هتنئة ملكية لـموسى فقي مبناسبة إعادة
انتخابه على رأس مفوضية االحتاد اإلفريقي

الثمن  :الـمغرب أربعة دراهم (4د)
تونس  2.50 :ملم
الجزائر  2.50 :دينار
فرنسا EURO 0.80

بعث صاحب الجاللة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد موسى فقي محمد
بمناسبة إعادة انتخابه “المستحق” ،على رأس مفوضية االتحاد اإلفريقي.
وأعرب جاللة الملك في هذه البرقية عن تهانئه الحارة ،ومتمنياته بالنجاح التام للسيد موسى
فقي محمد في عمله خدمة لالتحاد اإلفريقي.
وقال جاللة الملك “إن الثقة التي تم تجديدها في شخصكم لهي بالتأكيد صدى لاللتزام
والتفاني الذي برهنتم عليه ،طوال واليتكم األولى” ،معتبرا جاللته أنها “تعكس أيضا االقتناع العام
بأن خصالكم المهنية والشخصية هي ضمان لقيادة حكيمة ورصينة لمفوضية االتحاد اإلفريقي،
في الوقت الذي تشرع فيه منظمتنا في إصالحات مؤسساتية عميقة لهيئاتها ومناهج عملها”.
وأكد جاللة الملك للسيد موسى فقي محمد الدعم التام والفعال للمملكة المغربية ،والذي
يمكنه مواصلة التعويل عليه خالل رئاسته وأثناء تنفيذ أولوياته.
و كان قادة ورؤساء دول وحكومات اإلتحاد األفريقي قد جددوا نهاية األسبوع الماضي الثقة
في موسي فقي محمد ،كرئيس لمفوضية اإلتحاد األفريقي لفترة ثانية تمتد ل 4سنوات ،فيما تم
تسليم رئاسة االتحاد لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي ،خلفا للجنوب أفريقي
سيريل رامافوزا.

الـمدير :عبد اهلل البقالي
رئيس التحرير :عمر الدركولي
لسان حزب اإلستقالل تأسست في  11شتنبر سنة 1946
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هل سيتحول مشروع قانون الفريق االستقاللي بالبرلمان إلى طوق نجاة لها؟

فرصة أخرى للحكومة حلل معضلة «سامري» للمحروقات
العلم  :سعيد الوزان

في مستجد مهم ،يمكن أن يشكل فرصة جديدة
للحكومة من أج��ل معالجة ملف شركة «سامير»
الشائك والمتشعب ،وال��ذي ألقى بظالله القاتمة
على النسيج االقتصادي المغربي وبات مصدر تهديد
لألمن الطاقي للبالد ،قام الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية بمجلس النواب بتقديم مقترح قانون
يقضي بتفويت أص��ول الشركة المغربية لصناعة
التكرير «سامير» لحساب الدولة.
هذا وقد بادر الفريق االستقاللي إلى تقديم
مقترحه الجديد نهاية األسبوع الفارط مباشرة
بعد رفض الحكومة لمشروع سابق كانت قد
تقدمت به كل من مجموعة «كدش» وفريق «إم
ش» يصب في نفس االتجاه ،معطيا إشارة بليغة
للحكومة إلى ضرورة التعاطي بإيجابية مع هذا
الملف بهدف إيجاد حل نهائي.
هذه الخطوة ،رحبت بها الجبهة الوطنية إلنقاذ
المصفاة المغربية للبترول معتبرة أن من شأنها دفع

الحكومة إلى إقرار مشروع القانون االستقاللي ،لما
يميزه من ت��وازن ولما يضمه من حلول ناجعة من
شأنها أن تنال رضى وموافقة جميع األطراف.
ففي تصريح للعلم ،أكد النائب االستقاللي
محمد الحافظ ،أن الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية أرسل إشارات قوية في هذا االتجاه،
مقدما للحكومة فرصة ثمينة ل��ت��دارك األمر
ومعالجة الموقف من أجل طي صفحة هذا الملف
الشائك ،وال��ذي تحول إلى عبء على المواطن
وعلى المستهلك ،مع ما يعنيه ذلك بالنسبة للحياة
اليومية للمغاربة ولالقتصاد والصناعة الوطنية.
واستعرض الحافظ مجمل الخسائر المتراكمة
بسبب توقيف إنتاج شركة «سامير» ،مؤكدا أن هذه
األخيرة تعتبر رصيدا وطنيا يتكون من مصفاتين،
األول��ى أنشئت سنة  1913بمدينة سيدي قاسم
والثانية سنة  1959بالمحمدية  ،مع ما يعنيه ذلك
من فقدان أزيد من  5ماليير درهم سنويا ،كقيمة
مضافة للتكرير ،واللجوء عوض ذلك لشراء المواد
الصلفية عوض تكريرها في المغرب.

كورونا جائحة في قطاع الشغل

ارتفاع يف عدد العاطلني و الـمطرودين
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية لها  ،أن عدد
العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 322.000شخص بين  2019و،2020
منتقال من  1.107.000إلى  1.429.000عاطل ،وهو ما يعادل زيادة
بنسبة  ،29%وهمت هذه الزيادة ،الناتجة عن زيادة قدرها224.000
عاطل في الوسط الحضري  98.000في الوسط القروي ،على الخصوص
األشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا.
وأوضحت المذكرة فيما يخص معدل بطالة العاطلين حاملي
الشهادات ،أنه تمت زيادة قدرها 2,8نقطة ،منتقال من  15,7%إلى18,5%
بين سنتي  2019و  ،2020حيث عرفت فئة حاملي الشهادات المتوسطة
أكبر زيادة لمعدل البطالة ب 3,1نقطة ،منتقال من  12,4%إلى .15,5%
وتتجلى هذه الزيادة بشكل أكبر بين حاملي شهادات التخصص المهني
( 7,5نقطة بمعدل  ،)28,4%وشهادات التأهيل المهني ( 3,5نقطة
بمعدل  ،)23%وشهادات التعليم األساسي ( 3نقاط بمعدل .)14,1%
كما ارتفع معدل البطالة للحاصلين على شهادات عليا ب 2,3نقطة،
ليصل23,9%؛ حيث سجل ارتفاعا كبيرا بالنسبة لحاملي الشهادات الممنوحة
من طرف الجامعات ( 2,6نقطة بمعدل  ، )26,1%ثم حاملي شهادات التقنيين
الممتازين والتقنيين المتخصصين ( +1,8نقطة كأعلى معدل .)30,6%
وبينت المندوبية السامية للتخطيط أنه خالل سنة  ،2020بلغت نسبة
العاطلين عن العمل الذين سبق لهم أن اشتغلوا 56,2%؛ حيث ارتفعت
ب 13,5نقطة مقارنة بسنة  .2019بالمقابل ،انخفضت نسبة الباحثين
عن العمل ألول مرة ،لتصل  43,8%سنة  2020مقابل  57,2%خالل
السنة الماضية.
وهكذا ،ارتفع عدد العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا ب 331.000
ما بين  2019و ،2020لينتقل العدد من  473.000إلى  804.000على
المستوى الوطني مقابل انخفاض بنسبة  8.000بالنسبة للعاطلين الذين
لم يسبق لهم أن اشتغلوا ،لينتقل عددهم من  633.000إلى ،625.000
بين  2019و .2020
من جهة أخرى أوضحت المذكرة أن  84%من هؤالء العاطلين كانوا
أج��راء 13,5%،كانوا يعملون لحسابهم الخاص 51,4%،كانوا يزاولون
نشاطهم بقطاع الخدمات 20,3% ،في البناء و األشغال العمومية و17,3%
بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية .كما أن ثلثهم ( )31,5%كانوا
يعملون كعمال يدويين ،عمال حمل البضائع وعمال المهن الصغرى،
وربعهم ( )24,8%كحرفيين أو عمال مؤهلين في المهن الحرفية وأقل
من الخمس ( )18,4%كمستخدمين.

كما عرج الحافظ على غياب شروط المنافسة
الحقيقية وسيطرة الموزعين الكبار على السوق،
مذكرا بسيطرة ثالث شركات فقط على أزيد من 60
في المائة من سوق التوزيع ،فيما تسيطر  5شركات
على ما يوازي أزيد من  75في المائة من السوق.
وف��ي الوقت ال��ذي حيا فيه الحسين اليماني،
المنسق الوطني للجبهة الوطنية إلنقاذ المصفاة
المغربية للبترول ،الموقف االستقاللي من خالل
مبادرته الهامة ،عبر هذا األخير عن سعادته لتبني
حزب عريق وكبير وح��زب معارض من حجم حزب
االستقالل لهذا الملف  ،مؤكدا في هذا اإلط��ار أن
الرهان كبير في شوط جديد داخل مجلس النواب من
أجل دفع الحكومة العتماد هذا المشروع.
وأضاف منسق الجبهة التي تضم فعاليات سياسية
وبرلمانية وحقوقية وأكاديمية وخبراء أن هذه األخيرة
ال زالت تنتظر من الحكومة تفسير قرارها وتعليله،
داعيا الحكومة الكف عن الهروب لألمام ،واالعتراف
بأنها أس��اءت تسيير وتدبير ملف شركة ال سامير
منذ الخوصصة ،والسكوت على التجاوزات التي كان

السنة70 :
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تقدمي عشرة مقترحات عملية إلجناح
جماالت تدخل هذه اآللية التمويلية
من المقرر أن يدخل القانون
المتعلق بإنشاء صندوق محمد
السادس حيز التنفيذ قريبًا بعد
اعتماد مرسومه التطبيقي .وتود
رابطة االقتصاديين االستقالليين
أن تعبر عن ارتياحها لتفعيل هذا
الصندوق السيادي بتوجيهات سامية
لجاللة الملك محمد السادس.
ف��ق��د أب��ان��ت أزم���ة ك��وف��ي��د 19
ال��ض��رورة الملحة لتزويد بلدنا
بالوسائل ال�لازم��ة لتحقيق نمو
مرتفع ،مستدام وسيادي وذي قدرة
عالية على خلق ف��رص الشغل.
وفي هذا السياق ،تسجل الرابطة
أن الهدف الرئيسي من إح��داث هذا الصندوق هو
المساهمة في تمويل المشاريع االستثمارية الكبرى
ودعم رسملة المقاوالت وتدعيم األنشطة اإلنتاجية.
ومن هذا المنطلق فإن الصندوق سيكون بكل تأكيد
«رافعة» لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة من
شأنها تشجيع االستثمار ،س��واء بشكل مباشر من
خالل الدخول في رأسمال شركات [ ، ]...أو بشكل غير
مباشر عبر تقديم الدعم الضروري لشركات أخرى.
وفي هذا اإلطار تتقدم الرابطة باإلقتراحات العشرة
التالية ،مساهمة منها في دعم نجاح هذه المبادرة
المولوية الرائدة :
 - 1إن ال��م��ب��ل��غ األول����ي ال��م��ب��رم��ج ه��و 45
م��ل��ي��ار دره����م ،م��ن��ه��ا  15م��ل��ي��ار دره����م معبأة
م��ن ال��م��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ل��س��ن��ة.2021
إن هذا الغالف المالي سيكشف بسرعة عن محدوديته

وأوضح أوعشى ،أن فيروس كورونا ال وجود له داخل
الحمامات ،لكن ما جاء على لسان مصطفى الرميد وزير
الدولة المكلف بحقوق اإلنسان والمجتمع المدني أن
هناك فقط حمامات مغلقة في  15عمالة وإقليم يعتبرا
تناقضا ،ألن البقية مفتوحة في  82عمالة ،وتشتغل تحت
سقف البرتوكول الصحي ،ولم يتعرض أي واحد منهم
إلصابة بكورونا لحد الساعة ،مشيرا إلى أن تعهد الحكومة
بدعم العاملين بالحمامات التقليدية يبقى أمرا إيجابيا في
مجمله ،وقابال للتطور من خالل الجلوس مع الحكومة.
وطالب رئيس الجامعة الوطنية ألرب��اب الحمامات
التقليدية ،بفتح الحمامات على غرار نظيرتها المشتغلة
في باقي المدن ،مؤكدا أن الدعم الحكومي سيقتصر
كمرحلة أولى على العاملين والعامالت ،وق��ال« :نحن
مازلنا ندافع عن مطالبنا المشروعة من أجل تخصيص
دعم ألرباب الحمامات باعتبارهم متضررين من الجائحة
كباقي القطاعات األخرى».
وأكد أن لقاءات الجامعة الوطنية مع الفرق البرلمانية
أعطت أكلها من خ�لال استجابة الحكومة لجزء من
مطالبهم ،مشددا على أنهم مازالوا مستمرين في
نضالهم للدفاع عن حقوقهم التي اعتبروها بالمشروعة.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان والمجتمع
المدني ،المصطفى الرميد ،قد أكد أنه سيتم قريبا
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مطالب بالغرفة الثانية بفتح حتقيق
يف فاجعة طنجة وتشكيل جلنة تقصي

رابطة االقتصاديين االستقالليين تصدر بيانا في أفق دخول
قانون صندوق محمد السادس لالستثمار حيز التنفيذ

بالنظر لطموحات وانتظارات
بلدنا بالنظر لكل متطلبات تفعيل
مختلف خطط اإلنعاش اإلقتصادي
واالستراتيجيات التي ستترتب
عن النموذج التنموي المرتقب،
إن على الصناديق الموضوعاتية
التي سيتم إنشاؤها ،أن تأخذ
في االعتبار األولويات الرئيسية
المنبثقة عن هذين المعطيين
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ي��ن (اإلن���ع���اش
والنموذج التنموي) .وم��ن تم
يجب على الشركة القابضة التي
ستضطلع بالصندوق ،أن تفكر
من اآلن وبالسرعة الواجبة ،في
الرفع من مواردها المالية حتى تستطيع أن تقود
وتفعل المشاريع الطموحة المستهدفة.
 2وتلفت الرابطة النظر الى وجوب تحقيق اإللتقائيةوالتناسق بين المشاريع التي يحملها الصندوق
وك��ل ما هو مسطر في ميزانية استثمار الدولة
وميزانيات الجهات والمؤسسات العمومية وصندوق
الحسن الثاني ،وذلك نشدانا لبلوغ أرقى مستوى من
التناغم والتكامل بين آليات التدخل العمومي في
مجال االستثمار واإلستفادة من كل بعده التراكمي
مع الحرص على تالفي أي هدر للجهد العمومي.
إننا نشتغل في إط��ار منطق طويل المدى ،يتطلب
ً
وتخطيطا استراتيجيًا محكما لمنظومة
رؤية شمولية
التدابير الواجب تفعيلها على المستويين الوطني
والترابي.

أرباب احلمامات:ما مت تقدميه من طرف احلكومة يشكل أنصاف احللول
بعدما ظل ملف إغالق الحمامات بالمغرب ووضعية
العاملين والعامالت بها قيد المجهول ،عرف هذا الملف
بعض الضوء واالنفراج من خالل ما كشفت عنه الحكومة
يوم االثنين داخل مجلس النواب ،وذلك بتعهدها بدعم
المشتغلين بالحمامات المغلقة في  15عمالة.
غير أن ربيع أوع��ش��ى ،رئيس الجامعة الوطنية
للحمامات التقليدية بالمغرب ،اعتبر ما تم تقديمه من
طرف الحكومة يشكل أنصاف الحلول بالنظر لملفهم
المطلبي.
وق��ال في تصريح ل «العلم» إنهم داخ��ل الجامعة
الوطنية ألرباب الحمامات التقليدية تلقوا قرار الحكومة
بتعويض المشتغلين بها بنوع من االرتياح،مضيفا أن
الحوار م��ازال مفتوحا لتلبية جميع المطالب بما فيها
تخصيص دعم ألرباب الحمامات باعتبارهم متضررين من
جائحة كورونا.
وتابع المتحدث ،أن ما يعاب على التصريح الحكومي
اعتبار الحمام فضاء مغلقا ومصدرا للفيروسات ،مؤكدا أن
هذا الدفع مجرد استنتاجات ال تستند إلى أي بحث علمي
تتبناه جهة رسمية ،وبالتالي تبقى التجربة والمالحظة
والتتبع اآللية العلمية الوحيدة التي يمكن االعتماد عليها.
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يرتكبها المدين أو المستثمر السابق من خالل نقضه
اللتزاماته المنصوص عليها في دفتر التحمالت.
وهو ما أكد عليه النائب االستقاللي محمد الحافظ،
مذكرا بفقدان أزيد من  4000منصب شغل قار وغير
قار ،مباشر لدى شركة ال سامير ،نتيجة توقف هذه
األخيرة عن االنتاج ،بما فيهم شركات المناولة وتوفير
مستلزمات عيش عشر ساكنة سيدي قاسم والمحمدية،
ناهيك عن ضياع حوالي مليار درهم سنويا من األجور
والتعويضات للعمال  ،وكذلك ضياع المداخيل الجبائية
والمساهمات المتعددة في الحياة الرياضية والثقافية
والفنية بالمدينتين وفي الجهتين على حد سواء.
وقال النائب االستقاللي أن فريقه جاء بحل وسط
لهذا الملف من خالل مقترح مشروع القانون الذي
تقدم به الجمعة الماضية ،مؤكدا بهذا الخصوص
لجوء الفريق االستقاللي إلى المادة  71من الدستور
لتأميم ه��ذه ال��ش��رك��ة ،حتى ال يبقى المخزون
الوطني من هذه المادة الحيوية معرضا للتالشي
والتفاقم ،داعيا الحكومة إلى استحضار البعد الوطني
واالجتماعي قبل اتخاذ أي موقف،

بعدما ظل ملف إغالق الحمامات ووضعية المشتغلين بها قيد المجهول

العلم  :عبداإلاله شهبون

األخ محدي ولد الرشيد
يسائل وزير الصحة
حول أسباب عدم إدراج
العاملني باجلماعات ضمن
«الصفوف األمامية»

تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغالقها
جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،عن فقدان
شغلهم.
وأوضح الرميد ،في معرض رده على سؤال إحاطة
حول «إغ�لاق الحمامات التقليدية الشعبية» تقدم به
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية والفريق االشتراكي
بمجلس النواب ،أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل
لفئة المشتغلين بهذه الحمامات ،لتعويضهم عن فقدان
مصدر رزقهم ،وذل��ك بعد ت��داول ال��رأي بين الجهات
المسؤولة ،ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين
والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا اإلغالق،
واعتبر أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجاال
خصبا النتشار الفيروس في صفوف مرتاديها ،وهو ما
جعل لجن القيادة المحلية بعدد في العماالت واألقاليم،
خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء،
تعمد إلى إغالق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين
والمواطنات ،مفيدا بأن عدد العماالت واألقاليم التي
عرفت إغالق هذه الحمامات بلغ  15من أصل  82عمالة
أو إقليما.
كما لفت المسؤول الحكومي إلى أن إعادة فتح هذه
الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا،
وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.

االيداع القانوني 0296 / 03/1993:

التفاصيل في الصفحة الثانية

حديث اليوم

أخـبــار أخـرى
منشأ كورونا

ب���ع���د أس��اب��ي��ع
من العمل ،وشهور
م��ن تلكؤ سلطات
بيكين ،ق��ال رئيس
بعثة منظمة الصحة
العالمية للتحقيق في
منشأ فيروس كورونا
خالل مؤتمر بمدينة
ووه����ان الصينية،
الثالثاء األخ��ي��ر ،إن
التحقيق كشف عن معلومات جديدة لكنه لم يغير
كثيرا التصورات الموجودة بالفعل عن تفشي
المرض.
وذكر ،أن العمل على تحديد منشأ فيروس
كورونا يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في
الخفافيش ،لكن من غير المحتمل أن تكون في
ووهان ،المدينة التي تقع بوسط الصين ورُصد
فيها تفشي المرض في أواخر .2019
وأض��اف رئيس البعثة ،أن فرضية تسرب
الفيروس من مختبر «مستبعدة للغاية» ،لكنه
أضاف أن هذا المسار يتطلب «بحثا مستهدفا
وأكثر تحديدا».

مدارس

غمرت السيول ال��ج��ارف��ة مجموعة من
المدارس بالعالم القروي وتضررت الحجرات
الدراسية بشكل كبير من الفيضانات الطوفانية
التي عرفها العالم القروي وأصبحت مجموعة
ً
إضافة إلى انقطاع
من الدواوير بدون مدارس
الكهرباء على مجموعة من المدارس ،ويستغرب
المواطنون من عدم وجود أي إجراء ات إلعادة
ترميم المدارس المتضررة في حين لم تعلن
الوزارة عن أيّ ّ
خطة لمواكبة المدارس المتضررة
وألن النظام التربوي التعليمي في العالم
القروي يتخبط في متاهات ال متناهية ،ويعاني
من مشاكل وصعوبات و وعود مجهولة وآفاق
وتوجهاته غامضة.

عبداهلل البقالي

ال أحد قادر على إنكار األهمية البالغة التي اكتستها االجتماعات التي عقدت في مدينة
الفنيدق مؤخرا لبحث سبل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع البديلة في هذه المدينة المنكوبة،
وحضرها ممثلون عن مختلف الجهات المعنية بهذه القضية ،من وكالة تنمية األقاليم
الشمالية ومجلس الجهة والسلطات اإلقليمية مختلف المصالح اإلقليمية ،لكن ما السبب
في تأخير انعقادها إلى ما بعد االحتجاجات التي عاشتها المدينة ،وأفضت إلى ما أفضت إليه
من مواجهات واعتقاالت وانتهت بأربعة شبان من أبناء المدينة في السجن؟ ما الضرر في أن
تكون الجهة المسؤولة بادرت بعقد هذه االجتماعات والقيام بمبادرات أخرى بهدف إخراج
المدينة من النفق الذي دخلته بعد إغالق معبر سبتة السليبة ،قبل أن يخرج السكان للتعبير
عن الغصب؟
األكيد أن مباشرة مسؤولة وفعلية لورش تأهيل المدينة بإنجاز مشاريع تنموية بديلة منذ
اليوم األول إلغالق المعبر ،ومتابعة التنفيذ بالعمل والتواصل مع الساكنة وبإشراك ممثلي
السكان ،كان قادرا على إقناع الناس بما يتم إنجازه وطمأنتهم على مستقبلهم ،وبالتالي كان
كل ذلك كفيال بتجنيب المدينة ما عاشته من أحداث مؤلمة.
الذي حدث أن المسؤولين هناك انتظروا إلى أن يخرج السكان للتعبير عن غضبهم ،وعن
قلقهم إزاء الغموض وااللتباس الناتج عن سياسة ترك الحبل على الغارب لكي يسارعوا إلى
عقد اجتماعات قيل إنها تبحث سبل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع البديلة و الوقوف على
مستويات اإلنجاز ،ما يقدم صورة ليست مشرفة على كل حال ،ال تعكس العالقة السليمة
والسلسة التي يجب أن تكون سائدة.
على كل حال نتمنى أن نستفيد جميعا مما حدث .

العلم على اإلنترنت www.alalam.ma :

bakkali_alam@hotmail.com
البريد اإللكتروني لجريدة العلم journalalam@yahoo.fr :
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ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺻﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ

ﺍﻷﺥ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻼﻛﻮﺵ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﻭﺯﻳﻨﺐ ﻗﻴﻮﺡ
ﻳﺘﺮﺃﺳﻮﻥ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻓﻲ ﺟﻮ ﺣﻤﺎﺳﻲ ﻧﻀﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻻﺥ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻼﻛﻮﺵ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺥ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺼﻤﺪ ﻗﻴﻮﺡ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ
ﻭﻣﻨﺴﻘﻬﺎ ﺑﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ،ﻭﺍﻻﺧﺖ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺯﻳﻨﺐ ﻗﻴﻮﺡ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺰﺏ ،ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻻﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺴﻤﻼﻟﻲ ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ
ﻭﻣﻨﺴﻖ ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻻﻧﺰﻛﺎﻥ ﺍﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ ﻭﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻻﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ
ﺃﻛﻨﺎﻭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻭﺣــﻀــﻮﺭ ﺍﻻﺧـــﻮﺓ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟــﺤــﺰﺏ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺃﻃﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ
ﺑﺄﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ »ﻣﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺻﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
» ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﻛﻮﻓﻴﺪ  ،19ﺣﻴﺚ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻻﺥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ
ﺃﻛﻨﺎﻭ ﻭﺑﺘﺤﻴﺔ ﻭﺷﻜﺮ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ،
ﻭﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻻﻳﺠﺎﺩ
ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺖ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻟﻘﺖ ﺍﻻﺧﺖ ﺣﺴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺿﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺗﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﺖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻜﻴﺎﻥ
ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﺍﻻﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺴﻤﻼﻟﻲ ﻋﻀﻮ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻭﺍﺻﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻃﺮﻫﺎ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﻭﺍﺣﺘﻼﻝ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻣﺸﺮﻓﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﻗﻴﻮﺡ ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺳﻬﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻭﺍﺑــﺮﺍﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻄﻼﺋﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺷﺎﻛﺮﺍ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻻﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺍﻻﺥ ﻋﻼﻛﻮﺵ ﻭﺍﻻﺥ ﺃﻛﻨﺎﻭ ﻭﺍﻟﺴﻤﻼﻟﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻄﻼﺋﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻛﻜﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﺗﻨﺼﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ .ﻭﺧﺘﻢ ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻼﻛﻮﺵ ﻋﻠﻰ
ﻧﻀﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺥ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻪ ﻭﻋﻤﻞ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺪﺅﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﺍﺏ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻓﺘﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻭﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪ.
ﻭﺃﻋﻘﺐ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻻﺧــﺖ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺯﻳﻨﺐ ﻗﻴﻮﺡ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺣــﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺻﻔﺎﻥ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺎﻥ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﺳﺘﺮﺳﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ

ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻐﺮﺏ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ،ﻭﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ
ﺗﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺎﻥ
ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﺛﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ .19
ﻭﺗﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻷﺷﻐﺎﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ .
ﻭﺗﺤﺖ ﺗﺼﻔﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻬﺘﺎﻑ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻼﻛﻮﺵ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻴﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻪ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺷﻜﺮ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻻﺧﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ.
ﻭﻭﺍﺻﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻹﻧﺼﺎﻑ
ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺒﺮﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺼﺎﺀ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑــﻮﺣــﺪﺓ ﺻﻔﻬﺎ ﻭﻧــﻀــﺎﻝ ﺃﻃــﺮﻫــﺎ ﻭﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻫﺎ
ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ
ﻓﻲ ﺟﻮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .ﺑﻌﺪﻩ ﺷﻜﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺃﻝ ﻗﻴﻮﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻬﺎ ﻭﺳﻌﺔ ﺻﺪﺭﻫﺎ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻛﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻣﺘﺠﺬﺭﺓ ﺑﺎﻟﺤﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺝ
ﻋﻠﻲ ﻗﻴﻮﺡ ﻛﺄﻫﺮﺍﻣﺎﺕ ﺣــﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ
ﻧﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﺍﷲ ﺃﻥ
ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺸﻔﺎﺋﻪ .ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﺎﺗﺎ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﺍﺳﺘﺮﺳﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﻭﻳﺠﺐ
ﺗﺪﺍﺭﻛﻪ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،ﻭﺩﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻟﺘﺼﺪﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﻭﻟــﻰ ﺇﺳــﻮﺓ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺗــﺤــﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻻﺧﻮﻳﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﻭﺯﻳﻨﺐ ﻗﻴﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﻤﺎ ﻭﺳﻨﺪﻫﻤﺎ
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ.
ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺧﻮﻳﻦ ﻋﻼﻛﻮﺵ
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺃﺷــﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻒ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺗﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺗﻢ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻤﺎ ﺗﺬﻛﺎﺭﺍ ﻫﺪﻳﺔ ﻭﻋﺮﺑﻮﻥ ﻭﻓﺎﺀ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻻﺥ ﻳﻮﺳﻒ
ﺑﺎﺳﻬﺎﺏ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻭﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺗــﺪﺧــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻟﻄﺮﺡ
ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻫﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻼﻛﻮﺵ ﻛﻜﺎﺗﺐ ﻋــﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺴﺮﻱ ﻛﻜﺎﺗﺐ ﺟﻬﻮﻱ
ﺳﺎﺑﻘﻦ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ
ﺍﻻﺳﺲ ﺍﻟﻮﻃﻴﺪﺓ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ ﻟﻸﺏ
ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﻠﻲ ﻗﻴﻮﺡ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻑ ﺍﻻﺥ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻼﻛﻮﺵ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﺮ
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻮﻥ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻮﻥ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺃﻏﺮﻳﺲ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﲢﻘﻴﻖ
ﰲ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ

ﺗﻘﺼﲑ ﰲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ
ﻟﻠﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﻓﻀﺎﺀ ﺳﺮﻱ ﳜﻔﻲ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ

ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﻤﺄﺳﺎﺓ ﻃﻨﺠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺰﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ
 28ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ.
ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ
ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺰﻳﻪ
ﻭﺷﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﺗﻢ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﺒﺎﺩ
ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻓﻀﺎﺀ ﻳﺨﻔﻲ ﻣﺎ
ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﻤﺌﺎﺕ.
ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ
ﺗﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻋﺒﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ،
ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﺒﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺍﻛﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻭﺍﻻﺗــﺤــﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺍﻧــﻪ ﻳﺤﺰ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺳﻤﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ،ﻭﻧﻔﺎﺟﺄ ﺑﻤﻌﻤﻞ ﺳﺮﻱ ﻓﻲ
ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺎﻡ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ.
ﻭﻭﺍﺻﻞ ﻗﺎﺋﻼ» :ﺍﺗﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﻭﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﺎﺱ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺍﻧﻬﻢ ﻓﺎﺗﺤﻮﻥ ﺍﻋﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﺑﺪﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺪﻥ ،ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺤﺮ ﻧﺨﺒﺊ
ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ.
ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻌﺖ
ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺪﺓ
ﻣــﺮﺍﺕ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻧﻄﺒﻘﻪ.

ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﺎ ﻣﺂﻝ ﻭﻣﺼﻴﺮ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،
ﻫﻞ ﻫﻢ ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ ،ﻫﻞ ﻟﻬﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻧﻬﻦ ﻻ ﻳﺬﻫﺒﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻ ﻟﺴﺪ ﺭﻣﻖ ﺍﻻﺳﺮ.
ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻥ ﻧﺼﺪﻡ
ﺑﺎﻟﺘﻬﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ
ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻷﺧﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺍﻟﺰﻭﻣﻲ
»ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻮﺟﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎ ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ« ،ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺍﻥ
ﻳﻌﻤﺪ ﺭﺏ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻏــﻼﻕ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ،ﻭﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻗﺒﻮ ﻓﻴﻼ ﻳﻐﺮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﻭﺑﻔﻌﻞ ﺻﻌﻖ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﺩﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ
ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺮﻋﺎﻉ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﻌﺒﺪﻳﻦ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺍﻥ
ﻃﻨﺠﺔ ﺗﺴﺎﺋﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ
ﻭﺑﺎﻃﺮﻭﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ،ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧــﺖ ﺍﻟﺰﻭﻣﻲ ﻫﻲ ﻇــﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧــﻰ ﻟﻸﺟﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻭﻃﻦ ﻛﺮﻳﻢ
ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻴﻪ ﻛــﺮﺍﻣــﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺗﻨﻬﻲ ﻣﻊ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ.
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﺸﻜﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ،ﺗﻨﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﻼﺗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺮﻡ
ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ.

ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺩﺧﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﳒﺎﺡ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺳﻮﻣﻪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ .ﻭﺗﻮﺩ
ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ.
ﻓﻘﺪ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ  19ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﻠﺪﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻭﺳﻴﺎﺩﻱ ﻭﺫﻱ
ﻗﺪﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺩﻋﻢ ﺭﺳﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ
»ﺭﺍﻓﻌﺔ« ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ
ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ] ، [...ﺃﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺎﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ :
 - 1ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺞ ﻫﻮ  45ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻣﻨﻬﺎ 15
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻌﺒﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ.2021
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﻄﻂ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ،ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻴﻦ )ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ
ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ( .ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﺃﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻭﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ،
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﻭﺗﻔﻌﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
 2-ﻭﺗﻠﻔﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﺴﻄﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺸﺪﺍﻧﺎ
ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺃﺭﻗﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ
ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ ﺃﻱ ﻫﺪﺭ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻯ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺭﺅﻳﺔ
ﹰ
ﻭﺗﺨﻄﻴﻄﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ.
 3ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖﺟﻬﻮﻳﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
)ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﺣﺎﺿﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ (...ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﻠﺐ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
 - 4ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﺿﻊ ﻛﻤﺘﺪﺧﻞ ﺣﻴﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  ZLECAFﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ ﺩﻋــﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ  .CFCﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

 - 5ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﺼﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .ﻭﺳﺘﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻼﻓﻲ ﺍﻧﺪﺛﺎﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺠﻨﺎ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
 6ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ،ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺃﻭ
ﺍﻷﻓﻘﻲ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ،
ﻳﺠﺐ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ.
 7ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺴﻢ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﺪﺧﻼﺕﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻣﻪ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ.
 8ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻓﺮﻋﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ،ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ ﻛﻤﺎ
ﺳﺒﻖ ﻭﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﺇﻟﺦ.
 9ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ ﻭﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ .ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺗﻨﺨﺮﻁ
ﻛﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺗﻮﺟﻬﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﻦ ،ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ،ﺇﻟﺦ(.
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ :
 ﻳﻤﺜﻞ »ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﻦ« ﺗﻤﻮﻳ ﹰﻼ ﻫﺠﻴﻨﺎﹰ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ

ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻟﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
)ﻣﻦ  7ﺇﻟﻰ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ(
 ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺃﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ.
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺩ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  /ﺍﻟﺨﺎﺹ
  .ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ .ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ) 10ﺇﻟﻰ  30ﻋﺎﻣﺎ( .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
 10ﺑﻌﺪ ﻭﺟــﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻼﺇﺳﻤﻴﺔ ﻭ »ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ« ،ﻳﺠﺐ
ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻭﻣﺮﻧﺎ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ،
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻼﻉ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺬﻟﻚ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ
ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭ
ﻭﻋﻘﻼﻧﻲ ﻭﻣﺮﻥ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻗﺪ ﹸﻗﺪﻡ ﻛﺠﺰﺀ
ﻣﻦ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﺇﻧﻪ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ،ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ.
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ﺍﻷﺥ ﲪﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﺴﺎﺋﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺿﻤﻦ »ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ«
ﻭﺟــﻪ ﺍﻟــﻔــﺮﻳــﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ
ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺥ
ﺣﻤﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﺆﺍﻻ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
ﺇﻟــﻰ ﻭﺯﻳـــﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺣــﻮﻝ ﻋﺪﻡ
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﺿﺪ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟــﻜــﺒــﻴــﺮﺓ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻫــﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ
ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﻷﺥ ﻭﻟــﺪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ» :ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ،
ﺑﺪﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺇﺳﻮﺓ ﺑﺒﻘﻴﺔ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺖ ﻓﻲ
ﻋﻘﺪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻼ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟــﻌــﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ» :ﻟﻨﺠﻌﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻌﻼ
ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ« ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺗﺎﻡ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ.
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻷﺩﺑﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻣﺪﺍﺭﺳﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ،
ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺴﻼ
ﻓﻲ ﺃﻓــﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺴﻼ ﻳﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﻳﺴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ
ﻏﻴﺎﺏ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺍﺿــﺤــﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺭﺍﻓﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﺺ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﺑﺴﻼ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺴﻼ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻗــــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗــﺨــﺪﻡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟــﻔــﻨــﻮﻥ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﺿﺪ
ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﻞ ﺍﻟــﻤــﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺳﻼ
ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟــﻔــﻨــﻲ ﺑــﻜــﻞ ﺃﺻــﻨــﺎﻓــﻪ ،ﻭﻭﻋـــﺎﺀ
ﻟﻤﺮﺍﻛﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﻣﺠﺎﻻ ﺯﺍﺧﺮﺍﹰ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ

ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ«.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﺬﻟﻮﺍ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﻮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻄﻴﻦ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻓﻦ
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻇﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣــﺮﺗــﺎﺩﻱ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ) ،ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﻣــﻀــﺎﺀﺍﺕ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﺻﻮﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ…(.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ
ﺿﻤﻦ »ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ« ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ،ﻣﺴﺎﺋﻼ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻦ
ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ
ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺳﺮﻫﻢ.
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.
ﺩﻋـــﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻜﻞ
ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺣﻜﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺇﺩﻣــﺎﺟــﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺗﺘﺒﻊ ﻣــﻠــﻒ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻭﻳﺔ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻼ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ،
ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻼ ﺗﺮﺍﺛﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ

ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻼ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ

ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺛﻘﺎﰲ ﳏﻠﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣــﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟــﻤــﺪﻧــﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫـــﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟــﺪﻓــﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻹﺑــﺪﺍﻉ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻛﺨﻴﺎﺭ
ﻭﻃﻨﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﻛﺮﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ
ﺭﺍﺋﺪﺓ ،ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻗﺔ ﻟﺴﻼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟــﺪﻭﻟــﻴــﺔ ،ﻭﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺘﺮﺍﺛﻬﺎ
ﻭﺭﺟﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﻣﺜﻘﻔﻴﻦ
ﻭﻣﺒﺪﻋﻴﻦ ،ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ،ﻣﻊ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﺳﻼ.

ﺃﻭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻭﻣﻮﻛﺐ ﺍﻟﺸﻤﻮﻉ ﺗﺮﺍﺛﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺣﻴﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻤﻴﺰﺍ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺇﺷﻌﺎﻋﺎ
ﺩﻭﻟﻴﺎ.
ﺩﻋــﻢ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺳﻼ
ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺛﻬﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﻪ.
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟــﺪﻭﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺠﻮﻳﺪ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺷﺮﺍﻛﺎﺕ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻔﺲ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ.
ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺴﻼ ﻓﻲ ﺷــﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺁﻟــﻴــﺔ %1,5ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺳﻼ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ
ﻭﻗﻄﻊ ﻣﺘﺤﻔﻴﺔ ﻭﺑﻨﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺙ ﻟﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ.
ﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻮﻝ
ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﻤﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟــﻌــﺎﺩﻱ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳــﻼ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟــﻔــﻨــﻮﻥ ،ﺻـــﺎﺩﻕ ﺍﻟــﺤــﺎﺿــﺮﻭﻥ
ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎﻉ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ
ﺑــﺮﺳــﻢ ﺳﻨﺘﻲ  2021ﻭ2022
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﻨﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺃﻋــﻀــﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟــﺴــﻴــﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟــﺴــﺎﺩﺓ:
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻴﺤﻴﺪﺓ ﻭﻋــﺰﻳــﺰ ﻫﻴﻼﻟﻲ
ﻭﻋــﺒــﺪ ﺍﻟــــﺮﺅﻭﻑ ﺑﻨﻄﺎﻟﺐ ﻭﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﺼﺎﺩﻱ ﻭﻧﺠﻮﻯ ﺍﻟﺤﺴﻮﻧﻲ
ﻭﺑﻨﻴﻮﻧﺲ ﺑﻨﺨﺪﺓ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺻﻔﻴﺤﺔ
ﻭﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﻓﺎﻃﻤﺔ ﺁﻳﺖ ﻣﺤﻨﺪ
ﻭﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﻲ ﺍﻟﻬﻴﻼﻟﻲ.

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﱄ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻃﻨﺠﺔ

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ:
»ﻭﺑﻌﺪ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ،ﻧﻮﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻌﻘﺪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﻭﺍﻻﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻭﻣﺂﻝ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺰﺕ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺃﺭﻭﺍﺡ  28ﺿﺤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﺎﺭﺛﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻛﻤﺼﻨﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ
ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﻢ«.

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻼﻏﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻃﻨﺠﺔ

ﺿﻌﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﳌﻬﻴﻜﻞ ﻳﻬﺪﺩ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ
ﺃﺻــﺪﺭﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ:
ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ ﺍﻷﺳـــﻰ
ﻭﺍﻟــﺤــﺴــﺮﺓ ﻭﺍﻷﻟــــﻢ ﺍﻟــﺬﻱ
ﻳﻌﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺡ
ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ
ﻗﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻣﺼﻨﻊ ﺳﺮﻱ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻃﻨﺠﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﺳﺘﺠﻤﺎﻋﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﻦ
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻭﻓــﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻟــﺠــﺎﺭﻳــﺔ ﻓـــﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ:
ﺃﻭﻻ :ﻳﺠﺪﺩ ﺗﺮﺣﻤﻪ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻳﺴﺄﻝ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﺰﻝ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﻳﻠﻬﻢ
ﺃﻫﻠﻬﻢ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻬﺪﺩ
ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺩﻟﻴﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺪﺣﺎﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺭﻏﻢ ﻭﻋﻮﺩﻫﺎ ﻭﺷﻌﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺧﻄﺮﺍ ﻣﺤﺪﻗﺎ ﺑﺄﺭﻭﺍﺡ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎﺀ ،ﻋﻦ ﺭﺯﻧﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ
ﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﺻﺮﻑ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ،ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﻟﻬﻢ ،ﻷﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻮﺗﻬﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ
ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﺰﺟﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺑﺸﻊ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻟﻠﻜﺎﺩﺣﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺎﺕ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ :ﺗﻨﺎﺷﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ،ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻝ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ
ﺑﺄﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ،ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺬﻭﻱ
ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺍﺕ ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺍﺯﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﻟﻠﻨﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ.

ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺷﻔﺮﻱ
ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ

ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻳﻮﻡ
ﺍﻷﺣﺪ  24ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1442
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  7ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ، 2021ﺍﻟﺤﺎﺝ
ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺷﻔﺮﻱ ﻭﺍﻟــﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ
ﺃﺷــﻔــﺮﻱ ،ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ 90
ﺳﻨﺔ ،ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ
ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﻭﺻﺎﺩﻕ
ﺍﻟــﻤــﻮﺍﺳــﺎﺓ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﺪﻭﺝ ﺃﺷﻔﺮﻱ
ﺇﻣﻀﺎﺭﻱ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻪ ﺭﻗﻴﺔ ،ﻋﺎﺋﺸﺔ،
ﺃﻣﻴﻨﺔ ،ﻣﺮﻳﻢ ،ﻭﺃﺧﻮﻳﻪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ
ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﺭﺍﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻲ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻤﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ
ﺑــﻮﺍﺳــﻊ ﺍﻟــﺮﺣــﻤــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ
ﻭﻳﻠﻬﻢ ﺫﻭﻳــﻪ ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﺼﺒﺮ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ.
ﺇﻧﺎ ﷲ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ.
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ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﳌﻬﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ
ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ :ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻗــﺮﺭ ﺍﻻﺗــﺤــﺎﺩ ﺍﻟــﻌــﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻭﺍﻟــﻤــﻬــﻦ ،ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﻭﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ
ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻮﻻﻱ ﺣﻔﻴﻆ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻣﻬﻨﻴﻮ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻣﻨﺬ
ﺳﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ  ،2020ﻭﻣﺎ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺼﺪ
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ«،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻟﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﻬﻨﻴﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﺍﻟﺖ
ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻮﻗﻒ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

ﻭﻓــﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟــﺼــﺪﺩ ،ﺃﻭﺿــﺢ ﺍﻻﺗــﺤــﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ﻟﻪ ،ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﺍﻷﺥ ﻣﻮﻻﻱ
ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻓﻴﻼﻝ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺥ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ،ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ،ﻭﺍﻷﺥ ﺳﻬﻴﻞ

ﳌﺎﺫﺍ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺭﺿﻮﺍﻥ
ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻐﻨﻴﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺮﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ
ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﺥ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻮﺍﻥ
ﺭﺋــﻴــﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺁﺑـــﺎﺀ ﻭﺃﺻــﺪﻗــﺎﺀ ﺍﻷﻃــﻔــﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺫﻫﻨﻴﺎ ،ﺃﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺪ
ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ،ﻭﻣﻨﺬ
ﺫﻟــﻚ ﺍﻟــﺘــﺎﺭﻳــﺦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻥ
ﺗﻤﻨﺤﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻠﻢ ﻧﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﻭﻻ
ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺎ
ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻮﺍﺭ ﺗﺸﺎﺭﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻥ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.
ﻭﺃﺷـــﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺭﺿـــﻮﺍﻥ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺻﺮﻑ ﺃﻱ ﻣﻨﺤﺔ،ﺿﺎﺭﺑﺎ ﻣﺜﻼ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻥ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،ﻭﻧﺤﻦ
ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﺻﺮﻓﻨﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺟﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻃﺮ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻔﺎﺕ
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺩﻕ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﺼﺮﻑ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻳﺮﺃﺱ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  2700ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺫﻫﻨﻴﺎ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻏﻠﻘﺖ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺸﺮﺩ،ﻭﻟﻢ
ﺗﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﻞ
ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺇﻗﺼﺎﺀ
ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﻀــﺮﻭﺭﺓ ﺻـــﺮﻑ ﺍﻟــﺪﻋــﻢ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ.

ﺷﻔﺸﺎﻕ ،ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ،ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺗﻘﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻬﻨﻴﻮ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ،ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ،
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻓﻴﺮﻭﺱ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ،ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ
ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ
ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ،
ﻗﺮﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ،
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻭﺻﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ،ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻤﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ
ﻓﺘﺢ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،50%
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ
ﻓﻲ ﺑﻼﻏﻪ ،ﺃﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭ ﺃﻳﻀﺎ
ﺭﻓﻊ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻬﻨﻴﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﺸﺎﻃﻪ ،ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺿـــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻮﻥ ﺟﺮﺍﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺥ ﺳﻬﻴﻞ ﺷﻔﺸﺎﻕ ،ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ  » 17ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ » ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ .
ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  ،ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻭﺃﺑﺎﺀ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ.
ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻣﺴﻴﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺭﻗﻢ  17ﻭﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﺄﻃﻴﺮ

ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻄﻔﻲ
ﺃﺩﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ
ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﺿﺮﻳﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ
ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ »ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﺔ« ،ﻭﺳﻨﺪﺍﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻓﻲ
ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻏﻼﻕ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.
ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺇﻏﻼﻕ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﻃﺮﻗﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﺪﺓ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ،
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ »ﺍﻟﺨﻄﺎﻓﺔ« ،ﺑﻔﺮﺽ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ
ﺗﻔﻮﻕ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﺪﺍ ﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ »ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﺔ« ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ
ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻧﻘﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﻮﻧﺔ
ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﻭﺍﻟــﺪﺭﻭﺏ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺟﻤﻊ
ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﻭﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ،
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ
ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳﺎﺩ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺭﻓﻊ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻴﻮﻣﻴﺔ »ﺍﻟﻌﻠﻢ« ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻛﺪﻭﺍ
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ ،ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ
ﻳﻔﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ،ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺜﻤﻦ

ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻷﻱ ﺭﺣﻠﺔ ،ﺿﺎﺭﺑﻴﻦ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺑﻜﻮﻥ
ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻥ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ ﻭﺃﺳﻔﻲ ﻭﻣﺮﺍﻛﺶ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  200ﺩﺭﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻎ  450ﺩﺭﻫﻢ،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻳﺼﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺁﻣﻨﺔ
ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳــﺎﻥ ،ﺗﺴﺒﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ
ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻓﻴﺮﻭﺱ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﻟﺴﻠﺴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺈﺟﺤﺎﻑ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ
ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻔﻘﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﺭﻏﻢ
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻭﺑﻂﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﻨﲔ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ:ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﻲ
ﻓــﻲ ﺍﻟــﻮﻗــﺖ ﺍﻟـــﺬﻱ ﺗــﺘــﻮﺍﺻــﻞ ﻓﻴﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻌﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺿﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ
)ﻛﻮﻓﻴﺪ ،(-19ﻓﺈﻥ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺮﺍﺏ
ﻋﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻴﺮ
ﺑﺒﻂﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋــﺪﻡ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻮﻕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ 75
ﺳﻨﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ.
ﻭ ﺃﻓــﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ،ﺃﻥ ﺃﻋــﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺒﺪﻟﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﺍ
ﻣــﻀــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺤــﺚ ﻋـــﻦ ﺍﻷﺷــﺨــﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮﻭﺱ
»ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ،
ﻭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ ﻭﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ ،ﻭﺍﻟﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ،ﻭﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ،
ﺛﻢ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﻧﻔﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻋــﻮﺍﻥ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻕ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺇﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺪﻋﻮﻭﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻓﻲ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ

ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻭﺁﺑﺎﺀ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﻓﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ«
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﳏﻄﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳﺎﻥ ﻳﻌﻤﻖ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﻣﺪﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ

ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ

ﺍﺑﻦ ﺍﻣﺴﻴﻚ

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻧﺲ ﺍﻟﺼﺎﻳﻎ ﻛﻮ ﺗﺶ ﻭ ﻣﺪﺭ ﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻣﺴﻴﻚ ) ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ (
ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺃﺳﺖ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻧﺎﺩﻳﺔ ّﺃﻭﻛــﺮﻱ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ) ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺭﻗﻢ  (17ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺰﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ .
ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻠﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ
ﺍﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻨﺠﺎﺡ ﺃﺩﺍﺀ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻣﻔﺘﺎﺣﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺇﺫ ﺑﻪ ﺗﻨﺴﺞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺃﺑﺎﺀ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ »ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﺔ«

ﻭﺃﻭ ﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
ﻟﺬﺍ ﻓﺘﻤﻠﻚ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻪ ﺗﻴﺴﺮ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻢ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻘﺒﺎﺕ  .ﻛﻤﺎ ﺃﺷــﺎﺭ ﺑــﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺰﻭﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺧﻠﺘﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ .
ﻟﻘﺎﺀ ﻣﺜﻤﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﺗﺶ » ﺍﻧﺲ
ﺍﻟﺼﺎﻳﻎ » ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺰ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﻭﻧﺒﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻮﺕ  ...ﻣﻌﺮﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ.

ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﺮ  75ﺳﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻮﻕ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻬﻮﺩ
ﺃﻋــﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﺡ
ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ
ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺃﻥ ﺑﻂﺀ
ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،
ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ،ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ

ﻣﻊ ﺍﻷﻣـــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻻ ﻳــﻘــﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺃﻭ ﻓﺮﺍﻕ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ،ﺭﻏﻢ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻀﻊ
ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻬﻢ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻷﺧﺬ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ،
ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟــﻰ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ،ﺃﻭ
ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﺘﺮﺩﺩﻳﻦ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻌﻮﻧﻬﺎ ﻫﻨﺎ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻻ
ﻳﻔﻘﻬﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ،
ﻣــﺸــﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻋﻮﺍﻧﻬﺎ ﻳﺒﺪﻟﻮﻥ ﻣﺎ
ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺳﻄﺎﺕ ،ﺭﻓﻀﺖ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻳﻮﻣﻴﺔ
»ﺍﻟﻌﻠﻢ« ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﻋﺪﺩ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.

ﺩﺭﻙ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻﺮ ﻳﻄﻴﺢ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ.
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ  ،ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ
ﻓﻴﻬﻢ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﻴﻦ  20ﻭ 26ﺳﻨﺔ ،ﻳﻨﺸﻄﻮﻥ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ
ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻛﺸﻔﺖ ﺗﻮﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺳﺮﻗﺔ
ﺧﺰﻧﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻘﺔ ﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﺑﺤﻲ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺑﺒﻮﺳﻜﻮﺭﺓ،
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺴﺮ  ،ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ  10ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻢ،
ﻭ ﻣﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﺣﻠﻲ .
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﺮ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻣﻊ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ
ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﺍﻹﺯﺩﻫــﺎﺭ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  4ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺴﺮ
ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺻﻌﺐ ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ.
ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺠﻮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ،ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻮﺍﺻﺮ ،ﻣﻦ ﻓﻚ ﻟﻐﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻧﻈﺮﺍ
ﻟﺮﺩﺍﺀﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪ ﺫﻛﻴﺔ ،ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﻲ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ
ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﺍﻻﻫﺘﺪﺍﺀ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻴﺰ ﺑﻌﺪ
ﺍﻗﺘﺮﺍﻓﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺭﻓﻘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ،ﻣﻦ
ﺣﺠﺰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﺿﺎﻳﺔ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﻣﺰﻳﺮﻳﺮﺓ ،ﺗﻤﻜﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺸﺎﻟﻬﺎ،
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﺧﻀﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ
ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻗﺪ ﺇﻗﺘﺮﻓﻮﺍ ﺳﺮﻗﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
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ع

عُ ْذر ًا لِم ْن يقر ُأني
أو ال يقر ُأني إال محو ًا
بحكمة ال ُيقدِّر قيمتها
ٍ
تعود املحو ِشيك ًا
م ْن َّ
عــلــى بــيــاض ،عُ ـ ـ ْذر ًا
للزمن َّالــذي أعت َق ْل ُته
َّ
ُ
ـواجــدي
ـ
ت
ــل
ــؤج
ت
ـر
أس ـ ُـط ـ ٍ ِّ
ُ
فــي ْ
بين ُك ْم خ ــارج الــوعــي إلــى ما

م ِْن نسِي ِج
الفراش ِة َحا ُكوا
ْ
الكفن !

بعد التاريخ ،عُ ـ ـ ْذر ًا إذا عدتُ
فرح َفكِ ِّمي ُة
بما ال تنتظرو َن ُه من ٍ
تحدُث في العالم
الحُزْنِ َّالتي ْ
تحدُث إال في وطني،
صارت ال ْ
ْ
الع ْذ ُر يثني قارئي
عُ ْذر ًا ..و َل ْيتَ ُ
خوف ًا على ِص َّحتِ هِ َّ
ويمز ُقني!
النفسية ع ْن ُمتابعة ما أ ْك ُتبه ِّ

لتنتشر مع أول قطرة مطر من السماء فضائحها في العلن ،ال
نكا ُد ننسى إحدى مآسي املجتمع املُ ْه َمل على قارعة الطريق حتى
يتجد ُد بتوالي الفواجع َّ
الشجن !
َّ
عُ ْذر ًا فما عُ دتُ إال بفاجعة َق ْت َلى مصنع النسيج بطنجة ،أولئك
املساكني الذين ذهبوا ضحايا كوارث البشر وليس املطر ،ثماني ٌة
نسا ُء َّ
النسيج هل أعتذر ألني ال أملك غير ِش ْعر ال يجدي دمع ًا،
وعشرون غريق ًا في ال َبِّر وليس في البحر ،أسفل قبو فيال بطنجة
النساء العامالت في مصنع ِسري للنسيج ،هل َت ْع َل ْم َن َّأن املطر قبل أن يصل لألرض يكون نقِ َّي السريرة أصفى
العالية أغلبهم من
البَّلور ،هل ُتد ِْر ْكن وأن ُت َّن هناك ِب ُق ْر ِبه على وسادة الغيم ،أنه ال
و َم ْن يسمع مصنع ًا سري ًا َيحس ُبه وكر ًا لتخصيب اليورانيوم من ِ
مكان َّيت ِسخ إال حني ُيصبح تحت أ ْر ُجل البشر ُم ْختلط ًا بالوحل ،لذلك
وصناعة السالح ،ولكن َّاتضح بعد وقــوع الكارثة َّأنــه ٌ
ربما َش َعر بالغربة في الشارع املُحاذي للفيال و َن َزل ِفرح ًا بسيول
ُم َخ َّص ٌص إل ْزهاق األرواح !
عارمة للقبو ُم ْلتمس ًا بعض الدفء من األقمشة ،لذلك َّربما ِ
أرادت
تحوك السماء أن َت ْب َعث من خالل َغ ْم ِره الجامح بعدالتها لت ْفضح حجم
نساء َّ
َّ
النسيج..هل َخ َط َر ببال
أياديهن الرقيقة أ ْن ُ
تتعرض له األيادي العاملة في هذا الوطن !
مناديل بكِ ِّميات تكفي كل هذا النشيج الذي َخَّلفه َم ْص َر َعه َُّن االستغالل الذي َّ
في البلد ،هل َخ َط َر ببالهن أن َي ْب ِر ْم َن من بعض ُ
الخيوط حبال
نساء َّ
النسيج اللواتي ُدفِ َّن نهار ًا باملاء وليال بالتراب ،إلى
السمينة لَِّلذي َد َفنه َُّن أحيا ًء في القبو ،وما
يليق مشنق ًة بالرقبة َّ
ُّ
ُ
هْ
ف
يج
دمع حتى ينهمر
ال
النشيج،
بة
أ
على
دائما
نبقى
متى
ٌ
القضية الواحدة ،ثمة املُ ِّ
ِ
شغل وأخطبوط
أكثر املُ ْجرمني في هذه
َّ
َّ
استغل ِت
السلطات التي اس َت َترتْ على تجارة ُيمارسها تحت غطاء غير املطر ،أعلم َّأنكن بأرواح مو َقدَةٍ حارقة لألفئدة التي
ُّ
السريع ،أعلم أن ُج ْن َح الظالم الذي اختير طقسا
السر بالسوق السوداء ،الفقر لإلثراء َّ
في
تنتعش
التي
األيادي
أكثر
ما
مشروع،
ِّ

ويت ِخذه َّ
جنائزي ًا َّ
الخفاش فرصة مواتية
المتصاص الدماء ،لن ُيواري الفضيحة
مع جثامينِ َّ
كن في اللحد األخير ،أعلم أن
َّ
صراخكن حني دوهِ ْم ُت َّن بسيول الغرق
فــي القبو الــذي ُّاتـ ِـخــذ مصنع ًا للخيط
يصُّم ب ُرعْبه آذان
واإلبرة ،سيبقى ُم ِّ
دوي ًا ُ
من ُي ْتقنون السرعة الستخراج أوراق
الـ َّـد ْفــن هرب ًا من الضرائب ،و ُيماطلون
عن َّ
الت ْصريح بأسماء املُ ْس َتخدمني في
تؤمن بعض الحقوق آناء
أوراق قانونية ِّ
املوت والحياة ،أعلم ِّأني جاه ٌل ما دُمتُ
ال ُأ ْن ِصت لتعاليم اليأس في هذا البلد،
وما دمتُ أثِ ق في ُ
الخ َدع السحرية لألمل،
تغير موقعها ل ُتشرق من
فالشمس ال ِّ
الرأسمالي لل ُقَّبعة !
جوف َ
الجشع َّ
نساء َّ
النسيج املغربيات اللواتي
َّ
َّ
عِ وض أن ُت َلف أياديهن بالحرير لف ْته َُّن
قبل األوان األكــفــان للمرقد األخــيــر ،ال
ت ْأ َس ْفنَ على حياة جعلها األوغــاد على
مقاس قبو ضيق تحت األرض ،ال ت ْأ َس ْفنَ
بعد أن تــحـ َّـر ِ
الـــروح مــن عبودية
رت ُّ
الجسد ،ال ت ْأ َس ْفنَ على ُّ
الل ْقمة الصغيرة
السر،
التي كننت َت ْن َت ِز ْع َنها
ٍ
بشرف في ِّ
فهي َم ْتبوع ٌة في العلن بالخزي والعار
والنقمة تالحق مــن َّيتجر فــي ضعف
ِ
البشر ،ال ت ـ ْأ َس ـ ْفــنَ على حياة
ليست
كالحياة بعد أن َّاتـ َـســعــت بــالــفــوارق
االجتماعية الهوة في ُّ
النفوس ،فثمة
من يعيش في أمان وثمة يموتُ خشية
الق كل يوم يهدِّد ُه الخطر !
إ ْم ٍ
عُ ـ ــذر ًا لــم يـ ُـعــد الــكــام يفي بغير
ال ُبكاء ،فما كاد الجرح يلتئم من فاجعة
سر كابدوا ليالي
انهيار املنازل على ُأ ٍ
الشتاء على أرصفة الــدار البيضاء،
حتى انفجر النزيف من جديد حني قال املطر كلِمت ُه فاضح ًا
الفساد هذه املرة في طنجة ،عُ ذر ًا لم َن ُع ْد نعرف بعد توالي
َّ
األص ُبعني وهما ال يجديان
الن َكبات هل نتضامن عالي ًا بشارة ْ
َّ
ً
بالصمت،
مع الهزيمة نصرا ،هل نتأخر عن كل املواعيد الئِ ذين َّ
وما جدوى مواعيد ال ُت ْض َرب إال حني ُيض َر ُب الد ُّّف أو لحضور
قافلة الــجــنــازات كالتي
حــمــلــتْ ن ــع ــوش نــســاء
الـَّـنــســيــج عــلــى األكــتــاف
تحت ُجـ ْنــح الــظــام ،هل
سجل الحضور ونحن
ُن ِّ
نعلم ُمسبق ًا َّأننا لن ُنزامن
ـراض
إال عــقــلــيـ ٍ
ـات ب ــأم ـ ٍ
ُمزمنة ،هل ُنحاكم ..ه ْل
نقاوم ..هل َن ْندُب الطمني
الوجوه ِب ُّ
طالب
التراب أم ُن ُ
حممد بشكار
على
وأع ُي ُننا
امليزان املائلِ
ٍ
bachkar_mohamed@yahoo.fr
بالعِ قاب !

حس

إصدارات

راوي
نائل

ة
الشق

املدن الضيقة

2

أطلت أخير ًا الكاتبة التونسية «نائلة
الشقراوي» على القارئ العربي،
بباقة قصصية تحمل عنوان
« املــدن الضيقة «،
صــــدرت ع ــن دار
الــكــتــاب بتونس
الـــعـــاصـــمـــة ف ــي
حــلــة قشيبة تسر
الناظرين ،ويتصيدهم
لــلــدخــول إلــى فضائها
النصي الــذي يتوزع على
عشرين قصة قصيرة .
وهي قصص تتفاوت في
الطول والقصر ،وبني املنزلتني،
ف ــمــا الــــذي تحكيه هـــذه املــدن
القصصية ؟ وبأية لغة ؟
تنتظم القصص املكونة ملجموعة
نائلة الشقراوي» امل ــدن الضيقة»
ف ــي نظيمة تيماتية قوامها العتمة
اخلميس  11من فرباير 2021

واإلضــاءة ،يصنعها رجل وام ــرأة ،هما الشخصيتان
املركزيتان اللتان تلتقط ال ــســاردة أدق تفاصيل
عالقتهما ،تواؤمهما واشتباكاتهما ،وترصد بدقة
أخفى خوالجها ضمن متوالية قصصية ال تخلو
من جمالية ولذاذة .
وعليه ،تمسك نائلة بعتمات الشاعر،
وتكشف في نفس اآلن عن وجود مضيء
لهذه العتمات املنفلتة والهاربة ،واملختبئة
في مشهدنا الثقافي.
بقي أن نشير إلى أن نائلة ُتشعِ رن
لغتها في هذه املدونة القصصية،
فهي لغة موحية ،كثيفة ،حاملة
وفــي عــاقــة حميمية بطبيعة
موضوعاتها ،كلما تعلق األمر
باملكشوف والحميمي ،ولغة
الســعــة لها وقــت التماس
الكهربائي ،كلما تعلق
األمـــر بالخيانة ،وبكل
محاولة لتبخيس الجسد .

سعيد بن

ن
حبراوي

يكسر الكاتب املغربي حسن بحراوي شرنقة وباء كورونا بعمل
روائي جديد يحمل عنوان « أسبوع في جناح األوبئة :الوجع بقفازات
مرحة» ،ويعتبر هذا العمل السردي الذي رأى النور عن دار أبي رقراق
بالرباط ،الرواية الرابعة للكاتب املغربي حسن بحراويبعد «النمر
الفيتنامي» و»بنات ونعناع» و»عودة املرحوم» ،والتي تمثل
تجربة نوعية هي وليدة فترة العزلة التي أتاحتها شهور الحظر
الصحي لكن دون أن تتخذ لها من الوباء األخير
موضوعا بكل تفاصيله وحيثياته..ألن
الرواية تسير في اتجاه استذكار
وب ــاء آخــر غمر أط ــرافــا من
املغرب أواخ ــر السبعينيات،
عــنــدمــا ك ــان الــــراوي وه ــو في
مقتبل الــعــم ـر ،قــد وقــع ضحية
مرض التيفوئيد واضطر لإلقامة ملدة
تزيد على األســبــوع في جناح األوبئة
املعدية ألحد املستشفيات العمومية.
وطبعا لم يكن هذا الجناح بانغالقه
الــدائــم وحظر زيــارتــه على أهالي املرضى
باملكان املالئم لنشوء محكيات وتبلور قصص
طريفة..بسبب ال ــرتــابــة والــســأم املهيمنني
على الــفــضــاء ،ومــحــدوديــة الشخصيات التي
ال تــخ ــرج عــن دائـــرة امل ــرض ــى واملــم ــرضــن بحصر
املعنى..وغير ذل ــك مــمــا يجعل ال ــس ــرد امتحانا
للذاكرة واختبارا للمخيلة ،وبالتالي ابتعادا بهذا
القدر أو ذاك عن الوقائع املعاشة أو املفترض أنها شكلت
املــادة الخام لهذه الفترة التي صرفها ال ــراوي سجني هذا الجناح
املوبوء ذي السمعة السيئة..
وحتى يتمكن الكاتب من سد هذه الثغرة نجده يعتمد بشكل
أساسي على الذكريات واألحالم ،وخاصة الكوابيس ولحظات الحمى
العارمة التي عانى منها البطل السارد على مــدار ذلك األسبوع
الرهيب..وهو باستعماله خزان الذاكرة يحرص على التقاط كل ما

يطعم سرده بلحظات املرح والدعة واالنشراح..أي عمليا كل ما يلطف
أجواء املرض ومنغصات الوباء.
عموما يبدو أن السارد في هذه الرواية قد نجح في أن يعرض علينا
مشروعه املزدوج :الحديث عن عالم جناح األوبئة بأوجاعه وآالمه ومقدما
باليد األخرى مادة حكائية طريفة وممتعة غاية اإلمتاع البد أن تستثير
إعجابنا ،ومن بني طرائف هذه الرواية نلتقط لكم هذه الفقرة:
«هجمت املمرضات املتدربات هذا الصباح على جناحنا
وهن يحدثن هرجا ومرجا ال حد لهما..صاحت فيهن الزوهرة
أن التزم َن الصمت رأفة باملرضى املحتاجني إلى الهدوء..
بالنسبة لي لم تكن عندي مشكلة مع ضوضاء البنات
وصخبهن بل كنت أرى فيه عكس ذلــك مؤشرا على
الحيوية وامل ــرح الــذي يفتقر إليه جناحنا إلى حد
يصعب تقديره..السكون واألنني كانا ينتهيان بأن
يحوال املكان إلى مقبرة تغرق في الصمت..بل
ربما بدا الجو في املقابر أرحم وألطف ألن بها
أشجارا وطيورا وهواء نقيا يعبرها..أما داخل
أنفاقنا التي تشبه الزنازن فالركود والهواء
الفاسد واالكتظاظ يعم كل شيء..وألجل كل
ذلك أجدني أرحب بالبنات وغير البنات
لولوج هــذا العالم الكئيب ولــو على
سبيل إحداث قليل من الضجيج
الذي يعطي االنطباع بأن الحياة تتحرك
والدم يتدفق في شرايني هذا الفضاء املنذور للموت
البطيء..كان من رأي املمرضة الزوهرة أن هؤالء البنات يفتعلن تلك
املشاهد افتعاال لوجه البحث عن خطيب عازب بوسعه أن يتقدم لطلب
يد إحداهن والزواج بها..وقد علقتُ على ذلك بقولي:
 وهل يعتقدن أنه بهذه الطريقة سيبلغن مرادهن خصوصافي جناحنا الذي يأهل في معظمه بمشاريع أموات أكثر مما يضم
أشخاصا معافني وفوق ذلك مرشحني للزواج؟
وقد ردّت علي بأنهن البد كن من البالهة بحيث يتصورن إمكان
حدوث ذلك في أي مكان..بما في ذلك جناح األوبئة هذا»..

سعيد العلوي

أسبوع يف جناح األوبئة :الوجع بقفازات مرحة

عالل
الفاسي

ضمن «سلسلة مائة كتاب وكتاب» أطلق أخيرا معهد
العالم العربي بباريس ،كتابا جديدا باللغة الفرنسية،
ملؤلفه الدكتور سعيد بنسعيد العلوي يحمل عنوان «عالل
الفاسي» ،ويشمل هذا املؤلف ثالثة أقسام ،فضال عن مقدمة
وخاتمة.
يخصص املؤلف الفصل األول (ميالد زعيم) للحديث عن
األطوار التي مر منها عالل الفاسي وشكلت فكره ،في تفاعل
مع الحركة الوطنية املغربية ،ميالدا ونشأة وتطورا.
ويفرد الفصل الثاني (النقد الذاتي ) لقراءة املؤلف
املحوري للزعيم املغربي .ويقف في الفصل الثالث (الحرية،
السيادة ،اإلنسية) عند املفاهيم التي يعتبرها األكثر أهمية
وفعال في الفكر السياسي عند عالل الفاسي.
وينتقي املؤلف في القسم الثاني من الكتاب للقارئ
املــتــحــدث بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة،
منتخبات دالة من كتابات

صا حب
الـــنـــقـــد
الـــــذاتـــــي
ومـــقـــاصـــد
الـــشـــريـــعـــة
والـــــحـــــريـــــة
واإلنـــــســـــيـــــة
وغــــيــــرهــــا مــن
املؤلفات.
أمــــــا الــقــســم
الــثــالــث فيخصصه
األستاذ سعيد العلوي
لشهادات في حق املترجم له تفضل بكتابتها،استجابة
لطلب املؤلف ،األساتذة :عائشة بلعربي ،إسماعيل العلوي،
محمد اليازغي ،عبد الواحد الفاسي ونزار بركة.
نقرأ من مقدمة الكتاب :
« يرتبط اسم عالل الفاسي بالحركة الوطنية املغربية
ارتباطا وثيقا ،من حيث أنه يحتل مكان الصدارة في
مختلف أطــوار تلك الحركة ( ،)...تلك حقيقة ال تملك
الذاكرة املغربية الجماعية إال أن تزكيها إذ إن اسم
الزعيم عالل يفرض نفسه فرضا .بيد أن الوقوف عند
تاريخ الحركة الوطنية بمفردها ال يعتبر كافيا من أجل
اإلحاطة بفكر عالل الفاسي .يتعني على الدارس الذي
ينشد حسن فهم فكر الزعيم املغربي الرجل أن يعرض
لذدلك الفكر بحسبانه بعضا من إنتاج أعم وأشمل هو
الفكر العربي املعاصر بتياراته وتوجهاته املختلفة،
وكذا اإلشكالية الكبرى التي يحوم حولها.عالل الفاسي،
مفكرا سياسيا ،بعض من الفكر العربي اإلسالمي
املعاصر وأحد رموزه وتعبيراته».
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الكتاب ُنشر بشراكة بني معهد
العالم العربي باريس واملركز الثقافي للكتاب بالدار البيضاء.

َعا ِز ُف َّ
الن ْاي

اس َو ِاحد
َعلى َم َق ٍ
السيقا َن
ُي َقـلِّ ُم ِّ
َبائِ ُع ُّ
الز ُهور

هــايكــو
فِي ِن َها َي ِة ال َب ْح ـ ِر
ِلسقوط
َش ْم ٌس آ ِي ـلَ ٌة ل ُّ
َن َها ٌر ُي ـ َو ِّد ُعين

***
اَمل ِْص َبا ُح فِي َيدي
ِب َش َغ ٍف
أنتظـ ُر ُس َ
قوط َّ
ِ
الظـالم

***
ِن ُّ
مَ
ـوب
الث ُق ِ
األحزا َن
ُيـ َو ِّز ُع ْ

َك َما ألتق ُ
الصو َر َة
ِط ُّ

***

أسعد البازي

َت ْح َت َّ
الش ْم ِس

ُكـ ُّـل َما أُ ِّ
فكـ ُر في ِه

شعر

***

يا لَلْج َمال!!!!

