
أعلنت أول أمس األربعاء، شركة أي بي أم )املدرجة 
ف��ي ب��ورص��ة ن��ي��وي��ورك تحت ال��رم��ز IBM( ع��ن اختيار 
كبرى املؤسسات املالية في القدرات السحابة الهجينة 
االبتكار  لتحفيز  توفرها  ال��ت��ي  االصطناعي  وال��ذك��اء 
رقمية،  ح��ل��ول  تطوير  على  العمل  وم��واص��ل��ة  ال��رق��م��ي 
بهدف توسيع نطاق وصول الخدمات املالية ملختلف 

أرجاء القارة.
وعلى الرغم من أن التحول في قطاع الخدمات املالية 
في أفريقيا قد بدأ منذ فترة ليست بالقريبة، فقد أدى 
تفشي وباء كوفيد 19 لتسريع وتيرة هذه التغييرات، 
الشمول  لتعزيز  الرقمية  التقنيات  اع��ت��م��اد  وت��س��ري��ع 
املالي. وقد توقع تقرير "اقتصاد الهاتف املتحرك في 
أفريقيا جنوب الصحراء 2020" الصادر عن الجمعية 
الهاتف املحمول )GSMA( بأن تزيد  الدولية لشبكات 
أع���داد مستخدمي اإلن��ت��رن��ت األف��ارق��ة ع��ن 475 مليون 
مستخدم بحلول العام 2025، مما يؤكد على أهمية دور 
التقنيات الرقمية والهاتف املتحرك في تسهيل تقديم 
الخدمات املالية الرقمية للمستهلكني، الذي يختارون 
إج��راء املعامالت عبر هواتفهم. وتتزايد أهمية حلول 
رقمية  الهجينة في توفير تجارب مصرفية  السحابة 
آمنة وسلسلة في ظل تركيز البنوك على تقديم خدمات 

آمنة وعالية القيمة يقودها االبتكار املفتوح.
"تواجه   :IBM Cloud  ع��ام آالن بيكوك، مدير  وق��ال 
ال���ش���رك���ات ت��ح��دي��ات غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ع��ن��د امل����وازن����ة بني 
العاملة  تلك  ال سيما  التنظيمي،  واالم��ت��ث��ال  االب��ت��ك��ار 
ضمن صناعات شديدة التنظيم مثل الخدمات املالية. 
ولعقود طويلة، حرصت  أي بي أم على دع��م تحويل 

الرائدة في  املالية، حيث قدمت خبرتها  الخدمات  صناعة 
ملعالجة  البيانات  وخصوصية  األم��ن  مجال  في  الصناعة 
البنوك على تحديث وتغيير  وم��س��اع��دة  ال��ت��ح��دي��ات،  ه��ذه 

عملياتها واالبتكار في خدماتها املقدمة للعمالء".
ووف��ق��ا ل��دراس��ة "مستقبل األع��م��ال ب��ع��د ك��وف��ي��د 19" من 
أي بي أم، قالت أكثر من %59 من املؤسسات املشاركة في 

ال��دراس��ة ب��أن ال��وب��اء ق��د س���ّرع م��ن تحولها ال��رق��م��ي، بينما 
ت��وق��ع %75 م��ن امل���دراء التنفيذيني امل��ش��ارك��ني ف��ي ال��دراس��ة 
استمرار التغيير في سلوك العمالء ما بعد كوفيد19-. وفي 
ظل سعي الشركات العاملة في قطاع الخدمات املالية إلى 
تسريع تحولها الرقمي، تساهم حلول الذكاء االصطناعي 
وال��س��ح��اب��ة الهجينة م��ن أي ب��ي أم ف��ي دع���م ج��ه��وده��ا في 
ت��س��ري��ع ه����ذا ال���ت���ح���ول ض��م��ن ب��ي��ئ��ات م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ق���ارة 

األفريقية.
اإلقليمي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  كيرماتني جيمو،  أنجيال  وق��ال��ت 
مل��ن��ط��ق��ة ش���م���ال وش�����رق وغ�����رب أف���ري���ق���ي���ا  ل�����دى  أي ب���ي أم: 
"جاهدت البنوك خالل العام املاضي للتعامل مع التغييرات 
الرقمية عبر  ال��ح��ل��ول  امل��ت��زاي��د نحو  ال��ت��وج��ه  ال��ت��ي فرضها 
ال��ه��ات��ف امل��ت��ح��رك وزي����ادة ان��ت��ش��ار ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ورغبة 
املستهلكني املعاصرين في الحصول على خدمات بسيطة 

وم��ب��ت��ك��رة وم��ري��ح��ة. وب��ي��ن��م��ا تسعى ال��ب��ن��وك األف��ري��ق��ي��ة 
ل��الس��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��رص ال��ت��ي ت��وف��ره��ا ال��خ��دم��ات املالية 
أم  ب��ي  ت��ت��ع��اون  أي  امل��ال��ي،  التي تعزز الشمول  الرقمية 
مع مجموعات مالية رائ��دة في أفريقيا   لتقديم حلول 
رقمية مبتكرة وذكية وقائمة على السحابة باالستفادة 
من قدرات الذكاء االصطناعي والسحابة الهجينة التي 

تتيحها شركتنا".

Attijariwafa bank التجاري وفا بنك

ت��ب��ن��ت امل��ج��م��وع��ة امل��ال��ي��ة امل��ص��رف��ي��ة األف��ري��ق��ي��ة، ب��رن��ام��ج 
حلول السحابة الهجينة من  أي بي أم لتحسني التقنيات 
ال��رق��م��ي��ة امل��س��ت��خ��دم��ة ف���ي ع��م��ل��ي��ات��ه��ا امل��ص��رف��ي��ة، وت��ق��دي��م 
الخدمات الرقمية الجديدة للعمالء بكل سرعة وسهولة مع 
ضمان أعلى مستويات األم��ان وامل��رون��ة. وس��وف يستفيد 
البنك ال��رائ��د م��ن نظام Cloud Paks م��ن  أي ب��ي أم املدعوم 
لتبسيط  ه���ات"،  "ري���د  بشركة  ال��خ��اص   OpenShift بنظام 
األم��ام��ي��ة وال��خ��ل��ف��ي��ة وتحديث  امل��ك��ات��ب  وم��ك��ام��ل��ة عمليات 
املعلومات  تكنولوجيا  وع��م��ل��ي��ات  التشغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات 

