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محكمة العدل األوروبية منشغلة بتقويض العالقات األوروبية المغربية

أخبار أخرى

اإلحتاد األورويب واملغرب يعلنان تشبثهما باإلتفاقيات والبحث عن اإلطار القانوين املالئم

أعلن المغرب و االتحاد األوربي أمس األربعاء عزمهما
المشترك على اتخاذ اإلج��راءات الالزمة لضمان اإلطار
القانوني ال��ذي يضمن استمرار واستقرار العالقات
التجارية بين االتحاد األوروبي والمملكة المغربية.
جاء ذلك في تصريح مشترك صادر عن وزير الشؤون
الخارجية و التعاون ناصر بوريطة والممثل السامي
لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية
ونائب رئيس المفوضية األوروبية ،السيد جوزيب بوريل
 ,وتزامن مع اصدار محكمة العدل األوروبية لقرار يقضي
بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على
طعن تقدمت به جبهة البوليساريو االنفصالية.
وجاء في بالغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص ،أن
المحكمة تلغي هذه القرارات “مع اإلبقاء على آثارها لفترة
معينة من أجل الحفاظ على األنشطة الخارجية لالتحاد
األوروبي والسالمة القانونية اللتزاماته الدولية”.
   وسجل المصدر ذاته أن آثار االتفاقيتين ال تزال
قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن
تكون له عواقب وخيمة على األنشطة الخارجية لالتحاد

تداول إشاعة فتح املعرب احلدودي باب سبتة عرب
وسائط التواصل االجتماعي تتسبب يف تدفق
اآلالف من األطفال والشباب حنو مدينة الفنيدق
الفنيدق :محمد طارق حيون
تسببت األخبار المتداولة عبر وسائط التواصل االجتماعي بداية
األسبوع الجاري حول فتح المعبر الحدودي باب سبتة ،في تدفق
المئات من األطفال والشباب نحو مدينة الفنيدق التابعة ترابيا
إلقليم المضيق الفنيدق ،مما استدعى تعبئة رجال األمن والقوات
المساعدة تحسبا ألي اقتحام للمعبر.
وكانت الحكومة اإلسبانية قد نشرت بالجريدة الرسمية خالل نهاية
األسبوع الماضي قرار تمديد إغالق الحدود ما بين سبتة ومليلية
المحتلتين وباقي األراضي المغربية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل،
باستثناء الحاالت الخاصة ،وذلك بسبب استمرار التدابير و اإلجراءات
االحترازية ضد جائحة فيروس كورونا ،وهو اإلجراء الذي يمس عشرات
اآلالف من المغاربة القاطنين في المدينتين أو المشتغلين بهما.
من جهتها لم تصدر الحكومة المغربية أي قرار في هذا الشأن،
ويعود آخر قرار أصدرته الرباط ليوم  13مارس من العام المنصرم.
وكان معبرا باب سبتة ومليلية قد أغلقا منذ سنة ونصف
(شهر م��ارس  )2020باتفاق ثنائي بين المغرب وسلطات
االحتالل االسباني للحد من انتشار الجائحة ،مما ح��ال دون
تمكن اآلالف من المغاربة من م��غ��ادرة الثغرين السليبين،
أو ول���وج ال��ع��م��ال المشتغلين بالمدينتين المحتلتين.
كما تسبب اإلغالق في توقف الزيارات العائلية بين مغاربة سبتة
ومليلية وذويهم في الجانب اآلخر من المعبرين ،خاصة في إقليمي
تطوان والمضيق الفنيدق المتاخمين لمدينة سبتة المحتلة وإقليم
الناضور المتاخم لمدينة مليلية المحتلة.
تبقى اإلشارة في الختام ،إلى أنه على الرغم من إغالق المعبرين
الحدودين ،فإن المهاجرين السريين وخاصة أفارقة جنوب الصحراء
يتمكنون بين الحين واآلخر من التسلل إلى المدينتين بحراً أو عبر
األسالك الشائكة المنتشرة في محيطهما.
كما يذكر أن مدينة سبتة المحتلة شهدت خالل منتصف شهر ماي
الماضي عملية اقتحام أكثر من عشرة آالف مغربي لها ،عقب إقدام
إسبانيا على استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بهوية
مزورة (بن بطوش).
ليتم بعد ذلك فتح المعبر الحدودي باب سبتة بشكل استثنائي،
بعد اتفاق مغربي إسباني ،بغية ترحيل مئات المهاجرين المغاربة
الذين دخلوا إلى الثغر السليب ،لكن القضاء اإلسباني أوقف عمليات
ترحيل القاصرين المغاربة نهاية الشهر الماضي بذريعة خرق
حكومة مدريد التفاقية حماية القاصرين التي قامت بتوقيعها.

األوروب��ي ،وأن يثير تساؤالت حول السالمة القانونية
اللتزاماته الدولية”.
و في نظر المتتبعين فان التصريح المشترك لبوريطة
و بوريل يصب في اتجاه احتواء التداعيات السياسية
للقرار الجديد و تفادي نشوب أزمة جديدة بين الرباط
و شريكها األوربي تعيد الى االذهان ذكريات القطيعة
بين الطرفين نهاية فبراير  2016حين أوقفت الرباط
االتصاالت مع االتحاد األورب��ي  ،ردا على حكم أولي
لمحكمة العدل األوربية ،في دجنبر  ،2015بإلغاء اتفاقية
تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين .
وفي م��ارس  ،2018احتج المغرب أيضا على قرار
لمحكمة العدل األوروبية استثنى األقاليم الجنوبية
للمملكة من اتفاق للصيد البحري بين الرباط واالتحاد
األوروبي ،مهددا حينها بعدم االستمرار في االتفاق.
و دخل اتفاق الصيد البحري بين المغرب واالتحاد
األوروبي المحين ببروتوكوالت متعاقبة  ،حيز التنفيذ،
بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة االتحاد) ،مطلع
سنة .2019

شرع بعض أرباب الحمامات التقليدية
والعصرية بالعاصمة االقتصادية للمملكة،
في استئناف نشاطهم منذ أمس األربعاء،
بالرغم من عدم توصلهم بإشعار مكتوب
من السلطات المحلية ،حيث أكد العديد
من المهنيين ،أنه تم إشعارهم شفويا،
فيما آخرون فضلوا التريث إلى حين صدور
بالغ رسمي من الجهات المختصة.
وي��أت��ي ال��ح��دي��ث ع��ن إع����ادة فتح
الحمامات التقليدية والعصرية بعد مرور
أزيد من شهرين عن قرار اإلغ�لاق الذي
اتخذته حكومة سعد الدين العثماني،في
إطار التدابير االحترازية لمكافحة تفشي
جائحة “كورونا” ،ما كبد أرب��اب ومهنيو
القطاع المذكور خسائر جسيمة كانت لها
تداعيات سلبية على وضعهم االجتماعي
واالقتصادي ،الشيء ال��ذي دفعهم إلى
اإلعالن عن تنظيم اعتصام مفتوح،انطالقا
من يوم  4أكتوبر المقبل ،بحسب ما جاء

املغرب وموريتانيا عازمان على املضي قدما
يف جماالت التعاون والتنسيق والتكامل
أك��د وزي��ر الشؤون الخارجية والتعاون
والموريتانيين في الخارج ،اسماعيل ولد الشيخ
أحمد ،أول أمس الثالثاء بالرباط ،أن العالقات
القائمة بين بالده والمغرب «متميزة وتتطور
باستمرار «.
ولد الشيخ أحمد شدد خالل لقاء صحفي
عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
ناصر بوريطة ،على أن العالقات الثنائية
متميزة وتتطور باستمرار ،وهناك تعاون نوعي
في مختلف المجاالت  ،مضيفا أن القطاعات
الحكومية المختلفة تتبادل الزيارات والتنسيق
فيما بينها بشكل دائم.
حي السويسي بالرباط كان على موعد أول
أمس مع زخم إيجابي جديد وواعد لمسار العالقات
الثنائية بين المغرب و جارتها الجنوبية موريتانيا
 ,ترجمه اشراف وزير الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،السيد
ناصر بوريطة ،ووزير الشؤون الخارجية والتعاون
والموريتانيين في الخارج ،السيد اسماعيل ولد
الشيخ أحمد ،في نفس اليوم إلى جانب عدد من
السفراء األجانب المعتمدين بالمغرب وممثلي
المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية على
مراسيم وض��ع الحجر األس��اس لمقر المركب
الدبلوماسي الجديد للجمهورية اإلسالمية
الموريتانية بالمملكة المغربية والكائن بحي
السويسي بالعاصمة الرباط .
المركب ،ال��ذي روع��ي ف��ي تصميمه الفن
المعماري الموريتاني األصيل ،سيقام على مساحة
 5آالف و 341مترا مربعا ،و سيضم كال من المكاتب
اإلدارية للسفارة ومقر إقامة السفير.
سفير موريتانيا بالرباط ،السيد محمد ولد
حناني ،أكد أن ” هذا المشروع الهام يشكل
أحد معالم ورموز العالقات المتميزة القائمة
بين بلدينا الشقيقين “ ،آمال أن يشكل هذا
المبنى ” معلمة ب��ارزة تساهم في توطيد
العالقات الوثيقة والمتعددة األوج��ه ” بين
المغرب وموريتانيا.
ولد حناني أبرز أن هذه العالقات ما فتئ
قائدا البلدين ،رئيس جمهورية موريتانيا،
السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،وصاحب

السنة70 :

في بالغ لالتحاد الجهوي ألرباب الحمامات
والعاملين ف��ي ال��ق��ط��اع خ�لال اللقاء
التواصلي والتشاوري الذي احتضنه المقر
المركزي لالتحاد العام للمقاوالت والمهن
بالدار البيضاء ،والذي خلص إلى التأكيد
على جملة من المطالب التي من شأنها
التخفيف على المهنيين من وطأة األضرار
التي تكبدوها طيلة السنتين األخيرتين.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق،أوض��ح محمد
الذهبي،الكاتب العام لالتحاد العام
ل��ل��م��ق��اوالت وال��م��ه��ن ،أن إع���ادة فتح
الحمامات ك��ان مطلبا ملحا من طرف
االتحاد المذكور ،بالنظر إلى حجم األضرار
التي تكبدها المهنيون ،السيما أن العديد
من أعضاء اللجنة العلمية أكدوا استقرار
الوضعية الوبائية وال ينبغي مواصلة إغالق
العديد من القطاعات،على غرار الحمامات
وق��اع��ات تنظيم الحفالت واألع���راس،
والقاعات الرياضية ،مضيفا أن الحكومة
تعاملت مع الملف المطلبي لالتحاد العام
للمقاوالت والمهن ،بنوع من التهميش
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وقع البنك األوروب��ي لإلنشاء والتعمير
ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات
المتجددة ،الثالثاء بالرباط ،بروتوكول اتفاق
ي��روم تعزيز تعاونهما لتشجيع استثمارات
تسريع االنتقال الطاقي األخضر بالمغرب.
وأوض��ح بالغ مشترك للمؤسستين أن
نطاق هذا التعاون يشمل عددا من المجاالت
ذات االهتمام المشترك ،بما ف��ي ذلك
الهيدروجين األخضر ،والطاقات المتجددة،
والشبكات الكهربائية الذكية ،والنجاعة
الطاقية ،وتخزين الطاقة ،والتنقل المستدام.

ممونو الحفالت

زخم إيجابي واعد يعزز مسار العالقات الثنائية الراسخة بين البلدين الجارين:

الجاللة الملك محمد السادس ،يحرصان على
الدفع بها قدما نحو مزيد من االرتقاء والتطور.
السفير الموريتاني نوه إلى أن هذا المشروع
ما ك��ان ليتحقق ل��وال تعاون ودع��م مختلف
سلطات المملكة المغربية الشقيقة المعنية
التي واكبت السفارة في مسار متابعة إجراءات
الحيازة اإلداري��ة للقطعة األرضية وتسهيل
إجراءات رخصة البناء الفتا ان أن هذا التعاون
يعكس نموذجا مصغرا للشراكة بين البلدين.
بدوره شدد السيد ناصر بوريطة ،على أن
العالقات المغربية الموريتانية عالقات وطيدة
تحكمها توجيهات قائدي البلدين بالحفاظ
على خصوصيتها وقوتها ومتانتها.
و أكد بوريطة أن البلدين المغاربيين
والجارين تجمع بينهما عالقات تاريخية
وإنسانية مهمة ،مشيرا إلى أن المحادثات
الثنائية بين الطرفين همت سبل تطوير هذه
العالقات ،سواء في مجال التشاور السياسي
أو التنسيق بين البلدين في كل القضايا،
والسيما في المجال اإلنساني ،باعتباره عنصرا

مهنيو قطاع احلمامات بالدار البيضاء يعودون
إىل استئناف نشاطهم بعد شهرين من اإلغالق

س -خ

طاقات متجددة

والالمباالة ،بدليل أنها لم تسارع بتقديم
الدعم المالي لمهنيو القطاع ،بالرغم
من تأكيد ذلك من طرف الوزير المكلف
بالعالقات مع البرلمان ،مشددا على أن
االتحاد الجهوي ألرباب الحمامات قرر رفع
دعوى قضائية ضد الحكومة بخصوص
تلك التعويضات ،مشيرا إلى أن مطالب
المهنيين تتجلى في مجموعة من النقاط،
أبرزها ضرورة إعفاء أرباب الحمامات من
الضرائب وجميع الرسوم المترتبة عن
سنتي ( 2020و ،)2021وصرف اإلعانة
التي التزمت بها الحكومة بمنحها
للعاملين في القطاع ،وتمكينهم من
الولوج إلى القروض بنسبة فائدة مناسبة.
يشار إلى أن االتحاد العام للمقاوالت
والمهن،كان طيلة فترة تداعيات أزمة
انتشار جائحة فيروس «كورونا»،من أبرز
المساندين لمختلف الفئات العاملة في
القطاعات غير المهيكلة،وكان صوتهم
أم��ام ال��وزارات القطاعية ،بالترافع عن
مشاكلهم ومعاناتهم.

االيداع القانوني 0296 / 03/1993:

أساسيا في العالقات بين البلدين ،ألن الروابط
البشرية واإلنسانية بين المغرب وموريتانيا «
جد متميزة وال مثيل لها «.
وأبرز الوزير ،في هذا الصدد ،أن أزيد من
 60في المائة من الطلبة العرب بالمغرب
هم موريتانيون وأن عنصر التكوين وتبادل
الخبرات في هذا المجال كان وسيظل ميزة
أساسية في العالقات بين البلدين ،الفتا إلى
أن موريتانيا تحظى دائما بمكانة خاصة فيما
يتعلق بالمنح الدراسية وتسجيل الطلبة في
المعاهد والجامعات المغربية بالنظر لعالقات
الجوار ،ولكن أيضا للروابط اإلنسانية القوية
بين الشعبين الشقيقين.
على الصعيد االقتصادي ،أعرب بوريطة
عن « أسفه لعدم استغالل كافة االمكانات
المتاحة بين البلدين رغم التقدم المسجل
في التعاون االقتصادي الثنائي « ،مؤكدا
رغبة البلدين في تعزيز االستثمارات والتبادل
التجاري والمشاريع المشتركة بين رجال
األعمال المغاربة والموريتانيين.

دع��ا المكتب التنفيذي للفيدرالية
المغربية لمموني الحفالت لجنة اليقظة
االقتصادية لتدبير جائحة كورونا التخاذ
إجراءات عاجلة لتخفيف األضرار االقتصادية
واالجتماعية الناتجة عن التدابير المتخذة
من طرف الحكومة منذ يوليوز الماضي.
ودعت الفيدرالية في بالغ أصدرته عقب
اجتماعها ال��دوري ال��ذي انعقد ،االثنين
بالبيضاء ،لرفع القيود المفروضة على قطاع
تموين الحفالت والسماح بعودة تنظيم
التجمعات .وقالت الفيدرالية عبر بالغها إن
عودة عمل مموني الحفالت سيواكبه التزام
بالشروط واإلج��راءات الصحية والوقائية
الموصى بها حفاظا على سالمة المواطنين.

ترحيل غير قانوني

أكد المدعي العام بالمحكمة الوطنية
اإلسبانية أن عملية ترحيل القاصرين
المغاربة الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة
في ماي الماضي باطلة.
وخلص المدعي ال��ع��ام إل��ى أن عملية
الترحيل التي تمت بموافقة وزارة الداخلية
والسلطة التنفيذية في سبتة باطلة ،لعدم
احترامها اإلجراءات القانونية بشكل مطلق ،بما
في ذلك حق القاصرين في الحماية القضائية.
وأيد المدعي العام في تقريره ،إجهاض
المحكمة سبتة لهذا الترحيل غير القانوني،
على إث��ر الدعوى التي رفعتها جمعيات
حقوقية ،بعد الوقوف على انتهاك المبادئ
التوجيهية التي حددها القانون لهذه
الحاالت ،وعلى رأسها االستماع للقاصر.

حديث اليوم

عبداهلل البقالي

حينما يبرر قضاة المحكمة األوروبية قرارهم بإلغاء اتفاقيات التعاون الفالحي و الصيد البحري بين االتحاد األوروبي و
المغرب بمبررات واهية  ،يتأكد أن الحكم سياسي صرف و ال أساس قانوني و منطقي له  ،ألن القول بأن سكان منطقة
الصحراء ال يستفيدون من عائدات هذه االتفاقيات  ،و الدفع بشرعية تمثيلية هؤالء السكان  ،يكشف عن الخلفية الحقيقية
وراء إصرار قضاة في المحكمة األوروبية على إصدار مثل هذه األحكام البئيسة .
األكيد أن صدور حكم معين ال يتم  ،و ال يمكن أن يستند على قناعات شخصية ،أو على أساس مواقف شخصية  ،بل ال
بد له من أن يعتمد على وقائع واضحة و معينة و محددة  ،و إدراك هذه الوقائع ال يتحقق عبر االحتماء في المكاتب المكيفة
 ،بل ال بد من إجراء تحقيقات و معاينات و استنطاق الوثائق و المراجع  .و هذا ما يكشف الخلفية السياسية لقرار المحكمة
األوروبية األخير  ،ألننا لم نسمع بإجراء تحقيق في عين المكان  ،و ال اعتماد حقائق و معطيات محددة تساعد في إصدار حكم
عادل متحرر من قيود االعتبارات و القناعات السياسية .
إن قضاة المحكمة األوروبية يدركون جيدا كيف كانت األوضاع في أقاليمنا الجنوبية في عهد استعمار جاء من نفس
المنظومة اإلقليمية التي تنتمي إليها المحكمة األوربية الحالية  ،و يعلمون جيدا حجم االستنزاف و االستعباد و الدمار الذي
مارسه ذلك االستعمار  ،و ما كان لهذا النزاع المفتعل ليوجد لوال االستعمار األوروبي ألجزاء كثيرة من المغرب  ،و ما أصبحت
عليه هذه المناطق حاليا من تقدم و ازدهار على المستويات االجتماعية و االقتصادية و العمرانية كافة  ،و لذلك من غير
المنطقي  ،بل من البالدة الدفع باستفادة هذه األقاليم من عائدات االتفاقيات .
أما عن شرعية التمثيلية  ،فإن الخلفية السياسية لقضاة المحكمة األوروبية تتضح في رفضهم للتمثيلية االنتخابية
الشرعية التي تفرزها صناديق االقتراع في إطار انتخابات شهد مراقبون من االتحاد األوروبي أنفسهم على نزاهتها  ،و
بالمناسبة فإن نسبة مشاركة المواطنين في االنتخابات األخيرة في أقاليمنا الجنوبية كانت األكثر ارتفاعا على المستوى
الوطني  ،و ميلهم الواضح نحو تمثيلية مزعومة تفرض باألساليب المعهودة  ،حيث يحشر بعض المئات من المحتجزين في
خيمة كبيرة لينتخبوا نفس األشخاص الذين يقبضون برقاب العباد هناك منذ حقب طويلة من الزمن .
ال يضير المغاربة في شيء أن يتم إلغاء هذه االتفاقيات المذكورة  ،ألنهم لن يقبلوا بمنطق التجزيء فيما يتعلق
بالسيادة الوطنية  ،و ألن المغاربة مقتنعون بأن تلك االتفاقيات تفتقد إلى التوازن الذي يعتمد منطق رابح  /رابح  ،لكنهم
يقبلون بها على مضض ألنهم يدرجونها في التعاون المغربي األوروبي بمفهومه الشامل و في إطار المقاربة الشاملة .
bakkali_alam@hotmail.com

العلم على اإلنترنت www.alalam.ma :

البريد اإللكتروني لجريدة العلم journalalam@yahoo.fr :
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رئيس جملس النواب الشيلي يشيد بالتزام املغرب لفائدة محاية كوكب األرض
أشاد رئيس مجلس النواب الشيلي ،السيد دييغو ألفريدو
بولسن كير ،الثالثاء ،بالتزام المغرب لفائدة حماية كوكب
األرض من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على موارده.
وأبرز السيد بولسن كير ،في كلمة له على هامش افتتاح
معرض جماعي لعدد من الفنانين المغاربة وآخرين من أمريكا
الالتينية حول موضوع البيئة بباحة المجلس ،أن هذه المبادرة
أساسية لتحسيس عموم المواطنين ،من خالل الفن ،بتحديات
تغير المناخ التي تؤثر على جميع البلدان دون استثناء.
كما أعرب رئيس مجلس النواب عن شكره للسفارة المغربية
بالشيلي المبادرة إلقامة هذا المعرض ،الذي ينظم بمقر
المؤسسة التشريعية في فالبارايسو ( 116كلم شمال غرب
سانتياغو) ويعكس «التزام البلدين (المغرب والشيلي) بحماية
كوكب األرض وتعزيز الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
من جانبه ،أشار عضو مجموعة الصداقة الشيلية-المغربية
في مجلس النواب ،السيد ميغيل أنخيل كاليستو ،إلى أن المغرب
شريك هام للغاية بالنسبة للشيلي ،مؤكدا «أن المملكة لطالما
دعمت الشيلي وتضامنت معها في المحافل الدولية».
وعالقة بموضوع المعرض ،اعتبر النائب الشيلي أن هذه المبادرة «تستحث

الوعي لدى عموم المواطنين حول أهمية احترام البيئة وتطلق دعوة عاجلة
للناس للعودة إلى الطبيعة ،إلى المجتمعات األصلية وإلى األرض» ،بما يكفل

بهدف تعزيز تعاونهما لتشجيع استثمارات تسريع االنتقال الطاقي األخضر بالمغرب

بروتوكول اتفاق بني البنك األورويب لإلنشاء والتعمري
ومعهد البحث يف الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة
وق��ع البنك األوروب����ي ل�لإن��ش��اء والتعمير
ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات
المتجددة ،الثالثاء بالرباط ،بروتوكول اتفاق
ي��روم تعزيز تعاونهما لتشجيع استثمارات
تسريع االن��ت��ق��ال الطاقي األخ��ض��ر بالمغرب.
وأوض��ح ب�لاغ مشترك للمؤسستين أن نطاق
ه��ذا ال��ت��ع��اون يسشمل ع���ددا م��ن المجاالت
ذات االه��ت��م��ام ال��م��ش��ت��رك ،ب��م��ا ف��ي ذل��ك
الهيدروجين األخ��ض��ر ،والطاقات المتجددة،
وال��ش��ب��ك��ات الكهربائية ال��ذك��ي��ة ،والنجاعة
الطاقية ،وتخزين الطاقة ،والتنقل المستدام.
ونقل البالغ عن مدير البنك األوروب��ي لإلنشاء
والتعمير ،أنطوان سالي دو ش��و ،قوله «نحن
فخورون جدا بشراكتنا مع معهد البحث في الطاقة
الشمسية والطاقات المتجددة الرامية إلى تعزيز التزامنا
بالتحول األخضر في المغرب .مواجهة تحدي المناخ ليست
خيارا ،بل التزاما ،لذلك من المهم استكشاف جميع تقنيات
الطاقة النظيفة الموثوقة لتسريع االنتقال الطاقي األخضر
بالبالد .هذا هو موضوع االتفاق الذي وقعناه اليوم».
من جهته ،أبرز المدير العام لالقتصاد األخضر والتغير
المناخي بالبنك األوروب���ي أن «البنك ملتزم تماما

بدعم تطوير سالسل قيمة الهيدروجين الخضراء.
وإل��ى جانب الكهرباء المتجددة التنافسية ،يعتبر
الهيدروجين األخضر مكونا رئيسيا لتسريع تحييد
الكربون وينطوي على إمكانات كبيرة في شمال
إفريقيا .نحن سعداء جدا لبدء تعاوننا مع معهد البحث
في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة اليوم».
من جانبه ،أكد المدير العام لمعهد البحث في الطاقة
الشمسية والطاقات الجديدة ،بدر إيكن ،أن المعهد يرحب

بهذا االتفاق الجديد مع البنك األوروبي لإلنشاء
والتعمير ،الذي يهدف إلى دعم تسريع انتقال الطاقة
في المملكة ،مشيرا إلى أنه يشكل عربون ثقة في
عمل مجموعات المعهد ،منذ  10سنوات حتى اآلن،
على مواكبة استراتيجية الطاقة في المغرب ،من
حيث البحث والتطوير واالبتكارات وتعزيز القدرات.
وأض��اف «تثبت ه��ذه الشراكة أيضا أن تحييد
الكربون من اقتصاداتنا ينطوي أيضا على تطوير
واعتماد حلول تكنولوجية مستدامة تتكيف مع
سياقنا .وهذا هو الهدف الرئيسي لهذا التحالف
بين البنك األوروب��ي لإلنشاء والتعمير ومعهد
البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة».
وذك��ر ال��ب�لاغ أن المغرب يشهد ل��ه بامتالك
استراتيجية طاقية طموحة للغاية (تلتزم
ال��ب�لاد بإنتاج أكثر م��ن  52ف��ي المئة م��ن الطاقة
الكهربائية من مصادر متجددة بحلول سنة )2030
وه��ي رائ��دة بشكل منتظم في التقنيات الجديدة.
وفي المغرب ،يدعم البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير
تحييد كربون الباقة الطاقية المغربية وكذلك الطاقة
الخضراء والمستدامة في البالد ،من خالل التمويل
المباشر وغير المباشر ومبادرات الحوار السياسي.

