كأس إفريقيا لألمم ألقل
من  20سنة (الجولة – 1
المجموعة الثالثة):

األستاذ موالي أحمد
أفيالل يترأس اجتماع
المكتب التنفيذي لالتحاد
العام للمقاوالت والمهن

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

تثمني مصادقة املجلس
الوزاري على مشروع قانون
اإلطار املتعلق باحلماية
االجتماعية للتجار
واحلرفيني واملهنيني

الـمدير :عبد اهلل البقالي
رئيس التحرير :عمر الدركولي
لسان حزب اإلستقالل تأسست في  11شتنبر سنة 1946

العدد 24955

املغرب يستهل
املنافسات بالفوز
على غامبيا
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أخـبــار أخـرى

اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل تصدر بالغا شديد اللهجة

إلغاء حظر التجول الليلي

إدانة أساليب قناة الشروق الذميمة واستهدافها رموز املغرب لتصدير أزماهتا الداخلية وااللتفاف على مطالب احلراك

التحذير من مغبة الزج باالحتاد العام ملقاوالت املغرب يف حروب سياسية بالوكالة وتفصيل قوانينه خلدمة أغراض انتخابوية
التفاصيل في الصفحة الثانية

ثقة االتحاد األوروبي في المغرب تمكنه من حصة األسد في خطة بقيمة  7ماليير يورو

اململكة من الفائزين األوئل يف شراكة اجلوار والتنمية والتعاون للمفوضية األوروبية
العلم  :عزيز اجهبلي

يعتبر المغرب من الرابحين الكبار في المبادرة التي أطلقها االتحاد
األوروبي هذه األيام من خالل أجندة تبنتها المفوضية األوروبية لتعبئة
 7مليارات يورو لتنفيذ خّطة تمتد طيلة الفترة ما بين  2027-2021في
إطار شراكة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة لالتحاد األوروبي
( ، )NDICIوهو ما من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة
وعامة ،تصل إلى  30مليار يورو في المنطقة خالل العقد المقبل.
ّ
الخطة على أساس القناعة بأنه من خالل العمل معا
وتقوم هذه
بروح من الشراكة ،يمكن تحويل التحديات إلى فرص في إطار المصلحة
المتبادلة لالتحاد األوروبي وجيرانه في الجنوب ،علما أن المغرب ،شريك
استراتيجي ،لالتحاد االوروبي ويتمتع بوضع متقدم ،الشيء الذي سيجعله
من أكبر الفائزين في هذه المبادرة.
المغرب من المنتظر أن يحصل على نصيب األسد من هذه الخطة
من خالل سبعة مشاريع واضحة ومحددة إلنعاش االقتصاد الوطني،
وذلك من خالل تقديم الدعم الالزم للمشاركة في تمويل المشاريع التي

سيتم دعمها من قبل صندوق محمد السادس لالستثمار.
وسيستفيد المغرب من المشاركة في المشاريع التي تعزز االنتقال
إلى االقتصاد الدائري في إطار الشراكة الخضراء بين االتحاد األوروبي
والمغرب من خالل دعم االستثمارات المستدامة والتحويل الطاقي،
ومعالجة النفايات والتدبير الجيد للمياه ،ودعم إصالح التعليم العالي
من أجل تحسين فرص وتوظيف الخريجين ودعم أيضا اإلصالحات التي
تقوم بها المملكة لتحديث وتوسيع نظام الحماية االجتماعية ،وخاصة
الفئات االجتماعية األكثر هشاشة والمشاركة الفعالة في تمويل مشاريع
البنية التحتية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،والمساهمة في المبادرة
المغربية «الجيل األخضر» المكرسة للتنمية االجتماعية واالقتصادية
للعالم القروي ،باإلضافة إلى دعم انضمام المغرب إلى برنامج البحث
« »Horizon Europeفي إطار الشراكة الرقمية بين االتحاد األوروبي
والمغرب .ومن ناحية أخرى ،سيدعم االتحاد األوروبي النظام البيئي
الرقمي واالبتكار بالمملكة.
إيالء االتحاد األوروبي للمغرب اعتبارا خاصا دليل على الثقة التي
يضعها في المملكة .وسبق للمفوض األوروبي المكلف بسياسة الجوار

ومفاوضات التوسع أوليفر فارهليي ،أن اشاد بالعالقة الثنائية بين
االتحاد االوروبي والمغرب منذ بداية الجائحة في نهاية مارس من السنة
الماضية.
أما فيما يتعلق بالخطة الجديدة ،قال أوليفر فارهيلي« :من خالل
الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي ،نقدم بداية جديدة في عالقاتنا
مع شركائنا الجنوبيين ،تقوم على أساس المصالح والتحديات المشتركة
وتم اعدادها مع جيراننا .ويبين هذا أن أوروبا تريد المساهمة بشكل
مباشر في رؤية لالزدهار واالستقرار في المنطقة على المدى الطويل ،ال
سيما في التعافي االجتماعي واالقتصادي من أزمة كوفيد  .19من خالل
حوار وثيق مع شركائنا ،لقد حددنا عددًا من القطاعات ذات األولوية ،من
بينها خلق النمو والوظائف ،واالستثمار في رأس المال البشري و الحكم
الرشيد .نحن نعتبر الهجرة تحديا مشتركا ،حيث اننا على استعداد للعمل
معا لمكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين جنبا إلى جنب مع شركائنا
ألنها تشكل خطرا علينا جميعا .سنعمل معا إلحداث تغيير حقيقي على
أرض الواقع لصالح كل من جيراننا وأوروبا».

هذه مميزات السكان النشيطين بالمغرب

اخنفاض يف حجم النشاط وفقدان مناصب شغل وضعف احلماية االجتماعية
العلم  :سعيد الوزان

ستبقى سنة  2020محفورة بامتياز في الذاكرة الجمعية
للمغاربة باعتبارها السنة التي استشرت فيها جائحة «كورونا»
مع ما تال ذلك من تداعيات ثقيلة ومكلفة على االقتصاد وعلى
المجتمع ،عرفت فيها دينامية التشغيل حركية بطيئة ميزها
التراجع في أعداد المناصب المتوفرة الستيعاب األعداد المتزايدة
من العاطلين والباحثين عن فرص عمل ،مع فقدان مناصب
شغل كانت متوفرة في حدود؟ إلى حين حلول «كوفيد » 19
 ،خصوصا في قطاعات حيوية وأساسية كالسياحة والخدمات.
وهكذا ،ففي السنة التي ودعنا ،انخفض حجم النشيطين
المشتغلين على الصعيد الوطني من  10.975.000شخص
سنة  2019إلى  10.542.000شخص سنة  ،2020وهو ما
يمثل انخفاضا بنسبة  3،9بالمائة ،كما فقد االقتصاد الوطني
 137.000 ، 432.000منصب شغل في الوسط الحضري
( )-2,2%و 295.000في الوسط القروي ( ،)-6,3%بعد إحداث
 121.000منصب في المتوسط خالل الفترة .2019 – 2017
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط
حول المميزات األساسية للسكان النشيطين المشتغلين سنة
 2020فإنه خالل هذه السنة بلغت نسبة السكان النشيطين
المشتغلين ممن يقطنون بالوسط القروي  41،8بالمائة،
 21،5بالمائة منهم إناث (مقابل 22,7%سنة من قبل).
وأوضح المصدر أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين
 15و  34سنة يشكلون نسبة  35،1بالمائة من إجمالي حجم
الشغل ؛ % 9,0لمن تتراوح أعمارهم بين  15و  24سنة و
 26,1%لمن تتراوح أعمارهم بين  25و  34سنة.
وخالل السنوات األخيرة ،أوضحت المذكرة أن معدل
النشاط انخفض ب  0،3نقطة ،ما بين سنوات 2017
و ،2019منتقال من نسبة  41،9بالمائة إلى  41،6بالمائة،
ومن  41،6إلى  39،4بالمائة ما بين سنتي  2019و ،2020
بواقع انخفاض بناقص  2،2نقطة ،مضيفة في هذا السياق
أن االنخفاض المسجل في هذا المعدل كان أكثر بين
الرجال ( 2,6نقطة) منه بين النساء(  1,9نقطة).
وأبرز المصدر أن قطاع الخدمات ينال حصة األسد من
حجم التشغيل باستيعابه  4.820.000شخص (،)45,7%
يليه قطاع الفالحة الغابات والصيد بـ  3.295.000شخص
أي مايعادل  ،31,3%الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية
(  1.280.000شخص أو )12,1%وأخيرا البناء واألشغال
العمومية (  1.139.000شخص أو . )10,8%
وفصلت مذكرة مندوبية التخطيط بالتأكيد على أن من

تضمنت ب��اق��ة م��ش��اري��ع القوانين
التنظيمية التي صادق عليها المجلس
ال���وزاري األس��ب��وع المنصرم ع��ددا من
اإلجراءات المتقدمة الساعية إلى ضمان
نزاهة ونجاعة االستحقاقات االنتخابية
المقبلة.
وهكذا نص مشروع قانون تنظيمي
بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق
بمجلس ال��ن��واب على تطوير اآللية
التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية،
من خ�لال تعويض ال��دائ��رة االنتخابية
الوطنية بدوائر انتخابية جهوية ،اعتبارا
للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم
الترابي للمملكة ،وكذا عقلنة االنتدابات
االنتخابية ،من خ�لال التنصيص على
تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس
الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300
ألف نسمة.
كما أط��ر وض��ب��ط م��ش��روع قانون
تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي

السنة70 :

بين  4.820.00نشيط مشتغل في قطاع الخدمات ،نجد أن
 37,3%منهم بفرع التجارة 11,2% ،في الخدمات االجتماعية
المقدمة للمجتمع و  10,4%في النقل والتخزين واالتصال.
ويمثل المستأجرون نصف النشيطين المشتغلين
االبالغين  15سنة فما فوق ( ،)50,7%مقابل 50,1%سنة
من قبل ،وبالنسبة للمستقلين( 30,9%مقابل 30,2%
سنة من قبل) .
وف��ي ما يخص الحماية االجتماعية ،أوضحت مندوبية
التخطيط أن قرابة ربع السكان النشيطين المشتغلين ()%24,7
يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%36,6
بالمدن و 8,2 %بالقرى ،كما أن نسبة السكان النشيطين
المشتغلين المستفيدين من التغطية الصحية ترتفع بارتفاع
مستوى الشهادات ،حيث تنتقل من 10,7 %بالنسبة لألشخاص
الذين ال يتوفرون على أية شهادة إلى  %72,8بالنسبة لحاملي
الشهادات العليا ،مع ضرورة اإلشارة إلى أن قطاع «الصناعة
بما في ذلك الصناعة التقليدية» سجل أعلى نسبة انخراط في
نظام التغطية الصحية المرتبط بالشغل ( ،)%42,2يليه قطاع
«الخدمات» ( )%36,5ثم قطاع «البناء واألشغال العمومية»
( )%13وقطاع «الفالحة ،الغابة والصيد.)%4,6( ».
أم��ا على الصعيد ال��وط��ن��ي ،فيستفيد  %46,1من
المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل%53,4 ،
بالوسط الحضري و %25,1بالوسط القروي .وتبلغ هذه النسبة
 %57,3لدى النساء و %43,3لدى الرجال ،كما أن قرابة نشيط
مشتغل من بين كل أربعة ( )%24,1يستفيد من نظام للتقاعد،
 %36,3بالوسط الحضري و %7,1بالوسط القروي ،حيث يبقى
معدل تغطية نظام التقاعد مرتفعا نسبيا بين النساء منه بين
الرجال ،مسجال على التوالي  %27,5و.%23,1
كما أوض��ح المصدر السالف الذكر أن أزي��د من نصف
المستأجرين ( )%55,2ال يتوفرون على عقدة عمل تنظم
عالقاتهم مع مشغلهم (54,9 %سنة  ،)2019وأن أكثر من الربع
( )%26,4يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة،و %12,2
على عقدة ذات مدة محدودة و %6,2على عقدة شفوية ،بينما
تبلغ نسبة المستأجرين الذين ال يتوفرون على عقدة عمل إلى
 %43,2لدى النساء مقابل  %58,2لدى الرجال.
وشهد ع��دد ساعات العمل في األسبوع انخفاضا
ملحوظا من  494مليون ساعة في سنة  2019إلى 394
مليون ساعة في سنة  ،2020وهو ما يمثل تراجعا بنسبة%
 20في حجم ساعات العمل ،حيث يعادل هذا االنخفاض
 2,1مليون منصب شغل بدوام كامل.

مشاريع القوانني
االنتخابية
اجلديدة
حتاصر الترحال
وتعزز مكانة
النساء
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تفكيك 2009
خلية إرهابية
وإحباط أزيد من
 500مشروع
خترييب باملغرب

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات
الترابية ،مسطرة الترشح النتخابات
مجالس العماالت واألقاليم ،وإق��رار آلية
لضمان التمثيلية النسوية فيها ،عن طريق
تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل
مجلس عمالة أو إقليم ،وكذا الرفع من عدد
المقاعد المخصصة للنساء في المجالس
الجماعية ،كما يهدف ذات المشروع إلى
مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط
االقتراع بالالئحة ،من خالل الرفع من عدد
السكان المطلوب لتطبيق نمط االقتراع
المذكور من  35ألف إلى  50ألف نسمة.
وأعطت القوانين االنتخابية الجديدة
القيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد
البرلمانيين الذين غيروا «جلدهم السياسي»
من مهامهم االنتدابية ،إذ نص مشروع
القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه
يصبح من حق األحزاب مراسلة رئيس مجلس
النواب بهدف طلب طرد نائب برلماني بسبب
التخلي عن انتمائه السياسي.

االيداع القانوني 0296 / 03/1993:

المغاربة المقيمون بالخارج

أكد وزي��ر االقتصاد والمالية وإصالح
اإلدارة محمد بنشعبون يوم الثالثاء بالدار
البيضاء  ،أن حوالي  10في المائة من
تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ،التي
بلغت قيمتها برسم سنة  2020ما مجموعه
 68مليار درهم  ،توجه نحو االستثمار ،
خاصة في األراضي والعقارات.
وأب��رز في جلسة عمل عقدها االتحاد
ال��ع��ام ل��م��ق��اوالت المغرب ح��ول فرص
االستثمارات بالمغرب أن حوالي  15في
المائة من هذه التحويالت يتم تحصيلها
عن طريق المدخرات  ،في حين أن معظم
هذه التحويالت موجهة نحو التضامن
والدعم العائلي.

تعليم خصوصي

تمكن المغرب منذ سنة  ،2002من تفكيك ما مجموعه 2009
خلية إرهابية على خلفية إيقاف ما يزيد عن  3535شخصا ،وإحباط
ما يفوق  500مشروعا تخريبيا.
وكان العميد اإلقليمي بفرقة مكافحة التطرف ومحاربة اإلرهاب
بالمكتب المركزي لألبحاث القضائية محمد النيفاوي ،قد أعلن خالل
مؤتمر دولي نظم بالرباط حول مكافحة التطرف العنيف ،إن المملكة
انخرطت بشكل مباشر منذ سنة  2003في مواجهة الجريمة
اإلرهابية وتداعياتها من خالل االعتماد على سياسة استباقية
مدعومة بتشريعات قانونية موازية أسفرت عن تفكيك عدة خاليا
إرهابية وإجهاض عدد من العمليات التخريبية.
وشدد المسؤول المغربي ،على أن المغرب يعد رائدا في هذا
المجال باعتماده على مقاربة وقائية استباقية وشمولية ترتكز على محاربة ظاهرة التطرف في مهدها قبل
استعصاء ضبط تداعياتها الخطيرة على األمن العام ،وذلك من خالل تتبع ورصد نشاط الخاليا المتطرفة
واإلرهابية وتعقب عناصرها وتقديمهم أمام العدالة .كما ترتكز هذه المقاربة ،بحسب النيفاوي ،على تشديد
المراقبة األمنية بمختلف النقاط الحدودية ،وتطوير المنظومة األمنية لمواكبة تطورات الجريمة اإلرهابية
العابرة للحدود ،وإصدار مجموعة من التشريعات الرامية إلى مواكبة مخاطر هذه الظاهرة.
وأبرز المتحدث ،أن عددا من التنظيمات اإلرهابية تستغل استفحال األزمات واألوضاع األمنية الهشة
بمنطقة الساحل والصحراء بإفريقيا لتنفيذ مخططاتها اإلجرامية ،مسجال أنه من بين التنظيمات اإلرهابية
التي انخرطت في تنفيذ المشروع التخريبي لتنظيم (الدولة) «داعش» بالمنطقة هناك تنظيم ما يسمى
بـ(الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى) بزعامة المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي المزداد بمدينة العيون،
وهو أحد عناصر جبهة (البوليساريو).
وتابع قائال إن «هذا التنظيم اإلرهابي نفذ عدة عمليات إرهابية من سنة  2016إلى غاية مستهل سنة
 ،2020استهدف من خاللها مواقع ودوريات عسكرية مشتركة تضم عسكريين محليين ودوليين ببلدان
النيجر وبوركينافاسو ومالي نجم عنها تدمير عدد من المواقع وسقوط العديد من القتلى والجرحى.
ودعا المسؤول بالمكتب المركزي لألبحاث القضائية في هذا المؤتمر إلى نهج مقاربة أمنية إقليمية
تعمل على توحيد الجهود لمحاربة هذه التنظيمات اإلرهابية ،خصوصا في ظل انتشار األسلحة بهذه المنطقة
بشكل عشوائي وفي مساحات شاسعة غير خاضعة للرقابة ،وحصول هذه التنظيمات على كميات كبيرة من
األسلحة والذخيرة جراء تعاملها مع نشطاء الجريمة المنظمة ،فضال عن دعم صفوفها بمقاتلين ينتمون إلى
ما يسمى جبهة (البوليساريو) االنفصالية.

حديث اليوم

أمرت محكمة هولندية ،الحكومة يوم
الثالثاء ،باإللغاء الفوري لحظر التجول
الليلي المفروض للمساعدة في الحد من
انتشار فيروس كورونا ،بحكم أنه يفتقر إلى
أي أساس قانوني سليم.
وأث��ار حظر التجول ،وه��و األول من
نوعه في هولندا منذ الحرب العالمية
الثانية ،أعمال شغب وتخريب في عدة
مدن هولندية استمرت عدة أيام من قبل
المتظاهرين المناهضين لإلغالق عندما
بدأ تطبيقه في  23يناير ،ومن المقرر حاليا
رفع حظر التجول في  3مارس.

أفقدت الهجرة نحو مباريات التعاقد بقطاع
التربية الوطنية وأزم��ة كوفيد -19التعليم
المدرسي الخصوصي المغربي نحو  32ألفا
و 389منصب شغل في مجاالت التدريس واالدارة
والخدمات في سنة واحدة بين2019و .2020
وبحسب المعطيات اإلحصائية السنوية
التي نشرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعلبم العالي والبحث العلمي في
نشرة “موجز إحصائيات التربية” ،2020/2019
ف��إن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي
بالمغرب فقد  16ألفا و 637مدرسا ،و 4آالف
و 732مستخدما في االدارة ،و 10آالالف و20
مستخدما في الخدمات بنفس القطاع.ومما
زاد في تعميق جراح هذا القطاع هجرة آالف
التالميذ من الخصوصي الى العمومي وإغالق
عدد من المدارس الخصوصية مؤقتا أو كليا ،
إما بسبب المنافسة أو تراجع اإلقبال أو مشاكل
أخرى ترتبط بتدبيرها.

عبداهلل البقالي

بإعالنها االنسحاب من اتفاقية وقف إطالق النار الموقعة ما بين المملكة المغربية و األمم المتحدة  ،وتأكيد استئنافها
للعمليات العسكرية  ،تكون قيادة جبهة البوليساريو االنفصالية بذلك أعلنت انسحابها من مخطط األمم المتحدة الخاص
بالبحث عن تسوية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية ،و بالتالي لم تعد معنية بتعيين مبعوث جديد لألمين العام  ،و ال
بوجود بعثة األمم المتحدة في الصحراء  ،و ال حتى بما يقرره مجلس األمن الدولي  ،كما أن الحديث عن استئناف المفاوضات
المباشرة أو غير المباشرة أو أي شكل من االتصاالت بين فرقاء هذا النزاع المفتعل لم يعد ذي جدوى  .فالجهة التي أعلنت
قرارات معينة يجب أن تتحمل مسؤولياتها بالنسبة لجميع القضايا المرتبطة بتلك القرارات  ،و ال يمكن تجزيء هذه القضايا
وتوظيفها بما يخدم مصالح محددة  .لذلك ال مجال للحديث عن عودة جهود األمم المتحدة بهدف البحث عن تسوية دائمة
ونهائية و مقبولة من الطرفين ،ألن أحد هذين الطرفين أعلن انسحابه من اإلطار القانوني الذي يؤطر عمل األمم المتحدة،
وبالتالي فإن المنطق يقتضي من األمم المتحدة تسجيل هذا التطور المهم و التعامل مع ملف هذه القضية على أن أحد
طرفيها لم يعد معنيا بها .
من جهة ثانية ال نجد مبررا مقنعا الستمرار المغرب في التأكيد على تشبثه بجهود األمم المتحدة  ،ألن الطرف اآلخر قام
بنسف األساس الذي ترتكز عليه هذه الجهود  ،لذلك لم يعد مقبوال المضي في هذا اإلطار  .المغرب في صحرائه يراكم
المكاسب السياسية و االجتماعية واالقتصادية و الديبلوماسية ،والطرف اآلخر منشغل بإصدار عشرات البيانات  ،بغض النظر
عن مضمونها الكاذب  ،فإنها تؤكد وجود حالة حرب ،و لم يعد أي مجال لالستناد على اتفاق وقف إطالق النار لترتيب نتائج
أخرى ،ألن حالة الحرب قائمة  ،و لو على الورق .

bakkali_alam@hotmail.com
العلم على اإلنترنت www.alalam.ma :

البريد اإللكتروني لجريدة العلم journalalam@yahoo.fr :
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ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻼﻏﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ

ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺬﻣﻴﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺃﺯﻣﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﳊﺮﺍﻙ

ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 16
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2021ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺥ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺤﺰﺏ ،ﺗﺪﺍﺭﺳﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ،
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،ﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﻭﻻ :ﺗﻨﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﻘﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﺑﻼﺩﻧﺎ ،ﻣﺴﺨﺮﺓ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻔﺚ ﺳﻤﻮﻡ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﺪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺘﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺃﺑﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺣﺲ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﺀ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﺪﻳﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺸﺪﺓ
ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ،ﺭﻣﺰ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ،ﺑﻠﺠﻮﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺫﻣﻴﻤﺔ ﻭﻣﻨﺤﻄﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻐﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻳﺎﺋﺴﺔ ﻭﻣﻔﻀﻮﺣﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺃﺯﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ
ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ،ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻱ ﻓﻲ
ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ.
ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ
ﻭﺇﺩﺍﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻷﺭﻋﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻲ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺰﺩ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﻻ ﺗﺸﺒﺜﺎ ﻭﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻧﺼﺮﻩ
ﺍﷲ ﻭﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻭﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ،
ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺟــﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻮﻋﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛــﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻮﻩ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ

ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﺰﺝ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺣﺮﻭﺏ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻳﺔ
ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻨﻜﺮﺍ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ.
ﻭﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ،
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻬﺰ
ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻓﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺭﻭﺍﻓﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ.
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺐ،
ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ،
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﺳﻌﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺫﺭﻳﻌﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻋﻤﻼ
ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﺰﺝ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺨﻮﺽ ﺣﺮﻭﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺣﺰﺏ
ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻏــﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻳﺔ ،ﻭﻫــﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺼﺪﻯ ﻟﻪ ﺣــﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﺮﺍﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻗﺤﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ
ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺴﻮﻕ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺣﺰﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃــﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ،
ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ،ﻭﺳﻴﺎﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ
ﻋﻴﺶ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ :ﺗﺘﺮﺣﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ
ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ،ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﻌﻤﻞ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺃﺣﺮ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻮﻣﺔ ،ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﷲ ﺃﻥ
ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﺑﻬﻢ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺩﻣــﺎﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ،ﻭﻣﻨﺢ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ
ﺗﺠﺎﻩ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩﻫﺎ،
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺈﻫﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﻦ
ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺟﺮﺍﺀ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﺪ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﻋﻮﺩﻫﺎ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ،ﻛﺒﺪﺍﺋﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛــﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻭﺇﻧﻘﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

ﺩ .ﻋﻤﺮ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻮﺟﺪﺓ:

ﺍﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ

ﻭﺟﺪﺓ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺒﺸﻴﺮ

ﺗﺮﺃﺱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻭﻣﻨﺴﻖ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ
ﺑﻮﺟﺪﺓ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺯﺟﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ» :ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ ﻭﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻦ« ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ﺯﻭﺍﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ  14ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2021ﺑﻤﻘﺮ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ
ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﺭﺷﻴﺪ ﺯﻣﻬﻮﻁ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻋﻤﺮ
ﺍﻟﺒﻮﺩﺍﻟﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﻭﻣﻨﺴﻖ
ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ..ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻭﻣﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ
ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻭﺟﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ
ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ..
ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺑﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺗﺮﺣﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﺣﻠﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺗﻴﻦ ،ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺃﺭﻭﺍﺡ
ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﺑﺎﺀ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ
ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻄﻨﺠﺔ..
ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻷﺥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ،ﻓﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﺃﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ.
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ ﻭﺟﺪﺓ/
ﺃﻧﻜﺎﺩ ،ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﻮﺫﻩ  11ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﺰﺏ  11ﻓﺮﻋﺎ ﺑﻬﻴﺎﻛﻠﻪ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ ،ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺧﺮﻯ ..ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻉ ﻭﺟﺪﺓ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺍﻟﺤﺠﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ ..ﻭﺗﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺃﻥ
ﺗﺘﻜﻠﻞ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻻﻗﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ..ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻦ
ﺑﻮﺟﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻓﺮﻉ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦ..
ﺍﻷﺥ ﺭﺷﻴﺪ ﺯﻣﻬﻮﻁ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺭﺣﺐ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻭﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺳﺠﻠﻮﺍ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺎﻡ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ..ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻥ
ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺘﻮﺍﺻﻼ ﻭﻭﺍﺯﻧﺎ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ..ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﺤﺰﺑﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻌﻼ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺮﺏ ..ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺷﻨﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺪﻯ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ..
ﻭﺫﻛﺮ ﺯﻣﻬﻮﻁ ﺑﺎﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﻣﺪﺓ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻤﺎ ﺣﺘﻢ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺎﻫﻴﻼ
ﻟﻔﺮﻭﻋﻪ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﺴﺘﻌﺪ ﺑﻤﺎ
ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻭﻛﺴﺐ
ﺭﻫﺎﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ.

ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻹﳒﺎﺡ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺥ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﻮﺩﺍﻟﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﻓﻘﺪﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﺤﻴﺎﺕ ﺃﺧﻮﺍﺗﻬﻢ ﻭﺍﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻣﻴﺎﺭﺓ ..ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﻗﻠﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﻛﻜﻞ ..ﻭﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻛﻨﻘﺎﺑﺔ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﻭﺟﺪﺓ ﺃﻧﻜﺎﺩ ﻭﻛﺬﺍ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻃﻔﺎﺋﻴﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ..
ﻭﺗﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻭﻣﻨﺴﻖ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻗﺪﻡ ﻋﺮﺿﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺴﻬﺒﺎ ﺍﺳﺘﻬﻠﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺤﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺩﻋﺎ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ..
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﺑﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺩﻓﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺖ
ﻋﻨﻬﺎ ،ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ.
ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻪ ،ﺍﻥ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ،ﻣﻜﻨﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﺯﻣﺔ،
ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻭﻇﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ..
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻫﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ،
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻋﻤﻞ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ،
ﺍﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻭﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﻛﺮ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  04ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ  11ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2020ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺟﻴﻼ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ
ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻧﻌﺎﺷﻪ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ،
ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ،ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ..
ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺳﺒﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ
ﻭﺟﺪﺓ/ﺃﻧﻜﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺑﺢ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻛﺎﻓﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﺍﻷﺥ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ ،ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﻬﻴﺂﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ
ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ..
ﻭﺩﻋﺎ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ..
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺍﻳﻀﺎ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺍﻷﺥ ﺭﺷﻴﺪ ﺯﻣﻬﻮﻁ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ،ﺣﻴﺚ
ﺃﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻃﺮ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻲ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻬﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ،
ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ
ﺣﺠﻴﺮﺓ ﻭﻣﻔﺘﺶ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻣﻦ
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻷﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ.
ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﺃﺟــﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ :
»ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺟﺪﺓ ﺍﻧﺠﺎﺩ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ »ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ
ﻭﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻦ« ،ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻋﻪ
ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ
ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺥ ﻋﻤﺮ ﺣﺠﻴﺮﺓ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
* ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻻﻗﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺗﺠﻨﺪﻫﻢ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ
ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺻﻼﺣﻬﺎ.
ﺍﻭﻻ :ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻪ ﻟﺴﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ
ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ ﺑﺎﻻﻗﻠﻴﻢ ﻟﺨﻮﺽ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ،
ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ﻭﺃﺭﻳﺤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ
ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺳﻤﻌﺘﻪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻳﺴﺠﻞ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﺯﻳﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻣﻴﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺒﻮﻱﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺼﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﻳﺒﺎﺭﻙ
ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻳﺴﺠﻞ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺨﻮﺽ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺳﺎﻛﻨﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ،
ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻔﻌﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻭﺗﻨﻜﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻻﻧﻌﺎﺵ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻡ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﻳﻘﺮﺭ ﺟﻌﻞ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ،ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻬﺎﻡ ﻭﻭﻋﻲ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻟﺘﺸﻜﻞ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻜﺮﺱ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ :ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻻﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ
ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ،ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﻮﺫﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺗﻤﺴﻚ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻻﻗﻠﻴﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺴﻴﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ :ﻳﻨﺪﺩ ﺑﺎﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻭﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺴﻴﺴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻐﺮﺿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ
ﻳﺎﺋﺴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﻦ
ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻳﺪﻳﻦ ﺟﻨﻮﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ
ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻭﺍﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺮﻋﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻋﻬﻮﺩ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺷﻌﺒﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﻌﺮﺑﻮﻥ ﻣﺤﺒﺔ ﻭﺍﺧﺎﺀ
ﻟﻼﺷﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ« .

ﲡﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ
ﰲ ﺍﻷﺥ ﺭﺷﻴﺪ
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ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻮﻻﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻓﻴﻼﻝ ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ

ﺗﺜﻤﲔ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﲔ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﲔ
ﺗﺮﺃﺱ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﻮﻻﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻓﻴﻼﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  13ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،2021ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻗﺶ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ.
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻩ ﻭﺇﺩﺍﻧــﺘــﻪ ﻟﻠﻬﺠﻤﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺭﻣﻮﺯﻩ ،ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺎﺟﻞ ﺇﻟــﻰ ﺣﻴﻦ ﻭﺿــﻮﺡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺑﺜﺘﻪ
ﻗﻨﺎﺓ »ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ« ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ.
ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ،ﻭﺳﺤﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ ﻭﻓﺘﺢ
ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺎﺕ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻩ ﻭﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﻭﺗﻨﻮﻳﻬﻪ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ
ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﺳﺠﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻲ  2021ﻭ ،2022ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ.
ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻔﻪ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻭﻓــﻮﺭﻱ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮﻳﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﻴﻦ ﻟﺴﺒﺘﺔ ﻭﻣﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺘﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﺩﻣﺞ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺑﻬﻤﺎ ،ﻭﺑﺪﻋﻢ ﺗﺠﺎﺭ ﻭﻣﻬﻨﻴﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻀﺮﺭﻭﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ،
ﻭﺇﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻣﻼﻙ ﻣﺨﺰﻧﻴﻪ ،ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻛﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ .ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ
ﺟﺎﺩ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ
ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺒﻠﻲ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﻃﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀ
ﺃﺭﺑــﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻟــﻲ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻋﻦ
ﻓﺘﺮﺓ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ،ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻨﻴﻮ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ،ﻭﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺃﺟــﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  250ﺃﻟﻒ
ﺩﺭﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ  2020ﺳﻨﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﺸﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ،ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﻬﻨﻴﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻧﻘﻞ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻛﺰﻭﺍﻝ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻈﻴﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑــﺈﺧــﺮﺍﺝ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ
ﺳﻌﺮ ﺧﺎﺹ ﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ،ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻋﻤﻮﻟﺔ
ﻭﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ
ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ،ﻭﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ
ﺟﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ،ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ
ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻬﻴﻜﻞ ،ﺃﺩﺍﻥ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻃﻨﺠﺔ ،ﻭﺇﻗﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ .ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﺪﻣﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺟﺒﺎﺋﻴﺔ،ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻣﺸﺎﺗﻞ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺑﺄﺛﻤﻨﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻤﻌﺎﺕ
ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺩﻣﺠﻬﻢ ﻛﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺫﺍﺗﻴﻴﻦ
ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﻦ  03ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﻦ  20ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻭﺳﻴﺎﺳﻬﻢ ﺩﻣﺠﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،ﻭﻓﻲ
ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ.

