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لتجنب انفالت وبائي وشيك...

حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطين يف رمضان

العلم :الرباط

بسبب مخاوف من انفالت وبائي ،قررت حكومة
سعد الدين العثماني ،أمس األربعاء  7أبريل
 ،2021حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني
يوميا خالل شهر رمضان ،وذلك من الساعة الثامنة
ليال إلى الساعة السادسة صباحا ،باستثناء الحاالت
الخاصة ،مع اإلبقاء على مختلف التدابير االحترازية
المعلن عنها سابقا.
وتعيش المملكة هذه األيام على مخاوف من
انفالت وبائي وشيك خالل شهر رمضان الذي ال
تفصلنا عنه سوى أيام قليلة ،ويدور حديث عن كون
الوضع الوبائي الحالي في المغرب مقلقا ،وذلك ما
رشح عن اجتماع عقدته اللجنة العلمية لمكافحة
كورونا أمس األربعاء ،وقف على الوضعية الوبائية
في المغرب وتطور السالالت المتحورة.
وأشارت مصادر من اللجنة ،أنها رفعت توصيات
إلى وزارة الصحة لتعرضها على الحكومة ،بغاية ترجمة
المعطيات الوبائية إلى ق��رارات تتعلق باإلجراءات
الوقائية؛ ومن ضمنها كيفية التعامل مع شهر رمضان.
وتؤكد المصادر أن الحالة الوبائية باتت “مقلقة”،
مشيرا إلى تسجيل  696إصابة في آخر أربع وعشرين
ساعة األخير؛ منها  528حالة في جهة الدار البيضاء
سطات وحدها ،مشيرة إلى أن تهاون المواطنين

يالحظه الجميع حاليا من اكتظاظ واختالط وعدم
ارتداء كمامات في عدد من الفضاء.
ويرى المراقبون أن االستمرار في هذا الوضع

المغرب يقوي حضوره التجاري في القارة السمراء

منوذج ناجح للتعاون جنوب-جنوب
والعنوان األبرز «رابح-رابح»
الي����زال ال��م��غ��رب ي��ح��ق��ق تميزه
االقتصادي في القارة السمراء كخيار
استراتيجي تبناه منذ أزيد من عقدين
لتعميق تجذره وحضوره في الساحة
االف��ري��ق��ي��ة ،م��ن خ�لال توسيع دائ��رة
ال��م��ب��ادالت التجارية وتنويع عرضه
التصديري كأحد مداخل إنجاح مبادرة
إنشاء المنطقة التجارية الحرة «زليكاف».
وف��ي ه��ذا ال��ن��ط��اق ،ف��ان القيمة
اإلجمالية للمبادالت بين المغرب
والبلدان االفريقية خالل الفترة -2000
 2019تحسنت ب 9.5في المائة محققة
غالف  39.6مليار درهم ،حسب مديرية
الدراسات والتوقعات المالية ،التابعة
لوزارة االقتصاد والمالية واصالح اإلدارة.
وتمثل هذه المبادالت قرابة  7في
المائة من مجموع المبادالت الخارجية
للمغرب مقابل  4.3في المائة فقط في
سنة  ،2000وهو ما اعتبرته المديرية
في وثيقة لها حول «السياسة االفريقية»
المرتكزة على مظاهر التعاون االقتصادي
في القارة االفريقية جانبا مشجعا في
العقدين األخ��ي��ري��ن ،ل��دع��م الجهود
المغربية على المستوى السياسي
ومختلف اإلصالحات ،وكذا رغبة المغرب
في تنويع شراكاته التجارية.
في هذا الصدد ،تكشف األرق��ام ان
ال��ص��ادرات المغربية الموجهة للقارة
االفريقية ارتفعت ب 11ف��ي المائة
كمعدل سنوي وحققت  21مليار درهم
برسم  2019ممثلة  7.7في المائة من
مجموع صادرات المغرب ،في مقابل 3.7
في المائة سنة .2000
وتتشكل الصادرات من حسب مديرية
الدراسات والتوقعات المالية من المواد
نصف المنتجة بنسبة  31في المائة
والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ
ب 28في المائة والمنتجات النهائية
المعدة لالستهالك ب  16في المائة
والمنتجات النهائية المعدة للتجهيز
الصناعي ب 14ف��ي المائة وال��م��واد

الطاقية والسائلة بنسبة  4.5في المائة.
من جهتها حققت الواردات نموا ب9
في المائة في المتوسط ،وبلفت غالفا
ماليا في  2019قدر ب 17مليار درهم
بواقع  18مليار درهم تقريبا ،ونسبة 3.6
في المائة من مجموع المبادالت الخارجية
للمغرب ،مقابل  4.6في المائة سنة
 ،2000ما يقوي الميزان التجاري لفائدة
المغرب ،وان كانت الفاتورة الطاقية تثقل
حجم الواردات بمعدل  40في المائة.
وهكذا سجل الميزان التجاري لهذه
المبادالت فائضا لصالح المغرب بلغ زائد
 3.7ماليير درهم في  2019مقابل عجز
قدر بـ  5.5ماليير درهم في .2009
واستنادا ال��ى المعطيات الرقمية
في تفاصيلها ،تكون نسبة التغطية قد
تحسنت ب  60.6نقطة لتصل إلى 120.8
في المائة ع��ام  ،2019وبلغت أعلى
مستوى لها عام  2017بنسبة 145.6
في المائة.
وتميزت المبيعات المغربية الموجهة
إلفريقيا بتنوع أسواق الوجهة والمنتجات
المصدرة ،بحيث يكشف تحليل للزبناء
الرئيسيين للمغرب في القارة األفريقية
تنوع أسواق وجهة الصادرات المغربية.
ففي سنة  ،2019احتلت جيبوتي
والسنغال المركز األول ضمن زبناء
المملكة في القارة األفريقية بقيمة 1
ر 2مليار درهم لكل واحد منهما ،تليهما
موريتانيا (  1,9مليار درهم) وكوت ديفوار
( 1,8مليار دره��م) والجزائر ( 1,5مليار
درهم).
وي��ظ��ل ال��ع��ن��وان األب���رز ف��ي هذه
العالقات هو رابح-رابح وتنمية مجاالت
التعاون المشترك ،والبحث عن النجاحات
في اطار التكامل وفق رؤية استشرافية
اقتصادية وتجارية مندمجة تتأسس
على مبادئ التعاون جنوب-جنوب الذي
يتغيا االرتقاء بالتنمية البشرية واالمن
الغذائي وتطوير البنيات األساسية
وال��م��ن��ش��آت ،وال��ط��اق��ات المتجددة.

سيؤدي إل��ى ارت��ف��اع إص��اب��ات ك��ورون��ا في األي��ام
المقبلة” ،محذرا من خطورة انفجار األوضاع في حالة
عدم تقيد المغاربة باإلجراءات الوقائية ،خصوصا في

مناقشة تقرير المهمة
االستطالعية عن المالعب
والحلبات تنوه بدور
الدبلوماسية الرياضية للدفاع
عن قضايا المغرب

ظل تفشي السالالت المتحورة لفيروس التاجي.
ويشدد هؤالء على أن انفجار الوضع الوبائي
في األسابيع المقبلة يعني استمرار تشديد القيود،
حتى خالل العطلة الصيفية .وهو ما سيضر أكثر
باالقتصاد الوطني ،وهو ما ينذر بتكرار سيناريو عيد
األضحى الماضي ،ال سيما في ظل انتشار السالالت
المتحورة في  7جهات بالمملكة.
ونفت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا،
وجود شيء اسمه «ساللة مغربية» .وال يستهدف
التشخيص الذي تقوم به وزارة الصحة شهر رمضان،
حيث إن ما يتحكم في تشديد االجراءات أو تخفيفها
هو المعطى الوبائي ،وهذا ليس في المغرب فقط
بل في العالم” ،متسائال“ :هل يوجد عاقل اليوم يريد
الضرر باقتصادنا وتوقيف األنشطة االقتصادية؟”.
وأش���ار المصدر ذات��ه إل��ى أن “ال��س�لاالت
المتحورة هي سريعة االنتشار ،ويمكن أن تحل
محل فيروس “كورونا” الذي يعتبر أقل شراسة
وأقل انتشارا من كوفيد.-19
وح��ذرت اللجنة العلمية ،من خطورة الوضع
الوبائي في مدينة الدار البيضاء ،مسجلة أن  70في
المائة من اإلصابات باتت تسجل في هذه المدينة،
إضافة إلى ارتفاع حاالت اإلنعاش بها بشكل مثير؛
وهو ما يعني أن القرارات المقبلة قد تكون صارمة
في المدينة الغول.

أفظع ما خلفته اجلائحة
هو تكبيل احلرية يف التحرك
وهناك حنني هلتافات املالعب

رغم تحذير السلطات ومنع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام

اعتقال  19أستاذا بعد مشاركتهم يف مسرية الرباط

الرباط  :العلم

رغم تحذير سلطات والية جهة الرباط
سال القنيطرة ،ومنع أي تجمهر أو تجمع
بالشارع العام ،سارعت التنسيقية الوطنية
لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ،إلى
تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط ،مما
تدخلت على إثره القوات العمومية لتفريق
التظاهرة ومنع أساتذة التعاقد من االحتجاج.
وأفضت المواجهات خالل تفريق المسيرة
السلمية إلى اعتقال  19أستاذا،تضم أعضاء
من قيادات التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد ووضعوا تحت الحراسة
النظرية ،ليتم تقديمهم أمام النيابة العامة.
وشملت الئحة المعتقلين كل من :أحمد
ادجعي من خنيفرة ،نزهة مجدي من إنزكان
،عزيز بنصالح من سيدي افني،عبد اهلل بنتال
من سيدي قاسم ،ابراهيم بارود من الصويرة
،عبد السالم أحتور من تزنيت ،عمر داشا
من طرفاية ،محسن الزهري من خريبكة
،يونس السعمي ،عزيز صنهاج من تارودانت
،اسماعيل لمعفر من قلعة السراغنة ،موسى
اوحاش من سيدي قاسم ،هشام أبو عبد اهلل
من مديرية البرنوصي ،نور الدين موستقيمي
من مديرية مديونة ،محمد زرياح من خريبكة
،مصطفى لبيبي من خريبكة ،محمد زرياح من
خريبكة ،رشيد العمراني من أزيالل ،محمد
أمقران من قلعة السراغنة .

السنة70 :

أقدمت إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه
بالدار البيضاء على تغييرات قصد تنظيم هذا
المرفق ،وتفادي الفوضى والعشوائية والصراعات
التي يعرفها .وأك��دت مصادر من داخ��ل السوق
المذكور أنه تم مؤخرا إجراء تغيير على مستوى لجنة
التنظيم ،عبر تعيين رئيس جديد لها ،األمر الذي بدأ
يساهم في إنهاء التوتر وكذا بعض المشاكل التي
كان يشتكي منها التجار والمهنيون.

الرام

أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنه سيتم
تقديم مواقيت رحالتها بساعة واحدة عند المغادرة
والوصول بمختلف مطارات المملكة ابتداء من األحد
 11أبريل  2021على الساعة  03,00صباحا؛ وإلى
غاية  16ماي  2021على الساعة  02,00صباحا.
وأوضحت الشركة الوطنية ،في بالغ لها،
أن تقديم مواقيت الرحالت يأتي عقب قرار
السلطات المغربية العودة لتوقيت غرينتش
بمناسبة شهر رمضان الكريم ،مؤكدة أن
«جميع الزبائن مطالبون بالتوجه مبكرا
لشبابيك التسجيل بالمطار».

خبز

يشكل مسألة حيوية بالنسبة للمغرب ،في إطار
سيادته ووحدته الترابية.
ووق��ع��ت المملكة المغربية وجمهورية
كولومبيا في هذا الصدد ،على اتفاقيتين ثنائيتين
ومذكرتي تفاهم ،تهدف األول��ى والمتعلقة
بالخدمات الجوية ،إلى تنظيم الفتح التدريجي
المتبادل لألسواق الجوية للمملكة المغربية
وجمهورية كولومبيا ،وتتضمن مقتضيات تتعلق
بمنح حقوق المرور ،وتصاريح االستغالل لشركات
النقل الجوي ،والضرائب والرسوم الجمركية،
والتمثيلية التجارية للشركات ،والتعريفات
وتحويالت اإليرادات.
أما االتفاقية الثانية ،فتتعلق بحذف تأشيرة
اإلقامة قصيرة األج��ل بالنسبة للمواطنين
المغاربة والكولومبيين الحاملين لجواز سفر
ع��ادي ،وتهدف إل��ى إعفاء مواطني البلدين
الحاملين لجواز سفر عادي وجواز سفر دبلوماسي

وب��ه��ذه االع��ت��ق��االت ت����زداد األم���ور
تعقيدا،وتستمر لعبة الكر والفر في الشوارع
بين األساتذة والسلطات المحلية ،ويحتدم
الصراع مع وزارة التربية الوطنية ،بعد
خيار التصعيد بترك األقسام والدخول في
االحتجاجات ،مبررين تصعيدهم بتشبث

من متطلبات التأشيرة لإلقامات القصيرة (90
يوما) في البلد اآلخر.
من جهة أخرى ،تم التوقيع بهذه المناسبة على
مذكرتي تفاهم ،من قبل وزي��ري الشؤون الخارجية
في البلدين ،وتهم األولى التعاون في مجال مكافحة
المخدرات بهدف النهوض بالتعاون في هذا المجال
والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.
وبخصوص مذكرة التفاهم الثانية ،فتهدف
إلى إقامة عالقة تعاون بين وكالة التعاون الدولي
المغربية والوكالة الرئاسية الكولومبية للتعاون
الدولي ،في إطار التعاون جنوب-جنوب ،من خالل
إط�لاق م��ب��ادرات للتعاون األكاديمي والثقافي
والعلمي والفني ،وتشجيع تبادل التجارب والتدبير
وت��ب��ادل الخبرات والمعارف في المجاالت ذات
األولوية التي حددها الطرفان .ووقع على مذكرة
التفاهم هاته ،مديرا الوكالتين ،السيد محمد مثقال
والسيدة أنجيال أوسبينا دي نيكولس.

االيداع القانوني 0296 / 03/1993:

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في
الصحة والحق في الحياة وزارتي الفالحة والصحة
بالمراقبة الصارمة لخبز المغاربة وجودته،
والتأكد من خلوه من مكونات خطيرة على صحة
المستهلك ،وذلك على بعد أيام من شهر رمضان.
ونبهت الشبكة إلى ضرورة المراقبة ،في ظل
انتشار ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات كـ”الشباكية”
في المنازل وأماكن غير مرخصة وغير صحية،
وبيعها للمواطن في األس��وق واألزق���ة أو عبر
المحالت التجارية ،دون مراقبة مكونتها وجودتها.
وأش��ارت الشبكة الصحية إل��ى أن الخبز
والحلويات المتنوعة ،تعتبر من المواد األكثر
استهالكا في موائد المغاربة في شهر رمضان،
لكنها تظل بعيدة عن المراقبة الشاملة في
مختلف مراحل سلسلة اإلنتاج والتصنيع.

شائعات

إلغاء التأشرية وتعزيز الشراكة يف عدة جماالت
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سوق الجملة

التفاصيل في الصفحة الثانية

كولومبيا تدعم مقترح الحكم الذاتي

بخطى حثيثة استطاعت الديبلوماسية
المغربية أن تضم إلى جانبها دوال من أمريكا
الالتينية  ،فبعد جمهورية هايتي التي فتحت
قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة ،لتكون أول بلد
غير عربي وغير إفريقي يفتتح قنصلية بالصحراء
المغربية ،أعلنت جمهورية كولومبيا دعمها
لمقترح الحكم الذاتي والتي وصفته بالجدي
والعملي  ،بعدما كانت (أي أمريكا الالتينية )
تحسب على معاقل جبهة البوليساريو .
وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية الكولومبية،
كالوديا بلوم ،في اجتماع افتراضي عبر طريق
تقنية التواصل المرئي مع ووزير الشؤون الخارجية
والتعاون االفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
ناصر بوريطة ،على أهمية مبادرة الحكم الذاتي،
التي تقدم بها المغرب ،من أجل التوصل إلى حل
سياسي واقعي ،ودائم ،إلنهاء نزاع الصحراء يكون
مبنيا على التزام جميع األطراف ،وهو الحل الذي

أخبار أخرى

ال��وزارة المعنية بخيار التعاقد ،ناهيك عن
االقتطاعات التي بلغت  1900دره��م من
أجورهم ،مضيفين أن هذا الخيار “ال يهدف
بالبت والمطلق إل��ى تجويد المدرسة
العمومية وال حتى عن الجهوية العوجاء التي
اتخذتها الحكومة الحالية ».

حديث اليوم

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي ،نفيا قاطعا توقيف
الدراسة بالنسبة لكافة المستويات؛ ابتداء من يوم
االثنين  13أبريل الجاري ،وحتى إشعار آخر.
جاء ذلك في بيان حقيقة للوزارة ،ردا على تداول
بعض األشخاص بمواقع التواصل االجتماعي لبالغ
مفبرك؛ يزعم من خالله مروجوه أن وزارة التربية
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي؛ قد قررت “توقيف الدراسة بالنسبة لكافة
المستويات ابتداء من يوم االثنين  13أبريل
الجاري ،وحتى إشعار آخر” .وأوضحت الوزارة أنها
تنفي نفيا قاطعا ما جاء في هذا البالغ من مغالطات
ومعطيات مجانبة للصواب؛ مجددة التأكيد على أنه
لم يطرأ أي تغيير على سير الدراسة.

عبداهلل البقالي

قرر الوفد الجزائري المشارك في االجتماع اإلقليمي لمدراء الجمارك بشمال
إفريقيا و الشرق األوسط االنسحاب من هذا االجتماع ،والسبب يا سادة أن الجهة
المنظمة لهذا االجتماع اعتمدت خريطة المغرب الحقيقية والكاملة والتي تضم
أقاليمه الجنوبية  ،وهذا ما لم يرق الوفد الجزائري المشارك ،حيث سارعت مديرية
الجمارك الجزائرية بالمطالبة بتغيير الوثائق التي تشمل الخريطة الكاملة للمغرب،
لكن المنظمة رفضت الطلب ،ألن موضوع االجتماع لم يكن بطبيعة الحال الحسم في
الخالفات الحدودية والجغرافية بين الدول.
الوفد الجزائري الرسمي الذي يتشدق حكامه بأن بالدهم ليست معنية بالنزاع المفتعل في
الصحراء المغربية ،لم يكن له في نفس المناسبة أي موقف أو مالحظة إزاء نشر خريطة إلسرائيل
التي تقترف سلطاتها جرائم ضد اإلنسانية في حق الشعب الفلسطيني البطل ضمن نفس الوثائق
التي سلمت للوفد الجزائري ،وهي دولة احتالل بكل ما يحمل هذا االحتالل من حمولة ضد اإلنسانية
 ،بل احتج على نشر خريطة المغرب كاملة ،وهو تصرف يعكس منسوب الغل و الحقد و العداء
المدفون في أعماق أجساد وأرواح حكام الجزائر ،وهو على كل حال تصرف يؤكد أن الجزائر الرسمية
هي الجهة الثانية المعنية بهذا النزاع ،وهي المخاطب في هذا الصدد أما جبهة البوليساريو فإنها
مجرد بيدق يحركه عسكر الجزائر في رقعة اللعب وفقا لما تقتضيه مصالحهم و أطماعهم.
أما عن االنسحاب من االجتماع ،فإننا نعقب بالقول إن غياب الجزائر عن اجتماع رسمي ال
يحتمل توريطه في الحسابات السياسية الضيقة أنفع من حضورها الذي يقتصر على شحن
االجتماعات بالسموم.

العلم على اإلنترنت www.alalam.ma :

bakkali_alam@hotmail.com
البريد اإللكتروني لجريدة العلم journalalam@yahoo.fr :

ﺷﺆﻭﻥ
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ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﻭﺍﻟﺤﻠﺒﺎﺕ ﺗﻨﻮﻩ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺃﻓﻈﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺍﳉﺎﺋﺤﺔ ﻫﻮ ﺗﻜﺒﻴﻞ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﻨﲔ ﳍﺘﺎﻓﺎﺕ ﺍﳌﻼﻋﺐ
ﻉﻗــﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ
ﺍﻟﻤﻌﺸﻮﺷﺒﺔ ﻭﺣﻠﺒﺎﺕ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﺮﺃﺳﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺍﻳﺖ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﻭﻋﺮﻑ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﻭﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻓﻮﺯﻱ ﻟﻘﺠﻊ
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺴﻼﻡ ﺍﺣﻴﺰﻭﻥ.
ﻭﻗﺪ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮﻥ
ﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﻤﻜﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺍﻳﺖ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻣﻨﻮﻫﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻋﺪﺍﺋﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺎﻧﺪﻭﻥ ﺍﻻﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺣــﺪﺓ ﺑﻼﺩﻧﺎ
ﻛﺨﻂ ﺍﺣﻤﺮ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺍﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻣﻨﺬ
ﺍﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻳﺨﻮﺽ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺃﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ.
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻳﺮﻭﻡ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺄﺱ
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﻮﻟﺘﻪ ،ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ
ﺍﻷﻣﺠﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﺤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﺫ ﺗﺨﺘﺮﻕ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺤﺒﻮﺑﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ
ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ
ﺣﻨﻴﻦ ﻟﻬﺘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،ﻟﺘﺨﺘﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺍﻥ ﺃﻓﻈﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻫﻮ ﺗﻜﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﺁﻣﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ
ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﻳﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺠﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ
ﺍﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺗﺸﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﻻ ﺗﺤﺠﺐ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﺘﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧــﻮﻩ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣــﺎﻡ ﻛﻴﺎﻥ ﻭﻫﻤﻲ ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻛﺪﺭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺃﺷﺎﺭ
ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ .ﻛﻤﺎ ﺍﻥ
ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ

ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺧﺪﻭﺝ ﺇﻧﻀﺎﺭ
ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ

ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺧﺪﻭﺝ
ﺇﻧﻀﺎﺭ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺷﻔﺮﻱ،
ﻭﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ ﺃﺷﻔﺮﻱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓﺎﺗﺢ ﺃﺑﺮﻳﻞ  2021ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ
 84ﺳﻨﺔ ،ﻭﺇﺫ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﻭﺻﺎﺩﻕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﺎ ﺭﻗﻴﺔ ،ﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﻣﻴﻨﺔ ،ﻣﺮﻳﻢ،
ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ ،ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻧﺴﺄﻝ
ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻤﺪ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ
ﻟﻠﻔﻘﻴﺪﺓ ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ،ﻭﻳﻠﻬﻢ
ﺫﻭﻳﻬﺎ ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ.
ﺇﻧﺎ ﷲ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ.

ﺳﻄﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻭﻛﺎﻥ
ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ
ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﻔﻮ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ
ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻭﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻄﻮﻣﺔ
ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻳﺐ.
ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﻭﻣﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭﺍﻷﻃـــﺮ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﻄﺎﺕ ﻭﺑﺮﺷﻴﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺃﺣﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻭﻛﺎﻥ،
ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﺧﺪﻳﺠﺔ ﺭﺍﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻲ
ﺟﻠﺖ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﻬﻤﻬﻢ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻭﺃﻥ
ﻳﺴﻜﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪﺓ ﻓﺴﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ.
ﺇﻧﺎ ﷲ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ

ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﻨﺠﺰﺍﺕ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﻮﲰﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻨﺔ
ﻧﻮﺍﺩﻱ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﻻﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻦ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﺻﻌﺒﺔ
ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺗﻘﻨﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ

ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺣﻴﺰﻭﻥ ﺃﻭﺿﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻋﻄﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻓﻮﺯﻱ ﻟﻘﺠﻊ ﺑﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺇﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﻮﺕ.
ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻟﻘﺠﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ ﺣﻖ
ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻪ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ ،ﻭﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﻠﺪﺍ
ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺮﻳﺒﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ

ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ  ،1906ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺱ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺪﺷﻨﺖ ﻓﻲ  ،1970ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ
ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻣﻨﺬ  2013ﻟﻀﻐﻮﻁ
ﻭﺗﺤﺮﺷﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻥ ﻧﻮﻗﻒ
ﻣﺪﺍﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﺼﻞ ﻫﺪﻓﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻮﺍﺟﺪ
ﻗﻮﻱ ﻟﻠﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ،
ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺼﺪ ﻋﺒﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻫﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ
ﻷﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،
ﻭﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺜﻞ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺎﻭﺗﺴﻴﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ
ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻫﻲ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﻺﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻳﺔ
ﺑﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺩ
ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻭﻻ ﻧﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﻣﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺤﺮﻛﻪ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ.
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ
ﺳﺒﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﺎﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗــﺮﻭﻡ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻨﺔ.
ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎﻙ
 1700ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﻼﻋﺐ ﺍﻟﻘﺮﺏ ،ﻭﻣﻨﺬ  2014ﺗﻢ
ﺇﻧﺠﺎﺯ  140ﻣﻠﻌﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﻮﻝ ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ  100ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺒﻪ ﺍﻟــﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺸﺐ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻫﻤﺎﻟﻪ ،ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﺍﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻛﻞ  3ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻃﻠﺐ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻟﻠﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻹﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺓ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻳﺘﺒﺎﺭﻯ  32ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻭ108
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ ﻭ 40ﻧﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺠﺖ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ،ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ  20ﺃﻟﻒ ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ،
ﻣﺒﺮﺯﺍ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻻﻓﺘﺤﺎﺹ ،ﻭﻟﻴﻌﻠﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﺮﻕ
ﻟﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀ  500ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ 2000
ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ،
ﻭﺭﺻﺪ  250ﻣﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ.

ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ..ﻓﻦ ﺃﺻﻴﻞ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺗﺘﻮﺍﺭﺛﻬﺎ
ﺍﻷﺟــﻴــﺎﻝ ،ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣــﺪﺭﺍ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟــﻨــﺴــﺎﺀ ﺍﻟــﻘــﺮﻭﻳــﺎﺕ.
ﻓﻤﻨﺬ ﺍﺳــﺘــﻘــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻷﻣــﺎﺯﻳــﻐــﻴــﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺍﻧﻬﻤﻜﺖ ﻧﺴﺎﺀ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻲ
ﻧﺴﺞ ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍﻷﻟــﻮﺍﻥ،
ﺣﺎﻛﺘﻬﺎ ﺃﻳﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻐﻮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺎﺕ،
ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣــﻦ ﺍﻻﻏــﺘــﻨــﺎﺀ ﺑﺮﺻﻴﺪ
ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭﻭﺍﺳــﻊ ﻳﻀﻢ ،ﻭﺇﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ
ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ،ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﺸﺎﻭﻳﺔ
ﻭﺯﺭﺑــﻴــﺔ ﺗــﺎﺯﻧــﺎﺧــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟــﻤــﺜــﺎﻝ.
ﻓﻤﻦ ﻣﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺒﻬﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻔﺔ ﺯﺭﺑﻴﺔ
ﺭﺑﺎﻃﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺩﻗــﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﺯﺭﺑــﻴــﺔ ﺃﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ،
ﺃﻭ ﺯﺭﻛــﺸــﺔ ﺍﻷﻟــــﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﻀﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺯﺭﺑﻴﺔ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ؟ ﺇﺫ ﻭﺇﻥ
ﻇــﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺃﻣــﺮﺍ ﺫﺍﺗــﻴــﺎ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﺟﻤﺎﻉ
ﻭﺗﺤﻈﻰ ﺑﺼﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻱ ﻣﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﻏﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ
ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﺑﻲ .ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻓﻤﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﻭﺍﻟــﺘــﻲ ﺗــﺒــﺎﻉ ﺑــﺄﺳــﻌــﺎﺭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺑــﺠــﻮﺩﺓ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ،ﺍﺳﺘﻬﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
ﺇﺫ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺳﺠﺎﺩﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﺩﻓــﻊ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺳﺠﺎﺩﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻳﺪﻭﻳﺎ.
ﻓﻲ ﺃﺯﻗﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻳﺆﻛﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ،ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻊ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻈﻞ »ﺍﻷﺟﻤﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ« ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺟﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ »ﺣﻘﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﺑﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺗﻌﺪ ﺃﻗﻞ ﺟﻤﺎﻻ ﻭﻣﺼﻨﻌﺔ
ﺁﻟﻴﺎ ﺑﺂﻟﺔ ﻭﺃﻗﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻳﻈﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ«،
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻼﺋﻤﻪ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛـــﺎﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟــﺠــﺰﻡ ﺑـــﺄﻥ ﺍﻟــﺰﺭﺑــﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺃﻛــﺜــﺮ ﻛﻠﻔﺔ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻤﻞ ﻓــﻲ ﺛــﻨــﺎﻳــﺎﻫــﺎ ﺗــﺎﺭﻳــﺨــﺎ ﻭﺇﺭﺛــــﺎ ﻣــﺘــﺠــﺬﺭﺍ ﻣــﻨــﺬ ﺍﻟــﻘــﺪﻡ.
ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺣﻮﻝ »ﺍﻟــﺰﺭﺍﺑــﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ«،
ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ ،ﺑﻴﺮﺕ ﻓﻠﻴﻨﺖ »ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻓﻦ
ﺍﻟــﺰﺭﺍﺑــﻲ ﻫﻮ »ﻓــﻦ ﺷﻌﺒﻲ« ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻋــﺪﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ :ﺣﺴﻨﻲ
»ﺷﻌﺒﻲ« ﻷﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ
»ﻓــﻦ« ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻳﺪﻭﻳﺎ«.
ﻭﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ ،ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﺑﻲ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻋﻼﻣﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺘﻀﺎﺀﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﻧﻪ
»ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﺮﺍﺀ ﺯﺭﺑﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﺧﻴﺼﺔ
ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺸﺠﻌﻮﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ«.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
 100ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ« ،ﻣﺒﺮﺯﺓ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻴﻮﻁ ﻧﺴﺞ ﻣﻦ ﻭﺑﺮ
ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻋﺰ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﻐﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﺎﺀ ﻭﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﻦ«.
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ »ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ،
ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻤﻬﺎ ،ﺃﻳﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﺣﺘﻰ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ« ،ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﻔﻬﺎ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎﺭ ،ﺑﻞ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺷــﺮﺍﺀ ﺳﺠﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ

ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ«.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ،ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺆﺧﺮﺍ ،ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺎﺭﺏ ﻃﻨﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧﻴﻮﻁ ﺻــﻮﻑ »ﺳــﻴــﺮﻭﺍ« ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺎﺯﻧﺎﺧﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  40ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻵﻳــﺖ ﻭﺍﻭﺯﻛــﻴــﺖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺎﺯﻧﺎﺧﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ »ﻛﻮﻓﻴﺪ
 «19ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺎﺕ ،ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺟﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺰﺭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻵﻳﺖ ﻭﺍﻭﺯﻛﻴﺖ ،ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻦ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﻦ.

ﺷـــــــﺆﻭﻥ
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ﻧﺪﻭﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻬﺪﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻛﻤﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﺤﻖ

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺧﻤﻠﻲ

ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﺃﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺍﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﺋﺘﻼﻑ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻟــــﻸﻭﺭﺍﺵ ﻭﺍﻟــﺮﺍﺑــﻄــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺟﺪ
ﺿﺎﻏﻄﺔ.
ﻧﻈﻤﺖ ﺑــﻮﺍﺣــﺪ ﻣــﻦ ﻓــﻨــﺎﺩﻕ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻧﺪﻭﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ» :ﺣﻠﻮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ« ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ،ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ،
ﻭﺟﻮﻩ ﺟﻤﻌﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺿﻠﺔ ﻭﻣﺘﻤﺮﺳﺔ
ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ
ﻗﻴﻤﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺮﺻﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻛﺐ
ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﺍﻻﺟﻴﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻭﺃﻃــﺮﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺑﺮﺯ ﻛﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ
ﺍﻻﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻧﺤﻮ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﻭﻳﻘﺎﺭﺏ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺣﺘﻰ
ﺍﻻﻥ  650ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻓﺘﺢ  10ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺭﻗﻢ ﻫﺰﻳﻞ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﺣﺎﺿﻨﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ.
ﺍﻟــﻨــﺪﻭﺓ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺃﻥ ﻋﺰﻟﻬﺎ

ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ /ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ /ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﻫﺠﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺿﺪ
ﻣﺴﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﺪﻭﻡ
ﺫ .ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﻴﻄﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﻢ ﻭﺭﺋــﻴــﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ  ATTﺍﻟﻤﻨﺴﻖ

ﻣﺼﻨﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﲰﻨﺖ ﲜﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ
ﻛــﺸــﻔــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻻﻓــــﺎﺭﺝ
ﻫﻮﻟﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ« ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﻭﻝ ﺭﺳﻤﻠﺔ
ﺳﻮﻕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺍﻟــﺒــﻴــﻀــﺎﺀ ،ﻳــﻮﻡ ﺍﻟــﺜــﻼﺛــﺎﺀ ،ﻋﻦ
ﻣﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ-
ﻣﺎﺳﺔ.
ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ

 ،2021ﻭﺍﻟـــﺬﻱ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ  3ﻣﻼﻳﻴﺮ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ
ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻭﺃﻛــــﺪ ﺍﻟــﻤــﺪﻳــﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻟـــ«ﻻﻓــﺎﺭﺝ ﻫﻮﻟﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ«،
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟــﺰﺭﻭﻗــﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ

ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ
ﺳﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  1.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻣﻦ
ﺍﻹﺳــﻤــﻨــﺖ ،ﺣﻴﺚ ﺻﻤﻢ ﺣﺴﺐ
ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻐﺬ« ،ﻣﺸﻴﺮﺍ
ﺇﻟــﻰ ﺃﻧــﻪ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻷﻭﺗــﻮﻣــﺎﺗــﻴــﺰﻡ ﻭﺍﻟــﺮﻭﺑــﻮﻫــﺎﺕ
ﻭﺍﻟــﺬﻛــﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﻛﺤﻠﻮﻝ
ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺇﺳﻤﻨﺖ
ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﺎﻧﺎ ﻭﻧﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ.

ﻟﻸﻗﻄﺎﺏ :ﺃﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺘﺢ
ﻧﻘﺎﺵ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
ﻭﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺣــﻠــﻮﻝ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﻨﻔﺲ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺗﻄﺒﻌﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ
ﺍﻟﺤﻘﺔ ،ﻭﻳﺸﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ  ،ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻗــﺼــﻮﻯ ﻟــﻔــﺘــﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟــﺸــﺒــﺎﺏ
ﻭﻣــﺮﺍﻛــﺰ ﺍﻻﺳــﺘــﻘــﺒــﺎﻝ ﻭﻣــﺮﺍﻛــﺰ
ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﻭﻏــﻴــﺮﻫــﻢ ،ﺑــﺸــﺮﻭﻁ
ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮﻳﺔ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ،ﻷﻥ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ ﺃﻛﺴﻮﺟﻴﻦ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
ﻳﻐﺪﻳﻬﻢ ﻭﻳﻬﺬﺑﻬﻢ ﻭﻳﺆﻃﺮﻫﻢ،
ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺗﺮﺑﻮﻱ
ﺭﺋﺔ ﻳﺘﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻢ ﺷﺮﺍﺋﺢ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺸﻞ
ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ،
ﻭﺗــــﺮﻙ ﺍﻟــﻤــﺸــﺎﻛــﻞ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ
ﻭﺗــﺘــﺮﺍﻛــﻢ ،ﻭﻗـــﺎﻝ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟـــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺑﺮﺳﻢ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ،2021
ﻭﺍﻟـــﺸـــﺮﻭﻉ ﺑــﺈﻃــﻼﻕ ﻣــﺸــﺮﻭﻉ
ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓــﻲ ﺷﻘﻪ
ﺍﻟــﻨــﻈــﺮﻱ ،ﻭﻻﺣــﻘــﺎ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭﻱ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳــﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻨﻔﺲ ﺟﻤﻌﻮﻱ
ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﺩﻓﺘﺮ ﻟﻠﺘﺤﻤﻼﺕ
ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺳﺒﻘﻴﺔ
ﺳﺘﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﻨﻈﻢ
ﻣــﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻔﺮ
ﻭﻣﺒﻴﺖ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ.

ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻊ ﺑﻀﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ،ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻻﻓﺘﺔ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻗﻮﻥ ﻓﻲ
ﺃﺭﺿﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﺍﻟﺰﻋﺘﺮ( ،ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺟﻴﺶ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺣﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،1950ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﺭﺿﻨﺎ ﻭﻟﻦ
ﻧﻔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎﹼ ﺃﻥ ﻧﻤﻮﺕ ﻓﻮﻗﻬﺎ.
ﺍﺳﺘﻮﻗﻔﺘﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﻭﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﺖ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﹼ ﺣﺎﺭﻗﺎﹼ ﻳﻨﻔﺬ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻠﻄﺮﺩ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻣﻦ
ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﻇﻠﻤﺎﹼ ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﺎﹼ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻨﺒﺖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻟﺴﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﻔﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﺟﻴﺸﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻡ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻨﺼﻴﺮ .ﺇﻥ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺗﺪﻣﺮ ﻭﺗﺤﺮﻕ ﻭﺗﺠﺮﻑ ﻭﺗﻘﺘﻠﻊ
ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺗﻬﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﻻ ﺗﺘﻮﺭﻉ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ
ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﻼﻉ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺬﻭﺭ.
ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻭﻻ ﺯﻋﺘﺮ ﻭﺗﻨﻤﺤﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ.
ﻓﺈﺫﺍﹼ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺮﺍﺡ ،ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .ﻭﻻ ﻟﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﻘﺘﻠﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻫﻢ.
ﻻ ﻋﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ،ﻓﻬﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ
ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻐﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺎﻃﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .ﻓﻤﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1947ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺠﻴﺸﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺍﻟﺠﺎﻧﺤﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻐﻠﻴﺎﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ،
ﻓﻀﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻮﺽ ،ﻭﺧﺴﺮﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﻤﺎ ﻓﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ،
ﻼ ﻭﺍﺣﺪﺍﹼ
ﻓﺎﻧﺘﻬﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﺿﺢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ،ﺃﺿﺮﺏ ﻣﺜ ﹼ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﻌﻪ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ،ﺃﺑﺪﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺿﻬﻢ .ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ ﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ
ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  85ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ
ﻧﻌﻢ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻏﺎﺋﺒﺔ
ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ.
ﻭﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺩﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻟﻮﻙ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻸﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺴﺪﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ.
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺩﻋﻤﺎﹼ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍﹼ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻪ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺃﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ؟ .ﻟﻮ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺮﺍﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻟﻤﺎ ﺑﻘﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺍﺀ ﻣﻜﺘﻔﻴﻦ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻼﻡ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﻭ ﻭﺍﻫﻢ،
ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻮﻣﻴﻦ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻻﺩﺭﻳﺴﻲ

»ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺳﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ« ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﳌﻌﺎﻕ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻧﻈﻢ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻹﺟــــﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ »ﻣــﺮﺍﻓــﻘــﻮﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮﻥ« ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﺑﻦ
ﺍﻣﺴﻴﻚ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻣﺆﺧﺮﺍ ،ﻳﻮﻣﺎ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ ﺑﺮﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ »ﺗﻨﻮﻋﻨﺎ ﺳﺮ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ« ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻕ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ
ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺟﺎﺀ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻳﻜﻤﻦ ﻓــﻲ ﺍﻟــﺘــﻨــﻮﻉ ،ﻭﻫــﻮ ﺳــﺮ ﺍﻟــﺘــﻘــﺪﻡ ،ﺇﺫ ﺣــﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ،
ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺃﺷﺎﺩ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻤﺴﻴﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻮﻧﻜﺎﻱ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ،
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﺪ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ.
ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺟﻬﺪ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻃﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ،ﻭﺿﻤﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﻭﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ،ﻣﻜﺮﺳﻴﻦ
ﺭﻭﺡ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎﻝ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺎﺕ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻼﻋﻤﻞ ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﺩﺭﺓ.
ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﺸﻌﺒﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﻳﻦ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ﻣﻜﻮﺍﺭ

ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺧﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟــﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺇﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ،
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﻭﺩﺭﺳﻬﺎ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﻘﻀﻴﺘﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـ »ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻛﻤﻬﻨﺔ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ،ﻟﻜﻮﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺴﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﻣﻬﻨﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ ﻧﺤﻮ ﻭﻃــﻦ ﻭﻋــﺎﻟــﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﻭﺷﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ،ﺃﻳﻀﺎ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﺤﺎﻭﺭﻳﺔ
ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺃﻧــﻪ ﺑﻔﻀﻞ
ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻓﻌﻴﻦ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻴﻼﺩ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻘﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ.
ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ
ﺻﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﻋﻤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ
ﻭﺑﻜﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ.
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ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  25ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ  1442ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  8ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2021

ﺑﻌﺪ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺍﻭﻻﺩ ﺯﻳﺎﻥ

ﻓﻮﺿﻰ ﺍﳊﺎﻓﻼﺕ ﺗﻌﻢ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺥ

ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻘﻬﺎ
ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﻟﻠﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ ﺃﻭ
ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ.
ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺳﺎﺋﻘﻮ ﺍﻟــﺤــﺎﻓــﻼﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻣﺤﻄﺔ ﻃﺮﻗﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ
ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻤﺤﻄﺔ ﺃﻭﻻﺩ
ﺯﻳﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺮﻛﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﻧــﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺃﺑﻲ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻟﺪﻛﺎﻟﻲ،

ﻭﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ
 ،ﻭﺃﺿﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻣــﺮ ﺃﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺗﻘﻒ
ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﻟــﻢ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺃﻳــﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣــﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻷﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻄﺎﺕ ،ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺐ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻨﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ
ﺃﻣــﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ،ﻓﻘﺪ
ﺍﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ
ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺇﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺟﺔ
ﻧﺎﺭﻳﺔ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﺎﺑﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﺮﻳﺮﺓ ،ﻣﻨﺬ ﺇﻏﻼﻕ
ﻣﺤﻄﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳــﺎﻥ ،ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ،ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻳﻔﺮﺿﻮﻥ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ  10ﺇﻟﻰ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻣﻨﺬ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.
ﻭﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻣﻨﺬ ﺇﻏــﻼﻕ ﻣﺤﻄﺔ ﺃﻭﻻﺩ
ﺍﻟﺰﻳﺎﻥ ،ﺗﺨﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻭﺑﺎﺀ ”ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ“ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ
 60ﻣﻘﻌﺪﺍ ،ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ.
ﺍﻟــﺴــﺆﺍﻝ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﺑــﺤــﺪﺓ،ﻫــﻮ ﺇﻟــﻰ ﻣﺘﻰ
ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺐ؟ ﻭﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ

ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﺭﻉ

ﳉﺎﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﻘﻮﻡ ﲝﻤﻼﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﺎﺯﺍ ﻃﺮﺍﻣﻮﺍﻱ« ﺗﺪﻋﻮ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﻭﺍﳌﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺘﻼﻋﺒﲔ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺍﻬﺗﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻄﻔﻲ

ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻮﻋﺪ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ.
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺗﺸﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ
ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ
ﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ،ﺣﻴﺚ ﺩﻋﺎ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ
ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻳﻌﻤﺪﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﺻﻠﻬﻢ ﺑﺨﺒﺮ ﻗﺪﻭﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ،ﻭﻓﻮﺭ ﻣﺮﻭﺭﻫﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻼﻋﺒﺎ ﻣﻔﻀﻮﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ،ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ ﺑﻜﺜﺮﺓ
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﻫﺎﺟﺲ ﺗﺮﻗﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪﻫﺎ
ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺤﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻃﻴﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﺮﺓ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺯﺟﺮ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ
ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ
ﺃﺛﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ.

ﺩﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﺎﺯﺍ ﻃﺮﺍﻣﻮﺍﻱ« ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ.
ﻭﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺪﻋــﻮﺓ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ
ﻭﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻮﺏ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺍﻟــﺸــﻮﺍﺭﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ

ﺿﺒﻂ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺑﺪﺭﺏ ﻣﻴﻼﻥ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﻣﺮﺱ
ﺍﻟﺴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺳﻮﻕ ﻟﻠﺘﻤﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪﺭﺏ ﻣﻴﻼﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺎﻣﺖ ﺷﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ.

ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﺏ »ﺃﻭﻧﺴﺎ«،ﻗﺪ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟـــﻰ ﻣﻦ

ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻵﻫﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ.

ﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻭﻓــﻖ ﺃﺧــﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 38%
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﻪ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ،ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﺎﺯﺍ ﻃﺮﺍﻣﻮﺍﻱ«،
ﻧﺒﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻭﻝ
ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ« ،ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ
»ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺗﻠﻮﺙ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﺗﺸﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻫﻮ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ
ﻭﺍﺣــﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻊ ﻫﺪﺭ ﻟﻠﻤﺎﻝ!..؟
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻔﺘﻮﺡ
ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻀﺢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ
ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺠﻠﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺮ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﻫﻬﺎ
ﻭﻋﻤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﻔﻮﻥ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻊ ﻟﻠﺤﻔﺮ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻤﻮﺱ
ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺎﻳﺮ
ﺍﻟــﺘــﺮﺍﺏ ﻭﺍﻹﺳــﻔــﻠــﺖ ﻣﻤﺎ
ﻳــﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻛﺒﻴﺮ

ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻋﻤﺖ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻛﻞ ﺃﺭﺟﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺯﺍﻝ

ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ،ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻊ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﺰﻓﻴﺖ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﻫﻲ ﻫﺪﺭ
ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺓ.
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قصيدة من ديوان
يصدر قريبًا بنفس العنوان.

حممد بشكار

bachkar_mohamed@yahoo.fr

فه

د ال
كغاط

مسرحية «ال َّرا ِج ُح واملَُت َع ِّذر» تنتقل إىل لغة موليري بباريس

عن دار سليكي أخوين بطنجة ،رأت النور أخيرا رواية جديدة للكاتب
والروائي املغربي إبراهيم حريري موسومة بــ» أحالم « ،وتدخل هذه الرواية
وتتصد ُرها لوحة
التي تقع الرواية في  221صفحة من الحجم املتوسط
َّ
جميلة للفنانة التشكيلية املغربية السيدة أسماء الشعبي ،ضمن الثالثية
التي يحاول من خاللها الكاتب استقراء َّ
محطات من التاريخ املغربي
املعاص ر ،في أفق يروم إظهار مناطق الضعف مع االنتصار لدور املرأة
كمحرك لألحداث والتاريخ .ولن نجد أسطع من هذا املوجز لتسليط الضوء
عن أجوائها السردية والحكائية حيث نقرأ:
« في يوم  18غشت  ،2005حسب صحيفة لوموند الفرنسية ،وبتدخل
من منظمة الصليب األحمر الدولي ،أطلقت البوليساريو سراح  404سجني
حرب من سجونها ،حيث قضى البعض أكثر من خمس وعشرين سنة.
حاكم البيت األبيض أرسل السيناتور ريتشارد لوكار ،يومه األربعاء 18
غشت ،من أجل اإلشراف على عملية إطالق هؤالء السجناء».
إذ ًا وانطالقا من هذا الحدث الوطني الكبير واملهم ،سعت رواية «أحالم»
لرسم معاناة كل من السجناء وأهاليهم طيلة مدَّة العذاب.
محمد بن صالح ،طيار مغربي ،سقطت طائرته و َت َّم أسره في سجون
البوليساريو .بعد سنوات عديدة قضاها السجني كمجهول للمصي ر ،حيث
ظلت البوليساريو تنفي وجوده ووجود أي سجني عسكري لديها ،ستنتقل
وضعية محمد بن صالح من مجهول املصير لسجني عسكري ثم سجني
محرر.
إنه مسار ألكثر من خمس وعشرين سنة .كبرت البنت الصغيرة
وصارت تبحث عن أبيها املُ َغ َّيب بني
«أحالم» وكــب ــرت أحالمها
برفقة أمها التي كانت ترفض لقب «
كثبان الصحراء
وظلت متشبثة بكونه حيا يرزق.
أرملة «
لــنــقــل إن « أحـــــام بن
تجسد
صالح « أو « أحالم « ِّ
هنا رغبة كل أس ــرة من أسر
ســجــنــاء الــح ــرب املــغــاربــة
لدى البوليساريو من أجل
إطـ ــاق س ــراحــهــم ومــن
أجــل االنتهاء من هذا
اإلشــكــال الــذي يدمل
قدم املغرب من أجل
االزده ــار والتقدم
وي ـ ــدم ـ ــل قـــدم
املغرب الكبير
مــــــن أجــــل
الــــوحــــدة
والتحرر.
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أصــدر عــددا مــن الكتب منها «تدوين
الفرجة املسرحية» ( ،)2013و «آثار
الفرجة املسرحية  -تأشير اإلخ ــراج
املسرحي» (بالفرنسية ،)2014 ،و
«اإليقان واالرت ــيــاب أو يوريبدس
الجديد»  -تجريب ف ــي املسرح
الكوانتي (نص مسرحي،)2016 ،
و «معجم املسرحيات املغربية
 مــن الــبــدايــة إلـــى العقدالثاني مــن الــق ــرن الحادي
(.)2019
والعشرين»
ك ــمــا أن بــعــض أع ــمــالــه
امل ــس ــرحــيــة والــنــقــديــة
ترجمت إلى الفرنسية
والبرتغالية ،منها
عــلــى الــخ ــصــوص
مــســرحــيــة «اإليقان
واالرتياب أو يوريبدس الجديد»،
والتي صدرت في ترجمة فرنسية سنة

غري

حري
ري

إصدارات

عـــن دار الــنــشــر «الرماتان»
 -L’Harmattanصــدرت
حــديــثــا ف ــي بــاريــس،
الــت ــرجــمــة الفرنسية
اج ُح
ملسرحية «ال َّر ِ
واملُ َت َع ِ ّذر :تجريب في
املــســرح الــك ــوانــت ــي »،
للكاتب املسرحي الدكتور
فــهــد الكغاط .وق ــد ترجم
هـــذا الــن ــص امل ــس ــرح ــي من
العربية إلى الفرنسية الشاعر
والروائي املغربي الدكتور محمد
الديوري ،والذي سبق له أن أصدر
بفرنسا ست روايات وديوان شعر
بالفرنسية ،وبــاملــغ ــرب عـــددا من
األبحاث والدراسات األكاديمية .وكان
اج ُح واملُ َت َع ِ ّذر» قد صدر بالعربية
نص «ال َّر ِ
سنة  2020عن دار توبقال للنشر بالدار
البيضاء.
وال يفوتنا اإلملاح أن الدكتور فهد الكغاط

بنصف مساء

حممد
عرش

ضـــمـــن مــقــت ــرحــهــا
اإلبــداع ــي املحتفل
ب ــال ــي ــوم الــعــامل ــي
لــلــشــع ــر ،واملــت ــمــثــل
ف ــي نشر  30ديــوانــا
في شهر واحد ،من 19
ف ــب ــراي ــر إلــى  21مــارس
 ،2021وتحت شعار « ألن
الشعر يستحق» ،أصدرت
مؤسسة مقاربات ،العنوان
اإلبداعي الثاني عشر للشاعر
محمد عرش ،وهو ديــوان جديد
مــوس ــوم بــ « بنصف سماء ».
تــت ــمــيــز تــجــربــة هــــذا الـــديـــوان
بــاالشــتــغــال عــل ــى فــضــاء جــديــد،
تتخلص فيه الجملة الشعرية من
الزوائد ،واملساحيق البالغية ،وتتعرى
أمام القارئ ،ليدفئها بما يريد من املالبس،

حسب ذوقــه وثقافته ومرجعياته.
تتنوع املــعــزوفــات ،وفــق انشغال
جديد ،يبدأ من جملة لرفيقة سارتر،
سيمون دي بوﭭوار ،حيث العزف
على وت ــر يجلو مكامن امل ــرأة،
ويكشف النصف الثاني من
« بنصف
السماء.
سماء » هو سادس ديوان
ف ــي ريــبــي ــرتــوار الشاعر
مــحــمــد عــــرش ،بــعــد :
أحــوال الطقس اآلتية،
أنـــثـــى املـــســـافـــات،
مغارة هرقل ،كأس
ديك الجن ،ومخبزة
أونغاريتي .وله ديوان جديد
آخر ،بعنوان «رسائل كيلوبترا» ،من
املنتظر أن تفرج عنه قريبا ،واحــدة من دور
نشرنا العريقة.

