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الحرب االستخباراتية تستعر بين المغرب و إسبانيا

اهنيار أخالقي يف شبه اجلزيرة اإليربية يطال السياسة و القضاء و اإلعالم

الضربة االستخباراتية العنيفة التي وجهتها
المخابرات المغربية إلى المخابرات اإلسبانية
أدخلت هذه األخيرة في مرحلة ارتباك و تخبط
فالمعلومات المتوفرة تفيد أن المخابرات
اإلسبانية ،وبأمر من الحكومة اإلسبانية بعد اتفاقها
مع الحكومة الجزائرية رتبت دخوال آمنا لرئيس
جبهة البوليساريو االنفصالية إلى التراب اإلسباني،
قصد العالج ،بهوية جزائرية مزورة ،واختارت له
المخابرات الجزائرية اسما مزيفا هو بن بطوش.
واتفق الطرفان اإلسباني والجزائري على أن تبقى
الصفقة طي الكتمان تجنبا للعديد من مظاهر
اإلحراج ،سواء بالنسبة للجزائر التي ستظهر أمام
الرأي العام كدولة ال تتوانى في تزوير الهويات ،ثم
إن تزوير هوية رئيس الجبهة االنفصالية من طرف
الدولة الراعية له  ،فيه إقرار من طرف الحكومة
الجزائرية بعدم شرعية المنصب ال��ذي يحتله،

وبعدم شرعية الدولة الوهمية التي يرأسها.
وبالنسبة إلى إسبانيا ستظهر كجهة تقبل التعامل
مع التزييف والتزوير ،كما ستهتز صورة القضاء لديها،
وهو نفس القضاء الذي تابع وأصدر أحكاما قضائية
ثقيلة ضد انفصاليي إقليم كاتالونيا اإلسباني.
ويبدو أن الجانبين اطمأنا للتدابير االحترازية
التي تم تطويق الصفقة بها ،وأك��دت مصادر
إعالمية أن المخابرات الجزائرية وافقت على دفع
مليون دوالر أمريكي ثمن العالج ،وتسخير طائرة
خاصة لنقل الشخص المهرب ،في حين التزمت
السلطات اإلسبانية بتشديد المراقبة األمنية على
وصوله إلى أحد المطارات العسكرية في إسبانيا،
وتطويق مكان استشفائه أمنيًا.
إال أن المخابرات المغربية استطاعت الوصول
إلى هذه الصفقة ،لتجد لها مواقع متقدمة في
النشر بالعديد من وسائل اإلعالم في العالم بأسره.

مدريد تبحث عن مخرج لورطتها مع
الرباط بعد استضافة المدعو غالي :

«اليا» تغازل
جمددا الرباط
و ال تستبعد
حماكمة الزعيم
االنفصايل
وزعيم استقالل
كتالونيا يدخل
على خط األزمة

ح��اول��ت وزي����رة ال��ش��ؤون
ال��خ��ارج��ي��ة االس��ب��ان��ي��ة أران��ش��ا
غونزاليس اليا أول أمس الثالثاء
بمدريد مجددا ،التخفيف من
حدة االزمة الدبلوماسية القائمة
مع المغرب في أعقاب استضافة
الحكومة االسبانية قبل أسبوع
بشكل س��ري وبهوية م��زورة
الزعيم االنفصالي إبراهيم غالي
قصد العالج بمستشفى اسباني .
رئ��ي��س��ة ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة
االسبانية ج��ددت في المؤتمر
الصحفي االسبوعي ،التأكيد
على الطابع اإلنساني لخطوة
السماح لزعيم جبهة البوليساريو
االنفصالية ب��دخ��ول ال��ت��راب
االسباني و صرحت بأنها شرحت
للرباط هذه الدوافع عبر القنوات
الدبلوماسية المعتادة مشددة في السياق
ذاته على ما وصفته بالعالقات اإلسبانية
المغربية الممتازة ووصفت المملكة بأنها
«شريك استراتيجي وليست مجرد جار».
«اليا» و في محاولة لإلفالت من الورطة
القانونية والدبلوماسية التي خلفتها
الظروف المريبة التي تم خاللها السماح
للزعيم االنفصالي المطلوب من العدالة
االسبانية بالدخول بهوية مزورة الى اسبانيا
تفادت الرد على المالحظات الجوهرية التي
تؤسس للموقف المغربي المحتج بشدة على
الخطوة االسبانية لكنها لمحت الى إمكانية
تفعيل مساطر المتابعة القضائية في حق
إبراهيم غالي بتأكيدها في سياق ردودها
ع��ن أسئلة الصحافة االسبانية بحرص
حكومتها على احترام القانون «بما في ذلك
واجب التعاون مع القضاء اإلسباني».
في غضون ذلك دخل الزعيم السابق
الستقالل إقليم كتالونيا عن اسبانيا كارلس

بوشديمون على خط التوتر
الناشئ بين مدريد و الرباط .
الزعيم االنفصالي االسباني
الذي يعيش منفيا خارج اسبانيا
و الذي تأكدت عدم صحة انباء
تم تداولها في عز االزمة عن
عزم الرباط تمكينه من حق
اللجوء السياسي بالمغرب ،علق
على استقبال حكومة مدريد
إلبراهيم غالي مخاطبا المغاربة
في تغريدة بحسابه على تويتر
«أي��ه��ا األص��دق��اء المغاربة،
إسبانيا ال تفي بوعودها أبدا ،ال
يمكنك الدفع مسبقا”.
ويحيل تعليق بوشديمون
على رفض المغرب قبل أربع
سنوات استقباله بالرباط و هو
حينها يشغل منصب رئيس
إقليم كتالونيا الذي قاد محاولة الستقالل
اإلقليم عن إسبانيا ،حيث طالبته السلطات
المغربية حينها بالحصول أو ًال على الضوء
األخضر من السلطات اإلسبانية.
وعبرت الرباط في أكتوبر  2017عن
رفضها للمسلسل الذي تبناه بوشديمون
إلعالن استقالل إقليم كتالونيا عن السلطة
المركزية بمدريد مشددة على تشبثها
بسيادة مملكة إسبانيا ووحدتها الوطنية
والترابية.
و جر الموقف المغربي على الرباط غضب
عدد من األحزاب الكتالونية و اليمينية التي
ناصبته العداء في ملف الوحدة الترابية،
ليتضح أن حكومة مدريد لم تقدر حق قدرها
كل هاته التضحيات المغربية بل وطعنت
المغرب غدرا وهي تستضيف أربع سنوات
بعد الموقف المغربي المشرف زعيم جبهة
البوليساريو االنفصالية ومجرم حرب سرا
وبسبق إصرار على ترابها .

وتبعا لهذا التطور وجدت الحكومة اإلسبانية
في وض��ع ح��رج ال تحسد عليه ،و حاولت وزي��رة
الخارجية اإلسبانية التخفيف من وقع الصدمة على
حكومتها ،والتقليل من حجم اإلساءة التي طالت
العالقات المغربية اإلسبانية من خالل اإلقدام على
فعل يسيء إلى هذه العالقات.
لكن المغرب كان صارما كعادته فيما يتعلق
بوحدته الترابية  ،وقام باستدعاء السفير اإلسباني
المعتمد في بالدنا ،و أص��درت وزارة الخارجية
المغربية بيانا واضحا في هذا الصدد .
وف��ي خطوة استخباراتية مفاجئة حاولت
المخابرات اإلسبانية الرد على الضربة المغربية
العنيفة ،إذ سارعت جريدة (إلموندو) اإلسبانية
المعروفة بقربها الكبير من المؤسسة العسكرية
اإلسبانية و من الكنيسة بنشر حوار مطول مع
ناصر الزفزافي الذي يقضي عقوبة سجنية لمدة

عشرين سنة بعد أحداث الريف  ،و الذي تبين أنه
حوار مفتعل كما أكد ذلك والد ناصر الزفزافي
نفسه .و الهدف من افتعال هذا الحوار يتمثل
في محاولة المخابرات اإلسبانية الرد على اختراق
المخابرات المغربية لحصنها االستخباراتي باختراق
النظام المغربي السجني المعروف بصرامته و قوته
 ،و هي بذلك تسعى إلى تغيير طبيعة النقاش من
فضيحة إدخال شخص مبحوث عنه قضائيا بهوية
مزورة إلى نقاش آخر يتعلق باألوضاع الحقوقية في
المغرب من خالل وضعية المعتقل ناصر الزفزافي .
هكذا يكشف التصعيد االستخباراتي بين الرباط و مدريد
على انهيار أخالقي فظيع في شبه الجزيرة اإليبرية الذي لم
يعد يقتصر على الحكومة و القضاء في ذلك البلد  ،بل يشمل
أيضا المنظومة اإلعالمية التي أكدت كثير من وسائلها ،
خصوصا يومية ( إلموندو ) أنها مجرد أدوات حادة في أيادي
الساسة و المخابرات و األوساط المالية النافذة هناك .

بعد أسابيع من االرتفاع المستمر لحاالت اإلصابة...

حتسن طفيف يف الوضع الوبائي باملغرب ودعوات اللتزام الـمواطنني حتسبا ألي تدهور حمتمل
بعد ارتفاع استمر سبعة أسابيع متوالية ،سجل منحى حاالت
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد خالل األسبوعين األخيرين
تراجعاً طفيفاً بناقص  4.2في المائة ،وهو ما تعزوه وزارة
الصحة لإلجراءات االحترازية .وربط عبد الكريم مزيان بلفقيه،
رئيس قسم األمراض السارية في الوزارة ،بين هذا المستجد
واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة والتزام المواطنين بها.
وأكد بلفقيه الثالثاء األخير ،خالل التصريح نصف الشهري،
على أن هذا االنخفاض في الحاالت االيجابية همّ ثمان جهات،
هي فاس-مكناس وكلميم واد نون ثم بني مالل-خنيفرة
وطنجة-تطوان-الحسيمة ،إضافة إلى جهة مراكش  -آسفي
وسوس  -ماسة ثم الرباط  -سال-القنيطرة والدار البيضاء-
سطات.
وفي المقابل ،رصدت وزارة الصحة ارتفاع الحاالت النشطة خالل
األسبوعين الماضيين ،لتبلغ  4936حالة نشطة إلى غاية الثالثاء
المنصرم ،بارتفاع ناهز نسبة  8في المائة ،مع انخفاض في الحاالت
الحرجة بأقسام العناية المركزة.
كما واصل مؤشر االنتشار والتكاثر على الصعيد الوطني ارتفاعه،
مسجال مستوى أقل من واحد في المائة نهاية األسبوع الماضي ،وهو
االرتفاع الذي عرفه منحى الوفيات األسبوعي خالل نفس الفترة.
وفي تعليقه على هذه المعطيات ،أشار الطيب حمضي ،الطبيب والباحث
في السياسات والنظم الصحية ،أن عدد تحاليل الكشف عن اإلصابة
بكوفيد -19التي تجرى في بالدنا قليل نسبيا ،بمعنى أنه ال يسعف على
تتبع الحاالت الجديدة ،ويجعل المنظومة الصحية تراقب الوضع الوبائي عبر
الحاالت في اإلنعاش والوفيات .وخلص في تصريح لـ»العلم» ،إلى أن هذا
الوضع متحكم فيه عموما بناء على األرقام المسجلة.
ونبه رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب،
إلى عامل مهم هو غياب المعطيات حول السالالت المتحورة في
المملكة ،من قبيل عدد حاالت اإلصابة بالمتحور البريطاني ،ونسبة
اإليجابية منها ،ومعدل تقدم هذا المتحور أو تراجعه عن نسبة  15في
المائة المعلنة من قبل ،وهل هذه النسبة صحيحة أم ال ؟
وشدد الطبيب ذاته ،على أن معطى وجود الساللة البريطانية في
المغرب وسالالت أخرى تتربص به ،رغم كون الوضعية متحكم فيها،

يجعل الوضع الوبائي لبالدنا هشا وقابال للتدهور في أي لحظة ،مستدال
بما حدث في الهند التي كانت على مشارف الخروج من الجائحة قبل أن
تنقلب األمور بدينامية خطيرة.
وبالنسبة لشحنات اللقاح التي وصلت والمرتقب وصولها إلى
المغربّ ،
ذكر حمضي ،بأهداف الحملة الوطنية للتلقيح؛ وهي أو ًال
تقليص عدد الوفيات والحاالت الخطيرة ،وهي مرحلة لم تُستكمل بعد
ما لم يتم تلقيح األشخاص من خمسين سنة فما فوق ،ثانياً التحكم في
الوباء وتخفيف اإلجراءات وتلقيح أكبر عدد من المواطنين ،ثالثاً الوصول
إلى مرحلة المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي.
واستدرك المتحدث ،أن تباطؤ اللقاحات عالمياً ،يدفع المنظومة إلى
االعتماد في حماية المواطنين على اإلجراءات االحترازية الشخصية إضافة
إلى ما تقوم به الدولة ،محذرا من الفهم الخاطئ لعدد من المواطنين الذين
يظنون أن حظر التجول الليلي كافٍ للحد من انتشار الفيروس التاجي ،بينما
تتزايد التجمعات نهارا دون حماية وهذا أمر خطر ،حسب الدكتور.
ودعا الطيب حمضي المواطنين ،إلى االلتزام باإلجراءات التي
ألن تراخيهم في ذلك يفرض َ
تتخذها الدولةّ ،
اتخاذ إجراءات أكثر صرامة،
مثل اإلغالق التام ،وهو ما ال نريد الوصول إليه .وهذه اإلجراءات بحسب
الباحث ،كفيلة بالحد من خطورة السالالت المتحورة .وفسر الكارثة
الوبائية التي شهدتها الهند أخيرا ،ليس بالمتحور الهندي وحده ،وإنما
بعوامل أخرى منها مناسبات انتخابية ودينية شهدت تجمعات كبيرة
لمواطنين ظنوا أنهم تغلبوا على الوباء.

حراسة مشددة على شواطئ الفنيدق

التفاصيل في الصفحة الرابعة
حديث اليوم

شابة صحراوية تكشف عن جرائم أخرى لزعيم المليشيات االنفصالية

إبراهيم غايل يضيف االغتصاب إىل رصيده اإلجرامي

خديجاتو محمود ،شابة بنت مخيمات «العار» بتندوف
جنوب الجزائر ،غادرت المخيمات في اتجاه اسبانيا ،وعادت
إليها بعد سنوات ،نشرت قبل يومين شريطا مصورا على
وسائط التواصل االجتماعي توضح فيه باللغة االسبانية
ما وقع لها مع إبراهيم غالي ،زعيم الميليشيات االنفصالية
«البوليساريو» ،تتهمه في هذا «الفيديو» باغتصابها،
وتطالب باعتقال زعيم االنفصاليين ،الذي أدخل مؤخرا
إلى أحد المستشفيات بشمال إسبانيا ،وتقديمه للعدالة
على إثر الجرائم الشنيعة التي ارتكبها.
وتقول خديجاتو في رسالة لها  « :أنا ضحية للبوليساريو
وصلت إلى إسبانيا عام  1997وفي عام  2005ذهبت إلى
مخيمات تندوف لزيارة عائلتي ،مكثت هناك حتى عام
 ،2010خالل هذه الفترة عملت مترجمة في «الرابوني» ،
في «البروتوكول»  ،ومع عدة منظمات غير حكومية مهمتها
الترجمة ».

السنة70 :

قهوة «نص نص»

قرر عمر الداودي ،محامي بهيئة الرباط ،رفع
مقال استعجالي لرئيس المحكمة االبتدائية
بالرباط ،ضد الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
المغربية ،ملتمسا منه “إيقاف سلسلة “قهوة
نص نص” على القناة األولى تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها  100.000درهم عن كل يوم
تأخير في التنفيذ ،مع النفاذ المعجل على األصل،
وتحميل المدعى عليها الصائر”.
وأوضح المحامي في المقال االستعجالي أن
“هذه السلسلة تضمنت عدة مشاهد تسيء إلى
سمعة المحاماة وذلك بإظهار أحدى الممثالت
والمسماة بديعة الصنهاجي وهي تحمل بدلة
المحاماة بشكل ظاهر في المقهى وتتسول
الزبائن والموكلين وأحيانا تعطي استشارات في
المقهى وتوزع بطائق الزيارة

فاتح ماي

العلم :عبد الناصر الكواي

مخافة تجدد محاوالت النزوح الجماعي نحو سبتة المحتلة:

ISSN n° : 0851

أخـبــار أخـرى

تعود قضية اغتصاب خديجاتو محمود إلى عام
 ،2010حيث كانت تهم بمغادرة مخيمات تندوف
لحضور مؤتمر بدعوة من منظمة إيطالية غير
حكومية ،وكان على الضحية المرور عبر ما يسمى
بسفارة «الكيان العميل» في الجزائر ،وفي طريقها
إلى المكان المنشود ،اعترضها ابراهيم غالي الذي
اغتصبها بوحشية.
حيث ق��ال��ت الضحية خديجاتو « :أن���ا تعرضت
لالغتصاب .عندما وصلت إلى إسبانيا  ،تقدمت بشكوى
ضد المعتدي علي (…) علمت قبل أيام قليلة  ،عبر
وسائل اإلعالم  ،أن إبراهيم غالي  ،الرجل الذي اغتصبني
موجود هنا في إسبانيا » ،وأضافت  ” :أنا ممتنة جدًا لهذا
البلد على منحه إياي فرصة تقديم شكوى ،لكنني سأكون
أكثر امتنانًا إذا تم القبض عليه .ال أفهم كيف سمحوا له
بالدخول .أريد أن يتم القبض عليه وسجنه”.

االيداع القانوني 0296 / 03/1993:

أعلنت الحكومة يوم الثالثاء أنه تقرر منع جميع
االحتفاالت الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي
للعمال يوم فاتح ماي  ،2021تفاديا لكل ما من
شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بالغ للحكومة أنه “في سياق تسجيل
بعض ال��دع��وات لتنظيم احتفاالت فاتح ماي
بشكل حضوري بالشارع العام ،وفي إطار الحرص
على تنزيل التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ
على صحة المواطنات والمواطنين ،وأخذا بعين
االعتبار تطور الوضعية الوبائية بالمملكة خاصة
المخاطر التي قد تشكلها على مستوى التجمعات
بالفضاءات العامة ،تعلن الحكومة أنه قد تقرر منع
جميع االحتفاالت الميدانية ذات الصلة بالعيد
السنوي للعمال يوم فاتح ماي  ،2021تفاديا لكل
ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية”.

مقاهي متنقلة

أقدمت السلطة المحلية بالعاصمة االقتصادية
للمملكة ،مؤخرا على شن حملة تطهيرية واسعة
النطاق ضد المقاهي المتنقلة التي أصبحت تنتشر
بشكل كبير على مستوى المحاور الطرقية لمداخل
المدينة ،خاصة في ظل ظهورها بعد اإلفطار على
اعتبار أن أصحابها يستعملون سيارات من الحجم
العائلي مجهزة بآالت تحضير القهوة والمشروبات
الساخنة التي يتم عرضها على مستعملي الطريق،
والتي تلقى إقباال كبيرا من طرف سائقي المركبات،
م��وازاة مع إغ�لاق المقاهي طيلة شهر رمضان
المبارك ليال ،في إطار التدابير االحترازية المتعلقة
بحالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها السلطات
المغربية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

عبداهلل البقالي

ادعاء وزيرة الخارجية اإلسبانية بأن استضافة رئيس جبهة البوليساريو
االنفصالية فوق التراب اإلسباني كانت ( بدوافع إنسانية ) كاذب  ،و ال يشرف
مسؤولة حكومية في بالد ترفع شعارات كبيرة حول الشفافية و الوضوح .و هو
تبرير يكشف حالة االرتباك الكبير التي وجدت الحكومة اإلسبانية نفسها عليها
بعد الكشف عن صفقتها مع المخابرات الجزائرية  ،ألنه لو كان الدافع إنسانيا
فعال  ،فما الذي منع السلطات اإلسبانية من استقبال رئيس جبهة البوليساريو
االنفصالية بهويته الحقيقية ؟ و ما الذي منعها من إخبار السلطات المغربية
بهذا االستقبال  ،و شرح دواعيه  ،حتى و إن كانت للسلطات المغربية ردود
فعل إزاء االستقبال  ،فإن حكومة مدريد تكون قد قامت بما تفرضه أخالقيات
العالقات بين البلدين ؟
الدوافع اإلنسانية أقنعت الحكومة اإلسبانية بالمشاركة في جريمة أخالقية
و قانونية تتمثل في النصب و التزوير و التزييف  ،و االقتناع بهذا التبرير الواعي
يتطلب منسوبا عاليا من الغباء و السذاجة  ،و ال نخال الحكومة اإلسبانية
نفسها صدقت ما فاهت به وزيرتها في الخارجية .
ربما قد يتطلب األمر أيضا و لدوافع إنسانية صرفة  ،استقبال زعماء
االنفصال في إقليم كاتالونيا الذين تالحقهم العدالة اإلسبانية  ،و ربما تفرض
هذه الدوافع اإلنسانية ترك الحبل على الغارب للمهاجرين الوافدين من أعماق
إفريقيا المتطلعين إلى عبور البحر األبيض المتوسط .

العلم على اإلنترنت www.alalam.ma :

bakkali_alam@hotmail.com

البريد اإللكتروني لجريدة العلم journalalam@yahoo.fr :
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ﺃﻣﺰﺍﺯﻱ ﻳﺘﻀﺎﻳﻖ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ »ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ« ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ:

»ﺃﻧﺎ ﻣﺎﻋﻨﺪﻳﺶ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺟﻴﱯ«
ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﻭﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﻭﻭﺍﺻـــﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ  113ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺳﻘﻂ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻣــﺎﺭﺱ  2019ﻭﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﺎﺝ
ﺍﻷﺳــﺎﺗــﺬﺓ ﻓــﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻋﻲ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻏــﺮﺍﺭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ،ﺃﻓــﺎﺩ ﺍﻥ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻃﻮﻋﻲ ﻭﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻔﺘﺸﻴﻦ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ،
ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻭﻟﻴﺎ
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻥ ﻳﻠﻴﻪ ﻟﻘﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻘﺪ
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻣﺰﺍﺯﻱ ﺍﻥ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺤﻀﺮ
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ »ﺃﻧــﺎ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻳﺶ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻲ«،
ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺴﻘﻴﻒ ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ

ﻋــﺒــﺮ ﺍﻟــﺴــﻴــﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻣــــﺰﺍﺯﻱ ﻣـــﺮﺓ ﺃﺧــﺮﻯ
ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻌﺎﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﺴﻤﻴﺔ »ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ« ﺃﻭ »ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ« ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﻰ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ،
ﻗﺎﺋﻼ »ﺃﺟــﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﺣﻴﺚ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﻞ
ﻭﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺳﺆﺍﻝ
ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺇﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻨﺬ ﺍﻥ ﺑﺮﺯ ﻓﻲ  2016ﻭﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﻌﻲ ﻟﻺﺛﺎﺭﺓ
ﻭﺗﻐﻠﻴﻂ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺒﻞ  ،2016ﻭﺃﺿﺤﻰ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺟﻬﻮﻱ ﺑﺎﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻟﻴﺲ
ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻞ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ  1999ﻭﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻲ  ،2015ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ
ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪ ﻣﻦ

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻟﻺﻏﻼﻕ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ

ﺍﻣﺘﻌﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻼﺃﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳋﲑﻱ
ﰲ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ

ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﺯﻭﻛــﺎﻍ
ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ
ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻏﻼﻕ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ
ﺧﻼﻝ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺃﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺠﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ
ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﻦ
ﺗﺬﻣﺮ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺍﺳﺘﻴﺎﺀ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ،
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺭﺗﺠﺎﻟﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻬﻨﻴﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﺒﺪﻭﻥ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧــﺮﻯ ﻛﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ
ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ.
ﻭﻛــﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻼﻝ
ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮﺍ
ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟــﺬﻱ ﺳﻴﻌﺮﻑ ﻓﻴﻪ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ،ﺗﻮﻗﻔﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﺳﻴﺘﻜﺒﺪﻩ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﻋﻦ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﺃﺭﺯﺍﻗﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻬﻢ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %90ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ.
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﻷﺥ ﺃﺯﻭﻛــﺎﻍ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
»ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺑﺎﻧﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺑﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﻑ
ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ

ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﻧﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟــﻚ ﺇﻟــﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻪ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﺮﻙ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ
»ﺍﻟﻘﻔﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ« ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ،
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣــﺮ ﻻ
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
ﺑﻞ ﻭﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻟﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺲ
ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺣﺪﻯ ﺛﻮﺍﺑﺖ
ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺇﻓﺮﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻫﺸﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ
ﻟﻠﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﻃــﻼﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ
ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﻢ،
ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ
ﺩﻭﻥ ﺃﺧــﺮﻯ ﻓــﻲ ﺍﻻﺳــﺘــﻔــﺎﺩﺓ ﻣــﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ.

ﺗﻬﻨﺌﺔ

ﺷﺎﻣﺔ ﺗﻨﲑ ﺑﻴﺖ ﺃﺧﻴﻨﺎ ﻭﺳﻴﻢ ﻣﻠﻮﻛﻲ

ﺯﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﺑﻬﺎ ﺍﺧﺎﻧﺎ ﻭﺳﻴﻢ ﻣﻠﻮﻛﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﻥ ﻓﺮﺍﺷﻪ ﺑﻤﻮﻟﻮﺩﺓ
ﻭﻓﻖ ﺍﷲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﺔ.
ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺃﺻﺪﻗﺎﺅﻩ ﻭﻣﺤﺒﻴﻪ ﺑﺘﻬﻨﺌﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ
ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺩﺍﻋﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﻫﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﻃﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ،ﻭﺍﻥ ﻳﻨﺒﺘﻬﺎ ﺍﷲ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﺗﻘﺮ
ﺑﻪ ﺃﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻬﺎ.ﻛﻤﺎ ﻳﻬﻨﺆﻭﻥ ﺃﺳﺮﺓ ﺃﻝ ﺑﻨﻌﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﻭﻣﻠﻮﻛﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
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ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻭﻋﺒﺮ ﺟﻮ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ.
ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﻠﻔﺎﺕ
ﻣﺠﻤﺪﺓ ،ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺗﻬﻢ
ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ
ﺍﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﺣﻴﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﺗﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷــﻬــﺎﺩﺓ ﻣﻬﻨﺪﺱ ،ﻭﺍﻻﻃــﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ  ،9ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ
7ﻭ 8ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ  ،10ﻭﺍﻃﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻭﻳﻬﻤﺎﻥ ﺍﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.
ﻭﻓــﻲ ﻃــﻮﺭ ﺍﻟــﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻜﻬﻢ
ﺍﻷﺻﻠﻲ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﻄﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻈﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ.

ﺃﺭﺑﺎﺏ ﳏﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﺴﺘﺎﺅﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳓﻴﺎﺯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ

ﻧﺒﻬﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﺭﺑــﺎﺏ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﻭﻣﺴﻴﺮﻱ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺧــﺘــﻼﻻﺕ ،ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺼﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﻭﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﺭﺑــﺎﺏ ﻭﺗﺠﺎﺭ ﻭﻣﺴﻴﺮﻱ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻋﻘﺐ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ  ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺏ »ﺍﻟﻼ ﺃﺧﻼﻗﻲ« ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﺾ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺮﻭﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ،ﺇﻥ »ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺗﻴﻴﻦ« ﻫﻢ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ
ﺍﻷﺿﻌﻒ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ،ﻭﺃﻥ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺼﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺩﺑـــﻲ ،ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﺸﺒﺜﺔ
ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﺍ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ
ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﺿﻌﻒ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻭﺻﻔﻬﺎ.
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ
ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ،ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻜﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻷﻓﻀﻞ ،ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻜﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ
ﻟﻜﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﺒﺜﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ
ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﻤﺼﺮﺍﻋﻴﻪ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺗﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ
ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ.
ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﻀﻤﻦ
ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺫﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻬﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻟﻌﺪﻡ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻣﺎﻻ ﺗﻄﻴﻘﻪ ﻭﻛﻲ ﻻ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﻇﻠﻢ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﻣﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﺮﺽ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺼﻤﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺗﻴﻴﻦ ﻭ
ﻛﻠﻬﻢ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻟﻪ
ﺭﻏﻢ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﻭﻫﺎ.
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻻﺩﺑــﻲ ،ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺍﺳﻠﺖ
ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﻤﻦ ﺗﻨﺎﺩﻱ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺃﻭﺿﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺒﻼﻍ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻧﺸﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ
ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺗﺄﺧﺮ
ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﻤﺪﺕ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺑﺄﺛﻤﻨﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺄﺛﻤﻨﺔ ﺟﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
ﻭﺃﺿــﺎﻓــﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ،ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
»ﺍﻟﻤﺤﺎﻃﺎﺗﻴﻴﻦ« ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﻘﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻛﻘﻄﺎﻉ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮﺕ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﺩﺍﻋﻴﻴﻦ ﻹﻧﺼﺎﻓﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺃﺑﺎﻧﻮﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎﺕ ،ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺗﻴﻮﻥ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  700ﺃﻟﻒ
ﺩﺭﻫﻢ ،ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.

ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺗﻐﺮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـ »ﺳﺎﻣﻴﺮ« ﺑـ 37ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ

ﺑﺘﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﺎﻣﻴﺮ«  ،ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺟﻬﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ
ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﺰﻳﻔﺔ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
ﻭﺃﻳﺪﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺣﻜﻤﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺷﺮﻛﺔ ”ﺳﺎﻣﻴﺮ“ ﻭﻣﺪﻳﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻋﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ.
ﻭﻗﻀﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪ ،ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﺑﺄﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 37ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ”ﺳﺎﻣﻴﺮ“ ،ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ ﺃﻃﻨﺎﻧﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﺪﻋﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
”ﺳﺎﻣﻴﺮ“ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻷﺻــﻮﻝ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﻔﻮﻳﺖ ”ﺳﺎﻣﻴﺮ“ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﺭﻏــﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻋــﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟــﻌــﺮﻭﺽ .ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻄﺎﻟﺐ ”ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ“ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.
ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻧﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻋﻤﺎﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺣﻘﻮﻗﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ
ﺧﻮﺻﺼﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ .1997
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ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  16ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ  1442ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  29ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2021

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻣﻀﺎﻥ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﲤﺲ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ

ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ
 24ﺃﺑﺮﻳﻞ  2021ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ »ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺭﺑﺢ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ« ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺎﻡ
ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻣﻦ
ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺟﺴﺪﻱ ﻭﺗﻌﻘﻴﻢ ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺎﺕ.
ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺃﺱ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ،ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ،ﻣﻨﺴﻖ ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ
ﻣﻜﻨﺎﺱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻋﺮﺿﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ،ﻛﺬﻟﻚ،
ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻠﺒﺎﺭ ،ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ
ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ. .
ﻭﻭﺳﻂ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﺯﻥ ﻟﻤﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻬﻞ ﺍﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺘﻼﻭﺓ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺗﺮﺣﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺍﻓﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺭﺗــﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻻﻻﻩ
ﺑﻜﺎﺭ ،ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ ،ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﻼﻝ ﺧﺼﺎﻝ،
ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ
ﻭﺭﻭﺍﺑﻄﻪ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﺟﺎﺩ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ،ﺧﻠﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﻭﻻ :ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺣﺪﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻗﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
)ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﺍﺩﻣﺎﺝ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻴﻜﻞ ،ﺍﻟﺦ.(.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻏﻼﻕ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ،ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﻭﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﺍﺭﺑــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻦ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻌﺶ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ .ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺩﻋﻢ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻭﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟــﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﻣﻜﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺟــﺮﺍﺀ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﻣﺘﻼﺣﻘﺘﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﻨﺘﻌﺶ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ،ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﺀ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﻤﻌﺮﺽ.

