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خبراء يؤكدون أنه جنب المغرب تسجيل أرقام كارثية...

هل أخفق حظر التنقل الليلي يف خفض عدد إصابات كورونا ؟
العلم :عبد الناصر الكواي

يسجل عدد حاالت اإلصابة بالفيروس
التاجي ارتفاعا مستمرا منذ أسابيع،
وذلك رغم إقرار حظر التنقل الليلي في
رمضان .ويوضح الخبراء بدورهم ،أن هذا
الحظر الذي بدأ قبل الشهر الفضيل جنب
بالدنا حصيلة ثقيلة من اإلصابات ،وأن
االرتفاع المسجل راجع للسالالت المتحورة،
داعين إلى ضرورة التقيد أكثر باإلجراءات
الوقائية ،بل إن منهم من حبذ فكرة رجوع
إلى الحجر الصحي الشامل.
ويُرتقب يومَ الجمعة المقبل ،أن يتقدم وزير
الصحة بتقرير حول الوضعية الوبائية أمام الملك
محمد السادس ،وهي خطوة قد تعقبها قرارات جديد
في تدابير التصدي للجائحة.
في هذا السياق ،قال البروفيسور شكيب عبد
الفتاح ،أستاذ األم��راض التعفنية والمعدية والطب
االستوائي في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء،
ّ
إن عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد
يرتفع ليس فقط في المغرب وإنما في العالم كله،
وذلك بسبب السالالت المتحورة ،مشددا في تصريح
لـ»العلم» ،على أن قرار حظر التنقل الليلي جنب بالدنا
حصيلة أثقل من اإلصابات ،وستكون له نتائج إيجابية
في المستقبل.
وأضاف عضو اللجنة العلمية للقاحّ ،
أن دور هذه
اللجنة محصور في اإلجابة عن أسئلة مباشرة توجه
لها ،فهي لم تدعُ إلى فرض الحجر الصحي.
وقال البروفيسور موالي المصطفى الناجي ،مدير

مختبر علوم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار
البيضاء ،بالنظر لسرعة انتشار الساللة المتحورة من
كورونا التي تصل إلى  70في المائة ،فإن الحظر الليلي
جنبنا أرقاما كارثية لإلصابات بكوفيد ،-19مشيرا في
تصريح لـ»العلم» ،إلى أن ارتفاع عدد اإلصابات في
ً
مقارنة بدول أخرى مثل البرازيل
المغرب يظل محدودا
وإيطاليا وفرنسا وحتى إنجلترا التي تصنع لقاح
«أسترازينيكا».
وأكد خبير األوبئة وعضو اللجنة العلمية للقاح
ذات��ه ،أن مكافحة الجائحة تتطلب أمرين أولهما
االستمرار في التلقيح ،وثانيهما االلتزام بالتدابير
االحترازية ،موضحا أن قرار اإلغالق الليلي هو أخف
الضررين ،حيث إنه يمكن الناس من الذهاب إلى
أعمالهم ومدارس أبنائهم وتحريك العجلة االقتصادية
في ظل حركية محدودة نهاراً ،في المقابل يحد من
التجمعات التي ال يضر التخلي عنها بشكل مؤقت ليال،
مثل الجلوس في المقاهي الذي ال يراعي في الغالب
اإلجراءات االحترازية.

أمازيغيون «يقصفون» رئيس الحكومة
ووزير التربية الوطنية معا:
العلم  :عزيز اجهبلي
محلة
لم يقتنع التجمع العالمي
األم��ازي��غ��ي ب���األداء
الحكومي انتخابية
وبالحصيلة التي استمع لها
أعضاء اللجنة الوزارية الدائمة
المكلفة بتتبع وتقييم
تفعيل سابقة ألواهنا
الطابع الرسمي لألمازيغية في
اجتماعها األول يوم الثالثاء
سعد 20يف االجتماع
أبريل  2021والتي يرأسها
الدين العثماني رئيس الحكومة.
وأوضح التجمع األمازيغي أن
هذه األول للجنة
الحصيلة تم اإلع�لان عنها بعد
سنة ونصف من اعتماد القانون
التنظيمي رقم ، 26.16
المتعلق الوزارية
بتنفيذ الطابع الرسمي للغة
األمازيغية وقبل خمسة أشهر
م��ن االستحقاقات
االنتخابية املكلفة
المقبلة ،وتزامن ذلك مع الذكرى
 41للربيع األمازيغي.
ال��ذي باألمازيغية
وق��ال التجمع ذات���ه،
يرأسه رشيد الراخا ،إن سعيد
أم��زازي وزير التربية الوطنية،
قدم خالل هذا االجتماع إنجازات ،اعتبرها
التجمع ضئيلة ومتواضعة جدا ،على أساس
تكوين  400إطار تربوي في السنة من أجل
الوصول إلى  5000مدرس لألمازيغية بحلول
سنة .2030
وأضاف التجمع في بيان حصلت «العلم»
على نسخة منه ،أن تيندايي أشيومي
المقررة الخاصة المعنية باألشكال المعاصرة
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب
وم��ا يتصل بذلك ،كانت لديها الشجاعة
لتقييم التمييز الصارخ ضد األمازيغية في
البالد في تقريرها الصادر في  28ماي ،2019
وال أحد ،ال رئيس الحكومة وال أي وزير آخر
استطاع ال��رد على مضمون تقرير األمم
المتحدة وال على انتهاكات حقوق اإلنسان
المرتبطة ب��األم��ازي��غ ،وال على السياسة
المؤسساتية الواضحة للدولة المغربية
المتمثلة في التمييز العنصري ضد األمازيغ.
وك��ان��ت تيندايي أش��ي��وم��ي ق��د دعت

السلطات المغربية إل��ى اتخاذ
عدة إجراءات ملموسة تهدف إلى
القضاء على العنصرية والتمييز،
وتكثيف الجهود لضمان عدم
تعرض األمازيغ للتمييز في البالد،
ال سيما فيما يتعلق بالتعليم،
والوصول إلى العدالة ،والحصول
على الوظائف والخدمات الصحية،
وح��ق��وق األرض وح��ري��ات ال��رأي
والتعبير ،والتجمع السلمي
وتكوين الجمعيات.
واس��ت��دل التجمع األمازيغي
في التمييز ضد األمازيغية في
المغرب بعدم االعتراف بالتقويم
األمازيغي أو االستجابة لمطلب
اعتبار رأس السنة األمازيغية عيدا
وطنيا ،باإلضافة إلى إصدار قانون
جديد خاص بالبطاقة الوطنية
اإللكترونية دون إدراج الكتابة
باللغة األمازيغية أو خط التيفيناغ
الخاص بها ،واستبعاد تعليم
اللغة األمازيغية ألبناء المغاربة
المقيمين بالخارج  ،الغياب التام
في برامج محو أمية الكبار.
واعتبر من أخطر اإلجراءات تلك التي اتخذها
وزير التربية الوطنية بعد اإلعالن عن الدليل
التربوي لمرحلة ما قبل المدرسة ،حيث تم
اإلقصاء الكلي لدمج اللغة األمازيغية في التعليم
قبل المدرسي واالستمرار في عرقلة تعميمه
العاجل والضروري في المرحلة االبتدائية.
وذك��ر المصدر ذات��ه أن تكوين ما ال
يقل عن  5000إطار تربوي متخصص في
اللغة األمازيغية ،سيستغرق 12سنة .وأفاد
أن هذه هي الطريقة التي تعتمدها هذه
الحكومة الستدامة اإلب��ادة اللغوية للغة
األم للمواطنين المغاربة .وبالتالي ،فإنها
ال تؤدي فقط إلى تسريع عملية االقتالع
الثقافي لألطفال وتعميق أزمة هويتهم،
بل تتعداه إل��ى انتهاك المادتين  7و 8
من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي
اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في
 20نونبر .1989

ورأى الطيب حمضي ،الطبيب والباحث في
السياسات والنظم الصحية ،أن حظر التنقل الليلي
في رمضان ،هو استمرار للحجر السابق الذي نهجه
المغرب ،ولو كان الوضع يسمح لتمت إزالته ألن
هناك أنشطة تمارس ليال خالل رمضان .وأضاف في
تصريح لـ»العلم» ،أنه إذا استقر تسجيل رقم اإلصابات
فسنكون في وضعية وبائية متحكم فيها ،ألن المتحور
البريطاني يسبب إصابات أكثر مما يسجله المغرب
حاليا بكثير.
واعتبر المتحدث ،أن ارتفاع أعداد اإلصابات هو
مؤشر دال على الموجة الثالثة ،والمتحور البريطاني
الذي يعرف انتشارا واسعا ،وهو أمر طبيعي ألن بعض
المواطنين ال يحترمون اإلجراءات االحترازية من تباعد
وارت��داء كمامة ،ويعتقدون أن الحجر الليلي كافٍ
إليقاف انتشار الفيروس التاجي ،وهذا أمر خاطئ.
ولتفادي الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل ،دعا
حمضي المدارسَ إلى احترام اإلج��راءات االحترازية
والعمل بنسبة  50في المائة ،إضافة إلى تطبيق

النقابات والتنسيقيات التعليمية تخوض الخميس إضرابا وطنيا

دفاعا عن مجيع مكونات أطر اإلدارة التربوية واألساتذة املتعاقدين
العلم :ن -الحرار

يبقى االض��راب ورق��ة االحتجاج األساسية دفاعا عن
الحقوق والمكتسبات داخل أي قطاع ،والتعليم واحد من
القطاعات التي تعرف حراكا شبه دائم  ،دفاعا عن الشغيلة
التعليمية ،التي زادها نظام التعاقد تأزما وفي هذا الصدد
أكد التنسيق الثالثي النقابي لجمعيات أطر اإلدارة التربوية،
وأساتذة التعاقد بدعوة إلضراب وطني موحد في قطاع
التربية الوطنية ،ومعها كل الفئات التعليمية  ،دفاعا عن
ملفات جميع شغيلة القطاع التعليمي بكل فئاته..
وفي اطار الدفاع دائما عن هذه الفئات أصدرت الجامعة
الحرة للتعليم التابعة لالتحاد العام للشغالين بالمغرب
 ،يوم  18أبريل الجاري بيانا يحمل عنوان» بناء الحل
ودعم النضال» أكدت فيه دعمها الكامل لكافة األشكال
النضالية المعلن عنها من قبل جميع مكونات أطر اإلدارة
التربوية (جمعيات التنسيق الثالثي  ،والتنسيقية الوطنية
للمتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 294-18-2
المرتبين ظلما في الدرجة الثانية ،تنسيقية األطر اإلدارية
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المصحف المحمدي

أع��ل��ن��ت مؤسسة
محمد السادس لنشر
المصحف الشريف ،أن
المتعلقة
حصيلتها
ب���ط���ب���ع ال��م��ص��ح��ف
ال��م��ح��م��دي ال��ش��ري��ف
بكافة أشكاله وأحجامه
بلغت  828ألف نسخة،
خالل سنة  ،2020منها
نسخ مترجمة للغات
أخ���رى ،ون��س��خ خاصة
بضعاف البصر .ووفق
ملخص تقرير حول حصيلة منجزات المؤسسة التي
يتواجد مقرها بمدينة المحمدية ،برسم سنة ،2020
فإن هذه الحصيلة توزعت بين  600ألف نسخة
خاصة بمصحف المساجد (حجم ،)24/17 :و 100ألف
نسخة من المصحف الخاص بضعاف البصر (حجم:
 ،)35/25و 55ألف نسخة ترجمة معاني القرآن إلى
اللغة الفرنسية (حجم .)23.8/16 :ويتوزع ما تبقى
من هذه الحصيلة إلى طبع  50ألف نسخة من
المصحف المفرق (حجم ،)27/20 :و 20ألف نسخة
من ترجمة معاني القرآن إلى اللغة اإلنجليزية
(حجم  ،)23.8/16و 200نسخة من مصحف “برايل”،
و 1000نسخة من سورة يس.
ق���رر وزي����ر الشغل
واإلدماج المهني ،محمد
أمكراز ،يوم الثالثاء ،إعفاء
عبد المنعم المدني من
منصبه كمدير للوكالة
الوطنية إلنعاش التشغيل
وال��ك��ف��اءات ،معلنا فتح
باب الترشيح لشغل هذا
المنصب .ويعود سبب
االعفاء حسب مصادر مطلعة إلى عدم تنسيقه مع
الوزارة في عدد من الملفات المرتبطة بالتشغيل ،إلى
جانب اختالالت تدبيرية ،حيث سبق أن حلت المفتشية
العامة لوزارة الشغل بالوكالة من أجل افتحاصها.
وحسب المصادر ذاتها ،فإن مرسوم إعفاء عبد المنعم
المدني ،وقعه كل من وزير الشغل واإلدماج المهني،
محمد أمكراز ،ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة،
محمد بنشعبون ،يوم اإلثنين ،وعين الوزير مدير
الخدمات بالوكالة ،يحيى عكاش ،مديرا بالنيابة خلفا
لعبد المنعم المدني ،إلى حين تعيين مدير جديد.

إنقاذ

أصبحت قوارب الهجرة غير النظامية تتوالى بشكل شبه
يومي على الضفة المقابلة لسواحل المغرب لبلوغ األراضي
األوربية من خالل التوجه إلى إسبانيا.
وكشفت صحيفة «»elperiodico de aragon
اإلسبانية ،أن أفراد اإلنقاذ البحري اإلسباني ،تمكنوا الثالثاء
 20أبريل الجاري ،من إنقاذ  33شخصا من أصل مغربي،
جميعهم رجال ،في حالة جيدة ،ا في بحر البوران  ،إذ كانوا
يبحرون في قارب غادر قبل يوم من شاطئ شمال المغرب”.
وأوضحت الصحيفة ،أنه تم نقلهم ،بعد الساعة 2:30
من صباح يوم الثالثاء ،إلى ميناء موتريل(غرناطة) ،وعند
وصولهم ،تم عالجهم من قبل الصليب األحمر الذي قدم
لهم الرعاية الطبية والغذائية األولى”.

حديث اليوم

املغرب على أعتاب ولوج نادي أفضل  50اقتصادا عامليا
للعديد من القطاعات االقتصادية الحيوية متسببة في
توقيف بعضها ،وتعطيل فرص االستثمار جراء تعليق
الرحالت وإغالق الحدود ،وتوقف المالحة البرية والجوية.
واستنادا إلى آخر تقرير ،فإن المغرب يحتل المركز
األول من حيث تحسين بيئة األعمال في شمال أفريقيا،
والمركز الثالث على مستوى منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،بعد كل من اإلمارات والبحرين.
ويستند التصنيف العالمي الذي يشمل  190دولة،
ويعتبر من أبرز تقارير البنك الدولي ،على عدة مؤشرات
أساسية من ضمنها نقل الممتلكات ،وإنشاء المقاولة،
وتوصيل الكهرباء ،والحصول على تصريح البناء ،ودفع
الضرائب ،وتوفير القروض ،والتجارة عبر الحدود.
في هذا السياق ،يتوقع الخبير المالي واالقتصادي
ورئيس جمعية أمل للمقاوالت ،الطيب أعيس ،أن ينضم
المغرب إلى قائمة البلدان التي تتوفر على أفضل
اقتصادات العالم في مجال تحسُّن مناخ األعمال خالل
هذه السنة.
وق��ال أعيس ،إن المغرب قد حقق خ�لال العقد
األخير قفزة نوعية هائلة وث��ورة حقيقة ،مكنته من

مكناس -إفران -
طرفاية  -الحسيمة

إعفاء

المتدربة)و دعت الجامعة في بيانها الذي اطلعت «العلم»
على نسخة منه جميع أطر اإلدارة التربوية الى خوض
اضراب وطني يومي  22و 30أبريل ،مع توجيهها دعوة
لوزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة الى القطع مع حالة
الصمت السلبي الذي تنهجه في مواجهة االحتجاجات
المتواصلة والمتصاعدة ألطر اإلدارة التربوية ،وإصدار
المرسومين التعديليين المتوافق بشأنهما ،تمكينا لهذه
الفئة من حقوقها المشروعة ،وحفظا لمقومات العمل
المؤسساتي الذي ساهمت الجامعة الحرة للتعليم والزالت
في وضع مرتكزاته األساسية ،باعتبارها حسب البيان دائما
نقابة مهنية مواطنة ،احتضنت هذا الملف برؤية بناءة
ومواكبة مستمرة ،كما هو الشأن بالنسبة لباقي ملفات
األسرة التعليمية.
ودعما لهذه الملفات أكدت النقابات التعليمية الست
األكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية في بياناتها كذلك
الى الدعوة إلضراب وطني وح��دوي ،تزامنا مع اإلضراب
الوطني الذي يخوضه أساتذة التعاقد منذ الثالثاء  20أبريل
وحتى يوم السبت  24أبريل الجاري.

رغم تأثيرات جائحة كورونا:

في خطوة تؤكد رياد َة المغرب إقليمياً وقارياً ،صنف
مؤشر ممارسة أنشطة األعمال  2020الصادر عن البنك
الدولي بالدنا في المركز  53عالمياً .وتراهن المملكة
على ولوج قائمة أفضل  50اقتصادا عالميا في مجال
ممارسة األعمال في سنة  ،2021والذي ال تفصلها عنه
سوى ثالثة نقط فقط.
واستطاع المغرب خالل  2020إحراز تقدم بسبع
نقط مقارنة بسنة  .2019وكان االقتصاد الوطني
يحتل سنة  2010المركز  143ضمن  183دولة شملها
تصنيف ممارسة األعمال ،الذي يصدره بشكل سنوي
البنك الدولي ،ليتقدم بعد عشر سنوات بتسعين نقطة
ويصل إلى المركز  53عالمياً.
تم ذلك ،بفضل تشكيل بالدنا في سنة  2010للجنة
وطنية تجمع بين القطاعين العام والخاص من أجل
تنسيق اإلصالحات المرتبطة بمناخ األعمال ،من بين
أهدافها األساسية ،تبسيط اإلجراءات اإلدارية ،وتعزيز
شفافيتها ،وتحديث قانون األعمال.
وكانت لجائحة ك��ورون��ا ،تأثيراتٌ واضحة على
اقتصادات دول العالم ،وعلى المغرب حيث امتدت

القوانين المعتمدة من قبل السلطات ،وكما دعا
إلى الوقوف في وجه األسواق المزدحمة ووسائل
النقل العمومية المكتظة ونحوها...
وش��دّد الباحث ،على ض��رورة ال��ع��ودة إلى
اإلج���راءات الصارمة لتفادي االنتشار الهائل
للموجة الثالثة ،منبها إلى أمام تحدٍّ كبير يجب
معه على المواطنين التحلي بالصبر واليقظة
لكي ال نرغم على العودة إلى الحجر الشامل مثلما
فعلت دول أوروبية.
أكد سعيد لفقير ،عضو لجنة تتبع كورونا
بجهة مكناس ،على أن رمضان له خصوصية
بالنسبة للمغاربة تتسم بالحركية ليال ،مضيفا في
تصريح لـ«العلم» ،إلى أنه بفضل الحجر الليلي قللنا
بشكل كبير من الحركية التي كانت تشهدها الشوارع
والفضاءات العامة والمقاهي خالل مساءات هذا الشهر،
وبالتالي من إمكانيات انتقال عدوى الفيروس التاجي.
وأقر الطبيب ذاته ،أن النهار أيضا يشهد حركية
لكن االختالط ليس بالحجم نفسه ال��ذي تشهده
الشوارع بعد اإلفطار ،فالمواطن في الصباح بحسب
المتحدث« ،ملزم بالتوجه إلى العمل والعودة إلى
السوق ثم البيت ،وإذا لم يكن هناك حجر ليلي
كنا سنجد اإلفطارات العائلية والزيارات والتجمعات
باألماكن العمومية .مما يرفع عدد اإلصابات».
وأشار لفقير ،إلى نقطة اعتبرها جد مهمة ،وهي أن
شهر رمضان الحالي عرف حضور ضيف غير مرغوب فيه هو
المتحور البريطاني ،مستدركا أن الوضع الوبائي متحكم
فيه رغم ذلك« ،فليس هناك حاالت حرجة كبيرة ،ومع
دخول  10ماليين من اللقاح إلى المغرب مستقبال سنرجع
بإذن اهلل إلى الحياة الطبيعية خالل فصل الصيف».

املجالس اإلقليمية
حلزب االستقالل

تسلق سلم أفضل االقتصادات العالمية من حيث
توفير البيئة المناسبة لممارسة األعمال ،مضيفا في
تصريح إعالمي ،أن تحسين مناخ األعمال والوصول إلى
المرتبة  50عالميا ،سيساعد المغرب على جذب المزيد
من المستثمرين األجانب ،حيث أن معظم صناديق
االستثمار العالمية ومعهم المستثمرين ،يستندون إلى
تصنيف البنك الدولي ،في البحث عن الدول التي توفر
لهم أفضل بيئة لالستثمار.
وأشار الخبير ذاته ،إلى أن المغرب ال يزال يواصل
اتخاذ اج��راءات جديدة من شأنها جلب المزيد من
المستثمرين ،سواء المغاربة أو األجانب ،مشددا في
هذا الباب على أهمية القانون  55.19المتعلق بتبسيط
المساطر واإلجراءات اإلدارية والذي دخل حيز التنفيذ
في الفاتح من أبريل .2021
واعتبر أعيس ،أن الوضع الوبائي الناجم عن فيروس
كورونا ،كان له انعكاس سلبي على االقتصاد المغربي،
على غرار باقي اقتصادات العالم ،وهو ما جعل كل
البلدان تحافظ على نفس المستوى في مجال بيئة
األعمال.

االيداع القانوني 0296 / 03/1993:

عبداهلل البقالي

حينما رفضت الحكومة الجزائرية  ،التي تدعي أنها ليست معنية بالنزاع المفتعل في
الصحراء المغربية اقتراحين عرضهما األمين العام لألمم المتحدة فيما يتعلق بتعيين مبعوث
شخصي لألمين العام إلى الصحراء المغربية  ،فإنها دشنت لمنعطف جديد خطير في تاريخ
ومنهجية و مسطرة تعيين مساعدي األمين العام لألمم المتحدة في مختلف المهام األممية،
وفي شتى مناطق المعمور .
فقد تأكد اليوم أن حكام الجزائر اعترضوا على تعيين رئيس الوزراء الروماني السابق
،كما اعترضوا على تعيين وزير الخارجية البرتغالي السابق لشغل منصب المبعوث الشخصي
لألمين العام لألمم المتحدة في الصحراء المغربية  ،بينما سارع المغرب بإعالن موافقته
عليهما ،وبغض النظر على طبيعة و دوافع الرفض الجزائري فإن حكام الجزائر يؤكدون
للرأي العام الدولي أنهم مسؤولون مباشرون على التأخير الحاصل في تعيين هذا المسؤول
األممي ،و هم الذين يعرقلون جهود األمم المتحدة بما في ذلك استئناف مسلسل المشاورات
السياسية  ،وهم بذلك يكشفون أيضا عن حالة مرضية خبيثة جدا يقل أن يوجد مثيال لها .
األخطر من ذلك أن حكام الجزائر أدخلوا منهجية و مسطرة تعيين هذا المسؤول األممي
في منغلق خطير ،ألنهم شرعوا برفضهم لقاعدة رفض التعيين لخلفيات سياسية و لحسابات
معينة و خاصة ،و هكذا أضحى من حق جميع أطراف هذا النزاع المفتعل رفض أي تعيين
جديد إذا لم يكن صاحبه يخدم حسابات و أجندة ذلك الطرف ،و هكذا أصبح من حق بالدنا
أن ترفض أي تعيين ال تراه مناسبا و ال الئقا لخدمة المصالح المغربية  ،رغم أن المغرب وافق
غير ما مرة على تعيين مبعوثين لألمين العام في الصحراء المغربية موالين للطرف اآلخر ،
كما حدث حينما وافق المغرب على تعيين كريستوفر روس في هذا المنصب ،رغم أن الرجل
شغل سفيرا لبالده في الجزائر  ،و كانت  ،و ال تزال له  ،مصالح شخصية مع أوساط جزائرية ،
و كانت له عالقات مع أجهزة جزائرية معينة  ،تأكدت حاليا .

العلم على اإلنترنت www.alalam.ma :

bakkali_alam@hotmail.com

البريد اإللكتروني لجريدة العلم journalalam@yahoo.fr :
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ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻲ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﻴﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺗﻤﺔ

ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳊﻮﺍﺭ

ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﺑﻬﺎ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺛﻢ
ﺍﻟﻰ ﺇﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ
ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻀﺮﻱ
ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﺍﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻲ ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ
ﺍﻣﺰﺍﺯﻱ ”ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﻬﺎ
ﻋﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ،ﻳﺼﻄﺪﻡ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣــﺮﺓ ،ﻭﻫــﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ،
ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻋﻜﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﺕ ﺑﻪ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﺃﻱ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻺﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ
ﻧﺠﺤﺘﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺠﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ«.
ﻭﻭﺍﺻــــﻞ ﻗــﺎﺋــﻼ »ﻓــﻘــﺪﺗــﻢ ﺛــﻘــﺔ ﺍﻷﺳـــﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻛﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻧﺒﻬﻨﺎﻛﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﻴﺮﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻭﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺗﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻧﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻧﻜﻢ ﺗﺸﺒﺜﺘﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﻗﻮﻱ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻭﻟﺘﻢ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ.
ﻭﺍﻛــﺪ ﻓــﻲ ﺿــﻮﺀ ﺫﻟــﻚ ﺑــﺄﻥ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟــﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﻔﺌﺮﺍﻥ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﻦ

ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ
ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﻮﻳﻠﺔ

ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ »ﻟﻘﺪ ﺃﻏﻠﻘﺘﻢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻭﺗﺮﻛﺘﻢ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺪﻝ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ
ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .ﹰﻓﺄﺻﺒﺤﺘﻢ ﻛﻤﻦ ﻳﺪﺧﻞ
ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻴﺶ .ﻷﻥ ﺟﻴﺸﻜﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻢ
ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«.
ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ
ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ ﻣﻊ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﺮ
ﻷﺩﻭﺍﺭﻫــﻢ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺩﻓﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺄﺱ ،ﻓﻬﺠﺮﻭﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﻭﺣﺠﻮﺍ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻃﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ
ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺪﻱ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻤﻮﻧﻴﻦ ﻭﺃﻃﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ »ﻟﻢ
ﺗﻨﺠﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻭﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ
ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ .ﻭﺃﺧﻠﻔﺘﻢ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺭﻫــﺎﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﺄﺿﺤﻰ ﺧﺮﻳﺠﻮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﺸﻠﺘﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺣﺘﻔﻈﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ،ﻓﺘﺰﺍﻳﺪﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻜﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻷﺩﻣﻐﺔ ﻭﺍﻷﻃــﺮ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﺼﻌﺐ
ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ.
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﻟﻲ
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﺽ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻹﻃــﺎﺭ
»ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻓﺘﺢ ﺟﺒﻬﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻚ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺩﺧﻠﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﻙ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺧﺎﺳﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ،ﻓﻀﺎﻉ ﺣﻠﻢ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻭﺃﺧﻠﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﺗﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .ﻓﺼﺤﻴﺢ ﺍﻧــﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻻ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ
ﺃﻥ ﻧﻨﺒﻬﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺪﻱ ﺑﺪﻭﻥ
ﺷﺮﻭﻁ ﻟﺤﻠﺤﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮﺽ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻷﻥ
ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﻻ ﻭﻟﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﺃﻱ ﺍﺻﻼﺡ«.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻣﺰﺍﺯﻱ ﻗﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ ﻣﺠﺎﻝ ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﻧﺎﻓﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺯﻣﺔ ،ﻭﺍﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ » ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ«
ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﻐﻠﻴﻂ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺎﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻋﺮﻑ
ﻧ ﹶﻔﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ
 7ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺻــﻞ  12ﻣﻠﻔﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﺪﺓ
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .ﻭﺍﻭﺿــﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ ﺍﻥ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺘﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺣﺼﺺ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻹﺷﻬﺎﺩﻳﺔ.

ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﺇﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ :ﺍﻟﻌﻠﻢ

ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ ﻭﺍﻗﻔﺎﻝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﻭﻣﺤﺎﺑﺎﺓ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻬﺠﻪ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ..ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ:
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻣﺮﺗﻌﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ،ﻭﺩﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ…
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ  ،ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﺳــﺎﺱ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ
ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﺄﺟﻨﺪﺍﺕ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺘﻨﺎ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻨﺎ ،ﻭﻳﺄﺗﻤﺮﻭﻥ
ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺎﺳﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ…
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ،ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﺸﻴﺪ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ
ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ
 ،ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ  ،ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ

ﻧﺴﺠﻞ ﺑﺎﻣﺘﻌﺎﺽ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻲ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ،ﻭﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺎﻛﺴﻮﻥ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ …
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﺗﻤﻮﻩ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺘﻨﺎ
) ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ( ﺑﺎﺩﺭﺓ ﻣﺸﺠﻌﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ  ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
،ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻭﻏﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ،ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺧﺮﻕ
ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺷﺮﻳﻚ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ  ،ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺴﺠﻞ ﺑﺎﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻌﺾ
ﺍﻻﻧﺰﻻﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺑﺎﺳﻤﻜﻢ ﻭﻳﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ  ،ﺣﺴﺐ ﻣﺰﺍﺟﻪ ،ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ،
ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

»ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺍﳋﲑ« ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺃﻳﺎﻡ / 19-17-16
ﺃﺑﺮﻳﻞ 2021 /ﻡ ﺣﻤﻠﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ )ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ( ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ
ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻔﻒ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻋﺪﺓ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺳﻼ ،ﻓﺎﺱ ﻭﻣﺮﺍﻛﺶ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ
ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺷﺎﺋﺞ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﺃﻭﺍﺻﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ.

ﻃﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻃﻠﺐ
ﻋﺮﻭﺽ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮﻳﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺑﻜﻠﻔﺔ
ﺗﻨﺎﻫﺰ  4.5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﺭﻫــﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧــﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﻇﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ  11ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺛﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ،
ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﺃﻭﻻ  :ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ  ،ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ـ ﻭﺗﺠﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ
ﺍﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ،ﻭﻣﺪﻳﺮﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻮﺯ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ…
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹﺭﺟﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ـ ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ
 ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﻟﺴﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﺃﻥ ﺍﺗﺨﺬﺗﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ـ ﺣﻴﺚ ﻓﻮﺟﺊ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﺗﺐ ﻭﻃﻨﻲ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﻭﺧﺪﻣﺘﻪ ﻷﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﻭﺗﺪﺧﻠﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺂﺭﺑﻬﺎ ،ﻣﻊ ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻧﻬﺞ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ…
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻛﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺨﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ…
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﻟﻘﺪ ﻻﺣﻆ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﺧــﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮﺓ
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ…
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻋﻼﻩ  ،ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﺒﺒﻮﻥ
ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺮﺍﺝ ﻭﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻠﺘﻤﺲ
ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ. ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ . ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ.
 ﻧﻬﺞ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺤﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ
ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻻﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺴﺮﺩﻫﺎ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﺇﻋﻄﺎﺀ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﻴﻦ
ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺏ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ.

ﺍﳌﺠﺎﻟﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳊﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺎﺭﺱ  2021ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  41ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﻃﻲ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ
ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﻛﺮﻣﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺒﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺣﺰﺏ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻗﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ﻣﻨﺎﺿﻼ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ،ﺩﻣﺚ
ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺳﻤﺤﺎﹰ ﻭﻣﺤﺒﻮﺑﺎﹰ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻭﻓﻴﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﻫﻤﻮﻡ
ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻧﻰ ﺣﻞ ﻭﺍﺭﺗﺤﻞ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻘﻲ ﺭﺑﻪ.
ﻭﺑــﻬــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺣﺰﺏ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﻷﺳﺮﺗﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ.
ﺗﻐﻤﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭﺃﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ
ﺟﻨﺎﺗﻪ ﻭﺃﻟﻬﻢ ﺫﻭﻳﻪ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ.
ﺇﻧﺎ ﷲ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ.

ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ
ﻳﻌﺰﻱ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺳﺮﺣﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻏﻲ
ﺑــﻘــﻠــﻮﺏ ﻣﺆﻣﻨﺔ
ﺑــﻘــﻀــﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻗـــﺪﺭﻩ
ﻭﺑﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻻﺳﻰ
 ،ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻧــﺒــﺄ ﻭﻓــﺎﺓ
ﺍﻟــﻤــﺸــﻤــﻮﻝ ﺑﺮﺣﻤﺔ
ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺮﺣﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺎﻏﻲ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻃﻔﺎﺋﻴﻲ
ﺑﻤﻄﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
 ،ﺯﻭﺑــﻬــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ  ،ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺑﺄﺻﺪﻕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ،ﺭﺍﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻠﻬﻤﻬﻢ
ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺍﻟﺠﻠﻞ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﻭﻳﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ« ﺍﻧﺎ ﷲ ﻭﺍﻧﺎ
ﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻫﻦ«.

ﺷـــــــﺆﻭﻥ
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ﺍﻷﺥ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﺭﺗﻴﺎﺡ ﳌﺪﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﱄ
ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺻﻮﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ
ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺥ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺗﺪﺧﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  12.18ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  45.05ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻀﻠﻰ ﻟﻴﻌﺒﺮ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ،ﻭﻗﺎﻝ
”ﻫﻲ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﺷﺎﺩﺓ ﻭﺗﻨﻮﻳﻪ
ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻨﻌﺒﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺣﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ
ﻓﺘﺌﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ
ﺍﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﺳﻨﺔ .2009
ﻭﻗﺪ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻥ ﻧﺴﻤﻴﻪ ”ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ« ،ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻴﺲ ﺍﻣﻼﺀﺍﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
 ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺣﺮﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ
ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ  -ﻟﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، -ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻌﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﻰ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ«.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﺤﺎ ”ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  12.18ﺗﻢ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺑﻨﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﺳﻨﺔ  2019ﺑﻌﺪ
ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ
ﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  43.05ﺳﻨﺔ  2007ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻣﻦ
ﻣﻊ ﺧﻀﻮﻉ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
ﻭﺷﻬﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  13.10ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  ،2011ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 145.12
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ  ،2013ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  12.18ﻳﺸﻜﻞ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺮﺹ
ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﺩﺃﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎ.
ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻢ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻮﻡ
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻐﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ«.
ﻭﺳﺠﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ”ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﺬ  2007ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺍﻥ
ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ﻭﻛﺬﺍ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺼﻮﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ«.
ﻭﻗﺎﻝ »ﺍﻧﻨﺎ ﺍﺫ ﻧﺤﻴﻲ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻨﺎ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟــﺒــﺖ ﻓــﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣـــﻮﺍﻝ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻓﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻣﺮﺍﻛﺶ ،ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ،ﺍﻻ ﺍﻧﻨﺎ ﻛﻨﺎ
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ
ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺣﻨﺎﻩ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ
ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺣﻨﺎﻩ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﺍﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻏﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ .
ﻭﻋــﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟــﻚ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻈﻰ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻨﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑــﺈﺩﻣــﺎﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﻭﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ »ﻟﻘﺪ
ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺳﻨﺔ 2018
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟــﺬﻱ ﻣﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻋــﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻨﻮﻩ ﻋﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺎﻧﺨﺮﺍﻁ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺳﻴﻤﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﻭﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻨﺎ ﺍﺫ ﻧﻨﻮﻩ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ،
ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻮﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ.
ﻭﺧﺘﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﺇﻧﻨﺎ ﺍﺫ ﻧﺜﻤﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ
ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺍﻻ ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺷﺮ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ
ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻥ ﺗﻨﺸﺮ ﻭﺟﻮﺑﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﺻﻮﻧﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍ
ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﱪﳌﺎﱐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﺎﱐ ﺟﻨﺎﺡ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻏﺎﺑﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﺴﺎﻳﺢ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺷﻴﺸﺎﻭﺓ
ﻗــﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ
ﺟﻨﺎﺡ ﺗﺪﺧﻼ ﻳــﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺃﻥ ﻏﺎﺑﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﺴﺎﻳﺢ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻣﺰﻭﺿﺔ ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ ﺷﻴﺸﺎﻭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻀﺎﺭﻳﺴﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻏﻄﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ
ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻻﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺣﺴﻴﺐ
ﻭﻻ ﺭﻗﻴﺐ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﺮ،
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ،ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻭﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺜﻤﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻱ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﺟﻨﺎﺡ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ »ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  21ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺰﻭﺿﺔ ﺭﺍﺳﻠﺘﻜﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟــﻮﺯﻳــﺮ ﻭﺭﺍﺳــﻠــﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻳﻀﺮﺏ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﺰﺧﺮ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﺭﻳﺲ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﻏﻄﺎﺀ ﻧﺒﺎﺗﻲ
ﻣﺘﻨﻮﻉ«.

ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺿﺪ ﺇﻏــﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ
ﺃﻭﻗــﺎﺕ ﺻﻼﺗﻲ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﺢ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻼﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ ،ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻦ ﻣﻦ
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﻫﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺃﻡ
ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؟ .ﻭﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  ،ﺳﺆﺍﻝ ﺛﺎﻥ
ﺻﺎﺭ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻛﺜﻴﺮﺍﹼ ﺣﻮﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ
ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺠﻮﻥ ﺑﺤﺮﻗﺔ
ﻭﻣﺮﺍﺭﺓ ﺿﺪ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻔﺘﺢ
ﺑﻴﻮﺕ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ .ﻭﻣﻦ ﺣﻖ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺑﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻴﻌﻮﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻟﺘﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﻘﺎﹼ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮﻩ ،ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻪ
ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎﹼ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻏﻼﻕ
ﺇﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻀﺮﻭﺭﺗﻪ.ﻓﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﻴﻦ؟.
ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻻ ﺻﻮﺕ ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻮﻕ ﺻﻮﺗﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺛﺎﺑﺖ ﻭﻻ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻮﺑﺎﺀ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19
ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ
ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ
ﹴ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﻻ
ﺃﺣﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻲ ﺭﺃﻳﺎﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﻳﻨﺼﺢ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ .ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ
ﻣﻔﺮﻭﻍ ﻣﻨﻪ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻹﺻﻐﺎﺀ
ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻗﺪﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ،ﻓﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﻢ
ﺑﺼﺪﻕ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ،ﺇﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻡ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﺯﺩﺣﺎﻣﺎﹼ ﻣﺸﻬﻮﺩﺍﹼ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺮﺍﻋﻰ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺴﻴﺮ ﺳﻴﺮﺍﹼ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﹼ،
ﻭﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻭﺍﻷﻣــﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﻫﻨﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﺳﻴﺮﺍﹼ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﹼ ﺃﻳﻀﺎﹼ ،ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻲ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ؟ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ
ﺗﺒﺪﻭ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻭﺗﺼﻠﺢ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﻓﺰ ﹼﺓ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ
ﺍﻟﻀﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻬﺪﺃ ،ﺑﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﻭﺗﻌﺎﻟﺖ ﻭﺍﺧﺘﻠﻂ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺜﻞ ،ﺍﻟﺤﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﺑﻞ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺢ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺍﺿﺢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺗﺒﻴﺎﻥ.
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻳﻘﺎﺭﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ
ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ
ﻭﺍﺳﻊ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻐﻠﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺻﻼﺗﻲ
ﹼ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﺢ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﹼ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻭﻟﺴﺖ ﺃﻋﺘﺮﺽ ﺃﻭ ﺃﺣﺘﺞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ،ﻭﻟﻜﻨﻲ
ﺃﻋﺮﺽ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻬﺎ
ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﻌﻠﻬﺎ
ﹼ
ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎﹼ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻭ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﺇﻥ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺣــﺎﻝ ،ﻫــﻮ ﺧﻠﻂ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺻﻼﺗﻲ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺼﺒﺢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻋﻦ ﺻﻠﺐ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ،ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ

ﺍﻷﺥ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺪﻫﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎﺣﻪ

ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺟﺸﻊ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﲔ

ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺪﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ »ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ
ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﺇﻻ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﻮﻥ
ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﻟــﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ،ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺤﺘﻀﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  14ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻌﻴﺸﻬﻢ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  70ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ،ﻭﺗﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻣﻊ

ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻌﺪﺍ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻟﻤﺎ ﺗﻜﻠﻔﻪ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
ﻃﻤﺎ ﺩﻋــﺎ ﺍﻟــﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻗــﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻔﻼﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻣﺜﻞ

ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ
ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ
ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ.
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻷﺥ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ
ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟــﺰﺭﺍﻋــﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮﺍ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﻔﻼﺡ
ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ.
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ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺩﺧﻞ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ

ﺗــﺮﺃﺱ ﺍﻷﺥ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﺑﻮﺳﻜﺴﻮ
ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻤﺎﻟﺔ
ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ،
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  10ﺃﺑﺮﻳﻞ ، 2021ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭ ﺃﻃﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ«ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ
ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ«.
ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ
ﺗﺮﺣﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻮﻓﻮﺍ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺗﻴﻦ ،ﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎ ،ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺑﺎﺳﻤﻪ ) ﺩﻭﺭﺓ ﺳﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎ (.ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺘﻬﻴﺞ
ﺍﻟــﺬﻱ ﻗــﺪﻡ ﻋﺮﺿﺎ ﺿﻤﻨﻪ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎ
ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﺍﻛﺶ ،ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺪﺍﺣﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ،ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ.
ﻭ ﺃﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ
 87ﺗﺪﺧﻼ ﻭ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺗﺄﻃﻴﺮﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺗﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  13ﺗﺪﺧﻼ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ،ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﻤﻮﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻃﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﺑﻮﺳﻜﺴﻮ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ،ﻭ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ،ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻃﻴﺮ،ﻭ ﻟﻨﻘﻞ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ
 «19ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ،
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻼﺕ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،ﺃﻓﻘﺪﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ 2011
،ﻭﻋﻤﻘﺖ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺿﺎﻋﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻮﺿﺢ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﺘﺎﻣﻲ ﺳﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺗﻀﺮﺭﺍ
ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ،ﻛﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻘﺼﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻟﻶﻻﻑ ﻣﻦ
ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻬﺪﺩﺓ
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﻭ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ .

ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ،ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭ
ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ -ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ -ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺩﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﻤﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺖ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺤﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻳﺠﻨﺒﻬﻢ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ.
ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺮﺍﻛﺶ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ
ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﻭ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺴﺎﺣﺔ »ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎ« ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺕ
ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ ﺭﻏﻢ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ
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ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﳜﺮﻕ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺇﻳﻔﺎﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ

ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﻟﺪﻭﺍﺭ ﺃﻣﻼﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻘﻮﺏ،ﻃﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻷﻳﺖ ﻭﻻﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺪﻭﺍﻭﻳﺮ ﺃﺟﻤﻮ،
ﺗﻐﺮﻣﺖ ،ﺣﻨﺪﻭﺭ ،ﻭﺇﻣﻲ ﻧﻮﺍﻗﺎ،ﻭﺃﻳﺖ ﻣﺴﻌﻮﺩ ،ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ
ﻭﺗــﺠــﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟــﺬﻱ ﻣﺲ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ،ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ،ﻭﺃﺧﺬ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﻳﺖ ﻭﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ
ﻓﻲ ﺷﺘﻨﺒﺮ  ،2021ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻸﺟﻨﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻫﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ) 1ﻭ 2ﻭ 3ﻭ 9ﻭ11ﻭ (7ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ

ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ
ﻷﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ،ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﺣﺰﺑﻪ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﻳﺖ ﻭﻻﻝ ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
ﺭﻏﻢ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺫﻧﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﻳﺖ ﻭﻻﻝ.
ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮﻥ ﺷﺮﻁ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ
،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛــﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺭﻏــﻢ ﻋﺪﻡ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺼﻮﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﻳﺖ ﻭﻻﻝ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﻳﺖ ﻭﻻﻝ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ

ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺟﻮﺍﺑﻪ
ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـــﺔ ،ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ ﺃﻋــﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ
ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺿﻤﻨﻮﻫﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ،ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻻﺩﺍﺭﻳـــﺔ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺭﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ.
ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﻮﺍﻫﺪ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻢ
ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺰﺍﻛﻮﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ،ﻓﺈﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﻟﻠﻮﻥ ﺣﺰﺑﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻮ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻭﺃﻣــﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﺤﺮﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺼﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ،ﻭﻫﻮ
ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺑﻤﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ
ﺣﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﻔﺎﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ
ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺭﻃﻪ.

ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻓﻄﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳌﻌﻮﺯﺓ
ﻳﻨﻈﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻓﻮﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻓﻄﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
ﻭﻓﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻲ
ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﺫﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺳﻤﻮﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﻨﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ
ﺑﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﻭﺗﺤﺮﺹ ﺍﻷﺧﺖ ﻧﻮﺭﺍ ﺣﺴﺎﻧﻲ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺟﻤﻌﻮﻳﺔ
ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻻﺯﻳﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻟﻠﻤﺮﺍﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻭ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭﺣﻤﻲ،ﻣﻨﺴﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ
ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻓﻮﺭﺍﺭ ،ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺴﺪ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ،ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺃﻭﺍﺻﺮ

ﻣﺮﺍﻫﻘﻮﻥ ﻳﺘﺴﺒﺒﻮﻥ ﰲ ﻓﻮﺿﻰ ﻭ ﺭﻋﺐ ﺇﺛﺮ ﺇﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﺗﺤﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﻭﺧــﺮﻕ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟــﻄــﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ،ﺻﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  19ﺃﺑﺮﻳﻞ
 2021ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺑﺖ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺷﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﺠﻼﺕ ﻭﺍﻹﻃــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﺑﻦ
ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺎﺕ ﻭﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻏﺰﻻﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﺑــ«ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ«ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻋﺮ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ .
ﻭﻋﺎﻳﻨﺖ ﺟﺮﻳﺪﺓ »ﺍﻟﻌﻠـــﻢ«ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﺸﻴﻨﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻮﻟﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺳﺎﺣﺔ ﺣﺮﺏ ﺑﺈﺿﺮﺍﻣﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ،ﻭﺷﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻬﻴﺐ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻮﺙ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺪﻯ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﻔﺮ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭﺇﺧﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺷﻨﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻤﺸﻴﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻﺫﻭﺍ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭﺍﻟﺮﺷﻖ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19ﻭﺧﺮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻈﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ.

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .
ﻭ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
140ﻭﺟﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ
ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .
ﻭ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ
ﺁﻓﺎﻕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺑﺄﻓﻮﺭﺍﺭ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﻨﺬ 17ﻣــﺎﺭﺱ  2020ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻔﻒ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ .
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ﻓﻼﺣﻮﻥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﺮﺭ ﳊﻘﻬﻢ

ﻳﺤﻲ ﺣﻴﺒﻮﺭﻱ
ﻣـــﻊ ﺍﻧـــﻄـــﻼﻕ ﻣــﻮﺳــﻢ ﺟــﻨــﻲ ﺍﻟــﺸــﻤــﻨــﺪﺭ
ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ،ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ

ﺁﻟــﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻘﻠﻊ ﻭﻗــﺺ ﻭﺷﺤﻦ ﺍﻟﺸﻤﻨﺪﺭ
ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺳــﺎﻁ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ
»ﺍﻟﺮﻳﺎﺷﺔ«.
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺨﻔﻒ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺠﻨﻲ ﻭﺳﺘﻐﻨﻴﻬﻢ
ﻋﻦ ﺗﻌﺐ ﺍﻟﻘﻠﻊ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻟﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ ﺫﻫﺒﺖ
ﺳﺪﻯ ﻓﺘﻠﻚ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺗﻘﻠﻊ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
،ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﺧــﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺪﻓﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺳﺤﻘﻬﺎ ﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﻤﻨﺪﺭ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺎ
ﻟﺤﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ.
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ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺎﻥ

ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺄﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،ﻭ ﻫﻮ ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭ ﺃﺣﻮﺍﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ
ﻭ ﻣﻬﻨﻴﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ،ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﻭﻗﻔﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺗﻌﺒﺮ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺑﺠﻤﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﻮﺃﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺮﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺩﻓﺘﺮ
ﺗﺤﻤﻼﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ.
ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺑﺎﻻﻗﻠﻴﻢ،ﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻓﺤﺺ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻃــﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻷﻱ ﻃﺎﺭﺉ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﻮﺭﺓ ،ﻣﻊ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ .
ﻭ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺿﻌﻒ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ
ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺁﺳﻔﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ
ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻭﻝ،ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻓﻲ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻭ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔﺣﺮﺑﻴﻞ ﺗﺎﻣﻨﺼﻮﺭﺕ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﻭ ﺗﺄﺧﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺮﺍﻛﺶ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺂﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 2022/2017
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻘﻪ
ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .

ﲪﻠﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻟﻮﺍﺩﻱ »ﺍﳉﻨﺔ«
ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﻏﺮﻳﺲ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳــﻮﺭﻑ ﺭﺍﻳــﺪﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ،
ﻭﻭﻻﻳﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ،ﻭﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ
ﺇﺩﺍﻭﺗﻨﺎﻥ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻗﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
»ﻧﺤﺎﻓﻈﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻧﺨﻠﻴﻮﻫﺎ ﺟﻨﺔ« ،ﺣﻤﻠﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻗﺼﺮﻱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺴﺒﺖ  10ﺍﺑﺮﻳﻞ . 2021
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻫﻮ ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻗــﺎﻣــﺖ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﺳــــﻮﺭﻑ ﺭﺍﻳــﺪﺭ ﺍﻟــﻤــﻐــﺮﺏ

ﺑﺘﺤﺴﻴﺲ 67ﺗﻠﻤﻴﺬﺓ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺃﻭﺭﻱ
ﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ .ﺷﺎﺭﻙ
 20ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﻣﺮﻓﻘﻴﻦ ﺑﺎﻷﻃﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﻋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻮﺭﻑ
ﺭﺍﻳﺪﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻟﻠﻘﻤﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﺚ ﻣﺮﺗﺎﺩﻳﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ.
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ُي ْثمر املزاح

يف شهر اجلراح !
ل

كان مصحوب ًا ِّ
الس ياسي املتالعب بالعقول ،أشبه بكلمات العزاء التي
بألذ أطباق فاكهة
ِّ
امل ــزاح ،وك ـ َّ
ـأن هــذا املــؤلــف الــذي ين ُقشها األهالي على حجر أو رخام الشاهدة وكأنهم
يتخذ الذاكرة ُمنطلق ًا للمقاومة ،يجبرون ما انكسر في خاطر الراحل بهذا الواجب األخير !
يريد القول إن اإلسرائيلني الذين
يفترون على من حواليهم في
أسف ،ال يسعنا إال أن ُ
نش َّد
العالم ل ُي ْمعِ نوا في سرقة أرض
نتلمظه من ٍ
ومع كل ما َّ
الغير ،ال يمكنهم الكذب على بحرارة على كتاب بنيس لنرفعه علما فلسطين ًا في
الــتــاريــخ مــع مــا نسوقه قمة الفؤاد ،فما أحوجنا في هذا التوقيت العصيب ملن
مــن ُحــجـ ٍـج ف ــي شــهــادات ُيوقظ الذاكرة من سبات قطبها الجليدي لتعود األفكار
كتبها ك ــبــار املفكرين لجريانها ،واملحتوم َّأن من ُي ْحيي ِّ
الذكرى ُت ْحييه ،ومن
واألدبــــــــاء والــعــلــمــاء ،يقتلها ِّ
بالن سيان َّ
كأن ما يحجز مكانه بني املوتى لو
أمثال سيغموند فرويد افترضنا القبور ُمجرد مقاعد إسمنتية في مسرح الحياة،
األساسية التي تصنع زمنا
ومحمود درويش وعبد ما أحوجنا ملثل هذه األعمال
َّ
اهلل العروي وإدوارد آخر خارج الزمن الذي نعيشه محقون ًا بما ُي ْلغي الوعي،
سعيد وجــاك دريدا أعمال ُت ِّ
فن ُد ما يفترونه لأليام واألشهر والسنوات من
وجــــيــــل دولــــــوز أكاذيب تجعلنا ال ُن صدِّق أنفسنا ونحن ننظر للمرآة،
تربينا على معرفته من قيم تافه ًا وعلى
وهــشــام شرابي وتجعل كل ما َّ
ولــــــــويــــــــس استعداد لنلعب دور أشجار ُتغ َرس رغم حزنها في األفراح
مــاس ــيــنــيــون واملناسبات بدون جذور لتزيني جنبات الشوارع ،فما أفظع
وإدمــــــــــون أن يعيش اإلنسان تجربة االقتالع كل يوم دون شعور ،ولن
عـــــمـــــران نحتاج للقول َّإنه ال يعاني إال من يحتفظ بجذوره في قلبه
املــلــيــح بقوة أضعف اإليمان ،ولكن ال يستطيع لوحده أن ُيقاوم
وعــبــد تيار ًا يجرفه مع الجذوع الجوفاء إلى محرقة يصنعها
الجدد ،ال يملك أن يقف ن ّد ًا على ميزان القِ وى
النازيون ُ
املُختل ل ُيقنِ ع الهمج بخطابه األول واألخير ،ومن أ ْين
للرماد أن يجلس على نفس طاولة الحوار وجه ًا لوجه مع
َّ
الريح التي ينطوي مكرها على العاصفة !

يصنع العجب سوى عينني جاحظتني،
ال ْ
َّ
لكنهما لألسف ال تصالن بجحوظهما إلى ما
يصله ُب ْع ُد النظر ،ومع ذلك ال أملك في زمني
إال العجب وسيل ًة َّ
أس ي وأنا أنظر للناس
للت ِّ
ال َّ
يتذك رون من أبريل إال أنه شهر الكذب بدون
َّ
ُ
دعم هذا الط ْرح حني
حرج ،بل حتى الطبيعة ت ِّ
تختار هذا الشهر لتطرح فاكهة املزاح بوفرة ،وأغلب الظن
أن قابيل سفك دم أخيه هابيل في أبريل وعاد إلى حياته
الطبيعية بدم بارد معتبرا أن األمر مجرد مزاح ،لذلك ما
يتكرر بأبشع الجرائم على
زال هذا الحدث التاريخي
َّ
مستوى الشعوب وليس فقط االفراد !

الكبير الخطيبي وشلومو صاند وجيمس بالدوين وجان
جوني ..ولن أضيف إلى آخره بينما يقف في ُمبتدإ وخبر
هذا السجل الوجودي الشاعر محمد بنيس ُم ِّ
فند ًا مزاعم
صفقة القرن ،وهل ثمة أبلغ من كلماته موصول ًة بكلمات
ج ْمهرة هذه الذاكرات الثقافية القوية بسلطتها الرمزية،
هل ثمة أرض ال تخضع ملنطق َّ
الل ِّف والــدوران أصلب من
سجلها املثقف للتاريخ وليس فقط على الورق القابل
كلمة ُي ِّ
ْ
ُ
للبيع والشراء كصكوك الغف ران !

الشاعر محمد بنيس أثمر أيضا في أبريل كتاب ًا ضخما
وأساسي ًا يحمل عنوان «فلسطني ذاكرة املقاومات» ،وقد
صدر عن املركز الثقافي للكتاب بالدار البيضاء وبيروت في
 423صفحة ،وما كدت أملس طبعته الفاخرة حتى أيقنتُ أنه
ال يمكن خ ْل َط األوراق بني األشجار لتضليل الفصول ،ال لشيء
عم ر طويال ولو
إال ألن الكذب ال يستطيع أ ْن ُيغالط الجراح ِل ُي ِّ

ِّ
سجل
ضم لذاكرة هذه املُقاومات في
ال أ ْن ُك ر وأنا أ ْن ُّ
بنيس بالقراءة على األقل التي أعتبرها كتابة أخرىَّ ،أن
تب تصدر في أناس
هواجس األسف قد خا َلج ْتني على ُك ٍ
أغلبهم يفضلون عوض فتحها أن يفتحوا أفواههم ألجل
إلي أن هذه الشهادات التي استقاها
التثاؤب ،بل ُي َّ
خي ُل َّ
ْ
َّ
بنيس من قعر الخابية ،ستبدو مع استحكام التضليل

أنا أيض ًا ِأح ُّب املِزاح فاكهة ُّ
أج َدر
وتفكه ًا ،ولكن أما كان ْ
نتذك ر َّأن شهر أبريل بتردُّداته ِّ
أنْ َّ
الشعرية ال يبدأ أيامه إال
بعد أن َّ
يتسلم من مارس أو آذار الورقة الجريحة ليوم األرض
الفلسطيني ،أما كانت بعض األزقة التي يتباهى سكانها
بأبواب حديدية ُم َّ
دججة بالقضبانِ ،ل ُت ِّ
ذك رنا َّأنه
صفحة ُ
وم َّ
في أحد سجون أبريل الذي َّ
يتخذه أطفالنا الكبار موسم ًا
الصطياد الفراشات ،يقبع يوم األسير الفلسطيني ،وهذا
ال ي ْمنع َّأن أبريل أيض ًا شهر آكلي الشوكوالطة الذين
أتضامن معهم بكل ما أوتيتُ من أسنان ،ولكنْ ال أعجب
ثمة
يس تمِ ُّد من َط ْعمها مِ زاج ًا رائق ًا وهو ي ْع َلم َّأن َّ
إال ِل من ْ
نكهة في هذا الشهر ِّ
تعك ر لذة الشوكوالطة ،وال أقصد ذلك
املذاق املُ ر والح ّريف الذي
أحبه َّ
يتخل ُل هذه الحلوى
العاملية ،إنما أرمي للمرارة
التي ُيذيق ويالتها يوميا
اإلس ــرائ ــيــل ــيــون لشعب
ُيكابر بأنفة ل َي ْظهر أنه
يعيش حياة طبيعية ولو
تضاعف ِ
الحصار بآالف
األسوار !
حممد بشكار

bachkar_mohamed@yahoo.fr
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احلياة الثقافية واالجتماعية مبدينة الرباط خالل القرن العشرين
مالمح وجتليات خمتصرة

د .حم

مد ال

وادي

إصدارات

تعززت ذاك ــرة مدينة ال ــربــاط ،بكتاب جديد أطلقه
الباحث املغربي الدكتور مصطفى الجوهري،
ويحمل عــنــوان «الحياة الثقافية
واالجتماعية بمدينة الرباط
خـــال ال ــق ــرن العشرين:
مالمح وتجليات مختصرة».
وقد صدر هذا العمل ضمن
منشورات جمعية ربــاط الفتح
للتنمية املستدامة عــن مطابع
ال ــربــاط نــت ،وهــو عمل توثيقي
ينضاف إل ــى هــذا الكم الهائل من
املؤلفات الصادرة في العقود األخيرة
عــن مــديــنــة ع ــريــقــة أصــيــلــة ساهمت
بقسط وافر في تأسيس الفكر املغربي
والثقافة العريقة والحديثة ببالدنا ،فالكاتب
مصطفى الجوهري الذي خبر موضوع التراث
الحضاري املغربي والثقافة على وجه العموم
والرباطي على وجه الخصوص ،يلقي الضوء
ولو باختصار على أهم املحطات العلمية والفكرية
والفنية والدينية واالجتماعية للمدينة سالكا في
ذلك الطرق البحثية املتعارف عليها علميا ،ويضيف
إليها طاقة ذاتية نابعة من عشقه للمدينة التي
نشأ فيها وتربى وتعلم بأحضانها وفتح عينيه على
الصغيرة والكبيرة من مكوناتها يتأرجح بني معاملها
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وآثارها ،رجالها ونسائها ،دروبها وسماتها ،وأصبح بذلك
مرجعا لكل دارس وباحث وسائل.
ويقول مصطفى الجوهري على ظهر غالف الكتاب
« سأكتفي ببعض الومضات املضيئة مما راكمته
املدينة من رصيد وحصاد محليا ووطنيا ودوليا
 ...حولها إلى مدينة ثقافية وحضارية موشومة
بمالمح حداثية جديرة باالهتمام واإلثارة اعترافا
بعطائها ومنجزها الظاهر منه والخفي ...
ووفاء لرجالها وأعالمها الذين خدموا بصدق
حياة املدينة الثقافية واالجتماعية من قبل
ومن بعد مائوية الرباط ،إذ ظهرت تجلياتها
في تألق دائم تتوزعه زوايا متباينة خفية
وظاهرة ما تزال صورتها حية بني كل
من عــاش ذاكرتها أو ق ــرأ تفاصيلها،
أو ساهم في إنتاجها وإثراء ذاكرتها،
أو تناغم مع أصالتها وحداثتها،
أو تفاعل ف ــي صناعة عالقتها
االن ــســان ــيــة جمعت بــن املتعة
والفائدة ،ولتصبح مدينة الرباط
عــن جــــدارة عــاصــمــة للثقافة
ومدينة األنوار».
يقع هــذا الكتاب ف ــي  78صفحة من
الحجم املتوسط.