املثل اجلائر :دراسة حول الصور النمطية اجلنسوية يف األمثال املغربية

كتاب جديد ملؤلف الشاعر مخلص الصغير ،أطلقه أخيرا
اتحاد العمل النسائي ،فرع مرتيل /تطوان ،ويحمل عنوان «املثل الجائر:
دراسة حول الصور النمطية الجنسوية في األمثال املغربية» .وقد جرى
إعداد هذه الدراسة ضمن مشروع «سوق النساء سوق الحقوق» ،املنجز
من قبل اتحاد العمل النسائي ،وبتمويل من االتحاد األوروبي ،في إطار
برنامج «مشاركة مواطنة» ،بشراكة مع الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان
والعالقات مع الب رملان ،واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وبإشراف مكتب
األمم املتحدة لخدمات املشاريع.
وقد رصدت هذه الدراسة املحكمة طائفة من
التمثالت النمطية الجنسوية للنساء
املغربيات في أمثالنا الشعبية.
مثلما استندت الدراسة
مقترحاتها
في
إلى
وخالصاتها
أبحاث ميدانية وأخرى
نظرية ونقدية ،فضال عن
ورشة موسعة حول هذه
األمثال ،أطرها مؤلف الكتاب،
وجرى تنظيمها ضمن هذا
املشروع اإلنساني الطموح.
ولعلها دراسة نقدية شاملة
لهذه األمثال من حيث مكوناتها
الصوتية والتركيبية والداللية
والتداولية ،وفي استقباالتها
الجمالية ،أيضا ،كما في أبعادها
الثقافية واملجتمعية ،وآثارها على أوضاع
النساء املغربيات وحقوقهن.
كما يصدر هذا الكتاب عن وعي ثقافي
وأنثربولوجي مفاده أن ثمة جدال ما بني مجالني
اثنني في الحياة ،هما :الطبيعة والثقافة.
وبحسب املنزع الذكوري في مجتمعاتنا ،يصبح
الرجل ممثال للثقافة ،وتغدو املرأة ،في نظره ،ممثلة
للطبيعة .إذ هي عنده رمز لهذه الطبيعة ،لخصبها
وإنتاجيتها ،لصمتها وخرسها .بينما الرجل هو
الذي يستغل هذه الطبيعة ويشتغل عليها ويسخرها
لصالحه ،وهو الذي يدرسها ،ويتحدث عنها ويحكم عليها ،وهو
من يتحكم في مصيرها ...بينما جاءت األمثال الشعبية لتلخص هذا
املوقف الذكوري من املرأة ،وكيما تعمل على تأبيد هذا املوقف ،عبر أمثال
سائرة وعابرة لألجيال والثقافات والجغرافيات ،وجائرة في حق النساء.
في الفصل األول ،حرصت الدراسة على مساءلة صورة املثل نفسه،
قبل التساؤل عن الصور التي يرسمها للنساء املغربيات .وهنا ،توقف

الكاتب عند األبحاث التي انشغلت باملثل في ذخائر التراث العربي
واإلنساني ،وكذا في االجتهادات التي قدمتها الباحثات واقترحها
الباحثون املعاصرون ،كما في اآلراء والتأمالت الفلسفية التي قاربت
املثل واقتربت منه اقترابا ...مثلما سعت الدراسة في تفكيك الكثير من
األمثال الشعبية املتداولة ،في أفق اإلسهام في إعادة تشكيل متخيل
جديد للعالقات بني الجنسني ،وإعادة بناء األدوار املوكلة لكل من الرجال
والنساء ،سواء بسواء.
وفي الفصل الثاني ،قصد البحث نحو دراسة الصور
النمطية الجنسوية للنساء كما تقدمها األمثال الشعبية
املغربية .وقد انتهت الدراسة إلى رصد عشر صور نمطية ،في
هذه الدراسة ،مع تأطيرها تأطيرا نظريا ومنهجيا ،تسمي ًة
وقراء ًة وتأويال .فهنالك املرأة الحبيسة ،أوال ،ثم املرأة
املكيدة ،ثم الخاضعة ،ثم التابعة ،فالناقصة ،وكذا املرأة
املشتهاة ،ثم املرأة شريرة ،واملرأة املنبوذة ،كذا املعنفة،
املنصفة» ،إذ ليس يمكن إنكار وجود
وأخيرا «املرأة
َ
أمثال مغربية أنصفت املرأة إلى حد ما ،على قلة تلك
األمثال و ُندرتها.
نقرأ من مقدمة الكتاب« :في األمثال تسكت
شهرزاد عن الكالم املباح .بل ال يحق لها أن
تتكلم منذ البداية ،وال أن تحكي تجربتها
وسرديتها .وحدها األمثال هي التي تتحدث
نيابة عنها وتحكم عليها بما تشاء.
وجل هذا النمط من األمثال ليس سوى
خالصات تكرس النظرة الدونية إلى
املرأة وتكثف الصور النمطية حولها،
في عبارات مسكوكة وجاهزة ،تمت
صياغتها بإحكام وانتظام ،وإيقاع
رنان ،ما جعلها تجري على كل
لسان .هذا دون أن ننفي وجود
أمثال تنتصر للنساء وتعترف
لهن ،وتقدمهن في صورة إنسانية رفيعة،
وتساوي بينهن وبني الرجال.
لكن هذه األمثال غالبا ما ترد على لسان الرجال ،فالرجل
هو الذي يقول ،وللمرأة أن تسمع فقط ،أن تصغي إليه ،وأن تلتزم بما
يأمر به .الرجل صانع املثل ،وعلى املرأة أن تمتثل لهِ ،ل َم َثلِه و ُم ُثله التي
اختلقها ،للصور النمطية التي كرسها حول املرأة .أما هي فال تقول،
ال تتكلم ،الرجل هو الذي يفعل ذلك ،بينما هي موضوع فقط .صوتها
«عورة» ،وصورتها أيضا ،إذ يجب أن ال ُت رى ،أن تظل في البيت ،في بيت
أسرتها ،ثم إلى بيت زوجها ،ثم إلى قبرها ،كما يردد املثل« :املراة من
دارها لقبرها» .يتعلق األمر بوأد رمزي ،حيث تولد املرأة ميتة ،محرومة
من الحياة ،بكل معانيها تقريبا»...

البطل قد َ
َ
مات،
قل هلم :إن هذا
فلْيتركوا رما َده ُمسترحيا.
سرفانتيس

1

على َم ْرمى َح َج ٍر
فانتيس َ
الصبا ْح
ذاك ّ
من َم ْسر ِح ِس ْر ْ
ْ
رأيُت ُه يط ُري ويستري ُح َّ
كل عشر ِة أ ْمتارٍ،
َجناحا ُه املحترقا ْن
ال يق َويا ْن
ّ
مح ِل قش ٍة تكا ُد تك ِن ُسها ال ّريا ْح.
على ْ

غ َري أ ّن ُمكابر ًة مل ُتغ ّي ْر عط َرها
على ب ْتال ِت سو َس ِن
ِيت يف البداي ِة
خش ْ
يرد ال ّسال َم كعاد ِت ِه
أال َّ
يرد كما ُق ْه َر َما ُن ُيق ّر ُع تاب ًع ُه الغ َِّر،
أو َّ
ْ
تنقت بالدّخانْ.
فاخ ْ
وسرعا َن ما انتشلَ ْت
ّ
ُ
ُعرو ُة اجل ّر ِة ا َ
هلب الش ِّك أذيالَها/.
ملستشيطة من ِ

3

يهو ُن اصطرا ُع ال ُفصو ِل يف مرايا ال ّن َه ِر
الص َ
بقوس قز ْح
يف ال ّربي ُع ِ
إذا و ّش َح ّ
أو ارتدى ُ
جلباب ال ّشتا ْء.
اخلريف َ
يهو ُن حِدا ُد الق َم ِر
َ
خلف ستائ ِر الغيو ْم،
وال ُيس ّوي ال ّس ْي ُل ج َبالً
وال مي ُحو ال ُك ُس ُ
وف جنمًا يف ال ّسما ْء.
ْ
لكن ...يا أغرو َد َة َح ُّسو ٍن
مل َي ْر َت ِد قناعًا ُيبلب ُل إيقا َعها،
أََيهو ُن ُ
اختالط احلا ِب ِل بالّنا ِب ِل

ياه ...ك ْم ِ
كانت املو ّد ُة
ْ
ُتور ُق َر ّيا يف براءتِها األزها ُر واألقا ْح.
كانت مراياها
كم ْ
مث َل تراتي ِل األ َم ِل
ْ
يف قلْ ِب طف ٍل
تق ِب ُس منها ألَقًا
مشس األصي ِل
ُ
ْ
َ
َ
َ
يغ ِم ُز رفرفا ِت الُبلُبلِ ،تلْو َحية اجلذ ِل،
مر ّد َد ًة يف األعايل أغاريدَها،
كسر ًة
إىل أ ْن ط ّو َح ْت هبا ح ْب َك ُة ا ُخل َراف ِة ُم ِّ
ج ّر َة الع َس ِل على تقطيب ِة طي ِف ِه يف اجلدو ِل/.

2
رأيُت ُه قا َب قوس ِني أو أ ْدىن م ْن سيا ِج األبدية
و ْقواقًا خاويًا م َن احليا ِة
تسو ُخ قدما ُه يف س َب ِخ ال َو َه ِن
يستري ُح َّ
كل مخ َس ِة أ ْمتا ٍر
ال َيلْوي أ َج ٌل ب َني أ ّنا ِت ِه على أ َملِ،
فإذا بالفراشا ِت
ُ
(ومل ْ
تكن تعرف أ ّنها
ُ
امل ّر ُة األخرية اليت ترى فيها
ش َبحًا يتناث ُر يف ال َع َق َبة)،
حجاب
جت َه ُش خلْ َف ٍ
ُم ِ
ستعطف ًة َكلِم ًة حائر ًة
عاش شفتنيْ،
على ُر ِ
ستعط َف ًة سو َس َنةً
ُم ِ
مل تتد ََّل من ش َجر ٍة شائكةَ
مل تتذ ّو ْق جذو ُرها قطر ًة واحد ًة
من مستنق ِع الغيب ِة وال ّنمي َمة،
عساهُما ُتصافحا ِن
بقايا ٍّ
ِب ب َني زوبع َت ْي ْن،
ظل ناع ٍ

عالل احلجام

4
يا هاذ َم اللّ ّذا ِت َ
قليل...
قليالً من الق ْسو ِة ْ
ولتترك لل ّربا َب ِة وهْل ًة
مث َل ّ
مالك ِ
كف ٍ
تعتص ُر ذاكر ًة حمت ِد َمة
عساها أ ْن تكو َن ل ُغدرا ِن األغاري ِد َ
دليل
ُيناجي أكما َم كلم ٍة ُمح ّنأ ٍة
تتسلّ ُق عال َم َة استفها ٍم سا ِم َق ًة
ُتله ُمها ال ُقد َر َة
إدراك ما أخطأ ُه ُ
على ِ
اإلدراك،
فقد تف َه ُم ارتدا َد العقرب ِني يسارًا
بكرونوس
نكاي ًة
ْ
يقتا ُت ُمقال ِت املقب ِل
حتت سقيف ِت ِه أمام ناعور ِة ال ّز َم ِن،
َ
لك ّنها م ْثلي أنا ال تف َه ُم...
َت ْح ِض َني ح ّسو َن ٍة ُب َ
يوض وقواق ٍة وهي ال...
ال تعل ُم اجلحي َم الذي يف ع ّشها يتض ّر ُم،
القاموس،
ال تفه ُم كيف ُتشر ُق املحّب ُة غربًا يف ْ
حتت مناق َري منخ ِر َمة،
وتغ ُر ُب شرقًا َ
أتعس شيخًا أحو َج
وما َ
بال ّرثا ِء من مريدي َن مثاىل مبعجز ِة الو َث ِن/...

شعر

آخ ُر أ ّن ِ
ِ
ات ال َو ْقواق

ف ُتم ّو َه هّب ُة َر ْو ٍح
ْ
بالستيك
رحيا َن َة
َ
وختدش نعوم َة ال ّرا ِح
خمالب القطرا ِن وال ّزقو ْم؟
ُ
وماذا يتب ّقى من مشو ِخ
أرز ٍة مت َر ُح يف ال ُق َن ِن
لو با َر ْك ْت حرائ َق وقوا ٍق
أ ْو َمل ألفرا ٍخ ُب ْك ٍم
ِك ُّ
مواوي َل أفراخ ِ
الز ْغ ِب
ب َني القناين على املِ ْس َح ِب ال َع ِط ِن؟/

5
صمت ِّ
عشها
ؤنس َ
واآلن( ،ومل تع ْد ُت ُ
ُ
أمس غاب ٍر)
أرياش ٍ
هل ن ِد َم ّ
الطغيا ُن اآلنْ...
أم أ ّن ّ
الضغي َن َة كدأ ِبها يف َس َهرا ٍت ماك َرة
ُم ِص ّر ٌة يف اآلخ َرة
على إحرا ِق َح ُّسو ٍن خيّبي ُء أسرا َر س ْح ِر ِه
بني ُح ِ
روف ا ْسمِه األرب َع ْه
ْ
حتص ِد ال ّري ُح من َسك َر ِة ال ّنا ِر
ومل ُ
غ َري هبا ٍء ُيناز ُل ط ْي َف ُدخا ْن
رقص ُه بع َد ح ٍني
ين َتهي ُ
دوائ َر رعشا َء تطف ُئها زوب َعهْ؟ //
طنجة ،خريف 2020
اخلميس  8من أبريل 2021
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قصة قصيرة

ركنت سيارتي قرب سور املدينة القديم بسال ،دون
ُ
أن أنظر كعادتي الى ثقوبه املتآكلة التي يتخذ الحمام
بعضها بيوتا آمنة ،الوقت يضغط على جميع حواسي،
أحس به كوحش يعصر عضالت بطني ،فتظهر على
وجهي عالمات التشنج ،لم أعد أحس بحركات أطرافي في
الزمان واملكان ،كل همي أن أصل الى مقصدي ،توجهت
راجال الى محطة الطرامواي بساحة باب ملريسة ،بحثت
عن العامل الــذي يبيع التذاكر وأنــا أتحسس الستة
دراه ــم بني أصابعي ،فلم أجد سوى آلة تشبه الشباك
األوتوماتيكي الــذي أسحب منه النقود عند بداية كل
شهر ،فهمت أخيرا أنــه تم التخلي عن العمال الذين
كانوا يبيعون التذاكر للزبناء وحلت محلهم "اآللة"،
أدخلت قطع النقود وتتبعت جميع املراحل لكن التذكرة
لم تظهر ! ..تفاجأت أخيرا برجل يظهر من خالل لباسه
أنه مراقب بالشركة يوجهني بلطف:
خذ التذكرة إنها في األسفل عالقة !
شكرا لك! أجبت دون أن ألتفت الى وجهه.
استندت على الحاجز الحديدي الذي يحمي الراجلني،
أحسب أنفاسي في انتظار وصــول الطرامواي ،كسر
ه ــدوئ ــي صـــوت نسائي
ي ــدغ ــدغ س ــمــع ــي بــإيــقــاع
مسترسل:
سيداتي سادتي ...في
إطار االج ــراءات االحترازية
للحماية من وبــاء كورونا
التي اتخذتها الشركة ،فإن
نسبة امللء بالطرامواي لن
تتعدى  ، 75%وحفاظا
على سالمتكم ،إذا وجدتم
الطرامواي ممتلئا فاملرجو
انتظار الــط ــرامــواي الــذي
يليه!
أعيدت الرسالة باللغة
الفرنسية وكــأن البعض
ل ــم يفهم مــا قيل "بلغة
القوم"...
لكن ثمة من لم ينتبه
ال ــى مضمون "الرسالة"
لــك ــونــهــم اعـــتـــادوا على
ســـمـــاعـــهـــا ،وال ــب ــع ــض
اآلخ ــر دخلوا في حــوارات
الستهالك وقــت االنتظار،
اقترب مني رج ــل بــدا من
مالمحه أنــه يحتاج الى
تكسير سكوته اململ:
كان من األفضل أن تعيد
الكالم باللغة األمازيغية
بدال من الفرنسية!
وما الفرق؟ أجبت دون
تردد
تجاهل سؤالي بقوله :إن الوقت ال يسمح بمزيد من
االنتظار سأركب أول طرامواي يصل الى املحطة!
تجاهلت كالمه بسؤال آخر:
هل حصلت على جرعة لقاح كورونا؟
وأين هي كورونا؟ كورونا هي شر بني آدم! أجاب دون
تردد ثم سكت ورد علي السؤال:
وأنت هل حصلت عليها؟
ال ليس بعد ،إن سني لم يصل بعد الى الخامسة
واألربعني.
تعزز حوارنا بطرف ثالث:
وأنــا مثلك تماما ،ربما سيكون حظنا من اللقاح
الصيني ،يقال إن فعاليته ال تصل الى مستوى اللقاحات
األخرى ،لكنه تقليدي وآمن!
أجبت بهدوء:
صيني أو انجليزي أو أمريكي  ...اهلل يرزقنا الصحة
والسالمة ...نسأل اهلل أن يرفع عنا هذا الوباء!
وإذا بي أسمع تردد أصوات وكأن الحوار كان مكشوفا:
آميييييييني!
ت ــراءت مقدمة الترامواي أو "قطار املدينة" إن
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الطرامواي
يف زمن كورونا

صالح بأن نسبة امللء يجب أال
تتجاوز  75%وهي اآلن تجاوزت
150%؟ كــان مــن املــف ــروض أن
تنتظر طرامواي آخر وتتعامل
مــع امل ــوقــف بطريقة حضارية؟
أه ــذه ه ــي مبادئك الــت ــي طاملا
دافعت عنها؟ أهــذا هو عنوان
شخصيتك؟ انظر الى نفسك اآلن
فؤاد الكمريي
جيدا ،وجهك متعرق ،وبدأ أنفك
بالسيالن ،والـــدوار يغشيك...
ستصاب بالزكام إذن ،إن لم يكن فيروس كورونا! دخل
الشك ال ــى قلبي وبــدأت أتمنى أن يصل الطرامواي
سريعا الى نقطة الوصول كي أتخلص من هذا الوضع،
اقتربت من الباب ألستنشق جرعات الهواء النقي في كل
محطة  ...عذاب نفسي وجسدي ،ندمت كثيرا ألنني لم
آخذ سيارتي كعادتي ألقطع بها قنطرة الحسن الثاني
الجديدة متحمال مشاق الزحف فوقها ببطء شديد
بسبب كثرة االزدحام ،وأنا أطرح سؤالي املعتاد :ملاذا لم
يبنوا قنطرة أوسع من هذه ولو بقليل؟ ألم يفكروا في

صح التعبير ،بــدأ الكل يبحث عن مكان قريب على
الرصيف في سباق للحصول على مقعد شاغر ينسيه
تعب الوقوف ،تحسست الهاتف في جيبي لكون هذه
اللحظات يستغلها اللصوص لالنقضاض على فرائسهم
بعناية ،بدأت املقطورات تمر أمامي ،فتفاجأت بمنظر
رؤوس الركاب يكاد يلتصق بعضها ببعض ،فما بالك
باألجسام !،نظرت الى ساعتي وهرعت للركوب أبحث
عن موطئ ق ــدم داخــل املقصورة ،والناس تحملق إلي
وكأنها تريد أن تقول لي :ألم تر كل هذا االزدحــام؟ ألم
تتعظ بما قالته صاحبة الصوت الرنان؟ تذكرت أنه يجب
علي أن أدخل تذكرتي في جهاز داخل املقصورة لتأكيد
استعمالها ،بدأت أبحث عن ذلك الجهاز في كل مكان غير
منتبه الى إزعــاج الركاب الذين تضايقوا من حركاتي،
فتراءى لي جهاز أصفر اللون مغطى بجالجل مالبس
بعض النساء كن يستندن عليه حفاظا على توازنهن
في لحظات التوقف ،فهمهمت بصوت مرتبك وأنا أوجه
التذكرة نحوه :اسمحن لي! بعد أن أنهيت املهمة ركنت
الى مكان ضيق مستندا بظهري على جانب املقصورة،
أحسست باالختناق ،وبدأ عقلي يستحضر مساوئ ما
أقدمت على فعله ،اشتغلت آلة الضمير بصب وابل من
اللوم ،صحوة الضمير فجرت أسئلة كثيرة :ألم تسمع يا

حل مشكل االزدحام الذي كانت تعرفه القنطرة القديمة؟
ثم أجيب من تلقاء نفسي :لقد فكروا في بدائل للنقل
الجماعي كالطرامواي مثال ،وبنوا قناطر أخرى ...لكن
ملاذا ال يفكرون في الزيادة في عدد املقطورات في أوقات
الــدروة حتى تتسع للجميع؟ وملــاذا لم تصل بعد سكة
الطرامواي الى الحي الذي أقطنه رغم وجوده بالقرب من
شارع رئيسي وهناك متسع لبنائها؟ فجأة قطع حواري
الداخلي صوت يائس وكأنه يلخص املعاناة :لقد كتب
علينا الشقاء!
توقف الطرامواي فجأة في املحطة ما قبل األخيرة
للمكان الذي أقصده ،نزلت دون تفكير لعلي أشبع رئتي من
األكسجني وأنا أكمل الطريق راجال ...نظرت إلى شجيرات
الليمون التي تزين أحد شوارع الرباط مرددا دعائي املعتاد
منذ أن بدأ الحجر الصحي :اللهم يا حفيظ احفظنا من
وباء كورونا واحفظنا من جميع األوبئة واألمراض ..نظرت
يمينا ويسارا فلم أجد أثرا للسيارات بجانبي ،ال تلوث وال
دخان ،ال أرى غير خضرة األشجار وسكة مزدوجة تخترق
الشارع ،الراجلون يمشون في طمأنينة الى مقرات عملهم
ومدارسهم والــهــدوء يعم املكان ...أخــذت نفسا عميقا
أنساني كل شيء وعدت الى توازني املعتاد.
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الَ قمـ ٌر َيش ُّـع ُهنـاك...

َو ِحيـدًا...
ك َمـا يف َع ُـل ال َبـر ُق
أُ ْشع ُ
ِـل َضـو َء ال َق َمـر
ا ْكتش ْف ُـت...
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8

الصباح...
َيلزم ِنـي هذا ّ
ٌ
قليل من ا َهلـواء،
ـيل من ُصراخ ُّ
َوقل ٌ
الطر َقـات
َوكثيـ ٌر م َ
ِـن ال َفـراغ
َيلزمنِي ْ
صخـرة َب ْحـ ٍر
أو ص َف َحـات ُع ْش ٍب أصفـر
فجـأة ...
ْ
ُ
أحس ْس ُـت أ ّن غ َّصـة يف َص ْـدري
َ
َ
لعلَّـها ُعيون املطـر واألزهـا ْر..

هواجس
ِ
ُمرجتفة

9

األيسـ ِر
الرصي ْـف َ
علَـى َّ
لَـون ر َمـادي
ُي ِّ
ؤث ُث ع ُيـون قصائـدي
واأل َمـاكن امله ُجـورة...
ت َنـام علَـى َسريـري
ِ
أنص ُـت لِض ِجيـج الدُّروب املُتـ َع َبـة
وعلَـى نغمـات ال َت ُّنهـدات
تنغ ِمـ ُـس...
عي َنـاي على لُ َعـاب ال ِو َسـاد ِة
ح ْي ُـث الو ْق ُـت
منتصـف اللَّ ْيـل.
َ

ْأخـر ُج مِـن ال ُعمر عاريـًا
أُ ِهنـي َمـوت املسا َفـات.

2

لَ ْي ُـس فِـي ِ
الظ ِّـل
غ ْيـر عي َن َّـي
ِـب !...
ندفِـن فِيها من ُنح ّ
ِـش َّ
الطريـق
كلُّـنا علَـى هوام ِ
ُنلَ ْملِـ ُم ُجـروح الكل َمـات
َو ُنوق ُ
األحـال ِم.
ِـف ا ْن ِجـراف ْ
لَ ـ ْم َن ُع ْـد َن ْش َتـ ِهـي
ِس َطـاس ِّ
النس َيـان
غ ْيـر ق ْ
َن ْن ُس ُـج ِفيـ َها َم َمـ ّرًا لِرحيل َنا...
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َكـان اللَّيل َخفيفـًا،
َكـأ ْوراق َّ
الش َجـر ال ّذا ِبـل
ْع ْنـد َّ
الظـالم...
َو َكـال َعـادةِ،

حممد بنقدور الوهراين
شفيـق اإلدريســي

شعر

أُخفِـي َتجاعيـد املدينـة
علَـى مِرآة ُمهترئَـة...
ْ
وأخـفي َج َفـاء األمك َنـ ِة
يابسـة...
علَـى أورا ٍق َ
َو ْحـدَه َ
املطـر...
َي ِ
غس ُـل مِظلَِّتـي
َف ْأحم ُ
ِـل إ ْبـرة األلَـ ِم

ا ْمـ َت َّد ا ُ
حللْـ ُم أمامِـي
ين َت ِظـ ُر رحلة طويلَـة
إلَـى ال ُبـرج ال َعالِـي
الرماد َيـة،
واأل ْلـوان َّ
ت ْنبع ُ
ِـث ُمرجت َفـة ...
مِـن ْ
األش َكـال املُلْتو َيـةِ.

وعلَى جبينِي
أر ُسـ ُم َشخص ْيـن
ظلِّـي ِ
وظ ّـل املصبـا ْح...

ِبـأَصا ِبـع مِـن أش َجـار
الصنو َبـ ِر
َّ
َ
َ
مِـن دون غطـاء
الغ ْي َمـ ِة
ف َق ْـط ُر ُتـوش َ
املطـر
ُيوقِـظ َب َيـاض خيالِـي
ُكلَّما َطـوى ال ُعمـر
أزهـارًا ِبـأوراق ُمبتلَّـة.
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َوالَ ح َّتى َو ْم َض ُة َب ْر ٍق
ف َقـ ْـط،
عِشقِي لِ َخلْوة ُفـؤادي
َيلت ِه ُم َضو َء ال َف ْجـ ِر
ِ
داخـل خ ْي َمـة ِش ْعـري...

5

لَ َك ْم
أصغيت ِل ْموا ِج ال ِب َحـا ِر..
ُ
أس َب ُـح يف ع ْي ِنـي
أنس ُـج رايـ َة ّ
ـاب
الضب ِ
ُ
أس ُك ُـن اُفقِـي..

