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»أنا في      ريـا«...
اجلملة اليت أرعبت مئات العائالت املغربية

فاضمة وحرفو
من قصر “السونتات”إىل 

جحيم املعتقالت

لن ندخل يف حرب اصطفافات 
وتصنيفات ومنّد أيدينا لكل الفاعلني 

من أجل مستقبل القطاع

»اإلرهابيون املغاربة وعائالهتم يشكلون عبئا علينا ولتتفضل 
دولتهم الستالمهم«

حممد عبد الوهاب رفيقي

مصطفى بايل: مدير مركز اإلعالم - قوات سوريا الدميقراطية

الدكتور عبد اهلادي حلحويل
)منسق شعبة علم االجتماع حبامعة السلطان موالي سليمان- بين مالل( )رئيس مركز امليزان للوساطة والدراسات واإلعالم(

الشهيـــــــــــدة فيدرالية ناشري الصحف:

معارضة عدد من الشيوخ املغاربة لداعش 
مل تكن ألن منهجه متطرف بل ألن هلم 

والءات أخرى

رجاء بين مالل يواجه 
الرجاء  البيضاوي 

استعدادا ملواجهة الفتح 
الرباطي وحسنية أكادير

اخلطاب السلفي يلعب دورا توجيهيا لذلك 
جيب مراجعة كل أشكال اخلطاب

رياضـة

املـلـــف

قوات األكراد جتيب على أسئلة ملفات تادلة:

قصة حياة )من داخل “مخيم الهول”(
العيش في ظل “أمير المؤمنين”

ياسين أمغان )عائد من سوريا(
من السجن إلى الجبهة: قصة عائد من سوريا

ناصر )قتيل بالباغوز(
من الحلم بالعيش في المغرب إلى الموت في سوريا

معاذ )األسير لدى األكراد(
من مدرسة المهندسين إلى أحضان داعش: رحلة الوصول والهروب

مغاربة سوريا يحكون قصصهم لملفات تادلة
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 مدير التحرير : حسن اسماعيلي 
ishassan@msn.com 
 المراسل المقيم باألمم المتحدة :

 عبد القادر عبادي
 سكرتيرة التحرير : عـاصيم نزهة
 المستشار القانوني : محمد اعبودو 
 هيئة التحرير : البروفسور أحمد معتصم،  
د. عبد الواحد شعير، د.المصطفى عربوش،   
بناصر زيكزي،  د. رضوان السعيدي،  
 -المصطفى القرواني، بديعة ايت بن عدي 
 نادية مصلوح، نعيمة خلفاوي، 

 عبادي صالحة

 القسم االداري 
 الريحاني حاتم 

 التصفيف واالخراج : عـاصيم نزهة
 رئيس القسم الرياضي : موحا أفـرني 

Frini_m@yahoo.fr 
GSM 2172989474 
 تصوير : وكيب عبد المجيد

labophotoouakib@gmail.com  
 مندوب الرباط : عبد الحق الريحاني 

 GSM 2118476094الهاتف : 
 GSM 2116447722الهاتف : 

 السحب : أنفوبرانت
 نسخة  64222سحب من هذا العدد 
 9641416ملف الصحافة : 

 96484اإليداع القانوني : 
 6661261الترقيم الدولي : 

 بني مالل 94المراسلة : صندوق البريد 
 2401484444التلفاكس : 

 البريد االلكتروني:
Email:milafattadla@gmail.com 

 االدارة والتحرير :
 بني مالل 04رقم 0حي األدارسة الزنقة 
  2149964874الهاتف : 

 21-244رقم اللجنة الثنائية : ج.أ.ع/
 
 

 الحساب البنكي 
644292060668211119226820 

 البنك الشعبي وكالة العرصة، بني مالل
جريدة ملفات تادلة تصدر عن مؤسسة 
 ملفات تادلة للتواصل واالشهار
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 إلعالناتكم التجارية واالشهارية 
 

لنشر جميع االعالنات التجارية واالشهارية والعقارية والقضائية واالدارية، سواء تعلق االمر بالبيييع 

أو الشراء أو الكراء أو الرهونات لكل المواد المنقولة والعينية والرسوم والعقود، وطلبات اليعيرو  

 المفتوحة، وتأسيس الشركات.

   22رقم    2اتصلوا بنا في مقر الجريدة الكائن بحي االدارسة، الزنقة  

   4721192560بني مالل، أو االتصال بالهاتف : 

 Email:milafattadla@gmail.comأو البريد االلكتروني :  4224050020أو التلفاكس : 

 سلمونا إعالناتكم وسنوصل الخبر والمنتوج إلى الرأي العام الجهوي والوطني عبر الجريدة الورقية.

 www.milafattadla04.comاما الجريدة االلكترونية: 

  taghroutmed@gmail.comاالتصال ب: 

 المملكة المغربية
 وزارة العدل والحريات

 محكمة االستئناف ببني مالل
 المحكمة االبتدائية ببني مالل

 إعالن قضائي
 ملف: استعجالي

  091009010909رقم: 
 0219/10909جلسة: 

 

 يعلن رئيس المحكمة االبتدائية ببني مالل:
ان دعوى استعجالية جارية أمام المحكمة تحت 

مرفوعة من طرف أبو الحياء  2/220020202/رقم 
حسن من أجل فتح واسترجاع المحل الكائن حي 

بني مالل والذي كانت تكتريه  /0رقم  4االطلس بلوك 
المسماة أبو الدلف نادية وأنه سيتم البت في القضية طبقا 

للقانون إذا لم تحضر المعنية باألمر في الجلسة التي 
على الساعة التاسعة  2/22202/2/ستنعقد بتاريخ 

 صباحا.
 2/2220202/حرر ببني مالل بتاريخ: 

 امضاء:
 محمد الزربي

 إعالن عن شهادة الملكية
  
بسرية   909442بناء على اعالن الضياع المسجل تحت رقم   

-44-95الدرك الملكي  ببني مالل، مركز والد مبارك بتاريخ 

، يعلن السيد حمادي بن حمو، المغربي الجنسية، والمزداد 2424

بأوالد مبارك، والحاملة لبطاقة التعريف  4944949105بتاريخ 

، والقاطن بجماعة أوالد اكناو، قيادة أوالد I-549546الوطنية 

مبارك، دائرة وعمالة بني مالل، مهنته فالح، أنه أضاع في 

 ظروف غامضة وأزمنة غامضة الوثيقة التالية:

، 5440494كناش المحافظة العقارية ذي الرسم العقاري عدد: 

س، مجهول  69الكائن بمدينة بني مالل، حي كاسطور، مساحته 

 تاريخ اإلصدار.

 المملكة المغربية
 وزارة العدل 

 محكمة االستئناف ببني مالل
 المحكمة االبتدائية ببني مالل
 قسم التنفيذ المدني بني مالل

 إعالن عن بيع أصل تجاري
 بالمزاد العلني

لفائدة: العربي الجرموني نائبا عن الجماعة 
 الساللية أوالد سي ميمون 

 ينوب عنه: محمد الضو محام بهيئة بني مالل
 ضد صالح قاسمي

 ملف: التنفيذ
 0010/92عدد: 

 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى 
المحكمة االبتدائية بني مالل أنه بتاريخ  

على الساعة الواحدة زواال بعين  2/22222202/
( سيقع بيع بالمزاد الضيعة الفالحيةالمكان )
للمنقوالت التالية المرفقة بهذا اإلعالن، العلني 

والكائنة بالضيعة الفالحية التابعة للجماعة 
الساللية أوالد سي ميمون جماعة وقيادة سيدي 

 جابر بني مالل.
وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيع المنقوالت 
من طرف الخبير )انظر قائمة المنقوالت المرفقة 

 باإلعالن(.
وعلى من رست عليه المزايدة أن يؤدي 

 واجب الخزينة العامة. %02الثمن فورا مع زيادة 
وللمزيد من المعلومات يمكن االتصال 
بقسم التنفيذات القضائية بهذه المحكمة لالطالع 

 على دفتر الشروط والتحمالت.
 

  2/2220202/حرر ببني مالل بتاريخ:
 اإلمضاء: رئيس مصلحة كتابة الضبط
 صالح مسضق
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نعععععود فععي هععذا العععععدد، 
للصدور ورقيا، بعد معا فعرضعتع  
األزمة العنعاجعمعة ععن العجعائعحعة، 
وكذا الحكومة، في ظعل وصعايعة 
الععوزيععر السععابععق لععلععقععطععاع، مععن 
"تعععععلععيععق" لععلععطععبعع ، وضعععععيععة 
"التعليق"، إن كانت قد زادت من 
تععيزيعععم قعععطععاع معععيزو  أصعععال، 
فوضعيتنا في ملفات تادلة كعانعت 
مضاعفة، لعتعزامعنعهعا مع  رحعيعل 
مؤسسها، وراعيها بعرق جبيعنع ، 
وحرق أعصابع ، وقعوت أسعرتع  
الصغيرة، وهو أمر لم يعد سعرا، 
فقد وقف علي  الجعمعيع ، فعيلعقعيعت 
عععلععى قععبععر  الععوعععود وتععلععيععت 
االلععتععزامععات بععدعععم مععؤسععسععتعع ، 
وأسرت ، لضمان اسعتعمعراريعتعهعا، 
كعععجعععزل معععن العععوفعععال لعععروحععع  
واالعتراف بتضحيات  في الحفاظ 
على نعبعل "صعاحعبعة العجعالل"، 
وها نعحعن العيعو  الزلعنعا نعنعتع عر 

 التفعيل.
نعععععود إلععيععكععم إ ن، فععي  

الصيغة الورقية، وكعلعنعا أمعل أن 
نجد لديكم حضعنعا يعحعفعزنعا ععلعى 
مزيد من العطال، وكلنا أمعل فعي 
أن نسععاهععم، إلععى جععانععب األقععال  
الجادة، في توفير معادة لعلعتعفعكعيعر 
والتيمل في ما يحيط بعنعا جعمعيعععا 
مععن أحععداا ومععا يععواكععبععهععا مععن 
قرارات أو امتناع عن العمعبعادرة، 
 ولنحاول استقرال ما ورال الخبر.
وبمنعاسعبعة العحعديع  ععن 
"الععتعععععلععيععق"، فععفععي ظععل األزمععة 
العامة التي تسببت فعيعهعا جعائعحعة 

، طعفعت ععلعى السعطع  69-كوفيد
ظاهرة أطلق عليها من المسميات 
"أزمة العالقين"، والتسعمعيعة وإن 
ارتبطت بالمغاربة الذين فرضعت 
عليهم ال روف المرتبطة بتدبعيعر 
الجائحة أن ي علعوا رابضعيعن فعي 
المطارات والفنادق والعمعخعيعمعات 
إن -وبيوت األصعدقعال والعععائعلعة 

، فعععي العععبعععلعععدان العععتعععي -وجعععدت
حاصرتهم فيها الجائحة، إال أنعهعا 

تنطبق على العديد معن  -التسمية-

المجاالت والقعطعاععات، إلعى حعد 
أننا نكاد نعجعز  أن العكعل أصعبع  
 عالقا ومعلَّقا بطريقة أو بيخرى.
فعععي أ عععلعععب العععحعععاالت 
الشائكة بقيعت العدولعة فعي وضع  
العععمعععتعععفعععرج، أو فعععي "أحسعععن" 
األحععوال، الععمععتععردد والععمععرتععبععك، 
دون قععدرة عععلععى اتععخععا  مععبععادرة 
جععععريععععئععععة، تععععفععععرضععععهععععا روح 
الععمععسععؤولععيععة، تععجععا  أبععنععال هععذا 
الوطن، أينما "عِلقوا"، فعبعععد أن 
أعلن رئيس الحعكعومعة  ات لعقعال 
متلفز أن المغاربة العالقين سعتعتعم 

يا   !! إعادتهم عندما تفت  الحدود
 للعبقرية.

تضعععاربعععت العععمعععواقعععف 
والععخععرجععات بععيععن أعضععال  ات 
الحكومة حول أسباب عد  اتعخعا  
موقف واض  لحل هعذ  األزمعة، 
وآخر "الحلول" التي خرجت بها 
علينا العحعكعومعة، كعانعت هعي أن 
يقدموا قبل الصعود إلى العطعائعرة 

ال يعقعل  (PCR) اختبار العكعشعف

أن  متجاهلة واقع  ،ساعة 48عن 
مععخععتععبععرات  فععي بععععع  الععدول 
ترف  إجرال هذا الفحص معا لعم 
يكن طالبُ  ت هر ععلعيع  أععرا  

 اإلصابة بفيروس كورونا،.
وكين  لك ال يكفي زادت 
حكومتنا النجعيعبعة شعرط  حصعر 
الرحالت الجوية التي سعتعععيعدهعم 
إلى المغرب في شعركعتعيعن فعقعط، 
وهو ما  يعععقعد وضع  أشعخعا  
عععانععوا أكععثععر مععمععا يععكععفععي مععن 
تداعيات األزمة وهم "عالعقعيعن"، 
ويزيد في إثقال كعاهعلعهعم، لعتعزيعد 
الحكومة في "تعليق" أمعلعهعم فعي 

العودة إلعى أحضعان ععائعالتعهعم، 
بعععاجعععرالات وتعععععععقعععيعععدات كعععان 

 باإلمكان تفاديها.
ولعل أبرز وأخطر تعجعل  
ألزمة "عالقين" من نوع خا ،  

وإن  -ما تتداول  وسائل اإلععال  
،  حول نسال وأطفال، -بحدة أقل 

محاصرين في مخيمات الالجئين 
في سوريا )أن عر معلعف العععدد ، 
وخطورة هعذا الصعنعف، تعتعمعثعل 
أساسا في التعداععيعات العمعحعتعمعلعة 
لغياب المبادرة أو حتعى تعيخعرهعا 
وفوات أوانهعا، وهعو معا حعذرت 
من  الباحثة فعيعرا معيعرونعوفعا فعي 
دراسة حول الوض  في مخيمعات 

الالجئين في سعوريعا وخصعوصعا 
في مخيم "الهول"، ومن  عرائعب 
الصدف أن االسم نفس  معرععب، 

 فما بالك بالمسمى.
نشعععععرت العععععدكعععععتعععععورة 
ميرونوفا، العبعاحعثعة فعي جعامعععة 

يعععولعععيعععوز  29هعععارفعععرد، يعععو  
الجاري، دراسة على موق  معهد 
الشرق األوسط، خلصت إلى أنع  

بالنسبة للعديد من األجنبيات في " 
المخيمات السورية، دععم داعع  
يشكل سلوكا استراتيجيا وطريعقعة 
لتقديم أنفسهن للعععمعو ، وخعاصعة 
في العالم اإلفتراضي، لكن  بعدون 
صلة فعلية بما يعتقدن  في الواق . 
ولذلك، فالعحعكعومعات يعنعبعغعي أن 
تكون حذرة عندماُ تَعقعيمِعمُ العوضع  
في المعخعيعمعات وخعاصعة ععنعدمعا 
تعتمد على البصمات اإللكترونية 
واالسععتععجععوابععات معع  سععلععطععات 

 ". السجن
وأضععافععت الععبععاحععثععة أنعع  

حاليا فعي معخعيعم العهعول، نسعبعة " 
صغيرة فقعط معن العنعسعال الزلعن 

، لكن ما لم تتيدليل يدعمن داع 
السيليطييات ايجيينيبيييية، فيي ن عييدد 
النساء اللواتي لم يعدن ييدعيمين 
داعش، ولن يكون أمياميهين مين 
حل سوى اليعيودة إليى دعيميهيا، 
لييلييحييصييول عييلييى الييمييسيياعييدة، 

. أيضا من السعهعل نسعبعيعا سيزداد
مععغععاردة صععفععوف داععع  فععي 
سوريا، لذا ينبغي ععد  افعتعرا  
أن النسال هناك معتقالت وال حل 

 " )ملف العدد .أمامهن
والتعليق ال يعتعوقعف هعنعا 
فالعديد من األشخا  معن فعئعات 
فقيرة، ظلوا عالقين معلقين 
بشعععكعععل آخعععر، إ  ظعععلعععت 
أعينهم مععلعقعة بعهعواتعفعهعم، 
ينت رون رسعالعة نصعيعة )

sms تعلن قعبعول طعلعبعهعم  
االسعتععفعادة مععن الععدعععم 
المخصص لعلعمعتعضعرريعن 

، لعم 69-من جائحة كعوفعيعد
تيت العرسعالعة، وقعيعل لعهعم 
امألوا استمارة إلكعتعرونعيعة 
لوض  شكايعة قصعد إععادة 
الن ر في طعلعبعكعم، فعلعبعوا العنعدال 
ولكن العرسعالعة العمعرتعقعبعة ظعلعت 

 عالقة معلقة.
وما كعثعرة االسعتعدععالات 
والععتععحععرشععات واالسععتععفععزازات 
الععمععتععكععررة لععلععصععحععفععي عععمععر 
الععراضععي، إال تععجععلم  فععاضعع  لـ 

تعععععلععيععق" مععن نععوع آخععر، ال » 
 يشرف الوطن و"مؤسسات ".

من كل ما سلفف ويفيفر  
وجب أن نفهفمفي ففي أذن مفن 
بيدهم الحل والعقد، المفاتيح ففي 
أيديكفم، ورفروات الفوتفن تفحفت 
تصرفكم، فال تتركوا أبناء شعبنا 
عالفقفيفن يفنفتفطفرون عفتفففا مفن 
السفففمفففاء، ففففي وتفففن تفففالفففمفففا 
أخبرتمونا أنه "يفور رحيم"... 
فقوانفيفن الفتفبفيفعفة والفمفجفتفمفع 
تعلمنفا أن الضفغفت إن اشفتفد ال 

 يمكنه أن يولد يير االنفجار.
 ملفات تادلة

فال تتركوا أبناء شعبنا عالقين ينتطرون 
عتفا من السماء، في وتن تالما أخبرتمونا 
أنه "يفور رحيم"... فقوانين التبيعة 
والمجتمع تعلمنا أن الضغت إن اشتد ال يمكنه 

 أن يولد يير االنفجار.

 ال ترتكوا الوطن وأبناءه عالقـــــيـــــــــــــــــــــــــن
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 بوشعيب  والكيفل
 

أثيرت بقوة خالل األسابي  الماضية قضية التغطية 
االجتماعية للعاملين بالقطاع الخا  بمناسبة 
 ، واقعة وفاة السيدة الُمكلفة بالكتابة الخاصة لمحا  
هو في الوقت الراهن أحد قادة الحزب الذي يرأس 
الحكومة ووزير في قطاع وزاري حيوي و ي 
دالالت كثيرة، حي  تبين أن الراحلة، التي تتوفر 

سنة من العمل، لم تستفد من  04على أقدمية 
التغطية االجتماعية للعاملين في القطاع الخا ، 
التي يتولى تدبيرها الصندوق الوطني للضمان 

 شت  68االجتماعي )دخل حيز التطبيق بتاريخ 
بمثابة مدونة  14.22بموجب القانون  0224

 ، 0220التغطية الصحية الذي تم إصدار  سنة 
وازداد األمر سخونة واهتماما، م  انكشاف حالة 
مماثلة تهم مكتب محاماة وزير الشغل الوصي 
على  ات الصندوق المشهور لدى العمو  

 .CNSS بـ
وعو  طرح اإلشكاالت المتفشية كالسرطان في  

جسد المقاوالت المغربية والعديد من المهن الحرة 
منذ عقود، تحول الموضوع إلى ساحة حرب 
وقصف  ير عشوائي، وكان لكل طرف نوايا  
ودفوعات  وتطلعات  وحسابات  ومقاربات  وأسلحت  
وأهداف ، لكن جوهر اإلشكال ل  وجو  كثيرة 
ووجاهة تستدعي شجاعة مواجهت  دون حسابات 
ضيقة أو واسعة، وبِبُعد ن ر يستحضر مستقبل 
البلد وناس البلد وكادحي  والمغلوبين على أمرهم 
فوق تراب ... ولكن كما في القول الميثور 

 .Il n’est jamais trop tard بالفرنسية
فبعيدا عن راهن الواقعة واستعماالتها في كل  

االتجاهات ولكل األ را ، م  التملص من خبايا 
الموضوع وخطورت  واتساع مساحات تيثيرات  
وتفشي  في أوصال القطاع الخا  وفي أبدان 
المهن الحرة، أعود إلى الموضوع من زاوية 
التنبي  إلى أن الواقعة ال ينبغي أن تكون بالنسبة 
لبالدنا وللفئات المعنية )عاملين وأرباب عمل 
وللسلطات العمومية المعنية بحكم القانون 
باإلشراف على حكامة القطاع وتحقيق األهداف 
الُمحدا من أجلها، كما هي علي  في كافة البلدان 
التي تلتز  بالقانون وتحتر  شعوبها وشغيلتها 
ومقومات دولة المؤسسات والقانون الذي يسري 
على الجمي  دون تمييز  مجرد حدا عابر، ننسا  
بسرعة، أو نتناسا  حتى تحين أجندات أخرى، 
ونعود لعاداتنا القديمة، و لك آلننا لسنا أما  مجرد 
صفحة تُطوى وننساها لنعود إلى الورال نكوصا 
ونتناسى دون أسى، بعد أن ُزلزلت األر  زلزاال 
وأطلقت النيران في كل االتجاهات، في قصف 
هادف أو عشوائي أو انتهازي أو مشبو . وقد 
تهرب الكثيرون من الحقيقة الُمرة التي ر م 
مرارتها تشكل فرصة للتوقف بشجاعة أما  الواقعة 
لقرالة صفحاتها قرالة ُمتينية، عميقة وانتهازها 
فرصة  هبية لالنكباب على أمرا  مزمنة تنهك 
آالمها وأوباؤها قطاع التغطية االجتماعية عامة 
ومن ومة التغطية االجتماعية بشكل خا ، 

 وتُغيِب اآلمال.
بداية يجدر التذكير أنم الحق في الضمان  

االجتماعي هو حق من حقوق اإلنسان، حي  
من اإلعالن العالمي لحقوق  60أشارت إلي  المادة 

من  62و 9اإلنسان، كما نصت عليها المادتان 
العهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية. وقد تم التيكيد على هذا 
األمر مجددا في توصية بشين األرضيات الوطنية 

، الصادرة 020للحماية االجتماعية وهي التوصية 
، وهو 0260عن من مة العمل الدولية سنة 

"ضرورة اقتصادية واجتماعية لتحقيق التنمية 
والتقد ، إلى جانب تعزيز الشغل والتشغيل، كما 

أن  أداة مهمة للقضال على الفقر وانعدا  المساواة 
واالستبعاد االجتماعي وانعدا  األمن االجتماعي 
ولتعزيز تكافؤ الفر  والمساواة بين الجنسين 
والقضال على البطالة" )يتضمن موق  وزارة 
الشغل واإلدماج االجتماعي إشارة إلى تفاصيل 
أكثر في الموضوع  ودعت التوصية البلدان 
األعضال إلى احترا  حقوق وكرامة الناس 
المشمولين بضمانات الضمان االجتماعي. كما 
تؤكد التوصية على ضرورة ضمان المشاركة 
الثالثية م  المن مات الممثلة ألصحاب العمل 
وللعمال، والتشاور م  من مات أخرى  ات صلة 
وممثلة لألشخا  المعنيين. وهنا تبرز مسؤوليات 
وأدوار التن يمات النقابية وتن يمات أرباب العمل، 
وكل  لك بمساهمة وتحت رقابة ومسؤولية 
القطاعات الحكومية التي تدبر السياسات العمومية 
 ات الصلة، دون أن ننسى التضييق أو المن  الذي 
يعاني من  العمل النقابي في هذ  الفضالات 

 المهنية.
من الدستور التنصيص على  16وتضمن الفصل 

ان "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية 
والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل 
المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات 
والمواطنين، على قد  المساواة، من الحق في 
العالج والعناية الصحية، والحماية االجتماعية 
والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المن م 

 من لدن الدولة".
ومما يجدر التذكير ب  أيضا أن  من المفرو   

مبدئيا أن تكون من ومة الحماية االجتماعية للعمال 
 0261بالمغرب قد تعززت بمصادقة المغرب سنة 

المتعلقة بالضمان  620على االتفاقية رقم 
 االجتماعي )المعيار األدنى ، فهل تم  لك فعليا؟؟

كما تجدر اإلشارة إلى أن المجلس االقتصادي  
واالجتماعي والبيئي سبق أن أصدر ونشر وعمم 
على موقع  اإللكتروني تقريرا حول "الحماية 
االجتماعية في المغرب: واق  الحال، الحصيلة 
وسبل تعزيز أن مة الضمان والمساعدة 
االجتماعية"، في إطار ممارست  الختصاصات  

. ومن 40268  14ضمن اإلحالة الذاتية رقم 
مضامين التقرير نجد فقرة خاصة باإلطار 
المعياري الدولي: من اإلعالن العالمي لحقوق 

  إلى األرضية الشاملة للحماية 6948اإلنسان )
 ، وصوالً إلى أهداف التنمية 0260االجتماعية )
  عالوة على تقييم 0212-0264المستدامة )

انخراط المغرب في القانون الدولي الخا  
بالضمان االجتماعي، م  خالصة عبر عنها 
 العنوان التالي: "التزا  محدود بالمعايير الدولية".

ويسجل التقريـر العالمـي للحمايـة االجتماعيـة  
، الـذي أصدرتـ  مؤخـرا من مـة 026740269

العمـل الدوليـة تحـت عنـوان "حمايـة اجتماعيـة 
شـاملة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة"، أن 
حـق اإلنسـان فـي الضمـان االجتماعـي لـم يصبـ  
بعـد حقيقـةً واقعـة بالنسـبة للغالبيـة الع مـى مـن 

% فقـط مـن سـكان 44سـكان العالـم، حيـ  إن
العالـم يتلقـون فعليـاً إعانـة اجتماعيـة واحـدة علـى 

 4% المتبقيـة )44األقـل، بينمـا ال تـزال نسـبة 
 مليـار شـخص  دون حمايـة.

وبالنسبة لبالدنا، حسب  ات التقرير، فان "أوجـ   
القصـور" فـي المن ومـة كبيـرة، ممـا ينطـوي 
علـى مخاطـر كبـرى ويجعـل أعـداداً كبيـرة مـن 
الســاكنة ال تســتفيد مــن أي تغطيــة، أو تســتفيد 
مــن خدمــات محــدودة جــداً. وال يتــم 
االعتــراف إلــى اليــو  بحــوادا الشــغل 
واألمــرا  المهنيــة بوصفهــا مخاطــر تدخــل 
فــي نطــاق الضمــان االجتماعــي، كمـا أن 
تغطيتهـا، التـي تن مهـا قواعـد القانـون المدنـي، 
ت ـل محـدودة ومقيـدة باجـرالات معقـدة. وال 
تسـتفيد  البيـة المسـنين مـن الحـق فـي معـاش 

% مـن 72التقاعـد، الـذي يقـل فـي أكثـر مـن 
الحـاالت عـن الحـد األدنـى لألجـور. كمـا أن أزيـد 

% مـن السـكان النشـطين المغاربـة ال 12مـن 
% 12يسـتفيدون مـن أن مـة التقاعـد القائمـة و

يسـتفيدون حاليـا مـن تيميـن إجبـاري علـى 
المـر . وال يسـتفيد العاملـون فـي القطـاع  يـر 
المن ـم مـن الضمـان االجتماعـي، سـوال تعلـق 
األمـر بمعــاش التقاعــد أو حــوادا الشــغل أو 
األمــرا  المهنيــة. وحسب نفس التقرير فقد بلغ 

ـن لهــم الذيــن شــملهم ن ــا   عـدد المؤمَّ
الضمــان االجتماعــي الــذي يدبــر  الصنــدوق 

 1.  081  971الوطنــي للضمــان االجتماعــي
ـن لهـم فـي سـنة   .0261مؤمَّ

وبالنسبة للساكنة المشمولة بالتغطية االجتماعية  
أورد تقرير المجلس أن ن ــا  التقاعــد المغربــي 
يتســم بضعــف نســبة تغطيتــ  للســاكنة 

% مــن 12النشــيطة: حيــ  إن حوالــي 
 0,1األشــخا  النشــيطين المشــتغلين، أي 

مليــون نســمة،  يــر مشــمولين بــيي ن ــا  
مــن أن مـة معاشـات التقاعـد. إ  تقتصـر أن مـة 
التقاعـد اإلجباريـة علـى موظفـي وأجـرال 
القطاعيـن العـا  والخـا . مـن جهـة أخـرى، 
ور ـم المقاربـة المنهجيـة التـي وضعهـا 
الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي مـن أجـل 
تحسـين فعاليـة مســاطر مراقبــة التصريــ  
باألجــرال والتــي مكنــت مــن رفــ  نســبة 

% سـنة 41تغطيــة أجــرال القطــاع الخــا  مــن
% 80، ثـم إلـى 0266% سـنة 70إلـى  0224
، فـان عـدداً مهمـا مـن النشـيطين ال 0261سـنة 

يزالـون  يـر مصـرح بهـم لـدى الصنـدوق أو 
مصـرح بهـم بشـكل ناقـص، كمـا أن النسـال هـن 
أقـل اسـتفادة نسـبيا مـن التغطيـة بن ـا  

و لـك بالن ـر للتراجـ  المسـتمر لمعـدل   التقاعـد،
النشـاط فـي صفوفهـن، حيـ  سـجل هـذا األخيـر 

فـي الوســط  68نسـبة أقـل مـن % 0264سـنة 
% مــن 61الحضــري، وتُمثـل النسـال حاليـا 

عــدد المتقاعديـن، ويبلــغ متوســط مبلــغ المعـاش 
 6  914درهمـاً، مقابـل  6  814الـذي يتقاضينـ  

ً بالنسـبة للذكـور. وتشـكل النسـال  %97درهمـا
مـن مجمـوع المسـتفيدين مـن تحويـل معـاش 

درهمـاً  819التقاعـد، بمتوسـط معـاش يبلـغ 
ً للذكـور. )المرج : تقرير  894مقابـل  درهمـا

المجلس االقتصادي واالجتماعي المشار إلي  
 ).70أعال ،   

ومبدئيا تشمل التغطية الصحية الميجورين  
وأصحاب المعاشات المسجلين في الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي برسم خدمات ن ا  
الضمان االجتماعي، ويشمل التيمين اإلجباري 
األساسي عن المر ، باإلضافة إلى الشخص 
الخاض  إلجبارية التيمين األساسي عن المر  
برسم الن ا  الذي ينتمي إلي ، أفراد عائلت  
الموجودين تحت كفالت . لكن واق  هذ  التغطية 
الصحية ال يرقى إلى مستوى الحاجيات الفعلية كماً 

 وكيفاً.
وعودة إلى الشرارة التي أطلقت السجاالت وتبادل 
القصف حول واقعة عد  التسجيل في الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي، فان ما يلز  هو 
التعاطي بجدية م  الموضوع ألن  يرتبط بسياسات 

عمومية ال تطبق النصو  القانونية المتوفرة، 
على عالتها، على أحسن وج  ومن ضمنها آليات 
الرقابة والمساللة المتوفرة، وبغياب االلتزا  
بالقانون من لدن المشغلين )مقاوالت القطاع 
الخا  والمهن الحرة وما في ِعدادها  ومن 
ضمنهم مكاتب المحاماة، المهنة التي لديها آليات 
التن يم الذاتي ) هيئات وجمعيات  والموثقين 
والمهندسين المعماريين والخبرال المحاسبين 
والصيادلة وشركات الحراسة و"السانديك" أو 
وكيل اتحاد الُمالك طبقا لمقتضيات ن ا  الملكية 

 المشتركة... إلخ
كما ال بد من استحضار مها  ومسؤوليات العمل  

النقابي والتن يمات النقابية، التي تعرف تراجعات 
ُمقلقة في العقود األخيرة، وكذا مسؤوليات 
تن يمات أرباب العمل وعلى رأسها االتحاد العا  
لمقاوالت المغرب، وتن يمات المقاوالت الصغرى 
والمتوسطة و يرها من اإلطارات المهنية العديدة. 
ومسؤولية وزارة الشغل ثابتة وجهاز التفتي  لديها 
يتقلص ويتآكل كميا ونوعيا سنة بعد أخرى، مثلما 
يعاني طب الشغل من نقص كمي مقلق، كما تفتقد 
آليات رقابة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
إلى الفعالية والنجاعة. وقد كانت جائحة كورونا 
مناسبة لتعرية الواق  البئيس لمن ومة "التغطية 
االجتماعية" ببالدنا، في العديد من القطاعات حتى 
تلك الُمهيكلة و ات األرباح المؤكدة، دون أن ننسى 
المهن الحرة المختلفة. حي  عرت جائحة كورونا 
هشاشة أو انعدا  التغطية االجتماعية، بكل 
م اهرها، في العديد من القطاعات المهنية 
الُمن مة والُمهيكلة، حي  وجد الكثيرون من 
عامالت وعمال هذ  القطاعات ُعراة من أي 

 تغطية.
أما  هذا الواق  المرير البد من إطالق حـوار 
اجتماعـي وطنـي حقيقي، شجاع، شفاف وجريل 
وبدون خطوط حمرال أو صفرال تنخرط في  كل 
األطراف المشار إليها آنفا )ُمشغلين، أرباب عمل، 
العمال والمستخدمون، والنقابات واإلطارات 
التن يمية والسلطات الحكومية المعنية 
واألكاديميون...  يُتوج باعداد وتطبيق خطط 
وبرامج لحماية اجتماعية فعلية شاملة و ير 
منقوصة وبدون أي تمييز وال تتخفى خلف أي 
مبررات، م  الحر  على تن يـم حمـالت 
تواصليـة عموميـة حـول الحـق فـي الحمايـة 
االجتماعيـة وشـروط وكيفيـات الولـوج إلــى 
خدمــات مختلــف أن مــتها، مــ  بيــان ســبل 
ــن لهــم ولـذوي حقوقهـم.  الت لــم المتاحــة للمؤمَّ
وبالمناسبة على لجنة النمو ج التنموي الجديد أن 
تلتقط اإلشارة وتخصص حيزا مناسبا للتغطية 
االجتماعية والصحية ألنها أحد أسباب فشل 

 وإعاقات من ومة التنمية منذ عقود.
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حعق معاشعيعص دقعة" ، هعي  cnssحملة "ال_    
حملة احتجاجية شبابية بامعتعيعاز، تعيتعي فعي إطعار 
التفاعل م  ما راج معؤخعرا فعي معواقع  شعبعكعات 
التعواصعل االجعتعمعاععي معن  ضعب ععار  لعععد  
 تسجيل مسؤولين في الدولة لعمالهم وأجرائهم،.

ويمكن تعريف الضمان االجعتعمعاععي بعالعقعول إنع  
مجموعة أن مة وبعرامعج لعلعحعمعايعة االجعتعمعاععيعة 
منصو  عليها في التشري ، تعوفعر لعلعمعواطعنعيعن 
درجة من أمن العدخعل ععنعدمعا يعواجعهعون حعاالت 
الطوارئ المتعلقة بالشيخوخة أو البقال أو العععجعز 
أو الععبعطععالعة أو تععربعيععة األطعفععال، كععمعا قعد يعتععيعع  
 الوصول إلى الرعاية الطبية العالجية أو الوقائية.
كما يعتبر الضمان االجتماعي حقا أمميا كعونعيعا لعكعل  

معن اإلععالن العععالعمعي    00الشغيلة، إ  تنص المادة  
لحقعوق اإلنسعان، ععلعى أن " لعكعل فعرد معن أفعراد  
المجتم  العحعق فعي الضعمعان االجعتعمعاععي وواجعب  
توفير ما يحتاج  عن طريق الدولة العتعي يعقعيعم بعهعا،  
حي  يجب على كل دولة تنع عيعم معواردهعا لضعمعان  
توفير الحقوق االقتصادية، واالجتماعية الضعروريعة  
لكرامة اإلنسان وتنمية شخصيت  كعععضعو فعععال فعي  

 المجتم ." 
أمععا فععي الععمععغععرب ور ععم إلععزامععيععة الضععمععان 
االجتماعي عن طريق إحداا الصندوق العوطعنعي 

للضمان االجتماعي الذي يعتبر بعمعثعابعة معؤسعسعة 
عععمععومععيععة مععوضععوعععة تععحععت الععوصععايععة اإلداريععة 
للوزير المكلف بالشغل، فان  مازالت نسبة معهعمعة 
من األجرال واألجيرات المعغعاربعة  عيعر مصعرح 
بهم/ن لدى هذا الصندوق، في  خرق تا  للمواثيعق 

 -ععلعى ععالتعهعا   –الدوليعة والعقعوانعيعن العوطعنعيعة 
 الجاري بها العمل.