دور استثنائية ملكتب جملس جهة سوس
ماسة يف  18أكتوبر املقبل

الحبيب اغريس
عقد مكتب مجلس جهة س��وس ماسة أول
اجتماع له االثنين  27شتنبر  2021بمقر جهة
س��وس م��اس��ة ،برئاسة كريم أشنكلي رئيس
المجلس وبحضور أعضاء المكتب  ،المدير العام
للمصالح ،مدير شؤون الرئاسة والمجلس وأطر
وموظفين بإدارة الجهة ،وخصص لدراسة مشروع

النظام الداخلي للمجلس واإلعداد لدورة
استثنائية تقرر عقدها يوم  18اكتوبر
باكادير.
واس��ت��ع��رض ال��رئ��ي��س ف��ي كلمته
االفتتاحية ،النقط المدرجة ضمن جدول
أعمال االجتماع  ،مؤكدا أهمية اعتماد
نظام داخلي فعال من شأنه المساهمة
في تجويد سير أجهزة المجلس.بعد
ذلك تم تقديم ومناقشة مشروع النظام
الداخلي للمجلس ،حيث أبدى السيدات
وال��س��ادة أعضاء المكتب مالحظاتهم
بشأنه في أفق عرضه على أعضاء المجلس
خالل دورة استثنائية قادمة.
كما ذكر بالسياق ال��ذي فرض تنظيم دورة
استثنائية  ،ليقدم النقطتين المدرجتين ضمن
جدول أعمال هذه الدورة والمتعلقتين بالدراسة
والتصويت على مشروع النظام الداخلي للجهة
والدراسة والتصويت على ميزانية الجهة  ،ليتم
بعدها عرض مشروع ميزانية الجهة للسنة المالية
 2022ومناقشتها.

حضور متميز حلزب االستقالل
مبجلس عمالة مكناس
مكناس :عبد العالي عبد ربي

حصل ح��زب االس��ت��ق�لال على
منصب ال��ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس عمالة مكناس ،والنائب
الرابع إضافة إلى نيابة الكاتب
العام ،في جلسة انتخاب رئيس
مجلس العمالة وهياكله المنعقدة
زوال ال��ث�لاث��اء بالقاعة الكبرى
اإلسماعيلية بمقر مجلس عمالة
مكناس (أك����دال) تحت إش��راف
وتنظيم السلطات المحلية بعمالة
مكناس ،والتي أسفرت عن انتخاب
هشام القايد رئيسا للمجلس،
عن التجمع الوطني لألحرار ،كما
أسفرت الجلسة عن انتخاب أعضاء المكتب على الدستوري
النائب الرابع :موالي عبد اهلل عمري علوي عن
الشكل التالي:
النائب األول :امحمد اللحكي ع��ن حزب حزب االستقالل
كاتب المجلس :بنعيسى الحارثي عن التجمع
االستقالل
النائب الثاني :يونس مالل عن الحركة الشعبية الوطني لألحرار
نائبة كاتب المجلس :ماجدة الكراطي عن حزب
النائب الثالث :ف��ري��د بوحي ع��ن االتحاد
االستقالل

مواجهة العواقب الخطيرة لتغير المناخ على األجيال القادمة.
وقال «هذا المعرض ،الذي يدفعنا إلى تسليط الضوء على قضية
المناخ ،هو دليل آخر على أن الفن يظل قناة لترسيخ تغيير العادات على
المدى الطويل» ،لما له من أهميته في الحفاظ على البيئة.
من جهتها ،أشارت سفيرة المغرب في سانتياغو ،السيدة كنزة
الغالي ،إلى أن أعمال هذا المعرض المتنقل ،الذي ينظم بتنسيق مع
المركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات في الشيلي ،قد عرضت
في مجلس الشيوخ وسيتم تثبيتها ،اعتبارا من  2أكتوبر ،في المركز
الثقافي محمد السادس بكوكيمبو (شمال).
ويضم المعرض ،الذي ينظم تحت شعار «األخوة مع البيئة..أنقذوا
الكوكب وسكانه» 46 ،لوحة لفنانين من المغرب ،والشيلي ،والمكسيك،
وكوبا ،وكوستاريكا ،والبرازيل ،والبيرو ،ونيكاراغوا ،وبنما.
ويوجد ضمن الفنانين التشكيليين الثالثين الذين يكافحون إلنقاذ
الكوكب ،أربعة فنانين مغاربة هم عائشة آرجي ،وعفيف بناني ،ونجاة
الباز ،وحسن جميل.
وتظهر اللوحات ذات األحجام المختلفة ،التي تبحر بين االتجاهات
التعبيرية والمجازية واالنطباعية ،كوكبا يطلق صرخة استغاثة لسكانه
قبل فوات األوان.

املفتش العام للقوات املسلحة امللكية املغربية
يبحث باإلمارات تعزيز التعاون العسكري
كشفت تقارير إعالمية
إماراتية ،أن المفتش العام
للقوات المسلحة الملكية
المغربية ،بلخير الفاروق،بحث
أول أم���س ال��ث�لاث��اء ،في
اإلم����ارات ،تعزيز التعاون
العسكري بين البلدين.
ووف���ق م��ا نقلته وكالة
األن��ب��اء اإلم��ارات��ي��ة ،استقبل
محمد ب��ن زاي��د ول��ي عهد
أبو ظبي ،ومحمد بن أحمد
البواردي ،وزير الدولة لشؤون
الدفاع ،وحمد محمد ثاني الرميثي رئيس
أركان الجيش اإلماراتي ،بلخير الفاروق ،في
لقاءات منفصلة بأبو ظبي.
وتطرقت مباحثات اللقاءات الثالثة إلى
“تعزيز التعاون ف��ي ال��ش��ؤون العسكرية
والدفاعية وسبل تطويرها ،”،و”تبادلت وجهات
النظر حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية

(لم يوضحها) ذات االهتمام المشترك”.
وأشاد الفاروق ،بـ”دعم ومساندة اإلمارات
للمملكة المغربية في مختلف المجاالت”.
وأوضحت وكالة األنباء اإلماراتية أن لقاء
الرميثي مع الفاروق في “إطار التشاور والتنسيق
المستمرين بين األشقاء والذي يدعم التواصل
بين البلدين ويؤسس لعالقات متطورة في
مجاالت التعاون العسكري.

ﺷـــــــﺆﻭﻥ
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ﺍﻟﻌﻠﻢ /ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﻑ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺴﺐ  51ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺃﺭﺑــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺴﺐ  25ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻨﻬﻢ ،ﻋﺎﺯﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻧﺸﻄﺔ »ﺍﻻﺗــﺼــﺎﻻﺕ« ﻭ«ﺍﻹﻳــﻮﺍﺀ
ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ »ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ« ﻭ«ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻠﻐﺖ
 72ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺣﺴﺐ  32ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻋﺮﻑ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﺭﺗﺴﺎﻣﺎﺕ  25ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ.
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﺃﻭﺿﺤﺖ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﺮﺯ ﺍﺭﺗﺴﺎﻣﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺮﻓﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2021ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺴﺐ  48ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺴﺐ  20ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻳﻌﺰﺍ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ »ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ« ﻭ«ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ« ﻭﻣﺒﻴﻌﺎﺕ »ﺗﺠﺎﺭﺓ
ﻟــﻮﺍﺯﻡ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ« ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ »ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺧــﺮﻯ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﻑ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﺣﺴﺐ  71ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﺭﺗﺴﺎﻣﺎﺕ  70ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺩﻳﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ

ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ »ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ«
ﻭ»ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﻭﺍﳌﻄﺎﻋﻢ« ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ
ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ

3
ﻳﺮﻯ  18ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻓﺈﻥ  45ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺮﻓﺖ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ  48ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2021ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻴﺘﻮﻗﻊ
 38ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﺣﺴﺐ  47ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺰﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ »ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ« ﻭ«ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ« ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻓﻲ »ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ«.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2021ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ،ﻓﺈﻥ
 57ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﺮﻗﺒﻮﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻮﻗﻊ  70ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ.
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ  33ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ  2021ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺣﺴﺐ  26ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻳﻌﺰﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ »ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ« ﻭﻣﺒﻴﻌﺎﺕ »ﺗﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ« ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ »ﺗﺠﺎﺭﺓ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺪﻣﻠﺔ«.
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻓــﺎﺗــﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﺗﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺇﻓﺎﺩﺓ  49ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺣﺴﺐ  36ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ  63ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺴﺐ  28ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ.

ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﰲ ﻣﺎﱄ ﻳﺴﺘﺄﻧﻔﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﳌﺴﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺳﺎﺋﻘﻲ
ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺭﻁ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺎﺭﻳﻮ ﻓﻲ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺳﺎﺑﻘﺔ  ،ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺜﺒﺖ
ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ
ﻟﻺﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ
ﻣﺴﻠﺤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺒﺎﻟﺒﻮﻏﻮ ﻭﻛﻮﺍﻻ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ.
ﻭﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺬﻩ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ
ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻳﺎﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨﻘﻞ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺳﺎﺋﻘﻴﻦ ﻣﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻗﺘﻼ ﻭﺃﺻﻴﺐ ﺁﺧﺮ
ﺑﺠﺮﻭﺡ ﻭﻧﺠﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﺭﺍﺑﻊ ﺇﺛﺮ ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻧﻔﺬﺗﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ
ﺑﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺃﺳﻤﺎﻙ ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮﺏ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ.

ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺮﻱ

ﺃﺻـــﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ
ﺣــﻮﻝ ﺍﻵﻟــﻴــﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﺘﺮﺍﻓﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ -ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ -ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ( ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ.
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻــﺪﺍﺭ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ ،ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﺤﻘﻴﺒﺘﻪ ،ﻭﺗﻨﺰﻳﻼ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ،ﻭﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻛــﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟــﺮﻣــﻴــﺪ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﺃﻥ »ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﺳﺘﺒﻘﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ  ،ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻹﺗﻘﺎﻧﻬﺎ
ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺻﻴﻨﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻭﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ ،ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃــﺮﻕ ﻭﻣﺴﺎﻃﺮ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ
ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ )ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ(،
ﻣﻊ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ؛ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ
ﺑﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻﺩﻋــﺎﺀﺍﺕ ﻭﺃﻃــﺮﻭﺣــﺎﺕ ﺧﺼﻮﻡ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ،ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻭﻳﺞ
ﺃﻭﻫــﺎﻡ ﺯﺍﺋﻔﺔ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ ﻟﺘﺒﻨﻲ
ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺃﻃﻤﺎﻋﻬﻢ«.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺗﻤﻜﻴﻦ

ﺩﺧــﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺜﺒﺎﺕ
ﻭﺑﺜﻘﺔ ﻭﺑﺘﻔﺎﺅﻝ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﻄﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ
ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺧﺮﺝ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﻓﻮﺭ ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻃﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻐﻠﺒﻪ
ﺳﻼﺡ ،ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻋﻨﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ
ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻴﻦ ﻣﺘﻴﻨﺘﻴﻦ  ،ﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻋﺎﻩ ﻭﻳﺪﻋﻤﻪ ﺟﻼﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻚ.
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
 ،ﻫﻮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﺷﻦ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺑﺎﻓﺘﺘﺎﺡ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻭﻳﺘﺄﻛﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻻ ﻳﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻻ
ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻔﺘﺢ ﺃﻣــﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺳــﺘــﻘــﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ
ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻓــﻬــﺬﺍ ﺍﻟـــﺘـــﻼﺯﻡ ﺑــﻴــﻦ ﺍﻻﺧــﺘــﻴــﺎﺭﻳــﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ،ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ
ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﺭﻗــﻰ ﻟﻠﻨﻤﻮ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻢ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺥ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ،ﻭﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ،ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ
ﻭﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺍﻟــﺨــﺒــﺮﺍﺕ ﺍﻟــﻤــﻜــﺘــﺴــﺒــﺔ ،ﻓــﺈﻥ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻻ ﺗﺆﺗﻲ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻮﻳﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ،
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﺘﻤﺜﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟــﻤــﺪﺭﻭﺳــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ،ﻭﺗﺘﺠﺴﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
ﻓــﺎﻟــﺘــﻘــﺪﻡ ﻓــﻲ ﺗــﻜــﺮﻳــﺲ ﺍﻻﺧــﺘــﺒــﺎﺭ
ﺍﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮﺍﻃــﻲ ﻭﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﺍﻟــﻤــﻤــﺎﺭﺳــﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ،
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻈﻞ ﻗﺎﺻﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ،ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﻼﺯﻣﻪ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻭﻣﺘﻘﺪﻡ
ﻭﺣﺪﻳﺚ ،ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
ﺍﻷﺭﻛــﺎﻥ ﻭﺭﺅﻳــﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻭﻫــﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻤﺴﻨﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ

ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﻦ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻟﻴﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻖ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ؛ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﺤﺠﺞ ﻭﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ  ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ
ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ؛ ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻪ؛ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ

ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻮﻃﻦ

ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﺗﺘﻮﺯﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻــﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺃﺑــﻮﺍﺏ .ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻫﻤﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺣــﺎﻭﻟــﺖ ﺷــﺮﺡ ﻭﺿﺒﻂ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﺒﺚ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ،
ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ
ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ
ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺣﻀﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻗﻄﺒﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓــﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻣــﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ .ﻣﻦ
ﺟﻬﺘﻪ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ
ﺣﻮﻝ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ ،ﻭﺗﺴﻠﻴﻂ
ﺍﻟــﻀــﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻦ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ.

الوولكة الوغرتية
والية جهة هراكش-اسفي
عوالة هراكش
هذينة هراكش

صاحة الوشروع

صاحة الوشروع الونتذب

إعالن لطلب عروض مفتوح
جلسة عمومية

بناء مجمع سكني من  014سكن بمراكش
تعهه انشزكح انعامح انعقاريح ( )IGCكصادة مشزوع مىتذب عه طهة عزوض مفتىح نصانخ مؤسسح دمحم انسادس نهىهىض تاألعمال االجتماعيح نهتزتيح و
انتكىيه مه اجم اوجاس انخذماخ انتانيح :
رقن

الحصة

DPMA-2021-5169

خدمة ما بعد البيع

تاريخ فتح االظرفة

انجمعح  22اكتىتز2222عهى انساعح
انعاشزج صثادا

تسذة مهفاخ طهة انعزوض مجاوا عه طزيق إرسال طهة إنى عىىان انثزيذ اإلنكتزووي.shakki@cgi.ma :
يجة أن تكىن مهفاخ انعزوض مطاتقح نهمقتضياخ انمىصىص عهيها في مهف طهة انعزوض .يجة أن تصم في ظزف مغهق و مختىو و مىجً إنى:
السيذ الوذير العام للشركة العاهة العقارية
فضاء لىداية ,شارع النخيل و شارع الوهذي تن تركة حي الرياض ـ ص ب  7122ـ الرتاط
تانثزيذ انمضمىن مع إشعار تاالستالو ,أو تسهيمها نمكتة ضثظ انشزكح انعامح انعقاريح C.G.Iأو تسهيمها نهسيذ رئيس نجىح فتخ االظزفح في تذايح انجهسح و
قثم تذايح فتخ االظزفح في انتاريخ وانساعح انمذكىرج أعالي.

AÉ`°†«`ÑdGQGó`dG
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﻃﺮﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻛﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ
ﻧﺤﻮ ﻃﺎﻟﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮﺕ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻭﺳﺎﺋﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺻﺪ.
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ﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﻠﺘﺴﻴﺐ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﱵ ﳜﻠﻘﻬﺎ
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؟؟
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺭﺿﻮﺍﻥ

ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ
ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  9ﻟﻴﻼ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻧﺤﻮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻳــﺼــﺎﺩﻑ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻹﻏـــﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﻤﻦ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ.

ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧــﻴــﺮﺓ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ،
ﻟﺘﺪﺱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ،ﻓﻬﻞ
ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﺑـــﺪﺃﺕ ﺍﻷﺳـــﺮ ﺗﺘﻮﺍﻓﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ،ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ
ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺣﺪﻳﺜﺎ
ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺛﻤﻦ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻀﻄﺮﻫﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺪﻯ
ﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ.
ﺍﻟﺤﺎﺝ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﺳﺆﺍﻝ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ
ﻋﻘﺐ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﻤﺮﺿﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ  20ﻏﺸﺖ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﺣﻜﺖ ﻟﻨﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ  20ﻏﺸﺖ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺑﺠﻨﺎﺡ ﻃﺐ
ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ،ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻓﺮﺍﺋﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺋﻬﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﻣﺤﺪﺛﺘﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ
ﺃﺻﺒﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ،ﻭﺃﻥ
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺘﻔﺮﺟﻮﻥ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ،ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺇﺑﻨﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻠﻘﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻭﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺼﺪﻑ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﺐ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻰ  20ﻏﺸﺖ ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ.ﻛﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ،ﻭﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺣــﺮﺍﺱ
ﺍﺳﺘﺪﺭﺟﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺍﺧﺒﺮﻧﺎ ﺃﻥ
ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ
ﺍﻷﻣﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺟــﺪﺍ،ﻭﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ
ﻋﺎﺩﻳﺔ،ﻭﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﺟﺪ ﺯﻫﻴﺪ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻱ ﺣﻞ ﺳﻮﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﺳﻌﻴﺎ
ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻣﺎﺩﻳﺎ،ﻭﻫﻢ ﻳﻀﻴﻒ ﻣﺤﺪﺛﻨﺎ ﻻ ﻳﻔﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ،ﻓﻜﻞ ﺷﺨﺺ
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﺪﻗﺔ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﻟﻴﻼ،ﺍﺻﻄﺪﻣﻨﺎ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻣﺮ،ﻓﺎﻻﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﻫﻢ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ،ﻳﻔﺮﺿﻮﻥ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺍﻓﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ  ،ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﻓﺤﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﻟﺼﺪﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺮ
ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ،ﻭﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ.

ﺷﺮﻛﺔ »ﻟﻴﺪﻳﻚ« ﺗﺸﺮﻉ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲡﺪﻳﺪ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺻﺮﻑ
ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺷﺮﻛﺔ »ﻟﻴﺪﻳﻚ« ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻮﺍﺭﺙ
ﻓﻴﺎﺿﺎﺕ ﺃﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺗﺪﺷﻴﻦ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺻﺮﻑ

ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﻣﻮﺳﻢ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ،ﻭﺗﻬﺎﻃﻞ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺕ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻔﻴﺎﺿﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﻕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺗﻮﺟﻪ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ »ﻟﻴﺪﻳﻚ« ،ﻭﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻏﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﻃﻮﺍﺑﻘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻛﻨﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ.

ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﴼ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟـ  53ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ ،ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ”ﺯﺩ /ﻳﻦ“ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ  628ﻧﻘﻄﺔ ،ﺗﻤﺜﻞ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺪﺭﺕ ﺩﺑﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﺒﻮﺃﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ  18ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ.
ﻭﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﻤﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻔﺰﺕ
ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ
ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﺘﻨﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟـ 36ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﺑﺮﺻﻴﺪ  672ﻧﻘﻄﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻭﺩﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﺠﺬﺍﺑﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻟﺖ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ  66ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺎﻟﺖ ﺩﺑﻲ 44
ﻧﻘﻄﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺑﺼﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺮﺻﻴﺪ  762ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  740ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻔﺰﺕ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺪ ﹰﻻ ﻣﻦ ﺷﻨﻐﻬﺎﻱ ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﻴﺪ  716ﻧﻘﻄﺔ.

ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ
ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﻔﻮ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺤﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺽ ﻟﻢ ﻳﻤﻬﻠﻪ
ﻃﻮﻳﻼ،ﻭﻫﻮ ﺇﺑﻦ ﺃﺧﻴﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺤﻤﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺑﺎﺑﻦ ﻣﺴﻴﻚ ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮ
ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﺑﻄﻴﺒﻮﺑﺘﻪ ﻭﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻪ ﻭﺳﻂ
ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﺑﻴﻪ.
ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻟﻴﻤﺔ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻧﺸﻴﻂ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﻭﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ،ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺤﻤﺮ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺇﺑﻨﺘﻪ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ
ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﻳﺮﺯﻗﻬﻢ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ ﻭﻟﻠﻔﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ.
ﺍﻧﺎ ﷲ ﻭﺍﻧﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﺑﺸﺮﻛﺔ »ﻟﻴﺪﻳﻚ«،
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺻــﺮﻑ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋﺎﺕ
ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺳﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻨﻖ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺎﺕ ،ﻭﺗﺤﻮﻝ
ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻤﺠﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺻﺮﻑ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻳﻨﺪﺭﺝ
ﺿﻤﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗــﻮﻉ ﻓﻴﺎﺿﺎﺕ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺳﻢ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.

ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ
ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻭﺟﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺳﻂ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻓﻲ ﺃﺧﺬ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺡ  28ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ »ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ« ،ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺑﻌﻴﺪﺓ ،ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﺡ  ،28ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺘﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ
)ﺍﻟﺴﻴﺒﻴﺮﺍﺕ( ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻞﺀ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺃﺧﺬ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﺘﻠﻘﻮﺍ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺪﺩ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ 28
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺧﺬ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻃﺒﻴﺔ ،ﻗﺎﺋﻼ) «:ﺑﺰﺍﻑ ﻫﺎﺫ ﺍﻟﺸﻲ ...ﻣﺎﻛﻴﻨﺶ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ..ﺷﻲ
ﻳﺼﻴﻔﻄﻚ ﻟﺸﻲ ،(..ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻌﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ،ﺭﺳﻤﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺟﻬﻮﻳﺎ ﻭﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻔﺎﺩ ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ،ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺘﺤﻜﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ،
ﻭﻻ ﻳﺘﻮﺍﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﲔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﺴﺪ ﺍﳋﺼﺎﺹ

ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ”ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﺴﺪ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ“ .
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﻮﺻﻠﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺗﻔﻴﺪ
”ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻻﺗــﺼــﺎﻝ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟــﻤــﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ“.

ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻟــﻤــﺬﻛــﻮﺭ ﻭﺟـــﻮﺩ ﺧــﺼــﺎﺹ ﻓــﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ”ﻟﻜﻦ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺪﺭﺱ

ﺳﺒﻞ ﺳــﺪ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟــﺨــﺼــﺎﺹ“ ﻣﻀﻴﻔﺎ“ :
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺪﺭﺱ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ،ﻟﻜﻦ
ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻵﻥ“.

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ

ﺍﳌﺪﻳﺮ :ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻘﺎﱄ
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واجهة ا�واقف
وأﱠنه ﻻ يستطيع ُم َ
الصعبة إﻻ كما ُتواجهها النعامة
ﱠ
ﱢ
ــرة في
بعنق ف ــي ال ــرمــل
ومــؤخ ٍ
ٍ
ُ
الصديق لِضعيف
فأس دى
الهواءْ ،
ﱠ
بنصيحة ﻻ ُيمكن
الش ْخ صية
ٍ
ُ
ﱠ
ِل منْ يتحل ى بم ْوهبة ا�ﻼحظة ،أنْ
َي ُف وته انتشار ظاهرتها ا�َ رض ﱠية
ف ــي ا�جتمع ،قــال ناصح ًا :لن
َ
شخصيتك اﻵيلة لخراب
ترد
َت ْس ِ
ُ
ْ
إﻻ إذا أدمنتَ على قول )ﻻ( ..قلها
معارض ًا ولو كنتَ على خطإ وكان
الجميع على صواب !
7
ـب أم ــر ه ــذه ا�ــع ــرفــة،
عــجــيـ ٌ
ِبقدْر ما تمﻸ ال ــرأس من الدﱠاخل
لع
ُت ْف ِرغه من الخارج ،ليصير ْ
اﻷص َ
الوحيد ب� القنافذ !