َكـ ْم كان َظـالم اللَّيـل َبيـاضًا
و َكـم أخ َذ ِت األ ْلـوان ِّ
منـي
السـهر.
َ
قصـائد َّ
أَلَـ ْم ي ُك ْـن يكفِـي
أ ْن أَ ِ
متطـي فراغِـي
ِل َعـا ِنـق َنس َمـات ِظلِّـي
َعلَّـ ْني أسقِـي ِج ِ
راحـي
ِب َمـا ْء املَ َطـ ْر.
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كالسـحاب أ َنـا...
َّ
أظلِّ ُـل ُث ٌقـوب ذاكرتِـي

ك ّـل مسـاء،
يدُو ُر بني قل ِبي ومرآتِي ِسجـال..
ليس ِلر ُسـ َم ا ُ
حلب علَى َجبهتِي.
َ
ّ
ْ
َ
أ ْو أقرأ دفات َر ق َسمـات أشجا ِنـي...
أ ْو أَ ِ
حتض َن الق َمـر على َج َسـدي
الصام َت ِة
السمـا ِء اخل ْرسا ِء ّ
و َسط ّ
َوأنا َثم ٌ
ِل يف أحالمِـي
أ َه ُب َّ
مس آالف ال ُق ُبـالت
الش َ
كي أُ َعلِّـم ُر ِ
وحـي
ولكنْ ،
أ ْن ُيسائِل مرآة عينِي
ملّاذا ال أُ ِح ُّـس ب ُك ْنـ َه ذاتِـي
ـاب د ُموعِـي
تنس ُ
إال عند َمـا َ
ف ْوق َخـدِّي؟
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دراسات

النقد النفسي بوصفه حوارًا جدليًا بني النص واملنهج
د .إبراهيم أزوغ
تتقدم بعض النصوص النقدية إىل قارئها باعتبارها جماال ملناقشة نصوص أخرى قدمية أو حديثة وفتح حماورات نقدية معها بصيغ غري مباشرة ،سواء على مستوى األفكار
(النصوص الفكرية) أو املفاهيم واملنهج(املقاربات النقدية) أو على مستوى املضامني واملوضوعات واألشكال (النص اإلبداعي) وإذا كانت مثل هذه املقاربات النقدية قليلة وناذرة يف
املجال الثقايف العريب على األقل ،فإهنا ليست منعدمة ،وهي جتارب تشي بسعة معرفة الناقد بآليات النظرية النقدية االبستيمولوجية.
وميكن التمثيل للتجارب واملشاريع النقدية اليت شكلت حماورات نقدية يف املجال الثقايف الفكري والنقدي العريب بأمساء كثرية ،ففي جمال نقد األفكار حتضر املشاريع
الفكرية لكل من حممد عابد اجلابري وعبد اهلل العروي وحممد أركون وجورج طرابيشي وإدوارد سعيد وناصر حامد أبو زيد وهشام جعيط ومهدي عامل وغري هؤالء ،وبالغىن نفسه
جند أمساء عرفناها مبا قدمته من مشاريع نقدية لإلبداع األديب أسست هبا ملمارسة نقدية عربية ويأيت يف مقدمة هذه األمساء حممد مفتاح وحممد برادة وعبد الفتاح كليطو
وصربي حافظ وجابر عصفور وفيصل دراج وسعيد يقطني ،وال ميكن احلديث عن هؤالء دون اإلشارة إىل ما قدمه قبلهم نقاد مثل طه حسني وحممد منذور وعز الدين إمساعيل من
مقدمات لنقد األدب باعتباره ممارسة علمية حمكمة باملفاهيم واملناهج ،وحماورة لألفكار والتصورات.
األسس واملنطلقات:
املنهج واملفاهيم واألسئلة

حسن املودن
مشروع نقدي
يتجدد باستمرار

ت

تنفرد املؤلفات
ال ــن ــق ــدي ــة لــحــســن
امل ــودن فــي عمومها
بقدرتها على رسم
حــــدود ملرجعيتها
املعرفية واملنهجية
بدقة منقطعة النظير
في حقل الدراسات
الــنــقــديــة الــعــربــيــة ،وتجديدها
لألسئلة وتقليبها من داخل هذه
املــرجــعــيــة عــن طــريــق مــحــاورة
عميقة للنصوص ،وتقفيها ذلك
األثـــر املــتــحــول فــي النصوص
األدبــيــة مــن منطلقات مختلفة
(املوضوعات والشخصيات /
عناصر الكون السردي) ،وتتميز
هـــذه الــتــجــربــة الــنــقــديــة كذلك
بمزاوجتها بــن االســتــنــاد إلى
املــرجــعــيــات املــؤســســة لنظرية
التحليل النفسي مع سجموند
فرويد وكــارل يونغ وجــاك الكان
ومسايرتها لألسئلة املطروحة
عليها ،ومشاركتها للتجديد في
آليات القراءة النفسانية وصيغها
وقلب أسئلتها ،الذي بدأه وأسس
له جان بيلمان نويل وتطور مع
الناقد الفرنسيبيير بيار ،3مثلما
تتميز باشتغالها القرائي على
النص اإلبداعي والنظري العربي
والــغــربــي واإلنــســانــي؛ الديني
واألسطوري واألدبي قديمه وحديثه.
تنطلق مجموع كتابات الناقد حسن املودن من ضرورة تجاوز مبدأ جعل النصوص األدبية ،والسردية منها
على وجه التحديد ،صيغة إلثبات صحة النتائح التي خلص إليها التحليل النفسي وإجرائية صيغه وآلياته
التحليلية ،والذي كان سائدا في الدراسات النقدية التقليدية عموما والنفسية خاصة ،إلى اعتبار األدب مدخال
ملساءلة نتائج التحليل النفسي ومنطلقاته وحدود مفاهيمه.
ونكاد نقول بأن كتابات حسن املودن من ٌأولها إلى آخرها4تتأطر بسؤالني يتحدد األول منهما،وهو الذي
جعله الناقد عنوانا فرعيا لكتابه األخير في« :ما معنى أن تكون ناقدا نفسيا؟» ويتحدد الثاني في« :من يقرأ
من؛ اإلبداع أم النقد؟».
وإذا كانت قراءة النصوص ومعاشرتها هي التي تفرض االستعانة بمفاهيم بعينها بعبارة املودن 5ال
إسقاطها إسقاطا تعسفيا ،فإن ذلك ال يجعل من املفاهيم التي يعتمدها مفاهيم ثابتة وقارة الداللة والتحديد،
مثلما يعتبر املودن أن «النص هو الذي يفرض منهج قراءته وزاوية مقاربته»بحيث يصبح املنهج بدوره قابال
للتطوير بعيدا عن املعيارية واإلسقاطية والجمود ،وهو بذلك َي ْع ُب ُر بمنهج التحليل النفسي ومفاهيمه وبالنص
النقدي النفسي من دائرة اعتبار األول «جهازا مفهوميا جامدا» ومن جعل الثاني «مجرد تمرين تتكرر من
خالله مفاهيم نفسانية جاهزة وجامدة» 6بواسطة أسئلة جديدة مثل :أال يمكن للنقد النفساني أن يستمد
مفاهيم نفسانية جديدة من نصوص قد تكون قديمة أو حديثة؟ إلى فرضية إمكان جعل تشيد املنهج وبناء
املفهوم فعال مشتركا بني الكتابة والقراءة ،بني اإلبداع والنقد .وتبعا لذلك تصبح الكتابة النقدية عند حسن
املودن ،تفكيرا دائما في اإلمكانات النظرية التي يمكن أن توفرها األعمال األدبية ،وكتابة يطبعها التجديد
املستمر في األسئلة واالفتراضات.
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ضمن هذا السياق الثقايف املحلي والكوين ،قدم الناقد املغريب حسن املودن دراسات نقدية متيزت بعمقها املعريف وجدهتا املنهجية ،يف التفاعل مع النصوص
األدبية العربية والعاملية 1ونقدها ،واحلفر يف مكوناهتا وتأويل دالالهتا ،بوعي مهموم بالبحث عن صيغ أخرى ملعاجلة إشكاالت احلاضر وأسئلة املستقبل ،وبتشييد
قنوات جديدة للحوار مع مستجدات املعرفة النقدية يف الغرب ،وبنقد مزدوج للمسلمات الثقافية والنقدية وللتصورات السائدة حول النقد واألدب ..وسريسم املودن
بذلك للكتابة النقدية العربية أفقا كونيا يقوم على احلوار واملساءلة.
رسم حسن املودن لنفسه بتفان واجتهاد بدأه قبل ما يزيد عن ثالثة عقود من الزمن صورة ناقد نفسي دائم العطاء والتجديد يف منحى مزدوج :نقل آليات
الناقد النفسي من مرجعياهتا النقدية الغربية إىل الثقافة العربية من جهة ،2ومن جهة ثانية السهر على جتريب واختبار فاعلية وإجرائية هذه اآلليات يف قراءة
النص األديب.وقد استطاع حسن املودن بنجاحه يف حتقيق تراكم معريف نظري وتطبيقي يف هذين املنحيني أن مينح ملشروعه النقدي مالمح أفق جديد ومنحى ثالث
من داخل مرجعيته املعرفية النقدية يتمثل يف االخنراط يف النقاش النقدي النفسي العاملي.

قاد سؤال الكشف عن النفسي في السردي عموما ،وفي النص الروائي منه على وجه التحديد ،حسن
املودن إلى االنطالق من الحدود التي رسمتها املقاربات قبله للموضوعات والقضايا الروائية ،ومن نتائج
تأويالت من سبقه إلى قراءة نصوص بعينها،لطرق موضوعات وأسئلة جديدة تخلخل اطمئنان الذات ملعرفتها
وأحاسيسها ،وتشكك فيما انتهت إليه من خالصات وآراء ،سعيا إلى تغيير املوضوعات والرؤيات السائدة في
القراءات النقدية العربية.
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لقد واصل حسن املودن ،خاصة في كتابه « :الرواية والتحليل النصي» وكتابه« :الرواية العربية من
الرواية العائلية إلى محكي االنتساب العائلي» ،تجريب منهج نفسي يختلف عن النقد النفسي التقليدي في
مقاصده وآلياته ،وفي إجراءاته وتحديد مفاهيمه ،يتعلق األمر في الكتاب األول « بمنهج التحليل النصي»؛الذي
يجمع في القسم األول منه بني املقاربة النفسانية واملوضوعاتية رغبة في كشف املوضوعات املهيمنة في
الرواية العربية ،ويجمع في القسم الثاني منه ،بني املقاربة النفسانية واألسلوبية،سعيا إلى اإلجابة عن سؤال
كيف يقول النص الروائي العربي ،النفسي؟ .وال يختلف الكتاب الثاني في مقاربته عن األول؛ والتي وصفها
الناقد بكونها محاولة نقدية تستند إلى مفهومات نفسانية ونقدية 7وتهدف إلى تجديد مفهوماتنا وتصوراتنا
للسرد والكتابة وتطويرها ،وتوسيع دائرة اختبار إجرائية املفاهيم النفسانية في القراءة 8بعيدا عن التطبيق
الحرفي املتعسف للمفهومات.
إن الكتابني ،باإلضافة إلى اعتقادنا بأن املقال األخير من الكتاب األول « بالغة الرواية العائلية ،رواية
املنبوذ نموذجا» يشكل تمهيدا أو بداية تفكير في الكتاب الثاني،يبحثان معا في «العالئق والروابط املعقدة
بني السردي والنفسي بني الكتابة والالشعور».9

 - 1من تطبيق التحليل النفسي على األدب إىل تطبيق األدب على التحليل النفسي
ينطلق الكتاب األول في مدخله من إشكال جديد على النقد الروائي العربي يتحدد في سؤال :هل يمكن
تطبيق األدب على التحليل النفسي؟وما الذي يمكن أن يقوله األدب للتحليل النفسي؟ 10وإذا كانت الغاية الكلية
املؤطرة ملشروع املودن تتمثل في تقديم اإلجابة عن السؤالني السابقني من خالل قراءات تحليلية للنصوص
السردية العربية واإلنسانية ،فإن مدخل الكتاب يؤطرمسار تطور األسئلة التي تبحث العالقة بني التحليل
النفسي واألدب ضمن مرجعيتها النظرية املعرفية،11أما أسئلة قسمي هذا الكتاب فيمكننا حصرها في سؤالني
عامني :ماذا يقول النص الروائي؟ وكيف يقول ما يقوله عن اإلنسان؟
ولإلجابة عن السؤالني املتقدمني ،تناول الناقد متنا روائيا يتألف من اثنني وعشرين رواية ،تغطي أربعة
عقود من تاريخ الرواية العربية ()2008 1972-تناوال نقديا خلص إلى أن األدب هو الصيغة واملجال الذي
تعبر فيه /وبه الذات (ذات اآلخر والذات الكاتبة والقارئة) عن عاملها الداخلي،إذ تصبح الكتابة فعال انتهاكيا
مدمرا في «الخبز الحافي»وتلذذا بالتدمير وتكسير الحدود ،ويتحول ألم الراوي «في لعبة النسيان» وشعوره
باإلحباط واليأس والرغبة فيالخروج من دائرة التوجع والتفجع والكآبة إلى لعبة ،وتصير الكتابة فعال نفسيا
بنيويا،وصيغة ملحو األلم ونافذة على املاضي والداخل حيث تقبع ذكريات مألى بالحب والحياة ،وتتعدى

 - 2من الرواية العائلية إىل حمكي االنتساب العائلي

يسجل حسن املودن في هذا الكتاب انتقاال واضحا على مستويني؛
مستوى اعتماده ملفهومني نفسانني جديدين في قراءة الرواية العربية؛
مفهوم الرواية العائلية ،ومفهوم محكي االنتساب العائلي.ومستوى
قراءته؛بالوقوف على التحول الذي عرفته الرواية العربية من حيث
أشكالها وموضوعاتها من رواية عائلية إلى رواية محكي االنتساب
العائلي ،وإذا كان املستوى األول يكشف عن أهمية التجديد في مفاهيم
نقد النص األدبي وقراءته ،فإن املستوى الثاني يسعى إلى الكشف عن
التطور الذي عرفه مفهوم األدب من خالل قراءة نقدية ألعمال روائية
عربية.
ماذا عن العالقة بني الروائي والعائلي؟ أليس السرد الروائي هو
هذا البحث الدائم في املسألة العائلية؟وهل الوجود ممكن من دون رواية
عائلية تسند وجودنا نفسه؟ أسئلة وأخرى كثيرة يلج بها حسن املودن
عوالم النص الروائي العربي ،منتقال من مقاربة املوضوعة باعتبارها
عنصرا من عناصر الرواية ،مثلما نجد في كتاب الرواية والتحليل
النصي ،إلى املوضوعة باعتبارها بنية أساس في الحكاية التي «تؤلفها
الذات في عالقتها بعاملها العائلي ،وتتقدم هذه الحكاية /البنية كأنها
بنية الشعورية».13
وألن مقاربة»موضوعة العائلة باعتبارها بنية (الشعورية) أساس
في الرواية»،تقتضي طرح سؤال الحكاية ،مثلما تقتضي طرح سؤال
الكتابة،فإن املودن يطرح السؤال األول من منظور التحليل النفسي :ماذا
عن حكايتنا العائلية في نصوصنا األدبية والروائية خاصة؟ ويطرح
الثاني من منظور النقد النفسي الذي يهتم أكثر بسؤال الكتابة :كيف
تقال حكايتنا العائلية وكيف تكتب في الرواية املكتوبة باللغة العربية؟
وهل عرفت تحوالت ،وما خصائصها الشعرية والجمالية؟
إن هذه األسئلة باإلضافة إلى منهج التناول ،هو ما يمنح هذه
الدراسة جدتها وفرادتها وأهميتها ،ذلك أن أغلب النصوص التي قاربها
الناقد نال بعضها حظا وافرا من القراءة والتحليل ،واألهم من كل ذلك ما
خلص إليه الناقد من خالصات ال يكتفي فقط بتجاوز ما قدمته قراءات
نقدية قبله ،بل ُيسائل بعض الخالصات التي خلص التحليل النفسي
إلى تأكيدها ،يقول املودن في خاتمة كتابه»ملاذا يحتفي األبناء بآبائهم
والبنات بأمهاتهم في الروايات العربية املعاصرة عكس ما يريد التحليل
النفسي أن يقنعنا به؟».14

ماذا يعين أن تكون ناقدا نفسيا؟
ال أجانب الصواب إن قلت إن من أهم األسئلة املطروحة في النقد
األدبي العربي اليوم؛ سؤال ما معنى أن تكون ناقدا نفسيا؟ وبدون شك
يتضمن هذا السؤال سؤاال آخر أعم هو سؤال :ماذا يعني أن تكون
ناقدا؟ وحسن املودن إذ يطرح هذا السؤال فألنه يرمي إلى التنبيه إلى
أن مفهوم الناقد واملمارسة النقدية وتبعا لذلك اإلنتاج النقدي يحيطه
غموض من حيث التحديد وكذلك املمارسة ،وفي الوقت ذاته ،يرمي إلى
الخروج بالنقد النفسي من دائرة التحديدات التي تجعل منه نقدا نفسيا
بيوغرافيا يستند إلى سير الكتاب والشعراء في تبرير نتائج التحليل
النفسي أو في أحسن أحواله تنزيال حرفيا للمفاهيم على النصوص
اإلبداعية.
استدعت اإلجابة عن سؤال ما معنى أن تكون ناقدا نفسيا؟ من الناقد
البحث عن مدخل آخر تمثل في استشكال العالقة بني التحليل النفسي
واألدب ،والتحوالت التي عرفتها هذه العالقة وما نتج عنها من تطور
ملفاهيم القراءة ،وتقتضي معالجة هذه اإلشكالية العودة إلى متابعة
التحوالت التي عرفتها املمارسة النقدية التحليل نفسية ،منذ بداياتها
مع فرويد ويونغ والكان مرورا باملحاوالت النقدية التي رفضت االستعانة
ببيوغرافيا املبدع لقراءة أعماله اإلبداعية خاصة روالن بارت،وصوال إلى
اقتراح مقاربات نقدية نفسية جديدة؛ مع جان بيلمان نويل بداية من
سبيعنيات القرن الفائت ،الذي سعى إلى تجاوز النقد النفسي في صوره
التقليدية السائدة ،والسعي إلى التخلص من قبضة ِّ
املؤلف والوفاء
لعنصرين أساسني هما :النص والقارئ في دراسات تنفتح على حقول
وتصورات معرفية علمية أخرى في قراءة النص األدبي .ومع بيير بيار
وخاصة في كتابه الصادر مطالع األلفية الجديدة :هل يمكن تطبيق
األدب على التحليل النفسي؟(  )2004الذي سيفتح طريقا آخر للنقد

هوامش:

النفسي باعتباره محاورة وتأويال مستمرين للنصوص اإلبداعية.
وانطالقا من الوقوف على الحوار بني اللسانيني والنفسانيني وبني
هؤالء ونقاد األدب (الفصل األول والثاني) ،ومن إشكالية العالقة بني
األدب والتحليل النفسي وما نتج عنها من قلب لــأدوار بني الطرفني
في شكل سؤال عن من يقرأ من؟(الفصل الثالث والرابع) ،يحاول الكتاب
اإلجابة عن أسئلة كيف نطور آلياتنا ومفاهيمنا النقدية؟ وكيف نوسع
من طاقتها التحليلية؟ «كيف الخروج من التحليل النفسي ،ال بالرجوع
إلى الوراء ،بل بالتوجه نحو املستقبل»؟15
وفي متابعة تفاصيل هذا الكتاب ،يكشف حسن املودن من خالل
التحليل واملحاورة للتصورات والنصوص النقدية قيد التناول أن «وظيفة
املحلل النفسي هي أن يفك اللغز وأن يبحث عن الحقيقة»16وبذلك
فاملحلل النفسي لألدب لم يعد مالكا ملعرفة تستطيع اإلحاطة بالنص»،بل
إنه يمنح الفرصة لألعمال األدبية من أجل أن تحاوره ،وأن تسائل معرفته
الجامدة» 17مما قد يجعل من نصه النقدي نصا جامعا بني التخييل
والتنظير وإنتاج للمعنى بأدوات وصيغ مغايرة.
يخلص الناقد في نهاية هذا الكتاب الــذي لسنا في حاجة إلى
التذكير بأهميته البحثية،تحت عنوان هل نعود من جديد إلى فرويد؟
إلى أن فرويد ،واستنادا إلى العديد من الدراسات النقدية التي واكبت
إنتاجه املعرفي العلمي ،وإلى العشرة الطويلة والخبرة الواسعة للمودن
كاتب رواية ضخمة اسمها التحليل النفسي،
بمؤلفات فرويد ،قد كان
َ
وال يخفى على القارئ أن إحدى مرامي هذا القول وأهمها بيان التداخل
القائم بني التحليل النفسي واألدب ،وعدم استقرار وثبوت العالقة القائمة
بينهما لكونهما معا «أرض غرائزنا وأحالمنا ،أسرارنا ورغائبنا،
جراحاتنا وآالمنا الدفينة ،وحميميتنا السرية» .18وإذا كان ما تقدم
من كون هذه العالقة املتوترة واملتغيرة بني األدب والتحليل النفسي
يؤكد بدايتها مع فرويد ،فهو كذلك تأكيد مضمر من نويل وبيار واملودن
لقول فرويد« :إن الشعراء والروائيني حلفاء كرام ...ومن الواجب تقدير
شهاداتهم حق قدرها ،ألنهم يع ّرفون ،فيما بني السماء واألرض ،بأشياء
كثيرة ال تجرؤ حكمتنا املدرسية على أن تحلم بها بعد ،وهم ،في معرفة
النفس البشرية ،معلمونا وأساتذتنا».19

خالصة
وإجماال يمكن القول إن حسن املودن سعى من خالل دراساته النقدية
متوسال آليات منهج النقد النفسي ومفاهيمه ،إلى الكشف عن العالقة
بني الكتابة والالشعور ؛ وقد اتخذت مقارباته النقدية أشكاال تتغير
نتيجة جعل النص اإلبداعي منطلق التحليل وبؤرته ،ومنح هذا األخير
(التحليل)إمكانية توسيع املفهوم وتطويره؛ وهكذا جاءت املقاربات
نفسية؛ مفهومية وأسلوبية وموضوعاتية ،ركــزت على بحث عالقة
املوضوعات بكاتب النص ،وبحث عالقة شخصيات النص بأساليبه
وتقنياته ولغاته ،وعالقة النص بعواملنا العائلية الواقعية واملتخيلة،
وبأسئلة حاضرنا ومستقلبنا ،وبحكايتنا في العصر الراهن.
ومن خالل هذه األشكال املتعددة للمقاربة النفسية التي تعكس
التطور والتجديد املستمرين اللذين يحكمان املقاربة النفسية في
دراســات املــودن ،وتعكس قدرته على اإلصغاء للنص ،وجعله محاورا
للممارسة النقديةنخلص مع املودن إلى خالصات منها:
أن النص اإلبداعي شكل غير مسبوق للعالقة بالذات ،وبآخر الذات:
فاألدب ال يجعلنا نكتشف اآلخرين فحسب ،بل يدفعنا إلى اكتشاف هذا
اآلخر في داخل ذواتنا؛
أننقد النص الروائي في املقاربة النقدية النفسية هو توريط ال للذات
الكاتبة فحسب ،بل وللذات لقارئة أيضا؛
أن النقد النفسي ينظر إلى النص اإلبداعي كذات ،وهي ذات مستقلة
ال تعكس بالضرورة ذاتية كاتبها أو الوعيه ،فللنص الوعيه ،والقصيدة
قد تعرف أكثر مما يعرفه الشاعر نفسه؛
أن النقد النفسي تفكير في العالقة بني الكتابة واأللم ،بني الكتابة
والحداد :تفكير في جماليات محكي اليتيم الــذي يكاد يميز السرد
املغربي الحديث( التهامي الوزاني ،عبد املجيد بن جلون ،عبد اهلل
العروي ،محمد برادة)...؛
أن الناقد النفسي هو املحلل القارئ ،الذي يقرأ باستمرار ليجدد
«معرفته األدبية ومعرفته النفسانية انطالقا من قراءته املتواصلة،
بالشكل الذي يخلق حوارا داخليا بني األدب والتحليل النفسي ،بني
النص واملنهج والنظرية ،من أجل فهم متجدد لإلنسان ولغته وأدبه»20؛
أن دور الناقد املحلل لم يعد هو دراسة العمل األدبي أو كاتبه بل
مهمته أن يقوم بتحقيق مضاد يساهم في إعادة بناء حقائق أخرى للنص
اإلبداعي املقروء والتشكيك في الحقائق املصرح بها ،ومهمته كذلك

1قدم حسن املــودن سبعة كتب في نقد السرد(الروائيوالقصصي) من منظور التحليل النفسي باإلضافة إلى كتابه
في البالغة.
 2أصدر حسن املودن في الترجمة كتاب :التحليل النفسيواألدب لجان بيلمان -نويل،باإلضافة إلى ما تضمنه كتاباته
النقدية في مقدماتها ومتونها وهوامشها من تحديدات دقيقة
ملفاهيم مثل :مفهوم الرواية العائلية ،ومفهوم محكي االنتساب
العائلي،محكي األنشطة النفسية ،الغرابة املقلقة ،التكثيف (،)...
وال تخلوا مقاالت املودن املنشورة في مجالت علمية مختلفة
كذلك من تحديدات مفهومية مثل؛ مفهوم الجهاز النفسي ،الكبت،
الوعي ،ما قبل الوعي...،انظر مثال مقال:التحليل النفسي لألدب،
ضمن مجلة البيان ،مجلة أدبية ثقافية شهرية محكمة -الكويت
العدد  338سبتمبر  .1998ص ص 17وما بعدها.
 3ت ــع ــب ــرمجموع كتابات املــودن ومنذ بداياتها
عــن رؤيــة تتجاوز هــدف تقديم قــراءة
للنص ،نحو مــحــاورة النص إبداعيا
كان أو نقديا؛ نظريا أو تطبيقيا؛ وتقديم
إضــافــات في ق ــراءات النصوص وقلب
زواي ــا النظر إليها وتــعــدادهــا ،انظر
تمثيال ال حصرا مقال :قراءة نفسيانية
فــي قصة النبي يوسف عقدة اإلخــوة
أولى من عقدة أوديب ضمن مجلة تبني
لــلــدراســات الفكرية والثقافية فصلية
محكمة العدد  10املجلد الثالث خريف
 2014ص ص 37ومــا بعدها .وانظر
كذلك حسن املودن :ســؤال األخــوة في
الرواية النسائية فاطمة يوسف العلي
«غرف متهاوية» أنــمــوذجــا ،ويطرح
املقال بدل سؤال األخ في املقال املشار
إليه أعــاه ،ســؤال األخــت ،مجلة نزوى
ع  97مايو  .2019وانظر أيضا :حسن
املودن :من أجل تجديد التحليل النفسي
األنتربولوجي :من عقدة أوديب إلى عقدة
قابيل ،مجلة أبوليوس ،ع  ،12جانفي
 2020ص ص .36-23
 - 4صدر أول كتاب تأليف للمودن
عــن مــنــشــورات اتــحــاد كــتــاب املغرب:
الكتابة والتحول سنة( )2001وآخر
كتاب تأليف عن منشورات الدوحة:
األدب والتحليل النفسي سنة (،)2020
وصــدرت له أول ترجمة عن منشورات
املجلس األعلى للثقافة بالقاهرة سنة
 1997وآخر ترجمة كانت عن منشورات
دار رؤيــة بالقاهرة سنة ..2015بعد
أن كان قد ناقش رسالته لنيل دكتوراه
السلك الثالث سنة  1996في موضوع:
الوعي النص في روايات الطيب صالح،
تحت إشـــراف الــنــاقــد املــغــربــي محمد
برادة..
 5حسن املودن :الكتابة والتحول،منشورات اتحاد كتاب املغرب ،الطبعة
األولى ،نونبر  ،2001ص.135
 6حسن املودن:قراءة نفسانية فيقصة النبي يوسف ،مجلة تبني ،م -س،
ص.38
7حسن املودن :الرواية العربية ،من الرواية العائلية إلى محكي االنتسابالعائلي ،قراءات نقدية من منظور التحليل النفسي (دراسة)،منشورات كتارا ،قطر-
الدوحة ،الطبعة األولى  ،2017ص.10
 8م -ن ،ص.22 9حسن املودن :الرواية والتحليل النصي ،قراءات من منظور التحليل النفسي،منشورات االختالف والدار العربية ناشرون ،دار األمان ،الطبعة األولى  2009ص.9
 10حسن املودن :القصة القصيرة والتحليل النفسي ،منشورات مقارباتللنشر والصناعات الثقافية ،ص.6
 11حسن املودن:الرواية والتحليل النصي ،م -س ،ص ص.24-11 12م -ن ،ص .223 13حسن املودن :الرواية العربية ،م -س ،ص.7 14حسن املودن :م -ن ،ص.145 15حسن املودن :األدب والتحليل النفسي،كتاب الدوحة ،أغسطس2019ص.102
 16م -ن ،ص  ،109والعبارة نفسها وردت في كتابه:القصة القصيرة والتحليلالنفسي ،م -س ،ص.5
 17حسن املودن :القصة القصيرة والتحليل النفسي ،م -س ،ص.8 18حسن املودن :األدب والتحليل النفسي ،م -س ،ص.136 19سيجموند فرويد :الهذيان واألحالم في غرديفا[ترجمة جورج طرابشي]دار الطليعة ،بيروت -لبنان ،الطبعة الثالثة  ،1986ص.7
 20حسن املودن:األدب والتحليل النفسي ،م -س ،ص .10321م-ن ،ص .126اخلميس  8من أبريل 2021