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺿﻊ
ﺣﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻭﻓﻮﺭﻱ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﻏﻼﻕ
ﻣﻌﺒﺮﻱ ﺳﺒﺘﺔ ﻭﻣﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺘﻴﻦ ﻭﺍﻻﺳﺮﺍﻉ
ﺑﺨﻠﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ

ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ  50ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻭﻓﺘﺢ ﺣــﻮﺍﺭ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺒﻂ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﻨﻴﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﺑﻮﺿﻊ ﺩﻓﺘﺮ ﻟﻠﺘﺤﻤﻼﺕ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻧﻴﺎﺕ.
ﻭﺍﺳــﺘــﻨــﻜــﺮ ﺇﻏـــﻼﻕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺬﺍﺑﺢ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋــﺪﻡ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺟﺰﺍﺭﺓ ﻭﻣﻘﺎﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﺑﺢ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟــﺘــﺮﺍﺑــﻲ ،ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺩﻋﻢ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ

ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻔﺘﺢ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ
ﻋﺎﺟﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ

ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ »ﺩﻭﺍﻭﻳﺮ ﺣﻴﺔ« ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﺭﺱ

ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻤﺮﺍﻛﺶ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ »ﺩﻭﺍﻭﻳﺮ ﺣﻴﺔ« ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄﺗﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻣﻜﻴﻞ ،ﻗﺼﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﻗﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻤﺮﺍﻛﺶ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﺩﻭﺍﻭﻳﺮ ﺣﻴﺔ« ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺄﺗﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻜﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺮﺕ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ،
ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻑ ﺷﺎﻳﻮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﻴﺮﻳﺎﻡ ﺳﺘﺮﺍﻭﺱ -ﻛﺎﻥ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻜﻴﻞ .ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻥ »ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻭﺍﻭﻳﺮ ﺣﻴﺔ« ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﺭﺳﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﺳﻴﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻤﺮﺍﻛﺶ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻭﺳﻴﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻤﺮﺍﻛﺶ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺶ-ﺁﺳﻔﻲ ﻭﺳﻴﻘﺪﻡ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.

ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺪﻱ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ

ﺑﻘﻠﻮﺏ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻗــﺪﺭﻩ ،ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﺓ
ﹴ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﹶ
ﻧﺒﺄ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻌﻔﻮ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﻫﺮﺓ
ﺟﺮﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺪﻱ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺣﻮﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺮﺍﻉ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺽ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  16ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2021ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .ﻭﻗﺪ ﺧﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺯﺀ ﺍﻟﻔﺎﺩﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﺍﻷﺳﻰ ﻭﺍﻷﺳﻒ
ﻟﺪﻯ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ ﻭﺫﻭﻳﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻬﺎ.
ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺭﺍﺩ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﻟﻠﺰﻣﻴﻞ ﻫﺸﺎﻡ
ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺪﻱ ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪﺓ ،ﻭﻻﺑﻨﺘﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺎﻭﻱ ،ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺟﻠﺖ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻣﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺣﺴﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺭﻓﻴﻘﺎ.
ﺇﻧﺎ ﷲ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ

ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

ﺍﻟـﻤﻨﺎﺿﻞ ﻋﻠﻮﺵ ﺑﻮﺗﻘﺎﺑﻮﺕ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ
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ﺑﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻷﺳــﻰ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ،ﻧﺒﺄ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﺑﺮﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،
ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﻋﻠﻮﺵ ﺑﻮﺗﻘﺎﺑﻮﺕ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻓﻴﺮﻭﺱ
ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻛﻮﻓﻴﺪ .19
ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺍﻟﺠﻠﻞ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻀﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﻭﻣﻨﺎﺿﻼﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺭﻭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ ﺍﻷﺥ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻀﻴﺎﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ،
ﻭﺍﻷﺧﺖ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ
ﻭﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ،ﻭﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ﻋﺎﺑﺪ
ﻭﺭﺷﻴﺪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ،ﺳﺎﺋﻼ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻤﺪﻩ
ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻠﻬﻢ ﺫﻭﻳﻪ ﺟﻤﻴﻞ
ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ.
ﻭﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ،ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ،
ﻓﻘﺪﺕ ﺃﺣﺪ ﺭﺟﺎﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﺣﻜﻤﺎﺋﻬﺎ ﺍﻻﻓــﺬﺍﺫ ،ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻪ
ﺑﻮﻃﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺒﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﻣﺎﺛﺔ ﺍﺧﻼﻗﻪ ﻭﻧﻘﺎﻭﺓ ﺳﺮﻳﺮﺗﻪ ﻭﺍﻧﺤﻴﺎﺯﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
ﺭﺣﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﻭﺃﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ ﻭﺃﻟﻬﻢ ﺃﻫﻠﻪ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ
ﺇﻧﺎ ﷲ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ.

الــــدار
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الخميس  6من رجب 1442الموافق  18من فبراير 2021

4

تكسير نوافذ تسع حافالت في أقل من أربعة أيام ودعوات باتخاذ عقوبات زجرية في حق المتورطين

مسلسل ختريب احلافالت اجلديدة ينطلق مع بداية اشتغاهلا بشوارع
الدار البيضاء وسائقو «الطاكسيات» حيتجون بالنواصر
سعيد خطفي
لم تمض سوى أيام قليلة جدا عن الشروع في استغالل حافالت
الجيل الجديد للنقل الحضري بالعاصمة االقتصادية ،حتى بدأ
المتهورون في رشق بعض الحافالت بالحجارة ،مما تسبب في تكسير
نوافذها وإلحاق أضرار مادية بها ،الشيء الذي استنكرته العديد من
الفعاليات التي طالبت باتخاذ عقوبات زجرية في حق المتورطين في
هذا العمل اإلجرامي ،خاصة بعدما برزت العدوانية من طرف شخص
دعا شباب ساكنة الرحمة بتخريب الحافالت الجديدة ،وذلك بنشر
تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل االجتماعي «الفايسبوك» ،قال
فيها( :يااهلل أوالد الرحمة...مايكملوش عدنا شهر).
وموازاة مع ظاهرة تخريب بعض الحافالت الجديدة ،فإن أرباب
وسائقي سيارات األج��رة الكبيرة ،حاولوا عرقلة بعض الخطوط
الجديدة لحافالت النقل الحضري التابعة لشركة «ألزا» التي تشرف
على تدبير القطاع ،حيث تجمهر سائقو عشرات سيارات األجرة الكبيرة
أول أمس االثنين أمام عمالة إقليم النواصر ،وقاموا باعتراض حافالت
(ألزا بيس) ومنعها من التجوال بخطوطها الجديدة الرابطة بين ساحة
السراغنة بتراب عمالة الفداء مرس السلطان ،ومنطقتي بوسكورة
والجماعة الترابية أوالد صالح بإقليم النواصر ،مطالبين خالل وقفتهم
االحتجاجية الجهات المسؤولة بإلغاء تلك الخطوط على اعتبار أن
اشتغال الحافالت الجديدة أثر عليهم سلبا ،وتسبب لهم في الركود
عقب تفضيل المواطنين الراغبين في التنقل الركوب في الحافالت

جملس مجاعة الدار البيضاء يعقد اليوم اجللسة
الثانية لدورته العادية اخلاصة بشهر فرباير 2021
العلم :الدار البيضاء
يعقد مجلس جماعة الدار البيضاء اليوم الخميس  18فبراير الجاري ،الجلسة الثانية
لدورته العادية لشهر فبراير ،وذلك من الدراسة والمصادقة على نقاط جدول أعمال الدورة
التي تتضمن  21نقطة ،تهم التعمير والممتلكات ،واتفاقيات الشراكة ،ثم المرافق.
وكانت أشغال الدورة األولى التي عقدت يوم  4فبراير الجاري ،قد تميزت بالمصادقة
على  23نقطة من أصل  44نقطة المطروحة في جدول األعمال ،قبل تقسيم جدول الدورة
إلى جلستين ،علما أن مجال التعمير والممتلكات طغى بشكل الفت على أغلب نقاط جدول
أعمال الدورة في شقيها األول والثاني ،فيما غابت القضايا الراهنة المرتبطة بانتظارات
الساكنة عن اهتمامات مجلس جماعة العاصمة االقتصادية ،السيما منها البنيات التحتية
وتعثر العديد من المشاريع.

املكتبة البلدية وقاعة املسرح مغلقان
إىل تاريخ ال حمدود
البيضاء رضوان
منذ سنوات طويلة وقاعة المكتبة البلدية وقاعة المسرح البلدي بشارع الجيش الملكي
مغلقان من دون أن يعرف أي مواطن تاريخ افتتاحهما.
فقاعة المكتبة البلدية كان يحج إليها عدد كبير من الطلبة من مختلف المستويات
والشرائح االجتماعية وكانت تعرف ازدحاما ملحوظا لتهيئ امتحاناتهم ومراجعة دروسهم
خاصة بعض الطلبة الذين ال يتوفرون على المال للتوجه إلى المقاهي من أجل تسديد
ثمن فنجان قهوة ،ليتم إغالقها من دون معرفة األسباب الحقيقية لهذا اإلغالق.
وبجوارها كانت قاعة كبرى توظف للحفالت والمراسيم الكبرى لتتحول بقدرة قادر إلى
قاعة المسرح بعد هدم المسرح البلدي الكائن مقره سابقا سنوات الثمانينات.
ومنذ إغالقهما والساكنة المجاورة تعاني من هجوم الفئران الكبيرة(الطوبات الكبيرة)
والروائح الكريهة وعلى الرغم من الشكايات الكثيرة التي وجدتها الساكنة فلم تجد أذان
آذانا صاغية لها.
والغريب في األمر أن هاتين القاعتين يقابلهما فندق كبير يعيش على األطالل منذ
سنوات طويلة وكان يقطنه المتسكعون والمتشردون من ذكور وإناث،وكم من طفل
وطفلة ازدادت هناك وعلى الرغم من الحمالت التطهيرية التي كانت تقوم بها الدائرة
األمنية درب عمر فلم تكن كافية نظرا للعدد الهائل للمتشردين الذين يقصدون بناية
الفندق البالغ عدد طبقاته  15طبقة أو يزيد،وكان قاصدوه يفضلون التوجه إلى أعلى
الطبقات حتى ال يتمكن رجال األمن من الصعود إليقافهم،هذا الفندق كان يشكل خطورة
على الساكنة التي تواجهه أو ساكنة زنقة حماد وزايد.
ع��دد م��ن ساكنة ش���ارع الجيش الملكي ال��م��ج��اورة للقاعتين يطالبون من
السلطات المحلية التدخل إلنقاذ ما يمكن إن��ق��اذه بسبب الحشرات وال��زواح��ف
والجردان بمختلف أشكالها هي المهيمنة بهذا الشارع الرئيسي وال��ذي يحج إليه
مئات السياح باعتباره مركزا للسياح وي��أوي أهم الفنادق الكبرى بالدار البيضاء
فضاءان كبيران يمكن االستفادة من خدماتهما إذا كانت هناك عزيمة سياسية قوية تفكر
في مصلحة المواطنين،ولكن بما أن المسؤولين عن الشأن المحلي ال يعرفانهما فمن
المستحسن استفسار ذوي النيات الحسنة لتوظيفهما وإعادة االعتبار لهذه المنطقة التي
كانت إلى وقت قريب من المناطق التي يضرب بها المثل،أضف إلى ذلك يوجد بالقرب من
هذه الفضاءات مرحاض عمومي تحت أرضي سنزوره في القريب العاجل.

تيط مليل:مواطنون يستنكرون
تصرفات رئيسة امللحقة اإلدارية بدر

البيضاء العلم

ال حديث وسط ساكنة تيط مليل إال عن معاناتهم للحصول على مختلف الشواهد من
الملحقة اإلدارية بدر من خالل تقاعس رئيستها في تسليمهم مختلف الوثائق اإلدارية.
وحسب تصريحات عدد من المواطنين من أمام باب الملحقة اإلداري��ة فإنهم
ينتظرون ألزيد من  15يوما للحصول على شهادة إدارية أو شهادة السكنى،مضيفين
بأن المسؤولة الترابية غير واثقة من أعوان السلطة الذين يشتغلون تحت إمرتها،مدعية
بأنها تريد أن تتأكد من صحة المعلومات المتوفرة لديها تاركة المواطنين ينتظرون
إلطالق سراح وثائقهم اإلدارية.
أحمد ب مواطن يقطن بالقرب من الملحقة اإلدارية تقدمت بطلب شهادة إدارية
وشهادة السكنى،وقد مرت عشرة أيام وأنا أنتظر في كل يوم أسمع جملة واحدة هي
الزالت الوثيقة غير موقعة من طرف القائدة،أما النساء فحدث و ال حرج فتعاملها معهن
غريب.
وعلى الرغم من الشكايات المتعددة فإنها لم تجد آذانا صاغية لبلورتها واتخاذ
المتعين في شأنها حفاظا على مصالح المواطنين وحفاظا على السير العام للمرفق
العمومي.
وتجدر اإلشارة إلى أن الملحقة اإلدارية البدر تعتبر هي المركز ألنها تتحكم في وسط
تيط مليل بل هي مرآة المنطقة،إال أن رئيسة الملحقة اإلدارية فوق كل االعتبارات وأنها
تمارس قوانين قد ولى عنها الزمان ولم تعد البالد في حاجة إليها.
فهل تتدخل السلطات اإلقليمية أو الجهوية وإعادة االعتبار للساكنة التي عانت كثيرا
من هذه المضايقات؟؟

بدال من سيارات األجرة الكبيرة التي امتصت جيوبهم.
وبهذا الخصوص أكد مصدر نقابي ،أن اجتماعا من المرتقب أن
يجمع بين عامل إقليم النواصر ،وممثلي سائقي سيارات األجرة الكبيرة
ببوسكوة ،اليوم الخميس من أجل دراسة ومناقشة الوضعية الجديدة
عقب شروع حافالت النقل الحضري في العمل بالمنطقة ،مشيرا إلى
أنه يعارض بشدة تصرف بعض سائقي سيارات األجرة ،المتمثل في
اعتراض سير بعض الحافالت ،مما يعتبر تصرفا غير قانوني ،مضيفا
أنه يجب إيجاد حلول لمشاكل قطاع سيارات األجرة الناجمة عن
اشتغال الحافالت الجديدة.
يشار إلى أنه تم اعتقال مجموعة من المتورطين في الهجوم
على تسع حافالت للنقل الحضري الجديدة ،في انتظار تقديمه أمام
القضاء ،فيما أوضح المهدي صفوان ،المدير العام لشركة «ألزا»
المكلفة بتدبير القطاع ،خالل تقديمه لعرض حول الحافالت الجديدة
البالغ عددها  450حافلة ،في أشغال الدورة العادية لمجلس مؤسسة
التعاون بين الجماعات الترابية للدار البيضاء ،أن مجموع الحافالت
التي سبق أن تعرضت نوافذها للرشق بالحجارة من طرف مجهولين
قبل العمل بالحافالت الجديدة ،يصل إلى  180حافلة في الشهر،
أي بمعدل ست حافالت في اليوم الواحد ،بينما بلغ عدد الحافالت
الجديدة التي كسرت نوافذها إلى  9حافالت ،بمنطقة تراب حي موالي
رشيد والحي الحسني وغيرها من المناطق ،حيث أن عصرنة أسطول
حافالت النقل الحضري خالل السنة الجارية ،يروم االستجابة لحاجيات
ساكنة الدار البيضاء واألقاليم المجاورة ،عقب معاناة دامت لسنوات.

االحتاد العام للمقاوالت واملهن يستنكر اهلجمة اإلعالمية لقناة
«الشروق» اجلزائرية ضد رمز وحدتنا الترابية
العلم :الدار البيضاء
عقد المكتب التنفيذي لالتحاد العام للمقاوالت والمهن يومه السبت 13
فبراير  2021بمركزه العام ،اجتماعه العادي برئاسة األخ موالي أحمد أفيالل
رئيس االتحاد العام وبحضور رئيس المجلس الوطني والكاتب العام لالتحاد
ونواب الرئيس المكلفين بالجهات والقطاعات المهنية ،وبعد قراءة الفاتحة
ترحما على أعضاء االتحاد الذين قضوا خالل الفترة الفاصلة بين االجتماع
السابق والحالي ،وعلى ضحايا فاجعة طنجة  ،وبعد العرض الذي قدمه رئيس
االتحاد العام والذي استعرض من خالله اللقاءات واألنشطة ومواقف االتحاد
العام خالل سنة  2020وبعد تقديم الورقة التنظيمية والتقرير المالي وعروض
اإلخوة منسقي الجهات واألقاليم والقطاعات المهنية وبعد استعراض مجموعة
من القضايا الوطنية الراهنة والوقوف على الوضعية االقتصادية المزرية وبعد
مناقشة مستفيضة ،فإن المكتب التنفيذي لالتحاد العام للمقاوالت والمهن
وعلى مستوى القضايا الوطنية يسجل:
استنكاره وإدانته للهجمة اإلعالمية التي يقودها اإلعالم العسكري الجزائري
ضد رمز أمتنا أمير المؤمنين صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،ويطالب
الحكومة المغربية باتخاذ موقف عاجل واستدعاء السفير المغربي بالجزائر
إلى حين وضوح الموقف الرسمي للرئاسة والحكومة الجزائرية مما بثته قناة
الشروق الجزائرية.
تثمينه لجميع الخطوات الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجاللة نصره
اهلل وأيده والتي كان من نتائجها اعتراف الوالية المتحدة األمريكية بمغربية

الصحراء وسحب مجموعة من الدول اعترافها بجمهورية الوهم والعار وفتح
سفارات لمجموعة من الدول بأقاليمنا الصحراوية.
اعتزازه وافتخاره وتنويهه بأفراد القوات المسلحة الملكية المرابطة على
طول الحزام األمني بصحرائنا المغربية.

بسبب كثرة الحفر التي تغزو العديد من الشوارع الكبرى

سائقو املركبات يستنكرون هشاشة البنيات الطرقية وحيملون املسؤولية ملجلس مجاعة الدار البيضاء
الدار البيضاء :سعد الرحالي

عبر العديد من سائقي المركبات عن استيائهم
من الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها الشوارع
الرئيسية للعاصمة االقتصادية ،منذ الفيضانات
األخ��ي��رة التي ع��رت بجالء عن ضعف وهشاشة
الشبكة الطرقية بعدما صارت تغزوها الحفر بكثرة،
وتتسبب في حوادث السير وخسائر مادية لمختلف
العربات.
وحمل سائقو مختلف المركبات
مسؤولية الوضعية المزرية التي أضحت
عليها الشوارع الرئيسية على غرار شارع
إبراهيم الروداني ،وطريق الجديدة،
ويعقوب المنصور ،وطريق بوسكورة
المعروفة بطريق «أزب��ان» والنسيم،
وغيرها من الشوارع ،إلى مجلس جماعة
الدار البيضاء والمقاطعات ،على اعتبار
أن مختلف المسؤولين والمنتخبين،
لم يحركوا ساكنا في الموضوع رغم
أنهم يتنقلون يوميا عبر سياراتهم
بالشوارع المتضررة التي تسببت في
إلحاق أض��رار مادية لمجموعة من
العربات ،ووقوع حوادث سير خفيفة،

حيث أن المسؤولية الكاملة ملقاة على عاتق
مجلس جماعة الدار البيضاء ،لكونه سبق أن دشن
حملة إعادة تزفيت مجموعة من األزقة والشوارع
ألغراض انتخابية وتهميش أخرى ،بحكم أن أغلب
المقاطعات يترأسها أعضاء من الحزب الذي يقود
الحكومة ويتحكم حاليا في دواليب تسيير شؤون
العاصمة االقتصادية للمملكة.
يذكر أن األمطار التي تساقطت بكميات كبيرة
على مدينة الدار البيضاء في يناير الماضي ،تسببت

في إغ��راق بعض المنازل وإلحاق أض��رار كبيرة
بممتلكات األشخاص ،كما أنها تسببت في كشف
السياسة االرتجالية لمجلس جماعة الدار البيضاء
والمقاطعات ،عقب تصدع مختلف البنيات الطرقية
سواء باألزقة أو الشوارع الرئيسية ،خاصة أن مختلف
الجهات المسؤولة عن الشأن المحلي لم تبادر
بإعادة إصالح وتزفيت الشوارع المتضررة والتي
أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها نتيجة كثرة
الحفر ،فضال إلى كونها تساهم في اكتظاظ حركة
السير ،نتيجة تخوف بعض السائقين
من السقوط في بعض الحفر ،علما أن
الدورة العادية لمجلس جماعة الدار
البيضاء المنعقدة مؤخرا ،لم يتضمن
جدول أعمالها ولو نقطة واحدة تهم
إصالح البنيات الطرقية ،حيث فضل
المجلس إف��راد عدد كبير من نقاط
ج��دول ال���دورة ،إل��ى القطع األرضية
ون��زع ملكية بعض ال��ع��ق��ارات ،مما
يكشف بجالء عن محدودية السياسات
التدبيرية للعاصمة االقتصادية
للمملكة ،التي الزال���ت تشكو من
مجموعة م��ن النواقص المرتبطة
بانتظارات الساكنة.

املكتبة البلدية وقاعة املسرح مغلقان إىل تاريخ ال حمدود
البيضاء رضوان
منذ سنوات طويلة وقاعة المكتبة البلدية وقاعة المسرح البلدي بشارع الجيش
الملكي مغلقان من دون أن يعرف أي مواطن تاريخ افتتاحهما.
فقاعة المكتبة البلدية كان يحج إليها عدد كبير من الطلبة من مختلف
المستويات والشرائح االجتماعية وكانت تعرف ازدحاما ملحوظا لتهيئ امتحاناتهم
ومراجعة دروسهم خاصة بعض الطلبة الذين ال يتوفرون على المال للتوجه إلى
المقاهي من أجل تسديد ثمن فنجان قهوة ،ليتم إغالقها من دون معرفة األسباب
الحقيقية لهذا اإلغالق.
وبجوارها كانت قاعة كبرى توظف للحفالت والمراسيم الكبرى لتتحول بقدرة
قادر إلى قاعة المسرح بعد هدم المسرح البلدي الكائن مقره سابقا سنوات
الثمانينات.
ومنذ إغالقهما والساكنة المجاورة تعاني من هجوم الفئران الكبيرة(الطوبات
الكبيرة) والروائح الكريهة وعلى الرغم من الشكايات الكثيرة التي وجدتها الساكنة
فلم تجد أذان آذانا صاغية لها.
والغريب في األمر أن هاتين القاعتين يقابلهما فندق كبير يعيش على األطالل

منذ سنوات طويلة وكان يقطنه المتسكعون والمتشردون من ذكور وإناث،وكم من
طفل وطفلة ازدادت هناك وعلى الرغم من الحمالت التطهيرية التي كانت تقوم
بها الدائرة األمنية درب عمر فلم تكن كافية نظرا للعدد الهائل للمتشردين الذين
يقصدون بناية الفندق البالغ عدد طبقاته  15طبقة أو يزيد،وكان قاصدوه يفضلون
التوجه إلى أعلى الطبقات حتى ال يتمكن رجال األمن من الصعود إليقافهم،هذا
الفندق كان يشكل خطورة على الساكنة التي تواجهه أو ساكنة زنقة حماد وزايد.
عدد من ساكنة ش��ارع الجيش الملكي المجاورة للقاعتين يطالبون من
السلطات المحلية التدخل إلنقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب الحشرات والزواحف
والجردان بمختلف أشكالها هي المهيمنة بهذا الشارع الرئيسي والذي يحج إليه
مئات السياح باعتباره مركزا للسياح ويأوي أهم الفنادق الكبرى بالدار البيضاء
فضاءان كبيران يمكن االستفادة من خدماتهما إذا كانت هناك عزيمة سياسية
قوية تفكر في مصلحة المواطنين،ولكن بما أن المسؤولين عن الشأن المحلي
ال يعرفانهما فمن المستحسن استفسار ذوي النيات الحسنة لتوظيفهما وإعادة
االعتبار لهذه المنطقة التي كانت إلى وقت قريب من المناطق التي يضرب بها
المثل،أضف إلى ذلك يوجد بالقرب من هذه الفضاءات مرحاض عمومي تحت أرضي
سنزوره في القريب العاجل.

املدير :عبد اهلل البقايل
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ب ْنطلحة
القريب يف
ُ
ِ
أقاصيه !
م

محمد بنطلحة شاعرٌ كلَّما ْ
أطبق ْ
الجفنَ لَمع
ً
درجة في السُّ لَّم
نج ُم ُه في اآلفاق ،ولم يُ ْغ ِم ْطه
ِّ
وصفه بشاعر األعالي ،وال
الشعري من َ
ً
نصنع
يحتاج أن نسْ َتخرج باطن ُه ظاهرا كما ْ
ْ
بالمقلوب ،لنُبْصر
مع األلبسة كي ال ترتدينا
تسبه
قلبه األبْيض المُعلَّق
بخيط َّ
الصبابة ونحْ ِ
ِ
من ُّ
الشهداء العشاق ،ولكن هل يدري بنطلحة
بما ُ
يخ ُّطه من شرايين موسيقية تخفق هنا ..وهناك
في المشهد الشعري العربي ،أنَّه هو ال َمعشوق الذي
تنتظره أكثر من وردة بلهف ٍة في كل منعطف على درب
الفصول ،هل يدري أنَّه بماء الخيال الذي يُعيد للعبارة
رونقها بين ْ
ِّ
الش ْذرة ..أنَّه كيمياء ِّ
القطرة وشقيق ِتها َّ
محمد بنطلحة نموذج الشاعر الذي يُشجع على
الشعر
المغربي والتِّرْ ْ
التَّحرُّ ر من المفهوم الق َبلِي الضيق للعائلة ،وكأنَّه يقول
ياق !
ً
ِّ
بالنصوص الشعرية التي صار يفتحها بيوتا كل يوم
لِ ِّ
ٌ
ـرئ
كل امـ
ص َورها غير
ص ِلبها بفيسبوك ،لديَّ العائلة التي تبحث عن ُ
عائلة تعترف با ْن ِتسابه إلى ُ
ٍ
ور عائل ٍة أوْ سع من
موجب تقييد اسمه في إحدى صفحات ُكنَّاش الحالة المُعلَّقة في إطار على الجدرانُ ،
ِب ِ
ص ِ
ُ
َ
ْ
َّ
المدنيَّة ،ولكن الشاعر بطبيعة األوراق التي يكتبها أن تتحدد في بشر أو تضيق في جيوب ألبوم ،فقط يجب
ويك ِسر القيد باالن ِتساب رمزياً القبول بعائل ٍة تعزو ْ
ُمزق صفحته األولى ْ
خل َقها ِّ
ي ِّ
الشعري إلى ما يُشبه نظرية
ْ
ألكثر من عائلة ،فيُذ َكر اسمُه هنا ..وهناك َم ْقرُ وناً التطوُّر ،وال يضيرك ْ
أن تكون مُجرَّ د ريش ٍة على الماء
بألقاب انقالبية لو سمعها أبوه ما َس َفح ألجل تسميته وقد تنتقل لهذا السبب إلى سواحل الشمال القطبي،
ٍ
كبشاً ،فال نسمع ِع َوض األسماء األصلية للشعراء إال
المتنبي ( أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد
الجعفي) ،أو ذو القروح (امرؤ القيس) ،أو الشاعر
الرجيم (بودلير) ،أو تأبط شرا (ثابت بن جابر) ،أو
عروة الصعاليك (عروة بن الورد) ثم شاعر األعالي
(محمد بنطلحة) ..وما ذلك إال َّ
ألن هؤالء الشعراء
أوْ َسعوا من رُ قعة العائلة التقليدية ليتماهوا مع العالم،
أو لِ ُنقل إنَّهم ابتكروا بما يكتبونه ْ
عر يبْعث على
من ِش ٍ
األلفة ،بيوتاً إليواء كل القراء ،ولكن بشرْ ط أن يكون
ُ
األفق هو النافذة !

اجأ بنادل أو
وربما تتطوَّر العالقة مع العائلة الجديدة وتُ َف َ
َب ْط ِر
يق ينادي من القميص ،أما إذا كبُر الشوق بالشاعر
ٍ
لِلَّتي ِبباله وال تخطر على بالي ولو َش َح ُ
ذت ُك َّل ِهمَّتي
في التخييل ،فق ْد يفقد داروين ثقته في نظرية التطوُّر
المحصورة بين قرد وإنسان ،ويخر مبهوتاً وهو ينظر
لتحوُّالت األنثى باللمسة السحرية للشاعر ،أليس هو
من قال:

ورميت كأسي من النافذة/
الس ْكرُ /.
ُ
كنت كلما َت ْع َت َعنِي ُّ
أرفع قبضيت يف اهلواء /.مث أميل بشراعي /حنو اجلنوب
 /.أميل فتميل معي أنثاي /.تار ًة كسمكة فوق اليابسة/.
عطست
وتار ًة كسمكة يف اكواريوم /.مسكة ثالثة /،كلما
ُ
أنا يف أذهنا َّ
ترن َح ْت هي يف قميصي !

يا لَ َه ِذه العائلة التي تتخلَّ ُق ِشعرياً بما ي ُْشبه َن ْف َخ الروح
وأنت تقع أسير غواية َّ
َ
الشاعر
في التراب ،فقط ا ْن َت ِب ْه
ْ
ال أحد يعلم إلى أي كائن ستنقلِب في لعبة الخلق ،قد
آخر على أكثر من شاكلة بين الطيور ،وتلك
تصير َ
هي المسافة التي يق ِّدمها الشاعر م ُْق َت َرحاً جماليا مُتوتِّراً
لِ ْ
نشعُر بما حولنا ،هل يكفي القول َّ
إن أعمق من القراءة
ُ
ُّ
بأن ما نقرأه لمحمد بنطلحة يمحوناْ ،
الشعور َّ
ولن أبالغ
إذا ِز ْد ُت في القول َّ
صبح
إن ُّأغرب من الكتابة أن تُ ِ
ُ
َ
أنت ال َمكتُوب بأقدار يخطها شاعرٌ له القدرة على ْ
أن
ً
ِّ
يترُ ك َمن حوله نهْبا لوسواس األفكار ،أمَّا عني فال أجد
ضيْراً في االنضمام لعائلة تسْ ت ِم ُّد إكسير الحياة من دم
الخيال ،على األقل لن يفجعني ُف ْقدان أحد أفرادها كما
ُ
ُّ
والتقيت في عائلتي
الحب
ْنف ِقد األيام ،وربَّما حالفني
الجديدة امرأة تأخذ من كل امرأة شيئاً ،أليْس بمثل هذه
الطبائع تخلخل النساء نظام الفصول !

