التسجيل املكثف يف اللوائح االنتخابية مدخل لتجويد الدميقراطية التمثيلية
بعد لقاء جمعها بزعماء أحزاب األغلبية والمعارضة:

الثمن  :الـمغرب أربعة دراهم (4د)

 وزارة الداخلية تعلن إحداث جلنة مركزية
لتتبع االنتخابات املقبلة

تونس  2.50 :ملم
الجزائر  2.50 :دينار
فرنسا EURO 0.80
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الحركية تعود من جديد لمطارات المملكة بعد ركود كبير
الـمدير :عبد اهلل البقالي
رئيس التحرير :عمر الدركولي
سكرتير التحرير :بدر بن عالش

العدد 25039

لسان حزب اإلستقالل تأسست في  11شتنبر سنة 1946

اخلطوط امللكية تعلن نفاد التذاكر املخصصة للسفر
من بعض الدول األوربية إثر االقبال القياسي
3

الخميس  6من ذي القعدة  1442الموافق  17من يونيو 2021

المغرب يقدم أجوبة واضحة ومقنعة:

السري خبطى ثابتة وموزونة يف جمال الطاقات النظيفة واملتجددة
العلم :رشيد زمهوط
في الوقت الذي يحاول جزء من االعالم الجزائري
و االسباني الموجه صب المزيد من الوقود و توابل
التصعيد في مسار العالقات الثنائية المتوترة أصال
بين اسبانيا و المغرب ,عبر نشر تقارير بشكل
متزامن بصحيفتي الشروق الجزائرية و إلموندو
اإلسبانية مفادها عزم المغرب توجيه ضربة استباقية
الى جاريه الشمالي و الشرقي عبر رفض تجديد عقد
تسيير أنبوب غاز المغرب العربي – أوروبا الخريف
المقبل  ,تواصل الرباط نهج سياسة طاقية بخطوات
رصينة و مدروسة غير عابئة بما يحضره جوارها
المباشر من مناورات آنية أو مستقبلية بهدف الدفع
بالمغرب الى الرضوخ الى منطق أجندة سياسية
تخدم أطرافا و تتعارض مع المصالح العليا للمغاربة .

ثمار هذه السياسة المحسوبة الخطوات واألهداف
ستتجلى قبل أيام باإلعالن عن التوقيع على اتفاقية
استراتيجية بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والوكالة
الدولية للطاقة المتجددة تسعى الى تعزيز عالقات
التعاون المشترك بين الطرفين لالرتقاء بخبرات الطاقة
المتجددة وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة .وتركز
االتفاقية بشكل خاص على التعاون الوثيق بين الطرفين
للنهوض باقتصاد الهيدروجين في المملكة التي تسعى
ألن تصبح منتجاً ومصدراً رئيسياً للهيدروجين األخضر.
وبموجب االتفاقية االستراتيجية التي تبوئ
المغرب صدارة بلدان المنطقة التي تسعى لتحقيق
التحول في قطاع الطاقة ,تكون المملكة قد نجحت
في رفع سقف طموحاتها بمجال الطاقات المتجددة ،
و عززت سقف طموحها في زيادة مساهمة إجمالي
قدرات الطاقة المتجددة المركبة إلى أكثر من 52%

فضيحة سياسية

السعودية تحذر من أي مساس بالمصالح العليا
للمغرب أو التعدي على سيادته

جددت دعمها ملبادرة احلكم الذايت وأثنت
على جهود املغرب يف التنمية بالصحراء املغربية
أع���رب���ت ال��م��م��ل��ك��ة
العربية السعودية ،أمام
ال��ل��ج��ن��ة ال����ـ 24لألمم
المتحدة عن رفضها ألي
مساس بالمصالح العليا
للمغرب أو التعدي على
سيادته أو وح��دة ترابه
الوطني ،مؤكدة دعمها
لمبادرة الحكم الذاتي
ف��ي الصحراء المغربية
في إطار السيادة والوحدة
الترابية للمملكة ،ومبرزة
ل��ج��ه��ود ال��م��غ��رب في
التنمية االقتصادية واالجتماعية في الصحراء المغربية ،وإنجازاته الجوهرية في مجال
حقوق االنسان ،وفي مكافحة جائحة كوفيد.19 -
وقال ممثل المملكة في اجتماع اللجنة الـ « 24تجدد المملكة العربية السعودية
دعمها لمبادرة المملكة المغربية الشقيقة للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار
سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق األمم
المتحدة وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة ».
وأشار إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بترحيب مجلس األمن من خالل
القرارات التي صدرت منذ عام  ،2007معبرا عن دعم ومساندة بالده للجهود التي يقوم بها
المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق
بناء على قرارات مجلس األمن ذات الصلة وتحت إشراف األمين العام لألمم المتحدة.
وأكد أن المملكة ترحب ،بهذا الشأن ،بانعقاد المائدتين المستديرتين في جنيف
بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و »البوليساريو » ،داعيا إلى اإلستمرار في هذا
النهج للوصول إلى حل لهذا الصراع الطويل األمد.
وأضاف أن المملكة ترحب بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في
دورات اللجنة الـ ،24وكذلك في المائدتين المستديرتين في جنيف.
وجدد أيضا تأكيد دعم بالده للجهود المبذولة من قبل المغرب للوصول إلى حل
لهذا النزاع اإلقليمي ،مشددا على أهمية التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق من
جميع األطراف المعنية ،وأن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق األمن واإلستقرار في
كافة المنطقة.

بحلول عام  2030وهو التحدي /الهدف الذي رفعته
الرباط بمناسبة اعتماد اتفاق باريس بشأن تغير
المناخ قبل ست سنوات و هي المدة الزمنية التي
كانت كافية للرباط لتجاوز سقف التزاماته تجاه
المنتظم الدولي البيئي .
مدير ع��ام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
فرانشيسكو ال كاميرا عبر عن قناعته بالنموذج
المغربي المتميز داخل محيطه اإلقليمي في تدبير و
إنجاح ورش الطاقات المتجددة حيث صرح أن المملكة
المغربية أظهرت ريادة واضحة في تعزيز نشر الطاقة
المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ،إلى
جانب خلق فرص صناعية جديدة في مختلف أرجاء
البالد .وال عجب أن تمتد هذه الريادة لتشمل السعي
وراء الهيدروجين األخضر والذي قد يلعب دوراً حاسماً
في تحقيق الطموحات العالمية إلزالة الكربون.

موازاة مع ورش الطاقات المتجددة تجني الرباط
ثمار شراكتها االفريقية المتعدد األطراف في مجال
التزويد بالغاز المسال باعتبارها أهم المحركات
الطاقية الصناعية في العشرية الحالية و المقبلة
و أحد أهم التحديات الجيوستراتيجية خالل ثالثة
عقود المقبلة  .المدير التنفيذي المدير التنفيذي
لقطاع عمليات للغاز والطاقة في المؤسسة الوطنية
النيجيرية للبترول ( )NNPCالمهندس يوسف عثمان
أن الحكومة الفيدرالية قد أنهت خططها لبناء خط
أنابيب غاز ينطلق من نيجيريا في اتجاه المغرب.
المسؤول النيجيري أكد لصحيفة «نيجيريان
نيوز ديراكت» أن حكومة بالده استكملت خطط
تجسيد ه��ذا المشروع الكبير ال��ذي تحقق عقب
مذكرة التفاهم الموقعة بين الرباط و أبوجا برئاسة
الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد

أخبار أخرى

تصويت سكان خميمات حلمادة املسجلني يف لوائح األمم املتحدة
كالجئني يف االنتخابات التشريعية اجلزائرية األخرية
فجرت أوس���اط إعالمية فضيحة
سياسية كبرى مدوية  ،حيث أكدت
إن عشرات اآلالف من سكان مخيمات
لحمادة التي تسيطر عليها جبهة
البوليساريو االنفصالية صوتوا في
االنتخابات التشريعية التي جرت في
الجزائر يوم السبت الماضي  .و كشفت
ه���ذه ال��م��ص��ادر أن اآلالف
من سكان ه��ذه المخيمات
انتقلوا للسكن في والي��ات
الجنوب الجزائري  ،خصوصا
والية تيندوف  ،و من هناك
ت��م تسجيلهم ف��ي اللوائح
االنتخابية بصفتهم مواطنين
جزائريين يحق لهم المشاركة
في االنتخابات هناك  ،في
حين أن آخرين من سكان
نفس المخيمات تنقلوا من
المخيمات إلى مدينة تندوف
للتصويت في هذه االنتخابات
التي قاطعها  70بالمائة من
الناخبين الجزائريين  .و أكدت
ه��ذه ال��م��ص��ادر أن عشرات
اآلالف من سكان مخيمات
لحمادة  ،سواء من القاطنين
خارج المخيمات  ،أو من الذين تنقلوا
مسجلون في لوائح األم��م المتحدة
بصفتهم الجئين فوق التراب منطقة
متنازع عليها  ،مما يمنعهم من أية
ً
مشاركة سياسية خارج المخيمات .

و تضيف بعض األوس���اط العليمة
باألوضاع هناك  ،أن مجموعة أخ��رى من
المصوتين هم جزائريون في األصل  ،و إن
كانوا مسجلين في لوائح الالجئين  ،و تفسير
ذلك يتمثل في أن السلطات الجزائرية
أغرقت هذه اللوائح أثناء التسجيل المتعلق
بتحديد الهوية بمواطنين جزائريين لترجيح

الوهمية في اللوائح االنتخابية الجزائرية
خزانا انتخابيا تستعمله المؤسسة
العسكرية في الجزائر وقت الحاجة .
و تكشف ه���ذه الفضيحة التي
تستوجب فتح تحقيق من طرف األمم
المتحدة عن حقائق و معطيات خطيرة
ج��دا  ،تعطي الدليل  ،لمن ال يزال

كفة أطماعها في االستفتاء الذي كان مقررا
في الصحراء المغربية .
و اعتبرت المصادر اإلعالمية أن
تسجيل مواطنين من سكان مخيمات
لحمادة من المحسوبين على الدولة

يحتاج إليه  ،على أن النزاع في الصحراء
المغربية مفتعل  ،و أن حكام الجزائر
هم الذين يقفون وراء هذا النزاع و
يستخدمون في ذلك دمية طيعة اختاروا
لها من األسماء ( جبهة البوليساريو ).

السنة70 :

السفير يوسف العمراني
ألف عام .لهذا ولتجنب عدم اليقين ،اعتمد المغرب دائما
التوقع والمسؤولية .لذلك فإن نموذج التنمية الجديد هذا
هو نموذج الرؤية المسؤولة والرائدة واالستباقية التي
تركز على مستقبل األمة ومصير أولئك الذين يشكلونها؛
إنه نموذج مدفوع باتزان نهج يستمد جوهره من الذكاء
الجماعي» .وبالعودة إلى أساس خطة التنمية الجديدة،
وصفها السيد العمراني بأنها نموذج للتقارب التشاركي؛
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نموذج يجمع الطموح بالنهج واالستراتيجيات بالعمل
والتفكير في تحديات الغد الحقيقية.
في طموحها ،تهدف الخطة الجديدة إلى «مضاعفة
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام
 ،2035وزيادة قدرة االقتصاد على خلق فرص العمل،
والحد بشكل كبير من التفاوتات االجتماعية واإلقليمية،
مع ضمان التغطية الصحية الشاملة والتعليم الجيد
للجميع .وبهذا المعنى ،فهو نموذج منفصل عن
الخصوصية وقريب من الخاص» يؤكد السفير« .إنه
انعكاس ألمة مغربية متنوعة وأرض غنية واقتصاد
متغير .فهذه الخطة تشمل كل تعقيدات نموذج مجتمعي
يتميز بالتعايش والتضامن الفعال ،نموذج حيث اإلنتاجية
ليست إنتاجوية ،والسياسة ليست سياسوية».
دائما حول القيمة القارية لهذه المبادرة المغربية،
شدد السفير على «أنه بخالف المنطق الداخلي التوجه،
فإن خطة التنمية الجديدة تعكس بالكامل االنفتاح على
العالم لمغرب ال يتصور مستقبله دون مستقبل شركائه».
كما أك��د السيد العمراني أن الموقع الجغرافي
االستراتيجي للمملكة كافٍ في حد ذاته لرفع فرص النمو
البين القاري واإلقليمي وشبه اإلقليمي ،ليتابع مصرحا بأن
«المغرب قد جعل دائما من موقعه الجغرافي قوة محركة
لتنميته ومسؤولية يضطلع بها في وفاق األمم .وهنا أضاف

االيداع القانوني 0296 / 03/1993:

غش

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي ،الناطق الرسمي
باسم الحكومة ،إنه تم ضبط  4235حالة غش خالل
امتحانات البكالوريا ،مضيفا أنه رغم أنها تمثل نسبة
ارتفاع بلغت  116%مقارنة مع دورة السنة الماضية
إال أنها تبقى نسبة جد ضئيلة وال تتعدى  % 1من
عدد الحاضرين في هذه االختبارات .وأضاف أمزازي
خالل جلسة األسئلة الشفوية بمجلس المستشارين،
الثالثاء ،أنه تم تحرير محاضر الغش بشأن الحاالت
التي تم ضبطها ،وستعرض للبت من طرف اللجن
الجهوية التخاذ العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في القانون  02.13المتعلق بزجر الغش في
االمتحانات المدرسية.

كلية الطب

العمق اإلفريقي لنموذج التنمية اجلديد

عاد السفير يوسف العمراني ،يوم الثالثاء في عمود
بالجريدة الجنوب اإلفريقية «  ،» The Starإلى اآلفاق
القارية لنموذج التنمية الجديد الذي اعتمده المغرب في
«ارتباطه الراسخ بهويته وجذوره وتاريخه األفريقي».
يعتبر الدبلوماسي المغربي خطة التنمية الجديدة،
التي تعد مرآة ألمة عمرها ألف عام تجعل التماسك التزامًا
أساسيًا في جهودها« ،تعبيرا عن ذكاء مغربي وإفريقي
جماعي قائم في جميع األوقات حول نفس الهدف ،ومن
نفس الرؤية والطموح الذي يحمله جاللة الملك محمد
السادس إلى أعلى المستويات».
في هذا السياق ،شدد السفير على أنه من خالل
النموذج التنموي الجديد ،يكرم المغرب ليس فقط
المسؤولية المدنية ولكن أيضًا انتماء إفريقيا توليه
الرباط اعتزازا وتقديرا كبيرين وتجعل منه أولوية من
أولويات سياستها الخارجية.
ويضيف الدبلوماسي أن «نموذج التنمية الجديد هو
أو ًال وقبل كل شيء انعكاس للنضج المغربي؛ نضج ال يخفي
أوجه القصور ،ويعترف بالثغرات ويؤكد استنفاد النموذج
السابق الذي كان بحاجة إلى إعادة النظر فيه» .وفي هذا
االتجاه ،يتابع السفير أن «هذا النموذج الجديد يترأس
قناعة عميقة بأن بناء المستقبل ال يحدث بدون تشخيص
واضح للماضي .فال مكان لالرتجال في تماسك أمة عمرها

بوخاري ,فضال عن كونه ينطوي على فلسفة نظرة
استشرافية طويلة المدى توفر التنمية و الطاقة و
موارد مستدامة لمجموع الدول االفريقية التي سيعبر
الخط الطاقي ترابها في اتجاه المغرب .
في مجال الصراعات الطاقية ذات االبعاد
االقتصادية و االستراتيجية و االجتماعية المتوسطة
و البعيدة المدى  ,من الواضح أن المغرب ال يرضخ
بسهولة لسيناريوهات العداء المجاني التي تحبك
خططها و مناوراتها األطراف المتربصة بالمصالح
العليا للمملكة  ,بل يستلهم من خبراته و كفاءاته
و تجاربه الهادفة و المرموقة لكي يواصل المسير
بخطى ثابتة في مسيرة التنويع و االنفتاح و الشراكة
التي تطبع سياسته القارية و الخارجية ضمن جهود
إيجاد موقع قوة و استقرار ضمن رقعة الالعبين الكبار
في نادي الطاقات النظيفة و المتجددة .

الدبلوماسي السامي أن «التغيرات في السياقات الدولية
اليوم ليست نقاط ضعف وإنما فرصا تدعو إلى تقوية
التكامالت سواء كانت مغاربية أو أفريقية أو أوروبية-
أفريقية .في هذا الصدد ،ذكر السيد السفير بثقافة
التوافق والوحدة المتجذرة في الدبلوماسية المغربية،
وبنهج المشاركة والتفاعل والحوار الذي تعطيه المملكة
أولوية كبيرة في جميع عالقاتها ،ليشدد بعد ذلك على
أن ارتباط المغرب الثابت بقيمه األساسية ،يجعله ليست
ً
شريكا ومحاورًا موثو ًقا به ،ولكن أيضًا وبالظبط
فقط
قوة تحاكي الوحدة والتماسك في عالم يتسم باالنقسامات
واالضطرابات التي يسببها البعض.
وفي الختام ،أكد السفير أن «النموذج التنموي الجديد
يحمل شي ًئا أفريقيًا قيما ،حيث يتماشى مع تصميم قارة
تعطي األولوية للحوار على االنقسام وللتضامن على
األنانية ولألهمية على األيديولوجية .والقيم التي يحملها
المغرب ،والرؤية التي تدافع عنها المملكة ،واألصوات
التي تعبر عنها األمة ،ليست في الواقع سوى أصداء لعمق
الهوية نفسها المتجذرة في التربة اإلفريقية والمنعكسة
في العمل الريادي والتضامني لجاللة الملك تجاه قارة
االنتماء .إن نموذج التنمية الجديد هو أجندة داخلية
صُنعت للمغرب في ارتباط ثابت بقيمه على المستوى
القاري أو ًال ثم العالمي ثانيا.

العلم على اإلنترنت www.alalam.ma :

من المنتظر أن تفتح كلية الطب والصيدلة
بالعيون أبوابها في شتنبر المقبل ،أمام أبناء األقاليم
الجنوبية للمغرب ،بعد إعالن وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
انطالق عملية التسجيل للولوج إلى كليات الطب
والصيدلة بالمغرب .وذك��رت مذكرة ص��ادرة عن
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف،
إدريس اعويشة ،أن الترشيح لمباراة ولوج كليات
الطب والصيدلة وطب األسنان سيكون بالمدن
التي تتواجد فيها هذه الكليات ،إضافة إلى مدينة
العيون .وستستقبل كلية الطب بالعيون ،وفق ذات
المذكرة 100 ،طالب وطالبة ،ينحدرون من أقاليم
العيون وطانطان وطرفاية وكلميم وأوسرد ووادي
الذهب والسمارة وبوجدور وآسا الزاك.

عامالت الفراولة

وصلت دفعة جديدة ،الثالثاء ،من عامالت
الفراولة القادمات من إسبانيا.
وحسب مصادر مطلعة ،فإن سلطات طنجة
تجندت من أجل استقبال  629عاملة ،حيث
انطلقت باخرة تقلهن من مدينة الجزيرة
الخضراء نحو ميناء طنجة المتوسط.
وحسب المصادر ذاتها ،فإنه فور وصولهن
توجهن إلى مدنهن األصلية عبر الحافالت
والقطارات بنصف ثمن التذكرة ،في إطار
تسهيالت من طرف والية جهة طنجة تطوان
الحسيمة.

البريد اإللكتروني لجريدة العلم journalalam@yahoo.fr :

ﺷـــــــﺆﻭﻥ
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ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺴﺒﺔ  40ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ

ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ

ﺃﻣﺰﺍﺯﻱ ﻳﺘﻮﻋﺪ ﺍﳌﺮﺷﺤﲔ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﻛﻠﻮﺭﻳﺎ
ﺇﺣﺎﻟﺔ 133
ﻣﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﺿﺒﻂ 4200
ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺶ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺃﺳﺮ
ﻣﺘﻮﺍﻃﺌﺔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ :ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺃﻓﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻣﺰﺍﺯﻱ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ  4235ﺣﺎﻟﺔ
ﻏﺶ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻛﻠﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟـ 2021ﺗﻤﺜﻞ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ  116%ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﺪ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ  % 1ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻐﺶ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺿﺒﻄﻬﺎ ،ﻭﺳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  02.13ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﺟﺮ ﺍﻟﻐﺶ
ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺔ  133ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺤﻴﺎﺯﺗﻬﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻨﻒ ﻟﻔﻈﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺳﺔ.

ﻭﻛﺸﻒ ﺃﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﻫﻮﺍﺗﻒ
ﺫﻛﻴﺔ ﻭﻣﻴﻜﺮﻭ ﺍﻟﺘﻨﺼﺖ ،ﻣﺤﻤﻼ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﺳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻃﺌﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ .ﻟﻴﻀﻴﻒ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻐﺶ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ.
ﻭﻋــﺪﺍ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺤــﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ،ﻓﻘﺪ ﻣﺮﺕ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻃﺒﻌﻬﺎ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺑﺠﺪ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  444.233ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﺤﺪﺩﺕ ﻓﻲ  96.50%ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ،ﻭ 63.20%ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ ،ﺑﻌﺪ
ﺗﺨﻠﻒ  40ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺪﺭﺱ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﺮﺍﺭ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺮﺻﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻳﻔﻀﺢ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺳﺎﻛﻨﺔ  29ﲨﺎﻋﺔ ﺗﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﻣﺂﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ

ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺷﻔﻮﻱ ﻣﻬﻢ ﺗﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﺼﻠﺔ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻛﺪ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018
ﻋﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺑﻌﺎﻫﺎ ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﺎ
ﻭﺗﺤﺴﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺰﻫﺔ ﺑﻮﺷﺎﺭﺏ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻀﻢ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻴﺶ  2.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﺳﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻥ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ  158ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  25ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ،
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺏ 7.2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻬﻢ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  700ﺟﻤﺎﻋﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ
ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮﻗﻴﻌﻲ،
ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻃﺎﺭ ﻋﻴﺶ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﺮﺏ،
ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺼﺪﺩ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭﻣﻮﺳﻌﺎ.
ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻳﻈﻞ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ،ﻭﺑﺮﻣﺠﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺿﻴﻘﺔ ،ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺼﺮﻑ ،ﻣﺴﺠﻼ ﺍﻥ ﺟﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ
ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻈﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻞ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺄﻏﺮﺍﺽ
ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺰﺋﺎﺕ ﻭﺃﺯﻗﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺳﻼ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ:
»ﻭﺯﺍﺭﺗﻜﻢ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺏ 500ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ  92ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﻌﺮﻓﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺟﻴﺪﺍ ﻭﻫﻲ ﺯﻛﻮﻃﺔ ﻭﺳﻠﻔﺎﺕ ﻭﺗﻜﻨﺔ،
ﻭﺑﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻭﻻﺩ ﺗﻴﻮﻛﺔ ﻭﺯﻳﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻨﻴﺸﺎﺕ ﻭﺗﺎﻭﺭﻳﺮﺕ ﻭﺳﻴﺪﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺢ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻨﻮﺍﻝ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﺣﺪ ﻛﻮﺭﺕ ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ،
ﻭﺍﻟﺼﻔﺼﺎﻑ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺴﻠﻮﺟﻲ ،ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺍﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﻲ ﻭﺑﻠﻘﺼﻴﺮﻱ ﻭﺳﻴﺪﻱ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺎﺕ ﻭﺩﺍﺭ ﻛﺪﺍﺭﻱ ﻭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻴﺢ ﻭﺍﻟﻨﻮﻳﺮﺍﺕ« ،ﻣﺬﻛﺮﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺑﺎﻥ ﺳﺎﻛﻨﺔ  29ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﻣﺂﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ  930ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﻭﻣﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻧﺰﻻﺀ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑـ 40ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺃﺣﺪﺙ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﻭﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ  20ﻏﺸﺖ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬﺓ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ  ،319ﻭﺫﻟﻚ
ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑـ 337ﻣﺮﻛﺰ ،ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 34447ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺼﺤﺢ ،ﻭﺳﺘﺠﺮﻯ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ
 18ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2021ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳﻮﻡ
 20ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2021ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻛﻴﺔ ﻳﻮﻡ  11ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  ،2021ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻟﻮﺝ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ.

 17ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺧﻂ ﲝﺮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﱪﺗﻐﺎﻝ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻮﻓﻲ ،ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻭﻃﻨﺠﺔ ،ﻭﺃﺻﻴﻠﺔ،
ﻭﺗﻄﻮﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ ،ﻭﺇﻧﺰﻛﺎﻥ ،ﻭﺁﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻭﺭﺯﺯﺍﺕ،
ﻭﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ،ﻭﻭﺟﺪﺓ ،ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ،ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ،ﻭﻣﺮﺍﻛﺶ،
ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻭﻓــﺎﺱ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﻔﻮﻱ
ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ،ﻭﺃﻥ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺳﻴﺘﻢ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﺇﺑﻼﻏﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺛﻤﻦ
ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﻳﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻥ  8ﺳﻔﻦ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺟﻴﻨﻮﺓ ﻭﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ﻭﺳﻴﺖ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺿﻮﺭ ﻭﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺪﺭﺱ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺘﺢ ﺧﻂ ﺑﺤﺮﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻮﻓﻲ »ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺭﻣﺰﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻏﺬﺕ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ

ﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ«.
ﻭﺃﻛــﺪﺕ ﺃﻧــﻪ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻋﺪﺓ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ،ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺃﻳﻀﺎ» ،ﻓﺘﺢ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟــﺪﻭﺍﻡ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻄﻠﺘﻬﻢ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ -ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ -ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ،ﺑﺄﻋﻮﺍﻥ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻋﺮﺿﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ«،
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﻠﻴﺔ ﻳﻘﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺧﻼﻳﺎ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ ﻭﺇﻋﻼﻣﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ.

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺾ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ  ،ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻛﺜﻴﺮﺍﹼ ﻻ ﺃﺟﺪ ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﺤﺪﺩﺍﹼ ﻟﻪ  ،ﻭﻫــﻮ ) ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ( ،
ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﻳﻠﻐﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ
 ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ  ،ﻭﻻ ﻳﻬﻢ
ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳــﺮﺩﺩﻩ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺫﻟﻚ  ،ﻭﺇﻧﻤﺎ
ﻳﻮﺭﺩﻩ ﺑﻌﻔﻮﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ  .ﻭﻣﻬﻤﺎ
ﻳﻜﻦ  ،ﻓﻬﺬﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﻌﻴﺪﺍﹼ
ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ
ﹼ
ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
 .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻲ
ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
 ،ﻭﻻ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ  ،ﻭ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ  ،ﻭﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ  .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺃﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ  ،ﺷﺮﺣﺎﹼ
ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ )ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ( ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ) ﻫﻢ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ (  .ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺇﺫﺍﹼ
ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﻫﻢ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻟﻬﻢ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ
ﺇﻟﻰ ﻭﻃﻦ  ،ﻓﻬﻢ ﻣﻀﺎﻓﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻱ ﺑﻘﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻀﺎﻓﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ  .ﺃﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻧﻔﻲ
ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ
 ،ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺮﺍﺋﺞ
ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻀﺎﻑ ﻭ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ .
ﺟــﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻷﻫـــﺪﺍﻑ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ) ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﺳــﺘــﻤــﺮﺍﺭ ﺍﻟــﻌــﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﻮﻃﻨﻬﻢ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ، (،.....ﻭﻫﻮ ﻫﺪﻑ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ  ،ﻭﻟﻴﺲ ﺏ)ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ(  ،ﻭ
ﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﻦ.
ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ  ،ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ
ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ  ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻐﺎﻣﺾ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻢ
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ  ،ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﺑﺸﺮﺣﻪ
ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺯﺍﺋﺮﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ؟ .ﺃﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺄﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻜﺴﻲ؟.
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ،
ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ  ،ﻫﻢ
ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻗﺤﺎﺡ  ،ﺍﻧﺘﻤﺎﺅﻫﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻷﻡ  ،ﺃﻣﺎ ﺍﻧﺘﻤﺎﺅﻫﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻑ ﻭ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪﺓ  ،ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻠﻌﺐ
ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ .
ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﺄﻧﻲ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ
ﻭﻋﻲ ﺑﺪﻻﻻﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻭ
ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﺘﻀﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ؟.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ

ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺑﺰﻋﻤﺎﺀ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ:

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﳉﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ
ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﺗﻢ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻷﺧﻴﺮ ،ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺣﻀﺮﻩ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻼﻍ ﻟﻬﺎ ،ﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﺎﺀ
ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻲﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﺎﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺗﻀﻢ ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻢ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ،ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻟﺠﺎﻥ
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ ،ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ،
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ
ﻳﻤﺲ ﺑﻬﺎ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ

ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺳﺘﺒﺎﺷﺮ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﺪ
ﺗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻭﺗﺤﺼﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻤﺲ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺤﺮ ،ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻼﻍ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.
ﻭﺷــﺪﺩ ﺍﻟﺒﻼﻍ ،ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳــﺘــﻌــﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ
ﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﻛــﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ
ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ.

