية، 
تعرضوا النتهاكات، سواء في مخيمات تندوف أو في 

بقية مناطق الدولة«.
وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أنها ستواصل 
الرصد والتوثيق والتفاعل مع جميع آليات األمم المتحدة 
المعنية بحماية حقوق اإلنسان، معربة عن األمل في تفاعل 
والتفاعل  المنطقة  لزيارة  توصياتها،  مع  اآلليات  هذه 
مع معاناة المحتجزين المقيمين في مخيمات تندوف، 
الذين يتعرضون إلى الكثير من االنتهاكات، بعيدا عن 
أعين الرقابة الدولية، وفي ظل غياب آليات االنتصاف 
الوطنية، وباألخص اآلليات القضائية التي ظلت ترفض، 
باستمرار، قبول شكاوى من المحتجزين الصحراويين.

االإ�ضمنت: تراجع المبيعات ب 8,4 
في المائة عند متم فبراير 

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات اإلسمنت، باعتبارها 
مقياسا رئيسيا لقطاع البناء، تراجعت بنسبة 8,4 في المائة عند متم فبراير، 

مقابل ارتفاع بنسبة 5,8 في المائة عند متم فبراير 2022.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، أن هذا التراجع هم جميع 
فروع التسليم، باستثناء البنية التحتية التي سجلت تحسنا بنسبة 4,3 في 

المائة عند متم فبراير 2023.
تكلفة  ارتفاع  إلى  جهة،  من  يعزى،  التراجع  هذا  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
اإلنتاج نتيجة ارتفاع معدالت التضخم في األسواق العالمية، ومن جهة أخرى، 
إلى التساقطات المطرية الغزيرة التي سجلت خال الشهرين الماضيين والتي 

أدت إلى التوقف المؤقت ألشغال وأوراش البناء.
يناير  متم  عند  درهم  مليار   299,9 بلغ  العقارية  القروض  بأن جاري  وذكر 
2023، بارتفاع بنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاع قدره 3,3 

في المائة قبل سنة.
وتأتي هذه النتيجة في أعقاب ارتفاع جاري قروض السكن بنسبة 2,7 في 
المائة، مقارنة بزائد 4,8 في المائة قبل سنة، المخفف بتراجع القروض الممنوحة 
للمنعشين العقاريين بنسبة 4,5 في المائة )بعد ناقص 4,1 في المائة(.

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب استشارة 

معمارية
  2023/05/02 يوم  فـي 
سيتـم بمكاتب الكتابة العامة 
لعمالة قلعة السراغنة )قاعة 
آيت عبد املولى عبد الوهاب( 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتـح 

استشارة معمارية ألجل:
على  2023/09/م.و.ت.ب    *

الساعة 00:11
وتتبع  معمارية  دراسة 
حاضنة  بناء   أشغال 
بمدينة  الشباب  للمقاولني 
قلعة  إقليم   عمالة  القلعة 

السراغنة - الشطر الثاني-
اإلجمالية  امليزانية  تحدد   *
األشغال،  إلنجاز  املتوقعة 
بدون احتساب الرسوم،  في 
5.000.000.00درهم  مبلغ: 

)خمسة ماليني  درهم(
ملفات  سحب  يمكن 
من  املعمارية  االستشارة 
واألدوات  امليزانية  قسم 
كذلك  ويمكن  بالعمالة، 
من  إلكترونيا  تحميلهن 
من  الدولة  صفقات  بوابة 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
و102  و101   100 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

للمهندسني  ويمكن 
املعماريني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما 
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى مكتب  الضبط 
بعمالة إقليم قلعة السراغنة 

وصل،  ،مقابل  إيداعها  -إما 
بمكتب الضبط بالعمالة.

-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة  اإلستشارة  املعمارية، 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
الصادر   20.14 عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من   8 في 
 2014 شتنبر   4 موافق 
مساطر  بتجريد  املتعلق 
إبرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   5 املادة  في  عليها 

االستشارة املعمارية.
ع.س.ن/1011/إ.د

*************
اململكــــة املغربية
وزارة الداخليـة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
جـlـاعة لهــري

املصلحة التقنيــــة
اعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/04

على   2023/04/26 يوم  في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكتب السيد رئيس 
للهري  الجماعي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
املاء  نافورات  بناء  ألجل: 
تداوت  التالية  الدواوير  في 
اومجوظ - اكديم - ادخسال.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقنية  باملصلحة  العروض 
لجماعة لهـــري، ويمكن كذلك 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:

www.marchespublics.
 gov.ma

محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف   أربعة  في: 

)4000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
مبلغ  )مئة وسبعة وخمسون 
وواحد  وسبعمائة  ألف 
درهم وخمسون  وثالثون 
مع  )157.731.5درهم 

احتساب جميع الرسوم(. 
من  كل  يكون  أن   يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 29  ،27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بجماعة لهري. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

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

األظرفة. 
واملشاركة  ارسالها  او   -
االلكترونية  البوابة  عبر 

للصفقات
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

في نظام االستشارة.

ع.س.ن/1016/إ.د
*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم تطوان
جماعة  تطوان 

إعالن عن طلب عروض 
مفتـوح 

على   2023/04/20 يـوم 
سيتم  صباحا،    11 الساعة 
جماعة  رئيس  مكتب  في 
الوالية  بمقر  الكائن  تطوان، 
ماي،   10 شـارع  سابقـا 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
اثمان  بعروض  العروض 

التالية:
 :2023/07 ط.ع.م.رقم:   *
للطفيليات  املبيدات  شراء 
والحشرات لجماعة  تطوان.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مكتب الصفقات 
الكائن  لتطوان،  بجماعة 
شـارع  سابقـا  الوالية  بمقر 
كذلك  ويمكن  ماي،   10
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمـان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  ثمانية  في: 

)8000,00درهم( .
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في: ثالثمائة وستة وتسعون 
وأربعون  وثمانمائة  ألف 
)396.840,00درهم(  درهم 

مع احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 

مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من  148و149   ،31
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 

باستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
بجماعة  الصفقات  بمكتب 
الوالية  بمقر  الكائن  تطوان، 

سابقـا شـارع 10 ماي.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
* اما ارسالها الكترونيا عبر 

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
البيانات  وضع  يجب   *
التقنية  والوثائق  املوجزة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
بمكتب حفظ الصحة لجماعة 

تطوان، الكائن بشارع موالي 
أبعد  على  بلمهدي  الحسن 
 2023/04/19 يوم:  تقدير 

على الساعة 14 زواال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1017/إ.د

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

عمالة اقليم تطوان
جماعة  تطوان 

إعالن عن طلب عروض 
مفتـوح 

على   2023/04/20 يـوم 
في  زواال، سيتم   12 الساعة 
مكتب رئيس جماعة تطوان، 
سابقـا  الوالية  بمقر  الكائن 
شـارع 10 ماي، فتح االظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 

بعروض اثمان التالية:
 :2023/08 ط.ع.م.رقم:   *
الفئران  ابادة  مواد  شراء 

لجماعة تطوان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 

العروض من مكتب الصفقات 
الكائن  لتطوان،  بجماعة 
شـارع  سابقـا  الوالية  بمقر 
كذلك  ويمكن  ماي،   10
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمـان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  أربعة  في: 

)4000,00درهم(
محددة:  األعمال  تقدير  كلفة 
ألف  وتسعون  وسبعة  مائة 
درهم  وثمانون  مائة  وثمان 
مع  )197.880,00درهم( 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
31، 148 و149 من املرسوم 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *

طريق البريد املضمون بإفادة 
باستالم إلى املكتب املذكور.

وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
بجماعة  الصفقات  بمكتب 
الوالية  بمقر  الكائن  تطوان، 

سابقـا شـارع 10 ماي.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  لجنةطلب   لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
* اما ارسالها الكترونيا عبر 

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
البيانات  وضع  يجب   *
التقنية  والوثائق  املوجزة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
بمكتب حفظ الصحة لجماعة 
تطوان، الكائن بشارع موالي 
أبعد  على  بلمهدي  الحسن 
  2023/04/20 يوم:  تقدير 

على الساعة 14 زواال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1018/إ.د

إعالنات14
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الخميس 13 يناير 2022 املوافق 10 جمادى الثانية 1443 العدد 12.041

طفولتي الأولى، من املدينة اإلى البادية

الصباحية،  الحالُة  هذه  َتلبَّسْتني  مَتى  منذ  َأْعِرُف  ال 
َأنَّني حني َأْستفيُق، ال أريُد َأْن يكلَِّمني َأحٌد أو ُأَكلَِّم َأحدًا، 

رة، على الرِّيْق. وباأَلخص تلك املكاملات الهاتفية املَبكِّ
ِلَلحظاٍت،  أو  ِلَلْحَظٍة  ْمَت الصغير، ولو  الصَّ ُل هذا  ُأَفضِّ
اأَلفكار واملهام واملََواعيَد في  وُأَرتَِّب  َأسَتْجمَع نفسي  كي 

رْأسي.
البيت  ُأغادر  ثم  ُفُطوري،  أتناول  أن  يمكنني  ذلك،  بعد 
في  خارَجها،  أو  الرباط  في  كبيٍر،  أو  صغيٍر  التزاٍم  ِإلى 

املغرب أو خارجه.
االلتزامات، لم ُتَتوقَّْف َأبدًا. كانت دائمًا تمأل حياتي.

أرخبيٌل من االلتزامات قضيُت الُعْمَر، وال َأزاُل، َأِفي ِبِه 
. وطبعًا.  بال َتماُطٍل أو تَجاُهٍل أو َتَناٍس أو َسْهٍو أو َتَخلٍّ
لم يكن ُكلُّ ذلك الذَّهاب واإِلياب بني التزاماٍت وُأْخرى بدون 
كانت  التزاماٌت  ولكنَّها  َأَلٍم.  بدون  أو  َقَلٍق  بدون  أو  ُكْلَفٍة 
ِلِغْبَطٍة شخصية،  َمْصَدرًا  اأَلحيان،  من  الكثير  في  َأيضًا، 
وإِلحساٍس صغيٍر أو كبيٍر بالَفَرح يعبِّر عنه أفراُد ُأْسرتي 
الصغيرة أو الكبيرة. ومن َثمَّ ذلك االرتياح العميُق الذي 

امتألُت به وظل حاضرًا في حياتي.
أتحّدُث عن الضمير املرتاح إذن حني َأْذُكر أنني لم َأِعْش 
اآلخرين  مع  كْنُت  وَأنني  الشخصي.  لِحَسابي  لوْحدي، 
وبينهم، َحتَّى حني كانِت الحياُة تَتخلَّى َعنِّي وَأنا ال أزال 
ْفُل -فجأة-  َيْبَقى فيها الطِّ صغيرًا هناك في اللحظة التي 
الطريِق  في  يمضي  أن  عليِه  ويكون  َأٍب.  بال  ثم   ، ُأمٍّ بال 

الكبير املفتوح َأمامه.
وِإذن، أَلبَدْأ من حيث َبَدْأُت.

وكان   ،1935 رمضان  سابع  في  َساَل  مدينة  في  ُولْدُت 
داخل  القديمة  اأَلحياء  كانت  َمْعنيُنو.  َساْنية  في  بيُتنا 
-ساْنية  اُبوْنجي  الصَّ َساْنية  َواني،  الّسْ ى  ُتسمَّ وْر  السُّ
حدائق  عن  عبارة  وهي  مْعنينو،  ساْنية  الصبيحي- 
إنشاؤها  تم  والتي  والفواكه،  الخضر  تنتج  )ْعَراصي( 
تدريجيًا. وكما في املُُدِن العتيقة املغربية، كان هناك مزيٌج 
املتواضعة  والعائالت  امليسورة  العائالت  بني  َسَكني 
والفقيرة. وكان ذلك واضحًا في شْكِل وَحْجِم البيوت التي 
تتمايز بني بيوت فخمة وبيوٍت صغيرة أو واطئة، بيوت 
اأَلثرياء واملَْيُسورين واأَلعيان من جهة، وبيوت الِحَرفيِّني 

نَّاع من جهٍة أخرى. والصُّ
)إسم  َأَمالَّْس  َزْيَنْب بنت الحاج املختار  الوالدة،  كانت 
إحدى العائالت الفاسية العتيقة ويدل على أصلها الريفي 
األمازيغي(، قد أنجبت طفاًل َقْبلي، لكنَّه لم َيِعْش فًأصبحُت 
َج من قبل. ولذا،  ِطْفَلها الِبْكر، ِعْلمًا أنَّ والدي كان قد َتزوَّ
َفُكنَّا  اأَلِشقَّاء  َأما  أشقاء.  غير  وَأخوات  ِإخوة  لديَّ  كان 
في  مختص  الطب  كلية  في  )أستاذ  العزيز  عبد  ثالثة، 
فيَسة وأَنا. وَعليَّ أن أشير  الُغَدد(، أخي اأَلْصَغر وأختي ُنُ
)سيدي  الَغْرْب  احَسْن  بني  منطقة  سليل  والدي  أن  ِإلى 
ج والدتي املنحدرة من مدينة فاس،  كان قد َتزوَّ سليمان( 

ولذلك حكاية ينبغي َأن َأْسَتْحِضَرها في هذا السيَّاق. 
ارتباط  لهم  كان  والذين  البوادي  َأعيان  أن  املعروف 
ُجوا  باإِلدارة أو بدار املخزن، كانوا يحرصون على َأن َيَتزوَّ
امرأًة حضريًة. وألن الوالد كان يمتلك الخيول وله َشَغٌف 
ة  ُروج واأَلِزمَّ ُد على مدينة فاس القتناء السُّ بها، كان يَتردَّ
الحاجيات. وكانت  ِإلى ذلك من  الفروسية وما  مات  وُمَقوِّ
مات،  املقوِّ هذه  بصناعة  شهيرة  آنذاك،  كعاصمة  فاس، 
َأن  ومعروف  لذلك.  كثيرًا  البوادي  أهل  عليها  ويتردد 
هو  كما  سارية  تكن  لم  الحديث  باملعنى  الفنادق  ظاهرة 
على  َيَتردَّدون  البسطاء  البدو  كان  فقد  اليوم،  اأَلمر 
 » الْفَناَدقْ «   التقليدية التي كان ينزل فيها الناس والدواب 
ينزلون ضيوفًا  البادية  أعيان  كان  بينما  اآلن،  نفس  في 
على َأقربائهم أو َأصدقائهم أو يتوفرون على بيت َخاصٍّ 

بهم عند الضرورة.
يتحملها  كان  التي  والعسكرية  املدنية  للمهام  ونظرًا 
َأسالفي لدى سلطات البالد، قبل الحماية، كانت عائلتنا 

كثيرة التردد واالرتباط مع مدينة فاس عاصمة اململكة.
وهكذا، كان والدي –حني يَتردَّد على مدينة فاس- ينزل 
َراْيِجيَّة الحاج املكي  ضيفًا على صديٍق له، كان هو أمني الّسْ
قَّاط. ومْنُه كان يْقَتني كل مْقَتَنياته ومخصوصاته من  السَّ
مصنَّعات الفروسية بل وحتى مخصوصات َأبناء قبيلته 
َأيضًا. وصاَدَف َأن الحاج املكي كانت له ِإْبَنة ُأْخٍت، شابة 
للصداقة  ونظرًا  َيَدها.  والدي  َفطَلَب  الُعْمر،  مقتبل  في 
الزواج.  على  االتفاق  َتمَّ  ُجَلْين،  الرَّ بني  والثقة  املَتباَدلة، 
في  مقيمًة  البنت  َتَظلَّ  َأن  اشترَطْت  العائلة  أن  ورغم 
فاس، لكنَّ الشرَط سيصبح حْبرًا على ورق. ففي النهاية، 

ستضطر الشابة، َزْيَنْب، أي والدتي، إلى االلتحاق بزوجها 
َأْشُهر في سال  بثالثة  بعد والدتي  وبالطبع،  البادية.  في 
َنواِت  ُأخذُت –َأنا أيضًا- ِإلى البادية. وهناك، سَأقضي السَّ

األولى من حياتي.
لقد ُولدُت في مدينة سال ألن والدتي رحمها اهلل كانت 
قد فقدت طفلها األول أثناء والدته في البادية. ولذا أصرت 

أثناء َحْمِلها الثاني أن تتم الوالدة في املدينة.
َفاْفَعة،  و من قبيلة الّصْ َواَغْر – َلالَِّيطُّ إذن، وسط دوار الّدْ
القَروي،  الُعْمق  في  اْحَسْن،  ْبني  قبائل  اّتحادية  ضمن 
)كان  الدوار  ُط  يَتوسَّ بيٍت  في  األولى.  خطواتي  بدَأْت 
وكانت  الهندسي(،  باملعنى  دائري  شكل  فعاًل  للدوار 
َل  ِلُتشكِّ أخرى  مع  ُمْصَطفَّة  َفْلَقة  كل  سّت  » َفْلَقاْت"،  هناك 
َفْلَقة وَفْلَقة  ونها الگاْوْر(، وما بني  َكِنيَّة )يسمُّ الدائرة السَّ
التي  املنطقة  أن  كما  ْرَعة « .   يه  » التُّ ُنَسمِّ كنَّا  َمْخَرج  هناك 
–عند  علينا  يصُعُب  وكان  َرْملية،  تربة  لها  نسكُنها  كنا 
ُحَفاًة. ولم تكن  املَْشُي عليها  ِشدَّة الحرارة، في الصيف- 
هناك أشجار كثيرة في الدوار، لكن على مسافة أربع أو 
وِإلى جانبها  املعمورة  غابة  هناك  كانت  كلمترات  َخْمس 
عنها  تبتعد  أن  ينبغي  االصطناعية.  األوكالبتوس  غابة 
بكلمترات عدة كي تجد الغابة. غابتان في الحقيقة : غابة 
َزرَعها  التي  األوكاليبتوس  بَأشجار  مكسوة  اصطناعية 
وغابة   ،20 القرن  من  العشرينيات  من  ابتداء  املعمرون 
من  طبيعية  غابة  وهي  املَْغِرب  غابات  كْبرى  املعمورة، 

أشجار الفّلني.
تقريبًا،  الخمسني  ِسنِّ  في  الوالد  كان  ُوِلْدُت،  حني 
)َلعلَُّه  عشر  التاسع  القرن  نهايات  مواليد  من  كان  فقد 
نفس  وداخـل  املنطقة  َنْفِس  في   1880 سنة  مواليد  من 
وفاة  بعد  ِإليه  آَلْت  قد  املنطقـة  قيادة  وكانت  القبيلـة(. 
والده القايد عبد اهلل الرَّاضي. أشير إلى أن َجدِّي، والد 
والدي، كان برتبة )قايد الّرْحى(. وطبعًا، كانت القبيلة هي 
التي  الَقَبليَّة  لأَلعراف  َتَبعًا  لَيخُلَفه  والدي  اختارت  التي 
التاسع عشر  القرن  قبل  القديم،  املغرب  في  كانت سائدة 
أمام  للقبيلة  ممثاًل  القديم،  باملعنى  الَقاْيد،  كان  وخالله. 
تنصيبه  َتمَّ  وقد  القبيلة.  داخل  للسلطة  وممّثاًل  السلطة 
في منصب القيادة، في بدايات القرن العشرين، على عهد 
الوالد  َسَفر  عن  لي  ُيْحَكى  وكان  موالي حفيظ.  السلطان 
ِإلى مراكش وِإقامته هناك في انتظار االستقبال السلطاني 
االستقبال  َجرى  وكيف  الحكاية.  أو  املغامرة  ُيْشِبُه  فيما 
الَحْسَناوي  الفقيه  عائلة  من  بدعم  القيادة  ظهير  وتسلُّم 
الرحلة.  هذه  خالل  ضيافته  في  أقام  والذي  املنطقة،  من 
يشتغلون  أبنائها  من  عدد  كان  الفقهاء،  من  عائلة  وهي 
كما  السلطاني.  القصر  في  مؤثرة  مخزنيٍة  كأطٍر  آنذاك 
كانوا  الذين  أجدادنا  وإِلْخوتي عن بعض  لي  كان يحكى 
1836-( األول  الَحَسن  موالي  السلطان  لدى  يشتغلون 
1894(، وبالخصوص َعمَّ والدي الذي كان ضمن حاشية 

هذا السلطان املُْصِلح. 
كانت  عائلتي  وأفراد  أجدادي  أن  عن  سمعُت  ولكم 
مناصب  وشغلوا  السلطانية،  الَحْرَكاْت  في  مشاركة  لهم 
وما  معلومات،  من  وصلني  ما  حسب  عليا،  عسكرية 
توفي  وقد  السلطانية.  املراسالت  بعض  من  اسَتقْيُته 
بعضهم في معارك في األطلس، وأحدهم توفي وُدِفن في 

تارودانت.
املراسالت  من  عدد  على  وبناًء  السياق،  هذا  في 
السلطانية التي َيتوفر عليها أرشيف العائلة، نالحظ أن 
املركَّب  االسم  تحت  القيادة  في  ُعيُِّنوا  وأجدادي  والدي 
فَّاعي الحسناوي. وكما هو واضح  الراضي الداغري الصَّ
بعضها  على  شخصيًا  أتوفر  التي  املراسالت  هذه  في 
القايد  َجدِّي  فإن  املثال(،  على سبيل  بعَضها  ُهَنا  )أنشر 
)اآلغا  السالم  عبد  اآلغا  وَأَخاُه  الراضي  بن  اهلل  عبد 
في  عليا  درجة  وهي  تركية،  أصول  من  مخزني  مصطلح 
و  وَحمُّ موحا  البطل  للقايد  ِسالح  رفيَقْي  كانا  الجيش( 
َياني، والذي ارتبط معه بعالقات صداقة قوية جّدًا كما  الزَّ
السلطان  وقََّعها  التي  السلطانية  الرسائل  توضح إحدى 
موالي الحسن األول بتاريخ 22 ربيع الثاني 1301 والتي 
له  اإلْذَن  َياني  الزَّ و  ْوحمُّ موحا  َطَلَب  السلطان  فيها  َيْقَبُل 
ٍة وِصَلِة َرحٍم إلى جدي وشقيقه، وذلك  للقيام بزيارِة َمودَّ
أحمد  الطفل  بينهم  ومن  ألطفالهما  اإلعذار  حفل  لتنظيم 

)والدي(.
األول  الحسن  رسالة  فإن  العسكري،  املستوى  وعلى 
املؤرخة في 20 ربيع األول 1306 هـ املوجهة إلى موحا 
الوطيدة  املهنية  العالقات  فيها  له  الزياني مؤكدًا  وحمو 

الراضي،  بن  السالم  عبد  اآلغا  وجدي  موحا  القائد  بني 
قائد الطابور الذي تشير املراسلة السلطانية إلى أن اْسَمُه 

)الطابور الحسناوي، نسبة إلى بني اْحَسْن(.
وكم َحِرَصت والدتي على زيارة ضريح موالي ِإدريس 
ِطْفَلها  فقدت  كما  جنينها  تفقد  أن  تخشى  كانت  بفاس. 
البْكر. وحني ُولدُت أخَذْتني ِإلى الضريح إلنجاز حالقتي 
ى َلْحَساَنة(،  األولى عند بلوغ اليوم األربعني )ما كان ُيَسمَّ
َأُمْت كما  فلم  ِوليَدها  َتْفِقْد  لم  لكونها  ٍن  َتَيمُّ ولَعلَّها زيارة 

مات َأخي من َقْبل.
بدايات  في  الوطنية  الحركة  كانت  الفترة،  تلك  في 
نها. وكان نجم الزعيم الوطني الكبير عالل  ُنُشوئها وَتكوُّ
َيْسَطع،  َبدَأ  قد  الفهري  الفاسي  الواحد  ابن عبد  الفاسي 
عن  الناس  َأحاديِث  ضمن  اأَلْلِسَنة  على  إْسُمه  وَأصبح 
الحركة الوطنية. ومن َثمَّ لم ُتْخِف الوالدة ِإعجابها باْسم 
عبد الواحد، والد الزَّعيم، بينما لم ُتْبِد َأيَّ ُمُيول إلى اْسِم 
بخالِف  )ْعُروبي(  َقَروي  كاْسٍم  َعالَّْل  لها  يبدو  كان  َعالَّْل. 
وصيغُته  رنيُنه  َأْعجَبها  الذي  الواحد،  عبد  والده،  اْسِم 
َعليَّ  تطلق  َأن  اختارت  وهكذا،  املَِديني.  وطاَبُعه  َبة  املركَّ
اْسَم عبد الواحد. كما أن اإلسم العائلي الكامل يعود إلى 
»الراضي  لي،  حَكْوا  كما  إسُمه،  وكان  العائلة  مؤسس 
تاريخي  زمن  في  أسطورية  وكان شخصية شبه  باهلل«، 
هو  كما  »الراضي«  فأصبح  اإلسم  اختزال  تم  ثم  بعيد. 

عليه اليوم.
وِإلى اليوم، ال تزال الكثير من ُصَور طفولتي تتردَّد في 
اْر، ال فرق بيننا. كان  ذاكرتي. كنُت طفاًل كباقي َأطفال الدَّوَّ
أطفااًل  كنا  ُأْسَرته.  بيت  في  الليل  ليقضي  يعود  كل طفل 
نفس  وَنْلَعُب  شيٍء،  كلَّ  ونقتسم  شيء،  كلِّ  في  نتشابه 
العائلة  كأطفال  جميعًا  ونتصرف  النهار،  طوال  اأَللعاب 
الواحدة. َنْلَعُب، نتخاصم، نتصالح كاألطفال جميعًا. وكنا 
الجميع،  وأمهاِت  آباَء  ونتعرَّف  البعض،  بعضنا  نتعرُف 
والجميع يتعرفون الجميع، في  » مجتمع معرفة «   صغير ال 
وعالئقها   )L'anonymat( املَْجُهولية  فيه ملظاِهِر  وجود 
واملسافة.  واالنقطاع  والغموض  االرتياب  على  املْبنية 
نظرات  تحت  جميعًا  نظل  ْكنا  َتحرَّ وَأنَّى  َفَعْلنا،  مهما 
الجميع. فقد كانت هناك مراقبة اجتماعية قوية جّدًا. كما 
كنا نتقاسم أيضًا نفس العقائد والقيم املطبوعة بالوعي 
تأثير  تحت  وكنا  والخرافات.  ْحر  بالسِّ وكذا  الديني، 
الخوف من »الِغياَلْن« و»عايشة َقْنديشة« على الدوام في 

تلك الّسّن.
كأطفال هي  لنا  املتاحة  األلعاب  كانت  الفترة،  تلك  في 
اأَللعاب القروية التي كانت سائدة في الفضاء الَقروي في 
ْيَضة، َحاَبا، َسْرَسْر، ِشيرَّا )كانت لعبتان في  املغرب، الُغمَّ
يَّارية وشيرَّا الحفَّارية(. بينما كاَنْت  شيرا الطَّ الحقيقة : 
الكهول  يلعبها  كان  فقد  فرجة،  اَمة  الضَّ أو  ِتيدَّاْس  لعبة 

ِإْذ  اْر،  الدَّوَّ في  محظوظني  كنا  ذلك،  مع  لكننا  عمومًا. 
الحقًا  أصبحنا  ثم  الوالد.  لنا  اشتراها  كرة  لنا  توفَّرت 
نشتريها، وِإْن كانت ُتْصَنُع آنذاك من مادة الكاوْتُشو مما 
للتََّلف. وكان  الكرات عرضة لأَلعطاب السريعة أو  يجعل 
ْلَبة «   )النخبة( غالبًا هم الذين يلعبون الكرة. كما كنا   » الطُّ
علينا  الوافدة  الحضري  اللعب  َأنواع  نلعب بعض  َبدْأنا 

)لْعَبة الِبي، لعبة الّطُروْمبيا...(.
ار، من حني آلخر، مبدعون من أبناء  وكان يْظَهر في الدَّوَّ
املوسيقية  اآلالت  بعض  على  الَعْزف  ُيْحِسُنون  القبيلة 
من  ار  الدَّوَّ في  لدينا  َيكن  لم  صحيح،  الِغَناء.  وُيجيُدون 
اَرة  مَّ الزُّ مثل  بآالت  اللَِّعب  لِكنَّ  الكمنجة،  آلة  على  يعزف 
سائدًا.  كان  الَهْيْت  وأداء  واملقص  والطعريجة  والَبْندير 
وكان واضحًا َأن األحداث املحلية، سواء كانت أفراحًا أو 
أحداثًا محزنة، تستأثر باالهتمام اإلبداعي لهؤالء املبدعني 

الشباب.
القبيلة،  داخل  احتفاالت  أو  أعراس  كانت هناك  وُكلَّما 
املحلية،  واملوسيقى  الغناء  ُفُرَق  يدعون  َأهالينا  كان 
أما  » املَْتاْرفْ «   والغيَّاَطة.  بَّاَلة  الطَّ أو  َما  الّرْ ْعبيَداْت 
فكانوا  الرقص،  يجيدون  الذين  اليافعون(   )الشبان 
وكان  تلقائية.  بكيفية  الحفل  أو  العرس  على  يتوافدون 
العرس يتواصل ملدة أسبوع كامل. ولم يكن أهل العرس 
وحدهم هم الذين يتحملون مصاريف وتكاليف العرس بل 
جميع أعضاء القبيلة )الكوانني(، وذلك حسب االستطاعة، 
كانوا يقتسمون املصاريف فيما بينهم )على شكل هدايا 
وْغَراَمة ومساهمات(. وأيام العرس كانت تتوزُعها جملة 

من الطقوس )يوم الحنَّاء، يوم الَبْرَزة...( 
ال ألعب دور اإلثنوغرافي هنا، وإنما أتحدث من زاوية 

آثار هذه الطقوس في نفسي وفي تشكيل مَتخيَّلي.
وكان  القرآني(  اَمعْ «   )الُكتَّاب  عندنا  » الجَّ كان  وطبعًا، 
ار كذلك، يشرُف  مفتوحًا أمام أطفال العائلة وأطفال الدَّوَّ
عليه الْفقيْه املَْشاْرْط وفيه نحفظ القرآن عن طريق التلقني 
كان  ما  وغالبًا  َماْق(.  والّسْ ْلَصاْل  الصَّ )الّلوْح،  التقليدي 
خارج  من  يأتون  قبيلتنا،  على  يترددون  الذين  الفقهاء 

املنطقة وأغلبهم كانوا من قبائل ْغماَرة شماَل املغرب.
َعليَّ أن َأْذُكر ُهَنا فضاَء بيتنا في البادية. لم تكن الحياة 
اليومية قرويًة بالكامل، فقد كانت نكهُة املدينة تتبدَّى في 
أن  والواقع  االجتماعية.  والطقوس  املظاهر  من  الكثير 
ذلك لم يكن فحسب بسبب الوالدة القادمة من مرجعيتها 
حياة  َعاَش  َنْفَسه  والدي  ألن  وِإنما  فاس،  في  الَحَضرية 
املدينة قبل ذلك في سال. كما َأن الزوجة السابقة أَلبي كانت 
ِإحدى  الْصِبيحيَّة،  العائلة  من  وتحديدًا  سال،  نساء  من 
ُمَؤثٌَّث  البيت  أن  معناه  ذلك  العريقة.  السالوية  العائالت 
وفق  ُمَشيَّدًا  الداخلي  فضاؤه  وكان  َحَضري،  بيٍت  مثل 
الهندسة الحضرية التقليدية بالُغَرف املتعددة، بالصحن 
البيضاء  الزَّليج  بمربََّعات  الحديقة،  على  املفتوح  الكبير 
وَأشجار  واأَلزهار  اأَلغراس  كانت تحاذي  التي  السوداء، 
واملؤونة،  الحبوب  لَخْزن  املخصصة  باألماكن  الليمون، 
ببئر في مطبخ البيت. كان بيتًا كبيرًا، بيت عائلة تقليدية 
الالَّئي  الخادمات  بعض  اأَلفراد وضمنهم  وافرة  َعريَضة 

ُكنَّ جْزءًا من العائلة، بمعنًى من املعاني.

الراحل عبد الواحد الراضي يتحدث في مذكراته الراضي وأنا

عندما اأ�سرَّ يل 
برت�سيح نف�سه 
ون�سرت �سره!

n عبد الحميد جماهري

كتبها  التي  سيرته  من   20 الفصل  في 
كتاب  التحاد  السابق  والرئيس  الشاعر 
ال  بمهارة  نجمي  حسن  الصديق  املغرب 
تضاهى، ينسبني الفقيد الكبير عبد الواحد 
الراضي إلى الظروف التي أحاطت بتقديمه 
االشتراكي  االتحاد  لقيادة  نفسه  لترشيح 
للقوات الشعبية، وقد وضعني رحمه اهلل 
في سياق الشروط التي قادته إلى اإلعالن 

عن هذا الترشيح.
وفي املحصلة العامة، وجدت اسمي إلى 
جانب اسمه في سياق وصوله إلى الكتابة 
األولى، وهو القدر نفسه الذي جعلني أفوز 
قيادته  تحت  السياسي  املكتب  بعضوية 

الرصينة والحكيمة.
 ، يقول الفقيد في املوضوع:«بالنسبة ِإليَّ
لم أكن أفكر في ترشيح َنْفسي ِإلى مسؤولية 
الكاتب األول، وذلك بالنظر إلى املناخ الذي 
أساسًا  عليه  حريصًا  كنُت  ما  سائدًا.  كان 
تجاوز  في  الحزب  ينجح  أن  في  أسهم  أن 
عدد  َفاجَأني  ثم  طريقه.  ويواصل  َأعطابه 
وبينهم  االتحاديني،  واأَلخوات  اإِلخوة  من 
بيتي  ِإلى  بزيارة  الشباب،  من  وافر  عدٌد 
في الرباط، وحدثوني عن رؤيتهم للمرحلة 
التي كان يجتازها الحزب، والتي اعتبروها 
خطيرة جّدًا، وبالتالي،  » ينبغي أن يتحمل 
بعض  يمتلك  مناضل  ِإدارتها  مسؤولية 
َأْن  وعليك  غيرك،  في  نراها  ال  املْيَزات 
ح َنْفَسك « .  وَأسوُق هذا الكالم من باب  ُترشِّ
ا للذات. وتبادلنا  التدقيق ال من باب َمديٍح مَّ
اأَلفكار واألبعاد، وطلبُت أن يمهلوني لفترة 
التفكير في هذا املوضوع الذي كنُت  قصد 
ُأَفكِّر  َأالَّ  نفسي،  وبني  بيني  مبدئيًا  قررُت، 

فيه.)….( 
الحميد  عبد  زارني  الفترة  تلك  في 
حوار  ِإجراء  مني  َطَلب  الذي  اجَماْهري 
االشتراكي «   »االتحاد  لجريدة   صحفي 
 حول أشغال البرملان والوضعية السياسية 
نهايته  وعند  الحوار،  أجرينا  العامة. 
ِإلى  َنْفسي  ُح  َسُأرشِّ هل  بالسؤال،  فاجأني 
َأنَّ  أجبُته  بأن  واكتفيُت  اأُلولى؟  الكتابة 
أن  عليَّ  واقترحوا  زاروني  اإِلخوان  بعض 

ح َنْفسي، بال زيادة وبال نقصان. ُأرشِّ
لهؤالء  األساسية  الحجة  أن  والواقع 
حي هو  َتَرشُّ أن  زاروني هي  الذين  اإلخوة 
وحدة  يضمن  أن  يمكنه  كان  الذي  الوحيد 

حزبنا.
وُقرئ  فعاًل،  الجريدة  في  الحوار  ُنشَر 
َأن   بصيغة  تقريبًا  به  َأْسَرْرُت  الذي  الَخَبر 
وهكذا  رسمّياً « .   ترشيحه  ُيعِلن  » الراضي 
بدَأت ترشيحات اإِلخوة اآلخرين. ثم َسَعى 
في  اإلرادات  تجميع  ِإلى  اإِلخوة  بعض 
في  َأْخَفُقوا  لكنهم  دة،  ُمَوحَّ اتحادية  ِإرادة 
آخر املطاف ولم تثمر جهودهم الخيِّرة عن 

نتيجة ِإيجابية«.
لطاملا أخبرني الفقيد بأنه لم يبحث أبدا 
عن مسؤولية أومنصب، في الحزب أو في 
غيره، ولطاملا نادته الترتيبات املوضوعية 
ألوضاعنا داخليا وخارجيا إلى املهام التي 
أجهزة  في  األولى  املهمة  ومنها  له،  كانت 
حيث  الشعبية.  للقوات  الوطني  االتحاد 
إن الفقيد أسر بأن الشهيد املهدي بن بركة 
الحزب  قائمة  على  اسمه  وضع  الذي  هو 
تأسيس  بعد  ما  في  اإلدارية،  لجنته  وفي 
القرن  من  الخمسينيات  نهاية  في  الحزب 
القدري  »التعيني«  هذا  وسيكون  املاضي، 
من نصيبه طوال عمره السياسي الشعبي 

منه والرسمي..

يتبع 

ودعنا المناضل الكبير عبد الواحد الراضي، رُجل الدولة الذي ترك بصمات في الحياة السياسية والجمعوية، حيث 
كان من الرعيل األول داخل مؤسسة البرلمان، الوحيد الذي اْنُتخب وُأعيَد انتخاُبه منذ أول برلمان ُمْنَتَخب سنة 1963 

إلى اليوم. وهو أحد مؤسسي االتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
سنة 1975، الذي سُيصبح كاتَبه األول سنة 2008. راَفَق عددًا من زعماء الحركة الوطنية والديموقراطية بينهم 

بالخصوص المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد. كما َلِعَب دورًا مؤثرًا في صياَغِة مشروع التناوب. وكفاعل وَرُجِل 
َن وزيرًا أكثر من مرة في َعْهَدْي المِلَكْين الحسن الثاني ومحمد السادس. َشَغل منصب رئيس مجلس  دولٍة، ُعيِّ

النواب ألكثر من عشر سنوات، وترأس عددًا من المنظمات والمؤسسات البرلمانية األورومتوسطية واإلسالمية 
والمغاربية، قبل أن ُيْنَتخَب سنة 2011 رئيسًا لالتحاد البرلماني الدولي، وذلك في عالقاٍت مواِظَبٍة لم َتْنَقِطع مع 

نساء ورجال وشباب منطقته، سيدي سليمان، بصفته البرلمانية.
نعيد بعضا من سيرته الذاتية التي أنجزها الزميل والكاتب حسن نجمي بعنوان " المغرب الذي عشته " َعْبَر َسْرِد 

َرُجٍل ملتزم، يحكي هذا الِكَتاُب َتاريَخ الَمْغرِب وتحوالته منذ ثالثينيات القرن العشرين حتى المصادقة على دستور 
2011 مرورًا باألحداث الكبرى والصراعات والتوترات التي َعرَفها المغرب المعاصر، والدور المتميز الخاص الذي لِعَبُه 

ُجل، خصوصًا على مستوى ترتيب العالقة والحوار بين الملك الراحل الحسن الثاني واليسار المغربي بقيادة  الرَّ
الراحل عبد الرحيم بوعبيد واألستاذ عبد الرحمن اليوسفي...

كنُت طفاًل كباقي 
اْر، ال فرق  وَّ أَطفال الدَّ
بيننا. كان كل طفل 

يعود ليقضي الليل في 
بيت ُأْسَرته. كنا أطفااًل 
نتشابه في كلِّ شيء، 

ونقتسم كلَّ شيٍء، 
وَنْلَعُب نفس اأَللعاب 
طوال النهار، ونتصرف 

جميعًا كأطفال 
العائلة الواحدة. َنْلَعُب، 

نتخاصم، نتصالح 
كاألطفال جميعًا

)1(
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 أحمد سيجلماسي

»جبل  لفيلم  الجديدة  مشاهدتي  كانت 
المريني،  إدريس  للمبدع   )2022( موسى« 
بالقاعة  الجاري  مارس   20 اإلثنين  مساء 
للفن  ال��س��ادس  محمد  لمتحف  الجميلة 
متعة  بمثابة  بالرباط،  والمعاصر  الحديث 
متجددة اكتشفت من خاللها تفاصيل أخرى 
من هذا العمل الفني الجميل على مستويات 
التشخيص والموسيقى والحوار والمونطاج 
من  ذلك  وغير  الدرامي  والبناء  واإلخ��راج 
من  زاد  ومما  السينمائي.  التعبير  عناصر 
التقنية  الشروط  المتعة  هذه  وقوة  درجة 
العالية الجودة لقاعة المتحف، حيث استمتع 
الحاضرون بصورة وصوت نقيين بشكل لم 
لي  سبق  التي  األخرى  القاعات  في  أعهده 
أن شاهدت الفيلم فيها من قبل.. لقد أضفت 
األجواء الحميمية التي مر فيها هذا العرض 
الخاص والتجاوب النوعي للجمهور الذواق 
الحاضر بكثافة، الكتشاف أو إعادة اكتشاف 
هذا الفيلم المشرف للسينما المغربية، بهاء 
خاصا على هذا اللقاء الثقافي/الفني، الذي 
حج إليه نقاد سينمائيون وفاعلون إعالميون 
في  ودكاترة  وفنانون  وأطباء  وجمعويون 
كل  كبار من  تخصصات مختلفة ومبدعون 
اآلفاق، من بينهم على سبيل المثال ال الحصر: 
الصديق  ربيع،  مبارك  برشيد،  الكريم  عبد 
عبد  علي حسن،  اإلفريقي،  فاطمة  معنينو، 
إدريس  العروسي،  محمد  بيش،  بن  الكبير 
القري، نجاة المريني، أمينة أوشلح، ناجي 
المسيح،  أحمد  الطالب،  مصطفى  األمجد، 
عادل  أحمد عصيد،  الحمدوشي،  اإلله  عبد 
أبا تراب، محمد بوخزار...، بعضهم سبق لهم 
أن شاهدوا »جبل موسى« في إطار عروض 

مسابقة الدورة 22 للمهرجان الوطني للفيلم 
بطنجة أو في القاعات السينمائية الوطنية 
التي استضافته لمدة شهر، وبعضهم اآلخر 

اكتشفه ألول مرة.
هذا  من  الفيلم  مخرج  غاية  كانت  لقد 
العرض الخاص، الذي استهله الدكتور ناجي 
األمجد بكلمة نوه فيها بالعمق الفكري للفيلم، 
تمكين ثلة من أصدقائه من مشاهدته، بعد أن 
سمعوا عنه الكثير أو تابعوا ما كتب عنه من 
انطباعات وتحليالت وتنويهات في المنابر 
اإلجتماعي،  التواصل  وشبكات  اإلعالمية 
أي  لهم حضور  يسبق  لم  الذين  خصوصا 

عرض من عروضه السابقة.
بعد المشاهدة عبر لي بعض الحاضرين 
من هؤالء المثقفين الكبار عن إعجابهم بالفيلم 
مستوى  على  خصوصا  ومضمونا،  شكال 
مسكوت  فكرية  قضايا  تناول  في  جرأته 
عنها في السينما المغربية تتعلق باإليمان 
واإللحاد، وغنى حواراته التي تحضر فيها 
التساؤالت الفلسفية وأقوال وآراء الفالسفة 
فريدريك  عيار  من  واألدب���اء  والمتصوفة 
وفيودور  عربي  ابن  الدين  ومحيي  نيتشه 
دوستويفسكي وأبو العالء المعري وغيرهم.
بدايته  من  الحاضرين،  الفيلم  شد  لقد 
السرد  في  المحكمة  بطريقته  نهايته،  إلى 
خصوصا  المشوق،  ال��درام��ي  وتصعيده 
المفتوحة  ونهايته  فتيحة،  األم  وفاة  بعد 
شدهم  كما  واإلي��م��ان.  والحب  األم��ل  على 
عن  المأخوذ  والقوي،  المحبوك  سيناريوه 
للمبدع عبد   )2016( رواية »جبل موسى« 
ومزجه  المتماسك  بتسلسله  بهير،  الرحيم 
بسالسة بين أحداث الحاضر والماضي عبر 
»فالش باك« تم توزيع تفاصيله بعناية مركزة 
على امتداد زمن الفيلم، الشيء الذي جنب 

المتلقي الشعور بالملل، كما هو شأن الكثير 
من األفالم المغربية وغيرها. 

زد على ذلك مسألة الكاستينغ والتشخيص 
وإدارة الممثلين، فجل الممثلين )يونس بواب، 
عبد النبي البنيوي، حسن فوالن، عبد اللطيف 
الشكرة، عمر العزوزي( والممثالت )السعدية 
أزكون، سهام آسيف، هاجر بوزاويت، فايزة 

يحياوي( كان في اختيارهم وأدائهم وإدارتهم 
توج بحصول  الذي  الشيء  ملحوظ،  تفوق 
بطل الفيلم يونس بواب )في دور حكيم( على 
جائزة أفضل ممثل في مسابقة الدورة 22 
للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة سنة 2022، 
اآلخر  كان هو  البنيوي  النبي  أن عبد  رغم 
يستحق جائزة عن أدائه التلقائي المتميز 

عبد  المراكشي  الممثل  أما  م��روان.  ل��دور 
اللطيف الشكرة فينبغي التنويه به وبأدائه 
المقنع بدرجة كبيرة في هذا الفيلم، فمن خالله 
نجح المخرج إدريس المريني في توجيه نقد 
الذع للمتاجرين بالدين، الذين نصبوا أنفسهم 
أوصياء على اآلخرين عبر استغاللهم لسذاجة 
صورة  في  وأظهرهم  الناس،  من  البسطاء 

كاريكاتورية ال تخلو من مسحة كوميدية.
من التفاصيل األخرى، التي دأب المخرج 
المريني على العناية بها، مسألة الموسيقى 
التصويرية. فمقاطعها تم اختيارها بعناية 
الفنان  مع  الخالق  تعاونه  من خالل  فائقة 
الموسيقي الشاب يوسف الصديقي والمطربة 
بصوتها  أمتعتنا  التي  الشودري،  سلوى 
)عبر  الفيلم  نهاية  في  الجميلين  وأدائها 
الجنيريك( بأغنية أصيلة كالمها للمتصوف 
ابن عربي صاحب نظرية وحدة الوجود. لقد 
كانت المقاطع الموسيقية الغربية أو العربية 
الموظفة في بعض المشاهد أو المصاحبة 
لها ذات وظيفة تبليغية/تعبيرية أي مترجمة 
لمشاعر وأحاسيس داخلية  وعاكسة لحاالت 
الفيلم  بطل  منها  يمر  كان  مزاجية/نفسية 
حكيم، ولم تكن مجانية أو محشورة في الفيلم 
حشرا، كما يفعل البعض، وإنما كانت تشكل 
عنصرا من عناصر التعبير السينمائي إلى 
جانب العناصر األخرى كاللباس والديكور 

والماكياج واإلنارة...
دقيقة،   100 تقارب  األصلية  الفيلم  مدة 
يرجع  ربما  ملل.  بأي  أشعر  لم  ذلك  ورغم 
سبب ذلك إلى المونطاج، الذي أشرفت عليه 
الموضبة مريم الشاذلي بمعية المخرج، فقد 
المستوى،  هذا  على  ملحوظ  مجهود  بذل 
الشيء الذي جعل إيقاع الفيلم ليس بالسريع 

أو البطيء وإنما كان إيقاعا متوازنا.