دراسات

الكتابة في سوق النساء»لجمال
االنعكاسية
بوطيب»الوظيفة
التسجيلية لتصير عــبــر ســرد
لــألــم وال ــج ــرح ،فــعــا تظهيريا
تعويضيا،وتقوم مقام املرأة(زوجا
أو أما)؛ مــقــام الــحــب والــغــيــاب
والــفــقــدان،وهــكــذا يــغــوص حسن
املــودن في رواي ــات أخــرى عربية
ومغربية محلال للعوالم الداخلية
للشخصيات ،ولألشكال والصيغ
واألســالــيــب التي عبرها يتحقق
الــخــطــاب ال ــداخ ــل ــي ( املــحــكــي
الــداخــلــي
النفسي/املنولوج
? ا ملستقل  -ا أل و تو بيو غر ا في
التذكري -املسرود/محكي األنشطة
النفسية )...ليكشف أن الكتابة
في الرواية العربية املعاصرة فعل
«استنطاق لذاتية اإلنسان العربي
وألحالمه وانهزاماته وإحباطاته...
والتغلغل في املناطق املعقدة والغامضة التي تتصادم فيها العوالم
الداخلية النفسية للشخصيات الروائية بالعوالم الخارجية وتتكلم لغات
متعددة».12

«التأمل بهدوء وعمق ،ومساءلة الحدود بني فضاء
الكتابة وفضاء الواقع «.21
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ع

فنون

عـــاش الــعــالــم املــســرحــي في
الــســابــع والــعــشــريــن م ــن م ــارس
الجاري ،يوما استثنائيا ال يشبه
غيره ،لكنه االستثناء الذي تستمر
معه حياة اإلنسان ضدا على زمن
الوباء الــذي لم يستطع أن ينسي
هذا اإلنسان في املسرح الذي يعبر
من خالله عن حاالته وأحواله وآماله وتطلعاته،
باعتباره متنفسا للجسد ،وللروح التي تجعل
منه آلة للحركة والرقص واملوسيقى والتعبير
الحيوي عن مستويات الحرية التي ينتصر بها
اإلنسان على هواجس الحياة.
احتفال هذه السنة باليوم العاملي للمسرح،
احتفال بمعان أخ ــرى ،وصــور متعددة :ففي
الــوجــدان الــعــاشــق لــه حــضــور فــي ذوات كل
املسرحيني ،وفــي بطون النصوص له حضور
آخر ،وفي املواقع االجتماعية املتعددة ،له أكثر
من حضور ،وألن العالم عايش إيقاعا وبائيا
مهوال ،فقد انعكست على بني البشر آثار املوت
وصوره ،فأصبحوا يفكرون في
الحياة ويمجدونها ،ومادامت
مناسبة اليوم احتفاال كونيا
بــأبــي الــفــنــون ،فــهــي فــرصــة

عمق اإلنــســان ،فهو جــزء ال يتجزأ من ماضيه
ال ــذي يتأسس عليه حــاضــره ،وهــو ملتصق
بذاكرته املحملة بتراث هذا الفن العريق ،لذلك
فاالحتفال قائم في الذات وفي ما تفرزه من أماني
وطموحات وأسئلة وجودية تراهن من خاللها
على تخطي األهوال والتقلبات التي تواجهها في
عالم متغير ،تصارع فيه الحياة املوت ،وتتضارب
فيه الثنائيات الضدية التي تتأسس عليها سنة
الوجود.
احــتــفــال هــذه الــســنــة ،هــو احــتــفــال يمكن
توصيفه باملكابر ،فيه تتجلى قوة اإلرادة ،وفيه
يكون املسرح قادرا على تجريب أدواته ،وتنويع
آليات اشتغاله ،واستثمار خبراته الوجودية،
عبر وسائط أخــرى قد تكون افتراضية ،األهم
أنها بدائل كفيلة باإلبقاء على حيويته متدفقة
في شريان الحياة ،هذا االحتفال العنيد واملكابر،
سيكون بال شك مائزا ومتفردا ،ألن املسرحيني في
مختلف بقاع العالم عاشوا وتعايشوا مع الوباء
بأقصى مستويات التحدي ،منشغلني أكثر من أي

القمع والسيطرة عليهم ،لكن املسرح رغم كل
هذه األفاعيل العدائية ضد اإلنسان و الحياة،
مادام املسرح تجسيدا حقيقيا ملعاني الحياة في
أبعادها األدبية والفنية والجمالية والفلسفية
أيضا ،يمكن القول إن املسرح استطاع بحق
أن يحيا – باستمرار -بآفاق املسرحيني ومدى
تشبتهم بالحياة.
ولعل هذا االستمرار املتدفق لرسالة الفن
املسرحي إلــى األلفية الثالثة ،خير دليل على
أن الحياة أقوى حضورا من املــوت ،وأن دعاة
املسرح وحاملي مشعل الحضارة اإلنسانية
أقدر على تحصني املسرح ،وجعله صنوا للحياة،
ولذلك فأحدهما لن يستطيع تحقيق فعل الوجود
بدون اآلخر ،سيرا على القولة العاملة للمسرحي
اإلنجليزي وليم شكسبير» ما الحياة إال مسرح
كبير ،ومــا البشر جميعا نساء ورجــاال سوى
العبني يعرفون متى يدخلون ومتى يخرجون،
وكــل إنسان يلعب في وقته املخصص أدوارا
عدة»

ا نتكا سة
كـــــبـــــرى
أقــرب إلى
املــوت ،بل
هي املوت
نفسه.
فــــــي
هذا اليوم
نورالدين اخلديري
ال ــع ــامل ــي
الـــــــــــذي
يعزز انتماء حضارة اإلنسان إلى الفن املسرحي،
وفي ظل هذا االستثناء الذي تولد نتيجة الوباء
ومخلفاته ،نستطيع القول ،إن املسارح الشاغرة،
التي عزلتها الجائحة ،بعدما هجرتها الحياة،
ستستعيد  -بالتدريج -حيويتها املعهودة،
وستعرف إقبال صانعي الفرجة عليها ،كما أن
دفء اللقاء وحــرارتــه سيمنح هــذه الفضاءات
الحياة املفقودة ،ومعها سيعود األمل مجددا إلى
اإلنسان الكائن األقدر على رفع كل التحديات.

اليوم العاملي
للمسرح..االحتفال
هو القاعدة
8

رحيمة للتغني بمباهج الحياة،
وتــوكــيــد على تطلع اإلنــســان
إليها من خالل حيوية املسرح
وإيقاعاته التي تنتصر لهذا
اإلنــســان الــقــادر عــلــى تدمير
االستثناءات ،وجعل االحتفال
شرطا ،بل قاعدة لتأسيس بعده
األنطولوجي والحضاري.
هــل يستطيع اإلنــســان أن يحتفل فــي ظل
الوباء؟ هل هو قادر على تحقيق شروط االحتفال
الحي مع بني جلدته في هذا الزمن االستثنائي؟
وكيف يمكن لهذا اإلنسان أن يحتفل في غياب
شروط التواصل الحي ،مادام املسرح ال يتحقق
إال من الجماعة وإليها؟
أسئلة وغيرها ،تحضرني في هذا اليوم الذي
من املفروض أن يكون قاعدة تهزم االستثناء،
وليس العكس ،والجواب الــذي ال يختلف فيه
شخصان عارفان بسحر الفن املسرحي ،وتاريخه
الحافل باألمجاد ،هو أن هذا الفن متجذر في

زمن مضى بهموم املسرح وقضاياه ،ومتفكرين
في إكراهاته ،ومحاولني – رغم الحجر -والفتور
الذي أعقبه ،البحث له عن طرائق وحلول تجعلهم
أقرب منه وليسوا بمنأى عنه ،وهو ما يضمن
لــهــؤالء أبــعــاد تأملية أملتها شــروط اللحظة
التاريخية ،التي هي بمثابة خطوة إلى الخلف
من أجل خطوتني إلى األمام.
الشك أن املسرح قد شهد في تاريخه الطويل
أوبئة متعددة ،كما أنه اصطدم بالتحريم تارة،
وبالتجريم تارة أخرى ،بفعل سلطة الرقابة ،حيث
تم التنكيل باملشتغلني به ،والتضييق عليهم ،في
محاوالت يائسة إلخضاعهم ،وفرض شتى أشكال

ما يعرفه العالم اليوم ،في ظل هذا املتغير
الطارئ ،لم ينعكس سلبا على املسرح فحسب ،بل
أثر بشكل كبير على مختلف القطاعات األخرى
وبخاصة االقتصاديات التي تتحرك بها الدول،
فخيم الذهول ،ودب السكون أرجاء الكون ،وأدرك
اإلنسان حجم املعاناة التي أفرزتها الجائحة على
اإلنسان والطبيعة معا ،فكان التفكير في املسرح
وفي حركيته ،التي انحسرت لألسف ولم تعد كما
املعتاد صوتا صاخبا يجلجل املسارح ،ويعلي
من لغات الخشبة كمشتل إلنتاج املعنى وإشاعته
في املتلقي ،الذي ينجذب إلى املسرح من كل حدب
وصوب ،وتنتعش به الحياة ،ألنها بال مسرح هي

أمل املسرحيني في بلدنا وفي باقي البلدان
في أن تفتح املسارح أبوابها من جديد ،و تواصل
غريزة املحاكاة حكايتها القديمة /الجديدة ،ملنح
هذه الحياة حياتها املبحوث عنها في الكلمة أوال،
وفي العرض املتكامل ثانيا ،وعبر جنون اإلخراج
وعبقرية األداء ،وسحر الجسد ثالثا ،ومن خالل
فعل التلقي وقــراءاتــه الالمحودة أخيرا ،إنها
والدة أخرى يمنحها املسرح لإلنسان ،حتى يكون
لوجوده معنى ،ولكي يطوي صفحة مؤملة من
تاريخ عابر ،سيظل زمنا للنسيان ،واستثناء ال
يستطيع أن يحجب عنا االحتفال باليوم العاملي
للمسرح ،الذي سيظل هو القاعدة.
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َ
بالغـ ُة املِـرآة
ن ْبع أصفى من مرآة( .من الديوان ص )40

يف إشبيلية بالذات
بيت أمحر،
محلته الرياح إىل أيامنا.
...........
بيـت،

يف ديوان «أصفى من مرآة» للشاعر
املغريب حممد اجلباري
1

فِ ـي البدء كانت املرايـا .
ثم جاء ّ
الشاعر في يقظـة أزلية لِيرى ،والبــد له أن يرى.
فاملرايا بيت الشاعر حيث يقيم حرا في لغته وهويته ،حيث يحق
للشاعر َبداهة أن يقول (أنا أظن ) أنني أنتمي الى املرايا .لغتي
هي حواسي فيما أراه شعرا ،وال شيء آخر.
هكذا رأى الشاعر محمد الجباري وهو يصدر في طبعة أنيقة
عن دار املناهل ديوانه الثالث (أصفى من مرآة ) بعد ديوانيه
(جذور مائية) و (الرعشات) ،تعميق ًا لِتجربة شعرية هادئة
ُ
ومتفردة في مجرى القصيدة املغربية الحديثة بدءا مِ ن فترة
الثمانينيات .حيث بدأ الكتابة بمزاج سلتي في مدينة ُخرافية
على ساحل البحر تسمى أزيال (أصيلة).
ونشر أشعاره في الصحف الوطنية ،واملالحق الثقافية،
وبعض املجالت العربية واألجنبية .
وألن لِكل شاعر معبره ،اختار الشاعر محمد الجباري معبرا
واسعا لتطوير تجربته الشعرية في مكابدة متواصلة.
أتقن اإلنجليزية واإلسبانية باإلضافة الى الفرنسية ،نظراً
لِوظيفته في السلك الديبلوماسي من جهة ،ومن جهة أخرى قر َأ
ِّ
الشعر الغربي قــراءة متأملة وفاحصة .لذلك رأى و ِإنْ لم يكن
باطنيا في رؤيته وطريقة كتابته.
هو الشاعر الولع َّ
بالتشكيل وأغاني محمد عبد الوهاب وسيد
مكاوي .الشاعر الوله بلعبة التواري في القصيدة ،والعاشق
الهادئ للمرايا .

املرآة ،عني الرائي

		

2

اختار َّ
الشاعر مفردة املِرآة ،اختيار ًا إشراقي ًا لعنوان ديوانه.
مفردة ُمستخلصة بعمق رمزيتها مِ ن قصيدة ( الغريب):
أحـاول مرارا أن أناديه،
بأمسائه املعروفة
علَّه يسمعين
أو يراين وال أزال
يف وجودي
ُعمر يتراقص

4

خمتلف..
قم أيها الشاعر بشيء خمتلف

			

عزرا باوند

ذلــك مــا قــام بــه الشاعر محمد
الــجــبــاري فــي ديـــوان "أصفى من
مرآة" .نسج شعرا مختلفا في سياق تجربته

حبة من عقد فسخناه
كتاب مطرز بالسماق
يروي هشيم املرايا(.ص )35

وهكذا ُيوظف َّ
الشاعر مفردة املرآة بشكل رمزي زاهد ،ولكن
في ِصلة ِشعرية وثيقة ِبروح الديوان .إنها بالغة املرآة بامتياز.

3

العبقرية هي القصيدة القصرية .

		

ابن عريب

الواعية بــاألرض التي ينبع منها
الشعر كما يقول هيدغر...
ثمانية وعشرون نصا شعريا متناغما ومتآلفا بالديوان
كحبل سري مشدود إلى ديوانيه السابقني ( جذور مائية) و (
الرعشات ) من حيث البنية والتركيب و الرؤية ...
لكن ديــوان "أصفى من مرآة" ِّ
ُيمثل لحظة الــوالدة ألفق
شعري جديد للكتابة الشعرية عند الشاعر محمد الجباري.
التنوع الداللي
تطويع مغاير لحواس القصيدة ،من حيث ُّ
للصـور الشعرية عبر أنماط بنائية ومجازية.
ُّ
باإلضافة الــى عُ نصر التجريد في رصــد حركية األشياء
في عمق القصيدة ،فتنبعث نصوص الديوان أشبه بالومض
الخاطف الذي يبهر في ِإضاءة نفسه ،وكشف العتمات.
إن الشاعر في " أصفى من مرآة" لم يكن ُمسرفا في
اللغة ،ولم يكن زاهدا في تشكيل الرؤية.
كما َّأنه لم يكن فاتر ًا في َمنح نصوصه الشعرية
تجريدا أفالطونيا للذات والعالم.
وتبع ًا لذلك ،أخذت نصوصه شكل لوحة /مشهد
يتدفقان نبضا ِشعريا غامرا بالدّالالت .االيحاء،
الحيوية ،الحركة ...هي خيوط الشاعر باملغزل
الذي يدير تلك الخيوط في اتجاه مركزي يسميه
آالن بو (وحدة االنطباع وكلية األثر ).

قراءات

كما نعثر على مفردة املرآة في قصيدة (بيت الشاعر)،
في توظيف بالغي مغاير دالليا ،حيث تصبح مفردة وصفية
ألجواء املكان ،وتحديدا بساتني إشبيلية األندلسية:

حسـن الوسينـي

ادغار آلن بو

إذا كانت القصيدة الطويلة كما يقول أدونيس تنفي نفسها،
فإن القصيدة القصيرة أو املصغرة كما وصفها الناقد كمال خيري
بك ،تثبت نفسها ،فهي ومضة أو برقة توحد بإملاعة بناء املعنى
وحد العالم .
ِبنسيج اللغةُ ،ت ِّ
رمم تفكك أجزاء األشياء واملاهياتُ ،ت ِّ
َّ
وتختصر الداللة .فيصير الذاتي واليومي والجزئي والذاكرة
َب ْوصلة َّ
الشاعر في مجرى متجدد للكتابة والتخييل .
وفق هده الرؤية يصبح ِّ
الشعر مضادا لل ّرتابة .والشاعر
محمد الجباري شاعر َيهدم الرتابة في منافي ُم َّ
كثفة.
وعبر هده املنافي املعتمة واملضيئة في آن ،يأتي ديوانه
"أصفى من مرآة" ِإضافة نوعية في تجربته الشعرية ،وقدرته

االبداعية .
ولعل هناك عوامل عديدة ساهمت في إنضاج هذه
الفاكهة ،أبرزها في تقديري القراءة الدائمة والواعية للشعر
العربي واألوروبــي وبخاصة الشعر االنجليزي .وكذلك كثرة
أسفاره عبر عواصم عدة
نظرا ملهامه بالسلك الديبلوماسي .
(أال يذكرنا هذا بنزار قباني و بابلو نيرودا ؟ ) .ولكن شاعرنا
ال يكتب قصائد حزينة ،ألنه وكما أعرفه شاعر يحب ِّ
الشعر أكثر
من نفسه ويعتبره جسرا عاليا للحياة والفرح .إنه شاعر يرى وال
بد له أن يرى ،لكي يكون مختلفا في التعبير و الرؤيا.
لننصت إليه مرة أخرى:
إىل حيث أبغي
يأيت احلزن ،
يأيت الفرح ،
يسطع النجم
أو يسقط ،
سيان ...
يف الشارع
األقنعة
ال شكل هلا
وأنـا
مشدودا اىل حركة اجلناح
ال اعبأ مبا ختفي
علبة احلظ (...من الديوان -ص)27
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9

آداب عاملية

امرأ ٌة
ني:
رت ِ
ُ
بس َّ
إعاد ُة
تشكيل
ِ
الواقع!

َّ
عمل ثقايف هو رؤي ٌة للحظةِ..يعين اللحظ َة التارخيي َة اليت
كل ٍ
أنتج ْت ُه  .وعربها تظهر تركيب ُة املواقف املتناقضة حينا ،املنفصلة
حينا ،ودائما ما تكون قوى ثقافية وتارخيية وسياسية غري
متكافئةِّ ،
تشكل َّ
الن َّص ،وال سيما يف األدب.

إدوارد سعيد

ي

10

ُّ
ْ
يحتل
الصدار َة في
الكاتب
«نيك جواكنيْ» َّ
ُ
الكتابةِ األدبيةِ باللغةِ اإلنجليزيةِ في الفلبني،
بالرغم من أن َّ
بدقة وعن
كل شخصياته منتقا ٌة ٍ
قص ٍد من الفئةِ االجتماعيةِ العريضةِ الناطقةِ
ْ
باإلسبانيةِ !
وكــمــا َّ
أن الــقــصـ َة الــحــديــثـ َة خــرجــتْ من
«معطف» نيقوالي كوكول في روسيا القيصريةِ ،
َّ
بسَّرتني»
فإن الرواي َة عُ ــثِ ــ َر عليها في الفلبني عــنــد «ا ٍ
ِمرأة ُ
كثير من النقادِ
إلى
يعود
التجنيس
في
ـذا
ـ
وه
د
التحدي
ُ
ٍ
قصص
ولكاتبها
والباحثني.
ــد
ومسرحيات
ٌ
ٌ
ــع ُّ
ومقاالت ُت َ
ٌ
ِ
لبنات أساسي ًة في تشيــيد عالم األدب والثقافة بالفلبني.
ٍ
وليس في ذلك ما يدعو إلى الدهشةِ والـُّـذهــولِ  ،فهو ابنُ
الحرب املروع َة ،كان يراهاَّ ،
يوم،
الشعب ،الذي عاش
َ
كل ٍ
ً
املتعفنةِ
ِ
الشوارع،
في
ة
ـلقــا
م
الجثث
من
ُت َخِّلف ورا َءها ُك َو ًما
ُ
ِ
فأحس َّ
بأن ُه ُخل َِق
دموي ،ال مكانَ فيه للضعفاءِ  ،وال
عالم
في
ٍّ
َّ
ٍ
يضمن اإلنسانُ املُسال ُم بقا َء ُه ح ًّيا في َغــدِ هِ  ،ما َّ
أز َم صو َر
العمر!
الحياةِ البشعةِ بني عينيه ،وهو في ُمــ ْقــ َتــ َبــلِ
ِ
ســنــوات قليل ًة ال تـتـعدَّى
لم يــقــض في الــدراسةِ إال
ٍ
ورغبة منه ،متحدِّيا
نفسه
األولى إعدادي ،وغادرها برضى
ٍ
ِّ
ومعلال ذلك َّ
يكنْ
بميل إلى الدراسةِ
بأنه لم
والديه،
ر
يشع
ٍ
ُ
َ
َ
ُ
ر
الفك
موح
ج
من
،
ة
ـ
ـرؤي
ـ
وال
ط
م
ن
ت
التي
املمنهجة،
وتحد
ُّ
ِّ
َ
ُ ِ
ُ
وتش ُّل الذكا َء .فكان يظل النها َر َّ
كله يتجول في
الخيال،
َ
َ
لـيلتقـط معانا َة املواطن الفـلبـيني،
الدروب واألزقةِ ،
وينتقل
حرفة إلى
من
حرفة ،ليذوق آال َم اإلنسان ،إلى أنْ نضجتْ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ك
ال
تاب في وطنِ هِ !
فأصبح
ُ،
ه
ت
قريح
م
أعظ
َ
ِ
ُ
تــبحــث عــن الســفــر عــبر
فــإذا كــنتَ  ،سيدي القارئ،
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الزمــن ،فهو موجود في هذه الرواية  .وإذا كنتَ تريد أنْ
تأتي َ
بشكل
لك الرواي ُة
جديد ،ال يخطر على بالك ،فستباد ُر
ٍ
ٍ
يرتد إليك َط ْر ُفـك .وإذا كنتَ من أنصار
طلبـك ،قبل أنْ َّ
لتلبيةِ ِ
َ
ــــنــافــس
حــقــوق الــمرأة ،تريــدها أنْ ُت
لـتـترب َع،
الرجل،
َّ
َ
ِ
هي األخرىُ ،ك ْر ِس َّي السلطةِ َّ ،
فإن هذه الرواي َة ُت َحِّقـق لك
رغـب َتـك املشروع َة !
ُ
ُ
وأؤيدُك،
ه
ستطرح
الذي
السؤال
ربما
علي ،وأنا أوافقك ِّ
َّ
ُ
َّ
يعكس في كتاباتِ هِ
هو ملاذا يكتب باإلنجليزيةِ  ،إذا كان ،فعال،
ُ
األدبيةِ حيا َة املواطن الفلبيني ومعانا َت ُه وثقافـ َتهُ؟!..ألم
يكنْ جدي ًرا به أنْ
يكتب باللغةِ الفلبينيةِ (فضال عن أكث َر
َ
من عشرين لغ ًة أخرى ،كالبيكوالنو وإيلوكان والتغالوغية
ِ
ِ
اللهجات الوطنيةِ ) ؟!
اللغات أو
وسواها من
ــي ِ
تالزمنا
ات التي
ــديه َّ
ُ
ح ًّقا ما تسأل عنه ،فهذا من ا ْلـ َب ِ
دائما! َّ
..لكن النقا َد يعتبرون ذلك شكال من أشكالِ املقاومةِ
ً
ضد تأثير الغزو األمريكي لوطنِ هِ  ،األمر الذي َّ
شكل رأيا عاما
َّ
َّأثر في السياسة األمريكية نحو الفلبني ،أي كانتْ هناك
مقاومتان متالزمتان ،كل منهما تكمل األخــرى  :األولى،
عسكري ٌة شرس ٌة ،لم ُ
يخ ْ
عكس أبيهِ !..والثاني ُة،
الكاتب،
ضها
ُ
َ
أدبي ٌة ،ثقافي ٌة ،إعالمي ٌة .فاملقاومتان نسجتا انتصارا باهرا
للـفـلبـينيني على املستعمرين ،وكــان الروائي من ُروادِ
الثانيةِ  .ثم ال ينبغي أنْ ننسى َّ
أن اإلنجليزي َة هي اللغ ُة
السواد
الرسمي ُة الثاني ُة في
دستور ِه ْم ،تتداو ُلها ألسن ُة َّ
ِ
األعظم منهم ،ال في التعليم واإلدارةِ فقط ،إنما في الحياةِ
العامةِ كسائر لغاتهم !
والروائي جواكني ( 4ماي  1917ـ  29أبريل )2004
شهير،
وأب
مقاوم
محام
أم
ٍ
من ٍّ
ٍ
معلمة للغة االنجليزيةٍ ،
ٍ
ٍ
لالستعمار اإلسباني ،صحب َة الجنرال إميليو أجوينالدو،
أول من َّ
الذي كان َ
تقلد رئاس َة الفلبني  .غي َر َّ
أن وفا َة أبيهِ
َّأثر في كاتبنا كثيراَّ ،
وشكل منعطفا في حياتِ هِ  ،فلم يلجأ
إلى رئيس الدولةِ  ،صديق والده ،إنما آثر على َّ
وسـلِ أنْ
الت ُّ
يعتمد على ُق ُدراتِ هِ الذاتيةِ  ،فاشتغل أثنا َء ِ
صار الياباني،
الح ِ
َ
لورشة،
فحارسا
صغير من ا ُأل ْر ٍز،
كيس
خـَّـبــا ًزا،
مقابل
ٍ
ً
ٍ
ٍ
فمساعدًا لكتبيِّ ،
فمدقــقا لغو ًّيا في الصحافةِ  ،فمحر ًرا ،ثم
ملقاالت في التراث الفلبيني ،فملح ًقا ثقاف ًّيا لوطنِ هِ
كات ًبا
ٍ
بكوبا والصني وتايوان!...

