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أخبار أخرى

خالل مائدة مستديرة بالدار البيضاء حول «التوجهات اإلستراتيجية للمغرب خالل السنوات الخمس القادمة ورؤية حزب االستقالل»

تي جي في

األخ نزار بركة :املغرب حيتاج إىل رؤية واضحة لتحقيق
التنمية وإجناح النموذج التنموي اجلديد حمليا وجهويا

التفاصيل في الصفحة الثالثة

فرنسا تفتح حدودها

املغرب يف اللون الربتقايل وتقييدات للملقحني بغري أسترازينيكا

الذاتي ،مسترسلة في سياق آخر «المواطنون الفرنسيون
وكذلك أزواجهم وأطفالهم ،ال يحتاجون إلى وثيقة إثبات
سبب دخولهم إلى فرنسا من المغرب».
وأضاف ذات المصدر أنه بالنسبة لألجانب ومواطني
ال��دول خ��ارج االتحاد األوروب��ي ،المقيمين في فرنسا
والمتوفرين على تصريح إقامة ساري المفعول ،ورعايا
المنطقة األوروبية وكذلك أزواجهم وأطفالهم الذين
ينتقلون عبر فرنسا إلى مكان إقامتهم الرئيسي في
بلد في المنطقة األوروبية هم أيضا ال يحتاجون إلثبات
دواعي دخولهم التراب الفرنسي.
وأوضح البالغ أن المواطنين المغاربة الراغبين في
السفر إلى فرنسا يجب أن يتوفروا على تأشيرة صالحة،
وسبب مقنع لولوج ترابها.
لإلشارة ،فالمغرب يعتمد لقاحين في عملية التلقيح
الوطنية ،إذ توصل بـ  8ماليين من لقاح «أسترازينيكا»
وما يناهز  9ماليين جرعة من لقاح «سينوفارم» ،حيث
تم تلقيح ما يناهز  10ماليين مغربي ،األمر الذي يظهر
أن عدد الملقحين باللقاح الصيني أكبر عددا ممن لقحوا
باللقاح البريطاني.

أعلنت فرنسا عن فتح حدودها البرية والجوية أمام
األجانب للدخول إلى أراضيها وحسب وثيقة منشورة
بموقع سفارة فرنسا بالرباط على شبكة االنترنيت ،
فأن دخول األجانب ألراضيها يستند إلى الحالة الوبائية
والمؤشرات الصحية لكل بلد ال ينتمي إلى االتحاد
األوروبي ،حيث صنفت الدول في ثالث خانات بالوان
مختلفة ،الخضراء والبرتقالية والحمراء  ،وادرجت المغرب
في الخانة البرتقالية أي أنه يعرف انتشارا للفيروس لكن
بشكل متحكم فيه وانتشاره ال يثير القلق.
ونشر ذات المصدر جدوال تضمن شروطا جديدة
لدخول التراب الفرنسي من المغرب ،حيث أورد أن
الملقحين بلقاح «سينوفارم» الصيني أو غير الملقحين،
يتعين عليهم باإلضافة إلى اختبار “بي سي إر” أن
يخضعوا فور ولوجهم التراب الفرنسي الختبار سريع
للكشف عن احتمالية إصابتهم بالفيروس فضال عن
االلتزام بفترة عزل ذاتي تمتد ألسبوع.
أما الملقحون ،بلقاح «أسترازينيكا «البريطاني
فعليهم فقط إجراء اختبار «بي سي إر»مدته ال تتجاوز
 72ساعة قبل السفر ودون أن يخضعوا للعزل الصحي

المرصد الوطني للتنمية البشرية يتتبع دينامية الفقر في بالدنا

بعد قرار النيابة العامة اغالق الحدود أمام عبد المولى
عبد المومني حتى ال يتوجه لدولة أجنبية

موالي إبراهيم العثماين يؤكد :قرار إحالة ملفه على القضاء
صوت عليه املكتب املسري باإلمجاع بعد ظهور نتائج االفتحاص
الرباط :نعيمة الحرار
ج��اء ق���رار النيابة ال��ع��ام��ة بمحكمة
االستئناف بالرباط بإغالق الحدود أمام
عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق
للتعاضدية العامة لموظفي اإلدارات
العمومية ،بعد شكاية وجهها محامي
التعاضدية محمد الحسيني كروط بداية
الشهر ال��ج��اري للوكيل العام بمحكمة
االستئناف لفائدة التعاضدية العامة
لموظفي اإلدارات العمومية في شخص
رئيس مجلسها اإلداري م��والي إبراهيم
العثماني ،ضد عبد المولى عبد المومني
وموضوع الشكاية اختالس أموال عمومية
وخيانة األمانة والتزوير في محررات عرفية
واستعماله واتالف وثائق إدارية وغيرها من
الجرائم ،وطالب دفاع التعاضدية بإغالق
ال��ح��دود وحجز أم��وال المشتكى به عبد
المولى عبد المومني العقارية والمنقولة.
وجاء طلب اغالق الحدود في وجه الرئيس
السابق للتعاضدية كونه أحيل على التقاعد
خ�لال ه��ذا الشهر ،وبالتالي ستنقطع صلته
ب��اإلدارة التابع لها ،وكونه موضوع شكايتين
أخريتين األولى من احدى جمعيات المال العام،
والثانية من وزير الشغل ،والشكايات كلها حسب
طلب دفاع التعاضدية تتعلق باختالس وتبديد
أموال عامة طائلة ،والتزوير في وثائق عمومية
وإداري���ة وه��ي جرائم خطيرة ارتكبت لمرات
متعددة ،وحفاظا على حقوق الضحايا وبناء

على المادة  255من قانون المسطرة الجنائية
المتعلقة بالمصادرة في الجرائم موضوع
الشكاية الموجهة ضد المشتكى به عبد المولى
عبد المومني  ،فانه يتعين حسب طلب دفاع
التعاضدية األمر بعقل وحجز ممتلكاته العقارية
والمنقولة ولزوجته ولفروعه ضمانا للمصادرة
ولحقوق الضحايا ،ومن أسباب تقديم طلب
اغالق الحدود أن المشتكى به يهيء رحيله الى
دولة أخرى ،حاصل على تأشيرتها وسافر اليها
أكثر من مرة ويرغب في االستقرار بها  ،كون
المغرب ال تربطه أية اتفاقية تعاون قضائي
معها ،ومن شأن سفره تمكينه من اإلفالت من
العقاب وضياع حقوق الضحايا ،خاصة أن األخير
بدأ في عرض بعض ممتلكاته للبيع..
وفي تصريح لموالي إبراهيم العثماني رئيس
التعاضدية العامة لموظفي اإلدارات العمومية
بالمغرب ،أكد فيه ل»العلم» أن من القرارات التي
صوت عليها المجلس اإلداري للتعاضدية العامة
لموظفي القطاع العام باإلجماع ،خالل دورته
الثانية بأكادير أيام  29-28ماي  2021إحالة
ملف تدبير المرحلة السابقة ( )2018-2013على
القضاء اثر اطالعه على نتائج تقرير االفتحاص
الشامل للتدبير المالي واإلداري للتعاضدية
خالل هذه المرحلة  ،وتنفيذا لهذا القرار أوكلت
التعاضدية الملف لمحاميها  ،الذي قدم شكاية
للوكيل ال��ع��ام للملك بمحكمة االستئناف
بالرباط ،وأصدرت النيابة العامة االثنين 7يونيو
2021قرارا بإغالق الحدود أمام عبد المومني عبد
المولى الرئيس السابق للتعاضدية..

تراجع مستويات الفقر املدقع لكن نصف املغاربة مهددون به

الرباط :سعيد الوزان

كشف تقرير رسمي حديث أنجزه المرصد
الوطني للتنمية البشرية أن معدل الفقر
المدقع في أوس��اط المغاربة شهد تراجعا
ملحوظا منذ عقدين ليبلغ  1،2في المائة
مع حلول سنة  ،2019قبيل تفشي جائحة
«كورونا» وتداعياتها الثقيلة على األوضاع
االجتماعية واالقتصادية لألسر المغربية.
وفي التفاصيل  ،أكد التقرير المذكورالذي
حاول رصد دينامية الفقر في المغرب ،أن
مستوى عيش المغاربة شهد تحسنا شامال،
خاصة في الوسط الحضري ،مبرزا أن الفترة ما
بين سنتي  2001و 2019تميزت بانخفاض
ملحوظ فيما وصفه بمعدل الفقر النسبي من
 20،4في المائة إلى  17،7في المائة ،مقرا في
نفس الوقت بحقيقة أن هذا المعدل ما زال
مرتفعا ،خصوصا في الوسط القروي ،وذلك
ببلوغه سقف  36،8في المائة.
وسجل المصدر أن الفقر الذاتي يطال
جميع الطبقات االجتماعية بمستويات
مختلفة ،حيث أك��د نحو  45في المائة
من مجموع المستجوبين أنهم يعتبرون
أنفسهم «فقراء ذاتيا» ،مضيفا أن معدل
الفقر الذاتي جاء بنسبة  55,7في المائة
ضمن ال 20في المائة من األشخاص األكثر
فقرا ،و 26,7في المائة ضمن ال 20في
المائة من األشخاص األكثر رفاهية.
وعلى الصعيد الوطني ،أكد التقرير أن
نحو نصف المغاربة عاشوا تجربة واحدة
على األق��ل مع الفقر بين عامي 2012
و ،2019بينما اعتبرت نسبة  18,2في
المائة أنها مرت خالل الفترة ما بين بين
 2012و  2019بحالة فقر مزمن ( 34,4في

المائة في الوسط القروي مقابل  5,5في
المائة في الوسط الحضري).
وفيما يخص الفقر العابر ،أكد تقرير
«دينامية الفقر في المغرب» أن  30,3في
المائة من األف��راد على المستوى الوطني
( 21,9في المائة في المناطق الحضرية
مقابل  41,3في المائة في المناطق القروية)
مروا منه  ،مشيرة في هذا الصدد أن الشخص
الفقير الذي يتوفر على حظ أوفر للخروج من
الفقر عوض البقاء فيه تتراوح نسبته مابين
( 55,7في المائة مقابل  43,3في المائة) في
الوسطين الحضري والقروي على التوالي ،وأن
الشخص غير الفقير لديه حظوظ كبيرة ليظل
غير فقير ( 86,3في المائة) من أن يقع في
براثن الفقر ( 13,7في المائة).
وبعد أن أبرز التقرير أن تشكيلة األسرة
(عدد األطفال ،وضعية الوالد الواحد ،إلخ)،
وحالة التوظيف ومستوى تعليم الفرد أو

منطق التناقضات وجرعات الشوفينية اليت تكبح إرادات التقارب والسلم

رشيد زمهوط

بسبق اإلص��رار والترصد ال يفوت الرئيس
الجزائري فرصة أو مناسبة سانحة لتحريك جراح
الماضي وتزويد مسار العالقات الثنائية مع
المغرب بالمزيد من جرعات الحقد والضغينة .
السيد عبد المجيد تبون يدرك قبل غيره
أن كل خطوة أو سلوك أو تصريح يتعمد
من خاللهما نفث المزيد من رسائل العداء
تجاه الرباط تشكل جسرا للتقرب من قيادة
المؤسسة العسكرية النافذة التي تقتات منذ
استقالل الجزائر على عقيدة العداء للمغرب
لتبرير وجودها و استمرار احكام قبضتها على
شؤون بالد المليون و نصف المليون شهيد .
في تدبير مسائل الجوار مع المغرب يصر
أقطاب نظام الجارة الشرقية على مواقف
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تقبل باألمر الواقع مهما كانت الظروف متحديا
العالم بأن بالده هي الدولة الوحيدة التي
تحمل مشعل فلسطين والصحراء والشعوب
المضطهدة» ولهذا الغرض يريد البعض
اسكات صوتها حسب زعمه.
بهذا المنطق المتحدي و المتعالي لن
يقبل نظام قصر المرادية بأقل من تفريط
الرباط اراديا في وحدتها الترابية من أجل
ضمان شروط تطبيع سليم و مستمر.
م��ن ح��ق الحكام الجزائريين مساندة
المشروع االنفصالي بمخيمات تندوف بعد أن
تبنوا قبل عقود العملية القيصرية لوالدته غير
الطبيعية و اسبغوا علبه كل النعم و اإلمكانيات
ليشتد عوده و يقف ندا للند للرباط صاحبة
الحق األصلي و التاريخي في األرض .

االيداع القانوني 0296 / 03/1993:

دخول جامعي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  ،قطاع
التعليم العالي والبحث العلمي  ،عن فتح باب
الترشيح لولوج عدد من مؤسسات التعليم
العالي برسم الدخول الجامعي ،2021-2022
ابتداء من  15يونيو الجاري.
وأوضحت الوزارة في بالغ أن األمر يتعلق
بكليات الطب والصيدلة ،وكليتي طب األسنان،
والمدارس الوطنية للتجارة والتسيير ،والمدارس
الوطنية للعلوم التطبيقية ،والمدارس الوطنية
العليا للفنون والمهن.
وستقدم الترشيحات ،حصريا ،عبر المنصات
اإللكترونية الموحدة الخاصة بكل فئة من هذه
المؤسسات ،وذلك وفق برمجة زمنية محددة،
وفق البالغ الذي دعا إلى التعرف على المزيد
من المعلومات حول إجراءات ومراحل الترشيح
واجتياز المباريات ،عبر االطالع على المذكرات
الوزارية الخاصة بولوج المؤسسات السالفة
الذكر ب”فضاء الطالب” على الموقع االلكتروني
للوزارة.www.enssup.gov.ma :

اتفاقية التبادل الحر

قال القائم باألعمال في سفارة الواليات المتحدة
بالمغرب ديفيد غرين ،اإلثنين بالدار البيضاء ،إن
حجم المبادالت التجارية بين المغرب والواليات
المتحدة تضاعف خمس مرات منذ سنة  ،2005أي
السنة التي سبقت دخول ،اتفاقية التبادل الحر بين
البلدين ،حيز التنفيذ ،لتصل إلى  5مليارات دوالر سنة
 .2019وأكد غرين ،في كلمة له بمناسبة االحتفال
بالذكرى الخامسة عشرة التفاقية التبادل الحر بين
البلدين ،والمنظمة من قبل غرفة التجارة األمريكية
( )AmCham Marocوالبعثة الدبلوماسية
األمريكية بالمغرب ،أن هذه الديناميكية التجارية
مكنت من إح��داث اآلالف من مناصب الشغل،
وساهمت في تعزيز العالقات االقتصادية بين
المملكة والواليات المتحدة.

الرئيس تبون والمغرب:

التصعيد المجانية بهدف تعميق األزم��ة
المتجددة بتجدد ساكني قصر المرادية ولو
اقتضى الوضع اللعب على وتر التناقضات
الجلية في المواقف و التقديرات .
قبل أقل من أسبوع وجّه الرئيس الجزائري
عبر صحيفة ل��وب��وان الفرنسية تحذيرات
مباشرة للرباط بشأن أي تفكير او نية
لالعتداء على الجزائر ،مؤكدا أن الحدود البرية
مع المغرب ستبقى مغلقة.
باألمس و عبر اثير الجزيرة يجدد الرئيس
تبون التأكيد على أن «الجزائر ليس لديها
اي مشكل مع الجارة المغرب لكن األخير هو
الدي لديه مشاكل مع الجزائر.
لتلخيص الموقف من وجهة النظر الجزائرية
,يصر رئيس الجمهورية على أن موقف الجزائر
ثابت ولم يتغير من قضية الصحراء وأنها لن

رب األس��رة التي ينتمي إليها هي العوامل
الرئيسية للدخول في الفقر النسبي،
سجل أن احتمالية بقاء الفرد الفقير في
عام  2012فقيرا في عام  2019بلغت 43,3
في المائة ،كما أن دراسة التحركات عبر خط
الفقر النسبي بين عامي  2012و 2019
أظهرت أن الفرد الذي يعيش في أسرة فقيرة
لديه فرصة بنسبة  56في المئة للخروج من
هذا الوضع  ،في حين أن خطر الدخول في
براثن الفقر لدى فرد من أسرة غير فقيرة هو
 13.7في المائة.
ويهدف التقرير المذكور ال��ذي أنجزه
المرصد الوطني للتنمية االبشرية وتم تقديمه
الثالثاء الماضي خالل ن��دوة افتراضية إلى
قياس الفقر وفق مقاربيتين «مالية و»ذاتية»
مع تقديم تحليل وصفي لديناميات الفقر بين
عامي  2012و 2019و تحديد أسباب الدخول
والخروج من الفقر في المغرب المعاصر.

بعد أن كشف وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
عبد القادر اعمارة بمجلس المستشارين ،اللثام
عن مستجدات مشروع خط القطار الفائق السرعة
مراكش أكادير في عالقة بالدراسات التقنية في
هذا اإلطار ،وضعت شركة صينية بين يدي رئيس
الحكومة ،سعد الدين العثماني ،مراسلة أبدت
من خاللها اهتمامها بهذا المشروع الضخم الذي
سيوفر رحالت على متن “تي جي في” بين المدينة
الحمراء وحاضرة سوس.
الشركة الصينية الرائدة في مجال تشييد
البنيات التحتية ،حاولت أن تعرض نقط قوتها
فيما يتعلق بتعبئة خبرات المهنيين في هذا
المجال وطرق باب مجموعة السكك الحديدية
الصينية واألكاديمية الصينية لمؤسسة علوم
السكك الحديدية من أجل إنجاز هذا المشروع.

التفاصيل في الصفحة الثالثة

حديث اليوم

عبداهلل البقالي

ال يفوت الرئيس الجزائري أي فرصة لتكرار الزمته المتعلقة بالمغرب  ،و فعال لقد أصيب الرجل بإسهال
قوي فيما يهم التصريحات الصحافية  .و أعتقد أنه إذا ما عرض الرئيس الجزائري نفسه على طبيب  ،فسيخضع
للتحاليل الطبية و الصور باألشعة و ستثبت إصابته بهوس المغرب  ،ألن المغرب يحتل في تصريحات تبون ما
ال تحظى به الجزائر نفسها التي يقوم بدور ( الكومبارس ) في رئاستها .
من حيث الموضوع فإنه يصعب على أي محلل متخصص أن يقبض برأس الخيط في تصريحات الرئيس تبون ،
ركاكة وضعف مهول في لغة الخطاب ،ال هي فصحى سليمة و ال هي دارجة سلسة  ،و يحدث أن الرجل ال يجد الكلمة
المناسبة في لحظة من اللحظات فتراه ينطق بكلمة غير موجودة في أية لغة من لغات العالم ،واختالالت كبيرة في
السياق  ،فالرجل يتحدث دون سياق  ،يدخل و يخرج في الحديث  ،كما لو كان يتحدث مع شخص طليق في الشارع
العام  .أما من حيث التحليل فحدث و ال حرج  ،تحليالت غريبة ليست خاضعة ألي منطق  ،تكون في خدمة خلفية
سياسية بئيسة  ،و ال داعي للتساؤل عن قيمة األفكار فيما يخرج مسترسال  ،سريعا من فاه الرئيس (الكومبارس).
قرأت شخصيا حوار تبون مع أسبوعية ( لوبوان ) الفرنسية  ،و هو الحوار الذي أجراه صحافيان جزائريان يتعاونان
مع األسبوعية الفرنسية ،كما تابعت الحوار الذي خصصته له قناة ( الجزيرة ) في إطار صفقة تقضي بإعادة فتح مكتب (
الجزيرة ) في الجزائر  ،و األكيد أن كثيرا مثلي لم يجدوا أي جديد في تصريحات تبون  ،كما قد يكون انتابهم االستغراب
مما خرج من فاه تبون من مزايدات شعبوية  ،من قبيل أن الجزائر كانت ستتدخل عسكريا في ليبيا لمحاربة حفتر  ،و أن
الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقف فعليا إلى جانب القضية الفلسطينية  ،ومن قبيل أن الحراك الشعبي
في الجزائر كان مباركا قبل أن يصل تبون إلى قصر المرادية  ،لكنه تحول إلى مؤامرة و خدمة أجندات أجنبية بعدما
أدخلت المؤسسة العسكرية تبون إلى قصره الرئاسي  ،و غير ذلك كثير من التفاهات التي تميز تصريحات تبون .
نتوقع أن يواصل تبون نفس المنهجية  ،و أن ال أحد قادر على التنبؤ بما سيترتب عن هذا اإلسهال القوي.
bakkali_alam@hotmail.com

العلم على اإلنترنت www.alalam.ma :

البريد اإللكتروني لجريدة العلم journalalam@yahoo.fr :
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ﻟﻔﺘﻴﺖ :ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻨﺐ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻭﺃﻱ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻳﻘﻠﺺ ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺗﻤﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﳏﻈﻮﺭﺓ ﻭﳎﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﲣﻠﻴﺺ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻣﻦ ﺟﺸﻊ ﺍﳌﻬﺮﺑﲔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ :ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﻓﻲ ﻟﻔﺘﻴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻜﺘﺴﻴﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﻨﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻨﺐ
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺒﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻨﺐ
ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﺭﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  13.21ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺳﻴﻘﻠﺺ ﻣﻦ
ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺼﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺐ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ.
ﻭﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ
ﻗﻮﺿﺖ ﺇﻟــﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺾ ﺍﻟﻰ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟــﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺒﺘﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﺬﻑ
ﺍﻟﻘﻨﺐ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ
ﻋﻼﺟﻴﺔ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﺴﺐ
ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﺃﻏـــﺮﺍﺽ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻧﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ،
ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﺑﺮﺯﺕ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻵﺛــﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﻮﺙ
ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺍﻧﺠﺮﺍﻓﻬﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ

ﺍﻟﻔﺮﺷﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺍﺑﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺒﺘﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻣﻮﺭﻭﺛﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﺘﺨﺬ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺁﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻠﺒﺬﻭﺭ ﺍﻟﻬﺠﻴﻨﺔ.

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺒﺘﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ،
ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺟﻠﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﺮﻯ
ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ
ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ

ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﺥ ﻋﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮﻭﻱ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.
ﻭﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺣﺮﺹ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳــﺎﺭﻋــﺖ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﺮﺅﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ »ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻃﻴﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،
ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺟﻌﻠﻪ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻦ
ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺐ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ
»ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«.
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺃﻥ
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻨﺼﻒ ﻗﺮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻓﺘﻢ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻜﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ،
ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺑﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻭﻻﺣﻆ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻼﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﻃﺐ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻭﻃﺒﻌﺎ ﺫﻱ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺘﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﻀﺎﻫﻰ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ،
ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺪﺭﺓ ﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﺎﻟﻴﺔ«.
ﻭﺃﺿـــﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺗــﻮﺧــﻰ ﺍﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻝ ﻣــﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ،ﻭﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ،ﻭﺃﻋــﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻟﺜﺄﺛﻴﺚ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ
ﻭﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻮﻱ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ،ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ »ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺃﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻞ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺩﻗﺎﺕ
ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺇﻟﺤﺎﺣﻪ
ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺃﺯﻣﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺻﺤﻴﺔ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﻣﺪﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،
ﻭﺗﺬﻛﺮ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﺩﺕ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺭﺃﺱ ﻣــﺎﻝ ﺷﺨﺼﻲ ،ﻓــﺮﺩﻱ ﻭﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻎ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺃﺿﺤﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ،
ﻳﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ«.
ﻭﻭﺍﺻﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ »ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ ﺇﺫ ﻧﺜﻤﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ
ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻗــﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ
ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ،ﺑﻞ ﺟﺎﺀ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺟﺎﺩﺓ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﺑﺼﻔﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻃﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻣﺪﺧﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ.

ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ
ﻣﻦ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟــﻄــﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ
ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺻﺤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻠﻘﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﺪﺑﻴﺮﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﻘﺎﺭﺏ ،ﻟﻜﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺭﺵ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻫﻮ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺛﺮﻭﺓ ﻳﺠﺐ
ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻛﺮﺻﻴﺪ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ.
ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﺮﺍﻫﻨﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ؛ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻋﺒﺮ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ،ﺗﻀﻊ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﻻ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻟﻨﺬﻛﺮ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﻮﻝ ﻭﻓﺸﻞ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ 3300
ﻃﺒﻴﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ،
ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﻧﻌﻴﺶ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺆﺯﻡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻧﻬﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ،
ﻭﻓﻀﻠﺖ ﺧﻴﺎﺭ ﻃﺐ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ )ﺳﻨﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ(

ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﲨﺎﻋﻲ
ﻭﺃﻫﻢ ﻭﺭﺵ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ

ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﱯ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻟﻮﺑﻴﺎﺕ
ﲤﻴﻞ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﱃ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺪﺭﺓ ﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﺬﻟﻚ«.
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻥ  8000ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﺟﻠﻬﻢ
ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ
ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ »ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﻭﻟﻮ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻓﺎﻧﻔﺘﺎﺡ ﺑﺎﺏ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻓﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ.
ﻭﻻ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭﻧﺎ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻤﻬﻨﻴﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ
ﺃﺟﺎﻧﺐ ،ﺩﻭﻥ ﻫﻴﺂﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑــﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ
ﺑﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 16
ﻭ 38ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  08.12ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ،ﻭﻧﺄﻣﻞ
ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻫﻴﺄﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﻧﻜﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻑ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻷﻋــﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺐ ،ﻫﻴﺄﺓ ﺗﺤﻔﻆ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺟﻌﻮﺍ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ
ﻟﻠﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ،ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺃﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﻱ ﻫﻴﺄﺓ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﺪ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ.
ﻭﺗﺄﺳﻒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻹﺧــﺮﺍﺝ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﻟﻐﻴﺎﺏ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻼﺕ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺋﻴﻴﻦ.
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺳﺠﻞ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻣﺮ
ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻓﺸﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ  09-34ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ
ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﺭﻗﻢ
 34.09ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ.
ﻭﺷﺪ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺩﻭﺍﺋﻴﺔ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﻭﺇﺣــﺪﺍﺙ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ،
ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  29ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺭﻗﻢ  17.04ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ،ﻭﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻌﻤﺮﻭﻱ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻗﺎﺋﻼ »ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻜﺮﺭ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺭﺍﻣﻴﺪ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ،ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ،ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ،
ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .ﻧﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﻳﻈﻞ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻴﺮ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺎﻋﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫﺐ ﺍﻟﺘﻄﺎﺣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﺍﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻮﻱ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻣﻠﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺯ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ
ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﻄﺎﺀ
ﺗﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻮﻳﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ«.

ﻟﻠﻘﻨﺐ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ .ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ ﻭﻣﺠﺮﻣﺔ
ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ ﻣﺰﺭﻳﺔ
ﻭﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻷﺛﻤﻨﺔ
ﺍﻟﻘﻨﺐ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺟﺸﻊ ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ
ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﺼﻮﻥ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮﺹ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ
ﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ
ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻭ ﺗﺼﻨﻴﻊ
ﺍﻟﻘﻨﺐ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ
ﺳﻴﻘﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺒﺘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ
ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ،
ﻭﻓﺮﺽ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺃﻱ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ،ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺎﺳﺖ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
ﻣﺮﺍﻣﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ  56ﻣﺎﺩﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ  41ﻣﺆﻳﺪﺍ
ﻭ 11ﻣﻌﺎﺭﺿﺎ.

ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﳜﺮﺝ
ﻣﻦ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ

ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ
ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺳﺠﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺟﻴﺪﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ،ﺃﻥ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻴﺔ ﺃﻧﻬﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 2021ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﺍﻟﺼﺨﺮﻱ ،ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6,6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺷﺒﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺯﺍﺋﺪ  0,1ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ(.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗــﻪ ،ﺗﻌﺰﺯ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6,4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺇﺛﺮ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺎﻣﺾ
ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11,5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 3,4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﺗﻌﺰﺯﺕ ﻗﻴﻤﺔ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  21,7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  42,3ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺯﺍﺋﺪ
 3,9ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ،ﻭﺯﺍﺋﺪ  12,6ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2021
ﻭﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ
ﺍﻟﺼﺨﺮﻱ )ﺯﺍﺋﺪ  23,8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺯﺍﺋﺪ  18,3ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺠﻢ( ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ )ﺯﺍﺋﺪ  45,7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺯﺍﺋﺪ  24,5ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺠﻢ(.

ﺷـــــــﺆﻭﻥ

á```«``````````æ`Wh

3

ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  29ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻝ  1442ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  10ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021

ﺧﻼﻝ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺣﻮﻝ »ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ«

ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻦ

ﺍﻷﺥ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ :ﺍﳌﻐﺮﺏ ﳛﺘﺎﺝ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﳒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﺃﻛﺪ ﺍﻷﺥ ﻧــﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ ،ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ،ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺑﺄﺣﺪ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ
ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ« ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﻭﻟﻰ ﺣﻠﻘﺎﺕ
ﺳﻠﺴﻠﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺿﺢ
ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ )ﻛﻮﻓﻴﺪ ،(-19ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﺍﺋﺪ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻘﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻳﺪ
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ  ،12,05%ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻭﻋﻨﺼﺮﺍ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻳﻄﺮﺡ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ،
ﻗﺪ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻱ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ ،ﺃﻛﺪ ﺍﻷﺥ ﻧــﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ،
ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺨﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻨﺬ

ﻣﺠﻠﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ

ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
ﺣﻮﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،2021ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ،
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ
ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ )ﻛﻮﻓﻴﺪ ،(-19ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺛﺮﺕ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻟﻴﺘﻄﺮﻕ

ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،19%ﻣﺒﺮﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،20%ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺭﺅﻳﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣــﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺸﺪﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﻓﺘﺮﺓ ،ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﺗﻪ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻣﻊ ﺃﻣﻨﺎﺀ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ،ﻭﺧﻠﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﻭﺫﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓــﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ  ،ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ

ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ،ﺣﻮﻝ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،2021ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺜﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻀﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺍﻷﺥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﺴﻲ ،ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣــﺪﺭﺍﺀ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ.

ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ :ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻄﻔﻲ

ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻳﻜﺒﺪ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻔﻮﻕ  140ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ
ﺩﻧﻴﺎ ﺃﺯﺩﺍﺩ )ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺪﺭﺑﺔ(
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﺗﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺼﺎﺀ
ﻣﻮﺍﻧﺌﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺣﺒﺎ  ،2021ﻭﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻹﻳﺒﻴﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻮﺟﺔ
ﻏﻠﻴﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  140ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻳﻮﺭﻭ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﻥ »ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ،
ﺳﻴﺴﺒﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭﻗﺮﺍﺑﺔ
 800ﺃﻟﻒ ﺳﻴﺎﺭﺓ«.
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺇﻟﺒﺎﻳﻴﺲ« ،ﺃﻥ ﻣﻴﻨﺎﺀ »ﻣﻮﺗﺮﻳﻞ«
ﺟﻨﻮﺏ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﻟﻮﺣﺪﻩ  20ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳــﻮﺭﻭ ﺟﺮﺍﺀ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﻣﺒﺮﺯﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻳﻄﻴﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﻌﺮﺽ
ﺁﻻﻑ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ،
ﻛﺎﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ،ﺣﺎﻻ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﻋﻤﻠﻬﻢ.
ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺃﻛــﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ،ﺃﻥ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ،

ﻭﻗﺪﺭ ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ«ﺍﻟﻌﻠـﻢ« ،ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺎ ﻳﻨﻴﻒ ﻋﻦ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻐﺮﺑﻲ ،ﻭﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  800ﺃﻟﻒ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ،ﺃﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻧﺤﻮ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ.

ﹰ
ﻣﻬﻤﺔ
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺭﻛﻮﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻌﺮﻓﻪ،
ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺳﺘﻄﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ،ﻭﻛﻞ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﻋﺒﻮﺭﻫﺎ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺇﻥ »ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻟﻠﺼﺪﻳﻖ
ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭ« ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻳﺒﻴﺮﻳﺔ ﻟﻢ
ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﺳﺘﺘﺤﻤﻞ ﺟﻞ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ،
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻷﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺰﺏ
»ﻓﻮﻛﺲ« ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻛﺎﺭﻳﻨﺎ ﺃﻭﻟﻮﻧﺎ،
ﺃﻥ »ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻣﻮﺗﺮﻳﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﻗﺮﺍﺑﺔ  20ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻳﻮﺭﻭ ،ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻭﺧﺎﻧﻘﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﺟﺮﺍﺀ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.
ﻭﺃﻛــﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑـ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ﺃﻥ »ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻟﻦ ﺗﻄﺎﻝ ﻣﻴﻨﺎﺀ »ﻣﻮﺗﺮﻳﻞ« ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﺒﻮﺭ ﻋﺪﺩ
ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻛﻤﻮﺍﻧﺊ »ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ«
ﻭﻃﺮﻳﻔﺔ ﻭ»ﻣﻠﻘﺔ« ﻭ»ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ« ﻭ»ﺃﻟﻴﻜﺎﻧﺘﻲ« ﻭ»ﺳﺒﺘﺔ«
ﻭ»ﻣﻠﻴﻠﻴﺔ«.

ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﻭﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻐﺪ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﻗــﺮﺍﺀﺓ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟــﺬﻱ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﺻﺪﻣﺖ ﺑﺄﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ،ﺑﺄﻳﺔ ﺣﺎﻝ ،ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﻁ
ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ.
ﻭﺳـــﻮﻑ ﺃﻭﺭﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺧــﻄــﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ  ،ﺭﺍﺟﻴﺎﹼ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﺑﺴﻌﺔ ﺻﺪﺭ  ،ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪﻗﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ
ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﹼ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺤﺮﺭ
ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻄﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ،ﻭﺭﺩ)ﺛﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ( ﻻ ﺛﻼﺛﺔ ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻄﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺟﺎﺀ )ﺛﻼﺙ ﻣﻼﺣﻖ ( ﻻ ﺛﻼﺛﺔ ،ﻭﺗﺘﻜﺮﺭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻄﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ .ﻭﻫﺬﻩ ﺳﻘﻄﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ
ﻻ ﺗﻐﺘﻔﺮ  ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻭﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﻧﺚ
ﻟﻠﻤﻌﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ .ﻭﻭﺭﺩﺕ ﻣﻔﺮﺩﺓ
)ﺍﻟﻤﻮﺍﺋﻤﺔ( ﺑﺪ ﹼﻻ ﻋﻦ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ( ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﻘﺘﻀﻲ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍﹼ ﻻ ﺍﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ .ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻜﺬﺍ )ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ( .ﻭﻭﺭﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﻞ )ﺗﻮﺍﺟﺪﻭﺍ( ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ) ﻭﺟﺪﻭﺍ(
ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟــﻮﺍﻭ  ،ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺎﹼ ﻫﻜﺬﺍ)ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.(....
ﻭﺟﺎﺀ )ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﻦ(،
ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ )ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺗﻴﻦ( .ﻭﻭﺭﺩ )ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻋﻨﻪ( ،ﺑﺪ ﹼﻻ ﻋﻦ )ﻋﻠﻴﻪ( ،ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻋﻨﻪ
.ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ )..ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻣﺰﻳﺞ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻟﻌﺪﺓ ﺭﻭﺍﻓﺪ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ( ،ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ
)ﻣﺰﻳﺠﺎﹼ( ،ﻭﻭﺭﺩ ﺃﻳﻀﺎﹼ )ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ( ،ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ) ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ(،
ﻷﻥ ﻣﻔﺮﺩ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺩﻋﺎﻣﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻓﻬﻮ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻣﺜﻞ
)ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ( ،ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ )ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ(،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ
ﻣﻜﺮﺭﺍﹼ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹼ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ
ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ(،
ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺄ ،ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ )ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺘﻪ(.
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .ﻭﻟﻜﻦ
ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎﹼ
ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﻘﺘﻀﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻮﻕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﻟﻐﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻤﻮﺫﺟﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣــﻦ ﻗــﺮﺍﺀﺗــﻲ ﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺃﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ  ،ﻭﻫﻲ ﻏﻠﺒﺔ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺟــﺎﺀ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﹼ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ .ﻓﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻓﻜﺮﻳﺎﹼ ﻭﻟﻐﻮﻳﺎﹼ ﻭﻣﻨﺴﻘﺔ
ﺗﻨﺴﻴﻘﺎﹼ ﻣﺘﻘﻨﺎﹼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﺗﻘﺮﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻻ
ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﺮ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ
ﻣﺠﺎﻟﻪ .ﻭﺃﺿﺮﺏ ﻣﺜ ﹼﻼ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ
ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ .ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺻﺢ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ )ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ( ،ﻭﺗﻌﺒﻴﺮ )ﻣﻐﺮﺏ
ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ( ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ
ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺃﻭ ﺑﺄﺩﻕ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺃﺗﻪ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺎﻫﻮ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺷﺎﺋﻊ
ﻭﻓﺎﺣﺶ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻻ
ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺪﻗﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ،ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
،ﻓﻬﻲ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻗﻠﺖ ﻭﺃﻛﺮﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺒﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ:
ﺃﺯﻏﻨﻐﺎﻥ ـ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ

ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﰲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ
ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺃﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻤﺮﺽ ﻋﻀﺎﻝ ﺩﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻳﻮﻣﻪ
ﺍﻟﺴﺒﺖ  05ـ ﻳﻮﻧﻴﻮ .2021
ﻭﻗﺪ ﻭﻭﺭﻱ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻤﻘﺒﺮﺓ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﺼﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ  06ﻳﻮﻧﻴﻮ  2021ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺟﻤﻬﺮﺓ ﻏﻔﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﺧﻼﻗﻪ ،ﻭﺗﻮﺍﺿﻌﻪ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﺗﺘﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ـ ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ـ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻠﺪﻩ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ »ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ،ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻟﻴﺔ«..
ﻭﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ،ﻭﻣﺤﻠﻴﺎ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ
ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻷﺥ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ،ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻄﻴﺒﻲ ﻭﻳﻮﻧﺲ ﺷﻮﻋﺔ ﻋﻀﻮﺍ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻭﺍﻷﺥ ﻣﻴﻤﻮﻥ
ﺍﻟﺰﺧﻨﻴﻨﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ،
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻳﻮﺵ ،ﻭﺍﻷﺥ ﻓﺆﺍﺩ ﻟﻜﺮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ.
ﺗﻐﻤﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺃﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ ،ﺭﺍﺟﻴﻦ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ
ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺷﺂﺑﻴﺐ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻠﻬﻢ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ.
ﺇﻧﺎ ﷲ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ

ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻮﻓﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺒﺢ ﺍﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻢ

ﺭﺷﻴﺪ ﺯﻣﻬﻮﻁ

ﺑﺴﺒﻖ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ﻻ ﻳﻔﻮﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ
ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺟﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ
ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﺮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻘﺪ ﻭﺍﻟﻀﻐﻴﻨﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺓ
ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﻧﻔﺚ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺴﺮﺍ ﻟﻠﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺎﺕ ﻣﻨﺬ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻧﺼﻒ
ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺷﻬﻴﺪ.
ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺼﺮ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺘﺠﺪﺩ ﺳﺎﻛﻨﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﻳﺔ
ﻭﻟﻮ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ.
ﻗﺒﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺟــﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﺒﺮ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻟﻮﺑﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺮﺑﺎﻁ ﺑﺸﺄﻥ
ﺃﻱ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻭ ﻧﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻐﻠﻘﺔ.
ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﺛﻴﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺒﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ »ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ,ﻳﺼﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻟﻢ
ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﺘﺤﺪﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻥ ﺑﻼﺩﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻌﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﺍﻟﻤﻀﻄﻬﺪﺓ« ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﺳﻜﺎﺕ ﺻﻮﺗﻬﺎ
ﺣﺴﺐ ﺯﻋﻤﻪ.
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻧﻈﺎﻡ
ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﻳﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﺭﺍﺩﻳﺎ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﻣــﻦ ﺣــﻖ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻲ ﺑﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺗﻨﺪﻭﻑ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻮﺍ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﻮﺩ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﻟﻮﻻﺩﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺳﺒﻐﻮﺍ ﻋﻠﺒﻪ
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻴﺸﺘﺪ ﻋﻮﺩﻩ ﻭﻳﻘﻒ ﻧﺪﺍ ﻟﻠﻨﺪ ﻟﻠﺮﺑﺎﻁ
ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﺍﻟﺸﻮﻓﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ
ﻃﻤﻮﺣﺎ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻭ ﻳﺼﻒ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ.
ﻣﺎ ﺫﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺒﻮﻥ ﻟﻮ ﻗﺮﺭﺕ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺮﺍﺕ
ﻭﺧﻴﺎﻣﺎ ﻭﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺴﺎﻭﻡ ﺑﻘﻀﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ

ﻣﻐﺮﺽ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺬﺍﺟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﻣﺘﺠﺪﺩ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻘﺰﻣﻴﺔ
ﻓﺒﺎﻷﺣﺮﻯ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ  36ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻭﻋﻮﻩ ﻓﻲ
ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺮﺍﻓﻲ ﻭﻳﺴﺎﻭﻣﻮﻩ ﻓﻲ ﺫﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﻣﺎﻝ ﺻﺤﺮﺍﺋﻬﻢ ؟.
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺒﻮﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻳﺼﺮ ﺭﻏﻢ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺮﺍﺏ ﺑﻠﺪ ﺟﺎﺭ
ﻭ ﺷﻘﻴﻖ.
ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﺮﺻﺪ ﺟﻨﺮﺍﻻﺗﻪ ﻭﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ
ﺩﻭﻟﻲ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﺠﺰﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻮﺟﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺱ ﺑﺄﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ؟.
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑـﺄﻥ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺗﺘﺄﺑﻂ ﺷﺮﺍ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﻴﻦ
ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮﺻﺪ ﻻﻓﺸﺎﻝ ﻣﻮﻋﺪ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ,
ﻭﻻ ﺗﺘﻮﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ
ﺑﻐﺮﺽ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﺃﻣــﺎﻡ ﻗﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺟﺎﺭﺗﻪ ،ﻷﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺻﺒﺮ ﺃﻳﻮﺏ ﻭﻋﻘﻮﺩﺍ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻢ ,ﻟﺘﻌﻮﺩ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻓﻠﺘﺔ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻻ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
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ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ

ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺹ ﻛﺒﲑ ﰲ ﳐﺰﻭﻥ ﺍﻟﺪﻡ
ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻄﻔﻲ

ﺍﻟﺪﻡ ،ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺪﻡ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
 600ﻣﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﺩﺭﺍ
ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  250ﻣﺘﺒﺮﻋﺎ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺒﺮﻉ ﻣﺘﻄﻮﻉ ﻭﻣﺘﺒﺮﻉ ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ
ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪﺓ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  36ﺳﺎﻋﺔ ،ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ  1200ﻛﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻟﻤﺪﺓ 3
ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺩﺭﺑــﺎ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﻛﻴﺲ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﻥ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ ،ﻟﻬﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻉ ،ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻉ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻭﺗﺤﻠﻴﻼﺕ
ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ
 ،Bﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺪ  ،Cﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ )ﺍﻹﻳﺪﺯ(،
ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻉ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﺈﺣﺪﻯ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.

ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟــﺪﻡ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺧﺼﺎﺻﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺪﻡ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺬ ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ،
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺣﺮﺟﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺀﺍﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ ،ﻗﺼﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﻣــﻦ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟــﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ،ﻭﺟــﻮﺩ ﺧﺼﺎﺹ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺪﻡ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻘﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻡ ﺳﻮﺍﺀ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ
»ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻧﻘﺎﺫ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﻗﻄﺮﺍﺕ

ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  110ﺁﻻﻑ ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﻭﻣﺘﺮﺷﺢ ﺍﺟﺘﺎﺯﻭﺍ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﲜﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺟﺘﺎﺯﻭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ
ﺑﺮﺳﻢ )ﺩﻭﺭﺓ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،(2021ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻄﺎﺕ ،ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ 110
ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﻭﻣﺘﺮﺷﺢ.
ﻭﻗــﺪ ﻣــﺮﺕ ﺃﺟــﻮﺍﺀ ﻫــﺬﻩ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺪﻝ
ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻋﺎﺩﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ »ﻻ ﻟﻠﻐﺶ« ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ  75992ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،69,07%ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺔ  56%ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ

ﻧﺴﺒﺔ  47%ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺎﻫﺰﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻨﻬﻢ ،49,06%
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ 414
ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  16ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻄﺎﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ  11ﻗﺎﻋﺔ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻭ 403ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ  10ﺁﻻﻑ ﺣﺠﺮﺓ
ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ.
ﻭﺗﻢ ﺣﺼﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺎﻋﺔ ﻓﻲ
 10ﻣﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ،ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ  23000ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  7065ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ  76ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ،ﻭ 5ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ،ﺃﻳﻀﺎ ،ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺗﻌﻘﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ

ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻳﻌﱪﻭﻥ ﻋﻦ ﺳﺨﻄﻬﻢ
ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ
ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﲝﻲ ﺍﻷﻟﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻋﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ
ﻳﺨﻀﻌﻮﺍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﻓﻴﺮﻭﺱ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ« ،ﺑﻤﺮﻛﺰ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﺑﺤﻲ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ
ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻭﺳﺨﻄﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻔﺎﺟﺎﻭﺍ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﺷﻌﺎﺭ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺷﻌﺔ
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ
 12ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺯﻭﺍﻻ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻠﻘﻴﺤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﺳﻠﻔﺎ ،ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺭﺳﻤﻲ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻋﻘﺐ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻬﻢ ﻭﺗﺮﻛﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺤﺘﺠﻮﻥ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ،ﻭﺑﺎﻗﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻛﺬﺍ
ﺗﻌﻘﻴﻢ ﺃﻇﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺪ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺑــﺎﻗــﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ،ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ،ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﺎ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻘﻤﺎﺕ ﺭﻫﻦ ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ
ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻌﻘﻴﻢ
ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻣﺴﺆﻭﱄ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
»ﺑﺎﺏ ﺩﺍﺭﻧﺎ« ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ  26ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﳉﺎﺭﻱ
ﻗـــــــــــﺮﺭﺕ ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،
ﺃﻭﻝ ﺃﻣــﺲ ﺍﻟــﺜــﻼﺛــﺎﺀ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪﻝ)ﻋﺪﺩ
(2 0 1 9 /2 3 0 1 /2 9 8 0
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻔﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟــﻌــﻘــﺎﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ »ﺑــﺎﺏ
ﺩﺍﺭﻧـــﺎ« ،ﺇﻟــﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳــﻮﻡ 26
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﻋﻘﺐ ﺍﻧﻄﻼﻕ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺎﺑﻊ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺭﻓﻘﺔ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺫﺍﺗـــﻬـــﺎ ،ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻫﻤﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ،
ﻗﺪ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺓ ﺩﻓﺎﻉ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
»ﺑﺎﺏ ﺩﺍﺭﻧــﺎ« ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛــﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  700ﺷﺨﺺ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺿﺤﺎﻳﺎ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﻫﻤﻲ ،ﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ،ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ،ﻣﺒﺮﺯﺓ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺗﺄﺯﻣﺖ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ
ﻋﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﺗﺬﻣﺮﻫﻢ ﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻬﺎ ﺳﻨﺔ  ،2019ﻭﻛﺒﺪﺗﻬﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﺮ.
ﻗﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺯﻭﺟﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ »ﺑﺎﺏ ﺩﺍﺭﻧﺎ« ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻲ ﻭﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ،ﻟﺘﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺸﺎﺋﻚ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ،ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻫﻤﻴﺔ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ،ﻣﺎ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ  50ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻔﺠﺮﺕ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻻﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ »ﺑﺎﺏ ﺩﺍﺭﻧــﺎ« ،ﻻﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻋﻘﺐ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1200ﺿﺤﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻞ  60%ﺗﻘﻴﻢ ﺑﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ.

ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻠﻴﺪﻙ ﳚﻬﻠﻮﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺇﺩﺍﺭﻬﺗﻢ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺧﻤﻠﻲ
ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺎﺗﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﻔﻮﻥ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ
ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻠﻴﺪﻙ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺁﻧﻔﺎ ﺍﺳﺘﻔﺴﺮﻧﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﻓﺄﺟﺎﺑﻨﺎ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺯﻳﺪ
ﻣﻦ  15ﺳﻨﺔ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺗﻜﺮﺭ ﻟﻪ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻒ ﻣﺸﺪﻭﻫﺎ ﻣﻦ
ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺎﺑﺔ.
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺍﺕ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﺘﺸﻤﺔ ﺃﻱ ﻳﺮﻣﻮﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ،ﻭﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻳﻠﻮﺫﻭﻥ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻟﺼﻮﺹ
ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻔﻌﻞ ﺟﺮﻣﻲ.
ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﺸﻐﻞ ﻋﺪﺩﺍ ﻻ
ﻳﺴﺘﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺑﺮﻭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﺎﻫﻀﺔ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻭﺣﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺎﺗﻮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻮﻳﺮﻫﻢ ﻭﺭﻓﻌﺎ ﻟﻜﻞ ﻟﺒﺲ ﻭﻏﻤﻮﺽ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ،ﺑﻞ
ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺒﺎﻳﺎﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﺃﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﺒﺎﻷﺣﺮﻯ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻠﻴﺪﻙ ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺳﺮ
ﺑﻘﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻻﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺠﻬﻠﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ.

ﺍﳌﺪﻳﺮ :ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻘﺎﱄ
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أما التي
في أحد ا�قاهي ،شاشتان من الحجم الكبيرّ ،
على يميني فتذيع أغاني جورج وسوف بصورة ثابتة،
وفي ذات البث تتدﱠف ُق الشاشة على يساري من قناة عربية
بكل ما استج ﱠد من أخبار سياسية مع التركيز على البؤر
ا�توترة بالحروب ،أذنٌ تسمع لجورج ُيغﱢن ي عن اختﻼجات
تعرض
الغرام ُ
وس لطانه على القلوب ،وأذنٌ تتابع كيف ْ
تس ِ
قِ وى العالم ت ْرسانتها الحربية ُمتباهية بصناعة اﻵﻻم،
انفصمت ﻻثن� من
ﻻ أعرف بأي اﻷذن� أحتفظ بعد أن
ُ
جراء هذا الدﱠمار الﱠنفسي الخطير ،ولكن ا�ُشكلة هنا ﻻ
تكمن في اﻷخبار وﻻ في جورج وسوف ،إﱠن ما في عبقرية
فتوصل أنه ﻻ
صاحب ا�قهى الذي درس كل اﻷس ــواق،
ﱠ
يمكن استدراج أكثر عدد من الزبائن إﻻ إذا ضرب اﻷذن�
مع ًا بحجر واحد إرضا ًء لجميع اﻷذواق !

ﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ

ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜ

ا

9

1

ا�ُ ـ ِ
ـواطــن ا�غربي ُمحتق ٌر في قطار »تي
جي في« رغم أﱠنه ُمج ﱠرد ُخ ردة ُم ْس َت وردة من
الغاب رة للعجوز ا�تصابية اللعوب
العُ هود
ِ
خالتي فرنسا ،والدليل واقعة الرجل الذي ركب
بجانبي ﻷول مرة في ال ُب راقَ ،س رق ْت ُه ا�سك�
ﱠ
محطته التي دفع
غفو ٌة وتجاوز في الحلم
ثمنها تذكرة باهظة ،وح� زاره ا�ُ راقب للمرﱠة الثانية ووجد
أنه زاد في سكة الحديد مسافة إضافية ،طالبه بمبلغ آخر
أكبر من جيبه ،ضرب الرجل يده للجيب فاصطدم بجدار
تفصد
اﻹفﻼس ح� لم يجد ا�بلغ كامﻼ ،يا للحرج الذي ﱠ
يس تنجد بأقرب سطل،
عرقا من الجب� ،نظر حواليه وكأنه ْ
فلم يجد غير ا�راقب يحمل آلته اﻹلكترونية على أهبة
ا�ص ﻵخر عرق ،اقترح عليه أن يؤدي ا�بلغ ببطاقة بنكية
ﱢ
تساءلت أﻻ ُيمكن مع مرارة الحياة
فقوبل طلبه بالرفض،
ُ
للس ﱠك ر أن يهْ بط في ُسﱠل م الدﱠورة الدموية �واطني هذا البلد
ﱡ
من راكبي الخردة ا�غﱠلفة بورق السلوفان ،أﻻ ُيمكن ﷲ أن
ي ْنفرد بعبارة ُس بحان من ﻻ يسهو وﻻ ينام ،ما هذا ال ُكفر في
تعامل موظفي الدﱠابة البطيئة من حيث اللياقة مع الزبناء،
بل ﱠ
إن ا�ُ راقب ا�ُتباهي برجل أمن يمﻸ كتفيه ،طالب الرجل
ا�ُحترم الغارق في حرجه بالبطاقة الوطنية ليكﱢنش له
غرامة ُمضاغفة ثﻼث مرات عن التي ُط ولب بأدائها وهو على
أحمل هذه الحادثة أكثر مما تحتمل،
م ْتن القطار ،ﻻ أريد أن ﱢ
أيقنت أن ا�جتمع الذي يوتى بمثل هذا
ولكن على بساطتها
ُ
القطار سرع ًة أكثر من إمكانياته الفكرية البطيئة ،يجعلنا
نعيش كل يوم حالة انتحار !
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ما أسرع الخطى با� ﱢيت على اﻷكتاف إلى مسكنه اﻷخير،

ما أثقلها عائدة للحياة العادية !
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أفظع اﻵﻻم ما ﻻ نعرف مصدر ُه ونبحث عن ُم س بﱢباته
في أقرب الناس الذين حولنا !
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يفتح حساب ًا في اﻷنستغرام وهو ﻻ يساوي في سوق
البشرية نصف غرام !

ﻻ أعرف �اذا راق ْتني موضة سروال الجينز ﱠ
ا�قطع ،وقد
لبس ُته ليس من باب ُمجاراة روح العصر ،ﻷﱢن ي أعْ لم ﱠ
أن أشهر
اﻷلبسة قد ترتديها أجسا ٌد بدون روح ،ولكن رﱠبما تضامن ًا
الس روال كل يوم دون أن يستثني أيام
مع امرئ يظهر بنفس ﱢ
اﻷعياد على مدار السنة ،حتى اكتسب هذا السروال بقوة
اﻻستعمال الذي جعلته شاحب ًا ُممزق ًا روح العصر وصار
على ا�وضة !

لكثرة بطائقه ا�َ ْرصوصة البنيان في حافظة الجيب،
ضاع اسمه وصار الناس ُينادونه بالعضو ،غير أﱠنه اختفى
وكـ ﱠ
ـأن اﻷرض ابتلعته منذ آخر جلسة معنا با�قهى ح�
سأله معتوه عابر :هل ب� بطائقه الكثيرة ما يص ُل ح لسحب
الفلوس من الحائط !
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من ُيحافظ في جوقة العازف� على تناغم اللحن ،ليس
كمنْ ُي ْس قط ا�يزان بلحن مختلف !
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اله ْج ري ،وﻻ يريد عنه بديﻼ
ﻻ يعترف إﻻ بالتاريخ ِ
يحصي اﻷيام ﱡ
والشهور ويعُ ﱡد السنوات ،كان هجريا في كل
أوقاته وربما حتى في ساعة اليد ،وح� سأل ُته يوم ًا ِل َم أ ْنت
عكس التيار ،أجابني بسؤال آخر :وهل تجد في التاريخ
ا�يﻼدي ُمناسبة أشهى منْ عيد اﻷضحى !
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ﱠ
بالض رورة على ا� ﱢيت
أغلب البكاء في الجنازة ﻻ يكون
ولكن شفق ًة على أنفسنا من ا�صير ا�نتظر !

كاد القمع أن يصبح فتيﻼ ﻻ يحتاج لزيت أو بنزين
جهز دائما ا�خزون الكافي
الس لطة ُت ﱢ
كي يندلع ،لوﻻ أن ﱡ
من الشمع لتجعل ُشعلته
ـجــع على
ذابـــلـــة ،بــل ُتــشـ ﱢ
اس ــتــع ــمــالــه كـــإضـــاءة في
الــزوايــا واﻷضــرحــة لج ْل ب
الحظ ﱢوالسيطرة على جيب
الحبيب !
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أغــــرب م ــا يــحــدث في
ـــصـــاب رج ـ ٌـل
زمــنــنــا أنْ ُي َ
بس ْكتة قلبية وح� يفحصه
الطبيب يجده بدون قلب!