***

أُ ْط ِبـ ُـق ْأجفانِي

ُقـ َّبع ٌة َو ِظـ ّـل

***
ُي ِضي ُء الق َم ْر....
غيب القم ْر...
َي ُ
اب علَى َع َجل...
الس َح ُ
َّ

***
ُق ْر ُص ُم ـ َنـ ِّـوم
َد ِاخ َل ال َكأْ ِس
َي َت َنـ َّـف ُس املَا ُء...

***
مْ
ِن ِش َب ِ
الص ْي ِد
اك َّ
َي ُر ُّد َها ا َ
جل ـ ْز ُر إلَ ْي ِه
َس َم َك ٌة َعلَى َق ْي ِد َّ
الن َجاة
اخلميس  11من فرباير 2021

3

و

قصة قصيرة

منزل تقليدي مغربي كبير بدرب
ُو ِل ـدْتُ بفاس في
ٍ
«بنيعيش» بـ»الطالعة الصغيرة» ،أحدِ أحياءِ املدينة
ُ
املنزل يضم جدَّتي« ،امكب
القديمة .عِ ْن َد ِوالدتي ،كان
ُ
ومنبع ِح ْك َمتِ ها،
ها
ت
عميد
أي
العائلة» ،كما ُيقال عاد ًة،
ُ
إثنني من أعمامي .بلغ عدد
وأسرتي
وأســر َة والــدي
ِ
ْ
النفوس التي كانت تتعايش في الدار واحدا وعشرين
فردا .وكان من بني أبناءِ
ِ
بفارق يصل إلى 14
وبنات أعمامي َمنْ يكبرني
ٍ
أما االبن الب ْك ُر في أسرة والدي ،وهو أخي ،فكان قد بلغ السابع َة
سنةَّ .
أمحد التازي
من عُ ْم ِره.
األربع
تغيير طيلة
أي
كنتُ األصغ َر بني هؤالء ،ولم يشهد عَ َد ُد األحفادِ َّ
ٍ
ِ
الشاسع الجامِ ع ،الذي غادرناه جميعا شهر سبتمبر 1970
سنوات ونصف التي قضيناها في ذلك البيت
ٍ
ِ
محاذية أحدها لآلخر ،في الواجهةِ
صوب حي زازا حيث َح َل ْل َنا ،نحن األسر املذكورة ،بأربعةِ مناز َل
ٍ
املُ ِطَّلةِ على طريق عني الشقف.
َل َّما التحقتُ بـ»جيل االزدحام بامتياز» في أواسط الستينيات ،كان والدي يشتغل «مشرفا على
شركة للبناءِ
خصوصا
والطرق ،كانت لها عدة مشاريع،
األوراش» ( )superviseur de chantiersفي
ٍ
ً
ِ
ومدن تلك املنطقة الساحرة.
في شمال املغرب ،مِ َّما كان يجعله يسافر باستمرار إلى ُقرى
ِ
هم والدي ،كعادتِ ه ،بإعداد حقيبةِ
مسا َء أحد من أيام يوليوز ،وكنت رضيعً ا في
َ
شهري التاسعَّ ،
سفرهِ قصد التوجه ،فجر ًا ،إلى شمال البالد لزيارة ثالثة أو أربعة أوراش هناك.
رد الوالد الفعلي:
وبينما كانت والدتي تساعده في ذلك ،اقترحت عليه أن تراف َق ُه في رحلته .كان ُّ
«وماذا تفعلني بأحمد الرضيع؟» .أجابته بكل عفوية« :سآخذه معي» .كان والدي يتوقع جوابها هذا،
الس َفــ َر في يوليوز ،الذي تشتد فيه الحرارة ،والتوج َه
ولكن ا ْف َت َعل ُه عَ مد ًا لكي يعلل رفضه ،موضحا أن َّ
نائية ،واملكوث هناك لساعات طويلة تحت الشمس ،سيكون مجازفةً
َ
مناطق
أوراش عارية في
إلى
ٍ
ٍ
متاعب كبيرةٍ للوالدة ذاتها قد ال تقوى عليها.
بحياةِ الرضيع ،وقد ُيسبب
َ
وألحت بأن لها الحاجة املاسة إلى تغيير الجو والترفيه عن
لم تقتنع الوالدة بتلك التبريراتَّ ،
شهر قبل َو ْضعِ هَا ،دون فسحة أو سفر .ال شك أن ع ْي َنها
النفس بعدما قضت أزيد من سنة ،منذ ٍ
َ
تنقص أطفالها والبيت ،كبعض املنتجات الغذائية
أغراض
سوق تطوان لشراء
كانت أيضا على
ُ
ِ
اإلسبانية التي لم نكن نقدر على شرائها َّ
إال من سوق تطوان ،الزاخر بالسلع املوردة من مدينة
سبتة املحتلة ،إلى جانب بعض املالبس الجاهزة ،خصوصا األقمشة من سوق الخردة ()balles
التي كانت والدتي تبرعُ في إعادة تصميمها وخياطتها وتحويلها إلى قمصان وسراويل ُّ
ورات
وتن ٍ
ألطفالها ولبعض األقارب.

رجل أمنيَّ ،
كحارس منذ افتتاحها
وظفته الشركة
بمنزل
للورش ،مشيرا إلى أن األمر يتعلق
صغير ألسرةِ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
للورش .له زوج ٌة ،ال ُك ُّل يناديها بـ «أمي عيشة» ،نهلت من محيطها الصفاء والجمال والرونق.
ِ
وتقدير مع
عالقات ِوٍّد
بسهولة
اتساقا بشخصيته املنشرحة وطيبوبته وذكائه الهادئ ،نسج والدي
ٍ
ٍ
أهل القرية الكرماء األعِ َّفة الذين رأوا فيه أيضا قائ َد مشروع فك عزلتهم الجغرافية.
كان ،إذن ،مقصدُنا املباشر هو منزل «أمي عيشة» الذي أبهر والدتي بنظافته وبساطته وترتيبه،
مصقولة من أشجار الصنوبر.
جذوع
مشيد ًا بالطني والتنب ،أعمد ُة جدرانِ هِ وقوائ ُم سقفه من
ٍ
علما بأنه كان َّ
ٍ
ُ
واعتدال سلوكها في كل حركة أو كالم،
إعجاب والدتي بـ«أمي عيشة» ابتسام ُتها وخف ُة ظلها
مِ َّما زاد من
ِ
األمر الذي أضفى عليها الكثير من املصداقية ،وترك لدى الوالدة إحساس ًا بالطمأنينة والثقة .إلى جانب
رضيع في شهره التاسع.
ذلك ،كانت «أمي عيشة» من نفس جيل والدتي ولديها هي األخرى
ٌ
على هذه الخلفية املشتركة ،انساقت املُ ِ
وطويل عن صغير ْي ِهما ،ثم خاضتا
عفوي
رضعتان في حديث ٍّ
ٍ
إعجاب وتقدي َر كلِّ
عمق
في تقاسم بعض
مظاهر حياتيهما املختلفتني :الحاضرة والبادية ،وهو ما َّ
َ
ِ
واحدة منهما لألخرى.
أثناء حديثهما الشائق ،كان الوالد ،صحبة «رئيس الورش» ( ،)le chef du chantierيجري
ِ
آليات الحفر والكسر والجر
غيار
زيارته للموقع .بدأ بمقابلة رئيس فريق امليكانيكيني الذي سلمه َ
قطع ِ
والشحن املعطلة .كان الوالد قد انتقى تلك القطع بعناية فائقة قبل مجيئه إلى الورش ،إذ كان مِ نْ بينها
تم توفي ُر ُه من فاس ،ومنها ما اضطر إلى استقدامه مِ نْ الدارالبيضاء ،في زيارته السابقة للعاصمة
ما َّ
ُ
ورفع مقاسات املقاطع
الطريق،
من
نجزة
مل
ا
املقاطع
تقييم
في
شرع
ثم
للبالد.
والصناعية
االقتصادية
ِ
ِ
مد «رئيس الورش» بمبالغ مالية مهمة ألداء أجور موظفي الشركة والعُ َّمال
املبرمجة ،وفي آخر املطافَّ ،
املحليني ولشراء البنزين ومستلزمات متعددة أخرى من تطوان ،عند االقتضاء.
لم ُي ْنهِ الوال ُد عم َل ُه َّ
إال حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر .فعاد إلى بيت «أمي عيشة» وهو منهك
َّ
القوى بعد ِّ
املشي والوقوف والتركيز والشرح والتوجيه .استقبلته
من
ن
السياقة
من
ست ساعات
ومثلهُ
ِ
«أمي عيشة» بروح كريمة ،ثم حيى والدتي واطمأن على صغيره وعلى رضيع «أمي عيشة».

من درب بنيعيش
إىل بن قريش
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صحيح أن الوالد كان على وعي بأن وازعَ التسوق كان من بني البواعث التي حذت بالوالدة
إلى التمسك بمرافقته ،لكنه حتى وإن كان يخشى التوترات التي تحصل بني الزوج وزوجته في
مثل هذا السياق ،كان خو ُف ُه كبير ًا من أن تصيبني ضرب ُة شمس أو أن ألتقط مِ كروبا أو أي أذى
آخر.
ِ
فبادرت الوالد ُة ،مبتهج ًة ،إلى
اعتبارا لتضحياتها وجبرا بخاطرها ،استسلم الوالد لرغبتها،
تهيئةِ حقيبةِ سفرها ،وشنطة صغيرة لرضيعِ ها احميدو.
بعد صالة الفجر ،انطلقا بالسيارة من فاس ،والصغير معهما ،في اتجاه مدينة َّ
وزان التي
توقفا في أحد مقاهيها لتناول الفطور ،ثم استأنفا املسار ،مرو ًرا بالقرب من شفشاون .وعلى
ُب ْعدِ بضع كيلومترات من بن قريش ،انتهى الطريق املُ َعَّب ُد املتواضع الذي كان قد تركه االستعمار
خالبة من الجبال
اإلسباني ،وسلكا ما يشبه خيوطا ملتوي ًة من املمرات الوعْ رة بني مناظ َر
ٍ
مقاطع من الطريق القروي الذي ُأ ْسنِ َد
والصخور والعيون واألشجار ،حيث كانت تلك املمراتُ
َ
تنفيذ ُه إلى الشركةِ لتيسير الوصول إلى بن قريش.
غابة
جبل من جبال الريف ،في عمق ٍ
لم تكنْ بن قريش آنذاك سوى قرية صغيرة ،مزروعة في ٍ
كثيفة ،عذرا َء مِ نْ أشجار الصنوبر .ال أدري كيف بلغ صي ُتها في اآلفاق إلى فريق من األطباء
ٍ
الصينيني كأجودِ منطقة في املغرب من حيث نقاء الهواء ،حتى شيدوا بها ،منذ بداية الستينيات،
مشفى للمصابني بداء السل ،ال يزال قائما إلى اليوم.
وصلت السيارة تلك القرية َّ
ساعات
الجذابة حوالي الساعة التاسعة صباحا بعد حوالي ست
ٍ
من السياقة ،تكفل بها والدي لوحدهِ
أما هي ،فقد
والدتي.
حضن
في
نائما
الوقت
معظم
.
قضيتُ
َّ
انتابها شيء من التعب ،لكن بمجرد ما َّ
بجرعة
توقفتْ السيارة ونزلت منهاَ ،شعُ رتْ وكأنها ُش ِح َنت
ٍ
نفسه بالنسبة إلى والدي ،الذي أ ْن َع َش ُه الهواء الصافي لـ«بن
من الحيوية بفضل الهواء النقي .األمر ُ
الست ساعات األخرى من العمل التي تنتظره داخل الورش.
قريش» ِب َما يكفي من القوة حتى ُي ْكمِ َل ِّ
وكما قد نتوقع ،أعطى الوالد لوالدتي فكر ًة عن املكان الذي ستنتظر ُه فيه أثناء زيارته امليدانية
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بدا هذا االقتراح َوجيه ًا ،لكنْ ،من الناحية العملية ،تعذر على والدي القبو ُل به ألنه كان
من املستعصي عليه قطع املسافة الفاصلة بني بن قريش وتطوان ،وقضاء الوقت الكافي في
السوق ،ثم الرجوع إلى بن قريش الستالمي ،والعودة مرة أخرى إلى تطوان ،في حني أنه كان
ملتزما بالسفر ،فجر اليوم املوالي ،من تطوان إلى الحسيمة ،عبر أحد أصعب الطرق باملغرب
آنذاكُّ ،
لتفقدِ ورش آخر.
عم جو من الحيرة والحرج ،وإذا بـ«أمي عيشة» تعرض اقتراحا جديد ًا« :اتركاه عندي
َّ
إلى حني عودتِكما في الجولة القادمة».
داهة نطق الوالد« :لكن الجولة القادمة لن تتم َّ
إال بعد شهر أو يزيد».
بكل َب ٍ
شدَّدت «أمي عيشة» على دعوتها ،قائل ًة« :أعرف ذلك ،ولكنني سأكون سعيدة بإرضاعه
والعناية به مث ُله مثل ابني ،وسيكتسب صح ًة جيدة هنا في بن قريش ،أنقى وأحلى جو
في البالد».
ينتاب والدي ألن اقتراح «أمي عيشة» أنهى هاجس
انخفضت حِ دَّة القلق الذي كان ُ
الخوف الذي س َك َن ُه مِ ْن أن يمسني سوء في السوق ،أو في أي مرحلة من املراحل املتبقية
في َمه ََّم ِت ِه الشاقة ،في األوراش املبرمجة ،سواء بالحسيمة أو الناظور أو نواحي تازة .أما
بالنسبة لوالدتي ،فقد بث اهلل السكينة في قلبها ،فأجابت ،بكل ثقة وبجرأتها املعهودة التي
َّقل نظيرها ضمن نساء جيلها« :هل سأجد أ ًّما أحسنُ من ا ّملي عيشة لرعاية ابني ،وهل
أرحب من هذا».
هناك مكان َ
ش ُغ َفت «أمي عيشة» كثيرا بذلك الرد ،املُ َعبِّر عن إحساس صادق باالطمئنان والتقدير
مرضعة تجاه قلب نظيرتها ،لم تمر إ ّال ساعات قليلة على أول لقاء بينهما.
من فؤادِ ٍّأم
ٍ
أزيحتِ ال ُغ َّم ُة عن صدر والدي ِل َما عاينه من تواؤم ج ّن َب اب َن ُه الرضيع الكثي َر من
املخاطر املحتملة.
ِ
بحماسة ،انكبت والدتي مع «أمي عيشة» على وضع بعض الترتيبات ،إذ سلمتها
ٍ
حقيبة مالبسي وزجاج َة الرضاعة مع َح َل َمتِها الستعمالهما عند الحاجة ،وأدواتِ النظافة
التي كانت متداول ًة آنذاك.
لم يستغرق األمر وقتا طويال بالنظر إلى الوئام الذي حصل بني الوالدت ْي ِن .فبع َد تقبيل
الرضيعني ،احميدو وابن «أمي عيشة» ،بحرارة .وبعد اإلفصاح عن جزيل الشكر واالمتنان
«ألمي عيشة» ،ودَّع الوالد والوالدة بن قريش في اتجاه تطوان ،حيث التحقا بالسوق
واشتريا بعض الحاجيات التي سمحت بها إمكانيا ُتهُما املتواضعة ،وقضيا الليل في تطوان،
وفجر اليوم املوالي ،انتقال إلى الحسيمة ثم الناظور وبعدها تازة إلى أن عادا ،في اليوم
الرابع ،إلى فاس.
كان جميع أفراد العائلة الكبيرة يتطلعون إلى عودةِ صغيرهم األشقر ،ذي العينني
الز ْرقا َو ْين .لكن بمجرد دخول الوالدين املنزل ،انتبهوا إلى أن الرضيع لم يكن في رفقتهما.
َّ
تعودت الوالدة على التخطيط لها وتنفيذها لخلق
مقلب من املقالب التي َّ
اعتقد البعض أنه ٌ
املرح والفكاه ِة في وسط العائلة الكبيرة .لكن سرعان ما كشفتِ الوالدة عن الحقيقة،
ِّ
جو ِ
فأخبرتهم ،بابتسامتها الرقيقة وبكل أريحية ،أنها ،باتفاق مع والدي ،تركت رضيعها في
بن قريش عند «أمي عيشة».
قرائ ُنها الذين غالبا ما كانوا ينادونها باسمها العائلي ،صاحوا في وجههـا « :آ
العراقية واش احمقيتي» .أما أبنا ُء وبناتُ أعمامي املراهقون واملراهقات آنذاك ،والذين
فعبروا عن تعجبهم
كانت تشكل والدتي بالنسبة إليهم صديق ًة أكثر من زوجـ ِة العمَّ ،
واندهاشهم ،بكلمة «باز أ اللة باز» املقابلة حاليا للفظ « .»Waooo
لم تكن والدتي متعلمة ،لكن كانت امــرأة متحررة وسابقة لزمانها وواثقة من
اختياراتها ،فأوضحت للجميع أنه باملوازاة مع بعض الظروف الخاصة التي أملت اختيار
اقتناع بما فيه خير ،مستحضر ًة املميزاتِ
تركي عند «ا ّملي عيشة» ،كان القرا ُر مبن ّي ًا على
ٍ
الر َضع إلى
وحاجة
قريش،
بن
في
الطبيعة
الحميدةِ «ألمي عيشة» ،وصفو َة الجو ،وعُ ذري َة
ُّ
تفادي كثرة االختالط.
مِ ْن أفراد العائلة َم ْن اعتبر األم َر مخاطرة قد ال ُتحمد عقباها ،ومنهم من َّ
ظل مذهوال،
وبعضهم اآلخر اقتنع بما قالته الوالدة.
بعد ُمضي حوالي شهر ،سافر الوالدان إلى َّ
الشمال مرة أخرى ،ومرا باملسار نفسه
تقريبا ،لكن هذه املرة عادا بصغيريهما من بن قريش إلى البيت العتيق بدرب بنيعيش بفاس.
ُّ
الكل كان يريد االطمئنان على الرضيعُ ،مشتا ًقا لرؤيته .فأو ُل ما وطأت أقدا ُم الوالدين
املنز َل ،تسارعت أخواتي وبناتُ أعمامي وأخي وأبنا ُء أعمامي لحمل الرضيع وتقبيله
ومعانقته وكذلك الشأن بالنسبة إلى كبار العائلة.
لم ُي َخيِّب اهلل َظ َّن والدتي وال َظ َّن َم ْن ساندها في موقفها ،إذ عاد الرضي ُع بدينا ،أحمر
يرد باالبتسامة على ِّ
وصف
اللون ،وبصحة جيدة ،كثي َر الحركةُّ ،
كل َم ْن داعبه .فما كان َّثم َة مِ ْن ٍ
أجمعت عليه العائلة سوى كون «احميدو أصبح كثالث َّتفاحات حمراوات ،متراصات واحدة
فوق األخرى».
ال أذ ُك ُر كل تلك الوقائع الجميلة البعيدة وكأنني لم أكن أنا أو كأنني لم أكن هناك .و ُأحِ ُّب
اآلن أن َ
أتخَّي َل أنني رأيتُ ذلك َّكلهُ .ما زلتُ أراه حتى اآلن.القاهرة ،يوم السبت  30يناير 2021

كتاب القطرات ...
القطرات
اليت تسري
يف الشريان الذبيح
تلتف يف السؤال
الذي يفضي للنهر اجلريح
القطرات
اليت تصحو
يف األحواض الصغرية
تسند األعشاب اليتيمة
حتت احلجر الضال
و تنتظر املجيء

من أسفل
على غرار ن ْبتات ُي َشق هلا
األفق
القطرات
اليت ال تفارق اجلذع
تستدل بشجرها الواقف
مهما عال هذا اخلراب
القطرات
الضالعة يف دمعها
ختتار اإلقامة

يف الشقوق
كعني أخرى
القطرات
اليت اصطفت يف
اجلبني سريرا
تطل من أعلى هامة
كسماء أخرى أدرى
باألعناق املشرئبة
القطرات

تتكاثر
مثل حبال ترى
لكن
ال أحد يف املجرى
قطرات األسفل
ال شأن هلا
باألعلى
املحاط حبواشي اآلهلة
القطرات
حترس نفسها
حىت ال تتشبه باحلروف

يف البياض الغافل
القطرات
مربعات إقامة
للشهقات
اهلاربة من االختناق
حبثا
عن ندى اهلاوية
قطرات املهوى
ال تلوذ بغري نفسها

العالقة على اجلدار
وال باب
إالها على هذه احلياة
املُفت َقدة
على حافة منذورة للهباء
القطرات
تتوق لالمتداد
على الرغم من التخشب
الذي ال حياة له وال موت

عبد الغين فوزي

القطرات
الدامعة الدامغة
يف مهدها
الناهدة يف عصفها
الضاربة بسهمها اللزج
الطالعة بأصابعها الناعمة

شعر

كان طعا ُم الغذا ِء الذي أبدعت «أمي عيشة» في إعداده جاهز ًا .وفي اللحظة التي ُقِّد َم فيها
دائرية،
خشبية
طاولة
ٍ
ٍ
األرض ،حول ٍ
الطعام وجلس والدَايْ و« أمي عيشة» فوق ٍ
زربية على ِ
ومنخفضة جداَّ ،
تذكرتْ والدتي أنها نسيت تسليم قفة الحلويات الفاسية والخليع
صغيرةٍ
ٍ
اللذين أعدتهما وأتت بهما من فاس إلهدائهما إلى «أمي عيشة» .حينها ،شعرت والدتي بالخجل
وتأسفت عن هذه الهفوة ،لكنها ،بلباقتها املعتادة وروحها املرحة ،قالت «ألمي عيشة»« :أنساني
حديثك املمتع ما جئتك ب ِه من فاس :تفضلي بالصحة والراحة .كوني على يقني بأن جميع
املحتويات تحتفظ بطراوتها الطبيعية حتى ولو تذوقتها مع زوجك بعد مدة طويلة».
بعد الغذاء ،استسلم والدي لقيلولة خفيفة .نام لهُنيهات ،لكنه سرعان ما استيقظ وبدا
عليه نوع من التوتر َّ
سوق
ألن با َل ُه كان منشغ ًال بما قد تؤول إليه مغامر ُة اصطحابي إلى ِ
بشكل ُم ْف ٍرط.
يوم ارتفعت فيه الحرارة ٍ
تطوان املكتظ ،في ٍ
استقرأت والدتي أفكاره ،ولكن إلزاحة الضبابية ،سألته:
 ما بك؟فرد عليها ،في البداية ،بصوت باهت :ألم أقل لك هناك خطر على احميدو؟
 َّ َّعقبت الوالدة بهدوءٍ حذر :هل تريد أن تلومني اآلن .ألم نتفق على كل شيء مساء أمس
بفاس قبل أن نسافر سويا مع الرضيع؟
ع ََل صو ُتهُما تدريجيا إلى أن سمعتهُما «أمي عيشة» وعلِمت بموضوع َج َدلِهما .وبكل
بساطة« :اتركاه عندي واذهبا إلى تطوان ،ثم عودا الستالمه .سأرعاه كما أرعى ابني».

القطرات
الالمعة من أفقها
و يف املترائي
من االبتسام

بني غبار املشانق
يكون الشعر مستودعها
الذي ال ينام إال
جفنا يف اجلفن
القطرات
اليت ال قطر هلا
تطوي على سريهتا
يف أي ماء
دون عرش أو كتاب
اخلميس  11من فرباير 2021
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حسن املودن

-1أسئلة ومالحظات
-1أسئلة

دراسات

مــــــا هــــــي مـــاحـــظـــاتـــي
وافتراضاتي بخصوص القصة
القصيرة بــاملــغــرب منذ لحظة
الــتــأســيــس إل ــى ال ــي ــوم؟ مــاذا
الكمي
تحقق عــلــى املــســتــوى ّ
وعلى املستوى النوعي؟ ما هي
الــتــحــوالت الــتــي شـ ِـهــدهــا هذا
الجنس األدبي الحديث باملغرب،
على مستوى الحكاية وعلى
مستوى الكتابة؟
إذا أخذت بعني االعتبار تلك
القصص التي ُنشرت بالجرائد
واملــجــات مــنــذ الــعــقــود األول ــى

القصة
القصرية
باملغرب

وإذا أخــذت بعني االعتبار
القصص املنشورة في الجرائد
واملــجــات ،يمكن أن أسجل أن
مرحلة التأسيس أسهمت فيه
الكاتبة املغربية أيــضــا ،ففي
سنة  1955نشرت آمنة اللوه
بمجلة األنـــوار قصة بعنوان:
امللكة خناثة ،وهي القصة التي
حصلت عــلــى جــائــزة باملغرب
سنة 1954؛ على أن األســمــاء
القصصية النسائية ستبقى
قليلة بعد استقالل املغرب (زينب
فهمي وخــنــاثــة بنونة وليلى
أبو زيد) ،ولن تتكاثر املجاميع
القصصية النسائية وتتزايد إال

مالحظات
وافتراضات
أولية
6

مــن الــقــرن الــعــشــريــن ،فــإنــه من
املمكن أن أالحظ أن هذا الجنس
األدبــي كان من األجناس األدبية
األولــى التي فرضت نفسها قبل
األجناس األخرى ،وخاصة جنس
الــروايــة؛ وأن القصة القصيرة
باملغرب يتجاوز عمرها اآلن املائة
سنة (هناك من يفترض أن سنة
 1905هي سنة نشر أول قصة قصيرة باملغرب) .لكن إذا انطلقت
من املجاميع القصصية املنشورة في شكل كتب ،فقد نشرت أول
مجموعة قصصية لعبد املجيد بن جلون سنة 1947بعنوان :وادي
الدماء؛ وبذلك يمكن أن أفترض أن جنسني أدبيني جديدين :الرواية
والقصة القصيرة قد انطلقا في أربعينيات القرن املنصرم ،إذا
انطلقتُ من أن الزاوية للتهامي الوزاني هي أول رواية مغربية.
اخلميس  11من فرباير 2021

الكمي؟ هل استطاعت املجاميع
ماذا تحقق على مستوى التراكم ّ
القصصية املنشورة أن تتجاوز اليوم األلف مجموعة؟
ما يمكن تسجيله أن االنطالقة كانت بمجموعة قصصية
الكمي يتزايد بعد ذلك:
واحدة في األربعينيات؛ لكن بدأ التراكم ّ
خمس مجموعات في الخمسينيات ،وثالث عشرة مجموعة في
الستينيات ،وسبع وأربعون مجموعة في السبعينيات ،وثمان
وخمسون مجموعة في الثمانينيات ،ومائة وأربــع وعشرون
مجموعة في التسعينيات .وال شك في أن عدد املجاميع القصصية
قد ازداد في العشرين سنة األولى من األلفية الجديدة :فمن 1947
إلى  ،1999هناك ما يقارب مائتان وخمسون مجموعة قصصية؛
ومن سنة  2000إلى  ،2013هناك أكثر من أربعمائة مجموعة
قصصية؛ وقد يزداد العدد عن ذلك في هذه السنوات األخيرة ،ما
يجعلني أفترض أن مكتبتنا القصصية املغربية تضم بال شك ما
يقارب األلف مجموعة قصصية ،خاصة مع هذا اإلقبال الكبير على
جنس القصة القصيرة جدًا الذي يشهَد ازدها ًرا كبي ًرا في السنوات
كم ًّيا على ّ
األقل.
األخيرةّ ،
وفي األحوال ك ّلها ،هل يسمح هذا الجنس
األدبي -تاريخه الذي ّإما يتجاوز املائة سنة أو
الكمي الذي ّإما يتجاوز
يقترب منها؛ بتراكمه ّ
األلف مجموعة أو يقترب منها؛ باألسئلة التي
يطرحها على مستويات تعنى بالكيف ،بالكتابة،
بالتجنيس -...بأن أتحدث عن محطات ،لكل
محطة ما يميزها على مستوى الحكاية كما على
مستوى الكتابة؟
ـســم تــاريــخ
لــكــن قــبــل تــقــديــم اقــتــراح يــقـ ّ
القصة القصيرة باملغرب إلى أربــع محطات،
ال بد أن أشير إلى أن هناك من الك ّتاب ،وربما
من الكاتبات أيضاَ ،من واصل الكتابة عاب ًرا
للمحطات :بقي عبد الكريم غالب يغني املكتبة
القصصية املغربية إلى أن رحل قبل سنوات
رحمة اهلل عليه؛ واألمــر نفسه بالنسبة إلى
مبارك ربيع وإدريــس الخوري وأحمد املديني
وأبــو يوسف طه ومحمد زهير ومحمد برادة
وأحمد بوزفور وغيرهم أطال اهلل في عمرهم
جميعا..

 - 2حمطات القصة القصرية
باملغرب ::إشكاالت وافتراضات
باملغرب

ابتدا ًء من التسعينيات (ربيعة ريحان ،رجاء الطالبي ،لطيفة باقا،
عائشة موقيظ ،زهرة زيراوي ،حنان درقاوي ،مليكة نجيب ،)..وهي
بال شك في تزايد منذ بداية األلفية الجديدة (لطيفة لبصير ،فاطمة
بوزيان ،منى وفيق ،وفاء مليح.)...
وبالنظر إلــى املجاميع القصصية التي أصــدرهــا الك ّتاب
والكاتبات من األربعينيات إلى اليوم ،فإنه يمكن أن أتساءل:

 .1.2محطة التأسيس واملقاومة:
غريب
ٌ
دخيل في البيت العائلي :هناك خـ ٌ
ٌ
ـاف حول
تــاريــخ انــطــاق الكتابة القصصية باملغرب
الحديث :بني من يعتبر  1905هي سنة ظهور
أول نص قصصي (هذا رأي محمد الصادق
عفيفي) ،ومــن يعتبر العقد األول من القرن
املنصرم هو نقطة االنطالق (عبد اهلل كنون)،
ومن يسجل أن الثالثينيات هي نقطة البداية
(عبد الحميد يونس) ،ومــن يــحــدد ذلــك في
األربعينيات والخمسينيات (نجيب العوفي)،
وبــن مــن يذهب إلــى أن الكتابة القصصية،
بمعناها الحديث ،لم تنطلق إال في الستينيات
من القرن العشرين (أحمد اليابوري وأحمد
املديني).
وفــي األحــوال كلها ،يمكن أن أفترض أن
القصة القصيرة باملغرب في النصف األول من
القرن العشرين اهتمت باملضمون ،واعتبرتْ
نفسها مج ّرد قالب أدبـ ّـي هدفه إبــاغ رسالة
َ
تربوية أو أخالقية أو وطنية.
وإذا ما انطلقت من أول مجموعة قصصية
منشورة في شكل كتاب أواخ ــر أربعينيات
القرن املنصرم (وادي الدماء لعبد املجيد بن
جلون)1947 ،؛ فإنه يمكن أن أفترض أن القصة
القصيرة جنس أدبي ظهر باملغرب بعد أن ا ّتضح أن هناك بالبيت
ّ
ويحتل األرض والبيت،
العائلي غري ًبا دخيال يقتل اآلباء واألبناء،
ويمأل أودية البلد بدمائهم؛ واألدب القصصي من األسلحة التي
يمكن استخدامها في مقاومته وإخراجه من بيت له أبناء لحمايته
من كل دخيل غريب :ومن قصص ابن جلون ،يمكن أن أستشهد بقصته:
عائشة التي تستلهم التراث الشعبي املغربي ،وتتحدث عن فتاة اسمها

ُتـ ِّـوج أخيرا الشاعر املغربي أبو بكر متاقي ،بالجائزة
الوطنية للشعر في دورتها األولــى ،والتي نظمتها جامعة
املبدعني املغاربة ،برسم السنة الجارية .2021
وقــد شــارك فــي هــذه الجائزة  26مخطوطا شعريا ال
تخلو من شعراء يمنحون مع كل قصيدة يكتبونها للمشهد
األدبي املغربي أثمن جائزة ،ولكن إحقاقا ملبدإ تكافؤ الفرص
الذي يجب أن يسري أيضا في الحقل الثقافي واألدبي ،رأت
اللجنة بعد القراءة والتمحيص ،أن ديوان «تراب» لــ «أبو
بكر متاقي» ،يستحق الفوز لتميزه بلغة شعرية شفافة من
حيث الصياغة والشكل وتطور تجربة االيقاع والجرس املالئم
والصورة الشعرية البليغة بما يتناغم مع املحتوى .ولكون
هذا الديوان ال يني باحثا عن الشعر والشعرية الدافئة في
أدغال الكالم ،ونظرا للحوار الجمالي الذي حققه الشاعر
فــي هــذا الــديــوان ،بــن الشعري
والــــنــــثــــري ،فــجــعــلــهــمــا