العريب بنجلون

ويــقــال إن ــه ك ــان خجوال
كتوما للغايةِ  ،منطويا على
ً
نــفــســه ،زاهــــدًا فــي الــحــيــاةِ ،
منذ طفولته األولــى ،فأمضى
ــو َت ُه منزويا منعزال عن
ُفــ ُت َّ
أقـــاربـــهِ وأصـــدقـــائِ ـــهِ  ،يقرأ
ِ
ِّ
الكتب
حني،
وفي
،
بشراهة
كل
ٍ
َ
ٍ
سواء في ساعةِ األكــلِ  ،أو في
ساعةِ العمل ،يتناول طعا َم ُه
باليد اليمنى ،وكتا ُب ُه في اليد
اليسرى ويشتغل بيد وعيناه
على الكتاب ،يلتهم صفحاتِ هِ
بنهم َ
راهة !
وش ٍ
ٍ
تقول صديقـته (سار ُة)
فــي حوار))  :خطأ جواكني
هو حبه املسعور واملجنون
للكتب))!..بل كــان ين ُفر من
ِ
الحفالت
األض ــواء ،وحضور
واملــنــاســبــات ،ولـــو ُنـ ِّ
ِ
ـظــمــتْ
لــتــكــريــمِ ــهِ  ،ويــتــفــادى حتى
الــتــصــويـ َر ويــنــشــر مــقــاالتِ ــهِ
مستعار ،كيال ُي َع ِّكر
بــاسـ ٍـم
ٍ
زاج ُه بالجدالِ
النقا ُد والقرا ُء مِ َ
البيزنطيني (يقول ابنُ أخيهِ
مقال بعنوان ((عمي ،نيكجواكني)) !
(توني) في ٍ
َّ
إن كتاباتِ هِ الروائية والقصصية واملسرحية والشعرية
واملقالية ،وقصصه املوجهة لألطفال ،ترتكز على تاريخ
وتراث الفلبني َّ
رأيهِ السن ُد لثقافةِ
شعبهِ الذي
ألنها في ِ
ِ
خــاض حروبا طاحن ًة ِضـ َّـد اليابان وهولندا وإسبانيا
وأمريكا وبريطانيــا  .فلكي يحافظ على هويته وشخصيته
الوشائج بني قبائلِهِ  ،التي ُ
ويلحم
بعضها كان ُي َشِّرق ،واآلخ ُر
َ
َ
التراث ،وينفخ فيه
ُي َغِّرب ،كان على جواكني أنْ ُي ْح ِي َي ذلك
ُ
من روحه اإلبداعية ،حتى ُي َ
الجـيل الجديد من
ـقبل عليه
َ
تــلقاءِ ِ
تشكـيل الواقع من جديد!
نفسهِ  ،ل ُيعــي َد
وغال ًبا ما ُتش َّبه روايــا ُتـ ُه بأعمالِ غابريـيل غارسيا
ماركيز وماريو فارغاس يوسا ،فأحدا ُثها الكبرى تجري
الحرب العاملي ُة
دمر ْتها
بني أطالل (مانيال) العاصمة ،التي َّ
ُ
الثاني ُة ،وهي غارق ٌة في بحر آالم ومآسي ما بعد االحتالل
واالستعمار في املاضي ،وآمال العصر في الحاضر يــتــردد
صداها مع الرؤيةِ الساخرة للتاريخ االستعماري ملاركيز
وماريو فارغاس يوسا! وكانتْ شخصي ُة (املرأة) العنص َر
َ
َ
َ
بعضها
الخيط الذي يصل
املشترك بني كافةِ أعمالِهِ  ،أو
ببعضَّ ،
ألن املرأ َة هي البل ُد األم ،يعتبرها بمثابةِ
األرض
ِ
ٍ
َ
والرجال األفذا َذ !
الفلبينيةِ الخصيبةِ  ،التي ُت ْن ِج ُب النسا َء
َّ
ُ
نلحظ بط َلها (باينج) يؤمنُ
تني))
وفي ((اِمرأ ٌة ُ
بسَّر ِ
ومربية في البيت ،يجب
بالدور التقليدي للمرأة،
وأم
ٍ
ٍ
كزوجة ٍّ
لزوجها ،فـتطيعُ ُه طاع ًة عميا َء ،وتخضع له ،دون
أنْ تنحني
ِ
س شفتاها بكلمةِ  ،تعارضه بهاَّ ،
كأنها
تنب َ
أنْ ُتدلي ِ
برأيها ،أو ِ
(دمي ٌة خرسا ُء) فهو السي ُد في بيتِ ها وسيرتها الحياتية ،ال
تعاكس مواق َفهُ ،ولو كان مخطئا !
يجوز أنْ تخال َف ُه أو
َ
رسخها االستعما ُر
هذه الرؤي ُة التقليدي ُة للمرأةِ  ،التي َّ
ُ
البغيض في عقل الرجلِ الفلبيني ،كيال تقاس َم ُه عملي َة
التحرير والــبــنــاء ،عفا عنها العصر  .وبالتالي ،رأى
(جواكني) َّ
أن املرأ َة ،هي جوه ُر الصراع الذي ينبغي التركي ُز
عليه ،وإثار ُت ُه في الكتابةِ  ،لتحقيق التحرر االجتماعي،
والوطني والسياسي .فــجــاءتْ بطال ُت ُه قــويـ ِ
ـات اإلرادةِ ،
بالتحدِّي َ ،
سمات َّ
َّ
مثل (مدا ْم بوفاري) في روايةِ
الكاتب
مت
ٍ
ِ
جـوستــاف فلوبير  1857و(آنا كارنيكا) في روايةِ
الكاتب
ِ
الروسي ليو تولستوي  1877الروايتني الرائعتني ،اللتني

زر أسود
لقتل الربيع

أطلقت مؤسسة مقاربات بفاس ،ديوانا جديدا للشاعر محمد
بلمو يحمل عنوان «زر أسود لقتل الربيع» .وهو الديوان الثامن
عشر ضمن سلسلة «شهر الشعر» التي تضمنت نشر ثالثني
مجموعة شعرية في الفترة من  19فبراير الى  21مارس .2021
تحتوي مجموعة «زر أسود لقتل الربيع» نصوصا
مختارة من مجموعات شعرية سابقة ملحمد بلمو ،باإلضافة
الى نصني جديدين هما «وحدها النوافذ» وهو نص
شعري يرصد التغيرات الالمتوقعة بسبب انتشار الوباء
والحجر الصحي حيث تصبح النوافذ وحدها ما يتيح
النظر خارج البيت ،ثم «زر أسود لقتل الربيع» وهو نص
يختتم به املجموعة ويتحدث عن التغيرات الكبيرة التي
عرفها اإلنسان بسبب انتشار اآللة وخصوصا الحواسيب
والهواتف الذكية والوقوف عند التخوفات واآلثار السلبية
التي يشكلها اإلفراط في االرتهان بهذه اآلالت في كل شيء.
أما باقي نصوص الديوان فهي «السجن أحيانا» و»حفاوة»
و»سفر الخرير» و»مطر» و»عراء» من املجموعة األولى
«صوت التراب» و»بيانات للحزن والفرح» و»رسالة
وداع إلى السيد شوينغوم» و»لم يمهلني كي أراك»
و»جواب» من املجموعة الثانية «حماقات السلمون
املشتركة مع عبد العاطي جميل ،و»هل أنا الريح أيها
املداد» و»رماد اليقني» من املجموعة الثالثة التي تحمل
نفس العنوان ،و»عودي أريج كي نرقص» و»بريد الجثث»
و»بني قوس وقوس» من ديوان «طعنات في ظهر الهواء».
وتحمل معظم نصوص الديوان هموم املجتمع االنساني
املعاصر من قبيل تدمير البيئة الطبيعية التي تهدد
الوجود اإلنساني في حد ذاته باإلضافة إلى انتشار
الحروب ومظاهر املوت والتهجير والنزوح خصوصا
في أوساط األطفال والنساء والشيوخ .وتنضح أخرى
بألم الفقدان الذي نخر كيان الشاعر برحيل أعزاء له.
يرى الناقد أبو علي لغزيوي أن الشاعر يدرك بشكل وجداني
أن كل تجربة ال تعبر عنها إال لغة تستوحي صيغتها التعبيرية
وصورها البيانية وإيقاعاتها املوسيقية من التجربة الذاتية،
ومناخاتها الطبيعية .فلغته أكثر صالبة تتجاوز مصطلح
السهولة نظرا الرتباطها بالصورة الشعرية التي أصبحت
مقياس الحداثة ،بكل صنوفها ،فهي ليست ضربا من ضروب
التقليد ،بل إدراك جديد ملعنى الحياة واملوت ،ورغبة في جعل
وظيفة الصورة نابعة من تجربته ومن رؤيته للحياة .ويخلص
الى أن الوحدة العضوية ،واملوضوعية ،واإليقاع املتنوع،
في خريطة
واملوسيقى الصامتة جعلت الشاعر ينخرط
جغرافية شعراء الحداثة.

إصدارات
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حم
مد بلمو

مرات في طفولتهَّ ،
وتأثر ِب ِهما .فبدون املرأةِ  ،كان
قرأهُ ما
ٍ
يؤمن َّ
بأن معرك َة التحرر في الفلبني ،وفي كافةِ الدولِ  ،سواء
واحدة!...
برجل
املتخلفة منها أو املتقدمة ،ستخطو عرجا َء
ٍ
ٍ
َ
الغالف (عتب ًة) نجتا ُز منها إلــى عالم
إذا اعتبرنا
َ
َ
الروايةِ  ،أو يلخص قضيتها املحورية ،فسنلحظ في لوحته
تحمل شمع ًة مضاء ًة ،تنعكس على ُّ
الشَّبــاكِ َّ ،
ُ
كأنها
امرأ ًة
ٌ
َ
َ
بح ُم ْرعِ ٌب  .هناك ،إذن ،مصاصو
مرآ ٌة صقيلة ،وخلفها ش ٌ
َ
مشاعرها
هب املــرأة ،وتستحوذ على
دمـ ٍ
ـاء ،وطقوسُ ،ت ْر ُ
ِ
اإلنسانيةِ  .فمن هو هــذا الشبح؟!..ومن هم مصاصو
الدماء؟!..وما عالق ُة املرأةِ بهم؟!
نــلج عــال َم الـروايةِ  ،وألول
الحساسةِ ،
ومن هذه النقطة
ُ
َّ
وهْ ٍلة ،سيبدو لنا موضوعُ ها بسيطاَّ ،
لكننا
بقليل من التخيـيلِ
ٍ
والتأويلِ  ،سـ ُنـد ِْرك األبعا َد
والــــد ِ
َّالالت التي ت ْثوي في
َر ِحمِ ها ،وترنو إلى تحقيقِ ها.
فبطل ُتها (كوني إسكوبا ْر)
ابن ُة سياسي ثــري ،تعاني
ـرســخـ ٍـة في
مــن عُ ــقــدٍ مــتـ ِّ
ِ
نفسها ،تؤرقها في نهارها
َ
عــيشها؛
وليلها ،و ُتـ َن ِّغص
فقد اكتشفتْ بالصدفةِ َّ
أن
زوجها (ماتشو إسكوبار)
َ
كــانــتْ لــه عــاق ـ ٌة حميمي ٌة
بوالدتِ ها (كونشا) وأنها
حاولتْ  ،عبثا ،أنْ تتجاو َز
هــذا الـ ْ
ـوضـ َـع ال ــذي يـ ِ
ـوخـ ُز
ِّ
َضــمــيـ َرهــا و ُي ـ َـع ــذ ُبــهُ ،وأنْ
ُّ
التفككِ
تصونَ أسر َتها من
والــســقــوط واالنــهــيــار ،فلم
تستط ْع إل ــى ذل ــك سبيال
 .فــغــدتْ تــتــصــور َّ
أن لها
سرتني؛ سر َة املاضي املؤلم،
بأمها البذيئةِ ،
التي تص ُلها ِّ
ُ
وسر َة الحاضر املخزي ،التي
بزوجها الدنيء..
تربطها
ِ
السرتان اللتان تجذبانِ ها
يمينا ويسارا ،ال تريدُهما
مــعً ــاَّ ،
ألنهُ ما يؤملانِ ها في
َّ
َصميمِ ها ،فكيف تتخلص
لتوجـ َد سر ًة ثالث ًة،
منهما،
ِ
تربطها باملستقبل الــذي
تطمح إليه ؟!
ينصحنا جواكني بأنْ
عمل
ال نقرأ روايته ،أو َّ
أي ٍ
أدبي آخ َر ،قـرا َء ًة حرفـي ًة،
ٍّ
ِّ
َّ
سيولــد فهما
ألن ذل ــك
ُ
نستسيغها
سريعة،
أكلة
ٍ
سا َذجا وسهال للعـمل املقروء ،مثل ٍ
بال هَ ْ
ـض ٍم  .ولهذا َّ
فإن رمزي َة (السرة) هي تجسي ٌد لهيمنةِ
ُّ
َ
ُ
الذكورةِ على األنوثةِ  ،التي ت ْستغل في تلبيةِ
ِ
شهوات الرجل
ولذاته ،دون النظر بتقدير لشخصيتِ ها الذاتيةِ  .وهذه الرؤي ُة
ُ
الذكوري ُة ،من اإلرث القبلي الذي ِ
األجيال الفلبيني ُة
ظلت
قرون ،ومن هيمنةِ االستعمار ،الذي يسعى
تـتوار ُثهُ ،منذ
ٍ
َّ
تحر ِرها منه !
إلى تكريسها ،ولم تــتخل ْ
ص منه حاضرا ،رغم ُّ
ً
مرضا
ستتطور قص ُة (الحبلني السريــني) لتصبح
نفسها
نفس ًّيا ،تقاسيه (كوني) ِّ
لحد أنْ أصبحتْ تتصو ُر َ
(دمي ًة) في يدِ الرجل ،بل َّ
أقل من الدميةِ  ،أل ّنها تملك سرتني
ً
ً
تعذبانِ ها ،بينما الدمي ُة تملك سرة واحدة!..ذلك الرجل الذي
َّ
بدورها ترى َّ
الرج َل
استغل ،جنسياَّ ،
أن ُ
أمها ،وها هي ،اآلنَ ِ ،
َّ
ْ
َ
عي َنهُ ،يريد أنْ ُيغلِق عليها البيتَ  ،ليستغلها ،ال جنسيا
فقطُ ،ي ْف ُ
طيعة ،وآلةِ
تفريخ
رغ فيها مكبوتاتِ هِ  ،إنما
كخادمة ُم ٍ
ٍ
ٍ
ُ
َ
ِ
البيت ،يفعل بها ما يشاء ،دون إرادتِ ها
لألطفالِ  ،وأ َم ٍة في
ورغبتِ ها !
وفي َخ َضِّم هذه املشاعر املتناقضة واألفكار املتـضاربةِ ،
طبيب
التي تنتا ُبها بني الفينةِ واألخرى ،تلجأ ،أوال ،إلى
ٍ
ليقص لها السرتني ،لكنه يعتذر لهاَّ ،
مختص في
ألنه
ٍّ
ٌّ
بيطري َّ
َّ
الجواب ،أحسنَ َّ
ص منها ،ألن ُه
الحيوان فقط .وبهذا
ِ
الت َخُّل َ
ِ
ٌ
إما ٌ
وإما
كائن
خارق للطبيعةِ َّ ،
إذا كانتْ لد ْيها سرتان ،فهي َّ
ُمصاب ٌة
بمرض نفسي أو عقلي ،يعود إلى ِصباها ،عندما
ٍ
ُ
ُ
َّ
ُ
ِّ
ْ
شبحا شري ًرا يطاردُها
كانتْ تــتمثــل لها أ ُّمها السيئة الذكر
ً

كاهن ،ل ُي َطمئــ َنها ويُهَ دِّئها
 .وثانيا ،لجأتْ إلى
بوصفة
ٍ
ٍ
عل وعسى أنْ تعثر على حلِّ
بالدينَّ ،
تقرنُ العل َم
ٍ
ِ
روحية ،أي ِ
لعقــدِ ها النفسيةِ  .لكنْ  ،ال الطبيب وال الكاهن ،استطاعا
أنْ ُيــ ْنــقِ ــ َذاها من هلوساتِ ها ،ما سيدفعها إلى التفكير
أمها،
زوجــها،
ً
خصوصا َّ
في االنــتــقــام من والــد ْيها ،ومن ِ
تقول لها ((أنا غرو ُركِ وخب ُثكِ ووحش ُتكِ  ،أنا ثمر ُة ِّ
كل َّ
الشِّر
الذي تخزنين ُه فيكِ ))!..كـــما لــم َتـــعُ ـــ ْد تــــرى من العالم إال
ِ
الــبــش َع!..فــاالنــتــقام من الوالديــن ،هــو مــواجه ٌة
الــوجــ َه
ُ
يعوق طموحاتِ ها وآما َلها
كامرأة وبني املاضي الذي
بينها
ٍ
في االنعتاق ،واالنتقام من الزوج ،هو صراعٌ مع الحاضر،
ُّ
َ
والتخل َف!..إال
يكرس
الجهل
املتمثلِ في االحتالل ،الذي ِّ
ِّ
الهروب إلى
فتفضل
قرارها باالنتقام،
تتراج ُع عن
َّأنها
َ
َ
ِ
(هونغ كونغ) لتواجه
م ــزيــدًا مــن الحقائق
املقلقةِ  ،عــندما تختلط
باملهاجرين والالجئـني
من جيلِها ،فوقع لها ما
ُّب،
(فــر من الد ِّ
وقع للذي َّ
الج ِّب)!..أي
فسقط في ُ
أن َّ
ُ
َّ
الواقع
يرفض
الكل
َ
وح َدها .
القذر ،وليستْ ْ
الواقع،
ولكي تفهَ َم هذا
َ
ْ
ستسافر عــبــر الــزمــن
إلــى الفلبني ،وهــي في
َ
الغربةِ ،
لتعيش
لحظات
ٍ
مع األجيال املتعاقبةِ ،
فـــــي مــجــتــمــعــاتــهــم
ـدر َك ،في
التقليديةِ  ،لــتـ ِ
األخ ــي ـ ِـرَّ ،
أن ال شــي َء
وأن الــتــاريـ َ
تــغــي ـ َرَّ ،
ـخ
َ
تشكيل ِ
نفسهِ في
ُيعي ُد
قاتمة!
صور
ٍ
ولـــــــم يـــكـــنْ
باستطاعةِ جواكني
أنْ
يـبوح بتلك الرؤيةِ
َ
التحرريةِ  ،فلجأ إلى
ِ
تــوظــيــف جــمــلـ ٍـة من
ال ــرم ــوز،
كــتــقــية
ٍ
اس املــاضــي
ـــــر ِ
مــن ُح َّ
ب ــأع ــرافِ ــهِ وعـــاداتِ ـــهِ
الــبــالــيــةِ  ،وطــقــوســه
الغيبية ،ومن سياسةِ
االحــتــالِ في ترسيخ
الخطط االنــتــهــازيــة،
ِّ
املتخلفة .
واألفــكــار
ـصــهِ
فــاملــتــأمـ ُـل فــي نـ ِّ
الروائي ،سيلحظ ازدواجي ًة ثابت ًة ،تتجلى في مقاومةِ
مثقـلة بالتقاليدِ الصارمةِ ِ ،
وح ْم ٍل استعماري
بيئة
ترزح
ٍ
ٍ
ُ
تحته ،فيعوق تطو َرها !
أن َّ
ُي ْظ ِه ُر إدوارد سعيد َّ
عمل ثقافي هو رؤي ٌة
كل ٍ
َ
ْ
للحظةِ  ..يعني اللحظ َة التاريخية التي أنتجت ُه  .وعبر
اللحظةِ  ،يشير إلــى تركيبةِ املــواقــف املتناقضة حينا،
املنفصلة حينا ،ودائما ما تكون قوى ثقافية وتاريخية
تشكل َّ
وسياسية غير متكافئةِّ ،
ص ،وال سيما في األدب..
الن َّ
ُ
َّ
جديد ،لتتخلص من السرتني ،أي
تحاول أنْ ُتو َل َد من
فكوني،
ٍ
ٌ
املاضي والحاضر ،وهرو ُبها هو محاولة لالستقرار النفسي
في العالم الخارجي ،بعد أنْ
ِ
فقدت الثق َة في والدتِ ها ،التي
تحولتْ إلى شبح يطاردُها !
إال َّ
عـامة ،تــرس ُم ،في النهايةِ ،
أن الــرواي َة
بــصفــة
ٍ
ٍ
َ
األمـل البعي َد ،الــذي يحققه املفكرون والسياسيون
ذلك
راقُ ،ي َقـدِّر املرأةَ،
واملثقفون والحكماء ،بتشيــيد مجتمع ٍ
وينمي كفاءاتِ ها في الحياة االجتماعية والسياسية ،ويفـتح
ِّ
َ
َ
الرجل في
املجال لتبني ذا َتها وشخصي َتها ،وتشارك
لها
تسيير وتدبير شؤون بلدها ،كيال َّ
تظل ،في نظر مجتمعها )
عقل ) !
عال ًة) و( َمهيض َة َ
ناح) و(ناقص َة ٍ
الج ِ
ً
ً
خاص ٍة ،تــثير أسئلة وجوديــة  :كيف يستطيع
ٍ
وبصفة َّ
الفر ُد أنْ
حرية؟! ..وكيف يتعامل مع
يمارس إراد َت ـ ُه بكل
ٍ
َ
غفلة منه؟!..وكيف يتخلص من
الصدمةِ  ،التي تباغـته في ٍ
ِ
يحد انطال َق ُه نحو املستقبل ؟!
إرث املاضي الذي ُّ
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الالجدوى
كقيمة مجالية

