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أخـبــار أخـرى

أخيرا  ..المغرب يفتح ملف قضية القنب الهندي بشجاعة

اإلسالم في المدرسة األلمانية

مشروع قانون لالستعماالت املشروعة أمام احلكومة و اآلفاق واعدة

أجمعت مصادر مطلعة على أن الحكومة المغربية
أدرجت مشروع قانون يتعلق باالستعماالت المشروعة
للقنب الهندي ،في اجتماعها األسبوعي المرتقب
عقده يومه الخميس بالرباط .ويحظى موضوع تقنين
االستعماالت المشروعة للقنب الهندي باهتمام خاص
و كبير لدى الرأي العام الوطني بالنظر إلى التحديات
الكبيرة التي تطرحها زراعة وانتاج هذه المادة في
العديد من مناطق المغرب ،و اإلقبال الكبير عليها من
طرف العديد من الفئات  ،خصوصا في منطقة شمال
المغرب ،حيث قاد الفراغ و ضعف التنمية في المنطقة
طوال حقبة طويلة من الزمان الساكنة إلى البحث عن
بدائل لضمان لقمة العيش ،و قادتهم هذه الحاجة

إلى التعاطي مع زراعة القنب الهندي .و دخلت شبكات
و مافيات وطنية و إقليمية و دولية على خط هذه
القضية  ،و تفننت في االستغالل البشع للسكان ،
حيث تجني هذه األوساط أرباحا طائلة بينما تقتصر
استفادة السكان على الفتات  ،و تبعا لكل ذلك تحول
المغرب إلى أحد أهم منتجي هذه المادة في العالم ،
و أصبح نقطة رئيسية لتصديرها نحو القارة األوربية .
ول��م تتوقف األوس���اط السياسية والحقوقية
الوطنية منذ زمن طويل عن المطالبة بالتعامل مع
هذه القضية بجرأة  ،ألن السلطات العمومية المغربية
لم تنجح في مختلف المحاوالت التي بذلتها للحد من
انتشار زراعة وانتاج القنب الهندي بسبب محدودية

هل يشارك املغرب يف التحقيقات اجلارية
يف قضية اغتيال السفري اإليطايل بالكونغو ؟
كشفت مصادر إعالمية وثيقة عن معطيات جديدة في قضية اغتيال السفير
اإليطالي بجمهورية الكونغو رفقة سائقه الخاص  ،تقحم المغرب في هذا الحادث
اإلرهابي المقيت  .حيث أكدت هذه المصادر أن السفير اإليطالي الذي تعرض
لعملية اغتيال كان يشغل قبل توليه هذه المهمة الديبلوماسية الجديدة،
منصب القنصل العام للجمهورية اإليطالية بمدينة الدارالبيضاء المغربية،
ومتزوج من سيدة مغربية و له معها أبناء  .مما قد يعني أن السلطات المغربية
قد تكون معنية بالتحقيق الذي يجري في هذا الحادث  ،ألن التحقيقات قد تتوقف
طويال عند المسار المهني
لهذا المسؤول الديبلوماسي
اإليطالي و عند نقطة زوجته
المغربية التي كان يعيش
معها رف��ق��ة األب��ن��اء حياة
طبيعية س��واء ف��وق التراب
المغربي أو ف��ي الكونغو
الديموقراطية .
وك��ان السفير اإليطالي
بجمهورية ال��ك��ون��غ��و قد
تعرض لعملية اغتيال بشعة
على أي��ادي جهة مجهولة
بينما كان يشارك في حملة
لتوزيع المساعدات الغذائية
العالمية  ،حيث تمت دعوته
لإلشراف على هذه العملية
اإلنسانية .

المبادرات التي اقترحتها كبدائل اقتصادية ،و أيضا
بسبب العائدات المالية المرتفعة التي تجنى من وراء
هذا النشاط .
ومن جهتها فإن الدولة المغربية قامت بجهود
جبارة لمحاربة هذه الزراعة واالنتاج ،حيث دمرت
العديد من المساحات المزروعة  ،كما أفشلت كثيرا
من محاوالت التهريب  ،و فككت عدة شبكات نشيطة
في هذا المجال ،وكلفتها هذه الجهود امكانيات
كبيرة و ضخمة .
اليوم ،حينما تقرر الحكومة المغربية اقتحام هذا
المجال من خالل تشريع وطني ينظم االستغالل
المشروع للقنب الهندي ال��ذي يستخدم كمادة

أولية ورئيسية في العديد من المنتوجات الطبية
والصيدالنية وغيرها ،في إطار االحترام الكامل لقرار
تاريخي اتخذته منظمة األمم المتحدة قبل شهور
ماضية ،وبعد مصادقة المغرب على قبول استخدام
هذه النبتة في المجال الطبي خالل اجتماع لجنة
المخدرات التابعة لألمم المتحدة ،فإن الحكومة بذلك
تفتح آفاقا يمكن أن تكون واعدة جدا إليجاد حلول
واقعية ومقبولة ألحد أهم اإلشكاليات التي كان
المغرب يواجهها و طرحت له عدة تحديات .
وهي خطوة قد تمكن المغرب من تقوية و تعزيز
موقعه في االستعماالت الطبية .

شركة زيت «لوسيور» تغالط الرأي العام عبر بيان يبرر زيادتها في األسعار

اعتمدت حكومة والية بافاريا األلمانية،
مادة للتعريف بالدين اإلسالمي في حوالي 350
مدرسة .وحسب القرار الذي تم اتخاذه خالل
اجتماع مجلس ال��وزراء بوالية بافاريا ،يتولى
المدرسون نقل معارف باللغة األلمانية عن
الدين اإلسالمي والتوجه األساسي للقيم وذلك
في إطار «روح نظام القيم في القانون األساسي
البافاري».
وتعود مسألة تدريس الدين اإلسالمي
بالمدارس األلمانية لعقود ،ففي البداية كان
هناك ما يعرف بـ «التوجيه اإلسالمي» باللغة
التركية وتلى ذلك عرض لتدريس هذه المادة
باللغة األلمانية .وبدأت تجربة نموذجية في
ألمانيا منذ ع��ام  2009تحت اس��م « درس
إسالمي» وتوسع نطاق هذه التجربة مرارا.

منح لفائدة القدس الشريف

«مسحت» الزيادة الصاروخية يف ارتفاع مثن املواد الزراعية األولية
بررت شركة لوسيور كريسطال الزيادات
األخيرة في أسعار الزيوت ،إلى ارتفاع أسعار
المواد الزراعية األولية على الصعيد الدولي.
وردت الشركة على دعوات المقاطعة
التي دع��ا إليها نشطاء مواقع التواصل
االجتماعي ،بالتأكيد على أن المواد الزراعية
األولية قد ارتفع ثمنها حيث بلغ سعر
الصوجا  % 80وسعر عباد الشمس .”90%
وأك��دت الشركة “إال أنه مع استمرار
ارتفاع أسعار المواد الزراعية األولية ،وجدت
لوسيور كريسطال نفسها مضطرة إلى
عكس جزء من هذه الزيادات على أثمنة
منتوجاتها”.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة إن��ه��ا ت��ح��رص على
اإلنصات الدائم لزبنائها وشركائها ،كما
أنها تتفهم القلق واالنزعاج الذي خلفه
ارت��ف��اع أس��ع��ار زي��وت ال��م��ائ��دة بالسوق
المغربية خالل األشهر األربعة الماضية”.
وأفاد بالغ المنتوج الفرنسي أنه حرصا
على حماية القدرة الشرائية للمستهلكين
المغاربة فإن شركة لوسيور كريسطال
ستواصل بذل قصارى جهدها للتخفيف من
أثر تقلب األثمنة العالمية للمواد الزراعية
األولية.
التبريرات التي قدمتها شركة الزيوت،
لم تفلح في إقناع رواد مواقع التواصل

االجتماعي ،حيث أكدت تدوينات وتغريدات،
على وجود اتفاق واضح بين شركات الزيوت
من أجل الزيادة في األثمان ،وضرب القدرة
الشرائية للمواطن.
واعتبر نشطاء ،أن تبرير ارتفاع أسعار
المواد الزراعية األولية ،غير مقنع وهو
محاولة لتغليط الرأي العام ،حيث استغرب
معظمهم من لجوء الشركة إل��ى ادع��اء
التكيف مع أسعار السلع األولية ،فقط عندما
ترتفع أسعارها ،متسائلين فين نفس الوقت
عن عدم خفضها لألثمنة عندما تنخفض
أسعار المواد األولية.
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واستحضر فاعلون غزوات هذه الشركة
من أجل تحرير سوق المائدة المغربية
من أي��ة منافسة خاصة عندما اندلعت
حرب شديدة بينها وبين شركة « عافية»
للسيطرة على س��وق ال��زي��وت الغذائية
في المغرب ،والمقدرة بنحو مليون طن
سنوياً ،ودعا نشطاء في هذا الصدد مجلس
المنافسة ،إلى تحرير السوق المغربية من
هذا الشبه احتكار والحد من هذه الزيادات
غير الشرعية ،معتبرين أن هناك شركة
واحدة تستغل أكثر من نصف السوق وهو
ما ينفي المنافسة بين هذه الشركات..

 5834شكاية ضد اإلدارة المغربية على طاولة مؤسسة وسيط المملكة

أبرز المدير المكلف بتسيير األمور الجارية
لوكالة بيت م��ال ال��ق��دس الشريف سالم
الشرقاوي ،في كلمة بمناسبة اجتماع موسع
ل�لإع�لان ع��ن المنح المخصصة للبحوث
والدراسات التي تهم حاضر القدس وتاريخها
وموروثها الديني والحضاري وأوج��ه ارتباط
المغاربة بها ولتشجيع البحث العلمي في جامعة
القدس وفي كلية الملك الحسن الثاني للعلوم
الزراعية والبيئية في غزة ،أن الوكالة خصصت
ما يزيد عن  12منحة سنويا ،موزعة بالتساوي
على ثالث منح في تخصص األبحاث الميدانية
في القدس ،بقيمة ستة آالف دوالر للمنحة
الواحدة؛ وثالث منح في تخصص الدراسات
الخاصة بالعلوم اإلنسانية بمبلغ ثالثة آالف
دوالر للمنحة الواحدة؛ ومثلها في تخصص
البحوث في العلوم القانونية ،بمبلغ ثالثة آالف
دوالر للمنحة الواحدة كذلك.

إغالق الحدود بين الجزائر و تونس

اجلماعات الترابية مل تنفذ توصيات بقيمة فاقت  8,5مليون درهم

العلم  :عزيز اجهبلي

احتل مجال العدالة المركز األول في صدارة
ترتيب القطاعات األكثر ظهورا في طلبات وتظلمات
وشكايات المواطنين ،سواء كجهة متظلم منها أو
كجهة موجه إليها ،بحكم االختصاصات الواسعة التي
تنفرد بها المحاكم في البت بالعديد من المنازعات
مسجال بذلك ما مجموعه  1451تظلما وشكاية أو
بنسبة بلغت  24,83٪من المجموع المسجل.
وأكد تقرير وسيط المملكة األخير أن مجال قطاع
الداخلية تراجع إلى المرتبة الثانية من حيث الترتيب
العام لعدد الشكايات والتظلمات لمجموع 1381
تظلما وشكاية ،وبنسبة بلغت  23,64٪من نفس
المجموع.
وظهر مجال الجماعات والمجالس المنتخبة في
المركز الثالث ضمن المجاالت القطاعية التي تحتل

مراتب متقدمة من حيث عدد الشكايات والتظلمات
خالل سنة  ،2019بما مجموعه  465تظلما وشكاية
وبنسبة  7,96من المجموع المسجل.
بينما حل القطاع الخاص بالتربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
في المرتبة الرابعة بـ  404تظلمات وشكايات ،بنسبة

 6,91٪متبوعا بالمجال القطاعي الخاص باالقتصاد
والمالية وإصالح اإلدارة بـ  363بنسبة  ،6,21٪وفي
المرتبة السادسة جاء قطاع الشغل واالدماج المهني
بـ  304تظلمات وشكايات بنسبة  ، 5,20٪يليه
في الترتيب قطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية والمياه والغابات بـ  179شكاية وتظلما
بنسبة  3,06٪ثم صندوق االيداع والتدبير بـ 151
بنسبة  2,56٪وقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك
والماء ب  109شكاية وتظلمات بنسبة ، 1,87٪
وقطاع الطاقة والمعادن والبيئة ب  101بنسبة
 ، 1,73٪في باقي المجاالت القطاعية.
وبلغ مجمل ما توصلت به مؤسسة وسيط
المملكة من طلبات وتظلمات خالل سنة 2019
والتي فتح لها ملفات ،ما مجموعه  ،5834فيها 3399
ملف تظلم و 2503ملف توجيه و 1ملف طلب تسوية.
وأكد تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن الطابع
العام لألحكام القضائية ال��ص��ادرة في مواجهة

في تقرير حديث الصدور لمندوبية التخطيط بشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة

األسر اليت تعيلها نساء هي األكثر تأثرا من جائحة كورونا وثلث املستجوبني خارج الرعاية الصحية

األشخاص الذين عبروا عن حاجتهم للعالج
أثناء فترة الحجر الصحي وبعد انتهائه ،من
الرباط:العلم
أنهم لم يتمكنوا من الولوج للخدمات الصحية،
خالل بحث منجز على عينة تمثيلية من األسر
أي بنسبة  35،9في المائة مع وجود اختالفات
المغربية في مرحلتين.
أكد تقرير حديث الصدور أن األسر التي
حسب النوع االجتماعي أو مكان اإلقامة ،حيث
واستنادا على المعلومات التي تم تجميعها
ترأسها نساء عانت أكثر من تلك التي يعولها
أبرزت المعطيات أن نسبة  34،5في المائة من
انطالقا من بحثين أجرتهما المندوبية السامية
رج��ال س��واء م��ن حيث التفاوت ف��ي الولوج
للتخطيط لدى األسر أثناء الحجر الصحي وبعده،
النساء و  38،2في المائة من الرجال صرحوا
للرعاية الصحية أو التعليم عن بعد أو الحفاظ
يحلل هذا التقرير عواقب كل من األزمة الصحية
بعدم ولوجهم للرعاية الصحية بسبب األزمة
على النشاط والدخل وحتى في االستفادة من
والتدابير المختلفة المتخذة للتخفيف من آثارها،
الصحية ،ويتفاقم ه��ذا الوضع أكثر حسب
المساعدات التي قدمتها الدولة.
إذ يسلط الضوء على حدة هذه األزمة من منظور
وسط اإلقامة ،حيث صرح  41،2في المائة من
وأوض��ح التقرير المذكور ،وال��ذي أصدرته
النوع االجتماعي ،وكذا الفوائد المستمدة من
المستجوبين بالوسط القروي أنهم لم يتمكنوا
المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة
السياسات العمومية التي تم تنفيذها.
المتحدث 33،1
الصحية مقابل
تغطيتها للرعاية
األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين في من الولوج
باسمفي الخارجية
لتصريح
إدارة الرئيس بايدن منكما يندرج إعداد هذا التقرير في إطار برنامج
الحضري.
الوسط
المائة في
المرأة  ،والذي يتضمن تحليال وافيا لتأثير جائحة
بموقف
المتعلق
األمريكية
الشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط
ويتضمن التقرير مؤشرات الصحة خالل فترة
كوفيد  19على الوضع االقتصادي واالجتماعي
وكالة األنباء
المفتعل في
ملف النزاع
وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين
اعترفتوآثاره
الصحراء الصحي
وبعده ،والحجر
الحجر الصحي
والنفسي لألسر حسب النوع االجتماعي ،أن
وتمكين المرأة ال��ذي يهدف إلى خلق بيئة
والنشاط والدخل
األسر التي تعيلها نساء كانت هي األكثر تأثرا
والصعوبات و مقدمة
الصحراء في عنوان
التعليم ،بمغربية
علىألول مرة
الجزائرية
مؤسساتية مالئمة إلنتاج ونشر واستخدام
المالية ،والظروف المعيشية العامة لالسر أي
بصعوبة الولوج للخدمات الصحية مقارنة
بالموقع الرسمي للوكالة
الخبرية
قصاصتها
اإلحصائيات المستجيبة للنوع اإلجتماعي وكذا
المنشورة األسرة.
حسب جنس رب
اختالفات
بتلك التي يعولها رجال ،ويصير الفارق واضحا
تعزيز إنتاجها ودعم نشرها وتسهيل الولوج
أمسعلى
األزم��ة
تداعيات
للجارةيقيس
الرسمية كما
الواقع.
الثالثاء
صبيحة
الشرقية
أكثر في العالم القروي ،عازية هذا التفاوت إلى
إليها من طرف جميع المستخدمين في المغرب.
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السنة70 :

ISSN n° : 0851

االيداع القانوني 0296 / 03/1993:

الجماعات لفائدة المرتفق ،يطغى عليه عدم تنفيذ
األحكام القضائية القابلة للتنفيذ ،بحيث بلغت قيمة
التوصيات غير المنفذة إلى غاية  31دجنبر  2019ما
مبلغه  86622558,35درهم وهو ما يمثل نسبة
 93,47٪من مجموع المبالغ المستحقة ألصحابها
والمترتبة في ذمة الجماعات بمقتضى توصيات
أحكام قضائية ،لذا وجب أخذ الموضوع على محمل
الجد.
وسجل التقرير عددا من االختالالت في مختلف
االدارات المغربية ،وخاصة المجالس الجماعية ومن
هذه االختالالت تلك المتعلقة بتخصيص عقارات
الخواص في إطار المنفعة العامة واختالالت متعلقة
بتدبير الرخص والشهادات اإلداري��ة ذات الصلة
بقطاع التعمير وأخ��رى مرتبطة بتدبير الطلبات
العمومية للجماعات واخ��ت�لاالت متعلقة بتنفيذ
األحكام القضائية وتلك المتعلقة ب��إدارة وتدبير
العنصر البشري..

حديث اليوم

قررت السلطات الجزائرية بصفة مفاجئة
غلق حدودها البرية مع تونس مما تسبب في
ردود فعل غاضبة من طرف السلطات التونسية.
وب��ررت الحكومة الجزائرية ق��رار إغالقها
لهذه الحدود بما أملته سياستها الوقائية
لمجابهة انتشار عدوى كورونا  ،و كشفت وزارة
الخارجية التونسية في بيان لها أنها تباشر
اتصاالت مكثفة مع نظيرتها التونسية في هذا
الصدد خصوصا لمتابعة الحاالت االنسانية
ووالمستعجلة .

عبداهلل البقالي

الجهود التي تبذلها السلطات الصحية و الطاقم الطبي بمختلف أصنافه واضحة و مؤكدة فيما يتعلق بضمان
نجاح الحملة الوطنية للتلقيح التي تسير في االتجاه الصحيح لحد اليوم  ،و هو المعطى الذي بوأ بالدنا موقعا
متقدما جدا فيما يتعلق بالتلقيح في أفق الوصول إلى المناعة الجماعية  .لكن هذا اإلقرار ال يعفي من طرح بعض
األسئلة التي تشغل بال الرأي العام الوطني .
فالعملية انطلقت منذ حوالي شهر  ،و وصل مجموع الملقحين إلى ما يزيد عن المليونين ونصف المليون
شخص بقليل  ،في إطار ترتيبات منطقية و فعالة  ،و بصرامة مطلقة فيما يخص االمتثال للبروتوكول المعلن  ،و
لكن هذه الوتيرة مع كل ذلك ال تبدو مشجعة بالمرة  ،ألن تلقيح مليونين و نصف المليون شخص في شهر يعني
أن تلقيح ستين مليون شخص ،مع احتساب الجرعتين سيتطلب مدة لن تقل عن  60شهرا كامال  ،و هذا يعني
أنه ال يمكن الحديث عن المناعة الجماعية بتلقيح  80بالمائة من السكان و المقيمين قبل سنتين من اليوم .
قد يكون في هذا التحليل البسيط كثير من المبالغة  ،و الرأي العام يثق في االلتزامات التي أعلن عنها وزير
الصحة في هذا الصدد  ،و لكن الثقة ستتأكد و يقع االطمئنان إليها حينما تصل وتيرة التلقيح إلى تطعيم 500
ألف شخص يوميا باحتساب الجرعتين معا .
المسؤولية في هذا الصدد ال تقتصر على السلطات الصحية في بالدنا  ،بل يتحملها المواطنون و المقيمون
أيضا  ،ألنهم ال يمتثلون للقرارات و ال يلتزمون بالمواعيد  ،ذلك أن المواعيد تحدد على أساس الطاقة االستيعابية
لكل مركز من المراكز المعدة لهذا الغرض  ،و حينما يغيب شخص أو أشخاص  ،فإنهم يساهمون في هدر الزمن
و تفويت الفرصة على آخرين .
نتمنى أن تسارع وزارة الصحة إلى عقد سلسلة اجتماعات تقييمية لتدارك بعض االختالالت و تصحيح ما يمكن
تصحيحه  ،إذ ال يعقل أن يترك الحبل على الغارب  ،ألننا نريد لبالدنا أن تنجح بتفوق كبير في هذا التحدي الكبير .
اللهم إنا قد بلغنا .

العلم على اإلنترنت www.alalam.ma :
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ﺍﻷﺥ ﻣﻀﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺎﺭﺯ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﺔ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﱃ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻻ ﻳﻄﻌﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﻬﺗﺎ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲤﻨﻴﻊ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﻭﺧﺪﺵ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ
ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻀﻴﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻨــﻮﺍﺏ ﺍﻟــﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻵﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻀﻴﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺷــﺮﻭﻉ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻥ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﻷﺟﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﻠﻨﺴﻴﺎﻥ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﻟﻔﺘﻴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ
ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﺪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻳﺴﻌﻒ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻓﺮﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺍﻛﺮﺍﻩ ﺯﻣﻨﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ
ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻓﺮﺯ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ
ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺝ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻵﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺟﻮ
ﻣﺮﻳﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﻬﻴﻲﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻱ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻣﺘﻰ ﺳﺘﻜﻮﻥ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻡ ﺷﺘﻨﺒﺮ ﺍﻡ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ؟ ﻭﻳﻈﻞ
ﺍﻟﻤﺒﺘﻐﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻢ ﻣﻀﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﻓــﻲ ﺿــﻮﺀ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻠﺢ ،ﺷــﺪﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺑﺄﺟﻨﺪﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ،
ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻳﻄﻌﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻔﻜﺮ ﻭﺗﺒﺪﻉ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺗﺠﺎﻭﺑﺎ ﻣﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺫﺍﺕ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ.

ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻝ ﺍﳌﺘﻤﻠﺼﲔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﳌﺼﺎﱀ

ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻷﺟﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺗﺼﺤﺢ
ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ،
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺿــﺎﻓــﺎﺕ ﻟﻠﺼﺮﺡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻐﻴﻆ ﺍﻟﺤﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻧﺎ ،ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺑﺄﺭﺟﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺩﻭﻥ ﺑﺘﺮﻭﻝ ﺍﻭ ﻏﺎﺯ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺻﺮﻳﺢ
ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﻞ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻟﻠﻤﺎﻝ

ﺣﻼﻟﻪ ﻭﺣﺮﺍﻣﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻣــﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ
ﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻓﻘﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ
ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﺑﻜﻴﺲ ﻃﺤﻴﻦ ﺍﻭ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻣﻠﺘﻬﺎ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ﺍﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ
ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ ﳚﺮﻱ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ

ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﺤﻨﻜﺔ ﻭﺟﺪﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺣﻜﻴﻤﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻓﺮﺯﺕ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻌﻄﻠﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﺍﻟﻰ
ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺟﻠﺐ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ.
ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﻮﻩ ﺍﻷﺥ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻀﻴﺎﻥ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
 30ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﻔﺼﻞ  19ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﺛﺒﺘﺖ ﺟﺪﺍﺭﺗﻬﺎ

ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﺸﻊ ﻟﻠﺒﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﺪﻭﻑ :

ﻣﱴ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺻﻨﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ
ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺨﻴﻤﺎﺕ ؟
ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺭﺷﻴﺪ ﺯﻣﻬﻮﻁ

ﺃﺟــﺮﻯ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻧﺎﺻﺮ
ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ،ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﺭﺍﻧﺸﺎ
ﻏﻮﻧﺰﺍﻟﻴﺲ ﻻﻳﺎ.
ﻭﺃﺷـــﺎﺩ ﺍﻟــﻤــﺴــﺆﻭﻻﻥ ﺧــﻼﻝ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ،

ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ،ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻂ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ،
ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ،
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

ﻭﺩﻋــﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﺇﻟــﻰ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺹ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ
ﺷﺮﻳﻜﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ،ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻳﻦ ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ.

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﺼﺺ  400ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ

ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺷﺎﺭﻙ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺘﻲ  2020ﻭ ،2021ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻲ  400ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻭﺯﻋﺖ ﺑﻴﻦ  40ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭ 320ﻟﻠﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻭ 20ﺗﻘﻨﻴﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ 20ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ.
ﻭﺗﺠﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺇﺫ ﻓﻲ  23ﺩﺟﻨﺒﺮ  ،2018ﻧﻈﻤﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  50ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ  942ﻣﺘﺮﺷﺤﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،2019ﺧﺼﺺ
 200ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺮﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ  2019ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ
ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻭﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻭﺯﻋﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ  30ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻣﻮﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮﻭﻑ ﺟﺎﺋﺤﺔ
» ﻛﻮﻓﻴﺪ�، -19ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﺼﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
ﻭﻧﻮﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﺳﻼﻙ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  650ﺷﺨﺼﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺩﺟﻨﺒﺮ ،2018
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻼﻍ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ ،ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻦ ﻳﺤﺘﻀﻨﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ،ﺃﻥ »ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻓﺌﺔ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻬﻢ
ﻭﻭﻟﻮﺟﻬﻢ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺴﻼ ﻭﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ،ﺃﻥ »ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻣﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ،ﻟﺬﺍ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ
ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ  7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ .«2000

ﻭﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﺩﺍﺀﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ
ﻋﻨﻬﻢ ،ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻣﺜﻼ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻞ  305ﻛﻌﺪﺩ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﻛﺒﻴﺮﺍ ،ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻘﺎﻋﺪ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ.
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﺒﻪ ﺍﻷﺥ ﻣﻀﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﺨﻄﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ  17ﻭ 18ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺍﻥ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺳﺘﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﻢ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻤﻦ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻮﻃﻨﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﻢ ﻳﺘﺤﺮﻗﻮﻥ
ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺩﻭﻟﻬﻢ ﻭﻳﺘﺮﺷﺤﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺥ ﻣﻀﻴﺎﻥ ،ﻭﻫﻢ
ﺳﻔﺮﺍﺀ ﻣﻤﻴﺰﻭﻥ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ،ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ﻋﻦ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻳﺘﺼﺪﻭﻥ ﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ،
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﻢ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ،ﻓﺎﺿﺤﻮﺍ ﺩﻛﺎﺗﺮﺓ ﻭﻋﺒﺎﻗﺮﺓ
ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻬﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﻮﻃﻨﻴﺘﻬﻢ ،ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﺢ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻀﻴﺎﻥ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ،ﻣﻘﺮﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻳﺼﻌﺐ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ.
ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﺪﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،
ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻷﺥ ﻣﻀﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺑــﺪﺍﻓــﻊ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻮﻥ ﺣﺰﺑﻴﺎ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ؟
ﺍﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟ ﻣﺒﺮﺯﺍ
ﺍﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺃﺧﻔﻮﺍ ﻗﺒﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ.