1

سﻼح ذو شفت� ،شف ٌة تذبح وأخرى ُتداوي لي ْلتئِ م
اﻻبتسامة
ٌ
الج رح !
ُ
2
صحيح ﱠ
عن
أن كورونا باعَ د ب� الناس وجعلهم يتخﱠل ْون ِ
ُ
ﱠ
اﻷصح أن ال ُب رود
الحركات
اليدوﱠية ا�ع ﱢب رة عن اﻹحساس ،ولكن َ
ِ
العاطفي وبا ٌء ُيضاهي كورونا ،وقد َن َخ ر حياتنا ا�وتورة بوسائل
الس بب الرئيس الذي جعل اﻷفراد
التكنولوجيا الحديثة ،وهذا هو ﱠ
في أغلب البلدانُ ،يعاشرون القطط والكﻼب بو ْف رة لسد حاجتهم
العاطفية من ال ُق َبل والعِ ْ
ناق !
3
ير ُث أمراض ًا وهو َي ْعلم أﱠنه َس ُيوﱢرثها ..ومع ذلك
ﻻ أعْ ُ
جب إﻻ من ِ
يجني على أبنائه باﻹ ْنجاب!
ْ
4
يحترمه اﻷحياء !
يحترم اﻷموات ﻻ
ُ
من ﻻ ْ
5
ليس َ
جاهزة
كاتب بقوالب
أش ّق على الﱠنفس من أن َيح ُف ر
ٍ
ٌ
ُ
ﱠ
لجثة قادمة في الطريق !
ُ
قبر ُ
وم َتوا َرثة من نظرية ا�حاكاةُ ،مقترح ٍ
6
شكا أحدهم لصديقه الحميم ُشعو َره اﻷليم ِب ُض ْعف ﱠ
الشخصية،

8
ليس تعاطف ًا وﻻ شفق ًة ،ولكن ﻻ
أعرف �اذا أشعُ ر رغم كراهيتي للفشل ،ﱠ
أن من يخسرون في زمننا
هم اﻷجدر بأنْ يكونوا رابح� ،لن أتت ﱠبع خيوط اللعبة لعِ ْل مي
ا�ُ س َبق ﱠ
أن َمنْ يتحكم في أطرافِ ها َمعتو ٌه كبير !
9
نص ُب ن ْف َس ه شاهد ًا على العصر ُي َن ﱢصبه الناس
ا�ُثﱠقف الذي ُي ﱢ
يتوس دُها القبر !
باﻹهمال شاهدة ﱠ
10
قارورة ألقي برسالتها للبحر ،قد يجدها
أع ﱢب ىء ماء وجهي في
ٍ
ٌ
سمونه التاريخ
تقبل أصبح فيه ماضي ًا،
مخلوق هَ ِر ٌم ُي ﱡ
في ُم ْس ٍ
ﻷقدمﱠيتِ ه في الكون !
11
لم أ َر يوم ًا َح َم ًﻼ جائع ًا يتبع أباه الكبش رغم ﱠ
أن قرنيه َمدْعا ٌة
ل ْ
أم ُه الﱠنعجة لو ل ْم َيكن
ِفخ ر القطيع ،وما كان لهذا الحمل أن يتبع ﱠ
ﱢ
ً
ينطحه !
قرن
ُ
ُيفضل ِض رعا ُيغ ﱢذيه على ٍ
12
السافِ ل !
تدور اﻷيام كما تدور الرحى ُت ْس فِ ُل العالي و ُت ْعلي ﱠ
13
حياة في القلب ،أ َل ْم يقولوا
ال ﱠد ْف ُق ﻻ َيد ﱡُل بن ْبضهِ دائما على
ٍ

الص ْل بة ﻻ ِ
ماء ولو كانت عَ ْطشى!
تص ُلها قطرة ٍ
قديم ًا :اﻷرض ﱠ
14
بعض ا�سافات القصيرة التي أ ْق َطعها ب� مدينت� بن ْف س
الدﱠابة الحديديةَ ،ت ْجع ُلني أحيان ًا ْ
أشعُ ر أﱠنها أط ــول مِ ن التي
الس بب ،وأﱡيهما في الحالت�
قطع ُتها مسافر ًا ب� بلدين ،ﻻ أعرف ﱠ
أثقل ،الﱠن ْف سية أو الزﱠمن !
15
يا َلهذا الزمن كيف ُي ُ
ذيق الجميع من ن ْف س الدﱠائرة ،ب ْينما
ص ُغ رون !
اﻷ ْب َنا ُء يكبرون اﻵباء في
تضاؤل َي ْ
ٍ
16
غناء ُي ْمليه البطنُ على
الدولة َت ْعتبر قِ طاع الثقافة ُمج ﱠرد
ٍ
ال ﱠرأس ُكﱠل ما شبع !
17
ﱠ
كأي بطاقة
روط ﱢ
الشاعر أعما ٌر وليس ُمج ﱠرد عُ ُم ر بيولوجي َم ْش ٍ
وطنية أو بنكية بنهاية اﻷجل ،ﱢ
ولكل عُ مر في حياة الشاعر بقياس
الزﱠمن اﻷزلي ،موسمه والفاكهة التي تتناغم مع مِ زاج أو ط ْق س ذلك
ا�وسم !
18
اﻷيادي التي ترتفع للصفع ليست أفظع من التي ترتفع لتلوﱢح
بالوداع !
19
اﻷعقل من ﻻ ُي سقط أح َد اﻷرقــام من حساباته ولو كان ب�
الوفاض !
اﻷرقام صفر ًا خاوي ِ
20
ُ
الفوارق ﱠ
الط بقي ُة ليست في الب ﱢر فقط ب� أف ــراد ا�جتمع،
بــل أيــض ـ ًا بــ� ُســكــان البحر،
فالس مك ا�َ ِصي ُد بالقصبة ليس
ﱠ
كالذي ت ْكنِ ُس ه ﱠ
الشبكة ولو في
طبقة
أعالي البحار ،اﻷول من
ٍ
ﱠ
راقية ﻻ يتغ ّذى إﻻ على النادر
من بني ِج ْن سه ب� الصخور،
أما الذي ت ْلتقِ طه ﱠ
الشبكة ،فهو
ﱠ
عامة الشعب يتغ ﱠذى على
من ﱠ
ــراوح ب�
اﻷخضر
والياب س ا�ُ ِ
ِ
والطحالب ،لذلك يختلفُ
ال ﱠرمل ﱠ
َط ْع ُم السمك باختﻼف طريقة
ﳏﻤﺪ ﺑﺸﻜﺎﺭ
الص ْيد!
ﱠ
bachkar_mohamed@yahoo.fr
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ضمن منشورات وراقة
بــﻼل بــفــاس ،صدر
أخـــــيـــــرا كـــتـــاب
جـــمـــاعـــي ،ط ــبــعــة
أولـــــــــى ،2021
بعنوان » :اﻷديــب
الــع ــرب ــي بــنــجــلــون،
الواحد ا�تعدد » من
تنسيق وتــقــديــم كل
مــن د .مينة قسيري،
د .زهور بن السيد ،د.
ا�صطفى سﻼم .وقد
تــط ــرق الــكــتــاب ﻷعمال
الكاتب ا�تنوعة ،النقدية
والفكرية واﻹبداعية .وقد
جاء هذا العمل في إطار
اﻻحــتــفــاء بــهــذا الــكــات ــب
ا�غربي ،واﻻعــت ــراف بدوره
الفعال في إغناء الساحة
اﻷدبية والثقافية.
لقد كانت بداية اﻷديب
العربي بنجلون بجريدته
اﻷولى التي أنشأها بمدينة
مــوﻻي ادري ــس زرهــون ،والتي
راكــــم بــعــدهــا مــجــمــوعــة من
اﻷع ــمــال ،تــتــوزع بــ� الكتابة
أجناسها .وتشمل
للطفل ،وب� الكتابة بمختلف
النقد أساسا ،والقصة ،والسيرة الذاتية ،وا�سرحية ،والرحلة.
وأعمال أخ ــرى تناولت قضايا فكرية مثل قضية الكتابة،
والهوية ،والذاكرة ،وصــورة اﻵخ ــر ،والشكل الفني ،ويعتبر
الكاتب قطبا بــارزا في أدب الطفل ،حيث نجد له أكثر من
ومائتي كتاب ب� ما هو قصصي ،وما هو مسرحي،
ألف
ْ
وما هو شعري.

ونذكر من أعمال الكاتب العربي
بنجلون مــا عبر منها عــن اهتمامه
باﻷدب ا�غربي :تيار الوعي في اﻷدب
ا�غربي ا�عاصر  ،1983أدب اﻷطفال
في ا�غرب – دراســات نقدية ،1985
النص ا�فتوح  ،1986وأبعاد النص
 ،1986وهما أيضا عبارة عن قراءات
في اﻷدب ا�غربي ،تضاريس الكتابة
في اﻷدب ا�غربي  ،1997الصوت
والجسد عن القاص ا�غربي مبارك
الدريبي  ،2006الصوت والجسد
عن الشاعر محمد الطوبي ،2006
سؤال الكتابة في اﻷدب ا�غربي
،2013
ويضم هذا اﻹصدار الجديد،
دراســات وشهادات في التجربة
اﻷدبــيــة للكاتب .س ــت عشرة
مــقــالــة ،تــنــاولــت تــق ــريــبــا كل
اﻷجـــنـــاس الــتــي كــت ــب فيها
اﻷديــب ،وشــهــادات من توقيع
أدبــــاء مــن ا�ــغ ــرب وخــارجــه،
محمد سعيد سوسان ،ادريس
الصغير ،صبحي فحماوي،
إضافة إلى قصيدة شعرية
مــهــداة إلــى اﻷديـــب العربي
بنجلون من الشاعر عبد الرحمان الغوات.
يقع كتاب » :العربي بنجلون ،الواحد ا�تعدد » في 214
صفحة ،شارك في تأليفه الباحثون :ا�صطفى سﻼم ،زهور بن
السيد ،مينة قسيري ،الخديري نورالدين ،رفقة أومزدي ،رشيد
أمديون ،عبد اﻹله استيتو ،اﻷكاديميان :عبد الجبار العلمي
ومصطفى لغتيري ،محمد صوف ،نادية اﻷزمي ،محمد صولة،
أمجد مجدوب رشيد ،الزهرة حمودان ،محمد ريــان ،عاطف
محمد عبد ا�جيد.
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رشح معهد العالم العربي بباريس
روايــة الكاتبة ا�غربية ليلى
باحس� »نظرية الباذنجان«
للفوز بجائزة اﻷدب العربي،
الــجــائــزة الفرنسية الوحيدة
التي تحتفي بــاﻹبــداع اﻷدب ــي
العربي ،والتي يمنحها ا�عهد
ومؤسسة »جون لوك ﻻغاردير«.
وتقوم لجنة اﻻنتقاء الخاصة
بــالــجــائــزة ،الــت ــي أحــدثــت سنة
 ،2013سنويا ،باختيارها ب�
اﻷع ــمــال الحديثة التي تنشرها
دور النشر الفرنسية والعربية.
يــذك ــر أن ــه س ــبــق ت ــرش ــيــح ليلى
بــاح ــســ� ،الــحــائــزة عــل ــى جــائــزة
طــنــجــة لـــلـــروايـــة ســنــة ،2011
وجــائــزة البحر اﻷبــيــض ا�توسط
لــل ــروايــة ،لنيل هــذه الجائزة سنة
 2019عــن روايــتــهــا اﻷولــــى »Le
 «Ciel sous nos pasال ــصــادرة
عــن دار النشر »ألــبــان ميشيل«.
وأكــد ا�عهد أن ترشيحات الــدورة
التاسعة للجائزة تعد تكريما لثراء
اﻷدب العربي ،من خﻼل أعمال روائي�
ﺍﳋﻤﻴﺲ  30ﻣﻦ ﺷﺘﻨﱪ 2021

وروائيات من مختلف دول العالم العربي.
وتــتــك ــون لــجــنــة الــتــحــك ــيــم ،الــت ــي
يترأسها بيير ل ــوروي ،نائب ا�دير
العام �ؤسسة »جون لوك ﻻغاردير«
والــرئــيــس ا�ــديــر الــعــام �ؤسسة
»هشيت ليفر« ،من أسماء بارزة من
عوالم الفن والثقافة ومختص� من
العالم العربي ،من بينهم الرسام
والــكــات ــب ا�ــغ ــرب ــي مــاح ــي بنب�.
وسيعلن عن اسم الفائز بجائزة
اﻷدب العربي في خريف .2021
ومنحت جــائــزة اﻷدب العربي
للبناني جبور الدويهي )،(2013
وا�ــــصــــري مــحــمــد الــفــخ ــران ــي
) ،(2014وال ــس ــع ــودي محمد
حسن علوان ) ،(2015والعراقية
إنـــعـــام كــجــه جـــي )،(2016
والعراقي سنان أنطون )،(2017
وا�صري البريطاني عمر روبرت
هــامــلــتــون ) (2018وا� ــص ــري
محمد ع ــبــد الــن ــب ــي ).(2019
وكانت جائزة  2020من نصيب
السوداني عبد العزيز بركة ساكن
عن روايته »الجنقو مسامير اﻷرض« عن دار )دار النشر زو�ا(.

ﺩ.ﻋ
ﺒﺪ ﺍ
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ﺍﳊﻘﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ
ﺍﳌﻐﺮﺏ :ﲢﻮﻻﺕ ﻭﻧﺰﻋﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ
أورقــت منشورات حلقة الفكر ا�غربي بفاس أخيرا ،ضمن
سلسلة القراءة ا�واطنة ،بالكتاب الـ ) - (15أبريل  ،2021وهو
من تأليف الناقد اﻷدبي ا�غربي عبد اﷲ شريق ،واختار له عنوان
»الحقل الثقافي ا�عاصر في ا�غرب :تحوﻻت ونزعات وقضايا«،
وقد أثمر هذا ا�ؤلف في محتواه بقسم�:
الـقـسـم اﻷول  :تحوﻻت الحقل الثقافي ا�عاصر في ا�غرب
ـ مفهوم الثقافة والحقل الثقافي ــ تعدد مكونات وروافد الثقافة
ا�غربية
ـ الــح ــقــل الــثــقــاف ــي
فـــــي فـــتـــرة
ا لستينيا ت
السبعينيات،
وبــــــــدايــــــــة
ا لثما نينيا ت
مـــــن الــــقــــرن
العشرين :
ـ صــــراع
ســــيــــاســــي و
إيــديــول ــوج ــي ـ
بـــــروز ت ــيــاريــن
إيــديــول ــوجــيــ�
و ثـــقـــافـــيـــ�
متباين� ـ عوامل
انــتــعــاش الحقل
الــثــقــاف ــي ـ نزعة
ثــقــاف ــيــة سلفية
ـ ن ــزع ــة ثــقــاف ــيــة
إشتراكية ـ ضعف
الثقافة الليبرالية .
ـ الــــحــــقــــل
الـــثـــقـــافـــي خـــﻼل
النصف الثاني من
الثمانينيات ،وفترة التسعينيات من القرن العشرين وا�رحلة
اﻷول ــى من اﻷلفية الثالثة :ـ نزعة ثقافية حداثية ـ نزعة دينية
أصولية ـ ضرورة الحوار وحرية الرأي .
ـ الحركة الثقافية اﻷمازيغية  :ـ تباين ا�واقف والتصورات ـ
مسارات العمل الجمعوي ـ دسترة اﻷمازيغية و إجراءات التفعيل .
ـ تفاعل ثقافي عربي أمازيغي ـ وباء كورونا  19والوعي الثقافي
الـقـسـم الـثـانـي :الحقل الثقافي ا�عاصروقضايا التنمية
والديموقراطية وإصﻼح التعليـم
ـ الثقافة والتنمية ـ اﻻنتخابات وضعف الوعي الثقافي
والسياسي .
ـ مشاريع ثقافية ﻹصﻼح التعليم في ا�غرب :ـ مشروع سلفي
منفتح على بعض القيم الليبرالية :في كتاب »النقد الذاتي«
) ( 1952لعﻼل الفاسي ـ مشروع إشتراكي ديموقراطي  :في
كتاب » أضواء على مشكل التعليم با�غرب«)� (1973حمد عابد
الجابري ـ مشروع حداثي ثقافي :في كتاب » من أجل ثورة ثقافية
با�غرب »  2018لحسن أوريد .
خﻼصات واستنتاجات ومقترحات :ـ استنتاجات عامة ـ تيارات
ومواقف ثقافية متباينةـ الثقافة والسياسة ـ ضعف انتشارقيم
الحداثةـ آفاق العمل الثقافي ومسؤولية ا�ثقف� .
لﻺشارة فقد أنجز لوحة غﻼف هذا الكتاب الفنان ا�غربي محمد
كريش.
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ﻭﺻﻮﺕ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺎ
ﻗﺎﻝ ﱄ :ﺷﻮﻑ ...
َﻫ ّﺰﻳﺖ ﻋﻴﲏ
ﻟﻘﻴﺖ ﺭﺍﺳﻲ ﺍﻋﻤﻰ .
 - 5ﻋﺎﺩ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻈﻞ

 -9ﱠ
ﺣﻄﺖ ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻛﺘﺎ َﺑ ْﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ » ﺟﻮﻛﲑ «
ﺑﻐﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ ﻗﺎﻝ ﳍﺎ :
ﻫﺎﺩﻱ ﻛﺬﺑﺔ ﺳﺎ ْﺭﺩﺓ .
 - 10ﺳﺤﺎﺑﺔ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮ
ﺑﻐﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻣﺎﺩ ﻣﺴﺘﻮﺭ،
ﺗﻠﺤ َﻔﺖ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ
ْ
ﻭﰲ ﻧﻌﺎﳍﺎ ﺭﻳﺢ .
ﺗﺴ ّﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻈﻞ – ﻳﻜﻮﻥ ﻬﺑﺎ .
..........
.........
ﻋ َﻜـﺰﺕ ﻭﻣﺎ ﻓﺎﻗﺖ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﺠﺮ .
 - 11ﺍﻟﺴﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺎ
ﺯ ﱠﻭﻝ ﺣﺠﺎﺏ ﺳﺤﺎﺑﺔ،
ﻭﻧﺰﻝ – ﻳﺰ ﱠﻭﻝ ﺍﻟﻈﻞ.
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خ

ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة

خرجنا من البيت بعد أن َس َت ر الليل ظهْ ره وأصبح اﻷمر سالك ًا
�ن يريد أن يظفر بلحظة ﱡ
تسكع هادئة  ..بدا وجه ا�دينة موحش ًا
ﱠإﻻ من أجسام تمشي على إيقاع هديرالبحر الصاخب من جهة
الغرب ..
اتجهنا صوب مطعم » كارسيا » اﻹسباني ،وكان ﻻيزال على
الطرف اﻵخر من الكورنيش بشارع موﻻي الحسن بن ا�هدي غير
مكان مِ ﱠما كان يسمى :
بعيد عن
ٍ
La Esrella Del Mar..
بدوا منشرح�
رائق ،ولم يكن با�طعم إ ﱠﻻ بضع ُة زبائنَ ْ
استق َبلنا النادل بمرح ٍ
ومنصهرين مع اللحظة وا�كان ..
اخترت ومرافقتي مائد ًة بأقصى زاوية بفضاء ا�طعم َ ..تح دّثنا في الشعر
ُ
وبيكاسو وعﻼقتِ ه با�رأة وفي بعض مصائر القدر وا�آل ..
غادرنا ا�طعم بعد وقت ،وع ﱠرجنا باتجاه برج » القريقية » اﻷثير ع ْب ر مقهى
ا ْزري َرق  -الذي أصبح أثر ًا بعد ع ْين  -وباب البحر ثم » ّ
نلتق
الط يقان » ولم
ِ
ِ
وتوج س ﻻفت ْين ..
عطف
بنظرات
إﻻ بقطط كانت ُتش ّيع خطواتِ نا
ٍ
ﱡ
هناك في » القريقية » حيث ﻻ أح ْد  ،كنا نرى النجوم تتﻸﻷ في ك َد ِر السماء

ُﺳﻮ ُﻕ
ﺍ َﳋﻤﻴ ْﺲ ..

ﺑﻌﺪﺳﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻣﻞ ﺍﳊﻤﻴﺎﱐ
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وﻻ نسمع إﻻ صوت انكسار ا�وج على صخر حائط
الح ﱠمة » العظيمة ..
البرج وصخرة » َ
يا عجب ًا ،كيف يتهاوى سكون الليل و ُي ستباح أمام
ِسحر هدير البحر وجبروته ..؟
َس َم ْت مشاع ُرنا كما لو كنا في غمرة سيمفونية
ساحرة لن تتكرر أبدا ..
ُ
عِ
أي تب ﱡرم للبرد القارس
ر
ن
ولم
م ّر الوقت سريع ًا،
ْ ّ
ولو كان ذلك من قوم
ما،
مفاجىء
وﻻ التفكير في طارىء
ْ
مِ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣ ّﺮﻭﻥ
ﻋﺒﺪ
..
اليابسة
كائنات
ن
ما
صنف
البحرأو من
جن ّيات
ٍ
ْ
ّ
ً
أن
إلى
ا
يسار
وسرنا
»
القريقية
»برج
درج
نزلنا
ِ
يشع
انعطفنا يمين ًا ثم وقفنا أمام باب منزل كبير
ﱡ
ُ
بياضه من أثر مصباح هنالك بالجانب  ..اكتفينا بالنظر وتحدثنا بشأن جمالية
هندسته الخارجية الجميلة ث ﱠم تابعنا ا ْل ـتواءات اﻷز ّق ـة ومداراتها إلى أن ا ْن وجدنا
الح ومر » ،باب ذاكرة الطفولة
خارج البوابة اﻷخرى للمدينة العتيقة  » :باب ُ
ا�ُ
َ
حتشدة بالحياة والوجود ..
كانت ،ولم َ
ّ
يبق
التي
الشهيرة
الضوء«
احة
ت
»ر
أمام
وقفت
هناك،
من
بعيد
غير
ُ
ْ
أي أثر  ..فكرت بأن أت َف ﱠي ـأ
لها ّ
بأهدابها ِ ّ
ات ـقا ًء له ﱠبة ريح َس ُموم
طارئة ومطر خفيف بدأ يتساقط
َ
تغاض ْي ُت عن
على اﻷرض ..
ـت
ـ
ـاذي
ـ
ـح
ـ
ت
ثــم
ـر،
الــريــح وا� ــط ـ
ُ
ببضع خطوات إلى جانب باب
ـورة
كبير
ٍ
ـس ـ ﱠ
لبناية أرض ــيـ ٍـة ُم ـ َ
وشاسعة شارح ًا �رافقتي بأن
هذه البناية اسمها » فـ ْن َدق
ديحة » الــذي كان يمتلىء
ا ْق َ
عن آخ ــره بعجائب الكائنات
ِ
وبغال
وإناث
حمير
من
حمير ِ
ٍ
ٍ
دات ،خصوص ًا
ـو
ـ
صنة
وأح
وعَ ْ ٍ
ْ
أيـــــــام ســــــوق الــخــمــيــس
اﻷس ــبــوع ــي للمدينة ،التي
ﻻزالــت تحتفظ باسمه لحد
اﻵن وإنْ كانت ،أي ا�دينة ﻻ
سوق لها بما يﻼئم ا�عايير
الضرورية والﻼزمة للسوق
اﻷسبوعي وبما يكفل �عنى
الحاضرة رون َقها وجماليتها
ا�طلوب� ..
يـــا َلـــ ْلـــغـــرابـــة ِ ..ل ـــ َم
وجد ُت ـني أحكي �رافقتي
عــن » ْف ْن ـ َدق اقديحة «
بما كان يحويه من حمير
وبغال وأحصنة ذات زمن
جميل ،بينما الليل في
كبده والبرد على ُ
أش ـدّه،
ّ
ات مطر شديدة بدأت
وزخ ُ
ٌ
بعض
في الهطول ؟ أليس هذا
ﱠقت ذلك كائنات
من ُجنون؟ ﻻ يهم ،حتى ولو صد ْ
ال ْف ـن َدق ا�ذكور..على اﻷقــل ،مرافقتي راقها كثيرا
الو َله بحكيي عن
هذا » الجنون« و ُأعْ ِج ْ
بت إلى حد َ
مغامرات الحمير و َر ْكــﻼت بعض ال َب ْغﻼت وسعادة
ا�سم رة
الع ْودات بح ْنحنة اﻷحصنة وق ْرقعة حوافرها
َ
ﱠ
وا�زهوة َ
بشعرها ا�نسدل مِ نْ على أعناقها ا�ديدة ..
زمن لن يعود ْ
قطع ًا كلما تع ّلق اﻷمر
كان هذا أيام ٍ
بــ » فـ ْن ـ َدق اقديـحة » ا�تهالك ،يوم كان أهالي
ا�حملة بأ ْي َنع الغ ﱠ
الضواحي َي ُؤمون إليه بدوابهم
ﻼت
ﱠ
الطازجة  ..وما ُس ﱢج ل في يوم ما بأنها كانت من
صنف » الثمرات ا�غشوشة «..
من ُيصدّق هذا ؟ ﻻ يهم ..
لكنَ ،منْ يصدق َأنْ كان للمدينة شاطى ٌء جميل
وناد ٌر ،اسمه » البحر ْد النصارى « ؟
وهل تذكرون » الش ّق ـات اﻷربع «..؟
وهل سبق أن سمعتم بــ» الﱢت ـيراسا دِ برنا ْردو« ؟
َمنْ ينسى خيرات ا�ضربات وسمك البونيتو؟
والباب الخلفي ا�ُغلق لبرج القريقية
هدي ُر البحر
ُ
ُ
وسوق الخميس في ِعزّه،
»الح ﱠمة العظيمة »
وبركات
ُ
َ
خير شهود على ما جرى ..
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ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻮﺭﺍﺭﻱ

ﻋﻠﻰ ُﻗﻤﺎﺵ ﺍﳍﺎﻭﻳﺔ،
ﺭﲰﻮﺍ ﺃﺣﺎﻓﲑ ﺑﺎﻟ ّﺰﻋﻔﺮﺍﻥ
ﻭﺃﺧﺬﻭﺍ ﻳﻨﻔﺨﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ ﻋﺼﺐ ﺍﻟ ّﻨﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺪﻫﻢ ﻟِﻠﺘ ﱢﻮ
ﺍﻟﺴﺮﺍﺏ.
ﺳﲑﺓ ّ

ﻟﻮﺣﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ Ianire Sagasti Ruiz

ﻣﻨﺬ ﺃﻥ َﺗﺄْﺗﺄﻭﺍ ﺑﺎﻷﺻﻮﺍﺕ
ﻭﻭﺯﻧﻮﻫﺎ ﲟﻜﻴﺎﻝ ﺍﳊﺪﺱ،
ﻓﻬﻤﻮﺍ ﺃ ّﻧﻬﺎ ُﺭﻗﻰ ﻻﺳﺘﺪﺭﺍﺭ ﺍﻟ ّﻨﺠﻮﻡ،
ُﺛ ّﻢ ﺃَ ْﻧﻬﻀﻮﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﰲ ُﺟ ْﻌﺒﺘﻬﻢ
ﻣﻦ ﺃَ ْﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟ ّﺰﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ.
ﰲ ﺍﻟﻔﺠﺮ
ﻓﺘﺤﻮﺍ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻴﺄﺱ،
ﻭﺳ ّﺮﺣﻮﺍ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﰲ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ:
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺳﺎﺋﻞ
ﻳﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ.
ﻭﺍﻟ ّﺮ ُ
ﺍﳌﻨﺎﺩﻳﻞ ﺍﻟﱵ ُﺗﻠ ّﻮﺡ ﻬﺑﺎ ّ
ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﺍﳓﻨﻮﺍ ﳍﺎ ﺑﺘﺜﺎﺅﺏ