ﳏﻤﺪ ﺑﺸﻜﺎﺭ

bachkar_mohamed@yahoo.fr
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ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

صــدرت الطبعة اﻷول ــى
مــن هـــذا الــكــتــاب بلغاتها
الثﻼث العربية و اﻻنجليزية
و الفرنسية قبل س ــن ــوات ،
بمناسبة ا�ؤتمر العا�ي
للمناخ) كوب  (22الذي عقد
بمراكش في عــام  ، 2015و
نفدت الطبعة اﻷولى في وقت
قصير  ،مما دفع با�ؤلف الدكتور إدريس
الضحاك إل ــى إعــادة النظر في الكتاب
على ضوء ا�عطيات الحديثة  ،فكانت هذه
الطبعة ا�فصلة و ا�نقحة و ا�زيد فيها،
التي صــدرت ضمن منشورات مؤسسة
الــذاك ــرة للدراسات و اﻷبحاث  .وا�ؤلف
عضو أكاديمية ا�ملكة ا�غربية ،أستاذ
جامعي متخصص في القانون البحري
 ،شغل مناصب سامية في الدولة  ،كان
آخرها اﻷم� العام للحكومة ،وقبل ذلك
شغل منصب رئيس ا�جلس اﻷعلى  ،وهو
أعلى محكمة في ا�غرب ،وعمل مدير ّا عام ّا
للمنظمة العربية للتضامن اﻻجتماعي
التابعة لجامعة الــدول العربية ،و عمل
سفير ّا للمملكة ا�غربية لدى الجمهورية
العربية السورية .ولهذه ا�ؤهﻼت العليا
والخبرات الغنية ا�كتسبة  ،وفي ا�قدمة
منها الخبرة اﻷكاديمية ا�عمقة  ،جاء كتابه
هذا مرجع ّا ﻻ يستغنى عنه في موضوع هو
أكثر ا�وضوعات حيوي ّة و أشدها ارتباط ّا
بقضايا العصر ا�حورية .فهو كتاب يعالج
العﻼقة ب� ا�ــاء و القانون  ،في أبعادها
العلمية الدقيقة و القانونية الدولية ،و
يجيب عن اﻷسئلة الوجودية التي تطرحها
هذه العﻼقة.
إن ا�اء ليس هو البترول اﻷزرق ،كما يحلو
لبعضهم تسميته ،إذ ا�اء متجدد والبترول
لبس كذلك  ،وهذا اﻷخير معدن له نهاية و ا�اء
ﻻ نهاية له فهو ليس معدن ّا  ،و إن لم تكن له
نهاية ،فإنه يمكن أن يتغير زياد ّة أو نقصان ّا،
رتابة أو اضطراب ّا ،نقاء أو تلوث ّا بسبب فعل
اﻹنسان أساس ّا الذي يؤدي إلى تغيير الدورة
ا�ائية .بهذه الفرشة يمهد ا�ؤلف للدخول إلى
الكشف عن حقائق كبرى ،منها أن أكبر خطر
يهدد دول جنوب البحر اﻷبــيــض ا�توسط،
ومنها ا�غرب ،الفقيرة أساس ّا في حجم ا�ياه ،
هو اﻻنحسار الحراري نتيجة اتساع ثقب حجم
اﻷزون بفعل اﻹنسان الضار للبيئة ،فحسب
توقعات مجموعة الخبراء ما ب� الحكومات
لسنة  ، 2007اذا استمر كما هو عليه ،فإن
الحرارة سترتفع بمعدل  2,5درجة سنة 2100
 ،وهو ما سيؤدي ألى نقص في التساقطات،
حسب ا�ناطق ،ما ب�  5با�ائة و  25با�ائة  ،و
بالتالي تراجع في كميات ا�ياه و ا�نازعة حولها،
خصوص ّا في ا�نطقة اﻷكثر تضرر ّا من طنجة
إلى القاهرة .و هكذا  ،يقول ا�ؤلف ،يجب على
هذه الدول ،ومنها ا�غرب ،اتخاذ ما يلزم للوقاية و
محاصرة اﻻنحسار.
ويضعنا الكتاب أمام حقيقة أخرى  ،وهي أن الدول
العربية تعد من أفقر ا�جموعات في العالم،فحصتها
مجتمعة تعادل  1با�ائة ،ويبقى ا�غرب أحسن حا ّﻻ في
شمال أفريقيا من الجزائر و تونس  ،إذ ينعم ا�غرب
بحوالي  14نهر ّا ينبع و يصب فيه ما عدا أنهار صغيرة.
ثم يخلص ا�ؤلف إلى طرح هذا السؤال  ،هل سيعرف العالم
أزمة مياه؟ .ويجيب بﻼ  ،نظر ّا لغياب أزمة عددية  ،ويجيب
بنعم  ،نظر ّا لوجود سوء توزيع ،و يبني هذه اﻹجابة على
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تــق ــري ــر
لليونسكو سنة  2006أعلنت فيه أن ا�ياه
كافية لسكان الكرة اﻷرضية  ،أي بعبارة أصح  ،إن معدل
ما يملكه الفرد ،حسب تقرير اليونسكو ا�ذكور ،من حجم
ا�ياه على مستوى العالم هو1800م  ، 3يستهلك منها
 800م  ، 3كمعدل عام في ح� تظل  1000م 3دون
استعمال ،ولكن  ،يستطرد ا�ؤلف ،أزمة ا�ياه تكمن في
الﻼعدل ا�ائي ،إذ تستحوذ  10دول على  60با�ائة من
ا�وارد ا�ائية العا�ية  ،كما أن هذا الﻼعدل يوجد داخل
الدولة الواحدة ،وماب� منطقة وأخرى  ،فيروم ا�عدل من

ا�ياه للفرد سنوي ّا في ا�ناطق الشمالية للمغرب مث ّ
ﻼ
1530م 3سنوي ّا مقابل  137م  3بالنسبة لسكان الجنوب
أو ا�ناطق الصحراوية.
ويعرض ا�ؤلف لتوزيع السدود في العالم  ،فيذكر
أن هناك حالي ّا ما يتجاوز  57000سد في العالم عوض
 5000سد التي كانت سنة  ، 1950هذه السدود توجد
في الص� بنسبة  45با�ائة  ،وبنسبة  14با�ائة في
الوﻻيات اﻷمريكية ،وبنسبة  9با�ائة في الهند  ،وبنسبة
 6با�ائة في اليابان ،أي تمتلك أربع دول ثﻼثة أرباع سدود
العالم .وهنا يصل ا�ؤلف إلى ا�غرب  ،فيسجل أن بﻼدنا
تنبهت بفضل اهتمام ملوكها  ،وخاصة ا�لك الحسن
الثاني  ،ومن بعده جﻼلة ا�لك محمد السادس ،ﻷهمية
ا�اء وضرورة التدبير السليم �وارده  ،ذلك التدبير الذي
عرفه ا�غرب منذ عدة قرون  ،إذ منذ زمن بعيد وا�غرب
يتعامل مع ا�اء بمنتهى الحذر و التسامح والبراغماتية،
وذلــك بإقامة مجموعة من القواعد التي تحل ا�شاكل
ب� السكان  .و يورد ا�ؤلف أنه عندما فرضت الحماية
على ا�غرب ،وجدت سلطات الحماية أمامها مجموعة من
ا�قتضيات الشرعية و العرفية تكون النظام ا�ائي  ،أي
وجدت حضارة مائية منظمة.
وﻷن ا�ؤلف فقيه قانوني في مجال القانون البحري
 ،فإنه اهتم بشكل خاص بتسليط اﻷوضاع على مبادئ
القانون الدولي و قواعده العرفية ،وبصفة خاصة عامة
القواعد القانونية التي تحكم ا�ياه  ،خصوص ّا اﻷحواض
أو ا�جاري الدولية ا�شتركة .ولذلك جــاءت محتويات
الكتاب مشتملة على �حة موجزة عن موارد ا�اء دولي ّا
ووطني ّا ،وعــن القوان� الوطنية التي تنظم تدبيره
واستعماله ،ونماذج من نزاعاته  .ويخلص من ذلك إلى
أن ا�غرب من الدول القﻼئل التي تؤمن ا�اء على مدار
اليوم في العديد من ا�دن  ،علم ّا بأن عواصم دول متقدمة
قد عرفت أزمات ا�ياه.
يبشر ا�ؤلف القارئ بأن ا�غرب يستعد من خﻼل
اﻵليات الجديدة ،بداية با�جلس اﻷعلى للماء وا�ناخ،
ونهاية بمخطط التهيئة ا�ندمجة� ،واجهة اﻷخطار
بالتوجه نحو تلبية تحلية مياه البحر مستغ ّ
ﻼ لهذا
الغرض توفر البلد على شريط ساحلي يبلغ طوله
 ٣٥٠٠كلم .وسيتمكن ا�غرب من خﻼل مشروع متطور
قيد التنفيذ من تــدارك أي خصاص ،و توفير ا�اء
الشروب لكل السكان ،خصوص ّا مع احتمال انخفاض
س ــار تحلية ا�ياه مستقب ّ
ﻼ نظر ّا لتسارع التطور
التكنولوجي.
التكنولوجي
وﻻ يدع ا�ؤلف القارئ فريسة الوساوس  ،فيتحدث
بثقة بالغة ،عن جهود ا�غرب في مجال استعمال
ا�ياه العادمة وفق برنامج وطني يروم تطهير 80
با�ائة من ا�ياه العادمة ،حيث انتقل من  8با�ائة إلى
 34با�ائة في انتظار بلوغ  80با�ائة  ،مما سيجعله
أحسن حا ّﻻ من العديد من دول العالم  ،باﻹضافة إلى
أن له برنامج ّا طموح ّا لتحلية مياه البحر.
يشتمل الكتاب على ثﻼثة فصول ،اﻷول عن
ا�ــوارد ا�ائية عا�ي ّا وطني ّا ،والثاني يعرض فيه
ا�ؤلف للماء والقانون  ،فيبحث ا�اء والقانون الدولي
وا�اء والقانون ا�غربي ،ثم يتناول التشريع ا�ائي
للمغرب،وينظر في حقوق مكتسبة على ا�اء،وماهو
ا�لك الــعــام ا�ائي،ليدلف إل ــى اﻻستراتيجية و
التخطيط ا�ائي� ،و إثبات ا�خالفات و التخطيط
ا�ائي  ،و إثبات ا�خالفات وشرطة ا�ياه  ،وحقوق
ا�الك و واجباته  ،ونظام الترخيص و اﻻمتياز ،إلى
جانب موضوعات أخ ــرى ،أما الفصل الثالث فقد
خصصه ا�ؤلف للنزاعات حول ا�ياه ،وفيه أورد
معلومات مدققة تدخل في هذا ا�جال  .وهو فصل
مفيد وممتع وشيق للغاية ،يجمع فيه ا�ؤلف ب�
النزاع حول نهر اﻷردن) سوريا ،اﻷردن  ،فلسط�  ،اسرائيل
( ،وب� النزاع حول مياه النيل)النزاع ا�صري السوداني
اﻷثيوبي( ،وب� النزاع حول مياه دجلة والفرات)الحوض
اﻷثيوبي(
ا�شترك ب� العراق و سوريا وتركيا(.
ويمتاز الكتاب باحتوائه على مﻼحق مهمة تضم
جرد ّا بأهم النصوص التشريعية و التنظيمية ا�تعلقة
با�اء.
ويقع الكتاب في  359صفحة من الحجم الكبير ،
وطبع في مطبعة اﻷمنية بالرباط.
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ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ » ﻣ َﺜـ ْﻘﻠﺔ » ﺑﺎﻟﻮﻫﻢ،
ﻭﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺑﻘﺎﺕ ﻋﺎﻗﺮﺓ.
 – 4ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻻﺑﺪﺓ ﰲ ﺳﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﻮﺭ ﺣﺠﺎﺏ،
ﻛﻼﺏ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺗﻔ ﱠﺘﺶ ﻗﻄﻦ«ﻫﺎ« ﻛﻞ ﻫﻼﻝ.
ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﺺ ﰲ ﻟﻴﺎﻡ،
ﻭﻻ ﺿﻮ ﺍﺩﺧﻞ ﺑﺴﺤﺎﺑﺔ
ﻭﺧﻠﻰ » ﺻﺒﺎﺣﻬﺎ » ﻣﺪﺍﺩ – ﻳﻨﺸﺪ:
ﺇﻣﱴ ﳓﻴﺎﻭ ؟
 – 5ﺳ ّﺮﻱ ﳎﻨﻮﻥ ﰲ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﺣﻜﻴﻤﺔ
ﻭﺍﻧﺎ ﺍﲪﺎﻗﻲ ْﻣﺤﺎﱐ.
ﻤﺖ ﻃﻼﺳﻢ – َﺑ ْﺮ َﺷ ْﻤ ْﺖ ﺧﻴﻮﻃﻬﺎ،
ﳌْﻠَ ْ
َﻋ ﱠﺰ ْﻣ ْﺖ ....
ﺣﺮﻗﺖ ﺩﻭﺍﺧﻠﻲ،
ْ
ﻳﺖ » ﻣﺮﺍﻳﺔ،
ﻣﻦ ﺭﻣﺎﺩﻫﻢ » َﺳ ﱢﻮ ْ
ﻭﻛﻨﺖ » ﻛﺎﺩﺭ« ﻓﻴﻪ ﺳﺤﺎﺑﺔ.
ْ
ْ – 6ﺗ َﻬ ﱠﺰﺕ ﺷﻮﻓﱵ ﻟﻠﺴﻤﺎ،
ﺳﺤﺎﺑﺔ ﺣﺎﺟﺒﺔ.
) ﻗﻠﻤﻲ ﻣﻜ ﱠﺒﻞ ،ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻣﻀﻴﻮﻣﺔ ﺑﻼ ﻛ ْﺘﺒﺔ،
ّ
ﻭﺧﺎ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﺵ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻇﻞ (
ﺴﺖ،
ﺗﻌ ْﻜ ْ
ﺧﻼّﺕ ﺍﻟﻈﻞ ﳛﻠﻢ ﻳﻜﻮﻥ.
ﻣﺎﺟﺮﻯ (.
) ﺑﺎﳊﻖ :ﰲ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﺟﺮﻯ ْ

ﺃﲪﺪ ﳌﺴ ّﻴـﺢ

 – 8ﺍﻟﻈﻞ ﻓﻀﻮﱄ
ﻭﺍﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﻳﺢ،
ﺗﺮﻗﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺭ،
ﺗﺮﺵ » ﺑﺬﻭﺭﻫﺎ » ﰲ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﺮﻳﺢ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ » َ
ﲣ ﱠﺼﺐ » ﻟﺴﺮﺍﺭ،
ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﻈﻞ :ﻣﺎﻟَﻚ ﻓﻀﻮﱄ؟

ﺷﻌﺮ

 – 2ﻏﺎﺑﺖ ﺳﺤﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎ ﰲ ﻟﻮﻬﻧﺎ ﺑﻼ ﺳﺘﺮﺓ
ﻣ َﻮ ْﺟـﺪﺓ ْﻣـﺼﻴﺪﺓ – ﺧﻴﻮﻃﻬﺎ ﺭﻳﺢ،
ﺗﺘﺨ ﱠﺒﻞ ﺍﳋﺎﰲ ﻭﲤﺤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺭﺡ.
ْﺗﻜـ ﱠﺘـﻒ ﺍﻟﺴﺮ ﰲ ﺟﻼﻳﻠﻬﺎ،
ﻭ ْﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎ،
ﺭﺍﺏ ﰲ ﻛﺎﺱ
ﻭﺗﺪ ﱠﻟﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﰲ ﺻﺨﺮﺓ.

ﺳﺤﺎﺑﺔ
ﺑﻼ ﻇﻞ

)ﻣﻌﺰﻭﻝ  ،ﺳﺎﻳﺢ  ،ﻣﻔﺘﻮﻥ  ،ﺧﻴﻂ
ﰲ » ﲞﺎﺭ »،
ﰲ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﳝﻜﻦ ﻳﻜﻮﻥ(
..............
ﱠ
ﻭﺃﺧ ْﺮ ْﺗﻬﺎ :ﻟﻘﻰ ﺃﻛﱪ »ﺇﳒﺎﺯ« ﻫﻮ
ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻣﻌﺔ
ﻳﺒﻜﻲ
ﻬﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺳﻮ.

ﻛﻨﺖ ﻃﺎﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎ ) ﻫﺎﻛﺎ (،
ْ –9
ﻓﻘﺖ،
ﺣﻠﻤﺖ ﻭﻣﺎ ْ
ْ
ﺑﻘﺎﺕ ﺍﳊﻠﻤﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺳﺤﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ﻣﺎﺣﺎﻣﻼﺵ ﺍﳊﻠﻤﺔ،
ﺩ ْﻓ َﻌ ْﺖ ﺍﻟﺪﻭﺍﻳﺔ،
ﻃﺎﺣﺖ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ،
ﻭﺍﺳﺎﻬﺗﻢ ﲰﻜﺔ،
ﺣ ﱠﻨﺖ – َﺳ ْﺘﺮﺍ ْﺗﻬﻢ ﻣﻮﺟﺔ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﻗﱪ.
 – 10ﺑ َﻐ ْﻴﺘﻴﲏ؟
ﺟـﻴـﺒـﻴـﲏ ﻣ ﱠﻨﻚ،
ﺗﺎﻟﻒ ﻟﻚ ِﻙ » ﺷﻲ » َﻋ ْﻄ َﺴﺔ ﰲ ﺟﻨﺒﻚ.
)ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻲ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻏﺔ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ(
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺮﻋﺪ
ﻭﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻭﻧﺒﺎﺡ ﺍ َ
ﳊ ﱢﻴـﲔ،
َﺧﻼّﻭﻙ ﺗﻌﻠﱢﻲ ْ ...ﺗ َﻌﻠﱢـﻲ،
ِ
ِ
ﻭﻟﻘﻴﺖ ﺭﺍﺳﻚ:
ﻭﻓﻘﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺑﻌﺔ
ِ
ﻣﺎﺯﻟﺖ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﻋﻨﺪﻙ ﻇﻞ.
 – 11ﺣﺴ ْﺒ ْﺖ ﺷﺤﺎﻝ ﺑﻘﻰ ﱄ ﰲ
ﺲ ﺍﻟﺒﻮﻋﻨﺎﱐ
ﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﺃﻧ
ﻟﻮﺣﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎ
ﻋﻤﺮﻱ،
ﻟﻘﻴ ُﺘﻪ »ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺇﻻ ﺭﺑﻊ«
ﻗﻠﺖ َﻧـ ْﺘ ْﺪ َﻓـﻦ ﻓـ ﺳﺤﺎﺑﺔ
ْ
ﻭ َﻧ ْﺘ َﺸـ ﱠﺘـﺖ ﻣﻊ ﺭﺍﺳﻲ ﰲ »ﻛﻼﻣﻲ ﳍﺎ«
ﻋﻠﻲ،
 – 7ﺇﻳﻼ ﻋﺮﻓﺘﻴﲏ ﻋ ْﻴﻄﻲ ﱠ
ﻭﺍﻟﻠّـﻲ ﻟِﻬﺎ ﻟِﻬﺎ .
ﺗﺴﻤﻌﻚ ﺩﻭﺍﺧﻠﻲ،
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و

ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة

وجدته قد سبقني إلى الجلوس في »تيراس«
ا�قهى التي انتقلنا إلى ارتيادها عندما افتر لنا
فم الحظ ا�زموم عن ابتسامة عريضة ،نادرة وغير
متوقعة ،ومدت لنا الوظيفة العمومية راحتها،
فجمعنا مركز التكوين عاما فردا ،وفرقنا إجحاف
التعي� سن� عددا.
كنت أرغب ،في قرارة نفسي ،في الجلوس
في القاعة الداخلية ا�كيفة؛ ﻷنني ﻻ أطيق هواء ا�دينة الجاف
الناعس الثقيل ،وﻻ أتحمل جلبة الشارع ،وﻻ أدخنة السجائر
الخانقة .قال لي صديقي الذي ﻻقاني به »الفيس بوك« من
جديد ،ولم يأل جهدا ليجعل من اللقاء اﻻفتراضي لقاء مباشرا
حيا على أرض الواقع:
 معذرة ،لقد قاومت كثيرا من اﻷطايب واللذائذ ،لكننيعجزت تماما عن مقاومة هذه السيجارة الخبيثة .حاولت اﻹقﻼع
مرات كثيرة ،لكن في كل مرة كنت أفشل في ا�حاولة ،وأستسلم،
وأنهزم.
أردف ليغير مجرى الحديث:
 ا�قهى ما زالت على حالها ،لم يتغير في فضائها سوىألوان جدرانها الغامقة التي صارت فاتحة شديدة اللمعان ،ولكن
تبدل الندل ،وتغير الزبائن .أين الوجوه ا�ألوفة؟ يا حسرتاه
على الزمن الجميل! هل تذكر النادل ا� ــرح الولوع بمحادثة
الزبائن بالفرنسية؟ رحمة اﷲ عليه ،قيل لي بأنه كان في طريقه
بعد صﻼة الفجر لفتح ا�قهى ،فاعترض سبيله جانح جنح من
البداية للعنف ليسلبه ما بحوزته ،و�ا امتنع عن تسليم هاتفه
القديم مبديا شيئا من ا�قاومة ،لم يتردد في طعنه طعنة قاتلة.
ثم أومأ إلى رجل اﻷمن ا�نتصب في مدخل ا�قهى ،وقال لي:
 فكرة مبتكرة وطريفة! أﻻ تجدها كذلك؟ إن وقفته كافيةلتمنع الشحاذين ،وماسحي اﻷحذية ،والباعة السارح� الذين
سالت بهم شوارع ا�دينة من التسلل إلى ا�قهى وإزعاج الزبائن،

ﻋﻘﻮﻝ
ﻃﺎﺋﺮﺓ

عندما انصرف تاركا خلفه
أصداء هذيانه أخبرني صديقي
بأنه ذه ــب للترحم على والديه
يوم الجمعة ،فتوقف قليﻼ في
مدخل ا�قبرة حيث تجمع حاملو
قناني ا�ياه ،وا�تسولون ،وحفظة
يــاســ� وا�ــلــك وق ــصــار ال ــس ــور،
ليتب� ا�سالك الضيقة ا�تشعبة
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺯﺭﻭﺍﻝ
التي عليه أن يسلكها ليصل إلى
قبري والديه غير ا�تباعدين ،رآه
حامﻼ محفظته ا�نتفخة وقد فار غضبا ،يتهدد ويتوعد ،ومن فمه
يخرج الزبد ،يتحدث عن اختفاء شاهدة رخامية فريدة من نوعها،
وعدم عثوره على قبر والده الذي جاس ا�قبرة طوﻻ وعرضا ولم
يجده ،وعن والده الذي كان رجﻼ من رجال ا�قاومة والتحرير،
لكنهم أسقطوا اسمه عمدا من القائمة ،وأنه عرف الفاعل ،ولن
يفرط في حق والــده ،وسيفضحه ،وأنــه سيرفع تظلما ﻷعلى
الجهات ،لكن ما أن رأى امرأة متشحة بالبياض من غطاء رأسها
إلى بلغتها تتصدق بالخبز والتمر توقف عن الكﻼم ،وسارع
إليها لينال نصيبه من الصدقة.
عاد صاحب ا�حفظة من جديد ،اندفع تحسبه سينطلق
راكضا لكنه توقف في الحال ،دنا من طاولتنا التقط بﻼ استئذان
قطعة سكر ،رمى بها إلى اﻷعلى ثم تلقفها بفمه ،اقترب منا
أكثر والتفت مرارا كمن سيستودع سرا خطيرا ،وقال وقد اتسعت
حدقتا عينيه بنبرة جازمة قبل أن يختفي:
 يظنون أن الفريخ الذي طار لن يعود ،سأمسك به ،وأعيدهإلى رأسي.
صدمني صديقي عندما قال لي:
 لوﻻ يد تداركتني قبل أن تنطفئ ذبالة عقلي ،وأهوي فيغياهب الجنون ،لكنت اﻵن مثل صاحب ا�حفظة ،عقلي يحلق
في السماء ،وأنا أسرح في اﻷرض أهذي ،وأسترسل في الهذيان.
ثم أخذ ينفث دخان سيجارته وشذرات حكايته ،حكى عن
فورة عاطفية جارفة ،وفترة خطوبة وجيزة انطفأت كومضة
فرح خاطفة ،وأيام وفاق حلوة مع الزوجة وأهلها انسلخت
بسرعة مثل هبة نسيم عابرة في صيف قائظ ،وإنجاب مبكر
لتوأم ،ومنغصات متتالية متراكمة ،وشد وجذب ب� التعلق
والتندم ،ووق ــوع في أحبولة القروض ،وإصــدار شيكات بﻼ
رصيد ،ومﻼحقة الدائن� ،ومحاصرة اﻷصهار ،وأرق موصول،
وخروجه يوما عن طوره مشقوق القميص ،حافي القدم�،
يكلم نفسه في جنون هائج.
ازدحمت في تلك اللحظة في ذاكرتي أشعار وأقوال وأمثال
ونكت وحكايات عن الحماقة والحمقى ،إﻻ أنني لست أدري �اذا
ألح علي هذا ا�قطع ،فأنشأت أردده:

ﻭﺟﺌﺖ ﺃﲪﻖ
ﻷﻓﻬﻢ ﺍﻷﲪﻖ
ﻭﺃﲪﻖ ﻷﻛﺴﺮ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻭﺃﲪﻖ
ﻷﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﻬﺮ
ﻭﺃﲪﻖ
ﻷﻓﻬﻢ ﺍﻟﺜﻌﺒﺎﻥ
ﻭﺃﲪﻖ
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أكيد أنه بذلك يضفي على ا�كان قيمة وهيبة ،على أي هي فرصة
عمل في زمن عزت فيه الفرص ،عمل يوفر له راتبا متم الشهر،
»اللهم العمش وﻻ العمى«.
ونحن نقلب صفحات ا�اضي حينا ،ونتحاكى عن واقع
الحال حينا آخر ،اقترب من اﻷصائص التي تحف »ﻻتيراس«،
رجل جاوز اﻷربع� من عمره ،متسربل في عز الصيف بمعطف
شتوي متهدل يﻼمس اﻷرض ،ويعتمر قبعة دائرية مهلهلة،
ويحمل محفظة جلدية سوداء منتفخة .نظر إلى الحارس نظرة
ناطقة بالتحدي واﻻجتراء ،تحاشاه الحارس بأن استدار منقﻼ
بصره ب� عضﻼته ا�فتولة ،دنا من طاولتنا وأشار إلى قنينة
ا�اء ،مدها له صاحبي بمنتهى الكرم ،حسبناه صديان سيطفئ
غلته ،لكنه نضح با�اء وجهه ،ثم وضع ا�حفظة أمامه ،أدخل
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رأسه ب� منكبيه ،ضم قدميه ،مد يديه ،سرح مرفقيه ،فرج ب�
أصابعه ،وانتصب كفزاعة بﻼ حراك ،وبعد ح� انتفض بشدة
وكأن شيئا روعه على ح� غرة ،ثم اندفع بقوة حتى ظننا أنه
سيغادر ا�كان ،غير أنه سرعان ما عاد ،وتلبث غير بعيد ،وأخذ
يهذي ،يكرر الكلمات ،ويعيد الجمل ،ويشدد على الحروف:
ـ الشكاوى التي حررتها بخط يدي كلها هنا.
ـ الجاسوسة قالت ﻻ يعذر أحد بجهله بالقانون .أنا جاهل
يا جاهلة؟
ـ أنا خنت اﻷمانة؟ من منا الخائن أيها الخونة؟
ـ سأراسل جميع ا�سؤول�.
ـ سأراسل القائد ،سأراسل الوالي ،سأراسل الوزير ،سأراسل
الرئيس ،سأراسل...

نظر إلي صديقي نظرات مستريبة ،ثم شق شدقيه
مطلقا قهقهة وكأنني حكيت له نكتة لطيفة مضحكة ﻻ
تملك إﻻ أن تضحك لسماعها ،ليغرق بعد ذلك في التدخ�،
ويغيب في التفكير في ما ﻻ يعلمه إﻻ اﷲ؛ أما أنا فقد
اضطربت خواطري حينئذ ،والتبست بوقع اللحظة ،لتتراءى
لي مشاهد موغلة في السريالية:
على الــشــارع الرئيس ارتسمت مسارب عديدة مديدة،
ا�سارب سالت بجحافل من ا�جان� ،ا�جان� بمﻼمح غائمة من
كل حدب ينسلون ،يزدحمون ،يضطربون في حركات عشوائية،
ويثرثرون ثرثرات هيستيرية ،رؤوسهم ا�دببة وا�كورة وا�ثلثة
وا�ربعة تنفجر انفجارا مدويا ،فتتصاعد منها إلى عنان السماء
أدخنة ملونة كما في مفرقعات اﻷلعاب النارية ،من كل رأس يخرج
عقل ،وما يلبث أن يطير بجناح� ،العقول تتفرق أشتاتا في
اﻷجواء ثم تلتئم أسرابا ،تطير وتطير ،تقبل وتدبر ،تغدو وتروح،
وا�جان� يتدافعون ،وعبثا يمدون أيديهم إلى السماء.
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ُيقﱡر العنوان بوضع ،و ُيشير إلى
ـص الــفــن السينمائي
»حقيقة« تــخـ ﱡ
بوصفه سرد ًا بصري ًا .هكذا ،ﱡ
يدل الوضع
على طبيعة السينما اﻹبداعية
بمقومات ف ّنية جمالية ،وتع ّبر
الحقيقة عن اﻻمتﻼء الدال لهذا النمط التعبيري
الجمالي ،فيصير فن ًا قادر ًا على مﻼمسة قضايا
اﻹنــســان ا�تنوعة بعمق باهر .بهذا ا�عنى،
فإنّ الفن السينمائي يتجاوز ،بمنطق البداهة،
التعبير عن تلك القضايا وفق قانون »التصوير«
ا�باشر لها ،نحو بناء عوالم ممكنة يمكن توليدها
من أبعاد العناصر الفن ّية والجمالية والتقنية للفن
أتصور أنّ ّ
كل إبداع سينمائي
السينمائي .من هنا،
ّ
يبقى مقترن ًا بعِ دّة صعوبات خﻼل بنائه وتشييده،
ومرتبط ًا بالكثير من الدﻻﻻت واﻷبعاد أثناء قراءته
وتأويل عوا�ه الظاهرة وا�ضمرة.
يتضح أن عمق اﻹبــداع السينمائي قائ ٌم على
ا�عرفةِ والجمالِية؛ اﻷولــى تفضي لتم ّيز البناء
وخلخلة السائد في اﻹنتاج والتلقي ،أما الثانية
فتسه ُم في إدراك الــذات والعالم ،وتعمق الوعي
بالوجود اﻹنساني في تعقيده الدّال ،وتزود الذات
اﻹنسانية )منتجة أم متلق ّية(
بما يسعفها على اﻻستمتاع
بــالــحــيــاة ،ويــســاعــدهــا على
تجاوز ثقل الواقع ،ومواجهة
صدماته بقوة وأزماته بثبات؛
حيث »تعرفنا الجماليات على
نشوة الــوجــود ،وتساعدنا
تحمل فائض الواقع
على
ّ
الــــذي ﻻ ي ــط ــاق؛ تمنحنا
العجائب الــتــي نستقيها
منها الطاقة �واجهة قسوة
العالم«.2
تبرز السينما »واقع«
اﻹنسان ،وتكشف تعقيده
ا�ــنــتــهــي حـــﱠد اﻻلــتــبــاس
أحــيــانــ ًا .وبـــ� اﻹبــــراز
والكشف َتــتــراءى رمزية
عناصر جمالية وفنية
في اﻹبــداع السينمائي،
فتتبلور معرفة عميقة
بـــاﻷنـــا واﻵخـــــــر ،في
امتداداتهما ا�ختلفة،
وت ــن ــف ــت ــح م ــك ــون ــات
جمالِية وتقنية على
تأويﻼت ش ّتى تفضي
ﻻكتشاف هناء اﻹنسان
وبهائه ،بقدر كشف
بــؤســه وهــبــائــه؛ من
منطلق »أنّ السينما
يمكن أن تكون أقوى
ك ــاش ــف عـــن بــؤس
الـــعـــالـــم« .3بــهــذا
ا�ــعــنــى ،فـــإنّ الفن
السينمائي َيصي ُر
إبداع ًا بصري ًا بأفق
تنويري؛ ﻷنــه أثر
ف ّني مؤطر بغاية
عــمــق الــظــاهــر،
عَ ــــ ْبــــر اﻹيـــحـــاء
بمضمراته ح�

دراﺳﺎت
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ﺍﻟ ّﺴﺮﺩ ﺍﻟﺒﺼﺮ ّﻱ:
ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻔ ّﻦ
ﳉﻤﺎﱄ )(1
ﺍ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﺓ
تفكيك دوالــه ورمــوزه ،ومختلف
عــنــاصــره الجمالية والتقنية،
وربطها بسياق إنساني ثقافي
م ّتصل باﻷفكار والرؤى ،ومفتوح
على ال ّقيم والتصورات .لهذا،
تتبدّى السينما بوصفها خطاب ًا
ف ّني ًا بغاية »تربوية«؛ ﻷنه
يطمح لـ»تعليم« ا�تلقي شيئ ًا
ُ
فيتقوى منسوب ُه ا�عرفي
ما،
ّ
ويرتفع ،لكن بما يﻼئم شرطية
الفن السينمائي.
ي ّتضح أنّ السينما ،في
بنائها وتأويلها ،تؤطرها
أخﻼقيات إبداعية نوعية
غــيــر مــتــحـ ّقــقــة ﻷي ك ــان؛
يبقى أهمها تــوﱡفــر رؤيــة
عميقة للوجود اﻹنساني
أثــنــاء التعامل مــع الفن
السينمائي ،وامتﻼك
بصيرة قو ّية تتجاوز
سطح مجمل مكونات
اﻹبــــداع السينمائي
َن ْحو عمقها .لذلك ،ﱠ
فإن
التجارب السينمائية
َ
تحض
الناجحة ،وإن لم
باﻹجماع على نجاحها،
تبقى مشروطة بالتجربة
الـــنـــوعـــيـــة والــــرؤيــــة
الـــخـــﻼقـــة ،وبــالــنــضــج
ا�ـــعـــرفـــي واﻻخـــتـــمـــار
الــفــكــري ،وبــاﻹحــســاس
الفعال والحس العميق.
ّ
إنها اﻷفــكــار التي تقترن
ّ
بكل إبـــداع ف ّني جمالي،
ومــنــه الــفــنّ السينمائي؛
حيث »ﻻ يتع ّين على الفنان
فقط أن يكون قد رأى الكثير
فــي العالم الــذي يحيط به
وألـــف ظــاهــراتــه الداخلية
والخارجية ،بــل ينبغي أن
يكون صدره أيض ًا قد جاش
بكثير مــن اﻷمـــور العظيمة
ويكون فؤاده قد تأثر وتحرك
في العمق؛ ومن ثم على الفنان
أن يكون قد فعل الكثير وعاش
الكثير من قبل أن يكون بوسعه
أنْ يعرك اﻷعــمــاق اﻷصﻼنية
للحياة ويخرجها في ظاهرات
عينية«.4
لقد كشف اهتمامي بالسينما،
إذ ًا ،أ ّنــهــا عــالــم ف ـ ّنــي مـ ّ
ـركــب،
بوصفها ســرد ًا بصري ًاَ ،تفترض
ـصــصــة ،وتتط ّلب
دراســــة مــتــخـ ّ
تأوي ً
ﻼ دائما؛ وإﻻ بقي ا�هتﱡم بها

في »سطح« الفن ﻻ في عمقه .لهذا ،فإن
ارتباطي بالنقد الجمالي للسرد ا�كتوب،
الذي يأتلف مع السرد البصري في كثير
من العناصر ،بﱠينَ أنّ اﻹبداع الف ّني حاجة
ضرورية للكائن البشري ،ومﻼزمة لوجوده.
بهذا ا�عنى ،فإنّ السينما تؤثر في الناس،
بمختلف أنواعهم وفــضــاءات وجــودهــم،
فكري ًا ووجداني ًا ،وتصير دالة على دينامية
الوجود البشري ،ومع ّبرة عن تفاعل رمزي
خ ّ
ﻼق ب� كائنات بشرية مختلفة في الجنس
والهوية واﻻنتماء  ،..ومتباينة في الرؤى
وا�شاعر واﻷفكار .إنّ هذا يب� أهمية الفنّ
السينمائي في الوجود اﻹنساني ،الذي ﻻ
ينفي ضــرورة العلم وأهميته؛ ﻷن »الفن
هــو وسيلة مــن وسيلتي تقدم البشرية.
فمن خﻼل الكلمة يعاشر اﻹنسان اﻵخرين
فــكــري ـ ًا ،ومــن خــﻼل نــمــاذج الــفــن يعاشر
اﻹنسان جميع الناس بأحاسيسه .وليس
أنــاس اليوم بل أنــاس ا�اضي وا�ستقبل
كذلك« .5في هذا السياق ،يمكن طرح بعض
اﻷسئلة :هل تحقق هذا الوعي النقدي في
أول اتصال باﻹبداع السينمائي؟ كيف كنت
ّ
أرى الفن السينمائي؟ وكيف صرت أراه؟
وما الطموح الكامن رواء اﻻهتمام النقدي
بالسرد البصري )السينما(؟
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نابع من اﻻنبهار
إنّ اﻻهتمام بالسينما
ٌ
والحلم .مرحلة الطفولة بقرية الدار الحمراء
بإقليم صفرو ،التي تمثل سمائي وأرضي
اﻷولى ،كانت خالية من ذلك الفن ا�دهش.
أول اتصال لي بالسينما في
لذلك ،كــان ّ
مرحلة الدراسة اﻹعدادية بمدينتي فاس
والخميسات؛ حيث كان لقاعات سينما أمبير
وريكس واﻷطلس )فاس( وسينما )مرحبا(
محطة هامة في اﻻتصال بعالم السينما
ا�بهر .وكم كان جمي ً
ﻼ لعب الكرة )ضربات
الترجيح( بمقابل مادي )درهم واحد( كي
أجمع من ا�ال )ب� ثﻼثة دراهم ونصف،
وخمسة دراه ــم( ما يمكنني من الذهاب
للسينما )مرحبا( رفقة ابن خالي محمد
حفظه اﷲ .وكم تهت حا� ًا مع أفﻼم يتراءى
أي
فيها اﻷبطال كائنات خارقة ﻻ يهزمها ّ
كائن ،وكم نقلتني ا�وسيقى الراقصة إلى
جبال ومروج الهند أحلم بحب مثالي ب�
كل شيء فيهم يتبدّى جمي ً
أبطال ّ
ﻼ.
وإذا كانت لقاعات السينما معايير خاصة
في الولوج ،فإنّ اﻻستمتاع بأفﻼم هندية أو
للحروب والقتال  ، ..تزجية للوقت خﻼل
رمضان الكريم ،بمقهى الريفي خﻼل فترة
الدراسة الثانوية بأهرمومو )رباط الخير(،
خاص؛ لكن اﻻنبهار والحلم
قد كان لها طعم
ّ
ً
ظـ ّـل مصاحب ًا لها .لم أكــن معنيا في تلك
اﻷزمنة بسؤال ا�عنى والدﻻلة ،ولم أشغل
نفسي بتأويﻼت مؤطرة بمنهج مع� ،بل
كنت غارق ًا في الحلم واﻻنبهار .رغم أنه في
مرحلة الدراسة الجامعية صارت السينما،
وفق منطق التدرج ا�عرفي ،تمثل خطاب ًا
بحمولة معرفية وإيديولوجية وفكرية.
إنه إحساس ّ
ظل مﻼزم ًا لي ك ّلما فكرت في
السينما ،أو اشتغلت عليها بوصفها خطاباً
سرد ًا بصري ًا .لهذا ،فإنّ السينما ،في تقديري

الخاص ،تتط ّلب مواكبة لجديدها ،ومشاهدة
ّ
متأنية فاحصة ،وعدّة معرفية غن ّية ومﻼئمة
�جالها ،وشبكة مفاهيمية تناسب مجالها
وبناءها ،ونقد ًا بنا ًء ﻹنتاجها خارج منطلق
ّ
بكل عوا�ها،
اﻻدّعـــاء بمعرفة »شاملة«
واﻵخرين مج ّرد كائنات »غبية« ﻻ تفهم
عا�ها .صحيح أن الفن السينمائي يقتضي
أنّ يشتغل عليها النقاد »العلماء« الذين
يدركون الحدود ا�عرفية ﻹنتاجهم النقدي
الف ّني ،لكن الصحيحّ ،
بكل تأكيد ،أن هذه
الفئة من النقاد لم تولد وفي فمها »ملعقة
ا�عرفة« الف ّنية الشاملة؛ بل إنها تدرجت
إبستمولوجي ًا في اﻻمتﻼك )التكوين( ،وفي
الوعي )الفهم( ،وفي اﻹنتاج )النقد الف ّني(.
لهذا ،قال تولستوي ،في مقام حديثه عن
النقد الف ّني والفئة ا�خصوصة بإنتاجه
معرفي ًا ﻻ اجتماعي ًا ،ما يأتي» :النقد الفني
يعني تقويم الفنّ ليس من قبل الجميع،
واﻷهم ليس من قبل الناس البسطاء ،إنما
من قبل العلماء«.6
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شاهدت السينما في قاعات مدهشة
ومثيرة ،وتابعت أفﻼم ًا سينمائي ًا في وسائط
أخرى ،وبقي الشغف والحب والدهشة .لكن
في زمن ﻻحق ًا صارت السينما فن ًا ممتلك ًا
لتم ّيز نوعي .فما هي ثوابت هذه الرؤية
النقدية؟
ﱠ
الفني ،مهما
اﻹبـــداع
أن
لــدي
ترسخ
ّ
ّ
كانت طبيعته ونوعيته ،ﻻ ينفصل عن
امتﻼك معرفة حوله؛ معرفة قد تهﱡم كينونته
ـص دﻻﻻتــه
وتــاريــخــه وبــنــاءه ،أو قــد تــخـ ّ
وأبعاده وعﻼقاته .بهذا ا�عنى ،فﻼ مجال
»للعشوائية« في تشييد اﻹبــداع الف ّني،
ومنه الفن السينمائي ،وفي قــراءة عوا�ه
وتأويلها .لهذا ،فإنّ التفكير في السينما من
زاوية نقدية تب ّين أنها إبداع ف ّني جمالي له
عمق معرفي؛ ﻷنه يتبدّى ،في سياق التحليل
النقدي ،عا� ًا لتفاعﻼت متعدّدة ،فتتجاور
فيه اﻷشياء التي يمكنها أن تتعارض في
الــواقــع غير الف ّني ،حيث إنّ »الفنّ هو
أســاسـ ًا ا�كان اﻷمثل الــذي تتصالح فيه
الطبيعة مع الفكر ،وت ّتحد اﻷنا مع العالم،
ويمتزج الفرد بما هو جامع :يصير الفن،
إذ ًا ،ظهور ًا للمطلق«.7
تتراءى السينما ،إذ ًا ،الفن »اﻷمثل«
للتعبير عن الوجود ،وإبراز امتداده ا�فتوح
على التعدّد والتنوع الــخـ ّ
ﻼق .وإذا كان
اﻹنسان مركزيا في الكون ،فع ً
ﻼ وتأثير ًا،
فإنّ السينما تصي ُر أداة هامة لكشف عوا�ه
ا�ع ّقدة التركيب .من هنا ،إذا كان اﻹنسان
يــواجــه إشــكــاﻻت تهﱡم وضعه الــوجــودي
)ا�وت ،الحياة( ،ونظام عﻼقاته ا�تنوعة
وا�تعدّدة ،وبنية قيمه اﻷخﻼقية ا�ختلفة،
وقضايا تفكير وشعوره  ، ..فإنّ السينما
والتنوع والبناء
تعمل ،بمنطق التراكم
ّ
الجمالي ،على تحقيق فاعلية كشف ذلك
اﻹنسان ،بامتداداته ا�ختلفة؛ حيث »إنّ
حالة ا�شاهد في السينما حالة جمالية
رائعة تسمح بفهم اﻹنسان«.8
يتضح أنّ الفنّ السينمائي يعﱡد مدخ ً
ﻼ

ّ
ا�ركبة ،ولرؤية
فعلي ًا لفهم اﻷنا اﻹنساني
إشكاﻻت الــذات وقضاياها ا�ختلفة على
أسه
»شاشته« ،لكن وفــق بناء جمالي ﱡ
وقوامه إجــادة البناء
العمق التعبيري،
ُ
والتشييد .لهذا ،كثير ًا ما أحسست بأنّ
أفﻼم ًا سينمائية شديدة اﻻ ّتصال بفكري
ـســي ،وقريبة جــد ًا من عا�ي الفردي
وحـ ّ
والجماعي ،وكاشفة لكثير مــن قضايا
تجسدها عدّة كائنات
الوجود اﻹنساني كما
ّ
بشرية عاينتها أو سمعت حكاياتها .إنّ
ُ
يتحقق بصيغة التعبير ا�باشر ،بل
ذلك ﻻ
بناء على معطيات البناء الرمزي الدال على
تشييد العالم وفق »صيغة« دقيقة خاصة،
واعتماد ًا على آليات مضبوطة مخالفة
للطريقة التي يبني بها اﻵخر العالم؛ حيث
»الفن ،مثل العلم ،نسق رمزي» ،صيغة«
عن العالم ،وطريقة في صنعه«.9
يتب ّين أنّ السينما ،بصفتها إبــداعً
فن ّيا ،تكتسي فاعليتها مــن »صناعة«
عوالم إنسانية ،وجعلها ملئية بالرموز
واﻹشــارة الدالة على تلك العوالم .بهذا
ا�عنى ،فإنّ فاعلية عمق الفن السينمائي
كامنة في تحويل اﻷشــيــاء في صيغتها
الوجودية »الخام« إلى عالم ف ّني جمالي،
وفــي كشف اﻻمــتــﻼء الــدﻻلــي ا�ضمر في
مجمل مكونات العمل السينمائي .من
هنا ،فــإنّ تجربة سينمائية معينة تمثل
رؤية للوجود واﻹنسان ،وصناعة جمالية
لـ»حقيقتهما« ،وفق رؤية الذات ا�بدعة
وفهم الــذات ا�تلق ّية .لهذا ،فإنّ السينما
تتو ّلد برهانات معرفية وجمالية ،انطﻼق ًا
من »أسلوب« خاص في البناء والتشييد؛
أسه الجمال ،وعمقه الحقيقة التي
ٌ
أسلوب ﱡ
ﻷنّ
»الجمال هو
تتط ّل ُب الكشف واﻹظهار،
الطريقة التي توجد بها الحقيقة بوصفها
كشف ًا«.10
ﻫﻮﺍﻣﺶ:
 - 1نــص ا�ــداخــلــة التي خصصتها للفقرة
التكريمية فــي مهرجان ســوس للفيلم القصير
بأيت ملول ،الذي ينظمه محترف كوميديا لﻺبداع
السينمائي بشراكة  ،في دورته  13الرقمية ،يوم
السبت  22ماي .،2021
- 2إدغـــار مـــوران ،فــي الجماليات ،ترجمة:
يوسف تيبس ،كتاب الدوحة )مجلة الدوحة( ،قطر،
رقم  ،102نوفمبر  ،2019ص.97 :
 - 3نفسه ،ص.107 :
 - 4هيغل ،دروس فــي اﻻستطيقا ،ترجمة
وتقديم :ناجي العونلي ،دار الجمل ،بيروت -بغداد،
ط ،2014 ،1ص.329 :
 - 5ليف تولستوي ،ما هو الفن؟ ،ترجمة :د.
النجاري ،دار الحصاد ،دمشق ،ط،1
محمد عبده
ّ
 ،1991ص.329 :
 - 6نفسه ،ص.148 :
 - 7مارك جيمينيز ،ما الجمالية؟ ،ترجمة :د.
شربل داغر ،ا�نظمة العربية للترجمة ،بيروت ،ط،1
 2009ص.172 :
 - 8إدغار موران ،في الجماليات ،ص.67 :
 - 9نفسه ،ص .410 :يعيد مارك جيمينيز هذه
الفكرة ،التي مفادها أن الفنّ صيغة في بناء عالم
مع�ّ ،بصيغة أخرى ،فيقول» :عالم الفن  ..طريقة
في صنع العالم« ،ص.416 :
 - 10مارتن هيدغر ،أصل العمل الف ّني ،ترجمة:
د .أبو العيد دودو ،دار الجمل ،كولونيا ،ط،2003 ،1
ص.120 :
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ﺗﻮﻃﺌﺔ

ح

حاز النقد العربي منذ عشرات السن� اهتمام
الــدراســ� الــذيــن انكبت بحوثهم على إضــاءة
قضاياه وظواهره وبيئاته واتجاهاته وأعﻼمه،
وفي الثلث اﻷخير من القرن ا�اضي التفتت فئة
من النقاد والباحث� إلى أهمية ا�صطلح في
الــدراســات النقدية والبﻼغية ،وسخروا
أقﻼمهم لكشف النقاب عن هذا ا�وضوع
الشائك وقتئذ ،متكئ� على مناهج متنوعة لتحقيق
غاياتهم العلمية .فا�نهج التاريخي أريد به الوقوف
على تطور ا�صطلحات النقدية والبﻼغية ،ومن
ذلك كتاب »مصطلحات نقدية أصولها وتطورها
إلى نهاية القرن السابع للهجرة« 1وكتاب »معجم
ا�صطلحات البﻼغية وتطورها«،2أما الــدراســات
ا�صطلحية التي استندت إلى ا�نهج الوصفي فارتبطت
بمصادر تراثية بعينها ﻹجﻼء دﻻﻻت ا�صطلحات البﻼغية
والنقدية الــواردة فيها كما هو شأن مؤلف »مصطلحات
نقدية وبﻼغية في كتاب البيان والتب� للجاحظ«،3
وآثــرت بعض البحوث ا�ــراوحــة والجمع ب�
ا�نهج الــتــاريــخــي والــوصــفــي فــي دراســة
مصطلحات النقد الــعــربــي على شاكلة
كتاب »ا�صطلح النقدي في نقد الشعر:
دراسة لغوية تاريخية نقدية« 4وغير ذلك
من ا�ؤلفات التي رامــت البحث في عمق
ا�صطلح النقدي انطﻼقا من كتب تراثية
والتدقيق فيه وضبطه لغايات علمية محضة.

ﰲ ﺭﺣﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
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إذا كانت الدراسات ا�رتبطة با�صطلح
النقدي قد أغنت ا�كتبة العربية بمؤلفات
عديدة كتب لبعضها الطبع والنشر فإن
السواد اﻷعظم منها ﻻ يــزال سجينا
في رفوف ا�كتبات الجامعية ،ولو كتب
لهذه البحوث اﻷكاديمية
ا�ــرقــونــة الــخــروج إلى
حيز الوجود لوجد فيها
الــبــاحــثــون مــا يشفي
ﺍﳋﻤﻴﺲ  10ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021

الغليل ،وﻻتخذوها مطية تيسر لهم اﻹ�ام بقضايا وظواهر نقدية
بالتجارب الغربية«.6
أخرى لم تلق عناية وافرة من قبل ا�هتم� بهذا ا�جال الفني النابض
أمــا الفصل اﻷول ا�تعلق
دوما باﻹبداع والتوليد ،كما هو حال الدراسات النقدية التشكيلية
اﻻبستمولوجية
بالخلفيات
العربية التي بدا ظهورها على الساحة النقدية محتشما ،ولم يلتفت
لعملية انتقال ا�فاهيم فقد رام
إليها إﻻ فئة قليلة من النقاد طرقوا هذا ا�ضمار ،واشرأبت إليه أقﻼمهم
مــن خــﻼل ا�ــؤلــف لفت انتباه
ﻹماطة اللثام عن جوانبه الخفية ،ويعد كتاب »ا�صطلحات الفنية في
ا�تلقي إلــى كينونة ا�صطلح
ا�مارسة النقدية التشكيلية العربية :الخلفيات ،الوظائف ،اﻷبعاد«5
ونــشــأتــه ،وتقلبه بــ� مجاﻻت
وهو
للدكتور إبراهيم الحجري مثاﻻ ناصعا �ا أنتج في هذا الباب،
معرفية متنوعة قبل أن يشب
مؤﱠلف رص� اقتحم عقبة ا�صطلحات الفنية التي لها وشائج متينة
عــن ال ــط ــوق ،ويــنــحــت وج ــوده
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺨﻼﻭﻱ
بالنقد التشكيلي العربي ،ولم يتهيب صاحبه من التقعيد والتأصيل،
بعد مخاض عسير ليكتب له
مفرغا ما في كنانته النقدية ا�كتنزة بأدوات منهجية أسعفته في نيل
النجاح ،أو يزيحه مفهوم آخر
ا�رام ،وتجاوز الدراسات النقدية ا�حبرة بلغة الضاد أو ا�ترجمة إليها
وجد فيه ا�تلقي ضالته فقدمه
التي اكتفت بتناول موضوع الفن التشكيلي وفق منهج اتسم بالتعميم
على ما ســواه ﻻعتقاده أنــه القادر على خدمة النظريات ا�عرفية
والشمولية ،وتجنب الغوص في تأصيل مفاهيمه ومصطلحاته،
واﻻت ــج ــاه ــات الــفــنــيــة ا�نشغل
وإجﻼء غوامضه أمام ا�تلقي ا�هوس بهذا الفن البصري ,وغير
بها ،مع تنويره الفصل بأمثلة
القادر على اﻹ�ــام به ،واﻹحاطة بمقاصده
للمنعطفات التي عرفتها فلسفة
الجمالية التي ﻻ تقل عن نظيراتها الكامنة
الفن وسيرورتها التفاعلية مع
في ثنايا باقي الفنون كالشعر والرواية
نظريات عديدة متعاقبة ،وإ�امه
وا�سرح وهلم جرا.
بالنظريات الفلسفية ا�ؤطرة
ا�ذكور
الكتاب
مؤلف
انصراف
ولعل
للمفاهيم وا�ــــدارس الفنية،
إلى التقعيد ا�صطلحي نابع من اعتقاده أن
وإحاطته بجميع أنماطها التي
ارتياد آفاق البحث العلمي ،وكشف أسراره
تمتاح وجــودهــا مــن ميادين
هــو اخــتــراع وإبـــداع وإن اتــســم با�شقة،
مختلفة ،إضافة إلــى حديثه
وكابد نــدرة الــدراســات النقدية ا�صطلحية
عن ا�ــدارس الفنية ا�نبثقة
ا�نصرفة إلــى عالم التشكيل الفني ،ولكن
عــن الــنــظــريــات الفلسفية،
الباحث جعل وكده توثيق ا�صطلح من خﻼل
مــع ذكـــره نــمــاذجــهــا التي
ثﻼثة محاور بــارزة هي بمثابة لحمة البحث
»تختلف في ظاهرها من
الــذي صــدره الباحث بمقدمة منهجية أفردها
حيث ا�فردات وا�فهومات
للتعريف با�صطلح وا�فاهيم التي تــدور في
واﻷدوات ا�وظفة بحكم
فلكه كا�عجم الفني وا�صطلح الفني ،إضافة
مرجعياتها ا�تأصلة في
إلى بعض ا�فاهيم ا�ؤسسة لعنوان البحث التي
الــنــظــريــة الــتــي تنبثق
أضاء ممساها لغة واصطﻼحا كالنقد ،والخلفيات،
عنها وبحكم اﻷسلوب
والوظائف ،مع ختمه هذا ا�دخل النظري بالوقوف
الفني ال ــذي يحكمها،
على النقد التشكيلي العربي وانشغاﻻته ،وتنوع
وبــحــكــم الــخــلــفــيــات
مــدراســه ،وأنــمــاطــه ،وتــعــدد وظــائــفــه وأبــعــاده،
اﻹب ــس ــت ــم ــول ــوج ــي ــة
ومنطلقاته الفلسفية ،وخلفياته ا�نهجية قبل أن
والــحــقــول الفلسفية
يخلص إلــى إقــراره بقيمة الــدراســات ا�صطلحية
ا�رجعية التي تولدت
في ا�مارسة النقدية خاصة النقد التشكيلي الفني،
عنها وفي أحضانها،
وهــو ما يؤكده قوله :إن
»إن التفات ا�شهد البحثي
غــــيــــر أنـــــهـــــا فــي
با�صطلحية
واهتمامه
ا�فهوم
التشكيلي إلى قضايا
الــجــوهــر تلتقي
النقدية التشكيلية أمـــران كفيﻼن
مــن حيث ا�بدأ
ﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ
بالنهوض بالرؤية النقدية الفنية
في التعبير عن
ﻟﻨﻘ
التخصصية ،وإف ــادة ا�مارسة
ﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍ ﳊﺠﺮﻱ ﳕﻮﺫﺟﺎ
الــعــالــم تبعا
ﺍ
ﺍﳌ
ﻢ
ﺏ
ﻴ
ﻫ
ﺘﺎ
الفنان
التشكيلية وإثراء وعي
ﺮﺍ
ﻛ
»
ﺮﰊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﺑ
لــلــمــتــغــيــرات
ﺮﺑﻴﺔ« ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ ﺍﳌﻐ
التشكيلي ،والقضاء على الكثير
ا�ــســتــجــدة،
من إكــراهــات الــدرس النقدي ﺍﻟﻌ
والــــســــعــــي
الــتــشــكــيــلــي ،وتــنــحــيــة عــدد
ﻹبراز تجليات الجمال ا�ستترة
والتحديات
كبير من ا�زالق
بوساطة أدوات ومفاهيم ومصطلحات منهجية متأصلة
التي تقف عائقا وسدا منيعا
ضمن تربة هذه الحركية الفنية والنقدية ،تفاديا للتعسف على مستوى
أمام تحقيق الغايات ا�رجوة ،والقفزات
تأويل شفراتها ومكوناتها ،وإســقــاط أفكار ورؤى ﻻ تنسجم مع
ا�تتالية نحو النجاحات
طروحاتها وأساليبها ،وتبدو في عمقها غريبة عن تربتها.7» .
ا�ستحقة إســوة
وقد خصص ا�ؤلف الفصل الثاني من الكتاب للوظائف واﻷبعاد
ا�تعلقة با�صطلح الفني ،وهو محور غني بأسئلة مشروعة ﻻستفزاز
أفق انتظار ا�تلقي ا�نشغل با�عرفة ،وحثه بطريقة ضمنية على التأني،
وإعمال الفكر وهو يرصد مسألة انتقال ا�فاهيم وا�صطلحات ب�
الحقول ا�عرفية ،ﻷن استعمالها دون تحفظ كما هو شأن عدة بحوث
ودراسات عربية حديثة أفضى إلى نتائج سلبية بخﻼف ا�نهج ا�تبع
من قبل العرب القدماء الذين أولوا اهتماما كبيرا للموضوع ،وكانت
الحصيلة انفﻼق موسوعات مصطلحية ولغوية في مجاﻻت معرفية
عديدة ،وهو ما أسهم في إغناء ا�كتبة العربية حسب تعبير الباحث
الذي أشاد باستراتيجية تنسيب ا�صطلحات الى حقول معرفية غير
التي تمخضت عنها ﻷهميتها في تحقيق طفرة تنموية شاملة لجل
ا�يادين السياسية ,واﻻقتصادية ,واﻻجتماعية ,والثقافية ,والعلمية،
ولذلك عمد إلى التعريف بأهم اﻷدوات التي اعتقد أنها فعالة في
نقل ا�صطلحات العلمية والنقدية والفنية كالتعريب ,والترجمة,
والتعديل ,واﻻستعارة ,واﻻشتقاق ،دون إغفاله مطالبة النقاد
الفني� العرب بضرورة التعامل بمرونة مع ا�صطلح ا�عرفي
الفني با�رونة ا�رجوة ،وعدم التفريط في اﻹجــراءات الوظيفية
القائمة على التثبت ،والتدقيق العلمي ،واﻻنفتاح على تكنولوجيا
ا�علوميات وإن كانت العملية ﻻ تخلو من هفوات قد تخضع
ﻻحقا للتقييم اﻷكاديمي ،والتنقيح ،وجمع الشتات ،وغربلة ما
بها من شوائب معيبة ،واستثمارها في إيجاد سياق نقدي فني
يساير العصر ،ويستجيب بخصوصيات ا�رحلة ،ومتطلباتها
الجمالية دون تعسف أو تراخ.8

ﻋﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ
إن كتاب »ا�صطلحات الفنية في ا�مارسة النقدية
التشكيلية العربية :الخلفيات،الوظائف ،اﻷبعاد«
يبقى رائدا في مجال النقد التشكيلي العربي ،وإن كان
في اعتقادي هو أقرب إلى خطاب »نقد النقد« الذي
لم يحظ بعناية وافــرة بخﻼف ما حظيت الدراسات
اﻷخرى بسبب غموض أدواته ،ووجود مفاهيم ملتبسة
ينصرف الذهن معها إلــى عــدة أشياء من ا�قاربات
النصية ا�نصبة على النقد والنقاد ،ودون شك فإن علة
الغموض واﻻلتباس ترجع إلى موضوع هذا الخطاب
الــذي يصعب تحديده ،وحصره ،وتعريفه أيضا ،إﻻ
أن الدكتور ابراهيم الحجري أبان عن علو كعبه وهو
يقتحم مجاهيله قبل اهتدائه إلى نحت مصطلحات
فنية تشكيلية ،وتأصيلها ،وتقديم توصيات لذوي
اﻻختصاص ،وهذا هو ديدن الباحث الحصيف الذي
يعرض عن ا�وضوعات ا�طروحة في الطريق ،ويغوص
في أعماق ا�عرفة للعثور على دررها ,وما هذا الكتاب
الرص� إﻻ ثمرة لغوصه ،اﻷمر الذي يحتم على القارئ
ا�شوق بمجال النقد التشكيلي العربي مراودته لتنسم
ريــاه ،وتــذوق طعمه الزكي ،وسبر أغــواره ا�عرفية
الغنية بزاده الذي يطمح إلى اقتناصه .
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ِﻴﺲ« ﻟﻸﺩﻳﺒﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟ ّﺮﺍﺣﻠﺔ ﻣﻠﻴﻜﺔ ﻣﺴﺘﻈﺮﻑ
ﰲ ﻗﺼﺺ« ْﺗ
ﻗﺼﺺ«ﺗ َﺮﺍ ْﻧ ْﺖ ﺳ ْ