)ﺑﻮﻟﻴﺴﻨﺲ( ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺑﺄﻭﺗﺎﻭﺍ ﻟﺪﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺁﻻﻑ ﻃﻔﻞ ﺻﺤﺮﺍﻭﻱ ﻳﺘﻢ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻛﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﺪﻭﻑ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ  2017ﺑﺸﺄﻥ
ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ )ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ(
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻛﺠﻨﻮﺩ .
ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﻴﻦ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﺳﻴﺼﺪﺭﻩ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻛﺠﻨﻮﺩ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﺪﻭﻑ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ.
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺷﺮﻑ ﺟﻴﺸﻬﺎ ﻣﻠﻄﺨﺎ ﺑﺪﻣﺎﺀ
ﺷﺎﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﺘﻨﺪﻭﻑ  ,ﻋﻤﺪ
ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻝ 46
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﺪﻭﻑ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺠﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺗﺪﺧﻼ ﻋﺎﺟﻼ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ،ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ
ﻭﺗﺠﻨﻴﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺻﺎﺭﺥ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﺪﻭﻑ ﺑﺼﺤﺮﺍﺀ ﻟﺤﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺻﻮﺭﺍ
ﻣﺨﺰﻳﺔ ﺗﻮﺛﻖ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﺼﺎﺑﺔ
ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰﺓ
ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﺤﺪﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻡ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ
ﺗﻨﺪﻭﻑ
ﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ
ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻤﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺃﻃــﻔــﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ
ﺍﻟــﺒــﻠــﻮﻍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻓــﻲ ﺃﻧــﺸــﻄــﺔ ﺫﺍﺕ
ﻃــﺎﺑــﻊ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻭ
ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺧﺎﺭﻗﺔ ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗــﻮﺍﻋــﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺍﻟـــﺪﻭﻟـــﻲ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺑﺘﻨﺪﻭﻑ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻹﻋــــﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴــﺎﻥ ﻭ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺮﺍﻗﻬﻢ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻔﺮﺓ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ
ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻮﺍﻃﺆﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻏﻀﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﺰﻝ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ
ﺃﻱ ﻇﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻬﻢ ﻛﺮﻫﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ
ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﺠﺮﻡ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻴﺔ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺪﻧﻲﺀ .
ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻭ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﺣﻠﺔ ﺑﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻛﺪﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺒﺮ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ .
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ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ ﻟﻠﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ

ﻭﺟﺪﺓ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺒﺸﻴﺮ

ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻛﻮﻓﻴﺪ  ،19ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ
ﻭﺟﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ،
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺗﻼﻣﺬﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  18ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،2021ﻭﺗﺮﺃﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻋـــﺎﺩﻝ ﺯﺭﻭﺍﻟــــﻲ ﻋﺎﻣﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻮﻋﺒﻮ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﻻﻳﺔ
ﺃﻣﻦ ﻭﺟﺪﺓ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﻓﺪ
ﻫــﺎﻡ ﻣــﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟــﺎﻝ
ﺍﻷﻣـــﻦ ﺃﻋــﻀــﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ،ﻭﺿﻤﻨﻬﻢ
ﺣﺴﻦ ﻣﺪﺍﻧﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺭﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻮﺳﻲ ،ﺣﺴﻦ
ﻓــﻮﺍﻝ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻮﺭﺩﺍﻧﻲ،
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺃﻣﺰﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ
ﻋــﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟــﻤــﺮﻭﺭ
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻭﺟﺪﺓ ..ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﻀﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟـــﺸـــﺆﻭﻥ ﺍﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ،
ﻭﻣـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ ﺗــﺄﻃــﻴــﺮ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻣــــﺪﻳــــﺮ ﺍﻟـــﻤـــﺪﺭﺳـــﺔ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺑﻬﺎ ،ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺁﺑﺎﺀ
ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺗﻼﻣﻴﺬ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ..
ﻭﺗﻢ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺑﺘﺤﻴﺔ
ﺍﻟــﻌــﻠــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻧﻐﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻟﻴﻘﺪﻡ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ
ﺍﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ ﻛــﻠــﻤــﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺑـــﺮﺯﻭﺍ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺟــﺪﺓ ﺃﻧﺠﺎﺩ ﻭﻭﻻﻳــﺔ ﺍﻣــﻦ ﻭﺟــﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻭﻫﺎﺩﻓﺔ ﺣﻴﺖ ﺃﺷﺮﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻣﻦ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻭﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺣﻴﺔ ﺃﻣــﺎﻡ ﺃﻧﻈﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﺘﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ

ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ
ﻭﺁﻓﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﻪ ﺑﺸﺮﻭﺣﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﻣﺒﺴﻄﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻓﻮﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻟﺪﺭﻭﺱ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺪ ﺣﺼﺔ ﺍﻷﺳﺪ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﻋﺮﻭﺽ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ،ﻭﺗﻤﻴﺰ

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑــﺪﻉ ﻣﺆﻃﺮﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺑﺄﻧﺎﺷﻴﺪ
ﻭﻭﺻﻼﺕ ﻭﻓﻘﺮﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ.
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻭﺟﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺟﺪﺓ ﺃﻧﺠﺎﺩ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﻑ  18ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻭﻗﺪ
ﻋﺮﻑ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻫﺎﺩﻓﺔ
ﺣﻴﺖ ﺃﺷﺮﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻣﻦ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻭﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﺣﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﺘﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺁﻓﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﻋﺮﻭﺽ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

ﻫﺎﺩﻓﺔ.
ﻭﻗــﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻉ ﻣﺆﻃﺮﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺑﺄﻧﺎﺷﻴﺪ ﻭﻭﺻــﻼﺕ ﻭﻓﻘﺮﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ.
ﻭﻗــﺪﻡ ﺣﺴﻦ ﻣﺪﺍﻧﻲ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟــﺘــﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ
ﻟﺪﺭﻭﺱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﺣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺪ ﺣﺼﺔ
ﺍﻷﺳــــــﺪ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻤــﻞ
ﺍﻟــﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﻭﺍﻟــﺘــﺤــﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ
ﻭﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﺍﻻﻧــﺘــﺮﻧــﻴــﺖ
ﻭﺍﺿــــــﺮﺍﺭ ﺍﻟــﻤــﺨــﺪﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻻﻧــــﺤــــﺮﺍﻑ ﺍﻟــﺮﻗــﻤــﻲ
ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ...
ﻭﺃﺷــــﺎﺭ ﺍﻟــﻤــﺴــﺆﻭﻝ
ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟــﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ
ﺗﺴﺎﻳﺮ ﻣﺎﺗﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺵﺀﺓ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻛﺮﺍﻫﺎﺕ،
ﻭﺫﻛــﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﻮﺭﺵ
ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮﻉ ﻓــﻴــﺮﻭﺱ
ﻛــﻮﺭﻭﻧــﺎ ﺗــﺤــﺖ ﻋــﻨــﻮﺍﻥ
ﺍﻟـــﻤـــﻘـــﺎﺭﺑـــﺔ ﺍﻷﻣــﻨــﻴــﺔ
ﻓـــﻲ ﻣــﻮﺍﺟــﻬــﺔ ﻣــﺮﺽ
ﻛﻮﻓﻴﺪ  19ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﺃﻧﺠﺰ
ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟــﺒــﺎﻭﺭ ﺑﻮﺍﻧﺖ
ﻓــﻲ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟـــﻰ
ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻟــﻸﻗــﺴــﺎﻡ ﺍﻻﺑــﺘــﺪﺍﺋــﻴــﺔ
ﻭﺍﺧــﺮﻯ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻷﻗﺴﺎﻡ
ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺎﻫﻴﻠﻲ.
ﻭﺃﺿـــــﺎﻑ ﺃﻧـــﻪ ﻳﺘﻢ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻭﺭﺵ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻓﻲ ﺍﺣﻀﺎﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ..ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺭﺷﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﺍﺧﺮﻳﻦ
ﺍﻻﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ
ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺤﻠﺔ..
ﻭﻣﻤﺎ ﻣﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟــﺎﻝ ﺍﻻﻣــﻦ ،ﻭﻟﻸﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.

ﺫﻛﺮﻯ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ! ..

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ :ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻧﻲ

ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻋﺮﺽ
ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ  2200ﺃﻟﻒ )ﺩ-
 (21ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  16ﻣﻦ ﺩﺟﻨﺒﺮ ،1966ﻗﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  22ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﻲ
ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺇﻻ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺗﺸﻜﻞ
ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  26ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺳﺒﺎﻗﺎ ﺍﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺃﺳﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ  1.58.376ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  3ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1378
ﻭﺍﻟﻤﺆﻃﺮ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﺇﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻛﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻷﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮ ﻣﺠﺎﻧﺐ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ ،ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻤﻴﻴﺰﺍ ﻭﺗﻀﻴﻴﻘﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻷﻱ ﺣﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ،ﻭﻣﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺣﻘﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﻣﻜﻔﻮﻻ ﻛﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ
ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﻜﻞ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  22ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ
ﺫﻛﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  71ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ،
ﺑﻬﺪﻑ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﺤﻖ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻣﻜﺮﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻋﻢ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺣﻖ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﺥ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻓﺮﻉ ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ،
ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭﺯﻧﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺑﺎﻻﺳﻢ ،ﻭﺍﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﺄﺳﺲ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻭﺻﻼ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻷﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻭﺳﻴﻈﻞ ﺷﺎﻣﺨﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ:
ﺳﻘﻒ ﺑﻴﺘﻲ ﺣﺪﻳﺪ ،ﺭﻛﻦ ﺑﻴﺘﻲ ﺣﺠﺮ ،ﻓﺎﻋﺼﻔﻲ ﻳﺎ ﺭﻳﺎﺡ ﻭﺍﻫﻄﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺮ.

ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﻴﺪﻕ:

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻹﺩﻣﺎﺟﻬﻦ ﰲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﺭﻕ ﺣﻴﻮﻥ
ﺷﺮﻋﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺑﺎﺏ ﺳﺒﺘﺔ ﺧﻼﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ
ﺩﺟﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2019ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﻓﺮﺓ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻦ
ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻦ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺠﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ.
ﻭﺗﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﻨﻴﺪﻕ.
ﻭﺃﺑﺪﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ
ﺗﻼﻋﺒﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻄﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺟﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺑﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺍﻓﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﺣﻘﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﲢﺘﻔﻲ ﺑﺘﻤﻴﺰ
ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻠﻤﺬﻱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﰐ

ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﺬﻳﺔ ،ﻭﺗﻨﺰﻳﻼ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ،ﺷﻬﺪﺕ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻮﻻﻱ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺴﺎﺀ،
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ » ﺃﺟﻲ ﻧﺘﺒﺎﺩﻟﻮ« ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﺯ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻠﻤﺬﻱ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺷﻴﻜﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ 25
ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﻳﻨﻎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ،ﻭﻣﺒﻠﻎ  8500ﺩﺭﻫﻢ ﻧﻘﺪﺍ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺭﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻟﻖ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ..

ﳏﻤﺪ ﺧﻨﺎﱐ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ
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ﺑﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻷﺳﻰ ﻭﺍﻷﺳﻒ ،ﺗﻠﻘﺖ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻧﺒﺄ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﺑﺮﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻷﺥ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻨﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎﻑ ﻭﻋﻀﻮ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮﻉ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﺛﺮ ﻭﻋﻜﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺃﻟﻤﺖ ﺑﻪ.
ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ،ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺄﺣﺮ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﻭﺍﺻﺪﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ :ﺟﻤﺎﻝ -ﻣﺼﻄﻔﻰ -ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ
ﻭﺧﺪﻳﺠﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻭﺃﺻﻬﺎﺭﻩ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻪ،
ﺭﺍﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻤﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ
ﺟﻨﺎﻧﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻠﻬﻢ ﺫﻭﻳﻪ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ.
ﺇﻧﺎ ﷲ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ
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ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  13ﻣﻦ ﺭﺟﺐ  1442ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  25ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2021

ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﳊﺎﻓﻼﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ »ﻛﺎﺯﺍ ﺑﻴﺲ« ﻳﺮﻏﻢ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﺴﻌﲑﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ :ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﻲ

ﺍﺿﻄﺮ ﺳﺎﺋﻘﻮ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻧﺤﻮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺃﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  12ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻋﺒﺮ ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﺷﻬﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ،ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  20ﺩﺭﻫﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻴﻮﻁ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ
ﻭﻋﺒﺌﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﻘﻠﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ،
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ
 450ﺣﺎﻓﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺇﻟﻰ  700ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺷﺘﻨﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ  7ﺩﺭﺍﻫﻢ
ﻋﻮﺽ  10ﺩﺭﺍﻫــﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﻭﺳﺎﺋﻘﻲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻮﺳﻜﻮﺭﺓ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻﺮ ،ﻧﻈﻤﻮﺍ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ،ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺳﺎﺋﻘﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﺎﺗﺔ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺭﺍﺀ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﻨﻘﻞ ﺳﺘﺔ ﺭﻛﺎﺏ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ«.

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ  2000ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
ﻭﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳊﻲ ﺍﳌﺤﻤﺪﻱ ﻳﻔﺎﺟﺊ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻳﻄﻮ«
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ :ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻘﺪﺕ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻲ ﺍﻟﺴﻜﻜﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺟﻤﻌﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻻﻓﺮﺍﻍ
ﻓﻲ ﺣﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﺯﻣﻮﺭ .ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺪﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻷﻋﻮﺍﻧﻬﺎ ﻣﺰﺍﻭﻟﻴﻦ
ﻭﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ
ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟــﻰ ﺗﺸﺮﻳﺪﻫﻢ ﺭﻏﻢ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﻊ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺼﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻐﺰﻯ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ .ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺍﻻﻣــﺮ ﻣﻦ ﺑﺬﻝ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﺍﻟﻠﻌﻴﻦ ﻭﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭﺑﻼﺩﻧﺎ
ﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﺪﺀﺍ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻭﺣﺪﺗﻨﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺒﺮ ﺍﻟﻜﺮﻛﺮﺍﺕ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻩ
ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﻗﻨﺎﺓ »ﺍﻟﺸﺮﻭﺩ« ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ
ﻋﻠﻰ ﺭﻣﺰ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻣﺘﻨﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻈﺮﻧﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ 2011/12
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ  ،2011/3/31ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ
ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2019
ﻋﻘﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟــﺪﻭﻟــﺔ ﻳــﻮﻡ  25ﻳــﻮﻟــﻴــﻮﺯ ،2019ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
2020/11ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﻓﻲ  24ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ2020

ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻤﻦ
ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻳﺄﺗﻲ
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻭﻓﻲ ﺗﻔﺮﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ
ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺧﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ
ﺍﻻﻓﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ .ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ:
ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺮﻣﺰ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻥ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺧﻂ ﺍﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ .ﻭﺃﻱ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻻﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﻳﻌﻠﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻁ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﻮﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ
ﺍﻟﺴﻜﻜﻴﻴﻦ )ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﻣﺰﺍﻭﻟﻴﻦ( ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﻳﻌﻠﻦ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻩ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ
ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺭﺳﻤﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺑﺪﺀﺍ
ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ.
ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺯﻡ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺗﻨﺬﺭ ﺑﺎﻻﺣﺘﻘﺎﻥ.
ﻳﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﺸﺮﻳﺪ
ﺍﻻﺭﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.
ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ
ﻟــﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺼﻞ  31ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻳﻨﺎﺷﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺆﺍﺯﺭﺓ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺍﻣﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.
ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﺴﻄﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻀﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﺩ
ﺍﺷﻜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ
ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.

ﻹﻳﻮﺍﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﻡ
ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻄﻔﻲ

ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ
ﻧﺠﺎﺓ ﺇﻳﺨﻴﺶ ،ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻳﻄﻮ« ﻹﻳﻮﺍﺀ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ،ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ
ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﺧﻼﺀ
ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺏ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ  48ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  19ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﺣــﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ،
ﺃﻛﺪﺕ ﻧﺠﺎﺓ ﺇﻳﺨﻴﺶ ،ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻳﻄﻮ«
ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺈﻳﻮﺍﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﺖ
ﺑﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ
ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻋﻴﻦ
ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ،ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻘﻀﻲ
ﺑﺈﺧﻼﺋﻬﺎ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭﺏ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
 ،2014ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ
ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻬﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻴﻮﻣﻴﺔ »ﺍﻟﻌﻠﻢ« ،ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﻘﻨﻌﺔ ،ﻣﺒﺮﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ،ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
 30ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  48ﺳﺎﻋﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ
ﻳﻄﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ﺍﻟــﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺃﻋﻄﻰ ﺇﺷﻌﺎﻋﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺩﺭﺏ ﻣﻮﻻﻱ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ،ﺑﻞ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺨﺮﺍ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻧﻪ
ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻮﺷﻴﺤﻬﺎ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻧﻈﻴﺮ ﻣــﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻳــﻄــﻮ« ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1500ﻭ2000
ﺍﻣﺮﺃﺓ ،ﺍﺳﺘﻔﺪﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺭﺷــﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺖ
ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺫﻟﻚ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻭﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺫﻟــﻚ ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻦ ﻣــﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﻭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ.
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻳﻄﻮ« ﺃﻧﻪ
ﺧﻼﻝ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  200ﺍﻣﺮﺃﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻬﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺭﺓ،
ﻭﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺣﺼﻮﻟﻬﻦ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ
ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ،ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺭﻓﻀﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ،ﻭﺿﺮﺏ
ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
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ﺍﻟﻌﻠﻢ  :ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ..ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﺎﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻻﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﻛﻠﻞ ،ﺑﻞ ﻇﻞ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻣﺮﺍﺑﻄﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻘﻴﻠﺔ.
ﻓﺎﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﻧﺤﺒﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻳﺠﺮ
ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺽ.
ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﻨﺪﻫﺶ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺤﺘﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺰﺩ
ﻋﻦ  15ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ:
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﻭﻛﻴﻔﺎ .ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ .ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ
ﻹﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺻﻼﺣﻪ ﺩﺭﺀﺍ ﻟﻼﺣﺘﻘﺎﻥ.

ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺠﺒـﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﻢ ﻧﺴﻴﺎﻧﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﺩﺭﺍﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺭﻏﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻮﻓﻴﺪ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﺨﺮﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ .19ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﻄﺮ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ.
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ.
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ ﻋﻦ
ﻛﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻃﺒﺎﺀ ﺍﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻤﺎ
ﻳﻀﺮﺏ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ.
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َي ْس ْتش ِهد
يف َّأول
موعِد !
من رواية مل تبدأ ومل تكتمل

ن

نعم أحبكِ ُ :جمل ٌة قالها ْم َسَّل ْك ِلـ َّـيــا ْم بالجملة دون
الساحل التي آثرها بحر ًا ،لِتقع
ت ْقسيط في املشاعر ،ل ِب ْن ِت َّ
َّ
ْ
هي ومدينتها في موضع القلب بالشمال ،ول ُيطفِىء في
مائها املالح أكثر من شمس ْ
يخ ِتزنها تحت ِج ْلده ال َق ْمحي،
هو االبــن َّ
الض ُّال البازغ من ِ
رحــم قبائل ال ي ـدْري من ِّأي
ْ
ً
َّ
تستقر أطلسا في الجنوب .فكر أن ِبنت
سوس ن َز َحتْ كي
َّ
ٍ
الساحل ل ْن ُيعجبها إال ِجوار البحر مكان ًا ملوعدهما األول،
َّ
مد وجز ٍْر قبل أن ي ْنكسر على أقرب
ولكن وكما ي ْعقِد املوج قِرانه في كل ٍّ
جرت بنتُ الساحل ْم َسَّل ْك لَِّيا ْم إلى كل الشؤون ِّ
املتعلقة من رقبتها
صخرةَّ ،
ْ
فاستشعر نهايته ق ْد أزفتْ َّ
وأن كل الشموس التي يكتنف
بح ْبل الزواجْ ،
مغيب كبير قبل أن ُت ْشرق في
ده
حميتها تحت ِج ْل
َّ
الجنوبيْ ،
سيجتاحها ٌ
ِّ
الصور املُ َّ
خيلته التي أرهقته ِ
خلة باآلداب رغم
شاشة ُم ِّ
بسعة أوهامها ،كل ُّ
أح َوج في عُ زْلته التي ضاقت شرنق ُتها المرأةٍ تنتقل
أنها من الفنون ،كان ْ
بالوهم إلى واقع يعيشه بالجسد امللموس ،ولن تكون هذه املرأة في غالب
األهوال ،سوى َح َلقة جديدة ستنفتح على أخرى ليستمر القلب في نبضه
الطبيعي دون أدنى تفكير في الزواج ..فالزواج في نظره درج ٌة في مراتب
االستشهاد وال ُي ِح ُّب أن يكون خا َتم العاشقني !

ِب ُعود من مسافة طويلة َح َذ َر لدْغتهاَ ،و َج َد ْم َسَّل ْك لَِّيا ْم نفسه وهو جالس
ِ
متورط ًا في توقيع الكثير من ال ُعهود واملواثيق
إلى جسد
املفاوضات ِّ
الق ْل ِبية التي ال ِق َب َل ألفقه املُ ِّ
حلق بضيقِها ،ال ينكر َّأنه أع َْجبته بشخصيتها
الهوائية التي تعزف على أكثر من ناي  ،قال لها هو الذي ال ُيوقِع في
حبائله إال الف َرسة حتى ال أقول الفريسة التي تريد أن تقع ُح ّب ًا وليس
تعود َع َد َم الرجوع عن كلمته :نعم أحبك !
الصادق الذي َّ
ك ْرها ،هو َّ

َل َم َس ِب َح َذ ِر املُ ِّ
الصدق ي ْنطِ ق فصيح ًا وهي
املتوجس َب ْع َض ِّ
تشكك ِّ
حبها باليدين أكثر مِ َّما تقوله الشفتني املائلتني في أحد
ُتحدِّثه عن ِّ
السخرية والحزم ،و َل َم َستْ هي
الجانبني ِب ِش ْبه ابتسامة ُتشرق وارف ًا بني ُّ
أيض ًا ِصدق ُحِّبه في ارتعاشة يده وهروب عينيه من َّ
النظر في عينيها
طوية كِ تابه رغم كل املحاوالت
اللتني تستطيعان اختراق القلب و قراءة َّ
ألي كانت مهما كانت في
لجعله ُم ْغ َلق ًا في ُج ْر ٍح محفوظ .لم َي ُقل ْم َسَّل ْك لَِّيا ْم ٍّ
فجر جسدها :أحبكِ  ،كما لو كان يخشى أن يبقى إلى أبدٍ ُم َّقيد ًا
جمالها أو َت ُّ
ُ
الغريزية
نداءاته
غالب
في
ولكن
قلبه
من
ليس
ها
ق
سينط
التي
بحبل الكلمة
َّ
ِّ
التي ما زال يبحث عن منابع البط إلشباعها ..ينطقها من تحت حزامه ،هو
املس َت ِرقة للدمع،
الظمآن في مكبوتاته منذ ِّ
الصغر حني كانت تأتي ملسامعه ْ
التأوه والنحيب ،فيتساء ُل كيف
أصواتٌ ُتراوح وهي ُتمارس الحب بني ُّ
ويشيعونها بالبكاء ،لم ي ُكن ي ْع َلم َّأن تباريح
التفاصيل جعلته َي ْق َت ِرف هؤالء الناس اللذة ِّ
الساحل فاضتْ على ابن الجنوب ببحر من َّ
لكن ِبنت َّ
الحب
تعود تدبير حياته ببساطة من األلم أبلغ ُط ُرق األنفس املقهورة في التعبير عن الفرح ،وقد َّ
يتطور ُ
يطفو كقطعة ِّفلني إلى سطحها ،هو الذي َّ
البراكة اللصيقة بباقي البراريك في
حرب يشبه ِصراع الديكة في َّ
حرك َّ
حية إلى ٍ
يأكل البطاطا ،والنظر لألشياء في ُشموليتها من بعيد كما لو ُي ِّ

السماعية ِل ْم َسَّل ْك لَِّيا ْم
قطار صفيحي على طول الزقاق ،وتنتهي ال ُفرجة َّ
لتبدأ ُفرجة بصرية َّ
يطلع على فضيحتها كل السكان في منتصف الليل،
إنها ُّ
َّ
َ
َ
َ
يطو الشلحة تنتقل من قِلة األدب بعد أن قضتْ وط َرها في الفِراش
ِّ
دلة تهوي على الرأس
قاع ص ْن ٍ
لتلقن زوجها األدب على ُ
أصوله الكامن في ِ
أمام املأل:
السبسي واألطفال نيام؟
ألم أ ُقل لك أ املْ َع َّم ْش ال ُت ْشعل َّوقبل أن تنتقل ُّ
َّ
يطو لعبارة أقذع انقضتْ كاللبؤة بكل ما يملك ُسَّكان
عار على طول
الغاب من أطراف وأسنان على زوجها وهو هارب شبه ٍ
يرد إال بالبكاء كطفل يؤمن أن العصا خرجت من
الزنقة ،ولم ي ُكن الرجل ُّ
َّ
الجنة ،ثمة بني الجيران من ُي َه ْم ِهم قائال إن ن ْبتة الكيف شلتْ إرادة الرجل
ول ْم َي ُع ْد َي ْقوى على املواجهة ،والبعض يعزو تراخيه ألشياء أخرى أ ْوهَ َنته
و ُي ِّلخصها التفكير َّ
السحر الذي بفضله أصبحنا نملك في
الشعبي في ِّ
حمي ٍة لضباع نادرة !
َّ
الدوار أكبر َم َّ
«بو َتزا ْرت» زوج ُّ
بالسبسي ،ال تراه إال ب َع َم ٍش
يطو الشلحة املُ َّلقب َّ
ناتئ على أهداب العيننيَّ ،
يتعثر واهن ًا في خطواته كاملاشي إلى هالك،
يعشق األ ْركــان ليس ِل ُمناجاتها بما يتمزَّقه من أشجان ،ولكن لتجعله
بس ْبسيه الخشبي املُزركش َّ
باللونني األخضر واألحمر وينتهي
يختلي َ
ْ
ْ
بـ»الش َق ْف» أو ْ
ْ
َ
«الشقَِّي ْف» ،ومن ال يعرف اليوم «الشقف» الذي
في عنقه
جرد
م
فيرونه
الجميع
أما
الكريمة،
األحجار
من
ت
ر
بوتزا
نظر
في
ُيعتبر
ُ
ْ
َّ
حجارة آجورية ُقدَّتْ من جحيم َّ
ألنها ُت َعَّب ُأ ب َن ْبتة الكِ يف وهي شر البلية،
الس ْبسي ُيوثِر َس ِ
بس َي ُه الحميم بعناية ال يمنحها ألحد أبنائه وبناته
كان َّ
الكثيرينُ ،ي ِّ
قسطرة ،من كل
بس ْل ٍك دقيق ُج ْعبته كم ْن ُيجري عملية ْ
نظف َ
اآلثار الجانبية التي قد ْ
تسر ِب دخان الكِ يف
تخنق أنفاسه و َت ُحول دون ُّ
للس ْب ِسي غِ مد ًا جلدي ًا هو كسوة الفارس األثيرة ،وكي
لرئتيه ،كما أن َّ
ْ
َّ
ً
تشتري ِح َّصتك التي تستهلك ُج ْرعتها من الكِ يف ضامِ نا أن ال يختل في
ً
األنفاس إيقاع الشهيق والزفير ،يجب أن تكون أميرا في انتظار أن تصبح
تأجلتْ باالستِدانة فقير ًا !
في عاجل األيام َمهْما َّ
لم يأسف ْم َسَّل ْك لَِّيا ْم على انقطاع اإلرســال الذي َّيتخِ ذ من القصدير
الواصل بني البراريك آلة معدنية سبقتْ الباربول ل ِّ
ِبث األصوات على اختالف
َغ َن ِجها كما لو َع ْبر األثير ،بل استغرب كيف لرجل مثل بوتزا ْرت أن تأتيه اللذة
بشارب ولحية وربما
على امرأة قد ُتفرز فظاظتها مع األيام هرمون ًا يجعلها
ٍ
تواجد زوجها في
تصبح بقضيب ُي ِّ
لعوب تستغِ ل ُ
غير ج ْنسها ،واألدهى أنها ٌ
ِّ
عالم آخر يمحو خرائطه دخان الكِ يف ،لتقع في غرام «مول إيركاط» موزع
الحلوى املشهورة في الوسط الشعبي بحلوى دالكريم وميلفاي على حوانيت
«همو» يتردَّد بني الحب واآلخر على ُّيطو كثعبان شاردٍ ُي ُ
رهف
الدُّوار ،كان ُّ
أس َملَ
الجبَّ ،
الحواس للعسل الثاوي في ُ
وألن الغواية ُمتهوِّرة ِبط ْبعها فقد ْ
الح َل َواني
في قرارة نفسه كل األعني التي تراه من ثقوب القصدير ،فتمادى َ
رتشف ًا َّ
في الفضيحة ُم ِ
الشهْد املُر من أ ْم َشاطه بني األحراش ،ومن يرى شارب
همو الهتلري القصير كقامته والعالق بني َف ْتحتي األنفَ ،يحس ُبه نحلة فا ِرد ًة
ُّ
جناحيها ال تسعها الدنيا من السعادة ،وقد ي ْنسى العالم َّ
ولكنه ال َي ِض ُّل في
طريق توزيعه «حلوى د الكريم وميلفاي» عن منزل ُّيطو التي ت ْغنم حِ َّصتها
الفران مباشرة ملعدتها ،وربما َص َدق من قال
الوفيرة من الحلويات الطازجة من َّ
َّإن الحب أخ ٌذ وعطا ٌء هي تأكل حلوا ُه وهو يأكل ح ْل َواها !
بخجل
حــن َه ـ َمـ َـس مـسـَّلـ ْك ِلـ َّـيــا ْم ٍ
لبنت الساحل :أحِ ُّبكَ ،ش َع َر كما لو د َُّم َلة
تفتقت ليعود الــدم ِّ
في قلبه قد َّ
لضخ ِه
املعهود ،وا ْنـتــا َبــه فــي الـصــدر انـشــرا ٌح
أشبه بالطيران ..كيف كنتُ أخــاف ِم ًّما
َس ُي ِريحني قال في نفسه التي َس َج َن ْت ُه في
ُع َقدِها أمد ًا طويال ،ودَّ اآلن لو َيمُدَّ اليد
لهذه النفس يصفعها ،و َيمُدُّ ذراعيه لبنت
يتغير املُناخ حني
الساحل كي ُي ِّجرب ه ْل َّ
الجنوب زهرة في الشمال !
ُيعانق ُ