لهذا تعي  الطبقة الععامعلعة وععمعو  الشعغعيعلعة فعي 
المغرب ظروفا جد صعبة، متمثلعة فعي اسعتعغعالل 
العععععمععال/ات خععارج الععقععانععون، معع  عععد  احععتععرا  
ساعات العمل والحد األدنى لألجور، وأيضعا فعي 

 ظل  ياب ألبرز ضمانات السالمة الصحية.
وانطالقا من كل هذ  االعتبعارات، تعهعدف حعمعلعة 

cnss  حق ماشي صدقة، إلى التعريف بعالضعمعان
االجتماعي كحق أصيل للطبقعة العععامعلعة وععمعو  
الشغيلة، ولتسليط الرأي الععا  العوطعنعي والعدولعي 
على خرق الباطرونا لمقتضيعات معدونعة الشعغعل، 
وأيضا على االنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها هذ  
األخيرة في حق الشغيلة في ظعل صعمعت تعا  معن 

 طرف الدولة المغربية.
 الحقوق تنتزع وال تعطى

 ما ال ييتي بالنضال ييتي بمزيد من 
 حق ماشي صدقة cnssل

 الضمان االجتماعي حق ماشي صدقة   



 444العدد 
 حقوق وحريات  2 حقوق وحريات   02يوليوز  16الى  61 من 

 سعيدة الكامل
كثيرة هي حكايات الصحافة والصحافيين م   

السلطة، وفي المغرب كل مرة تطفو واحدة على 
صدر أخرى، وفي الغالب ما تصدر القصص عن 
جيل يكبر سنا وتجربة جيال آخر يسير أو بدأ السير 

شاي »على بساط مهنة فيها شوك وجمر للبع  و
شاي »، وقد يحدا أن تلي «بالياسمين آلخرين

محنة أو سجن.. من آخر الحكايات التي  «الياسمين
مازالت مشاهدها تصور وتكتب وتسم  في ب  حي 
في الزمن الحاضر، كانت قبلها بقليل حكاية الزميل 
سليمان الريسوني، آخر معتقل في صفوف 
الصحافيين في قضية أثارت جدال واسعا. وفي الوقت 
الذي لم يجف في  بعد حبر قضية رئيس تحرير 

من على ورق الصحافة والمحاضر،  «أخبار اليو »
بدأ تدوين قصة أخرى تدور أحداثها حول هاتف 
وصحافي ومن مة دولية والسلطات. الهاتف من نوع 
آيفون، والصحافي موضوع الخالف الحاد صحافي 
استقصائي ل  تحقيقات كثيرة تدور حول المال 

عمر »والسلطة، كان قد سما  سليمان الريسوني بـ
في افتتاحية ل  بهذ  الجريدة، وهو  « ير الراضي

 ير را   عما يحدا وفق ما يصرح ب  وما يكتب  
، «مرضى عن »من تدوينات وتغريدات، و ير 

بالن ر إلى التحقيقات المتوالية التي يُستدعى إليها من 
لدن السلطات. ليست تحقيقات صحافية، بل تحقيقات 
لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمن مة هي 
من مة العفو الدولية التي أثارت  ضب السلطات 
العار ، والذي بلغ حد التلوي  با الق مكتب المن مة 

بالرباط وفق ما جال في بيان لها، 
وهو المكتب الذي خرج من رحم 
بدايات الحدي  عن العدالة 
االنتقالية بالمغرب، وإعالن 
السلطات الر بة في طي صفحة 
سنوات الجمر والرصا ، 
فانتقلت المن مة من العمل عن 
بعد إلى العمل عن قرب بتيسيس 

 فرع لها بالمغرب
تحقيق قضائي بعد تقرير 

 .حقوقي.
استُدعي عمر الراضي 
للمثول أما  الفرقة الوطنية 

يونيو  01للشرطة القضائية يو  
المنصر ، دون اإلفصاح عن موضوع 
االستدعال، لكن الموضوع ظهر قبل أن 
يحل بمقر الفرقة من خالل بالغ للوكيل 
العا  لدى محكمة االستئناف بالدار 
البيضال، أكد في  ما يروج في وسائل 
التواصل االجتماعي عن أن الفرقة 
استدعت فعال الراضي بنال على طلب 

شبهة تلقي »من النيابة العامة حول 
أموال من جهات خارجية لها عالقات 

م  هذا االستدعال  «.بجهات استخبارية
ثم التحقيق انتقلت حكايات الصحافيين 
من االتهامات الجنسية، إلى تهم المال 

والجاسوسية، وحفلت وسائل التواصل االجتماعي 
بعناوين مثيرة لحكاية جديدة، تجتم  فيها كل عناصر 
الدهشة واإلثارة والخوف؛ الشرطة تقرر مالحقة 
أموال أتت من الخارج، وتتتب  خيوط احتمال أن 
يكون لها عالقة بمخابرات ما، ويحدا  لك ثالثة أيا  

لم ينزل  «أمنيستي»مباشرة بعدما صدور تقرير لـ
بردا وسالما على المغرب، يتحدا عن مزاعم 
تجسس على الصحافي عمر الراضي من لدن 
السلطات، ووسيلة التجسس المزعومة في التقرير 
هي تقنية إسرائيلية. اليزال التقرير يثير عاصفة من 
الردود بين المغرب والمن مة  ير الحكومية، وتبادل 
التهامات التشهير، فالحكومة اتهمت المن مة 
بالتشهير واتهمت الصحافي في بالغ رسمي 

 .»االرتباط بجاسوس»بـ
 تحقيق واعتقال بعد حدي  في الجزائر

قبل قضية الهاتف التي استيثرت باهتما  واس  
للصحافة الوطنية والدولية، كانت قضية تغريدة عمر 
الراضي حول األحكا  القضائية التي صدرت في حق 
معتقلي حراك الريف التزال عالقة باأل هان، ففي 

، استدعت  الفرقة 0269األيا  األخيرة من سنة 
الوطنية للشرطة القضائية، ليحال بعد أرب  ساعات 
من التحقيق على وكيل الملك الذي قرر متابعت  في 
حال اعتقال. عقدت جلسة المحاكمة بشكل سري ، 
 ، وأحيل الراضي على سجن عكاشة بتهمة إهانة قا  
في حين تشب  هو بمضمون تغريدت  بجلسة 
المحكمة، والتي اعتبرها تعبيرا عن الغضب من 
األحكا  الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، 

والتي بلغت عشرين سنة لقيادي . تحقيق وجلسة 
أحداا سريعة …  محاكمة وسجن مدة خمسة أيا 

خلقت حينئذ ردود فعل قوية لدى الرأي العا  المحلي 
والدولي، ووقعت شخصيات عالمية، من فنانين 
وكتاب وصحافيين، عريضة تطالب باإلفراج عن 
الراضي، و زت تغريدة العالم بلغات عدة على 
أجنحة اإلعال  بعدما جرى اعتقال ، بل إن إحدى 

صارت عنوان هاشتاغ «  ال تسام  ال نسيان»جملها: 
حملة التضامن مع  على وسائل التواصل 
االجتماعي، وأسست لجنة وطنية للمساندة ضمت في 
جمعها األول عددا كبيرا من الصحافيين والصحافيات 
في اإلعال  الوطني والوكاالت الدولية إلى جانب 
نشطال حقوقيين، في قاعة الجمعية المغربية لحقوق 
اإلنسان، التي كانت ممتلئة عن آخرها، واتفقوا جميعا 
على إدانة االعتقال، وهي اللجنة التي طالب عمر 
الراضي حينما  ادر السجن بين تصير لجنة 
للتضامن م  كل معتقلي الفضال الرقمي، وأال تقتصر 
على اسم ، وصار عضوا نشيطا في حملة المطالبة 
باإلفراج عن العديد من المدونين ممن استهدفتهم 

 .حملة اعتقاالت واسعة
م  الراضي،  «أخبار اليو »في حوار لجريدة 

بعدما أفرج عن  ليلة رأس السنة، ربط بين اعتقال  
بسبب التدوينة التي كانت قد مرت عليها شهور 
واستدعي في أبريل من السنة نفسها لالستماع إلي  
بشينها، دون تحريك أي متابعة قضائية، وبين 

استدعيت »مشاركت  في برنامج إ اعي بالجزائر، 
، Mلحوار على إ اعة على األنترنت اسمها راديو

تحدثت في  عن 
عملي، وعن االقتصاد 
السياسي في المغرب 

وموازين القوى. يومين أو ثالثة أيا  بعد  لك، تلقيت 
استدعال من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما 
يجعلني أظن أن  كان مرتبطا بشكل مباشر بتصريحي 
الصحافي في الجزائر، وما جعلني أتيكد من هذا هو 
السرعة التي جرى بها التعامل معي  لك اليو ، حي  
نُقلت من مقر الفرقة الوطنية إلى المحكمة، ثم مباشرة 

 .، يقول الراضي«إلى سجن عكاشة
كانت تغريدت  الشهيرة قعد زامعنعت قعرار حعل 

معلعحعمعة » جمعية جعذور بسعبعب اسعتعضعافعتعهعا حعلعقعة 
، والتي شارك فعيعهعا العراضعي، وتضعمعنعت « العدميين

نقاشا صريحا جدا حول السلطة في المغرب وحعول » 
، على حد تعبير ، وفي الشكاية التعي « الفساد والقضال

أدت إلى حل جمعيعة جعذور، كعان العراضعي العوحعيعد 
الذي  كر باالسم، و كر ما قال  بالتحديد لتعليل طعلعب 

كان اسمي مكتعوبعا بعخعط بعارز » حل جمعية جذور، و
جدا، وكينها رسالة مفادها أنني ربعمعا سعبعب فعي حعل 

فيما بعد استدعيت بشعين العتعغعريعدة حعول …  الجمعية
 .»0269أبريل  68أحكا  الريف، واستُنطقت يو  

عمر الراضي وهاتف  فعي رحعى العردود بعيعن 
 السلطات وأمنيستي

خرج عمر الراضي من السجن، وتقررت 
متابعت  في حالة سراح، ثم حكم علي  بيربعة أشهر 
موقوفة التنفيذ، ودخل المغرب الحجر الصحي بسبب 
كورونا، وبعد رفع  في عشرين يونيو، صدر تقرير 
من مة العفو الدولية أياما قليلة بعد  لك، والذي أثار 
جدال واسعا حول امتالك المغرب من عدم  لتقنية 
إن “التجسس بيغاسوس المملوكة للشركة اإلسرائيلية 

، وخلف ما أُثير من نقاش ظهر اسم عمر ”إس أو
الراضي بشكل قوي، فهو صاحب الهاتف موضوع 
التقرير، وهو الشخص الذي سيصير موضوع 
التحقيق أياما معدودة بعد انفجار قضية هاتف  في 
كبريات الجرائد العالمية: الواشنطن بوست، ولوموند، 

وجرائد سويسرية ويابانية.  والغارديان وإلباييس،
 تواصل أمنستي المنفي.

تستمر حرب الردود بين السلطات المغربية 
والمن مة  ير الحكومية، وآخرها نفي الوزارة 
المكلفة بحقوق اإلنسان توصلها بيي رسالة إلكترونية 
إلخطارها بالتقرير من لدن أمنيستي، حي  نشر 
اصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق 
اإلنسان، توضيحا في تدوينة ل  على صفحت  

تبعا لما ادعت  من مة العفو »بالفايسبوك يقول في : 
الدولية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة 

يونيو  9، بينها أبلغت بتاريخ 0202يونيو  1بتاريخ 
خمسة مسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق  0202

اإلنسان عن طريق البريد اإللكتروني بنشر تقريرها، 
وطلبت الحصول على رد بشين ، نؤكد للرأي العا  أن 
المسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 
والعالقات م  البرلمان، الذين جال  كرهم في الرسالة 
المذكورة، أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم 
يتوصلوا بيي رسالة إلكترونية في الموضوع، سوال 

، مضيفا في «في التاريخ الذي  كر أو في تاريخ آخر
إ ا كان من الممكن أن تكون »التوضي   ات  أن  

من مة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة 
عبر البريد اإللكتروني، كما ادعت  لك في رسالتها، 
فان المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة 
تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بيي رسالة 

جرت العادة أن يق  »، مؤكدا أن  «في هذا الموضوع

التيكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو 
 .»الشيل الذي لم يحدا هذ  المرة

من جانب ، أكد محمد السكتاوي، رئيس فرع 
، بشين موضوع إرسال «أخبار اليو »المن مة، لـ

لدينا األدلة القاطعة على »الرسائل اإللكترونية، أن 
أننا أرسلنا التقرير عبر البريد اإللكتروني، وهو أمر 
يسهل تعقب أثر . الرسالة موجهة إلى رئاسة 
الحكومة، والقنوات التي مرت عبرها الرسالة هي 
الوزارة المكلفة بحقوق اإلنسان، ومندوبية وزارة 
حقوق اإلنسان عبر خمسة عناوين لمسؤولين، 
ولتجنب أي حجب أو مشكل، فقد جرى األمر عبر 
خمسة عناوين، وهذ  هي المنهجية التي نشتغل بها؛ 
نرسل وننت ر األجوبة، ولو أجابونا كنا سندرج 

هكذا يستمر البح  عن مصير  «.الجواب في التقرير
الرسائل اإللكترونية، وما إن كانت قد أرسلت أ  ال، 
وهل استقبلت أ  ال بانت ار توضي  هذا األمر 

 .مستقبال
وفي رحى هذا الصراع الممتد، حي  الدولة 
تشتكي تشهير المن مة بها، والمن مة تشتكي الشيل 
 ات ، يبقى الراضي في مهب عاصفة تشهيرية لم 
يتدخل المجلس الوطني للصحافة إليقافها إلى حد 
اآلن، حي  كان الراضي هدفا لحملة تشهير قوية 
أياما قبل صدور التقرير، وازدادت حدتها بعدما 
استدعي للتحقيق على خلفية شبهات روجتها منابر 
شهرت ب  واتهمت  بتهم خطيرة في قضية مازالت قيد 
التحقيق، كما أن الحكومة نفسها وجهت إلي  تهمة لم 
يعلم بها أثنال التحقيق مع  في اليو  نفس ، وهي 

، والتي لم توجهها إلي  النيابة «االرتباط بجاسوس»
العامة، وهو ما علق علي  إدريس الراضي، والد 

نرف  رفضا قاطعا بيان الرعب »عمر، بالقول: 
الذي إن استطاع أن يؤرق نومنا، فان  لن يصيب 
وعينا وقناعتنا بيننا مواطنون نحب بلدنا ونريد ل  أن 
يكون مغربا آخر ممكنا.. مغرب الحقوق والحرية 

، مضيفا في تدوينة «والديمقراطية لجمي  المواطنين
ل  ردا على بيان الحكومة بعد مجلسها يو  الخميس 

بيان دب رعب  كالسم في أحشال الوطن، وتسبب »أن  
في  هول المواطنين وإحساسهم بينهم في خطر جرال 

 .»مؤامرات خارجية تهدد المغرب
 تعقب وعشاء.. توقيف فسراح

توقيف تلو تحقيق، وكلما أعلن عمر توصل  
باستدعال من الفرقة الوطنية، راقبت من مات حقوقية 
وطنية ودولية والجسم الصحافي هل سيغادر المقر أ  
ال، وكم دا  التحقيق، وقد استدعي مرتين في القضية 
حديثة العهد، لكن  قضى ليلة في مخفر الشرطة دون 
استدعال هذ  المرة، ألن التوقيف كان مبا تا ومن 
أما  مطعم بالدار البيضال، إثر شنآن م  مصور قناة 
إلكترونية اتهمت عمر الراضي قبل استدعائ  من لدن 
الفرقة، وكلما  ادر مقر الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية بالدار البيضال، كانت القناة تنشر فيديوهات 
تشهيرية. حدثت الواقعة في ليلة األحد/االثنين، حي  
اعتقل عمر الراضي وزميل  الصحافي عماد ستيتو، 

، وقرر وكيل الملك «لوديسك»الصحافي بموق  
بالمحكمة االبتدائية بعين السب  متابعتهما في حالة 

السكر العلني البين والسب وتصوير »سراح بتهم 
شخص دون موافقت  بقصد المس بحيات  الخاصة 

، بالنسبة إلى ستيتو، كما وجهت التهم «والتشهير ب 
، كما «العنف»نفسها إلى الراضي باإلضافة إلى تهمة 

في حالة  «شوف تيفي»توب  مصور 
السب وتصوير »سراح كذلك بتهمة 

شخص دون موافقت  بقصد المس 
، «بحيات  الخاصة والتشهير ب 

وتوبعت زوجت  بالتهمة نفسها بشين 
 .التصوير

من جهت ، نشر كريستوف دولوار، 
، «مراسلون بال حدود»رئيس من مة 

تغريدة على حساب  بتويتر، فحواها أن 
المن مة تطالب السلطات المغربية 
باإلفراج عن عماد ستيتو وعمر 
الراضي، كما أن حملة استنكار واسعة 
عرفتها وسائل التواصل االجتماعي 
بخصو  االعتقال األخير من لدن 
صحافيين ونشطال أدانوا مالحقة 
صحافيين في حياتهما الخاصة وتعقبهما 
بغية التشهير، وهو ما نددت ب  الجامعة 
الوطنية للصحافة واإلعال  التابعة 
لالتحاد المغربي للشغل، في بيان لها 
تحدثت في  عن توقيف عمر الراضي 

ترصدهما مجموعة »وعماد ستيتو بعدما 
، «من صحافيي أحد المنابر اإلعالمية

الحملة المتواصلة للتشهير »منددة بـ
واإلسالة إلى الزمالل الصحافيين في بع  المواق  
اإللكترونية، دون أي احترا  لألعراف المهنية، 
ولميثاق أخالقيات مهنة الصحافة الصادر عن 
المجلس الوطني للصحافة، ومدونة الصحافة 

الجرأة في عد  »، معربة عن استغرابها «والنشر
احترا  مبدأ استقاللية القضال، من خالل الممارسات 

، داعية « ير المهنية لبع  المواق  اإللكترونية
المجلس الوطني للصحافة والهيئات المعنية إلى 

التشهير »االضطالع بيدوارها لوقف حملة 
 .»والتلصص

من لوجورنال إلى لو ديسك.. رحلة الراضي 
 في منابر إعالمية

ارتبط اسم عمر الراضي بالتحقيقات في مجال 
الذي كشف خبايا  «خدا  الدولة»االقتصاد، وبتحقيق 

الري  االقتصادي لبع  السياسيين وكبار رجال 
للزميل علي  «لكم»الدولة، وهو تحقيق نشر  موق  

. تنقل عمر الراضي بين عدة 0261أنوزال سنة 
تجارب صحافية مغربية ودولية، واشتغل بجريدة 

ألبوبكر الجامعي الذي  ادر المغرب  «لوجورنال»
بعد إ الق الجريدة، واشتغل في أسبوعية تيل كيل، 
وبموق  لكم بالنسخة الفرنسية قبل اعتقال علي 

الذي يشغل  لوديسك أنوزال، وهو أحد مؤسسي موق 
ب  حاليا مهمة رئيس تحرير ل  بالنسخة الفرنسية، ول  
تجارب أخرى دولية بصفت  صحافيا حرا م  ميدل 

   .06إيست وأوريون
 

 في جريدة ألبار اليومنشر    

كلَّما رنَّ جرُس  باب منزلنا بعَد غروب الشمس، أقفُز من مكاني هلعاً. تُرى !  مين          
 يكون الطارق؟ هل عادوا من جديد؟ 

 لقد عادوا باستدعاء جديد، وعادوا بعد غروب الشمس.     
كنُت أسمع فقط في حكايات ماضينا عن زوار الليل، لكنها ربما عادةٌ مستحبة ليهيءالء       

 الزوار أن يأتونا ليال، ليألذوا عمراً  لمكاتبهم.
، منحته كلَّ الحب في حضني الذي منحه القوة واينَفَة والكرامة.         عمر ابني وحبيبي وقّرةُ عينيَّ
الترنا له اسم الشهيد عمر بن جلون لحقنه بحب الوطن والتضحية في سبيله حتى الشهادة. والترنا يليه الصغير الجميل      

 اسم الشهيد المهدي بن بركة ليستمر فينا بطال وشهيداً.
 كبُرا معنا وتقاسما معنا الشقاء في حياة بسيطة بالكاد تحقق لنا عيشا كريما . 
لم تكن حياة سهلة ولم نستطع أن نحقق لهما ما يحلم به ايطفال، لكن حققنا لهما تعليما في المدرسة العمومية التي تفوقا في  

 جميع مراحلها وحتى الجامعية، وحققا حلمنا وحلمهما في أن يكونا من الصفوة العلمية.
وها هو المهدي غادر البلد إلى الخارج غضبا من ظروف العمل وإجحاف المسءولين وهو لريج أهم ميدارس اليهينيدسية فيي  

المغرب.ذ أما عمر الذي أصرَّ على البقاء في وطنه لدمة له وفضحاً لفساد الفاسدين وضيعيوه هيءالء فيي ميرميى قينين الشيجيعيان و 
 الشرفاء وايبطال .

 لك يا حبيبي يا عمر حياتنا فداًء لك .  
 ِسْر فأنت على الطريق الصحيح. 

 فتيحة الشاربي أم عمر■                

 ِسْر فأنت على الطريق الصحيح.   : تدوينة أم عمر الراضي

 ”أمنيستي”قصة هاتف الراضي وحرب الردود بين الحكومة و

https://ledesk.ma/
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مازلت أ كر في سنوات خلت حين كنا 
نستعد المتحان الباكلوريا في حديقة الجامعة العربية 
بالبيضال نتيمل ونناق  كيصدقال في الدراسة السؤال 
التالي:كيف نواج  امتحان البكالوريا؟ وهو "االمتحان 
األع م" كما يسمي  أحد األصدقال ال رفال،الذي عرف 
بيننا بخفة دم  وروح  المرحة..متعة خارقة ونحن 
كالمشائين نطوف في الحديقة، أحدنا يقرأ الدرس بصوت 
نكاد نسمع  جميعا،وننصت إلي  بانتبا  شديد وكل 
تركيز.نلتحق بالحديقة باكرا، مباشرة بعد انتهال عمال 
الن افة من تن يف أرضية الحديقة الفيحال من النفايات التي 
تركها عشاق المتنز  الجميل..وهي نفايات أ لبها ورقية 
وأعقاب سجائر وأشيال أخرى..نعثر عليها مكدسة في 
صناديق القمامة  البا ما تشهد على زوار للمكان مروا من 
هناك تختلف أهدافهم من زيارة  لك الفضال األخضر 
الرحب الجميل الذي كان يجذب الزائر الغريب لمدينة 
البيضال..هاهو اآلن يخض  لتغييرات مست في ن ر عشاق  
الرواد رونق  البدي  وهندست  الجميلة التي كانت تبهر 
زوار ، منتز  بيئي فريد حقا في قلب المدينة يشكل فضال 
للطلبة في السبعينيات من القرن الماضي..في صناديق 
القمامة تلك نعثر على مسودات دونت عليها حلول لعمليات 
رياضية وفيزيائية معقدة ،وتصاميم منهجية لتحليل نص 
أدبي أو فلسفي أو تاريخي.قصائد شعرية كذلك للسياب 
والبياتي وأحمد شوقي ونازك المالئكة.. يتكون اختبار 
الباكلوريا القديمة، باكلوريا السبعينات من دورتين؛ دورة 
أولى تتكون من مواد تجرى كتابيا ومواد أخرى يمتحن فيها 
المترش  شفاهيا ويتعلق األمر باللغتين األساسيتين بعد أن 
امتحن فيهما كتابيا أيضا، ودورة ثانية على نفس المنوال 

 للذين لم يتوفقوا في األولى.
أ كر أيضا أن مجموعتنا وهي تستعد لالمتحان كانت تفضل 
المطالعة مشيا في ممرات الحديقة وطلبة آخرون "يحتلون" 
مقاعدها، ولم تكن تروق لهم هذ  "الطريقة المشائية". 
فيفضلون الجلوس على الكراسي الخشبية التي كانت لها 
رونق خا ، وعلى شكل حلقات ينخرط الفريق في 
حوارات تيخذ صيغة سؤال جواب لكن  حوار ممت  وساخن 
وهادف.."سوق طالبية ثقافية " تشهدها الحديقة أياما قبل 

بما في  لك طلبة التعليم العالي وفي   موعد االمتحان ،
 مختلف التخصصات.

كنت دوما بدعم من أحد األصدقال نداف  على طريقة 
المشي..ونعتبر كما يقول نيتش  "وحدها األفكار التي تخطر 
على بالنا ونحن نمشي، هي التي لها قيمة "، ليس أتباع 
أرسطو وحدهم المشاؤون،بل أ لب الفالسفة مشاؤون 
كبار: سقراط ،روسو ، كانط،كيركغارد، نيتش ...احتفظ 
التاريخ بيسمال هؤالل الذين لم يكتفوا باتخا  المشي ممارسة 
يومية فحسب ، وإنما جعلو  موضوعا لتفكيرهم الفلسفي ، 
كما احتف ت الجغرافية بيسمال ممشياتهم : آ ورا سقراط ، 
رواق األرسطيين والرواقيين ، ممر الفيلسوف كانط،زقاق 
نيتش ، دروب هايدجر ..ألم يعتبر ك.ياسبرز: " الفلسفة ، 
هي نهج طريق".؟. في بني مالل مدينة المال والضيعات 
الخضرال، وحينما التحقت بالعمل فيها كمدرس لمادة 
الفلسفة أ كر أن  كانت بالمدينة فضالات جميلة ومختلفة 
يلجي إليها الطلبة لمراجعة دروسهم ؛ ففي أوائل الثمانينات 
من القرن الماضي لم يكن األسمنت قد زحف بعد على 
المدينة و ير معالمها. فضالات طبيعية خضرال شاسعة 
مترامية حي  أشجار الزيتون وجداول الميا  الباطنية 
تجري في كل اتجا  تشعر مع  وكين المدينة شالال  امرا 
دائم التدفق.. تعثر على جماعات من الطلبة تحضر 
لالمتحان قرب مجاري الميا  وتحت ظالل أشجار 

 الزيتون .
كبيرا من المدرسين يتطوعون بطيب  وأ كر أن عددا

في المؤسسات التعليمية التي يعملون فيها أو في دار  خاطر
الشباب التي تخصص لهم قاعات إلنجاز دروس إضافية 
وعرو  تطبيقية في مختلف المواد قصد تدعيم مكتسبات 
المتعلمين وتهييئهم "لالمتحان األع م" كما يحلو لصديقي 
أن يسمي .. لكل طالب حكاية ل  م  الباكلوريا، أحتفظ، عن 
كل األصدقال الذين عاشرتهم، بذكرى جميلة، بطرفة حكاها 
لي كل واحد منهم وقت اإلعداد لالمتحان،بابتسامة عريضة 
وتعبير للوج  متفائل مازال مرسوما في وجداني إلى اآلن.. 
تلك األجوال تبع  فينا جميعا األمل والثقة في النفس والعز  
بيننا سنجتاز هذا "االمتحان األع م" بنجاح.. على مدى 
أزيد من أربعة عقود تعرف المناهج التربوية والمقررات 
الدراسية ون م التقويم تغييرات متسارعة،واآلفاق أيضا. 
وتعرف مقررات الفلسفة بالخصو  من السبعينات الى 
اآلن مراجعات وتغييرات متعددة .. لكن اتض  م  الزمن 
ومهما حصل أن الفلسفة لها عالقة قوية بالشين العا ،فسوال 
ن رنا الى الفلسفة كنمط فكري،أو كحقل معرفي،أو كمنهج 
لبلوغ الحقيقة،فهي ال تنفك عن أن تكون محملة برؤية 
للعالم،موطنها المكاني الهنا )المجتم  المحلي   ومقصدها 
األمكنة البعيدة )المجتم  اإلنساني الكوني ؛ إنها ضرورة 
الفلسفة إ ن في الوقت الراهن وكما يقول أهلها.واليو  
تجتاح الجائحة اللعينة العالم في زمن تتسيد في  العولمة 
المعطوبة وتستفحل الصراعات الدولية المقيتة وتتغير 
الر بات والطموحات وتتصدع القيم اإلنسانية النبيلة، 

وتوض  أسئلة أما  الفلسفة تتعلق بالمجتم  
إلى   واإلنسان والمدرسة والقيم..

والمهتمين بالشين التربوي   أين؟
التعليمي يجدون أنفسهم أما  إشكاالت 

كبرى يفرضها تطور العالم المتسارع تقنيا وصراعات  
المختلفة العنيفة التي ال ترحم وال تسم  حتى بالتقاط 
األنفاس..أدوار وتحديات جديدة هي إ ن أما  المدرسة، 
والمؤسسات التعليمية في كل مستوياتها، شبان وشابات في 
صفوف لم يعهدوها من قبل أما  قاعة االمتحان الكبرى 
التي ليست هي قاعة الدرس التي ألفوها؛ قاعة أخرى 
مغطاة وقد تكون فضاًل آخر جديدا في تن يم  أو شكل  كما 
هو في جهات أخرى..يجتاز المترشحون عتبة الباكلوريا 
في زمن استثنائي وشروط  ير مسبوقة..كمامات 
وإجرالات وقائية احترازية ومسافات التباعد بين 
المترشحين ضرورية و حرارة الطقس عليا استثنائية 
تخللت كل أيا  االمتحان.. باكلوريا بطعم آخر..من األكيد 
أن هذ  المعطيات سترسم بقوة في  اكرة كل من شارك 
فيها..شروط ومعطيات طارئة هي في حاجة الى إعداد 

 نفسي و هني قبلي لمواجهتها ومقاومتها. 
بل ثمة أسئلة أخرى  ات أهمية تطرح نفسها..سيما وقد تم 
اللجول الى التعليم عن بعد؟ كيف استفاد المتعلمون حقا 
وبشكل تا  من التعلم والتحصيل عن بعد؟ وما هي العوائق 
والصعوبات التي واجهها كل الشركال في هذا النمط الجديد 
من التواصل والتفاعل سيما في الميدان التربوي؟ وما 
االختالف بين  وبين "التعليم الحضوري"؟ وهل حقق 
التعليم عن بعد أهداف  التربوية؟ هل باإلمكان أن نتحدا 
فيما بعد عن تقويم ودراسة لهذ  الطريقة المستحدثة 
واالستمرار في توظيفها لدعم التعليم الحضوري؟ كيف 
تمكن المتعلم هذا الذي اجتاز اختبار الباكلوريا من التغلب 
على الصعوبات المختلفة والخاصة ب  كتجربة أولى والتي 
رافقت عملية التعلم عن بعد معرفيا وتربويا وتقنيا...؟ كل 
تجربة جديدة من الضروري أن ترافقها عملية تقويمية 
بعدية لمختلف مكوناتها وعناصرها..وتمر أيا  االختبار بما 
لها وعليها..لكن يبقى أن الجائحة دون سابق إنذار فرضت 
على المهتمين بالشين التعليمي التربوي أن يفكروا من جديد 
في المناهج والطرق وأساليب وطرق التقويم ككل على 
ضول كل المستجدات الطارئة.. لما ا االمتحان وكيف؟ هل 
إعداد التلميذ لالمتحان علميا ونفسيا واجتماعيا وبيئيا 
وتقنيا.. أصب  أولوية وضرورة تربوية ملحة؟ نتسالل 
أيضا: هل نكون  لالمتحان دون التفكير في إعداد  للحياة؟ 
عالقة المدرسة العمومية بالمتغيرات الخارجية الطارئة 
وتطورات المجتم  والعالم..وما عالقة المدرسة العمومية 
بالمدرسة الخصوصية؟عالقة تكامل أ  عالقة انفصال 
وتنافر؟ و يرها من األسئلة. يفصلنا اآلن زمن طويل عن 
الباكلوريا في صيغتها التي كانت عليها في السبعينات أو 
فترة ما قبل إحداا ن ا  المراقبة المستمرة وكما يسميها 
البع  بالمحنة المستمرة..لقد أثارت هذ  المراقبة جدال 
واسعا بين صفوف الفاعلين التربويين وتطبيقاتها 
المتضاربة مما يجعل المهتم التربوي يفكر في دور وأثر 
هذ  المراقبة "الحقيقي" في عملية التكوين والنتائج النهائية 
؟ وأنا أتيمل الباكلوريا بين األمس واليو  ومعطيات هذ  
السنة ، وأستعر  مختلف التطورات التي عرفتها 
االمتحانات خالل عقود مضت ،تسلمت من أحد أصدقائي 
نصو  االختبار لمادة الفلسفة الخاصة بكل مسالك الشعب 
العلمية والتقنية ، ثالا مواضي  يطلب من المترش  اختيار 
أحدها..استرعى انتباهي النص المرفق بالسؤال : حلل 
وناق  ، لما يتضمن  من حمولة معرفية فلسفية تعترف 
بكرامة الشخص اإلنساني وحريت  وقيمت  المتميزة ، ويمن  
النص أيضا للمتعلم مادة معرفية ومفاهيمية و...الخ بامكان  
االشتغال عليها واستثمارها في عالقت  بمكتسبات  المختلفة 
،ويتي  ل  كذلك مناقشة األطروحة المتضمنة في  إلبراز 
قيمتها..وأطرح  لقارئ هذ  اليوميات كذلك للتيمل والتحليل 
على ضول هذ  ال روف التي يحياها اإلنسان المعاصر في 

 .عالمنا اليو 
إن معرفة الخير هي أساس كرامة يقول النص: "

اإلنسان،والشخن اإلنساني وحده يملك،في هذه 
الدنيا،كرامة ذات قيمة مطلقة،وما عدا كرامة الشخن 
هذه تظل كل القيم نسبية يتحدد ثمنها تبعا لغيرها من 
القيم.ولنضرب مثاال على ذلك : لم نعطي قيمة لغذاء 
معين؟والجواب أنه يحفظ حياتنا، ولم نعطي قيمة للحياة؟ 
ينها شرط التفكير، فنحن ال نحرص على الحياة لذاتها، بل 
لخير أسمى منها هو الفكر.والفكر بدوره ليست له إال قيمة 
نسبية،فماذا عساه يكون في غياب الحرية التي هي لير 
مطلوب لذاته؟ التصارا نقول: إن كل القيم نسبية عدا 
قيمة الشخن اإلنساني الذي هو غاية في ذاته.ولهذا كان 
الشخن واجب االحترام وتزداد قيمة الشخن هذه أو 
تنقن تبعا لمدى مراعاة القانون ايلالقي ، فكلما كان 
سلوكنا حسنا وبذلنا جهدا في كبح جماح مشاعرنا 
وأحاسيسنا وفي طاعة العقل، ازداد شعورنا بارتفاع 

 "...قيمتنا وبعلو مرتبتنا بين سائر الكائنات
 

ازمنة  يوميـات للنسيـان..
 وامكنة

 ذ.التهامي ياسين
كععان العععععا  الععدراسععي  

ينقضي قعبعل معوععد ، لعم نعكعن 
ننت ر حفل توزي  النتائج لتنوي  
بالفائزين وتنبي  الخائعبعيعن، كعنعا 
ننط في قفزة واحدة، لنجد أنفسنا داخل بسعاتعيعن 

 التين وجنبات الغدائر وأشجار الزيتون.
كان يهمنا أن نعرف مصيرنا من خالل كلمتعيعن 
فقط، ناج  أو ساقط، فنختزل السعنعة العدراسعيعة 
كاملة في هاتين الكلمعتعيعن، ال حعفعل وال ورقعة 
نتائج وال استدراك. وحتعى العذيعن "يسعقعطعون" 
كانوا سرعان ما ينعسعون هعزيعمعتعهعم العمعؤقعتعة، 
فيلتحقون بنا عناصر أساسا في كتيبة الصعيعف، 
فيها الساقطون والناجحون، والنجاح العحعقعيعقعي 
كان فيما ييمر ب  رئيس الكتيبة الذي يفوقنا سعنعا 

 بكثير.
كنا نتعجل حلول طائر اليما  بيرضنا، فنعععدم لع  
ما استطعنا من مقالي  وفخاخ، نشوي معنعهعا معا 

 نشال، ونعفو عن اآلخرين زهوا وترفا.
لم نكن نععرف أنم   خعلعق معاًل كعبعيعرا جعدا، 
تععتععالطععم أمععواجعع ، كععانععت األنععهععار والسععواقععي 
ومجاري "العين" بحارنا، بحارنا التي نجعوبعهعا 
ليال ونهارا. لم نكن نعلم حينها أن من الناس من 
يشتري دكنة الجلد، يستوطن العرمعال ويعتعقعلعب 
فوقها مدهونا، مثل دجاجة المشعواة، كعي يعيتعي 
بالدليل البحري يغيظ ب  العنعاظعريعن. ولعم نعكعن 
نعرف أيضا أن من الناس معن يصعيمعر شعاطع  
داتع   البحر سعوقعا أسعبعوععيعا، بعكعراسعيع  ومعبعرم
وطاوالت  وفرش  وأنواع األكل وألواح العععو ، 

 سوق يهدمونها عند الغروب.
كنا ننزل "بحرنا" وأيدينا خالعيعة إال معن خعيعط 
، وبداهة لم نكن ندهن أجسادنا بالسوائعل  وشصم
عة، كنا نغمس أجسادنا العنعحعيعلعة فعي قعاع  الملمم
الوادي، بين أعواد األشجار المعجعروفعة، وبعيعن 
شقوق الصخور، نتبارى فعي العغعطعس وأنعواع 
الشقلبات، حتى إ ا ما تعععبعت أجسعادنعا، نشعرنعا 

أنفسنا فوق الصخور، نتشمعسم معثعل السعحعالعي 
 واألورال.

كنا "ننزل" إلى "اْلبالد" خريفا وشتال وصيعفعا، 
مشكل التصييف لم يكن مطروحا وال ُمكلمفا كمعا 
هو مكلف اليو ، وكان أمر هذا النزول محيمعرا، 
فال صعود وال نعزول، فعقعط طعريعق أفعععوانعيعة 
وسيارة أجرة يابانية الصنع ، وسعائعق بعربعاطعة 
 .  جيش عجيبة، يدخن دائما أبدا وال من مشتك 

كنا في زمن الطفولة األسطوري  اك نقو  بعمعا 
ال يخطر على بال، وما ال يتجاسر ععلعى فعععلع  
أحد. كنا نركعب العحعمعيعر العمعسعكعيعنعة، ونعنع عم 
مسابقات ومهرجانات ال تعلم بها ال صحافة وال 
"فيسبوك" وال قنوات، كنا نحضرها نحن فقعط، 
كنا نجعععل تعقعف ععلعى العقعائعمعتعيعن، أو تعركعل 

 باألربعة مرة واحدة. 
كانت العطلة الكبيرة انفالتا في العزمعن، أو قعل 
كانت هي الزمن، شقم كبير نعتعسعرُب معنع  إلعى 
عالم المغامرة والشقاوة، كنا نعععتعقعد أن معوععد 
العودة إلى المدرسة بععيعد جعدا، ومعتعو عل فعي 
الزمن، وأن  لن يحلم أبدا، ألن  كان زمننا نحن، 
نفعل في  ما نشال، كنا أحرارا، ال سعلعطعة ألحعد 

 علينا.
وكععبععرنععا وكععبععرت قععامععاتععنععا، وصععغععر الععزمععن، 
وأصبحنا كلما ودمعنا العا  الدراسي، ترالى لنعا 
القاد  من  على مرمى حجعر، يعنعتع عرنعا هعنعاك 

 متربصا.
صغرت العطلة وصغرت معها أعمار العنعاس، 
الناس الذين أصبحوا يكبرون بسرععة معحعيعرة، 
حعتععى أصععبعحععوا يعتععهعمععون مععواقععيعت العحععسععاب 
والساعات، وأصعبع  األطعفعال يشعيعخعون قعبعل 

 العاشرة.

 العطلة الكبيرة 

عبد الحكيم ذ.
 برنوص

االستاذ عبد الحكيم برنوص ينال شهادة 
 الماستر،  حول موضوع 

 " مفهوم التخييل عند السجلماسي"
 
بحمد هللا وعونه ناقش االستاذ عبد   

الحكيم برنوص رسالته لنيل شهادة 
يوليوز  02الماستر، مساء يوم الجمعة 

حول موضوع " مفهوم التخييل  2/2/
عند السجلماسي" وهو علم من أعالم النقد 
والبالغة بالمغرب )القرن الثامن الهجري(

، بإشراف األستاذ الدكتور موالي علي 
سليماني. في طار "ماستر النقد وآليات 
اشتغاله"، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 بني مالل.
وقد أشرفْت على المناقشة لجنة علمية 

 مكونة من األساتذة:
 د. رشيدة زغواني عضوا.
 د. مصطفى عقلي عضوا.

 د. موالي علي سليماني مشرفا.
 وقد حصلت على نتيجة مشرف جدا.