النقد املسرحي املغريب :االنشغال واالشتغال

اغتنت الخزانة املسرحية املغربية بكتاب جديد للروائي
والكاتب املسرحي املغربي الدكتور محمد الــوادي ،يحمل عنوان»
النقد املسرحي املغربي :االنشغال واالشتغال» ،وهــو دراس ــة
نقدية تضمنت تقديم ًا بقلم الدكتور نور الدين الخديري،
وخمسة فصول هي:
 ف ــي التأسيس والــتــأريــخ للنقداملسرحي املغربي
 الــنــقــد املسرحياملــــــغــــــربــــــي
واإلشــــــكــــــاالت
الكبرى
 الــــنــــقــــدامل ــس ــرح ــي املغربي
وأسئلة املسرح
 امل ــس ــرح املغربيوأسئلة الراهن
 قراءات نقدية باالضافة إلى تقديمومدخل وخاتمة.
ولــن نجد إض ــاءة أسطع
من الكلمة التي قدم بها الدكتور
نور الدين الخديري هذا العمل،
نقرأ منه هذا املقتطف على ظهر
الغالف:
« يــفــتــح الــبــاحــث امل ــس ــرح ــي
الــدكــتــور محمد الـــــوادي مــن خــال
مصنفه الجديد هذا ،منافذ نقدية جديدة
عبر أسئلة حارقة مسكونة بقلق الباحث
الناقد وانشغاالته ،ذلك أنه ينطلق من قراءة
هادئة ،تستقرئ الظاهرة املسرحية املغربية،
وما يتساوق معها من أبحاث ودراسات نقدية،
إلى قراءة مشاغبة تعمد إلى خلخلة املسلمات،
بغاية الوقوف على تأريخ جديد للمسرح املغربي،
مما يجعلنا
من خالل الخفي وغير املصرح به في هذا التاريخ،
إزاء رؤية نقدية جديدة ومغامرة ،تضعنا في مساحات النقد العالم.
إن تجربة الوادي في اإلبداع املسرحي من جهة ،وفي غمرة انشغاله
اخلميس  22من أبريل 2021

بالتنظير االحتفالي في نسخته التجديدية من جهة أخرى ،مكنت هذا
الناقد من ولوج عوالم األسئلة التي ال تقبل الساكن والجامد في
مسرحنا املغربي والعربي بشكل عام ،بل تسعى عبر االستناد
إلى املناهج واملقاربات النقدية قديمها وجديدها إلى مساءلة
هذا املسرح ونقده من خالل الدعوة إلى تجديد قراءته والحفر
في كل ما قيل بخصوصه من أبحاث ودراسات قد يتفق أو
يختلف معها الناقد في مناحي عديدة ،ليس انتقاصا مما
قدمته للبحث النقدي املسرحي ،بل بغاية قراءتها بعني
نقدية جديدة دعت إلى إفرازها وفرة املادة املسرحية
والنقدية من جهة ،كما أن السياق العاملي الجديد في
بعده املغاير ،لم يعد يسمح باالرتكان إلى ما هو
جاهز ،واعتباره مقدسا ال يقبل النقد ،من هنا تأتي
أهمية هذا الكتاب الذي بني أيدينا للباحث واملبدع
املسرحي والناقد الدكتور محمد الوادي».
نلمح أن للمؤلف كتب أخرى:
» مدينة العميان» (( )2002إبداعمسرحي) مع مقدمة نظرية ،وقدم له الدكتور
عبد الكريم برشيد.
«صورة اليهودي في املسرح
املغربي « (دراسة نقدية) ( )2006
تقديم الدكتور عبد الرحمن بن زيدان.
 «اليهود املغاربة :الجذور(دراســـــــة
التمظهرات»
و
سوسيوثقافية) .2007
«الغالية» (إبداع
مسرحي) عــن دائ ــرة الثقافة
واإلعالم -حــك ــومــة الــشــارقــة
– دول ــة اإلمــــارات العربية املتحدة
(.)2009
»احتفال الجسد» (إبداع مسرحي- 2011).تقديم الدكتورين محمد أبو العال – مصطفى رمضاني.
» تجليات ص ــورة ال ــيــهــودي ف ــي امل ــس ــرح العربي»(دراسةنقدية) – 2011منشورات نقابة األدباء والباحثني املغاربة.
»وداعا رانقة» ( رواية) 2018 اآلخر وسؤال الهوية في الثقافة العربية ( املسرح املغربينموذجا) بدعم من وزارة الثقافة واالتصال – قطاع الثقافة( .)2019

تأليف :جان وجريوم طارو -ترمجة وتعليق:
تأليف:
أمحد بالفريج وحممد الفاسي

أزهار البساتني

يف أخبار األندلس واملغرب على عهد
املرابطني واملوحدين
ضمن منشورات جمعية ربــاط الفتح ،صدرأخيرا عن
مطابع ارباط نت ،كتاب يحمل عنوان «أزهار البساتني في
أخبار األندلس واملغرب على عهد املرابطني واملوحدين «
ملؤلفيه «جان وجيروم طارو» في طبعته الثانية ،وقد ترجم
هذا العمل وعلق عليه أحمد بالفريج ومحمد الفاسي .
يعتبر هــذا الكتاب مــن املؤلفات الــنــادرة عــن األدب
االندلسي وهو ترجمة إلى العربية ملحاضرتني ألقاهما
الكاتبان الفرنسيان األخوان جيروم وجان طارو ،وبمجرد ان
اطلع عليهما الزعيم أحمد بالفريج وهو يومئذ طالب علم
بفرنسا ،قرر ترجمتها بمعية صديقه األستاذ محمد الفاسي
رفيقه في الدراسة والوطنية .
وقد أوضح املترجمان في تقديم الكتاب «لم نكتف بما
في املحاضرتني عند ترجمتهما فإننا كنا نقرأ املسألة فنراها
غير متصلة بما بعدها فواصلنا حلقات تلك السلسلة بهذه
الــــفــــراغ الــت ــي
التعليقات وما عملنا إال نتيجة أوقات
ومع ذلك فإننا
يتركها لنا الدرس والتحصيل.
املــســتــطــاع
بحثنا ونقبنا قــدر
الكالم على
ولــــــــم نــطــل
املــعــت ــمــد
وأخباره
مـــع ما
لـــهـــا
مــــن

األه ــمــيــة
فـــي بــاب
ألنــــــنــــــا
األدب قصدا
بـــديـــوانـــه الـــذي
خصصنا ها
سنطبعه قريبا إن شاء
جمعناه والذي
وجــدت تقصيرا فالعفو من شيم
اهلل  .فــــإن
الكرام معلوم ومأمول .
ولقد حلينا هذا الكتيب بمقدمة ألمير البيان وحارس
لغة القرآن عطوفة األمير شكيب أرسالن .وذلك أننا ملا كنا
نشتغل في عملنا مر األمير بباريز  .فلما أخبرناه بعزمنا
استحسن املشروع وطلب األصل الفرنسي فقرأه وبما أنه
كان راحال لألندلس أرض األجداد فإننا رغبنا منه أن يتعطف
بكتابة تقدمة لكتابنا وهو تحت تأثير تلك اآلثار الخالدة
ففعل جازاه اهلل خيرا وزاد في حياته لإلسالم واملسلمني «.
وكتب املؤلفان على غالف الكتاب «إننا ملسرورون بما
فكرتم فيه من ترجمة ما كتبناه عن عالقات املغرب بإسبانيا
في القرون الوسطى .فإن فيه صحيفة مجد لبالكم ومن لم
يعرف تاريخ فتوحات املرابطني واملوحدين ال يمكنه أن يفهم
شيئا من تاريخ إسبانية الجنوبية ومن روح أهلها وكذلك
ال يمكنه أن يفهم شيئا من تاريخ وطنكم .فإن ماضي فاس
ومراكش واشبيلية وغرناطة وقرطبة ممتزج بعضه ببعض
وقد كانت كلها مدة السنني الطوال أجزاء امبراطورية واجدة
وملا خرج املسلمون من إسبانيا فإن فاس كانت الوارثة
لحواضر األندلس الكبرى .
يقع هذا املؤلف في الكتاب  136صفحة من الحجم
املتوسط ،ويكتنف في فهرسه :تصدير عبد الكريم بناني،
تقديم احمد بالفريج ومحمد الفاسي  ،تقديم شكيب ارسالن،
رسالة من املؤلفني للمترجمني ،املحاضرة األولى ،املحاضرة
الثانية ،قصيدة شكيب ارسالن .
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ان
كرمي

البداية

غسالو
أش يعمل امليت قدّام ّ
وسحابة كـ ْت ّ
وضيه
بغاها تكون حلمتو
مشى خ ّباها يف « َخيالو»
ومارجعش .

اعترافات

السحابة سحر
والشاعر هو اللي يعرف السر .
 - 9اللة سحابة غ ّنات
خ ّبات زينها
ح ّنات يديها ِّ
بالشـعر
ّ
غطات اهلوى بالبسمة
خالّت ا َ
ميجد ما « خفى »
خليال َّ
تيـق « َخيالو » .
والشاعر اهلبيل َّ
 - 10مشى منو وسافر لسحابة
ماق ْبلت منو َس َفر
واعتكف باش يتوب

«سحابة» جزيرة يف السما (ء)
 - 2سحابة يف شفايفها « كهرباء »
ويف عينيها مغناطيس
سول  :واش نعمل ؟
الربق َّ
 - 3سحابة ّ
وضات الشعر
وسقاتو رحيقها
ْسـكرالشعر
ونسى راسو فيها .
 - 4اللة سحابة ،
ارويه منك سكرة يرجع شاعـر .
 - 5حامل بالسما – تكذب عليه
باهلبال حايزو
جذبتو فيها ذايب
تفوج
وبانت سحابة – َّ
قالت له  :اطلع تفىن .
 - 6ما كرهش يكون حر
لكن ال ُغ َّـنة خبلت طريقو
بقى ينوح
وما لقى غري سحابة حتضنو
كان دمعة منها .
 - 7سحابة خمبية سرها وهو سندباد
طاير،
كانت جزيرة ف السما
صاح  ...طاح

ملسيـح
أمحد َّ

الس َفر .
لقى ذنبه أنه ما عشقهاش قبل َّ
 - 11حطاتو سحابة يف « سلة املهمالت »
فاق بالليل
رقص يف غرفتها
وشاف « ماخفى ».
 - 12ياسحابة

شعر

 - 1بغاو يكونو بال عمر
وخيليو العشق يراري هبم
بغاو يكونو سحابة وظل
بغاو يفوتو حدهم
وحيلقو يف دواخلهم
.........
فيـقهم الرعد وتش َّتـت احللمة .
َّ

لقى قربو فيها .
 - 8اللي بغى سحابة يلزمو يعتنق الشعر ،

شطيب تقليقتك وعزليه
خليه يرعى حلمه حتت ظلك .
 - 13جيه يف احللمة سحابة
وسيحي يف « َخيالو »
علميه يكتب صمتو
...........
فاق يدندن  :الشعر طاح يف العشق
العشق ناض يف الشعر .
 - 14علميه جيذب
علميه يكذب  /كذبة حالل
باش يقول الشعر
وغمزي األصمعي .
 - 15هاهو ميت
فني السحابة « تومهو أنه حي » ؟
............
َ
طاف رمادو الكون بسفينة « اخليال
» ومالقى غري سحابتو
تقول له  :فيق آلناعس .
 - 16حماه الكالم
ويف سحابة مشات قصيدته
سحابة كانت هي ( ) .....

اخلالصة
سحابة جزيرة يف السما
والشاعر دمعة منها
أو ظلها
أو قرب فيها
أو ماكاينش .
من مشروع ديوان قيد اإلجناز له عنوان مؤقت
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ان
كرمي

ل

قصة قصيرة

لم تقل أن هذا القلب اللعني سيخذلك يوما ما ،ولم يخطر ببالك
أنه سيفاجئك في أي منحدر مجهول ويتوقف عن اللعب بدم الحياة،
واآلن يسألك بألم:
« ألم تشبع من مطاردة نبض حلمك املشتهى؟! ألم تتعب من
اشتهاء وقتك املوزع على حب ملعون تصالح مع وجودك املقهور
والوفاء لحزن جماعي ينشد الخالص من فكي ذئب مفترس ومخالب
ثعابني تجيد تدجني اآلهات؟!!»
في انتظار الدخول إلى الطبيب ليخبرك عن سبب الوجع ،سئمت االلتصاق بكراسي
جناح االنتظار ،خرجت من العيادة ،جلست فوق درج متآكل من أدراج عمارة بها شقق
خاصة ومختبرات ومعهد لتعليم الحالقة ،انشغلت بتأمل صدى أصوات طفولية تلعب
في طابق ما ،والفسحة املمتدة بني سؤال األلم وبني شفافية اليقني املزعومة ،استغراب
طفل وجد نفسه مضطرا للتأكد من سالمة قلب اضطرب نبضه وارتبك دون سابق إنذار.
أغلب املرضى ترافقهم زوجاتهم وبناتهم ،لم تستغرب األمر ،منذ مدة طويلة
تخلى الكثير من الذكور عن تحمل مسؤولياتهم األسرية ،وحدهن النساء من يذهنب
باألبناء للمدارس ،يرافقن اآلباء لألطباء ،ويضحني من أجل إعداد املناسبات والتخفيف
من تأثير األزمات.
على جانبي املمر الطويل أبواب تصدر أصواتا مثيرة للرعب والتشاؤم ،فوق أعلى
الدرج البعيد يظهر رأس شيخ يتكئ على كتف امرأة متعبة ،يسأالن عابر سبيل يمشي
باستعجال ،يتوقفان عند اليافطات املعلقة فوق األبــواب الحديدية الصدئة ،مختبر
للتحليالت والفحوصات ،طبيبة الجهاز الهضمي ،طبيب الجهاز البولي ،طبيبة الجهاز
التنفسي ،طبيب القلب والشرايني ،كلهم اجتمعوا في طابق به شقق صارت مزارا لكل
أصناف املرضى واملعطوبني.
البد أن الشوكة الحقيرة انتظرت الفرصة حتى يطمئن قلبك لتؤملك اللدغة وقتما
شاءت ،مألت حاالت َسه ِْوك خوفا وأسئلة عن سر اضطراب النبض الشقي ،وهرولت
للطبيب دون تردد.
عما
لم تعد املسألة لعبا ،توارى سؤال الحلم وحضر قلق الحياة ،سألك الطبيب َّ
ِبك ،أخبرته عن قلب متعب ،دقات مضطربة ،وألم غير مسبوق ،تأملك بنظرة غارقة في
الحياد ،وأمرك بالتمدد كي يفحص يسارك املعطوب.
تفحصت فضاء عمل الطبيب ،سرير طبي ،كتب ومجالت غير متوفرة في
األسواق ،مجسم بالستيكي لقلب آدمي ،خلف مكتبه دوالب وعلب أدوية كرطونية،
وفوق جمجمته غير امللتحية لوحة ذهبية المعة مكتوب عليها «الشافي هو اهلل».
بني قياس عدد النبضات واإلنصات لها وبني انتظار الجواب واالستسالم
لقرار الطبيب ،بــدأت تسعيرة الفحص تتصاعد بشكل جنوني ،هل تريد قياس
وترسيمة دقات القلب؟ نعم  ..الثمن آالف الدراهم يا صاح ،طيب ..هل تريد فحص
الدم و تحليل أعطاب القلب؟ نعم  ..الثمن آالف الدراهم ..طيب قلبك مزيان ولكن
يجب انتظار التحاليل ملعرفة حقيقة ومصدر األلم.
التفت إلى رفيقة دربك ،تبادلتما النظرات ،تكلمتما بلغة العيون ،ال خيار لك،
ما عندك ما تدير ،أنت اآلن تحت رحمة جزار سيحلبك حتى يصير حليبك دما ولن
يتوقف ،األمر يتعلق بصحة القلب ،والوقت ال يتحمل التماطل والتسويف ،في شبه
كالم صامت ،فهمت أنك تريد التأكيد على ورطة الوقوع بني مخالب طبيب يعتبرك مبلغا
ماليا إضافيا في رصيده البنكي املنفوخ ،ولن يتخلى عنك حتى يتيقن من فراغ جيبك.
في املختبر ،أخــذوا ع ّينة من دمك ،وقالوا لك ال تعد ،عيادة الطبيب قريبة،
سنوصل إليه النتيجة ،تنتهي وساوسك املتناسلة ،بعد ساعتني ،رن هاتفك النقال،
على الطرف اآلخر ،سمعت صوت امرأة يقول لك« :أستاذ ،قال لك الطبيب تحليلتك
خايبة!».
ممرضة النحس لم تعرف أن قلبك العنيد لم يسبق له أن اعترف بخيبات الوقت
السائب ،صحيح ..انشغلت باضطراب النبض وآالم اليسار املؤكدة ،لكنك لم تتوقع
تبليغك بالنتيجة بهذه الطريقة املوغلة في الحياد والالمباالة ،فكرت في كل االحتماالت
املؤملة ،كبرت هواجسك ،شرعت تفكر في وقت النهاية املحتومة وأوان الرحيل األخير،
أعدت االتصال بقاسية اإلخبار ،وأعطتك موعدا صباحيا في يوم الغد.
كنت من أوائل الحاضرين ،قضيت الليل تتصنت على نبضك املرتبك ،فيما
مضى لم تكن تستمع لتفاعالت األعضاء والجسد ،تمضي متجاهال ما يقوله لك جسد
عاش وقاوم وأحب الحياة ،وحكماء العمر الفاني قالوا  ،ما أغباك يا صاح ،تهتم
بخارج ذاتك ،تطاوع اشتهاءات عني ال تشبع ،تتفاعل مع الب ّراني ،تنسى العودة
لدواخلك ،واآلن  ..أرغمك الخوف من السكتة املشؤومة على ممارسة فن اإلنصات
للدواخل املتعبة!
حضر الطبيب متأخرا كعادة أغلب األطباء ،األسبقية عنده ملرضى املستشفيات
الخاصة ،يقضي ساعات يومه في الجري بني العيادات واملستشفيات في انتظار
الهروب نهاية األسبوع نحو فيال راقية بمراكش البهجة ،أخبرته املمرضة بحضورك،
استقبلك بابتسامة باردة ،وبلغة موغلة في الحياد ،قال لك »:قلبك مزيان ولكن أطلب
منك إجراء هذا الفحص باستعجال في كلينيك عني الحديد» ،أكمل جملته املحفوظة،
وطلب منك إحضار النتيجة ليقرأها ويكتب لك فاتورة األدوية.
مع الرعب والخوف من النهاية املفاجئة ،احتاج أمر خسارة املليون درهما
لساعات قليلة ،وأنت ما زلت في بداية املشوار ،انتقلت بسرعة إلى املستشفى املذكور،
أخذوا منك الظرف املغلق ،وسلمت ممرضة االستقبال شيكا موقعا على عشرات
اآلالف من الدراهم.
أمرتك ممرضة لعوب بإزالة جميع مالبسك ،ألبستك لباسا طبيا شبيها بذاك
الخاص باملصابني بكورونا امللعونة ،وغرست في ظهر كفك اليسرى إبرة موصولة
بمصل بالستيكي وقنينة سيروم ،مرت ساعات االنتظار طويلة مملة ،وفي العشي
حملوك لجناح الفحص والعمليات الجراحية غير املأمونة النتائج.
ألول مرة تكلست لديك آلة التفكير العجيبة ،كما لو أن قدرتك الذهنية املدمنة
على التحليق في عوالم التخييل والتأويل وقراءة التقاطعات قد أصابها شلل قاهر،
استسلمت لحتمية قبول أسوأ التوقعات ،أفقدتك إنذارات القلب املضطربة الرغبة
في محاورة ذاتك املنهكة ،واكتفيت بمراقبة ما يجري أمامك بعني طفولية مأخوذة
بتفاصيل اليوم الثقيلة واالنصياع لسلطة الخارج املعتوه.
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قلب
احلياة

أدى بــك الشك إلــى الــخــوف ،والخوف
قتل فيك داء الــشــرود املشتهى ،حتى وأنت
وسط جوقة األفواه السائبة ،كنت تدخل ذاتك،
تقتنص كلمة عابرة ،تعانق نسمة منعشة،
تفرح بموجة عابرة تدغدغ قدميك الحافيتني،
واآلن تحولت إلــى كــائــن آخ ــر ،ال رغــبــة لك
في الــســؤال ،وال شهية في شغب يخفف من
وطأة زمن الحيرة والخوف من سكتة النبض
حسن برما
املضطرب ،ولتجاوز ارتباك اللحظة الغريبة،
قلت لألطباء الذين يحيطون بجسدك املستسلم
ملعداتهم ومقصاتهم الجاهزة:
ــ شوفوا أنتم البسني األخضر وأنا ودادي راه واهلل ما نتعاتق معكم !
انفجروا ضحكا ،وأجابني أحدهم:
ــ فعال أنا رجاوي الحب والعشق ،اليوم حصلت بني أيدينا
ــ ماشي شغلي أنا ودادي وراك عارف عداوة األشقاء
ــ ألول مرة أرى مريضا ساخرا يضحك
ــ وشنو؟ آخرتها موت ولن تكون بالريمونطادا
مددوك قرب شاشة بالزما كبيرة ،جعلوك ترى قلبك وثالث نقط سوداء تحيط
به ،غرسوا بأعلى شريان فخذك األيمن شيئا شبيها بسلك كهربائي ،توجه الطبيب
الرجاوي نحو مكتب خشبي المع ،جلس أمام شاشة حاسوب ،تنقلت أصابعه بني أزرار
الكالفيي ،وفي ثوان معدودات اختفت النقط السوداء ،خاطبك بابتسامة ،وقال« :نوض
على سالمتك أ الودادي لقد جئت في الوقت املناسب ونجوت من السكتة القلبية!»،
شكرته ورددت في ِسِّرك مع الشاعر محمود درويش يقينه الشاعري ،قلت « :ونحن نحب
الحياة  /إذا ما استطعنا إليها سبيال  /ونرقص بني شهيدين  /نرفع مئذنة ل ْلبنفسج
بينهما أو نخيال  /و نسرق من دودة القز خيطا  /نبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيال /
ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمني  /إلى الطرقات نهارا جميال».

َت َو َّسد ْ
َت َم َغا َر ًةَ .طا َف ْت ِب ُو ُعو ِد ا ْلق َِل ِعَ .ت َع َّر ْت م َ
ِن ا ْل َو ْح ِي .أَ ْش َعلَ ْت ُنو َر
الظَل ِمَ .س َك َن ْت ع ْ
َّ
ِح َر ا ْل ِو َصا ِل.
ِط َر اللََّيالِي َو ْاح َت َملَ ْت س ْ

ُك ْتلَ ُة َثلْ ٍج َم ْند ٍ
ُوف،

		

َواسِينِي الَْ ْع َرج (أَ َصا ِب ُع لُولِي َّتا)

َع ِزي َز ًة؛ أَ ْس َرارِي ُت ْد ِب ُرَ .ت ْس ِر ُق ا ْل َخ َر َاب َوا ْل َما ْء،

فِي َهاَ :ت َشا َب َه ْت ُر َت ُب ا ْل ِج َنا ِن،
َك ُب َر ْت ُش ُرو ُخ الَْ ْس َماءِ،
اص ُ
َغ ِض َب ْت َت َف ِ
يل ا ْل َح َكا َيا،

ا ْم َت َن َع ْت َع ْن َف ْت ِح ا ْل َم َنا ِف ِذ
يل الَْ ْز ِم َنةِ ،لِ َت ِشي َد َس ِبيالً أَ ْع َز َل.
َو َت َخ َّف ْت َع ْن َع ِو ِ

ِصارِ،
ِي َت ْق َب ُع َج ُن َ
وب ا ْلح َ
هَ
إِلَ ْي َها َل َت ْر َتقِي أَ ْوهَا ُم ِّ
الن َها َي ِة !
الس َك َن ِ
ات َبعِيدًا،
أَ ْح َشا ُؤهَا َت ْر ُص ُد َّ

ا َْل ْس َرا ُرُ ...ج ْرأَُة ْال َبارِ.

حممد بنقدور الوهراين
جواد املومين

ِن َّ
ُت ْتق ُ
ِق ...
الذ ْو َب ِع ْن َد َما ا ْل َع ْي ُن َت ْن َغ ِر ُز فِي ا ْل َم َغال ِ

الر ْغ ِو َو ُّ
الث َمالَةِِ ،با ْل َق ْع ِر وا ْل ُح َثالَةِ.
َوَل َت ْظ َف ُر ِبا ْل َه ْم ِس َوا ْل َعا َهةِِ ،ب َّ

ُت َر ِّت ُق ا ْل َو ْه َمَ ،ت ْخ َشى ِّ
الن َها َي َة،

َْ
اَل ْس َرا ُر

ُت ْش ِب ُه ا ْل َق َص َبَ ،ت ْه َوى ا ْل َه ْم َس...
ِي ْال ْس َرا ْر.
ا َْل ْس َرا ُر ...ه َ

شعر

وض،
َت ْر َف ُع َع ْن ُغ َّر ِة َه ِج ِ
ريهَا ُك َّل ا ْل ُغ ُم ِ
الس َف ِر الَْ ْط َو ْل.
َو ُت َر ِّد ُد َم َع ُّ
الص ْد َفةِ ،أََناشِي َد َّ

رمض

ان
كرمي

الص َف َح ُ
ات ا ْل َب ْي َضا ُء أَ ْث َق ُل أَ ْح َيانًا م َ
ِن ا ْل َم ْك ُتو َب ِة ِب ِح ْب ٍر أَ ْس َو َد.
َّ

َك َّش ٌ
اف .أَ ْخلَ ُع َم َع ُه أََر ِ
اضي ا ْل َك َل ْم،
ري ل َِش ْر َخ ِة ا ْل ُج ُد ِر ْال ْع َتى !
َو َت ْد ِب ٌ
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وح ًة َسائِلَ ًة.
ُت ْق ِب ُر ُع ُيونًا َم ْف ُت َ

َواَّلل ْي ُل – َك َم َن – ُي َعلِّ ُل َي ْق َظ َة َد ٍم َخا ِس ٍر،

الص ْد َقَ ،ي ْغ َر ُق فِي َف َر ِحهْ،
َي ْخ َتل ُِق ِّ
ِيل ا ْل َح َج ِر َّ
النا ِز ِل م ْ
ِن َمآ ٍق َك َشَّل ْل.
لَ ْي َس لَ ُه َغ ْي ُر أَل ِ

َوالَْ ْس َرا ُرُ ،مد َّ
َث َر ًة ِبا ْل ُحدُودِ؛ فِي ُح ْز ٍن َت ْحم ُ
ِل ُن ُعوشًا ،لِ َت َّطلِ َع َعلَى

ِب.
َبَل َغ ِة ا ْل َكذ ِ
ِب ُك َّل
ِص ُف ا ْل َف َرا ِغَ ،حدِي َق ُة ِغ َي ٍ
اب َت ْس َت ْوع ُ
اَلَْ ْس َرا ُر َص ْو ُت ا ْل َم َعا ِو ِلَ ،ون ْ
ُص ُن ِ
ري َوالَْ ْغ َل ْل.
وف ا ْل ُم َسا َو َم ِة َوال َّت ْف ِج ِ

أَ ْم ِس،

َح َف ْر ُت ِس ّرًا فِي َص ْد ِر َخ ْي ُز َرا َنةٍ.
ني َكانَ.
الس ِن ِ
ِب َع َب ِق ِّ

َي ُزو ُر َخ َيالِي َك َم َوا ِس ِم ا ْل َم َط ِر فِي ِبَلدِي.
أَ َّما َذ ْر ُعهَُ ،ف َش َسا َع ُة الَْ ْر ِض َل َت ُح ُّد ُه.

َي ِس ُم ُه ُرو ِبي ِب َشتِي َم ِة ا ْل ُخ ُرو ِج م َ
ِن ا ْل َج َّنةَِ « :ه َذا َما َب َذ َر ُه آ َد ُم الَْ َّو ُل؛
لَ ْي َت َك َت ْش َتهِي َف َوا ِك َه َوأَْب َوابًا أُ َخ َر َع ِص َّي ًة َعلَى ا ْل َخ ْر ِق !! « َف ُع ْد ُت

ِص َرارِ.
أَ ْن ُك ُش أَ ْع َوامِي ،أُ َج ِّد ُد فِي َها ِآخ َر ا ْل َح ْي َرةَِ ،وأَ ْخ َت ِب ُر ُسَلَل ِت ْال ْ

َي ْو َم َها َت َعلَّ ْق ُت ِب َت ْج ِو ِ
يصةِ.
الر ِص َ
يف ا ْل َق َص ِبَ ،و َن َذ ْر ُت ُحلُمِي ل ُِسو ِق ِه َّ

الس َما ْءَ .بلَ ْغ ُت
الر ْه َب ِة َو َع َم ِد َّ
َكا َن َش َبهِي َي ُه ُّم ِب ُف ْس َح ٍة َب ْي َن ُش َع ِب َّ

يط م ْ
ُّ
الز َقا َق ا ْل ُم ْس َت َطا َل؛ َك َش ِر ٍ
اب َي َت َسا َمىَ ،و َج ْد ُتهَُ .و َما َفلَ ْح ُت
ِن َض َب ٍ
فِي َص ْر ِف الَْ ْس َرا ْر.

ا َْل ْس َرا ُرُ ...ش ْر َفتِي َعلَ َّي.
الز َوا َيا ا ْل َح َّاد ِة ل َّ
َم ْو ِعدِي َم َع َّ
ِلذا ِك َرةِ.

ابَ ،ل َت ْخ َشى ا ْل ُج ُف َ
وف،
ا َْل ْس َرا ُرَ ...ر ْغ َب ُة ْال ْج َب ِ

اب َّ
الش ْم ِس َو َم ْو ِت ا ْل َق َد ْر.
َندَاهَاَ ،ه َو ٌس ِب ْاح ِت َج ِ
ا َْل ْس َرا ُر َت َت َو َّس ُد ا ْل َم َغا َر ِاتَ ،ت ْغ َض ُب فِي ال َّت َف ِ
يل،
اص ِ

تدر
اس

اك

سهو ًاُ ،ن ِسب هذا النص في ملحق الخميس املاضي
للشاعر جــواد وحمو ،وإ ْذ نعيد نشره باسم وصــورة
صاحبه الشاعر جواد املومني ،نلتمس العذر من الجوادين
والقارئ الكريم.
اخلميس  22من أبريل 2021
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د .حممد مسكان

دراسات

يعتبر كتاب « النقد الذاتي»( )1ثمرة جهود
املغربي األستاذ عــال الفاسي رحمه اهلل
املفكر
ّ
( ،)1974-1910جهود مميزة إ ْن على املستوى
الدراسي أو التنظيريّ  ،والذي يروم منه
الفكريّ أو
ّ
توجيه الحركة الوطنية باملغرب ،و»يؤسس منهجا
فكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا لبناء الدولة
املغربية املستقلة» (ص .)5وهو كتاب يعتبر إلى
نجما في عامني
ٍّ
،حد ما ،سابقا لعصره؛ ألنه ُن ِشر ُم َّ
 1949و1950؛ أيْ قبل استقالل املغرب ،وهو سابق
ألوانه؛ أل ّنه ِّ
يحن الوقتُ بعدُ ،كما
ينظر للدولة املغربية الحديثة ،و َّملا ِ
يرمي هذا َّ
املؤلف إلى اإلسهام في بناء اإلنسان املغربي .وأحب ،في
هذا املقام ،أن أنبه إلى أنني لن أتناول في قراءتي هاته للكتاب؛ إال
االجتماعي ،املُ َع ْن َون بــ»التفكير اجتماعيا» ،والذي يندرج ضمن
ش ّقه
ّ
الباب األول املوسوم ،بــ» مسائل الفكر».
ما القضايا األساسية التي تناولها املف ّكر ضمن هذا املحور؟
تناول املف ّكر في هذا املحور القضايا األساسية اآلتية:

6

ي

قراءة يف « النقد
الذايت» َّ
للعلمة
عالل الفاسي

تعريف مفهوم «التفكير اجتماعيا» في قوله« :التفكير اجتماعيا
يعني التفكير بالغير ،والعناية بأحواله والعمل على إصالحها»(ص،)16
حب اإلنسان لنفسه ،وعدم االهتمام بشؤون الغير.
على عكس األنانية؛ أيْ ُّ
دور «التفكير اجتماعيا» في النهوض باألمم ،وعدم اعتبار مسائل
االكتراث لآلخر ،وحصر العالم في األنا الخاص.
ومالبس
وشراب
طعام
من
اإلغراق في األنانية ور َفه العيش واملل ّذات
َ
وح ّلي وبيوت دافئة و ُف ُرش وتيرة مما ي ّتصل بمعاشنا وحياتنا الخاصة.
ُ
عدم التفكير في البؤساء والجوعى والعرايا وذوي الحاجات م ّمن
«يسيئون إلينا بظهورهم أمام أعيننا يذ ّكروننا بالبؤس ،ويجعلوننا
ُن ِح ّس ولو من بعيد بالشقاء» (ص.)16
أنفسنا ونجاهدُها على
فيه
رغم
يتساءل الكاتب عن اليوم الذي ُن
َ
َ
ـص بالذكر شريحة
ـر،
ـ
اآلخ
بألم
التفكير بغيرنا ،وعلى اإلحساس
ـ
وخ
َّ
اخلميس  22من أبريل 2021

مبحث «الّتفكري االجتم ّاعي»

مخصوصة من املجتمع ،وهــي العامل والفالح والصانع (الطبقات
الدونيا التي تقوم على أكتافها املجتمعات والدول).
يذكرنا ِّ
املؤلف بلحظة التساوي بني الناس ،وهي لحظة الوالدة
والخروج إلى العالم حيث نتساوى جميعُنا في ال ُع ْر ِي ،ولعله يومئ ،هنا،
إلى العري عن املعرفة والعلم وعن الوسائل املادية.
خرجه من إطاره الوطني
يع ّمم الكاتب» التفكير االجتماعي» ،و ُي ِ
الكوني ،ويدعو إلــى ال ّتساوي في
اإلنساني-
إلــى فجاجة املنظور
ّ
ّ
«الضروريات» التي اصطلح عليها بـــــ« :األق ّل الحيويّ » ،ثم التساوي
في الفرص املتاحة للحصول على «الكماليات» التي دعاها« :ما هو أكثر
من األق ّل الحيويّ ».
الصحي.
الجانب
على
التركيز
مع
الغير،
بآالم
اإلحساس
الدعوة إلى
ّ
يتجاوز الكاتب مسألة اإلحساس والعاطفة إلى املرحلة العمل ّية،
وهي التفكير في األسباب والدوافع الكامنة وراء شقاء اإلنسان وحرمانه.