ّ
ﺍﻟﺸﻌﺮ
َﺳ ـ ﱠﻮﻝ ﳍﻢ

ﻭﻇﻼﻟُ ُﻬ ْﻢ
ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﲦﺎﺭ
ﺗﺰﻳﺪ ﻭﺗﻨﻘﺺ
ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠّ ْﻮﻥ.
ﻗﺎﻟﻮﺍ؛ ﳌﺎ ﲰﻌﻮﺍ ﻣﻦ ّ
ﻗﺼﺺ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ:
ﺻﻒ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ َ
ُ
ﺍﳌﺠﻬﻮﻝ ﻃﻌﻢ ﺍﻟ ّﺮﺍﺋﺤﺔ !
ﺳﺮﻕ
ﺻ ّﻔﻘﺖ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﲑ ﺑﺄﺟﻨﺤ ٍﺔ ِﻃﻮﺍﻝ
ﻭﺗﻠ ّﻘﻔﻮﺍ ﻋﺰﻳﻔﻬﺎ ّ
ﺍﻟﻼﻬﻧﺎﺋﻲ

ﺷﻌﺮ

ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟ ّﺮ ْﻣﻞ
ﻭﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ،
ﻳﺸﺪﻭﻥ ﺍﻟ ّﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
ُﻢ ّ
ﻭﻫ ْ
ﻛﻠﻤ ًﺔ ﻛﻠﻤ ًﺔ
ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳉﻬﻢ،
ﻭﻻ َﻳﻠْﺘﻔﺘﻮﻥ
ﺭﻏﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧ ّﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ -
ﺍﻟﺴﻠَﻒ.
ﺇﱃ ّ

ﺣﻔﺮﻭﺍ ٍ
ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠ ّﺮ ّﻱ،
ﻭ ُﻛﻠّﻤﺎ ﺿﺎﻋﺖ ﺃﻗﺪﺍ ُﻣﻬﻢ ﰲ ّ
ﺍﻟﻄ ْﻤﻲ
ﻭﺻﻠﻮﺍ ﻗﺼﺒﺎﻬﺗﻢ ﻬﺑﻮﺍﺀ ّ
ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ،
ﻓﻮﺟﺪﻭﺍ ﺃﻣﻮﺍﻬﺗﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ
ُﻳ ْﻄﻌﻤﻮﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﻟﺼﻐﺎﺭ ّ
ﺍﻟﺸ ﱡﺒﻮﻁ ّ
ﺍﻟﻔﻀﻲ.
ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻟ ّﻨﺸﻴﺪ؛
ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﱠ
ﺍﻟﺸﻔﻖ،
ﻇﻠﱡﻮﺍ ﺑﻼ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ
ﺣﱴ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻠّ ْﻴﻞ،
ُﺛ ّﻢ ﻧﺎﻣﻮﺍ ﺑﺴﺘﺮﺍﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻭﻭﺣﺸ ٍﺔ ّ
ﺃﻗﻞ.
ُﻋ ْﻤﻴﺎ ًﻧﺎ-
ﱂ ﻳـﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﻷﺣﻼﻡ
ﺳﻮﻯ ﻗﺎ َﺭ ٍﺏ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺫ ّﺭ ٍ
ﺍﺕ،
ُﺛ ّﻢ ﻳﻨﻔﻌﻞ ّ
ﺑﺎﻟﻀ ْﻮﺀ َﻣ ْﻜﻔﻮ ًﻓﺎ
ﺍ ِ
ﳊ ْﺒ ُﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ َﺟ ْﻮﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮ.
ﻫﻜﺬﺍ،
ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲢﺖ ﺗﺼ ّﺮﻓﻬﻢ ﺑﺎﳌﺠﺎﻥ،
ِﻢ
ﻓﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻬ ْ
ﻗﺪ َﺳﻜِﺮ ﺑﺎﻷﺑﺪ ّﻳﺔ ،ﻭﻧﺎﻡ !
ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ )ﻗﺮﻃﺎﺱ(
ّ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﻛﻨﻌﺎﻥ -ﺩﻣﺸﻖ
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ﺍ
ﻟ
ﺘ
ﻴ
ﻬ
ﺎ
ﺀ
ﺃ
ﻭ
ﺧ
ﻴ
ﻂ
ﺃ
ﺭﻳﺎﻥ

دراﺳﺎت

يـــبـــدو أن مــــا حــصــل
للكاتب عبد القادر الشاوي
في حياته كلها وفــي هذا
السرد على الخصوص كان
سببه »الصدفة« ..الصدفة
ا�اكرة أحيانا والصدفة
العجيبة في كثير من اﻷحيان .دليلي
على هذا الجزم ا�غامر والــذي قد ﻻ
تحمد عقباه هو ما جاء في أكثر من
موضع في مؤلفه اﻷخير »التيهاء«.
)ﻻبــيــرانــتــوس( ..بــعــنــوان فرعي
«:اﻷرض الواسعة التي يضيع
فيها اﻹنسان« .جنس التخييل الذاتي.
)دار الفنك ، 2021،الدار البيضاء(.
»الصدفة« إذن هي هنا خيط أريان الذي يسمح لنا بقطع ا�سافات
ا�تشابكة اﻷطراف واﻷحداث السردية من باب تازة إلى تطوان إلى
البيضاء إلى الشيلي ثم فلسط� وإسبانيا وأصيلة ا�دينة الساحلية
الصغيرة التي ربما فيها كتبت »التيهاء« أو أجزاء منها..
فما هي الصدفة ؟ إنها هنا في التيهاء وبفرط تكرارها
وتأكيدها قد ارتفعت من كونها كلمة ومفردة عادية لغوية إلى
مستوى ا�فهوم الذي ينتظم به تصورا سرديا ،مرتكزه حينا
الوقائع و أحيانا أخرى التخييل.
الصدفة من جهة أخــرى هي القاسم ا�شترك ب� التذكر
والنسيان  .هي الفاعل الذي يقدح زند التذكر والعلم الذي يخمد
ظلمة الجهل والنسيان.
جــاءت الصدفة في التيهاء دائما مرتبطة ومساوقة
للتذكر والنسيان كما جــاءت في صيغ مختلفة و
شتى ،نمثل لها بهذا التمثيل :
ـ في الصفحة  11ذكرت ثﻼث مرات
:
ـ »هل هي مصادفات
رحيمة أم رجيمة ؟«
ـ »في ا�صادفات
التي تحولني اﻵن
تــدريــجــيــا إلــى
كائن متخيل« .

ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻛﺜﲑ

ـ »ماذا حصل في هذا حتى تكون
الصدفة ،رحيمة أو رجيمة ».
في الصفحة  «: 17بقيت ﻷيام،
على ما أدهشني في الواقعة وفي
الرسالة وفي نفسي وفي الصدفة غير ا�توقعة .أقول الصدفة
غير ا�توقعة ،أما تلك التي تصادفني على أحر من التوقع فﻼ
مفاجأة فيها «...
ـ في الصفحة » : 48و لكنني لم أكن أعرف في قرارة
نفسي أن اﻻنجذاب حتى في مجال القراءة ،يتم بالصدفة إذا
لم يتقرر بشيء مدرك«.
ـ في الصفحة » : 51صدفة أيضا ؟ صدفة ماكرة إذن«.
في الصفحة » : 53و إنه )موراكامي( لم يكن مثلي ربيب
صدفة «..
في الصفحة  : 55تكررت كلمة صدفة ثﻼث مرات مرة أخرى.
في الصفحة » : 57فيكون الرماد أو تحته هو أملك ا�حمول
على الصدفة غير ا�توقعة«.
في الصفحة » : 59الصدفة  ،إذن  ،كانت تنتظرني...
الصدفة اﻷولى ربما.الصدفة الفارقة«.
في الصفحة » : 66أقول هنا بدهشتي اﻷصلية و
صدفتي اﻷزلية  ،و سوف أستمر في السرد بعد ذلك«...
في الصفحة » : 89ثم كانت الصدفة  ،هذه الصدفة
التي كونتني و طبعت مساري«.
في الصفحة » : 106فلست إﻻ ذلك الشاب الذي
جاء إلى الفلسفة بالصدفة ا�اكرة ..و رابط جانب
عبد الغفار ...بالصدفة اﻷخرى ..و بايع فلسط�
بالصدفة الثالثة ..و انحشر بــ� اليساري�
بصدفة من الصدف«...
ـ في الصفحة » : 130إنه أوان ﻻ يرتضيه إﻻ

ﺃﻳﺎ ﺻﺎﺣﱯ ﺃﻧﺎ ﺭﺑﻴﺐ ﺻﺪﻑ
ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﺃﻧﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
ﻣﻘﺮﺭﺓ) .ﺹ (55
ﻣﻘﺮﺭﺓ.
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الذين آمنوا بالصدف ا�اكرة«.
في الصفحة » : 137كان الكتاب
ب� يديه عندما عانقته )أدونيس(
و شكرت أمامه جميع الصدف التي
أتاحت اللقاء في اﻷيام الخوالي«.
ـ في الصفحة » : 163ماذا يفيد
تكون على هذه الكيفية
أن تدرك أن وعيك ّ
أو تلك إذا كنت ﻻ تستطيع  ...أن تتذكر
التفاصيل التي صادفت و صاحبت ذلك
التكون؟«...
ـ فــي الصفحة ...» : 178
إﻻ أنني جئت إلى الكتابة حديثا
من خــﻼل الصدف التي جعلتني
أدمن على القراءة في اﻷصباح و
العشيات.«...
ـ في الصفحة » : 218و في هذه
الحلقة اللولبية ا�ﻶى با�صادفات
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و اﻻستيهامات و الترددات ....ﻻ أجد ما
يسعفني على تذكر.«...
ـ في الصفحة » : 246أول ما قرأت
بالصدفة لبوزفور »و يسألونك عن
القتل«..........
ســيــاقــات واســتــعــمــاﻻت مفهوم
»الـــصـــدفـــة« فـــي الــتــيــهــاء مختلفة
ومتنوعة  .فهي توصف تارة بالرحيمة
وأخـــــرى بــالــرجــيــمــة .بــالــﻼمــتــوقــعــة
وبا�اكرة ،بالفارقة ،باﻷصلية واﻷزلية
وبصدفة الصدف ..وهي أحيانا مرادفة
لﻼستيهامات والــتــرددات  ..ويعتبر
السارد نفسه في آخر التحليل »ربيبها«
فهو ليس من صلبها لكنها أمــه التي
احتضنته منذ كان في باب تازة.
كل هــذه اﻷوص ــاف تمنحنا صورا
للحالة العقلية والنفسية التي يسوق
فيها السارد مفهوم »الصدفة« .فإذا
كانت وباﻻ عليه كصدفة اﻻعتقال وتجربة
السجن والخيبات فهي رجيمة ،وإن
كانت مرحة في الخير والحب والصداقة
فــي اﻷيـــام الــخــوالــي فهي رحــيــمــة....
وللصدفة أﻻعيبها  .تكون ماكرة ح�
يــوضــع ال ــس ــارد فــي مــواقــف حرجة
كالوقوف أمام أستاذ الفلسفة العمري
وتكون فارقة كاﻻنعطاف الجذري الذي
يحول السارد إلى فيلسوف ثم كاتب ثم
مناضل ،وتكون صدفة أزلية كاﻻنتماء
إلــى الــيــســار وحــ� ﻻ تــكــون متوقعة
تتحول إلى صدفة الصدف...... .
�ــاذا يؤكد الــســارد في »التيهاء«
على الصدفة لتفسير أهم  ،حتى ﻻ نقول
مجمل ما حدث له ؟ ﻻ يمكن أن تكون
حياته كلها صدف ؟ وإ ّﻻ فهي صدف
عجيبة.
ا�ـــﻼحـــظ أن لــلــصــدفــة تــفــســيــرا
علميا نعثر عليه في كتاب »الصدفة
والــــضــــرورة« )بــحــث ف ــي الفلسفة
الطبيعية للبيولوجيا الحديثة( لجاك
مونو ) ،(1970يشير في مقدمته إلى
أن العنوان اﻷصلي مأخوذ من قولة
للفيلسوف اﻹغــريــقــي ديموقريطس
القائل »إن كل ما يوجد في الكون هو
نتاج الصدفة والــضــرورة« .فتفسير
العناصر ا�كونة للظاهرة البيولوجية
كالس� الجيني أو »سر الحياة« ﻻ يمكن تعليل أصل
مكوناته الجزئية إﻻ بالصدفة .لكن الظاهرة فيما بعد
تتحول إلى ضرورة ﻷن العالم البيولوجي يستطيع بعد
ذلك تفسيرها و تعليل قوانينها و تطوراتها.
وإذن ،الصدفة هي عجز عن تفسير اﻷسباب وتقديم
التعليﻼت ،والضرورة هي بعد ذلك القدرة على تقديم
تحليﻼت وتفسيرات حــدوث الظاهرة والوقوف على
قوانينها.
وا�ﻼحظ من جهة أخرى أن الحديث عن الصدفة
ﻻ يكون إﻻ في سياق التذكر والنسيان .فما هي عﻼقة
الصدفة بهذا الزوج؟ و هل هناك أسباب ضرورية وراء
ذلك.
الصدفة هي نفسها ﻻ ذاكـــرة يقول الــســارد في
ص ،59أي نسيان .وهي في آن واحد تذكر بعد نسيان
وهما سيان.
في الجزء ما قبل اﻷخير من » التيهاء«)ص 279
إلى  (284يتطرق السارد إلى ثنائية النسيان والتذكر
لدى بورخيص .يقول فيه أنه نسي أين قرأ هذا القول
ا�نسوب إلى بورخيص »إن الذاكرة هي النسيان« .لكن
مباشرة تذكر أن هذا اﻻختصار ﻻ يليق بهذا الكاتب
 .فهو ادعــاء من أولئك الذين يفخرون بمعرفتهم بما
كتبه هذا اﻷ�عي البصير .و في تقليب لﻸمر اهتدى إلى
النص اﻷصلي و ترجمه عن اﻻسبانية محاذيا الترجمة
الحرفية قائﻼ  «:الذاكرة فردية ،نحن مصنوعون في
جزء كبير منا ،من ذاكرتنا ،وهــذه الذاكرة مصنوعة
في جزء كبير منها من نسيان« .ص .279ويشرح هذه
الترجمة على الشكل التالي ،كما بدا لي :الفرق كبير
ب� أن تكون الذاكرة حافظة ونسيانا .وإن كانت نسيانا
فلم تكن مع حدوثه ذاكرة ،رغم كونها مصنوعة في جزء
كبير منها من نسيان .ويبقى جزء ما مهما كان ضئيﻼ

هو الذاكرة الحافظة.
العﻼقة ب� الذاكرة )الكتابة( والنسيان )ا�حو(
عﻼقة نفي أو تضاد .مع العلم أن القاسم ا�شترك بينهما
أنهما من طبيعة سيكولوجية .واﻻختﻼف بينهما هو
مضمون الذاكرة ،أما خرابها فهو النسيان.
ولتأزيم كل من الــذاكــرة والنسيان ســاق السارد
حكاية عن قدامة زوجة بورخيص ،أن هذا اﻷخير أراد
كتابة مقدمة ﻷعماله الكاملة التي ستنشر سنة 2074
في موسوعة أمريكا الﻼتينية بالشيلي ،معتمدا في ذلك
على أسماء أجداده التي هي أسماؤه كتوقيع لكتبه .و
الحال أن زمن الذاكرة والنسيان هو ا�اضي ،و الحاضر،
إذا كان النسيان أمنيزيا .أما ا�ستقبل فﻼ يمكن تذكره
وﻻ باﻷحرى نسيانه ﻷنه لم يخزن في الحافظة بعد .هنا
يبرز جانب آخر من القوى اﻹبداعية لﻺنسان إنه الخيال
وفي أسوأ اﻷحوال الوهم .
يستنتج السارد من هذا اﻻلتباس في تجربته كتابة
»التيهاء« عثرت� يجب اﻻنتباه إليهما.اﻷولى:هي
أنه وقع ضحية اﻻشتباه ﻻ النسيان في تذكر الوقائع
ﻻ اللغة .فيغدو ما يقرأ القارئ حكاية وسردا ليس إﻻ.
والثانية :أن الحكاية ﻻ تسلم جراء ذلك من العبث .هل
هي حقا ما حدث؟ هل هي صادقة؟ ما هي في الحقيقة
طبيعة القدرة على التذكر وهي محاطة ومغرقة في
التوهم؟ أليس التذكر هو السرد وفق شروط هذا اﻷخير
اللغوية و التركيبية ووفق أهواء السارد و ميوﻻته؟ هل
يكتب السارد ما أحس به وعاشه أم يكتب ما أراد أن
يحس به؟....
ويخلص إلى هذا اﻻقتناع ا�لتبس منقوﻻ عن مانويل
ألبيرصا  » :هذا أنا و لست أنا ،أشبهني و لكنني لست
أنا ،لكن حذار فقد أكون أنا«.
اﻷنا والﻼأنا في »التيهاء« تركن في الجنس اﻷدبي
»تخييل ذاتــي« .ففيه من السيرة الذاتية العناصر

الكثيرة ،ولــكــن التخييل مــن خــﻼل لعبة
الذاكرة والنسيان أضفى عليها عناصر أنا
أخرى متخيلة ،هي نتيجة اﻻشتباه الذي
يدفعه إليه السرد من مقاصد غامضة ﻻ يعيها
الكاتب نفسه على الوجه الحقيقي)ص. (13
يبدأ التيه فــي »التيهاء« مــن زمن�
مختلف� :زمن قريب من الحاضر واﻵن وزمن
ا�اضي الغابر .الحاضر  2012؟
ا�كان الشيلي زمرة من اﻷصدقاء على
رأســهــم إ.ميسة وبــيــﻼر .وقــائــع وأحــداث
مرتبطة بهما .ا�اضي الغابر باب تازة في
الخمسينيات  .الرابط ب� الزمن� الطفولة
ا�شتركة والكتابة )الذكريات(.
هكذا سينقسم الــزمــن ويتشذر طيلة
وقــائــع »التيهاء«برمتها ،رافــضــا الزمن
الكرونولوجي في السرد ،حتى يتفادى وهم
تتبع حقيقة ما تطارده الذاكرة للقبض على
سيره و تقدمه .تداخل اﻷزمنة خيار يسمح
للذاكرة وللخيال على حد ســواء بالعمل
السردي .فلما تنصاع الذاكرة فذاك زمنها
و�ــا يسلس الخيال فــذاك زمنه .على هذا
النحو نكون تارة أمام أنا عبد القادر وتارة
أخرى أمام أنا السارد ا�تخيلة ،تارة أمام
رسائل فرنسيس ببلجيكا وتارة في السجن
..تارة أمام جثة منتحرة في الرواية و تارة
أمام جثة منتحرة في الواقع...
موضوعات »التيهاء«عديدة ومتنوعة :
»..حكايات و وقائع استخلصتها من تجاربي
الخاصة في اﻻرتباط بمجاﻻت مختلفة على
صلة بالعﻼقات العامة و تتصل با�جال
الثقافي ،وكثيرها فيه أحكامي الشخصية
على أوضاع وحاﻻت ومواقف و قضايا ،ثم
إني رويتها من ذاكرتي ،فجاءت على قدر ما
استعدتها به ﻻ تتقيد إﻻ بزمن كتابتها«)292
 .(293 /فيها الحديث عن عا�ية الكاتب من
خﻼل نقد صاحب جائزة نوبل في اﻵداب
هــاروكــي موراكامي والتساؤل عن عﻼقة
العا�ية با�حلية مع مراعاة ظروف التحايل
والدعاية و ...وذكــريــات وتــجــارب النشر
والكتابة منذ  1968فــي جــريــدة الكفاح
الوطني وا�لحق الثقافي لجريدة العلم
وأنفاس والثقافة الجديدة ...وفــي مجﻼت
شرقية »شعر«مثﻼ والعداوة والصداقة التي
أفرزتها هذه التجارب ..وا�واقف النقدية من العديد
من ا�ثقف� ا�كرس� منهم وغير ا�كرس� والنضال
الطﻼبي والسياسي ،ووصــف هذه الصراعات بغير
قليل من الدقة ،والتموقف اليساري ا�اركسي اللينيني
الواضح من شتى القضايا وزيارات ا�شرق واﻷراضي
الفلسطينية ،ونقد رجعية السلفية ا�غربية وأزمة اتحاد
كتاب ا�غرب في مؤتمره الثالث...
كل هذه الوقائع لم تخضع للتسلسل الزمني بل كانت
كتابة منفلتة» :انثياﻻت ذاكرة مسافرة في ربوع ذكريات
ووقائع«)ص ،(287وأهم انفﻼت فيها هو أن السارد لم
يرد لها مقدمة تؤطرها«:ﻷن التقديم يمكن أن يكون قيدا
على القارئ يمنعه ،غالبا ،من تقليب الصفحات على
الوجه الذي يرتضيه في العملية)«.ص.(285
إﻻ أن التقديم قد ينقلب إلى مؤخر التقديم ويخوض
في اﻻعتبارات التي تحكمت في السرد .وهذه هي بعجالة
تلك اﻻعتبارات .اﻷول التيهاء تجربة جديرة بالحكي.
والحكي فيها بعد التجربة جدير بالسرد .الثاني مرتبط
بالحياة وهي جماع تجارب و حكايات تقتضي التف�
أي الدربة واﻹتقان في سردها .الثالث يتصل بالقراء
وإثــارة إعجابهم واستدراجهم إلى ا�جال اﻹكلنيكي
لنرجسية الكاتب واعتبار الكتاب سلعة.الرابع له عﻼقة
بثنائية الصدق والكذب في الكتابة .يتبنى السارد هنا
خﻼصة تجربة ماريو فارغاس يوسا ...«:نعم  ،إن
الروايات تكذب ،وهي تعبر عن حقيقة غريبة ﻻ يمكن
التعبير عنها إﻻ مغلفة ومتنكرة عما هي عليه« .ذلك أن
اﻷدب السردي تخييل ﻻ يمكن إنزاله منزلة أخرى إﻻ من
خﻼل القراءة التأويلية.(292).
قصارى الــقــول ،أرض اﷲ شاسعة ،ليتيه فيها
اﻹنسان كما يشاء لكن قرار ذلك ﻻ يتم إﻻ صدفة .
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ﺑﻘﻠﻢ  :ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻖ ﺳﺮﺣﺎﻥ

أ

ﺻﺎﻧﻊ ﺍﳊﻠﻢ

ﺗﺮﺟﻤﺎت

أأنــت كاتب؟ أنت باﻷحرى مرتحل.
ّ
يكل بحثا عن مراعيه وعن
مسافر ﻻ
منابع ا�اء .مسافر ب� العﻼمات وب�
الحروف .بوهيمي الكﻼم ،ذو البسمة
ّ
الهشة والذاكرة ا�ليئة باﻷصداء .أنت
ورقة بيضاء .ورقة تسو ّد بحبر أوردتك.
السيل
أنت الكتاب الذي يلغي ال ّنسيانّ .
الذي يجرف الذكرى ا�تشظ ّية لحكاية بﻼ وجه.
أرضك ﻻ حدود لها .حياتك كذلك .ستعيش ألف
سنة ،ستعيش هنيهة .الكلمة ستعتني بنقل
اسمك عبر اﻷزمنة ،فيما وراء الحدود الواقعية
أو الوهمية .الطبيعة والحقيقة هما مع ّلماك
الوحيدان. .
أنــت كاتب! أنت باﻷحرى صانع .كما أحد
يعالج الخشب أو الحديد .أنت تعالج الكلمات.
الصغيرة؛
كما ا�ب ّلط الذي يضع قطعه ال ّرخامية ّ
ـامــا
مــؤ ّلــفــا بـــ� اﻷلـــــــوان ،ضـ ّ
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اﻷشكال حتى يث ّبت شذرة من حياة ،قطعة من
شمس أو ضحكة لطفل .هكذا ،تمضي على الورقة
الــعــذراء كما مب ّلط .حروفك هي بمثابة قطع
صغيرة ،مر ّبعات ،أشكال ،بمثابة ألوان ،أحﻼم ...
الــصــور ،الــواحــدة جنب
كما سلسلة مــن
ّ
اﻷخــرى ،متماسكة بفعل إسمنت ذكائك؛ تصنع
منها فسيفساء .ر ّبما ليست اﻷكثر جماﻻ وﻻ
اﻷكثر كماﻻ ،ولكن اﻷكثر غرابة ،اﻷكثر إدهاشا،
اﻷكثر واقعية .
شخوصك ،حــاﻻتــك ،أفكارك ...هــي بمثابة
مرايا لــروح حياة متح ّيرة .بمثابة إشارات.
بمثابة استغاثات .بمثابة صرخات ض ّد الظلم
ضــد الــكــراهــيــة والبؤس .ض ّد
واﻻستغﻼل.
ّ
ّ
الضجر .ض ّد العنصرية وا�وت .بمثابة شموس
ّ
ض ّد الظلمة .من ث ّم ،عليك أن تتكلم .عليك
أن تقول ّ
كل الضغائن واﻵﻻم ،عليك
السبل ا�سدودةّ .
ّ
كل
كل
أن تقول
ّ
ّ
ال ــذاك ــرة ا�خ ّربة .ك ــل الــوجــوه
ا�تح ّللة .كـ ّـل اﻷيـــادي ا�رفوعة
للحريةّ .
كل الهياجات ا�ضطهَ دة.
ّ
ّ
وكل اﻷطيار ا�غتالة.
كل اﻷزهــار
الحثالة ا�سجونة فــي الجنون
وفي العنف .يجب أن تقول صباح
ّ
كل الذين في عيونهم فــراغ ،ليل
ّ
كــل الــذيــن يخ ّبئون أحــﻼمــا هي
تتحملها أجسادهم
أكبر مــن أن
ّ
ا�تأ ّلمة .عليك أن تــقــول صمت
ّ
الشفاه ا�سكونة بالخوف .عليك
أن تقول تباينات الجراح .اﻷسﻼك
الشائكة التي تخترق الضحكات.
القلوب التي تنزف .اﻷجساد التي
تسقط .فظاعات كـ ّـل الــحــروب التي
تجرح التاريخ .سخرية الدّنيا .مذبحة
الحياة .عليك أن تقول ...
لكن ،أمن اليسير أن تتك ّلم؟
الجمال نسبي ،كما ُيقال .الكتابة
كذلك .ﻻ يمكن أن ُنعجب بها إ ّﻻ
باعتبارها قماشة نستحسنها ،إ ّﻻ
كسمفونية .الحساب يأتي ﻻحقا.
الكلمات هي أدوات عملك .اللغة
ـجــار ،تنشر،
هــي مادّتك .مثل نـ ّ
تنجر ،تنحت ،تصقل ،تبرنق ...
ومن لغة الخشب ،تصنع تحفة،
أثــاثــا ﻻ مثيل ل ــه؛ كــمــا نجمة
أو قصيدة .مؤتمنا على الفنّ
وعلى الجمال ،تذهب للبحث
عن الحقيقة .للبحث عن الفجر
الجديد وعن الشجرة.
للبحث عن ذاتك .
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ﺗﺮﲨﺔ  :ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺃﺯﻳﺎﺕ

أنت أرض جرحك .و ُتع ّرض نفسك للحريق،
لﻺهانة ،للتمزّق ،لل ّتوبيخ مــن أجــل ا�طالبة
بال ّربيع وباﻷمل .اﻷمل يقطن قلبك ا�قتول ،ومثل
ماء عذب ،تداعب الغناء ا�تد ّفق لﻸرض .ستهب
لﻸفق أجنحة ،ما بقي كﻼمك صافيا .
كما صانع ...
لكن ﻻ ُيسأل صانع مطلقا عن أصل ا�واد التي
يستعملها حتى يصنع آثاره .ما يه ّم هو جمال
اﻹبداع .الظمآن ﻻ يبحث عن مصدر ا�اء الذي
يرويه ،واﻹنسان ا�طارد بالجوع والبؤس يجهل
قبضة اليد الزرقاء ا�رسومة على كيس الطح�.
أبدا أمام قماشة ﻻ ُيبحث عن معرفة أصل ا�واد
ا�ستخدمة لرسم وجه ،منظر أو مشهد .كما ﻻ يت ّم
اﻻنشغال مطلقا بقلق وعناء ا�بدع .
أما أنت فنعمُ .يطلب منك الحساب .دائما.
ّ
وعلى وجه الخصوص .ﻻ ُيسأل أبدا عن شقائك
نصك ا�بتور .عزلتك
أمام الورقة البيضاء ،أمام ّ
نصك ا�نتهي .فزع
أمام قدر كلماتك .رعبك أمام ّ
ا�ا قبل وا�ا بعد .خشيتك الشديدة التي تسكن
صــدرك ا�كشوف مــن أحــكــام اﻵخرين .صــدرك
الحنو.
العاري .وﻻ يتوقف الحكم عليك .على
ّ
على الحلم .على اﻻستيهامات .على الضحك.
على الحرية .على الجنس .على تناسب الكلمات.
على الغياب .على ا�وتُ ...تحاكم .وا�راد تقطيع
كﻼمك .لك ّنك لست إ ّﻻ صرخة .كﻼما مبعثرا في
ذهن الجميع .تع ّلمت أن تكون أنت هي كتابتك.
تع ّلمت ال ّتسامح .الكتابة هي أيضا هــذه؛ أن
تكون متسامحة .الذين ليسوا مسكون� بشيطان
الكتابة ﻻ يمكنهم الغفران .أيديهم من صلصال
وذاكرتهم عفنة بالس ّم وال ّرماد .

أنت وحدك .بيد أنّ غناءك ا�حتجز يسهر على
مصير اﻷطفال .أنت أب ّ
كل اﻷطفال .نجمة مع ّلقة
كل حلمّ ،
بخيط فوق قبر ّ
كل ضكة ممنوع ْين ...أنت
الغابة التي يخفيها القصب .البحر في مستطاعه
أن يحملك في مياهه ،أن يل ّفك في أمواجه ،أن
يدحرجك في جسده ...لكن ﻻ تسأله أن يفهمك،
أن يتقاسم معك حزنك الــذي يدعكك بنقاوته.
وترتسم أمواج في نظرتك الغائبة .غالبا ،لتنتقم
منها ،تكتب فوقها كلمات فظة .ترسم أشكاﻻ
ّ
تخط أشياء غريبة .وتوهم نفسك أ ّنك
شاذة.
تسيطر على الكﻼم .أنت تكذب .تلعب بالكذب،
وتكذب على هذه الورقة التي أبدا ليست مخدوعة
بعجزك ،بمشقتك في كتابة جملة حصيفة .تتراكم
والسماجات .والورقة تتوقف فجأة
التشطيبات
ّ
عن أن تتحدّاك .إ ّنها تشفق عليك .ﻻ يعني أنّ
ا�وهبة تنقصك .تتحقق في هــذه اللحظة أنّ
الكتابة ﻻ يمكنها أن تكون منتوجا تحت ّ
الطلب.
إما أن
لم يتبق لك إ ّﻻ ّ
الصبر .من أمرين واحدّ .
تنتحر على الفور ،أو تدعك هذه الورقة عديمة

الجدوى وتذهب لل ّنوم أو لل ّنزهة .ليس لك خيار
آخر .اﻹنتحار؟ هو أن تستم ّر في العناد أمام
هــذه الــورقــة اللجوجة .أن تتابع طيف خطاب
بقوة .ما
كاذب ومنافق .لن تنجح إ ّﻻ فيما تح ّبه ّ
تستشعره في أعمق أعماقك .أحشاؤك التي لك.
الصامتة تسيل على ال ّرمل الجحود .ﻻ
دموعك
ّ
أحد يخطر على باله اﻷلم العميق الذي يستقر
في كيانك .الجرح الــذي لم ينجح الزّمن في أن
يشفيه .وﻻ هذا الحلم ال ّنبيل الذي لم تقدر على
تدجينه .أنت ذاكرة لشقاء البشر .

ا
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﻓﻮﺯﻱ

أ ّيــة لغة؟ إ ّنهم ﻻ يعلمون أ ّنــك تكتب في لغتك.
هذه أو أخرى ،إ ّنها على ال ـدّوام موطنك .أنت اللغة
التي تستعملها .لك ّنك لست أبدا عبدا لها .لست أبدا
غرضها وغايتها .لست مطلقا ج ّ
ﻼدا ّ�ا تستعير فأس
ﻷي أحد.
هذا اﻷخير لتقطع الحطب! اللغة ﻻ تنتمي ّ
تخص الذي يستخدمها .الطفل
ليس لها حدود .اللغة
ّ
الذي تتب ّناه ليس ولدك .إ ّنه من ّ
كل الجنسيات .ﻷنّ
أي أحد كان في مقدوره أن يتب ّناه مكانك .ليس من
ّ
عقبك .ومــع ذلــك ،تح ّبه كما لو كــان ولدك .أنــت في
حاجة دائما أن ّ
تؤكد له اﻻختﻼف .والحواجز تسقط
أمام هذا ّ
يوحدكما .أنت وهو .مختلفان
الضوء الذي
ّ
لكن متشابه� في نفس اﻵن .أنتما لستما إ ّﻻ نفس
الصوت في جسدين مختلف� .أنتما واحد .أنت هو.
ّ
لكن هو ،من يكون؟ ما هي لغته؟ لغته! إ ّنها أنت! ث ّم
»اﻵخر« بالطبع .الذي أعطاه الحياة .الذي هجره
ليمنحك امتياز أن تع ّلمه لغتك .أنــت تك ّلمه .وهو
يصغي إليك .لكن في البعيد ،تندفع جــذوره التي
بكل نظرةّ .
بكل ن َفسّ .
بكل خطوة لهّ .
تلتحق ّ
بكل حلم.
أنت ،كما هو ،يتيم لغة ما .تلك التي تتك ّلمها .ث ّم ّ
كل
اللغات التي ﻻ تتك ّلمها .يتيم اللغة التي تكتب بها.
ث ّم تلك التي ّ
تفكر من خﻼلها .أنت ال ّنهار والليل .أنت
الخفاء ا�مكن للظلمة .أنت الخفاء ا�حتمل للضياء.
أنت ا�كان ا�ناسب ّ
لكل التناقضات .لكن لكي تكتب
لغة ،لكي تكتب في لغة ،من الضروري أن تعشقها حتى
كل اﻷشجانّ ،
كل اﻷهواءّ ،
تجعلها تقول ّ
التأوهات،
كل
ّ
كل الشموسّ ،
ّ
كل الذاكرة ...لكي تتب ّنى طفﻼ؛ يلزم أن
أوﻻ .أبعد من ّ
كل اﻻختﻼفات .يلزم أن تريده.
تح ّبه ّ
أن تقبله كما هو .يلزم تع ّلم أن تكون متسامحا .ض ّد
الخوف .ض ّد القدر .ض ّد القبح .

كما صــانــع ،تمضي فــي عزلتك .مــع قطعك
الصغيرة التي
الصغيرة ،مع كلماتك
ال ّرخامية
ّ
ّ
تسيل كﻼما يطفىء ظمأ من يستمع إليك ،من
كل اﻷنوارّ ،
كل الذاكرةّ ،
يح ّبك .خطابك يخترق ّ
كل
العظائم ّ
الصغائر مجتمعة .ﻻ يه ّم في اﻷخير
وكل ّ
لون كلماتك .وزنها وحده له قيمة .وحده الشكل
الذي تمنحه إ ّياها له شأن .وحدها نشوة الحروف
ا�وضوعة الواحدة جنب اﻷخرى كما قطع ال ّرخام
الصغيرة لها اعتبار .كلماتك ،ألــوان  .أجساد
ّ
مسكونة بغناء اﻷنهر .الليل ﻻ أهم ّية له .ذاكرتك
تنجو من تجاعيد اﻷزمنة .متش ّبثة بحلمك الهائل:
اﻷمل في يوم أفضل !
احترمت عﻼمات الترقيم ا�وجودة
ملحوظة:
ُ
في النص الفرنسي ,يته ّيأ لي أنّ النص ،في
صورة ما ،عبارة عن »قصيدة نث ّر« ،ولذلك اختار
الكاتب النقطة ) (.كصيغة ﻹعطاء جمله استقﻼلها
التركيبي والدﻻلي فكأ ّنها مكتفية بنفسها.
* Abdelhak Serhane , L’artisant du
reve , ClicNet , 1997

ي

يعاني الشعر الــيــوم ،أكــثــر مــن أي
وقت مضى ،من حيف مركب :في القراءة
والــتــداول؛ بل في التأثر .وهــذا يــدل أنه
ضيف ثقيل فــي ا�ؤسسات التربوية ـ
التعليمية حيث يتلقى الشعر الكثير
من الضربات العمياء وا�تعسفة على وجــوده الهش
والنابض .لهذا ،يغلب التساؤل� :اذا يخرج الطلبة من
تلك ا�ؤسسات ،بدون رسوخ شعري ؟ ،فيتركون الشعر
في شعره ،وينصرفون لﻶني واللغط من الكﻼم ا�تداول
على رتابته دون صور أو خيال .فالجموع بذلك ،ﻻ تبتعد
عن الواقع قيد أنملة .ﻷنهم ﻻ يسندوا الخيال ،في محاولة
نقل اﻷشياء إلى بناء جديد واحتمال مفتوح .على الرغم
من أن الخيال فعالية كامنة في كل ذات .لكنها تقبر في
اليومي والسطحي  .وح� تكون جموع ا�دارس بﻼ شعر،
فذاك يعني أن ﻻ شعر في الفضاءات العامة وفي اﻹطارات
ا�تنوعة .في ح� أن الشعر ﻻ يتمثل في ا�كتوب فقط،
بل في ارتعاشات اﻻمتداد ،في النظر والتصور .فمتى
كان النظر للشيء من زوايا مختلفة ،كان الشعر حاضرا
وشاهدا بحرقة .وهو ما يؤكد ،أن الجموع متواصلة
بﻼ شعر ،بدون شعور وﻻ أفق ،دون استعارات موحية
 .فتسود الرتابة والبرودة  .إضافة إلى هذا العامل ،هناك
معطى آخر يتمثل في الوضع الثقافي العام ،في البلدان
العربية التي تفتقد إلى استراتيجية حقيقية وواضحة
في وضع الخيارات الثقافية في أولوية اﻻهتمام ،من
خــﻼل تعميم البنيات الثقافية ونشر الــقــراءة ،لجعل
الكتاب بأشكاله ،يمشي بيننا ،في صداقة حياة ووجود.
آنذاك يمكن للمجتمع أن يأتي من الثقافة ،مشبعا بالشعر
والخيال ،الشعر ﻻ كشعور وعواطف غافلة ؛ بل فاعليات
نفسية وفكرية تساهم في التكوين و البناء .أما العامل
الثالث ،فا�جتمع ا�دني وباﻷخص منه الثقافي يساعد
بدوره في هذا التعطيل ،ﻷنه يشتغل دون أرضيات صلبة
وبﻼ أفق .فحقن اﻻنسان بالشعر ،يقتضي اﻻنطﻼق من
مهد اﻹنسان إلى اللحد .وليس فقط بالحفاظ على تلك
اللقاءات التقليدية ،في تنظيم اﻷمسيات التي يحضرها
الــشــعــراء أكــثــر مــن الــحــضــور .وفــي ا�ــقــابــل يقتضي
إيصال الشعر للبيوت بوسائل مختلفة ،ولوسائل النقل
والتجمعات العامة .لم نعد ـ فيما يبدو لي ـ في حاجة
إلى اﻹنشاد ونفخ اﻷوداج بالقراءة ،بل إلى إيصال هادىء
يجذر ا�عرفة بالشعر كحطاب له ضوابطه وخصوصيته
القولية والرؤيوية .وح� يتحقق شرط التواصل ،من
خﻼل تبادل اﻷفكار ،عوض الصراخ  ،يأتي الحب لسيد
الكﻼم ،ﻷنه خطاب غير مؤدلج ،خطاب غير متصالح مع
النمط والعالم على شكله ا�حروس الهيكل وا�جال .

ﺍﻟﺘﺤﻘﲔ
ﱢ
ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ

ﻧﻈﺮات

ا�ا ّرة تحدّق فيك .بعضها يشير إليك باﻷصابع.
ّ
ابيض
اﻷ ّيام تم ّر .الغيوم تتكاثر فوق رأسك الذي
من أسئلة بﻼ مصير .من أنت؟ من أين أتيت؟ �اذا
تكتب؟ �اذا في هذه اللغة وليس في »اﻷخرى«؟

غير خاف ،أن الشعر الحقيقي ،يقيم في شعره .ﻷنه بﻼ
أحزاب تحرس نسلها السياسي على عﻼته ،بل ﻻ يمكن
أن تتحقق دولة شعرية ،ﻷنها قد تفقد اﻷحادية في النظر
والقرار .والغريب ،أن الجمعيات الثقافية ومنها بيوت
الشعر هنا ..هناك لم تعد عامرة إﻻ باﻷشباه ،الساعية إلى
تحويل هذه البيوت إلى بيوت مال أو إقامة مغلقة بدون
نوافذ .الشيء الذي أدى لﻼستسهال ،والكتابة و النشر
بدون ضوابط  .فالشعر في ﻹيصاله بحاجة إلى أياد
بيضاء أوﻻ ،و إلى شعراء حقيقي� في اﻻيصال و التداول
دون مسبقات وصداقات انتهازية ،ﻻ تليق بالشعر الذي
لن يتحول إلى مصلحة أو إلى بيت حديدي دون حجر
الشعراء .
الشعر في حاجة أيضا إلى إبراز موقعه على اﻷرض،
وفي هذا العالم ،من خﻼل بيانات وتصورات تستحضر
دوما كيفية تحرك الشعر على اﻷرض ،وكيفية تفاعله مع
الجموع دون نخبوية مدعاة .لهذا ظلت هذه الخانة فارغة
في البيانات السابقة ا�رتبطة بحركات شعرية أو شعراء.
ماهي عﻼقة الشعر بالخطابات اﻷخــرى؟ ما هو موقع
الشعر في الواقع وعﻼقته بالناس ؟  .ﻷن الشاعر يحيا
هنا ،ب� التناقضات والتراجيديات .
الشعر فــي حاجة إلــى إعــﻼم خــاص ،عــوض دفعه
للتدافع وانتظار دوره ،في ا�رور ا�حتشم؛ بشكل متواز
ب� النصوص اﻹبداعية والنظرية .فالحركات الشعرية
السابقة كانت تصر على تقديم ا�فهوم للمادة وطرق
اﻻشتعال عليها .مثﻼ الحركة الرومانسية التي أشبعت
مفهوم الوجدان بتصورات ،أغنت بذلك الجوانب الذاتية
في الكتابة والحياة  .وقد يساعد ذلك القراء على التفاعل
مع التجارب الشعرية  .أما اﻵن ،فالجموع تكتب دون
تصورات ﻵليات اﻻشتغال  .إنه اﻻستسهال الذي يكرس
اﻻجترار والتكرار الذي يقتل اﻹبــداع في ا�هد .فبدون
مفهوم ،له خلفياته ا�تمرسة بالشعر كتابة وقــراءة ،ﻻ
يمكن اﻻستمرار بخطى واثقة إلى اﻷمام أو السعي إلى
تثبيت مشروع إبداعي في الكتابة .أقول دون ذلك ،يضيع
الشعر ،ومفهوم الكتابة ،ويسود الخبط بكامل الصور غير
اﻷدبية طبعا.
الشعر قوة ،با�عنى العميق للكلمة ،ينبغي التسلح
بها ،أمام كل البشاعات وأشكال الحروب ،من أجل اﻹنسان
أوﻻ وأخيرا .ليت هذا اﻹنسان يدري..ح� يدري.

الخميس  30شتنبر 2021
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دراﺳﺎت

ظلت الفرجة ا�سرحية منذ ليل
اﻷزمنة القديمة ملتحمة بمجالها العام
 ..منتجة ﻷفضيتها الخﻼقة  ..ناحتة
ﻷمكنتها ا�ادية والرمزية وا�تخيلة.
فمن الشعائر الطوطمية العشائرية
إلــى طقوس ا�عابد الدينية  ..ومن
الساحات اﻻحتفالية الفرجوية إلى
الكنائس والكاتدرائيات الﻼهوتية  ..ومن العربات
الجوالة إلى ا�سارح ا�خملية ومن العلب اﻹيطالية
إلى الفضاءات العامة ا�فتوحة  ...لتتطقسن بذلك
الفرجة ا�سرحية في كل اﻷمكنة ا�مكنة وا�حتملة ..
ا�مأسسة والهامشية  ..ا�غلقة وا�كشوفة  ..ا�نكفئة
وا�فتوحة  ..الثابتة وا�تحولة  ..القارة والجوالة

ﺍﳌﺴﺮﺡ ﻭ ﺍﳌﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ..
ﺃﻣﻜﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ
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 ..الواقعية واﻻفتراضية  ..الحقيقية وا�تخيلة ..
لهذا يمكن اعتبار ا�سرح حقﻼ وبائيا بامتياز يقوم
بأسلبة ا�جال العام ليضفي عليه خصوبته الفرجوية
بالفعل وبالقوة .

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
يظل ا�جال العام بمفهومه الحديث ،فضاء ديموقراطيا
مفتوحا ومكفوﻻ لجميع ا�واطن� ،لﻼنخراط طواعية
في معمعان ا�شترك السياسي واﻻجتماعي والحوارية
التشاركية لتشكيل رأي عام يهتم بالشأن العام ،سواء في
النوادي أو ا�قاهي أو الساحات والفضاءات العامة ...
وقد » واكب ولوج مفهوم ا�جال العمومي حقل العلوم
التحول  /اﻷزمــة التي عاشتها أروبــا في
اﻻجتماع ّية
ّ
القرن الثامن عشر ،نتيجة بداية أفول النظام اﻹقطاعي
وصعود الطبقة البرجوازية بتداعياتها اﻻقتصادية )
اﻻقتصادي وتوزيع الثروة
إعــادة النظر في التنظيم
ّ
والسياس ّية )إعادة التنظيم السياسي وا�ؤسساتي
(،
ّ
للمجتمع ( ،والثقافية ) حركية فلسفة اﻷنوار في مجال
اﻷدب والفلسفة ( » ) . (1و قد اتسعت مساحات ا�جال
العام مع سيادة وانتشار القيم الديموقراطية والحريات
الفردية والجماعية والنزعة التشاركية ،وتعدد مؤسسات
وفضاءات الحوار السياسي واﻻجتماعي والثقافي  .كما
شكلت الصحافة ا�كتوبة واﻹعﻼم السمعي بصري ومواقع
الشبكة العنكبوتية وا�نصات الرقمية ووسائط التواصل
اﻻجتماعي ،فضاءات عمومية رحبة عززت سلطة الرأي
العام و فتحت ا�جال العمومي أمام الشرائح اﻻجتماعية
ا�همشة لﻼنخراط في قضايا الشأن العام .
ويعتقد الباحث باكو تيري » أن استخدام ا�جال
العمومي بصيغة ا�فرد  ،espace publicيملك معنى
مختلفا عن استخدامه بصيغة الجمع espaces publics
 ،leفالصيغة اﻷولــى ﻻ تشير فقط إلى ا�كان الذي يجري
فيه النقاش السياسي وا�واجهة ب� اﻷفكار الخاصة التي
يدفعها النشر واﻹفشاء إلى العلن ،بل يدل أيضا على ا�مارسة
الديمقراط ّية ،وعلى شكل من اﻻتصال وسريان مختلف
اﻵراء .أما الصيغة الثانية فتدل على اﻷماكن ا�تاحة للعامة

لولوجها والتجول
فيها مثل  :الساحات
العامة ،والــشــوارع،
والحدائق ،وغيرها »
) . (2غير أن ا�جال
العام ﻻ ينحصر فقط
في كونه فضاء ماديا
متحيزا ومحسوسا
بـــل إن »لــلــفــضــاء
العام أيضا تمظهرا
رمزيا وﻻ ماديا مثل
ﻛﺮﱘ ﺍﻟﻔﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ
الهوية والــعــادات
والتقاليد والدين
واللغة  .يجعل هذان
الوجهان ا�ادي والرمزي من الفضاء العام مجال تجاذبات
ورهانات اقتصادية وسياسية وثقافية وقيمية » ). (3
ويعتبر مؤسس نظرية ا�جال العام الحديث يورغن
هابرماس  ، jurgen habermasأن الفضاء العمومي
فضاء ديموقراطي ليبرالي حر ومحايد للتداول في الشأن
العام ا�شترك ،من خﻼل ا�حاججة العقﻼنية وإبداء الرأي
الحر بمعزل عن أية سلطة حكومية أو ﻻهوتية أو حزبية
أو إثنية أو عشائرية أو عائلية  ...مموقعا ا�جال العام
كجسر بيني وفضاء وسطي ب� الدولة وا�جتمع ا�دني .
وخــﻼفــا لنظرية ا�ــجــال الــعــام الهابرماسية التي
ترصد التحول الهيكلي للمجتمع البرجوازي الليبرالي،
سيبرز ا�ــجــال الــعــام ا�ــعــارض أو الفضاء العمومي
البروليتاري الذي طرحه تلميذه أوسكار فيغث oskar
 negtزميله ألكسندر كلوج alexander kluge
اللذان سيعتبران إقصاء الطبقة العاملة والفئات ا�همشة
من ا�جال العمومي الهابرماسي البرجوازي ،ﻻ يختلف
كثيرا عن إقصاء اﻷغورا  agoraاليونانية للعبيد والنساء
والبرابرة من تداول الشأن العام في الفضاء العمومي .و
في نفس اﻻتجاه ستقوم الباحثة نانسي فريزر nancy
 fraserمن خﻼل نظريتها ا�وسومة بالفضاء العمومي ما
بعد البورجوازي ،بمراجعة أطروحة هابرماس داعية إلى
فضاء عمومي عابر لﻸوطان يستوعب حركات ا�هاجرين
واﻷقليات اﻹثنية والثقافية والحركات النسائية والحقوق

الــجــنــســيــة  ...راف ــض ــة
الهابرماسية
اﻹنتقائية
التي ترهن فعالية ا�جال
العام بالشرائح النخبوية
الليبرالية .هذه الخطابات
ا�عارضة ستدفع بهابرماس
 فيما بعد  -إلى مراجعةأطروحته حول ا�جال العام
الليبرالي .
أمــــا ت ــش ــارل ــز تــايــلــر
charles taylorأحــــــــد
أهــــم مــنــظــري الــحــركــات
اﻻجــتــمــاعــيــة الــحــديــثــة،
فــيــمــوضــع ا�ــجــال الــعــام
كمتخيل اجتماعي »فوق
مــوضــعــي بــاعــتــبــار أن ــه ﻻ
يــتــعــلــق فــقــط بــاﻻجــتــمــاع
ا�ادي  /العيني للمواطن�،
إنما يفترض ا�جال العام
وحــدة متخيلة للمواطن�
بـــوصـــفـــهـــم مــهــمــومــ�
باﻹشكاﻻت نفسها » ).(4
فالفضاء العام حسب تايلر
هو ذلك ا�تخيل اﻻجتماعي
ا�ــشــتــرك الـــذي ينشأ عن
وعــي قبلي لــدى ا�واطن�
بتعالي مشتركهم العمومي،
ما يضفي على ا�واطن صفة
وخصوصية ا�واطنة الحقة ،غير أن » ولــوج ا�جال
العمومي من ا�نظور اﻻجتماعي ليس مشروطا بامتﻼك
سلطة القول التي تحدث عنها بيار بورديو ،وﻻ باستعمال
الحجة التي تحدث عنها هابرماس ،بل بالحديث العلني
وأمــام ا�ﻸ عبر الوسائط ا�تاحة :ا�سرح  ..اﻹذاعــة ..
التلفزيون  ..مواقع الشبكات اﻻجتماع ّية  ..وا�نصات
الرقمية ا�ختلفة في شبكة اﻻنترنت » ). (5