حممد بشكار

bachkar_mohamed@yahoo.fr
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النشر الطيب من منظومة الشيخ الطيب
تأليف أمحد بن حممد الرهوين التطواين

ال تني مكتبة سلمى الثقافية بتطوان تثري خزانة اآلداب
املغربية بما لذ وطاب ،ومن إصداراتها في األيام األخيرة،
كتاب جديد للباحث املعتمد الخراز هو عبارة
عــن تحقيق وتــقــديــم لــ «النشر
الطيب من منظومة الشيخ
الطيب» ملؤلفه الكاتب
واملــؤرخ والــوزي ــر أحمد بن
محمد الرهوني (ت1953هـ).
ويــنــدرج كــتــاب «النشر
الطيب» ،الــذي يتألف من 258
صفحة وتؤثث غالفه لوحة للفنان
املغربي يوسف التونسي العزواني،
ضمن صنف الشروح البالغية ،التي
تقوم على شرح نصوص بالغية أصيلة،
حيث ش ــرح فيه أحــمــد ال ــرهــون ــي أرج ــوزة
الشيخ محمد الطيب ابن كيران في الحقيقة
واملجاز ،التي تعد إحدى أهم املنظومات البالغية
العربية ،وذلك ملا حققته من حركية في التأليف
والتفكير البالغيني باملغرب منذ القرن  13هـ19/م.
وينقسم الكتاب الذي أصدره املعتمد الخراز إلى
ثالثة أقسام؛ قسم يضم تقديما عرف فيه بالشارح أحمد
الرهوني ،تحدث فيه عن اسمه ونسبه ودراسته وشيوخه
اخلميس  25من فرباير 2021

ومؤلفاته ووظائفه ،ثم ذكر عالقته بمنظومة ابن كيران قراءة إقراء ،بعد ذلك
عرف بالشرح ،مركزا على عنوانه وتاريخ تأليفه وطبيعته ومصادره وقيمته،
ليختم هذا القسم بوصف للمخطوطات املعتمدة وتحديد منهج التحقيق.
وتضمن القسم الثاني من الكتاب تحقيق منت كتاب «النشر الطيب»
الذي اعتمد فيه املحقق منهجا علميا ،يروم من خالله تقديم النص في
صورة أقرب إلى األصل .أما القسم الثالث فتضمن ملحقا حقق فيه
املعتمد الخراز منظومة ابن كيران في الحقيقة واملجاز ،ثم فهارس
فنية تخص اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألمثال واألشعار
واألراجيز واألعالم وأسماء الكتب والقبائل والطوائف واألماكن،
وهي فهارس من شأنها أن تساعد القارئ على قراءة الكتاب
وتساهم في تسهيل البحث في متنه.
وتجدر اإلشــارة إلى أن الباحث املعتمد الخراز
الذي يشغل رئيسا لجمعية أساتذة اللغة العربية
بــوزان ويشتغل أســتــاذا لــأدب العربي بجامعة
محمد الخامس بالرباط ،سبق له أن حقق كتاب
«الشرح املطول على أرجــوزة الشيخ محمد
الطيب ابــن كيران في الحقيقة واملجاز»
ملؤلفه محمد بن الحسن أقصبي الذي
صدر عن دار الكتب العلمية ببيروت
( ، )2016وله ديوان بعنوان «رقصة
الطائر البحري» الصادر عن بيت
الشعر في املغرب (.)2017

حممد عزي

محد بل
خريي

اغتنت أخيرا الخزانة املسرحية املغربية،
بــكــتــاب جــديــد لــل ــبــاحــث والــكــات ــب
املسرحي أحمد بلخيري يحمل
عنوان «قراءات في
املـــســـرح «،
وقـــــــــد
صــــــدر
هــــــــــــذا
املـــــؤلـــــف
عن دار أبي
رقراق بالرباط
.
يتميز هــذا
الــعــمــل الــجــديــد
ل ــبــلــخ ــي ــري بــتــن ــوع
«أطباقه « الوثيقة
الـــــقـــــراءة بــال ــبــحــث
املــســرحــي والــتــح ــل ــيــل
الــدرامــات ــورج ــي وببعض
الــــظــــواهــــر وال ــق ــض ــاي ــا
املسرحية.
يقول الكاتب في مقدمة
الــكــتــاب «تجدر االشــــارة ،أن
االشــتــغــال عــل ــى هـــذه الكتب
البحثية والنقدية ،كــان حصرا
عــل ــى الــلــغــة الــنــق ــديــة فيها دون
أحـــكـــام مسبقة .وهـــــذا قــنــاعــة
والنقد
(بفتح وتنوين التاء) بــأن البحث
املسرحيني العربيني ال يتطوران إال بالتخلص من
األحكام املسبقة والجاهزة ،ومباشرة النصوص،
ومنها النصوص البحثية والنقدية ،كما هي حسب

لغاتها ومصطلحاتها ومناهج التحليل
املستخدمة فيها إن كان فيها منهج أو
مناهج ما .إن األحكام املسبقة قد تحجب
الحقيقة النصية ،وهي بهذا قد تكون
سببا في الشطط والتأويل ،أو الشطط
في املدح أو الذم .لهذا ال توجد في
التحليل املنهجي املعاصر كلمات
من قبيل «نلتمس «و «ندعو»
و»سوء النية»و»تبخيس» .وهي
كلها موجودة في كتاب «املسرح
والهويات الهاربة رقص على
حد السيف « للدكتور خالد
أمـــن (منشورات امل ــركــز
الدولي لدراسات الفرجة
.»)2019
ويــض ــيــف بلخيري
ف ــي إضــاءتــه للكتاب
«إن املحلل ال يلتمس،
وال ي ــدع ــو ،وإن ــمــا
يــحــلــل ويـــــدرس
ماهو موجود
أمامه .ل ــذا،
فــإن دراســة أي كتاب
هي فهمه وتمحيصه وتحليله
كما هو وليس تقريظه أو تبخيسه ،أي
إصدار أحكام قيمة عنه .انطالقا من هذا املعطى
األس ــاس ــي ،إذا أخطأ املحلل ،وق ــد ال يخطئ ،يمكن
الكشف عن هذا الخطأ ،متى كان بالدليل اللغوي.
يقع هــذا املؤلف في  240صفحة من الحجم
املتوسط ،وتتوزعه ثالثة أقسام باإلضافة إلى املالحق،
وصدر في طبعته األولى سنة .2021

ز املصباحي

قراءات يف املسرح

رؤيا
الكالم

عــاد الكاتب املغربي محمد عزيز املصباحي،
ليخفق بنبضات قصصية جديدة تحمل عنوان
«رؤيا الكالم» ،وق ــد صــدرت أخيرا هــذه املجموعة
بحلتها األنيقة ضمن منشورات مقاربات في فاس،
وأول ما يلتمع من رؤيا الكالم إشراقة تطرز الغالف
األخير لـ»أنطونيو بورشيا « الذي قال »:أنا أدرك أن
الكذب ِخداع ،وأن الحقيقة ليست كذلك ،ولكن كليهما
خدعني».
نلتقط من نبضات هــذه املجموعة القصصية
للمصباحي هذا النص ونقرأ:
«ليست أقص َر مما ُيظن.
لن تجد فيها ما تشتهيه نفسك من عواطف
و ُق ـــبـــات بــاس ــت ــيــك ــيــة أو
ُح ــل ــو ّي ــات تنسيك

م ــذاق
قحو لة
يومك.
ليس
فيها نبات
أخـــضـــر وال
مياه جارية.
ق ــد تتش ّبه
لـــــك بــمــتــاهــة
سردية ،منصوبة
ع ــم ــدا لتضليلك
لديك من نبضات.
والعبث بما تبقى
ومــع ذلــك ،فهي ال تنفك تبحث عــنــك ،فكأنها
تعرفك منذ زمان بعيد ،منذ كنت تتهجى ألف ليلة
وليلة ،وتهرب فارا بجلد وجدانك عندما ُيبلغونك أن
املاغوط وموزارت قد م ّرا من هنا ،وأنهما قد سأال عنك.
فإما أن تدخلها اآلن مطمئنا قرير القلب ،وإما أن
تنصرف لبيت خالتك ...ال تستغرب إن لم تجد بابا
مواربا ،يقول لك أنا الباب أو حقيقة اسفنجية عارية
تمتص شيئا من تعبك.
يمكن أن
ّ
قولبك
تقولبك كما ْ
ال راو يرويك وال عِ برة تع ُب رك أو ْ
السابقون.
أجسها لك كالنبضات».
ولذلكّ ،
وال تفوتنا اإلشــارة أن محمد عزيز املصباحي
محمد عزيز املصباحي أستاذ جامعي وقاص يكتب
منذ سبعينيات القرن املاضي .من مواليد مدينة
مراكش ،ول ــم يصدر مجموعته القصصية األول ــى
«قتلتنا الجثة» إال عام  2005عن دار «سعد الورزازي
للنشر «.

شعر

فـ ـإِذا ِتـ ـالَ َو ُتـ ـ ُه ُه ـنـال َِك «أ ّويب» ،وال ـ ّذ ْكـ ـ ُر
ِزن ـ ــادا
ـدِّيت يا وطين ِب ــال َدا
ُفـ َ
األ ْق ـ َما ُر ،وا ْلـ ـ َو ْسـ ـ ـ ـ ِمـ ُّـي َج ـ ـ ــادا
َطـ ـ ّو ْع َـت بال َع ـ ْز ِم الـ ـ ُمـ َرا َدا و َت ـَنـ ّزلَ ْت ِم ـ ْن ُب ـ ْر ِجـها
َزادا
ل ـ َّـمـ ــا عـز ْفـ ُـت على « َم ـ ـ َقــا ِم الـ ـ ّر ْصـ ِد «لَ ْحن ـًا ق ـ ْد َت ـ َه ـ ـ ـ ـ ــادى َمـ ْن علّـم الـّتـاري َخ أن ي ْبـين ال ـ ُعـال عـ ـلْ ـمًا
ِص ـ ْد َت الـُّنـ ُج ـ ـ ــو َم ِقــالد ًة
ْأض ـ َح ْت لـ ُه ا»لـ ـ َم ـ ْيال ُء» َن ـ ْشـوى و»ال َغـ ِريـ ُـض» ل ُه
َوضـ ـ ـ ـ ــادا
أ ْع ـ ِظ ـ ْم بن ْجـ ـ ٍم أن ُيـ َـصادا
ا ْسـَت ـ ـ َعـ ـ ـ ـ ــادا
حسن األمراين
و َهـ ِل الـ ـ َحضــار ُة أن ُتـب ِيـ َد ال ـّن َاس أو ُت ْفــين
ـابت ِع ـمـادا
وب ـَن ْي ـ َـت فــو َق ال ـ ـ ّش ـ ْمـ ِـس ُقـ ـّب ـ ـ َة ِع ّز ٍة َطـ ْ
حَّتى ُي ـقـا َل أ َعـ ْد َت « ِز ْريـاَبـًا» َت َفـَّنـ َن
ا ِجلـيـادا؟
و َغـ ـ َد ْو َت يف زمن ال ـ ـ ّشــدائِ ـ ِد َت ـ ْـط ـلُ ُب ال ّس ـ ْب ـ َع الـ ِّـشـ ـ ـدَادا
واسَت َجــادا
َب ـ ْل إ َّنـها الـ ُخـلُـ ُق ال ـ َعـظي ـ ُم ُيـ َعـلّ ـ َم ا َخل ـلْـ ـ َق
دَّس ط ــا َب َزادا
و َس ـ َع ـ ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت واإلميـ ــا ُن والـ ُح ُّب الـ ـ ُمـ ـ َق ُ
ـوك صـا َر ص ِغــري ُهـ ْم وكبيـ ـ ـ ِر ُه ـ ْم َش ـ ـ َم ـمـ ـ ـًا َتـ ـَن ــا َدى :و َت َرا َق َـص ْت « َسـالّ َمـ ٌة»
وَبـ ـُن ـ َ
الـ ـ ّر َش ـ ـ ـ ـ ــادا
و«ال َق ُّس» م ْن ط ـ َر ٍب أَ َش ـ ــادا
يـا َم ـ ْش ـ ِر َق األ ْنوا ِر ِمـ ـ ْن َع ـ َز َمات َِك ال ـ ـ َك ــو ُن
ي ــا م ـ ْغر َب األ ْحـرا ِر ِطـ ْـب
ا ْس ـ ـ ـَتـ ـ َف ـ ــادا
أ ْرضًا و َش ـ ـ ْعـبًا حيـ َن نادى
َنـ َز َل الوبا ُء ف ُك ـ ْن َت ِطـ ّـب ال ُّـرو ِح و ْثـ ـبًا
لَ ـّب ْتـ ُه َعـ ْنـ ـقــا ُء الـ ّز َمـا ِن ،وم ْن َر َمـى
وا ِّت ـ ـ َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا
الع ْن َقـا َء
َمـلِـكًا و َش ْعـبًا َ ..س ــاعِـدَا ِن ي ِف ُ
ـيض َعـ ْز ُم ـ ُهـما
َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا
ا ّتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َقـ ـ ــادا
م ْن َع ـ ْه ـ ِد إ ْدريـ ٍـس وو ْحـ َد ُت ُه َيـ ِع ُّـز بـأن
ُت ـ ـ ـ ـ َذادا
ال ،بـ ْل َتـ ُذو ُد بإ ْذ ِن رّبـ َـك ُك ـ ّل بــا ٍغ إ ْن
َت ـمـ ـ ـ ــا َدى
م ْب ُسـوطتـا ِن يدا ُه يف ال ـ ّد ْنيـا ل ـ َمـ ْن ي ْبغي
َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدَادا
ُد ْم سـائدًاُ ،د ْم رائـدًا
ُد ْم قـ ــائِ ـدًا للخ ْيـ ِر
َق ـ ـ ـ ـ ـ ــادا
أنا إ ْن ن َشر ُت كتا ِب ع ْشــقي واست َج ْد ُت
ُد ْم عاب ـدًا هلل َر ِّب ال َعـ ْر ِش َيـ ْمَن ْح َـك
له الـ ـ ِمـدادا
ال ِقـيـ ـ ـ ـ ـ ــادا
ون َس ـ ْج ُـت فوق ال َغيم ِأ ْنـغـا َم اهلوى
وا ْهـ ِد ال ِعـبا َد إىل طريـ ِق الـ ـ َم ـ ـ ْجـ ِد ِ
ُغـ ّرًا
متتلك
ال ـ ِع ـ ـ ـَبــادا
ِجيادا
فلم ْو ِطــين ،ال أ ْبـَتغي ليلى ،وال
والك ّل إ ْخـوا ٌن ب َش ـ ِر ِع اهللِ ،فا ْمـَت ـ ِش ـ ِق
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِو َدادا
أ ْر ُجــو
وجدة في  6رمضان  30 / 1441أبريل 2020
ُسعــادا
فالـ ـ َعـاذال ُت َرم ـ ْي َن َسـ ْيـ َـف ال ـ ـ َعـ ْذ ِل،
إض ــاءات:
افي ،له دالالت ش ّت ى ،منها أنه يراد به
ر
خ
طير
العنقاء»
ــ
1
ّ
واإل ْر َجـا ُف
ما ال ُيدرك .وهو عند الصوفية املقام العالي .وينظر كتاب محيي
ْ
الدين ابن عربي :عنقا ُء ُمغ ــرب.
بــادا
 2ــ اإلرجاف :الكذب.
الوسمي :من أسماء املط ر ،أو هو املطر في بداياته.
ــ
3
ّ
قيــثاريت س ـ َكـ ـَت ْت ،ف َق ْد
 4ـــــ ال ّر ْصد :من املقامات املوسيقية العربية.
 5ــ وردت أسماء بعض املغنني املشهورين عند العرب،
أ ْنــط ْقـ َـت َيـا َشـ ـ ْعيب ا َجلـ َمـادا
بالقس ،عبد
وهم :امليال ُء ،مغنية ،س ّالم ُة ،مغنية ،اقترن اسمها ّ
الرحمن بن أبي عمار ،كان من الزّهاد ،وتكونت بينهما عالقة
و َتر َّن َم الـ ـ ُقـ ْم ُّري ،ف ـ ْ
ـاألطـ ـيـا ُر َت ْمَن ـ ُح ُه
القس عندها زهده .والغريض من أشهر مغني
محبة ،لم يفارق ّ
العرب في عصر بني أمية .وزرياب :املغني املشهور ،صاحب
ا ْلـ ِق ـيــادا
إضافات موسيقية عديدة ،رحل من املشرق ،عندما حسده بعض
املغنني ،وكلبوا منه أن يرحل عن بغداد .فانتقل إلى األندلس،
وحـدي ُثــه الـ ُحلْ ـ ُو ا ْس ـَتـَب ــدَّ ،فقد َقـد ْحـ ُت به
وبها اشتهر ونال حظوة عظيمة.

الـ ـ َم ْغ ِر ُب
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عبد الرحيم سليلي

ل

« ال تــتــقــدم،
ال تــرم قدمك إلى
األمــــــــــام ،الــــزم
مكانك يا متهور،
الحياة غاليةِ ..ل َم
تجعلها رخيصة
إلى هذا الحد؟
أنــســيــت أن
ربنا نهانا عن قتل النفس إال
بالحق« ...
انتبهت متأخرا إلــى أن
النداءات جميعها تنطلق من
شخص واحد ،ثم في مرحلة
أخرى من مراحل نضج وعيي،
أدركــت أن هذا الشخص هو
أنا!....
الغريب فــي األمــر أنني
لم أكن أبــدي أي اهتمام بما
يفعله اآلخــــرون مــن قبل..
أمــضــي فــي خطي املستقيم
الذي ترسمه لي الحياة دون
أن ألتفت ألحد ،أو أنحرف عن
مساري ،لكنني اليوم علقت
في هذا املوقف ،وال أدري ِل َم،
وال كيف وقع ذلك!
حدث األمر دون مقدمات،
فــي لحظة ال قبل لها ،وفي
مكان ال أستطيع تحديده على
خريطة قرية أو مدينة ..حدث
هكذا فجأة؛ فوجدتني عالقا
في ورطــة الخروج من سوق
رأســي ،والدخول في أسواق
رؤوس اآلخرين .كنت أصرخ
وأعــيــد نداءاتي :ال تتقدم،
ال تــرم قــدمــك إلــى التهلكة،
ال ....إلــى أن التفتَ نحوي،
فصعقتني املفاجأة! الشخص
الذي أخاطبه يشبهني تماما،
نسخة مطابقة لــأصــل ،يا
للهول! إنه أنا بلحمي وشحمي،
وعاداتي في املضي قدما إلى األمام دون أن ألقي باال إلى ما يقوله أو يفعله اآلخرون .لكن ِل َم أراني،
من هذا املكان ،وأنا أقف هناك على الحافة أتأرجح دون أن أسقط ،يتقدم الناس جواري بال اكتراث..
بعضهم يأتي من الخلف ..يصلون النقطة املعلومة التي يخيفني مجرد النظر منها ،لكنهم ال
يتوقفون مثلي ،يرمون خطاهم واثقني ويختفون .أحاول أن أخفض عيني صوب قاع الهوة متوقعا
رؤيتهم مجندلني فاقدين للحركة ،وسيل الدم يفيض حول جثثهم التي سقطت لتوها من علو شاهق،
لكن خوفي يصير تنينا بسبعة رؤوس يفتح فما في أحدها وينتظر سقوطي فيه فأكف.
عجيب !..الهوة التي بدا أن انفجارا قويا أحدثها يتجاوز قطرها الخمسني مترا ،بعدها يتابع
الطريق مساره واثقا بني صفوف املكعبات اإلسمنتية مختلفة العلو ،والتي تتخللها فتحات متناهية
الصغر ،تطل منها رؤوس يبدو أنها لبشر يرتدون قمصانا مختلفة األلوان ،ويضعون على أعينهم
نظارات شمسية سوداء ترسل وميضا الذعا نحوي .تساءلت عن الوجهة التي يسلكها من سقطوا..
لكنني سرعان ما رأيتهم يتابعون السير ساملني على الطريق النابت في الضفة األخرى من الصدع
الغريب .لم أفهم كيف يحدث لهم ذلك ،ولسبب أجهله ،لم أستطع القيام بمناورة تمكنني من الفهم.
أبواق السيارات ،ومنبهات األمن واإلسعاف ال تنقطع ،يتخللها بني الفينة واألخرى عويل
متهدج ،وصرخات ألم ،وهمهمات غامضة لنظاميني يذرعون املكان الضيق جيئة وذهابا .يبدو أن
في :دقات قلبي ،حرارة أنفاسي ..دورتي الدموية أراها
الجميع هنا يتألم إال أنا ..كل شيء ٍ
عاد ّ
بوضوح :يندفع السائل األحمر من مضخة بعدة رؤوس ،ويهاجر عبر أنهار متشابكة ،تمضي
صعودا وهبوطا كأنها مطاردة .أرفع رأسي باحثا عن الغيم الذي يذرف هذا املطر األحمر الغريب،
فأحس بالدوار ،وأعيد عيني إلى غمديهما ،وأتابع التسلي بمشاهدة األنهار الحمراء تهدر ذاهبة
صوب الجهات البعيدة .الرؤية إلى أعلى متعبة ،لكن على الجانبني ..يمكن للمرء أن يحرر طاقة
عينيه؛ ليرى البحر الكبير الذي تطفئ فيه أنهار الجسد الحمراء لوعتها .هالني أن البحر ال ماء فيه؛
مجرد إسفلت أسود عليه بقع شديدة الحمرة ،وأن الناس يعبرونه واقفني :ال سباحة على الصدر،
وال تجذيف بالذراعني ،وال خوف من غرق وشيك ..حتى الذين استلقوا ال يسبحون ..أجسادهم
هامدة ،تبدو وكأنها شبعت موتا .كما أن ال وجود فوقها لواقيات شمسية من سعف أو قصب
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تشبه تلك التي تمتد على طول شاطئ هادئ يممته
البارحة رفقة فاطمة ..آه ،فاطمة !..كانت معي قبل
أن أراني واقفا على الحافة ،كانت تضغط على يدي
بعنف وهي تطلب آيس كريم .يا ترى أين اختفت
اآلن؟ أتكون هي تلك النسخة املطابقة لشخصي
التي أراها من مضجعي اإلسفلتي هذا متأرجحة
على الحافة؟
نعم ،نعم ،قد تكون ..ألم أكن أقول إنها نصفي
اآلخر ..قبل أن تصبح نصف ديــنــي ،وأصبح
«زمانها» كما علمتها عجوز من ريــف بعيد أن
تناديني حفاظا على الحياء الشرقي الــذي يزيد
املليحة بهاء.
قد تكون هي .ال ،ال ،ال ،هي حامل في شهرها
السابع ،وأنا ،الذي على الحافة ،بطني ضامر ال
بروز فيه ..هي اثنان وأنا واحد ...الجسد يمكن
أن يلبس هيئة جسد غيره ،لكن من غير املقبول
أن تختزل اثنني في واحد؛ هذا يعتبر جريمة قتل
يعاقب القانون على مجرد التفكير فيها .أعوذ باهلل
من نفثه وغــــمزه وملزه ..امللعون..
كيف يقودني إلى التفكير في عقوبة قتل النفس..
قبل أن أفكر أن روحي متعلقة بتلك النفس..؟ حقا هي
كانت نصفي اآلخر قبل أن ينتفخ بطنها ،لكنني ما
إن رأيته يتحرك على شاشة الطبيب األصلع الطماع،
حتى أصبح كل شيء في حياتي ،أخذني منها ،لكنها
لم تشعر بالغيرة ،قد يكون أخذها هي أيضا ،نعم،
نعم ،هو خارق يمكن أن يأخذنا معا ..يا إلهي !...إذا
لم تكن هي أنا الذي على الحافة ،فأين تكون اختفت،
ولم يدها ليست في يدي؟
أسمع آهاتهم ،أنينهم ..تطرأ على بالي فكرة:
يجب أن ألقي السمع جيدا ،ربما كانت معهم تدندن
أغنيتها املحبوبة « :مصطفى يا مصطفى وانا
بحبك يا مصطفى »...أو ربما رمت خطوتها في
الهوة عندما جبنت خطاي ،ثم اختفت لحظات
عادت بعدها لتظهر على الجانب اآلخر من الصدع،
وتابعت تقدمها وحيدة على الطريق املنساب بني
مكعبات اإلسمنت ..تحت نظرات الفضوليني الذين
يحتلون النوافذ الكثيرة ،معتقدين أنهم يخفون
أنفسهم خلف النظارات السوداء العريضة التي
يعمي وميضها عيني.
أنظر إليه واقفا على الحافة ،يرتدي القميص
الذي أرتديه ،ويحمل في يمناه ملف الكشف الطبي
الــذي أحمله بيمناي .يا إلهي أنا هو ..يمكن أن
يحدث هذا في طفرة من طفرات الوعي :يمكن أن
يصير املرء اثنني ،حتى في املرض يصبح الشخص
شخصني ،فيسرق األطباء اللصوص ماله وعقله
وحياته بذريعة تخليصه من الفصام .لكن كيف
لورقة ميتة أن تصير اثنتني ..واحــدة في يدي،
وأخرى في يد شبيهي ..هل تعيش هي أيضا طفرة
وعي ،أو تعاني من انفصام في الشخصية؟
وجدتها ...حقا وجدتها ،أنا الذي على الحافة
هي!............
واألوراق التي بيدها....؟ِ ....ل َم ال؟ ألم يكتب
شخص رث اسمه فرانز كافكا ،في لحظة إشراق ،أن غريغور سامسا استيقظ من نومه بعد أن رأى
حلما مريعا ،وبدأ يتحول إلى حشرة هائلة على سريره! ربما فعل ذلك مدفوعا بخوفه .هي أيضا
كانت مدفوعة بخوف كبير؛ لقد دوت صفارات اإلنذار قبل أن أراني ،عفوا أراها واقفة على الحافة
والولد في يدها!...
ال ،ال ،ال ...ماذا حدث لعقلي؟ الولد أم األوراق...؟
األمر منطقي؛ األوراق هي كليشيهات الولد ،وصور هيئته باألشعة ،لقد كنا ننظر إلى الصور
على الشاشة بحب يفوق الحب الذي نغمر به الجنني في غمده الطبيعي ..الولد الجميل ،واملحتال
بطبعه ،وعى أن حبنا لصورته في الكليشيهات يفوق حبنا له في بطن أمه ،فغادر البطن ،وفضل
اإلقامة في األوراق ..أوالد اليوم نفعيون إلى حد ال يطاق.
الحمد هلل ..إنها تقف هناك والولد في يدها ،لكن لم تنظر للجهة األخرى من الصدع؟ أتعتقد
أنني عبرت الهوة...؟
مسكينة حبيبتي ..نصفي وكلي ،ضلعي األعوج الذي أبهرني بإفراطه في االستقامة ،مذ
أخبرتها القابلة أن نطفتي فعلت فعلتها في رحمها الدافئ ،وأكد لها الطبيب أن اهلل حبانا
بمحمود ..روحي أنت يا فاطمة ..سأصيح بأعلى صوتي كي تسمعيني ،كي تدركي أنني لم أعبر
الصدع« ،حشوما عليك» « ،يا عيب الشوم »،كيف يخطر على بالك أنني يمكن أن أتركك بمجرد
سماعي لصفارات اإلنذار؟
صرخت بأعلى الصوت :فاطمة! لكن ال أحد التفت ..حتى هي ،أو باألحرى أنا الذي على الحافة،
حاولت أن أعيد الصراخ لكني شعرت بخدر يمشي متثاقال تحت شقفة رأسي ،وأخذ لساني يتمدد
ويتقلص حتى أوشك أن يغوص في حفرة البلعوم املظلمة ،انتفض جسدي ثالث مرات ،بعدها
رأيتها تركض رفقة وليدها الجميل ..يضحكان معا ،ويخصفان عليهما من حبات الكرز التي أمطرت
بها السماء .كان الضوء ساطعا دون شمس ،حتى الزرقة املعهودة لم تدركها العني .أعاد الجسد
انتفاضه ..اختفى اإلسفلت حوله ،واختفى شبيهي الواقف هناك ،وكذلك األصوات اختفت ،حاولت
عيني على وسعهما ..ربما أفلحت في استعادة املشهد ..لم يكن أحد على الحافة ،لم يكن سوى
فتح
ّ
الظالم يخرج من الكوة ،ويتقدم نحوي حيث أرقد.