ﺳﺎﺩﺳﺎ :ﻳﺴﺠﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ »ﻣﻜﻨﺎﺱ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺒﻴﻊ« ،ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻷﻱ
ﺍﻓﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻳﺪﻋﻮ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ :ﻳﺴﺠﻞ ﺑﺎﻋﺘﺰﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ
ﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻒ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻮﺯﻛﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻧﺰﻻﻗﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻒ ﺑﻪ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ.
ﺗﺎﺳﻌﺎ :ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟــﺠــﻮﻻﻥ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺷــﻐــﺎﻝ ،ﻭﻛــﺬﺍ ﺍﺩﻣــﺎﺝ ﺍﻟﺒﻌﺪ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ.
ﻋﺎﺷﺮﺍ :ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺣــﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﺨﻮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﺩﻋﻢ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺬﻛﺮﺓ
ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ ﻬﺗﻢ ﻛﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ
ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻣﺰﺍﺯﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  23ﺍﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻊ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ »ﺍﻟﻌﻠﻢ« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻬﻢ ﻛﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻻﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »ﺍﻟﻌﻠﻢ« ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭﻳﻔﺴﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﺳﻴﺠﻤﻊ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺃﺟﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ..
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻣﺔ
• ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻣﻨﺼﻒ ﻭﻋــﺎﺩﻝ ﻭﻣﺤﻔﺰ ﻓﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ,ﻳﻘﻨﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ
ﻭﻳــﺤــﺪﺩ ﺍﻟــﻤــﻬــﺎﻡ ﻭﺍﻻﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎﺕ ﻟﺮﺑﻂ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺇﺭﺳـــﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ.
• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋــﺎﺩﻝ ﻭﻣﻨﺼﻒ
ﻭﻣﺤﻔﺰ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻌﻘﻠﻨﺔ ﻭﺭﺷﻴﺪﺓ ﻟﺮﺑﻂ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺭﻭﺡ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻭﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺇﺳﻮﺓ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻼﺕ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻘﺮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻻﺻﻄﻴﺎﻑ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
ﻛﻤﺎﺭﺗﻴﻞ ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ...ﺍﻟﺦ.
 4ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺭﻱ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ
ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻢ 10
ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ  11ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻭﺣﺪﻑ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﺘﻮﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
5ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻴﻒ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺳﻮﺓ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ.
6ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﻞﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ

ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻊ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
 7ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺼﺮﻑ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺔ ﺧﻄﺄ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻟــﻔــﺎﺋــﺪﺓ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺑــــﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.
 - 8ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
 9ﺣــﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺗــﺎﺭﻳــﺦ ﺇﺟـــﺮﺍﺀ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺃﻱ  31ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﻦ ﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺏ6ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﺳﻮﺓ
ﺑﺎﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.
10ﺣـــﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺗــﺎﺭﻳــﺦ ﺇﺟـــﺮﺍﺀ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺃﻱ  31ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﻦ ﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑـ 6ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﺳﻮﺓ
ﺑﺎﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.
 11ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺘﺼﺮﻑﻋﺎﻡ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ )ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ+
ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ+
ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ( ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.
 12ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪﺱﻋﺎﻡ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ )ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ+
ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ+
ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ( ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ.
 13ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻷﺟﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻛﺎﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻄﺮﻳﻴﻦ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.....ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
 14-ﺣــﺬﻑ ﺍﻟﺴﻼﻟﻴﻢ  6ﻭ 7ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ
ﻓــﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ  ،8ﺗﻨﻔﻴﺪﺍ ﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ
24ﺃﺑﺮﻳﻞ2019ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
15ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺴﻠﻢ 8ﻭ 9ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻦﻭﺩﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ 10ﻭﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﻘﻨﻲ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
16ﺧﻠﻖ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻛﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻱ ..ﺍﻟﺦ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ.
• ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﺍﺳــﻮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.
• ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺎ ،ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻃﻌﺎﻡ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧــﺮﻯ ﻛﺎﻻﺻﻄﻴﺎﻑ
ﻭﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻴﺪ
ﺍﻷﺿﺤﻰ ﻭﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ...ﺍﻟﺦ.
 3ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺤﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ،ﻛﻤﺮﺃﺏ ﺧﺎﺹ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
 4ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻺﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ....
ﺍﻟﺦ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
• ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
 2ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ
ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﻓﻲ ﺻﺮﻓﻬﺎ
ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺫﻟــﻚ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ.
 3ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺨﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
4ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻗﺔ ﺑﻬﻢ
ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
 5ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.
 6ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺓ ﻟﻮﻟﻮﺝ
ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﺧﺪﺍ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.
7ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
• ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ ﺍﻟـــﻨـــﻈـــﺎﻡ ﺍﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺳــﻨــﺔ،2012ﻣــﻊ ﺍﻷﺧـــﺪ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ -ﺍ ﻉ ﺵ ﻡ -ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪﻭﻥ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻴﻪ.

• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
• ﺻﺮﻑ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﻓﺎﺱ.
• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺩﻋــﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺑﺎﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻪ.

ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮﺍﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ
ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ.
ﻓﻘﺪ ﻭﺟﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺩﻋﻮﺓ ﻷﻣﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﺣﻤﻠﻬﺎ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﻞ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻓــﻲ ﺑــﻐــﺪﺍﺩ ﺟــﺮﺕ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ،ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﹼ
ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ.
ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﻓــﺪ ﺗﺮﻛﻲ ﻳﻀﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﺭﻓﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻟﻘﺎﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻗﺮﻳﺒﺎﹼ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻗﺪ ﺟﺮﺕ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﻭﻳﺘﺮﺩﺩ ﺃﻥ ﻟﻘﻄﺮ ﺩﻭﺭﺍﹼ ﻓﻲ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻷﻣﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﺗﺴﻔﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺗﻤﻴﻢ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ
ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ ﻋﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻃﻬﺮﺍﻥ ،ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻋﺎﺻﻤﺘﺎﻥ
ﺃﺧﺮﻳﻴﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎﹼ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻮﻃﻌﺖ ﻭﻋﺰﻟﺖ
ﻭﺣﻮﺻﺮﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻘﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻠﻌﺐ
ﺩﻭﺭﺍﹼ ﺣﻴﻮﻳﺎﹼ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻭﻟﻠﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻭﻟﻜﺴﺮ
ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺗﻬﺎﻓﺖ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺮﺟﻌﺖ
ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺩﻭﺭﻫــﺎ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ.
ﺩﻋﻮﺓ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ
ﻷﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ
 ،ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺫﻭ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻳﺆﺷﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ .ﻭ ﺑﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﻮ ﹼﻻ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﹼ ﺫﺍ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻴﺪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻻ ﺑﻴﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﷲ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮﻩ،ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺃﺕ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍﹼ ،ﻓﺎﺗﺠﻬﺖ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻃﻬﺮﺍﻥ .ﻭﺗﻠﻚ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ
ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺎﹼ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﻨﻤﻮ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﺇﻥ ﻋــﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳــﺮﺍﻥ ،ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ.ﺃﻣﺎ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ
ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧــﺪﻓــﺎﻉ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺱ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺜﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﻟــﻜــﻦ ،ﻫــﻞ ﺗﺮﺿﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ ﻭﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؟.ﻫﻞ ﺗﺘﺮﻙ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ؟.ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺪﺭﻙ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺟﻴﺪﺍﹼ ﻭ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﺒﻬﺖ
ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻭﻃﺪﺕ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﺟﻨﻲ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ،ﻓﻬﻞ ﻋﺮﻓﺖ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻠﻚ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ؟ .ﻫﻞ
ﺗﺪﺭﻙ ﺩﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺒﺬ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﺠﻤﻮﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﺔ
ﺷﻌﻮﺭﻳﺎﹼ ﻭﻋﻘﻼﻧﻴﺎﹼ؟.ﻭﻫﻞ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﺪﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﻭﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟.
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺜﻘﺔ ﻭ ﺑﻴﻘﻴﻦ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻳﺪﺭﻙ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎﹼ ﻋﻤﻴﻘﺎﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻘﻀﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺠﻬﺎ ﺩﻭﻝ
ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ،
ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﺗﺮﺍﻋﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻭﺑﻤﺘﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻫﺬﺍ
ﻓﻀ ﹼ
ﻼ ﻋﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﻻ ﻳﻨﻔﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻣﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﺑــﺄﺩﻭﺍﺭ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻓﻤﺘﻰ ﻧﺸﻬﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎﻝ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ؟.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ

ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ

ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺗﻲ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ
ﺭﺍﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻪ
ﻭﻳﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﻧﻪ.
ﺇﻧﺎ ﷲ ﻭﺇﻧﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ

º«dÉbC’G øe

4

ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  16ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ  1442ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  29ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2021

alammourasalat@gmail.com

ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺗﺠﺪﺩ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ:

ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻃﺊ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ

ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﺭﻕ ﺣﻴﻮﻥ

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺗﺰﺍﻝ ﺷﻮﺍﻃﺊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ،ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻞ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻐﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ،ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ
ﻭﺇﺟﻬﺎﺽ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺜﻐﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ
ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﺷﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ،ﻣﺮﺗﻴﻞ ﻭﺷﻔﺸﺎﻭﻥ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺟﺜﺜﺎ ﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺷﺎﺏ ﻣﺘﺰﻭﺝ ﻭﺃﺏ
ﻟﻄﻔﻠﺔ )ﻭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺜﺮﻯ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺑﺎﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ( ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﻟﻠﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺇﺛﺮ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ، ،ﻭﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻳﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ
ﺍﺷﻤﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ )ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﺣﻤﺪ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ( ﺣﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﻧﺤﻮ ﺃﺣﻼﻣﻪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻘﻲ ﻣﺼﺮﻋﻪ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﺼﺨﻮﺍﻧﻲ ﻭﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ،ﻃﻔﻠﻴﻦ
ﻳﻨﺤﺪﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﻣﺮﺗﻴﻞ ﻭﺷﻔﺸﺎﻭﻥ ،ﻗﺪ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﻘﺪﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ﻧﺤﻮ ﺛﻐﺮ
ﺳﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺮﺍﺩ )ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ  11ﺳﻨﺔ( ،ﺇﻧﻪ
ﺍﺭﺗﻤﻰ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺭﻓﻘﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ
ﺑﻴﻦ  11ﻭ 14ﺳﻨﺔ ،ﻭﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ.
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺃﻥ ﻓﻠﺬﺓ ﻛﺒﺪﻫﺎ ﻗﻔﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﻣﻊ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻦ ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻭﺭﻓﻘﺎﺋﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺘﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭﻩ.
ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺪﺍﻭﻟﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺑﺔ 70

ﺷﺎﺑﺎ ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ ﻏﺎﻣﺮﻭﺍ ﺑﺄﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﺳﻮﺀ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺃﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻌﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﺗﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺳﺒﺎﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻐﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺗﻄﻮﺍﻥ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ
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ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻠﻤﻌﻄﻠﲔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﺪﻭﺕ
ﻳﺨﻮﺽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﺀ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻔﻄﻮﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﻖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮﻥ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﺝ ﻭﺻﻢ ﺍﻵﺫﺍﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﻊ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺎﺩ ﻣﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ،
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻠﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻌﻀﻠﺘﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ...

 15.208ﺃﺳﺮﺓ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ

ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ »ﺭﻣﻀﺎﻥ  «1422ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﻳﻼﻝ  15ﺍﻟﻒ ﻭ 208ﺃﺳﺮﺓ ،ﻣﻮﺯﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 14ﺍﻟﻒ ﻭ 694ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟــﺴــﺎﺩﺱ ﻳﻬﻢ
ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻄﻮﺍﻛﺔ ) (800ﻭﺗﻨﺎﻧﺖ )(400
ﻭﺁﻳــﺖ ﺗﺎﻏﻼ ) (200ﻭﻓﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ )(431
ﻭﺑﺰﻭ ) (800ﻭﺑﻨﻲ ﻋﻴﺎﻁ ).(200
ﻛﻤﺎ ﻳﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺁﻳﺖ ﻋﺘﺎﺏ
ﻭﻭﺍﻭﻳﺰﻏﺖ ﻭﺃﻓﻮﺭﺍﺭ ﻭﺍﻳﻤﻴﻨﻔﺮﻱ ﻭﺇﻳﻮﺍﺭﻳﺪﻥ
ﻭﺁﻳﺖ ﻣﻨﺎ ﻭﺁﻳﺖ ﺗﺎﻣﻠﻴﻞ ﻭﺗﻴﻠﻮﻏﻴﺖ ﻭﺯﺍﻭﻳﺔ
ﺃﺣﻨﺼﺎﻝ ﻭﺗﺎﺑﺎﻧﺖ ﻭﺃﻧﻴﻐﺮﻱ ﻭﺗﺎﻛﻠﻔﺖ ﻭﺁﻳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺃﻛﻮﺩﻳﺪ.
ﻭﺗــﺘــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗــﻮﺯﻳــﻊ ﻗﻔﺔ ﺍﻟــﻤــﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﻗﻒ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﻓﻴﺪ  ، -19ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻘﻴﻢ ﺍﻟﻘﻔﻒ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ  ،ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ.
ﻭﺗــﻀــﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ

ﺑــﺎﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗــﻮﺯﻳــﻊ ﻭﺇﻳــﺼــﺎﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺒﻨﻲ ﻣﻼﻝ ،ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻭﺍﻟــﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟـــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭﺍﻟــﺸــﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ.
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ﲪﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﲢﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﻧــﻈــﻤــﺖ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﺍﻷﻣــــﻞ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑــﺬﻭﻱ ﺍﻷﻣــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺑﺄﻳﺖ ﻳﻮﺳﻒ
ﻭﻋﻠﻰ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣــﺪ،
ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ ﺍﻟــﻤــﻨــﺪﻭﺑــﻴــﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟـــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﺣﻤﻠﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻷﻧــﺴــﻮﻟــﻴــﻦ ﺑــﺎﻹﻗــﻠــﻴــﻢ.
ﻭﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  80ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮﻱ ،ﻃﺎﻗﻢ
ﻃﺒﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺮﺿﻴﻦ
ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣـــﻞ ،ﻭﺗــﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻗﻴﺎﺱ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟــﺪﻡ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﺑﺎﻟﺼﺪﻯ ،ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷــﺎﺩﺍﺕ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ.
ﻭﻭﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻄﻮﻳﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ،ﻭﻃﺮﻕ

ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺤﺚ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﻭﺧﻠﻔﻴﺎﺕ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺷﻮﺍﻃﺊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ.
ﻭﻣﻜﻨﺖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺸﻴﻂ
ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ،ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﺒﺔ.
ﻭﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﺃﻭ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﻢ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺑﺪﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺣﺔ،
ﻫﺬﺍ ﻭﺟﺮﻯ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ
ﺇﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﺟــﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ )ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ
ﻭﺳﺎﺣﻞ ﺳﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ( ﻗﺪ ﺗﺠﻤﻌﻮﺍ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻭﺛﻘﺖ ﻋﺪﺳﺎﺗﻬﻢ ﻟﺤﻈﺎﺕ
ﻭﻟــﻮﺝ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺼﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺕ
ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻌﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﺰﻳﺢ
ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﺮ ﺗﺘﺨﺒﻂ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺑﺎﻟﻔﻨﻴﺪﻕ
ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺜﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﻋﻤﻘﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ.
ﻭﺧﻠﻔﺖ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺳﺒﺎﺣﺔ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ

ﻗﺼﺎﺻﺎﺕ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﻛــﺎﻻﺕ »ﺇﻳﻔﻲ« ﻭ »ﻓﺮﺍﻧﺲ
ﺑﺮﻳﺲ« ﻭ«ﺍﻭﺳﻮﺷﻴﺎﺗﺪ ﺑﺮﻳﺲ« ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺿﺒﺎﻁ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋــﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﺗﺴﻮﺩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻳــﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﻥ
ﻭﺍﻷﺳﻰ ،ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻐﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ ﺳﺒﺘﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ،
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻏﺮﻕ  12ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ ﺳﺮﻳﺎ ،ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻞ ﺑﺤﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﺘﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ
ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ »ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺖ ﻭﺍﺗﺶ« ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻣﻨﺪﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻭﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻐﺮﻗﻰ
ﺟﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻲ ،ﻣﻤﺎ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻏﺮﻕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ.
ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺇﻋﻼﻣﻲ
ﻫﺎﺋﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻞ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺧﻮﺭﺧﻲ ﻓﻴﺮﻧﺎﺩﻳﺚ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺛﻢ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺴﻠﻠﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺳﺒﺘﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ ﻣﺎﻟﺴﺘﺮﻭﻡ ﺃﻥ »
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ“ ،ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺿﺪﻫﺎ.

ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮﻱ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟــﺪﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺈﺗﺒﺎﻋﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺘﻮﺍﺯﻥ،
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﻊ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ.
ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ،ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﻞ
ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑــﺬﻭﻱ ﺍﻷﻣــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺑﺄﻳﺖ
ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻋﻠﻰ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺏ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻟﺪﻯ ﻓﺌﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ.

»ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ« ﳏﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ

ﺗﻤﻴﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮﻛﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮﺍ،
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﺣﻮﻝ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﻭﻗﻌﺖ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺑﺮﻛﺎﻥ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻬﻢ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ
ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺑﺮﻛﺎﻥ.
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﺘﻬﻢ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ.
ﻭﻋﺮﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ،
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻮﻫﺎ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻮﻝ

ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ
ﺑﺮﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺳﻔﻮﻝ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮﺽ ﺛﺎﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻭﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺑﺮﻛﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ.
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟــﻌــﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟــﻺﺩﻣــﺎﺝ ﺍﻻﻗــﺘــﺼــﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ -ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺑﻤﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ )ﻗﺒﻞ
ﻭﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﻭﺑﻌﺪ(.
ﻭﺳﻠﻄﺖ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻠﺘﺎﻥ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻭﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﻩ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭﻝ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ
 24ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺟﺪ
ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ﻭﻣﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻡ
ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺗﻤﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺑﺈﻗﺒﺎﻝ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ
ﺷﺒﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﻄﺒﺖ 521
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﻮﺫ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ
 111ﺷﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﺴﺒﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻣﺤﻠﻴﺔ )ﺭﺳــﻼﻥ ،ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺗﺎﻓﻮﻏﺎﻟﺖ،
ﺃﻛﻠﻴﻢ ،ﺍﻟﺸﻮﻳﺤﻴﺔ ،ﺑﻮﻏﺮﻳﺒﺔ ،ﺯﻛﺰﻝ( ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻤﺤﺎﻭﺭ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻳﺆﻃﺮ ﻣﺪﺭﺑﻮﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ،ﺗﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺤﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻲ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.

العلم الثقايف
Bach1969med@gmail.com
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هرب آثار
من الدولة ،أصبح مشكوك ًا في نواياه َّ
فإما ُيعتبر ُم ِّ
أو إرهابي ًا ،يحتاج فقط ملوافقة األجهزة الرسمية كي يستعمل
الوطن في مآرب سياسية تشتري قلوب الناس بأ ْبخس كلمات
يحتاج فقط لِتسديد ما عليه من والء كي يطبع
ال ُيصدِّقها أحدْ ،
الدالح بآالف ُّ
الن سخ ،هل أحتاج اليوم الوقوف في ساحة الشهداء
وأكرر بحسرة َّإن الوطن
كتمثال ي ْك سوه اليما ُم البري بالبصاقِّ ،
حوله
الــذي َب ـ َذل لتحريره األجــداد األرواحَّ ،
سماسر ٌة يبيعون األحالم إلى شركات ُتدِ ُّر
عليهم األرباح !

كل ٌ
ِمات
ال ت ْعين
أحدًا !

ث

ثمة كلماتٌ ُتقاس بميزان الذهب و ُت ْغني من
َّ
يستعملها في جيبه ،أما من يضعها في
يعرف كيف ْ
قلبه بعد أن انهارت عُ ملتها في بورصة القيم ،فل ْن
ينال ُه من رفع لواء مثل هذه املبادئ إال الفقر َّ
والشقاء !

رغــم َّأن الــف ــرد ال ي ْن سلِخ بجلده عــن جسم
الشعب ،لم ي ُعد َي ْحفل بالكلمة الغفيرة التي تجمعه بهذا َّ
الش ْع ب،
وإذا كانت هذه الكلمة بكثافتها السكانية ُت ِّ
مثل كل َم ْن في البالد،
َّ
فإنه َي ْش ُع ر كلما تردَّدت على مسامعه من حنجرة أحد األبواق في
َّ
ْ
جمع سياسي ،أنها ال ت ْعنيه في شيءٍ بل تعني
التلفزيون أو َت ُّ
من ي ْق ُضون خلف أكمتها مصالحهم َّ
الض ِّيقة ويكسبون كراهية
الجميع ،وقد يك ُب ر َّ
التمزُّق االجتماعي بينه وبني كلمة الشعب
حتى تصير هي في واد ويصبح هو ولو نفسي ًا الجئ ًا في وطنه
بدون بالد !
يس ري َ
بخ َدره
كلم ُة الوطن أ ْيض ًا لم َت ُعد ِبن ْف س امل ْف ُعول الذي كان ْ
الصادِقة حني كانت ُت ْب َذل األرواح
اللذيذ في العروقَّ ،أيام الوطنية َّ

ما أكثر الكلمات التي فقدتْ براءتها
على يد من اتخذوها وسيلة للكذب ،اتخذوها
أدراج ـ ًا للركوب على ظهور املواطنني ُب ْغية
تذوق شهْوة الحكم ،واألدْه ــى أ ْن َتقفز مثل
ُّ
شر من
هذه الكلمات َّ
للسطح إلى جانب َب ٍ
فِ ِّلني ،في مواسم االنتخابات تحديد ًا ويا له
يتكرر إال كل خمس سنوات،
من ك ْرنفال ال َّ
ْ
أشــبــه بمواسم الصيد الــت ــي كــان ُيطلق
نفيرها النبالء في غابات العصور الوسطى
باملزامير واألبواق وأسراب الكالب السلوقية،
يبقى السؤال أي هذه األران ــب التي بيننا
السياسية لت ْك ِسب
حافظتْ على رشاقتها ِّ
الرهان ،ونحن نعلم َّأن أغلبها يعاني من
ِّ
ُسمنة ُمفرطة أعمت القلب بعد سنوات
الخمول التي قضتها في الكراسيِّ ،
كأن ي
أسمع أيض ًا كلمة نضال التي تبحث ألرجلها
هذه األيام عن خشبة مسرحية ُمالئمة ُت ِّزك ي
مِ ْصداقيتها ،لذلك ال ُبد أن تطفو معها لسطح البلد كل العاهات،
الفضائح ،معالم البؤس على الــوجــوه ،ال ُبـ َّـد لكلمة نضال أن
تجد على الخشبة حيث تجري الهث ًة أطوار هذ املسرحية ،أثاث ًا
يتناغم مع ُش ْحنتها الدراماتيكية ،ولن َّ
يتحقق هذا املشهد إال
بت ْأزيم األوضاع االجتماعية للطبقة املسحوقة التي ُتعتبر سوق ًا
رائجة ألغلبيتها السكانية ،فالبؤس في موسم االنتخابات تجار ٌة
البد أن
ُم ْر ِبحة لِم ْن يعرف كيف ُي ِّدب ر مداخيلها لتصب في جيبهَّ ،
ْ
تش َت َّد األزمة ويضيق ِ
الخناق على املواطن ليس بوضع مصالحه
ُمو ِث ر ًة ش ْب ر ًا في القبر على أن َيضيع شب ٌر من الوطن ،أصبح ُسكان االجتماعية في عُ نق الزجاجة ،بل ل ُيصبح هو عنق الزُّجاجة في
األرض في وطن واحد اسمه العالم ،وغ َدا منطق ُّ
السوق جنسية ق ْبضة من يتعطشون ملُقارعة األنخاب !
عاملية ُت ْع َط ى لِم ْن َي ُّ
ستحقها بسلطة املالِ ،ل َن ُقل َّإن األعراق انقلبتْ
ُ
َّ
ملجرد أسواق ال تخلو من عبيد ونخاسني ،وصار املواطن أ ْينما
ثمة أيض ًا في هذا املعجم الكبير الذي ال يحتاج
كدت أنسى َّ ..
َّ
َساح على أرض املعمور ُم َّ
عصي على القبض
جرد ُسيولة ُمتعدِّدة الجنسيات ولكنها لتفسير األلم ،كلمة الحرية ،لم أك ْن ألسأل عن هواءٍ ٍّ
َ
ُمحدَّدة الثمن ،والغافل من ال ينتبه اليوم َّ
صممي األشالء ملجرد قماش على املقاس،
للتماهي الذي أ ْح َدث ُه لو لم يتحول على أ ْيدي ُم ِّ
ً
َّ
ْ
ا
ر
ك
ح
وطن
أي
الوطن
طور املعلوماتي بني بلدان العالم ،فما عاد
سوا ًء َّ
ّ
الت ُّ
َ
تعلق األمر بالحرية العامة أو الشخصية أو تعلق اللسان
ً
ً
على أحد ،وقد أجدني َّ
أتجول واتسابيا أو فيسبوكيا دون أن أغادر ومعه القلم على يــد الجالد
ُ
ال
و
بالهارلم،
قاق
ز
أضيق
في
الضائع
صديقي
بلدي كتف ًا إلى كتف
بحرية التعبي ر ،يــا َل َجمال
أعرف من يحتاج اليوم لوطن بعد أن صار آالف الشباب يتخذون هــذه الحرية وإغراءاتها حني
يحملها عاري ًة أحد الشعارات
البحر َّإما للعبور إلى أرض أوسع ال تحكمها حدود أو االستقرار ْ
لألبد في وطن ال يوجد إال في بطن الحوت !
في الفتة بني عارضتني ،أما
عــن ــي فــا أســقــط ف ــي شباك
جرد َم رجعية ثقافية في ُكتب َّ
التاريخ رغم عُ ْه رهاِّ ،
أصبح الوطن ُم َّ
ألن ي ُمو ِق ٌن أن الحرية
ألنها
هل
أعرف
ال
جغرافيا،
أرض
قطعة
َّأنه ال يمكن املُزايدة في
تستحق
الحقيقية الــت ــي ْ
وسكن ُم ٌ
ٌ
تقر
توارث عن األجداد أ ْم لِما تحتويه من ثروات ،ول ْن َّ
ُم ْس ٌّ
التضحية تقبع مع من نادوا
ُ
ْ
َّ
ترخيص
دون
اليوم
الوطن
كلمة
يستعمل
ن
م
إن
ق
إذا
أبالغ
لتُ
َ
بأجنحتها في السجون !
حممد بشكار

bachkar_mohamed@yahoo.fr
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مرايا عمياء

أطلق الشاعر والناقد املغربي رشيد الخديري
عن دار الجيدة للنشر والتوزيع باألردن،
أول عمل روائــــي ،واخــتــار له
ّ
عنوان»مرايا عمياء».
يقع هذا العمل السردي
ف ــي  120صــفــحــة من
الحجم املــت ــوس ــط ،ونقرأ
من أجوائه »:قبل مروى ،لم
تكن للحياة معنى ،بل لم تكن
هناك حياة تستحق أن ُتعاش.
إنني مثل بق َّية بني البشر ،لي
قلب يخفق .يذوب .يتف َّتت له َزّة
جفن أو نظرة شوق
عني أو رفرفة
ٍ
أو ملسة خف َّية ،حتى ولو كان حبا
عابر ًا ،طافح ًا باآلمال الخائبة واألماني
الخادعة .األمل الذي يولد فينا ،ثم ينكسر
و َي َت َف َّتت بني عنف الواقع وعذوبة األحالم.
اخلميس  29من أبريل 2021

جــاء ف ــي نــبــذة غــاف الرواية« :ما كــان فرانز
غولدشتاين مج ّرد ناش ر ،وليست إديسيو دو سابل
ّ
يسخ ر غولدشتاين عمله وحياته،
مجرد دار نشر.
وجمعياته السرية ،لخدمة القضية ،وقضيته تم ّر
بوصول إحدى الروايات إلى القائمة القصيرة في
جائزة أدبية .عَ مران املالح ليس مجرد عضو
في لجنة تحكيم تلك الجائزة ،وال مجرد ناقد
مغربي في جريدة لوموند الفرنسية .عَ مران
هو اليهودي التائه في صخب القضايا،
املمزق بني وطــن موعود من ال ــرب وآخر
يسكنه ،والذي اكتشف هشاشة القضية
مذ زعزعت صفعة أبراهام ،يوم هشوآه
في الكيبوتس ،كل آماله عن أرض
امليعاد .عَ ــم ــران ه ــو امل ــســحــور
بنبوءات الخالة ميمونة التي كشف
لها حــاخــام مكناس س ــر كونها واح ــدة من
الورعني الستة والثالثني ،وهو أيضا الرازح تحت ثقل
ذكرى أنه من كشف سر املهاجرين إلى املخابرات املصرية فأغرقت
السفينة إيجوز .اليهود الذين ابتلعهم البحر يومها ُقتلوا ً
أيضا ألجل
القضية .هذه القضية تقتات على القرابني وهو ما عاد مستعدا للمشاركة في
حفلة الدم والخداع .عَ مران هو الذي سيقول ال لفرانز ،وهو الذي سيدفع ثمن
مذبح مختلف ..أو ،ربما ،على
ذلك ،غال ًيا .سيكون قربا ًنا ،هو اآلخ ر ،لكن على ٍ
أكثر من مذبح».
تجدر اإلشارة إلى أن الكاتب محمد سعيد احجيوج ولد في مدينة طنجة في
األول من أبريل  .1982أصدر من قبل مجموعتني قصصيتني« ،أشياء تحدث
( »)2004و»انتحار مرجأ ( ،»)2006وسبق له الفوز بثالث جوائز شعرية.
كما أصدر مجلة «طنجة األدبية» ( )2005-2004وعددا من املشاريع األدبية
والثقافية .صدرت له في القاهرة ،ديسمبر  ،2019نوفيال «كافكا في طنجة» ،وفاز
مخطوط روايته «ليل طنجة» بجائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية القصيرة
(نوفمبر  ،)2019وستصدر الرواية عن دار العني في القاهرة شهر سبتمبر القادم.

والتيه».