ال أحد يُمكنه ًنكران ُ
القوة الكامنة في الرَّ هافة ،وإال
ِّ
َّ
وتعق َبه درويش
لَ َما انتبهنا لألثر الذي تُخلفه الفراشة
ِّ
بح ْنك ِة أجمل القصائد ،لَ َما ص َّد ْقنا َّ
أن بعض الشعر عَ ِص ٌّي
ِ
ُ
بتجاو ُِزيَّته الحداثية وال تجْ دي لِمُقاربته كل القوارب
ُتوغ ً
الجاهزة في الميناء ،إال إذا ْ
ْت السَّ َفر م ِّ
أز َمع َ
ال في جمالية
األشياء بدون ِرجْ عة ،محمد بنطلحة هذا الشاعر الذي لفرط
كونيته ال نكاد نشعُر بوجوده بيننا ،ي ُِح ُّب هذا النوع من
أخرى غي َْر التي َترانا ِّ
السفر الذي ال را َّد منه إال حياة ْ
بأدق
ً
التفاصيل وال نراها ،ومن يتخذ بنطلحة رفيقا يقتفي أثر
ْ
فرد ،لن يحتاج آللة (جي بي إس )GPS-قد تفقد
الذئب ال ُمن ِ
رُ ْشدها بأعطاب تقنية
حين تتجاوز المجال
الحضري إلى البيداء،
وقــد يُصيب الخسوف
حتى األقمار الصناعية
ونُضيِّع الطريق حين
تفقد الشمس ظلَّها ،ولكن
في كل األحــوال سنجد
شاعرا كبنطلحة قريبا
منا دائــمــا فــي أقصى
حممد بشكار
العالم !
bachkar_mohamed@yahoo.fr

مريد الربغوثي شاعر رام اهلل الذي ك َّرس حياته األدبية للقضية الفلسطينية يو ِّدع العامل تتويج البالغي املغريب حممد مشبال جبائزة امللك فيصل

روس

متابعات

ُيوصف بــ «يمحب رضوى»
واملتيم بـ»رام اهلل» ..إنه الشاعر
الفلسطيني مريد البرغوثي الذي ودع
العالم يوم األحد املاضي عن عمر
ناهز  77سنة .وقد توفي الشاعر
واألديب الفلسطيني الكبي ر ،مريد
البرغوثي ،في العاصمة األردنية
عمان بعيدا عن مسقط رأسه «رام
اهلل» في فلسطني الذي كان نواة
أحد أبرز كتاباته.
وعبر صفحته املوثقة في
فيسبوك ،نعى الشاعر تميم
البرغوثي والده مريد ،بنشر صورة
سوداء مع كتابة اسمه ،في إشارة
إلى وفاته والحداد عليه .وأكد مقربون
من عائلة البرغوثي لألناضول ،ووسائل
إعالم محلية ،الوفاة ،من دون تقديم تفاصيل
عنها .فيما ذكرت وزارة الثقافة الفلسطينية،
في بيان لها ،أن البرغوثي توفي في العاصمة
األردنية عمان .
ولد الشاعر مريد ،في  8يوليوز  ،1944في
قرية دير غسانة شمالي رام اهلل ،وسط الضفة
الغربية املحتلة .وتلقى تعليمه في مدرسة رام اهلل
الثانوية ،وسافر إلى مصر عام  ،1963حيث التحق
بجامعة القاهرة ،وتخرج في قسم اللغة اإلنجليزية،
وآدابها عام  .1967وملريد اثني عشرة ديوانا شعريا،
ومن أبرز رواياته« ،رأيت رام اهلل» حيث لم يتمكن من
العودة إلى مدينته رام اهلل ،إال بعد ذلك بثالثني سنة من
التنقل بني املنافي العربية ،واألوربية ،وهي التجربة ،التي
صاغها في سيرته الروائية تلك.
وحاز كتاب مريد النثري «رأيت رام اهلل» على جائزة نجيب محفوظ
لآلداب فور ظهوره عام  ،1997وصدر حتى اآلن في ست طبعات عربية،
وأول دواوينه كان «الطوفان،
وترجم إلى عدة لغات بينها اإلنجليزيةّ ،
وإعادة التكوين» ( ،)1972وآخرها «استيقِ ظ كي ترى الحلم» (،)2018
وبينهما عشرة دواوين ،منها «فلسطيني في الشمس» (،)1974
و»طال الشتات» ( ،)1987و»زهر الرمان» (.)2000
وحصل مريد على جائزة فلسطني في الشع ر ،عام ،2000

كائنات تبحث عن جدوى

حمم

د العت
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وترجمت أشعاره إلى عدة لغات .وشارك
في عدد كبير من اللقاءات الشعرية،
ومعارض الكتاب الكبرى في العالم .كما
قدم محاضرات عن الشعر الفلسطيني،
والعربي في جامعات القاهرة ،وفاس
وأكسفورد ،ومانشست ر ،وأوسلو ،ومدريد
وغيرها ،وتم اختياره رئيسا للجنة
التحكيم لجائزة الرواية العربية لعام
 .2015وفي لقاء متلفز سابق للبرغوثي،
ذكر أنه تعرض للسجن ،والترحيل في
مصر عام  ،1977بعد دخول مصر مرحلة
التطبيع الرسمي مع إسرائيل .وعاد
األديب الفلسطيني مرة واحدة ،لكنه منع
من اإلقامة في فلسطني ،لكونه ال يحمل
تصريح إقامة إسرائيلي ،وألنه ممن غادروا
قبل نكسة.1967
من جانبه ،قال وزير الثقافة ،عاطف أبو سيف ،في
بيان إنه «برحيل الشاعر والكاتب مريد البرغوثي
تخسر الثقافة الفلسطينية والعربية علم ًا من
أعالمها ،ورمز ًا من رموز اإلبداع والكفاح الثقافي
الوطني الفلسطيني» .وأضاف أبو سيف أن
الراحل من «املبدعني ،الذين كرسوا كتاباتهم
وإبداعاتهم دفاعا عن القضية الفلسطينية،
وعن حكاية ،ونضال شعبنا ،وعن القدس
عاصمة الوجود الفلسطيني» .وأكد أبو
سيف أن «أعماله الشعرية ،والنثرية ستخلد
حكاية الكفاح ،والنضال الوطني الفلسطيني ،والفكر
اإلنساني».
جدير بالذكر أن الراحل هو زوج الروائية املصرية ،رضوى عاشور،
التي رحلت نهاية عام  ،2014وهي أديبة شهيرة ،وترجمت أعمال
لها إلى عدة لغات ،منها اإلنجليزية ،واإليطالية ،واإلسبانية ،السيما
«ثالثية غرناطة» ،وتضم ثالث روايات هي «غرناطة» ،1994و»مريم،
والرحيل»  ،1995و»أطياف» .1999
ووفق تغريدات في منصات التواصل ،عرف عن مريد البرغوثي،
ورضوى عاشور ،حبهما الشديد .وفي يوم الحب ،الذي يحتفل به العالم
كل عام ،في  14فبراي ر ،تصادف وفاة البرغوثي ،ليكتب الفصل األخير
من حياته ،ويلحق بمحبوبته بعد نحو ست سنوات من الفراق.

يفاجئنا هذه املرة القاص والروائي املغربي
محمد العتروس بمسرحية صدرت ضمن
منشورات ديهيا  ،وقد اختار لها
عنوان « كائنات تبحث
عن جدوى « ،وقد جاءت
ُم رفقة بدراسة أنجزها
الكاتب والناقد حميد
ركاطة بعنوان» بني دراما
املوقف واملوقف املضاد « ،وهي
الدراسة التي اعتبرت أن هذا
النص املسرحي يستمد أصالته
من التشكيل البصري ،وعبر اللعب
على اللعب على تفاصيل دقيقة ،قد
ال نعيرها اهتماما ،وعلى لغة اعتمدت
الحوار ،واملونولوغ ،واإليحاء ،واإليماء،
للكشف عن عوالم كائنات منكسرة مثخنة
الجراح .كائنات تبحث عن جدوى الالشيء
بني طيات زمن ولى .وقد فكر الكاتب في
«استنطاق النص املكتوب بداللة جديدة ،حول
الجسد ،واملوسيقى ،والفضاء كعالمات أساسية
للعرض  ..عالمات تكون نابعة من تكوين النص
اخلميس  18من فرباير 2021

املرئي ،وليست خطابات مقحمة على الفرجة لتزيينها .
إنها دراما املوقف واملوقف املضاد ،حول الحب ،والحياة،
والحظ العاثر ،والغدر ،وتقلب الزمان ،واالغتراب ،والوطن ..
وطن ظل يسكن الجوارح ،ويشم الذاكرة،ال يبرحها أبدا »..
وطن أحبوه ،لكنه ال يحب حتى نفسه «.
يتساءل الكاتب املسرحي محمد العتروس في هذا
العمل البديع :
«ماذا ينفع كل هذا وطلقاتك أنت تجسدت في
طفلني جميلني يقطعان معك الشارع وطلقاتي ما
تزال عدما ؟».
ويضيف « عندما رأيت عينيك هالني ما
رأيت  ..لقد انطفأ فيهما ذاك البريق والوهج
 ..أدركت حينها أننا جميعا أخشاب بدون
أرواح كأخشاب أعمدة النور والهاتف
القديمة ».
ويتساءل مرة أخرى «هل تملك
تلك األعمدة أن تصبح أشجارا ؟»
وهل تملك أن يسري فيها ماء
الحياة ؟
نحن أيضا هل نملك أن نصبح
بشرا ؟؟

ُت وج أخيرا الباحث املغربي محمد مشبال
بجائزة امللك فيصل باململكة العربية السعودية
في فرع اللغة العربية واألدب .وأفادت الهيئة في
بيان بأن لجنة االختيار لجائزة امللك فيصل للغة
العربية واألدب وموضوعها «البالغة الجديدة»
قررت منح الجائزة لهذا العام للسيد محمد مشبال
أستاذ في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة
عبد املالك السعدي بتطوان «لكونه صاحب مشروع
علمي ،وترتبط جل أعماله بموضوع الجائزة».
وأضافت هيئة التي تشتمل على خمسة فروع ،
ويرأسها األمير خالد الفيصل مستشار خادم
الحرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة ،أن
أعمال األستاذ مشبال «تتصف بالعمق والجدة

واألصالة ،والجمع بني النظرية والتطبيق،
وتسعى إلى ربط البحث البالغي بحقول األدب
واللغة واالتصال ،والتأسيس النظري واإلجرائي
لبدايات الخطاب البالغي العربي الحديث ،وفق
رؤية موسعة تنهض على دعوى التجديد».
من جهة أخرى ،تم منح الجائزة في فرع «خدمة
اإلسالم» لألستاذ محمد بن عبدالرحمن الشارخ،
من دولة الكويت كما نال الجائزة في فرع الطب
مشاركة كل من الدكتور ستيفن مارك ستريتماتر،
(الواليات املتحدة) والدكتور روبن جيمس
فرانكلني( ،بريطانيا)  ،فيما منحت الجائزة
في فرع العلوم وموضوعها «الفيزياء» للدكتور
ستيوارت ستيفن باركني ،بريطاني الجنسية .
وقررت لجنة االختيار لجائزة امللك فيصل
للدراسات اإلسالمية وموضوعها «الوقف في
اإلسالم» ،حجب الجائزة لهذا العام  ،وذلك
لعدم تحقيق األعمال املرشحة معايير الجائزة.
تجدر االشارة الى أن جائزة امللك فيصل أنشئت في
عام  1977وهي إحدى ركائز مؤسسة امللك فيصل
الخيرية.

بنفس النوايا ،،،

أتناوم

على خد أورفيوس ،،،

ريثما تعرب اجلائحة

أطاوع

بشراستها املخملية

الربهة تلو الربهة

أترونق

حتت قدمي،،،

فوق خصر الصباح

كطاووس مطمئن

عزيز احلاكم

أمضي حايف الذهن

بني أحضان املتاهة ،،،

خلف نبوءات بال سند

أتناءى

هدوء
يناسبين
وال صوجلان ،،،
أهلو
مبا ساح سهوا
من دموع األمرية

شعر

أراين

نسي جناحيه

عن كل الظالل اليت
شردتين قبل قليل
يف منعطف الذاكرة ،،،
أستفيق
من سهاد الفجر
على هديل احلمام اخللوي
فينمو حبوري ،،،

***
تلك
سبع مهزات
مسبوكات حبفيف النوم
على عتبة الدهر ،،،
اخلميس  18من فرباير 2021
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طفل
القناة

قــضــم قــضــمــة من
السمك
«بسطيلة»
فـــوجـــدهـــا مــلــتــهــبــة
الفــحــة ،رش ــف رشفة
مــن عصير البرتقال
فألفاه مثلوجا السعا،
فتمهل قليال ريثما تعتدل حرارة
عبد اهلل زروال
الطعام ،وتتضاءل برودة الشراب،
وتشاغل بتأمل املخبزة الفاخرة،
الزبائن يتقدمون في انتظام البتياع
ما يحتاجون من صنوف الخبز ،وما يشتهون من ألوان
الفطائر ،وأشكال الحلويات واململحات الناطقة برفيع الذوق
وبالغ الترف ،البائعات املليحات الرشيقات في حركة دائبة،
والجابي متجهم عاكف على جمع املداخيل ،يقبض الثمن
الالزم ويرد الباقي بخفة متناهية.
انتبه إلى أم جلست إلى طاولة من الطاوالت السبع املتباعدة
مع ابنتها ،األم األنيقة تلوك ما تأكله برتابة وهدوء ،وتستحث
صغيرتها البادية النحافة على إنهاء حصتها ،والبنت تزم
شفتيها ممتعضة وكأنها ستتجرع دواء مرا كالعلقم.
قضمة تعقبها شفطة ،وهكذا دواليك ازدرد سريعا وجبته
الخفيفة التي لم تشبعه ،غير أنها هدهدت معدته .وهو يهم
بشفط ما تبقى في قاع الكأس من العصير وقعت عيناه على
طفل من خلف الواجهة الزجاجية .كان الطفل مهزول البدن،
مبذوذ الهيئة ،يستجدي الزبائن الخارجني متذلال مستكينا،
يومئ بأصابع يمناه املضمومة إلى فمه ،ثم يلمس بكفه املبسوطة بطنه ليبني بأنه
جوعان أضر به الجوع .آمله املشهد ،وأيقظ أشجانه الهاجعة ،وحرك مواجعه الراقدة،
فقام من فوره.
نزل من األدراج الرخامية السوداء الثالثة ،واقترب من الطفل تسبقه ابتسامته
التي ال يضن بها على األطفال أبدا ،سبقه الطفل إلى الكالم وقد توهجت عيناه في
وجهه املخروطي األسمر:
 ناشف هذا النهار! على تزقريم في هذه البالد!كتم ضحكته التي كانت على وشك االندفاع ،ولينقد ماء وجه البلدة ،ويصيب نهار
الطفل اليابس بشيء من البلل سأله باسطا يديه كل البسط:
 هل لك في أن تأكل أو تشرب؟ اطلب ما تشاء.أجابه الطفل وقد أخذته العزة:
 لو نجحت تلك املحاولة ملا كنت هنا أتسول الخبز الحافي ،لو نجحت تلك املحاولةلكنت هناك اآلن أتنعم بما أريد من املآكل واملشارب واملالبس واأللعاب.
استثاره كالم الطفل ،أشعل حيرته ،رج بقوة فضوله ،فلم يجد سوى أن ينتبذ به
ظل شجرة ليسأله في مودة عن الذي ساقه إلى هنا ،وعن الذي قصده بهناك:
لم يتردد الطفل في الكالم ،وإنما اندفع يحكي بتلقائية طليقة صافية معبرا
بقسمات وجهه وحركات جسمه وكأنه يحادث صاحبا عزيزا مقربا ،ربما ألنه استأمن
له وارتاح ،وربما تفرس فيه الخير ،وربما أراد أن يدغدغ كرمه حتى يجزل له العطاء:
 كنا ثالثة أقران ننحدر من قرية واحدة ،الذي دلنا على مكان القناة جنب في آخرلحظة وتركنا وعاد بعدما كان يقودنا بحماس ،وبقيت أنا والنمر السريع املحترف
في كل شيء ،في الركض ،في القفز على الجدران ،في تسلق السياجات ،في التعلق
بالشاحنات .أشعل النمر مصباحا يدويا ،ثم أخذ يزحف بسرعة كما يزحف الجنود في
ساحة القتال .ترددت في بادئ األمر ،لكن خطر ببالي حينئذ فيلم شاهدته عن سجني
تمكن من الفرار عبر قنوات صرف املياه العادمة ،فتشجعت ،وتحولت إلى جرذ ،نعم جرذ
أسود ال يبالي بقبح املكان ،ودخلت مقتفيا أثر صاحبي ،مندفعا إلى ضوء قد ينبثق من
فوهة الوصول ،وما هي إال أمتار ،حتى انقطعت أصوات تحركاته ،فراودتني الشكوك،
وبدأت أنفاسي تضيق ،وأحسست بالعياء ،وداخلني الخوف من الهالك اختناقا ،وخيل
لي مرة أن مياه األمطار ستنهمر فجأة وتجرفني كنفاية مستقذرة ،ومرة أني حتى لو
حالفني الحظ في الوصول سأجد في الطرف اآلخر من القناة قطا كبيرا في االنتظار،
ويفعل بي ما فعله القط «توم» بالفأر «جيري» ،أليس كذلك؟ توقفت عن الزحف إلى
األمام ،وعدت إلى الوراء ،وما أصعب القهقرى! وما أقسى العودة إلى نقطة الصفر!
لكنني هنا باق ،وألجل الرحيل إلى هناك لن أتوقف عن املخاطرة.
بقي للحظة ساهم الطرف ،غائبا يفكر في مغامرة الطفل املثيرة .هل ما سمعه
أضغاث أحالم ،أم أكاذيب مفتريات أم بعض الحقائق زاد عليها الشيء الكثير من
واسع الخيال؟ قاس مالبسه امللطخة باألدران ،وحذاءه الرياضي املمزق ،وقال له:
 أنت جائع ،أليس كذلك؟ ماذا تريد أن تأكل؟ ال تخجل ،اختر ما تريد.أجابه متحلب الفم ،مغمض العينني ،يمط الكلمات مطا:
 الصراحة هي أني أشتهي فطيرة حلوة ،عامرة بالقشدة ،ممتلئة باملكسرات،مغطاة بالشوكوال.
دخل املخبزة الفاخرة من جديد وجاءه بعلبة صغيرة ،استلمها الطفل منه
شاكرا ،وفتحها متلهفا ليجد فيها فطيرة شبيهة بالفطيرة التي يشتهي ،وفوقها
كرزتان .التقم الكرزتني متلذذا ،وسرح بعيدا ،وحده اهلل يعلم إلى أين حمله
السروح ،وبينما هو كذلك وقف أمامه طفالن ال يختلفان عنه في املظهر املهمل،
إال أنهما تبدو عليهما عالمات الخمول واالرتخاء بينما هو متيقظ تلتمع في
وجهه عينان نفاذتان .لكز األول لكزة خاطفة قبل أن يستوفي حروف كلمته
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النابية ،وانتزع من الثاني بعنف الخبزة
التي بيده ،حفر بأصبعه فتحة كبيرة فيها،
وأدخل فيها الفطيرة ،وأطبق عليها بكفيه
ضاغطا عليها بحركات دائرية ،ثم قسمها
إلى نصفني ،أعطى نصفا لصاحبيه ،أخذ
كل واحد منهما الربع راضيا بالقسمة،
واستأثر هو لنفسه بالنصف كامال.
ســـارع الــطــفــل إل ــى الــحــائــط ليأكل
أكلته املبتكرة ،وخلفه صاحباه يمشيان
متالصقني ،متثاقلني ،وكأنهما يرسفان
في القيد ،وســار هو نحو مقر الجمعية
الستئناف اإلشراف على اإلعدادات الجارية
لتنظيم صبحية لــفــائــدة أطــفــال املدينة
وضواحيها يــوم األحــد وباله منشغل كل
االنشغال بالطفل ،طفل القناة.

جنوم

يف َج َسدي.

خلف اليباب
هي ُ
األرض
َ

ٌ
ظ َمأ إىل

شيخوخة موج

كتف الطريق

ال َّن ْه ُر الذي سا َل على لِساين
هذا البح ُر الشام ُ
َظ َّل َيج ِر ُف أَ ْحجا ًرا
ِخ
موجه على َّ
ِف ّ
َي ُ
املتو ِج ترا َم ْت على َكت ِ
الطريق
شيخ ُ
حاف ِة امسي َّ
َينابي َع َم ْعىن
باب املَقهى
َخلْ َف ِ
ُم َتنا ِغ َم ًة َت ْمضي مع َخري ِر املِياه
ِب َنجم ٍة
َت ْخطو إىل َج َسدي
َوأنا ِب ُص ْح َب ِة أُ ْق ُحوا َن ٍة
ِبأ ْمتا ٍر م َ
الرزانةِ.
أَ ِعدُها ِب ُمرو ٍج
ِن َّ

َع ِ
زيف

الر ْمل
َّ
عزيف الرمل
الباب
قليب ِب َح ْج ِم ُخ ْر ِم ِ
َين َه ُش ُه ُحز ٌن َعمي ٌق ل ٍ
ِساعات
كب
أَ ْع ِر ُض ُه َعلى ظ ْهر َم ْر ٍ
إىل َع ِ
مل َيرو ُح ظا ِم ًئا
الر ِ
زيف َّ
لِلش ْم ِس
َيت َر َّق ُب أ ْنفا ًسا

َفلَ َح ْتها َي ٌد
قلب الليل
تعالَ ْت م ِْن ْهن ٍر سا ِه ٍر يف ِ
أرا ُه
صا ِع َق ًة َت ْج َر ُح ُعيو َن املا ِء
فتئت َت ُص ُّب
اليت ما ْ
أ ْنفا َسها
مشس غائِ َمة
يف ُعرو ِق ٍ

مجال أزراغيد

صا َد ْف ُت ا ْم َرأ ًة
يف َيدِها ُك َر ٌة َتدور
َد َع ْتين أَن أُ َس ِّد َدها إىل ش ِ
ِباك َقل ِبها
الد َوران
َكي تت َو َّق َف َع ِن َّ
أهْد ْي ُتها ور َد ًة
ِبلَو ِن َق َم ٍر َذ َّه َب ْت ُه َّ
مس
الش ُ
فو َق ِق َم ِم ال ِو ْجدان
ِعاش
َم َش ْت واملا ُء ُي َرا ِو ُدها َعلى ا ْرت ِ
ا َجل َسد
َف ّت ْش ُت َع ْنها يف َم َص ِّب ال ّن ْه ِر
ما َو َج ْد ُت َغ ْي َر َصدى َد ْع َوتِها
رد ُد ُه األحزا ُن
ُت ِّ
ُع ْد ُت على ُرو ٍد
أَُن ِّق ُب يف َم ْو ِط ِئ األ ْقدا ِم
جد ُت إال ُك َر ًة
ما َو ْ
الص ْبيان
َيتقا َذ ُفها ّ
طيب فيها
َعلَ َّي أ ْن أَ ْك ُت َب قصيد ًة َي ُ
ال ُبكاء
َفال ُبكا َء َم ُ
سيل َحكايا
تائِ َق ٍة
إِىل َو ْك ِر األ ْسرا ِر الغائِ َمة.

شعر

غالِ ًبا ،ما أنا ُم
ِب
ري صاخ ٍ
على َصف ٍ
يأتيين
م ِْن َح ْق ِل ُنجو ٍم ب َ
ني لَ ْيل ْين
َّ
أتنف ُس ِبت َع ٍب
أَش ِخ ُر
َّ
كأن َن ْج َم ًة أَ ْق َفلَ ْت ُحن ُج َريت
ِب َض ْو ٍء َش َّع

شب الغِياب
ِس ُع َ
ُتؤان ُ
َيت َر َّق ُب َمراف َ
ِئ اخلِيا َن ِة
أما َم َح ٍ
ماقات
ِبجانِبها ُمت ُّر غاو َييت
حالِ َم ًة
أ ْن َتراين شا ِع ًرا ِب ُر ْت َبة فارِس
ُيداو ُم َعلى َر ْك ِل ا َحلياة الغام َ
ِضة.

َتحكي َوق َتها
ني َخ َ
لِلْ َم ْن ِس ّي َ
لف ال َيباب.

ُت ْب ِد ُع اشتِعايل يف َخ ْن َد ِق ا ِحل َكم.

وليمة الغياب

َت ْع ِز ُف يف َف َر ٍح
على أوتا ِر ال ّرياح
السنني.
ِذ ْكرى َربي ٍع َه َّيج ُه َط ْي ُش ِّ

ُّ
كل ما أرا ُه
ِل ه َ
أَ ْموا ٌه ت ْغس ُ
الس ْح ِر
َوامش ِّ
َع ْن ٍ
رغبات
ُتدا ِه ُمين يف ُع ْق ِر ال ّتي ِه وا َهللَ ِع
أقرب إِلَ َّي ال َب ْح َر
وكر األسرار
ما َ
حَ
ِب يف روحي ُشطآ ُن ال ُوجود
ني ُتعش ُ
ِض
ِب ُم َخ ّيل ٍة
َعلى ِض َّف ِة َنه ٍر فائ ٍ

غالِ ًبا ،ما َدلّين الش ْو ُق
على َولي َم ِة الغِياب
إلَ ْيها أَ ْحبو َحزينا
شبه َقصي َد ٍة ِبال شفاه
ُمر َت ِب ًكا يف ُع ْزلَيت َكاالعتذا ِر
أ ْقرأُ العالَ َم
خ َب ًرا..
		
خ َب ًرا..
السوداء.
يف فِنجا ِن َق ْهويت َّ
اخلميس  18من فرباير 2021

5

د .عبد الرمحن بن زيدان

ل

التاريخ والرواية أية عالقة؟

دراسات

ال ينتاب املتلقي لكل أصناف اإلبــداع أي شك في أنه
حني يتعامل مع تراث محلي أو عاملي ،أو يتفاعل مع معطياته
التاريخية ،أو نظرياته الفلسفية ،والفكرية ليفتح دالالت
ما يكتب على جديد لم تألفه كتابته من قبل ،فإنه ـ وبحكم
الضرورة ـ سيتحول إلى مبدع ملوضوع كتابته ،ال سيما إذا
كــان مسنودا إلــى دلـيــل معرفي ،و
إلى ثقافات ،وإلى مرجعيات وأدوات
نقدية تجعل منه مبدعا لعالمات ما قرأ ،وف ِهم ،و استوعب،
عكس املتلقي املستهلك لهذه األصناف الذي ال يملك ما يملكه
هذا املتلقي املبدع من معرفة بخصوصية ما يقرأ ،وال يحاط
علما بمكونات ما يقوم بتفكيكه ،وإعادة تركيب دالالته بخطاب
الكتابة والنقد ،وبكل تأكيد فإن في غياب هذه املعرفة يكون فعل