 تهنئة

عبد الحكيم برنوص علمنا في ملفات تادلة أن األستا  والصديق 

حول  0202يوليوز  62ناق  رسالت  لنيل شهادة الماستر، مسال يو  الجمعة 

مفهو  التخييل عند السجلماسي"، ال يسعنا في أسرة ملفات تادلة، " موضوع

التي تعتبر األستا  برنو  جزًل منها، باسهامات  الدورية التي ال يبخل بها 

علينا، إال أن نتقد  ل  بيحر التهاني والتبريكات، متمنين ل  كل التوفيق في 

 مسار  األكاديمي والعملي.



 444العدد  بيانات
 6 اجتماعيات  02يوليوز  16الى  61 من 

تعي  ساكنة إقليم الفقي  بن صال   بمختلف فعئعاتعهعا         
الشعبية  والمهعنعيعة والعععمعريعة  ععمعال، فعالحعيعن، بعاععة 
متجولعيعن...) ععلعى وقع  آثعا ر  العتعدبعيعر االرتعجعالعي و 
الالمسؤول للشين اإلقليمي و  المشاكل العمعتعراكعم ة العتعي 
قت بفعل الحجر الصحي الناجم ععن جعائعحعة كعورونعا   تعمم

covid 69   وانعععععكععاسععاتععهععا السععلععبععيععة عععلععى األوضععاع
االقتصادية واالجتماعية لجمي  الف ئعات و العتعراجعععات 
الحقوقية حي  تزداد أوضاع الساكنة تفاقما يوما بععد يعو  
نتيجة االستغالل و التهمي  الذي تعيش  المنطعقعة العغعنعيعة 
بمقدراتها منذ عقود والتواطؤ العمعفعضعوح لعكعافعة أجعهعزة 
الدولة م  من يعيتون فسادا فيها و تتجعلعى هعذ  األوضعاع 

  : في
حرمان ال ساكنة من  المال الصال  لل شرب لمعا  ▪

إلعى ....) فعي   2442740202أيعا   معن    4يزيد عن  
نعاهعيعك ععن ارتعفعاع  44 روة ارتفاع درجات الحرارة  

أسعار الفواتير وردالة نوعية المال وضعف الضخ، علمعا 
أن المدينة تق  فوق أكبر فرشة مائية شمال إفعريعقعيعا العتعي 
تستنزف لفائدة المكتب الشريعف لعلعفعوسعفعاط نعاهعيعك ععن 

  .استغالل  المفرط لميا  سد الحنصالي
مععانعاة العفعئعات العهعشعة   العبعاععة العمعتعجعولعيعن،  ▪

الفراشة...) من التضييق عليهم في استئناف أنشعطعتعهعم و 
العودة إلى أماكنهم بعد إخالئهم لعهعا خعالل فعتعرة العحعجعر 
الصحي   سوق السبت)  في الوقت الذي يستم ر  احتعالل 
الملك العمعومعي  معن طعرف  أصعحعاب العمعقعاهعي دون 
مراعاة لشروط السالمة الصحعيعة العتعي فعرضعتعهعا حعالعة 

   .الطوارئ الصحية
تضر ر  الفالحين من انقطاع ميا  السقي خعاصعة  ▪

وأن بع  ال زراعات  زيتون،  خ  ر...) فعي حعاجعة 
ملحة للسقي إضافة  إلى سول التدبير لعهعذ  العمعيعا  حعيع  
الزبونية والمحسوبية، خصوصا خالل هذ  الفترة العحعارة 

   .والجافة من فصل الصيف
تضرر العععمعال العمعيعاومعيعن العزراععيعيعن العذيعن  ▪

تعرضوا للطرد التعسفي وأولئك الذين لعم يسعتعفعيعدوا معن 
، إضافة إلى تضرر 69covidبرنامج دعم صندوق كوفيد

   ....)أصحاب النقل واألسر المعوزة واألرامل والمطلقات
فر  أدال واجب التعيمعيعنعات وفعواتعيعر العهعاتعف  ▪

والمال والكهربال مباشرة بعد رف  الحعجعر الصعحعي دون 
أش  ر، ففي الوقت  1مراعاة التوقف عن العمل ألكثر من 

الذي كانت تنت ر في  الفئات الشعبية إععفعالهعا معن تعيديعة 
فواتير المال و الكهربال يفاجي الجمي  بالمبالغ الكبيرة التعي 

   .عليهمن أداؤها
االنقطاع المعتعكعرر لعلعكعهعربعال وارتعفعاع أسعععار  ▪

   .فواتير األدال
تضرر العديد من األسر من  عطعرسعة و ابعتعزاز  ▪

أرباب التعليم الخا   لهم ألدال الواجبات الشهريعة ر عم 
 توقف الدروس الحضورية منذ 

   .0202مارس  61
صعوبة الولوج للخدمات الصحة لذوي األمرا   ▪

المزمنة أثنال فترة الحجر الصحي واستمرار البع  منها 
 . ر م رف  الحجر الصحي

انتشار األزبال واألوساخ باألزقة والمعجعازر مع   ▪
تفشي ظاهرة أصحاب عربات  ميخالة) تجعمع  العنعفعايعات 
المنزلية من حاويات األزبال وتقديمها كيعالف لمواشيهم، 
مما سيتسبب حعتعمعا فعي نعقعل األمعرا  والعمعيعكعروبعات 

   .للمستهلك
سول التدبير بالمجلس الجماعي للفقي  بعن صعالع   ▪

كما هو مثبت في تقعاريعر العمعجعلعس األععلعى لعلعحعسعابعات 
والمفتشية العامة لوزارة الداخلية منذ سنوات، وما تععرفع  
شوارع  و أزقة المدينة والبنيات التحتية من ترقي  وإعادة 

  .الترقي  ر م صرف الماليير
تفريخ واستنبات الجمعيات واستفادتها معن العدععم  ▪

خدمة أل را  سياسويةوانتخابويعة بعئعيعسعة فعي ضعرب 
صارخ لمعايعيعر العنعزا  ة والشعفعافعيعة والعتعضعيعيعق ععلعى 

   .الجمعيات الجادة
تعفعويعت العمعجعلععس العبعلععدي فعي دورتعع  األخعيععرة  ▪

مشروع تطهير السائل الصحي لفائدة الوكعالعة العمعسعتعقعلعة 
لتوزي  المال الصال  للشرب ضدا ععلعى إرادة السعاكعنعة، 

   .ر م مطالبتهم بفسخ العقدة م  هذ  الوكالة
استغالل ظروف الجائحعة لعتعوزيع  العمعسعاععدات  ▪

  .الغذائية  القفة) بشكل مهين يحط من كرامة المواطن
وأما  استفحال هذ  المشاكل وتداعياتها على الساكنة        

والبيئة والتنمية في  ياب تا  لتعصعورات واسعتعراتعجعيعات 
واضحة لتجاوز هذ  المشاكل وأسبابها وتداعياتها فاننا في 
الععجععبععهععة االجععتععمععاعععيععة الععمععحععلععيععة بععالععفععقععيعع  بععن صععالعع   
نحمــــاللمسؤولية كاملة إلعى ععامعل اإلقعلعيعم والسعلعطعات 
اإلقليمية والمحلية والعمعجعالعس العمعنعتعخعبعة فعي تعععامعلعهعم 
االرتجالي م  قضايا الساكنة بشكل عا ، وبشكل آنعي مع  
حرمان المواطنين من المال وهو حق طعبعيعععي وأسعاسعي 

   :لحياة اإلنسان و نطالب ب
إعمال مبدأ المحاسبة والمعسعاللعة وععد  اإلفعالت  ✓

من العقاب واسترجاع أموال الشعب المنهوبة بالفعقعيع  بعن 
صال  و  فت  تعحعقعيعقعات  فعي اإلثعرال  عيعر العمعشعروع 
للمسؤولين المحليين   تعوزيع  كعععكعة العحعي الصعنعاععي، 
الجوطية، المسب  البلدي، مالعب القرب، الوعال العقاري

(...   
اإلسراع بتمكين الفالحين من معيعا  السعقعي وحعل  ✓

مشكل الفئات الهشة خاصة المعطلين و الباعة المتجولعيعن 
   ).باإلقليم  سوق السبت

رف  الضرر الناجم عن الفواتير الثقيعلعة   العمعال،  ✓
 ،  ...).الكهربال، الهاتف

االسترجاع الفوري للمال و العمل ععلعى تعجعويعد   ✓
  .خصوصا في ظل هذ  الذروة الحارة

و علي  فاننا في الجبهة االجتماعية المحلية                     
باقليم الفقي  بن صال   نهيببساكنة المنطقعة  العتعكعتعل ضعد 
الفساد واالستبداد المستشري باإلقليم واالنخراط في كعافعة 
األشكال النضالية التي تخوضها الجبهة من أجعل العحعريعة 

  .والكرامة والعدالة االجتماعية والمساواة الفعلية
 

 02-27-66الفقي  بن صال  في: 

 بالفقيه بن صالح   ــان الجبهة االجتماعية المغربية المحليةبي

 تعزية في وفاة والدة الزميل عبد الكريم جالل
 مستشار التحرير بجريدة ملفات تادلة  

 
بسم هللا الرحمان الرحيم )يَا أَيَّيتُيَهيا   

النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّيةُ اْرِجيِعيي إِلَيى َربِّيِك 
َراِضيَةً َمْرِضيَّةً فَاْدُلِلي فِيي ِعيبَياِدي 

 َواْدُلِلي َجنَّتِي( صدق هللا العظيم.
بعيون دامعة وقلوب لاشعة راضيية 
بقضاء هللا وقدره، تلقينا  لبر وفياة 
السيدة يامنة المالكي واليدة اليزميييل 
واالخ عبد الكريم جالل رئييس قسيم 
التجيهيييزات و اليميرافيق اليجيهيويية 
بيي دارة مييجييلييس جييهيية بيينييي مييالل 

والناشط والفاعل الجيميعيوي  لنيفرة
واإلعالمي "مستشار التحرير بيجيرييدة ميليفيات تيادلية" واليبياحي  فيي اليتيرا  

 والتاريخ الجهوي.
وبهذه المناسبة ايليمة يتقيدم طياقية جيرييدة ميليفيات تيادلية  بيأصيدق اليتيعيازي  
والمواساة للسيد جالل وعائلته وذويه، فيي وفياة اليميرحيومية اليميفياجي  اثينياء 
زيارتها له ببني مالل دون سابق إنذار مما أحد   صدمة  وفجع للعائلة الكبيييرة 

 والصغيرة. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
اللهم  ألهمهم جميعا الصبر والسلون وللمرحومة الرحمة واليميغيفيرة، سيائيلييين  

هللا سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يتقبلهيا 
 في الفردوس ايعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً 

تدين تخفي  ميزانيةالتعليم في القانون المالي   -  
 0202التعديلي 

تحتج على تمادي الوزارة في تغييب الحوارالقطاعي،   -
 وعد  الوفال بالتزاماتها م  الحركة النقابية.

بالمقر  0202يوليوز 64في اجتماع  المنعقد يو  الثالثال 
المركزي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تداول 
المكتب الوطني في مختلف المستجدات االجتماعية 
والتعليمية، واقفا بالخصو  على قانون المالية التعديلي 
الذي جال مخيبا لآلمال، وخاليا من البصمة االجتماعية 
ر م ال رف االستثنائي، وأثبت أن التعليم والصحة 
اليشكالن انشغاال مركزيا بعد مصادقة األ لبية الحكومية 
 4علي  في البرلمان. إن تخفي  ميزانية التعليم بما يقرب 
ماليير، دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل 
جائحة كورونا، التي يبدو أنها لم تحدا التغيير المنت ر 
في  هنية الدولة. والتقليص من ميزانية النفقات 
واالستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بنال المؤسسات 
التعليمية، وهذا يصب في اتجا  تفويت التعليم العمومي 

 للخوا .
كما وقف المكتب الوطني على استمرارية وزارة   

التربية الوطنية في االستخفاف بالحركة النقابية من خالل 
االستفراد بكل القرارات واإلجرالات وتجاهل مطالب 
الشغيلة التعليمية وتغييب الحوار وتعويض  بالتقاط 
الصور ونشرها بطريقة كرنفالية ترسخ األوها  وتهم  

 المطالب والحقوق.

إن المكتب الوطني، بعد تدارس  لمختلف القضايا الواردة  
 في جدول األعمال ، يعلن ما يلي:

يدين تصويت األ لبية على قانون المالية التعديلي، ▪
ويعتبر  برهانا على تمادي الدولة والحكومة في تغييب 
المسيلة االجتماعية، وموضوع التعليم العمومي كانشغال 
مركزي، مازال بعيد المنال، وأن هناك إصرارا على 

 تكريس تخلف وتيخر المغرب،
يحتج على تمادي الوزارة في االستخفاف بالحركة ▪

النقابية وتغييب الحوار وتجاهل المطالب المادية 
واالجتماعية والمهنية، واالستفراد بالقرارات 
واإلجرالات المطبوعة باالرتباك، وصيا ة المذكرات 
 بلغة الغمو ، لترك االلتباس والتملص من المسؤولية،

يرف  الن ا  الداخلي النمو جي من حي  المنطلقات، ▪
لكون  لم يكن موضوعا للحوار والتشاور م  النقابات، 
 ولكون قضايا التربية والتعليم تستوجب مقاربة شمولية .

يدعو األجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة استعدادا ▪ 
لخو  النضال بمختلف الصيغ للدفاع عن المدرسة 
العمومية، وعن المطالب المادية واالجتماعية والمهنية 

 للشغيلة التعليمية وصيانة مكتسباتها .
 المكتب الوطني

 2424يوليوز  90الدارالبيضاء في 
 

  CDTبالغ النقابة الوطنية للتعليم 

 تعزية
علمنا في معلعفعات تعادلعة، 
بععععععبععععععالععععععغ الععععععحععععععزن 

واليييييد وفعععععاة  واألسعععععى،
، ايستاذ محميد السياسيي
بهذ  العمعنعاسعبعة األلعيعمعة، 
ونيابة عن أسعرة معلعفعات 
تععادلععة، بععكععل مععكععونععاتععهععا، نععتععقععد  بععالععتعععععازي 
الصادقة لألستا  الساسي ولعائلعتع  العكعريعمعة 
 وأقربائ ، متمنين للجمي  الصبر والسلوان.

 تعزية في وفاة والدة ابراهيم مجاهيد 
 

وفاة والعدة  علمنا في ملفات تادلة، ببالغ الحزن واألسى،   
 رئيس مجلس جهة بني مالل خنيفرة. السيد إبراهيم مجاهد

وبهذ  المناسبة األليمة، ونيابة عن أسرة ملفات تادلة، بكعل 
مكوناتها، نتقد  بالتعازي الصادقة لعائلة الفقيدة وأقربائها، 
متمعنعيعن لعلعجعمعيع  الصعبعر والسعلعوان. وإنعا   وانعا العيع  

 راجعون.

 تعزية
 

علمنا في ملفات تادلة بعوفعاة خعال 
صععديععق الععجععريععدة عععبععد الععكععريععم 
مكعريعم، العحعاج اسعمعيعدي العحعاج 
لحسن المعروف عند جمي  سعكعان 
القصيبة ب بابا حسين وبالخعصعال 

، والععمععزداد سععنععة 6042740202الععحععمععيععدة يععو  األحععد، 
، بهذ  المناسبة األليمة، ونيابعة ععن أسعرة معلعفعات 6911

تادلة، بكل مكونات ، نتقد  بالتعازي الصادقة إلى الصديعق 
 مكريم، متمنين ل  ولعائلت  وأقارب  الصبر والسلوان.
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 1انعقد بالدار البيضال يو  الجمعة    
جم  عا   ير عادي  0202يوليوز 

بكل المقاييس للفيدرالية المغربية 
لناشري الصحف، حي  تواج  في  
الصحافة المغربية واحدة من أخطر 
أزماتها، سوال على المستوى ال رفي 
م  تداعيات أزمة كورونا أو على 
المستوى الهيكلي م  اجترار أعطاب 
نمو ج اقتصادي يشارف على نهايت ، 
أو على المستوى المهني واألخالقي 
الذي زاد تقهقر  من هذ  األزمة 
البنيوية، أو على المستوى التن يمي 
والتمثيلي، حي  اختار مجموعة من 
الزمالل الناشرين من فيدراليتنا ومن 
خارجها تيسيس تن يم جديد بالتزامن 
م  إعالن الحكومة عن تخصيص 

ماليين درهم  024دعم يصل إلى 
للقطاع اإلعالمي للتخفيف علي  من 

 .آثار الجائحة
إن الجم  العا  إ  يتيسف على هذا 
التمزق في الجسم المهني، فان  يؤمن 
بين االختالف مشروع والتعددية 
اختيار للمملكة المغربية منذ فجر 
االستقالل، ولذلك، فان  يعتبر كل 
التفاصيل والحواشي والخلفيات في 
هذا الموضوع الذي شغل الرأي العا  
المهني مجرد هوام  على متن أهم، 
وال تستوجب من الجمي  إال الترف  
من أجل حسن التراف  ليس على 
المكتسبات المالية للصحافة فقط وهي 
ضرورية، ولكن على القيم المهنية 
األصيلة ألنها هي الضمانة الوحيدة 

 .من أجل البقال
إن الجم  العا  للفيدرالية يدعو نفس  أوال  
والجمي  إلى االنتبا  إلى أن الرأسمال  
الحقيقي ألي صحافة اليو  و داً ليس  
هو الدعم المالي فقط، ولكن  ثقة المجتم   
في إعالم  وتنمية رصيد مصداقيت   

 ..والع  بالنواجد على استقالليت  
ولهذا فان الجم  العا  لن يدخل أبداً 
في حرب اصطفافات أو تصنيفات، 
بل إن  سيواصل االنخراط بكل روح 
بنالة في جمي  األوراش المفتوحة 

عاما في  02التي كانت الفيدرالية منذ 
قلبها، كقوة تمثيلية واقتراحية، تمد 
يدها لكل الفاعلين في القطاع من أجل 
ر  الصفوف واستشراف المستقبل 

 .وسمت  الكبرى اليو  هي الاليقين
إن الجم  العا  للفيدرالية المغربية 
لناشري الصحف يعتقد أن آالف 
الصحافيين ومئات المقاوالت 
اإلعالمية المهيكلة أو في طور 
التيهيل ال تنت ر منا اليو  تسجيل 
األهداف أو التباهي أو التناط ، بل إن 
المغرب ينت ر من هذ  النخبة من 
الناشرين أن تكون في مستوى 
التحديات للقيا  بدورها الرقابي 
واإلخباري، وتحمل مسؤوليتها 
االجتماعية حتى تكون جزلا من الحل 
ال جزلاً من المشكلة، ولن يتيتى  لك 
إال بركوب حسن النية والتشب  
بالمبادئ الفضلى لقطاع يمكن أن 
يتعاي  م  أزمت  االقتصادية برأس 
مرفوعة، وهو يبح  عن حلول 
االستدامة. ولكن  لن يصمد أبداً إ ا 
ط في كرامة العاملين في  وفي  فرَّ
حريات  وفي خضوع  أوال وأخيرا 
 .للقرال الذين يستمد منهم مشروعيت 

إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف  
ليست صنما، وبالتالي فهي لم تدع أبداً  
لعبادت  وال تفهم أي دعوة لتكسير . وإن  
الجم  العا  بعد مناقشات  المستفيضة،  
يعتبر أن ما يجب تكسير  اليو  هو  
التسيب في القطاع واالنحدار األخالقي  
والعوائق في البيئة التي يشتغل فيها  

الصحافي، سوال كانت قانونية أو  
اقتصادية أو اجتماعية أو تيهيلية، وفي  

 . لك فليتنافس المتنافسون 
إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف  
تعتقد أن التغيير في مناهج العمل  
وأساليب  وتصورات  هو من طبيعة  
األشيال، إال أن  في مثل ما نعيش  ليس  
للقطائ  إال أن تعيدنا إلى الورال مهما  
كانت المكاسب ال رفية، فالبنال على  
التراكم، والتغيير في إطار االستمرارية  
هو السبيل األنج  لمواجهة أهوال  
المراحل القادمة، وإ ا كان االتفاق على  
هذا األساس فنحن مستعدون للعمل م   
جمي  الزمالل لما في  مصلحة المجتم   
 .التواق لصحافة في مستوى انت ارات  

إن الجم  العا  يعتبر أولويات عمل 
أجهزت  التقريرية والتنفيذية اليو  هو 
االنخراط م  شركائ  في إيجاد 
اآلليات التنفيذية للتصور الجديد للدعم 
العمومي للصحافة ال رفي والدائم، 
و لك باالحترا  الصار  للقانون 
ولإلنصاف والشفافية والموازنة بين 
المقاوالت الكبرى وضرورات 
التيهيل بالنسبة للمقاوالت الصغرى 
ودعم التعددية، م  التشديد على 
ضرورة أن ينعكس دعم التوزي  
والمطاب  على الصحف بشكل 
تعاقدي، واعتبار الصحافة 
اإللكترونية أيضا قطاعا منكوبا 

 .وترتيب النتائج العملية على  لك
وبما أن الفيدرالية آمنت دائما بين 
الدعم العمومي ليس سبب وجود، فان 
الجم  العا  يعتبر نفس  منخرطا في 
الخطة الوطنية لتنمية قرالة الصحف 
التي أطلقها المجلس الوطني 
للصحافة، وخصوصا تفعيل صندوق 
تنمية قرالة الصحف الورقية 
وااللكترونية، فسبب وجود القطاع 
ليس هو أن تبقى المقاوالت على قيد 
الحياة فقط، ولكن أن يبقى تيثيرها 
ودورها المجتمعي باألساس على قيد 

 .الحياة
وستواصل الفيدرالية العمل م  
شريكها األساسي النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية بنال على ما سطر  
آخر اجتماع لقيادتي الهييتين 
التنفيذيتين في نهاية شهر ماي 
الماضي بما يحفظ مناصب الشغل 
وكرامة الصحافيين وتحسين 
أوضاعهم االجتماعية وحماية حريتهم 

 .واستقالليتهم التحريرية
وإ ا كان المسلسل الحالي لتيهيل 
الصحافة الوطنية قد انطلق من لقال 

الذي انبثقت  0221الصخيرات في 
بين الفيدرالية  0224عن  تعاقدات 

المغربية لناشري الصحف والنقابة 
الوطنية للصحافة المغربية ووزارة 
االتصال، وتعديلها األساسي في 

من خالل العقد  0261مارس 8
البرنامج الموق  بين الوزارة 
والفيدرالية، قبل أن تصدر مدونة 
الصحافة، فان أي تفكير اليو  في 
إعادة الن ر في التصور العا  لقطاعنا 
لن يتيتى بالشعارات ولكن بالقدرة 
على إبداع حلول جدية وواقعية 
وجامعة بفعالية وسرعة ألن األزمة 
المتعددة األبعاد لن تنت رنا حتى 
نرأب تصدعاتنا، ولهذا يدعو الجم  
العا  إلى مناظرة وطنية حول 
الصحافة واالعال  ببالدنا في أقرب 
وقت ممكن للتوافق حول تعاقدات 
جديدة تمزج بشكل خالق بين األبعاد 
االقتصادية لقطاع الصحافة وأدوار  

 الحيوية كرئة للديموقراطية.

 بيان الجمع العام للفيدرالية المغربية  لناشري الصحف

عقب التطورات التن يمية في قطاع نشعر  
الصحف ببالدنا، عقدت الجمعية العمومية 
للفيدرالية العمعغعربعيعة لعنعاشعري الصعحعف 
جمعان ععامعان اسعتعثعنعائعي وععادي، يعو  

بالدار العبعيعضعال  0202يوليوز  1الجمعة 
تم في األول إدخال تعديعالت أولعيعة ععلعى 
الن ا  األساسي للفيدرالية ومنها الرف  من 
 17عدد أعضال المجلس العفعيعدرالعي إلعى 

عضوا، وخلق ثالا تنسيقيات للجعهعويعات 
والورقي واإللكتروني. وانتخاب العرئعيعس 
من طرف المؤتمر بدل المجلس الفيدرالي 
وتعععععديععالت مسععطععريععة تععهععم شععكععلععيععات 
التصويت وشروط العضعويعة والعتعرشعيع  
لألجهزة المقررة م  تخعويعل هعذا العجعمع  
العا  بشكل استثنائي التوافق حول تشكيعلعة 

 .أجهزة الفيدرالية
وقد أسفرت توافقات الجمععيعة العععمعومعيعة 

معن  4عضوا ضمعنعهعم  48التي حضرها 
 12فرع الفيدرالية للصحرال، الذين مثلوا 

 :منخرطا، عن النتائج التالية
 :أعضاء المجلس االفيدرالي *
محمد عبد الرحمان برادة )جهات نعيعوز  -
 )مؤسس سابريس -

   - Zamane )يوسف شيمرو)زمان  -
 )محتات الرقا ) مجموعة البيان -
 (La vérité) عبد   العمراني -
 (Quid )نعيم كمال-

 )مصطفى بدري )المنتخب -
 )محمد العسلي )المسال ميديا -
 (Le desk)فاطمة الزهرال قادري  -

 (Kech04)رشيد الصباحي     -
 )علي أشيبان )الحركة -
 )04األيا   -نور الدين مفتاح )األيا  -
 )مرية مكريم )فبراير -
آش -عبد الحكيم بدي  )النهار المغعربعيعة  -

 )طاري
 )عبد السال  العزوزي )المنعطف -
 le journal )عبد الحق بخات )الشمال -

de tanger- 0222 
 )04اليو -يونس مسكين )أخبار اليو   -

 (Eco.Actu) صبحى السياري -
 )سعيد الريحاني )األسبوع الصحافي -
 )حسن أعراب )حدا كو  -
محمد شوقي )عضو المجعلعس العوطعنعي  -

 )للصحافة باسم الفيدرالية
 )محمد الزواق )يا بالدي -

 )الدار -سلمى علوي )ماروك تلغراف   -
 )سعيد الشراط )العالم الرياضي -
 )محمد الغروس )العمق -
العععاصعمعة  -محمد اعبابو )أفريك نيوز  -

04( 
عبد   جداد) رئعيعس فعرع العفعيعدرالعيعة  -

 )بالصحرال
 )تقي   أبا حز )الوطن ميديا -
 )ابراهيم السروت)االنتفاضة -
 )الحسين يزي )أكورا -
خععالععد الععرحععامععنععي )مععغععرب األصععالععة   -

 )والمواطنة 
 )بريك العبودي )حقائق جهوية -
 )عزيزة أهري  )تليكسبريس -
 )أحمد الصبار)المنتدى-

ميليفيات  -روت )ميليفيات تيادليةغمحمد ت -
 (20تادلة 

 )علي ليلي )عواصم -
 )الحسين بيادي )شباب العرب -
 )حجيبة مال العينين )المصدر ميديا -

وقد انبثق عن المجلس الفيدرالي العمعكعتعب 
 :التنفيذي التالي

 الرئيس: نور الدين مفتاح *
 الرئيس بالنيابة: محتات الرقا 

 المقرر العا : عبد الحكيم بدي  -
 :مجلس الرئاسة *
 محمد عبد الرحمان برادة -
 محمد العسلي -
 مصطفى بدري -
 علي أشيبان -
 عبد   العمراني -
 الكاتبة العامة: مرية مكريم *

 نائبها: محمد الغروس
 أمينة المال: فاطمة الزهرال قاديري

 نائبها: عبد الحق بخات
  :المستشارون

 يونس مسكين -
 سعيد الريحاني -
 عبد السال  العزوزي -
 محمد الزواق -
 رشيد الصباحي-

 محمد شوقي -
 حجيبة مال العينين -

 التنسيقيات
 :تنسيقية الصحافة الورقية

 )عبد الرزاق بيدار )المسال -
 )احمد الصبار )المنتدى-

 )محمد بوراوي )البيان -
 )سعيد الشراط )العالم الرياضي -

 تنسيقية الصحافة االلكترونية
 )عزيزة أهري  ) تلكسبريس -
  (eco actu)صبحى السياري -
 )حسن أعراب )حدا كو  -
 )الحسين يزي ) أكورا -

 :تنسيقية الصحافة الجهوية
 )محمد اعبابو )أفريك نيوز -
 )إبراهيم السروت )االنتفاضة -
 )عبد   جداد ) العيون أخبار -
خععالععد الععرحععامععنععي )مععغععرب األصععالععة   -

 )والمواطنة 
وقععد حضععر الععجععمعع  العععععا  لععلععفععيععدرالععيععة 

 :باإلضافة إلى الزمالل في األجهزة
 (rue02) عادل أربعي -
 (media04)صفال أقراو-
 )مصطفى الفن)آ ار-

 )مرشد الدراجي)مراك  االخبارية -
 )مصطفى أسعد)اآلن. ما-
 )حسن ندير) إكسبريس تي في-
 )04عبد الواحد ماهر)كازا -
 )خالد دامي) أصوات نيوز-

 )رشيد أوسي)صحرال نيوز -
 مصطفى  لمان)كي  بريس -

 فبالغ الجمع العام غير العادي للجمعية المغربية لناشري الصح  

استقبل السيد وزير الشبيبة والرياضة واليثيقيافية اليميكيليف   
بقطاع االتصال السيد عثمان الفردوس وفدا عن المكتيب اليتينيفيييذي 
للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عقب عيقيدهيا ليجيميعيهيا اليعيام 
وتجديد هياكلها، وقد هنأ السيد الوزير ممثلي الفيدرالية على نيجياح 
مءتمرها معتبرا أن الشراكة قائمة ومتواصلة بييين قيطياع االتصيال 
والفيدرالية كمكون أساسي من المكيونيات اليتيميثيييلييية فيي اليميجيال 

  .اإلعالمي الوطني
وقد تناول هذا اليليقياء اليذي حضيره السيييد اليكياتيب اليعيام   

مصطفى التيمي، الميسيتيجيدات اليتيي عيرفيتيهيا السياحية اإلعيالمييية 
ولصوصا تداعيات جيائيحية كيورونيا عيليى الصيحيافية اليميغيربييية، 
واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف مين ثثيار هيذه ايزمية، 
بحي  أكد الوزير أنه تم تعويض الدعم السنوي اليعيادي ليليصيحيافية 
بدعم استثنائي يرنو إلى حماية اليدور اليميجيتيميعيي اليذي تيقيوم بيه 
الصحافة من لالل اإلهتمام بالموارد البشرية وأوضياع اليميقياوالت 

 .الصحافية
وقد عبر وفد الفييدرالييية اليذي تيرأسيه نيوراليديين ميفيتياح   

وحضره نائب الرئيس محتات الرقاص والمقرر اليعيام عيبيداليحيكيييم 
بديع والكاتبة العامة مرية مكريم وعضو مجيليس اليرئياسية عيبيدهللا 
العمراني عن تيثيمييينيه ليتيخيصييين اليحيكيومية ليغيالف مياليي بيلي  

مليون درهم ، لصوصا وأن لسائر الصحافة المغربيية بسيبيب 242
مليون درهم، كما عبر الوفد عن انخراطه فيي  204الجائحة فاقت ال

التصور العام لهذا الدعم مع تقديمه ليميالحيظيات جيوهيريية ودقيييقية 
حول اآلليات التنفيذية لصرفه بما يضمن اإلنصياف واليواقيعييية فيي 

التنفيذ والموازنة ما بين ما بين المجموعات الكبرى واليميءسيسيات 
المهيكلة، وما بين الصحافة الورقية والصحافة اإلليكيتيرونييية، وميا 
بين المقاوالت الكبرى والمتوسطية والصيغيرى وميا بييين الصيحيف 

 .الوطنية والصحف الجهوية
كما شدد وفد الفيدرالية على ضرورة انعكاس دعيم اليتيوزييع 

والطباعة على الصحافة المغربية ومواكبة هذه الميرحيلية فيي إطيار 

 تشاوري يجمع اإلدارة مع جميع الشركاء.

 بالغ للفيدرالية المغربية لناشري الصحف

الوزير عثمان الفردوس يستقبل وفدا من المكتب التنفيذي الفيدرالية المغربية  
 الصحف لناشري 



 444العدد  بورتريه بورتريه
 1  02يوليوز  16الى  61 من 

 
" على ايقل، ب مكان الرجال الذين قضوا فترة 
في السجن وتعرضوا للتعذيب تسمية ووصف العنف 
الذي تعرضوا له. أما نحن فقد سجنا وعذبنا بأساليب 

 ال يمكن تسميتها".

 
هي واحدة ممن طالتهم يد الجالد خالل 
السبعينيات من القرن الماضي، اختطفت دون وداع 
أهلها وقبيلتها، حملت معها أسرار عذاباتها، وقصص 
الهول الذي عاشت  في أماكن االعتقال السرية دون أن 
تتركوصية أو بوحا. في سيرتها اختزال لمرحلة 
سودالوم لمة، لكنها سيرة ست ل تروى بكل 
أوجاعهالألجيال القادمة لتبين أن  ليس للقسوة ولل لم 
حدود، عاشت عذابات السجون والمعتقالت السرية 
وحلت ضيفة على الكوربيس ودرب موالي الشريف ثم 
أكدز،وفي هذ  الرحلة/ الجحيم تتلخص فصول مرحلة 

 من القم   هب ضحيتها اآلالف من األبريال.
في هذا البورتري  تطلعكم ملفات تادلة على 
بع  الجوانب المحيطة بسيرة امرأة اختطفت في 

، و اقت أشد أنواع التعذيب وظلت 6971مارس 
مجهولة المصير إلى  اية تيسيس هيئة االنصاف 
والمصالحة، إنها الشهيدة فاضمة وحرفو عروس قصر 
السونتات باملشيل التي قضت بالمعتقل الرهيب أكدز 

 .6971سنة 
 

 فاضمة عروس قصر السونتات
، 6914ولدت الشهيدة فاضمة وحرفو عا  

تنحدر من عشيرة أيت عتو وعمرو، التابعة لقبيلة 
أيتيعزة الحديديوية. تنتمي فاضمة إلى قصر السونتات، 
الكائن على الضفة اليسرى لواد أسيف ملول، بجماعة 
بوزمو القروية، دائرة إملشيل اإلدارية، إقليم ميدلت 
)حاليا ، جنوب شرق المغرب، فهي زوجة الراحل 
"زايد أوبا"،وابنة المقاو  "موحى وحرفو" الذي أعد  

، بعد أن أصدرت المحكمة 6974 شت  07في 
العسكرية بالقنيطرة حكمها علي  باإلعدا  على خلفية 

 .6971أحداا مارس 
كانت فاضمة وحرفو واحدة من جميالت 
قصرالسونتات، حسب ما روا  عنها أهلها ومعارفها، 
وهذ  الروايات والقصص ستتيكد بعد العثور على 

، وهي 0269صورتها الوحيدة في شهر شتنبر من سنة 
الصورة التي أحيت الذاكرة والجروح واأللم معا، ألم 
مرحلة طبعها القم  األسود،حي  الزالت جروحها لم 

 تندمل، بادية كالوشم في ظاهر اليد.

 
كانت قرية السونتات تنعم بجمال طبيعتها 
وهدوئها وشموخ قصباتها التي تمتد جذورها إلى عمق 
التاريخ، وبميا  وادي أسيف ملول الذي يبع  في 

شريانها الحياة، ر م قساوة المكان ومناخ  وعزلت ، 
لكن هذا الهدول والجمال سيكسر  هدير المروحيات 
وسيارات الدرك والجي  وعذابات وآهات األهالي 
الذين عانوا من بط  القوات التي حلت ضيفة على 

 .6971البلدة في ربي  
، بموالي بوعزة 6971كانت أحداا مارس 

وخنيفرة ومناطق الجنوب الشرقي وباألطلس 
المتوسط، بمثابة بداية حرب شاملة شنها ن ا  الحسن 
الثاني على الجناح الثوري لحزب االتحاد الوطني 
للقوات الشعبية، وعلى بع  المناطق 
المتمردة،فتحركت اآللة القمعية من جي  ودرك 
ومخابرات وشرطة وعمالل، جارفة معها كل ما 
تصادف  في طريقها، معلنة عن فت  جحيم لكل الذين 
ارتبطوا بهؤالل المناضلين من قريب أو بعيد،سوال 

 الذين قادوا أو دعموا أو شاركوا في هذ  األحداا.
فتحت السجون والمعتقالت السرية، وارتكبت 
أبش  أنواع التعذيب في حق كل من سقط في أيادي 
قوات الجي  والدرك والقوات المساعدة، وشنت 
االختطافات واالعتقاالت على نطاق واس  وبشكل 
عشوائي، وشملت هذ  االختطافات عائالت وأسر 
ودواوير بيكملها، بشيوخها ونسائها وأطفالها دون 
رحمة، فكان العديد من األبريال ضحية لهذ  الموجة 
الشرسة من القم  السياسي الذي عم المغرب بعد هذ  

 األحداا.
لقد كشفت شهادات الناجين من هذا الجحيم، 
والتي أدلوا بها خالل جلسات االستماع العمومية التي 
ن متها هيئة االنصاف والمصالحة، أو تلك التي جالت 
في تقارير المن مات الحقوقية الوطنية والدولية حول 
هذ  األحداا، هول التعذيب والف ائ  التي تعر  لها 
المختطفون أثنال احتجازهم في األماكن الم لمة 

 واألقبية السرية.
كانت فاضمةوحرفو، واحدة ممن شملتهم موجة 

على  6971االختطاف رفقة أمها وأخيها، في مارس 
يد قوات الدرك والجي  والقوات المساعدة، حي  
تعرضت لمختلف أصناف التعذيب والتجوي  بعد 
استضافتها للراحل"سعيدأوخويا" بمنزلها، والذي كان 
على رأس قائمة المبحوا عنهم من طرف عناصر 
الدرك الملكي، وتم تعذيبها بمركز بوزمو رفقة عدد 
من المختطفين، ليتم نقلها إلى كلميمة قبل نقلها إلى 

 مدينة الدار البيضال. 
لقد حاول البع  التخفيف من هول جريمة  
اختطاف  فاضمة وحرفو من خالل الترويج لعدة إشاعات  
حولها بغية النيل من سمعتها كامرأة،ومن كرامة عائلتها  
وكبريال قبيلتها المتمردة، وهي اإلشاعات التي نفتها العائلة  

 جملة وتفصيال. 
لكن الثابت أن فاضمة وحرفو تعرضت لشتى 

التعذيب النفسي والجسدي على يد الجالدين منذ  أنواع 
اللح ات األولى من اعتقالها، مرورا بالكوربيس إلى  
درب موالي الشريف،ثم بمعتقل أكدز السي  الذكر  

،  6971دجنبر   02بالجنوب، حي  استشهدت هناك في  
ودفنت بمقبرة البلدة، حسب ما تضمن  التقرير الختامي  
  74لهيئة االنصاف  والمصالحة )الفصل األول، الصفحة  

، وحسب إحصائيات الهيئة فقد بلغ عدد الذين قضوا نحبهم  
  6971شخصا، أ لبهم توفي ما بين    10بمعتقل أكدز  

قبل نقل باقي المختطفين إلى سجن قلعة مكونة    6977و 
 .)عاصمة الورود  

 

يحكي محمد الرحوي أحد المختطفين من   
مجموعة بنو هاشم، وهو من ضيوف المعتقل الرهيب 
أكدز في كتاب  " مدافن: وقائ  االختفال القسري" أن 

، باإلضافة إلى 6971سر الموت السري  بيكدز خالل 
سول التغذية وقلتها، األواني الصدئة التي كان يقد  فيها 
األكل، والضرب والتعذيب والتعنيف الجسدي بمختلف 
األدوات وفي أي وقت ولح ة،وأخطر هذ  األسباب 
يتمثل في استشرال دال السل في صفوف المحتجزين، 
نتيجة الرطوبة وقلة التهوية والشمس بالمكان، 
والبرودة التي قد تصل خالل الشتال إلى أقل من ثالا 

 درجات تحت الصفر". 
" لقد كانت ال روف أف   بمركز أكدز بسبب 
الصرامة في التعامل م  المختطفين، والتعذيب وقسوة 
الطبيعة وسول التغذية و يرها من ضروب المعاملة 
الحاطة بالكرامة اإلنسانية". ومما ال شك في  أن 
فاضمةوحرفو، قد عانت هي األخرى من ف ائ  هذا 

المعتقل الرهيب منذ تنقيليها من درب موالي الشريف 
 إلى أكدز.