قدر هذا ،الذي يقودنا إلى العمى
ُّ
أي ٍ
هالة
الك ِ ّل ي ،حتى نرى من نحب في ٍ
من القدسية؟ بل نحملهم فوق
أجنحة الحلم إلى البرزخ ،بني
العتمة والنور ،بني ال َّت مني
والـــ َّتـــأســـي ،بـــن الــح ــل ــم
والــرغــبــة ،بــن الصمت
والكالم مسافات طويلة
من االنطفاء والذبول.
نلوذ بهم في أويقات
انكسارنا وحزننا
وبؤسنا ،ث ــم ،في
رمــــشــــة عــــن،
ينتهي كل شيء،
وال تبقى غير الذكرى ،وقد
تلونت بكل أشكال امل ــرارة والفقدان
َّ

مبار

احجيوج

«أحجية إدمون عمران املالح» هو العنوان الذي اختاره الكاتب املغربي محمد
سعيد احجيوج لروايته الجديدة الصادرة أخيراعن دار هاشيت أنطوان  /نوفل،
في بيروت ،وهي الثانية في رصيده بعد روايته األولى التي صدرت في
القاهرة بعنوان «كافكا في طنجة».
يستيقظ الراوي ،بطل الرواية ،ليجد نفسه في
غرفة بيضاء ،كأنها البرزخ .ال يعرف من
هو وال كيف وصل إلى حيث هو.
كل ما يدركه هو رغبة محمومة
لتفريغ شظايا ذاكرته على بياض
الـــورق قبل أن يــدركــه الفناء .هما
شخصيتان ،أو لعلها شخصية واحدة
بثالثة تمظهرات .عمران املالح يواجه
نفوذ اليهود في فرنسا ويصطدم بالناشر
فرانز غولدشتاين .إدمون املالح في ستينيات
املغرب يتورط مع املخابرات املصرية ويتلصص
على قوارب الهجرة السرية ليهود املغرب نحو
إسرائيل .عيسى العبدي ،الصحفي الشيوعي
املتمرد على امللكية املطلقة ،الوجه اآلخ ــر إلدمــون
ولعمران أيضا .هي حكايات متشظية عبر أزمنة مختلفة
وأماكن متداخلة تسرد شــذرات حكايات يتفرع بعضها
من بعض وتتناسل دون توقف لتحكي مصائر شخصيات
وأوطــــان ،وقــصــص ح ــروب وهــجــرات ،وأحـــام وكوابيس
شخصيات معذبة بحبها وبطموحها وبتيهها الالمتناه.
تأتي الجملة االفتتاحية للرواية لتشير دون مواربة إلى ما
يحدث في كواليس الجوائز األدبية« :مرر رواية اليوم املقدس إلى
القائمة القصيرة وستحصل فورا على شيك بعشرين ألف فرنك».
جاءت تلك الجملة ،الشبيهة بعروض املافيا التي ال يمكن رفضها،
على لسان فرانز غولدشتاين ،املحرر في دار نشر تمثل واجهة لغسيل
أموال املافيا الفرنسية ،وكانت موجهة بإغراء مبطن بتهديد إلى عمران املالح،
املشرف على صفحة الكتب في جريدة لوموند وعضو لجنة تحكيم جائزة أدبية.
يشكل ذلك العرض الصراع الــذي يحرك حبكة الرواية ،ومن خاللها
نتعرف على تفاصيل من كواليس عالم النش ر ،كما نتعرف على التفاصيل
الشخصية للبطل عمران ،اليهودي املغربي الذي هاجر إلى إسرائيل ولم
يستطع تحمل البقاء هناك فنفى نفسه إلى فرنسا ،حيث وجد نفسه في
مواجهة اليهودي اآلخ ر ،فرانز غولدشتاين«( :عزيزي ،نحن نفكر في املستقبل
وال نسجن أنفسنا بمحدودية الحاضر .هذه الرواية لن تحقق الكثير اليوم.
ربما ستثير بعض القالقل هنا وهناك ،وقد تمنع في أكثر من دولة إسالمية،
وقد ال تبيع أكثر من مليون نسخة .كاتبها ال يزال مغمورا اليوم ،لكنه بعد سنوات

قليلة سيصير نجما» .ابتسم فرانز .ارتسم على وجهه مزيج من الخبث
والخيالء ،وأخذ املنديل ومرره على شفتيه قبل أن يتابع« :سيكون نجما
تابعا لنا نوجهه حيث نشاء كيفما نشاء» .ثم وضع أصابع يده على
طرف الطاولة واقترب بوجهه هامسا« .خذ مني هذه النصيحة :حان
الوقت لتتخلى عن أوهامك الشيوعية .فكر في مصلحتك الذاتية،
وفكر في خدمة بني جنسك .هذا العالم لنا .كان لنا وسيبقى
لنا»).

ك ال
سعداين

أحجية إدمون عمران املاحل

الشاهد القرآين عند عبد القاهر اجلرجاين
أصدر الباحث املغربي مبارك السعداني مؤلفا جديدا
عن مطبعة بالل بفاس ،يحمل عنوان «الشاهد القرآني عند
عبد القاهر الجرجاني” ،وقد كتب تقديما لهذا العمل الدكتور
محمد بوحمدي نقرأمنه “ :هذا البحث النقدي التحليلي
للشاهد القرآني في (أسرارالبالغة) هو بحث جديد وطريف
وغير مسبوق [ ]...فرغم أن التراث النحوي والبالغي لإلمام
عبد القاهر الجرجاني حظي بعناية خاصة من الباحثني
األكاديميني ،إال أن الجانب املتعلق بالشاهد القرآني في (أسرار
البالغة) ال يكاد يذكر .ومن هنا أهمية هذا البحث ،وقيمته
العلمية ،وجدته وطرافته موضوعا ،وتناوال ،وأسلوبا”.
ويعد الشاهد ركيزة أساسية اعتمدها العلماء العرب
القدامى باختالف توجهاتهم العلمية والفكرية ،فقد وظفه
اللغويون والنحاة ،املتكلمون واملفسرون ،البالغيون والنقاد
وغيرهم في مختلف أغراضهم البحثية لتدعيم حججهم ونصرة
مذاهبهم .وتنوعت شواهدهم بتنوع أهدافهم ومقاصدهم .وهي
شواهد في غالبيتها إما أن تكون من القرآن الكريم أو الحديث
النبوي الشريف ،وإما من أشعار العرب أو أقوال حكمائهم..
إن الشاهد ليس مجرد وسيلة
لإليضاح ،أو وسيط إجرائي
ت ــســتــنــبــط مــنــه
القواعد،

أو
يكون
دلــيــا
م ــؤك ــدا
ل ــه ــا ،بل
هـــو أكــث ــر
إنـــه عــامــة
مـــــن ذلـــــك،
ف ــي إطــار السياقات
لها مدلوالتها
تــوظــف فيها .ومــن ثمة فإن
التناصية التي
تتبعها بالدرس والتحليل يكشف عن كثير من القضايا
املنهجية والنظرية والفكرية في كتب القدماء.
ركزت هذه الدراسة على الشاهد القرآني في كتاب «أسرار
البالغة» للعالمة اإلمام عبد القاهر الجرجاني املتوفى سنة
 474هج  .وهو عالم موسوعي أحاط بعلوم عصره املختلفة
كالنحو واللغة ،التفسير واالعجاز ،األدب والنقد .وقد تجلت
موسوعيته ونبوغه في استيعاب ثقافة عصره في كتابيه
الشهيرين في مضمار البالغة وهما (دالئل اإلعجاز) و(أسرار
البالغة).
إن القرآن هو األصل الذي يستقي منه الجرجاني تصوره
للعناصر البالغية التي يحللها وخاصة مكونات الصورة
الشعرية ،ومــن هنا يكون تحليله أوف ــى وأعمق للشواهد
القرآنية .كما أن تحليله للشواهد الشعرية يركز على الجزئيات
بينما يستنبط من الشواهد القرآنية الصور الكلية لعناصر
علم البيان.
تبقى اإلشارة إلى أن غالف هذا الكتاب من تصميم األستاذ
أمجد مجدوب رشيد.

رمض

ان
كرمي
مل ْ
أرث عن حقو ِل السناب ِل إال مراثي الغنا ْء
مل ْ
أرث عن ف ِم امرأ ٍة أو حدائقها غ َري نا ٍر وما ْء
آهِ ..يا ليتين وت ٌر يف الربابةِ ..يا ليتين شج ٌر يف العرا ْء

***

***

***

يب نزو ٌة
تضي ُء تبارحيي وما َ
لتشع َل زه َر األقحوان ِة يف جسمي
ادهلم ْت دروهبا
وتقطف ُه أنثى َّ
َّ
وشط ْت هبا الدنيا إىل آخر احلل ِم
ُ
ِ
اعترافات النسا ِء بكلم ٍة
تصوغ
وجتم ُع أعما َر السعاد ِة يف يو ِم
وطورًا ِ
خبيط النا ِر ترفو فراشيت

سنابل قمح األنوثة
وقت كي َّ
أطل على
هل يف العبار ِة ٌ
ِ
صمت الرؤى ..أم ظال ٌل يف خم ِّيليت؟
كأن ُه وح ٌم ميشي على شفيت
َ
خبط الفراش ِة يف قليب ويف رئيت
على دمي من ندى نارجن ٍة ند ُم
وش ٌم على امرأ ٍة يف هندها هن ُم

***

غزلت قصائدي قمصانًا خريفي ًة
ُ
أرتديها يف صحرا ِء املعلَّ ِ
قات الباردة
لك َّنها ُّ
تنحل كالقب ِل الضائعة وتتالشى يف الريح
تصبح غزالنًا شاردةً
وأحيانا ُ
مداخن النسيان
وعصاف َري تبين أعشاشها يف ِ
وأحيانا ..ال َّ
تتكور ال غيم ًة متطر يف برار َي بعيدة
وال ديوانًا تفترشه مراهق ٌة أو امرأ ٌة مطرودة من فردوسها
وال نافذ ًة من أزهار اللوز وصَّبار اجلليل
تتحو ُل صخر ًة حمدَّبة األضالع
بل َّ
تسحقين حتتها وأنا أدفعها على منحدر احلياة
هكذا أعي ُد كتابة دفاتر سيزيف

***

الغريب
تسر َب من جرا ِر املا ِء كالضو ِء ِ
ويقو ُل :عمري قد َّ
ُ
احترقت
عطري ٌة هذي احلياة على فمي ْ
لفاف ٌة َّ
قميص َّرث من طو ِل التش ِّهي يا حبييب
ٌ
وذاب صدا ُه يف اآلبا ِر
وأنا دمي ْ
احترقت منابع ُه َ
أنفاس احلما ِم
عن ُه ُ
نفضت َ

***

التراب من الغي ِم..
تعرى ُ
يف الطفولةِ ..أقص ُد ح َني َّ
تزو َج أيلو ُل قَّبر ًة يف حقو ِل احلصا ِد
أقص ُد ح َني َّ
الغريب بوخ ِز مجا ِل صبا ِح البال ِد
أحس ُ
وح َني َّ
كانت تضي ُء طري َق احلري ِر
وح َني العناقي ُد ْ
وح َني احلكايا هتاج ُر مث َل طيو ٍر خريف َّي ٍة يف مسا ِء السري ِر
حنس هبا ح َني جتذبنا
وكا َن لعط ِر ِ
األماكن رو ٌح ُّ
كالريا ِح من ِ
طي قمصاننا
ختتفي
أو
،
اخللف
َّ
ىن ُ
ح َني كا َن لرائح ِة ال ُب ِّن مع ً
الغموض
كثيف ِ

منر سعدي
وكا َن هلفهف ِة امرأ ٍة ُ
ألف مع ً
ىن
ُ
أحاو ُل كتما َن أسرار ِه فيفيض كما النهر
بياض القصيدةِ..
فو َق ِ
أذك ُر َ
القمح
كيف ُ
سقطت على بيد ٍر ِ
يف ِ
نصف إغماء ٍة
ً
َ
مسمرة يف الظهري ِة
ُ
ورأيت ظالل الزما ِن َّ
ترقب خط َو احليا ِة َ
ونبض القصائ ِد يف جسدي
ُ
بينما من ِ
شغاف األنوث ِة أو زه ِر عو ِد الذر ْة
ُ
وخياالت ما يف الطبيع ِة من نسوةٍ..
هتب وجو ٌه بال عد ٍد
ُّ
َ
يب يف حلظ ٍة قَّبرةْ
َ
ُ
لست أذك ُر كيف َّ
حتول قل َ

شعر

أعد مائي
خلمر ِة شهرزا َد ُّ
وخابييت لعينيها وصاعي
وأغز ُل من ٍ
فراشات قميصًا
هلا ،ومن القطيف ِة والشعا ِع
أنا ُّمتو ُز ..زنبقيت فرهتا
ذئاب اآلدم َّي ِة واألفاعي
ُ
ولكين سأطل ُع من جمازي
كشمس السندبا ِد على الشرا ِع
ِ
ِّ
تقطرين ينابي ُع املرايا
ُ
عشب املراعي
وحيمل هلفيت ُ

وما يذرذر ُه احلن ُني إىل قر ًى جبل َّي ٍة فو َق الغما ِم
ُ
الطيوب
كأهنا شف ُق املتاه ِة
واستعارات ِ
ونفضت ما قد َّ
ِ
العالقات الطويل ِة
ظل من صدأ
ُ
الشخصي..
يف هوا ِء كالمنا
ِّ
ُ
يف لي ِل القصائدِ ..يف ربي ِع احل ِّب
قمح األنوثةِ..
يف ِ
الريح ِ
والنايات يف امرأ ٍة
يف بكا ِء ِ
القلوب
ويف أسرا ِر أوتا ِر ِ

وحينًا على وجهي ضفائرها ترمي
باألجبدي ِة صبويت
ومعجون ٌة
َّ
مشس أو إىل مط ٍر يهمي
لعَّباد ٍ
جلو ٌج وملحا ٌح ويف القلب نسوةٌ
اشتهاءات القوا َ
ِ
يف يف ِّدمي
تصب
ُّ
سيعرفن يومًا َّأن ما َّ
َ
يف من صد ًى
يكم ُم أفواهًا ُّ
حتن إىل اللث ِم
ِّ

***

القميص
دَّل ْت على أثري غيو ٌم فو َق أزرا ِر ِ
كالسراب يدا ِن من وج ِع األهلَّ ِة يف الطري ِق
وعانقتين
ِ
إىل خبارى
للريح
كنت غريي ما ُ
لو ُ
فتحت نوافذي ِ
مل أصع ْد َ
ِ
األخريات زناب َق اجلس ِد
ألقطف من حقو ِل
ملصاب
ا ِ
مشس املا ِء يف بئ ِر العذارى
ِ
بلفح ِ

***

أمس َد َشع َر أغني ٍة
بفمي ِّ
ً
شعري ًة أوىل على حج ِر األن ْني
ة
فكر
وأسن ُد
َّ
وعلى عنا ِق اثن ِني َّ
بعض
ينحل ِن يف ٍ
وأمس ُع فيهما َ
خبط الفراش ِة
األجراس يف أقصى الدما ِء
لوع َة
ِ
وما تبو ُح ب ِه الصبايا للبحري ِة
ما يقو ُل النخ ُل ليالً للسن ْني
ال َّبد يل من شاع ٍر ..هتذي فتا ٌة ما وحتل ُم
باليدين وبالعيونْ:
فيهمس
ِ
نسائي ُ
شاع ٍر جيتاح ُه مو ٌج ٌّ
لو مل أكن يومًا أحُّب ِك
ما ُ
صربت ِ
عليك مث َل ٍأب على ابنت ِه
َ
حترش عاب ٌر حبيا ِد ِ
احلزين...
نرجسك ِ
ملا شغفًا َّ
ْ
جرت حيايت بالذي ال تشته َني
ِ
وبالنعاس وباحلن ْني
وأنت أيتها املصاب ُة بالربو ِد
ِ
جتري ِ
حياتك بالذي ال أشتهيهِ...
وأشتهيك ِّ
الوردي من ٍ
بكل ما يف ِ
ِ
ورما ٍن وت ْني
جسمك ِّ
توت َّ
جيتاريت وحديقيت ..أوتا ُر روحي ..مهجيت..
زب ٌد ِّ
يغطيين كأين آخ ُر األقما ِر
أو حز ُن السناب ِل يف النها ِر
وما يب ُني من الصباب ِة يف الكتاب ِة
أو من األزها ِر والليمو ِن يف أث ِر الرباب ِة
خلس ًة أو ال يب ْني
شاعر من فلسطني
اخلميس  29من أبريل 2021
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رمض

ان
كرمي

س

قصة قصيرة

ساعة تلو أخرى ،وأنا أحد ُّق في الزّرقة .كنتُ قد نزلتُ
من الب ْرج وجلستُ على حائط البحر املتداعي .كم خطوة بني
الحائط والبرج؟ ال يه ّم .كم ز ّليجة تب ّلط املسافة بينهما؟ ال
يرصص البرج والحائط معا؟ ال يه ّم .ما يه ّم
يه ّم .كم حجرا ّ
هو أن ُأحدّق في هذه الزّرقة الدّاكنة دون أن ألوي على شيء.
ألول مرة انتبهتُ
قبل ذلك كنت قد خلعتُ صندال الجلد .و ّ
لشكل وملعة إبزيمه .يوهمني شكله بطائر غريب .وأما ملعته
فشبيه ٌة بقطعةِ م ْع ٍدن في صحراء (ربما تكون ُخ ْرصة ُل ْغم في حقل مهجور،
أرض تكالب عليها الجفاف)ّ ...
ِ
كل هذا
وربما تكون س ّكة محراث في
خريف ٍ
الصور الهوجاء في جمجمتي ...ما يه ّم هو أن أواصل
ال يه ّم ،أقول لتالطم ّ
ال ّتحديق في الزُّرقة...
ث ّمة من ينتظر عودة الص ّيادين ،وث ّمة من هو في حاجة لهواء البحر كي
يستيقظ من خدر أو ّ
يلطف من سطوة التعب ،وث ّمة من يتص ّيد امرأة شاردة،
يتبول أسفل
وث ّمة من يتس ّلل خلف صخرة ليشرب زجاجة رخيصة ،وث ّمة من ّ
الحائط أو يخرأ حتى ،فاألمر س ّيان ...وث ّمة من يحدّق في الزّرقة مثلي ،وال
يعرف ملاذا هو هنا واآلن؟
أحدهُ م سرق صندالي بينما كنت شــاردا في الزّرقة ..عجبا كيف لم
ْ
أكترث ،واكتفيتُ بااللتفات هنا وهناك ،وصحتُ  -:أوالد القحاب...
ثم شرعتُ أضحك وأضحك وأضحك...
بافتتان إلى الزّرقة.
الصمتُ العتيد وأنا أعاود النظر
وفجأة أل ّم بي ّ
ٍ
بماسة نائمة في قعر بحيرة أحالمي.
حتما سأفتقد ملعة اإلبزيم الشبيهة ّ
حتما سأفتقد شكلها الشبيه بطائر غريب يغ ّن ي على شجرة عارية كأنما
نابتة في ظلي.
ص ـدّقــتُ وجــود ّ
الشجرة واستندتُ بظهري إليها فسقطتُ من
الحائط ...اللعنة قلت وأنا جاثم في سفح الحائط ...ثم طفقتُ أضحك
خرس مب ٌ
جلباب
ني عندما ملحتُ مرط
وأضحك وأضحك ...بعدئذ انتابني ٌ
ٍ
تنقشع من تحته قدمان منقوشتان
جلباب أزرق
يتر ّنح بالقرب من أنفي...
ُ
ٌ
ح ّنا ًء ،وهما ينتعالن شربيال أخضر ...كم يشبه أزرق جلباب أ ّم ي الذي
السجن ،غير أن الحافلة املهترئة سحبتها
سافرتْ به كي تزور أبي في ّ
سيو ُل وادٍ فاضتْ على الجسر وفقدنا جثتها إلى اآلن ...كم يشبه أخض ُر
قميص أبي العسكري ،كان قد لبسه آخر م ّرة في ذلك الصباح
الشربيلِ
َ
األسود ،حني زرع رصاصاته الخمس ،ببندق ّية القنص في رأس صديق
عمره الذي هتك عرض أختي البكر...
الصق ّل ي على الجلباب ...بدتْ قام ُتها
رفعتُ نظرتي وتت ّبعتُ خ ْيط ْ
طويلة جدّا ،فوق ما كنتُ أتو ّقع ،وظ ّلتْ نظرتي ترتقي جلبابها كما لو
تصعد سلم البرج الذي جئت منه ...وفيما غالبني اليأس بالوصول
الس ّلم ،رأيت أخيرا وجهها األبلق ...عينان واسعتان كما
إلى آخر ّ
ٌ
هائل يهط ُل
بحيرتي «تِ كلمامني» في ضاحية «خنيفرة» .شع ٌر
ْ
بضراوة وغزارة كشالل «أوزود» ...صعقني ما رأيتُ وزاد من هول
الرؤية أن ابتسمت املرأة الغامضة ...حاولتُ الوقوف بمشقة عاتية
الس قط ُة اللئيمة قد كسرت عمودي؟
علي ذلك ...ويلتاه ،أتكون ّ
وامتنع ّ
كيف ذلك ولم يعقب الكسر أل ٌم مبرح؟ أيكون هذا العجز الفادح من بطش
جمال املرأة وفتنتها املباغتة؟ حاولتُ وحاولتُ وحاولتُ دون جدوى...
حوذي أكتع باملحاذاة وصاح بها:
وقف ٌّ
عب الحصان ح ّد ال ّرواء وأكل ح ّت ى ال ّتخمة ،فهل نعود يا عائشة؟
 ّأشارتْ له بيدها كي ينصرف دون أن تلتفت إليه ،همست لي:
 أغبطك يا حارس برج الساعة ،كم أتمنى أن أقضي ليلة في أعلىبرجك!
غمزتني ومشتْ إلى باب البحر في الجوار ثم ّ
تخط ُته...
باملش ّقة ذاتها رفعتُ يدي إلى الحائط وأنفقتُ جهدا هائال كي
الت فاشلة ،أسعفني ال ّنهوض هذه املرة فألقيتُ نظرة
أنهض ،وبعد محاو ٍ
إلى ما وراء باب البحر  ...قفزتُ على الحائط ورجعتُ ببصري إلى حاله
البكر ...نبشتُ هنا وهناك ولم أعثر لها على أثر ...املصيبة الكبرى أن ال
بحر وكأنه رحل كما تقول األغنية ّ
الشعبية...
سألتُ معتوها كان يستمني تحت الحائط:
 أين املرأة ذات الجلباب األزرقّ ،والش ربيل األخضر؟ بل أين البحر؟
دلق حليبه على وجه فتاة مرسوم بالطباشير على الحائط وقال:
 ذات الجلباب األزرق والشربيل األخضر؟ بحر فوق ذلك؟!؟ أهذهأحجية يا أستاذ؟ حسنا ...بسيطة ...الجلباب األزرق تعني به نبات
صفير العنب املزهر في تلك الشاهدة ،والشربيل األخضر تعني به الدلو
املعلق في عمود تلك البئ ر ،وأما البحر فهو السراب املندلق من ذلك
الصهريج في الجوار...
سحاب بنطاله قائال:
قالها وهو يرفع ّ
 ّهل أسفعتني بسيجارة؟
 ال ّأدخن ...أجب ُته ،بل انقطعتُ عن ال ّتدخني باألحرى ،تداركتُ .
قهقه وقال:
 هل رأيتَ ما يفعله االنقطاع عن التدخني بعقلك ...قهقه أكثر وانصرفيعرج ،مردّدا بسخرية:
 امرأة بجلباب أزرق وشربيل أخض ر ،وفوق ذلك بحر...صحيح ،ربما سقطتي الفادحة من الحائط هي املسؤولة ع ّما رأيتُ أو
هُ ِّيء لي أنني رأيته باألحرى ...وأعني املرأة الغامضة ...كل هذا بسبب شجرة
غير مرئية ،لعينة ،خلتها نابتة في ظلي ...عموما لن يزعزع كالم األعرج
املستمني يقني ما أنا فيه...
ّ
س ـدّدتُ النظرة أمامي م ـ ّرة أخ ــرى ولم أعد أرى الزّرقة .هل يعقل أن
ألم بها غبش أو قذى؟ أم هو ضباب البلدة اندلع فجأة وحال بيني
بصيرتي َّ
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حارس برج
ال ّساعة

املس روق.
صنداله الذي يشبه صندالي ْ
انزلقتْ نظرتي صــوب اإلبــزيــم الالمع،
وتذكرتُ ق ْرط أ ّم ي موشومة الوجه .القرط
الــذي أهــداه إليها أبي في عرسها ولم
يحدث أن خلعته ّ
قط ،إلى أن غرقتْ به
في حادثة انقالب الحافلة إثر فيضان
الواد ...أ ّن ى رأيــتُ نهرا ملحتُ قرط أمي
يلمع ف ــي قعر غيهبه ...ســألــت فتى
الصندال:
إمساعيل غزايل
 جنازة من هذا أو هذه؟أكتع
 جناز ُة ام ــرأةٍ قتلها حـ ٌّـوذي ٌ
الساعة الذي قضى ليلة معها في أعلى البرج
بسبب
ٍ
خيانة مع حارس ّ
باملدينة املجاورة.
الساعة؟
 برج ّ صحيح ،في الواقع يقال أن حارس هذا البرج كان حوذيا هو اآلخرفيما مضى بل وصديقا لألكتع ،وقد امتهن حراسة البرج بعد أن مات حصا ُنه
بأرذل العمر.
 وما اسم املرأة؟ عائشة. -وما اسم املدينة املجاورة؟

متثال سلفادور دايل بـ ـ  Cadaquesاإلسبانية
وبني املحيط؟!؟
تركتُ األمر إلى حني وتساءلتُ :
 غريب كيف نعتتني املرأة بحارس البرج؟ ُّكل ما أعر ُفه عن نفسي أ ّنني
حوذي ال غي ر ،وعطالتي الطارئة بسبب موت حصاني الذي بلغ أرذل العمر.
ٌّ
استطردتُ في تخميناتي املربكة:
 ماذا كنتُ أفعل في أعلى البرج من قليل؟ أكنتُ أحاول إصالح عطبساعته ّ
املعطلة؟ أكنتُ أكتشف ألول م ّرة خرائط البلدة من فوق ؟ أم كنت أحاول
االنتحار؟
أخيرا تعبتُ من ال ّتحديق في الالشيء .إلى أين ستمضي اآلن وأنت
حافي القدمني؟ سألت نفسي ...طبعا لن أرجع إلى البرج .جاوبتُ نفسي...
ال يه ّم ،استطردتُ  ...املهم أن أغادر هذا الحائط املهترئ ...املهم أن أنفصل عن
هذه اللحظة امللتبسة ...بل األه ّم أن أرجع إلى التدخني وفورا...
وفيما أستدير كي أنصرف ،وجدتُ حشدا هائال يزحف نحو البوابة،
وهم يحملون نعشا ...ارتبكتُ واضطربتُ ثم دنوتُ من أحدهم .انتبهتُ إلى

تهب ُلني :ال مدينة في الجوار سوى «عني الفرس» .
 هل ْتس ِ
ّ
وتخط ى البوابة وصار باتجاه البئر التي أشار
مضى موكب الجنازة
إليها املستمني من قليل ،لم تكن البئر سوى حفرة قبر حديثة األث ر ،وبالقرب
ينتصب الدلو األخضر بمحاذاة الشاهدة املزهرة بنبات صفير العنب
األزرق ...قفزتُ من الحائط وقلبي ّ
يدق طبول الرعب ...بحلقتُ كأخرق وحدّقتُ
كطوبوغرافي قدر ما أستطيع ...ال بحر وال هم يحزنون
كمح ّقق وفحصتُ
ّ
بالفعل ...بل هي مقبرة هائلة تزحف مصاطب قبورها بكل الجهات ،تمأل ح ّد
البصر وأقصى البصيرة...
استدرتُ كي أتب ّين البرج الــذي أتيتُ منه ،والزليج الــذي كان يب ّلط
املسافة ،لم أبصر سوى عمود كهرباء أعــزل ،ينتصب كمس ّلة في الخالء
املوحش ورائي...
أجهشتُ بالبكاء وركضتُ في الخالء املوحش قدر ما أستطيع ...كحصان
في أرذل العمر ركضت وأنا أبكي أو أصهل ،األمر س ّيان.

ري الدّي ْكتاتو َر املُ ْطلَ َق،
يف اللَّ ْي ِل أَص ُ
الفانوس،
أَ ْح ُك ُم باإلِ ْعدا ِم على
ِ
َ
وأَْر ُس ُم َن ْهرًا يف َب َد ِن ا ْم َرأيت.

لَك َّ
الس ِ
اعات َتطو ُل،
ِن ّ
ناي املُ ْس َت ْن َق َع ِ
داخ َل َت ْفكريي..
و ُت ْب ِص ُر َع ْي َ
ْ
َ
هْ
َل أُ ْص ِب ُح ِضف َد َعة؟!
ِح َق ْد َملَ َك ال ُق ْس َط ْنطين َِّي َة،
الفات ُ
واألَ ْحفا ُد أَضاعوا َز ْه َر َتها،
وأَضاعوا َق ْبلَِئ ٍذ إِ ْشبيلْ َي َة..

ان
كرمي
الس ِ
اح ُر صا َر أَنا:
ّ
ُ
ُ
الس ْر ِك أ َب ِّد ُل ق َّب َعيت ِبقِنا ٍع،
يف ِّ
أَْر ُق ُص َف ْو َق ا َ
ناس َي َت َر َّن ُح،
حل ْب ِل َك َن ْس ٍ
أُ ْخ ِر ُج م ْ
ِن َج َسدي نارًا،

لَ ْم َي ُك ِن ال َّت ْص ُ
ري ِ
الباط ِن،
فيق سِوى َت ْعب ِ
والس ِ
اح ُر كا َن أَنا،
لَ ْم َي ُك ِن املَُت َف ِّر ُج َغ ْي َر أَناّ ،
الس ْر ِك ُم َج َّر ُد َت ْشبي ٍه يف َب ْي ٍت ِش ْع ِر ٍّي..
َ
وحما ُم ِّ
اح َر ُث َّم ّ
الس ِ
الشا ِع َر،
وأَص ُ
ري ّ
ري َشبي َه ُهما و َن َ
قيض ُهما :ال َف ْر ْق!
ُث َّم أَص ُ

املوت

َس َن ُ
موت َغدًا،
َن ْح ُن ال ِف ْتيا ُن ا َ
خل ْم َس ُة يف املَْنفى:
َس ّي ُ
اف اال ْمرباطو ِر و َز ْو َج ُت ُه األُوىل،
َ
َّ
َ
و َوصيف ُتها الش ْقرا ُء وخا ِد ُم ُه وأنا..

واألَ ْعوا ُم َت ُم ُّر كأَ ْشبا ٍح ُم َت ِ
الح َقةٍ،
وأَكو ُن ُّ
الن ْط َف َة،
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُث َّم اليا ِف َع ث َّم الوالِ َد ث َّم أموت أخريًا،
َت ْح َت ال ُّت ْر َب ِة أَ ْسأَ ُل جرياين:
َل َ
(ه ْ
ِح َح ّقًا)؟
مات الفات ُ

َس َي ُ
موت اال ْمرباطو ُر دِفاعًا َع ْن تيجا ٍن آ ِيلَ ٍة لل َك ْس ِر..
َ
َ
ُ
َ
َت ُ
ْ
ْ
ُ
َّ
ِي..
موت الز ْو َجة ف ْوق َسري ِر اجلند ِّ
ِي املنف ِّ
َ
َ
َ
َت ُ
موت َوصيف ُتها بأظا ِف ِر عا ِشقِها امل ْجنو ِن..
َي ُ
موت اخلا ِد ُم َش ْنقًا،
روش ِب َس ّج ِ
ادات ال ُف ْر ِس..
يف ال َب ْه ِو املَ ْف ِ

ُي ْخ ِب ُرين األَ ْم ُ
واتِ ( :بال ٌد أُ ْخرى َت ْس ُق ُط،
َك ْر َم ُة َك ْنعا َن اللَّ ْوز َِّي ُة َت ْس ُق ُط،
َد ْم َع ُة َف ْيرو َز َّ
الش َج ِر َّي ُة َت ْس ُق ُط)..
َ
ِح ْ
مات!
حي َن ِئ ٍذ أَ ْي َق ْن ُت ِبأ َّن الفات َ

موت ال ُك ُّل أَ ُ
ني َي ُ
وح َ
موت أَنا أَ ْيضًا،
ري َحفيدي م ْ
ِن َب ْعدي ام ْبراطورًا!
و َيص ُ

دميوقراطية

أَُول ِْد ُت ُمصا َد َف ًة يف ُب ْر ِج َّ
الث ْورِ؟
أُ ِح ُّب ا َ
هلل وأَ ْكر ُه َت ْج َ
َ
ديف ال َع ّرافةِ..