ﺷـــــــﺆﻭﻥ
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ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  6ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ  1442ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  17ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021

ﺑﺼﻮﺕ ﻣﺴﻤﻮﻉ

ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ

ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﰲ »ﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﻐﻀﺐ« ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﻋﺒﺪﺍﻹﻻﻩ ﺷﻬﺒﻮﻥ
ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ »ﻭﻗﻔﺔ
ﺍﻟﻐﻀﺐ« ﻣﻊ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﺓ ،ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ
ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻼﻍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ» :ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ »ﺍﻟﺸﺮﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ » ﻭﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
»ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ » ،ﻭﺣﻴﺎﻝ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺍﻟﻠﻬﺎﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺮﺽ »ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ« ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ.
ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺩﻋﺖ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺳﻮﺍﺀ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  15ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺃﻭ ﺑﺒﻼﻍ  21ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺑﻼﻍ  11ﻣﺎﻳﻮ  ،2021ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ
ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺼﺎﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﺎ  ،ﻣﺎﺩﺍﻡ »ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻟﻠﻮﺩ ﻗﻀﻴﺔ«.
ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺑﺈﻟﺤﺎﺡ
ﻭﺗﺒﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ »ﺗﺨﻤﺪ ﻓﺘﻴﻞ ﺃﻱ
ﻓﺘﻨﺔ ﺭﺍﻗﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﻨﺎ ﻧﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ«.
ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ »ﺗﺠﺎﻭﺯﺍ« ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ
 1.21.23ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  23ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2021ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ،13.16ﺑﺈﺻﺮﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ ﺗﺪﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﺑﻞ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﺠﺮﺓ ﻗﻠﻢ ﻓﻲ »ﺑﻼﻍ
ﺻﺤﻔﻲ« ﻳﺘﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ
ﺑﻞ ﻭﻓﻲ ﺗﺤﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻇﻬﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1958ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺮﻫﻦ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ  12ﺣﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ .ﻭﻷﺟــﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺴﺘﻈﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﻤﺎﺭﺱ
ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ،
ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻈﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ  13.16ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ
ﻣﺴﻄﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﻳﻨﺤﻮ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻧﻜﻮﺹ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺴﺎﺭﻉ ﻫﺮﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺿﺤﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﺮﻭﺏ ﻧﻀﻴﺮﺓ ،ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺃﻥ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻢ ﻧﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮﺍﻥ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻝ »ﺍﻟﻌﻠﻢ« ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﺯﻝ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺠﺮﺓ ﻗﻠﻢ ﺗﻢ ﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ،ﺃﻧﻬﻢ ﻛﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﺗﻠﻐﻰ ﺇﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻳﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺟﺐ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺷﺊ ﻳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ » :ﺇﻥ ﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺤﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺲ
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ«.

ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﱪﳌﺎﱐ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻴﻐﻮﺓ ﻳﻘﺼﻒ
ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﳏﺮﺟﺔ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟـــﺒـــﺮﻟـــﻤـــﺎﻧـــﻲ
ﺣــﺴــﻦ ﺳﻠﻴﻐﻮﺓ
ﻳـــــﻮﻡ ﺍﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎﺀ
ﺍﻟــﻤــﺎﺿــﻲ ﺳــﺆﺍﻻ
ﺷــﻔــﻮﻳــﺎ ﺗــﻤــﺤــﻮﺭ
ﺣـــﻮﻝ ﺍﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺎﻛﻠﻮﺭﻳﺎ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﻓــﻲ ﺍﻟــﺒــﺪﺍﻳــﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻛﺒﻮﺍ
ﺃﺟــﻮﺍﺀ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﺑــﺎﻫــﺘــﻤــﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ
ﺳــﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺄﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣــﻮﺭ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﺮﻗﺒﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻓﻲ ﺍﻷﻳــﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻭﻓــــــﻲ ﺿـــﻮﺀ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺥ ﺳﻠﻴﻐﻮﺓ ﺑﺎﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﹼ
ﺍﻟﺜﺎ ﹺﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ،
ﻫﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  518ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﻭﻣﺘﺮﺷﺢ ،ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ :ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻗﻄﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺻﻴﻞ؛ ﻭﻓﺮﺽ
ﺑﺮﺗﻮﻛﻮﻝ ﺻﺤﻲ ﺻﺎﺭﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯ  10ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ
ﻗﺎﻋﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻟﺘﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ  2408ﻣﺮﻛﺰ ،ﻭﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﺓ ﻓﺘﺮﺍﺕ :ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻸﺣﺮﺍﺭ ﺛﻢ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺛﻢ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻃﺒﻌﻬﺎ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﺠﺪ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﻬﺎﻡ.
ﺍﻷﺥ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻴﻐﻮﺓ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ،ﻭﺍﻥ ﺃﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺭﺟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻣﺮﻛﺒﺔ.
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ؟ ﻫﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺩﻭﻥ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺍﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻡ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺭﺅﻳﺔ 2030؟ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؟
ﻛﻤﺎ ﻭﺍﺟﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ :ﻫﻞ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺮﺗﺎﺡ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﺭﺍﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺗﻔﺸﻲ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺎﻫﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﻮﻥ؟
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﺀﻝ ﻫﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻﺋﻖ
ﻭﻋﻤﻴﻖ ،ﻳﺴﻠﺤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﺮﺅﻳﺔ
2030؟
ﻟﻴﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ »ﺃ ﹶﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺠﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؟ ﺃ ﹶﻟﻢ ﻳﺤﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺟﻴﺪ ﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻐﺪ؟«.
ﻭﺧﺘﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻣﻲ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ،ﺍﻣﺎﻡ ﺗﻐﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺟﻌﻞ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ،ﺩﻭﻥ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ.

ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﺳﻤﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺯﺣﻒ ﺍﻟﻐﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ،ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ
ﺳﻴﻞ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺰﺑﻰ ،ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻀﺎﻟﻲ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »ﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﻐﻀﺐ« ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓﻣﻊ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  18ﻳﻮﻧﻴﻮ  2021ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 10
ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺩﻭﻥ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ  13.16ﻧﻔﺴﻪ،
ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 01ﻣﺎﺭﺱ  2021ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻳﻔﺎﺩﻫﺎ ﺑﺠﺮﺩ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﻭﻛﺸﻒ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ  ،ﻓﻲ ﻗﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﺑﻞ ﻭﻓﻲ
»ﻟﺨﺒﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ« ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻭﺗﻨﺎﻓﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
 ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ  2021ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ،
 ﺩﻋﻮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ
ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻗﺼﺪ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺑﺚ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ،ﺩﻭﻥ
ﺍﻛﺘﺮﺍﺙ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺇﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﻟﻠﻬﻤﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻺﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻧﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺳﻮﻑ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺃﺏ ﺍﻟﺼﺪﻉ ﻗﺒﻞ
ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﻭﻗﺒﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ
ﻭﻟﻤﺠﺎﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ.

ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺭﻛﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮ

ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﺇﺛﺮ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ

ﺍﻟﻌﻠﻢ-ﺑﺪﺭ ﺑﻦ ﻋﻼﺵ

ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
،ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟــﺠــﻮﻱ ﺑﻌﺪ ﺷــﻬــﻮﺭ ﻣــﻦ ﺍﻹﻏــﻼﻕ
ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣــﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ )ﻛﻮﻓﻴﺪ،(-19ﺣﻴﺚ ﺣﻄﺖ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ،ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺍﻣﺘﻨﺎﻥ
ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺄﺛﻤﻨﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ،ﻭ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ،ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،ﻭ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ،ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻛﺜﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﺘﺬﻛﺮﺓ ﺳﻔﺮ ﻋﺒﺮ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻣﻨﺬ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ،ﺍﺫ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻭﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺟﺮﻯ ﺣﺠﺰ ﺃﺯﻳﺪ
ﻣﻦ  120ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻋﺪ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ’ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ،ﻧﻔﺎﺫ
ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮﺍﺗﻬﺎ ،ﻣﻦ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ
ﺑﻬﺎ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ
ﻋﺒﺮ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ،ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﻓﻲ
ﺷﻬﺮﻱ ﻏﺸﺖ ،ﻭﺷﺘﻨﺒﺮ.
ﻭﻣــﻦ ﺷــﺄﻥ ﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺳﻮﻯ  1.466.634ﻣﺴﺎﻓﺮ،ﺃﻱ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺣﺎﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ  70.16ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .2020
ﻭﻳﺴﻮﺩ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﻣﻬﻨﻴﻲ ﻗﻄﺎﻉ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻔﺴﻮﺍ ﺍﻟﺼﻌﺪﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ،ﺣﻴﺚ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋــﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ،
ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻨﺪ ﻧﺰﻭﻝ ﺃﻭﻝ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺑﻤﻄﺎﺭ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﻠﺖ ﺑــﻪ ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﺣــﻮﺍﻟــﻲ 15
ﺭﺣﻠﺔ،ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺑﻠﺪﻫﻢ.ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺟﺎﻫﺰ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺯﻭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.

ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻔﺎﺱ

ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺱ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻗﺪﺭﻩ  57ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻣﻦ  2021ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ .2020
ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟــﻐــﺮﻑ ﻓــﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ) 39ﻭﺣﺪﺓ( ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  29ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺃﺑﺮﻳﻞ
 ،2020ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ.
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺏ  42ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  107ﺃﻟﻒ ﻭ 481ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 184ﺃﻟﻒ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .2020
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻓﻲ  2 ،71ﻳﻮﻡ.
ﻭﻳﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟــﻤــﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ.

ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ  93ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺡ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ  7ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ  2020ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ
ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ﺑﻠﻎ  77ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ
.2019
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﺱ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ  39ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺗﺒﻠﻎ  7019ﺳﺮﻳﺮ.

ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺗﻨﻜﺮﺕ
ﳊﺎﺟﻴﺎﺕ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ

ﺑﻘﻠﻢ :ﺑﺪﺭ ﺑﻦ

ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻗﻠﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ،ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻣﻬﻤﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻗﺎﺩﺗﻨﻲ ﺇﻟــﻰ ﺯﺍﻛــﻮﺭﺓ،ﻫــﺬﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇــﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﺴﻜﺎﻧﻪ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﺑﻄﻴﺐ ﺧﻠﻘﻬﻢ،ﻭ ﺟﻨﺤﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﺣﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ،ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ
ﻋﻦ ﺧﺮﻭﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ،ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄﻭﺭﺍﺵ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻬﻤﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،ﻟﻜﻦ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻟﺴﻨﻴﻦ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻛﺎﻥ
ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻱ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ،ﻓﺒﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﺟــﺎﺭﺓ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻐﻄﺮﺳﺔ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﻗﺼﺮ ﻧﻈﺮﻫﻢ،ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ
ﻟﺘﻨﺎﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺗﺴﺄﻝ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻜﻴﻚ
ﺃﻭ ﺑﻮﻋﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺯﺍﻛــﻮﺭﺓ،ﻭﻏــﻴــﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ،ﻋﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻴﺸﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ،
ﻟﺘﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﺒﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺅﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺻﺎﺋﺒﺔ،ﺇﺫ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺎﺕ،
ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﻓﻮﺍﺝ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ،ﻭ ﺿﻤﺎﻥ
ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،ﻭ ﺟﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ.
ﻭﺳﺒﻖ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺃﻥ ﺗﻨﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
،2019ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻄﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺑﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺑﻨﻘﺎﻁ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ
ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺃﺭﺿﺎ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﺎ .
ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ،ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻠﺚ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺳﺎﻛﻨﺘﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻛﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ
ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ  -ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻣﻴﺪ ﺍﻟﻐﺰﻻﻥ،ﻋﺒﺮ ﻭﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ
ﻭﻃﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،ﻭﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ،ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ،
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻋﺖ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﺩﻧﻲ ﻟﺒﺲ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺳﻜﻦ ﻭﻣﺎﺀ ﻭﻛﻬﺮﺑﺎﺀ،ﻭ ﻭﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﺃﻗﻄﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﺆﻫﻼﺕ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟــﺤــﺪﻭﺩﻱ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧــﺨــﺮﺍﻁ ﻓﻲ
ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ،ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮﺍﻣﻴﻚ ،ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻤﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ،ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 2018ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻒ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻋﻴﺶ ﺳﻜﺎﻥ ﺑﻮﻋﺮﻓﺔ ﻭﺗﺎﻭﺭﻳﺮﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﻳﻮﺵ
ﻭﺑﺮﻛﺎﻥ ﻭﻓﻜﻴﻚ ﻭﺟﺮﺍﺩﺓ،ﺣﻴﺚ ﺃﺑﺪﻯ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﻜﻞ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ .ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﻣﺨﻄﻂ »ﻣﺮﺷﺎﻝ« ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﻧﻤﻮ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻻ ﺗﻮﺭﺙ
ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ.
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ
ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﺮﻛﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ،ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ،ﺭﻓﻘﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻥ ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ
ﻳﻨﻌﻢ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺳﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺣﻴﻠﻬﺎ ﻗﺪ
ﺍﻗﺘﺮﺑﺖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻳﻌﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ.
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻜﺮﺕ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷــﻌــﺎﺭﺍﺕ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮﻡ،ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺮﺍﺩﺓ ﺍﺛﺮ
ﺣﺮﺍﻙ ﺷﻌﺒﻲ ﺳﻨﺔ ، 2017ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺏ ﻻ ﻣﻊ ﻣﺬﻛﺮﺓ
ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺰﺭﻱ،ﻭﻻ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮﻩ ﻓﻲ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ.
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ﻣﻬﻨﻴﻮ ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻣﺘﺬﻣﺮﻭﻥ ﻭﻳﻌﺘﺰﻣﻮﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ

ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ ﻳﺜﻤﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻄﺎﺕ ﲢﻤﻞ ﳎﻠﺲ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﳌﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳﺎﻥ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ

ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻄﻔﻲ
ﺣﻤﻠﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻄﺎﺕ،
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻏــﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ
ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺗﺴﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ.
ﻭﻳــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺎﺽ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺍﺭﺗــﻔــﺎﻉ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ
ﺯﻳﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ،
ﺃﻥ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ،ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﻌﺎﺿﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺀﺍﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ،ﻭﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ،ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻄﺎﺕ ،ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ،
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻛــﺪﻭﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ«.
ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟــﺬﻱ ﺑــﺪﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﻏﻀﺐ ﻣﻬﻨﻴﻮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ
ﺑﻤﺤﻄﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳﺎﻥ ،ﺣﻤﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ
ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ،ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻟﻌﺠﺰﻩ
ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻮﺍﻓﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﻓﺈﻥ
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻙ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﺣﺘﻰ

ﺍﻵﻥ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺣﻠﻮﻻ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ
ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ،ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺄﺭﺑﺎﺏ ﺣﺎﻓﻼﺕ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ
ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﻮﺫ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﺪﺓ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻣﻤﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ »ﺍﻟﺨﻄﺎﻓﺔ« ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻓﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﻥ
ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ »ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﺔ« ،ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺠﻤﻊ
ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﻬﺪﻑ ﻧﻘﻠﻬﻢ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﻮﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺏ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺟﻤﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤﻮ ﻭﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺯﻳﺎﺩ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺗﺐ
ﻋﻨﻪ ﺭﻓﻊ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻖ
ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻴﻮﻣﻴﺔ »ﺍﻟﻌﻠﻢ«،
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ،
ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﻔﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ،ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﻷﻱ ﺭﺣﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻭﺗﻌﺪﻳﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻀﻄﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ.

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﻄﺮﺍﻣﻮﺍﻱ

ﻣﱴ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳊﻲ ﺍﳌﺤﻤﺪﻱ؟؟

ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻻﺯﺍﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻮﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ.
ﻓﻤﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻛﻞ
ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﺳﻮﻕ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،ﻭﻗﺪ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻣﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮ
ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.
ﺃﺣــﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻷﺯﻗــﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﺳﻨﺔ ﺃﻛﺪ
ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﻪ ﺑﺄﻥ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ

ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ،ﻭﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺮﺓ ﻧﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﺃﻧــﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ،ﻭ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﻟﺰﺑﻰ ﻭ ﻣﺮﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻥ ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻮﺍﻟﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ،ﻭﻗﺪ
ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺣﻴﻦ.
ﺃﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻫﻞ
ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﺨﻴﺎﻳﻄﺔ ﺃﻭ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﻟﻢ
ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﻨﻄﺎﺕ ﺇﻟــﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻮﻕ؟؟ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﺟــﻮﺑــﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ،ﻭﺣﺘﻰ ﻋــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﻴﻦ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺠﻬﻠﻮﻥ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﻰ ﻭﺃﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﻟﻴﺘﻀﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺒﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺳﺌﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﺍﻟــﻤــﺰﺭﻳــﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﻴﺐ ﻋــﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ،ﻭﻻﺯﺍﻟﻮﺍ
ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻹﻓــﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺨﺘﺎﺭﻭﻧﻪ
ﻣﺘﻤﻨﻴﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺎﺋﺐ.
ﻳـــﻮﻡ ﺍﻟــﺜــﻼﺛــﺎﺀ ﺍﻟـــﻘـــﺎﺩﻡ ﺳــﻴــﺤــﻞ ﻣــﻮﺳــﻢ
ﺍﻟــﺼــﻴــﻒ،ﻭﺳــﺘــﻌــﺮﻑ ﺩﺭﺟـــﺔ ﺍﻟـــﺤـــﺮﺍﺭﺓ ﺍﺭﺗــﻔــﺎﻋــﺎ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ،ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ،ﻓﻬﻞ
ﺳﺘﺘﺪﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﻟﻲ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺳﻄﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻱ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺯﻣﺎﻥ
ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ
ﺭﺃﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ

ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺃﺑﻮ ﺃﻣﻴﻨﺔ
ﻗﺮﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟـــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻄﺮﺍﻣﻮﺍﻱ ،ﺇﻟﻰ
ﺃﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ.
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﺗﻮﺭﻁ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺎﺑﻊ
ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ
ﻭﺿﻊ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻌﻮﻕ ﻣــﺮﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﻭﺿﻊ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻌﻮﻕ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ.
ﻭﻭﻓــﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ  591ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﻮﻕ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ،
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ  21ﺳﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻃﻪ
ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻭﻧﺸﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ
ﻳﻌﺘﺮﺽ
ﻟﺸﺎﺏ
ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻣﻘﻄﻊ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻭﺃﺛﺎﺭ
ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎﻡ ﺗﻤﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻮﺍﻱ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻭﻳﺪﺧﻦ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻮﺍﻱ
ﻋﺮﺑﺔ
ﻳﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﻼﻍ
ﺳﻴﺠﺎﺭﺗﻪ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﺑﻪ ﻟﺘﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ،ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ،ﺑﺄﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻦ
ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ،ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺟﺪﻳﺔ
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺻﻴﻨﻴﺔ
ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﺼﻔﻘﺎﺕ
ﻣﺮﺑﺤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ.
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  10ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2021ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺭﻗﻢ  06.18ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ،
ﺍﻟــﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻭﺿﺒﻂ
ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺳﺠﻞ ﻭﻃﻨﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻱ.
ﻭﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﺜﻤﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ،2012ﻓﻄﻠﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻓﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﺴﻴﺲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 2020/06/08ﺗﺤﺚ ﻋﺪﺩ  2020 /48ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻮﺓ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﺚ ﺷﻌﺎﺭ “ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺄﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ “ ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻄﺎﺕ ﻳﻮﻣﻲ
 14ﻭ 15ﺩﺟﻨﺒﺮ  ،2018ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺃﺱ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻧﺬﺍﻙ.
ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻐﺮﻓﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﺻﺎﺣﺐ

ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﻓﻲ  12ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
 2018ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺴﻲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ،ﻭﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﺑــﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻴﺠﻌﻞ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺳﺒﻴﻼ ﺃﻣﺜﻞ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﺪﻯ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻐﺮﺏ ﻣﺘﺠﺪﺩ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺩﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﻐﺮﺏ .2035
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﻨﻤﻨﺼﻮﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻉ ﺃﻥ ﺍﻹﺳــﺮﺍﻉ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺻﺖ ﺳﻨﺔ
 2017ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻪ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ  5ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺷﻌﺎﺭ “ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺃﻭﻻ،
ﻫﻨﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ “ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺍﻟــﺬﻳــﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧــﻄــﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﻓﻌﻪ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ “ ﻳﻮﻡ ﻭﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻉ “ ﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﻢ ”ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ“
ﻭ“ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ“ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺡ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻛﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺑﺪﻳﻠﺔ… .ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ

ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﺗﻬﺪﺭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻑ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ  150ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻳﻠﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻖ.

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  -ﺳﻄﺎﺕ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻴﻂ ﻣﻠﻴﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺭﻗﻢ 1277
ﺇﻋﻼﻥ
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺯﻫﻴﺮ ﺍﺳــﻼﻝ ﻭﻣــﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 03
ﻳﻮﻧﻴﻮ  2021ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﺚ
ﻋﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻘﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﺪﺩ 12 / 263299
ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ
ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻖ ﺳﻔﻠﻲ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻃﻮﺍﺑﻖ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ
ﺭﻗﻢ  808ﺑﺘﻴﻂ ﻣﻠﻴﻞ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﻴﻂ
ﻣﻠﻴﻞ ﻳﻨﻬﻲ ﺇﻟــﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺃﻧﻪ
ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ
ﺗﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺑﺠﺮﻳﺪﺗﻴﻦ ﻭﻃﻨﻴﺘﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﺚ
ﻋﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺳﺠﻞ ﺭﻫﻦ
ﺇﺷــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻭﺗــﻌــﺮﺿــﺎﺕ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳﻬﻤﻪ ﺍﻷﻣــﺮ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻵﻧــﻒ ﺫﻛــﺮﻩ
ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣــﻦ  8:30ﺇﻟﻰ
.16:30
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺮﺿﺎﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ.
124151
-----------------------------ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
 ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ -ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺼﻞ  441ﻕ.ﻡ.ﻡ
ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺭﻗﻢ
2021/8401/1077
ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺣﻜﻢ ﻋﻨﺪ  1104ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ:
2021/03/03
ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ:
2019/8207/3288
ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ  441ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻳﻌﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺃﻧﻪ
ﺃﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺗﺤﺖ ﻋــﺪﺩ  1104ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻣﻊ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻧﺸﺮﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ”ﺃﻧﺴﺘﻐﺮﺍﻡ“ ،ﻳﻈﻬﺮ
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﻃــﺎﻭﻟــﺔ ﻭﻛــﺮﺳــﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻮﺍﻱ ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﺮﺽ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳــﻼﻣــﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺃﺑﺤﺎﺛﺎ
ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻮﻗﻴﻔﻪ.

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
 2021/03/03ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺭﻗﻢ
 2019/8207/3288ﺍﻟــﺬﻱ ﻋﻴﻨﻴﺖ
ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻗﻴﻤﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ:
ﺍﻟﺴﻴﺪ :ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺠﻼﺕ ﺃﻣﺎﺯﻳﻐﻦ ﻓﻲ
ﺷﺨﺺ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻌﻮﺍﺩ
ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ :ﺃﻣﻞ  5ﺭﻗﻢ  298ﺣﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ -
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ.
ﺇﻥ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺒﻠﻎ )( ﺃﻧﻪ ﺻﺪﺭ
ﺿﺪﻩ )( ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺑﻘﻴﻢ:
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ :ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﺍﻳﺲ
ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  :ﺃﻣﻞ  5ﺭﻗﻢ 298
ﺣﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ  -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ.
ﺍﻟﺠﺎﻋﻠﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺓ ﻣﻌﻪ ﺑﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻓﻄﺴﻲ ﻣﺤﺎﻡ ﺑﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ.
ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺠﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﺑﻘﻴﻢ.

ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ :ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ
ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺠﻼﺕ ﺃﻣﺎﺯﻳﻐﻦ ﻓﻲ
ﺷﺨﺺ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄﺩﺍﺋﻪ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﺍﻳﺲ ﻣﺒﻠﻎ
 52000,00ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﻮﺍﺟﺐ
ﻛــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ
ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻏﺸﺖ 2018
ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻢ  2019/08/30ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ،ﻭﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺈﺫﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺃﻣﻞ  5ﺭﻗﻢ 298
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺡ ﻱ ﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻭﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﻭﺭﻓﺾ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺍﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ
ﻋﺮﻭﺽ ﺍﺛﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻌﻠﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻕ ﻋﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀ ،ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  13ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2021ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  11ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮﻭﺽ
ﺍﺛﻤﺎﻥ ﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﺟﺔ ﻧﺎﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻳﺴﺤﺐ ﻣﻠﻒ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ ﺯﻧﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻳﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﺗﻮﺿﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ  13ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ  2021ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 11
ﺻﺒﺎﺣﺎ.
ﻭﻟﻴﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻧﻪ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻧﺴﺒﺔ  12ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺳﻴﺆﺩﻳﻬﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺰﻧﻘﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺿﻮﺭ ﺯﻧﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻳﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
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إﺻﺪارات

مؤلف جديد أصدرته أخيرا الكاتبة والصحفية
منية بالعافية ،وهو عبارة عن نص مسرحي
اﻷسوار« ،،ويعالج هذا
اﻷسوار««
خارج اﻷسوار
يحمل عنوان »»خارج
ﻻرماتان«
النص الصادر عن دار النشر »ﻻرماتان
»ﻻرماتان«
بباريس ،إشكالية الهجرة السرية من
منظور اﻷسوار التي تتمدد عبر بقاع العالم
لتحد من تنقل اﻹنسان وتجعل من مقولة
أن العالم أصبح قرية صغيرة ،مجرد شعار
لﻼستهﻼك.
ـوار« مستوحاة
خ ــارج اﻷسـ ـ «
مسرحية »»خ
من لقاءات الكاتبة منية بالعافية بالعشرات
من ا�هاجرين السري� الذين تركوا موطنهم
هربا مــن الــح ــروب أو انــعــدام اﻷمــن أو الفقر
أو الــديــكــتــاتــوريــات أو مــن س ــطــوة التقاليد
واﻹيديولوجيات أو فقط بحثا عن آفاق أوسع ،لكن
حلمهم أجهض.
زيــتــون  ...ف ــرتــون  ...س ــادو  ...عبد ا�الك
ونيلسون ،هم صوت أولئك الذين فقدوا حياتهم
فقط ﻷنهم حلموا بغد أفضل ،واعتقدوا أن اﻷمل قد
يكون هناك إن لم يكن هنا ،لكن رصاصات لم تخطأ
هدفها أجهضت اﻷمل دون أن تمنعهم من البوح .ففي
النص ا�سرحي ،ترفض الشخصيات أن ترحل قبل أن
تقول كلمتها وتقص حكايات اﻷمل والحلم .ﻷن الذاكرة
ﻻ تموت ،كما يقول نيلسون ،والصمت يقتل الفعل ،وﻻ
شيء للتغلب على اليأس أكثر من حكي اﻷمل.
أمام شباك وضع كحد فاصل ب� أرض واحدة ،تتقاطع حكايات
شخصيات ا�سرحية ،لتمنح لصور ألفناها �هاجرين سري� معلق�
ب� اﻷمل في العبور إلى الجهة اﻷخرى ،والخوف من موت وشيك ،صوتا
ا�سرحي»» :ليست
ليست صورا ننظر
ونفسا .إنها كما تقول الجوقة في النص ا�سرحي
إليها ثم نحول بصرنا نحو شيء آخ ر ...إنها ليست لوحات من ورق أو
قماش  ...بل هي قلوب تنبض بدم حار مثل دمنا  ...هي أرواح ترفض
اﻻستسﻼم أمام الكثير من الظلم  ...قد تتجمد اﻷجساد ،لكن اﻷرواح
تأبى أن تنطفئ ....هي أرواح شاهدة على ما يحدث هنا وهناك  ...إنهم
أشخاص ضحايا اﻷسوار التي أنشأت لتجعل من العالم سجنا ...أسوار
ليست سوى مصانع ﻹنتاج يأس يزرع في طريق من ليس لديهم الحق
حتى في الحلم ...كم مرة اعتقدوا أنهم تمكنوا من الهروب من مصيرهم،
وشارفوا على تذوق طعم السعادة التي طا�ا حلموا بها ،لكن الوهم
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يتﻼشى بسرعة ،وﻻ يترك لهم سوى مرارة اﻷلم
وا�حاولة من جديد ...إنهم تانتالوس القرن ...
جالسا في وسط نهر
ملعون من السماء...
ً
وتحت أشجار الفاكهة ،كان تانتالوس يعاني
من الجوع والعطش ...في كل مرة ينحني
ليشرب ،يجف مجرى النه ر ...يمد يده ليأخذ
أوراقا من الشجرة ،فتدفعها الرياح بعيدا
عنه ...لم يكن أمام تانتالوس إﻻ أن يجرب
حظه مرات ومرات ...تانتالوس ،أخطأ في
عيون اﻵلهة ...زيتون  ...فرتون  ...سادو
 ...عبد ا�الك ونيلسون لم تكن لهم من
خطايا سوى حلمهم بعالم أفضل...
أفضل.«...
ومــؤلــفــة الــنــص ا� ــس ــرح ــي ،منية
بــالــعــاف ــيــة ه ــي كــاتــبــة وصــحــاف ــيــة.
حاصلة على الدكتوراه في السينما
وا�ـــجـــال ال ــســمــع ــي الــبــصــري من
جامعة السوربون ،باريس  .3وعلى
درجــة ا�اجستير تخصص الفنون
مــن جامعة ســان دون ـــي بباريس.
وتعمل حال ًيا صحفية ف ــي إذاعــة
مونتي كارلو الدولية .اشتغلت في
العديد من وسائل اﻹعﻼم ا�طبوعة
وا�سموعة وا�رئية ،مثل قناة فرانس
 ،24وقناة العربية ،ومجلة ا�جلة.
 «...عن دار
الفتاة التي ...
من إصــدارات منية بالعافية ،مسرحية »الفتاة
قصصية» :دمية
 ..2019مجموعة قصصية
ماندارين« بفرنسا2019 ،
لي ماندارين
النشر »لي
 .2016إضافة إلى نص�
ودائرة« ،،عن دار النشر سﻼيكي إخوان ،طنجة2016 ،
ودائرة«
وأقنعة« عن دار النشر مرسم بالرباط ،2013 ،ودراسة
أزواج وأقنعة
مسرحي�»» :أزواج
ا�غربية« ،عن دار النشر توبقال،
صورة ا�رأة في اﻷمثال الشعبية ا�غربية
حول »صورة
 ..2008حصلت على جائزة الصحافة العربية في دبي
بالدار البيضاء2008 ،
) ،،(2002وجائزة نازك ا�ﻼئكة للقصة القصيرة في بغداد ،عام .2012
)(2002
ومنية بالعافية ناشطة نقابية وحقوقية ،شغلت منصب الرئيسة
ا�شتركة �جلس النوع اﻻجتماعي بالفيدرالية الدولية للصحفي�،
والنائبة السابقة للتحالف العا�ي للنوع اﻻجتماعي واﻹعــﻼم ،التي
أنشأتها منظمة اليونسكو ،ونائبة سابقة لﻸم� العام للنقابة الوطنية
للصحافة ا�غربية .وهي خبيرة ومدربة في مجاﻻت الصحافة وأخﻼقيات
ا�هنة وا�ساواة ب� النساء والرجال.