دوالكروا
ومكناس
أو التاريخ

حول رواية «حبس قارة» للكاتب
املغريب سعيد بنسعيد العلوي
هذه القراءة خاذال لخطاب التلقي ألنه منفصل عن حيوية كل قراءة
ال تستطيع تفعيل الشروط التي يمتلكها املتلقي املبدع وهو يبدع
في إحدى األنواع األدبية.
وعندما يتعلق األمر بمقاربة رواية (حبس قارة) للمؤلف
سعيد بنسعيد العلوي كمبدع ملرجعياته ،و كقارئ متفاعل مع
تجربته الخاصة في عالقتها باملدينة ،والتاريخ ،وأدب الرحلة،
والوثائق ،والـصــور ،فاألمر يزيد استشكاال عندما يريد صهر
هذه الذخير التاريخية في محكي الرواية ليبدع كيفية التآلف
بــن موضوعاتها ويقدمها بـعــوالــم تـتــداخــل فيها األح ــداث،
واملواقف والحيوات التي أوجد لها صيرورة زمانية خاصة لكل
عنصر من عناصرها صالت بالقرن الثامن عشر ،والقرن العشرين
كلها تتحرك بما يراه وظيفيا ليقدم جديده متماهيا مع ُمدهشه،
وغامضه ،وممتعه مندمجا مع شعرية الصور التي تتناول الحياة
الدبلوماسية والسياسية ،والفنية ،واالجتماعية في طنجة ،وفي
مدينة مكناس ،و مدينة وليلي ،ومــوالي إدريــس ،واملغاسيني،
وفــرطــاســة ،و يتناول حـضــور اليهود فــي البنية السياسية
واالقتصادية والفنية (املخزنية) ،وما حيك حول (حبس قارة)
من حكايات غريبة اختلطت فيها املعطيات التاريخية الحقيقية
بالتاريخ الذي أنتجته الذهنية الشعبية التي جعلت املؤلف ُيلفى
نفسه في تاريخ األماكن التي عاش فيها متحدثا عنها ،أو رحل
إليها.
وما يقدمه البطل عبد الجبار الحسيني من حكايات لها مسوغاتها في هذا االستشكال هو
ما أوجد له املؤلف الصيغة املناسبة لهذه الرواية التي صارت تنتمي إلى تجربته في الكتابة
السردية وهو يستحضر هذا التاريخ دعما آلصرة العالقة بني التاريخي واملتخيل ،وتثبيتا للصلة
بني فعل إعادة كتابة التاريخي واملتخيل في فصول الرواية حتى يبعد أي نعت يحصره في خانة
املؤرخني وهو يكتب الرواية التاريخية.
يريد املؤلف سعيد بنسعيد في كل رواياته بدءا من رواية (مسك الليل)( ،الخديعة) ( ،ثورة
املريدين)( ،سبع ليال وثمانية أيام) إلى رواية (حبس قارة) أن يبرئ نفسه من صفة املؤرخ ،وأن يبقى
بعيدا عن التاريخ ألنه ال يكتب األحداث كما هي ،وال يقوم بإعادة إنتاج ما قدمته ذخائر املؤرخني من مصادر،
ومظان وجودها قائم على مواضيع ال يختلف حولها القراء إال حني تتباين طروحاتها ،بل هو يدخل في جدل
مع الشخصية الحاملة لفكر ،أو قضية ألنه يريد أن يكون مفكرا في جدله حتى ينفي هذه العالقة اآللية بالتاريخ
ألنه يريد أن يكون خارج كل تصنيف قبلي يضعه في خانة املؤرخني ،أو ينأى به عن خانة اإلبداع ،و في هذه
التبرئة تكمن لعبة الخفاء والتجلي في كل هذه األضمومات الروائية التي كتبها ويحضر فيها التاريخ ألنه يخفي
كل تصريح بوجود العالقة بينه كمؤلف وبني هذا التاريخ ،لكن القيام بعملية التصنيف لجنس روايته (حبس قارة)
ستجلي حضور التاريخ ،ويتأكد اشتغاله على املادة التاريخية لبناء استراتيجية الكتابة التي تفكر بالتاريخ باعتباره
موضوعا للمساءلة والتدقيق في املعلومات التي ُتكون مادته ،وباعتباره ـ أيضا ـ املوضوع القابل للتأويل ،والتناول النسبي
في اختيار األحداث التي ستتحول إلى رواية تبني سردها على التجربة الحياتية واملعرفية للمؤلف.
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التجربة احلياتية والسرد املنفتح على العامل
وفي رواية (حبس قارة) يلجأ املؤلف سعيد بنسعيد إلى إضفاء تجربته الحياتية الخاصة ،ووعيه التاريخي على عالم
السرد الروائي ألنه يريد أن يكون حاضرا بثقافته ،وحاضرا بذاكرته في التخييل وهو يعيد كتابة يوميات يوجني دوالكروا (Eugène
 )Delacroixمتصرفا بمهارة في صياغة املرويات التي يمتلكها عنه ليجعل منها تحفة سردية تكمن قوتها الرمزية وأبعادها ،ومراميها،
و غايتها في بالغتها املبنية على أسلوبها القشيب املسبوك باملعطيات التاريخية بعد التحرر من السياقات التاريخية املباشرة التي كان
يعوضها باإليحاء أحيانا ،وباملباشرة أحيانا أخرى ،وكان يستدرج املفارقات والتناقضات كي تتآلف وتتعايش في سياقات السرد أثناء بناء
شعرية الرواية التي لن تكون رواية إال بشكلها وما تتضمنه من مضامني فيها يصبح كل جميل دال على أن السرد قد قام بمهامه أثناء إنجاز
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رؤية املؤلف في رؤية الرواية بعد سبك الكالم عن طنجة باملعطيات التاريخية ،وبعد حسن تهذيبه بتنسيق طريف كل ما فيه صفحات من الذاكرة والتجربة الخاصة في الحياة.
وفي كل محمول للدالالت املختلفة في رواية (حبس قارة) التي اخترنا الحديث عن بعضها في هذه املقاربة النقدية يصر املؤلف على توزيع مواقفه من املحكي بني
النفي واإلثبات ،أي نفي ما يتعلق باختياراته على مستوى التسميات واملسميات ذات الصلة بما سيكتبة حتى ينتكتب موضوعه بما يريد له أن يكون متحققا حول طنجة،
وحول حبس قارة ،وحول حياة عبد الجبار ،والعائلة ،والسالطني ،وباخوس ،واالعتقال ،وهناك إثبات املنفي في السرد ليكون وسيلة للتعامل مع املصادر ،والوثائق ،والذاكرة،
والرواية الشفوية ،والصور تثبيتا ملا هو تاريخي يدخل في التكوين التيمي والداللي لهذه الرواية.
إن اإلمعان في مكونات رواية (حبس قارة) ،وفهم مقاصدها ،وتتبع آليات اشتغال الحكي فيها ،ال يعطي إال نوعا محددا من القناعة الواضحة للمؤلف بأن مقاصد ما
يقوله مبني على ضوابط تركيب الحكايات التي يتناوب فيها الحكي مع الحكي ،واألحداث مع األحداث ،والكالم مع الكالم وترتيبها وفق برنامج سردي منظم يقدم الحكايات
التي تختص بسيرة الرسام أوجني دوالكروا مع الشخصيات التي يدور حولها الحكي بعد تأثيث شكل وجودها ،وشكل تفاعلها مع األحداث بعد انتقاء أسلوب حديثها بما
يوافق موقعها في الزمن السردي حول رحلته من فرنسا التي غادرها في يناير  1832متوجها إلى طنجة ،ثم رحلته من طنجة إلى مكناس التي مكث فيها حتى أواخر مارس
من نفس السنة ،و ما يوافق ـ أيضا ـ وظيفة عبد الجبار الحسيني في حركية السرد ،واألحداث التي يعيش فيها .ليكون املؤلف بهذا التناوب في الحكي قد وضع غايات سرود
الرواية املتضمن لسيرته الذاتية في أطروحات صغيرة ستنتمي إلى أطروحة الرواية حول (حبس قارة) بعد أن يكتمل بناؤها في جنسها األدبي.
وحتى تصير رواية (حبس قارة) منتظمة ال تزيغ في رسم دالالتها عن اختيارات املؤلف في الجمع بني مذكرات دوالكروا وسيرة عبد الجبار /املؤلف نجده يجنح إلى
عرض تاريخ التاريخ في القرن الثامن عشر ،والقرن العشرين ،فيؤول أحداثا بأحداث ،ويقابل فكرا بفكر (عبد الجبار الحسيني ولد موالي البشير وخاله بوبكر الحالق املعروف
بجذبته ،وموالي البشير األب الدليل السياحي ،والفقيه القطان ،والحنفي الوهراني أستاذ الرسم ،العربي  ،حمزة الشرقي ،األستاذ توفيق العبدي ،الكوخو ـ اليهود )...حتى
ُينجز الرواية التي يريد أن يكتبها بعد أن وضع لكل حكاية أفقها الداللي الذي يسير نحو آفاق داللية أخرى تتوحد بهذا االختالف حول موضوع (حبس قارة) فكان يطرح الرأي
املقبول والرأي املخالف حول مفهوم التاريخ ،واملدينة ،والخرافة ،والحقيقة ،واملخاتلة ،والبهتان ،والحق والباطل ،ومفاهيم الفن ،و(الحرية التي تقود الشعوب) ،والبحث
عن الحقيقة الضائعة لحبس قارة.
كل إمعان في قراءة رواية (حبس قارة) إال ويساعد على معرفة الدور الذي قام به املؤلف /السارد (عبد الجبار) في جلب ما يفيد هندسة الرواية سواء تعلق األمر
باملصادر التاريخية ،أو بالوثائق ،أو الصور ،أو الحكايات التي كان يحكيها عن مكناس ،و عن حبس قارة ،واألسرى املسيحيني ،واليهود ،و املهمشني ،والنصابني ،واملؤرخني،
واالعتقال السياسي ،وسارقي التراث الثقافي املادي متمثال في باخوس ،وتلميع صورة الرسام العاملي دوالكروا وتتبع رحلته إلى
مكناس ،وتسليط األضواء على مجد السلطان موالي إسماعيل ،وإبراز توهج السلطان موالي عبد الرحمن بن هشام ،وهي املعطيات
التي كانت تحرك كتابة الرواية ،و تهندس سردها لتكوين بنيتها الخاصة ،مما يعني وجود مؤلف كان يسترشد باألسئلة واإلجابة
عنها ليقوم بهذه العملية املعقدة أثناء إعادة نسج التاريخ ،وإعادة صوغه أثناء قراءة النصوص ،والوثائق ،واملخطوطات التي ستدخل
في نسج رؤية الرواية بما يوافق سيرته الذاتية التي تحكي التاريخ الخاص (الدراسة ،العالقة مع األب موالي البشير  ،صورة األم
والجدة لال مليكة ،واالعتزاز باألصول التي تصول).
حني تبحث الرواية عن أجوبة مقنعة للكتابة
كل فصول رواية (حبس قارة) قائمة على أجوبة مقنعة تقنع املتلقي ـ بعد أن أقتنع بها املؤلف ـ ليقدم فعاليتها في فهم دالالت
املحكي بعد إخراج التاريخ املحكي من املغلق ،و إنطاق الصور الثابتة بتاريخيتها ،لتتحول إلى أفعال متحركة مستمدة من التاريخ
الذي قرأ املؤلف العديد من صفحاته املفيدة إلعادة كتابته ،وقام بتحويل ما يمكن تحويله حتى يكون صالحا للكتابة عن السيرة الغيرية
الخاصة برحلة دوالكروا إلى مكناس ،ثم الكتابة عن السيرة الذاتية  ،وهو ما جعلهما يسيران في خطني متوازيني ال يتناقضان،
فموضوع زيارة دوالكروا إلى الحاضرة اإلسماعيلية ،وموضوع مكناس املكتوبة بأزمنة يتمازج فيها املاضي التلد بالحاضر البئيس
أهّل كل الشخصيات كي تعيش في السيرتني حاالت االنتقال من زمن إلى زمن وكأنها في رمزيتها تظل حاملة لصفاتها بكل ما تعنيه
من مجد داثر وهي تحكي عن واقع كتب تاريخ (حبس قارة) بخرافات تبرر وجود الفكر الغيبي في قراءة التاريخ الذي ادله ّمت صفحاته
بذيوع ما يفرغ اللحظات املشرقة من بهائها بعد أن خبا فيها املجد ،والصولة ،وهو ما ينطرح حوله سؤال الكتابة كالتالي :ما معنى أن
يكون املؤلف سعيد بنسعيد مؤرخا يكتب رواية (حبس قارة) للحديث عن هذا السقوط التراجيدي للمدينة؟
يستدرج املؤلف في هذا الحديث كل ما قرأ ،وكل ما فهم ،وكل ما استوعب من قراءاته ل ُيك ّون من مكونات الحكي إجاباته عن
هذا السؤال حتى يكون حكيه ذاكرة تتكلم بسيرة ذاتية لعبد الجبار فيمزج التاريخ الخاص بالتاريخ العالم ،وينفض الغبار عن سؤال
إعادة قراءة هذا التاريخ وتحويله إلى رواية يكون فيها كل سارد حاكيا ليومياته ،وذكرياته ليكون دليله في الكتابة هو التاريخ ،وفي
نفس البنية الروائية يكون كالم دوالكروا مبنيا على ما قاله في مذكراته عن رحلته فجاءت السيرتان حكايات متعددة املواضيع لكنها ال
تنسى الحديث عن (حبس قارة) الذي ظل يغري املتلهفني إلى معرفة هذا الحبس الذي وضع له املؤلف عنوانا يغري بالبحث عن غرابة
املكان ،وغرابة هويته بعد أن ضاعت مالمحه مع كثرة األقاويل والكالم الهش الذي ال يقدم حقيقته.
يغري عنوان رواية (حبس قارة) بقبول معناه كعتبة مكتوبة بالجملة األولى للنص الروائي حني تحيل على معلمة تاريخية
في مكناس ،ألنه عنوان يضع أفق توقع املتلقي أمام كل االحتماالت املمكنة التي تؤول العنوان تأويالت متعدّدة ال سيما وأنه يحيل على
مكان تاريخي معروف في مدينة مكناس ،وله مرجعية تاريخية فيها من الحقائق واألحداث قدر ما فيها من كالم يتحدث عن الواقعي
واملتخيل كما جاء في كتابة املؤرخني ،أو كما ورد في حكايات السيرة ذاتية للمؤلف في عالقته مع تاريخ املكان ومع الحاالت التي يريدها
أن تكون حاالته التي يبني بها روايته ،وهو يستأنس بكتابات األسير جرمان مويط ( )German Mouetteالذي كتب عن تجربة األسر
في مذكراته ( رحلة األسير مويط) هذه الرحلة التي ترجمها الدكتور محمد حجي ،والدكتور محمد األخضر.
الكتابة عن (حبس قارة) كمعلة تاريخية توجد في مكناس تبقى كتابة تضع املسافات بني املكان الغامض والكتابة التي تريد
إجالء غموضه ولو بسؤال الكتابة الروائية إلزالة اللبس الذي يلف تاريخه ،والحديث عن فضائه املوحش الذي كان سجنا لألسرى
املسيحيني في القرن الثامن عشر على عهد السلطان موالي إسماعيل الذي كان يدبر إيالته الشريفة بقبضة من حديد .حبس قارة كما
يصفه الفقيه محمد بلهادي املنوني أنه (دهليز كبير) ،وهناك من يقول إنه (سجن خاص باألسرى املسيحيني) ،وهناك من يقول (إنه كان
مستودعا لألسلحة والذخيرة ال غير) ،حبس قارة مكان غامض ،مخيف ،أسراره مدفونة في ظلمة دامسة فيها تكدست التناقضات حول
وظيفته ،وتراكمت الخرافات حول تاريخه ،وتعددت الفرضيات حول أبوابه الثالثة املجهولة.
لقد ساير املؤلف غموض تاريخ هذه املعلمة (العسكرية) ،وحاول جاهدا االقتراب من الحكايات املروية حولها ليكشف ع ّما
تبقى من أسرارها فوجد نفسه يسير في اتجاهني ال يلتقيان األول هو ما تقصه الذاكرة الشعبية متمثلة في كالم بوبكر ع ّم عبد الجبار،
واالتجاه الثاني هو املبني على الدالالت التي أنتجها الكاتب ليقدم قراءته لتاريخ املعلمة كما قدم حقيقتها املخيفة األسير (مويط) مرة
بصور حافلة بتاريخ مخيف عن تجربته في تجربة األسرى ،أو كما تحدث عنها دوالكروا ،والذاكرة اليهودية.
كل ما هو مكتوب في الرواية بكل مصادره ومراجعه أساسه في كل إجابة االعتماد على القراءة التاريخية للتاريخ الخاص عن (دوالكروا ،وعبد الجبار
القناع الناطق الرسمي بلسان املؤلف) ،والتاريخ العام (تاريخ طنجة ،ومكناس ،ومدينة وليلي) ،فجاء ترتيب أوليات األحداث املصاغة في الكتابة الروائية مكتملة
املقومات ليبقى السؤال الوارد حول الرواية هل هي رواية تاريخية أم أنها جدل هادئ بني املتناقضات التي أراد بها املؤلف إعادة بناء كل العناصر املتوفرة لديه
حتى يدقق نظرته في عامله الروائي كعالم خاص تزدحم فيه الصور ،واألحداث في عالقتها باألمكنة ،وفي عالقتها بشخصيات واقعية ،وعالقتها بالقرن الثامن
عشر ،والقرن العشرين.
بكل ما تحكيه الرواية في هذين الزمانني يسعى به املؤلف إلى تدقيق الرؤية حول زمانه في سعي حثيث كي يندمج بدقة متناهية في بنية األحداث
ليكون أقرب إلى تاريخ مدينة مكناس ،وأقرب إلى يومياته كمؤلف ،وأقرب إلى اعترافاته التي كتبها ليعيد قراءة تاريخ مدينة يعرف أسرارها ،وحياتها،
وجنونها ،ويعرف ـ أكثر ـ غموض تاريخ (حبس قارة) ،ويعرف أسباب التراجع املأساوي الذي عرفته املدينة.
ما هو هذا التاريخ الغامض حول (حبس قارة)؟ وما خفايا مؤامرة (سرقة باخوس)؟ وما هي متعة الحكي عن رحلة دوالكروا إلى مكناس؟ بكل
اإلجابات كانت الرواية تنكتب بما هو دال على صدقية القول فجاء في كل فصل من فصولها حكيا على ق ّد السرد والحكي ،وجاء ليكون على قياس
الوصف والبناء وطول النفس في تدقيق املعلومات.
سؤال غموض الحديث عن (حبس قارة) ،وفضيحة (سرقة تمثال باخوس) كان وراء تعدد االفتراضات األكثر غموضا أثناء البحث عن
جواب يقنع السارد عبد الجبار نفسه باملعلومة حتى يستوفي علمه بما ال يعلم حول حبس قارة ويعرف من سرق تمثال باخوس ،ومن شوه
ما كان بهيا بعزّه وصولته في مكناس .ومن تعدد الشك في األجوبة اختار املؤلف أن يضع قناع البطل عبد الجبار على األحداث ليخاطب
أعالم مكناسيني ،ويأتي بسيرهم الخاصة ،ويذكر كتاباتهم لتبقى بنية الرواية موزعة بني حكايتني باذختني بتعدد مواضيعها ،األولى
حول يوجني دوالكروا ،والثانية حول سيرة عبد الجبار عاشق التجوال في مدينة مكناس ،وعاشق التنقل بني أحيائها ألنه يعرف
دروبها ،ويعرف أسماء األزقة ،ويعرف ناسها ،ويعرف جذبة الشخصية املثيرة التي ال تتغ ّير (املدد ال يمشي ،املدد يطير) وهو
يردد بنشوة اإلعجاب:
(املدد هل تصدق ذلك يا عبد الجبار ،من يصدق هذا األمر املدد ،مشيته ،عصاه الغليظة تقرع األرض ،سمته كله ال
سني األولــى ،عندما كنت ال أزال طفال أسابق
يزال كما هو .واهلل ما تغير حال املدد ،وال نقص منه شيئ ،كما أعرفه في ّ
الريح حافي القدمني .أقول :املدد ال عمر له ،ال أحد يملك أن يقدر سنه الحقيقي ...املدد هذا من رجال اهلل الذين ال تحتسب
أعمارهم بالسنوات)1
كل تاريخ ،وحدث ،وموقف في رواية (حبس قارة) إال وكانت وراء صياغته حوافز يختلط فيها الذاتي واملوضوعي ،ولعل دور
الصور في فتح باب الكتابة على موضوعها هو ما ّنشط محرك البحث عند املؤلف /عبد الجبار كي يم ّد جسور العالقة بينه وبني صور تاريخية من تاريخ

املغرب كان لها وقعها على إيقاع البحث عنده لتبدأ منهجية الكتابة تتوضح باعتبار أن الصور التاريخية كانت فاعال حقيقيا في الكتابة الروائية لرواية (حبس قارة).
الصور التارخيية حمركة للكتابة الروائية

وبشكل هندستها ،وبنائها تبقى الرواية محكومة بوجود حكايات يوجني دوالكروا حيث أن لكل حكاية عنوان وتاريخ مو ّثقة ،وباملقابل هناك الحكايات التي يحكيها عبد الجبار بدون عنوان لكنه
فيها يبقى الحكواتي ،والواصف الذي أججت عنده الرغبة في الحكي صورتا السلطان موالي إسماعيل ،والسلطان موالي عبد الرحمن بن هشام ،واملخطوطات واالستفادة من النقاش مع من يملكون
ذاكرة خاصة باملدينة.
مع العربي (ـ اهلل يسامحك يا عبد الجبار ،تس ّول لك نفسك ألن تخفي عن عروب حبيبك وآبن خالتك وصاحبك سرا تنوء بحمله وحدك..
ـ طيب هو ذا األمر دفعة واحدة ،املشكل عندي هو هذه الصور الثالثة املعلقة فوق جدران هذه الغرفة الرهيبة وهو أيضا ...هذا املخطوط ..هذا الكناش الذي ضمه درج مكتب املرحوم)2
هاتان الصورتان للسلطان موالي إسماعيل ،والسلطان موالي عبد الرحمن بن هشام ـ أثارتا بموضوعيهما انتباه عبد الجبار /املؤلف لتصيرا عنده محرك البحث عن املعلومات التي ستساعده
على إثراء الرواية باملعلومات التاريخية املفيدة  ،وكانتا املفتاح الذي سيفتح به املنغلق ،واملسدود ،واملكنون في صناديق األسرار تكوينا لسرود الرواية وتقديم ما كان مكنونا من أحداث ،ووقائع،
سيتيسر له الكشف عن املحجوب عن األزمنة التي ستدخل في بناء الرواية( :زمن الرومان ،القرن الثامن عشر ،القرن العشرين  ،زمان مذكرات دوالكروا ،زمن الرحلة ،زمن
وقصص ،وبفضل هذه املفتاح ّ
اإلقامة في مكناس وآستقبال موالي عبد الرحمن بن هشام للبعثة الدبلوماسية وهي اإلقامة التي دامت أسابيع ثالثة من ربيع  1832بمعية السفير (دومورناي) في ضيافة السلطان لم يكن فيها دوالكروا
مكلفا بمهمة رسمية غير أنه خلد سفارة امللك لويس فيليب في اللوحة الخالدة التي رسم فيها السلطان موالي عبد الرحمن بن هشام).
الكوخو حارس أسرار حبس قارة
هاتان الصورتان كانتا باعثتني للكتابة كي تقتحم أزمنة أخرى ح ّررت املقيد من قيوده ،وأزالت الغموض عن
غموضه ،وأزاحت املبهم عن امللتبس حول التاريخ املجهول لـ( :حبس قارة) الذي صار ـ إلى ح ّد ما ـ معلوما مبنيا على
شخصية الكوخو مفتاح رمزي وظفه املؤلف كمفتاح يفتح به الغريب والعجيب للمقبرة اليهودية ،وفي نفس اآلن هو مفتاح
التاريخي واملتخيل ،ألن صوت األم ظ ّل حافزا قويا لعبد الجبار كي ينتفض على خموله ،و يتح ّرر من تقاعسهُ ،وجبنه بعد
لألسرار (حبس قارة) ،إنه األعرج املعروف في مكناس والذي جعل مستقره مدخل سينما مونديال في شارع اروامزيل بمكناس ،لكن
أن صار يمتلك مقومات الرجل ،وصارت أمامه خزائن الوثائق التي تنتظر من يظهر املضمر فيها ،وكانت أ ّمه مح ّرضه
املؤلف سيخرجه من زمانه املعاصر ليرحل به إلى القرن الثامن عشر ليصبح حارس املقبرة اليهودية ،وسيصير هو الدليل الذي
كي يقوم بهذه املهمة.
سيتولى مصاحبة دوالكروا لزيارة (حبس قارة).
(يمأل الوعي صوت أمي»أنت اآلن رجل الدار» أنتتفض كفى جبنا يا عبد الجبار ،ما عسى أن تحوي األدراج؟ أي
شخصية الكوخو غريبة كما أراد لها املؤلف أن تكون ألنها ال زمانية تعيش في كل األزمنة ،وأنها متحولة ،ومخاتلة ألنها
سر؟ أو أسرار تخشى أن تفاجئك بها أدراج طاولة الكتابة هذه .في تؤدة فتحت الدرج األول :أوراق ،أوراق ،فواتير من
شيطان يعيش بمتعة ما يعرفه حول األمكنة املغلقة ،ويعرف كيف يفتحها .ويظل السؤال يالحق هذه الشخصية املخيفة( :هل الزال
أصناف مختلفة ،أوراق باهتة ،ركام من الفواتير القديمة ،الدرج الثاني أوراق عدلية ،مطوية جواز سفر قديم ،بطاقة تعريف
الكوخو ،كما قال خالي موالي بوبكر يمضي ليله في مقبرة اليهود؟ هل الكوخو ،حتى اليوم  ،حارس املقبرة؟ كبير سدنة املعبد؟
مهترئة ،بطاقة مهنية (دليل سياحي رسمي) مع صورة للوالد ،فتحت الدرج األسفل ،الدرس الثالث دفتر  24ورقة ،غالف
مفتاح حبس قارة في لغة أخرى)12
الدفتر أسود باهت تمأل صورة غالف الدفتر مئدنة وقبة وضريح) 3
هذه الشخصية ال تعرف الشيخوخة ،فهي تشبه الشخصيات الشريرة الوارد ذكرها في اآلداب العاملية ،وفي النصوص
مهمة املفاتيح كمهمة السؤال أو األسئلة في كتابة رواية (حبس قارة) ،كالهما يقود إلى املعرفة ،أو يحفز على
التي تحدثت عن الشيطان ،إال أن الكوخو في الرواية سيصبح متعدد التأويالت بطبيعة وظيفته في األحداث .وبطبيعة ما يملكه من
الحفر في خبايا األمور آلستخراج ما يفيد ،إما بالصدفة ،أو بعناد عبد الجبار املتعلق بتعميق بحثه حني سيكتشف في
أسرار ،فهو (ذلك الشيطان الذي يرفض أن يشيخ ،املاكر الذي يرفض أن يموت ،أو إن املوت يعاف نتانة ،يعلم موقع الباب املفضي
الدرج وثيقة ( فالنتان كزافيي) ( )Les mémoires journées du Sieur Delacroix à Meknesوهذا ما يؤكده سؤال
إلى السرداب تحت األرض) 13
عبد الجبار قائال( :هل لي أن أدعي أن الصدفة ال غير هي ما جعلني أقف على هذا املخطوط العجيب؟ هل أقول إن األمر
ومن فرضية السؤال حول مقبرة اليهود وعالقة اليهود بحبس قارة تريد الرواية أن تقدم قراءتها لنوعية هذه العالقة حيث
أبعد من ذلك؟ أخجل من قول ذلك ،غير أني أعترف أن يدا خفية ،يدا غير مرئية ،هي التي جعلتني أقف على ما وقفت عليه)4
يلتفت املؤلف سعيد بنسعيد العلوي إلى دور اليهود في الحياة االجتماعية ،واالقتصادية ،ودورهم الفعال في تدبير بعض املشاريع
إنها العملية الكتابية التي بدأ بها املؤلف عملية التعامل مع الوثائق إما لتصحيح املعلومات التاريخية الواردة
االقتصادية في املغرب ،ودورهم في العديد من األنشطة التجارية أبرزته رواية (حبس قارة) وهي تتحدث عن النسيج السكاني في
فيها ،وإما لضبط مضمون الوثيقة لتشغيل املتخيل الروائي مدعوما بعملية االجتهاد في تأويل ما يقوله التاريخ وكل
طنجة وفي مكناس.
غاياته هي املباشرة في تأسيس رؤية الرواية بهذه الوثائق حتى يصير منتميا إلى الكتابة الروائية التي تكتب تاريخها
في هذه الرواية تظهر هذه الوظائف التي أناط بها اليهود حياتهم ،وأنشطتهم في املغرب ،قدمها املؤلف تقديما مفصال وكأنه
بما ُينتج رؤية املؤلف لكل قصة تقبض على سؤاله حول رحلة دوالكروا ،وحول تاريخ (حبس قارة) ،وحول ما آلت إلى
يكتب تاريخ اليهود في طنجة ،وفي مكناس ،في القرن الثامن عشر ،فهم الحاضرون في حكايات دوالكروا ،وعالقتهم بالقناصلة،
الحياة في مكناس.
وبالباشوات ،وبالتجار وذوي النفوذ السياسي .وهم الحاضرون في مكناس أثناء بناء القصبة اإلسماعيلية ،وبناء األسوار ،وكيف
بهذه املفاتيح كان محرك البحث بعد فتح الصناديق يحفز وعي املؤلف على الزيادة في الرغبة لالمتالك الحقيقة
كانوا يم ّونون األسرى بماء الحياة .وفيهم الفنانون الذين استقدمهم السلطان موالي عبد الرحمن بن هشام إلحياء حفل موسيقي
حول (حبس قارة) ،وهو ما كان يتكرر في الرواية كلما عَسر عليه األمر حول هذه املعلمة ،أو أعضل األمر حول سرقة تمثال
على شرف سفير فرنسا والوفد املرافق له ومعهم دوالكروا .لكن املوضوع األكثر صدمة للمؤلف هو سرقة تمثال (باخوس) الذي أفرد
باخوس إله الخمر ،أو تع ّذر عليه إمكانية انفراج الحال ،وهو ما كان يروق له اللجوء إلى تفاصيل التفاصيل في كل حكاية
له حكاية خاصة لها عالقة بعبد الجبار الدليل السياحي الذي ذهب ضحية غوردن سميت.
يبنيها حتى يستوفي الحكي موضوعه بالزيادة بما يفيد ،ويساعد على إزالة أي برزخ أو حاجز يمكن أن يم ّثل معيقا
للوحدة بني الحكاية والحكاية ،أو بني الشخصية والشخصية ،أو بني الشك واليقني ،وهذا ما جعل التصريح والتدقيق
سرقة باخوس مؤامرة دولية على التراث الوطين
عنده يبوحان حول هوية (حبس قارة) بما تقدمه رؤية املؤلف وهي تجيز ما به يبرر وحدة الرواية بتعدد الحكايات فيها،
ويس ّوغ تداخلها زمانيا ومكانيا بما يحكيه موثقا بالعالقات العائلية التي تجمعه بشخصيات قريبة منه تساعده على
لوحة لدوالكروا
لم ينس املؤلف حدثا مدويا اهتز له الرأي العام الوطني وهو سرقة تمثال باخوس من مدينة وليلي (قصر فرعون) ،ويعتبر
تنشيط الذاكرة الجمعية لألسرة وإحيائها لتوضيح صورة املدينة ،والتاريخ .هذه التفاصيل هي التي وضع لها املؤلف
أن هذه السرقة (مؤامرة دولية) استهدفت التراث الثقافي املادي اإلنساني ،مصنفا إياها ضمن السرقات الكبرى التي حبكت خيوطها
خرائطها الدقيقة للكتابة عن كل موضوع ت ّم اختياره ،وت ّم توزيعه بعناية بني كالم الحكي والوصف اللذين فعّلهما عبد
مافيا دولية اختارت تحفة فريدة من نوعها لها رمزيتها األسطورية التاريخية الالفتة.
الجبار تجنبا ألي إخالل بالوحدات الصغرى للحكي في عالقته بالوحدة الكبرى ملا تحكيه السيرة الغيرية عن دوالكروا
وبكثير من التفاصيل يريد املؤلف اإلجابة عن األسئلة التالية (:كيف اختفى باخوس؟ كيف انتزع من قاعدته الحجرية التي
املوثقة التي تسرد حياة هذا الرسام العاملي موازاة مع سيرة عبد الجبار بكل ألقها وإخفاقاتها لتبقى تاريخية الصورة
ظلت ملتحمة بالتراث عشرات القرون؟ وكيف انتقل من جهة إلى جهة؟ هل غادر أرض املغرب؟ كيف كان ذلك؟)14
أساس تقديم شخصية السلطان موالي إسماعيل تقديم إعجاب ،ودهشة ،وكالم عما تميزت به كاريزما الشخصية من
ويسرد املؤلف التفاصيل قصة (غوردن سميت) الذي رافقه عبد الجبار لثالثة أيام ،وكيف كان يستطلع األمكنة ،ويمهد لعملية
تناقض فيها الظاهر والخفي.
السرقة ،وكيف تم تهريب التمثال في طائرة صغيرة بعيدا عن أعني رجال األمن والجمارك ،ويبرز القيمة التاريخية والرمزية للتمثال باخوس قائال( :ليس باخوس قطعة أثرية ال تقدر بثمن فحسب ،ليس
تمثال باخوس أعظم ما في وليلي ،بل هو أهم وأكبر إرث قديم في املغرب ،ليس باخوس هذا كله فحسب ،األمر أعظم من ذلك .ال أدري ما أقول) 15
الظاهر واخلفي يف شخصية السلطان موالي إمساعيل
تمثل سرقة هذا تمثال (باخوس) قصة قائمة الذات بموضوعها ،وبشكل تناول معطياتها بالعديد من التفاصيل ،حيث تتبع املؤلف كل التفاصيل ،وكل ما يحيط بعملية السرقة ،لكنه في كل حديثه
تبقى صورة السلطان املولى إسماعيل حاضرة في رواية (حبس قارة) ،مرة يقدمها املؤلف بخطاب التمجيد واالعجاب والفخر بمنجزاته التي أرخت لهيبته وهو يبني اإليالة السلطانية ،وبالقابل يبرز قيمة التمثال قائال( :في حوض األبيض املتوسط ،مهد الرومان ،شماال وجنوبا..في اآلثار الرومانية...في كل مدينة قديمة ،أو موقع أثري بارز شهير...يوجد تمثال باخوس..تماثيل باخوس تعد
هناك خطابات تتحدث عنه كجبار متجبر شامخ موصوف بالعتو والعظمة ،والشدة ليبقى وصف هذه الشخصية في رواية (حبس قارة) مستمدا من الصورة التي أبهرت السارد لتكون هي األخرى مفتاحا بالعشرات .لكن باخوس وليلي ،باخوس قصر فرعون ،كما يقول العامة عندنا ،قطعة فريدة ال نظير لها في كل العالم .هل تعي يا عبد الجبار قولي هذا؟ ال مثيل لها في العالم)16
لقد تمخضت عن سرقة تمثال باخوس مأساة قرية (فرطاسة) املوجودة قرب مدينة وليلي ،هذه القرية التي عانت من كل أنواع التعذيب واالستنطاق ،والتحقيق لكن بدون نتيجة ،و بدون جدوى،
لقراءة ما تتضمنه معاني الصورة من رمز دال على الصمت املتكلم عن قوة الشخصية ،وتبدأ العالقة بني السارد /املؤلف باالنبهار بالصورة التي فيها تبرز صورة السلطان:
(تعلو فراش الوالد صورتان تمآلن من الجدار حيزا غير قليل .نظرته في الصورة املعلقة في الدار صارمة ن ّفاذة نظرة آمرة ،يمتشق سيفا مقوسا ،يالمس صديريا عسكريا فوقه سلهام أبيض ألن (اختفاء باخوس تدبير جبار ،وجريمة دولية ،خطة رسمتها عقول كبيرة) ،ومن قناعة املؤلف أن لصوص التراث يتنكرون بدهاء ومهارة إلخفاء هوياتهم ،ويعرفون كيف ينجزون مهام تهريب
مشدود إلى الكتف بفراشة تتوسطها جوهرة تلتمع قليال ،يعتمر عمامة تشبه خوذة قادة الجيش الروماني كما تظهر في القراءة املصورة ،أخذت أقرأ أسفل الصورة ،منذ أصبحت أجيد فك مغاليق التراث الثقافي املادي ،وما أكثرهم ،وفي ذلك يقول( :ال شك أن أمثال غوردن سميت كثيرون .كم من إبليس ،لص ماكر يسكن ثوب السائح املولع بالتاريخ ،املتطلع إلى الوقوف على آثار وليلي ومآثر
الحروف ،أقرأ مكتوبا بخط جميل (الخط املكناسي يقول الوالد مفتخرا) فخر امللوك وأعظم السالطني موالنا إسماعيل بن الشريف دفني مكناسة الزيتون ،رحمه اهلل .سطران كبيران بارزان ُخطا باملداد السلطان األعظم)17
بكثرة املواضيع ،واألحداث التي أثثت الزمن الروائي لرواية (حبس قارة) يمكن اعتبار ما تم إنجازه جمالية خاصة مكتوبة بفحاوى عديدة موصوفة بتكثيف األحداث ،مدعومة بنحت الشخصيات
األسود)5
تضجر ألن انشراح أسلوب الكتابة ظ ّل يقدم الصيرورة الذاتية
في الرواية يتكرر تمجيد السلطان موالي إسماعيل بصوت عبد الجبار ،أو بصوت خاله ،توكيدا على عظمة هذا السلطان الذي ضمن الحياة اآلمنة في بلد آمن تحدث عن ذلك املؤرخ عبد الرحمن املستمدة من التاريخ لتكون مناسبة لألحداث ،مالئمة لكل ما يضفي على الرواية واقعيتها وهي تتابع األحداث دون إمالل ،وبدون تبرم أو ّ
بن زيدان في مصنفه (إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس) ،وفي كتاب ( املنزع اللطيف في مفاخر املولى إسماعيل بن الشريف) أبرز فيهما القيمة السياسية ،والدبلوماسية ،والعسكرية لعبد الجبار /للمؤلف ،ويقدم حياة دوالكروا الباذخة عاشقة الرسم وتخليد الحياة والجمال بالرسم ،ويقدم عالقة املؤلف كمؤلف بعبد الجبار الحسيني كقناع وهو يمجد تاريخا يستحق التمجيد ،أو هو
التي وسمت حكمه ،لكن هذا اإلرث لم يفضل منه سوى نوستاجيا ردّدها خال عبد الجبار بمرارة قائال( :اهلل يرحمك يا سيدي موالي إسماعيل ،اهلل يرحم أيامك ،أيام العز والصولة ،أيام الحق ،كان الرجل تاريخ يسحق النقد ألنه تاريخ فيه بياضات ،وفيه فراغات أراد املؤلف مألها بمعرفته.
إن أهم ما قدمته رواية (حبس قارة) في بنايتها العميقة قناعات املؤلف التي ُتظهر تشبعه بالعديد من املبادئ التي بلورتها املفاهيم التي ت ّم التلميح لها كمفهوم الحرية كما ردده دوالكروا (الحرية
في أيام موالي إسماعيل يسافر من وجدة إلى الطاوس ،أو ينتقل من السماعلة ،أو الرحامنة إلى أوالد يوسف أو املغاصيني دون أن يخشى شيئا ،ال على نفسه ،وال على ماله ،ال بل يقال ،واهلل أعلم ،إن
املرأة كانت تسافر بمفردها فال يعترض طريقها أحد ،وال تمتد يد إلى ما تحمله من ذهب وجواهر .اليوم؟ اليوم؟ أعود باهلل من ذكر اليوم ..قل يا عبد الجبار من هو آبن الزانية الذي يملك الجرأة اليوم تقود الشعب) ،ومفهوم املدينة وعشق حضارتها ،و مفهوم الفن الراقي كما تم الحديث عنه في طنجة ،والحوار بني الثقافات لتبقى هذه الرواية ُمشرعة على كل التأويالت املحتملة تحتمل الجدل حول
ما يقدمه شكلها الروائي من تجريب أراد به املؤلف سعيد بنسعيد العلوي كتابة ملحمة العصر بعد تمكني األزمنة املتباعدة من أن تصير زمانا واحد هو الزمن الروائي الذي يتحدث عن املغرب املتعدد
على مجاوزة باب بردعاين بعد أن يرتفع أذان العشاء؟ قل لي من يملك الجرأة على أن يفعل ذلك دون أن يباغثه س ّكير يطوف به ،أو قاطع طريق يتربص به؟)6
في هذه الرواية ال ُيخفي هذا التمجيد للسلطان نقيضه من الكالم الذي يقدم صورة املولى إسماعيل بوصف آخر يتحدث عن تأسيسه لحبس قارة كمؤسسة سجنية إمتألت باألسرى املسيحيني ،بتناقضاته ليبقى خال عبد الجبار هو املعادل املوضوعي للمؤلف الذي يقدم خطابه حول ما يمكن إصالحه فيقول  ( :هي فكرة واحدة ،ال غير ،ال يص ُلح الحال ،وال ٌيقوم االعوجاج ،إال بآجتثات أصول أوالد
الحرام ال يكون ذلك إال بتلقني أوالد الزنا الدرس الذي هم في حاجة إليه .أقول للمخزن ال مفر من تجديد العهد مع حبس قارة ،ال بد من إيداع كل أوالد الزنا ـ أوالد الكلب في دهاليزه)18
فجعلت املؤرخني ينعتونه بوصف املروع واملرعب ألن (في عهد السلطان الرهيب موالي إسماعيل كان حبس قارة قد بلغ غايته من االمتالء باألسرى املسيحيني)7
إنه الشعور بالفقد والضياع الذي اختصر فيه املؤلف ما آلت إليه املدينة ،وكان يردد في الرواية البيت الشعري من قصيدة الدار للشاعر عبد القادر العلمي:
وإذا كان البناء والتشييد خاصية عرف بها املشروع العمراني زمن السلطان موالي إسماعيل فإن رواية (حبس قارة) تعرض آراء بعض املؤرخني األجانب عن مصدر هذا العمران ،السيما ما
آش من عار عليكم أرجال مكناس مشات داري في حماكم يا هل الكرايم
يتعلق ببناء القصور ،وتزيينها ،وتحليتها ،وتنميق فضاءاتها ،ووجدوا أن شهوة السلطان في التشييد كانت هي املحرك األساس في عملية التعمير( :مستر سميت يسأل عن موضوعات تتصل بتاريخ
إنه شعور االرتباط باملدينة وقد تحول إلى صرخة تحمل أكثر من داللة في عالم رواية (حبس قارة).
املغرب غير أن انشغاله يكاد يكون بقضية واحدة  :السلطان األعظم واآلثار الرومانية في وليلي على وجه التحديد ،كان مدار فكره استغالل السلطان األعظم لصخور وليلي وأحجارها في إشباع شهوته
مكناس في  8فبراير 2021
األسطورية للبناء وتشييد الدور والقصور ومجاري املياه)8
صورة أخرى تقدمها رواية (حبس قارة) تفسر منجزات السلطان موالي إسماعيل تفسيرا أسطوريا يؤسطر حياته بما كانت تردده الذاكرة الشعبية حول العالقة القائمة بينه وبني الجن ،والسحر،
هوامش:
وتذكر بـ( :حبس قارة) كمعلمة مكتوبة بغموضها ،وبأسرارها التي حاولت الرواية أن تقدم السجاالت املختلفة ،والنقاشات التي تريد أن تفك طالسم ما أنتجته الذاكرة الشعبية ،وما كتبه املؤرخون،
وبعض السجناء حول حبس قارة ،وحول صورة السلطان موالي إسماعيل التي (تمأل القلب والخيال والوجدان بالقوة والجبروت وتعني السحر والغموض معا) ،و(تعني إخضاع العفاريت ،وتسخيرها
في خضوع وآنقياد ملا ال تقدر األعداد الهائلة من البشر على إنجازه .تقوم العفاريت ،في يسر ،بكل ما كانت أذرع البشر عاجزة عن القيام به في زمن يكاد فعل األمر يكون فيه هو زمن التنفيذ .موالي
املركز الثقافي للكتاب ـ الدار البيضاء  .الطبعة
سعيد بنسعيد العلوي( :حبس قارة) ـ رواية ـ الناشر
املرجع نفسه :ص  238ـ 239
إسماعيل الجبار هو الغائب الحاضر ،سر املدينة الدفني وعنوان قوتها وبهجتها ،أنت في مكناس ،عابرا زائرا ،أو مقيما سكانا غيرك في غيرها من املدن واألمكنة)9
تتعدد املواضيع ،ووجهات النظر حول (حبس قارة) لكن الرواية تريد التخفيف من الغموض الذي يلحق بهذه املعلمة التاريخية وكل غاياتها هو إيجاد العناصر التي تعيد لها هويتها في بحر األولى  .2021ص .172
املرجع نفسه :ص 298
املرجع نفسه :ص  104ـ 105
كل التناقضات املوجودة.
املرجع نفسه :ص 203
املرجع نفسه :ص 105
(حبس قارة) اهلوية الضائعة بني املتناقضات
املرجع نفسه :ص 272
املرجع نفسه :ص  16ـ 17
في الرواية يعتبر (حبس قارة) أو ما يطلق عليه أحيانا السجن املسيحي قناعا مجازيا وضعه املؤلف سعيد بنسعيد العلوي للحديث عن التاريخ املسكوت عنه حول هذه املؤسسة السجنية،
املرجع نفسه :ص 247
املرجع نفسه :ص 72
واختار من يتحدث عن أسرارها ووظائفها التي فيها االرتعاب ،والذعر ،واالرتياع ،فكانت كل الوقائع ،واألساطير ،والكتابات التاريخية ال تسلم من هيمنة غرابة املكان ،وكلما أراد املؤرخون التأريخ للمكان،
املرجع نفسه :ص 248
أو التعريف به تعريفا كامال إال وينتجون خطابات ال تفضي إلى التوافق ،واالتفاق حول حقيقة املكان.
املرجع نفسه :ص 161
واملؤلف حني اختار (حبس قارة) إشكاال تاريخيا لكتابة روايته فإنه كان يهيئ كتابته بدافع من الفضول املعرفي كي يكشف عن الحقائق املضمرة في الكتب واملرويات ،والحكايات الرائجة بني
املرجع نفسه :ص 223ـ ـ 224
املرجع نفسه :ص 249
الناس ،وهو ما فتح أمامه املجال ،وساعده على أن يمزج التاريخي باملحكي الشعبي مستعينا بابتداع العديد من الشخوص مثل حارس املكان (الكوخو) واالستعانة به كمفتاح يساعده على فتح أسرار
املرجع نفسه :ص 289
املرجع نفسه :ص 149
املكان باعتباره شيطانا عارفا برهبة الفضاء ،ويستعان بما حكاه اليهودي أبراهام عن جده حول حبس قارة أو ما قاله خال عبد الجبار ،أو ما ورد في رحلة (األسير الفرنسي مويط) حول األسرى ،أو ما
ص288
نفسه:
املرجع
املرجع نفسه :ص 74
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دراسات