وحسب شهادات الذين نجوا من هول معتقل 
شخصا، منهم  422أكدز،فانالسجن كان يضم أزيد من 

شيوخ ونسال وأطفال وشباب من مختلف مناطق 
 المغرب: الصحرال وفكيك وتنغير وإملشيل و يرها. 

 المعــتقل السـري أكـدز
 

 فاضمة وحرفو وألريات
كشفت الشهادات التي وثقتها الباحثة 
األنثروبولوجية نادية ݣسوس في بح  تحت عنوان " 
النسال والعنف السياسي بالمغرب " أن نسال الجنوب 
الشرقي، وتحديدا فكيك وتنغير وإملشيل، تعرضن 
لمختلف أنواع التعذيب أثنال االختطاف بالمعتقالت 
السرية، وشمل التعذيب نسال عازبات 

وطفالت، وتراوح التعذيبما بين الضرب  ومتزوجات
والتجوي  والترهيب واال تصاب. وكان اإلمعان في 
التعذيب إحدى الوسائل التي يلجي إليها رجال الدرك 
والقوات المساعدة، إلجبار النسال على االعتراف 

 بمكان وجود أزواجهن أو أقاربهن.
ومن الشهادات المؤلمة التي أوردتها نادية 
كسوس في كتابها السالف الذكر، شهادة لسيدة تعرضت 

وهي  6971لالعتقال والتعذيب بعد أحداا مارس 
شهادة تلخص حجم المعاناة التي لحقت بالنسال 
المختطفات بهذ  المنطقة،وجال فيها " على األقل، 
بامكان الرجال الذين قضوا فترة في السجن وتعرضوا 
للتعذيب تسمية ووصف العنف الذي تعرضوا ل .أما 

 نحن فقد سجنا وعذبنا بيساليب ال يمكن تسميتها".
وهذ  شهادة امرأة أخرى من إملشيل اعتقل 

"... أمي واثنتين من 6971جمي  أفراد عائلتها سنة 
إخوتي كن في سجن بوزمو. في هذا السجن، تحول 
حليب والدتي إلى د . تركن عاريات، دون طعا  ودون 
أي شيل، ال شيل إال البرد والثلج، إلى حد أن أمي 
أرضعت أختي دما بدل الحليب. كانوا يعلقونني من 
قدمي ويهددون والدتي بينهم سيتركونني هكذا معلقة 

 حتى تخبرهم بمكان والدي ..."
وفي شهادة أخرى لسيدة من إملشيل اختطفت 
على خلفية نفس األحداا رفقة أبنائها، أوردتها كسوس 
حول مختطفات إملشيل " ... أخذوا أوالدي على متن 
طائرة وهددوا برميهم من الطائرة إ ا لم أفص  لهم عن 
مكان وجود أبيهم. كانوا يضربونني أما  أعين أوالدي 
لدرجة أن ابنتي ال تزال مريضة إلى اليو  من جرال 
 لك المن ر. كانوا يهددوني بين ابنتي لن تتزوج أبدا 

 وأنهم سوف يذيقونها أسوأ أصناف التعذيب..."
وفي شهادة أخرى المرأة من نفس المنطقة 

" ... خالل الفترة التي قضيتها في 6971اعتقلت سنة 
السجن كان من عادتهم ضربي وتجريدي من مالبسي. 
ونادرا ما كان يسم  لنا بارتدال بع  المالبس 
الخفيفة. وفي مع م األوقات كانوا يمنعوننا من ارتدال 

 أي مالبس ويجبروننا على البقال عاريات..."
وهذ  شهادة امرأة تكشف عن هول ما جرى 

، تقول 6971لنسال إملشيل المرأة اعتقلت في مارس 
" ... أختي كانت طيبة وجميلة، لذا أخذوها ألنهم 
اشتهوا جمالها ... أخذوها ألنها ابنة )أبي  وألنها كانت 

 جميلة ..."
هذ  ليست سوى شهادات مؤلمة تلخص حجم 
المعاناة التي لحقت بنسال بريئات، ليست لهن يد في ما 
جرى، ولكن القسوة والحقد استهدفا االنتقا  من أقاربهن 
الذين كانوا على صلة بهذ  األحداا، كما استهدفا 
تروي  الدواوير والقصور المحيطة، سوال التي تمردت 

أو التي لم تتمرد، وتقديمهن كعبرة لمن سولت ل  نفس  
حمل السالح في وج  السلطة المركزية، لذلك تقاسمن 
نفس عذابات الرجال، وكانت فاضمة وحرفو واحدة 

 منهم.
 

 حينما يتجدد المأتم
، ستستيقظ الذاكرة 0269شتنبر من سنة  9في 

من جديد بكل اآلال  والف ائ  م  ظهور صورة نادرة 
للشهيدة فاضمةوحرفو، صورة أحيت معها جراح 
الماضي القديمة التي لم تلتئم بعد،والتي بدأت فصولها 

، وكان ضحاياها مئات العائالت 6971في ربي  
 بمنطقة الجنوب الشرقي.

يحكي األستا  لحسن أيت لفقي  عن رد فعل 
العائلة عند اكتشاف صورة فاضمة وحرفو بالقول"... 
لن أنقل لكم سوى خبر محزن تلقيت  صباح يوم ، 
أخبركم أن الميتم تجدد بمنزل صديقي زايد وحرفو 

ما ا حدا؟ -بقصر سونتات، قرب إملشيل، إقليم ميدلت
 سيلت الصديق زايد هاتفيا:

حدا أن عاد الميتم إلى منزلي، فكل األبنال  -
 يبكون، ما خطبك بالضبط؟

 أجاب:
 –كلنا يبكي، نساؤنا وأبناؤنا، بسبب فاضمة. -

 سيلت :
 هل تتحدا عن فاضمة أخرى  ير أختك؟

 أجاب:
 ال -

 سيلت :
 وما الذي حدا؟

 أجاب:
لقد عثرنا على صورتها !  مفاجية جميلة للغاية، -

 فوق  لك، إن ص  القول: الجمال يكمن في تعدد ".
أظهرت الصورة التي عثرعليها مؤخرا، مدى 
الجمال الذي كانت تتمت  ب  فاضمة وحرفو، وربما 
حسب ما يحكى أن ميساتها كانت بسبب جمالها الذي 
زادت  الرموز الموشومة على جسدها رمزية وقيمة، 
وهي الرموز التي أثارت فضول األستا  الباح  في 
الثقافة الشعبية األمازيغية لحسن بلفقي ، ودفعت  لفك 

 طالسمها.
فقد أشار بلفقي  إلى أن فاضمة وحرفو كانت 
تحمل "رمز الشمس في جسدها، واعتبر أن رمز 
الشمس يكاد يترالى في الوشم مختزال في ثالا 
نقاط،ور م أن الشمس قوة قاسية، فهي رمز الحياة. 
والشمس معبود أمازيغي قديم. ثم المعين 

(losange) الذي هو رمز المرأة، وكلما أشار المرل،
إليها في الرموز القديمة تستحضر الخصوبة واستمرار 
الحياة والجمال.ثم رمز الحمل الذي يشكل رمز القوة 
والطبيعة، ورمز إل  أمون الذي اتخذ ل  معبد في سيوة 
المصرية، وباب الحمل  بح  طقس أساسي ليلة الدخلة، 

 .Sirus)الشعرى اليمانية") «ثم رمز النجم 
ور م المجهودات التي بذلت للتعريف بالشهيدة، 
ال زال هناك  مو  يلف بع  الجوانب من قضيتها، 
مما يستوجب على المهتمين بتاريخ المنطقة إعادة 
النب  في كل ما كتب، وما قيل عن فاضمة وحرفو 
التي توفيت وهي تحمل أسرار عذاباتها ومعاناتها 
معها، وال شك أن هناك معطيات كثيرة حول فاضمة 
وحرفو ال زالت طي الكتمان، وتحتاج إلى البوح خدمة 

 للحقيقة وللتاريخ حتى تكتمل الصورة.
 توصيات معلقة

كان قدر فاضمة وحرفو أن تغتال مرة ثانية،فبعد 
صدور توصيات هيئة االنصاف والمصالحة والتي 
كانت تهدف إلى استجالل الحقيقة عن ضحايا االختفال 
القسري،وعد  تكرار ما جرى وجبر األضرار المادية 
والمعنوية لألفراد والجماعات التي تضررت من 
الممارسات القمعية خالل الحقب السودال، وكذا حفظ 
الذاكرة...فان السلطات لم تتفاعل م  الندالات التي 
تقدمت بها شبكات الجمعيات التنموية لواحات الجنوب 

في إطار مشروع حفظ  0229الشرقي في سنة 
الذاكرة، ومصالحة نسال السونتات الذي يعرف 

،حي  نادت باطالق SMR FEMMESاختصارا ب 
اسم فاضمة وحرفو على مجموعة مدارس أيت علي 

 ويكو بجماعة بوزمو بدائرة إملشيل.
ور م أن نيابة وزارة التربية الوطنية بالرشيدية 
وجهت مراسلة إخبارية في الموضوع إلى المؤسسات 

، 6417تحت رقم  0229يوليوز  28التعليمية بتاريخ 
 68بتاريخ  689429مرجعها القرار الوزاري رقم 

،فان السلطات المعنية لم تنفذ القرار، 0229يونيو 
وبقي معلقا، وبالتالي لم تحتر   اكرة فاضمةوحرفو، 
ومعها نسال السونتات اللواتي تعرضن النتهاكات 

 جسيمة لحقوق اإلنسان.
هكذا كان قدر فاضمة وحرفو أن تعي  معاناة 
السجون واالختطاف، وألن الذاكرة تيبى النسيان، 

هذا فست ل الشهيدة رمزا حيا لكل الذين عشقوا 
 الوطن.

 الشهيدة فاضمة وحرفو من قصر "السونتات" إلى جحيم املعتقالت

مقتتف من التقرير الختامي لهيئة االنصاف والمصالحة 

 (7/)الفصل األول، الصفحة 

 9160صورة الشهيد موحى وحرفو الذي أعدم في غشت 

 ، حينما تحول الربيع إلى لريف9164مارس 

 صورة مركبة للشهيدة فاضمة وحرفو وقبرها بأكدز
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على قلة القراء الذين يحرصون على متابعة 
اإلصدارات واقتناء ما ينشر من القصة والرواية 

 والشعر ..
هناك ضبابية لدى الكتّاب حسب ما يبدو لي 

 في كيفية تلقي القراء األدب .
وليس لديه أي رجع ، ( يكتب   ) ة    الكاتب  

 صدى حول ما يخطه !
ليست بعض المُجامالت من هنا وهناك هي 

 المقياس .

ال يواكب النقد ما ينشر في مجال األدب بغثه 
هو أداة فعالة ، وسمينه . بينما النقد الجاد والصارم 

 للتقويم والتشجيع على القراءة .
طبيعي أن يكون هناك اختالف على مستوى 

أمر عادي جدا بسبب اختالف ، " التلقي "  
 مستويات التحصيل الدراسي ..

لكن المشكلة تبدو واضحة وفادحة عندما ال 
يتوفر مستوى مقبول على التحليل والتأويل لدى 
حاصلين على مستوى تعليمي متوسط أو عال . هذا 

 في حالة وجود فعل القراءة .
ليس بالضرورة التوفر على مستوى تعليمي 

وتذوق ، وشواهد حتى يكون هناك إقبال على القراءة 
 ذلك والتفاعل معه .

يبدو لي أن المعضلة متأتية من تخلف 
وعدم الحرص على تشجيع ، مقررات التعليم بأسالكه

القراءة ودمج ذلك في سيرورة التعليم دراسة 
 وتقويما .

وعدم ، ثم بسبب ضعف بيّن في اإلعالم 
تشجع على ، تقديمه حصصا مجدية وبشكل مقبول 

وتقدم قراءات نقدية ، وتخبر باإلصدارات ، القراءة 
مع العناية بما يفترض أنه ، في األجناس األدبية 

 يُعرض ويُدرس في مجال التعليم .
مؤسف جدا أال يتوفر بشكل واسع قراء نبغاء 
قادرين على تأويل ما ينشر وكشف المتخفي بين 

فالقارئ النبيه يعيد باستمرار الحيوية ، األسطر 
ويشارك الكاتب باإلشارة الى الهنات ، للمكتوب 

وتشجيع اإلبداع .. إنها كتابة ثانية وبدونها ال فائدة 
    من الجهد المضني في الكتابة .

 
 مصطفى المودن  ■    

 ( تثير لدي مشكلة وتساؤالت .. ) المستهلك  مسألة تلقي األدب عموما من طرف القارئ 

 غصن عمري حافل بالثمر  لغة الصبابة.                                       
 تهاوى فوق الثرى المنسي.                        جف؛ فحالت بينه وبين القطاف مسافات. 

 خطبتني القصيدة قلت : دعيني خطبني الغيم       والمطر اذا صب في البحر غذا مالحا.
 يبكي مضاضته لكل ماهو ات.                       قالت: مهرك شفقا لصباح الح.

 عطاياي اليك زهور مسك واقحوان.  غسقا لعشية تحتضر على حافة مساء. 
 في اواني من بالط كسرى.                          تفيض زمردا وغواني الرشيد ورودا.

 تتوجسين فيها دما                                     يمنح للحياة دالال وجماال.
 ينتقي من غموض الفصول ابياتا.                    تلملم شتاتها في دواوين الشعراء.

قلت: ارم جمرك تحت اقدامي يحرقني.             افتحي شبابيك صدرك يتنفس االمواج 
 يغرقني.

 افرجي شفتيك ترحق الصبابة.                       بالكوكب الضاري
  زهور البهجة : لحطة شعر ■لينعم صباحي بالطلل البالي.                                         

 ة الصبـابةـلغ

 مكتبة األلفية الثالثة بالرباطمن 

هي قطعة من الحلي و االكثر رمزية في تراث  
األمازيغ عند عدة قبائل في شمال غرب القارة 

ولكنها ، اإلفريقية . شكلها يختلف بين قبيلة و أخرى 
تتكون في األساس من مثلث تحت حلقة أو نصف 
دائرة . في لغة قبائل سوس الخاللة تسمى باسم " 

وهي جِدُّ مشهورة عندنا في  Tazerzitتازرزيت " 
كامل سوس والصحراء . لوحة معدنية وغالبا من 
الفضة على هيئة مثلث متساوي الساقين ينتهي في 
منتصف قاعدته بدبوس أو " قضيب " يحمل خاتمًا 
مفتوحًا . حسب علمنا عن داللة الرمز " الديني او 
الوثني " الذي تنطوي عليه " تازرزيت " قد يدل 

ًا ، اسم " تازرزيت " األمازيغي  على معنى ، حرفيّ
يبدو أنّ هذا المعنى اللغوي ، ( لكن   ) الفليل   الدبوس 

قد شجع على نسيان الحمولة الرمزية " الدينية 
الوثنية " التي تنطوي عليها هذه الحلية األمازيغية . 
لقد اختزلت باالضافة الى وظيفتها األداتية بوصفها 

مجرد دبوس مشبك وبهذا االعتبار يترجم لفظ " 
؛  Fibuleتازرزيت " إلى اللغة الفرنسية بلفظ  

وهي ترجمة غير موفقة في اعتقادنا . فالراجح أنّ 
 -حلية " تازرزيت " ليست سوى رمز " الإللهة  

وغيرهم من ، األم " معبودة المغاربة األمازيغ 
في العصر ،  شعوب حوض البحر األبيض المتوسط 

القديم : فالخاتم المفتوح يرمز إلى الهالل أي إلى أحد 
األم "   -أطوار القمر الذي اقترنت به عبادة " اإللهة  

بينما ؛   Déesse de fertilitéبوصفها ربة خصب  
األم أو إلى مثلثها العاني   -يرمز المثلث إلى رحم اإللهة  

)Triangle pubique(  في حين قد يرمز الدبوس أو
 "األم  -" القضيب " إلى قرين " اإللهة 

ال يسعنا إالّ أن ، ومن جهة أخرى ، هذا من جهة 
نالحظ الشبه الكبير بين رموز من شمال إفريقيا : 
رمز " تازرزيت " األمازيغي الذي يذكرنا برمز " 

 -( البونية    ) تانيت    األم " المعروفة ب   -اإللهة  
األمازيغية . و تبقى " تزرزيت " من شعار 
االمازيغ و من الحلي االكثر شهرة واول ما يشتريه 
االب البنته في جهاز العروس و وقد تتوارثه البنت 
عن امها . لكن اليوم بدأت في االنقراض اال في 

 المغارض والصور والشعارات.

 ) la fibule(تزرزاي مفرد تزرزيت 

وانا أتخطى عتبة بيتي...استرعى انتباهعي وجعود   
ورقة إشهارية دسها أحدهم من تحت الباب...التقطعتعهعا وفعي 
اعتقادي انها إحدى اإلعالنات اإلشهارية لمؤسسات التععلعيعم 
العخعا  العتعي تعنععمعو كععل سععنعة كععالعفعطععر الععبعري فععي هععذ  
العععمعععديعععنعععة...حعععيععع  تعععكعععثعععر إععععالنعععاتعععهعععا خعععالل معععوسعععم 
التسجيل...وأجدها يوميعا داخعل صعنعدوق العبعريعد او تعحعت 

 الباب...
 التقطت الورقة وبدأت أقرأ...
 "حكيم ع يم من أصول إفريقية

 خبير في حل الغمو  الفوري لمشاكلك...
 تحلية حب الزوجين...

 القضال على اآلثار السلبية لعالقتك...
 القضال على العين الشريرة...

 تن يف اي سحر...القوة الجنسية...
 المساعدة على الحمل...

 استرداد الحبيب
 حماية المنزل من كل الشرور...
 فك السحر االسود واالبي ...

جعلععب الععحعع  )معكععتععوبععة هععكععذا !!!  فععي العععععمععل 
 والتجارة

 نتائج قوية وسريعة ومضمونة...
 ايا  فقط 66الى  1من 

 سنة من الخبرة" 42اكثر من 
 التوقيع...مامادو...

معع  بععيععان بععالععمععواعععيععد...ورقععمععي هععاتععف وطععنععي  
ودولي...وبريد الكتروني...وفي الخعلعف هعنعاك تعرجعمعة كعامعلعة  

 بالفرنسية طبعا... 
هذا فعال ما كان ينقصنعا فعي معجعتعمع  لعديع  اسعتعععداد  
فطري لتصديق الخرافة والعي  داخل بوتقتعهعا...بعل واالرتعمعال  
في أحضانها بكل حب...خرافة جديدة بنكهعة اسعتعوائعيعة...وطعععم  
االد ال...وسحر الفودو...كما لو اننا ما اكتفينا بعععد معن خعرافعة  
 بطعم الرمال....ورائحة بول البعير...ونكهة العود والعنبر... 

جلست أتيمل الورقة بيعن يعدي...وأتعخعيعل ردات فعععل  
العديد من النسال الالئي اعرفهن عندما تصعل هعذ  العورقعة العى  
ايديهن...وبل واتخيل حجم االضرار التعي سعيعكعون اخعفعهعا هعو  
تحول مامادو الى مليونير في ظرف اقصا  سنة...ولم ال ؟...فعي  
بلد ال زالت تحشد في  األلعوف معن العرجعال ععلعى سعيعرة كعنعز  
مدفون في جبل...فكيف ال يحشد مامادو األلوف من النسعال...مع   
مدخراتهن !!..على سيرة إحيال العحعب بعيعن العزوجعيعن...جعلعب  

 الحظ في العمل...او القضال على الطاقة السلبية... 
زبونات مامادو من الفئات االجتماعية العمعتعوسعطعة 
والميسورة مضمونات...انا شخصيا استعطعيع  ان ارشع  لع  

بكل سعهعولعة العععشعرات معن العنعسعال معن داخعل معحعيعطعي 
االجتماعي...زميالت في العمل...جارات في الحي...امهعات 
لزمالل ابنائي في التعليم...جميعهن متعععلعمعات...ان لعم يعكعن 
جامعيات...ا لبهن يعملن..يتمتعن باستقالل مادي...او ربات 
بيوت بنفو  معنوي كبيعر داخعل اسعرهعن...يعرتعدن صعاالت 
الرياضة...يقدن سيارات  ات دف  رباعي...ولديهن حسابات 

 على جمي  شبكات السوشل ميديا...
ما كان ينقص هو كوت  روحاني معن ععيعنعة معامعادو  
لتكتمل الصورة...ا  ال يععقعل ان يسعتعمعررن فعي العتعردد ععلعى  
مشعو ي الضواحي العفعقعيعرة...حعيع  يعتعربعععن فعوق حصعيعرة  
مهترئعة...فعي "قعاععة انعتع عار"  عيعر معكعيعفعة و عيعر معجعهعزة  
"بالويفي"...جنبا إلى جنب مع  ععامعالت العمعصعانع  وخعادمعات  
البيوت...ويتعرضن للتحعرش او العنعشعل بعمعجعرد العنعزول معن  

 سياراتهن... 
حضرتني وانا جالسة أتيمل الورقة في يدي...ردة فععل  

...عندما دخلت معكعتعبعي  juristeلزميلة في العمل...إطار قانوني  
 ات يو ...وكنت قد استعرت خيعطعا وإبعرة معن زمعيعلعة اخعرى  
الصععلعع  طععرف ثععوبععي الععذي تععمععزق بعععععد ان عععلععق بععدرج  
المكتب...فانتزعت االبرة من يدي وصعرخعت...ال يعخعاط فعوق  
الجسد اال الكفن...هل تريعديعن ان تعيعتعمعي ابعنعائعك يعا معجعنعونعة  
؟!..كنت لتنزعي ثوبك على االقل...وطفعقعت تعدق بعيعدهعا ععلعى  

 الخشب... 
نفس الزميلة تقضي فعي الصعالة وقعتعا اطعول معن 
العمل داخل المكتب...و تؤدي العمرة كل عا ...وتعرج على 
بيت المقدس عبر بوابة الكيان الصهيوني...وتحاسب بعائعععة 
الخضر بالسنتيم...وتدف  بسخال للمدلكعة فعي حعمعا  العبعخعار 

 الملحق بمركز التجميل....
هذ  عينة بسيطة من القاع الذي نزلنا إلي ...ال فعرق 
بين أمي ومتعلم...الكل مغيب...الكل صار يعؤمعن بعالعخعرافعة 
ايمانا مرضيا...سباق محمو  نحو االندثار الحضاري اختلط 
في  الديني بالخرافي...والغيبي بالعالمعنعطعقعي...والعالأخعالقعي 
بععالععالعععقععالنععي...خععلععيععط هععجععيععن حععولععنععا الععى مسععوخ 
حضارية...جعلت امثال مامادو من المهاجريعن معن جعنعوب 
الصحرال...يركبون الموجة بذكال ليبيعونا هم كذلك الخرافة 
في نسختها االكزوتيكية...ويتمعددوا بعمعرونعة داخعل العفعراغ 
الععنععاتععج عععن انععحععسععار العععععقععل والعععععلععم لععفععائععدة الععجععهععل 
والخرافة...ويدشنوا عصر الشعودة الراقية...شعودة الفي آي 

 بي...بمواصفات الدجل المعولم...وبالعملة الصعبة...
 . 2495لالدة ياسر■ 

 
ديناميكيةً كانت هذه الطبيبة الكسيحة، تنتقل 
بين غرف المرضى، دالل المستشفى الجيهيوي اليكيبييير، 
وهي تحاول أن تقف على سيرورة أحوال المرضى الذين 
يرزلون تحت ويالت العلل،... تيتيفيحين ميليفياتيهيم بيكيل 
عيينيياييية، تسييأل عيين أحييوالييهييم ... تييواسيييييهييم بييألييطييف 

 العبارات ... تريد أن تُذِهب عنهم الكمد والحزن. 
لم يكن والدها سوى بيائيع "سيبيانيخ" و"نيعينياع"، 
يطوف ايزقة والشوارع منذ الفجر إلى غاية ايصيل، كي 
يضمن يبنائه قُوتًا وأماًل في الحياة... كان يقول دائما أن 
ابنته البكر أذكى مما يمكن أن يتصورهُ الناس، تستيفيسير 
بدافع حب االستطالع عن كل ايمور صغائرها، دقيائيقيهيا 
وكبرياتها. تجمع بيين اليرغيبية فيي اليتيحيصيييل اليعيليميي 
والغوص في تقنيات المطبخ وأساليب تدبييير اليبيييت، ثيم 
التعقل في كل واردة فكريية ميعياليجية إيياهيا بياليقيبيول أو 
الرفض أو اإلرجاء إلى حين التييقين، ... تيحيييط نيفيسيهيا 
بأمهات المراجع والفيديوهات الموثقة، ... تفيوقيت عيليى 
كل أقرانها ... نالت اليجيوائيز تيليو ايليرى، ... فشيرفيت 
المءسسات التي تحتضنها في كل المحافل ... ليول ليهيا 
هذا كله ولوج كلية  الطب عن جدارة واسيتيحيقياق، رغيم 
وضعيتها المتهورة ...وتفاعل مع رغبتها المتحديية تيليك 
كل أفراد أسرتها... فأصبح هم ايخ الوحيد الذي شاركهيا 
رحم الوالدة أن ييوفير اليحياجيييات اليميالييية رغيم عيميليه 
المتواضع كنادل بمقهى أحد محيتيرفيي اليكيرة سيابيقيا ... 

 وغيب مءلرا فكرة االرتباط.
لم تخيب اآلمال، فقد صعدت ميرة أليرى إليى مينيبير 
التتوييج، ونياليت ميا كيانيت تصيبيو إليييه، وييرغيب فيييه 
الجميع... وتم تعيينها بيميسيتيشيفيى فيي ميديينية حياضيرة 
بالريف... معروفة بتشدد أهلها لألمازيغية، إلى درجة أنه 
بات من الصعب على الطبيبة أن تفك ألغاز الحوار بيينيهيا 
وبين الوافدين والوافدات على المستشيفيى... كيان ايمير 
صعبا جدا في بداية ايمر... فقررت أن تتعلم أصيول هيذه 
اللغة عساها تبحر مع ايهالي في ما يمكن أن يبوحوا بيه 
أثناء عملية تشخين الداء لديهم. كان قسم أبيقراط يَمثُل 
أمام ناظريها، فتمضي باحثة في أغوار السقيم، باذلة كل 

 ما في وسعها كي ترضي الجميع رغم كل الصعوبات.
بيد أنه في ليلة، الزالت راسيخية فيي ذاكيرتيهيا ولين 
تحيد عن مخيلتها أبدا ...كانت منهمكة، كدأبها، تنتقل من 
سرير إلى ثلر، تبتسم في وجه هذا ... وتألذ بيد ذاك ... 

تالعب اآللر مخففة عنه ثالمه ... دلل ثالثية أنيفيار فيي 
حالة هيجان ... وقد امتألت قمصانهم دماًء، يطلبون ثلر 
يماثل أحوالهم يحمل مدية طويلة وييقيليب عييينيييه ييمينية 
ويسرة يطلب حماية وعونا.. حاول طاقيم اليميسيتيعيجيالت 
الوقوف في وجه المهاجمييين ... إال أن ايمير عيليى ميا 
يظهر يفوق مقدراتهم ... حاصر الثالثة المستنِجد وبدؤوا 
يعالجون جسده بطعنات عشوائية... لوحظ بعدها انهيياره 
التام، وسقوطه مدرجا في بَِرك مين اليدمياء ... ثيم عيميد 
أحدهم إلى فصل رأسه عن جسيده  ليييضيعيه فيي كيييس، 
ليأمر بعدها مرافقيه بمغادرة المكان... وقعت الطبيبية ... 
سارع ايطباء إلى زميلتهم يتفيقيدونيهيا ... ظيليت ميميددة 
على اير  وقد عال شفتيها َزبٌَد ... واْصفَرَّ اليُميَحييَّيا ... 
حملوها في الوقت الذي ُسِمعت فييهيا مينيبيهيات سيييارات 
الشرطة الذين حضروا بعد فوات ايوان، بعد أن تلقوا في 
الشأن ذاته مكالمة رجل ايمن اليميداوم، واليذي ليم ييقيَو 
على مواجهة اليعُيدوان مينيفيردا، فينثير االنيزواء وطيليب 
النجدة ... استمرت الطبيبة على حالتها تلك وقتا طيوييال، 
قبل أن تعود إلى وعيها تدريجيا، بفعل تدلالت رفاقها ... 
غير أنه صاحبت صحوتها سيال من الصراخ والمناداة ... 
فكانت تطلب أسرتها أحيانا وزمالءها في المهنة ثانية ... 
تبادل المحيطون بها نظرات سريعة، ونابت العيييون عين 
الشفاه ... لقد أدركوا جميعا أن زميلتهم تحتاج إلى فيتيرة 
راحة... وعليها أن تنأى عن هذا الجيو اليميكيهيرب ليميدة 
تستطيع بعدها العودة إلى عملها وقد طوت صيفيحية هيذا 
التوتر. منحتها اإلدارة شهراً كامالَ... لكنها حينميا عيادت 
في ذلك اليوم المشءوم سيقيط فيي ييدهيا ميطيعيون عيليى 

... كيان اليدم الييذي نييزف ييمييأل صييدره  مستوى الجيد 
ووجهه والمالبس... وبدل أن تحاول إسعافه كيميا كيانيت 
تفعل من قبل ... سقطت مغشيا عليها ثانييية ... وعينيدميا 
استفاقت كان الشاب قد هلك ... عندها وحين بلغها الخبر 
ألذت تلوح بكل شيء وقع تحت يدها ... ومزقت اليوزرة 
التي كانت تفخر بارتدائها ذات يوم ... ثم نزلت إلى بياحية 

وقد سفرت... تدوس كل شيء حافية القدميين  المستشفى
اليميوت! ... رافضية كيل تيوسيالت مين صارلة: الدم، 

صادفت في طريقها ... لقد فقدت صوابها واتيزانيهيا... 
 فمن يحمي مالئكة الرحمة من شرور الشياطين؟

وكيف يستطيع الطبيب أن ييقيوم بيدوره اإلنسيانيي 
      في مثل هذه ايوضاع الهجينة؟ 

   
 ذ.عبد الرحمان دحمان■  

 المرارة

      
 الثــوبـة

 
 
 

 العـْفـُـو إليك أمـُوالنا
 الثوبة إليك أموالنا

 هذا المـَْرْ  را  أصعيب

 وحتـٌى أطـْبيْب مـَا صاْب ْدَوانـَا
 دَاْ  فـِيْك نـَسـٌانـَا

 وعـْلـَى عـْبـَاْدتـَك ألـْهـَانـَا
 ونـَسـٌتـْنـَا فـِيْك الشهوات لي حبطانا

 قـُْرآنـَك شيل عـْ ـِيم
 َودُسـْتـُور لـِلـُْمومـِنين

 آياْت وُصور
 كـُلـْهـَا حـِكـَم وعـِبـَر
 أُسـْلـُوْب مـَالـُو ْمـثِـيلْ 

 فِـيْ  اْلْعـقـَل يَـْعـَجـْز وْيـِحـيرْ 
ِِ ثـُوْب ْعـلـٌي ِ ثـُوبْ   يَارٌب
 َوَمـْن ْنـعَاَمْك ْعـلٌي ِ ُجودْ 

 فـَْضـلـَْك ْعـلٌي ِ كـْثـِيْر وكـْثـِيرْ 
 أنـَا ِلي نـَاكـَْر وْضـِليلْ 
 الْعـفـُو إليْك أُموالنا
 الثـٌوَبة إليْك أُموالنا

 أحمد ذاهبي■ 
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إبان توقف منافسات الموسم الرياضي الجاري يزيد من ثيالثية    

أشهر، كثر الحدي  عن مستقبل البطولة الوطنية فيي ظيل الصيميت اليذي 
نهجته الجامعة الوصييية فيي وقيت سيابيق. كيل اينيديية اليميعينييية أعيدت 
سيناريوهات تتناسب مع مقاساتها وتخدم بطبيعة الحال مصالحهيا،وظيليت 
ترددها عبر مختلف وسائل اإلعالم. فهناك مين كيان ييدعيو إليى تيوقيييف 
اينشطة الرياضية بشكل رسمي لتفادي االنحدار إلى القسم ايسيفيل،عيليى 
اعتبار أنه مهدد بالنزول، أو أنه ال يتوفر عيليى السيييولية اليميالييية اليتيي 
تتطلبها مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمة هذه اينيديية 

لينيييفيرة نيجيد كيال مين رجياء بينيي ميالل  –على مستوى جهة بني مالل 
المنتمي للدوري االحترافي ايول وشباب قصبة تيادلية اليمينيتيميي ليليقيسيم 
الوطني هواة، باإلضافة إلى االتحاد الرياضي يزيالل اليميميارس بياليقيسيم 

 ايول هواة مجموعة الجنوب.
بالمقابل نجد أن نادي واحد أعد سيناريو يضمن له الصعود للقسم 
ايعلى مادام يتواجد في المركز ايول،وظل يردده ويطالب به، ايمر يتعلق 
بنادي دفاع حمرية الخنيفري المنتمي للقسم الثاني هواة مجموعة الشمال 

 الشرقي بفارق مريح عن صاحب المطاردة.
وبين من كان يدعو إلى اإلعالن عن الموسم ايبيض، ومين كيان 
يدعو إلى منحه ورقة الصعود مبكرا،نجد صنيفييين مين اينيديية: الصينيف 
ايول يطالب باستئناف منافسات البطولة لكونه يحتل مرتبة جيد ميتيقيدمية 
تخول له الصعود أو العودة للقسم ايعلى في حال إتمام مشوار البيطيولية، 
ويءمن بحظوظه الكاملة لتحقيق طموحاته، والصنف الثاني ال ييعينيييه أي 
شيء ال من قريب وال من بعيد،حي  وجد نفسه غير مجبر على إعداد أي 
سيناريو،لكونه يتواجد في مرتبة مءمنة،فال هو من الصاعدين وال هو من 
النازلين،ومع ذلك فقد تم تصنيفه ضمن ايندية التي ال ترغب في استكمال 
المنافسات لتجنب هدر ميزييد مين ايميوال اليذي هيو فيي أميس اليحياجية 
إليها،ويرغب في توفيرها لصرفها أثناء التحضير للموسم الرياضي القادم 

2424 - 2429. 
وبما أن الجامعة الملكية المغربية ليكيرة اليقيدم قيد غيردت ليارج 

لينيييفيرة  –سرب جميع ايندية،فيبدو أن مهمة جميع أندية جهة بني مالل 
المنتمية لجميع ايقسام المختلفة تبدو صعبة إليى حيد ميا، إال أنيهيا غييير 
مستحيلة، وبخاصة رجاء بني مالل الذي يتوفر فقط على ثماني نقياط ميع 
مباراتين مءجلتين.ولتقوية حظوظه يتعين علييه انيتيزاع سيتية نيقياط مين 
المباراتين اللتين ستجمعانه مع كل من حسنية أكياديير بياليميليعيب اليكيبييير 
واتحاد الفتح الرباطي على أرضية ملعب موالي الحسن بالربياط. ميا عيدا 
ذلك فايمور ستتعقد أكثر بالنسبة لفيارس عييين أسيردون اليذي ليم تيكين 
انطالقته موفقة بعد العودة لحظيرة قسم ايضواء. بالمقابل نجد أن حظوظ 
دفاع حمرية الخنيفري كبيرة من أجل الصعود يول مرة ليحيظيييرة اليقيسيم 
ايول رفقة مدربه محمد بورديف الالعب السابق لرجاء بني مالل. ويتعين 
على اتحاد الفقيه بنصالح التخلن من المشاكل الملصقية بيه كيي يينيتيزع 
تذكرة العودة لحظيرة ايولى هواة، شريطة الفوز عيليى كيل مين صياحيب 
الصدارة االتفاق المراكشي في الدورة القادمة، واتيحياد أميل تيزنيييت فيي 

 الدورة ايليرة.
وعلى ما يبدو ف ن أندية الجهة مطالبة ببذل مزيد من الجهود فيي 
الدورات المتبقية، واالبتعاد عن التصريحات الواهية واالحتجاجات الزائدة 

 والتبريرات الفارغة.فهل وصلت الرسالة؟؟

 آخـــر ورقـــة

 يكتبها موحا افرني
Frini_m@yahoo.fr 
GSM 4764151060 
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 رجاء بني مالل في ضيافة الرجاء الرياضي وديا بالبيضاء 

 إلغاء ودية وادي زم في ضيافة السريع المحلي لدواعي أمنية 

 رهانات صعبة

بعدما تعذر على فارس عييين     وغير مستحيلة 
أسييردون إجييراء أول مييبيياراة 
إعدادية له فيي ضيييافية سيرييع 

 94وادي زم يوم الجمعة ايلير
يوليوز الجاري لدواعي أمينييية 
حسيييب مصيييادرنيييا، وإليييغييياء 
اليمييبياراة اليثييانيييية اليتييي كييانييت 
مييبييرمييجيية أيضييا ضييد شييبيياب 
أطلس لينيييفيرة ييوم ايربيعياء 
القادم بخنيييفيرة، قيرر اليفيرييق 
المالليي تيعيوييض اليميبياراتييين 
ايولى والثانية ب جراء وديتين اثنتين بالبيضياء، ايوليى 

ييولييييوز اليجياري أمييام  90سيييخيوضيهيا ييوم اليثيالثيياء 
الراسين  البيضاوي المنتميي ليليقيسيم اليوطينيي اليثيانيي، 
والثانية في اليوم الموالي في ضيافة اليرجياء اليريياضيي 
على أرضية ملعب مكسو بالعشب الطبيعي، على اعتيبيار 

أنه تنتظره مباراتين مءجلتين سيخوضهما على أرضية الملعب الكبير يكادير وموالي الحسن بالرباط المكسوين أيضا بالعيشيب اليطيبيييعيي. 
وفي نفس السياق، ألغى الفريق الماللي المباراة الثالثة التي كانت مبرمجة على أرضية الملعب البلدي لقصبة تادلة ضد شباب بنجريير أحيد 
أندية القسم الوطني الثاني لكون هذا ايلير قد ارتبط مءلرا مع المدرب الجديد حفيظ عبد الصادق لالفا للمدرب ميراد فيالح. وميعيليوم أن 
فارس عين أسردون تنتظره مباراتين مءجلتين هامتين لارج قالعه، وفي مقدمتها تلك التي ستجمعه بأكادير ضد الحسنية لحسياب اليدورة 

من الدوري االحترافي ايول. وحسب مصادرنا في ن إليغياء اليميبياراة ايوليى  29، وألرى ضد اتحاد الفتح الرباطي برسم مءجل الدورة 91
جاءت بقرار من باشا مدينة وادي زم بسبب عدم إيجاد أي حل في الوقت الحالي يحد ايبواب الذي ال يغلق ليال ونهارا، واليذي فيتيح عيليى 
مصراعيه مءلرا لتسهيل ولوج الملعب نتيجة ايشغال الجارية على قدم وساق في أحد جنباته. وقد أشعر الفريق المالليي فيي وقيت سيابيق 
بعدم الحضور إلى مدينة وادي زم، الشيء الذي جعله يخصن فترة إجيراء اليميبياراة اليميذكيورة إلجيراء 
حصة جديدة بالنادي  الرياضي المتعدد التخصصات المتواجد عند مدلل مدينة بني مالل في اتجياه ميديينية 

 مراكش.
وفي السياق ذاته وبعدما توصل العبو الرجاء الماللي في وقيت سيابيق بيمينيحية اليتيعيادل أميام اليميغيرب   

، تمكنت اللجنة المءقتة لتدبير أمور رجاء بينيي 24التطواني على أرضية ملعب سانية الرمل برسم الدورة 
مالل من توفير أجرة شهر يونيو ايلير وتسليمها لكافة الالعبين وايطر التقنية والعاملين بالفريق، وذلك 
في انتظار تسليمهم منحة الفوز على سريع وادي زم على أرضية ملعب هذا ايلير برسم الدورة العشرين 
من البطولة. وبما أنه يرى نفسه باق في قسمه الحالي اعتمادا في ذلك على كيل ايرقيام اليتيي تيءكيد عيدم 
نزوله رسميا للقسم الوطني، ومتمسك بكل حظوظه ولو أنها جد قليلة مقارنة مع بياقيي اليفيرق اليميحيتيلية 
للصفوف ايليرة في الترتيب العام، ف نه يواصل استعداداته بجدية وبكيل مسيءولييية، ولين يسيتيسيليم أبيدا 

نيقيطية، ميع اليعيليم أنيه  44وسيحاول ما أمكن الحصول على أكبر عدد من النقاط المتبقية والميحيددة فيي 
تنتظره مواجهات صعبة يعتبرها بمثابة سدود سيخوضها جميعها لارج قواعده في ضيييافية اليفيرق اليتيي 
ستستقبله، وعلى أرضية ملعب محايد حين يكون بدوره صاحب الضيافة. وإذا كان الشيء بالشيء ييذكير، 
ف نه وبالرغم من مواصلة ايشغال بالمركب الرياضي لبني مالل على قدم وساق، فلين ييكيون هيذا ايلييير 

، وهيو 2429  –  2424جاهزا إلجراء المباريات الودية أو الرسمية إال ابتداء من الموسم الرياضي القادم 
 ما سيجعله يعتمد وكالعادة على ملعب وادي زم أو التحول إلى الملعب البلدي لخنيفرة. 