رأت النور حديثا الطبعة الثانية كتاب الشاعر والناقد
ا�غربي الدكتور رشيد طلبي والذي يحمل عنوان » مفاهيم
التلقي في النقد ا�غربي ا�عاصر «« ،،وقد صدر هذا ا�ؤلف
ضمن منشورات مؤسسة ا�وجة الثقافية ،بدعم من وزارة
الثقافة واﻻتصال .ويقع في  160صفحة من الحجم ا�توسط.
وتأتي هــذه الطبعة الثانية بعد نفاد
.2018
الطبعة اﻷولى التي صدرت منذ 2018
يتشكل هذا ا�ؤلف ،عﻼوة على ا�قدمة
والخاتمة من مدخل ،حاول فيه الباحث
تحديد أقانيم هــذه الــدراس ــة ،س ــواء من
حيث الوقوف عند ا�فاهيم اﻻصطﻼحية
ا�عتمدة ف ــي الــدراس ــة ،أو مــن الناحية
ا�نهجية لـتأطير العمل ضمن سياقه
العلمي .ويتكون من قسم� ،اﻷول نظري
التلقي :ا�رجعيات وا�فاهيم.
في نظرية التلقي
وهــو ف ــي ثﻼثة ف ــصــول .تــم التطرق في
الفصل اﻷول إلى النقد اﻷدبي ب� النظرية
وا�نهج .والفصل الثاني تمت العودة فيه
إلى ا�رجعيات الفلسفية والنقدية لنظرية
التلقي .أمــا الفصل الثالث فخلص فيه
الباحث إلى ا�فاهيم ا�هيكلة لنظرية التلقي
سواء النظرية منها أو التطبيقية.
أما القسم الثاني ،فهو قسم تطبيقي،
حــول مفاهيم التلقي ف ــي النقد ا�غربي
ا�ــعــاص ــر .وج ــاء ف ــي ثــﻼثــة ف ــصــول أيضا.
اخــت ــص الفصل اﻷول بمفهوم »التفاعل
»التفاعل
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الفني« في التراث الشعري عند الناقد »إدريس بنلمليح
الفني
بنلمليح« من
خﻼل مؤلفه )ا�ختارات
)ا�ختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من
خﻼل ا�فضليات وحماسة أبي تمام((..
تمام( .والفصل الثاني ركز فيه
»التأويل ا�غرض
الباحث على مفهوم »التأويل
ا�غرض« في التراث النثري عند
الــفــتــاح كيليطو«
كيليطو« مــن خــﻼل مؤلفه
عبد
»
))الحكاية والــتــأويــل
والــتــأويــل( .أمــا الفصل
الثالث فقد اهتم بالتراث النقدي
من خﻼل مفهوم »التلقي النسقي
النسقي«
»محمد مفتاح
عند محمد
مفتاح« من خﻼل مؤلفه
والتأويل((.
)التلقي والتأويل(
التلقي
والتأويل(.
الباحث:
َو ْف َق هذا السياق ،يقول الباحث
»حاولنا أن نضيء في هذه الدراسة،
حاولنا
جهد اﻹمكان ،نقطة تشكل منطلقا
�ــشــاريــع ب ــح ــوث أخـــــرى تتمثل
ف ــي ا�ــفــهــوم ا�ــتــعــدد للتلقي عند
–في هــذه النماذج
النقاد ا�غاربة –في
التمثيلية -وإن كانت هذه اﻷعمال
ذات صلة بشكل مباشر أو غير
التلقي« ،فإن
نظرية التلقي
مباشر ب »نظرية
تعدد ا�فاهيم يدل على خصيصة
تميز بها النقد العربي بصفة عامة
وا�غربي بصفة خاصة ،ذلك أن كل
باحث //ناقد يأخذ موقعه حسب
باحث
آلة النظر ا�ناسبة �قاربة النص،
وإن كانت هذه ا�سألة غير معممة
على كل النماذج )(...ص.151

ﺍ ﳏﻤﺪ
ﻟﻠ
ﻐﺎﰲ

ﻣﺜﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻃﻔﻴﻔﺔ

في حلة أنيقة تسر اﻷع� ،وضمن منشورات جامعة ا�بدع� ا�غاربة،
أطلق الشاعر ا�غربي محمد اللغافي عن مطبعة وراقة بﻼل بفاس ،أضمومة
شعرية جديدة اختار أن يعمدها باسم مِ
»مِ ْث َل َأ ْخ َط ٍاء َطفِ ي َف ٍة« ،وقد جاءت
يانعة في فهرسا بالعناوين التالية:
نـــــص مــحــتــمــل،
ﻻ وقت لي ،في منفى الذاكرة ،على قيد أمل،
ّ
ّ
والش ْو ِق ،من حديث الورد ،رسالة الى طفل قادم ،توجس،
بالشعْ ِر
ُم ْلتهبا
ا�وت يعمر ا�دن فقط ،مشيئة ،خـــريـــف ا�ــــرايــــا،
َق َرف ،انفصام،
إلـــــــــى م ــح ــس ــن
نصوص يكسوها التعب ،من أناشيد اليتم،
أخريف ،على وشك ا�نحدر ،نثيرات تخترق عناوينها.
مما كتبه الشاعر والناقد رشيد
ولــن نجد إضـــاءة أسطع
الخديري لتقديم هذه اﻷضمومة،
قـــال :ن
حيث قـــال
»ن ــصــوص هذه
ا�جموعة الــشــع ــر ّيــة امــتــداد
ِّ
الشعري الــذي رسمه
للخط
ّ
الشاعر ا�بدع محمد اللغافي
شعري
عمل
ّ
منذ أن أصدر ّ
أول ٍ
«،
موسوم بـ«امتدادات«
بـ«امتدادات«،
فردي
ٍ
لتتوالى بعدها اﻹصـــدارات
بشكل مطرد ُمعلن ًة
الشعرية
ٍ
ممزوج
الكتابة
في
قلق
عن ٍ
ٍ
ب ــرؤيـ ٍـة دافــقـ ٍـة ف ــي رحــابــات
الــوجــود ومــضــايــقــه ،وهي
رؤية بروميثيوس ّيةُ ،تحاول
رسم مداراتها الكتاب ّية داخل
ورهيب في اﻵن
ﻻهب
فضاء
ٍ
ٍ
ٍ
نــف ــس ــه ،دون أن تتخ ّل ى
هذه ال ّتجربة الكتاب ّية عن
هوسها وشغفها ببﻼغة
الــهــامــش ،وكـــذا ،شرطها
الوجودي ا�غرق في غبطة
ّ
ال ّتجلي وفاعل ّية ا�تخ ّيل،
إذ تحتفي الكتابة لديه
با�صائر اﻹنسان ّية والبحث عن اﻷفــق ا�نذور للشعر
وﻻ شيء غير الشعر ،ذاك الضوء ا�خاتل ا�حايث لتجربة اﻷلم وال ّتعب
والتفاصيل اليوم ّية.
طفيفة« ،أو ْ
»مثل أخطاء طفيفة ،
إن هذه النصوص مثل
قل ،هي ومضات إشارية
شعري يتحجب ويحتجب ضمن رؤية احتمالية
تتأزر بطاقة تدميرية وأفق
ّ
للوجود ،وهــذه الرؤية ا�متدة في الفضاء ا�تراحب للمتخيل واللغة
والسؤال وا�عرفة والكون الدﻻلي ،سمة من سمات بناء ا�عنى في شعر
اللغافي ،مما يتوجب الحفر والخفر في هذا ا�نجز سعي ًا ﻻستكناه آفاقه
الجمالية وال ّتعبيرية ،وهو منجز قابل للتفكيك بكل مح ّبة ،أليس التفكيك
ص ُد بالتفكيك ها هنا القراءة النقدية التي
مح ّبة كما يقول جاك دريدا ،و َن َت َق َّ
الذاتي من نبض النصوص،
تنبع من مظان التتبع وال ّتقصي واﻻقتراب
ّ
ويكفي اﻹشارة ها هنا ،أنني منذ التسعينيات ،وجدتني منجذب ًا شغوف ًا
بهذا الشعر ،متسائ ً
ﻼ في اﻵن ذاته عن أسرار هذا الفيض اﻹنساني ا�نتثر
ب� خبايا النصوص ،كما في سيميائ ّية الشاعر.
غير أن ا�غاير وا�ختلف في هذه ال ّتجربة الشعر ّية الجديدة هو
انحيازها للقصيدة-الشذرة ،القصيدة الكريستالية ا�ن ّقعة باﻹدهاش
الجملي القصير والتكثيف مبنى ومعنى ،وفي ذلك،
والتعبير الشعري
ّ
واﻷقاصي ،قياس ًا
ما يؤشر على وصول هذه ال ّتجربة إلى مدارج النضج
ّ
مع النصوص الشعر ّية اﻷولى التي َت َتع ّين بوصفها نصوص ًا ُمنحازة نحو
النفس الطويل واﻹغراق في التفاصيل واسيﻼد ا�عاني ،لكن ،ومع ذلك،
يبقى للشاعر صوته الخاص ،لغته الخاصة وهي تجربة شعرية ُتقيم
الشعري ا�مهور بقلق السؤال وغبطة ا�عنى.
بدون شك -في اﻷفقّ
إنها هذه اﻷضمومة الشعرية ،ليست مجرد«أخطاء طفيفة« اقترفها
الشاعر ،بل هي مأدبة شعرية غن ّية دسمة ،وللقارئ في ذلك ،واسع القراءة
والتأويل«..
نقرأ من هذا الديوان الذي يقع في  137صفحة من الحجم ا�توسط:
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كــان ي ــرى العابرين من الجنس� ،كبار ًا
وصــغــار ًا ،وقــد امــتــدت قاماتهم وراء حائط
ا�ستشفى الخارجي ،الــذي كان ُيخفي عنه
القصار منهم وأطفالهم ،وهم يمضون ﻻ يلوون
على شيء ،إلى قضاء أغراضهم اليومية في
الجزء اﻵخ ــر من ا�دينة الــذي تخفي بعضه
أشجار كاليبتوس استطالت فمدﱠتْ ظﻼلها
الــوارفــة على مساحة من اﻻخــض ــرار اليانع
امتدت داخل حائط ا�ستشفى مما ﻻ يراه أولئك ا�ارة ،الذين
كان يرى على رؤوسهم تيجان ًا تفتنه فيغبطهم ،حتى وهو
يتألم ،أ� ًا يكاد يكون عمي ًقا ،بل إنه ينبع من أعماقه حق ًا ،حيث
يتش ﱠب ُث كائنٌ
تاجي بجهة ما من صدرهَ ،يعِ ي وجودَه داخله وﻻ
ﱞ
يراه ،بل إنه يؤ�ه ح� تتراقص في بدنه ٌ
علل شتى منه ،ﻵثارها
السيئة على عدة أجهزة في أحشائه ،من قلب وشراي� ومعدة
بولِه ،كما
وبنكرياس وكلى ،فترتفع حرارة بدنه ،وتكثر نوبات َت ﱡ
يضطرب خفقان فؤاده ح� يرتفع ضغط دمه ،فتهتف به مخاوف
كثيرة ،تحت تأثير نوبات الحرارة التي ﻻ تستقر عند درجة
حتى تعلو ،مع رغبة في التقيؤ ،بل إنه تقيأ أكثر من مرة ،قبل
أن يوصي الطبيب بالذهاب به إلى أكثر من عيادة حيث كان
يصب جزء ًا مما وفر من عرق جبينه من قبل هذه ا�حنة به،
ﻹجراء فحوص وصور بأشعة أو صور سكانير وتحليﻼت كانت
عجلتْ بوصف أدوية ،وحقن خضع
نتائجها لﻸسف إيجابيةّ ،
لها ،ليجد نفسه معزو ًﻻ وهو ا�حظوظ في هذه الغرفة الباردة،
من هذا ا�ستشفى البعيد ،إلى إشعار آخ ر.
هناك كان يفتح نافذة ،غير مريحة بحكم التصاق موقعها
الحج رة ،وقد تفهم اﻷمر ،فهي جانب
بزاوية حادة في أقصى
ْ
من مستشفى ،ثم إنه ليس في إقامة سياحية،
وإن كانت هذه ا�نطقة الشاطئية ا�طلة على ثغر ﻻ
ً
رائق رغم برودته ،فنحن في
يزال
محتﻼ ،ذات مناخ ٍ
أواخر شهر ديسمبر ،مفتتح فصل الشتاء وموسم
الرياح العاصفة ،الذي تختار السماء فيه أن تمطر
حصل على
يوم ًا أو يوم� ،وتصحو أيام ًا ،وكان قد ﱠ
امتياز اﻹقامة في حجرة وح َد ُه ،هي في اﻷصل غرفة
استراحة الفريق الصحي با�ستشفى ،إلى جانب
مكتب الطبيب ا�كلف بالحراسة الليلية.
ح� كــان منفرد ًا ،قبل أن مجيء زوجت ُه التي
اختارت مشاركته في ا�حنة ،كانت تستب ّد به خﻼل
ُ
مما كان
ومخاوف ليلية ،وأوها ٌم ﱠ
عزلته ا�رضية ،أحﻼم ٌ
يتخيله عما يجري في ظلمات ا�ستشفيات من جرائم
أشباح ،تظهر وتختفي ،في أشكال
عصابات وتحركات
ٍ
ولبوس غريبة فكان يغلق باب الحجرة عليه لي ًﻼ ،مما
جعل أسرة الحراسة تقلق ذات مرة ،ح� حاولت في
جولة ليلية ،في موعد تقديم بعض العﻼج إليه ،لم
تستطع أن تدخل حجرتهَ ،ف ـ َن ﱠبهه في الصباح التالي
أحد ا�مرض� إلى خطورة إغﻼق باب الحجرة لي ًﻼ،
فقد يحدث ﻻ قدر اﷲ ما ﻻ يتوقعه مريض ،ولعرقلة
ذلك لواجب فريق الحراسة في ظروف مواجهة الوباء
الشرس الذي يهاجم بسرية ويستدعي التدخل السريع..
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***
كل صباح ،بعد أن يمر الطبيب ا�كلف با�راقبة
وا�مرض ا�عالج ،يخضع لتحليﻼت من كل نوع ،وبعد أن
يتناول إفطاره ،كان يجلس إلى النافذة ،وأمامه منضدة
صغيرة الحجم تقوم ما بينهما ،ليمنح طرفه عينيه كل
شيء خارج الحجرة ،وخم دجاج خلف سكنى حارس
ا�ستشفى كانت تنشط به دجاجات ﻻ تتوقف قأقآتها،
وديك واحد يخضعها لم أسمع صياحه إﻻ قلي ًﻼ ،لكن
ما كان يفتنه دون ذلك ،ويسحره في حجزه فهو انعكاس
شمس الصباح إذا تﻸﻷت ب� غصون اﻷشجار ،وامتد
مع ارتفاع الضحى شعاعها فوق خضرة فاتنة هادئة
تمﻸ الجهة الشرقية من ا�بنى الكبير الذي َأ ْك َرهَ ُه داؤه
التاجي على اﻹقامة به .فيشرع كأحد ا�عذب� في هذه
اﻷرض ،في استعراض كل من يراهم يعبرون وراء الحائط،
وتأمل أحوالهم ،وقياس السرعة التي بها يمشون ،فقد كان
يرى التيجان على رؤوسهم ،لكن ﻵلئها كانت تتألق على
وجوههم بما يدل على ما كان يغمر بعضهم من سعادة
يبديها ،وإن كان أكثرهم اختاروا كتمان ما يبطنون.
ممن ﻻ يعون حق ًا معنى ما يحسونه ،وأنهم على رؤوسهم
ما يتمناه هو بصدق ،بل لشد ما كان يحسد ،حس دًا بين ًا ،مشروعً ا ﻻ
لبس فيه ،الذين اختاروا منهم أن يمارسوا رياضة العدْو ،بأجسام
تبدو من بعيد قوية ،بما يجعله يتضاءل في وهن وحزن يتعملق،
وهو يتذكر أن تاج ًا يترﱠب ُع ،على أعلى رئتيه أو أدناهما ،سيمنعه
إن تمكن داؤه منه واستشرى في بدنه ا�نهك ،من أن يغادر هذه
يوص ى بأﻻ يفتح تحت أي
الحجرة إﻻ في تابوت محكم اﻹغﻼقَ ،
ظرف كان ،وأن يلقى معزو ًﻻ ،حتى في ا�وت ،في قبر ،بعد أن ُي َر ﱠش
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ﺃﻭﺟﺎﻉ
ﻻ ﺗﻔﲎ
ﻭﺯﻏﺎﺭﻳﺪ

م ــك ــان ــه
وما حوله بمبيدات من أكثر من نوع ،على أن
يتولى تشييعه نفر قليل ،ممن يقوون على حمل التابوت ،في
أسرع وقت ،دون إقامة أية مراسيم ،مما اعتاد عليه الناس في
أي كان.
تشييع ﱟ
كان هواء أيام ا�ستشفى اﻷولى يأتيه ً
مثقﻼ برطوبة يضاعف
منها مجاورة مدينة استشفائه من وبائه التاجي للبحر ،فتزداد
وجدَه ملتف ًا على جسده من لباس غير
الحجرة برد َا ،وكان ما َ
كاف لدفع برد أو التماس تدفئة في ساعات الليل ا�تأخرة ،وح�
ٍ

جاءه على الهاتف صوت إحدى
بناته وهي تسأله عن حاله ،كان
ما ﱠ
ابتل به من رجع نشيج خانق
بــعـ َ
ـض جــــواب ،وح ــ� اشتعل
الصوت على الهاتف قلق ًا ،وقد
قلب من تكا�ه يبكي:
عل َم أن َ
ـ مالك؟
بصوت مــغ ـ َر ْو َر ٍق دمع ًا،
قال
ٍ
وهو يتقطع أ�ًا:
ـ ســــأمــــوت بــــــــــردًا .ثـــﱠم
ازداد فــش ـ َرق صــوتــه بالبكاء.
فكان أن ُأ ْغ ِر َقتْ حجر ُته في اليوم
وح ًّب ًا بﻼ حدود.
التالي أغطي ًة وثيابا ُ

ﺃﲪﺪ ﺑﻨﻤﻴﻤﻮﻥ

***
فــإذا اكتمل ما كان يتخيله من مشاهد رعب ومــوت غير
عادﱠي ْي ِن ،في أجواء ﻻ أضواء فيها من شمس أو زمهرير ،بتصوره
نزو َله إلى ظلمات قبر ﻻ شيء يحميه فيه إﻻ عدم اقتناعه بما كان
ظات ﻻ هدف لها إﻻ تخويف الدهماء،
قد ألف سماعه من أقوال وعِ ٍ
ليت ّم إخضاعهم ﻹرادة من يتاجرون بما لم يكن قد وجد في اﻷصل
للتجارة ،وﻻ هم يحزنون.
وﻷنه شديد الثقة بما يقول به ،كان يسرع إلى الوقوف على
رياضي ،من عدّائي ا�سافات القصيرة ،فيطوف بجوانب
هيأة
ﱟ
الحجرة ،يجوبها من يمينها إلى يسارها في سرعة تساعده
في تحديد مداها ساعة حديثة في معصمه اﻷيسر ،مع حرصه
على ترك النافذة مشرعة على آخرها حتى تسمح لرئتيه
باستنشاق أكبر قدر من الهواء النقي ،هو الذي كان يؤ�ه
ما كانت تضج به حجرات ا�ستشفى ا�جاورة إلى جوار
حجرة استراحته هذه ،التي تؤوي ،فيما أخبروه به،
أكثر من ثﻼثة وعشرين مصاب ًا من كبار السن ،وذوي
اﻷمراض ا�زمنة ،ممن كان يسمع وهو يمر بحجراتهم
ما كان يعانيه ا�حتاجون منهم إلى أوكسج� ،وكيف
كانوا يتنفسون إن هم استطاعوا ذلك ،أو كيف كانوا
يقاومون حشرجة أنفاسهم اﻷخيرة وهم يختنقون.
اليوم ،وقد أصبح كل ما عاناه شيئا من ا�اضي
غير البعيد ،أتراه نجا وس ِلم من أن تعاوده أوجاع ما
تلوح له ،رافضة أن تفنى أو تزول ؟
زالت ﱟ
***
لقد كان من ب� قيود فرضت علي الناس أن منعت
كل أشكال تقاربهم مع كل من يحبون ،ومن يلتقون
بهم ،ما كان متص ًﻼ منها با�وت أم بالحياة ،وكما
كــان مؤ�ا أﻻ يشهدوا مراسيم مــوت ذوي ُق رباهم،
أو يشاركوا في تشييع موتاهم ،كــان أشــد إيﻼما
للناس أﻻ يفرحوا ،لكن ها هو ذا يسمع اللحظة
يجمد اﻷنفاس ،أصواتَ فرح نسوية تقترب
في رعب ّ
في زفــاف ع ــروس باﻷناشيد والصﻼة على النبي،
لتتلوها أصوات شبان ،يصلون هم أيض ًا ،ويبشرون
الصابرين بالجنة ،ويدعون بالنار على الكافرين.
لكنه ،وهو في هذه ا�رة يقف متسمر ًا أمام نافذة
غير مشرعة في بيته تطل على شارع خلفي عا ّم،
يزداد خوفه وهو يرى جموع ا�حتفل� وقد ازدحموا
على مدخل العمارة التي اختار أن يسكنها ،خﻼل
فراره من رحلة الداء اللع� ،وليضج با�وسيقى
بيت بالطابق اﻷعلى ،فوق
وكل أجــواء اﻻحتفال ٌ
تجمع به مدعوون إلى وليمةُ ،ض ِر َبت
شقته ،حيث ﱠ
ﻹطعامهم خيمة ٌ كبرى على كامل سطح البناية.
ها هي ذي الزغاريد تعلو وتعلو فرح ًا واحتفا ًء،
وسقف شقته يكاد ينهار فوق رأسه ،ورؤوس من
يشاركونه شقته ،جراء حركات أجسادِ
راقصات على
ٍ
إيقاع موسيقى شعبية عنيفة تهتز لها كل أركان
هذه العمارة ا�سكينة ،وإن كانت ﻻ تحتفل بكل
مقيم فيها ،فالوقت ليس مناسب ًا ربما ،قبل رفع
حج ر ش َكا منها كثيرون ممن نعايشهم
إج ــراءات ْ
وما زالوا يشكون ،ممن يعتبرون قطع اﻷرزاق أفظع
من قطع اﻷعناق ،هو معهم لكنه وحده يتساءل في
احتجاج ﱠ
مبطن :هل يعرف جدوى تلك اﻹجراءات إﻻ
ٍ
التاجي اللع�؟
الوباء
من كاد يودي به هذا
ّ

وهو اﻵن ،بكل تأكيد ،يخشى من العودة إلى أوجاعه في تلك
وزوجه ـ في ديسمبر اﻷخير ألوان
الزنزانة ا�نفردة التي عاش فيها ـ هو
ُ
خوف ﻻ توصف ،ورعب من أصناف أوجاع تتراقص عِ َل ُلها في أحشاء
أص َلتَ سي َفه�ّ ،ا يزل
جسمه الهزيل،
والتاج ..تاج نفس الفيروس الذي ْ
ُ
فوق الرقاب ،وﻻ َي رى أم ًﻼ في شفاء منه ذات يوم قريب ،وﻻ هم يحزنون..
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ﻓﻘﺪ ﺭﻳ ُﻌﻮﺍ
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ْ

ﺃ َّﻣﺎ ُّ
ﺍﻟﻄﻐﺎ ُﺓ
ﻬﺑﻢ
ﻣﺮﻭﺍ
ُ
ﳚﻮﻉ ْ
َﻭ َﻗ ْﺪ ُّ
ﻓﻀﺎﻋﻮﺍ
ﺟﺴ ٌﺮ
ْ
ﺗﺮﻛﻴﻊ
ﺃﻧﺎ ﻟﻠﺠﺴﺮ
ُ

ﺑﺮﻭﺣ َ
ِ
ﻚ
ﻭﺍﺻﻨﻊ
ْ
ﻇﻤﺌﺖ
ﺭﳛﴼ ﻛﻠَّﻤﺎ
ْ
ﻳ ُﺒ ُّ
ﻞ ﻏﻠََّﺘﻬﺎ
ﻘﺎﺭﻳﻊ
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟ َّﺘ
ُ

ﺟﺴ ٌﺮ،
ٌ
ِ
ﺃﻭﻓﺎﻕ
ﻭﻟﻠﺒﻴﺪ
ﻭﺃﺷﺮﻋ ٌﺔ ﻛﺄ َّﻧﻤﺎ
ٌ
ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ
ﺃﻭﻓﺎﻕ
ﺍﻟﺒﻴﺪ
ُ
ُ

ﺍﻗﺮﻉ
ْ
ﻓﻼ ﻗ َّﺒ ٌﺔ ﺻ َّﻤﺎ ُﺀ
ﺗﻌﺎﻟﺖ
ﺁﻳ ُﺘﻬﺎ َﻭﺇِ ْﻥ
ْ
َ
ﺗﺴﻄﻴﻊ
ﻋﻨﻚ
ﲰﺎ ًﺀ
ُ

ﺑﻴﺪ ﻣﺸﺎ ٌﻉ
ٌ
ٍ
ﺇﱃ ٍ
ﻣﻘﺎﺭﻋﺔ
ﺑﻴﺪ
ُ
ٍ
ﲞﻠﻒ
ﺧﻠ ًﻔﺎ
َ
َّ
ﺗﺮﻗﻴﻊ
ﺍﳊﻠﻒ
ﻛﺄﻥ
ُ

َ
ﺑﺂﻳﻚ،
ﺍﺩﻓﻊ
ْ
ُ
ﺍﻟﺴﻤﺎ ُﺀ ْ
ﺭﺃﺕ،
ﻓﺎﻷﺭﺽ ّ
ﺗﺮﻓﻊ .ﺇﻻ َّ
ﺗﺮﻛﻴﻊ
ﺣﻞ
ﻭﺃﻧﺖ
َ
ُ
ُ

َ
ﺤﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺼ
ﺃﻟﻖ َّ
ﻭﺳ َّﺮ ﲟﺎ
ﰲ ٍ
ﻬﻧﺮُ ،
ِ
ﺤﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺼ
َ
ﺑﻌﺪ َّ
ﺗﻄﻮﻳﻊ
ﻟﻠ َّﺘﺎﺭﻳﺦ ..
ُ
ﻟﺒﺬﺭ ِﺓ ﺍﳌﺎ ِﺀ
ﺒﺪﻋﻬﺎ
ُ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺠﺮ ُﻳ ُ
َ
ﺑﻔﺠﺮﻙ
ﻓﺎﺻﻨﻊ
ْ
ﺇﻻ ﺍﻟﻠَّ ُ
ﻳﺴﻄﻴﻊ
ﻴﻞ
ُ
َ
ﺑﻠﻴﻠﻚ
ﻭﺍﺻﻨﻊ
ْ

ﺟ َ
َّ
ﺬﺭﻙ
ﻭﺟﻞ ِ
ﻓﺎﺻﺪﻉ ﺣﻴ ُﺜﻤﺎ ٌ
ﺟﺒﻞ
ْ
ُ
ﺭﺟ ٌ
ﻞ ﺃ َّﻳ َ
ﺗﺪﺭﻳﻊ
ﺎﻥ
ﻳﻀ ُّﻤﻪ ُ
ُ
ﻭﺣﻴ ُﺜﻤﺎ ٌ
ﺟﺒﻞ
ﺭﺟ ٌ
ﻞ ﺑﻪ
ﳝﺸﻲ ﺇﺫﺍ ُ
ﻏﺰ ًﺓ ﻣ ْ
ﻣﺸﻰ َّ
ِﻦ ِ
ﻋ َّﺰﺓٍ .ﺫﻳ ُﻌﻮﺍ
ﺫﻳ ُﻌﻮﺍ ﺷﺘﺎ ًﺗﺎ ﻛﻤﺎ ﺍﻟ ّﺘ ُ
ﺎﺭﻳﺦ
َﻗ َ
َ
ﻭﺫﺍﻙ،
ﺎﻝ ﺑﺬﺍ
َّ
ﰒ ﺃﺫﻳ ُﻌﻮﺍ ْ
ﺗﻘﻨﻴﻊ
ﺏ:
ﺍﻟﻜﺬ َ
ُ
ﺗﻘ َّﻨ ُﻌﻮﺍ
ﺟﺎﻉ ُﻣ َّﺘﻜﺄً
ﺑﺮﺫﺍﺫ َ

ﻳﺪ َّ
ﺍﻟﺸ ِ
ﻬﻴﺪ
ُ
َ
ﺍﻷﺭﺽ
ﺗﺸﺪ
ُّ
ﺳﺎﻓﺮ ًﺓ:
ِ
ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻴﺖ
ُ
ُّ
ﻭﺍﻟﻜﻒ
ُﻫﻨﺎ،
ﲡﻤﻴﻊ
ُ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺸﻠﻴﺢ

َ
ﻳﺪﻳﻚ
ﺃﻭﺳﻊ
ْ
ﻓﻤﺎ َ
ﺇﻻﻙ ﻣﺸﺮﻋ ٌﺔ
ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻼ ُﺩ
ﺗﻄﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ
ﺇﺫﺍ
ِ
ُ
ﺃ َّﻣﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎ ُﺩ
ْ
ﻛﺄﻥ ﺑﺎﺩُﻭﺍ ﺑﻨﺎﻓﺬ ًﺓ
ﺷﺮ ًﻗﺎ ﻭﻏﺮ ًﺑﺎ
ﺗﺮﻭﻳﻊ
ﻫﻢ
ُ
ﻓﻤﺎ َّ

ﺷﻌﺮ

ْ
ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﺭﺽ
َﻗ َ
ﺎﻝ ﺍﳌﺎ ُﺀ :ﺳ ِّﻴﺪﰐ
ﺃﻧﺎ ﻓﻠﺴﻄ ُ
ﲔ
ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ
ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺃﻧﺎ
ُ
ُ