دأب مبدعو القصة القصيرة على التفكير في تقديم حلول تناسب التغيرات
الجذرية والتطورات السريعة التي أﱠثــرت على حياتنا في العصر ال ّراهن،
ليتمكن الفرد من مواكبة الﱠركب الحضاري والتكنولوجي وا�دني .تماشيا
القاصة ال ّراحلة مليكة مستظرف منعطفا حاسما،
مع هذا الوضع ولجت
ّ
أعلنت فيه عن اﻻهتمام بالجانب الروحي لﻺنسان بوساطة توظيف جملة من
ا�وضوعات التي ُت ِ
فصح عن تجربة روحية قوامها ا�جاهدة وا�كابدة وصراع
اﻷهواء ،قصد الخروج بها من أدران العالم ا�دﱠنس إلى صفاء العالم ا�قدﱠس.
وعلى هذا اﻷساس تروم هذه الدراسة البحث في صور جدلية الواقعي وا�ثالي
في تجربة القاصة الراحلة مليكة مستظرف من خﻼل مجموعتها القصصية
يس« iوهي تجربة إبداعية ﻻ تخلو من فرادة وتميز .ولعل أهﱠم
» ْت َرا ْنتْ ِس ْ
مفتاح الذات ،الذات التي تبحث عن جوهر الحقيقة
مفتاح لسبر أغوارها هو
ُ
في كنه الوجود.
يس« جملة من الﱢتيمات ال ّرامية إلى اﻻتصال
ّ
تضمنت قصص » ْت َرا ْنتْ ِس ْ
بجوهر الوجود وباطنه الذي يوحي بالقداسة والسمو ،ومن ثمة فإن اللغ َة السردية
في هذا ا�ستوى إيحائية ﻷن موضوعها هو الروح ومناجاة النفس ومخاطبة
الخالق ،وكلها موضوعات في غاية الدقة والعمق.
يس« 2تثور على العالم ا�د ّنس الذي يمثله
نجد الساردة في قصة » ْت َرا ْنتْ ِس ْ
اﻷب ،إذ يصحب إلى فراشه كل ليلة سبت واحدة من بنات الليل ،ويرسل ابنته إلى
دكان »با اراهيم« بهدف اقتناء النبيذ »عَ َ
يشة الطويلة« لتأثيث الجلسة ا�اجنة،
الحمام ،يستحم ،يستقبل القبلة ،يقول» :اللهم
وبعد ذلك ?تقول الساردة» :-يدخل
ّ
إني نويت صﻼة ركعت� لوجه اﷲ« .نفس الحكاية تتكرر كل يوم سبت مع اختﻼف
بسيط في التفاصيل .مع اقتراب يوم السبتُ ،ي َحط على رأسي حجر ضخم ﻻ يتزحزح.
أصبحت أكره يوم السبت ،وأصبحت أفهم �اذا يسمي الجيران أبي ب«.3«36
يتب� من خﻼل هذا ا�قطع السردي أن القاصة تتوق
إلى العالم ا�قدس لتحدثه بلغة قوامها اﻷحاسيس الصادقة،
ﻷنها سئمت لغة العبث واﻻبــتــذال ،هــذه اللغة ا�ُ ُب ﱠط َنة
بالعربدة وا�جون .من هنا نستشف تﻼزم ا�عيش بالجنون
في هذه التجربة اﻹبداعية التي يطبعها العنصر العجائبي
يع ُد جوهَ ر
والغرائبي ،إذ ُت ْفصح عن الواقع ا�عيش الذي َ
الوجود .لنقرأ ا�قطع اﻵتي» :طفلي أصبح بحجم دمية هشة
أخاف أن أكسره .ﻻ يكف عن الصراخ ،يريد حليبا ،الصيدلي
ﻻ يريد إعطائي علبة حليب لح� ميسرة والقاضي ذو الوجه
ا�نمش ﻻ يكف عن العبث بلحيته .أخي يسرق حليب طفلي
وأبي يصرخ بوجهي والبصاق يخرج من فمه .وأنا أريد
فقط غرفة وجلبابا وحليبا لطفلي .أفكار سوداء تفسد علي
حياتي ،أحــاول أن أهرب منها ،زوجي طردني من البيت،
وأبي أصبح يضيق ببكاء طفلي .وأمي تستمتع بوحدتها
في تلك ا�قبرة الخضراء«.4
يجسد هذا ا�قطع السردي إغرا ًء خفيا
تمارسه سلسلة احتماﻻت تعد بها اﻷمكنة
واﻷحداث التي ُت َع ّد مغامرة للذات في تغيير
معالم الغي والضﻼل .ومن هنا تستشرف
القاصة مليكة مستظرف رؤيا جديدة للكون،
وهذا ا�نظور الوجودي القائم على مجازفة
وجودية هو ما يشكل سمات الذات التي ُت ْنتِ ج
إبداعا بمواصفات جمالية متميزة ،ﻷن البحث
عن الحقيقة هو ما يميز هذا ا�نجز السردي
ا�تميز ،إذ تتضح بجﻼء واقعية ا�شهد عبر
توظيف الشخصيات التي تتخبط في خطوب
الــحــيــاة وصـــروف ال ـدّهــر وتكاليف الــواقــع
ا�عيش ،وخاصة في فضاء ا�دينة الذي تسوده
ا�دينة:
السارة عن فضاء ا�دينة
أزمــة القيم .تقول ّ
أهيم في شوارع البيضاء ،هذه ا�دينة العاهرة
»أهيم
تفتح فخذيها لكل القادم� .شوارع واسعة ...
سيارات  ...محﻼت أنيقة تعرض ثيابا قصيرة
جدا ،النساء هنا مختلفات ،تحس أنهن خرجن
للتو من إحدى محﻼت ا�وضة ،أجسامهن شهية
بلون العسل ا�صفى .أسمع قرقرة مصاريني،
أتذكر أنني لم أفطر صباحا ،طفلي على ظهري
يمص رضاعته ا�متلئة شايا«5.
يتغلغل ا�كان في أعماق اﻹنــســان ويظل
موشوما في ذاكرته وراسخا في مشاعره ،ولهذا
القاصة مليكة مستظرف ارتباطا وثيقا
ترتبط
ّ
بــا�ــكــان ،مما يضفي على تجربتها اﻹبــداعــيــة
ديناميكية التفاعل ،ويخلع عليها صورا فنية ،يقول
السقم» :أخذت
أخذت اﻷنبوب
السارد الذي يعاني من شدة ّ
الزجاجي الشفاف الــذي أعطتني إيــاه الطبيبة،
ودخلت إلى مرحاض ا�ستشفى الحكومي ،كان نتنا

ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻌﺘﺼﻢ

ومتعفنا .وضعت أصابعي ا�تورمة على أنفي اتقاء لتلك الرائحة النفاذة .على
العموم أنا لست من هواة الجلوس في ا�راحيض ،بخﻼف زوجتي التي ﻻ يحلو
لها تصفح كتب الطبخ إﻻ هناك .ناولت الطبيبة اﻷنبوب الزجاجي ،أخذت تتأمل
ذلك السائل البني ا�مزوج بالدم ،مطت شفتها السفلى ربما امتعاضا أو قرفا ،ﻻ
أدري«.6
توحي هذه اللغة بقبح الواقع ودمامته بفضاء ا�ستشفى ،مبرزة ،في اﻵن
ذاته ،مكابدة ا�رضى لواعج اﻷلم .ولهذا لم يكن ّ
الضحك الشعبي الذي احتفى
به باخت� ،إلى تخوم اﻹفراط ،إﻻ مرآة للحرية التاريخية ا�شتهاة .وتكمن شهية
القاصة مليكة مستظرف في الكتابة التي تفضح وتعري اعتمادا على جملة من
ا�فارقات والثنائيات .لنقرأ على لسان الساردة ا�قطع اﻵتي من قصة اختناق:
»اﻷغنياء يقتلون في النوادي والسفر ،وا�زلوط� يقتلون الفراغ ب� أفخاذ
زوجاتهم أو يلعبون الضامة«.7
ملوثة» ،إذ ﻻ
إن قصص »ترانت سيس«  -حسب الباحثة سعاد مسك�ّ -
تسلط ع� الساردة اﻷضواء إﻻ على الهامش والهامشي ،على الفئات ا�غبونة
وا�غمورة .تكشف عن عيوبها وظﻼلها بنوع من التقزز والقرف ،ﻷن جميع
الشخصيات الحكائية في وضاعة ودناءة« .8وهذه اللغة الفاضحة بانزياحها
تقدمها لنا ا�جموعة القصصية »ترانت سيس« عبر فضح اﻻنهيار القيمي الذي
ع ّم ا�جتمع ،وهذا ما جسده الحوار الذي دار ب� الشعيبية /اﻷم وحادّة /صديقة
العروس التي اكتشف أمرها «:اللحم إذا فاحت رائحته الكريهة يتحمل مسؤوليته
أصحابه - .كيف ؟ صمتت حادة قليﻼ لكي تسترجع أنفاسها ،ومسحت قطرات
العرق عن وجهها اﻹبليسي :سآخذها إلى الطبيب لكي يعيد بكارتها - .يعيد لها
العذرية؟ هل هذا ممكن؟  -طبعا ممكن - .لكن ﻻ يوجد أي طبيب يقبل بهذا - .إنك
في دار غفلون  ...أعرف طبيبا في ا�عاريف في العمارة التي أعمل بها ،ﻻ يوجد أي
شيء ممنوع ﻻ يقوم به .من إجهاض البنات ،إعادة البكارة ،وما خفي كان ألعن«.9
تصبو القاصة إلى نوع من ال ّتسامي فيما ترومه من أفكار،
وفيما يختلج في نفسها من مشاعر وأحاسيس ،متجاوزة
بذلك قسوة الواقع وتناقضاته وآﻻمــه ا�تمثلة في القبح
واﻻنهيار القيمي وتجارة اﻷب في ابنته» :اللي عنده بنت
عنده »اگريمة« .وأصبحت كلمة »اﷲ يرضي عليك آبنتي
»ﻻ تفارق شفتيه .وحتى أمه أصبحت تشمر عن ساعديها
أمام الجيران حتى تظهر الدمالج والخواتم ،وتتلذذ وهي ترى
أع� الجارات تكاد تخرج من محاجرها أمام البريق اﻷصفر
اﻷخــاذ ،وتنظر ﻻبنتها وتقول »العيد غدا« .وهو إلى متى
سيظل رافضا زواج أخته؟ فهي ستتزوج »النصراني« شاءوا
أم أبوا .وهو ليس عنتر زمانه .ولن يجن ويقتل أخته ويقضي
بقية عمره في السجن من أجــل مــاذا؟ اﻷخ ــﻼق؟ الشرف؟
التقاليد؟ إنه ﻻ يعرف لون وﻻ شكل وﻻ طعم هذه اﻷشياء .لذلك
سيحسبها بمنطق العصر ،وسينزع هذا الوجه ويضع
بدﻻ منه آخر من قصدير كجميع الوجوه ا�قصدرة
يوميا«.10
التي يراها يوميا
تسعى القاصة إلــى تصور واستشراف عالم
أكثر كماﻻ من عالم الواقع ،ومبعث هذا التصور هو
اﻹحساس بفظاعة الواقع وشدة وطأته على النفس،
وصبوة الروح للتماس مع الحقيقة التي تعﱢذب كيان
ثمة ،يتب ّين أن اﻹبداع هو الوجه البﻼغي
ا�رء .ومن ّ
الذي به تدرك الذات واقعها وبه تنقله ،فهو ليس
مجرد اختيار أسلوبي وتعبيري ،بل إنــه ملمح
وجــودي عميق وجــزء من البحث في كنه الواقع
ا�عيش ورغبة جامحة في الكشف عن الغموض
الذي يطبع حياة الناس.

دراﺳﺎت

ويمكن اعتبار الفصل الثالث الــذي امتاح فيه
الباحث عينات مصطلحية فنية جوهر كتابه وزبدته،
إذ أدلى بدلوه في يم ا�فاهيم وا�صطلحات الوافدة
على ميدان النقد التشكيلي من مجاﻻت معرفية تفارق
معجمه ،وهو ما يجليه قوله» :سأعمل في هذا الفصل
على اقتراح بعض ا�صطلحات الفنية التي تم تجسير
طريقها إلى النطاق التشكيلي من قيل النقاد والباحث�
التشكيلي� �ا رأوا فيها من حمولة فنية ،وتشكيلية،
وجمالية ،و�ا �سوه فيها من قيمة مضافة تسعف ا�هتم
في تحليل ا�نجز التشكيلي مهما تنوعت اتجاهاته،
وتجلياته ،وخصوصياته ،ومدارسه ا�رجعية ،وخلفياته
الجمالية ،وتأويل مقاصده ،وصلته بالعالم ،وتفكيك
أدوات اشتغاله ،وقنوات عبوره إلى ا�تلق�«.9
وأورد الدكتور ابراهيم الحجري أمثلة لبعض
ا�صطلحات ا�قترحة كالتباين ،والشكل ،وا�حتوى،
والــهــارمــونــي ،وا�ــنــظــور ،مــع الــتــعــريــف بــهــا لغة
واصطﻼحا ،وتتبع جذورها في مجاﻻت علمية أخرى
قبل إجﻼئه مفهومها لدى نقاد الفن التشكيلي� ،دون
إغفاله التنصيص على أنها مصطلحات مركزية في
النقد التشكيلي ،وقد تم اﻻستناد في اختيارها إلى
معيارين هما ا�ﻼءمة وا�صداقية.
أمــا خاتمة الكتاب فهي عصارة ما استنتجه
الباحث الذي لم يفته تقديم توصيات يرى أنها عتبة
أساسية لتخطي مشكﻼت النقل ا�صطلحي كإنشاء
مراكز للبحث في ا�جال موضوع الدراسة ،والتنسيق
ب� مراكز البحوث القطرية التي لها صلة بمجال
البحث ا�صطلحي الفني التشكيلي ،وغير ذلك من
ا�قترحات التي ﻻ يتسع ا�قام لبسطها ،وهو ما يفرض
على القارئ الوقوف عليها إلى جانب جميع محاور
الكتاب الغني بموضوعات لها قيمة نقدية ذات وشائج
عميقة بميدان النقد التشكيلي.

ﻫﻮﺍﻣﺶ:
يس ،قصص،
 1مليكة مستظرفْ ،تـ َرا ْنــتْ ِس ْمنشورات مجموعة البحث في القصة با�غرب ،الدار
ط.2004 ،1.
البيضاء ،ط.
 - 2جــنــاح ا�صاب� بــاﻷمــراض النفسية
والعقلية.
يس ،ص.21 .
 3مليكة مستظرفْ ،ت َرا ْنتْ ِس ْيس ،ص.25 .
 - 4مليكة مستظرفْ ،ت َرا ْنتْ ِس ْ
يس ،ص.24 .
 5مليكة مستظرفْ ،ت َرا ْنتْ ِس ْيس ،ص.
 6مليكة مستظرفْ ،ت ـ َرا ْنــتْ ِس ْ.50 49يس ،ص.47 .
 7مليكة مستظرفْ ،ت َرا ْنتْ ِس ْ - 8سعاد مسك�«،ترانت سيس« ا�غبون
وا�لوث وا�بتذل ،مليكة مستظرف فراشة السرد
ا�غربي؛ دراســات وشــهــادات ،مقاربات للنشر
والصناعات الثقافية ،فاس ،2017 ،ص.50 .
يس ،ص.61 .
 9مليكة مستظرفْ ،ت َرا ْنتْ ِس ْيس ،ص.44 43- .
 - 10مليكة مستظرفْ ،ت َرا ْنتْ ِس ْ
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ت

دراﺳﺎت

تتنوع التجربة اﻹبداعية للكاتب
ّ
ليحتل
وا�ثقف ا�غربي نور الدين محقق،
تنوع
فيها الشعر مكانة متم ّيزة تترجم ّ
ـأصــل تجربته في مناخات
مــصــادره وتـ ّ
متج ّذرة في الثقافت� الفرنسية والعربية.
وبعد أن نشرنا له »مزامير أورفيوس«
و«تفاحة أفروديت« في دار البدوي للنشر
تتش ّرف منشورات ابن عربي بتب ّني »أغاني
الفتى الباريسي«.
إنــه عمل جليل مختلف عن السائد في محتواه
وممتع في قراءته ،ينقلك من عالم إلى آخر متتبعا عددا
من التفاصيل التي قد ﻻ تثير اﻻنتباه ،لكن الشاعر نور
الدين محقق له قدرة عجيبة على التقاط هذا اليومي
بالحب
والــعــادي وتحويله إلــى أغاني باذخة مفعمة
ّ
والجمال.
عما ألفناه في
هــي أغــان تختلف فــي إيقاعاتها ّ
تراثنا الشعري ،لكن الشاعر و ّفر لها من إيقاع الصوت
ّ
يفتك اﻹعجاب ويجعلك تدرك أ ّنك تعيش
والصورة ما
في كون شعري جميل من حيث تدري وﻻ تدري ،وتحتاج
إلى شاعر مبدع مثل نور الدين محقق ليفتح عينيك على
هذه الروائع.

ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔ ّﻨﻲ

ﻻ يختلف اثنان في أنّ ّ
لكل أغنية في هذا الديوان إيقاعها،
وبعيدا عن إيقاعات الخليل التي استهلكتها الذاكرة ،بحث
للنص تنغيما
الشاعر عن نمط جديد من اﻹيــقــاع يو ّفر
ّ
وللقارئ متعة ورغبة في مواصلة الرحلة مع هذه اﻷغاني
ا�نفتحة رغم وجود ضرب من الخاتمة و«القفلة«.
وإيقاعات »أغاني الفتى الباريسي« تنبع من تواتر
الوحدات ا�عجمية والتركيبية في شكل ﻻزمة تتردّد بانتظام
لتنتهي عند خاتمة تضيء مركز اﻻهتمام الذي شغل الشاعر
اﻷغنية:
على امتداد اﻷغنية

ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﳏﻘﻖ ﻭﺍﻷﻓﻖ
ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ

ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺃﻏﺎﻧﻴﻪ ﻭﺑﺎﺭﻳﺴﻪ
ﺃ -ﺍﻟﺜﻌﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ...

ﺍﻟﺜﻌﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ...ﺇﱁ )ﺗﻮﺍﺗﺮﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ  7ﻣﺮﺍﺕ(
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻌﻠﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺮﻕ ﺭﻭﺍﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱄ
ّ
ﻭﺍﺣﺘﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻏﻼﻓﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ...
ب -وفي أغنية أخرى وردت
عبارة »الكلب الذي...
الذي«...عشر
مـــرات لنكتشف فــي الخاتمة
عﻼقة الشاعر به:
ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﺀ ...
ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺸﻘﻪ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺸﻘﻪ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺃﻓﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺎﺕ ﻟﻴﻠﺔ
ﺃﻣﺲ
ﻭﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﲟﻮﺗﻪ ﺳﻮﻯ ﺷﺎﻋﺮ
ﳎﻨﻮﻥ...
الــــذي :هــذا
ج -الــلــيــل الــــذي
الليل هــو الليل الحقيقي
يا أصدقائي)) .تواتر ذكر
الليل  11م ّرةة( ،وعلى هذا
النمط تواصلت اﻷغاني،
غــيــر أن الــشــاعــر
ســعــى ﻹنــقــاذهــا
من رتابتها فغ ّير
بنية اﻹيــقــاع وحــذف اسم
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ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ
ا�وصول »الذي« أربع مرات:

ﺃ -ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺎﻋﺮﺍ ...ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ ﻛﺜﲑﺍ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺎﻋﺮﺍ ،ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻓﺮ...ﺍﱁ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺎﻋﺮﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﺒﻴﻮﺗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺎﻋﺮﺍ ،ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﲏ ﺑﻴﺘﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻚ
ﻭﺗﻜﺘﺐ ﺷﻌﺮﺍ ﲨﻴﻼ ﻟﻌﺼﺎﻓﲑ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻣﻘﺔ.
ﺏ -ﻫﻮﻯ ﻣ ّﻨﻲ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺍﳌﺤﻤﻮﻝ
ﺍﻟﺒﻬﻲ
ﻭﺟﻬﻪ
ﻭﺗﻜﺴﺮﺕ ،ﻣﻼﻣﺢ
ﻫﻮﻯ ﻣﲏ ّ
ّ
ﻫﻮﻯ ﻣﲏ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ...
ﻫﻮﻯ ﻣ ّﻨﻲ ﻭﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺷﺎﺷﺘﻪ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻮﺍﺗﻒ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ
ﻫﻮﻯ ﻭﻳﺎ ﻟﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻮﻯ ...
ﻓﺄﻧﺎ ﻻ ﺃﻣﻠﻚ ﺍﻵﻥ ﻣﺎﻻ
ﻛﻲ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻏﲑﻩ
ﺝ  -ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺟﺴﺮ ﳏﺒﺔ ﺑﲔ ﻗﻠﺒﲔ...
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺷﻌﺮ ﲤﺸﻲ...
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﻤﻐﻤﺔ ﻃﻔﻞ ...
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﻖ ﳌﻌﺸﻮﻗﺘﻪ...
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺻﻤﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮﻏﻞ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺃ ﺣﺮﻭﻓﻪ ﺍﻵﻥ
ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎﻑ ﲨﺎﻟﻪ
ﺩ  -ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺭﺃﻳﺖ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﳌﻄﺮ ...
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺗﻐﺘﺴﻞ ...
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺭﺃﻳﺖ ﻗﻄﺎ ﺃﺳﻮﺩ ...ﺍﱁ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﱂ ﺁﺭ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻛﻨﺖ ﻓﻘﻂ ﺃﺣﻠﻢ...

وهــذه اﻹيقاعات تقوم على التنويع واﻻنفتاح على
احتماﻻت أخرى تثري القصيدة وتجعل القارئ مشاركا
في صياغتها .وعملية تكرار الوحدات ا�عجمية والتركيبية
تو ّفر ضربا من التنغيم القريب إلى النفس ،من غير أن تكون
ّ
مخل .وهذا التواتر ا�تماثل في
فيه إطالة مم ّلة وﻻ اقتصاد
بداية السطر الشعري يشبه إلى ح ّد ما تواتر القافية في
القصيدة التقليدية ،لك ّنه على خﻼف القافية يتصدر البيت
الروي إلى ما يشبه لزوم ما ﻻ يلزم.
ويتجاوز
ّ

 -1ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﱂ
وهذه النصوص الشعرية تقوم إضافة على إيقاعها
على تواتر الجمل اﻻسمية في صيغ تقريرية تسعى إلى
تقديم تعريفات لبعض ا�فاهيم واﻷشياء وإن كانت أحيانا
معروفة وبديهية ،وكأن لسان حال الشاعر يدعو إلى فرض
تعريفات بديلة يسعى من خﻼلها إلى إعادة ترتيب العالم
وتسمية اﻷشياء بأسمائها وإكسائها لبوسا مختلفا يقوم
على ا�جاز واﻻستعارة ح ّتى ي ّتسع الكون أمامه ،لذا يطنب
في وصف مركز اﻻهتمام ليصل في اﻷخير إلى اﻻستنتاج
القائم على عﻼقة الشاعر بهذا ا�فهوم أو هذا ا�وضوع:

ﺃ :ﺍﳌﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕﺍﳌﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻈﺮﻩ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﺓ
ﺍﳌﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﲎ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ..ﺍﱁ

ﺍﳋﻤﻴﺲ  10ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021

)ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻄﺮ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﳋﺎﲤﺔ(
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻇﻞ ﻳﻬﻄﻞ ﰲ ﺃﺣﻼﻣﻲ...
ﺏ :ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻜﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ
ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺸﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﴰﺲ ﺍﳍﻮﻯ
ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ .ﺇﱁ )ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﺮﺍﺕ
ﻗﺒﻞ ﺍﳋﺎﲤﺔ(
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
ﺝ :ﺍﻟﻜﻨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﺟﺮﳛﺎ...ﺍﻟﻜﻨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺮ ّﺩﺩ ﻛﻠﻤﺎﰐ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ...ﺍﱁ )ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻩ 8
ﻣﺮﺍﺕ(
ﺍﻟﻜﻨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺘﻪ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺣﺰﻳﻦ ﺑﺪﺭﺍﻫﻢ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ
ﺣﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﻵﻥ ...
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻨﺎﺭﻱ ُ

يشترك فيه الناس شعوبا وقبائل فحضرت بعض الصور
الكئيبة والبائسة مثلما حضرت الصور الجميلة ،وتغيرت
النظرة إلى الشعر الذي يقدّم صورا مخاتلة:

ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻟﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﺀ...ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻮﺭ ﺟﻮﻋﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺎﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﻣﺲ
ﻭﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺷﺎﻋﺮ ﳎﻨﻮﻥ
ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺯﺍﺭﺗﲏ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻡﻭﻫﻲ ﻣﻜﺴﻮﺭﺓ ﺍﳉﻨﺎﺡ ﰒ ﺣﻜﺖ ﱄ ﰲ ﺷﺠﻦ ﺁﻻﻣﻬﺎ...
ﻫﻮﻯ ﻣ ّﻨﻲ )ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳌﺤﻤﻮﻝ( ﻭﻳﺎ ﻟﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻮﻯﻓﺄﻧﺎ ﻻ

 -4ﺍﳌﻜﺎﻥ
اقترنت أغاني نور الدين محقق با�كان لذا انتسبت لهذا الفتى
و�دينة باريس وأعﻼمها ا�عروف� ومعا�ها ا�شهورة ومنها متحف
اللوفر الــذي تـ ّ
ـدل عليه بعض التفاصيل التي ﻻ توجد خــارج هذا
الخرافي:
ا�تحف الكوني الخرافي
البلوري :ا�تحف الذي زرته صحبة فيرجينيا كان
 الهرم البلورييجلس قرب الهرم الزجاجي
 ا�وناليزا :ا�تحف الــذي زرتــه ...ابتسمت ا�وناليزا ب�علو فاتن وهي تلقي علينا التحية.
جدرانه وهي تنظر إلينا من ّ
ولسائل أن يتساءل ما الذي دفع الشاعر إلى اجتناب ذكر اسم
ّ
ولعل السبب في ذلك
اللوفر وهو يسعى إلى اﻻرتباط بالواقع،
إلى اعتباره باريس ك ّلها متحفا تستحق كل تفاصيلها الزيارة
والتواصل من ذلك ا�قاهي الثقافية وما شابهها من عناصر
مرتبطة بالثقافة ،وهبي ا�جال الحيويّ الذي تنتعش فيه نفسية
الفتى
الفتى:

ﻫـ :ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺸﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺟﺬﺍﱃ ﰲ ﺷﻮﺍﺭﻋﻬﺎﺍﳌﻀﻴﺌﺔ.
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ...
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﳜﺘﺮﻗﻬﺎ ﻬﻧﺮ ﺍﳌﺤ ّﺒﺔ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ....
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﻣﺒﻮ ﺑﻨﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺭﻳﺢ ﻫﺎﺋﻤﺔ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﺪﺍ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳍﻤﻨﻐﻮﺍﻱ) .ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺫﻛﺮﻫﺎ
 20ﻣﺮﺓ(
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺻﻠﲏ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻌﺮ ﻣﻐﺮﰊ.
ﻭ :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺟﺴﺮ ﳏ ّﺒﺔ ﺑﲔ ﻗﻠﺒﲔ ...ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺷﻌﺮ ﲤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳊﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ...
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺻﻤﺖ ﻋﻤﻴﻖ ) ...ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ  14ﻣ ّﺮﺓ(

 -2ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ
لقد اعتاد الشعراء أن يجعلوا الهزّات الكبرى عاطفيا
أو فكريا منطلقا ﻹبداعاتهم ،وكــان تركيزهم أساسا
على الصور النموذجية ،وح ّتى إن لم تكن موجودة فهم
يخلقونها ويرفعونها إلى مستوى اﻷساطير.
ففي ا�دح يرفع الشاعر ا�مدوح إلى أبعد الحدود وفي
قصائد الرثاء يرفع الشعراء ّ
كل فقيد إلى درجة خيالية.
وجاء في كتاب العمدة ﻻبن رشيق على لسان عبد الصمد
بن ا�عذل» :الشعر ك ّله في ثﻼث لفظات ،وليس كل إنسان
قلت
أنت ،وإذا
يحسن تأليفها :فإذا
هجوت َ
َ
قلت َ
مدحت َ
َ
كنت«.
لست ،وإذا
قلت َ
رثيت َ
َ
َ
خلت نفسك
وفي الغزل ك ّلما تحدّث شاعر عن حبيبته،
َ
أمام ملكة جمال العالم .فالصورة النظرية وا�ثالية هي
ا�تحكمة في الشعر العربي على امتداد قرون إلى درجة
دفعت النقاد إلى التصريح »أعذب الشعر أكذبه » .
وفي إطار التمرد على هذه الصورة النموذجية للقول
الشعري احتفل نور الدين مح ّقق بتفاصيل اليومي وما

 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻌﻠﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺮﻕ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱄ ّﻭﺍﺣﺘﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻏﻼﻓﻬﺎ
ﺍﻷﻭﻝ...
 ﻟﻜﻠﺐ ...ﻣﺎﺕ ﻭﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﲟﻮﺗﻪ ﺳﻮﻯ ﺷﺎﻋﺮ ﳎﻨﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﺮ ﻳﻬﻄﻞ ﰲ ﺃﺣﻼﻣﻲ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻜﻨﺎﺭﻱ ﺍﳉﻤﻴﻞ ،ﻳﺎ ﺃﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻂ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺃﺻﺒﺢ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﱄ ﻓﻜﺘﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ. ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﺯﺍﺭﺗﲏ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻡ ﰒ ﺣﻜﺖ ﱄ ﰲ ﺷﺠﻦ ﺁﻻﻣﻬﺎﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﺃﻣﺲ ﰲ ﻟﻮﺣﺔ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﺋﺐ ﻧﻔﺴﻪُ
ﻭﻋﻠﻘ ُﺘﻬﺎ ﻓﺮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﺍﺭ
 ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﻰ ﺍﻟﻔﺎﺗﻨﺔ ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺳﻮﺍﻱ -ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺻﻠﲏ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻌﺮ ﻣﻐﺮﰊ...ﺇﱁ

فالفتى الباريسي هو محور كل اﻷغاني ،بل لع ّلها ما شهدت
وﻻدتها إﻻ لتقود إليه.