تضمنه من إشارات كتابا شيخ املؤرخني عبد الرحمن بن زيدان .أو ما وصف به أبراهام بنشيمول حبس قارة قائال( :إن ما تحت األرض ليس سجنا ،وال سراديب مما يشيد الناس فوقه بناء أو أبنية،
وإنما هو عالم ينتشر شماال وجنوبا ،شرقا وغربا ،ينغرز في أحشاء املدينة ،يتسرب منها إلى املعدة ليفضي إلى متاهات ودروب تدور إلى حيث ال تعرف لها نهاية)10
يبقى (حبس قارة) مكانا محيرا بني من يهتم بالتاريخ ،واإلبداع ،وطرح األسئلة حول ما يكتنف الذاكرة الشعبية من لبس حول هذه املعلمة فيها من التيه والشك أكثر ما فيه من اليقني ،ففي عهد
السلطان موالي إسماعيل كان السجناء األسرى يقبعون تحت األرض ُمص ّفدين في القبو املظلم تحت األرض ُيستقبلون بالسوط والسباب ،مع باقي املعارضني السياسيني لحكمه ،والخارجني على القانون،
ووجود (سجني يفرغ أحقاده في السجناء ،األسرى) ومن الرهبة املرافقة للمحكي عن هذه املعلمة فقد غدت من أكبر السجون غرابة وإثارة للرعب ف ـ (حبس قارة .هذا هو اسم السجن الهائل ،املدينة التي
تمتد وتتشعب في أحشاء األرض تحت مدينة مكناس ..في كل الجهات ،سجن يضاهي سطح األرض .والعياذ باهلل
هل كانت لك إطاللة عليه يا ابراهام؟
ال  ،غير أن أبراهام الكبير حدثني عنه كثيرا...كثيرا جدّا ..دروب وحياة وأسرار ال يصدقها العقل يا أوجني ....
أحسب أن هذا السجن ،كما يتحدث عنه...قد أصبح في ذمة التاريخ
طاملا هناك حكام ومحكومون...قادرون ومقهورون ..فإن السجن يظل موجودا سجن الرب فوق األرض هو سجن الحياة ،وسجن البشر تحت األرض هو حبس قارة ،أو ما كان مثيال له أعوذ
باهلل )11
بني سجن الرب ،وسجن البشر تظل العالقة بني السجنني سؤاال وجود بني الحياة فوق البسيطة ،وما تبقى منها بعد أن تدخل البشر ليمسخوا ما خلقه اهلل في أحسن تقويم ليضعوا املؤسسات
التي تح ّد من حرية البشر ،ليتولى حراس الشر مهمة الحفاظ على أسرار األمكنة املد ّنسة التي لحقها الشر ،وقد اختار املؤلف شخصية (الكوخو) لتكون صلة وصل بني مقبرة اليهود ،و(حبس قارة).
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عبد الحميد جماهري ،شاعر تتبعه اللغة طواعية كحيوان أليف .هكذا يقودها من عنقها
تارة ،بكل يسر شعرا ونثرا ،ويتركها في أحايني كثيرة تتعقبه إلى حتفها ،حيث ال مكان للشعر
عادة ،فتجد عمودا له ضاربا في السياسية تخترقه طلقات شعرية في منتهى العذوبة ،إمعانا
في إحراج التقريرية الجافة.
يستهل الشاعر ديوانه األخير «جاؤوا لنقص في السماء « بصيغة األمر /الطلب:
دليني على البطل وسأدلك على تراجيدياه كما في اإللياذة،
في حوار مع الحبيبة يطبعه اإللحاح واالستعجالية:

قراءات

أسرعي
حىت نلقي نظرة أخرية على احلرب
هذا الكسوف
الذي يرمسه املوتى
لن يتكرر قبل ربع قرن (ص. )8

شيئا فشيئا تنجلي حيرة البداية في قصائد الديوان املبوبة كالتالي:
 في انتظار الحرب جاؤوا لنقص في السماء-اجلسي بقربي أيتها القسوة

ملحمة
السقوط يف
هاوية امسها
احلياة

8

 سيرة عائلية آلدمتعريفات الظلفيسترسل في رحلة الكشف عن األعماق متحدثا تارة إلى الحبيبة وتارة أخرى
إلى املجهول :املجهول من اآلن فصاعدا شقيقك (ص  ،)54أنت الذي تتجول في
روحي /قل ماذا  /رأيت في غرف الخيال؟ (ص ،)55ليختتم مغامرته الشعرية بصيغة
شرطية  :لو كنت بال أعماق ملا كانت لي هاوية ص .83وبني البداية والنهاية تتبدى
شيئا فشيئا تفاصيل الرحلة /التراجيديا .يسافر بك الشاعر إلى عوالم مسكونة،
بالقلق ،بالحب واأللم ،موشومة بصور شعرية بديعة وجمالية تعبيرية ،دون إطناب
في الزخرف ودون أدنى تكلف ،ليقودك بسالسة إلى هاويته الشعرية .شعرية السقوط
األزلي والذي استمر منذ آدم .ال خيار للبشرية ألن الهاوية ،حسب جماهري حتمية:
تلزمني هاوية (ص )81التي تتكرر في أكثر من موضع ،ليكون بذلك هذا اإلصدار
الشعري توصيف لديوان حالة الشاعر كما اختار أن يسميه (في ديوان حالتي) ،أو
رحلته ملعرفة البطل وتراجيدياه.
منذ البداية يعلن الشاعر عن نواياه في تشكيل مالمح البطل املجهول ،الجندي
الشاعر ،الجندي الصامت الذي ال يحكي (ص ،)13إلى أن يعلن البطل مستفسرا عن نفسه
في قصيدة من أنا؟ (ص .)34بعد ذلك ،يأخذ السقوط كل أبعاده في قصيدة آدم يلقي بنفسه
من أعلى السموات حيث يصرح :فقد بدأت اإلنسانية بمحاولة انتحار فاشلة (ص ،)59
والتي أخبرت عنها وسائل اإلعالم القليلة آنذاك وكان اإلعالم وقتها منحصرا في ثالثة كتب
كلها كتبت عن املوضوع (ص .)60السقوط بما هو تجربة لإلستغوار ،هذه التجربة اإلنسانية
التي تتطلب عمرا كامال ملعرفة كنه النفس البشرية ،إذ كيف يتسنى لإلنسان معرفة ذاته إذا
لم يحفر عميقا فيها:
تتعقبنا هذه الصحراء
ولن تتركنا حىت جتد البئر
اليت حفرها اهلل
يف أعماقنا (ص)65
يصور الشاعر البطل في ديوانه على شاكلة البطل املرتاب ،املنكفئ على لغته يكتب إلياذته
كل يوم بحبر .يورطك جماهري في رحلة قراءة الديوان في عوامله املحفوفة بالكثير من القلق والشك .يسير
بك في سراديب الشعر الذي ال يرتكن للطمأنينة .شعر يعانق اإلنساني في أبعاده الضاربة في الجذور.
شعر ينتصر للشك .وحده الشعر يعبد الطريق للبحث عن الحقيقة الكامنة في جوهر األشياء واإلنسان.
اخلميس  18من فرباير 2021

معرفة الذات هذه تكون رهينة بتواطؤ ذات أخرى من دم ولحم ولغة،
فتحضر املرأة في الديوان بصيغة املخاطبة في مواضع عدة( الحبيبة)،
ثم الشقيقة الصغرى والفتاة الذاهبة إلى املدرسة .يحفل الديوان بقصائد
تحمل هموم إنسانية كثيرة كأنه يقول أن الهنا هو الهناك ،بالضرورة.
يكسر الحواجز بني القارات ويضع  11سبتمبر و 16ماي في نفس الخانة
ليدين اإلرهاب أينما كان وخارج أي سياق ،باستعارة عبارة بالفرنسية
« .»Ce jour-là il faisait Dieuالعبارة التي يمكن ترجمتها كالتالي:
في ذلك اليوم كان التوقيت/الطقس إ َله ًا .كإحالة على أن الضربات كان
أمينة الصيباري
محفزها ديني بالدرجة األولى .في ذلك اليوم كان اهلل والدين في املحك
وكانت اإلنسانية تمارس طقوس القتل بكل ما أوتيت من إيمان منذ
الجريمة األولى لقابيل الذي أباد ،دون أن يدري ربع البشرية ،حسب تعبير الشاعر ،بتصفيته ألخيه .هي
تراجيديا األزمنة الحديثة كما عبر عنها بيكاسو في لوحته الشهيرة الغرنيكا ،وكما تقدمها نشرات األخبار
من مختلف بقاع العالم .ال فرق بيت التراجيديا القديمة بمفهومها الهوميري والتراجيديات الراهنة.
املوت هو املوت والسقوط هو السقوط و اإلنسان هو اإلنسان .وألن الكونية الشعرية تفترض
معانقة املأساة اإلنسانية برمتها وخارج الحدود ،نجد الشاعر شديد الحرص على ترتيب
مأساته بلطف (ص ،)47ذاهب إلى خالصه بكل العزم املمكن .فال أحد يفلت من قدره،
ومن األجدر الذهاب إلى الهاوية بيقني املؤمنني.
منذ الوهلة األولى ،يظهرالبعد الدرامي في الديوان :األنا في حوار مع األنت
 ،والذي يعبر ثنايا القصائد ويضفي عليها دينامية وتفاعلية جلية ما تلبث أن
تخترقها فسحات بصرية ترمي إلى تجميد اللحظة وبروزتها في إطار :أكون كاليأس
في طبيعة ميتة (ص  .)82هكذا تخترق الطبيعة امليتة أو الصامتة لوحات الديوان
لتوقف القارئ بني مشهد وآخــر ،كفسحة بني مقامات شعرية يتوافق فيها النفس
امللحمي الطويل بالشذرة حينا وباللوحة الشعرية أحيانا كثيرة .كما تعبر التناصات
ثنايا هذا املنجز الشعري بأناقة بليغة سواء في الكتابة أنا من أنا؟ إلليا أبو ماضي ،ال
تصالح ألمل دنقل ،الالطمانينية لبيسوا أو في التشكيل :الساعات في لوحة الذاكرة لدالي
ص، 80وتوارد عبارة الطبيعة امليتة في أكثر من قصيدة فضال عن إحاالت مباشرة على
فرويد(الالشعور ،شارع طويل بدكاكني للتحف القديمة ،اليبيدو ،االنا األعلى  ،الهو
وكذا سبر أغوار الحلم.
تتوزع موضوعات الديوان بني الحب ،املوت ،القلق الوجودي،

ديوان «جاؤوا لنقص يف
السماء» للشاعر املغريب
عبد احلميد مجاهري
األلم ،الحيرة ،األلم ،الالطمأنينة ،الحلم...حسب مزاج القصائد
املتقلب ،بنفس يطول تــارة ويتكثف تارة أخرى في القصيدة
الومضة :

ستبعث
وتصري نبوءة
يوم يراك األعمى( .ص)50
***
استيقظي يا أنت
هذا الصباح ينتظر عينيك
منذ الصباح..
لريى(.ص)75
يبدو من خالل تحليل القصائد أن الديوان كتب على مرحلتني أو
أكثر ،حسب تركيز القتامة والضوء في الشعر والذي يغلب على بعضه
طابع السوداوية  ،ويفصح البعض اآلخر عن منسوب عال من األمل
واإلقبال على الحياة .ثنائية تجد تجسيدها كامال في مطلع القصيدتني
املتجاورتني في الصفحة ص :76سارع إلى املوت حتى ال يحتل آخر
مكانك والتي تعزز مفهوم البطل التراجيدي ،وفي القصيدة املوالية
ال تترك الحياة بال اسم (ص :)77هيا ،انهض واعثر على الحياة
والتي تذكر بعمر الخيام في قوله :انهض لنا األبدية لننام .ثنائيات
أخرى تخترق الديوان ،نذكر منها :ثنائيات األبيض واألسود في
تعريفات الظل والتي تذكي حضور الصورة بشكليها الفوتوغرافي
والتشكيلي في الشعر.
على سبيل الختم ،يمكن القول إن ديوان «جاؤوا لنقص
في السماء « هو باختصار ،ملحمة السقوط في هاوية الحياة
بكل ما تحمله امللحمة من توالي لألحداث واملآسي وبدوي
السقوط املفجع للذات ،في قالب لغوي ثري ،يتقاطع فيه
املزاج الصوفي باملزاج امللحمي بغنائية أثيرة تعبر املنجز الشعري،
انتصارا لرومانسية ما .يسافر بنا الشاعر من ديوان حالتنا إلى ديوان حاله والحال
هنا يؤخذ بكل أبعاده الصوفية .صوفية تخترق القصائد بشكل الفت .ينتح جماهري من
محبرة غزيرة تفيض لتتدفق بقصائد رقراقة  .قصائد مشحونة بقلق وجودي بني ،تفصح
عنه إشراقات الذات الشاعرة وانكساراتها على حد سواء.

ص

رحيق
العمر

من عميد كلية اآلداب في الرباط ملا التحق بها بعد العودة إلى
املغرب عام  ،1965فقد وقف هذا العميد  -والذي لم يذكر الكاتب
اسمه ،ولكنه معروف على كل حال  -في وجهه ملا طلب إجازة بال
راتب ملدة عام واحد ،للعودة إلى القاهرة من أجل استكمال العمل
في رسالة الدكتوراه .واألدهى من ذلك ما كان يعامله به رئيس
جامعة محمد الخامس الــذي كان ضد املوضوع الــذي اختاره
الجراري لرسالته الجامعية .وقد حاول هذه املرة أن يساومه
و ُيغريه بتغيير موضوع الرسالة باعتبار أن هــذا املوضوع
مخصوص به هو وال يسمح بباحث أن يزاحمه فيه .ولكن عباس
الجراري رفض اإلذعان للضغوط التي مارسها رئيس الجامعة
املغربية ،عليه ،ومضى في طريقه التي رسمها لنفسه إلى النهاية.
في مسيرته الوظيفية يطالعنا هــذا الصمود في رفض
اإلغــراءات الكثيرة التي تعرض لها صاحب املذكرات ليتخلى
عــن مشروعه األكــاديــمــي وينصرف إلــى الحياة اإلداريـــة في

قراءات

صــدرت مــذكــرات الدكتور عباس الجراري
بعنوان (رحيق العمر :موجز سيرتي الذاتية)،
وخصص الجزء األول منها (للنشأة واملشروع)،
وسوف يليه الجزء الثاني وربما الثالث أيضا،
منهجا يختلف عن
وقد اعتمد صاحب املذكرات
ً
املنهج السائد في كتابه السيرة الذاتية للرجاالت
الالمعني في عالم الفكر واآلداب والفنون والعمل
السياسي ،بحيث أفرد ح ّيزًا واسعً ا للحديث عن تاريخ األسرة
الجرارية التي تعود في أصولها إلى الجزيرة العربية ووفدت إلى
املغرب في نهاية القرن الثاني للهجرة ،وأتى بمعلومات كثيرة عن
تنقالت األسرة إلى أن استقرت في سوس ،ومنها انتقل فرع منها
إلى الرباط وإلى مناطق أخرى ،وتحدث عن تاريخ الرباط مسقط
الرأس فأطال وأفاد ،ثم انتقل إلى فصل بعنوان (قدوتي واملثال:
عبد اهلل بن عباس الجراري) ،وهو والده الوطني العالم املربي
واملؤرخ أحد أقطاب الوطنية والعلم والتربية ،وجاء بمعلومات في
غاية األهمية عن أوضاع التربية والتعليم في الرباط في النصف
األول من القرن العشرين ،وعن الشخصيات الرباطية التي كان
لها حضور نافذ في الحياة العلمية والثقافية واالجتماعية .وبعد
توسع في هذا الجانب من جوانب السيرة ،انتقل
أن َّ
كاتب املذكرات إلى الحديث عن أخواته وإخوته في
حضن الوالدين بالبيت ،فتحدث عن الحياة العائلية في
البيت الذي ولد ونشأ فيه ،وأفاض في ذكر تفاصيل عن
النشأة األولى ،وعن دخوله ال ٌكَّتاب لحفظ القرآن الكريم،
وعن الدروس التي كان يتلقاها من الوالد في البيت،
وعن األجــواء التي كانت تسود العالقات االجتماعية
في املدينة ،بحيث قدم للقارئ صورة عامة ،وعن قرب،
للحياة في مختلف جوانبها في مدينة الرباط خالل
العقود الخمسة األولى من القرن املاضي.
وبعد هذه الفرشة ،دخل بنا الدكتور الجراري
عالم تكوينه وتحوالته الدراسية ،لنقف على النظام
التعليمي الذي كان سائدا عهدئذ ،ولنتع ّرف على
املعاناة التي قاساها في طلب العلم مع اعتالل
صحته لدرجة أن والدته كانت تطلق عليه (معالل).
ولكنه قاوم املرض ،وواظب على الطلب والتحصيل،
مع الحرص على الجمع بني األصالة و املعاصرة،
باالنتقال من (املسيد) إلى املدرسة ،ثم الجلوس
إلى الوالد في البيت لدراسة املتون واالغتراف من
ينابيع الفقه والتاريخ واألدب والشعر ،دونما كلل
أو ملل .وقد أظهر صاحب املذكرات نبوغا مبك ًرا،
فوقف ذات يــوم وهــو دون العاشرة خطيبا في
حفل التخرج ،وكان أحيا ًنا ٌيبهر معلميه وزمالئه
بالتفوق في الدرس ،خصوصا ملا انتقل إلى ثانوية
تعُّد القاعدة التي انطلق منها
موالي يوسف التي َ
إلى القاهرة للدراسة في عام  .1956وقد اكتسب في
الدراسة الثانوية ثقاف ًة فرنسي ًة ج ّيدة ،كانت تسمح
له بالسفر إلى باريس ملواصلة الدراسة ،غير أنه كان
يرى أن اللغة العربية ستسترجع سيادتها في عهد
االستقالل ،ولذلك قرر أن يتجه نحو مصر ليدخل
جامعة القاهرة .ولكن القدر كان ِّ
يرتب له أن ينتقل
بعد نيل اإلجــازة من الجامعة إلى باريس ليكمل
الدراسة ،ووجد الجو العلمي في عاصمة األنوار
فانكب على الــدرس والتحصيل وسجل
مناس ًبا،
َّ
موضوعا للدكتوراه حول الرحالة األندلسيني إلى
املشرقَ .ب ْي َد أن القدر هذه املرة كتب له أن يعود
إلى الرباط بدعوة من الحاج أحمد بالفريج وزير
الخارجية ،ليلتحق سكرتي ًرا بسفارة املغرب في
القاهرة .ولــم يكن لــه ،وال لوالده صديق الحاج
أحمد بالفريج ،أي دخل في هذه النقلة من جامعة
السوربون إلى وزارة الخارجية.
وملا كان قد سجل في جامعة القاهرة قبل مغادة
مصر ،لنيل املاجستير ،جاءت هذه الفرصة ليعود إلى القاهرة،
وليجمع بني الوظيفة ومواصلة الــدراســة ،وليبقى في أرض
الكنانة إلى عام .1965
في هذه املذكرات مواقف إنسانية تش ّد القارئ إليها ،فخالل
دراسته بجامعة القاهرة ،تــردّد ذات يوم على مكتب املغرب
العربي بشارع عبد الخالق ثــروت ،ومن املصادفات السعيدة
والفارقة في حياة صاحب املذكرات أن التقى في مصعد العمارة
التي يوجد فيها مكتب املغرب العربي ،باآلنسة حميدة الصائغ
الطالبة املغربية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،فكان هذا أول
لقاء له مع هذه الطالبة الذي كتب له أن يتزوج بها في قصة مثيرة
وحب َّ
جذاب.
رواها الكاتب بعذوبة وتلقائية
ّ
ينتقل الدكتور عباس إلى فصل اختار له عنوان (مسيرتي
الوظيفية) مثير غاية اإلثارة ،ملا عاناه من صعوبات واجتازه من
وتعرض له من مكاره ،في مسيرته هذه ،أذكر منها على
عقبات َّ
تعرض له
وجه الخصوص االضطهاد الذي َّ

الدكتور عباس اجلراري
ينشر مذكراته

املــنــاصــب الــتــي عــرضــت عليه.
فقد رفض منصب وزيــر األوقــاف
والشؤون اإلسالمية الذي عرض
عليه بعد انتهاء مهمة الوزير
الهاشمي الفياللي ،وامتنع عن
قبول منصب املدير العام لإلذاعة
والــتــلــفــزة ،ومنصب مــديــر املكتبة
الــوطــنــيــة ،ومــنــصــب املــديــر الــعــام
عبد القادر اإلدريسي
املساعد للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم التي كان مقرها
في القاهرة قبل أن ينتقل إلى تونس.
واقترح عليه منصب سفير املغرب في الرياض أوال ،ثم في تركيا
أو يوغوسالفيا .وملا تأسست كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في
مراكش ع ّين عميد ًا لها ،ولكنه قدم استقالته ولم يلتحق بها.
ألن الرجل كان مشغوال باملشروع األكاديمي الذي َن َذ َر نفسه له،
وكان ينأى بنفسه عن املهام اإلدارية التي ستشغله عن مشروعه.
ويروي املؤلف صاحب املذكرات قصص ًا مثيرة في هذا الفصل
منها أن جاللة امللك الحسن الثاني ،يرحمه اهلل ،اختار الدكتور
لولي العهد األمير سيدي
عباس الجراري أن يدرس
ّ
محمد (جاللة امللك محمد الــســادس نصره اهلل)
مادة الفكر اإلسالمي في املعهد املولوي ،مع األميرة
لالمريم واألمير موالي الرشيد.
وهنا نترك صاحب املذكرات يروي ما حدث .يقول
(ص « :)133ومن غريب ما صادف تعييني في املدرسة
املولوية ،أنه ما أن سمع به أحد املغرضني حتى حمل
إلى جاللة امللك الحسن الثاني ،ط ّيب اهلل ثراه ،كتابني
كانا قد صدرا لي هما :الثقافة في معركة التغيير،
والحرية واألدب .وقال لجاللته مستغرب ًا :كيف تع ّين
الجراري لتعليم أصحاب السمو األمــراء واألميرات
وهو شيوعي وهذه كتاباته تؤكد ذلك .فكان ر ّد جاللته:
إذا كانت أفكار الفقيه الجراري هي الشيوعية فأنا أريد
أن يكون كل املغاربة شيوعيني مثله«.
هذا األستاذ املبرز واألكاديمي وصاحب املشروع
الفكري الذي حرص على تنفيذه في الجامعة ،هو
الــذي يــروي لنا في مطلع مذكراته (الجزء األول)،
أنه تعرض لبعض املضايقات ،منها تعرضه ملجلس
تأديبي عقاب ًا له على قــراءة جريدة (العلم) أثناء
الساعة الفارغة والتي تكون بني حصتني دراسيتني،
والسبب حمله لهذه الجريدة التي تصل إلى بيتهم
كل صباح ،أنه اغتنم سفر والده في تلك األيام فأخذ
الجريدة معه إلى املدرسة.
من
مفيدة
هي
ما
بقدر
هذه مذكرات مشوقة
نواح
ٍ
ومغرية بالقراءة ،وتتضمن معلومات موثقة عن
عدةُ ،
الحياة الفكرية والثقافية والعلمية في املغرب في
جوانبها املختلفة خاصة في مجال البحث العلمي في
الجامعات املغربية .وهي بذلك نسيج وحدها من بني
املذكرات الشخصية التي صدرت في بالدنا.
فــي فــصــل بــعــنــوان (منهجي فــي البحث
واتجاهي الثقافي) يحدّد الدكتور عباس الجراري
الخطوط العريضة للمشروع الــذي ينشغل به
والذي جعله الهدف الرئيسي لحياته العلمية.
يقول صاحب املذكرات« .نظرا لطبيعة أدبنا
وفكرنا في ماضيهما وكذا في حاضرهما وما
فيهما من ثغرات ،فإنه ال إمكان لدراستهما عبر
التسلسل التاريخي ،مما يفرض منهج ًا ينطلق من
إثارة قضايا ومشكالت ،ومناقشة هذه القضايا
بحس نقدي ،وبجدلية وموضوعية
واملشكالت
ًّ
تعتمدان على معطيات استقرائية واستنتاجات
منطقية تستند إلى نظرة عقالنية ،وليس إلى
مجرد التذوق الفني النابع من التأثير العاطفي
واالنبعاث االنطباعي باألثر املدروس ،مع عدم التقيد بأدوات
منهجية معينة ومحددة ،ولكن بسائر الوسائل والقواعد
التي يمكن أن تسعف في القراءة والتحليل والتأويل ،والتي
وتيسر إمكان تحقيق
أراها تنسجم مع طبيعة املوضوع،
ّ
الهدف من الدراسة».
وهذا هو املنهج العلمي الذي اعتمده الدكتور الجراري في
فصل فيه القول في كتابه
معظم دراساته إن لم يكن كلها ،وهو ما َّ
(خطاب املنهج) .وقد نشر الكاتب في مذكراته قائمة مفصلة
ملؤلفاته ،وللرسائل الجامعية التي ناقشها وكان مشرف ًا عليها.
فهذه املذكرات إذن ليست سيرة ذاتية فحسب.
ولكنها تفصيل عميق للمنهج الذي يشكل القاعدة للمشروع
الذي هو الشغل الشاغل للدكتور عباس الجراري.
هذه مذكرات مثقف كبير ومفكر ذي رؤية ومنهج ،وأكاديمي
له حضوره النافذ في الحياة الثقافية املغربية .ولذلك فهي حدث
ثقافي جدير بكل التقدير.
اخلميس  18من فرباير 2021
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عن إستطيقا التالشي
أو مجالية الشيء تقريبا