سالم لقلبها يهز عرش قصائدي

كفي

فأرى فيها شبايب الذي كان

تسقط كل الكلمات يف نبضها

تنثر عطرها.

يرقص على إيقاع لقائها.

***

لعلي أحيا من األوجاع
وأنا أطرق باهبا .

سالم هلا من أرض روح

سالم هلا من مدن الشوق

سالم ..سالم

تفتح يل نافذة أغين من خالهلا

خيتزل كل املسافات

هلا..

وأنا أراقص موجها

ال ُتزهر إال هبا
متشي بني جواحني خمتالة
ألين أنا هلا...

كأن األرض
ال ترقص إال
على خطوها

فأراها تعرب البياض

شعر

***

***

جناة الزباير

وطنا يقرأ جرحها.

إ
ىل
نز

***

هة ح

بييب

سالم هلا
تبعثرين سطورها
جمازا
كي أعانق صفاءها
ففي قلبها
دمع ال يسمع أحد من خالله
صوهتا.

***
سالم هلا..
يف صحوها و ُمسيها
الشمس يف فنجاهنا
وحني تصب َ

عمرا وَّلى
جيرين حنو مسائها.
وآخر ُ

***
سالم لطيفها يرسم وردة يف

كي أرى األحالم
تتسلل إىل عينيها
فأسعد من أجلها.
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املختار
السوسي
روائيا

د .حممد ايت لعميم

م

دراسات

مـــــحـــــمـــــد املـــــخـــــتـــــار
عــامــة
السوسي(،)1900
مــوســوعــي ،ومــثــقــف متنور،
ورائــد من رواد حركة النهضة
باملغرب ،أديب ومؤرخ ،صاحب
مــشــروع إصــاحــي ،وطنيته ونضاله ضد
االستعمار ركز فيها على التوعية وإشاعة
العلم  ،على اعتبار أن العلم من أهم االسس
الضرورية للصراع .وقد انتبه املعمر إلى
خطورة مشروعه الوطني املعتمد على تنوير
العقول والتشبث بمبادئ الهوية والحضارة،
فاعتقلوه مرتني ،املرة االولــى مابني 1937ــ
 1945وهــي النفي بموطنه إلــغ وفــي هذه
املرحلة سيعكف على تدوين موسوعته التاريخية
«املعسول» ،واملرحلة الثانية
عام  1952ــ  1954أسفرت عن
تأليف كتاب معتقل الصحراء
حول مرحلة اعتقاله دون فيه
يــومــيــاتــه فــي الــســجــن ،حيث
الــنــقــاشــات الــفــكــريــة وتعلم
الــلــغــات االجــنــبــيــة بــن نــزالء
السجن الذين كانوا كلهم من
رج ــاالت الحركة الوطنية ،إذ
تــم التعريف بكل واحــد منهم
تعريفا تضمن فوائد ال توجد
في كتاب .لقد كان املختار بحق
من نوادر الزمان كان رائدا في
مــجــاالت غــيــر مسبوقة وكــان
يكتب ضــد الــنــســيــان ،ساعده
على ذلك «ذاكرته املخرومة»،
فهذا العطب وجهه إلى ضرورة تـــــدويـــــن كــل
شيء.
لقد كان لظروف نشأته في وسط علمي دور
كبير في توجهاته ،حفظ القرآن على يد والدته
وعمره عشر سنوات ،ويذكر في سيرته أن أول
كتاب قرأه وهو في سن العاشرة هو كتاب «ألف
ليلية وليلة» ،هذا اللقاء بهذا الكتاب الساحر
في هــذه السن املبكرة له دالالت عديدة ،فنص
ألف ليلة وليلة في بداية القرن العشرين كان
في مكتبات العائالت السوسية ويسمح لألطفال
بقراءته ،وإذا كانت طفولة املختار السوسي قد
صادفت هذا الكنز الحكائي فإن امتدادات تأثيره
ستصاحبه في جل كتاباته .بحيث يلحظ قارئ
أعمال املختار السوسي غلبة النزعة السردية في كل ماكتب ،والقدرة عل التقاط مايراه الناس غير
جدير بالكتابة أي املهمش واملنسي .إضافة إلى ولعه بالكتب والتهامها .هذه السمة تسلكه ضمن تلك
الساللة املبجلة التي خرجت من الكتب واملكتبات :الجاحظ ،سرفانتيس ،بورخيس ،والقائمة طويلة،
وعلى ذكر سرفانتيس فإن املختار السوسي في حديثه عند دخوله إلى مدينة مراكش عام 1919يصف
مشهد هذا الدخول الذي يشبه مشهد دونكيخوطي وتابعه سانشو يقول »:دخلت إليكم عشية يوم
من الباب الجديد وأنا على فرس هزيل وورائي رفيق لي فنزلت من الكتبية إلى الرميلة وأنا بدوي غر
يبهرني كل شيء» .1مشهد الفرس الهزيل والرفيق تثير في الذهن صورة بطل سربانتيس ورفيقه،
هذا التداعي يعزز ماذهبنا إليه من أن هناك موافقات كانت تهيئ املختار ليتعاطى الكتابة السردية.
فحضور الوالدة يشبه شهرزاد واللقاء بألف ليلية وليلة الذي خرج منه كبار الروائيني العامليني،
ومشهد الفرس الهزيل والرفيق كلها عالمات على هذا النزوع السردي الذي ستدور عليه كتابات
املختار السوسي .ومن املالمح التي تؤكد أن املختار استوعب جوهر الكتابة السردية هو منزعه
البديع إلى إعادة كتابة أجناس تراثية مثل الرحالت واألدب التراسلي وأدب املناظرات ودمج كل هذه
السجالت في نصوص سردية وترصيعها بالنكات واملستطرفات والنوادر والحكايات والقصص
واألمثال مما أضفى على الكتابات لديه هيمنة األدبي .فهو يعتبر حلقة في سلسلة أدبية للمصلحني
بواسطة األدب والتاريخ .تعلم في بداية شبابه على يد أستاذه الشاعر الطاهر اإلفراني في منطقة

قراءة يف أول
رواية مغربية
«بني اجلمود
وامليع»
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تسمى «وادي األدباء» وكان لهذا اللقاء أثر بالغ في تكوينه العلمي واألدبي .وقد تعمقت
مواهبه حني التقى بعلماء في ابن يوسف 1927 1919ثم بالقرويني  1927 1924وبمدينة
الرباط  .1928في املرحلة الفاسية انخرط السوسي في حركة النضال السياسي والثقافي
الذي كانت تخوضه نخبة من الوطنيني فقال عن هذه املرحلة» في فاس استبدلت فكرا
بفكر ،فتكون لدي مبدأ عصري ،على آخر طراز ارتكز على العم والدين والسنة القويمة،
وكنت أصاحب كل املفكرين إذاك وكان نخبة في العفة والعلم والدين ينظرون إلى بعيد»2
فباإلضافة إلى ما كتبه املختار عن تاريخ سوس ورحالته العلمية ومناقشاته مع
األدباء ورجال السياسة ،ومراحل اعتقاله التي دونها ،وما أفاد به األجيال من معلومات
نادرة أخذها من أفواه الرجال (على مائدة الغذاء مثال) ،وما أرخ به لشيوخه وتالمذته
نهج في توصيل بعض أفكاره نهجا تخييال ،واستعمل في بعض مكتوباته تقنية املنامات،
مثل الوهراني .فكتب بعض النصوص الروائية والسردية التي تعد نصوصا مغمورة
في إنتاجه ،ويمكن عدها من بني أوائل النصوص الروائية التي كتبت بني الثالثينيات
واألربعينيات والخمسينيات .فإن كانت الرواية السيرية للتهامي الوزاني عام 1942
تعتبر لخطة تدشني الكتابة الروائية في املغرب ،فإن املختار السوسي ،سيكتب نصوصا
روائية أربعة قبيل هذا التاريخ:
 - 1رسالة الشباب (مخطوط) وهي رواية
كتبها في منفاه بايلغ حول مهمة الشباب نحو
أمته (ضاعت منه على حد تعبيره).
 - 2هــنــاك فــصــل مــوجــود فــي كتابه
اإللغيات ،هو عبارة عن روايــة خيالية ،على
لسان أحد حفدة الشيخ سيدي وكــاك ،وهو
تونسي املولد كان جده قد هاجر إلى تونس
للتجارة فطابت لــه ،فألقى مراسيه هناك
وانخرط في الكلية الزيتونية وجمع بني العلم
والتجارة .والرواية في مجملها تتحدث عن
هذا التونسي الذي قرأ مرة مقاله في جريدة
تونسية تحدث فيها مراسل من املغرب ،كان قد
كتب ما شاهده عند حضوره للحفلة السنوية
التي كانت تقيمها الجامعة الوكاكية ووصف
ما شاهده فيها .وعن أحوالها مما زرع في
بطل الرواية حب التشوق إلى زيارة املغرب
وزيــارة أجــداده ،نزل في مدينة أكادير وزار
الجامعة برفقة تاجر سوسي ،وبعدها عمل
رحلته إلى كبريات املدارس السوسية ،حسب
برنامج مسطر له أثناء مقامه بالجامعة (زار
 30مدرسة) ،في الرواية مستطرفات ونوادر
مثل الحديث عن وجود السينما في الجامعة
الوكاكية ومشاهدتهم لفيلم عن اليابان ،وكذلك
ذهابهم بالطائرة ونزولهم بمطار املدرسة
الرخاوية.

 - 3أحاديث سيدي حمو الشلحي :تدور
وقائع هذه الرواية حول العادات واألخالق
والوضعية االجتماعية في سوس ،على هيئة
محاورات بني فقيه شاب وشيخ مسن معتكف
في خلوة بجبل (أضاض ميدي) جرت حوارات
فــي مــواضــيــع شــتــى ،حــول كــبــار الصوفية
واملشايخ ،وعن اإلسالم اليوم .ويحاول الفقيه
أن يخرج الصوفي من عزلته ملخالطته الناس.
كما عرضت الرواية لنوعية األلبسة في سوس
وولعهم شــرب األتــاي ،وذكــرت مجموعة من
أغاني الرعاة ،وتدوين ما جرى بني راعيتني من أبيات شعرية بالشلحة السوسية وترجمتها إلى
العربية.
 - 4رواية «بني الجمود وامليع» :هكذا عنون املختار السوسي روايته التي نشرها مسلسلة في
مجلة دعوة الحق ،لكن هيئة املجلة غيرت العنوان كاآلتي« :بني الجمود والجحود» .تقول الهيئة:
« كتبت هذه القصة التي ننشرها متتابعة لألستاذ الكبير السيد املختار السوسي منذ عشرين سنة
تقريبا وكان عنوانها األصلي :بني الجمود وامليع .وال جدال مطلقا أن املقابلة من الناحية اللغوية
والفنية ،بني كلمتي الجمود وامليع ،هي أقوى منها بني كلمتي الحجود والجمود ،لكننا نحن آثرنا أن
نعنون القصة على صفحات هذه املجلة ،بعنوان بني الجمود والحجود ،العتبارات متعددة منها أن
كلمتي الجحود والجمود تكررتا كثيرا على أقالم كتاب هذه املجلة ،منذ أن نشرنا في العدد األول مقاال
للزعيم األستاذ عالل الفاسي بعنوان «ال جمود وال جحود» ،وقد اكتسبت الكلمتان بهذا الترديد صفة
خاصة بالنسبة إلى هذه املجلة ،مما كاد أن يجعل هذا العنوان ال جمود وال جحود ،أو بني الجمود
والجحود ،بمثابة شعار لها .ومن هذه االعتبارات أننا نقصد في الدرجة األولى أن نحارب الجمود من
جهة وأن نحارب من جهة أخرى الجحود نفسه ،ألن الجحود أي إنكار الدين والفضيلة والقيم العليا،
والتنكر لها ،واإلعراض عنها ،هو الذي يؤدي غالبا إلى امليع واإلنحالل وفساد األخالق .ولسنا ندري
إلى أي حد يسمح لنا األستاذ الكبير السيد املختار السوسي بهذا التصرف في عنوان قصته ،وهو

هوامش:
عنوان الندوة :العالمة محمد املختار السوسي مراكشيا 100 ،سنة على قدوم املختار السوسي إلى
مراكش( ، )2019 ،1919اقيمت الندوة السبت واالحد 17-16يوليوز2019
 - 1من مخطوط مراكش في عصرها الذهبي ،املختار السوسي.
 - 2اإللغيات ،املختار السوسي
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الحريص كل الحرص على الدقة في التعبير واملحافظة على سالمة اللغة وجمالها .ص .13
وكتب املختار السوسي روايته « بني الجمود وامليع» في منفاه بإيلغ ( ،)1945-1937ولم ينشرها
إال بني سنة  1958-1957في مجلة دعوة الحق (عدد  4إلى  ،)12وبذلك يمكننا الذهاب إلى أن البدايات
األولى للرواية املغربية كانت مع هذه الرواية ،التي ظلت غفال ولم ينتبه إليها النقاد .فربما لو نشرت
في كتاب ألخذت حقها في حينه ولدخلت إلى اإلرهاصات األولى لظهور الرواية باملغرب.
تدور أحداث الرواية حول أسرة مكونة من أربعة إخوة :العربي وسعيد وحماد وابراهيم .كل واحد
منهم له وجهة خاصة هو موليها ،وطبع مغاير .فاألخ األكبر العربي غارق في صوفيته ،ال يبغي لها
بديال ،وال يرى للذتها في الحياة مثيال حتى أداه ذلك إلى أن كاد يطلق أسباب املعاش ،فأوشك أن يقف
على عتبة اإلعواز ،وأن يعرض ما بيده من الرباع والعقار للبيع .ص ( 12بني الجمود وامليع ،دعوة الحق
عدد  .)1950وسعيد « سار في غلوائه ،يتسكع بني املقاهي البلدية القديمة ،فال يكاد يفارق متجره الذي
يتابع فيه النمط القديم في املقايضة واألخذ والعطاء ،حتى يدعم ثانيا بني جماعات آنذاك ،ثم ال يزال
األفيون والحشيش واملعجونات املخدرة تفعل فعال فيهم  ...ومتى عاتبه معاتب على ما فيه تظاهر حينا
بالتوبة واإلقالع وحينا احتج بالقضاء والقدر ،وهو لسن ال يعوزه ال البرهان ،وال ينقصه علم يستمد
منه األجوبة املقنعة ،إال أن الواقع أنه سائر في طريق غير محمودة العواقب ،وال مرجو السالمة على
أنه أحسن حاال من أخينا اآلخر الصغير»( .ص .)12
وحماد األخ األصغر «عظيم الطيش ،كثير النزق ،لم يدع له
تفرنجه أذنا يسمع بها نصيحة من أحد من بني قومه ،فقد رأى
من نفسه بعد أن حاز الدكتوراه في الحقوق وفي اآلداب أنه من
أعاظم العالم ،اقترن بامرأة نمساوية ،فلم تزل تسترق ماله بتبرجها
وتبذيرها ،وحياته وعقليته بمعاقرتها ،حتى كــاد يقف موقف
املدقعني ،فلم يجد بدا من مفارقتها ليسترجع حريته ،ولكن حني لم
يكتسب عقلية قومه الذين يعيش بينهم ،وليسوا تحت بصره إال
همجا رعاعا جهاال .صار كالزئبق يترجرج في كف املرتعد» ص .12
وابراهيم قدمته الرواية شخصا ناضجا مثقفا يسعى إلى لم شمل
العائلة وتذويب الخالفات بني اإلخوة ،السيما بني األخ األكبر العربي
الصوفي وبني األخ األصغر حماد امللحد ،فالصراع بينهما على أشده «
فحماد ينفر اشد النفور من العربي وينعته بأسوأ األوصاف ،وال يسميه
إال بالخرافي الجاهل املختل ،وكذلك العربي قلما يريد أن يذكر حماد بني
يديه ،ومتى ذكره ذاكر يثور ثائره ،وال يزال يصب اللعنات على الكفار
وامللحدين ،وقد تبرأ منه» ص .12
ابراهيم شخصية تجمع بني الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة،
مما مكنه من إقناع األخوين بأن يجتمعا من أجل إذابــة الخالف
بينهما ،في مؤتمر سيحضره السارد ليمارس دور الحكم أو املؤيد أو
الشاهد ،والناسخ ملحضر الجلسة ،حتى يبقى ما جرى في املناظرة
بني الفكرين واملوقفني والتصورين ساريا لينتفع به املجتمع واألسر
التي تعرف هذا التنازع الفكري والتضارب العقائدي .واألفكار
املختلفة واآلراء املتضاربة واملبادئ املتعاكسة « وما أكثر اليوم
أمثال هذه األسر في قطرنا هذا الذي يجتاز طورا صعبا يتناطح
فيه الجديد والقديم ،ويعيش أهله بني جمود وجحود( .ص ? 25
دعوة الحق).
ولكي ينمو السرد فقد استعمل الروائي مجموعة من الحيل
السردية ليبقى على خيط الرواية متصال ،فاعتمد تقنية الرحلة،
وتقنية الرسائل ،بحيث سيقضي السارد فترات عند كل أخ من هؤالء
اإلخوة في مدن مختلفة ،من أجل االستئناس بأفكارهم ومناقشتهم
وتهيئتهم ليوم املناظرة في املؤتمر املعلوم .أثناء هذه الرحالت
واإلقامات عند كل من العربي الذي يمثل الشخصية الصوفية الطرقية.
وعند حماد الشخصية املتأثرة بالغرب والتي تنحو نحو التحرر من
التقاليد وتبني فكر مغاير يميل إلى اإلنكار واإللحاد ،وعن سعيد الذي ال مبدأ له ،يتقلب مع هواه.
استعرضت الرواية مجموعة من األفكار وانتقدت مجموعة من التصورات الخرافية والسلوكات
املنحرفة ،وأنشأت لحظات للجدل الفكري واملناظرة حول نقد التقليد الذي يمجد ما توارث الناس من
دون تمحيص عقلي ،فقد كان السارد يمرر أفكاره من خالل طبيعة النقد الذي يوجهه لآلخرين .وهو نقد
دقيق وعميق وضع اليد على مكامن الداء في النفوس وفي عواملها الباطنية ،وقد تبني ذلك جليا حني
قارن بني حماد املتفرنج وسعيد املنغمس في شرب الحشيش وأكل املعجون بقوله « :من هنا كان أمثال
حماد أقرب إلى الخير في نظري من أمثال هؤالء ،فإن ظواهرهم عامرة وبواطنهم خراب ،وقد مرنوا
على خشية الناس وعلى الجرأة على اهلل مرانة تامة ،وال أصعب من إزالتها من جبالتهم ،بخالف أمثال
حماد ،فإنهم وإن كانوا يتجاهرون  -وكل الناس معافى إال املجاهرين  -يرجى منهم إن وجدوا ناصحا
لبقا أن يرجعوا ،وقد تربوا بالتربية األوربية على الصراحة التامة ،فال يعرفون مجمجة وال مراوغة،
فما اعتقدوه صرحوا به عالنية ،ومتى اعتقدوا غدا ضد ما اعتقدوا اليوم عادوا وصرحوا به أيضا.
(ص  ،11ج  ،5مجلة دعوة الحق .).وقد انتقد السارد أيضا العقلية الخرافية والتقليد الجامد لبعض
املنتسبني إلى التصوف ،حيث أبرز في محطات عديدة من روايته تهافت بعض سلوكاتهم وبعض
معتقداتهم التي تجافي جوهر الدين السليم .فأثناء حديثه عن تمثالت هؤالء الناس للنصارى وكأنهم
شيء نجس ال ينظر إليه ،وتغسل اليد بعد مصافحته ،أبرز كيف أن هذه التمثالت ال صلة لها بجوهر
الدين الذي ينبني أساسا على القبول باآلخر واحترامه ،فقد أورد السارد حكاية تثير الضحك أكثر مما
تكشف عن سخف بعض العقليات التي تعيش التوهمات وتعتقدها .أورد السارد على لسان األخ األكبر
العربي هذه الحكاية « كان رحمه اهلل يحكي لنا ونحن صغار أنه رأى يوما مناظرة عجيبة عقدها بعض
علماء فاس مع بعض علماء النصارى ،فقد ورد أحدهم في أوائل دولة موالي الحسن ،وطلب أن يجتمع
بعلماء املسلمني ،فاختار له السلطان فالنا وفالنا ،فقال لهم أحدهم :دعوني فأنا ألزمه الحجة ،فإن هؤالء
النصارى جهال ،وإن وصفهم بالعلم كذب بحت .فلما اجتمعوا بادر ذلك الفقيه فقال لذلك النصراني:
إذا اشتريت معزة ،فلما أويت بها إلى دارك وقفت إزاءها تقلبها ،فإذا بها أرسلت بعرة من تحت ذنبها

ففقأت عينك ،هل يضمن بائع املعزة عينك ؟ فبهت النصراني ولم يجد جوابا ،ومن هنا يعرف اإلنسان
جهل النصارى  ...ويا لشقاوة من اغتر بعلومهم وأفنى في تعلمها عمره ،فإنه ال ريب ال يكون إال مثل
ذلك األخ التعس حماد ال يريد إال الدنيا وزخرفها( .ص  ،11/10ج .)2
إيراد هذه الحكاية من أجل السخرية من هذه العقلية التي تحتقر اآلخر املخالف واملغاير في العقيدة
والدين ،ونفيه خارج كل مجال يضمن له إنسانيته .هذه النظرة االزدرائية واجهها السارد بنظرة من
داخل املنظور الديني لتصحيحها وإزالة هذه االلتباسات .وقد أورد السارد حججا من املمارسة الدينية
الصافية قبل أن تنغمس في وحل التاريخ واألحداث ،يقول السارد « :إن املسلم ال يتم إسالمه وال يكمل
إيمانه إال إذا تخلق بأخالق القرآن وأخالق السلف ،فبحقك هل كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يعامل
كفار عصره مثل املعاملة التي حكيتها عن املرحوم والدكم ؟ بل جاء في القرآن أنه ال بأس بموادة من ال
يقاتلون املسلمني في الدين « أما تلك املناظرة بني ذلك العالم النصراني مع أولئك املسلمني .فيجب لو
أمكن أن تمحى من التاريخ ،حتى ال تبقى سبة خالدة من جانب علماء قطرنا هذا ،فإنها تدل على جهلهم
أكثر ما تدل على جهل ذلك األجنبي»( .ص  ،11ج .)2
لقد عكست الرواية طبيعة األسئلة التي كانت تشغل بال املثقف املغربي املتنور في زمن االحتالل
الفرنسي للمغرب ،زمن عرف تصدعا بني البنيات املحافظة للمجتمع وبني نشوء بنيات اجتماعية أخرى
متأثرة بااللتقاء بالغرب ،وحاولت الرواية أن تقدم مجموعة من التصورات واألصــوات تعكس هذا
املخاض العسير الذي عرفه املغرب في هذه املرحلة .وقد
استقى الروائي مادته الروائية من بعض مجريات أحداث
وقعت فعال وخلفت صــدى قويا في زمانها ،فالرواية
تستلهم بطريقة ضمنية حادثة تنصر أحد املغاربة التي
كان لها وقع كبير على نفوس املغاربة إبان االستعمار،
بحيث كان هناك شعور عام بأن الغرب املستعمر لم يكتف
باالستيالء على األرض بل حاول أن يستولي على وجدان
بعض شباب املغرب.
فحادثة تنصر محمد بن عبد الجليل خيمت على أجواء
الرواية ،وكانت بمثابة الشرارة التي شغلت آليات هذه الرواية.
فمحمد بن عبد الجليل الذي ينتمي إلى أسرة فاسية ميسورة
حفظ القرآن في سن مبكرة وحج مع ابويه في سن مبكرة بعد
حصوله على الباكالوريا سنة  1925بثانوية غورو بالرباط،
سافر إلى فرنسا حيث حصل على منحة لدراسة األدب العربي،
بجامعة السوربون ،لكنه درس الفلسفة ،وقرر أن يدرس بعض
املواد األخرى في املؤسسة الكاثوليكية ملدة ثالث سنوات بالرغم
من كونه مسلما .وفي هذا الوقت جرت مراسالت طويلة بينه
وبني املستشرق الفرنسي « لويس ماسينون» انتهت باعتناق
محمد املسيحية وتعميده سنة  .1928وبعدها التحق بسلك
الرهبنة الفرنسيسكانية ليكون خادما للمسيح ،خصوصا في
مجال الكتابة والتعليم .وفي سنة  1935تمت رسامته كاهنا،
وقد غير اسمه إلى يوحنا ،كان يتقن خمسة لغات ،ويلقي بها
محاضرات يدعو فيها املسلمني إلى املسيحية .ابتعدت عنه
أسرته بسبب تنصره ،ولم يحظ بمعامالت طيبة سوى مع أخيه
عمر ،الذي قابله محاوال تفهم أسباب تحوله .استمر بالتدريس
في املؤسسة الكاتوليكية حتى تقديم استقالته عام  1964بعد
إصابته بسرطان اللسان ،توفي عام  1979بضواحي باريس.
على خلفية هذه الكائنة انبنت الرواية ،لكنها توسعت ملناقشة
قضايا عديدة مازالت راهنية .فرواية املختار السوسي حافظت
على راهنيتها لطزاجة القضايا التي عالجتها .فالصراع بني
التقليد وامليع الفكري مازالت إلى اليوم قائمة ،وقضايا التجديد
في الخطاب الديني أيضا مازالت تخيم بظاللها على االنشغاالت
الراهنة ،عودة التصوف املشذب من كل أسطورية وخرافية أضحى أيضا مطلبا ملحا في مواجهة كل زيغ أو تطرف،
عودة الروحانيات عولجت في الرواية من خالل نظرة شمولية وكونية.
لقد حاول املختار السوسي أن يكتب رواية تخيلية استقى مادتها من بعض الحوادث ذات الصلة
بالواقع املغربي في هذه الفترة ،إال أن معالجته كانت معالجة تحاول أن تتعالى عن حدثية األحداث
لتدخل الرواية إلى لحظة الحوار الفكري ،وإلى االرتقاء بالقضايا إلى مستوى النظر العقلي واالعالء
من هذا السلوك النظري بغية تنوير املجتمع ،ومحاولة ممارسة نقد مزدوج سواء لترسبات التقليد أو
ميوعة الفكر وانحالله ،من أجل إحداث نظرة أخرى تحفظ للموروث تنوعه وللحديث أنواره.
لم يكمل املختار السوسي روايته وتركها غير تامة ،وهي من اللطائف الذكية لديه ،فترك الرواية
غير كاملة يتجاوب مع امتناع االبن الضال من العودة إلى ملة قومه ،وملا بقيت هذه القضية معلقة ولم
يكتمل إقناعه للعودة بقيت الرواية مفتوحة وغير مكتملة ،وكم هي الروايات غير املكتملة التي بقيت
صامدة ومنطوية على سحر الالاكتمال ،مثل رواية بوفار وبيكوشي لفلوبير ،رواية النساخني التي لم
تكتمل ،وكانت هي الرواية األكثر قراءة لدى مجموعة من الكتاب الكبار.
هكذا ترك املختار السوسي روايته مفتوحة ومشرعة ،وكأنه بتدشينه للكتابة الروائية في الاكتمالها
دعوة إلى أن يشيد الالحقون النص الروائي املغربي ويضيفون إليه لبنات من عندهم .فالالاكتمال هو
جوهر الرواية وهو الذي أمن لها الديمومة والصيرورة والتحول ،فهي جنس غير مكتمل.
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الشاعر مبارك وساط ،حينما يعبر بيننا بمعطفه ،تسقط منه الفراشات واألشجار
بقوة تأثيره ّ
ّ
الشعري يحمل داخله أبعاد ًا ش ّتى وعبارات
والطرق واملسافات  ..هو كهذا ّ
ملهمة ومضيئة  ،قد تسعفك أحيان ًا في القبض عليها  ..وقد تتغ ّنج عليك أحيان ًا أخرى ،
مدجج ًا بنجوم وأمطار  ..بقارورة عطر ثمينة وبعض األسرار ..
أل ّنك ببساطة يجب أن تكون ّ
تام نحو عوامله املُتخ ّيلة
في
يمضي
«،
سافرت
طاملا
عيون
في ديوانه الشعري «
تواز ٍّ
ٍ
واألشياء املحيطة به ،في بحث دائم ودائب عن روافد أرحب تجمع بني ال ّذاتي واملوضوعي
وتغري بالتط ّلع  /الحلم :

قراءات

باب حب ٍر ْأسو َد ُي ْبعدين
قارب ال ّنوم َي ْم ُخر يب ُع َ
ُ
عن ُغرفيت يف هذه الليلة ّ
ْ
الش ْتوية
املو ُج العايت يتقاذفه
ُ
الربق  ،أيضًا َ ،ت ْهوي
سيوف ِ
رحمة
يف األعايل  ،بال ْ
يب ! ( ص  ،6من نص « حبر أسود « )
وخويف يتر ّكز يف حاج ّ

ّ
املحطة ت ّتضح األحــام والـــ ّرؤى بشفافية متعانقة
في هــذه
 ،متباعدة  ..حيث الشاعر يفتح زاوية للتأمل ،في الخوف ،في
األقدار ،في وقائع الواقع ووفق صور سريالية ومحسوسة ...وفي
ّ
كل هذا يتم ّثل طاقة شعر ّية مختلفة  ،كان يتم ّنى أن يدرك بها
الضوء ويبدّد نوافذ ّ
ّ
الظلمة:
ُزرقة هذا َّ
الن ْجم  -وقد كان
َ
صديق طفوليت
ولطاملَا حرص على إضاءة طريقي
السينما -
أ ْثنا َء عوديت ليالً من ّ
هي بال ّتأكيد َم َرض ّية

ّ
الطائر العائد
ّ
بالضفاف..