ﺲ ﻬﺑﺎ
ﻣﺮﻗﺎ ًﺓُ ،
ﻭﺟ َّ
َ
ﺭﻳﺶ ﺍﻟ ِّﻨﺪﺍ ِﺀ
ْ
ﺗﺘﺒﻴﻊ
ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻠَّﻴﻞ
ُ

َ
ﲤﻨﻊ
ﻟﻮﻻﻙ
ُ
ﻇﻼ ﻳﻘﺘﻔﻲ ﺭﻗ ًﻌﺎ
ﻣﻦ ﺍﻷﺷ َّﻌ ِﺔ
ﺮﺍﺻﻴﻊ
ﺗﺮﻓﻮﻫﺎ ﺍﻟ َّﺘ
ُ

ﻭﺃﻭﺳ ُﻌﻮﺍ ﻧﺒﺄً
ﻓﺎﺭﺗﺎﻉ
َ
ﺗﻮﺳﻴﻊ
ُ

ﻭﻫ ْﻢ ﺑﻌﺎ ٌﺩ
ُ
ﻬﻢ
ﺇﺑﻞ ﺗﺪﻧﻮ ﻋﺒﺎﺭ ُﺗ ْ
ﺳﺎﻋﺪ
ﻻ
ٌ
ﺗﻔﻘﻴﻊ
ﻓﻜﻼ ُﻡ ﺍﻟﻠَّﻴﻞ
ُ
َ
ﻭﺣﺪﻙ
ﻭﺃﻧﺖ
َ
ﻴﻞَّ ،
ﻞ ﺍﻟﻠَّ َ
ﺳ َّ
ﰒ ﺑﻪ
ُ
ﺃﻗﻢ ﻋﺒﺎ َﺭ َﺗﻪ
ْ
ﺍﻟﻜﺄﺱ ْ
ﺮﻳﻊ
ﻣﺎ
ﲡ ُ
ُ
َ
ﻭﺣﺪﻙ
ﻓﺄﻧﺖ
َ
ُ
ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ
ﺗﻌﻮﻱ
ْ
ﺗﺒﺴ َﻢ
ﻛﺄﻥ ﺗﻌﻮﻱَّ .
ٌ
ﻭﺗﻘﻄﻴﻊ
ﺗﱰﻳﻞ
ُ
ﺗﺒﺴﻢ
ﻭﻛﻨﺖ
َ
ُ
ﺇ َّﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﻯ ﻋﺮ ًﺑﺎ
ٌ
ﺷﻜﻞ
ﻋﺮﺏ
ﻭﺣﻴ ُﺜﻤﺎ
ٌ
ﻭﺗﻨﻘﻴﻊ
ُ
ﺮﻫﻢ
َ
ﻭﻛﻨﺖ ُﺗ ُ
َّ
ﺍﳉﺪﺏ ﺳﺎﺋﻠُﻪ
ﺇﻥ
َ
ﻣﻦ َﻗ ٌ
َ
ﺎﺋﻞ :ﻻ
ﻭ َﻣ ْ
ﲡﻮﻳﻊ ؟
ﻟﻠﺠﺬﺏ
ﻦ
ِ
ُ
ﺻﻼ َﺗ َ
ﻚ
ْ
ﺃﻗﻢ َ
ﻭﺍﺳﺘﺒﺪ ﻬﺑﺎ
ﺟ ًّﻮﺍ،
َّ
ﺷﻬﺎﺩ ًﺓ
ُ
ﲤﻨﻴﻊ
ﻓﻌﻴﻮﻥ ﺍﷲ
ُ
ﺗﺮﺗﻘﺐ
ﻻ
ْ
ﺗﻘﺘﺮﺏ
ﺃﺣﺪﺍ .ﻻ
ً
ْ
ﺿﺎﻋﻮﺍ َ
ﺇﻟﻴﻚ
ﺑﻠﺪﺍ.
ً
ُ
ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ
ﻧﺪﺍ ًﺀ.
ُ
ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ
ﺃﻧﺖ
َ
ُ
ﺑﺎﻟﻘﺪﺱ ﺃﻋ ُﻴ َﻨﻬﺎ
ﻗﻢ
ِ
ْ
ﺇﺫﺍ ﻓﻠﺴﻄ ُ
ﲔ
ﺍﳌﺠﺎﻣﻴﻊ
ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ
ُّ
ُ
ٌّ
ﻛﻞ
ﺇﱃ ﺍﻟ َﻴ ِ
ﺪ
ُ
ﻳﻜﻮﻥ ﻬﺑﺎ
ﻻ ﻓﺮ ٌﻉ
ﺇﺫﺍ ﻓﻠﺴﻄ ُ
ﲔ
ﺇﲨﺎﻉٌ ،ﻓ َﻘ ْﺪ ﺭﻳ ُﻌﻮﺍ ..
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دراﺳﺎت

هل يمكن لﻺنسان أن يولد
عدة مرات ؟
مــن غير تلميح إلــى أنه
 ،بــعــد مــوتــه فــي الــعــاجــلــة،
سيبعث حيا في اﻵجلة ،أقول
إن بإمكانه أن يولد فعﻼ أكثر
من مرة .لنأخذ مثﻼ حالة الكاتبة اﻹيرانية )
شا�اني(.
 -Abnousse Shalmaniأبنوس
.
فقد كانت وﻻدتــهــا اﻷولـــى حــ� رأت النور
بطهران في فاتح أبريل  . 1977وﻷن هذه
الوﻻدة هي من قبيل تحصيل الحاصل ،فإنها
ﻻ تكتسي أهمية بالغة في حياتها بالقياس إلى
وﻻداتها اﻷخرى  ،ا�تحققة وحتى ا�توقعة.
وستولد مرة ثانية في  ،،1983وعمرها ست
سنوات ،عندما ركبت رأسها ذات مرة في عهد
آيات اﷲ الخميني ،حيث لم ترفض فقط ارتداء
التشادور والحجاب ،بل خرجت أيضا مرة إلى
ساحة ا�درسة تجري عارية أمام ذهول الجميع،
وهو ما ينذر مبكرا بصعوبة مراسها.
وقد كانت ثالثة وﻻداتها �ا وطأت قدماها أرض
باريس ،وعمرها ثمانية أعوام ،رفقة أسرتها التي
فرت من استبداد رجــال الدين لتستقر نهائيا
بفرنسا عام .1985
وفي  1995حانت وﻻدتها الرابعة ،التي
كانت قيصرية هذه ا�رة ،عندما ارتج كيانها
ا�ــراهــق بعنف قــوي نتيجة اكتشافها
لفلسفة اﻷنوار الفرنسية في القرن الثامن
عشر ،تلك التي تعلي من شأن اﻹنسان من
حيث قدرته على تغيير العالم بتمرده على
كافة السلط الدوكسولوجية ،أكانت دينية
أم سياسية أم أخﻼقية ،وكذا وبالتﻼزم
نتيجة قــراءتــهــا بنهم شــديــد لنصوص
اﻹبــاحــيــة والتهتك وال ــدع ــارة فــي اﻷدب
الفرنسي خﻼل القرن� السابع عشر والثامن
عشر ،ﻻ سيما منها نصوص Le Marquis de
) Sadeا�اركيز دو ساد( ا�حرمة.
وللمرة الخامسة ستولد أبنوس شا�اني
ح� ستحصل في  2009على الجنسية
الفرنسية ،إيذانا بقطيعتها النهائية مع
كل ما يمت بصلة إلى إيران ،الرازحة تحت
نير حكم الطغمة اﻹسﻼمية ا�تزمتة.
وبانتظار ميﻼدها السابع ا�توقع
– أعني ح� ستصبح ،في ا�نفى أو
فــي ا�ــنــام ،رئيسة لجمهورية إيــران
الديمقراطية الشعبية العلمانية – فإن
وﻻدتــهــا الــســادســة كــانــت حــ� دشنت
مؤخرا مشوارها اﻷدبــي بــإصــدار نص
حكائي باللغة الفرنسية تحت عنوان معبر
هو:
» -« Khomeiny , Sade et moi
)الخميني وساد وأنا( ) باريس منشورات
غراسيي 336 2021 ،صفحة 20 ،يورو(.
صدقني ،أنت يا من يقرأني اﻵن ،أنني
ضبطت نفسي ،طيلة قراءتي لهذا النص،
الرائع بعفويته وا�ذهل بسخريته ،متلبسا
شدقي ! فــأي سر فيه هذا
بالضحك مــلء
ّ
الذي جعلني ،في وقت يعز فيه السلوان،
أسلو قليﻼ عن جائحة كورونا في أيامنا
العصيبة هذه؟
هي في واقع الحال ثﻼثة أسرار ،ﻻ سر
واحد.
يكمن اﻷول في اقتدار أبنوس شا�اني
العجيب على ما يتعذر جمعه ،أي والحال
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ﻣﺮﺃﺓ ﺑﲔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳋﻤﻴﲏ
ﻭﺍﳌﺎﺭﻛﻴﺰ ﺩﻭ ﺳﺎﺩ

ﺭﺷﻴﺪ ﺑﻨﺤﺪﻭ

هذه ب� رؤيت� للعالم على طرفي
نقيض .يمثل إحداهما آيات اﷲ
الخميني ) (1989-1902ويمثل
اﻷخرى ا�اركيز دو ساد ) -1740
.(1814
تقوم رؤية اﻷول ،بعد أن قاد
فــي  1978الــثــورة اﻹسﻼمية
على محمد بهلوي شاه إيران،
على فكرة التمامية الدينية
التي كرست ديكتاتورية رجال الدين ،وهو
ما أغرق ا�جتمع اﻹيراني في التطرف العقدي وكذا
الظﻼمية الفكرية التي تعتبر فتوى الخميني الشهيرة
في  1988ضد سلمان رشــدي ،مؤلف روايــة » آيات
شيطانية » ،أحد تجلياتها الصارخة.
أما الثاني ،أي ا�اركيز دوساد ،فرؤيته للعالم تجهر
بإيديولوجية فوضوية نيهيلية قوامها اﻹلحاد والزندقة
وإهانة ا�ؤسسات وانتهاك الحرمات واﻹباحية الجنسية
ا�طلقة  .وهي إيديلوجية انعكست آثارها على رواياته
ومسرحياته التي تطفح بمشاهد العربدة وهتك اﻷعراض
والشذوذ الجنسي وارتكاب ا�حارم وجلد الشريك
إشباعا للذة الجنسية ،وهو ما أدى إلى اعتقاله مرات
عديدة وإلى تحريم نصوصه.
وﻻ عجب من أن هذا الجمع ا�ضحك ب� هذين
الرجل� ا�تناقض� ينذر منذ العنوان بأن النص
سيكون بمثابة حلبة �واجهة رمزية شرسة بينهما،
وذلك على مرأى من ا�ؤلفة  -الساردة التي لم تقف
أبدا متفرجة على الحياد بينهما ،ﻻ سيما أن جسدها
الشخصي هو ا�وضوع الوحيد الذي يراهن كل
منهما على استﻼبه في هذه ا�واجهة  :فاﻷول
يسعى إلى تملكه لكي ينهاه عن اﻻستسﻼم
لنزغات الحواس و نزوات الغرائز ،واعدا إياه
بمباهج الدار اﻵخرة .والثاني يريد اﻻستئثار به
لكي يحرضه على اغتنام الدنيا حيث ﻻ ملذات إﻻ
فيها .لهذا فهي ﻻ تتورع عن الجهر بوﻻئها ا�طلق
للماركيز دو ساد إذ تقول في الرواية :
» إن أقوى اﻷشخاص تأثيرا في شخصيتي هما
بدون منازع الخميني وساد ) (...فالخميني أجبرني منذ
صباي على أن أتخذ منه موقفا حاسما بصفتي امرأة  :من
أنا كأنثى ؟ �اذا يتم تحريم جسدي في اﻷماكن العمومية ؟
علي أن أفرض ذاتي في هذه اﻷماكن عينها ،ﻷنها
فكان يجب ّ
هي حيث يتقرر كل شيء و ضده .أما ساد  ،فهو يمثل الحرية ،
ﻻ  ...بل يمثل ضرورة أن ترطم رأسك على صخرة الواقع حتى
يكون جديرا بهذه الحرية ) (...كم أنا مدينة له بفضل توعيتي
وتحريضي على التمرد واﻻنعتاق .قد يبدو هذا أمرا غريبا ،لكن
محبتي لهذا الكاتب ﻻ حد لها .لقد قضى سبعة وعشرين عاما –
أي أكثر من ثلث حياته ! – في سجون ومنافي فرنسا لكي أتمكن
أنا في زمن قصير من تحصيل حريتي بفضل نصوصه ا�زعجة التي
ظل ،وهو رهن اﻻعتقال ،يكتبها ضد جميع الدوغمائيات  .إنه رمز
للصمود وا�قاومة !« ) ص( 117.
و يكمن السر الثاني في الخصوصية اﻷسلوبية للكتابة كما تزاولها
ا�ؤلفة .وتتمثل في اعتمادها على متواليات ُج َملية تستمد طاقتها
التعبيرية وكذا فعاليتها التأثيرية من قصرها وسﻼستها ودقتها،
مع حرص قوي على ترصيع الخطاب الحكائي بألفاظ وعبارات
مستعارة رأسا من اللهجة العامية للغة الفرنسية .ولعل ما يفسر

هذا الحرص في نظري هو اقتناع أبنوس شا�اني
بأن هذه اللهجة أقدر من اللسان الفرنسي الكﻼسيكي
الفصيح على التكفل بمشاعر الحقد والكراهية التي
تكنها نحو النظام السياسي في وطنها .لهذا ﻻحظت
أن معجمها يعج بكل ما ينقل معاني اﻻنتقاد والهجو
واﻻستفزاز من غير لف وﻻ مواربة.
لكن مــا يميز هــذه الخصوصية أيضا هــو ميل
ا�ؤلفة  -الــســاردة إلــى إشاعة غير قليل من ا�رح
الطريف وا�متع في جنبات نصها ،حتى ليخيل لدي
أنها ،وهــي عاكفة على الكتابة ،كانت تضحك ملء
شدقيها ،تماما مثلما وقع لي أنا في أثناء قراءتها،
وذلك باعتبار الضحك أقوى سﻼح ضد خسة وبﻼدة
من تدعوهم تارة بــ« ا�لتح� » وتــارة أخرى بـ »
الغربان«  ،أي نسائهم ا�تشيعات اللواتي ينذر سواد
سترتهن بالشؤم .تقول  «:أنا أعتبر الضحك أحسن
طريقة �حاربة جميع ا�تشددين ا�تزمت�
أينما كانوا وأيــا كانت العقائد التي
يدينون بها .فما يجمعهم دائما هو أنهم
ضرب من البشر ،متجهم منفر ،تشمئز
منه النفس .ينذرني ا�لتحون والغربان
دائما بخطر الغمة وعسر التنفس .لكن
نفسي سرعان ما تنشرح ح� أضحك
منهم  ،أعني ح� أحولهم إلى مسخرة
مثيرة للضحك« ) ص . ( 99 .ويتسع
ا�ــجــال الــحــيــوي لبﻼغة الضحك هذا
عندها ليشمل أساليب الــهــزل والهزء
والقدح والغلو والكاريكاتور و » كل ما
يقرص ويلدغ و يؤلم من أجل التحسيس
بضرورة ترقية قيم التعايش والتسامح
والحرية والحق في اﻻختﻼف إلى مرتبة
ا�ثل العليا للبشر« ) ص.( 115 .
وأم ــا ثــالــث اﻷســــرار ،فهو ذو صلة
بنوع من الرهان اﻹشكالي الذي أفترض
أن تكون أبنوس شا�اني قد واجهته قبل
شروعها في الكتابة .فباستثناء بعض
الحاﻻت القليلة ،فإن من ا�ألوف في آداب
العالم ،ومن ا�تناسب أيضا مع الحس
ا�شترك ،أن الك ّتاب ﻻ يتفرغون لتدوين
ســيــرهــم الــذاتــيــة ،ﻻسيما مــا يختص
منها بفترة الطفولة ،إﻻ بعد أن يكونوا
قد بلغوا من العمر عتيا ،أعني بعد أن
يكونوا قد استخلصوا من تجاربهم في
الحياة عبرا نافعة يرغبون في إفادة القراء
بها .والحال أن أبنوس شا�اني ما تزال
يافعة في ريعان الشباب ! فكيف أمكن
لها التغلب على هذه ا�فارقة؟ وبتعبير
آخر :من يتكلم عن من في هذا النص ؟
هل هي ا�ؤلفة التي تنحني  ،برفق  ،على
الصبية التي كانتها لتواسيها وتخفف
معاناتها من جراء جبروت النظام الديني
واﻷخﻼقي والسياسي السائد في بﻼدها؟
أم هــل هــي على العكس هــذه الصبية
نفسها التي تقوم بإسقاط ذاتها ا�اضية
على ذاتها الراهنة في زمن الكتابة ،أي
بعد أن بلغت سن الرشد وأدركــت درجة
من الوعي ونفاذ البصيرة تخولها القدرة
على محاكمة هذا النظام؟
لن أحــاول التملص من اﻹجابة عن
هذه اﻷسئلة بالتذرع باﻷحجية ا�أثورة :هل الدجاجة
هي والدة بيضتها أم هي بنتها؟ علما بأن الدجاجة
نفسها عاجزة عن فك هذا اللغز ! لهذا ،وﻷن إكراهات
هذا ا�قال تمنعني من اﻻستسﻼم ﻹغراء ترجمة مقاطع
عديدة من النص ،ﻷستدل بها على أن ا�ؤلفة قد أمكن
لها فعﻼ أن تذلل هذه ا�فارقة ،ومن ثم أن تربح ذلك
الــرهــان  ،فسأكتفي بــاﻹشــارة إلــى أنها استطاعت

بمهارة ،ﻻ عن طريق ا�صادفة ،أن توفق ب� ما كانت ُه
وهي صبية قاصرة وما أصبحته وهي راشدة ،وذلك
من خﻼل تصرفها بمطلق الحرية في ا�نطق الزمني
للبنية الحكائية .فقد عمدت ب� ح� وآخر إلى خلخلة
التسلسل الزمني للسرد ،مرة بواسطة تقنية اﻻستباق،
فتستشرف ما سيقع لها ﻻحقا من أحـــداث ،ومرة
بواسطة تقنية اﻻرتجاع ،فتستعيد ما حدث لها سابقا
من وقائع ،وذلك ضمن نفس اﻷسيقة التلفظية .ليس
هذا فحسب ،ﻷن هذا النسق الكرونولوجي نفسه،
ا�تذبذب ب� ا�اضي وا�ستقبل ،غالبا ما يزودج
بنسق سيكولوجي يعكس انفعال الساردة الوجداني
التلقائي بتلك اﻷحداث والوقائع ،وذلك على نحو تتم
فيه بسﻼسة ا�رواحة ب� السرد ا�وضوعي ،الذي
يعرضها بنوع من التجرد ،من جانب ،واﻻستنباط
التأملي ،الذي يتوﻻها بنوع من التورط التأويلي  ،من

جانب آخر .
يسر لها هذا التوفيق ب�
ويترجح عندي أن ما
ّ
كﻼ ا�سعي� هو أن نص » الخميني وساد و أنا »
يهيمن عليه من بدايته إلى نهايته الطابع التقريري
التسجيلي .فليس فيه من التخييل الروائي مثﻼ سوى
النزر اليسير ،العائد خصوصا إلى اضطرار ا�ؤلفة
إلى مــلء بعض الثقوب والبياضات في ذاكرتها،

الناجمة عن شساعة البون ب� زمن اﻷحداث ا�حكية
) خاصة الطفولة ( وزمن الكتابة عنها الذي يفوق
اﻷربع� عاما .فكل ما في النص هو سرد استعادي
واستشرافي لفصول حقيقية من طفولتها في طهران،
تتخلله بعض العطفات العرضية نحو حياتها في
باريس.
وللتمثيل على هذه ا�راوحة خاصة ،وكذا لتوضيح
الخلفية النفسية التي ينهض عليها ا�ضمون الحكائي
للنص في شموليته ,ﻻ مندوحة لي عن اقتباس ولو
مقطع� قصيرين منه ،وهما ،كا�قاطع التي استشهدت
بها آنفا ،من ترجمتي الشخصية.
فمن أجــل التباهي ا�ستفز بكونها سليلة أسرة
متحررة تؤمن بالحرية الفردية في الدين والسلوك،
تقول عن جدها بإعجاب «:كان صوفيا حصيفا ،متساهﻼ
دينيا ،يأبى على نفسه أن يحشر أنفه في ما ﻻ يعنيه.
ﻻ يشجب تصرفات اﻵخرين .يؤمن بحرية اﻻختيار:
أن تحتجب الفتاة أو تسفر عن وجهها ،أن
يشرب ا�رء الخمر أو أن يأكل لحم الخنزير
 ...فهذه أمور شخصية ﻻ يحق ﻷحد أيا كان
أن يتدخل فيها ) (...كان جدي مسلما حقيقيا
يأخذ اﷲ مأخذ الج َد« ) ص. ( 270 .أما
والدها ،الذي يحلو لها أن تلقبه ب » السمح
الحليم« ،فتقول عنه إنه » ديمقراطي ملحد،
ﻻ يترك لبناته وأبنائه حرية فعل ما يشاؤون
فحسب ،بل حرية التفكير في ما يشاؤون
كذلك« ) ص . ( 315 .
ولنقرأ مثﻼ ما تقوله عن جسدها ،وكيف
أنها تع ّرت كلية في ساحة ا�درسة وعمرها
ﻻ يتعدى ست سنوات «:إذا كنت ،وأنا بعد
صبية ،قد استسلمت لنزوة التعري في فناء
ا�ــدرســة ،فلغرض التحدي واﻻستفزاز ،ﻻ
لشدة الحرارة ،تماما كما كنت ألعب في قاعة
الصﻼة لعبة الحطة – النطة ! أذكــر أنني
كنت أخلع مﻼبسي كاملة وأدسها في كيس
ثم أهرول نحو بوابة الخروج ،بينما الغربان
يركضن خلفي في الساحة من أجل القبض
علي ،فكنت دائما أسبقهن ،لكونهن مكفنات
ّ
في تــشــادورات تعيقهن عن اللحاق بي.
كانت النزوة تعبيرا سافرا عن رغبة حسية
عارمة .فأنا ﻻ أريــد أن أرتــدي تلك الخردة
ا�أتمية الكئيبة (...) .زد على هذا أن جسدي
ﻻ شية فيه معيبة تستدعي لفه فــي كفن
أسود خانق .منذ صغري أعرف أن جسدي
هو جسدي أنا ،فﻼ يحق ﻷحد كيفما كان أن
مغمة.
يعتدي عليه بتقميطه في خرقة سوداء َ
) (...كم أرثي لحال فتيات وطني اللواتي تم
تحويلهن إلى مجرد أبدان آثمة مذنبة ينبغي
حجبها عن اﻷنظار ! إن أجمل هدية منحني
إياها منفاي بفرنسا ،على رغم شدة إيﻼمه،
هي أن أستطيع بكل حرية أن أتبرج بأبهى
زينة في اﻷمــاكــن العمومية ،وأن أنصت
كعبي حذائي فوق أرصفة باريس،
إلى وقع
ْ
بينما شعري ا�حلول في مهب الريح ،وأن
أرتــدي الفسات� التي ﻻ تبتذل أنوثتي.
نعم ! الفسات� هي بزتي في القتال .أريد
أن يحترمني اﻵخــرون بلباس أنثوي يزيد
جسدي جماﻻ ويف� ألباب ا�لتح� .أرفض
أن أكون مرغمة على أن أتلفع بالتشادور لكي
يرضى عني الرجال« )ص.( 247 .
يتعلق اﻷمر في نص » الخميني وساد وأنا
» إذن بمحكي سير ذاتي عمدت فيه أبنوس شا�اني إلى
تصفية حسابها بﻼ هوادة مع من يخنقون أنفاس الناس
باسم اﻹسﻼم .أو هو باﻷحرى سيرة ذاتية جماعية ﻷجساد
نساء وفتيات أعارتها ا�ؤلفة لسانها السليط الﻼذع لتجهر
بمعاناتها ا�ريرة لسياسة الكبت و التدج� في بلد تقول
إحصائيات ا�نظمات الحقوقية إن معدل من يتم إعدامهم
بسبب آرائهم هو شخصان في كل يوم !.
ﺍﳋﻤﻴﺲ  17ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021
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ﻻ يمكن للقارئ ا�تأمل فــي أشــكــال الخطاب
الشعري ا�ــعــاصــرة إﻻ أن يعترف بأنها متعددة
ومختلفة ومتداخلة ،وﻻ زالت تعرف مخاضا عسيرا
يصعب معه تأطيرها ضمن أنماط قارة ومحددة ،ذلك
أن الكثير منها ﻻ زال في طور النمو ،يلتمس موسم
النضج ،الــذي قد يأتي أوﻻ يأتي ،وإذا كانت هذه
اﻷشكال ﻻ تثير اهتمام القارئ ،وﻻ تعنينا في هذا
السياق -مادامت لم تستو على سوقها ،ولم يستقم عودها -وإذا
استثنينا الشعراء الذين امتدت تجربتهم عبر عقود من الزمن ،فإن
ما يثير اهتمام القارئ هو بروز أصوات حديثة العهد أثارت اهتمام
ا�تلقي ﺩ.
ودهشته فنيا وجماليا.

ﺍﻟﺸﺪﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ

دراﺳﺎت

ﻻ تخطئ ع� القارئ وﻻ أذن السامع قوة حضور ا�قوم اﻹنشادي
في شعر الشاعر محمد شنوف ،ويترجم الشاعر هذا ا�يسم بشكل
ملحوظ ويدعو إليه ويسعى إلى تحققه في شعره؛ فالشعر عنده شدو
في ا�قام اﻷول ،والشدو ﻻ يتحقق في أرقى مراقيه إﻻ بالشعر الجميل.
أن الشعر فن وموهبة ،حيث تكمن القدرة فيه على التلوين
ذلك »أن
الصوتي ﻹيصال ا�عنى ...بالتنغيم والضغط على الكلمات فضﻼ على
الصوت الجميل ا�ؤثر الذي يسيطر على اﻷسماع ،وعليه فإنشاد الشعر
هو أداء للقصيدة وليس القصيدة ذاتها« .1يقول:

ﺍَﻟ ﱢﺸ ْﻌ ِﺮ َﺭ ْﻗ ٌﺺ َﻭ َﺗ ْﺤﻠﻴ ٌﻖ َﻭ َﻋ ْﻨ َﺪَﻟ ٌﺔ
ﺍَﻟ ّﺸ ْﻌ ُﺮ َﺷ ْﺪ ٌﻭ َﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎ ِﻉ َﻣ ْﻮ ِﺟ َﺪ ٍﺓ

ﺍﻟﺸﺪﻭ
ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ

وتنخرط في هذا اﻻتجاه عدة قصائد يهيمن عليها البعد الوجودي،
صحب() ،متى الغيث؟ متى يأتي؟(..و)هوى
من أهمها )في نفق() ،يا
ُ
في دمي( ،وهو منحى مبرر لغويا من خﻼل حقل معرفي موحد ،كما يتم
بواسطة أساليب خاصة يسكنها هاجس السؤال والتعجب والتأمل،
وبمعجم حسي وتجريدي ينم عن ا�نحى الفكري والفلسفي؛ وﻻ غرابة
في ذلك مادام ا�حبوب يتجلى عند الشاعر في كل شيء في الوجود،
وتنبع مشاعره من قلب الشاعر ،ويشكل مصدر إلهامه الشعري ،وملهم
قصائده ،ومنع رؤيا فكرية تسعى إلى ا�واءمة ب� تجاذب� مختلف�
ومتكامل� ،هما القلب والعقل ،أي الوجداني والوجودي:

ﻣﺎ ﱄ ﺭﺃَ ْﻳ ُﺖ ﻋﻴﻮ َﻥ ﺍﻟ ﱢﺸ ْﻌ ِﺮ َﻗ ْﺪ َﻧ َﻀ َﺒ ْﺖ َﻭﻏﺎ َﺩ َﺭ ﺍﻟ ﱡﺸ َﻌﺮﺍ ُﺀ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺑ َﻊ ﰲ َﻧ َﺤ ِﺐ
ﻠﻮﺏ َﻋﻠﻰ َﻛ ِﺄﺏ 3
ﺍﻟﺼ ْﺒﻴﺎ ُﻥ َﺗ ْﻜ ِﺴ ُﺮ ُﻩ
َﻳ ْﻐﺸﻰ َﺻﺮﻳﻌﴼ َﻛ َﻤ ْﺼ ٍ
َﻛ ْﻢ َﻣ ﱠﺰ َﻗ ْﺖ ﺭﻳ َﺸ ُﻪ ﱢ

َﻭﻣﺎ َﺳ َّﻄ ْﺮ ُﺕ َﻗﺼﻴﺪﴽ ﻣﺎﺩِﺣﴼ َﺻ َﻨﻤﴼ
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يكتسي البعد الوجداني رمزية خاصة مع الشاعر محمد شنوف،
ويمكن أن تتقاطع تجربته مع تجارب مماثلة ،تحفل بها مدونة
الشعر ا�غربي الحديث والعربي عموما ،وهذا دليل على أن مفهوم
الحب يكتسي عند الشاعر قيمة رمزية وجمالية تتجاوز اﻷنثى بوجه
هوى اﻷكباد
عام وا�ــرأة تحديدا ،لتنفتح على ما يسميه الشاعر »هوى
واﻷوطـــان« ..وﻻ غرابة في هذا ا�نحى مادامت الــذات بــؤرة الحب
وموطنه اﻷساس ،خاصة عندما يتحقق التفاعل اﻹيجابي ب� اﻷطراف
وصﻼ أو هجرا .ذلك أن الحب هو جوهر الوجود وبدونه تفقد اﻷشياء
شدوه .يقول
قيمتها ،وتفقد الحياة معناها ،والنص ماءه ،والشعر
َ
الشاعر في هذا ا�عنى:

ﻮﺟ ِﺪ َﻧ ْﻌ ِﺰ ُﻓﻬﺎ ﻻ َﻳ ْﺰ َﺩﻫﻲ َﻛﻠِ ٌﻢ َﻭﺍ ْﻟ َﻘﻠْ ُﺐ ﰲ َﺻ َﻤ ِﻢ5
ﺍَﻟ ﱢﺸ ْﻌ ُﺮ ﻣ ِْﻦ َﻭ َﺗ ٍﺮ ﰲ ﺍ ْﻟ ْ
وتتسع دائرة اﻻنفتاح على عالم الذات عبر امتداداتها الوجدانية
اﻷسرية بحيث يﻼحظ القارئ أن الشاعر خص كل فرد من أفراد العائلة
ﺍﳋﻤﻴﺲ  17ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021

ﻭ ِﺷ ْﻌﺮﻱ َﻣﱴ ُﺭ ْﺣ ُﺖ ﺃ ْﻧ ِﺸ ُﺪ ُﻩ

ﺍﻟﺸﺪﻭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻱ

ويأتي هــذا البيان كحجة على وضعية الشعر اليوم ،وضعية
تدعو إلى الرثاء والحسرة ،نظرا �ا آل إليه كثير من الشعر من ضعف.
و ُي َح ﱢمل الشاعر ا�سؤولية تحميﻼ ضمنيا لبعض الشعراء ا�تصاب�،
ح� استسهلوا قول الشعر ،فأفقدوه ماءه ونضارته ،فنضبت بحوره،
وهجره محبوه .وكأن الشاعر بعرضه �قومات الشعر الجيد يستثني
نفسه ومن سار في ركبه من هذا الضعف الذي طال شعر اليوم حتى
استسهله الكثيرون ممن عمدوا بغير علم إلى تكسير أضلع القصيدة
بالقفز في الفراغ .يضيف قائﻼ:

ِﺷ ْﻌﺮﻱ َﺭﻫ ُﲔ ﻫَﻮﻯ ْﺍﻷ ْﻛﺒﺎ ِﺩ َﻭﺍ ْﻟ َﻮ َﻃ ِﻦ4

َﺳ ِﻤ ْﻌ ُﺖ ﻟَ ُﻪ َﻭ ْﻗ َﻊ ُﻏ ْﻨ ِﺞ ُﺧ ِ
ﻄﺎﻙ6

تذوب الذات في الكون ،نحو عالم تنمحي فيه الفوارق ،وتتحقق
فيه اﻷحﻼم ،ويلوح في أفقه نور وهاج يكشف الظلمة ،ويرفع عن اﻷمة
الغمة ،فتشرق في قلب الشاعر شمس ا�عرفة ،ويشع نور الجمال،
فتتراءى طبائع اﻷشياء ،تلك التي ﻻ يدركها إﻻ من عاش التجربة
واكتوى  -كما الشاعر -بحرقة الغيد والقصيد .فنار الشوق وحرقة
الفقد ولظى العشق ﻻ يطفئها إﻻ رواء الوصال وماء القصيدة ،وﻻ
يتأتي ذلك إﻻ بعد طول مجاهدة للذات ،ﻻستمداد قوة مضمرة ﻻ تبدو
إﻻ في ظل شروط أهمها وصول الشاعر إلى مقام الصفاء النفسي.