خ

أوراق

خارج أي تقييم مبيت
،تأخذ النصوص الكبيرة
شــكــل آللـــئ ،يتفرد كل
ضلع منها بإشراقاته
املتجددة بموازاة تقليبها
تــحــت ضـــوء قــراءاتــهــا
ال ــع ــاش ــق ــة املــنــتــشــيــة
بترسيخ و تكريس مصادره الفاعلة
في تشكلها ،بما هي مصادر تشكل
القول املنذور لتحوالته املستقبلية في
مسارات الكالم.
والحديث عــن امل ــصــادر الخفية
للنص ،يعني من وجهة نظر مغايرة،
أو  -باألحرى غير محابية  -ضبط
املــؤش ــرات التي تهتدي بها القراءة
إل ــى هويته ،التي يحدث أن تكون
هوية مزيفة بالكامل .ألن جاذبية
النص ،لن تنفي بالضرورة إمكانية
حــضــور شبح الــشــك ،ال ــذي يمتلك
أكثر مــن بــوابــة يتسلل عبرها إلى
عمق املالذات ،التي دأب فيها القول
عــل ــى تطوير آلــيــات هيكلته لقالع
يقينه .وبالنظر إل ــى ما يتمتع به
الشك مــن مــواه ــب تخريبية ،فإن
هذه القالع «النصية « تكون معرضة
باستمرار الحتمال التداعي  .وحرصا
من القراءة على تالفي وقوع املحظور،
الــذي يمكن أن يأتي على األخضر
واليابس ،خاصة حينما يتعلق األمر
بالنصوص ذات املرجعيات العقدية،
فــإن استحضار هــاج ــس التخفيف
املــؤقــت مــن ح ــرقــة ال ــس ــؤال ،سيكون
ضروريا من أجل طمأنة القراءة على
إمكانية ترويضها لجبروت الشك ولو
إل ــى حــن ،عساها تحتفظ بالقليل
من مبررات وجودها .ثــم في خضم
التأرجح الحاد بني حاالت التشكيك
في املقروء ،و بني حاالت الطمأنينة
الناتجة عن االستئناس باحتمال
صدقيته ،ثمة أيضا التعلل بنشوة
ممارسة حضور رمزي في مضايق
املقام ،قوامه الجهر بوجهة نظر قد
تصب في تزكية النص ،أو رفضه.
علما بأن االختيار الثاني ،هو الذي
سيضعنا مباشرة في صلب املوضوع
الذي يعنينا أساسا في هذا السياق،
واملتعلق بإشكالية الالجدوى ،من جهة
تأثيرها بشكل أو بآخر في تنشيط
ممارسة مضادة ،ذات بعد تدميري
،بما هي تفنيد لصالحية ومصداقية
الحضور ،بمجموع ما يسعى إلى
مراكمته من هبات ،حيث ما من أفق
يغري بانفتاح الكائن على أسئلة
الــض ــرورة وإكراهاتها ،ومــا من غاية
تستحثه على إذكــاء جــذوة حماسه
تجاه أي هاجس عملي محتمل.
علما بأن اشتغال هذه اآللية ،يختلف
جذريا عن اشتغال آلية الشك ،القرائي بالنظر مليلها إلى إجهاض كل املقوالت ،واملنظومات الدائرة
في فلكه ،كما في فلك مقابله املوضوعي «اليقني» .باعتبار أن الشك يستمد داللته هو أيضا ،من بحثه
الدؤوب عن املسالك األكثر فعالية ،واملعبدة بما فيه الكفاية ،للوصول إلى مستقر آمن يطمئن إليه.
في حني تتميز مسارات الآلجدوى ،بتجردها التام من أي مكتسب ،قد يستند إليه الكائن في تحقيق
حلم حضوره داخل أي مشهد كان  .كما تتميز باختالفها التام عن وجهات مسارات الشك ،املفضية
بطريقتها الخاصة إلى وجهات اليقني ،التي يجد فيها الكائن سعادته القصوى ،باعتبارها مصدر
تصالحه مع ذاته ،و مع محيطه .في حني ،يتميز الالجدوى بتنكره ألية مصالحة ممكنة  ،سواء
مع الذات أو مع غيرها .بل إنه عالوة على ذلك ،يستهدف املسالك املؤدية إلى املصالحة باإلتالف
والتخريب ،ما يضعنا مباشرة في قلب معادلة ذات طرفني متضادين ،يتمثل أولهما في توحد
الشك و اليقني داخل دفء خانتهما املشتركة ،بينما يتمثل الطرف الثاني في نزعة الآلجدوى املنذورة
إلى طمس كل أثر يحاول أن يفضي إلى مالذ ما .حيث يمكن القول ،إن الطرف األول ،يحيل
على ذات تعتبر نفسها مركز الكون ،والذي من أجله فقط ،استحدثت كل هذه األشكال الواضحة
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والــغــامــضــة ،ف ــي آن
ب ــك ــل تــلــويــنــاتــهــا
الـــتـــي تــتــقــاذفــهــا
األزم ــن ــة واألمــكــنــة،
مـــقـــابـــل الــطــرف
الثاني املحيل على
كــــون ،ال يــــرى في
تــلــك الـــــذات س ــوى
رشيد املومين
وسيط مؤقت ،وعابر،
تتلخص وظيفته في
مراكمة املزيد من التصورات النظرية ،حول هويته
السعيدة بتعاليها ،و بتقليب نظرها في ما تنسجه
الذوات البشرية حولها من أفكار وتأمالت ،ومن توهمات
وحقائق.
وخالفا لكل التأويالت الجمالية والفلسفية ،التي
طاملا أسقطتها العقالنية األصولية على الآلجدوى،
فإنه سيظل التعبيرالصريح عن املمانعة املتطرفة
التي تبديها الــذات ،تجاه كل إلــزام يتعامل معها
بوصفها مجرد م ــرآة عابرة ومؤقتة ،يتأمل فيها
الكون ذاتــه قبل أن يعمد إلى تهشيمها في نهاية
املطاف .وهذا التأويل يجعلنا نتحفظ من أي تصنيف
أو تــوصــيــف قــدحــي ،يـــؤدي إلـــى إدراجــــه ضمن
املمارسات الطائشة ،املفتقرة إلى الحد األدنى من
العقالنية .كما أنه يغرينا بالتعامل معه بوصفه
رؤية مختلفة ،و مغايرة للذات وللعالم ،والتي تقتضي
مقاربتها توظيف إواليات معرفية ،تتميز هي أيضا
بمغايرتها واختالفها.
كما أن التأويل ذاته يفيد ضمنيا ،أن الوظيفة
األصلية امللقاة على كاهل أية فعالية فكرية ،تتمثل
في خدمة ذلك الكيان املتعالي .املستقل تماما عن
مكابداتها الشخصية  .هنا تحديدا تصبح الكائنات
ككل ،مجرد قطع غيار مزروعة في قلب آلة كبيرة،
تلزمها بإنجاز مهام محدودة في املكان و في الزمان،
بانتظار االستغناء عن خدماتها ،حاملا يطالها عطب
جزئي أو كلي ،يحول بينها وبني أمل االستمرار في
أداء مهامها .حيث تكون مجبرة على إخالء املشهد من
كل أثر دال على وهم الحضور .
و تتميز شروط إخالء املشهد بمستوياتها املتعددة
 ،املتدرجة من حيث القوة و الضعف ،بتواز مع تدرج
مستويات لعنة استغناء املتعالي عن خدمات الكائن،
مراوحة في ذلك بني اإلخالء اإلرادي أو الطبيعي ،وبني
اإلخــاء القسري ،على غ ــرار ما يحدث في اإلبــادات
الجماعية ،ومحارق التطهير العرقي.
و مع ذلك ،فإن القطع البشرية هاته ،املزروعة في
قلب آلة الكون العظمى ،تظل محتفظة باستمرارية
عنادها ف ــي أداء مهامها ووظــائــفــهــا ،مــن منطلق
اقتناعها بسلطة تموضعها الرمزي في مركز الوجود،
ومن منطلق رفضها القاطع ملنطق االكتفاء باألدوار
الهامشية املنوطة بها ،من قبل سلطة كلية ما ،حيث
يمكن قراءة أهم الصراعات الفكرية والعقدية التي
عاشتها وتعيشها البشرية ،على ضوء هذا العناد
املناهض ألوامر التنحي ،والصارخ بحدة ،في وجه
الدعوة لإلخالء ،دون أن يلغي ذلك ،إمكانية االحتماء
بنوع من التوفيقية ،أو التخفي في أقبية النسيان،
كاختيار اضطراري أخير ،لالنفالت من ضراوة حيرة ال
يخمد أوارها شك أو يقني.
أحيانا ،تمل الــذات من محورة األسئلة حولها،
فتجنح لالنفتاح على اآلخر ،بصيغة ما يتواضع عليه بالتواصل أو التفاعل مع املحيط ،كشرط
أساسي من شروط الوجود ،كما أنها ،ومن فرط حرصها على االنتقام من اآللة الكبرى ،التي ال ترى
فيها سوى قطعة غيار ،تميل إلى االنغالق التام واملطلق على ذاتها .و بالتالي  ،فإن فكرة املوروث
الحضاري ،توشك تبعا لذلك ،أن تقنعنا بأنها ليست في نهاية املطاف ،سوى خالصة هذا التشظي،
الذي تعيش الذات بموجبه ،تأرجحها األبدي بني االنتصار إلى و جودها وبني التنكر لكل ما له صلة
بالوجود .سواء كان مجسدا في اآلخر ،أو في آلة مقدسة كبرى تحمل اسمه.
بالطبع ،ال أحد منكم سيتوقع أننا بصدد االنتصار إلى سلطة الذات ،أو سلطة الوجود ،ألن
األمر ما يزال إلى حد اآلن في بداياته ،حيث سنحتاج إلى عشرات القرون ،وإلى آالف األجيال املفكرة
واملبدعة ،كي نهتدي إلى ذللك الخيط الرهيف ،الفاصل بني الظلمتني .حسبنا هنا أننا حاولنا و لو
بطريقة جد ملتوية ،رد االعتبار إلى جمالية الالجدوى ،وإلى تواطؤ كل من الشك واليقني ،في إضاءة
عقولنا وأرواحنا بأنوار تلك الآللئ الغامضة ،التي تتقمصها النصوص األساسية في بحثها الدؤوب
عن دالالت ،و جدوى حضورنا أو غيابنا.
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المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بأكادير
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ عدد:
2020/6105/2180
الطالب:
القرض العقاري والسياحي.
المطلوب ضدها:
لكزولي مالكة.
إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري
المرسوم الملكي بمثابة قانون
رق��م  552/67بتاريخ  17دجنبر
 1968والمتعلق بالقرض العقاري
والسياحي
الفصل  61ومايليه.
ظهير  9رم��ض��ان  1331موافق
 12غشت  1913كما تم تغييره
وتتميمه
الظهير الشريف رق��م -11-178
 1الصادر بتاريخ  22نونبر 2011
القانون رقم  39-08مدونة الحقوق
العينية (المادتين  215و .)216
ي��وم  2020/09/29الموافق 11
صفر 1442
إن المكلف بالتنفيذ عبد الرحيم أيت
لحسن منتدب قضائي ممتاز الموقع
أسفله.
بمقتضى شهادة خاصة بتقييد
الرهن من الدرجة األولى المؤرخة
في  2020/07/23وعقد القرض
م��ض��م��ون ال��ره��ن ال���م���ؤرخ في
 2012/03/30بخصوص العقار
م��وض��وع ال��ص��ك ال��ع��ق��اري ع��دد:
 09/164297ال��م��دع��و «ال��ف��رح
 »RE2138الكائن بحي الفرح
القطعة رقم  2138حي بنسركاو
أكادير .وهو عبارة عن دار للسكن
مساحتها  54متر مربع.
وبناء على طلب :القرض العقاري
والسياحي ش��رك��ة مساهمة في
شخص رئ��ي��س مجلس إدارت���ه
الكائن مقره االجتماعي ب 187
بشارع الحسن الثاني الدار البيضاء.
النائب عنها األستاذ أحمد بوسليح
المحامي بأكادير.
وبالتاريخ المتبث في شهادة التسليم
يطلب من السيد (ة) لكزولي مليكة
الكائن (ة) بحي الفرح القطعة رقم
 2138حي بنسركاو أكادير.
بأدائها ما للطالب عليه وق��دره:
 92.067,85درهم .باإلضافة إلى
الفوائد القانونية والمصاريف.
وذلك في أجل خمسة عشر يوما من
تاريخ التوصل بهذا اإلن��ذار سواء
كان مدينا أصليا أو حائزا.
كما ينذرها بأداء الدين المطلوب
في األجل المذكور أعاله أو التخلي
عن الملك المرهون.
وبمضمنه ح���رر ه���ذا المحضر
وسيسلم في التاريخ المتبث في
شهادة التسليم إلى الطرف المذكور
أع�لاه إل��ى السيد المحافظ على
األمالك العقارية والرهون بأكادير
طبقا للمادة  216مدونة الحقوق
العينية أعاله.
119170
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بأكادير
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ عدد:
2020/6105/2805
الطالب:
القرض العقاري والسياحي.
المطلوب ضده:
مصطفى حيمام
إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري
المرسوم الملكي بمثابة قانون
رقم  552/67بتاريخ  17دجنبر
 1968والمتعلق بالقرض العقاري
والسياحي
الفصل  61ومايليه.
ظهير  9رم��ض��ان  1331موافق
 12غشت  1913كما تم تغييره
وتتميمه
الظهير الشريف رق��م -11-178
 1الصادر بتاريخ  22نونبر 2011
القانون رقم  39-08مدونة الحقوق
العينية (المادتين  215و .)216
ي��وم  2020/09/29الموافق 11
صفر 1442

إن المكلف بالتنفيذ عبد الرحيم أيت
لحسن منتدب قضائي ممتاز الموقع
أسفله.
بمقتضى شهادة خاصة بتقييد
الرهن من الدرجة األولى المؤرخة
في  2007/02/23وعقد القرض
م��ض��م��ون ب��ال��ره��ن ال��م��ؤرخ في
 2006/08/29بخصوص العقار
م��وض��وع ال��ص��ك ال��ع��ق��اري ع��دد:
 09/84681المدعو «الزرقطوني أ
  »2الكائن بإقامة الزرقطوني أ 2الطابق األرضي رقم  a/12أكادير.
وهو عبارة عن شقة سكنية مساحتها
 72متر مربع خاضعة لنظام الملكية
المشتركة.
وبناء على طلب :القرض العقاري
والسياحي ش��رك��ة مساهمة في
شخص رئيس مجلس إدارته الكائن
مقره االجتماعي ب  187بشارع
الحسن الثاني الدار البيضاء.
النائب عنها األستاذ أحمد بوسليح
المحامي بأكادير.
وب��ال��ت��اري��خ المتبث ف��ي شهادة
التسليم يطلب م��ن السيد (ة)
مصطفى ح��ي��م��ام ال��ك��ائ��ن (ة)
زاوية شارع الحسن الثاني عمارة
االصبراني  1الشقة  14مراكش.
بأدائها ما للطالب عليه وق��دره:
 53.015,06درهم .باإلضافة إلى
الفوائد القانونية والمصاريف.
وذلك في أجل خمسة عشر يوما من
تاريخ التوصل بهذا اإلن��ذار سواء
كان مدينا أصليا أو حائزا.
كما ينذرها بأداء الدين المطلوب
في األجل المذكور أعاله أو التخلي
عن الملك المرهون.
وبمضمنه ح���رر ه���ذا المحضر
وسيسلم في التاريخ المتبث في
شهادة التسليم إلى الطرف المذكور
أع�لاه إل��ى السيد المحافظ على
األمالك العقارية والرهون بأكادير
طبقا للمادة  216مدونة الحقوق
العينية أعاله.
119164
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالناظور
المحكمة االبتدائية بالناظور
مكتب التبليغ المدني
إشهار بتيليغ حكم بواسطة قيم
طبقا لمقتضيات الفصل  441من
ق.م.م
بناء على األمر
عدد2021 / 1109 / 548 :
ملف عقاري عدد1998 / 590 :
ملف التبليغ
عدد2019 / 6708 / 2274 :
نحن القيم القضائي عبد الكريم
كريم منتدب قضائي بالمحكمة

59

االبتدائية بالناظور
بطلب من ورث��ة خ��دام اهلل عمرو
تنوب عنهم ذة .مليكة الواحي
محامية بهيئة الناظور
نبلغ ال��ق��رار ع��دد 137 :الصادر
بتاريخ  2000 / 03 / 28عن محكمة
االسئناف بالناظور في الملف العقاري
عدد1998 / 590 :
ب��ي��ن ال��م��ذك��وري��ن اع�ل�اه وبين
االدريسي عبد الرحمان بن محمادي
ومن معه عنوانهم :سلوان  -الناظور
باسم جاللة الملك وطبقا للقانون
حكمت المحكمة بجلستها العلنية
حضوريا وانتهائيا
في الشكل :قبول االستئنافين
في الموضوع :الغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به بخصوص مطلبي
التحفيظ عدد 5053 :ن و 5262
ن والحكم تصديا بعدم صحة جميع
التعرضات المنصبة على المطلبين
المذكورين وبصحة تعرض هذين
المطلبين على مطلب التحفيظ
عدد 2769 :ن وتحميل المستأنف
عليهم الصائر واحالة الملف على
المحافظ العقاري بالناظور بعد فوات
أجل النقض.
وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك يشعر القيم
المتغيبون االدريسي عبد الرحمان
ب��ن محمادي وورث���ة م��زوج عالل
محند بأن أجل النقض ينحصر في
ثالثين يوما ابتداء من تاريخ نشر
هذا الحكم تطبيقا للفصل  441من
قانون المسطرة المدنية.
119953 / 1
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بالناظور
المحكمة االبتدائية بالناظور
ملف التنفيذ
عدد2020 / 6104 / 2008 :
إعالن عن بيع عقار محفظ بالمزاد
العلني
لفائدة :مليكة بوثيرزيست عبد
القادر ومن معها
ينوب عنهم ذ ناصر الحموتي
المحامي بالناظور
ضد :ورثة ميلود بوثيرزيست عبد
القادر
عنوانهم :حي بوشواف عاريض
الناظور
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بالناظور
يعلن للعموم أن بيع قضائيا سيقع
ي��وم  2021 / 06 / 09اب��ت��داء
من الساعة العاشرة صباحا بمقر
المحكمة االبتدائية بالناظور -
مكتب التنفيذ المدني  -لعقار
غير محفظ عبارة عن دار سكنية
مساحتها ( 135م  )2تقع بحي

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

بوشواف عاريض الناظور تتألف من
طابق سفلي وطابق علوي.
وق����د ح����دد ال��ث��م��ن األس���اس���ي
النطالق بيعها بالمزاد العلني في:
 1.000.000.00درهم وذلك تنفيذا
للحكم ع��دد 405 :ال��ص��ادر عن
المحكمة االبتدائية بالناظور بتاريخ
 2020 / 02 / 25في الملف عدد:
.19 / 1615 / 1079
وللمزيد من المعلومات أو تقديم
ع��روض االتصال بمكتب التنفيذ
المدني حيث يوجد ملف اإلجراءات
وي����ؤدى ال��ث��م��ن ن��ق��دا أو بشيك
مضمون األداء مع زيادة .%3
119953/2
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بالناظور
المحكمة االبتدائية بالناظور
مكتب التنفيذ المدني
عدد20 / 6201 / 1523 :
إعالن عن بيع عقار محفظ بالمزاد
العلني
لفائدة :ابراهيم الزروالي
ضد :عالل الزروالي
عنوانه حي زروالة بني انصار اقليم
الناظور
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بالناظور
يعلن للعموم أن بيع قضائيا سيقع
ي��وم  2021 / 05 / 06اب��ت��داء
من الساعة العاشرة صباحا بمقر
المحكمة االبتدائية بالناظور -
مكتب التنفيذ المدني  -للعقار الغير
المحفظ عبارة عن قطعة أرضية
مساحتها  126م  2تقع بحي زروالة
جماعة بني انصار اقليم الناظور
فوقها بناية سكنية مشيدة فوق
مساحة  100م  2تقريبا تتألف من
طابق أرضي وطابق علوي غير تام
البناء.
وق����د ح����دد ال��ث��م��ن األس���اس���ي
النطالق البيع بالمزاد العلني في:
 300.000,00درهما أرض��ا وبناء
وذل��ك تنفيذا للقرار ال��ص��ادر عن
محكمة االستئناف بالناظور بتاريخ
 2020 / 07 / 21في الملف عدد
.20 / 1201 / 171
وللمزيد من المعلومات أو تقديم
ع��روض االتصال بمكتب التنفيذ
المدني حيث يوجد ملف اإلجراءات
وي����ؤدى ال��ث��م��ن ن��ق��دا أو بشيك
مضمون األداء مع زيادة .%3
119953/3
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف باكادير
المحكمة االبتدائية باكادير

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

 80شارع الحرية رقم 14
الهاتف06 62 151385 :

اعالن عن بيع عقار محفظ
بالمزاد العلني
ملف الحجز التنفيذي عقاري
عدد2020 / 3253 :
قسمة بالبيع
لفائدة :فاطمة بوعنضا ومن معها
النائب عنهم األستاذ
نعيمة دوز المحامية باكادير
ضد :العربي بوعنضا بن إيدر ومن
معه
ليكن في علم العموم أنه بتاريخ
 2021 / 04 / 22ابتداء من الساعة
الثانية بعد ال���زوال سيتم بقاعة
البيوعات بالمحكمة االبتدائية
باكادير البيع بالمزاد العلني أسهم
في العقار المحفظ موضوع الرسم
العقاري عدد 09/37860 :الكائن
بالرقم  39بلوك «ب» درب المعلم
على بنسركاو أكادير.
عبارة عن دار سكنية مساحتها 61
متر مربع تتكون من طابق أرضي
وطابق أول وطابق ثاني غير مكتمل
البناء الطابق األرض���ي ب��ه ك��راج
إلصالح اآلالت اإللكترونية.
ح��دد الثمن االفتتاحي في مبلغ:
 350.000.00درهم
تقدم العروض أمام كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية باكادير من
تاريخ نشر هذا اإلع�لان ،وتستمر
المزايدة طيلة  10أيام ابتداء من
تاريخ ارس��اء المزاد األول ،على أن
تكون الزيادة بمقدار يفوق السدس،
ويرسو البيع على آخر متزايد.
يؤدى الثمن ناجزا ويطالب بضمان
ل�لأداء مع زي��ادة  %3لفائدة خزينة
الدولة اضافة الى واجبات التسجيل
ومصاريف التنفيذ.
وللمزيد من المعلومات االتصال
ب��ق��س��م ال��ت��ن��ف��ي��ذات القضائية
بالمحكمة االبتدائية باكادير حيث
يوجد دفتر التحمالت.
119977
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية بالبيضاء
ملف التبليغ
عدد 2021 / 8401 / 268
إعالن قضائي
في إطار الفصل  441من ق.م.م
بناء على الدعوى المرفوعة من
طرف السيد محمد بناجيم
الساكنين بزنقة سقراط
رقم  18المعاريف ،البيضاء
ينوب عنه ذ /رشيد امتجار المحامي
بهيئة البيضاء
مدعون من جهة
وبين شركة التحصيل والخدمات
العقارية ش م م في شخص مسيرها
السيد حسان اليزيدي الكائنة ب
 45زنقة ابن النفيس شقة بالسطح
المعارف ،البيضاء
مدعى عليها من جهة ثانية
يعلن السيد رئيس كتابة الضبط
لدى هاته المحكمة أن حكما صدر
بتاريخ  2020 - 09 - 28تحت رقم
 4050في الملف رقم 8219 / 1908

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

 2020 /قضى بما يلي:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية
ابتدائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل :بقبول الطلب
في الموضوع:
باداء المدعى عليها لفائدة المدعية
في شخص ممثلها القانوني مبلغ
 30.000درهم (ثالثون ألف درهم)
عن واجبات الكراء عن المدة من
 2018 - 12 - 01الى - 02 - 28
 2020حسب سومة شهرية قدرها
 2.000درهم (ألفي درهم) والنفاذ
المعجل في ح��دود أداء الواجبات
الكرائية ،وأدائها لفائدتها تعويض
ق��دره  3.000دره��م عن التماطل
والمصادقة على اإلن���ذار المبلغ
للمدعى عليها بتاريخ - 12 - 21
.2019
والحكم بافراغها هي أو من يقوم
مقامها وبجميع مرافقها من العين
المكتراة الكائنة بالسطح من العمارة
رقم  45بزنقة ابن النفيس المعاريف،
البيضاء وتحميلها الصائر ورفض
باقي الطلبات.
كما يعلن أن هذا الحكم تم تبليغه
للقيم المنصب في حق المحكوم
عليها السيد سعيد رحبي بتاريخ 15
 . 2021 - 03وأن للمحكوم عليها أجل للطعن
طبقا للفصل  441م��ن ق��ان��ون
المسطرة المدنية.
تاريخ التعليق 02 :ابريل 2021
العدد2021 / 388 :
مدة التعليق :ثالثون يوما
119965
--------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الرباط  -سال  -القنيطرة
إقليم سيدي سليمان
دائرة سيدي سليمان
قيادة اوالد احسين
جماعة أوالد احسين
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم2021 / 02 :
في يوم الثالثاء  04ماي  2021على
الساعة الحادية عشرة صباحا ،سيتم
في مكتب رئيس المجلس لجماعة
أوالد احسين بالملحقة اإلدارية رقم
بسيدي عبد العزيز ،فتح األظرفة
المتعلقة بطلب العروض بعروض
اثمان ألجل:
* أشغال تمديد شبكة الماء الصالح
للشرب لكل من دوار الحاكميين،
دوار العروسيين ،دوار أوالد عقبة،
دوار أوالد بن الديب سبو ،دوار سيدي
عيسى ،ومركز العبيات ،بجماعة أوالد
احسين ،إقليم سيدي سليمان.
يمكن سحب ملف طلب العروض
من مصلحة الصفقات لجماعة أوالد
احسين ،ويمكن كذلك نقله الكترونيا
من بوابة الصفقات العمومية على
العنوان
www.marchespublics.gov.ma

 ح��دد مبلغ الضمان المؤقتفي:ثالثون آالف دره��م (30.000.00
درهم)

يـــرجى االتـــصـال
بـقسم التوزيع بالجريدة

www.alalam.ma

الطبع
مطابع لوماتان من
هذا العدد 21043

كلفة تقدير األع��م��ال محددة من
ط��رف صاحب المشروع في مبلغ:
 937.140.00دره��م ثالثة تسعة
م��ائ��ة وس��ب��ع وث�لاث��ون أل��ف مائة
وأربعون درهم.
يجب أن ي��ك��ون ك��ل م��ن محتوى
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين
مطابق لمقتضيات المواد  27و29
و  31من المرسوم رق��م-12-349
 2ال��ص��ادر في  08جمادى األول��ى
 20( 1434مارس  )2013المتعلق
بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:
 إم��ا إرس��ال أظرفتهم عن طريقالبريد المضمون بإفادة باالستسالم
ال��ى مكتب الضبط بجماعة أوالد
احسين.
 إما ايداعها مقابل وصل بالمكتبالمذكور.
 إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتبطلب العروض عند بداية الجلسة
وقبل فتح األظرفة.
 إم��ا إي���داع ومعالجة ملفاتهمإلكترونيا عن طريق بوابة الصفقات
العمومية المشار إليها أعاله.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء
بها تلك المنصوص عليها في نظام
االستشارة.
ستنظم زيارة ميدانية يومه األربعاء
 21أب��ري��ل  2021على الساعة
العاشرة صباحا ،مكان اللقاء :مقر
الجماعة بدوار العبيات.
119979
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالدار البيضاء
المحكمة االبتدائية المدنية بالدار
البيضاء
إعالن عن بيع منقوالت بالمزاد
العلني
ملف التنفيذ2021 / 6204 / 309 :
مأمور اإلجراء :زهير أحمد
يعلن رئيس مصلحة كتاية الضبط
بالمحكمة االبتدائية المدنية بالدار
البيضاء أنه سيقع بيع بالمزاد العلني
يوم  2021 / 04 / 12على الساعة
 12زواال بالعنوان التالي :إقامة
بريستيجيا بوسكورة كولف سيتي
عمارة  62Aالطابق األول الشقة 3
الدار البيضاء.
لفائدة :السيدة مريم جمال ومن
معها
النائب عنهم األس��ت��اذ مصطفى
ميمون المحامي بهيئة ال��دار
البيضاء.
في مواجهة :من له الحق
المنقوالت التالية:
سرير خشبي بمطرحه  -كرسي -
سرير خشبي بمطرحه  3 -فوطيات
  5سدادير خشبية  3 -مطارح 12 -وسادة.
وس��ي��ؤدى الثمن ناجزا مع زي��ادة
 10%بمصلحة التنفيذ المحلي لدى
المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدار
البيضاء.
119993

119945

119955

119947

إعالنات

المملكة المغربية
وزارة الصحة
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم / 2021 / 02 :م.س/م.أ
في يوم  20ماي  2021على الساعة
العاشرة صباحا سيتم بخلية تنسيق
الصفقات ل��وزارة الصحة كلم  4شارع
الحسن الثاني الرباط ،فتح األظرفة
المتعلقة بطلب ال��ع��روض بعروض
أثمان رقم  / 2021 / 02م.س /م أ ألجل
اقتناء الورق.
 موجهة ل��دع��م ال��ب��رام��ج الصحيةلمديرية السكان بوزارة الصحة ،الرباط.
يمكن سحب ملف طلب العروض من
المصلحة اإلداري��ة ،مديرية السكان،
وزارة الصحة كلم  4,5شارع الحسن
الثاني (أمام شركة رونو) الرباط ويمكن
أي��ض��ا نقله إلكترونيا م��ن الموقع
المخصص لصفقات الدولة:
www.marchepublics.gov.ma
الضمان المؤقت بالنسبة لكل حصة
محدد كما يلي:
 حصة وح��ي��دة :ثالثة آالف دره��م( 3000درهم)
توقع الكلفة :مليون ومائتان وسبعة
وثالثون ألف وستة وثمانون درهما
( 1.237.680.00درهم) مع احتساب
الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم
وك��ذل��ك إي���داع ملفات المتنافسين
مطابقين لمقتضيات المواد 29 - 27
  31و  148من المرسوم رقم 12 - 2  349الخاص بالصفقات العمومية.ويمكن للمتنافسين:
 إم��ا إي��داع أظرفتهم مقابل وصل،بخلية تنسيق الصفقات لوزارة الصحة
بالعنوان المذكور أعاله.
 إم��ا ايداعها الكترونيا في بوابةالصفقات العمومية على العنوان
االلكتروني التالي
www.marchespublics.gov.ma
 إم��ا ارس��ال��ه��ا ع��ن ط��ري��ق البريدالمضمون بإفادة باالستالم إلى خلية
تنسيق الصفقات بالعنوان المذكور
أعاله.
 إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنةطلب العروض عند بداية الجلسة وقبل
فتح األظرفة.
طبقا لمقتضيات المادة  6من قرار
وزير االقتصاد والمالية رقم 3011.13
من  24ذي الحجة  30( 1434اكتوبر
 )2013من أج��ل تطبيق المادة 26
و  156من المرسوم رق��م -12 - 2
 349م��ن  8ج��م��ادى األول���ى 1434
( 20م��ارس  ،)2013كما تم تغييره
بالمرسوم رقم  69 - 19 - 2بتاريخ
 18رمضان 2019 / 05 / 24( 1440
) يشير إل��ى أن طلب ال��ع��روض هذا
مخصص للمقاوالت الوطنية الصغرى
والمتوسطة وكذا التعاونيات واتحاد
التعاونيات والمقاولين الذاتيين يرجى
من المتنافسين أن يقدموا الوثائق
المقررة بالمادة  4من المرسوم السالف
الذكر والمادة  8من نظام االستشارة.
119959
--------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة لألمن الوطني
األمن اإلقليمي
الجديدة
إعالن عن طلب عروض مفتوح رقم
2021/04
ف��ي  2021/05/04على الساعة
العاشرة صباحا سيتم بمكتب رئيس
المصلحة اإلداري��ة اإلقليمية باألمن
اإلقليمي بالجديدة الكائن بشارع حمان
الفطواكي بالجديدة فتح األظرفة
المتعلقة بطلب ال��ع��روض المفتوح
بعروض األثمان من أجل :
تعبئة و صيانة قنينات اإلطفاء وكاشف
ال��دخ��ان التابعة ل�لأم��ن اإلقليمي
بالجديدة.
يمكن سحب ملف طلب ال��ع��روض
بالمصلحة اإلداري��ة اإلقليمية باألمن
اإلقليمي بالجديدة ب��ش��ارع حمان
ال��ف��ط��واك��ي ،وي��م��ك��ن ك��ذل��ك نقله
إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma
ويمكن إرس��ال ملف طلب العروض
إلى المتنافسين  ،بطلب منهم طبق
الشروط ال��واردة في المادة  19من
المرسوم رق��م  349-12-2الصادر
في  8جمادى االول  20( 1434مارس
 ) 2013بتحديد شروط وأشكال إبرام
صفقات الدولة وك��ذا بعض القواعد
المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها .
حدد مبلغ الضمان المؤقت في آلف و
خمسمائة درهم ( )1500.00درهم
تقدير كلفة األشغال  14914.80درهم
(أربعة عشر ألف و تسعمائة و أربعة عشر
درهم و ثمانون سنتيم ).
يجب أن يكون ك��ل م��ن محتوى
وتقديم وإي��داع ملفات المتنافسين
مطابق لمقتضيات المواد  27و 29و31
من المرسوم رقم  2.12.349الصادر
في  8جمادى األولى  20( 1434مارس
 )2013المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكـن للمتنافسيـن :
 إما إيـداع أظرفتهـم ،مقابـل وصل،بمكتب رئ��ي��س المصلحة اإلداري���ة
اإلقليمية باألمن اإلقليمي بالجديدة
بشارع حمان الفطواكي.
 إم��ا إرس��ال��ه��ا ع��ن ط��ري��ق البريـدالمضمون ب��إف��ادة ب��االس��ت�لام إلى
المكتب المذكـور.
 إما تسليمها مباشـرة لرئيـس لجنـةطلـب العـروض عند بدايـة الجلسة
قبـل فتح االظرفـة
إما إيداع الملفات الكترونيا عبر بوابةالصفقات العمومية