على  الكاميرا  انفتاح  متعة  زاده  ومما 
فضاءات طبيعية خارجية جميلة بمدينتي 
نوع  ه��ذا  وف��ي  اللفت،  ومير  إفني  سيدي 
العاصمة  فضاءات  جانب  إلى  السبق،  من 
الرباط، علما بأن كل لقطات الفيلم الداخلية 
التصوير  م��دي��ر  توقيع  م��ن  وال��خ��ارج��ي��ة 
الممثلة  )زوج  كاسترو  كزافيي  الفرنسي 
المغربية ماجدولين اإلدريسي(، الذي سبق 
له أن صور الفيلم السابق إلدريس المريني 

»لحنش« )2017(.
إدريس  المايسترو  أن  القول   خالصة 
الفيلم  لهذا  إخراجه  عبر  تمكن،  المريني 
عناصر  مختلف  بين  التوفيق  من  الجديد، 
اإلنسجام  وخ��ل��ق  السينمائي  التعبير 
النهائية  النتيجة  لتكون  بينها  الضروري 

فيلم ممتع فكريا وبصريا وسمعيا. 
إلى أن مخرج  تجدر اإلشارة في األخير 
أعماله  واك��ب��ن��ا  ال���ذي  موسى«،  »جبل 
انطالقته  منذ  والتلفزيونية  السينمائية 
األولى، يتطور من فيلم سينمائي إلى آخر 
عليها  يشتغل  التي  المواضيع  في  وينوع 
فبعد  بالخصوص.  السينمائية  أفالمه  في 
المستعمر  مقاومة  عن   ،)1983( »بامو« 
حياة  عن   ،)2010( و«العربي«  الفرنسي، 
ومنجزات أيقونة كرة القدم المغربية والدولية 
الحاج العربي بنمبارك، و«عايدة« )2014(، 
النقاد  لدى  ملحوظا  استحسانا  لقي  الذي 
من  مجموعة  وحصد  الواسع  والجمهور 
 ،)2017( و«لحنش«  وهناك،  هنا  الجوائز 
الذي أحتل بطابعه الكوميدي الرتبة األولى 
في شباك التذاكر لموسمين متتاليين، جاء 
»جبل موسى« )2022(، وهو فيلم نخبوي، 
اإلحساس  مرهف  فنان  مخرجه  أن  ليؤكد 

ومتمكن من أدوات التعبير السينمائي. 
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 للمهرجان الوطني للفيلم 
بطنجة أو في القاعات السينمائية الوطنية 
التي استضافته لمدة شهر، وبعضهم اآلخر 

هذا  من  الفيلم  مخرج  غاية  كانت  لقد 
العرض الخاص، الذي استهله الدكتور ناجي 
األمجد بكلمة نوه فيها بالعمق الفكري للفيلم، 
تمكين ثلة من أصدقائه من مشاهدته، بعد أن 
سمعوا عنه الكثير أو تابعوا ما كتب عنه من 
انطباعات وتحليالت وتنويهات في المنابر 
اإلجتماعي،  التواصل  وشبكات  اإلعالمية 
أي  لهم حضور  يسبق  لم  الذين  خصوصا 

بعد المشاهدة عبر لي بعض الحاضرين 
من هؤالء المثقفين الكبار عن إعجابهم بالفيلم 
مستوى  على  خصوصا  ومضمونا،  شكال 
مسكوت  فكرية  قضايا  تناول  في  جرأته 
عنها في السينما المغربية تتعلق باإليمان 
واإللحاد، وغنى حواراته التي تحضر فيها 
التساؤالت الفلسفية وأقوال وآراء الفالسفة 
فريدريك  عيار  من  واألدب���اء  والمتصوفة 
وفيودور  عربي  ابن  الدين  ومحيي  نيتشه 

بدايته  من  الحاضرين،  الفيلم  شد  لقد 
السرد  في  المحكمة  بطريقته  نهايته،  إلى 
خصوصا  المشوق،  ال��درام��ي  وتصعيده 
المفتوحة  ونهايته  فتيحة،  األم  وفاة  بعد 

كان في اختيارهم وأدائهم وإدارتهم ( كان في اختيارهم وأدائهم وإدارتهم ( كان في اختيارهم وأدائهم وإدارتهم المتلقي الشعور بالملل، كما هو شأن الكثير  يحياوي

متابعة  
للمهرجان  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
فتح  عن  ب���ورزازات  للمسرح  ال��دول��ي 
باب المشاركة في الدورة الثالثة عشرة 
وتلقي   ، ال��دول��ي  المسرح  لمهرجان 
طلب عروض المشاركة واعتبار  يوم 8 
أبريل آخر أجل إليداع ملفات المشاركة 

بالمهرجان.     
الفني  للمشهد  التوقف  حالة  بعد 
والثقافي بسبب جائحة فيروس كورونا 
فوانيس  جمعية  تعود   ، المستجد 
ورزازات رفقة مهرجانها الدولي للمسرح 
» أماناي » الستئناف نشاطها المسرحي 
بإطالق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان 
الدولي للمسرح، تحت شعار » اْلَمْسَرُح 
ْعُر ... َوَهُج اْلَمَراِقي َوُحُدوُد التَّاَلِقي  َوالشِّ
» وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين 29 
أبريل و03 ماي 2023، واختيار اللجنة 
كتيمة   « والشعر  المسرح   « المنظمة 
رئيسة للدورة الثالثة عشرة لمهرجان 

» أماناي » الدولي للمسرح.
للمهرجان  عشرة  الثالثة  ال���دورة 
الدولي للمسرح بورزازات تأتي بشراكة 

مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، 
بعد أن قررت جمعية فوانيس ورزازات 
 « أماناي   « لمهرجان  المنظمة  الجهة 
الدولي للمسرح تنويع برنامج المهرجان 
وفق التصور جديد يكون فيه لإلبداع 
المعرفية  أماناي  واحة   ( كبيرة  واحة 
أماناي  واح��ة   �� المسرحية  الثقافة 
واحة   �� المسرحية  للكتابة  اإلبداعية 
أماناي التكوينية للممارسة المسرحية �� 
واحة أماناي الفنية للفرجة المسرحية (.
وأفاد بالغ اللجنة المنظمة للمهرجان 
المشاركة  ب��اب  أن  للمسرح  ال��دول��ي 
على  للمهرجان  الرسمية  بالمسابقة 
للفرجة  الفنية  أماناي  واحة  مستوى 
عموم  وج��ه  ف��ي  مفتوح  المسرحية 
والوطنية  المحلية  المسرحية  الفرق 
وعلى المستوى العربي والدولي ، مبرزا 
السابقة  بالدورة  العادة  أنه كما جرت 
الرسمية  المسابقة  الجوائز  ستحمل 
للمهرجان أسماء أعالم مسرحية وفنية 
االعتراف  من  نوع  يشكل  وهو  وطنية 
والتكريم لمن قدموا الكثير في ترسيخ 
المسرحي  والفعل  الممارسة  وإشعاع 

بالمغرب.
المنظمة  اللجنة  ب���الغ  وأض����اف 

تلقي  أن  للمسرح  الدولي  للمهرجان 
باسم  توقع  المشاركة  عروض  طلبات 
الفرقة،  بطابع  ومختوم  الفرقة  رئيس 
للجمعية االلكتروني  البريد  عبر  وتتم 
festival.amannay@gmail.com  أو 
مؤسسة الفرات  إلى عنوان الجمعية : 
حي وادي الذهب زنقة مكناس ورزازات، 
وأكد البالغ أن اللجنة المنظمة للمهرجان 
وضعت مجموعة توصيات تتماشى مع 
التنافسية،  الفنية  المهرجان  طبيعة 
المشاركات  كافة  دع��وة  أهمها  وم��ن 
بضرورة  والمدعوين  والمشاركين 
الفاعلية والتفاعل مع أنشطة المهرجان 
وااللتزام بمواقيته وتدابيره، وعلى الفرق 
احترام  الرسمية  بالمسابقة  المشاركة 
الطعن  وع��دم  التحكيم،  لجنة  نتائج 
في  التشكيك  أو  الفنية  قراراتها  في 
مصداقيتها وتعتبر قراراتها نهائية مع 
تحديد مدة العرض المسرحي المشارك 
في المسابقة الرسمية ما بين 50 دقيقة 
و70 دقيقة، إلى جانب التزام كل الفرق 
الراغبة في المشاركة باآلجال المحددة 
لقبول ملفات الترشيح ويعد يوم 8 أبريل 
آخر أجل إليداع الملفات، وال يقبل أي 
الوصي ملف ناقص من الوثائق المعلن عنها،  القطاع  لدى  الجمعية  وترافع 

وباقي الشركاء لتدارس إمكانية اقتناء 
بعض العروض المسرحية أو الفرجات 

الفنية.

 مهرجان اأماناي الدولي للم�شرح ورزازات يفتح باب التر�شيح للم�شاركة  
تلقي  أن  للمسرح  الدولي  للمهرجان 
باسم  توقع  المشاركة  عروض  طلبات 
الفرقة،  بطابع  ومختوم  الفرقة  رئيس 

  أو 
مؤسسة الفرات 
حي وادي الذهب زنقة مكناس ورزازات، 
وأكد البالغ أن اللجنة المنظمة للمهرجان 
وضعت مجموعة توصيات تتماشى مع 
التنافسية،  الفنية  المهرجان  طبيعة 
المشاركات  كافة  دع��وة  أهمها  وم��ن 
بضرورة  والمدعوين  والمشاركين 
الفاعلية والتفاعل مع أنشطة المهرجان 
وااللتزام بمواقيته وتدابيره، وعلى الفرق 
احترام  الرسمية  بالمسابقة  المشاركة 
الطعن  وع��دم  التحكيم،  لجنة  نتائج 
في  التشكيك  أو  الفنية  قراراتها  في 
مصداقيتها وتعتبر قراراتها نهائية مع 
تحديد مدة العرض المسرحي المشارك 
 دقيقة 
 دقيقة، إلى جانب التزام كل الفرق 
الراغبة في المشاركة باآلجال المحددة 
 أبريل 
آخر أجل إليداع الملفات، وال يقبل أي 

المخرج ر�شدي زيم ٌيعيد 
اكت�شاف عالقة الأخوة في 
Our Ties فيلمه الجديد

العالقة بين األخوات كانت دوًما مادة دسمة على مر العصور، 
فقديًما وجدت مكانها بين األساطير وحديًثا في الروايات واألفالم، 
كما أن لها قدسيتها الخاصة في كل الديانات بدًءا من قابيل 
التي  القصة  وأخوته وهي  يوسف  وهارون،  وهابيل، موسى 
أعيد صياغتها وتقديمها في مئات األفالم، ورواية مثل اإلخوة 
كارامازوف لديستوفسكي الذي ُقدمت أيًضا في كل ثقافات العالم، 
حتى أن نجاح أفالم مثل Rain man لدستن هوفمان وتوم كروز 

استدعى اقتباسه في الفيلم المصري التوربيني.
ببحث سريع على اإلنترنت سنجد نحو 100 فيلم عن األخوات 
وبيكسار  ديزني  فيلم  عذوبة  أكثرها  لعل  األخير  العقد  في 
الدرامي  الفيلم  الماضي  العام  في  القائمة  وزاد   ،Onward
الفرنسي Our Ties لمخرجه رشدي زيم الذي قدم فيلًما شديد 
التماسك عن عالقة األخوة ففي الوقت الذي تنسحق فيه األخوة 
أمام عالقات أكثر حميمة مثل الزواج أو األب وابنه، ُيعيد هذا 
 Our الفيلم لألخوة وضعها كعالقة شديدة الترابط في فيلم

Ties أو »روابطنا«.
في الفيلم نرى رياض وموسى أخين في نفس العمر تقريًيا، 
المادية  والحالة  الشخصية  الطبيعة  شيء،  كل  في  يختلفان 
واالجتماعية والوظيفية وكذلك نظرة كل من حولهم لهم فموسى 
ذو شخصية مضطربة وتزداد اضطراًبا بانهيار حياته العاطفية 
وتخلي زوجته عنه ولكنه في نفس الوقت محبوب من أسرته 
الكبيرة وفي عمله أما أخيه الناجح رياض فهو مذيع مشهور 
أسرته  منه  تقترب  باألنانية، وال  شخصيته صارمة، موصوم 
إال لطلبه في مساعدة ينسى في أغلب الوقت أن يستجيب لها.
في  لصدمة  موسى  تعرض  هو  هذا  كل  يغير  واح��د  حدث 
ليتغير بعدها كل من حوله لألسوأ  تماًما  رأسه تغير طباعه 
في تعاملهم مع مرضه، ما عدا أخيه رياض التي يتعامل مع 
مرض أخيه بطريقة مختلفة تكشف له الكثير عن نفسه، ومعها 
يبدأ األخوأن رحلة الكتشاف ذاتها وبعضهما ونكتشف معهما 

الطبيعة الخاصة لتلك الرابطة، األخوة.
الفيلم من إخراج رشدي زيم وشارك في تأليفه مع مايوين، 
الحائزين على عشرات  النجوم  كبيرًا من  الفيلم عددًا  ويضم 
الجوائز وهم سامي بوعجيلة الفائز بجائزة سيزار الفرنسية 
كأفضل ممثل، النجمة الفرنسية مايوين الفائزة بجائزة لجنة 
من  للعديد  والمرشحة  السينمائي  كان  مهرجان  من  التحكيم 
الفائز بجوائز من مهرجانات  جوائز سيزار، رشيد بوشارب 

كان وبرلين ولوكارنو وسيزار، ورشدي زيم.

فيلم »جبل مو�شى« والمتعة المتجددة

أطلقت شركة نيوسنشري اإلعالن التشويقي 
 Sugar دادي  شوجر  الكوميدي  للفيلم  الثاني 
Daddy، والذي يكشف عن المزيد من التفاصيل 
حول  الفيلم المقرر طرحه بدور السينما قريبًا.

ويكشف اإلعالن التشويقي الثاني في لقطات 
في سهل حشيش  أجواء صيفية   عن  سريعة، 
حيث يقرر األب بيومي فؤاد إبالغ أبنائه حمدي 
الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من 
امرأة ثانية فيما ترفض ليلى علوي إحتمالية أن 
ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث 

كوميدية مثيرة. 
حقيقية  تمثيل  تجربة  أول  الفيلم  ويشهد 
للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة 
التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما 

بعد غياب 5 سنوات.
تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي 

وتقوده  العمر،  منتصف  بأزمة  يمر  رجل  حول 
مع  سرية  عالقة  إقامة  إلى  المتأخرة  مراهقته 
راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على 

عقب. 
ليلىعلوي  بين  الثاني  التعاون  هو  الفيلم 
وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم 
حامل  ماما  فيلم  خالل  من  األولى  السينمائية 
والعالم  مصر  في  نجاحًا  حقق  الذي   ،)2021(
العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، 
الغيطي،  مي  غريب،  مصطفى  محمود،  محمد 

جوهرة، وفرح الزاهد.
فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف 
نيوسنشري،توزيع  شركة  وإنتاج  السيد  لؤي 
داخلي دوالر فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، 
وشارك في اإلنتاج شركات أفالم مصر العالمية، 

سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

مشاكل كوميدية يثيرها اإلعالن التشويقي الثاني لفيلم شوجر دادي

الزواج الثاني يثير اأزمة بين ليلى علوي وبيومي فوؤاد
 في الإعالن الت�شويقي الجديد ل�شوجر دادي

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم:
09/م.ت.ص/صص/2023 

)جلسة علنية(
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
العروض  طلب  عن  املاء  قطاع 
برمنجنات  "توريد  ب:  املتعلق 

البوتاسيوم".
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
يحدد الثمن التقديري لألشغال 
)مع  1.500.000,00درهم  في: 

احتساب جميع الرسوم(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

في: 15.000٫00درهم
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بمديرية  الصفقات،  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
الكائن بمحطة املعالجة، شارع 
محمد بلحسن الوزاني، الرباط 

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

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

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

بعدم التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

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

لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 02 ماي 2023 
ظهرًا  عشرة  الثانية  الساعة 
الوطني  للمكتب  )ج(  بالبناية 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 

قطاع املاء.
فتح االظرفة سيتم في آن واحد.

معلومات  علي  للحصول 
بقسم  االتصال  يمكن  إضافية، 
النوعية  الصناعية،  املشتريات 

الوطني  للمكتب  والدعم 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 

قطاع املاء
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220

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

الصالح للشرب:
http://www.onep.ma/

ع.س.ن/1007/إ.د
*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

 2023/05/02 يوم   فـي 
العامة  الكتابة  بمكاتب  سيتم  
)قاعة  السراغنة  قلعة  لعمالة 
الوهاب(  عبد  املولى  عبد  آيت 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتـح 

العروض بعروض أثمـان ألجل:
على  2023/08/م.و.ت.ب   *

الساعة 00:10
* أشغال بناء 3 وحدات للتعليم 
األولي بجماعة  ملزم  إقليم  قلعة 

السراغنة 
املـؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -
مبلغ:  10.000.00درهم  في 

)عشرة آالف درهم(
في  األشغال  كلفة  تقدير   -
هم  ر 8د 5 0 . 9 1 4 . 0 0  : مبلغ
ألفًا  وخمسون  )ثمانمائة 
وتسعمائة وأربعة عشر درهم(.

طلب  ملفات  سحب  يمكن   *
امليزانية  بقسم  العروض 
ويمكن  بالعمالة،  واألدوات 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك 
من  الدولة  صفقات  بوابة 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
أن يكون كل من محتوى  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم    املرسوم 

األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 

بعمالة إقليم قلعة السراغنة 
،مقابل  إيداعها  -إما 
وصل،بمكتب الضبط بالعمالة.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
مكتب طلب العروض، عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.

عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
الصادر   20.14 عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من  في8 
موافق 4 شتنبر 2014 املتعلق 
بتجريد مساطر إبرام الصفقات 

العمومية من الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
املنصوص  تلك  بها هي  اإلدالء 
نظام  من    4 املادة   في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1010/إ.د

إعالنات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /1008/إد

ع.س.ن /1002/إد

ع.س.ن /1015/إد

ع.س.ن /1004/إد

ع.س.ن /1012/إد
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جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير
عبد احلميد جماهري

املوقع االلكتروني:
www.alittihad.press.ma

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

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

االحتاد االشتراكي

هيئة التحرير
- سعيد منتسب

- عبد النبي 
املوساوي

- محمد رامي
- جالل كندالي

- لحسن العسبي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- حميد بنواحمان
- جمال امللحاني

- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عبد الصمد 
الكباص 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- املصطفى 
اإلدريسي 

التحرير - االدارة - املالية - التوزيع - 
االشتراكات - االشهار

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

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

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

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم االشهار44 شارع الجيش امللكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

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

Jaridatipub@yahoo.fr

 املكاتب اجلهوية
n مكتب الرباط:10 زنقة زحلةالهاتف: 

0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

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

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

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66الفاكس: 0524.44.88.66

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

الهاتف: 0524.62.33.60 الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: اقامة الزرقطوني الطابق الثانيشارع 
الزرقطوني

الهاتف: 0536690903الفاكس: 0536710765

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

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

مركز التجاري سيليكت رقم 6 
الهاتف: 0535.52.08.86 الفاكس: 0535.40.23.59

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

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

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

طبع من عدد أمس
2023/03/28

12.470
توزيع: 
سبريس

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية 
بفاس

املحكمة التجارية االبتدائية 
بوجدة

إشهار مستخرج عقد بيع 
أصل تجاري

ملف عدد: 2023/05
حساب عدد: 3413

حرره  رسمي  عقد  بمقتضى 
داري،  ابراهيم  األستاذ 
بتاريخ  بوجدة،  املوثق 
2022/11/28، مسجل بوجدة 
باع   ،02/12/2022 بتاريخ 
بوحفص:  محمد  السيد: 
الساكن بشارع محمد الخامس 
عمارة قادة B الطابق الخامس 

شقة 17 وجدة.
للسيد: عبد اللطيف الراشدي: 
زنقة  العرفان  بحي  الساكن 

الحكمة رقم 08 وجدة.
املعد  التجاري  األصل  جميع 
الشعار  ذات  مقهى  الستغالل 
 LE BRIEFING التجاري 
بوجدة  الكائن   ،ORDERS
 839 رقم  إيريس  تجزئة 
املقيد  السراق،  عوينت  طريق 
تحت  التجاري  بالسجل 
بثمن  تحليلي،   84682 عدد 
ألف  سبعمائة  قدره  إجمالي 

درهم )700000.00درهم(.
تقبل التعرضات أمام املحكمة 
أجل  داخل  بوجدة  التجارية 
يوما  عشر  خمسة  أقصاه 
الثانية- للنشرة  املوالية 
مدونة  من   84 للمادة  تطبيقا 

التجارة.
ع.س.ن/864/إ.د

*************
اململكة املغربية
رئيس الحكومة

املندوبية السامية لقدماء 

املقاومني وأعضاء جيش 
التحرير

قسم الشؤون اإلدارية
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم 2023/01

مخصص للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة 

والتــعـاونــيــات واتــحـاد 
التــعـاونــيـات والــمــــقــاول 

الــذاتــي
  2023 أبريل   20 يوم  في 
 )10( العاشرة  الساعة  على 
صباحا، سيتم بمقر املندوبية 
املقاومني  لقدماء  السامية 
وأعضاء جيش التحرير الكائن 
أحمد  الحاج  شارع  بملتقى 
بن  حسن  وزنقة  الشرقـــاوي 
شقرون، اكدال - الرباط،  فتح 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
أثمان يتعلق ب : طبع مؤلفات 
السامية  املندوبية  لحساب 
وأعضاء  املقاومني  لقدماء 

جيش التحرير .
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املعدات  بمكتب  العروض 
املندوبية  بمقر  املوجود 
املقاومني  لقدماء  السامية 
التحرير  جيش  وأعضاء 
الحاج  شارع  بملتقى  الكائن 
وزنقة  الشرقـــاوي  أحمد 
حسن بن شقرون، بحي اكدال 
- الرباط ويمكن كذلك تحميله 
إلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
الف  وثالثون  خمسة  في: 

)35.000.00درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
ومائة  مليون  مبلغ:  في 

ومائتا  الفا  وثمانون  وخمسة 
الرسوم   احتساب  مع  درهم 
مع  )1.185.200,00درهم( 

احتساب الرسوم
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقا  املتنافسني 
و148  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  البريد املضمون  طريق 
باالستالم إلى مكتب  املعدات 
املندوبية  بمقر  املوجود 
املقاومني  لقدماء  السامية 
وأعضاء جيش التحرير الكائن 
أحمد  الحاج  شارع  بملتقى 
بن  حسن  وزنقة  الشرقـــاوي 

شقرون، اكدال - الرباط.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما    -
بمكتب املعدات املذكور أعاله.

إما إرسالها إليكترونيا عبر   -
العمومية  الصفقات  بوابة 

بالعنوان:
www.marchespublics.

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

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   9 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1005/إ.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 

باملزاد العلني
ملف تنفيذي عقاري عدد: 

 2021/29
لفائدة: جيهان موساوي ومن 
معها الجاعلني محل املخابرة 

معهم
 بمكتب األستاذان الطيب 
العجاني ومحمد بنتومية 

املحاميان بهيئة وجدة
ضد: محمد بنقاسو ومن 
معه عنوانهم شارع محمد 

الديوري رقم 4 وجدة
ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2023/05/31 األربعاء  يوم 
صباحا   11 الساعة  على 
 9 رقم  الجلسات  بقاعة 
بوجدة،  االبتدائية  باملحكمة 
بيع باملزاد العلني ألكبر وآخر 
املحفظ  للعقار  ميسور  مزايد 
"ارزيزة284"  املسمى  امللك 
عدد  العقاري  الرسم  ذو 
 123 مساحته   50518/02
متر مربع الكائن بطريق سيدي 
زنقة  األندلس  حي  معافة 
وهو  وجدة.   17 رقم  الورود 
واجهة  لها  بناية  عن  عبارة 
سفلي  من  تتكون  واحدة 
ومطبخ  صالون  على  يحتوي 
وبهو  وضواية  ومرحاض 
إلى  يؤدي  درج  يتوسطهم 
يحتوي  الذي  العلوي  الطابق 
وحمام  غرف  ثالث  على 
يتوسطهم.  وبهو  ومرحاض 

مع السطح بسترته.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  أعاله في  للعقار  العلني 
)ثمانمائة  800.000,00درهم 

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

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 

االطالع على كناش الشروط أو 
عروض،  تقديم  أو  التحمالت 

الضبط  بكتابة  االتصال  يجب 
بوجدة  االبتدائية  باملحكمة 

حيث  املدني-  التنفيذ  -مكتب 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة العموم.
ع.س.ن/1006/إ.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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ع.س.ن /058/إت

ع.س.ن /1001/إد

ع.س.ن /1003/إد

ع.س.ن /1009/إد
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االشتراكي

أحمد السالمي

ال  مجتمعنا،  داخل  التشكيل  ثقافة  إن 
تحمل مرتكزات االستجابة لما هو متداول 
على مستوى هذا الفن.. مما يطرح قابلية 
قنوات  يتجاوز  معرفي  كإشكال  التلقي 
تفرض  أول��وي��ت��ه  أن  ع��ل��م��ًا  االت���ص���ال، 
حتمية استنطاق مكامن الذات التذوقية، 
لتكسير الحدود الوهمية النابعة من عدم 
البد  إذ  الفن..  من  النوع  هذا  استقصاء 
بكل  رؤية  تأسيس  كيفية  عن  البحث  من 
والسياسية،  اإليديولوجية،  احتماالتها 
اتساع  تضمن  واالجتماعية،وغيرها.. 
رقعته التنويرية بخلفية حركيته، وما تخفيه 
أشكاله المتعددة من بعد تخييلي فني، يجب 
أن يمر إلى المتلقي عبر آليات حضوره في 
مجال التعليم والمعرفة: مدرسية، أكاديمية، 
معاهد، مراكز وغيرها.. حتى يصبح كيانه 
األل��وان  دالالت  حيث  من  تثقيفية  م��ادة 
السيميائي  والخطوط والصورة ودورها 
أو  األيقوني  الفعل  ألن  إبستيمولوجيا، 
اآلنية  حياتنا  في  جادته  يتخذ  الرمزي 
من خالل الرؤية الخالقة لهذا اإلبداع، وال 
نستشعر حمولة هذه النافذة كما الفنان 
حين تتم ترجمتها تشكيليا. فالفن ينبغي 
حسب خوسي أورتيكا غاسيت »..أن يبحث 
عن عوالم شعورية مجهولة، فهو يحتوي 
لناعن  يفصح  وال  الواقع،  من  على شيء 

باطنه«.
ضمن هذا المنحى، تبتعد بنا »سرديات 
النافذة حضاريا،  هذه  لتوفير  تشكيلية« 
بتعبير  الداخل«  من  »نافذة   ��� وإنسانيا 
بوزفور لمجموعته القصصية��� بعيدة عن 
كما  السردي،  النقد  من  وقريبة  التأريخ، 
جاء بها في سياق استرسالية الحكي عن 
الفنان وعالمه » فكان هذا المعرض حدثا 
انتقاليا في المشهد التشكيلي المغربي، 
بانتقاله من موضوع جمالي لموضوع آخر 
بكال  احتفاظه  مع  ومعني  موقف  يحمل 
بأن  فعلّي  إق��رار  هو  »إذن  الخاصيتين. 
شرعي  ابن   �� وإحساسًا  وعيًا   �� الكاتب 
منا  األقرب  إنه  كمبدع..  ومهتمٌّ  للمجال، 
في صياغة قوى سردياته التشكيلية وفق 
عملية تفكيكية سردية، مالمسًة منه وعَي 
األخير  ه��ذا  ينعَم  كي  ال��ق��ارئ،  وش��ع��وَر 
محاكاًة للمسرود، بصورة مركبة للفنان، 
دون أن تفقده خصوصية المتعة التي نهفو 
إليها جميعا من العمل التشكيلي. من هنا 
الواسطي  منمنمات  »أهمية  له  تتراءى 
والخط  التشخيص  بين  مزجت  لكونها 
لتقدم مشاهد مرئية وحكائية .. لحكايات 

لها بداية ونهاية..«..
هذه التركيبة السردية النقدية تستقي 
خصوصيتها من مفهوم الرواية بالمعنى 
الذي ذهب إليه سعيد يقطين في حديثه عن 
الراوي الذي يبين المسرود، أو المروي بكل 
إغفالها ككيانات وجودية  شبكاته، وعدم 
بالمعنى التجنيسي. فال يجب محاصرته 
باستقاللية المجاالت عن بعضها البعض. 
التماهي  حتمية  تفرض  الحاجة  وإنما 
الحر دون قيود التصنيف، أو عبثيته، كي 

َيهَب مساحة شاسعة  للكائنات السردية، 
حين  لوكاتش،  بمفهوم  التشييئية  أو 
فيها  بما  الكائنات  هذه  الفنان  تتجاذب 
في  إثباته  الكاتب  حاول  ما  وهذا  ذات��ه. 
أساليب  تتناول  أن  لها  »أردت  سردياته 
المغاربة واألجانب  التشكيليين  الفنانين 
من منطلق سردي.« مادامت الرؤية الفنية 
في  واإلدراك  والتخييل،  لالنفعال،  موقعا 
آن واحد بحموالتها المختلفة، بعيدة عن 
إعارة االهتمام للتفاوتات المجتمعية.. أي 
أن الكاتب يدرك  نسيج الوعي، والشعور 
بالخبرة الجمالية، والتقنية التي تميزها، 
كما هي عند باشالر »..صور معبرة.. تكمن 
للعمل«.  والتشكيلية  الفنية  القيمة  في 
َيْعُبر  كيان  »سردياته«  ف��ي  فهو  لذلك 
كاللغة  شخصية  كل  ومقوماتها  بذاته 
لتشكيل كالمنا  »تستعمل  عند شتراوس 
ولإلعراب عن أفكارنا.. إلخراج ما هو مكنون 

في الروح وإظهاره إلى الخارج«. 

من  تشكيلية«  »سرديات  اتخذت  لقد 
بؤر  وعربية  وأمريكية  أوربية  هويات 
إحاالتها التعبيرية سواء داخل نسق ثقافي، 
للموضوع  حصيلًة  وآخ��ر،  نسق  بين  أو 
إنها  هايدغر..  بمفهوم  عنه  تعبر  ال��ذي 
استراتيجية لوقائع واقع الفنان، ولكل ما 
يكتنف دواخله  حتى يستقيم المعنى في 
فلسفته الجمالية من جهة الوعي بالعمل، 
كنتاج مباشر لإلحساس الروحي به، كما 
يقره االتجاه الشكالني، وما يجعل الكاتب 
في صياغة متون سردياته الحكائية يتطلع 
إلى شخصنة الشخصية التشكيلية دون 
موهبتها  بناء  في  ساهم  عما  االبتعاد 
للمرضى  »..رفيقا  »غوك  فكان  الفنية.. 
والفقراء »وكاهلو« كمنبع إلبراز المشاهد 
الخيالية المستوحاة من واقعها المعيش... 
في  األشياء  برمزية  الموسومة  وأعمالها 
عالقتها بالوجود. وهذا ُيَبرِّرسردية السرد 
والتي  الكاتب،  اتخذها  التي  التشكيلية 
تتقاطع مع رؤية بيرجسون للفن باعتباره 
حدثا وإدراكا حدسيا للفنان يتمكن به من 
رؤية الواقع، كحصيلة لعملية الخلق من 
قبله، ثم من قبل القارئ) الكاتب(، بناء على 
مقاييس ليس من شأنهما أن تكون واضحة، 

تجد ضالتها في«سرديات تشكيلية«على 
بل  أبدا،  أحالما  أرسم  »لم  كاهلو  لسان 
أرسم واقعي الحقيقي فقط. والجعماطي 
».. قامت تجربته باالشتغال على المكان... 
فكانت مواضيعه مستمدة من هذا الوجود 
بطبيعته ومناظره«. كما » تميزت تجربة 
الفنان وارول بثالثيته المشهورة »الكراسي 
الكهربائية.. كموضوع مقلق ألداة.. تنفذ 
من خاللها عقوبة اإلعدام«.. هذه المقاييس 
الكاتب  حاول  وبالفعل.  بالقوة  موجودة 
فيها حسيا، حين أضحى  الذهني  كشف 
اعتقاُدُه أدواِت لحمولة الصورة، أو اللوحة 
ككيان قائم بذاته، تم تحويله إلى الوجود 
تجسد  بنيات  ضمن  ال��س��ردي  اللغوي 
»كانت  فالحيسن  التشكيلية.  كينونته 
الصحراء وبكل تأكيد هي المنبع واألصل 
.. خرج منه، وتنسم رائحة اإلبداع فيه« 
أما.. القطعة الفنية »عرس يهودي مغربي 
.. كانت هي مفتاح ولوج الفنان  بطنجة« 

المغربي، و)  الواقع  إلى عوالم  دوالكروا 
الذي ترك بصمة واضحة )عند  القرشال( 
في  وتكراره   لحضوره  نظرا  حجوبي(.. 

جل األعمال..«
هذه المنافذ تبدي وجودية الفنان فكرا 
وعاطفة . َف«الفن الذي ال ُيحال على النظام 
الوجودي يصبح موضوعا مناقضا للواقع« 
في نظر هايدغر.. إذ تصبح هذه المنافذ 
نقط تمفصل مركزية، ومداخل أساسية عند 
ما  كل  يحيطها  سردياته،  لمتون  الكاتب 
األنماط  بين  العالقات  يبرز  أن  من شأنه 
التشكيلية والموروث، والقائم المكتسب، 
واإلبحار في التخييل كما دراسة األنساق 
عند  الدالالت  لفرز  واالجتماعية  الثقافية 
اإلحساس  كان  هنا  من  شتراوس..  ليفي 
مظاهر  وك��ل  والظلم،  القهر،  بأساليب 
الفقر، والمعاناة كنتاج  للسياسة السائدة 
»لما تعكسه من مآس تعبر عن األجساد 
عند  دواخلنا«  في  الصارخة  الممددة 
بالواقع  االهتمام  فعل  وردود  فيكلوفيك.. 
ما بين تشريح تشكيلي، وأشكال النضال 
ريفيرا،  غوك،  من  كل  لدى  عنها  المعبرة 
بوتيرو، بيكاسو، وغويا هذا األخير الذي 
»جاءت مواقفه الواضحة وأعماله الجريئة 

انتقادا وحدادا وردا على الظلم..« بمعنى 
أن لكل فنان أسلوبه واستكانته في الخطاب 
للهدف المنشود بتعبير سارتر.. فهو مفتاح 
اهتمامات الفنان بالقضايا السابقة لذلك 
كان ريفيرا »..إنسانا مثقفا وملتزما بقضايا 
بلده السياسية... رسوماته للكادحين من 
العمال«. وبيكاسو »اختلطت فيه جمالية 
المأساة«.  ببشاعة  الفنية  المعالجة 
من   ..« لوحاته  يرسم  دال��ي  وسالفادور 
منطلقات ذاتية.. برؤية يمتزج فيها الحلم 
 ..« فهي  دافنشي  أعمال  أما  بالواقع.« 
تحمل حكايات غامضة، ومتنوعة برموزها 

وألغازها«..
منها  نستشف  تشكيلية«  »سرديات 
األشكال  متنوع  رم��زي  تركيب  الفن  أن 
ينبع من عمق الذات الفردية، وتقاطعاتها 
تراثية  ثقافية،  بعوالم مختلفة حضارية، 
الفنانين  منطق  عن  تخرج  ال  وإنسانية.. 
السابق في االهتمام بالواقع، وما يكتنفه من 
تناقضات، وتفاوتات اجتماعية، وسياسية، 
وقضايا حقوق وحريات اإلنسان كمرجعية 
فكرية تؤصل قناعات الفنان، ما تعبر عنه 
يومية  أح��داث  من  الواسطي  »منمنمات 
حيثياته.«  بكل  ال��واق��ع  من  مستوحاة 
وما يذهب إليه القاسمي حيث »ارتبطت 
أغلب مشاريعه الفنية بقضايا ملتزمة ... 
ويؤكده  اإلنسان«  وهوية  وكرامة  بحرية 
هبولي حين »ارتبط حسب قوله بمرحلة 
»التشدد السياسي«، مصرا على تبني هذه 
التسمية عوض »سنوات الرصاص«. ثم 
وإنسانية  قومية  أخ��رى  قضايا  هناك 
وجدت طريقها إلى مجموعة من الفنانين 
»..كانت  فالعزاوي  متعددة  أنماط  في 
بين  من  الفلسطسنية  للقضية  نصرته 
انشغاالته وأولوياته اإلبداعية.« وبوعود 
كان مدخله للغاية نفسها تضمين الشعر 
الفلسطيني في التشكيل »..عبر فضاءات 
تشكيلية معبرة عن تجربة مشتركة بينه 
وبين الشاعرالفلسطيني محمود درويش 
في محاولة ترجمة الكلمة إلى الصورة..«، 
في  بالشعر  المهتم  التشكيل  يقف  فلم 
حاول  بل  الحد،  ه��ذا  عند  »السرديات« 
اإلب��داع  داخ��ل  الخيالي  البعد  استثمار 
الرؤية،  داخ��ل  الرؤية  يولد  مما  الفني، 
أوالتخييل من خالل التخييل، فشردودي 
الشعرية  ال��ص��ورة  جمالية  من  »يغرف 
ليعطي لعمله نفسا جديدا تتعدد فيه الرؤى 
بخيال منفتح على آفاق جمالية متنوعة«، 
وأزغاي »..اشتغل على القصيدة بما تحمله 
ما  لغوية ومشاهد مخيالية«،  دالالت  من 
يستهوينا فيه تعبير هايدغر على أن »العمل 

الفني هو الظهور الحسي للفكرة.«
الحس  هذا  عنده  يتزايد  فالفنان  إذن، 
للتنسيق بين المخيلة والعقل، أو المزج 
بين الواقع والخيال/ الفن. نلمس هذا الذي 
ذهبنا إليه سابقا ضمن عناصر »سرديات 
تشكيلية« األخرى كبلقاضي وكيلين ومربو 
وبياض وبومديان وخيي.. هذا التعدد أيضا 
يجد ضالته في الموروث اإلنساني، والثقافة 
الرمزية بأبعادها التاريخية، والجغرافية، 
».. على  والتراثية كاشتغال المالخ مثال 
إنساني  ك��م��وروث  يحمله  وم��ا  الطائر، 
الثقافية  مشاربها  بمختلف  إح��االت  من 
والرمزية.« وتجربة بومليك التي«تستمد 
الفعل  تجليات  م��ن  وقوتها  كينونتها 
التاريخي والجغرافي لبداية الكون.« لذلك 
الصعوبٌة هي أن يكون ذوق المتأمل مثله 
مثل عبقرية الفنان حسب ألكسندر باوغارتن 
الختالط الواقعي بالخيالي، وتداخل الحلم 
بالسريالي كما سّنه الكاتب عند الغطاس..
إن القراءة السردية التي نهجها الكاتب 
لنماذج سردياته، تبدي تركيبة الذات داخل 
واقعها الفني بمنظور الذات حسب طبيعة 

الجمالي  البعد  في  وتجلياته  المتخيل، 
االئتالفية  التوليدي ضمنها، والتفاعالت 
تفسير  أفق  في  َتِسُمها  التي  االختالفية 
الذات والمجتمع  )واقع  ما ينطلي عليها 
( واإلكراهات التي تجعل التخييل حسب 
علم النفس يطبعها سلبا وإيجابا.. لذلك 
أبانه  ال��ذي  السردية  ال��ق��راءة  فمنطلق 
معتمدا اللوحات  الكاتب يتسم بمزاوجة: 
»موناليزا، عرس يهودي مغربي بطنجة، 
أذن فان كوخ، موديكلياني، معركة تطوان، 
المنمنمات، أرض البرتقال، الطائر، حدائق 
والقناعة التي  أحد عشركوكبا...«  النور: 
بسجن  »االهتمام  َك�  الفنان  إبداع  تحرك 
أبو غريب، مذبحة صبرا وشاتيال، مشاهد 
االفتراس، الحلم وصياغة الواقع، الجسد 
كال  وف��ي  وغيرها..«  العولمة،  وهيمنة 
الحالتين عمد الكاتب الى إحاطة المتلقي 
السرد..  آليات  من خالل وظائف  بالفنان 
في  مشروعا  تحمل  السرديات  هذه  إذن 
أغلبه رمزيا لصوت الذات المتعددة، يمثل 
التشكيل فيها عمال مضاعفا، وهو »معيار 
تمثيل«  الميتا  أو  الموسط  للتشخيص 
حسب رايموند جينيت.. أي أن تداعيات 
األشكال التناصية، والرمزية لهذه األعمال 
تسهم في إثبات المسافة السيميائية بينها 
وبين الواقع  أو بين المرجع والتخييل. 
هذه العمليات البنائية التي أثارها الكاتب، 
بين  قيما جمالية ألخيلة توليدية  تضفي 
مكونات األعمال، وأدوات اشتغال الفنان 
والساخنة،  )القاتمة،  األل��وان  المتعددة 
وغيرها..  والحمراء  والزرقاء،  والباردة، 
ومدى إثارة بعدها البصري للبنية وتركيب 
األيقونات، لتشكيل وحدة متكاملة.. وكل 
من  اللوحات  موضوع  تحقيق  يمكن  ما 
مواد أخرى....( إن هذه األدوات لسرديات 
تشكيلية، أفرز الكاتب اتساقها فنيا باندماج 
تأثيرا  بذلك  خالقة  اإلفرادية،  عناصرها 
التشكيلي  اإلحساس  حيث  من  تركيبيا 
أن  بمعنى  فاغنر،  يقره  كما  المتكامل 
الكاتب وردود فعله كفنان، يحاول إحاطتنا  
باالعتمادات التي تجعل اللوحة تشكيلية 
من أساليب، وآليات المادة األولية القادرة 
على التعبير ضمن رؤية إبداعية خاصة.. 
تبحث عن التناغم واالستقرار في األلوان 
واألشكال وغيرها.. كما أنه أقرب منا إلى 
العناصر التوالفية، التي تبتعد عّنا قراءتها، 
وتفكيك حيثياتها، وتأويلها. فهذا التأويل 
الذي يحيطنا به الكاتب »يؤسس شعريته 
للتخييل.. من خالل العالقة االحتمالية بين 
العالم التخييلي، وعالم التجربة« كما يرى 

ذلك روبرت شولز..
النقدية  الكاتب  ق��راءة  يعزز  ما  إن   
تيودور  بمفهوم  األنا، وهو  ضميرالذات/ 
مسافة  تشييد  على  »..يحرص  أدورن��و 
ليس  أي  بالقارئ«.  عالقته  في  جمالية 
ينطق  بل  اعتباطيا،  حضورًا  حضوره 
خبرة وتجربة عندما يستدرج القارئ إلى 
كنه نماذجه ومميزاتها، كقوله »ال تسعفني 
وال  تشكيلي..  فنان  عن  للحديث  الكلمات 
يمكنني اختزال تجربته في سطور..«. و«أن 
تكتب عن الفنان عبد المالك بومليك، معناه 
تجربة  على  الرهان  تتحمل مسؤولية  أن 

يجب أن تعيش تفاصيلها..«.
    إذن فتجربته تتخذ حجمها في بناء 
فضاءاته السردية بمراعاة الذوق، وإدراك 
للسمو بالفن التشكيلي كي يصبح جزءًا من 
المتلقي، ومن واقعه بكل الصَيغ المنفتحة 
على قناعات الفنان بتقاطعاتها وتبايناتها 
عن   ..« يبتعد  ال  حتى  وآخ��ر،  فنان  بين 
العملية التحليلية في نظام الوظائف في 
مجال تحليل الصورة ودراسة األلوان« يبدو 
فيها بدرايته اإلستيتيقية ووعية التشكيلي 

، ذا فلسفة فنية بتعبيرديدرو. 

سهام الكاس

      ذلك االنعكاس لكّم الشعور الذي نكنه لألخر، وكل ما نحمله 
لهم و يحملنا إليهم , هو بالضرورة شعور  يخصنا نحن، ليس 
إال نتاج تضافر جمل أسباب؛ أتوسم فيك الخير ما هي إال الفطرة 
التي فطرنا عليها رب العالمين  فالخير فينا أصيل؛ واألصل خير، 
وإال كيف نفسر كل تلك المسافات التي نقطعها بحثا عن علة تبرر 
حسن طوية اآلخر حتى نراه طاهرا مطهرا من كل شبهة، ذلك ما 
ُجبلت عليه النفس األصيلة،إنني ال أميل إليك وفي سويداء القلب 
مضغة أذى؛ مهما كان تجبرك؛ ومهما طال حبل ظلمك وآذاك، هذا 
ما تفرضه سنة صون الذات؛ وصونا لنفسي وانسجاما مع عقيدتي 
وإيمانا مني بناموس كوني ُيسير هذا العالم الغارق في غفلته؛ 
ال أخفيكم سرا أن قلبي ال يحلق وال يخفق إال مع كل صرخة ألم 

أو أنين تعيس حزين.
   إن التفاصيل هي خالصة حقيقة الذات، إنها ليست شيئا 
آخر غير ما نحن عليه؛ إنها حقيقة ما يفيض عنه القلب، إن الحكم 
والعقاب والزجر ليس إال ما نطمئن إليه ونرضاه وال يُمت لآلخر 

بصلة. من نحن إذن وسط فوضى وضجيج العالم؟
 نحن الجريمة والعقاب؛ نحن الظالم والمظلوم؛ نحن من نتطلع 
إلى أن ُيكال لنا بنفس المكيال ولو أن المقاييس نسبية وغير 
بريئة هي األخرى؛ ولم تكن موازين الدنيا يوما منصفة مهما بدا 
لك األمر واضحا والميزان عادال، إنني أقول وسط هذه الفداحة؛ 
وسط ُظلمة الدروب؛ ومهما بلغت قوة الهزة؛ أهال بالخسارة وال 

ضير في كم الخسائر.  
طالما  أحالما  يحمل  ذهب  من  طبقا  العشم  يتراءى  قد       
انتظرناها، وحين طول انتظار، كانت الحسرة رفيقة الوسادة، وإن 
كان األمل دافعنا إلى المبادرة والفعل؛ وعدم االستسالم لليأس 
والقنوط. وأنصحك، والنصيحة واجب؛ إن المبادرة تفترض العمل 
وتقترن بالجهد والتعب؛ ألن الكثير من البشر قد تكون راغبة في 
إهدائك ذلك الطبق الذهبي المليء باألحالم، لكنها ال تحسن الرصف 
وال تجهل طقوس ومراسيم التقديم وتقاليد اإلهداء؛ وال ُتراعي 
إليه؛ فالناس مراتب، والناس مقامات، والناس  الُمهدى  ظروف 
حال وأحوال؛ فهناك من الناس من يتجنب السكر رغم المرارات 
التي عاشها؛ ورغم ظلم الزمن، و آخرون ألغوا  الملح  من قائمة 
نظامهم الغذائي؛  ألنهم فقدوا  طعم الحياة بتوالي الخيبات، أعلم 
أحيانا أن الفضول، أو التيه، قد يدفعنا إلى تفضيل طلب قائمة أكل 
األطفال؛ ونحن نعلم علم اليقين أن ذاك الطعام ال يلبي حاجاتنا، 
وفي النهاية نستسلم لتلك الحقيقة الموجعة، وهي أن سحنتنا 

تظل ممتقعة تعلوها الُصفرة ويغلفنا الشحوب. 
        قد يحدث يوما أن ُنصاب بالضجر والسأم، وحينها نكفر 
»العشم«، نتألم نضرب به عرض الحائط، حينها ندرك  بقانون 
أيضا حجم الالمباالة، ألنه ال احد سيهتم بك، أو يهتم بتفاصيلك 
في أدق دقائقها؛ ولن يلتمس لك األعذار، ولن يبحثوا لك عن قشة 
في ظلمات التيه ليغفروا لك زلتك كما كنت تفعل أنت؛ لذا أنصحك؛ 
كن قارئا جيدا لمن حولك، صونا لفسك وكرامتك، كن متعاليا عن 
قبح هذا العالم؛ مستحما في طهارة مائك، كن غنيا بعفتك؛ حينها 

ترى نفسك أغنى الناس.
    كن عارفا ومعروفا، شاعرا ومستشعرا متى وقفت أوانطلقت 
في مسيرتك، كن منصتا  آلالمك متى تجرعت كأس مرارة سقته 
إياك يد من يوما إليه أحسنت، وله غفرت وتجاوزت، هذه ميزات 
من كانت األصالة جوهر حياته، وهي ملكة ال يملكها كل الناس، 
ملكة تتعالى وطاقة أغلب البشر. كن واقعيا  و أنت تنسج عباءة 
عشمك، كن محتسبا لشيء واحد وحيد، الظاهر والباطن من األفعال 
واألقوال، ما قيل علنا أو همسا، أو مر بهواجس أحدهم، استقبل 
بحواسك ما ُيقال من عبارات مسكوكة رنانة؛ وبحدسك ستعلم 
الصادق منها من المزيف، كن لواما لنفسك قبل اآلخرين، ابحث 
عن الخير والحب والعشم في دواخلك فالنفس أصدق  مرآة ترى 
فيها حقيقة ما بداخلك وخارجك، كفى من الخيبات التي لم تكن 

محالة إال بطعم توابل أوهامك.

سلمى 
متوكل)*(

ديوان  نشر  دار  عن  مؤخرا  صدر 
عنوان  يحمل  جميال  كتابا  اإلسبانية 
للكاتب   « روزا  إلى  مغربية  »«رسائل 
واألستاذ  املغربي  والناقد  والباحث 
والعلوم  اآلداب  بكلية  الجامعي 
السيد  بأكادير:  زهر  أبن  اإلنسانية 
الوهاج  القلم  رفيق  أبريغاش،  محمد 
الذي ال ينضب. هو كتاب آخر ينضاف 
إلى مسيرته العلمية واألكاديمية وإلى 
عِمَل  واإلسبانية،  املغربية  املكتبات 
ملا  رآُه صورة  صاحبه على اختيار ما 
املغربي  الطالب  عليه  يكون  أن  يمكن 
املُغَتِرب في الديار اإلسبانية في زمنه، 
قياسا بما كان سائدا وراِئجا في بلده 
جعله  والذي  آنذاك،  املهجر  بلد  وفي 
ومطرقة  الوطن  سندان  بني  واقفا 

الغربة والبحث عن الذات. 
الداخلي  العالم  إلى  الدخول  قبل 
دفتيه،  هذا الكتاب بني  يحتويه  الذي 
كقراء  نعبرها  عتبة  أول  تستوقفنا 
لوحة  يحمل  الذي  الغالف،  وهي 
إبداع  من  عميقة  رمزية  لها  تشكيلية 
مدينة  ابن  املتألق،  املغربي  الفنان 
تجسد  بنطاطو،  الكريم  عبد  الحسيمة 
رسم  خالل  من  العربية  البيئة  تيمة 
الفنية،  املدارس  من  بمجموعة  يرتبط 
المرأة ُتَعبر عن نبض الحياة بمجموعة 
النارية:  املتوهجة  األلوان  من  كبيرة 
عن  تعبر  التي  واألصفر  كالبرتقالي 
األمل والتوقع والحلم، ودمجها بألوان 
ل  لُتَشِكّ والرمادي  كاألسود  حيادية 
تجمع  عربية  وحروفا  إفريقية  رموزا 
ُن اإلحساس  بني التراث والحداثة وُتَثمِّ

بالهوية الوطنية.
وال  رواية  عن  عبارة  ليس  الكتاب 
كتاب  هو  بل  قصصية،  مجموعة 
بني  املؤلف  فيه  يجمع  أدبي  نثري 
الحقيقي  واإلبداع  والخيال  السرد 
والتفكير العميق، ويستعرض فيه َعَبِق 
جاء  أيضا.  الكتابة  وراء  التاريخ وما 
يقوم  رسائلية  بنية  شكل  على  الكتاب 

ويشمل  مبسطة،  روائية  قصة  على 
سبعة رسائل يرسلها بطل الرواية من 
بإقليم  »تيزة«  منطقة  رأسه:  مسقط 
صديقته  إلى  بالناظور،  شيكر  بني 
»روزا«  اسم  تحمل  التي  اإلسبانية 
غرب  )شمال  غاليسيا  بمحافظة 

اسبانيا(. 
كان  عما  ُيَعبُِّر  هذه،  رسائله  في 
الجامعية  دراسته  أيام  ُيخاِلُجُه 
رغباته  عن  وُيفِصُح  بإسبانيا، 
وأحاسيسه ومشاعره وحاجاته املادية 
وخبراته  آنذاك  ِفكره  وعن  واملعنوية، 
مع  وتفاعله من خاللها  وتجاربه، 

املحيط والناس هناك.
من  أدبية  كتابة  هي  الحقيقة  في 
ضفٍة إلى ِضفٍَّة أخرى، من الجنوب إلى 
الرسائل  مؤلف  فيها  يحاول  الشمال، 
بحياته  روزا(  )صديقته  املتلقي  تذكير 
وتجاربه أثناء دراسته الجامعية خالل 
فترة ما بعد »املوبيدا املدريدية« – اسم 
اإلبداعية  الثقافية  الحركة  على  ُأطِلَق 
من  انطلقت  املؤسسي  للنظام  املضادة 
خالل  بأكملها  إسبانيا  ِلَتشَمل  مدريد 
الديموقراطي  االنتقال  مرحلة  نهاية 
بعد  الثمانينيات،  أوائل  في  اإلسباني 

نهاية  ِإبَّاَن   - فرانكو  الجنرال  وفاة 
من  التسعينات  وبداية  الثمانينات 

القرن املاضي. 
كما تتضمن رسائله مقاطع وصفية 
»تيزة«  واملنسية  املهمشة  لقريته 
لجوانب  التطرق  خالل  من  ولتاريخها 
وسياسية  اجتماعية  لغوية،  ثقافية، 
مقارنة  محط  ويجعلها  مختلفة...، 
الحضارة  مدينة  آنذاك،  بمدريد 
بكل  والصخب  والحرية  والحداثة 
حياته  عن  كذلك  ويتحدث  أنواعه، 
الستينات  بني  هناك  قضاها  التي 
بعائلته،  عالقته  وعن  والثمانينات، 
البحر  ومع  والديه،  مع  وخاصة 
من  كل  يتوقف  ال  املتوسط.  األبيض 
املرسل واملرسلة إليها في هذه السطور 
عن  ناحية،  من  والحديث،  التفكير  عن 
الضفتني معا وعن العالقات اإلسبانية 
تناقضاٍت  تعرف  كانت  التي  املغربية 
والحديث  الفترة،  تلك  خالل  عِدَّة 
آخذا  باملغرب،  اللغوي  الواقع  عن 
املكتوب  املغربي  األدب  االعتبار  بعني 
يحصد  كان  الذي  اإلسبانية  باللغة 
الَبنَّاء  والنقد  والترحيب  النجاح 
يستعرض  كما  وطنه.  وخارج  داخل 

في  املتفردة  الخاصة  كتاباته  أيضا 
وُيَعّبر  الكتاب،  يتضمنها  رسالة  آخر 
مفهومه  عن  صفحاتها  َطيَّاِت  بني 
بالجودة  َيتَِّسُم  الذي  الحقيقي  لألدب 

األدب  أي  ومضمونا،  شكال  والصدق 
وَيسُمو  َدة،  املتمرِّ النفوس  ُيَهذُِّب  الذي 
ٍة  ولذَّ بمتعة  ُيِحس  ويجعله  بقارئه 
تعتريِه من قفاه إلى أخمص قدميه كلما 

قراءته،  أعاد  أو  األدبي  للنص  استمع 
اإلسبان  الكتاب  بكبار  ُمسَتشِهدا 
األديب  لقبه  الذي  فيغا  دي  لوبي  ك: 
بعنقاء  ثيربانتس  دي  ميغيل  الشهير 
العباقرة ووحش الطبيعة، بتجديده في 
الكتابة املسرحية اإلسبانية، أو الكاتب 
اإلسباني الشهير بيريز كالدوس الذي 
الرأي  مخيلة  األدبية  أعماله  طبعت 
حرب  فترة  خالل  اإلسباني  العام 
يسميها  كما  إفريقيا  حرب  أو  تطوان 

اإلسبان. 
هذا  يساهم  أن  صادقني  نتمنى 
الفكر  تنمية  في  يشابهه  وما  الكتاب 
في  خصوصا  بالدنا،  في  اإلبداعي 
زرع  وفي  املغاربة،  الطلبة  صفوف 
وأن  نفوسهم،  في  وحبه  الكتاب  قيمة 
يكون إضافة جديدة ضمن اإلسهامات 
املهمة لألساتذة والُكتَّاب املغاربة الذين 
باللغة  خاصة  أخرى،  بلغات  يكتبون 

اإلسبانية.