خيريتها و َب َر َكتها ،إلى
يتجاوز عتبة
«الص َد َقة» ،من دون إنكار َّ
ّ
اإلحساس
البحث عن الوسائل التي يستطيع املحرومون من خاللها
َ
بالحياة الشريفة ،والكسب املربح.
الرجعي» الذي ورثته ،ما
«الفكر
مقابل
يطرح مفهوم «الثورة» في
ّ
أسماها الطبقة «املُ َفانِ َقة» أو «الطبقة البورجوازية».
ولكن الثور ُة
«الثورة» ال تعني ،عنده ،الهدم أو الخروج على العدلِ ،
التي ينجم عنها املساواة واإلحسان؛ أيْ اإلتقانُ والتقوى.
الدعوة إلى االِنعتاق من َر َبقة التقاليد االِجتماعية التي ،من منظور
املف ّكر ،هي سبب إحساسنا بوجودنا الخاص ،وإلى ثورة في التفكير
لنغ ّير من عقليتنا ،وتبديل ذهن ّيتنا في ُأ ُفق معالجة مشاكلها َوفقا ملا
يقتضيه العصر.
ّ
اإلنساني في
والفهم
املنظور
بحسب
فوس
ن
ال
تكييف
الدعوة إلى
ّ
هذا العصر ،كما َف ِهمه أسالفنا في عصر االنحطاط.
ما الواجبات التي يدعو إليها الباحث؟
ثم يدعو َّ
العلمة إلى مجموعة من «الواجبات» ،نتناولها كاآلتي:
التح ّرر من ذهنية الطبقة البورجوازية التي تخشى من ك ّل جديد،
وك ّل تطور في الفكر يطرأ عليها ،وهو تفكير يقضي عليها ،ويوشك أن
يقضي علينا إ ْن لم نتحرر منه.
َ
َسعة األ ُفق والذهن الثاقب الذي نن ُف ُذ به إلى ُك ْنهِ األشياء دون الته ّيب
من وصول تفكيرنا إلى مداه؛ ألنّ هذا هو السبيل الذي نستطيع من خالله
اإلحساس بآالم اآلخرين.
هذا التفكير في املجتمع ،ال يجب أن يظ ّل حبيس التنظير؛ بل يصبح
قناعة راسخة في النفس ُي ْذكِ يها الشعو ُر بحب الوطن والعدل ،كما دعا
إلى تأجيج الفكر للوصول إلى أعلى مستويات اإلدراك ،ومن َثَّم الخلوص
إلى العمل الدؤوب للرفع من املستوى الذي نحن فيه.
مغربي مستق ّل ومتآخ في النفس
«ص ْن ِع» شعب
أخيرا الدعوة إلى ُ
ّ

ومتضامن في االستقالل عن طريق الثورة على النفس
ومتساو في الحال
ٍ
ٍ
وعلى األوضاع ،وتلبية نداء القلب والعقل في أفق تح ّرر املجتمع من ِر ِّق
الفقر وبؤس املرض وكابوس ّ
التعطل.

مناقشة آراء الباحث

ثم بعد إبرازنا لهذه القضايا األساسية التي وردت في ّ
«الش ّق
االجتماعي» من «مسائل الفكر» يمكن أن نسمح ألنفسنا بمناقشة بعض
ّ
هذه النقط ،فنقول:
إن مما يشجع على مناقشة بعض أفكار ِّ
املؤلف ،قو ُله رحمه اهلل في
تصديره لهذا الكتاب (النقد الذاتي)« :وليس ما ُ
أعرضه في هذا الكتاب
أفكارا أفرضها على ُقَّرائي ،أو ُأ ِلزمهم بانتحالها؛ بل إنها ليست بأفكار
إلي ،وإ ّنني مستعد أل ْن أعي َد النظر في كل رأي منها
نهائية حتى بالنسبة ّ

ر
مضا
نك
رمي

اإلعالن عن جـائـزة
الديـوان األول للشعراء
الشباب من تطوان

تعلن دار الشعر بتطوان عن تنظيم جائزة «الديوان
األول للشعراء الشباب» ،في دورتها الرابعة .ويأتي
تنظيم هذه الجائزة في سياق انفتاح دار الشعر على
التجارب واألصوات الشعرية الجديدة ،ودعمها للشعراء
الشباب ،والعناية بقصائدهم وتجربتهم الشعرية .وسيتم
طبع الدواوين املتوجة ،واإلعالن عن ذلك في حفل اختتام
الدورة املقبلة من «مهرجان الشعراء املغاربة».
شروط الترشح للجائزة:
    1أن يكون املترشح «ة» مغربي «ة» الجنسية.    2أن ال يتجاوز سن املترشح «ة»  30سنة.    3أن تكون النصوص مرقونة في صيغة «وورد».    4أن ال يكون الديوان قد صدر من قبل.    5أن ال يكون املشارك قد فاز في دورة سابقة منهذه الجائزة.
    6أن ال يكون املترشح «ة» قد نشر «ت» ديواناشعريا من قبل ،رقميا أو ورقيا.
    7أن ترسل النصوص إلى إدارة «دار الشعر»قبل  20ماي.2021

إصدارات

ُ
الدرس
والبحث عن الحقيقة رغبة في اتباعها.
مع أيّ واحد ممن ُي ِه ُّمهم
ُ
إنني ال أعتبر ما كتب ُته في «النقد الذاتي» أفكارا ،وإ ّنما هو دِ الل ٌة على
ُ
حب البحث والنظر ،واإليمان
أفكار ،و ُقصارى ما أريد هو أن يتع ّلم
القارئ َّ
بالعقل وباملُ ُثل العليا كوسيلة ملا يجب أن يصل إليه من حقيقة ومعرفة».
(ص .)9
ومن َثَّم فمالحظاتنا على هذا املحور ،هي كاآلتي:
قوله« :ولقد َأ ِل ْفنا نحن في بالدنا ّأل ِّ
نفكر بأحد وال ننظر في أمر
حد ما ،ويشهد له الواقع ،وح ّتى إ ْن ُوجد
َب َش ٍر»(ص  ،)16وهذا
نسبي إلى ٍّ
ّ
فهو ليس على إطالقه ،وتعميم الظاهرة قد ال يكون مستساغا في مجتمع
متكافل كاملجتمع املغربي .قد يبدو ذلك متفشيا في املجتمعات الغربية،
ِّ
واملؤلف ،كما علِمنا من املقدّمات ،قرأ عدة أعمال غربية مترجمة قبل أن ُي ْقدِ م
على تأليف «النقد الذاتي» ،فيبدو أنه ما َل إلى تنزيل ما يقع في الغرب
املغربي ،بالرغم من إقرارنا بحصول هذا األمر؛ أي التقوقع
على اإلنسان
ّ
على الذات وجحود اآلخر ،وتفاقمه في السنوات األخيرة ،خاصة ،في املدن
الكبرى واألحياء الراقية.
يشير إشارة خفية ،في قوله ...« :ك ّلما عدنا من جولتنا
في ميادين التجارة أو غيرها( ».ص )16إلى طبقة
ميسورة تستأثر بملذات الحياة ،وهي
الطبقة التي س ُتنتِ ج في ما بعد
(بعد االستقالل) طبقة
«املتع ّلمني املغتربني»،
«الساسة»
وبــعــض
ّ
الــذيــن ال ي ــزال ــون ،إلــى
ال ــي ــوم ،يــمــســكــون بــزمــام
البالد بقبضة من حديد .في
حني كانت الطبقات الدونية
اجتماعيا واقــتــصــاديــا تقاوم
االســتــعــمــار وت ــص ــارع مــن أجــل
لقمة العيش؛ وما ِس ُنونُ « َي ْرنِ ي»،
ودخول « َم ِاري َكان» إلى املغرب ،وعهد
«السيبة» ببعيد.
ِّ
قوله« :إخوانا لــنــا م ــن صميم
اإلنسانية»(ص  ،)17هــو نقلة نوعية
الوطني الض ّيق
الذاتي-
للخطاب من «األنا»
ّ
ّ
نحو مفهوم «اإلنسانية» الشامل ،وهو ما لم
ُيشر إليه في تصديره للكتاب؛ حيث يقول« :ال
أقصد من هذا الكتاب الذي أضعه اليوم بني يدي
الــقـ ّراء غير تنبيه الــرأي الــعــا ّم
املغربي ،وخاصة
ّ
النخبة العاملة»(ص  ،)9فــأ ّمــا إن كــان يقصد بـ
ّ
«الشراكة بني املغاربة» ،ويس ّميها «اإلنسانية» ،فهناك
جانب مه ّم ورئيس من الشراكة يجب التوقف عنده ،وهو
شراكة العقيدة الواحدة .أو لر ّبما تج ّنب ِّ
املؤلف توظيف
مصطلح «العروبة» واستعاض عنه بــــ «اإلنسانية» اعترافا
بنضال األمازيغ وتقديرا لجهادهم ض ّد املستعمر الغاشم ،ونبذِ
املغاربة قاطبة «للظهير البربريّ » والتحذير من كيد واضعيه ،أضف إلى ذلك
املكون اليهوديّ الذي يشكل رافدا من روافد ال ّثقافة املحل ّية ،ويم ّثل قطع ًة من
املغربي املتنوع املشارب.
«الصورة الفسيفسائية» لثقافة مجتمعنا
ّ
ّ
أنفسنا على التفكير
فيه
نأخذ
الذي
اليوم
ذلك
يأتي
«متى
قوله:
َ
بغيرنا» (ص  ،)17ثم ذكر متتالية من الـ «متى»؟ في إملاعة منه إلى أنّ
الشعوب الصادقة ال تنتظر «املتى»؛ بل بإرادتها تفل الحديد ،وتصنع
تاريخها ومجدها ومستقبلها بدمها وسواعدها ورجالها.
نطرح الــســؤال اآلتي :ملــاذا ركــز األســتــاذ عــال الفاسي على ثالثة
أنواع مخصوصة من طبقة اجتماعية مخصوصة ،وهي :العامل ّ
والفلح
والصانع ،وهو ما يدفع الباحثني إلى التساؤل حول حقيقة خلف ّية ِّ
املؤلف،
ّ
هل هي خلفية إسالمية محضة ،أو ميول نحو النظرية االشتراكية ،وتأث ٌر
بها ،أو هو م ّمن يعتقد في إمكانية تساوق اإلسالم مع االشتراكية ،في
ذلك الزمن ،من حيث مقاصدُها االجتماعية؟ غير أ ّنه رحمه اهلل ،وللتأكيد،
على مرجعيته اإلسالمية تناول هذه القضية ِب َن ْب َرة دين ّية في قوله« :متى
ندرك ج ّيدا أن اهلل الذي خلق اإلنسان يوم والدته عاريا وخلق الدنيا يوم
بروزها كاسية ،مازال يخرجنا من بطون أمهاتنا متساوين في العري(».ص
 ،)17وهو ما يذكرنا بقولة عمر رضي اهلل عنه« :متى استعبدتم الناس
أشد تعزيزا وحجاجية للمنظور
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» ،وهو أث ٌر ُّ
االجتماعي ِّ
للمؤلف ،خاصة ،منظور «الحرية املط َلقة» ،حيث يظهر بجالء
ّ
انفتاح املفكر رحمه اهلل على مختلف مصادر الثقافة العاملية ،والتشبع بها.
نثمن ِّ
للمفكر التفا َت َته نحو البحث عن األسباب الحقيقية لبعض
ِّ
ّ
األمراض االجتماعية ،وفي ُم َقَّدمِ ها ّ
و»اللعدل» ،ولكن،
«اللمساواة»
العملي واآلليات الكفيلة بتحقيق «املساواة والعدل
في غياب البديل
ّ
االجتماعيني» ،يشفع ِّ
للمؤلف أ ّنه ،إ ّنما ِّ
ينظر وال يملك سلطة تنفيذية على
زمن كان املغرب يرزح فيه تحت وصاية املستعمر
أرض الواقع ،خاصة ،في ٍ

حربه َّ
الض ُروس على «املفكرين واملثقفني
الفرنسي الغاشم،
ُّ
ويصب نا َر ِ
املغاربة» ،وقد ذاق ِّ
املؤلف من ذلك الشي َء الكثي َر ،حتى توفي رحمه اهلل
الوطني الثائر.
منفيا في (بوخارست) فداء لوطنه وفكره
ّ
في طرحه ملفهوم «الثورة» ،يعود األستاذ للتدارك على املصطلح،
ِّ
ويوضح بأ ّنه إ ّنما يقصد به «العدل واإلحسان» ،وهو ما يدفعنا إلى القول
بأنّ «الثورة الحقيقية» في املغرب هي خطر على كثير من ذوي املصالح
ا َأل َن ِو ّية ّ
الض ّيقة.
في قوله« :ولك ّننا نريد االِنعتاق من تقاليد البيئة االِجتماعية التي
نحس بوجودنا الخاص( ».ص  ،)18وهي التفاتة منه إلى
جعلتنا ال ّ
«ال ّذات» وانسجامها مع مجتمعها ،وانصهارها فيه ،وهو إملاع منه إلى
وتقوض
الكثير من «القيود االجتماعية الظالمية» التي تك ّبل حرية الفكر ّ
وتصحح مسار اإلنسان املغربي .وهي دعوة ضمنية
االجتماعي،
اإلصالح
ّ
ّ
منه إلى التفاعل مع بيئتنا االِجتماعية والثقافية ،التي كما عهدناها ،تدعو
االجتماعي يوجهها في ذلك دي ُنها وأعرا ُفها وتقاليدُها.
إلى ال ّتكافل
ّ
قو ُله« :يجب أن نك ّيف نفوسنا بحسب ما يقتضيه العدل
واإلحسان كما يفهمها اإلنسان ّيون في هذا العصر ،ال كما فهمها
أسالفنا في عصر االنحطاط األخير( ».ص  ،)18فهذا منه
ترسخ إ ّبان هذا العصر ،الذي
تج ّرد تا ّم وص ّد عن الفهم الذي ّ
ُنعِ ت بــــــ «عصر االنحطاط» ،وهو ،في الحقيقة ،انحطاط
اجتماعي.
أخالقي وال
سياسي ،ال انحطاط
ّ
ّ
ّ
ومادام األستا ُذ رحمه اهلل من «اإلصالح ّيني» ،وفك ُره
ذو أهمية من ُ
حيث عم ُقه وطريق ُة تناوله وشمول ّي ُته وزخ ُمه
الذي يضاهي فكر غيره من «اإلصالحيني» من أمثال:
محمد عبده وجمال الدين األفغاني وعبد الرحمن
الكواكبي ومالك بن نبي وغيرهم ،وهو ما يشهد له
التاريخ املعاصر ،وما نفهمه ،أيضا ،من َّ
مؤلفه هذا
(النقد الذاتي) ،ومن خالل االقتباس الذي َّدبج
به كتابه ،وهو قوله تعالىُ ﴿ :قلِ اَِّن َما َأعِ ُظ ُكم
ِب ـ َواحِ ـدَةٍ َأن َت ُقو ُمو ْا ِ َّ ِ
ل َم ْث َنى َو ُفـ ـ َرا َدى ُثَّم
َت َت َفَّك ُرو ْا﴾ [سبأ ،من اآلية  ،]46ثم دعوته
إلى املُ ُثل العليا في َّ
مؤلفاته ،مما يدل على
رسوخ قدم األستاذ في عملية اإلصالح
الحديثة في العالم العربي بر ّمته.
قو ُله« :حتى نستطيع أن
نعالج مشاكلنا َوفقا ملا يقتضيه
هــذا العصر ال ــذي أصبحت
فيه امل ــادّة واآللــة في املقام
األول(».ص  ،)18ففي ظاهر
قوله دعــوة إلى بناء اإلنسان
على ُأ ُسس أخالقية ،بالدرجة األولى ،في
إطارها التربوي والتكويني والنفسي بحسب ما
تقتضيه قي ُمنا الدينية واالجتماعية مع االِنفتاح املحترز على
الثقافات األخرى ،وهو انفتاح مشروط يروم خدم َة ثقافتنا ورؤيتنا
املستقبل ّية في «عصر اآللة واملادة» َّ
اللذين ،وإن كانا من أسباب تقدم
الغربَ ،ف ُه َما ،في اآلن نفسهَ ،س َب َبا االنحطاط األخالقي والتفسخ ا ُأل َسري
واالنحالل املجتمعي في الغرب عموما ،لذلك شدّد املفكر على األخذ منهما
باملقدار الذي تستفيد منه ثقافتنا ،وتزدهر به حضارتنا.
إقرار األستاذ بهيمنة الطبقة البورجوازية على الفكر وال ّتفكير؛ أل ّنها
ترفض َّ
تطور وتطوير ،دون التم ّكن من اإلحاطة بالوسائل
كل تغيير وك ّل ّ
مبر ٌر جعل األستا َذ ُي ِدرج
سبب
وهذا
الهدف،
هذا
لبلوغ
الناجعة
العملية
َّ
أفكا َره ومقترحاتِ ه تحت فعل الوجوب «يجب».

ترسل النصوص ،مرفوقة بسيرة ذاتية للمترشح
«ة» ،ونسخة من البطاقة الوطنية ،إلى العنوان اآلتي:
شارع بن حساين ،املتحف األثري ،دار الشعر ،تطوان ،أو
إلى البريد اإللكترونيmokhlis_srir@yahoo.fr  

خالصة

نرجو ،في األخير ،أن نكون قد ُوِّفقنا في عرض أفكار ِّ
املؤلف رحمه اهلل
كما هي في الشطر األول من هذه القراءة ،ثم نرجو أن نكون قد أصبنا في
مناقشتنا لبعض أفكاره مناقشة ب ّناءة مؤسسة على وضوح الرؤية وعلى
العدل واملساواة كما ّ
عتبر
ينظر لهما األستاذ ويؤمن بهما؛ ألنه رحمه اهلل َي ِ
َّ
مؤل َفه ،كما يقول« :الخطو َة التي أتقدم بها اآلن في هذا االتجاه تضع بني
يدي أبناء وطني توجيهات تقف بهم عند كل نقطة ،و َت ْحمِ ُلهم على التفكير
فيها ،وتكوين النظرية الصحيحة حولها؛ ولذلك فإ ّنني أرجو أن يهت ّم ُّ
كل
وتبصر ،و ُيعمِ ل َجهده في إتمام ما
واحد منهم بقراءة هذه الفصول بإمعان ُّ
ينقصها أو تنقيحه ،حتى ّ
تتوض َح األفكار التي ترمي إليها ،وتتبلو َر الغاي ُة
التقدمي ُة التي نسعى إليها)2( ».

هوامش:
- 1الفاسي(عالل) :النقد الذاتي ،منشورات مؤسسة عالل الفاسي،
الرباط ،ط .2008/1429 ،8
2الفاسي(عالل) :النقد الذاتي ،مذكور ،ص .10اخلميس  22من أبريل 2021
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التفسري الكبري...

بالنسبة إلى عددٍ من العلماء ،فخ ُر الدين الرازي هو
الرغم من ذلك ،لم
ُ
صاحب «التفسير الكبير» ..لكن على ُّ
يظه ْر بالصورةِ الالئقةِ به ،لذلك اسمحوا لي أن أتقدم
ِ
االفتراضات واألسئلةِ بخصوص التفسير الكبير
ببعض
للفخر الرازي:
بعض املصادر التي تحدثت عن الرازي
عندما نعود إلى ِ
وتفسيره ،سنجد هذه الكلمات :التفسير الكبير الذي لم
ِ
ـكمــل( كما في تاريخ الذهبي 673 :ــــ 748ه؛ مثال)،
َي ُ
وهنا أمران مثيران :ما معنى :التفسير الكبير؟ أهناك تفسي ٌر صغي ٌر أو
كمي أم أن التفسي َر الكبي َر
بتصنيف على
قصي ٌر؟ أيتعلق األمر
ٍ
ٍ
مقياس ٍّ
نوعي؟
عكس ذلك على
ٍ
يحيل َ
تصنيف ٍّ
أسباب شخصي ٌة أو موضوعي ٌة
ـكـمــل :أهناك
وهو تفسي ٌر كبي ٌر لكنه لم َي ُ
ٌ
منعتْ الرازي من إكمال تفسيره ،أم أن التفسي َر في الواقع ٌ
عمل ال يكتمل
النهائي :قد يكون التفسي ُر
ولن يكتم ْل؟ أيعني ذلك أن التفسي َر هو شي ٌء
ٌّ
بالغي أو من
من
يكون
وقد
جهل؛
علم أو عن ٍ
ٍّ
سطحيا أو عميقا ،عن ٍ
فقيه أو من
نحوي ،وقد يكون من متكلم أو من ٍّ
ٍّ
لغوي ،وقد يكون من ٍ
ُ
والتأويل تأويالتٌ  ،وعندما يفكر الرازي
فيلسوف..؟ فالتفسي ُر تفسيراتٌ ،
تفسير ال
النهائي ،بصدد
كتاب
في
ٍ
ٍ
ٍّ
تفسير كبير ،فهو يدرك أنه بصدد ٍ
نهاي َة له ..واسمحوا لي هنا أن أقوم بمقارنة :عاش الفخ ُر الرازي في
تجم َع عد ٌد
زمن كان قد َّ
النصف الثاني من القرن السادس الهجري ،في ٍ
التفاسير ِّ
قليل من تفاسير القرآنَّ ،
كلــها
جمع تلك
وكأن هد َفــه هو ُ
غي ُر ٍ
ِ
مؤلف واحدٍ  ،بالشكل الذي يكشف أن التفسي َر سيرور ٌة النهائيةٌ،
في َّ
مثلما أن السر َد في ألــف ليلة وليلة هو ســيــرور ٌة النهائية ،وكأني
باملفسر الديني ،الفخر الرازي ،يدرك أن التفسي َر ،مث َل السرد،
ِّ
النهائي والمحدودٌ ،ألن
هو شي ٌء ال حدو َد له ،هو شي ٌء
ٌّ
انقطاعَ ـه هو انقطاعُ البقاء والحياة ،فانقطاعُ
السرد أو انقطاعُ التفسير يعني
املوتَ واالنقراض ..ذلك هو
الدرس الذي استفاده
ُ
ُ
الحديث من ألف
النق ُد
ليلة وليلة ،وذلــك ،في
ـدرس
افــتــراضــي ،هــو ال ـ ُ
الذي تمكن استفاد ُتــه من
التفسير عند الرازي :أن
نجر َأ على تفسير الخطاب،
على تفسير القرآن ،يعني
الــجــرأ َة على الــبــقــاء ،على
الــحــيــاة ..وال ــاف ــتُ هــنــا أن
ألــف ليلة وليلة ،هي األخــرى،
نص َّ
ظل
كما نعرفها اليوم ،هي ٌّ
تجميع
مر الزمن ،فهي
ٌ
ُيـزا ُد فيه على ِّ
لعددٍ من الخرافات والحكايات التي
كانت متفرق ًة منفصل ًة في ما قبل ،لكنها
كتاب
تجمـعت وتألفت للمرة األولى في
َّ
ٍ
شبهِ
كامل بالضبط في القرن الخامس
ٍ
الهجري ،مثلما تجمعت التفاسي ُر في القرن
الــســادس عند الفخر الـــرازي فــي تفسيره
َ
االفتراض هو خاصي ٌة
الكبير؛ وما يؤكد هذا
ثالث ٌة يتميز بها التفسي ُر عند الفخر الرازي:
قال الصفدي(  696ـــــ  )764عن الرازي في كتابه:
الوافي بالوفيات إن الرازي في كتبه قد أتى بما لم
ُيـسـ َب ْ
ــق إليه .وهذا الشي ُء الذي لم يسب ْقــه إليه أح ٌد
الالنهائي
الكتاب
له عالق ٌة وثيق ٌة بالخاصية السابقة:
ُ
ُّ
الالنهائي .ما هو هذا الشي ُء الجدي ُد عند
أو التفسي ُر
ُّ
الرازي الذي لم يكن عند سابقيه أو معاصريه :أنه َيـذك ُر
ويقســ ُم ذلك التقسي َم إلى
املسأل َة و َي ُ
باب تقسيمهاِّ ،
ـفتح َ
فروع تنقسم بدورها ،وهكذا دواليكَّ ...
أسلوب
ولعل ذلك
ُ
حكاية إلى حكاية ،الخروج من
ألف ليلة وليلة :الخروج من
ٍ
عربي قدي ٌم
الواقع أن ذلك
شيءٍ إلى شيءٍ آخر؛ لكن
َ
ٌ
أسلوب ٌّ
ٌ
وأصيل :ففي الشعر والقرآن والخطابة واملقامة والرسالة
أسلوب
تلك كانت خاصي َة الكالم والخطاب ،ويكفي أن ذلك كان
َ
أسلوب ال يمكن أن ُن َ
ـدرك أهمي َته
الجاحظ في الكتابة ..وهو
ٌ
بخاصية أخرى في تفسير الرازي:
وقيم َتــه إال إذا ربطناه
ٍ
باب تقسيمها معناه
أن يقول الصفدي إن الرازي يذك ُر املسأل َة
ُ
ويفتح َ
ُ
أساسا على توليدِ املسائل والقضايا مثلما
يعمل
منهج
أن التفسي َر هو
ٌ
ً
َّ
ُ
عــلــى
سابقة في ألف ليلة وليلة ..وهذه القدرة
حكاية
تتولــ ُد حكاي ٌة الحق ٌة من
ٍ
ٍ
واإلشكاالت هي التي تمنح َّ
مؤل َ
ِ
الـــتـــفـــســـيـــر
ــف الــرازي هذا االسم:
توليد املسائلِ
باالنفتاح على فضاء
الكبير ،وهذه القدر ُة على توليد األسئلة والقضايا هي التي تسمح له
الالنهائي الذي تحدثنا عنه ..يفتتح الرازي مقدم َة تفسيره بهذا التنبيه الشديدِ الداللة « :أعل ُم
التفسير
ِّ
أن هذه السور َة الكريم َة( سور َة الفاتحة) يمكن أنْ ُيـستن َب َ
األوقات َّ
ِ
ــط من
بعض
مر على لساني في
ِ
أنه َّ
ونفائسها ْ
مسألة ،فاستبع َد هذا ُ
ِ
عشـر ُة ِ
والغي والعِ ناد،
آالف
فوائدِ ها
ــســادِ  ،وقو ٌم من أهلِ الجهلِ
ٍ
بعض ُ
الح َّ
ِّ
ِ
ِ
تحقيق
والكلمات الخاليةِ عن
التعلقات الفارغةِ عن املعاني،
وحملوا ذلك على ما ألفوه منْ أنفسهم من
ِ
الكتاب قدَّمتُ هذه املقدم َة لتصي َر كالتنبيهِ على َّ
ِ
أن ما ذكرنا ُه
تصنيف هذا
املعاقدِ واملباني ،فلما َشـرعْ ـتُ في
ِ
ُ
ُ
املفســـ َر هو الذي يعرف كيف يعمل على استيالد
أم ٌر ممكنُ الحصولِ ،
قريب الوصول .)1(»..أيعني هذا أن ِّ
ُ
ٌ
والغي والعناد ،الذين تأتي
الجهل
أهل
من
آخرين
مفسرين
عن
مختلف
لذلك
وهو
واإلشكاالت،
املسائل
ِّ