ﺩ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺒﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺣﺰﻳﻦ ﰲ ﻟﻴﺎﻝﳑﻄﺮﺓ...
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﳚﺪ ﻧﺎﺷﺮﺍ ﻳﺘﺒ ّﻨﻰ ﻃﺒﻌﻪ ﺩﻭﻥ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺰّﻗﺖ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ
ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺋﻊ ﺣ ّﺒﺎﺕ ﻋ ّﺒﺎﺩ ﺍﻟﺸﻤﺲ...ﺍﱁ
) ُﺫﻛﺮ«ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ« 10ﻣﺮﺍﺕ(
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﻔﺴﻪ ...ﺣﲔ ُﺗﺮﺟﻢ ﺇﱃ ﻟﻐﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﺣﻈﻲ ﺑﺎﳉﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻜﱪﻯ

وهذه الصيغ اﻹسمية والتقريرية ّ
تمكن الشاعر
من إثبات نظرته إلى اﻷشياء وموقفه مما يحدث من
جليل وحقير.

النصر إﻻ من خﻼل إشارة عابرة لكنّ ا�قاهي الثقافية
ومتحف اللوفر واﻷعﻼم الذين عرفتهم باريس والعناصر
الحاضرة في الحياة اليومية تم ّثل جوهر ا�دينة ،لذا
سجل هذا الفتى الباريسي حضوره بانتظام من خﻼل
ّ
ضمير ا�تكلم ا�فرد منفصﻼ أو م ّتصﻼ أو مستترا :

ﺃﻣﻠﻚ ﺍﻵﻥ ﻣﺎﻻ ﻛﻲ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻏﲑﻩ...
ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳊﺰﻥﺣﲔ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺣﻴﺪﺍ ...
ﻭﺣﺪﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺎﺗﻦ ﺍﳉﻤﻴﻞ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ...

وإضافة إلى هذه التفاصيل العادية وا�ألوفة والتي ما
كانت تشغل الشعراء ،تحدث نور الدين محقق عن كثير من
ّ
الظل ،القط
العناصر العادية :الديك اﻷحمر ،ا�قهى ،ا�ج ّلة،
اﻷسود ،الذئب ،الثعلب ،اﻷفعى...إلخ
لقد تغيرت مقاييس الجمال ،ور ّبما تحمل اﻷشياء التي
تبدو حقيرة من ا�عاني ما ﻻ تحمله الصور ا�ثالية وا�جازية.

-3ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ
لم يكن استعمال الشاعر هذا الكون الشعري مجانيا،
وليست هذه اﻷغاني مناسبة للبكاء على اﻷطﻼل ،وﻻ للحلم
ولكنّ الشاعر أثبتها ليبرز عﻼقته بها وتم ّيزه بالتفاعل
مكونات ا�شهد
معها والتشبه بها باعتبارها جزءا من
ّ
الباريسي ،فهذه ا�دينة لم يذكر فيها برج إيفل وقوس

 ﺍﳌﺠﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺻﺪﻓﺔ،ﺍﳌﺠﻠّﺔ ﺍﻟﱵ ﺣ ّﻮﻟﺖ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺇﱃ ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺳﺤﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻘﻬﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀﺍﳌﻘﻬﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻭﲰﻔﻮﻧﻴﺎﺕ
ﺑﻴﺘﻬﻮﻓﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﻬﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺗﺘﺤ ّﻮﻝ ﺇﱃ ﻓﺮﺩﻭﺱ
ﺃﺭﺿﻲ ﺃﻭ ﺇﱃ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻣﻸﻯ ﺑﺼﻮﺭ ﺍﳉﻤﺎﻝ:
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺸﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺟﺬﺍﱃ ﰲ ﺷﻮﺍﺭﻋﻬﺎ
ﺍﳌﻀﻴﺌﺔ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺄﲦﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﳜﺘﺮﻗﻬﺎ ﻬﻧﺮ ﺍﳌﺤ ّﺒﺔ )ﺍﻟﺴﲔ(
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻫﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﻄﻮﺭﻱ
ﳝﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱪﺝ ﺇﱃ ﺃﻋﺎﱄ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ّ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﺑﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻨﺼﺮ...
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺌﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻟﲑ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﻣﺒﻮ ﺑﻨﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺭﻳﺢ ﻫﺎﺋﻤﺔ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﺭﺗﺮ ﺑﺴﻴﺪﺓ ﺃﺣﻼﻣﻪ ...ﺇﱁ
فهذه ا�دينة ليست إﻻ باريس ،وقد أطنب الشاعر في
التغني بها وبأبعادها اﻹنسانية وانفتاحها على )هنري ميللر،
همنغواي ،بيكاسو ،جاك بريل ،وتفاصيل أخرى ،وتع ّلق بها
لسبب أدبي ذكره في الخاتمة وهو منسجم مع مناخات ا�دينة:
هذه ا�دينة نفسها ،وصلني منها البارحة ديوان شعرمغربي.
للحب والحياة من خﻼل
إنّ »أغاني الفتى الباريسي« نداء
ّ
التع ّلق بالفعل الثقافي أينما كان وبعناصر الحياة بما فيها
من قسوة وغربة أحيانا ومن جمال وفنّ وتواصل إنساني بﻼ
حدود ،لذا ينتسب هذا الفتى إلى باريس الثقافية.
غير أن عاصمة اﻷنوار ّ
بكل فتنتها وجاذبيتها لم تجعل
نور الدين مح ّقق ينسى أ ّنه شاعر مغربي وعربي اللسان.

طﺒﻠﺒﺔ )ﺗﻮﻧﺲ( 2020/11/11
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ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ

أوراق

ف ــرضــت الـــروايـــة كــجــن ــس أدبــــي متميز ق ــوة
حضورها .وإذا كان من فضيلة لجائزة »البوكر«
في هذه السنة ،كونها أبرزت أسماء عربية تتفرد
بمرجعياتها وقوة خيالها اﻷدبي .أذكر :عبد ا�جيد
سباطة ،جﻼل برجس ،عبد اللطيف ولد عبد اﷲ،
أميرة غنيم ودنيا ميخائيل .وأما الحبيب السا�ي
فله موقعه من زمان .وهنا يحق توجيه الشكر للجنة
كاملة وعلى رأسها الشاعر اللبناني شوقي بزيع.
وأرى إلى أن التفرد ،مثل حافزا لــــ ”دار اكورا“
)طنجة( ك ــي تقدم على إص ــدار طبعات مشتركة،
بالضبط و“دار مسكيلياني“ )تونس( وا�ؤسسة
العربية )لبنان( .فعوض اﻻنتظار  -وفي ظل الوباء -
وتقاعس ناشرين ﻻ يتحركون سوى باعتماد الدعم الذي
ﻻ أحــد يعرف أيــن يصرف وكيف ،توافرت النسخ في
طبعات جد متميزة وهو ما يفسح للتعرف على ما أدعوه
جيل اﻻمتداد بالثقافة واﻷدب العربي�.

ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ

ﺗﺄﻣﻼﺕ

تبدأ كتابة الرواية من قراءة الرواية.
فﻼ كتابة دون ق ــراءة .إذ كل ق ــراءة معرفة
وتعلم .معرفة بمسار كتابة الرواية عا�يا
وعربيا .وتعلم هدفه ا�قارنة بــ� صيغ
إنجاز النصوص الروائية .فما من صيغة
جديدة .إذ الصيغ مطروقة بكيفية أو أخرى،
وليس على الروائي سوى التصرف بالحذف،
كما اﻹضافة .وثمة يبرز تميزه حيث ﻻ روائي
يمكن أن يدعي كونه كبيرا .وكم من روائي
ذاعت شهرته من خﻼل نص روائي مفرد .قد
يبقى السبق الزمني وتنتفي القيمة .يرى
الروائي اﻷمريكي »جون أبدايك“ في مقال ﻻفت
”الكاتب في الخريف“:
” يرسل الكاتب ،شابا أو عجوزا ،كتابا إلى
العالم ،ليس نفسه .ﻻ يوجد في مجال اﻷدب جولة
للكبار ،كما في الجولف ،حيث تساعد العشرون
يـــاردة والــع ــربــات ا�سموح باستخدامها على
تقليص ا�سافات .ﻻ يبسط النقاد رحمة ،ولكنها
من ناحية ثانية ،ﻻ تمتد إلى الكاتب ا�بتدئ أيضا.
فبما أن كتاب اليوم ذوي الشعر الرمادي ﻻيزالون
يحتلون الفضاء ويستهلكون الهواء في غرفة عالم
الطباعة التي يتزايد صغرها ،فقد يشعر الكاتب
ا�بتدئ أن لهم اﻷفضلية عليه بأسمائهم الراسخة
وأمجادهم اﻵمنة فعليا .كم نعبدهم ونحسدهم آلهة
سنوات دراستنا الجامعية ،هيمنجواي وفوكنر
وبروست وإليوت ومــاري ماكارثي وفﻼنري أوكنور
وإيدوار ويلتي .تخيلناهم يسبحون في تألق سماوي
لﻸبد«.
مﻼئكة فرحة خالدة في حالتهم الرفيعة يغنون لﻸبد.
)»فتنة الحكاية« .كتاب الدوحة.(2011 .

ﺍﳊﻜﻴﻢ
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سعدت غاية �ناسبة صــدور كتاب تذكاري عن
عنكر“ .ذكرني
عنكر“““..
حكيم عنكر
الراحل الشاعر والصحافي »حكيم
التأليف الجماعي بلحظات أمضيتها إل ــى جانبه.
سريعة ،لوﻻ أنها امتلكت قوة اللحظة .ومن ا�فارقات
تحققها صباحات اﻷحد .كان يكون في طريقه للعمل
اﻹكسيليسيور““
»اﻹكسيليسيور“
بيومية بيضاوية أفل مجدها .وفي اﻹكسيليسيور
يبدأ يومه ويومي.
أواخر الثمانينيات،
مثل اﻷحد ،يوما حرصت فيه على قراءة صمت ا�دينة
بداية التسعينيات وما بعد .الفراغ ملهم وعشق العزلة يضفي قداسة على وحدة الذات
وتناغم إيقاعاتها.
يطل الحكيم »حكيم« بقامته الفارعة .البسمة تسبقه والسؤال .لطا�ا أغرقنا في
الحديث عن أدبنا العربي الحديث ،وصحافة زمان لن يعود .تمام التاسعة ،أحيانا والنصف،
يغادر ا�قهى ليتناهبني الحرف اﻵسر فأخلو لجنون عزلتي.
أذكر أني كنت في زيارة أولى للسويد� ،ا انتهى صوته يطلب حوارا للجريدة .أخبرته
بأني خارج ا�غرب ،إﻻ أنه أصر على بعث اﻷسئلة .إذ نشر في صفحة كاملة أول حوار
شامل إذا حق.
لم تدم الجلسات وسرعان ما أخذ الرحيل الــــــ“حكيم“ إلى دول الخليج .اشتغل في
دور صحافية كبرى .أقام عﻼقات وصداقات بﻼ حدود ،حيث دعاني غير ما مرة للكتابة.
أذكر أني هنأته عقب فوزه بإحدى الجوائز الصحافية العربية .مر الخبر في صمت،
و�ا سألته قال :أنا رجل يمشي جنب الحائط ويعشق الظل.
غاب الـــــــ“حكيم“ مبكرا .إﻻ أن غياب الكبار الذين بصموا اللحظة بحضورهم
والتزامهم النضالي في معظم ا�حطات.
ﺍﳋﻤﻴﺲ  10ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021

ﺻﻮﺭﺓ ﻫﻨﺮﻱ ﺟﻴﻤﺲ
”هــن ــري جيمس“ هــو اﻷمير
ا�ــت ــوج على اﻷرجـــح على كتاب
القرن التاسع عشر ،الجملة التي ﻻ
هدف لها ،الفقرة ا�تسكعة تسكع
السحلية ،يأخذ كل ما يحتاجه
من الوقت العذب ليبسط مﻼحظة
ﺻﺪﻭﻕ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ما ،يدخن سيكارة الشيروت أثناء
تفكيره ف ــي نفخة تأملية بعد
العشاء من غليون رجــل يعرف
كيف يستقي ا�تعة من تبغه النادر .أو -أن هنري جيمس نفسه ﻻ
يتردد أن يراكم أشكاﻻ معاكسة من الكﻼم حتى يشرح فكرته إلى
الشفافية العاكسة للضوء التي يعشقها  -فربما أغير الصورة
اﻻستعارية وأقول إن جيمس يجلس على آلة تعذيبه وقد أدار
ذراعها ا�شغل في حركات قياسية وسواسية ،بينما يجلس
القارئ عاجزا مشدودا على آلة تعذيب الجمل ا�متدة إلى ما
ﻻنهاية .اﻷلم الحاد للوصف ا�طول الذي يكسر تقريبا عظام
التركيز .باختصار )كما يقول جيمس غالبا بعد أن يتجشأ
من فقرة أو فقرت� دسمت� حلوت� عن غ ــروب الشمس
الفينسي أو رفع الحاجب ا�شهور لﻸوروبي الذي تختلس
أميركية( باختصار يجب
النظر إليه عبر الطاولة فتاة قروية أميركية
يواصل” ) «.باتريشيا هامبل“ .كتاب ”الدوحة“ ا�ترجم.
أن يواصل.
.((63
)ص63 _62 :
)ص
)ص

ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
يــبــدو أنــه وكلما جــدد الــقــارئ تلقيه لنص من
النصوص الكﻼسيكية القديمة ،إﻻ وألفى نفسه يجدد
في اﻵن ذاته رؤيته له أو إليه .ذلك أن قراءة مرحلة معينة
من الزمن ،ليست ولن تكون ق ــراءة مرحلة أخ ــرى في
زمن آخر ،وتكوين شخصي كذلك .على أن الﻼفت كون
العودة إلى هذه النصوص بمثابة عودة حن� �ا شكل
نسيج وعي تخلق بداية ،وﻻ يمكن أن ينتهي أو يموت.
حدث لي هذا ﻷكثر من مرة .بل إني وكلما أعدت
تجديد القراءة ،أحس وكأن شيئا ما فاتني إدراكه
وعلي اﻵن أن أستعيده برغم تقدم العمر.
ولعل مما استوقفني وأنــا أعيد قــراءة روايــة
قصيرة »حكاية مملة« لــــ »أنطون تشيخوف“،
صــورة ا�نظر ال ــبــارزة ف ــي الــن ــص ،والــت ــي تمثل
على عدة مستويات .لنتأمل مثﻼ هذا الفرق الذي
يضبطه ب� اﻷدب الفرنسي والروسي
والروسي:
” وﻻ أستطيع أن أقول إن الكتب الفرنسية
موهوبة وذك ــيــة وس ــامــيــة .فهي أيــضــا ﻻ تنال
رضــاي .ولكنها ليست مملة كالكتب الروسية.
وﻻ يندر أن تجد فيها عنصر اﻹبداع الرئيسي،
والذي يفتقده الكتاب الروس ،أﻻ وهو اﻹحساس
بالحرية الذاتية .وﻻ أذكر كتابا روسيا حديثا
واحــدا لم يسع مؤلفه ،من الصفحات اﻷول ــى،
إلى تكبيل نفسه بشتى اﻹصطﻼحات والقيود
والصفقات التي يعقدها مع ضميره .فأحدهم
يخشى أن يتحدث عن الجسد العاري ،واﻵخر
قد أوثــق يديه وقدميه بالتحليل النفسي،
والثالث بحاجة إلى نظرة حانية إلى اﻹنسان،
والرابع يسود صفحات كاملة عن عمد بوصف
الطبيعة حتى ﻻ يتهم بالتحيز .أحدهم يريد
أن يكون حتما في مؤلفاته برجوازيا صغيرا ،و
اﻵخر حتما من النبﻼء..إلخ.
التعمد ،والحذر ،والدهاء ،ولكن ليس هناك حرية وشجاعة أن تكتب عما تريد وإذن فليس
هناك إبداع.
كل ذلك ينطبق على ما يسمى باﻵداب الجميلة) «.اﻷعمال الكاملة  /دار الشروق مص ر /ا�جلد
الثالث /ص.(58_57) :

ﺷﻜﻮﻯ

ﺃﺩﻭﻧﻴﺲ

ﺇﻧﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ،
ﻳﺸﺮﺡ ﻟﻠﺠﻮﻫﺮﻱ ﻛﻴﻒ ﻳﺰﻭﺭﻩ ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﻣﺮﺗﺒﻜﺎ:
ﻣﻦ ﺳﻴﺘﺠﺮﺃ  ،ﺃﺧﲑﺍ،
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ؟

)ديوان« أوسمانتوس«  /دار الساقي /2020/ص(15 :

إعالنات

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

الفاكس 0537294832 :

اإلعالنات الرباط :
 ،10شارع زنقة المرج حسان الرباط

الخميس  29من شوال  1442الموافق  10من يونيو 2021

االشتراكات:

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

الهاتف  - 0667357373 :الفاكس 0537294832 :

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بأكادير
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ عدد:
2020/6105/2079
الطالب:
القرض العقاري والسياحي
المطلوب ضده:
عبد الرحيم بجكي
إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري
المرسوم الملكي بمثابة قانون
رقم  552.67بتاريخ  17دجنبر
 1968والمتعلق بالقرض العقاري
والسياحي
الفصل  61ومايليه
ظهير  9رمضان  1331موافق
 12غشت  1913كما تم تغييره
وتتميمه
الظهير الشريف رقم 1-11-178
الصادر بتاريخ  22نونبر 2011
ال��ق��ان��ون رق��م  39-08مدونة
الحقوق العينية (المادتين  215و
.(216
يوم  2020/08/11الموافق 21
ذو الحجة 1441
إن المكلف بالتنفيذ عبد الرحيم
أيت لحسن منتدب قضائي ممتاز
الموقع أسفله.
بمقتضى شهادة خاصة بتقييد
ال��ره��ن م��ن ال���درج���ة األول���ى
المؤرخة في  2020/01/30وعقد
القرض مضمون بالرهن المؤرخ
ف��ي  2011/09/19بخصوص
العقار موضوع الصك العقاري
ع���دد 09/155591 :المدعو
« »25A031الكائن بالعمارة
رقم  31الشقة رقم  25الطابق
ال��س��ادس إق��ام��ة إس�ل�ان الحي
المحمدي أكادير .وهو عبارة عن
شقة بالطابق السادس مساحتها
 84متر م��رب��ع خاضعة لنظام
الملكية المشتركة.
وبناء على طلب :القرض العقاري
والسياحي شركة مساهمة في
شخص رئ��ي��س مجلس إدارت���ه
ال��ك��ائ��ن م��ق��ره االج��ت��م��اع��ي ب
 187بشارع الحسن الثاني الدار
البيضاء.
النائب عنها األستاذ أحمد بوسليح
المحامي بأكادير.
وبالتاريخ المتبث في شهادة
التسليم يطلب من السيد (ة) :عبد
الرحيم بجكي الكائن (ة) بالعمارة
رقم  31الشقة رقم  25الطابق
ال��س��ادس إق��ام��ة اس�ل�ان الحي
المحمدي أكادير.
بأدائها ما للطالب عليه وقدره:
 500.000,00دره��م باإلضافة
إلى الفوائد القانونية والمصاريف.
وذلك في أجل خمسة عشر يوما
من تاريخ التوصل بهذا اإلنذار
سواء كان مدينا أصليا أو حائزا.
كما ينذرها بأداء الدين المطلوب
في األجل المذكور أعاله أو التخلي
عن الملك المرهون.
وبمضمنه ح��رر ه��ذا المحضر
وسيسلم ف��ي ال��ت��اري��خ المتبث
في شهادة التسليم إلى الطرف
ال��م��ذك��ور أع�ل�اه وإل���ى السيد
المحافظ على األم�لاك العقارية
والرهون بأكادير طبقا للمادة
 216مدونة الحقوق العينية أعاله.
123271
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف باكادير
المحكمة االبتدائية
باكادير
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ
عدد:
2021 / 6105 / 1043
الطالب:
القرض العقاري
والسياحي
المطلوب ضدها:
سميرة إنجارن
مالحظة:
يثبت تاريخ تبليغ هذا المحضر في
شهادة التسليم المحررة من طرف
العون المكلف بذلك
إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري
المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم
 552.67بتاريخ  17دجنبر 1968
والمتعلق بالقرض العقاري والسياحي
الفصل  61وما يليه
ظهير  9رم��ض��ان 1331موافق 12
غشت  1913كما تغييره وتتميمه
الظهير الشريف رقم - 11 - 178
 1الصادر بتاريخ  22نونبر 2011
القانون رقم  39 - 08مدونة الحقوق
العينية (المادتين  215و .)216
يوم  2021 / 03 / 10الموافق

 26رجب 1442
إن المكلف بالتنفيذ عبد الرحيم
أيت لحسن منتدب قضائي ممتاز
الموقع أسفله.
بمقتضى شهادة خاصة بتقييد
الرهن من الدرجة األولى المؤرخة
ف��ي  2007 / 08 / 22وعقد
القرض مضمون بالرهن المؤرخ
في  2007 / 07 / 19بخصوص
العقار موضوع الصك العقاري
ع��دد 09 / 134132 :المدعو
«أكدال  »112 -الكائن بمشروع
اك��دال الطابق األول رقم 112
حي تيليال اكادير ...وهو عبارة
عن شقة سكنية بالطابق األول
مساحتها  54متر مربع خاضعة
لنظام الملكية المشتركة.
وبناء على طلب :القرض العقاري
والسياحي شركة مساهمة في
شخص رئيس مجلس إدارت��ه
ال��ك��ائ��ن م��ق��ره االج��ت��م��اع��ي ب
 187بشارع الحسن الثاني الدار
البيضاء.
ال��ن��ائ��ب عنها األس��ت��اذ أحمد
بوسليح المحامي بأكادير.
وبالتاريخ المتبث في شهادة
التسليم يطلب من السيد(ة):
س��م��ي��رة إن��ج��ارن ال��ك��ائ��ن (ة)
بمشروع أكدال الطابق األول رقم
 112تيليال اكادير.
بأدائها ما للطالب عليه وقدره:
 85.923.94درهم ،باإلضافة الى
الفوائد القانونية والمصاريف.
وذلك في أجل خمسة عشرة يوما
من تاريخ التوصل بهذا اإلنذار
سواء كان مدينا أصليا أو حائزا.
كما ينذرها بأداء الدين المطلوب
في األجل المذكور أعاله أو التخلي
عن الملك المرهون.
وبمضمنه ح��رر ه��ذا المحضر
وسيسلم ف��ي التاريخ المتبث
في شهادة التسليم إلى الطرف
ال��م��ذك��ور أع�ل�اه وإل���ى السيد
المحافظ على األمالك العقارية
والرهون باكادير طبقا للمادة
 216م��دون��ة الحقوق العينية
اعاله.
121619
-----------------------------سهام طليحة
SIHAM TLAIHA
مفوضة قضائية محلف لدى
محاكم الدار البيضاء
شارع لال الياقوت زنقة حميدة
لكراري رقم 9الطابق الثالث
الشقة  - 5الدار البيضاء
الهاتف/ 06.64.35.23.31:
05.22.31.36.74
إعالن عن بيع منقوالت
ملف التنفيذ
عدد2018 / 6303 / 2496 :
تعلن المفوضة القضائية سهام
طليحة الموقعة أسفله
أن بيعا قضائيا بالمزاد العلني
سيقع يوم  22/06/2021على
الساعة العاشرة والنصف صباحا
بالعنوان الكائن ب 10 :شارع
عبد الرزاق طابق  5الدار البيضاء.
لفائدة :السيد عمر اعموم
النائب عنه :ذ /ناصيري رشيد
محامي بهيئة أكادير والعيون.
ضد :شركة باك انرجي في ش
مق
الكائنة 10 :ش��ارع عبد ال��رزاق
طابق  5الدار البيضاء
وذلك على المنقوالت التالية:
  9مكاتب اللون االبيض ك��رس��ي دائ����ري م��ن الجلدوالحديد باللون BEIGE
 كرسيين باللون األس���ود +طاولة صغيرة الحجم
  5كمبيوتر من نوع  HPبلوازمه  5ه��وات��ف ث��اب��ت��ة م��ن ن��وعCISCO
 طابعة باللون األسود من نوعHP
 مكتب االس��ت��ق��ب��ال باللوناألبيض والبنفسجي
 اريكتين باللون االزرق الفاتحوطاولتين صغيرتين الحجم
باللون االسود واالبيض.
 طاولة االجتماع من الزجاجوالحديد
  8كراسي بيضاء اللون منالجلد
 كرسيين باللون االس��ود منالجلد
 تلفاز كبير الحجم م��ن نوعSAMSUNGE
 كرسيين باللون األبيض +كرسي باللون األسود دائري
 كرسي دائري باللون األبيضواألسود من الجلد والثوب دائري
 ف��اك��س  +طابعة م��ن نوعBROTHER
 -كرسي دائ��ري باللون األسود

59

من الثوب والجلد.
 بالكرين م��ن خمسة أب��وابمزدوجة
 كرسي دائري أسود اللون منالثوب والجلد.
123666
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بالدار
البيضاء
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف تنفيذ
عدد2020 / 8516 / 546 :
طالب التنفيذ :القرض الفالحي
للمغرب
منفذ عليه - :عبد الرحمان
بوضموم -
ملف التنفيذ
عدد2020 / 8516 / 546 :
إعالن عن بيع عقار
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية
ب��ال��دار البيضاء أن��ه سيقع بيع
قضائي بالمزاد العلني بالمحكمة
التجارية بالدار البيضاء.
بتاريخ2021 / 06 / 22 :
على الساعة الواحدة زواال
لفائدة :القرض الفالحي للمغرب
الكائن بالدار البيضاء
ال��ج��اع��ل محل المخابرة معه
بمكتب األستاذ محمد الشرقاوي
المحامي بهيئة الدار البيضاء
ض���د :ال��س��ي��د ع��ب��د ال��رح��م��ان
بوضموم
وذلك للعقار المسجل بالمحافظة
العقارية ب سيدي عثمان
تحت عدد 12 / 212316
والمعروف باسم مسعودي 1
ال��ك��ائ��ن ب  :ب��ح��ي ال��س��دري
المجموعة  5الزنقة  53الرقم 64
سيدي عثمان الدار البيضاء
مساحته  89متر مربع
والمشتمل على متجر بالطابق
األرضي وقبو بالتحت أرضي
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد
العلني سينطلق م��ن مبلغ
 432.000.00درهم
ومن أراد الزيادة في اإليضاح
وتقديم العروض يمكنه االتصال
بمصلحة التنفيذ بالمحكمة
التجارية بالبيضاء.
123668/1
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية بالدار
البيضاء
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف تنفيذ
عدد2019 / 8516 / 2532 :
طالب التنفيذ :القرض الفالحي
للمغرب
منفذ عليه - :سهام والدين-
ملف التنفيذ
عدد2019 / 8516 / 2532 :
إعالن عن بيع عقار
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية
ب��ال��دار البيضاء أن��ه سيقع بيع
قضائي بالمزاد العلني بالمحكمة
التجارية بالدار البيضاء.
بتاريخ2021 / 06 / 22 :
على الساعة الواحدة زواال
لفائدة :القرض الفالحي للمغرب
الكائن بالدار البيضاء
ال��ج��اع��ل محل المخابرة معه
بمكتب األستاذ محمد الشرقاوي
المحامي بهيئة الدار البيضاء
ضد :السيد سهام والدين
وذلك للعقار المسجل بالمحافظة
العقارية ب  -عين السبع الحي
المحمدي -
تحت عدد 45 / 31985
والمعروف باسم  -شباب ا 11 / 1
س .5
الكائن باقامة ابن خلدون بلوك
 11الرقم  05عمالة مقاطعة
الحي المحمدي عين السبع الدار
البيضاء -
مساحته  115متر مربع
والمشتمل على شقة بالطابق
الثاني وسطح
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد
العلني سينطلق م��ن مبلغ
 700.000.00درهم
ومن أراد الزيادة في اإليضاح
وتقديم العروض يمكنه االتصال
بمصلحة التنفيذ بالمحكمة
التجارية بالبيضاء.
123668/2
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية
الدار البيضاء