باسم هللا الرحمان الرحيم:"يأيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، 
وادللي في عبادي وادللي جنتي"صدق هللا 

 العظيم.
تلقينا ببال  ايلم وايسى نبأ وفاة المسمى قييد  

حييييياتييه "مييحييسيين الييغييادي"ابيين "فييتيييييحيية 
برواد"شقيقة الحكم الوطني" عيبيد اليرحيميان 
برواد"إثر حادثة سير ميءليمية تيعير  إليييهيا 
صبيحة يوم الثالثاء ما قبل الماضي بمديينية " 
ألميريا" اإلسبانية.وتنتظر عائلته فتح اليحيدود 
بين المغرب وإسبانيا لينيقيل جيثية اليفيقيييد إليى 
بلدته بالمغرب. وبهذه المناسبة ايليمة نيتيقيدم 
بأحر التعازي واليميواسياة ل"غيزالن" أرميلية 
الييفييقيييييد، ووالييدتييه "فييتيييييحيية"ولييالييه"عييبييد 

الرحمان" وجميع أشقائه وأسرته الصغيرة والكبييرة بيدائيرة سيوق السيبيت 
إقليم الفقيه بنصالح، راجين من العلي اليقيديير أن ييتيغيميد اليراحيل بيرحيميتيه 
الواسعة، ويسكنه فسيح جنانه إلى جوار الصديقين والشيهيداء والصياليحييين 
وحسن أولئك رفيقا، ويلهم ذويه وأقربائه الصبر والسلوان. إنا هلل وإنيا إليييه 

 راجعون

يتذكر ياسين الصالحي العب رجاء بني مالل لحظة توقيع عقده مع فريقه الحالي ما قياليه ليه ميدربيه أنيذاك عيزييز   
العامري،حين طلب منه العمل على لفض وزنه كي يستعيد كل مءهالته البدنييية وفينييياتيه اليميعيتيادة.كيان ذليك ليالل فيتيرة 
االنتقاالت الشتوية ايليرة.راح العامري وعوضه مساعده محمد مديحي،دون أن يتوان الصالحي في تنفيييذ وصييية ميدربيه 
السابق.ومع مرور الدورات بدأ أداء الالعب المذكور يتحسن من مباراة يلرى، الشيء الذي جعله يتصالح مع الشباك ويقدم 
أيضا عروضا استحسنها عشاق الفريق الماللي.لالل توقف البطولة وجد الصالحي الفرصة كيي ييتيميرن أكيثير ليالل فيتيرة 
الحجر الصحي ويخفف بالتالي تدريجيا من وزنه.وبما أن الفترة الصيفية الحالية التي تمتاز بالحرارة الشديدة الفرصية فيقيد 
تمكن الصاحي من التغلب وبشكل ملفت للنظر على الوزن الذي عانى منه منذ حلوله بمدينة عين أسردون.ولعل أكبر إثيبيات  
على ذلك الصورة التي التقطها زميلنا عبد اللطيف غريب لياسين الصالحي في نهاية الحصة ايليييرة اليتيي أجيراهيا فيرييق 
الرجاء في نهاية ايسبوع ايلير.ومما ال شك فيه ف ن الصالحي سيبرهن لكل المشككييين أنيه ال ييزال قيادرا عيليى اليعيطياء 
ولاصة مع زمالئه حاليا برجاء بني مالل.وبالمناسبة أوضح الصالحي أن المهمة القادمة ستكون صعبة، غير أنها لن تكون 

مستحيلة، وأنه مستعد مع العبي الفريق اليميالليي ليليدفياع عين اليحيظيوظ 
 المتبقية وذلك بالرغم من ضنلتها.

 ياسين الصالحي سقاء رجاء بني مالل  يتغلب على وزنه

يييجييمييع مييرتييادو الييمييركييب   
الرياضي لبني ميالل أن هيذا ايلييير 
سيصبح في حلة جديدة وجمييلية بيعيد 
إتييمييام ايشييغييال الييجييارييية فيييييه، وقييد 
تكتمل إن بادرت الجهيات اليميسيءولية 
عييلييى هييدم وإعييادة بيينيياء الييميينييصيية 
الشرفية التي يعود بناؤها لسبعينييات 
القرن الماضي. ويجمعون أيضا عيليى 
أن هذه المنصة التي تعيرضيت يكيثير 
ميين مييرة لييلييصيييييانيية أصييبييحييت غييييير 
مءمنة ولياصية سيقيفيهيا اليميتيهير . 
ولتجنب كيل ميا مين شيأنيه أن ييعيود 
يوما ما بخسائر وأرواح المتفرجييين، 
 –يتعين على والي جيهية بينيي ميالل 

ليينيييييفييرة وعييامييل إقييليييييم بيينييي مييالل 
الييتييفييكييييير وبييجييد فييي مسييتييقييبييل هييذه 
الييميينييصيية الييتييي أكييل الييدهيير عييليييييهييا 
وشييرب، وأصييبييحييت قييبييل أي وقييت 
مضى تهدد سالمية كيل مين ييتيخيذهيا 

 مكانا مناسبا لمتابعة مباريات رجاء بني مالل، وعادة ما تستقبل أيضا مسءولين من مختلف الدرجات.

 وفاة ابن شقيقة الحكم الوطني " برواد" إعادة بناء المنصة الشرفية للمركب الرياضي لبني مالل أمر ضروري

  إحدى الحصن التدريبية لرجاء بني مالل بالنادي الرياضي المتعدد التخصصات )الفروسية(

 محمد مديحي مدرب رجاء بني مالل

  موحا أفرني. عدسة: عبد اللطيف غريب
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تن ر حياة بانكسار إلى أطفالها والعرق يختلط بالتراب على 
وجوههم التي أصبحت أشب  بمستنقعات صغيرة، لقد قضوا أكثر من 

ألف شخص. توجد  72الذي يضم أكثر من ‘‘  الهول’’سنة في مخيم 
حياة في القسم المخصص للمهاجرات وهن نسال المقاتلين الذين 

المعروف اختصارا باسم ‘‘  الدولة اإلسالمية’’التحقوا بتن يم 
 وهو االسم الذي سنطلق  علي  في هذ  القصة وهذا الملف.‘‘ داع ’’
 

 ‘‘:أر  االسالم’’الهجرة إلى 
سنة حين  06حياة )اسم مستعار ، كانت تبلغ من العمر 

، سنتحفظ في 0261رحلت رفقة زوجها إلى سوريا، منتصف العا  
هذ  القصة على إيراد تفاصيل أكثر عن حياة لدواعي أمنية، فهي 
تخشى من انتقا  قوات سوريا الديمقراطية التي تحتجزهم إن تعرفت 
عليها، كل ما يمكننا أن نقول هو أنها مغربية كانت تقيم بفرنسا ومنها 

 بدأت رحلتها.
توجهت حياة رفقة زوجها وطفلتها إلى منطقة الشدادي 

كانت المعيشة مقبولة، وصلنا قبل ظهور الدولة ’’بسوريا، 
تقول حياة، ‘‘  االسالمية، وحتى في بداية ظهورها كان األمر مقبوال

 لكن الوض  تغير م  تمكن التن يم الدموي من بسط سيطرت .
كان لدعاية التن يمات الجهادية أثر كبير في جذب عدد من 
األسر، دعاية أ رت زوجها بالذهاب إلى هناك، فضال عن سلطة أحد 

للعي  وفق الشريعة ’’أقارب  الذي أخذهم جميعا ف رحلة واحدة 
االسالمية، يمكن للمرأة ارتدال الحجاب وتربية األبنال في جو إسالمي 
وممارسة الشعائر بحرية على عكس التضييق الذي يعيش  المسلمون 

 ‘‘.في الدول التي تدعي الديمقراطية
قتال ’’و ‘‘  الدفاع عن الحرائر’’و ‘‘  الجهاد’’خطاب 

و يرها من ‘‘  استشهادالجنة بعد ’’و ‘‘  ال المين
المفاهيم كان لها بدورها أثر كبير، 

‘‘ الجهاد فر  عين’’من جهة 
الهجرة إلى ’’ومن جهة أخرى 

أر  االسال  والعي  في ظل 
كماشتان تطبقان على من ‘‘  تعاليم 

 وق  في شرك تلك التن يمات.
 ‘‘:الدولة”العيش في حمى 

بعد فترة قصيرة من سيطرة 
بدأ تطبيق الحدود، ‘‘  داع ’’
والجلد أصبحت جزل من مشاهد الذب  وقط  األيادي ’’

تحلم بارتدال الحجاب بحرية حياة التي كانت ‘‘  الحياة اليومية
التي تسير ‘‘  الدولة’’صارت ملزمة بارتدال الزي الذي تفرض  

دوريات خاصة بضبط مالبس النسال والتحكم في حريتهن في 
 التجول.

من سول حظ حياة أن أحد أقارب زوجها عنصر مهم في 
، شخص عنيف ومتسلط وفوق هذا متحمس ‘‘الدولة’’أجهزة 

، ومن سول ح ها أيضا أنها تتقن اللغة الفرنسية واللغة ‘‘للدعوة’’

كان ’’العربية أيضا، لذلك أصبحت وزوجها تحت رحمة القريب، 
علينا أن ن هر هذا الوالل بشكل مبالغ في ،كان يحلو ل  أن يردد اآلية 
القرآنية: وأنذر عشيرتك األقربين، كان يستخدمها للوعظ والترهيب 
في آن، يعني أننا بحكم قرابتنا من  يجب أن نكون أكثر تفانيا في خدمة 

 ‘‘.الدولة
أصبحت حياة مجبرة أيضا على المشاركة في دعاية 

كانوا يجبرون النسال على ’’هذا جزل من الجهاد ‘‘  داع ’’
المشاركة في نشر الدعاية على االنترنت، علينا أن نصور بين 
‘‘ المعيشة في الدولة االسالمية جنة افضل من أي دولة كافرة 

صوتها الطفولي يستطي  استمالة الفتيات صغيرات السن، ويمكنها 

 التي تعي  فيها.‘‘ الجنة’’بسهولة أن تحدثهم عن 
ليس من ’’في فرنسا اشتغلت حياة في وظائف بسيطة ومؤقتة 

السهل الحصول على وظيفة في فرنسا، الحصول على عمل يحدد  
اسمك وشكلك والمكان الذي تنحدر من  ثم المكان الذي تقطن في ، 
أبنال المهاجرين ليس من السهل عليهم الحصول على عمل، أما إن 

، وهذا مدخل ‘‘كانوا من سكان الضواحي فاألمر في عداد المستحيل
 أساسي تجعل الفتيات يتجاوبن سريعا في الحدي  معها.

 
 ‘‘:البغدادي’’المرأة في ظل 

لم يكد ينقضي عا  واحد حتى قتل زوج حياة، تتحفظ على 
في الدولة ال يمكن المرأة أن تعي  بمفردها، ’’  كر أين وكيف، 

وابنتي في المضافة، وهو سكن خا  بالنسال األرامل و ير  وضعوني 
المتزوجات، هناك قيود أكثر على الخروج وقضال المصال ، ال يمكن أن  
تعي  المرأة بمفردها، هناك توجس من المرأة التي ترف  الزواج.  

يمكن أن تفعل  المرأة هناك  ير أن تتزوج وتنجب؟  بالنهاية ما الذي  
   ‘‘.ال شيل 

تتحدا إلينا المرأة وبين الفترة واألخرى يقاطعها 
أحد أبنائها األربعة، يتحدثون اللغة فرنسية بطالقة، 
لكنها مطعمة بمفردات عربية من لهجة المنطقة، 
بنطق سليم أيضا م  ضبط مخارج الحروف 
العربية، من قاموس البيئة التي عاشوا فيها، 
 األبوان يتحدثان اللغة الفرنسية، واألطفال أيضا. 

تزوجت حياة مباشرة بعد انقضال عدتها، عرضوا 
 و أصل مغربي، لم ‘‘  مهاجر’’عليها الزواج من 

يتم الزواج بسرعة ويسر، وليس لدى المرأة ما ’’تتردد في القبول، 
تفعل   ير الزواج واإلنجاب، يعرضون عليك شخصا تسم  عن  أكثر 
مما تسم  من ، الن رة الشرعية هو وقت وجيز، على كل حال ال 

،أنجبت حياة طفلين ‘‘مجال للرف ، الرف  ال يجلب سوى المتاعب
 .آخرين من زوجها الثاني

 

 هذا الملف:

 

هذه الجملة شكلت، على مدى أربع سنوات ‘‘  أنا في سوريا’’  

على ايقل، رعبا حقيقيا للمئات من ايسر المغربية التي التفى 

فجأة أبناؤها، ليتصلوا من هناك أو تظهر صورهم حاملين 

رشاشات في ساحة القتال، أو تصل ألبار مقتلهم دون أن تتمكن 

 )ايسر( من توديعهم والحزن عليهم بما يليق بحجم الفقد.

بدأنا العمل على هذا الملف قبل أزيد من شهر، وقد تطلبت منا 

كتابة قصصه االنصات لساعات طويلة يبطالها )المهاجرين( أو 

عائالتهم، ساعات طوال لخصناها لكم في أربع قصن أغلب 

شخصياتها منحناهم أسماء مستعارة حفاظا على سالمتهم 

الجسدية أو تجنبا للتشهير بعائالت أصبحت موصومة بوصم 

 ‘‘.الداعشية’’

في سياق اشتغالنا على هذا الملف اطلعنا على جانب من معاناة 

النساء وايطفال العالقين في المخيمات، معاناة مع الجوع 

والمر  وحتى العطش، نعم العطش، فالحصول على ماء الشرب 

في مخيم الهول يشكل هاجسا يوميا للمحتجزين، لصوصا 

ايمهات المغربيات الالئي ال يتوصلن بأي دعم مالي من أية جهة، 

ضيق ذات اليد يجبرهن على التقشف في شرب الماء وتوفيره 

يبنائهن في وقت ينقطع فيه التزود به لثالثة أيام وبالنهاية ال 

 يحصلن عليه غالبا بالمجان.

التواصل مع النساء بالمخيمات لم يكن سهال، هن من جانب 

لائفات من التعرف عليهن، ومن جانب ثلر يواجهن صعوبة في 

تأمين كلفة اينترنيت، لكنهن يءكدن معاناتهن مع الجوع 

والمر  وضيق ذات اليد وانسداد ايفق. النساء في المخيم أيضا 

لائفات من التصريح لنا بما يكشف هوياتهن، لائفات من انتقام 

اللواتي ‘‘  الداعشيات’’القوات التي تحتجزهن، وأيضا من انتقام 

قد يقدمن على حرق ليام أو طعن أو إيذاء أطفال كل من تتحد  

عن داعش بسوء، هذا الملف وضعنا أمام التبار حقيقي لحماية 

 المصادر.

وفي نفس السياق اطلعنا على محنة المغربيات العالقات في تركيا، 

وهو اسم مستعار المرأة لم نتمكن من إتمام ‘‘  ريما’’تحدثنا إلى 

قصتها، لكنها تتحد  عن وصولها إلى سوريا بخدعة من زوجها 

الذي ألذها وأبناؤهما في رحلة استجمام إلى تركيا ثم عبر بها 

نقلت لنا معاناة ‘‘  ريما’’الحدود لتصحو ذات صباح في سوريا، 

المغربيات اللواتي تمكنَّ من الهروب إلى تركيا، ويعملن بأجر 

زهيد من أجل إطعام أطفالهن، بل منهن من اضطرت للقبول 

مكرهة بالزواج بمواطن تركي كي تجد مسكنا يأويها وطعاما لها 

 ويبنائها.

اتصلنا بكل ايطراف التي يهمها هذا ايمر، فلتقينا أجوبة من 

قوات سوريا الديمقراطية ومن سفارة تركيا بالمغرب، تلقينا ردا 

من اللجنة الدولية للصليب ايحمر طلب منا وسيلة اتصال مباشر 

وظللنا ننتظر اتصالهم الذي لم يتم. راسلنا المفوضية العليا 

لشءون الالجئين لكننا لم نتلق ردا، أما مصالح وزارة الخارجية 

المغربية فباستثناء الرد اآللي للبريد االلكتروني لكتابة الدولة 

 المكلفة بالجالية لم يصلنا شيء.

المعطيات التي حصلنا عليها وتوافق بح  الدكتورة ميرونوفا، 

الباحثة في جامعة هارفرد، تءكد أن عددا كبيرا من النساء في 

مخيم الهول سيجدن أنفسهن مرغمات على إظهار والئهن لداعش 

وربما حتى القيام بأعمال لفائدتها، ينها الوحيدة القادرة على 

إرسال مبال  مهمة من المال يتباعها دالل المخيم، والوحيدة 

 التي يمكنها أن تدفع للمهربين من أجل إلراجهن من هناك.

اتصلنا بالنائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، الذي يساند أسر 

العالقين واقترح تشكيل لجنة استطالع برلمانية تزورهم، فقال أن 

الدولة مطالبة ب رجاعهم مستشهدا بالقانون الدولي ومعاهدة 

حماية الطفل، واعتبر أن الحكومة لم تعبر على موقف واضح من 

الملف، وبالتالي ال يمكن الحدي  عن مدى جديتها في التعاطي 

معه، مشيرا أنهم لم يتلقوا أي رد بشأن لجنة االستطالع 

 البرلمانية.

‘‘ المهاجرين’’هل يجب على الدولة المغربية أن تسمح بعودة 

الذين كانوا يقاتلون في سوريا؟ سءال لم يغب لحظة واحدة عنا 

 ونحن نشتغل على هذا الملف، نترك الرد عليه للقار .

 ملف من إعداد: لـالـد أبـو رقية،  كـريـم نوار ومحمد تـغـروت

 هذا النبأ
بلغنا والجريدة ماثلة للطبع أن امرأة مغربية توفيت دالل 
مخيم الهول، وحسب بالغ  التنسيقية الوطنية للعائالت يتعلق 

 ايمر بالسيدة ثريا أحمد المكناة "أم إلياس".
وتنحدر ثريا من مدينة فاس ولها أربعة أبناء ثالثة ذكور 
اثنان منهم معتقالن في السجون التابعة لقوات سوريا 

 سنة.  94الديمقراطية، وبنت واحدة تبل  من العمر 
وحسب نفس المصدر ف ن المتوفاة كانت تعاني من مر  
السرطان الذي لم يمهلها. ولم يتسن لنا التأكد من صحة 

 الخبر.

دادي ـالبغ“ قصة حياة.. العيش تحت ظـل

 بعد سقوط الباغوز.. أم وأبناؤها كانوا تحت ظل داعش )ا ف ب(

أعضاااا الااتااااااااياام نااانااوا  ااتااوفاارو  عاا ااى 

املاا  لارابارااات عااماالهابام داماا  ار  عااد  

دبير منبم، والبقية نانوا عرضة لاجاعاو  
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 الهروب الطويل: 
بدأ التن يم يفقد األراضي التي سيطر عليها  0261مطل  العا  

تتآكل من الداخل بسبب بغ  ‘‘  الدولة’’لما يناهز سنتين، بدأت 
األهالي، ويتقهقر بسبب زحف القوات الكردية مدعومة بطائرات 

أصب  السكان يكرهون الدولة ، الخوف والبط  فقط هو ’’التحالف، 
ما يجعلهم صامتين، ولذلك حين بدأ الهجو  كانت القرى تسقط 

تتحدا ‘‘  بسرعة، السكان كانوا يحلمون بوصول األكراد لتحريرهم
 حياة التي بدأت رحلة هروبها.

حين سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على الشدادي، كانت 
حياة برفقة زوجها وأطفالها الثالثة يقطعون األر  مشيا باتجا  مكان 

لم يكن أمامنا سوى الهرب، األجانب كانوا مستهدفين ’’أكثر أمنا، 
، وبدأت رحلة ‘‘ر م أن عناصر داع  السوريين كانوا أكثر بطشا 

 هروب دامت سنتين أو ما يزيد.
، ‘‘داع ’’ظل الهاربون يتنقلون بين القرى التي تسيطر على 

فكانت الوجهة مركدة وهي بلدة تتب  الشدادي لم تكن قد سقطت بعد بيد 
القوات الكردية، كان طريق الهروب صحراويا والوصول إلى الرقة ال 
يخلو من المخاطر، إضافة إلى أن حياة كانت حامال، ور م الحمل كان 

 عليها المشي.
حين وصلنا إلى البصيرة أحسست بشيل من األمان ’’ 

والمعارك لم تكن قد وصلت إلى هناك، المنطقة تق  بين نهر الفرات 
من أجل أمان أكثر عبرت ‘‘ونهر الخابور وكان بوسعنا أن نجد الطعا 

األسرة نهر الفرات ووصلت إلى مدينة الميادين، ثم بعد فترة 
 توجهوا إلى مدينة صبيخان.

استمرت هذ  الرحلة لسنة ونيف، كانت حياة قد وضعت 
مولودها الراب ، لكن المعارك تواصلت، أصبحت مناطق سيطرة 
التن يم وجهة زحف قوات الن ا  السوري وقوات سوريا 
الديمقراطية، المشكلة في أ لبها من األكراد والمدعومة من 
التحالف الدولي، لذلك انحدر الفارون باتجا  قرية أبو حما ، 
حي  استقرت حياة مدة م  زوجها وأطفالها على الضفة 
األخرى لنهر الفرات، فقد كانت قوات الن ا  قد اقتربت من 

 صبيخان.
، كان التن يم يتقهقر بسرعة في منطقة 0267في نهاية العا  

كنا نحاول الوصول إلى أي منطقة حدودية، كان ’’دير الزور، 
علينا أن ننتقل بين المدن التي تسيطر عليها داع  حتى ال نق  في 
أيدي األكراد أو قوات بشار ألنهم كانوا ينتقمون من األجانب كما أن 
المدن كانت تتوفر بها مقاهي األنترنيت كي نتواصل م  العائلة 

 ‘‘.بيوروبا ليساعدونا على الهرب من هناك
كان زوج حياة يتواصل م  أقارب  بيوروبا ليساعدو  بالمال من 
ب يخرجهم من هناك، وحين اكتشف التن يم أن  يبح   أجل الدف  لمهرم

كان مح وظا أنهم لم ’’عن المال للهرب تعر  للسجن والجلد، 

يقتلو ، قال لهم أن  يريد فقط إخراج أسرت  كي يكون بوسع  أن يقاتل 
ر م أن أ لب األمنيين والمسؤولين ’’تقول حياة وتستدرك ‘‘  معهم 

 ‘‘.هربوا عائالتهم إلى تركيا
آالف أورو  1من أجل الهروب كانت حياة وأسرتها بحاجة إلى 

على األقل، لكن المبلغ المطلوب كان يرتف  م  استمرار تقهقر 
وجود األطفال بينهم رضي  كان عائقا، المهربون يفضلون ’’التن يم، 

أسرا صغيرة العدد وال ير بون بتهريب األطفال، ألن هناك مناطق 
تقول المرأة التي ال ‘‘  يقطعها الهاربون مشيا وينبغي الرك  والتحمل

 تنفك تعبر عن ندمها وهي تغالب الدموع كلما استرجعت األحداا.
م  العجز عن تيمين المبلغ المطلوب، وم  اشتداد المعارك، 
هربت حياة وأسرتها من أبو حما ، كانت الوجهة م  الجموع إلى 

في هجين كان الجمي  قد تعب، تعبنا من الهروب ور م  لك ’’هجين، 
تقول ‘‘  لم يكن أمامنا سوى مواصلة السير، أن تتوقف يعني الموت

المرأة المنشغلة بيطفالها، ثم بعد هجين انتقلوا إلى الشعفة وهناك بدأت 
 األبواب تنغلق.

 
 ‘‘:الهول’’وهْول في ‘‘ باغوز’’مأساة في 
كانت حياة وزوجها وأطفالها قد وصلوا إلى  0268مطل  العا  

، آخر معاقل داع ، تسترج  تلك الفترة وتغالب دموعها ‘‘با وز’’
كانت ال روف جد صعبة بالنسبة لألطفال والنسال، القصف من ’’

‘‘ جهة والجوع والعط  وسول التغذية وقسوة الطقس من جهة ثانية
 أضف إلى  لك سطوة التن يم الذي اشتد علي  الخناق. 

الهروب من با وز أكثر كلفة، والعائلة بيوروبا لم تتمكن من 
جم  المبلغ المطلوب الذي كان يتزايد باستمرار، لكن أعضال التن يم 
كانوا يتوفرون على المال لتهريب عائالتهم كما هرب عدد كبير منهم، 

أصب  االطفال مرضىوالدوال ’’والبقية كانوا عرضة للجوع والمر 
منعد ، المال  ير صال  للشرب، مات عدة اطفال، بسبب المر  

 تقول حياة. ‘‘ وسول التغذية، لم يعد هناك اي شيل يؤكل
بعد أشهر من الحصار بدأت قوات التحالف ترمي منشورات 

كل من اراد العي  الكريم، واألكل والشرب، ما علي  ’’عبر الطائرات 

إال أن يسلم نفس  للسلطات الكردية، التي ستمنح  كل ما يريد. عي  
، هذا مضمون أحدها، لكن التن يم ظل محكما قبضت ، ‘‘وكرامة

 أصب  المتواجدون هناك دروعا بشرية.
، ‘‘داع ’’سم  أبو بكر البغدادي، زعيم  0269بحلول فبراير 

أشهر  8للنسال واألطفال والشيوخ والمرضى بالخروج من با وز بعد 
من المعاناة، استسلمت حياة م  الجموع للقوات الكردية وأسر زوجها، 

مشينا أياما على األقدا  أنا وأطفالي، ثم نقلنا في شاحنات اخضر ’’
 ‘‘.والمواشي، تركونا عدة أيا  في الصحرال جنوب الحسكة

بعد أسبوعين من خروجها من با وز إلى وصلت حياة وأطفالها 
إلى مخيم الهول، وحين وصلت كان عليها وأطفالها النو  في العرال 

تمكنت من التواصل ’’لفترة قبل أن تؤمن مبلغا للحصول على خيمة، 
‘‘ م  العائلة بفرنسا وأرسلوا مبلغا من المال ألشتري خيمة، وطعاما

 تقول المرأة. 
حين وصلت حياة إلى مخيم الهول كانت تيمل في نهاية رحلة 

وصلنا إلى مخيم الهول، ’’العذاب، لكن األمر لم ينت  بعد، تقول بغصة
 ‘‘.وهنا بدأ هْول جديد

التواصل م  حياة لم يكن دائما متاحا، وليس الوقت هو ما 
يعوزها، بل كلفة األنترنيت، في مخيمالهول ليس من السهل الحصول 
على األنترنيت، وإ ا ضبط لديها الهاتف ستتعر  للتنكيل، لذلك كان 
التواصل في فترات متقطعة، وحين تحدثت إلينا كانت تقو  بتضحية 
كبيرة ألن البيانات التي استخدمتها في التواصل معنا بالعادة تدبر بها 
فترة طويلة للتواصل م  عائلتها لتلقي المساعدة ومتابعة ملف 

 المحتجزات.
 

  مقاتلة من وحدات حماية الشعب الكردي تفتش امرأة قبل ترحيلها إلى مخيم الهول )ا ف ب(

 

يصل صوت جليلة عبر الهاتف متعبا لتعتذر عن موعدنا،   
‘‘. هددوني إن لم أحضر فورا فسيقومون بمداهمة المنزل’’

بمزيج من الغضب واإلرهاق تتحدث إلينا، فقد تلقت استدعاء 
من المخابرات الفرنسية يتلب منها الحضور فورا، لكنها 
تلبت تأخير الموعد بسبب المرض وتول المسافة، رد 
المخابرات كان صارما وحاسما، إن لم تحضر فسيأتون للبحث 

 عنها.

 الوصـــــــــــم..
نحن عائلة إرهابية في نظر السلطات وفي نظر الناس ين ’’  

تقول جليلة بحسرة، وهي تسترجع ‘‘  ابني ذهب إلى سوريا
الكابوس الذي ليم على حياتها منذ رحيل ابنها للقتال في 

، تاريخ سيقلب حياتها رأسا على 2490شتنبر  90سوريا يوم 
عقب، ويعصف بأسرتها الصغيرة والتي ناضلت بمفردها أكثر 

سنة كي تحميها من كل شر، أسرة أصبحت موصومة  92من 

 ومتهمة.
(، من 2490سنة )حين رحل إلى سوريا في العام  95ناصر 

مواليد فرنسا، مزدوج الجنسية، مغربي فرنسي، قبل سنتين 
من رحيله فاز ببطولة المالكمة الفرنسية، حاصل على 

، بباريسالبكالوريا علوم تقنية وطالب في مدرسة المهندسين 
يسعى إلى تخصن في الطاقات المتجددة، شاب طموح 

 مواصلة تألقه الرياضي وإكمال دراسة الهندسة.
لم تكن ’’قضى ناصر صيفا صالبا مع أمه وشقيقيه بالمغرب، 
 الشاط تظهر عليه أية عالمة تطرف، كان يذهب إلى 

بسبب الحر للسباحة، يجالس بنات لالته وهن بلباس قصير 
الخصوصية حتى أني أحيانا كنت أنبهه إلى ترك شيء من 

 تقول جليلة في سرد مطول.‘‘ للبنات
دقيقة  44حوالي ولد ناصر ونشأ في إحدى ضواحي باريس )
بطالقة ال توحي عن باريس شماال(، يتحد  اللهجة المغربية 
ولعه ايكبر كان أنه يعيش لارج المغرب، ولع بالمالكمة، لكن 

في العودة إلى كان يلح علي ’’العودة للعيش في المغرب 
‘‘ فرص العملالمغرب، لكنني وأمي كنا نعار  بسبب قلة 

 تقول ايم وهي تلم حسرتها.

 عنصرية في فرنسا:
ولع ناصر بالمغرب بسبب ما يعانيه من عنصرية بفرنسا، 

حيثما يتم تفتيشه ضاق ذرعا بأن ’’بحسب ما تقول جليلة، 
أوقفه أن لم يحد  توجه، مل من العيش كمشتبه به هنا، بينما 

رغبة يكشف ايم ، حدي  ‘‘أو تحد  إليه أي شرطي بالمغرب
 الشرطة.شديدة البنها في مغادرة فرنسا بسبب مضايقات 

من ايغرا  بعض سنة أرسلته ليشتري  92حين كان عمره ’’
أورو، لسوء حظه  24البقالة وأعطيته ورقة نقدية من فئة 

الورقة النقدية وحين وجدوا قابلته الشرطة وقاموا بتفتيشه، 
بالضرب المبرح، أدللوه إلى سيارة الشرطة واعتدوا عليه 

الحواد  التي هذا من ‘‘  بدعوى أنه كان ينوي اقتناء المخدرات
 تحكي ايم أنها حدثت البنها.
يخضع لتفتيش يومي تقريبا، فقط حسب رواية ايم كان ناصر 

كان عليه أن ’’أوروبية )ليس أشقرا(، ينه مالمحه ليست 
إلى باريس للدراسة، وكان تقريبا يستقل المترو للوصول 

يومي، وكان التفتيش يتم بشكل مستفز، يخضع للتفتيش بشكل 

الشرطة كانوا وهذا يحد  مع أغلب شباب الضواحي، عناصر 
يلمسونه بشكل مستفز ومتحرش كي يصدر عنه أي رد فعل 

لكن جليلة لم تقدم أية ‘‘  يبيح لهم االعتداء عليه واعتقاله
تقول ايم ‘‘  هذا أكبر لطأ ارتكبته’’شكوى ضد الشرطة، 

 بحسرة.

 الرحـلــــة والرحــــيـل: 
، من 2490عاد ناصر مع أمه وشقيقه وشقيقته، في شتنبر 

رحلة للمغرب، قضوا عطلة صيفية ممتعة، بعد ستة أيام فقط، 
أعلم أمه أنه سيذهب في رحلة تنظمها مدرسة المهندسين، 

انقضت عطلة نهاية ايسبوع ولم يعد االبن، حي  يدرس، 
بالمدرسة صباح يوم االثنين لتستعلم عن تألر اتصلت ايم 

 فألبرتها المدرسة أنها لم تنظم أية رحلة.ابنها في العودة، 
ظاهرة رحيل الشباب من أوروبا إلى سوريا كان الفترة تشهد 
داعش، صعقت جليلة من الفكرة، طلبت من للقتال في صفوف 

ملفه الشخصي على مواقع التواصل شقيقه أن يتفقد 
 Faites du »للمقبلين على سفر طويل أدعوا ’’االجتماعي، 

Douae pour les gens qui vont faire un long   
voyage » ‘‘   الجملة التي وضع ناصر في حالته، هذه هي

 للشرطة.وتوجهت هرعت ايم 
إنه شخن بال  وال شيء ’’ردهم باردا الشرطة وكان أبلغت 

ايم أن هناك احتماال أن يتجه إلى أكدت ‘‘  السفريمنعه من 
، ولم ‘‘ولو كان متجها إلى سوريا’’رد الشرطة سوريا فكان 

أنا في ’’مساء نفس اليوم ، اتصل ناصر بأمه يتألر التأكيد، 
سهم وجهه ناصر إلى صدر والدته مقتضب مثل رد ‘‘  تركيا

 ‘‘.النار عليلقد أطلقت ’’التي ردت عليه بالقول 
مع ابنها طيلة ايسبوع، كانت ظلت جليلة على تواصل مستمر 

المخابرات الفرنسية وتحضره لتتحرك تهدف إلى تأليره 
طلبوا مني أن أستمر في التحد  معه لتحديد موقعه ’’

تقول جليلة وهي تءكد أنها كان ‘‘  وإحضاره، لكنهم لذلوني
 بوسعها الذهاب إليه بنفسها لوال تطمينات السلطات الفرنسية.

 
 

 صورة دعائية لداعش نشرت على منصاتها االلكترونية 

 
بالعيش ...  من الحلم 

إلييى فييي الييمييغييرب 

 الموت  في سوريا   

 ناصر ..