حسن املودن

خطابا ُتـهم من دون معنى ،وتأتي كلما ُتـهم
خالي ًة من املعاقد( اإلشكاالت) واملباني(
األطروحات)..هذا ،فــي افــتــراضــي ،هو
نستخلصــه من
الــدرس الــذي يمكن أن
َ
ُ
منهجـه فــي التفسير
تفسير الـ ــرازي..
ُ
هو الــذي يستحق أن نلتفتَ إليه ..وما
ــب للرازي أنه فتح أعي َنــنا على
ـحس ُ
ُي َ
النهائيةِ التفسير ،والنهائيةِ املسائل
واإلشكاالت التي يثيرها..فهل يعني ذلك
مفس ٍــر للقرآن الكريم تتجلى
أن قيم َة ِّ
أي ِّ
في استيالدِ
تفسير جديدٍ ؟ ..في الواقع أن
ٍ
بالتفسير الكبير معناه أنه يأخذ
سمــى
ُي َّ
ِ
التفاسي َر األخرى بعني االعتبار ،فهو يستحضرها ويناقشها ويجادلها..وهنا
ُ
منهج التوليد واالستيالد وخلفياتِ ه:
تكشف أبعا َد
خاصي ٌة أخرى
ِ
ُ
تصريف
من خصائص التفسير عند الــرازي ،في نظر علماء سابقني:
ُ
تصريف األقوال يعني أننا أمام
األقوال واإلبعا ُد في الجدل والنقاش:
َ
َ
تصاريف
مختلف األقــوال والخطابات ،يستحضر
تفسير يستحضر
ٍ
ِ
ِ
مختلف األشكال
وتحوالت علم التفسير ،يستحضر األقوا َل من
التفسير
واألنواع واملصادر واملراجع ..وهذا يعني أن التفسي َر الكبي َر ليس
تفسي ًرا منغلقا على ذاته ،بل هو تفسي ٌر يستحض ُر اآلخ َر ،فما يميز
حريص على أخذ اآلخر بعني
تفسيري
خطاب
تفسي َر الرازي أنه
ٌّ
ٌ
ٌ
ـدرج أقــوا َل اآلخرين داخل خطابهِّ ،
كل اآلخرين ،من
االعتبارُ ،ي ُ
النحاة واللغويني ،من املتكلمني والفالسفة ،من الفقهاء وعلماء
أحادي الصوت ،بل كان جداليا،
أصول الفقه ..لم يكن صو ُتــه
َ
حواريا ،متعد َد األصوات ،واعيا بأن الحقيق َة التي يريد أن
تتأسس إال
يبنيها التفسي ُر الكبي ُر هي حقيق ٌة ال يمكن أن
َ
بحوار بني الــذات واآلخــريــن..كــأن التفسي َر الكبي َر هو
ٍ
التفاسير جميعِ ها ..كأن
حوار بني
يتأسس على
الذي
ُ
ِ
ٍ
التفسي َر الكبي َر يعني القدر َة على أن تجاد َل وتحاو َر
التفاسي َر السابق َة َّ
كلــها..ولهذه الخاصيةِ أهمي ٌة كبير ٌة
إذا ما أخذنا بعني االعتبار عص َر الــرازي وزم َنــه،
وما أشبهه بزمننا ،من حيث َض ُ
عف األمة ،وشد ُة
ُ
وتغول التهديد
والسياسي،
اإليديولوجي
الصراع
ِّ
ِّ
والتعصب...ودرس
الخارجي ،وانتشا ُر التطرف
ُ
ِّ
الــرازي ،في افتراضي ،هو أنه البد من منهج
يوحد لكنه في الوقت نفسه ُيعدِّد ،فالتفسي ُر
الكبي ُر يعني تفسي ًرا واحـــدًا ،لكنه كبي ٌر
يضم َّ
كل التفاسير املوجودة ،بل إنه
بحيث ُّ
لم َيـكم ْل من أجل أن يبقى منفتحا على
ِّ
كل التفاسير املمكنة..التفسي ُر الكبي ُر
ليس هو التفسي َر الذي يكشف املعنى
النهائي الذي وصلت إليه الذاتُ في
َّ
قراءتها للقرآن الكريم ،فــالــذاتُ ال
تدعي الحقيق َة املطلق َة في تفسيرها
للقرآن ،بل هي تتبنى منهجــًا
جدليا ينطلق من أن الحقيق َة ال
عالقة
عالقة باآلخر ،إال في
تتأسس إال في
ٍ
ٍ
بالحقائق التي وصل إليها اآلخرون ..فالتفسي ُر هو
ٌ
بالغي في جوهره ،ألنه ينطلق من أن التفسي َر ٌ
وجدال،
جدل
ٌّ
ذهنية تنطلق
حجاج وإقناعٌ  ،مجادلة وحوا ٌر ..وما أحوجنا اليو َم إلى
ٍ
ٌ
من أن التفسي َر تفسيراتٌ  ،والتأوي َل تأويالتٌ  ،وأن أخ َذ اآلخر بعني االعتبار مسأل ٌة
ــس على األحادية،
أخالقي ٌة
ٌ
تتأس ُ
أساس وضروري ٌة في التفسير والتأويل ،وأن الوحد َة ال َّ
فالوحدة التي تدوم وال تنتهي هي التي تتأسس على التعدد واالختالف ،فالتفسي ُر ليس له وج ٌه
ٌ
وجه ،وربما لهذا نجد لهذا َّ
معروف بثالثةِ أسماء :تفسير
املؤلـف أكث َر من اسم ،فهو
واحدٌ ،بل له أكث ُر من ٍ
الفخر الرازي ،التفسير الكبير ،مفاتيح الغيب..كأن َّ
ــوية ..وفوق
ملؤلـف التفسير أكث َر من اسم ،أكث َر من هُ ٍ
كمي ،ومن ذا
مقياس
يقد ُم إال مفاتيح ،ولذلك فالكبي ُر
ذلك ،فهو وإن كان تفسي ًرا كبي ًرا ،فهو ال ِّ
ٌ
نوعي ال ٌّ
ٌّ
الذي يستطيع أن يقو َل َّ
األساس عندما يتعلق األمر بهذا
املفاتيح هي
كل شيءٍ عن الغيب؟ أال ُتـع َتـ َبـ ُر
ُ
ُ
والسري ِّ
غاب
الخفي
ء
فضا
وهو
الغيب،
فضاء
كان:
ألي
مفاتيحه
تتوفر
الفضاء املجهول الذي ال
ِّ
ٍّ
ُ
وكل ما َ
ِّ
عن اإلنسان..فضا ٌء ُ
الالنهائي ،ومن هنا قيم ُة
باستمرار املزي َد من التفسيرات ،ومن هنا قيم ُة التفسير
يقبل
ٍ
ِّ
األساس..
املفاتيح ،فهي
ُ

أسئلة وافتراضات
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ليس باحلزن عمرا
تقاس حياتك
بل بسنني

***

والقواميس عاجزة
حني ينثرها يف القصيد (قصيدة عبد السالم بن رغبان ص )39

واختذ لك كهفا
تقيم به (قصيدة رحيل ص )50

هكذا يقرأ املتوحد
عزلته
مثال
هي نفس الطريق
إذن
فلماذا العتاب؟ (قصيدة تصوف ص )44

ضع يديك على قلبك
املتوثب كي تطمئن
مل من ضيقه قفصا
فانتفض (قصيدة قلب ص )65

***

تدخل ثانية بحر القصيد ،فتعانق بانتشاء،
أطياف الحياة ،اهتزاز املسير ،انكسار الخطو
الظامئ ،فــي املــتــاهــات ،كأنك صنو الشاعر في
صراعه التراجيدي األبدي مع طواحني الهواء ،ونده
في تأوه يصاعد من شغاف الفؤاد ،وسويداء القلبː

تقود صحابا
بقنديل يأس
تصارعه الريح
عرب اسوداد فتيلته
يرجتف
فاملسري ظالما
بدون مصابيح
رعب يطول
واملسافات
بني املتاهات
ال ينتهي لألمان! (قصيدة ال وقت لك
ص 18وص )19

***

تدخل ثالثة ،وال تخرج هذه املرة ،من بحر
القصيد  ،تجتذبك العوالم التصويرية ،وتستميلك
اللوحات الفنية ،فتركب فلك القصيد ،وتموج في
بحر املجاز ،مثقال بالحزن ،ومترعا بصهيل املعنى
املومض ،والشعاع املليء بالسفر والتعثر املضني،
الكاوي املتقد ،وأنت تصارع مرايا الذات ،التي تعكسها
الصور ببريقها ،وتقلبها املشاهد بوهجهاː

تجول بوجدانك ،وتغوص بفكرك ،في أفضية
القصيد ،فتستهويك هــذه األسئلة الــوجــوديــة،
وتجمح بك إلى آفاق بعيدة املعنى ،ويشدك هذا
الحفر ،ويطوح بك في رحاب عميقة الداللة ،تستقي
روافد الوجود ،وتنهل من معني الحياة ،ما يقوي
استماتتك في املضي إلــى آخــر الطريق ،وينمي
إصرارك في السير إلى غاية املطافː

***

تبحر فــي آفــاق القصيد ،فتمألك هــذه النغمة

يف ديوان
ترتوي بنجيع
««ترتوي
القصيد»» للشاعر
القصيد
حممد عنيبة
احلمري احلائز
على جائزة
املغرب برسم
2020

لن تصري حكيما
وأنت تقص احلكايا
وال متلك اآلن
وقتا
لتصرفه يف الندم
يف عمرنا
موجتان
فاركب الزورق املتمرد
يبحر ضد التيار
أو فحاول عبور البحار( قصيدة صراع ص 13وص )14

مستقيما تسري
كأقرب خط
حيفك هذا الشعاع
ترى خيطك األبيض
املتواري
وراء الغيوم
تراك
أضعت مكانك
هتت بعيدا
ختيط النيازك (قصيدة نسيان ص  29وص )30

عبد العزيز أمزيان

قراءات

تعلم اآلن من سوف
يبكيك صدقا
ومن سيمثل
مستمتعا بالرحيل( قصيدة ضباب ص )23

رمض

بالغة املِحن

ان
كرمي

ت

«ترتوي بنجيع القصيد»
الديوان الشعري التاسع للشاعر
محمد عنيبة الحمري ،الــذي ظفر
بجائزة املغرب في صنف الشعر،
برسم دورة  .2020وقــد جــاء في
حلة أنيقة ،من الحجم الصغير،
عــن مطبعة دارا لــقــرويــن الــدار
البيضاء ،سنة  . 2019يقع الديوان في مائة وسبع
عشرة صفحة ،ينقسم إلى قسمني ːالقسم األول
بعنوان «طقوس التحبير» ،ويضم سبع عشرة
قصيدة ،والقسم الثاني بعنوان «هموم التدبير»،
ويضم إحدى عشرة قصيدة.
أن تدخل بحر القصيد ،وتعب من رحيق حرف
الشاعر محمد عنيبة الحمري ،فقد أتيت «مروجا
جالها الــزهــر ،وأمضيت إلــى سماء راقــت العني
باألنجم الزهر» ،تقطف ما ينع ،ونضج من قطوف
الكالم ،وتجني ما طاب ،وصفى من ينابيع البوح،
تأخذك العبارة املوحية ،ويأسرك األسلوب امللهم،
ويهزك هــذا االرتــعــاش املبثوث بني ثنايا ديــوان
«ترتوي بنجيع القصيد» ويحركك هذا االرتجاف
حركة دامغة ،تجعلك تطوف األرض ،طواف السابح
املتأمل املندهش ،بهذا الزخم من الرؤى العميقة،
التي تنصهر فيها بوتقة من التجارب الخصبة،
الناضجة ،وتتشابك في وعائها خبرات الحياة
الواسعة ،الزاخرة بالدروس والعبر والحكمː

عادة
ينبت العشب
بني شقوق اجلدار
وفوق السطوح
ما له اآلن ينبت
حتت اجلروح (قصيدة كائن ص )83

املرح
ما الذي قد يضريك

)34

إذ تكتفي
بابتسامتك الدائمة (قصيدة مسرية عمر ص

أسئلة وجــوديــة حــارقــة ،تستقطر جواهر
األشــيــاء ،وتمحصها محصا خالصا ،ال شائبة
تشوبها ،وال عيبا يخالطها ،وتكثف الحفر كثافة
ماحقة ،وتنبش الخبايا نبشا صارما ،ال تحيد عن
جادة الصواب ،وال تزيغ عن صواب الرشادː

فأىن له
مسك ذاك القلم
واألصابع شاهدة
بارتكاب املصاب
ما الذي قد يفيد

تمضي عميقا في القصيد ،فتنفعل بهذا التنوع
الهائل في األسلوب ،وتتأثر بهذا التزاوج البديع في
التعبير ،الذي دمغه الشاعر محمد عنيبة الحمري،
بالغور والعمق ،وطبعه بالجمال والبهاء ،تسري
نسائمه عليلة بليلة ،في الــروح ،وتنتشر أنفاسه
زكية منعشة في الوجدان ،لكنها تحيطك بفحواها،
فتستنهض فيك العقل ،و تغمرك بمضمونها فتوقظ
فيك الفكر ،توافق متوازن ،يجمع الخبر واإلنشاء،
وانسجام مضبوط يجمع الروح والفكر في تالق
محبوك ،وتقاطع متقونː

أيها الظل ال تنسحب
قد ألفتك متشي
تشاركين (قصيدة الظل ص )45
هيئ اآلن نعشا
لتدفن حلمك

***

اللذيذة ،كأنها نابعة من هدير حكمة متفردة ،ويفعمك
هذا اللحن البديع ،كأنه صادر من دوي تبصر عجيب،
فتستزيد حتى تمسكك األحرف بدفقها ،وتحيطك من
كل جهة ،وتقبضك الكلمات برنينها ،وتسيجك من
كل فج عميق ،فتغور في ضوء املعنى املقطر من غمار
الحياة ،وتقلبات الدهر ،وصواعق الزمن ،وترشح
بوهج الداللة املعتصر من التجارب والخبرات واملحنː

جببينك تلك التجاعيد
تفصح عما تكابده
يف اخلفاء
وجيف من اهلم ريقك
تبدو كمن جنحت
للمياه سفينته( قصيدة انزياح ص )77

***

عضه اجلوع آمله
واستبد احلفاء بأقدامه
نسي املشي مثل العباد (قصيدة مواطن ص )81

هذه بعض الزخارف الفنية في ديوان « ترتوي بنجيع
القصيد» ،وبعض التماعات املعنى ،التي ينطوي الديوان على
كثيرها ،وبعض املوسيقى التي تسري لذيذة ،في سويداء
القلب ،ومجرى الدماء ،فوارة ،متقدة بسحر التجربة الخصبة،
كابية ،مشتعلة بجمال الخبرة الواسعة ،تشي بالعمق والجدية
والحصافة  ،وترشح بالجمال والبهاء والروعة.
اخلميس  22من أبريل 2021
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رمض

ان
كرمي

ت

 - 1إشارات من العتبات

دراسات

موجهة في
تلعب العتبات النصية أدوارا مفتاحية ِّ
بناء داللة النص ،وبالتالي فإنها تشكل مداخل مهمة
ّ
ولعل رواية «ورود تحترق» قد
في قراءته وتحليله،
راهنت منذ البداية على توظيف العديد من العتبات
النصية ،في منحى ميتاسردي يحاول أن يضيف
عالمات فوقية أو موازية تسعف في توجيه تلقي
الداللة املرجوة ،وتقدم إشــارات دالــة على طبيعة
املعنى املراد فهمه وتبليغه ،وهو ما يؤثر تأثيرا ب ّينا
في صيغة تلقي النص من جهة ،ويلقي بظالله على طبيعة النص
نصا منظورا إليه من خارج ،ومن لدن الكتاب نفسه،
ذاته ،إذ يصير ّ
وهو ما ُي َن ِّسب َم ْت َنه ،ويجعل عملية التأويل مفتوحة ،ما دام الكاتب
يقدّم مج ّرد محاولة توجيهية لذلك التأويل ،بتضمينه تلك العتبات.
وقد ش ّكل العنوان أولــى العتبات التي ترسم أفق التو ّقع بشكل
واضح ،بابتعادها عن االلتباس واملفارقة ،فالورود التي ترمز للجمال

األلوان القاتمة الذاهبة جهة السواد.
ويطالعنا بعد فتح الــروايــة إهــداء يحمل بــدوره نفس اإلحساس
بالفقدان ،فيما يشبه بحث عن عزاء ما ،ومحاولة للتكريم بالكتابة،
ويكون ذلك اإلحساس أشد وطأة وأح ّد تأثيرا ،إذا عرفنا أنه يخص األ ّم
املفقودة ..« :فسالم عليك حيث ترقدين ،وسالم عليك كلما هفا القلب
إليك والحواس».
كما أن الشعر يستولي بشكل مطلق على اإلضــاءات التي استعانت
بها الروائية على توجيه تلقي القارئ لدالالت النص ،وهو البعد الذي
يحاول أن يجعل من الشعر منهال للفهم ،واقتباس النور ،إلضاءة
عتمات الحياة ودروبها األليمة ،إذ يحضر في الرواية بوصفه مالذا
ومنقذا ،ومسهما في خلق التوازن ضمن حياة تتنازعها األبعاد املادية،
ومضايق الوقت ،وسلطة املجتمع.
وقد كانت أول إضاءة راهنت عليها الكاتبة تصريحا للشاعر األردني
تيسير السبول يب ّين فيها جدوى الكتابة وقيمتها الكبرى في الحياة:
«لقد أصبحتُ عاجزًا حتى عن الكتابة ،وأنت تعلمني أن الكتابة عندي
حياة ،وحني أتوقف عنها فأنا أتوقف عن الحياة» ،وتبدو هذه اإلضاءة
برمتها ،بل لفعل الكتابة نفسه وقد أصبح
بمثابة تأطير عام للرواية ّ

 - 2حبكة الفجيعة
تعد روايــة «ورود تحترق»
الصادرة سنة  ،2018العمل
اإلبــداعــي الــثــانــي للروائية
املغربية راضية العمري بعد
«مدن الحلم والدم» الصادرة
سنة  ،2017وتحكي الرواية
عبد القادر الدمحين
قــصــة امـ ــرأة مثقفة اسمها
إلهام رجائي ،ينتحر زوجها
(الشاعر رؤوف نادر) بإطالق
النار على نفسه من بندقية صيد ،وتعيش بعد موته اكتئابا حادا،
تحجم معه عن مغادرة غرفتها واالستمرار في حياتها االجتماعية
واملهنية بشكل طبيعي ،وإ ّذاك تسهم محاوالت صديقتها «الدكتورة
كريمة الناجي» في مساعدتها على تخطي انتكاستها ،ويتم ّكن صحفي
كان صديقا لزوجها رؤوف من انتزاع بعض اللقاءات معها ،إلجراء
حوار صحفي ش ّكل مدخال الستعادة لحظات اللقاء األولى ،فنتع ّرف
على تطور عالقة رجــاء بـــرؤوف ،ثــم على ما
تس ّرب إلى تلك الحياة الهانئة والنموذجية من
ّ
منغصات ،ش ّكلت مآالت الربيع العربي الدموية،
وعودة اليأس العام إلى النفوس وانهزام املثقفني
وانسحابهم وتــخــاذلــهــم ،أب ــرز األســبــاب التي
أدّت إلى انهيار رؤوف ،وتفضيله االنتحار على
الرضى بحياة ض ّيقة على هامش املآسي ،وأمام
جنون الكراهية والقتل ،وأكوام الجثث والخراب،
وعذابات الطفولة بشكل أخص ،جاء على لسان
رجاء« :لقد تأ ّكدت من ذلك من خالل آخر لقاء
تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية شارك
فيه قبل أن يحصل ما حصل ،وع ّبر من خالله
عن مــرارة الخيبات واالنكسارات التي تم ّر بها
األمــة ،وعن حجم الخذالن الذي نتج ّرعه كأفراد
ّ
وشعوب».2
فقد ش ّكل مشهد الطفل السوري (إيالن) الذي رماه
البحر ُمكِ ًّبا على وجهه بإحدى الشطآن األوربية،
النقطة التي أفاضت كـأس اليأسُ ،م َضا ًفا إليها،
الجنني الــذي عُ ثِ ر عليه مرميا قــرب مكان رمي
النفايات بمدينة الشاعر ،ليحت ّد إحباطه ،ويقرر
االنتحار ،وهــو الحدث الــذي ارتــأى الكاتبة أن
تستهل بظالله الرواية ،إذ تفتتح السرد بتصوير
روع
غرفة امرأة مكتئبة ال تغادر غرفتها جراء ما ّ
حياتها وأطــاح بها كيانا منكسرا ال يستطيع
مللمة وعيه واستيعاب جراحه ،لتستأنف الحياة
مسارها ،عبر استعادة تدريجية ملا حدث ،قبل أن
الصاعد مرة أخــرى ،تاركا
يتخذ السرد مساره ّ
املتلقي في انتظار مــآل العالقة الجديدة التي
نشأت بني أرملة الشاعر وصديقه الصحفي جالل.

قضايا املرأة
والثقافة
بعد انتكاسة
الربيع العريب

يف رواية «ورود حتترق»()1
)1

لراضية العمري
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ونسغ الربيع جعلها العنوان تحترق ،هكذا بفجائية سردية مباشرة،
تلقي باملتلقي دفعة واحدة في الصدمة« :من يحرق الورود؟» ،و»ملاذا
تحترق هذه الورود» ،وما الذي أوصل الورود إلى مآل االحتراق؟»،
أسئلة وغيرها تنطلق من مس ّلمة منطقية وجمالية واحدة هي« :الورود
ال يجب أن تحترق» ،ألن الجمال يجب ّأل يغيب أو يندثر ،بله أن ينتهي
بتلك الطريقة املأساوية التي يشير إليها مفهوم االحتراق ،والذي
يحمل معنى التالشي األليم ،واملعاناة القاسية ،والسوداوية ،واالنتهاء
التراجيدي التام .ويبدو أن الكاتبة اختارت أن تدعّ م لدى املتل ّقي ذلك
األولي بالخسارة ،واالستعداد للفقدان ،باختيارها لوحة
اإلحساس ّ
غالف للفنان محمد الرايس دون أن ُتعنى بإيراد عنوانها ،مما يتيح لنا
رسامها ،وهي اللوحة التي
إمكانية أوسع لقراءتها بعيدا عن توجيه ّ
تتعدّد ألوانها وتنتقل من األلوان الباردة إلى األلوان الساخنة ،كأن
هناك نارا خف ّية تذيب ذلك الصفاء اللوني والتمايز بني األلوان ،لصالح
اخلميس  22من أبريل 2021

مــوقـ ًفــا وجــود ًّيــا وفــع ـ َل مــقــاومـ ٍـة،
وليس مج ّرد بحث عن متعة فنية
واسترواح جمالي معني.
كما ترد داخل النص إضاءتان أخريتان ،األولى تتع ّلق بتأطير ملا يشبه
الفصل األ َول ،حيث الدعوة ِ
مباش َرة إلى التش ّبث بالحياة مهما حدث،
واالستمساك باألمل رغم كل شيء ،وهو ما يفصح عنه قول محمود
درويش« :على هذه األرض ما يستحق الحياة» ،أما اإلضاءة الثانية،
فهي توجيه شبه استداللي لدعم فكرة الفصل الثاني غير املص ّرح به
على مستوى التقسيم ،وإنما ُي ْف َه ُم من خالل تخصيصه بإضاءة ثالثة،
اتجهتْ إلى رسم املسار القيمي املتردّد داخله ،بحيث يتر ّكز املعنى منذ
البداية حول إعالء قيمة النضال من أجل األشياء الجميلة ،وخاصة
ضرورة التش ّبث بمن نحب ،وهو ما ُيفهم بشكل ال لبس فيه من قول
الشاعر الداغستاني رســول حمزاتوف« :شيئان في هــذه الحياة
يستحقان الصراع :وطن حنون وامرأة رائعة» ،وهو األمر الذي تنحو
أفقه الرواية عند نهاية حبكتها السردية.

 - 3مركزية قضية املرأة والثقافة

قدمت رواية «ورود تحترق عوالم سردية قاصدة،
لــم تتشعّ ب حبكتها إلــى حكايات كثيرة ،ولم
تتشجر إلــى عشرات الشخصيات ،بل اكتفت
ّ
ببضع شخوص ،في تخ ّفف واضــح من السرد
املطول واختيار نمط الرواية القصيرة بال ّن ّفس
ّ
اإلنجليزي ( ،)novelوقد ع ّرجت الرواية على عدد
من املوضوعات وهي بصدد سرد أحداث حبكتها،
شكلت قضية املــرأة والحب والـــزواج أبرزها،
إضافة إلى الفعل الثقافي والعمل السياسي.
شغل نقاش الــزواج وما يرتبط به من قضايا -
كالحب وتدخل الوالدين -مساحة مهمة في الرواية ،إذ تمت اإلشارة
إلى مختلف االنعكاسات السلبية للزيجات الفاشلة ،سواء تع ّلق األمر
بالعنف الزوجي ،أو زواج القاصرات أو التفاوت في السن بني املرأة
والرجل ،أو سؤال التكافؤ االجتماعي والتوافق الفكري والنفسي ،أو
ظاهرة العزوف عن الــزواج ،أو االمتناع عنه أساسا ،واتخاذ موقف
برمتها كما هو الشأن بالنسبة لصديقة البطلة
جذري رافض لفلسفته ّ
(كريمة) التي «كانت تعتبر الزواج مؤسسة فاشلة ونظاما مرهقا إلنتاج
التعاسة بامتياز .ليس هذا فقط بل تعتبره مؤسسة ذات بعد سياسي
أكثر منه اجتماعي أو ثقافي ،تستطيع من خالله األنظمة السيطرة على
األفراد وتنميطهم وإخضاعهم».3
ولم تكن الرواية بعيدة عن إثارة بعض املواقف السياسية على لسان
أبطالها ،وهو ما تج ّلى في االهتمام الكبير الذي أبان عنه الشاعر
املنتحر بقضايا الوطن العربي و َم َحنِ هِ مع انتكاسات الربيع العربي،
كما تج ّلى في اتخاذ البطلة /رجاء إلهامي موقفا سلبيا من العمل
السياسي ،وخاصة في صورته الحزبية ،هكذا تص ّرح بوضوح قائلة:

رمض

ان
كرمي
- 4الشعر بطال يف الرواية

يحجز الشعر في رواية «ورود تحترق» مكانة معتبرة ،فقد تم
االحتفاء به وبأهله على طول صفحات الرواية وأحداثها ،بد ًءا
من البطل/الشاعر الذي ش ّكل انتحاره بؤرة السرد ،إذ صدرت له
أربع دواوين شعرية ،منها ديوان أخذت منه الرواية العنوان
نفسه ،مــرورا بتس ّيد الشعراء للعتبات النصية ،انطالقا من
الشاعر األردني تيسير السبول ومحمود درويش ،وصوال إلى
الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف .بينما يحضر الشعر
التأمل
كذلك على شكل اقتباسات لدعم الحجاج ،أو لفتح نوافذ ّ
وتصعيد املعنى ،وهكذا يورد السارد مقتطفات من شعر محمود
درويش  11إلى جانب أبيات من شعر اإلمام الشافعي ،12وكذا بعض
املقاطع من أبيات شعرية كالسيكية مغ ّناة من لدن فيروز ،13وبعض
وحِّر ْرنِ ي معك.»..
«تحر ْر َ
األشعار لشاعرة مجهولةَّ :
كما يحضر االحتفاء النصي بالشعر من خالل سرد البطلة ،إما بصيغة
إيراد مقاطع شعرية من إبداع البطل املنتحر« :أنا الذي تقتل تفاصي ُل َك
أفراحي ،،14»..أو من خالل اعتماد اللغة الشعرية املك ّثفة في لحظات
السرد ،أو من خالل املرافعة عن أهمية الشعر ،كما في الفقرة اآلتية:
ألول م ّرة ،واكتشفت
أحب ِت الشعر ّ
«عندما بدأ يقرأ بعضا من قصائده َّ
يطوعها كيفما شاء ،يع ّبر بها عن دبيب
روعة امتالك اإلنسان لغة ّ
الحياة داخله ،وعن صخبها من حوله يفشي إليها بأسراره ويودعها
انتصاراته وهزائمه ،جماله وقبحه».15

 - 5صيغ تدبري املعرفة

لم يخرج تدبير املعرفة في رواية «ورود تحترق» عن النهج املدرسي
بشكل عــام ،ولــم يستطع التخ ّلص من اإلحــضــار العيني للمعرفة
في بعدها الخام بوصفها شاهدا لالستدالل ورافــدا لدعم الحجاج
األسلوبي في الرواية ،فقد انفتحت «ورود تحترق» على العديد من
الحقول املعرفية واملجاالت التداولية .لك ّنها ،وباستثناء املعرفة ذات
الطبيعة القانونية والحقوقية التي تم توظيفها بسالسة ناجحة في
ثنايا السرد ،وبخاصة في الحوارات ومشاهد عرض املواقف واآلراء،
فإن تعاطت مع املعرفة في شقها الفكري والفلسفي ببعد استحضاري،
ّ
يتخط التوظيف البيداغوجي املباشر الذي يستشهد بأقوال املفكرين
لم
والفالسفة والشعراء دون تصرف في الغالب األعم ،وهو ما يعطي
انطباعا بأن تلك الشخوص لم تغادر مرحلة اإلعجاب والتقديس بتلك
ض ِس ً
األقوال ،ولم َت ُخ ْ
جال معرفيا وحيات ًّيا مع تلك املقوالت ،ولم تنزع
نحو محاورتها لتطويرها أو تقويضها ،ولذلك تحضر األقــوال بني
مبسطة ،ومن ذلك
أقواس في الغالب ،أو على شكل عبارات شارحة َّ

«ليست من الذين ينطبق عليهم قول اإلمام الشافعي :وال خير في و ّد
متلون .20»...
امرئ ّ
«كنت أقف من جديد ألواجه نفسي بأنني قادرة على أن أنجح وأن أعلو
وأتعالى على كل العثرات وأتسامى .لقد كانت نظرية التسامي عند
مؤسسها سيجموند فرويد فعالة إلى درجة كبيرة».21
«أرى أنك متأثرة ببوب مارلي املغني الجمايكي الشهير ،إن لم تخ ّني
الذاكرة ،لقد ش ّبه السياسيني في إحدى أغانيه بفئران السباق فترة
االنتخابات».22
«يقول كانط« :لو كانت سعادة البشرية كلها وقفا على قتل طفل واحد،
لكان هذا الفعل عمال غير أخالقي»».23
«فالنصر األكيد لإلنسان هو أن يكون مفعما بالحياة مثلما يقول ديفيد
هربرت لورنس».24
«هناك شرا واحدا فقط أال وهو إنكار الحياة تماما مثلما قال الروائي
والشاعر البريطاني ديفيد هربرت لورنس».25
«كنت أريد أن أسمعك تردد مع محمود درويش هذه الكلمات :على هذه
األرض ما يستحق الحياة.26»...
«ألم يقل الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف« :شيئان في
هذه الحياة يستحقان املنازعات الكبيرة ،وكن حنون وامرأة رائعة ،أما
الد َي َكة».27
بقية املنازعات فهي من اختصاص ِّ

 - 6واقع املحافظة وصعوبة خيار التقويض

لقد قدّمت الرواية على اإلجمال عاملا مر ّتبا ومكتمل البناء ،دعّ مته
نظرة حافظت على توازن الصورة االجتماعية للشخوص بشكل عام،
تشوهات تلك الصورة في الواقع ،ولذلك فإنها
ولم تنزع نحو نقل ّ
لم تمارس عمال تقويضيا كبيرا وهي ترسم تخييال سرديا ملجتمع
مستقر ،لم يظهر اضطرابه في لغة الرواية ،ولم نشعر بتمزّقه في
األسلوب والصور واملشاهد والحوارات ،ومن ذلك أن األسماء مكتملة،

دراسات

«لسنوات طويلة لم أف ّكر أبدا في أن أخوض في العمل السياسي كما
كان بعض زمالء وزميالت العمل يفعلون ،وكنت أقول بإيمان عميق
إن أي تغيير من الضروري أن يبدأ من املواقع ،وقد يحصل تلقائيا
إن فعل ذلك كل منا من موقعه» ، 4ويبدو أن الوعي بانحسار تأثير
املشاركة السياسية وجدوى االنتخابات قد ألقى بظالله على الدكتورة
رجاء ،التي صارت تعتبر أن «األحزاب أصبحت مج ّرد دكاكني لتوزيع
األكاذيب واألوهام ،أهم أدوارها أن تع ّد فئرانا للسباق» 5غير أن هذا
ال يعني أ ّنها قد سقطت في عدمية سياسية ال ترى أمال وال تمتلك إرادة
للتغيير ،بل تعتقد أن املثقف الحقيقي ينتج األمل عوض اليأس ،ويحمل
البشرى بدل اإلحباط« :إن أه ّم رسالة للمثقف هي تسويق فكر
إيجابي يواجه ّ
تفشي السلبي واالنهزامي داخل مجتمعات هي
وتعج بكل أسباب اليأس».6
أصال فاشلة
ّ
ولذلك فهي تسعى بقوة إلى التمكني لوعي عميق بضرورة
أسبقية الثقافي على السياسي ،معتبرة أن املدخل الحقيقي
للتغيير هو مدخل ثقافي ،ألنه رهان على تغيير جذري عميق،
وليس على مج ّرد رتوشات سطحية وتغيير أدوار أو استبدال
فاعلني ،ولذلك فهي تقول بأن التغيير الحقيقي لن يتح ّقق أبدا
«دون ثورة ثقافية تتغ ّير معها األفكار والذهنيات التي تتح ّكم
وأولها القطع مع نظرية املشجب الذي
فينا وتج ّرنا إلى الوراءّ ،
نعلق عليه أخطاءنا ،ونظرية املؤامرة التي تشيطن اآلخر وتحقق
تحمل تبعات أخطائنا واستهتارنا
لنا الراحة واالرتياح من ّ
وضعفنا» ،7وهي بهذا أيضا ال ترتمي في انتظارية طويلة األمد
ال تقدّر الزمن السياسي ،لك ّنها تعرف ج ّيدا أن املثقف الحقيقي
عليه أن ينزل إلى امليدان ،ويقود التغيير بنفسه ،وبنموذجيته
ورياديته ،وتــدرك أن هذا «املثقف ال يكون كذلك إال إذا كان
كرامشيا» ،8ولذلك فهي تبدو منسجمة مع مبادئها وخياراتها
حني تص ّرح قائلة« :كنت أراهن على طالبي في تحقيق ثورة
ثقافية هــي الــحـ ّـل فــي نــظــري ،وبدونها لــن يتغ ّير شــيء في
مجتمعاتنا الراكدة واآلسنة منذ عدّة قرون».9
ويبدو أن ذلك التط ّلع الثقافي العام الذي تحمله البطلة ال يش ّكل
إال تج ّليا أكيدا لرغبة السارد في بناء عالم تشكل فيه القراءة
والكتاب والثقافة الركن الركني ،وهو ما انعكس بشيء من
اإلفراط في دكترة الشخصيات ،10في رغبة عارمة إلبراز أهمية
الوعي وضرورة الفكر في إحراز التقدم االجتماعي والحضاري
املنشود.