ما ُك ْن ُت َصحا ِب ّيًا،
َ
ْ
لَ ْن أَْر َك َب َخ ْي َل َعل ٍِّي ِض َّد ُمعا ِو َي َة ْب ِن أيب ُسفيا ٍن،
راس ُمعا ِو َي َة ْب ِن أَيب ُس ْفيا ٍن ِض َّد َعل ٍِّي..
أَ ْو أَ ْف َ

ني أَ ُ
حَ
موت أَقو ُل لِ َر ّبي:
ْ
كالصف ِ
صاف،
ُك ْن ُت َبسيطًا َّ
َّ
و ُم ْر َت ِبكًا َك ُس ِ
قوط الثلْ ِج،
َ
وح ّرًا ُك ْن ُت َك َم ّوا ٍل َغ َج ِر ٍّي يف َش َف ِة ا ْم َرأةٍ..
ُ

َس ْو َف أَ ُ
عيش ِحيا ِد ّيًا:
أَ َت َعلَّ ُم َك ْي َف أَكو ُن َصديقًا لألَ ْشجارِ،
أَُر ّبي ِّ
ّيسةِ.
الظ َّل لِ َي ْن ُم َو َت ْح َت األَ ْغصا ِن ال ِقد َ
أَ ْج َم ُع َك ْومًا م ْ
ِن َح َط ٍب وأُقي ُم والئِ َم لل َح َش ِ
رات.
الغاب وأَ ْم َن ُعها م ْ
السنونو.
أَ ُص ُّد ذ َ
ِئاب ِ
ِن َع ِّض ُّ
أَ ُ
خيط َنهارًا لل ُخ ّط ِ
اش.
اف ولَ ْيالً لل ُخ ّف ِ
وأُ ْشع ُ
ِل َش ْم َع َة ميال ٍد يف أَ ْكوا ِخ ال ُغ َرباءِ..
َسأَ ْدعو ا َ
هلل لِ َت ْر ِج َع َخ ْي ُل ُمعا ِو َي َة ْب ِن أَيب ُس ْفيا ٍن.
أَ ْدعو ا َ
هلل لِ َت ْر ِج َع َخ ْي ُل َعل ٍِّي.
لَ ْس ُت َصحا ِب ّيًا ،لَك ْ
ِن لَ ْن أَْب َقى اآل َن ِحيا ِد ّيًا..
َسأُغا ِد ُر َب ْعد َغ ٍد َط ْروا َد َة،
لَ ِك ّني َسأَقو ُل َغدًا ألَثينا:
للر ْهبا ِن،
لَ ْس ُت َع ُد ّوًا ُّ
ِ
الر ْم ِل،
ولَ ْس ُت َع ُد ّوًا
للواحات و ُع ْر ِس َّ
َ
ولَ ْي َس ِب ُو ْسعي املَْي ُل إىل أ َحدٍ..
ما ُك ْن ُت أَثي ِن ّيًا..

حممد بنقدور الوهراين
مصطفى ملح

شعر

لَ ِك ّني يف ال َغ ِد أُ ْص ِب ُح ُخ ّفاشًا َط َب ِق ّيًا،
أَْر َك ُع لل ِّت ْمسا ِح ،أَُن ِّظ ُف أَ ْسنا َن الغيال ِن،
أَقو ُل َمدحيًا يف َّ
الش ْيطا ِن،
وأَ ْن َت ِظ ُر ا ْم َرأَيت يف اللَّ ْي ِل..
ألُ ْص ِب ُح دي ْكتاتورًا..

أربعة
نصوص
شعرية

رمض

الديكتاتور

الساحر

َسأَقو ُل لَهُ :أَ ْخ َطأْ ُت َكثريًا،
لَ ِك ّني لَ ْم أَ ْن ِص ْب َف ّخًا ُّ
للش ْحرورِ،
َ
ولَ ْم أَ َت َه َّج ْم أَ ْم ِس على َز ْه ِر امل ْوتى.
لَ ْم أُْل ِق َحصا ًة يف ِب ْئ ٍر،
ْ
الصف ِ
صاف،
َب ْل ُك ْن ُت َبسيطًا َك َّ
قوط َّ
و ُم ْر َت ِبكًا َك ُس ِ
الثلْ ْج..
إَِر ٌم صا َر ْت م ْ
ِن َغ ْي ِر عِمادٍ..
َ
مات احلا ِك ُم وال ُك ّها ُن وراعي ال ّنوقِ،
َ
َ
ُ
ْ
الص ْهبا ُء..
ه
ت
ب
ل
ك
و
مات
ّي
د
وج
ُ
َ
َ َّ
وجي َء ِب َج ّر ٍ
الر ْيحا ِن،
افات روس َِّي ٍة إلِزالَ ِة رائِ َح ِة َّ
وصا َر ا ُ
حل ُّب إِلِك ْترو ِن ّيًا،
َ
احلاسوب..
وال ُق َب ُل ا ْن َك َس َر ْت يف أ ْدرا ِج
ِ
أَ ْو َط ْروا ِد ّيًا..
لَ ْس ُت سِوى َر ُج ٍل َي ْهوى َج ْم َع اآلثارِ،
َ
اريخ ال ّنائِ ِم يف ا َ
حل َج ِر العاري..
وإيقاظ ال ّت ِ

وأُ َش ِّك ُل َس ْب َع َز ْو َج َحما ٍم م ْ
ِن أَ ْورا ٍق يف َج ْييب،
ُث َّم أُطالِ ُب ُك ْم ِبال َّت ْص ِ
فيقات،
ني أُ ُ
وح َ
زيل قِناعي ال َي َتراءى َغ ْي ُر َفرا ٍغ.

وكا َن ِحدا ٌد يف إَِر َم املَْهدو َمةِ.
أَْب َح ُث يف األَ ْسما ِل ويف م ْ
ِش ِط املَ ْعشو َقةِ،
الد ْم َيةِ،
يف َو ْش ٍم ِبذِرا ِع ُّ
ِص ِف ِحذاءٍ..
يف َخ ْي َط ْي ِن ِبن ْ
أَْب َح ُث لَ ْي َل َنها َر،
وما عا َد ْت إَِر ٌم يف َقلْيب ،ما عا َد ْت إَِر ُم!
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رمض

ان
كرمي

هـ

د .كرمية نور عيساوي*

دراسات

هل نحن في حاجة لعلم األديــان ؟ كثيرا ما يرافقني
هذا السؤال في االستراحة والتجوال من دون دعــوة أو
اتصال ،إما في املدرجات الجامعية أو في اللقاءات العلمية
أو عبر وسائل التواصل االجتماعي التي تخترقنا من دون
رغبة أو قابلية ،كنت دائما َأجدُني وأنا أستعد لإلجابة عن
هذا السؤال الذي ُيالحقني بمجرد اإلفصاح عن تخصصي،
أستجمع عدتي وأتسلح بأدلتي ،كما لو أنني أقف في محكمة
للدفاع عن متهم غائب ،متهم وضع على عاتقي مسؤولية الدفاع عنه من دون طلب
أو توكيل .املتهم هاهنا يا سادة علم اعتقد البعض عن جهل أو عن تقصير أنه
نتاج غربي محض أفرزته العقلية الغربية املتمركزة على الذات املحنطة باالستعالء
من دون ملح أو نطرون .علم أفرزته الدراسات االستشراقية ورؤيتها القدحية عن
العرب واملسلمني.
كنت غالبا ما أسأل محاوري ،ما املقصود بعلم األديان؟ وهل عُرف هذا العلم
في التراث العربي اإلسالمي؟ فكانت الردود تتراوح ما بني اإليجاب والسلب من
غير جواب مقنع شاف .كنت أدرك ساعتها أن التحامل على هذا العلم ال يعود
للمتحدث فهو ال يد له في ذلــك ،وإنما املسؤولية ،كل املسؤولية تقع في يد
الوزارة الوصية على التربية والتعليم التي لم ُتدرج في املناهج التعليمية ،وضمن
موادها الدراسية ،حصصا لتعريف الناشئة بأديان وحضارات األمم األخرى ،وعلى

هل حنن
يف حاجة
لعلم األديان ؟

تاريخهم املشترك ،مما جعلنا نخطو الخطوات األولى في املدرسة ،ونكبر دون أي
اطالع أو معرفة بهذه األديان وتلك الحضارات ،دون وعي بأن علماءنا كان لهم قصب
السبق في هذا العلم ،وأن تراثنا يزخر بعدد ال يستهان به من املصنفات في هذا املجال.

تعريف علم األديان
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إن علم األديان في أبسط تعريف له حسب األستاذ دين محمد محمد ميرا مثلما
أثبته في كتابه علم الدين املقارن مقاالت في املنهج 1نقال عن  Jordan, Louesهو
«النشاط العقلي املنظم املهتم بدراسة األديان نشأة وتاريخا وتطورا ،وعقائد ومذاهب
وطوائف ،وبدراسة أثرها وتأثيرها على الواقع اإلنساني في جميع أبعاده ،وكافة
جوانبه دراسة تقوم على مناهج علمية وتعتمد على مصادر أساسية وتهدف إلى الفهم
واملعرفة قبل النقد واملقارنة»  .2فاملدقق في هذا التعريف يتضح له من دون ضبابية؛
أن علم األديان هو علم يجعل من األديان األخرى موضوعا للدراسة ،وذلك باعتبارها
اخلميس  29من أبريل 2021

رصني ،يصنف مادَّتها
منهج ٍّ
علمي ٍ
حقائق علمية وظواهر تستحق البحث اعتمادا على ٍ
تامة ويستخلص معانيها ،فهو يدور حول ِ
وصف األديان وصف ًا
ويصفها
بحيادي ٍة ٍ
َّ
علمي ًا دقيق ًا متسم ًا باملوضوعية .وإلى جانب اهتمامه بمسيرة األديان في التاريخ،
عنصر من العناصر املكونة لهذه
َيعمد إلى مقارنة ظواهرها
َّ
األساسية دون إغفال أي ٍ
التجربة الدينية أو تلك.

إشكالية التسمية

إ َّن هذا العلم ،على اختالف مسمياتِه « مقارنة األديان» و»علم األديان» و»علم
تاريخ األديان» يدل على حقل معرفي واحد ،إذ َّأن لكل تسمية من هذه التسميات
مبرراتها ودواعيها .ففي إنجلترا وخصوصا في جامعة أكسفورد ُأطلق عليه اسم
علم «مقارنة األديان» «  »Comparative Religionsعلى يد باحث شهير هو
ماكس موللر  Max Mullerالذي ُأسند إليه تدريس هذه املادة سنة  .1896وقد
شاع في أملانيا اسم آخر هو «علم األديان» « »Religions Wissenschafftولعل

في توظيف األملــان لهذا االسم داللة خاصة ،فقد كان علم األديــان ،كما هو معلوم،
محتكرا من قبل الكنيسة التي عندما مارست البحث في األديان األخرى لم تكن كتاباتها
الالهوتية تتسم باملوضوعية؛ فجاء هذا االسم أي علم األديان إشارة إلى َّأن ما كانت
تقوم به الكنيسة ليس علماَّ ،
وأن الهدف من هذا العلم هو دراسة املوضوع بشكل
علمي وبكل موضوعية وحيادية،أما اسم تاريخ األديان فهو ترجمة عن اإلنجليزية
والفرنسية ،و ُيعتبر الفرنسيون هم أول من أطلق عليه هذا االسم ،وقد نقله األمريكان
عن الفرنسيني سنة  ،1952خاصة عندما استقدموا مارسيا إلياد أو ميرتشا إلياد
 ، Mircea Elaideأستاذ تاريخ األديان في جامعة السوربون بباريس ،وعينوه
أستاذا بجامعة شيكاغو في كلية الالهوت ،فأسس هذا األخير مجلة أطلق عليها عنوان
«تاريخ األديان» « »History of Religionومنذ ذلك الوقت اشتهر هذا االسم
في األوساط األكاديمية» األنجلوساكسونية» «. »Anglo-Saxonكما أشار إلى ذلك
األستاذ محمد خليفة حسن.

علم األديان يف الغرب

لقد اهتم الغرب بهذا العلم نظرا إلحساسه بأهمية التدين ،واقتناعه بأهمية
الدين في حياة الشعوب ،فــأواله األهمية القصوى ،وقــد ساعدتهم مجموعة من
العوامل في ذلــك منها ،تطور العلوم اإلنسانية مثل« :اللسانيات التاريخية»
«Grammaire
« »Linguistique historiqueو»النحو واملقارن»
 »comparéeو»علم الفيلولوجيا» « »Philologieهذا فضال عن اهتمامهم
ب»األساطير» « Mythologieإلــى جانب الطفرة النوعية التي عرفها «علم
اآلثار» « »Archéologieو»العلوم اإلنسانية» « »sciences humainesك»علم
النفس» « Psychologieو»علم االجتماع» «  »Sociologieو»علم اإلنسان» «
 »l’anthropologieو»فلسفة الدين» ... Philosophie de la religion؛ « وفك
طالسم «الكتابة املسمارية» « »Écriture cunéiformeو»الكتابة الهيروغليفية
املصرية» «. »Hiéroglyphes égyptiens
َّإن علم األديان في الغرب ساهمت في تبلوره وتطوره ثالثة عوامل أساسية:
تأسيس أو تطوير العلوم اإلنسانية (علم االجتماع ،أنثروبولوجيا )...تقسيم اللغات

إلى عائالت لغوية (اللغات الهندوأوروبية ،اللغات السامية )...ثم فك طالسم الكتابة
املسمارية والكتابة الهيروغليفية ،هذه األخيرة كان لها الفضل في الكشف عن مجموعة
من الحقائق التاريخية املغيبة ،ولنا أن نتساءل هل عرف العرب واملسلمون علم األديان؟
وما هو املنهج الذي توسل به العلماء املسلمون في دراستهم لهذا العلم؟

علم األديان يف التراث العريب واإلسالمي

يــرى األستاذ محمد خليفة حسن في كاتبه «تاريخ األديــان دراســة وصفية
مقارنة»َّ » ،أن علم تاريخ األديان من العلوم األساسية في التراث العلمي اإلسالمي،
بل هو علم إسالمي مهمل إذ لم يلق عناية كافية من الباحثني املعاصرين ،خاصة
فيما يتعلق بالجانب املنهجي الذي طوره علماء تاريخ األديــان في القرون األولى
للهجرة «.3 ،ومن خالل استقرائنا لعدد من املصنفات التي تزخر بها املكتبة العربية
اإلسالمية ُيمكننا الجزم بأن علم تاريخ األديان علم أصي ٌل في التراث العربي اإلسالمي،

لقد كــان للعوملة والطفرة النوعية التي شهدتها وسائل اإلعــام
والتواصل دور مهم في جعل العالم عبارة عن قرية صغيرة بل شقة صغيرة؛
إذ فتحت الباب على مصراعيه أمام كل مكونات املجتمع لالطالع على لغات
وثقافات وحضارات وأديان أخرى ،لكن ما ُتقدمه هذه الوسائل من لقاءات ومحاضرات
وبــرامــج ليس بريئا فقد تعتريه بعض الخطابات العنصرية ذ ا ت
الخلفيات اإليديولوجية .وليس كل من يتحدث عن األديــان هو
من أهل االختصاص ،مما يجعل من هذه املواقع ساحة مناسبة
إلشعال فتيل الفتنة والفرقة من غير إخمادها .لذا كانت الحاجة
ماسة إلحياء هذا العلم ،وإعــادة قــراءة التراث العربي اإلسالمي
بعني املتفحص املعتدل وتسويقه بلغات أخرى ،والتوسل بالسبل
الكفيلة والناجعة لنشر اإلسالم في ربوع العالم وذلك مصداقا
اس َب ِشي ًرا َو َنذِي ًرا َو َلكِ َّن
لقوله تعالىَ { :و َما َأ ْر َس ْل َنا َك ِإ َّل َكا َّف ًة ِ ّلل َّن ِ
اس َ ل َي ْع َل ُمونَ} [سورة سبأ،اآلية ]28:ومن البديهي أن
َأ ْك َث َر ال َّن ِ
تكون هناك استراتيجية ملعرفة لغات وثقافات اآلخر ،وتوجهاته
الفكرية ومعتقداته الدينية من أجل بسط طاولة الحوار والدعوة
إلى عبادة اهلل الواحد األحد ،ف ُكتب التاريخ اإلسالمي تزخر بهذا
النوع من املناظرات والجدل الديني.

دور اجلدل الديين يف تطوير علم األديان

يجب أن نعترف بأننا مقصرين فــي التعريف بتراثنا العربي
واإلسالمي .والشك في َّأن الكثيرين منا ال يعرفون َّ
بأنه تراث متنوع ومنفتح على ثقافات مختلفةَّ ،
وأن الحوار بني أتباع الديانات
السماوية وغيرها كان سمة أساسية فيه .يكفي أن نستحضر في هذا السياق املناظرات الدينية التي كان يشارك فيها مسلمون
ومسيحيون ويهود .وغالبا ما كانت تحظى برعاية ملكية أو أميرية .فقد تعددت املجالس أو املناظرات من قبيل :لقاء البطريرك
السرياني يوحنا األول ( )648-635مع أمير جند حمص عمرو بن سعد ،ولقاء البطريرك النسطوري تيموثاوس األول Timothy
( )I (Nestorian patriarchبطريرك من  780إلى  )823والخليفة املهدي ،ومجادلة إبراهيم الطبراني مع األمير عبد الرحمن بن
األمير عبد امللك بن الصالح الهاشمي سنة 820م ،ومجادلة أبي قرة مع املتكلمني املسلمني في حضرة املأمون ،ومجالس مار إيليا
مطران نصيبني (ت )1049مع الوزير أبي القاسم الحسني بن علي بن الحسني بن علي بن محمد املغربي.
كما َّأن انتماء املسيحيني واليهود إلى ما يسمى باألقليات الدينية لم يحل أبدا دون انخراطهم في الجدل ،وفي الدفاع عن
الديانات التي ينتسبون إليها  .ولم يكن ارتباط البعض منهم بدواليب الحكم عائقا دون تأليفهم كتبا أو رسائل في دحض الدين
اإلسالمي أو في نقد القرآن الكريم .وأبرز مثال على ذلك أبو نوح األنباري الذي ألف كتابا في نقد القرآن الكريم ،على الرغم من َّأنه
كان كاتبا لدى حاكم املوصل .األمر الذي دفع العلماء املسلمني إلى الرد عليهم ،ومقارعة الحجة بالحجة .فكثرت املصنفات من قبيل
الرد على النصارى أو الرد على اليهود .من ذلك أبو هذيل العالف الذي رد على املسيحي عمار البصري  ،واملردار الذي رد على
املسيحي امللكاني ثيودور أبي أبي قرة.
في سياق تاريخي يشجع على الحوار ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن كان من الطبيعي أن تشهد الحضارة العربية
اإلسالمية نشأة علم األديان .املؤسف َّأن هذا الجزء من التراث يكاد أن يكون مغيبا وقد ال يصدق بعض الغربيني وجود إنتاج
فكري وديني مسيحي مكتوب بالعربية .نتحمل قسطا من املسؤولية في إهماله وفي تقاعسنا عن التعريف به سواء على مستوى
العالم العربي واإلسالمي أو على املستوى الدولي .لقد شكل إسهام األقليات الدينية في التراث العربي اإلسالمي إبان العصور
الوسطى عالمة فارقة في تاريخ الحضارات اإلنسانية .فاألمر ال يتعلق ها هنا ببضعة أفراد أو بجماعة بعينها أو بحاالت معزولة،
َّ
وإنما بانخراط كامل لهذه األقليات ،بغض النظر عن معتقداتها الدينية ،في الكتابة وفي التأليف وفي املشاركة الفعالة في الحياة
السياسية واالجتماعية والثقافية والفكرية .وقد تجسد ذلك أوال في تبنيهم للغة العربية ،واتخاذها إما جزئيا أو كليا أداة لتحرير
مصنفاتهم العلمية والفكرية والدينية ،وتفاعلهم الدائم مع إنتاجها الثقافي والفكري.
الترجمة ودورها في التالقح الثقافي بني العالم اإلسالمي والغرب
في هذا الصدد ال يفوتني أن أشير إلى أثر التراث اليوناني في نشأة بعض العلوم اإلسالمية ،ودور مسيحيي الشرق في
ترجمته إلى العربية (إسحاق بن حنني )298-215هـ 910 - /830م( ،عيسى بن زرعة ( 1008/ 943م ) ،يحيى بن عدي( / 893
950م) .وفي الوقت نفسه ال أحد يستطيع أن يستهني بدور العلماء املسلمني في شرح وتفسير وتنقيح التراث اليوناني ،واستفادة
الحضارة الغربية من هذه الشروح .وهنا ال بد من اإلشارة إلى دور اليهود في األندلس اإلسالمية في نقل التراث العربي واإلسالمي
إلى الغرب املسيحي .لقد ترجم اليهود حسب األستاذ أحمد شحالن على مدى قرون ،كتب ًا فلسفي ًة وعلمي ًة عربي ًة إسالمي ًة مشرقي ًة
ومغربي ًة .ونذكر بعض أسماء املترجم لهم لنستدل بها على نوع النقول واالمتداد الزمني الذي احتوته ،وشساعة الحيز الجغرافي
الذي جرت فيه وقائع هذه الترجمات « .فمن بني املترجم لهم قسطا بن لوقا وثابت بن قرة واسحاق بن حنني وحنني بن إسحاق
وأبو إسحاق البطروجي وأبو الحسن بن أبي الرجال والفرغاني وأبو إبراهيم بن يحيا الزرقال وابن الهيثم والكندي والفارابي وابن
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هل حنن يف حاجة لعلم األديان؟
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ويكفي أن نذكر بعض األسماء ومن هؤالء العلماء العرب واملسلمني:
 علي بن ربن الطبري (ت 247هـ ) صاحب كتاب «الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم». أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255ه ) صاحب كتاب»في الرد على النصارى».   أبو الريحان البيروني (ت  440هـ) صاحب كتاب «حقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة «. أبومحمد علي بن حزم األندلسي(ت456هـ) صاحب كتاب «الفصل في امللل واألهواء والنحل». السموأل بن يحيى املغربي (ت570ه) صاحب كتاب «غاية املقصود في الرد على النصارى واليهود». شهاب الدين الصنهاجي القرافي( :ت684هـ) صاحب كتاب «األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة».شيخ اإلسالم أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت 728هـ) صاحب كتاب «الجواب الصحيحملن بدل دين املسيح».
إن هذه املصنفات وغيرها كثير؛ هي بمثابة وثائق حية وملموسة تفصح عن السبق الزمني للعلماء املسلمني إلى
هذا العلم بحثا وتصنيفا ودراسة ،وقد كان لهم الفضل في الكشف عن أسسه التي أرسى القرآن الكريم منذ أربعة
عشر قرنا قواعدها العلمية 4.وليس غريب ًا أن يكون تاريخ األديان ،في صورته الغربية قد تأسس على كتابات
هؤالء العلماء املسلمني الذين ُترجمت أعمالهم منذ وقت مبكر إلى العديد من اللغات األوروبية ،مما أتاح
الفرصة أمام علماء الغرب املتخصصني ،الذين اهتموا بدراسة املادة الدينية والفرق واملذاهب ،من
االطالع على مناهج العلماء املسلمني في دراسة األديان وامللل األخرى .وحسبنا هنا االستشهاد
أنواع
العرب
َّ
بقول الشهرستاني أحد كبار مؤرخي األديان «اعْلم َّأن َ
الجاهلية كانت على ثالث ِة ٍ
واألديان» 5والفكرة نفسها نستشفها من «رسائل
والتواريخ
األنساب
من العلو ِمَ :أحدها عل ُم
ِ
ِ
ِ
األبدان وعِ ل ُم األديان»6ولعل
علمان :عل ُم
ِ
إخوان الصفا» في قولهم« :واعْلم َيا أخِ ي َّأن العل َم ِ
ما يمكن أن سنخلصه كذلك من هذا القول هو السبق التاريخي في تسمية هذا العلم بعلم
األديان ،وهي التسمية التي يستعملها األملان للداللة على هذا العلم.

سينا والرازي وأبو القاسم الزهراوي وإخوان الصفا وابن السيد البطليوسي وأبو القاسم أحمد بن السفار وأبو جعفر بن
األفلح األشبيلي وابن باجة وابن طفيل والغزالي وابن رشد» .7وشكل ابن رشد محور أعمالهم إلى درجة أن الكثير من أصولها
لم تصلنا باللغة العربية ،وإنما وصلت في هذه الترجمات أو وصلتنا وقد كتبت عربية بحرف عبري.8
ولعل هذا يكشف وعي الحضارة الغربية بأهمية ترجمة التراث العربي واإلسالمي :وهنا البد من اإلشارة إلى ريموند رئيس
أساقفة طليطلة الذي أسس مجمع املترجمني ،وجعل على رأسه دومنيك كوند زلفي .وظهرت الترجمات األولى وتلتها محاوالت
ترجمة ابن سينا ورسائل الكندي والفارابي .كما كان لجامعة باريس وتولوز ومونبلي وأكسفورد وجامعة بادو دور كبير في
الترجمة.
فنحن اليوم في أمس الحاجة لترجمته هذا التراث إلى اللغة العربية وهو ما يقوم به الدكتور أحمد شحالن مشكورا
حيث ترجم كتاب ابن رشد «الضروري في السياسة» الذي ضاع أصله العربي وبقي في نسخته العبرية ،ورد في مقدمة الكتاب
على لسان املفكر املغربي محمد عبد الجابري « لقد آن األوان لتصحيح معرفتنا بابن رشد الذي أضعناه
طويال ...لقد سبق أن ربطنا هذا الكتاب بنكبة ابن رشد عندما أتيح لنا أن نقرأه في ترجمته
اإلنجليزية املنقولة عن الترجمة العبرية بعد أن عم اليأس من العثور على األصل
العربي ...إن هذا الكتاب الذي ضاع أصله وضاع اسمه الحقيقي ،والذي نعيده
إلى لغته األصيلة ،لغة الضاد حامال اسمه الذي استخرجناه من متنه...
هذا االكتشاف الجديد لوجه آخر من وجوه عقالنية ابن رشد وأفقه
اإلصالحيني ما كان ممكنا لوال الجهد الذي بذله الصديق الدكتور
أحمد شحالن ،أستاذ اللغة العبرية في كلية اآلداب بالرباط
الرشدية في التراث العبري ،ليس
واملتخصص في املؤلفات ُّ
فقط في ترجمة الكتاب ترجمة أمينة بل أيضا في تصحيح
قراءة املترجم اليهودي للنص العربي»9
لقد اهتم القرآن الكريم باألديان األخرى
وأرســى قواعد هذا العلم وأسسه العلمية؛ املبنية على
ضرورة طلب العلم حيث كشف لنا القصص القرآني عن مادة
معرفية غزيرة حول األديان السابقة ،بل أكثر من ذلك أفصح
لنا عن أول تصنيف وتقسيم ألديان العالم استنادا إلى الوحي،
مستعمال في ذلك مصطلح «أهل الكتاب» ليفرق كما قال الدكتور
محمد خليفة حسن بني ثالثة أصناف من األديان « أديان لها كتب
مقدسة ،وأديــان لها شبه كتاب ،وأديــان ال تملك كتبا مقدسة10»،
ولعل هذا يطرح أمامنا تحديا أخر يتمثل في البحث عن السبل الناجعة
للتعامل مع قضية التعدد الديني ولكن بشكل إيجابي .فالجواب نجده في
ِين} [سورة الكافرون :اآلية  ]6فعلى امتداد
اآلية الكريمة { َل ُك ْم دِي ُن ُك ْم َول َِي د ِ
التاريخ اإلسالمي ،وكما أشرنا سابقا ،اعترف املجتمع اإلسالمي بالتعدد ،وآمن
بالتعايش السلمي بني مختلف الجماعات الدينية املختلفة .ولعل «صحيفة
املدينة» كانت بمثابة أول دستور أرسى قوانني وسبل التعامل مع أهل
الذمة ،وبذلك يمكن الجزم كما يرى األستاذ دين محمد محمد ميرا أنه«
لم يشهد التاريخ اإلنساني مجتمعا اهتم في دستوره وقوانينه بقضية
التعدد والتعايش وبيان الحقوق والواجبات في هذا املجال مثل املجتمع
اإلسالمي ،وتم ذلك بتوجيه من تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية
َّ
الشريفة11».