َﻋﻠﻰ َﺟﻨﺎ َﺣ ْﻴ ِﻦ ﻣ ِْﻦ ُﺣﻠْ ٍﻢ َﻣﺪﻯ ﺍ ْﻟ ُﺤ ُﺠ ِﺐ
ُﻛ ﱡﻞ ﺍ ْﻟ َﺨﻼﻳﺎ ﻟَ ُﻪ َﺗ ْﻬ َﺘ ﱡﺰ ﰲ َﻃ َﺮ ِﺏ2

عمق الشاعر هذا النشدان عندما يجعل القصيدة في سياقات
و ُي ﱠ
كثيرة من الديوان تعيد النظر في نفسها ،بحيث تتضمن أبياتا شعرية
تنبعث كأصوات داخلية تبوح بها القصيدة ،وتعبر عن مكامنها
وأسرارها ،مما يعني أن الهم الشعري من القضايا ا�ركزية التي
تستأثر باهتمام الشاعر ،ففي نص )سقيا للجوى(  -وهو الثاني
في الديوان -تثبيت لهذا ا�نحى حيث يصف الشاعر نفسه معرضا
عن الدنيا ،راغبا في اكتشاف اﻷسمى ،واعتناق اﻷطهر ،واستنشاق
اﻷنقى ،مسافرا سائحا هائما في الكون باحثا عن مكامن الرؤى
الراقية ،ومبتعدا عما يدنس نفسه من كﻼم رث أو فعل َ
أخ ّس.
إن الشاعر برفعه لهذا البيان يكشف للقارئ من مرجعية تأطيرية
واضحة ،وعن ا�يثاق الذي يلزم أن يربطه با�تلقي ،والذي ﻻ ينبغي
أن ُتقرأ نصوص الديوان إﻻ في ضوئه ،ﻷن كل تأويل يزيغ عنه يفقده
مصداقيته ،وهذا ينسجم مع ا�رجعية التي يصدر عنها الشاعر .وﻻ
غرابة في ذلك مادام القلب جوهر اﻻبداع ،إذ يشكل عنده مصدر الشعر،
وإن تعددت أشجاره وأفياؤه .وﻻ تعارض وفق هذا ا�نظور ب� ما
يكتبه الشاعر من شعر وجداني وجوهر الرسالة التي يسعى إلى
إيصالها إلى القارئ ،وينسجم هذا مع روح الشعر ،ومفهومه الخاص
عند الشاعر محمد شنوف ،حيث الهوى هوى اﻷكباد واﻷوطان:

بقصيدة؛ البنت )منى قلبي(،
واﻻبــن )حمزة واتــر الوجد(،
فــاﻷم )أمـــي( ثــم اﻷب )سقيا
للجوى( .وهذا اﻻمتداد الب� ﻻ
ينفي اﻻمتدادات ا�ضمرة ،ﻷن
ا�عني بالخطاب في نصوص
الديوان عاﱞم بحيث يسع اﻵخر
والعالم كله .وتعيش الــذات
فــي لحظة الــتــوازن النفسي
والعاطفي هاجس البعث عن
ﺩ .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ
ا�عادل الرمزي الذي يحقق لها
ارتــواء يتساوق والبحث عن
رؤى تصور هذا اﻻنسجام والتناسق واﻻتساق ،على ا�ستوى الشعري
واﻻنصهار الكلي في بوثقة الــذات ،خاصة عندما يصفو القلب من
اﻷضغان والنفس من اﻷحقاد ،فتصدر عنه ومنه كل الدفقات الوجدانية
القوية والعاطفية الجياشة .يقول الشاعر منشدا:

ﺃ َﻏ ّﻨﻲ ﺍ ْﻟ ُﻮﺟﻮ َﺩ ﻫ ًﻮﻯ ﰲ َﺩﻣﻲ

ﰲ »ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ« ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ
ﺍﳌﻐﺮﰊ ﳏﻤﺪ ﺷﻨﻮﻑ

َﺟﺮﻯ ﻟَ ْﺤ َﻦ ُﺧﻠْ ٍﺪ َﺻﺪًﻯ ﰲ ﺍ ْﻟ َﻤﺪﻯ7

وثمة إحساس عميق بالغربة يشتد ويتنامى بشكل تدريجي
ليصبح اغترابا يراود الذات الشاعرة نتيجة انشطارها ب� زمن�،
زمن الكراهية والشك والحيرة والقلق والسؤال والسفر والرحيل،
وزمن الحب والحلم واﻷمل والوجد والجمال ،وبينهما تعيش الذات
حركية تعكسها قصائد الديوان ،بحيث يشكل كل زمن عا�ه الخاص،
وقد يبدو أحدهما مفارقا لﻶخر ،ولكنه مقصود من حيث كون الشاعر
يسعى إلى خلق ا�واءمة بينهما ،ففي ضوء الزمن� تتناغم الذات مع
مختلف عناصر الكون التي يستدعيها الشاعر لتؤثث رؤياه الشعرية.
يقول وهو يعيش لحظة توق وشوق نحو القبض على الرؤى:

ﻭﺃﻧﺎ ﰲ َﺻ ْﺤﻮﻱ ﺍﻟ ّﺸﺎﺭﺩِ /ﰲ َﺑ ْﻴﺪﺍ ِﺀ ُﺭﺅﻯَ /ﻛﺎﻟﱠﻨ ْﺠ ِﻢ ﻫَﻮﻯَ /ﻳ ْﺠﺘﺎ ُﺏ ُﺩﺟﻰ ُﺣ ُﺠ ٍﺐ /ﻳ ْﻨَﺒ ﱡﺖ
ﻣﱴ /ﻳﻨﻬﻲ َﺳﻔﺮﴽ /ﺃ ْﻋﻴﺎﻩ َﻣﺪﻯ /ﻃﻮ ُﻝ ﺍﻟ َّﺴ َﻔﺮ8...

يتجلى النفس الوجودي في شعر محمد شنوف على الرغم من
بعده الوجداني في قصائد تصدر عن نفسية شاعر غيور على وطنه
وعلى قيم أمته ا�ثلى التي ظل طول حياته ينافح من أجلها لكنه يصاب
بخيبة اﻷمل عندما يتأخر أو يتعذر تحققها على أرض الواقع ،وتتعاقب
اﻷجيال جيﻼ بعد جيل وتظل اﻷحﻼم مرجأة إلى زمن التحقق الذي قد
يأتي أوﻻ يأتي مما يثير في النفس الشعور بالشجن لدى الشاعر وهو
إحساس مشترك ب� كل جايله من اﻷدباء وا�ثقف� .يقول في مطلع
قصيدة )حمزتي واتر الوجد( على بحر البسيط:

ﺃﻣﺎ ﻛﻔﺘﲏ ﺷﺠﻮ ُﻥ ﺍﻟ َﻮ ْﺟ ِﺪ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ

َﺗ ْﺘﺮﻯ ُﺗ َﺪ ﱢﻋ ُﻤﲏ ﺑﺎﳍ ﱢﻢ ﻭﺍﻟﻔﱳ9

وﻻ شك في أن قارئ الديوان يتلمس انخراط الذات الشاعرة في
دائرة الوجودي الذي إليه ينتهي اﻷمر ،وتارة منه يصدر هذا اﻷمر،
بحسب طبيعة البنية الدﻻلية واﻷسلوبية والفنية للقصيدة.
ﻫﻮﺍﻣﺶ:

 - 1الصورة السمعية في الشعر العربي قبل اﻹسﻼم ،صاحب خليل إبراهيم ،اتحاد
كتاب العرب ،الطبعة اﻷولى 2005م ،ص.181
 - 2إليك انتهى اﻷمر ،محمد شنوف ،مطبعة مرجان ،مكناس ،السنة  ،2016ق:
الشعر شدو ،ص .16 ،15
 - 3نفسه ،ص.15 ،14
 - 4الديوان ،ق :سقيا للجوى ،ص.20
 - 5الديوان ،ق :الشعر شدو ،ملكتها قدري ،ص.48
 - 6الديوان ،ق :إليك انتهى اﻷمر  ،ص.52
 - 7الديوان ،ق :هوى في دمي ،ص.98
 - 8الديوان ،ق :كالنجم هوى ،ص.22
 9-الديوان ،ق :حمزتي واتر الوجد ،ص 72.9

ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺭﻓﺎﻳﻴﻞ ﺷﲑﺑﻴﺲ

كــان فرانسيسكو يـــدﱢرس بثانوية
القرية ،كما كان يرسم بقلم الرصاص
على صفحات دفاتر صفراء كبيرة .منذ
سنوات وهو يعيش بدوار ميمون ،بعد
أن راكــم بعضا مــن نجاحات بسيطة
ات في إسبانيا .لكنه ،ومنذ وصوله،
كنح ٍ
ﱠ
ما انفك يبدي حسرته عند كل فرصة سانحة يتذكر
فيها تخليه عن فن النحت.
لقد قدِ مت إلى هنا بحثا عن جو هادئ ﻷشتغل
بسﻼم ،وها أنــذا لن ُأعــاود النحت أبــدا .هذا البلد
يحرقك بالكامل.
كـــــان ي ــح ــب ا�َ ــش ــاه ــد
ا�صممة بعناية ،وكثيرا
مــا كـــان يــجــعــل أحــكــامــه
النهائية عن حياته تتزامن
وحركة تقريب شعلة عود
الثقاب من طرف سيجارة
الحشيش.
الﱠتراخي ا�غربي
قالها وهــو ينفث أول
نفحات الــدخــان و َي ُمدﱡني
بالسيجارة.
عُ هْ ُر التراخي ا�غربي.
يوجد في هذا البلد فيروس
ﻻ يسلم أحــد من اﻹصابة
بـــه؛ فــي الــنــهــايــة تصبح
مورو.
وقــف أمــامــي منتصبا
بــذراعــ� مفتوحت� كما
لو أنه صلب توا .لقد كان
بحق شهيدا مسيحياَ ،ت ُل ﱡف
جسده الهزيل كندورة.
أﻻ تـــــرى ذلــــــك؟ لــقــد
أص ــب ــح ــت مــــــورو أكــثــر
مــن كــونــي إســبــانــيــا .ففي
إسبانيا لم يعد لدي شيء
ﻷفعله ،لن يكون بإمكاني
إعــادة الﱠت َكﱡي ِف مرة أخرى،
أع ــرف أنــي لــن أتمكن من
العودة ،لقد حفرت قبرا لن
أفلت منه أبدا.
كانت عيناه تلمعان كما
لو أنه شرع في البكاء .اتجه
صوب ُم َش ِ ّغل اﻷسطوانات
برشاقةِ ،ب ُب ْل َغتِ هِ الصفراء
الضخمة ،ووضـــع أغنية
بربرية ثم عﱠرج على النافذة
الشرقية الــتــي تطل على
الــبــلــدة والــســهــل وعــلــى
اﻷطــلــس بمظهره ا�ــربــك.

ومع أن الليل قد حل توا ،كان القمر هائما يسبح في
ا�لكوت فوق الجبال.
هنا على اﻷقل أملك هذا ..قال لي وهو يمد يديه
نحو النافذة .هذا السﻼم ،هذا القمر الرائع ..تعال،
تعال وانظر اليه.
}{...

ـدوار ميمون سيقبل
لقد علمت حينها أﻻ أحد بـ ّ
أن يقطن بيتنا الذي كان ُم ْلغِ زا ومقرونا بلعنة أزلية.
يبدو ،حسب ما يروج في الحانة ،أن ا�سلم� ا�ؤمن�

ﺗﺮﲨﺔ :ﺩ .ﺳﺤﺮ ﻭﻓﻘﺎ

قد انتقموا من ا�ُ َب ﱢش ِر الذي حاول أن ُي َ
زيغهم عن
ويصرفهم عن تبجيل سيدي احمد الكريم،
دينهم
ِ
لقد تمكنوا من دفعه إلى الجنون بطرق غاية في
الحبكة.
استمر في العواء مثل كلب ﻷشهر وليال طوال،
كان صدى عويله يبلغ أسوار الضريح ،مما أثار
فزع الحجاج.
بقي وحيدا .فحتى خادمته غادرت البيت ا�جاور
الذي كانت تسكنه ،ليصبح ب ْي َت السيد Charpent
في وقت ﻻحق .بينما شاع ب� ا�ؤمن� ممن كانوا
يحجون إلى الضريح أنهم كانوا يقومون باﻻلتفاف
قبل اﻻقــتــراب مــن البيت ا�لعون.
وحــدهــا الــكــﻼب كانت تطوف حول
نوافذه ا�غلقة ،ولعل عويل ا�ُ َب ﱢشر
هو ما كان يجذبها .شيئا فشيئا ساد
الصمت وبــدأت تفوح رائحة كريهة
مــن ا�ــكــان .و�ــا لــم تستطع الكﻼب
كبح ِج ِ
ماحها ،كسرت زجاج النوافذ
وقفزت إلى داخل البيت حيث جعلت
لها ُم ْس َت َق ّر ًا .بعد أيام من الحادث،
وجد رجال الــدرك رأس القس معلقا
بحبل وســط غرفة الضيوف .كانت
الكﻼب قد افترست كل الجسد حتى
بلغت الكتف�.

ﺗﺮﺟﻤﺎت

ك

ُﺩ ّﻭﺍﺭ ﻣﻴﻤﻮﻥ

}{...
لعل جثة السيد  Charpentتبتل
في مكان مجهول ما .يبدو وكأن ا�وت
صالحه مع تلك اﻷرض الخشنة .تيقن
لي ،وهي تمطر ،أن جثته لم َت ْب َر ِح
ا�كان ،أكيد أنها لم تصل فرنسا قط.
سيظل هناك مدى الحياة ،ممزوجا
إلى اﻷبد بتلك اﻷرض الحمرية ،التي
منحته ا�أوى .وس َي ُخ ﱡط أطفال القرية
أشكاﻻ مبهمة على ظهر الصفحات
التي ظن يوما أنه كتب عليها أجمل
ما جادت به قريحته .بدا لي لوهلة
أنني أسمع كلماته تترد في دكان
اليهودي» :كما لو أن أحدا آخر هو
من كتبها .إله لم تسنح لي فرصة
التعرف عليه .هذا البلد قاس ،ولكنه
في النهاية يمنح كل شخص أكثر
مما يستحق«.
مقتطف مــن روايـــة »ميمون«
) ،(1988لرفاييل شيربيس )-1949
 ،(2015القائمة القصيرة لجائزة
إي ّرالدي للرواية اﻻسبانية.
ﺍﳋﻤﻴﺲ  17ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021
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ﺗﻘﺪﱘ

ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺑﲔ ﺯ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻭﺯ

دراﺳﺎت

في الحقيقة ،كنت بعد قراءتي للكتاب،
الذي قام بصياغته اﻷستاذ الصحافي محمد
ســراج الضو ،وقدمه اﻷستاذ الراحل محمد
العربي ا�ساري .أتساءل ماذا سأقدم في قراءة
هذا العمل الضخم ،الذي يحتاج إلى قراءات
متعددة .وكنت دائما أقول مع نفسي .ان طرح
اﻷسئلة أهم أحيانا من اﻹجابة ومن الحكم والتأويل .أنا الذي
قرأت جميع أو معظم ا�ذكرات الصادرة في السنوات اﻷخيرة
من طرف فاعل� أساسي� في الحقل السياسي والفكري .بل
ﻻ أخفيكم أن أهم اﻷجناس القريبة مني ،والتي أجد متعة في
قراءتها ،هي التراجم و السير الذاتية وا�ذكرات والروايات.
ولذلك أقول قد تسعفني اﻷسئلة ،وﻻ تسعفني العبارة ،وتبقى
اﻷجوبة مؤجلة إلى ح�.
ما الذي يجذبك إلى كتاب ما .ويجعلك تقبل عليه ،وتعطيه
وقتك وتفكيرك؟ هذا ســؤال يطرح كثيرا في مقاربتنا لسؤال
القراءة .وهذا ليس موضوعنا .ولكن أطرح السؤال بشكل آخر .ما
الذي أغواني ،من الغواية لقراءة الكتاب وإعادة قراءته ،ومعاشرة
كلماته وأفكاره ،وحياة صاحبه في السياسة وفي الحياة .كما
ورد في العنوان .هل يشدنا العنوان أم النص أم صاحبه؟ هذه
كلها عتبات للقراءة وللتفكير وا�ساءلة.
إذا أردت أن أجيب على بعض هذه اﻷسئلة ا�قدمة ،قبل
أن أخوض فيما أقترحه للقراءة والحوار .في الحقيقة ،بحكم
تخصصي الجامعي في مــادة التاريخ قليﻼ .يسكنني سؤال
التاريخ والفائدة منه ودروســـه .التاريخ ليس هو ا�اضي،
وليس هو الوقائع واﻷحداث واﻷفكار ،وإن كانت مادته اﻷساس.
ولكنه ا�ستقبل أساسا .مستقبل ا�غرب ،وتحوﻻته اﻻجتماعية
والسياسية.
ما الذي جعل امحمد بوستة يقدم على كتابة مذكراته ،ويرعاها
بالتقويم والتصحيح ،وينقلها من الرواية الشفوية إلى التدوين والكتابة؟
ما الذي يقدمه لي الكتاب ،من أجل القراءة ا�وضوعية والعا�ة
�ا وقع ،وما آثار ذلك علينا اليوم وغدا.
ح� قرأت الكتاب في ا�رة اﻷولى ،تتبعت سيرة الرجل وتركت
التاريخ .سجلت بعض ا�ﻼحظات ،وبدأت تتبلور في ذهني بعض
اﻻستنتاجات ،مقارنة مع ما قرأته سابقا من مذكرات وسير بعض
الفاعل� السياسي� ،وبخاصة من رجاﻻت الحركة الوطنية .وتركز
اهتمامي حول فكرة أساسية وهي أهمية الزمن في التاريخ وفي
تاريخ اﻷشخاص ،وكيف يصنع الزمن اﻷفكار والتغيرات ،ويرسم
مﻼمح اﻷشخاص وا�واقف ،وترتب عنها خطان متوازيان صنعا
سيرة الفاعل� والشهود على التاريخ ،هما فكرتان أو فرضيتان
تؤطران الكتاب ،وهما زمن الذاكرة وزمن التاريخ .أي أن مختلف
فصول الكتاب والقضايا التي يثيرها عن قصد وبتحديد أكثر
سي امحمد بوستة ،وما الغاية منها قصد التسجيل والكتابة
وإخراجها إلى العموم ،بعدما كانت عبارة عن مجموعة حوارات،
قد تكتنفها بعض الثغرات والنقائص .وهو ما يحولها في ا�ذكرات
من مجال الكﻼم أو ا�عطى إلى النص ،وإلى الشاهدة أو الوثيقة.
ما جعلني أفكر في ا�وضوع ،منهجيا ،من هات� الزاويت� ،هو
أهمية الذاكرة اليوم في كتابة التاريخ السياسي للمغرب .وأهمية
الوقائع وا�ﻼحظات التي يقدمها الكاتب عن مجموعة من اﻷحداث،
خﻼل فترات حاسمة من تاريخ ا�غرب ،وتفاصيل وأحداث عاشها
خــﻼل مساره السياسي ،كأحد قــادة ورجــاﻻت الوطنية با�غرب
ا�عاصر .وأما فكرة زمن التاريخ ،فغايتي منها تقديم خﻼصات،
ومناقشة مفاهيم تبدو لي أساسية في الكتاب وفي تاريخ ا�غرب
الراهن .تحتاج إلى إعادة القراءة ،وإلى مجهود �راجعة مجموعة
من ا�حكيات واﻻستعماﻻت السابقة في التاريخ.
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 – 1الذاكرة والحياة :وأنا أقرأ سيرة حياة امحمد بوستة في
الذاكرة ،النسيان،
الكتاب ،أسترجع ما قاله بول ريكور في كتابه »الذاكرة
التاريخ«) ( 2009أرى أن ما قام به  ،وما ذكره في الكتاب يعبر
عن انطولوجيا اﻹنــســان ا�قتدر ،وهــو ما يستند إلــى كوجيتو
ديكارت ،بتغييره إلى »أنا أقدر إذا أنا أكون« ..حياة مزيجة بالعلم
والسياسة ،ب� الوعي الشعبي والوعي الوطني .ب� الفعل ا�يداني،
النضالي السياسي والدبلوماسي إلى الكتابة والتدوين ،من الذاكرة
إلى التاريخ .الحياة في مراكش وفي فاس داخل العائلة الصغيرة
والكبيرة .وفي باريس العلم والثقافة ،السياسة والنضال الوطني.
واﻻلتقاء مع مجموعة من ا�فكرين والسياسي� ورجــاﻻت الدولة
اﻷجانب ،وا�شاركة في مختلف محطات ولحظات اﻻستقﻼل.
وأنا أتحدث عن الجانب اﻷنطولوجي من شخصية بوستة،
وأفكر في مساره في الحياة ،تطرح أمامي اﻷسئلة اﻵتية:
هل يمكن اعتبار أن بوستة تكرس أساسا في فرنسا بباريس؟
أي في تعرفه على أجوائها الثقافية والسياسية  .في عﻼقته بالنخبة
الفرنسية والنخبة ا�غربية .بالفكر اﻷنواري والتحرري والقانوني
والدبلوماسي؟ ثم كيف تقدم كتابة هذا النص ،نص الحياة من
خﻼل السرد /مقدرة أنطولوجية في التواصل .سرد هوية تاريخية
سياسية ،تسرد تاريخ الذات)الفرد/الجماعة( واﻵخــر .ثم كيف
تستطيع الذات أن تكون قادرة على التذكر وعلى النسيان في آن.
دون أن تنسى بلغة ريكور.
ﺍﳋﻤﻴﺲ  17ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2021

اعتبار أن كل فعل اجتماعي هو بالضرورة فعل
سياسي .ويتعقد اﻷمر مز زاوية تحديد مضمون
ودﻻلــة هــذه العﻼقة ح� يتعلق اﻷمــر بالفاعل
السياسي ،والذي تختلف توجهاته ،ومحموﻻته وأهدافه
من الكتابة .علما ان الصلة ب� التاريخ والسياسة تتكون
عبر الحاجة الى بناء هوية وطنية وتشكيل بنيات زمنية
تفرض تأطيرا للزمن وا�جال).الطاهري،ص ( 101ويمكن
تناول هذه العﻼقة من زوايا ترتبط ببنية الكتابة والخطاب
واهداف الكتابة ودور اﻻنتماء والسياق السياسي� للكتابة
في تحديد تمثﻼت هذه ا�ذكرات.
الحديث عن زمن الذاكرة ،من خﻼل الكتاب ،ﻻ يستهدف
قدرة الكاتب على التذكر فقط ،ولكن
كيف تحضر مجموعة من العﻼمات
والــرمــوز والـــدﻻﻻت �جموعة من
اﻷحــداث التي عاشها الكاتب ،او
عمل على تدقيقها وإعــادة النظر
فيها ،ثم كيف تتحول من ذاكــرة
فردية إلى ذاكرة جماعية ،ثم إلى
ذاكرة تاريخية تهم شعبا ومجتمعا
ودولــــة .بمعنى أن الــذاكــرة كما
أقرؤها وأعيد قراءتها ،هنا ،ليس
كمستودع لوقائع و أحداث  ،تنتظر
من يزيل عنها الغبار ،أو من ينصفها
في إطار ديمقراطية الذاكرة .ولكن
الكاتب في هذا النص ،يغني الكثير
من التمثﻼت ويصححها بالوثيقة
والرأي ا�نبعث من الفعل والنظر.
وهنا قد أستحضر ذاكــرة ا�كان
الذي عاش فيه الكاتب ،أو مر به،
أو شارك في اتخاذ قراراته .ومن
هنا يصعب ذكر كل محكيات النص
وقاموسه الفكري والسياسي .لكن
ما يهم في هذا السياق هو بعض
العﻼمات البارزة ،والتي تعبر عن
شخصية الكاتب وتميزه وفرادته
وقــوة ذاكــرتــه .وأذكــر على سبيل
ا�ثال ،كيف يتحدث عن طفولته،
فــي عﻼقتها بعائلته الصغيرة
والــكــبــيــرة ،أقــصــد عائلة بوستة
بــمــراكــش ،ومــكــانــتــهــا الــرمــزيــة
واﻻجتماعية وخﻼفها مع الباشا
الكﻼوي وعائلته السياسية الكبرى
في إطــار الوطنية ا�غربية سواء
في فترة الحماية أو خــﻼل فترة
اﻻســتــقــﻼل ومــا بــعــده ،وبخاصة
حزب اﻻستقﻼل .ثم كيف ساهمت
مجموعة من الظروف في دراسته
وتــعــلــيــمــه ســــواء بــمــراكــش أو
بــفــاس أو بــالــربــاط ثــم بفرنسا.
وهو مسار ليس عاديا ،تلقى فيه
بوستة تكوينا مزدوجا ومتينا.
واكــتــمــل بشكل خــاص بفرنسا.
حيث ساهمت دراسته الفلسفية
والقانونية والسياسية في تكوين
شخصية متميزة .وفي صناعة أحد
رجاﻻت الوطنية ا�غربية ،انطﻼقا
من منظومة مغربية متفردة ،متجذرة
في تربة الوطنية ،بوعي سياسي مغربي ،نشأ وترعرع على حب
الوطن وا�سؤولية في مختلف ا�واقع التي شارك فيها ،سواء في
العائلة أو ا�دينة ،أو الحزب أو الدولة .وهو ما يبرز في مختلف
صفحات وم� الكتاب ،واﻷمثلة على ذلك كثيرة.
 – 3توظيف الذاكرة في التاريخ :هناك فرق ب� التاريخ كذاكرة
جماعية والتاريخ كمعرفة تنتمي الى حقل العلوم اﻹنسانية وتخضع
لعدد من الضوابط ا�هنية)السبتي.ص(183؛
هناك حضور كثيف للتاريخ في الحقل السياسي والثقافي ،ﻷنا�اضي ما يزال يشكل موردا أساسيا للمشروعية بالنسبة للقوى
الرئيسية ،وهي ا�ؤسسة ا�لكية والقوي السياسية ا�نبثقة من
الحركة الوطنية وغيرها؛
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ومن خﻼل الكتاب أعتبر أن ما جاء في الكتاب ليس تاريخا
فرديا لشخص بوستة وحــده  ،ولكنه تاريخ جماعي ،للعائلة
والحزب ،حزب اﻻستقﻼل والحركة الوطنية وللمغرب ككل .تتداخل
فيه ذاكرات وتواريخ ﻷشخاص ومدن ،ومؤسسات ،وكذلك ﻷزمنة:
زمن تعليمي سواء با�غرب)مراكش ،فاس( أو بالخارج)باريس(؛زمن ثقافي ،باستحضار مختلف الثقافات التي اطلع عليها.ثقافة عربية إسﻼميه ،ثقافة غريبة ليبرالية ،التقاء مثقف� كبار،
أمثال)عﻼل الفاسي ،سارتر ،مونييه ،وغيرهم (؛
زمن سياسي كثيف بالوقائع واﻷحداث ،ترتبط بالفعل ا�باشر،بالوطن وا�سؤولية والقيادة ،وا�مارسة ا�لتزمة...؛
– 2الــذاكــرة والسياسة :العﻼقة بــ� الــذاكــرة والسياسة،
عﻼقة شائكة ،يصعب تحديد وفرز محتوياتها وتجلياتها ،على