*أستاذة اللغة 
اإلسبانية مهتمة 
بالشأن الثقافي 
المغربي واإلسباني.
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نسيج  يستقطبان  االتجاهان  هذان 
اإليديولوجية  والتصورات  الطبقات 
وليست  املغربية..  الساحة  في  املوجودة 
منفسح  املدى  فإن  تطابق،  عالقة  العالقة 
أن  غير  واألدبي،  الفني  التحقق  أمام 
الرؤية  وطبيعة  أدبي،  إنتاج  كل  تكون 
ويستمدان  عنها،  يعبر  التي  للعالم 
مالمحهما ومرتكزاتهما من املوقع الطبقي 
واإليديولوجي، قبل أن يتشكال ليعبرا عن 

مضمون متميز.
والحاضر  املاضي  كون  في  نجادل  ال 
للمستقبل،  األولى  القسمات  يصوغان 
عما  والتساؤل  االستشراف  فإن  تم  ومن 
سيكون عليه مجتمع الغد، ونوعية الحياة 
اإلنسان  بطبيعة  لصيق  شيء  والعالئق، 
اآلتي  على  املراهن  األمام،  إلى  النزاع 
األفضل، وليس التنبؤ هو ما يحفزنا على 
وإنما  املغربي،  أدبنا  مستقبل  استشراف 
هي الرغبة في تحديد إشكالية ضمن إطار 
التقديس  هاالت  عن  باألدب  ينأى  ملموس 

واللدنية واملوهبة املستطيعة لكل شيء.
إن األدب، كالغرائس، ينبت بقدر ما تتوطد 
إليها،  ينتمي  التي  األرض  بتربة  وشائجه 
وتسمق أغصانه وفروعه بقدر ما ينطلق من 
الخاص إلى العام تعبيرا عن مختلف مظاهر 
صراعات اإلنسان ضد كل ما يخنق حريته 
وإبداعيته وإصراره على التقدم واالنطالق. 
التربة ومن  املستمد من  العطاء  ومثل هذا 
التاريخ، من الفلسفة ومن الحياة اليومية، 
الطبيعة  من  املستقبل،  ومن  املاضي  من 
ومن األحالم، من البؤس ومن الشهوة، من 
اآلتي ومن اآلجل.. مثل هذا العطاء ال يمكن 
وال  للتخطيطات،  وال  للقرارات  يخضع  أن 
االحتماء  وال  التوصيات  الجودة  له  توفر 
بالشعارات، إن هذه الدولة ال تخلق األدباء 
الفنانني، ألن مولدهم وقدرتهم  وال تصنع 
على العطاء والتجديد ينبعان من معايشة 
الجديد  وبالواقع  بهم  واالحتكاك  الناس 
من  متشابكة  أنسجة  عبر  يتخلق  الذي 

العالئق والصراعات.
هذا شرط أولي وحيوي ال يمكن لألدب أن 

الحرية،  يوجد بدونه، وهو شرط يستلزم 
لنشوء  املرافق  املدقق،  باملعنى  الحرية 
األدباء هي من حرية  أن حرية  أي  األدب، 
ما  إال  حدود  من  لها  وليس  الجماهير… 
يتوجهون  التي  بالفئات  عالقتهم  تضعه 
التي  هي  العالقة  وهذه  بإنتاجهم،  إليها 
تتيح لكل ثقافة ذات رؤية إيديولوجية أن 
تفرز أدبها وفنانيها، ال ليكونوا أبواقا أو 
مرددين للشعارات، ولكن ليكونوا مبلورين 
لرؤية نابعة من الواقع الجديد ومن حياة 

صانعي هذا الواقع.
فإن  األدباء،  تصنع  ال  الدولة  كانت  وإذا 
من  األدنى  الحد  تضمن  أن  واجبها  من 
الشروط املادية واملعنوية لكل العاملني في 
الثقافة  فدمقرطة  والثقافي،  األدبي  الحقل 
لخوض  متكافئة  الفرص  جعل  تعني 

مقومات  تدعيم  أجل  من  الفكري،  الصراع 
جديدة  بدماء  ومدها  القومية،  ثقافتنا 
الالزم  والفني  األدبي  اإلنتاج  خالل  من 
وفي  ملجتمعهم  اكتشافهم  في  للمواطنني 
قدرتهم  وشحذ  اإلبداعية  طاقتهم  تحرير 

النقدية.
املغربي  األدب  مستقبل  عن  التساؤل  إن 
مستقبل  عن  التساؤل  عن  منفصل  غير 
مظاهر  من  الكبير  والقسط  مجتمعنا، 
يمارس  التي  الشروط  إلى  راجع  أزمته 
وسيرورة  اليومية  والحياة  اإلنتاج  فيها 
من  الذاتي  الجانب  يظل  لكن  التثقيف.. 
فتجديد  وهاما،  كبيرا  األدباء  مسؤولية 

يستلزم  والفن  واألدب  املغربية  الثقافة 
والفئات  الطبقات  مع  العالئق  توطيد 
املعنية ببلورة أدب جديد فاعل في تعميق 
وعيها.. وهي مسؤولية مزدوجة تعود إلى 
املنتجني وإلى املستهلكني، إذ ال يكفي أن 
تقدمي،  ذا تصور سياسي  اإلنسان  يكون 
ويغفل اإلسهام في تشجيع وحماية الثقافة 
التقدمية...  االختيارات  هذه  عن  املعبرة 
املتحرر  املجتمع  شاطئ  إلى  معبر  كل  إن 
العادل، يمر أيضا من جسر  الديمقراطي، 
رائدا  فيها  األدب  يكون  ثقافة  الثقافة، 
واملهجورة  املهملة  لألصقاع  ومكتشفا 
داخل اإلنسان وحواليه… ..وتضاعف من 
شساعة األمل، وتجانس، على أرضها، بني 

كل من يطمحون إلى تشييد مجتمع يحركه 
هاجس املستقبل.

يكتبون  التي  بالفئات  األدباء  عالقة  إن 
لها، ونوعية املمارسة املطلوبة في مجتمع 
مثل مجتمعنا، مطبوع بشروط قاسية، هي 
الكفيلة بفك الحصار والتأزم والخروج من 
إلى الشباب والرجولة،  الطفولة واليفاعة 
لحقلنا  مالئمة  ممارسة  منا  يقتضي 
حريصة  متحركة  فاعلة  ممارسة  الثقافي، 
وتحطيم  بالجمهور  الصلة  تعميق  على 
املمارسة  هذه  وعبر  املصطنعة..  الجدران 
االشكال  فتطوير  املعضالت،  بقية  تنحل 
الواقع  من  أنفاسه  يستمد  واملضامني 
املتغير، الواقع الثوري بطبيعته، الرافض 
للتحجير والتدجني.. ومن تم فإن كل رؤية 
منظور  من  الواقع  هذا  تستوحى  للعالم 
في  إسهاما  تكون  إليه،  واإلضافة  تعميقه 

إرساء أسس أدبنا املغربي الجديد.
أن  شيء  في  الفكرية  األمانة  من  ليس 
إجابتنا  في  املصطنع  التفاؤل  إلى  نلجأ 
املغربي، خاصة عندما  األدب  عن مستقبل 
على  لنقف  التبشيرية،  النغمة  عن  نبتعد 
ملعطيات  املوضوعي  التحليل  رصيف 
الحقل الثقافي املترابط بالحقل االجتماعي 
واإليديولوجي، وما قد يفضي إليه التحليل 
تفاؤل  إال  يتخطاه  ال  تشاؤم  من  العقلي 
والكتاب  األدباء  إرادة  املنتجة..…  اإلرادة 
الناس،  مع  يربطوا عالئق حقيقية  أن  في 
شعبنا  ألعماق  جيدا  ينصتوا  أن  في 
يجعلوا  أن  في  وعطاء..…  حياة  املتفجر 
املمارسة جزءا من اإلبداع، والكلمة امتدادا 
للفعل.. اإلرادة، في أن يكتبوا كثيرا حتى 
يتعاظم  أو  اليأس  ظالل  تستطيل  حينما 
الزيف. فالكتابة الواعية املتوجهة للشعب 
واملتعلمة منه، سرعان ما تندمج بمقوماته 
اليومي..  لخبزه  ملجأ  لتصبح  ومواقفه 
وتلك هي بداية مستقبل األدب املغربي، أن 
يتجذر في التربة ويوطد الوشائج بمسقط 
ليتجاوزه،  الواقع  ويستوحي  الرأس، 
أجل  من  العاملني  للحاملني  زادا  ويكون 
واالضطهاد  االستغالل  من  خال  مجتمع 

والقهر وتفاوت الطبقات..

اإننا تاركون ال�صماء للمالئكة و الع�صافري

فسحة رمضان

عالقة األدباء بالفئات 
التي يكتبون لها، 

ونوعية الممارسة 
المطلوبة في مجتمع 

مثل مجتمعنا، 
مطبوع بشروط 

قاسية، هي الكفيلة 
بفك الحصار والتأزم 

والخروج من الطفولة 
واليفاعة إلى الشباب 

والرجولة

محمد برادة يف افتتاح املوؤمتر الوطني 
ال�صاد�س: الأدب املغربي، اإلى اأين؟
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بهته الجملة ختم س.فرويد  كتابه الصغير الحجم الذي منحه 
عنوان “ مستقبل وهم “. كتاب عالج فيه املسألة الدينية ، و عرض 
ضمنه أطروحاته حولها . ال ينعت فرويد الديانة بالخطأ أو الزيف 
و لكن يستعمل مفهوم الوهم .الديانة وهم .و بما أن استراتيجية 
التحليل النفسي العلمية هي الكشف عن أوهام النفس اإلنسانية 
فإن إلتقاءه في طريق تحليله للظواهر اإلنسانية باملعتقد الديني 
ال مفر منه . يعتبر س. فرويد األفكار الدينية أوهاما ،أي ، تحقيقا 
للرغبات اإلنسانية األكثر عتاقة ، و قوة و ضغطا. سر قوة هته 
األفكار كامن في قوة هاته الرغبات . في هذا السياق يميز فرويد 
الوهم عن الخطأ قائال  بأن ما يميز الوهم هو كونه مشتقا من 
الرغبات اإلنسانية. إنه قريب من فكرة الهذيان ، لكنه مميز عنها. 
الهذيان يوجد على طرف النقيض من الواقع ، في حني أن الوهم 
ليس خاطئا بالضرورة ،أو غير قابل للتحقيق ، أو متناقض مع 

الواقع 
خاصيات الوهم هته هي ما يميز املقاربة الفرويدية  للدين عن 
املاركسية ، و يجعل الدين كما يسجل ذلك بول ريكور و هو يحاور 
و   ، الوعي  أو  املعرفة  ليس  و  الرغبة   ينبع من سيمياء  فرويد  
من ثم تكون مهمته إشباع و ملئ و شحن رغبة ال واعية . .  في 
قوة  صلب مهمة الدين هته تكمن كل نقاط ضعف و قوة الدين ) 
قوة  كذا سر  و   ) الخلف   إلى  الوعي  و شد  التبريد  و  التخدير 
قوة التجييش و الجذب و  الدين في تحقيق نجاحاته و دوامه ) 
اإلستقطاب و التهييج(. تمفصل قوة الدين و ضعفه هو املنطقة 
التي كشف عنها فرويد بكل دقة و عمق و ربما لذلك يكون  أقرب 
العلماء لتفسير ما يحدثة املعتقد الديني  اآلن في حياة األفراد و 
املجتمعات الحالية .تكمن قوة الدين حسب سيغموند فرويد في 
اإلنسان  بمرض  باسكال  نعته  الذي  هذا   ، الفضول  يشبع  كونه 
الكون  أصل  و  الخلق  عن  واضحة  صورة  منح   الرئيسي،عبر 
الحماية  عرض  عبر  إشباعها  الحماية  رغبة  .ويمنح  منتهاه  و 
االالهية بوصفها حماية ضد جبروت الطبيعة و جبروت كل قوى 
املجتمع الظاملة . مثلما يعرض قوة الدعم في املحن عبر التسامي 
و يكون األمر في هذا املستوى منتجا للفن و ما شابهه ، لكن أيضا 
املقدسة  السير  أبطال  الرمزيني من   اآلباء  التماهي مع  بواسطة 
والبطوالت التاريخية و الخوارقية  . و يشرط كل هته العروض 
االستيهامية  بقواعد سلوكية و أخالقية صارمة  تضبطها آليات 
التحليل و التحريم .كل ذلك مقابل منح العرض النهائي للسعادة 

األخروية و األبدية .
أطروحة قابلة للمناقشة و التشكيك و النقد ، مثلها في ذلك مثل 
جميع األطاريح العلمية ، لكنها تفتح على نقطة و منطقة تراض 
للكائنات  السماء   قضايا  لنترك   ، عنوانها  عميقة   و  عريضة  
وقضايا   ، األرض  لقضايا  موطنا  األرض  لنجعل  و   ، السماوية 
االجتماع للمجتمع و قضايا الشأن العام للسياسة .. مع ثالثينيات 
القرن  املاضي  تم منع تدريس املنطق و علم الكالم  و علم الفلك و 
علوم دينية أخرى في جامعة القرويني ، و بعد االستقالل  حرمت 
الجامعات املغربية من تدريس العلوم اإلجتماعية األساسية ، و 
معهد خاص  إنشاء  على  املفكرين  من  نخبة  تعب  و  إصرار  بعد 
بالسوسيولوجيا تدرس تحت يافطته العلوم اإلجتماعية املتنوعة 
، تم خنقه قسرا و محوه من الخريطة العلمية . و بعد إستعادة 
الجامعة و املعاهد العلمية املغربية ألنفاسها فتحت شعب العلوم 
رفض  و  لألنثروبولوجيا  غامض  منع  مع  املتعددة  اإلجتماعية 
واضح و معلن للتحليل النفسي .. قد يتفهم الباحث أمر إرجاء 
األنثروبولوجيا بحجة موروثها اإلستعماري ،لكن اقصاء التحليل 

النفسي ال يجد له  املرء أي تبرير.
من   ، األنثروبولوجيا   جانبه  إلى  و  النفسي  التحليل  إبعاد 
املسألة  تحليل  و  نقد  و  دائرة مجادلة  التي جعلت  العوامل  بني 
و  الوثنية.  االعتقادات  دائرة  مقابلها  تتسع  و   ، تضيق  الدينية 
دائرة التسامح تضيق لتتسع مقابلها دائرة التحريم  . أمر فسح 
و يفسح املجال لألشخاص كي يشرعون باسم السماء ملا يمكن 
تسميته باملقدس الكلياني أو مقدس التحريم ،رغم أنهم ليسو من 

ساكنة السماء و ليسو ال بمالئكة و العصافير .   

املنظمة  والتظاهرات  بفرنسا  األخيرة  النقابات  احتجاجات   
في إطار التعبئة بفرنسا احتجاجا على إصالح نظام التقاعد، 
في  للشرطة  عنيفة  ممارسات  مع  ترافقت  أعمال شغب  شهدت 
عن حقوق  للدفاع  منظمات  عدة  أفادت  ما  على  األخيرة  األيام 
اإلنسان. ولم يقتصر األمر على املنظمات الفرنسية. فقد وجهت 
مياتوفيتش  دنيا  أوروبا  مجلس  في  اإلنسان  حقوق  مفوضة 

االتهام نفسه إلى عنف الشرطة الفرنسية تجاه املتظاهرين.
أفعال  أو  املتظاهرين  لبعض  املتفرقة  العنف  »أعمال  وقالت 
أخرى مدانة ارتكبها آخرون خالل التظاهر، ال تبرر االستخدام 
املفرط للقوة من قبل عناصر تابعني للدولة. هذه األعمال ال تكفي 

كذلك لحرمان متظاهرين سلميني من التمتع بحرية التجمع«.
ذكر  املتظاهرين،  ضد  العمومية  للقوات  املفرط  العنف  هذا 
الفرنسيني بنفس العنف الذي مورس ضد متظاهري السترات 

الصفراء في سنتي 2018 و2019.
بني  املاضي،  السبت  يوم  تكررت،  العنيفة  الصدامات   نفس 
قيد  عليه  متنازع  مياه  مخزون  حول  األمن  وقوات  محتجني 
التشييد في وسط غرب فرنسا، حيث احتشد اآلالف على الرغم 
من حظر التجمع، وانتهى باصطدامات عنيفة خلفت عددا كبيرا 

من الجرحى لدى الجانبني.
أكثر تجاه عنف  الحكومية كانت لهجتها الذعة  املنظمات غير 

القوات العمومية.
»االنجراف  وقال رئيس رابطة حقوق اإلنسان باتريك بودوان 
على  العنفي  الطابع  وإضفاء  الفرنسية  للدولة  االستبدادي 
أنواعها  على  العنف  وأعمال  الشرطة  بواسطة  العالقات 
واإلفالت من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية«. يقول متوجها 

إلى الحكومة الفرنسية.
في  املواطنني  »بحق  باملساس  السلطات  الرابطة  واتهمت 
االحتجاج من خالل االستخدام غير املتناسب والخطر للقوة«.

»االحتواء  رايتس ووتش من جهتها  وانتقدت منظمة هيومن 
التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب«.

الشرطة  أن  دارمانان  جيرالد  الفرنسي  الداخلية  وزير  ورأى 

سلكه  الذي  املتطرف«  »املنحى  ملواجهة  بالتحرك  اكتفت 
الذين  املتطرف«  »اليسار  صفوف  في  املنضوون  »املخربون« 

يندسون بني املتظاهرين إلثارة أعمال شغب.
امللثمني  الكثير من الشباب  ورأى مراسلو وكالة فرانس برس 
يضرمون النار في حاويات نفايات ويحطمون واجهات محالت 

ويلقون حجارة أو مفرقعات باتجاه القوى األمنية.
وقالت السلطات إن نحو 1500 »مخرب« أعضاء في ما يسمى 
وهي مجموعات مخربني متطرفة، اندسوا ضمن  »بالك بلوك« 
شرطيا   441 وأصيب  الخميس.  باريس  في  االحتجاج  موكب 

ودركيا بجروح خالل تظاهرات الخميس في كل أرجاء فرنسا.
في  عناصر  حق  في  بوشر  تحقيقا   11 أن  إلى  الوزير  وأشار 
الشرطة. وأوضح »قد يكون عناصر في الشرطة أو الدرك غالبا 
ما يشعرون باالنهاك، ارتكبوا على صعيد فردي ممارسات قد 
العمل  على  ذاته  الوقت  في  مشددا  تعلموه«  ما  مع  تتعارض 

»الرائع« للقوى األمنية »لتجنب وقوع أي قتيل«.
وأوقف أكثر من 450 شخصا خالل يوم التظاهرات األعنف منذ 
بدء حركة االحتجاج على إصالح نظام التقاعد الذي يرفع سن 

التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
األسبوع  البرملان  في  تصويت  دون  من  املشروع  تمرير  منذ 
التواصل  وسائل  عبر  مصورة  أشرطة  تنتشر  املاضي، 
يدفعون  الفرنسية  الشرطة  من  عناصر  تظهر  االجتماعي 

متظاهرين أو ينهالون عليهم بالضرب.
وقالت بينيديكت جانرو مديرة هيومن رايتش ووتش في فرنسا 
العبر ولم تراجع  لم تستخلص  الفرنسية  السلطات  »يبدو أن 
تظاهرات  منذ  الحشود«  احتواء  في  وممارساتها  سياساتها 
التحرك  يقارن  الذي  و2019   2018 في  الصفراء  السترات 

الحالي بها.
األقل  على  تحقيقات  ثالثة  باريس  في  العامة  النيابة  وفتحت 
في  رسمية  بسلطة  يتمتع  شخص  جانب  من  العنف  بشبهة 

الفترة األخيرة على ما أفاد مصدر مطلع على امللف.
وتوجد عدد من القضايا أمام القضاء الفرنسي تتهم الشرطة 
بالعنف املفرط ينتظر البت فيها.وتفيد تقارير ملجموعات تعنى 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان أن الشرطة قد تكون تسببت بالحاق 

إصابة برجل ما اضطر األطباء إلى بتر إحدى خصيتيه.
وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز خالل األسبوع الحالي 
»بنية  مجموعات  تشكل  عند  إال  تتدخل  ال  األمنية  القوى  إن 
ارتكاب أعمال عنف«. وأضاف أن هناك تحقيقات للبت في هذه 

القضايا.
بفرنسا على إصالح  املقبل  الثالثاء  تظاهرة  ينتظر  والجميع 

نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. 
منذ  تستمر  التي  واالحتجاجات  املستمر  التظاهر  وتميز 
شهرين بفرنسا بالعنف في التظاهرات األخيرة منذ أن مررت 
في  تصويت  دون  من  التقاعد  نظام  تعديل  مشروع  الحكومة 
البرملان مستندة إلى مادة في الدستور يعتبرها كثيرون »إنكارا 
للديموقراطية«، ليقينها من أنه لن يحصل على موافقة األغلبية 

في الجمعية الوطنية على الرغم من مناقشته منذ شهور.

باريس 
يوسف لهاللي)و م ع(

     نورالدين الزاهي

تنديد املجتمع املدين وقلقه من عنف 
ال�صرطة خالل املظاهرات بفرن�صا

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 هل ميكن العمل على تقدمي بعض 
املقترحات والنصائح على أساس األفكار 
الفلسفية لصدر املتألهني يف إطار إحياء 
احلضارة اإلسالمية؟

n يمكن القيام بذلك قطعًا؛ ألن إحياء الثقافة 
أرضية  على  يقوم  إنما  ما،  ثقافة  أساس  أو 
بمنزلة  العقل  إلى  الدعوة  فإن  هنا  عقلية. ومن 
الغاية.  هذه  مثل  في  واألخيرة  األولى  املرحلة 
املأثورة بشأن ظهور  الروايات  ومن بني جميع 
إمام العصر f، نجد أن األكثر أهمية هي الرواية 
التي تقول إن املهمة الرئيسة التي سوف يقوم 
بها اإلمام بعد ظهوره هي إكمال عقول الناس، 
تكون  سوف  األخرى  واملهام  األمور  سائر  وأن 
بمثابة املهام الثانوية. وإن القرآن الكريم بدوره 
بأن  نقول  ال  وأن  والتعقل،  التفكير  إلى  يدعو 
ثقافتنا هي األفضل ألن أسالفنا كانوا يعتقدون 
إن  يعتنقونها.  كانوا  آباءنا  وأن  الثقاقة،  بهذه 
من  العقلي.  واإلدراك  التعقل  هو  القرآن  منطق 
هنا، فإن البداية واملتمم لجميع األعمال بأسرها 
يجب أن تقوم على التعقل والتفكير. ومن هذه 
الناحية، يمكن لفلسفة صدر املتألهني أن تكون 

مفيدة ونافعة.
حريٌّ القول أنه ال يوجد لدينا إلى اآلن نتيجة 
أقوى وأكثر استدالاًل من فلسفة صدر املتألهني، 
هذه  في  اإلمكانية  هذه  مثل  هناك  أن  وأرى 
الفلسفة. ربما لو لم يأِت صدر املتألهني لكنا ما 
نزال نعيد اجترار فلسفة ابن سينا. لقد مضت 
قرون حتى ظهر شخص مثله ليقدم لنا مسائل 
واملعقول،  العاقل  اتحاد  قبيل:  من  أساسية 
وأثبتها  ذلك،  إلى  وما  الوجود  أصالة  ومسألة 
باألدلة العقلية. من هنا، قد ال تكون فلسفة صدر 
املتألهني مفيدة في مسألة من املسائل، بيد أنها 
مفيدة في مسألة أخرى. وعلى كل حال وفي ما 
يتعلق بالنقل عن ابن سينا يجب علينا جميعًا 

أن نكون من »أبناء الدليل«.

o كيف ميكن للجمع بني املعنوية والعقالنية 

أن يكون مبثابة الوجه البارز لفلسفة صدر 
هني يف مواجهة احلضارة الغربية؟ املتألِّ

املعنويات  بني  الجمع  حول  البحث  إن   n
والعقالنية بحث أساسي وهاّم للغاية، غاية ما 
هنالك ال ينبغي الوقوع في سوء فهم، واالعتقاد 
من  واحدة  درجة  على  العقلية  املسائل  بأن 
النظرية من  األمور  في  ليس هناك  إذ  االعتبار؛ 
دليل ومرشد غير العقل. من املمكن أن نكون في 
املرتبة النظرية قد وصلنا إلى نتيجة عقالنية، 
الناحية  إلى  نفتقر  التنفيذ  مقام  في  ولكننا 
املثال   سبيل  على  أعلم   أن  ذلك  من  املعنوية. 
أني ال أمتلك مقومات القيام بهذه املهنة، وأفتقر 
في  ولكني  بها؛  لالضطالع  الالزمة  القدرة  إلى 
دفع  من  أتمكن  لكي  راتبها  إلى  أحتاج  املقابل 
فإني  ولذا،  الجامعة.  في  ولدي  دراسة  نفقات 
أقبل العمل فيها. إن هذا االختيار ال يحتوي على 
مشكلة عقلية، ولكنه يحتوي على مشكلة عملية. 
العمل،  مقام  في  غالبًا  طرحها  يتّم  واملعنوية 
والعمل.  السلوك  بحقل  ترتبط  السبب  ولهذا 
نحن نعلم أن أكثر املسائل املطروحة في الوحي 
من املسائل العملية، وهي بطبيعة الحال مسائل 
اإلمام  يسأل  عندما  نظرية.  أرضية  ذات  عملية 
الصادق. عن معنى العقل، نجده يقول: »العقل ما 
ُعبد به الرحمن واكتسب به الجنان«؛ إن الجزء 
النظري يشتمل على معرفة هلل، والجزء العملي 
معرفة هلل  فبحث  الجنة.  اكتساب  على  يشتمل 
مسألة نظرية، واكتساب الجنان يستلزم القيام 
بالكثير من األمور. وبعبارة أخرى: في ما يتعلق 
ثم  بوجود هلل.  نؤمن  أن  يجب  النظري  بالُبعد 
الكثير من  إلى  التوّجه  العملي علينا  الُبعد  في 
املسائل. وينبغي القول أن املسائل العملية هي 
أضعاف املسائل النظرية، وهذه النقطة تشتمل 
بالغة في ما يرتبط بمواجهتنا مع  على أهمية 
األساس  يمثل  النظري  البحث  أن  إذ  الغرب؛ 

لجميع سلوكياتنا وممارساتنا العملية.

o هل املواجهة االنتقائية مع الغرب صحيحة 

وممكنة؟ مبعنى أن نعمل من خالل التفكيك 
والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات 
الغربية يف حقل »احلسن« و«القبيح«، على 
أخذ كل ما هو من الغرب احلسن، وجنتنب كل 
ما هو من الغرب القبيح؟
أساسه  على  يمكن  الذي  املبنى  هو  ما   n
التمييز بني الحسن والقبيح؟ نعيد ثانية عرض 
التوضيح الذي تقّدم بيانه. في الحقيقة، عندما 
النظرية،  املسائل  في  األمور  عن  الحديث  يتّم 
متعلقة  تكون  سوف  األشياء  من  الكثير  فإن 
بها. التقسيم األولي بني هذه األمور يعود إلى 
لنا  ويمكن  مادية.  وغير  مادية  إلى  تقسيمها 
تقسيم األمور إلى أشياء موجودة من دون إرادة 
وبعبارة  بإرادته.  موجودة  وأشياء  اإلنسان، 
في بعض األحيان ال تتوفر لدينا سوى  أخرى: 
األمور  من  األعم  النظرية  األمور  إدراك  إمكانية 
خارجًا  تغييرها  ويكون  واملحسوسة   املعقولة 
عن إرادتنا. ولكنَّ هناك أمورًا أخرى أيضًا توجد 
السياسة واالقتصاد  بإرادة اإلنسان، من قبيل: 

يعمل  املرتبة  هذه  في  واإلنسان  ذلك.  إلى  وما 
على إظهار فكره النظري، ويجعل معقوله أمرًا 
تحقيق  على  املهندس  يفعل  كما  محسوسًا؛ 
الخارجي.  العالم  في  ذهنه  في  ر  املتصوَّ البناء 
إن هذه املراتب الثنائية بدورها تعّب عن فلسفة 
تقسيم العقل إلى العقل النظري والعقل العملي؛ 
النظر  خالل  من  يعمل  اإلنسان  عقل  ألن  وذلك 
بعضها  األمور؛  من  نوعني  أو  مستويني  إلى 
يعرفه، وبعضها اآلخر ال يعرفه. بعبارة أخرى: 
إن املعرفة تؤدي إلى السلوك، ويكون مستوجبًا 
في  لها  دخل  ال  املعرفة  وهذه  سلوكنا.  لتغيير 
لدى  إرادة  هناك  تكن  لم  فلو  املوجود.  إيجاد 
أي  يوجد  لن  فإنه  الطعام،  طبخ  إلى  اإلنسان 

طعام مطبوخ.
املعارف  هذه  تؤدي  األساس  هذا  وعلى 
العمل،  يتحقق  وعندما  العمل،  إلى  النظرية 
على  أننا   ذلك  من  املعنوية.  من  نوع  يتجلى 
لنا  عالقة  ال  البداية:  في  نقول  املثال   سبيل 
إدراكنا  بعد  أننا  هنالك  ما  غاية  املاء،  بتلّوث 
املاء  أن نستفيد من هذا  الذين يجب  أننا نحن 
امللّوث، يتبلور لدينا نوع من املعنوية والداعي 
إلى املحافظة على طهارة املاء ونظافته. وعندما 
املعنوية،  تتبلور  البحث عن عمل اإلنسان،  يتّم 
العدالة  وتبعًا لها يتم طرح فرضيات من قبيل: 
أو املصلحة. وعليه  بالنظر إلى سؤالكم  نعود 
فحتى  امليتافيزيقية.  األرضية  عدم  مسألة  إلى 
إلى  يعود  بدوره  املعرفي  األساس  إلى  االفتقار 
سبق  وكما  أيضًا.  امليتافيزيقي  األساس  عدم 
إبداع،  على  تقوم  التكنولوجيا  فإن  وذكرنا، 
واإلبداع بدوره يقوم على األساس امليتافيزيقي. 
من هنا يمكن القول أن الغرب قد حقَّق تقدمًا في 
معرفة املوجودات، ولكنه لم يكن موفقًا إلى حّد 
كبير في ربط املعرفة بـ »الواجب«. والواقع أن 
هذا التحدي ال يعود سببه إلى فقدان املعنوية 
فحسب، بل هناك سبب آخر أيضًا هو عدم وجود 

األساس النظري أو امليتافيزيقي.

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

ق تقدمًا في معرفة الموجودات ر الفرن�سي كري�ستيان بونو: الغرب قد حقَّ المفكِّ

ما معنى التفكير في الدولة عبر »النموذج المثالي« الإمبراطوري
»َأْن ُتْستعمل العالمات »الخارجية« »كرموز« 
القبلية  االشتراطات  »أحد  يعتبر  أمر  ذلك 
فيبر،  كما يقول  للعالقات االجتماعية"  الكونية 
غروسان  بيير  جان  ذلك  يفسر  كما  ثمة،  ومن 
يشترط  مناسب   وبشكل  معنى  يعطي  فما   "
العالمات،  معنى  حول  »تفاهم«  ليتحقق  عليه 
وبالضبط »توافقا«، مسنودا هو نفسه بعادات 
الشعور ومسنودا أيضا على  التفكير وفي  في 
يكون  لن  ذلك  بدون  حيث  تفكيرنا"،  معايير   "
ال  "التفاهم"  أن  علما  ممكن"  تواصل  أي  هناك 
من  بالعكس  بل  التوافق  على  فيبر  عند  يحيل 
ذلك يحيل على استمرار الصراع والنزاع، حيث 
أن األخيرين يعمالن على إبراز عوالم من املعنى 
والتصورات الخاصة بالعالم، وهي بحد ذاتها 
باألساس،  والعمل،  العالم  هذا  تملك  في  أنماط 

على تعريف العيش املشترك خارج التوافق.
املفهوم  ذلك  املحصلة،  في  هو،  املخيال  إن 
املعنى  إطار  بإعادة  لنا  يسمح  الذي  الشامل 
إلى ُسْمِكه املجتمعي والتاريخي .. في حدود أن 
ينطلق  أولى  كبداية  يعتبر  ال  الفردي  الفعل   "
ابتداء من الدرجة صفر في الحالة االجتماعية، 
عالم  في  البداية  من  موجودا  باعتباره  بل 

تاريخي دائما ُمهيكل مسبقا بأنظمة ما". 
منمقة  طريقة  ليس  املخيال  إلى  اللجوء  إن 
على  بل  أواالمتداد،  االستمرار  في  للتفكير 
العكس من ذلك. ما ِإّن نفهمه في ُبعده الفكروي 
تجسيده  في  كما  الُحْلمي  بل  الفكرة(.  من   (
التحول  فهم  على  يساعد  املخيال  فإن  اليومي، 
أو التغيير.)….(. إن املخيال يبدو مثل الرابط  
التحول  وإلى  للممارسات،  معنى  يعطي  الذي 
املمكن  من  يجعل  وسيط  إنه  الوقت.  نفس  في 
إنه  واحد،  كيان  في  متفارقة  أوضاع  تجميع 
"نحٌو" grammmaire يسمح بتعبئة سجالت 
ولسان  لغة،  إنه  لعالم..  ورؤى  وفهم  فعل 
تفادي  أيضا، يجب  املعنى. وهنا  ُيَتداول عبره 
املعنى املضاد في املسألة، فنحن أبعد ما نكون 
حالة  في  الوطنية  الدولة  املغرب  صورة  عن 
مواجهة مع الخيال اإلمبراطوري، في ما يشبه 
تحيينا للتحليالت الثنائية- املانوية للبالد، أو  

الدولة  ابتكار  يعيد  نيوليبرالي  مغرب  صورة 
اإلمبراطورية على أنقاض دولة وطنية في حالة 
أزمة. ما نريد البرهنة عليه هو أن منحنى مسار  
الدولة في املغرب يمكن فهمه بشكل أفضل إذا ما 
نحن، بلجوئنا إلى املخيال، استطعنا أن ندمج 
في تحليله إطار معنى التمثالت التي تعود إلى 
أزمنة متنافرة وجد بعيده  في بعض األحيان، 
ونحن  نبرز،  أن  استطعنا  نحن  ما  إذا  وكذلك 
مختلفة  سجالت  املثالية،  النماذج  إلى  نلجأ 

ومتزامنة في نفس الوقت.
 

التفكير عبر النموذج املثالي
لنا  عنَّ  قد  املثالي  النموذج  التفكيرعبر  إن 
أساسيا وخطيرا في نفس الوقت، بالقدر الذي 
موضوعا  كانت فيه الطريقة »النموذجـمثالية« 

معنى  موضوع  بل  خاطئا  وتمويليا  تبسيطيا 
غير معناها. 

يعني  ال  املثالي  النموذج  عبر  التفكير  إن 
البحث عن تحديد فشل ما يمكننا من إعادة بناء 
مختلفة  تاريخية  لحظات  في  كليته  في  الواقع 
اللحظة اإلمبراطورية، اللحظة الوطنية، اللحظة 
املالمح  إبراز"  باألحرى  إنه  ـ،  النيوليبرالية 
أكثر   " في  االجتماعية  للممارسات  املميزة" 
من  انطالقا  تأثيرا  واألكثر  تميزا"  بروفايلها 
معطى ملموس كما يتجلى في الواقع التاريخي 
  idéalitypique النموذجـمثالية  الطريقة  أن 
ما  خطاطات  في  عنوة  "إدخال  إلى  تسعى  ال 
التنوع الالنهائي للواقع التأريخي " كما أنها ال 
تسمح القبض على جوهر افتراضي ما للدولة 

تروم  إنها  الوطنية.  الدولة  أو  اإلمبراطورية 
مفاهيمية   ومعالم  ارتكاز  نقط  صياغة   " فقط 
وهي   ،“ محددة  لغايات  لالستعمال  وقابلة 
الحكم،  في  وفنونها  الدولة  تحليل  غايات  هنا 
أفعالها،  غياب  كما  أفعالها  عبر  بذلك  والقائم 
عالقات  وعبر  بمعايير  اإليمان  عبر  وذلك 
وال  بتمثل  ال  ليس  املثالي  فالنموذج  السيطرة. 
بناء  باألحرى  إنه  للواقع،  خطاطة   برسم  هو 
والتحليل  التفكير  على  يساعد  فكري  ذهني 
على  تطبيقها  يمكن  النموذجـمثالية  والطريقة 
معطى ملموس ويمكن أيضا، وخصوصا، على 
فيبر  )ماكس   problématisation َمْشكلة  كل 
نماذجمثالية  هناك  بأن  يقول  أن  له  يحلو  كان 

للمواخير كما هناك نماذجمثالية لألديان(…
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حاوره: ماتيو جيرو

عرض وترجمة
 عبد الحميد جماهري

6الدولة 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.

ما نريد البرهنة عليه هو 
أن منحنى مسار  الدولة 
في المغرب يمكن 
فهمه بشكل أفضل 
إذا ما نحن، بلجوئنا إلى 
المخيال، استطعنا أن 
ندمج في تحليله إطار 
معنى التمثالت التي 
تعود إلى أزمنة متنافرة 
وجد بعيده  في بعض 
األحيان
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حكم السلطان موالي سليمان املغرب في ظروف 
 1792 سنة  اليزيد  أخيه  مقتل  فبعد  اسثتنائية؛ 
فيه  مرغوبا  يكن  لم  والذي  الخصم،   املنافس 
املغاربة  وجد  واليهودية،  املسلمة  األوساط  في 
املقتول،  للثائر  مؤيدين  بني  منقسمني  أنفسهم 
األغلبية؛  وهم  سليمان  للمولى  موالني  وآخرين 
في  تحكم  الذي  الجديد  الدولي  الوضع  أن  غير 
مساره نابوليون بونابارت -ذو النزعة التوسعية- 
وضم  أوربا  حساب  على  التوسع  إلى  والرامي 
بعني  أخذنا  ما  وإذا  إمبراطورتيه؛  إلى  مناطق 
حملة  عن  أهمية  يقل  ال  آخر  معطى  االعتبار 
املتوسط،  األبيض  البحر  حوض  في  نابوليون 
أودى  الذي  الجارف  بالطاعون  األمر  ويتعلق 
بحياة نصف املغاربة بمن فيهم خصوم السلطان 
رافقها  الجفاف وما  توالي سنوات  الجديد. ومع 
من اضطرابات داخلية، فإن السلطان وجد نفسه 
أمام خيار وحيد هو نهج سياسة خارجية مخالفة 
لسياسة أبيه، ويتعلق األمر بسياسة االحتراز من 
على  والتضييق  املغلق  الباب  مبدأ  ونهج  أوربا 

بداية  ولعل  بها.  املرتبطة  الطقوس  وكل  الزوايا 
التنافس االمبريالي ونهج أوربا لسياسة توسعية 
في محاولتها تقسيم، ما بات يسمى باملستعمرات 
الفقهاء  بفتاوى  معززا  السلطان  اضطر  الحقا، 
بضرورة إلى تقليص املبادالت التجارية مع الدول 
معاهدات  أبيه  مع  جمعتها  التي  تلك  األوربية 

صداقة وحسن الجوار والتعاون.
النابوليونية ونبوغ املولى سليمان إلى  الحملة 

إغالق املغرب على الخارج
كان لحملة نابليون على مصر سنة 1798م وقعا 
مرة  فألول  ورعية؛  سلطانا  املغرب  على  كبيرا 
)مصر(  اإلسالم  دار  خضوع  املسلمون  سيشهد 
مما اضطر املولى سليمان  »لدار الكفر« )فرنسا( 
التوسع  محاولة  من  والحذر  الحيطة  توخي  إلى 
وبانخراط  املغارب،  وبقية  املغرب  في  الفرنسي 
وبحكم  أصبح  النابوليونية،  الحروب  أوربا ضد 
الصقع  هذا  للمغرب،  االستراتيجي  املوقع 
لم تنتهي  انجلترا وفرنسا  موضوع منافسة بني 
احتالل  زاد  كما   .1904 سنة  الودي  باالتفاق  إال 

نابليون لإلبيريتني من حذر املخزن املغربي، فكان 
قوات عسكرية  نزول  من  يتخوف  املولى سليمان 
الحروب  نهاية  ومع  سبتة.  بمدينة  فرنسية 
السياسية  الخريطة  رسم  وبداية  النابوليونية 
ألوربا بعد االنتهاء من أشغال مؤتمر فيينا الذي 
ما  ميترنيخ  النمساوي  املستشار  أشغاله  تزعم 
تنتظر  األوربية  القوى  ظلت   ،1815/1816 بني 
بذريعة وضع  اإلفريقي  الشمال  لتطويق  الفرصة 
بالقرصنة  تسميه  ما  أو  البحري  للجهاد  حد 
استكشافية  بعثة  اسبانيا  فأرسلت  البحرية«. 
للمغرب بقيادة دومينيكو باديا، املدعى »علي باي 
فرنسا  وحدت   1803م،  سنة  وذلك  العباسي«؛ 
حدو اسبانيا حيث أوفدت إلى املغرب بعثة بقيادة 
تقارير  البعثتان  وقدمت  1808م.  سنة  »بوريل« 
املغرب وقتئذ.كما ساهم وجود  سرية حول حالة 
األسطول اإلنجليزي، في مضيق جبل طارق، في 
وفرنسا  ة  جه  من  املغرب  بني  التجارية  القطيعة 

وهولندا من جهة أخرى. 
مظاهر تطبيق سياسة االحتراز:

على  راضني  فئاتهم  بكل  املغاربة  يكن  لم   
محمد  سيدي  نهجه  التي  املفتوح  الباب  سياسة 
العمق  في  تمس  كانت  وأنها  اهلل سيما  عبد  بن 
الطلب  ارتفاع  أن   ذلك  االقتصادية؛   مصالحهم 
االستراتيجية  املغربية  البضائع  على  الخارجي 
في  سبب  الجلود...(  القطن،  الزيت،  الحبوب،   (
إلى ذلك أن علماء املغرب  ارتفاع األسعار، أضف 
الكافر«   « األجنبي  مع  التعامل  يحرمون  ظلوا 
مساوئ  من  السلطان  تنبه  فتاوى  أصدروا  فقد 
للبالد  فساد  من  فيه  ملا  األوربيني  مع  االتجار 
املغربية  الدولة  أن  بالذكر  والجدير  والعباد 
فيما  األوربية  الدول  تجاه  بالحذر  متشبتة  ظلت 
يتعلق بالتعامالت التجارية إلى ان أقنع القنصل 
البريطاني جون دريمند هاي سلطان املغرب عبد 
وهي   1856 معاهدة  بفحوى  هشام  بن  الرحمان 
التي  التجارية  املعاهدات  لكل  املرجعي  االطار 
املغرب  وجعلت  القنصلية  الحماية  استفحلت 
يستطيل به النصارى بشكل لم يعهد له من قبل 

على حد تعبير الناصري.

فسحة رمضان

فنانون وجها  لوجه  مع الملك  

لطيفة راأفت: احل�سن الثاين ن�سحني بت�سجيل اأغنية اأ�ش داين ومغيارة  
و ثناء محمد ال�ساد�ش جعلني اأتراجع عن االعتزال

املغربية  األغنية  اختارت  فنانة  رأفت،  لطيفة  الفنانة 
هوية لها ،دون غيرها، ولم يغرها سحر الشرق، رغم أنها 
االنتشار   السمها  تضمن  الطريق  هذه   أن  تعرف  كانت 
في وقت قياسي، وكسب الثروة أيضآ، حتى وهي مدعوة  
املغربية،  األغنية  أداء  على  تصر  الوطن،  أرض  خارج 
ألنها مؤمنة بها ،ومتشبعة بهويتها  ، تماما كما تقول 

في إحدى أغنياتها الجميلة   
»مغيارة ويال قالو مغيارة

و هذا طبعي واش ندير
الغيرة فيها لذة و مرارة

للعاشقني هي أجمل تعذيب
املحبة بال بها غير خسارة

و انا بعدا عندي عالش نغير
مغيارة و ما عندي عالش نخبي
و بالغيرة تعلمت شروط الحب

الغيرة اختبار لدقات قلبي
و لي ما يغير ما يعرفش يحب«

تحيد  لن  مبدأ  وعن    قناعة،    عن  جاء  االختيار  هذا 
تقول  كما  ،والهدف   لها  حلما  البداية.  منذ  وكان  عنه، 
،هو خدمة  األغنية املغربية لتكون في األوج، والحمد هلل 
هي كذلك اليوم، كما يتبث الواقع، ويكفي أن فنانني عرب 
يطمحون إلى أداء األغنية املغربية، كما أن الحفالت التي 
تتم خارج أرض الوطن، تحرص فيها لطيفة رأفت على 

أداء األغنية املغربية في املقام األول. 
رأفت،  لطيفة  املغربية  الفنانة  بها  لقبت  عديدة،  ألقاب 
وأيضا  وأفريقيا  العربي  املغرب  بشحرورة  لقبت  فقد 
قناعة  تهز  لم  األلقاب  هذه  ،كل  والديفا  العربي  الوطن 

لطيفة املغربية التي أعطت الشيء الكثير للمجال الفني 
وسافرت باألغنية املغربية خارج الحدود، وفضلت، رغم 
كل اإلغراءات التي تضمنها الهجرة من األضواء واملال، 
املغربي  الزي  حتى  ولهويتها..  للوطن  وفية  تبقى  أن 
تغني  وهي  الحفالت،  كل  في  ارتدائه  على  تحرص 
بتوصية ونصيحة من  تقول  كما  الواسعة،  لجماهيرها 

الراحل امللك الحسن الثاني.
، وهو  الثاني   الحسن  امللك  مدللة  كانت  رأفت،  لطيفة 
القصر  إلى   تلج  جعلها  فصوتها   ، به  تفتخر  وصف 

آخرين   فنانني   بمعية   وتقابل  عديدة،   مرات   امللكي  
ملك البالد، وفي هذا السياق، تقول الفنانة لطيفة رأفت، 
فنانا  اهلل،   رحمه  الثاني  الحسن  الراحل  امللك  كان  
أعتز  الكلمة من معنى، وهو من جعلني  بكل ما تحمله 
امللكي، وبالطقوس  بالقصر  إذ كنت منبهرة  بمغربيتي، 
هناك، سواء من حيث الشكل أو البروتوكول، الذي هو 
وأنا  صغري  ومنذ  املغرب،  خارج  حتى  إعجاب  مثار 
أعيش هذه الطقوس، سواء في االحتفاالت أو األعراس 
»حقها  على  هناك  املغربية  فالطقوس  األعياد،  أو 

املجال.  هذا  في  املغربي  التفرد  عن  وتعبر  وطريقها« 
»هاذ التمغربيت كبرت فيا من الصغر وكنت مقدرة لدى 

جاللته، بحكم حبي لبالدي وأي مواطن هو كذلك«.
الحسن  امللك  جاللة  إن  ،وتقول  رأفت  لطيفة  تتذكر 
الثاني رحمه اهلل،  نصحني بتسجل أغنية  “أش داني 
األمر  وكذلك  جاللته،  أمام  مرة  ألول  أديتها  حينما   ،“
،كما نصحني بضرورة تعلم  “مغيارة”  بالنسبة ألغنية 
لإليقاعات،  بالنسبة  األمر  وكذلك  اإلسبانية،  الحركات 
ولن أنسى نصيحته باالرتداء اللباس املغربي، حيث قال 
املغربي”،وسأبقى  باللباس  نشوفك  نبقى  “بغيت   : لي 

وفية لذلك.
عالقة لطيفة رأفت  كفنانة بامللك الراحل الحسن الثاني،  
امتدت  أيضا  إلى  امللك محمد السادس، وتكشف  أن 
جاللة امللك محمد السادس  اتصل بها بعد وفاة أخيها  
جواد ،رحمة اهلل عليه، حيث أشاد بمكانة لطيفة ،وهي 
الفترة  التي كانت تمر فيها من أزمة نفسية بسبب  هذا 
الرزء الفادح، حيث كانت تفكر  في  االعتزال،  الذي يبقى 
كما تقول  من حريتها الشخصية، ويبقى  أيضا  قرارا  
شخصيا، لكن جاللة امللك محمد السادس، تقول الفنانة 
الشأن  كما هو  علينا،  أي شيء  يفرض  ال  رأفت،  لطيفة 
بالنسبة للمرحوم امللك الحسن الثاني، لكن كنصيحة من 
جاللته،  توضح لطيفة رأفت، قال لي إنني مازالت قادرة 

على إعطاء الكثير للمغرب ولألغنية املغربية.
السادس ال يقل خبرة  امللك محمد  وتضيف  أن جاللة 
والرياضيني،  للفنانني  أيضًا  ووفي  والده،  عن  فنية 
وحنون جدا.وأهم شيء  لن أنساه أبدا، هو اتصاله بي 

وأنا مريضة لإلطمئنان على صحتي.