متابعات

عائشة تنتقم من الغريب الدخيل الذي قتل أهلها واحت ّل أرضها وبيتها..
حولتها إلى أسطورة..
تقاومه املقاومة التي ّ
 .2.2محطة االلتزام واملواجهة :في البيت العائلي آبا ٌء مستبدّون:
بعد طرد الغريب الدخيل من البيت العائلي ،وجد األبناء أنفسهم أمام
آباء مستبدّين يرفضون التطورات التي يريدها األبناء لبيتهم العائلي بعد
حصوله على استقالله من االستعمار .وهذه الظروف الجديدة هي التي
فرضت على هذه املحطة أن يحكمها مبدأ االلتزام :أن يلتزم األدب بالتعبير عن
مشاكل البيت العائلي الذي ينتمي إليه ،وأن ينتقد عيوبه ،وأن يواجه اآلباء
وتطوره نحو األفضل الذي يتم ّناه األبناء..
املستبدّين الذين يمنعون تقدّمه ّ
وأزعــم أن هذه املحطة الكبرى في تاريخ القصة القصيرة باملغرب
تنقسم إلى محطتني :محطة أولى يسودها مبدأ االنعكاس :فاألدب
القصصي
ّ
انعكاس للواقع االجتماعي الخارجي ،واالهتمام باملضامني أكبر من االهتمام
ٌ
باألشكال؛ ومحطة ثانية يسودها مبدأ االنفتاح وتوليد األشكال :هناك أوال
انفتاح على واقع آخر غير الواقع االجتماعي الخارجي :هو الواقع النفسي
الداخلي ،ويكفي أن نستحضر هنا محمد بــرادة؛ إذ يقول في مجموعته
القصصية :سلخ الجلد الصادرة سنة « :1979أريد أن أكتب أشياء...
حضورها يجسد الغياب ...أكتب عن «تجربة» لكن بــودي لو أكتب عن
الهواجس والهلوسات والهذيان وأحالم اليقظة وسيناريو ليالي السهاد...
من يستطيع أن يلتقط هذه الكتابة الشفوية البصرية الالواعية املستمرة
كوجع ال يهدأ( »..دار اآلداب ،بيروت ،ص)89؛ وهناك ثانيا انفتاح على أشكال
جديدة للكتابة القصصية تستثمر الحلم والفانطاستيك والغرابة املقلقة
والتضعيفات التخييلية في قولها للواقع االجتماعي كما للواقع النفسي ،كما
في قصص أحمد املديني ،ومحمد عز الدين التازي ،وعبد الجبار السحيمي،
ومصطفى املسناوي ،ومحمد الهرادي ،وامليلودي شغموم ...وهؤالء وغيرهم
اب آخرون أسبق إلى التجريب :األمني الخمليشي ،أبو يوسف
(ربما كان ك ّت ٌ
طــه ،محمد زهير )..هم من خطا الخطوات في درب سيس ّمى فيما بعد
بالتجريب القصصي باملغرب.
لكن إذا زعمنا جميعا أن محمد زفــزاف هو من األسماء الكبرى (مع
ابراهيم بوعلو ،وإدريس الخوري ،ومحمد شكري )..في هذه املحطة ،وخاصة
في مرحلتها األولى ،فاسمحوا لي بهذه املالحظة :يمكن القول إن قصص
تؤسس أدبا قصصيا واقعيا،
زفزاف مرآة للواقع االجتماعي ،وأنها كانت ّ
لكنني أجد في قصصه محاولة استبدال الواقع العائلي االجتماعي املعيش
بواقع آخر أفضل منه وأشبه بالفردوس املفقود املعثور عليه؛ ولذلك أفترض
أن قصص زفزاف ال تجعل قارئها سجني واقع عائلي اجتماعي معيش ،بل
تح ّلق به بعيدًا نحو عوالم أخرى ،عجيبة ومدهشة ..لنأخذ قصصه :غجر
في الغابة ( ،)1982وخاصة قصة« :في الغابة» ،ولنالحظ كيف يكشف االبن
السارد صور العنف واالنحطاط والقذارة في عامله العائلي األصلي ،وكيف
مثالي يقوم على قيم الحب والحرية
عثر عند الغجر في الغابة على عالم عائلي ّ
والجمال ..والخالصة أن قصص زفــزاف ال تكتفي بتصوير واقــع العالم
العائلي املعيش ،وال تكتفي بإعالن التم ّرد على اآلباء املستبدّين ،بل إنها
قصص تستثير الخيال وأحالم اليقظة ،وتجعل القارئ يعتقد في أن عوالم
الحلم والخيال هي عوالم حقيقية ملموسة ..فزفزاف لم يكن يصف الواقع على
طريقة بلزاك فحسب ،بل إنه يقول تلك العوالم األخرى التي يريد أن ينتمي
إليها ،عوالم قالتها األساطير والخرافات ،وتقولها األحالم واالستيهامات،
وتقولها القصة والرواية على طريقة سرفانتيس..
 .3.2محطة االستقالل واالنفصال :اللجوء إلى بيت اللغة واألدب:
أس ّميها بمحطة االستقالل واالنفصال ألنه في هذه املحطة بدأت الدعوة
إلى استقالل األدب عن الخطابات السياسية واإليديولوجية التي كانت تؤطره
في املحطتني السابقتني ،وبدأت العناية باألدب بوصفه أدبا في املقام األول،
يجري التركيز على وظيفته الشعرية أكثر من وظيفته التداولية النفعية.
وال شك أن ذلك كله كان بتأثير من النظريات األدبية الجديدة ،وخاصة منها
اللسانية البنيوية؛ لكن ربما هناك عوامل أخرى أكثر أهمية :هناك شيء ما بدأ
يتكسر منذ أواخر السبعينيات ،وهناك شيء ما أصاب بريق تلك الخطابات
السياسية املعارضة ،فتراجعت اإليديولوجيات الثورية الكبرى ،وسقطت تلك
املثل السياسية العليا ،وفشلت خطابات االلتزام واملواجهة ،والنفوس أصابها
اليأس واإلحباط من جدوى التغيير ومواجهة اآلباء املستبدين :البيت العائلي
يرفض التغيير والتقدم ،والخطابات التي رفعت شعارات التغيير والتقدم كان
مصيرها الفشل ،وبكل ذلك لم يعد هناك مكان ال للمعنى وال للحكاية :أستحضر
هنا قصة قصيرة نشرها محمد صوف سنة ( 1995العلم الثقافي 1 ،يوليوز،
التفسخ الكتابة
ص ،)4وعنوانها :ال حكاية خالية من أيّ معنى؛ وأصــاب
ّ
القصصية في نصوص حسن برما السردية التي تتقدم قصصا من دون حكايات
في مجموعته :ضمير الخائب () 1993؛ وأصاب الفراغ الكتابة القصصية التي
كان االمتالء حد التخمة ميزتها في املحطتني السابقتني :أستحضر نصا ملحمد
الدغمومي بعنوان :قصة عبثية ،حيث يقول« :في كل قصة أشكال من الفراغ...
علي أن أمأل أي فراغ( »..العلم الثقافي 11 ،فبراير  ،1994ص ،)12مع
وليس ّ
اإلشارة إلى أن أحمد بوزفور كان من األوائل الذين كانوا يشتغلون بالحذف
والبياض والفراغ في الكتابة القصصية..
وبــدأت النصوص القصصية ذات النزعة التجريبية تتزايد وتتكاثر
(أنيس الرافعي ،محمد اشويكة ،شكيب عبد الحميد ،محمد أمنصور،

املصباحي ،علي الوكيلي ،اسماعيل غزالي ،رجاء الطالبي ،فاطمة بوزيان،
سعيد منتسب ،أحمد طليمات ..وربما هناك أسماء قصصية أه ّم من هذه،
وإذا أخذنا بعني االعتبار جنس القصة القصيرة جدا ،فاألسماء عديدة ،)...
وهي تريد أن تنتمي إلى هذه التيارات التجريبية التي تتأسس في بلدان
ولغات مختلفة عبر العالم :لقد تح ّقق من التراكم الكمي والنوعي في الكتابة
القصصية ما دفع إلى االقتناع بضرورة تفجير إمكانات التخييل إلى أبعد
الحدود ،وبضرورة تحدّي التقاليد األدبية وخلخلة العقالنية املتضخمة التي
واللعبي في
تتح ّكم في األدب ،والعمل على أن ينكشف الجانب الالعقالني
ّ
اإلنسان :حياته وعامله ،لغته وأدبه ..الكتابة لم تعد وسيلة ل َنقلِ تجارب العا َلم
ومغامراته ،ليست أداة لفهم العالم وتفسيره ،فالكتابة هي نفسها مغامرة.
وبهذا املعنى ،لم تعد القصة القصيرة هي ذلك املحكي القصير السريع الذي
يتمحور حول ح َدث رئيس فريد ويقود إلى نهاية تكون أحيانا غير منتظرة؛
تحولت مع نصوص التجريبيني إلى شيء صعب غير نمطي وغير
فهي قد ّ
قابل للقراءة :فاملحكيات البسيطة التي يسردها سارد مهيمن أضحت قليلة،
والعناية الشكالنية بالسرد والكتابة تــزداد ،ولم يعد األمر يتعلق بتم ّثل
العا َلم أو التعبير عن األنا ،بل تحولت القصة القصيرة إلى بحث عن شيء
غير معروف :أهو ٌ
بحث في اللغة واألدب عن ذلك البيت العائلي ،املعيش أو
املتخ ّيل ،الذي فقدته الذات على مستوى الواقع كما على مستوى الخطاب؟
 - 4 2محطة العودة والبحث عن االنتساب :العودة الى البيت العائلي:أفترض أن شكلني قصصيني هما رهان هذه املحطة الجديدة التي انطلقت
في العشرين سنة األولى من األلفية الجديدة :الشكل األول أسميه بالتخييل
األوتوبيوغرافي ،وأجده في العديد من املجاميع القصصية (لطيفة لبصير،
عائشة البصري ،وفاء مليح ،محمد تنفو ،عبد اهلل املتقي ،حسن برطال ،هشام
دحماني ،عبد اللطيف زكري ،وهناك أسماء أخرى أكثر أهمية بال شك ،)...وما
يميزه أن النصوص تقارب مسألة الهوية في عالقة بالغيرية ،وتكشف ما في
الهوية من غرابة مقلقة .والشكل الثاني أسميه بمحكي االنتساب العائلي
األدبي ،وهو يه ّم هذه الذات التي تنتقد عاملها العائلي االجتماعي املعيش،
وتستبدله بعالم عائلي آخر :عالم األدباء والك ّتاب ،ليكون القارئ أمام محكي
جديد أسميه بمحكي االنتساب العائلي األدبي (عند لطيفة باقا ،على سبيل
التمثيل ،في مجموعتها القصصية :غرفة فيرجينيا وولف.)2014 ،
ومــا يجمع بني املحكيني هو عــودة الحكاية التي كــاد يضحي بها
التجريبيون في املحطة السابقة؛ وعودة الحكاية تعني عودة الذات التي
أضحت أكثر اقتناعا بضرورة العودة إلى مساءلة بيتها العائلي ومحدداتها
العائلية ،كأنه ال يمكن للذات أن تواجه واقعها ومصيرها من دون حكاية
عائلية ،اجتماعية أو أدبية..

«تراب» الشاعر املغريب «أبو بكر متاقي»
«تراب»
ُيزهر باجلائزة الوطنية للشعر يف دورهتا األوىل
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ما يمكن أن أخلص إليه أن القصة القصيرة باملغرب ،بمختلف أشكالها ،قد
حققت من التراكم الكمي والنوعي ما يستحق الدرس والبحث :بعد أن كانت
في محطتيها األوليني تولي عناية كبيرة للمضامني ،أضحت تركز أكثر على
األشكال ،وخاصة منذ املرحلة الثانية من املحطة الثانية ،وباألخص في املحطة
الثالثة .أما املحطة الرابعة األخيرة ،فيمكن أن أسجل بأن فيها تجارب مهمة،
وخاصة منها تلك التي تراهن على التخييل األوتوبيوغرافي ومحكي االنتساب
العائلي ،وتحاول خلق توازن خالق بني سؤال الحكاية وسؤال الكتابة.

الئحة باملصادر واملراجع:
برادة ،محمد ( :)1979سلخ الجلد ،ط ،1.دار اآلداب ،بيروت ،لبنان.
بن جلون ،عبد املجيد ( :)1989وادي الدماء ،طبعة جديدة (الطبعة
األولى سنة  ،)1947دار الثقافة ،الدار البيضاء ،املغرب.
بوزفور ،أحمد ( :)2000الزرافة املشتعلة ،قراءات في القصة املغربية
الحديثة ،ط ،1.شركة النشر والتوزيع املدارس ،البيضاء.
زفــزاف ،محمد ( :)1982غجر في الغابة ،ط ،1.املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان.
العوفي ،نجيب ( :)1987مقاربة الواقع في القصة القصيرة املغربية،
ط ،1.املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء.
قاسمي ،محمد يحيى ( :)1999بيبلوغرافيا القصة املغربية ،ط ،1.دار
النشر جسور ،وجدة.
املديني ،أحمد (د.ت) :فن القصة القصيرة باملغرب ،دار العودة ،بيروت،
لبنان.
املودن ،حسن ( :)2013مغامرات الكتابة في القصة القصيرة املعاصرة،
القصة القصيرة املغربية نموذجا ،ط ،1.منشورات اتحاد كتاب املغرب،
الرباط ،املغرب.
مودن ،عبد الرحيم ( :)1988الشكل القصصي في القصة املغربية،
ط ،1.منشورات دار األطفال ،الدار البيضاء ،املغرب.
الوزاني ،حسن ( :)2002األدب املغربي الحديث ( ،)1999 1929-ط،1.
منشورات اتحاد كتاب املغرب ،الرباط ،املغرب.

ُمتصا د يني
إيقاعيا إلى
جــوار ،ناهيك
عــن االشــتــغــال
الــفــنــي املتمكن
عـــــلـــــى ع ــن ــص ــر
الــصــورة بمعنييها
الــقــريــب والــبــعــيــد،
ا لشعر ية
مــمــا ُيــكــثــف الجملة
لكل مباشرية أو
ويشحنها إيحائيا درءا
لدرجة الصفر في الكتابة،
تــقــريــريــة تــنــزل بالنص
ناهيك أن هذا العمل الشعري ألبي بكر متاقي يتميز بحسن
الصياغة واللغة الشعرية الرائقة الشائقة التي تمزج بني
الشعري األدبي وبني سؤال الفلسفة.
ويضيف تقرير الجهة املُنظمة التي تعهدت بطبع الديوان
الفائز أن «متاقي يستحق الفوز لكونه شاعرا متميزا يسكن
الظل وينتمي إلى نفسه والقصيدة ،وال يهمه الحضور للقاءات
واملهرجانات أكثر مما يهمه الحفر في أغوار الشعر عميقا،
وهو ليس وليد اليوم بل ينتمي إلى جيل أواخر الثمانينيات
وبداية التسعينيات ،لهذا نحن من كنا محظوظني بمشاركته
في هذه املسابقة الوطنية التي عرفت مشاركة أسماء أخرى
لها وزنها في مشهدنا الشعري «.
وللشاعر أبو بكر متاقي أعمال شعرية أخرى ،فقد أصدر
في نهاية التسعينيات ديوانه األول «مساء املاء» ،لينصرف
إلى اإلنصات للذات متوقفا عن النشر على امتداد عقدين ،ثم
عاد بكتابني جديدين أحدهما يحمل عنوان «عواطف مادية
ومشتقاتها» واآلخر « َتهَافتَ املفسرون».
يذكر أن اللجنة تتكون من األساتذة :د أحمد بالحاج أية
ورهــام ،محمد عرش ،محمد بشكار ،رشيد الخديري ،محمد
بلمو ،د .العربي الرودالي.
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حوار مع الناقد والشاعر حسن وهيب يستحضر التجربة اإلبداعية للمفكر املغريب عبد الكبري اخلطييب

حوارات
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جاء هذا احلوار ،مع الناقد والشاعر حسن وهيب ،حول جتربة الكتابة اإلبداعية عند املفكر املغريب عبد الكبري اخلطييب ،ضمن سلسلة «حوارات»
يف سياق استحضار الذكرى العاشرة على رحيل اخلطييب ( )2009-1938ذلك الغريب املحترف ،املولود غدا ،واآليت من املستقبل ،واملمتهن لقياس
املسافات.
مل أكن أعلم أن احلوار ،يف ترمجته إىل العربية ،يف البداية ،سيقع يف يد مترجم «أمني» حنرير هو األكادميي حسن الطالب قصد التدقيق.
إهنا هدية رائعة بثالث أياد ،وجتربة مكتزنة بتمارين اإلنصات إىل اآلخر .تشعب فيها التفاوض ،باملعىن الذي يقصده أمربطو إيكو ،وحصلت فيها
تنازالت ،ربح فيها النص وهو حمفوظ الكرامة .والتقينا غريبني ،فــ»ليس الغريب بتاتا النص أو مضمونه ،الغريب منذ اللحظة األوىل هو املترجم»
(شارل لوبالن) كان يقول يل حسن وهيب :ستدبر أمرك تبعا للمالءمة يف مقارنة الترمجتني أو ما ورد يف الثانية من إضافات وتغيريات...
حسن وهيب ناقد وشاعر وجامعي ،يعيش وي َد ِّرس بأكادير .صدرت له عدة دراسات نقدية ،أغلبها حول جتربة الكتابة عند عبد الكبري اخلطييب،
الذي كان يقول عن وهيب» إنه أفضل من يتحدث عين» .وفعال ،فهو يف نظر الكثريين يعد أبرز املتخصصني يف إبداع اخلطييب وفكره ،وال ميكن
جتنبه يف هذا املجال .له دواوين شعرية ،آخرها «مديح صغري للتحاب».

من يستطيع التحدث أفضل عن
الخطيبي مــن الخطيبي نفسه؟
هكذا تساءل عبد الفتاح كيليطو.
لكن الخطيبي كــان يسر قائال:
إن حسن وهــبــي هــو أفــضــل من
يستطيع أن يتحدث عنه( .معلومة
مــتــداولــة فــي الــوســط العائلي
للخطيبي أو غيره) ،كيف تعلقون؟
أربأ بنفسي عن الفكرة املجسدة
لهذا االمتياز .من املؤكد أن قربي
قوي من أعمال الخطيبي ،وتشكل
عــبــر مــســار طــويــل ،غــيــر أن ــه ال
يفترض تأثيرا غير مشروط ،وال
امتيازا أحظى به .في البداية،
هناك البحث ،وتحويل الكتب إلى
موضوعات للتفكير ،وإلى البرهان
الــفــكــري؛ وفــي اآلن نفسه ،يبدأ
تحول ثان في التشكل ،إنه األثر
األدبي ،بمعنى األهمية الحقيقية
لــهــذا الــكــاتــب املــغــربــي ،بصرف
النظر عن مغزى البحث :أي قيمته
بوصفه فكرا وأسلوبا ،وحساسية.
وهو ما عجل ،بالنسبة لي ،بوضعه
في سلسلة الكتابات ،والتداول
األدبي ،داخل عوالم الكتاب ،الذين
يتقاطعون فيما بينهم ،داخل لعبة
مراسالت ،ورموز ،وأصداء يكمل
بعضها بعضا ،أو قل إنها تتباعد
تبعا لذوق القارئ واختياراته.
وبناء على ذلك ،لكم أن تتصوروا
كيف ستغدو الحياة ضيقة ،إذا
تأثرنا بمؤلف واحد فقط! حينها
سنؤول إلى الضآلة .ثمة تنوع في
كتاب حاسمني ،في حياة الباحث،
أو في حياة قارئ عادي ،وينتظر
املرء كل الوقت ،باشتياق واستياء،
تــلــك الــكــتــب الــتــي تــأتــي لتربك
تجربتنا أو ذاكــرة حياتنا .وفي
كل منعطف من منعطفات مسارنا،
ننتظر اإليفاء بعهد إزاءنا :مؤلف،
كــتــاب ،صـــورة ،صــداقــة ،صيغة
للحب ،نور ليلي ،سماء مجدية،
فكرة ،كل ذلك يأتي ليباغت عاداتك،
وانتظاراتك ،وثقافتك ،أو نسيانك
لآلخرين.
لقد علمتني أفــكــار الخطيبي
ونــصــوصــه ،أن أتموضع داخــل
مــــدرســــة االخـــــتـــــاف األدبـــــي
املغربي .فأفكاره تشمل الفنون،
واملجتمع ،وجينيالوجيات الذات،
واألنثروبولوجيا املكتنزة بصور
سيرته الخاصة وسيرة اآلخرين.
إنها مــدرســة حقيقية للتكوين،
وللتعلم ،ولــلــصــفــاء ،مــن خــال
املعارف املفتوحة على اليقينيات
والاليقينيات ،في تأويل األشياء
والعالمات (الدالئل) .ال أريــد أن

علمتين أفكار اخلطييب
ونصوصه أن أمتوضع
داخل مدرسة االختالف
األديب املغريب

أغرق في التفاصيل ،ويمكن العودة في هذا الصدد إلى كتابي»:
الورثة الصامتون» الصادر في السنة املاضية.
ما أستطيع قوله بعجالة ،إن هذا بنى تعاطفا فكريا ،دون اختالف
مبالغ فيه ،ألعماله وشخصه .فيما يشبه الذهاب واإليــاب ،مع
األعمال ،تبعا للزمن ،وكثافة اللحظة ،مع اختالف درجاتها .وحتى
أكون نزيها ،أقول إنني ال أستطيع فصل وقع ذلك عن مجموع
ذاتي .هناك دوافع أدبية تظل ال واعية ومعتمة .وهذا أمر جيد.
لنترك األشياء في فوضاها الداخلية الجميلة ،ولنتناول العمل
بوصفه انفعاال ،داخل حياته املوسومة بأعمال وانفعاالت أخرى.
لدي فقط نقطتان أخيرتان ،بخصوص سؤالكم :هناك في كثير من
األحيان ،ظروف تشرح اختيارات ما وتفسرها  -كما هو اختيار
الخطيبي هنا ،-املهم أن هذا األمر أمسى ،من اآلن فصاعدا ،جزءا
اخلميس  11من فرباير 2021

أجنز احلوار :حممد معطسيم

من كينونة املــرء ،أو ما سيكونه،
حتى ولو حصل انفصاله عنها .ال
تكن «خطيبيا» أو متخصصا في
أي شيء ،لكن على املرء أن يحرص
عــلــى الــبــقــاء ،فــي نــطــاق األعــمــال
النفيسة ،ويتفيأ بــظــال املكتبة
اإلنسانية.
بصيغة أخرى - ،وهذه هي النقطة
الثانية واألخيرة ،-هناك لحظات
أو فــتــرات ،نكون فيها منغمسني
فــي منجز أدبــــي ،وأخــــرى نكون
فيها باألحرى خارج ذلك ،ال بداعي
النسيان ،أو تغير في املزاج الفكري،
بل ألن هناك معيش القارئ الذي
يتلون؛ ليستحيل ماضيه كله إلى
ذاكــرة متصلة ،وجامع للمجموع،
وما ينبغي هو الخروج من الخانات
املسطرة ،واألطــر األكاديمية سعيا
إلــى حــريــة الفكر .وح ــري بنا أال
ننسى بالخصوص ،أن رهــان الخطيبي
اليوم ،يكمن استعادته على نحو مختلف،
داخل نسق أصداء أكثر اتساعا.
إن قربنا من عمل أدبي ،ال يختزل في النقد
األدبي الذي ننجزه حوله ،لكن في الطريقة
التي نرافقه بها ،في لحظة معينة ،وكيف
يــرافــق هــو الــقــارئ حقا ،بعد ذلك .يجب
معانقة الحياة التي يتيحها األدب ،وليس
االنكفاء على دور معني أو سلطة معينة،
لخطاب من الدرجة الثانية.

أجريتم حوارات مطولة مع الخطيبي ،خالل
سنتي  2008 2007-لكنها توقفت بسبب
غيبه ،مــاذا بقي من أسئلتكم
املــوت الــذي َّ
املعلقة؟ خصوصا أنكم كتبتم بأن أشياء
كثيرة بقيت في حاجة إلى حوار مع الكاتب.
بقي نوعان من األسئلة :النوع األول ناجم
عــن مجموع األجــوبــة املقدمة سلفا ،من
طرف الكاتب ،لتفعيل بعض املوضوعات،
أو محاولة إخراجه من مواقفه املجتزأة،
وإعـــادة الحسم فيها ،كموضوعة النقد
امل ــزدوج ،التي أردت إعــادة تحيينها في
سياق رهانات اللحظة .النوع الثاني من
األسئلة سعى إلى تغطية بعض املظاهر
املختلفة من عمله ،وكتابته عن الجسد،
وعن الفن ،وعن املقدس ،وعن السياسة،
إلخ .الحظت أنه كان يتناول بعض القضايا،
فــي حــن يتحاشى الحديث عــن بعضها
اآلخر .فهو لم يكن دائما محكوما بالتركيب
املفهومي ،كــان يفضل صــرف نظره نحو
أشياء أخرى .شيئا فشيئا ،سعيت إلى
دفعه للحديث ،رغم أنه هو من كان يوجهه،
بلباقة ،إلى ما كان يثير اهتمامه .غير أن
ذلك لم يتحقق لألسف؛ ألن قدر الحياة كان
باملرصاد.
تستشهدون كثيرا بالخطيبي ،هل نجرؤ على
القول إن حسن وهبي متماه مع الخطيبيs’est khatibisé؟
هذا السؤال يحيل على األول .أذكر أن التقارب الفكري بني مؤلف وقارئه،
ال يفترض ،بأية حال من األحــوال ،أن الثاني يذوب مختفيا في األول،
وإال سيسمى األمر استالبا خالصا ،أو ازدواجية شقية .وحتى ال أكرر
ما قلته آنفا ،أستطيع القول إن هناك شيئا آخر :هو قصة القارئ .فأنا
أستشهد كثيرا بمؤلفني مفضلني لدي ،لكن القارئ املتتبع يركز أساسا على
الخطيبي ،وهذا راجع بكل تأكيد ،إلى دراساتي املنشورة حول أعماله،
باالهتمام املكثف ،وتعدد املقاالت .وهذا ملمح للذاتية والشغف ،في عالقة
مؤلف /قارئ.
وبالتالي فإن االنكسار يفرض نفسه ،إذن .غير أن شيئا آخر يفرض نفسه
أيضا :الطبع .أقضي حياتي كلها متخلصا من االستالب ،ومبتعدا عن

األيقونات ،وساعيا إلى االستقاللية ،واالنفالت من عبوديات غير مجدية ،وبالتالي
فمن من غير الالزم أن نثقل كاهلنا بصور جديدة .ليست هناك عالقة غير مشروطة.
وال ارتباط مطلق .فلنحافظ لألدب ولتقدير املؤلفني ،على وظيفتهم في التحرير،
وتفاهمهم الذكي .وأن نتجاوب مع وجاهة بعض األفكار وجمالها ،ومع بعض
األشكال التي اتخذتها الحياة هنا أوهناك .ثمة الكثير من اللحظات في العالقة
التي ننسجها مع كاتب ما ،ومنها االهتمام بعمله(لقاء) ،والعمل على إدماجه
في دائرة اهتمامك الخاصة(دراسات) ،واتخاذه منطلقا لتجربة ذاتية (تحويل،
تنمية ذاتية) ،واختبار الفجوة أو الشعور بالحرية ،خالل الزمن املمتد للقراءة
أو للدراسة (نضج روابط ،أخذ مسافة ،أو هاجس ثقافي) ،مؤثرات الزمن على
االرتباط (تراخي الشغف) .فال ننظر إلى ذلك بعني التناقض أو القدر املحتوم،
فاألمر مجرد قصة للقارئ ،وانصهار بني اإلمكان ،واإلرادة والرغبة.

الخطيبي بني مؤاخذة االنتقائية (عند العروي) والترتيق (عند حميش)؛ ألم يكن
موضوع سوء فهم كما أشرت إلى ذلك في مكان آخر؟
علي أن أبادر للقول ،إن الخطيبي ال يرفض هذه التوصيفات ،ما دام يستعملها
كاستعارات في كتابة «حديثة» ،ويتكلم عنها بطريقته؛ ألن االنتقائية تفترض
منحى متعددا في االهتمام ،والترتيق هو أساس الكتابة املفهومية ذاتها .السيما
وأن الخطيبي يقول عن نفسه إنه» مصمم أفكار» وعالقته في كثير من األحيان
باملعرفة ال تخضع للتحديد والضبط .وكما جاء في قوله »:ألعلني أحرقت
بعض أوراق حياتي ونمط تفكيري؟ يحدث أن نتصرف بعفوية في حياتنا تبعا
لسلطان الرغبة وقوتها .ربما لم أختر أبدا بني مسارين :تبليغ املعرفة ونقلها
والتكتم عليها( )...فمن حني آلخر أسأل عن هذا التردد( )...فالحساسيات املفكرة
لها حضورها ،وهي التي تبني شيئا فشيئا املنجز ،دون أن تضفي عليه طابعا
نسقيا».
فهو في وضع ال يمنح إذا نصوصا تفسيرية ،وديداكتيكية (ما عدا بعض النصوص
السوسيولوجية والتحليلية) منهجية ونسقية ميسرة لالستعادة وتكوين أتباع
وتالمذة ،تيارات واتجاهات .انشداده للرغبة في اللغة هو ذاته ،نحو استكشاف
ميادين مجهولة ،ونحو اكتناز في القول .هناك الفكرة وشكل الفكرة .وهذا هو
مكمن سوء الفهم ،وصعوبة إدراجه في أجناس واضحة.
من يقرأ اليوم للخطيبي؟
ال أعرف .على كل حال ،فمن القليل ،أو النادر تقريبا ،أن تصادف قارئا بتلقائية،
يعبر عن متعته املباشرة عند القراءة له ،أو لحظة اكتشافه .منجز الخطيبي ممهور
على نحو مختلف .فهو في كثير من األحيان موصول باملجال الثقافي ،والفن .كما
ال تخفى أهميته بالنسبة للمهتمني (أبحاث ،تفكرات .)...أما سوسيولوجيا فقارئه
اليوم غير قابل للتحديد ،من وجهة نظري .لكن من املؤكد أن « حلم الكاتب هو
إبداع قارئه» (الخطيبي)؛ كما يؤكد الخطيبي بشكل عام أن « الكتاب وجد ليشهد
على ال قراءته»؛ لكن بمنحه نوعا من األمل في الحياة.
مرة أخرى أفضل أن أمنحه الكلمة« :هناك سلسلة أعمار للكتاب .للكتاب تاريخه
الخاص ،الذي يتطور ( )...فهو مندرج في فترة محددة ،لكنه في الوقت نفسه
يستشرف عصورا أخرى .».هذه أمنية ستندال وهي كفيلة بتفسير صعوبة عثور
بعض األعمال ،على قرائها بصورة دقيقة ومطلقة .نتمنى للخطيبي مالقاة قرائه
مع مرور الوقت ،وقصد إعادة العبارة اآلنفة الذكر ،في ظل املكتبة اإلنسانية.

املكتبة املغربية تفتقر إىل
مؤلفات حول ما ُكتِب عن مدننا
العريقة من نصوص مجيلة
حوار  :سامي الزين
ما هو سبب اختياركم االشتغال على هذا املوضوع ،وكم تطلب منكم البحث من الوقت؟
تضافرت عدة أسباب ودوافع للعناية بإنجاز هذا البحث ،منها الذاتي العاطفي ،واألدبي الجمالي،
والعلمي التاريخي التوثيقي ،والحضاري اإلنساني.
فأما السبب الذاتي العاطفي فنابع من حبي ملدينتي الجميلة ،التي عاش فيها أجدادي ،ووالدي ،رحمهم
اهلل ،والتي عشت وأعيش فيها مع أسرتي وأحبابي .فهي مهد الطفولة ،ومدرج الفتوة ،ومزهر الشباب،
ومقر الكهولة ،حيث كل درب من دروبها ،وزاوية من زواياها ،وساحة من سوحها ،وحي من أحيائها،
يعبق في قلبي بنسيم العشق ،وعطر الحلم واألمل والذكرى .وصدق الشاعر ابن سوار القائل:
وقال شاعر العربية املتنبي:

وحبب لإلنسان أول موطن

وإن كان يف حاشاه ناعم البال

وكيف التذاذي باألصائل والضحى إذا مل يعد ذاك النسيم الذي هبا
ذكرت به وص ـ ــال كأن مل أفز به وعيشا كأين كنت أقطعه وثبا

وأما السبب الثاني ،فصادر عن حبي لألدب ،وللكلمة الجميلة املؤثرة ،فذاك ما جعلني أتذوق هذه األشعار
التي قيلت في حب سال ومدحها ،والشوق إليها والتغني ببهائها ،وذكر مفاخرها ووصفها ،إلخ...
والجمال في هذه األشعار كثيرا ما يبلغ حد الروعة .حتى إذا انضاف جمال الشعر إلى
جمال الذكرى ،طفق القلم يقيد هذه األبيات والنصوص الشعرية ـ والنثرية
الفنية كذلك ـ متأمال متذوقا متطلعا إلى مشاركة القارئ آثار
التأمل والتذوق الجمالي.
وثالث هــذه األسـبــاب علمي تاريخي
توثيقي .إذ ال يخفى على املهتمني
بالدراسات التاريخية أن الوثيقة األدبية
(شعرية أو نثرية) من أهم مصادر البحث
التاريخي .السيما وقد ألفيت أن النصوص
املضمنة في هذا الكتاب مما يمكن أن يخدم هذا
الجانب من البحث العلمي ،فضال عن كون الكتاب
يضيف لبنة أخرى إلى صرح التاريخ األدبي للمغرب
عامة ،وملدينة سال خاصة.
وال بد هنا أن أشير إلى أن هذا العمل يندرج في إطار
التاريخ األدبي املحلي نوعا ما (أقصد تاريخ ما كتب
عن املدينة) ،باعتباره يوفر املادة للقيام بدراسات حول
هذا املوضوع ،وهو يصب في نهر التاريخ األدبي املغربي
العام .وقد لفت انتباهي افتقار املكتبة املغربية إلى مؤلفات
حول مدننا تجمع ما قاله الشعراء واألدباء عنها .هناك مثال
كتابا (فاس في الشعر العربي) و(مراكش في الشعر العربي) لألخ
األستاذ أحمد متفكر ،ولعل هناك عناوين أخرى معدودة ،في حني أن
ما نظم من شعر حول هذه املدن العريقة ليس بالقليل ،بل هو كثير وذو
قيمة فنية وتاريخية كبيرة ،ولذلك ال بد من جمعه وتوثيقه ودراسته.
وآمل أن يكون هذا البحث إضافة نافعة في هذا املضمار.
أخيرا ،هناك سبب حضاري إنساني أحسب أنه املحرك العميق للبحث التاريخي عامة ،و للتاريخ األدبي
خاصة .و يتمثل في إبراز الدور الحضاري الذي اضطلعت به البلدان واملدن عبر العصور .وإذا تتبعنا
التاريخ األدبي ملدننا املغربية وجدناه يعكس هذا الدور الحضاري الهام ،وهذا التطور الذي عرفته هذه
املدن والذي كان له تأثير عظيم في الحياة العامة ،بل وفي نظرة اآلخر إلى حضارتنا املغربية اإلسالمية
األصيلة .وقد ساعد التحقيب التاريخي الذي انتظم أشعار ونصوص الكتاب على تتبع األثر الحضاري
للشعر ـ منظوما ومنثورا ـ في تخليد ذكر هذه املدينة الحضارية العريقة.
بدأ هذا البحث بسيطا :بيت شعري من هنا ،وقطعة شعرية من هناك ،وهكذا .ولم يكن مقتصرا ،في البداية،
على الشعر واألدب بل كان شامال للكتابة التاريخية بأقالم كبار املؤرخني املغاربة واألندلسيني واملشارقة
كذلك حول سال حضارة وتاريخا وجغرافية ومعمارا وآثارا إلخ ،لكن بعد أن اقترح علي ذ .محمد لطفي املريني
ـ رئيس مؤسسة سال للثقافة والفنون ـ نشر الكتاب ،اتفقنا على االقتصار فيه على النصوص الشعرية والنثرية
الفنية ،وإرجاء النصوص التاريخية إلى مرحلة ال حقة.
ويجب أن أذكر هنا أن فصول هذا الكتاب نشرت أول مرة في جريدة “العلم” املغربية ،في حلقات
رمضانية متسلسلة .ثم ملا شرعنا في إعداد الكتاب للنشر طرأت تعديالت هامة على تصميمه ،وبنائه،
وفهارسه ،كان القتراحات األستاذ محمد لطفي املريني ومالحظاته الوجيهة الدور الكبير فيها إلى أن
خرج هذا العمل في حلته التي نرجو أن تكون مرضية.
وتطلب منا هذا اإلعداد الذي تولى جانبه الفني الفنان األستاذ إدريس اإلدريسي الفزازي ببراعة فائقة،
عاما كامال ،اشتغلنا خالله في ظروف صحية صعبة نتيجة تفشي وباء كوفيد  ،19وما اقتضاه من حجر
صحي ،وما ترتب على ذلك من صعوبات .لكن اهلل سبحانه كلل عملنا بالنجاح ،فله الحمد دائما.
وما كاد عام  2020يطوي يومه األخير حتى كان الكتاب جاهزا في مطبعة الرسالة بإشراف مديرها
األخ د .عزيز الهاللي الذي كان له إلى جانب األستاذ سعيد السيحيدة دور مشكور كذلك في صدور
هذا الكتاب .بيد أن البحث تطلب مني قبل ذلك ما يزيد على خمسة أعوام ،إذ بدأ اهتمامي بموضوعه

أصدرت مؤسسة سال
للثقافة والفنون مؤلفا
بعنوان»سال بلسان
الشعراء واألدباء»،
وهبذه املناسبة ،التقينا
بصاحب الكتاب األستاذ
الباحث الصديق
بوعالم ،وأجرينا معه
احلوار التايل..

منذ  ،2015ومنذ ذاك و أنا أسجل ما أجد من نصوص،
وأوثق ما يسنح لي من أشعار بني الفينة واألخرى ،وكان
العمل يسير ببطء إلى جانب أعمال أخرى كنت أركز عليها.
ورجعت إلى ما يربو على  130مصدرا ومرجعا في التاريخ
واألدب والرحلة والجغرافية والتصوف إلخ ،لتحقيق هذه
الغاية ،وباهلل التوفيق وله الحمد.
و إجماال ،يمكن القول إن هذا العمل يحقق جزءا من مشروع
فقط .وأما البحث املستقصي الشامل فيتطلب جهدا أكبر ووقتا
أطول ،و عسى أن يتحقق ذلك في املستقبل.