لديه.
 Cloud كما سيستفيد »التجاري وفا بنك« من نشر انظمة
املصرفية  تطبيقاته  وإدارة  لتحديث  أم  ب��ي  أي  م��ن   Paks
األساسية مثل تطبيق الخدمات املصرفية للشركات، وكل 
ذل���ك ض��م��ن بيئة آم��ن��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة وق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر. وه��و 
ال��ع��م��الء أس��ل��وب بسيط ومفيد  ال��ت��واص��ل م��ع  م��ا سيتيح 
للغاية مع تقليل الوقت الالزم لتقديم العروض واملنتجات 
الجديدة إلى السوق، ويمكن موظفي البنك من تخصيص 

وقتهم وجهدهم لخدمة عمالئهم بأفضل شكل ممكن. 
هذا ويدعم التعاون مع  أي بي أم استراتيجية التحول 
الرقمي للبنك ويسهل تحديث عملياته بالكامل من خالل بيئة 

سحابية هجينة ومفتوحة.
ويشار إلى أن البنوك األفريقية الرائدة التي اختارت تقنيات 
أي بي أم ملساعدتها في تحقيق الشمول املالي عبر أفريقيا، 
إلى جانب التجاري وفا بنك هي "ايكو بنك" و"ند بنك" و"البنك 

املتحد ألفريقيا" و"بنك كينيا التعاوني" و"بانكو مايس". 
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 "Energy Handle" أعلنت الشركة املغربية
امل��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي ق���ط���اع ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 
أنه  األرب��ع��اء،  أم��س  أول  الطاقية،  والنجاعة 
الشمسية  للطاقة  محطة  أول  إط���الق  سيتم 

العائمة خالل األسابيع القليلة املقبلة. 
وأك�������دت ال���ش���رك���ة ع���ل���ى أن ه�����ذا امل���ش���روع 
املبتكر الذي يوجد في طور اإلنجاز بمدينة 
سيدي سليمان، يعتبر فريدا من نوعه  في 
ش��م��ال اف��ري��ق��ي��ا، م��ب��رزة أن��ه��ا تنجزه لفائدة 

."Lady B"  شركة
وب���ك���ش���ف���ت م���ع���ط���ي���ات ال���ش���رك���ة امل��غ��رب��ي��ة 
امل��ش��رف��ة على إن��ج��از ه��ذا امل��ش��روع، أن ق��درة 
ال��ش��م��س��ي��ة  ال����ط����اق����ة  مل���ح���ط���ة  األول  ال���ش���ط���ر 
ال��ع��ائ��م��ة امل��ن��ج��زة ف���وق س��ط��ح امل���ي���اه، تصل 
إل���ى 360 ك��ي��ل��و واط، وإن���ت���اج ب��ح��وال��ي 644 
م��ي��غ��اوط س��اع��ة ف��ي ال��س��ن��ة، ك��م��ا ت��ض��م ه��ذه 

املحطة 800 وحدة من األلواح الشمسية.
ويتميز هذا املشروع املبتكر بالعديد من 
الخصائص، فباإلضافة إلى الطاقة النظيفة 
ال���ت���ي س��ي��ن��ت��ج��ه��ا، ي��ت��ي��ح اق���ت���ص���اد ك��م��ي��ات 
مهمة من املاء عبر تقليص تبخر املياه، كما 
سيمكن من تقليص االنبعاثات الغازية ب� 12 
أل��ف طن خ��الل م��دة اشتغاله طيلة 25 سنة. 
وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة تبخر املياه في 
امل��ت��وس��ط ب��امل��غ��رب ت��ص��ل إل���ى 1300 ل��ت��ر في 

املتر املربع سنويا. 
وي����ت����ي����ح ه�������ذا امل������ش������روع ك�����ذل�����ك، ت���وف���ي���ر 
مساحات مهمة من األراضي التي سيشغلها 
ت���رك���ي���ب ه�����ذه األل��������واح ع���ل���ى ه�����ذه األراض������ي 
بالنظر إلى أنه تم تركيبها على سطح املياه 
لتصبح محطة شمسية عائمة ه��ي  األول��ى 
م��ن ن��وع��ه��ا ف��ي ش��م��ال اف��ري��ق��ي��ا. ع���الوة على 
ذل���ك، ف���إن ه���ذه األراض�����ي ال��ت��ي ت��م توفيرها 
من شأنها أن تشكل مصدرا مدرا للدخل من 

خالل استغاللها في النشاط الفالحي.
من ناحية أخرى، فاأللواح الشمسية التي 
على  تعمل  امل��ي��اه،  تركيبها على سطح  يتم 

ال��ص��ي��ف، وهو  ال��ذات��ي خ��الل فصل  التبريد 
م��ا سيحسن م��ن م��ردودي��ت��ه��ا ب��أزي��د م��ن 15 
في املائة  خالل هذه الفترة التي يكون فيها 

استهالك الطاقة في أعلى مستوياته.
 وي��ع��ت��ب��ر ه�����ذا امل����ش����روع ال������ذي س��ي��دخ��ل 
ال��ت��ش��غ��ي��ل خ����الل األس���اب���ي���ع القليلة  م��رح��ل��ة 
امل��ق��ب��ل��ة، إن���ج���ازا ي��م��ك��ن م��ن اق��ت��ص��اد ال��ط��اق��ة 
وامل����������اء ف�����ي اآلن ن����ف����س����ه،  وه����م����ا م��������وردان 
ي���ت���ع���رض���ان ل���ل���ض���غ���ط، وي���ك���ت���س���ي���ان أه��م��ي��ة 

كبيرة في تنمية بالدنا.
وف��ي س��ي��اق متصل، ق��ال امل��دي��ر املؤسس 
لشركة Energy Handle، حسن نايت بال، إن 
فريق  ثمرة مجهودات  يعتبر  امل��ش��روع  ه��ذا 
ع��م��ل وت��ح��ض��ي��رات دام���ت أك��ث��ر م��ن س��ن��ة مع 

 ."Isignere" شريكنا االسباني
وأض���اف نايت ب��ال أن "امل��ش��روع يأتي في 
التي  امللكية  للتوجيهات  االستجابة  سياق 
تدعو إلى ترشيد استعمال الطاقة والحفاظ 
"ال���ط���اق���ة الشمسية  امل�������اء".  م���ؤك���دا أن  ع��ل��ى 
من  املغربية  للفالحة  ثمينة  فرصة  العائمة 

أجل فالحة مستدامة وتنافسية عالي". 