ث ّم يزيد في قصيدة  « :ا ُملعلمة تز ّين بدلتها « ،إقباال على
تلك اللحظات املُشرقات بالعفوية وبالبهجة والبراءة واالنطالق
والعنفوان ..وبد ّقة ال ّنظر داخل حجرة الدّرس ،وال ّنابعة من أعماقه
يوم كان في بداية ّ
الطريق :
َي ُن َب ْدلتها بطائر
املُعلّمة ُتز ِّ
يف حجرة الدّرس تقول إ ّن املعادالت
اختفت فجأ ًة من رأسها حني كانت تسبح
ْ
يف البحر
قالت  :ر ّبما أكل ْتها األمساك
تلميذ ٌة ْ
فقلنا مجيعًا  :ر ّبما  ،ر ّبما  ( ..ص ) 36

عبد اجلواد اخلنيفي

ّ
..ويطل على غربة املدينة
الصغيرة
يتذ ّكر الشاعر ُمجدّد ًا بعض ال ّتفاصيل اليومية واألشياء ّ
واغتراب ال ّناس فيها ..وما ترمز إليه من وطأة ّ
الضغوط االجتماعية القاهرة وتناقضات
الواقع  .فاملدينة قد تصبح انغراس ًا حارق ًا أو ضوء َا خافت ًا في ثنايا ال ّذات  ،قد
تختلف فيها املسارات واألحداث  ،لكن يبقى جوهر العالقات اإلنسانية وجميل
املُصادفات ،أسمى من ّ
كل منعطف  ..بل يصير أحيان ًا انطالقة نحو البهجة
غريب في تلك املدينة « ،يطالعنا وساط :
والعفو ّية .من قصيدة «
ٌ
كنت غريبًا فيتلك املدينة ولذا
ُ
ُ
آثرت أ ْن ْأحل َ
املح ّل املُ َس ّمى
ِق َش ْعري يف َ
(( عند حالّق ال ُغرباء ))
أصبحت وصاحبه  ،مبرور األ ّيام  ،صدي َقني
ُ
وم ّرة َ
أغلق َمحلّه واختفى أ ّيامًا
وحني عاد  ،أهداين ق ّنينة فودكا ( ص ) 54
تعكس جل قصائد ديــوان « عيون طاملا سافرت « بت ّنوع
قوة
مضامينها ومساحاتها ومشاهدها ونفسها
السريالي ّ ،
ّ
تأثيرها وانفعالها  .فالفكرة تصبح لها دوافــع غير متو ّقعة ..

قراءة يف ديوان « عيون طاملا سافرت»
للشاعر املغريب مبارك وساط
تتل ّبس جــســر ًا وتحمل طــاقــة روحية
وتأويلية ..وتــجــري حـــوار ًا مــع الــ ّذات
واملاوراء وتمضي بانفعال وسخرية من
لحظات املوت:

لقد ّس ْ
اءت حال ُت ُه كثريًا
هذا ما أ ّكده يل
ختص يف اجلهاز ُّ
سي
ٌ
طبيب ُم ّ
التنف ّ
وعا ُ
مل فلَك  ( “ ..ص ) 8
في ّ
كل مـ ّرة يباغتنا وســاط بأفكار غير
كالساحر الــذي يرفع الق ّبعة
متو ّقعة ،
ّ
بــالــورود  ،ليقول لغته ويتم ّثل العالم
ال ـدّاخــلــي لــإنــســان وال ّراهن ..ورصــد
تعبيري وطاقة
تحوالته ومنعطفاته بعمق
ّ
ّ
إبداعية ،حاذقة وخ ّ
القة :
تركت رسال ًة قبل أن أمضي ألغرق
كنت قد ُ
ُ
أن حتيا غريقًا  :جترب ٌة أثارتين
منذ أن ُ
ٍ
صفحات يف كتاب :
قرأت
(( كيف تصبح برمائيًا يف مخسة أيام )) !
لكن َ
ّ
العيش حتت املاء كان ُينذر
بأ ْن يكون قصريًا
ووحدها رغبيت يف العودة لتصحيح
ْ
ري يف رساليت تلك  ،أنقذ ْتين
تعاب َ
إذ جعل ْتنِي ْأصع ُد بوثب ٍة من
قعر بعيد “ ( ص ) 16
ّ
الشاعر ينصهر انصهار ًا ف ّذ ًا في نوسطالجيات بعيدة ،بل يضبط
تو ًا  ،إذ تصبح ُمنغرسة فيه بمشاعر نبيلة ،
إيقاعاتها وكأ ّنه يصافحها ّ
باعتبارها وبمعناها املطلق ،آثار ًا تبقى في أعماق ال ّنفوس  ،انطوت على
عالئق ومسالك وذكريات  ..وعلى عني الجدّة وقصصها ..وامتدادات ّ
الطفولة
وعجائب القرية :

8

كنت قد ف ّك ْر ُت طويال
 ..ويف ليلة بعيدةُ ،
فرأيت
يف تلك العجائبُ ،ث ّم أطللْ ُت من نافذة ُ ،
دمعة مجيلة
يف عني أليفة .
كانت ع ُ
ني اجلدّة  .لقد أُ ْغمِضت
تلك ْ
منذ سنوات ْ .
لكن  ،أكي ٌد أ ّنها اآلن
ُ
وس يف غابات
جت ُ
ويف ُقرى عجيبات  ( ..ص ) 78
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كفاك عبثًا ! ( ص ) 80

يف هذه اللحظة ّ
مت
حسبت أ ّني ّ
بالضبط ُ ،
ّ
لكن روحي
اليت ،منذ دقائق،
ْ
غادرت ،ح ّقًا ،جسدي
بالسماء ،بل إ ّنها ْ
لَ ْم ْ
صعدت إىل ِق ّمة ال ّنخلة
تلتحق ّ
اليت أراها من نافذيت !
ا ْنزيل فورًا
وعودي إىل ُ
حيث ِ
كنت !..
ه ّيا،

مبارك وساط ال ّ
يكف عن النظر إلى املرايا املحيطة بال ّناس وما يغ ّلف أعماقها من غموض ..
ومن رصد لالحتماالت واالنطباعات واألحاسيس املتضاربة التي ّ
تلف الوجوه وهذا العالم األرحب
يحوله إلى طاقة واصفة  ،منتجة للمعنى  ..منتجة وفاعلة :
ضمن مشهد بانورامي  ،إذ ّ
حامل املظلّة ّ
احب القادم بسرعة.
يا لتو ّتر ِ
الش ِ
إ ّنه ُّ
ِن الوجنتني،
رجل ٍ
حيث اخلطى يف ا ّتجا ِه ٍ
طويل و ُمحتق ِ
واقف أمام مرآة ،شِبه نائم  ،و ُي ّ
دخن .
ُ
حامل املظلّة يزي ُد من سرعته ويتذ ّكر املرأة
التي كانتْ عشيقة محتقِ ِن الوجنتني:
إ ّنها َم َ
اشا الجميلة التي غرقت في ذلك البلد البعيد ( من قصيدة «
السير في املرآة « ص ) 79 :
يغ ّذ ّ
وقوة حضوره  ،يواصل الشاعر واملُترجم مبارك وساط
بجناحيه ّ
تحليقه الكبير إلى أقصى الحدود وصوب مشارف املستحيل  ،الكتشاف
آفاق شعر ّية جديدة وغن ّية  ..ال يلتفت كثير ًا إلى ّ
الضوء  ،لك ّنه يجعل
من وميض عبوره نبرة أخرى للعمق ّ
النص في تفاعله
الشعري ولبنية
ّ
وتأثيره املستم ّرين  ..وكذا في امتداداته وسط حديقة ّ
الشعر الغ ّناء
التي ال تدعو ملائدتها غير ُ
الخ ّلص  ..وغير ال ّزهّ اد الذين يتن ّفسون
بملء رئاتهم هواء الكلمة ّ
الطر ّية  ،املُبدعة ..
جدير بالذكر أن الديوان الشعري « عيون طاملا سافرت « ،صدر
عن منشورات بيت الشعر في املغرب سنة  ، 2017في  87صفحة من
القطع الصغير  .كما سبق أن صدرت للشاعر األعمال التالية  « :على
درج املياه العميقة «  « ، 1990محفوف ًا بأرخبيالت «  « ، 2001راية
الهواء «  « ، 2001فراشة من هيدروجني «  « ، 2008رجل يبتسم
للعصافير «  .. 2010فضال عن العديد من الترجمات .

ن

يف الرواية األوىل
«من الداخل ..كالم آخر»
للكاتب املغريب
عبد العايل أناين

املرجع:

أناني ،عبد العالي ،من الداخل..كالم آخر ،مطبعة  ،PUBLI ROCالدار البيضاء.2021 ،
اخلميس  25من فرباير 2021

دراسات

السفر يف
أعماق الذات

نادرا ما تطل علينا أسماء جديدة في
حقل اإلبــداع الــروائــي أو الشعري بعد أن
تكون قد اختمرت تجربتها و ظلت تشتغل في
صمت ،إن لم نقل في الخفاء ،إلى أن يستوي
عــودهــا ،ويحني قطاف ثمارها .قــد يكون
سبب ذلك ،وهذا في تقديري الشخصي ،هو
التروي املتعمد باعتباره ديدنها ،واإلنصات
العميق ملن سبقوها والتفاعل معهم سواء
باملحاكاة أم باملعارضة؛ ذلك أن الكتابة اإلبداعية في نظرها
ليست إتقانا للغة بما هي وسيلة للتعبير ،أو نظاما إشاريا
بتعبير السيميولوجيني وحسب ،وإنما هي أيضا ملكة تصقل من
خالل الوقوف عند تجارب السابقني ،وذلك بامتالك وعي نظري
بالكتابة اإلبداعية من خالل القراءة املتواصلة والتمعن فيها،
وليس اللهاث الذي يدفع العديد دفعا إلى نشر نصوص سويت
على عجل ،علما بأنها قد تنقلب عليهم في النهاية ،و ذلك هو سوء
املنقلب ،ويكون مآل هذه النصوص نهبا للغياب ،كأنما
العبرة عندهم بالكم ال بالكيف .وإذا كان الجاحظ قد
قال إن األلفاظ مطروحة في الطريق ،فإنما عنى بذلك
أن اللغة ليست السبيل الوحيد لإلبداع ،وإنما هي أحد
عناصره فحسب .إن اإلبداع الحقيقي هو إضافة جديد
ملا سبق وكان.
ض ــم ــن ه ـ ــذه األســـمـــاء
الــجــديــدة فــي حــقــل الــروايــة
يطالعنا هذا العام اسم "عبد
العالي أناني" من خالل روايته
األولـ ــى "من الداخل ..كــام
آخر" .رغم أننا ألفناه من خالل
قــراءاتــه و متابعاته النقدية
املتميزة في الرواية و الشعر
و القصة القصيرة التي نشرها
في عدة جرائد وطنية ،مع العلم
بأنه آثر الصمت لسنوات .و إذا
كان لهذه القراءات التي قدمها
لنا املبدع من ميزة ،فإنها قد
مكنته من مراكمة تجربة قرائية
فــاحــصــة لــنــصــوص إبــداعــيــة
كثيرة عربية و عاملية كان لها
بالغ األثر في مساره اإلبداعي.
مــن ثمة لــم تتأسس تجربته
اإلبداعية من فراغ ،من حيث أن
الفراغ ال يولد إال الفراغ ،و إنما
نهضت من هذا االحتكاك و التفاعل مع مقروئه الذي
شكل مرجعيتها.
تحكي روايــة من الداخل..كالم آخر قصة شاب
عاطل ،سعيد الورداني ،يبحث عن عمل بعد طرده من
شركة لصنع األدويــة ،بسبب دفاعه عن املستخدمني.
يصبح نهبا للعطالة ،يلتقي بشخص آخر سيزج به في
تنظيم إرهابي .غير أنه ال يلبث أن يفر من هذا التنظيم
بفضل ذكائه و حنكته و مساعدة أفراد آخرين .تلك هي الحكاية املصفاة من
هذا الخطاب السردي.
تأتي الرواية في شكل تصاعدي يبدأ من البحث عن عمل و يصل ذروته في
حدث الهرب ،من حيث هو حدث يشكل أس هذا املتخيل الروائي ،و ينتهي بالتبليغ
عن التنظيم اإلرهابي .بني هذين الحدثني يتمدد السرد و فق تقنية التشويق .ذلك
أن الــراوي يتحول من زمن الحكاية التي كان فيها شخصية مركزية إلى راو في
زمن الحكي ،حيث وجهة نظره خارجية ،باعتباره ال ينفذ إلى أعماق الشخصيات
األخرى .إنه بهذا يروي حكايته التي تتقاطع مع حكايات اآلخرين ،خصوصا حكاية
عمر الذي يشكل نموذج الشخصية املتناقضة في سلوكها؛ يغير اسمه  -عمر /حمزة،
مثلما يغير مواقفه بحسب الظروف ..." :وكما تالحظ ال تعرف اسمي ،فأنا ال أقول
اسمي الحقيقي ملن ال أعرفه ،خاصة للنساء(".ص .)29 .هذا التناقض في شخصية عمر
يتأكد من خالل ما يقوله الراوي عنه" :يبدو لي غريبا في تصرفاته ،متناقضا مع نفسه.
شخصية تحتمل عدة تفسيرات ،يحلم بثورة على األخالق ويتمتع بإغواء العاهرات
وكالمهن(".ص .)33 .هذه الشخصية يحكمها منطق مزدوج بعكس الراوي الذي يطرد
من عمله بسبب مواقفه الثابتة" :أنا إنسان عملي ،حني أشتغل ،أشتغل بضمير العامل
الذي يعرف ما له و ما عليه( "...ص .)36 .ويقول عنه أحد معاوني األمير " :إنه من عيار
خاص مثقف وصاحب مبدأ معتاد على حياة هادئة" (ص.)49 .
هكذا يبدو عمر أحد تجليات أمير التنظيم اإلرهابي الذي ُيزج فيه سعيد الورداني.
ذلك أن املنطق الذي يحكم سلوك هذه الجماعة ال يتمثل في محاولة تحقيق " ثورة تعيدنا
ألصولنا الدينية تلغي من الوجود مثل هذه املناظر - "...بحسب ما يصرح به عمر -بقدر
ما يسعى إلى ترسيخ أصولية تجهز على القيم األخالقية التي يدعو إليها املجتمع املدني.
ذلك أن فضاء التنظيم اإلرهابي إنما يعكس التوجه الحقيقي أليديولوجيا تستعبد الفرد و
تمتهن كرامته " :أخذت أجول بنظري في ذلك املكان املوحش البعيد ،الذي يشبه معسكرا به
مرتزقة يختفون وسط الجبال ،أثارت انتباهي جماعة من الشباب قادمون نحونا يتجولون
بحرية وفوضى ،كان لباسهم يشبه األفغانيني الفقراء في شكله ،يرتدون أحذية رياضية
متسخة مهترئة .أفرشة
متسخة( "...ص .)42 .ونقرأ في مكان آخر" :الخيمة ...مفروشة بحصائر بالستيكية وزرابي
قديمة ألوانها باهتة و أغطية بائسة...نساء تختف أعمارهن و أشكالهن ،منظرهن للوهلة األولى يوحي بسبايا الحروب الجاهلية.
"(ص .)49 .من هنا يبدو سعيد زاوية نظر من خاللها نرى إلى واقع إرهابي يدعي عكس ما يمارسه.
إن الحكي هنا ليس الكشف عن واقع التنظيم بقدر ما هو تقابل بني مواقف الراوي ،وهيثم والفتاة ،ضحية العشق الزائف وبني
"األمير" املمثل الحقيقي لالنتهازية و الوصولية ،و تغيير املواقف بحسب املصلحة الفردية" :صاحب الصوت الذي أعرفه انتهازي
وصولي .كان دائما سباقا لركوب املوجة التي تهب بتغيير جديد بالساحة السياسية ،والتي يرى فيها مصلحته الصرفة خاصة املادية.
طاف في مختلف التيارات بحموالتها املختلفة .انضم ملختلف األحزاب ،كان اشتراكيا ليبراليا ديمقراطيا علمانيا...عرف بسرعة تغيير
املعطف(" .ص .)47 .هذا التوصيف لألمير ونزعته التدميرية للكرامة اإلنسانية تلخصها سعاد عندما تقول" :ألستعيد إنسانيتي".
ذلك أنه عندما تسود املصلحة الفردية تنتفي املصلحة العامة .إن استعادة اإلنسانية تعني أن هناك حضور الستعبادها.
وإذا كان فعل الهروب يتم بطريقة هوليودية تحفه املخاطر و املجازفات ،خصوصا النزول من املرتفع الشاهق ،فإن ذلك

ال يعدو كونه بعدا رمزيا ملا تختبره الــذات في
انتقالها من الوهم إلى العقل ،هذا الذي يجسده
أيضا هيثم" :هيثم ذلك الطفل املدلل كيف وصل
إلى هذا الحد من النضج بهذا الشكل؟" (ص.)59 .
بذلك فالهرب ليس هو التخلص من مأزق تورط فيه
الراوي واآلخرين ،ضحايا الوهم ،وإنما هو انتقال
من البراءة إلى التجربة .أي الوقوف عند حقيقة
الذات البشرية في نوازعها التدميرية .و هي تجربة
يرسمها الراوي في مسار اكتشافه لعوالم الذات.
حلسن أمحامة
هذا االنتقال الذي يكشف عن رغبات تحول اإلنسان
إلى كائن عدواني تتغلب فيه غريزة املــوت على
غريزة الحياة من خالل شحنه بأيديولوجية غيبية
إرهابية" :كل هذا يغذي عقولهم بأفكار شاذة أو متطرفة ،تغرس بدواخلهم الشعور
بالعداء نحو مجتمعاتهم ،فيصبحون لقمة سائغة ،أو ثمارا ناضجة يسهل قطافها"...
(ص .)68 .يتوقف التفكير العقالني أمام رجحان كفة التفكير االعتقادي ،بحيث تصبح
ال ــذات أداة قاتلة لحظة إيمانها املطلق بحياة
أخروية .هكذا يتحدد األمير كمساعد على زرع مثل
هذا الوهم وكمعيق أمام التفكير العقالني.
يتحدد فضاء التنظيم في جغرافيته" ،مكان
شبيه بفسحة بني جبلني" وفــي حراسته املشددة
من كل الجهات وفي نمط العيش فيه كتجلي لإلذالل
اإلنساني" :املكان يشبه مخيما لالجئني .منازل عبارة
عن خيام مغلفة باألكياس البالستيكية تشبه الخيام
الحربية ،بعضها مبني بالتنب و الطني والحجارة
ودعائم من فروع األشجار .البؤس يخيم على املكان
و الكآبة تؤثث الجدران املتداعية( ".ص .)41 .و من
جهة أخرى ،في بعده الرمزي كسجن للعقل ،وكفضاء
لحقيقة وعي زائف تغلفه "حرية" إشباع الرغبات
الجنسية ،أو انتهاك الــذات ضدا على رغباتها في
غياب أي تحديد للوازع األخالقي مصدره العقل .تقول
العجوز ملن معها -" :لندعهما يتعرفان على بعضهما،
لغة األجساد تقرب املسافات وتزيل الخالفات( ".ص.
 )50في التراث العاملي ،العجوز تجسيد للشر و مصدر
للغواية ،وآلية لدعم سلطة التنظيم ،من حيث كونها
عاملة بخبايا الذات البشرية وبأهوائها؛ إنها تعرف
أن محو الخالفات ال يتم إال بتحرير الطاقة الجنسية.
على العكس من ذلك ،يقول سعيد في نفسه" :وُهبنا
عقولنا لنفكر بطرق مختلفة للوصول للحقيقة ،لكن
حني نحصر تفكيرنا في حيز ضيق يختنق العقل،
فيصبح العنف حال شرعيا ،وال يتم التفكير إال في
العنف املضاد( " .ص .)69 .وهكذا إذا كان سعيد
يمثل العقل ،فإن العجوز تمثل رغبات الجسد ،ذلك أن
األخالق ال تتوقف إال أمام الغرائز.
كأحد أنواع جنس الرواية ،يبدو النص رواية
مغامرة ،علما بأن املغامرة ،وفق جون إيف تادييه،
هي جوهر التخييل .إنها نص مغامرة من خالل
التقنيات التي يتشكل منها مثل طغيان الصدفة،
والتشويق ،وتسلسل األحــداث املفضية إل العقدة
و الحل املتمثل في االنتصار على احتمالية املوت ،ثم النهاية السعيدة .ورغم أن الراوي ليس هو من يقوم
باملغامرة بمحض إرادته في سبيل املعرفة ،وإنما يتم استدراجه ،فإنه يظل ضحية خدعة شيء ما .يقول:
"استدرجت بالخداع و باملكر ،بهما ستكون النجاة و عليهما يجب االعتماد" (ص .)54 .تلك هي اإلستراتيجية
التي ينتهجها سعيد من أجل الخالص .تقول له العجوز " :شيء ما بداخلي يدعوني للقلق .ربما طيبوبتك
الزائدة التي تخفي بالوي قاتلة .ال يهم؛ الزمن معي وهو كفيل بكشف نواياك( ".ص )73 .على أن هذا املكر،
من جانب الراوي ،ليس ذا طبيعة سلبية بقدر ما هو مراوغة العوائق التي قد تحيل املغامرة إلى تراجيديا.
من ثمة يبدو الراوي شخصية فاعلة من خالل مشاركته في فعل الخالص ،ومن جهة أخرى يروي حكايته من
خارج التجربة .من ثمة ،ال يتضمن النص مغامرات فقط ولكن الهدف األول من املحكي هو سرد مغامرات.
إنها مغامرات تطغى عليها الصدفة التي تدعو إلى القلق واالرتياب ومن خاللها يجد القارئ نفسه
في تعاطف ليس مع الفارين من جحيم التنظيم وحسب ،وإنما أيضا مع املحتجزين داخله قسرا ،والذين
تم التغرير بهم و غسل أدمغتهم .تصبح ضحي ُة هذا التنظيم مستعدة للموت في سبيل أيديولوجيا تحول
الذات إلى ذات تابعة أو خاضعة" :حارس صنديد ال يقبل املستحيل ،مستعد للموت من أجل ما يؤمن به،
أو من أجل ما ُشحن به(".ص .)110.في مقابل ذلك يكشف النص عن ذلك الحس اإلنساني الذي يجد أوال
تعبيره في كالم سعاد" :لو سألتني من قبل في املخيم ،الخترت قتله بدون تردد ،نكاية به و بأمثاله ،ملجرد
االنتقام لنفسي ...لكن اليوم بعدما عرفت سعيد ونبل أخالقه ،و رأيت دموع ليث خوفا على حياة صديقه
العدو ،تغيرت أفكاري و احترت في االختيار ،أشعر كعدوى أصابتني( ".صص ،)12-111 .وثانيا في عدم
قتل الحارس الصنديد ،بل تكبيله والتبليغ عنه .من ثمة يستضمر النص التأكيد على اإلنساني كواجب
أخالقي وعلى الحق في الحياة بمعزل عن كل أيديولوجيا ،رغم أن اإلنسان ،بحسب تعبير ألتوسير ،كائن
أيديولوجي .ولعل هذا ما يصر عليه سعيد عندما يقول لسعاد" :هذه ليست تضحية ،بل واجب ،و لعل
هذا هو السبب في استقطابي إلى هنا يظنون أنني سأنضم إليهم سأضحي من أجلهم ،ألن أخالقي
ترغمني على الدفاع عن املستضعفني والذين ال يستطيعون ذلك .ال يعلمون أن هذه مجرد شهامة ونبل
أخالق تولد مع املرء ،وليست إيديولوجية مفبركة تلقن للعموم( ".ص)61 .
إذا كان العنوان أحد مناصات النص أو نصا موازيا له ( ،)paratexteفثمة في هذه الرواية
عالقة قوية بني ما تستضمره الرواية و بني ما يجلوه العنوان ،بوصفه عتبة ومفتاحا يضيء بعض جوانب
النص الروائي أو جانبا هاما فيها .قد يبدو ظاهريا أن هذا املحكي املتخيل يروي حكاية شخصية مثقفة تسقط في شراك تنظيم
أصولي ،ومن خاللها نكتشف واقع هذا التنظيم و استشرافه لتأسيس مجتمع طوباوي مبني على تصور عقائدي متعصب يستبيح كل
حق إنساني .من هنا تجلو الرواية ذاتها أنها رواية عن معنى الحياة في ظل بروز تنظيمات مؤسسة على أيديولوجيات دينية تدعي
انشغالها بضمان سعادة الفرد ليس في الواقع وإنما في عوالم أخرى .لكنها قد يبدو في العمق ،من جهة أخرى ،أنها تجل لصراع بني
الوهم و الواقع؛ الوهم كما تختبره الذات في سيرورتها بمعزل عن واقعها .ومن هنا ال تكون األحداث املروية سوى تعلة للغوص في
أعماق الذات للنظر إلى صراعها بني الخير والشر  .وقد نجازف بالقول إنها سفر في أعماق الذات و صراع الغرائز  .ولعل العنوان ،في
هذا السياق ،ممثل لذلك ،ذلك أن للداخل كالم آخر ال تستكنهه الذات إال بركوب هذه املغامرة .بحيث يمثل الراوي العقل ،وأمير التنظيم
الوهم ،والعجوز الغريزة الجنسية.
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دراسات

تقدم رواية «الخالة أم هاني» 1نفسها كورش مفتوح
على خطابات متعددة ،يختلط فيها الواقعي باملتخيل ،وتؤطر
نفسها داخل حيز زماني كبير جدا ،يمتد من خمسينيات القرن
املاضي ،إلى نهاية العشرية األولى من األلفية الثالثة ،حسب ما ورد
من إشارات داخل املنت الروائي .رواية اتسمت بجمال تشييدها
املنفتح واملتنوع ،وبجرأة كبيرة جدا في تناولها لطابوهات ،ظل
العديد منها مسكوتا عنه في الكثير من األعمال اإلبداعية ،من قبيل:
تزويج الفتيات القاصرات ،وخفايا العالقات الحميمة ،والنظرة الخاصة إلى الجسد،
وغياب الثقافة الجنسية ،والعنف ضد النساء ..رواية حفر ت بعمق في تاريخ مدينة

كشف عن السيرة الغيرية (ألم هاني) ،ومنها ما تم الحديث عنه عرضا كقصص جانبية،
يمكننا أن ندخل ضمنها قصة الساردة -وأحد شخوص الرواية شيماء  -حسب ما وقفنا
عليه من تقاطعات عديدة في هذا املجال .وهو ما يمنحنا االنطباع أن الكاتبة كانت تبحث
عن شكل روائي خاص بملح محلي ،وبهوية مغربية محضة بتعدد وتقاليدها ،وعاداتها،
ومكوناتها الثقافية ،واللغوية ،والتاريخية ،والحضارية ،واملجالية كذلك .وسنكتفي
من خالل هذه الورقة املقتضبة االشارة إلى أحد الجوانب التي بدت لنا مؤثرة داخل
املنت الروائي ،الذي أفردنا له الواقع دراسة خاصة موسومة بعنوان» جمالية التشييد
الروائي « في الخالة أم هاني» لربيعة ريحان سنعمل على نشر الحقا.