والقوة  الخير  على  عنوان  الخيول 
ليس  بها  واالرتباط  والشموخ،  والشهامة 
تاريخيا  تزال  وال  كانت  فهي  اليوم،  وليد 
لإلنسان  رفيقة  العالم  بقاع  مختلف  وفي 
من  العديد  في  له  وعونا  بل  ومساعدة 
في  كما  الحرب  في  استعملت  املجاالت، 
السلم، وفي مختلف مناحي الحياة اليومية 
في  تربيتها  دوافع  تغيرت  وإن  للعيش، 
على  مقتصرة  تعد  لم  التي  الحاضر  زمننا 
أدوارها التقليدية، بالنظر ألن دائرة عشقها 
سباقات  بطلة  لتكون  أّهلها  مما  اتسعت، 
في  إليها  تشّد  األنظار  وجعل  بها،  خاصة 
التبوريدة  مواسم  وفي  الجمال،  مسابقات 

وغيرها من املحافل املختلفة.
عالقات  معها  أصحابها  نسج  خيول 
وجدانية، بتفاصيل عّبر عنها الشعراء في 

أبيات قصائدهم التي تغّنت بها، وترجمها 
سلوكه  في  فرس  أو  حصان  صاحب  كل 
غني  املغربي  التراث  ولعّل  أحصنته،  مع 
طبيعة  يكشف  الذي  اإلرث  من  كبير  بكّم 
بالخيل.  املغاربة  جمعت  التي  العالقة 
التي  الرئيسية  السالالت  تتوزع  خيول 
املرابط  في  عليها  والتشجيع  تربيتها  تتم 
العربية  الساللة  بني  ما  املغربية  الوطنية 
األصيلة  اإلنجليزية  والساللة  األصيلة 
الساللة  ثم  اإلنجليزية  العربية  والساللة 
البربرية وأخيرا الساللة العربية البربرية. 
وتعتمد الشركة امللكية لتشجيع الفرس في 
هذا الصدد على تقنيات حديثة وإمكانيات 
لتطوير  مهمة  جد  ولوجستيكية  بشرية 
إنتاج  من  التمكن  بالدنا  في  الفرس  تربية 
خيول أصيلة وكذا لتحسني سالالت أخرى 

باالعتماد على آخر التقنيات املستجدة في 
مجالي الوراثة والبيولوجيا الحيوانية.

التي  أهداف  عدة  لها  الخيول  تربية  إن 
تختلف بحسب ميوالت واهتمامات املرّبني، 
والتي كما أشرنا قد تكون دوافعها املشاركة 
في التبوريدة التي باتت تستهوي وتغري 
وإناثا،  ذكورا  عشاقها،  من  كبيرا  عددا 
البربرية  الساللة  حضور  تعرف  والتي 
خوض  بغاية  أو  البربرية،  العربية  أو 
السباقات سواء القصيرة التي تشارك فيها 
الخيول من الساللة اإلنجليزية، أو الطويلة 
تتراوح  والتي  باملاراطون  تعرف  التي 
كيلومترا،   60 و   40 بني  ما  مسافتها 
ثم  البربرية،  الساللة  حضور  تعرف  التي 
تتميز  التي  الحواجز  على  القفز  سباقات 
التي  باألساس  الفرنسية  الخيول  فيها 

تتميز بالطول الذي يمّكنها من القفز، فضال 
أجل  من  الضيعات  في  الخيول  تربية  عن 
مختلف مناحي الحياة، وهنا يجب التنزيه 
وهو  األصيل  املغربي  بالصنف  واإلشادة 
أجدادنا  به  حارب  الذي  البربري،  الصنف 
االستعمال، ومارسوا به تجارتهم، وتنقلوا 
بالقوة  يتميز  صنف  وهو  سفرهم  في  به 

واملقاومة والجَلد.
اثنني،  شّقني  إلى  الخيول  تربية  وتنقسم 
األول يهّم كل ما يتعلق بالجانب الصحي، 

معالجة  أو  بالتلقيحات  األمر  تعّلق  سواء 
الخيول  على  يسري  ما  وهو  الطفيليات، 
من  الغايات  اختلفت  مهما  بأجمعها 
الثاني  الشق  ثم  وإناثا،   ذكورا  تربيتها، 
منذ صغره  املهر  تربية  ما يخص  ويشمل 
اجل  من  به  االهتمام  وكيفية  نموه  وتتبع 
كل  مع  التعامل  على  قادر  قوي  حصان 
بالنسبة  خاصة  بيئته،  على  تشتمل  ما 
للخيول التي تشارك في مختلف السباقات 

والتظاهرات.

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

تربية الخيول لها 
عدة أهداف التي 
تختلف بحسب 

ميوالت واهتمامات 
المرّبين، والتي كما 

أشرنا قد تكون 
دوافعها المشاركة 

في التبوريدة

المخزن ورعاياه المغاربة اليهود من خالل محفوظات مديرية الوثائق الملكية

يهود ال�سويرة يف الوثائق امللكية فرتة 
حكم املولى �سليمان

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

 �سالالت خيول املغرب

  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

إعداد : وحيد مبارك

      العالقة بني الشعبني املغربي واالسباني في أمس الحاجة 
جهود  بذل  وتتطلب  بينهما.  تفصل  التي  الفجوة  لتجسير 
حثيثة ومضنية لفهم وكشف وكسر الحواجز النفسية والرؤى 

اإلنسانية  العالقات  على  تشوش  التي  املتكلسة 
دون  عثرة  حجر  وتقف  العدوتني،  أهل  بني 
بالتضامن  والشعور  واملواقف  األفكار  انسيابية 
نفسه  يفرض  املوقف  بات  لقد  والودية.  والتآلف 
املآسي  هواجس  ندع  ال  حتى  الغد،  قبل  اليوم 
األفكار  وقدر  االستعمارية  والعقلية  التاريخية 
 « ف:  الراكد،  املشهد  هذا  على  يهيمن  النمطية 
أفضل وسيلة للعناية باملستقبل تكمن في العناية 
والراهب  املفكر  يقول  كما  الراهنة«  باللحظة 

الفيتنامي البوذي الشـهـير » ثيت نات هان«. 
     فمن هي القوى الحية لدى الطرفني القادرة 
وتبديد  املترسبة  األفكار  لتفتيت  املبادرة  على 
القوالب الجاهزة واألحكام املسبقة املتغلغلة في 
ذاك؟ حتى  أو  الطرف  لهذا  العام  الرأي  عقليات 
يتمكنا من مواكبة ما تشهده العالقات الرسمية 
بني البلدين من تطورات تاريخية نحو مستقبل 
الجميع،  مصلحة  في  يصب  واعد  تضامني 
مرحلة  في  وشعوب  حكومات  الكل  ليندمج 
املطبوع  والتقدم  والتغيير  والتطور  التعايش 
فاستقرار  واالندماج.  واالنسجام  بالتوافق 
استقرار  من  جزء  وازدهاره  املغربي  الشعب 

الشعب االسباني ورفاهيته.
     سأركز على الجانب املغربي، فمعظم اآلراء 
والتحليالت تذهب إلى أن هناك تقصيرا مزمنا 
ومؤسسات  السياسية  الفعاليات  جانب  من 
بالشأن  االهتمام  في  باملغرب  املدني   املجتمع 
وباقي  والجمعوي  والنقابي  الحزبي  االسباني 
القرار  مراكز  في  املؤثرة  املدنية،  فعالياته 

الدولة  مؤسسات  داخل  أو  االنتخابات  عبر  سواء  السياسي 
هناك  املغرب.  ضد  املوجهة  اإلعالمية  الدعاية  منافذ  عبر  أو 
أيضا غياب للمراكز الثقافية واملعاهد املغربية بمختلف ربوع 

املغرب  وحضارة  بثقافة  التعريف  مهمة  بها  املنوط  اسبانيا، 
وتطورات.  متغيرات  من  البالد  تشهده  ما  ملواكبة  وقضاياه 
الحديث أيضا يدفع إلى البحث عن املناهج والصور إن وجدت، 
التي يعكسها الكتاب املدرسي عن املغرب باملدارس االسبانية 
منابع  عن  البحث  إلى  يدفع  ما  وهذا  الصاعد.  للجيل  املوجه 

أخرى للخلل. فما خفي كان أعظم.
الباحثني    جانب آخر من جوانب العطب، يقر به عدد من 
عن  املغربية  واملؤلفات  الدراسات  ندرة  في  يتمثل  املغاربة 
إسبانيا، لكن في مقابل ذلك يلمسوا أن هناك اهتماما واسعا 
من قبل املفكرين واملثقفني االسبان باملغرب، في محاوالت من 
مختلف  من  املغربي  الحال  بواقع  معرفتهم  لتعميق  جانبهم  
جوانبه السياسية واالقتصادية واالجتماعية وبقضايا الهجرة 
عن  الكتابات  عن  فضال  وغيرها،  اإلنسان  وحقوق  والحريات 
الصحراء زمن االحتالل حتى من قبل العسكريني املتقاعدين. 
الدراسات  من  وافر  برصيد  معززة  اإلسبانية  فالخزانة  لذلك 

والكتابات عن الجار الجنوبي، املهيأة وفق تصوراتهم.
    والنتشال هذه العالقة من الرمزيات املعقدة 
يأتي   لن  الوهمية،  التأويالت  عن  واالبتعاد 
واألنشطة  الدبلوماسية  التحركات  على  باالعتماد 
البلدين  بني  العالقات  بتعزيز  املهتمة  الحكومية 
فكرية  ندوات  على  يتوقف  وال  مجاالت شتى،  في 
وموائد مستديرة مناسبتية هنا وهناك ملؤسسات 
بالغات  من  تفرزه  وما  فكرية،  ثقافية  مدنية 
الكاتب  يشير  وهنا  مبشرة.  متفائلة  وتصريحات 
على الرغم  والصحفي د.جمال املحافظ إلى أنه: » 
اللقاءات اإلعالمية والفكرية، باملغرب  من عشرات 
الصورة  معالجة  من  تتمكن  لم  فإنها  واسبانيا، 
االسبانية  اإلعالم  وسائل  تروجها  التي  النمطية 
إعادة  يتطلب  ما  وهو  واملغاربة،  املغرب  حول 
النظر في طريقة وأسلوب تنظيم هذه التظاهرات 

وفي مضامينها«.
شديد  وبإلحاح  باألساس  مرتبط  األمر  بل    
بالعمل املتواصل والدءوب على املستوى الثقافي 
والجمعوي  واألكاديمي  واملدني  واالجتماعي 
والتغلغل والتحرك  املكثف للدبلوماسية املوازية، 
الجماعية  واملجالس  البرملان  أعضاء  في  ممثلة 
واألحزاب السياسية والنقابات واملجتمع املدني 
مؤسسة  االسبانية،  املغربية  الصداقة  جمعية   (
املتوسط،  األبيض  للبحر  الثالث  الثقافات 
واإلعالم  وغيرها(  األندلسيني  ذاكرة  مؤسسة 
واألساتذة  واملفكرين  املدنية  والشخصيات 
الباحثني والجامعات والطالب والنخب من أبناء 

الجالية املغربية املقيمة بإسبانيا.

والدراسات  والشعر  القصة  تكتب  أنت   pp

عن  تكتب  كما  والسوسيولوجية،  الفكرية 
الفنون التشكيلية والشعبية.. هل أنت في تعدد 
توجهاتك، وحدة وانسجاما، في الكتابة النظرية 

واإلبداعية؟  
وحدة  لكنها  وحدة.  هناك  نظري،  في   n n

»مساهمة  نظري  مشروع  عندي  الهوتية.  غير 
التحديد  هذا  ولكن  العربي«،  الكيان  تحديد  في 
مبنيا  كان  التي  األرضية  اإليديولوجيا  يتجاوز 
أو  تراثية  الهوتية  هي  األرضية  هذه  عليها. 
من  نوع  الوحشية.  الليبرالية  من  لنوع  خاضعة 
السياسية  الصورة  نوع  على  القائمة  الليبرالية 

واإليديولوجية املأخوذة من الخارج.
هذه  تجاوز  هو  مشروع  تحديد  محاولة 
القيم  وبعض  املفاهيم  بعض  وتفكيك  األرضية 
كل عربي  التي تتركز عليها هذه األرضية، مثال: 
والوحدة العربية. لكن نحن  يتكلم عن »الوحدة« 
العربي  العالم  أن  موضوعية  ناحية  من  نعرف 
يتغير مع تغيرات العالم ومع تغيرات الوضعية 
االستراتيجية  وهذه  العاملية،  االقتصادية 
السوفياتي]سابقا[  االتحاد  بلدان  تستعملها 
معروفة:  املسائل  الناحية.  هذه  لتراقب  وأمريكا 
انتشار  العاملية،  االقتصادية  الوضعية  تطور 
التقنية بجميع وسائلها الضخمة وذلك في جميع 
امليادين، اآلن، ال نستطيع أن نفكر بمفاهيم وطنية 
محض لفهم الوضعية. كل عربي أو كل مسؤول 
سياسي أو كل كاتب يتكلم عن الوحدة العربية. 

متعلق  الوحدة  مفهوم  عربية؟  وحدة  أية  لكن 
باألرضية الالهوتية للبلدان العربية واإلسالمية. 
إذا كانت الوحدة مثال هي تراث مشترك في اللغة، 
في التاريخ، في بعض القيم، فهذه ليست وحدة، 
هذه  تكون  أن  أردنا  إذا  ولكن  تراث،  هي  إنما 
الوحدة مشروعا تاريخيا لتغيير العالم العربي، 
فهذا يتطلب موقفا وتحليال آخر. ملاذا؟ ألن، أوال، 
الصناعة  وسائل  واستعمال  جهة،  من  التقنية 

داخليا  انفصاما  أوجدت  االقتصادية  واملعطيات 
االنفصام  هذا  إن  ثانيا،  العربية،  البلدان  بني 
مرتبط  الطبقي،  يعني  السياسي  االقتصادي 
بالصراع املوجود في البقعة العاملية. في نظري، 
الوحدة مع  املسالة مطروحة على الشكل التالي: 
ان هناك وحدة تقوم على أساس كتلة،  من؟ إذا: 
توجيه  يحركها  عربية،  غير  أو  عربية  سواء 
ايديولوجي. هذه الكتلة مشروع تاريخي، هو في 

نظري اشتراكية طبقية. أنا ضد الوحدة املوجودة 
فارغ.  كالم  اآلن.  املستعمل  املصطلح  ضد  اآلن، 
املسائل إما أن تكون سلوكا سياسيا او ال تكون. 
وهذا الكالم عنده أرضية ولكنها أرضية الهوتية. 
الستغالل  يستعملها  ان  يستطيع  مسؤول،  وكل 

الشعب باسم القيم الوحدوية والقومية.
الوحدة  عن  سؤالك  إلى  نعود  كل،  على 
واالنسجام عندي. هناك وحدة: سواء في الرواية 
هذه  تفكيك  أحاول  الشعر.  أو  الدراسات  أو 
املفاهيم امليتافيزيقية، باستعمال بعض النظريات 
واملناهج املأخوذة من الثورية الغربية. ولكن، في 

هذه  الوقت،  نفس 
نستملها  النظريات 
مجتمعاتنا  لقراءة 
ليس  أي  وتحليلها. 
حرفيا  تطبيقا 
األفكار  لبعض 
الغربية  الثورية 
باحترام  وإنما 
الوجود األكثر عمقا 
العربية.  الذات  في 
محاولة  مثال 
بعض  استعمال 

أن  نعرف  الفرويدية.  النفس  تحليل  في  املفاهيم 
من  جنسي  نكوص  من  تشكو  العربية  البلدان 
في  بلدا   40 تقريبا  زرت  املرأة.  استعباد  خالل 
آسيا وأمريكا. البلدان التي ما زال فيها استبعاد 
املرأة قائما، في البلدان العربية. إنه تأخر كبير 
استعملنا  إذا  العصر.  مستوى  غلى  بالنسبة 
التحليل النفسي الذي هو ثورة كبيرة، في نظري، 
هو  السلوك  في  الالوعي  بأن  أوضح  فرويد  ألن 
له  الالوعي  وأن  االجتماعية،  القوانني  من ضمن 
أهمية كبيرة تنافس الوعي واهمية الوعي. وهذه 
الفكرة بالطبع كانت معروفة من طرف الشعراء في 
القديم. لكن فرويد أعطاها مناهج علمية ومادية 
ومنطقية. ولهذا كانت ثورة علمية في هذا القرن. 
املستخرجة  املفاهيم  بعض  استعملنا  إذا  إذن، 
العربية  املجتمعات  عن  النفسي  التحليل  من 
نجد أن العمل سيكون طويال ألن العقد النفسية 
والنكوص النفسي، ما زاال يعيقان الجسم والذات 
واملجتمع العربي. ولهذا فاملثقفون العرب بصفة 
وبعض  لاليديولوجيات  اهتمامهم  يولون  عامة، 
 )!( النفسي  التحليل  عدا  ما  اإلنسانية  العلوم 
دقيقا  تطبيقا  أردت  فإذا  كبيرا:  سببا  هناك  ألن 
يحترم ماهية املجتمع املعني باألمر، سيكون ذلك 
نوعا من النقد الجذري يكاد يزلزل جذور املجتمع 

األبوي والالهوتي الذي يستعبد املرأة...

عالقات المغرب إسبانيا 

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

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

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

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

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

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

في ما يلي الحوار الذي أجراه معه مع بول شاوول  :

غياب 
المراكز 
الثقافية 
المغربية 
بمختلف 

العالقة بين الشعبين المغربي واالسباني في ربوع ا�سبانيا
أمس الحاجة لتجسير الفجوة التي تفصل بينهما. 

وتتطلب بذل جهود حثيثة ومضنية لفهم وكشف 
وكسر الحواجز النفسية والرؤى المتكلسة التي 

تشوش على العالقات اإلنسانية بين أهل العدوتين

الوحدة مفهوم متعلق بالأر�سية الالهوتية للبلدان العربية والإ�سالمية

إذا استعملنا بعض المفاهيم المستخرجة 
من التحليل النفسي عن المجتمعات العربية 

نجد أن العمل سيكون طويال ألن العقد 
النفسية والنكوص النفسي، ما زاال يعيقان 

الجسم والذات والمجتمع العربي

  محمـد بنـمـبارك   
دبلوماسي سابق  

6من 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�سمي وال�سعبي
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حكم السلطان موالي سليمان املغرب في ظروف 
 1792 سنة  اليزيد  أخيه  مقتل  فبعد  اسثتنائية؛ 
فيه  مرغوبا  يكن  لم  والذي  الخصم،   املنافس 
املغاربة  وجد  واليهودية،  املسلمة  األوساط  في 
املقتول،  للثائر  مؤيدين  بني  منقسمني  أنفسهم 
األغلبية؛  وهم  سليمان  للمولى  موالني  وآخرين 
في  تحكم  الذي  الجديد  الدولي  الوضع  أن  غير 
مساره نابوليون بونابارت -ذو النزعة التوسعية- 
وضم  أوربا  حساب  على  التوسع  إلى  والرامي 
بعني  أخذنا  ما  وإذا  إمبراطورتيه؛  إلى  مناطق 
حملة  عن  أهمية  يقل  ال  آخر  معطى  االعتبار 
املتوسط،  األبيض  البحر  حوض  في  نابوليون 
أودى  الذي  الجارف  بالطاعون  األمر  ويتعلق 
بحياة نصف املغاربة بمن فيهم خصوم السلطان 
رافقها  الجفاف وما  توالي سنوات  الجديد. ومع 
من اضطرابات داخلية، فإن السلطان وجد نفسه 
أمام خيار وحيد هو نهج سياسة خارجية مخالفة 
لسياسة أبيه، ويتعلق األمر بسياسة االحتراز من 
على  والتضييق  املغلق  الباب  مبدأ  ونهج  أوربا 

بداية  ولعل  بها.  املرتبطة  الطقوس  وكل  الزوايا 
التنافس االمبريالي ونهج أوربا لسياسة توسعية 
في محاولتها تقسيم، ما بات يسمى باملستعمرات 
الفقهاء  بفتاوى  معززا  السلطان  اضطر  الحقا، 
بضرورة إلى تقليص املبادالت التجارية مع الدول 
معاهدات  أبيه  مع  جمعتها  التي  تلك  األوربية 

صداقة وحسن الجوار والتعاون.
النابوليونية ونبوغ املولى سليمان إلى  الحملة 

إغالق املغرب على الخارج
كان لحملة نابليون على مصر سنة 1798م وقعا 
مرة  فألول  ورعية؛  سلطانا  املغرب  على  كبيرا 
)مصر(  اإلسالم  دار  خضوع  املسلمون  سيشهد 
مما اضطر املولى سليمان  »لدار الكفر« )فرنسا( 
التوسع  محاولة  من  والحذر  الحيطة  توخي  إلى 
وبانخراط  املغارب،  وبقية  املغرب  في  الفرنسي 
وبحكم  أصبح  النابوليونية،  الحروب  أوربا ضد 
الصقع  هذا  للمغرب،  االستراتيجي  املوقع 
لم تنتهي  انجلترا وفرنسا  موضوع منافسة بني 
احتالل  زاد  كما   .1904 سنة  الودي  باالتفاق  إال 

نابليون لإلبيريتني من حذر املخزن املغربي، فكان 
قوات عسكرية  نزول  من  يتخوف  املولى سليمان 
الحروب  نهاية  ومع  سبتة.  بمدينة  فرنسية 
السياسية  الخريطة  رسم  وبداية  النابوليونية 
ألوربا بعد االنتهاء من أشغال مؤتمر فيينا الذي 
ما  ميترنيخ  النمساوي  املستشار  أشغاله  تزعم 
تنتظر  األوربية  القوى  ظلت   ،1815/1816 بني 
بذريعة وضع  اإلفريقي  الشمال  لتطويق  الفرصة 
بالقرصنة  تسميه  ما  أو  البحري  للجهاد  حد 
استكشافية  بعثة  اسبانيا  فأرسلت  البحرية«. 
للمغرب بقيادة دومينيكو باديا، املدعى »علي باي 
فرنسا  وحدت   1803م،  سنة  وذلك  العباسي«؛ 
حدو اسبانيا حيث أوفدت إلى املغرب بعثة بقيادة 
تقارير  البعثتان  وقدمت  1808م.  سنة  »بوريل« 
املغرب وقتئذ.كما ساهم وجود  سرية حول حالة 
األسطول اإلنجليزي، في مضيق جبل طارق، في 
وفرنسا  ة  جه  من  املغرب  بني  التجارية  القطيعة 

وهولندا من جهة أخرى. 
مظاهر تطبيق سياسة االحتراز:

على  راضني  فئاتهم  بكل  املغاربة  يكن  لم   
محمد  سيدي  نهجه  التي  املفتوح  الباب  سياسة 
العمق  في  تمس  كانت  وأنها  اهلل سيما  عبد  بن 
الطلب  ارتفاع  أن   ذلك  االقتصادية؛   مصالحهم 
االستراتيجية  املغربية  البضائع  على  الخارجي 
في  سبب  الجلود...(  القطن،  الزيت،  الحبوب،   (
إلى ذلك أن علماء املغرب  ارتفاع األسعار، أضف 
الكافر«   « األجنبي  مع  التعامل  يحرمون  ظلوا 
مساوئ  من  السلطان  تنبه  فتاوى  أصدروا  فقد 
للبالد  فساد  من  فيه  ملا  األوربيني  مع  االتجار 
املغربية  الدولة  أن  بالذكر  والجدير  والعباد 
فيما  األوربية  الدول  تجاه  بالحذر  متشبتة  ظلت 
يتعلق بالتعامالت التجارية إلى ان أقنع القنصل 
البريطاني جون دريمند هاي سلطان املغرب عبد 
وهي   1856 معاهدة  بفحوى  هشام  بن  الرحمان 
التي  التجارية  املعاهدات  لكل  املرجعي  االطار 
املغرب  وجعلت  القنصلية  الحماية  استفحلت 
يستطيل به النصارى بشكل لم يعهد له من قبل 

على حد تعبير الناصري.

فسحة رمضان

فنانون وجها  لوجه  مع الملك  

لطيفة راأفت: احل�سن الثاين ن�سحني بت�سجيل اأغنية اأ�ش داين ومغيارة  
و ثناء محمد ال�ساد�ش جعلني اأتراجع عن االعتزال

املغربية  األغنية  اختارت  فنانة  رأفت،  لطيفة  الفنانة 
هوية لها ،دون غيرها، ولم يغرها سحر الشرق، رغم أنها 
االنتشار   السمها  تضمن  الطريق  هذه   أن  تعرف  كانت 
في وقت قياسي، وكسب الثروة أيضآ، حتى وهي مدعوة  
املغربية،  األغنية  أداء  على  تصر  الوطن،  أرض  خارج 
ألنها مؤمنة بها ،ومتشبعة بهويتها  ، تماما كما تقول 

في إحدى أغنياتها الجميلة   
»مغيارة ويال قالو مغيارة

و هذا طبعي واش ندير
الغيرة فيها لذة و مرارة

للعاشقني هي أجمل تعذيب
املحبة بال بها غير خسارة

و انا بعدا عندي عالش نغير
مغيارة و ما عندي عالش نخبي
و بالغيرة تعلمت شروط الحب

الغيرة اختبار لدقات قلبي
و لي ما يغير ما يعرفش يحب«

تحيد  لن  مبدأ  وعن    قناعة،    عن  جاء  االختيار  هذا 
تقول  كما  ،والهدف   لها  حلما  البداية.  منذ  وكان  عنه، 
،هو خدمة  األغنية املغربية لتكون في األوج، والحمد هلل 
هي كذلك اليوم، كما يتبث الواقع، ويكفي أن فنانني عرب 
يطمحون إلى أداء األغنية املغربية، كما أن الحفالت التي 
تتم خارج أرض الوطن، تحرص فيها لطيفة رأفت على 

أداء األغنية املغربية في املقام األول. 
رأفت،  لطيفة  املغربية  الفنانة  بها  لقبت  عديدة،  ألقاب 
وأيضا  وأفريقيا  العربي  املغرب  بشحرورة  لقبت  فقد 
قناعة  تهز  لم  األلقاب  هذه  ،كل  والديفا  العربي  الوطن 

لطيفة املغربية التي أعطت الشيء الكثير للمجال الفني 
وسافرت باألغنية املغربية خارج الحدود، وفضلت، رغم 
كل اإلغراءات التي تضمنها الهجرة من األضواء واملال، 
املغربي  الزي  حتى  ولهويتها..  للوطن  وفية  تبقى  أن 
تغني  وهي  الحفالت،  كل  في  ارتدائه  على  تحرص 
بتوصية ونصيحة من  تقول  كما  الواسعة،  لجماهيرها 

الراحل امللك الحسن الثاني.
، وهو  الثاني   الحسن  امللك  مدللة  كانت  رأفت،  لطيفة 
القصر  إلى   تلج  جعلها  فصوتها   ، به  تفتخر  وصف 

آخرين   فنانني   بمعية   وتقابل  عديدة،   مرات   امللكي  
ملك البالد، وفي هذا السياق، تقول الفنانة لطيفة رأفت، 
فنانا  اهلل،   رحمه  الثاني  الحسن  الراحل  امللك  كان  
أعتز  الكلمة من معنى، وهو من جعلني  بكل ما تحمله 
امللكي، وبالطقوس  بالقصر  إذ كنت منبهرة  بمغربيتي، 
هناك، سواء من حيث الشكل أو البروتوكول، الذي هو 
وأنا  صغري  ومنذ  املغرب،  خارج  حتى  إعجاب  مثار 
أعيش هذه الطقوس، سواء في االحتفاالت أو األعراس 
»حقها  على  هناك  املغربية  فالطقوس  األعياد،  أو 

املجال.  هذا  في  املغربي  التفرد  عن  وتعبر  وطريقها« 
»هاذ التمغربيت كبرت فيا من الصغر وكنت مقدرة لدى 

جاللته، بحكم حبي لبالدي وأي مواطن هو كذلك«.
الحسن  امللك  جاللة  إن  ،وتقول  رأفت  لطيفة  تتذكر 
الثاني رحمه اهلل،  نصحني بتسجل أغنية  “أش داني 
األمر  وكذلك  جاللته،  أمام  مرة  ألول  أديتها  حينما   ،“
،كما نصحني بضرورة تعلم  “مغيارة”  بالنسبة ألغنية 
لإليقاعات،  بالنسبة  األمر  وكذلك  اإلسبانية،  الحركات 
ولن أنسى نصيحته باالرتداء اللباس املغربي، حيث قال 
املغربي”،وسأبقى  باللباس  نشوفك  نبقى  “بغيت   : لي 

وفية لذلك.
عالقة لطيفة رأفت  كفنانة بامللك الراحل الحسن الثاني،  
امتدت  أيضا  إلى  امللك محمد السادس، وتكشف  أن 
جاللة امللك محمد السادس  اتصل بها بعد وفاة أخيها  
جواد ،رحمة اهلل عليه، حيث أشاد بمكانة لطيفة ،وهي 
الفترة  التي كانت تمر فيها من أزمة نفسية بسبب  هذا 
الرزء الفادح، حيث كانت تفكر  في  االعتزال،  الذي يبقى 
كما تقول  من حريتها الشخصية، ويبقى  أيضا  قرارا  
شخصيا، لكن جاللة امللك محمد السادس، تقول الفنانة 
الشأن  كما هو  علينا،  أي شيء  يفرض  ال  رأفت،  لطيفة 
بالنسبة للمرحوم امللك الحسن الثاني، لكن كنصيحة من 
جاللته،  توضح لطيفة رأفت، قال لي إنني مازالت قادرة 

على إعطاء الكثير للمغرب ولألغنية املغربية.
السادس ال يقل خبرة  امللك محمد  وتضيف  أن جاللة 
والرياضيني،  للفنانني  أيضًا  ووفي  والده،  عن  فنية 
وحنون جدا.وأهم شيء  لن أنساه أبدا، هو اتصاله بي 

وأنا مريضة لإلطمئنان على صحتي.

والقوة  الخير  على  عنوان  الخيول 
ليس  بها  واالرتباط  والشموخ،  والشهامة 
تاريخيا  تزال  وال  كانت  فهي  اليوم،  وليد 
لإلنسان  رفيقة  العالم  بقاع  مختلف  وفي 
من  العديد  في  له  وعونا  بل  ومساعدة 
في  كما  الحرب  في  استعملت  املجاالت، 
السلم، وفي مختلف مناحي الحياة اليومية 
في  تربيتها  دوافع  تغيرت  وإن  للعيش، 
على  مقتصرة  تعد  لم  التي  الحاضر  زمننا 
أدوارها التقليدية، بالنظر ألن دائرة عشقها 
سباقات  بطلة  لتكون  أّهلها  مما  اتسعت، 
في  إليها  تشّد  األنظار  وجعل  بها،  خاصة 
التبوريدة  مواسم  وفي  الجمال،  مسابقات 

وغيرها من املحافل املختلفة.
عالقات  معها  أصحابها  نسج  خيول 
وجدانية، بتفاصيل عّبر عنها الشعراء في 

أبيات قصائدهم التي تغّنت بها، وترجمها 
سلوكه  في  فرس  أو  حصان  صاحب  كل 
غني  املغربي  التراث  ولعّل  أحصنته،  مع 
طبيعة  يكشف  الذي  اإلرث  من  كبير  بكّم 
بالخيل.  املغاربة  جمعت  التي  العالقة 
التي  الرئيسية  السالالت  تتوزع  خيول 
املرابط  في  عليها  والتشجيع  تربيتها  تتم 
العربية  الساللة  بني  ما  املغربية  الوطنية 
األصيلة  اإلنجليزية  والساللة  األصيلة 
الساللة  ثم  اإلنجليزية  العربية  والساللة 
البربرية وأخيرا الساللة العربية البربرية. 
وتعتمد الشركة امللكية لتشجيع الفرس في 
هذا الصدد على تقنيات حديثة وإمكانيات 
لتطوير  مهمة  جد  ولوجستيكية  بشرية 
إنتاج  من  التمكن  بالدنا  في  الفرس  تربية 
خيول أصيلة وكذا لتحسني سالالت أخرى 

باالعتماد على آخر التقنيات املستجدة في 
مجالي الوراثة والبيولوجيا الحيوانية.

التي  أهداف  عدة  لها  الخيول  تربية  إن 
تختلف بحسب ميوالت واهتمامات املرّبني، 
والتي كما أشرنا قد تكون دوافعها املشاركة 
في التبوريدة التي باتت تستهوي وتغري 
وإناثا،  ذكورا  عشاقها،  من  كبيرا  عددا 
البربرية  الساللة  حضور  تعرف  والتي 
خوض  بغاية  أو  البربرية،  العربية  أو 
السباقات سواء القصيرة التي تشارك فيها 
الخيول من الساللة اإلنجليزية، أو الطويلة 
تتراوح  والتي  باملاراطون  تعرف  التي 
كيلومترا،   60 و   40 بني  ما  مسافتها 
ثم  البربرية،  الساللة  حضور  تعرف  التي 
تتميز  التي  الحواجز  على  القفز  سباقات 
التي  باألساس  الفرنسية  الخيول  فيها 

تتميز بالطول الذي يمّكنها من القفز، فضال 
أجل  من  الضيعات  في  الخيول  تربية  عن 
مختلف مناحي الحياة، وهنا يجب التنزيه 
وهو  األصيل  املغربي  بالصنف  واإلشادة 
أجدادنا  به  حارب  الذي  البربري،  الصنف 
االستعمال، ومارسوا به تجارتهم، وتنقلوا 
بالقوة  يتميز  صنف  وهو  سفرهم  في  به 

واملقاومة والجَلد.
اثنني،  شّقني  إلى  الخيول  تربية  وتنقسم 
األول يهّم كل ما يتعلق بالجانب الصحي، 

معالجة  أو  بالتلقيحات  األمر  تعّلق  سواء 
الخيول  على  يسري  ما  وهو  الطفيليات، 
من  الغايات  اختلفت  مهما  بأجمعها 
الثاني  الشق  ثم  وإناثا،   ذكورا  تربيتها، 
منذ صغره  املهر  تربية  ما يخص  ويشمل 
اجل  من  به  االهتمام  وكيفية  نموه  وتتبع 
كل  مع  التعامل  على  قادر  قوي  حصان 
بالنسبة  خاصة  بيئته،  على  تشتمل  ما 
للخيول التي تشارك في مختلف السباقات 

والتظاهرات.

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

تربية الخيول لها 
عدة أهداف التي 
تختلف بحسب 

ميوالت واهتمامات 
المرّبين، والتي كما 

أشرنا قد تكون 
دوافعها المشاركة 

في التبوريدة

المخزن ورعاياه المغاربة اليهود من خالل محفوظات مديرية الوثائق الملكية

يهود ال�سويرة يف الوثائق امللكية فرتة 
حكم املولى �سليمان

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 ...

6

6

6

ذ.ربيع رشيدي

 �سالالت خيول املغرب

  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

إعداد : وحيد مبارك

      العالقة بني الشعبني املغربي واالسباني في أمس الحاجة 
جهود  بذل  وتتطلب  بينهما.  تفصل  التي  الفجوة  لتجسير 
حثيثة ومضنية لفهم وكشف وكسر الحواجز النفسية والرؤى 

اإلنسانية  العالقات  على  تشوش  التي  املتكلسة 
دون  عثرة  حجر  وتقف  العدوتني،  أهل  بني 
بالتضامن  والشعور  واملواقف  األفكار  انسيابية 
نفسه  يفرض  املوقف  بات  لقد  والودية.  والتآلف 
املآسي  هواجس  ندع  ال  حتى  الغد،  قبل  اليوم 
األفكار  وقدر  االستعمارية  والعقلية  التاريخية 
 « ف:  الراكد،  املشهد  هذا  على  يهيمن  النمطية 
أفضل وسيلة للعناية باملستقبل تكمن في العناية 
والراهب  املفكر  يقول  كما  الراهنة«  باللحظة 

الفيتنامي البوذي الشـهـير » ثيت نات هان«. 
     فمن هي القوى الحية لدى الطرفني القادرة 
وتبديد  املترسبة  األفكار  لتفتيت  املبادرة  على 
القوالب الجاهزة واألحكام املسبقة املتغلغلة في 
ذاك؟ حتى  أو  الطرف  لهذا  العام  الرأي  عقليات 
يتمكنا من مواكبة ما تشهده العالقات الرسمية 
بني البلدين من تطورات تاريخية نحو مستقبل 
الجميع،  مصلحة  في  يصب  واعد  تضامني 
مرحلة  في  وشعوب  حكومات  الكل  ليندمج 
املطبوع  والتقدم  والتغيير  والتطور  التعايش 
فاستقرار  واالندماج.  واالنسجام  بالتوافق 
استقرار  من  جزء  وازدهاره  املغربي  الشعب 

الشعب االسباني ورفاهيته.
     سأركز على الجانب املغربي، فمعظم اآلراء 
والتحليالت تذهب إلى أن هناك تقصيرا مزمنا 
ومؤسسات  السياسية  الفعاليات  جانب  من 
بالشأن  االهتمام  في  باملغرب  املدني   املجتمع 
وباقي  والجمعوي  والنقابي  الحزبي  االسباني 
القرار  مراكز  في  املؤثرة  املدنية،  فعالياته 

الدولة  مؤسسات  داخل  أو  االنتخابات  عبر  سواء  السياسي 
هناك  املغرب.  ضد  املوجهة  اإلعالمية  الدعاية  منافذ  عبر  أو 
أيضا غياب للمراكز الثقافية واملعاهد املغربية بمختلف ربوع 

املغرب  وحضارة  بثقافة  التعريف  مهمة  بها  املنوط  اسبانيا، 
وتطورات.  متغيرات  من  البالد  تشهده  ما  ملواكبة  وقضاياه 
الحديث أيضا يدفع إلى البحث عن املناهج والصور إن وجدت، 
التي يعكسها الكتاب املدرسي عن املغرب باملدارس االسبانية 
منابع  عن  البحث  إلى  يدفع  ما  وهذا  الصاعد.  للجيل  املوجه 

أخرى للخلل. فما خفي كان أعظم.
الباحثني    جانب آخر من جوانب العطب، يقر به عدد من 
عن  املغربية  واملؤلفات  الدراسات  ندرة  في  يتمثل  املغاربة 
إسبانيا، لكن في مقابل ذلك يلمسوا أن هناك اهتماما واسعا 
من قبل املفكرين واملثقفني االسبان باملغرب، في محاوالت من 
مختلف  من  املغربي  الحال  بواقع  معرفتهم  لتعميق  جانبهم  
جوانبه السياسية واالقتصادية واالجتماعية وبقضايا الهجرة 
عن  الكتابات  عن  فضال  وغيرها،  اإلنسان  وحقوق  والحريات 
الصحراء زمن االحتالل حتى من قبل العسكريني املتقاعدين. 
الدراسات  من  وافر  برصيد  معززة  اإلسبانية  فالخزانة  لذلك 

والكتابات عن الجار الجنوبي، املهيأة وفق تصوراتهم.
    والنتشال هذه العالقة من الرمزيات املعقدة 
يأتي   لن  الوهمية،  التأويالت  عن  واالبتعاد 
واألنشطة  الدبلوماسية  التحركات  على  باالعتماد 
البلدين  بني  العالقات  بتعزيز  املهتمة  الحكومية 
فكرية  ندوات  على  يتوقف  وال  مجاالت شتى،  في 
وموائد مستديرة مناسبتية هنا وهناك ملؤسسات 
بالغات  من  تفرزه  وما  فكرية،  ثقافية  مدنية 
الكاتب  يشير  وهنا  مبشرة.  متفائلة  وتصريحات 
على الرغم  والصحفي د.جمال املحافظ إلى أنه: » 
اللقاءات اإلعالمية والفكرية، باملغرب  من عشرات 
الصورة  معالجة  من  تتمكن  لم  فإنها  واسبانيا، 
االسبانية  اإلعالم  وسائل  تروجها  التي  النمطية 
إعادة  يتطلب  ما  وهو  واملغاربة،  املغرب  حول 
النظر في طريقة وأسلوب تنظيم هذه التظاهرات 

وفي مضامينها«.
شديد  وبإلحاح  باألساس  مرتبط  األمر  بل    
بالعمل املتواصل والدءوب على املستوى الثقافي 
والجمعوي  واألكاديمي  واملدني  واالجتماعي 
والتغلغل والتحرك  املكثف للدبلوماسية املوازية، 
الجماعية  واملجالس  البرملان  أعضاء  في  ممثلة 
واألحزاب السياسية والنقابات واملجتمع املدني 
مؤسسة  االسبانية،  املغربية  الصداقة  جمعية   (
املتوسط،  األبيض  للبحر  الثالث  الثقافات 
واإلعالم  وغيرها(  األندلسيني  ذاكرة  مؤسسة 
واألساتذة  واملفكرين  املدنية  والشخصيات 
الباحثني والجامعات والطالب والنخب من أبناء 

الجالية املغربية املقيمة بإسبانيا.

والدراسات  والشعر  القصة  تكتب  أنت   pp

عن  تكتب  كما  والسوسيولوجية،  الفكرية 
الفنون التشكيلية والشعبية.. هل أنت في تعدد 
توجهاتك، وحدة وانسجاما، في الكتابة النظرية 

واإلبداعية؟  
وحدة  لكنها  وحدة.  هناك  نظري،  في   n n

»مساهمة  نظري  مشروع  عندي  الهوتية.  غير 
التحديد  هذا  ولكن  العربي«،  الكيان  تحديد  في 
مبنيا  كان  التي  األرضية  اإليديولوجيا  يتجاوز 
أو  تراثية  الهوتية  هي  األرضية  هذه  عليها. 
من  نوع  الوحشية.  الليبرالية  من  لنوع  خاضعة 
السياسية  الصورة  نوع  على  القائمة  الليبرالية 

واإليديولوجية املأخوذة من الخارج.
هذه  تجاوز  هو  مشروع  تحديد  محاولة 
القيم  وبعض  املفاهيم  بعض  وتفكيك  األرضية 
كل عربي  التي تتركز عليها هذه األرضية، مثال: 
والوحدة العربية. لكن نحن  يتكلم عن »الوحدة« 
العربي  العالم  أن  موضوعية  ناحية  من  نعرف 
يتغير مع تغيرات العالم ومع تغيرات الوضعية 
االستراتيجية  وهذه  العاملية،  االقتصادية 
السوفياتي]سابقا[  االتحاد  بلدان  تستعملها 
معروفة:  املسائل  الناحية.  هذه  لتراقب  وأمريكا 
انتشار  العاملية،  االقتصادية  الوضعية  تطور 
التقنية بجميع وسائلها الضخمة وذلك في جميع 
امليادين، اآلن، ال نستطيع أن نفكر بمفاهيم وطنية 
محض لفهم الوضعية. كل عربي أو كل مسؤول 
سياسي أو كل كاتب يتكلم عن الوحدة العربية. 

متعلق  الوحدة  مفهوم  عربية؟  وحدة  أية  لكن 
باألرضية الالهوتية للبلدان العربية واإلسالمية. 
إذا كانت الوحدة مثال هي تراث مشترك في اللغة، 
في التاريخ، في بعض القيم، فهذه ليست وحدة، 
هذه  تكون  أن  أردنا  إذا  ولكن  تراث،  هي  إنما 
الوحدة مشروعا تاريخيا لتغيير العالم العربي، 
فهذا يتطلب موقفا وتحليال آخر. ملاذا؟ ألن، أوال، 
الصناعة  وسائل  واستعمال  جهة،  من  التقنية 

داخليا  انفصاما  أوجدت  االقتصادية  واملعطيات 
االنفصام  هذا  إن  ثانيا،  العربية،  البلدان  بني 
مرتبط  الطبقي،  يعني  السياسي  االقتصادي 
بالصراع املوجود في البقعة العاملية. في نظري، 
الوحدة مع  املسالة مطروحة على الشكل التالي: 
ان هناك وحدة تقوم على أساس كتلة،  من؟ إذا: 
توجيه  يحركها  عربية،  غير  أو  عربية  سواء 
ايديولوجي. هذه الكتلة مشروع تاريخي، هو في 

نظري اشتراكية طبقية. أنا ضد الوحدة املوجودة 
فارغ.  كالم  اآلن.  املستعمل  املصطلح  ضد  اآلن، 
املسائل إما أن تكون سلوكا سياسيا او ال تكون. 
وهذا الكالم عنده أرضية ولكنها أرضية الهوتية. 
الستغالل  يستعملها  ان  يستطيع  مسؤول،  وكل 

الشعب باسم القيم الوحدوية والقومية.
الوحدة  عن  سؤالك  إلى  نعود  كل،  على 
واالنسجام عندي. هناك وحدة: سواء في الرواية 
هذه  تفكيك  أحاول  الشعر.  أو  الدراسات  أو 
املفاهيم امليتافيزيقية، باستعمال بعض النظريات 
واملناهج املأخوذة من الثورية الغربية. ولكن، في 

هذه  الوقت،  نفس 
نستملها  النظريات 
مجتمعاتنا  لقراءة 
ليس  أي  وتحليلها. 
حرفيا  تطبيقا 
األفكار  لبعض 
الغربية  الثورية 
باحترام  وإنما 
الوجود األكثر عمقا 
العربية.  الذات  في 
محاولة  مثال 
بعض  استعمال 

أن  نعرف  الفرويدية.  النفس  تحليل  في  املفاهيم 
من  جنسي  نكوص  من  تشكو  العربية  البلدان 
في  بلدا   40 تقريبا  زرت  املرأة.  استعباد  خالل 
آسيا وأمريكا. البلدان التي ما زال فيها استبعاد 
املرأة قائما، في البلدان العربية. إنه تأخر كبير 
استعملنا  إذا  العصر.  مستوى  غلى  بالنسبة 
التحليل النفسي الذي هو ثورة كبيرة، في نظري، 
هو  السلوك  في  الالوعي  بأن  أوضح  فرويد  ألن 
له  الالوعي  وأن  االجتماعية،  القوانني  من ضمن 
أهمية كبيرة تنافس الوعي واهمية الوعي. وهذه 
الفكرة بالطبع كانت معروفة من طرف الشعراء في 
القديم. لكن فرويد أعطاها مناهج علمية ومادية 
ومنطقية. ولهذا كانت ثورة علمية في هذا القرن. 
املستخرجة  املفاهيم  بعض  استعملنا  إذا  إذن، 
العربية  املجتمعات  عن  النفسي  التحليل  من 
نجد أن العمل سيكون طويال ألن العقد النفسية 
والنكوص النفسي، ما زاال يعيقان الجسم والذات 
واملجتمع العربي. ولهذا فاملثقفون العرب بصفة 
وبعض  لاليديولوجيات  اهتمامهم  يولون  عامة، 
 )!( النفسي  التحليل  عدا  ما  اإلنسانية  العلوم 
دقيقا  تطبيقا  أردت  فإذا  كبيرا:  سببا  هناك  ألن 
يحترم ماهية املجتمع املعني باألمر، سيكون ذلك 
نوعا من النقد الجذري يكاد يزلزل جذور املجتمع 

األبوي والالهوتي الذي يستعبد املرأة...

عالقات المغرب إسبانيا 

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

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

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

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

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

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

في ما يلي الحوار الذي أجراه معه مع بول شاوول  :

غياب 
المراكز 
الثقافية 
المغربية 
بمختلف 

العالقة بين الشعبين المغربي واالسباني في ربوع ا�سبانيا
أمس الحاجة لتجسير الفجوة التي تفصل بينهما. 