 444العدد 
 ملف العدد 90 ملف العدد  02يوليوز  16الى  61 من 

 أنا في سوريا:
أسبوع واحعد كعان كعافعيعا السعتعقعطعاب 

بعد ععودتع  معن ‘‘  داع ’’ ناصر من طرف 
الععمععغععرب، حسععب األ ، وأسععبععوع آخععر مععن 
التماطل أضاع  من يعدهعا إلعى األبعد، كعانعت 
آخر كلمات  قبعل أن يعععبعر العحعدود العتعركعيعة 

أمي، أنت ال تعرفين شيئا مما يحدا هناك، ’’ 
تخيلي أن ابنتك تتعر  لال تصاب، تعخعيعلعي 

‘‘ داعع ’’ هذا كان جزل معن دععايعة ‘‘  فقط
لد د ة مشاعر الشباب، قطع  نعاصعر العخعط 

 وابتلعت  سوريا.
بعد دخول  إلى سوريا انقطععت أخعبعار 
ناصر لمدة شعهعريعن، إلعى أن تعلعقعت جعلعيعلعة 
اتصععاال بععالصععوت والصععورة مععن ابععنععهععا، 

شاهدت من را  ريبا وهم يعرضونعهعم لعنعا ’’ 
بواسطة الكاميرا، يمكعنعنعا تشعبعيعهعهعم بعكعالب 
سيرك، كان جالسا، يضع  وشعاحعا بعاألحعمعر 

كان مشهدا دعائيا، ‘‘  واألبي  ويمسك بندقية
وناصر أوحى ألم  بين  ال يستطعيع  العتعحعدا 

 بحرية.
حدست األ  أثنال العمعكعالعمعة أن هعنعاك 
شخصا يعطي تعليمات  لناصر، كانت تعالحعظ 
أن  يستجيب لتوجي  بتعديل الوشاح األحمر أو 

كان جالسا وكل ’’ إمساك السالح بشكل سليم، 
لح ة ين ر إلى أعلعى.. بعععد لعحع عات قعطع  
الفيديو وواصلنا المكالمة باللغة الفرنسية، قال 
لي أن  ال يستطيع  أن يعتعكعلعم بعحعريعة وأنعهعم 

 ‘‘.يفهمون لهجت  المغربية
وصل ناصر إلى الرقة في شهر شتنبر 
وكلف بمهمة الحراسة في أحد حقول العنعفعط، 

بعطعلعقعة فعي  0264أصيب في شهعر معارس 
رجل  أقعدت  عن العودة إلى العجعبعهعة، تعزوج 
في شهر ماي من نفس السنعة، ثعم بعععد فعتعرة 

بدأت متاعب  م  التن يم وشعرع يعبعحع  ععن 
قال لي أكر  الرقة، ليس فيها سعوى ’’ مهرب 
 تقول األ .‘‘ المنافقين

 أريد الهرب:
ولد لناصر طفلة  0261في سنة 

بالرقة، وظل يحاول الهروب إلى أن بدأ 
الهروب الجماعي بعد القصف الجوي لقوات 
التحالف، تابعت جليلة رحلة هروب ابنها 
وأسرت ، تعرفت على أسمال القرى التي مر 
منها، شاهدت صور األشالل والجث ، 
شاهدت ركا  المنازل وقلبها يهتز، واقتفت 

 أثر ابنها إلى هجين.

في هجين كان القصف شديدا، وكانت 
زوجت  الفرنسية في آخر مراحل الحمل، 

فاجيها  0267دجنبر  04بتاريخ 
المخا ،وبسبب القصف واشتداد المعارك، 
اعتنى بها بمفرد  إلى أن وضعت ولدا 

تصوروا أن  إلى حين  هاب  أنا من كنت ’’
أساعد  على  سل شعر ، لم يكن قادرا على 
االعتنال بنفس  جيدا، وفجية أصب  يلعب دور 

 ‘‘.القابلة
تواصلت رحلة نزوح ناصر وسط 
الجموع التي قادها القصف إلى مدينة 

الذي ‘‘  داع ’’البا وز، آخر معاقل تن يم 
ظل مطبقا بقبضت  الحديدية على الجمي ، 

بعد وصول  طلب مني مساعدت ، كان ’’
بحاجة إلى ألف أورو من أجل الدف  لمهرب 
يخرج  من البا وز إلى منطقة قريبة من 

تقول جليلة التي لم تكن لتتردد في ‘‘  تركيا

 إرسال المبلغ البنها، لكن  اختفى لثالثة أشهر. 
أن تنقط  أخبارك في سوريا قد تعني 
أنك 

قتلت، وفي أحسن األحوال أنك مصاب أو 
أسير، ظهر ناصر مرة أخرى ليحكي لوالدت  

الذين هاجر إليهم، ‘‘  إخوان ’’ما أصاب  من 
فقد اتهم بالتجسس بسبب قصف تعرضت ل  

فتشوا هاتف  ’’سيارة كان على متنها، 
ووجدوا محادثاتنا وعلموا أن  كان ينوي 

 ‘‘.الهروب
في سجن ‘‘  داع ’’اعتقل ناصر لدى 

البا وز، جلدو  مائة جلدة، ثم خرج ليحكي 
، ثم أصب  ‘‘الدولة’’ألم  عن أهوال سجن 

‘‘ مقيما  ير شرعي في الدولة االسالمية’’
ألنهم لم يجددوا وثائق إقامت ، وهو أمر 
يعرض  لالعتقال والتعذيب إن صادفت  

، فضال عن عد  قدرت  عن ‘‘داع ’’شرطة 
تيمين قوت عيال ، وأصب  على األ  أن تتكفل 
بابنها وأسرت  هناك،حي  كانت ترسل ل  

 مبلغا يساعد  على جلب الطعا  ألسرت .
 الفصل ايلير.. ستار:

انقطعت األخبار مرة أخرى، قبل أن 
تتلقى جليلة رسالة من زوجة ابنها، أصيب 
في قصف وأصب  عاجزا عن الحركة، طلبت 
الزوجة من حماتها أن تساعدهم على العودة 
إلى فرنسا، لكن السلطات الفرنسية رفضت 

آالف  1أن تساعدهم، حاولت األ  تيمين مبلغ 
أورو من أجل تسليمها لمهرب يوصلهم إلى 

 تركيا، لكن الموت كانت أسرع منها.
تلقت جليلة اتصاال من زوجة ابنها، قتل 

، ظلت 0269فبراير  7في قصف جوي يو  
جثت  تحت األنقا  أليا  قبل أن يتم 
استخراجها، أسدل الستار على حياة االبن 
الذي كان حلم  أن يعي  في المغرب لينتهي 

 جثة تحت األنقا  في سوريا.
طيلة ساعات من االستماع لجليلة لم 

لم أبك بعد على ابني، ’’تذرف دمع  واحدة، 
أريد أن أ هب إلى البا وز وأبح  على قبر  

هكذا تحدثت عا  التي لم تجد ‘‘  وأموت هناك
فرصة للحزن بعد، فهي منشغلة بمتابعة أسرة 
ابنها، زوجت  وأبناؤ  الذين كانوا محتجزين 

قبل أن ينقلوا قبل فترة إلى ‘‘  الهول’’بمخيم 
 ‘‘.روج’’مخيم 

تتكفل ‘‘  الهول’’منذ وصولهم إلى مخيم 
جليلة بيسرة ابنها، فقد أرسلت ألرملت  مبلغا 

 422القتنال خيمة، ثم ترسل بشكل شهري 
أورو ليجدوا ما يقتاتون ب ، انضمت لعائالت 
الفرنسيين الذين يطالبون الحكومة الفرنسية 
باستعادتهم، تتاب  بشكل يومي ما يحدا هناك 
وحين يبلغ منها التعب مبلغ  تنا  على 

ال يطيب لي ’’األر  حين يسعفها النو  
النو  وأحفادي يعيشون ميساة ال تخطر على 

تقول األ  وتطلق نفسا عميقا ‘‘  بال أحد
 وحزينا.

 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية توقف نساء وأطفال مقاتلي داعش )ا ف ب(

  معاذ.. من مدرسة المهندسين إلى أحضان داعش: رحلة الوصول والهروب

 ما هو مخيم الهول؟
 

مخيم الهول هعو   
أحد أكبر المخيمات في 
العالم حاليا، يبلغ تععداد 
المحتجزين في  حعوالعي 

 ألفا. 74
جل المعحعتعجعزيعن 
نسال وأطفال أو رجعال 
كبار السن كانوا تعحعت 
سيطرة تعنع عيعم داعع  
 .أو تن يمات مشابهة

مععععع ععم الععنععسععال 
المحتجزات هعنعاك معن 
العجعنعسعيعتعيعن السعوريععة 
 والعراقية م  أطفالهن.
يبلغ عدد األجانب 
 66بععالععمععخععيععم حععوالععي 

ألععفععا، أ ععلععبععهععم أطععفععال 
وععدد العنععسعال حعوالععي 
ألفي امرأة، ويعوضعععن 
فعععععي قسعععععم مشعععععدد 

 .الحراسة
تععطععلععق عععدد مععن 
الععقععنععوات والععمععنععصععات 
اإلعععععالمععععيععععة عععععلععععى 
الععمععحععتععجععزات بععمععخععيععم 

نسعععال ’’ الععهععول اسعععم 
 .‘‘داع 

التنسيقية الوطنيعة 

 الطلقة: 
توقفت رحمة لفترة ‘‘  قال لي أمي انسيني..ثم قط  المكالمة’’

وهي تغالب دموعها، قبل أن تسترسل في سرد قصتها، فالجملة كانت 
 هي الطعنة التي لم تتوقعها من فلذة كبدها.

، 0261انقلبت حياة رحمة وأسرتها منذ نهاية شهر يناير سنة 
في  فلة منها  هب معا  إلى سوريا، رحلة فرضت عليها أن تعرف 
خريطة سوريا وجغرافية مدنها وقراها، تعرفت على المعابر التركية 
السورية وأسمائها، تابعت المعارك التي كانت تجري هناك بقلب 
يحترق، فبعد شهرين ونيف من وصول  أصب  ابنها مطاردا من 

إليها، وفي نفس الوقت، هدفا لكل ‘‘  هاجر’’عناصر داع  التي 
 القوات والمجموعات المتقاتلة هناك ألن  أجنبي.

رحمة )اسم مستعار ، والدة معا  )اسم مستعار  وهو شاب 
مغربي من شمال المغرب وق  أسيرا في أيدي قوات سوريا 
الديمقراطية، وهو يحاول الفرار من الجمي  متسلال إلى تركيا، ليلحق 
 زوجت  السورية التي سبقت  إلى هناك، واأل  تيمل أن ينفذ ويعود إليها.
هذ  قصة معجونة بالدم  والمرارة، فالمرأة توقفت مرات 
عديدة لتطلق العنان لدموعها قبل أن تكمل السرد. تحدثت إلينا رحمة 
ما يناهز ساعتين لتحكي قصة ابنها الذي، خرج في رحلة مفترضة 
إلى مدينة أكادير، ليتصل بها الحقا من تركيا، وبسبب لهفتها لم تتوقف 
عن لوم  ومطالبت  بالعودة، أنصت معا  لوالدت  التي كانت تتخيل أن 
حديثها سيعيد ، ثم أطلق كلمت  التي كانت أقسى من رصاصة 

 ‘‘.انسيني’’

 تلميذ المع يتشّدد:
باحدى مدن شمال المغرب، كان   6994معا  شاب من مواليد 

تلميذا المعا، وهو ما مكن  من الحصول على بكالوريا في شعبة العلو  
الرياضية، ثم الولوج إلى األقسا  التحضيرية للمهندسين، و ير 
الوجهة الحقا نحو المدراس الوطنية للعلو  التطبيقية حي  كان من بين 

 العشرة األوائل على الصعيد الوطني.

البيئة األسرية التي نشي فيها معا  كانت طبيعية، تقول رحمة، 
كيي أسرة مغربية، التحق بالمدارس التحضيرية،  كانت ل   رامية م  
فتاة تدرس في السنة األولى، انشغل معها ولم يحضر جيدا فيخفق في 
سنت  الثانية، ومما زاد الطين بلة عد  قبول  في المعاهد الفرنسية، وبعد 
ظهور نتيجة امتحانات السنة الثانية في المدارس التحضيرية، بدأت 

 ت هر تغيرات على معا .
تغير سلوك معا ، أصب  قليل الضحك ومداوما على الصالة، 

)زي ‘‘  قندريسي’’زي  أيضا تغير، أصب  يلبس سرواال فضفاضا 
تقليدي ، أصب  لدي  أصدقال يرافقهم للصالة في المسجد، وتوقف عن 

بالنسبة لي حبذت أن  أصب  مداوما على الصالة، ’’مشاهدة التلفزيون، 
 تقول رحمة.‘‘ كل أ  تفرح بذلك وترا  أمرا جيدا

تمكن معا  بعد  لك من النجاح في مباراة الولوج إلى المدرسة 
الوطنية للعلو  التطبيقية، بعد السنة األولى طلب من أم  أن تقتني ل  

قال أن  لم يعد ير ب في ركوب الحافالت ألن  يتفادى ’’دراجة نارية، 
وكان ل  ما طلب، ثم استمر التغير على االبن ‘‘  االختالط واالزدحا 

الذي أصب  يتفادى السال  على النسال أو مخالطة صديقات والدت  
 ومنهم استا ات درسن  في السابق.

لم تنتب  رحمة للتغير الذي يطرأ على ابنها، كانت راضية عن 
التزام  الديني، فهذا يضمن لها أن  لن يق  في براثن المخدرات، لكن 
معا  لم يتوقف إلى أن سقط أسيرا في سوريا. فقد أوهم والدي  أن  
سيسافر إلى مدينة أكادير )جنوبا  من أجل االستجما ، ودع أم  يو  

، ومنذ لح ة خروج  بدأ مسلسل الغمو  إلى أن 0261يناير  09
 تلقت اتصال  من تركيا. 

 ‘‘:أنا في تركيا’’

هكذا علقت ‘‘  اسمحوا لي، لح ة الخروج صعبة علي’’
قال لي ’’رحمة، وهي تغالب دموعها، وتوقفت لفترة قبل أن تسترسل 

كانت الجملة  ريبة صدمتني وبادرت  خالت  ‘‘  أمي احنا مسامحين
 أمامك الحياة وسوف نزوجك ونفرح بك.’’

 ير معا  زي ، ارتدى سروال جينز، وحلق حالقة شبابية كان 
يعتبرها حراما، وانطلق. تتذكر رحمة التفاصيل والتواريخ والساعات، 

على الساعة الواحدة ورب  تلقيت  0261يناير  12يو  السبت ’’
اتصال ، أخبرني أن  وصل إلى أكادر وطلب مني عد  االتصال ب  

وفي المسال بدأت األسرة ‘‘  ألن  سيكون مشغوال وسيتصل حين يفرغ
تعيد االتصال دون جدوى، كان مجيب آلي يرد بلغة  ريبة، لكن في 
وقت متيخر من الليل أرسل ألم  رسالة نصية تفيد أن  عاد متيخرا 

 ومرهقا على وعد باالتصال صباحا.
لم يتيخر الخبر سوى يو  واحد، فيو  االثنين وصل النبي، معا  
وصل إلى تركيا برفقة شابين آخرين من أبنال الحي أحدهما هو الذي 

كانت أصعب لح ة في ’’كان يالزم  في الذهاب إلى المسجد، 
تقول رحمة والدموع تسابق ‘‘  حياتي.. ضاع ابني وضاع الحلم

كلماتها، اتصل بهاتف جدت  فالتقطت الهاتف وأطلقت دموعها 
ثم ‘‘ انسيني’’وندالاتها كالسيل الهادر، أنصت مليا ثم رد بكلمة واحدة 

 أقفل الخط.
بدأت رحمة رحلة مطاردة ابنها، اقتنت هاتفا جديدا وثبتت 
تطبيق واتساب، وحين لم تتمكن من الوصول إلي  أنشيت حسابا على 
موق  فايسبوك باسمها بعد أن سمعت من أحد أصدقائ  أن  رآ  متصال. 
بعد فترة تواصل معها ابنها عبر واتساب مرة أخرى وأخبرها أنهم 

تقول رحمة، وطلبت ‘‘ فرحت بشدة’’موقوفين لدى السلطات التركية، 
 من  العودة، لكن  مان يخشى من المحاكمة والسجن في المغرب.

تواصل مسلسل الغمو  واأللم لدى األ ، فقد علمت في وقت 
الحق أن ابنها هرب من المكان الذي كان محتجزا في  ووصل برفقة 
آخرين إلى الحدود السورية حي  تم توقيفهم مرة أخرى، اتصل بها 
ليخبرها أن  أوقف مرة أخرى لدى السلطات التركية وأن  سيرحل إلى 
المغرب، ثم بعدها أخبرها أن  سيعر  على المحكمة، تفاصيل 
 امضة ترويها األ ، فقد اختفى االبن فترة ثم ظهر بعدها ليطمئن أم ، 

 التي كانت تعتز  السفر إلى تركيا، أن  سيعود. 

 ير معا  زي ، ارتدى سروال جينز، وحلق حالقة شبابية كان 
يعتبرها حراما، وانطلق. تتذكر رحمة التفاصيل والتواريخ والساعات، 

على الساعة الواحدة ورب  تلقيت  0261يناير  12يو  السبت ’’
اتصال ، أخبرني أن  وصل إلى أكادر وطلب مني عد  االتصال ب  

وفي المسال بدأت األسرة ‘‘  ألن  سيكون مشغوال وسيتصل حين يفرغ
تعيد االتصال دون جدوى، كان مجيب آلي يرد بلغة  ريبة، لكن في 
وقت متيخر من الليل أرسل ألم  رسالة نصية تفيد أن  عاد متيخرا 

 ومرهقا على وعد باالتصال صباحا.
لم يتيخر الخبر سوى يو  واحد، فيو  االثنين وصل النبي، معا  
وصل إلى تركيا برفقة شابين آخرين من أبنال الحي أحدهما هو الذي 

كانت أصعب لح ة في ’’كان يالزم  في الذهاب إلى المسجد، 
تقول رحمة والدموع تسابق ‘‘  حياتي.. ضاع ابني وضاع الحلم

كلماتها، اتصل بهاتف جدت  فالتقطت الهاتف وأطلقت دموعها 
ثم ‘‘ انسيني’’وندالاتها كالسيل الهادر، أنصت مليا ثم رد بكلمة واحدة 

 أقفل الخط.
بدأت رحمة رحلة مطاردة ابنها، اقتنت هاتفا جديدا وثبتت 
تطبيق واتساب، وحين لم تتمكن من الوصول إلي  أنشيت حسابا على 
موق  فايسبوك باسمها بعد أن سمعت من أحد أصدقائ  أن  رآ  متصال. 
بعد فترة تواصل معها ابنها عبر واتساب مرة أخرى وأخبرها أنهم 

تقول رحمة، وطلبت ‘‘ فرحت بشدة’’موقوفين لدى السلطات التركية، 
 من  العودة، لكن  مان يخشى من المحاكمة والسجن في المغرب.

تواصل مسلسل الغمو  واأللم لدى األ ، فقد علمت في وقت 
الحق أن ابنها هرب من المكان الذي كان محتجزا في  ووصل برفقة 
آخرين إلى الحدود السورية حي  تم توقيفهم مرة أخرى، اتصل بها 
ليخبرها أن  أوقف مرة أخرى لدى السلطات التركية وأن  سيرحل إلى 
المغرب، ثم بعدها أخبرها أن  سيعر  على المحكمة، تفاصيل 
 امضة ترويها األ ، فقد اختفى االبن فترة ثم ظهر بعدها ليطمئن أم ، 

 التي كانت تعتز  السفر إلى تركيا، أن  سيعود. 
 غمو  في تركيا:

أوقف معا ، إ ن مرة أخرى من طرف حرس الحدود التركية، 
وهو يهم بالدخول إلى سوريا، وكان يلز  عرض  على المحكمة، 

مكان احتجاز  كان أشب  ببيت يتوفر في  مكيف و رف، ويمكن  ’’
تحكي األ  تفاصيل ما ‘‘  الحصول بطاقة هاتف ليتواصل مع  أسرت 

 رأت  في الصور. 
قضى االبن سنة في االحتجاز لدى السلطات التركية ثم أطلق 
سراح ، لم يتم ترحيل  بل أخبر أم  أن سيكون علي  أن يوق  لدى 
الشرطة التركية كل يو . كانت األسرة تنت ر ترحيل ابنها، أعلمت 

انت روا لنرى ما ’’مصال  االستعالمات بالمغرب، لكن الرد كان 
 ‘‘.يعتز  فعل 
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لما ا لم ترحلهم السلطات التركية إلى بالدهم؟ لما ا أطلقوا ’’
أسئلة لم تجد لها ‘‘  سراحهم بعد سنة وتركوهم يعبرون إلى سوريا؟

رحمة جوابا، فاالبن والشباب الذين كانوا برفقت  أطلق سراحهم بدون 
أي إجرال متعارف علي  دوليا، كلهم كانوا في وضعية مخالفة لقوانين 
اإلقامة بتركيا وتم توقيفهم وهم يحاولون التسلل إلى سوريا، ثم في 

عمليا تركتهم تركيا ’’النهاية أطلق سراحهم ببساطة دون أي إجرال 
 ‘‘. يعبرون إلى سوريا بدل أن ترحلهم إلى بالدهم

أشخاصا كانوا موقوفين لديها إلى ‘‘  عمليا’’هل رحلت تركيا 
منطقة نزاع؟سؤال علينا أن نبح  عن جواب  لدى الجهات التركية، أما 

تم التغرير ب ، حبي الزائد ل  ’’رحمة فلم تزل تنت ر عودة ابنها الذي 
وخوفي علي  علم  االعتماد علي، بعدما وق  ما وق ، أقول لنفسي أنني 

تقول رحمة في حصة لو  لنفسها ثم ‘‘  لم أعلم  أن يتخذ قرارات  بنفس 
معاملتي ل  كانت تعويضا عن الصرامة التي كان يعامل  ’’تستدرك 
 ‘‘.بها والد 

 ‘‘:أنا في سوريا.. أريد الهروب’’
، 0267مارس  04استمر نفس مسلسل الغمو  إلى  اية يو  

لتتلقى األ  مسال رسالة نصية من رقم مختلف يتضمن وصية، اكتشفت 
الحقا أنها وصلتها بالخطي من مرافق ابنها الذي أوصى زوجت  

أيا  لي هر االبن من  62باالعتنال بابن  ووالدت .ثم انقط  االتصال مدة 
جديد برقم مختلف، أرسل لها صورة عبر واتساب، ثم كلمها باقتضاب 

، لم يبق أما  رحمة سوى تعقب رحلة ابنها ‘‘أنا ابنك.. أنا في سوريا’’
وصل إلى إدلب، لم يصلوا إ ن إلى حدود ’’وهي تك م حزنها، ،

تقول رحمة وكينها تتشب  ‘‘  )تصمت برهة وتكمل  الدولة )داع  
 بخيط رفي  من األمل.

حين تلقت رحمة  0267يوليوز  67خيط رفي  انقط  إلى يو  
هل أنت أ  ’’رسالة من رقم سوري لم تعرف إن كانت رجال أ  امرأة 

وصلوا إلى ’’تقول الرسالة،  ‘‘  معا ؟ .. ابنك دخل أر  االسال 
تقول األ  التي لم تكن تملك سوى مجاراة ابنها بالدعال طيلة ‘‘  داع 

بادلب، وطول الفترة كانت تشعر بحزن ‘‘  المضافة’’فترة مكوث  في
شديد يشغل بال ابنها الذي شجعت  على الزواج، وتحدثت إلى أحد 

 أصدقائ  الذي دبر ل  عروسا. 
استمر مسلسل الغمو ، بعد انقطاع االتصال مرة أخرى، 
اتصلت األ  بصديق  الذي أخبرها أن ابنها قد انشق عن التن يم وأن  
سيقضي على نفس ، ليرسل لها ابنها الحقا رسالة يطلب إليها أال تحدا 

ما حدا أن  كان في حدي  بين األصدقال وسم  ’’صديق  مرة أخرى. 
ا  ير مبرر.  أمرا بدا ل   لوم

أسرم معا  لصديق  أن الحدي  الذي سمع  من الرجل  لوم ال 

عالقة ل  بالدين،لم يطل األمر، فالصديق وشى ب  للتن يم الذي اعتبر  
الذي لم يم  ‘‘  المهاجر’’ينكرا أمرا من الدين، وفي لح ة أصب  

أشهر ونيف وترك كل شيل خارجا عن  1على وصول  سوى 
الملمة،بعد ثالثة أشهر فقط من وصول  أعلن التن يم أن معا  مرتد 

بمجرد وصول  اكتشف أن الواق  هناك ’’وأصب  رأس  مطلوبا، 
مختلف، لم يشارك في أي قتال بل أصب  خائفا منهم وطريدا، اكتشف 

تقول األ ، ودخل في دوامة ‘‘  أن ما يحدا هناك ال عالقة ل  بالدين
االختبال من جالدي داع  والبح  عن مهرب يسهل ل  الوصول إلى 

 تركيا.
انقطعت أخبار االبن وأصب  التواصل مع  يتم عبر وسيط، 
يستلم رسائلها الصوتية ويوصلها إلي  ثم يحضر رسائل  إليها، وهو 

حي   0268تواصل ظل متقطعا، ثم انقطعت أخبار  إلى فات  أبريل 
تلقت رسالة من صديق آخر البنها، تخبرها أن  عثر على مهرب 
سيوصل  إلى تركيا، أصبحت األ  تعرف خريطة المنطقة، فاالبن 
انطلق من سوسة )محاف ة دير الزور  وتابعت رحلت  إلى أن وصل 

المدينة ‘‘  أورفة’’إلى تل أبي ، وواصل برفقة المهرب باتجا  
الحدودية التركية، لم تكن تفصلهم سوى كيلومترات، ثم انقط  

 التواصل.
 ‘‘:ارحموهم وعاقبوهم بما شئتم’’

، مكالمة من الرباط، 0268تلقت رحمة، منتصف شهر  شت 
على الجانب اآلخر من الخط كانممثل الصليب األحمر 

قال المتحدا الذي أخبرها ‘‘  ابنك في مكان آمن.. بسوريا’’بالمغرب،
أن ابنها وق  أسيرا في أيدي قوات سوريا الديمقراطية.توصلت األ  
برسالة من ابنها عن طريق اللجنة الدولية للصليب األحمر، هناك جمل 
كثيرة مشطوبة، لكنها على األقل تلقت أثرا من ابنها، على األقل تقرأ 
جمال من  وتمرر عينيها على حروف خطت بيد .ردت برسالة وتلقت 

.ليعم بعد  لك صمت 0269يناير  06ثانية، ثم ثال  وآخر رسالة يو  
 مطبق.

التورايخ محفورة في الذاكرة، تسرد رحمة بدون توقف حين 
تلقت  0269 شت  8يو  ’’تسعفها الدموع وتتوقف حين تغالبها، 

‘‘ اتصاال من رقم أمريكي، صوت امرأة تتحدا عربية بلكنة  ربية
صحافية من جريدة واشنطن بوست، تمكنت الصحافية من الحصول 

 على لقال م  معا  وتبح  عن األ  لتكمل قصتها.
حصلت األ ، من الصحافية، على صورة حديثة البنها، أطلقت 
سيال جديدا من الدموع، تحضن رحمة صورت  وتقلب ن رها 

لقد ’’ومواجعها في مالمح  وتقاو  لتصن  أمال من االنت ار الطويل 
أخطيوا في حق بالدهم، أخطيوا بذهابهم، لكنهم مجرد شباب تم 

روا بهم  التغرير بهم، كانوا يعتقدون أن دينهم يفر   لك،  رم
وأحرقوا قلوبنا.. ألتمس لهم الرحمة فقط، ألتمس الرحمة من بالدهم، 

انهمر شالل الدموع ‘‘  فقط أخرجوهم من هناك وعاقبوهم بما شئتم
مرة أخرى وعادت رحمة إلى صور ابنها تحاول أن تغزل أمال من ال 

 شيل. 

 الرسالة ايولى التي أرسلها معاذ لوالدته عن طريق الصليب ايحمر الدولي

 

سنة  بشكل هادئ،  11يتحدا إلينا ياسين أمغان )

يجيب على أسئلتنا بدون تردد أو حتى انزعاج من أي 

وصف، يحكي لنا قصة اعتقال  في إطار السلفية 

الجهادية، ورحيل  بعد خروج  من السجن إلى سوريا 

 وعودت  إلى المغرب واعتقال  مرة أخرى.

 من حي أناسي إلى السجن: 
حين وصل ياسين إلى سوريا رفقة زوجت  كان يحمل مع  إرثا  ير عادي، 
فالشاب  و السنوات التس  والعشرين ساعتها لم تم  على مغادرت  السجن 

 سوى سنتين، ليلتحق ببع  رفاق السجن الذين سبقو  إلى هناك.
، ينفي انضمام  ألية جماعة، لكن  6984ياسين من مواليد الدار البيضال سنة 

ال ينفي أن  كان ينضم لجلسات تدارس القرآن، وحكم بالسجن النافذ ابتدائيا 
، ‘‘حميد مرزوك’’ضمن ما عرف بمجموعة  0221واستئنافيا، اعتقل سنة 

وهو ملف مرتبط بملف السلفية الجهادية بعد التفجيرات االرهابية التي هزت 
 .0221مدينة الدار البيضال سنة 

حكم ياسين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا، ثم جرى تخفي  الحكم إلى ست 
أشهر، ثم استفاد من عفو ملكي سنة  1سنوات و 4سنوات، قضى منها 

، ضمن العفو الذي شمل معتقلي السلفية الجهادية، في سياق م اهرات 0266
فبراير، ثم أصب  الحقا منسقا للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين  02حركة 

 فرع الدار البيضال. -اإلسالميين 
داخل السجن عاد ياسين إلكمال دراست ، حي  حصل على شهادة الدراسات 

 ، ثم حصل على اإلجازة في القانون الخا ، لكن  DEUGالجامعية العامة )
ظل يمارس أعماال مختلفة ال عالقة لها بشهادت ، آخرها محل لبي  الزليج 

طيلة السنتين الالحقتين اشتغلت في عدة مهن، ’’والرخا  بالدار البيضال، 
فبراير وفي اللجنة المشتركة  02وانشغلت بالمشاركة في م اهرات حركة 

 يقول ياسين.‘‘ التي كنت منسقا لها
، وبدأ بشرال األثاا والعمل على 0261كان ياسين قد عقد قران  مطل  سنة 

تجهيز بيت الزوجية، وفجية قرر تغيير خطط  والتوج  إلى سوريا، ويشرح 

كنت أنوي الزواج والعي  في هدول، لكن كان هناك تيثير ’’لنا السبب 

 ‘‘.الفيديوهات القادمة من سوريا واإلعال 

 على لطى رفاق الزنازين:
لم يكن تيثير اإلعال  وحد  ما دف  ياسين للرحيل إلى سوريا، فرفاق السجن 

أثر في خصوصا سفر العديد من األصدقال الذين ’’كانوا قد سبقو  إلى هناك، 

‘‘ كانوا معي في السجن ومنهم أصدقال مقربين جدا كانت تصلني فيديوهاتهم

كانوا يعيشون في منطقة لم تكن فيها معارك كثيرة، ’’يقول ياسين، ويسترسل 

جبهة الساحل السوري كانت نسبيا هادئة وكان بامكاني التنقل م  زوجتي 

 ‘‘.حي  كانت تلك المناطق آمنة

‘‘ النقطة التي أفاضت الكيس هي ضرب مدينة سورية باألسلحة الكيماوية’’
ي ن ياسين أنها مدينة الحولة ويقول أن  لم يعد يتذكر بالضبط، لكن تدقيقنا 

، بينما مجزرة الكيماوي 0260للمعطيات يشير أن مجزرة الحولة حدثت سنة 
التي جرت سنة 

كانت  0261
بمنطقة الغوطة 
شرق دمشق، 
حينها تغيرت 
خطط ياسين 
كليا، أقن  
زوجت  بالرحيل 
مع  دون أن 
تخبر أهلها، 
وأتما زفافها في 

سوريا، 
أقنعتها ’’

بالذهاب معي، 
 ‘‘.وتوجهنا معا إلى سوريا

كان ياسين بعد خروج  من السجن يدرك أن  مراقب، ولكن لم يتم استدعاؤ  

أو سؤال  من طرف أية جهة أمنية أو  يرها، ر م رحيل عدد كبير من 

كانت مراقبة عن بعد، وحين يرحل أحد أبنال ’’أصدقائ  وزمالئ  بالسجن، 

يقول ياسين، ‘‘  الحي أو األصدقال كانت السلطات أحيانا تسيل أسرت  فقط

كانت األمور سهلة في تلك الفترة، كان من المعلو  لدى الجمي  أن  ’’ويضيف 

حينها أقن  والدي  أن  سيستقر ‘‘  إن كنت تريد الذهاب فا هب، المهم أال تعود

 في تركيا، وسينشغل باإلعال  فقط دون الدخول إلى سوريا.

‘‘ النقطة التي أفاضت الكيس هي ضرب مدينة سورية باألسلحة الكيماوية’’
ي ن ياسين أنها مدينة الحولة ويقول أن  لم يعد يتذكر بالضبط، لكن تدقيقنا 

، بينما مجزرة الكيماوي 0260للمعطيات يشير أن مجزرة الحولة حدثت سنة 
كانت بمنطقة الغوطة شرق دمشق، حينها تغيرت  0261التي جرت سنة 

خطط ياسين كليا، أقن  زوجت  بالرحيل مع  دون أن تخبر أهلها، وأتما زفافها 
 ‘‘.أقنعتها بالذهاب معي، وتوجهنا معا إلى سوريا’’في سوريا، 

كان ياسين بعد خروج  من السجن يدرك أن  مراقب، ولكن لم يتم استدعاؤ  

أو سؤال  من طرف أية جهة أمنية أو  يرها، ر م رحيل عدد كبير من 

كانت مراقبة عن بعد، وحين يرحل أحد أبنال ’’أصدقائ  وزمالئ  بالسجن، 

يقول ياسين، ‘‘  الحي أو األصدقال كانت السلطات أحيانا تسيل أسرت  فقط

كانت األمور سهلة في تلك الفترة، كان من المعلو  لدى الجمي  أن  ’’ويضيف 

حينها أقن  والدي  أن  سيستقر ‘‘  إن كنت تريد الذهاب فا هب، المهم أال تعود

 في تركيا، وسينشغل باإلعال  فقط دون الدخول إلى سوريا.

‘‘ النقطة التي أفاضت الكيس هي ضرب مدينة سورية باألسلحة الكيماوية’’
ي ن ياسين أنها مدينة الحولة ويقول أن  لم يعد يتذكر بالضبط، لكن تدقيقنا 

، بينما مجزرة الكيماوي 0260للمعطيات يشير أن مجزرة الحولة حدثت سنة 
كانت بمنطقة الغوطة شرق دمشق، حينها تغيرت  0261التي جرت سنة 

خطط ياسين كليا، أقن  زوجت  بالرحيل مع  دون أن تخبر أهلها، وأتما زفافها 
 ‘‘.أقنعتها بالذهاب معي، وتوجهنا معا إلى سوريا’’في سوريا، 

كان ياسين بعد خروج  من السجن يدرك أن  مراقب، ولكن لم يتم استدعاؤ  

أو سؤال  من طرف أية جهة أمنية أو  يرها، ر م رحيل عدد كبير من 

كانت مراقبة عن بعد، وحين يرحل أحد أبنال ’’أصدقائ  وزمالئ  بالسجن، 

يقول ياسين، ‘‘  الحي أو األصدقال كانت السلطات أحيانا تسيل أسرت  فقط

كانت األمور سهلة في تلك الفترة، كان من المعلو  لدى الجمي  أن  ’’ويضيف 

حينها أقن  والدي  أن  سيستقر ‘‘  إن كنت تريد الذهاب فا هب، المهم أال تعود

 في تركيا، وسينشغل باإلعال  فقط دون الدخول إلى سوريا.

كان بيتا ’’استقر ياسين وزوجت  في بيت عائلة سورية نزحت إلى تركيا، 
مجهزا باألثاا، تواصلنا معهم وأخذنا منهم اإل ن وتسلمنا المفتاح من أحد 

ويصف البيت الذي كان مقيما ب  بين  بيت مري  ‘‘  أفراد عائلتهم كان بسوريا
 وكان ييخذ وصور وفيديوهات في  ليرسلها إلى والدي  من أجل طمينتهما.

قد أعلن عن ‘‘  داع ’’، كان تن يم 0261وصل ياسين إلى سوريا في شتنبر 
نفس ، يحكي ياسين أن تلك الفترة لم تكن قد عرفت بعد النزاعات بين 

لم تكن داع  مسيطرة على كل المناطق، وكانت ’’التن يمات المسلحة 
 ‘‘.التن يمات متعايشة فيما بينها، وكل تن يم في منطقت 

يحكي محدثنا أن الجبهة، التي تواجد فيها على الساحل الشمالي، كانت هادئة، 

واألعمال القتالية كانت نادرة. ينفي أنهم كانوا يتلقون أية رواتب، 

المتزوجون كانوا يتلقون مساعدات  ذائية، وكنا نتلقى مبلغ خمسين إلى ’’

 ‘‘.مائة دوالر من أجل قضال بع  األ را  التي يحتاجونها

 
  96التتمة في الصفحة: 

  

 ياسين أمغان.. من السجن إلى الجبهة: قصة عائد من سوريا

 2424في مقهى بالدار البيضاء منتصف يوليوز ياسين أمغان 

  )نشرت بموافقته( 

 444العدد 
 16الى  61 من 

أاثر يف خصوصا سفر العدعد عد اعأ اقاصعد عا  ’’ 
اذليأ اكنوا ادي يف السجأ واهنم أاصد ا  اقربع  

 ‘‘  جدا اكنت تصلين فيد وهاهتم
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السيد زكرياء العزوزي تحية طيبة، نود بداية 
إبالغكم أن هدفنا من هذا الحوار هو تسليط الضوء على 
قضية التحاق الشباب المغاربة بالحرب في سوريا 
والعراق، وبشكل أكبر على تداعيات هذا ايمر بالنسبة 
للشباب وأسرهم في المغرب ولارجه، كما على ملف 
ايطفال الذين ولدوا في هذا السياق ونقل قصصهم للرأي 
العام، ونخبركم أن هذا ال يعني بأية حال أننا نوافق على 
موقف الشباب الذين ذهبوا إلى هناك أو مستعدون 
لترويج أية أفكار أو مواقف، بقدر ما نحتاج إجابات على 
أسئلة يطرحها الرأي العام والضمير الصحافي. نود أن 

 نكون نحن وأنتم على توافق تام بشأن هذا ايمر.
 

مرحبا سيدي الكريم، ولكم منا تحية تقدير 
لطاقمكم المحتر ، كما يشرفنا ومن دواعي سرورنا ان 

لما يصدر عن التنسيقية -يرف  صوتنا من منبركم الموقر 
من حوارات وارال، كما أننا نثمن جهودكم إليصال 

 صوتنا للرأي العا .
 

السيد العزوزي، ما نعرفه عنكم هو أنكم رئيس 
التنسيقية المغربية للعالقين في تركيا، هل يمكنكم تعريف 

 قرائنا بشخصكم أكثر؟
 
ونشيت  6990ولدت في حي توالل مكناس عا   

في  ضمن محيط محافظ على التدين والتقاليد المغربية 
 ير أن  كان منتميا لما سمي الدعوة السلفية )السعودية ، 
إ  كانت حينئذ قد  زت كثيرا من أوساط المجتم  
المغربي بعيدا عن طرق االنحالل االخالقي والقيمي، 
كبرت في أسرة بسيطة تكسب قوتها وال تستجدي العطال 
والمعونة من أحد، تربيت على مكار  األخالق وحسن 
السلوك، ولم يسبق لي التورط في مخالفة قانونية أو 
أخالقية بفضل  ، لم أستط  إكمال الدراسة األكاديمية 
)واكتفيت ببرامج التعليم العتيق من حفظ القرآن ودراسة 
علوم   ل روف عائلية منها وفاة الوالد رحم   ، كما 
تعرضت والدتي حف ها    لحادثة سير أقعدتها عن 
العمل، ما اضطرني للمشاركة في كسب لقمة العي  
وعفاف األسرة، عملت في مختلف المهن الصناعية، ثم 
استقر الحال على التجارة الحرة، حي  يسر   لي نجاحا 
فيها وكنا نعي  حياة كريمة ال ينقصنا شيل من متطلبات 

 الحياة.
 