 :Energy Handle حول شركة

ش���رك���ة م���غ���رب���ي���ة م��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي ق��ط��اع 
الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية، متعددة 
الخدمات بدء من دراسات النجاعة الطاقية 
مرورا بالدراسات وتطوير املشاريع وصوال 
إل������ى إش�����غ�����ال إن�����ش�����اء وص����ي����ان����ة امل���ش���اري���ع 

الطاقية.
على   Energy Handle ش���رك���ة  وأش����رف����ت 
إنجاز العديد من املشاريع البارزة من بينها: 
تركيب أل��واح الطاقة الشمسية في أزي��د من 
ال��ق��روي  ال��ع��ال��م  ف��ي  م��ؤس��س��ة تعليمية   490
في مختلف مناطق املغرب. ومشروع تزويد 
ال��ب��رمل��ان امل��غ��رب��ي ب��ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة وه��و 
م��ش��روع ف��ي ط��ور االن��ج��از.  كما عملت على 
إن��ج��از ال��ع��دي��د م��ن م��ش��اري��ع ض��خ امل��ي��اه عن 

طريق الطاقة الشمسية.

أرب��ع ج��زر سعودية،  املقبلة بناء نحو 17 فندقا في  الفترة  البحر األحمر عزمها خ��ال  أعلنت شركة 
إضافة إلى سعيها إلى استخدام معدات صديقة للبيئة والطاقة على غرار معدات شركة تسا. وقال محمد 
البحر األحمر، على هامش ورشة عمل "التخطيط إلدارة املرافق باملشاريع  ريحاوي مدير مرافق شركة 
الكبرى" الثاثاء املاضي في الرياض، إن مدة مشروع تنفيذ البحر األحمر تنتهي في 2030، وهي مقسمة 

على أربع مراحل، تبدأ األولى في البنية التحتية وجار العمل عليها حاليا مع شركة "أكوا باور".
وتشمل املرحلة األولى بناء ثاث جزر وبناء القرية العمالية والسكنية للموظفني وستنتهي مع نهاية 
عام 2023، كما سيتم بناء نحو 17 فندقا أيضا. وأضاف، أن شركة البحر األحمر تعتزم استخدام معدات 

صديقة للبيئة وذلك بهدف املحافظة على الطبيعة واستدامتها.
من جانبه، قال نواف املطيري مدير عام إدارة املرافق في هيئة تطوير بوابة الدرعية، إنه ستكون هناك 
أصول مختلفة جديدة في مشروع بوابة الدرعية، إذ سيتضمن 19 فندقا عامليا، وجامعة امللك سلمان، 
ومعاهد تدريب وفنون، وأحياء سكنية ومكاتب إدارية، ومحال تجارية، الفتا إلى أن مشروع بوابة الدرعية 

سيخلق نحو 55 ألف وظيفة وذلك تماشيا مع رؤية اململكة 2030.

شكلت االستشارة غير الرسمية األولى حول استراتيجية املنظمة لألغذية والزراعة )الفاو( حول العلوم واالبتكار، 
الدائم  املمثل  نائبة  ال��زراع��ي. وأك��دت  االبتكار  املغربية في مجال  التجربة  الثاثاء بروما، مناسبة إلب��راز  املنظمة يوم 
للمملكة املغربية لدى وك��االت األمم املتحدة في روم��ا، السيدة هدى عيوش، خال االستشارة املذكورة، أن االبتكار 

الزراعي في املغرب يحظى باهتمام خاص، السيما لدى السلطات العمومية ومعاهد البحث والقطاع الخاص.
وسلطت املسؤولة املغربية الضوء على املبادرة امللكية "الجيل األخضر 2020-2030" التي تهدف إلى تحسني جودة 
اإلنتاج الزراعي وتعزيز تكيفه مع التوجهات الجديدة للتكنولوجيا العاملية. وبهذه املناسبة، استعرضت عيوش العديد 
العلوم  القارة اإلفريقية بهدف تعزيز وتشجيع  التي نفذتها اململكة لفائدة  من املشاريع واالستراتيجيات واملبادرات 

واالبتكار في القطاع الزراعي.
للفنون  السادس  الخضراء" وجامعة محمد  الطاقة  "منتزه  املغربية  الدبلوماسية  استحضرت  السياق،  هذا  وفي 
التطبيقية، اللذين يتمتعان بمركز للبحث واالبتكار في خدمة إفريقيا لاستفادة من اإلمكانات واملؤهات التي توفرها 
التي سيتم بذلها في إطار استراتيجية منظمة األغذية  الجهود،  املغرب لدعم  العلوم والتكنولوجيا. وأكدت استعداد 
والزراعة بشأن العلوم واالبتكار، من خال تقديم خبرته في مجال االبتكار الزراعي للوكالة األممية، وأيضا املوارد 

املادية والتقنية التي تتوفر عليها.
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أع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة ال��خ��زي��ن��ة وامل��ال��ي��ة ال��خ��ارج��ي��ة، التابعة ا

ل������وزارة االق��ت��ص��اد وامل��ال��ي��ة وإص�����الح اإلدارة، ع���ن إص���دار 
س��ن��دات ل��ل��خ��زي��ن��ة بمبلغ 3 م��الي��ي��ر دره����م م��ن أص���ل مبلغ 
إجمالي بقيمة 9.26 مليار درهم، وذلك خالل عملية إصدار 
سندات للخزينة عن طريق مناقصة جرت يوم 21 شتنبر .

وأوض����ح����ت امل���دي���ري���ة، ف���ي ب����الغ ل���ه���ا، أن األم�����ر يتعلق 
بسندات ملدة 13 أسبوعا، و52 أسبوعا و2 سنتني، وهمت، 
على التوالي، مبالغ 200 مليون درهم، و 400 مليون درهم 
2,4 م��ل��ي��ار دره����م ، ب��م��ع��دالت ف��ائ��دة ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ت��ه��ا، على 
التوالي، 34.1 في املائة و 553.1 في املائة و 1.755 في املائة.