مثال:
تشارلز داروين« :ليس أقوى األنواع هو الذي يبقى ،وال أكثرهم ذكا ًء،
بل أقدرهم على التأقلم».16
«كان أرسطو محقا عندما قال إن الكتاب أهم شيء في الكون بعد
اإلنسان».17
الكاتب األمريكي مارك توين« :الكتب هي ملن يريدون التواجد في مكان
آخر».18
«أليس الخالف الطويل األمد يعني أن كال الطرفني على خطإ كما قال
فيلسوف فرنسا فولتير؟».19

واالنتماء الطبقي واالجتماعي تام غير ناقص ،فكل شخصية تقريبا
لها أسماء مرفوقة بألقاب (إلهام رجائي -سالم ابن عالل البطيح-
جالل معتصم -كريمة الناجي -رؤوف نادر ،)..بل حتى قمة لحظات
الحزن واالكتئاب التي عاشتها البطلة (الدكتورة إلهام رجائي) كانت
يتضمن املكوث في السرير الوثير
لحظات حزن بطعم بورجوازي ،إذ
ّ
الذي تتس ّرب إليه شمس خريفية دافئة ،أو الجلوس في الحديقة أمام
املسبح املحاط بالورود املتفتحة ،في انتظار وصول القهوة التي تتك ّفل
بها مد ّبرة املنزل رحمة ،ولذلك ظل فعل انتحار رؤوف هو الحدث األبرز
الذي ح ّرك مياه العوالم السردية ،وش ّكل فعال بؤرة سردية ّ
ولدة كانت
تحتاج إلى مزيد من الحفر ،لتكون ارتداداتها أقوى أثرا.
وقد ك ّرس منحى املحافظة التي صبغ الطابع العام للرواية تلك
النهاي ُة السعيد ُة للرواية ،بزواج البطلة الدكتور إلهام رجائي
بالصحفي جالل معتصم ،كما برزت هذه املحافظة بانتصار
القيم االجتماعية السائدة في الرواية بشكل عام ،ومن ذلك
تراجع صديقة البطلة كريمة الناجي عن فكرتها الرافضة
للزواج والخضوع لسلطة الحب القاهرة ،واالعتزاز بالجذور
االجتماعية من لدن البطلة ،ويبقى هامش مواجهة املجتمع،
كامنا فقط في خطوة التحدي التي خاضها الصحفي جالل
يتزوج أرملة صديقه ضدا على رفض أمه لتلك
معتصم وهو ّ
الزيجة ،وكذا زواج كريمة الناجي بعاشقها الذي يصغرها
سنا رغم الرفض االجتماعي الغالب لهذا الخيار.
والحقيقة أن لحظة اإلحساس باملعاناة الحقيقية هي التي
جسدتها صورة األب الخياط الذي يعمل في دكان ال تتعدى
ّ
مساحته املترين ،ويــواصــل الليل بالنهار ليطعم األفــواه
الجائعة ويو ّفر مصاريف دراسة األبناء» ،إضافة إلى الظروف
االجتماعية الصلبة التي عاشتها رحمة واستطاعت ّ
تخطيها
وتحمل.
بصبر
ّ
لقد غلب على صيغة الرؤية السردية في رواية «ورود تحترق»
سارد عليم بكل شيء ،يتحدّث من زاوية تبئيرية تتجه من
األعلى إلى األسفل ،ويقدّم الشخوص مزاوجا بني الوصف
الخارجي الطاغي وبعض االستغوار الداخلي ،ليفسح لهم
املجال للحوار في مساحة معتبرة ،كسرت تلك الهيمنة قليال،
وتركت للشخوص مساحة للتعبير عن نفسها بنفسها ،ويمكن
القول بأن توظيف تقنية االستجواب الصحفي كانت طريقة
ذكية لفتح باب الحوار ،وتوجيه دفته في نفس الوقت ،كما
الترسل أعطى فرصة لتبوح الشخصيتان
أن اعتماد تقنية
ّ
الرئيسيتان بمكنون صدريهما ،وأتاح مجاال للخروج عن
السرد الخارجي ملا يعتمل في دواخلهما من مشاعر وأفكار
واضطرابات.
إن رواية «ورود تحترق» محاولة إلعادة السرد إلى حضن
املجتمع وقضاياه ،بنفحة التزام يشده الحنني إلــى زمن
«رواية األطروحة» ،وهي اشتباك صادق مع قضايا املجتمع
وإشكالياته ،تحمل في طروحاتها وصيغ بنائها السردي
طراو َة زمن االلتياع ،وتتبني جسور املصالحة بني أفق الحلم
وجذور الحنني.

هوامش:

 - 1روائية مغربية من مدينة القصر الكبير ،تشتغل محامية ،صدر لها رواية
«مدن الحلم والدم» ،ورواية «ورود تحترق».
 - 2العمري ،راضية ،ورود تحترق ،منشورات دار األمــان ،الطبعة األولى،
 ،2019ص.62 :
 - 3نفسه ،ص.47 :
 - 4نفسه ،ص.34 :
 - 5نفسه ،ص.39 :
 - 6نفسه ،ص.86 :
 - 7نفسه ،ص.35 :
 - 8نفسه ،ص.36 :
 - 9نفسه ،ص.38 :
 - 10يكاد أغلب شخوص الرواية أن يحملوا لقب الدكتور أو الدكتورة (رجاء،
محسن ،مريم ،نجيب ،أمل.)..
 - 11العمري ،راضية ،ورود تحترق ،منشورات دار األمان ،الطبعة األولى،
 ،2019ص.80 :
 - 12نفسه ،ص.45 :
 - 13نفسه ،ص.92 :
 - 14نفسه ،ص.50-49 :
 - 15نفسه ،ص.49 :
 - 16نفسه ،ص.12 :
 - 17نفسه ،ص.31 :
 - 18نفسه ،ص.31 :
 - 19نفسه ،ص.46 :
 - 20نفسه ،ص.45 :
 - 21نفسه ،ص.25 :
 - 22نفسه ،ص.39 :
 - 23نفسه ،ص.63 :
 - 24نفسه ،ص.78 :
 - 25نفسه ،ص.79 :
 - 26نفسه ،ص.80 :
 - 27نفسه ،ص.100 :
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تويف قبل أيام( 13أبريل /نيسان
 )2021الشاعر الكاتب الفرنسي
برنار نوويل ( ولد سنة 1930
بسان جونفييف بإقليم أفريون جنوب
غريب فرنسا) ،كان له صيت كبري
يف بلده وخارجها ،و ُع ّد مع Yves
Bonnefoy(1923ـ )2016من أهم
أعمدة الشعر الفرنسي املعاصر .أصدر
سنة  1958عمله األول(Extraits
()du corpsمقتطفات من اجلسد) .
نال سنة  1992اجلائزة الوطنية الكرب
للشعر يف فرنسا ،ويف  2016اجلائزة
الشعرية الكربى لألكادميية الفرنسية.
ترمجت بعض نصوصه إىل العربية(
«كتاب النسيان»»Le livre de
 ،»l’oubliو» هسيس اهلواء» «La
 »rumeur de l’airترمجة حممد
بنيس ،منشورات توبقال ،الدار البيضاء)
.نعته املنابر األدبية واإلعالمية يف
العامل أمجع ،منها اليومية « لومند»
اليت كتب حمررها الثقايف باتريك
كيشيشيان ،يع ّرف به ومبسريته
الشعرية ،يف ورقة شافية ُ
وجدت من
املفيد ترمجتها إىل القارئ العريب،
باستقالل عن انطباعات عالقات أفراد
به أكثر منه ،هو الشاعر الكاتب
املتعدد ومنجزه ،وهذا هو املطلوب.
( ينظر لومند.)2021/04/17 ،

برنار نوويل Bernard Noël -

الشاعر املتعدد
جسد اللغة
الذي ّ

أ.م

إ

«إن ب ــرنــارد نــوويــل الــذي
ـدجــج ـ ًا بصمت
ع ــرفــت كــان ُمـ ّ
يحتاج إل ــى سكني ليقطعه»،
ه ــذا مــا كــتــبــه عــنــه صديقه
ج ــورج بــي ــروس سنة .1977
وقــد نشرت مراسالتهما في
(1998منشورات  .)Unesبهذه
الصورة القوية يلقي بيروس
الضوء على مفارقة جوهرية ،مفادها :أن العمل
الوفي ر ،امللهم واملفكر فيه ،في آن واحد لنوويل،
ني ضمن العالقة العنيفة مع عالم داخلي
قد ُب َ
صامت .عنف اللغة هي أداته وسالحه.
في حــوار أج ــراه معه كلود أولييه[
1922ـ  ،2014من كتاب الرواية جديدة في
فرنسا] في سنة  1995قال برنار نوويل »:لم
يوجد بالنسبة لي شيء خارج اللغة ،قط .ال
يوجد ما ال يمكن التعبير عنه إال ألنه يوجد
ما هو قابل للتعبيرُ .تحيل هذه املالحظة
الحي الذي يعيش في زمنه،
إلى الشخص
ّ
بقدر ما تعني الكاتب والشاعر الذي رحل عن
عاملنا في سن التسعني.
غادر مسقط رأسه في إقليم األفيرون
الــذي كتب عنه سنة Portrait ( 2005
 .)l’Aubracبعد تعليمه الــثــانــوي في
رودس ،صعد إلى باريس وتسجل في املدرسة العليا للصحافة ،ليتخلى سريعا عن هذا النهج .وفي سنة 1953
أصبح عضوا نشيطا في حلقة الدراسات امليتافيزيقية وتقارب مع فكر ريمون أبيليو[1907ـ  ،1986كاتب ومفكر
غنوصي فرنسي وسياسي أيضا].
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البعد السياسي
بنصيحة من أبويه ابتعد عن هذا املسار وذهب ليؤدي الخدمة العسكرية ،وإن أفلت من حرب الجزائر .في
السنوات الستينية عمل محررا لعدة قواميس ل(  ) Laffont-Bompianiثم مديرا أدبيا ملنشورات()Delpire
1967ـ ،1977بعدها تو ّل ى في دار ( ) Flammarionمسؤولية إدارة سلسلة ( Textesنصوص) التي أنشأها
بول أوشاكوفسكي لورنس ،والتي ستصبح ابتداء من سنة  1988دار( ) P.O.Lناشره الوحيد تقريبا .عامئذ
بالذات نشر كتابه(  ( )Portrait du Mondeصورة العالم) ،وهو سلسة انطباعات فورية عن تاريخ اليومي.
اخلميس  22من أبريل 2021

وشأن عديد شبيبة جيله كان لنوويل:
ردود فعل ومواقف تمرد وحسم تجاه أحداث
العالم :من هيروشيما إلى حرب الفيتنام،
فجرائم ستالني ،وحرب الجزائر ،التي ناضل
فيها ضمن مجموعة ما سمي ب» حملة
الحقائب» الذين س ــانــدوا جبهة التحرير
الوطني الجزائرية( )FLNباملال وتزوير
األوراق الثبوتية الخ .وهو لن ينسى هذا
البعد السياسي ـ باملعنى الواسع ـ للفكر
والعمل وسيجد في أعماله الالحقة مكانا
ملحاحا ومتفردا ،وغير منفصل عن ذاتيته.

ترمجة :أمحد املديين

سؤال اإلبداع
« كيف تصبح الحياة كتابا؟ وما هو الكتاب في
العالقة مع الحياة؟» جميع كتابات نوويل تبحث عن
أجوبة على هذين السؤالني ،ال إجابة واحدة ،بل متعددة.
واملحور الحميم فيها يلتقي أو على األقل ال ينأى أبدا
عن خط حياة واهتمام جماعيني .في وقت الحق سيبتكر
ما سيسميه» الحوار الخارجي» ،عنده أن التفكير األشد
حميمية « يجمع ويغ ّي ر موقعه من الخارج».
في سنة  1958أصدر في منشورات( )Minuit
[التي اختصت في بداياتها بنشر الرواية الجديدة التي
ارتادها أالن روب غريي] ديوانه األول» Extraits du
 »corpsأعقبها فترة صمت وتردد .سنة  ،1969نشر
رواية « »de Cène Le Châteauباسم مستعار،
صدر عند( جيروم مارتينو) وبعد ثالث سنوات باسمه
الحقيقي ،عند( جــان جــاك بوفير) .في سنة 1973
املس
ستالحق الرقابة والعدالة هذا الكتاب بتهمة ّ
باألخالق العامة( كان جاك دريدا أحد شهود املحاكمة)
التي سيدان فيها بوصف كتابه قصة جنسية وباروكية،
مطبوعة بتأثير السوريالية وجورج باتاي.
سنة  1975وبتشجيع مــن ناشره( )Pauvert
تصدى نوويل لهذه الرقابة بكتاب هو بمثابة مانفستو»
 (»L’Outrage aux motsاإلساءة إلى الكلمات) وصدر
النصان معا سنة  1993عن دار غاليمار في سلسة(
 .)L’imaginaireكتب نوويل إلى سيرج فوشرو سنة
 1970مــا يلي »:ف ــي حقبة مــا مــن الديغولية[ نسبة
إلى فترة حكم الجنرال ديغول] بدت لي روايــة الجنس
بمثابة سالح ضد التفاهة السياسية ـ السالح الوحيد
ضد هذا املجتمع القنوع واملتع ّفن» .بل إنه صنع كلمة
خاصة( [)sensureنقيضا للكلمة األصل أبدل حرف  cب
حرف  ] sليبني انتشار لغة مشوهة أو محرفة ووهمية .في
هذه السنوات نفسها ،وفي الجانب اآلخر من شخصيته،
وهو في الحقيقة واحد ،أصدر «Dictionnaire de la
 ،Commune «( Hazan ,1971أعيد نشره في كتاب
الجيب عند فالماريون  .)1978ليس هذا عمال هامشيا أو
خفيف القيمة ،بل يندرج في مسار يلتحم فيه السياسي
والشعري .كتب سنة  »:2006إن الفشل الرئيس للثورة
أننا نعتبرها غاية ،بينما هي بداية مستمرة».

اجلسد لغة
« الشعر عندي هو نوع من الرعد الذهني الذي
يمطر الــقــول والحركة» كما جــاء ف ــي حــواراتــه مع
دومنيك سامبييرو( ُينظر L’espace du poème،،
 .)P.O.L، 1998يضيف  »:إن الجسد لغة سمح لي
بأن أعيد تركيب الكلمات مجتمعة بالرجوع إلى شيء
محدد ،مؤسس قبال ،إنه الجسد» ومن ثم فإن شعره
يتخطى الحدود الشكلية والتقليدية للنوع .يرى ناش ُره
بــول أوتشاكوفسكي لورنس أن »:برنار نوويل هو
فعال شاعر ،وكذلك روائي ،وكاتب تحقيقات ،وسجالي،
وسوسيولوجي ،ومــؤرخ ،وناقد فني .ويتحدث مشيل
كويوت( في مجلة  Europeع شهري يناير  /كانون
الثاني ،وفبراي ر /شباط  2011املخصص له) عنه باعتبار « مساره يتمثل في إعادة تجسيد لغتنا املهددة أكثر
فأكثر بالتجريد .إن صورة إيروس تع ّين بالنسبة للكاتب هذه املقاومة للتجريد »:إن إيروس هو سيد هذا النشاط[
ينصب الوجوه التي تبدو آتية نحونا والتي ال تتقابل إال في ما بينها».
أي الكتابة] إنه ّ
إن تعدد مراكز االهتمام وأنماط التعبير ال تناقض مساره ،البتة .ذلك أن جمع تيمات أعماله في أربع
قول دائم البحث ،ال عن هذا القول بقدر ما هو بحث عن
مجلدات(  P.O.Lمن  2010إلى  )2015تظهر وحدة ٍ
العالم ،عن الحضور الذي يتطلع إليه .يشهد على هذا املجموعة املعبرة للحوارات التي أجراها نوويل مع Alain
مجتمع كتب في نص حار
 Veinsteinبني  1979و « . )L’amourier éd,2017( 2014إن كال منا عبارة عن
ٌ
يليق به عنوانه (« Monologue du nous »:مونولوغ نحن) ( .)P.O.L، 2015تجدر اإلشارة[ أخيرا] إلى أن هذا
البعد الجمعي ،هذا االلتزام ال يتبلوران على هامش عمله[ األدبي] بل إنهما في قلبه .بهذه الروح دبج في سبتمب ر/
أيلول مقالة قوية منسجمة مع أرائه ومواقفه ،ضد فكرة نقل رفات» رامبو وفرلني إلى مقبرة العظماء (البانتيون) ».
عن لوموند

إعالنات

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

الفاكس 0537294832 :

اإلعالنات الرباط :
 ،10شارع زنقة المرج حسان الرباط

الخميس  9من رمضان  1442الموافق  22من أبريل 2021

االشتراكات:

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

الهاتف  - 0667357373 :الفاكس 0537294832 :

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
رقم  552/67بتاريخ  17دجنبر
 1968والمتعلق بالقرض العقاري
والسياحي
الفصل  61ومايليه.
ظهير  9رمضان  1331موافق
 12غشت  1913كما تم تغييره
وتتميمه
الظهير الشريف رقم 1-11-178
الصادر بتاريخ  22نونبر 2011
ال��ق��ان��ون رق��م  39-08مدونة
الحقوق العينية (المادتين 215
و .)216
يوم  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
مضمون ال��ره��ن ال��م��ؤرخ في
 2012/03/30بخصوص العقار
موضوع الصك العقاري عدد:
 09/164297المدعو «الفرح
 »RE2138الكائن بحي الفرح
القطعة رقم  2138حي بنسركاو
أكادير .وهو عبارة عن دار للسكن
مساحتها  54متر مربع.
وبناء على طلب :القرض العقاري
والسياحي شركة مساهمة في
شخص رئيس مجلس إدارت��ه
ال��ك��ائ��ن م��ق��ره االج��ت��م��اع��ي ب
 187بشارع 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 رق��م  2138حي
بنسركاو أكادير.
بأدائها ما للطالب عليه وقدره:
 92.067,85درهم .باإلضافة إلى
الفوائد القانونية والمصاريف.
وذلك في أجل خمسة عشر يوما
من تاريخ التوصل بهذا اإلنذار
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 ف��ي التاريخ المتبث
في شهادة التسليم إلى الطرف
المذكور أعاله إلى السيد المحافظ
على األم�لاك 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  9رمضان  1331موافق
 12غشت  1913كما تم تغييره
وتتميمه
الظهير الشريف رقم 1-11-178
الصادر بتاريخ  22نونبر 2011
ال��ق��ان��ون رق��م  39-08مدونة
الحقوق العينية (المادتين 215
و .)216
يوم  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
مضمون بالرهن ال��م��ؤرخ في

 2006/08/29بخصوص العقار
موضوع الصك العقاري عدد:
 09/84681المدعو «الزرقطوني
أ  »2 -الكائن بإقامة الزرقطوني
أ  2الطابق األرض��ي رقم a/12
أك��ادي��ر .وه��و ع��ب��ارة ع��ن شقة
سكنية مساحتها  72متر مربع
خاضعة لنظام الملكية المشتركة.
وبناء على طلب :القرض العقاري
والسياحي شركة مساهمة في
شخص رئيس مجلس إدارت��ه
ال��ك��ائ��ن م��ق��ره االج��ت��م��اع��ي ب
 187بشارع الحسن الثاني الدار
البيضاء.
النائب عنها األستاذ أحمد بوسليح
المحامي بأكادير.
وبالتاريخ المتبث في شهادة
التسليم يطلب من السيد (ة)
مصطفى حيمام ال��ك��ائ��ن (ة)
زاوية شارع الحسن الثاني عمارة
االصبراني  1الشقة  14مراكش.
بأدائها ما للطالب عليه وقدره:
 53.015,06درهم .باإلضافة إلى
الفوائد القانونية والمصاريف.
وذلك في أجل خمسة عشر يوما
من تاريخ التوصل بهذا اإلنذار
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 ف��ي التاريخ المتبث
في شهادة التسليم إلى الطرف
المذكور أعاله إلى السيد المحافظ
على األم�لاك العقارية والرهون
بأكادير طبقا للمادة  216مدونة
الحقوق العينية أعاله.
119164
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش
إعالن قضائي عن بيع عقار
ملف عدد2019/434 :
لفائدة :الشركة العامة المغربية
لألبناك في ش م ق
ضد :شركة دار دنيا في ش م ق
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية
بمراكش أنه سيقع بيع قضائي
بالمزاد العلني.
يوم  18/05/2021على الساعة
 11صباحا بقاعة البيوعات
بالمحكمة التجارية بمراكش
للملك المسمى» :ال أوزبة»
ذي ال���رس���م ال��ع��ق��اري ع���دد:
43/3346
الكائن بـ :دائرة تحناوت جماعة
تمصلوحت دوار الفيضة.
البالغة مساحته 15 :هكتار  10ار
 70سنتيار
وال��ذي هو عبارة عن :أرض بها
 26بناية على شكل فيالت وبناية
كبيرة متكونة من عدة مرافق
الزالت في طور االنجاز ومحاطة
بسور اسمنتي
حدد الثمن االفتتاحي إلنطالق
المزاد في مبلغ11330250 :
درهم
تقدم العروض أمام كتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بمراكش من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
تستمر المزايدة طيلة  10أيام
من تاريخ إرساء المزاد األول على
أن تكون الزيادة بمقدار السدس
ويرسى البيع على آخ��ر متزايد
موسر أو ذي ضمان موسر.
وي��ؤدى الثمن ناجزا مع زي��ادة
رسم قضائي  3في المائة وصوائر
التنفيذ وال تقبل إال الشيكات
المصادق عليها.
وللمزيد من اإليضاح االتصال
بقسم التنفيذ لإلطالع على دفتر
التحمالت بالمحكمة التجارية
بمراكش.
120711
--------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الدار البيضاء -
سطات
عمالة إقليم مديونة
جماعة تيط مليل
مديرية المصالح
مصلحة التعمير والممتلكات
الجماعية.
قسم التعمير والشؤون التقنية
والصفقات العمومية
إعالن
بحث علني عن المنافع والمضار
بناء على الطلب الذي تقدم به
السيد شفيق الكيحل بتاريخ 25
م��ارس  2021والمتعلق بإجراء
بحث علني عن المنافع والمضار

59

م��ن أج���ل تهيئة واس��ت��غ�لال
( )CAFE/ SNACKبالمحل
التجاري بالطابق السفلي الواقع
بالتجزئة العقارية بدر بالبقعة
رقم  19بتيط مليل.
إن السيد رئيس مجلس جماعة
تيط مليل ينهي إلى علم العموم
أنه طيلة مدة خمسة عشر ()15
يوما تبتدئ من تاريخ نشر هذا
اإلعالن بجريدتين وطنيتي النشر
باللغتين العربية والفرنسية
سيتم إج���راء بحث علني عن
المنافع والمضار يتعلق بالمشروع
موضوع الطلب المشار إليه أعاله.
ولهذه الغاية سيتم وضع سجل
ره��ن إش���ارة العموم بمصلحة
التعمير بالجماعة من أجل تدوين
مالحظات وت��ع��رض��ات ك��ل من
يهمه األمر بخصوص المشروع
اآلنف ذكره وذلك خالل األوقات
الرسمية للعمل اإلداري الممتدة
من  8:30إلى .16:30
كما يمكن للمعنيين باألمر إرسال
مالحظاتهم وتعرضاتهم إلى
ه��ذه الجماعة بواسطة البريد
المضمون داخل المدة المحددة
للبحث العلني.
120701
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف
المحكمة االبتدائية المدنية

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

بالدار البيضاء
إعالن قضائي
في إطار الفصل  441من ق.م.م
رقم التبليغ 2018/6708/5444
بناء على الدعوى المرفوعة من
ط��رف السيدة موهمان فاطمة
الساكنة بزنقة تافياللت الزنقة 2
رقم  4المدينة القديمة البيضاء.
النائب عنها األستاذ حميد وهوب
المحامي بهيئة البيضاء
وب��ي��ن ال��س��ادة منضور محمد
ومنضور عبد العزيز ومنضور
عبد الرحيم الكائنين جميعا بحي
موالي عبد اهلل الزنقة  69رقم 38
البيضاء.
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة االبتدائية
المدنية بالدار البيضاء أن حكما
استصدر عن هذه المحكمة بتاريخ
 2019/11/28تحت عدد  2774في
الملف عدد 2018/1401/2217
قضى بمايلي:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية
حضوريا ابتدائيا وغيابيا بقيم في
حق المدعى عليهم
في الشكل :بقبول الطلب
في الموضوع :الحكم على المدعى
عليهم بإبرام ملحق عقد رسمي
لعقد البيع المصحح االمضاء بتاريخ
 19و  22يوليوز  2002وفي حالة
االمتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد
بيع واإلذن للسيد المحافظ على
األم�لاك العقارية انفا بتسجيله

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

 80شارع الحرية رقم 14
الهاتف06 62 151385 :

بالرسم العقاري عدد /49306س
وتحميل المدعى عليهم الصائر.
كمل يعلن رئيس كتابة الضبط
لدى المحكمة االبتدائية المدنية
بالدار البيضاء أن هذا الحكم قد
تم تبليغه بتاريخ 2020/2/13
للقيم ال��س��ي��دة خديجة رفيق
المنصبة في حق المدعى عليهم
وان للمحكوم عليهم حق الطعن
باالستئناف طبقا للفصل  441من
قانون المسطرة المدنية.
120707
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بتارودانت
ملف تنفيذ عدد 2020/6107/21
طالب التنفيذ :اسمان عبد الكبير
منفذ عليه :بن همو محمد
إعالن عن بيع عقار
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط لدى المحكمة االبتدائية
تارودانت انه سيقع بيع قضائي
بالقاعة  1بتاريخ 2021/04/27
على الساعة  11:00صباحا.
والمقام لفائدة السيد  /ة اسمان
عبد الكبير الساكن بـ ،تارودانت
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب
األستاذ عبد اهلل ابو النمر المحامي
بهيئة أكادير
يطلب من ورثة بن همو محمد
االطالع على دفتر التحمالت

120635

120637

120709

120717

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

ويشعركم بأنه سيتم بيع العقار
ذي الرسم العقار عدد 09/23886
والذي هو عبارة عن منزل سكني
ذو طابق أرضي والكائن بـ أوالد
تايمة
وق���د ح���دد ال��ث��م��ن االفتتاحي
للبيع بالمزاد العلني من مبلغ
 2.000.000درهم
يرسو المزاد على آخر متزايد قدم
أعلى عرض.
يؤدى الثمن ناجزا مع إضافة  3في
المائة لفائدة الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم
ع��روض يرجى االتصال بمكتب
التنفيذ المدني بهذه المحكمة.
120819
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بمكناس
المحكمة االبتدائية بمكناس
رئيس كتابة الضبط
إشهار حكم ابتدائي
تطبيقا لمقتضيات الفصل 441
من قانون المسطرة المدنية يعلن
رئيس كتابة الضبط بالمحكمة
االبتدائية بمكناس أن المحكمة
االبتدائية بمكناس أصدرت حكما
ابتدائيا وح��ض��وري تحت عدد
 2020 - 1080في الملف 1038
 2020 / 1201 /بتاريخ 12 / 28
. 2020 /
بين :هبري نادية الساكنة بعين
الشبيك رقم  9زنقة  1برج موالي
عمر مكناس ،ينوب عنها األستاذ
اليزمي عبد اللطيف محام بهيئة
مكناس.
بصفتها مدعية من جهة
ضد :المصمودي فاطمة الزهراء
المتواجدة بالشقة  14الكائنة
بعمارة  5الطابق ال��راب��ع بلوك
(ب) إقامة يوسف تجزئة الشهدة
المنصور  14مكناس.
بصفتها مدعى عليها من جهة
أخرى
بسم جاللة الملك وطبقا للقانون
حكمت المحكمة بجلستها العلنية
ابتدائيا وحضوريا
في الشكل :بقبول الدعوى
في الموضوع :ب��إف��راغ المدعى
عليها من الشقة موضوع السند
العقاري عدد  52992 - 59مع
تحميلها الصائر ورف��ض باقي
الطلب.
هذا وبمرور أجل شهر من تاريخ
تعليق هذا الحكم سوف يصبح غير
قابل ألي طعن.
120817
--------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة الصخيرات-تمارة
الكتابة العامة
إعالن للعموم
تبعا للقرار العاملي عدد /58121
بتاريخ  2120/04/15سيتم فتح
بحث عمومي يوم  06ماي 2021
متعلق بتوسيع مقلع Hamri
 Marbreبجماعة سيدي يحيي
زعير بعمالة الصخيرات – تمارة
الذي تقدمت به شركة «Hamri
.»Marbre
لهدا الغرض سوف يكون في
متناول السكان المجاورين
للمشروع سجل خ��اص بتلقي
المالحظات واالقتراحات بجماعة
س��ي��دي يحيي زع��ي��ر بعمالة
الصخيرات – تمارة لمدة 15
يوما ابتداء من تاريخ افتتاح
البحث العمومي المذكور أعاله.
120687
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف باكادير
المحكمة االبتدائية باكادير
مكتب التنفيذ المدني
ملف الحجز التنفيذي
على أصل تجاري
عدد :من 2017 / 3219
الى 2017 / 3222
اعالن عن افتتاح مسطرة التوزيع
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
المحكمة االبتدائية بأكادير
الموقع أسفله بمقتضى القرارات
منازعات الشغل ال��ص��ادر عن
محكمة اإلستئناف بأكادير لفائدة
ببوروس محمد ومن معه النائب
عنهم األستاذ إدري��س معتوق
المحامي باكادير.
وب��ن��اء ع��ل��ى ك��اف��ة اإلج����راءات
القانونية المنجزة في ملفات
التنفيذ أعاله والتي انتهت بيع
األصل التجاري المملوك للمنفذ
عليها شركة بانيرا في شخص
ممثلها القانوني الكائنة بهذه