صورة املرأة من خالل الرواية
ظــل محيط أم هاني متمسكا بأسلوب
االنتقاد والسخرية ،التي بلغت حدا
ال يطاق ،من خالل ما كان يطلق
عليها مــن ألــقــاب ،مــن قبيل
«املفروحة ،واملصطية،
وزان زان» ،2أو من

صراعا خفيا بني األسر والعائالت( ،
الوافدة واألصلية) ،مما كلف أسفي
باهظا ضريبة مضافة ،على حساب
انسجامها وتطورها ،وفــوت عليها
فرصا ال تحصى» 8وبالتالي أبــرز
طابع األســرة العشائرية بمالمحها
املحافظة ،واملــتــشــددة ف»الجماعة
املغلقة هي في األصل عشيرة ،أو ذات
طابع عشائري .وهذه تتكون من أسرة
محيد ركاطة
عريضة ،تتماسك فروعها بشكل وثيق
 ...من الناحية العالئقية النفسية(،
ويــدخــل هــذا الــنــوع ضمن األس ــر )
..التملكية أساسا ..إن التغيير االجتماعي ال يمكن أن يتم من خالل األسرة
العشيرة ،إنه يتم تحديدا على حسابها ،من خالل تغليب الهوية املواطنية
على ما عداها» ، 9وهو ما أبرز لنا صور نساء تميزن بسطوتهن ،ومكانتهم
االجتماعية ،سواء في اتخاذ القرار ،أو في التأثير فيه ،حسب ظهورهن داخل
أحداث الرواية ،من قبيل اللة نعيمة 10والدة شيماء ،و اللة ربيعة 11زوجة
الحاج قدور ابن عم الخالة أم هاني.
في حني تبرز صور نساء مقهورات بالقوة،
أو بسبب الفقر ،كالخادمة عيدة 12التي كانت
ضحية الــصــراع املستمر مع أم هاني ،والتي
كانت تنعتها بدودة األسئلة ،والجارة اجميعة13
التي كانت تنعتها ببومذكر ،وتشببها بالغليمية
الخنثى ،وامباركة  14التي رافقتها لزيارة سيدي
بوشتى ،وشبهت تثاؤبها (بتعواك) الكالب،
ومحجوبة 15زوجة السي اسعيد الحارس الليلي
التي كانت» تشبه حواجبها بحواجب الكلب»
غير أننا كلما ابتعدنا عن محيط أم هاني
االجتماعي واألس ــري ،ستبرز لنا صــورة املــرأة
املسفيوية ،بكل رقيها و سمو مقامها ،نساء»
كن لطيفات في الستينات ،يرتدين امليني جيب..
يرقصن «التوسيت» في «السيربريز بارتي» ،وفي
حفالت عيد العرش بقاعة «األوتوهول» ،أو في
بهو البلدية حني كان يقيم األعيان والبورجوازيون
حفالت خاصة ال يحضرها الرعاع»16
ولعل هذه املواقف ستكشف لنا مجموعة
من التقاطعات النفسية والسلوكية ،فشيماء
ستعاني هي األخرى من تجارب فاشلة عاطفيا،
كما في عالقتها بجمال املهندس املتخصص في
اإلعالميات ،الــذي تقول عنه الساردة» تالعب
الــرجــل بــروحــي وحطمني .. ،مضى منذ أن
رفضت النوم معه» ،17كما تعاني من الكبت
الجنسي بسبب رفضها تحرير طاقة جسدها،
وظلت متمنعة عن الدخول في عالقة مع ذكور
اعتبرتهم شبانا تافهني ،وانتهازيني» تصرفوا
معها بانتهازية ،باحثني عن متع سريعة ،الجنس
أوال ثم بعده العاطفة»18
فاملرأة من خالل الرواية برزت بهشاشتها،
وضــعــفــهــا ،وانــكــســاراتــهــا املــتــتــالــيــة ،وفشلها
العاطفي خوفا من التعرض لالستغالل الجنسي،
وأحيانا بسبب استهتارها ،وانخراطها الجامح
غير املحسوب الــعــواقــب كما حــدث ألم هاني،
ونساء أخريات ،برزن أكثر تحررا داخل الرواية.
لنستخلص أن» الــحــب ك ــاإلرض ــاء العاطفي
والجنسي لسيا إشباع حاجيات محضة ،إنها
تدخلنا في عالم الداللة واملكانة .الشخص الذي
حصل على اإلرضــاء الجنسي ،وذاك الــذي ظفر
بالحب يشعران باإلمتالء والرضى ،وصوال إلى
الوفاق مع الذات وتقديرها ،ألنها احتلت املكانة
املرغوبة وسد النقص الخاص بطلبها لالعتراف .إننا بصدد الحصول على القيمة
الذاتية الوجودية .وبني الرغبة والطلب وإرضائهما يبرز مفهوم القانون الحاكم
لحركية هذه الرغبة ،والسلوكات العالئقية الخاصة بها كي ينظمهما ويقننهما19.

أم هاين
على سرير
التشريح
النفسي
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أسفي ،وفضاءاتها ،وأصول ساكنتها( ،املوريسكية ،والعربية ،والبربرية) ،وماضيها
النضالي ،والطقوس ،والشعائر التي مارسها هؤالء ،كما ارتكزت على توظيف األمثال
الشعبية ،و أشارت إلى ثقافة الطبخ ،ومكانة أعالمها الصوفية ،والفنية ،واألدبية ،مع
اإلشارة إلى بعض املمارسات ما قبل املسرحية ،والنعرات العرقية ..والتعايش الديني..
لقد طرحت الرواية على ألسنة شخوصها العديد من األسئلة املقلقة ،واملستفزة
حول غرابة السلوك اإلنساني ،وطبيعة العالقة الحميمة ،عبر التركيز على التركيبة
النفسية ،والطبيعة املزاجية ،وهي تعري عن بؤسها وقهرها ،وأحزانها ،وتطلعاتها..
قصص منها ما أدرج ضمن السارية األصلية للرواية ،التي اعتمد التحقيق الصحفي الذي

الــنــوع ال ــذي «ينبت
الــقــوق فــي الرأس»،
وخضرة ،3وبعلوكة،4
ومـــــســـــلـــــســـــعـــــة،
ومهبولة ..،وليس في
كامل عقلها .5ألقاب،
وكــنــيــات لــم يستثن
منها الرجال املنتمني
للعائالت املوريسكية كذلك ،من قبيل» السلكوط ،وولــد السوق ،واملهيف،
وقوينصو ،والرايكا ،والزقيوة»6
ولعل عوامل زواج األقارب ،من داخل دائرة مغلقة قد يكون من بني األسباب
التي ساهمت في تفريخ مثل هذه النماذج البشرية ،التي حافظت فيها العائالت
على صفاء العرق» كانوا يحافظون على عالقات املصاهرة داخل إطار العائلة،
ف» ..الغيتو الذي ال يفتح بابه إال للقريبات ذوات النسب األصيل» .7ولعل هذا
اإلجراء هو الذي أكسب أم هاني سلوكا عدوانيا ،وعنصريا ،من خالل تكريس
النظرة الثنائية(عروبي(بدوي)/مديني( موريسكي) ،وخلق حسب الساردة «

أم هاين «جسد خمتزل»
يف البعد اجلنسي
لم تكن زيجات أم هاني لتجلب لها السعادة ،واالستقرار كما كانت تحلم به
أغلب النساء ،ولعل إلقاء نظرة سريعة على مواقفها من أزواجها ،ستكشف لنا مدى
ما راكمته من حزن ،وألم ،وسخط ،وتذمر ..زيجات كانت بطعم املرارة .ويمكننا أن
ندخلها في خانة» االستيالب الجنسي ،يصل القهر الذي يمارس على املرأة درجة
صارخة ( ..يختزلها في حدود جسدها) .واختزال لهذا الجسد إلى بعده الجنسي:
املرأة مجرد جنس ،وأداة للجنس ووعاء للمتعة .هذا االختزال يؤدي مباشرة إلى
تضخم البعد الجنسي لجسد املرأة بشكل مفرط ،وعلى حساب بقية أبعاد حياتها.
إنه يمحور املرأة ويركزها حول املسألة الجنسية ،يركز كل قيمتها في هذا البعد من
حياتها» 20وهو األمر الذي ظلت ترفضه أم هاني مع أزواجها.
اخلميس  25من فرباير 2021

فزوجها األول عيسى البحار ،إ بن الرايس سي الطيبي ،كانت تشعر معه» بالنفور ..وتتملص منه ،ولم تكن
مهيأة لتذوق طعم تلك القبالت ،بل كانت تتقزز منه ». 21في حني أن عباس زوجها الثاني 22،لم تشعر معه باملتعة
الجنسية» ،و كان «بخيال ومقترا» ،وسكيرا ،وال يحترم قداسة األولياء.
أما زوجها الثالث ،صالح فقد قضت معه أقصر مدة « ،تزوجها في شعبان وطلقها في رمضان ،و»كان مدمنا على
تدخني الكيف ..»،وشديد السقم ،ومصابا باإلمساك ،».في حني كان الزوج الرابع عالل ،ضعيف السمع ،ومدمنا على
املعجون .أما سي إبراهيم الزوج الخامس« ،كان ال يكف عن تأنيبها كطفلة غرة ،في كل مرة وحني ،فهجرته مباشرة
بعد العودة من موسم سيدي شكشال.
فلعل ما يستخلصه القارئ من خالل عالقة أم هاني بأزواجها ،أنها لم تكن مبنية على الحب ،والتسامح ،ولم تكن
محددة ضمن خانة الحرية في االختيار ،واتخاذ القرار .فالبطلة « أدركت أن خيارات زواجها كانت مفروضة عليها،
وأنها تقبلتها كشيء مجبر ال محيد لها عنه ،وتقبلت معها الجنس والنوم تحت رجل في فراش غريب ،دون تجارب ،وال
حصول على أية لذة»23،بل يمكن اعتبارها مجموعة من الزيجات امللفقة ،للتخلص من عبئها داخل بيوت العائلة ،التي
كانت تتنقل عبرها طوال فترة زمنية طويلة ،إلى أن استقر بها األمر للعيش رفقة شيماء باألحياء الهامشية ،بعيدا عن
أسرتها وأقاربها .لتبدأ مسارات مغامراتها الجديدة ،خارج أسوار املدينة القديمة.
لعل ما أطر الرواية هو طبيعة العالقات الحميمة التي جسدتها البطلة أم هاني وغيرها
من النساء ،والتي برزت من خالل التحقيق الصحفي الذي كانت تجريه شيماء،
حيث تمت إماطة اللثام على الكثير من القضايا الشائكة ،والغريبة،
فــي عالقة امل ــرأة باملمارسة الجنسية واملــوقــف منها،
حسب طبيعتها املزاجية وتكوينها الثقافي،
وانتمائها االجتماعي .فإذا كانت
أم هــانــي حــســب الساردة»
تنتمي فــي ( الفراش) إلــى
جيل الخمسينات ،جيل الحياء
والخفر» ،24فإنها باملقابل « تركت
نفسها لألزواج ليفعلوا بها ما يطيب
لهم ،ويستمتعون بها كما يشاؤون،
يقلبونها ،يــخــوزقــونــهــا ،يهبونها
عــصــارات مضاجعهم على الــرغــم مما
عرف عنها من عناد» 25وتبرر الساردة
األمــر بكون « الجنس بالنسبة للخالة
(وغيرها من النساء) ،جــاء في التوقيت
الخطأ وهي طفلة ،أدركته غامضا من وصايا
جدتها ...ولم يشكل بالنسبة إليهن أية متعة،
كان مجرد حرمان في حرمان 26»..بل هناك من
النساء من كانت لهن الجرأة للتمرد على الرجال،
من بينهن عمة الساردة اللة سعاد التي « قالت
مكرهة لزوجها العنني :تبا لك ،أنا لم أتزوجك من
أجل األكل ،األكل في بيت أبي ،والخير وفير ،أريد رجال
وأوالدا ،أريد .27»..إن بوح املرأة برغبتها يعرضها
ملخاطر ال يمكن حصرها ..،وقــد يكون ذلــك مرتبطا
بتكوينها الجنسي ..فمهما عبرت املرأة عنها تبقى بعيدة
اإلدراك فيما يخص بموضوعها .فعمقها هو عمق الجسد
بما هو مجهول في تكوينه وفي قدره ،ال يمكن إدراك واقعه
إال بتصور مستمر ال يطال بعده األخير» .28كما أن التمثالت
التي كونتها بعض النساء عن الجنس والجسد الذكوري كان
بسبب غياب ثقافة جنسية ،وبسبب املعلومات التي كانت تقدمها
الخاطبة عن بعض العرسان ،فموضوع» الثقافة الجنسية ليس
سهال ،خاصة أن البعض يراه ترفا والبعض اآلخر يراه دعوة سافلة
إلى تطارح الهوى» ، 29كما أن أغلب النساء كانوا يجهلون كيفية
التعامل مع الرجل» كنت أجهل الصورة الغامضة للنوم مع رجل ،ال
فيديوهات وال أفالم ممسوخة مما تشاهدون اليوم ،وال قنوات تبث(ذلك
الشيء) أكثر ما شاهدناه يدعو إلى الخجل»30
فصور الجنس العنيف والفظيع ،الزمــت جراحها النفسية لدى
بعض الشخوص ،كما حدث ألم هاني لحظة افتضاض بكارتها من طرف
زوجها األول عيسى» لقد هتكني باملعقول ،وتسبب لي في نزيف ،لم يبرأ منه
جرحي حتى بعد أن طلقني» ،31نفس األمر سيتكرر مع سائق الشاحنة الذي
اغتصبها بالقوة» سائق شاحنة الغنم ..بعد أن عراها عنوة ..ومارس معها
الجنس ،وهو يجوب طرقا ترابية وعرة في فيافي بالد أحمر ،بأضواء مطفأة
وعجالت مهترئة»32
مــــجــــمــــوعــــة
إلى جانب االغتصاب ستبرز املمارسة الجنسية بالتراضي ،من خالل موقف
من النساء ومن ضمنهم الخالة أم هاني ،من خالل إفشائها لشيماء ،لسر عالقتها بدفني «مقبرة بو الدهب»،
الشاب الذي تورطت معه في عالقة جنسية بإيعاز من أمه»صديقتها الشوافة» بحي سيدي واصل ،33تقول الساردة»
عاشت عالقتها الغريبة ملدة أسبوع ..وألقت بنظراتها على جسده ،وتملى جسدها األبيض البض ،من فوق إلى تحت..
وضاجعها ..مرات عديدة» ،34إلى جانب شخص «سمر « التي كانت متحررة جنسيا «وتؤمن بضرورة فعل(ذلك
الشيء) جنسا كامال ..وتستهني بالبكارة ..مال اآلخرين ومالي؟ إنه جسدي ،وأنا حرة فيه ،وملاذا سأكبته؟ ما الذي
سيمنعني من أن أستمتع كما يحلو لي ،وبعدها مدبر حكيم ..الصني بارك اهلل فيها مستعدة لسد املثقوب»35
،وتستهجن تشبث الناس بالبكارة التي يقرنونها بالشرف» إن حكاية (الدم) تلك ،الزالت تقطع الرقاب من أجلها
وقضايا في املحاكم» .36ولعل من بني املبررات التي تقدم الساردة هي مواقف الناس بصفة عامة ،كنظرة مجتمعية
وكأحكام قيمة يتم إسقاطها تبعا لطبيعة املنظومة األخالقية ،والدينية» البنت املستهترة ال تصلح أن تكون زوجة
أمينة ،وال ربة بيت مخلصة ،ومن يستطيع أن يثق في امرأة لم تحرص على شرفها تخلت عن عذريتها بسهولة»37
تبرز وجهات النظر إلى الجسد ،من خالل الرواية عبر زوايا التقاط عديدة ،لكنها تتقاطع في محاولتها لتقديم
استيهامات الشخوص ،وما ترسب في ال وعيهم ،عبر تجاربهم العاطفية ،والحميمة ،تلبية لرغباتهم الجامحة ،أو
النرجسية .تجارب تم التعبير عنها كممارسات تمت باإلكراه ،حد الشعور باالغتصاب .فظل الجسد كأيقونة مشتهاة،

دراسات

زوايا النظر إىل اجلسد األنثوي

ومطية للركوب ،في غياب اللذة واملتعة الجنسيتني ،في ظل عالقات عاطفية هوجاء ،مليئة بالشبق ،والشهوة ،والنفور.
فنظرة املرأة بصفة عامة إلى جسدها» تجد له ،إذا ،مصرفا برد العدوانية صوب الذات ..وتحقيق ..ألنوثتها ،وذلك
في استيعاب األخطار الحقيقية الواقعية التي تتعرض لها ،وفي التكيف مع تلك األخطار( ....كواقعة) فض البكارة
 ،...حيث يتالزم األلم مع اللذة» . 38وقد ترجمت الساردة هذا األمر  ،من خالل طرح مجموعة من األسئلة داخل املنت
الروائي ،من قبيل» هل كانت (الخالة) باردة جنسيا مثل بعض الشقراوات؟ أم أن تجاربها الزوجية هي التي أوصلتها
إلى البرود؟ أو أن الخلل في هرمونتها؟» 39في حني يتم دحض هذا الطرح ،حيث تشير الساردة أن مفهوم الجنس
لم يرتبط « في ذهن الخالة بالرغبة املستمرة في االغتسال ،مثلما يحصل مع املغتصبات ،ألنه ربما ألنه يدخل في
نطاق(الحالل) ،تلك الوثيقة الرسمية التي يخطها عدل ،يحفظ الشرعية عن ظهر قلب»40
في حني تبرز فداحة النظرة الذكورية من خالل ممارسات فعلية ،قسرية تعبر عن الكبث املستفحل مثلما حدث
للبطلة وهي على منت الحافلة ،حيث تقول الساردة أنهم « وقفوا هناك وهم في حالة قصوى من اإلثارة واإلغتالم..
صارت تتراءى لهم مجرد دابة ركوب مدينية ،فطيرة منبسطة من اللحم األبيض الوردي ،لحم باذخ لم يسبق لهم أن
ملسوا مثله على أي من نسائهم الضامرات ...مما يغري بالرغبة في البدء بالقرص والعض ،41»..وهي صورة ستتكرر
في مقطع أخر» مد بعضهم يده الخشنة عنوة وزلقها على ساق الخالة ،فأحس بنا لم يحس أبدا»42
وإلى جانب النظرة الذكورية تبرز نظرة األنثى إلى بنات جنسها ،مؤطرة بالغيرة ،وبنوع من الرغبة املضمرة ،كما
حدث داخل الحمام تقول الساردة» كم من اإلحساس العارم بالرغبة الذي يثيره مرأى أنثى استحمت لساعات،
واعتنت بتلك األجزاء الحميمية عنايتها املركزة املعروفة ،مستعرضة أمام األخريات تضاريسها وممتلكاتها
في نوع من النرجسية واملباهاة».43
فجسد املرأة مستباح بشكل يفقد صاحبته الشعور بامتالكه ،وبكونه ال يخصها لوحدها ،بل كمتاع
مشترك ،ومتحكم فيه بقوة التقاليد واألعراف كما حدث في طقس فحص البكارة من قبل القابلة» قبل
يومني من عرسي فحصتني القابلة ،افترعتني لتطمئن على بكارتي ..كانت تنظر إلى ذلك الثقب وتتأكد
من سالمته ،وأنه اليزال في الحفظ والصون44».
في ختام هذه الورقة يمكننا اإلشارة إلى أن رواية الخالة أم هاني ،تعتبر من الروايات املغربية التي
ساهمت في إبراز طابع الخصوصية املحلية ،وكشفت عن مقومات الهوية املغربية املتعددة املشارب،
فاشتغالها ضمن قالب التحقيق الصحفي ،مكنها رفع شعار الحرية في التعبير ،وعدم إيالء أية أهمية
للقيود االجتماعية ،وهو ما ممكنها من الخوض في مناقشة مجموعة من املواضيع التي كانت
يتم الحديث عنها همسا .كما كشف عن واقع الحياة بأسفي خالل خمسينيات وستينيات القرن
املاضي ،وأبرزت خصوصيتها الفنية ،والثقافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،وتاريخها املقاوم
التليد .رواية اتخذت من الجسد األنثوي سارية للكشف عن آالم النساء ،وعن أفراحهن وأحزانهن
ورصده ضمن طيات املجتمع املسفيوي ،بكل تفاصيله وحيثياته الجلية والخفية.
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ال أح َد منا ال ُيطا ِل ب بالحياة إلى األبد ،بدون أن يرى جما َل
الشيخوخة ،وي َد الزمن وهي ُت َح ُّول األجسا َد إلى ما ُيشبه ِخ رق ًة
رتكب أية أخطاء ،وبأن
َم ْمضوغ ًة ،وبأ ْن َّ
يحبه الجميع ،وبأ ْن ال َي َ
حصل عل كل ما َيعتقد أنه حقه
َيب َق ى جمي ًال على الدوامَ .ي ُ
تجره خفي ًة إلى
الشخصي ،غير ٍ
مبال بخيوط األوهــام التي ُّ
كهفها َ
وهسيس
فحيح امل َرض،
منتبه إلى
مرئية ،وال
ٍ
كض ُب ٍع ال ٍ
ِ
ِ
الوحدةِ اللذين يقتربان منه .فيمضي رافض ًا أوج َه األذى وال ُقبح
التى يراها ،مع أنها تختبئ في داخله،
ويتعجب ملاذا يعاني في الحياة؟،و ِل َم
ُ
َلم يساندْه وع ُيه في الخروج من دوامة الظالم؟.
رغيف ُن سكتُ بها جوعَ املآسي التي تنز ُل ضيوف ًا
ليس
الوعي قطعة ٍ
ُ
ٌ
ٌ
شفاف للغاية ،ال يحتاج إلى شيءٍ آخ ر ،ل ُي َحوِّل
بسيط،
علينا ،وإنما هو ما ٌء
حام َله منه إليه .فهو ليس شيئ ًا ُيمكِ ن التأثي ُر عليه بهذا أوبذاك .فأكي ٌد أنه
نقي ال نتأث ُر بماضينا ،وال بحاضرنا ،وال حتى
وعي ٍّ
عندما نحيا انطالق ًا من ٍ
طبقناه على أسئلتنا و َم َه َّماتِ نا َل َت َّ
عل ْمنا كيف َّ
نتحك ُم في
بمستقبلنا ،ولو َّ
عص َمنا من اللجوء املخادع إلى التصور املُ ِ
عش ِب
َجوادِ الحياة
الجامح ،و َل َ
ِ
َ
باب القدرة على
املس ْر َبلِ بالسراب،
بالخرافة،
اختراق
َ
وفتح لنا َ
والتخيُّلِ َ
ِ
لحة نكون قد
الضباب الذي نحيا فيه .فعندما ُن َرِّكزه على شؤوننا اليومية املُ َّ
َ
الطريق أمام شيءٍ آخر
نحينا الذاتَ الزائف َة من وجودنا ،وجع ْلنا األنا ُي ْخلي
َّ
بهج .فأخط ُر ما في األنا هو اعتقادُه أنه َيفهم كل ما في الوجود.
ُم ٍ
بهذا كنتُ ُأ ِّفك ر ،وأنا َأ ِخ ُ
َ
صوب
يط بجسدي؛ مع صاحبي اإلسكافي؛
الطريق َ
محموم ال ينتهي أبد ًا مع أنفسناُّ ،
وأظن أننا لن
باق
الشاطئ ،وكأننا في ِس ٍ
ٍ
نصل البح ر ،أ ّي ًا كانت سرعتنا ،وأيا كان املستوى الذي بلغه ذكاؤنا ،فالبح ُر هو
السعادة ،ونحن ال نعرف أبجدية السعادة في الحياة اليومية ،لكوننا لم نبدأ
بع ُد بإدراك َمدَى ضآلةِ َمعرفتنا بكيفية ُمساعدة اآلخر على النمو.
بح ٍنق:
ضاقت ن ْف ُسه باملشي إلى ٍ
هدف ال تصل إليه ُ
الروح ،فزف َر َ
نزعج؟ وهل تبحث
كالم ،هل أنت ُم ٌ
 ُمضج ٌر هذا الطريق الذي ال ُيضيئه أي ٍعن شيء ما غير البح ر ،و ُت ْخفيه عني؟!
تحج ُبه ،فهل
ُ -أح ــاول أن أصــل إل ــى ُل ـ ِّـب الطريق ،ولكن ردو َد أفعالك ُ