وأشار املصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات 
حدد في 27 شتنبر الجاري.
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المغرب يطلق محطة شمسية عائمة بسيدي سليمان
أن��������ه��������ت ب����������ورص����������ة ال�������������دار 
أمس  أول  تداوالتها،  البيضاء 
األرب��ع��اء، على وق��ع االرت��ف��اع، بفضل 
"الكهرباء"  لقطاعات  اإليجابي  األداء 
و"ال��خ��دم��ات للنقل"، و"ال��ب��ن��اء وم��واد 
ال���ب���ن���اء". ف��ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ج��ل��س��ة، رب��ح 
املعامالت  م��ؤش��ر يشمل  م���ازي، وه��و 
 % 0,25 األس�����ه�����م،  ن������وع  م����ن  امل����ال����ي����ة 
منتقال إلى 12 973,40 نقطة. وبدوره، 
ي��ع��ك��س  ال�������ذي   ،MSI20 م����ؤش����ر  ق���ف���ز 
ب��ال��ب��ورص��ة،  أداء 20 م��ق��اول��ة م��درج��ة 
في  ن��ق��ط��ة،   061,29  1 إل���ى   %  0,27 ب���� 
ال����وق����ت ال������ذي س���ج���ل ف���ي���ه م���ادي���ك���س، 
وهو مؤشر مدمج يتكون من األسهم 
مستمر،تقدما  أس��اس  على  امل��ت��داول��ة 
ن��ق��ط��ة.   541,75  10 إل�����ى   %  0,25 ب����� 
بينما استقر املؤشر املرجعي البيئي 
واالج��ت��م��اع��ي وال��ح��ك��ام��ة "ك��زاب��الن��ك��ا 
نقطة،   975,00 10"، عند  ج��ي  أي إس 
وف��ي   .0,27% ب���  زي���ادة  ب��ع��د تسجيله 
صعد  الدولية،  باملؤشرات  يتعلق  ما 
إس  س����ي   - إي  ت����ي  إس  "إف  م���ؤش���ر 
مستقرا   %  0,35 ب���   "15 م���وروك���و  إي 
الشأن  وكذلك  نقطة،   318,39  12 عند 
إي  إس  إس  ت�����ي  "إف  ل������  ب���ال���ن���س���ب���ة 
ال������ذي ارت���ف���ع  ل��ي��ك��ي��د"  م����وروك����و آل – 
ن��ق��ط��ة.   045,02  11 إل�����ى   %  0,31 ب�������� 
أنهت  فقد  القطاعي،  املستوى  وعلى 
االرت��ف��اع،  ال��ي��وم على وق��ع  15 قطاعا 
5 قطاعات، فيما بقيت  مقابل تراجع 
4 قطاعات دون تغيير .وتصدر قائمة 
"الهندسيات  قطاع  االرتفاعات  أقوى 
وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ص��ن��اع��ي��ة" ب��� 1,86%، 
م����ت����ب����وع����ا ب����ق����ط����اع����ي "ال�����ك�����ه�����رب�����اء"، 
و"الخدمات للنقل" اللذين سجال على 
و0,99%.   %  1,00 ب����  زي�����ادة  ال��ت��وال��ي 
الخدمات   " وعكس ذل��ك، سجل قطاع 
ل��ل��ج��م��اع��ات" أض��ع��ف أداء ع��ن��د نهاية 
متبوعا   ،%  3,99 بناقص  ال��ت��داوالت 
 -3,97( وال����ورق"  ال��ح��راج��ة   " بقطاعي 
وب��ل��غ   .)-0,72%( و"امل�����وزع�����ون"   ،)%
 198,40 ل��ل��ت��داوالت  اإلج��م��ال��ي  الحجم 
مليون   185,05 م��ن��ه��ا  دره����م،  م��ل��ي��ون 
درهم جرى تداولها بالسوق املركزي، 
ب���ي���ن���م���ا ب���ل���غ���ت رأس����م����ل����ة ال����ب����ورص����ة 
وق���د  دره������م.  م���ل���ي���ار   667,35 ح����وال����ي 
أداء  أض����ع����ف  ع�����ن  ل�����ي�����دك"   " ب���ص���م���ت 
 -3,99( م���س���ج���ل���ة  ال�����ي�����وم  ه������ذا  خ������الل 
%(، إل���ى ج��ان��ب ك��ل م��ن "م��ي��د ب��اي��ب��ر" 
ش���م���ال  و"س���ط���وك���ف���ي���س   )%  -3,97(
إف������ري������ق������ي������ا")%3,95-(، و"أوط������وه������ال" 
 .)-1,45%( و"س���ل���ف���ني"   ،)-2,48%  (
االرتفاعات  أق��وى  سجلت  وباملقابل، 
م��ن ل���دن "ك��ارت��ي س��ع��ادة" )3,99 %(، 
 )3,95%( ل����ل����ص����ن����اع����ة"  و"س�������ت�������روك 
و"النقل" )2,19 %( و"القرض العقاري 
زل��ي��ج��ة"  و"   )%  2,03( وال���س���ي���اح���ي" 

.)% 1,99(

667,35 مليار درهم
أرقـــام

مختصرات

من بينها التجاري وفا بنك

"ACAPS"مؤسسة التمويل الدولية و

أع���ل���ن���ت م���ؤس���س���ة ال���ت���م���وي���ل ال����دول����ي����ة وه���ي���ئ���ة 
م��راق��ب��ة ال��ت��أم��ي��ن��ات واالح���ت���ي���اط االج��ت��م��اع��ي، أول 
إل��ى تحديد  أم��س األرب��ع��اء، عن عقد شراكة تهدف 
رقمنة  وتيرة  وتسريع  االستراتيجية،  التوجهات 

قطاع التأمني في املغرب.
ل��ل��م��ؤس��س��ت��ني أن األم���ر  وورد ف���ي ب���الغ م��ش��ت��رك 
التكيف  أج���ل  م��ن  للقطاع  ال��ف��رص��ة  ب��إت��اح��ة  يتعلق 
الشمول  وتعزيز  الكبيرة،  الرقمية  التوجهات  م��ع 
امل���ال���ي وال���ح���د م���ن م��ظ��اه��ر ال���ض���ع���ف، م��ض��ي��ف��ا أن��ه 
ف���ي إط�����ار ب���رن���ام���ج امل���س���اع���دة ال��ت��ق��ن��ي��ة، س��ت��واك��ب 
التأمينات  مراقبة  هيئة  الدولية  التمويل  مؤسسة 
واالح���ت���ي���اط االج��ت��م��اع��ي ف���ي رس����م خ���ارط���ة ط��ري��ق 
وبالتالي  التأمني  لقطاع  الرقمي  التحول  لتسريع 
الرقمي  لالقتصاد  السريع  التطور  م��ن  االس��ت��ف��ادة 

في القارة.
وي���س���اه���م ب���رن���ام���ج امل���س���اع���دة ال��ت��ق��ن��ي��ة ه����ذا ف��ي 
الشمول  لتعزيز  الدولية  التمويل  مؤسسة  جهود 
امل����ال����ي ف����ي امل����غ����رب وت���ح���س���ني ال���ن���م���و االق���ت���ص���ادي 