يـــرجى االتـــصـال
بـقسم التوزيع بالجريدة

www.alalam.ma

الطبع
مطابع لوماتان من
هذا العدد 21043

الصفة بشارع المقاومة إقامة
الرشاد رقم  1أكادير والمسجل
بالسجل ال��ت��ج��اري بالمحكمة
التجارية بأكادير تحت ع��دد:
 9729بتاريخ 2020 / 10 / 01
ل��ف��ائ��دة ب��وب��روس محمد من
معه حسب محضر البيع األصل
التجاري بالمزاد العلني المؤرخ
في .2020 / 11 / 16
وبناء على محضر عدم إمكانية
ت��وزي��ع م��ن��ت��وج ال��ب��ي��ع لتعدد
الدائنين وطلب البث في االمتياز
لتعدد الدائنين المؤرخ في / 17
. 2020 / 12
وبناء على اإلشعار الموجه إلى
دائني السيد شركة بنيرا وفقا
لمقتضيات الفصل  504من
قانون المسطرة المدنية والذي
تقرر بعده إحالة الملف على
كتابة الضبط لفتح مسطرة
التوزيع بالمحاصة حسب القرار
ال��ص��ادر ع��ن أوم����ارس محمد
بصفته قاضي التوزيع بتاريخ17 :
.2021 / 03 /
يعلن
أنه يجب على كل دائن لشركة
بانيرا أن يقدم وثائقه المثبتة
لدينه و ذلك خالل ثالثين يوما
بعد نشر هذا اإلعالن وإال سقط
حقه تطبيقا لمقتضيات الفصل
 507م��ن ق��ان��ون المسطرة
المدنية.
120713
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف
بأكادير
المحكمة اإلبتدائية باكادير
مصلحة كتابة الضبط
ملف التبليغ رقم:
2019 / 2402
إعالن بصدور حكم قضائي
الفصل  441من ق م م
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
لدى المحكمة االبتدائية باكادير
بناء على الطلب الذي تقدم به
األستاذ إدريس معتوق المحامي
بهيئة أكادير نيابة عن السيدة
أبوقال نعيمة بصفتها مقدمة
عن والدها المحجور عليه السيد
أبوقال محمد ،الرامي الى تبليغ
وإشهار الحكم عدد 68 :الصادر
بتاريخ  2019 / 02 / 12عن
المحكمة اإلبتدائية بأكادير في
الملف عدد .2016 / 264
مدعية من جهة
وبين :السيد عبد السالم أجرود،
الكائن بزنقة  392رق��م 31
الخيام  02سطاس الطابق األول،
بأكادير.
مدعى عليه من جهة أخرى
وبناء على األمر القضائي عدد
 2020 / 4740الصادر بتاريخ 10
 2020 / 12 /عن السيد رئيس
المحكمة االبتدائية بأكادير في
ملف األوامر عدد 2020 / 4740
والقاضي بتعيين السيد ابراهيم
مقريش منتدب قضائي اقليمي
بهذه المحكمة قيما على السيد
عبد السالم اجرود.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 441
من ق م م
يعلن لكل ذي مصلحة أن هذه
المحكمة أصدرت بالتاريخ أعاله.
الحكم اآلتي نصه:
باسم جاللة الملك
حكمت المحكمة بجلستها
العلنية ابتدائيا وحضوريا على
المدعى عليه الحكم اآلتي نصه:
في الشكل :بقبول الدعوى
وف��ي الموضوع :على المدعى
عليه بأدائه للمدعية الواجبات
الكرائية المترتبة عن المدة
الممتدة من  2014 / 10 / 14إلى
متم يناير  2017بحسب سومة
شهرية قدرها  1250.00درهم،
وتعويضا ع��ن التماطل ق��دره
 1000.00درهم ،و بفسخ العالقة
الكرائية الرابطة بينهما ،وإفراغه
أو من يقوم مقامه أو بإذنه من
العين المتكراة موضوع الدعوى
وتحديد مدة اإلكراه البدني في
األدنى وتحميله الصائر ورفض
باقي الطلبات.
وأن هذا الحكم قد بلغ إلى السيد
ابراهيم مقريش بصفته قيما
على السيد عبد السالم اجرود
بتاريخ .2020 / 12 / 30
وع��ل��ي��ه ف���إن أج���ل اإلستئناف
يسري بعد تعليق هذا اإلعالن
باللوحة الخاصة باإلعالنات بهذه
المحكمة لمدة ثالثين يوما
وإشهاره طبقا للفصل  441من
ق م م.
120715
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المغرب على الخط األمامي لجبهة الحرب اإلرهاب ،التطرف ،الصحراء

مشاهير من بالدي رحلوا زمن كورونا

«إن النموذج المغربي نموذج متحرك
يتوطد بناؤه حول طموح جماعي ممهور
بتاريخ عريق يعود ألكثر من ألف سنة :إنه
تاريخ المملكة الشريفة ..إن التزام النخب
المغربية بمكافحة التطرف العنيف وشكل
مقاربة المغرب المتعددة األبعاد ال غنى عنها
بالنسبة لنا ،اليوم أكثر من أي وقت مضى...
هذه المعركة ستضع المغرب على خط
الجبهة غير المرئية للحرب الداهمة حيث
يقف أصحاب العلم والحكمة وجها لوجه أمام
دعاة الحقد والكراهية».

أالن جوردان
* ترجمة عبد العزيز كوكاس
«يصف المؤلف  -في هذا العمل التاريخي والصحفي -عمل المغرب
على الساحة الدولية في إطار الحرب على اإلرهاب ،سواء على الواجهة
الدبلوماسية أو من خالل تقديم المساعدة المتبادلة والتعاون
الدولي في مجال األمن والقضاء .بحكم فعالية أجهزة المخابرات
المغربية ،المعترف بها دوليا ..قد يرى البعض في عمل جوردان كما
لو أنه عمل دعائي ،كما في طرحه لنوعية العمل المغربي والتزامه،

غيب وباء كوفيد  19عديدا من األسماء
المغربية الالمعة في مجاالت عديدة بمختلف
فروعها  ،إلى جانب أسماء أخرى رحت في هذا
الزمن الموبوء .
هذه الحلقات تذكرنا بأسماء المعة في
ميادين :السياسة ،التشكيل  ،الموسيقى
والغناء  ،الصحافة  ......لم يمهلها الوباء أو
رحلت في خضمه .

أعدها :محمد كماشين

الدكتور الباحث حممد الرامي
تاريخ الوفاة  18شتنرب : 2020

ولكن الحجة ستكون سريعة االختزال ،ألن األمر يتعلق بآفة عابرة
للحدود الوطنية ..كما أنها ستتجاهل الهدف المتوخى ،والذي هو
قبل كل شيء ،إعالم القارئ بكل موضوعية بماضي وحاضر الظاهرة
الدولية لإلرهاب اإلسالمي ،والتحدي العالمي المتمثل في القضاء
عليها ،عندما تكون تفسيرات هذه المشكلة والحلول المقترحة لها
تقع جزئيا في المغرب العربي .وهناك حاجة ملحة لذلك!»

عودة اجلهاديني املغاربة

منذ منتصف ع��ام  ،2016أخ��ذ أغلب المقاتلين
المغاربة المجندين في سوريا يتمنون العودة إلى
ديارهم .وقد هرب العديد منهم بالفعل من صفوف
جماعة الدولة اإلسالمية ،فروا من األراضي التي يسيطر
عليها تنظيم «أبو بكر» البغدادي في اتجاه الحدود
بين سوريا وتركيا« .لقد شعر المغاربة بخيبة أمل
بسبب الظروف المعيشية هناك ،وهم يواجهون نوعا
من التمييز بالمقارنة مع الجهاديين المحليين .إنهم
محرومون من كل شيء :مواقع المسؤولية ،االمتيازات
الممنوحة للمقاتلين وغنائم الحرب» ،كما أفاد الصحافي
السوري يمان شواف  .19غير أن هذه الرغبة في العودة
محفوفة بالخوف مما ينتظرهم في المغرب ،نظرا لتشديد
الضوابط واإلجراءات األمنية .وهم يرغبون في الحصول
على ضمانات من الدولة بالعودة دون المرور عبر زنزانة
السجن .كما أنهم يخشون مواجهة غضب داعش الذي
يدين الفارين باإلعدام.
إن شهادات أولئك الذين ع��ادوا من سوريا غنية
بالمعلومات .ففي شتنبر  ،2015سرد سعيد تيفاني،
وهو جهادي مغربي أسره المقاتلون األك��راد ،قصته
وأدلى باعترافاته لقناة تلفزيونية في دبي ..كان قد
تلقى وعودا من مجندي داعش قبل عامين ،اعتقد أنه
سيدخل ضمن العائلة الكبيرة للجهاديين المحررين.
فوجد نفسه يرتمي في أحضان الجحيم ..ينحدر سعيد
التيفاني من بوجنيبة بإقليم خريبكة ،انضم إلى صفوف
تنظيم الدولة اإلسالمية رفقة زوجته في نهاية عام
 .2013سيكتشف لدى وصوله إلى سوريا قسوة داعش،
حيث أبعدته المنظمة عن زوجته التي نقلت إلى مخيم
مخصص للنساء المقاتالت ..وأرسلت سعيد إلى العراق.
عند عودته ،سيكتشف أن زوجته نقلت إلى حمص ثم
إلى الرقة ،حيث أصبحت ضمن إماء أحد قادة المنظمة.
وأضاف «إنه موضوع جد حساس ،أعرف قصصا عديدة
مماثلة لما وقع لي ،نساء مختطفات ،مغتصبات ومبعدات
عن أزواجهن ،إنهن ضحايا لألساليب البربرية لهؤالء
الجهاديين ،خاصة عندما يكون أزواجهن في مهمة
قتالية» .20سيدرك سعيد تيفاني في وقت متأخر ،أنه قد
خُدع حول الطبيعة الحقيقية للخالفة.
وإذا عاد البعض بعد اختبار ما رأوا ،بنية حازمة
لطي الصفحة والعودة إلى الحياة المدنية ،فإن البعض
اآلخر يحلم ،على العكس من ذلك ،باالنتقام .والمغرب
مستهدف.
في نونبر  ،2014بعد خمسة أشهر من إعالن نفسه
خليفة للدولة اإلسالمية ،حث أبو بكر البغدادي المغاربة
على التمرد ضد السلطة الحاكمة ،التي اتهمها بالتخلي
عن األراضي المقدسة «ألبناء العلمانية» .نفس النداء
سيتبناه الحقا عدنان أبو وليد الصحراوي ،أحد األقطاب
السابقين في جبهة بوليساريو الذي انضم إلى الجهادية..
شجعت التهمة العنيفة ألبي بكر البغدادي المغرب ،الذي
يوجد في طليعة مكافحة اإلرهابيين اإلسالميين منذ
هجمات  ،2003على تعزيز أكبر آللياته األمنية ،وتسريع
إنشاء «البسيج» ،الذي تنوه به اليوم جميع
19www.ledesk.ma/grandangle/daechwhat-menaces-on-maroc
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أجهزة مكافحة اإلرهاب بالمعمور ..ستعلم السلطات
المغربية عام  ،2014وبالوقائع ،أنها تحت تهديد إرهابي
م��زدوج .فالقاعدة أيضا تتوق لترك «مآثر» لها في
المملكة الشريفة« .إن المغرب اليوم هو البلد الوحيد
الذي ينجو من قبضة القاعدة وهذا سبب سخطها عليه»،
يؤكد الباحث المغربي محمد ضريف ،المتخصص في
الجماعات اإلسالمية .21وهو ذات التحليل الذي يتقاسمه
المحلل السياسي إدريس قصوري« :هناك رغبة جامحة
لتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ()AQMI
للقيام بعملية نوعية في المغرب ،من أجل تقويض الثقة
بالنفس وزعزعة استقرار البالد ،ووضع حد لوضعيته
االستثنائية في المنطقة».
في شتنبر  ،2013بت تنظيم القاعدة في المغرب
اإلسالمي ( )AQMIفيديو دعائيا بعنوان «عالم الفساد
واالستبداد» ،استهدف مباشرة محمد السادس وحرض

المغاربة على القيام بالجهاد في المملكة .انتقد أبو
مصعب عبد ال��ودود ،رئيس تنظيم القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي ،وضع اإلسالم في المغرب .وأظهر
الفيديو مقتطفا من الخطاب الملكي في يونيو ،2011
الذي أعلن فيه الملك عن انطالق حملة االستفتاء على
دستور فاتح يوليوز من نفس السنة ،قبل أن يلقي بحدة
بالالئمة على مؤسسة إمارة المؤمنين.
هذه هي المرة األولى التي تستهدف فيها المنظمة
الجهادية بخبث النظام الملكي .ظهر محمد السادس
في أكثر من لقطة وأحرقت صورته ..إذا كانت الجماعات
اإلسالمية تكره المملكة ،فألنها تحسدها على الشرعية
التي يتمتع بها الملك ،سليل النبي وأمير المؤمنين.
لقد ح��ذرت الواليات المتحدة المغرب ،في بداية
يناير  ،2016من هجوم إرهابي محتمل بواسطة شاحنة
«بيرلي» لدهس الحشود ،مثل تلك التي ارتُكبت في
برلين قبل أيام قليلة من عيد ميالد السيد المسيح.
وقالت وكالة االستخبارات المركزية األمريكية (سي آي
إي) إن داعش أمر مقاتليه الفارين من المدن السورية
المحاصرة بالعودة إلى بلدانهم والقيام بهجمات من
خ�لال ده��س الحشود بالشاحنات ،بالنسبة للوكالة
االستخباراتية ،فإن اإلرهابيين األوربيين من أصل تونسي
ومغربي لن يتمكنوا من العودة إلى أوروبا ويمكنهم
تنفيذ هذه الهجمات في بلدانهم األصلية .ويؤكد محمد
الطوزي  ،22وهو متخصص في الحركات اإلرهابية« :لقد
ركزت داعش خالل السنوات األخيرة ،على إنشاء قنوات
للتجنيد من أجل تقوية صفوف
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* « »berlierشاحنة معروفة في المغرب ب»بيرلي»،
يقصد الكاتب شاحنة ضخمة يتم وضعها على واجهة
منشأة بقصد هدمها أو اختراق مدخلها من أجل السطو
أو السرقة .ويمكن أيضا استخدامها كسالح حسب
المقصد ،على سبيل المثال لدهس حشد من الناس في
أماكن مزدحمة ،كما تقوم بذلك الجماعات اإلرهابية.
المترجم
 22متخصص في الحركات اإلسالمية ومدير كلية
الحكامة واالقتصاد ،محمد الطوزي مؤلف كتاب مرجعي
هو «اإلس�لام السياسي في المغرب» (صحافة العلوم
االقتصادية واالجتماعية )1999 ،ساهم مؤخرا في كتاب
«الدولة غير العادلة في المغرب العربي (كارثاال.)2015 ،
مقاتليها في العراق وسوريا .ومنذ بداية ضربات
التحالف ،غيرت الحركة اتجاهها ،حيث أخذت داعش
تشجع المجندين على العودة والقيام بالجهاد في
بلدانهم األصلية».
في يونيو  ،2016رتبت وزارة الخارجية البريطانية

( )FOالمغرب ضمن الدول ذات «المخاطر المرتفعة» في
مجال الهجمات اإلرهابية .بعد أن فجر ثالثة انتحاريين
أنفسهم في مطار أتاتورك بإسطنبول ،مما أسفر عن
مقتل حوالي خمسين شخصا وإصابة ما ال يقل عن 150
آخرين ،ونشرت «فو» قائمة  23للوجهات المفضلة لقضاء
العطلة صنفتها الحكومة البريطانية ضمن البلدان ذات
«المخاطر المرتفعة» .وحذرت مواطنيها من أن الهجمات
داخل المغرب «يمكن أن تكون بشكل أعمى وتستهدف
الغرباء» .مشيرة إلى الهجمات التي شهدتها مدينة
مراكش عام  .2011وأضافت يومية «الصباح» أن تقريرا
ألجهزة المخابرات البريطانية أكد أن ليبيا لم تعد ذات
أولوية لدى الدولة اإلسالمية بعد أن قررت ميليشياتها
الذهاب إلى الصحراء الغربية عبر الجزائر ،وهو ما يضع
المغرب على رأس قائمة أهداف الحرب القادمة لداعش،
هذا التقييم المقلق للغاية بشأن الخطر اإلرهابي في
المغرب ال يتقاسمه الكل .ف»المغرب على نفس مستوى
مخاطر الدول األوروبية المجاورة ،مثل إسبانيا أو إيطاليا.
وهو أيضا البلد الوحيد الذي يشكل مستوى منخفضا
من المخاطر ،مقارنة مع بلدان المغرب العربي والشرق
األوس���ط» ،يستنتج معهدان متخصصان في تحليل
المخاطر SOS ،الدولية ومكتب مراقبة المخاطر األمنية
في نهاية عام .24 2016
وكما هو الحال في أوروبا ،سيأتي الخطر الحقيقي الذي
يواجهه البلد من «الذئاب المنفردة» .التي تتأثر بشكل
فردي بأفكار داعش ،وليست في حاجة إلى إطار هرمي
لتلقي األوامر .ومن المرجح أن عناصرها ينتقلون إلى
الفعل بمحض إرادتهم الشخصية .في  8يوليوز ،2016
سيعلن «البسيج» عن نجاحه في وضع حد لمشروع
«الجهاد الشخصي» .الذي يضرب حيث ال نتوقع ،لكن
داعش ال تنقصها األفكار أبدا .فبعد الدعوة دون جدوى
ألفراد غير معروفين لدى أجهزة الشرطة ،مثل التشادي
أبو البتول أو مواطن إسباني آخر،
اختار داعش نهجا جديدا من خالل تجنيد الفتيات
القاصرات على اإلنترنيت .ففي  3أكتوبر  ،2016تم
إطالق عملية أمنية واسعة النطاق في القنيطرة ،طانطان،
سيدي سليمان ،سال ،طنجة ،أوالد تايمة ،زاكورة وسيدي
الطيبي .وقد تم تفكيك خلية مكونة من عشرة فتيات.
وضبطت الشرطة مواد كيميائية يمكن استخدامها في
صنع المتفجرات.
وكانت إح��دى النساء في المجموعة تعد للقيام
بتفجير انتحاري بالحزام المتفجر يوم  7أكتوبر ،الذي
كان يصادف يوم االقتراع لالنتخابات التشريعية .معظم
المعتقالت العشر قاصرات ،اثنتان تبلغان من العمر
خمسة عشر سنة .وقد تم تجنيدهما من قبل داعش عبر
اإلنترنيت ،كانتا تستعدان الستهداف المرافق الحساسة،
خاصة المواقع السياحية .وهو عمل مستوحى من شقيق
إحداهن ،الذي ارتكب عملية مماثلة في العراق في بداية
عام .2016

يتبع

توفي الباحث محمد الرامي رئيس جامعة عبد المالك السعدي
بتطوان ، ،جراء مضاعفات إصابته ب(كوفيد.)-19
والفقيد من مواليد يناير  1958وقد عين رئيسا لجامعة عبد المالك
السعدي في شهر أبريل الماضي بعد تقلده منصب عميد كلية العلوم
بتطوان من سنة  2009إلى  ،2019فضال عن شغله لمناصب عدة
على الصعيد الدولي ،خاصة بالمنظمة الدولية لعلوم األعصاب بفرنسا
والجمعية الدولية لكيمياء األعصاب بكندا
 حاصل على دكتورا ة الدولــة في علــوم األعصاب والدماغ منجامعة مارسيليا بفرنســا سنة 1987
 وحاصل على دكتورا ة السلك الثالث في علــوم األعصابوالدماغ بجامعة مارسيليا بفرنســا سنة 1985
 وحاصل على اإلجــازة فــي العلــوم الطبيعيـــة بجامعة محمدالخامس بالرباط سنة 1982
يملك خبــرات متعددة على المستوى الوطني حيث:
 قام بإنجاز عدة عمليات الخبرة على معادالت الشهادات األجنبية،والتكوينات الجامعية ،ومشاريع البحث العلمي.
 قام بتأطير أكثر من  30أطروحة في علوم الحياة وبنشر أكثر من 80بحث علمي بمجالت علمية دولية.
 شارك في أكثر من  40لقاء دوليا خالل السنوات األخيرة وقام بتنظيم والمشاركة في عدد كبير من اللقاءات الدوليةبالمغرب وخارج المغرب في ميدان علوم الحياة والتغذية.
وعلى الصعيد الدولي تحمل المسؤوليات التالية:
 عضو باللجنة الجامعية المختلطة المغربية اإلسبانية من سنة 2005إلى سنة 2011
 عضو منتخب ممثل إلفريقيا بلجنة التعيينات للمنظمة الدوليةلعلوم الدماغ ( )IBROمن سنة  2004إلى سنة 2010
 خبير في المشاريع المدمجة المغربية الفرنسية والمغربيةاإلسبانية
 عضو بعدد من اللجان المختصة المنبثقة عن جامعات إسبانية عضو مؤسس للجمعية المغربية لعلوم األعصاب ( 1984الرباطـ المغرب)
 عضو بالمنظمة الدولية لعلوم األعصاب (باريس  -فرنسا) عضو بالجمعية الدولية لكيمياء األعصاب (مونتريال  -كندا)كما سهر على تسيير عدة مشاريع علمية وإقامة عدة شراكات دولية
في ميدان التكوين والبحث العلمي حيث:
 أشرف على أكثر من  20مشروعا علميا بشراكة مع جامعات أوروبيةمن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.
 عضو بمشروع على مستوى الماستر بشراكة مع عدد من الجامعاتأورو متوسطية ممول من طرف االتحاد األوروبي .2014-2012
 منسق لمشروع تكوين شبكة لمختبرات أور ومتوسطية للبحثالعلمي في علوم األعصاب ممول من طرف االتحاد األوروبي -2009
.2013
 عضو بمشروع للبحث العلمي في علوم األعصاب والدماغ( )Pierre-Marie Curieيضم إلى جانب المغرب عدة مختبرات
وجامعات من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولونيا وأستراليا والواليات
المتحدة األمريكية ممول من طرف االتحاد األوربي .2017-2014
 منسق لمشروع شبكة مختبرات وجامعات شمال إفريقيا لالستعمالالمزدوج للتكنلوجية الحيوية ممول من طرف االتحاد األوربي بشراكة
مع األمم المتحدة.
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مع العالمة عبد اهلل كنون يف تفسريه لسور املَُف َّصل من القرآن الكرمي
من اآلثار النفيسة للعالمة األستاذ سيدي عبد اهلل كنون ،رحمه
اهلل ،التفسير الذي حرره لسور المٌ َفصَّل من القرآن الكريم ،الذي
نشره في مجلة (لسان الدين) التي كانت تصدر بتطوان (- 1946
 )1956والتي أسسها الدكتور تقي الدين الهاللي ولم يلبث إال ً
سنة
فحل َّ
حتى غادر المغربَّ ،
محله صديقه العالمة كنون.
صدرت الطبعة األولى من الكتاب في سنة  1981عن دار الثقافة
بالدار البيضاء ،ولقيت رواجا كبيرًا حتى لو لم تكن متداولة ،ثم
نشرت الطبعة الثانية سنة  2019عن شمس برينت بسال في إطار
التعاون بين مؤسسة عبد اهلل كنون للثقافة والبحث العلمي ،وحركة
التوحيد واإلصالح ،في حلة قشيبة ،ولكنها لم توزع على نطاق واسع
نظرا إلى الجائحة التي عمَّت العالم بأسره.
وكان األستاذ النقيب محمد مصطفى الريسوني ،رئيس مؤسسة
عبد اهلل كنون للثقافة والبحث العلمي ،قبل وفاته ،رحمه اهلل بوقت
قصير قد أهدانا نسخة من هذا الكتاب النفيس ،وهو يقول( :لعلكم
تستفيدون منه في رمضان) ،والمقصود رمضان  ،2020وشاء اهلل

ومضة من مشكاة أنوار القرآن الكريم

نظرات يف سورة احلج
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تعالى أن نستفيد منه ونفيد القراء الكرام ،في هذا الشهر الفضيل.
ونحن إذ ننشر هذا الكتاب في حلقات خالل هذا الشهر الكريم،
نتضرع إلى اهلل تعالى أن يتغمد مؤلفه العالم الفاضل سيدي عبد
اهلل كنون ،بواسع رحماته ويسكنه فسيح جنته ،كما نترحم على روح
الصديق األستاذ الشريف النقيب سيدي محمد مصطفى الريسوني،
متمنين لمؤسسة عبد اهلل كنون ولإلخوة القائمين عليها ،كامل
التوفيق واط��راد النجاح في مهامهم ،ونخص بالذكر األستاذ
الدكتور سيدي محمد كنون الحسني محافظ خزانة عبد اهلل كنون،
ورئيس المجلس العلمي المحلي لطنجة ،الذي كتب مقدمة ضافية
لهذه الطبعة ،كما كتبها لها األستاذ عبد الرحيم الشيخي رئيس
حركة التوحيد واإلصالح ،بحيث مهدت هاتان المقدمتان السبيل
أمام القارئ ليعيش مع هذا الكتاب أوقاتا منعمة بالبركة والفائدة
والمتعة الفكرية ،فلهما وافر التقدير وجزيل الشكر على هذا العمل
العلمي الذي أشرفا عليه ،ونشر بمبادرة كريمة منهما ،تحسب
أفضالها لهما.
العلم

سورة ق

ذ .محمد السوسي

بني الدين احلق واإلله احلق
وباطل األصنام واألوثان..؟
الجزء 3

َ
َ
يَدْعُون
«ذلِكَ ِبَأ َّن اللهََّ هُوَ ا ْلحَقُّ وَأَ َّن مَا
ُ
بَاطِل وَأَ َّن اللهََّ هُوَ ا ْلعَلِيُّ
مِن دُو ِنهِ هُوَ ا ْل
ا ْل َك ِبيرُ» (اآلية)62 :

وهي مكية إلى قوله تعالىَ ( :فاصْبر ع َلى مَا يَ ُقو ُلون )...اآلية

اآليتان 37 - 36
عاد الكالم في كفار قريش ،فقال اهلل تعالى تهديدا لهم
«وكم أهلكنا قبلهم من قرن» كم للتكثير .فالمعنى ولقد
أهلكنا كثيرا من أهل القرون قبلهم «هم» أي أهل تلك
القرون المتقدمة «أشد منهم» أي من قريش «بطشا» أي قوة
«فنقبوا» أي ضربوا «في البالد» هاربين من العذاب ،ولكن
هيهات « هل من محيص» أي ال مفر من عذاب اهلل ألهل
الكفر والطغيان «إن في ذلك لذكرى» أي موعظة «لمن كان
له قلب» حي يعي به المثالت «أو ألقى السمع» أي أصغى
بأذنيه لما يتلى عليه من اآليات «وهو شهيد» أي حاضر القلب
مفكر فيها متدبر لها ،فهما حاالن للتأثر :إما أن يكون عن
وجدان وعاطفة وإما أن يكون عن فكر ونظر.

وقوله «فاصبر على ما يقولون» هو خطاب للنبي يأمره
بالصبر على تكذيب الكفار له ،أسوة بالرسل قبله ،كما يأمره
في قوله «وسبح بحمد ربك» بالصالة والشكر هلل عز وجل
على ما أنعم به عليه من النبوة والرسالة ورفعة القدر وعظم
الشأن .وعين له أوقات الصلوات فقال «قبل طلوع الشمس»
وهي صالة الصبح «وقبل الغروب» وهما الظهر والعصر «ومن
الليل فسبحه» وذلك بصالة العشاءين وإدبار السجود».
وهي النوافل عقب الفرائض كما في البخاري عن ابن
عباس ،وإطالق التسبيح على الصالة وارد في السنة ،ومنه
سبحة الضحى ،فإدبار السجود بكسر الهمزة مصدر أدبر
وبفتحها جمع دُبٌر وهما قراءتان سبعيتان.