وتتطلب بذل جهود حثيثة ومضنية لفهم وكشف 
وكسر الحواجز النفسية والرؤى المتكلسة التي 

تشوش على العالقات اإلنسانية بين أهل العدوتين

الوحدة مفهوم متعلق بالأر�سية الالهوتية للبلدان العربية والإ�سالمية

إذا استعملنا بعض المفاهيم المستخرجة 
من التحليل النفسي عن المجتمعات العربية 

نجد أن العمل سيكون طويال ألن العقد 
النفسية والنكوص النفسي، ما زاال يعيقان 

الجسم والذات والمجتمع العربي

  محمـد بنـمـبارك   
دبلوماسي سابق  

6من 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�سمي وال�سعبي
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نسيج  يستقطبان  االتجاهان  هذان 
اإليديولوجية  والتصورات  الطبقات 
وليست  املغربية..  الساحة  في  املوجودة 
منفسح  املدى  فإن  تطابق،  عالقة  العالقة 
أن  غير  واألدبي،  الفني  التحقق  أمام 
الرؤية  وطبيعة  أدبي،  إنتاج  كل  تكون 
ويستمدان  عنها،  يعبر  التي  للعالم 
مالمحهما ومرتكزاتهما من املوقع الطبقي 
واإليديولوجي، قبل أن يتشكال ليعبرا عن 

مضمون متميز.
والحاضر  املاضي  كون  في  نجادل  ال 
للمستقبل،  األولى  القسمات  يصوغان 
عما  والتساؤل  االستشراف  فإن  تم  ومن 
سيكون عليه مجتمع الغد، ونوعية الحياة 
اإلنسان  بطبيعة  لصيق  شيء  والعالئق، 
اآلتي  على  املراهن  األمام،  إلى  النزاع 
األفضل، وليس التنبؤ هو ما يحفزنا على 
وإنما  املغربي،  أدبنا  مستقبل  استشراف 
هي الرغبة في تحديد إشكالية ضمن إطار 
التقديس  هاالت  عن  باألدب  ينأى  ملموس 

واللدنية واملوهبة املستطيعة لكل شيء.
إن األدب، كالغرائس، ينبت بقدر ما تتوطد 
إليها،  ينتمي  التي  األرض  بتربة  وشائجه 
وتسمق أغصانه وفروعه بقدر ما ينطلق من 
الخاص إلى العام تعبيرا عن مختلف مظاهر 
صراعات اإلنسان ضد كل ما يخنق حريته 
وإبداعيته وإصراره على التقدم واالنطالق. 
التربة ومن  املستمد من  العطاء  ومثل هذا 
التاريخ، من الفلسفة ومن الحياة اليومية، 
الطبيعة  من  املستقبل،  ومن  املاضي  من 
ومن األحالم، من البؤس ومن الشهوة، من 
اآلتي ومن اآلجل.. مثل هذا العطاء ال يمكن 
وال  للتخطيطات،  وال  للقرارات  يخضع  أن 
االحتماء  وال  التوصيات  الجودة  له  توفر 
بالشعارات، إن هذه الدولة ال تخلق األدباء 
الفنانني، ألن مولدهم وقدرتهم  وال تصنع 
على العطاء والتجديد ينبعان من معايشة 
الجديد  وبالواقع  بهم  واالحتكاك  الناس 
من  متشابكة  أنسجة  عبر  يتخلق  الذي 

العالئق والصراعات.
هذا شرط أولي وحيوي ال يمكن لألدب أن 

الحرية،  يوجد بدونه، وهو شرط يستلزم 
لنشوء  املرافق  املدقق،  باملعنى  الحرية 
األدباء هي من حرية  أن حرية  أي  األدب، 
ما  إال  حدود  من  لها  وليس  الجماهير… 
يتوجهون  التي  بالفئات  عالقتهم  تضعه 
التي  هي  العالقة  وهذه  بإنتاجهم،  إليها 
تتيح لكل ثقافة ذات رؤية إيديولوجية أن 
تفرز أدبها وفنانيها، ال ليكونوا أبواقا أو 
مرددين للشعارات، ولكن ليكونوا مبلورين 
لرؤية نابعة من الواقع الجديد ومن حياة 

صانعي هذا الواقع.
فإن  األدباء،  تصنع  ال  الدولة  كانت  وإذا 
من  األدنى  الحد  تضمن  أن  واجبها  من 
الشروط املادية واملعنوية لكل العاملني في 
الثقافة  فدمقرطة  والثقافي،  األدبي  الحقل 
لخوض  متكافئة  الفرص  جعل  تعني 

مقومات  تدعيم  أجل  من  الفكري،  الصراع 
جديدة  بدماء  ومدها  القومية،  ثقافتنا 
الالزم  والفني  األدبي  اإلنتاج  خالل  من 
وفي  ملجتمعهم  اكتشافهم  في  للمواطنني 
قدرتهم  وشحذ  اإلبداعية  طاقتهم  تحرير 

النقدية.
املغربي  األدب  مستقبل  عن  التساؤل  إن 
مستقبل  عن  التساؤل  عن  منفصل  غير 
مظاهر  من  الكبير  والقسط  مجتمعنا، 
يمارس  التي  الشروط  إلى  راجع  أزمته 
وسيرورة  اليومية  والحياة  اإلنتاج  فيها 
من  الذاتي  الجانب  يظل  لكن  التثقيف.. 
فتجديد  وهاما،  كبيرا  األدباء  مسؤولية 

يستلزم  والفن  واألدب  املغربية  الثقافة 
والفئات  الطبقات  مع  العالئق  توطيد 
املعنية ببلورة أدب جديد فاعل في تعميق 
وعيها.. وهي مسؤولية مزدوجة تعود إلى 
املنتجني وإلى املستهلكني، إذ ال يكفي أن 
تقدمي،  ذا تصور سياسي  اإلنسان  يكون 
ويغفل اإلسهام في تشجيع وحماية الثقافة 
التقدمية...  االختيارات  هذه  عن  املعبرة 
املتحرر  املجتمع  شاطئ  إلى  معبر  كل  إن 
العادل، يمر أيضا من جسر  الديمقراطي، 
رائدا  فيها  األدب  يكون  ثقافة  الثقافة، 
واملهجورة  املهملة  لألصقاع  ومكتشفا 
داخل اإلنسان وحواليه… ..وتضاعف من 
شساعة األمل، وتجانس، على أرضها، بني 

كل من يطمحون إلى تشييد مجتمع يحركه 
هاجس املستقبل.

يكتبون  التي  بالفئات  األدباء  عالقة  إن 
لها، ونوعية املمارسة املطلوبة في مجتمع 
مثل مجتمعنا، مطبوع بشروط قاسية، هي 
الكفيلة بفك الحصار والتأزم والخروج من 
إلى الشباب والرجولة،  الطفولة واليفاعة 
لحقلنا  مالئمة  ممارسة  منا  يقتضي 
حريصة  متحركة  فاعلة  ممارسة  الثقافي، 
وتحطيم  بالجمهور  الصلة  تعميق  على 
املمارسة  هذه  وعبر  املصطنعة..  الجدران 
االشكال  فتطوير  املعضالت،  بقية  تنحل 
الواقع  من  أنفاسه  يستمد  واملضامني 
املتغير، الواقع الثوري بطبيعته، الرافض 
للتحجير والتدجني.. ومن تم فإن كل رؤية 
منظور  من  الواقع  هذا  تستوحى  للعالم 
في  إسهاما  تكون  إليه،  واإلضافة  تعميقه 

إرساء أسس أدبنا املغربي الجديد.
أن  شيء  في  الفكرية  األمانة  من  ليس 
إجابتنا  في  املصطنع  التفاؤل  إلى  نلجأ 
املغربي، خاصة عندما  األدب  عن مستقبل 
على  لنقف  التبشيرية،  النغمة  عن  نبتعد 
ملعطيات  املوضوعي  التحليل  رصيف 
الحقل الثقافي املترابط بالحقل االجتماعي 
واإليديولوجي، وما قد يفضي إليه التحليل 
تفاؤل  إال  يتخطاه  ال  تشاؤم  من  العقلي 
والكتاب  األدباء  إرادة  املنتجة..…  اإلرادة 
الناس،  مع  يربطوا عالئق حقيقية  أن  في 
شعبنا  ألعماق  جيدا  ينصتوا  أن  في 
يجعلوا  أن  في  وعطاء..…  حياة  املتفجر 
املمارسة جزءا من اإلبداع، والكلمة امتدادا 
للفعل.. اإلرادة، في أن يكتبوا كثيرا حتى 
يتعاظم  أو  اليأس  ظالل  تستطيل  حينما 
الزيف. فالكتابة الواعية املتوجهة للشعب 
واملتعلمة منه، سرعان ما تندمج بمقوماته 
اليومي..  لخبزه  ملجأ  لتصبح  ومواقفه 
وتلك هي بداية مستقبل األدب املغربي، أن 
يتجذر في التربة ويوطد الوشائج بمسقط 
ليتجاوزه،  الواقع  ويستوحي  الرأس، 
أجل  من  العاملني  للحاملني  زادا  ويكون 
واالضطهاد  االستغالل  من  خال  مجتمع 

والقهر وتفاوت الطبقات..

اإننا تاركون ال�صماء للمالئكة و الع�صافري

فسحة رمضان

عالقة األدباء بالفئات 
التي يكتبون لها، 

ونوعية الممارسة 
المطلوبة في مجتمع 

مثل مجتمعنا، 
مطبوع بشروط 

قاسية، هي الكفيلة 
بفك الحصار والتأزم 

والخروج من الطفولة 
واليفاعة إلى الشباب 

والرجولة

محمد برادة يف افتتاح املوؤمتر الوطني 
ال�صاد�س: الأدب املغربي، اإلى اأين؟
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بهته الجملة ختم س.فرويد  كتابه الصغير الحجم الذي منحه 
عنوان “ مستقبل وهم “. كتاب عالج فيه املسألة الدينية ، و عرض 
ضمنه أطروحاته حولها . ال ينعت فرويد الديانة بالخطأ أو الزيف 
و لكن يستعمل مفهوم الوهم .الديانة وهم .و بما أن استراتيجية 
التحليل النفسي العلمية هي الكشف عن أوهام النفس اإلنسانية 
فإن إلتقاءه في طريق تحليله للظواهر اإلنسانية باملعتقد الديني 
ال مفر منه . يعتبر س. فرويد األفكار الدينية أوهاما ،أي ، تحقيقا 
للرغبات اإلنسانية األكثر عتاقة ، و قوة و ضغطا. سر قوة هته 
األفكار كامن في قوة هاته الرغبات . في هذا السياق يميز فرويد 
الوهم عن الخطأ قائال  بأن ما يميز الوهم هو كونه مشتقا من 
الرغبات اإلنسانية. إنه قريب من فكرة الهذيان ، لكنه مميز عنها. 
الهذيان يوجد على طرف النقيض من الواقع ، في حني أن الوهم 
ليس خاطئا بالضرورة ،أو غير قابل للتحقيق ، أو متناقض مع 

الواقع 
خاصيات الوهم هته هي ما يميز املقاربة الفرويدية  للدين عن 
املاركسية ، و يجعل الدين كما يسجل ذلك بول ريكور و هو يحاور 
و   ، الوعي  أو  املعرفة  ليس  و  الرغبة   ينبع من سيمياء  فرويد  
من ثم تكون مهمته إشباع و ملئ و شحن رغبة ال واعية . .  في 
قوة  صلب مهمة الدين هته تكمن كل نقاط ضعف و قوة الدين ) 
قوة  كذا سر  و   ) الخلف   إلى  الوعي  و شد  التبريد  و  التخدير 
قوة التجييش و الجذب و  الدين في تحقيق نجاحاته و دوامه ) 
اإلستقطاب و التهييج(. تمفصل قوة الدين و ضعفه هو املنطقة 
التي كشف عنها فرويد بكل دقة و عمق و ربما لذلك يكون  أقرب 
العلماء لتفسير ما يحدثة املعتقد الديني  اآلن في حياة األفراد و 
املجتمعات الحالية .تكمن قوة الدين حسب سيغموند فرويد في 
اإلنسان  بمرض  باسكال  نعته  الذي  هذا   ، الفضول  يشبع  كونه 
الكون  أصل  و  الخلق  عن  واضحة  صورة  منح   الرئيسي،عبر 
الحماية  عرض  عبر  إشباعها  الحماية  رغبة  .ويمنح  منتهاه  و 
االالهية بوصفها حماية ضد جبروت الطبيعة و جبروت كل قوى 
املجتمع الظاملة . مثلما يعرض قوة الدعم في املحن عبر التسامي 
و يكون األمر في هذا املستوى منتجا للفن و ما شابهه ، لكن أيضا 
املقدسة  السير  أبطال  الرمزيني من   اآلباء  التماهي مع  بواسطة 
والبطوالت التاريخية و الخوارقية  . و يشرط كل هته العروض 
االستيهامية  بقواعد سلوكية و أخالقية صارمة  تضبطها آليات 
التحليل و التحريم .كل ذلك مقابل منح العرض النهائي للسعادة 

األخروية و األبدية .
أطروحة قابلة للمناقشة و التشكيك و النقد ، مثلها في ذلك مثل 
جميع األطاريح العلمية ، لكنها تفتح على نقطة و منطقة تراض 
للكائنات  السماء   قضايا  لنترك   ، عنوانها  عميقة   و  عريضة  
وقضايا   ، األرض  لقضايا  موطنا  األرض  لنجعل  و   ، السماوية 
االجتماع للمجتمع و قضايا الشأن العام للسياسة .. مع ثالثينيات 
القرن  املاضي  تم منع تدريس املنطق و علم الكالم  و علم الفلك و 
علوم دينية أخرى في جامعة القرويني ، و بعد االستقالل  حرمت 
الجامعات املغربية من تدريس العلوم اإلجتماعية األساسية ، و 
معهد خاص  إنشاء  على  املفكرين  من  نخبة  تعب  و  إصرار  بعد 
بالسوسيولوجيا تدرس تحت يافطته العلوم اإلجتماعية املتنوعة 
، تم خنقه قسرا و محوه من الخريطة العلمية . و بعد إستعادة 
الجامعة و املعاهد العلمية املغربية ألنفاسها فتحت شعب العلوم 
رفض  و  لألنثروبولوجيا  غامض  منع  مع  املتعددة  اإلجتماعية 
واضح و معلن للتحليل النفسي .. قد يتفهم الباحث أمر إرجاء 
األنثروبولوجيا بحجة موروثها اإلستعماري ،لكن اقصاء التحليل 

النفسي ال يجد له  املرء أي تبرير.
من   ، األنثروبولوجيا   جانبه  إلى  و  النفسي  التحليل  إبعاد 
املسألة  تحليل  و  نقد  و  دائرة مجادلة  التي جعلت  العوامل  بني 
و  الوثنية.  االعتقادات  دائرة  مقابلها  تتسع  و   ، تضيق  الدينية 
دائرة التسامح تضيق لتتسع مقابلها دائرة التحريم  . أمر فسح 
و يفسح املجال لألشخاص كي يشرعون باسم السماء ملا يمكن 
تسميته باملقدس الكلياني أو مقدس التحريم ،رغم أنهم ليسو من 

ساكنة السماء و ليسو ال بمالئكة و العصافير .   

املنظمة  والتظاهرات  بفرنسا  األخيرة  النقابات  احتجاجات   
في إطار التعبئة بفرنسا احتجاجا على إصالح نظام التقاعد، 
في  للشرطة  عنيفة  ممارسات  مع  ترافقت  أعمال شغب  شهدت 
عن حقوق  للدفاع  منظمات  عدة  أفادت  ما  على  األخيرة  األيام 
اإلنسان. ولم يقتصر األمر على املنظمات الفرنسية. فقد وجهت 
مياتوفيتش  دنيا  أوروبا  مجلس  في  اإلنسان  حقوق  مفوضة 

االتهام نفسه إلى عنف الشرطة الفرنسية تجاه املتظاهرين.
أفعال  أو  املتظاهرين  لبعض  املتفرقة  العنف  »أعمال  وقالت 
أخرى مدانة ارتكبها آخرون خالل التظاهر، ال تبرر االستخدام 
املفرط للقوة من قبل عناصر تابعني للدولة. هذه األعمال ال تكفي 

كذلك لحرمان متظاهرين سلميني من التمتع بحرية التجمع«.
ذكر  املتظاهرين،  ضد  العمومية  للقوات  املفرط  العنف  هذا 
الفرنسيني بنفس العنف الذي مورس ضد متظاهري السترات 

الصفراء في سنتي 2018 و2019.
بني  املاضي،  السبت  يوم  تكررت،  العنيفة  الصدامات   نفس 
قيد  عليه  متنازع  مياه  مخزون  حول  األمن  وقوات  محتجني 
التشييد في وسط غرب فرنسا، حيث احتشد اآلالف على الرغم 
من حظر التجمع، وانتهى باصطدامات عنيفة خلفت عددا كبيرا 

من الجرحى لدى الجانبني.
أكثر تجاه عنف  الحكومية كانت لهجتها الذعة  املنظمات غير 

القوات العمومية.
»االنجراف  وقال رئيس رابطة حقوق اإلنسان باتريك بودوان 
على  العنفي  الطابع  وإضفاء  الفرنسية  للدولة  االستبدادي 
أنواعها  على  العنف  وأعمال  الشرطة  بواسطة  العالقات 
واإلفالت من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية«. يقول متوجها 

إلى الحكومة الفرنسية.
في  املواطنني  »بحق  باملساس  السلطات  الرابطة  واتهمت 
االحتجاج من خالل االستخدام غير املتناسب والخطر للقوة«.

»االحتواء  رايتس ووتش من جهتها  وانتقدت منظمة هيومن 
التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب«.

الشرطة  أن  دارمانان  جيرالد  الفرنسي  الداخلية  وزير  ورأى 

سلكه  الذي  املتطرف«  »املنحى  ملواجهة  بالتحرك  اكتفت 
الذين  املتطرف«  »اليسار  صفوف  في  املنضوون  »املخربون« 

يندسون بني املتظاهرين إلثارة أعمال شغب.
امللثمني  الكثير من الشباب  ورأى مراسلو وكالة فرانس برس 
يضرمون النار في حاويات نفايات ويحطمون واجهات محالت 

ويلقون حجارة أو مفرقعات باتجاه القوى األمنية.
وقالت السلطات إن نحو 1500 »مخرب« أعضاء في ما يسمى 
وهي مجموعات مخربني متطرفة، اندسوا ضمن  »بالك بلوك« 
شرطيا   441 وأصيب  الخميس.  باريس  في  االحتجاج  موكب 

ودركيا بجروح خالل تظاهرات الخميس في كل أرجاء فرنسا.
في  عناصر  حق  في  بوشر  تحقيقا   11 أن  إلى  الوزير  وأشار 
الشرطة. وأوضح »قد يكون عناصر في الشرطة أو الدرك غالبا 
ما يشعرون باالنهاك، ارتكبوا على صعيد فردي ممارسات قد 
العمل  على  ذاته  الوقت  في  مشددا  تعلموه«  ما  مع  تتعارض 

»الرائع« للقوى األمنية »لتجنب وقوع أي قتيل«.
وأوقف أكثر من 450 شخصا خالل يوم التظاهرات األعنف منذ 
بدء حركة االحتجاج على إصالح نظام التقاعد الذي يرفع سن 

التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
األسبوع  البرملان  في  تصويت  دون  من  املشروع  تمرير  منذ 
التواصل  وسائل  عبر  مصورة  أشرطة  تنتشر  املاضي، 
يدفعون  الفرنسية  الشرطة  من  عناصر  تظهر  االجتماعي 

متظاهرين أو ينهالون عليهم بالضرب.
وقالت بينيديكت جانرو مديرة هيومن رايتش ووتش في فرنسا 
العبر ولم تراجع  لم تستخلص  الفرنسية  السلطات  »يبدو أن 
تظاهرات  منذ  الحشود«  احتواء  في  وممارساتها  سياساتها 
التحرك  يقارن  الذي  و2019   2018 في  الصفراء  السترات 

الحالي بها.
األقل  على  تحقيقات  ثالثة  باريس  في  العامة  النيابة  وفتحت 
في  رسمية  بسلطة  يتمتع  شخص  جانب  من  العنف  بشبهة 

الفترة األخيرة على ما أفاد مصدر مطلع على امللف.
وتوجد عدد من القضايا أمام القضاء الفرنسي تتهم الشرطة 
بالعنف املفرط ينتظر البت فيها.وتفيد تقارير ملجموعات تعنى 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان أن الشرطة قد تكون تسببت بالحاق 

إصابة برجل ما اضطر األطباء إلى بتر إحدى خصيتيه.
وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز خالل األسبوع الحالي 
»بنية  مجموعات  تشكل  عند  إال  تتدخل  ال  األمنية  القوى  إن 
ارتكاب أعمال عنف«. وأضاف أن هناك تحقيقات للبت في هذه 

القضايا.
بفرنسا على إصالح  املقبل  الثالثاء  تظاهرة  ينتظر  والجميع 

نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. 
منذ  تستمر  التي  واالحتجاجات  املستمر  التظاهر  وتميز 
شهرين بفرنسا بالعنف في التظاهرات األخيرة منذ أن مررت 
في  تصويت  دون  من  التقاعد  نظام  تعديل  مشروع  الحكومة 
البرملان مستندة إلى مادة في الدستور يعتبرها كثيرون »إنكارا 
للديموقراطية«، ليقينها من أنه لن يحصل على موافقة األغلبية 

في الجمعية الوطنية على الرغم من مناقشته منذ شهور.

باريس 
يوسف لهاللي)و م ع(

     نورالدين الزاهي

تنديد املجتمع املدين وقلقه من عنف 
ال�صرطة خالل املظاهرات بفرن�صا

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 هل ميكن العمل على تقدمي بعض 
املقترحات والنصائح على أساس األفكار 
الفلسفية لصدر املتألهني يف إطار إحياء 
احلضارة اإلسالمية؟

n يمكن القيام بذلك قطعًا؛ ألن إحياء الثقافة 
أرضية  على  يقوم  إنما  ما،  ثقافة  أساس  أو 
بمنزلة  العقل  إلى  الدعوة  فإن  هنا  عقلية. ومن 
الغاية.  هذه  مثل  في  واألخيرة  األولى  املرحلة 
املأثورة بشأن ظهور  الروايات  ومن بني جميع 
إمام العصر f، نجد أن األكثر أهمية هي الرواية 
التي تقول إن املهمة الرئيسة التي سوف يقوم 
بها اإلمام بعد ظهوره هي إكمال عقول الناس، 
تكون  سوف  األخرى  واملهام  األمور  سائر  وأن 
بمثابة املهام الثانوية. وإن القرآن الكريم بدوره 
بأن  نقول  ال  وأن  والتعقل،  التفكير  إلى  يدعو 
ثقافتنا هي األفضل ألن أسالفنا كانوا يعتقدون 
إن  يعتنقونها.  كانوا  آباءنا  وأن  الثقاقة،  بهذه 
من  العقلي.  واإلدراك  التعقل  هو  القرآن  منطق 
هنا، فإن البداية واملتمم لجميع األعمال بأسرها 
يجب أن تقوم على التعقل والتفكير. ومن هذه 
الناحية، يمكن لفلسفة صدر املتألهني أن تكون 

مفيدة ونافعة.
حريٌّ القول أنه ال يوجد لدينا إلى اآلن نتيجة 
أقوى وأكثر استدالاًل من فلسفة صدر املتألهني، 
هذه  في  اإلمكانية  هذه  مثل  هناك  أن  وأرى 
الفلسفة. ربما لو لم يأِت صدر املتألهني لكنا ما 
نزال نعيد اجترار فلسفة ابن سينا. لقد مضت 
قرون حتى ظهر شخص مثله ليقدم لنا مسائل 
واملعقول،  العاقل  اتحاد  قبيل:  من  أساسية 
وأثبتها  ذلك،  إلى  وما  الوجود  أصالة  ومسألة 
باألدلة العقلية. من هنا، قد ال تكون فلسفة صدر 
املتألهني مفيدة في مسألة من املسائل، بيد أنها 
مفيدة في مسألة أخرى. وعلى كل حال وفي ما 
يتعلق بالنقل عن ابن سينا يجب علينا جميعًا 

أن نكون من »أبناء الدليل«.

o كيف ميكن للجمع بني املعنوية والعقالنية 

أن يكون مبثابة الوجه البارز لفلسفة صدر 
هني يف مواجهة احلضارة الغربية؟ املتألِّ

املعنويات  بني  الجمع  حول  البحث  إن   n
والعقالنية بحث أساسي وهاّم للغاية، غاية ما 
هنالك ال ينبغي الوقوع في سوء فهم، واالعتقاد 
من  واحدة  درجة  على  العقلية  املسائل  بأن 
النظرية من  األمور  في  ليس هناك  إذ  االعتبار؛ 
دليل ومرشد غير العقل. من املمكن أن نكون في 
املرتبة النظرية قد وصلنا إلى نتيجة عقالنية، 
الناحية  إلى  نفتقر  التنفيذ  مقام  في  ولكننا 
املثال   سبيل  على  أعلم   أن  ذلك  من  املعنوية. 
أني ال أمتلك مقومات القيام بهذه املهنة، وأفتقر 
في  ولكني  بها؛  لالضطالع  الالزمة  القدرة  إلى 
دفع  من  أتمكن  لكي  راتبها  إلى  أحتاج  املقابل 
فإني  ولذا،  الجامعة.  في  ولدي  دراسة  نفقات 
أقبل العمل فيها. إن هذا االختيار ال يحتوي على 
مشكلة عقلية، ولكنه يحتوي على مشكلة عملية. 
العمل،  مقام  في  غالبًا  طرحها  يتّم  واملعنوية 
والعمل.  السلوك  بحقل  ترتبط  السبب  ولهذا 
نحن نعلم أن أكثر املسائل املطروحة في الوحي 
من املسائل العملية، وهي بطبيعة الحال مسائل 
اإلمام  يسأل  عندما  نظرية.  أرضية  ذات  عملية 
الصادق. عن معنى العقل، نجده يقول: »العقل ما 
ُعبد به الرحمن واكتسب به الجنان«؛ إن الجزء 
النظري يشتمل على معرفة هلل، والجزء العملي 
معرفة هلل  فبحث  الجنة.  اكتساب  على  يشتمل 
مسألة نظرية، واكتساب الجنان يستلزم القيام 
بالكثير من األمور. وبعبارة أخرى: في ما يتعلق 
ثم  بوجود هلل.  نؤمن  أن  يجب  النظري  بالُبعد 
الكثير من  إلى  التوّجه  العملي علينا  الُبعد  في 
املسائل. وينبغي القول أن املسائل العملية هي 
أضعاف املسائل النظرية، وهذه النقطة تشتمل 
بالغة في ما يرتبط بمواجهتنا مع  على أهمية 
األساس  يمثل  النظري  البحث  أن  إذ  الغرب؛ 

لجميع سلوكياتنا وممارساتنا العملية.

o هل املواجهة االنتقائية مع الغرب صحيحة 

وممكنة؟ مبعنى أن نعمل من خالل التفكيك 
والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات 
الغربية يف حقل »احلسن« و«القبيح«، على 
أخذ كل ما هو من الغرب احلسن، وجنتنب كل 
ما هو من الغرب القبيح؟
أساسه  على  يمكن  الذي  املبنى  هو  ما   n
التمييز بني الحسن والقبيح؟ نعيد ثانية عرض 
التوضيح الذي تقّدم بيانه. في الحقيقة، عندما 
النظرية،  املسائل  في  األمور  عن  الحديث  يتّم 
متعلقة  تكون  سوف  األشياء  من  الكثير  فإن 
بها. التقسيم األولي بني هذه األمور يعود إلى 
لنا  ويمكن  مادية.  وغير  مادية  إلى  تقسيمها 
تقسيم األمور إلى أشياء موجودة من دون إرادة 
وبعبارة  بإرادته.  موجودة  وأشياء  اإلنسان، 
في بعض األحيان ال تتوفر لدينا سوى  أخرى: 
األمور  من  األعم  النظرية  األمور  إدراك  إمكانية 
خارجًا  تغييرها  ويكون  واملحسوسة   املعقولة 
عن إرادتنا. ولكنَّ هناك أمورًا أخرى أيضًا توجد 
السياسة واالقتصاد  بإرادة اإلنسان، من قبيل: 

يعمل  املرتبة  هذه  في  واإلنسان  ذلك.  إلى  وما 
على إظهار فكره النظري، ويجعل معقوله أمرًا 
تحقيق  على  املهندس  يفعل  كما  محسوسًا؛ 
الخارجي.  العالم  في  ذهنه  في  ر  املتصوَّ البناء 
إن هذه املراتب الثنائية بدورها تعّب عن فلسفة 
تقسيم العقل إلى العقل النظري والعقل العملي؛ 
النظر  خالل  من  يعمل  اإلنسان  عقل  ألن  وذلك 
بعضها  األمور؛  من  نوعني  أو  مستويني  إلى 
يعرفه، وبعضها اآلخر ال يعرفه. بعبارة أخرى: 
إن املعرفة تؤدي إلى السلوك، ويكون مستوجبًا 
في  لها  دخل  ال  املعرفة  وهذه  سلوكنا.  لتغيير 
لدى  إرادة  هناك  تكن  لم  فلو  املوجود.  إيجاد 
أي  يوجد  لن  فإنه  الطعام،  طبخ  إلى  اإلنسان 

طعام مطبوخ.
املعارف  هذه  تؤدي  األساس  هذا  وعلى 
العمل،  يتحقق  وعندما  العمل،  إلى  النظرية 
على  أننا   ذلك  من  املعنوية.  من  نوع  يتجلى 
لنا  عالقة  ال  البداية:  في  نقول  املثال   سبيل 
إدراكنا  بعد  أننا  هنالك  ما  غاية  املاء،  بتلّوث 
املاء  أن نستفيد من هذا  الذين يجب  أننا نحن 
امللّوث، يتبلور لدينا نوع من املعنوية والداعي 
إلى املحافظة على طهارة املاء ونظافته. وعندما 
املعنوية،  تتبلور  البحث عن عمل اإلنسان،  يتّم 
العدالة  وتبعًا لها يتم طرح فرضيات من قبيل: 
أو املصلحة. وعليه  بالنظر إلى سؤالكم  نعود 
فحتى  امليتافيزيقية.  األرضية  عدم  مسألة  إلى 
إلى  يعود  بدوره  املعرفي  األساس  إلى  االفتقار 
سبق  وكما  أيضًا.  امليتافيزيقي  األساس  عدم 
إبداع،  على  تقوم  التكنولوجيا  فإن  وذكرنا، 
واإلبداع بدوره يقوم على األساس امليتافيزيقي. 
من هنا يمكن القول أن الغرب قد حقَّق تقدمًا في 
معرفة املوجودات، ولكنه لم يكن موفقًا إلى حّد 
كبير في ربط املعرفة بـ »الواجب«. والواقع أن 
هذا التحدي ال يعود سببه إلى فقدان املعنوية 
فحسب، بل هناك سبب آخر أيضًا هو عدم وجود 

األساس النظري أو امليتافيزيقي.

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

ق تقدمًا في معرفة الموجودات ر الفرن�سي كري�ستيان بونو: الغرب قد حقَّ المفكِّ

ما معنى التفكير في الدولة عبر »النموذج المثالي« الإمبراطوري
»َأْن ُتْستعمل العالمات »الخارجية« »كرموز« 
القبلية  االشتراطات  »أحد  يعتبر  أمر  ذلك 
فيبر،  كما يقول  للعالقات االجتماعية"  الكونية 
غروسان  بيير  جان  ذلك  يفسر  كما  ثمة،  ومن 
يشترط  مناسب   وبشكل  معنى  يعطي  فما   "
العالمات،  معنى  حول  »تفاهم«  ليتحقق  عليه 
وبالضبط »توافقا«، مسنودا هو نفسه بعادات 
الشعور ومسنودا أيضا على  التفكير وفي  في 
يكون  لن  ذلك  بدون  حيث  تفكيرنا"،  معايير   "
ال  "التفاهم"  أن  علما  ممكن"  تواصل  أي  هناك 
من  بالعكس  بل  التوافق  على  فيبر  عند  يحيل 
ذلك يحيل على استمرار الصراع والنزاع، حيث 
أن األخيرين يعمالن على إبراز عوالم من املعنى 
والتصورات الخاصة بالعالم، وهي بحد ذاتها 
باألساس،  والعمل،  العالم  هذا  تملك  في  أنماط 

على تعريف العيش املشترك خارج التوافق.
املفهوم  ذلك  املحصلة،  في  هو،  املخيال  إن 
املعنى  إطار  بإعادة  لنا  يسمح  الذي  الشامل 
إلى ُسْمِكه املجتمعي والتاريخي .. في حدود أن 
ينطلق  أولى  كبداية  يعتبر  ال  الفردي  الفعل   "
ابتداء من الدرجة صفر في الحالة االجتماعية، 
عالم  في  البداية  من  موجودا  باعتباره  بل 

تاريخي دائما ُمهيكل مسبقا بأنظمة ما". 
منمقة  طريقة  ليس  املخيال  إلى  اللجوء  إن 
على  بل  أواالمتداد،  االستمرار  في  للتفكير 
العكس من ذلك. ما ِإّن نفهمه في ُبعده الفكروي 
تجسيده  في  كما  الُحْلمي  بل  الفكرة(.  من   (
التحول  فهم  على  يساعد  املخيال  فإن  اليومي، 
أو التغيير.)….(. إن املخيال يبدو مثل الرابط  
التحول  وإلى  للممارسات،  معنى  يعطي  الذي 
املمكن  من  يجعل  وسيط  إنه  الوقت.  نفس  في 
إنه  واحد،  كيان  في  متفارقة  أوضاع  تجميع 
"نحٌو" grammmaire يسمح بتعبئة سجالت 
ولسان  لغة،  إنه  لعالم..  ورؤى  وفهم  فعل 
تفادي  أيضا، يجب  املعنى. وهنا  ُيَتداول عبره 
املعنى املضاد في املسألة، فنحن أبعد ما نكون 
حالة  في  الوطنية  الدولة  املغرب  صورة  عن 
مواجهة مع الخيال اإلمبراطوري، في ما يشبه 
تحيينا للتحليالت الثنائية- املانوية للبالد، أو  

الدولة  ابتكار  يعيد  نيوليبرالي  مغرب  صورة 
اإلمبراطورية على أنقاض دولة وطنية في حالة 
أزمة. ما نريد البرهنة عليه هو أن منحنى مسار  
الدولة في املغرب يمكن فهمه بشكل أفضل إذا ما 
نحن، بلجوئنا إلى املخيال، استطعنا أن ندمج 
في تحليله إطار معنى التمثالت التي تعود إلى 
أزمنة متنافرة وجد بعيده  في بعض األحيان، 
ونحن  نبرز،  أن  استطعنا  نحن  ما  إذا  وكذلك 
مختلفة  سجالت  املثالية،  النماذج  إلى  نلجأ 

ومتزامنة في نفس الوقت.
 

التفكير عبر النموذج املثالي
لنا  عنَّ  قد  املثالي  النموذج  التفكيرعبر  إن 
أساسيا وخطيرا في نفس الوقت، بالقدر الذي 
موضوعا  كانت فيه الطريقة »النموذجـمثالية« 

معنى  موضوع  بل  خاطئا  وتمويليا  تبسيطيا 
غير معناها. 

يعني  ال  املثالي  النموذج  عبر  التفكير  إن 
البحث عن تحديد فشل ما يمكننا من إعادة بناء 
مختلفة  تاريخية  لحظات  في  كليته  في  الواقع 
اللحظة اإلمبراطورية، اللحظة الوطنية، اللحظة 
املالمح  إبراز"  باألحرى  إنه  ـ،  النيوليبرالية 
أكثر   " في  االجتماعية  للممارسات  املميزة" 
من  انطالقا  تأثيرا  واألكثر  تميزا"  بروفايلها 
معطى ملموس كما يتجلى في الواقع التاريخي 
  idéalitypique النموذجـمثالية  الطريقة  أن 
ما  خطاطات  في  عنوة  "إدخال  إلى  تسعى  ال 
التنوع الالنهائي للواقع التأريخي " كما أنها ال 
تسمح القبض على جوهر افتراضي ما للدولة 

تروم  إنها  الوطنية.  الدولة  أو  اإلمبراطورية 
مفاهيمية   ومعالم  ارتكاز  نقط  صياغة   " فقط 
وهي   ،“ محددة  لغايات  لالستعمال  وقابلة 
الحكم،  في  وفنونها  الدولة  تحليل  غايات  هنا 
أفعالها،  غياب  كما  أفعالها  عبر  بذلك  والقائم 
عالقات  وعبر  بمعايير  اإليمان  عبر  وذلك 
وال  بتمثل  ال  ليس  املثالي  فالنموذج  السيطرة. 
بناء  باألحرى  إنه  للواقع،  خطاطة   برسم  هو 
والتحليل  التفكير  على  يساعد  فكري  ذهني 
على  تطبيقها  يمكن  النموذجـمثالية  والطريقة 
معطى ملموس ويمكن أيضا، وخصوصا، على 
فيبر  )ماكس   problématisation َمْشكلة  كل 
نماذجمثالية  هناك  بأن  يقول  أن  له  يحلو  كان 

للمواخير كما هناك نماذجمثالية لألديان(…
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حاوره: ماتيو جيرو

عرض وترجمة
 عبد الحميد جماهري

6الدولة 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.

ما نريد البرهنة عليه هو 
أن منحنى مسار  الدولة 
في المغرب يمكن 
فهمه بشكل أفضل 
إذا ما نحن، بلجوئنا إلى 
المخيال، استطعنا أن 
ندمج في تحليله إطار 
معنى التمثالت التي 
تعود إلى أزمنة متنافرة 
وجد بعيده  في بعض 
األحيان
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بوجدة  الكائن   ،ORDERS
 839 رقم  إيريس  تجزئة 
املقيد  السراق،  عوينت  طريق 
تحت  التجاري  بالسجل 
بثمن  تحليلي،   84682 عدد 
ألف  سبعمائة  قدره  إجمالي 

درهم )700000.00درهم(.
تقبل التعرضات أمام املحكمة 
أجل  داخل  بوجدة  التجارية 
يوما  عشر  خمسة  أقصاه 
الثانية- للنشرة  املوالية 

مدونة  من   84 للمادة  تطبيقا 
التجارة.

ع.س.ن/864/إ.د
*************
اململكة املغربية
رئيس الحكومة

املندوبية السامية لقدماء 

املقاومني وأعضاء جيش 
التحرير

قسم الشؤون اإلدارية
إعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم 2023/01

مخصص للمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة 

والتــعـاونــيــات واتــحـاد 
التــعـاونــيـات والــمــــقــاول 

الــذاتــي
  2023 أبريل   20 يوم  في 
 )10( العاشرة  الساعة  على 
صباحا، سيتم بمقر املندوبية 
املقاومني  لقدماء  السامية 
وأعضاء جيش التحرير الكائن 
أحمد  الحاج  شارع  بملتقى 
بن  حسن  وزنقة  الشرقـــاوي 
شقرون، اكدال - الرباط،  فتح 
األظرفة املتعلقة بطلب عروض 
أثمان يتعلق ب : طبع مؤلفات 
السامية  املندوبية  لحساب 
وأعضاء  املقاومني  لقدماء 

جيش التحرير .
طلب  ملف  سحب  يمكن 
املعدات  بمكتب  العروض 
املندوبية  بمقر  املوجود 
املقاومني  لقدماء  السامية 
التحرير  جيش  وأعضاء 
الحاج  شارع  بملتقى  الكائن 
وزنقة  الشرقـــاوي  أحمد 
حسن بن شقرون، بحي اكدال 
- الرباط ويمكن كذلك تحميله 
إلكترونيا من بوابة الصفقات 

العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
الف  وثالثون  خمسة  في: 

)35.000.00درهم(
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
املشروع  صاحب  طرف  من 
ومائة  مليون  مبلغ:  في 

ومائتا  الفا  وثمانون  وخمسة 
الرسوم   احتساب  مع  درهم 
مع  )1.185.200,00درهم( 

احتساب الرسوم
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابقا  املتنافسني 
و148  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 
األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

ويمكن للمتنافسني:
عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  البريد املضمون  طريق 
باالستالم إلى مكتب  املعدات 
املندوبية  بمقر  املوجود 
املقاومني  لقدماء  السامية 
وأعضاء جيش التحرير الكائن 
أحمد  الحاج  شارع  بملتقى 
بن  حسن  وزنقة  الشرقـــاوي 

شقرون، اكدال - الرباط.
وصل،  مقابل  إيداعها،  إما    -
بمكتب املعدات املذكور أعاله.

إما إرسالها إليكترونيا عبر   -
العمومية  الصفقات  بوابة 

بالعنوان:
www.marchespublics.

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

الجلسة و قبل فتح األظرفة.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   9 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1005/إ.د

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

محكمة االستئناف بوجدة
املحكمة االبتدائية بوجدة

إعالن عن بيع عقار محفظ 

باملزاد العلني
ملف تنفيذي عقاري عدد: 

 2021/29
لفائدة: جيهان موساوي ومن 
معها الجاعلني محل املخابرة 

معهم
 بمكتب األستاذان الطيب 
العجاني ومحمد بنتومية 

املحاميان بهيئة وجدة
ضد: محمد بنقاسو ومن 
معه عنوانهم شارع محمد 

الديوري رقم 4 وجدة
ليكن في علم العموم أنه سيقع 
 2023/05/31 األربعاء  يوم 
صباحا   11 الساعة  على 
 9 رقم  الجلسات  بقاعة 
بوجدة،  االبتدائية  باملحكمة 
بيع باملزاد العلني ألكبر وآخر 
املحفظ  للعقار  ميسور  مزايد 
"ارزيزة284"  املسمى  امللك 
عدد  العقاري  الرسم  ذو 
 123 مساحته   50518/02
متر مربع الكائن بطريق سيدي 
زنقة  األندلس  حي  معافة 
وهو  وجدة.   17 رقم  الورود 
واجهة  لها  بناية  عن  عبارة 
سفلي  من  تتكون  واحدة 
ومطبخ  صالون  على  يحتوي 
وبهو  وضواية  ومرحاض 
إلى  يؤدي  درج  يتوسطهم 
يحتوي  الذي  العلوي  الطابق 
وحمام  غرف  ثالث  على 
يتوسطهم.  وبهو  ومرحاض 

مع السطح بسترته.
االفتتاحي  الثمن  تحديد  وتم 
باملزاد  البيع  عملية  النطالق 
مبلغ  أعاله في  للعقار  العلني 
)ثمانمائة  800.000,00درهم 

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

العامة.
أو  املعلومات  من  وللمزيد 

االطالع على كناش الشروط أو 
عروض،  تقديم  أو  التحمالت 

الضبط  بكتابة  االتصال  يجب 
بوجدة  االبتدائية  باملحكمة 

حيث  املدني-  التنفيذ  -مكتب 
رهن  اإلجراءات  ملف  يوجد 

إشارة العموم.
ع.س.ن/1006/إ.د

إعالنات11
Al Ittihad Al Ichtiraki
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االشتراكي

أحمد السالمي

ال  مجتمعنا،  داخل  التشكيل  ثقافة  إن 
تحمل مرتكزات االستجابة لما هو متداول 
على مستوى هذا الفن.. مما يطرح قابلية 
قنوات  يتجاوز  معرفي  كإشكال  التلقي 
تفرض  أول��وي��ت��ه  أن  ع��ل��م��ًا  االت���ص���ال، 
حتمية استنطاق مكامن الذات التذوقية، 
لتكسير الحدود الوهمية النابعة من عدم 
البد  إذ  الفن..  من  النوع  هذا  استقصاء 
بكل  رؤية  تأسيس  كيفية  عن  البحث  من 
والسياسية،  اإليديولوجية،  احتماالتها 
اتساع  تضمن  واالجتماعية،وغيرها.. 
رقعته التنويرية بخلفية حركيته، وما تخفيه 
أشكاله المتعددة من بعد تخييلي فني، يجب 
أن يمر إلى المتلقي عبر آليات حضوره في 
مجال التعليم والمعرفة: مدرسية، أكاديمية، 
معاهد، مراكز وغيرها.. حتى يصبح كيانه 
األل��وان  دالالت  حيث  من  تثقيفية  م��ادة 
السيميائي  والخطوط والصورة ودورها 
أو  األيقوني  الفعل  ألن  إبستيمولوجيا، 
اآلنية  حياتنا  في  جادته  يتخذ  الرمزي 
من خالل الرؤية الخالقة لهذا اإلبداع، وال 
نستشعر حمولة هذه النافذة كما الفنان 
حين تتم ترجمتها تشكيليا. فالفن ينبغي 
حسب خوسي أورتيكا غاسيت »..أن يبحث 
عن عوالم شعورية مجهولة، فهو يحتوي 
لناعن  يفصح  وال  الواقع،  من  على شيء 

باطنه«.
ضمن هذا المنحى، تبتعد بنا »سرديات 
النافذة حضاريا،  هذه  لتوفير  تشكيلية« 
بتعبير  الداخل«  من  »نافذة   ��� وإنسانيا 
بوزفور لمجموعته القصصية��� بعيدة عن 
كما  السردي،  النقد  من  وقريبة  التأريخ، 
جاء بها في سياق استرسالية الحكي عن 
الفنان وعالمه » فكان هذا المعرض حدثا 
انتقاليا في المشهد التشكيلي المغربي، 
بانتقاله من موضوع جمالي لموضوع آخر 
بكال  احتفاظه  مع  ومعني  موقف  يحمل 
بأن  فعلّي  إق��رار  هو  »إذن  الخاصيتين. 
شرعي  ابن   �� وإحساسًا  وعيًا   �� الكاتب 
منا  األقرب  إنه  كمبدع..  ومهتمٌّ  للمجال، 
في صياغة قوى سردياته التشكيلية وفق 
عملية تفكيكية سردية، مالمسًة منه وعَي 
األخير  ه��ذا  ينعَم  كي  ال��ق��ارئ،  وش��ع��وَر 
محاكاًة للمسرود، بصورة مركبة للفنان، 
دون أن تفقده خصوصية المتعة التي نهفو 
إليها جميعا من العمل التشكيلي. من هنا 
الواسطي  منمنمات  »أهمية  له  تتراءى 
والخط  التشخيص  بين  مزجت  لكونها 
لتقدم مشاهد مرئية وحكائية .. لحكايات 

لها بداية ونهاية..«..
هذه التركيبة السردية النقدية تستقي 
خصوصيتها من مفهوم الرواية بالمعنى 
الذي ذهب إليه سعيد يقطين في حديثه عن 
الراوي الذي يبين المسرود، أو المروي بكل 
إغفالها ككيانات وجودية  شبكاته، وعدم 
بالمعنى التجنيسي. فال يجب محاصرته 
باستقاللية المجاالت عن بعضها البعض. 
التماهي  حتمية  تفرض  الحاجة  وإنما 
الحر دون قيود التصنيف، أو عبثيته، كي 

َيهَب مساحة شاسعة  للكائنات السردية، 
حين  لوكاتش،  بمفهوم  التشييئية  أو 
فيها  بما  الكائنات  هذه  الفنان  تتجاذب 
في  إثباته  الكاتب  حاول  ما  وهذا  ذات��ه. 
أساليب  تتناول  أن  لها  »أردت  سردياته 
المغاربة واألجانب  التشكيليين  الفنانين 
من منطلق سردي.« مادامت الرؤية الفنية 
في  واإلدراك  والتخييل،  لالنفعال،  موقعا 
آن واحد بحموالتها المختلفة، بعيدة عن 
إعارة االهتمام للتفاوتات المجتمعية.. أي 
أن الكاتب يدرك  نسيج الوعي، والشعور 
بالخبرة الجمالية، والتقنية التي تميزها، 
كما هي عند باشالر »..صور معبرة.. تكمن 
للعمل«.  والتشكيلية  الفنية  القيمة  في 
َيْعُبر  كيان  »سردياته«  ف��ي  فهو  لذلك 
كاللغة  شخصية  كل  ومقوماتها  بذاته 
لتشكيل كالمنا  »تستعمل  عند شتراوس 
ولإلعراب عن أفكارنا.. إلخراج ما هو مكنون 

في الروح وإظهاره إلى الخارج«. 

من  تشكيلية«  »سرديات  اتخذت  لقد 
بؤر  وعربية  وأمريكية  أوربية  هويات 
إحاالتها التعبيرية سواء داخل نسق ثقافي، 
للموضوع  حصيلًة  وآخ��ر،  نسق  بين  أو 
إنها  هايدغر..  بمفهوم  عنه  تعبر  ال��ذي 
استراتيجية لوقائع واقع الفنان، ولكل ما 
يكتنف دواخله  حتى يستقيم المعنى في 
فلسفته الجمالية من جهة الوعي بالعمل، 
كنتاج مباشر لإلحساس الروحي به، كما 
يقره االتجاه الشكالني، وما يجعل الكاتب 
في صياغة متون سردياته الحكائية يتطلع 
إلى شخصنة الشخصية التشكيلية دون 
موهبتها  بناء  في  ساهم  عما  االبتعاد 
للمرضى  »..رفيقا  »غوك  فكان  الفنية.. 
والفقراء »وكاهلو« كمنبع إلبراز المشاهد 
الخيالية المستوحاة من واقعها المعيش... 
في  األشياء  برمزية  الموسومة  وأعمالها 
عالقتها بالوجود. وهذا ُيَبرِّرسردية السرد 
والتي  الكاتب،  اتخذها  التي  التشكيلية 
تتقاطع مع رؤية بيرجسون للفن باعتباره 
حدثا وإدراكا حدسيا للفنان يتمكن به من 
رؤية الواقع، كحصيلة لعملية الخلق من 
قبله، ثم من قبل القارئ) الكاتب(، بناء على 
مقاييس ليس من شأنهما أن تكون واضحة، 

تجد ضالتها في«سرديات تشكيلية«على 
بل  أبدا،  أحالما  أرسم  »لم  كاهلو  لسان 
أرسم واقعي الحقيقي فقط. والجعماطي 
».. قامت تجربته باالشتغال على المكان... 
فكانت مواضيعه مستمدة من هذا الوجود 
بطبيعته ومناظره«. كما » تميزت تجربة 
الفنان وارول بثالثيته المشهورة »الكراسي 
الكهربائية.. كموضوع مقلق ألداة.. تنفذ 
من خاللها عقوبة اإلعدام«.. هذه المقاييس 
الكاتب  حاول  وبالفعل.  بالقوة  موجودة 
فيها حسيا، حين أضحى  الذهني  كشف 
اعتقاُدُه أدواِت لحمولة الصورة، أو اللوحة 
ككيان قائم بذاته، تم تحويله إلى الوجود 
تجسد  بنيات  ضمن  ال��س��ردي  اللغوي 
»كانت  فالحيسن  التشكيلية.  كينونته 
الصحراء وبكل تأكيد هي المنبع واألصل 
.. خرج منه، وتنسم رائحة اإلبداع فيه« 
أما.. القطعة الفنية »عرس يهودي مغربي 
.. كانت هي مفتاح ولوج الفنان  بطنجة« 

المغربي، و)  الواقع  إلى عوالم  دوالكروا 
الذي ترك بصمة واضحة )عند  القرشال( 
في  وتكراره   لحضوره  نظرا  حجوبي(.. 