َ
وال محدو ٌد كما الفضاء ،وأننا لن نستطي َع
الحديث عنه وفق مف ُهو َم ِي الصواب
تصو َرنا عنه ما هو
والخطإ ،ووفق
الحدْس واالستبطان .بل س ُندرك أن ُّ
مفهومي َ
ِ
إال خيا ُل ماءٍ ل ْم يت َم َّد ْد في األرض بعدُ.
ومن هنا يأتي اإلرباك إلى عقولنا متلبس ًا بصورة األشياء،و ُموهِ م ًا لنا بأن
هاجس الطريق ،حيث ُن رانا نعمل
أيام حياتنا هي تلك التي ال َي ُؤودُها
ُ
أفضل ِ
محمومة على ُّ
القلق،واالستحواذِ
ِبه َّم ٍة
التحكم في الظروف ،وعلى رد ِْم
ٍ
منابع ِ
ِ
متوهمني َّأننا بذلك َّ
على ما ُن ريدِّ ،
نتحكم في َس ْي ِر األشياءِ  .وهل حقيق ًة نستطيع
ُّ
ِ
الظروف ،وتطوي َع األشياء لصالح رغباتنا؟!.
التحك َم في
تصور ًا صلب ًا ،ثم اختيا ُر
تص ُّو ِر ما نري ُد ُّ
إن جزء ًا من الجواب ي ْك ُمن في َ
مكني ِ
لقي
طريق أمث َل للحصول عليه ،وت َعُّل ِم كيفيةِ َت ِ
ٍ
أنفسنا في العا َل ِم ،دون أن ُن َ
َ
ِ
ن
ج
س
قضبان،
بال
أحنائنا
بالطفل الذي هو ُم َتم ْلمِ ٌل و ُمف َع ٌم بالحياة في
ل
داخ
ٍْ
ٍ
و َنخا ُل أننا َّ
جواب كل شيء.
نتحكم في حياتنا ُطو ًال وعرض ًا ،وأننا نعرف َ
فار ْقني يا هذا ،لقد صار رأسي مِ رج ًال بفلسفتِ ك ،فال ُت ِ
صاح ْبني ،وال َتَّتب ْع
 َِ
خطايَ ،ف ْل ْ
الطريق التي
تبحث عن السبيلِ التي س َكنتْ عقلك ،ود ْعني ْأخ َت ِر
َ
ناسب قدَمي روحي.
ُت ُ
عب ر صاحبي اإلسكافي عن ُسخطتِ هِ و َم ــرارتِ ــهِ من السير معي،
بهذا َّ
وانطلق ُم ِ
كوعل،
بح را في هواجسه ،وبقيتُ سائرا وحدي تحت
نشيش ُّ
ِ
تأمالتي ٍ
َأ ْس ُ
تنطق الصمتَ ،وأح ُل ُب بقر َة النهار التي تن ُفث َصهدَها في ذاتي ،وأمشي
راوغ األفكا َر السلبي َة املضطر َمة فِ َّيِّ ،
نائم ًاُ ،أل َ
وكأن ي أمشي على َن ْف ِس ي املقلوبةِ،ال
ُصوى َتهْديني ،وال أشجا َر يأويني في ُئها من ح ــرارةِ هذه الظلمة التي بدأتْ
َّ
ِ
التشبث
بالعابرَ .أ ِسي ُر ك َمن ُسمِ ُلتْ عيناه
تتشك ُل
كجنني َز َرعُ ه في َجوفِ ي غبا ُء
ِ
ٍ
الباطنيتان اللتان لم َتخدعانه ُّ
الرأس
قط ،و ُت ِر َك إلى َقد ٍَر ليس في ُمكنة عي َن ِي ِ
استجال َءه .كلما اصطد ْمتُ بشيء دون قصدٍ ،ودون رؤيتِ هَ ،ل َعننِ ي.
هل غد َِت اللعن ُة ُخبز ًا نقتاتُ به في كل خطوة نخطوها في حياتناِ ،ل َم َال
َ
ُت ِ
فسح لنا اللعن ُة
عجزنا عن الرؤية؟! أكيد أنها بنتٌ
لنمر وهي تع َلم ْ
الطريق َّ
ْ
وقِ َح ٌة َ
بالعكس،
ذئبة عميا َء .وأنا ال يهمني أكان األمر هكذا أم
رض َعتْ من أط َباءِ ٍ
ِ
سبق اإلسكافي إلى البح ر ،فهو ماك ٌر وإني ألكا ُد أجزم
كل ما يهمني هو أن َأ ِ
بأنه اآلن ُ
يلهث ت َعب ًا ل ُي َنِّفذ غير الذي أبداه لي،فن ْف ُسه مِ خر ٌز ال َتهْد ُأ إال إذا َث َق َبتْ

احليا ُة م َ
ِعط ُف َك..
َل َت ْم َن ِع ال ُع ْش َب
ِن ُّ
مَ
الن ُم ِّو فِي ِه
12

َب َنيتَ حياتك كلها على ردود األفعال؟ فعا َق َبني الزمن
علي؟!
ُ
بصحبتِ ك ،وعمِ ل على إخفاءِ ُل ُّب الطريق َّ
ُ
تتحدث يا هــذا الــقــاد ُم من لغة
 عن أي طريقالنسيان؟ وما هو؟
 العقل العادي هو الطريق ،يا َم ْن أفنيتَ عم َركالسعيِ ،
خص ِف ما ُيساعد األقــدا َم على
ونسيتَ
في ْ
ِ
َخ َ
والتدب ر.
صف ما ُيعِ ني
الرؤوس على التفكير ُّ
َ
السعي إلى البحر أم نحاول السعي
نحاول
هل
َ
إلى العقل؟!
 لن تبلغ البحر ما لم َت ْس َع خلف العقل أو ًال ،وكلماسعيتَ إليهما ابتعدا عنك ،وتلك هي مِ حنتك ومحنتي،
فالحياة هي معطفنا ،الذي نكره أن يشاركنا فيه أحد ،وال
عشب فرص َة ُّ
مو فيه.
ندعُ ِّ
الن ِّ
ألي ٍ
 فكيف لي أن أعرف الطريق إذن ما دام يبتعدُ؟.معرفة،
 ليس الطريق بمسألةِ معرف ّة أو عــدمٍ
فاملعرف ُة وه ٌم في ثوب الحقيقة ،وعد ُم املعرفة َت َش ُّو ٌش
صاف كاملرآةُ ،ي َ
خفي من ظِ ِّلك .ولذا فنحن في
ٍ
ريك ما َ
حيرةٍ غرا َء ،وعندما نصل حقا إلى الطريق الحق الذي
ُ
فسيح،
سنكتشف أنه
ال ُتشرق فيه الظنونُ بأشباحها
ٌ
اخلميس  25من فرباير 2021

بقر ،أم
ِجلد ًا ،سواءأكان جل َد ماعز أم ٍ
تمساح،
حمار أم د ٍُّب أم
كلب أم ٍ
ِجل َد ٍ
ٍ
فالجلود كلها متساوي ٌة لديه،ما دامتْ
الرمان ،وإنما بقشور
مدبوغ ًة،ال
ِ
بقشور ُّ
الزمان .ولذا َس َأزي ُد مِ ن ُس رعة جسدي
ِ
ألصل َق ْب َله إلى الهدف .ضغطتُ على
ُم َوِّلدِ السرعة ،فسمعتُ صوت ًا ُم َز ْم ِج ر ًا
َي ْس ِري في َبدَني:
؟
ذاهب
أنت
 إلى أينٌ
أمحد بلحاج آية وارهام
 إلى نفسيَ ،أص ُد ُق َك القو َلوتهمس:
تتفح ُصني ،وبيدٍ تربتُ على كتفي،
وأحسستُ بعيون َخ ٍ
فية شتى َّ
ُ
هب َس ِوَّي ًة إذن.
 وأنا أيض ًاَ ،ف ْل َن ْذ ًْ
َّ
اصلتُ السي َر
تتنفس
ا
صامت
شارع
مت
سخ ُم ْغ َب ٍّر،
في
املجهولةِ،
اليد
مع
َو َ
ُ
ٍ
ٍ
زاجها
أحالم قبل أن ُت َع ِّك َر مِ َ
على ِضف َتيه الساعاتُ َ
بكس ٍل ،و َت ْج َت ُّر ما أكل ْته من ٍ
آتية من املجهولِ َ ،طع ُمها لذي ٌذ
أقدا ٌم َف َّظ ٌةَ .ن ِسي ُر وال نس َم ُع غي َر دَند ٍَنة
خفيفة ٍ
ٍ
يفي ،وحني اخت َف ِت الدندنة َق َر َص ْتنِ ي اليدُ،
املالح في رئةِ ْ
كطعم الهواء ِ
فج ٍر َص ٍّ
وقالت:
ْ
دليل.
استيقظ أيها املاشي نائم ًا،ها نحن وصلنا إلى الشاطئ من غير ٍ
يني
ملستُ كتفي ،فلم أعث ْر على اليد التي كانت ُم ْس َتلقي ًة عليه ،و َف َركتُ َع َّ
بابتسامة ،قد ُ
بساط َ
تعرف
أخض َر ُي َغِّن ي ،و ُي َلوِّح لي
ُألبص َر ،فإذا اإلسكافي فوق ٍ
ٍ
أمواج البحر املتراكض ُة على الشاطى وحدها َّ
لغزهاَّ ،أما أنا فال .فصاحبي
ُ
فك ِ
كوناتِ ه ُلغ ٌز يَخدعُ بالوضوح ،فهو يجعل من ال شي َء فِ ع ًال حيو ّي ًا
هذا بكل ُم ِّ
كس ٌل ،وباط ُنهَا تدمي ٌر.
متدفق ًا ِب َطا َق ٍة
ٍ
حيوية ،ظاه ُرها َ
التأملِ ُم ْزمِ ٍنة ،ف َقدْتُ معها كل
َز َرعتُ نفسي ب ُق ْربه ،ودخ ْلتُ في ٍ
حالة من ُّ
هي عليه ،وفي
اشتهاءاتي ،ومنها الرغب ُة في أن َت ُكون األشيا ُء مختلف ًة َّ
عما ِ
صدر ،ال َيملك
وقت هادئ بمفردي مع األنغام التي تعزفها
قضاءِ ٍ
ُ
األمواج برحابةِ ٍ
منها الكائنُ
للتو أن َّأي شيءٍ يأتي إلى
ُّ
البشري ِش ْب َه َّذرةٍ واحدةٍ  .ولقد أدركتُ ِّ
حياتنا ليس شيئا آخ َر غي َر ذاته هو ،وأنَّ(األنا) إذا َّفك رتْ في أغوارها لن ُت َف ِّك ر
إال هكذا.
ـاح األشياءِ،
وجع
َ
ف ِل َم ُن ِ
أنفسنا بمحاولة إصـ ِ
وإصالح الناس ،فالطبيع ُة كفيل ٌة بالقيام بذلك .ومِ ن
ِ
اللون في ذهنيْ ،
ووش َوشتْ
هنا ملعتْ نجم ٌة غريب ُة ِ
ـاس لي،
بــأن صاحبي اإلســكــاف ــي مــا هــو إال انــعــكـ ٌ
انعكاس
وأن كل شيءٍ َي ْحدُث في حياتنا هو كذلك
ٌ
ألن ُف ِسنا،وخصوصا األشيا َء التي ُنحاول االبتعا َد
عنها،
سافة
واألشخاص الذين نحاول كذلك َخ ْل َق َم ٍ
َ
بيننا وبينهم.
ـوت عـ ٍـال في
هــل أكــون ســا َذج ـ ًا إ ْن فـ َّـك ـ ْرتُ بــصـ ٍ
قب الجلودَ،
أن اإلسكافي هو أناُ ،أزعِ ـ ُـج
الناس ،وأ ْث ُ
َ
وأتخب ُط في مــاءٍ بني شعو َرين :االبتعادِ عنهم ،أو
َّ
االقتراب منهم ِجدا؟! َل ْم أتردَّد في االقتراب ،فمسحتُ
ِ
ـاب ،وقــمــتُ إل ــى صاحبي حيث
األف ـ َـق بعي َن ْي عُ ــقـ ٍ
هو ،فعانق ُته ُمدندن ًا في أذنــه اليسرى التي بقيتْ
مستيقظ ًة في رأسه:
   
(    كأمنا مل أكن عائدا
       من أسفار سحيق ٍة
ارمتيت يف ظاللك الثكل ى
       حني
ُ
ْ       
هدأت جوارح ي
      يف ات ساع املكان،
      كانت األرض الضيقة
      وكان حنيب الراحلني.

***

      هكذا ُي غدق الغيم عل ى بنيه
رحلت بعيدا يف نزواتك
      وقد ُ
      فأدرك ْت ين الظهرية
      يف الربع اخلايل،
فيممت شط َر وجهك األنقى
     
ُ
وئل القسو ِة
َ      م ِ
      وتا ِج طفولتها،
ووجد ُت ك*).
     
ْ
ِ
ونرقص فوق الرمالِ كموج َتني
فص ْرنا ُن َغِّن ي
ُ
مشبوبتني بالفرح ،ال َيشغلها التفكي ُر في الطريق،
ُ
الطريق والغاي ُة ،والحيا ُة مِ َ
عطفنا ،لن نتر َكه
فنحن
َي ْس ُق ُط مِ َّنا في العدم ،ولن نم َن َع ال ُع ْش َب من ُّ
الن ُم ِّو
عص َفتْ نتر ُكها
فيه ،وإذا أمطرتْ نت ُر ُكها ُتمطِ ر ،وإذا َ
ُ
تعصف.
ْ
َ
بأي شيءٍ  ،فأنتَ َم َح ُّج
تهتم ِّ
وإذا وجدْتَ نف َسك فال َّ
األشياء كلها.
                 
* -سيف الرحبي :حيث السحرة ينادون بعضهم
بأسماءٍ مستعارة ،ط ،1سلسلة(كتاب دبي الثقافية)،
اإلصدار  30منشورات دار الصدى للصحافة والنشر
والتوزيع ،دبي،نوفمبر2009م ،ص ص.79،78:

إعالنات

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة سوس ماسة
عمالة اقليم طاطا
الكتابة العامة
قسم الشؤون القروية
إعالن عن إجراء سمسرة عمومية
يعلن للعموم أنه ستجرى يوم الخميس
 2021/03/25على الساعة العاشرة صباحا
سمسرة عمومية لبيع مقاطع الشيح التابعة
للجماعات الساللية التالية:
 مقطع الشيح التابع للجماعة السالليةاسافن ،قيادة اسافن ،دائرة طاطا.
 مقطع الشيح التابع للجماعة السالليةتزغت ،قيادة اسافن ،دائرة طاطا.
ويوم الجمعة  2021/03/26على الساعة
العاشرة صباحا بمقر قيادة اديس ،سمسرة
عمومية لبيع مقطع الشيح التابع للجماعة
الساللية تكزميرت ،قيادة ادي��س ،دائرة
طاطا.
فعلى الراغبين في المشاركة في هذه
السمسرات الحضور إلى مقر الكتابة العامة
لعمالة إقليم طاطا (قسم الشؤون القروية).
لسحب دفتر التحمالت الخاصة المتعلق
بكراء العقار المشمول بمادة الشيح بعد
أدائهم مبلغ  300,00درهما وذلك بواسطة
شيك بنكي معرف في اسم السيد وزير
الداخلية.
117340
----------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
إعالن قضائي
في إطار الفصل  441من ق.م.م
ملف التبليغ عدد2019/8401/5658 :
رقم البحث:
بناء علي الدعوى المرفوعة من موكلتي
تعاضدية التأمينات ألرباب النقل المتحدين
في شخص ممثلها القانوني ،الكاذن مقرها
االجتماعي ب  215شارع محمد الزرقطوني
الدار البيضاء.
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب
األستاذان ط��ارق مصدق وحميد كرطوع
المحاميان بهيئة الدار البيضاء والمقيمان
بها 261 ،شارع عبد المومن ،إقامة األمل
عمارة ب رقم  6الطابق األول الدار البيضاء.
من جهة
وبين شركة لكراري تور ش م م في شخص
ممثلها القانوني الكائن مقرها االجتماعي
شارع عالل بن عبد اهلل رقم  5مركز فضالة
المحمدية.
من جهة أخرى
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة الضبط
ب��ه��ذه المحكمة أن حكما ص���در عن
المحكمة التجارية تحت ع��دد 5335
بتاريخ .2019/05/20 :في الملف عدد
 2019/8218/3618قضى بمايلي:
حكمت المحكمة بجلستها ابتدائيا وغيابيا
بقيم في حق المدعى عليها.
في الشكل :بقبول الطلب
ف��ي ال��م��وض��وع :ب���أداء ال��م��دع��ى عليها
شركة لكراري تور لفائدة المدعية مبلغ
 313769.11درهم ثالثمائة وثالثة عشر
ألفا وسبعمائة وتسعة وستون درهما و
 11سنتيما مع الفوائد القانونية ابتداء من
تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميلها
الصائر وبرفض باقي الطلبات.
كما يعلن رئ��ي��س كتابة الضبط لدى
المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن هذا
الحكم قد تم تبليغه للقيم السيد عبد اهلل
زويتر المنصب في حق شركة لكراري تور :
 2020/09/17وللمدعى عليه حق الطعن
طبقا للفصل  441من ق.م.م.
117356
----------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بسطات
المحكمة االبتدائية بابن أحمد
ملف التنفيذ عدد2021/510 :
تاريخ البيع2021/04/05 :
إعالن قضائي لبيع عقار
لفائدة :سعيد مرجان بن محمد
في مواجهة حليمة بنت محمد ومن معها
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بابن أحمد أن سمسرة
عمومية ستجرى بمقر هذه المحكمة يوم
 2021/04/05على الساعة العاشرة والنصف
صباحا بقاعة الجلسات رقم  ، 3وذلك لبيع
العقار المسمى «المرس» ،الكائن بمزارع
دوار العكابة بني يدو قيادة راس العين،
موضوع رسم الملكية عدد  125ص 171
ك  162ورسم شراء عدد  267ص  308ك
 ،163والبالغة مساحته  65آر يتكون من
بناية قديمة ومهترئة ومهجورة وبئران غير
صالحان وبعض األشجار المثمرة .حدودها
كالتالي :شماال :ورثة محمد بن عبد القادر،
شرقا :ورثة محمد لعبيدي ،جنوبا :مرجان
سعيد والطريق المارة ،غربا :التاقي ابراهيم.
وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيع في مبلغ
 221,250.00درهم ،وعلى من رسال عليه
المزاد أن يؤدي المبلغ حاال ونقدا مع زيادة
 ٪3لفائدة الخزينة العامة.
وعلى كل راغب في المشاركة في المزاد
ال��م��ذك��ور الحضور ف��ي ال��ي��وم والساعة
والمكان المحددين أع�لاه أو االتصال
بمكتب التنفيذ المدني بهذه المحكمة.
117358
----------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بسطات
المحكمة االبتدائية بسطات
قسم قضاء األسرة
ملف التبليغ عدد21-6604-65 :
إعالن بإشهار حكم قضائي صادر عن هذه
المحكمة
يشهد رئ��ي��س مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االب��ت��دائ��ي��ة ب��س��ط��ات ،أن��ه
صدر الحكم عدد  786 :الصادر بتاريخ
 2019/12/24عن المحكمة االبتدائية
بسطات ،في الملف أحوال شخصية عدد:
 19/1623/161وال��ذي ك��ان رائجا بين
السيدة فاطمة ع��م��روش بنت العربي
بصفتها مدعي من جهة وبين السيد عبد
اإلل��ه عمروش بن محمد بصفته مدعى
عليه من جهة أخرى والقاضي علنيا ابتدائيا
وحضوريا في الشكل :بقبول الطلب .في
الموضوع :باعتبار المدعى عليه ناقص
األهلية للعته.
 التحجير على المدعى عليه بسبب العتهابتداء من .2019/11/27
 بتعليق ه��ذا الحكم بلوحة اإلعالناتبقسم قضاء األسرة بهذه المحكمة وبإحدى
الجرائد الوطنية والمحلية.
 إشعار السيد القاضي المكلف بشؤونالقاصرين بهذه المحكمة بهذا الحكم.
وتحميل المدعية الصائر.
117354
----------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري
ملف عدد2021/09 :
حساب خصوصي2014 :
تنازل عن نصيب في األصل تجاري
(النشرة األولى)
بمقتضى عقد تنازل عن نصيب في األصل
التجاري المحرر بمكتب ذ /مصطفى موريد
محام بهيئة أكادير والمصحح االمضاء في:
 31غشت  ،2020تنازل ورثة المرحوم محمد
جنبوبي وهم السيد عبد اللطيف جنبوبي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية J425981
أصالة عن نفسه ونيابة عن والدته وإخوته:
حفيظة ارطيمي الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية  JB131849ويونس جنبوبي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية J454200
وساهم جنبوبي الحاملة لبطاقة التعريف
الوطنية  J494056وعثمان جنبوبي

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية J547279
عن نصيبهم في األصل التجاري الكائن
بحي بئر ن��زران رقم  4بلوك  4زنقة 26
تيكوين أكادير ،لفائدة السيد الحسين
اسنسام الحامل لبطاقة التعريف الوطنية
 J367158بثمن قدره  40000درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة الضبط
يعلن لكل ذي مصلحة أن التعرضان
تسجل بمكتب ضبط المحكمة التجارية
بأكادير داخل أجل الخمسة عشرة يوما ()15
الموالية للنشرة الثانية طبقا للمواد 84,83
و  104من مدونة التجارة.
117346
----------------المركز اإلستشفائي الجامعي ابن سينا
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم2021/ 37
في ي��وم  24م��ارس  2021على الساعة
العاشرة صباحا سيتم في قاعة االجتماعات
بمديرية المركز اإلستشفائي الجامعي
ابن سينا زنقة المفضل الشرقاوي العرفان
ال��رب��اط فتح األظ��رف��ة المتعلقة بطلب
العروض المفتوح الخاص ب :
صيانة المنشئات التقنية لفائدة المؤسسات
االستشفائية التابعة للمركز االستشفائي
الجامعي ابن سينا مكون من أربعة حصص
متفرقة :
الحصة رقم  : 1صيانة المنشئات الهاتفية
لصالح مديرية المركز االستشفائي الجامعي
ابن سينا،
الحصة رقم  : 2صيانة المنشئات الهاتفية
لصالح مستشفى ابن سينا،
الحصة رقم  : 3صيانة المنشئات التقنية
(نظام كشف الحريق  ،لوحات العرض LED
 ،شبكة كاميرات المراقبة  ،وأجهزة الصوت)
لصالح مستشفى ابن سينا،
الحصة رقم  : 4صيانة المنشئات الهاتفية
لصالح مستشفى الرازي.
يمكن سحب ملف طلب العروض ،مجانا،
أثناء ساعات العمل من قسم المشتريات
و ال��ش��ؤون ال��ع��ام��ة بمديرية المركز
االستشفائي الجامعي اب��ن سينا زنقة
المفضل الشرقاوي العرفان الرباط و يمكن
كذلك تحميله إلكترونيا من بوابة الصفقات
العمومية ،من العنوان التالي:
www.marchespublics.gov.ma
 :مبلغ الضمان المؤقت محدد في
( dhs 10000 00,عشرة آالف درهم) لكل
حصة.
 التكلفة المقدرة الموضوعة من طرفالمركز االستشفائي الجامعي ابن سينا
محددة في مبلغ :
dhs TTC 400,00 854
درهم مع احتساب الرسوم ثمانمائة وأربعة
وخمسون ألف وأربعمائة
ال��م��ح��ت��وى ،ال��ت��ق��دي��م و ع���رض ملفات
المتنافسين يجب أن تكون وفقا ألحكام
المواد  29 ،27و  31من النظام المتعلق
ب��إب��رام ال��ص��ف��ق��ات ال��خ��اص بالمركز
اإلستشفائي الجامعي إبن سينا

الخميس  13من رجب  1442الموافق  25من فبراير 2021

يمكن للمتنافسين :
 إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بقسمالمشتريات و الشؤون العامة بمديرية
المركز اإلستشفائي الجامعي إبن سينا ؛
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمونمع إفادة باالستالم إلى مكتب الضبط؛
 إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلبالعروض عند بداية الجلسة وقبل فتح
االظرفة.
 الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هيتلك المقررة في ال��م��ادة  10من نظام
االستشارة.
يخصص طلب ال��ع��روض ال��م��ش��ار إليه
للشركات المتوسطة و الصغير ة -
117360
----------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم تنغير
الكتابة العامة
قسم التعمير والبيئة
مصلحة البيئة
قرار عاملي رقم  8الصادر بتاريخ 22
فبراير 2021
يقضي بفتح البحث العمومي المتعلق
بمشروع استغالل مقلع الستخراج مواد
البناء على وادي امسعد بالمكان المسمى
تيزي بالجماعة الترابية النيف اقليم تنغير
إن عامل إقليم تنغير
 بناء على الظهير الشريف رقم -03-60 1ص��ادر في  10ربيع األول 12( 1424
ماي  )2003بتنفيذ القانون رقم 12-03
المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.
 بناء على الظهير الشريف رقم -15-66 1صادر في  21شعبان  9( 1436يونيو
 )2015بتنفيذ القانون رق��م 27-13
المتعلق بالمقالع.
 بناء على المرسوم رقم 02-04-564ال��ص��ادر في  05ذي القعدة 4( 1429
نونبر  )2008بتحديد كيفيات تنظيم
إجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع
الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة.
 بناء على الدورية الوزارية المشتركةرقم  D 1998الصادرة بتاريخ  17مارس
 2009بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة
لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
المكلفة بالماء والبيئة المتعلقة بتفعيل
المراسيم التطبيقية للقانون 12-03
المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة.
يقرر مايلي:
الفصل األول :يفتح بحث عمومي يوم
 19مارس  2021بالجماعة الترابية النيف،
يتعلق بدراسة التأثير على البيئة لمشروع
استغالل مقلع الستخراج مواد البناء بوادي
امسعد مقدم من طرف شركة IR AGRI
الترابي بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية
السالفة الذكر إقليم تنغير.
الفصل الثاني :يودع ملف البحث العمومي
مرفقا بهذا القرار وكذا السجل أو السجالت
المعدة لتلقي مالحظات واق��ت��راح��ات

السكان المعنيين بمقر الجماعة الترابية
النيف دائرة النيف ،طيلة عشرين ( )20يوما
وهي مدة البحث العمومي.
يظل هذا القرار ملصقا في مقر الجماعة
الترابية اكنيون لمدة خمسة عشر ()15
يوما قبل افتتاح البحث العمومي وكذا
طيلة عشرين (  )20يوما وهي مدة البحث
العمومي.
الفصل الثالث :السكان المعنيون بالبحث
العمومي في حدود منطقة تأثير المشروع
الخاضع لدراسة التأثير على البيئة هم
سكان الجماعة الترابية النيف.
الفصل الرابع:
تتألف اللجنة المكلفة بإنجاز البحث
العمومي من:
 السلطة المحلية رئيسا رئيس الجماعة الترابية النيف عضوا عضوا مدير وكالة الحوض المائي لكير زيز  -غريس الراشيدية مدير الطاقة والمعادن بورزازات عضوا مدير المديرية االقليمية للتجهيز والنقلواللوجستيك والماء بتنغير عضوا
 المدير الجهوي للبيئة لجهة درعةتافياللت الراشيدية عضوا.
ويمكن توجيه الدعوة عند االقتضاء لكل
شخص مؤهل يرى في حضوره أشغال هذه
اللجنة فائدة.
الفصل الخامس:
مباشرة بعد انصرام مدة البحث العمومي
يغلق رئيس اللجنة السجل أو السجالت
المخصصة لهذا الغرض ويعقد اجتماعا
مع أعضاء اللجنة بعد توقيعهم على هذه
السجالت.
تعد اللجنة تقريرا متضمنا ملخصا عن
م�لاح��ظ��ات وم��ق��ت��رح��ات ال��س��ك��ان حول
المشروع وترسله إل��ى رئيس اللجنة
الوطنية (أو اللجنة الجهوية) لدراسة التأثير
على البيئة داخل أجل ثمانية (  )08أيام
ابتداء من تاريخ إغالق البحث العمومي.
الفصل السادس:
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى رئيس اللجنة
المحلية المكلفة بتنظيم البحث العمومي
للمشروع المتواجد في دائ��رة نفوذه
الترابي.
117342
----------------المملكة المغربية
وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة
مديرية أمالك الدولة
مندوبية أمالك الدولة بتطوان
إعالن للعموم
ينهي إلى علم العموم أنه ستجرى في
األيام واألماكن المبينة أسفله سمسرات
عمومية بالمزاد العلني لبيع مجموعة من
المنقوالت واألدوات المتالشية متأتية
من المحكمة االبتدائية بتطوان ودائرة
أم��ن الفنيدق وسيارة من ن��وع كونكو
رقم لوحتها 40-أ  92040 -وذلك وفق
البرنامج التالي:
 -يوم الخميس  4مارس :2021