خامتة

جملة القول َّإن الحاجة أصبحت ملحة لتدريس هذا العلم
والتعريف به وإعادة االعتبار له ،فلن نكون مغالني إذا اعتبرناه املخرج
الوحيد املتاح أمام البشرية للتعاون املشترك من أجل إيجاد نظام عاملي
حاجة
جديد يستند إلى القيم األخالقية العليا املشتركة فيما بينهاَّ .إن علم األديان ليس ترفا فكريا أو خيارا فرديا ،فهو يعبر عن ٍ
ومستعجلة تتطلبها التحوالت التي يشهدها العالم في هذه املرحلة الدَّقيقة والحرجة من تاريخ البشرية ،خاصة
ملحة
ٍ
إنسانية ٍ
ٍ
في ظل اتساع رقعة التوتر واندالع النزاعات اإليديولوجية وتزايد مخاطر الفكر االستئصالي .فعلم األديان وما يرتبط به من حوار
الحضارات والثقافات خيار استراتيجي .وهو السبيل األوحد ملواجهة كل أشكال اإلقصاء وكل أنواع اإلرهاب ،وملقاومة خطاب
الكراهية الذي بدأ يستشري كالنار في الهشيم في وسائل التواصل االجتماعي.
*-أستاذة تاريخ األديان وحوار الحضارات ،كلية أصول الدين،جامعة عبد املالك السعدي ،تطوان.
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 11-دين محمد محمد ميرا مرجع سابق ،ص172 :
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الرسائل املتبادلة بني
األمري شكيب أرسالن
واألستاذ حممد داود

قراءات

صدر في تطوان كتاب جديد بعنوان «الرسائل
املتبادلة بني األمير شكيب أرسالن و األستاذ محمد
داود ،« – 1939 ،بدراسة وتحقيق األستاذة حسناء
محمد داود ،وقــد صــدر هــذا املؤلف عــن مؤسسة
الشهيد امحمد أحمد بن عبود ومؤسسة محمد داود
للتاريخ و الثقافة .يقع الكتاب في  281صفحة ،و
يضم  93رسالة لشكيب أرسالن ،األولى مؤرخة في
 31غشت سنة  1930كتبت في ميورقة باسبانيا،
و األخيرة مؤرخة في  17نوفمبر سنة  1939كتبت في جنيف
بسويسرا ،كما تضم  24رسالة ملحمد داود  ،األولى مؤرخة في 6
أغسطس سنة  ،1931وكتبت في تطوان ،واألخيرة مؤرخة في 1
أبريل سنة  1936وكتبت في تطوان أيض ّا.
قدمت األستاذة لهذا العمل الثقافي التاريخي  ،بتمهيد على
قدر كبير من األهمية ،أبرزت فيه أن هذه الرسائل هي بمثابة سجل
يتضمن معلومات وتفاصيل تاريخية نادرة ،تكشف عن دور شكيب
أرسالن وموقعه بصفتها مهتم ّا و متتبع ّا و مساهم ّا في سيرورة
األحداث التي كان العالم العربي واإلسالمي يتخبط فيها خالل فترة
حرجة من فتراته التاريخية ،وهي الثلث األول من القرن العشرين.
خاف على متتبعي األحداث
ثم خلصت الباحثة إلى القول ( إنه غير ٍ
التاريخية ملغرب العشرينيات من القرن العشرين ،و خاصة منطقة
الشمال التي كانت خاضعة للحماية اإلسبانية ،و باألخص مدينة
تطوان التي كانت عاصمة للمنطقة املذكورة ،أنه كان من بني أبناء
هذه املدينة ،شيوخ ّا و شباب ّا ،فئة متنورة متشوقة لخوض غمار
العمل من أجل تحسني أحوال البالد ،و تحقيق نهضة من شأنها
أن تؤكد الرغبة في تحقيق األهداف الوطنية ،معتمدة أو ّال وقبل كل
شيء ،على العناية بالتعليم،ثم فتح آفاق الشباب و تقريبهم مما
يجري في بقية أرجاء العالم العربي و اإلسالمي ،و كذا إسماع
صوت املغاربة في املشرق ،مع تقريب اآلراء ،و رسم الخطط ،و
توحيد الجهود ،للسير على منهج واحد ،أساسه و مرماه هو تحقيق
االستقالل و الوحدة ) .وبهذه الخلفية التي رسمتها الباحثة ،يفهم
القارئ مضامني هذه الرسائل ،التي هي مصادر بالغة األهمية
لكتابة تاريخ املغرب في فترة كانت انبعاث ّا لليقظة و ميالد ّا للحركة
الوطنية ،وهو األمر الذي تناولته الباحثة ببعض التفصيل أتت
فيه على جوانب من تاريخ املغرب من خالل استعراضها للعالقات
الحميمة التي كانت بني صاحبي الرسائل املنشورة في الكتاب
الذي أميل إلى اعتباره من املصادر التي يستند إليها املؤرخون.
ذلك أن عالقة شكيب أرسالن بأقطاب الحركة الوطنية املغربية
تجعل من رسائله حجة على كثير من القضايا التي أثيرت
للنقاش و احتدم حولها الخالف ،و سجل رأيه فيها وعرض
لها في رسائله ،سواء تلك تبادلها من الحاج عبد السالم بنونة
 ،و التي نشرها ابنه األستاذ الطيب بنونة  ،أو تلك التي تبادلها مع األستاذ
عبد اهلل كنون ،أو التي كتبها للحاج أحمد بالفريج التي التزال
محفوظة لدى أسرته ،ونشر رسالتني منها األستاذ أبو بكر
القادري في كتابه عن بالفريج .و الواقع أن الرسائل
املتبادلة بني أرسالن و داود و بنونة تشكل
ذخيرة من املعلومات التاريخية ذات
قيمة توثيقية بالغة األهمية .وال أريد
أن تفوتني اإلشـــارة إلــى أن األســتــاذة
حسناء بكتابها هــذا ســارت على نهج
خالها األستاذ الطيب بنونة ،الذي اعتنى
برسائل والــده ونشرها ،أو باألحرى نشر
بعض ّا منها ،فاعتنت هي األخــرى برسائل
والدها التي تبادلها مع أرسالن .و بذلك يكون
شكيب ارسالن قد كان على صلة متينة بجدها
الحاج عبد السالم بنونة و بوالدها األستاذ محمد
داود .وهكذا ظفرنا بمبادرة محمودة من األستاذة
حسناء ،بالرسائل املتبادلة بني أبي الحركة الوطنية
بنونة و بني أستاذ الجيل داود.
كما مهدت الباحثة بترجمتني لصاحبي الرسائل ،و
اهتمت بتسجيل مالحظات خاصة على الرسائل ،قبل أن
ال دقيق ّا و مفص ّ
تحلل تحلي ّ
ال كل رسالة منها على نحو غير
مسبوق أثبتت به األستاذة حسناء أنها هضمت الرسائل
و استوعبتها و درستها و دققت فيها  ،بحيث من قرأ هذا
التمهيد الوافي الجامع املانع ،كما يقولون ،يحيط بالرسائل
حتى ولو لم تسعفه ظروفه لقراءتها قراءة مدققة .و هذا العمل
لم أقف على مثيل له فيما قرأته من كتب تضم رسائل متبادلة بني
أقطاب الفكر و الزعماء السياسيني.
في هذه الرسائل معلومات تنفرد بها ،خاصة رسائل أرسالن
الذي كان قطب ّا فريد ّا في الكفاح السياسي و في الكتابة و التأليف
وفي رعاية الحركات الوطنية في كل من املغرب و تونس والجزائر،
فض ّ
ال عن نضاله السياسي املشهود له في بلده الشام باالصطالح
القديم قبل أن تتمزق البالد العربية إلى دول كل منها ذات سيادة كاملة.
ويكفي أن نقول إن أرسالن الذي نقرأ رسائله في هذا الكتاب ،كان األب
الروحي لرواد الحركة الوطنية،ال يفرق بني من كان من منطقة الحماية
االسبانية ومن كان من منطقة الحماية الفرنسية ،فقد املوجه و الناصح

عبد القادر اإلدريسي
للجميع ،وكان الشخص الواحد القادر
على إصــاح ذات البني بني املختلفني
في وجهات النظر ،وكان يعرف أبعاد
السياسة اإلستعمارية لكل من فرنسا
و إسبانيا ،و على ضوء هذه املعرفة
ينصح الوطنيني املغاربة الذين كانوا
يزورونه في مقره بجنيف .ومن أجل
ذلـــك ،تكتسب هـــذه الــرســائــل قيمة
توثيقية من األهمية بمكان.
هــذا كتاب فــي تــاريــخ املــغــرب في
الثلث األول من القرن العشرين ،وهي
الفترة الحرجة من تاريخنا الوطني.
ومن ثم فهو كتاب يعد إضافة ثمينة
تقدم للباحثني و الــدارســن زاد ّا من
املعرفة أحسنت األستاذة حسناء داود
صنع ّا في إخراجه للقراء من عشاق
التاريخ املغربي.

بــقــي الــــســــؤال عـــن مــحــتــويــات
هــذه الرسائل املتبادلة بني الرجلني
الكبيرين ،فهي تتضمن مواضيع تتعلق
باألمير أرسالن وأخباره عموم ّا( حالته
الصحية ،عالقاته ،مواقفه الوطنية و
دفاعه عن اإلسالم و املسلمني ،أصدقاؤه،
أعداؤه و الكائدون له،العالقات بينه و
بــن الدكتور عبد الرحمن شهبندر،
مسألة التزوير الذي اتخذ في حقه وما
لقيه بعدها من األذى،أسفاره،لقاءاته
مع كبار الساسة و رؤساء الدول ،سعيه
في املصالحة بني امللك عبد العزيز آل
سعود و اإلمام يحيي حاكم اليمن،اهتماماته وكتاباته ،مراسالته ،كتبه
وأبحاثه .كما يتتبع أرسالن عبر هذه الرسائل منجزات محمد داود و
نشاطه الوطني و الثقافي (املدرسة األهلية ،تفتيشية املعارف ،مجلة
السالم ،جريدة األخبار ،رحالته ،اقتراح مخطط مع كتابة التوصيات
له في رحلته الشرقية ،عالقاته ومراسالته) .وتتناول الرسائل
اهتمام أرسالن بالقضية الوطنية املغربية ومطالب الشعب املغربي،
مع توجيه الوطنيني لنهج السبل املؤدية إلى نيل الحقوق من
املستعمر ،ومحاولته التوفيق بني زعماء األحــزاب املغربية
املتعارضة فيما بينها .وتتناول الرسائل أيض ّا مسألة الظهير
البربري ودور األمير في تحريك الضمير الوطني املغربي،
وتدخله في مسألة استغالل الجنود املغاربة في الحرب
األهلية اإلسبانية ،وعالقته بعبد الحي الكتاني و أثر زيارة
هذا األخير له في سويسرا ،والشأن العام املحلي لتطوان
وما يجري فيها من مظاهر التطور والتفتح (املجلس
البلدي ،الجمعية الخيرية ،وفــد مطالب األمــة إلى
الجمهورية اإلسبانية ،تأسيس حزب اإلصالح ،الشركة
التعاونية الكهربائية بتطوان ،الحركة الثقافية ،منع
الصحف املحلية) ،هذا إلى جانب االهنمام بالقضايا
املهمة في مختلف األقطار العربية و اإلسالمية،
وبالقضية الفلسطينية خاص ّة وجمع اإلعانات
لها ،والجمعية اإلسالمية اإلسبانية في مدريد،
وافتتاح مدرسة العلوم العربية في غرناطة،
والحديث عن املؤتمرات واللقاءات املختلفة
على الصعيد العربي واإلسالمي(املؤتمر
اإلســامــي بالقدس ،مؤتمر املستشرقني
باليدن في هولندا) .ومما استوقفني
ما ورد في رسائل األمير أرســان من
معلومات عن الحاج أحمد بالفريج لم
أقف عليها في أي مصدر .واملعروف
أن بالفريج كــان أقــرب الشباب الوطني
املغربي إلى قلب شكيب أرسالن .وفي الجملة فإن
هذا كتاب تاريخ ،كما أسلفت أكثر ما هو رسائل شخصية
متبادلة بني قطب العروبة و اإلسالم في النصف الثلث األول من
القرن العشرين ،وبني أستاذ األجيال في تطوان و رائد الصحافة املغربية
واملؤرخ الكبير.عليهما رحمات رب العاملني.
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حديث عابر عن رواية «هوت ماروك»
لكاتب ياسني عدنان
املــخــزن والــبــولــيــس الــســري،
ومالحقة كل صحافي
يلتزم بضوابط
أخ ــاق ــي ــات
الـــســـلـــطـــة
الــرابــعــة ،ثم
الـــزج بــه في
الـــســـجـــون
بــــأحــــكــــام
قاسية.
مـــهـــزلـــة
االنــتــخــابــات
بكل رموزها
ا لحيو ا نية ،
ومـــا تحمله
من دالالت توحي بما يقع على أرض
الــواقــع السياسي املــبــتــذل ،حزب
الناقة اإلسالمي املحافظ  ،وحزب
األخطبوط املخزني الــذي يعمل
على تمييع الساحة السياسية،
وإفــراغ اللعبة االنتخابية من
مصداقيتها .
«هوت ماروك» املــغــرب
الــســاخــن ،إبــحــار فــي أعماق
الــــذات الــبــشــريــة املختلة،
مــن جـــراء الــكــبــت والقمع
والحرمان .مجتمع مغربي
مــعــطــوب ،لــم يــأخــذ منه
الــكــاتــب يــاســن عدنان
إال بــعــض الــعــيــنــات،
ليحولها إلى كراكيز
مــســرحــيــة يــحــرك
خيوطها ،ويتحكم
فــي مــصــائــرهــا وأدوارهـــــا
باحترافية عالية ،تحاكي الواقع إلى
حدود التماهي فيه ومعه.
اخلميس  29من أبريل 2021

قراءات

لن تجد نفسك غريبا البتة ،وأنــت تتجول في دروب مراكش
العتيقة ،تجوب حاراتها ،تعبر أزقتها الضيقة والــدروب ،تدخل
املنازل املفتوحة على السماء ،بأحواش صغيرة مربعة أو مستطيلة،
وريــاض تبدو واجهاتها بسيطة بحيطان قصيرة ،لكن بداخلها
فناءات شاسعة وحدائق غالبا ما تتوسطها نافورات يتدفق منها
املاء بسخاء.
أنت اآلن في مراكش ،املدينة التاريخية العريقة بدون مساحيق
وال مكياج ،بعيدا عن كل فلكلور وتهريج ،عن كل بهرجة سياحية ،أضواء
اصطناعية ،وضجيج الباعة املتجولني.
التحوالت
تخرج من أبوابها العريضة املقوسة ،لتعاين
ّ
التي طرأت عليها ،لحظة بلحظة ،تتوسع املدينة في غفلة
من الجميع ،براريك من قصدير ،وأخرى من طوب مسقفة
بالزنك ،تنبثق في جنح الظالم بشكل عشوائي ،تنعدم
فيها أبسط شروط الحياة ،من ماء وكهرباء وصرف
صحي .تتحول مع الوقت إلى أحياء شعبية تأوي
طبقة مغلوب على أمرها ،طردها الجوع والجفاف
من البوادي والقرى املجاورة.
تنمو املدينة بشكل غير طبيعي ،تتوسع أكثر،
وتكبر أكثر .أحياء جديدة مخطط لها هاته املرة ،
لكن بعشوائية أكبر  ،بفعل الرشاوي واملحسوبية،
شــوارع عريضة مزفتة ،مكعبات إسمنتية شاهقة،
وأخرى بطوابق متفاوتة العلو ،مطاعم ،محالت
تجارية ،بارات ،فنادق بكل النجوم ،ماله ليلية
القتناء اللحم البشري الطازج .تتوسع
املدينة أكثر ،تحت قانون العرض
والــطــلــب ،تــتــشــوه وتتغير
مــعــاملــهــا ،بــدعــوى سياسة
االنفتاح على العالم ،وتقديم
الخدمات السياحية .
شوارع تمأل ناصياتها
كراسي املقاهي املتصافة،
لــتــأوي جيوش العاطلني،
واملــيــاومــن الــذيــن يأتون
إليها من كل فج.
بــشــارع الــداخــلــة ،غير
بعيد عن مقهى ميالنو ،يوجد
مقهى انــتــرنــت حــديــث ،تعلو
مدخله يافطة مكتوب عليها بخط
بارز «سيبر كافي أشبال األطلس»
بداخله شاشات مبثوثة في أركان
املــحــل ،كــــراس مــن أثــيــر أزرق،
مرحاض حسن اإلضاءة بطالء أزرق
فاتح ،يحتل موقعا استراتجيا.
أمام املكتب» يداوم رحال لعوينة
بطل الحكاية ،يقضي يومياته هو
وزبائن السيبير (شخوص الرواية)
 .يعيش هــؤالء في عالم مــواز ،عالم
افتراضي ،عالم من خيال ،عالم الرواية،
الذي قال له ياسني عدنان كن فكان .
«هوت مــاروك « بلغة سردية رشيقة ممتعة .تنساب عبر خمسمائة وتسع
وسبعني صفحة وثالثة فصول اختار لها الكاتب العناوين اآلتية:
 الفراشة في طريقها الى املسلخ .... السنجاب يدخل العلبة الزرقاء الكوميديا الحيوانية.بسخرية الذعة ال تعتمد التك ّلف والتصنع ،يقدم لنا ياسني عدنان
الواقع ومفارقاته كما تراه عينه الثالثة ،بناء محكم ،شخصيات من لحم
ودم وخيال ،أحداث تتطور بشكل يجعلك تتلذذ وتنتشي بقراءتها حتى
آخر سطر .
« كوميديا حيوانية» شخصيات من الــواقــع ،يــوزع عليها «رحال
لعوينة» بطل الرواية ،أقنعة الحيوانات في لعبة تستهويه ،كلما قدم لنا
الكاتب شخصية من شخوص روايته إال وتدخل رحال لعوينة ليلبسها قناعا
حيوانيا يليق بها وبطبعها ،لم يسلم من هاته اللعبة حتى أبواه ،إذ يسمي أمه
البجعة وأباه السرعوف ،ويختار لنفسه قناع السنجاب بدل الجرذ.
سنجاب وليد عالقة جنسية جمعت بجعة بسرعوف ،هذا التزاوج الحيواني
الغريب لن يعطينا إال كائنا لطيف الشكل لكن مشوه النفس والــروح .يحمل
كل الصفات الشيطانية ،خبيث ،لعوب ،جبان ،صامت ،منطو ،خجول ،متلعثم،
مرتعش «تصطك ركبتاه إذا طلب منه الوقوف»  ..يظهر ويختفي ،ينط بخفة
سنجاب في مواقع التواصل االجتماعي من موقع إلى موقع ،بأكثر من قناع
وأكثر من وجه .
لكن بشخصية واحدة مريضة .يصعق خصومه ويدميهم في أضغاث األحالم،

ويــســبــهــم ويشتمهم عــلــى مــواقــع
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ،يستفزهم
بتعليقات نارية على األحداث اليومية
التي تنشرها جريدته اإللكترونية
املــفــضــلــة «هوت ماروك» الــتــي
سيشتغل بها كجاسوس لحساب
املخزن.
كــومــيــديــا حــيــوانــيــة ،ســاخــرة
ميمون الغازي
وساحرة في نفس الوقت ،تدل على أن
الكاتب سخر لها من الوقت والجهد
ما يكفي من البحث في تاريخ املدينة
العريق ،وقدم لنا التحوالت العمرانية التي عرفتها املدينة ،قضاياها االجتماعية
والسياسية خاصة ،واألوضاع االجتماعية والسياسية املغربية عامة .حديث
عن معاناة الطلبة ،نضاالتهم وصراعاتهم التنظيمية .واقع الصحافة املوبوء،
وعالقات مشبوهة بني بعض الصحف واملواقع التي يتحكم في إدارتها جهاز
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دراسات

يستأنف صالح بوسريف في هذا الكتاب الشعري ()1
إثــراء مشروعه باإلشتغال على التراث اإلنساني ،األسطوري
والفلسفي والديني بطرق حوارية رمزية ذات أبعاد إنسانية
وثقافية وفلسفية ووجودية راهنة  :رفات كلكامش  2017ـ
يــاااا هذا تكلم ألراك  2018ـ ال أحد ســواااي  2019ـ مثالب
هوميروس 2020ـ كتاب الليل والنهار.. 2020مقترحا أبنية
نصية درامية سردية وحوارية متعددة األصوات ،أثرت تجربته
الشعرية التي تعود بداياتها إلى الثمانينيات من القرن املاضي،
أصدر خاللها مجموعات شعرية وكتبا شعرية ونقدية عديدة .
وللمساهمة في إبراز ثراء هذه التجربة وتعدد أشكالها وتنوع أبعادها الداللية
أقترح على القارىء قراءة ثقافية إيكولوجية لعمله الشعري « :أنا الذئب ياااا يوسف
« الذي صدر له في بداية  ،2021وفق بنية حوارية تقابلية ثالثية األطراف :يوسف
والذئب ـ الذئب وإخوة يوسف ـ يوسف وإخوته  :شرك الذئب ـ الذئب خيال إخوتي
ـ كالنا من نفس الريح جئنا .والذئب حيوان له رمزية خاصة،وظفه بها في املجال
األدبي كثير من الكتاب والشعراء القدماء واملحدثني واملعاصرين بطرائق وأبعاد
مختلفة ،مثل  :ـ ألفريد دي فينييه في قصيدة «مصرع الذئب «  1843ـ هرمان هيسه
في رواية « ذئب البراري « 1945ـ وحنا مينة في « الذئب األسود «  2005ـ هيالري

ي

براءة الذئب ..و في سياق ذلك يتطرق هذا العمل ملا يتصف به اإلنسان من عدوانية
تجاه البيئة والطبيعة والحيوانات بشكل وحشي أحيانا تجعله شبيها بالحيوانات
املفترسة .

تعدد مناهج النقد وزوايا القراءة

باإلضافة إلى املناهج السياقية ،التاريخية واإلجتماعية والنفسية ،واملناهج
النصية البنيوية الشكالنية واالسيميائية،واألخرى التفاعلية املرتبطة بنظرية جمالية
التلقي،ظهرت نظريات ومقاربات أخرى جديدة تنظر إلى النص األدبــي من زوايا
معرفية أخرى ،مثل  :النقد النسوي ،والنقد الثقافي ،والنقد اإليكولوجي  .النقدالثقافي
يهتم بإبراز الــدالالت واألبعاد الثقافية الكامنة في الكتابات األدبية والكشف عن
األنساق الثقافية الثاوية فيها ،من خالل تحويل النقد األدبي « من أداة في قراءة
الجمالي الخالص،...إلى أداة في نقد الخطاب و كشف أنساقه «  ،بعد أن « أوقع
نفسه في حالة من العمى الثقافي التام عن العيوب النسقية املختبئة من تحت
عباءة الجمالي  ،وظلت العيوب تتنامى متوسلة بالجمالي  ،الشعري و البالغي،
حتى صارت نموذجا سلوكيا يتحكم فينا ذهنيا وعمليا ،و حتى صارت نماذجنا
الراقية – بالغيا – هي مصادر الخلل النسقي « ( . )2أما النقد اإليكولوجي أو

:األنانية والغريزة واملصلحة ،كما
يبرز من جانب آخــر عالقات الشر
والــعــداوة والظلم والــعــدوان بني
البشر أنفسهم  ،وغياب األخالق و
القيم اإلنسانية في مجتمعاتنا...من
خالل بناء درامي يدور فيه الحواربني
الذئب (الحيوان/الطبيعة) ويوسف
(اإلنسان/املجتمع) :

كم
رغبت أن أعرف،
مل
الذئب يف احلكاية جاء آمثا ؟.
هل اإلمث من خصال الذئب،
أم
أنين اكتفيت أن شربت بعضا
من
خصال البشر !؟ (ص  16ـ )17
.....
طباعي مثلك،
أن أسلك املضائق والطرق ألهني ما يف نفسي من
طوى ،
أرد الترع ألرتوي (...ص ) 38
الــذئــب ينبه اإلنــســان عــامــة ،من
خــال مخاطبة يــوســف ،إلــى عدوانية
أخــيــه اإلن ــس ــان ،وي ــذك ــره بــمــا شهده
التاريخ البشري من اعتداءات وحروب
ومذابح،برغم انتقال املجتمعات البشرية
من حال الطبيعة إلى حال الثقافة ورغم
مــا تلقته مــن تربية وتعليم وأخــاق،
ومــا وصلت إليه مدنية و تقدم ثقافي
وحضاري :
من أعلى التلة،
رأيت حروبا ومكائد،
فيها أطفئت نفوس بشر بيد بشر،
وبعد ردح من الزمن،
صار الدم ماء،
أينعت احلقول والطرق جرت فيها العربات،
والقاتل صافح املقتول ( ..،ص )25

األدب
والبيئة
10

مانتل في « قصرالذئاب «  2009ـ والشاعراملغربي
محمد حجي محمد في « ذئب الفلوات «، 1995
و الكاتب األردني جمال ناجي في روايته « عندما
تشيخ الذئاب «... 2005والشاعرمحمد بنطلحة في
« كذئب منفرد «  ،2018والشاعرعزيز أزغاي في
«حانة الذئب» . 2020
وسأبتعد هــذه امل ــرة عــن الــجــوانــب الفنية
األسلوبية واإليقاعية التي دأبت على االهتمام بها
في دراساتي ومقاالتي السابقة ،ألركزاإلهتمام في
هذه القراءة على البعد الثقافي واإليكلوجي في هذا
العمل ،في ارتباط بما سمي بالنقد الثقافي والنقد
البيئي أو اإليكولوجي .على أن هذا العمل الذي
استثمرفيه بوسريف قصة يوسف،متعدد الدالالت
واألبعاد ،و قابل لقراءات عديدة من زوايا معرفية
ومنهجية أخــرى  :سردية ـ بويتيقية ـ درامية ـ
تناصية ـ إجتماعية وإنسانية وسيكولوجية  .فهو
يرتبط بقصة يوسف الواردة في القرآن والتوراة وما
ترمزله من دالالت إجتماعية وإنسانية تطرقت لها
دراسات عديدة سابقة  :ـ البعد الديني واألخالقي
ـ العالقة بني اإلخــوة ـ صدق يوسف وتسامحه ـ
يوسف وقيم الصدق والعفة والوفاء والعفو في
مقابل سلوك الغدر والكراهية الذي يمثله إخوته ـ
اخلميس  29من أبريل 2021

قراءة ثقافية
إيكولوجية يف
كتاب « أنا الذئب
ياااا يوسف « لصالح
بوسريف

البيئي فيهتم بعالقة اإلنسان بالبيئة والطبيعة و يدعو إلى
مقاربة األعمال األدبية من زاوية االهتمام بالبيئة بمختلف
مكوناتها ،ودراسة مظاهرحضورها وتوظيفها فيها ،ومدى
إبراز أهميتها في حياة اإلنسان ،وانتقاد سلوكات التخريب
والعدوان والقتل الذي تتعرض لها كائناتها أمام التقدم
الصناعي الــذي يزحف على الطبيعة والغاب والبوادي
ويشيد املباني اإلسمنتية وينشر التلوث ويحطم جمالية
البيئة والطبيعة ،باعتبار أن الوعي البيئي هووعي جمالي
أيضا ،مسترشدا بدراسات ما بعد الحداثة التي انتقدت
املجتمعات الصناعية التي تهدد الوجود اإلنساني (. )3

البعد الثقايف

ينطوي هذا العمل على عدة أبعاد ثقافية ،باملفهوم
األنتربولوجي واإلجتماعي للثقافة ،ويبرز بعض الطقوس
والعادات التي تتحكم في البشروتوجه سلوكهم غريزيا
واجتماعيا ،مثل  :عدوانية اإلنسان ضد الحيوانات ــ
إضفاء الشرعية الدينية على قتلها وذبحها وأكل لحومها
ـ دفن املوتى ـ العالقات بني اإلخــوة ،وبينهم وبني األب
(...)4والكشف عن بعض الصفات الحيوانية في اإلنسان،
ومظاهر التشابه بينه و الحيوانات املفترسة في الغاب

عبد اهلل شريق

والــغــريــب أن يــســتــوي اإلنــســان
والحيوان في العدوان والقتل واإلفتراس
وفي صفات الذئبية :
ألسنا،
إخوتك وأنا،
كالنا ذئب،
وكالنا يف دمك موغل،
أنا افتراء وخديعة،
ألنين ذئب،
وإخوتك مكيدة وازدراء
ألن يف طباعهم ما يشي بطباعي
أنا الذئب ! ؟ (ص ) 36

()...
الغابة اليت أنا فيها،
أهون من الغابة اليت أنت فيها( .ص)72 :

في مجتمعاتنا التي تشبه غابات الحيوانات توجد ذئاب بشرية ،وسلوكاتها
مثل سلوكات ذئاب الغابات :
لست وحدي الذئب ياااا يوسف ،
مثة يف غاباتكم ذئاب
آلت على نفسها أن تكمن يف الطرق لتخذل العابرين،
تزري مبن كد ،
لتنفرد وحدها باخلديعة ،
ال
تدري
أن اإلنسان،منذ وجد،
] ذئب ألخيه اإلنسان [ ـ (ص ) 39 :
()...
هاااا أنتم ما زلتم ،
بعضكم يكيد لبعض،
وبعضكم يشحذ أنيابه،
لينهش حلم أخيه حيا ( ..ص )74
كأن اإلنسان يف أصله ذئب بقناع بشري ،وقد يسلك احليوان سلوك اإلنسان :
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البعد اإليكولوجي أو البيئي

من جانب آخر يبرز هذا العمل من خالل خطاب الذئب
وحواراته مع يوسف مظاهر من عدوان اإلنسان على البيئة
والطبيعة والحيوان  ،جاهال أو متجاهال حقيقة أن مصير
البشرية ومصير الطبيعة مترابطان وال يتجزءان .لذلك فإن
النقد اإليكولوجي ال يهتم باإلنسان منعزال عن الطبيعة؛ وال
يعتبر اإلنسان مركزا والطبيعة محيطا ،بل ينظر إليهما ضمن
منظومة بيئية ظاهرة وخفية،على أساس أن الطبيعة مكون
أساسي الستمرار الحياة البشرية والكائنات عموما .والذئب
هنا يــرمــز للطبيعة والغابة
وللكائنات التي تساهم في
اســتــمــراريــة الــحــيــاة وخلق
التوازن في البيئة والطبيعة،
وجميع الكائنات الحيوانية
لــهــا دور م ــع ــن فـــي هــذه
العملية.والعالقة بني اإلنسان
والطبيعة ومختلف الكائنات
الــحــيــة هــي عــاقــة ذات بعد
بيئي متناسق ،تنتمي إلى
سلسلة تكاملية وثيقة الصلة،
اكتشفت األبحاث والدراسات
البيئية والبيولوجية كثيرا من
أسرارها  .فرغم ما تتصف به
الذئاب وغيرها من الحيوانات
البرية من عدوانية وافتراس
للحيوانات العاشبة فإنها
تؤدي دورا معينا في الحفاظ
على تــوازن البيئة والطبيعة.
فقد أثبتت دراسة بيئية حديثة
أن السبب الرئيسي لتناقص
نمو النباتات واألشجاروهجرة
الحيوانات و الطيور من منتزه
بالواليات املتحدة األمريكية هو
قتل أغلب الذئاب التي كانت
تعيش فيه من طــرف السكان
والصيادين ،ما تــرك الحرية
لأليائل لإلنتشاروالتوالد فيه
بكثرة ،األمــر الــذي ترتب عنه
اخــتــفــاء كثير مــن النباتات
واألش ــج ــار واألع ــش ــاب التي
كــانــت تلتهمها هــذه األيــائــل
،وهجرة كثير من الطيور التي
كان تعيش في املنتزه بسبب
قــلــة املــيــاه واألشــجــار.وحــن
تم نشر مجموعة من الذئاب
الرمادية في املنتزه وإصــدار
ق ــرار بمنع قتلها والسماح
لها باصطياد األيائل عاد التوازن للمنتزه ،بعد أن تقلص
عدد األيائل ،ما ساعد على نمو األشجار والنباتات من جديد
وعودة الطيور ،وأصبح املنتزه بفضل الذئاب موطنا للعديد من
الحيوانات واألشجار والنباتات (: )5
وأنا يا يوسف
ما زلت ما إن أظهر يف خبيئة ،
أو
يف بعض اخلالءات العارية،
جتري خلفي السهام تلو السهام،
كأنين،
وحدي من كنت إمث هذا الوجود،
أو
من أخرجت آدم من نزله،
وألقيت به يف هذا الكون السحيق ( .ص ) 26
........
ال ذنب يل
سوى ان أكون ذئبا
دمه سائغ لكل إنسان ! ؟ ص 27
......
السهام ال تفتأ تتعقبين ،