املستدام والعادل.
التأمينات  مراقبة  رئيس هيئة  البالغ عن  ونقل 
العلمي،  عثمان  بالنيابة،  االجتماعي  واالحتياط 
قوله إن "املغرب يتمتع بسوق تأمينات ديناميكي 
أنه لتعزيز هذا املكتسب،  وم��رن، ورغم ذلك نعتقد 
ي��ج��ب ت��م��ه��ي��د ال��ط��ري��ق أم���ام ف���رص ت��ط��وي��ر ج��دي��دة 

وخاصة تلك التي يوفرها العالم الرقمي".
وأض�������اف ال���ع���ل���م���ي أن "ش���راك���ت���ن���ا م����ع م��ؤس��س��ة 
ال���ت���م���وي���ل ال���دول���ي���ة س��ت��س��اه��م ف����ي ت���ح���دي���د أف��ض��ل 
الشروط لتطوير قطاع التأمني الرقمي، مع ضمان 

حماية حقوق املؤمنني واملستفيدين من العقود".
م��ن ج��ان��ب��ه، أع��ل��ن كزافييه راي���ل، م��دي��ر مؤسسة 
التمويل الدولية ملنطقة املغرب العربي، أن "األدوات 
الرقمية تمثل فرصة حقيقية لتطوير قطاع التأمني 
السوق  في  للفاعلني  السماح  خ��الل  من  املغرب  في 
ب��ت��ق��دي��م م��ن��ت��ج��ات م��ب��ت��ك��رة وت���ح���س���ني ع��م��ل��ي��ات��ه��م 
الصغيرة  للمقاوالت  الحماية  احتياجات  وتلبية 
جدا والصغيرة واملتوسطة، وأيضا لألسر التي ال 

تشملها حاليا العروض والطرق التقليدية".
وتندرج هذه الشراكة في إطار برنامج املقاوالت 
التابع   0.2 واملتوسطة  والصغيرة  ج��دا  الصغيرة 
مل��ؤس��س��ة ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة، وال���ذي ت��م تنفيذه في 
املغرب بدعم من الحكومة السويدية، بهدف تعزيز 
ولوج املقاوالت الصغيرة واملتوسطة إلى الخدمات 

املالية.
الدولية  التمويل  مؤسسة  نشرته  لتقرير  ووفقا 
أن يمثل االقتصاد  العام املاضي، يمكن  و)غوغل(، 
ال��رق��م��ي 5.2 ف��ي امل��ائ��ة م��ن ال��ن��ات��ج ال��داخ��ل��ي ال��خ��ام 
للقارة األفريقية بحلول عام 2025، أي حوالي 180 

مليار دوالر.
وتشكل الحلول الرقمية فرصة لتوسيع الولوج 
إلى الخدمات املالية، بما في ذلك منتجات التأمني 
ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة، خ��ص��وص��ا ف��ي امل��غ��رب، ال��ذي 
يعد ثاني أكبر سوق تأمني في إفريقيا، حيث يبلغ 
املعدالت  أعلى  التأمني  منتجات  انتشار  معدل  فيه 

في القارة ورغم ذلك ال يزال أقل من 4 في املائة.

> عبد الصمد ادنيدن

شراكة من أجل تعزيز التأمين الرقمي

< م��ا ه��و أح��دث إص��دارات��ك؟ وكيف تعرفنا عليه و تقربنا من 
محتواه؟

> أع���ت���ق���د أن�����ه م����ن ال���ص���ع���ب ت���ح���دي���د "أح�������دث إص�������دار". 
ف��اإلن��ت��اج��ات م��وزع��ة ب��ني إح���دى ال����دور امل��غ��رب��ي��ة، وعربية 
خ���ارج ال��ح��دود. ال أع���رف )م��ن / م��ا( يمكن أن يصل منها 
بداية. إذ كنت تعاقدت ودار أردنية على إص��دار كتاب عن 
ال��دك��ت��ور عبد ال��ل��ه ال��ع��روي روائ��ي��ا. ال��ك��ت��اب يشمل بالنقد 
واملتابعة املسار اإلبداعي للعروي كروائي )الغربة ، اليتيم، 
ال��ف��ري��ق، أوراق، غيلة واآلف����ة(، وك��ك��ات��ب ي��وم��ي��ات )خ��واط��ر 
ال��ص��ب��اح ف���ي أرب���ع���ة أج������زاء( إل����ى امل���ؤل���ف امل���س���رح���ي) رج��ل 
برواية  ألحق  املسرحي  النص  فهذا  تعلم  وكما  ال��ذك��رى(. 
ال��رواي��ة من نقد وبحث  "الغربة". إذ أن معظم ما كتب عن 
تجاهل املسرحية وهي جزء من بناء أدبي إبداعي. وأمثل 
اليابوري وغيرهم(.  الناقوري، أحمد  إدري��س   ( بما كتبه: 
اآلراء  أن��اق��ش فيه  أدب��ي��ا  الكتاب ملحقا  ف��ي ختم  و أضفت 
األدب��ي��ة و النقدية املعبر عنها م��ن ط��رف األس��ت��اذ العروي 
في ح��وار "من التاريخ إلى الحب". وسمت الكتاب ب� "عبد 
الله العروي بني التمثل الذاتي وصورة العالم". فهو كتاب 
شامل عن التجربة اإلبداعية في محاولة فهمها وتأويلها. 
أن��ي كنت أول   - ت��واض��ع و موضوعية  - وب��ك��ل  وال أخفيك 
م��ب��ادر للكتابة ع��ن رب��اع��ي��ة ال��روائ��ي عبد ال��ل��ه ال��ع��روي في 
ال���رواي���ة" )1994(. هذا  ال��ع��روي وح��داث��ة  ال��ل��ه  كتابي "ع��ب��د 
الكتاب تجوهل من ناحية وتحقق سلخ محتوياته، وهو 