ﲨﺎﻝ ﺃﻣّﺎﺵ*

توضيح دور الحركة الوطنية في التحرير والوحدة ،أي منمغرب اﻻستعمار إلى مغرب اﻻستقﻼل ،عبر مسلسل مواجهة
متنوعة حقيقية لﻼستعمار ،وباستحضار مختلف اﻷساليب
واﻵليات السياسية والدبلوماسية ،وبمشاركة جميع ا�غاربة.
وأيضا في استحضار دور مجموعة الصداقة الفرنسية ا�غربية،
واﻷحرار الفرنسي� ،في إطار من ا�وضوعية التاريخية؛
تدقيق مجموعة من اﻷحــداث والوقائع التي تمت ا�شاركةفيها ،وإبــراز العﻼقة ا�تينة ب� الحركة الوطنية وا�لكية)محمد
الخامس()/الحسن الثاني( /محمد السادس ،وبالعودة إلى حدث 11
يناير ،نفي محمد الخامس ،مفاوضات إيكس ليبان،الخ إلى اليوم.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ :ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ

سأركز خﻼل هذا ا�حور على ثﻼثة لحظات أساسية ،منها
لحظة الوطنية ولحظة اﻻستقﻼل ولحظة بناء ا�ؤسسات بعد
الحصول على اﻻستقﻼل.
ومن خﻼل مرافقتي ا�متعة لفصول الكتاب ،بع� متفحصة
وبوعي تاريخي ،ﻻ يقف عند السرود والوقائع ،ولكنه يبحث فيما
خلف السطور والكلمات .كنت أبحث عن تاريخ ا�غرب السياسي،
ومراجعة مجموعة من البديهيات ومــلء مجموعة من الثقوب
والثغرات التي يعاني منها الدرس التاريخي والذاكرة التاريخية
الجماعية ،حيث اﻻقتناع بالقراءات الجاهزة ،والتي تحتاج إلى
عﻼقة باردة ،يصبح فيها ا�نهج العلمي أداة للتحليل واﻻستنتاج،
بناء على استدﻻﻻت عقلية ،تنبني على افتحاص اﻷثر بع� مجردة،
كما تستهدف تنسيب ا�وضوعية التاريخية .و مما ﻻشك فيها فإن
م� الكتاب ونصوصه ،وكذلك كتابته التي تستند إلى عقل رجل
القانون ،ا�شارك في مختلف لحظات تاريخ ا�غرب السياسي من
اﻷربعينات إلى العقد الثاني من اﻷلفية الثالثة  ،يقدم لنا محاولة
في التركيب التاريخي �فاهيم أساسية  ،تمفصل الحدث السياسي
للحركة الوطنية وﻵليات النسق السياسي ا�غربي آنذاك .وبذلك
سنركز اهتمامنا فقط على ثﻼثة مفاهيم أساسية وهي :الوطنية
ا�غربية ،واﻻستقﻼل ،ثم بناء الدولة الحديثة.
– 1ا�دينة والوطنية :استرعى انتباهنا من خﻼل صفحات
الكتاب ،تركيزه على ثﻼث لحظات أساسية في العمل الوطني
ا�غربي ،والــذي قــام به بوستة بــدور فعال وبــارز ،ســواء على
مستوى ا�شاركة النضالية السياسية أو على مستوى القيادة
الوطنية  ،وأغلبه تم بثﻼث مدن وهي:
أ-الحركة الوطنية بمراكش في الثﻼثينات :حيث يشير إلى عﻼقة
انتشار الوعي التعليمي بالوعي الوطني ،ثم انتقاء رجــال الحركة
الوطنية للطلبة النجباء من أجل تعبئتهم لتحمل ا�سؤولية من طرف
بعض اﻷساتذة ،أمثال :ى أحمد ا�نجرة،ى عبد اﷲ إبراهيم ،عبد
القادر حسن العاصمي ،ابريك الغراس ،الحس� الــورزازي ،وهؤﻻء
من موقعي عريضة ا�طالبة باﻻستقﻼل 11يناير . 1944ثم بمشاركة
امحمد بوستة في أول مظاهرة وطنية بمراكش ،1937وحضوره بعض
التجمعات التي كان يعقدها الوطنيون ،واﻻنخراط في الخﻼيا الوطنية
ا�نتشرة بمراكش .كما يشير إلى دور مراكش في ا�قاومة ا�سلحة في
الخمسينات بعد نفي ا�لك محمد الخامس وتنصيب ابن عرفة ،وأحداث
مسجد بريمة وغيرها ،وإلــى العﻼقة والتنسيق ب� رجــال الحركة
الوطنية وقيادة حزب اﻻستقﻼل ورجال ا�قاومة ا�سلحة آنذاك؛
ب-دور مدينة فاس في التحرر الوطني :حيث بدأت الخطوات
اﻷولى ﻻمحمد بوستة في دروب الحركة الوطنية سنة/1940
وذلك بحضور أنشطة الحزب ،واﻻلتقاء بالزعيم عﻼل الفاسي،
واﻻلــتــحــاق بكوليج مــوﻻي ادريـــس ،الــذي كــان يعتبر مشتﻼ
للوطني� وورشا للتضامن الوطني قبل تأسي حزب اﻻستقﻼل.
وكــذلــك اﻻنــخــراط فــي الخﻼيا الوطنية ،واﻻنــخــراط الرسمي
في الحركة الوطنية .كما يشير إلى بقاء مدينة فاس متشبثة
بمشروعها التحرري والنهضوي ،وعلى عﻼقة وطيدة بجميع
حركات ا�قاومة في ا�غرب كله ،وبخاصة ا�قاومة ا�سلحة)عبد
الكريم الخطابي( .وألى دور كتلة العمل الوطني وتقديم مطالب
الشعب ا�غربي ،ثم تنظيم احتفال عيد العرش ،1934بمناسبة
زيارة محمد بن يوسف �دينة فاس ،حيث قدم الوطنيون رسالة
إلى اﻻستعمار ،وإلى سلطان البﻼد على الخصوص ،مفادها،
تعلق ا�غاربة بالعرش وا�لك؛
ج-الدور النضالي الوطني بباريس :يمكن اﻹشارة هنا حسب
ما ورد في الكتاب ،وصول بوستة إلى باريس للدراسة ومواجهة
تحديات اﻹقامة والعيش في بيئة مختلفة ما ب� 1946و،1950
حيث ساهم بشكل كبير في النضال الطﻼبي والنشاط السياسي
ا�وازي للدراسة بفرنسا .وأشير هنا إلى انشاء حزب اﻻستقﻼل
لنادي الطلبة ا�غاربة ،ونــادي جمعية طلبة شمال إفريقيا،
واﻻتــصــال بالصحافة الفرنسية ،وحضور جميع التظاهرات
والتجمعات وا�هرجانات الكبيرة بباريس ،واﻻلتقاء بأبناء العالم
الثالث والشعوب ا�ستعمرة في آسيا وإفريقيا )بوستة ص. (97
– 2اﻷساس الفكري للوطنية ا�غربية :يرتكز العمل النضالي
الوطني ،حسب ما يتضح في الكتاب ،ومن خﻼل أقوال سي محمد
بوستة ،على عنصرين أساسي� وهما :وحدة الحركة الوطنية/
والعمل مع ا�لك ،و هو عمل على تطبيقه امحمد بوستة بعد توليه
اﻷمانة العامة لحزب اﻻستقﻼل سنة .1974ويتضح ذلك فيما يلي:
دشنت اللخظة الكولونيالية تأكيد الوحدة الوطنية باسمفكرة الوطن الذي يتهدده التمزق العرقي ،ويتعلق اﻷمر بأحداث
اﻻحتجاج التي تلت صدور »الظهير البربري« عام  .1930هذا
الظهير الذي ذهب إلى حد أبعد حيث مكن القضاء الفرنسي من
البث جنائيا في »زجر الجرائم ببﻼد البربر« .ولقد مست هذه
اﻹجراءات ،كما يقول عبد اﻷحد السبتي بمجال اشتغال الشريعة

اﻹسﻼمية ،وهو ما يعني ا�س با�شروعية الدينية للسلطان
واﻻخــﻼل بمعاهدة . 1912وهكذا حفزت مسألة وحــدة اﻷمة
ا�غربية ا�عارضة السياسية على مواجهة الحماية؛
في كتلة العمل الوطني ،وتقديم مذكرة مطالب الشعبا�غربي ﻹصﻼح الحياة العامة ،إلى سلطة الحماية؛
تقديم ﻻئحة ا�طالب ا�ستعجلة ،التي كانت من أسباب نفيعﻼل الفاسي؛
إحياء ذكرى عيد العرش سنة  ، 1934وكان الغرض من هذها�بادرة هو أن يتوفر ا�غرب على أول »عيد وطني« ويكسب العمل
الوطني مزيدا من ا�شروعية ،وفي وقت ﻻحق بعد اﻻستقﻼل
سيتطور إلى طقس جديد يدعى »حفل البيعة« ،وهو ما سيسهم
في إبــراز العﻼقة ب� هــذه ا�ــبــادرات الرمزية وبــ� اﻷسلوب
السياسي الذي اعتمدته ا�لكية ا�غربية ابتداء من ستينيات القرن
العشرين)السبتي ،ص(190؛
العمل الــوحــدوي بعد تصدع كتلة العمل الوطني ،بسببالصراع الذي كانت تحركه اﻷجهزة اﻻستعمارية ب� التيار الليبرالي
والتيار التقليدي حول السلطة والزعامة ،وأيضا إبعاد الوطني� عن
محمد بن يوسف وفك اﻻرتباط الذي يجمعهم بالسلطان؛
وهو ما يستفاد من كﻼم عﻼل الفاسي ﻻ محمد بوستة قبل
وفاته برومانيا «1974وحدة الوطني� والعمل مع ا�لك ،ومن
دون هذه الوحدة لن تقوم للمغرب قائمة ،وسيبقى ا�لك بعيدا
عن الشعب وعن الحركة الوطنية«ص . 55وهو ما قام بتنفيذه
امحمد بوستة ،حيث ذهب إلى ا�لك الحسن الثاني ،وقال له إننا
مستعدون �لف الصحراء ،وذهب عند عبد الرحيم بوعبيد وعرض
عليه تشكيل الكتلة الوطنية).بوستةص. (55
تهييء الحركة الوطنية بعد الحرب العا�ية الثانية �شروعهاالتحرري ،بتعبئة كل ا�ؤسسات التعليمية والخﻼيا الوطنية ،في
جميع ا�ــدن ا�غربية ،وبتنسيق تام من أجل أن يظل ا�غاربة
متحدين حول هدف واحد هو استقﻼل ا�غرب؛
تشبث السلطان محمد بن يوسف بالوطني� ومساندتهمرغم ا�كائد وا�ؤامرات التي يحيكها ا�ستعمر للتفرقة ب� الشعب
ا�غربي ورجاﻻت الحركة الوطنية والسلطان محمد بن يوسف.
 –3لحظة اﻻستقﻼل :تنطلق هذه الفكرة منذ تقديم وثيقة
اﻻستقﻼل ،بشكل رسمي ،وهناك من يعود بها إلى ثﻼث لحظات:
رفض الظهير البربري في الثﻼثينات .و قضية نفي ا�لك محمد بن
يوسف وعائلته في بداية الخمسينات .ثم مفاوضات إكس ليبان
والطريق إلى حصول استقﻼل ا�غرب سنة. 1956
أ -تقديم عريضة ا�طالبة باﻻستقﻼل :يجب استحضار سياق
الحرب العا�ية الثانية ،ولقاء السلطان بن يوسف مع روزفلت
بالبيضاء ،لفهم سياق تقديم وثيقة اﻻستقﻼل ،كما أنــه يجب
اﻹشارة إلى أن إعداد هذه الوثيقة ،كما يذكر بوستة  ،تم بفاس
بمنزل أحمد مكوار ،وتم توزيعها على باقي ا�دن ا�غربية ،كما تمت
صياغتها بعلم السلطان محمد بن يوسف وتحت إشرافه ،وهو ما
يؤكده عبد الرحيم بوعبيد في مذكراته .والدﻻلة التاريخية للوثيقة
كما يشير بوستة ،هي أنها كانت في صياغتها وفي جميع مراحلها،
تحرص على إعطاء ا�لك الدور وا�كان الﻼئق� به .باعتباره رمز
سيادة الوطن .فكما أن وثيقة الحماية وقعتها فرنسا مع السلطان
موﻻي حفيظ رمز السيادة الوطنية ،فكل مبادرة سياسية ،أو أي
إجراء كيفما كان نوعه يجب أن يتم تحت إشراف ا�لك ص. 61
كما أن الوطني� طلبوا من السلطان ا�جاهرة أمــام السلطات
اﻻستعمارية با�طالبة باﻻستقﻼل ،والسعي لدى الحلفاء باﻻعتراف
بهذا اﻻستقﻼل ،والقيام بمجموعة من اﻹصﻼحات الهيكلية .ومن
خصوصيات وثيقة اﻻستقﻼل ودﻻﻻتها التاريخية ،كونها تمثل قوة
الوحدة الوطنية ،أي ثقة ا�لك في رجال الحركة الوطنية ،ووفاؤهم
للعرش وا�لك ،وسوف يتجلى ذلك بعد قيام السلطات اﻻستعمارية
بنفي محمد الخامس وما قامت به الحركة الوطنية من ردود فعل؛
ب –نفي محمد الخامس ونداء القاهرة :يشير امحمد بوستة
إلى دور الوطني� بالخارج للتعريف بالقضية الوطنية ،سواء في
إطار الجامعة العربية ،أو في اجتماعات هيئة اﻷمم ا�تحدة .وفي
الداخل كانت اﻹقامة العامة أتمت مخططها واستعدادها لنفي
ا�لك محمد الخامس ،رغم مراسﻼت ا�لك للحكومة الفرنسية
لتوضيح ما بلغته اﻹقامة الفرنسية من رعونة وطيش .ورغم
تحذير الوطني� من ا�ساس بشخص ا�لك كرمز لسيادة البﻼد
ص. 121ونفيه في غشت . 1953في هذا الوقت سيوجه الزعيم
عﻼل الفاسي نــداء القاهرة الــذي كان له بالغ اﻷثــر في نضال
ا�غاربة من أجل اﻻستقﻼل )بوستةص . (123ويتب� من النداء
حسب امحمد بوستة ما يلي:
أن ا�لك كان وﻻ يزال هو رمز سيادة البﻼد ،ويمثل الوفاءللميثاق الروحي الذي كان يربط على الدوام الحركة الوطنية با�لك؛
أن هذا النداء كان إشارة إلى أن ا�غاربة قد أصبحوا مدعوينمن أجل الدفاع عن حريتهم وا�طالبة باستقﻼلهم ورجوع ملكهم.
ج -مفاوضات إكس ليبان واستقﻼل ا�غرب:
كان تزايد القمع الفرنسي لردود فعل ا�قاومة ا�غربية بعد
نفي محمد الخامس ،أن هيأت الظروف لفرض شروط التفاوض
مع فرنسا .وكان لحزب اﻻستقﻼل رأي واحد ،هو الذي عبر عنه
عبدالرحيم بوعبيد بإصرار عند لقائهم بإدكار فور ،ويتلخص في
عودة الشرعية إلى ا�غرب ،ممثلة في رجوع ا�لك محمد الخامس
ﻻعتﻼء عرشه .وكل اللقاءات الجارية ب� مختلف الفرقاء كانت
تصب في هذا اﻻتجاه .وهو ما عبر عنه وفد حزب اﻻستقﻼل قبل
توجهه إلى إيكس ليبان)بوستة ص . ( 201وقد دامت ا�فاوضات
ما ب� 22و 27غشت . 1955ساهم فيها أحمد بﻼفريج بشكل
غير مباشر ،ولعب فيها سي محمد بوستة دورا كبيرا ،وخاصة
فيما يتعلق باﻹجراءات اﻹداريــة والتواصل والصحافة .وكان

اقتناع حــزب اﻻستقﻼل ان هــذه ا�ــفــاوضــات او هــذا الحوار
السياسي هو حوار تشاوري ﻹعداد أرضية صالحة �فاوضات
حاسمة تعود فيها كلمة الفصل لرمز البﻼد ا�لك محمد الخامس
)بوستة ص ، (123على أساس إلغاء الحماية وهو ما عبر عنه
محمد الخامس مباشرة بعد عودته الى ا�غرب 16نونبر1955
.واستمرت ا�فاوضات الى ان تم اتفاق  2مارس 1956ب� ا�لك
محمد الخامس والحكومة الفرنسية باﻹعﻼن رسميا عن انتهاء
عهد الحماية ,وهو ما حصل مع اسبانيا بمدريد وبتعهد اسبانيا
باحترام الوحدة الترابية للملكة ا�غربية )بوستةص. ( 206
ما العامل اﻷساس في تحقيق اﻻستقﻼل وما دﻻلته التاريخية؟
الجواب هو اﻻستمرارية التاريخية للدولة ا�غربية ،كما قال
عبد اﷲ العروي ،وهو ما أطلق عليه تجاوزا لفظ ا�خزن .ويعني
بهذا اللفظ الهيئة ﻻ مجموع اﻷفراد الذين يكونون تلك الهيئة .إذا لم
نأخذ جدليا هذا العامل بالحسبان ﻻ سبيل لفهم كيف تم استقﻼل
ا�غرب في مدة وجيزة .ويضيف أن استقﻼل ا�غرب معجزة  ،إذ
كان آخر دولة استعمرت في ا�نطقة ،وأول دولة استقلت ،وهو ما لم
يهضمه البعض).العروي.استبانة ،ص( 126
على سبيل الختم :درس امحمد بوستة من خﻼل هذه ا�ذكرات
أهمية التربية والتكوين السياسي في شخصيات ورجاﻻتالوطنية ا�غربية ،في إطار من احترام الزعامات وا�ؤسسات،
والتدرج في ا�سؤولية الحزبية .مثﻼ عﻼقة امحمد بوستة بأحمد
بﻼفريج وعمر بن عبد الجليل وبخاصة مع عﻼل الفاسي؛
قوة شخصية الرجل والكاريزما التي كان يتمتع بها ،والتيكانت نتاج العمل الجاد والطويل الذي قام به خﻼل مختلف مراحل
حياته السياسية .وأيضا في عﻼقته مع ا�ؤسسة ا�لكية ،من خﻼل
اﻷدوار التي قام في خدمة الوطن وا�جتمع ا�غربي ،سواء خﻼل
فترة محمد الخامس أو الحسن الثاني أو مع محمد السادس؛
العﻼقة ا�تينة والتاريخية التي كانت تجمعه مع العائلةالوطنية ا�بنية على الصدق والتقدير .خﻼل مختلف مراحل التاريخ
السياسي ا�غربي ا�عاصر ,وبخاصة خﻼل مرحلة التسعينات،
مثﻼ خﻼل تأسيس الكتلة أو خﻼل مناقشات التأسيس للتناوب
في ا�غرب .وهو ما يعني في نظرنا إلى ما يتميز به سي امحمد من
انتصاره لقيم الوطنية وا�شروعية التاريخية ا�غربية؛
الدور الوطني الكبير الذي قام به خﻼل لحظات وأحداثمفصلية من تاريخ ا�غرب ،مثل ا�شاركة السياسية والدبلوماسية
في القضية الوطنية الصحراء ا�غربية ،وخاصة خﻼل ا�سيرة
الخضراء ،والقضايا العربية وبخاصة القضية الفلسطينية؛
النضال الوطني بالخارج ،وبخاصة بفرنسا ن سواء فيفترة اﻷربعينات أو خﻼل منفى ا�لك وفي لحظة إيكس ليبان,
وأيضا خﻼل فترة تحمل حقيبة وزارة الخارجية ،وخﻼل العﻼقات
الكبيرة مع مختلف الشخصيات الفرنسية والعا�ية؛
اﻻنخراط الحزبي الكبير في حزب اﻻستقﻼل ،في ا�سؤوليةوالتنظيم والقيادة ،واحترام ا�ؤسسات في اتخاذ القرار)مثﻼ قرار
مساندة اليوسفي وا�شاركة في حكومة التناوب( سنة 1998؛
الدور الكبير في إنجاح عمل لجنة مدونة اﻷسرة ،والنتائجاﻹيجابية ا�تحققة لﻸسرة وا�رأة في هذا ا�ضمار؛
تقديم أفكار واقتراحات وفرضيات للبحث ﻻ تخلو من راهنيةتهم العمل السياسي /اﻷحزاب /اﻻنتخابات)مثﻼ انتخابات 1993
 ،وموقفه من جهاز وزارة الداخلية في التزوير ،وهو ما ترتب عنه
رفض بوستة لتقلد الوزارة اﻷولى نظرا لتواجد وزير الداخلية
الراحل ادريس البصري( /الوطنية /الدولة ،إلخ؛
إعادة النظر وإضاءة مجموعة من الروايات والتمثﻼت حولا�قاومة /الحركة الوطنية/النخبة ا�خزنية /ووضــع مجموعة
من اﻷحداث في سياقها التاريخي والسياسي /اﻹعﻼم /الرواية
الشفوية /اﻻستعماﻻت السياسية للذاكرة؛
وأنت تقرأ هذه ا�ذكرات  ،تجد نفسك أمام حياة تعكس ذاتهاوذات الكتاب ،تتوزع ب� الحياة كهامش والوطن كمركز للتفكير
والعمل السياسي الوطني .حياة الهامش ،مع العائلة ،البسطاء،
الصناع التقليدي� ،الرياضة ،السفر ،الخ .وحياة ا�ركز=النضال
الثقافي والسياسي والوطني والدبلوماسي داخل ا�غرب وخارجه
وخاصة بفرنسا تحديدا ،خﻼل فترة اﻻستعمار .ثم داخل الحزب
وفي العمل الدبلوماسي .وفي بؤرة التاريخ السياسي ا�عاصر
في أهم القضايا الوطنية )الصحراء ،فلسط� ،بناء ا�ؤسسات
السياسية والدستورية للبﻼد.

*ﺑﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻐﺮﺏ
نص الورقة التي قدمت ،في ندوة حول كتاب«امحمد بوستة.
الوطن أوﻻ ،مذكرات في السياسة والحياة« التي قامت بتنظيمها
جمعية ُمنيا ،يوم  6يونيه ، 2021بقصر ا�توكي  ،بمراكش.

ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:

امحمد بوستة» :الوطن أوﻻ ،مذكرات في السياسة والحياة« .ا�ركز الثقافيللكتاب 2021 .؛
عبد الرحيم بوعبيد» :شهادات وتأمﻼت« ،ا�ركز الثقافي العربي 2014 .؛محمد العربي ا�ساري» :محمد الخامس من سلطان إلى ملك« .منشوراتا�عهد ا�لكي للبحث في تاريخ ا�غرب2013.؛
بول ريكور» :الذاكرة ،التاريخ ،النسيان« ،ت .جورج زيناتي2016.؛عبد اﷲ العروي» :استبانة« .ا�ركز الثقافي للكتاب2016 .؛عبد اﻷحد السبتي «:الذاكرة والتاريخ .أوراش في تاريخ ا�غرب« ا�ركزالثقافي العربي2012.؛
عبد العزيز الطاهري «:الذاكرة والتاريخ .ا�غرب خﻼل الفترة اﻻستعمارية)،( -1958 1912دار أبي رقراق.2016 ،
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تزايد اعتماد ا�غرب ،في السنوات اﻷخيرة ،على ما يمكن
تسميته »دبلوماسية قطع العﻼقات« .تبدو التسمية غريبة،
مادامت الدبلوماسية تقوم على تعزيز أواصر التفاهم والتعاون ،ﻻ
توتير اﻷجواء وقطع الصﻼت .وح� يحصل أن تقطع دولة عﻼقاتها
الدبلوماسية مع دولــة أخ ــرى ،فإنما يكون ذلك بفعل نشوب
الحرب ،أو بلوغ اﻷزمة حدا تنغلق معه قنوات الحوار .في حالة
ا�غرب ،يمكن القول بأنه ظل ينهج سياسة معتدلة ،على اﻷقل في
تاريخه الحديث وا�عاص ر .وتقوم هذه السياسة على عدم التدخل
في الشؤون الداخلية للدول .ومع اﻹقرار بهذا ا�عطى ،ﻻ ينبغي
التغافل عن لجوء هذا ا�غرب إلى سحب بعثاثه الدبلوماسية أكثر
من مرة .وبالبحث في اﻷسباب الرئيسة وا�باشرة ،في كل حاﻻت
قطع العﻼقات الدبلوماسية ،سنجد أنها ﻻ تكاد تخرج عن إطار
ا�وقف السلبي من قضية الصحراء ا�غربية .يمكن القول إن مركز
نشاط الدبلوماسية ا�غربية ،منذ جﻼء عهد الحماية الفرنسية ،ظل
مرتبطا بملف اﻷقاليم الجنوبية للمغاربة.
تأتي الجمهورية اﻹسﻼمية اﻹيرانية في طليعة الدول ،التي قطع
معها ا�غرب عﻼقاته الدبلوماسية .وإن حدثت القطيعة أول مرة ،بفعل
تداعيات استقبال الشاه ا�خلوع رضا بهلوي ،إﻻ أن حاﻻت أخرى كانت
بمبرر نشر ا�ذهب الشيعيُ ،م رتبطا بدعم جبهة البوليساريو بشكل
مباشر ،أو عبر قناة حزب اﷲ اللبناني .وعلى خلفية ا�وقف السلبي من
الصحراء ا�غربية ،كان قطع العﻼقات الدبلوماسية مع كوبا ،على امتداد
فترة ناهزت سبعة وثﻼث� سنة ،إلى أن عادت مع تعي� الرئيس ميغيل
دياز كانيل ،في غشت من العام  .2018وإذ خ َفتَ صوت كوبا ا�ناوئ
لوحدة ا�غرب الترابية ،ما تزال فنزويﻼ على نهجها ا�عادي ،الذي اقتضى
انقطاع العﻼقة الدبلوماسية ،منذ سنة .2009
ظلت إي ــران و كوبا وفنزويﻼ ،في اﻷغلب اﻷعــم ،الــدول التي واجهها ا�غرب بقطع العﻼقة
ّ
أخف ،لم يتردد ا�غرب في استدعاء سفرائه
الدبلوماسية .غير أنه في حاﻻت أخرى ،وإن بدرجة
للتشاور .ولم يسلم من رد الفعل هذا ،أبرز حلفائه من دول الخليج ،مثل السعودية واﻹمارات .فعلى
خلفية بث قناة »العربية« تقريراُ ،يظهر خريطة البﻼد مبتورة عن الصحراء ،جاء استدعاء السفيرين،
ا�ُعتمد ْين في كل من الرياض وأبو ظبي ،للتشاور .فا�غرب »قرأ« تقرير القناة التلفزية ،ا�ُق ّربة من
الدوائر الرسمية السعودية ،على أنه موقف رسمي ،في سياق كان يشهد تحشيدا عربيا �حاصرة
دولة قط ر .غير أن ا�غرب ،في مقابل سياسة قطع العﻼقة ،كان » ُي ﱢ
نشط« قنوات تواصل دبلوماسي
مع دول أخرى ،مما كان يرى في مواقفها ميﻼ إلى خفض الصوت ا�ناوئ .و�دة استمرت سنوات،
وبخاصة بعد استعادة ا�غرب مقعده في ا�نتظم اﻹفريقي ،اعتقدنا أن سياسة »قطع العﻼقات« )أو
الكرسي بعبارة أخرى( انتهت إلى غير رجعة.
إذ ًا ،مــاذا يحدث في السياسة الخارجية
للمغرب اليوم؟ في ظرف أقل من سنة ،ت ّم لجوء
وزارة الخارجية إل ــى الدبلوماسية السابقة.
وا�ﻼحظ أن رفع البطاقة الحمراء طال ،هذه ا�رة،
دوﻻ أوروبية كبيرة ،مثل أ�انيا وإسبانيا .ففي ح�
حصل ْ
قطع كل أشكال التواصل مع السفارة اﻷ�انية
بالرباط ،ينتظر القرار ذاته سلطات مدريد ،إن لم
يتم التفاعل اﻹيجابي مع مطالب الجارة الجنوبية،
بشأن التحقيق مع زعيم البوليساريو إبراهيم
غالي .لقد اقتضى دخول غالي التراب اﻹسباني
تــوت ــرا دبلوماسيا وإعــﻼمــيــا ،انتهى باستدعاء
السفيرة ا�غربية بمدريد كريمة بنيعيش للتشاور.
أما خروج زعيم اﻻنفصالي� ،دون التحقيق معه في
شأن جرائم الحرب ا�رتكبة ضد اﻹنسانية ،فسيؤدي
إلى قطع العﻼقة الدبلوماسية حتما .حسب تصريح
لبنيعيشُ ،تن بﱢه السفيرة إلى أن إخراج إبراهيم غالي
من إسبانيا بنفس الطريقة ،التي ت ّم بها إدخاله
إليها ،اختيار للركود ،ولن يزيد اﻷزمة الدبلوماسية إﻻ
تفاقما .وعن حقيقة هذا التفاقم في العﻼقة ،ودرجة
حدته وقوته ،يمكن اﻻعتبار بالتصريح ،الذي قدمه
وزير الخارجية الفرنسي ،جان إيف لودريان ،ﻹحدى
العﻼقات ب� ا�غرب وإسبانيا
القنوات الفرنسية» :العﻼقات
أصبحت ُمع ّقدة للغاية حاليا«.
إلى أين يريد أن يصل ا�غرب مع بعض شركائه
اﻷوروبي� ،الذين تجمعه بهم شراكات اقتصادية
ومالية وثقافية متعددة؟ غالبا ما يتم الحديث عن نقط
قوة ا�غربُ ،مم ﱠثلة في حيازة مفاتيح ملفات ثقيلة،
من قبيل اﻷمن واﻻستخبارات والهجرة غير الشرعية.
ولعل من صور اﻻعتراف بنقط القوة تلك ،بالنسبة
ﻹسبانيا تحديدا ،ومختلف دول أوروبا عامة ،أن كان
توشيح ا�دير العام لﻸمن الوطني ومراقبة التراب
الوطني ،عبد اللطيف حموشي ،مرت� من قِ َبل العاهل
اﻹسباني .وغير بعيد عن السبب ا�باشر ،الذي كان
تفج ر اﻷزمة اﻷخيرة مع إسبانيا ،تم ﱡكن ا�غرب من
وراء ﱡ
الوصول إلى خبر استقبال حكومة مدريد زعيم الجبهة
اﻻنفصالية إبراهيم غالي .وقد ع ّب ر السفير ا�غربي،
ا�دير العام للشؤون السياسية ب ــوزارة الخارجية
ا�غربية ،فؤاد يزوغ ،عن كفاءة اﻷجهزة ا�غربية من خﻼل
القول» :عندما كشف ا�غرب منذ  19أبريل عن وجود
ا�دعو إبراهيم غالي في إسبانيا ،شكك الكثيرون ،بما
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في ذلك وسائل اﻹعﻼم والسلطات في صحة
هذه ا�علومة ،قبل أن يت ّم تأكيدها بعد أربعة
وعشرين ساعة من ذلك«.
وبموازاة مع ملفات اﻷمن والهجرة ،بات
يتعزز حضور إسبانيا في ا�غرب ،باعتبارها
أول شريك تجاري له .ومع ذلك ،ليس بأيدي
ا�غرب نقطة قوة أكبر ،مثل التي يجسدها
اﻹجماع الوطني على مغربية الصحراء.
واﻷمر ﻻ تعدله ،في هذه الحالة ،أي امتيازات
مادية ،يمكن أن يجنيها ا�غرب من عﻼقاته
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲪﺮﻭﺵ
بدول أوروبا .لقد شكلت الصحراء ا�غربية
بوصلة السياسة الخارجية للبﻼد .وعلى
هذا اﻷساس ،يمكن قراءة نبرة الصوت العالية ،التي صار يرفعها ا�غرب في
وجه كل من يناور حول وحدته الترابية.
ولكن� ،اذا يحدث التوتر في العﻼقات الديبلوماسية مع بعض دول
أوروبا اليوم؟ لﻺجابة عن هذا السؤال ،ينبغي العودة إلى الخذﻻن ،الذي
شعر بمرارته ا�غرب ،عقب اﻻعتراف اﻷمريكي بمغربية الصحراء .فبعد أن
كان َي ﱡ
طمئن إلى ا�واقف اﻷوروبية اﻹيجابية ،بالنسبة لدوله الكبرى اساسا،
حدث أن عملت أ�انيا وإسبانيا على مناوءة ذلك اﻻعتراف بشكل حثيث.
اﻷولى وقفت في وجه فرنسا ،في محاولة استصدار أي قرار إيجابي من
اﻻتحاد اﻷوروبــي ،في ح� سارعت الثانية إلى اﻻتصال بــإدارة بايدن
الجديدة ،على أساس دفعها إلى التراجع عن اﻹعﻼن الرئاسي لترامب.
تحول
رج ي النفس بحصول
ّ
بعد عقود طويلة من النزاع ،كان ا�غرب ُي ّ
في ا�واقف اﻷوروبية تحديدا ،في ظل وجود معطي� واقعي� قوي� :مبادرة
الحكم الذاتي ا�وضوعة على الطاولة من جهة ،واﻻعتراف اﻷمريكي ا�شجع على ا�ضي قدما ،لحلحلة
الوضع با�نطقة ككل من جهة ثانية.
لقد وجد ا�غرب في دخول »غالي« إلى إسبانيا ،بالطريقة التي ت ّم بها ،فرصة لجعل مدريد
تدفع ثمن مناوراتها .وما اﻻستثمار اﻻسباني لحدث اقتحام ا�هاجرين جيب سبتة ا�حتل ،إضافة
إلى اﻻحتماء با�جلس اﻷوروبي ،إﻻ محاولة لصرف النظر عن أصل اﻷزمة اﻷخيرة .ومن تناقضات
السياسة اﻹسبانية ،في موضوع الهجرة الشرعية تحديدا ،أنها سمحت ﻹبراهيم غالي بدخول
أراضيها بهوية ووثائق مزورة .أما في ما يتعلق بالتناقض الثاني ،فهو محاولة اﻻلتفاف على
الدعاوى القضائية ،ا�رفوعة لدى القضاء اﻹسباني ،من أجل محاكمة غالي في تهم ثقيلة ،يمكن
تلخيصها في الجرائم الحاصلة ضد اﻹنسانية .وفي محاولة اﻻلتفاف هذه ،التي ﻻ تعتبر بالفصل
ب� السلطت� التنفيذية والقضائية ،تظهر حقيقة الديمقراطية
اﻹسبانية الحالية .ذلك أنه إضافة إلى ا�ناورة اﻹسبانية،
وبالخصوص عند افتضاح أمر استقبال زعيم البوليساريو في
أحد مستشفيات سرقسطة »لوغرونو« ،ستجد حكومة بيدرو
نفسها في مواجهة »نفسها« .ولعل من ب� آثار هذه ا�واجهة،
َتخ ﱡبط السلطات اﻹسبانية في محاكمة غالي من عدمها.
فاﻻحتماء با�ظلة اﻷوروبية ،إضافة إلى اﻻستثارة اﻹعﻼمية
لعواطف اﻹسبان ،لن يخمدا التوتر مع ا�غرب من أصله.
هناك أكثر من مؤشر موضوعي على عدم تسامح ا�غرب
في »»واقعة غالي« .وفي سياق هذا اﻹصرار ،ﻻ يمكن للمتابع
ا�غربية -اﻹسبانية.
السياسي إﻻ توقع انقطاع العﻼقات ا�غربية
وعلى الرغم من واقعية تأ ّث ر مصالح البلدين مع ًا ،إﻻ أن اﻷمر
سيكون ّ
أخف بالنسبة للمغرب ،نظرا ﻻستعداده أداء فاتورة
وحدته الترابية .ولقد ظل يؤدي معظم تكاليف محاربة الهجرة
طي ملف
السرية ) 80في ا�ائة( ،على أمل التعاون من أجل ّ
عم ر أكثر من الﻼزم .أما وقد انكشفت
اﻷقاليم الجنوبية ،الذي ّ
مناورات بعض الدول اﻷوروبية ،فﻼ يتصور أحد أن يتحمل
ا�غرب معظم التكلفة ،وأن يقبل بـ »لعب« دور الدركي.
أثــارت »واقعة غــال ـ ّـي ،إضافة إل ــى اقتحامات جيب
سبتة ا�حتل ،أحقادا إسبانية تاريخية .وبذلك ،يكون
ملف العﻼقة ا�غربية
ا�غربية -اﻹسبانية قد تجاوز بعده ا�ادي مع
سلطات مدريد .وقد أشار وزير الخارجية ،ناصر بوريطة،
إلى وجود عقدة لدى الطرف اﻹسباني ،ع ّب رت عنها »ردود
فعل ماضوية تعود للظهور اليوم ،والتي تكشف عن هذه
الهوة ب� ا�غرب في ا�خيال اﻹسباني وا�غرب الحقيقي
الحقيقي«.
وحسنا فعلت إسبانيا ،بادّعاء بعض رجاﻻتها ،ومنهم وزير
الدفاع اﻷسبق فدريكو تريليو ،أن ما جرى هو »تخطيط
ا�غرب ﻻستعادة سبتة ومليلية مستقبﻼ
مستقبﻼ« .وبحسب هذه
القراءة ا�غرضة ،يمكن لنا ترتيب التساؤل التالي
التاليُ :ت رى
ما الذي يمنع ا�غرب عن ذلك ،لوﻻ التفكير ا�شترك في
ّ
حل ديبلوماسي ،يراعي عﻼقات التعاون وحسن الجوار؟
بقدر ما تنتظر إسبانيا جﻼء بريطانيا عن جبل
طارق ،فمن حق ا�غرب أن ينتظر جﻼء جاره الشمالي
عن مدينت ْيه ا�حتلت ْين» .الكرة« في »ا�لعب« اﻹسباني
ال ــيــوم .وف ــي هــذا اﻹطـــار ،جــاءت تصريحات الوزير
بوريطة ،التي أكد من خﻼلها أن ا�غرب سيواصل طلب
توضيحات ،وسيستمر في اعتبار ذلك هو أصل اﻷزمة.
ب� الحسابات الصغيرة والخيارات اﻻستراتيجية،
على إسبانيا الحسم في اختيار طريقها .وكما يقول
صغا ْر« ) َك ﱢب ْرها
ا�غاربة بلغتهم
العام ّيةَ :ك ﱠب ْرها َت ْ
ّ
ص ُغ ْر(.
َت ْ
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إعالنات

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بأكادير
مكتب التنفيذ المدني
ملف التنفيذ عدد2020/6105/2079 :
الطالب:
القرض العقاري والسياحي
المطلوب ضده:
عبد الرحيم بجكي
إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري
المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67
بتاريخ  17دجنبر  1968والمتعلق بالقرض
العقاري والسياحي
الفصل  61ومايليه
ظهير  9رمضان  1331موافق  12غشت 1913
كما تم تغييره وتتميمه
الظهير الشريف رقم  1-11-178الصادر بتاريخ
 22نونبر  2011القانون رقم  39-08مدونة
الحقوق العينية (المادتين  215و .(216
ي��وم  2020/08/11الموافق  21ذو الحجة
1441
إن المكلف بالتنفيذ عبد الرحيم أيت لحسن
منتدب قضائي ممتاز الموقع أسفله.
بمقتضى شهادة خاصة بتقييد الرهن من
الدرجة األول��ى المؤرخة في 2020/01/30
وعقد القرض مضمون بالرهن المؤرخ في
 2011/09/19بخصوص العقار موضوع
الصك العقاري ع��دد 09/155591 :المدعو
« »25A031الكائن بالعمارة رقم  31الشقة
رقم  25الطابق السادس إقامة إسالن الحي
المحمدي أكادير .وهو عبارة عن شقة بالطابق
السادس مساحتها  84متر مربع خاضعة لنظام
الملكية المشتركة.
وبناء على طلب :القرض العقاري والسياحي
شركة مساهمة في شخص رئيس مجلس
إدارته الكائن مقره االجتماعي ب  187بشارع
الحسن الثاني الدار البيضاء.
النائب عنها األستاذ أحمد بوسليح المحامي
بأكادير.
وبالتاريخ المتبث في شهادة التسليم يطلب من
السيد (ة) :عبد الرحيم بجكي الكائن (ة) بالعمارة
رقم  31الشقة رقم  25الطابق السادس إقامة
اسالن الحي المحمدي أكادير.
بأدائها ما للطالب عليه وقدره500.000,00 :
دره���م ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ف��وائ��د القانونية
والمصاريف.
وذل��ك في أج��ل خمسة عشر يوما من تاريخ
التوصل بهذا اإلنذار سواء كان مدينا أصليا أو
حائزا.
كما ينذرها بأداء الدين المطلوب في األجل
المذكور أعاله أو التخلي عن الملك المرهون.
وبمضمنه ح��رر ه��ذا المحضر وسيسلم في
التاريخ المتبث في شهادة التسليم إلى الطرف
المذكور أع�لاه وإل��ى السيد المحافظ على
األمالك العقارية والرهون بأكادير طبقا للمادة
 216مدونة الحقوق العينية أعاله.
123271
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة اقليم سيدي قاسم
دائرة بهت
قيادة مختار
جماعة ارميالت
إعالن عن طلب عروض مفتوح
(جلسة عمومية)
رقم2021 / 02 :
في يوم  ، 2021 - 07 - 15على الساعة 12
صباحا في مكتب رئيس مجلس جماعة ارميالت
اقليم سيدي قاسم ستتم عملية فتح األظرفة
المتعلقة بطلب عروض أثمان ألجل أشغال حفر
بئر لتزويد ساكنة دوار الكبارتة بالماء الصالح
للشرب بجماعة ارميالت.
يمكن سحب ملف طلب العروض من المكتب
التقني للجماعة كما يمكن تحميله من البوابة
االلكترونية للصفقات العمومية
 www.marchespublics.gov.maالضمان
المؤقت حدد في خمسة ألف وأربعمائة درهم
( )5400،00درهم وكلفة تقدير األشغال محدد
من طرف صاحب المشروع في مبلغ :ثالثمائة
وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة وعشرون
درهما TTC
(  358920،00درهم )TTC
يجب أن ي��ك��ون محتوى وت��ق��دي��م ملفات
المتنافسين مطابقين لمقتضيات المواد ،27
 29و 31من المرسوم رق��م2 - 12 - 349 :
الصادر في  8من جمادى األولى 20( 1434
مارس  )2013المتعلق بالصفقات العمومية
ويمكن للمتنافسين:
 إم��ا إي��داع اظرفتهم مقابل وص��ل بمكتبالصفقات لجماعة ارميالت الكائن بدار الكداري
المركز.
 إما إرسالها عن طريق البريد المضمون مثبتاالستالم الى رئيس مجلس جماعة ارميالت.
 إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلبالعروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
 إما إرسالها إلكترونيا طبقا لمقتضيات قراروزير االقتصاد والمالية رقم  20 - 14الصادر ب
 08ذو القعدة  04( 1435شتنبر  )2014المتعلق
بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من
الصفة المادية.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك
المقررة في نظام االستشارة.
القيام بزيارة ميدانية يوم  2021 / 07 / 01على
الساعة  11صباحا انطالقا من مقر الجماعة.
124105
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالرباط
المحكمة االبتدائية بتمارة
قسم التنفيذ المدني
ملف التنفيد عدد 2020 / 869
إعالن
عن بيع نصيب محجورين بأصل تجاري بالمزاد
العلني
يوم  11يونيو 2021
يعلن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائية
بتمارة أن بيعا بالمزاد العلني سيقع بتاريخ 16
 2021 / 07 /الساعة العاشرة صباحا بقاعة
البيوعات رقم  4بمقر هذه المحكمة للنصيب
محجورين باألصل التجاري موضوع صيدلية
الفتح بالبروج رقم سجلها التجاري SETTAT /
 8012عن طريق السمسرة العمومية.
األصل التجاري عبارة عن رفوف من العود -
مكتب خشبي عادي  -حاسوبين مع جهاز كاشف
للسعر  -آلة نسخ صغيرة  -ثالجة عادية من
بابين  -خزانة حديدية كبيرة الحجم  -كونطوار
من العود والزجاج.
لفائدة السيدة منال رستومي نيابة عن
القاصرين مروان رستومي ومحمد رستومي
ضد من يجب
وقد حدد ثمن انطالق المزاد في 800000.00
درهم يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن ناجزا مع
زيادة  % 3لفائدة الخزينة العامة.
وعلى كل من أراد المزيد من المعلومات
االتصال بقسم التنفيذ المدني بالمحكمة
االبتدائية بتمارة.
124107
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالدار البيضاء
المحكمة االبتدائية المدنية بالدار البيضاء
مكتب التبليغات والتنفيذات القضائية
شعبة البيوعات العقارية واألصول التجارية
بيع عقار بالمزاد العلني
ملف بيع عقار عدد19 / 781 :
لفائدة السيد  :محمد بن قدا ومن معه
نائبهم األستاذ احمد بلمقدم المحامي بهيئة
البيضاء
ضد السيد :حمو بن قدا
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
االبتدائية المدنية بالدار البيضاء

أن��ه بتاريخ  2021 / 06 / 24على الساعة
الواحدة بعد الزوال بالقاعة رقم  9بالمحكمة
االبتدائية المدنية بالدار البيضاء سيقع بيع
العقار المحفظ بالمحافظة العقارية بالبيضاء
موضوع الرسم العقاري عدد .32 / 607
للملك المسمى «مقداد»
مساحته  96متر مربع الكائن بحي أمل  2زنقة
 4الرقم  42سيدي البرنوصي البيضاء.
وهو عبارة عن بناية سكنية تتكون من سفلي
به كراجين فارغين وطابق أول به شقة يستغلها
أحد المالك وطابق ثاني به شقة مغلقة اثناء
الحجز وطابق ثالث به شقة يسكن بها أحد
المالك وسطح فارغ.
قد حدد ثمن انطالق المزاد العلني في مبلغ
 3.000.000.00درهم ويؤدى ويؤدى الثمن
ح��اال مع زي��ادة  3%ويشترط ضمان األداء،
وللمزيد من اإليضاح أو تقديم عروض يجب
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االت��ص��ال برئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية بالدار البيضاء.
124109
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بالناظور
المحكمة االبتدائية بالناظور
ملف التنفيذ
عدد20 / 6107 / 25 :
اعالن عن بيع حصة في عقار محفظ بالمزاد
العلني
لفائدة :محمد الحداد
ضد :ميمون حرتيتي
عنوانه سكتور الناظور بلوك 57
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
االبتدائية بالناظور

يعلن للعموم أن بيعا قضائيا سيقع يوم 07
 2021 / 07 /ابتداء من الساعة العاشرة
صباحا بمقر المحكمة االبتدائية بالناضور
 للحصة في العقار المحفظ ذي الرسمالعقاري ع��دد  N/328الملكى المسمى
«أرض حرتيتي» الكائن بإقليم الناظور قبيلة
بني شيكر منطقة ضم األراضي قسم الناظور
مساحته  14.963م  2عبارة عن قطعة أرضية
فالحية سقوية.
وقد حدد الثمن األساسي النطالق بيع الحصة
بالمزاد العلني في مبلغ  333.310.00درهم
وذل��ك تنفيذا لألمر الصادر عن المحكمة
االبتدائية بالناضور بتاريخ 2020 / 09 / 23
في ملف األمر باألداء عدد/ 1102 / 164 :
.20
وللمزيد من المعلومات أو تقديم عروض
االتصال بمكتب التنفيذ المدني حيث يوجد

59
ملف اإلجراءات ويؤدى الثمن نقدا أو بشيك
مضمون األداء مع زيادة .% 3
124121/1
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بالناظور
المحكمة االبتدائية بالناظور
ملف التنفيذ
عدد2021 / 6101 / 756 :
إعالن عن بيع عقارات غير محفظة بالمزاد العلني
لفائدة :بحرية بوهدوز ومن معها
ينوب عنها ذ .الهادي زهراوي المحامي بهيئة
الناظور
ضد :بعض ورثة بوهدوز عمرو محمد
عنوانهم سيدي عثمان شارع ملوية زايو اقليم
الناظور
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة
االبتدائية بالناظور
يعلن للعموم أن بيعا قضائيا سيقع يوم 07 / 01
 2021 /ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر
المحكمة االبتدائية بالناضور  -مكتب التنفيذ
المدني  -لعقارات غير محفظة عبارة عن:
 - 1قطعة ارضية بورية تقع بالموضع المسمى
«الطواحين» مساحتها الصافية  30.185م .2
 - 2قطعة أرضية سقوية تقع بصبرة أوالد
البوريمي مساحتها الصافية  13.189م 2
 - 3قطعة أرضية سقوية تقع بأوالد البوريمي
مساحتها الصافية  128م 2
 - 4قطعة ارضية بورية تقع بالموضع المسمى

الرتاع جماعة اوالد داوود مساحتها الصافية 150
م .2
وقد حدد الثمن األساسي النطالق البيع بالمزاد
العلني في مبلغ  200,00درهم للمتر المربع
ال��واح��د ل�لأول��ى ،مبلغ  400.000,00درهم
للثانية ،مبلغ  40.000,00درهم للثالثة ومبلغ
 20.000.00درهم للرابعة.
وذل��ك تنفيذا للقرار ع��دد 455 :الصادر عن
محكمة االستئناف بالناظور بتاريخ / 09 / 26
 2018ملف عدد . 2018 / 1615 / 187
وللمزيد م��ن المعلومات أو تقديم ع��روض
االتصال بمكتب التنفيذ المدني حيث يوجد ملف
اإلجراءات ويؤدى الثمن نقدا أو بشيك مضمون
األداء مع زيادة .3%
124121/2
-----------------------------المملكة المغربية
وزارة الصحة
إعالن عن طلب عروض مفتوح
بعروض أثمان
صفقة إطار
رقم 2021/09
في يوم  2021/08/05على الساعة العاشرة
صباحا سيتم بمكاتب مندوبية وزارة الصحة
لعمالة سال فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض
بعروض أثمان ألجل شراء الخدمات المتعلقة
بحصص تصفية الدم لصالح مرضى القصور
الكلوي المزمن في المرحلة المتقدمة ،بمندوبية
وزارة الصحة بعمالة سال.
يمكن سحب ملف طلب ال��ع��روض بمكتب

الصفقات بمندوبية وزارة الصحة لعمالة سال،
رقم  1زنقة سيدي بلعباس سال.
ويمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة صفقات
الدولةwww.marchespublics.gov.ma .
الكلفة التقديرية بالنسبة للحد األقصى محددة
في مبلغ  14 843 400,00 :درهم (أربعة عشر
مليون وثمان مائة وثالثة وأربعون ألف وأربع
مائة درهم ).
الكلفة التقديرية بالنسبة للحد األدنى محددة
في مبلغ 13 359 060,00 :دره��م (ثالثة عشر
مليون وثالث مائة وتسعة وخمسون ألف وستون
درهم).
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع
ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المادتين
 29، 27و  31من المرسوم  2.12.349الصادر
بتاريخ جمادى األولى  20( 1434مارس )2013
المتعلق بالصفقات العمومية .
و يمكن للمتنافسين :
 إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد المضمونمع إفادة باالستالم إلى المكتب المذكور.
 إما إيداعها مقابل وصل  ،بمكتب الصفقاتبالعنوان المشار إليه أعاله.
 إم��ا تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلبالعروض عند بداية الجلسة و قبل فتح األظرفة.
 إما إيداعها إلكترونيا عبر البوابة المغربيةللصفقات العمومية.
إن الوثائق المثبتة الواجب اإلدالء بها هي تلك
المنصوص عليها في المادة  9من مرسوم نظام
االستشارة.
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تبين األزواج
أسلوبا تعاونيا
يف إدارة
اخلالفات
بينهم يوصلهم
إىل بر األمان
يؤكد مستشارو العالقات األسرية أن الغياب التام للخالفات
بين الزوجين ليس ظاهرة صحية ،حيث أنه يعني أن أحد
الطرفين ليست لديه الثقة الكافية إلظهار اختالفاته في الرأي.
وي��رون أن هذا األسلوب ليس هو الحل المناسب ،وفي
المقابل ،ليس من السهل االلتزام بالنقاش الهادئ والرصين،
ألنها مهارة يجب أن يطورها اإلنسان مع مرور الوقت.
كما يؤكد الخبراء أن تبني األزواج أسلوبا تعاونيا في إدارة
الخالفات بينهم يجعلهم أكثر راحة في حياتهم الزوجية.
وال تعد المحاوالت المتواصلة لتجنب الخالف بين الزوجين
الطريقة المثلى لبناء عالقة طويلة األم��د .وخالفا لما هو
متداول ،تعتبر قدرة أحد الزوجين على التعبير عن رأيه بصراحة
أثناء الشجار دليال على أنه على استعداد لتطوير العالقة،
واألشخاص الذين يتسمون بالنضج يحاولون التوصل إلى
حلول ترضي الطرفين وتسهم في تحسين العالقة ،بدل اللجوء
إلى المهاجمة والصراخ.
ويعتبر بعض علماء النفس واالجتماع أن الخالفات الزوجية
أمر وارد في العام األول من الزواج حيث يبدأ كل من الزوجين
في التعرف على شخصية اآلخر تعرفا كامال ومفتوحا بال تغيير
أو تظاهر.
وتؤكد دراسة حديثة أهمية الخالفات الزوجية في استمرار
العالقة بين الطرفين ،لما لها من فوائد باعتبارها فرصة
حقيقية يتعرف من خاللها كل من الزوجين عما يغضب الطرف
اآلخر ويزعجه.
وتقول أستاذة علم النفس االجتماعي “بالفعل المشكالت
لها بعض الفوائد ،فمن خاللها يتعرف كل طرف عما يغضب
أو يفرح الطرف اآلخ��ر، ويتلمس طباعه على أرض الواقع،
بل ويعرف أخطاء نفسه، فيحاول إصالحها وتعديل مسارها
وتصحيح المفاهيم واألفكار الخاطئة التي قد تكونت لديه ضد
الطرف اآلخر”.
وتضيف “وم��ن ناحية أخ��رى يستطيع كال الزوجين أن
يتعرف على أفكار وطموحات وتطلعات زوجه ،فيشارك في تلك
التطلعات واآلمال ،وبذلك تمتد جسور التواصل بين الطرفين».
لكن قد تصبح الخالفات الزوجية إذا استمرت لفترات طويلة
مصدر إزعاج للزوجين ولعائالتهما ،مما يستدعي تدخل طرف
ثالث إلصالح العالقة بينهما.
ولضمان عالقة صحية بين الزوجين ،يجب التمييز بين
الشجار اإليجابي والشجار السلبي ،واألخذ بعين االعتبار جملة
من العوامل ،مثل :االحترام المتبادل ،واالعتذار عند الضرورة،
والحرص على حل المشاكل دون طلب المساعدة من أطراف

خارجية.
ويعتقد  44في المئة من المتزوجين أن الشجار أكثر من
مرة خالل األسبوع من شأنه أن يساعدهم على ضمان عالقة
صحية ومثمرة لفترة طويلة .وفي الغالب ،ترتفع فرص استمرار
العالقة بين الزوجين اللذين يتجادالن باستمرار ،لكن شريطة
أن يكون الجدال مبنيا على أسلوب سلمي.
ومن الضروري أن يعمل الشريكان على حل الخالفات التي
تحول دون التعايش بينهما ،وذلك من أجل التقدم في الحياة،
وهناك العديد من الطرق إلدارة هذه الخالفات الزوجية.
إذا لم ينجح الطرفان في االلتزام بالقواعد فإن الضغط
النفسي الذي يسببه الشجار يمكن أن يدمر صحتهما ،ويزيد
احتماالت إصابتهما باألمراض المزمنة ،إذ توصلت بعض
الدراسات إلى وجود عالقة وطيدة بين الخالفات الزوجية
ومتالزمة األمعاء المتسربة ،ويمكن للصفح والتسامح أن يجعال
الخالفات ال تتطور.
ويعتقد البعض أن األحبة ليس عليهم أبدا التعبير عن
أسفهم ،ولكن هذا ليس صحيحا ،إذ أنه من المؤكد أن طلب
الصفح من الشريك هو األسلوب األفضل ،ولكن دون توقع أن
تزول كل الخالفات بمجرد نطق كلمة آسف.
ويؤكد خبراء العالقات أن واحدة من أكبر المشاكل في هذا
السياق هي االعتذار بشكل سطحي دون محاولة فهم األسباب
التي أغضبت الطرف اآلخر.
وال يعني االبتعاد عن المشكالت الشعور بالضعف ،وإنما
القدرة على االستمتاع بالحياة ،كما ال يغير الصفح الماضي،
وإنما يغير المستقبل.
ويشدد مستشارو العالقات األسرية على أهمية الحفاظ
على األسرار الزوجية وعدم تداولها خارج أسوار المنزل ،حتى
لو كان ذلك مع أهل الطرفين ،مشيرين إلى أن هذه القاعدة
تعكس نضج الزوجين وقدرتهما على إدارة حياتهما من دون
مؤثرات خارجية قد تزعزع استقرارهما وتوسع الفجوة في ما
بينهما.
وأش��ار الخبراء إلى أنه عندما يكون األزواج واعين
لحياتهم الخاصة وناضجين في أفكارهم وتصرفاتهم فإنه
يصعب تدخل أي طرف بينهم حتى لو كان هذا الطرف هو
األهالي ولو حاولوا التدخل ينبغي عدم السماح لهم بذلك
إال إذا كان هذا التدخل إيجابيا وفي مصلحة استقرار األسرة
واألبناء ،ومن أجل النصيحة وتقريب وجهات النظر وإيجاد
الحلول المناسبة التي تصب في مصلحة األزواج.
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تعتبر عبارة “اإلف��راط في مشاهدة التلفزيون مضر
بالصحة” أكبر من مجرد قول يردده اآلباء الذين يشعرون
باالستياء من سلوك أبنائهم المراهقين المستهترين،
الذين ال يقومون بواجباتهم المنزلية ،وذلك من خالل ما
كشفه بحث أجراه علماء في الواليات المتحدة.
وم��ن خ�لال المعلومات المستخلصة م��ن ثالثة
استطالعات للرأي ودراسات شملت أكثر من  17ألف شخص
قال أكاديميون إنهم يعتقدون أن “مشاهدة التلفزيون
بمعدالت متوسطة إلى مرتفعة خالل فترة منتصف العمر”
تساهم في “تدهور الوظائف اإلدراكية وصحة الدماغ في
وقت الحق».
ويأتي البحث في ظل الطفرة التي تتمتع بها حاليا
خدمات البث التدفقي ،والتي شهدت تحول عدد ال حصر
له من األشخاص إلى خدمتي “نتفليكس” و”ديزني” للبث
التدفقي وغيرهما ،بينما دعت الحكومات المواطنين إلى
البقاء في المنزل لمكافحة تفشي وباء كورونا.
ومن جانبها تقول أستاذة علوم األوبئة في جامعة
أالباما“ ،قد يكون اتباع السلوكيات الصحية خالل فترة
منتصف العمر من العوامل المهمة لدعم صحة الدماغ في
وقت الحق».
وأقرّ الباحثون بأن مشاهدة األفالم والبرامج وغيرها من
المحتويات التلفزيونية “هي نوع من السلوك الكسول الذي
يكون سلبيا من الناحية المعرفية أو ال يتطلب الكثير من
التفكير”.
كما أك��دت دراس��ة حديثة أن طالب الجامعة الذين
يشاهدون البرامج التلفزيونية لفترة طويلة يعانون من
اسمرار البشرة نتيجة التعرض ألشعة التلفزيون.
وف��ي دراس��ة نشرتها مجلة “األكاديمية األميركية
لألمراض الجلدية” أجريت على حوالي  576طالبا توصل
الباحثون إلى أن مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة تؤثر
على لون البشرة وتؤدي إلى اسمرارها .ومن النتائج المثيرة
للقلق أن الباحثين ،بعد أن أجروا دراسات طويلة المدى،
توصلوا إلى أن كثرة التعرض لألشعة فوق البنفسجية
م��ن الشمس والتعرض
ألشعة التلفزيون يشكالن
أح��د العوامل الرئيسية
التي ت��ؤدي إلى اإلصابة
بسرطان الجلد.
توصلت دراس��ة طبية
أجريت عام  2010إلى أن
الجلوس لمدة يومين أمام
شاشة التلفزيون يؤدي
إلى ح��دوث مجموعة من
التغيرات الجينية الواسعة
مثل ح��دوث اضطرابات
ف��ي إن��ت��اج ال��ط��اق��ة ،وأن
ع���دد س��اع��ات الجلوس
على األري��ك��ة لمشاهدة
التلفزيون يسبب الكثير
م��ن المشاكل الصحية
وح�����دوث ال��ع��دي��د من
العادات السيئة أثناء تناول
الطعام.
وي��ن��ص��ح ع��ل��م نفس
األغذية بإغالق التلفزيون
أثناء تناول الطعام؛ حيث

يساهم ذلك في التقليل من اآلثار السلبية الناتجة عن
الجلوس فترة طويلة أمام شاشة التلفزيون ،وخصوصاً
بالنسبة إلى األطفال فهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية
التي يسببها التلفزيون ،ذلك أنه يؤثر سلبا على النشاط
البدني اليومي لألطفال.
كما أن العديد من ال��دراس��ات ربطت بين مشاهدة
التلفزيون والمعاناة من السمنة المفرطة .وذكرت دراسة
نشرتها مجلة “علم النفس االقتصادي” أن مشاهدة
التلفزيون تقلل من مستوى الرضى عن الحياة لدى المشاهد
وتفاقم الطموحات المادية وتسبب المزيد من القلق.