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

إعالن عن بيع عقار
ملف التنفيذ عدد2018 / 17 :
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية بالدار
البيضاء
أنه سيقع بيع قضائي بتاريخ 23
يونيو  2021على الساعة الواحدة
زواال بقاعة البيوعات بالمحكمة
التجارية بالدار البيضاء.
لفائدة القرض الفالحي للمغرب
ال��ج��اع��ل محل ال��م��خ��اب��رة معه
بمكتب األستاذ محمد الشرقاوي
محامي بهيئة الدار البيضاء
يطلب من الميلودي باكيري بن
الكبير
االطالع على دفتر التحمالت
وذلك للعقار المسجل بالمحافظة
العقارية بسطات
ت��ح��ت ع����دد 15 / 10908
والمعروف باسم الفارسية 48
ب المشتمل على أرض فالحية
مساحتها  11هكتار  31آر 22
سنتيار
وال��ك��ائ��ن جماعة أوالد ف��ارس
تعاونية الفارسية (اب��ن احمد
سكامنة) دائرة ابن احمد إقليم
سطات
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد
ال��ع��ل��ن��ي سينطلق م��ن مبلغ
 452.488,00درهم
ومن أراد الزيادة في اإليضاح
وتقديم العروض يمكنه االتصال
بمصلحة التنفيذ بالمحكمة
التجارية بالبيضاء.
123668/3
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية الدار البيضاء
إعالن عن بيع عقار
ملف التنفيذ عدد 2018/8
يعلن رئيس مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية بالدار
البيضاء.
أنه سيقع بيع قضائي بتاريخ 23
يونيو  2021على الساعة الواحدة
زواال بقاعة البيوعات بالمحكمة
التجارية بالدار البيضاء.
لفائدة :القرض الفالحي للمغرب
ال��ج��اع��ل محل ال��م��خ��اب��رة معه
بمكتب األستاذ محمد الشرقاوي
محامي بهيئة الدار البيضاء
يطلب من ابوانة مراد  -الشكوري
سهام
ذلك للعقار المسجل بالمحافظة
العقارية عين ال��ش��ق  -ال��دار
البيضاء
تحت عدد  47/26206والمعروف
باسم 15T041
والكائن إقامة الضمان عمارة 41
طابق  3شقة  15عين الشق الدار
البيضاء
مساحته  58سنتيار والكائن إقامة
الضمان عمارة  41طابق  3شقة
 15عين الشق البيضاء
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد
ال��ع��ل��ن��ي سينطلق م��ن مبلغ
 548.100,00درهم.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح
وتقديم العروض يمكنه االتصال
بمصلحة التنفيذ بالمحكمة
التجارية بالبيضاء.
123668/4
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية الدار البيضاء
إعالن عن بيع عقار
ملف التنفيذ عدد
2018/8516/689
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية بالدار
البيضاء.
أنه سيقع بيع قضائي بتاريخ 23
يونيو  2021على الساعة الواحدة
زواال بقاعة البيوعات بالمحكمة
التجارية بالدار البيضاء.
لفائدة :القرض الفالحي للمغرب
الكائن بالدار البيضاء
ال��ج��اع��ل محل ال��م��خ��اب��رة معه
بمكتب األستاذ محمد الشرقاوي
محامي بهيئة الدار البيضاء
ضد بوجدة زهراء
ذلك للعقار المسجل بالمحافظة
العقارية سيدي البرنوصي تحت
ع��دد  49/14559والمعروف
باسم أناسي  34أو  8ألف 91
والمشتمل على شقة بالطابق
األرض���ي مساحته  58سنتيار
والكائن مشروع أناسي  34مدخل
 8شقة  91سيدي البرنوصي الدار
البيضاء،
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد
ال��ع��ل��ن��ي سينطلق م��ن مبلغ
 340.000درهم.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح

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

 80شارع الحرية رقم 14
الهاتف06 62 151385 :

وتقديم العروض يمكنه االتصال
بمصلحة التنفيذ بالمحكمة
التجارية بالبيضاء.
123668/5
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة التجارية الدار البيضاء
إعالن عن بيع عقار
ملف التنفيذ عدد
686/8516/2018
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة التجارية بالدار
البيضاء.
أنه سيقع بيع قضائي بتاريخ 23
يونيو  2021على الساعة الواحدة
زواال بقاعة البيوعات بالمحكمة
التجارية بالدار البيضاء.
لفائدة :القرض الفالحي للمغرب
الكائن بالدار البيضاء
ال��ج��اع��ل محل ال��م��خ��اب��رة معه
بمكتب األستاذ محمد الشرقاوي
محامي بهيئة الدار البيضاء
ضد دغوغي عبد الرزاق
وذلك للعقار المسجل بالمحافظة
العقارية سيدي البرنوصي تحت
ع��دد  49/38417والمعروف
ب��اس��م ج ه��ـ  10إي 23-16
والمشتمل على شقة بالطابق
ال��ث��ان��ي مساحته  50سنتيار
والكائن حي أهل الغالم GH10
 Bع��م��ارة  16طابق  2سيدي
البرنوصي الدار البيضاء،
الثمن االفتتاحي للبيع بالمزاد
ال��ع��ل��ن��ي سينطلق م��ن مبلغ
 218.700درهم.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح
وتقديم العروض يمكنه االتصال
بمصلحة التنفيذ بالمحكمة
التجارية بالبيضاء.
123668/6
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالناظور
المحكمة االبتدائية بالناظور
مكتب التبليغ المدني
ملف التبليغ
عدد2021 / 6606 / 126 :
إشهار بتبليغ حكم بواسطة قيم
(طبقا للفصل  441من قانون
المسطرة المدنية)
بطلب من السيدة :السنون
عائشة
ينوب عنها ذ :مراد لعميمش
نقوم بإشهار القرار رقم 616
الصادر عن محكمة االستئناف
بالناظور ب��ت��اري��خ 19 :دجنبر
 2018في ملف التطليق للشقاق
عدد2018 / 1622 / 580 :
في مواجهة السيد :محمد بوعالم
الساكن :شارع الداخلة سلوان
إقليم الناظور
وذلك بناء على األمر القضائي
ال���ص���ادر ع��ن ال��س��ي��د رئيس
المحكمة االبتدائية بالناظور
بتاريخ 22 :مارس  2021في ملف
عقود مختلفة عدد1109 / 738 :
2021 /
نص منطوق القرار
حكمت محكمة االستئناف وهي
تقضي علنيا وانتهائيا وغيابيا
في الشكل :عدم قبول استئناف
مبالغ نفقة البنت رانيا وتكاليف
سكناها وتوسعة األعياد الدينية
وقبول استئناف باقي المحكوم
به موضوع مقال الطعن.
ف��ي ال��م��وض��وع :تأييد الحكم
المستأنف مبدئيا فيما قضى به
مع تعديله جزئيا بالرفع من مبلغ
واجب المتعة إلى  60000درهم
ستين أل��ف دره��م م��ع تحميل
المستأنف عليه الصائر.
123682 /1
-----------------------------المملكة المغربية
وزاة العدل
محكمة االستئناف بالناظور
المحكمة االبتدائية بالناظور
ملف التنفيذ عدد:
2021/6101/694
إعالن عن بيع عقار غير محفظ
بالمزاد العلني
لفائدة :محمد داني ومن معه
ينوب عنهم ذ .عبد اإلله ايت
القلعت المحامي بهيئة الناظور
ضد :باقي ورثة المرحوم داني
موسى محمد
عنوانهم :حي عبد المومن بني
أنصار الناظور
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بالناظور.
يعلن للعموم أن بيعا قضائيا
سيقع يوم  2021/06/24ابتداء
من الساعة العاشرة صباحا بمقر
المحكمة االبتدائية بالناظور -

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

مكتب التنفيذ المدني  -لعقار غير
محفظ عبارة عن :قطعة أرضية
تقع بحي عبد المومن بلدية
بني انصار مساحتها  1647م 2
تشتمل على دار سفلية قديمة
جدا.
وق���د ح���دد ال��ث��م��ن األس��اس��ي
إلنطالق البيع بالمزاد العلني في
 6.600.000,00درهما وذلك
تنفيذا للحكم رقم 481 :الصادر
عن المحكمة االبتدائية بالناظور
بتاريخ  2020/03/03ملف عدد
.18/1615/245
وللمزيد م��ن المعلومات أو
تقديم عروض االتصال بمكتب
التنفيذ المدني حيث يوجد ملف
اإلجراءات ويؤدى الثمن نقدا أو
بشيك مضمون األداء مع زيادة
.٪ 3
123682/2
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف اكادير
المحكمة االبتدائية تارودانت
ملف تنفيذ رقم2018 / 768 :
إعالن عن بيع عقار
لفائدة :عبد اهلل آيت حميدان
النائب عنهم ذ /يوسف المداد
العلوي المحامي بهيئة أكادير
ض��د :مبارك العبيدي وم��والي
رشيد العبيدي وعبد الكريم
زروال وم��والي سالم العبيدي
وادري���س العبيدي وبوجمعة
العبيدي وموالي ابراهيم العبيدي
القاطنين جميعا بدوار اداوكليد
جماعة ال��ك��دي��ة ق��ي��ادة أوالد
امحلة دائرة اوالد تايمة عمالة
تارودانت.
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بالمحكمة االبتدائية
بتارودانت أنه بتاريخ / 07 / 06
 2021على الساعة الحادية عشر
صباحا بقاعة البيوعات القضائية
بهذه المحكمة رقم  3سيتم البيع
بالمزاد العلني للعقار الذي هو
عبارة عن جزء من بقعة أرضية
توجد ب��دوار اداوكليد جماعة
الكدية قيادة أوالد محلة دائرة
اوالد تايمة اقليم ت��ارودان��ت،
وه��ي محاطة بسور من الحجر
واالسمنت مساحته  100متر
مربع يحده شرقا العبيدي الحاج
محمد ويمينا الطريق وبحرا الباز
سالم وشماال الحاج احمد العبيدي
ومحاط بسور جهة اليمين.
وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيع
هذا المنزل في مبلغ (60.000
درهم)
يرسو المزاد على آخر متزايد قدم
أعلى عرض.
يؤدى الثمن ناجزا مع إضافة 3
في المائة لفائدة خزينة الدولة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم
ع��روض يرجى االتصال بمكتب
التنفيذ المدني بهذه المحكمة
حيث يوجد دفتر التحمالت.
123660
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة مراكش آسفي
وعمالة مراكش
جماعة مراكش
مجلس مقاطعة المنارة
مديرية المصالح
قسم التخطيط والشؤون
االقتصادية
اعالن
 بناء على الظهير الشريف رقم 1 - 15 - 85ص��ادر ف��ي 20
رمضان  07( 1430يوليو )2015
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113.14المتعلق بالجماعات.
يفتح بحث بمصالح مجلس
مقاطعة المنارة قصد الكشف
عن المنافع والمضار لمدة 15
يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن
بإحدى الجرائد الوطنية وذلك
بطلب من السيد :خالد شطاوي
قصد استغالل مصبنة بالمحل
الكائن ب :تجزئة البركة رقم 81
مراكش.
وقد وضع الملف بمجلس مقاطعة
المنارة مصلحة الشرطة اإلدارية
لإلطالع عليه أثناء افتتاح وقد
وض��ع الملف بمجلس مقاطعة
المنارة مصلحة الشرطة اإلدارية
ل�لإط�لاع عليه أث��ن��اء افتتاح
المكاتب.
123664
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالدار البيضاء
المحكمة االبتدائية االجتماعية

يـــرجى االتـــصـال
بـقسم التوزيع بالجريدة

www.alalam.ma

الطبع
مطابع لوماتان من
هذا العدد 21043

بالدار البيضاء
اعالن قضائي
ملف التبليغ:
2020 / 6708 / 1814
بناءا على الدعوى المرفوعة بهذه
المحكمة من طرف السيد :عبد
الحكيم الشافي
الساكن :بالعمارة  17الرقم 16
فالمان ريفييرا الدار البيضاء
النائبة عنه األس��ت��اذ خديجة
المرجاني
يعلن السيد رئيس كتابة الضبط
بهذه المحكمة أن حكما
قد صدر بتاريخ 2020 / 10 / 07
في الملف ع��دد 2020 / 388
تحت عدد 697
قضى بما يلي:
نبث علنيا ابتدائيا وحضوريا في
حق المدعية وغيابيا بقيم في حق
المدعى عليه نصرح بالمصادقة
على الحجز لدى الغير المباشر في
النازلة ونأمر المحجوز لديه بأن
يسلم الحاجز مبلغ 37043,75
دره��م ورف��ض الباقي وتحميل
المحجوز لديه الصائر.
ويعلن بأن هذا الحكم قد بلغ
للقيم المنصب بهذه المحكمة
ف��ي ح��ق :شركة م��ي تييرا في
شخص ممثلها القانوني الكائن
مقرها االجتماعي.
بالرقم  7زنقة نجيب محفوظ
الدار البيضاء
تحت عدد2021 / 117 :
ك��م��ا يعلن ب���أن ه���ذا الحكم
سيصبح نهائيا قابال للتنفيذ بعد
مضي  30يوما من تاريخ إشهاره
طبقا للفصل  441من قانون
المسطرة المدنية.
123672
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف
بسطات
المحكمة االبتدائية بسطات
ملف تنفيذي
عدد2020 / 6107 / 24 :
إعالن عن بيع عقار بالمزاد
العلني
لفائدة :وهيب محمد بن
الهبطي
ضد :بوقزبور محمد
يعلن رئ��ي��س مصلحة كتابة
الضبط بابتدائية سطات أن
س��م��س��رة ع��م��وم��ي��ة ستجرى
بتاريخ 2021 / 06 / 25 :بقاعة
البيوعات بالمحكمة االبتدائية
بسطات على الساعة  10صباحا،
وذلك لبيع العقار العادي الكائن
بحي سيدي عبد الكريم زنقة
اك��او الرقم  04سطات ،يحده
قبلة زنقة أكلو ،غروبا محمد
العيساوي ،يمينا المنزل رقم 10
وشماال المنزل رقم  ،02ويتواجد
بالطابق األول لبناية تتكون من
طابق أرضي وطابق ثاني وسطح،
وتبلغ مساحته  63متر مربع.
وسينطلق الثمن االفتتاحي من
مبلغ  140.000.00دره��م مع
زيادة  % 3لفائدة الخزينة العامة
لمن رسا عليه المزاد.
ومن أراد الزيادة في اإليضاح
واالطالع االتصال بمكتب التنفيذ
المدني حيث الملف التنفيذي.
123670
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بتارودانت
إعالن عن بيع عقار
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بتارودانت
أنه بتاريخ  2021/07/06على
الساعة الحادية عشرة صباحا
بقاعة البيوعات القضائية بهذه
المحكمة رق��م  1سيتم البيع
بالمزاد العلني للعقار موضوع
الرسم العقاري  39/20670وهو
عبارة عن بقعة مساحتها  90متر
مربع تقع بسبت الكردان محاطة
بسور من األبريك له باب حديدي
ومشيد على جزء منه بناية من
طابق أرضي.
قد حدد الثمن االفتتاحي لبيع
العقار في مبلغ)225.000( :
درهم.
يرسو المزاد على آخر متزايد قدم
أعلى عرض.
يؤدى الثمن ناجزا مع إضافة 03
في المائة لفائدة خزينة الدولة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم
عروض يرجى االتصال بمكتب
التنفيذ المدني بهذه المحكمة
حيث يوجد دفتر التحمالت.
123662

إعالنات

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالدار البيضاء
المحكمة االبتدائية االجتماعية
بالدار البيضاء
مكتب بيوعات األصل التجاري
والعقارات
ملف حجز عقاري
عدد :من  95إلى 2018/99
لفائدة السيد :عزيز الملياني ومن
معه
النائب عنهم ذ  /الحسن بوعياد
في مواجهة السيد :شركة اونيفير
هارد صوفت كمبيوتر ش م
إعالن عن بيع بالمزاد العلني
يعلن رئيس كتابة الضبط لدى
المحكمة االبتدائية االجتماعية
ب���ال���دار ال��ب��ي��ض��اء ،أن���ه ب��ت��اري��خ
 2021/07/06على الساعة 11
صباحا بالقاعة رقم  05بالمحكمة
االب��ت��دائ��ي��ة االجتماعية ب��ال��دار
البيضاء سيقع بيع العقار ذي الرسم
العقاري عدد  ، C/36212المسمى
«اليكس» عبارة عن فيال مساحتها
 261متر مربع ،والكائنة بالرقم 06
زنقة طلوع الفجر بوركون البيضاء.
وقد حدد ثمن انطالق المزاد العلني
في مبلغ  3.016.725,00درهم،
بعد التخفيض الثاني ويؤدى الثمن
حاال مع زيادة  3في المائة للخزينة
العامة.
ويشترط ضمان األداء وللمزيد من
اإلي��ض��اح أو تقديم ع��روض يجب
االت��ص��ال برئيس كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية االجتماعية
بالدار البيضاء.
123676
-----------------------------السماللي مفوض قضائي
إعالن عن بيع منقوالت
بالمزاد العلني
ملف التنفيذ
عدد2020/8511/535:
مرجعي2020/52 :
يعلن المفوض القضائي الموقع
أسفله أن بيعا قضائيا سيتم يوم
 2021/06/16على الساعة الثالثة
زواال
بالعنوان الكائن ب:
ش��ارع رح��ال بن نشكرة (محج ب
سابقا) رقم  20الطابق  2عين السبع
الدار البيضاء
لفائدة :السيد عبد العزيز خلفي
النائبة عنه ذة  /ليلى احفوض
محامية بهيئة البيضاء
في مواجهة :شركة دوليتيكس
الكائنة بشارع رحال بن نشكرة (محج
ب سابقا) رقم  20الطابق  2عين
السبع الدار البيضاء
وذلك على المنقوالت التالية:
 آل��ة خياطة ن��وع BROTHERالعدد 31
 آلة خياطة نوع  JUKIالعدد 37آلة خياطة نوع  SUNSTARالعدد
14
 آلة خياطة نوع ميتسوبتشي آلة بريسة صغيرة  +آلة بريسةكبيرة نوع OMCN
 آلة ترنس باريت العدد  + 02آلةخاصة بلومبالج
 كومبرسور للتهوية نوع Atlascop
 آلة تيرموكوالج العدد 3 أربعة موائد كبيرة للفصالة  +أربعآالت للتقطيع
 آلة اليكترا سيستيم العدد 01 آلة ليزيكسيون نوع STRIPEالعدد 02
 آل��ة المصلوح العدد  + 02آلةالتلفيف
 آل��ة الم��ون  +دراج��ة نارية نوعMBK
  140سروال  700 +بلوزة 150 +من المالبس مختلفة األشكال
 آلة بوطونياج نوع + DURKOPPآلة بوطونياج نوع REECE
 آلة بوطنياج صغيرة  +آلة ايطونسنوع ARDMEL
  10آلة بريسيون  +آلة ايطونسنوع ARDMEL
 فوطوكبيوز نوع ايكو MP1900 + 6المكاتب  +حاسوب نوع DELL
 آل��ة حاسبة ن��وع CASION + 02حواسيب نوع  +HPتلفزة نوع
HAIR
 مجموعة من الكراسي  22 +قنينةاطفاء الحريق  +بالكار للمالبس.
123674
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بتارودانت
مركز أوالد تايمة
ملف شخصي جماعي عدد:
2019/42
ملف تبليغ2020/203 :
إعالن وإشهار حكم غيابي
يعلن القاضي المقيم بمركز أوالد
تايمة للعموم بأنه قد صدر عن هذه
المحكمة حكما شخصيا تحت عدد:
 20/288بتاريخ 2020/11/30 :في
القضية عدد 19/42 :ش ج الرائجة
بين المدعية :فاتحة أبناء بنت
ابراهيم الساكنة :بحي الشراردة
زنقة المجد أوالد تايمة اقليم
تارودانت.
والمفتوح له ملف التبليغ بهذه
المحكمة بتاريخ2021/05/25 :
تحت عدد2020/6602/203 :
وبين :نورالدين راحل بن علي آخر
عنوان له :دوار أوالد عامر جماعة
المحرة إقليم الرحامنة.
القاضي في منظوقه بمايلي:
الحكم بتطليق المدعية الحكم
بتطليق المدعية فاتحة أبناء بنت

ابراهيم من عصمة زوجها المدعى
عليه :نورالدين راحل بن علي طلقة
أولى بائنة للغيبة مع تحميل المدعى
عليه الصائر.
وعليه ف��إن كتابة الضبط تقوم
بإشهار الحكم المذكور باللوحة
ال��م��خ��ص��ص��ة ل�لإع�لان��ات ب��ه��ذه
المحكمة حتى يتسنى لمن يهمه
األمر سلوك الطرق القانونية وإال
ف��إن الحكم سيصبح ح��ائ��زا لقوة
الشيء المقضي به وقابال للتنفيذ
بعد مضي أجل ثالثين يوما ابتداد
من تاريخ التعليق.
123658
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم تارودانت
دائرة أوالد تايمة
قيادة أوالد محلة
الجماعة الترابية لمهادي
إعالن إيداع
يعلن رئ��ي��س الجماعة الترابية
لمهادي إلى علم العموم ،أن مشروع
تصميم تهيئة مركز جماعة لمهادي
وضابطته ،ق��د ت��م إي��داع��ه بمقر
الجماعة قصد البحث العلني ،وذلك
خالل فترة مدتها شهرا واحدا ابتداء
من:
 21يونيو  2021إلى غاية  21يوليوز
.2021
وأن ملفا وسجال سيوضعان لهذا
الغرض في متناول العموم بمكتب
القسم التقني بمقر الجماعة قصد
إدراج مالحظاتكم وذلك أثناء أوقات
العمل الرسمية.
123656
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
والية جهة الداخلة واد الذهب
إقليم أوسرد
الكتابة العامة
قسم الشؤون القروية
ملخص قرار عاملي رقم  45الصادر
بتاريخ  03يونيو  2021في شأن فتح
البحث العمومي المتعلق بمشروع
استغالل مقلع الستخراج الحجارة
والجرافيت بأوسرد الخاضع لدراسات
التأثير على البيئة بجماعة اوسرد،
إقليم أوس��رد ،والية جهة الداخلة
واد ال��ذه��ب وال���ذي تقدمت به
شركة «»BOONDOCK SARL
بالداخلة.
بموجب قرار عاملي أصدره السيد
عامل إقليم أوسرد رقم  45الصادر
بتاريخ  03يونيو  ،2021سيفتح
ابتداء من االثنين  21يونيو 2021
إلى يوم األح��د  11يوليوز 2021
بمقر جــمـاعـة أوسرد ،إقليم أوسرد،
بحث عمومي طيلة  20يوما ،يتعلق
بالمشروع الخاضع لدراسات التأثير
على البيئة وال��ذي يخص مشروع
استغالل مقلع الستخراج الحجارة
والجرافيت بجماعة أوس��رد ،إقليم
أوسرد ،جهة الداخلة واد الذهب.
ويوجد ملف البحث العمومي بمقر
جــمـاعـة أوسرد المشار إليها أعاله.
123680
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
والماء
مديرية الدراسات والتطوير والبحث
الطرقي
إعـالن تصحيحي إلعالن عـن طلـب
عـروض مفتوح
رقم :م د ت ب ط 2021/02
يعلن مدير ال��دراس��ات والتطوير
والبحث الطرقي للعموم ولجميع
المتنافسين أن إع��ل�ان طلب
الـعـروضر رق���م :م د ت ب ط
 2021/02موضوع:
إع����ادة ص��ي��اغ��ة ف��ه��رس البنية
النموذجية للقارعات الجديدة طبعة
1995
المنشور بجريدة العلم عدد 25018
بتاريخ 2021/05/19
تضمن أخطاء واضحة تمت معاينتها
في اإلعالن المنشور:
ولهذا الغرض تم تصحيح:
 تاريخ فتح االظرفة :التاريخ الخطأ: ,2120/06/30التاريخ الصحيح:
2021/06/30
 رقم طلب العروض :الرقم الخطأ:م د ت ب ط  ,2120/02الرقم
الصحيح :م د ت ب ط .2021/02
123714
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
اقليم وزان
دائرة وزان
الجماعة الترابية مصمودة
اعالن بايداع
ينهي رئيس المجلس الجماعي
لمصمودة ال��ى علم العموم ان
م��ش��روع تصميم التهيئة لمركز
جماعة مصمودة وضابطته قد

الخميس  29من شوال  1442الموافق  10من يونيو 2021

تم ايداعه بمقر الجماعة الترابية
مصمودة ودلك خالل فترة مدتها
 31ي��وم تبتدئ من ي��وم الجمعة
 2021/06/11وإل���ى غ��اي��ة يوم
االثنين ،2021/07/12وأن ملفا
وسجال سيوضعان لهدا الغرض
ف��ي متناول العموم قصد ادراج
مالحظاتهم ،ودل��ك بنفس المقر
وأثناء أوقات العمل الرسمية.
123684
-----------------------------المملكة المغربية
مندوبية وزارة الصحة بعمالة سال
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 2021/07
في يوم  2021/07 /26على الساعة
العاشرة صباحا سيتم بمقر مندوبية
وزارة الصحة لعمالة س�لا فتح
األظرفة المتعلقة بطلب
العروض بعروض أثمان ألجل تزويد
وتركيب معدات المطبخ ،الغسيل
و مكان حفظ الموتى المخصصة
لمركزالقرب الطبي تابريكت بسال
في حصة واحدة.
يمكن سحب ملف طلب العروض
بمكتب الصفقات بمندوبية وزارة
الصحة لعمالة س�لا ،رق��م  1زنقة
سيدي بلعباس سال.
ويمكن كذلك نقله الكترونيا من
بوابة الصفقات العمومية.
www.marchespublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان المؤقت في مبلغ
 80.000,00درهم ( ثمانون ألف
درهم).
كلفة ت��ق��دي��ر ال��خ��دم��ة م��ح��ددة
م��ن ط��رف ص��اح��ب ال��م��ش��روع في
م��ب��ل��غ 3.285.748,80دره��م مع
احتساب ال��رس��وم (ثالثة ماليين
ومائتين وخمسة وثمانون ألف و
سبعة مائة وثمانية وأربعون درهم،
وث��م��ان��ون سنتيما م��ع احتساب
الرسوم).
يجب أن يكون ك��ل م��ن محتوى
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين
مطابق لمقتضيات المادتين 27
 31،34، 29،و 148من المرسوم
 2.12.349الصادر بتاريخ جمادى
األول��ى  20( 1434م��ارس )2013
المتعلق بالصفقات العمومية .
و يمكن للمتنافسين :
 إما إرسال أظرفتهم عن طريقالبريد المضمون مع إفادة باالستالم
إلى المكتب المذكور.
 إما إيداعها مقابل وصل  ،بمكتبالصفقات بالعنوان المشار إليه
أعاله.
إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة
طلب العروض عند بداية الجلسة و
قبل فتح األظرفة.
 إم���ا إي��داع��ه��ا ع��ب��ر ال��ب��واب��ةاإللكترونية للصفقات العمومية.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء
بها هي تلك المنصوص عليها في
المادتين  9و 10من مرسوم نظام
االستشارة.
أم��ا بالنسبة للوثائق التقنية
والكتالوجات المنصوص عليها في
المادة  13من نظام االستشارة،
فيجب وضعها بمكتب الصفقات
بمندوبية وزارة الصحة لعمالة سال،
رقم  1زنقة سيدي بلعباس سال في
أجل ال يتجاوز يوم العمل السابق
لليوم والساعة المحددين لفتح
األظرفة.
123654
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الصحة بعمالة سال مندوبية
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم2021 / 08
ف��ي ي��وم  2021/07 / 26على
الساعة الثانية بعد ال��زوال سيتم
بمقر مندوبية وزارة الصحة لعمالة
سال فتح األظرفة المتعلقة بطلب
العروض بعروض أثمان ألجل شراء
وتركيب المعدات الطبية -التقنية
واألك��س��س��وارات (معدات الراديو)
المخصصة لمركزالقرب الطبي
تابريكت بسال في حصة واحدة.
يمكن سحب ملف طلب العروض
بمكتب الصفقات بمندوبية وزارة
الصحة لعمالة س�لا ،رق��م  1زنقة
سيدي بلعباس سال.
ويمكن كذلك نقله الكترونيا من
بوابة الصفقات العمومية.
www.marchespublics.gov.ma

ح��دد مبلغ الضمان المؤقت في
مبلغ :
حدد مبلغ الضمان المؤقت في مبلغ
 100.000,00دره��م ( مائة ألف
درهم).
كلفة ت��ق��دي��ر ال��خ��دم��ة م��ح��ددة
م��ن ط��رف ص��اح��ب ال��م��ش��روع في
م��ب��ل��غ 4.008.000,00درهم مع
احتساب ال��رس��وم (أرب��ع��ة ماليين
وثمانية آالف دره��م مع احتساب
الرسوم).
يجب أن يكون ك��ل م��ن محتوى
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين

مطابق لمقتضيات المادتين 27
 31،34، 29،و 148من المرسوم
 2.12.349الصادر بتاريخ جمادى
األول��ى  20( 1434م��ارس )2013
المتعلق بالصفقات العمومية .
و يمكن للمتنافسين :
 إما إرسال أظرفتهم عن طريقالبريد المضمون مع إفادة باالستالم
إلى المكتب المذكور.
 إما إيداعها مقابل وصل  ،بمكتبالصفقات بالعنوان المشار إليه
أعاله.
إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة
طلب العروض عند بداية الجلسة و
قبل فتح األظرفة.
 إم���ا إي��داع��ه��ا ع��ب��ر ال��ب��واب��ةاإللكترونية للصفقات العمومية.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء
بها هي تلك المنصوص عليها في
المادتين  9و 10من مرسوم نظام
االستشارة.
أم��ا بالنسبة للوثائق التقنية
والكتالوجات المنصوص عليها في
المادة  13من نظام االستشارة،
فيجب وضعها بمكتب الصفقات
بمندوبية وزارة الصحة لعمالة سال،
رقم  1زنقة سيدي بلعباس سال في
أجل ال يتجاوز يوم العمل السابق
لليوم والساعة المحددين لفتح
األظرفة.
123652
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة الرباط  -سال  -القنيطرة
جماعة الرباط
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم 24/21/CR
في  06يوليوز  2021على الساعة
الحادية عشرة صباحا ،سيتم في
ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات بمقر جماعة
الرباط الكائنة بشارع محمد بلحسن
الوزاني  -حي النهضة ،فتح األظرفة
المتعلقة بطلب العروض المفتوح
بعروض أثمان ألجل:
التزويد بالمحروقات الالزمة لتسيير
م��رأب سيارات المركز االجتماعي
لتمارة.
يمكن سحب ملف طلب العروض
بمكتب المديرية العامة للمصالح
الكائنة بالطابق األول بمقر جماعة
ال��رب��اط ،ويمكن كذلك تحميله
إلكترونيا م��ن ب��واب��ة الصفقات
العمومية
ma
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ويمكن كذلك نقله الكترونيا من
بوابة الصفقات العمومية.
www.marchespublics.gov.ma

حدد مبلغ الضمان المؤقت في مبلغ
 50000,00درهم ( خمسون ألف
درهم)
كلفة تقدير الخدمة محددة من
ط��رف صاحب المشروع في مبلغ
1.831.200, 00درهم مع احتساب
الرسوم (مليون وثمان مائة وواحد
و ثالثون ال��ف و مائتي دره��م مع
احتساب الرسوم).
يجب أن يكون ك��ل م��ن محتوى
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين
مطابق لمقتضيات المادتين 27

 31،34، 29،و 148من المرسوم
 2.12.349الصادر بتاريخ جمادى
األول��ى  20( 1434م��ارس )2013
المتعلق بالصفقات العمومية .
و يمكن للمتنافسين :
 إما إرسال أظرفتهم عن طريقالبريد المضمون مع إفادة باالستالم
إلى المكتب المذكور.
 إما إيداعها مقابل وصل  ،بمكتبالصفقات بالعنوان المشار إليه
أعاله.
إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة
طلب العروض عند بداية الجلسة و
قبل فتح األظرفة.
 -إم���ا إي��داع��ه��ا ع��ب��ر ال��ب��واب��ة

اإللكترونية للصفقات العمومية.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء
بها هي تلك المنصوص عليها في
المادتين  9و 10من مرسوم نظام
االستشارة.
أم��ا بالنسبة للوثائق التقنية
والكتالوجات المنصوص عليها في
المادة  13من نظام االستشارة،
فيجب وضعها بمكتب الصفقات
بمندوبية وزارة الصحة لعمالة سال،
رقم  1زنقة سيدي بلعباس سال في
أجل ال يتجاوز يوم العمل السابق
لليوم والساعة المحددين لفتح
األظرفة.
123678

123648

123646

www.marchéspublics.gov.