هل يمكنكم تسليط الضوء على واقع المغاربة 
الذين تتحدثون باسمهم؟ وهل من حصر لعدد ايطفال 

 الذين تمثلون أباءهم وأمهاتهم؟ 
 

الحدي  عن واق  المغاربة المنضوون في سياق 
مبادرتنا يستدعي التيمل في التجربة التي صبغت 
شخصياتهم وأفكارهم بحي  زودتهم برؤى جديدة  فيما 
يتعلق بطريقة التفكير والتفاعل جعلتهم  وي عقول رزينة 
متمهلة نافرة من كل أشكال التنط  واالنحراف ودعوات 
التطرف واالنسياق ورال الشعارات التي تغلف بغالف 
الشريعة ونصرتها هنا وهناك...فهم متطلعون لبلورة 
مسار  اتي يتقاط  م  تطلعات بلدنا الحبيب ويستجيب 

 لتحديات  المستقبلية واألنية...
أما عدد أبنائهم فهو يتجاوز الثالثين طفال تتراوح 
أعمارهم بين سنتين وسبعة وقليل منهم يتجاوز عشر 

 سنوات.
 

ما هو معدل سن ايطفال؟ وكيف تتعاملون بشأن 
 حقهم في التعليم والصحة؟

 
أ لب األطفال دون الخمس سنوات والذين  

يتجاوز سنهم ست سنوات ال يتمكنون من ولوج المدارس 
الحكومية وال حتى التعليم الخا ، بسبب وجودهم  ير 
القانوني في تركيا، م  عد  توفرهم على الوثائق المطلوبة 
من اإلدارة المغربية سوال قنصلية كانت أ  سفارة 
المغرب بينقرة، وعلي  فان أطفالنا يعيشون العزلة و 

 اإلقصال الحسي والمعنوي بيوس  تجليات .!
لذا كان من أولوياتنا حل أزمة االطفال، بحي  
يتمكنون من ولوج مؤسسات التعليم وينالون حقهم في 
الرعاية النفسية والصحية، قبل فوات األوان، ونيمل من 
الجهات المعنية مراعاة هذا الجانب المهم وتعجيل العمل 

 على حل مشكلت  في أقرب وقت ممكن.
 

قمتم بتأسيس إطار أسميتموه التنسيقية 
المغربية للعالقين في تركيا، لماذا ليست تنسيقية 
المغاربة العالقين بتركيا، ين االسم يبدو مفتوحا على 

 احتماالت ألرى؟
 

ليس في االمر ما يفت  أي احتماالت بالنسبة إلينا  
كل ما نريد  هو التعبير المناسب عن واقعنا وظروفنا ال 
 ير، وال شك أننا من العالقين في تركيا منذ سنوات ولنا 
أسبابنا الخاصة، كما يشملنا الوصف  ات  الذي يطلق على 
المغاربة العالقين في ظل هذ  األزمة الحالية )فيروس 

 كورونا .
 

كيف جاءتكم فكرة مغادرة المغرب إلى سوريا 
 للقتال؟ 

 
الحدي  عن فكرة مغادرتنا نحو سوريا يمكن أن 
تفهم في سياق  تفاعل اجتماعي ديني وسياسي مهد لموجة 
)الربي  العربي  باعتبار  المجال الزمني الذي  ادرنا في  
المغرب صوب سوريا؛ إ  يرا  الباحثون نتيجة لمسار 

حي   اتسم بتوالي معادلة  - اية في التعقيد-تاريخي 
اقتصاديا -الفشل على كافة المستويات في العالم العربي 

. أفرز  هذا الوض  انغالقا في االفق -وسياسيا وعسكريا
لدى المجتم   الذي عبر عن هذا االستيال من خالل  
 االحتجاجات السلمية واخرى عنيفة حمل فيها السالح .

كان هذا المناخ السائد مثارا ومالئما  لتدخل أهم 
عامل في تحريك المجتمعات وهو الدين، من خالل رجال  
الذين بدورهم عززوا موقف المساهمة في الوقوف م  
ندال الشعوب المقهورة والمضطهدة، كما فتحت قنوات 
االعال  أبوابها للشيوخ حتى يصل كالمهم إلى اسماع 
االكثرية من الناس، فتحركت نتيجة لذلك العواطف 
والمشاعر وهم الشباب بالرحيل الى سوريا ونحن منهم 
استجابة لندالات إنسانية وأخرى دينية دون االلتفات إلى 
مغبة وعواقب هذا االختيار الذي نعي  انعكاسات  
الميساوية اليو . إال اننا نلمس اليو  حجم النفاق الذي 
كانت علي  هذ  الموجة )االعال  والمؤسسات الدينية  التي 
شجعت على  لك فاين هي اليو  مما نحن وأمثالنا  نعاني  

 بسبب ما قمنا ب  من الوقوف م  الشعب السوري.
 

في أي سنة التحقتم بسوريا؟ وكيف التحقتم بها 
 هل بشكل فردي أم كان االلتحاق جماعيا؟

 
هذا  يختلف من حالة إلى أخرى هناك من التحق 
في بداية عسكرة الثورة حين نشطت أجهزت اإلعال  

 0260وعقدت المؤتمرات دعما لمسارها، و لك منذ سنة 
وهناك من التحق بعد  لك بسنة واحدة وسنتين إلى حدود 

؛ حي  صدر قانون في البرلمان المغربي 0264سنة 
ينص على عقوبة الذين سافروا إلى بؤر النزاع منذ  لك 
التاريخ لم نشهد حاالت التحاق بسوريا إال قليل، وال شك 
أن كل شخص كان يلتحق بمفرد  إال إ ا كان هناك بع  
 االصدقال توافقوا على السفر معا في وقت محدد بينهم.

 
كيف كان الترتيب للرحلة؟ وهل تلقيتم مساعدة 

 مالية في تمويل رحلتكم؟ 
 

ترتيب الرحلة كان عفويا اال ان  أحدا صراعا 
نفسيا، للخروج بقرار نهائي، كما اتسم بالسرية على 
مستوى المحيط العائلي واألصدقال، أظن أن  لم تكن هناك 
أي جهة تقو  بتمويل تكاليف السفر،  كل الحاالت التي 
 نعرفها سافرت على حسابها الشخصي من مالها الخا .

 
كيف كان استقبالكم هناك؟ وماهي المهام التي 

 قمتم بها ؟
 

االستقبال كان يعكس نوعا من الرضى واالمتنان 
من طرف المجتم  الذي انخرطنا في ؛ كما ننو  أن 
الشمال السوري وقتئذ كان يعي  حياة مدنية شبيهة بحياتنا 
في المغرب )عكس الصورة التي نقلها لنا اإلعال   اللهم 
إال م اهر حمل السالح وسماع بع  أصوات الجبهات 
من بعيد: خطوط النار.. أما عن مها  وأدوار المغاربة في 
سوريا فهي تختلف حسب إمكانات كل شخص ومستوا  
المعرفي؛ فالغالبية نشطت في الجانب العسكري كما نشط 
أخرون في المجال التعليمي في المعاهد الشرعية 
وأخرون في الجانب اللوجستي واالداري وكذلك اال اثي 

 والمؤن وأيضا في مجال  التمري  والتطبيب.
 

من المعلوم أن جل المغاربة الذين التحقوا 
بسوريا كانوا ضمن حركة شام االسالم، ما هو دور هذه 

 الحركة في استقطابكم وتأطيركم؟
 

صحي  أن حركة شا  االسال  كانت تضم نسبة 
كبيرة من المغاربة، لكنها لم تستط  استيعاب جل الذين 
دخلوا سوريا لعوامل عدة، ربما كونها كانت خليطا بين 
مناهج وأفكار متباينة بحي  لم يستمر تماسكهم بعد  لك، 
وضيق األفق الفكري الذي سار في فلك التيار السلفي 
وأدبيات  التقليدية، فمؤسسها حاول إيجاد إطار يضم 
الشباب تحت مفهو  الجنسية  و هدف عسكري بحت، 
ونتيجة لذلك التباين المنهجي وضعف التيطير، كان 
لداع  نصيب األسد منهم، فبعد مقتل مؤسس الحركة 
المغربية، انفرط عقدها ولم تحافظ حتى على عناصرها 
األوائل ناهيك عن المنخرطين الجدد، ونحن بصفة خاصة 
كنا بمنيى عن الحركة منذ تيسيسها إلى آخر لح ة لنا في 

 الشمال السوري.
 

مما جاء في مذكرتكم التأسيسية، إشارة إلى 
مجموعة من الخطوات الديبلوماسية واإلجرائية التي 
اتخذتها عدد من الدول ومنها الدولة المغربية، وقد قمتم 
بتثمينها وعطفتم على ذلك بقرار الشباب من هذه الدول 
التوجه للقتال في سوريا، إلى أي مدى شجعت لطوات 

 الدولة المغربية شبابنا في التوجه إلى سوريا للقتال؟
 

الشك بعد التجربة التي عشنا احداثها ومنعطفاتها 

وانعكاساتها نثمن كل اجرال من شين  أن يقي بلدنا من 
داع   -مغبة التطرف ونتائج  التي رأيناها عن كثب 

في سياق الثورة السورية. في المقابل كما هو   -واخواتها 
معلو  فالدول العربية وقفت مؤيدة للمعارضة في 
صراعها م  الن ا  السوري، كل حسب نوع الدعم الذي 
عبر ب  عن  لك التيييد؛  والمغرب لم يكن خارجا عن 
 لك السياق فصور التعاطف والدعم التي قدمها ال تخفى 
على من عاصر تلك الفترة وكان متابعا ألحداثها؛ إال أننا 
ال نريد أن نلقي اللو  أو المسؤولية على األجهزة األمنية 

في  -إ  ال فائدة من هذا الطرح اليو  -والن ا  المغربي 
السماح للشباب بالخروج الى تلك الوجهة عبر السفر إلى 
تركيا، فالشك أننا من  هب بمح  إرادت ، إال اننا اليو  
نود أن يتم التعامل م  هذا الملف بايجابية تتالفى السلبية 
والتباعد والالمباالة؛ فخطر التطرف يهدد الجمي  دون 
تمييز؛ كما يجب أن نقرأ ضمن إطار توعوي للشباب 
الناش  باعتبار عمق التجربة التي خضنا انعطافاتها 
بحي  ال يسقط داخل دوائر تجعل من  عامل اثارة 
الفوضى وزعزعة االستقرار داخل المجتم  وخارج  

 باسم الدين والشريعة.
 

ذكرتم في مذكرتكم أنكم تعرضتم في سبيل ما 
تعتقدون لالنتقادات ومصادرة الرأي ومحاوالت اعتقال 
في الدالل، هل يمكنكم تسليط الضوء على هذه النقطة 

 أكثر؟ وهال تفضلتم ب عطاء أمثلة على ذلك؟
 

في مناخ االيديولوجيات والجماعات التي تجسد 
تلك المفاهيم من خالل السالح على وج  الخصو ، 
تقابل  المراجعات بيساليب الترهيب والردع  باعتبارها 
تشكل تمردا خفيا في ن ر التيار المسيطر؛ إ  قليل من 
يعلن عن أفكار  الداخلية تماشيا م  الجو السائد ألنها تعبر 
عن تحدم لتلك المفاهيم السائدة التي يراها الطرف المقابل 
بن رة القداسة أو هكذا يزعم،! فقد تنتقل تلك االطروحات 
الجديدة للجموع فيتيثروا بها وبالتالي تقابل بالردع 

 والتهديد.
نذكر أننا تعرضنا لجملة من المضايقات 
والتهديدات من طرف بع  المغفلين الذين لم يتصوروا 
طبيعة المبادرة حي  قرأوها من جهة عقدية ورتبوا عليها 
مخرجات شرعية متطرفة.. اتخذوها مسو ا للتحري  
ضدنا وتيليب الجماعات علينا عبر تقارير أمنية تتهمنا 
بخدمة أجندات خارجية، كل هذا في محاولة لثنينا عن 
مسارنا المعلن )دون اتخا  أسباب الحماية من ردة فعل 
بع  الجهلة ، كما تعرضت شخصيا وقتها لالعتقال 
والتحقيق بتهمة التواصل م  المخابرات المغربية والعمل 

بنال على تقارير  -وفق من ورهم-في نشاط مشبو  
مكذوبة ومزورة، )ر م أننا تميزنا السمعة الحسنة 
والسيرة الطيبة  دا   لك خمسة أشهر ونصف ثم أطلقوا 
سراحي بعد تيكدهم من عد  تورطي في ما من شين  أن 
يضر بهم أو مصالحهم. كما تعر  أحد نشطائنا وقتها 
للتهديد بالسالح ومحاولة االعتدال من طرف أحد 
المتنطعين الجهلة.. كما طال التضييق، عدد من الذين 

 تبنوا مسارنا وأيدوا مبادرتنا هذ .
 

أشرتم في مذكرتكم إلى أن غض الطرف عن 
التوجه إلى تركيا ثم العبور إلى سوريا كان إشارة 
ضمنية إلى موافقة مبدئية من الحكومات على هذا 
المسار، ما هي التسهيالت التي عززت هذا االعتقاد 

 لديكم؟
 

ن ن أن هذا االمر في  اية الوضوح، وال ينبغي 
أن نركز على جهة ونهمل أخرى.. يكفي أن أ لب تلك 
الدول ضمت مؤتمرات منددة ببشاعة ممارسات الن ا  
السوري ضد الثورة؛ وقد  كرنا أن تلك المرحلة كانت في 
 اية التعقيد وكل الدول لها مساهمة فيها طبعا بنسب 
متفاوتة، وأيضا يجب أن ال نهمل جانب رجال الدين الذين 
ساهموا في هذ  ال اهرة وأصلوا لها شرعيا مثل مؤتمر 

رابطة  71مصر لنصرة القضية السورية ضم أكثر من 
دولة إسالمية  42ومن مة دينية تنحدر من أكثر من 

ضمنها شيوخ مغاربة )الفيزازي والكتاني والحدوشي 
و يرهم ر م كونهم حديثي عهد بالسجون المغربية  
حضروا المؤتمر ووقعوا على مخرجات  ومنها دعم 
الثورة بالمال والعتاد واألنفس والحدي  في هذا األمر 

 يطول.
 

منذ متى تكونت لديكم قناعة التخلي عن القتال 
ومغادرة ايراضي السورية؟ وما هي الدوافع التي 

 ساهمت في ذلك؟
 

بداية الفكرة كانت نتيجة لجهود فكرية وطرح 
تساؤالت في كيفية التعامل م  واق  تم إدراجنا في  
خصوصا بعد ما صادق البرلمان على قانون يعاقب 
بموجب  كل من  هبوا الى مناطق التوتر؛ فالفكرة ال شك 
أنها كانت قديمة لكن تيطيرها في مبادرة )التنسيقية 
المغربية للعالقين في تركيا   تيخذ طابعا سياسيا أخذ وقتا 
أكثر بحكم األوضاع وال روف المحيطة، والحدي  عن 
تغيير االفكار أو باألحرى المواقف، تق  نتيجة ألمرين: 
الفساد والنكو  عن المبادئ التي كانت عناوين للقضية، 
فالخيانات واستغالل تضحيات الشعوب لبنال أمجاد 

شخصية وبيعها مقابل المال أو  ير  لك، تدف  بالمرل الى 
التفكير  والتساؤل عن صواب موقف  واستمرار  في ظل 
واق  يرى أن مبادئ  ال تساوي في  شيئا  ير كونها جسرا 
ووسيلة للتسلق والبح  عن  ايات دنيوية... أما األمر 
الثاني وهو عندما يبدأ االنسان التفكير خارج الصندوق 
) الجماعة، الحزب، االيديولوجية، تيثير الشيخ..  . 
فالمتغيرات على األر  كذلك لها تيثير باعتبارها تجعل 
األفكار والمواقف على المحك ومدى قصورها وال 
جدواها في التعاطي م  مشكالت الحياة ونحن تمت 

 والدتنا من رحم هذا كل ...
 

متى غادرتم ايراضي السورية؟ وهل جميع من 
 معكم غادروا في نفس الفترة؟

 
تاريخ الدخول والمغادرة يختلف من شخص 
آلخر، هناك من  ادر في السنة األولى من مشاركت  في 
الثورة واستقر في تركيا، والبع  مك  سنتان وثالا 
وأرب  وهناك من اليزال عالقا في حدودها لحد اآلن على 

 أمل أن يتيسر خروج  مستقبال.
 

ما الذي منعكم من العودة مباشرة خاصة أن 
 األمر ال يتطلب سوى التوفر على تذكرة سفر؟

 
في الحقيقة نيمل أن نصل لتسوية مبدئيا م  
الجهات المختصة بالملف، كما ال يوجد عندنا مان   ير 
عد  توفر وثائق تمكن االطفال من تجاوز االراضي 
التركية في اتجا  بالدنا، فال يمكن لشخص أن يسافر 

 ويترك أسرت  عالقة بال معيل في بالد ليست وطنهم .
 

تعرفون بأن ملفكم حساس بالنسبة للدولة ماهي 
 توقعاتكم حول تعاطي الدولة مع معه؟

 
الشك أن القضية حساسة وأيضا تداعياتها إ ا 
طالت ستكون أكبر، نحن بادرنا ومددنا يدنا بايجابية، كما 
نتفهم  موقف بالدنا من قضايا االرهاب والتطرف وفي 
هذا الصدد نعلن أننا م  وطننا ضد كل ما يمكن  المساس 
بيمن واستقرار المجتم ، ونيمل من الجهات المعنية 

 التفاعل بايجابية لحل هذ  األزمة وطي هذا الملف.
 

هل قمتم بأية لطوة في اتجاه التواصل مع الجهات التي 
تمثل الدولة المغربية؟ وهل سعت الدولة إلى التواصل 

 معكم؟
 

نعم حاولنا التواصل م  الجهات المعنية  
والرسمية منذ سنتين تقريبا اول إعالننا عن المبادرة هذ ، 
قصد التسوية وحل مشكالت هذا الملف، ووجهنا رسائلنا 
عبر وسطال بيننا وبين الجهات المعنية كما راسلنا السفارة 
المغربية في أنقرة آنذاك وأيضا  هب أحد نشطائنا 
للقنصلية المغربية في إسطنبول وقد  الفكرة والمبادرة 
لطاقمها االداري ومسؤولها عن ملف المغاربة في 
سوريا، فالقت المبادرة قبوال منهم وحسن تعامل وتيسير 
في ما يخص بع  االجرالات االدارية،  ير أن تلك 
الخطوة لم تكتمل باعتقال منسق المبادرة في الداخل 
السوري، كما أشرنا آنفا، وكذلك اعتقال ناشط آخر هنا في 
تركيا بحكم وجود   ير القانوني على األراضي التركية، 
فتعذر إكمال المبادرة والمضي فيها، ونحن اآلن بصدد 
التنسيق وإيصال صوتنا للجهات المختصة ونرجو من   

 التيسير.
 

انطالقا من تجربتكم، ماهي الرسالة التي يمكنكم تقديمها 
 للشباب المغربي؟. 

 
أتصور أن هذا السؤال واإلجابة عن  هو زبدة وعصارة 
كل هذ  التجربة المتواضعة التي أخذت منا سنين طويلة 
تقلبنا في كل منعطفاتها ايجابا وسلبا، نود أن نقول ان 
المعول هو على المعرفة المستوعبة للتاريخ اإلنساني 
وتنمية الجوانب النقدية لكل اشكال التم هر اإلنساني 
سوال كان فكرا )الدين، االيديولوجيات، الفلسفات  أو 
نشاطا ماديا، واالبتعاد عن االفكار الجاهزة واالحكا  
المسبقة والقطعية، والبح  عن بلورة موقف خا  بك 
دون االنسياق ورالها....واالستفادة من التجارب السابقة 

 لتجنب تكرار نفس األخطال والخروج بذات النتائج.

 زكرياء العزوزي )رئيس التنسيقية المغربية للعالقين في تركيا(:
 نعلن أننا مع وطننا ضد كل ما يمكنه المساس بأمن واستقرار المجتمع
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سفارة تركيا بالمغرب تجيب على أسئلة ملفات تادلة بشأن 
 سماحها بعبور المقاتلين إلى سوريا: 

 نحن نفند بشكل قاطع كل االدعاءات

تشير المعطيات المتوفرة إعالميا أن السلطات 

التركية متهمة بتسهيل دلول المقاتلين إلى سوريا، 

 ماذا تقولون في هذه النقطة؟

تركيا تناضل ضد أكثر أشكال اإلرهاب قساوة 

منذ السبعينات، وال تزال تلعب دورا رئيسيا في الحركة 

الدولية لمكافحة المن مات اإلرهابية، مثل داع  

PKK4PYD4والقاعدة وطالبان وجبهة النصرة و 

YPG    وDHKP-C  وقد أدرجت جمي  هذ ،

التن يمات ضمن القائمة الوطنية التركية للمن مات 

 اإلرهابية.

تركيا، التي تواج  جمي  أنواع عد  االستقرار  

على حدودها الجنوبية بسبب التطورات في المنطقة، ال 

تُ ِهر أدنى تسام  م  المعابر الحدودية  ير القانونية. 

لذلك، نحن نفند بشكل قاط  كل االدعالات التي ال 

أساس لها التي تنطوي على خالف  لك. في الواق ، 

تركيا هي الدولة الوحيدة التي تخو  قتاال ميدانيا ضد 

داع  وقواتها على األر . وهكذا قامت بتحييد 

 إرهابي من داع . 4222)القضال على  أكثر من 

يجب أال ننسى أن داع  تشكل، في المقا  

األول، تهديدا لألمن القومي لتركيا، لكونها تعتبرها أحد 

أهدافها الرئيسية في المنطقة، حي  خلفت العديد من 

 قتيال تركيا.  161الهجمات اإلرهابية حوالي 

أجنبي من  7922، تم من  أكثر من 0266منذ 

دولة يشتب  أنهم كانوا ير بون في الذهاب إلى  620

مناطق النزاع، من دخول تركيا، وتم ترحيل أكثر من 

أجنبي من  98222شخص. وتم إدراج أكثر من  9422

دولة في ح ر دخول تركيا في خضم الحرب ضد  624

 اإلرهاب والتطرف.

أوقفت السلطات التركية مجموعة من الشباب 
وقامت بترحيل بعضهم إلى دول ألرى كالسينغال 

في حين، في حدود علمنا، لم يتم ترحيل  ...وماليزيا

مغاربة ثلرين إلى المغرب، رغم أنها أوقفت مجموعة 
منهم مرتين وهم يحاولون الدلول الى سوريا، 
اعتقلت بعضهم لمدة سنة ثم أطلقت سراحهم ولم 
ترحلهم الى بالدهم، وتركتهم يلتحقون بسوريا، ما 

 تفسير ذلك؟

من بين األجانب الذين تم اعتقالهم أثنال 

محاولتهم عبور تركيا وسوريا، تم القب  على أولئك 

المرتبطين باإلرهاب والجريمة المن مة والجرائم 

األخرى الخارقة لقانون العقوبات، وحوكموا وتم الحكم 

عليهم من قبل المحاكم المختصة. سيتم ترحيل هؤالل 

األشخا  إلى بلدانهم األصلية بعد انتهال فترة 

 عقوبتهم، وبموافقة هذ  البلدان.

فيما يتعلق بترحيل األجانب اآلخرين، فان  

الزال خاضعا للحصول على موافقة بلد المنشي. ومن 

أجل الحصول على هذ  الموافقة، يتم إرسال األشخا  

المعنيين أوال إلى مراكز اإلبعاد، حي  يمكنهم اإلقامة 

بموجب القانون التركي لمدة عا  واحد كيقصى حد. 

خالل هذ  الفترة، يتم التحقق من هويتهم ويتم إبالغ 

 الدول المعنية من خالل القنوات الديبلوماسية.

بعد عا ، فان هؤالل األجانب الذين يضطرون 

لمغادرة المراكز بسبب عد  توفر أماكن شا رة، 

والذين لم يتم ترحيلهم بسبب عد  الحصول على موافقة 

بلدانهم األصلية، يخضعون لرقابة إدارية منت مة بنال 

 على عناوينهم المعلنة.

هل ستتجاوب السلطات التركية في حال أبدى 
 المغرب رغبة في استعادة مواطنيه؟

الترحيل يكون نافذا إ ا وافق بلد المنشي، بين 

وتركيا هناك تعاون وثيق في مكافحة المغرب 

 اإلرهاب والتطرف والهجرة  ير الشرعية.

مدير المركز اإلعالمي لقوات سوريا  -مصتفى بالي 

المحتجزون المغاربة وعائالتهم ’’الديمقراتية: 

  ‘‘عبء علينا.. فلتتفضل دولتهم الستالمهم

 

أسرت قوات سوريا الديمقراتية 
عددا من المغاربة الذين قاتلوا في 
صفوف داعش، وتوصلت بعض أسر 
األسرى برسائل منهم عن تريق اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، ما هو وضعهم 
القانوني وكيف تصفون طروف 
احتجازهم؟ ما هو عدد المغاربة األسرى 
لديكم، وما هو عدد النساء واألتفال 
المغاربة المحتجزين في مخيم الهول 

 والمخيمات األخرى؟
فيما يتعلق بوضعية األسرى 
الدواعش أو عائالتهم المحتجزين لدينا، 
الدول المعنية على اطالع بأوضاعهم و 

و بناء على ذلك  .أي دولة لديها مواطنين إرهابيين قبضت عليهم قواتنا لديها علم بكل التفاصيل

 .يمكنكم توجيه أسئلتكم لحكومتكم للحصول على األجوبة
تحدرت تقارير عن وضع سيء للمحتجزين في مخيم الهول بشكل خاص، هناك 
نقص في الغذاء والماء وانعدام لشروت الصحة والنطافة، وسوء في طروف اإليواء خصوصا 

 أرناء فصل الشتاء وفصل الصيف، ما هي حدود مسؤوليتكم في تحسين طروف عيشهم؟
................................ 

شكلت في المغرب هيئة تضم عائالت المغاربة العالقين في سوريا، وهم األشخاص 
المحتجزين لديكم، وتحدرت هذ  الهيأة يير الحكومية عن حاالت اختفاء لبعض النساء 

 واألتفال من داخل مخيم الهول، ما هي توضيحاتكم بهذا الشأن؟
ً أهلية و يعاني من النقص و  فيما يتعلق باالتهامات ، نحن نعيش في بلد يعاني حربا
الشح في اإلمكانات و عائالت هؤالء اإلرهابيين ، بما فيهم اإلرهابيون المغاربة يشكلون عبئا 
علينا يقاسموننا لقمة عيش أطفالنا ومن يدعي الحرص عليهم عليه أن يبادر الستالمهم و نقلهم 

 .إلى موطنهم بدل إطالق االتهامات
عبرت عائالت المحتجزين لديكم عن مخاوف من تورتكم في االتجار باألتفال الذين 
تفصلونهم عن أمهاتهم وأيضا مخاوف من التجارة باألعضاء، ما الذي تؤكدونه بشأن هذ  

 المخاوف؟
هذه االتهامات مردودة على أصحابها وعلى الدول المعنية ، ها هي تلك العوائل 

 .موجودة في المخيمات، فلتتفضل دولهم باستالمهم و نقلهم من هنا

مواتن مغربي للقتال في صفوف التنطيمات  0299تحدرت تقارير عن ذهاب ما يزيد عن 

 في سوريا والعراق، ما الذي يجذب شبابنا إلى هذ  التنطيمات برأيك؟‘‘ الجهادية’’

صراحة يصعب الحديث عن سبب واحد أو عن دافع واحد، هناك أسباب كثيرة ومختلفة، قد يكون 

القاسم المشترك بين هؤالء الشباب هي األيديولوجية الدينية واالغراءات 

الدينية لما بعد الموت وتحقيق الدولة اإلسالمية، هذا قد يكون عامال 

مشتركا، ولكن هناك أسباب كثيرة خلف هذه األماني واألحالم الدينية، ما 

الذي يجعل الشاب يتحول من شاب عادي إلى هذا الحلم.. أحيانا قد يكون 

السبب اجتماعيا اقتصاديا بسبب الظروف التي يعيشها ذلك الشاب، أحيانا قد 

يكون السبب هو السياسات المحلية التي يتذمر منها، وقد يكون السبب هو 

السياسات الدولية وما يرى فيها من ظلم على المسلمين برأيه، قد يكون 

مرتبطا بالهوية وإشكالياتها ، قد يكون السبب متعلقا بإحساس الشخص بعدم 

االعتراف به والتقدير داخل مجتمعه فيبحث عن ذلك في مناطق أخرى، قد 

يكون السبب ماديا بحكم االغراءات المادية التي كانت تقدمها داعش من حيث األموال التي تعطى بسخاء 

للمقاتلين وصور المقاتلين الداعشيين الذين يعيشون في بحبوحة، كل هذه أسباب مختلفة من شخص آلخر، 

إضافة إلى كل هذا العامل القاسم المشترك هو اإليديولوجية الدينية وتحقيق دولة اإلسالم وتطبيق الشريعة 

 وما أعده هللا للمقاتلين بعد الموت، كل هذه إغراءات تدفع كثيرا من هؤالء الشباب لاللتحاق بهذه البؤرة.

ونحن نتابع ما جرى في سوريا وأعداد المغاربة الذين ذهبوا للقتال هناك، ومنهم من اصتحب 

أسرته، نتذكر ذهاب المغاربة للقتال في أفغانستان. ما هي نقت التشابه وااللتقاء بين التجربتين؟ هل نحن 

 بصدد نفي السيناريوهات؟

ال يمكن المقاربة بين التجربتين، نحن اآلن نعيش نهاية داعش، لكن في بداية داعش كان السيناريو 

متقاربا تماما خاصة حين كان المجتمع الدولي يغض الطرف عن ذهاب المقاتلين إلى هناك كما كان يغض 

-/20/الطرف عن ذهابهم إلى أفغانستان والشيشان بعد ذلك وإلى البوسنة، لكن في السنوات األولى 

كان الوضع مشابها تماما، بل كانت عدة الدول تشجع الشباب على الذهاب وكانت تركيا تمثل  202/

باكستان في التجربة القديمة، من حيث اإليواء من حيث مدن "غازي عنتاب" كانت شبيهة جدا "ببشاور، 

 وبالتالي كان هناك تشابه كبير حتى من حيث تسليح المعارضة السورية.

تجربة مشاركة شباب مغاربة في القتال في مناتق التوتر والحروب األهلية تكررت أكرر 
من مرة، نتحدث بعد أفغانستان عن البوسنة والهرسك، المرحلة األولى في العراق، 

 وبنسبة أقل في الشيشان، وأخيرا مع طهور داعش وأخواتها، أين يكمن الخلل؟
‘‘ دولة’’كيف يمكننا تفسير مغادرة هذ  الفئة من الشباب المغاربة لوتنهم والتحاقهم بـ

 مفترضة؟ كيف تحول مفهوم الوتن واالنتماء لديهم على هذا النحو؟
 

مفهوم االنتماء إلى الوطن أو الوطنية،  لألسف الشديد، هو غائب جدا عند هؤالء الشباب، 
ليس فقط هؤالء الشباب الملتحقين بداعش، بل هوغائب بشكل عام عند الشباب المغربي، 
نحن نرى كيف أنه كثيرا من هؤالء يحاولون الذهاب إلى أوروبا حتى أنهم مستعدون 
للتضحية بأرواحهم من أجل ذلك، مما يعني أن منسوب الوطنية ضعيف عندهم إلى حد كبير 
جدا، هذه إشكالية متعلقة بالسياسات العامة للدولة التي ال ترسخ هذا المفهوم عند ذلك الشاب، 
ال يحس ذلك الشاب بانتمائه لهذا الوطن، ال يحس بأن هناك رابطة قوية تجمع بينه وبين هذه األرض، 

  .وهو ما يجعله عرضة ألن تتلقفه أي هوية
‘‘ داعش’’معطم الشباب الذين تواصلوا معنا ويريبون في العودة إلى وتنهم يتبرأون من 

وجميعهم يؤكدون أنهم كانوا ضمن تنطيمات أخرى، هل يمكننا فعال أن نحدد فرقا في جوهر فكر 
 وممارسة هذ  التنطيمات؟

صراحة هذا موضوع معقد وشائك ليس من السهولة بما كان الحكم على شخص ما بأنه لم يكن 
في تنظيم إرهابي، التنظيمات اإلرهابية التي كانت في سوريا ليست داعش فقط، جبهة النصرة أيضا 
كان تنظيما إرهابيا، بمعنى أنه تنظيم مسلح بعقيدة ايديولوجية لها موقف من اآلخر، عقيدة جبهة 
النصرة هي نفس العقيدة التي يحملها تنظيم القاعدة، حركة تحرير الشام أيضا قريبة من ذلك، 
وتنظيمات صغيرة أخرى أيضا ذات توجهات سلفية جهادية متطرفة جدا، ليست فقط داعش هو التنظيم 

 اإلرهابي الوحيد الذي كان على األرض.
 01التتمة في الصفحة 

 ملف العدد ملف العدد
 444العدد 
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 /0تتمة الصفحة: 

 
تتهم عائالت الشباب الذين 
ذهبوا إلى سوريا وبعض الشباب 
أيضا عددا من الشيوخ السلفية، 
ومنهم من شارك في مؤتمر 
بالقاهرة كالفيزازي والحدوشي 
والكتاني، بأن ختابهم هو الدافع 
لتوجههم للقتال هناك، ما مدى تأرير 

 هذا الختاب على أرض الواقع؟
 

ال شك أن عددا من الشيوخ 
المغاربة ومن الشيوخ في العالم 
ومنهم مغاربة، قد لعبوا دورا كبيرا 
بخصوص هجرة الشباب إلى بؤر 
القتال بالعراق ثم بعد ذلك إلى 
سوريا، وذلك من خالل التطبيع مع 
العمل )الجهادي( الذي يقع في هذه 
البؤر والترويج له أحيانا، صحيح أن 
كثيرا منهم أعلن معارضته لداعش 
لكن تلك المعارضة لداعش لم تكن 
بحجة أن هذا منهج متطرف وإنما 
كانوا يعلنون عن اختالفهم مع داعش 
في بعض التفاصيل فيما كانون 
يعلنون تأييدهم ووالئهم لتنظيمات 
أخرى كالنصرة أو حركة تحرير 
الشام، بل شجعوا عددا من الشباب 
الذين ذهبوا إلى هناك على االلتحاق 
وكثير منهم من المهللين والمطبلين 
بمؤتمر القاهرة، فهؤالء يتحملون 
مسؤولية كبيرة في الموضوع، 
أعرف شخصيا أن عددا من الشباب 

الذين ذهبوا الى أفغانستان ذهبوا 
بتحريض من هؤالء الشيوخ وأعرف 
أن كثيرا من الشيوخ أيضا على 
تواصل مع مجموعة من التنظيمات 

 غير داعش.
 

‘‘ داعش’’في أعقاب انهزام 
قلتم أنها نهاية داعش وليست نهاية 
التترف، ما الذي يمكن أن يجذب 
جيال آخر إلى التترف بعد كل 
البشاعات التي طهرت مع طهور 

 القاعدة رم داعش بعدها؟
 

صحيح اعتقد انها نهاية داعش 
وليست نهاية التطرف بحكم ان كل 
األسباب التي انتجت داعش الزالت 
قائمة إلى اليوم. ما دمنا لم نقم بعملية 
تجفيف حقيقية لمنابع اإلرهاب فنحن 
سنعاني مع أجيال أخرى متأثرة 
بنفس المنهج وسالكة لنفس الطريق، 
األسباب الرئيسية والتي هي مختلفة 
منها ما هو سياسي وما هو اجتماعي 
وما هو اقتصادي ما هو تعلمي وما 
هو تربوي كل هذه األسباب تدفع 
الشباب للسقوط في أحضان هذه 
التنظيمات ال زالت قائمة إلى اليوم 
ما لم تكن هناك ثورة في الحرب 
ضد التطرف بتجفيف منابع 

 التطرف.
 

أنتم السيد رفيقي رئيي مركز 
الميزان للوساتة واإلعالم، وتعنون 
بمحاربة التترف، ما هي الختوات 

التي قمتم بها في هذا السياق؟ وما 
هو تصوركم لمواجهة هذ  

 المشكلة؟
 

اعتقد أننا في مركز الميزان قد 
قمنا بجهود عديدة متعلقة باألساس 
بالجانب النظري وهو محاولة تفكيك 
مفاهيم التطرف، وتبسيط هذا التفكيك 
ليكون مفهوما من طرف كثير من 
الفئات التي قد ال تستوعب بعض 
الخطاب الذي يقوم بعملية التفكيك 
لكن بأسلوب أكاديمي بعيد عن 
مستوى كثير من الشباب الذين قد 
يكونون ضحايا للتطرف. أيضا من 
الجهود التي نحاول بذلها هي 
المساهمة في مسيرة اإلصالح الديني 
واجتثاث جذور التطرف المفاهيمية، 
منها على الخصوص محاولة تسليط 
األضواء على مكامن الخلل حتى في 
المنظومة التراثية التي يتخذها كثير 
من هؤالء الشباب غطاء ألعمالهم 
وألفكارهم، أيضا محاولة استثمار 
وتوظيف الذين مروا سابقا بهذه 
التجارب من أجل تقديم تجاربهم 
وعرضها وجعلها عبرة لشباب 
آخرين حتى ال يقعوا في نفس 

 .التجربة
----------------------------

----------- 
رئيس مركز الميزان *

 للوساطة والدراسات واإلعالم

 الخطاب السلفي يلعب دورا توجيهيا لذلك يجب مراجعة كل أشكال الخطاب

مواطن مغربي للقتال في صفوف التنظيمات  9744تحدثت التقارير عن ذهاب ما يزيد عن 
 "الجهادية" في سوريا والعراق، ما الذي يجذب شبابنا إلى هذه التنظيمات برأيكم؟

 
بعد التحية والتقدير، ال يمكنني من موقعي االكاديمي أن أعلق على هذ  التقارير، ألنني ال 
أعرف ال مصدرها وال كيفية والسياق انتاجها. لكنني سوف أنطلق من كون الشباب المغربي 
هاجر/يهاجر إلى هذ  التن يمات.  ككل فعل اجتماعي، يعتبر الفعل الهجري فعال اجتماعيا أي ل  ما 
يفسر  من الناحية السوسيولوجية. فهو كذلك إما بنال على ما يحمل  فاعلو  من عقالنيات 
واستراتجيات ومعاني اجتماعية حول الفعل في حد  ات . وهو بذلك، التحاق هؤالل الشباب بهذ  
التن يمات، يكون فعال اجتماعيا على هذا النحو. بمعنى هناك ما يحرك هؤالل الشباب كفاعل 

حور العين...  وهي  ايات من بين أخرى الاجتماعي ) اية الحصول على تعويضات، األخرة، 
 ينت م وفقها سلوك الفاعل/الشاب.