استهالل :خليل الغريب صباغي بدون صباغة
تقريبا.
برنار كولي (من حوار تلفزي )

تشكيل

1ـ النشأة و التكوين

خليل لغريب من مواليد أصيلة
 ،1948أستاذ األدب العربي بطنجة
ثــم أصــيــلــة .فــنــان عــصــامــي .بــدأ
عرض لوحاته منذ الستينيات نذكر
معرض طنجة بالنادي البلدي سنة
 ،1965ثم في نفس السنة بدار الفكر
بالرباط ،وفي  1986بإعدادية اإلمام
األصيلي أصيلة ،ثم قصر الثقافة
سنة  ،1988مركز الحسن الثاني
للملتقيات الدولية  ،1990متحف
األودايــة بالرباط  ،1991الرابطة
الفرنسية املــغــربــيــة بالقنيطرة
 1992وباب الرواح بالرباط .1994
وفــي نفس السنة بجامعة تولون
لوميراي بتولوز فرنسا ،وفي سنة
 1995بــرواق أبالنوس بأصيلة .
وفي نفس السنة بقاعة دو الكروى
بطنجة  ،وفي سنة  2011باملكتبة
الوطنية للمملكة املغربية ،وعام
 2017بصندوق اإليــداع والتدبير
بالرباط.
له طقس يومي ال يحيد عنه.
كل صباح يخرج الفنان خليل
لغريب من وســط املدينة العتيقة
بغتة إمــا متعمقا فــي دروبــهــا أو
متوجها إلى الكورنيش ثم الشاطئ،
لجمع نتف من بقايا األشياء التي
يصادفها في طريقه .نحيل ملتح
بهندام متواضع يخفي وجهه وراء
خليل لغريب
كمامة فرضتها الوقاية من كورونا
وو ّفــرت له تباعدا حقيقيا عن كل
اختالط...يجمع ويلتقط األشياء
 44من كتابات حول الفن ،الفنك .)-2014واالستخراج هنا
التي يقدّر أنها تتوفر على ذلك السر الذي يبحث عنه ،ال يكون إال استخالصا «بالعثور على شعرية عدميتها»
ويكون في بحثه هذا على عجلة من أمره ».أبحث عن (نفسه ص .. )45وهذا تمرين ميتافزيقي صوفي للتحكم
األشياء الشعوريا وال إراديا  .ترى ما الذي نبحث عنه؟ في عماء ( كاووص) املادة  .هكذا تتحول أداة التحليل إلى
موضوع للتحليل .كما يقول ميشال
أغلب الناس يبحثون عن الثروة ،عن االعتراف االجتماعي
فوكو (ذكرته طوني مارايني ص.)59
والثقافي ،لكن في حالتي أبحث عن شيء آخــر ،وهذا
نشعر إذن بإحساسات مقلقة تؤكد
الشيء ال عالقة له باملادة  ..لذا أؤكد أني أبحث عن الشيء
أن املوضوع الواقعي لم يكن في أية
الذي ال يبحث عنه الناس أولئك الذين ال تثيرهم األسئلة
لحظة كائنا قائما إال في األوهام أي في
الوجودية» (خليل لغريب ،من حوار تلفزي مع برنار كولي
التعاكس املرآتي ملختلف أوجه الواقع
.) 2002
وأالعيب التعابير الصباغية ـ الباهتة
ّملا يمأل زاده يعود بحمولته من املتالشيات إلى منزله الفقيرة إلى أقصى حد فني لدى خليل لغريب ـ واإلدراكات
في أصيلة الجديدة مرج أبي الطيب .هناك في مرسمه يبدأ البصرية املختلفة للفنان واملشاهد معا .بينهما فراغ هائل
ال تذرعه سوى الذائقة الكامنة طي األداة واملوضوع أي
حواره مع األشياء  /األشالء.
في تداخل التحليل املوضوعي باللذة الذاتية( .ص 60
نفسه).
في هذا الفراغ أي في أصل الفراغ كما تؤشر عليه
يمكن تخيل هذا الحوار بواسطة أفكار كتبتها الناقدة املتالشيات تبزغ اللوحة و تأخذ حيزها في الوجود عامة
طوني مارايني في مناسبات عدة قاصدة بها الصباغة وفي الوجود الفني على وجه الخصوص .
هل ينتمي الفنان خليل لغريب إلى أسلوب « نزعة
املغربية مدافعة عن حداثتها وأصالتها .تقول  »:يقف
الفنان ـ هنا خليل لغريب ـ أمام موضوعه -أي أشالئه التي الحد األدنــى الفني» (مينيماليزم )؟ أم أنه وجد نفسه
التقطها بكل عناية ـ لكي يستخرج منها عدميتها « (.ص بحكم اختياره جمع املتالشيات وما عفا عنه اإلنسان
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والزمان من األشياء صدفة في خضم هذا األسلوب ؟
مهما يكن من أمر ،فكل الخصائص املميزة لهذا األسلوب
موجودة في منجزه :أولها البساطة واالعتماد على األلوان
الطبيعية ،يقول بهذا الصدد »:أرنو أن تكون صباغتي من
الطبيعة نفسها ..كاخضرار الخبز املنقوع» وامليل إلى
القليل من األلوان إلى حد اختصارها في لون أو لونني
والنزوع إلى الباهت من األلوان عمدا وقصرا .عمدا ألن
البهوت ( وليس البهوس ) هو لون األشالء واملتالشيات
وقصرا ألن قلة اليد ال تسمح بالبذخ في املــواد ،وهذا
األخير مرفوض قطعا في املينيماليزم...اعتبار اللوحة
وما تتضمنه من موتيفات فانية وبالتالي هشاشة الفن
هي نهايته الحتمية .وأخيرا يكون لدى الفنان رضى
تام عن النفس مع ميزة أخرى ال نعثر عليها لدى أقرانه
من الفنانني هي عدم االنشغال الك ّلي بمردودية الفن أو
بمطامح أخرى (...ديزانتيريسمون طوطال).
الفنان خليل لغريب يرفض مبدئيا كل شكليات الحياة
ومباهجها ويعتبرها فضالت ستتالشى بحكم ماديتها
 ..من هنا عودته إلى ما يتبقى وهي عودة إلى الوقوف
على سيموالكر األشياء  .هذا األخير هو ما يشبه الشيء
ويشير إلى مظهره ،ال يحيل على أي واقع إال أنه يدعي
اإلشارة إلى هذا الواقع عينه .وهو ال يملك سوى مظهر
ما يدعي أنه هو ( .حيث يبقى ما يشبه الجوهر أو ما
يدل عليه ).
للفنان خليل لغريب عني ال تنخدع باملظاهر وال بما
يتحول إلى حد التالشي ،عني كعيون ميدوزا ( لها القدرة
على إدراك الجواهر الباقية) ال في تصوراته الجمالية فقط
بل وفي سلوكه وتصرفاته..إنه سلوك املتصوف املجذوب
( على الطريقة الشامانية ) الذي ال يلوي على اصطناعية
ما يحيط بــه .أن تكون للفنان الــقــدرة على رفــض بيع
لوحاته ،هذه طاقة إشباع واستغناء نادرة ال يتم ّيز بها إال
األصفياء من الناس « .ما ال يمكن فهمه «هذا هو املمتنع
في هكذا سلوك وهو مالمسة مالمح السامي والعظيم
الــذي يشعرنا بالخوف واالطمئنان وبالعذاب واملتعة
وباالنبهار والدهشة في آن واحد .إنه املهيب(سيبليموس)
لدى فالسفة اإلستطيقا .
قدرة رفض ما يمكن أن يذ ّر به العمل الفني من مال
و خيرات ،قــدرة «خارقة للعادة» وهي فيما يبدو من
«خرقة» املولوعني بالفن ال كموهبة فقط وإنما كسلوك،
كتل ّقي «الخرقة»(اللباس) من يد الخضر باعتبارها
مأذونية العلم اللدني ،العلم الذي يأتي من لدن اهلل وينزل
في القلب دون وسيطة ،ملعرفة أسرار العرفان الفني .لذا ال
يني يؤكد «ما أقوم به ينتمي إلى نظام امليتافزيقا».
ترى ما الذي يدركه هذا الفنان ملا ينظر إلى األشياء
واألشالء بقلبه وبصيرته؟
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إضافة إلى التحليل الشعري الجميل واملمتع الذي
أنجزه الشاعر املهدي أخريف «تمتع باملحو» ألعمال
الفنان خليل لغريب ،يمكن اقتراح قراءة أخرى مغايرة،
تعتمد على معاينة منجز هذا األخير ،كما أمكنني االطالع
عليه في املنوغرافيا الصادرة عن معرض صندوق اإليداع
والتدبير .2017
نعثر فيها على إملاعات رفيعة تقرأ سيرة الفنان وعمله
وتنير لنا جوانب عدة من ممارسته وفنيته واجتهاده .
في هــذه الــقــراءة يمكن اقتراح العديد من املفاهيم
الفلسفية والجمالية التي يستدعيها املنجز الجمالي للفنان
خليل لغريب ،إما ضمنا أو صراحة ،إما رأسا أو بطرق
ملتوية منها :الغياب واملوت والفناء،ؤالصمت واالنتظار،
األعماق واملاضي البعيد ،الفن الفقير والفقر واإلمالق
والعوز والضنك ،السكون واالستكانة والطمأنينة...وذلك
من أجل مقاربة إشكالية واحــدة أساسية ،لكنها قابلة
للتضعيف واالنعكاس  .هذه اإلشكالية هي :كيف يمكن
االنتقال من « ما ال يقال (الصباغة) إلى «ما يمكن قوله»
(النقد)؟ وعكسيا ،كيف يمكن العبور من «املقول» (الشعر
مثال) إلى «ما ال يقال» (التشكيل)؟ بعبارة أخرى وعطفا
على ما قاله الفنان عبد الكبير ربيع»:اإلبداع هو معرفة
األشياء دون املرور من طريق الفهم العقالني .ما أشعر به
عندما أصبغ ال يمكن أن يكتب ويوصف وال أن يشرح».
هناك إذن طريقتان ممكنتان لحديث النقد .إما طريق النقد
الذي يحاول إرجاع ما ال يقال و ما ال يشرح بطريقة غنائية
شعرية موازية ( هي طريق النقاد  /الشعراء) ،وإما طريق

األشياء الرطبة التافهة املتالشية ،في اليرقات والفطريات وما
ينذر باملوت «إنه يكتفي بتأمل املوت البطيء ملنجزه .
هذا يكفيه كفاية «(ماحي بنبني) .يقول هايدجر
بهذا الصدد عن املوت « إنه سفينة
أو عــــرش الـــاشـــيء «.
للموت القدرة على
تحو يل

ا لجسد
إلــــــــــى
جـــــســـــم
ثـــــم إلــــى
جــثــمــان ثم
إلى رميم أي
إلــى الشــيء .
هـــذا الــتــحــول
لــأشــيــاء إلــى
أشــاء هو الذي
تدركه عني الفنان
وتــريــد أن تمنحه
شــيــئــيــة أخرى:
االمحاء.
جمالية ّ
تـــتـــحـــول فــيــهــا
األشياء إلى ال أشياء
أي أشالء.
املوت تغييب وليس
غيابا  .فيه ضرورة الرحيل
والصمت  .هذه الضرورة
و
هي التي يبحث فيها الفنان
فــــي صــمــت
يبحث عــنــهــا .تــتــراءى له
الصمت »..هــنــاك
األشياء و كأنه «يريد رسم
ّ
يلف مصريته و محتوياتها ..
حيث يــوجــد حفيف صامت
فناء مطلق في فناء الدار ..جدلية الحياة
رغم التالشي ليس هناك
واملوت مستمرة إلى ما ال نهاية  .إذا كان املوت يغيبنا عن األنظار ..فاألرواح
تبقى رغم كل شيء حاضرة مرفرفة  ..تلك األرواح هي التي أخال خليل لغريب
يحاورها من وراء حجاب األشياء واألشالء.
ما أخاله منسوبا إلى الفنان خليل لغريب ليس خياال اعتباطيا وال فذلكة
فكرية إنما هو تأويل يحترم عناصر أجرومية خاصة  ..كونتها من جملة حوارات
صحافية أو تلفزية قام بها الفنان نفسه ومن جملة قراءات لجل من تابع منجزه
وكتابات عدة متصادية مع تأمالتي الخاصة ..
فاالتجاه الفقير في فنه (مينيماليزم) ليس نسبة إلى التقتير واإلمالق
والقصد أساسا ،وإنما هو نسبة إلى افتقار اإلنسان إلى مقومات وجوده بذاته
لذاته« .الفقر» هو منطلق مدارج الكشف والعرفان وهو منطق الفقير الباحث
عن جمالية األشياء الروحية في باطنيتها.
ما هو باطن الصباغة ؟ و ما هو ماضيها البعيد؟
تكوينيا الصباغة هي السطح حيث يتموضع اللون هنا وهناك بطرق مختلفة
على عماد ما كالورق أو القماش أو املادة  ..وتتركز وتتحيز على هذه االمتدادات

يجسد فيما يبدو قفا
مقابل هذا اإلهداء رسم الفنان تشكيال باألسود واألزرق ال ّنيلي
ّ
رأس أو وجه يغشاه حجاب باألسود واألزرق.
ثم في الصفحة الثامنة قصيدة أخرى «لقد تركت الزمان يم ّر» رسوم كائنات تعاند
الزمان لتتقدم ..وقصيدة «هول» تحكي بؤس اإلنسانية من خالل صرخة الفقر والبؤس
والعبودية يجسدها تشكيل ف ّني ألشباح زرقاء مخيفة .........
هذا القول عن رسوم وصور الفنان خليل لغريب املالزمة لقصائد الشاعر ال يمكن عدّها
قراءة وال تأويال ،إنما هي من الوصف أو التعبير الذي يعكس انطباعات أولية ليس إ ّال.
في الحقيقة التصريح الوحيد الواضح الذي يمكن اإلدالء به عند مشاهدة وتأمل هذه الرسومات
هو أنها ال تخضع للقول  ..وهي من صنف استحالة التعبير والتأويل..ما ال يمكن قوله ويمكن رسمه
هو شبيه بتلك اللوحة املدعاة « املربع األبيض»التي رسمها ماليفيش وفيها اختصر قرنا من الحداثة
الغربية حسب تأويل ليفيناس.......إال أن التأويل مهما كان حاذقا و مطابقا ال يشبع محتوى اللوحة
أبدا وال يستغرقها في حديثه ،لذا ما ال يقال وما يستحيل التعبير عنه يبقى هو السائد في سطح
كما عمق اللوحة.
أخيرا للفنان خليل لغريب تماس جمالي مع العديد من الفنانني العامليني نذكر منهم سي
تويمبلي األمريكي بخطوطها وألوانها الباهتة والفقيرة وجوزيف بويس األملاني بتركيباته
و منحوتاته املدهشة وهنري ميشو الشاعر الفنان الفرنسي باعتماده اللون األبيض واألسود
فقط في خربشاته وجون فوتريي الفرنسي بموتيفاته الباردة الشبيهة بتهييئات الفنان خليل
يبوئه مكانة متميزة في الثقافة التشكيلية العاملية.
لغريب ...األمر الذي ّ
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تشكيل

أخرى يحاول النقد فيها إرجاع ما يقال وما ال يشرح إلى حقل معرفي ملا يمكن أن يقال
ويشرح كالفلسفة أو اإلستطيقا (طوني مارايني نفسه  -ص .) 200
لكن إلى أي حد يمكن ضمان نجاح هذا االنتقال من الصباغة إلى العالمة ،نجاحا
ّ
يخل بخصائص التوازنات املمكنة بني الحقلني املختلفني ؟ إنها معادلة
نقديا فنيا ال
أكثر منها منهجية .
إذا انطلقنا من منزله باملدينة القديمة ،سنالحظ كمية هائلة من األشالء واألشياء،
تكاد تمأل املنزل برمته ،بالكاد نعثر على فسحة للمرور من خالل أدراج الدار .إنه املخزن
الفني»املصرية» لألشياء التي التقطها الفنان خليل لغريب ،فيه كل شيء تقريبا وال شيء.
من هذا املخزن يمكن أن يبدأ التأمل  .يقال إن الفنان خليل لغريب كان يملك فيه نعشا
يتخذه سريرا للنوم .داللة هذا السرير  /النعش هي النوم  /املوت .إذا طال النوم تحول
موتا وإذا قصر كان صحوا واستمرارا في الحياة .بني الحياة واملوت جمع الفنان ثروته
الفنية وهي ترقد اآلن في مكان مغلق مهجور تل ّفه الرطوبة وتنهشه اليرقات  .كل املوتيفات
التي تؤخذ من هذه (املَصرية) ويعاد إحياؤها في منجز ما تعود إلى الحياة ملدة محددة
ألنها سيموالكر حياة (ما يشبه الحياة) فهي منذورة للتالشي واملوت ..والباقية هناك في
املخزن تنتظر توظيفها أو تأجيلها .هكذا يرى الفنان لعبة الحياة واملوت .املوت ينتظرنا
في كل زاوية وكل مفترق طرق  ..و ّملا تميل الكفة إلى الجهة األخرى ..فالحياة ليست أبدية
..من يرى األشياء من هذه الزاوية ويرى الحياة كذلك ال يموت بسرعة ،لكنه حني يموت
يأخذ كل وقته لطقوس املوت ألنه تم ّرن عليه في السرير  /النعش ،وفي رائحة

املختلفة  ..فمن أين لهذه الصباغة بالعمق والباطن والبعد؟  .الصباغة ظاهر
(فينومني) أين هو باطنه (نومني)؟ (كانط).
ماء النهر هو السيل الذي انفجر من عمق العني ،وثمرات الشجرة هي الخير
الذي انبثق من البراعم ،والذرية هي النسل الذي توالد من املضغة ...كذلك عمق
الصباغة واملادة ،منها تندلع األشكال والخطوط واللمسات والحركة واملنظورية ..كل
هذه الهندسة تحمل في طياتها أفكارا وإحساسات ومشاعر توصف بالعمق حقا ......
كيف يشعر الشاعر بهذا العمق وكيف يعبر عنه ؟ وهل يمكن للفنان التشكيلي
نقل هذه املشاعر كروماتيا ؟
مادة الشاعر عادة هي اللغة والشيء غيرها تقريبا .مثلما للفنان
صباغته وموتيفاته .لكنهما معا يملكان حرية شبه مطلقة في مزاولة
مادتهما .األول يجوز له اإلبداع في اللغة إلى حد خلق لغة جديدة
خاصة مما هو متاح في بالغتها وأسلوبيتها وشاعريتها ،بل إن
وللثاني نفس الجواز و لربما
الشعر هو هذا اإلبداع نفسه.
الصباغية أوغيرها  .لكن هل
أكثر في تشكيل املادة
متقاسمة بينهما أم أن الواحد
هـــذه الحرية
منهما يمثل صدى وتصاديا
لآلخر؟ أيمكنهما التشارك
في نفس املــوضــوع تارة
باللغة الشعرية وتــارة
بــالــصــبــاغــة ؟ إنــهــا
إشــكــالــيــتــنــا املــركــزيــة
امللمع إليها سابقا.
يمكن مقاربة عناصر
هـــذه الــتــســاؤالت من
خالل املنجز الشعري
املشترك بني الشاعر
جــون جــاك غليزال
والـــفـــنـــان خــلــيــل
خص
لغريب :لقد
ّ
الـــفـــنـــان خــلــيــل
لــغــريــب ديـــوان
ج ج غــلــيــزال
املـــــــوســـــــوم
بــ » سما ء
زرقـــــاء رغــم
ك ــل شيء»
ّ
واملـــوشـــح
بــثــاثــن
قصيد ة ،
با ثنتي
عــشــرة
صــــورة
أو األصــــح
تشكيال تــصــادت مع
الــديــوان برمته الــصــادر عن
«الدار املجاورة»  . 2020نقرأ في
الصفحة األولى هذا اإلهداء إلى مالو :
ملّا يستطيع الشعر ،يف خ ّفته وهشاشته
رسم خط للحياة
يف عامل ....ينحو
حنو هنايته( ».ص )4
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لقد قلتُ لكم في معرض الكتاب بصفاقس َّإن أي َة ثورةٍ في العالم ال
تعطي أ ْك َلها إال بعد مرور ثالثني سن ًة على األقل ،إذا سارتْ في طري ِقها
الصحيح  .فانتظروا ((الذي يأتي ،وال))...
صب ًرا َجميال ،سيدي القارئ !
يذهب عق ُلك بعيدًاَّ ،
فتظن أنني أقص ُد (ليلى) عشيق َة
ينبغي أال َ
ويضمها إلى قلبه ،بني
ــس) حني كان ُي ـناجيها ،وهُ و َي ْم ِسك يدَهاُّ ،
( َق ــ ْي ٍ
بان الرمليةِ ،أو تحت جريـ ِد النخيلِ  ،أو عند فتح ِة البئر! ..ليلى
ال ُك ْث ِ
وقيس ذلك العصر ا ْلجاهلي ،ال توجد في قاموسي ا ْلحالي ،و َل ْم َي ْخ ُط را بتاتا على بالي !
َّإنما أقص ُد ليلى أخرى ،تلك التي تنتمي لعصرنا ا ْلحاض ر ،وإ ْن َ
نض َب ما ُؤها،
وخ َفتَ بري ُقهاَ ،
وش ُح َبتْ َبشر ُتها ،بعد أن جالتْ وصالتْ زمنا طويال ،بفضل ما وهبها اهلل
إتقان للحالقة وتــزيــني العرائس  .فاستطاعتْ ِبهَذ ِه
ومن
،
ودالل
عومة
مال و ُن ٍ ٍ
من َج ٍ
ٍ
السماتِ الجسدي ِة وا ْلحِ َرفي ِة
ِّ
عيني حبي ِبها
العاليةِ ،أن ُت ْص ِب َح ْ
اللتني يرى ِب ِهما َّ
ظاهر
كل شيءٍ ،
أو َخ ـ ِف ـ ٍّـي ،بــل َحـَّـي ـ َد ْتــه مــن على
ك ــرســيــه الــوثــيــر ال ــداف ــئ ،وهــو
الداهي ُة ،ف ُت َسيِّر البال َد والعبادَ،
وإن ظل في الظاهر اآلم َر الناهي
!
َّ
لــعــــل ـك مــا زلــــتَ
تــــذكـــ ر ،ســيــــدي ،ما
ّ
ســط ــر ُت ــه في كــــتــــابــي ((أنا
ا ْل ُم ِّوق َع أسف َلهُ)) الصاد ِر سن َة 2012
عــن رحــلــت ــي إل ــى تــون ــس ،عندما
انتدبني ِّ
(اتحاد ُكتاب ا ْل َمغرب)
في َزمــا ِن ـ ِه الــزَّاه ـ ِر ،ل ْل ُمشاركة في
نــدوة (مسرح الطفل العربي) عا َم
..1988وما أ ْن تقدمتُ إلى مصلحة
التأشير على ا ْل َجوازات ،حتى نادى
علي ُ
مفتش شرطة ،دون ا ْل ُمسافرين
َّ
اآلخ ــري ــن  .ال ل ــش ــيء ،إال ألنــن ــي
كــنــتُ  ،ومــازلــتُ  ،مــا ُبـ ِّـد ْلــتُ تبديال،
ُأ ْر ِســل ل ِْحيتي ،فظنني (ال ّن ــبــي ُه
ُ
طالباني .
قاعدي أو
اليــقــظ) أنني ٌّ
ٌّ
و ِبما أن بشرتي موريسكي ٌة بيضا ُء،
و َبدْلتي عصري ٌة ،فقد بادرتُ ُأ َحيِّـي ِه
التحي ِة َّ
ِب َّ
الالئقةِ ،كي ُأ ْخ ِر َس لسا َن ُه
 :بو ْنجو ْر ُم ْسيو!..بد َل  :السالم
صيب
عليكم!..فا ْن َب َهر صاح ُبنا ،و ُأ َ
بالدَّهشةِ ،ثم ابتلع لسا َن ُه  .و َل ْم
يرد َّ
أدب
َي ِج ْد ُب ــ ّدًا من أ ْن َّ
التحي َة ْ
بأحس َن منها ،ويأمرني بكل ٍ
عيني ِبمناظر تونس ا ْل َخ ْض راء ،ظانا
واحترام أن أ ُم َّــرُ ،أل َمِّل َي َّ
ٍ
أنني فرنسي ،رغم أن جوازي َل ْم يك ْن ْأحم َرَّ ،
حي ــتي ولو َن
لكن َت َّ
ْ
بش رتي كانا أهَ َّم بكثير!..وهنا َت ْحضرني قص ُة سيدي عبد
وتوجه إلى حفل،
الر ْحمان ا ْل َم ْجذوبَ ،ل َّما َل ِب َس ِج ْلبابا فاخراّ ،
َّ
يسبح
فاس ُت ْق ِبل باحترام بال ٍِغ ،وقال قولته ذائع َة ّ
الصيتِ  ،و ُك ُّم ُه ُ
في َّ
ــق املليء با ْل َم َر ِق (( :كنتُ ُّ
أظن أ ّن الناس َي ْحترمونني
الط ـ َب ِ
لشخصيتيَّ ،
ولكن ُه ْم َقــدَّروا ِف َّي جلبابي ا ْل َجديدَ))!..وهكذا
َن َج ْوتُ من ِصراط األسئلة ا ْل َحمقاء ،التي كانتْ تنتظرني في
َم ْخفر الشرطة ،وإال ما َحظيتُ بيد ليلى ،والفضل ،كل الفضل،
يعود إلى َبدْلتي العصرية ،وبشرتي ا ْلموريسكية ،ولغتي
الفرنسية (املستعارة طبعا) !
في تلك الرحل ِة األولى لتونس ،ملستُ يــ َد ليلى ،ملس ًة خـفـيف ًة لم أ ْن َسها با َّملرةِ ،ولــ ْن
أنــساها مدى حياتي ،وهي التي ُي ْطلقون عليها ((حاكمة قصر قرطاج)) نسب ًة إلى (سالمبو)
سليل ِة املجد الفينيقي ،التي حكى عنها الروائي (غوستاف فلوبير) وإ ْن كان ُ
الفرق بينهما
شاسعا ،بقدر ما بني األرض والسما ِء  .فسالمبو كريم ُة الجنرال (حملقار برقا) َّ
تسل ـ َلتْ إلى
(قصر قرطاج) في القرن الثالث قبل امليالد ،لتستعي َد من رئيس عصابة املرتزقة (ماطو)
شح باللؤلؤ والجواه ر ،لتنقذ به مدين َتها وشع َبها!..بينما األخرى،
َّس ،ا َّملت َ
الخما َر املقد َ
وج ُه َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
الشبهِ ،يا ُت رى؟!
فأين
ها،
ت
وأسر
هي
ُ،
ه
ــ
ــل
ك
لتحكم
تسل ـ َلتْ إلى القصر
د
البل
َ
ْ
طرزتْ لي ( َل ْحظ َة اللمس ِة
ما علينا!..ينبغي ،بداي ًة ،أ ْن أذكر املناسب َة الجميل َة التي َّ
الرئيس
التاريخية)!..ففي ذلك املسا ِء الربيعي البعـيـ دِ ،غاد ْرنا قاع َة املسرح البلدي بشارع
ِ
الحبيب بورقيبة ،أنا وصديقتي القاصة الراحلة (فاطمة سليم) وقبل أن َ
نفترق ،تعاهدْنا
ِ
على اللقاء صباحاُ ،
فتوج ْستُ
لنحض َر ح ْفال (ما) لم ُت ِر ْد أ ْن تذك َر لي مكا َن ُه و ُمناسب َتهَُّ ،
خيف ًة من هذا اللقاء والحضور ،وأنا في ديار ا ْل ُغ ربةِ ،ألنه ليس من عادتي أ ْن أقص َد مكانا
أو مناسب ًة ،دون أ ْن أ ْع َل َم عنهما شيئا ،وماذا سأجني من حضوري فيهما من (فــوائــ دَ) أو
ُ
ـــي بـــه ،مهما كانتِ
الظروف،
(مــوائــ دَ)؟!..لكنني غامرتُ  ،فأعطي ُتها و ْع ــ دًاُ ،
يـجب أ ْن أ ِف َ
علي أصدقائيُ ،ع ــ ْرقوبا الــذي قال
يشهد
فأنا في الــمــواعـــ ِد لستُ ( ُع ـــ ْرقـــوبــ ًّيا) كما
َّ
ــب ْب ــ ُن ُزهَ ــ ْي ٍــر في قــصيد ِت ــ ِه ((بــانــتْ سعادُ)) :
فــيه الشاعــ ُر َك ــ ْع ٌ
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الصفراء اليابسة !
فتوجهتْ ِبنا إلى حي ( َم ْنزَهٍ ) وهو في الحقيق ِة
اِمتطينا سيار َة ُأ ْجرةٍ َّ ،
ــتــظ ــ ًة ِّ
الطريق ُم ْك َّ
َ
( َم ــنا ِز ُه) أي أحيا ٌء ُم َرَّقم ٌة ،فــوجدْنا
بالن ساءِ ،ما عــــدا رجا َل
الشرط ِة واملُ ْخبري َن  .فسألتُ فاطم َة :
ٌ
ر؟!..أمعرض للكتاب ،أم َمدين ُة املَالهي ؟!
الح ْش
ـ ما هذا َ
ضحكتْ مني قائلة ً:
ـ ُا ْص ُمتْ قليال ،سترى َّ
كل شيءٍ بعينيك !
تــرج ــ ْل ــنا من السيارةِ ،فأمسكتْ بــيــدي ،كيال يــتــيــ َه قلبي بــيــن
َّ
حديقة ُم َ
حارس
باب
ــو ٍ
ٍ
ــط َّ
قــة بالحراسةِ ،فــأوقــ َفها ٌ
الــنــساءِ ،وقــادتــني نحــو ِ
(( ُم ــ ْن ِ
ــشوش،
ــتــص ُب القامةِ ،مرفو ُع الهامةِ)) ليسأ َلها عني ،فبادرتْ ُمجيب ًة ٍ
بوجه َب ٍ
َّ
ُ
ا
ه
إن
ملغرب !
من
:
دائما
كعاد ِتها
كاتب
ٌ
ِ