اشتغلتم على العشرات من الشعراء ،من هم الشعراء الثالثة الذين أبدعوا أكثر من غريهم يف «غزل سال» ،وما
هي األبيات الشعرية اليت تتغىن هبا شخصيا؟

حوارات

كتابكم الشعري «مديح صغير للتحاب» نتبني في داخله شيئا مذابا من
الخطيبي ،هل هو استمرار في االشتغال حول هذه املوضوعة؟
يتعلق األمر بديوان شعري ،انطالقا من حياة عالقات املحبني أو املتباغضني.
تعلمون ،أن في لحظة ما يدفعنا طموح لالشتغال على موضوعات ،ومواضيع
معرفية وأدبية أو تيمات لها عالقة بأشياء معرفية ،وبالبحث عن املعنى ،أو
طرائق لتسليط الضوء على األسئلة اإلنسانية الكبرى (حب ،صداقة ،حياة ،حداد،
فرح ،وماذا عساني أن أضيف أيضا؟)؛ وهناك لحظة تؤرقنا هذه املواضيع من
الداخل ،فتخترقنا ،وتسكننا كما يقيم الساكن مسكنه .هذه قصتي مع موضوعة
التحاب هذه.
والشعرية بهذا املعنى ،تأتي الحقا .واألمر ال يعلق هنا باستنساخ موضوعة
التحاب ،بل بذاكرة الجسد ،وبكل هذا الجرح العاطفي الذي نتكتم عنه؛ انكسارات
الذات في الغير ،انكسارات الغير في الذات .يا لهول ما أقول لك ! :فليس التحاب
من الشكليات األدبية ،وادعــاء للتسامي« ،ورشة للكتابة» ،أو استعادة ميتا-
أدبية ...إنه هسهسة الفكر عن هشاشة الحاضر .من املؤكد أنها مستعادة هنا،
كما نستعيد ما تقدم في األدب كله .هذه املوضوعة وجدت قبل الخطيبي ،غير أن
مؤلفنا أضفى عليها وضعا شعريا عجيبا ،متداخل الثقافات .وأنا استعيدها هنا
بدوري ِّ
مخلصا إياها من الغموض ،الذي يكتنفها بفعل التقليد العفيف ،ومن
حيادية الرغبة ،ومن الحشمة املغاربية ،من أجل إعطائها حياة نابضة داخل
العالئق ،من جسد إلى آخر ،ومن رغبة إلى أخرى ،من الحضور إلى الغياب كقطبية
ضرورية؛ ألن كل حضور ،في ضوء هذا التضارب في هذه املوضوعة ،هو استهواء
وفصل .فلهذه الشعرية املغايرة ،يريد هذا الديوان أن يتجسد في التباعد بني
الكائنات ،والقرب الذي يتمزق كابتعاد ،كغيرية محبوبة وجريحة في نفس اآلن.
ال ينبغي أن ننسى أن الشعر يتحرر من اإلرث...فهو يجسد جاهزيته الخالصة.
فكلما استرجعنا شيئا ،كلما بحثنا عن فهمه؛ للعودة في كل مرة إلى البداية .ألن
وجوه الغيرية تنفلت منا ،فهي ال تنضب .التحاب ال ينضب ،ألنه يتوارى في كل
خطوة من خطوات اللغة ،وفي كل خطو من استجدائنا األنطولوجي .وقد فهم
الخطيبي هذه الهشاشة بعمق ،وهذا الحد التضامني بني الكائن هنا والغائب.
إنه يبدع من جديد ،هذه املوضوعة ،وبطريقته الخاصة.
أما فيما يخصني ،فأنا أستعيد هذه الذاكرة الشعرية لهذه املوضوعة ،ليس
بوصفها ذريعة أدبية ،لكن باعتبارها جوابا ،على ما يقع لي .فال يمكن إزاحة
التجربة املعيشة ،من غير نظم شعر «غايته في ذاته» ،ونفي التناقضات.

يف حوار مع الكاتب املغريب الصديق بوعالم حول
مؤلفه اجلديد»سال بلسان الشعراء واألدباء”

الحقيقة أنه من الصعب اختيار أفضل هذه األشعار ،إذ إن كثيرا منها يتقارب من حيث القيمة الفنية العالية.
و يبقى لكل قارئ تقويمه الخاص لهذا الشعر ومستواه الفني ،وفي تقديري ،إن كان ال بد من ذكر ثالثة
شعراء هم أبرع من غيرهم في «غزل سال» ،كما جاء في السؤال ،فإنني أعتبر ذا الوزارتني األديب املؤرخ
لسان الدين بن الخطيب ،و العالمة الشاعر أبا علي الحسن اليوسي ،والشاعر السلوي محمد الناصري،
متميزين من نواح عدة .وهذا اعتبار نسبي فقط ،ألن ألغلب الشعراء الذين تغنوا بسال أبياتا فاقوا
فيها غيرهم .ولعل بعضهم أجاد من ناحية فنية معينة أكثر من غيره ،وهكذا .وللنقاد واملبدعني
آراؤهم في املوضوع .فمما أعجبني من شعر لسان الدين بن الخطيب قوله:
وصلت حثيث السري فيمن فلى الفال فال خاطري ملا نأى واجنال ،اجنال
وال نسخت كريب بقلب ـ ـ ــي سل ـ ـ ــوة فلما سرى فيه نسيم سال ،س ـ ــال
وقوله كذلك:
يا حادي اجلمال عرج على سال
ق ــد هام باجلمال قليب وما سال
عرج على اخلليج والرمل واحلمى
يف املنظر البهيج والبيض كالدمى
واألبطـ ــح النسيج من صنعه السما
ومما راقني من شعر األديب أبي علي الحسن اليوسي قوله عند زيارته سال و
وقوفه على معاهدها وسروره بمشاهدها عام :1082
ركائب هم كن خيمن يف الصدر
سال القلب يف مرسى سال وحتملت
ببيض مبانيها وأمواهها اخلضر
وأطلع يف النفس السرور مشوسه
بالد بكلتا ضفتيه ــا كأهنا وشاحان أوجفن على ذلك النهر
على هنر يلقــاك يربق مصلتا وإن حل ذاك اجلفن أغضى على كسر
هبا أثر احلسن القدمي كأنه رقوم على سحق من احلرب احلمر
ربيـح وسلوان مريح من اهلجر.
فيالك من مرأى صحيح ومتجر
وكذلك أعجبت بهذه األبيات للشاعر السلوي محمد بن أحمد الناصري:
لسال معال شأوه ــا من دوهنـ ـ ــا سوراملهابة حمــدق
و هبا ترى غصن املعارف مثمرا وهبــا بدا نورالعلوم املشرق
بلد به حل الكرام وخيم ـ ـوا بلد به أصل الفصاحة معرق
بلد ألهل العلم أضحى موطنا من علمهم متالطم يتدفق
أهل البالغة والرباعة والندى مـا منهم إال فصيح مفلق
فهم األىل طاب املديح بذكرهم وبشعرهم جيد الزمان مطوق
حيكي قريضهم إذا ما نظمت أبياته عقدا نفيسا ينسق
فهذه نماذج من مختارات وحسب .و للقراء واسع النظر.
ماهي قصة الشراكة اليت أقمتموها مع مؤسسة سال للثقافة والفنون وكيف تصفون اخنراطها يف املشروع؟
أعتبر مبادرة مؤسسة سال للثقافة والفنون لنشر كتاب (سال بألسنة الشعراء واألدباء) تشريفا للكتاب وللكتابة
حول هذه املدينة ،وهي خطوة ستتلوها خطوات مباركة أخرى بحول اهلل تعالى .فالبرنامج الثقافي للمؤسسة
في مجال التعريف بأعالم سال وإبراز معاملها التاريخية والحضارية ،والنهوض بدورالبحث العلمي في هذا
السبيل ،برنامج حافل وواعد بكثير من املنجزات.
ومن ذلك إطــاق املؤسسة ملباراة لنشر أربعة كتب تعزيز ا وإغناء للمكتبة املغربية عموما ،والسلوية
بالخصوص ،و عناية بتراث مدينة سال و أعالمها و تاريخها ،و إبرازا ألوجهها املشرقة ،وإنعاشا لصورتها
كقطب ثقافي وفني،كما يستفاد من بالغ للمؤسسة في هذا املوضوع.
ويشرفني ويسرني ،في نفس الوقت ،أن يكون كتابي (سال بألسنة الشعراء و األدباء) فاتحة إصدارات املؤسسة،
شاكرا لرئيسها خاصة ،و ألعضاء مكتبها التنفيذي عامة ،ما بذلوه من جهود ليصدر هذا الكتاب على نحو رائق
ماتع متناغم مع جمال املدينة ،وبهاء تاريخها وتراثها العلمي و األدبي واملعماري الفني ،مساهمة في وصل
حاضر سال بماضيها ،والتعريف بكنوزها ،وترسيخ هويتها اإلسالمية لدى شبابنا ،وإشعاع عطائها العلمي و
األدبي في أنحاء العالم.
اخلميس  11من فرباير 2021
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مقدمات

عجبني قاسم حــدَّاد
ُي ِ
من حيث ِإنه ال يفعل شي ًئا
َ
آخـ َر غير َأن يكون شاع ًرا.
له هذا الحرص على مزيد
من ِإرســاء صورته كشاعر،
وتحصني َو ْضعِ هِ االعتباري
َح َس ْن َن ْجمي
كشاعر ،وعلى َأَّل َي ْظ َه َر
أو يتواص َل أو يتحاو َر أو
َ
يشارك ِإَّل كشاعر .وطبعًا فهو ،من
يساف َر أو
ِّ
َ
ْ
َق ْب ُل ومن بعد ،شاعر ،بالقوة وبالفعلَ ،ألن «مه َن َتهُ» تحديدًا هي أن يكتب الشعْر.
وقاسم شاعر عربي كبير ،كتاب ًة و َو ْضعًا ِ
وامتدادات.
وص َف ًة وحضو ًرا
ٍ
مقام الحديث عن ِشع ِْرهِ  ،والذي َأع َت ِب ُر ُه ِش ْع ًرا حقيق ًّيا َأني ًقا
لستُ هُ َنا في ِ
اهتمامات أخرى في حياة الشاعر لن ُي ْلغِ َي
عمي ًقا ُم َصَّفى .كما أن َأ َّي حديث عن
ٍ
ساساِ ،إ ْذ « َي َظ ُّل
أو ُي ْق ِص َي مكانة الشاعر الوازنة التي ا ْك َت َس َبها بفضل قصيدته َأ ً
قاسم حدَّاد شاع ًرا ً
أول وثان ًيا ...وعاش ًرا» ،بتعبير الناقد الصديق صبحي
حديدي.
َو َع َل َّي أن أقــول ،هُ َنا واآلنَِ ،إنني تعرفتُ أو َل ما تعرفتُ على قاسم من
خالل ذلك الحوار الذي َن َش َر ْت ُه مجلة «الثقافة الجديدة» املغربية (أجراه معه
محمد ب ّنيس ،العدد  ،)1980 ،17بعنوان  :لستُ بعيدًا عنكم .كان الحوا ُر ي َت َغَّيا
تقديم شاعر جديد ِإلى قراء ُجدُد في املغرب .وكان حديث قاسم حداد جري ًئا
ج ّدًا بالنظر ِإلى تلك الظروف والسياقات السياسية في الوطن العربي ،وفي
ال َبح َر ْين بالخصوص .آنذاك ،أحببتُ هذا َّ
الشاعِ َر
العربي الخليجي الذي لم
َّ

10

ِج َهة
َ
األ َمل
يكن يشبه صــورة الخليج التي كانت
مستقر ًة في أذهان املغاربةَ .بدَا لي شاع ًرا
متمردًاُ ،م ْن َش ًّقاُ ،م ْق ِب ًل من ِس ْج ٍن ومستع ّدًا
ليذهب إلى ِس ْج ٍن آخر .وقد يبدو مِ ْث ُل ذلك
الحوار ،اليو َمَ ،عادِ ًّيا وهو يتحدث فيه
في حدود معقولة عن الوضع السائد في
بالدهَّ ،
لكنه كان في تلك الفترة من أنواع
ْ
َ
ُ
الحديث التي لها كلفة.
كان مدخل قاسم حـدّاد إلى املغرب
الثقافي ِّ
والشعْري نضال ًّيا – ً
أول – من
خالل ما كان َي ْس َمعُه و َي ِص ُله من بعيد عن
َّ
ينيات،
النبض االحتجاجي في مغرب الس ّت َّ
خصوصا ملا تزامنت انتفاضة مارس/
ً
آذار  1965التالميذية الشعبية في الدار
البيضاء مع انتفاضة الشعب البحريني.
وكانت أصداء االنتفاض َت ْين معًا في اإلعالم
تص ُل الشاع َر َف َت َت َ
العاملي ِ
آخى في ذهْ ِن ِه
الص َو ُر واألصوات .ولكن لقا َء ُه
وكيانه ُّ
األول مع الشاعر عبد اللطيف اللعبي،
في بيروت سنة  ،1970في ملت ًقى ِشعْري
عربي حديثَ ،ج َع َله يتعرف ً
قليل أكثر على
املغرب ،السياسي والثقافي والشعري.
مِ ْن َثَّم َب َد َأتْ اشتباكاتُ ُخ َطا ُه مع ّ
الشعْر
والشعراء في املغرب .ومن باب التذكير
واالعتراف بالجميل وروح االمتنانَ ،أ ْذ ُك ُر
َأ َّن لقائ َِي األول مع قاسم كــان في بيت
الشاعر األستاذ محمد ب ّنيس في مدينة
وجَــرى َحدي ُثنا األول
َّ
املحمدية املغربيةَ .
معًا ممتل ًئا بالغبطة واملَ ْع َنى ،عن عالقة
وحظِ َي مِ َيل ْن ُكو ْندي َرا
بالروايةَ ،
الشعْر ِّ
ِبحي ٍِّز َأو َف َر في حوارنا ال َع ْفوي – كما َأ ْذ ُكر.
عددَتْ ِل َقا َءا ُتنا .في املغرب،
بعد ذلكَ ،ت َّ
في الدار البيضاء (في ضياف ِة بيت ِّ
الشعْر
في املغرب أو في ضيافة معرض الكِ َتاب)،
ثم في أصيلة حني َتَّم ت ْكري ُم قاسم (وكانت
املرة األولى وا َألخيرة التي حضرتُ فيها
فعل ًّيا داخــل فضاء مركز الحسن الثاني
للملتقيات الدولية في املدينة ،فقط تحي ًة
ومحب ًة وتقدي ًرا للشاعر الجدير بالتكريم).

الشار َقةَّ .
وكذا في القاهرة وفي َّ
الشارقة ،وبعد أمسية شعرية عربية َج َل ْس َنا على
أنيق فجاء طائ ٌر صغي ٌر ُ
ِ
أزرق ليقتس َم معنا الطاولة ! وكانت
رصيف َم ْقهًى ٍ
هادئ ٍ
املرة األولى التي َأرى فيها طائ ًرا ُم َس ْر َب ًل ب َز َغ ٍب َأ َ
زرق مُضيءٍ ُق ْر َب َأ ْيدِ ي َنا بال هَ َلع،
و َك َأنه َأ َح َّس َب َأ َّن ُك ًّل مِ َّنا « َأ ْل َز ْم َنا ُه طا ِئ َر ُه في عُ ُن ِقهِ»!
َسأحضر الح ًقا في ُد َب ْي احتفالي َة جائزة سلطان العويس العربية التي فاز
ً
مغتبطا بتجديد اللقاء معه في (فندق روتانا
بها قاسم بجدارة .وكنتُ سعيدًا
ُ
ضغط
متاحا له ،إذ كان مع العائلة ،وعليه
دبي) .ورغم ضيق الوقت الذي كان ً
اللحظة ،تنظيم ًّيا و ِإعالم ًّيا ،مع ذلك َخ َّص َص لي َحِّيزًا كري ًما لنتحدث ،ثم أعطاني
نسخ ًة من كِ َت ِابهِ َّ
األحب ِإلى َن ْف ِسي من بني أعماله
الشعْري الجميل « َقب ُر قاسم» َّ
الشعرية كلها.
ٌ
َّ
نِ
هل أ ْزعُ ُم
صديق
قريب من قاسم حدَّاد ؟ أكيد ،و َي ِح ُّق لي ذلك.
ي
أن
مغربي ٌ
ٌّ
ولكِ َّن َأصدقا َء ُه املغاربة صاروا ُك ْث ًرا ولهم ُق ْر ٌب مِ ْن ُه و َق َراب ٌة مع ُأ ُفقِ هِ  .وهو من
وسها و َم ْع َناهَ ا،
الشعراء العرب الكبار الذين يح َت ُفون بالصداقةُ ،ي َقدِّرون ُط ُق َ
وينهضون ِبالتِ َزاماتِ ها اإلنسانية وا َألخالقية .فهل ِب َس َب ٍب من هذه الصداقة آ َث َر
الر ْمزي هذا ؟
أن ْ
كتابهِ ( َما ا َأل َمل ؟) ،في بيتِ هِ َّ
يس َت ِضي َفني في ِ
جردِ
صداقة  :أن َي ْر َتق َِي بالثق ِة َحَّد الضيافةَ ،ف َيع ِْر َض على
ٍ
البد أنها أ ْك َث ُر من ُم َّ
لكتاب جديد .فرص ٌة لها قيم ُتها ،ولها َلَّذ ُتها كي « َأ ْند ََّس» ً
قليل
تقديم ٍ
صدي ِق ِه كتاب َة ٍ
شاعر ُأ ِحُّب ُه و ُأ َقِّــد ُر ُه ،وفي املسافة القصيرة بني ِإرادة
مع
الصغيرة
في املساحة
ٍ
عر َف ،ألك َت ِش َفَ ،أل ْع َت ِر َف ِ َ
ول َت َشَّر َف.
الشاعر وموضوع كتابته ،وذلك ُأل َقِّد َمَ ،ألع ِْر َضُ ،أل ِّ
في ُن ْس َختِ هِ َّ
صية من ديوانه « َق ْب ُر ِ
قاس ْم» الذي َأهدَا ُه ِإ َل َّي ،كما َأ َش ْرتُ
الش ْخ ِ
ً
َّ
َ
قبل قليل ،الحظتُ أن الشاعِ َر كت َب لي ِإهــدا ًء كري ًما رغم أن ِإهــدا ًء سابقا ِإلى
زوجته ( ُأ ّم طفول) كان اليزال هناك ،على صفحة في الكتاب .وأخجلني هذا الكرم،
و ِإ ْن َسعِ دْتُ به َح ًّقا .كانت تلك َ
نسخ َت ُه الوحيد َة التي َح َم َلها معه ِإذن ،ولم َي ْب َخ ْل
ِبهَا .وحني أخبر ُته الح ًقا بتلك ا ِإليماءة الغالية (كنتُ ُأري ُد َأ ْن َأع ِْر َف)َ ،ف َج َأني َرُّد ُه
ُ
الصديق سريعًا ِإلى تجاعيد
« :عِ ْندي ،منذ بدايةِ حياتي االجتماعيةَ ،ي َت َسَّر ُب
ِ
ازدادت العائل ُة عض ًوا جديدًا
صديق جديد،
العائلة ،عائلتي .وكلما َت َعَّر ْفتُ على
ٍ
ولح ْس ِن َحظيِ ،إ َّن هذا ُشعُو ُر ُأ ْس َرتي ُكِّلها .وربما
جدي ًرا بالترحيب واالحتفاءُ .
َت َّ
عل ْمتُ هذا من ُأ ْس َرتي».

II

ُك ُّل تقديم البد أن يحتفي بالعمل ً
أسباب
أول ،أن يس َت ْن ِبتَ مِ ْن ُه (ومن أجله)
َ
كتاب ،كهذا ،ينبغي أن يكون التقدي ُم تقدي ًما
قــراءةٍ عاشقة .وبالنسبة ِإلــى ٍ
لإلبداعيَ ،ك ْش ًفا للمحجوبً ،
عرضا للجديد ودفاعً ا عن مشروع أو فكرة أو قضية
ِّ
تقريض أو مديح مجاني.
أو رسالة تمثل جوهر الكتاب أو بؤرته ،وليس مجرد
ٍ
وقد تحدث عبد الكبير الخطيبي مر ًة ،في تقديمه لكتاب عبد الفتاح كيليطو «األدب
والغرابة» ،عن أنماط التقديم (مقدمة تقريظية ،مقدمة نقدية تحاور العمل و ُت ِّ
حل ُل ُه
وتسائله وال تستسلم له ،ومقدمة موازية للنص تكون مستقلة عنه وتحتفظ
بحريتها ، )...ولدى بورخيس (( )1986-1899أهم كاتب في العالم اهتم بالتقديم
أكثر وأعمق من غيره) كان التقديم يمثل ،حتى قبل جيرار جينيت G. Genette
ّ
املنظر األدبي الفرنسي ( ،)2018-1930عتب ًة للكتاب وبداية له ،لقا ًء مع الكاتب،
ً
وح ّدًا من حدود النص حتى ِإنه كان أول من قال « :ال
ولرهاناته
ألفقه
ا
ف
اكتشا
َ
حدس مسبق بأنه البد
أحد ،في حدود علميَّ ،
شيد نظري ًة للتقديم»  ،فقد كان له ٌ
لنظرية خالصة .ثم جاء جينيت الذي ارتقى
للتقديم ،كل تقديم ،من أن يكون مكا ًنا
ٍ
راق في كتابه
بالتقديم َك َع َتبة نصية من عتبات الكتاب ِإلى مستوى نظري وعلمي ٍ
(عتبات  ) )Seuilsدراسة باذخة للفضاء َّ
الن ّصي الذي «يحيط» بالنص األساس،
في بدايته وفي نهايته ،و ُي ِ
وش ُج بني العناصر املوجودة خارج النص والعناصر
التي بداخله ،ويجعل من العتبة ،بما هي استعار ٌة فضائية ،خان َة عُ ُب ٍور ِإلى النص
(عنوان الكتابِ ،إسم املؤلف ،الغالف ،التقديم ،اإلهداء ،االستهالل ،الهوامش،
الصور ،الرسوم ،البيانات التوضيحية ،التذييل ،الغالف الرابع ...إلخ) .وهكذا،
أصبح بإمكان القراءة النقدية بعد ذلك أن تحيط بفضاء الكِ َتاب ككل و َت ْس َعى ِإلى
تطوير ممارسة القراءة وتخليصها من النمطية والجاهزية والتقليدية.
نص ًّيا»
هكذا ،يغدو التقديم  -حسب اصطالحات جينيت ُ « -م َص ِاح ًبا ِّ
( )Péritexteيندرج في الب ْنية الداخلية للكتاب .والكِ َت ُاب َن ْف ُسه بما هو عم ٌل نثري
يك ُت ُبه شاعر ،يصبح ً
عمل مواز ًيا للعمل الشعري الذي عُ ِر َف الشاعر ِب ِه و َن َذ َر له
ً
«محيطا َن ِّص ًّيا» ( ،)Epitexteوهو مفهوم تندرج
َن ْف َسه ،وبالتالي يغدو هذا الكِ تاب
ضمنه مجموع األعمال النثرية األخرى للشاعر قاسم حداد كالحوارات والبيانات
واملراسالت والشهادات َّ
والش َذرات ومختلف تصديرات االستهالل ال َغ ْيري (التي
يختارها من ُكَّت ٍاب وشعراء آخرين) ،وكذا األعمال الفنية (الكاليغرافية ً
مثل)
لية مختلفة
وص ُحف وفي َت َو ُّس ٍ
واص ٍ
التي َن َش َرها الشاع ُر في كتب ومجالت ُ
طات َت ُ
 .ومعنى ذلك أن هذا التقديم البد أن يأخذ باالعتبار هذه النصوص التي يتضمنها
نصوص موازية أخرى لكتابته
كتاب (مااألمل؟) و ُك َّل ما سبق أن ُن ِش َر للشاعر من
ُ
ٍ
عر َف
الشعرية .وبالتالي ،اليمكن أن نحيط باملشروع الشعري لقاسم حداد أو َن َت َّ
ُم ْجم َل مقصديا ِت ِه ونحيط باستراتيجية كتابته من خالل عمل واحد ،هذا العمل.
جميع مؤلفات وكتابات قاسم حدَّاد متواشج ٌة مع ِ
بعضها البعضُ ،ي ْكمِ ُل
َأ َحدُها اآلخــر ،وال ينبغي أن َن ْن ُظ َر ِإليها كما لو كانت ُمس َتقِ َّل ًة عن بعضها.
وبالتالي ،لكي نقرأ ً
عمل واحدًا علينا أن نقر َأ ُه في عالقة مع ُك ُتب قاسم األخرى،
وربما في عالئِ َق مع ُك ُت ٍب أخرى لشعراء و ُكَّتاب آخرين من جيله أو محيطه
أو في ُأ ُفقِ هِ األدبي والفكري والثقافي .وهذا ما يمكِ ُنه أن ُي ْسعِ َف َنا في َفه ٍْم َجيِّدٍ
ودقيق ملشروع قاسم حدَّاد ،و ِإلعادة بناءِ َت َص ُّوره النظري والجمالي الذي يؤط ُر
ٍ
توج ِههَا الحداثي ،و ُي َو ّجه عموم كتاباته َّ
(ح ْق َل ُمحيطِ هِ
حر َك َة ِشع ِْره في ُّ
الن ْثرية َ
َّ
الن ِّصي) التي لها رهانا ُتها و َم َق ِ
اصدُها.

III

الكتاب (ما ا َأل َمل ؟) يأتي ضمن استمرارية ُم َعَّينةِ ،إذ يحرص
واضح أن هذا
َ
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IV

وص ُه َّ
الن ْثري َة
ثمة استراتيجي ُة كِ َتا َب ٍة ُم َت َكِّت َم ٌة في هذا الكِ َتاب ،وهي ال ُتعلِن عن َن ْف ِسها ألن قاسم حدَّاد يك ُت ُب ُن ُص َ
والص َور وا َألفكار الصغيرة
دونما
ٍ
رهانات تنظيرية أو استعمالِ َت ْر َس ٍ
انة اصطالحيةِ .إنها كتاب ُة شاعِ ٍر َت ُجو ُد با ِإليماءات ُّ
حتى عندما تالمس قضايا فكري ًة ُم َع َّم َق ًة وشديد َة التعقيد كتجربة الفكر املاركسي في العالم العربي (وفي منطقة الخليج
والتعصب ،واملحافظة ،وقضايا
تحديدًا) ،والقضية الفلسطينية ،وعالئق الدِّيني بالسياسي ،وغطرسة االنغالق الفكري،
ّ
الثقافة والتعبيرات الفنية كاملسرح والسينما والتشكيل واملوسيقى.
قاسم حدَّاد ُي َعِّب ُر عن مواقِ فِ هِ بنضج ودون ج َل َب ٍة أو صراخ.
يك ُت ُب في َص ْم ٍت.
الصحا َفة وضد ُ
الخ َطب التي تمارس الوصاي َة والسلط َة
وفي العمق ،يك ُت ُب ِضَّد الكالمِ .ضَّد كالم السياسةِ ،ضَّد كالم ِّ
ُّ
كالم ،وهذه هي الكتابة.
والتحك َم والوع َْظ وا ِإلرشاد .يك ُت ُب ضد ُك ِّل ٍ
ُي َذِّك ُر َنا عبد الكبير الخطيبي بذلك « :الكتاب ُة ليست ُم َجَّر َد َن ْق ٍل للكالم بل على العكس ،تعمل ِضَّد الكالم أو على
ا َألقل بطريقة موازية له .فالشخص الذي يكـ ُت ُب هو ً
أول ذلك الذي اليتكلم أثناء الكتابة .الكال ُم ليس هو الكتاب َة ،والعكس

مقدمات

قاسم في هذا العمل – كما في سابق أعماله املوازية – على تعميق وعيه النظري والفكري ،وتمسكه ب َن ْبرته النقدية،
وبسياقها التاريخي املجتمعي ،وكذا بأفقها الجغرافي
والتصاقه الكامل بالعملية الشعرية ،بفضائها الثقافي والجماليَّ ،
(الكوني ،ال َع َربي وال َب ْح َر ْيني) .ودائ ًما ،املَ ْق َصدياتُ َن ْف ُسها  :أدبية ،تواصليةِ ،إعالمية ،ثقافية بل وسياسية في ُم ْس َت ًوى
ُم َعَّين (القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل حاضر ًة بقوة كـ « َد ْر ٍس أول» في وعيه والتزامه
كشاعر وكمثقف له َرصي ُد ُه من الفعل والتضحية والتفاعل َ
الخَّلق).
ً
ُ
َ
ة
مجموع
املؤلف
جناسها
أ
وتختلف
تتعدد
التي
النصوص
من
كتاب ُكتِ َب تدريج ًّيا مثل ُك ِّل الكتب التي ُي ْل ِح ُم فيها
إنه ٌ
ُ
ُ
واالنخراط في الدينامية املجتمعية،
السي ُاق وسيرور ُة الكتابة ورغب ُة الشاعر في املواكبة.
والتجاوب
الخطابية و ُي ِّ
وحدُها َّ
ُ
نداءات املنابر وا َألصدقاء حيث ال يكتب « ِإَّل َ
ِ
بش ْرطِ هِ » (كما أشار في هذا الكتاب) ،وا ِإلسها ُم في بلورة املوقف العام،
مع
ُ
َ
َ
وقومية تمتد خرائط ُرع ِْبها من «لحظةِ الكه ِْف» ِإلى «لحظةِ الغابة» !
رية
واستنباتُ
ٍ
تربة ُق ْط ٍ
أسباب ا َألمل في ٍ
ِ
حرية بامتياز.
تاب ٍ
و ِإَّن ُه َلكِ ُ
صريحا ِإلى
وج ُه نقدًا
يدافع قاسم في هذا الكتاب عن آفاق الحرية،
ويمارسها بوعي واختيار و ِإصرار وجرأةُ .ي ِّ
ً
ُ
العالئق وا َألفعال والخطابات واليقينيات ،و ُي ْب ِر ُز عددًا من القيم َّ
النبيلة والجميلة في الكتابة والتعبير َّ
خيل
أنواع من
والت ُّ
ِ
ٍ
خصوصا َم ْن َمَّر منهم سريعًا و َت َر َك ملْ َس َت ُه وابتسام َتهُ
الح ْلم واألمل .كما يحتفي باألصدقاء الرائعني،
ً
والحق في ُ
في الكون.
ما األمل ؟ ِّ
يذك ُرنا العنوان فو ًرا بعنوان لينني الشهير( ،ما ال َع َمل ؟  ) -1902وبأسئلته
الحارقة .ولعل قاسم حدّاد َت َق َّص َد أن يختار عنوا ًنا له هذه ا ِإلحالة الطا َز َجة على
َن ْبعِ هِ الفكري والسياسي واإليديولوجي ،وعلى أفقِ هِ ا ِإلنساني ِّ
والشعْري
َأ ً
يضا .ولكنه عنوان مرتبط بذاكرة شخصية ،وبتاريخ األمل
ِ
كتابات أخرى في
كتابات قاسم وتصاديها مع
في
ٍ
كتاب تحضر فيه مفردة
محيط الصداقة .وهذا راب ُع ٍ
«األمل» في العنوان ضمن ِإصدارات قاسم َ :ن ْق ُد األمل
(َ ،)1995و ْر َش ُة األمل (ُ ،)2004م َكابدَاتُ ا َأل َمل (،)2012
ُثَّم ما ا َأل َمل ؟ وفي هذه العناوين َت َصادٍ دَا ّل مع شاعر له
صداق ُة وقراب ُة ّ
الشعْر والفعل واختبار الحرية مع قاسم
ُّ
َ
حدَّاد ،أعني الشاعر املغربي باللغة الفرنسية عبد اللطيف
َّ
اللع ِْبي الذي له عمالن يحمالن املفردة َذا َتها  :جبهة ا َأل َمل
(بيروت )1980 ،ومجنونُ ا َأل َمل (باريس : )2000 ،صداق ُة حياةٍ
وقراب ٌة في ال َع ْن َو َنة دون أن يعني ذلك بالضرورة َأ َّي
اقتراب أو
ٍ
تخاطب مباشر بني التجرب َت ْينً ،
َت َشا ُبه أو ُ
اختالف ُل َغت ْيَ
ِ
فضل عن
الكتابة.
والكتاب َأ ً
كتاب مواقف فكرية وأدبية وسياسية ،و َينِ ُّم عن
يضا ُ
ُ
نضج كبير في الكتابة والرؤية .ويأتي هذا العمل ِب ِب ْن َيتِ ه ومكوناته
َّ
الن ِّصية ليؤكد أن االنشغال املركزي اليو َم لدى قاسم حداد هو الكتابة.
ً
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
َّ
أول
فعل َيحد ُُث من خالل
،
عالقة
،
حتى
ا
ر
وأخي
الكتابة
ل
ك
و
ل
ك
و
ل
ك
ن
إ
شيءٍ
ٍ
ٍ
ً
ِ
الكتابة .ثمة اشتغال ذكي ،جوهري ،مبتهج وح ّر على اللغة وفي داخلها ،على
الذات في عالئقها باللغة وال َعا َلم واآلخرين بل تصبح الذاتُ َذا ُتها بنا ًء خطاب ًّيا،
ُم َجَّر َد َأ َثر من آثار اللغة ،أي تصبح َذا ًتا شعري ًة بامتياز حتى ِإن الشاعر لم َيعُد
َي ْشعُر بمزيد من الحاجةِ ِإلى الواقع ،هذا الواقع املُ َتك ّلس الذي يراه َي َت َّ
حل ُل من
حوله.
من املؤكد أن كل ما يك ُت ُبه قاسم حداد في الك َتاب أو يكتب عنهَ ،ي ِج ُد له في
وس َندًا و َأدل ًة وأمثلة ،لكنه ال يكتب ألسطرة هذا «الواقع» أو ل َت ْمجيدِ هِ
«الواقع» مرجعًا َ
أو تفسيره .ولكنها الرغبة في مصاحبةِ ال َواقِ عِ ّي واالرتقاء به إلى مستوى الفكرة التي
جس في رأس الشاعر .فكرة َي ْس َت ْن ِب ُتها في الحقيقة أثناء بناء جملته النثرية.
تن َب ُ
إن قاسم حداد يكتب فقط ليكون هُ َنا  :في ال َعا َلم ،في مياهِ هِ العربية (من خليجها ِإلى
محيطها) وفي َبلدِ هِ  .يك ُت ُب ليكون في ُل َغتِ هِ  ،في َج َسدِ هِ  ،في م َت َخَّيلِهِ  ،في ِإيقاع حياته .ويكتب
ليكون في ج َهتِ هِ  ،ج َهةِ ّ
الشعْر ،جهةِ الشاعر ،جهةِ ا َألمل !
َّ
َ
ٌ
َ
َ
تاريخ ل َألمل في كتابات قاسم
على
ليشتغل
ا
م
باحث
ر
وف
ت
ي
أن
قترح
أل
ن
ربما حا َن الوقتُ اآل
َّ
َ
ٍ
ع ــل ــم ــي
حدَّاد (الشعرية والنثرية) وفي كتابات أخرى بجواره وفي ضواحي مشروع كتابته .يحتاج جه ٌد
الح ْف ِر املُ ْضنِ ي الطويل بح ًثا عــن جــمــرة األمــل
ومعرفي ونقدي كهذا ِإلى ٍ
آليات نظرية ومنهجية قوية لنفهم معنى هذا َ
ِ
أرخبيالت ا َألمل ،ثم يعود
تحت رماد الواقع السائد ،ول َنستوعب معنى أن يمضي الشاعر عمي ًقا ،في شع ِْرهِ و َن ْث ِرهِ  ،نحو
ِإلينا بالسؤال وبضرورة السؤال  :ما ا َأل َمل ؟
هل َأ ْد َر َك شاعِ ُر األمل أخي ًرا ،بعد َأ ْن عَا َل َج َم َسا َفاتِ هِ  ،وما َر َس نقدًا ل َألمل ،وكا َب َد األمل ،وانخرط في
ورشات
ٍ
ْبير للفيلسوف الفرنسي َآل ْن  )1950-Alain (1868؟
ال ٍ
نهائية من األمل ،أننا «ال نم َن ُح للناس ِس َوى ا َألمل الذي َن ْم ِل ُكه» ،ب َتع ٍ
ِإن األمل لدى قاسم حدَّاد ليس سوى اقتراح ،مجرد فكرة ،وربما مشروع مفتوح.
ا َأل َم ُل َل َد ْيه ليس مصادَف ًة ،ليس َح ًّظا ،ليس رغب ًةَّ ،
جد ُد الثقة.
ولكنه ِإراد ٌة وممارس ٌة للحرية .ا َألمل صوتٌ صغير ُي ِّ
ٌ
ينيات الشرعي ما قا َل ْت ُه َحَّنا
ےاألم ُل تجدي ٌد
الس ْبعِ َّ
وتحديث في الفكرة والخطوة واالقتناع ؛ ويعرف الشاع ُر ِإ ْبنُ َجيْلِ َّ
ُّ
ْ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
يحمله كل َج ْي ٍل َم َعه» .كما يعرفِ ،
بح ِّسهِ وتجربتِ هِ و َوع ِْيهِ النقدِ ي،
الجَّدةِ الذي ْ
َأ ِرنيدْتْ عن َأ َّن األمل « ُيقي ُم دائِ ًما في عُ ن ُص ِر ِ
أن ا َألمل دائ ًما ممكن ومنفتح على املُ ْمكِ َنات ،ا َألمل دائ ًما على حق.
ٌ
تاريخ طوي ٌل ُم ْض ٍن و ُم َعَّقد حتى
شير باألمل في هذا الكِ َتاب ،فقد أصبح لعالقة الشاعر مع عقيدة ا َألمل
وما من َت ْب ٍ
َأصبح األمل َض ْر ًبا من «الهاراكيري» الياباني .وملاذا وبماذا َس ُي َب ّشر شاع ٌر أدرك بعمق َأ َّن األم َل «ليس ضد اليأس ،و ِإنما
هو اليأس ُح ًّرا» ،والعبارة له ؟