ﺍﳌﺴﺮﺡ ﻭﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
سيتناول هابرماس ا�سرح باعتباره وسيطا

اجتماعيا حيويا حامﻼ لصفة العمومية ،خصوصا بعد
تنصله وتحرره من الفضاء الخاص ) الكنيسة  ..البﻼط ..
صالونات النبﻼء ( ،وأوبته إلى مجاله العام ا�فتوح ،وذلك
انسجاما مع أطروحته التي يفصل من خﻼلها منهجيا ب�
ا�جال الخاص الذي ارتبط في أوروبا بالسلطة اﻹقطاعية
والبﻼط والكنيسة  .ونموذج ا�جال العام البورجوازي
الليبرالي الذي فرض ديموقراطيته بعد تحلل النموذج
السابق .إﻻ أن رؤية هابرماس ا�ذكورة ستصطدم بعامل�
نقدي� أولهما »اﻻعتقاد بمتانة الحدود الفاصلة ب�
ا�جال العمومي والخاص واستبعاد ما هو خاص عن
ا�جال العمومي كشرط أساسي لتشكله .ويلتقي حول
هذه النقطة الكثير من نقاد هابرماس » ) . (6أما العامل
الثاني فيعود إلى خصوصية الفرجة ا�سرحية التي تعتبر
حقﻼ عموميا بامتياز ،يعمل على أسلبة اﻷمكنة الخاصة
وتحويلها ظرفيا إلــى فضاء عــام ضــاج بأمكنة أخرى
تخييلية مكتظة بإرساليات عﻼماتية كثيفة تضفي عليها
صفة وظيفية متغايرة بهدف محو اغترابها الفرجوي
واختراق ديمومتها ا�تكلسة وأسلبة هويتها اﻷحادية،
وذلك من خﻼل جسد ا�مثل الذي يشبه » مدينة الشمس
 ..ليس له مكان  ..لكن من داخله تخرج وتشع كل اﻷمكنة
ا�مكنة حقيقية وخيالية » ). (7
ولكون الفضاء العمومي متعدد ومتشعب ومتكاثر ،فإن
ا�سرح ا�فتوح على هذه الفضاءات غالبا ما يستحيل إلى
فرجة سائلة قابلة للتمدد والتقلص والتمطط والسيﻼن
داخل كل اﻷفضية ا�فتوحة كــ )الساحات العمومية ..
الشوارع  ..ا�نتزهات  ..مواقع أثرية  ،(...والفضاءات
ا�غلقة كـ ) اﻹدارة العمومية  ..ا�تاحف  ..ا�عامل،(...
واﻷمكنة اﻷخرى كــ ) كهوف ا�ناجم  ..أطﻼل الحرب ..
وسائل النقل العامة  ..مناطق العبور  ..الفضاء اﻻفتراضي
 ،( ...وهي أمكنة في معظمها مغتربة عن شعلة الفرجة
ا�سرحية  ..حيث تتعرض �داهمة فرجوية طارئة واختراق
مؤسلب ﻷفضيتها من خﻼل » اﻷنساق ا�كانية ا�تولدة
عبر اﻷداء التمثيلي والتكوين البصري الذي تدخل فيه كل
عناصر العرض ا�سرحي ،والتي تحيل مفردات ا�كان من
مفردات طبيعية إلى عﻼمات دﻻلية مسرحية ،وتمنحها

القدرة على اﻹيحاء واﻹحالة على واقع مفارق لها » ). (8
وتعتبر الفضاءات العامة ا�فتوحة على الهواء الطلق
كا�ساحات العارية والشواطئ ا�متدة والصحاري القاحلة
وغيرها  ...فضاءات بكر حاضنة لكل الفرجات » ،فا�كان
الحر العاري العشوائي الفسيح يكسب جماليته من كونه
فضاء فطري وعشوائي وطبيعي ومحايد ،تتحرك فيه
العﻼمات وتتطور وفق عشوائيتها الجغرافية أي أنها كتلة
واحدة أو فضاء واحد » ) (9قابل لتخصيب كل عﻼمات
العرض ا�سرحي ،والتشكل و فق سيﻼنه وصبيبه ا�فتوح
على كل اﻻحتماﻻت الفرجوية التي تغذيها إشراقات
اللحظة اﻹبداعية و توهجها الفوري واﻵني  .وهو اﻷمر
الذي يختلف عن مسرحة الفضاء ا�غلق كالبناية الوظيفية
مثﻼ  ..اﻷمر الذي يستوجب أسلبة ا�كان وتحريره من
خصوصيته ا�حنطة وروتينيته ا�تكلسة وديكتاتوريته
ا�تحجرة ،بعد شحنه فرجويا بفضاءات تخييلية تعطل
مؤقتا الدﻻلة الوظيفية القاهرة والراسخة للمكان الوظيفي
في ذهن ا�تلقي ،مستدعية فضاءات جمالية وهمية مندلقة
ومتدفقة وجامحة  ...قبل أن يسترجع ا�كان اﻷصلي هويته
الوظيفية من جديد بعد انطفاء شعلة الفرجة ا�سرحية.

ﺍﳌﺴﺮﺡ ﻭﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
رغم أن اﻷمكنة اﻷخرى جزء من الفضاء العمومي إﻻ
ﻣﺎﻛﺲ..ﺭﻳﺘﭭﻮ
تتأبى على التواشج
أنها أماكن مضادة  ..طارئة  ..عابرة
و التساكن  ..إنها فضاءات عبور مؤقتة  ..صاخبة ..
ضاجة  ..تنسحق بداخلها الهويات  ..وتنمحي العﻼقات
والوشائج  ..وتتﻼشى وتتبخر الكينونات  ..ليحضر
اﻻنسحاب اليومي للذوات  ..إنها باختصار الﻼ أمكنة
كما يصفها اﻷنتروبولوجي مارك أوجي marc auge
متسائﻼ  » :أين أنت ح� تكون في الطريق السريعة أو
في محطة القطار أو في مطار أو في طائرة أو في فندق او
في مساحات التجارة الكبيرة او في مخيم ﻻجئ� ؟ أنت في
فضاء السرعة والعبور وا�ؤقت  .أنت لست في مكان وإنما
في الﻼمكان« ). (10
هذه الﻼ-أمكنة سيحاول مشيل فوكو نحت مفهومها كـ
»هتيروتوبيا «heterotopie -أو اﻷمكنة اﻷخرى ا�ضادة
لليوتوبيا التي ﻻ تقوم سوى بتضعيف الفضاء الواقعي
ا�حدود لتحويله إلى فضاء خارق  ..وبالتالي فاليوتوبيا
حسب فوكو ليست انقطاعا تاما عن الواقع بقدر ما تشكل
امتدادا خطيا تخييليا له من خﻼل إنتاجها لسوبر واقع ..
في ح� أن الهتيروتوبيا أو اﻷماكن اﻷخرى هي فضاءات
مضادة للواقعي و ملتصقة بواقعيته كا�قابر و السجون
و ا�ﻼجئ وا�ناجم  ...لهذا سيلتقط فوكو ا�سرح كفرجة
مثالية ﻹنتاج أماكن أخرى تخييلية مضادة  ..باعتبار ا�سرح
مبدعا ﻻنهائيا لﻸفضية ا�تخيلة التي تمارس ابتﻼعها
الظرفي لكل الفضاءات وا�ساحات ا�فتوحة وا�غلقة ..
ا�مكنة وا�حتملة  ..حيث تحضر عملية التفضية الفرجوية

ك ــق ــوة مـــضـــادة كــاســحــة
ومكتسحة للهتيروتوبيا
دونـــمـــا مــحــاولــة إعــــادة
إنتاج أمكنتها الحقيقية
 ..و هــذا مــا يــؤكــده فشل
التجربة التي قــام بها »
ا�خرج الروسي سيرجي
إيــزنــشــتــايــن عــنــدمــا قــدم
ع ــرض » أقــنــعــة الــغــاز«
داخــل مصنع للغاز يدور
حــــول مــشــاكــل الــعــمــال
أنفسهم  .وقد ارتــدى فيه
ا�مثلون اﻷقنعة وقاموا
بــإشــعــال أفــــــران الــغــاز
وكأنهم عمال حقيقيون.
هــنــا حــــدث تــطــابــق ب�
الــخــيــال والــــواقــــع ،ب�
ا�ــكــان ا�سرحي وا�ــكــان
الحقيقي  .لذا لم يستوعب
الجمهور /عمال ا�صنع ما
يحدث أمامهم بسبب هذا
التطابق  .لــذا لــم تحقق
التجربة النجاح ا�توقع »
). (11
وفــي نفس السياق
فـــإن مــحــاولــة التجسيد
ا�ــســرحــي مــثــﻼ لحادثة
اخــتــنــاق عــمــال منجمي�
تحت اﻷنــقــاض داخــل فضاء منجم الفحم الحجري -
باعتباره أحــد اﻷمكنة اﻷخــرى  ،-لن يــؤدي ســوى إلى
إعادة إنتاج وتكريس نفس الفضاء الواقعي القهري في
ذهن العمال .ولكن إذا ما تم  -على سبيل ا�ثال  -تجسيد
مشهد فرجوي لحادثة اختناق رواد الفضاء جراء عطل في
مكوكهم الفضائي ،سيتأسلب بذلك فضاء ا�نجم ويتحول
تخييليا في ذهن ا�تلقي  /ا�نجمي من كهف أسود تحت
أرضي إلى فضاء كسمولوجي ﻻنهائي ،حيث تصبح حادثة
اﻻختناق معاناة مشتركة ما ب� ا�نجمي� والفضائي� .
نفس التجربة قد تنسحب على حمام تقليدي كأحد اﻷمكنة
اﻷخرى التي يمكن مداهمتها فرجويا من خﻼل تجسيد-
على سبيل ا�ثال  -معاناة اﻹيسكيمو في عا�هم الصقيعي
القارس  ..اﻷمر الذي سيؤسلب ا�كان في ذهن رواد الحمام
الساخن ويزج بهم في معمعان فضاء مضاد » فمغازلة
ا�كان ﻻ تحتاج لغواية معمارية بقدر حاجتها �خيال
معماري يعمل على تأثيث الفراغ بثقافة ا�جرد  .فكل مكان
عند دخوله في ا�عمل اﻹبداعي يغادر حيزه الشكلي ويحوز
معمارية مؤقتة ») .(12وبالتالي فالفرجة ا�سرحية ﻻ
يمكن أن تنتهك الهتيروتوبيا الفكوية سوى باﻹمعان في
نحت فضاءاتها التخييلية ا�تهتكة وا�تغايرة والقذف
با�تلقي إلــى معمعان اﻷفضية التخييلية اﻻنزياحية
ا�ضادة لخلخلة عﻼقتة بسلطة اﻷمكنة اﻷخرى .

ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ :
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اﻻتصال .
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– ص . 142
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مجلة الفنون ا�سرحية .
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أنا ا�تكلم »س« أو باﻷحرى
الــشــخــصــيــة ا�ــفــت ــرضــة »س«
ا�ــع ــروف ف ــي كــتــابــات ال ــروائ ــي
ا�حلي الذي يحلو له أن ينعت
نفسه بــ« الــكــات ــب العا�ي«
.أحدثكم مباشرة وبدون وسائط
بعدما وجدت نفسي هذا ا�ساء في ورطة وأنا
أتجول في الشارع الرئيس للمدينة التي أعيش
فيها بقرار مفاجئ من السيد الراوي .ﻻ أعرف
بالضبط طبيعة ا�همة التي سأقوم بها في
قلب هذا الليل البهيم وفي فضاء شبه خالي
من حركات ا�خلوقات ،فالناس اﻵن في منازلهم
يمارسون فضيحة الزمن الليلي ،وﻻ أحد يعرف
حكايتي ...كنت قد قررت بدوري أن أمكث كالعادة
بشقتي الصغيرة بعد كل غ ــروب أعد عشائي
بنفسي ،أسمع ا�وسيقى وأحتسي كأسا من
خمرتي ا�فضلة ،ثم أقرأ صفحات من يوميات
فرانز كافكا التي أشرف على إخراجها ماكس
ب ــروك ،مخالفا بذلك وصية صديقه بإحراق كل
مخطوطاته .بالفعل كانت أعمال اﻷديب التشيكي
عبارة عن وصايا مغدورة على حد تعبير مواطنه
الفذ ميﻼن كونديرا .أقول كنت سأحتسي كأسا
من نبيذ »بـــوردو« الجيد التي أح ــرص على
اقتنائه كلما زرت ا�ارشي »سنطرال« وسط
ا�دينة نهاية كل أس ــبــوع» .بـــوردو« سفير
فرنسا التاريخي لكل بقاع الدنيا وسليل
ك ــروم الكابيرنيه سوفينيون ا�نحدرة من
أعماق القرن السابع عشرا�يﻼدي .لست أدري
�ــاذا أفكر في متعة النبيذ الفرنسي كلما
هممت بقراءة نصوص فرانز كافكا ،علما بأن
هذا العمﻼق لم يكن يشرب خمرا وﻻ يدخن
سجائ ر .كــان مشروبه ا�فضل  -كما يروي
بعض ا�قرب� منه  -هو الشوكوﻻ الساخنة
التي تعلوها سحب من القشدة الطرية ،لكن
ق ــراءة أعماله تدفعني إلى اﻻقتناع بضرورة
إحــداث تغيير سيكولوجي للتفاعل مع ما
سطرته أصابعه من جمل سحرية ....بينما
كنت أستعد للعب دورة من الشطرنج مع
نفسي استعدادا للنوم  -كما أفعل دائما  -نزل
القرار ا�دوي للسيد الرواي الذي يدعي ا�عرفة
والعلم بكل ما يجول في خاطري من هواجس
وأفــكــار .وجــدت نفسي إذن مضطرا لتأجيل
برنامج أمسية الويك اند .علي أوﻻ أن أغلق
قنينة بوردو التي فتحتها لينسجم محتواها
مع مناخ الغرفة وأضع رقعة من الثوب فوق
رقعة الشطرنج كما كان يفعل العرب ببﻼغة
فادحة ،ثم أرتدي ثياب الخروج وأنزل سﻼلم
العمارة .كل ا�حﻼت التجارية مغلقة ،الليل
يتجاوز منتصفه بقليل ..بعض سيارات
اﻷجرة الصغيرة تمر من أمامي وتتوقف كأنها
تتحرش بالسائرين على أقدامهم ...ﻻ أعرف
بالضبط سبب وجودي هنا سوى أن السيد
الـــراوي طلب مني الــنــزول مــن شقتي إلى
الشارع العام ولم يتصل بي أو يبعث من يفعل
ذلك .هل نسيني حقا وانتقل إلى برنامج آخر؟
هل فوجئ بقرار جديد من الكاتب العا�ي؟
هــل أتخذ أنــا ق ــرارا ف ــرديــا يناسب اللحظة
الطارئة؟ ..لست أدرى كم ستدوم هذه اللعبة
الغامضة ...ذكرني هــذا الوضع بشخوص
صديقنا فرانز كافكا خاصة »جوزيف ك«
في رواية »ا�حكمة« -أتدري اﻵن أيها القارئ
الحصيف أهمية قراءة فرانز كافكا في مثل
هذه الظروف الحرجة؟  -ﻻ يعرف »جوزيف ك«
ما يحاك ضده من أﻻعيب ومؤامرات ..لكنه لم
يستسلم بل واصل الطريق بكل راحة ضمير،
تخلص »جــوزيــف ك » مــن كــل هــذا الزيف
الذي يحيط بالعالم .استفاق ذات صباح مثل
»غريغوار سامسا« في رواية »التحول« لكنه
لم يتحول إلى حشرة هائلة بل وجد نفسه
محاطا بأشخاص يعتقلونه ويستعدون
�حاكمته دون معرفة طبيعة التهمة ا�وجهة
إليه ،ودون معرفة قواعد هــذه اللعبة التي
كانت أكثر إحكاما ...فحتى الــزوار الذين
اقتحموا غرفته والتهموا فطوره ﻻ يعرفون
بالضبط ماهي التهمة ا�وجهة إليه .ومع ذلك
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ﳏﻤﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
واصل »جوزيف ك« اﻻستمرار في الحياة والذهاب
إلى العمل وأداء واجباته بصورة اعتيادية» ..العبث
قديم في هذا العالم صديقي جوزيف ك » قلت في
نفسي وأنا أقطع الطريق للجهة اﻷخرى من الشارع
الرئيس وأواصل ا�سي ر .ﻻ أحد منا تمت استشارته
قبل استقدامه إلى هذا العالم .لكن أعتقد أن هناك
فرصا جيدة لخلق عوالم أخرى ،ربما يكون هذا الكﻼم
نوعا من العزاء لكي تستمر الحكاية بأشكال مختلفة
حتى نصل إلى نهاية ما .أواصل ا�سير في الشارع
الكبي ر .أمر من أمام »أوطيل روايال » التاريخي الذي
يمﻸه الضجيج كالعادة بسبب رواد الحديقة الداخلية
ا�تسلل� إليه هربا مــن ضيق ودخ ــان الحانات
ا�جاورة ..أتردد في الدخول لكي أكمل السهرة في
تلك الفضاءات الواسعة» .أوطيل روايال« تحول إلى
أكبر حانة با�دينة من حيث ا�ساحة وقاعاته الكبرى
التي ترتادها جماعات كثيرة من الشارب� من مختلف
الفئات اﻻجتماعية .باﻹضافة إلى وظيفة اﻹيواء التي
حافظ عليها مالكه ابن ا�دينة السيد سيمون بن عزار
الدكالي .الخمر الجيد هنا نــادر باستثناء بعض
ا�اركات ا�حلية الصنع بالبﻼد-ﻻمجال للحديث عن
كروم السوفينيون وأنت في حضرة سيمون .-العملة
الرائجة في دروب ال ــروايــال هي الجعة بمختلف
أنواعها .يشاهد ا�ارة صباح كل يوم تلك الشاحنة
الخضراء القادمة من العاصمة اﻻقتصادية وهي تفرغ
الحمولة التي قد تدوم ساعات .الناس في هذه ا�دينة
يشربون الكثير منها حتى في الفصول الباردة حيث
انخفاض الحرارة رغم أنها تصلح للعطش وليس
للسك ر .أهل الغرب صنعوا »الكونتوار« لشرب البيرة
وقوفا درءا للعطش والناس هنا يقرفصون الساعات
الطوال وهم يكرعون السائل اﻷصفر ويمﻸون أمعاءهم
بالخبز والدجاج ا�شوي ..لست أدرى ما الهدف من
هذا ا�وقف ا�حرج الذي وضعني فيه السيد الراوي
هذا ا�ساء ،وأنا أقف أمام الباب الكبير للفندق دون أن
أقرر ما سيأتي من تصرفات ..هل تعمد السيد الراوي
العليم أن يتركني أتصرف على هواي؟ سمعت مرة
صاحبنا الذي يصف نفسه بأنه كاتب عا�ي يقول
بأنه يعتبر أن جوهر العمل اﻹبداعي هو التلقائية...
ينبغي أن تخلق بطلك وتسميه وتحدد له بعض
الصفات الخارجية ثم تعطيه الكلمة ليقدم نفسه
مباشرة للقارئ ،فتنسحب وتترك له ا�جال ليخطط
لنفسه ما يراه مﻼئما..أليس اﻹنسان كائنا قذف به
في هذا العالم ليصمم نفسه بنفسه وليكون ا�شروع
الذي يريد لنفسه أن يكون؟ صحيح هذا ما قاله بعض
الفﻼسفة الوجودي� خاصة عميدهم جان بول سارت ر.
ماهيتي اﻵن ب� يدي أيها ا�ستمع لحكايتي-أنا
ا�تكلم س أو باﻷحرى الشخصية السردية )س( في
روايات الكاتب العا�ي -سأتمرد ضد سيطرة السيد
ال ــرواي وأحــدد مصيري بنفسي وأتحمل ا�سؤولية
تجاه حريتي .أنا اﻵن ألج الباب الكبير لهذه ا�علمة
الشاهدة على متانة العمارة الكولونيالية ،ﻷشرب كل
ما تبقى من كبرياء.
في الثالثة صباحا ،عندما أدرت ا�فتاح وجدت
مظروفا أصفر عند مدخل الشقة كتب على ظهره
»خاص« من الكاتب العا�ي .تقول الرسالة طيه«:
حاولت التواصل معك بعدما فقدت اﻻتصال بالسيد
الراوي طوال هذا اليوم ،كنت قد كلفته بأن يصاحبك
إلى محطة القطار حيث ستبدأ بمعيته وقائع قصة
جديدة تحت عنوان» :كافكا على م� القطار« .لكن من
اﻷفضل تأجيل هذا العمل إلى فرصة ﻻحقة .تحياتي«.
فرانزكافكا من جديد؟ يوما بعد يوم أحس بأن هذا
التشيكي يطاردني نحو شيء مجهول لذلك قررت منذ زمن
أن أنهي كل مساءاتي بقراءة مقاطع من وصاياه ا�غدورة.
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ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ

ﺃﻟﻘﺖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ،ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻵﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﻄﻲ ﻗﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﺧﻮﺽ ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺟﺊ
ﻭﻣﺤﺰﻥ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ.
ﺗﺪﺍﻭﻟﺖ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺤﺮ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺻﻮﺭﺍ ﻭﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﻟﻘﻮﺍﻓﻞ ”ﺣﺮﺍﻗﺔ“ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺷﻘﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﺿﺎﺣﻴﺔ
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﺑﻴﻦ ﻭﺑﻨﺘﻴﻦ ،ﻭﻗﺪ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑـ“ﺍﻟﺘﻬﻮﺭ“
ﻭ“ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ“ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﺑﺎﺕ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ
ﺗﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﺰﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ،ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺨﺘﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﺎ.
ﻭﺇﻟﻰ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ
ﺗﻀﺒﻂ ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺍﺣﻞ
ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻭﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻣﺤﺰﻧﺔ ﻭﻣﺮﻭﻋﺔ ﻷﻣﻬﺎﺕ ﺗﺴﻤﺮﻥ
ﻷﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﻦ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﻗــﻮﺍﺭﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻠﻔﻆ
ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺟﺜﺚ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻳﻈﻔﺮﻥ ﺑﺪﻓﻨﻬﺎ.
ﺭﻏﺒﺔ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻟﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﺔ
ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺄﺱ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻟﻮ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﺔ ،ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ،
ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ
ﺍﻷﻣﻞ ،ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺟﺪﺕ ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ.
ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻤﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﻴﻦ،
ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺤﻮ  1500ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻋﺎﺋﻼﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ  50ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻏﺮﻳﻖ
ﻭﻣﻔﻘﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻗﻮﺍﺭﺑﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻃﻔﻞ ﺫﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻮﺣﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺭﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻤﺎ
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﻏﺮﺍﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻓﺈﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮ

ﲪﺪﻭﻙ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺷﺮﻛﺎﺀ
ﺟﺪﺩ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺩﻋﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ
ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻟﺘﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻧﺤﻮ ﺑﺮ
ﺍﻷﻣﺎﻥ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺩﻋــﻮﺍﺕ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ
ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﺮﺟﺔ،
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺧــﻼﻝ ﺗﺮﺃﺳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﻥ »ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺘﺴﺘﻮﻋﺐ
ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ«،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ »ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎﺡ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ« ،ﻭﻓﻖ ﺑﻴﺎﻥ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻀﻤﻬﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ
ﻋــﺪﺓ ﻗــﻮﻯ ﺗﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪﻡ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭ ﺑﺎﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺃﺑــﺮﺯﻫــﺎ ﺣﺮﻛﺔ
ﺟﻴﺶ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ،
ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.

ﺃﺳﺮ ﺗﺮﻛﺐ ﻗﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟـﻤﻮﺕ
ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﺩﻣﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻈﻮﻅ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﻟﻮ
ﺃﻥ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺃﻋﺪﺍﺩ
”ﺍﻟﺤﺮﺍﻗﺔ“ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻦ
ﻭﺧﻔﺮ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2019
ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ

ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ،
ﺑﻌﺪ ﻫﺪﺭ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ،ﻭﺧﻠﻮ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ.
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺌﻦ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮﻁ ﺗﻘﻄﻊ ﺍﻷﻧﻔﺎﺱ ،ﻓﻤﺎ ﺃﻥ
ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻧﻔﻖ ﺣﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻭﻻ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ،
ﻓﺨﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺿﻴﻌﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺣﺘﻰ

ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ...

ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺗﺒﻴﻊ ﺳﻔﻨﺎ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎﻥ

ﺭﺩﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻐﻮﺍﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺧﺴﺮﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﻓﻲ
ﺧﻄﻮﺓ ﻗﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻐﻮﺍﺻﺎﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﺪﻳﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﺣﻤﺔ ﻧﻔﻮﺫ ﺃﻧﻘﺮﺓ
ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ.
ﻳﺄﺗﻲ ﻫــﺬﺍ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺩﺧــﻮﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻛﻄﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ .ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﻮﺍﺻﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻭﻗﻌﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺛﻼﺙ ﻓﺮﻗﺎﻃﺎﺕ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ”ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ“ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺃﺛﻴﻨﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻄﻲ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺇﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻓﻖ ﻓﺸﻞ ﺻﻔﻘﺔ
ﻏﻮﺍﺻﺎﺕ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﺧﻼ
ﻟﻘﻠﻖ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﺟﺪﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻴﻒ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﺑﺪﻝ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ”ﺧﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﺟﺮﻳﺌﺔ
ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ“.
ﻭﺃﻋــﻠــﻦ ﺍﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺍﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺗــﻔــﺎﻕ
”ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ“.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻛﻴﺮﻳﺎﻛﻮﺱ ﻣﻴﺘﺴﻮﺗﺎﻛﻴﺲ
ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺳﺘﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ”ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ“ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﺛﻴﻨﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ”ﻣﺆﺷﺮ ﺛﻘﺔ“ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴﺪ ﻣﺎﺭﺗﻦ

ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ .ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻥ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ”ﻣﻮﺕ ﺩﻣﺎﻏﻲ“.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻟﻴﺪﺓ
ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻣﻦ ﺳﻄﻮ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻐﻮﺍﺻﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻻﻓﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺪﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﺤﺎﺣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﻗﻤﺔ ﺑﻮﺗﲔ ﻭﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ :ﺩﻓﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺱ  400ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻬﺗﺪﺋﺔ ﰲ ﺇﺩﻟﺐ
ﻳﺮﺍﻫﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻲ
ﻓﻼﺩﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻓﻲ
ﺇﺩﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺮﻗﺐ ﺍﻟﺮﻭﺱ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻟﺪﻓﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺃﺱ – .400
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺃﺗﺮﺍﻙ ﺇﻥ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻭﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺳﻴﺠﺮﻳﺎﻥ
ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺪﺩ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ
ﻏﺮﺏ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻷﻧﻘﺮﺓ.
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﻭﻗﻒ ﻹﻃﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺑﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻹﻧﻬﺎﺀ ﻫﺠﻮﻡ ﻟﻠﺠﻴﺸﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺇﺩﻟﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﻣﻨﻊ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺗﺼﻌﻴﺪﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺁﺧﺮ ﻛﺒﻴﺮﺍ ،ﻟﻜﻦ
ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺻﻌﺪﺕ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺩﻟﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻠﻮﺻﻲ ﺃﻛﺎﺭ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ”ﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ
ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺭﻭﺳﻴﺎ“ .ﻭﻣﻀﻰ ﻗﺎﺋﻼ
”ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ“.
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺭﻭﺳﻲ – ﺗﺮﻛﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻔﺎ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺇﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺇﺩﻟﺐ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺇﻥ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻭﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﺎﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺰﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺎ

ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻭﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻗﺼﻤﺖ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀﻞ.
ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ )ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( ﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﻮﻏﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ،ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻄﻴﻢ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،ﻷﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﻄﻠﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻮﻻ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﻭﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺻﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻮﺯﻳﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﻘﺎﻋﺪﻫﻢ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻊ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ  40ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻳﻌﻜﺲ
ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺯﺣﻒ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ.
ﻭﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ”ﺍﻟﺤﺮﻗﺔ“ ﻣﻼﺫﺍ ﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ
ﻟﻠﻔﺮﺍﺭ ﺗﺤﺖ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ
ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﻋﺎﺋﻼﺕ
ﻭﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣﺴﻨﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺩﻡ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻷﻥ
ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﺮﻭﺍﺡ ﺑﻴﻦ  3ﻭ 6ﺁﻻﻑ
ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺧﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻣﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ
ﻭﺍﻟــﻔــﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻌﻤﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﺳﺮ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ.
ﻭﺗﺬﻛﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺇﻗﻼﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺃﻟﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ
ﺷﺨﺺ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ،
ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺘﺤﺎﺷﻰ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ،ﻭﻻ
ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ.
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺩﻡ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ،
ﻓﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ”ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺭﺣﻼﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ“ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﻝ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ
ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣﺴﻨﻴﻦ ﻭﺃﺳﺮ ﺑﻘﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﺤﺮﻗﺔ ﺇﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ.

ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ.
ﻭﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺗﺪﻋﻢ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ
ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻸﺳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﻌﺪﻫﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺐ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻟﻠﺠﻴﺸﻴﻦ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺰﻭﺡ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﻭﺟﻌﻞ
ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻭﻣﻮﺳﻜﻮ ﻗﺮﻳﺒﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻫﺪﺩ ﺑﺘﺪﻓﻖ ﻣﻮﺟﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ  3.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻻﺟﺊ ﺳﻮﺭﻱ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺃﺗــﺮﺍﻙ ﻟﺮﻭﻳﺘﺮﺯ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺳﻮﺗﺸﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺇﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮﺭ
ﻭﻓﺪﻱ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﺮﻛﻲ ﻃﻠﺐ ﻋﺪﻡ
ﻧﺸﺮ ﺍﺳﻤﻪ ”ﻫــﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ“ .ﻭﻣﻀﻰ ﻗﺎﺋﻼ ”ﻗﺪ
ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ“.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ ﺇﻥ
ﺍﻟﺰﻋﻴﻤﻴﻦ ﺳﻴﻨﺎﻗﺸﺎﻥ ﻣﻠ ﹼﻔﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ
ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺭﻏﻢ ﺧﻼﻓﻬﻤﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻧﺎﻏﻮﺭﻧﻲ ﻗﺮﺓ ﺑﺎﻍ
ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ.
ﻭﺍﺷــﺘــﺮﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ
ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ،ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺍﻟــﺼــﻮﺍﺭﻳــﺦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ
ﺃﺱ –  400ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2019ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺬﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺿﺪ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﺕ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻨﻮﻱ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺃﺱ –  400ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻘﺮﺓ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺃﺱ –  400ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ.

ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻓﺮﺿﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﺹ.
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﺑﺪﺕ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺳﻔﻨﺎ
ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻠﻮﺭﺍﻧﺲ
ﺑﺎﺭﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﺇﻥ ”ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻠﻌﺒﺎ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﺇﻧﻪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ“
ﺣﻴﺚ ”ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ“.
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻴﺎﺩ ﺃﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﻇﻬﺮﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰﻋﻢ ﻣﻬﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺛﻢ
ﺍﻟﺘﺸﺠﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑـــﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ
ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ.
ﻭﺗﻮﺳﻌﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺇﻟــﻰ ﺧــﺎﺭﺝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷــﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺣﻴﺚ
ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻗﺮﺓ ﺑﺎﻍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ .ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻔﺖ
ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻋﺎﺭﺿﺖ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﻓﺎﻳﺰ

ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻛﺮﻭﻥ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻷﻧﻘﺮﺓ ،ﺑﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﻓﻲ
ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻟﺒﻠﻘﺎﻥ .ﻭﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻏﻀﺐ
ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﻗﻌﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  2.5ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ ) 3ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻭﻻﺭ( ﻟﺸﺮﺍﺀ  18ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺭﺍﻓﺎﻝ 12 ،ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ.

ﻣﺴﺎﻉ ﺣﺜﻴﺜﺔ
ٍ
ﻹﻬﻧﺎﺀ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ

ﺃﻛﺪﺕ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻉ ﺩﺅﻭﺑﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﺑﻌﺪ
ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﺸﺎﻁ ،ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻛﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﻖ ﻟﻠﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻼﺩﻩ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ،ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  76ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻥ ”ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺅﻭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻫﺎﻧﺲ ﻏﺮﻭﻧﺪﺑﺮﻍ
ﻭﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﻴﻢ ﻟﻴﻨﺪﺭﻛﻴﻨﻎ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ“.
ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻩ ﺗﻀﻢ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺃﻣﻨﻪ
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ،ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﻭﻳﺤﻔﻆ ﺃﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻱ ،ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻗﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺩﺍﺋﻢ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ
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ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ15186 :
ﺻﺪﻗﺔ ﺃﺻﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻣﻠﻒ ﺻﺪﻗﺔ ﻋﺪﺩ 2021 / 06
ﻧﺤﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ  83ﻣــﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  15 - 95ﻧﻌﻠﻦ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ
ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻨﻴﺲ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ ،ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
 ، 2021 - 09 - 02ﺗﺼﺪﻕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺰﻳﺰ
ﺑﻮﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﺑﺮﻗﻢ  8ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﺨﻄﻰ
 ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ ،ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻮﺭﺍﻳﺔﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ،ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻧﺼﻴﺒﻪ
ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ
 15186ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ ﻭﻫــﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ
ﻣﻘﻬﻰ ،ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻘﻬﻰ
ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺮﻗﻢ  7ﺗﺠﺰﺋﺔ
ﺍﻟﻨﻮﺭ  - IIIﺧﺮﻳﺒﻜﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﺿﺎﺕ ﺗﺴﺠﻞ ﺑﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺠﻞ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ( ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
128164
..................................
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺳﻮﺱ
ﻣﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺬﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺑﺘﺰﻧﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻴﺰﻧﻴﺖ
ﺇﻋﻼﻥ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ
ﻃﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺑﻌﺮﻭﺽ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ
ﺭﻗﻢ CHPT/2021/12
)ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻤــﻮﻣـﻴﺔ(
ﻓﻲ  26/10/2021ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ
ﻋﺸﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻴﺰﻧﻴﺖ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺑﻌﺮﻭﺽ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ،
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺘﺰﻧﻴﺖ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺑﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻣﻦ
ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
www.marchespublics.gov.ma
ﺣـــﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟــﻀــﻤــﺎﻥ ﺍﻟــﻤــﺆﻗــﺖ ﻓﻲ
 10.000‚00:ﺩﺭﻫﻢ )ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ (
ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ ﻣــﺤــﺪﺩﺓ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺗﻴﺰﻧﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ:
 680.00 238ROYAUMEﺩﺭﻫﻤﺎ
ﺍﻟﺤﺪDUﺍﻷﺩﻧــﻰ :
MAROC
MINISTEREﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ
ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺃﻟﻔﺎ
)DU TRANSPORTﻣﺎﺋﺘﺎﻥ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
DE L’EQUIPEMENT,
DE LA( LOGISTIQUE
ET DE L’EAU
ﻭﺛﻤﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎ
DIRECTION REGIONALE DE L’AGENCE NATIONALE
 421 200.00ﺩﺭﻫﻢ
ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ :
EQUIPEMENTS PUBLICS DU NORD
 ROYAUMEﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﻣﺎﺋﺘﺎ
)ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﻭﺍﺣﺪ
DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORTﺩﺭﻫﻢ(
DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻭ
ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻭﺍﻳــﺪﺍﻉ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ً ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  27ﻭ29
ﻭ31ﻣـــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗــﻢ 2.12.349
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  08ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻻﻭﻟــﻰ 1434
) 20ﻣﺎﺭﺱ  (2013ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ:
ﺇﻣﺎ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺃﻇﺮﻓﺘﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺑﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻴﺰﻧﻴﺖ.
ﺇﻣﺎ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ
ﻣــﻊ ﺇﻓـــﺎﺩﺓ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻼﻡ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
ﺇﻣﺎ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﺇﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭ ﻗﺒﻞ
ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺃﻳﺎﻡ:
  2021/10/14ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  10ﺻﺒﺎﺣﺎﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﻭﻝ-
ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ
  2021/10/14ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 11ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻔﻄﻮﺍﻛﻲ  -ﺑﺘﻴﺰﻧﻴﺖ
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4
ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ.
129054
..................................
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻝ
ﺇﻋـــــــﻼﻥ ﻋـﻦ ﺍﺳﺘﺸـــﺎﺭﺓ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳـــﺔ
ﺭﻗــــﻢ 2021/18 :
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ  27ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  2021ﻋﻠﻰ
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ا�����06 67 35 73 73 :

 21ز��� ��رق �� ز��د ���
���� 10
ا����� 0524 43 75 10 :
ا�����06 67 35 73 73 :

�� 80رع ا����� ر�� 14
ا�����06 62 151385 :

��رع ا���� ا�����
���رة ا���������
ا����� 0528 84 14 47 :
ا�����06 67 35 73 73 :

�ـــ��� ا��ـــ�ـ�ل
�ـ��� ا���ز�� �������ة

www.alalam.ma

ا����
����� ������ن ��
��ا ا���د 21043

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻘﺎﻋﺔ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺩﺍﺋﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
129030
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﺘﻌﺮﺿﺎﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺴﺠﻞ
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
..................................
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ
ﻟﻠﺸﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑــﻮﺭﺵ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻄﻨﺠﺔ-
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟــﺮﺑــﺎﻁ ﻛــﻠــﻢ ،17ﻃﻨﺠﺔ ،ﻓﺘﺢ
ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ
ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺗﻬﻴﺌﺔ
128363
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﺤﺴﻴﻤﺔ .ﻟﺜﻼﺙ ﻣﻨﺸﺂﺕ
..................................
ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ:
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
2021 / 1894
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ 4 724 200,00ﺩﺭﻫﻢ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ( ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -
ﺇﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻟﺪﻯ
ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺍﻻﻓﺎ ﻭﻣﺌﺎﺗﻲ
ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ
ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ).
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ ﺍﻣﺰﻳﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ ﺩ /ﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻙ ﻣﺤﺎﻡ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺑﻌﺮﻭﺽ
ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻋﺪﺩ  455ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻤﺎﻝ
ﺃﺛﻤﺎﻥ
 2020 / 11 / 17ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻛﺮﺍﺋﻲ ﻋﺪﺩ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ
ﺭﻗﻢ2021 / 16 :
2019 / 548
ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺪﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓــﻲ  2021 /10/ 27ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻭﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﺩﻱ ﺳﻴﺎﻍ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻌﻤﺎﺭﺓ ﺭﻗﻢ
www.marchespublics.gov.ma
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 28ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﺍﻛﺎﺩﻳﺮ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺻﺨﻴﺮﺍﺕ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﺪﺩ / 4549
ﻭﺍﻳـــﺪﺍﻉ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﺗﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2021ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2021 / 09 / 15
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  100ﻭ  101ﻭ 102
ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ ﺗﻤﺎﺭﺓ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ
ﺑﺼﻔﺘﻬﻤﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭ  148ﻭ 149ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ -349
ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ
 2-12ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﻓﻲ  8ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟــﻰ
ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺑﻌﺮﻭﺽ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﻣﻦ
ﺍﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ:
 20) 1434ﻣــﺎﺭﺱ  (2013ﺍﻟﻤﺘﻌﻠــﻖ
ﺃﺟـــﻞ :ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺑﺎﻟﺼﻔﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺠﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ:
ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﻓــﻲ ﺣــﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ
ﺇﻣــﺎ ﺇﻳـــﺪﺍﻉ ﺃﻇﺮﻓﺘﻬﻢ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻــﻞ،
ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ.
ﻭﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ :ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻤﺎﻝ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :ﺑﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺇﻣﺎ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﺑﺈﻓﺎﺩﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣــﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺑﺈﺩﻧﻪ
ﺇﻣــﺎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﻤﺎﺭﺓ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﺍﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﻭﺑﺮﻓﺾ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ.
ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
128706
ﺇﻣﺎ ﺇﺭﺳــﺎﻝ ﺃﻇﻔﺮﺗﻬﻢ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ
www.marchespublics.gov.ma
..................................
ﻟﻠﻔﺼﻞ  6ﻣــﻦ ﻗــﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ:
ﻭﺍﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺭﻗـــﻢ  20-14ﺑــﺘــﺎﺭﻳــﺦ
ﺍﻝﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
 40.000,00 dhﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ.
.2014/09/04
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺗﻘﺪﺭ ﻛﻠﻔﺔ ﺃﺛﻤﻨﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  6ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺻﺒﺎﺡ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ ﺑﻤﺒﻠﻎ,56 :
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻋﻼﻥ
 477 925ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ
129044
ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﻷﺟﻞ
ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻭ
..................................
ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
 56ﺳﻨﺘﻴﻤﺎ.
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
»ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺣﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺻﺒﺎﺡ«
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  2021 / 10 / 26ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻳـــﺪﺍﻉ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ
ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻤﻜﺘﺐ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  27ﻭ 29ﻭ  31ﻣﻦ
ﺑﻴﻊ ﺃﺻﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺻﺒﺎﺡ
..................................
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  2-12-349ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ
ﻣﻠﻒ ﻋﺪﺩ 2021 / 128
ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  20) 1434ﻣﺎﺭﺱ (2013
ﺣﺴﺎﺏ ﺭﻗﻢ 3571
ﺃﺛﻤﺎﻥ ﻷﺟﻞ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺗﻮﺛﻴﻘﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  31ﻣﺎﻱ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺳﻼ -
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ:
 2021ﻭﻣﺴﺠﻞ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30
 01ﻳﻨﺎﻳﺮ  2022ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  31ﺩﺟﻨﺒﺮ
ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ
 ﺇﻣــﺎ ﺇﻳــﺪﺍﻉ ﺃﻇﺮﻓﺘﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻﻞﻣﺮﺍﻛﺶ
 ،2021 / 06 /ﺑﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
.2022
ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ
ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺳﻤﻴﺮ ،ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﻣﻠﻔﺎﺕ
ﺗﻜﻮﻥ
ﺃﻥ
ﻳﺠﺐ
ﻭ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ـﻖ
ـ
ـﺮﻳ
ـ
ﻃ
ـﻦ
ـ
ﻋ
ـﺎ
ـ
ـﻬ
ـ
ـﺎﻟ
ـ
ﺍﺭﺳ
ﺇﻣــﺎ
ﺿﻴﺎﻉ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺳﻢ ﻋﻘﺎﺭﻱ
ﺭﻗﻢ  ،I184297ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ
..................................
ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺑﺈﻓﺎﺩﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ
ﺑــﻮﺯﻳــﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗــﻢ  2.12.349ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﻭﺽ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
.
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﺎﻣﻈﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻢ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ .EE456616
ﻓﻲ  08ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  1434ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
ﺭﻗﻢ2021 / 15 :
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺐ
ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻭﺇﻣﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﺪﺩ04/21738 :
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻓﻲ
 20ﻣــﺎﺭﺱ  2013ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ
ﻓﻲ  2021 /10/ 22ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻗﺒﻞ
ﺍﻟــﺮﺟــﺎﺀ ﻣﻤﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ،ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ،ﺍﻟﺤﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ:
ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺻﺒﺎﺣﺎ،ﺳﻴﺘﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ.
ROYAUME
DU MAROC
المملكة المغربية
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ.
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC
،18
ﺭﻗﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  IIﺳﺎﺣﺔ ﺏ
ﻭﺻﻞ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻇﺮﻓﺘﻬﻢ،
ﺍﻳــﺪﺍﻉ
ـﺎ
ـ
ﺇﻣ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺻﺨﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻗﺴﻢ
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT,
ﺑﻮﺍﺑﺔ
ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ
ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ
ـﺎ
ـ
ﺇﻣ
والماء
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
والماء
واللوجستيك
والنقل
التجهيز
وزارة
MINISTERE
DE
L’EQUIPEMENT,
DU
TRANSPORT,
128433 DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU
ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ
ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺪ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ.
ﺗﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻋﺮﻭﺽ
ﻋﻦ ﻃﻠﺐ
المديريةﺇﻋﻼﻥ
للتجهيزات العامة
الوطنية
للوكالة
الجهوية
المديرية
ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
للتجهيزات الع-امة
الوطنية
للوكالة
الجهوية
DE LA LOGISTIQUE
ET DE L’EAU
DIRECTION REGIONALE DE L’AGENCE NATIONALE DES
بالشمال
بالشمال
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،
ﺍﻟﺴﺠﻞ
ﻣﻦ
51198
ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋــﻦ
ـﺎ
ـ
ـﻬ
ـ
ـﺎﻟ
ـ
ﺇﺭﺳ
ﺇﻣــﺎ
ـ
www.marchespublics.gov.ma
EQUIPEMENTS PUBLICS DU NORD
ROYAUME
DU MAROC
المغربيةﺑﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
المملكة
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻣﻊ
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT,
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
واللوجستيك والماء
التجهيز والنقل
ﺩﺭﻫﻢ(.
)80.000,00
وزارةﺩﺭﻫﻢ
ﺛﻤﺎﻧﻮﻥ ﺃﻟﻒ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
DE LA LOGISTIQUE
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  09ﻣﻦ ET DE L’EAU
ـ ﺇﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻗﺒﻞ
ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ.
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 - 1ﻧﺴﺨﺔ ﻣــﻦ ﺍﻹﻋـــﻼﻥ ﻋــﻦ ﻃﻠﺐ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ.
 - 2ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 - 3ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻀﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  26ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ.
 - 4ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻣﺼﺎﺩﻕ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺍﻓﻖ«.
 - 5ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺼﺎﺩﻕ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺆﺷﺮﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ »ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﺍﻓﻖ«.
 - 6ﺍﺻﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
 - 7ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟــﺬﻱ
ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ.
 - 8ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮﺩ
ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻗﻞ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻓــﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 - 9ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮﺩ
ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻗﻞ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
 - 10ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 - 11ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 50000,00ﺩﺭﻫﻢ )ﺧﻤﺴﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ(
ﻓــﻲ ﺍﺳــﻢ ﺍﻟــﻤــﺸــﺎﺭﻙ ،ﺃﻭ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻳــﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
 ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ:ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ.
 ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ :ﻋﺮﺽ ﺍﻻﺛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 27
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  2.12.349ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ:
 ﻋﻘﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ
ﺳﺤﺐ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
0667136833 / 0537787032
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المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
بالشمال

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
عــروضﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
رقــــم 1212/12
مفتــــوح
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔطلـب
إعـــــــالن عـــن
ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻝ
ﺇﻋـــــــﻼﻥ ﻋـــﻦ ﻃﻠـﺐ ﻋــﺮﻭﺽ ﻣﻔﺘــــﻮﺡ ﺭﻗــــﻢ 2021/21

DIRECTION REGIONALE DE L’AGENCE NATIONALE DES
EQUIPEMENTS PUBLICS DU NORD

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
عــروضﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ0202/02
رقــــم
مفتــــوح
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔطلـب
إعـــــــالن عـــن
ﺑﺎﻟﺸﻤﺎﻝ
ﺇﻋـــــــﻼﻥ ﻋـــﻦ ﻃﻠـﺐ ﻋــﺮﻭﺽ ﻣﻔﺘــــﻮﺡ ﺭﻗــــﻢ 2021/20

ﺭﻗﻢ  / 2021 / 06ﻕ.ﺕ.ﻡ/ﻡ.ﺏ
ﻓﻲ ﻳﻮﻡ  02ﻧﻮﻧﺒﺮ  2021ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﺳﻴﺘﻢ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺯﻧﻘﺔ ﺃﺑﻮ ﻣﺮﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺃﻛــﺪﺍﻝ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟــﻌــﺮﻭﺽ ﺑﻌﺮﻭﺽ
ﺃﺛﻤﺎﻥ ﻷﺟﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻮﺣﺘﻲ ﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺷﺎﺭﺗﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ،ﺣﺼﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﺍﻟــﻌــﺮﻭﺽ
ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ )ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ (
ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺰﻧﻘﺔ ﺃﺑﻮ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﺃﻛﺪﺍﻝ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ
ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
www.marchespublics.gov.ma
ﺣﺪﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ
ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ )3.500,00
ﺩﺭﻫﻢ(
ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎ
) 148.680,00ﺩﺭﻫﻢ( ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻭﺇﻳــــﺪﺍﻉ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  27ﻭ  29ﻭ  31ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ  2-12-349ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﻓــﻲ 8
ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  20) 1434ﻣﺎﺭﺱ (2013
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ:
 ﺇﻣــﺎ ﺇﻳــﺪﺍﻋــﻬــﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻـــﻞ ،ﺑﻤﻜﺘﺐﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
 ﺇﻣﺎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻇﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
.www.marchespublics.gov.ma
ـ ﺇﻣﺎ ﺇﺭﺳــﺎﻝ ﺃﻇﺮﻓﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺑﺈﻓﺎﺩﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.
 ﺇﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻗﺒﻞ
ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8
ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ.
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ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ ﺗﻤﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ
ﺍﻟــﻌــﺮﻭﺽ ﺑــﻌــﺮﻭﺽ ﺃﺛــﻤــﺎﻥ ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ:
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺗﺤﺖ
ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ  -ﺗﻤﺎﺭﺓ.
ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ
ﺗﻤﺎﺭﺓ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻣﻦ
ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
www.marchespublics.gov.ma
ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ:
 40.000,00ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ.
ﺗﻘﺪﺭ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ:
 412 397,13ﺩﺭﻫﻢ )ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺇﺛﻨﺎ
ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ
ﺩﺭﻫـــﻢ ﻭ  13ﺳﻨﺘﻴﻤﺎ( ﻣــﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻭﺍﻳـــﺪﺍﻉ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  27ﻭ 29ﻭ  31ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ  2-12-349ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  8ﻓﻲ
ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  20) 1434ﻣﺎﺭﺱ (2013
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ:
 ﺇﻣــﺎ ﺇﻳــﺪﺍﻉ ﺃﻇﺮﻓﺘﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻﻞﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻤﺎﺭﺓ.
 ﺇﻣــﺎ ﺍﺭﺳــﺎﻟــﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺑﺈﻓﺎﺩﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ .
 ﻭﺇﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻗﺒﻞ
ﻓﺘﺢ ﺍﻷﻇﺮﻓﺔ.
 ﺇﻣــﺎ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
www.marchespublics.gov.ma
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ
ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ
ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ ﺗﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻳﻮﻡ 2021 / 10 / 21 :ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  4ﻣﻦ
ﻧﻈـﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ.
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في يوم األربعاء  72أكتوبر  7272على الساعة الحادية عشرة وثالثون دقيقة صباحا سيتم في مكتب السيد المدير الجهوي للوكالة الوطنية
للتجهيزات العامة للشمال ،الكائن مقره بورش بناء المركز االستشفائي الجامعي بطنجة-طريق الرباط كلم  ،77طنجة ،فتح األظرفة المتعلقة بطلب
العروض بعروض أثمان ألجل :أشغال بناء المركز االستشفائي اإلقليمي للحسيمة .تزويد الكهربائي  HTAب  22kvلمحطة المركز االستشفائي
اإلقليمي للحسيمة.