59
 اب��ت��داء من الساعة العاشرة صباحا( )10بمستودع أمالك الدولة بتطوان:
بيع مجموعة من الهواتف النقالة وحدة
حاسوب  -وألبسة مستعملة  -وميزانات
 وساعة متأتية من المحكمة االبتدائيةبتطوان.
آلة تصوير  -صيكان متأتية من الدائرة
األمنية بالفنيدق.
 اب��ت��داء م��ن الساعة ال��ح��ادي��ة عشرةوالنصف صباحا بالمحجز البلدي بالمنطقة
الصناعية:
بيع سيارة من نوع كونكو رقم لوحتها 40
  -92040والتي تمت مصادرتها لفائدةالدولة (الملك الخاص).
 ابتداء من الساعة الثانية زواال بمستودعاإلن��ع��اش الوطني طريق سبتة عمالة
المضيق  -الفنيدق:
بيع مجموعة من أدوات الكنس متالشية.
ان ثمن البيع يؤدى حاال مع زيادة قدرها
عشرة في المائة  10٪لتسديد مختلف
الصوائر علما أن حقوق التسجيل والتنبر
المتعلقة بمحضر السمسرة ودفتر الكلف
والشروط الخاصة به ستكون على عاتق
المشتري الوجيبة المستحقة لفائدة
المحجز البلدي ستكون أيضا على عاتق
المشتري.
للمزيد م��ن المعلومات واإليضاحات
وخاصة االط�لاع على كناش الشروط،
يمكن االتصال بمندوبية أمالك الدولة

بتطوان الواقعة بشارع  9أبريل حي
المطار ،تطوان.
الهاتف.)0539( 97 44 83 :
الفاكس)٠0539) 97 44 89 :
أو االطالع على الموقع االلكتروني www.
 domaines.gov.maالبوابةAvis et :
Annonces
117402
----------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان
مكتب التنفيذات المدنية
ملف الحجز التحفظي على عقار
عدد2020/105
إعالن عن حجز تنفيذي على عقار
طبقا للفصل  471-470من ق م م
لفائدة :مستوي فاطمة
الساكنة ببلوك  11القليعة العين انزكان
عمالة انزكان ايت ملول
في مواجهة :محمد ايت سعيد
الساكن بالزنقة  148رقم  2حي الرمل
إنزكان
ف��ب��م��ق��ت��ض��ى اآلم����ر ال���رئ���اس���ي ع��دد
 2021/1109/40ال��ص��ادر بتاريخ
 2021/01/05عن المحكمة االبتدائية
بإنزكان وال��ذي بمقتضاه يأمر بقبول
الطلب بخصوص تقييد عقار عادي محجوز

بالسجل الخاص للعقارات غير المحفظة
مع إشهاره.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بإنزكان انه بتاريخ
 2020/12/10تم إيقاع حجزا تنفيذيا
على العقار العادي المملوك للمحجوز عليه
صاصبان بوبكر والذي هو عبارة عن بناية
سكنية (دار) ذات واجهتين األولى تطل
على الشارع والثانية على الزنقة رقم 148
مشيدة على مساحة تقدر بحوالي  50م م
تتكون من طابق أرضي يشتمل علي شقة
ببابها مستقل عن الطابق العلوي مفتوح
على الزنقة  148والكائن بحي تراست
بالجماعة الحضرية انزكان.
وبما أن العقار المحجوز غير محفظ
فإننا نعلن لمن يهمه األم��ر أو من
ل��ه حقوق عينية ف��ي العقار المحجوز
المحدود والموصوف أعاله فليبادر إلى
االت��ص��ال بشعبة ال��ح��ج��وزات العقارية
بهذه المصلحة مع اإلشارة إلى أن العقار
موضوع الحجز سجل بالسجل الخاص
بمصلحة كتابة الضبط بهذه المحكمة
تحت عدد  2021/02طبقا للقانون.
ولمن له عالقة بالعقار المحجوز أو له
رغبة في اإلطالع فعليه االتصال بمكتب
التنفيذات المدنية بمصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بإنزكان حيث يوجد
ملف الحجز.
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إعالنات

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

الفاكس 0537294832 :

اإلعالنات الرباط :
 ،10شارع زنقة المرج حسان الرباط

الهاتف  - 0667357373 :الفاكس 0537294832 :

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش
إعالن قضائي عن بيع عقار
ملف عدد2016/42 :
لفائدة :البنك الشعبي لمراكش
بني مالل
ضد :محمد أمجد أبو عيشة وشركة
الرياح
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بمراكش أنه
سيقع بيع قضائي بالمزاد العلني.
يوم  09/03/2021على الساعة 11
صباحا بقاعة البيوعات بالمحكمة
التجارية بمراكش
للملك المسمى06GH10 :
ذي ال���رس���م ال���ع���ق���اري ع���دد:
160970/04
الكائن بـ :المحاميد مراكش
البالغة مساحته 21 :سنتيار 9 +
ميزانين
والذي هو عبارة عن :متجر بالطابق
األرضي
وح��دد الثمن االفتتاحي إلنطالق
المزاد في مبلغ  126000درهم.
تقدم العروض أمام 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 ن��اج��زا م��ع زي��ادة
رسم قضائي  3في المائة وصوائر
التنفيذ وال تقبل إال الشيكات
المصادق عليها.
وللمزيد م��ن اإلي��ض��اح االتصال
بقسم التنفيذ لإلطالع على دفتر
التحمالت بالمحكمة التجارية
بمراكش.
117352
----------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش
إعالن قضائي عن بيع عقار
ملف عدد2016/43 :
لفائدة :البنك الشعبي لمراكش
بني مالل
ضد :محمد أمجد أبو عيشة وشركة
الرياح
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بمراكش أنه
سيقع بيع قضائي بالمزاد العلني.
يوم  09/03/2021على الساعة 11
صباحا بقاعة البيوعات بالمحكمة
التجارية بمراكش
للملك المسمى07GH10 :
ذي ال���رس���م ال���ع���ق���اري ع���دد:
160971/04
الكائن بـ :المحاميد مراكش
البالغة مساحته 17 :سنتيار 3 +
سنتيار ميزانين
والذي هو عبارة عن :متجر بالطابق
األرضي
وح��دد الثمن االفتتاحي إلنطالق
المزاد في مبلغ  102000درهم.
تقدم العروض أمام 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 ن��اج��زا م��ع زي��ادة
رسم قضائي  3في المائة وصوائر
التنفيذ وال تقبل إال الشيكات
المصادق عليها.
وللمزيد م��ن اإلي��ض��اح االتصال
بقسم التنفيذ لإلطالع على دفتر
التحمالت بالمحكمة التجارية
بمراكش.
117350
----------------المملكة المغربية
وزارة الداخليـــــــة
اقليم ميدلــــــــــــــت
دائرة املشيــــل
قيادة اموكــر
جماعة أيت يحيى
إعــــــــــــــالن
عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية
برسم سنة 2021
يعلن رئيس مجلس جماعة أيت
يحيى أنه ستنظم بتاريخ 14 :
م���ارس .2021امتحانات الكفاءة
المهنية برسم سنة  2021لفائدة
الموظفين المستوفين للشروط
النظامية لولوج الدرجات التالية :
مساعد اداري من الدرجة الثانية
السلم ( : )07منصب واحد.
مساعد تقني من الدرجة الثانية
السلم ( : )07منصب واحد .
ف��ع��ل��ى ال��م��وظ��ف��ي��ن الراغبين
في المشاركـــــــة إي��داع طلب
الترشيح مباشرة بمقر الجماعة
(مكتب الضبط) داخل اجل اقصاه
يوم الجمعة  12مارس.2021على
الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال.
117364
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ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ »«2
ﻧﺸﺮﻧﺎ ﻓﻲ»ﺍﻟﻌﻠﻢ« ﺿﻤﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﻴﻄﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ..

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﻌﻮﻱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ ﲢﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ:

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮ ﻱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ  ،ﺍﻛﺘﺴﺐ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ  ،ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ  ،ﻭﺑﻴﻦ
ﺇﺫﻛﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ  ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ

2ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ

ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ  ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﻞ ﻣﺸﻌﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،
ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ  ،ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺇﻏﻨﺎﺀ ﺃﺩﺑﻴﺎﺗﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻇﻞ ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ  ،ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺎ
ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ  ،ﻭﻓﻖ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻳﻘﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻧــﺨــﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﻭﺛﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ
ﺳﻨﺔ  1959ﺣﻮﺍﻟﻲ  140ﺟﻤﻌﻴﺔ ،ﺷﻜﻠﺖ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻃﻴﺐ ﺍﷲ ﺛﺮﺍﻩ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  31ﻳﻨﺎﻳﺮ .1959
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺁﺧــﺮ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ
ﺍﻟﻬﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﺫﻛﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺧﻠﻖ ﻭﻋﻲ
ﻣﺴﺮﺣﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ  ،1953ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮﺡ ﺳﻨﺔ  ،1956ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ ﻓﻲ  1958ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  1963ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺝ ﺍﻷﻭﻝ  60-58ﻭﻓﻮﺝ ﺛﺎﻧﻲ
) 61-63ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ 20
ﺳﻨﺔ  (1975ﻭﻧﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻨﺎﻧﻲ ﺳﻤﻴﺮﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﻘﺪ ﺃﻭﻝ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ،ﺣﻀﺮ ﻩ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻗﺪﺱ ﺍﷲ ﺭﻭﺣﻪ ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻃﺐ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﺎﻓﺤﻬﻢ
ﻭﺍﺣــﺪﺍ ﻭﺍﺣـــﺪﺍ ﻛﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻨﺎﻧﻲ ﺳﻤﻴﺮﺱ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟــﺴــﻼﻡ ﺑﻨﺎﻧﻲ ﻣﻤﺜﻞ
ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻨﻌﻤﺮ
ﻣﻤﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻠﺒﺸﻴﺮ ﻣﻤﺘﻞ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ  ،ﺍﺿﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻨﻬﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﺘﻨﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﻋﻦ ﻓﺘﻴﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺙ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺼﺎﻳﻎ ﻣﻤﺜﻞ
ﻣﺂﻭﻱ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻭﺍﺏ ﻣﻤﺜﻞ
ﺍﻻﺷﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺩﻣﻮﻥ ﺍﻟﺤﻠﻮﻑ ﻣﻤﺜﻞ
ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﻮﻥ ﺍﻟﺰﺭﻳﻬﻲ
ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻠﻴﺔ.

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ،2019
ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ 130ﺃﻟﻒ ﺟﻤﻌﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻻ
ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻧﺸﻴﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻛﺎﻻﺗﻲ :ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻄﺎﺕ
 15% /19562ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺳﻼ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ
 15879ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 12ﻭﻣﺮﺍﻛﺶ ﺃﺳﻔﻲ
 15292ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 12ﻭﺳــﻮﺱ ﻣﺎﺱ
 15090ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 12ﻓــﺎﺱ ﻣﻜﻨﺎﺱ
 11261ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 12ﺍﻟﺸﺮﻕ 10712
ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 09ﺩﺭﻋﺔ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ  9371ﺑﻨﺴﺒﺔ
 % 08ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ  9184ﺑﻨﺴﺒﺔ 07
 %ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ  3933ﺑﻨﺴﺒﺔ
 % 03ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ 3933
ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 03ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧــﻮﻥ 3290
ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 03ﺍﻟﺪﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ 716
ﺑﻨﺴﺒﺔ % 01
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ
ﻭﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻣﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﺇﺫ ﺗﺘﺤﺪﺙ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋــﻦ  150ﺇﻟــﻰ 180
ﺃﻟﻒ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ،
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺠﻞ ﻣﻮﺣﺪ
ﻭﺷﺒﺎﻙ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻛﺮﺻﺪ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ،
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﺕ
ﻭﻧﺸﺮﺍﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ:
 1958ﺇﻟﻰ  :1968ﺗﺄﺳﺴﺖ2550 :
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  255ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
 1978ﺇﻟﻰ  :1988ﺗﺄﺳﺴﺖ6684 :
ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﻱ .2670
 1988ﺇﻟﻰ  :1989ﺗﺄﺳﺴﺖ.889 :
 1998ﺇﻟﻰ  :2007ﺗﺄﺳﺴﺖ. 17000 :
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧـــﺮﻯ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺳﻨﺔ  2000ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 40
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺏ  903ﻓﺮﻋﺎ ﻭ239377
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ 3121 ،ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺏ 74228
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ،ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ . 1296ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭ 955ﻃﺎﺑﻊ ﻓﻨﻲ ﻭ 599ﺗﺨﺼﺺ
ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻭ 307ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 14ﺣﻀﺮﻱ،
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻧﻪ ﺑﺮﺳﻢ
 1998ﺗﻮﺟﺪ  42ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ
 1232ﻓﺮﻋﺎ ﻭ 3720ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ؛ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2010ﻭ/ 2011ﻣﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ  1203ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﺧﺮﻯ .

ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ

ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ

ﻭﺷــﻬــﺪﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﺔ ﺍﻷﻭﻟــــﻰ ﻭﺍﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻧﺨﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺟﻤﻌﻮﻳﺔ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗـــﺤـــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ
ﻭﺍﺋــﺘــﻼﻑ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻃﻴﺎﻓﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،ﺇﻻ
ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓــﻲ ﺍﻟــﺪﻋــﻢ ﻭﺍﻟــﻤــﻘــﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻏﻴﻦ ﻭﺍﻟــﺸــﺮﺍﻛــﺎﺕ؛ ﻭﺣﺴﺐ
ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺻــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ  1998ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺠﻞ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ  06ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻟﻬﺎ  208ﻓﺮﻋﺎ 07 ،ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺏ310
ﻓﺮﻋﺎ ﻭﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺎﺕ  13ﺏ 579ﻓﺮﻋﺎ،
ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 40ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ
ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣــﺪﻭﺩ 3750
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﻭﻣﻜﻨﺎﺱ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ ﻭﻓﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺩﻛﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪﺓ ﻭﺗﺎﺩﻟﺔ ﺃﺯﻳﻼﻝ .

ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﺑﻜﻞ
ﺃﻃﻴﺎﻓﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺝ ﻭﺗﻄﻮﺭ
ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟــﻮﺻــﻲ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﻪ
ﺍﻻﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻰ :
• ﺗــﻨــﺰﻳــﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ
ﻭﺍﻟــﻤــﺠــﻠــﺲ ﺍﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎﺭﻱ ﻟــﻸﺳــﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ؛
• ﺍﺧــﺮﺍﺝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ؛
• ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﻃﺮﺡ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ؛
• ﺇﻃــﻼﻕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ؛
• ﺍﺧــﺮﺍﺝ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ؛
• ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ؛
• ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ؛
• ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﺷــﺒــﻜــﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ؛
• ﺭﻓــﻊ ﺍﻟﺤﻴﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﺮﻳﺠﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺍﻻﻃــﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺑﺎﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ.

ﺫ .ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﻴﻄﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺔ
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ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ )ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(:

ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﻳﺴﺘﻬﻞ ﻣﺸﻮﺍﺭﻩ ﺑﻔﻮﺯ ﲦﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﺘﺮﻭ ﺃﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﺍﻷﻧﻐﻮﱄ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ..

ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻜﻨﺎﻭﺗﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻼﻋﺒﻴﻪ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺻﻮ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻓﻮﺯ ﺛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺸﻮﺍﺭﻩ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﻔﻮﺯ ﻣﻬﻢ
ﺧــﺎﺭﺝ ﺃﺭﺿــﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﺘﺮﻭ ﺃﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﺍﻷﻧﻐﻮﻟﻲ
1ﺻﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ » 11ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ« ﻓﻲ ﻟﻮﺍﻧﺪﺍ ﺿﻤﻦﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻭﺗﺄﺛﺮ ﻻﻋﺒﻮ »ﻭﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﺔ« ﺑﺎﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻷﻧﻐﻮﻟﻴﺔ ،ﻭﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﺎﻭﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻄﺎﻣﻪ
ﺑﺰﻣﻴﻠﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺩﻥ ،ﻣﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﻓﻮﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻳﺎﻧﻴﺲ ﺣﻨﻴﻦ ) 21ﻋﺎﻣﺎ ( ،ﺇﺫ ﻳﻐﻴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﺩﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﺃﻧﻴﺲ ﺷﺎﻛﻮ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ  ،ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﺎﻭﺗﻲ .،
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﺎﻛﻮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ» :ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﺎﻭﺗﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ،ﻭﻣﻦ ﺷﺪﺓ
ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﺜﻴﺎﻥ ،ﻛﻨﺎ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻩ
ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﺎﻭﺗﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﺍﺯﻧﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ 10
ﺩﻗﺎﺋﻖ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ» :ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺟﻴﺪﺓ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻮﻃﻴﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ«.
ﻭﺧــﺘــﻢ ﺷــﺎﻛــﻮ» :ﻣــﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻥ ﺃﺅﻛــﺪ
ﻣــﺪﻯ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻪ ﻭﺣــﻀــﻮﺭﻩ ﻓــﻲ ﺍﻟــﻤــﺒــﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،
ﻟــﻜــﻦ ﺍﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺍﻟــﻌــﻤــﻮﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﻠﻘﺔ«.
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻣﺮﻳﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺣﺖ
ﺃﻣﺎﻣﻪ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﺣﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ
ﺟﻮﺯﻳﻪ ﻣﺎﺗﻮﻳﻼ ﺑﻴﺪﻩ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺗﻲ ،ﻭﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻚ ﻣﻦ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺗﺴﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ ) ،(35ﻭﺑﻌﺪ ﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﺳﺪﺩ
ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ ﻛﺮﺓ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﻣﻰ ﻟﻜﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ).(37

ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺩﺧﻞ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭﻧﺎﺟﻢ ﻭﺃﻳﻤﻦ ﺍﻟﺤﺴﻮﻧﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺰﺍﻧﻲ ﺳﻴﻤﻮﻥ
ﻣﺴﻮﻓﺎ ﻭﺍﻟﻜﺮﺗﻲ ،ﻭﺳﻴﻄﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﺃﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻳﻨﻮﺳﺎﻩ ﻛﺮﺓ ﻷﻭﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺧﻂ ﺍﻟﻤﺮﻣﻰ ).(55
ﺛــﻢ ﺿــﺮﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣــﺆﻳــﺪ ﺍﻟــﻼﻓــﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟــﺪﻓــﺎﻉ ﺍﻷﻧﻐﻮﻟﻲ
ﺑــﺘــﻤــﺮﻳــﺮﺓ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ ﻭﻳــﺴــﺠــﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺮﻣﻰ

ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ:

ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﺑﻔﺸﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺪﺭﺑﲔ
ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﺎﻫﺰﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲑ..

ﺍﻟــﺨــﺎﻟــﻲ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺨــﻄــﻴــﻪ ﺍﻟـــﺤـــﺎﺭﺱ ﺩﻭﻣــﻴــﻨــﻴــﻚ ).(71
ﻭﺑﻌﺪ ﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﺍﺣﺘﺴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﺛﺮ
ﺗﺪﺧﻞ ﻗﻮﻱ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺃﻣﻴﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻧﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﻴﻮ،
ﺍﻧﺒﺮﻯ ﻟﻬﺎ ﺟﻮﺏ ﻭﺳﺪﺩﻫﺎ ﻓﻮﻕ ﻣﺮﻣﻰ ﺣﻨﻴﻦ ).(73
ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻴﻨﺘﺰﻉ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ
ﺛﻤﻴﻨﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻓﻮﺯ ﻟﻠﻮﺩﺍﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺭﺿﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ

ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ،ﺃﻛــﺪ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻮﺯﻱ
ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ،ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺃﻣﺎﻡ
ﺑﻴﺘﺮﻭ ﺃﺗﻠﻴﺘﻜﻮ ﺍﻷﻧﻐﻮﻟﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ» :ﺭﺣﻠﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻐﻮﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺷﺎﻗﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  30ﺳﺎﻋﺔ ،ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻌﺒﻨﺎ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﺪ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﺻﻮﺏ ﺃﻧﻐﻮﻻ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ» :ﺣﻀﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﺟﻴﺪ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺩﺍﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﺍﻷﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﻨﻘﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺙ«.
ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻗﺎﺋﻼ» :ﺳﻨﺴﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ
ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻧﺎﺩﻱ ﻛﺎﻳﺰﺭ ﺷﻴﻔﺲ ﻟﺤﺴﺎﺏ
ﻣﺆﺟﻞ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺳﻴﻠﻌﺐ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮﻭﻑ
»ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«.
ﻭﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺒﻮﺭﻛﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻏﺎﺩﻭﻏﻮ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻒ ﻛﺎﻳﺰﺭ ﺗﺸﻴﻔﺲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻻﺣــﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺇﺫ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻴﻒ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺗﺨﻮﻓﺎ
ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺍﻟﻴﺎ ﻟﺒﺘﺮﻭ ﺃﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻮﺭﻳﺎ ﻛﻮﻧﺎﻛﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻛﺎﻳﺰﺭ ﺗﺸﻴﻔﺲ.
ﻭﺗﻌﺎﺩﻝ ﻛﺎﻳﺰﺭ ﺗﺸﻴﻔﺲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺿﻴﻔﻪ ﺣﻮﺭﻳﺎ
ﻛﻮﻧﺎﻛﺮﻱ ﺍﻟﻐﻴﻨﻲ ﺳﻠﺒﺎ .
ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺣﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺑﺜﻼﺙ ،ﻭﻧﻘﻄﺔ
ﻟﻜﺎﻳﺰﺭ ﺗﺸﻴﻔﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺬﻳﻞ ﺑﺘﺮﻭ ﺍﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻼ ﺭﺻﻴﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ »ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ« ﺇﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﳛﻞ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﻭ ُﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

ﺗﻄﻮﺍﻥ :ﺃﻧﺲ ﺍﳊﺴﻴﺴﻦ
ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ،ﺑﻔﺸﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﻢ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﺭﺏ
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ
ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺳﺎﺀﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﺿﻊ
ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ.
ﻭﺟﺎﺀ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺭﺩ ﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻷﺣــﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻟﻤﻮﺳﻢ
 ،2020/2019ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺃﺷﻐﺎﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺣﺼﺮ ﻓﻲ  25ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 35
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ »ﺍﻟﻤﺎﻁ« ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ.
ﻭﻋــﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺑــﻲ ،ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟــﻰ ﺧﻤﺲ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻻﻃﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻤﺤﻮﺭﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺭ،
ﻭﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ .ﻭﻗﺪ ﻧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻷﺩﺑــﻲ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ  23ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻓــﺾ ﻣﻦ
ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺑــﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ،ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ .ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺻﻮﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ 22
ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ،ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ،
ﻓﺄﺛﻨﺎﺀ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺷﺘﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻻﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﻮﻑ،
ﻭﺗﺒﻮﺩﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ.
ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﺍﻟــﺬﻱ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ
ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﻠﻴﺎﺭﻳﻦ ﻭ 900ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺽ ﺗﺼﻮﺭ ﺃﻭﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  ،2021/2020ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺇﺧﺒﺎﺭ.

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ
ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺼﺒﺖ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ
ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺁﺧﺮ ﻳﻬﺪﻑ
ﺇﻟﻰ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ.
ﻭﻓﻲ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ،ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻛﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﺑﺮﻭﻥ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،ﻧﻔﻰ ﺭﺿﻮﺍﻥ
ﺍﻟــﻐــﺎﺯﻱ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑــﺄﻱ ﻣﺒﻠﻎ ،ﺷﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻱ
ﻣﺴﺘﺸﻬﺮ .ﻭﻋﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻜﺴﻴﺔ ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﻞ
ﺑﺎﻟﻌﺸﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻗﺎﻝ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﻼﻉ ﺍﻟﻌﺸﺐ
ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺳﺘﺸﺮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺸﺐ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺃﺧﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﻬﺮ ﺳﻴﻀﺦ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻏﻼﻓﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺛﻼﺙ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺟﺪﺩ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺃﺟــﻮﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻃــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﻢ
ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻮﻓﻴﺪ .19
ﻭﺃﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺨﺮﻃﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﻠﻘﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ
ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺰﺩﺍﺩ
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻋﻮﺩﺓ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﻞ.

ﺑﻴﺪﺭﻭ ﺑﻨﻌﻠﻲ ﻣﺪﺭﺑﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺳﻢ...
ﺃﻧﺲ ﺍﳊﺴﻴﺴﻦ
ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﺪﺭﺑﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻠﺤﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﻯ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﻀﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻀﻌﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﻭﻋﻮﺿﻪ ﺑﺒﻴﺪﺭﻭ ﺑﻨﻌﻠﻲ.
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻔﻰ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻴﻮﺳﻒ ﺑﻠﺤﻤﺮ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻟﻐﻄﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ...
ﺑﻴﺪﺭﻭ ﺑﻨﻌﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻭﻓﺮﻕ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ -
ﺗﻄﻮﺍﻥ  -ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺩﺭﺏ ﻓﺮﻳﻖ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﻲ ﻟﻴﺘﺤﻤﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻂ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ
ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ ﻣﻌﻪ ﺍﻻﻧﻌﺘﺎﻕ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ
ﺣﻄﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮﺕ ﻣﺪﺭﺑﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻫﻮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺪﺭﺏ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻧﺤﻮ ﺑﺮ
ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ.

ﺣــﻞ ﺭﺋــﻴــﺲ ﺍﻻﺗـــﺤـــﺎﺩ ﺍﻟـــﺪﻭﻟـــﻲ ﻟــﻜــﺮﺓ ﺍﻟــﻘــﺪﻡ )ﻓــﻴــﻔــﺎ( ،ﺟﻴﺎﻧﻲ
ﺇﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ،ﺃﻣــﺲ ﺍﻷﺭﺑــﻌــﺎﺀ ،ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻓﻲ ﺯﻳــﺎﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ.
ﻭﻭﺟﺪ ﺇﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺑﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ -ﺳﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻓﻮﺯﻱ ﻟﻘﺠﻊ.
ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮﺭﻳﻄﺔ.
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ )ﻓﻴﻔﺎ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ) ﻣﺆﺟﻞ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(

ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﲢﺎﺩ ﻃﻨﺠﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻋﻦ ﻏﺮﳝﻪ ﺍﳌﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ
ﺗﺠﺮﻯ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺿﻴﻔﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻃﻨﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ.
ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﺧﻀﺮﺻﺎﺣﺐ ) 14ﻥ( ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻪ ﻟﻔﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻮﻏﺎﺯ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻋﻦ ﻏﺮﻳﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﺭ
ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮﺻﻴﺪ  18ﻧﻘﻄﺔ .
ﻭﺍﻷﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺐ ﺭﻫﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻞ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺗﺒﻘﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻜﻨﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺇﺛﺮ ﺗﻐﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﺮﻛﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴﺔ ،ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﺽ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻟﻤﻌﺎﻧﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﺺ ﺑﺎﻟﺰﻋﺎﻣﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻏﻴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﺍﻟﺨﻀﺮ،
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﻛﻴﺮ ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻨﺤﻠﻴﺐ
ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻠﻒ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻃﻨﺠﺔ ﺭﻏﻢ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻠﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻛﺘﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺮﻛﺾ ﻓﻘﻂ.
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻨﻬﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻤﻴﺪﺍﻧﻪ ﺿﺪ ﺳﺮﻳﻊ
ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺻﻔﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ  ،ﻭﺳﻴﺤﺎﻭﻝ
ﺃﺷﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺇﺩﺭﻳــﺲ ﻟﻤﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻈﻮﻇﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺄﺧﻒ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  10ﻧﻘﺎﻁ.
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