بالعكس)...( .الكتاب ُة َت ْن َبني في االِختالف مع الكالم بال َقدْر الذي َي َت َحَّت ُم عليها َأَّل ُت َقِّل َد ُه مطل ًقا ،وال أن َت ْس َت ْن ِس َخ ُه طِ ْب َق
غي ُر الكالم» .
األصل بل با َألحرى الكتابة ُت ِّ
يكاد قاسم حدَّاد ،من َف ْرطِ َص ْمتِ هِ َ ،يدَعُ َّ
طقوسا
طقوس ُه التي تكاد ال تكون
الن َّص يك ُت ُب َن ْف َسه .له ِخ ْبر ُت ُه الطويلة،وله
ُ
ً
أساسا على نسيجها الباطني،
من حجم التعدُّد واالختالف في َت َم ْظهُراتها .ومن َثَّم َي ْع َل ُم أن كتاب َت ُه تنتعش و َت َت َغَّذى
ً
راجعة ( )Feedbackتتصادى مع «الواقع» امل َرَّكب الذي َي ُ
الل َغوي ّ
والشعْري ،رغم أنها تندرج ً
ُّ
عيشهُ
تغذية
ٍ
أصل ضمن ٍ
الشاعر و ُي َواك ُب ُه ويرصده بطريقته.
ِإنها كتابة نثرية لها سيرور ُتها الخاصةَ ،ففِ ي َما هِ َي َت ْنكَتِ ُب ُت َط ِّو ُر كيمِ َّيا َءها وو ْع َيها َّ
الذاتي .فهي ليست جاهز ًة
حرك ُجم َل َت ُه ّ
الشعْرية.
ُم َسَّب ًقا ،و ِإنما َت َت َقد ُم ُج ْمل ًة ُج ْم َل ًة بحساسيةِ الشاعر ،وتقري ًبا بالروح َن ْف ِسها التي ُت ِّ
ِّ
ري َت ْب َقى َش ِهَّي ُة ِّ
َ
في العمقَّ ،
ْري يعثر على
حتى في تأليف كِ َت ٍاب َن ْث ٍّ
الشعْر مفتوح ًة لدى قاسم حدَّاد .كأن الفِ ْعل الشع َّ
الن ْثرية .وعندما يحس الشاعر أن َن ْث َر ُه يجذبه أكثر ِإلى مزيدٍ من َّ
الج ْم َلةِ َّ
الن ْثرية
في
القصيدة،
خارج
مكان آخر ِإضافي
ُ
ٍ
الشعْر ،يأتي ِب َس ْط ٍر ِشعْري أو باستشهاد من ِّ
أو أن الجملة تكاد َت ْق ُصر عن «االرتقاء» بالفكرة ِإلى مر َت َقى ّ
الشعْر بل
وبقصيدةٍ جديدةٍ تما ًما ل ُيوغِ َل َّ
ري في َأراضي الشعْريّ .
بالن ْث ِّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
الجملة – في الغالب – ُيفك ُر فيها ِشعْر ًّيا،
ورغم أن األمر يتعلق
بكتابة نث ٍ
ٍ
رية ُيفترض أنها وظيفية ،ف ِإن ُ
نظام ِشعْري ،في قصيدة ،كما لو أنها جملة موسيقية ال تزيد عن مكانها وال
َت ْنكَتِ ُب كما لو أنها في ٍ
تحصني
والحرص على
بالر ْأي،
ُ
تنقص .ومع أن موضوع الكتابة هُ َنا هو التعبي ُر عن املوقف ،والحضو ُر َّ
ِ
مساحات العقل والتحديث ،ودع ُم الكتابةِ ّ
ِ
بقارئ(ة) جديد(ة) ،فإن الشاعر ال َي ْن َسى
الشعْرية الجديدة ٍ
َ
َ
َ
الج ْملة ،ناهيك عن شعْرنةِ اللغة.
َأَّنه شاعر ،وأن اللعب َة ُكَّلها تعتمد باألساس على ِش ْعريةِ ُ
الج ْم َلة» هي التي تقترح َش ْك َلها و ِإي َقاعَها ،و َت ْن ُ
هض
الج ْم َل َة في َحِّد ذاتها بل ِإ َّن « َع َم َّلي َة ُ
ِإن ُ
بوظيفتها ِّ
الشعْرية حتى في مقام َّ
الن ْثر الذي عليه أن َي ْنه َ
َض بوظائِ َف ُأ ْخرى ،مرجعية وتعبيرية
وتواصلية ..وغيرها.
الج ْم َلة و ِإمكانها
فِ ع ُل الكتابة ِإذن ،في كتاب ( َما ا َألمل ؟)َ ،ي ْع ُثر على ِ
مكان ُت َحُّققِ هِ في ُ
ّ
الج ْملة التي َت ْن ِحتُ كلماتها ِل َت ْس َب َح في َّ
الب َنا ُء َّ
النهْر
الن ْحوي َن ْف ُسه َي ْخ ُد ُم ُ
الشعري واللغويِ .
ْ
َ
َ
ُ
هُ
ِ
ش
ن
ت
س
ف
ن
ب
ئي ِإيقاعَها الخاص وكأنها َد ْف ُق ماءٍ يخلق
الجملة
يته.
و
وبظالل
الشاعر
ِ
ِ
ُ
ورهِ  ،لكِ َّنه ِإيقاعٌ َي ْل َت ِح ُم ويتكامل مع بناء َّ
الن ّصُ ،ي ْكمِ ُله و َي ْم َل ُؤ ُه و ُي ْغنيهِ بامل ْع َنى
ُأ ْخدُو َد عُ ُب ِ
واأللق والدينامية.
الجم َل ُة َأ ْج َم ُل مِ ْن َن ِّصها.
الج ْم َل ُة َأ ْج َم ُل لدى قاسم حدَّاد من الكلمات .وأحيا ًناُ ،
ُ
الج ْم َلة النثرية .وهو ليس من َقبيلِ الشعراء الذين
اس ُه ع ٍَال بموسيقى ُ
ِإ ْح َس ُ
ْ
يخ َشون على ِشع ِْرهم من َن ْثرهم .ألم ُي َعِّب ْر سميح القاسم مر ًة عن هذا الخوف في
َ
رسالة ِإلى محمود درويش ؟ واألجمل ما كت َبه محمود في َردِّهِ  ...« :وماذا لو سرق
ٍ
الن ْث ُر شي ًئا من ّ
الشعْر .أل ْي َس َّ
الن ُّص َن َّص َك ؟ ال أظن أن َّ
َّ
الن ْث َر هو استراح ُة الشاعر
الن ْثر أكثر من َت ُّ
أو فضيح ُته كما يقولون .فقد تتحقق الشاعرية في َّ
حققها في
القصيدة املشروطة بشكل قد يكبح جماح الجنون .هناك دائ ًما ٌ
فائض شعري
مكان آخر .املهم هو َأَّل نؤجل هذا االنبجاس ،ف َل ْيس من الصواب
َي ْن َب ِج ُس من ٍ
َّخ َر ِّ
أن َند ِ
الش ْع َر ِإلى أن تأت َِي قصيد ُته التي قد ال تأتي. »...
أعرف أن قاسم حني َي ْص َطفي الكلمات ُلجملته ال يستعم ُلها بالسهولة
صور .ولكنه شاعر ال خوف َل َد ْي ِه من َأ ْن يفقد كلم ًة في َّ
الن ْثر قد
التي قد َن َت َّ
ُ
ّ
ُ
يراها ُ
َ
َ
َ
ْ
تليق بالشعْر ! الجملة هي رهَ انهُ ،و ِإن كان ل َد ْيه من قل ٍق فهو
َق َل ُق َّ
التركيب .هو يعرف جوهر الكتابة األدبية ،فالكلمات في املَ َع ِاجم
و»املعاني مطروح ٌة في الطريق( »...الجاحظ ،الب َيا ُن َّ
والت ْبيني).
وبالتالي ف ِإن هَ َّم ُه هو الصورة التي ُت َشِّيدُها الجملة« ،الصورة
التي َت ْحد ُُث في املَ ْع َنى» ،بتعبير الجرجاني .ويعرف أكثر أن القارئ
حد َث ُه عن الحدث الذي يعرفه هو
الذي يقف في أفق االنتظار ال يتوقع منه َأن ُي ِّ
أيضا كما يعرفه الشاعر (الحدث الفلسطيني ً
ً
شاعر يتعه ُد َف ْر َّدي َت ُه في
من
ينتظر
مثل) .ال أحد
ٍ
كتابا ِت ِه أن ي ْأ ِت َي ُه بجديدٍ على مستوى املنظور السياسي أو االستراتيجي للصراع .فهذه ليست َمه ََّم َتهُ،
مختلفة ليس
سم َي األشياء ،وأن ُي َعبِّر عما َيعْر ُفه الجميع ِب ُج ْم َل ٍة
و ِإنما ينتظر منه فقط أن ُي َعبِّر عن موقف ،وأن ُي ِّ
ٍ
فيها كال ٌم ،وتحديدًا ليس فيها كال ُم السياسيِّني وال ُو َّعاظ واألوصياء واملتحذلقني .وبالتالي ،ف ِإن الشاعر الذي له ٌ
موقف من
الكون بل َج َع َل «الكون موق ًفا»  ،كيف ال يكون َل ُه موقف من الحدث الفلسطيني ؟ وقد اختار قاسم حدَّاد أن ُيد َّشن هذا الكِ َت َاب بموقف
الحرب حر ُبها وال السال ُم سال ُمها !
الصغيرة التي ال
واضح ،موقف الشاعر،
ً
خصوصا في هذا الظرف القاسي وفي الجغرافيا َّ
ُ
الجم َل َة،
هكذا ،تقوم الكتابة على عملية الجملة التي تمنح َن ْف َسها ملا ُنذِ َرتْ له .ويكشف التخييل ا َألدبي كيف َيحد ُُث أن ُ
وهي تقول شي ًئا ،تفعل شي ًئا ً
أيضا  :تربط ِص َل ًة ِب ُم ْمكِ َناتها الخاصة على مستوى «الواقع» و»تجربة الواقع».
والواقع أن الصوتَ الذي يريد الشاعر َأ ْن َي ْج َه َر ِبهِ في كتابته ال يأتي به جاهزًا من خارج َّ
الن ِّص الذي يك ُت ُبه .على
العكسِ ،إ َّن هذا الصوتَ َي ْن َبثِ ُق من َّ
(الج َمل) امل ْب ُح ِ
وث عنها ،التي َوَّفر لها
الكاتب الشاع ُر
الج ْم َلةِ ُ
نتاج ُ
الن ِّص ن ْف ِسهِ ِ .إنه ُ
ُ
َ
كاف َة ِ
وانسجام
جملة ِإلى أخرى ،في تتا ُب ٍع
عناص ِر البناء (اإليقاع والتكثيف واملعجم والبالغة والنحو .)...ومن ثَّم ،فمن ٍ
ٍ
يتشك ُل َص ْوتُ الشاعر ،صو ُت ُه َّ
الش ْخصي في طبيعتِ هِ َّ
و َت َضا ُف ٍر و َت َقا ُر ٍب و َت َضا ُم ٍن وتكا ُم ٍلَّ ،
الن ِّصية ،والذي ال يختلف
الن ّص ً
الن ْب َر ُة َّ
حيث َّ
فعلَّ ،
جوهر ًّيا عن َص ْوتِ هِ الشخصي في طبيعته البشريةِ .إنه صوتُ َّ
لكنه صوتُ الشاعر من ُ
والن َف ُس
الح ْن ُجر ُة َن ْف ُسها في ُّ
الل َغةِ َ
َّ
ارجها ،في املجاز وفي الواقع ،هي التي تقو ُل و َت ْس ُر ُد و ُت ْقنِ ُع
والت َقاطِ ي ُع وا ِإليقاعُ والكثاف ُةُ .
وخ َ
ْ
و ُت َح ِاج ُج وتتساءل وتحاو ُر وتع ّبر عن املوقف .وإن كان لكتابة قاسم حدَّاد مِ ن ِسٍّر فقد ال يكون سوى في هذه االستراتيجية
النصية التي ُت ْس َت َش ُّف .فالصوتُ الذي يس َت ْولدُه َّ
َّ
الن ُّص هو الذي يعطي لصوت الشاعر في القراءة ،وفي املجتمع قيم َت ُه
وبدون هذا الصوت َّ
الصوْتَ ال َب َشري في الحقيقة ،فإن الشاعر س ُي َعِّب ُر عن مواقفه
االعتبارية.
الن ِّصي الذي ُي َضاعِ ُف َّ
ِ
وأفكاره مثل الناس جميعًا بدون َت َلُّذذ أو دهشة.
نص في هذا الكتاب ُي َعِّل ُمنا اختال ًفا ِشعْر ًّيا .وإذا كان ُمه ًّما أن نعرف بني ماذا وماذا ،فالواضح أنه اختالف في حدِّه
ِإ َّن ُك َّل ٍّ
ٌ
َ
ِ
الذاتِ
والح َاج ِة
الصمت
لى
إ
ة
الحاج
بني
اختالف
هو
دنى،
أل
ا
وفي
والعالم.
الذات
بني
واللغة،
الذات
بني
واآلخر،
األقصى بني
د
الح
ِّ
َ
َ
َ ِ
الج ْم َل ِة التي ُت ْش ِب ُههُِ ،إ ْذ َش َح َنها بقوةٍ
ِإلى الصوت ،وقد ع َث َر قاسم حدّاد على نموذجه الشخصي حيث ينبثق صو ُته َأ ْو َض َح من ُ
الج َمل .وتجعلها تتوافق وتتصادى مع بعضها البعض ،وتمضي مغامرتها النثرية ِإلى
سحرية غامضة،
ٍ
بعملية جمالية ُت َرِّك ُب ُ
مجهولها النصي ،هي ً
أيضا ،كما لو كانت مغامر َة قصيدةٍ  .وفي املقالة ،حتى في املقالة ،ال يكتب الشاعر «مايريد َق ْو َله» ،وإنما
خيله .وبالتالي ،فإن ما ُيقال أخي ًرا في النص ،ليس بالتأكيد هو ما فكر
يقول ما تقوله ُج ْم َل ُت ُه املمتلئ ُة ب َن َف ِس ِه و ُروحِ ِه وذاتيته و ُم َت َّ
وحا ُل َّ
(ج ْذ َب ُتهُ).
فيه من قبل أو على ا َألقل ليس هو تما ًما ،و ِإَّنما ما ُ
الشاعر َ
يقترحه ِإيقاعُ الجملة ،وهوي ُة الشكلَ ،

V

الجم َلة ،ومعنى الجملة هو ال َو ْق ُع الشام ُل ِإليقاعها ولتداعياتها
كخالصة أخيرةَ ،م ْع َنى هذا الكِ َتاب َي ْك ُمنُ في َم ْع َنى ُ
والد ْر ُس األساس ،وهو هِ َب ُة هذا الكتاب في تقديري ،هو أن األهم بالنسبة للشاعر
في ُن ُفوس القراء ،وفي الوجدان العامَّ .
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
كبير قلِق
في َن ْث ِرهِ ليس أن ُي َعبِّر فقط عن موقفِ هِ أو ِ
شاعر ٍ
بروح ٍ
فكرهِ أو نظ ِرهِ  ،و ِإنما كيف يكت ُبه .وقد ف َعل قاسم حدَّاد ذلكِ ،
وبأخالق املسؤولية ِّ
الشعْريةُ .طو َبى ِل َق َلقِ هِ .
الرباط 2020.09.24
ِّ
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عــادة تأتي صيغة «قال الشاعر» كإحالة في خطاب
رسمي ،أو دعما ملوقف سياسي أو علمي ،وربما أخالقي.
ليس مجانا ولكن لتماثل الحالة ،الواقع واللغة .ولذلك
يكون لها إيقاع التوازن ،وبالغة التواصل واإلقناع .وقد تأتي
بيتا مقتبسا في مقدمة كتاب؛ وقد نجدها في ثنايا مقال
صحافي ،أو في مفتتح نص س ــردي ،قصة أو روايــة ،أو
داخلها ،يأتي بها الكاتب ،للمرور من حلقة إلى أخرى ،أو
للتعبير عن حالة شعورية ال يقوى النثر على قولها .وربما
بهدف القيام بوظيفة تنويع الخطاب الروائي مثال ،وتعدد مداخل الكتابة،
وتنويع األجناس .أما بالنسبة للفالسفة ،وبخاصة األكثر رصانة ،واألكثر
صرامة فيما يتعلق باليقني ،فيرجعون إلى الشع ر ،بحسب «نيتشه»،
ملنح أفكارهم متانة وقابلية للتصديق .وهو رهان كتابة تتعالى على
الزمن ،و تستند إلى قول الشعر ككتابة أولى في التبليغ واإلسناد ،كما
تبحث في نحت فسيفساء جديدة وفي كتابة نص مختلف ،يحافظ على
قوة املعنى ،وينفتح على لغة بقدر ما يمنحها الشاعر صدقيتها ،بقدر ما
يمنحها أفقا يخالفها ،وفي ذلك ما يمنحها أسرارها وجوهرها التراجيدي،
والجمالي باألساس؛

2

يحضر الشاعر في النص الجديد خطابا أو نصا سرديا أو
غيره .ليس ككتابة فقط ،ولكن كعمل له أهميته في القول وفي
النظ رُ .يستدعى الشاعر إلسناد القول ودعمه ،ومن هنا تأتي
ضرورته وقوته ،بعدما كان شبه مغيب أو مقصي أو ملغى في
نصوص أو في قصائد منسية في ديوان منسي .نستحضره نادرا
في جلسات عامة أو خاصة ،أوفي مقررات مدرسية باردة ،ليس
كصاحب إنتاج فني ،له دوره في ترقية الذوق وإنعاش الوجدان
وتخصيب املخيلة .ولكن لتمرير قواعد صارمة في البيان والتبيني.
ويبقى الشعر غريبا بني األحراش ،في القراءة وفي التلقي العام.
وفي ذلك ما يظهر ألم الشاع ر ،وإقرارا بجوهر الكائن ،حسب ما
يقره ديونيزوس؛

قال
الشاعر

3

قراءة الشعر وإنشاده مسألة ليست سهلة ،فهي تحتاج إلى
تهييء نفسي ووجداني .كما أن تقديمه أصعب من قراءته أحيانا.
وهو عمل يحتاج من الشاعر التدريب على قراءة النفس الشعري
وفق إيقاع الكلمات في القصيدة .وهو ما يدفع كثيرا من الشعراء
إلى ق ــراءات متعددة للنصوص والقصائد التي سيقدمها خالل
أمسياته الشعرية .ولنا في تجربة محمود درويش أكبر مثال على
ذلك .حيث تصبح القراءة الشعرية حفال فنيا يتقاطع فيه الشعري
باملسرحي وباملوسيقي ،يحضر األلم املفرط ،وباإليقاع يكاد يمسي
الشاعر متعددا كفك ر ،ومتعاليا في مقام السمو .كذلك يعدو قول
الشعر عاملا متكامال ،يركب العمق الفكري ،والتوق إلى مطلق
الحرية في التعبي ر ،وفي تناسق النفس والجسد والكلمة.
تقديم الشاعر خالل أمسية شعرية ،ليس باملسألة السهلة،
وال يمكن ألي كان أن يقوم بها .فهي تحتاج إلى معرفة بالشعر
وبمضايقه ،وشغف به .كما تحتاج إلى قراءة أعمال الشاعر ومعرفة
بتجربته من خالل منجزه ومن خالل سيرته في الحياة وفي الشع ر.
ولذلك قد تضيع القراءة وال يكتب لها أن تحقق متعتها في اإلنشاد
أو في القراءة ،في التلقي وفي اإلنصات من طرف الحضور والتفاعل
مع النصوص املقروءة واملقدمة .وكل تقديم سيء للشاعر قد يسيء
إلى تلقيه وإلى قصيدته .وكل قول شعري له ال يلقى نفس الترحيب
للذي لقيه شاعر تقدم قبله .تقديم الشاعر أصعب من إلقاء الشع ر.
وال يمكن أن يقوم به إال شاعر احتك بالنصوص واشتغل عليها
معرفيا ونقديا وفضاءات .ولذلك فتقديم الشاعر مثل كتابة قصيدة
تحتاج إلى تحضير نفسي ،وتمكني لغوي ومعرفة بطقوس الشعر
وبحاالته النفسية والوجدانية .وأي تقديم مختلف أو بارد .أو
جسم للتشكيلي املغريب عبد الكرمي الوزاين
دون ُم َّ
كس ُر من متعة اللحظة وجمالية القصيدة
معرفة بالشاعر املُقدَّمُ ،ي ِّ
ومن القول الشعري عامة .وإذا كانت مناسبات قراءة الشعر وإنشاده
حرقته وزمنه وإبداعيته في قول مختلف ،ربما تكون له أهداف في تدريس بالغة
قليلة ،فتقديم الشاعر إلسماع قوله وصوته للجمهور يجب أن تكون
في مستوى اللقاء واللحظة الشعرية التي تم تحضيرها ،وتوفير ظروف وشروط ما ،فيضيع امليثاق اإلبداعي ،الذي يحقق متعة النص ولذة القراءة ،كاكتشاف
إنجاحها .والعكس قد يكون صحيحا إذا لم تراع مثل هذه الشروط .وإذا لم يتم ألغوار وطبقات ال واعية ومنسية في ذات الشاعر وفي كيمياء اإلنسان وفي لغته
التدريب عليها والتربية على تقديم الشع ر ،واالحتفال به كإحدى الطقوس الفنية وجوهره كاحتمال حياة أخرى؛
والجمالية والروحية؛
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قول الشاعر في سياق عمومي مدرسي مثال ،تصبح غربته مضاعفة ،في
املنت وفي الحاشية .في التلقي وفي القراءة .بني املدرس واملتلقي .املتعلم هنا،
يختلف سياق حضوره من رهان الشعر في ذاته ،إلى الشعر لذاته .أي من النص
املكثف ،الرؤيا والكتابة ،تذوق الشعر وتخصيب الوجدان ،إلى تنمية القيم ورهان
اللغة ذاتها .وتبقى غربة القول أو البيت الشعري ،أو كالم الشاعر بعيدا عن
اخلميس  11من فرباير 2021
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قــول الشعر ال ينحصر ف ــي األمــاس ــي الشعرية ،أو ف ــي املنصات
االفتراضية والفردية ،ولكن أحيانا في الجلسات العادية ،حيث تبرق بعض
الجمل من أصحابها بتلقائية وعفوية ،تشكل ومضة مدهشة ومختلفة
من إنسان عادي ،أو من طفل في مقتبل الشع ر .وأحيانا يكون قول الشعر
بياضا في صفحة أو صمتا في حديث أو في إلقاء شعري .قول الشعر
ليس دائما ُم َّرت ب له ،وإن كان هو كالما مرتبا بوزن أو بإيقاع ،فيه إشراقات

في عتمة الكلمات ،والكلمات مثل
األنفاس التي تصعد من بحر هادئ،
أو مــن صخب ه ــادر ،ف ــي صــدر أو
على س ــري ـر؛ قــد يكون ف ــي نهر أو
على أجنحة فراشات .وغالبا حينما
يقرأ الشاعر أو يقول شعرا ،يكون
في حالة انخطاف أو شطح روحي،
يتحول هدوئه إلى رعشة امللبوس،
تدب فيه حركة غير عادية ،ألنه يتبع
مجال أ ّماش
صــوت الكلمات فيه إل ــى نهايتها.
يقولها كما تبدَّتْ له في صورة أو في
مرآة داخلية؛ وحدها حالته ما يعرف طبيعتها ،شكلها ووضعها في طرس
الدخيلة .قول الشعر استعادة لنبض القلب في شجرة الحياة .صوت الشعر
ال يكذب ولكن يورط صاحبه في شفافية املعنى .الشعر كشاف الدواخل،
وشفاء السائل والغريب؛
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كانت عالقتي بالشعر في البداية شفوية ،ما سمعته من نصوص
وقراءات ألصدقاء ،أو في أمسيات شعرية؛ وما قرأته في دواوين قديمة ،في
خزانة العائلة وبعد ذلك البلدية ،ورياض الباشا.
وملا أدركتني غواية الشعر وتملكني شيطانه،
بدأت أقرأ لوحدي نصوصا ،أمام جدار بعد عودة
من سفر باخوسي ،أو أمام لوحة فنية في افتتاح
معرض تشكيلي ،بصوت مرتفع ،لبدر شاكر
السياب ،أو خليل مطران ،أو محمود درويــش،
أكتب
أو بما جــادت به قريحة الغواية .وكنت ُ
مقطعا وأنشده ،وأحيانا أمزق ما كتبت وأنساه.
أكتشف صوتي ،وأكتشف نبض الشع ر ،وتشدني
حيوية الكالم واللغة .ولهذا كان الشعر وما زال
يحيا بــالــق ــراءة وبــاإلنــشــاد وبالكتابة أساسا.
وبعد ذلك بدأنا نقرأ لبعضنا في مقهى ،أو في
بيت ،أو في دار الشباب .ننصت لبعضنا بأذن
الذوق واللغة والنقد ،ويكون ذلك أفضل قبل أن
نرى ما اقترفته آالمنا من جمرات في عالم يمور
باأللم وبالخراب أساسا ،في جريدة أو مجلة أو
رفوف ،أو في سلة مهمالت .والنص الذي لم ُيقرأ
هو نص غير موجود ،شبيه بالحلم ،يقبع في
الطبقات السفلى ،أو في املستحاثات وفي اللقى.
ولإلشارة فإن كل النصوص التأسيسية كانت في
األصل شفوية في تاريخ آداب األمم ،من ملحمة
هوميروس إلى حوارات سقراط إلى أشعار العرب
الجاهليني ،وانبثقت كلها من الحياة اليومية،
من إنشاد الشاعر األعمى في السفينة ،أو من
محاورات ساحة األكورا ،أو في سوق عكاظ .وفي
القول الشعري تقاطع بني الذاتي واملوضوعي،
معاناة مع الكلمات واألشياء .بحث مستمر عن
املجهول من خــال ما هو معلوم .هل نكشف
املجهول فينا ،هل نغني مثلما كنا نغني .هو
بحث عن كينونة اإلنسان من خالل عمل شعري،
ومن خالل ،ليس ما تقوله القصيدة ،ولكن من خالل
ما تكونه وما تصيره ،عمال إبداعيا ،يتحكم فيه
حر ُك في
اإلتقان الجمالي والبالغي بلغة شعرية ُت ِّ
القارئ واملتلقي طاقته الذاتية الخالقة ،وقدرته على
تلمس الذي ال يفسر بشكل ال يفس ر ،على حد قول
«يانيس ريتسوس»؛
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في الشعر يتقدم النص ،أو البيت الشعري
عاريا إال بما يتضمن من صور ،أو كلمات ،أو
معنى .ال أحد يقدمه ،أو يدافع عنه إال لغته،
بالغته ،وأس ــراره التي تفضحها أحيانا ،لفظة
يبرق منه ضوء في الشعاب .قد ال ينفع معه
وجه الشاع ر ،أو أخالقه ،أو بما كسبت يمينه ،أو قبيلته .الشاعر ابن العزلة
واليتم ،وإن كان ينحدر من شجرة األدب والشعر من الجاهلية إلى اليوم.
ساللة غريبة في فضاءات غريبة .يجد البيت الشعري ،والنص الشعري
عموما ،مكانه حني يردد على األلسنة ،أو في العتبات والسراديب .آنذاك
يحتل مكانه األسمى في بداية مقال أو نص ،أو في مقدمة الكالم أو في
خاتمته ،وبذلك يسمى مسك الختام .ثمة عطر ما يضوع به بهو البياض،
يرتق الصمت بالكلمات ويرقم مجهول الــذات والكون .هكذا قد يحضر
املتنبي ،املعري ،ابن عربي وجالل الدين الرومي ،بودلير ورامبو ،وغيرهم من
شعراء األبدية في منت خالد .قول الشاعر يكون شاهدا على واقعة أو حدث
أو عالقة .فيه الحجة والبرهان ودليل القطع أحيانا والتأكيد .وشهيدا حني
يقدم الشاعر صوته ،أو يطرح موقفه أو رأيه الشعري .به يحيا وبه يستشهد
حسب القول واملقام.

جــــــــــــــــــهة
الشرق
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اعداد محمد بلبشير..

وجدة:

توقيع عقد جناعة األداء برسم سنة 2021

ف��ي إط���ار م��واص��ل��ة االرت��ق��اء
بالحوار التدبيري عبر ترسيخ
منهجية التدبير التعاقدي بين
األكاديمية والمديريات اإلقليمية
ال��ت��ي عملت األك��ادي��م��ي��ة على
إرسائها بالجهة  ،وذلك من خالل
توقيع ميثاق التعاقد الداخلي بين
األكاديمية والمديريات اإلقليمية
التابعة لها منذ سنتين.
•األول خصص لتنفيذ برنامج
عمل السنة المالية  ، 2019وتم
توقيعه ما بين  21و 24يناير
 2019بالمديريات اإلقليمية؛
•والثاني خصص لتنفيذ برنامج عمل سنة 2020
وتم توقيعه بمقر األكاديمية بتاريخ  14يناير 2020
وتضمن مؤشرات نجاعة األداء؛
وخالل هذه السنة ،تتوخى األكاديمية الجهوية
االرتقاء بالتدبير التعاقدي مع المديريات اإلقليمية
إلى مرحلة التعاقد على أساس مشروع نجاعة األداء
اإلقليمي ،وذلك بهدف تطوير الحكامة وتفعيل المبدأ
الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة و
اعتماد معايير الفعالية والنجاعة في األداء.
ولهذا الغرض ،وفي إطار توفير كافة الشروط
المنهجية للتفعيل الجهوي ألحكام القانون اإلطار
 51.17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي ،جرت يومه الخميس  04فبراير  2021بمقر
األكاديمية مراسيم توقيع عقد نجاعة األداء برسم
سنة  2021تحت شعار« :نجاعة األداء في صلب تفعيل
مضامين القانون اإلطار .»51.17
وقد عرف هذا اللقاء الذي ترأسه السيد مدير

جامعة حممد األول بوجدة حتتل
املرتبة  60إسالميا و 2وطنيا

األكاديمية حضور السيدة والسادة المديرة والمديرين
اإلقليميين بالجهة والسادة ممثلي أعضاء المجلس
اإلداري المنتخبين والسادة رؤساء األقسام والسادة
منسقي المجاالت على المستوى الجهوي والسيد
المكلف بالتدبير المالي للمشاريع والسادة المفتشين
المكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي ،حيث افتتح
السيد مدير األكاديمية اللقاء بكلمة تأطيرية ،تلتها
عروض مفصلة للمديريات اإلقليمية وعرض تركيبي
مركز شمل أهم العناصر المرتبطة بالحصيلة ومكونات
عقد نجاعة األداء مسلطا الضوء على منهجية التنزيل
واألبعاد الموجهة والمؤطرة لالشتغال ،وكذا الجدولة
الزمنية للعمليات الكبرى وع��دة التتبع والمواكبة
الميدانية ،وبعد تدارس ما جاء في العروض المقدمة
وتقديم التوصيات ،وقع السيد مدير األكاديمية مع
السيدة والسادة المديرة والمديرين اإلقليميين بالجهة
عقد نجاعة األداء برسم سنة  ،2021من أجل ترسيخ
منهجية الحكامة وتفعيل المبدأ الدستوري الذي يقضي
بربط المسؤولية بالمحاسبة والموارد بنجاعة األداء  .

احتلت جامعة محمد األول بوجدة
الرتبة الستين من بين الجامعات
اإلسالمية في آخر تصنيف لسنة ،2020
والرتبة الثانية وطنيا بعد جامعة
محمد الخامس الرباط التي احتلت
المرتبة  32من بين  282جامعة في
العالم اإلسالمي .وذلك حسب تصنيف
مركز االستشهاد الخاص بعلوم العالم
االسالمي والمعروف ب  .ISCوبذلك
تعزز جامعة محمد األول بوجدة
موقعها في الريادة منذ وصول األستاذ
ياسين زغلول كرئيس للجامعة في 23
يناير  2020.و لالشارة .ف��إن مركز
االستشهاد العلمي للعالم اإلسالمي
أحد أهم مراكز األبحاث .يتم فيه تحليل
وتقييم األبحاث ،والذي يهدف لتشجيع
التعاونين التقني والعملي بين العلماء
المسلمين ومنظماتهم وحتى بين
العالم اإلسالمي وال��دول األخ��رى .ما يميز
هذا المركز عن باقي قواعد البيانات العلمية
أنه يشمل اللغات المحلية وال��ذي يعطي
فرصة للكتّاب من دول غير انجليزية لتقديم

توقيف شبكة لالجتار يف األقراص الطبية املخدرة

تمكنت عناصر المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بمدينة مكناس،
بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب
الوطني ،صباح اليوم اإلثنين  18يناير الجاري ،من توقيف  12شخصا ،من
بينهم صيدلي ومساعدته ومستخدم في شركة لألدوية ،وذلك لالشتباه
في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في االتجار غير المشروع باألقراص
الطبية المخدرة.
وحسب بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني ،فإنه قد تم ضبط مساعدة

الصيدلي وشقيقته وسائق سيارة أجرة في حالة تلبس
بتسليم شحنة من األقراص الطبية المخدرة لشخص
متورط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ،وذلك
قبل أن تسفر إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية
عن توقيف الصيدلي ومستخدم في شركة لألدوية كان
يتالعب في طلبيات هذا النوع من العقاقير الطبية
المخدرة ،ع�لاوة على ضبط خمسة أشخاص آخرين
يشتبه في ارتباطهم بأعمال المشاركة في عمليات
ترويج األقراص المهلوسة.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة
في هذه القضية أسفرت عن حجز  24.074قرصا طبيا
مخدرا ،وثالثة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ،وهواتف
محمولة وسيارتين ،عالوة على مبلغ يناهز  150ألف
درهم يشتبه في أنه كان موجها لتمويل عملية اقتناء
هذه الشحنة من األقراص الطبية المخدرة.
وأشارت مديرية االمن الوطني إلى أنه قد تم االحتفاظ بالمشتبه فيهم
جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية ،رهن إشارة البحث الذي يجري تحت
إشراف النيابة العامة المختصة ،وذلك لكشف جميع ظروف ومالبسات هذه
القضية ،وتحديد كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه األفعال
اإلجرامية.