ما سأكشف عنه في مذكرات قيد االكتمال.
وأم�����ا ال��ك��ت��اب ال��ث��ان��ي ال�����ذي أت���رق���ب ص������دوره ب��ال��ت��زام��ن 
وال���دخ���ول ال��ث��ق��اف��ي ال��ج��دي��د، فيرتبط ب��ال��روائ��ي، ال��ق��اص، 
الشاعر واملترجم محمد زفزاف. و اخترت عنونته ب� " كتاب 
محمد زفزاف". وهي عنونة قصدية من منطلق أن الكتاب 
في الجوهر والحقيقة يتشكل من ثالثة كتب. األول عبارة 
عن مذكراتي مع الراحل زفزاف. و تبدأ من )1977( و تنتهي 
ب� "كان كاتبا كبيرا.. كبيرا".  في )2001(. وسمت املذكرات 
ب��ه، وال��ظ��روف واملعاناة  إل��ى حكي عالقتي  وأت��ط��رق فيها 
التي مر بها ومنها. ومن املؤسف التي كان من خلفها أدباء 
ل��م يكن يستدعى  أن��ه  امل��ث��ال،  ومثقفون. تخيل على سبيل 
لكثير من اللقاءات األدبية العربية التي تدور وقائعها في 
امل��غ��رب. وامل��ف��ارق��ة، أن م��ن ال��روائ��ي��ني ال��ع��رب م��ن يصر على 
زيارته. تذكر أنه لم يظفر بجائزة املغرب للكتاب، وال بتلك 
ال��ج��ائ��زة ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ك��ان��ت تعطى ع��ن م��ج��م��وع األع��م��ال 
وهو األول��ى س��واء باألولى أو الثانية. لقد كان رحمه الله 
ت��ع��ال��ى ي���ردد وب��اس��ت��م��رار: "س��ي��ذك��رن��ا ال��ت��اري��خ". وه���و ما 
كان وإل��ى اليوم. وأم��ا الكتاب الثاني فهو الجزء األول من 
الرواية التي كتبتها عنه: "الروائي".. وكان قدم لها القاص 
وال���روائ���ي األردن����ي ال��راح��ل إل��ي��اس ف��رك��وح. بينما الكتاب 
الثالث هو الجزء الثاني من الرواية "الغائب". وأتخيل فيه 

عودة زفزاف إلى الحياة.
سيصدر الكتاب عن "دار أكورا/ طنجة". وأتوقع أن يثير 
ردود فعل أدبية و ثقافية قوية، خاصة في الشق املتعلق 

باملذكرات، من منطلق كونه يتضمن حقائق جد مثيرة.
وأترقب اإلص��دار الثالث من مصر "دار أروق��ة". ويتعلق 
بالتساؤل ح��ول م��ا إذا كانت رواي���ة "زي��ن��ب" ملحمد حسني 
وأن��زع  ع��رب��ي��ا.  ال��رواي��ة  التأسيسية لجنس  ال��ب��داي��ة  هيكل 
ضمن الكتاب للفصل، بحكم أن الرواية فن أوروب��ي ارتبط 
باملدينة وحياة الفرد، إلى سيادة الحداثة كتحول عقالني 
مدني وديمقراطي. وكما ترى من خالل العرض، من الصعب 

تحديد اإلصدار املتوافق والدخول الثقافي الجديد. إال أن 
ما يجدر االنتباه له / إليه،  بالنسبة لي وغيري، كون فكرة 
التأليف تتخلق من القراءة. إذ ال كتابة من دون قراءة، من 
للكتابة  ومؤلفني سبقونا  ك��ت��اب  اإلن��ص��ات ألص���وات  دون 
ول��ل��ت��أل��ي��ف. ف��ه��ؤالء ب��ال��ت��أم��ل، امل��ق��ارن��ة وم��ح��اول��ة ال��ف��ه��م و 
ال���ت���أوي���ل، ي���وح���ون ل��ن��ا ب��أف��ك��ار ج���دي���دة ت��س��ت��دع��ي ال��ب��ح��ث 
والدراسة والتأليف. فكم من األفكار، وكم من الرغبات التي 
"العمر  يبقى  ولكن،  والتفكير.  االهتمام  إي��الءه��ا  تقتضي 
م��رة قلت البني يوسف:  غفلة" كما عبر ميخائيل نعيمة. 
"اسمع لن أموت إال بعد تأليف مائة كتاب". فأجابني: "يا 
أبي أدع��و لك بطول العمر". وأح��ب ختم السؤال األول بما 
أورده املفكر واألدي���ب امل��ص��ري ال��راح��ل ج��الل أم��ني كتبرير 
لتأليفه ال��ج��زء ال��ث��ال��ث م��ن س��ي��رت��ه ال��ذات��ي��ة "م��ك��ت��وب على 

الجبني" استنادا للروائي الكبير نجيب محفوظ:
في  استخدمه نجيب محفوظ  ال��ذي  التشبيه  "يعجبني 
قبل  أم��اله��ا(  أو   ( التي كتبها  و  القصيرة،  إح��دى مقاالته 
وفاته بسنوات قليلة. قال إنه في حياته اآلن، وفيما يقوم 
إلى  ذاه��ب��ا  القطار  استقل  ال���ذي  الشخص  يشبه  بكتابته، 
اإلس��ك��ن��دري��ة، وق��ب��ل وص��ول��ه للمحطة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، وق���ف به 
وهي  جابر"  "سيدي  الشهيرة  املحطة  في  كالعادة  القطار 
ت��ق��ع داخ�����ل م��دي��ن��ة اإلس���ك���ن���دري���ة ن��ف��س��ه��ا، ول��ك��ن��ه��ا ليست 
التي يفصلها عنها نحو خمس دقائق.  النهائية،  املحطة 

عند وصول القطار إلى محطة "سيدي 
جابر"، يبدأ الركاب في جمع حقائبهم 
أو  ي��ق��رأون كتابا  ف��إذا كانوا  املتناثرة، 
ال��ق��راءة، وال  ع��ن  يتوقفون  فقد  مجلة، 
يخطر ببالهم أن يبدأوا شيئا جديدا، 
إذ ليس هناك من الوقت ما يسمح لهم 

بإتمامه إذا بدأوه".
ك���ن���ت أش����ع����ر ب����ش����يء ش���ب���ي���ه ب���ذل���ك، 
عندما فكرت في كتابة هذه الحكايات. 
ف����ال����ش����روع ف����ي ك��ت��اب��ت��ه��ا ل���ي���س ب����دءا 
ف��ي عمل ج��دي��د، ب��ل ه��و بمثابة مللمة 
وت��ن��ظ��ي��م ألش��ي��ائ��ي ال��ق��دي��م��ة. يهمني 
القطار شيئا مهما،  أت��رك في  أال  اآلن 
ولكن حتى إذا فعلت، فإني أظن أن في 

هذا الذي جمعته ما يكفي وزيادة".