أ ْن بلغتـنا ،فقدمتني إليها فاطم ُة باسم ًة :
ملغرب
الشقيق ،دعو ُت ُه
إنه ُ
كاتب ٍ
ِ
أطفال من ا ِ
البهيج !
ل ُيشار َكنا هذا الحف َل
َ
ومــدَّتْ َي ــ دَها ،فــمــددتُ يــدي
لــتــسبــح في َك ِّــف ـها ،الذي ما
ُم َت ِّرددًا،
َ
أ ْن ملس ُتها ،حتى شعرتُ
بنعومة ود ِْفءٍ
ٍ
غريبني ،لم أ ْع ـ َه ـ ْدهُ ما من قب ُل ،زلزال َّ
كل
كياني (أعتذر لصديقاتي عن ذك ــر هذه
الحقيقة) ثم قالتْ لي ،واالبتسام ُة ال تفارق
العريب بنجلون
شفــتـيها الـورديـتـيـن ،وهي ُت ــ َربِّــتُ
بالــيــد
وسهْال بك في بلدك الثاني !
األخرى على ظهر يدي :أهال َ
َّ
تمنيتُ لو ظلتِ اليدان متـعــانقـتني طويال ،وإ ْن كنتُ ُأ ْد ِر ُك َّأن مصافح َة املرأة ال
وأن (النا َر) مآ ُل صاحبهما ،غفر لي ِّ
تجو ُز ،وال حتى َّ
النظ ر ،خشي َة الريبة والفــتــنةَّ ،
ولكل
ــما ليس منه ُب ــدٌّ ،فقد تابعتْ سي َرها ،لتتر َكني
املُصافحني والناظرين! ..لكنْ ،ال ُب َّــد مِ َّ
غار ًقا في حال ِة من الدَّهش ِة والذهولِ لنعوم ِة يدِها و ِد ْفئِها ،ما دفعني إلى أ ْن ِأج َد ُع ْذرا
وظ ْه ــ ًرا ،بل َّ
الت ْصوير ،وهو ُي َق ـبِّـ ُل َيدَهاَ ،ك ًّفا َ
ل ِـ َب ْع ـ لِها الشقي ،الذي التقط ْت ُه آالتُ َّ
سل َمها
البل َد ب ُر ّم ِتهِ ،لتفع َل فـيه ما تشا ُء ،هي ُّ
وكل (الطرابلسيني) !
عشية ُ
وضحاها ،نالتِ الدكتوراه في
تنس ،سيدي القارئَّ ،أن جميل َتنا ،بني ٍ
وال َ
الحقوق ومن بلد األنوا ِر فرنسا ،يا ( َل َف رحتي وسعادَتي)! ..دون عناءٍ و َم َشَّق ٍة ،أو َسهْر

ُّ
َ
تصطف بني جانب ْي ِه
فاج َتزْنا َم َم ًّرا طويال،
وجهي ،وأ ْف َس َح لنا
الطريقْ ،
ِا ْب َت َس َم في ْ
ِف َر ٌق موسيقي ٌة ،وشاباتٌ َّ
ُ
كأن َّ
ورقية ،وبعضهن
هن حورياتٌ  ،بعضهن َيل ْح َن في الهوا ِء بأعالم ٍ
جميلة في ربيع شبا ِبها ،لم أ ُك ْن أعر ُفها حينئذٍ  ،وبعضهن
يرفعن إلى أعلى صو َر امرأةٍ
ٍ
باقات من الورودِ .وهناك في ساح ِة الحديقةِ ،مائد ٌة مستطيل ٌة طويل ٌة ،ال بداي َة وال
َي ْم ِس ْك َن ٍ
بصبر ،سيدي القارئ) َّ
مؤث ــث ٌة بأطباق الحلوياتِ
نِهاي َة لها (هذه مبالغة مني ،فاحتم ْلها ٍ
اله ْندي ،وقناني العصائر واملشروبات املتنوعة ،وأباريق
وا ْل ِهاللياتِ  ،وشرائح لحم الديك ِ
نفسك وبطنك !
تــشتهــيه
القهوة والشاي ،وغيرها مِ َّما
ُ
سألتُ فاطم َة حائ ًرا :أال تريديـن أ ْن تــخــبــريــني باملناسبة؟!..وملاذا أحضرتــني
إليها ،وأنا الرجل الوحيد ا ْل َمدْعو بني هؤالء النساء ؟!
قليل ،سيحضر الــوزرا ُء والــشخــصياتُ
أجابتني هــامس ًة  :بــعــد ٍ
السياسي ُة والدبلوماسي ُة ،ليستقـبلوا (رئــيــس َة مــنــظــم ِة الــمــرأ ِة
الــعــربــيــ ةِ) الــتي ســ ُت ــ د َِّش ــن َ
معرض النسا ِء لألزياءِ!...
ِص ْحتُ فيها غاضبا :لــو كــنــتُ أدري َّ
كــل هَ ــذا ا ْل َه ــــ ْرج وا ْل ــ َم ـ ْرجَ ،ل ـ َما
ُ
تــضــيــق أ ْن أكــو َن بــيــن مــسؤولني
حــضرتُ !..لـيس من طــبــعي ،ونــفــسي
ورجال أعمال وسياسيني ودبلوماسيني!...
هد َأ ْت ــني قائل ًة :
َّ
ــقــيــن َّ
ـ ُك ـــ ْن على َي
بأن هذا اللقــا َء ســيــرو ُق ــك جــدا ،ومـنــذ اللحـظـة ،أعِ ُد َك
ٍ
لقاءات أخرى !
بأال أد ُع َوك إلى ٍ
وفــجــأ ًة ،تــعالــتِ الــزغــاريــ ُد ُم ــــ َل ْع ــ لِع ًة في الســمــاءِ ،وشــرعــــتْ آالتُ
كل أنحا ِء الحديقةِْ ،
واش َر َّأبتِ األع ُ
الجو َن َغما حماسيا ،وسا َد الل ْغ ُط َّ
ْناق
املوسيقى تمأل َّ
تصدح باألناشي ِد  .وإذا بليلى تظهر في أبهى
نحو الباب ،و ُر ِفعتِ الراياتُ عاليا ،والحناج ُر ُ
ابتسامة ،وهي تسير مختال ًة بفستانِها الفاخ ِر الباه ِر
وأحلى
كالطاووس ،يــنــ ُث ــ ُر
ٍ
ِ
ُحَّل ٍةْ ،
ُم َحَّياها املُ ْش ُرق ابتساما ِت ِه الخفيف َة بـ(التـقسيط) يمينا وشماال  .و ُيراف ُقها ِس ْر ٌب من
يصدُّون عنها الشاباتِ ال ُفضولياتِ وال ُوصولياتِ إلى
اس ،كأنهم أجنح ٌة ت ُل ُّــفهاُ ،
ا ْل ُح َّر ِ

الليالي لصعود األعالي ،فأصبحتْ ُت ــ ْف ــتي وتأمر وتسير الــوزرا َء واملُــدرا َء والرؤسا َء،
وجمال!...
و ُت َن ِّص ُب هذا وت ْع ِز ُل ذاك ،بفضل ما َحباها اهلل من ِس ْح ٍر ٍ
ِّ
ّ
ُ
ِلتفت إلى فاطم َة قائال  :شكرا على دعو ِتكِ الطيبةِ ،التي لم أك ْن أدْري أنها ستوف ر
ا ُّ
الجو املمت َع الجمي َل !
لي هذا َّ
واظب ،كتلميذٍ مجتهدٍ  ،على حضور الحفل ،كلما سنحتْ لي
منذ تلك السنة ،وأنا ُأ ُ
ُ
الظروف ،أل ْن َع َم بلمس ِة الي ِد
ْدودات ،فـ (شي ٌء خي ٌر من ال شيءٍ ) إلى
ولو
الناعمة،
لثوان َمع ٍ
ٍ
أ ْن توفيتْ فاطم ُة ،ثم قامتِ الثور ُة ،التي أطارتْ بليلى إلى السعودية ،فأصبحتُ يتيما ،ال
الشعب التونسي العظيم،
ملسها ،ال في الشرق وال في الغرب!..فلماذا ُّأيها
ُ
أجد يدا مث َلها أ ُ
فتؤج َل ثور َت ـك إلى أ ْن َّ
حرمتني من يد ليلى؟!..أما كان لك أ ْن َّ
َ
يتوف ى
تـتأن ى
وتـتريثِّ ،
أحدُنا؟!..ألم يك ْن َخليقا بك أ ْن تصبر على الفقر والقهر والظلم ،وتكميم األفواه ،وإجهاض
سنوات أخرى ،كباقي الشعوب العربية؟!..وملاذا
اآلمال ،وسوء الــتــدبــيــر والــتــسيــير ٍ
ْ
ترضخ ُّ
ــوان ،فأضرمتَ النا َر في جسدك ،وأنت في
الشاب البوعزيزي ،لم
للــذ ِّل وا ْل َه ِ
أيها ُّ
َ
ُ
َ
واج َه الشرطية ،التي قلبتْ عربت ـك أعالها على
عمر الزهور؟!..أليس كان أحرى بك أال ت ِ
القاس ِم َّ
أسفلِها ،وحرمتك من لقم ِة العيش؟!..وملاذا أيقظ أصدقاؤك الشاع َر أبا ِ
الشابِّي من
العميق في القبر ،ليردِّدوا بي َت ُه الشعري الخالدَ ،بل لـتتغنى به الحناج ُر في كل
ُسبا ِت ِه
ِ
أنحا ِء العالم العربي :

يد ليلى
ُ

باط ُ
وب لَ َه ا َم َث ال َو َم ا َم َوا ِع ي ُد َه ا إِالَّ الَْ ِ
يل
َك ا َن ْت َم َوا ِع ي ُد ُع ْر ُق ٍ
وبما َّأن املناسب َة َح ْف ٌل ،فقد ارتـديـتُ َبدْلـ ًة الئــقــ ًة به ،ووضعــتُ ورد ًة حمرا َء بني
فاي ،كما يفعل َّ
الن َّجار بالقلمَّ ،
ألن غالبي َة التونسيني ،كانوا و(ربما) ما زالوا
أذني و َق َ
يفعلون ذلك في فصل الربيع ،فظهرتُ  ،وأنا (آنذاك) كنتُ في عِ ِّز شبابي ،كـ(آال ْن دولونْ)
صوصا  .أما
تجذب وتف ُنت النسا َء ُخ ً
املمثل الوسيم ،الذي ُي ْش ِه ُر أصنافا رفيع ًة من العطورُ ،
اليو َم ،فقد أصبحنا ،أنا وآالن ،شيخني ،كـورقــتــيــن ذابلــتــيــن من أوراق الخــريـــف
اخلميس  18من فرباير 2021

ستجيب ال َق َد ْر؟!
الشعب يو ًم ا أراد احليا َة فال ُب َّد أ ْن ي
إذا
َ
ُ
بل جــعــلوا َّ
الشعــوب تــرفــ ُع ــ ُه شعــا ًرا لها في انــتــفاضا ِت ــها ِض َّد
كل
ِ
ُّ
الشعب التونسي العظي ُم ،فـلم أ ُك ْن في سلوكي إال
واالستبداد!..أما أناُّ ،أيها
الط ْغيان
َّ
ُ
وصريحا ،و((العربي ال يعرف املرأ َة إال َ
فوق الفراش)) كما قال الشاعر نزار
عربيا صاد ًقا
ً
التفكي َر ،وأخطأتُ َّ
ق ّباني ،فا ْع ُذ ْرني إ ْن أس ْأتُ َّ
التعْبي َر!...

إعالنات

الخميس  6من رجب  1442الموافق  18من 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 :

بير اقتصادي يؤكد

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 والحريات
محكمة االستئناف
بمراكش
المحكمة التجارية
بأكادير
األمر باألداء عدد:
2017 / 8102 / 728
أمر عدد728 :
بتاريخ2017 / 10 / 04 :
ملف التبليغ
عدد 2020/134 :
2020 / 1584
اعالن بصدور حكم قضائي
الفصل  441من ق م م
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
لدى المحكمة االبتدائية باكادير
بناء على الطلب الذي تقدم به
ذ/ن لعبيد والجعفري المحاميان
بهيئة اك��ادي��ر نيابة شركة
ف��ض��اء ال��م��ع��ادن ،ف��ي شخص
ممثلها القانوني الكائن مقرها
االجتماعي برقم  21شارع تيتو
 حي القدس  -اكادير.الرامي الى تبليغ واشهار األمر
القضائي رق��م 728 :الصادر
بتاريخ 2017 / 10 / 04 :في
ملف 2017 / 8102 / 728
عن رئيس المحكمة التجارية
باكادير.
مدعى من جهة
وب��ي��ن ال��س��ي��د «أب���وده���اك
الحسن» الكائن برقم  E6زنقة
 1205شارع ابن الهيثم بالحي
الصناعي تاسيال اكادير.
مدعى عليها من جهة أخرى.
بناء على الحكم القضائي عدد
 2020 / 8103 / 2466الصادر
ع��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س المحكمة
التجارية باكادير.
ب��ت��اري��خ ، 2020/ 12 / 08
والقاضي بتعيين السيد عبد
الصمد شرحبيلي بصفته قيما
على السيد أبودهاك الحسن.
وبناء لمقتضيات الفصل 441
من قانون المسطرة المدنية
يعلن لكل ذي
ان مصلحة أن حكما قد صدر
عن المحكمة التجارية باكادير
اآلتي نصه:
نأمر المدعى عليه ابودهاك
الحسن وم��ن معه ب��أن يؤدي
للمدعى شركة فضاء المعادن
بالمغرب في شخص ممثلها
القانوني مبلغ705.587.00 :
درهم.
وأن هذا األمر قد بلغ للسيد عبد
الصمد شرحبيلي منتدب قضائي
إقليمي بالمحكمة التجارية
باكادير بصفته قيما على السيد
اب��وده��اك الحسن وم��ن معه
بتاريخ 2021 / 02 / 11
وع��ل��ي��ه ف����إن أج����ل ال��ط��ع��ن
باالستئناف يسري بعد مرور أجل
ثالثين يوما ( )30ابتداء من تاريخ
تعليق اإلعالن باللوحة الخاصة
ب��اإلع�لان��ات ب��ه��ذه المحكمة
واشهاره بإحدى الجرائد الوطنية
طبقا للفصل  441من قانون
المسطرة المدنية.
116898
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالدار البيضاء
المحكمة االبتدائية المدنية
بالدار البيضاء
مكتب التبليغات والتنفيذات
القضائية
شعبة البيوعات العقارية

واألصول التجارية
بيع عقار بالمزاد العلني
ملف بيع عقار عدد19 / 780 :
لفائدة السيد :مصطفى تسافت
نائبه األس��ت��اذ محمد فرحان
المحامي بهيئة البيضاء
ضد السادة :رقية م��رزاق ،علي
تسافت ،فاطمة مرزاق ،اجميعة
تسافت ،خديجة تسافت ،محمد
م��رزاق ،امينة جمامي ،نعيمة
تسافت ،رشيد تسافت.
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة االبتدائية
المدنية بالدار البيضاء
أن��ه بتاريخ 2021 / 03 /11
ع��ل��ى ال��س��اع��ة ال���واح���دة بعد
الزوال بالقاعة رقم  9بالمحكمة
االبتدائية المدنية بالدار البيضاء
سيقع ب��ي��ع ال��ع��ق��ار المحفظ
بالمحافظة العقارية بالبيضاء
موضوع الرسم العقاري عدد
 / 100273س
للملك المسمى «دار تسافت»
مساحته  47متر مربع الكائن
ببلوك  121رقم الدار  5سيدي
البرنوصي البيضاء.
وهو عبارة عن بناية تتكون من
سفلي وطابق أول وطابق ثاني
وسطح والعقار مغلق أثناء الحجز.
قد ح��دد ثمن انطالق المزاد
العلني في مبلغ 800.000.00
دره��م وي��ؤدى الثمن ح��اال مع
زيادة  3%ويشترط ضمان األداء،
وللمزيد من اإليضاح أو تقديم
ع��روض يجب االتصال برئيس
مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
االبتدائية بالدار البيضاء.
116890
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بمراكش
المحكمة االبتدائية بمراكش
ملف إنذار عقاري
عدد2017 / 6153 / 3387 :
إعالن قضائي بتبليغ إنذار عقاري
إلى القيم
لفائدة :القرض الفالحي للمغرب
ضد :موالي علي اشياو
يعلن رئيس كتابة الضبط لدى
المحكمة االبتدائية بمراكش،
أن��ه وب��ن��اء على طلب القرض
الفالحي للمغرب الجاعل محل
المخابرة معه بمكتب األستاذ
محمد لكلوس العلوي محامي
بهيئة أكادير في ملف اإلن��دار
عقاري 2017 / 6153 / 3387
بتبليغ اإلنذار الى السيد موالي
علي اشياو الكائن بحي المسيرة
 3رقم  307مراكش باعتباره
مدين مبلغ 4.102030.39
درهم وما يترتب عن ذلك من
فوائد االتفاقية لمدة سنتين
والضريبة على القيمة المضافة
والتوابع والصوائر وذعيرة 10
ف��ي ال��م��ائ��ة ،وإال ف��إن��ه سيتم
امتالك العقار ذو الرسم العقاري
ع���دد  09/956687الملك
المسمى :حي المسيرة  3س
 307وبيعه بالمزاد العلني.
وقد بلغ هذا اإلن��ذار الى القيم
المنصب في حق م��والي علي
اشياو المعين بمقتضى األمر
ال��ص��ادر ع��ن رئيس المحكمة
ف��ي إط��ار ملف عقود مختلفة
ع��دد 2019 / 1109 / 7411
بتاريخ  ،2019 / 12 / 11وعلق
بلوحة اإلعالنات القضائية بهذه
المحكمة ابتداء من تاريخ/ 19 :
.2019 / 12

59

وطبقا للفصل  441من قانون
ال��م��س��ط��رة ال��م��دن��ي��ة ال���ذي
ينص علي أن��ه :ال تسري آجال
االستئناف أو النقض في تبليغ
األحكام أو القرارات المبلغة الى
القيم إال بعد تعليقها في لوحة
معدة لهذا الغرض بالمحكمة
التي أص��درت الحكم ،أو القرار
م��دة ثالثين يوما وإش��ه��اره،
ويضفي قيام كاتب الضبط
بهذه اإلج��راءات وشهادته بها
على الحكم الصبغة النهائية
التي تسمح بتنفيذه.
116872
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف
بخريبكة
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ رقم:
264 / 2020
عبد العزيز العاشور
ضد
عبد الكريم العاشور
اعالن عن بيع عقار بالمزاد
العلني
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بخريبكة
يعلن بأنه بتاريخ 05 :مارس
.2021
على الساعة الحادية عشر صباحا
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
سيقع بيع ما يلي:
 ال��م��ل��ك المسمى «ف��وسخريبكة غربا  »425ذي الرسم
العقاري عدد ..18/28059
 الملك عبارة عن فيال مساحته 3آر  2سنتيار يتكون من سفلي
وطابق أول.
 ال���ث���م���ن االف���ت���ت���اح���ي : 1.200.000.00درهم.
 مع زيادة  %3لفائدة الخزينةالعامة.
فعلى الراغبين في المزيد من
اإليضاحات االت��ص��ال بمكتب
التنفيذ المدني لإلطالع على
دفتر الشروط والتحمالت.
3/116892
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف
باكادير
ملف التبليغ المدني
عدد2019 / 620 :
اعالن بصدور حكم قضائي
الفصل  441من ق م م
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
لدى المحكمة االبتدائية باكادير
بناء على الطلب الذي تقدم به
ذ/ن لعبيد والجعفري المحاميان
بهيئة اكادير نيابة عن السيد
عبد اهلل بطين ،ال��رام��ي الى
تبليغ واشهار وتعليق الحكم
عدد  1224الصادر بتاريخ / 03
 2018 / 12في الملف المدني
عدد 2014 / 550
بصفته مدعى من جهة
وبين السيد لحسن البوزيدي،
الكائن برقم  23زنقة الجوالن -
حي المسيرة  -اكادير
بصفته مدعى عليه من جهة
أخرى.
وبناء على الحكم القضائي عدد
 2020 / 2860الصادر بتاريخ
 2020 / 09 / 04والقاضي
بالحكم بإجراء اج��راءات القيم
في حق المدعى عليه.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل

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

 441من ق م م
يعلن لكل ذي مصلحة ان هذه
المحكمة أصدرت بتاريخ / 03
 2018 / 12الحكم اآلتي نصه:
ب��اس��م ج�لال��ة الملك وطبقا
للقانون
حكمت المحكمة علنيا وحضوريا
في حق المدعى وغيابيا بقيم
في حق المدعى عليه
في الشكل :بقبول الدعوى
في الموضوع :ب��أداء المدعى
عليها لفائدة المدعي مبلغ
الدين المحدد في 10.000.00
درهم مع الفوائد القانونية من
تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ
وتحميل المدعى عليه الصائر
في حدود المحكوم به وبرفض
باقي الطلبات.
وأن ه��ذا الحكم بلغ للسيد
مقريش ابراهيم المنصب قيما
في حق المدعى عليه بتاريخ 16
 2020 / 12 /وعليه فإن أجل
الطعن باالستئناف يسري بعد
مرور أجل ثالثين يوما ابتداء
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن
باللوحة الخاصة باالعالنات
بهذه المحكمة واشهاره بإحدى
الجرائد الوطنية طبقا للفصل
 441من ق م م.
116904
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش
اعالن قضائي عن بيع عقار
ملف عدد2017 / 282 :
لفائدة :روز ماري سلفادوري
وكريستوف جون ناري
ضد :شركة دومين دي أوليفن
في ش م ق
يعلن رئيس مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية
بمراكش أنه سيقع بيع قضائي
بالمزاد العلني.
ي��وم  16 / 03 / 2021على
ال��س��اع��ة  11صباحا بقاعة
البيوعات بالمحكمة التجارية
بمراكش
للملك ال��م��س��م��ىMARVIN:
BAT-33
ذي ال��رس��م ال��ع��ق��اري ع��دد:
43/29825
ال��ك��ائ��ن ب :عمالة مراكش
مقاطعة النخيل دوار حمو بن
سالم
البالغة مساحته 4 :هكتار ار 34
سنتيار
والذي هو عبارة عن:فيال محاطة
بحديقة بها مسبح
وحدد الثمن االفتتاحي النطالق
ال��م��زاد ف��ي مبلغ 2500000
درهم.
ت��ق��دم ال��ع��روض أم���ام كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية
بمراكش من تاريخ نشر هذا
االعالن.
تستمر المزايدة طيلة  10أيام
من تاريخ إرس��اء المزاد األول
على أن تكون الزيادة بمقدار
السدس ويرسى البيع على آخر
متزايد موسر أو ذي ضمان
موسر.
وي��ؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
رس��م قضائي  3ف��ي المائة
وصوائر التنفيذ وال تقبل إال
الشيكات المصادق عليها.
وللمزيد من اإليضاح االتصال
بقسم التنفيذ لإلطالع على دفتر

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

 80شارع الحرية رقم 14
الهاتف06 62 151385 :

التحمالت بالمحكمة التجارية
بمراكش.
116874
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية المدنية
بالدار البيضاء
اعالن قضائي في إطار الفصل
 441من ق م م
ملف تبليغ وتنفيذ
عدد2020 /6204 / 94 :
رقم بحث القيم2020 / 594 :
بناء على الدعوى المرفوعة من
طرف شركة ميد زاد سورسين
م في شخص ممثلها القانوني،
الكائن مقرها االجتماعي ب:
 1100ش��ارع ال��ق��دس ،سيدي
معروف ،الدار البيضاء.
الجاعلة محل المخابرة معها
بمكتب األستاذ منير اليعقوبي،
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
وبين :شركة اينوسوفت ش م
م في شخص ممثلها القانوني،
ال��ك��ائ��ن مقرها ب :ك���ازا نير
شوربارك ،شور  14بالطو ،001
سيدي معروف ،الدار البيضاء.
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة االبتدائية
المدنية بالدار البيضاء أن حكم
ص��در ع��ن ه��ذه المحكمة في
الملف 2019 / 1301 / 2123
تحت ع��دد 4375 :بتاريخ 09
 ،2019 / 12 /قضى ابتدائيا
وعلنيا وحضوريا للمدعي وبقيم
في حق المدعى عليه.
في الشكل :بقبول الطلب
في الموضوع :الحكم باسترجاع
المدعية لحيازة المحل الكائن
بكازا نير شور ب��ارك ،شور 14
بالطو  001الدار البيضاء المكرة
للمدعى عليها مع شمول الحكم
بالنفاذ المعجل وتحميلها الصار
ورفض باقي الطلبات.
كما يعلن رئيس كتابة الضبط
لدى المحكمة االبتدائية بالدار
البيضاء أن هذا الحكم قد تم
تبليغه بتاريخ2020 / 11 / 04 :
للسيدة رفيق خديجة القيم
المنصب في حق المدعى عليها
شركة اينوسوفت ش م م طبقا
للفصل  441من ق م م.
وأن للمحكوم عليها حق الطعن
باالستئناف داخ��ل األج��ل طبقا
لمقتضيات الفصل  441من
ق.م.م
علق تحت عدد2020 / 576 :
مدة التعليق 30 :يوما
116886
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف
بالدار البيضاء
المحكمة االبتدائية
ببنسليمان
ملف التنفيذ المدني
عدد2019 / 1149 :
والملفات المضمومة إليه
ملف التوزيع التحاصصي
عدد2020 / 02 :
إعالن ثاني في إطار الفصل 507
من قانون المسطرة المدنية
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة االبتدائية
ببنسليمان ،أنه بناء على الفصل
 507م��ن ق��ان��ون المسطرة
المدنية ق��د ت��م فتح مسطرة
التوزيع بالمحاصة ضد المنفذ
محمد جغار كفيل شركة أيمن

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

بالستيك الكائن بمديونة الملك
المسمى ف��دان الكبير قيادة
مجاطية أوالد الطالب مديونة
في شأن توزيع منتوج بيع عقار
بالمزاد العلني موضوع ملف
التنفيذ المدني عدد/ 1149 :
 2019والملفات المضمومة
إليه.
لذلك فإن جميع الدائنين للمنفذ
عليه محمد جغاز كفيل شركة
ايمن بالستيك الكائن بمديونة
الملك المسمى ف��دان الكبير
قيادة مجاطية أوالد الطالب
مديونة ،أن يتقدموا بوثائقهم
المثبتة للدين داخل أجل شهر
واحد ابتداء من تاريخ إشهار هذا
اإلعالن تحت سقوط الحق.
116906
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الدار البيضاء -
سطات -
عمالة مقاطعات ابن امسيك
مقاطعة ابن امسيك
مديرية المصالح
القسم المالي واالقتصادي
المؤسسات المضرة والغير
المالئمة
أو الخطيرة من الدرجة الثالثة
اعالن رقم 2021 / 01
إن بحثا حول الكشف عن المنافع
والمضار مدته  15يوما سيفتح
بمصالح مقاطعة ابن امسيك
والملحقات اإلدارية التابعة لها
وذلك:
 بناءا على الطلب الذي تقدم بهالسيد :محمد سالم مجيدري
 للحصول على رخصة :مقهى بالمحل الكائن :حي جميلة 02الرقم  01الزنقة  14قج البيضاء
هذا ويوجد سجل بحث المنافع
والمضار بالمصالح المذكورة
أع��ل��اه( ،م��ص��ل��ح��ة ال��ش��ؤون
اإلقتصادية) لمن يهمه األمر
عليه االتصال خالل أوقات العمل
اإلداري��ة وذلك ابتداء من تاريخ
صدور هذا اإلعالن بالجريدة.
116908
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم الحاجب
قيادة ايت بوبيدمان
جماعة ايت بوبيدمان
اعالن عن إجراء امتحان الكفاءة
المهنية ليوم 2021 / 03 / 15
بناء على مقتضيات المرسوم
رق��م  2.04.403ب��ت��اري��خ 02
دجنبر  2005ومواكبة اإلجراءات
المنبثقة عن االتفاقية المبرمة
بتاريخ  19يناير  ،2007ينهي
رئيس المجلس الجماعي الى
علم كافة الموظفين التابعين
لجماعة ايت بوبيدمان المرتبين
في ساللم األج��ور (( )7مساعد
تقني من الدرجة الثانية (،)1
المتوفرة فيه شروط األقدمية
في الدرجة ال تقل عن  6سنوات
حسب االستحقاق  2021أنه تقرر
إج��راء امتحان الكفاءة المهنية
بمقر هذه الجماعة يومه االثنين
 15م��ارس  2021على الساعة
العاشرة صباحا وذل��ك لولوج
الدرجات المذكورة في الجدول
المرفق.
116914/1
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل

يـــرجى االتـــصـال
بـقسم التوزيع بالجريدة

www.alalam.ma

الطبع
مطابع لوماتان من
هذا العدد 21043

محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش
إعالن قضائي عن بيع عقار
ملف عدد2019/434 :
لفائدة :الشركة العامة المغربية
لألبناك في ش م ق
ضد :شركة دار دنيا في ش م ق
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية
بمراكش أنه سيقع بيع قضائي
بالمزاد العلني.
يوم  2021/03/16على الساعة
 11صباحا بقاعة البيوعات
بالمحكمة التجارية بمراكش
للملك المسمى« :الأوزبة«
ذي ال��رس��م ال��ع��ق��اري ع��دد:
43/3346
الكائن بـ :دائرة تحناوت جماعة
تمصلوحت دوار الفيضة
البالغة مساحته 15 :هكتار  10آر
 70سنتيار
والذي هو عبارة عن :أرض بها
 26بناية على شكل فيالت وبناية
كبيرة متكونة من عدة مرافق
الزالت في طور االنجاز ومحاطة
بسور اسمنتي.
وحدد الثمن االفتتاحي إلنطالق
ال��م��زاد في مبلغ 11330250
درهم.
ت��ق��دم ال��ع��روض أم���ام كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية
بمراكش من تاريخ نشر هذا
اإلعالن.
تستمر المزايدة طيلة  10أيام
من تاريخ إرساء المزاد األول على
أن تكون الزيادة بمقدار السدس
ويرسى البيع على آخر متزايد
موسر أو ذي ضمان موسر.
وي��ؤدى الثمن ناجزا مع زيادة
رس���م ق��ض��ائ��ي  3ف��ي المائة
وص��وائ��ر التنفيذ وال تقبل إال
الشيكات المصادق عليها.
وللمزيد من اإليضاح االتصال
بقسم التنفيذ لإلطالع على دفتر
التحمالت بالمحكمة التجارية
بمراكش.
116876
----------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم ابن سليمان
باشوية بوزنيقة
جماعة بوزنيقة
مديرية المصالح
قسم التعمير 2021/88
إعالن بإيداع
ينهي رئيس المجلس الجماعي
لبوزنيقة إلى علم العموم أن
بحثا حول الكشف عن المنافع
والمضار مدته  15يوما (خمسة
عشر يوما» سيفتح بمقر جماعة
بوزنيقة وذلك ابتداء من تاريخ:
 2021/02/18بناء على طلب
تقدم به السيد :جمال امحزي من
أجل الحصول على رخصة تهيئ
مخبزة بالطابق السفلي تجاري
للبناية المتكونة من (سفلي
تجاري وثالثة طوابق علوية)،
الكائنة بتجزئة «وادي المخازن»
رقم البقعة  ، 76موضوع الرسم
ال��ع��ق��اري ع���دد25/16864 :
ببوزنيقة.
ه��ذا وي��وج��د الطلب المذكور
وسجل البحث بقسم التعمير
والتابع لجماعة بوزنيقة حيث
يمكن االط�ل�اع عليهما لمن
يهمه األمر وتسجيل مالحظاته
وذلك خالل أوقات العمل اإلداري.
116894

إعالنات

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بأكادير
ملف التبليغ المدني عدد:
2020/1884
إعالن بصدور حكم قضائي
الفصل  441من ق م م
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
لدى المحكمة االبتدائية بأكادير
بناء علي الطلب الذي تقدم به ذ
 /ن لعبيد والجعفري المحاميان
بهيئة أكادير نيابة عن السيدة أم
كلثوم سمني.
الرامي إلى تبليغ وإشهار وتعليق
الحكم عدد  1234الصادر بتاريخ
 ،2020/07/13في الملف المدني
عدد .2019/709
بصفته مدعية من جهة.
وبين عبد الرحمان اجياف ،الكائن
بالشقة رق���م  ، 232المختار
السوسي  -قطاع  - 2أكادير
بصفته مدعى عليه من جهة أخرى
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 441
من ق م م
ي��ع��ل��ن ل��ك��ل ذي م��ص��ل��ح��ة ان
ه��ذه المحكمة أص���درت بتاريخ
 2020/07/13الحكم اآلتي نصه:
باسم جاللة الملك وطبقا للقانون
حكمت المحكمة بجلستها العلنية
ابتدائيا وعلنيا وبمثابة حضوري
للمدعي غيابيا للمدعى عليه
الحكم اآلتي نصه:
في الشكل :بقبول الدعوى
في الموضوع :الحكم على المدعى
عليه بأدائه للمدعي مبلغ 12000
درهم مع الفوائد القانونية.
من تاريخ  2017/10/01وتحميله
الصائر واالجبار في األدنى.
وأن هذا الحكم بلغ للسيد مقريش
ابراهيم المنصب قيما في حق
المدعى عليه بتاريخ 2020/12/21
وعليه فإن أجل الطعن باالستئناف
يسري بعد مرور أجل ثالثين يوما
ابتداء من تاريخ تعليق هذا اإلعالن
باللوحة الخاصة باإلعالنات بهذه
المحكمة وإشهاره بإحدى الجرائد
الوطنية طبقا للفصل  441من ق
مم
116902
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية المدنية بالدار
البيضاء
ملف تبليغ عدد9/2019/623 :
رقم بحث القيم:
إعالن قضائي في إطار الفصل
 441ق.م.م
بناء على الدعوى المرفوعة من
طرف السادة إلها القلي ومن معها
الساكنين بفرنسا.
الجاعلين محل المخابرة معهم
بمكتب األستاذ مصطفى بلقاضي
المحامي بهيئة ال��دار البيضاء
الكائن ب��ـ  50ش��ارع لالياقوت
الطابق الثالث الرقم .10
من جهة
في مواجهة :خديجة القبلي  ،نزهة
القبلي ،حليمة القبلي ،جميلة
التادلي ،فاطنة لطيف ،عبد المجيد
لطيف ،عبد الرزاق لطيف.
والسادة ورثة الكبيرة بنت محمد،
ورثة ميلودة بنت بوشعيب ،وورثة
سعيد بن ميلود.
الساكنين بتجزئة عبير مجموعة 9
عمارة  10شقة  10سيدي مومن
الجديد الدار البيضاء.
ينوب عنهم األستاذ حسن برغوت
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
من جهة أخرى
يعلن السيد رئيس كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية المدنية
بالدار البيضاء أن حكما صدر عن
هذه المحكمة تحت ع��دد369 :
بتاريخ  2017/02/09في الملف
المدني ع��دد2015/21/109 :
قضى بمايلي:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا
وحضوريا.
ف��ي ال��ش��ك��ل :ق��ب��ول المقالين
االفتتاحي واإلصالحي.
في الموضوع :المصادقة على
الخبرة المنجزة من طرف الخبير
السيد أحمد الضعيف والحكم
بإنهاء حالة الشياع وذل��ك ببيع
العقار ذي الرسم العقاري عدد
 / 30535س ب��ال��م��زاد العلني
وفق الثمن االفتتاحي المحدد في
( )800.000درهم مع الحكم على
المدعى عليها خديجة القبلي
بأدائها للمدعين نصيبهم في
االس��ت��غ�لال وق���دره 5067,21
دره����م ع���ن ال���م���دة ال��م��م��ت��دة
م��ن  2011/08/17إل��ى غاية
 2015/09/17وجعل الصائر على
قدر األنصبة ورفض باقي الطلبات.