جل األعمال..«
هذه المنافذ تبدي وجودية الفنان فكرا 
وعاطفة . َف«الفن الذي ال ُيحال على النظام 
الوجودي يصبح موضوعا مناقضا للواقع« 
في نظر هايدغر.. إذ تصبح هذه المنافذ 
نقط تمفصل مركزية، ومداخل أساسية عند 
ما  كل  يحيطها  سردياته،  لمتون  الكاتب 
األنماط  بين  العالقات  يبرز  أن  من شأنه 
التشكيلية والموروث، والقائم المكتسب، 
واإلبحار في التخييل كما دراسة األنساق 
عند  الدالالت  لفرز  واالجتماعية  الثقافية 
اإلحساس  كان  هنا  من  شتراوس..  ليفي 
مظاهر  وك��ل  والظلم،  القهر،  بأساليب 
الفقر، والمعاناة كنتاج  للسياسة السائدة 
»لما تعكسه من مآس تعبر عن األجساد 
عند  دواخلنا«  في  الصارخة  الممددة 
بالواقع  االهتمام  فعل  وردود  فيكلوفيك.. 
ما بين تشريح تشكيلي، وأشكال النضال 
ريفيرا،  غوك،  من  كل  لدى  عنها  المعبرة 
بوتيرو، بيكاسو، وغويا هذا األخير الذي 
»جاءت مواقفه الواضحة وأعماله الجريئة 

انتقادا وحدادا وردا على الظلم..« بمعنى 
أن لكل فنان أسلوبه واستكانته في الخطاب 
للهدف المنشود بتعبير سارتر.. فهو مفتاح 
اهتمامات الفنان بالقضايا السابقة لذلك 
كان ريفيرا »..إنسانا مثقفا وملتزما بقضايا 
بلده السياسية... رسوماته للكادحين من 
العمال«. وبيكاسو »اختلطت فيه جمالية 
المأساة«.  ببشاعة  الفنية  المعالجة 
من   ..« لوحاته  يرسم  دال��ي  وسالفادور 
منطلقات ذاتية.. برؤية يمتزج فيها الحلم 
 ..« فهي  دافنشي  أعمال  أما  بالواقع.« 
تحمل حكايات غامضة، ومتنوعة برموزها 

وألغازها«..
منها  نستشف  تشكيلية«  »سرديات 
األشكال  متنوع  رم��زي  تركيب  الفن  أن 
ينبع من عمق الذات الفردية، وتقاطعاتها 
تراثية  ثقافية،  بعوالم مختلفة حضارية، 
الفنانين  منطق  عن  تخرج  ال  وإنسانية.. 
السابق في االهتمام بالواقع، وما يكتنفه من 
تناقضات، وتفاوتات اجتماعية، وسياسية، 
وقضايا حقوق وحريات اإلنسان كمرجعية 
فكرية تؤصل قناعات الفنان، ما تعبر عنه 
يومية  أح��داث  من  الواسطي  »منمنمات 
حيثياته.«  بكل  ال��واق��ع  من  مستوحاة 
وما يذهب إليه القاسمي حيث »ارتبطت 
أغلب مشاريعه الفنية بقضايا ملتزمة ... 
ويؤكده  اإلنسان«  وهوية  وكرامة  بحرية 
هبولي حين »ارتبط حسب قوله بمرحلة 
»التشدد السياسي«، مصرا على تبني هذه 
التسمية عوض »سنوات الرصاص«. ثم 
وإنسانية  قومية  أخ��رى  قضايا  هناك 
وجدت طريقها إلى مجموعة من الفنانين 
»..كانت  فالعزاوي  متعددة  أنماط  في 
بين  من  الفلسطسنية  للقضية  نصرته 
انشغاالته وأولوياته اإلبداعية.« وبوعود 
كان مدخله للغاية نفسها تضمين الشعر 
الفلسطيني في التشكيل »..عبر فضاءات 
تشكيلية معبرة عن تجربة مشتركة بينه 
وبين الشاعرالفلسطيني محمود درويش 
في محاولة ترجمة الكلمة إلى الصورة..«، 
في  بالشعر  المهتم  التشكيل  يقف  فلم 
حاول  بل  الحد،  ه��ذا  عند  »السرديات« 
اإلب��داع  داخ��ل  الخيالي  البعد  استثمار 
الرؤية،  داخ��ل  الرؤية  يولد  مما  الفني، 
أوالتخييل من خالل التخييل، فشردودي 
الشعرية  ال��ص��ورة  جمالية  من  »يغرف 
ليعطي لعمله نفسا جديدا تتعدد فيه الرؤى 
بخيال منفتح على آفاق جمالية متنوعة«، 
وأزغاي »..اشتغل على القصيدة بما تحمله 
ما  لغوية ومشاهد مخيالية«،  دالالت  من 
يستهوينا فيه تعبير هايدغر على أن »العمل 

الفني هو الظهور الحسي للفكرة.«
الحس  هذا  عنده  يتزايد  فالفنان  إذن، 
للتنسيق بين المخيلة والعقل، أو المزج 
بين الواقع والخيال/ الفن. نلمس هذا الذي 
ذهبنا إليه سابقا ضمن عناصر »سرديات 
تشكيلية« األخرى كبلقاضي وكيلين ومربو 
وبياض وبومديان وخيي.. هذا التعدد أيضا 
يجد ضالته في الموروث اإلنساني، والثقافة 
الرمزية بأبعادها التاريخية، والجغرافية، 
».. على  والتراثية كاشتغال المالخ مثال 
إنساني  ك��م��وروث  يحمله  وم��ا  الطائر، 
الثقافية  مشاربها  بمختلف  إح��االت  من 
والرمزية.« وتجربة بومليك التي«تستمد 
الفعل  تجليات  م��ن  وقوتها  كينونتها 
التاريخي والجغرافي لبداية الكون.« لذلك 
الصعوبٌة هي أن يكون ذوق المتأمل مثله 
مثل عبقرية الفنان حسب ألكسندر باوغارتن 
الختالط الواقعي بالخيالي، وتداخل الحلم 
بالسريالي كما سّنه الكاتب عند الغطاس..
إن القراءة السردية التي نهجها الكاتب 
لنماذج سردياته، تبدي تركيبة الذات داخل 
واقعها الفني بمنظور الذات حسب طبيعة 

الجمالي  البعد  في  وتجلياته  المتخيل، 
االئتالفية  التوليدي ضمنها، والتفاعالت 
تفسير  أفق  في  َتِسُمها  التي  االختالفية 
الذات والمجتمع  )واقع  ما ينطلي عليها 
( واإلكراهات التي تجعل التخييل حسب 
علم النفس يطبعها سلبا وإيجابا.. لذلك 
أبانه  ال��ذي  السردية  ال��ق��راءة  فمنطلق 
معتمدا اللوحات  الكاتب يتسم بمزاوجة: 
»موناليزا، عرس يهودي مغربي بطنجة، 
أذن فان كوخ، موديكلياني، معركة تطوان، 
المنمنمات، أرض البرتقال، الطائر، حدائق 
والقناعة التي  أحد عشركوكبا...«  النور: 
بسجن  »االهتمام  َك�  الفنان  إبداع  تحرك 
أبو غريب، مذبحة صبرا وشاتيال، مشاهد 
االفتراس، الحلم وصياغة الواقع، الجسد 
كال  وف��ي  وغيرها..«  العولمة،  وهيمنة 
الحالتين عمد الكاتب الى إحاطة المتلقي 
السرد..  آليات  من خالل وظائف  بالفنان 
في  مشروعا  تحمل  السرديات  هذه  إذن 
أغلبه رمزيا لصوت الذات المتعددة، يمثل 
التشكيل فيها عمال مضاعفا، وهو »معيار 
تمثيل«  الميتا  أو  الموسط  للتشخيص 
حسب رايموند جينيت.. أي أن تداعيات 
األشكال التناصية، والرمزية لهذه األعمال 
تسهم في إثبات المسافة السيميائية بينها 
وبين الواقع  أو بين المرجع والتخييل. 
هذه العمليات البنائية التي أثارها الكاتب، 
بين  قيما جمالية ألخيلة توليدية  تضفي 
مكونات األعمال، وأدوات اشتغال الفنان 
والساخنة،  )القاتمة،  األل��وان  المتعددة 
وغيرها..  والحمراء  والزرقاء،  والباردة، 
ومدى إثارة بعدها البصري للبنية وتركيب 
األيقونات، لتشكيل وحدة متكاملة.. وكل 
من  اللوحات  موضوع  تحقيق  يمكن  ما 
مواد أخرى....( إن هذه األدوات لسرديات 
تشكيلية، أفرز الكاتب اتساقها فنيا باندماج 
تأثيرا  بذلك  خالقة  اإلفرادية،  عناصرها 
التشكيلي  اإلحساس  حيث  من  تركيبيا 
أن  بمعنى  فاغنر،  يقره  كما  المتكامل 
الكاتب وردود فعله كفنان، يحاول إحاطتنا  
باالعتمادات التي تجعل اللوحة تشكيلية 
من أساليب، وآليات المادة األولية القادرة 
على التعبير ضمن رؤية إبداعية خاصة.. 
تبحث عن التناغم واالستقرار في األلوان 
واألشكال وغيرها.. كما أنه أقرب منا إلى 
العناصر التوالفية، التي تبتعد عّنا قراءتها، 
وتفكيك حيثياتها، وتأويلها. فهذا التأويل 
الذي يحيطنا به الكاتب »يؤسس شعريته 
للتخييل.. من خالل العالقة االحتمالية بين 
العالم التخييلي، وعالم التجربة« كما يرى 

ذلك روبرت شولز..
النقدية  الكاتب  ق��راءة  يعزز  ما  إن   
تيودور  بمفهوم  األنا، وهو  ضميرالذات/ 
مسافة  تشييد  على  »..يحرص  أدورن��و 
ليس  أي  بالقارئ«.  عالقته  في  جمالية 
ينطق  بل  اعتباطيا،  حضورًا  حضوره 
خبرة وتجربة عندما يستدرج القارئ إلى 
كنه نماذجه ومميزاتها، كقوله »ال تسعفني 
وال  تشكيلي..  فنان  عن  للحديث  الكلمات 
يمكنني اختزال تجربته في سطور..«. و«أن 
تكتب عن الفنان عبد المالك بومليك، معناه 
تجربة  على  الرهان  تتحمل مسؤولية  أن 

يجب أن تعيش تفاصيلها..«.
    إذن فتجربته تتخذ حجمها في بناء 
فضاءاته السردية بمراعاة الذوق، وإدراك 
للسمو بالفن التشكيلي كي يصبح جزءًا من 
المتلقي، ومن واقعه بكل الصَيغ المنفتحة 
على قناعات الفنان بتقاطعاتها وتبايناتها 
عن   ..« يبتعد  ال  حتى  وآخ��ر،  فنان  بين 
العملية التحليلية في نظام الوظائف في 
مجال تحليل الصورة ودراسة األلوان« يبدو 
فيها بدرايته اإلستيتيقية ووعية التشكيلي 

، ذا فلسفة فنية بتعبيرديدرو. 

سهام الكاس

      ذلك االنعكاس لكّم الشعور الذي نكنه لألخر، وكل ما نحمله 
لهم و يحملنا إليهم , هو بالضرورة شعور  يخصنا نحن، ليس 
إال نتاج تضافر جمل أسباب؛ أتوسم فيك الخير ما هي إال الفطرة 
التي فطرنا عليها رب العالمين  فالخير فينا أصيل؛ واألصل خير، 
وإال كيف نفسر كل تلك المسافات التي نقطعها بحثا عن علة تبرر 
حسن طوية اآلخر حتى نراه طاهرا مطهرا من كل شبهة، ذلك ما 
ُجبلت عليه النفس األصيلة،إنني ال أميل إليك وفي سويداء القلب 
مضغة أذى؛ مهما كان تجبرك؛ ومهما طال حبل ظلمك وآذاك، هذا 
ما تفرضه سنة صون الذات؛ وصونا لنفسي وانسجاما مع عقيدتي 
وإيمانا مني بناموس كوني ُيسير هذا العالم الغارق في غفلته؛ 
ال أخفيكم سرا أن قلبي ال يحلق وال يخفق إال مع كل صرخة ألم 

أو أنين تعيس حزين.
   إن التفاصيل هي خالصة حقيقة الذات، إنها ليست شيئا 
آخر غير ما نحن عليه؛ إنها حقيقة ما يفيض عنه القلب، إن الحكم 
والعقاب والزجر ليس إال ما نطمئن إليه ونرضاه وال يُمت لآلخر 

بصلة. من نحن إذن وسط فوضى وضجيج العالم؟
 نحن الجريمة والعقاب؛ نحن الظالم والمظلوم؛ نحن من نتطلع 
إلى أن ُيكال لنا بنفس المكيال ولو أن المقاييس نسبية وغير 
بريئة هي األخرى؛ ولم تكن موازين الدنيا يوما منصفة مهما بدا 
لك األمر واضحا والميزان عادال، إنني أقول وسط هذه الفداحة؛ 
وسط ُظلمة الدروب؛ ومهما بلغت قوة الهزة؛ أهال بالخسارة وال 

ضير في كم الخسائر.  
طالما  أحالما  يحمل  ذهب  من  طبقا  العشم  يتراءى  قد       
انتظرناها، وحين طول انتظار، كانت الحسرة رفيقة الوسادة، وإن 
كان األمل دافعنا إلى المبادرة والفعل؛ وعدم االستسالم لليأس 
والقنوط. وأنصحك، والنصيحة واجب؛ إن المبادرة تفترض العمل 
وتقترن بالجهد والتعب؛ ألن الكثير من البشر قد تكون راغبة في 
إهدائك ذلك الطبق الذهبي المليء باألحالم، لكنها ال تحسن الرصف 
وال تجهل طقوس ومراسيم التقديم وتقاليد اإلهداء؛ وال ُتراعي 
إليه؛ فالناس مراتب، والناس مقامات، والناس  الُمهدى  ظروف 
حال وأحوال؛ فهناك من الناس من يتجنب السكر رغم المرارات 
التي عاشها؛ ورغم ظلم الزمن، و آخرون ألغوا  الملح  من قائمة 
نظامهم الغذائي؛  ألنهم فقدوا  طعم الحياة بتوالي الخيبات، أعلم 
أحيانا أن الفضول، أو التيه، قد يدفعنا إلى تفضيل طلب قائمة أكل 
األطفال؛ ونحن نعلم علم اليقين أن ذاك الطعام ال يلبي حاجاتنا، 
وفي النهاية نستسلم لتلك الحقيقة الموجعة، وهي أن سحنتنا 

تظل ممتقعة تعلوها الُصفرة ويغلفنا الشحوب. 
        قد يحدث يوما أن ُنصاب بالضجر والسأم، وحينها نكفر 
»العشم«، نتألم نضرب به عرض الحائط، حينها ندرك  بقانون 
أيضا حجم الالمباالة، ألنه ال احد سيهتم بك، أو يهتم بتفاصيلك 
في أدق دقائقها؛ ولن يلتمس لك األعذار، ولن يبحثوا لك عن قشة 
في ظلمات التيه ليغفروا لك زلتك كما كنت تفعل أنت؛ لذا أنصحك؛ 
كن قارئا جيدا لمن حولك، صونا لفسك وكرامتك، كن متعاليا عن 
قبح هذا العالم؛ مستحما في طهارة مائك، كن غنيا بعفتك؛ حينها 

ترى نفسك أغنى الناس.
    كن عارفا ومعروفا، شاعرا ومستشعرا متى وقفت أوانطلقت 
في مسيرتك، كن منصتا  آلالمك متى تجرعت كأس مرارة سقته 
إياك يد من يوما إليه أحسنت، وله غفرت وتجاوزت، هذه ميزات 
من كانت األصالة جوهر حياته، وهي ملكة ال يملكها كل الناس، 
ملكة تتعالى وطاقة أغلب البشر. كن واقعيا  و أنت تنسج عباءة 
عشمك، كن محتسبا لشيء واحد وحيد، الظاهر والباطن من األفعال 
واألقوال، ما قيل علنا أو همسا، أو مر بهواجس أحدهم، استقبل 
بحواسك ما ُيقال من عبارات مسكوكة رنانة؛ وبحدسك ستعلم 
الصادق منها من المزيف، كن لواما لنفسك قبل اآلخرين، ابحث 
عن الخير والحب والعشم في دواخلك فالنفس أصدق  مرآة ترى 
فيها حقيقة ما بداخلك وخارجك، كفى من الخيبات التي لم تكن 

محالة إال بطعم توابل أوهامك.

سلمى 
متوكل)*(

ديوان  نشر  دار  عن  مؤخرا  صدر 
عنوان  يحمل  جميال  كتابا  اإلسبانية 
للكاتب   « روزا  إلى  مغربية  »«رسائل 
واألستاذ  املغربي  والناقد  والباحث 
والعلوم  اآلداب  بكلية  الجامعي 
السيد  بأكادير:  زهر  أبن  اإلنسانية 
الوهاج  القلم  رفيق  أبريغاش،  محمد 
الذي ال ينضب. هو كتاب آخر ينضاف 
إلى مسيرته العلمية واألكاديمية وإلى 
عِمَل  واإلسبانية،  املغربية  املكتبات 
ملا  رآُه صورة  صاحبه على اختيار ما 
املغربي  الطالب  عليه  يكون  أن  يمكن 
املُغَتِرب في الديار اإلسبانية في زمنه، 
قياسا بما كان سائدا وراِئجا في بلده 
جعله  والذي  آنذاك،  املهجر  بلد  وفي 
ومطرقة  الوطن  سندان  بني  واقفا 

الغربة والبحث عن الذات. 
الداخلي  العالم  إلى  الدخول  قبل 
دفتيه،  هذا الكتاب بني  يحتويه  الذي 
كقراء  نعبرها  عتبة  أول  تستوقفنا 
لوحة  يحمل  الذي  الغالف،  وهي 
إبداع  من  عميقة  رمزية  لها  تشكيلية 
مدينة  ابن  املتألق،  املغربي  الفنان 
تجسد  بنطاطو،  الكريم  عبد  الحسيمة 
رسم  خالل  من  العربية  البيئة  تيمة 
الفنية،  املدارس  من  بمجموعة  يرتبط 
المرأة ُتَعبر عن نبض الحياة بمجموعة 
النارية:  املتوهجة  األلوان  من  كبيرة 
عن  تعبر  التي  واألصفر  كالبرتقالي 
األمل والتوقع والحلم، ودمجها بألوان 
ل  لُتَشِكّ والرمادي  كاألسود  حيادية 
تجمع  عربية  وحروفا  إفريقية  رموزا 
ُن اإلحساس  بني التراث والحداثة وُتَثمِّ

بالهوية الوطنية.
وال  رواية  عن  عبارة  ليس  الكتاب 
كتاب  هو  بل  قصصية،  مجموعة 
بني  املؤلف  فيه  يجمع  أدبي  نثري 
الحقيقي  واإلبداع  والخيال  السرد 
والتفكير العميق، ويستعرض فيه َعَبِق 
جاء  أيضا.  الكتابة  وراء  التاريخ وما 
يقوم  رسائلية  بنية  شكل  على  الكتاب 

ويشمل  مبسطة،  روائية  قصة  على 
سبعة رسائل يرسلها بطل الرواية من 
بإقليم  »تيزة«  منطقة  رأسه:  مسقط 
صديقته  إلى  بالناظور،  شيكر  بني 
»روزا«  اسم  تحمل  التي  اإلسبانية 
غرب  )شمال  غاليسيا  بمحافظة 

اسبانيا(. 
كان  عما  ُيَعبُِّر  هذه،  رسائله  في 
الجامعية  دراسته  أيام  ُيخاِلُجُه 
رغباته  عن  وُيفِصُح  بإسبانيا، 
وأحاسيسه ومشاعره وحاجاته املادية 
وخبراته  آنذاك  ِفكره  وعن  واملعنوية، 
مع  وتفاعله من خاللها  وتجاربه، 

املحيط والناس هناك.
من  أدبية  كتابة  هي  الحقيقة  في 
ضفٍة إلى ِضفٍَّة أخرى، من الجنوب إلى 
الرسائل  مؤلف  فيها  يحاول  الشمال، 
بحياته  روزا(  )صديقته  املتلقي  تذكير 
وتجاربه أثناء دراسته الجامعية خالل 
فترة ما بعد »املوبيدا املدريدية« – اسم 
اإلبداعية  الثقافية  الحركة  على  ُأطِلَق 
من  انطلقت  املؤسسي  للنظام  املضادة 
خالل  بأكملها  إسبانيا  ِلَتشَمل  مدريد 
الديموقراطي  االنتقال  مرحلة  نهاية 
بعد  الثمانينيات،  أوائل  في  اإلسباني 

نهاية  ِإبَّاَن   - فرانكو  الجنرال  وفاة 
من  التسعينات  وبداية  الثمانينات 

القرن املاضي. 
كما تتضمن رسائله مقاطع وصفية 
»تيزة«  واملنسية  املهمشة  لقريته 
لجوانب  التطرق  خالل  من  ولتاريخها 
وسياسية  اجتماعية  لغوية،  ثقافية، 
مقارنة  محط  ويجعلها  مختلفة...، 
الحضارة  مدينة  آنذاك،  بمدريد 
بكل  والصخب  والحرية  والحداثة 
حياته  عن  كذلك  ويتحدث  أنواعه، 
الستينات  بني  هناك  قضاها  التي 
بعائلته،  عالقته  وعن  والثمانينات، 
البحر  ومع  والديه،  مع  وخاصة 
من  كل  يتوقف  ال  املتوسط.  األبيض 
املرسل واملرسلة إليها في هذه السطور 
عن  ناحية،  من  والحديث،  التفكير  عن 
الضفتني معا وعن العالقات اإلسبانية 
تناقضاٍت  تعرف  كانت  التي  املغربية 
والحديث  الفترة،  تلك  خالل  عِدَّة 
آخذا  باملغرب،  اللغوي  الواقع  عن 
املكتوب  املغربي  األدب  االعتبار  بعني 
يحصد  كان  الذي  اإلسبانية  باللغة 
الَبنَّاء  والنقد  والترحيب  النجاح 
يستعرض  كما  وطنه.  وخارج  داخل 

في  املتفردة  الخاصة  كتاباته  أيضا 
وُيَعّبر  الكتاب،  يتضمنها  رسالة  آخر 
مفهومه  عن  صفحاتها  َطيَّاِت  بني 
بالجودة  َيتَِّسُم  الذي  الحقيقي  لألدب 

األدب  أي  ومضمونا،  شكال  والصدق 
وَيسُمو  َدة،  املتمرِّ النفوس  ُيَهذُِّب  الذي 
ٍة  ولذَّ بمتعة  ُيِحس  ويجعله  بقارئه 
تعتريِه من قفاه إلى أخمص قدميه كلما 

قراءته،  أعاد  أو  األدبي  للنص  استمع 
اإلسبان  الكتاب  بكبار  ُمسَتشِهدا 
األديب  لقبه  الذي  فيغا  دي  لوبي  ك: 
بعنقاء  ثيربانتس  دي  ميغيل  الشهير 
العباقرة ووحش الطبيعة، بتجديده في 
الكتابة املسرحية اإلسبانية، أو الكاتب 
اإلسباني الشهير بيريز كالدوس الذي 
الرأي  مخيلة  األدبية  أعماله  طبعت 
حرب  فترة  خالل  اإلسباني  العام 
يسميها  كما  إفريقيا  حرب  أو  تطوان 

اإلسبان. 
هذا  يساهم  أن  صادقني  نتمنى 
الفكر  تنمية  في  يشابهه  وما  الكتاب 
في  خصوصا  بالدنا،  في  اإلبداعي 
زرع  وفي  املغاربة،  الطلبة  صفوف 
وأن  نفوسهم،  في  وحبه  الكتاب  قيمة 
يكون إضافة جديدة ضمن اإلسهامات 
املهمة لألساتذة والُكتَّاب املغاربة الذين 
باللغة  خاصة  أخرى،  بلغات  يكتبون 

اإلسبانية.

*أستاذة اللغة 
اإلسبانية مهتمة 
بالشأن الثقافي 
المغربي واإلسباني.

»ر�سائل مغربية �إلى روز�« ملحمد �أبريغا�ش
إصدار جديد ُيضاف إلى األدب المغربي المكتوب باللغة اإلسبانية

َ�لــعـــ�ســـــــم قر�ءة �سردية يف »�سرديات ت�سكيلية« ل�سفيق �لزكاري
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 أحمد سيجلماسي

»جبل  لفيلم  الجديدة  مشاهدتي  كانت 
المريني،  إدريس  للمبدع   )2022( موسى« 
بالقاعة  الجاري  مارس   20 اإلثنين  مساء 
للفن  ال��س��ادس  محمد  لمتحف  الجميلة 
متعة  بمثابة  بالرباط،  والمعاصر  الحديث 
متجددة اكتشفت من خاللها تفاصيل أخرى 
من هذا العمل الفني الجميل على مستويات 
التشخيص والموسيقى والحوار والمونطاج 
من  ذلك  وغير  الدرامي  والبناء  واإلخ��راج 
من  زاد  ومما  السينمائي.  التعبير  عناصر 
التقنية  الشروط  المتعة  هذه  وقوة  درجة 
العالية الجودة لقاعة المتحف، حيث استمتع 
الحاضرون بصورة وصوت نقيين بشكل لم 
لي  سبق  التي  األخرى  القاعات  في  أعهده 
أن شاهدت الفيلم فيها من قبل.. لقد أضفت 
األجواء الحميمية التي مر فيها هذا العرض 
الخاص والتجاوب النوعي للجمهور الذواق 
الحاضر بكثافة، الكتشاف أو إعادة اكتشاف 
هذا الفيلم المشرف للسينما المغربية، بهاء 
خاصا على هذا اللقاء الثقافي/الفني، الذي 
حج إليه نقاد سينمائيون وفاعلون إعالميون 
في  ودكاترة  وفنانون  وأطباء  وجمعويون 
كل  كبار من  تخصصات مختلفة ومبدعون 
اآلفاق، من بينهم على سبيل المثال ال الحصر: 
الصديق  ربيع،  مبارك  برشيد،  الكريم  عبد 
عبد  علي حسن،  اإلفريقي،  فاطمة  معنينو، 
إدريس  العروسي،  محمد  بيش،  بن  الكبير 
القري، نجاة المريني، أمينة أوشلح، ناجي 
المسيح،  أحمد  الطالب،  مصطفى  األمجد، 
عادل  أحمد عصيد،  الحمدوشي،  اإلله  عبد 
أبا تراب، محمد بوخزار...، بعضهم سبق لهم 
أن شاهدوا »جبل موسى« في إطار عروض 

مسابقة الدورة 22 للمهرجان الوطني للفيلم 
بطنجة أو في القاعات السينمائية الوطنية 
التي استضافته لمدة شهر، وبعضهم اآلخر 

اكتشفه ألول مرة.
هذا  من  الفيلم  مخرج  غاية  كانت  لقد 
العرض الخاص، الذي استهله الدكتور ناجي 
األمجد بكلمة نوه فيها بالعمق الفكري للفيلم، 
تمكين ثلة من أصدقائه من مشاهدته، بعد أن 
سمعوا عنه الكثير أو تابعوا ما كتب عنه من 
انطباعات وتحليالت وتنويهات في المنابر 
اإلجتماعي،  التواصل  وشبكات  اإلعالمية 
أي  لهم حضور  يسبق  لم  الذين  خصوصا 

عرض من عروضه السابقة.
بعد المشاهدة عبر لي بعض الحاضرين 
من هؤالء المثقفين الكبار عن إعجابهم بالفيلم 
مستوى  على  خصوصا  ومضمونا،  شكال 
مسكوت  فكرية  قضايا  تناول  في  جرأته 
عنها في السينما المغربية تتعلق باإليمان 
واإللحاد، وغنى حواراته التي تحضر فيها 
التساؤالت الفلسفية وأقوال وآراء الفالسفة 
فريدريك  عيار  من  واألدب���اء  والمتصوفة 
وفيودور  عربي  ابن  الدين  ومحيي  نيتشه 
دوستويفسكي وأبو العالء المعري وغيرهم.
بدايته  من  الحاضرين،  الفيلم  شد  لقد 
السرد  في  المحكمة  بطريقته  نهايته،  إلى 
خصوصا  المشوق،  ال��درام��ي  وتصعيده 
المفتوحة  ونهايته  فتيحة،  األم  وفاة  بعد 
شدهم  كما  واإلي��م��ان.  والحب  األم��ل  على 
عن  المأخوذ  والقوي،  المحبوك  سيناريوه 
للمبدع عبد   )2016( رواية »جبل موسى« 
ومزجه  المتماسك  بتسلسله  بهير،  الرحيم 
بسالسة بين أحداث الحاضر والماضي عبر 
»فالش باك« تم توزيع تفاصيله بعناية مركزة 
على امتداد زمن الفيلم، الشيء الذي جنب 

المتلقي الشعور بالملل، كما هو شأن الكثير 
من األفالم المغربية وغيرها. 

زد على ذلك مسألة الكاستينغ والتشخيص 
وإدارة الممثلين، فجل الممثلين )يونس بواب، 
عبد النبي البنيوي، حسن فوالن، عبد اللطيف 
الشكرة، عمر العزوزي( والممثالت )السعدية 
أزكون، سهام آسيف، هاجر بوزاويت، فايزة 

يحياوي( كان في اختيارهم وأدائهم وإدارتهم 
توج بحصول  الذي  الشيء  ملحوظ،  تفوق 
بطل الفيلم يونس بواب )في دور حكيم( على 
جائزة أفضل ممثل في مسابقة الدورة 22 
للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة سنة 2022، 
اآلخر  كان هو  البنيوي  النبي  أن عبد  رغم 
يستحق جائزة عن أدائه التلقائي المتميز 

عبد  المراكشي  الممثل  أما  م��روان.  ل��دور 
اللطيف الشكرة فينبغي التنويه به وبأدائه 
المقنع بدرجة كبيرة في هذا الفيلم، فمن خالله 
نجح المخرج إدريس المريني في توجيه نقد 
الذع للمتاجرين بالدين، الذين نصبوا أنفسهم 
أوصياء على اآلخرين عبر استغاللهم لسذاجة 
صورة  في  وأظهرهم  الناس،  من  البسطاء 

كاريكاتورية ال تخلو من مسحة كوميدية.
من التفاصيل األخرى، التي دأب المخرج 
المريني على العناية بها، مسألة الموسيقى 
التصويرية. فمقاطعها تم اختيارها بعناية 
الفنان  مع  الخالق  تعاونه  من خالل  فائقة 
الموسيقي الشاب يوسف الصديقي والمطربة 
بصوتها  أمتعتنا  التي  الشودري،  سلوى 
)عبر  الفيلم  نهاية  في  الجميلين  وأدائها 
الجنيريك( بأغنية أصيلة كالمها للمتصوف 
ابن عربي صاحب نظرية وحدة الوجود. لقد 
كانت المقاطع الموسيقية الغربية أو العربية 
الموظفة في بعض المشاهد أو المصاحبة 
لها ذات وظيفة تبليغية/تعبيرية أي مترجمة 
لمشاعر وأحاسيس داخلية  وعاكسة لحاالت 
الفيلم  بطل  منها  يمر  كان  مزاجية/نفسية 
حكيم، ولم تكن مجانية أو محشورة في الفيلم 
حشرا، كما يفعل البعض، وإنما كانت تشكل 
عنصرا من عناصر التعبير السينمائي إلى 
جانب العناصر األخرى كاللباس والديكور 

والماكياج واإلنارة...
دقيقة،   100 تقارب  األصلية  الفيلم  مدة 
يرجع  ربما  ملل.  بأي  أشعر  لم  ذلك  ورغم 
سبب ذلك إلى المونطاج، الذي أشرفت عليه 
الموضبة مريم الشاذلي بمعية المخرج، فقد 
المستوى،  هذا  على  ملحوظ  مجهود  بذل 
الشيء الذي جعل إيقاع الفيلم ليس بالسريع 

أو البطيء وإنما كان إيقاعا متوازنا.

على  الكاميرا  انفتاح  متعة  زاده  ومما 
فضاءات طبيعية خارجية جميلة بمدينتي 
نوع  ه��ذا  وف��ي  اللفت،  ومير  إفني  سيدي 
العاصمة  فضاءات  جانب  إلى  السبق،  من 
الرباط، علما بأن كل لقطات الفيلم الداخلية 
التصوير  م��دي��ر  توقيع  م��ن  وال��خ��ارج��ي��ة 
الممثلة  )زوج  كاسترو  كزافيي  الفرنسي 
المغربية ماجدولين اإلدريسي(، الذي سبق 
له أن صور الفيلم السابق إلدريس المريني 

»لحنش« )2017(.
إدريس  المايسترو  أن  القول   خالصة 
الفيلم  لهذا  إخراجه  عبر  تمكن،  المريني 
عناصر  مختلف  بين  التوفيق  من  الجديد، 
اإلنسجام  وخ��ل��ق  السينمائي  التعبير 
النهائية  النتيجة  لتكون  بينها  الضروري 

فيلم ممتع فكريا وبصريا وسمعيا. 
إلى أن مخرج  تجدر اإلشارة في األخير 
أعماله  واك��ب��ن��ا  ال���ذي  موسى«،  »جبل 
انطالقته  منذ  والتلفزيونية  السينمائية 
األولى، يتطور من فيلم سينمائي إلى آخر 
عليها  يشتغل  التي  المواضيع  في  وينوع 
فبعد  بالخصوص.  السينمائية  أفالمه  في 
المستعمر  مقاومة  عن   ،)1983( »بامو« 
حياة  عن   ،)2010( و«العربي«  الفرنسي، 
ومنجزات أيقونة كرة القدم المغربية والدولية 
الحاج العربي بنمبارك، و«عايدة« )2014(، 
النقاد  لدى  ملحوظا  استحسانا  لقي  الذي 
من  مجموعة  وحصد  الواسع  والجمهور 
 ،)2017( و«لحنش«  وهناك،  هنا  الجوائز 
الذي أحتل بطابعه الكوميدي الرتبة األولى 
في شباك التذاكر لموسمين متتاليين، جاء 
»جبل موسى« )2022(، وهو فيلم نخبوي، 
اإلحساس  مرهف  فنان  مخرجه  أن  ليؤكد 

ومتمكن من أدوات التعبير السينمائي. 
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متابعة  
للمهرجان  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
فتح  عن  ب���ورزازات  للمسرح  ال��دول��ي 
باب المشاركة في الدورة الثالثة عشرة 
وتلقي   ، ال��دول��ي  المسرح  لمهرجان 
طلب عروض المشاركة واعتبار  يوم 8 
أبريل آخر أجل إليداع ملفات المشاركة 

بالمهرجان.     
الفني  للمشهد  التوقف  حالة  بعد 
والثقافي بسبب جائحة فيروس كورونا 
فوانيس  جمعية  تعود   ، المستجد 
ورزازات رفقة مهرجانها الدولي للمسرح 
» أماناي » الستئناف نشاطها المسرحي 
بإطالق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان 
الدولي للمسرح، تحت شعار » اْلَمْسَرُح 
ْعُر ... َوَهُج اْلَمَراِقي َوُحُدوُد التَّاَلِقي  َوالشِّ
» وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين 29 
أبريل و03 ماي 2023، واختيار اللجنة 
كتيمة   « والشعر  المسرح   « المنظمة 
رئيسة للدورة الثالثة عشرة لمهرجان 

» أماناي » الدولي للمسرح.
للمهرجان  عشرة  الثالثة  ال���دورة 
الدولي للمسرح بورزازات تأتي بشراكة 

مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، 
بعد أن قررت جمعية فوانيس ورزازات 
 « أماناي   « لمهرجان  المنظمة  الجهة 
الدولي للمسرح تنويع برنامج المهرجان 
وفق التصور جديد يكون فيه لإلبداع 
المعرفية  أماناي  واحة   ( كبيرة  واحة 
أماناي  واح��ة   �� المسرحية  الثقافة 
واحة   �� المسرحية  للكتابة  اإلبداعية 
أماناي التكوينية للممارسة المسرحية �� 
واحة أماناي الفنية للفرجة المسرحية (.
وأفاد بالغ اللجنة المنظمة للمهرجان 
المشاركة  ب��اب  أن  للمسرح  ال��دول��ي 
على  للمهرجان  الرسمية  بالمسابقة 
للفرجة  الفنية  أماناي  واحة  مستوى 
عموم  وج��ه  ف��ي  مفتوح  المسرحية 
والوطنية  المحلية  المسرحية  الفرق 
وعلى المستوى العربي والدولي ، مبرزا 
السابقة  بالدورة  العادة  أنه كما جرت 
الرسمية  المسابقة  الجوائز  ستحمل 
للمهرجان أسماء أعالم مسرحية وفنية 
االعتراف  من  نوع  يشكل  وهو  وطنية 
والتكريم لمن قدموا الكثير في ترسيخ 
المسرحي  والفعل  الممارسة  وإشعاع 

بالمغرب.
المنظمة  اللجنة  ب���الغ  وأض����اف 

تلقي  أن  للمسرح  الدولي  للمهرجان 
باسم  توقع  المشاركة  عروض  طلبات 
الفرقة،  بطابع  ومختوم  الفرقة  رئيس 
للجمعية االلكتروني  البريد  عبر  وتتم 
festival.amannay@gmail.com  أو 
مؤسسة الفرات  إلى عنوان الجمعية : 
حي وادي الذهب زنقة مكناس ورزازات، 
وأكد البالغ أن اللجنة المنظمة للمهرجان 
وضعت مجموعة توصيات تتماشى مع 
التنافسية،  الفنية  المهرجان  طبيعة 
المشاركات  كافة  دع��وة  أهمها  وم��ن 
بضرورة  والمدعوين  والمشاركين 
الفاعلية والتفاعل مع أنشطة المهرجان 
وااللتزام بمواقيته وتدابيره، وعلى الفرق 
احترام  الرسمية  بالمسابقة  المشاركة 
الطعن  وع��دم  التحكيم،  لجنة  نتائج 
في  التشكيك  أو  الفنية  قراراتها  في 
مصداقيتها وتعتبر قراراتها نهائية مع 
تحديد مدة العرض المسرحي المشارك 
في المسابقة الرسمية ما بين 50 دقيقة 
و70 دقيقة، إلى جانب التزام كل الفرق 
الراغبة في المشاركة باآلجال المحددة 
لقبول ملفات الترشيح ويعد يوم 8 أبريل 
آخر أجل إليداع الملفات، وال يقبل أي 
الوصي ملف ناقص من الوثائق المعلن عنها،  القطاع  لدى  الجمعية  وترافع 

وباقي الشركاء لتدارس إمكانية اقتناء 
بعض العروض المسرحية أو الفرجات 

الفنية.

المخرج ر�شدي زيم ٌيعيد  مهرجان اأماناي الدولي للم�شرح ورزازات يفتح باب التر�شيح للم�شاركة  
اكت�شاف عالقة الأخوة في 
Our Ties فيلمه الجديد

العالقة بين األخوات كانت دوًما مادة دسمة على مر العصور، 
فقديًما وجدت مكانها بين األساطير وحديًثا في الروايات واألفالم، 
كما أن لها قدسيتها الخاصة في كل الديانات بدًءا من قابيل 
التي  القصة  وأخوته وهي  يوسف  وهارون،  وهابيل، موسى 
أعيد صياغتها وتقديمها في مئات األفالم، ورواية مثل اإلخوة 
كارامازوف لديستوفسكي الذي ُقدمت أيًضا في كل ثقافات العالم، 
حتى أن نجاح أفالم مثل Rain man لدستن هوفمان وتوم كروز 

استدعى اقتباسه في الفيلم المصري التوربيني.
ببحث سريع على اإلنترنت سنجد نحو 100 فيلم عن األخوات 
وبيكسار  ديزني  فيلم  عذوبة  أكثرها  لعل  األخير  العقد  في 
الدرامي  الفيلم  الماضي  العام  في  القائمة  وزاد   ،Onward
الفرنسي Our Ties لمخرجه رشدي زيم الذي قدم فيلًما شديد 
التماسك عن عالقة األخوة ففي الوقت الذي تنسحق فيه األخوة 
أمام عالقات أكثر حميمة مثل الزواج أو األب وابنه، ُيعيد هذا 
 Our الفيلم لألخوة وضعها كعالقة شديدة الترابط في فيلم

Ties أو »روابطنا«.
في الفيلم نرى رياض وموسى أخين في نفس العمر تقريًيا، 
المادية  والحالة  الشخصية  الطبيعة  شيء،  كل  في  يختلفان 
واالجتماعية والوظيفية وكذلك نظرة كل من حولهم لهم فموسى 
ذو شخصية مضطربة وتزداد اضطراًبا بانهيار حياته العاطفية 
وتخلي زوجته عنه ولكنه في نفس الوقت محبوب من أسرته 
الكبيرة وفي عمله أما أخيه الناجح رياض فهو مذيع مشهور 
أسرته  منه  تقترب  باألنانية، وال  شخصيته صارمة، موصوم 
إال لطلبه في مساعدة ينسى في أغلب الوقت أن يستجيب لها.
في  لصدمة  موسى  تعرض  هو  هذا  كل  يغير  واح��د  حدث 
ليتغير بعدها كل من حوله لألسوأ  تماًما  رأسه تغير طباعه 
في تعاملهم مع مرضه، ما عدا أخيه رياض التي يتعامل مع 
مرض أخيه بطريقة مختلفة تكشف له الكثير عن نفسه، ومعها 
يبدأ األخوأن رحلة الكتشاف ذاتها وبعضهما ونكتشف معهما 

الطبيعة الخاصة لتلك الرابطة، األخوة.
الفيلم من إخراج رشدي زيم وشارك في تأليفه مع مايوين، 
الحائزين على عشرات  النجوم  كبيرًا من  الفيلم عددًا  ويضم 
الجوائز وهم سامي بوعجيلة الفائز بجائزة سيزار الفرنسية 
كأفضل ممثل، النجمة الفرنسية مايوين الفائزة بجائزة لجنة 
من  للعديد  والمرشحة  السينمائي  كان  مهرجان  من  التحكيم 
الفائز بجوائز من مهرجانات  جوائز سيزار، رشيد بوشارب 

كان وبرلين ولوكارنو وسيزار، ورشدي زيم.

فيلم »جبل مو�شى« والمتعة المتجددة

أطلقت شركة نيوسنشري اإلعالن التشويقي 
 Sugar دادي  شوجر  الكوميدي  للفيلم  الثاني 
Daddy، والذي يكشف عن المزيد من التفاصيل 
حول  الفيلم المقرر طرحه بدور السينما قريبًا.

ويكشف اإلعالن التشويقي الثاني في لقطات 
في سهل حشيش  أجواء صيفية   عن  سريعة، 
حيث يقرر األب بيومي فؤاد إبالغ أبنائه حمدي 
الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من 
امرأة ثانية فيما ترفض ليلى علوي إحتمالية أن 
ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث 

كوميدية مثيرة. 
حقيقية  تمثيل  تجربة  أول  الفيلم  ويشهد 
للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة 
التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما 

بعد غياب 5 سنوات.
تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي 

وتقوده  العمر،  منتصف  بأزمة  يمر  رجل  حول 
مع  سرية  عالقة  إقامة  إلى  المتأخرة  مراهقته 
راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على 

عقب. 
ليلىعلوي  بين  الثاني  التعاون  هو  الفيلم 
وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم 
حامل  ماما  فيلم  خالل  من  األولى  السينمائية 
والعالم  مصر  في  نجاحًا  حقق  الذي   ،)2021(
العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، 
الغيطي،  مي  غريب،  مصطفى  محمود،  محمد 

جوهرة، وفرح الزاهد.
فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم وتأليف 
نيوسنشري،توزيع  شركة  وإنتاج  السيد  لؤي 
داخلي دوالر فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، 
وشارك في اإلنتاج شركات أفالم مصر العالمية، 

سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

مشاكل كوميدية يثيرها اإلعالن التشويقي الثاني لفيلم شوجر دادي

الزواج الثاني يثير اأزمة بين ليلى علوي وبيومي فوؤاد
 في الإعالن الت�شويقي الجديد ل�شوجر دادي

اململكة املغربية
املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للشرب
قطاع املاء

مديرية التزويد والصفقات
إعالن عن طلب العروض

رقم:
09/م.ت.ص/صص/2023 

)جلسة علنية(
التزويد  مديرية  تعلن 
الوطني  للمكتب  والصفقات 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
العروض  طلب  عن  املاء  قطاع 
برمنجنات  "توريد  ب:  املتعلق 

البوتاسيوم".
على  يتعني  التي  املستندات 
مقررة  بها  اإلدالء  املتنافسني 
نظام  من   10 الفصل  في 

االستشارة.
يحدد الثمن التقديري لألشغال 
)مع  1.500.000,00درهم  في: 

احتساب جميع الرسوم(
املؤقتة  الضمانة  مبلغ  يحدد 

في: 15.000٫00درهم
االستشارة  ملف  سحب  يمكن 
بمديرية  الصفقات،  مكتب  من 
للمكتب  والصفقات  التزويد 
واملاء  للكهرباء  الوطني 
املاء  قطاع  للشرب  الصالح 
الكائن بمحطة املعالجة، شارع 
محمد بلحسن الوزاني، الرباط 

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

العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
يسلم ملف االستشارة مجانا.

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

بعدم التوصل بامللف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 

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

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

لفتح األظرفة.

لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح األظرفة. 
لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
األظرفة بتاريخ 02 ماي 2023 
ظهرًا  عشرة  الثانية  الساعة 
الوطني  للمكتب  )ج(  بالبناية 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 

قطاع املاء.
فتح االظرفة سيتم في آن واحد.
معلومات  علي  للحصول 
بقسم  االتصال  يمكن  إضافية، 
النوعية  الصناعية،  املشتريات 

الوطني  للمكتب  والدعم 
للكهرباء واملاء الصالح للشرب 

قطاع املاء
الهاتف: 0537667254 
الفاكس: 0537667220

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

الصالح للشرب:
http://www.onep.ma/

ع.س.ن/1007/إ.د
*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب عروض مفتوح

 2023/05/02 يوم   فـي 
العامة  الكتابة  بمكاتب  سيتم  
)قاعة  السراغنة  قلعة  لعمالة 
الوهاب(  عبد  املولى  عبد  آيت 
بطلب   املتعلقة  األظرفة  فتـح 

العروض بعروض أثمـان ألجل:
على  2023/08/م.و.ت.ب   *

الساعة 00:10
* أشغال بناء 3 وحدات للتعليم 
األولي بجماعة  ملزم  إقليم  قلعة 

السراغنة 
املـؤقت  الضمان  مبلغ  حدد   -
مبلغ:  10.000.00درهم  في 

)عشرة آالف درهم(
في  األشغال  كلفة  تقدير   -
هم  ر 8د 5 0 . 9 1 4 . 0 0  : مبلغ
ألفًا  وخمسون  )ثمانمائة 
وتسعمائة وأربعة عشر درهم(.

طلب  ملفات  سحب  يمكن   *
امليزانية  بقسم  العروض 
ويمكن  بالعمالة،  واألدوات 
من  إلكترونيا  تحميله  كذلك 
من  الدولة  صفقات  بوابة 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
أن يكون كل من محتوى  يجب 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
ملقتضيات  مطابق  املتنافسني 
من  و31  و29   27 املواد 
 2.12.349 رقم    املرسوم 

األولى  جمادى   8 في  الصادر 
)20مارس2013(   1434

املتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد  طريق 
الضبط  مكتب  إلى  باالستالم 

بعمالة إقليم قلعة السراغنة 
،مقابل  إيداعها  -إما 
وصل،بمكتب الضبط بالعمالة.

لرئيس  مباشرة  تسليمها  -إما 
مكتب طلب العروض، عند بداية 

الجلسة وقبل فتح األظرفة.

عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
الصادر   20.14 عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من  في8 
موافق 4 شتنبر 2014 املتعلق 
بتجريد مساطر إبرام الصفقات 

العمومية من الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
املنصوص  تلك  بها هي  اإلدالء 
نظام  من    4 املادة   في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1010/إ.د
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Al Ittihad Al Ichtiraki
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طفولتي الأولى، من املدينة اإلى البادية

الصباحية،  الحالُة  هذه  َتلبَّسْتني  مَتى  منذ  َأْعِرُف  ال 
َأنَّني حني َأْستفيُق، ال أريُد َأْن يكلَِّمني َأحٌد أو ُأَكلَِّم َأحدًا، 

رة، على الرِّيْق. وباأَلخص تلك املكاملات الهاتفية املَبكِّ
ِلَلحظاٍت،  أو  ِلَلْحَظٍة  ْمَت الصغير، ولو  الصَّ ُل هذا  ُأَفضِّ
اأَلفكار واملهام واملََواعيَد في  وُأَرتَِّب  َأسَتْجمَع نفسي  كي 

رْأسي.
البيت  ُأغادر  ثم  ُفُطوري،  أتناول  أن  يمكنني  ذلك،  بعد 
في  خارَجها،  أو  الرباط  في  كبيٍر،  أو  صغيٍر  التزاٍم  ِإلى 

املغرب أو خارجه.
االلتزامات، لم ُتَتوقَّْف َأبدًا. كانت دائمًا تمأل حياتي.

أرخبيٌل من االلتزامات قضيُت الُعْمَر، وال َأزاُل، َأِفي ِبِه 
. وطبعًا.  بال َتماُطٍل أو تَجاُهٍل أو َتَناٍس أو َسْهٍو أو َتَخلٍّ
لم يكن ُكلُّ ذلك الذَّهاب واإِلياب بني التزاماٍت وُأْخرى بدون 
كانت  التزاماٌت  ولكنَّها  َأَلٍم.  بدون  أو  َقَلٍق  بدون  أو  ُكْلَفٍة 
ِلِغْبَطٍة شخصية،  َمْصَدرًا  اأَلحيان،  من  الكثير  في  َأيضًا، 
وإِلحساٍس صغيٍر أو كبيٍر بالَفَرح يعبِّر عنه أفراُد ُأْسرتي 
الصغيرة أو الكبيرة. ومن َثمَّ ذلك االرتياح العميُق الذي 

امتألُت به وظل حاضرًا في حياتي.
أتحّدُث عن الضمير املرتاح إذن حني َأْذُكر أنني لم َأِعْش 
اآلخرين  مع  كْنُت  وَأنني  الشخصي.  لِحَسابي  لوْحدي، 
وبينهم، َحتَّى حني كانِت الحياُة تَتخلَّى َعنِّي وَأنا ال أزال 
ْفُل -فجأة-  َيْبَقى فيها الطِّ صغيرًا هناك في اللحظة التي 
الطريِق  في  يمضي  أن  عليِه  ويكون  َأٍب.  بال  ثم   ، ُأمٍّ بال 

الكبير املفتوح َأمامه.
وِإذن، أَلبَدْأ من حيث َبَدْأُت.