< ه����ل ذل�����ك ي���ع���د ام�����ت�����دادا إلص����دارات����ك 
السابقة أم أنه يشكل قطيعة معها؟

> يتحدث الروائي التركي "أورهان 
ب���ام���وق" ف���ي ك��ت��اب ل���ه ع���ن "ال���روائ���ي 
ال��ج��م��ل/ ال���س���اذج وال���ح���س���اس" )دار 
إال  التقسيم  ه��ذا  يثير  وال  ب��ي��روت(. 
ال���ق���راءة. وك��أن��ي  ب��االرت��ب��اط بعملية 
الكتاب  به يؤكد كما ورد في تقديم 
ع����ن "ال������ق������ارئ ال������س������اذج" و"ال�����ق�����ارئ 
ال���ح���س���اس". ي��ق��ول ع���ن ت��ج��رب��ت��ه في 
ال�������ق�������راءة، وب���ال���ض���ب���ط ع�����ن ال����ق����ارئ 
ووف��اء  "بكل حماس  فيه:  الحساس 
ل���ه���ذه األم���ن���ي���ة ق������رأت رواي���������ات ب��ني 
س��ن ال��ث��ام��ن��ة ع��ش��رة وال��ث��الث��ني. كل 
رواي���ة أق��رأه��ا، وأن��ا جالس مذهوال 
ف���ي غ��رف��ت��ي ف���ي اس���ط���ن���ب���ول، ك��ان��ت 
ت��م��ن��ح��ن��ي ع���امل���ا غ��ن��ي��ا ب��ت��ف��اص��ي��ل 

الحياة مثل أي موسوعة أو متحف، مثل غنى البشرية مثل 
يقارن  التي  ال��وع��ود  امل��واس��اة،  باملطالب،  مليئة  وج���ودي، 
عمقها وسعتها مع تلك التي وجدت في الفلسفة والدين. 
أقرأ الروايات كما لو أني أحلم، أنسى كل شيء من حولي، 
م���ن أج����ل ج��م��ع امل��ع��رف��ة ع���ن ال���ع���ال���م، م���ن أج����ل ب��ن��اء نفسي 

وتشكيل روحي".
فما يصدر عن "باموق" إنما هو الرؤية الفلسفية للذات 
العميقة وامل��ق��روء. واألخ��ي��ر يعلمنا  ف��ي عالقاتها  ال��ق��ارئ��ة 
كيف نبدع، نتخيل ونضيف، علما بأن كل إضافة بمثابة 
امتداد واستمرارية. وبالنسبة لي تحديدا، تعلمت وأتعلم 
من ال��ق��راءة. وأواص���ل محاوالتي في اإلب���داع واإلن��ج��از في 
الحقل ذاته )رواية، سيرة ذاتية أو غيرية، يوميات، مذكرات 
و غير هذه األجناس إذا حق(. قد أكون أضعت وقتا غفلت 
ف��ي��ه ع��ن اإلط����الع ع��ل��ى اآلداب ال��ع��امل��ي��ة، ل���وال أن���ي ت��دارك��ت، 
تحدث  ولذلك  العاملية.  والثقافات  اآلداب  من سعة  بالرغم 
"خ��ورخ��ي لويس بورخيس" عن تسعة كتب شكلت وعيه 
األدبي ورؤيته إلى العالم. وهو بالدقة ذاتها تحديد "ميالن 
كونديرا" في حديثه، حواراته، كتاباته عن "جويس، كافكا 

و بروست"، ثالثي الحداثة الروائية في الغرب.
ق���د ت���رى ب��أن��ي أف��ه��م االم���ت���داد ك��اس��ت��م��رار، ول��ك��ن وع��ل��ى 
الكتابية  محاوالتي  في  النقدي  فالثابت  كتنويع.  السواء 
التركيز على عبد الله العروي ومحمد زف��زاف، علما بأني 
ت��ه��م��ا ات��ض��ح��ت ج��وان��ب ال ي��م��ك��ن الغفل  ك��ل��م��ا ج����ددت ق��راء

عنها. وأم���ا تنويعا، ف��س��وف أف��اج��ئ��ك ب��ال��ق��ول: إن��ي أوش��ك 
م��ن خ��الل نصوص  إبراهيم  الله  ع��ن صنع  أنهي كتابا  أن 

روائية لم يعرها النقد األدبي األهمية املطلوبة.
إنني في هذه السن ورغم متاعبي وقساوة الظرف، أقرأ 
بمتعة وحب وأكتب بانتظام ألني قد أعجز في القادم من 
األيام عن حمل القلم. أختار فيض كتبي وقلة هم أصدقائي. 
أكاد أقول بأني ال أجالس بني فترة وأخرى سوى صديقني. 
ألم يقل أبو حيان التوحيدي ما معناه "فال صديق وال من 

يشبه الصديق".

< ما مدى املتابعة النقدية ملا تنشره من إصدارات؟
> ت����رد ف���ي ال���ج���زء األول م���ن ي���وم���ي���ات "غ��م��ب��روف��ي��ت��ش" 
مبدع رواي���ة "ف��ي��ردي��روك��ه" إش���ارة إل��ى مقالة كتبها شاعر 
في  و"األدب  البولندي"  "األدب  ع��ن  فيها  يتحدث  بولندي 
فالحديث  كثيرا.  استهواني  الدقيق  الفصل  ه��ذا  بولندا". 
عن األدب املغربي الحديث، حديث عن تحقق فكري ونقدي 
وترجمي في الداخل والخارج بداية، إلى الحد الذي جعل 
املشارقة - كما تعلم - ينفون قوة اإلب��داع عن املغرب، وهو 
ما تأكد الحقا - وبخاصة - على مستوى الكتابة الروائية. 

واملؤسف، أن قيمة التحقق انتفت لعوامل من أهمها:
1/ امل��وت ال��ذي ط��ال بعض املفكرين تحت طائل امل��رض، 

أو التقدم في السن.
2/ التوقف عن الكتابة باعتبار أن ما أنجز لن يتحقق ما 

هو أقوى منه.
3/ الجحود وع��دم االع��ت��راف. إذ ب��رز إل��ى ال��وج��ود جيل 
آفاقي همه الكسب مهما تعددت السبل، وليس التحصيل 