معاناة اآلباء مع
األبناء متواصلة
بسبب اإلفراط يف
مشاهدة التلفزيون
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ﲡﺎﻭﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ

ﻇﻠﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻐﺰﺍ
ﻣﺤﻴﺮﺍ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﺔ ﺩﻛﺎﻟﺔ
ﻋﺒﺪﺓ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  43ﻋﻀﻮﺍ ،ﺃﻱ ﺃﻥ  22ﻋﻀﻮﺍ
ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ...ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ...ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ – ﺳﻄﺎﺕ..
ﻭﻧﻌﻄﻲ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻦ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  90ﺇﻟﻰ  140ﻧﺎﺧﺐ ﻓﻘﻂ ،ﻳﺼﻮﺕ
ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺑﺔ  75ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻄﻲ  6ﺃﻋﻀﺎﺀ ،ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺼﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ...
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺻﻮﺕ ﻟﻬﻢ ﻗﺮﺍﺑﺔ  60ﺃﻭ  70ﻧﺎﺧﺒﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ...ﺇﻧﻬﺎ ﻗﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻬﺰﻟﺔ ..ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻛﺎﻥ .ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﺯﻋﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺠﺎﻥ ....ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﻌﺔ
ﺗﻘﺴﻢ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﺃﺷﺨﺼﺎ ﻭﻭﺟﻮﻩ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻤﻊ ﻛﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ..
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﺤﻮﺓ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺳﻮﺍﺀ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ،ﻭﺃﻗﻨﻌﻮﺍ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ..ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ  10ﻣﺎﻱ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ  30ﻣﻨﻪ ،ﺁﻣﻠﻴﻦ
ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻮﺍ ﺩﻓﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻴﺒﺔ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻓﺤﺼﻞ ﻭﺿﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
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ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺣﺼﻞ؟
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ،ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻻﺗﻮﺟﺪ
ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ..ﻭ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻳﺘﻨﻤﻮﻥ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ

ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ...ﻭﺗﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ..
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺖ ـ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ـ ﻭﻗﻌﺖ »ﻣﺠﺰﺭﺓ«
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻭ«ﺫﺑﺢ« ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ،ﻭﺳﺘﺒﻘﻰ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺮﺕ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ؟
ﻓﻘﺪ ﺛﻢ ﺭﻓﺾ ﻗﺮﺍﺑﺔ  400ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ،ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ

ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﺍﳍﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺧﺐ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻳﺰﻋﺞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻴﻼ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻃــﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤــﻲ
ﻳــﻮﺍﺟــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻤﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ،
ﺟﺮﺍﺀ ﻫﻮﺱ ﺷﺒﺎﺑﻲ ﻳﻘﻠﻖ ﺭﺍﺣﺘﻬﻢ ،ﻭﻳﻌﻜﺮ
ﺻﻔﻮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻫﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻬﻮﺭﺓ  ،ﻳﻌﻤﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺘﻬﻢ
ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﺬﻳﺎﻉ ﻭﻫﺪﻳﺮ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟــﺪﺭﺍﺟــﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟــﻨــﺎﺱ ﻧﻴﺎﻡ  ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﻫﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻁ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻓﻲ  40ﻛﻠﻢ  /ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﻮﺍﺭﻉ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﻋﻼﻝ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،ﻭﻣﺪﺍﺭﺓ ﺳﺎﺣﺔ
ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺷﻴﻒ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺍﺩﺭﻳﺲ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ
ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ ﻛﻮﺭﻧﻴﻂ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺯﻗــﺔ ﻭﺷــﻮﺍﺭﻉ
ﻣﻦ ﺍﻹﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺭﻫــﺎﻕ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻥ ﻭﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪﺑﻤﻜﻨﺎﺱ.
ﺍﻟﻨﻮﻡ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ
ﻣﻦ ﺗﻠﻮﺙ ﺑﻴﺌﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﺍﻷﺩﺧﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﺃﺯﻗﺔ ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﻫﺎﺩﺋﺔ
ﻋﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻋﻨﻮﺓ
ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻧﻴﺔ  ،ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ
ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﺰﻋﺠﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻭﺍﻷﺩﺧﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ
 ،ﻭﻣﻨﺎﺯﻝ ﻳﺮﻏﺐ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﻛﻮﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺩ ﺇﻟﻰ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ
ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ،ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺿﻰ
ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻣﺰﻣﺠﺮﺓ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ،ﻋﻠﻰ
ﻭﻣﺴﻨﻴﻦ ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﺻﻐﺎﺭ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀ

ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟــﺪﺭﺍﺟــﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  ،ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﺓ
ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،ﻭﻛﺜﻴﺮﺍ
ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻭﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻛﺎﻗﺘﻼﻉ ﺃﻋــﻤــﺪﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ.
ﻛﻞ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﻣــﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ
ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﺪﺛﻨﺎ ،ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﻨﻢ ﻋــﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﺘﻬﻮﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ،ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻓﻲ
ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ
،ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ،ﻭﺍﻟﺼﺨﺐ
،ﻭﺍﻟﻀﺠﻴﺞ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺒﻬﻠﻮﺍﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻏﺴﻖ ﺍﻟﻠﻴﻞ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻼﺕ
ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ
ﻭﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺑﺤﺴﺐ
ﺯﻋﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ،ﺇﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﺮ ﻣﻴﺴﻮﺭﺓ  ،ﻗﺪ
ﻻ ﺗﻄﺎﻟﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺯﺟﺮﻳﺔ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻭﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ.

∫ÓjRCG

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻳﺰﻭﺭ ﻣﺘﺤﻒ ﺟﻴﻮﺑﺎﺭﻙ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﺻﻮﺭ

ﻗﺎﻡ ﺷﻜﻴﺐ ﺑﻨﻤﻮﺳﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،
ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻤﺘﺤﻒ ﺟﻴﻮﺑﺎﺭﻙ ﻣﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﺯﻳﻼﻝ  ،ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 11
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ  ،ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﻔﺎﻭﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﺯﻳــﻼﻝ ،ﻭ
ﺑﻠﻌﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺍﺯﻳﻼﻝ ،ﻭ ﺍﻣﻜﺎﺭ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺟﻴﻮﺑﺎﺭﻙ
ﻣﻜﻮﻥ  ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﺯﻳﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺷﺮﻭﺣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﺸﻜﻴﺐ
ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺍﻣﻜﺎﺭ ﺣــﻮﻝ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺧﺎﺻﺔ
ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﻭﻣﻤﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺔ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﺘﺤﻒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﺟﻴﻮﺑﺎﺭﻙ ﻣﻜﻮﻥ
ﻭﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻠﻮﻛﻴﺖ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﻳﻼﻝ.
ﻭﻳﻌﺪ ﺟﻴﻮﺑﺎﺭﻙ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻭﻓﻀﺎﺀ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺰﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺗﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺠﻤﺎﻡ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ .ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ
ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﻳــﻼﻝ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮﺭ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ ﻣﻌﻠﻤﺔ
ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﺴﻴﻨﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ
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ﻟﻘﺎﺀ ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ

ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺷﻴﺸﺎﻭﺓ ،ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ،
ﻟﻘﺎﺀ ﺗﻮﺍﺻﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟــﻤــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟــﻤــﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟــﻘــﺮﺁﻧــﻴــﺔ ﺑــﺎﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ،ﻭﺫﻟـــﻚ ﺗــﺤــﺖ ﺷــﻌــﺎﺭ »ﺍﻟـــﻤـــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟــﻤــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺣﺼﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟــﺪﻳــﻦ«.
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻋﻈﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟــﻤــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﺛﻬﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺃﺑﺮﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻹﻗﻠﻴﻢ
ﺷﻴﺸﺎﻭﺓ ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻷﺯﻫـــﺮﻱ ،ﺃﻥ ﺍﻟــﻤــﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﻥ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻝ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻲ ،ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ
ﺫﻟﻚ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺣﺠﻢ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ.
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ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻭﺻﻨﻊ ﻣﻐﺮﺑﻲ ،ﻭﺑﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻳﺮﺍﻫﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ
ﺃﺯﻳﻼﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﺳﻢ
ﻣﺘﺤﻒ ﺟﻴﻮﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺧﻠﻖ
ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﺠﻴﻮﺑﺎﺭﻙ
ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ ،ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻪ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ
ﻭﻗﺮﻳﺒﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ
،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻀﺎﺀ ﻋﺼﺮﻳﺎ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻹﺑـــﺮﺍﺯ ﺗــﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻷﺭﻛــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣــﻦ ﻃــﺮﻑ
ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﻣﻨﺬ  2014ﺇﺭﺛﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ .
ﻭﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺯﻳﻼﻝ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
ﻣﻨﺘﺰﻩ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺿﺨﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ
ﺩﻳﻨﺼﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﻔﺘﻪ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺰﻫﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ”ﻣﻨﺘﺰﻩ ﻣﻜﻮﻥ“ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  5700ﻛﻠﻢ
ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺳﻂ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﻭﺍﺯﻳﻼﻝ .

ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ  238ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻢ ﺭﻓﻀﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ  227ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ..
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻻﺑﺪ
ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺘﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ،ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺍﻟﺔ؟
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ،
ﻫﻞ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ؟ ﺃﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻃﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺟﺎﺅﻭﺍ
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻛﻔﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ؟ ﺍﻟﺴﺆﻭﻝ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ،ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﺮﻓﺾ؟ﺛﻢ ﻻﺑﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 225ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ  50ﺷﺨﺼﺎ ...ﻓﻬﻞ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺨﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺃﻡ ﻻ؟
ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  227ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ،ﺗﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺗﻮﺯﻉ ﺣﺴﺐ ﻻﺋﺤﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ »ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ« ﺃﻥ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺓ ،ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ.
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﺠﺮﻳﺪﺓ ،ﺃﻥ ﺩﻋــﺎﻭﻯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺳﺘﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻭﺍﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ
ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﺗﻢ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺿﺪﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺨﻠﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ.
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ﺭﻓﺾ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﳊﻀﺮﻱ

ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻏﺮﻳﺲ

ﺃﻋــﺮﺏ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ،ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ ﺍﻟــﻤــﺪﻧــﻲ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻌﺔ ،ﻓﻲ
ﺑــﻴــﺎﻥ ﺍﺳــﺘــﻨــﻜــﺎﺭﻱ ،ﻋﻦ
ﺭﻓــﻀــﻬــﻢ ﻟــﻤــﺨــﺮﺟــﺎﺕ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛــﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺮ ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺻﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺻﻴﻐﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ.
ﻭﺃﻛـــﺪﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ،ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣــﺮﻓــﻮﺽ ﺟﻤﻠﺔ
ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ،ﻭﺳﻴﻨﺎﺿﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺼﻌﻴﺪﺍ.
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ﲪﻠﺔ ﲢﺴﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ«
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎﺷﻴﻦ
ﺳــــــﻄــــــﺮﺕ
ﺍﻟـــﻤـــﻨـــﺪﻭﺑـــﻴـــﺔ
ﺍﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻴـــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﺮﺍﺋـــﺶ ،
ﺑــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣــﻊ
ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻟـــــــﻺﺩﻣـــــــﺎﺝ
ﺍﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎﺩﻱ
ﺑــﺬﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﺤﺼﺺ
ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺣﻮﻝ :
» ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ
ﻭﺍﻟـــﺘـــﻤـــﻜـــﻴـــﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ » ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻱ.ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺮﻳﺠﺎﺕ ﻭﺧﺮﻳﺠﻲ ﻣﻮﺳﻢ  2020 _2019ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ
ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻭﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ
ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ،ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺭﺷﺎﺕ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ.

ﲨﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400ﻛﻴﺲ ﺩﻡ ﰲ ﲪﻠﺔ ﻟﻠﺘﱪﻉ

ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳــﺎﻡ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ،
ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400ﻛﻴﺲ
ﺩﻡ ،ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﺷﻬﺪﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻣﻨﺬ ﺻﺒﺎﺡ
ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟــﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ
ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻋــﺪﺍﺩ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺇﻗﺒﺎﻻ
ﻣﻜﺜﻔﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻨﺪﺍﺀ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ،ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻡ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﺤﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ،
ﻗﺼﺪ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺃﺑﻨﺎﻙ ﺍﻟﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ،ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻋﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺒﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﻮﻃﺎﻟﺐ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻟﻠﺪﻡ ،ﻭﺃﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﺒﺄ ﻛﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ.ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ،
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻛﺒﺖ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻭﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﻤﺪﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻭﺃﺑﺮﺯﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﻪ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟــﺪﻡ ﺑﺴﺒﺐ

ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﺪﻡ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺎﻗﻦ ﺍﻟﺪﻡ،
ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻓﺮﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺿﻌﻒ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ.
ﻭﺷــــﺪﺩﺕ ،ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ
ﻭﺍﻟــﻤــﺼــﺎﺑــﻴــﻦ ﻓـــﻲ ﺣـــــﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﻭﺍﻟــﻤــﺼــﺎﺑــﻴــﻦ ﺑـــﺎﻷﻣـــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ.
ﻭﺃﺷــﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﻳﻨﻌﻜﺲ
ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺃﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺇﻋــﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺪﺩ
ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ،ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ،ﻭﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ﻭﻛــﺬﺍ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ
ﺍﻟﻜﺒﺪﻱ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ »ﺳﻲ« ﻭ«ﺑﻲ« ﻭ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺍ ﻭﺍﻹﻧﺰﻳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺪﻳﺔ.

ﺍﻟـــــــــــــــــــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
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bentabet22@yahoo.fr

ﺑﻌﺪ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ:

ﻫﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﳌﺪﺭﺏ ﺍﳌﻐﺮﰊ »ﺑﺮﻳﻘﻪ« ﰲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ؟ !
ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻤﺮﻳﻨﻲ :ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺯﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮ

ﻣﻨﺼﻒ ﺍﻟﻴﺎﺯﻏﻲ :ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻧﺼﻬﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻴﻪ

ﺇﳝﺎﻥ ﺍﺠﻤﻟﺪﺍﻭﻱ
)ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺪﺭﺑﺔ(
ﺟــــﺪﻝ ﻭﺍﺳـــﻊ
ﻳـــــﺸـــــﻬـــــﺪﻩ
ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻜﺮﻭﻱ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺟﺮﺍﺀ
ﻏــﺰﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ
ﺍﻷﺟـــــــﺎﻧـــــــﺐ
ﻭﺗـــﻬـــﻤـــﻴـــﺶ
ﺍﻷﻃـــﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺣﻀﻮﺭﺍ
ﻻﻓﺘﺎ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺸﺎﺑﻲ ﻣﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ،ﻭﻓﻮﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﺰﺭﺗﻲ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻭﻓﺘﺤﻲ
ﺟﺒﺎﻝ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮﻧﺎﺭ ﻛﺎﺯﻭﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺟﺪﺓ،
ﻭﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺳﻔﻴﻦ ﻓﻨﺪﺭﺑﺮﻭﻙ ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺑﻴﺪﺭﻭ ﺑﻨﻌﻠﻲ ﺭﻓﻘﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﺑﺮﻛﺎﻥ ،ﺛﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻨﺸﻴﺨﺔ
ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ.
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺮﺅﺳﺎﺀ
ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺃﻃﺮ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺫﺍﺕ
ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﺃﻟﻘﺎﺑﺎ ﻋﺪﺓ.
ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ
ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺃﻛﺪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﻟﻤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺯﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ،ﻭﻟﻌﻞ
ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺐ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﻧﻔﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺌﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻻ ﻳﺮﺿﺦ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮ ،ﺣﺘﻰ ﺃﺿﺤﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺒﺶ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ

ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺩﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺸﺮﻑ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺣﺮﺯﻭﺍ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫﻢ ﻣﺪﺭﺑﻴﻦ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻵﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻟﻤﺮﻳﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﻋﺎﺩﻱ ﺟﺪﺍ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻞ ﻋﻨﻪ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺗﻮﺭﻁ ﻻﻋﺒﲔ
ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺲ ﺑﻘﺴﻢ ﻭﺣﺪﺓ
ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻨﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺲ ﻗﺮﺭﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺲ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻫﻨﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺲ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻠﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻨﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻃﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ ﺻﺎﺩﻳﲏ
ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻷﻭﳌﺒﻴﺎﺩ ﻃﻮﻛﻴﻮ
ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺘﺎﺑﻞ ،ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺮﺍﻃﻲ
ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ
ﺳــﺎﺩﻳــﻨــﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺪﺍﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻱ ﺑﺎﺭﻳﺲ ،ﺣﻴﺚ
ﺣــﺠــﺰﺕ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟــﺘــﺄﻫــﻞ ﻟﻸﻟﻌﺎﺏ
ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﻃﻮﻛﻴﻮ .2020
ﻭﻛـــﺎﻥ ﺭﻓــﻘــﺔ ﺍﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺣﺴﻦ
ﻓﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﻔﻘﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺮﺍﻃﻲ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ
ﺳﺎﺩﻧﻲ ﻗﺪ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﻟﻮﺯﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  61ﻛﻠﻎ ﺗﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﺍﻃﻲ
 ،ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺩﻭﺭﻱ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻟﺘﺘﺄﻫﻞ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ

ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﺎﺩ ﻃﻮﻛﻴﻮ.
ﻭﺟﺎﺀ ﺗﺄﻫﻞ ﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺳﺎﺩﻧﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺨﻤﺲ ﻧﻘﺎﻁ
ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﺯﻳﻦ ﻭﺗﻌﺎﺩﻝ.

ﺗﻮﺧﻴﻞ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺯﻳﺎﺵ ﻭﻣﻴﻼﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ

ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺑﻄﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑــــﺎ ،ﻓــﺮﻳــﻖ ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ
ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﺫﻟــﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
ﺣﻜﻴﻢ ﺯﻳﺎﺵ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﻴﻌﻬﻢ ،ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺮﻭﺽ.
ﻭﺫﻛــﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺩﻳﻠﻲ ﻣﻴﻞ« ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ
ﻣــﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳــﻤــﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻘﻨﻊ ﺗﻮﺧﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ،
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﻮ ﻻﻋﺐ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺣﻜﻴﻢ ﺯﻳﺎﺵ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﻼﻥ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺧﻂ ﺍﻟﻮﺳﻂ.
ﻭﺫﻛـــﺮﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻣﻊ
ﻭﺻﻮﻝ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎﻧﻮ ﺳﺒﺎﻟﻴﺘﻲ ﺇﻟﻰ
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻋــﺰﺯ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺿﻢ ﺯﻳﺎﺵ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻮﺭﻳﻨﺰﻭ ﺇﻧﺴﻴﻨﻲ ﺃﻭ
ﻫﻴﺮﻓﻲ ﻟﻮﺯﺍﻧﻮ.
ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟـ 28ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﺸﻴﻠﺴﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ  36ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ
ﺗﻤﻜﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﺧﺮﻳﻦ.

ﻟﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ
ﺗﻮﻗﻒ
 3ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻣﻦ ﺃﻧﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻷﻭﻝ

ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺃﻧﻪ
ﻳﺮﻯ ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﺮﻕ ﻋﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻑ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﺟﻠﻴﺎ ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺑﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﻳﺴﺘﺤﻘﻮﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻜﺲ.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ،ﻫﻲ

ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﺩﻳﺐ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟــﻤــﻠــﻜــﻴــﺔ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻋﺒﺮ ﺑﻼﻍ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ 3 ،ﻻﻋﺒﻴﻦ
ﻣﻦ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ.
ﻭﺟﺎﺀ ﺑﻼﻍ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺆﺟﻞ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ :19
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻣﺎﻟﻮ ﻻﻋــﺐ ﻓﺮﻳﻖﺣﺴﻨﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺩﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ.
ﻣﺆﺟﻞ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ :21
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺇﺩﺭﻳــﺴــﻲ ﺑﻠﻤﺎﻣﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻮﺳﻔﻴﺔ ﺑﺮﺷﻴﺪ
ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﺣــﺪﺓ ﻣﻊ ﺗﻐﺮﻳﻤﻪ ﻣﺒﻠﻎ 4000
ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻨﻬﻀﺔ ﺑﺮﻛﺎﻥ.
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻭﺍﺗـــﺎﺭﺍ ﻻﻋــﺐ ﻓﺮﻳﻖﻧﻬﻀﺔ ﺑﺮﻛﺎﻥ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻦ ﻭﺍﺣــﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻴﻮﺳﻔﻴﺔ ﺑﺮﺷﻴﺪ.
 ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻫﻨﺮﻱ ﻻﻋﺐ ﻓﺮﻳﻖﻳﻮﺳﻔﻴﺔ ﺑﺮﺷﻴﺪ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺩﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻨﻬﻀﺔ
ﺑﺮﻛﺎﻥ.

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮﺓ ﺩﻭﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻞ
ﻭﺗﺸﺒﻊ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ
ﺗﺨﻠﻔﻴﺔ ﺗﺴﺘﺼﻐﺮ
ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﻳﻌﺰﻯ
ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪﺓ
ﻟﻠﻤﺪﺭﺏ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
ﻟــﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﻷﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ
ﻳﺘﻮﺍﺭﻯ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﺃﻗﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮ.
ﻭﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺃﺧـــﺮﻯ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺃﺷﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻨﺼﻒ
ﺍﻟﻴﺎﺯﻏﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ
ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﺑﻄﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ،ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻷﻃﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻧﺼﻬﺎﺭ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻞ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻴﺎﺯﻏﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ)ﺍﻟﻌﻠﻢ( ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻻﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺣﻤﻮﻟﺔ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺃﻃﺮ ﻛﺒﺮﻯ ،ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻠﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻟﻴﺎﺯﻏﻲ ﺃﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻭﻳﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ
ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻣﻨﺼﻒ ﺍﻟﻴﺎﺯﻏﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ
ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺃﻟﻘﺎﺑﺎ ﻭﺑﻄﻮﻻﺕ ﻣﺸﺮﻓﺔ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭﺇﺿﺎﻓﻲ ﻷﻧﻪ
ﻳﻜﺮﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ،
ﻭﻫﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﻤﺘﺎﺯﺓ.

ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻣﺮﺍﺑﻂ:

ﺧﻠﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ ﱂ ﳛﺘﺮﻣﲏ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺿﻌﲏ
ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﱂ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻧﻮﺭ
ﺍﻟــﺪﻳــﻦ ﺃﻣــﺮﺍﺑــﻂ؛ ﺟﻨﺎﺡ ﺃﻳﻤﻦ
ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ،ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ
ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻷﻃﻠﺲ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ ﻣﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﺣﻴﺪ ﺧﻠﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ ،ﻣﻌﻪ.
ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺃﻣﺮﺍﺑﻂ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻪ
ﻣــﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ
ﻷﺳــﻮﺩ ﺍﻷﻃﻠﺲ ﻣﻌﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻧــﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗــﻞ ﻛﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻣﻌﻪ ،ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﻟﻼﻋﺐ ،ﺧﻼﻝ ﺣﻮﺍﺭﻩ
ﻣﻊ ﻗﻨﺎﺓ » «ESPNﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ:
»ﺍﻋـــﺘـــﺪﺕ ﻋــﻠــﻰ ﺍﻻﺳــﺘــﺪﻋــﺎﺀ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎﻡ ،2011
ﻭﺩﺍﺋــﻤــﺎ ﻣــﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺷـــﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺧﻠﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ
ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ  3ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﺣﺘﻰ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﺋﺪﺍ
ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻲ ،ﻧﻌﻢ
ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻺﺻﺎﺑﺎﺕ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻟﻤﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ» :ﺃﺧﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ،
ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻱ ،ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪﻋﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ
ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺇﻥ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻛﻠﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ«.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻣﺮﺍﺑﻂ» :ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﻨﻲ
ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺑﻲ ﺃﻭ ﻳﻮﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺑﺎﻷﻣﺮ ،ﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ ﻛﻨﺖ ﺳﺄﺗﻘﺒﻞ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﺪﺭ ﺭﺣﺐ«.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻣﺮﺍﺑﻂ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﺮ» :ﻷﻭﻝ
ﻣﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ،ﺃﻛﻮﻥ
ﻻﻋﺒﺎ ﺣﺮﺍ ،ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﺼﻴﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻴﺮ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ،ﺳﻨﺮﻯ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ،ﻭﺳﺄﻋﻮﺩ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺃﻓﻀﻞ«.
ﻭﺗﺎﺑﻊ» :ﻟﺪﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ  25ﻻﻋﺒﺎ ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻤﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻷﻣﺮ«.

ﺗﺼﻔﻴﺎﺕ ﺃﻣﻢ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ :( 2021

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻴﲑﺍﻟﻴﻮﻥ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﺘﺄﻫﻠﲔ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎﺕ
ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺳﻴﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﻫﻠﺔ ﺍﻟــﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ
ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ،ﺑﻔﻮﺯﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﻨﻴﻦ 1-ﺻﻔﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﺘﺎﻭﻥ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ.
ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻻﻋﺐ ﻛﻴﻲ ﻛﺎﻣﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .19
ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻧﻲ
ﺭﺻﻴﺪﻩ ﺍﻟﻰ  7ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﻦ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﺼﺪﺭ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  14ﻧﻘﻄﺔ ،ﻭﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ﺭﺍﺑﻌﺔ
ﺑﺜﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﺃﺻﻼ
ﻓﻲ  30ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎ
ﺃﺭﺟــﺄﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻋــﺪﺩ ﻣﻦ
ﻻﻋﺒﻲ »ﺍﻟﺴﻨﺎﺟﺐ« ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ
ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻴﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻧﻲ.
ﻭﻓــﻮﺟــﺊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺒﻨﻴﻨﻲ
ﺑﻄﻠﺐ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﻀﻴﻒ ﺗﺄﺟﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺖ

ﺣﺎﻻﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ.
ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﺃﻣﺲ ﻟﺘﺘﻜﺮﺭ
ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ »ﻛﻮﻓﻴﺪ  «19ﺍﻣﺲ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺣﻤﺎﺀ ﺑﺄﻥ 6
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻭﻓﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.
ﻭﺷﻜﻚ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﺤﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻝ
ﺍﻷﻣـــــﻦ ﻓـــﻲ ﺍﻻﺗـــﺤـــﺎﺩ ﺍﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻲ،
ﻭﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﺑــﺈﻋــﺎﺩﺓ ﺍﺧــﺘــﺒــﺎﺭ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟــﻤــﺒــﺎﺭﺍﺓ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟــﻴــﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ.
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﻫﻠﺔ ﺍﻟﻰ
 ،24ﻭﻫــﻲ :ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ )ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ( ،ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ﻭﻣﺎﻻﻭﻱ )ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(،
ﻏﺎﻧﺎ ﻭﺍﻟــﺴــﻮﺩﺍﻥ )ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ
ﻭﻏﺎﻣﺒﻴﺎ )ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ( ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
)ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ( ،ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﺱ
ﺍﻻﺧﻀﺮ )ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ( ،ﻣﺼﺮ ﻭﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ
)ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺯﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻱ )ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ(،
ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ )ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ،ﺗﻮﻧﺲ
ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ( ،ﺳﺎﺣﻞ
ﺍﻟﻌﺎﺝ ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ )ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ( ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﻭﺳﻴﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ )ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ(.