كورونا:

جهة الشرق
تعرف
اخنفاضا
حمسوسا يف
عدد االصابات

سجلت جهة الشرق اليوم السبت  6فبراير  58 ،2021حالة إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد كوفيد  ،19ليصبح إجمالي اإلصابات بالجهة هو
 30575حالة إصابة مؤكدة .وتتوزع اإلصابات الجديدة على الشكل التالي،
 29بوجدة 18 ،بالناظور 7 ،ببركان ،حالتين بتاوريرت ،وحالة واحدة بكل من الدريوش وجرادة .في
المقابل ،لم تسجل جهة الشرق في نفس الفترة الزمنية أية حالة وفاة واحدة ليبقى إجمالي الوفيات
مستقرا في  752حالة وفاة .أما فيما يخص حاالت الشفاء ،فقد تم تسجيل  87حالة شفاء 38 ،بوجدة،
 32بالناظور 10 ،ببركان 7 ،بجرسيف ،ليصبح إجمالي حاالت التعافي هو  29109حالة شفاء.

كالب ضالة تنهش طفال حديث الوالدة بالناظور
ت���ع���رض ط��ف��ل
حديث ال��والدة تخلت
عنه والدته بالناظور
وب��ال��ض��ب��ط ب��ال��ق��رب
م��ن س���وق الجوطية
«القديمة» صباح يوم
السبت  6فبراير الجاري،
للنهش م��ن ط��رف
ك�لاب ضالة ،متسببة
في تمزيقه وقتله.
ويأتي اكتشاف جثة
الطفل من طرف أحد
المواطنين القاطنين
بالحي عند توجهه في الصباح الباكر للعمل ،حيث الحظ تجمع مجموعة من الكالب الضالة
أمام قطعة قماش ،وبعد اقترابه اكتشف أنهم ينهشون جسد طفل حديث الوالدة.
وقد انتقلت مصالح الشرطة إلى عين المكان ،وقامت بفتح تحقيق في الموضوع للوصول
إلى السيدة التي قامت بالتخلي عن طفلها ،الذي تم نقله إلى مستودع األموات بالمستشفى
الحسني بالناظور من أجل القيام بالتشريح الطبي.

إنجازاتهم البحثية عن طريق قناة عالمية.
تم تأسيس هذا المركز من وزارة العلوم
والبحث والتكنولوجيا اإليرانية بعد الموافقة
عليها من منظمة مؤتمر التعاون اإلسالمي.
اليوم هذا المركز يشمل عشر دول وهم

 :اي��ران ،باكستان ،تركيا ،ماليزيا ،نيجيريا،
مصر ،أندونيسيا ،بنغالدش ،اإلمارات ،لبنان ،
السنغال وهذا المركز يحتوي على  78بالمئة
من إجمالي المجالت في العالم اإلسالمي.

أزغنغان:

« وضعية الشأن التعليمي جبماعة ازغنغان:
الواقع ومتطلبات التغيري»

تحت شعار « :وضعية الشأن التعليمي
بجماعة ازغنغان :الواقع ومتطلبات التغيير»
احتضنت جماعة ازغنغان باقليم الناظور جمعا
عاما لجمعية الشبيبة المدرسية لتجديد فرع
اجواهرة السفلى ،و هو الجمع الذي أشرف عليه
األخ يونس شوعة عضو المكتب التنفيذي
لمنظمة الشبيبة االستقاللية و بحضور األخت
اسالم اخياظ عضو مجلس جهة الشرق واالخت
نبيلة بوسيوم كاتبة منظمة المرأة االستقاللية

ببني انصار واالخت ثورية مجني رئيسة جمعية
 AFISوكذلك اإلخ��وة سليمان ع��زاوي ،عماد
طلحاوي وأنس مرابط اعضاء المجلس الوطني
للجمعية باالضافة إلى عدد من التالميذ ابناء
وبنات ازغنغان.
وبعد كلمة اللجنة التحضيرية ،و كلمة
المكتب الوطني للشبيبة المدرسية والمناقشة
العامة تم انتخاب باالجماع األخ :محمد البركاني
كاتبا محليا لفرع اجواهرة السفلى ازغنغان.

تاوريرت:

ايقاف شخص بتهمة النصب واالحتيال يف قضايا اهلجرة السرية
أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت على النيابة
العامة المختصة ،صباح اليوم الجمعة  5فبراير الجاري ،شخصا
يبلغا من العمر  69سنة،يشتبه في تورطه في قضية تتعلق
بالنصب واالحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بحي “المختار السوسي” بمدينة
تاوريرت ،على خلفية شكاية تقدم بها شخص يتهمه فيها
بتعريضه للنصب عن طريق إيهامه بقدرته على تهجيره
بطريقة غير مشروعة صوب إحدى ال��دول األوروبية ،وذلك
مقابل مبلغ مالي قدره  60ألف درهم .و أسفرت عملية التفتيش
المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور بحوزته على شيك بنكي
وجواز سفر في اسم الغير ،مما استدعى االحتفاظ به تحت تدبير
الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف
النيابة العامة المختصة ،للكشف عن جميع ظروف ومالبسات
هذه القضية ،وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم
الجمعة.

رياح قوية حمملة بزوابع رملية
شهدت مدينة وج��دة و بعض م��دن جهة
الشرق منذ ليلة الخميس  4فبراير الجاري و
الى غاية مساء الجمعة الموالي ،رياحا قوية
محملة بالغبار ،مما تسبب في صعوبة التنقل،
بالنسبة للراجلين والسائقين على حد سواء .
و ق���د ح��ج��ب��ت ال��ع��واص��ف ال��رم��ل��ي��ة أش��ع��ة
الشمس  ،مثيرة الحساسية ل��دى العديد
م��ن المرضى خاصة أول��ئ��ك ال��ذي��ن يعانون
م��ن م��رض ال��رب��و وحساسية األن��ف والحلق.
يشار إلى أن المديرية العامة لألرصاد الجوية
توقعت في نشرة إنذارية يوم االربعاء  3فبراير
الجاري ،هبوب رياح بقوة تتراوح بين  75إلى 90
كلم في الساعة ،بكل من أقاليم الحوز وأزيالل،
وبركان ،وبولمان ،والرشيدية ،فيكيك ،جرادة،
ميدلت ،ورزازات ،وجدة أنجاد ،تاوريرت ،وتنغير،
وذلك من منتصف ليلة الخميس/الجمعة ،إلى
العاشرة ليال يوم الجمعة  5فبراير  ،مصحوبة
بالغبار على مستوى الجهة الشرقية.

إعالنات

الخميس  28من جمادى الثانية  1442الموافق  11من فبراير 2021

االيداع القانوني 3 :ـ 1946
التحرير  :شارع الحسن الثاني « طريق الدار البيضاء » الرباط
المراسالت  :ص .ب  141 :الرباط
الهاتف 0537.29.23.52 - 0537.29.26.42 :

الفاكس 0537294832 :

اإلعالنات الرباط :
 ،10شارع زنقة المرج حسان الرباط

االشتراكات:

 11شارع عالل بن عبد اهلل،
الرباط
الهاتف0667357373 :
الهاتف05 37 72 78 12 :

الهاتف  - 0667357373 :الفاكس 0537294832 :

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالرباط
المحكمة االبتدائية بتفلت
ملف تنفيذ2021 / 23 :
إعالن عن بيع عقار محفظ
لفائدة :المحجوب مبروك
ضد :حياة الكساني
ليكن في علم العموم أنه ستقع سمسرة عمومية
علنية يوم 2021 / 4 / 9 :ابتداء من الساعة 9
صباحا بقاعة البيوعات بهذه المحكمة سمسرة
علنية عمومية لبيع الملك المسمى طريق
الشانطي ذي الرسم العقاري عدد  41242وهو
عبارة عن أرض فالحية مساحتها االجمالية هكتار
واحد و  32آر و  70سنتيار محاط بسياج من
الشبكة الحديدية من الجوانب الثالثة والواجهة
األمامية عليها سور من الطوب مع باب حديدي
ويشتمل على أشجار مثمرة مختلفة مع اشجار
البيسري وفي جهة من العقارين بناء قسم إلى
غرفتين وبجانبه بئر وهو الملك الكائن بدوار
اجغيدرات بجماعة عين الجوهرة بدائرة تفلت.
وقد حدد الثمن االفتتاحي للسمسرة في مبلغ
من  1000000درهم هذا وأن الثمن الذي يرسو
عليه المزاد العلني مع زيادة  3%لفائدة الخزينة
العامة.
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال بمكتب
التنفيذ بهذه المحكمة.
116356
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بالدار البيضاء
المحكمة التجارية
بالرباط مصلحة كتابة الضبط
قسم التنفيذ
شعبة البيوعات
ملف التنفيذ رقم 2017 - 30 - 170
حساب عدد 22111
إعالن قضائي ببيع
أصل تجاري
يعلن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بالرباط.
أنه سيقع بيع قضائي بالمزاد العلني يوم02 :
  2021 - 03على الساعة الواحدة بعد الزوالبقاعة البيوعات داخ��ل هذه المحكمة لألصل
التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط
تحت عدد R.C94126 :الكائن :شارع موالي
إسماعيل رقم  67مكرر الرباط.
لفائدة :البنك الشعبي للرباط القنيطرة ،الجاعل
محل المخابرة بمكتب األستاذ عثمان الغزالي
المحامي بهيئة الرباط.
ضد :السيد مصطفى وهبي.
وقد حدد الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد العلني
بواسطة خبير في مبلغ  262.500.00 :درهم،
تقدم العروض أمام مصلحة كتابة الضبط بهذه
المحكمة ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وأن
يكون المتزايد موسر أو ذي ضامن موسر ويؤدى
الثمن ناجزا مع زيادة  3%لفائدة الخزينة العامة
بواسطة شيك مضمون األداء.
وللمزيد من اإليضاح االتصال بقسم التنفيذات
القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط لإلطالع
على دفتر التحمالت.
116404
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بالدار البيضاء
المحكمة التجارية
بالرباط
مصلحة كتابة الضبط
قسم التنفيذ
شعبة البيوعات
ملف التنفيذ رقم 2019 - 30 - 451
حساب عدد 1417
إعالن عن بيع أصل تجاري إجمالي
يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بالرباط أن��ه سيقع بيع
قضائي ب��ال��م��زاد العلني ي��وم- 03 - 02 :
 2021على الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة
البيوعات داخل هذه المحكمة لألصل التجاري
المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد:
 R.C22985والمملوك للسيد بوبكر البليدي
والكائن :بحي أبي رقراق رقم  30الرباط.
لفائدة :السيد العربي أقنشور ،الجاعل محل
المخابرة بمكتب الشركة المدنية للمحاماة عبد
العزيز النويصي وشركاؤه المحاميان بهيئة
الرباط.
ضد :بوبكر البليدي.
وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيع األصل التجاري
اإلجمالي في مبلغ 862.500.00 :دره��م ،مع
زي��ادة  %3لفائدة الخزينة العامة ومصاريف
التنفيذ بواسطة شيك مضمون األداء.
تقدم العروض أمام مصلحة كتابة الضبط بقسم
التنفيذ بهذه المحكمة ابتداء من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ،وأن يكون المتزايد موسر أو ذي ضامن
موسر ،ويؤدي الثمن ناجزا.
وللمزيد من اإليضاح االتصال بقسم التنفيذات
القضائية ل��دى المحكمة التجارية بالرباط
لإلطالع على دفتر التحمالت.
116396
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بالدار البيضاء
المحكمة التجارية
بالرباط
مصلحة كتابة الضبط
قسم التنفيذ
شعبة البيوعات
ملف التنفيذ رقم 2019 - 8520 - 1417
حساب عدد 2259
إعالن عن بيع عقار
بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بالرباط.
أنه سيقع بيع قضائي بالمزاد العلني يوم02 :
  2021 - 03على الساعة الواحدة بعد الزوالبقاعة البيوعات داخل هذه المحكمة للعقار التابع
للمحافظة العقارية الرياض أكدال الرباط ذي
الرسم عدد 03 / 108973 :الملك المسمى أم
الحسن الذي تبلغ مساحته  5آر  39سنتيار الكائن
بزنقة مديونة حي الطائرات الرباط المملوك
لشركة أورنوس .SOCIETE ORNOS S.A.R
لفائدة :شركة طويل للصناعة في شخص
ممثلها القانوني الكائن :مقرها بوجدة.
وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار بواسطة
خبير في مبلغ 4.500.000.00 :درهم ،مع زيادة
 %3لفائدة الخزينة العامة ومصاريف التنفيذ
بواسطة شيك مضمون األداء ،تقدم العروض
أمام مصلحة كتابة الضبط بقسم التنفيذ بهذه
المحكمة ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن،
وأن يكون المتزايد موسر أو ذي ضامن موسر،
ويؤدى الثمن ناجزا ،ويمكن لكل شخص داخل
عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا
بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون
العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع األصلي
والمصاريف الفصل  479من قانون المسطرة
المدنية.
وللمزيد من اإليضاح االتصال بقسم التنفيذات
القضائية ل��دى المحكمة التجارية بالرباط
لإلطالع على دفتر التحمالت.
116398
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة الرباط  -سال  -القنيطرة
جماعة الرباط
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 01 / 21 /CR
في  2021 - 03 - 09على الساعة الحادية عشرة
صباحا ،سيتم في قاعة االجتماعات بمقر جماعة
الرباط الكائنة بشارع محمد بلحسن الوزاني
 حي النهضة ،فتح األظرفة المتعلقة بطلبالعروض المفتوح بعروض أثمان ألجل:
الصيانة اإلعتيادية للمساحات الخضراء لمدينة
الرباط ،مقسم على حصتين:
 حصة رقم  :1الصيانة االعتيادية للمساحاتالخضراء لمدينة الرباط بكل من مقاطعات
حسان ،يعقوب المنصور وأكدال الرياض.
 حصة رقم  :2الصيانة اإلعتيادية للمساحاتالخضراء لمدينة الرباط بكل من مقاطعات
اليوسفية والسويسي.
يمكن سحب ملف طلب ال��ع��روض بمكتب
المديرية العامة للمصالح الكائنة بالطابق األول
بمقر جماعة الرباط ،ويمكن كذلك تحميله

إلكترونيا من بوابة الصفقات العمومية
www.marchespublics.gov.ma
حدد مبلغ الضمان المؤقت في مبلغ:
 ح��ص��ة رق���م  :1خ��م��س��م��ائ��ة أل���ف دره��م( 500.000.00درهم)
 ح��ص��ة رق���م  :2أرب��ع��م��ائ��ة أل���ف دره���م( 400.000.00درهم)
كلفة تقدير الخدمات محددة من طرف صاحب
المشروع في مبلغ:
 حصة رقم  1ثالثة وعشرون مليون ومائةوثمانية وستون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون
درهما وثمانية وأربعون سنتيما مع احتساب
الرسوم ( 23.168.448,48درهم).
 حصة رقم  :2تسعة عشرة مليون وسبعمائةوتسعة عشرة أل��ف وتسعة وتسعون درهما
وأربعة وثمانون سنتيما مع احتساب الرسوم
( 19.719.099.84درهم).
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع
ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد 27
و  29و  31من المرسوم رقم 2 - 12 - 349
الصادر في  8جمادى األولى  20( 1434مارس
 )2013المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:
 إما إرسال أظرفتهم بطريقة إليكترونية إلىصاحب المشروع عبر بوابة الصفقات العمومية،
www.marchespublics.gov.ma
 إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد المضمونبإفادة باالستالم الى المكتب المذكور.
 إما إيداعها ،مقابل وصل ،بمكتب المديريةالعامة للمصالح بالطابق األول بمقر جماعة
الرباط ،الكائنة بشارع محمد بلحسن الوزاني -
حي النهضة.
 إم��ا تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلبالعروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك
المنصوص عليها في المادة  10و  11من نظام
االستشارة.
116352
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الرباط  -سال  -القنيطرة
اقليم القنيطرة
دائرة لالميمونة
قيادة موالي بوسلهام
جماعة موالي بوسلهام
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2021 / 04
لكراء السوق األسبوعي الجماعي بالداللحة
في يوم  2021 / 3 / 8على الساعة الحادية
عشر سيتم في مكتب رئيس المجلس الجماعي
لجماعة موالي بوسلهام ،فتح األظرفة المتعلقة
بطلب العروض مفتوح أثمان لكراء السوق
األسبوعي الجماعي بالداللحة.
يمكن سحب ملف طلب ال��ع��روض بمكتب
مصلحة الجبايات المحلية ويمكن كذلك تحميله
الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية
www.marchespublics.gov.ma
حدد مبلغ الضمان المؤقت في 100000,00
درهما (مائة ألف درهما).
حدد مبلغ الثمن التقديري في 550.000,00
درهما (خمسمائة وخمسين ألف درهم).
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات
المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد 27
و  29و  31من المرسوم رقم2 - 12 - 349 :
الصادر في  08جمادى األولى  20( 1434مارس
 )2013المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:
 إم��ا إي��داع أظرفتهم ،مقابل وص��ل بمكتبالصفقات لصاحب المشروع.
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادةباالستالم الى المكتب المذكور.
 إم��ا تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلبالعروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
 أو إرسالها عن طريق بوابة الصفقات العموميةطبقا لقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 20.14
بتاريخ  4شتنبر  2014حول نزع الطابع المادي
عن الصفقات العمومية.
116370
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة سوس ماسة
عمالة أكادير إداوتنان
دائرة أكادير األطلسية
قيادة إيموزار
جماعة تقي
إعالن عن عروض اثمان مفتوح
رقم 03 / 2021
سيتم يوم األربعاء  2021 / 03 / 10على الساعة
 ،11h30في قاعة االجتماعات بجماعة تقي ،فتح
األظرفة المتعلقة بطلب العروض بعروض اثمان
لفائدة جماعة تقي والمتعلق ب:
 إع�لان رقم  :2021 / 03تجهيز آب��ار بألواحالطاقة الشمسية بكل من دوار توريرت ودوار
تبركينت ،جماعة تقي عمالة أكادير إداوتنان.
ويمكن سحب ملف طلب ال��ع��روض بمكتب
الصفقات ،الكائن بمقر جماعة تقني ،أو نقله
الكترونيا من بوابة الصفقات
www.merchespublics.gov.ma
الضمانة المؤقتة محددة في المبالغ التالية:
 إعالن رقم  25.000.00 : 2021 / 03درهم(خمسة وعشرون ألف درهم).
تقدير تكلفة المشروع:
اعالن رقم  272.220.00 :2021 / 03درهم
(مائتان واثنا وسبعون ألف ومائتان وعشرون
درهم  00سنتيم).
ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��ح��ت��وى وت��ق��دي��م ملفات
المتنافسين طبقا لمقتضيات الفصلين 27 .29
و  31من المرسوم رقم  349 - 12 - 2الصادر
في  8جمادى  )20 mars 2013( 1434بتحديد
شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض
القواعد المتعلقة بتدبيرها.
ويمكن للمتنافسين:
 وضع أظرفتهم ،مقابل وصل بمكتب الصفقاتبجماعة تقي.
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادةباالستالم إلى المكتب المذكور.
 إم��ا تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلبالعروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
 إما المشاركة إلكترونيا طبقا لقرار وزير االقتصادوالمالية عدد  14 - 20بتاريخ  04شتنبر .2014
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك
المقررة في المادة  4من نظام االستشارة.
116380/3
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة سوس ماسة
عمالة أكادير إداوتنان
دائرة أكادير األطلسية
قيادة إيموزار
جماعة تقي
إعالن عن عروض اثمان مفتوح
رقم 04 / 2021
سيتم يوم األربعاء  2021 / 03 / 10على الساعة
 ،12h00في قاعة االجتماعات بجماعة تقي ،فتح
األظرفة المتعلقة بطلب العروض بعروض اثمان
لفائدة جماعة تقي والمتعلق ب:
 إع�لان رقم  :2021 / 04تجهيز بئر بألواحالطاقة الشمسية ب��دوار تمكالت ،جماعة تقي
عمالة أكادير إداوتنان.
ويمكن سحب ملف طلب ال��ع��روض بمكتب
الصفقات ،الكائن بمقر جماعة تقني ،أو نقله
الكترونيا من بوابة الصفقات
www.merchespublics.gov.ma
الضمانة المؤقتة محددة في المبالغ التالية:
 إعالن رقم  10.000,00 : 2021 / 04درهم(عشرة آالف درهم).
تقدير تكلفة المشروع:
اعالن رقم  124.680.00 :2021 / 04درهم
(مائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وثمانون
درهم  00سنتيم).
ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��ح��ت��وى وت��ق��دي��م ملفات
المتنافسين طبقا لمقتضيات الفصلين 27 .29
و  31من المرسوم رقم  349 - 12 - 2الصادر
في  8جمادى  )20 mars 2013( 1434بتحديد
شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض
القواعد المتعلقة بتدبيرها.
ويمكن للمتنافسين:
 وضع أظرفتهم ،مقابل وصل بمكتب الصفقاتبجماعة تقي.
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادةباالستالم إلى المكتب المذكور.
 إم��ا تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلبالعروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
 إما المشاركة إلكترونيا طبقا لقرار وزير االقتصادوالمالية عدد  14 - 20بتاريخ  04شتنبر .2014
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إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك
المقررة في المادة  4من نظام االستشارة.
116380/4
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بسطات
المحكمة االبتدائية بابن احمد
إعالن قضائي لبيع عقار
لفائدة :ورثة الغيابي بوشعيب
في مواجهة :عبد السالم الغيابي ومن معه
ملف تنفيذ ميراث عدد:
2020 / 6101 / 1037
تاريخ البيع:
2021 / 03 / 29
وبعد،
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
االبتدائية بابن أحمد أن سمسرة عمومية ستجري
بمقر هذه المحكمة يوم  2021 / 03 / 29على
الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة الجلسات
رقم  3وذلك لبيع العقارين:
العقار األول :يسمى «أرض حائط المحاجز» مع
«أرض حلفي» وهما متصلتين وتشكالن قطعة
واحدة يوجد بها سكن عبارة عن خربة وثالث
أشجار الكالبتوس وكرمة ونبات الصبار وبئر وهي
محاطة بسور من األحجار تبلغ مساحتها اإلجمالية
 5368متر مربع ،قبلة ورثة الجياللي بن محمد،
يمينا بوشعيب بن الجياللي ،غروبا محمد بن عبد
السالم ،وشماال بوشعيب بن الجياللي.
العقار الثاني :المسمى «ارض الحوض» عبارة
عن أرض فالحية فارغة خالية من البنايات تبلغ
مساحتها  9000متر مربع .حدودها كالتالي :قبلة
ورثة الجياللي بن محمد ،يمينا عزان ،غروبا ورثة
محمد بن قدور ،شماال أوالد بوزناد.
وق��د ح��دد الثمن االفتتاحي النطالق المزاد
العلني لبيع العقار األول المذكور أعاله المسمى
«حائط المحاجر» مع أرض «الحلفي» في مبلغ
 120.000,00دره��م .وبالنسبة للعقار الثاني
حدد الثمن االفتتاحي في مبلغ (90.000.00
درهم ،وعلى من رسا عليه المزاد أن يؤدي المبلغ
حاال ونقدا مع زيادة  %3لفائدة الخزينة العامة.
وعلى كل راغب في المشاركة في المزاد المذكور
الحضور في اليوم والساعة والمكان المحددين
أعاله أو االتصال بمكتب التنفيذ المدني بهذه
المحكمة.
116374
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري ملف رقم 2021/17
بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ 2020/12/04
مسجل في  2020/12/11تحت المراجع التالية:
كناش المداخيل - 2020/0077430 :أمر
باستخالص  ،2020/67903توصيل األداء
20202828711049
ب��اع��ت ال��ش��رك��ة ال��م��س��م��اة “MYRIAD
 ،"PROPERTYش��رك��ة ذات المسؤولية
ال��م��ح��دودة رأسمالها  100.000,00دره��م
والكائن مقرها االجتماعي بمراكش ،مقاطعة
المدينة ،باب دكالة ،درب البومبة رقم  97عرصة
إيهيري ،المقيدة بالسجل التجاري عدد ،65477
الحاملة للضريبة المهنية عدد .45605213
للشركة المسماة “"DESTINATION AZ
شركة ذات المسؤولية المحدودة ،رأسمالها
 10.000,00درهم ،الكائن مقرها بمراكش ،واد
سايد سطوري ،جليز  55شارع محمد  5عمارة
جكار شقة رقم  33المقيدة بالسجل التجاري
بمراكش تحت عدد  ،107123الحاملة للتعريف
الجبائي رقم  45994260ورقم التعريف الموحد
رقم 002604110000062
مجموع األصل التجاري المستغل كدار للضيافة
الكائن بمراكش ،مقاطعة المدينة ،باب دكالة،
درب البومبة رقم  97عرصة إيهيري والمقيدة
بالسجل التجاري ع��دد  65477م��ن السجل
التحليلي وتحت عدد  5841من السجل الترتيبي.
بثمن إجمالي قدره مائة وستون ألف وأربعمائة
وخمسون دره��م ( 160.450.000دره��م) تم
اإلبراء منه في العقد.
علي دائني الشركة البائعة المذكورة أعاله أن
يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجاري
بالمحكمة التجارية بمراكش ،داخل أجل يبتدئ
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في اليوم
الخامس عشر ( )15من نشر اإلعالن الثاني.
116386
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بالدار البيضاء
المحكمة التجارية بالرباط
مصلحة كتابة الضبط
قسم التنفيذ
شعبة البيوعات
ملف التنفيذ رقم 2020-8520-504
حساب عدد 2890
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بالرباط.
أن��ه سيقع بيع قضائي بالمزاد العلني يوم:
 2021/03/02على الساعة الواحدة بعد الزوال
بقاعة البيوعات داخ��ل هذه المحكمة للعقار
التابع للمحافظة العقارية بتمارة ذي الرسم عدد:
 38/62436الملك المسمى لليالس  1-11الذي
تبلغ مساحته  1آر  72سنتيار المشتملة على شقة
بالطابق األرض��ي من العمارة رقم K.L.M.N
تقريبا الكائن :إقامة للياس عمارة  11شقة 1
الطابق األرضي علي اليسار طريق زعير تمارة
في مواجهة ورثة المرحومة ربيعة الطائي بنت
بوشعيب.
لفائدة :السيد عبد الرحمان الفغلومي ،الجاعل
محل المخابرة بمكتب األستاذ هشام بوعزيز
المحامي بهيئة الرباط.
وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيع العقار بواسطة
خبير في مبلغ 1.600.000,00 :درهم ،مع زيادة
 ٪3لفائدة الخزينة العامة ومصاريف التنفيذ
بواسطة شيك مضمون األداء ،تقدم العروض
أمام مصلحة كتابة الضبط بقسم التنفيذ بهذه
المحكمة ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وأن
يكون المتزايد موسر أو ذي ضامن موسر ،ويؤدى
الثمن ناجزا  ،ويمكن لكل شخص داخل عشرة
أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة
عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق
بمقدار السدس ثمن البيع األصلي والمصاريف
الفصل  479من قانون المسطرة المدنية.
وللمزيد من اإليضاح االتصال بقسم التنفيذات
القضائية ل��دى المحكمة التجارية بالرباط
لإلطالع على دفتر التحمالت.
116400
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بالدار البيضاء
المحكمة التجارية بالرباط
مصلحة كتابة الضبط
قسم التنفيذ
شعبة البيوعات
ملف التنفيذ 2018/30/810
حساب عدد 268
إعالن عن بيع أصل تجاري بالمزاد العلني
يعلن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بالرباط.
أنه سيقع بيع قضائي بالمزاد العلني يوم-02 :
 2021-03على الساعة الواحدة بعد ال��زوال
بقاعة البيوعات داخ��ل هذه المحكمة لألصل
التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط
تحت ع���دد RC103009 :بجميع عناصره
المادية والمعنوية لشركة AU MONDE DU
 NOIR ET BLANCالكائن :بالعمارة  30زنقة
أوكايمدن الشقة  2أكدال الرباط.
لفائدة :مينة األخضاري ،الجاعلة محل المخابرة
بمكتب األستاذ عبد الفتاح زه��راش المحامي
بهيئة الرباط.
وقد حدد الثمن االفتتاحي للبيع بواسطة خبير
في مبلغ 650.000,00 :درهم.
تقدم العروض أمام مصلحة كتابة الضبط بهذه
المحكمة ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وأن
يكون المتزايد موسر أو ذي ضامن موسر ويؤدى
الثمن ناجزا مع زيادة  ٪3لفائدة الخزينة العامة
بواسطة شيك مضمون األداء.
وللمزيد من اإليضاح االتصال بقسم التنفيذات
القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط لإلطالع
على دفتر التحمالت.
116406
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل

 6شارع محمد الخامس
اإلشهار:
الهاتف 0522 20 33 23 :
الهاتف06 67 35 73 73 :

محكمة االستئناف التجارية
بالدار البيضاء
المحكمة التجارية بالرباط
مصلحة كتابة الضبط
قسم التنفيذ
شعبة البيوعات
ملف التنفيذ 2017/30/796
حساب عدد22793 :
إعالن عن بيع عقار محفظ
بالمزاد العلني
يعلن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية
بالرباط.
أنه سيقع بيع قضائي بالمزاد العلني يوم-02 :
 2021-03على الساعة الواحدة بعد ال��زوال
بقاعة البيوعات داخ��ل هذه المحكمة للرسم
العقاري عدد 78/11648 :المسجل بالمحافظة
العقارية الهرهورة الصخ يرات تمارة مساحته
 1أر  66سنتيار المشتمل على شقة بالطابق
األرض��ي العمارة رق��م  6A1.7Bش��ارع موالي
ادريس األزهر عمارة ديامون 2الشقة  3الطابق
األرضي على اليمين من مدخل العمارة تمارة.
ومرآب مساحته  15متر بالطابق التحت األرضي.
لفائدة :السيد شركة بنلحو إخوان في شخص
ممثلها ،الجاعلة محل المخابرة بمكتب األستاذ
محمد خليد المحامي بهيئة الدار البيضاء.
ض��د :شركة مارينا دور MARINA D OR
 MAROCفي شخص ممثلها القانوني.
وقد حدد الثمن االفتتاحي للبيع بواسطة خبير
في مبلغ 480.000,00 :درهم.
آخر مزاد  500.000,00درهم.
تقدم العروض أمام مصلحة كتابة الضبط بهذه
المحكمة ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وأن
يكون المتزايد موسر أو ذي ضامن موسر ويؤدى
الثمن ناجزا مع زيادة  ٪3لفائدة الخزينة العامة
بواسطة شيك مضمون األداء ،ويمكن لكل
شخص داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة
أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط
أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس من ثمن
البيع األصلي والمصاريف الفصل  479من قانون
المسطرة المدنية.
وللمزيد من اإليضاح االتصال بقسم التنفيذات
القضائية بالمحكمة التجارية بالرباط لإلطالع
علي دفتر التحمالت.
116402
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة سوس ماسة
عمالة أكادير إداوتنان
دائرة أكادير األطلسية
قيادة إيموزار
جماعة تقي
إعالن عن عروض أثمان مفتوح رقم 02/2021
سيتم يوم األربعاء  2021/03/10على الساعة
 ،11h00في قاعة االجتماعات بجماعة تقي ،فتح
األظرفة المتعلقة بطلب العروض بعروض أثمان
لفائدة جماعة تقي والمتعلقة بـ:
 إعالن رقم  :2021/02حفر بئر بدوار إغرغارن ،جماعة تقي عمالة أكادير إداوتنان.
ويمكن سحب ملف طلب ال��ع��روض بمكتب
ال��ص��ف��ق��ات ،ال��ك��ائ��ن بمقر جماعة ت��ق��ي ،أو
نقله الكترونيا من بوابة الصفقات www.
marchéspublics.gov.ma
الضمانة المؤقتة محددة في المبالغ التالية:
إعالن رقم  8.000,00 :2021/02درهم (ثمانية
آالف درهم).
تقدير تكلفة المشروع:
إعالن رقم  94.740,00 :2021/02درهم (أربعة
وتسعون ألف وسبعمائة وأربعون دره��م 00
سنتم)
ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��ح��ت��وى وت��ق��دي��م ملفات
المتنافسين طبقا لمقتضيات الفصول  27.29و
 31من المرسوم رقم  349-12-2الصادر في 8
جمادى  )20 mars 2013( 1434بتحديد شروط
وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد
المتعلقة بتدبيرها.
ويمكن للمتنافسين:
 وضع أظرفتهم ،مقابل وصل بمكتب الصفقاتبجماعة تقي.
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادةباالستالم إلى المكتب المذكور.
 إم��ا تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلبالعروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
 إم��ا المشاركة إلكترونيا طبقا لقرار وزيراالقتصاد والمالية عدد  14-20بتاريخ  04شتنبر
. 2014
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك
المقررة في المادة  4من نظام االستشارة.
116380/2
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة سوس ماسة
عمالة أكادير إداوتنان
دائرة أكادير األطلسية
قيادة إيموزار
جماعة تقي
إعالن عن عروض أثمان مفتوح رقم 01/2021
سيتم يوم األربعاء  2021/03/10على الساعة
 ،10h30في قاعة االجتماعات بجماعة تقي ،فتح
األظرفة المتعلقة بطلب العروض بعروض أثمان
لفائدة جماعة تقي والمتعلقة بـ:
 إعالن رقم  :2021/01حفر آبار بكل من دوارتمكالت ،وتمرستين جماعة تقي عمالة أكادير
إداوتنان.
ويمكن سحب ملف طلب ال��ع��روض بمكتب
الصفقات ،الكائن بمقر جماعة تقي ،أو نقله
الكترونيا من بوابة الصفقات
www.marchéspublics.gov.ma
الضمانة المؤقتة محددة في المبالغ التالية:
إعالن رقم  15.000,00 :2021/01درهم (خمسة
عشر ألف درهم).
تقدير تكلفة المشروع:
إع�لان رق��م  202.920,00 :2021/01درهم
(مائتان واثنان ألف وتسعمائة وعشرون درهم
 00سنتم)
ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��ح��ت��وى وت��ق��دي��م ملفات
المتنافسين طبقا لمقتضيات الفصول  27.29و
 31من المرسوم رقم  349-12-2الصادر في 8
جمادى  )20 mars 2013( 1434بتحديد شروط
وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد
المتعلقة بتدبيرها.
ويمكن للمتنافسين:
 وضع أظرفتهم ،مقابل وصل بمكتب الصفقاتبجماعة تقي.
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادةباالستالم إلى المكتب المذكور.
 إم��ا تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلبالعروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
 إما المشاركة إلكترونيا طبقا لقرار وزير االقتصادوالمالية عدد  14-20بتاريخ  04شتنبر . 2014
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك
المقررة في المادة  4من نظام االستشارة.
116380/1
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالخميسات
ملف التنفيذ عدد2019/1476 :
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
لفائدة :بنعاشير التجاني
في مواجهة :ورثة عبد الرحمان التجاني وهم
مليكة المنصوري ومن معها
ليكن في علم العموم أنه ستقع سمسرة عمومية
بتاريخ 2021/02/23 :ابتداء من الساعة 10
صباحا بقاعة البيوعات بالمحكمة االبتدائية
بالخميسات ،وذلك من أجل بيع العقار الكائن
بحي الكرامة الخميسات بالمزاد العلني.
والعقار هو عبارة عن بناية سكنية مساحتها 81
متر مربع ،متكونة من طابق أرضي وطابق علوي،
ولها واجهة واحدة على الزنقة العمومية .بناؤها
حديث مجهزة بالماء والكهرباء والواد الحار.
 الطابق األرضي :يحتوي على مرآب له بابينحديديين وكذا باب المدخل المؤدي إلى الطابق
العلوين ،ومرحاض وخزنة تحت الدرج.
 السطح :عاري من البناء.(ال��ك��ل حسب تقرير الخبرة م��وض��وع الحكم
والمصادق عليه من طرف المحكمة).
هذا وقد تم تحديد ثمن انطالق البيع بالمزاد
العلني في مبلغ  500.000,00درهم مع إضافة
 3٪لفائدة الخزينة العامة ،ويشترط ضمان األداء.
وللمزيد من المعلومات يرجى االتصال بقسم
التنفيذ بالمحكمة االبتدائية بالخميسات.
116364
----------------------مكتب األستاذ ملين توفيق
موثق بالرباط
 ،38شارع مدغشقر شقة 9