وأن محكمة االستئناف بالدار
البيضاء أص���درت ال��ق��رار ع��دد:
 9371ب��ت��اري��خ 2017/12/25
م��ل��ف م��دن��ي استئنافي ع��دد:
قضت
2017/1404/3695
بمايلي:
أن محكمة االستئناف وهي تقضي
علنيا حضوريا:
ف��ي الشكل :بقبول االستئناف
والطلب اإلضافي.
في الموضوع :في االستئناف برده
وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء
الصائر على رافعه.
وف��ي الطلب ال��م��ض��اد :الحكم
على المدعى عليها المستأنفة
خديجة القبلي بأدائها لفائدة
ال��م��دع��ي��ن المستأنف عليهم
نصيبهم في االستغالل وق��دره (
 )2792,14درهما عن المدة من
 2015/09/18إل��ى متم نونبر
 2015وتحميل المستأنفة المدعى
عليها الصائر.
كما يعلن السيد رئيس كتابة
الضبط أن هذا القرار قد تم تبليغه
إلى القيم المنصب في حق السادة
ورث��ة سعيد بن ميلود والسادة
ورثة ميلودة بنت بوشعيب بتاريخ
 2020/10/20في شخص السيدة
حسان نجاة.
وأن المحكوم عليهم لحهم حق
الطعن طبقا لمقتضيات الفصل
 441من قانون المسطرة المدنية.
116888
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بآسفي
المحكمة االبتدائية بآسفي
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ رقم:
2018/6101/103
إعالن عن سمسرة عمومية
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بآسفي أن
سمسرة علنية ستجرى يوم -18
 2021-3بقاعة البيوعات بهذه
المحكمة رق��م  5ان��ط�لاق��ا من
الساعة الثانية بعد ال��زوال لبيع
مايلي:
العقار ال��ذي ه��و ع��ب��ارة ع��ن دار
للسكن ،غير محفظة ،مساحتها
 62مترا مربعا تقريبا ،مستخرجة
من الصك العقاري عدد ،Z/1961
تشتمل على طابق سفلي به 3
غرف ،مطبخ ومرحاض وعلى طابق
علوي به  3غرف ،مطبخ ومرحاض
وعلى سطح والكائنة بالرقم 40
زنقة العبدي فيالج الطيبي حي
الجريفات آسفي.
آخر عرض 210.000,00 :درهم
لفائدة السيدة :خديجة بلعادل
ينوب عنها ذ  /النقيب أحمد الجار
المحامي بآسفي
ضد السادة :ورثة حبيبة رغدة ومن
معها
ويطالب بضامن لألداء عند إرساء
المزاد العلني وسيؤدي الراسي
عليه ال��م��زاد الثمن ن��اج��زا مع
زيادة  ٪3لفائدة الخزينة العامة.
وللمزيد م��ن المعلومات يجب
االتصال بمكتب التنفيذ المدني
بهذه المحكمة واإلطالع على ملف
التنفيذ.
116896
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بخريبكة
المحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ رقم20/75 :
فاطمة حرايشي
ضد
لوديي مصطفى

الخميس  6من رجب  1442الموافق  18من فبراير 2021

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بخريبكة
يعلن بأنه ب��ت��اري��خ 23 :م��ارس
.2021
على الساعة الحادية عشرة صباحا
بقاعة البيوعات بهذه المحكمة
سيقع بيع مايلي:
 العقار ذي الرسم العقاري عدد18/31554
 الكائن بحي المقاومة (قربحمام ولد فطومة) خريبكة.
 المتكون من طابق سفلي بهمرآب وشقة للسكن وطابق علوي
وسطح.
 مساحته  102متر مربع. الثمن االفتتاحي315.000,00 :درهم.
 مع زي��ادة  ٪3لفائدة الخزينةالعامة.
فعلى الراغبين في المزيد من
اإلي��ض��اح��ات االت��ص��ال بمكتب
التنفيذ المدني لإلطالع على دفتر
الشروط والتحمالت.
116892/1
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالدار البيضاء
المحكمة االبتدائية االجتماعية
بالدار البيضاء
إعالن قضائي
ملف التبليغ عدد2020/970 :
بناء على الدعوى المرفوعة من
طرف السيدة :لبنى ناشد
الساكن (ة) سيدي عثمان بلوك 43
الرقم  01الدار البيضاء
في مواجهة السيد :أشرف السيد
علي عالم
يعلن رئيس كتابة الضبط لدى
المحكمة االبتدائية االجتماعية
بالدار البيضاء.
أن حكما صدر عن المحكمة بتاريخ:
 2020/10/27في الملف عدد:
2020/1620/215
تحت رقم3750 :
قضى بمايلي:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا
بمثابة حضوري في حق المدعية
وغيابيا في حق المدعى عليه
في الشكل :بقبول الطلب.
ف��ي ال��م��وض��وع :بإسناد الوالية
الشرعية للمدعية  :لبنى ناشد -
على ابنتها لين عالم  -المزدادة
بتاريخ  2016/10/10بالدار البيضاء
وبتحميل المدعى عليه الصائر.
116910
----------------------المملكة المغربيـــــــة
وزارة الداخليــــــــــة
عمالة إقليم سيدي قاسم
دائرة الغرب بني مالك
قيادة الحوافـــــــــــات
جماعة الحوافـــــــات
إعالن عن طلب عروض مفتوح
بعروض أثمان
رقم 2021/08
في يوم األربعاء  17مارس 2021
على الساعة الحادية عشرة صباحا
سيتم بمكتب رئ��ي��س مجلس
جماعة ال��ح��واف��ات عملية فتح
األظ��رف��ة م��وض��وع طلب ع��روض
مفتوح ب��ع��روض أث��م��ان الخاص
بإيجار السوق السبت األسبوعي
بجماعة الحوافات باستثناء المجزرة
وال��م��ح�لات التجارية والمقهى
والمرافق الصحية (المراحيض)
برسم السنة المالية  2021ابتداء
من  21مارس  2021إلى غاية 31
دجنبر . 2021
ال��ض��م��ان��ة ال��م��ؤق��ت��ة م��ح��ددة
ف����ي  100.000,00:دره��م ( مائة
ألف درهم).
تؤدى واجبات اإليجار دفعة واحدة

ب��ع��د اإلع��ل�ان ع��ن ن��ت��ائ��ج طلب
العروض.
كلفة تقدير إيجار السوق األسبوعي
للحوافات برسم سنة  2021التقل
عن مبلغ  850.000,00 :درهم
(ثمان مائة و خمسون ألف درهم ).
يجب أن يكون ك��ل م��ن محتوى
وت��ق��دي��م م��ل��ف��ات المتنافسين
مطابقين لمقتضيات ال��م��واد
 27و 29و 31من المرسوم رقم
 2. 349.12الصادر في جمادى
األول��ى  20( 1434مارس )2013
المتعلق بالصفقات العمومية.
يمكن للمتنافسين :
إما إي��داع أظرفتهم مقابل وصل
بوكالة المداخيل .
إم��ا إرس��ال��ه��ا ع��ن طريق البريد
المضمون مع إفادة باالستالم إلى
المكتب المذكور.
إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة
طلب العروض عند بداية الجلسة
وقبل فتح األظرفة .
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء
بها هي تلك المقررة في المادة 09
من نظام االستشارة.
ولسحب دفتر التحمالت وملف
العروض يرجى االتصال بوكالة
المداخيل الجماعية بالحوافات
دائ���رة ال��غ��رب بني مالك إقليم
سيدي قاسم ويمكن كذلك تحميله
م��ن ب��واب��ة صفقات ال���دول���ة :

69
العقاري عدد 18/40207
 الكائنة  135البنايات الجديدةللتنشيف خريبكة.
 وهو عبارة عن دار للسكنى بهاسفلي وطابق أول ومرافق بالسطح
لها واجهة واحدة.
 السفلي به من المرافق :ثالثةغ��رف ومطبخ وم��رح��اض وبهو،

وطابق أول به من المرافق :ثالثة
غ��رف ومطبخ وم��رح��اض وبهو،
وسطح به :بيت ومرحاض ومطبخ،
الكل مسقف باالسمت «الضالة»
باستثناء المطبخ بالسطح مسقف
بالقصدير.
 مساحتها  1آر  1سنتيار. -الثمن االفتتاحي 550.000,00 :

درهم.
 مع زي��ادة  3٪لفائدة الخزينةالعامة.
فعلى الراغبين في المزيد من
اإليضاحات االتصال بمكتب التنفيذ
المدني لإلطالع على دفتر الشروط
والتحمالت.
116892/2

116878
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116912
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بأكادير
ملف التبليغ المدني عدد:
2018/3603
إعالن بصدور حكم قضائي
الفصل  441من ق م م
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
لدى المحكمة االبتدائية بأكادير
بناء علي الطلب الذي تقدم به ذ
 /ن لعبيد والجعفري المحاميان
بهيئة أكادير نيابة عن السيد عبد
اهلل اتبير ،الرامي إلى تبليغ وإشهار
وتعليق الحكم عدد  488الصادر
بتاريخ  ،2018/04/09في الملف
المدني عدد .2016/915
بصفته مدعي من جهة.
وبين عبد الكريم بوخيرة ،الكائن
بمقر عمله لدى شركة ولكو بريمور
مقرها ايت ملول
بصفته مدعى عليه من جهة أخرى
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 441
من ق م م
ي��ع��ل��ن ل��ك��ل ذي م��ص��ل��ح��ة ان
ه��ذه المحكمة أص���درت بتاريخ
 2018/04/09الحكم اآلتي نصه:
باسم جاللة الملك وطبقا للقانون
حكمت المحكمة بجلستها العلنية
ابتدائيا وعلنيا وغيابيا
الحكم اآلتي نصه:
في الشكل :بقبول الدعوى
في الموضوع :بالحكم على المدعى
عليه بأدائه للمدعي مبلغ 15000
درهم مع تحميله الصائر.
وأن هذا الحكم بلغ للسيد مقريش
ابراهيم المنصب قيما في حق
المدعى عليه بتاريخ 2020/12/21
وعليه فإن أجل الطعن باالستئناف
يسري بعد مرور أجل ثالثين يوما
ابتداء من تاريخ تعليق هذا اإلعالن
باللوحة الخاصة باإلعالنات بهذه
المحكمة وإشهاره بإحدى الجرائد
الوطنية طبقا للفصل  441من ق
مم
116900
----------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بخريبكة
المحكمة االبتدائية بخريبكة

116914/2

116880

116882

116884

116916
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ﺑﻴﻮﺕ ﳐﺮﺑﺔ ﻭ ﻣﻬﺠﻮﺭﺓ ﻭﺑﻘﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺗﺸﻮﻩ ﺍﳌﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﺃﻭﻛﺎﺭ ﻟﻠﺮﺫﻳﻠﺔ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺆﺭﻕ ﻣﻀﺠﻌﻬﻢ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻﺀ ،ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﻨﺪﻯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﻴﻦ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺿﺤﺖ ﻣﺄﻭﻯ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﻟﻢ ﻻ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ.
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻬﺪﻡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻭﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻄﺮﺓ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ
ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺃﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ
ﺣﺎﺩﺙ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻓﺠﺎﺋﻲ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ،ﻭﺃﺑﻨﻴﺔ
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ
ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ،ﻭﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﺎ ،ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﺃﻃﻼﻝ ﻳﻨﺨﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺗﻤﺜﻞ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺸﺮﻗﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ..
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺻﺎﺭﻣﺔ ،ﺗﻠﺰﻡ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ،
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﺸﻮﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ،
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﻨﺎﻓﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،ﻃﺒﻌﺎ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻭﺍ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ
ﺑﺘﺴﻴﻴﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﻫﺪﻣﻬﺎ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﻼ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺭ.

ﺍﻟﺨﻴﺎﻃـــﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤـــﻲ

ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺮﺑﺔ،ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ
ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺩﺭﻭﺏ ﻭﺃﺯﻗﺔ ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻨﺎﺱ ،ﺧﻄﺮﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ،ﻣﻤﺎ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ،
ﺇﺫ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﻘﺮﺑﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺨﻴﻔﺔ ﺗﻨﺴﺞ ﺑﻴﻦ ﺟﺪﺭﺍﻧﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻗﺼﺺ
ﻭﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﻭﻣﺆﻟﻤﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ،ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﺑﻤﺮﺍﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺸﻮﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻗﺮﺑﻬﺎ ،ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﺤﺘﻞ
ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ،ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ ﻣﻨﺘﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻭﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ،ﺗﻢ ﺭﺻﺪ
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﻭﻗﻄﻊ ﻋﺎﺭﻳﺔ،
ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﺗﻊ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ،ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ.
ﺗﺨﻔﻲ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ،
ﻳﻘﺘﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻳﺘﺨﺬﻭﻧﻬﺎ ﺃﻭﻛﺎﺭﺍ
ﻟﻠﺘﺴﺘﺮ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺄﻭﻱ ﺃﻃﻔﺎﻻ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺄﻭﻯ ﻟﻬﻢ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺑﺼﺮﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻭﻥ ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺴﺎﺀ،
ﺃﺑــﺪﻯ ﻫــﺆﻻﺀ ﺍﺳﺘﻴﺎﺀﻫﻢ ،ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
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ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺪﺭﺑﺔ ﺗﺼﻌﺪ ﺿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺟﺒﻴﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﺔ

ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻲ ﻣــﻼﻝ ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ،
ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﺠﻠﺴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻗﺮﺭﺕ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺰﻭﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺪﻭﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  15ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2021ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  19ﻣﻨﻪ ،ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ
ﺭﻗﻢ20/2745ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 24ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2020ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺗﻤﻠﺼﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻧﻬﺠﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻨﺼﻒ ﻭﻋﺎﺩﻝ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻋﺎﺩﻝ
ﻭﻣﻨﺼﻒ ،ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﺝ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻤﻦ ﻭﻟﺞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ
ﺑﺎﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻟﻤﻦ ﻭﻟﺞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻣﻨﺢ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﻣﻌﺎﺩﻟﺘﻪ
ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻼﻙ،
ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
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ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻳﻌﺰﺯﻭﻥ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﲔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻱ

ﻋﻘﺪ ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ '' ﺍﺭﻣﺎ''
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﺑــﻲ ﺍﻟﺠﻌﺪ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﺧﺼﺼﻮﻩ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻘﺎﺑﻲ
ﻣﻨﻀﻮﻱ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﺣﻀﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻷﺧﻮﺓ ،ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻮﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻮﻱ ،ﺍﺭﺷﻜﻴﻚ
ﺑﺎﺣﻤﺎﻥ ﻭﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﻟﻌﻼﻟﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ
ﻣﻔﺘﺶ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ،
ﺃ .ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻟﻠﺤﺰﺏ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺃﺑــﻲ ﺍﻟــﺠــﻌــﺪ ،ﻭﺑــﻌــﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ

ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ

ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻭﺭﻓﻊ
ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ
ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﺣــﺪﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺻﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ.
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻜﺘﺐ
ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ '' ﺃﺭﻣﺎ'' ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮ ،ﻧﺎﺋﺐ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ :ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺮﺍﻭﻱ،ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﻝ :ﻋﻤﺮ ﺍﺯﻋﻴﻤﻲ ،ﻧﺎﺋﺐ ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﻝ :ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻟﻬﺮﺍﺱ ،ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ:
ﺑﻮﻋﺰﺓ ﻋﻤﺘﺸﻲ،ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ:
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺃﻧﻔﺎﻭﻱ ،ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ:
ﺍﻟﻤﻠﻮﺩﻱ ﺃﻧﻴﺎﻛﻲ.
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ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻣﻬﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﲑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻋﻘﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ ﻣﻜﻨﺎﺱ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﻔﺎﺱ،
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺧﺼﺺ ﻟــﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ.
ﻭﺍﻧﻜﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻭﺍﻧــﻌــﺎﺵ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ.
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺗﻬﻢ ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺠﻬﺔ
ﻓﺎﺱ-ﻣﻜﻨﺎﺱ .ﻭﺗﺨﺺ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺧﻤﺲ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻐﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻬﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻮﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ-ﻣﻜﻨﺎﺱ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻐﻞ ،ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺑﺼﻔﺮﻭ،
ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻥ.
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ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ ،19
ﻭﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ.
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺣﺪ ﺑﻮﻣﻮﺳﻰ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺴﻴﺴﻲ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﺮﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ
ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ،ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺈﻳﻼﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺷﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.
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ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  32ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﲪﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ  110ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ

ﻳﻌﺮﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ )ﺍﻟﻨﻴﻮﺭﺓ( ﺑﺠﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ ﻧﻤﻮﺍ
ﻫﺎﻣﺎ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ-ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ ﺍﺣﺴﺎﻳﻦ ﺭﺣﺎﻭﻱ
ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ
 2020-2019ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  32ﺃﻟﻒ ﻭ 200ﻃﻨﺎ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ 110ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺳﺠﻞ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻣﻦ  27ﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭ ،ﻭﻳﻤﺜﻞ
ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  90ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ،ﻭﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺃﺯﻳﺪ
ﻣﻦ 200ﺃﻟﻒ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ،ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ )ﺷﺘﻨﺒﺮ -ﺩﺟﻨﺒﺮ( ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ﺍﻟﺠﻬﺔ.
ﻭﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2017ﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ  28ﺃﻟﻒ ﻃﻦ
ﺃﻭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  85ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﻠﻐﺖ  1208ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ  ،ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﻠﺠﻬﺔ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﺈﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ )ﺍﻟﻨﻴﻮﺭﺓ(
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺧﻼ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ
ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻳﻨﺎﻫﺰ  34ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻜﺘﺎﺭ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺒﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﺒﺮ  14ﻭﺣﺪﺓ ﻟﻄﺤﻦ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﻔﻞ ﺃﺣﻤﺮ ﻣﺴﺤﻮﻕ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،ﻓﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﺸﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻮﻯ  14ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ
ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ »ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﺧﻀﺮ ،«2030-2020
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺨﻠﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ،ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺒﻠﻎ 18,7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ.
ﻭﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﻔﻞ ﺍﻷﺣﻤﺮ،
ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺧﻠﻖ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﻦ-ﻣﻬﻨﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺇﺣــﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻟﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻘﻞ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﻘﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ.
ﻭﺗﻌﺪ ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ-ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ ﺟﻬﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ،ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺪﺭ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ،ﻭﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺴﻘﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  200ﺃﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 14ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  18.6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﻔﻀﻞ ﻭﻓﺮﺓ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ  30ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ  40ﺇﻟﻰ  90ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ﺍﻟـــــــــــــــــــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
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ﻛﺄﺱ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ  20ﺳﻨﺔ )ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ  – 1ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(:

ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻔﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ

ﻋﺒﻮﺏ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻓﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ 20
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻐﺎﻣﺒﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﻧﻈﻴﻒ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ،ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻜﺄﺱ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻸﻣﻢ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ  20ﺳﻨﺔ )ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .(2021
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻝ«ﺃﺷــﺒــﺎﻝ ﺍﻷﻃﻠﺲ«
ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻣﻮﺑﺎﺭﻳﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .25
ﻭﺑــﺪﺃ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻟــﻤــﺒــﺎﺭﺍﺓ ﺑﺸﻜﻞ
ﻫﺠﻮﻣﻲ ،ﺣﺘﻰ ﺣﺼﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،25ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﻤﺴﺖ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﻻﻋﺒﻲ
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ.
ﻭﺳﺪﺩ ﺍﻟﺰﻣﺮﺍﻭﻱ ﺿﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ،ﻭﺗﺼﺪﻯ ﻟﻬﺎ
ﺣﺎﺭﺱ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ،
ﻭﺍﻧﺒﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭﺳﺪﺩﻫﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ.
ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﻮﺭﺍﺀ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﺍﺕ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻟﻢ
ﻳﺨﺘﺒﺮ ﻋﻼﺀ ﺑﻠﻌﺮﻭﺵ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻛﺜﻴﺮﺍ.
ﻭﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ،ﺃﻋﺮﺏ ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ﻋﺒﻮﺏ،
ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ  20ﺳﻨﺔ،
ﻋﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ،ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﻮﺏ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺖ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ” :ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻌﺒﺔ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻧﻔﺴﻴﺎ
ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ“.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ” :ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺛــﻼﺙ ﺃﻭ ﺃﺭﺑــﻊ ﻓﺮﺹ
ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻏﺎﺑﺖ

ﻋﻨﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ“.
ﻭﺷﺪﺩ” :ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ“.
ﻭﺧﺘﻢ ﻣﺪﺭﺏ ”ﺍﻷﺷﺒﺎﻝ“ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ” :ﺍﻟﺤﻤﺪ
ﷲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺛــﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﺳﺘﻌﻄﻴﻨﺎ ﺣﺎﻓﺰﺍ

ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ
ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ“.
ﻭﻋـــﻦ ﺍﻟــﻤــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺫﺍﺗـــﻬـــﺎ ،ﻛـــﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻏــﺎﻧــﺎ ﻗــﺪ ﺗــﻐــﻠــﺐ ،ﻓــﻲ ﻭﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﺍﻟــﻴــﻮﻡ،

ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻈــﻴــﺮﻩ ﺍﻟــﺘــﻨــﺰﺍﻧــﻲ ﺑــﺮﺑــﺎﻋــﻴــﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ.
ﻭﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺄﺱ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻤﺪﺓ  15ﺳﻨﺔ ،ﻏﺪﺍ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﺗﻌﻴﻖ ﺳﻔﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

»ﺍﻟﻜﺎﻑ« ﳛﺪﺩ ﺗﺎﺭﳜﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﳌﺒﺎﺭﺍﺓ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﻭﻛﺎﻳﺰﺭ ﺷﻴﻔﺰ
ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ﻭﻛﺎﻳﺰﺭ ﺷﻴﻔﺰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻳﻮﻡ  28ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﻋﺪﺍ
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻭﻛــﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ﻭﻛﺎﻳﺰﺭ ﺷﻴﻔﺲ ﻣﺴﺎﺀ ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
 19ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﻤﺼﺮ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻛﺎﻳﺰﺭ ﺷﻴﻔﺲ ﺭﺩﺕ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﻜﺎﻳﺰﺭ ﺷﻴﻔﺲ» :ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  19ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﺼﺮ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ» :ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ
ﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ«.
ﻭﺗﺎﺑﻊ» :ﺍﻟﺴﺒﺒﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ .ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ،ﻭﺳﻴﻈﻞ

ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ
ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ ،ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ
ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﻮﺩ
.Covid-19
ﻭﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  23ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .«2021
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ» :ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ،
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺘﻴﻦ
ﻳﻮﻣﻲ  23ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭ 5ﻣﺎﺭﺱ«.
ﻭﻛــﺎﻥ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻔﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻘﺒﺎﹰ ﺃﻥ ﺗﺸﺪ
ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ »ﺍﻷﺣﻤﺮ« ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ  28ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻋﻮﺽ
 19ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ.
ﻭﺳﻴﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﺻــﻮﺏ ﻟﻮﺍﻧﺪﺍ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺃﻧﻐﻮﻻ ﻟﻴﻮﺍﺟﻪ ﺑﺘﺮﻭ
ﺃﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﺘﺮﻭ ﺃﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﺳﻮﻑ ﻳﻄﻴﺮ
ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ﺻــﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺭﺣﻠﺔ ﺟﻮﻳﺔ
ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻤﻄﺎﺭ ﺩﺑﻲ ،ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﺎﻳﺰﺭ ﺗﺸﻴﻔﺰ ﻓﻲ ﺳﺘﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻼﻡ.

ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ »ﺇﻧﻮﻱ« ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ :(6

ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺧﻄﻒ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺑﺜﻼﺛﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﻣﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﺧﻄﻒ ﺍﻟـــﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺻــﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮﺯ ﻏﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻃﻲ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  2-3ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻟﻠﻮﺩﺍﺩ ﻓﻲ  6ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ
ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﻚ ﺁﺳﻔﻲ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  1-2ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﺇﻟﻰ 15
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﻨﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺟــﺎﺭﻩ ﺍﻟــﺮﺟــﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺣﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻠﻘﺐ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
)ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ( ﻭﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺯ
ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻗﻤﺘﻪ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺪ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ ﺃﻱ
ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﻭﺿــﻊ ﺃﻳــﻮﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  23ﻣﻦ
ﺿﺮﺑﺔ ﺟــﺰﺍﺀ ،ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﺆﻳﺪ ﺍﻟﻼﻓﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  35ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻬﻮﺩ
ﻓﺮﺩﻱ ﺭﺍﺋﻊ ﺭﺍﻭﻍ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ

ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﺴﻴﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻣﻦ ﺃﻳﻤﻦ
ﺍﻟﺤﺴﻮﻧﻲ.
ﻭﻗﻠﺺ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ  6ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻀﺮﺑﺔ ﺭﺃﺱ ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻟﻴﻤﻮﺭﻱ

ﺑﻌﺪ ﺿﺮﺑﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﻛﺮﻳﻢ
ﺑﻨﻌﺮﻳﻒ ،ﻟﻜﻦ ﺃﺷﺮﻑ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﻋﺰﺯ ﺗﻘﺪﻡ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  73ﺑﻀﺮﺑﺔ ﺭﺃﺱ.
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ ﻫﺪﻓﺎ ﺭﺍﺑﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  89ﻟﻜﻦ

ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻟﻐﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻠﻌﻤﺮﻱ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﺘﺢ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻹﻧﻘﺎﺫ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﻟﻴﺘﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ 6
ﻧﻘﺎﻁ.

ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ:

 - 1ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ  15 :ﻥ
 - 2ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ  13 :ﻥ
 - 3ﻧﻬﻀﺔ ﺑﺮﻛﺎﻥ  10 :ﻥ
 - 4ﺇﺗﺤﺎﺩ ﻃﻨﺠﺔ  10 :ﻥ
 - 5ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ  9 :ﻥ
 - 6ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ  8 :ﻥ
 - 7ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﻚ ﺁﺳﻔﻲ  8 :ﻥ
 - 8ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ  7:ﻥ
 - 9ﻳﻮﺳﻔﻴﺔ ﺑﺮﺷﻴﺪ  7 :ﻥ
 - 10ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻃﻲ  6 :ﻥ
 - 11ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻣﺮﺓ  6 :ﻥ
 - 12ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ  6 :ﻥ
 - 13ﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ  6 :ﻥ
 - 14ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ  5 :ﻥ
 - 15ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ  5 :ﻥ
 - 16ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺟﺪﺓ  4 :ﻥ.

ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﳛﺼﻦ ﺍﻷﺧﻮﻳﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ
ﺑﻌﻘﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ
ﺃﻋﻠﻦ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ،ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻲ،
ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺪﺓ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﺮﻭﺿﺎ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﺍﻟﺨﻀﺮ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
ﻭﺳﺎﻫﻢ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ
ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ
ﺃﻓﻀﻞ ﻻﻋﺐ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻫﺪﺍﻑ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺃﻣﻢ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺑﺘﺘﻮﻳﺞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.
ﻭﺟﺎﺀ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻟﻼﻋﺒﻪ ،ﺗﺤﺼﻴﻨﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺮﺣﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ  35ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫــﻢ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺩ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺧﺎﺻﺔ
ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ  24ﻋﺎﻣﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻣﺪﺩ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ،ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺃﻳﻀﺎ،
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻟﺴﻔﻴﺎﻥ
ﺭﺣﻴﻤﻲ.
ﻭﺣﺴﻢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﻟـ 5ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻻﻋﺒﻪ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻭﻋﺪﻡ ﺭﺣﻴﻠﻪ.
ﻭﺃﻟﺤﻖ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ ﻣــﺪﺭﺏ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ،
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺟﻴﺪﺓ.
ﻭﻳﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺍﻷﻛﺒﺮ
ﺳﻔﻴﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺮﺟﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ.

ﺃﺧﺒﺎﺭ

ﺇﻛﺴﺒﺮﻳﺲ:

ﺍﻟﻜﺰﺍﺯ ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻬﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻣﺎﺯﻳﻤﺒﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ:
ﻋــﻴــﻨــﺖ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻲ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟـــﻘـــﺪﻡ ،ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺳــﻤــﻴــﺮ ﺍﻟـــﻜـــﺰﺍﺯ،
ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺗﻲ ﺑﻲ
ﻣﺎﺯﻳﻤﺒﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ ﻭﺫﻟــﻚ ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻟﻬﻼﻝ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
ﻭﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺰﺍﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻳﺖ ﻋﺒﻮ ﻭﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﻟﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺃﻧﻴﻄﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻜﻢ ﺭﺍﺑــﻊ ﻟﻠﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻵﺧﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺸﺎﻑ.
ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺩﻭﺭﻱ
ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺁﺳﻔﻲ:

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟــﻘــﺪﻡ ﺃﻥ
ﺍﻟــﺠــﻤــﻊ ﺍﻟــﻌــﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ
ﺁﺳﻔﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺳﻴﻌﻘﺪ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  05ﻣﺎﺭﺱ 2021
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ
ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻠﻌﺐ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ.
ﻭﺃﻛــﺪﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋــﻴــﺲ ﻭﺃﻋــﻀــﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ.

ﺣﻜﻴﻤﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ:

ﺃﻛــﺪ ﺃﻟﻴﺨﺎﻧﺪﺭﻭ ﻛﺎﻣﺎﻧﻮ،
ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺃﺷــﺮﻑ ﺣﻜﻴﻤﻲ ،ﻻﻋــﺐ ﺇﻧﺘﺮ
ﻣﻴﻼﻥ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﻣﻦ
ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻓﻲ
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ.
ﻭﺍﻧﻀﻢ ﺣﻜﻴﻤﻲ ) 22ﻋﺎﻣﺎ(
ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺮ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ  ،2020ﻗﺎﺩﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﺪﺭﻳﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  40ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ،ﻭﺑﻌﻘﺪ ﻳﻤﺘﺪ
ﻟـ 5ﻣﻮﺍﺳﻢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺎﻣﺎﻧﻮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ
»ﻓﻮﺗﺒﻮﻝ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ«» :ﺣﻜﻴﻤﻲ ﻛــﺎﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻣﻊ
ﻣﺎﻭﺭﻳﺴﻴﻮ ﺳﺎﺭﻱ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ» :ﻛﺎﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ  18ﻋﺎﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ،ﻟﻘﺪ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺟﻴﻮﻧﺘﻮﻟﻲ ،ﻭﺳﺄﻝ
ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻢ ﺣﻜﻴﻤﻲ«.