وكان   ،1935 رمضان  سابع  في  َساَل  مدينة  في  ُولْدُت 
داخل  القديمة  اأَلحياء  كانت  َمْعنيُنو.  َساْنية  في  بيُتنا 
-ساْنية  اُبوْنجي  الصَّ َساْنية  َواني،  الّسْ ى  ُتسمَّ وْر  السُّ
حدائق  عن  عبارة  وهي  مْعنينو،  ساْنية  الصبيحي- 
إنشاؤها  تم  والتي  والفواكه،  الخضر  تنتج  )ْعَراصي( 
تدريجيًا. وكما في املُُدِن العتيقة املغربية، كان هناك مزيٌج 
املتواضعة  والعائالت  امليسورة  العائالت  بني  َسَكني 
والفقيرة. وكان ذلك واضحًا في شْكِل وَحْجِم البيوت التي 
تتمايز بني بيوت فخمة وبيوٍت صغيرة أو واطئة، بيوت 
اأَلثرياء واملَْيُسورين واأَلعيان من جهة، وبيوت الِحَرفيِّني 

نَّاع من جهٍة أخرى. والصُّ
)إسم  َأَمالَّْس  َزْيَنْب بنت الحاج املختار  الوالدة،  كانت 
إحدى العائالت الفاسية العتيقة ويدل على أصلها الريفي 
األمازيغي(، قد أنجبت طفاًل َقْبلي، لكنَّه لم َيِعْش فًأصبحُت 
َج من قبل. ولذا،  ِطْفَلها الِبْكر، ِعْلمًا أنَّ والدي كان قد َتزوَّ
َفُكنَّا  اأَلِشقَّاء  َأما  أشقاء.  غير  وَأخوات  ِإخوة  لديَّ  كان 
في  مختص  الطب  كلية  في  )أستاذ  العزيز  عبد  ثالثة، 
فيَسة وأَنا. وَعليَّ أن أشير  الُغَدد(، أخي اأَلْصَغر وأختي ُنُ
)سيدي  الَغْرْب  احَسْن  بني  منطقة  سليل  والدي  أن  ِإلى 
ج والدتي املنحدرة من مدينة فاس،  كان قد َتزوَّ سليمان( 

ولذلك حكاية ينبغي َأن َأْسَتْحِضَرها في هذا السيَّاق. 
ارتباط  لهم  كان  والذين  البوادي  َأعيان  أن  املعروف 
ُجوا  باإِلدارة أو بدار املخزن، كانوا يحرصون على َأن َيَتزوَّ
امرأًة حضريًة. وألن الوالد كان يمتلك الخيول وله َشَغٌف 
ة  ُروج واأَلِزمَّ ُد على مدينة فاس القتناء السُّ بها، كان يَتردَّ
الحاجيات. وكانت  ِإلى ذلك من  الفروسية وما  مات  وُمَقوِّ
مات،  املقوِّ هذه  بصناعة  شهيرة  آنذاك،  كعاصمة  فاس، 
َأن  ومعروف  لذلك.  كثيرًا  البوادي  أهل  عليها  ويتردد 
هو  كما  سارية  تكن  لم  الحديث  باملعنى  الفنادق  ظاهرة 
على  َيَتردَّدون  البسطاء  البدو  كان  فقد  اليوم،  اأَلمر 
 » الْفَناَدقْ «   التقليدية التي كان ينزل فيها الناس والدواب 
ينزلون ضيوفًا  البادية  أعيان  كان  بينما  اآلن،  نفس  في 
على َأقربائهم أو َأصدقائهم أو يتوفرون على بيت َخاصٍّ 

بهم عند الضرورة.
يتحملها  كان  التي  والعسكرية  املدنية  للمهام  ونظرًا 
َأسالفي لدى سلطات البالد، قبل الحماية، كانت عائلتنا 

كثيرة التردد واالرتباط مع مدينة فاس عاصمة اململكة.
وهكذا، كان والدي –حني يَتردَّد على مدينة فاس- ينزل 
َراْيِجيَّة الحاج املكي  ضيفًا على صديٍق له، كان هو أمني الّسْ
قَّاط. ومْنُه كان يْقَتني كل مْقَتَنياته ومخصوصاته من  السَّ
مصنَّعات الفروسية بل وحتى مخصوصات َأبناء قبيلته 
َأيضًا. وصاَدَف َأن الحاج املكي كانت له ِإْبَنة ُأْخٍت، شابة 
للصداقة  ونظرًا  َيَدها.  والدي  َفطَلَب  الُعْمر،  مقتبل  في 
الزواج.  على  االتفاق  َتمَّ  ُجَلْين،  الرَّ بني  والثقة  املَتباَدلة، 
في  مقيمًة  البنت  َتَظلَّ  َأن  اشترَطْت  العائلة  أن  ورغم 
فاس، لكنَّ الشرَط سيصبح حْبرًا على ورق. ففي النهاية، 

ستضطر الشابة، َزْيَنْب، أي والدتي، إلى االلتحاق بزوجها 
َأْشُهر في سال  بثالثة  بعد والدتي  وبالطبع،  البادية.  في 
َنواِت  ُأخذُت –َأنا أيضًا- ِإلى البادية. وهناك، سَأقضي السَّ

األولى من حياتي.
لقد ُولدُت في مدينة سال ألن والدتي رحمها اهلل كانت 
قد فقدت طفلها األول أثناء والدته في البادية. ولذا أصرت 

أثناء َحْمِلها الثاني أن تتم الوالدة في املدينة.
َفاْفَعة،  و من قبيلة الّصْ َواَغْر – َلالَِّيطُّ إذن، وسط دوار الّدْ
القَروي،  الُعْمق  في  اْحَسْن،  ْبني  قبائل  اّتحادية  ضمن 
)كان  الدوار  ُط  يَتوسَّ بيٍت  في  األولى.  خطواتي  بدَأْت 
وكانت  الهندسي(،  باملعنى  دائري  شكل  فعاًل  للدوار 
َل  ِلُتشكِّ أخرى  مع  ُمْصَطفَّة  َفْلَقة  كل  سّت  » َفْلَقاْت"،  هناك 
َفْلَقة وَفْلَقة  ونها الگاْوْر(، وما بني  َكِنيَّة )يسمُّ الدائرة السَّ
التي  املنطقة  أن  كما  ْرَعة « .   يه  » التُّ ُنَسمِّ كنَّا  َمْخَرج  هناك 
–عند  علينا  يصُعُب  وكان  َرْملية،  تربة  لها  نسكُنها  كنا 
ُحَفاًة. ولم تكن  املَْشُي عليها  ِشدَّة الحرارة، في الصيف- 
هناك أشجار كثيرة في الدوار، لكن على مسافة أربع أو 
وِإلى جانبها  املعمورة  غابة  هناك  كانت  كلمترات  َخْمس 
عنها  تبتعد  أن  ينبغي  االصطناعية.  األوكالبتوس  غابة 
بكلمترات عدة كي تجد الغابة. غابتان في الحقيقة : غابة 
َزرَعها  التي  األوكاليبتوس  بَأشجار  مكسوة  اصطناعية 
وغابة   ،20 القرن  من  العشرينيات  من  ابتداء  املعمرون 
من  طبيعية  غابة  وهي  املَْغِرب  غابات  كْبرى  املعمورة، 

أشجار الفّلني.
تقريبًا،  الخمسني  ِسنِّ  في  الوالد  كان  ُوِلْدُت،  حني 
)َلعلَُّه  عشر  التاسع  القرن  نهايات  مواليد  من  كان  فقد 
نفس  وداخـل  املنطقة  َنْفِس  في   1880 سنة  مواليد  من 
وفاة  بعد  ِإليه  آَلْت  قد  املنطقـة  قيادة  وكانت  القبيلـة(. 
والده القايد عبد اهلل الرَّاضي. أشير إلى أن َجدِّي، والد 
والدي، كان برتبة )قايد الّرْحى(. وطبعًا، كانت القبيلة هي 
التي  الَقَبليَّة  لأَلعراف  َتَبعًا  لَيخُلَفه  والدي  اختارت  التي 
التاسع عشر  القرن  قبل  القديم،  املغرب  في  كانت سائدة 
أمام  للقبيلة  ممثاًل  القديم،  باملعنى  الَقاْيد،  كان  وخالله. 
تنصيبه  َتمَّ  وقد  القبيلة.  داخل  للسلطة  وممّثاًل  السلطة 
في منصب القيادة، في بدايات القرن العشرين، على عهد 
الوالد  َسَفر  عن  لي  ُيْحَكى  وكان  موالي حفيظ.  السلطان 
ِإلى مراكش وِإقامته هناك في انتظار االستقبال السلطاني 
االستقبال  َجرى  وكيف  الحكاية.  أو  املغامرة  ُيْشِبُه  فيما 
الَحْسَناوي  الفقيه  عائلة  من  بدعم  القيادة  ظهير  وتسلُّم 
الرحلة.  هذه  خالل  ضيافته  في  أقام  والذي  املنطقة،  من 
يشتغلون  أبنائها  من  عدد  كان  الفقهاء،  من  عائلة  وهي 
كما  السلطاني.  القصر  في  مؤثرة  مخزنيٍة  كأطٍر  آنذاك 
كانوا  الذين  أجدادنا  وإِلْخوتي عن بعض  لي  كان يحكى 
1836-( األول  الَحَسن  موالي  السلطان  لدى  يشتغلون 
1894(، وبالخصوص َعمَّ والدي الذي كان ضمن حاشية 

هذا السلطان املُْصِلح. 
كانت  عائلتي  وأفراد  أجدادي  أن  عن  سمعُت  ولكم 
مناصب  وشغلوا  السلطانية،  الَحْرَكاْت  في  مشاركة  لهم 
وما  معلومات،  من  وصلني  ما  حسب  عليا،  عسكرية 
توفي  وقد  السلطانية.  املراسالت  بعض  من  اسَتقْيُته 
بعضهم في معارك في األطلس، وأحدهم توفي وُدِفن في 

تارودانت.
املراسالت  من  عدد  على  وبناًء  السياق،  هذا  في 
السلطانية التي َيتوفر عليها أرشيف العائلة، نالحظ أن 
املركَّب  االسم  تحت  القيادة  في  ُعيُِّنوا  وأجدادي  والدي 
فَّاعي الحسناوي. وكما هو واضح  الراضي الداغري الصَّ
بعضها  على  شخصيًا  أتوفر  التي  املراسالت  هذه  في 
القايد  َجدِّي  فإن  املثال(،  على سبيل  بعَضها  ُهَنا  )أنشر 
)اآلغا  السالم  عبد  اآلغا  وَأَخاُه  الراضي  بن  اهلل  عبد 
في  عليا  درجة  وهي  تركية،  أصول  من  مخزني  مصطلح 
و  وَحمُّ موحا  البطل  للقايد  ِسالح  رفيَقْي  كانا  الجيش( 
َياني، والذي ارتبط معه بعالقات صداقة قوية جّدًا كما  الزَّ
السلطان  وقََّعها  التي  السلطانية  الرسائل  توضح إحدى 
موالي الحسن األول بتاريخ 22 ربيع الثاني 1301 والتي 
له  اإلْذَن  َياني  الزَّ و  ْوحمُّ موحا  َطَلَب  السلطان  فيها  َيْقَبُل 
ٍة وِصَلِة َرحٍم إلى جدي وشقيقه، وذلك  للقيام بزيارِة َمودَّ
أحمد  الطفل  بينهم  ومن  ألطفالهما  اإلعذار  حفل  لتنظيم 

)والدي(.
األول  الحسن  رسالة  فإن  العسكري،  املستوى  وعلى 
املؤرخة في 20 ربيع األول 1306 هـ املوجهة إلى موحا 
الوطيدة  املهنية  العالقات  فيها  له  الزياني مؤكدًا  وحمو 

الراضي،  بن  السالم  عبد  اآلغا  وجدي  موحا  القائد  بني 
قائد الطابور الذي تشير املراسلة السلطانية إلى أن اْسَمُه 

)الطابور الحسناوي، نسبة إلى بني اْحَسْن(.
وكم َحِرَصت والدتي على زيارة ضريح موالي ِإدريس 
ِطْفَلها  فقدت  كما  جنينها  تفقد  أن  تخشى  كانت  بفاس. 
البْكر. وحني ُولدُت أخَذْتني ِإلى الضريح إلنجاز حالقتي 
ى َلْحَساَنة(،  األولى عند بلوغ اليوم األربعني )ما كان ُيَسمَّ
َأُمْت كما  فلم  ِوليَدها  َتْفِقْد  لم  لكونها  ٍن  َتَيمُّ ولَعلَّها زيارة 

مات َأخي من َقْبل.
بدايات  في  الوطنية  الحركة  كانت  الفترة،  تلك  في 
نها. وكان نجم الزعيم الوطني الكبير عالل  ُنُشوئها وَتكوُّ
َيْسَطع،  َبدَأ  قد  الفهري  الفاسي  الواحد  ابن عبد  الفاسي 
عن  الناس  َأحاديِث  ضمن  اأَلْلِسَنة  على  إْسُمه  وَأصبح 
الحركة الوطنية. ومن َثمَّ لم ُتْخِف الوالدة ِإعجابها باْسم 
عبد الواحد، والد الزَّعيم، بينما لم ُتْبِد َأيَّ ُمُيول إلى اْسِم 
بخالِف  )ْعُروبي(  َقَروي  كاْسٍم  َعالَّْل  لها  يبدو  كان  َعالَّْل. 
وصيغُته  رنيُنه  َأْعجَبها  الذي  الواحد،  عبد  والده،  اْسِم 
َعليَّ  تطلق  َأن  اختارت  وهكذا،  املَِديني.  وطاَبُعه  َبة  املركَّ
اْسَم عبد الواحد. كما أن اإلسم العائلي الكامل يعود إلى 
»الراضي  لي،  حَكْوا  كما  إسُمه،  وكان  العائلة  مؤسس 
تاريخي  زمن  في  أسطورية  وكان شخصية شبه  باهلل«، 
هو  كما  »الراضي«  فأصبح  اإلسم  اختزال  تم  ثم  بعيد. 

عليه اليوم.
وِإلى اليوم، ال تزال الكثير من ُصَور طفولتي تتردَّد في 
اْر، ال فرق بيننا. كان  ذاكرتي. كنُت طفاًل كباقي َأطفال الدَّوَّ
أطفااًل  كنا  ُأْسَرته.  بيت  في  الليل  ليقضي  يعود  كل طفل 
نفس  وَنْلَعُب  شيٍء،  كلَّ  ونقتسم  شيء،  كلِّ  في  نتشابه 
العائلة  كأطفال  جميعًا  ونتصرف  النهار،  طوال  اأَللعاب 
الواحدة. َنْلَعُب، نتخاصم، نتصالح كاألطفال جميعًا. وكنا 
الجميع،  وأمهاِت  آباَء  ونتعرَّف  البعض،  بعضنا  نتعرُف 
والجميع يتعرفون الجميع، في  » مجتمع معرفة «   صغير ال 
وعالئقها   )L'anonymat( املَْجُهولية  فيه ملظاِهِر  وجود 
واملسافة.  واالنقطاع  والغموض  االرتياب  على  املْبنية 
نظرات  تحت  جميعًا  نظل  ْكنا  َتحرَّ وَأنَّى  َفَعْلنا،  مهما 
الجميع. فقد كانت هناك مراقبة اجتماعية قوية جّدًا. كما 
كنا نتقاسم أيضًا نفس العقائد والقيم املطبوعة بالوعي 
تأثير  تحت  وكنا  والخرافات.  ْحر  بالسِّ وكذا  الديني، 
الخوف من »الِغياَلْن« و»عايشة َقْنديشة« على الدوام في 

تلك الّسّن.
كأطفال هي  لنا  املتاحة  األلعاب  كانت  الفترة،  تلك  في 
اأَللعاب القروية التي كانت سائدة في الفضاء الَقروي في 
ْيَضة، َحاَبا، َسْرَسْر، ِشيرَّا )كانت لعبتان في  املغرب، الُغمَّ
يَّارية وشيرَّا الحفَّارية(. بينما كاَنْت  شيرا الطَّ الحقيقة : 
الكهول  يلعبها  كان  فقد  فرجة،  اَمة  الضَّ أو  ِتيدَّاْس  لعبة 

ِإْذ  اْر،  الدَّوَّ في  محظوظني  كنا  ذلك،  مع  لكننا  عمومًا. 
الحقًا  أصبحنا  ثم  الوالد.  لنا  اشتراها  كرة  لنا  توفَّرت 
نشتريها، وِإْن كانت ُتْصَنُع آنذاك من مادة الكاوْتُشو مما 
للتََّلف. وكان  الكرات عرضة لأَلعطاب السريعة أو  يجعل 
ْلَبة «   )النخبة( غالبًا هم الذين يلعبون الكرة. كما كنا   » الطُّ
علينا  الوافدة  الحضري  اللعب  َأنواع  نلعب بعض  َبدْأنا 

)لْعَبة الِبي، لعبة الّطُروْمبيا...(.
ار، من حني آلخر، مبدعون من أبناء  وكان يْظَهر في الدَّوَّ
املوسيقية  اآلالت  بعض  على  الَعْزف  ُيْحِسُنون  القبيلة 
من  ار  الدَّوَّ في  لدينا  َيكن  لم  صحيح،  الِغَناء.  وُيجيُدون 
اَرة  مَّ الزُّ مثل  بآالت  اللَِّعب  لِكنَّ  الكمنجة،  آلة  على  يعزف 
سائدًا.  كان  الَهْيْت  وأداء  واملقص  والطعريجة  والَبْندير 
وكان واضحًا َأن األحداث املحلية، سواء كانت أفراحًا أو 
أحداثًا محزنة، تستأثر باالهتمام اإلبداعي لهؤالء املبدعني 

الشباب.
القبيلة،  داخل  احتفاالت  أو  أعراس  كانت هناك  وُكلَّما 
املحلية،  واملوسيقى  الغناء  ُفُرَق  يدعون  َأهالينا  كان 
أما  » املَْتاْرفْ «   والغيَّاَطة.  بَّاَلة  الطَّ أو  َما  الّرْ ْعبيَداْت 
فكانوا  الرقص،  يجيدون  الذين  اليافعون(   )الشبان 
وكان  تلقائية.  بكيفية  الحفل  أو  العرس  على  يتوافدون 
العرس يتواصل ملدة أسبوع كامل. ولم يكن أهل العرس 
وحدهم هم الذين يتحملون مصاريف وتكاليف العرس بل 
جميع أعضاء القبيلة )الكوانني(، وذلك حسب االستطاعة، 
كانوا يقتسمون املصاريف فيما بينهم )على شكل هدايا 
وْغَراَمة ومساهمات(. وأيام العرس كانت تتوزُعها جملة 

من الطقوس )يوم الحنَّاء، يوم الَبْرَزة...( 
ال ألعب دور اإلثنوغرافي هنا، وإنما أتحدث من زاوية 

آثار هذه الطقوس في نفسي وفي تشكيل مَتخيَّلي.
وكان  القرآني(  اَمعْ «   )الُكتَّاب  عندنا  » الجَّ كان  وطبعًا، 
ار كذلك، يشرُف  مفتوحًا أمام أطفال العائلة وأطفال الدَّوَّ
عليه الْفقيْه املَْشاْرْط وفيه نحفظ القرآن عن طريق التلقني 
كان  ما  وغالبًا  َماْق(.  والّسْ ْلَصاْل  الصَّ )الّلوْح،  التقليدي 
خارج  من  يأتون  قبيلتنا،  على  يترددون  الذين  الفقهاء 

املنطقة وأغلبهم كانوا من قبائل ْغماَرة شماَل املغرب.
َعليَّ أن َأْذُكر ُهَنا فضاَء بيتنا في البادية. لم تكن الحياة 
اليومية قرويًة بالكامل، فقد كانت نكهُة املدينة تتبدَّى في 
أن  والواقع  االجتماعية.  والطقوس  املظاهر  من  الكثير 
ذلك لم يكن فحسب بسبب الوالدة القادمة من مرجعيتها 
حياة  َعاَش  َنْفَسه  والدي  ألن  وِإنما  فاس،  في  الَحَضرية 
املدينة قبل ذلك في سال. كما َأن الزوجة السابقة أَلبي كانت 
ِإحدى  الْصِبيحيَّة،  العائلة  من  وتحديدًا  سال،  نساء  من 
ُمَؤثٌَّث  البيت  أن  معناه  ذلك  العريقة.  السالوية  العائالت 
وفق  ُمَشيَّدًا  الداخلي  فضاؤه  وكان  َحَضري،  بيٍت  مثل 
الهندسة الحضرية التقليدية بالُغَرف املتعددة، بالصحن 
البيضاء  الزَّليج  بمربََّعات  الحديقة،  على  املفتوح  الكبير 
وَأشجار  واأَلزهار  اأَلغراس  كانت تحاذي  التي  السوداء، 
واملؤونة،  الحبوب  لَخْزن  املخصصة  باألماكن  الليمون، 
ببئر في مطبخ البيت. كان بيتًا كبيرًا، بيت عائلة تقليدية 
الالَّئي  الخادمات  بعض  اأَلفراد وضمنهم  وافرة  َعريَضة 

ُكنَّ جْزءًا من العائلة، بمعنًى من املعاني.

الراحل عبد الواحد الراضي يتحدث في مذكراته الراضي وأنا

عندما اأ�سرَّ يل 
برت�سيح نف�سه 
ون�سرت �سره!

n عبد الحميد جماهري

كتبها  التي  سيرته  من   20 الفصل  في 
كتاب  التحاد  السابق  والرئيس  الشاعر 
ال  بمهارة  نجمي  حسن  الصديق  املغرب 
تضاهى، ينسبني الفقيد الكبير عبد الواحد 
الراضي إلى الظروف التي أحاطت بتقديمه 
االشتراكي  االتحاد  لقيادة  نفسه  لترشيح 
للقوات الشعبية، وقد وضعني رحمه اهلل 
في سياق الشروط التي قادته إلى اإلعالن 

عن هذا الترشيح.
وفي املحصلة العامة، وجدت اسمي إلى 
جانب اسمه في سياق وصوله إلى الكتابة 
األولى، وهو القدر نفسه الذي جعلني أفوز 
قيادته  تحت  السياسي  املكتب  بعضوية 

الرصينة والحكيمة.
 ، يقول الفقيد في املوضوع:«بالنسبة ِإليَّ
لم أكن أفكر في ترشيح َنْفسي ِإلى مسؤولية 
الكاتب األول، وذلك بالنظر إلى املناخ الذي 
أساسًا  عليه  حريصًا  كنُت  ما  سائدًا.  كان 
تجاوز  في  الحزب  ينجح  أن  في  أسهم  أن 
عدد  َفاجَأني  ثم  طريقه.  ويواصل  َأعطابه 
وبينهم  االتحاديني،  واأَلخوات  اإِلخوة  من 
بيتي  ِإلى  بزيارة  الشباب،  من  وافر  عدٌد 
في الرباط، وحدثوني عن رؤيتهم للمرحلة 
التي كان يجتازها الحزب، والتي اعتبروها 
خطيرة جّدًا، وبالتالي،  » ينبغي أن يتحمل 
بعض  يمتلك  مناضل  ِإدارتها  مسؤولية 
َأْن  وعليك  غيرك،  في  نراها  ال  املْيَزات 
ح َنْفَسك « .  وَأسوُق هذا الكالم من باب  ُترشِّ
ا للذات. وتبادلنا  التدقيق ال من باب َمديٍح مَّ
اأَلفكار واألبعاد، وطلبُت أن يمهلوني لفترة 
التفكير في هذا املوضوع الذي كنُت  قصد 
ُأَفكِّر  َأالَّ  نفسي،  وبني  بيني  مبدئيًا  قررُت، 

فيه.)….( 
الحميد  عبد  زارني  الفترة  تلك  في 
حوار  ِإجراء  مني  َطَلب  الذي  اجَماْهري 
االشتراكي «   »االتحاد  لجريدة   صحفي 
 حول أشغال البرملان والوضعية السياسية 
نهايته  وعند  الحوار،  أجرينا  العامة. 
ِإلى  َنْفسي  ُح  َسُأرشِّ هل  بالسؤال،  فاجأني 
َأنَّ  أجبُته  بأن  واكتفيُت  اأُلولى؟  الكتابة 
أن  عليَّ  واقترحوا  زاروني  اإِلخوان  بعض 

ح َنْفسي، بال زيادة وبال نقصان. ُأرشِّ
لهؤالء  األساسية  الحجة  أن  والواقع 
حي هو  َتَرشُّ أن  زاروني هي  الذين  اإلخوة 
وحدة  يضمن  أن  يمكنه  كان  الذي  الوحيد 

حزبنا.
وُقرئ  فعاًل،  الجريدة  في  الحوار  ُنشَر 
َأن   بصيغة  تقريبًا  به  َأْسَرْرُت  الذي  الَخَبر 
وهكذا  رسمّياً « .   ترشيحه  ُيعِلن  » الراضي 
بدَأت ترشيحات اإِلخوة اآلخرين. ثم َسَعى 
في  اإلرادات  تجميع  ِإلى  اإِلخوة  بعض 
في  َأْخَفُقوا  لكنهم  دة،  ُمَوحَّ اتحادية  ِإرادة 
آخر املطاف ولم تثمر جهودهم الخيِّرة عن 

نتيجة ِإيجابية«.
لطاملا أخبرني الفقيد بأنه لم يبحث أبدا 
عن مسؤولية أومنصب، في الحزب أو في 
غيره، ولطاملا نادته الترتيبات املوضوعية 
ألوضاعنا داخليا وخارجيا إلى املهام التي 
أجهزة  في  األولى  املهمة  ومنها  له،  كانت 
حيث  الشعبية.  للقوات  الوطني  االتحاد 
إن الفقيد أسر بأن الشهيد املهدي بن بركة 
الحزب  قائمة  على  اسمه  وضع  الذي  هو 
تأسيس  بعد  ما  في  اإلدارية،  لجنته  وفي 
القرن  من  الخمسينيات  نهاية  في  الحزب 
القدري  »التعيني«  هذا  وسيكون  املاضي، 
من نصيبه طوال عمره السياسي الشعبي 

منه والرسمي..

يتبع 

ودعنا المناضل الكبير عبد الواحد الراضي، رُجل الدولة الذي ترك بصمات في الحياة السياسية والجمعوية، حيث 
كان من الرعيل األول داخل مؤسسة البرلمان، الوحيد الذي اْنُتخب وُأعيَد انتخاُبه منذ أول برلمان ُمْنَتَخب سنة 1963 

إلى اليوم. وهو أحد مؤسسي االتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
سنة 1975، الذي سُيصبح كاتَبه األول سنة 2008. راَفَق عددًا من زعماء الحركة الوطنية والديموقراطية بينهم 

بالخصوص المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد. كما َلِعَب دورًا مؤثرًا في صياَغِة مشروع التناوب. وكفاعل وَرُجِل 
َن وزيرًا أكثر من مرة في َعْهَدْي المِلَكْين الحسن الثاني ومحمد السادس. َشَغل منصب رئيس مجلس  دولٍة، ُعيِّ

النواب ألكثر من عشر سنوات، وترأس عددًا من المنظمات والمؤسسات البرلمانية األورومتوسطية واإلسالمية 
والمغاربية، قبل أن ُيْنَتخَب سنة 2011 رئيسًا لالتحاد البرلماني الدولي، وذلك في عالقاٍت مواِظَبٍة لم َتْنَقِطع مع 

نساء ورجال وشباب منطقته، سيدي سليمان، بصفته البرلمانية.
نعيد بعضا من سيرته الذاتية التي أنجزها الزميل والكاتب حسن نجمي بعنوان " المغرب الذي عشته " َعْبَر َسْرِد 

َرُجٍل ملتزم، يحكي هذا الِكَتاُب َتاريَخ الَمْغرِب وتحوالته منذ ثالثينيات القرن العشرين حتى المصادقة على دستور 
2011 مرورًا باألحداث الكبرى والصراعات والتوترات التي َعرَفها المغرب المعاصر، والدور المتميز الخاص الذي لِعَبُه 

ُجل، خصوصًا على مستوى ترتيب العالقة والحوار بين الملك الراحل الحسن الثاني واليسار المغربي بقيادة  الرَّ
الراحل عبد الرحيم بوعبيد واألستاذ عبد الرحمن اليوسفي...

كنُت طفاًل كباقي 
اْر، ال فرق  وَّ أَطفال الدَّ
بيننا. كان كل طفل 

يعود ليقضي الليل في 
بيت ُأْسَرته. كنا أطفااًل 
نتشابه في كلِّ شيء، 

ونقتسم كلَّ شيٍء، 
وَنْلَعُب نفس اأَللعاب 
طوال النهار، ونتصرف 

جميعًا كأطفال 
العائلة الواحدة. َنْلَعُب، 

نتخاصم، نتصالح 
كاألطفال جميعًا
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ولي العهد موالي الح�ضن واالأمير موالي ر�ضيد في مقدمة م�ضيعي جثمان الراحل �ضي عبد الواحد الرا�ضي
الكاتب االأول اإدري�س ل�ضكر: تعودناك بيننا واألفنا ح�ضورك معنا بحكمتك وهدوئك وتوا�ضعك
حضور شخصيات حكومية ورسمية ومدنية وسياسية وحقوقية وإعالمية وفكرية وثقافية وفنية

الرباط: 
عبدالحق الريحاني

الحزن  يطبعه  مهيب  جو  في 
غفيرة،  جماهير  شيعت  واألل��م 
جثمان األستاذ سي عبد الواحد 
الراضي، إلى مثواه األخير بمقبرة 
الشهداء بالرباط، وكان في مقدمة 
األمير  العهد  الحشود، ولي  هذه 
موالي الحسن وسمو األمير موالي 
الشخصيات  م��ن  وع��دد  رش��ي��د، 
وقيادات  والرسمية،  الحكومية 
ال��ط��ي��ف ال��س��ي��اس��ي وال��ح��زب��ي 

بالمغرب.
مشيعي  مقدمة  في  ك��ان  وق��د 
جنازة سي عبد الواحد الراضي، 
ال��ك��ات��ب األول  ل��ش��ك��ر،  إدري����س 
لحزب االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، وقيادة الحزب الممثلة 
السياسي  المكتب  أع��ض��اء  ف��ي 
وأع���ض���اء ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
والمنظمة  االتحادية  والشبيبة 

االتحاديات  للنساء  االشتراكية 
الفريقين  أع��ض��اء  ع��ن  ف��ض��ا 
النواب  بمجلسي  االشتراكيين 
جهوية  وقيادات  والمستشارين، 
مختلف  من  ومحلية  وإقليمية 

أنحاء المملكة.
الوجوه  م��ن  ع��دد  حضر  كما 
االشتراكي  االتحاد  في  القيادية 
عايشت  التي  الشعبية  للقوات 
المراحل  م��ن  ع��دد  ف��ي  الفقيد 
منهم  والتنظيمية  السياسية 
األول  الكاتب  ال��ي��ازغ��ي،  محمد 
السابق للحزب، والقيادي النقابي 
وعبد  منشد،  الطيب  والسياسي 
المكتب  عضو  بنعتيق،  الكريم 
السياسي السابق، وجمال أغماني، 
وزير التشغيل والتنمية االجتماعية 
السابق، ومحمد بنعبد القادر وزير 
الوظيفة العمومية وإصاح اإلدارة 
السابق، وإدريس اليزمي، رئيس 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
السابق، ولطيفة جبابدي، عضو 
المكتب السياسي السابقة، وفادي 

الوكيلي العسراوي، الكاتب العام 
للشبيبة االتحادية.

ومن بين الشخصيات الرسمية 
ال��ت��ي ح��ض��رت ج��ن��ازة ال��راح��ل 
االتحادي عبدالواحد الراضي، عبد 
العزيز أخنوش، رئيس الحكومة، 
الشؤون  وزير  بوريطة،  وناصر 
ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��دول��ي 
المقيمين  والمغاربة  واإلفريقي 
بالخارج، ومحمد الذاكي الرئيس 
المنتدب للمجلس األعلى للسلطة 
النبوي،  عبد  ومحمد  القضائية، 
العامة،  للنيابة  ال��ع��ام  الوكيل 
ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة، 
وإدري���س ج��ط��و، ال��وزي��ر األول 
جهة  والي  واليعقوبي  األسبق،  
الرباط سا القنيطرة، ووالي األمن 
بالرباط والعديد من الشخصيات 

المدنية واألمنية. 
وكان ولي العهد األمير موالي 
قد  واألمير موالي رشيد  الحسن 
وصاتي  الدفن  مراسم  حضرا 
الظهر والجنازة بمسجد الشهداء، 

يطبعه  جو  في  الموكب  لينطلق 
مقبرة  اتجاه  في  واألل��م  الحزن 

الشهداء.
المحاذية  ال��ش��وارع  وشهدت 
للمقبرة والمسجد منذ الساعات 
الثاثاء،  ي��وم  لصباح  األول���ى 
تعزيزات أمنية سهرت على تنظيم 

السير.
وخال مراسم الدفن ألقى الكاتب 
األول للحزب إدريس لشكر، كلمة 
تأبينية في وداع سي عبد الواحد 

الراضي،
عساني  »ماذا  فيها:  جاء  مما 
أقول وقد فارقتنا أخانا سي عبد 
الواحد، وغادرتنا إلى دار البقاء، 
وقد تعودناك بيننا وألفنا حضورك 
معنا بحكمتك وهدوئك وتواضعك؟ 
أخانا  كلمات ستوفيك حقك،  أية 
الكبير، في هذه اللحظة األليمة؟«. 
وأضاف: »كنت دوما حاضرا في 
مسيرة جماعية تطمح إلى تحقيق 
األفضل باستمرار. كنت في المغرب 
األحاسيس  بكل  عشته،  ال���ذي 

الممكنة والمشاعر الصادقة، فاعا 
ومبادرا، منصتا جيدا ومساهما 
وازنا، خدوما لوطنك، منك تعلمنا 
الحرص على العهد، بكل المروءة 

وبكل الصمود«.
الفقيد  لشكر  إدري��س  ووصف 
االتحادي ب�«رجل الدولة الصادق 
أكبر  الذي خدم باده في  األمين 
المحطات. محطة استقال الباد 
تحت قيادة جالة المغفور له الملك 
بناء  ومحطة  الخامس،  محمد 
الدولة تحت قيادة جالة المغفور 
له الملك الحسن الثاني، ثم محطة 
يقودها  التي  التنموي  اإلق��اع 
من  السادس  محمد  الملك  جالة 

البدايات إلى اليوم.
وكان جالة الملك قد بعث يوم 
برقية   ،2023 27 مارس  االثنين 

تعزية ألسرة الفقيد جاء فيها: 
وعميق  التأثر  ببالغ  “تلقينا   
بعفو  المشمول  وفاة  نبأ  األسى 
عبد  األس��ت��اذ  وم��غ��ف��رت��ه،  اهلل 
الواحد الراضي، الذي لبى داعي 

رب��ه راض��ي��ا م��رض��ي��ا، ف��ي هذه 
األيام المباركة من شهر رمضان 

الفضيل”.
وأع���رب ج��ال��ة ال��م��ل��ك، بهذه 
أسرة  ألفراد  المحزنة،  المناسبة 
وذويهم،  أهلهم  ولكافة  المرحوم 
ال��راح��ل  لعائلة  خ��ال��ه��م  وم���ن 
حزب  وفي  الوطنية،  السياسية 
االت���ح���اد االش��ت��راك��ي ل��ل��ق��وات 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، ول��ك��اف��ة أص��دق��ائ��ه 
ومحبيه، عن “أحر تعازينا وأصدق 
مشاعر مواساتنا في هذا المصاب 
األليم، مستحضرين، بكل تقدير، 
مسار الراحل النضالي والسياسي 
وب��اإلخ��اص  بالعطاء  الحافل 
والتفاني في خدمة وطنه، والدفاع 
ومقدساتها،  أم��ت��ه  ث��واب��ت  ع��ن 
العلوي  للعرش  مكين  والء  في 

المجيد”.
وأضاف جالته “كما نستحضر، 
به  يتحلى  ك��ان  ما  إج��ال،  بكل 
رجال  من خصال  العزيز  فقيدكم 
ال��دول��ة ال��ك��ب��ار، ال��م��ش��ه��ود له 

بدماثة الخلق، وبالغيرة الوطنية 
السياسية  وبالحنكة  الصادقة، 
في  واالقتدار  وبالنزاهة  العالية، 
مختلف المهام السامية، الحكومية 
التي  والجامعية،  والبرلمانية 
والدنا  عهد  في  س��واء  تقلدها، 
المنعم، جالة المغفور له الحسن 
الثاني، طيب اهلل ثراه، أو تحت 

إمرة جالتنا”.
ومما جاء في برقية جالة الملك 
أيضا “وإذ نشاطركم أحزانكم في 
هذا الرزء الفادح الذي ال راد لقضاء 
اهلل فيه، فإننا نسأل العلي القدير 
المحزن  رحيله  عن  يعوضكم  أن 
جميل الصبر وحسن العزاء، وأن 
يجزيه الجزاء األوفى عما أسداه 
من جليل الخدمات لوطنه، ويتقبله 
في عداد الصالحين من عباده”. 
“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضية، فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي”. و”إنا 
هلل وإنا إليه راجعون”، صدق هلل 

العظيم.

التوقيع على  تم يوم االثنين برام اهلل 
اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وكالة 
فلسطين  وبنك  الشريف  القدس  مال  بيت 
في عدد من المجاالت التنموية المختلفة.

بتسيير  المكلف  المدير  االتفاقية  وقع 
محمد  الشريف  القدس  م��ال  بيت  وكالة 
إدارة  مجلس  ورئيس  الشرقاوي  سالم 
بنك فلسطين هاشم الشوا، بحضور على 
دولة  لدى  الملك  جالة  سفير  الخصوص 

فلسطين عبد الرحيم مزيان .
على  الطرفان  اتفق  االتفاقية  وبموجب 
تقديم البنك لوكالة بيت مال القدس الشريف 
باستثمار  متعلقة  استشارية  خ��دم��ات 
وتشغيل ودائع صندوق بيت المال عبر إدارة 
استثمارها من أجل زيادة الموارد المالية 
وتعزيز الدخل، وتقديم البنك خدمة التجارة 
موقعها  عبر  الوكالة  لصالح  اإللكترونية 
اإللكتروني، والتي تتيح للوكالة استقبال 
مبيعات  أو  بالتبرعات  المتعلقة  األم��وال 
منصاتها الخاصة بالمنتجات الفلسطينية 

المعروضة على الموقع اإللكتروني .
تعاون  على  أيضا،  االتفاقية  وتنص 

 « برنامج  بينهما ضمن  ما  الجانبين في 
الذي يعتبر جزءا من برامج  فلسطينية » 
وأنشطة  فعاليات  تنظيم  أجل  من  البنك، 
مشتركة لدعم السيدات والنساء المقدسيات، 
وتعزيز مشاريع السيدات خريجات برنامج 
إلى  بالتعاون مع الوكالة،  فلسطينية »   «
جانب تفعيل النشاطات ذات الصلة بالمجال 
واإلبداع  األعمال  وريادة  والفني  الثقافي 
داخل  القدس  بمدينة  القديمة  البلدة  في 
المغرب، وتعزيز حضور وكالة بيت  بيت 
مال القدس الشريف في المدينة المقدسة، 
والمساهمة في زيادة تأثيرها ونشاطها عبر 

برامج مشتركة في هذا السياق .
التعاون في ما  الطرفان على  اتفق  كما 
بينهما على تنفيذ نشاطات لدعم المقدسيين 
داخل البلدة القديمة في المدينة المقدسة، من 
خال برامج خاصة ذات بعد ثقافي وترفيهي 
يتم تنفيذها في شهر رمضان المبارك، وكذا 
االقتصاد  لدعم  إقليمية  مؤتمرات  تنظيم 
المقدسي، وتعزيز برامج التنمية االقتصادية 
واالستثمارية، وذلك عبر استثمار عاقاتهما 

وخبراتهما لتحقيق األثر األكبر من ذلك.

كما تنص االتفاقية على تعاون الوكالة 
والبنك من أجل خلق أدوات تمويلية لصالح 
تحقيقا  وذلك  والسياحة،  اإلسكان  قطاعي 
لمبدأ تعزيز التنمية االقتصادية، بما يشمل 
العربية  الدول  من  المالية  الموارد  حشد 
للمواطنين  القروض  لضمان  واإلسامية 
وبما  القدس،  مدينة  في  قدراتهم  لتعزيز 

يحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
كلمة  في  الشرقاوي  سالم  محمد  وقال 
رؤية  تترجم  الشراكة  هذه  إن  بالمناسبة، 
وكالة بيت مال القدس للعمل المشترك، في 
أ  التي  األه��داف  لخدمة  المقبلة،  المرحلة 
نشئت من أجلها الوكالة، باعتبارها األداة 
واإلسامي  العربي  الدعم  لتنسيق  المثلى 

الم وجه للقدس .
تنفيذا  تعمل  ال��وك��ال��ة  أن  على  وأك��د 
محمد  الملك  الجالة  صاحب  لتعليمات 
السادس، على اختيار مشاريع اجتماعية 
واقتصادية ملموسة، يعود أثرها المباشر 
الصحة  قطاعات  في  المستفيدين،  على 
والرياضة  والشباب  واإلسكان  والتعليم 
والثقافة، ومشاريع المساعدة االجتماعية، 

بعين  تأخذ  واقعية،  رؤية  عملها  وتحكم 
وخصوصياتها،  القدس  طبيعة  االعتبار 

ثم مسألة التمويل وإكراهاته.
إل��ى مسألة  م��ن جهة أخ���رى،  وأش���ار 
تجعل  والتي  مصادره  وتنويع  التمويل 
ال��وك��ال��ة أم���ام م��س��ؤول��ي��ة ال��ب��ح��ث عن 

لمساعدتها  الممكنة  والحلول  الوسائل 
على االستمرار في أداء رسالتها في خدمة 

القدس وأهلها المرابطين.
وشدد في هذا السياق على أن المملكة 
تتحمل  الملك،  جالة  بقيادة  المغربية، 
لوحدها مسؤولية تأمين التمويل المنتظم 

ميزانية  مستوى  على  سواء   ، للمؤسسة 
التسيير، التي ارتفعت هذا العام إلى 1.5 
ميزانية  مستوى  على  أو  دوالر،  مليون 
على  الوكالة  بها  حافظت  التي  المشاريع، 
وتيرة إنجاز سنوية تتراوح بين 3.5 و 4 

مليون دوالر.
بالدور  الشوا،  هاشم  أشاد   ، جهته  من 
الحيوي الذي تضطلع به المملكة المغربية، 
بقيادة صاحب الجالة الملك محمد السادس 
في دعم مدينة القدس وسكانها على مستوى 
المشاريع التي تنفذها وكالة بيت مال القدس 

الشريف في المدينة المقدسة.
الستثمار  البنك  استعداد  عن  وأع��رب 
خبراته في مجال تمويل المشاريع الصغيرة 
الوكالة في هذا  لمواكبة عمل  والمتوسطة 
المجال، مع العناية بالمشاريع المدرة للدخل 

التي تترك أثرا على الشباب والنساء.
وأكد انفتاح بنك فلسطين على كل األفكار 
التي يمكن أن تساعد في إنجاز البنود المتفق 
لتحقيق  التكنولوجيا  واستثمار  عليها، 
األهداف ، في إطار رؤية مستدامة للتعاون 

المشترك.
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منظمة غير حكومية: اآن االأوان الأن تقطع الجزائر 
مع انتهاكات حقوق االإن�ضان في تندوف و�ضائر ترابها

دعت منظمة النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
االثنين بجنيف، الجزائر إلى القطع مع انتهاكات الماضي، 
واالعتراف بانتهاكات حقوق اإلنسان التي ظلت ترتكب 
بما  اآلن على نطاق واسع،  الترابي حتى  نطاقها  على 

فيها تلك المرتكبة في مخيمات تندوف.
وأكدت المنظمة غير الحكومية )PDES( في كلمتها 
في  للجزائر،  الشامل  ال��دوري  االستعراض  بمناسبة 
»على  أن  اإلنسان،  52 لمجلس حقوق  ال�  الدورة  إطار 
الجزائر مسؤولية أخاقية وقانونية في إعمال وحماية 
حقوق اإلنسان بمخيمات تندوف، كما في باقي التراب 
الجزائري«، موضحة أنه »ال يرفع هذه المسؤولية حلول 
تنظيم غير معترف به دوليا، مثل جبهة البوليساريو. 
فالدولة الطرف في هذه الحالة تظل مسئولة عن جميع 

تصرفات هذا التنظيم، وفقا لقواعد القانون الدولي«.
وقالت المنظمة »إننا نتطلع إلى قبول دولة الجزائر 

بالتوصيات الموجهة إليها من المجلس، ونتطلع كثيرا 
إعمال  أجل  من  حقيقي  عمل  القبول  هذا  يصاحب  ألن 
حقوق اإلنسان، ومن أجل وفاء الدولة بكافة التزاماتها 
الذين  األشخاص  جميع  إنصاف  ذلك  في  بما  الدولية، 
تعرضوا النتهاكات، سواء في مخيمات تندوف أو في 

بقية مناطق الدولة«.
وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أنها ستواصل 
الرصد والتوثيق والتفاعل مع جميع آليات األمم المتحدة 
المعنية بحماية حقوق اإلنسان، معربة عن األمل في تفاعل 
والتفاعل  المنطقة  لزيارة  توصياتها،  مع  اآلليات  هذه 
مع معاناة المحتجزين المقيمين في مخيمات تندوف، 
الذين يتعرضون إلى الكثير من االنتهاكات، بعيدا عن 
أعين الرقابة الدولية، وفي ظل غياب آليات االنتصاف 
الوطنية، وباألخص اآلليات القضائية التي ظلت ترفض، 
باستمرار، قبول شكاوى من المحتجزين الصحراويين.

االإ�ضمنت: تراجع المبيعات ب 8,4 
في المائة عند متم فبراير 

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات اإلسمنت، باعتبارها 
مقياسا رئيسيا لقطاع البناء، تراجعت بنسبة 8,4 في المائة عند متم فبراير، 

مقابل ارتفاع بنسبة 5,8 في المائة عند متم فبراير 2022.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، أن هذا التراجع هم جميع 
فروع التسليم، باستثناء البنية التحتية التي سجلت تحسنا بنسبة 4,3 في 

المائة عند متم فبراير 2023.
تكلفة  ارتفاع  إلى  جهة،  من  يعزى،  التراجع  هذا  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
اإلنتاج نتيجة ارتفاع معدالت التضخم في األسواق العالمية، ومن جهة أخرى، 
إلى التساقطات المطرية الغزيرة التي سجلت خال الشهرين الماضيين والتي 

أدت إلى التوقف المؤقت ألشغال وأوراش البناء.
يناير  متم  عند  درهم  مليار   299,9 بلغ  العقارية  القروض  بأن جاري  وذكر 
2023، بارتفاع بنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاع قدره 3,3 

في المائة قبل سنة.
وتأتي هذه النتيجة في أعقاب ارتفاع جاري قروض السكن بنسبة 2,7 في 
المائة، مقارنة بزائد 4,8 في المائة قبل سنة، المخفف بتراجع القروض الممنوحة 
للمنعشين العقاريين بنسبة 4,5 في المائة )بعد ناقص 4,1 في المائة(.

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة إقليم قلعة السراغنة
الكتابة العامة

قسم املالية واألدوات
إعالن عن طلب استشارة 

معمارية
  2023/05/02 يوم  فـي 
سيتـم بمكاتب الكتابة العامة 
لعمالة قلعة السراغنة )قاعة 
آيت عبد املولى عبد الوهاب( 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتـح 

استشارة معمارية ألجل:
على  2023/09/م.و.ت.ب    *

الساعة 00:11
وتتبع  معمارية  دراسة 
حاضنة  بناء   أشغال 
بمدينة  الشباب  للمقاولني 
قلعة  إقليم   عمالة  القلعة 

السراغنة - الشطر الثاني-
اإلجمالية  امليزانية  تحدد   *
األشغال،  إلنجاز  املتوقعة 
بدون احتساب الرسوم،  في 
5.000.000.00درهم  مبلغ: 

)خمسة ماليني  درهم(
ملفات  سحب  يمكن 
من  املعمارية  االستشارة 
واألدوات  امليزانية  قسم 
كذلك  ويمكن  بالعمالة، 
من  إلكترونيا  تحميلهن 
من  الدولة  صفقات  بوابة 

العنوان االلكتروني التالي:
www.marchespublics.

gov.ma
يجب أن يكون كل من محتوى 
ملفات  وإيداع  وتقديم 
املتنافسني مطابق ملقتضيات 
و102  و101   100 املواد 
 2.12.349 رقم  املرسوم  من 
الصادر في 8 جمادى األولى 
)20مارس2013(   1434
املتعلق بالصفقات العمومية.

للمهندسني  ويمكن 
املعماريني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما 
طريق البريد املضمون بإفادة 
باالستالم إلى مكتب  الضبط 
بعمالة إقليم قلعة السراغنة 

وصل،  ،مقابل  إيداعها  -إما 
بمكتب الضبط بالعمالة.

-إما تسليمها مباشرة لرئيس 
لجنة  اإلستشارة  املعمارية، 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
عبر  إلكترونيا  إرسالها  -إما 
العمومية  الصفقات  بوابة 
االقتصاد  وزير  لقرار  طبقا 
الصادر   20.14 عدد  واملالية 
 1435 القعدة  ذي  من   8 في 
 2014 شتنبر   4 موافق 
مساطر  بتجريد  املتعلق 
إبرام الصفقات العمومية من 

الصفة املادية.
الواجب  املثبتة  الوثائق  -إن 
اإلدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   5 املادة  في  عليها 

االستشارة املعمارية.
ع.س.ن/1011/إ.د

*************
اململكــــة املغربية
وزارة الداخليـة

عمالــــة إقليـــم خنيفــــرة
جـlـاعة لهــري

املصلحة التقنيــــة
اعالن عن طلب عروض 

مفتوح
رقم: 2023/04

على   2023/04/26 يوم  في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
سيتم في مكتب السيد رئيس 
للهري  الجماعي  املجلس 
بطلب  املتعلقة  األظرفة  فتح 
أثمان  بعروض  العروض 
املاء  نافورات  بناء  ألجل: 
تداوت  التالية  الدواوير  في 
اومجوظ - اكديم - ادخسال.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
التقنية  باملصلحة  العروض 
لجماعة لهـــري، ويمكن كذلك 
صفقات  بوابة  من  تحميله 

الدولة:

www.marchespublics.
 gov.ma

محدد  املؤقت  الضمان 
درهم  آالف   أربعة  في: 

)4000.00درهم(.
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
من طرف صاحب املشروع في 
مبلغ  )مئة وسبعة وخمسون 
وواحد  وسبعمائة  ألف 
درهم وخمسون  وثالثون 
مع  )157.731.5درهم 

احتساب جميع الرسوم(. 
من  كل  يكون  أن   يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابقة  املتنافسني  ملفات 
 29  ،27 املواد  ملقتضيات 
رقم  املرسوم  من  و31 
في  الصادر   2-12-349
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسني:

مقابل  أظرفتهم،  إيداع  إما   -
الضبط  بمكتب  وصل، 

بجماعة لهري. 
طريق  عن  إرسالها  إما   -
بإفادة  املضمون  البريد 
باالستالم إلى املكتب املذكور.