دراسات

النجوم والكواكب اليت تراها فوق رؤوسنا،
رأيت وأنا أتأملها من أعلى قمة املنحدر،
أهنا مراياااا ،
فيها وضع اهلل لكل وجه من وجهينا قناعا،
ما إن يتعب الليل من احتمال ظلمته،
سترى مثلي،
أنك ذئب ،
وأنا مثلك بشر،
ال
فرق .
سيان حنن،
بل صنوان،
مبا يف جبلتنا من مكر وخديعة،
مها من طباع كل خملوقات األرض،
اليت مل تر وجهها بعد يف املرآة ( .ص  77ـ )78
ولوال الغراب الذي هدى اإلنسان إلى ثقافة الدفن إلخفاء
جثة أخيه وإخفاء ذنبه لتحولت األرض إلى أوحال من دم ،في
إشارة إلى قصة قتل قابيل ألخيه هابيل :
قل لي ياااا يوسف :
ـ أمل تكن بداية اخللق ذحبا جرى بني إخوة72 ...
()...
وحده الغراب أدرك أن أثر الدم،
سيزيد اجلرح اتساعا،
واألرض قد تغرق يف أوحال طمي،
رمبا،
لن تصلح لزرع،
بعد أن يطفو ماؤها على طينها .
الغراب ،
كان أرحم منكم ياااا يوسف،
منذ ذلك العهد،
مل خيرج ريشه من ليله،
هو من رأى أن القادم أسوأ( .ص  73ـ )74
وفي عالقة تناصية يشير إلى أن القرآن ينص على هذه
الحقيقة :
أليس يف الكتاب
أن
« اإلنسان ظلوما جهوال»
وأن
اإلنسان طغى،
وإنكم
« لفي خسر « ! ؟ ص 81
وفي ارتباط بالراهن يختم بوسريف هذا العمل باإلشارة
إلى أن صفات الغدر والقتل التي يتصف بها البشر ،وما
يمارسونه من عــدوان وحــروب ،سببها األنانية واملصالح و
الجهل والتطرف والفكر الظالمي :
هاااا أنتم ،
أينما حللتم مثة جب ،
فيه ظلمة أطبقت على بشر ،
كاد له غريكم من البشر.
ليست خسارايت بطعم خساراتكم،
فأنتم حرب على بعضكم ،
ماااا بقي الليل يسكن النهار( ...ص )82 :
وتحضرني في هذا الصدد أسطر شعرية لصالح عبد
الصبور لها عالقة ببعض ما ورد في هذا العمل من مواقف
و متخيالت حول التداخل بني الحيواني واإلنساني في بعض
السلوكات البشرية والحيوانية :
هذا زمن احلق الضائع
ال يعرف فيه مقتول من قاتله ؟ ومىت قتله ؟
رؤوس الناس على جثث احليوانات
ورؤوس احليوانات على جثث الناس
فتحسس رأسك ..
حتسس رأسك !!..
ورغــم أن اإلنسان يضفي على شراسته وقتله وذبحه
للحيوانات نوعا من الشرعية االجتماعية والدينية ضمن النسق
الثقافي والديني الــذي يحكم املجتمع الــذي يعيش فيه فإن
النتيجة واحدة والهدف واحد :
معا ياااا يوسف،
شباكنا يف اخلالءات لنغتنم الطرائد بوازع سغبنا،
فقط،
أنت تضفي على جوعك شرع الذبيحة،
تلوذ بالسماء لتستبيح وحيش األرض..،
وأنا مىت باغتين جوعي انصعت لسليقيت،
استبحت اللحم،
ال يعنيين ملن يكون.
ال مساء تقيين من شر الشرك (.ص 69ـ ) 68

()...
كما تفعلون بلحم الطري واإلبل واألغنام،
و
« ما أحل لكم « !
الغابة اليت أنا فيها،
أهون من الغابة اليت أنت فيها ( ..ص 72ـ )71

وعلى مشارف أنفاسي،
يوغل املوت يف خطوي،
كما املدى
توغل يف أنفاس اهلالكني من البشر( .ص )38
واملجتمع البشري بدوره غابة ،وسلوكات بعض البشر
تشبه سلوك الحيوانات الغابوية املفترسة :
الغابة ،ياااا يوسف،
ليست هي الشجر،
وما تلقيه من ظالل على األدغال،
حيث جتري شرائع القتل بوازع البقاء.
الغابة،
ما جيري يف جبلة البشرمن مكائد،
يف قهرها،
ضاهت مكر الذئاب والضواري،
من وحوش اخلالءات املقفرة ( .ص ) 56
وال فــرق في الجوهر والــهــدف بني الذئب واإلنــســان ،
سوى صفات هواية ورياضة القنص والطقوس الشرعية التي

َق ْب َل أ ْن ُت َج ِّف َف َّ
الش ْم ُس ُع ُرو َقهُ،
جل ْس َم ُغبارًا!؟
َو ُتحِيل ا ِ
ك ُن ُت،
ُّ
كل َما َذا َب ْت فِي َيدِي َق ْط َر ُة َما ٍء
كت َّأن ِخصا َل ال ُو ُجودِ،
أ ْد َر ْ
هِي َن ْف ُسها ِخ َصا ُل املَاءِ.
أليس النهر طائرا
يح،
الر ُ
َق ْب َل أَ ْن َت ْش َر َب ُه ِّ
اح ْي ِه َي ُنو َءا ِن ِب َب َردٍ،
َت َر َك َج َن َ
يش ِه َما فِي ُم ْف َت َر ِق ا َ
أَ ل ْق َى ِب ِر ِ
جل ْم ِر !؟
ال ُو ُجودُُ ،م ْن ُذ ال أ َزلِ،
َكا َن أ َبدًا،
الَ
َس َما َء آ َو ْت ُه
ِب َء َك ْي ُنو َن ِتهِ،
ال أ ْر ُض َو ْح َدهَا َم ْن َح َملَ ْت ع ْ
َو أ ْل َق ْت ِب ِري ِش َها فِي َم ْج َرى ال َّن ْه ِر( .ص  123ـ )124
وفي نص « ممعن في مائي « :
يح.
الر ُ
ِي َسا َل َك َغ ْي َم ٍة َش ِر َب ْت َها ِّ
ِج ْسم َ
ُ
َّ
َ
املَ َط ُر
ل
ز
ا
الن
اب
ِن
م
ِ
الس َح ِ
َّ
نسائ ِم ُه ت َو َ
ارت ىف
يف ن َف ِس َي َش َجا ال ُع ْش ِب اَّلذِي َكا َن ْت َ
أَ ْحياَ ِ
ال ُّت َراب .
ُم ْمع ٌ
ِن فِي َمائِي
ُك ْن ُت أَْر ِوي َظ َم إِي،
َو َقلَّ َما ك ْن ُت،
وب َن ْب َض ال أ ْر ِض،
َو أََنا ُأج ُ
أ َرى ُو ُجو َد ال أَْر ِض
الس َماءِ ( .ص )126
فِي ُز ْر َق ِة َّ

خـالصة

إن األنساق الثقافية واإلجتماعية الخفية التي يخضع
لها اإلنسان وتوجه بعض سلوكاته بطريقة واعية وغير
واعية ،هي في غالبيتها ذات طابع تاريخي مــوروث في
كثير من مظاهرها ،أغلبها يؤثر بشكل سلبي على البشر
في عالقتهم بالطبيعة والبيئة والكائنات األخرى وأيضا في
عالقة بعضهم ببعض .وقد تمكن بوسريف من إبراز هذه
السلبيات بطريقة درامية من خالل الحوار املتخيل الذي
أجراه بني يوسف والذئب  .والبناء الدرامي الذي بني عليه هذا
العمل ،يقوم من زاوية الرؤية الثقافية والبيئية التي قاربناه من
خاللها على عالقات ثنائية متعددة املظاهر ،قائمة على التشابه
من جهة ،وعلى الصراع والعدوانية من جهة أخرى كما بينا
.وأهــم ما يميز هذا النوع من البناء الذي اعتمده بوسريف
في أعمال أخرى عديدة سابقة في تجربته الشعرية ،أنه «
ال يسير في اتجاه واحد ،وإنما يأخذ دائما في اإلعتبار أن كل
فكرة تقابلها فكرة ،وأن كل ظاهر يستخفي وراءه باطن،وأن
التناقضات وإن كانت سلبية في ذاتها فإن تبادل الحركة بينها
يخلق الشيء املوجب .ومن ثم كانت الحياة نفسها إيجابا
يستفيد من هذه الحركة املتبادلة بني املتناقضات « (. )7

ه ــوامش :

يضفيها على ذلك :
أنت بشر تسري على نعلني،
وأنا من الضواري أسري على أربع.
تراين شرسا فاتكا فجا عنيدا أباغت طرائدي ،
أعبث بدمها نيئا،
وأنت مثلي تسعى لنفس الصيد.
معا ياااا يوسف،
شباكنا يف اخلالءات لنغتنم الطرائد بوازع سغبنا،
فقط أنت تضفي على جوعك شرع الذبيحة،
تلوذ بالسماء لتستبيح وحيش األرض( ..ص ) 68
على أن بوسريف له اهتمام خاص بالطبيعة في مختلف
أعماله الشعرية ،فنصوصه زاخرة بعناصرالحياة و الطبيعة
وكائناتها  :األرض ـ التراب ـ املاء ـ البحارـ األنهار ـ السماء ـ
الشمس ـ القمر ـ األشجار ـ الغابة ـ الوعول ـ الذئاب ...و يشكل
املاء الذي هو مصدر الحياة تيمة مركزية في بعضها ،كما في
مجموعته « خصال املاء « ( )6التي نقتبس منها النصني
التاليني :
هْ
َل م ْ
ِن َما ٍء َخ َر ْج ُت
أَم
َ
ِّ
َل الط ُ
ني فِي ْأصلِ ِه كا َن َما ًء
هِ

( )1صدر في بداية  2021عن دار أكورا للنشر والتوزيع بطنجة
 2ـ عبد اهلل الغذامي  :النقد الثقافي  /قراءة في األنساق الثقافية
العربية  -املركز الثقافي العربي  ،بيروت  ،ط – 2000/1ص 10-9 :
 3ـ : Sara Buekens
L’écopoétique : une nouvelle approche de la littérature
 françaiseـ p :4 – EL Fe xx – xxI – n 8 / 2019
https://journals.openedition.org/elfe/1299
ـ جيليكا توشيتش  :النقد البيئي/دراسة بينية في األدب والبيئة ـ
ترجمة سناء عبد العزيز ـ فصول  /مجلة النقد األدبي ـ الهيئة املصرية العامة
للكتاب ـ املجلد  2/26ـ العدد  / 102شتاء  2018ـ ص 328 :
 4ـ أنظرمقال حسن املودن  :قراءة نفسانية في قصة النبي يوسف/
عقدة األخوة أولى من عقدة أوديب ـ مجلة « تبني « التي يصدرها املركز العربي
لألبحاث ودراسة لسياسات ـ العدد 10املجلد  /3خريف  2014ـ ص 37 :
اhttps://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue10/Pages/
art02.aspx
5ـ محمد منار :كيف أعادت الذئاب الحياة إلى منتزه يلوستون األمريكي
؟موقع الشروق  20ـ 01ـ : 2020
https://www.shorouknews.com/news/view.
-419a-9e73-7682-aspx?cdate=20012020&id=fc8bbc53
867284b943
 6ـ خصال املاء ـ مطبعة سليكي إخوان ـ طنجة 2018 /
 7ـ عزالدين إسماعيل  :الشعر العربي املعاصر /قضاياه وظواهره
الفنية واملعنوية ـ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرـ القاهرة ،ط1967 /1
ـ ص 279 :
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كرمي
رمض

مجالية
األسود واألبيض
ا

أوراق

اختار الفنان عبد اهلل بلعباس من بني التقنيات
الجمالية في التشكيل تقنيتني هما اعتماد األبيض
واألس ــود فقط من الدائرة الكروماتية أو ما قبلها
من جهة واعتماد عدم اكتمال اللوحة في تماميتها
للتعبير عن أفكاره وإحساساته .هذا ما نلحظه ّملا
نتأمل مجموع لوحاته فيما أنجزه مؤخرا  -ما
يقارب  30لوحة ـ موضوعاتها متعددة :جائحة كورونا ،صخرة
سيزيف كناية عن العبث ،العالم ككرة للغولف تعبيرا عن
القدر واملصير ،في األحضان واألحشاء املودة والحب ،حرية
الجسد وانعتاقه ..
ملاذا األبيض واألسود ؟ وملاذا االبتصار في معالم الصورة ؟
األبيض واألسود من ركائز األلوان الكروماتية  .اشتهر بهما في
املغرب الفنان عبد الكبير ربيع وفي فرنسا الفنان بيير سوالج
وجعل منهما عوالم تجريدية موغلة في التجريد ومنحهما
جمالية مدهشة .هما النور والعتمة وما بهما تأخذ األشياء
معاملها أو تذوب في وسطها ..إذا كان ربيع وسوالج يشتركان
في تجريديتهما املفرطة ويستعمالن أحيانا اللون األحمر ملا له
من صلة بهما ،فإن الفنان عبد اهلل بلعباس يمزج بني األشكال
التجسيدية والتجريدية ويقتصر على اللونني األبيض واألسود
والباهت منهما.
اإلحساس العام واإلطار الفني الذي يضعنا فيه هذا االختيار
الكروماتي هو الشعور الدرامي واملأساتي كأفق للتفكي رّ ..ملا تدلهم
األشياء في األسود ويل ّفها بدثاره يكون األبيض جاهزا لتسليط
الضوء على األركــان الغامقة والتخفيف من ضغط دراميتها ،و ّملا
ّ
تبيض اإلنــارة و تتقوى وتسطع ببياضها على األشياء
عكسيا
ومــا س ّلط عليها يغشاها السواد ويخفف من إشراقها  ..ربما
لهذه اإلبدالية اختار الفنان عبد اهلل بلعباس االكتفاء باللونني
واقتصادهما الجمالي .
يوجد في منجزه لوحات خفيفة وأخرى مثقلة باللونني فقط
والعديد من املوتيفات .األول ــى الخفيفة هي التي يصدق عليها
االختصار أما الثانية فهي مشبعة مكتفية .لكن في النمطني نشعر
بالبساطة والتواضع .بساطة اللونني والرسوم إلى حد عدم إتمامها
وإدراكها  ..وهو اختيار ضد بذخ األلوان وبهرجتها وتصنع التلوين
و تزييفه والبحث عن إظهار املفاتن االصطناعية غير الحقيقية .
األبيض واألس ــود في النمطني يذ ّك راننا بمرحلة نوستالجية
يمكن نعتها بما قبل الحداثة التي بدأت بالتنوير على املستوى
الفكري وباألنوار على املستوى الجمالي  .فالعودة اآلن إلى هذين
اللونني هو ضرب من الرومانسية املا قبل حداثية كما نلمسها في
سينما األشرطة القديمة.
أما عدم إتمام الصورة الفنية ففيه إشراك للمشاهد في إنتاج
املعنى  .وذلك باإليحاء بما يتب ّق ى لكي يعمل فيه الخيال والعني
عملهما معا لالستمرار فيما بدأه الفنان وحجم عن إتمامه .إنها
تقنية فنية تشبه الحوار اللساني الذي يعتمد على ترك البياض
في امللفوظات ليفترضها اآلخر ويحدسها و يبني عليها تمامية
الحوار واستمراريته.
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هذا االشتراك في البناء املفترض للوحة هو ضرب من كسر
الجدار االفتراضي الذي يفصل اللوحة عن املشاهد .هي دعوة
ملمارسة الرسم بإضافة حواف منسية عمدا وخطوط متالشية
أو مطموسة هنا وهناك.
عدم اكتمال اللوحة هو أيضا استدعاء للصدفة وللعدم.
صدفة ستكتمل اللوحة ّملا تخترقها أعني املشاهد وستتوارى
إلى العدم حني تتجاهلها.
عدم إتمام الصورة هو إشارة إلى عدم اكتمالها أي إلى
نقصانها .ليس هناك كمال في العمل الفني اإلنساني ،فقابليته
للزوال تجعله ضمن فكرة الهشاشة املفرطة التي تم ّيزه وتمدّه
بالقدرة على تجاوز الهوتية الخلود ليركن في ركن الفناء .لكن
وظيفته الحقيقية ال تكمن في هذه املقاومة فقط بل تتعداها
في معاندة قطع املسافة بني العدم والحياة بأحسن وأجمل
الوسائل وفي أبجل األحوال.
هناك أسلوب آخر في منجز الفنان عبد اهلل بلعباس هو
اإليروتيكا أو األجساد العارية .وهي أجساد ناقصة من حيث
ويكمل
الرسم غير مكتملة .تترك الفرصة للمشاهد كي يتممها
ّ
معاملها لنفس األغراض املشار إليها سابقا .لكن ملاذا األبيض واألسود
في رسم العري ؟ عادة األلوان والضوء والنور هي التقنيات التي
تبرز مفاتن العري وهي التي تعتمد في مثل هذا النوع من الرسوم
واللوحات .إال أن الفنان عبد اهلل بلعباس يص ّر على اللونني األبيض

واألسود ،ملا فيهما من شحنات
وإيحاءات ..لكن هل هما لونان
حــقــا ؟ هــنــاك مــن يعتبرهما
أطــيــاف مــا ق ــبــل الــك ــرومــات ــيــا
وهما ما يمنح األلــوان األخرى
امتزاجها وتعبيريتها .األبيض
لون محايد كما يبدو واألس ــود
ال نور فيه وال ينتمي لألطياف
إدريس كثري
القزحية .إذا كان األسود يشير
إلــى الــحــزن واللغز فاألبيض
يــشــي ــر إلـــى الــنــور وال ــصــفــاء
وإذا كان األول يوحي بالغموض والظلمة فاألبيض هو البساطة
والشفافية .
بني الحياد و الغياب يمكن للجسد أن يكشف أس ــراره ،وأول
أسراره هو «اإلسرار» أي ما يظهر وما يتوارى في آن واحد .إنها
أجساد في وضعيات مختلفة منظور إليها من زوايا متعددة مندغمة
ّ
تحث على التأمل والتفكي ر.
فيما بينها
وما يزيد التأمل افتتانا بهذه األجساد
فضال عــن عــدم اكتمالها وتماميتها،
هو تداخلها فيما بينها بشكل يجعلها
تفصح عن مكنونها بتجسيديتها تارة
وبتواريها تارة أخرى.
يقول كاندنسكي (ص  168في كتابه
النقطة والخط على املساحة) »:كل شيء
ليس مرئيا وال مفهوما أو بعبارة أخرى
تحت املرئي واملفهوم يتوارى الالمرئي
وغير املفهوم .نحن اآلن على عتبة حقبة
وباب مسعى  -مسعى واحد ـ سيقودنا
نحو أع ــمــاق ستتضح معاملها شيئا
فشيئا.
اإلنسان اليوم لم يعد يكتفي باملظاه ر.
رؤيته باتت حاذقة وإدراكه مثقفا ورغبته
في بلوغ بواطن األشياء تزداد قوة يوما
عن يوم .لهذه األسباب يمكننا اإلحساس
بالتوترات الداخلية للوحة الصامتة
منها واملمحية من على سطحها .األسود
واألبيض يزيدونها حدّة وقوة».
هــذه الــتــوت ــرات ف ــي لــوحــات الفنان
عبد اهلل بلعباس تتحول إل ــى أصــداء
مضاعفة ومتعددة كلما أضيف عنصر
ما من العناصر مهما كان بسيطا إلى
اللوحة .فالخط املنحني واملكون للوجه أو
نصف الدائرة املشكلة للثدي تشعرك بقوة
الجسد وعنفوانه
إلـــى ح ــد الــعــنــاد
وتــداخــل األج ــســاد
فـــيـــمـــا بــيــنــهــا
يسفر عــن العنف
االنــتــشــائ ــي وعــن
التكامل الناقص.
ناهيك عن املرونة و
الحرية شبه املطلقة
الــت ــي بــهــا ينجز
الفنان رسوماته.
خاصيتان يمكننا
إدراكـــــهـــــمـــــا ف ــي
انسيابية الحدود
املش ّكلة للمالمح
أو املــوحــيــة بها
وفي سرعة اإلنجاز.
الس رعة تبدو في
ّ
الــتــلــقــائ ــيــة وف ــي
الــتــوقــف املباغت
لكنه مقصود لهذه
القصدية .
أخــي ــرا ،تبرز ق ــوة هــذا املنجز الفني في جمعه بني الفن «
التجسيدي» والفن «التجريدي» .في األول تتوارى حركية وصوتية
العنصر األولي في حد ذاته لصالح التوازن والصورة أما في الثاني
فهما باديتان للعيان في قوة اللونني األسود واألبيض.

إعالنات

المملكة المغربية
مديرية الشؤون اإلدارية والمالية للبالط
الملكي
الحرس الملكي
إعالن عن طلب عروض مفتوحة بالنسبة
لتموين مصالح التغذية
للحرس الملكي (الدار البيضاء ،الواليدية،
مراكش واكادير)
رقم  / 4ح م  /م ت
الستة أشهر الثانية من سنة 2021
جلسة غير عمومية
يتلقى السيد الجنرال دوبريكاد قائد الحرس
الملكي إلى غاية  18ماي  2021قبل الزوال،
عروض أثمان المتعلقة بما يلي:
 حصة رقم  :06سمك طري حصة رقم  :07الخبر والحلوياتيجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات
المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين 27
و  29من المرسوم رقم  349 12 - 2الصادر
في  8من جمادى ا  1434الموافق ل  20مارس
.2013
الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي على
الشكل اآلتي:
 - 1الملف االداري:
الذي يتطلب الوثائق التالية:
 - 1التصريح بالشرف في نظير فريد طبقا
لمقتضيات المادة  26من المرسوم المذكور
أعاله.
 - 2الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات
المخولة ال��ى الشخص ال��ذي يتصرف باسم
المتنافس ،و إذا تعلق األمر بشخص طبيعي
يعمل لحسابه الخاص ،ال تطلب منه أية وثيقة.
 - 3شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف
اإلدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت
بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية،
ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي
بمقتضاه تم فرض الضريبة على المتنافس،
ويجب أن تكون هذه الشهادة أصلية أو نسخة
مطابقة لألصل.
 - 4شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،تثبت بأن
المتنافس يوجد في وضعية قانونية تجاه هذا
الصندوق ،ويجب أن تكون هذه الشهادة أصلية
أو نسخة مطابقة لألصل.
 - 5وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة
الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه ،عند
االقتضاء.
 - 6شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة
لألشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري
طبقا للتشريع الجاري به العمل.
 - 7دفتر الشروط الخاصة موقع على الصفحة
األخيرة منه مع إضافة عبارة بخط اليد «اطلع
ووافق عليه» ومؤشر على جميع الصفحات.
 ) IIالملف التقني :
الذي يتطلب الوثائق التالية:
 - 1مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي
يتوفر عليها المتنافس ،ومكان وتاريخ وطبيعة
األعمال التي أنجزها أو ساهم في انجازها.
 - 2ترفق بهذه المذكرة ،إذا نص على ذلك ملف
العروض ،الشهادات المسلمة من طرف رجال
الفن الذين تم تحت إشرافهم انجاز األعمال
المذكورة ،وتحدد كل شهادة على الخصوص
طبيعة األعمال ومبلغها وآجال وتواريخ إنجازها
والتقييم واسم الموقع وصفته.
مبلغ الضمان المؤقت محدد في المادة  7من
دفتر الشروط الخاصة.
تسحب دفاتر الشروط الخاصة وتقديرات الكلفة
المتعلقة بالحصة أو (الحصص) من:
 مقر الفوج الخامس لمشاة الحرس الملكيالدار البيضاء بالنسبة للدار البيضاء.
 مقر الفوج الخامس لمشاة الحرس الملكيالواليدية بالنسبة للواليدية.
 مقر الفوج الخامس لمشاة الحرس الملكياكادير بالنسبة ألكادير،
 مقر الفوج الخامس لمشاة الحرس الملكيمراكش بالنسبة لمراكش.
الهاتف رقم  06 - 72 - 29 - 17 - 02الفاكس
رقم 05 - 24 - 44 - 27 - 33
فيما يتعلق بالحصة رقم  7يتم وضع النماذج
مقابل وصل بالمقرات المشار إليها أعاله.
ت��ودع األظرفة التي يجب أن تكون مغلوقة
ومختومة ،مقابل وصل بكتابة قائد الحرس
الملكي بالرباط الهاتف37 - 76 - 35 - 30 :
  05 - 37 - 76 - 30 - 40 / 05الفاكس07 :  05 - 37 - 66 - 17أو إرسالها عن طريقالبريد المضمون.
121061
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بأكادير
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ عدد2020/6105/2180 :
الطالب:
القرض العقاري والسياحي.
المطلوب ضدها:
لكزولي مالكة.
إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري
المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552/67
بتاريخ  17دجنبر  1968والمتعلق بالقرض
العقاري والسياحي
الفصل  61ومايليه.
ظهير  9رمضان  1331موافق  12غشت 1913
كما تم تغييره وتتميمه
الظهير الشريف رقم  1-11-178الصادر بتاريخ
 22نونبر  2011القانون رقم  39-08مدونة
الحقوق العينية (المادتين  215و .)216
يوم  2020/09/29الموافق  11صفر 1442
إن المكلف بالتنفيذ عبد الرحيم أيت لحسن
منتدب قضائي ممتاز الموقع أسفله.
بمقتضى شهادة خاصة بتقييد الرهن من
الدرجة األول��ى المؤرخة في 2020/07/23
وعقد القرض مضمون الرهن ال��م��ؤرخ في
 2012/03/30بخصوص العقار موضوع الصك
العقاري ع��دد 09/164297 :المدعو «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
إدارته الكائن مقره االجتماعي 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 رقم  2138حي بنسركاو أكادير.
بأدائها ما للطالب عليه وق��دره92.067,85 :
دره���م .ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ف��وائ��د القانونية
والمصاريف.
وذل��ك في أج��ل خمسة عشر يوما من تاريخ
التوصل بهذا اإلنذار سواء كان مدينا أصليا أو
حائزا.
كما ينذرها ب��أداء الدين المطلوب في األجل
المذكور أعاله أو التخلي عن الملك المرهون.
وبمضمنه حرر هذا المحضر وسيسلم في التاريخ
المتبث في شهادة التسليم إلى الطرف المذكور
أعاله إلى السيد المحافظ على األمالك العقارية
والرهون بأكادير طبقا للمادة  216مدونة
الحقوق العينية أعاله.
119170
--------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بأكادير
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ عدد2020/6105/2805 :
الطالب:
القرض العقاري والسياحي.
المطلوب ضده:
مصطفى حيمام
إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري
المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552/67
بتاريخ  17دجنبر  1968والمتعلق بالقرض
العقاري والسياحي
الفصل  61ومايليه.
ظهير  9رمضان  1331موافق  12غشت 1913
كما تم تغييره وتتميمه
الظهير الشريف رقم  1-11-178الصادر بتاريخ
 22نونبر  2011القانون رقم  39-08مدونة
الحقوق العينية (المادتين  215و .)216
يوم  2020/09/29الموافق  11صفر 1442
إن المكلف بالتنفيذ عبد الرحيم أيت لحسن
منتدب قضائي ممتاز الموقع أسفله.
بمقتضى شهادة خاصة بتقييد الرهن من
الدرجة األول��ى المؤرخة في 2007/02/23
وعقد القرض مضمون بالرهن المؤرخ في
 2006/08/29بخصوص العقار موضوع الصك
العقاري عدد 09/84681 :المدعو «الزرقطوني
أ  »2 -الكائن بإقامة الزرقطوني أ  2الطابق
األرضي رقم  a/12أكادير .وهو عبارة عن شقة

سكنية مساحتها  72متر مربع خاضعة لنظام
الملكية المشتركة.
وبناء على طلب :القرض العقاري والسياحي
شركة مساهمة في شخص رئيس مجلس إدارته
الكائن مقره االجتماعي ب  187بشارع الحسن
الثاني الدار البيضاء.
النائب عنها األستاذ أحمد بوسليح المحامي
بأكادير.
وبالتاريخ المتبث في شهادة التسليم يطلب من
السيد (ة) مصطفى حيمام الكائن (ة) زاوية
شارع الحسن الثاني عمارة االصبراني  1الشقة
 14مراكش.
بأدائها ما للطالب عليه وق��دره53.015,06 :
دره���م .ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ف��وائ��د القانونية
والمصاريف.
وذل��ك في أج��ل خمسة عشر يوما من تاريخ
التوصل بهذا اإلنذار سواء كان مدينا أصليا أو
حائزا.
كما ينذرها ب��أداء الدين المطلوب في األجل
المذكور أعاله أو التخلي عن الملك المرهون.
وبمضمنه حرر هذا المحضر وسيسلم في التاريخ
المتبث في شهادة التسليم إلى الطرف المذكور
أعاله إلى السيد المحافظ على األمالك العقارية
والرهون بأكادير طبقا للمادة  216مدونة
الحقوق العينية أعاله.
119164
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الشرق
عمالة اقليم جرادة
باشوية تويسيت
جماعة تويسيت
مصلحة الموارد البشرية
اعالن
ينهي رئيس مجلس جماعة تويسيت انه سوف
تنظم يوم  20ماي  2021امتحان الكفاءة
المهنية لولوج درجة مساعد تقني من الدرجة
الثانية السلم 7
ويفتح ه��ذا االمتحان في وج��ه المساعدين
التقنيين من الدرجة الثالثة المتوفرون على ست
سنوات على األقل من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة برسم سنة ( 2021منصب واحد)
على أن االمتحان يشمل اختبار كتابي وشفوي:
* اختبار كتابي عام :يتعلق بالقطاع المعني
المدة 3 :ساعات) المعامل 2
أو اختبار كتابي خ��اص :يتعلق بالوظائف أو
المهام الممارسة من طرف الموظفين المنتمين
للدرجة الممتحن بشأنها أو بمجال اختصاصات
اإلدارة المعنية (المدة 3 :ساعات) المعامل 3
* اختبار شفوي :تناقش فيه لجنة االمتحان
مع المترشح المواضيع الكتابية عند االقتضاء
ومهامه وتخصصه وتختبر قدراته على ممارسة
الوظائف أو المهام المرتبطة بالدرجة الممتحن
بشأنها( .المدة :بين  15و  30دقيقة) المعامل 3
وعلى الراغبين في اجتياز هذا االمتحان أن
يتقدموا بطلباتهم الى السيد رئيس مصلحة
الموارد البشرية بالجماعة وذلك قبل  17ماي
 2021آخر أجل لقبول الطلبات.
121129
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم القنيطرة
الكتابة العامة
قسم التعمير والبيئة
قرار عاملي رقم  24بتاريخ  22أبريل  2021في
شأن فتح البحث العمومي
المتعلق بدراسة التأثير على البيئة لمشروع
انشاء وحدة لعصر الزيتون بالجماعات الترابية:
عرباوة مقدم من طرف شركة Olive JIBAL
CHEFCHAOUEN
إن عامل إقليم القنيطرة:
ـ بناء على الظهير الشريف رقم 1 - 03 - 60
الصادر في  10ربيع األول  12( 1424ماي )2003
بتنفيذ القانون رقم  12-03المتعلق بدراسة
التأثير على البيئة .
ـ بناء على المرسوم رقم  02-04-564الصادر
بتاريخ  05ذي القعدة  4( 1429نونبر )2008
بتحديد كيفيات تنظيم إجراء البحث العمومي
المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على
البيئة،
ـ بناء على الدورية ال��وزاري��ة المشتركة رقم
 D 1998الصادرة بتاريخ  17مارس  2009بين
وزارة الداخلية وكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة
والمعادن والماء والبيئة ،المتعلقة بتفعيل
المراسيم التطبيقية للقانون  03 - 12المتعلق