اآلية 45

اآليات من 44 - 41

اآليات من 40 - 38
قوله تعالى «ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما في
ستة أيام» هو عطف على قوله و«لقد خلقنا اإلنسان ونعلم
ما توسوس به نفسه» .ففيه مزيد تقرير للمعاد والبعث بعد
الموت ألن من خلق السموات واألرض وما بينهما من األمور
العظام في هذه المدة القليلة .كيف ال يقدر على إحياء الموتى
وإع��ادة الخلق كما بدأهم أول مرة .وقوله «وما مسنا من
لغوب» أي وما أصابنا تعب وال إعياء .فيه رد على اليهود الذين
يقولون إن اهلل خلق السموات واألرض في ستة أيام أولها
يوم األحد وآخرها يوم الجمعة ثم استراح في اليوم السابع
وهو يوم السبت ولذلك يتخذونه يوم راحة قشبهوا الخالق
بالمخلوق لكثافة عقولهم وهو تعالى منزه عن سمات النقص
واالختالل (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون))6(،
وما أشارت إليه هذه اآلية وقع التصريح به في آيات أخر كقوله
تعالى (أو لم يروا أن اهلل الذي خلق السموات واألرض ولم
يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل
شيء قدير) (.)7

هي النتيجة المستخلصة من جميع المقدمات والبراهين
السالفة ،فهو تعالى المحيي والمميت والذي إليه مصير جميع
المخلوقات بإحيائهم بعد الموت «يوم تشقق» أي تنفرج
«األرض عنهم» بأمره تعالى فيحشرون إليه «سراعا» أي
عجلين «ذلك حشر علينا يسير» ولكنه عسير على الكفار كما
في اآلية األخرى حيث يقولون «فذلك يومئذ يوم عسير» (.)8

هذا تصوير ليوم القيامة بما فيه من الهول العظيم
والخطاب في قوله (واستمع) للنبي والمقصود الخلق كلهم وال
سيما الجاحد ،ومعنى اسمتع انتظر «يوم ينادي المنادي» وهو
الملك الموكل بالنفخ في الصور للبعث «من مكان قريب»
بحيث يسمعه جميع الخلق ،وعن جماعة من السلف أن المراد
به صخرة بيت المقدس ومثل ذلك ال يقال من قبل الرأي.
«يوم يسمعون الصيحة» أي نداء الملك «بالحق» وهو
البعث الذي ينكرونه «ذلك يوم الخروج» من القبور للحشر
والنشر والحساب «إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير» هذه

في ختم السورة بقوله تعالى «نحن اعلم بما يقولون»
تسلية للنبي صلى اهلل عليه وسلم عما يقوله الكفار في حقه
وما يلقاه منهم من األذى وال يخفى على اهلل شيئا فكيف بحال
رسوله مع قومه و«ما أنت عليهم بجبار» تجبرهم على اإليمان
فإنما بعثت منذرا ومبلغا لهم ما أمرت به «فذكر بالقرآن من
يخاف وعيد» أي تماد في التبليغ والتذكير بالقران الذي ينزل
عليك وسيستجيب له من يخاف عقاب اهلل ويرجو ثوابه كما قال
في األية األخرى «سيذكر من يخشى ويتجنبها األشقى» (.)9
هوامش
 - 6سورة يس ،اآلية 82
- 7سورة األحقاف ،اآلية 33
 - 8سورة المدثر اآلية 9
 - 9سورة األعلى األيتان 11 - 10

من شهادات المستشرقين عن القرآن الكريم

موريس بوكاي

القرآن الكرمي و التوراة و اإلجنيل و العلم
الرجوع إلى القرآن الكريم خالل هذا الشهر الفضيل
فطرة إنسانية تحرك وجدان المسلم ،و تبعث على التأمل في
الشهادات التي أدلت بها طائفة من عقالء الغرب و حكمائه
من زمرة المستشرقين الذي نطقوا بالحق و أقروا بالحقيقة ،
فسجلوا شهاداتهم في كتب صارت محجوبة اليوم عن جمهور
القراء .و سوف أستعرض في هذه الحلقات المتسلسلة بعضاّ
من هذه الشهادات  ،ملتزماّ االختصار و التنويع في االختيار.
الدكتور موريس بوكاي ،الطبيب والعالم الفرنسي المعروف،لم
يكن من المستشرقين بالمعنى المعروف و المتداول ،و لكنه تعمق
في دراسة القرآن الكريم بعقلية العالم المتخصص في الطب ،فوقف
على حقائق ساطعة تؤكد أن القرآن الكريم وحي من لدن اهلل رب
العالمين،وسجل شهادته فى كتاب له ذائع الصيت.
يقول الدكتور موريس بوكاي ،Maurice Bucailleفي كتابه
المترجم إلى لغات عدة منها العربية( لقد قمت أو ّال بدراسة القرآن
الكريم،و ذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة باحثاّ عن درجة
اتفاق نصّ القرآن و معطيات العلم الحديث .و كنت أعرف ،قبل هذه

الدراسة،وعن طريق الترجمات ،أن القرآن يذكر أنواعاّ من الظواهر
الطبيعية ،ولكن معرفتي كانت وجيزة .و بفضل الدراسة الواعية
للنص ،استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد اإلنتهاء منها أن القرآن
ال يحتوي على اية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر
الحديث .و بنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد
القديم و األناجيل .أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة
للذهاب إلى أبعد من الكتاب األول ،أي سفر التكوين ،فقد وجدت
مقوالت ال يمكن التوفيق بينها و بين أكثر معطيات العلم رسوخاّ في
عصرنا .و أما بالنسبة لألناجيل ،فإننا نجد نصّ إنجيل متّى يناقض
بشكل جلي إنجيل لوقا،Lucو أن هذا األخير يقدم لنا صراحة أمراّ
ال يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم اإلنسان على األرض.).
ويضيف بوكاي في كتابه( القرآن الكريم و التوراة و اإلنجيل و
العلم) إلى شهادته ،فيقول ( لقد أثارت الجوانب العلمية التي يختص
بها القرآن دهشتي العميقة في البداية .فلم أكن أعتقد قط بإمكان
اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحدُ من الدعاوى الخاصة بموضوعات
شديدة التنوع و مطابقته تماماّ للمعارف العلمية الحديثة ،ذلك في
نصّ كتب منذ ثالثة عشر قرناّ .في البداية لم يكن لي أي إيمان
باإلسالم .وقد طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل

موريس بوكاي

حكم مسبق و بموضوعبة تامة.).
و نتابع قصة إيمان ه��ذا الطبيب العالم الباحث بتجرّد
كامل،فنجده يقول ( تناولت القرآن منتبهاّ بشكل خاص إلى الوصف
الذي يعطيه عن حشد كبير من الظوهر الطبيعية.لقد أذهلتني دقة
بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات  ،وهي تفاصيل ال يمكن
أن تدرك إال في النص األصلي .أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي
نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرات ،و التي لم يكن ممكناّ ألي
إنسان في عثر محمد ،صلى اهلل عليه و سلم،أن يكون له عنها أدنى
فكرة.).
ويخلص الدكتور موريس بوكاي إلى القول (كيف يمكن إلنسان،
كان في بداية أمره أمياّ ،أن يصرح بحقائق ذات طابع علمي لم يكن
في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يكوّنها ،و ذلك دون أن
يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة؟.).
لقد منح الكتاب الذي أصدره بوكاي لمؤلفه قناعات مطلقة
بصدق كتاب اهلل ،و بالتالي صدق النبي محمد ،صلى اهلل عليه و
سلم،الذي جاء به .كتاب (القرآن و التوراة و اإلنجيل و العلم ) يستحق
أن يقرأ و تعاد قراءته و يهدى إلى األصدقاء و األحباء للقراءة وليس
للزينة،

ال يزال السياق في هذه اآليات الكريمة يدعم
ما تقدم في اآليات السابقة من قدرة اهلل سبحانه،
وصحة دعوة محمد عليه السالم وان الوحي الذي
يخاطبكم به هو وحي صادق وان كل ما يحاوله من
يناصبونه العداء يكون مصيره الفشل والهزيمة
وان وعد اهلل بالنصر أمر محتوم والشاهد على
ذلك هو ما ترونه من مظاهر الطبيعة التي تتكرر
أمامكم ولكنكم عنها غافلون وما كان لغفلتكم
وما يترتب عنها من العناد ان يقف في وجه دعوة
الرسول عليه السالم ،ألنها الحق وألنها آتية عن
الحق سبحانه ،فكل ما تتوهمونه هو توهم باطل
وكأن سائال منهم سأل لماذا هذا اليقين بالنصر
والتمكين فكانت هذه اآلية بهذا االسم اإلشارة
كالتي سبقتها.
(ذلك بأن اهلل هو الحق)« :فاهلل هو الحق وكل
ما يصدر عنه حق ،وان الثبات والدوام واالستمرار
هو للحق ،وما عدا اهلل من األصنام التي يعيدونها
ويتخذونها أربابا من دون اهلل فهي شيء باطل
وزائل ولعل هذا ما استوحاه الشاعر وأدراكه عندما
قال:
		
أال كل شيء ما خال اهلل باطل
وكل نعيم ال محالة زائل
وقد أفرد أحد علماء المسلمين المعاصرين
كتابا من جزئين تقصى فيه كلمة الحق التي
وردت في كتاب اهلل مع بيان داللتها ومعناها
وقبله اهتم أرباب المعاجم والمصطلحات بتحديد
معنى الكلمة (الحق) والراغب األصفهاني رحمه
اهلل في كتابه النفيس استقصى معنى كلمة (حق)
كما وردت في القرآن الكريم واهتم مجمع اللغة
العربية بالموضوع فاصدر (معجم ألفاظ القرآن
الكريم) ومن هذين المصدرين استقى الشيخ
محمد الراوي رحمه اهلل ما كتبه في مقدمة كتابه
عن كلمة الحق في القرآن الكريم فأورد الخالصة
التالية.
ويقال حق األمر يحق -بكسر الحاء وضمها في
المضارع -حقا ..ثبت ووجب
وأحق اهلل الحق ..أظهره أثبته للناس.
واستحق الشيء يستحقه :استوجبه ،واستحق
عليه :وجب عليه.
والحق :هو الثابت الصحيح وهو ضد الباطل.
والحق لفظ كثير ال��ورود في الكتاب الكريم
يختلف
والمراد منه على سبيل التعيين
باختالف المقام الذي وردت فيه اآليات ،ومعناه
العام ال يخلو من الثبوت والمطابقة للواقع  .فالحق
هو اهلل ،ألنه هو الموجود الثابت لذاته.
والحق :كتب اهلل وما فيها من العقائد والشرائع
والحقائق.
والحق :الواقع ال محالة الذي ال يتخلف.
والحق :احد حقوق العباد وهو ما وجب للغير
ويتقاضاه.
والحق :العلم الصحيح
والحق :البين الواضح
والحق :العدل
والحق الصدق
والحق الواجب الذي ينبغي أن يطلب
والحق :الحكمة التي فعل الفعل لها
والحق :قد يراد به البعث
والحق :المسوغ بحسب الواقع
والحق :التام الكامل
وإذا أضيف الحق إلى المصدر كان معناه على
أكمل وجه:
«الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته»
أي على أكمل وجه وبمثلها ما في قوله:
«يا أيها اللذين آمنوا اتقوا اهلل حق اتقاته»
تلك كلمة «الحق» في داللة اللغة وقد رأيناها
في جميع مواردها تحمل ارفع المعاني وأكرمها.
وكفاها شرفا ان تكون اسمها من أسماء اهلل
ووصفها من صفات كماله
لماذا سمي القرآن بها وحازها أو احتواها في
مواطن كثيرة؟
وم��ا دالل��ة وروده���ا في ه��ذه المواطن نفيا
وإيجابا؟
واهلل هو الحق ودينه الحق وهو سبحانه العلي
الكبير الذي يتصف بكل صفات الجالل والجمال
والكمال ال إله إال هو.

ﺍﻟـــــــــــــــــــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
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ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ ):(2020-2019

ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﻳﻘﺴﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩ ﺯﻡ ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﺮﻛﺐ ﺍﳌﺘﺄﻫﻠﲔ ﺇﱃ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺑﻊ

ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻘﻮﺓ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ :ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺑﻠﻎ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺩﻭﺭ ﺭﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ
ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩ ﺯﻡ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ،ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺮﻛﺐ
ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ ).( 2020-2019
ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟــﻰ ﺑﺴﻂ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻌﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻫﺪﺩ ﻣﺮﻣﻰ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺃﻭﺍﻳﺎ
ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺃﺛﻤﺮﺕ ﻫﺪﻓﺎ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  16ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﺑﺔ ﺟــﺰﺍﺀ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻳﺤﻴﻰ ﺟﺒﺮﺍﻥ .
ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻮﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ﺿﻐﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ ﺳﺮﻳﻊ
ﻭﺍﺩ ﺯﻡ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻭ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﺣﺘﺴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  29ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﺃﻳﻤﻦ ﺍﻟﺤﺴﻮﻧﻲ ﺍﻟﻰ ﻫﺪﻑ .
ﻭﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،ﻋــﺎﺩ ﺍﻟﺤﺴﻮﻧﻲ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻟﻴﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 48ﻫــﺪﻓــﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻭ ﺍﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺍﻟــﻠــﻘــﺎﺀ ،ﻣﺴﺘﻐﻼ ﻛــﺮﺓ ﻃﺎﺋﺸﺔ
ﺩﺍﺧــﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﻛﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟــﺰﺍﻭﻳــﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺎﺭﺱ ﺃﻭﺍﻳــﺎ .
ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﺭﺑﻊ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺣﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﺪﺍﻑ ﺍﻳﻮﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﻲ ﻫﺪﻓﺎ ﺭﺍﺑﻌﺎ )ﺩ
 ( 52ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻤﺮﻳﺮﺓ ﺫﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﻣﺴﻮﻓﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  66ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﺮﻳﻊ
ﻭﺍﺩ ﺯﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻟﻤﺴﺖ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻳﺤﻴﻲ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﷲ  ،ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﻳﻔﻮﺍﺭﻱ ﻧﻴﻠﻤﺎﺭ ﺗﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻰ ﻫﺪﻑ .
ﻭﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ،ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻮﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ،ﺃﻥ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺴﻬﻞ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ» :ﻭﺍﺟﻬﻨﺎ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ
ﻭﺍﺟﻬﻨﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻟﻬﺬﺍ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺃﺣﻀﺮ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ

ﻟﻘﺠﻊ ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺐ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺩﻋـــﺎ ﺭﺋــﻴــﺲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟـــﻤـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ
ﻟـــﻜـــﺮﺓ ﺍﻟــﻘــﺪﻡ
ﻓـــــﻮﺯﻱ ﻟــﻘــﺠــﻊ،
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺼﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺮﻓﻊ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟــﺠــﻬــﻮﻳــﺔ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ ﻟﻘﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺭﺅﺳــﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺐ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﻤﺮﻛﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟــﺴــﺎﺩﺱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ ﻓﻲ
ﺳﻼ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﻮﻗﻊ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﺣﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﻌﺼﺐ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺄﻥ ﻟﻘﺠﻊ ﺃﻭﺿﺢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻬﻮﻱ ﻟﻜﻞ ﻋﺼﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ ﻭﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻛﺜﺮ،
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ،ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺼﺐ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻓــﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﺼﺐ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ.

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ» :ﻻﻋﺒﻮﻧﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺟﻴﺪﻳﻦ ﺫﻫﻨﻴﺎ ،ﻭﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ
ﺻﺎﻓﺮﺓ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﺭﺟﻊ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ،ﻣﺪﺭﺏ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ ،ﺳﺒﺐ
ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ،ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺟﻬﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻘﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮﻉ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻪ ﺑﺄﻭﻟﻤﺒﻴﻚ ﺁﺳﻔﻲ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺽ ﺣﺼﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺘﺼﺪﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ»:ﻭﺟﺪﺕﺻﻌﻮﺑﺎﺕﻛﺒﻴﺮﺓﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔﺍﻟﻮﺩﺍﺩﺍﻟﺬﻱﻳﻌﺪ
ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ،ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ«.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻳﻨﻀﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ
ﻭﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺭﺟﺎﺀ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﻭ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ .

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺑﻊ :
ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ  -ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ – ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ  -ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ
ﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ  -ﺭﺟﺎﺀ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ.

ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ..ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑﲔ !
ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺟﻤﺎﻝ
ﺭﺷﻴﺪ ﻣﻌﺒﻮﺩﻱ
ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﻘﻖ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺤﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺳــﺎﻁ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﻠﻘﺐ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﺣــﺘــﺮﺍﻓــﻴــﺔ »ﺇﻧــــﻮﻱ« ،ﻣﻤﺎ ﻳــﻄــﺮﺡ ﻋــﻼﻣــﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻨﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻭﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺣــﻮﻝ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻛﺄﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻭﻛــﺬﺍ ﺭﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻭﻧــﻤــﺖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﻤــﻤــﺎﺭﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟــﺴــﻨــﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧــﻴــﺮﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻧﺴﺨﺔ . 2021-2020
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎﻋﺔ ﺗﻌﻠﻖ ﻭﻋــﻴــﻦ ﻧــــﺎﺩﻱ »ﺍﻟــﺤــﻤــﺎﻣــﺔ ﺍﻟــﺒــﻴــﻀــﺎﺀ« ﻳــﻮﻧــﺲ ﺑــﻠــﺤــﻤــﺮ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻋــﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﺍﻷﺳــﺒــﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟــﻄــﺎﻗــﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟــﻠــﻨــﺎﺩﻱ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗــﺎﺩ ﺍﻟــﻔــﺮﻳــﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ .ﻓــﻲ ﻣــﺒــﺎﺭﺍﺗــﻴــﻦ ﻓــﻘــﻂ ﻟــﻴــﺤــﻞ ﻣــﺤــﻠــﻪ ﺟــﻤــﺎﻝ ﺍﻟــﺪﻳــﻦ ﺩﺭﻳــــﺪﺏ.
ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﻭﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣــﻴــﺎﻥ ﻭﺑﺤﺠﺔ ﻏﻴﺎﺏ
ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺃﻭ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﺭﺑﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻓــﻲ ﺍﻟــﺒــﺪﺍﻳــﺔ ،ﺗــﺤــﺎﻭﻝ ﺃﻧــﺪﻳــﺔ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻳﺰﻋﺰﻉ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ.
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻡ
ﻭﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻟـــﻮﺿـــﻊ ،ﺑـــﺎﺕ ﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ.
ﺍﻟــﻀــﺮﻭﺭﻱ ﺍﻹﻗـــﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺧــﻄــﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﻭﻛــﺎﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺇﻟــﻰ ﺳﻜﺘﻪ ﻗﺒﻞ
ﻗــﺪ ﺍﻧــﻔــﺼــﻞ ﻋــﻦ ﻣــﺪﺭﺑــﻪ ﻋﺒﺪ
ﻓــﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ،ﻟﻜﻦ ﻣــﻦ ﺍﻟــﻮﺍﺿــﺢ ﺃﻥ
ﺍﻟــﺮﺣــﻴــﻢ ﻃــﺎﻟــﺐ ﺑــﻌــﺪ ﺧﻤﺲ
ﺍﻟــﻤــﺪﺭﺏ ﻟﻴﺲ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟــﺤــﺎﻻﺕ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻭﺗﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺎﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺳﻔﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﻓﺎﻧﺪﻧﺒﺮﻭﻙ  ،ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺂﺧﺮ ﻟﻪ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ
ﺍﻟــــﺬﻱ ﻳــﺤــﺘــﻞ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﺍﻟــﻤــﺮﻛــﺰ
ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺣﺰﻡ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻮﻫﺎﻣﻲ ،ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﺍﻻﻃـــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
ﺧــﻮﺍﻥ ﺧﻮﺻﻲ ﻣﺎﻛﻴﺪﺍ ﺳﺎﻧﺸﻴﺰ ﺃﻭﻝ
ﺣﻘﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻣﺮﺓ ﻓﻲ
ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ

ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻮﺽ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻓﻮﻫﺎﻣﻲ.
ﻭﺩﻓــﻊ ﻋﺒﺪ ،ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺟﺮﻳﻨﺪﻭ ،ﺛﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺨﻴﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻣﻴﻐﻴﻞ ﺃﻧﺨﻴﻞ ﻏﺎﻣﻮﻧﺪﻱ،
ﺍﻟــﻤــﺪﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻔﺮﻳﻘﻲ ﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛــﺎﺩﻳــﺮ ﻭﺍﻟـــﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻓﻚ ﻧﺎﺩﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﺗﻮﺕ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﺒﻊ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻹﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
ﻓﺆﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
ﺃﻣﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ﻓﺄﻗﺎﻝ ﻣﺪﺭﺑﻪ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻨﻴﺮ ﺷﺒﻴﻞ ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﻥ
ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺭﺿﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺇﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺟــﺪﺓ ﻭﺇﺗــﺤــﺎﺩ ﻃﻨﺠﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﺃﻧﻬﻰ ﻧﺎﺩﻱ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺟﺪﺓ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﺩﻭ ،ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ،ﻭﺗﻌﺎﻗﺪﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮﻧﺎﺭ
ﻛﺎﺯﻭﻧﻲ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﻘﺪ ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻭﺟﺪﺓ  ،ﻋﺮﻑ ﻧﻬﻀﺔ ﺑﺮﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
ﻃــﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴﻜﺘﻴﻮﻱ ﺍﻟــﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻝ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﺇﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ
ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﺑﻴﺪﺭﻭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻜﺎﺑﺪ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﻮﻗﻌﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ،ﺃﺣﺪ ﺭﻭﺍﺩ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﺸﺎﺑﻲ ،ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺪﺭﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ.
ﻭﻭﻗــﻊ ﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﺸﺎﺑﻲ ،ﺍﻟــﻤــﺪﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﻋﻘﺪﺍ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟــﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ.
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻔﻮﺯ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﺭﺏ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻀﻠﺖ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ.

ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻣﺜﻞ »ﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ« ﺑﻌﺪ »ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺸﻊ« :

ﺍﺣﺘﻔﺎﺀ ﻋﺎﺭﻡ ﺑﻌﺪ »ﺍﻬﻧﻴﺎﺭ« ﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ

ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻠﻢ »ﺍﻻﻧﺸﻘﺎﻗﻲ«  48ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻟﺪ ﻣﻴﺘﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻪ ،ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ »ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ«
ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻓﻲ ﻣﻬﺐ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺣﻴﺎﻟﻪ.
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ،ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ،ﺃﺭﺳﻨﺎﻝ ،ﻭﺗﻮﺗﻨﻬﺎﻡ
ﻭﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻭﺗﺸﻠﺴﻲ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ،
ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺭﻳــﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ،ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻭﺃﺗﻠﺘﻴﻜﻮ
ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻧﺘﺮ ﻭﻣﻴﻼﻥ ﻭﻳﻮﻓﻨﺘﻮﺱ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼﻥ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﻨﻀﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ »ﺃﻧﺴﺎ«
ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺘﺼﺪﺭ »ﺳﻴﺮﻱ ﺁ« ﻗﻮﻟﻪ »ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺇﻧﺘﺮ ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ«.
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﺇﻧﻜﻠﺘﺮﺍ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  12ﻧﺎﺩﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪ
ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﻭﺭﻱ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ،ﻟﻜﻦ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺳﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻫﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ
ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑـ »ﺍﻟﺪﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ« ،ﻭﺻــﻮﻻ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮﻣﺎﻥ
ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟـــ 12ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻳــﺎﺕ ﺑﻼﺩﻫﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎﺏ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ
ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻧﻪ »ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎﺩﻱ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﺃﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧــﻪ ﺍﺗﺨﺬ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺇﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ«.
ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑــﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭ
ﺗﺸﻴﻔﻴﺮﻳﻦ ﻋﻦ »ﺳـــﺮﻭﺭﻩ« ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺘﻲ .ﻭﻗــﺎﻝ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮﺍﻧﺲ ﺑﺮﺱ »ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥ
ﺃﺭﺣﺐ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺳﻴﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺮﺓ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ«،
ﻣﺸﻴﺪﺍ ﺑـ«ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ« ﻭ«ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ« ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ ،ﻗـــﺎﻝ ﺃﺭﺳـــﻨـــﺎﻝ ﻋــﺒــﺮ ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ »ﺑــﻌــﺪ
ﺍﻻﺳــﺘــﻤــﺎﻉ ﺇﻟــﻴــﻜــﻢ ﻭﺇﻟــــﻰ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻛـــﺮﺓ ﺍﻟــﻘــﺪﻡ

ﺍﻷﻭﺳــﻊ ﺧــﻼﻝ ﺍﻷﻳــﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ .ﻟﻘﺪ ﺍﺭﺗﻜﺒﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻭﻧﻌﺘﺬﺭ ﻋﻨﻪ«.
ﻗــﺎﻝ ﺍﻻﺗــﺤــﺎﺩ ﺍﻹﻧــﺠــﻠــﻴــﺰﻱ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎﻥ ﺇﻧــﻪ ﻳــﺮﺣــﺐ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ
ﺍﻷﻧــــﺪﻳــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺨــﻠــﻲ ﻋـــﻦ ﺍﻟـــــــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟـــﺴـــﻮﺑـــﺮ ،ﻣــﺸــﻴــﺪﺍ
ﺑــﺎﻟــﻤــﺸــﺠــﻌــﻴــﻦ ﻋــﻠــﻰ »ﺻــﻮﺗــﻬــﻢ ﺍﻟــﻤــﺆﺛــﺮ ﻭﺍﻟــﺼــﺮﻳــﺢ«.
ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺟﻮﺭﺩﺍﻥ ﻫﻨﺪﺭﺳﻮﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﻗﺎﻝ
ﻓﻴﻪ »ﻻ ﻧﺤﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ .ﻫﺬﺍ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ«.
ﻭﺑﻌﻴﺪ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺼﻠﺖ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮﺍﻧﺲ ﺑﺮﺱ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻬﺎ »ﺳﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ« ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ
ﻣﺰﺍﺣﻤﺔ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﺃﻋﻠﻨﺖ
ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ »ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.

ﻭﻋــــــﺎﺭﺽ ﺑــﻄــﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑـــــــﺎ ﺑـــﺎﻳـــﺮﻥ ﻣــﻴــﻮﻧــﻴــﺦ ﺍﻷﻟــﻤــﺎﻧــﻲ
ﻭﺍﻟــﻮﺻــﻴــﻒ ﺍﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﺑــﺎﺭﻳــﺲ ﺳـــﺎﻥ ﺟــﺮﻣــﺎﻥ ﺑــﺸــﺪﺓ ﻫــﺬﺍ
ﺍﻟـــــﺪﻭﺭﻱ ،ﻣــﺎ ﺃﺿـــﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ.
ﻭﻓـــﻲ ﻳـــﻮﻡ ﺩﺭﺍﻣــــﻲ ﺑــﺎﻣــﺘــﻴــﺎﺯ ،ﺃﻋــﻠــﻦ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
ﺃﻥ ﻧــﺎﺋــﺐ ﺍﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺍﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻱ ﻟــﻠــﻨــﺎﺩﻱ ﺇﺩ ﻭﻭﺩﻭﺍﺭﺩ
ﺳــﻴــﺘــﻨــﺤــﻰ ﻋـــﻦ ﻣــﻨــﺼــﺒــﻪ ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﺍﻟـــﻌـــﺎﻡ .2021
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﻗﺎﻝ ﺗﺸﻴﻔﻴﺮﻳﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻢ ﻳﻔﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟـ 12ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺧﻄﺄ ﻭﺑﺄﻧﻪ
»ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﺖ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﺃﻳﻜﻢ .ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺃﺧﻄﺎﺀ«.
ﻭﻫﺪ ﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ )ﻓﻴﻔﺎ( ﺟﺎﻧﻲ ﺇﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﻲ ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻘﺔ »ﺗﺤﻢ ﻝ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻗﺮﺍﺭﺗﻬﺎ«.
ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺇﻧــﻪ »ﻣــﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺍﻻﻭﺭﻭﺑــﻴــﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻗــﺮ ﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﺎ ﺍﻟــﺬﻫــﺎﺏ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻳﺘﻌﻲ ﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻬﺎ«.
ﻭﺿــﻊ ﻗــﺮﺍﺑــﺔ ﺃﻟــﻒ ﻣﺸﺠﻊ ﻷﻧــﺪﻳــﺔ ﺇﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﺪﺓ
ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟـــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻭﺷﺎﺭﻛﻮﺍ
ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺧــﺎﺭﺝ ﻣﻠﻌﺐ »ﺳﺘﺎﻣﻔﻮﺭﺩ
ﺑﺮﻳﺪﺝ« ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻭﺑﺮﺍﻳﺘﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺨﺖ
ﺳﻠﺒﺎ  ،ﺿــﺪ »ﺍﻻﻧــﺸــﻘــﺎﻕ« ﻋــﻦ ﺍﻟــﻜــﺮﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑــﻴــﺔ.
ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﻟﺘﺮﻗﺪ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺴﻼﻡ
 ،«2021-1863ﻭ«ﺃﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ،ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ« ،ﻭ«ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺇﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ« ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻳﺮ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺃﺑﺮﺍﻣﻮﻓﻴﺘﺶ.
ﻭﻛــﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻮﺭﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻧﻜﻠﺘﺮﺍ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ،ﻭﺗﻌﻬﺪ
ﺑﺒﺬﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻟﻘﺘﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ.
ﻭﻏـــﺮﺩ ﺟــﻮﻧــﺴــﻮﻥ ﻓــﻲ ﻭﻗـــﺖ ﻻﺣـــﻖ ﻋــﺒــﺮ ﺗﻮﻳﺘﺮ،
ﻗــﺒــﻞ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ ﻗـــﺮﺍﺭ ﺳــﻴــﺘــﻲ ،ﺇﻥ »ﻗــــﺮﺍﺭ ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ
ﻭﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ،ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭﺃﻧـــﺎ ﺃﺷــﻴــﺪ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟــﻚ«.
ﻭﻛــﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟــﺬﻱ ﺻــﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻟﻴﻜﻴﺐ«

ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻋﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ﺇﻥ »ﺑﺮﻣﻴﺮﻟﻴﻎ ﻭﺃﺩ ﺳﻮﺑﺮ ﻟﻴﻎ ﻓﻲ ﻣﻬﺪﻩ«.
ﻭﻛـــﺎﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟـــﺪﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻟﻼﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﻌﺪﺍ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣــﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋــﺪﻡ ﺍﺣــﺘــﻼﻝ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻣــﺆﻫــﻞ ﺍﻟﻰ
ﺩﻭﺭﻱ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﻭﻣــﺎ ﻳﺮﺍﻓﻖ ﺫﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻣــــــﺪﺭﺏ ﻣــﺎﻧــﺸــﺴــﺘــﺮ ﺳــﻴــﺘــﻲ ﺍﻹﺳـــﺒـــﺎﻧـــﻲ ﺑــﻴــﺐ
ﻏـــــﺮﺍﺩﻳـــــﻮﻻ ﻟــــﻢ ﻳــــﺘــــﺮﺩﺩ ﻓــــﻲ ﺍﻧـــﺘـــﻘـــﺎﺩ ﺍﻟـــﺨـــﻄـــﻮﺓ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ »ﻻ ﻳﻤﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻨﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ .ﻟﻴﺴﺖ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﺿﺎﻣﻦ ﺍ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻬﻢ ﺍ ﺇﺫﺍ ﺧﺴﺮﺕ«.
ﻭﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣــﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟــﻤــﺸــﺮﻭﻉ ،ﺗﻀﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻴﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ،ﺑﻴﻦ ﺃﻧــﺪﻳــﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻣﺘﻠﻬﻔﺔ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺳــﻂ ﺃﺯﻣــﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ
ﻋــﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻓــﻴــﺮﻭﺱ ﻛــﻮﺭﻭﻧــﺎ ،ﻭﻋـــﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ.
ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺿﻌﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﺇﻧﻜﻠﺘﺮﺍ ،ﻫﻞ ﺳﻴﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻤﻨﺸﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ؟ ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ  2024ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻘﻌﺪ؟
ﻛﻠﻬﺎ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑــﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ،
»ﺍﻧــﺘــﺼــﺎﺭ ﻋــﻠــﻰ ﺍﻟــﺠــﺸــﻊ« ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟــﺼــﺤــﻒ ﺍﻹﻧــﺠــﻠــﻴــﺰﻳــﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻗﻀﺖ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﻦ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ،ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻥ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻭﺃﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻳﻔﻜﺮﺍﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ.