الخميس  25من شعبان  1442الموافق  8من أبريل 2021
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إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها
هي تلك المقررة في المادة  4من
نظام االستشارة.
119999

119943

119951
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ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  25ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ  1442ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  8ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2021

alammourasalat@gmail.com

ﺑﻌﺪ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﻨﺎﺵ ﺗﺤﻤﻞ »ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻟﻠﻨﻘﻞ«

¢ûcGôe

ﺃﺑﻮﺍﻕ ﺗﺘﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﺄﻧﻴﺔ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻭﻧﻴﻦ

ﺑﻌﺪ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺗﺪﺍﺭﺱ ﺻﻔﻘﺔ »ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻟﻠﻨﻘﻞ » ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻳﺪﺕ ﻟﻬﺎ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺟﺤﺎﻑ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮﻫﺎ
ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺣﺼﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ ﻻ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺎﺵ
ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺑﻠﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻴﻔﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻜﻨﺎﺵ .
ﻭﺭﺃﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻨﺎﺵ ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻟﻬﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺑﻨﺪﺍ ﻣﻦ
ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺧﻮﺽ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺩﺑــﺮﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﺪﻥ ﻳﻔﻮﻕ ﻋﺪﺩ
ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ  750ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ  .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﺒﻴﺪﺍ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺃﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ .ﻓﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﻟﻪ

ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻟﺨﺒﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ .
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﻨﺎﺵ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ
ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀ
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ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮﺍﺕ ﺗﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺗﻌﺜﺮ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻳﻬﺪﺩ ﺳﻼﻣﻪ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

ﺳﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﻣﻨﺬ ﺍﻥ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ
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ﺍﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ ﻟﺘﻘﺒﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﻪ ﻭﺗﺤﻴﻴﺪ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻥ،ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻄﺎﺕ،ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟــﻤــﺠــﺎﻭﺭﺓ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣــﺪﺩﺕ ﻓﻲ
13500000ﺩﺭﻫﻢ،ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺬﺑﺢ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﺳﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﺼﺪﺭ
ﻟﻠﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ.
ﻭﻓﻌﻼ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺒﻴﻌﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎﺗﻮﻗﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﻟﻌﺪﻩ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺇﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ،ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟــﻀــﺮﻭﺭﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﻭﺭﺍﺵ
ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻭﺇﺻﻼﺡ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻻﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺒﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺎ
ﺃﺣﻮﺟﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ.

ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﺮﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﻼﻳﺎ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻣﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺎﻥ
ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭﺍﻷﺳـــﻌـــﺎﺭ ﻭﺍﻹﺟـــــﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺸﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ  1442ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ،ﺍﺣﺘﻀﻦ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺳﻄﺎﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻭﺣﻀﺮﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺟﺮﻳﺪﺓ »ﺍﻟﻌﻠﻢ«
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺸﺮ ﺑﻤﻮﺳﻢ ﻓﻼﺣﻲ ﻭﺯﺭﺍﻋـــﻲ ﺟﻴﺪ
ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺴﺎﻗﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓــﺎﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ،
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺪﺧﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻟــﺸــﺮﺍﺋــﻴــﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻹﻗــﻠــﻴــﻢ،ﻭﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ
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ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻏﺮﻳﺲ

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻭﻣﻬﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ »ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻟﻠﻨﻘﻞ« ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻜﻨﺎﺵ
ﺗﺤﻤﻼﺕ ﺳﻴﺮﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓــﺎﺯﺕ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ
ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻮﺟﺐ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ .
ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺃﺑﻮﺍﻕ ﻣﺴﺨﺮﺓ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺗﻌﺪﺍﺩ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﻭﺃﻱ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ،ﻓﺘﻜﺪﻳﺲ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻻﺕ ﺣﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻧﻮﺍﻗﻞ ﻟﻬﻢ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﻢ ﺑﺤﻮﺍﺿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻞ ﻟﻪ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻤﻦ ﺍﻗﺘﺮﺣﻮﺍ
ﺷﻄﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻛﻨﺎﺵ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻔﺮﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﺨﻠﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻤﺎ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺪﺑﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺳﻄﻮﻝ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻤﺤﻴﺼﻬﺎ ﺑﺪﻝ
ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﻌﺘﻮﻥ ﻛﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻗﻞ ﺃﻭ ﻫﺎﻭﻱ »ﺍﻟﺒﻠﻮﻛﺎﺝ«.
ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺶ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ
ﻟﻬﻢ ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺗﺤﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻭﺃﺩﻣﻴﺘﻬﻢ ﻭﺭﺍﺣﺘﻬﻢ ،ﻭﻣﻦ
ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻭﺻﺤﺘﻬﻢ،ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻛﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ.
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻋﺪﺓ ﻋﺮﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ
ﺧــﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻓﺮﺓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ،
ﻟﺘﺘﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻣﺔ
ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،ﻭﺫﻟﻚ ﻃﻴﻠﺔ
ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎﺀ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﻼﻳﺎ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻣﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﻭﺟـــﻮﺩﺓ ﻭﺳــﻼﻣــﺔ ﺍﻟــﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻛﻴﺎﺱ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻭﺫﻟــﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 77ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻷﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19ﺗﻢ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﺑﺤﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺭﻭﺍﺟﺎ
ﻫﺎﻣﺎ ،ﻗﺒﻞ ﻭﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻷﺑﺮﻙ.

ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﺑﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ:

ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﺟﺪﻳﺪﺗﲔ
ﻉ  /ﺍﻟﺸﻌﺒﺎﻭﻱ
ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﺳﻨﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺸﺪ
ﻭﺍﻟــﺠــﺬﺏ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
ﻟﻄﻨﺠﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ..
ﺗــﻢ ﻣﺴﺎﺀ ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ
ﺗﻄﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻟﻄﻨﺠﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ
ﻣﻐﺮﺑﻴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ) :ﻡ.ﺹ( ﻭ )ﺃ .ﺃ ﺡ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﻔﻮﻕ
) (42ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ  2021ﺇﻟــﻰ ﻏﺎﻳﺔ ..2027
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ،ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺗﻢ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ..2014
ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ،ﺣﺴﺐ ﺷــﺮﻭﻁ
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ،ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺗﺎﻥ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ،ﻣــﺪﺍﺭ )ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ(،
ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭ )ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(..
ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺫﻟﻚ ،ﺗﺸﺘﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ،
ﻣﻦ ﺷﻴﻮﻉ ﺃﻛﻮﺍﻡ ﺍﻷﺯﺑــﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻞ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ،
ﻭﺑﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﺳـــــﻮﺍﻕ ،ﻭﺍﻟــﻤــﺪﺍﺭﺱ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻃﻰﺀ،
ﻭﺍﻟﻜﻮﺭﻧﻴﺶ ،ﻭ )ﻋــﺮﺑــﺪﺓ( ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ،ﻭﺗﻨﺎﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﺫﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ،ﻭﺍﻷﺯﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺏ ،ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ،
ﻭﺍﻹﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻐﺴﻞ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ،ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻜﺪﺱ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ،ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ،ﻭﺍﻟﺨﻀﺮ ،ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ،ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ..
ﻃﻨﺠﺔ ﻏﺎﺭﻗﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﺑﺎﻝ ..ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻷﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ؟ ﻭﻣﺘﻰ؟..

áª«°ù◊G

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻳﺘﻌﺰﺯ ﲟﻌﺪﺍﺕ
ﻭﻟﻮﺍﺯﻡ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﺗـــﻌـــﺰﺯ ﺍﻟـــﻌـــﺮﺽ ﺍﻟــﺼــﺤــﻲ ﺑــﺎﻟــﻤــﺮﻛــﺰ ﺍﻻﺳــﺘــﺸــﻔــﺎﺋــﻲ ﺍﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺍﻟــﺨــﺎﻣــﺲ
ﺑــﺎﻟــﺤــﺴــﻴــﻤــﺔ ﺑــﺎﻗــﺘــﻨــﺎﺀ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ ﺍﻟـــﻤـــﻌـــﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟـــــﻠـــــﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ ﺍﻟــﻤــﻬــﻤــﺔ.
ﻭﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺴﻴﻤﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺏ  190ﺳﺮﻳﺮﺍ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﻟﻮﺍﺯﻣﻬﺎ،
ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻴﺰﻧﺎﺳﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻭﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ
ﻣﺎﺳﺔ ،ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  23ﺇﻟﻰ  27ﻣﺎﺭﺱ
 .2021ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻮﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﻭﻟﻰ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ،ﻳﻮﻡ  23ﻣﺎﺭﺱ
 2021ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ،ﻭ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ
ﺍﺩﺍﻭﺗﻨﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﺽ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ«  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ.
ﻭﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ﺍﺩﺍﻭﺗﻨﺎﻥ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺍﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ  ،ﺇﺫ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺤﻮﺭﻱ ”ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ“
ﻭ“ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ“ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ :ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻣﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
ﻭﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺑﻮﺭﺷﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺣﻮﻝ » ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻣﻄﺮﺩ  :ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ« ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ  ،ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ،ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ،ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ

ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ  ،ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻭﺛﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﺘﻤﺤﻮﺭﺕ ﺣﻮﻝ » ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ :ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻭ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻷﻛﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ  ،ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ
ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ،
ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺠﺐ ﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ ،ﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺧﻼﺕ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ.
ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  25ﻣﺎﺭﺱ  2021ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﻛﺎﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻲﺀ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ
 ،ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ...ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺴﺎﺀ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻳﻮﻡ  27ﻣﺎﺭﺱ  2021ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻛﺎﺩﻳﺮ ﺍﺩﺍﻭﺗﻨﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻭﺳﺒﻞ
ﺟﻌﻠﻪ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﺗﻤﻠﻜﻪ ،ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﺍﻟـــــــــــــــــــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  25ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ  1442ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  8ﻣﻦ ﺍﺑﺮﻳﻞ 2021
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ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ  22ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ:

ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﺗﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻋﺪ..
ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺣﺴﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﺮﻋﺔ ﻛﺄﺱ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻘﻄﺮ ﺃﻭﺍﺧــﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﻗــﺮﺭ ﺍﻻﺗــﺤــﺎﺩ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟــﻘــﺪﻡ ،ﺇﺟــﺮﺍﺀ
ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺳﺤﺐ ﻗﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﺳﺘﻘﺎﻡ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻘﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻭ 18ﻣﻦ ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻜﺄﺱ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ.
ﻭﻳﺄﻣﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﻭﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻄﻼﻕ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﺳﻨﺔ .2022
ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻴﺎﻧﻲ ﺇﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ )ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ( ،ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ  22ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﹰ ﺃﻛﺪﻭﺍ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺑﻘﻄﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻭﺃﻋــﺮﺏ ﺇﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ
ﻗﻄﺮ ،ﻋﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎﻡ
ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻼﻋﺐ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ  2022ﻣﻦ
 18-1ﺩﺟﻨﺒﺮ  2021ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ  32ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ
 18ﻳﻮﻣﺎﹰ ،ﻣﺘﻄﻠﻌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﻠﻘﺐ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺳﺘﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺭﺍﻳﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  450ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺮﺑﻲ
ﻣﻦ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎﹰ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﺘﻌﺰﺯ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ.

ﻭﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺍﻹﺭﺙ ،ﻭﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  FIFAﻗﻄﺮ ،2022
ﻭﺗﻘﺎﻡ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ  18ﺩﺟﻨﺒﺮ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻭﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺻﺎﻓﺮﺓ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻮﺳﻴﻞ ﻋﺎﻡ .2022
ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﲢﺪﺩ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻬﻧﺎﺋﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ
ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ  ،ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻋﻘﺪﻩ
ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ، 5ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﻡ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺇﻳﺎﺏ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺳﻴﺪﺍﺕ ﺑﺮﺳﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ  ، 2019-2018ﻭﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺳﻴﺪﺍﺕ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ .
ﻛــﻤــﺎ ﺣـــﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗــﺎﺭﻳــﺦ ﻧــﺼــﻒ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
 2019-2018ﻭﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﺑــﻄــﻮﻟــﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺭﺟــﺎﻝ ﻭﺳــﻴــﺪﺍﺕ ﻟــﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ .
ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ
 ،ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﺓ
ﺑﻠﻘﺒﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻭﻛﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ ،ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ  2019 - 2018ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ
ﻭﺍﻹﻧــﺎﺙ  ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧــﺮﻯ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺪ
ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ  ،ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ.
ﺍﻷﺣﺪ  11ﺃﺑﺮﻳﻞ:
-ﺇﻳــﺎﺏ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ )ﺇﻧﺎﺙ(

ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﳜﻄﻂ
ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺑﻴﲔ
ﲪﺪ ﺍﷲ ﻭﺃﻣﺮﺍﺑﻂ
ﺫﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ،ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﺃﻥ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ.
ﻭﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ.
ﻭﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻬﻢ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺣﻤﺪﺍﷲ ،ﻭﻧﻮﺭ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻣﺮﺍﺑﻂ.
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻹﻗﺎﻟﺔ
ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ،ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ
ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ
ﺳﻔﺮ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ )ﺣﻤﺪﺍﷲ ﻭﺃﻣﺮﺍﺑﻂ(
ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺃﻳــﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻜﺄﺱ.

ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ 2019-2018
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻴﺸﻠﻴﻔﻦ ﺇﻓﺮﺍﻥ -ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ
ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﻲ-ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
*ﺍﻟﺴﺒﺖ  24ﺃﺑﺮﻳﻞ:
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ )ﺫﻛﻮﺭ ﻭﺇﻧﺎﺙ( ﻟﻤﻮﺳﻢ2019-2018
*ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  30ﺃﺑﺮﻳﻞ:
ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
 -ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ:ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻼ  -ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ -ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
-ﺍﻹﻧﺎﺙ:ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻴﺸﻠﻴﻔﻦ ﺇﻓﺮﺍﻥ  -ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ.
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -
ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﻲ.
*ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﻱ :
 ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺫﻛﻮﺭﺍ ﻭﺇﻧﺎﺛﺎﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ .2019-2018

ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻫﻲ ﻗﻄﺮ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻋﻤﺎﻥ
ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻭﺗﺘﺄﻫﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ »ﻓﻴﻔﺎ« ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ،
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ

ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻓﻲ
ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ:

ﺳﻴﻠﻌﺐ  12ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ،ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻣﻨﻪ
 6ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ  16ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﺇﻟﻰ 4
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﻭﺛﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﻭﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺧﻄﻄﻬﻤﺎ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ،ﻟﺘﻤﺜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﻗﻄﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2022

ﻳﺨﻮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩﻳﺎ ﺑﻤﺮﻛﺐ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ )ﺳﻼ( ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺩﺱ ﻭ  14ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻹﻋــﺪﺍﺩﻱ ،ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮﻯ ﺃﻃﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻠﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  12ﺷﺘﻨﺒﺮ ﻭ 3ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .2021
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ،ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﻴﻚ:
 - 1ﺧﺎﻟﺪ ﻛﻮﺭﻋﻲ ﺷﺒﺎﺏ ﻟﻮﻛﻮﺱ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
 - 2ﺯﻳﺎﺩ ﺃﺣﻤﻴﺶ ﺻﻘﺮ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ - 3ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺃﻧﺒﻴﺔ ﺻﻘﺮ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ - 4ﺣﻤﺰﺓ ﺳﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ  - 5ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻱ ﺩﻳﻨﺎﻣﻮ
ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ - 6ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻮﻣﺰﻭ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
- 7ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻮﺭﻳﻂ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ - 8ﻣﺤﻤﺪ
ﺃﺷﺮﻑ ﺳﻌﻮﺩ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ - 9ﺇﺩﺭﻳﺲ
ﺍﻟﺮﺍﻳﺲ ﻓﻨﻲ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ - 10ﺳﻌﺪ
ﻛﻨﻴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ - 11ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻓﺎﺗﻲ
ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ - 12ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻤﺰﺭﺍﻋﻲ ﺷﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ - 13ﺃﻧﺲ ﺍﻟﻄﻴﺒﻲ ﺧﺒﺎﺯﺍﺕ ﺃﺳﻮﺩ
ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ - 14ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻟﺤﻠﻴﻮﻱ ﺩﻳﻨﺎ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ
- 15ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮﺍﺩ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ - 16ﺃﻳﻮﺏ
ﻭﻧﻈﻮﺭﻱ ﺩﻳﻨﺎﻣﻮ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ - 17ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺃﻣﺰﺍﻝ
ﺻﻘﺮ ﺍﻛﺎﺩﻳﺮ - 18ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻲ ﺃﺟﺎﻛﺲ
ﺗﻄﻮﺍﻥ - 19ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ.

 ..ﻭﻣﻨﺘﺨﺐ ﺃﻗﻞ
ﻣﻦ  23ﺳﻨﺔ ﻳﻌﺴﻜﺮ
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ

ﺍﻟـ »ﻓﻴﻔﺎ« ﻳﻮﻗﻒ ﺍﲢﺎﺩﻱ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺗﺸﺎﺩ..
ﻣﱴ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ؟!

ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ )ﻓﻴﻔﺎ( ،ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ،ﺃﻧﻪ
ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻋﺎﻗﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺗﺸﺎﺩ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻥ »ﻓﻴﻔﺎ« ﺟﺎﺀ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻱ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻳﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻔﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ،ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺮﻩ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺟﺎﺀ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻟﻨﻈﺎﻡ »ﻓﻴﻔﺎ« ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻻﻫﻮﺭ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻹﺩﺍﺭﺗﻪ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ »ﻓﻴﻔﺎ« ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
ﻭﺗﺴﻮﺩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺇﺫ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺿﻐﻄﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﻃﺸﻲ ﻭﺃﺭﻏﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﻞ
ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﻮﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ،ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻜﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ.

ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ:

ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺩﻭﺭﲤﻮﻧﺪ ﳛﺮﺝ ﺳﻴﱵ
 ﻭﺿــﻊ ﺭﻳــﺎﻝ ﻣــﺪﺭﻳــﺪ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓــﻲ ﻧﺼﻒﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑــﻔــﻮﺯﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ  ،1-3ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺮﺝ ﺑﻮﺭﻭﺳﻴﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺴﺮ ﺃﻣﺎﻣﻪ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ  2-1ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻫﺎﺏ ﺭﺑﻊ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ.
ﻭﺗﻘﺎﻡ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﺎ ﺍﻻﻳﺎﺏ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺒﻲ ﺃﻧﻔﻴﻠﺪ
ﻓﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﻭﺳﻴﻐﻨﺎﻝ ﺇﻳﺪﻭﻧﺎ ﺑــﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ »ﺃﻟﻔﺮﻳﺪﻭ ﺩﻱ ﺳﺘﻴﻔﺎﻧﻮ«
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻳﺪﻳﻦ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺑﻔﻮﺯﻩ ﺍﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﻤﻪ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮﺱ ﺟﻮﻧﻴﻮﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )27
ﻭ (65ﻭﻣــﺎﺭﻛــﻮ ﺃﺳﻨﺴﻴﻮ ) ،(36ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺠﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ).(51
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺗﻮﺍﻟﻴﺎ ﻟﺮﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﻓﻲ
ﺳﺒﻊ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ.
ﻭﻛـــﺎﻥ ﺭﻳـــﺎﻝ ﻣــﺪﺭﻳــﺪ ﺍﻟــﻄــﺮﻑ ﺍﻻﻓــﻀــﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﻭﺿــﻐــﻂ ﺑــﻘــﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓـــﺎﻉ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﻭﺧــﻠــﻖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣــﻦ ﺍﻟــﻔــﺮﺹ ﺗــﺮﺟــﻢ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟـــﻰ ﻫﺪﻓﻴﻦ.
ﻭﺗﺤﺴﻦ ﺍﺩﺍﺀ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ،ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻠﻘﺐ  6ﻣﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻋﺒﺮ ﻧﺠﻤﻪ
ﺻﻼﺡ ،ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺰﺯ ﺑﻬﺪﻑ ﺛﺎﻟﺚ،
ﻣﻮﺍﺻﻼ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠﻪ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺗﻮﺍﻟﻴﺎ.
ﻭﺃﻛــﺪ ﺭﻳــﺎﻝ ﻣــﺪﺭﻳــﺪ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﺳــﺘــﻌــﺪﺍﺩﻩ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺿﺪ
ﻏﺮﻳﻤﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻓــﻲ ﺻﺮﺍﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟــﺸــﺮﺱ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪﺭﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﻠﻴﻐﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ »ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ« ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ،ﺃﺣﺮﺝ ﺑﻮﺭﻭﺳﻴﺎ

ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ
ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑﺴﻼ

ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻻﻣﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ ﻣﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟـــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣــﻦ ﺇﺣـــﺮﺍﺯ ﻟﻘﺒﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺧﺴﺮ ﺍﻣــﺎﻣــﻪ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ  2-1ﺑﻬﺪﻑ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻼﻋﺒﻪ ﺍﻟــﺸــﺎﺏ ﻓﻴﻞ ﻓــﻮﺩﻥ.
ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻛﻴﻔﻦ ﺩﻱ ﺑﺮﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺭﺽ
) ،(19ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳــﺮﺩ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻣﺎﺭﻛﻮ ﺭﻭﻳــﺲ ﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ) (84ﺣﻴﺚ
ﺑــﺪﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﺍﻟــﻰ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﻓــﻮﺩﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ) ،(90ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﺍﻳﺎﺑﺎ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻳﺨﻮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﺩﺍﺧـــﻞ ﺍﻟــﻘــﺎﻋــﺔ ﻷﻗـــﻞ ﻣــﻦ  23ﺳــﻨــﺔ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻭﺣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  7ﻭ 14ﺃﺑﺮﻳﻞ
ﺍﻟــﺠــﺎﺭﻱ ،ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺇﻋــﺪﺍﺩﻳــﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺑﻤﺮﻛﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﺍﻹﻋــــﺪﺍﺩﻱ ،ﻳﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﺳــﺘــﻌــﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻋﻮﻧﻲ،
ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ  15ﻻﻋﺒﺎ
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ  .1 :ﺑﻼﻝ ﺣﻤﻴﺪﻭﺵ
ﺃﺟﺎﻛﺲ ﺗﻄﻮﺍﻥ  .2ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻳﺪﻭ ﺧﺒﺎﺯﺍﺕ
ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ  .3ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺴﻄﺎﺗﻲ  .4ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺠﻮﺩﻱ ﺷﺒﺎﺏ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ
 .5ﺃﻧﺲ ﻧﺼﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺳﺒﻮ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ  .6ﺧﻠﻴﻞ
ﻭﻫﺎﺭﺓ ﺻﻘﺮ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ  .7ﺃﻧﺲ ﺩﺣﺎﻧﻲ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ  .8ﻣﻌﺎﺩ ﺳﻴﻨﺎ ﺧــﺒــﺎﺯﺍﺕ ﺃﺳﻮﺩ
ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ  .9ﺃﻳﻮﺏ ﻣﺴﺎﻁ ﺷﺒﺎﺏ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ .10
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺸﻲ .11
ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ ﺻﻘﺮ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ  .12ﺃﻧﺲ
ﺑﻘﺎﻟﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻮ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ  .13ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ
ﺃﺟﺎﻛﺲ ﺗﻄﻮﺍﻥ  .14ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ﻛﻮﺳﻲ ﺧﺒﺎﺯﺍﺕ
ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ  .15ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻓﻲ
ﺃﺟﺎﻛﺲ ﻃﻨﺠﺔ

ﺻﺎﻓﺮﺓ ﺃﻧﻐﻮﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺑﻴﺮﺍﻣﻴﺪﺯ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ

ﻋﻴﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ »ﻛﺎﻑ« ،ﻃﺎﻗﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻐﻮﻻ
ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺩﻱ ﺑﻴﺮﺍﻣﻴﺪﺯ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺿﻴﻔﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ
ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻮﻱ،
ﺑﺮﺳﻢ ﺭﺍﺑﻊ ﺟﻮﻻﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ﻭﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻃﺎﻗﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺃﻧﻐﻮﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻫﻴﻠﻴﺪﺭ ﻣﺎﺭﺗﻴﻨﻴﺰ ،ﻭﻳﻌﺎﻭﻧﻪ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ
ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﺮﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺩﺍ ﺳﻴﻠﻔﺎ ﺟﻮﻟﻴﻮ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻭﺟﻮﺍﻭ ﻣﻮﺍﻧﺪﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ.
ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻴﺒﻮﺗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ
ﻋﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻏﺎﻧﺎ ﻣــﺎﺭﻙ ﺃﺩﻭ،
ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺭﻭﻓﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ.
ﻭﻳﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ  9ﻧﻘﺎﻁ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺯﻩ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮﺍﻣﻴﺪﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺩ.