الخميس  16من رمضان  1442الموافق  29من أبريل 2021

بدراسات التأثير على البيئة.
 بناء على مراسلة المركز الجهوي لالستثمارلجهة الرباط سال القنيطرة تحت عدد 403
بتاريخ  13ابريل  2021بخصوص إجراء بحث
عمومي لمشروع انشاء وحدة لعصر الزيتون
بالجماعة الترابية عرباوة ،مقدم من طرف
شركة .OLIVE JIBAL CHEFCHAOUEN
يقرر ما يلي:
الفصل األول:
يفتح بحث عمومي ابتداء من تاريخ  13ماي
 2021بمقر الجماعة الترابية عرباوة ،يتعلق
بدراسة التأثير على البيئة لمشروع انشاء
وحدة لعصر الزيتون بالجماعة الترابية عرباوة
مقدم م��ن ط��رف ش��رك��ة OLIVE JIBAL
.CHEFCHAOUEN
الفصل الثاني:
 ي��ودع ملف البحث العمومي مرفقا بهذاالقرار وكذا السجل أو السجالت المعدة لتلقي
مالحظات واقتراحات السكان المعنيين بمقر
الجماعة الترابية عرباوة ،طيلة عشرين ()20
يوما وهي مدة البحث العمومي.
 يبقى هذا القرار ملصقا بمقرات الجماعةالترابية عرباوة ،لمدة خمسة عشر ( )15يوما
قبل افتتاح البحث العمومي وكذا طيلة عشرين
( )20يوما وهي مدة البحث العمومي.
الفصل الثالث:
السكان المعنيون بالبحث العمومي في حدود
منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير
على البيئة هم سكان الجماعة الترابية عرباوة.
الفصل الرابع:
تتألف اللجنة المكلفة بإنجاز البحث العمومي من
السيدات والسادة:
 رئيس دائرة سوق األربعاء رئيسا السيدة رئيسة مجلس الجماعة الترابية عرباوةعضوا
 مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسمسيدي سليمان عضوا.
* المدير الجهوي للبيئة جهة الرباط  -سال -
القنيطرة عضوا.
* المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة
المعمارية وإعداد التراب الوطني عضوا.
* المدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك
والماء عضوا.
* المديرة االقليمية للطاقة والمعادن عضوا.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص
أو هيئة عمومية أو خاصة بإمكانها مساعدة
اللجنة في مهمتها.
الفصل الخامس:
 مباشرة بعد انصرام مدة البحث العمومييغلق رئ��ي��س اللجنة السجل أو السجالت
المخصصة لهذا الغرض ويعقد اجتماعا مع
أعضاء اللجنة المذكورة بعد توقيعهم على هذه
السجالت.
 تعد اللجنة تقريرها متضمنا ملخصا عنمالحظات ومقترحات السكان حول المشروع
وترسله إلى رئيس اللجنة الجهوية لدراسة
التأثير على البيئة داخل أجل ثمانية ( )08أيام
ابتداء من تاريخ إغالق البحث العمومي،
الفصل ال��س��ادس :يتحمل صاحب المشروع
المصاريف المترتبة عن البحث العمومي بما
في ذلك نشر اإلعالن عن البحث العمومي في
جريدتين يوميتين على األقل من بينهما جريدة
واحدة على األقل باللغة العربية ،مرخص لهما
بنشر اإلعالنات القانونية وذلك  15يوما قبل
افتتاح البحث العمومي.
الفصل السابع :يعهد بتنفيذ ه��ذا القرار
إلى رئيس اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم
البحث العمومي للمشروع المتواجد في دائرة
اختصاصها.
الفصل الثامن :ال يمكن اعتبار هذا القرار أو
تقرير اللجنة المكلفة بإجراء هذا البحث المشار
إليهما في الفصلين الرابع والخامس ،بمثابة
ترخيص للقيام باألشغال أو لمزاولة النشاط،
بل هو إج��راء مسطري ضمن باقي اإلج��راءات
والمساطر ال��واج��ب تتبعها للحصول على
الموافقة البيئية ،التي تعتبر بدورها من مكونات
ملف طلب الحصول على ترخيص االستغالل.
121131
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة سوس ماسة
عمالة اقليم طاطا
الكتابة العامة
قسم الشؤون القروية
إعالن عن إجراء سمسرة عمومية
يـعـلن للـعـمـوم أن��ه ستجرى ي��وم الثالثاء

 2021/05/25على الساعة العاشرة صباحا
سمسرة عمومية لبيع مقاطع الشيح التابعة
للجماعات الساللية التالية :
 مقطع الشيح التابع للجماعة الساللية اسافن،قيادة اسافن ،دائرة طاطا.
 مقطع الشيح التابع للجماعة السالليةتزغت،قيادة اسافن ،دائرة طاطا.
وي��وم االرب��ع��اء  2021/05/26على الساعة
العاشرة صباحا بمقر قيادة ادي��س ،سمسرة
عمومية لبيع مقطع الشيح التابع للجماعة
الساللية تكزميرت ،قيادة اديس ،دائرة طاطا.
فعلى ال��راغ��ب��ي��ن ف��ي ال��م��ش��ارك��ة ف��ي هذه
السمسرات الحضور الى مقر الكتابة العامة
لعمالة إقليم طاطا (قسم الشؤون القروية)
لسحب دفتر التحمالت الخاصة المتعلق بكراء
العقار المشمول بمادة الشيح بعد أدائهم مبلغ
 300,00درهما وذل��ك بواسطة شيك بنكي
معرف في إسم السيد وزير الداخلية.
121133
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش
إعالن قضائي عن بيع أصول شركة فرح الجنوب
ملف تنفيذي عدد2016/76 :
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
التجارية بمراكش أنه سيقع بيع قضائي بالمزاد
العلني يوم  2021/05/18على الساعة 11
صباحا بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية
بمراكش ألصول شركة فرح الجنوب المتمثلة
في المنقوالت والعقار التابع لها ذي الصك
العقاري عدد  8500/28الكائن بورزازات والذي
هو عبارة عن فندق.
ولقد حدد الثمن االفتتاحي
في مبلغ  750.000درهم بالنسبة للمنقوالت
ومبلغ  19.950.000درهم بالنسبة للعقار
تقدم العروض أمام كتابة ضبط هذه المحكمة
من تاريخ نشر هذا اإلع�لان إلى غاية اليوم
المحدد للبيع وسيرسى البيع على آخر مزايد
موسر.
يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة رسم قضائي قدره
 ٪03بالنسبة للعقار و  ٪10بالنسبة للمنقوالت
اضافة إلى مصاريف التنفيذ وال تقبل إال الشيكات
المصادق عليها.
وللمزيد من اإليضاح االتصال بقسم التنفيذ
لإلطالع على دفتر التحمالت بالمحكمة التجارية
بمراكش.
121219
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة االبتدائية
بالدارالبيضاء
اعالن قضائي
في إطار الفصل  441من ق م م
ملف التبليغ عدد2019 / 6708 / 2730 :
بناء على الدعوى المرفوعة من طرف فاطنة عابد
النائبة عنها ابنتها السيدة حسناء العدناني
الكائنة باقامة النور عمارة  5الرقم  8الشقة 1
الطابق السفلي عين الشف الدار البيضاء.
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها
األستاذ ابعايش عبد الصمد ،محام بهيئة الدار
البيضاء  8زنقة لحسن البصري بالدار البيضاء
من جهة
وبين :السيد ربيع النماوي
حي مراد بلوك  9الرقم  1الشقة المتواجدة
بالسطح الدار البيضاء
من جهة أخرى
يعلن السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة
االبتدائية ان حكما تحت عدد  4026بتاريخ 26
 2018 / 11 /في الملف عدد / 1301 / 3121
 2018وقضى بما يلي:
حكمت المحكمة وهي تبث في قضايا االكرية
ابتدائيا وعلنيا وغيابيا للمدعى عليه.
في الشكل  :بقبول الطلب
في الموضوع :ب��أداء المدعى عليه للمدعي
الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح فبراير
الى متم مارس  2018وجب في مجموعها مبلغ
 3200.00درهم مع شمول هذا المبلغ فقط
بالنفاط المعجل.
وبافراغ المدعى عليه هو من يقوم مقامه من
حي م��راد بلوك الرقم  01الشقة المتواجدة
بالسطح الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات مع
تحميله الصائر.
وبهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله.

59
كما يعلن رئيس كتابة الضبط أن هذا الحكم
قد تم تبليغه بتاريخ  2021 / 02 / 05للقيم
حسان نجاة بصفتها موظفة بمكتب الغياب في
حق السيد ربيع النماوي في إطار ملف المقاالت
المختلفة تحت عدد 2020 / 1109 / 6438
بتاريخ .2020 / 03 / 05
وللمدعى عليه حق الطعن طبقا للفصل 441
من ق م م.
121207
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بمكناس
المحكمة االبتدائية بمكناس
رئيس كتابة الضبط
إشهار قرار استئنافي
تطبيقا لمقتضيات الفصل  441من قانون
المسطرة المدنية يعلن رئيس كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بمكناس أن محكمة
االستئناف أصدرت قرارا حضوريا انتهائيا تحت
عدد  166بتاريخ  2020-02-18في الملف عدد
.2019-1201-1396
بين :بوسكة الكبير الساكن بأيت حقي ايت حرز
اهلل ابت بوبيدمان الحاجب ينوب عنه األستاذ
سرسور بنعيسى محامي بهيئة مكناس.
بوصفه مستأنف من جهة
وبين :شركة التينيا في شخص ممثلها القانوني
المامون العلوي بمقرها الكائن بأيت حقي ايت
حرز اهلل ايت بوبيدمان الحاجب.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى
باسم جاللة الملك

قررت محكمة االستئناف بمكناس وهي تقضي
علنيا حضوريا انتهائيا في حق المستأنف وغيابيا
بقيم في حق المستأنف عليها.
في الشكل :بقبول االستئناف
في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف والحكم
تصديا على المستأنف عليها في شخص ممثلها
القانوني بأدائها للمستأنف مبلغ عشرين ألف
( )20.000درهم تصفية للغرامة التهديدية عن
المدة من  2016-08-12إلى تاريخ -03-12
 2017وتحميلها الصائر.
هذا وبإنصرام أجل ثالثين يوما سوف يصبح
القرار غير قابل ألي طعن.
121217
-----------------------------المملكــــــة المغربيــــة
وزارة الداخــــليـــــــــة
عمالة الصخيرات تمارة
جماعة سيدي يحيى زعير
م م /ق ش ت تت ج /م ص
إعالن عن طلب عروض مفتوح بعروض أثمان
جلسة عمومية رقم2021/07
في يوم  21ماي  2021على الساعة الحادية
عشرة صباحا سيتم بمكتب مديرية المصالح
بجماعة سيدي يحيى زعير فتح األظرفة المتعلقة
بطلب العروض بعروض أثمان ألجل :شراء
توريدات الصيانة االعتيادية لمنشآت االنارة
العمومية لجماعة سيدي يحيى زعير.
يمكن سحب ملف طلب ال��ع��روض بمكتب
الصفقات بجماعة سيدي يحيى زعير  ,كما
يمكن نقله الكترونيا من بوابة صفقات الدولة
( )www.marchéspublics.gov.ma

ح������دد م���ب���ل���غ ال����ض����م����ان ال���م���ؤق���ت
في(40.000,00:اربعون ألف) درهم.
ح�����دد م��ب��ل��غ ك��ل��ف��ة ت���ق���دي���ر األش���غ���ال
ف��ي 1.994.412,00:درهم (مليون و تسعمائة
و أربعة و تسعون الف و أربع مائة و اثني عشر)
درهم مع احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات
المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادة27
و 29و  31من المرسوم رقم 2-12-349
الصادر في  8جمادى األولى  20( 1434مارس
 )2013المتعلق بالصفقات العمومية .
ويمكن للمتنافسين إما :
إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة
التسلم إلى المكتب المذكور.
إيداع اظرفتهم مقابل وصل بمكتب الضبط.
تسليمها مباشرة لرئيس مكتب لجنة فتح
األظرف عند بداية الجلسة وقبل فتح االظرفة.
ارسالها عن طريق البريد اإللكتروني الى صاحب
المشروع عبر البوابة اإللكترونية للصفقات
العمومية
 www.marchespublics.gov.maو ذلك
طبقا لمقتضيات الفصل  148من مرسوم رقم
 349-12-2بتاريخ  20مارس . 2013
يجب على المقاول تسليم العينات و الوثائق
التي يستوجبهاملف طلب العروض بمكتب
اإلنارة العمومية التابعة للجماعة و ذلك قبل يوم
 17ماي  2021على الساعة الرابعة و النصف بعد
الزوال .
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك
المقررة في المادة  05من نظام االستشارة.
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كيف أجاب الفقه اإلسالمي على أسئلة جائحة كورونا؟
إعداد :الصديق بوعالم
منذ أن ظهر وباء كورونا ،والمؤسسات الفقهية اإلسالمية ،تتعاون
مع نظيراتها الصحية ـ الطبية ،من أجل تنوير المسلمين حول ما ينبغي
أن يقوموا به في هذه الظروف الصحيةالصعبة .ومنذ ذلك ،برزت أسئلة
جوهرية مصيرية حول ما يتطلبه الوضع الجديد من أحكام فقهية
خاصة تحفظ الحياة والدين في آن واحد.
فكان إلجابات الفقهاء على هذه األسئلة آثار طيبة ساهمت إلى جانب
اإلجراءات الصحية ،والتوعية اإلعالمية ،بشقيها الديني والطبي ،في
تخفيف الضرر ،والحد من انتشار الوباء.
كيف كانت هذه األسئلة؟ وكيف استفاد العلماء من التراث الفقهي
في المذاهب األربعة؟
وكيف نزلوا األحكام على الوقائع والحاالت واألوضاع والتغيرات
الطارئة التي فرضها انتشار الوباء؟ وما ذا استخلص الفقه اإلسالمي
من هذه التجربة الفريدة؟
في هذه الحلقات عرض لفتاوى كورونا ،على تنوعها ،يتيح للقارئ نوع
استيعاب ومقارنة واستنتاج.

هيئة كبارالعلماء في األزهر الشريف:
الخوف على النفس أو األهل أو المال أعذار
تبيح ترك الجمعة أو الجماعة
الدليل على مشروعيَّة تعطيل ص�لاة الجمعة
والجماعات وإيقافهما؛ تالفيًا النتشار الوباء :ما روي في
اس قال لِمُؤَذِّ ِنهِ
الصحيحين« :أن عَبْدَ ا ِ
هلل بْنَ َعَبَّ ٍ
َ
ْ
مَطِير :إِ َذا ُ
َ
ّ
مُحَمَدًا
ن
أ
شْهَدُ
أ
تَ:
ل
ق
فِي يَ��وْم
ّ
ٍ
ُ ٍ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ّ
الصَالةِ ،قل« :صَلوا
رَسُول ا ِ
هلل ،فال تَقل حَيّ عَلى ّ
َ
اسْتَنْكرُواَ ،ق َ
ُ
ال:
بُيُوتِكمْ»َ ،ف َكَأ َّن النَّاسَ
فِي
َ
جُمُعَة عَزْمَ ٌة،
َفعَ َلهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِ ِّني ،إِ َّن ا ْل
وَإِ ِّني َك ِرهْتُ أَ ْن أُحْ ِر ُ
تَمْشُون فِي ّ
َ
ين
جَكمَْ ،ف
الطِ ِ
حَض».
ّ
وَالدَ ِ
فقد دل الحديث على األمر بترك الجماعات تفاديًا
للمشقة الحاصلة بسبب المطر ،وال شك في أن خطر
الفيروس أعظم من مش َّقة الذهاب للصالة مع المطر،
ّ
فالترخُص بترك صالة الجمعة في المساجد عند حلول
َ
الوباء ،ووقوعه أمر شرعي ومُس ّلم به اً
عقل وفقهًا،
والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهرًا في البيوت ،أو
في أي مكان غير مزدحم .
َ
وقد انتهى الفقهاء إلى ّ
أن الخوف على النفس أو
المال أو األهل أعذارٌ تُبيح ترك الجمعة أو الجماعة؛ لما
رواه أبو داود عن ابن عباس من قول النبي صلى اهلل
عليه وسلم« :مَنْ سَمِعَ المنادِيَ َف َلمْ يَمْنَعْهُ مِنَ
عُذرُ؟ َق َ
عُذرٌ»َ ،قا ُلوا :وَمَا ا ْل ْ
اتِّبَاعِهِْ ،
ال« :خَوْفٌ أَوْ
َ
َ
لاَ
مَرَضٌَ ،لمْ تُ ْق ْ
الصَ ُة ا ّلتِي صَ ّلى».
بَل مِنْهُ ّ
وما أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث
عبدالرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى اهلل عليه
وسلم« :إِ َذا سَمِعْتُمْ ِبهِ ِبَأرْض َف َ
ال تَ ْقدَمُوا عَ َليْهِ،
وَإِ َذا وَ َقعَ ِبَأرْض وَأَنْتُمْ ِبهَا َف َ
ال تَخْرُجُوا فِرَارًا
ٍ
مِنْهُ».
وقد نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم مَن له رائحة
كريهة تُؤذي الناس أن يُصلي في المسجد؛ منعًا
لإلضرار بالناس ،فقد أخرج البخاري عن جابر بن عبداهلل
رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال« :من
أكل ثومًا أو اً
بصل ،فليعتزلنا  -أو قال :فليعتزل مسجدنا
 وليقعد في بيته» .وما ورد في الحديث ضررٌ محدود،سرعان ما يزول بالفراغ من الصالة ،فما بالنا بوبا ٍء
يَسهُل انتشاره! ويتسبَّب في حدوث كارثةٍ قد تخرج
حدِ السيطرة عليها ،ونعوذ باهلل من ذلك.
عن ّ
ٌ
والخوف اآلن حاصل بسبب سرعة انتشار الفيروس،
وقوَّة فتكه ،وعدم الوصول إلى عالج ناجع له حتى اآلن،
مَ فالمسلمُ معذورٌ في التخ ُّلف عن الجمعة أو
ومن َث ّ
الجماعة.
وعليه :تنتهي هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف إلى
التجمُع ألداء
القول إنه يجوز شرعًا للدولة متى رأت أن
ّ
صالة الجمعة أو الجماعة سوف يُؤدِّي إلى انتشار هذا
الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا .
ّ
وتُذكِر الهيئة هنا بثالثة أمور :
األول :وج��وب رفع األذان لكل صالة بالمساجد،
في حالة إيقاف الجمعة والجماعات ،ويجوز أن يُنادِي
المؤذن مع كل أذان« :صلوا في بيوتكم «.
الثاني :ألهل كل بيت يعيشون معًا أدا ُء الصالة
مع بعضهم بعضًا في جماعة؛ إذ ال يلزم أن تكون
الجماعة في مسجد حتى إعالن زوال حالة الخطر بإذن

اهلل وفرجه.
الثالث :يجب شرعًا على جميع المواطنين االلتزام
بالتعليمات واإلرشادات الصادرة عن الجهات الصحية
للحدِ من انتشار الفيروس والقضاء عليه ،واستقاء
ّ
المعلومات من المصادر الرسمية المختصة ،وتجنُّب
ترويج الشائعات التي تُر ِّوعُ الناس ،وتوقعهم في بلبلة
وحيرة من أمرهم.

فـتــوى :مــــن الزم بيتـه وقــت
الــــــوبــــــاء
لـــه أجــــر الشهيـــد ومخـــالفـــة
اإلرشـــادات حـــرام
ناشد مركز األزهر العالمي  ،الفتوى اإللكترونية أبناء
الشعب المصري كا َّفة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم
إزاء َّ
الظرف الراهن ،والحفاظ على سَالمتهم وسَالمة
غيرهم .
وأفتى المركز بوجوب ُل��زوم المنازل هذه األيام
ّ
ويُبشِر من قعد في بيته صابرًا راضيًا
َاّإل لضرورة،
ّ
بقضاء اهلل وقت انتشار الوباء بأجر الشَهيد ْ
وإن لم
يمُتْ بالوباء؛ لقول سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه
اعُونَ ،ف ُ
رَجُل يَ َقعُ َّ
الط ُ
يَمْكث
وسلمَ « :ليسَ مِنْ
ٍ
َ
لاَ
َ
ّ
مُحْتَسبًا يَعْلمُ أنَهُ يُصِيبُه
فِي بَيتِهِ صَا ِبرًا
ِ
ان َلهُ ْ
َاّإل مَا َكتَبَ ُ
مِث ُل أَجْ ِر ّ
اهلل َلهُ؛ اّ
إلِ َك َ
الشَ ِهيدِ»
(أخرجه أحمد).
كما يُفتي بحرمة مُخالفة اإلرش��ادات ّ
الطِبيَّة،
والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن المَسؤولين
فس والغير
واألطبَّاء؛ لمَا في ذلك من
تعريض النَّ ِ
ِ
الضَرر والهالك ،قال صلى اهلل عليه وسلم« :لاَ
لمواطن ّ
ِ
يُذِل نَ ْفسَهُ»َ ،قا ُلواَ :
ْ
َّ
وَكيْفَ
مُؤْمِن أَ ْن
ل
لِ
يَنْبَغِي
ِ
ال« :يَتَعَرَّضُ مِنَ ا ْلبَ َ
يُذِل نَ ْفسَهُ؟ َق َ
ُّ
ال ِء لِمَا َال
ّ
ّ
يُطِيقُ» (أخرجه الترمذي) .فقد جعل الشَرع الشَريف
حفظ النَّفس مقصدًا من أعلى وأولى مقاصده؛ فقال
ّ
الحقُ سبحانه في إحياء النَّفس...{ :وَمَنْ أَحْيَاهَا

َف َكَأنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا(}..المائدة.)113:
َ
كما حرَّم إهدارها ،وتعريضها لمواطن الهَلكة؛
ُ
يْدِيكمْ إِ َلى التَّهْ ُل َكةِ
فقال سُبحانه..« :وَلاَ تُ ْل ُقوا ِبَأ
حْسنُوا ،إِ َّن ََهّ
مُحْس ِنينَ» (البقرة.)195 :
يُحِبُ ا ْل
الل
ِ
وَأَ ِ
ّ
وال يخفى على أحدٍ اآلن خطورة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد  ،)19وسرعة انتشاره ،وحجم ّ
الضَرر
المترتّب على استخفاف النّاس به ،والتَّساهل في
إجراءات الوقاية منه.
قدَر
فضرر الفيروس الذي قد يصل إلى الوفاة -ال ّ
اهلل -لن يقتصر على المُتساهِل في إجراءات الوقاية
منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكنهم
أو يُخالطهم ،ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ،مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ ُهَّ
الل ،وَمَنْ
شَاقَ ُهَّ
ّ
ّ
الل عَ َليْهِ» (أخرجه الحاكم).
شَاقَ
مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي:
إعمال مقصد التيسير
أسفر اجتماع مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي عن
فتاوى متعلقة ببعض المستجدات الفقهية التي برزت
مع انتشاركوفيد  ،19منها:
ـ ما حكم اإلفطارفي رمضان للوقاية من مرض
كورونا المستجدّ؟
الجواب:
ـ يجوزللمصاب بفيروس كورونا أن يفطرعندما
تظهرعليه األع��راض األول��ى للمرض ،أما إذا أخبره

الطبيب أن الصوم سيفاقم مرضه فإن الصوم حينئذ
يصبح غير جائز ويتعيّن عليه الفطر.
ـ يجوز لألطرالطبية التي تشرف على المرضى (من
أطباء وممرضين ومسعفين ونحوهم) ،الذين يمثلون
الخط األمامي في مواجهة هذا الوباء أن يفطروا في
أيام عملهم؛ إن كانوا يخافون أن يؤدي صومهم إلى
ضعف مناعتهم أوتضييع مرضاهم.
ـ يرخص لكبارالسن الذین یعانون من األمراض
المزمنة أواألمراض التنفسیة أويشق عليهم الصوم
باإلفطارفي رمضان.
ـ يجب على الجميع قضاء عدد األيام التي أفطروها
بعد رمضان وبعد زوال عذر اإلفطار.
ـ المعتمدُ في تحديد مستوى المرض وخطورته،
على أه��ل الخبرة من األطباء والجهات الحكومية
المختصّة.
أما غيرالمرضى وذوي األعذار(أي :المريض ،والمسافر،
وكبيرالسن الهرم ال��ذي يشق عليه الصيام ويكتفي
باإلطعام ،وصغيرالسن غيرالمخاطب) فهم على حكمهم
المعلوم من وجوب الصيام؛ امتثا ًال لقول اهلل سبحانه
مِنكمُ ّ
شَهدَ ُ
الشَهْرَ َف ْليَصُمْهُ} سورة
وتعالىَ { :فمَن ِ
البقرة ،آية رقم.185 :

المستند الشرعي للفتوى
الصيام شعيرة من أعظم الشعائرالتي يتقرب بها
إلى اهلل تعالى ،وهوأحد أركان اإلسالم ومظهر من
مظاهراستسالم المسلم ألمراهلل تعالى وامتثال أوامره
في الظاهروالباطن ،والترقي في م��دراج اإلحسان
باالنقطاع عن الشهوات الحسية والمادية.
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قال تعالى{ :يَا أَيُّهَا ا َّلذِينَ آمَنُوا ُكتِبَ عَ َل ُ
يْكمُ
الصِيَامُ َكمَا ُكتِبَ عَ َلى ا َّلذِينَ مِن َق ُ
بْلِكمْ
ّ
ُ
ّ
ُ
َ
َلعَ َّلكمْ تَتَقون} سورة البقرة ،آية رقم .183 :ويفيد
معنىُ :
«كتِب» في اآلية الوجوب ،والصيام الواجب على
َ
ّ
كل مكلف هو صيام شهررمضان لقوله تعالى{ :فمَن
مِنكمُ ّ
شَهدَ ُ
الشَهْرَ َف ْليَصُمْهُ} سورة البقرة ،آية
ِ
رقم.185:
وق��د رخّ��ص تعالى ل��ذوي األع��ذارب��اإلف��ط��ار في
شهررمضان وأمرهم بالقضاء في غيره من شهورالسنة
فقال{ :وَمَن َك َ
مِنْ
ان مَ ِريضًا أَوْ عَ َلى سَ َف ٍر َف ّ
عِدَ ٌة ّ
أَيَّام أُخَرَ} سورة البقرة ،آية رقم.184 :
ٍ
ولرمضان هذه السنة خصوصيته ،حيث ّ
يحل على
العالم وهويواجه انتشارفيروس كورونا المستجد الذي
فشا فشوا عظيمًا فأصاب الماليين من الناس ،وحصد
أرواح اآلالف ،وهو وباء جديد ما زالت البحوث العلمية لم
تحط بعد بجميع جوانبه وخصائصه ،كأسباب انتشاره،
ومدد كمونه ،وأنماط ظهورأعراضه.
كل ذلك يستوجب تجديد النظرفي بعض أحكام
ّ
باألخفِ ،بإعمال
الصيام ،والمصيرإلى الرخص واألخذ
مقصد التيسيرالنّاظم لكل مناحي الشريعة ،كما د ّلت
ال َ
عليه النصوص الكثيرة منها :قوله تعالىَ {:
يُكلِّفُ
ُهَّ
ٱلل نَ ْفسًا إِ َّ
ال وُسْعَهَا} سورة البقرة ،آية رقم،286 :
َ
حَرَج}
وقوله{ :وَمَا
جَعَل عَ َليْكمْ فِي ّ
الدِ ِ
ين مِنْ ُهَّ ٍَ
سورة الحج ،آية رق��م ،87:وقوله{ :يُ ِريدُ ٱلل أن
ُ
ُ
نسَـان ضَعِيفاً} سورة
ٱإل
يُخَفِّفَ
عَنْكمْ وَخُلِقَ ِ
َ
ُهّ
َ
لِيَجْعَل
النساء ،آية رقم ،28 :وقوله{ :مَا يُ ِريدُ ٱلل
َ
ُ
عَ َل ُ
حَرَج وَ َلـكِن يُ ِريدُ لِيُط ِّهرَكمْ
مِنْ
يْكم ّ
ٍ
ُ
وَلِيُتِمَ ِنعْمَتَهُ عَ َل ُ
تَشْك َ
رُون}
يْكمْ َلعَ َّل ُكمْ
ّ
سورة المائدة ،آية رقم.6 :
وفي الحديث…»:بُعِثتُ بالحَ ِنيفية السمحة…»
مسند برقم :أحمد ،266وفيه «يسروا وال تعسروا…»
رواه البخاري برقم )69( :ومسلم برقم،)1734( :
وحديث« :إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»،
رواه البخاري برقم  ،)220(:والنسائي برقم ،)56( :وأحمد
في مسنده برقم )7799( :واللفظ له ،وحديث« :ما
رَرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بَيْنَ أَ
ُ
مْرَيْن
خُي
ِّ
ِ
َ
َ
َ
ّ
أَحَدُهُما أيْسَرُ من اآلخَ ِرإال اخْتَارأيْسَرَهُما مَا لمْ
ان إِ ْثماً َك َ
إن َك َ
يُكنْ إِ ْثمًا؛ َف ْ
اس مِنْهُ».
ان أَبْعَدَ النَّ ِ
رواه البخاري برقم  )6126(:واللفظ له ،ومسلم برقم:
( ،)2327كما جاء في الحديث َّ
»:إن اهلل يحب أن تؤتى
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» رواه ابن حبان في
صحيحه برقم .)354(:
وهذا المقصد العام ،جاء التنصيص على اعتباره
ُ
مِنْكمُ
شَهدَ
في باب الصوم ،بقوله تعالى { َفمَنْ ِ
َ
ّ
َ
الشَهْرَ َف ْليَصُمْهُ وَمَنْ َك َ
ان مَ ِريضًا أَوْعَلى سَف ٍر
َ
ُ
َ
ُهّ
عِدَ ٌة مِنْ أيَّام أخَرَ يُ ِريدُ الل ِب ُكمُ ا ْليُسْرَ وَلاَ
َف ّ
ٍ
يريد بكم العسر} سورة البقرة ،آية رقم.185:
فقد أسقط الشارع وج��وب الصوم عن المريض
والمسافر؛ وقال العلماءَّ :
إن للمريض مرضًا خفي ًفا أن
يفطر ،ويندب له الفطرإذا كان فيه عليه مشقة؛ قال
ابن يونس« :قال في المجموعة عن أشهب في مريض
لو تك ّلف الصوم لقدرعليه أوالصالة قائمًا لقدرإال
ّ
ويصل جالسًا ،ودين اهلل
أنه بمشقة وتعب :فليفطر
يُسْرٌ ،قال مالكٌ رأيتُ ربيعة أفطرفي مرض لو كان
غيره لقلتُ يقوى على الصوم ،وإنما ذلك بقدرطاقة
الناس» .مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (.)383/3

حديث رمضان
ـ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:
«كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أجود الناس ،وكان أجود ما يكون في
رمضان حين يلقاه جبريل ،وكان يلقاه
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن،
فلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجود
بالخير من الريح المرسلة».
(رواه البخاري ومسلم).
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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 ُّ
الطور

ذ .محمد السوسي

الكفر ال ميلك إال منطق القوة وال
يتجاوب مع احلجة والدليل..؟
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وهي مكية

اآليات من 22 - 19
هذا من جملة الترغيب في اإليمان بذكر جزاء المؤمنين
الذي لم يقتصر عليهم بل تعداهم إلى أبنائهم المؤمنين
فإنه تعالى يلحق األبناء باآلباء في المنزلة وإن لم يبلغوا
درجتهم مع عدم النقص من جزاء اآلباء وهو قوله «والذين
آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان» أي ولو كان دون إيمان
آبائهم «ألحقنا بهم ذرياتهم« تكرمة وقرة عين لهم» و ما
ألتناهم من عملهم من شيء» أي ما نقصناهم شيئا من جزاء
عملهم ،قال ابن عبَّاس إن اهلل ليرْ َفعَ ُذريَّة المؤمن في
درجته وإن كانوا دُونه في العمَل لتقر بهم عينهٌ ،ثمَّ َقرَأَ
اآلية ،ومعلوم شدة تعلق اآلباء بأبنائهم فرفعهم إلى درجتهم
وعدمّ التفرقة بينهم من أعظم بركات اإليمان وجزاء اإلحسان
«كل امرئ بما كسب رهين» أي مرتهن حتى تنجيه أعماله
الصالحة «وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون» أي زدناهم
على ما هو فيه من النعيم كل طيب وكل مشتهي ولو كان
في غير وقته «يتنازعون» أي يتعاطون «فيها كأسا» من خمر
الجنة» ال لغو فيها وال تآثيم» فهي ليست كخمر الدنيا في
مساويها «ويطوف عليهم غلمان» من خدم الجنة «كأنهم
لؤلؤ مكنون» حسنا ولطافة وإن كان ما في الجنة كله مما
يقصر عنه الوصف.