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

األظرفة. 
واملشاركة  ارسالها  او   -
االلكترونية  البوابة  عبر 

للصفقات
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
املقررة  تلك  هي  بها  اإلدالء 

في نظام االستشارة.

ع.س.ن/1016/إ.د
*************
اململكة املغربية
وزارة الداخلية

عمالة اقليم تطوان
جماعة  تطوان 

إعالن عن طلب عروض 
مفتـوح 

على   2023/04/20 يـوم 
سيتم  صباحا،    11 الساعة 
جماعة  رئيس  مكتب  في 
الوالية  بمقر  الكائن  تطوان، 
ماي،   10 شـارع  سابقـا 
بطلب  املتعلقة  االظرفة  فتح 
اثمان  بعروض  العروض 

التالية:
 :2023/07 ط.ع.م.رقم:   *
للطفيليات  املبيدات  شراء 
والحشرات لجماعة  تطوان.

طلب  ملف  سحب  يمكن 
العروض من مكتب الصفقات 
الكائن  لتطوان،  بجماعة 
شـارع  سابقـا  الوالية  بمقر 
كذلك  ويمكن  ماي،   10
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمـان  مبلغ  حدد 
درهم  ألف  ثمانية  في: 

)8000,00درهم( .
محددة  األعمال  تقدير  كلفة 
في: ثالثمائة وستة وتسعون 
وأربعون  وثمانمائة  ألف 
)396.840,00درهم(  درهم 

مع احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 

مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
املرسوم  من  148و149   ،31
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *
طريق البريد املضمون بإفادة 

باستالم إلى املكتب املذكور.
وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
بجماعة  الصفقات  بمكتب 
الوالية  بمقر  الكائن  تطوان، 

سابقـا شـارع 10 ماي.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  طلب  لجنة  لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
* اما ارسالها الكترونيا عبر 

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
البيانات  وضع  يجب   *
التقنية  والوثائق  املوجزة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
بمكتب حفظ الصحة لجماعة 

تطوان، الكائن بشارع موالي 
أبعد  على  بلمهدي  الحسن 
 2023/04/19 يوم:  تقدير 

على الساعة 14 زواال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1017/إ.د

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

عمالة اقليم تطوان
جماعة  تطوان 

إعالن عن طلب عروض 
مفتـوح 

على   2023/04/20 يـوم 
في  زواال، سيتم   12 الساعة 
مكتب رئيس جماعة تطوان، 
سابقـا  الوالية  بمقر  الكائن 
شـارع 10 ماي، فتح االظرفة 
العروض  بطلب  املتعلقة 

بعروض اثمان التالية:
 :2023/08 ط.ع.م.رقم:   *
الفئران  ابادة  مواد  شراء 

لجماعة تطوان.
طلب  ملف  سحب  يمكن 

العروض من مكتب الصفقات 
الكائن  لتطوان،  بجماعة 
شـارع  سابقـا  الوالية  بمقر 
كذلك  ويمكن  ماي،   10
بوابة  من  إلكترونيا  تحميله 

الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
املؤقت  الضمـان  مبلغ  حدد 
درهم  أالف  أربعة  في: 

)4000,00درهم(
محددة:  األعمال  تقدير  كلفة 
ألف  وتسعون  وسبعة  مائة 
درهم  وثمانون  مائة  وثمان 
مع  )197.880,00درهم( 

احتساب الرسوم.
من  كل  يكون  أن  يجب 
وإيداع  وتقديم  محتوى 
مطابق  املتنافسني  ملفات 
 ،29  ،27 املواد  ملقتضيات 
31، 148 و149 من املرسوم 
في  الصادر   2.12.349 رقم 
 1434 األولى  جمادى   8
املتعلق  )20مارس2013( 

بالصفقات العمومية 
ويمكن للمتنافسني:

عن  أظرفتهم  إرسال  إما   *

طريق البريد املضمون بإفادة 
باستالم إلى املكتب املذكور.

وصل  مقابل  إيداعها  إما   *
بجماعة  الصفقات  بمكتب 
الوالية  بمقر  الكائن  تطوان، 

سابقـا شـارع 10 ماي.
مباشرة  تسليمها  إما   *
العروض  لجنةطلب   لرئيس 
عند بداية الجلسة وقبل فتح 

األظرفة.
* اما ارسالها الكترونيا عبر 

بوابة صفقات العمومية:
www.marchespublics.

gov.ma
البيانات  وضع  يجب   *
التقنية  والوثائق  املوجزة 
العروض  بطلب  املتعلقة 
بمكتب حفظ الصحة لجماعة 
تطوان، الكائن بشارع موالي 
أبعد  على  بلمهدي  الحسن 
  2023/04/20 يوم:  تقدير 

على الساعة 14 زواال.
الواجب  املثبتة  الوثائق  إن 
االدالء بها هي تلك املنصوص 
نظام  من   4 املادة  في  عليها 

االستشارة.
ع.س.ن/1018/إ.د
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أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أّما الحلول املطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »االزدواجية« مصدرا للتسلية املفيدة وللفائدة املسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى
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حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة
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كمبوديا تعرب عن دعمها الكامل لسيادة المغرب ووحدته الترابية

المغرب وكمبوديا يتفقان على اإعطاء زخم جديد لعالقاتهما الثنائية
دعمها  بالرباط، عن  االثنين  كمبوديا،  مملكة  أعربت 
الترابية  ووحدتها  المغربية  المملكة  لسيادة  الكامل 
سياسي  حل  إلى  للتوصل  المغرب  لجهود  واحترامها 

تفاوضي لقضية الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك، صدر 
عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
بالخارج ناصر بوريطة،  المقيمين  اإلفريقي والمغاربة 
ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي 

بمملكة كمبوديا، براك سوخون.
وشدد براك سوخون، الذي قام بزيارة رسمية للمغرب 
يومي االثنين والثالثاء، 27 و28 مارس الجاري، بدعوة 
من ناصر بوريطة، على أن »مملكة كمبوديا تعرب عن 
دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية 
وتحترم جهودها للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لهذا 

النزاع اإلقليمي«.
الوزراء  رئيس  نائب  أن  المشترك،  البيان  في  وجاء 
ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا أكد، 
أيضا، دعم كمبوديا الكامل للجهود التي يبذلها األمين 
ومبعوثه  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
الشخصي للصحراء ستافان دي ميستورا، والتي تتماشى 
مع معايير قرارات مجلس األمن ذات الصلة بهذا الشأن.
ب«الجهود  سوخون  براك  أشاد  السياق،  هذا  وفي 

الجدية والواقعية وذات المصداقية« التي يبذلها المغرب.
كما أشادت مملكة كمبوديا بريادة صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
وبالسياسة الحكيمة لجاللته الرامية إلى ضمان االزدهار واالستقرار للمملكة.
وأعرب براك سوخون، في البيان المشترك عن إعجابه بالتنمية االجتماعية 
واالقتصادية للمغرب، منوها بالسياسة الحكيمة لجاللة الملك الهادفة إلى 

ضمان االزدهار واالستقرار للمملكة.
وبهذه المناسبة، نوه ناصر بوريطة بالتقدم الملحوظ المحرز في كمبوديا 
تحت التوجيهات العليا لصاحب الجاللة الملك نورودوم سيهاموني، مشيدا 
بالحكومة الملكية لكمبوديا تحت القيادة الحكيمة لسامديتش أكا موها 
في  لدوره  كمبوديا،  مملكة  وزراء  رئيس  تيتشو هون سين،  بادي  سينا 
ضمان عقود من السالم واالستقرار والتنمية المتواصلة لمملكة كمبوديا.

وفي هذا الصدد، رحب الوزيران باالتصال المرئي الذي عقد على المستوى 
الوزاري في 25 يناير 2022، وبالدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين 
المغرب وكمبوديا على مستوى المدراء، التي عقدت في 18 ماي 2022، 

معربين عن رغبتهما في الرقي بالحوار السياسي الدبلوماسي الثنائي.
وأبرز البيان المشترك أن الطرفين بحثا، على نحو معمق، سبل ووسائل 
القيادة السياسية  انتظارات  إلى مستوى  الثنائي  االرتقاء بهذا الحوار 

وتطلعات شعبي البلدين الصديقين.
كما شدد الوزيران على ضرورة تنمية التجارة واالستثمارات بين البلدين، 
مبرزين إمكانات تطوير التعاون االقتصادي من خالل االستفادة من موقعهما 

في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وفي هذا اإلطار، دعا بوريطة وسوخون إلى تشجيع أوساط األعمال في 

كال البلدين من أجل تكثيف الحركات التجارية واالستثمارات.

رئاسة  بنجاح  اإلش��ادة  بوريطة  ناصر  يفت  لم  كما 
كمبوديا لرابطة أمم جنوب شرق آسيا سنة 2022، مبرزا 
ذات  واالجتماعات  القمة  مؤتمرات  نتائج جميع  أهمية 

الصلة التي عقدت في كمبوديا طوال السنة الماضية.
وضع  على  للحصول  المغرب  بطلب  يتعلق  ما  وفي 
شريك الحوار القطاعي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، 
طمأن سوخون نظيره المغربي على دعم كمبوديا الكامل 

لهذا الطلب مع احترام مسار آسيان وتوافق اآلراء.
التصويت  بتبادل  الوزيران  رحب  ذلك،  على  وعالوة 
والدعم في المنظمات الدولية. وفي هذا الصدد، جدد ناصر 
بوريطة دعم المغرب لترشيح مملكة كمبوديا للظفر بصفة 

عضو مراقب داخل منظمة التعاون اإلسالمي.
وفي السياق ذاته، ونظرا للعالقات الودية التي تربط 
الحفاظ  في  وانخراطه  المغرب  وريادة  المملكتين،  بين 
على األمن الدولي، أعرب سوخون عن دعم مملكة كمبوديا 
لترشيح المغرب للظفر بمقعد عضو غير دائم في مجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة للفترة 2029-2028.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، أشاد الوزيران 
الوطنية  والجمعية  المغربي  البرلمان  بين  بالتبادالت 
لكمبوديا، على المستوى الثنائي واإلقليمي، سواء في 
إطار الجمعية البرلمانية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا 

أو على المستوى متعدد األطراف.
إلى جانب ذلك، استعرض الوزيران مستوى التعاون داخل الجمعية 
البرلمانية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، والتي يحظى فيها المغرب بصفة 
عضو مراقب، وتبادال وجهات النظر حول سبل ووسائل تطوير التواصل 
بين الشعبين من خالل المنح الدراسية، والتبادالت األكاديمية، وتنظيم 

الفعاليات الثقافية.
وفي نهاية االجتماع، اتفق الوزيران على وضع خارطة طريق في المستقبل 

القريب لتعميق العالقات الثنائية بهدف تطوير شراكة شاملة.
كما رحبا بالتوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية، معربين عن ثقتهما 
في أن تسهم هذه االتفاقية في تطوير السياحة واألعمال والتجارة بين 

البلدين، وكذا في تعزيز التواصل بين الشعبين.

عقد رئيس المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب 
المالكي يوم 27 مارس 2023 بمقر المجلس في الرباط، لقاء عمل  مع نظيرته 
Encarna Cuenca Carrión بإسبانيا وذلك عبر تقنية التناظر المرئي.
أثناء هذا اللقاء تمت اإلشادة أوال بالعالقات الجيدة بين البلدين في 
مختلف المجاالت وضرورة تعزيزها على مستوى المنظومة التربوية، كما 
أبرز الطرفان أهمية التنسيق وتبادل الزيارات والمعطيات بين المجلسين، 
وتعزيز جسور التواصل الدائم وذلك من خالل إمكانية توقيع اتفاقية شراكة 
وتعاون تهدف إلى تبادل الخبرات في المجال التربوي وتبادل الدراسات 
التي يعدها الطرفان، باإلضافة إلى تنظيم ورشات عمل أو ندوات مشتركة؛ 

وكذا إجراء دراسات حول موضوع معين.
 وفي ذات السياق وجه رئيس المجلس دعوة إلى رئيسة المجلس للتربة 
والتكوين بإسبانيا للمشاركة في أشغال الندوة الدولية المزمع عقدها 
في شهر أكتوبر المقبل المتعلقة بالمناخ التربوي، وذلك من أجل الدفع 
قدما بالعالقات إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق والحوار المثمر. 
ومن جهة أخرى أعطى الحبيب المالكي، رئيس المجلس األعلى للتربية 
2023، بمقر  27 مارس  والتكوين والبحث العلمي، صباح يوم االثنين 
لدراسة  الميدانية  التجربة  لتمرير  التكوينية  الدورة  انطالق  المجلس، 

»طاليس 2024«، بمشاركة المسؤولين الجهويين المعنيين بالتجربة الميدانية 
الدراسة  فريق  وأعضاء  والتكوين،  للتربية  الجهوية  األكاديميات  ُمختلف  من 

المنتمين للمجلس.
 TALIS( ويشارك المغرب للمرة األولى في الدراسة الدولية حول التعليم والتعلم
 ،)OCDE( التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية االقتصادي�����ة )2024

بقيادة مشتركة بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس األعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة. 

في كلمته أمام المشاركين في الدورة، أكد الحبيب المالكي على األهّمية الُكبرى 
التي تكتسيها هذه الدراسة الدولية، لما توّفره من معطيات دقيقة ُيمكن استثمارها 
التربوية، السيما  المنظومة  بإصالح  المتعّلقة  العمومية  السياسات  في وضع 
تلك المتعلقة بتطوير األداء المهني لألستاذات واألساتذة واالرتقاء به وتحسين 
والرؤية   51.17 رقم  اإلطار  القانون  مقتضيات  مع  انسجامًا  ظروفه وشروطه، 

االستراتيجية لإلصالح وخارطة الطريق 2026-2022.
ونّوه رئيس المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باألدوار 
المحورية واألساسية التي يلعبها الُمدّرس، وكل ما يرتبط به من خصائص 
وممارسات يعتمد عليها للّرفع من أداء الُمتمدرسين والسير ُقدمًا بمنظومة 
التعليم بأشملها. داعيًا كافة الُمشاركين إلى بذل ُقصارى جهودهم من أجل 
إنجاح هذه الدراسة نظرًا لما تكتسيه من خصوصيات ال سيما الحرص 
على تحفيز مختلف الفاعلين على الُمشاركة اإليجابية واالنخراط الفّعال 

لتحقيق هذا الغرض.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة الدولية التي ُيشارك فيها المغرب 
ألول مرة، تروم البحث في خصائص المدرسين والمؤسسات، وممارسات 
المدرسين وبيئة الفصول الدراسية، وأهمية القيادة التربوية وكذلك الطرق 
التي يتم بها اعتماد التدريس باستخدام التقييم والتغذية الراجعة. تتضمن 
الدراسة أيًضا وحدة جديدة: استمارة معارف المدرس )TKS( الخاصة 
بمستوى التعليم الثانوي اإلعدادي. وباعتبار المدرسين متخصصين 
في المعرفة التربوية فإن معارفهم تعكس إلى حد كبير طرق تدريسهم 

وكيفية تعلّم تالمذتهم.
وتسمح المقارنة الدولية للبلدان المشاركة بتحديد البلدان التي تواجه 
تحديات مماثلة والتعلم من مقاربات مختلفة عن السياسات التربوية الوطنية. 
وسيقدم المدراء واألساتذة معلومات حول قضايا التدريس والتعلم مثل التعليم 
والتعلم المهني، والممارسات المهنية والتربوية، والتصورات المهنية، باإلضافة 
إلى القضايا المعاصرة ألنظمة التعليم مثل التنوع واإلنصاف، والتعلم االجتماعي 

والعاطفي للتالميذ، واستخدامات التكنولوجيا.

المالكي يتباحث مع رئي�سة مجل�س التربية والتكوين باإ�سبانيا ويعطي انطالقة  »طالي�س 2024«
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اأطباء الطب ال�سرعي ينّبهون لخ�سو�سيات هذا التخ�س�س ويحذرون من تبعات »التكوينات القا�سرة«
أكدوا أن هناك ممارسات قد تضّر بصورة حقوق اإلنسان في بالدنا

المجل�س الجهوي للح�سابات ي�سائل جماعة البي�ساء حول اأ�سغال �سركات التنمية المحلية بمركب محمد الخام�س
العربي رياض

قالت مصادر من داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء إن مسؤولي أكبر 
جماعة بالمغرب توصلوا باستفسارات ومالحظات طويلة وعريضة 
حول مختلف األشغال التي شهدها مركب محمد الخامس ونفذتها 
الدارالبيضاء  رأسها شركة  على  المحلية،  للتنمية  ثالث شركات 
للتهيئة ثم شركة الدارالبيضاء للتنشيط وشركة الدارالبيضاء للتراث.

 كل المالحظات تصب، حسب مصادرنا، في اتجاه يهم تقاعس 
جماعة الدارالبيضاء عن متابعة ومراقبة األشغال التي قامت أوتقوم 
بها هذه الشركات داخل هذا المرفق الرياضي، فشركة الدارالبيضاء 
للتنشيط مثال قامت ببعض البنايات دون اتفاق مكتوب بينها وبين 
الجماعة، وكذلك فعلت شركة الدارالبيضاء للتراث التي تقوم بإحداث 
متحف رياضي في الطابق تحت أرضي، دون أي وثيقة مدونة بينها 
وبين الجماعة رغم أن الشركتين من المفروض أنهما تعمالن تحت 
سلطة المجلس، ورغم أن المركب هو في ملكية الجماعة، واألدهى 
التابعة  الدائمة  اللجن  لدن  من  تقرير  أي  يغيب  أنه  كله  هذا  من 
للمجلس، والتي يناط بها دور التتبع والمراقبة، بحسب القانون 
من  فهي  للتهيئة  الدارالبيضاء  شركة  أما  للجماعات،  التنظيمي 
التنموي  البرنامج  المركب ضمن  تأهيل  بإعادة  تكلفت  قد  كانت 

للدارالبيضاء 2020/2015، واستفادت من اعتماد مالي بقيمة 22 
األعطاب ظلت  أن  إال  المعلمة،  لهذه  التوجه  مليار سنتيم إلعادة 
ومازالت هي عنوان مدرجات ومرافق المركب، ولعل إقصاءه من 
طرف اللجنة التقنية للفيفا من احتضان الموندياليتو الذي نظم 
في المغرب مؤخرا، ألكبر دليل على أن 22 مليارا لم تنفع في شيء 
وكأنها انفقت في الهواء، لكن ال أحد قام بالمساءلة، وهنا يطرح 

من جديد موضوع الحكامة وحسن ترشيد النفقات أمام أصحاب 
المرفق قبل غيرهم... 

حالة استنفار طيلة هذه األيام عرفتها اإلدارة الجماعية البيضاوية، 
بحثا عن أجوبة شافية ومقنعة للمجلس الجهوي للحسابات علها 
أن  اعتبار  المسؤولية مما دونه في مالحظاته، على  تعفيهم من 
المجلس يكتفي فقط بالتفويض لهذه الشركات القيام بالمهام التي 
سطرها وقررها، وبأن لهذه الشركات مجلسا إداريا خاصا بها، إال 
أن استفسارات المجلس الجهوي في طياتها تعتبر بأن المجلس 
له مسؤوليته في الموضوع، وإال فلماذا سيضيع مداد المالحظات 
واالستفسار ، من جهة فالجماعة هي المالكة للمركب ومن جهة 
الرئيسي لهذه الشركات، وتملك أكبر األسهم  الممول  أخرى هي 
في ماليتها، والمفروض أنها تابعة لها رغم أنها ال ترأس مجالس 
إدارتها، المصيبة العظمى في األمر كله، وكما أشرنا إلى ذلك، أن 
المجلس منذ انتخابه قبل سنة وسبعة أشهر، لم يفعل دور لجن 
المراقبة والمتابعة، بعضها تمت هيكلته وظل في حالة »شوماج« 
وبعضها لم يهيكل أصال، حتى أن بعض األعضاء يتساءلون عن 
جدوى وجودهم في هذه اللجن بل وفي المجلس برمته، وتحولوا 
لمجرد أياد تضخ عداد التصويت على أمور لم تتم حتى استشارتهم 
فيها، بل يحضرون الدورات حتى ال يقع شرخ في التحالف غير 

المنسجم ليس إال !

الكاتب الأول يتو�سل ببرقيات التعازي 
في وفاة الفقيد عبد الواحد الرا�سي

تلقى األستاذ إدريس لشكر الكاتب األول لالتحاد االشتراكي 
للقوات الشعبية، العديد من برقيات التعازي والمواساة في 
الراضي،  الواحد  عبد  المرحوم  الدولة  رجاالت  أحد  فقدان 
الذي وافته المنية، األحد، من طرف شخصيات ديبلوماسية 

وسياسية وحكومية وحزبية وجمعوية ونقابية.
 وفي هذا اإلطار، توصل الكاتب األول ببرقية تعزية من 
السيد العصري سعيد الطاهري سفير اإلمارات العربية المتحدة 
بالمغرب، ومن ليلى بنعلي وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية 
المستدامة، ومن عبد اللطيف وهبي األمين العام لحزب األصالة 
والمعاصرة، ومن نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي 
البصراوي  النواب، ومن عالل  والتعادلية بمجلس  للوحدة 
المنسق الوطني لقطاع المحامين االتحاديين، ومن يوسف 
بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، ومن عبد 
الواحد األنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين، ومن علي 
لطفي عن المنظمة الديمقراطية للشغل وحامدي إبراهيم عضو 

المجلس الوطني للحزب بالرباط . 

وحيد مبارك
حّذر األطباء المختصين في الطب الشرعي من خطوة 
التصديق على بعض التكوينات الجزئية وتحويلها 
إلى معادلة الدبلومات خارج القواعد القانونية في هذا 
المجال، مشددين على أنه يمكن أن تستغل ألغراض 
غير  التبعات  من  مجموعة  عنها  تترتب  قد  مختلفة 
الهّينة. ونّبه المختصون خالل االجتماع الذي عقده 
أعضاء الجمعية المغربية للطب الشرعي إلى أن هذا 
بمجاالت حقوق  ومرتبطا  يعتبر حيويا  التخصص 
اإلنسان، مؤكدين أن أي محاولة للرفع من العدد دون 
االعتماد على التكوين األساسي عبر نموذج اإلقامة 
لمدة أربع سنوات، كما هو منصوص عليه في قانون 
التعليم العالي، قد تكون نتائجها سلبية على مرتفقي 
العدالة وعلى صورة حقوق اإلنسان ببالدنا لما لهذا 

التخصص من ارتباط بهذا المجال. 
ودعا المختصون في الطب الشرعي إلى منح األطباء 
التابعين لوزارة الصحة والحماية االجتماعية الوسائل 
واألدوات الالزمة لتحقيق األهداف المنشودة داخل 
المستشفيات، مؤكدين على استعداد الجمعية المغربية 
استراتيجية  بلورة  في  للمشاركة  الشرعي  للطب 
واضحة في هذا المجال يكون لها وقع على كل الجهات 
وتدارس  التخصص.  التي تستفيد من خبرات هذا 
الشرعي  الطب  وضعية  اجتماعهم  في  المختصون 
بالدنا مؤكدين دعمهم للدينامية التشريعية المسّجلة 
التنظيمية  والنصوص   17/77 القانون  بعد صدور 
المواكبة، مثّمنين عمل لجنة التصديقات على مختلف 
أنشطة  لممارسة بعض  المخولة ألطباء  التكوينات 
الطب الشرعي، لكن مع التنبيه في نفس الوقت إلى 
تبعات أي منزلق قد يقع تسجيله بسبب ما يمكن وصفه 

ب� »التكوينات القاصرة« كّما وكيفا، التي لم تستوف 
ال المدة المطلوبة وال المنهج المتكامل. 

وعالقة بالموضوع أكد البروفيسور عبد اهلل دامي 
في تصريح ل� »االتحاد االشتراكي« أن الجمعية عملت 
على مواكبة الترسانة القانونية المرتبطة بالقانون 
77.17 والنصوص التنظيمية المصاحبة له بهدف 
التوفر على طب شرعي بجودة عالية، مشيرا إلى أنه 
خالل السنوات األخيرة تم التنبيه في مناسبات عديدة 
إلى الخصاص والنقص الذي يعرفه هذا التخصص 
من أجل بذل الجهود الضرورية للرفع من عدد األطباء 
المختصين في المجال لكن بشروط محددة وخاصة، 
رئيس  وأوضح  المذكور.  القانون  به  جاء  ما  وهو 
الجمعية المغربية للطب الشرعي أنه تبعا لذلك صدر 
النص التنظيمي الذي ينظم التصديقات على بعض 
التكوينات في مهام الطب الشرعي التي يمارسها بعض 

األطباء للحفاظ على جودة المهام الطبية الشرعية، 
وتكفلت لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية وتضم عددا من 
المتدخلين وتترأسها وزارة العدل بالعملية، إال أنه بعد 
التصديقات األولى على بعض التكوينات الجزئية في 
مهام الطب الشرعي خاصة في مجال التشريح الذي 
يعرف نقصا كبيرا تبّين أن عنصر الجودة سيصبح 
مفتقدا ألن الهدف المنشود لن يتحقق برفع العدد من 
خالل تكوينات محدودة في الزمن بعيدا عن المسار 

التكويني المطلوب.
ونّبه البروفيسور دامي في تصريحه للجريدة من 
إطار  في  استغاللها  يمكن  جزئية  تكوينات  تفريخ 
معادلة الديبلومات بشكل ال يشّكل قيمة مضافة وقد 
تترتب عنه تبعات متعددة، داعيا بالمقابل إلى إعطاء 
األولوية لألطباء المتخصصين الذين يتكونون عبر 
نظام اإلقامة بدوام كامل، والذين يفتقدون وسائل العمل 

في مجموعة من المدن، مشددا على ضرورة استثمار 
المجال  تتكون في  التي  المتوفرة  البشرية  الموارد 
بالشكل األمثل من خالل توفير كل ظروف االشتغال 
الضرورية لها، والتعامل مع موضوع التكوينات برؤية 
متبصرة خاصة وأن مجال الطب الشرعي ليس في 
به  تضر  قد  التي  الممارسات  من  مزيد  إلى  حاجة 
وتضر بصورة حقوق اإلنسان في البالد بشكل عام.

وكان أعضاء الجمعية المغربية للطب الشرعي قد 
الماضية  السنة  تقييمهم لحصيلة عمل  بعد  أكدوا، 
من األنشطة العلمية، أن هذا اإلطار المدني العلمي 
سيواصل العمل من أجل رفع مستوى تخصص الطب 
األطباء  عمل  لتجويد  بالدنا  في  الحيوي  الشرعي 
طبيا  تخصصا  يظل  لكي  عنه  وسيدافع  الشرعيين 
يتميز بالجودة بالشكل الذي يشّرف المملكة المغربية.

فرن�سا.. �سعبية اإيمانويل 
ماكرون في تراجع م�ستمر 

الفرنسي  ال��رئ��ي��س  شعبية  ت��راج��ع��ت 
إيمانويل ماكرون بست نقاط خالل مارس 
 28 مع  الماضي،  بفبراير  مقارنة  الجاري 
بحسب  اإليجابية،  اآلراء  من  فقط  بالمائة 
اإلعالم  وسائل  االثنين  تناقلته  استطالع 

الفرنسية.
ووفقا لالستطالع الذي أجرته مجموعة 
في خضم   )BVA( الدراسات واالستشارة
فإن  التقاعد،  االحتجاج على إصالح نظام 
هذا هو أدنى مستوى وصل إليه الرئيس 
الفرنسي في هذا المقياس منذ نونبر 2018 

مع بداية أزمة السترات الصفراء.
كما خسرت رئيسة وزرائه، إليزابيث بورن، 
نقطتين في شهر واحد، حيث قال فقط 28 
بالمائة ممن شملهم االستطالع إن لديهم رأيا 
إيجابيا حول عملها، وهو أدنى مستوى منذ 
توليها منصبها بماتينيون في ماي الماضي.

ضد  التعبئة  من  العاشر  اليوم  وعشية 
إصالح نظام التقاعد المثير للجدل في جميع 
أنحاء البالد، يشير البارومتر إلى أن أكثر 
من غالبية الذين تم استفسارهم يعتقدون 

أنه ال ينبغي تنفيذ هذا اإلصالح.
كما أفاد أكثر من ثلثي المستجوبين بأنهم 
ضد تأجيل السن القانونية للتقاعد إلى 64 
عاما، المنصوص عليها في النص الموجود 

حاليا بيد المجلس الدستوري.
وتم إجراء هذا االستطالع يومي 24 و25 
مارس الجاري، على عينة من ألف شخص 
يمثلون الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 عاما وأكثر، بهامش خطأ يتراوح 

بين 1,4 و 3,1 نقطة.

الفقيد عبد الواحد الرايض
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بسم هلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل والصالة والسالم على أشرف المرسلين

هلل أكبر، هلل أكبر، هلل أكبر
ماذا عساي أقول وقد فارقتنا أخانا سي عبد الواحد، 
وألفنا  بيننا  البقاء، وقد تعودناك  دار  إلى  وغادرتنا 

حضورك معنا بحكمتك وهدوئك وتواضعك.
هذه  في  الكبير،  أخانا  حقك،  ستوفيك  كلمات  أية 
اللحظة األليمة التي نتقبلها بقلوب يغمرها اإليمان، 

فال راد لقضاء هلل، وال حول وال قوة إال باهلل.
أية كلمات ستسعفنا في تعداد آثارك الطيبة وخدماتك 
الجليلة طيلة مسار تاريخي حافل بالعطاء، كانت فيه 

األولوية للوطن، والتشبث بثوابته.

أخانا سي عبد الواحد، كنت دوما حاضرا في مسيرة 
جماعية تطمح إلى تحقيق األفضل باستمرار. كنت في 
المغرب الذي عشته، بكل األحاسيس الممكنة والمشاعر 
الصادقة، فاعال ومبادرا، منصتا جيدا ومساهما وازنا، 
خدوما لوطنك. منك تعلمنا الحرص على العهد، بكل 

المروءة وبكل الصمود.
عبرك أدركنا قيمة االنتماء للفكرة، ومعنى الثبات 
على الموقف، في مدرسة كنت من مؤسسيها وحاضنيها 
كي تنقل الرسالة من جيل إلى جيل، وكي تسهم في 
بناء وتعزيز مغرب الديمقراطية والمساواة والتنمية.
الوفاء  محورها  واح��دة  والشيم  المهام  تعددت 
واإلخالص، في مختلف السياقات وبجميع العناوين: 

المسؤول  الجامعي،  األستاذ  المناضل،  السياسي 
الحكومي، المنتخب البرلماني، المنتخب المحلي أو 

القائد الحزبي.
من موقع المسؤوليات المختلفة: حكومية وبرلمانية 
وحزبية، كنت مثاال للمسؤول النزيه الذي نذر حياته 

لخدمة المصلحة العليا للوطن.
رجل الدولة الصادق األمين الذي خدم بالده في أكبر 
قيادة جاللة  البالد تحت  محطة استقالل  المحطات: 
المغفور له الملك محمد الخامس، ومحطة بناء الدولة 
تحت قيادة جاللة المغفور له الملك الحسن الثاني، 
ثم محطة اإلقالع التنموي التي يقودها جاللة الملك 

محمد السادس من البدايات إلى اليوم.

كنت من المساهمين في تطوير المسار المؤسساتي 
الديمقراطي منذ البدايات األولى نائبا برلمانيا. رئيسا 
للفريق االشتراكي . رئيسا لمجلس النواب، واستطعت 
تيسر  أن  التوافقي،  الراقية وحسك  بحنكتك  حينها، 
العديد من التراكمات اإليجابية لحكومة التناوب داخل 

المؤسسة البرلمانية.
مسؤول حكومي رزين وقامة وطنية شرفت بالدنا في 
المؤسسات الدولية، وعلى رأسها االتحاد البرلماني 
أول  كاتب  وهو  حافظ،  جسور  قائد  وأيضا  الدولي 
لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، على وحدة الحزب 
في لحظات صعبة عشناها معا، وعملنا معا من أجل 

االنبعاث واستعادة المبادرة.

لن نوفيك حقك أخانا سي عبد الواحد، ألن المقام ال 
يسعف في ذكر كل التفاصيل، لكننا على العهد باقون، 

ونعاهدك على الوفاء كما كنت وفيا.
ومغفرتك  رحمتك  بواسع  فقيدنا  تغمد  فاللهم 
الصبر  وألهمنا  جناتك،  فسيح  وأسكنه  ورضوانك، 

والسلوان.
إن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل 
مسمى. »وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 

قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

صدق هلل العظيم
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حشد غفير سار في جنازة الفقيد

ولي العهد األمير موالي الحسن واألمير موالي رشيد يمثالن جاللة الملك في الجنازة الكاتب األول أثناء تأبين الفقيد
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جاللة امللك يعزي يف الراحل عبد الواحد الرا�شي: من رجال الدولة الكبار، 
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المنتخب الوطني األولمبي 
يفوز على أوزبكستان

نظيره  على  سنة   23 من  ألقل  الوطني  المنتخب  فاز 
التي  الودية  المباراة  في  نظيفة،  أهداف  بثالثة  األوزبكي 
جمعتهما، مساء االثنين على أرضية ملعب ولي العهد األمير 

موالي الحسن بالرباط.
وسجل أهداف المنتخب الوطني إسماعيل صيباري )د 

58 و د62(، وعبد اهلل حيمود )د 77(.
وخاض أشبال المدرب عصام الشرعي مباراتين وديتين 
سابقتين، األولى أمام كوت ديفوار انتهت لصالح هذا األخير 
بثالثة أهداف الثنين، والثانية أمام منتخب الطوغو الذي 

فاز خاللها المنتخب الوطني بهدفين لالشيء.
استعدادات  إط��ار  في  الودية  المباريات  هذه  وتدخل 
المنتخب المغربي ألقل من 23 سنة لكأس إفريقيا لألمم، 

التي ستقام بالمغرب الصيف المقبل.

اليوم، يخضع التكناوتي 
لعملية جراحية

من المنتظر أن يخضع الحارس الدولي، وحامي عرين 
الوداد الرياضي، أحمد رضا التكناوتي، يومه األربعاء لعملية 
جراحية، عقب تعرضه إلصابة خطيرة في معسكر المنتخب 

الوطني خالل األسبوع الماضي. 
وأوضح التكناوتي، في تدوينة له، أنه سيخضع لعملية 
جراحية، يومه األربعاء في المغرب، بعد اإلصابة التي تعرض 

لها في معسكر »أسود األطلس« بالمعمورة.
إجراء  بين  يفاضل  كان  أنه  الودادي  الحارس  وأضاف 
العملية الجراحية في المغرب أو في إسبانيا، قبل أن يتقرر 
إجراؤها داخل أرض الوطن، من أجل ضمان تجاوب أسرع 

مع العالج والعودة إلى الميادين في أقصر مدة ممكنة.

الجامعة تكشف عن 
مواعيد ثالث مؤجالت 

في كأس العرش
حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد إجراء 
ثالث مباريات مؤجلة عن ثمن نهائي كأس العرش لموسم 

.2022 – 2021
ثمن  دور  عن  مؤجلة  مباريات   3 برمجة  وهكذا، ستتم 
نهائي كأس العرش، يوم الجمعة 31 مارس 2023، بداية 

من الساعة العاشرة ليال.
في المقابل مازالت الجامعة لم تحدد بعد موعد مباراتي 
الوداد  أمام  طنجة  واتحاد   ، الرجاء  أمام  أكادير  حسنية 

الرياضي.
برنامج المباريات المؤجلة

الجمعة 31 مارس 2023
الفتح الرياضي – أولمبيك آسفي
الدفاع الجديدي – شباب بنجرير
أولمبيك خريبكة – نهضة بركان

استغربت العديد من الفعاليات الرجاوية إقدام المكتب المسير، 
مساء أول أمس االثنين، على إلغاء صالحية بطائق االشتراك الخاصة 
بولوج مدرجات مركب محمد الخامس، خالل مباريات الفريق األخضر 

في منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وحملت مواقع التواصل االجتماعي العديد من التدوينات الرافضة 
تدبير  في  الحالي  المديري  المكتب  فشل  يؤكد  الذي  القرار،  لهذا 
وأن  خاصة  مريح،  بشكل  الموسم  إلنهاء  الالزمة  المالية  الموارد 

الفريق ينافس على كل الواجهات.
بقرة حلوب،  ليست  الخضراء  الجماهير  أن  الغاضبون  واعتبر 
يتم الرجوع إليها كلما حلت أزمة بالفريق، إذ ال يعقل أنه مباشرة 
بعد مبادرة االكتتاب، التي طرحها الرئيس وساهم فيها العديد من 
المحبين الرجاويين، يعود من جديد إلى استدرار العشق األخضر، 
ويفرض على أصحاب البطائق اقتناء تذاكر الدخول، في وقت بات 
المكتب المديري مطالبا بتكثيف جهوده لخلق مبادرات جديدة وفعالة، 
يمكنها أن توفر الموارد المالية، والتخلي عن القرارات الفجائية، 

التي كلفت الفريق أعباء مالية، كان في غنى عنها.
لوغو  بوضع  اإلدارة  قيام  المحسوبة،  غير  القرارات  هذه  ومن 
المستشهر الجديد مكان أحد المستشهرين القدامى دون استشارته، 
ما دفعه إلى القيام بفسخ تعاقده، ليخسر الرجاء بالتالي أزيد من 
400 مليون سنتيم سنويا، فضال عن فسخ عقد العب ليبيري مغمور، 
تعاقد معه الرئيس دون الرجوع إلى اللجنة التقنية، قبل أن يجد 
نفسه مجبرا على فك االرتباط معه، وهو ما دفع الالعب ويلسون 
إلى عرض نزاعه على الفيفا، التي حكمت له بتعويض يناهز 400 

مليون سنتيم.
ودعت العديد من الشخصيات الرجاوية، التي كان للجريدة اتصال 
بها، الرئيس عزيز البدراوي إلى فتح قناة التواصل مع المنخرطين، 
واعتبارهم شركاء في التدبير بدل تهميشهم، واالعتماد على ذوي 
الكفاءة منهم لما فيه خدمة مصالح الفريق األخضر، مستغربة قراره 
بعدم الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، كعقاب منه على عدم انخراطهم 

في مبادرة »راجامعانا«.
وطالبت المصادر الرجاوية بالعودة إلى تبني سياسة المشروع، 
بدل »مول الشكارة«، ألنها تجربة أثبتت فشلها سواء داخل النادي 
والعالمية، وخير  المغربية  النوادي  العديد من  داخل  أو  األخضر 
دليل على ذلك تجربة باريس سان جيرمان، إذ عجزت األموال عن 

تحقيق االنجازات.
وحملت هذه الفعاليات الرجاوية الرئيس البدراوي أيضا مسؤولية 
تأخر منحة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ألنه لم يعقد الجمع 

العام في الموعد الذي تحدد له خالل الجمع العام االستثنائي الذي 
انتخب فيه رئيسا، خلفا ألنيس محفوظ، وبالتالي عرض التقريرين 
األدبي والمالي لألشهر الثالثة األخيرة من والية رشيد األندلسي 
والسبعة أشهر التي استغرقتها والية أنيس، وهو ما كان سيجنبه 
توقيع محفوظ على وثيقة الدعم، علما بأن  البحث عن »تخريجة« 
على  وقع  بعدما  بالفريق،  رسمية  أي صلة  له  تعد  لم  األخير  هذا 

محضر تسليم السلط.
القرار  الفريق عن  إدارة  تراجعت  الرجاوي،  الضغط  وأمام هذا 
الذي اتخذته بخصوص الجماهير الحاملة لبطائق االشتراك، حيث 
سحبت الصفحة الرسمية للفريق البالغ الذي تم اإلعالن من خالله 
القرار الجديد بخصوص بطاقات االشتراك، وتعويضه ببالغ  عن 
جديد، يعلن فيه الفريق أن قرار منع حاملي بطائق االشتراك من 
ولوج المدرجات، سيقتصر فقط على مباراة فريق األخضر أمام سيمبا 
التنزاني، برسم الجولة األخيرة من منافسات مرحلة المجموعات 

بدوري أبطال إفريقيا.
ويراهن الفريق األخضر على هذه الخطوة بغاية »تجويد وتقوية 
مداخيل النادي لتجاوز األزمة المادية، وتأكيد الحضور الجماهيري 
القوي الذي ستعرفه مباريات األطوار اإلقصائية«، حيث سيكون لزاما 
على 170000 مناصر يحملون بطائق االشتراك اقتناء تذكرة الدخول. 
يذكر أن الفريق األخضر سيواجه فريق سيمبا التنزاني مساء 
الجمعة، بداية من العاشرة ليال بمركب محمد الخامس، قبل أن يعود 

في األسبوع المقبل إلى فتح واجهة التنافس المحلي.

إبراهيم العماري

 رئيس الرجاء مطالب بتقليل خرجاته غري املحسوبة

اأ�صوات رجاوية 
ترف�ض تحول 

الجماهير الخ�صراء  
اإلى بقرة حلوب في 

يد المكتب المديري

بعث جاللة الملك محمد السادس برقية 
تهنئة إلى البطلة العالمية خديجة المرضي، 
بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية لوزن أكثر 
من 81 كلغ، ضمن منافسات بطولة العالم 
.2023 نيودلهي  دورة  سيدات،   للمالكمة 

»وإننا لنشيد  ومما جاء في هذه البرقية 
هذا  لتحقيق  حثيثة  جهود  من  بذلته  بما 
واستحقاق،  جدارة  بكل  العالمي  اإلنجاز 
للرياضة  المتألق  الحضور  بذلك  مجسدة 

ودوليا«. ق��اري��ا  المغربية   ال��ن��س��وي��ة 
وأضاف جاللة الملك »مع متمنياتنا الصادقة 
لك بموصول التوفيق في مشوارك الرياضي، 

مشمولة بسابغ عطفنا ورضانا«.
خديجة  المغربي  القفاز  أيقونة  وكانت 
المرضي قد عززت، يوم األحد بنيودلهي، 
النبيل  الفن  لرياضة  كسفيرة  مكانتها 
النسوي الوطني قاريا وعربيا، بانتزاعها 
 81 من  أكثر  ل��وزن  العالم  بطولة  ذهبية 

متحديتها  على  النهاية  في  بتفوقها  كلغ 
الزات. كونغيباييفا   الكازاخستانية 

أخرى  مرة  المرضي  دخلت  الفوز  وبهذا 
التاريخ كأول بطلة إفريقية وعربية تحقق هذا 
اإلنجاز على اإلطالق في مونديال المالكمة 
النسوي، سنة واحدة فقط بعد نيلها الميدالية 
 الفضية ببطولة العالم للمالكمة في تركيا.

إنجازا  أضافت  قد  المرضي  كانت  وإذا 
وتاريخيا  المغربية  للمالكمة  آخر  متميزا 

بالتأكيد  ف��إن��ه��ا  ال��ن��س��وي��ة،  للمالكمة 
للرياضة  المسبوق  غير  التألق  كرست 
جل  وف��ي  أصنافها،  بمختلف  الوطنية 
والدولية. والعربية  القارية   االستحقاقات 

أيضا  المرضي  خديجة  ذهبية  وحلقت 
بالمغرب ليتبوأ مركزا عالميا خامسا في 
أضافت  بعدما  بنيودلهي،  العالم  بطولة 
وزن  برونزية  المتقي  ياسمين  مواطنتها 

أقل من 48 كلغ.

جاللة الملك يهنئ خديجة المرضي على تتويجها ببطولة العالم للمالكمة 

تحتضن مالعب النادي الملكي للتنس 
المقبل،  أبريل   9 و   2 بين  ما  بمراكش، 
منافسات الدورة 37 لجائزة الحسن الثاني 
الكبرى للتنس، بمشاركة عدد من الالعبين 
الدوليين، حوالي 20 منهم من بين أفضل 
100 العب في التصنيف العالمي، بحسب 
ما أعلن عنه المنظمون، يوم االثنين. وتندرج 
جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، التي 
تنظمها، تحت الرعاية السامية لجاللة الملك 
محمد السادس، الجامعة الملكية المغربية 
للتنس، بتنسيق مع النادي الملكي للتنس 
لرابطة  الدولي  ال��دوري  ضمن  بمراكش، 

محترفي هذه اللعبة سلسة 250. 
وأكد النائب األول لرئيس الجامعة الملكية 
المغربية للتنس، عزيز العراف، خالل ندوة 

االستعدادات  آخ��ر  لتقديم  خصصت  صحفية، 
للدورة 37 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، 
الوحيدة  تعد  التي  الدولية،  التظاهرة  »هذه  أن 
اإلفريقية،  القارة  على صعيد  المستوى  هذا  من 
اللعبة  هذه  في  المعين  العبين  ستعرف مشاركة 

على المستوى العالمي«.
وأضاف أن التنظيم المحكم لهذا الدوري الدولي، 
يعكس الصورة الممتازة عن كرة المضرب المغربية، 
وعن الرياضة، عامة، بالمملكة، فضال عن تعزيز 

إشعاع المدينة الحمراء على المستوى الدولي.
ومن جهته، أعرب الكاتب العام للجامعة الملكية 

المغربية للتنس، عزيز التيفنوتي، عن اعتزاز النادي 
الملكي للتنس بمراكش باحتضانه، للمرة السادسة 
على التوالي، هذا الحدث الرياضي، الذي يعد أكبر 
تظاهرة لفئة الذكور على المستوى اإلفريقي، والذي 

يشارك فيه 21 بلدا .
النادي  رئيس  أيضا  وهو  التيفنوتي،  وأشار 
الملكي للتنس بمراكش، إلى أن النادي، باحتضانه 
استطاع  للتنس،  الكبرى  الثاني  الحسن  لجائزة 
تنظيم  في  والخبرة  التجربة  من  المزيد  كسب 
تظاهرات دولية والعمل على إنجاحها، مضيفا أن 
النادي يتوفر على كل اإلمكانيات، من ضمنها البنية 
التحتية المناسبة، الستقبال مثل هذه التظاهرات.

المتبصرة  الرؤية  بفضل  أنه  وأبرز 
الملك محمد السادس، أصبحت  لجاللة 
تحظى  التي  األمم  مصاف  في  المملكة 
بتقدير من قبل الهيئات الرياضية الدولية، 
مشيرا إلى االنعكاسات اإليجابية لهذه 
على  الحمراء،  المدينة  على  التظاهرة 
والثقافية  الرياضية  األصعدة،  مختلف 

والسياحية.
أرازي،  هشام  ال��دورة،  مدير  وسلط 
الالعبين  قيمة  على  الضوء  جانبه،  من 
اإليطالي  والسيما  فيها،  المشاركين 
لورينزو موسيتي المصنف 21 عالميا، 
والبريطاني دانييل إيفانس )29( والبلجيكي 
دافيد غوفان )40( المتوج بلقب الدورة 36 
لهذه الجائزة، والفرنسي بنجامين بونزي 

.)45(
لهم  منحت  مغاربة  العبين  ثالثة  أن  وأضاف 
بطاقة الدعوة للمشاركة ضمن الالئحة النهائية 
لهذا الدوري الدولي، وهم إيليوت بنشتريت، وآدم 
منذر، ويونس العلمي العروسي، في حين حظي 
بناني  ورضا  أه��ودا،  وليد  المغربيان  الالعبان 

بفرصة للمشاركة في الدور التأهيلي. 
وأشار أرازي إلى أنه في ما يخص منافسات 
الثنائي، فسيشارك فيها كل من إيليوت بنشتريت 
وحمزة  العروسي  العلمي  ويونس  منذر،  وآدم 

األمين.

ثالثة مغاربة يدخلون السبورة النهائية لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس

إليوت بنشرتيت، متصدر التنس الوطني

الـريـــاضي
االربعاء 29 مارس 2023 املوافق 7 رمضان 1444العدد 13.412
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علق الناخب الوطني وليد الركراكي على واقعة التجاوزات 
فندق  في  المغربي  الوطني  المنتخب  طالت  التي  العنصرية، 

إقامته بالعاصمة اإلسبانية مدريد. 
وتعمد أحد مستخدمي الفندق، رفقة مجموعة من زمالئه تصوير 
العبي الفريق الوطني خالل تناولهم وجبة السحور، ونشر الصور 
تمس  ومسيئة  عنصرية  بتعليقات  وأرفقها  »إنستغرام«  عبر 

الصيام وشهر رمضان.
»الشخص  االثنين:  صحفي  مؤتمر  ف��ي  ال��رك��راك��ي  وأك��د 
18 عاما. ما فعله غير  العمر  يبلغ من  السلوك  بهذا  قام  الذي 
شكوى ضده«.  قدمنا  لقد  العنصرية،  نقبل  ال  ونحن   مقبول 

ل��ذل��ك  س���م���اح���ة اإلس���الم  ن��ظ��ه��ر  أن  »نريد  وتابع: 
والمستقبل  ش��اب��ا  زال  م��ا  ال��ش��خ��ص  ه���ذا  ع��ن��ه.  ع��ف��ون��ا 
ظلمناه«. إن��ن��ا  يوم ليقول  ي��أت��ي  أن  ن��ري��د  وال   أم���ام���ه، 
وختم الناخب الوطني حديثه بالقول: »أنا أدعوه لزيارتنا إن 
أراد الحضور معنا ليعرف اإلسالم واألجواء الرمضانية. نحن 

متسامحون«.
وكانت الشرطة اإلسبانية قد القبض على هذا العامل، بعد 
نشره تعليقاته العنصرية على وسائل التواصل االجتماعي، حيث 
قالت متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد إن المواطن اإلسباني 
أوقف في الفندق قرابة منتصف ليل األحد، وإنه يواجه اتهامات 

محتملة بارتكاب جرائم كراهية.
وأضافت أنه تم إرسال الشرطة بعد شكوى من مديري الفندق 
بشأن التعليقات العنصرية المنشورة على اإلنترنت، من دون أن 

تذكر مزيدا من التفاصيل.
وأفادت وسائل اإلعالم بأن العامل حذف الحقا المنشورات من 

حسابه على »إنستغرام« واعتذر قبل القبض عليه. 

وليد الركرايك

على خلفية واقعة اإلهانة العنصرية

الركراكي يقرر مسامحة المواطن اإلسباني ويدعوه إلى زيارة المنتخب المغربي للتعرف على اإلسالم