 21زنقة طارق بن زياد شقة
 10جليز
الهاتف 0524 43 75 10 :
الهاتف06 67 35 73 73 :

 80شارع الحرية رقم 14
الهاتف06 62 151385 :

شركة “ "KEN DAWLIZش م م
رأسمالها 1.130.000,00 :درهم
المقر االجتماعي  :الرباط ،شارع ابن سينا عمارة
 79الطابق  2شقة 6
س ت 149269
تأسيس شركة بالرباط
بموجب عقد توثيقي حرر بمكتب األستاذ ملين
توفيق الموثق بتاريخ  22يناير  2021تم وضع
القانون األساسي لشركة ذات المميزات التالية:
التسمية :شركة “ "KEN DAWLIZش م م
الهدف :شراء تهيئة وكراء العقارات
المقر االجتماعي :الرباط ،شارع ابن سينا عمارة
 79الطابق  2شقة 6
المدة 99 :سنة
ال���رأس���م���ال :م��ل��ي��ون م��ائ��ة وث�ل�اث���ون أل��ف
( )1.130.000,00درهم مقسمة إلى 11.300
حصة من فئة  100دره��م للحصة ال��واح��دة،
ضمنها مساهمة عينية (رس��م ع��ق��اري عدد
 75.633/01بقيمة ( 1.120.000,00درهم)
ومساهمة نقدية ( 10.000درهم).
السنة االجتماعية :من  01يناير إلى  31دجنبر
التسيير :تم تعيين السيدة بنجلون ليلى كمسيرة
للشركة لفترة غير محدودة
وقد تم اإلي��داع القانوني بالمحكمة التجارية
بالرباط  04فبراير  2021تحت رقم 149269
116362
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بخريبكة
المحكمة االبتدائية بوادي زم
إعالن عن بيع أصل تجاري
ملف عدد2021/01 :
بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2021/02/01
من طرف األستاذة مريم بنيس موثقة بخريبكة،
باعت السيدة سارة الدريهمي ،مغربية ،القاطنة
بلساسفة تجزئة القدس  02فيال  19حي الليمون
الدار البيضاء ،والحامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  ، BK 307137للسيد (ة) عبد الرحيم سبيل،
مغربية ،الساكن بالفقيه بن صالح دوار الكوادرة
أوالد نجاع الخلفية ،والحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية  ،1660504األصل التجاري المخصص
لصيدلية تحت شعار «صيدلية المستشفى»
والمسجل بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت
رقم  5434بالسجل التحليلي والواقع الرقم 67
زنقة سيدي صالح وادي زم.
وبذلك فإن التعرضات تسجل بمكتب الضبط
بالمحكمة االبتدائية بوادي زم داخل أجل خمسة
عشر ( )15يوما من تاريخ صدور النشرة الثانية.
116358
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الرباط  -سال  -القنيطرة
اقليم القنيطرة
دائرة لالميمونة
قيادة موالي بوسلهام
جماعة موالي بوسلهام
إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم 2021/03
لكراء محطة مواقف السيارات بمركز موالي
بوسلهام
في يوم الخميس  4مارس  2021على الساعة
الحادية عشرة سيتم في مكتب رئيس المجلس
الجماعي لجماعة موالي بوسلهام ،فتح األظرفة
المتعلقة بطلب العروض مفتوح أثمان لكراء
محطة مواقف السيارات بمركز موالي بوسلهام
باستثناء محطة رق��م (المسبح  )3المتواجدة
بالكورنيش نظرا لألشغال المرتقبة لتهيئته.
يمكن سحب ملف طلب العروض بمكتب مصلحة
الجبايات المحلية ويمكن كذلك تحميله الكترونيا
من بوابة الصفقات العمومية
www.marchéspublics.gov.ma
ح��دد مبلغ الضمان المؤقت في 20000.00
درهما (عشرون ألف درهما).
حدد مبلغ الثمن التقديري في 200.000.00
درهما (مائتان ألف درهم).
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات
المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد  27و
 29و  31من المرسوم رقم 2.12.349 :الصادر
في  08جمادى األولى  20( 1434مارس )2013
المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:
 إم��ا إي��داع أظرفتهم ،مقابل وص��ل بمكتبالصفقات لصاحب المشروع.
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادةباالستالم إلى المكتب المذكور.
 إم��ا تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلبالعروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
 أو إرسالها عن طريق بوابة الصفقات العموميةطبقا لقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 20.14
بتاريخ  4شتنبر  2014حول نزع الطابع المادي
عن الصفقات العمومية.
116368
----------------------المملكة المغربية
رئيس الحكومة
المرصد الوطني ااتنمية البشرية
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2021/ONU/ONDH/02
جلسة عمومية
في يوم  05مارس  2120على الساعة العاشرة
صباحا ،سيتم بمقر المرصد الوطني للتنمية
البشرية الكائن بالمركب اإلداري لمؤسسة
محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية
للتربية والتكوين ،عمارة أ  ،2شارع عالل الفاسي
مدينة العرفان حي الرياض-الرباط ،فتح األظرفة
المتعلقة بطلب العروض المفتوح بعروض أثمان
المتعلق بإرساء منظومة مؤشرات ،عن طريق
تجميع المعطيات ،من أجل تتبع وتقييم تطور

شارع الحسن الثاني
عمارة البونعماني
الهاتف 0528 84 14 47 :
الهاتف06 67 35 73 73 :

الفالحة األسرية الصغرى وكذا وقع السياسات
العمومية على إدماجها اقتصاديا واجتماعيا.
يمكن سحب ملف طلب العروض بمقر المرصد
الوطني للتنمية البشرية السالف ال��ذك��ر ،و
يـمـكن كـــذلك تحميــلـه إلـكـتـرونـيا مـن
بـوابـة الصـفقــات الـعموميـــة على العنوان
التالي :
 www.marchespublics.gov.maوالعنوان
االلكترونـي.:
www.ondh.ma
الكلفـة التقـديرية ح��ددت من طرف صاحب
المشروع في مبلغ  :مليون وأربعمائة وثالثة
وستون ألفا وثمانمائة درهم*(.)1 463 800,00
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع
ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد 27
و  29و  31من المرسوم رقم  349.12.2الصادر
في  8جمادى األولى  20( 1434مارس )2013
المتعلق بالصفقات الـعموميـــة.
ويمكن للمتنافسين :
إم��ا إي��داع أظرفتهم ،مقابل وص��ل ،بالمكتب
المذكور.
أو إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة
باالستالم إلى المكتب المذكور.
أو إرسالها من خالل بوابة الصفقات العمومية
www.marchéspublics.gov.ma
أو تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض
عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك
المنصوص عليها في المواد 11 ،10 ،9و  12من
نظام االستشارة.
*هذا المشروع ممول في إطار الشراكة الثنائية
بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ووكاالت
األمم المتحدة بالمغرب ،وبالتالي فهو معفى من
الضريبة على القيمة المضافة.
116418
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخليـــة
عمالة الصخيرات تمارة
جماعة سيدي يحيى زعير
م م/ق ش ت ت ت ج/م ص
إعالن عن طلب عروض مفتوح بعروض أثمان
رقم 2021/01
جلســة عموميـــــة
في يوم  05مارس  2021على الساعة الحادية
عشر صباحا سيتم بمكتب مديرية المصالح
بالجماعة الترابية لسيدي يحيى زعير فتح األظرفة
المتعلقة بطلب العروض المفتوح بعروض
أثمان من أج��ل تفويت حق استغالل مرافق
السوق األسبوعي لجماعة سيدي يحيى زعير .
لمدة سنة واحدة .
يمكن سحب ملف طلب ال��ع��روض بمكتب
الصفقات بجماعة سيدي يحيى زعير ،كما يمكن
نقله الكترونيا من بوابة صفقات الدولة
www.marchéspublics.gov.ma
 حدد مبلغ الضمان المؤقت في 40.000.00درهم( أربعون ألف درهم).
 الثمن التقديري للصفقة هو 800.000.00درهم (ثمان مائة ألف درهم ).
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات
المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين ،27
 29و  31من المرسوم السالف الذكر رقم -349
.2-12ال��ص��ادر في  8جمادى األول��ى20(1434
مارس  )2013المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين :
إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة
التسلم إلى المكتب المذكور.
إيداع اظرفتهم مقابل وصل بمكتب الضبط.
تسليمها مباشرة لرئيس مكتب لجنة فتح
األظرف عند بداية الجلسة وقبل فتح االظرفة.
ارسالها عن طريق البريد اإللكتروني الى صاحب
المشروع عبر البوابة اإللكترونية للصفقات
العمومية
.www.marchespublics.gov.ma
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك
المقررة في المواد  3و 4من نظام اإلستشارة
وهي كمايلي:
 ) 1الملف اإلداري الذي يتضمن الوثائق التالية:
 التصريح بالشرف. الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولةإلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
 شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتهالألصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف اإلدارة
المختصة في محل الضريبة تثبت ان المتنافس
في وضعية جبائية قانونية..
 شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها لألصلمسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق
الوطني للضمان اإلجتماعي تثبت أن المتنافس
في وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق.
 وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالةالشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه.
 شهادة القيد في السجل التجاري. دفتر التحمالت مؤشر على صفحاته.نظام إستشارة مؤشر على صفحاته. نسخة من اإلعالن ) 2الملف التقني الذى يتضمن الوثائق التالية:
 مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التييتوفر عليها ومكان وتاريخ وطبيعة و أهمية
األعمال التي أنجزها أو ساهم في إنجازها
و للمزيد من المعلومات يمكن االتصال بوكالة
المداخيل التابعة للجماعة خالل أوقات العمل.
116414
----------------------المركز االستشفائي الجامعي ابن سينا
إعالن عن بيع بالمزاد العلني
باألظرفة المختومة رقم
VN 1 his /2020
ينهي مدير مستشفى ابن سينا التابع للمركز
االستشفائي الجامعي ابن سينا الرباط إلى

يـــرجى االتـــصـال
بـقسم التوزيع بالجريدة

www.alalam.ma

الطبع
مطابع لوماتان من
هذا العدد 21043

العموم أن بيعا بالمزاد العلني باألظرفة
المختومة للمعدات الطبية ،المكتبية سيتم
يوم  14يناير2019على الساعة الواحدة زواال
بمستشفى ابن سينا.
ستتم معاينة المعدات المعروضة للبيع
بمستشفى ابن سينا الرباط يوم  09يناير
 2019على الساعة الحادية
عشر صباحا.
الضمانة:
 توضع ضمانة بقيمة  7000.00درهم منطرف أي مزايد على شكل شيك مصادق عليه
او ضمان بنكي مؤقت.
 :محتويات الظرف
 عقد االلتزام.العرض المالي. شيك مصادق عليه /ضمان بنكي مؤقت محررباسم مستشفى ابن سينا.
شيك مصادق عليه بمبلغ العرض المالي
المقترح محرر باسم مستشفى ابن سينا
نسخة مطابقة لآلصل لبطاقة التعريفالوطنية لألشخاص الذاتيين.
 مستخرج من النظام األس��اس��ي للشركةبالنسبة لألشخاص المعنويين.
 :ملحوظة
نموذج عقد االلتزام والعرض المالي يمكن
سحبهم من إدارة المستشفى أثناء أوق��ات
العمل.
يمكن للمزايدين: إرسال اظرفتهم عن طريق البريد المضمونم��ع إف���ادة ب��االس��ت�لام إل��ى مكتب الضبط
بمستشفى ابن سينا الرباط.
إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل من مكتبالضبط بمستشفى ابن سينا الرباط.
إم��ا تسليمها مباشرة لرئيس لجنة البيعبالمزاد العلني عند بداية الجلسة وقبل فتح
االظرفة.
 :شروط البيع
 يجب على المشتري االل��ت��زام بسحبالمشتريات في اجل ال يتعدى خمسة عشر أيام
بعد المزايدة ،وإال سيتم مصادرة الضمانة
وإيداعها في حساب المستشفى.
 تترك المعدات بمكان البيع تحت مسؤوليةالمشترى وذلك خالل فترة خمسة عشر أيام
المحددة من طرف اإلدارة إلزالتها .بعد انقضاء
المدة المحددة ،ستقوم االدارة بإخالء المعدات
دون اشعار مسبق
استرجاع الضمانة:
 يمكن للمزايدين استرجاع الشيك المصادقعليه او الضمان البنكي مؤقت بعد نهاية حصة
البيع.
 ال يمكن استرجاع الضمانة من قبل المشتريإال إذا تم احترام شروط البيع المذكورة اعاله
116426
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف
بسطات
المحكمة االبتدائية
بسطات
ملف تنفيذي
عدد 2019 / 6101 / 886
إعالن عن بيع عقار محفظ بالمزاد العلني
لفائدة :بندرقاوي خديجة ومن معها
ضد :بندرقاوي امحمد بن العربي ومن معه
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية
سطات أن سمسرة عمومية ستجري بتاريخ
 2021 / 02 / 19بقاعة البيوعات بالمحكمة
االبتدائية بسطات على الساعة  10صباحا
وذلك لبيع العقار المحفظ ذي الرسم عدد:
 T / 822المسمى «أرض التيرس  »1الكائن
بقبيلة أوالد بوزيري فرقة أوالد يسف خميس
محمد بن رحال إقليم سطات وهو عبارة عن
خمس بقع أرضية تتخذ أشكاال مختلفة وتتشكل
كالتالي:
 البقعة األولى :مساحتها  6هكتار  50آر و 90سنتيار
وثمنها االفتتاحي للمتر المربع 1000.00
دره��م وتشتمل على  6بنايات على الشياع
ويتحدد ثمنها االفتتاحي على الشكل التالي:
 - 1بناية بندرقاوي احمد2.000.000.00 :
درهم
 - 2بناية فاطمة بنت محمد700.000.00 :
درهم
 - 3بناية عبد القادر بندرقاوي400.000.00 :
درهم
 - 4بناية امحمد بندرقاوي400.000.00 :
درهم
 - 5منزل متالشي لبندرقاوي محمد ومن معه:
 50.000.00درهم
 - 6منزل متالشي لبندرقاوي الكبيرة ومن
معها 50.000.00 :درهم
 البقعة الثانية :مساحتها  2هكتار و  5آر و 70سنتيار ثمنها االفتتاحي 1.000.00للمتر
المربع الواحد.
 البقعة الثالثة :مساحتها  2هكتار و  12آر 10سنتيار ثمنها االفتتاحي للمتر المربع 500.00
درهم
 البقعة الرابعة :مساحتها  1هكتار و  78آر ثمنهااالفتتاحي للمتر المربع  1.500.00درهم.
 البقعة الخامسة :مساحتها  5هكتار و  12آر و 80سنتيار ثمنها االفتتاحي للمتر المربع 800.00
درهم بها بناية الزيتوني عبدو ثمنها االفتتاحي
هو  500.000.00درهم.
مع زيادة  %3لفائدة الخزينة العامة لمن رسا عليه
المزاد ،ومن أراد الزيادة في اإليضاح واالطالع
االتصال بمكتب التنفيذ المدني حيث الملف
التنفيذي.
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ﺍﻷﺥ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻴﻼﻟﻲ ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﺑﺂﺳﻔﻲ

ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻫﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﺛﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﳋﺎﻧﻘﺔ

ﺗﺮﺃﺱ ﺍﻷﺥ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻴﻼﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ،ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ،
ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺂﺳﻔﻲ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 6
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ،2021ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻹﺧــﻮﺓ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺮﻋﻀﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺂﺳﻔﻲ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻫﺸﺎﻡ ﺳﻌﻨﺎﻥ،ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ.
ﻭﺷﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ “ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ“ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺮﺡ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ،ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮﻥ،ﻭ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺇﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ  .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻄﻼﺋﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﻭﻓﺮﺕ ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺒﻴﺔ،ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻷﺥ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺮﻋﻀﺔ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺣــﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺂﺳﻔﻲ،ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻓﻲ
ﺷﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻮﻣﺎ .
ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻷﺥ ﻋﺼﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟــﺪﺅﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ
ﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺂﺳﻔﻲ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻦ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺿﺦ ﺩﻣﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ.ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ
ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﻃﺮ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﺍﻫﺮ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻭﻃﻨﻴﺎ.
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻷﺧﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻟﺨﺒﺎﺑﻲ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺂﺳﻔﻲ،ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺯﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ،ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺓ ﻫﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ،ﺇﻥ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ،ﺳﻴﻨﺼﺐ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻴﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ،ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﻠﻴﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ.
ﻣﻌﺒﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ ﻭ ﻭﻃﻨﻴﺎ،ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻸﻃﺮ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻷﺥ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻴﻼﻟﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺩﻋﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻠﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ،ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭﻳﺔ،ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ
ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﻭﺿﻌﻒ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ،ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.ﻣﺸﺪﺩﺍ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ.
ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ،ﺑﻔﻀﻞ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺼﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ،ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،ﻭﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺰﺯ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻛﺒﺮﻯ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟــﺘــﻲ ﻃﺒﻌﺖ

Ó°S

ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﲑﻳﺔ
ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﺳﻔﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺠﺎﻻﺕ

ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺘﻴﻦ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟـــﻚ ﻋــﺪﻡ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻤﺎ ﻟﻠﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ،ﻭ ﺿﺮﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﺡ
ﻟــﻠــﻘــﺪﺭﺓ ﺍﻟــﺸــﺮﺍﺋــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮﺍﻃــﻨــﻴــﻦ،ﻭﺧــﺎﺻــﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻭ«ﺍﻟﺒﻠﻮﻛﺎﺝ«ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻊ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ،ﺣﻴﺚ ﻏﺮﻗﺖ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ،ﻭﺗﺴﺎﺑﻘﻬﺎ ﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،ﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺎﻡ ﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﻼﻗﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ،ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ.
ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺍﻷﺥ ﻫﻴﻼﻟﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻄﻼﺋﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮﻥ،ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ،ﻭﺩﻋﻢ ﻟﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺤﺰﺏ،ﻭﺧﻮﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻼﺕ
ﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻫﻴﻼﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻫﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺛﺮﺕ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ،ﻭﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ .ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ،ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ،ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﺑﺂﺳﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  :ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻛﻤﻮﺵ ﻛﺎﺗﺒﺎ،ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ ﻧﺎﺋﺒﺎ
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ،ﻭ ﺑﻨﺠﻠﻮﺍﺟﺔ ﺃﻣﻴﻨﺔ،ﻭ ﺟﻜﺠﻮﺩ ﻭﺩﺍﺩ،ﻭﻋﺎﺩﻝ ﻋﻨﻴﺒﺔ،ﻭ
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺮﻣﻴﺪﺓ ،ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻭﻛﺴﻮﺍ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ.
ﻭﺻﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﻮﺵ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻉ،ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻧﺰﺍﺭ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺑﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﺤﻠﻴﺎ .
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ،ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﺳﻔﻲ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻔﺰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،ﻭ ﺣﻠﺤﻠﺔ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻭﻳﺸﻜﻠﻮﺍ ﻗﻮﺓ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺳﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .

ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻳﺘﺪﺍﺭﺱ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ

ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻱ ،ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺗﻮﺍﺻﻠﻴﺎ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  5ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2021ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﺍﺭﺱ
ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺳﻼ ،ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺴﻼ ﺳــﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻼ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺴﻼ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﻭﺟــﺎﺩ ﺧﻠﺺ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺴﻼ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﻃﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،ﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ
 8.30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺇﻟﻰ ، 4.30ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ
ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺟﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺭﻏﻢ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻐﺮﺽ،ﻭﺳﻮﺀ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﺷﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ
ﺍﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺤﺪ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻸﺷﻌﺔ) ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺜﺪﻱ ﺍﻟﺸﻌﺎﻋﻲ( ﻭ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺇﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ .
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﻟــﻤــﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﳋﻮﺽ ﲨﻴﻊ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ
ﻣﻊ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ

ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻷﻃــﺮ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ ﺭﻏــﻢ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻌﺪ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻵﻻﻑ،ﻭﺗﻜﺪﻳﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺡ ﻭﺍﺣــﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺂﻛﻞ ﻭ
ﺍﻫﺘﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻬﺪﺩ
ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ،ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﻭﺿﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﺎﺕ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻗﺤﺎﻣﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺨﺼﺼﻬﻢ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﻗــﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺟﺪ
ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻟﻜﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭ
ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ،ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻤﺎ
ﻳﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺑــﺴــﻼ ،ﻭﻗـــﻒ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺍﻷﻭﺿـــﺎﻉ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣــﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺑﺴﻼ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ
ﻛﻮﻓﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﻗــﺮﺏ ﺍﻵﺟــﺎﻝ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣــﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﺑــﺴــﻼ ﺧــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ
ﻭﺇﺷـــﺮﺍﻙ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ ﻭﺍﻷﻃــﺒــﺎﺀ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ،ﻭﺳــﻮﺀ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ ﺟﻌﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﺣﺘﻘﺎﻧﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ

ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ
ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ،ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻷﺷﻌﺔ ﻭ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭ
ﺍﻟﺸﺴﺎﻋﺔ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺴﺎﻋﺔ ﺑﻌﻄﻠﻬﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﺿﻬﻢ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ ) ﻣﻠﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ (ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ
ﻣﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ  ،ﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣــﻊ ﻋــﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺔ
ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻟﺒﻮﻗﻨﺎﺩﻝ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ
ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺑﻮﻗﻨﺎﺩﻝ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﻭﻣــﻦ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺑﺴﻼ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺟﻤﻴﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻ ،ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻟــﻺﻧــﺨــﺮﺍﻁ ﺍﻟــﺠــﺎﺩ ﻭﺍﻟــﻤــﺴــﺆﻭﻝ ﻣــﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫــﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ
ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﺨﻮﺽ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.

ﺍﻟـــــــــــــــــــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  28ﻣﻦ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1442ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  11ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2021
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ﺃﺧﺒﺎﺭ

ﻛ ﹼﻠﻒ  600ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻢ ﻭﺗﻢ ﻫﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺭﻣﺸﺔ ﻋﻴﻦ:

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﳌﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﲏ !

ﺃﻧﺲ ﺍﳊﺴﻴﺴﻦ

ﺧﻠﻒ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ
ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺘﺒﻌﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺪﻡ.
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻓﺘﺘﺢ
ﺳﻨﺔ  2004ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﻩ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ »ﺩﺍﺭﺳﺔ ﻭﺭﻳﺎﺿﺔ« ،ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ
ﻟﻌﺪﺓ ﺗﺮﺑﺼﺎﺕ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻳﻮﺍﺋﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﻀﺎﻧﻪ
ﻟــﺪﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻼﺫﺍ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺪﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ،
ﻋﺮﻑ ﺭﻓﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻟﺖ
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ.
ﻭﻗﺪ ﻛ ﹼﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﺴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻌﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻢ ،ﻟﻴﺘﻢ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2013
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ
ﺣﺪﺩ ﻓﻲ  600ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻢ.
ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻬﺾ ﺍﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻖ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ،ﻟﻜﻦ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻬﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺁﺧﺮ...
ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺼﺪﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺩﺍﺧﻞ »ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ«،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻄﺎﺓ ﺩﺧﻠﺖ – ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﻒ  -ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﺍﻵﻥ
ﺍﻟﻜﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻑﺀ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻠﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻋﻮﺩﺓ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻮﻛﻪ ﺃﻟﺴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،
ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ،
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ،ﻭﺃﺑﻠﻮﺍ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﺮﻗﻬﻢ ﺃﻭ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﻌﺐ ﻣﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ...

ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﻣﲑﻭﻥ
ﻭ ﱂ ﺃﺑﺎ ِﻝ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
ﺣﻘﻖ ﺇﻟﻴﻮﺕ ﺑﻴﻨﺸﻴﺘﺮﻳﺖ ،ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻪ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺰﻳﻤﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺭﻳــﺎﻥ ﻳﻨﻴﺴﺘﻮﻥ ،ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ )(4/6
ﻭ) (6/4ﻭ) ،(6/4ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺑﻮﺗﺸﻴﻔﺴﺘﺮﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻭﺗﻐﻨﻰ ﺇﻟﻴﻮﺕ ﺑﻴﻨﺸﻴﺘﺮﻳﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟـ22
ﻋﺎﻣﺎ ،ﺑﻔﻮﺯﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻧﺸﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ »ﺇﻧﺴﺘﺠﺮﺍﻡ« ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﻛﺘﺐ» :ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ
ﺷﺮﻑ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻲ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺳﺄﻟﻌﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻜﻢ«.
ﻭﻛــﺎﻥ ﺇﻟﻴﻮﺕ ﺑﻴﻨﺸﻴﺘﺮﻳﺖ ،ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﻓﻲ
ﻧﻴﺲ ،ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺃﻧﻪ
ﻗﺮﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻠﺪ ﻭﺍﻟﺪﻩ ،ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ.

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻮﺗﺔ ﻣﺪﺭﺏ ﺃﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺇﻧﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺳﻌﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ
ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﺑﺤﺼﺪ ﻟﻘﺐ ﺃﻣﻢ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﻋﻤﻮﺗﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﻣﻴﺪﻱ
ﻭﺟــﻮﺩ ﺇﻧــﺠــﺎﺯﺍﺕ ﺗﺴﻌﺪ
» 1ﻣــﻦ ﺍﻟﺠﻴﺪ
ﺍﻟﻜﺮﻭﻱ ﻭﺗﻨﻌﺶ
ﺍﻟــﺸــﺎﺭﻉ
ﺍﻟـــــــﻜـــــــﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ«.

ﻭﺗــﺎﺑــﻊ »ﻟــﻢ ﺃﻧﺸﻐﻞ ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﻘــﺎﺩﺍﺕ ،ﺭﻛــﺰﺕ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻘﻂ ،ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ«.
ﻭﻧﻮﻩ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺿﻐﻂ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ »ﻛﻨﺎ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ
ﻛﻞ ﺧﺼﻢ ﺳﻨﻮﺍﺟﻬﻪ ،ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺃﻭ  3ﻣﺮﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﻻ ﻭﺟـــﻮﺩ ﻟــﻺﺟــﻤــﺎﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺏ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﺰﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﺄﺱ
ﻭﺃﺳﻌﺪﻧﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ«.
ﻭﺃﺗﻢ »ﻻ ﺃﺗﺎﺑﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻨﺬ  14ﺳﻨﺔ ،ﺇﻻ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻋﻘﺪﻱ ﻻ ﺯﺍﻝ ﺳﺎﺭﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ«.

ﺣﻜﻴﻢ ﺯﻳﺎﺵ ﻳﱪﺭ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﻠﺴﻲ

ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺯﻳﺎﺵ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻩ
ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻧﺎﺩﻱ ﺗﺸﻠﺴﻲ
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ،ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ
ﺗﺄﻟﻘﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺯﻳﺎﺵ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺻﻦ« )The
 (Sunﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﺇﻧﻪ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ،ﻭﻗﺎﻝ »ﺃﻧﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻭﺃﻣﻲ ﺣﻮﻟﻲ ،ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ ،ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻹﻏﻼﻕ
ﺍﻷﻣــﻮﺭ ﺳــﻮﺀﺍ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﺫﻟﻚ،
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻟﻢ
ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻷﻱ ﺣﻮﺍﺩﺙ ،ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ

ﺍﻷﻣﺮ ﺻﻌﺒﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ«.
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ،ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﺄﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻭﻗﺎﻝ
»ﺑــﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺛﻢ ﻋﺪﺕ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺻﺒﺖ ﻣﺮﺓ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﻟﻢ ﺗﺴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻤﻨﻰ« ،ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻭﺗﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﺃﺳﺮﻉ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻳﺎﻛﺲ ﺃﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ.
ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺯﻳﺎﺵ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻟﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺗﻮﺧﻴﻞ ،ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻫﻲ
ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻠﻔﻪ ﺑﻪ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ،ﻭﻗﺎﻝ »ﺃﻧﺎ ﺃﺅﻣﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻭﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ
ﻓﻌﻠﻪ ،ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ«.

ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ:

ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄﺱ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ:

ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻳﻔﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺘﺎﰲ ﻭﻳﻘﻠﺺ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻋﻦ ﺟﺎﺭﻩ ﺍﺗﻠﺘﻴﻜﻮ

ﺟﻮﻓﻨﺘﻮﺱ ﻳﻘﺼﻲ ﺇﻧﺘﺮ
ﻭﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﻨﻬﺎﺋﻲ

ﻗﻠﺺ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻰ  5ﻧﻘﺎﻁ ﻋﻦ ﺟﺎﺭﻩ
ﺃﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺑﻔﻮﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ 2-ﺻﻔﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ
ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ.
ﻭﺭﻓﻊ ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﺍﻟﻰ  46ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  51ﻻﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﻓﺦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺳﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ
 2-2ﺑﺎﻻﻣﺲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻤﻠﻚ

ﺳﻨﻴﻐﺎﻟﻲ ﻳﺪﻳﺮ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ:
ﺳﻴﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻨﻴﻐﺎﻟﻲ
ﺩﺍﻭﺩﺍ ﻏــﺎﻱ ﻣــﺒــﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ
ﺍﻟـــﺒـــﻴـــﻀـــﺎﻭﻱ ﻭﺍﻻﺗــــﺤــــﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻳﻮﻡ
ﺍﻻﺣـــــﺪ ﺍﻟـــﻘـــﺎﺩﻡ ﺑﻤﻠﻌﺐ
ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺍﻟــﺨــﺎﻣــﺲ ﺑــﺎﻟــﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ )ﺱ  (17ﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺫﻫــﺎﺏ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﻟﻜﺎﺱ ﺍﻟﻜﻨﻔﺪﻳﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ.
ﻭﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻏﺎﻱ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎﻩ
ﻧﻮﻫﺎ ﺑﺎﻧﻐﻮﺭﺍ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻏﺎﻱ.

ﻛﺎﻳﺰﺭ ﺷﻴﻔﺰ ﻳﺤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ:

ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻮﺗﺔ:

ﺑﻴﻨﺸﻴﺘﺮﻳﺖ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﻮﺯ
ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺇﻛﺴﺒﺮﻳﺲ:

ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻦ ﻣﺆﺟﻠﺘﻴﻦ.
ﻭ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻻﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺻﻔﺮ ﻟﻤﺜﻠﻪ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﺠﺢ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻓﻲ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻜﺮﺓ
ﺭﺃﺳــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ
ﺍﺛــﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮﺓ ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣـــﻦ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮﺱ
ﺟـــﻮﻧـــﻴـــﻮﺭ ).(60
ﻭﺳــﺮﻋــﺎﻥ ﻣــﺎ ﺍﺿــﺎﻑ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ
ﻣــﻨــﺪﻱ ﺍﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ
ﻣـــﺴـــﺎﻓـــﺔ ﻗــﺮﻳــﺒــﺔ
ﻣــﺴــﺘــﻐــﻼ ﺗــﻤــﺮﻳــﺮﺓ
ﺍﻟـــــﺒـــــﺮﺍﺯﻳـــــﻠـــــﻲ ﻣــــﺎﺭﺳــــﻴــــﻠــــﻮ ).(66
ﻭﻏﺎﺏ ﻻﻋﺒﻮﻥ ﻋﺪﺓ ﻋﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺑﺪﺍﻋﻲ
ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﻭﺍﺑﺮﺯﻫﻢ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺍﺩﻳﻦ ﻫــﺎﺯﺍﺭ ،ﻗﺎﺋﺪ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﺮﺧﻴﻮ ﺭﺍﻣﻮﺱ ،ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻻﻳﻤﻦ ﺩﺍﻧﻲ
ﻛﺎﺭﺑﺎﺧﺎﻝ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻧﻲ ﻛﺮﻭﺱ
ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﻻﻳﻘﺎﻑ.

ﺍﻧﺘﺰﻉ ﻓﺮﻳﻖ ﺟﻮﻓﻨﺘﻮﺱ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﺄﺱ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺇﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼﻥ،
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ ،ﺑﺮﺳﻢ
ﺇﻳﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻛﺄﺱ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ﻭﺗﺄﻫﻞ ﺟﻮﻓﻨﺘﻮﺱ ﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛــﺄﺱ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺑﻔﻀﻞ ﻓـــﻮﺯﻩ ﻓــﻲ ﻣــﺒــﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟــﺬﻫــﺎﺏ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻹﻧﺘﺮ ﺑﺴﺎﻥ ﺳﻴﺮﻭ ،ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ).(1-2
ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺯﻣﻼﺀ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻟﻨﻮ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ
ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺃﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﻭﻧﺎﺑﻮﻟﻲ.

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺎﻳﺰﺭ ﺷﻴﻔﺰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﻔﺮﻩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﺫﻛــﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﺃﻓــﺮﻳــﻘــﻲ” :ﺟـــﺪﻭﻝ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ
ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻻ ﻳﻬﺪﺃ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻓﺮ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻮﻡ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑــﺪﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ“.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ،ﺣﺪﺩ ﻣﺪﺭﺏ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺎﻳﺰﺭ
ﺷﻴﻔﺰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﺣﻤﺮ،
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ  18ﻻﻋﺒﺎ.

ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺨﺴﺮ ﻭﺩﻳﺎ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮﻱ:
ﻓﺎﺯ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮﻱ »ﺑﻄﻞ
ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜﺄﺱ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ« ،ﻭﺩﻳــﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ،ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
) ،(79-59ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ
ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ.
ﻭﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ »ﺃﻓﺮﻭ
ﺑﺎﺳﻜﺖ«.
ﻭﺳﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  18ﺇﻟﻰ
 21ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .2021
ﻭﻭﺻﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﺴﻠﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ ﻣﻐﻠﻖ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  6ﺇﻟﻰ 16
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.

ﻏﻴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ
ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻣﺮﺓ:
ﻳــﺸــﻜــﻮ ﻓــﺮﻳــﻖ
ﺍﻟـــﺪﻓـــﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺑﺎﺕ
ﻭﺍﺯﻧــــﺔ ،ﺍﺳــﺘــﻌــﺪﺍﺩﺍ
ﻟــﻤــﻮﺍﺟــﻬــﺔ ﻧﻬﻀﺔ
ﺍﻟــﺰﻣــﺎﻣــﺮﺓ ،ﺑﻌﺪ ﻏﺪ
ﺍﻟﺴﺒﺖ ،ﻓــﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻗﺮﻧﺎﺹ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ،ﻭﻧﻔﺲ
ﺍﻷﻣــﺮ ﻟﺸﻌﻴﺐ ﻣﻔﺘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻮﺧﺮﻳﺺ
ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ.
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﺷﻴﺨﺔ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻟﺴﺪ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻮﻥ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﻌﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.

ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺑﻮﻧﻮ ﳛ ّﻘﻖ ﺭﻗﻤﴼ ﻣﺜﲑﴽ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻐﺎ
ﹼ
ﺃﻛـــــﺪ ﺍﻟـــﺤـــﺎﺭﺱ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺑﻮﻧﻮ
ﺗــﺄ ﹼﻟــﻘــﻪ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺑـــﻄـــﻮﻟـــﺔ ﺍﻟــــــﺪﻭﺭﻱ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑـــــــﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗــﺎﺩ ﻓــﺮﻳــﻖ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
ﺑﺘﺼﺪﻳﺎﺗﻪ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟــﻤــﺒــﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟــﺘــﺘــﻮﻳــﺞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ،
ﻟﻴﺒﻌﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ
ﺍﻟــﺘــﻲ ﺣــﺎﻣــﺖ ﺣــﻮﻝ
ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﺳﺠﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ

ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ »ﺍﻟﻠﻴﻐﺎ«.
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺁﺱ« ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﻮﻧﻮ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﺧﻼﻝ  14ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ  26ﻟﻘﺎ ًﺀ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ.
ﻭﺃﺿﺤﻰ ﺑﻮﻧﻮ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺟﻮﻟﻴﺎﻥ ﻟﻮﺑﺘﻴﻐﻲ ،ﺇﺫ ﻛﺸﻒ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
»ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ« ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺆﺧﺮﺍﹰ.
ﻭﺗﻔﻮﻕ ﺑﻮﻧﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻲ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻓﺎﻛﻠﻴﻚ ،ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻛﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻲ  3ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻣﺮ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ.