في يوم األربعاء  72أكتوبر  7272على الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا سيتم في مكتب السيد المدير الجهوي للوكالة الوطنية
للتجهيزات العامة للشمال ،الكائن مقره بورش بناء المركز االستشفائي الجامعي بطنجة-طريق الرباط كلم  ،77طنجة ،فتح األظرفة المتعلقة بطلب
العروض بعروض أثمان ألجل :أشغال بناء المركز االستشفائي اإلقليمي للحسيمة .تزويد بالماء الصالح للشرب و الصرف الصحي لمركز
االستشفائي اإلقليمي للحسيمة.

يمكن سحب ملف طلب العروض بمكتب الصفقات التابع للمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للشمال.

يمكن سحب ملف طلب العروض بمكتب الصفقات التابع للمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للشمال.

ويمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة صفقات الدولة من العنوان االلكتروني التالي www.marchespublics.gov.ma:

ويمكن كذلك نقله الكترونيا من بوابة صفقات الدولة من العنوان االلكتروني التالي www.marchespublics.gov.ma:

حـــدد مبلغ الضمان المؤقت في  100 000.00درهم ( -مائة ألف درهم) -باسم المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للشمال.

حـــدد مبلغ الضمان المؤقت في  23 000.00درهم ( -ثالثة و عشرون ألف درهم) -باسم المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للشمال.

تقدير كلفة األشغال المعد المنجز من طرف المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للشمال في 6 659 448.72درهم
(ستة ماليين وستمائة وتسعة وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعون دراهما و اثنان وسبعون سنتيما) مع احتساب الرسوم.

تقدير كلفة األشغال المعد المنجز من طرف المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للشمال في 1 528 449.19درهم
(مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وأربعون دراهما وتسعة عشر سنتيما) مع احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادة 212 ،12، 72، 72و 148و 149من المرسوم رقم  7-27-142بتحديد
شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:
-

 -إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور.

-

إما إيداع أظرفتهم ،مقابل وصل ،بمكتب الصفقات التابع للمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للشمال.

-

إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.

-

إما إرسال أظرفتهم الكترونيا طبقا للفصل  9من قرار وزير االقتصاد والمالية رقم  02-72بتاريخ 0272./26/22

يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادة 212 ،12، 72، 72و 148و 149من المرسوم رقم  7-27-142بتحديد
شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية.
ويمكن للمتنافسين:
-

-إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المكتب المذكور.

-

إما إيداع أظرفتهم ،مقابل وصل ،بمكتب الصفقات التابع للمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للشمال.

-

إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.

-

إما إرسال أظرفتهم الكترونيا طبقا للفصل  9من قرار وزير االقتصاد والمالية رقم  02-72بتاريخ 0272./26/22

 -الملــف التقــني يجب أن يتكون مما يلي:

 -الملــف التقــني يجب أن يتكون مما يلي:

يتعين على المقاوالت المقيمة بالمغرب اإلدالء بشهادة التأهيل والتصنيف أو بنسخة مصادق عليها وذلك على الشكل التالي:

يتعين على المقاوالت المقيمة بالمغرب اإلدالء بشهادة التأهيل والتصنيف أو بنسخة مصادق عليها وذلك على الشكل التالي:
القـــــطاع

المؤهالت المطلوبة

الصنـــف

القـــــطاع

المؤهالت المطلوبة

الصنـــف

C
الماء الصالح للشرب – الصرف الصحي –
االنابيب

شبكة أنابيب الضغط وللقطر الصغير أقل أو تساوي  222م وأعمال
ذات صلة

C-1

2

 :Jالكهرباء

J6 :
انجاز الشبكة الكهربائية  MTوالمحول  MT-BTوشبكة التيار
المنخفض

7

بالنسبة للمقاولين الغير المقيمين بالمغرب يتكون الملف التقني من الوثائق المقررة في المادة  4من نظام االستشارة.

بالنسبة للمقاولين الغير المقيمين بالمغرب يتكون الملف التقني من الوثائق المقررة في المادة  4من نظام االستشارة.

129048

129038
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ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  22ﻣﻦ ﺻﻔﺮ  1443ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  30ﻣﻦ ﺷﺘﻨﺒﺮ 2021

ﻟﻘﺎﺀ ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻗﺘﺮﺍﻋﺎﺕ  8ﺷﺘﻨﺒﺮ 2021

ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻴﻼﱄ :ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻮﻥ ﻟﻌﺒﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﳊﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻧﻈﻤﺖ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ،ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ  25ﺷﺘﻨﺒﺮ ،2021ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ،ﻟﻘﺎ ًﺀ
ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻝ« 8ﺷﺘﻨﺒﺮ«،ﻭﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻴﻼﻟﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ.
ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﻫﻴﻼﻟﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺘﻨﻮﻳﻬﻪ ﻭﺇﺷﺎﺩﺗﻪ ﺑﻜﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺑﺄﻋﻀﺎﺀ
ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭ ﺭﻳﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ

ﺟﺒﺎﺭﺓ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻜﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ،ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺧﻼﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﻮﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﺍﺻﻄﻔﺎﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ،ﻭﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ،
ﻣﺤﺮﺯﺍ  81ﻣﻘﻌﺪﺍ،ﻭ ﻣﺸﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .2016
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ -ﺃﻣﻴﻦ ﺍﺷﻮﻳﻂ

ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻮﺃﺗﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﰲ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﲏ

ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻄﻼﺋﻌﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ  8ﺷﺘﻨﺒﺮ
ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﻴﻼﻟﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻄﻼﺋﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻌﺒﻪ ﺍﻷﺥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ،ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ،ﻭﺭﻭﺡ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺑـــﺪﺍﻉ ﻓــﻲ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻛــﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﻭﻧــﻮﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺳﻴﺪﻱ ﺣﻤﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ-
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﻁ ﻳﻨﺠﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺃﻋﻴﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺟﻬﺘﻴﻬﻤﺎ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﺠﻬﺔ ﻓﺎﺱ-
ﻣﻜﻨﺎﺱ ،ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﻌﺰﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ-ﺳﻄﺎﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻫﻴﻼﻟﻲ» :ﺇﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺭﺑﺢ ﺭﻫﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺑﻔﻀﻞ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺷﻌﺎﺭﻩ ﻫﻮ
’‘ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‘‘.ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﻫﻴﻼﻟﻲ» :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺷﺘﻨﺒﺮ ،ﺟﺎﺀﺕ ﺛﻤﺎﺭﻩ
ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ

ﺳﻄﺎﺕ

ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ،ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﻛﺒﻴﺮﺓ،
ﹼ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ،ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻤﻞ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ
ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ«.

ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ

ﻭﺷــﺪﺩ ﻫﻴﻼﻟﻲ» :ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺛﻨﺘﻰ ﻋﺸﺮ
ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ
ﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ
ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺜﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ،ﻫﻜﺬﺍ ﻫﻮ ﺣﺎﻟﻨﺎ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ
ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮﺍﺭ
ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ .ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻢ
ﹼ
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎ،
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺘﺎﺕ
ﻭﺇﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ«.
ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻴﻼﻟﻲ ﻗﺎﺋﻼ »ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻬﻮﻱ ﺗﻜ ﹼﻔﻞ ﻓﻲ ﺇﻋـــﺪﺍﺩﻩ ﺃﻃﺮ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﺍﺑﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦ ﻭﻣﻊ
ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺰﺏ...
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﻟﻌﺒﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮ

ﺟﺪﺍ ،ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
ﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ،ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻮﻫﺎ،ﻭﺑﻮﺃﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﺘﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ :

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ  8ﺷﺘﻨﺒﺮ 2021

ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.
ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ
ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻮﺃﺗﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺰﺍﺭ
ﺑﺮﻛﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﺷﺤﺎﺕ ﻭﻣﺮﺷﺤﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺷﺮﺡ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ:
»ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻵﻥ«.

ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﻴﺰﺕ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻃﻨﻲ
ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ
ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ 18
ﺷﺘﻨﺒﺮ  ،2021ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺎ
ﻟﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﻫﺎﻡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻃﺮﻩ ﻭﺍﻟﻘﺮﺏ
ﻣﻦ ﻧﺒﺾ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻭﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻌﻬﻮﺩ.

ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺛﻢ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻹﻏﻨﺎﺀ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ
ﺑﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺛﺎﻟﺜﻪ ﺣﻮﻝ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﺧﻴﺮﻩ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﺗﻬﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
 ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ
ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻬﻢ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻑ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.
 ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻜﻞ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻭﻋــﻠــﻰ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺳــﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ .
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮ
ﻭﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻜﻒﺀﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﻋﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ ﻟﻠﺤﺰﺏ
ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ .2026

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﺭ ﺭﺍﺑﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ
 ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦﺃﻋﻀﺎﺀ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻙ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻲ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻫﺠﺮﺓ ﺍﻷﺩﻣﻐﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭ....
 ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱﺑﺬﻟﺘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ

ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺗﺨــﺮﺝ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ

ﺃﺳﺮ ﻳﺴﺘﻌﺼﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻓﺮﺷﺘﻬﺎ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺎﻥ
ﻣــﺎﺯﺍﻟــﺖ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻣــﺎﺕ ﺑﺴﻄــﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺻﻴﺤﺎﺕ
ﻭﻧﺪﺍﺀﺍﺕ ﻫﺆﻻﺀ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺫﺍﻧﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ
ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﻢ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺧﺮﺝ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ
 28ﺷﺘﻨﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫــــﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ
ﺑﻌـــﺪ ﺃﻥ ﻧﻔـــﺬ ﺻﺒﺮﻫــﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻــﺪﻭﺭ ﻗـــﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻄـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣــﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ
ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺑــﺎﺀ
”ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ“ ،ﺣﻴــﺚ ﻧﻈﻤــﻮﺍ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺳﻄﺎﺕ ،ﺩﻗﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﻟﺨﻄﺮ
ﻣﻨﺒﻬﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﺩ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﻋﻄﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻏﻼﻕ ،ﺑﻞ ﺃﺿﺤﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ
ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺻﺎﺩﺣﻴﻦ

ﺑﺸﻌﺎﺭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺧﺖ
ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺿﺒﻮﻥ ﺭﻓﻌﻮﺍ ﺻﻮﺭ ﻋﺎﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺭﺩﺩﻭﺍ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺒﻄﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
،ﻣﻠﺘﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ
ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﺄﺯﻣﺔ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻣﻨﺒﻬﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺖ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،ﻣﻤﺎ
ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ
ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﺪﻫﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻐﻴﺔ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻭﺗﻜﺴﺐ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣــﺰﺍﻭﻟــﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ .

ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ”ﺍﻟﻌﻠــــﻢ“
ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ﻭﺗﺬﻣﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺒﺪﻭﺍ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻔﺖ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻷﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺒﻄﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ،ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ
ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
،ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﻬﻢ ﺩﻭﻥ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻬﻦ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻣﻌﻠﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳــﺮ ﺳﻴﺴﺘﻌﺼﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ،ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻓﺮﺷﺘﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﻘﻮﺕ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳــﺔ،ﻭﻛــﺬﺍ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻣﻠﺘﻤﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﺔ
ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ
ﺿﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ  19ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ
ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ .

ﺍﻟـــــــــــــــــــﺮﻳــﺎﺿــﻲ
ـــــــــــــــــــﺮﻳــﺎﺿــ
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ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺃﻗﻴﻢ ﺑﻤﺮﻛﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ:

ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ »ﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻔﻮﺗﺼﺎﻝ«..

ﻟﻘﺠﻊ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﻃﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﻠﻘﺐ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ :ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺃﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﻓــﻮﺯﻱ ﻟﻘﺠﻊ ،ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﺃﻣﺲ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ،ﺣﻔﻞ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺕ
ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟـ
»ﺍﻟﻔﻮﺗﺴﺎﻝ« ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺄﻫﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﺰﻡ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻠﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺼﻔﺮ.
ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﺮﻛﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ ،ﺷﻜﺮ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ
ﺛﻤﺎﺭﻩ ،ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ،ﻭﺑﺠﺎﻧﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻛﺪ ﻓﻮﺯﻱ ﻟﻘﺠﻊ ،ﺃﻥ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ،ﺑﺮﻫﻨﻮﺍ ﻋﻦ ﻋﻠﻮ ﻛﻌﺒﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ،
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ” :ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ،

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

ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻔﻮﺯ ﺭﺍﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ..
ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺟﺪﺓ ﻳﺘﺬﻭﻕ ﻃﻌﻢ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﺹ ﻭﻣﺒﺎﺭﺍﺓ
ﻟﻠﻨﺴﻴﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ
ﺑــﺼــﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻜﺮﺓ
ﺍﻟــﻘــﺪﻡ ﺑــﻔــﻮﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﺍﺗــﺤــﺎﺩ ﻃﻨﺠﺔ / 1ﺻﻔﺮ  ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ  ،ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻄﻨﺠﺔ  ،ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻮﺯ
ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺟﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ  1/ 2ﻭﺗﻌﺎﺩﻝ ﺳﺮﻳﻊ
ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ.
ﻭﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ
ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ﺑﻨﺤﻠﻴﺐ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻞ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .19
ﻭﻋﻘﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﺸﺎﺑﻲ ،ﻣﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻼﻋﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟــﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺎﻧﻮﻫﺎ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻃﻨﺠﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﻔﻲ» :ﺃﺷﻜﺮ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺭﻭﺣﻬﻢ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ،
ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ» :ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﻘﻒ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ،
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ
ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺗﻤﻜﻨﺎ
ﻣﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻼﺙ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻛﺪ ﺑﻴﺮﻧﺎﺭ ﻛﺎﺯﻭﻧﻲ ،ﻣــﺪﺭﺏ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﻃﻨﺠﺔ ،ﺃﻧﻪ ﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﺮﻳﻘﻪ ،ﺭﻏﻢ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ.
ﻭﻗــﺎﻝ ﻛﺎﺯﻭﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ» :ﻻ ﺑﺪ

ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ،ﻟﻘﺪ ﻟﻌﺒﻨﺎ
ﺑﺤﻤﺎﺱ ﻭﺭﻭﺡ ﻛﺒﻴﺮﺓ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ» :ﻟﻮ ﺧﻀﻨﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﻚ
ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ،ﻟﻔﺰﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ«.
ﻭﺗﺎﺑﻊ» :ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﺮﻭﺍ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﺮﺓ
ﻟﻢ ﺗﻨﺼﻔﻨﺎ ،ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺤﻆ ﻟﻢ ﻳﺒﺘﺴﻢ ﻟﻨﺎ ،ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ
ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺠﻬﻮﺩﻧﺎ ﻭﻧﺤﻘﻖ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ«.
ﻭﺣﻘﻖ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻓﻮﺯﻩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻟﻴﺘﺼﺪﺭ
ﺟــﺪﻭﻝ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ  12ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻔﺎﺭﻕ

ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻼﺣﻘﻴﻪ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻱ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺟﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺎﺯ ﺑﻌﺸﺮﺓ
ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ
ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﻟﻬﺪﻑ.
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺟﺪﺓ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ ﺣﻤﻼ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺯﻛﺮﻳﺎﺀ ﺑﺤﺮﻭ ﻭﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺠﻌﺪﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  66ﻭ.68
ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻳﺎﻧﻴﺲ ﻣﺮﺍﺡ ﻻﻋﺐ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺟﺪﺓ ﻟﻠﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  75ﻟﻴﺴﺠﻞ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺰﺍﺀ.
ﻭﺣﻘﻖ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺟــﺪﺓ ﻓــﻮﺯﻩ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻴﺮﻓﻊ ﺭﺻــﻴــﺪﻩ ﺇﻟــﻰ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻋﺸﺮ.
ﻭﺗــﻌــﺎﺩﻝ ﻓــﺮﻳــﻖ ﺳــﺮﻳــﻊ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ
ﻣــﻊ ﺿﻴﻔﻪ ﺷــﺒــﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑــﺪﻭﻥ
ﺃﻫﺪﺍﻑ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻌﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺿــﻴــﺔ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﺑﺨﺮﻳﺒﻜﺔ.
ﻭﺍﺣﺘﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ،ﻋﻘﺐ
ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ ،ﺍﻟــﻤــﺮﻛــﺰ ﺍﻟــﺨــﺎﻣــﺲ
ﺇﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣــﻮﻟــﻮﺩﻳــﺔ ﻭﺟـــﺪﺓ ﺑﺨﻤﺲ
ﻧﻘﺎﻁ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻇــﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﺩﻱ
ﺯﻡ ﻓــﻲ ﺍﻟــﻤــﺮﻛــﺰ ﺍﻷﺧــﻴــﺮ ﺇﻟـــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻓــﺮﻳــﻖ ﺍﺗــﺤــﺎﺩ ﻃﻨﺠﺔ ﺑــﺮﺻــﻴــﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣــــﺪﺓ .

ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ..
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﺟﻌﻠﻜﻢ
ﺗﺼﻠﻮﻥ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻠﺘﻢ ﺇﻟﻴﻪ“.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ” :ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻭﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺑﺼﻤﺘﻬﻢ ،ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ..
ﻛﻨﺖ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻘﻬﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻜﻢ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ،
ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺗﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻓﻲ
ﺟﻮ ﻋﺎﺋﻠﻲ“.
ﻭﺃﺭﺩﻑ” :ﺍﻵﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻄﻮﻱ ﺻﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻫﻞ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻟﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻭﻟﻤﺎ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ،
ﻭﻭﺟــﺐ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﻟﻌﺐ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ“.
ﻭﺩﻋﺎ ﻓﻮﺯﻱ ﻟﻘﺠﻊ ،ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ،ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻦ
ﺗﺮﺿﻰ ﺃﺑﺪﺍ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻞ
ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺒﻘﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ
ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﻴﻚ ،ﻣﺪﺭﺏ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﺎﺭﻃﺔ
ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ.

ﺗﺄﻫﺒﺎ ﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ »ﺗﺼﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻧﺪﻳﺎﻝ«:

ﺧﻠﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺪﻭﺓ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ »ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺳﻮﺩ«
ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺧﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺧﻠﻴﻠﻮﺯﻳﺘﺶ،
ﻧﺪﻭ ﹰﺓ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺑﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ،
ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﺻﺒﺎﺣﺎ ،ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﺎﺓ ﻟﺨﻮﺽ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺎﺕ
ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎﺕ ﻛـﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
»ﻗﻄﺮ .«2022
ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻳﻮﻣﻲ  6ﻭ 9ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻼﻗﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـ 12ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ،
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﺘﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ) 20:00ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ.(+1
ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻓﻲ  6ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ،
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳــﺎﻡ ،ﺑﺮﺳﻢ
ﺍﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﺛﻢ ﻳﻘﺎﺑﻞ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ  12ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻳﺤﺘﻞ »ﺍﻷﺳﻮﺩ« ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ

ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻴﻔﺎ ﻗﻄﺮ :2021

ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺮﺩﻳﻒ ﳜﻮﺽ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻤﻲ  -ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﻚ ﺧﺮﻳﺒﻜﺔ 1-2
ﺇﺗـــﺤـــﺎﺩ ﻃــﻨــﺠــﺔ  -ﺍﻟـــﺮﺟـــﺎﺀ ﺍﻟـــﺮﻳـــﺎﺿـــﻲ 1-0
ﻣــﻮﻟــﻮﺩﻳــﺔ ﻭﺟــــﺪﺓ  -ﺍﻟــﻤــﻐــﺮﺏ ﺍﻟــﻔــﺎﺳــﻲ 1-2
ﺳــﺮﻳــﻊ ﻭﺍﺩﻱ ﺯﻡ -ﺷــﺒــﺎﺏ ﺍﻟــﻤــﺤــﻤــﺪﻳــﺔ 0-0

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺮﺻﻴﺪ  3ﻧﻘﺎﻁ ،ﺑﻔﺎﺭﻕ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﺭ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻐﻴﻨﻲ.
ﻭﺍﺳــﺘــﻬــﻞ ﺯﻣـــﻼﺀ ﺃﺷـــﺮﻑ ﺣﻜﻴﻤﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺘﻨﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ،ﺑﺎﻟﻔﻮﺯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻮﺍﺩﻥ ) ،(0-2ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺟﻞ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺿﺪ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﻩ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ،ﺇﺑﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺑﻌﺜﺔ »ﺍﻷﺳﻮﺩ« ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﻛﻮﻧﺎﻛﺮﻱ.

ﻳﺨﻮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺮﺩﻳﻒ
ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟــﺴــﻮﺩﺍﻥ ﻭﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﺳــﺘــﻌــﺪﺍﺩﺍ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻛﺄﺱ

ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻴﻔﺎ ﻗﻄﺮ  ،2021ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻭﺣﺔ
ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ  20ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻭ 18ﺩﺟﻨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻴﻠﻦ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ
ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺳﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﺮﺩﻳﻒ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ﻳﻮﻡ  7ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ
 ،ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻮﻡ 9
ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻭﻳﺨﺘﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ﻳــﻮﻡ  12ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺯﻭﺍﻻ.
ﻭﻳﺨﻮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺮﺩﻳﻒ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.

ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ:

ﻣﻴﺴﻲ ﳛﺴﻢ ﺻﺮﺍﻉ »ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ« ﻭﻓﺮﻳﻖ ﻣﻐﻤﻮﺭ ﳛﺮﺝ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺗﺄﻟﻖ ﺻﻼﺡ ﻣﻊ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ

ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ
ﻣﻴﺴﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻱ
ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ
ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻥ ﺟﻴﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻭﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ،ﻭﻓﺠﺮ
ﻧﺎﺩﻱ ﺷﻴﺮﻳﻒ ﺗﻴﺮﺍﺳﺒﻮﻝ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ،
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺘﻮﻳﺞ
ﺑﺄﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻭﻧﺠﺢ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳــﺎﻥ ﺟﻴﺮﻣﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺓ ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮﺯ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻭﺻﻴﻒ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
ﻭﺛﺄﺭ ﺳﺎﻥ ﺟﻴﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ
ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺣﻘﻖ
ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺪﻓﻲ ﺇﺩﺭﻳﺴﺎ ﻏﺎﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .74
ﻭﺭﻓﻊ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺳﺎﻥ ﺟﻴﺮﻣﺎﻥ ﺭﺻﻴﺪﻩ ﺇﻟﻰ  4ﻧﻘﺎﻁ

ﻓﻲ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻋﻦ
ﻛﻠﻮﺏ ﺑﺮﻭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻻﻳﺒﺰﻳﻎ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
 ،1-2ﻭﻳﺤﺘﻞ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺮﺻﻴﺪ  3ﻧﻘﺎﻁ ،ﻭﻳﻘﺒﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﻼ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﻮﺍﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺰ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ
ﻭﺳﺠﻞ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻟﻴﻘﻮﺩ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﻮﺯ ﻛﺒﻴﺮ
ﻭﻣﻬﻢ  1-5ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﻮﺭﺗﻮ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ.
ﻭﻋﺎﻧﺪ ﺍﻟﺤﻆ ﺑﻮﺭﺗﻮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺣﻴﺚ

ﺃﺻﻴﺐ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻡ ﺑﻴﺒﻲ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻹﺣﻤﺎﺀ ﻭﻟﻌﺐ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﺎﺑﻴﻮ ﻛﺎﺭﺩﻭﺯﻭ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺻﻴﺐ
ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺃﻭﺗﺎﻓﻴﻮ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺑﻌﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ.
ﻭﺃﻧﻬﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻬﺪﻓﻴﻦ
ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ ﺳﺠﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼﺡ
ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻲ ﺳﺎﺩﻳﻮ ﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  18ﻭ.45
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺃﺿﺎﻑ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﻫﺪﻓﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  60ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺻــﻼﺡ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ
ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻬﺪﻱ ﻃﺎﺭﻣﻲ ﻫﺪﻑ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﻟﺒﻮﺭﺗﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،74ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺯ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺭﻭﺑﺮﺗﻮ
ﻓﻴﺮﻣﻴﻨﻮ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ  77ﻭ.81
ﻭﺃﻛـــﺪ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮﻝ ﺑــﺪﺍﻳــﺘــﻪ ﺍﻟــﻘــﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ
ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻟﻴﻈﻞ ﻣﺘﺮﺑﻌﺎ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ
ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪ  6ﻧﻘﺎﻁ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ 4
ﻧﻘﺎﻁ ﻷﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻖ ﻓﻮﺯﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﻤﻠﻌﺐ ﻣﻴﻼﻥ  .1-2ﻭﻳﺤﺘﻞ ﺑﻮﺭﺗﻮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻳﻘﺒﻊ ﻣﻴﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﻼ
ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ.

ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﺃﻳﺎﻛﺲ
ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺑﻮﺭﻭﺳﻴﺎ ﺩﻭﺭﺗﻤﻮﻧﺪ ﺑﺮﺻﻴﺪ
 6ﻧﻘﺎﻁ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ ﻓﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﺸﻜﺘﺎﺵ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ 2-ﺻﻔﺮ ،ﻭﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ ﺳﺒﻮﺭﺗﻨﻎ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ 1-ﺻﻔﺮ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ،ﻋﺎﺩ ﻧﺎﺩﻱ ﺷﻴﺮﻳﻒ
ﺗﻴﺮﺍﺳﺒﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺪﻭﻓﺎ ﺑﻔﻮﺯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻦ
ﻣﻠﻌﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺮﻧﺎﺑﻴﻮ ،ﻣﻌﻘﻞ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﺘﺮ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻣﻊ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺷﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﻭﻧﻴﺘﺴﻚ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻲ.
ﺗﻘﺪﻡ ﺟﺎﺳﺮﺑﻴﻚ ﻳﺤﺸﻴﺒﻮﻳﻒ ﺑﻬﺪﻑ ﻟﺸﻴﺮﻳﻒ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،27ﺛﻢ ﺃﺩﺭﻙ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ
ﻟﻠﺮﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،67ﻟﻜﻦ ﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎﻥ ﺗﻴﻞ
ﺧﻄﻒ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻟﺸﻴﺮﻳﻒ ﻗﺒﻞ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﻭﻳﺘﺼﺪﺭ ﺷﻴﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑـ 6ﻧﻘﺎﻁ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﻘﻖ ﻓﻮﺯﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻭﺗﻮﻗﻒ
ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ﻋﻨﺪ  3ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻭﻳﺤﻞ
ﺇﻧﺘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺭﺻﻴﺪ
ﺷﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺘﺬﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.