حديثهم بقول حكاية عنهم «إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين»
خائفين والخوف من اإليمان «فمن اهلل علينا» بفضله وإحسانه
«ووقانا عذاب السموم» أي نار جهنم سميت بذلك لدخولها
في المسام والعياذ باهلل ،وزاده تركيزا فقال «إنا كنا من قبل
ندعوه» والدعاء هو مخ العبادة فمن خاف اهلل ودعاه منه عليه
ووقاه» إنه هو البر» الذي يبر عباده ويحسن رليهم «الرحيم»
الواسع الرحمة بخلقه.

اآليات من 32 - 27

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أحوال أهل النار من المكذبين ،وأحوال أهل
الجنة من المؤمنين رتّب على ذلك أمره للرسول صلى اهلل عليه وسلم
بالتذكير الذي هو سبب النجاة فقال «فذكر» أي دُمْ على التذكير برسالة
ربك للطائعين والعاصين على السواء ،وال تبال بما يقولون «فما أنت
بنعمة ربك» أي بفضل منه تعالى وما أنهم به عليك من كمال الخلق
ورجحان العقل «بكاهن وال مجنون» كما يدعي عليك كفار مكة ،فهذا
رد عليهم مقرون ببيان منة اهلل عليه »أم يقولون شاعر نتربص به
ريب المنون» وهذا حكاية لقول طائفة أخرى منهم أنه شاعر»،عن ابن
عباس رضي اهلل عنه أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي
صلى اهلل عليه وسلم قال قائل عنهم احبسوه في وثاق وتربصوا به ريب
المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء فيقول اهلل هذه اآلية

اآليات من 26 - 23
ومن كمال الترغيب أنه ذكر ما يكون المؤمنون عليه في الجنة
من االنبساط والسرور وسؤال بعضهم لبعص وحديثهم عما
كانوا عليه في الدنيا وهو قوله «وأقبل بعضهم على بعض
يتساءلون» وحيث أنهم إنما أدركوا ذلك باإليمان ركز عليه

 ،1ريب المنون حادث الموت وقد أمره اهلل تعالى أن ِّ
يُبَكتهم بقول
تربصوا» اآلية أي فسَترَوا» اآلية أي فسترَوا من نصر اهلل لهذه الدعوة
وإظهاره لدينه ما تعلمون به أن هذا القرآن ليس بشعر وال أنا شاعر «أم
تأمرهم أحالمهم بهذا» أي بما يقولونه فيك من األباطيل ،وهو أسلوب
آخر من التقريع في غاية البالغة ألنه أثبت لهم أحالما أي عقوال واستنكر
أن تكون أحالمهم تأمرهم بهذه األقوال الباطلة في حق الرسول اهلل
صلى عليه وسلم فهم إذن يقولون ما يقولون بدون تعقل «بل هو قوم
طاغون» أي جعال معاندون «أم يقولون تقوّله» لما كانت هذه المقالة
ليس من جنس ما قبلها فصَّلها باآلية السابقة فإن التهمة بالكهانة
أو الجنون أو الشعر باطلة من نفسها وهم كانوا يعرفون بطالنها وأما
كونه صلى اهلل عليه وسلم تقول القرآن وأتى به من عنده فإن ذلك
يحتاج إلى برهان يدحضه ودليل يبطله ،ولذلك بين حقيقتهم بقوله
«بل ال يومنون« ثم تحداهم بأن يأتوا بمثله فقال «فلياتوا بحديث مثله
إن كانوا صادقين» وال أبلغ في إلزام الحجة من هذا التحدي فقد علموا
أن النبي صلى عليه وسلم نشأ بينهم ولم يتعلم كتابة وال قراءة مثلهم
فما يستطيعه مفردا من المجيء بهذا القرآن محتويا على ما يحتوي
عليه من المعارف واألسرار والحكم واألحكام والمواعظ واألخبار حري أن
يستطيعوه وهم جماعة من أهل اللسان والفصاحة والبيان والمنطق،
ولكنهم عجزوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فدل على أنه ليس في
طوق من كان أميا مثلهم ونشأ في أمة أمية كذلك ،أن يتقول هذا
الكتاب العظيم ويأتي به من عنده.
وهذه الدعوى لم يزل الملحدون في القران يرددونها حتى يوم الناس
هذا ،وهم بين أمرين إما أن يكونوا ال يؤمنون بخبر السماء مطلقا
فدعواهم هذه ال تزيد الرسول إال رفعة ،فإن معرفة المغيبات واإلخبار
عنها كما في القرآن وافتراع قواعد العلوم وتقنين القوانين وسن
الدساتير بل تأليف كتاب ولو على النهج الوسط في أمة أمية ليس
لها كتاب أصال إنما يصدر من دروح علوية هي الأللوهية أقرب منها
للبشرية ،وإما أن يكونوا مؤمنون بالوحي والتنزيل وإن أية مقارنة
بين القرآن وغيره من الكتاب السماوية تظهرهم على أنه منها
بسبيل وأن��ه ليس من وضع البشر ،ال بمجرد
الظروف الزمانية والمكانية التي َّ
حفت بظهوره،
بل لها ولما يشتمل عليه من المعاني السامية
والمقاصد العالية التي ال تزيدها األيام إال جدة
فهي تساير حقائق العلوم وتقدم الفلسفة وال
يكشف البحث العلمي عن دستور للحياة أرقى
منها ،وهو هو سر اإلعجال الحقيقي الذي تحدى
القرآن به العرب وال يزال يتحدى به األمم إلى
اليوم.
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من شهادات المستشرقين عن القرآن الكريم

لورافي�شيا فاغلريي
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.
معجزة اإلسالم العظمى هي القرآن الذي تنقل إلينا الرواية غير المنقطعة،
من خالله ،أنباء تتصف بيقين مطلق
لورافيشيا فاغليري ،باحثة إيطالية معاصرة تخصصت في التاريخ اإلسالمي
قديماّ و حديثاّ وفي فقه العربية و آدابها .صدرت لها عدة كتب ،منها (قواعد
العربية) ،و (اإلس�لام) ،و (دفاع عن اإلسالم) الذي صدر سنة .1952و قد
سجلت شهادتها عن القرآن الكريم في مواضع عديدة من مؤلفاتها،وقالت(
إن معجزة اإلسالم العظمى هي القرآن الذي تنقل إلينا الرواية غير المنقطعة،
من خالله ،أنباء تتصف بيقين مطلق .إنه كتاب ال سبيل إلى محاكاته.إن ك ّال
من تعبيراته شامل جامع ،ومع ذلك فهو ذو حجم مناسب،ليس بالطويل
أكثر مما ينبغي ،وليس بالقصير أكثر مما ينبغي .أما أسلوبه فأصيل فريد.
وليس ثمة أيما نمط لهذا األسلوب في األدب العربي تحدر إلينا من العصور
التي سبقته.و األثر الذي يحدثه في النفس البشرية إنما يتم من غير أيما

عون عرضي أو إضافي من سموه السليقي .إن آياته كلها على مستوى واحد
من البالغة ،حتى عندما تعالج موضوعات البد أن تؤثر في نفسها و جرسها
كموضوع الوصايا و النواهي و ما إليها .إنه يكرر قصص األنبياء عليهم
السالم و أوصاف بدء العالم و نهايته ،وصفات اهلل و تفسيرها ،ولكن يكررها
على نحو مثير إلى درجة ال تضعف من أثرها .و هو ينتقل من موضوع إلى
موضوع من غير أن يفقد قوته .إننا نقع هنا على العمق و العذوبة معاّ ،وهما
صفتان ال تجتمعان عادة ،حيث تجد كل صورة بالغية تطبيقاّ كام ّال .فكيف
يمكن أن يكون هذا الكتاب المعجز من عمل محمد صلى اهلل عليه و سلم
وهو العربي األمي الذي لم ينظم طوال حياته غير بيتين أو ثالثة أبيات ال

ينم أي منها عن أدنى موهبة شعرية؟.).
وتنتقل المستشرقة اإليطالية من هذا السؤال إلى مواصلة شهادتها،على
هذا النحو ( ال يزال لدينا برهان آخر على مصدر القرآن اإللهي في هذه
الحقيقة ،و هي أن نصُه ظل صافياّ غير محرف طوال القرون التي تراخت
بين تنزيله و يوم الناس هذا ،و أن نصُه سوف يظل على حاله تلك من
الصفاء و عدم التحريف بإذن اهلل ما دام الكون.).
و تواصل تسجيل شهادتها فتقول (إن هذا الكتاب الذي يتلى في طول
العالم اإلسالمي و عرضه،ال يوقع في نفس المؤمن أيما حسُ بالملل .على
العكس ،إنه من طريق التالوة المكرورة يحبب نفسه إلى المؤمنين أكثر
فأكثر يوماّ بعد يوم .إنه يوقع في نفس من يتلوه أو يصغي إليه حساّ عميقاّ
من المهابة و الخشية .إن في إمكان المرء أن يستظهره في غير عسر،إننا
لنجد اليوم ،على الرغم من انحسار موجة اإليمان ،أالفاّ من الناس القادرين
على ترديده عن ظهر قلب ،و في مصر وحدها عدد من الحفاظ أكثر من
عدد القادرين على تالوة األناجيل في أوروبا كلها.).
ونقرأ ما كتبته المستشرقة فاغليري عن انتشار القرآن في اآلفاق،فهي تقول
( إن انتشار اإلسالم السريع لم يتم ال عن طريق القوة وال بجهود المبشرين
الموصولة .إن الذي أدى إلى ذلك االنتشار كون كتاب اهلل،كلمة الحق،
أعظم معجزة كان في ميسور محمد صلى اهلل عليه و سلم أن يقدمها إلى
المترددين في هذه األرض.).
تقول المستشرقة اإليطالية مؤكد ّة شهادتها عن القرآن الكريم ( فيما
يتصل بخلق الكون فإن القرآن على من إشارته إلى الحالة األصلية وإلى
أصل العالم ،ال يقيم أيما حد في وجه قوى العقل البشري ،ولكنه يتركها
طليقة تتخذ السبيل الذي تريد.).

يْهمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْ ِرفُ
«وَإِ َذا تُتْ َلى عَ َل ِ
َ
َ
َ
َ
فِي وُجُوهِ َّالذِينَ كفرُوا ا ْلمُنكرَ يَك َ
ادُون
ُ
ون ِب َّالذِينَ يَتْ ُل َ
يَسْط َ
يْهمْ آيَاتِنَا ُق ْل
ون عَ َل ِ
أَ َفُأنَبِّ ُئ ُكم ِبشَرٍّ مِّن َذ ُ
لِكمُ النَّارُ وَعَدَهَا
اللهَُّ َّالذِينَ َك َفرُوا وَ ِب ْئسَ ا ْلمَصِيرُ» (اآلية:
)72
في اآلي��ات السابقة التي تناولناها في هذه
النظرات َذ َّكر اهلل في كتابه الكريم المشركين
ومن خاللهم من طبيعة الحال البشرية كلها
بتلك الدالئل والبراهين الكونية وفي اإلنسان
نفسه وخلقه من نطفة وأنعم عليه بمختلف
النعم التي ال تعد وال تحصى ولكن تلك المظاهر
والظواهر ال��دال��ة على عظمة اهلل وقدرته
ووحدته لم تؤثر في قلوب بعض الناس الذين
وصفهم القرآن بقساوة القلب بل واصل هؤالء
الناس ما هم فيه من جحود ،ونكران وريب
وتشكيك ،وأخبرهم اهلل بأن أعمالهم أحصيت
عليهم في كتاب محفوظ ومحيط بكل شيء
يْهمْ
وكانت النتيجة هي أنهم «وَإِ َذا تُتْ َلى عَ َل ِ
آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْ ِرفُ فِي وُجُوهِ َّالذِينَ
مُنكرَ َ
َك َفرُوا ا ْل َ
ُ
يَسْط َ
يَك َ
ون ِب َّالذِينَ
ادُون
َ
ُ
َ
يَتْ ُل َ
يْهمْ آيَاتِنَا ُق ْل أفأنَبِّ ُئ ُكم ِبشَرٍّ
ون عَ َل ِ
للهَُّ
َ
َ
مِّن َذ ُ
لِكمُ النَّارُ وَعَدَهَا ا َّالذِينَ كفرُوا
وَ ِب ْئسَ ا ْلمَصِير» إن ظهرت على وجوههم
مالمح تدل على اإلنكار والتبرم بما أنزل وقد
ذكر القرآن الكريم موقف المشركين من آيات
اهلل تعدد في كثير من اآليات مثل ما جاء في
يْهمْ
سورة األنفال اآلي��ة«31:وَإِ َذا تُتْ َلىٰ عَ َل ِ
آيَاتُنَا َقا ُلوا َقدْ سَمِعْنَا َلوْ نَشَا ُء َل ُق ْلنَا
هَٰذا إِلاَّ أَسَاطِيرُ أَْ
ْ
هَٰذا إِ ْن َ
مِث َل َ
الوَّلِينَ» ثم
َ
َ
َ
ْ
أضافوا «وَإِذ قا ُلوا َّ
اللهُمَّ إِن ك َ
ان هَٰذا هُوَ
ا ْلحَقَّ مِنْ عِندِكَ َفَأمْطِرْ عَ َليْنَا حِجَارَ ًة
َ
َ ْ
اب أَلِيم (سورة
مِّنَ السَّمَا ِء أ ِو ائتِنَا ِبعَذ ٍ
ٍ
األنفال اآلية.)32:
وهنا بين اهلل أنهم يستقبلون ما يتلى عليهم
اآليات البينات والحجج والبراهين يظهرون من
التبرم والعنف والقسوة ما يحاولون به إرهاب
الرسول عليه السالم ومن معه من المؤمنين
فهم «يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم
آياتنا» بالعنف والشدة والغلطة وهم بهذا
العنف يظنون أنهم يمكنهم أن يقفوا بذلك
في وج��ه ال��دع��وة وليس ه��ذا مقتصرا على
المشركين في الجاهلية بل في كل زمان
ومكان فقصة إبراهيم عليه السالم مع النمرود
واإلحراق بالنار وقصة فرعون مع موسى عليه
السالم وقصة عيسى عليه السالم مع اليهود
ومع الرومان وحادثة محاولة الصلب ،وتآمر
قريش وتدبير قتله واغتياله صلى اهلل عليه
وسلم وتعذيبهم من آمن به وقصة أصحاب
األخ��دود كل ه��ذه وغيره مما ذك��ره القرآن
الكريم ووجهت به رسالة الرسل واألنبياء يدل
على العنف الذي يواجه الكفر المالزم الستبداد
أصحاب الرساالت والدعوات ،وال يزال هذا األمر
سائرا في حياة الناس ألنه من سنن اهلل في
الكون إن الكفر ال يملك الحجة وإنما يملك
العنف ولهذا حث القرآن الكريم والحديث
الشريف العلماء والدعاة بالصبر واللجوء إلى
الحجة والدليل ،ومن سقط في هذا الطريق
فهو شهيد ينال أجر الشهداء ولكن هذا العنف
الذي أظهره مشركوا قريش لم يكن لينال من
دعوة الرسول عليه السالم فالقرآن واجه هذا
اإلنكار بأنباء أصحاب العنف والغطرسة بما
ينتظرهم فقال سبحانهُ « :ق ْل أَ َفُأنَبِّ ُئ ُكم ِبشَرٍّ
مِّن َذ ُ
لِكمُ النَّارُ» فقد اخبرهم اهلل أن جزاء
هذا الصد عن حججه ودالئل القدرة والنعمة
التي أنعمها على الناس هو النار التي وعدوا
بها وهي نار جهنم للذين كفروا وجحدوا آيات
اهلل وهي مصير محتوم وهو مصير بئيس على
أصحابه ،ألنهم مع كل ما الطفهم الرسول
وبين لهم أصدق البيان كما جاء في القرآن
الكريم ازداد عنادهم وكفرهم واستمروا في
طغيانهم يعمهون.
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ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻴﻔﺎ ﻗﻄﺮ :2021

ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ ﺗﻀﻊ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﰲ ﺻﺪﺍﻡ ﻗﻮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﻋﻤﻮﺗﺔ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻭﺭﻭﻧﺎﺭ ﺻﺮﺡ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ
ﺧﻠﻔﺖ ﻗﺮﻋﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ
ﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺘﻰ  18ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺻﺪﺍﻣﻴﻦ
ﻗﻮﻳﻴﻦ ،ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ
ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻭﺃﻭﻗــﻌــﺖ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻣﺪﺭﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻴﺮﻓﻴﻪ ﺭﻭﻧﺎﺭ ﻭﻣﻨﺘﺨﺒﻪ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ،ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ
 1998ﻭ ،2002ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻣﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻊ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻋﻤﻮﺗﺔ »ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻈﻮﻇﻮﻥ
ﺑــﺨــﻮﺽ ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻛــﻬــﺬﻩ،
ﺳﻨﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺍﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﺎﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﺳــﺘــﻔــﺎﺩﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ«.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻗﺎﻝ »ﺳﺄﻗﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ
ﻭﻫـــﺬﺍ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﺷــﺮﻓــﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ
ﻟــــــﻲ ،ﺳــﻨــﺴــﻌــﻰ
ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺍﻥ ﻧﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻭﻟــﻤــﺎﺫﺍ ﻻ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻘﺐ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗــﺎﻝ ﺭﻭﻧــﺎﺭ:
»ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟــﻦ ﺗﻜﻮﻥ
ﺳﻬﻠﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺍﻹﻃـــﻼﻕ،
ﺃﻋــــــﺮﻑ ﺍﻟــﻤــﻨــﺘــﺨــﺒــﺎﺕ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ
ﻟــﺬﻟــﻚ ﺍﻗـــﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻌﺐ
ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﻟﻦ
ﻳﻜﻮﻥ ﺑــﺎﻷﻣــﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ«.
ﻭﻋــﻦ ﺗــﻮﺍﺟــﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻣــﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

ﻛﺄﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ:

ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺟﺪﺓ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﰲ ﺍﻟـ 21ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻏﺸﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻻﺗــﺤــﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟــﻘــﺪﻡ ،ﺃﻭﻝ ﺃﻣــﺲ ﺍﻟــﺜــﻼﺛــﺎﺀ ،ﺃﻥ
ﺍﻟــﻤــﺒــﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛــﺄﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟــﺴــﺎﺩﺱ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﺍﻷﺑـــﻄـــﺎﻝ ،ﺑــﻴــﻦ ﺍﻟـــﺮﺟـــﺎﺀ ﺍﻟــﺒــﻴــﻀــﺎﻭﻱ ﻭﺍﺗـــﺤـــﺎﺩ ﺟــﺪﺓ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺳﺘﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟـــ 21ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻏﺸﺖ ﺍﻟــﻘــﺎﺩﻡ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻗﺪ ﺗﺄﻫﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﻫﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ.
ﻭﻳـــﺤـــﺼـــﻞ ﺑـــﻄـــﻞ ﺍﻟـــﻤـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺒــﻠــﻎ  6ﻣــﻠــﻴــﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ  2.5ﻣـــﻠـــﻴـــﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟـــﻠـــﻮﺻـــﻴـــﻒ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺄﻫﻠﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ  200ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻤﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ  50ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ
ﻟﻠﻤﺘﺄﻫﻞ ﺍﻟﻰ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ  32ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ  20ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ .

ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺃﻏﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ 2021

ﺟﺮﻯ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﺳﺤﺐ ﻗﺮﻋﺔ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  1ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ  18ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻭﺳﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺗﻬﺎ  16ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ.
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺁﺱ« ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﻭﺍﺋــﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
»ﻓﻴﻔﺎ« ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ:
ﺍﻟــﻤــﻐــﺮﺏ ،ﺗــﻮﻧــﺲ ،ﻭﺍﻟــﺠــﺰﺍﺋــﺮ ،ﻭﻣــﺼــﺮ ،ﻭﻗﻄﺮ،
ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ.
ﻭﺟﺎﺀ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻏﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ

ﻓﻲ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ  2021ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 1ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  -ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺇﻟــﻰ ﻧﺤﻮ
 222.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ.
 2ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ  178.35 -ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭﻭﺍﻷﻏــﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺭﻗــﺎﻡ
»ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻴﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ« ﻫﻮ ﺭﻳﺎﺽ ﻣﺤﺮﺯ ،ﻧﺠﻢ
ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺑـ 42ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ.
 3ﻣﺼﺮ  -ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 159.65ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ،ﻭﺍﻷﻏﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ
ﻭﺃﻏﻠﻰ ﻻﻋﺐ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻧﺎﺩﻱ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ،
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  110ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮﺭﻭ.
 4ﺗﻮﻧﺲ –  49.73ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ 5ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  25.03 -ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ 6ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  22.58ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ 7ﻗﻄﺮ  14.78 -ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ - 8ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ  7.18 -ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ
 9ﺳﻮﺭﻳﺎ  5.25 -ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷـــﺎﺭﺓ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑــﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻟﺘﺰﺍﻣﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.

ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳊﺴﲏ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺯﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺮﻭﺝ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺭﻓﻘﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺪﺍﺭﻳﺐ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ،ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻬﻀﺔ ﺑﺮﻛﺎﻥ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ
ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻨﺸﻴﺨﺔ
ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ »ﺍﻟﺪﻛﺎﻟﻲ« ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﻞ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ،ﺃﺗﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ،ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺑﻨﺸﻴﺨﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ
ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﺑﻼﻍ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻱ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ »ﺍﻟﺪﻛﺎﻟﻲ« ﻗﺪﻡ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺮﻭﺝ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﺴﻨﺘﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ

ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ ،ﻗــﺎﻝ »ﻗﻀﻴﺖ ﻭﻗﺘﺎ ﺭﺍﺋﻌﺎ
ﺟــﺪﺍ ﻣــﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻟــﺪﻱ ﺫﻛــﺮﻳــﺎﺕ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺟــﺪﺍ ﻟــﻦ ﺗﻨﺴﻰ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻮ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻞ ﺍﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ
ﺭﻭﺳﻴﺎ  ،2018ﻟﻜﻨﻲ ﺍﻋﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺻﻌﺒﺔ ﺟــﺪﺍ«.
ﻭﺃﺿـــﺎﻑ »ﻧــﺄﻣــﻞ ﺍﻥ ﻧــﻜــﻮﻥ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ
ﺭﻏــﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟــﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻬﻠﺔ ،ﻟﻜﻨﺎ
ﻧﺴﻌﻰ ﻷﻥ ﻧﺬﻫﺐ ﺍﻟــﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ«.
ﺃﻣــﺎ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻄﻠﺔ ﻋــﺎﻡ  1992ﻭﺣﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻟﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﻛﺄﺱ ﺃﻣﻢ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
) 7ﻣــﺮﺍﺕ( ،ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻄﻠﺔ ﺍﻟــﻘــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺮﺍﺀ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﺎﻡ  2019ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟــﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ
ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﺟــﻴــﺒــﻮﺗــﻲ،
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟـــﻰ
ﻭﻻ ﺗــﻘــﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻗـــــﻮﺓ ﻋــﻦ
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻄﺮ
ﺍﻟــﻤــﻀــﻴــﻔــﺔ ﺍﻟــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،
ﺍ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻷﻛــﺜــﺮ

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ.
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ
ﺗﺸﺒﺜﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺏ ﺑﻨﺸﻴﺨﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺑﻼﻍ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺃﻣﺲ،

ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺮﺍﻍ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ
ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ.

ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ
ﺑــﺎﻟــﻤــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ
) 4ﻣـــﺮﺍﺕ ﺃﻋــﻮﺍﻡ
 1964ﻭ1966
ﻭ 1985ﻭ1988
ﻭ(1988
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ
ﻓــﺘــﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ
ﺍﻟــــــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ
ﺍﻟــﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﻣﻦ
ﻋـــــــﻤـــــــﺎﻥ ﻣـــﻊ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺑﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺑــﻄــﻠــﺔ
ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1963
ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺳــﺤــﺐ ﺍﻟــﻘــﺮﻋــﺔ ﺑــﺪﺍﺭ

ﻣﻮ ﺍ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ،
ﺑــــــﻴــــــﻦ
ﻭﺿــــﻤــــﺖ
ﻣــﻨــﺘــﺨــﺒــﺎﺕ
ﺍﻟــﻨــﺴــﺨــﺔ
ﻭﺍﻻﻣـــــﺎﺭﺍﺕ
ﻣـــﻮﺍﺟـــﻬـــﺔ
ﻭﺃﻗــﻴــﻢ ﺣﻔﻞ

ﺍﻻﻭﺑﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ
ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮﻓﻴﺪ ،-19ﻭﺑﺘﻮﺍﺟﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ
ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟــﻰ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﺟﺎﻧﻲ ﺇﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﺇﻧﻔﺎﻧﺘﻴﻨﻮ »)ﺳﻴﻜﻮﻥ( ﺣﺪﺛﺎ ﺭﺍﺋﻌﺎ ،ﺍﻷﻭﻝ
ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ،ﺃﻭﻝ ﻛــﺄﺱ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟــﻘــﺪﻡ...
ﻛﺤﺪﺙ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﺤﺪﺙ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺟﺎﻫﺰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍ« ﻓﻲ
ﺍﺷــﺎﺭﺓ ﺍﻟــﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻗﻄﺮ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ
ﻛــﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  2022ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟــﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻛﺄﺱ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﻋﺐ ﺍﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎﻝ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )» 2022ﺇﻧﻪ( ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  -ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ »ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻳﺾ ﺍ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ«.
ﻭﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟـ 23ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻦ ،ﺿﻤﺖ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ
ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻴﻔﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﻫﻠﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟــﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﻭﻫﻲ ﺗﻮﻧﺲ ) ،(26ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ) ،(33ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ )،(34
ﻣﺼﺮ ) ،(46ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ) ،(58ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
) ،(65ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ) ،(68ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ) ،(73ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ).(79
ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻀﻤﺖ  14ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍ ﻫﻲ
ﻋﻤﺎﻥ ) ،(80ﻟﺒﻨﺎﻥ ) ،(80ﺍﻻﺭﺩﻥ ) ،(95ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
) ،(99ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ) ،(101ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ) ،(104ﻟﻴﺒﻴﺎ
) ،(119ﺍﻟــﺴــﻮﺩﺍﻥ ) ،(123ﺟــﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ )،(131
ﺍﻟﻴﻤﻦ ) ،(145ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ) ،(148ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
) ،(169ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ) (183ﻭﺍﻟــﺼــﻮﻣــﺎﻝ ).(197
ﻭﺗﺨﻮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟـــ 14ﺩﻭﺭ ﺍ ﻓﺎﺻﻼ ﺗﺘﺄﻫﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.
ﻭﻭﺯﻋﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ  4ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ،
ﻓﻀﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﻗﻄﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.
ﻭﻳﺘﺄﻫﻞ ﻣﺘﺼﺪﺭ ﻭﻭﺻﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ
ﺍﻻﻗﺼﺎﺋﻴﺔ :ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ 18
ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ.

ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ »ﺇﻧﻮﻱ« ﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ )ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ :(14

ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﺍﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ﻳﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﳉﻮﻟﺔ
 14ﰲ ﺑﺮﻭﻓﺔ ﺃﻭﱃ ﻗﺒﻞ ﻧﺰﺍﳍﻤﺎ ﰲ ﻛﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻧﺎﻗﺼﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ  17ﻧﻘﻄﺔ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﻓﻲ ﺭﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺵ،
ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻳﻮﻡ  5ﻣﺎﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
ﻭﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻱ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
* ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﻴﻼ(:

ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ 14
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ »ﺇﻧﻮﻱ« ﻷﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﺗﺠﻤﻊ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ.
ﻭﺗﻜﺘﺴﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﻴﻦ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺰﻳﻤﺘﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻃﻨﺠﺔ ﻭﻳﻮﺳﻔﻴﺔ
ﺑﺮﺷﻴﺪ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺴﻌﻴﺎﻥ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻫﺪﺍﺭﻫﻤﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﻳﺘﺼﺪﺭ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ
 26ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻳﻤﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

-ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  29ﺃﺑﺮﻳﻞ:ﺍﻟــــﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ  -ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ-ﺍﻟــــــﺠــــــﻤــــــﻌــــــﺔ  30ﺃﺑــــــﺮﻳــــــﻞ:ﺣــﺴــﻨــﻴــﺔ ﺃﻛــــﺎﺩﻳــــﺮ  -ﻣـــﻮﻟـــﻮﺩﻳـــﺔ ﻭﺟـــﺪﺓ
-ﺍﻟﺴﺒﺖ  1ﻣﺎﻱ:ﻳﻮﺳﻔﻴﺔ ﺑﺮﺷﻴﺪ  -ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ
ﺃﻭﻟــﻤــﺒــﻴــﻚ ﺁﺳـــﻔـــﻲ  -ﺍﻟــﺠــﻴــﺶ ﺍﻟــﻤــﻠــﻜــﻲ
ﺍﻟـــﻤـــﻐـــﺮﺏ ﺍﻟـــﻔـــﺎﺳـــﻲ  -ﺍﺗــــﺤــــﺎﺩ ﻃــﻨــﺠــﺔ
-ﺍﻷﺣﺪ  2ﻣﺎﻱ:ﻧــﻬــﻀــﺔ ﺍﻟــﺰﻣــﺎﻣــﺮﺓ  -ﺍﻟـــﺮﺟـــﺎﺀ ﺍﻟــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
ﺍﻟــﻤــﻐــﺮﺏ ﺍﻟــﺘــﻄــﻮﺍﻧــﻲ  -ﺳــﺮﻳــﻊ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ
-ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ  5ﻣﺎﻱ:ﺍﻟــﻔــﺘــﺢ ﺍﻟـــﺮﻳـــﺎﺿـــﻲ  -ﻧــﻬــﻀــﺔ ﺑــﺮﻛــﺎﻥ.

ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﺩﺭﻳﺪﺏ:

ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﲢﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻠﻌﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﱂ ﻳﻌﺪ ﳜﻴﻔﻨﺎ
ﻧﺲ ﺍﳊﺴﻴﺴﻦ
ﺃﻗﺮ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﺩﺭﻳﺪﺏ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺸﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻔﻮﺍﺕ ،ﻭﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﺍﻓﻌﻮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺟﻤﺎﻝ ﺩﺭﻳﺪﺏ
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺫﻫﻨﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺮﺭ ﺟﻤﺎﻝ
ﺩﺭﻳﺪﺏ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ
ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ .ﻣﺪﺭﺏ »ﺍﻟﻤﺎﻁ« ،ﻗﺎﻝ
ﺇﻥ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ
ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻧﺸﻴﻄﺎ ،ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ
ﻓﺮﻕ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻗﻮﻳﺎ .ﻭﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﻞ ،ﻗﺎﻝ ﺟﻤﺎﻝ ﺩﺭﻳﺪﺏ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺄﺧﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﻐﻄﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺑﺎﻟﻌﺸﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻳﻠﻌﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ،
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ.
ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺍﻧﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ
ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻭﺭﺓ ﻳﺤﺘﻞ ﺍﻟﺼﻒ  11ﺑﻤﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﻧﻘﻄﺔ ،ﻭﺗﻨﺘﻈﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ
ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