املعرفي واإلضافة اإلبداعية.
ذلك  ال��راه��ن��ة.  الظرفية  ف��ي  السائد  ه��و  الثالث،  فالعامل 
أن من يؤنسون في ذواتهم صفة )باحثني(، ينزعون -كما 
إل��ى السطو على جهود اآلخرين والتحايل عليها   - سلف 
بأساليب مختلفة. تخيل أن باحثا سيصبح يوما ما دكتورا 
في اآلداب، يؤلف رسالة عن إبداع عبد الله العروي يعتمد 
باالستناد  النقدية  رؤي��ت��ه  وي��ؤس��س  متفرقة  م��ق��االت  على 
الرباعية.  ع��ن  ج��ام��ع  ك��ت��اب  إل��ى  باملطلق  إليها، وال يشير 
وتمثل ناقدا وباحثا يركز على موضوعة الفقدان واليتم، 
أن هذه  لنفترض  نقدية سابقة.  إل��ى جهود  اإلش���ارة  دون 
األخيرة دون املستوى، فما العيب لو تحقق ذكر النواقص 
والهفوات بغية تداركها. وأستحضر صورة باحث يعتقد 
الله  إب��داع��ات عبد  امل��خ��ول الوحيد للكتابة ف��ي / ع��ن  بأنه 
العروي وكأنه "ملكيته". هذا األخير وبغاية الكسب املادي 
السريع أقدم على تجميع مادة عبارة عن دراسات دعا لها 
من شاء ومن خارج املغرب حتى )من املفارقات أن من هؤالء 
ال��ع��روي، وال  م��ن ال يعرف حتى عناوين رواي���ات عبد الله 
يدرك -ومنهم الباحث نفسه- ما إن كانت خواطر الصباح 
ت��ق��ع ف��ي أرب��ع��ة أج����زاء و ل��ي��س ث��الث��ة( وأغ��ض��ى ع��م��ن أنجز 
م��ح��اول��ة سابقة ف��ي الفهم وال��ت��أوي��ل. وامل��ؤس��ف ث��ان��ي��ة، أن 
ت��أت��ي ال��ح��ظ��وة م��ن خ����ارج امل��غ��رب ول��ي��س م��ن داخ��ل��ه وه��و 
ما أش��ار  إليه األستاذ العروي في تدخل ل��ه، إذ أش��ار بأن 
االهتمام به مفكرا أو مبدعا أقوى في تونس مثال عنه في 

املغرب. وهذا صحيح جدا.
وأري���د ف��ي ه��ذا امل��ق��ام ش��ك��ر  األس���ات���ذة: محمد معتصم، 
على  احمامة وشعيب حليفي  لحسن  ال��دي��ن،  شكير نصر 
الكتابة عما أنجزته سابقا. وأيضا األستاذ  جهودهم في 
سعيد يقطني الذي تفضل بتقديم كتابي "عبد الله العروي 
وح���داث���ة ال���رواي���ة " ل��ح��ظ��ة ص�����دوره، ف���ي دورة م���ن دورات 
معرض الكتاب الدولي بالدار البيضاء. و أما الحديث عن 

األدب في املغرب، فموضوع آخر.
وأخ��ت��ت��م ه����ذا ال���س���ؤال ب��ال��ق��ول م���ا دم��ن��ا ب��ص��دد م��س��أل��ة 

التلقي: إننا نقرأهم، لكن هل يقرأوننا؟ 

< هل تفضل أن يكون إصدارك القادم ورقيا أم رقميا؟
> يذكرني هذا السؤال برواية "زوربا" لليوناني "نيكوس 

كزانتزاكيس". وبقدر ما يذكرني، يجعلني أستحضر 
الجبار  عبد  ال��راح��ل  والصحافي  للقاص  تأملية  مقالة 
السحيمي )مؤسف املغاربة ال يذكرون موتاهم من الكتاب 
واملبدعني والشعراء( نشرها في مجلة "املجلة" السعودية 
أي��ام زم���ان، وبالضبط ف��ي الصفحة األخ��ي��رة وع��ن ال��رواي��ة 
ذات���ه���ا. ق����ال ب����أن ف���ي ه����ذه ال����رواي����ة ف��ي��ل��س��وف��ان: فيلسوف 
ب��امل��ع��رف��ة وال ي��ح��ي��د ع���ن ال����ق����راءة. وف��ي��ل��س��وف ب��ال��ت��ج��رب��ة، 
ب��االرت��ب��اط ب��ال��واق��ع. األخ��ي��ر ف��ي م��ح��اورت��ه األول يخاطبه: 
"أي��ه��ا ال��ف��أر ي��ا ق����ارض ال������ورق". ه���ذا ال��ف��أر ب��ال��ت��ح��دي��د هو 
اف��ت��راض��ي. أعشق الورقي  ف��ال عالقة تصلني بما ه��و  أن��ا. 
ق���راءة، وأح��ل��م باستمرار  أن يكون كتابي ورق��ي��ا. وبحكم 
السن، وانتمائي لجيل يغرق في عشق رائحة الورق، وتأمل 
بعضها طويل  فقرات  عليها  وق��د صفت  الصفحات  جسم 
وآخ��ر قصير. وأبلغ قمة انتشائي ولذتي وأن��ا ممدد على 
الفراش أقرأ كتابا وأمسك قلم الرصاص بالتحديد، وأسطر 
على جمل أتذوقها و فقرات أردده��ا م��رات وم��رات إل��ى حد 
حفظها. أحيانا - بل غالبا- ما ال أتمنى مفارقة كتاب همت 
ل��ه. لو  ت��ي  ق��راء ل��و تمتد لحظات  ف��ي حبه وعشقه. أتمنى 
أنه يغدو الزمن كله والوجود في مطلقه. وال أخفيك بأني 
أع��ان��ي م��ن ص��ع��وب��ة االن��ت��ق��ال: ف���أن أن��ت��ق��ل م��ن ق����راءة رواي���ة 
عاملية إلى عربية، فإنه يصعب علي عبور الجسر. وهو ما 
ال يحدث حال االنتقال من تجربة عاملية إلى ثانية كذلك. 
فكم من ال��ورق ينتظرني. وب��ات يلزمني عمر ثان ألواصل 

قراءاتي الورقية.
ولي في الختم أمنيتان:

- األول���ى أن��ي أط��ل��ب م��ن إدارة ج��ري��دة "ال��ب��ي��ان"، تجميع 
افتتاحيات الزعيم الراحل األستاذ علي يعته. في كتاب.

- و الثانية على حزب التقدم واالشتراكية، و تتمثل في 
ضرورة ترجمة وتعريب مذكرات علي يعته. فما أحوجنا 

ملذكرات الساسة الجادين بالقول و الفعل. 

بمناسبة الدخول الثقافي.. 5 أسئلة إلى كتاب مغاربة
الناقد األدبي المغربي صدوق نورالدين 

ة وأحلم باستمرار أن يكون كتابي ورقيا ال عالقة تصلني بما هو افتراضي.. أعشق الورقي قراء
مبناسبة الدخول الثقافي، توجهنا بأسئلتنا إلى مجموعة من الكتاب املغاربة، ومن أجيال مختلفة للحديث حول إصداراتهم وحول املتابعة 

النقدية وأفضلية الكتاب الورقي عن الرقمي، إلى غير ذلك من القضايا. اليوم مع الناقد والروائي صدوق نورالدين.

< إعداد: عبد العالي بركات
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