حدد مبلغ الضمان المؤقت في مبلغ
ثالثة آالف درهم ( 3.000,00درهم)
كلفة تقدير التوريدات محددة من
طرف صاحب المشروع في مبلغ مائة
وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة
وخمسة وتسعون درهم وعشرون
سنتيما م��ع اح��ت��س��اب ال��رس��وم
 197.595,20درهما).
يجب أن يكون ك��ل م��ن محتوى
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين
مطابق لمقتضيات المواد  27و 29
و  31من المرسوم رقم 2.12.349
ال��ص��ادر ف��ي  8ج��م��ادى األول���ى
 20( 1434مارس  )2013المتعلق
بالصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:
 إم��ا إرس���ال أظرفتهم بطريقةإليكترونية إلى صاحب المشروع عبر
بوابة الصفقات العمومية،

123650

www.marchéspublics.gov.ma

 إما إرس��ال أظرفتهم عن طريقالبريد المضمون بإفادة باالستالم
إلى المكتب المذكور.
 إما إيداعها ،مقابل وصل ،بمكتبالمديرية العامة للمصالح بالطابق
األول بمقر جماعة الرباط ،الكائنة
بشارع محمد بلحسن الوزاني  -حي
النهضة.
 إم��ا تسليمها مباشرة لرئيسمكتب طلب العروض عند بداية
الجلسة وقبل فتح األظرفة.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء
بها هي تلك المنصوص عليها في
المادة  10من نظام االستشارة.
123568

123642

------------------------------

المملكة المغربية
مندوبية وزارة الصحة بعمالة سال
إعالن عن طلب عروض مفتوح
رقم2021 /04
في يوم 2021/07/ 05على الساعة
العاشرة صباحا سيتم بمقر مندوبية
وزارة الصحة لعمالة س�لا فتح
األظرفة المتعلقة بطلب العروض
بعروض أثمان ألجل شراء وتركيب
المعدات الطبية -التقنية وملحقاتها
(م��ع��دات التعقيم) المخصصة
لمركزالقرب الطبي تابريكت بسال
في حصة واحدة.
يمكن سحب ملف طلب العروض
بمكتب الصفقات بمندوبية وزارة
الصحة لعمالة س�لا ،رق��م  1زنقة
سيدي بلعباس سال.

123640

123644

123638
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elbarhoumi94 @gmailcom

ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻜﻞ
ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﺃﻃﻌﻤﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﲤﻨﺢ ﺍﳊﺼﺎﻧﺔ
ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻫﺎﳝﺮ
ﺑﺎﺕ ﻣﺮﺽ »ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ« ﺧﻄﺮﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻁ ﻗﻠﺼﺖ
ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺁﻓﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ.
ﻭﻳﻌﺪ »ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ« ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺐ ،ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﻌﻪ ﺿﻌﻒ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ،ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ »ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ«.
ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﹼ
ﺇﻥ »ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ،ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺮﺿﻴﺔ«.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻮﻥ» :ﺃﻭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ،ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﺒﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ« .ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺃﻧﻪ
»ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﹰ
ﺃﻭﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ«.
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﹼ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨ ﹼﻠﺺ ﻣﻦ »ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ«
ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﻭﺍﻹﻛﺜﺎﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﺠﻴﺪ ،ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ،

ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  13ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ،ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻲ ﺩﻳﻠﻲ:
• ﺃﻭﻻ ﺍﻷﻓﻮﻛﺎﺩﻭ :ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﺸﻄﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ
ﻓﺎﻛﻬﺔ ﺩﺳﻤﺔ ﻭﻏﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﻤﺎﺽ ﺍﻷﻭﻣﻴﻐﺎ ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ”ﻫـ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ
”ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ«.
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻀﺎﺅﻝ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﻤﺦ.
• ﺍﻟﺘﻮﺕ ﺍﻟﺒﺮﻱ :ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﻛﺴﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﻭﺍﻟﻤﺦ ،ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻀﻌﻒ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ.
• ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ :ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻭﺍﻷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﺟﻴﺪﺓ
ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ”ﺃﻭﻣﻴﻐﺎ  ،“3ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻓﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻤﺎﺽ ﺍﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﻀﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻬﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﺴﻠﻤﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺮﻧﺠﺔ.

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺿﺪ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻓﺘﺎﻙ

ﻋﻠﻤﺎﺀ ﳛﺪﺩﻭﻥ ﺩﻭﺍﺀ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﻀﺎﺩﺍ ﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ
ﺗﻮﺻﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻋﻼﺟﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺿﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ –  ،19ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻔﺎﺭﺍﻧﺜﻴﻦ ﻭﻧﻠﻔﻴﻨﺎﻓﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﻳﺮﻭﺱ ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮ.
ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻭﺿﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ :ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻛﻮﻳﺘﺸﻲ ﻭﺍﺗﺎﺷﻲ ،ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻫﻴﺮﻭﻓﻮﻣﻲ ﺃﻭﻫﺎﺷﻲ ،ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺷﻴﻦ ﺃﻭﻛﻲ ،ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻛﻮﺟﻲ ﻛﻮﺭﺍﻣﻮﺗﺸﻲ ،ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻣﻮﻫﻴﺮﻭ ﺗﺎﻧﺎﻛﺎ .ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻋﻼﺝ ﻟﻜﻮﻓﻴﺪ – .19
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺧﻼﻳﺎ »ﻓﺎﺭﻭ ﺇﻱ/6ﺗﻲ.ﺃﻥ.ﺑﻲ.ﺃﺭ.ﺃﺱ.ﺃﺱ�،2
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﺎﺭﺱ ﻛﻮﻓﻴﺪ – .2
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺎﻳﺮﻭﺳﺎﺕ،
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ،ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺃﻭﻻ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ ﻟﻔﺤﺺ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻛﻮﻳﺘﺸﻲ ﻭﺍﺗﺎﺷﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ
ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ”ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟــﺪﻭﺍﺀ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺑﻔﺎﻳﺮﻭﺱ ﺳﺎﺭﺱ ﻛﻮﻓﻴﺪ –  ،2ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺃﻥ ﻧﻜﺸﻒ ﺧﻼﻳﺎ ’ﻓﺎﺭﻭ ﺇﻱ/6ﺗﻲ.ﺃﻥ.ﺑﻲ.ﺃﺭ.ﺃﺱ.ﺃﺱ‘2
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺳﺎﺭﺱ ﻛﻮﻓﻴﺪ –  ،2ﺛﻢ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﻳﺮﻭﺱ«.
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻔﺤﺺ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻱ ،ﻣﺜﻞ ﺭﻳﻤﺪﻳﺴﻔﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺃﻭ ﺗﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻛﻌﻼﺟﺎﺕ ﻟﻜﻮﻓﻴﺪ – .19
ﻭﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ،ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺩﻭﺍﺀﻳﻦ
ﻳﻮﻓﺮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﺒﻄﺔ ﻟﺴﺎﺭﺱ ﻛﻮﻓﻴﺪ – .2
ﺳﻴﻔﺎﺭﺍﻧﺜﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ،
ﻭﻧﻠﻔﻴﻨﺎﻓﻴﺮ ،ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻌﻼﺝ ﻋﺪﻭﻯ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ
ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻭﻣﻨﻊ ﺳﻴﻔﺎﺭﺍﻧﺜﻴﻦ ﺩﺧــﻮﻝ ﺍﻟﻔﺎﻳﺮﻭﺱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻔﺎﻳﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﺸﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻛﺒﻮﺍﺑﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻠﻔﻴﻨﺎﻓﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻔﺎﻳﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻔﺎﻳﺮﻭﺱ ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻣﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺎﻳﺮﻭﺳﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﺎﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ،ﻣﻊ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻔﺎﺭﺍﻧﺜﻴﻦ /ﻧﻠﻔﻴﻨﺎﻓﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺳﺎﺭﺱ ﻛﻮﻓﻴﺪ –  2ﻣﻦ ﺭﺋﺘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺄﻗﻞ
ﻣﻦ  4ﺇﻟﻰ  9ﺃﻳﺎﻡ.
ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺎﺭﺱ
ﻛﻮﻓﻴﺪ –  2ﻭﺗﺘﻨﺒﺄ ﺍﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻔﺎﻳﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ
ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺋﺔ ﺑﺄﻥ ﻧﻠﻔﻴﻨﺎﻓﻴﺮ ﺳﻴﻘﺼﺮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻳﺮﻭﺱ
ﺏ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻧﻠﻔﻴﻨﺎﻓﻴﺮ ﻭﺳﻴﻔﺎﺭﺍﻧﺜﻴﻦ ﻋﺰﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺎﺭﺱ ﻛﻮﻓﻴﺪ –  2ﻣﻦ
ﺳﻴﻔﺎﺭﺍﻧﺜﻴﻦ ﻭﻧﻠﻔﻴﻨﺎﻓﻴﺮ.
ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﻟﻴﺲ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﺍﻵﻥ .ﻭﺗﺒﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﺴﻴﻔﺎﺭﺍﻧﺜﻴﻦ/
ﻧﻠﻔﻴﻨﺎﻓﻴﺮ ،ﻭﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺇﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻭﻓﻌﺎﻝ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

• ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺡ :ﺇﺫ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭ“ﺍﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ“ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﻛﺐ ﺍﻟﻔﻼﻓﻮﻧﻴﺪ ﻭﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ »ﺝ« ،ﻭﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ،ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻭﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮﺽ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ.
• ﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ :ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺴﻤﻚ ﻭﻋﺸﺒﻪ ﺟﻨﻜﻮ
ﺑﻴﻠﻮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺠﻴﻨﺴﻨﻎ ﻭﺃﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﺰﻋﺘﺮ ﻭﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺮﻣﻴﺔ ﻭﺇﻛﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺒﻞ.
• ﺍﻟﺸﻤﻨﺪﺭ ﺍﻷﺣﻤﺮ :ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ”ﺍﻟﻨﺎﻳﺘﺮﻳﺖ“ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻗﻮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﻍ
ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻋﻮﺍﻣﻠﻪ.
• ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ :ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺴﺪﺓ.
• ﺍﻟﻜﺮﻛﻢ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻱ :ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟـ«ﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ« ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻦ،
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻼﻥ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﻟﻸﻛﺴﺪﺓ.

ﺻﺤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ !

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﺐ ﺃﻥ
ﻧﺸﺮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻘﺎﻅ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺪﺀ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻭﻧﺸﺎﻁ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﻛﻬﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻃﺎﻗﺔ ﻷﺟﺴﺎﻣﻨﺎ ﻭﺻﺤﺘﻨﺎ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ،ﻓﻤﺎ ﻫﻲ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻏﻲ
ﻓﺮﺍﻧﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ
ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﺸﻴﻄﺎ ﻟﻠﺒﺪﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ،ﺳﻮﺍﺀ
ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﺃﻭ ﻻ،
ﻗــﻮﻳــﺔ ﺃﻭ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﺗﺤﻔﺰ ﺃﺟﺴﺎﻣﻨﺎ ﻭﺣﻴﻮﻳﺘﻨﺎ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻓــﻲ ﺃﻱ
ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻃﺎﻗﺔ
ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻷﺟﺴﺎﻣﻨﺎ
ﻭﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟــﻐــﺬﺍﺋــﻲ،
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻧﻘﻮﻡ
ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻃــﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻧﺸﻌﺮ

ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ،ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻤﺘﺎﺯﺍ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺎﻛﻬﺔ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﺼﺤﺘﻨﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻏﻨﻲ ﺑﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺴﺪﺓ .ﻭﺇﺫﺍ
ﺍﻋﺘﺪﺕ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﻳﻮﻣﻚ ﺑﻮﺟﺒﺔ ﺇﻓﻄﺎﺭ ﻭﻛﻮﺏ ﻗﻬﻮﺓ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺍﻵﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺭﻭﺗﻴﻨﻚ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﺸﺮﻭﺑﻚ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﺑﺘﻔﺎﺣﺔ.
ﻭﻳﻠﻌﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺇﻧﻘﺎﺹ ﺍﻟﻮﺯﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ »ﺩﻱ
ﻓﻴﺘﺎ« ) (deavitaﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻗﺎﻟﺖ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺃﻭﻟﻐﺎ ﺷﻨﺎﻳﺪﺭ ﺇﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ »ﺗﻔﺎﺣﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﻐﻨﻴﻚ ﻋﻦ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ« ،ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻱ
ﺭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ
ﺯﻳــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻚ ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ
ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻣﻚ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ.

ﲰﻚ ﺍﻟﺴﻠﻤﻮﻥ ﻏﲏ ﺑﻔﻴﺘﺎﻣﲔ »ﺩ«
ﹼ
ﺣﺬﺭﺕ ﻣﺠﻠﺔ »ﺃﺑﻮﺗﻴﻜﻦ ﺃﻭﻣﺸﺎﻭ« ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻨﻘﺺ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ »ﺩ« ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ ”ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ“.
ﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ »ﺩ« ،ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺬ ﺣﻤﺎﻡ ﺷﻤﺴﻲ،ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺫﺭﻉ ﻭﺍﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ »ﺩ« ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺍﻟﻔﻄﺮ.
ﹼ
ﻭﺣﺬﺭﺕ ”ﺃﺑﻮﺗﻴﻜﻦ ﺃﻭﻣﺸﺎﻭ“ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻜﻤﻼﺕ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ »ﺩ« ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻪ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻹﻓــﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﺧﻄﺮ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺤﺼﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﺴﻬﺎ.
ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ »ﺩ« ،ﻻﺳﻴّﻤﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺸﻮّﻫﺎﺕ
ﺣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﻭﻋﻈﺎﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .ﺃ
ﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻨﻘﺺ
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ »ﺩ« ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻌﻈﺎﻡ.
ﻭﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ »ﺩ« ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺬﻭﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ،
ﻭﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺠﺴﻢ
ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ،ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﺰﻳﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ.

ﺍﻟـــــــــــــــــــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
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ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ:

ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻘﻠﻖ ﻟـ »ﺍﻷﺳﻮﺩ« ﺃﻣﺎﻡ ﻏﺎﻧﺎ ﻳﺜﲑ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
»ﺍﻟﺼﺢ« ﰲ ﺗﺼﻔﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻧﺪﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ّ

ﺧﺎﻟﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﻻﻋﺒﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ :ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻓﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﻟﺼﻔﺮ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻠﻌﺐ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣــﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ.
ﻭﺳــﺠــﻞ ﺍﻟــﻬــﺪﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓــﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟــﻼﻋــﺐ ﺟــﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻖ ﻓــﻲ ﺍﻟــﺪﻗــﻴــﻘــﺔ  68ﻣــﻦ ﻋــﻤــﺮ ﺍﻟــﻤــﺒــﺎﺭﺍﺓ .
ﻭﺍﺗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺩﻳﻮﻑ ﺃﺩﺍﻟﺒﻴﺮ
ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺗﻜﺘﻴﻜﻲ ﻣﺤﻆ ﺣﻴﺚ ﻃﻐﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺐ
ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ  ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺳﺘﻤﻨﺢ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺛﻘﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ.
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟــﻰ ﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﻓــﺮﺹ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺑــﺮﺯﻫــﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ
ﺟــﻮﻳــﻞ ﻓﻮﻣﻴﻮ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺪﺩ
ﻛــﺮﺓ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻋﻠﺖ ﻣــﺮﻣــﻰ ﺍﻟــﺤــﺎﺭﺱ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺑﻮﻧﻮ.
ﻭﻛــﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻥ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  23ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻧــﺒــﺮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ
ﺭﻭﻣــﺎﻥ ﺳﺎﻳﺲ ﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋــﺎﺩﻝ ﺗﺎﻋﺮﺍﺑﺖ ﺑﻀﺮﺑﺔ
ﺭﺃﺳﻴﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ ﻻﻣﺴﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ،ﻋﻨﺪ
ﺍﺻﻄﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ .
ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟــﻰ ﻓﻚ ﺷﻔﺮﺓ ﺍﻟــﺪﻓــﺎﻉ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻏﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﻼﻻﺕ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮﻳﻦ
ﺍﻳﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻭﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭ ﺍﺷــﺮﻑ ﺣﻜﻴﻤﻲ  ،ﻟﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﺰﻣﻼﺀ
ﺟﻮﺭﺩﺍﻥ ﺍﻳﻮ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﺳﻮﺩ ﺍﻻﻃﻠﺲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ .
ﻭﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺧــﺮﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺗﻘﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﺑــﺎﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺒﺎﻙ ﻧﻈﻴﺮﻩ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟــﻼﻋــﺐ ﺑﺎﺏ
ﺇﻳﺪﺭﻳﺴﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮﺕ ﺗﺴﺪﻳﺪﺗﻪ ﺑﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻷﻳﻤﻦ،
ﻭﺟــﻮﺭﺩﺍﻥ ﺃﻳﻮ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳــﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﺄﻟﻖ
ﻓﻲ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺣــﺎﺭﺱ ﻣﺮﻣﻰ ﺍﻻﺳــﻮﺩ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺑﻮﻧﻮ .
ﻭﺃﻣـــﺎﻡ ﻏــﻴــﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺣــﻴــﺪ ﺣﺎﻟﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ ﻟﻀﺦ ﺩﻣـــﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻓــﻲ ﻛﺘﻴﺒﺘﻪ ﺣــﻴــﺚ ﺃﻗــﺤــﻢ ﻛــﻼ ﻣــﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺯﻳــﺎﺵ
ﻭﺃﻳﻤﻦ ﺑﺮﻗﻮﻕ ﺑــﺪﻝ ﻣﻨﻴﺮ ﺍﻟــﺤــﺪﺍﺩﻱ ﻭﺳﻠﻴﻢ ﺃﻣــﻼﺡ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻭﻝ ﻟﻤﺴﺔ ﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ  ،ﺳﺪﺩ ﺯﻳﺎﺵ ﻛﺮﺓ ﺣﺮﺓ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺻﻮﺏ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺤﺎﺱ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ  ،ﻟﻴﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻟﻴﺎﻣﻴﻖ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﻜﻨﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .69
ﻭﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﻪ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻲ ﻣﻔﻀﻼ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻟﻤﺒﺎﻏﺘﺔ
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺑﻮﻧﻮ ﻟﻜﻦ ﻳﻘﻈﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ  ،ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﺘﻔﻮﻕ ﺍﺳﻮﺩ ﺍﻻﻃﻠﺲ .

ﻭﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ،ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺣﻴﺪ
ﺧﻠﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ ،ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ،
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻨﻴﺪ ﻭﻗﻮﻱ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺧﻠﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ ،ﺭﺿﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻮﺯ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
»ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ«.
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺣﻴﺪ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ» :ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻨﺎ
ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻠﻠﻨﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺘﻨﺎ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﻩ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ«.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ» :ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻛــﺎﻥ ﻧــﺪﺍ ﻗﻮﻳﺎ ،ﻭﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ
ﻣﺮﻫﻘﻮﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﻛﺎﻥ ﺷﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺃﻧﺪﻳﺘﻬﻢ .ﺳﻨﺪﺭﺱ
ﺧﻼﺻﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﻬﺪﻭﺀ ،ﻭﻧﻘﻴﻢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
ﻭﺗﺎﺑﻊ» :ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻟﻢ ﺗﺮﻕ ﻟﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ .ﻣﺮﺗﺎﺡ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﻮﻱ ﻭﻣﺤﺘﺮﻡ ،ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ«.
ﻭﻭﺍﺻﻞ» :ﺃﻫﻨﺊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ،ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻷﻫﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻗﺪ
ﺗﺤﻘﻖ«.
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺃﻣﺎﻡ
ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻭﻗــﺎﻝ ،ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻘﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺁﺧــﺮ ﻣــﺒــﺎﺭﺍﺓ ﺟﻤﻌﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺑﻨﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ  ،ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ  28ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2008ﺑﺮﺳﻢ
ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ
ﻛـــﺄﺱ ﺍﻷﻣـــﻢ ﺍﻹﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺔ ﺳــﻨــﺔ  2008ﻓــﻲ ﻏــﺎﻧــﺎ،
ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻬﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﺼﻔﺮ.
ﻭﻳــﻌــﻮﺩ ﺁﺧـــﺮ ﻓـــﻮﺯ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺃﻣــﺎﻡ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ  ،1997ﺑــﻬــﺪﻑ ﻟﺼﻔﺮ ،ﻓــﻲ ﻣــﺒــﺎﺭﺍﺓ ﺟﻤﻌﺖ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻣــﺮﻛــﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ،
ﺑــﺮﺳــﻢ ﺗﺼﻔﻴﺎﺕ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺎﺕ »ﻣــﻮﻧــﺪﻳــﺎﻝ .1999
ﻭﺳﺘﺠﺮﻱ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺩﻳﺔ ﺗﺎﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ  12ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
 ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻠﻌﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﻮﻻﻱ ﻋﺒﺪ
ﺍﷲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎﺀ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻗﺮﻋﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻜﺄﺱ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ )ﻗﻄﺮ  ،(2022ﺃﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.

ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻟﻴﺎﻣﻴﻖ:

ﻏﺎﻧﻢ ﺳﺎﻳﺲ:

ﻋﻤﻞ ﻛﺒﲑ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧﺎ
ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻗﺎﻝ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻟﻴﺎﻣﻴﻖ ﻻﻋﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﺴﺠﻞ
ﻫﺪﻑ ﻓﻮﺯ »ﺍﻷﺳــﻮﺩ« ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻧﺎ ﻭﺩﻳﺎ ،ﺇﻥ ﻋﻤﻼ ﻛﺒﻴﺮﺍ
ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺪﺍﻓﻊ »ﺍﻷﺳﻮﺩ« ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ

ﺯﻟﺰﺍﻝ ﻳﻀﺮﺏ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ:

ﺗﻮﻗﻴﻔﺎﺕ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﳌﺴﲑﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﻻﻋﺒﺎﺕ!

ﺃﺻـــــــــﺪﺭﺕ ﻟــﺠــﻨــﺔ
ﺍﻷﺧــﻼﻗــﻴــﺎﺕ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﻮﻗﻴﻒ
ﻣــﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓــﻲ ﺣــﻖ 4
ﻣﺴﻴﺮﻳﻦ ﻟــﻜــﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟـ30
ﺳﻨﺎ ﻓــﻲ ﺣــﻖ  6ﺁﺧﺮﻳﻦ،
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑــﻼﻍ ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ:
ﺍﺟـــﺘـــﻤـــﻌـــﺖ ﻟــﺠــﻨــﺔ
ﺍﻷﺧــﻼﻗــﻴــﺎﺕ ﻭﺃﺻـــﺪﺭﺕ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗــﻮﻗــﻴــﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻮﻋﻤﺴﺔ ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﻓﺮﻳﻖ ﺷﺒﺎﺏ ﺗﺮﺍﺳﺖ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺍﻟﻒ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻻﺑﺘﺰﺍﺯﻫﺎ ﻟﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻴﺎﺕ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺗﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﻄﺎﺋﻘﻬﻦ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮﺕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻴﺸﺎﻭ ﻣﺪﺭﺏ ﻓﺮﻳﻖ ﺷﺒﺎﺏ ﺃﻃﻠﺲ ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ،ﻻﺑﺘﺰﺍﺭﻩ
ﺇﺣﺪﻯ ﻻﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻬﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ )ﻭﺍﺗﺴﺎﺏ( ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﻋﺒﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺃﻭﺣﻮﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻮﺯﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﺒﺎﺏ ﺃﻃﻠﺲ ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺪﻯﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ،ﻻﺑﺘﺰﺍﺭﻩ
ﺇﺣﺪﻯ ﻻﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻬﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ )ﻭﺍﺗﺴﺎﺏ( ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﻋﺒﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺃﻭﺣﻮﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺃﻭﺯﻳﻦ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺷﺒﺎﺏ ﺃﻃﻠﺲ ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻣﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ،ﻻﺑﺘﺰﺍﺯﻩ
ﺇﺣﺪﻯ ﻻﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻬﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ )ﻭﺍﺗﺴﺎﺏ( ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻼﻋﺒﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺃﻭﺣﻮﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻟﻼﻋﺒﺔ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺃﻭﺣﻮﺳﺔ. -ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻟﻼﻋﺒﺔ ﺳﻮﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ.

ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺒﲑ ﻗﺎﺭﻳﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻐﺎﻧﻲ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺱ ،ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ.
ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻴﺎﻣﻴﻖ» :ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺒﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻋﻠﻰ
ﻏﺎﻧﺎ ،ﻭﺃﻫﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ«.

ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻓﻨﺪﻕ
ﺍﻷﺣﻼﻡ ﰲ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻭﻳﺴﺘﻌﺪ
ﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺶ

ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ،
ﻓﻨﺪﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ )ﻣــﺪﺭﻳــﺪ( ،ﺿﻤﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻭﻳﻤﺘﻠﻚ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
»ﺳﻲ ﺁﺭ  ،(CR7) «7ﻭﺗﻀﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ  3ﻓﻨﺎﺩﻕ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ ،ﻭﺳﻴﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻨﺪﻕ ﻳﺘﻢ
ﺗﺠﻬﻴﺰﻩ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﻭﺟﻬﺖ ﺟﻮﺭﺟﻴﻨﺎ -ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛــﺮﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻧﻪ
ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺳﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ -ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
ﻟﺮﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻭﺍﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻔﻨﺪﻕ »ﺍﻷﺣﻼﻡ«
ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﺢ ﺃﻱ ﺃﺣﻼﻡ ﺗﻘﺼﺪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﺪﺭﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻠﻤﺎ ﻳﺮﺍﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻥ ﺑﻌﺪ
 3ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮﺱ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
ﻭﺃﻗﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻭﺗﻢ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﻓﻲ  1923ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
)ﻣﺪﺭﻳﺪ( ،ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻣﻦ  168ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ
ﻋﻠﻰ  10ﻃﻮﺍﺑﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﻣﻄﺎﻋﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺴﺒﺤﺎ
ﻭﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
ﻭﺩﻋﺎ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻣﺤﺒﻴﻪ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻳﻮﺭﻭ  ،2020ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻠﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟــﺪﻭﻥ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ.

ﻗﺎﻝ ﻏﺎﻧﻢ ﺳﺎﻳﺲ ﻻﻋﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻏﺎﻧﺎ ﺇﻧﻪ »ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺃﻣﺎﻡ
ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻗﺎﺭﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ» :ﻏﺎﻧﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻜﻨﺎ ﻭﺳﺠﻠﻨﺎ
ﻫﺪﻓﺎ ﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ«.
ﻭﺧﺘﻢ ﺳﺎﻳﺲ ﺣﺪﻳﺜﻪ» :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺃﺗﺖ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺷــﻴــﺎﺀ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ،
ﺃﻣــﺎﻣــﻨــﺎ ﻋــﻤــﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻛﻨﺎ
ﺟﻴﺪﻳﻦ«.

ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﳝﻬﻞ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ  30ﻳﻮﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺴﻮﻛﻮ
ﺃﻋﻠﻦ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﻔﺎ ،ﺃﻭﻝ
ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺃﻭ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻼﻓﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻼﻋﺐ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺳﻴﺴﻮﻛﻮ.
ﻭﺑﺮﺃ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟــﻮﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻟﻼﻋﺐ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺴﺪﺍﺩ  250ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮﻥ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻭﺃﺑﻠﻎ ﻓﻴﻔﺎ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺳﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﻛﺎﺗﻮ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻻﺣﻘﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺤﺪ ﺧﺼﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﻱ،

ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﻋﺐ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ:

»ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ« ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ »ﻓﺎﺭ«

ﻗﺮﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ »ﻓﻴﻔﺎ« ،ﺃﻭﻝ
ﺃﻣــﺲ ﺍﻟــﺜــﻼﺛــﺎﺀ ،ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ » ﻓﺎﺭ » ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  13ﺷﺘﻨﺒﺮ ﺇﻟﻰ  3ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.
ﻭﺍﻭﺿــﺢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺑــﻼﻍ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ،
ﺃﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ

ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟــﺤــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺪﻟﻴﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ
ﻛــﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ »ﺍﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ،
ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ » ،ﻣﺒﺮﺯﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﺫﺍ
ﺍﺷﻬﺮ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻻﻋﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻛﺎﻥ
ﻗﺪ ﺗﺄﻫﻞ ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ – ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ  2021ﺑﻌﺪ
ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑﻜﺄﺱ ﺃﻣﻢ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
 ،ﺇﺛﺮ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﺨﻤﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ..
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻋﺔ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ
)ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ  ، ( 2021ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺯﻳﻮﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ،ﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ
ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺿﻤﻦ »ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ« ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ ﻭﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ﻭﺟﺰﺭ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ.