في المقابل، ترى مقاربات أخرى، وهي مقاربات ماكروسوسيولوجية، كون الشباب الذي 
يهاجر الى هذا النوع من التن يمات هو شباب تحكم  بنية اجتماعية، تتسم بالفقر والعوز واالقصال 

واالحباط. وهي نفس المقاربات التي أبانت عن إجرائيتها في مختلف الدراسات التي انتجت حول 
اشكال التطرف الديني بفرنسا مثال و يرها، كون الشباب "المنفذ لهذ  األشكال" ينتمي إلى األحيال 
السكنية الفقيرة أو الهامشية. مما يجعلنا، كجواب على سؤالك، أما  مقاربتين مختلفتين، ال تلغي 

 الواحدة األخرى، بقدر ما تكمل أوج  فهم ال اهرة.

كيف يمكننا تفسير مغادرة شباب مغاربة لوطنهم والتحاقهم ب"دولة" مفترضة؟ كيف تحول 
 مفهوم الوطن واالنتماء لديهم على هذا النحو؟ 

 
يخض  االنتمال ك اهرة إلى التغير والتبدل مثل  مثل باقي ال واهر األخرى، فاالنتمال إلى 
الوطن كما هو الشين بالنسبة لإلنتمال إلى باقي المؤسسات اإلجتماعية )أسرة، حزب سياسي.. ، ليس 
بالمعطى وال القار. لكن عندما نتحدا عن االنتمال إلى الوطن، نكون أما  مفهو  رابط المواطنة الذي 
يخض  للبنال والتعزيز أو العكس. لكن ما يميز رابط المواطنة هو كون فعلها الرئيسي هو الدولة 
بمؤسساتها من جهة، ومستوى التنمية بداخلها، لذلك، تبقى المقاربة أعال  مساعدة لفهم هذا السؤال 

 الثاني.

 
يالحظ أن عددا من الملتحقين بداعش 

من حملة ‘‘  الجهادية’’ومختلف التنظيمات 
شهادات جامعية أو طلبة في تخصصات علمية 
كالرياضيات والهندسة وعلوم الكمبيوتر، ما هو 

 تفسيركم لهذا ايمر؟.
شكرا على طرح هذا السؤال، ألن الشيل 
الكثير قيل حول هذ  النقطة، لسبب بسيط، هو 
كيف يمكن أن نقبل سلوكا من شاب ترعرع في 
أكبر المؤسسات الجامعية واشتغل على أكبر 
اللو اريتمات الرياضية  ات القوة المنطقية 
والبرهانية، االلتحاق بجماعة زعيمها ال يستطي  
حتى قرالة تلك اللو ارتمات قرالة صحيحة فما 
بالك استيعابها. لذلك، نتذكر جميعا المثال الذي 
كان يردد  المرحو  بول باسكون في إطار 
أطروحة المجتم  المركب " كيف نفسر حمل 
ربان الطائرة لتميمة في عنق  أثنال قيادة الطائرة 
وهو خريج نفس المسار أعال ". كتفسير لهذ  
النقطة، تسعفنا أطروحت  في فهم جوانب من 
الشخصية المغربية التي تقو  على المجتم  
المركب وعلى ال تمايز المجاالت االجتماعية 
)الديني/السياسي/الثقافي . كما يمكننا تقديم فهم 
ثان، هو كون طبيعة التعليم بهذ  المؤسسات، ال 
ينبني على جزل كبير من  على السؤال وعلى 
نسبية الجواب، بحي  ي ل الطالب/ المتعلم رهين 

المسلمات الرياضية وبعيدا عن 
تشابكات الواق  االجتماعي التي 
ال تخض  بالضرورة لنفس 
المسلمات أو المتتاليات 

أي  -الهندسية، وهو ما يجعل  
األقرب إلى بع   -الشاب

أنماط التفكير "المتطرف" 
وتيثرا ب . لعل أهم الخالصات 
التي انتهت إليها بع  هذ  
المؤسسات التعليمية، هو إدراج 
السوسيولوجيا والفسلفة لطالبها 
 للحيلولة دون  تكرار ما حدا.

 
ليست هذه المرة ايولى التي يذهب فيها 
شباب مغاربة للقتال في صفوف تنظيمات 

، حد  ذلك في أفغانستان مثال، كيف ‘‘جهادية’’
أن   –إن صح القول  –لسياقات اجتماعية مختلفة 
 تعيد إنتاج نفس الظواهر؟

ال اعتقد أن األمر يتعلق باختالف 
السياقات، بل بتغير المجاالت الجغرافية 
)افغانستان، العراق، سوريا.. ، لكن السياق 
االجتماعي هو نفس ، وهو ما يجعل  ينتج  لنا 
بشكل متفرق في الزمن أنماط من الفكر والتفكير 
الجماعي تجا  نفس القضايا )الدول، األخر، 
المعتقد... . فوحدة السياق، هي من تعيد ما 

تفضلت بقول  بـ " إعادة االنتاج" 
التي تتيسس على شروط بينوية 
صرفة، بل على وجود ما سما  
عالم االجتماع الفرنسي بيير 
بورديو ب بوجود "هابيتوس" 
يسم  ويعمل باعادة أنماط 
التفكير والسلوك والفعل بل يعبتر 

 un générateurبمثابة مولد لها
 .وقابل لإلنتقال بين األجيال 
 

هناك من يعتبر أن نمط التدين 
السائد في المغرب يتسم 
باالعتدال ويجنب المجتمع لطر التطرف، 
وبالمقابل يرجع سبب التطرف إلى ظهور 
الخطاب السلفي، كيف ساهم هذا الخطاب في 
وقوع الشباب في براثن التطرف؟ وإلى أي مدى 
يمكن اعتبار هذا الخطاب عامال كافيا لتحفيز 

 .ذلك؟
 

لي، من الصعب الحسم في نتائج  بالنسبة
هذ  العالقة، لكن ما يكنني قول ، هو أن للخطاب 
كيفما كان شكل  وطبيعت ، قوة جارفة في بنال 
األجساد وترويضها. إن للكلمة وقعها على الفرد 
وعلى عالقات  االجتماعية وعلى ن رت  لذات  
ولمحيط  وألفق . لربما يمكن أن يلعب الخطاب 

السلفي "الذي يرف  المؤسسات تحديدا" هذا 
الدور، ليس التحفيزي فقط، بل حتى التوجيهي 
كذلك. وهي فرصة تستدعي ضرورة مراجعة كل 
أشكال الخطاب التي توج  للن ل خاصة عبر 
االعال  السمعي واإللكتروني. فلكل خطاب حمولة 
معرفية، و ايات مستبطنة، يدركها فاعلون 

 وتختفي عن متلقي .
  

كيف سيساهم النقد الذاتي والشعور 
بالذنب من طرف هءالء الشباب العائدين من 
 التنظيمات المتطرفة في هدم سرديات التطرف؟

 
ال اعتقد أن النقد الذاتي كاف أما الشعور 
بالذنب، فهو مجال السيكولوجي، هو من يمكن  

 الحسم في األمر.
يمكن للنقد الذاتي أن يكون فعاال إ ا ما 
صاحبت  استراتجيات واضحة، تهم التعليم 
والخدمات والعدالة اإلجتماعية وقضايا العي  
المشترك، آنذاك، يمكن أن تكون ل  أهمية في 
التقليل من آثار ما سميت  بسرديات التطرف، لكن 
مسحها أو هدمها من بنيات الذات، فهذا أمر 

 صعب بل مستحيل.
-------------------------------------- 
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 رحلة العودة.. الفرقة الوطنية في االنتظار:
في حلب، األنبال ‘‘  الجي  السوري الحر’’و‘‘  داع ’’في شهر يناير اندل  نزاع مسل  بين 

األنبال الواردة من هناك كانت تقول أن ’’الواردة من منطقة النزاع دفعت ياسين إلى الخروج 
السوريين يهددون بيخذ زوجات المهاجرين وا تصابهن واعتقالهن، ساعتها تحدثت إلى صديقي 

 ‘‘.وقررنا إخراج زوجاتنا إلى تركيا
تحدا ياسين إلى أمير الحركة ابراهيم بنشقرون، الذي كان حينها عالقا في حلب التي اشتد فيها 
القتال بين الجماعات المسلحة، سم  ل  بنشقرون باخراج زوجت  وطلب من  أن يبح  إمكانية 
إخراج بقية النسال. لم يكن الخروج يسيرا، فقد كانت زوجت  في بداية الحمل، وكان األمر 

 يتطلب الجري في منطقة عبر الحدود.
دوالر، حين  622اتفق ياسين وصديق  م  مهرب قادهم إلى مدينة  ازي عنتاب التركية، مقابل 

وصل الصديقان وزوجتيهما إلى تركيا تعذر عليهم إيجاد بيت لإليجار، لذلك اضطروا للتوج  

إلى فندق، ليتم توقيفهم من طرف مصال  الهجرة وإيداعهم في مركز احتجاز المهاجرين بسبب 

 مخالفتهم لقوانين اإلقامة بتركيا، واعتزمت السلطات التركية ترحيلهم إلى المغرب.

خوفا من االعتقال، لذلك بعد عدة مفاوضات معهم ’’رف  الموقوفون ترحيلهم إلى المغرب  
يقول ‘‘  اقترحنا الترحيل إلى ماليزيا ألن الدخول إليها لم يكن يتطلب الحصول على تيشيرة
 ياسين، وافقت السلطات التركية على األمر، دفعوا ثمن التذاكر واتجهوا إلى ماليزيا.

حين حطت الطائرة في مطار ماليزيا كانت الشرطة في انت ارهم، تم توقيفهم في المطار، 
حضر السفير المغربي في ماليزيا إلى المطار في ظرف قياسي، سيلنا السفير بضعة أسئلة ثم ’’

، وبقي األربعة قيد التحقيق لدى الشرطة الماليزية، فطلبوا السماح لهم بالمغادرة ‘‘انصرف
تجنبا لالعتقال هناك، بعدها سم  لهم بالرحيل بعد أن تكفلت أسرهم بدف  ثمن تذاكر العودة إلى 

 المغرب عبر أبو ظبي.
في نهاية يناير اقتادت الشرطة المغربية ياسين وصديق  من الطائرة، التي حطت في مطار 
محمد الخامس، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينما أخلي سبيل الزوجتين بعد خمس 
ساعات من التحقيق. حكم على ياسين بخمس سنوات وصديق  بثالا سنوات ابتدائيا، ثم بثالا 

 سنوات سجنا نافذا استئنافيا وللصديق بسنة سجنا نافذا.
يقول ياسين، فهو  هب لنصرة ‘‘  ليس لدي أي حقد على بالدي وليس لدي معها أي مشكل’’ 

الشعب السوري حسب قول ، وفطن مبكرا و ادر دون أن يتورط في تلك الحرب. وحين سيلنا  
عن التخوف من عودة المقاتلين السابقين وإقدامهم على أعمال إرهابية قال أن نسبة هذا االحتمال 

كل من  هب إلى هناك شاهد على أر  الواق  أقصى ما يمكن أن ’’ضئيلة جدا إلى منعدمة 
 ‘‘.يصل إلي  بفكر 
كل من  هب إلى هناك شاهد أقصى ما كان يحلم ب ، حمل السالح، ربما ’’يسترسل ياسين 

شارك في المعارك، طبمق )الحدود ، شاهد دولة )إسالمية  ووصل إلى قناعة أن  لك ليس هو ما 

كل من ير ب في العودة وصل إلى توازن وقناعة ’’ويواصل ‘‘  كان علي  الرسول والصحابة

 ‘‘.ور بة في اإلدماج في المجتم  أكثر من أي شخص آخر لم يخ  هذ  التجربة



444العدد   
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في إطار السياسة الهادفة إلى تشجيع اليريياضييييين   
والمواهب الصاعدة عليى ميميارسية كيرة اليقيدم فيي 

 02ظروف أحسن،سيعرف إقليم أزيالل بناء وتشييد 
ملعبا للقرب في الجماعات الترابية التابعة ليه،وذليك 
في إطار الشراكة التي ستجمع كال من وزارة الثقافة 
والشباب والرياضة وصندوق اليتيجيهيييز اليجيمياعيي 
ووزارة الداللية والمجلس اإلقليمي يزييالل.وتيقيرر 
الشروع في إنجاز هذه المشاريع بيدايية مين الشيهير 

يوليوز الجاري فتح ايظرفة  25القادم،كما سيتم يوم 
مالعب ألرى بغالف مياليي  6المتعلقة ببناء وتشييد 

مليون سنتيم.وحتى ييتيسينيى االسيتيفيادة  07حدد في 
من هذه المشاريع التنموية،تم وضع شيرط أسياسيي 
لالستفادة منها، وذلك بتوفير الوعاء العيقياري وفيق 
القياسات المحددة لذلك. وفي نفس السياق ستيتيعيزز 
البنيات التحتية الريياضييية بيجيمياعية أفيورار بيبينياء 

 92مسبح نصف أولمبي مغطى بغالف مالي حدد في 
ألف درهم بيتيميوييل مين وزارة  744مليون درهم و 

الثقافة والشباب والرياضة،وكدا تأهيل ملعبه القروي 
مليون درهم، علما أن المدينة اليميذكيورة  2.7بقيمة 

تتوفر حاليا على فريقين ييليعيبيان بياليقيسيم الشيرفيي 

التابع لعصبة تادلة لكرة القدم،ومحتاجة أكثر من أي 
وقت مضى لفريق يمثلها أحسن تمثيل في أحد أقسام 

 الهواة.
وتهدف هذه المشاريع الرياضية إلى المساهيمية فيي 
تطوير الرياضة ب قليم أزيالل، على اعتبار أن اإلقليم  
يتميز بتضاريس متنوعية وبيهيواء نيقيي وبيطيبيييعية 
لالبة ساحرة تغري الرياضي على ممارسة هيواييتيه 
المفضلة،كما أن هذه المشاريع ستعيميل عيليى إبيراز 
مييييواهييييب صيييياعييييدة فييييي مييييخييييتييييلييييف اينييييواع 
الرياضية،شريطة العمل على تكوين ايطير اليتيقينييية 
تكوينا علميا.ويبقى على الجهات المسءولة التفيكييير 
وبجد في إعطاء حق لبعض اينواع الرياضيية اليتيي 
تتماشى ولصوصيات اإلقليم، وفي ميقيدميتيهيا بينياء 
محطة للتزحلق عيليى اليثيليج،وليليق نياد ليليدراجيات 
الهوائية حي  سبق وأن عقد اجتماع من قبيل بيميقير 
بلدية أزيالل بحضور رئيس الجامعة الوصية ايستاذ 
محمد بالماحي على هامش طواف المغرب للدراجات 
التي احتضنت مدينة أزيالل إحدى محطاتها في وقيت 
سابق...وفي انتظار ذلك نجزم أنه ال تنمية حيقيييقييية 

 بدون االهتمام بالجانب الرياضي.

ملعبا للقرب 02الجماعات الترابية إلقليم أزيالل تتعزز بتشييد وبناء    

تأكد رسميا انيتيقيال اليالعيب كيرييم     
مالك إلى شباب اليرييف اليحيسيييميي اليمينيتيميي 
للقسم الوطني الثاني، قادما إليه من أمل سيوق 
السبت أحد أندية القسم ايول هيواة ميجيميوعية 
الييجيينييوب.وكشييف الييفييريييق الييريييفييي عيين هييذه 
الصفقة بحر ايسيبيوع ايلييير.وسيبيق ليالعيب 
الييمييذكييور أن لييعييب فييي جييميييييع فييئييات فييريييقييه 
الراسين  البيضاوي ،قبل أن يتحول إلى فيرييق 
الشباب اليريياضيي ومينيه إليى كيل مين اليوداد 
السرغيني واالتحاد اليبيليدي يييت ميليول.ليالل 
تواجده في صفوف الفريق النيمياوي ليعيب فيي 
جميع ميبياريياتيه كيميهياجيم صيرييح بياسيتيثينياء 
مباراة  واحدة غاب عنها بسبب تلقيه للبيطياقية 

 الحمراء.

  المهاجم "كريم مالك" ينتقل من أمل سوق السبت إلى شباب الريف الحسيمي

 –المرحوم محمد سليم الحبييب   –المدرب عبد القادر الخميري رحمه هللا  -الواقفون من اليمين إلى اليسار:  
المرحوم ليليييفية   –أحمد نجاح   –المرحوم محمد باباي   –محمد عزام   –الدكتور بورة رحمه هللا   –بالبشير   –بلحلبة 

المرحوم مصطفى جمالي العب سابق في عقد لمسينيات اليقيرن اليمياضيي وميديير   –الحاج لليفة قداري  –باعريب 
 مدرسة سابقا.

إدريس عليبو)أول ظهور له قادما من فرنسا للمشاركة في التربن  -الجالسون من اليمين إلى اليسار:
 –محمد مازي   –(  2محمد عياش )الولد   –حسن سفير   –المعطي الخيراوي   –امجيد   –حسن الحوات   –اإلعدادي( 

 المرحوم صالح بنقاسم مسير سابق. –محمد بوعالم 
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  اإلجراءات الواجب اتخاذها لالل المباريات الودية والرسمية

تنهي العصبة الوطنية لكرة القدم هواة إلى كافية   
المناديب التابعين لها، أنه في إطار االسيتيعيدادات 
الستئناف ما تبقيى مين ميبيارييات بيطيولية أنيديية 

،وطيبيقيا 2424غشيت  92الهواة المقررة بتاريخ 
للبروتوكول الصحي اليميعيتيميد مين ليدن اليهييينت 
المختصة،قيد تيم إليبيار اليمينيدوبيييات اليجيهيويية 

 94التابعة لوزارة الصحة ييوم االثينييين ايلييير 

من أجل تمكيين هيءالء اليمينيادييب  2424يوليوز 
ورونيا كيليداء  PCRإلجراء التحاليل المخبيريية 

المستجد.ومعلوم أن عدة مناديب ينتيميون ليجيهية 
بني مالل لنيفرة قد أجروا هيذه اليتيحياليييل، قيبيل 
صدور البالغ المذكور ولاصة بيعيض اليتيابيعييين 

 منهم لعصبة تادلة.

 هذا يهم المناديب التابعين للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة

 مباراة شباب قصبة تادلة ونادي بلدية وارزازات برسم الموسم الرياضي الحالي.         عدسة: غريب

في لطوة منتظيرة،قيدم اإلطيار اليوطينيي ابين    
مدينة المحمدية سيدي محيميد اليكيرونيي اسيتيقياليتيه مين 
تدريب اتحاد الفقيه بنصالح يوم االثنييين ايلييير بسيبيب 
غياب التواصل بينه وبين المكتب المسير بيرئياسية عيبيد 
العزيز الغاليب.فيي اتصيال هياتيفيي ميع اليميديير اإلداري 

الخبر، علما أن فيرييقيه ليم صحة للنادي محمد فراح أكد 
يتوصل بأي استيقيالية ميكيتيوبية.وأضياف أنيه تيقيدم ييوم 
الثالثاء ايلير بطلب إلى المديرية اإلقليمية للصحية مين 
أجل إجراء التحاليل المخبرية لالعبيين وايطير اليتيقينييية 
وكل العاملين دالل الفريق،كما تم تيوجيييه اسيتيدعياءات 
لكافة الالعبين القاطنين لارج مديينية اليفيقيييه بينيصياليح 
للعودة الحضان الفريق بغية استئناف الداريب استيعيدادا 
لما تبقى من عمر البطولة.وحسب مصادر ألرى علييمية 
، أوضحت أن الفريق العميري سيجد صعوبة فيي إقينياع 
الالعبين ،على اعتبار أنهم لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم 

المالية العالقة بيذمية اليفيرييق.وكياليعيادة يينيتيظير ميحيبيو 
الفريق العميري تدلل السلطة المحلية في شخن عاميل 
إقليم الفقيه بنصالح لتسوية اليميشيكيل اليميادي ليليفيرييق 
وبالتالي ضمان حق الفريق في مقارعة كل مين االتيفياق 
المراكشي واتحاد أميل تيزنيييت اليليذيين يسيعيييان وبيجيد 
النتزاع التذكرة الوحيدة اليخياصية بيالصيعيود أو اليعيودة 

 لحظيرة ايولى هواة. 
واليجييرييدة مياثييليية لييليطييبيع عييليميينيا أن الييمييدرب 

 المستقيل قد التحق بفريقه ايم اتحاد المحمدية. 
                 

 
 لنا عودة لهذا الموضوع  

 سيدي محمد كروان يقدم استقالته من تدريب اتحاد الفقيه بنصالح

 المدرب يتوسط محمد فراح المدير اإلداري ومساعد المدرب



  444العدد 
 24 هــــــواة الملف الرياضي  02يوليوز  16إلى  61من 

الجامعة تنفيذا للقرارات المتخذة في االجتماع الذي عقده فوزي لقجع رئيس     
يونيو ايلير، مع المكتب التنفييذي  44الملكية المغربية لكرة القدم يوم الثالثاء 

للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة بحضور كل من حسن الفيالليي رئيييس ليجينية 
القوانين واينظمة بالجامعة وعيبيد اليمياليك أبيرون عضيو اليميكيتيب اليميدييري 
للجامعة،ستستأنف بطولة الهواة في وقتها المحدد وذلك بيتينيسيييق ميع جيميييع 
السلطات المختصة، بدأت نتائج هذا االجتماع تعطي أكلها من لالل اليميعيطيييات 
بعض الملموسة اليتيي حيدثيت ميءليرا داليل بيعيض اينيديية ولياصية اليجيادة 
منها.وفي هذا الصد سارعت بعض ايندية إلى القيام بما يلزم القيام بيه تينيفيييذا 
لتوجيهات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومعها العصبة اليوطينييية ليكيرة 
القدم هواة إلى إجراء التحليالت المخبرية الخاصة بفيروس كورونا اليميسيتيجيد 
في وقت مبكر،وفي مقدمتها على سبيل المثال ال الحصر سطاد المغربي واتحياد 
تمارة المنتميين للقسم الوطني هواة،واتحاد سال وأمل سوق السبت وهالل تراست المنتمين للقسم ايول 
هواة..وابتداء من ييوميه االثينييين سيتيكيون اليعيدييد مين اليفيرق عيليى ميوعيد ميع إجيراء هيذا الشيرط 

ميارس  0الضروري.وكانت منافسات الهواة قد أجريت بعض مبارياتها بدون جمهور ابيتيداء مين ييوم 
،قبل أن يصدر قرار بتوقيف جميع اينشطة الرياضية ابتداء من يوم اليعياشير مين الشيهير ذاتيه، 2424

 تمكنت بالدنا فيما بعد من القيام بالتدبير ايمثل للمنظومة الكروية لالل فترة توقف البطولة.

 عودة الروح لبطولة الهواة بحظوظ متكافئة ال تعترف باإلكراميات والسيناريوهات الجاهزة على مقاس بعض ايندية

على ضوء االجتماع الذي عقده الميكيتيب    
 44التنفيذي للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة يوم 

يونيو ايلير،والذي تقرر من لالله ح  الالعبين 
لالنضمام ينديتهم استعدادا الستئينياف مينيافسيات 
البطولة،وجهت اليعيصيبية اليميذكيورة رسيالية فيي 
الموضوع إلى جميييع اينيديية اليمينيضيويية تيحيت 
لوائها،مطالبة إياها ب لزامية توجيه الدعوة لجميع 
الالعبين للميشياركية فيي اليتيدارييب واليميبيارييات 
الرسمية المتبقية من البطولة.وأكدت العصبية فيي 

رسالتها أن كيل اليالعيبييين اليحياميلييين ليليرلين 
الييجييامييعييييية بييرسييم الييمييوسييم الييرييياضييي الييجيياري 
واليميسيجيليية  ليدى مصييليحية اليرليين ميليزمييون 
بمرافقة أنديتهم تفاديا التخاذ االجراءات القانونية 
في حقهم،ومن بينها حرمانهم من الالعيب بيرسيم 

.وسيتأكد 2429  –  2424الموسم الرياضي القادم 
ذلك بداية من يومه االثنين، علما أن بعض ايندية 
قد اكتملت صفوفها وقياميت بي جيراء اليتيحيليييالت 

 المخبرية الضرورية.

 عودة الالعبين ألنديتهم

ستستأنف تداريب فرق الهواة على مرحلتين ابيتيداء مين   
يييوليييييوز الييجيياري حسييب  92يييوم بييعييد غييد ايربييعيياء 

الييبييروتييوكييول الصييحييي الييمييعييتييمييد ميين طييرف الييهيييييئييات 
المختصة.وتقتصر المرحلة ايولى التي ستمد لعشيرة أييام 

العبين فقط في نصيف  2على التداريب الفردية وذلك بضم 
الملعب،وفي المرحلة الثانية التي ستميتيد ليعيشيريين ييوميا 

ستكون التداريب جماعية، على أساس أن تستأنف عيجيلية 
البطولة دورنها إلنهاء المحطات المتبقية منها ابتيداء مين 

غشت القادم.ومن المقرر أن أيضا وبعد االستفيادة  92يوم 
من أيام راحة بعد نهاية البطولية،سيتيكيون جيميييع اينيديية 

 97على موعد ميع انيطيالق ميوسيم ريياضيي جيدييد ييوم 
 .2424أكتوبر 

 مواعيد مضبوطة

في إطار االستعدادات اليجياريية ليخيو  ميا   
تييبييقييى ميين بييطييوالت الييهييواة بييأقسييامييهييا 
الييثييالثيية،وفييي إطييار الييتييدابييييير االحييتييرازييية 
الالزمة،وجهت العصبة الوطنييية ليكيرة اليقيدم 
هواة مذكرة في الموضوع لجميع المسءولييين 
عن اإلعالم والتواصل بايندية المعنية،تمشيييا 

مع البروتوكول الصحي الذي يضيمين سيالمية 
كل المتداللين في لعبة كيرة اليقيدم، تيدعيوهيم 

 PCR من لاللها ب جراء التحاليل المخبيريية
اليميسيتيجيد ليفيائيدة  91لداء فيييروس كيوفيييد 

مسءولين اعالميين اثنين مكلفيين بياليتيواصيل 
 دالل كل ناد. 

 إجراء التحاليل المخبرية

 حظوظ متساوية    

تماشيا مع توصيات المجلس الدولي اليتيشيرييعيي ليكيرة    
القدم )إيفاب( المختن ب قرار التعديالت على قانون اللعبة 

ماي ايليير، سيييكيون بيوسيع اينيديية  5والصادر بتاريخ 
ب جراء لمسة تبديالت في المباراة الواحدة بدال من اليعيدد 
المسموح به من قبل واليميحيدد فيي ثيالثية العيبييين فيقيط. 
ط ويهدف هذا اإلجراء المءقت إليى اليحيد مين تيأثييير ضيغي

المباريات المتوقع على الفيرق عيقيب وبياء كيورونيا.وفيي 
دقييقية  44نفس اإلطر أيضا ستتوقف المباريات بعد إجراء 

من بداية كل جولة لتجنب اإلجهياد اليبيدنيي ليالعيبييين مين 
جهة، ومن جهة ثانية السماح لهم بشرب الماء سيما وأن 

 فترة إجراء المباريات ستعرف جوا صيفيا.

 تعديالت مؤقتة على اللعبة

تنهي العصبة اليوطينييية ليكيرة    
القدم هواة إليى كيافية اليمينيادييب 
الييتييابييعييييين لييهييا؛ أنييه فييي إطييار 
االستعدادات الستئناف ما تيبيقيى 
ميين مييبيياريييات بييطييوليية الييهييواة 
بأقسامها الثالثة المقررة إجيراء 

غشت 92دورتها القادمة بتاريخ 
,وطييبييقييا لييلييبييروتييوكييول  2424

الصحي المعتمد من لدن الهييينت 
اليييميييخيييتيييصييية، سيييييييتيييم إليييبيييار 
الييمييديييريييات الييجييهييوييية الييتييابييعيية 

 94لوزارة الصحة يوم االثينييين 
من أجيل تيميكييين  2424يوليوز 

ميين إجييراء   هييءالء الييميينيياديييب
ليداء   PCR التحاليل المخبريية
 .كورونا المستجد.

 هذا يهم المناديب

سارعت بعض المجالس المنتخبة الراغبة في مواكيبية   
كل المشاريع التنموية إلى االنخراط في االليتيييار اليذي 
تراه الدولة في مصلحتها وسمعيتيهيا ،ولياصية بيتيعيقيييم 
المالعب والمرافق  التابعة لها، كما حدد البيعيض مينيهيا 
أيضا تواريخ انعقاد دورات استئنائية بيغييية تيخيصييين 
منح استثنائية للفرق التابعة لنيفيوذ تيرابيييهيا. وتينيتيظير 
جميع الفرق بيميخيتيليف درجياتيهيا اإلفيراج عين اليمينيح 
العالقة في بعض المجالس بسبب الدورية الصيادرة مين 

قبل من طرق وزير الداللية، وتنتظر اينيديية اليتيأشييير 
عليها فقط من طرف الوالة وعمال ايقياليييم واليعيمياالت 
وذلك بعد التوصل بطبيعة الحال ب شارة فيي اليميوضيوع 
من طرف الوزارة الوصية. ومين شيأن هيذه اليمينيح أن 
تساعد اينديية اليميتيضيررة بياليخيصيوص عيليى صيرف 
مستحقات العبيها وأطرها التقنية والعامليين بيداليليهيا، 
باإلضافة إلى تيدبييير اليميرحيلية اليقيادمية اليتيي تيتيطيليب 

 مصاريف مهمة.

 انخراط ال مشروط للمجالس المنتخبة

 شباب قصبة تادلة مطالبب االبتعاد من المنطقة الكهربة في القسم الوطني هواة

باستئناف منافسات البطولة في نيفيس اليميوعيد    
وبنفس اإلجراءات، ستكون حظوظ جميع ايندية متساويية 
سوء تعلق ايمر بانتزاع تذكرة الصعود أو ضميان اليبيقياء 
أو تفادي النزول للقسم ايدنى.وأمام اليفيرق اليتيي تيرغيب 
في تحقيق أهدافها المتباينة أن تعمل على إدراك ذلك عليى 
أرضييييية الييمييلييعييب عييو  مييحيياوليية االسييتييفييادة ميين 

اإلكرامييات،واليحيال أنيه ال وجيود لياكيراميييات فيي كيرة 
القدم.وقد تيتيغييير ايميور بيعيد إجيراء اليميبيارييات السيبيع 
الييمييتييبييقييييية عييلييى عييكييس مييا كييانييت عييليييييه أثيينيياء تييوقييف 
المنافسات،باستثناء فريق نجم أنزا المنتمي ليألوليى هيواة 
مجموعة الجنوب الذي عرف مصيره مبكرا.وكانت بيعيض 
ايندية قد هيأت من قبل سيناريوهات وفق مقاساتها ،لكين 

 الجامعة الوصية كان لها رأي ثلر.

 أمل سوق السبت مطالب بتحسين وضعيته في سبورة الترتيب العام  

في بالغ صادر عن اليجياميعية اليميليكييية اليميغيربييية،    
كشفت من لاللها أنه قد لصيصيت ميبيلي  ميليييونييين و 

ألف درهيم  244ألف درهم لكل العصب الجهوية ) 044
لكل عصيبية(، ليميسياعيدتيهيا عيليى ميواجيهية تيداعيييات 
فيروس كورونا المستجد، وذليك تينيفيييذا ليليوعيد اليذي 
التزم به رئيس الجامعة أثناء عقده الجتماع مع رؤساء 
هييذه اليييعييصييب بييتييقييينيييييية الييمييينيياظييرة الييمييرئيييييية )

VISIOCONFERENCE بهيدف اسيتيئينياف ميا )
تبقى مين اليميبيارييات اليميبيرميجية ليالل هيذا اليميوسيم 
الييرييياضييي فييي كييل عصييبيية. جييدييير بيياإلشييارة إلييى أن 
منافسات البطولة قد بيليغيت ميراحيل ييخيتيليف مسيتيوى 
تقيدميهيا مين عصيبية إليى أليرى، سيواء تيعيليق ايمير 

ببطولة القسم الشرفي اليميميتياز أو اليقيسيمييين اليثيالي  
والرابع ومنافسات الفئات الصغرى، باإلضافة إليى كيرة 
القدم المتنوعة وكرة القدم النسيويية. وفيي هيذا الصيدد 
أجرت جميع العصب اتصاالتها مع المديريات الجيهيويية 
للصحة التابعة لنفوذ تراب أقاليمها أو عماالتهيا وبياقيي 
اليجيهيات اليميسيءولية ايليرى بيغييية إجيراء اليتيحيالييييل 
المخبرية وتعقيم المالعب. وسيخصن المبل  المذكيور 
لهذا الغر . ويتوقع أن تنخرط اليميجياليس اليمينيتيخيبية 
أيضا في هذه العملية التي يتولى منها إنيهياء اليميوسيم 

 الرياضي وفق ما هو مسطر له.

مليون للعصب الجهوية 02  

 استكمال البطولة فرصة لتصالح شباب مريرت مع بعض العبيه الغاضبين



444العدد   
 29 مراسالت الملف الرياضي  02يوليوز  16إلى  61من 

أشرف منير الشبيل، اإلطار التونسي     
والحامل للجنسية السويدية، على اإلدارة التقنية  
لفريق سريع وادي زم للفا لاطار الوطني حسن 
بنعبيشة منذ الدورة  الثامنة  من الموسم الحالي وقد 
استطاع إلراج الفريق من دوامة النتائج  السلبية التي 
تجرع مرارتها لالل السبع الدورات ايولى من البطولة 

نقطة من أربع انتصارات وست  95إذ تمكن من تحقيق 
تعادالت وتمكن من إرجاع اآلمال ينصار الفريق  

ويعتبر اإلطار التونسي رابع إطار 
يشرف على السريع منذ صعوده 
إلى  القسم الوطني االحترافي ايول 

بعد كل من محمد  2496موسم 
بكاري و طارق مصطفى وحسن 
بنعبيشة. وكان للجريدة الحوار 

 التالي معه:

ملفات تادلة : كيف  
ترون استئناف البطولة 

 الوطنية ؟
الحمد هلل ،  منيرالشبيل :

البطولة لم يتم إلغائها وقد قلت لكم 
في حوار سابق انه ليس في صالح 
الجامعة الملكية المغربية إلغاء 
البطولة الوطنية ين ذلك سيضر 
بسمعة كرة القدم الوطنية . أنا جد 
سعيد باستئناف التمارين. اليوم 
أجرينا الحصة السابعة منذ إعطاء 
الضوء ايلضر وكانت على 

أرضية الملعب. بعد الحصة العاشرة سندلل في تمارين 
المجموعات. صراحة، أنا لست را  على مستوى 
الالعبين، فخالل العشرة أيام ايولى من انطالق 
التداريب، ليس لي رضا تاما على بداية التدريب. 
سنشرع في القيام بالتدريب الصحيح، تكتيكيا وفنيا 
واالشتغال على كل كبيرة وصغيرة بعد هذه المدة بحي  
سنبدأ في مالمسة الكرة. وإن شاء هللا من هنا بداية 
 استئناف البطولة سنكون جاهزين وفي أتم استعداداتنا.

أيام  94ملفات تادلة: إذن، بعد حوالي 
من التدريب الجماعي، لستم راضون على 

 ؟ المخزون البدني لالعبين
: لن اكذب عليكم  وأقول لكم أن منيرالشبيل 

المخزون البدني جيد وأن فريقي جاهز بدنيا. نحن 
بصدد استرجاع القوة البدنية لعناصرنا. لقد تمكنا لالل 

% من منسوبنا 54ايسبوع ايول من استرجاع نسبة 
 04و 44البدني بعدما نزل لالل الحجر الصحي إلى 

% وسنكون جيدين عند إجراء أول مباراة لنا والتي  
غشت المقبل. إذن لنا متسع من  92تمت برمجتها يوم 

الوقت إلدراك ما يمكن إدراكه وتهي  العبينا للمنافسة 
 من جديد . 

ملفات تادلة: كيف تم تدبير مرحلة 
 الحجر الصحي على الصعيد الذهني والبدني؟

لقد كان للحجر الصحي تأثير كبير  منيرالشبيل :
على الالعبين لاصة على الصعيدين الذهني والبدني 
ولكن، والحمد هلل، اشتغلنا كثيرا وركزنا على ايمور 
الذهنية وقد كان الالعبون في أتم االستعداد بفعل 
التواصل المستمر والدائم معهم. لعلمكم ن لقد كنت 
اتصل بهم يوميا وهكذا استطعُت بمساعدة أعضاء 

الطاقم التقني و المكتب المسير من رفع معنوياتهم 
والتغلب على صدمة كورونا تدريجيا. اكتشفت لديهم 
هذا بعد استئناف التداريب لالل ايسبوع المنصرم. 
صحيح أني را  الرضا التام على كل عناصر فريقي. 
فرغم توقف البطولة ف ن العناصر كانت جميعها 

أشهر ونحن نقوم  4مستعدة وحاضرة. لقد قضينا 
بتداريب بواسطة تطبيقات سهلت مهامنا ولو عن بعد . 
لقد كان الالعبون كلهم في المستوى المطلوب وكانوا 

 كلهم " كويسين ".

ملفات تادلة: ماهي 
طموحاتكم المستقبلية  
مع الفريق وما هي 
 أهدافكم هذا الموسم ؟

طموحنا في  منيرالشبيل :
مستقبل اييام هو، قبل كل 
شيء، الحفاظ على صحة 
وسالمة الالعبين والحذر 
لتجنب اإلصابات، فكل 
الالعبين مهددين لاصة بعد 
طول مدة الحجر الصحي 
الذي فاقت الثالثة أشهر 
كاملة. من بين أهدافنا، 
أيضا،العمل على تحقيق 
نتائج ايجابية  وتحسين 
وضعيتنا في سبورة الترتيب 
لضمان مكانتنا ضمن فرق 
الصفوة من البطولة الوطنية 
االحترافية حتى نتمكن من االستعداد والتحضير 
الصحيح للموسم المقبل في ظروف جيدة علما أننا لن 
نستفيد من فطرة راحة هذا الموسم نظرا ين البطولة 

غشت على أن تُستأنف منتصف شهر  92ستنتهي يوم 
أكتوبر. أهدفنا المشتركة هي إذن ضمان بقائنا بالقسم 
االحترافي ايول من البطولة االحترافية والتحضير 
للموسم المقبل. لن تكون لنا عطلة طويلة. العطلة 
بالنسبة لنا ستكون قصيرة وقصيرة جدا و تحقيق نتائج 

 ايجابية سيريحنا كثيرا. 

ملفات تادلة: ماذا عن العقد الذي  
 يربطك بالفريق وهل سيتم تمديده كما يشاع ؟

:العقد الذي يربطني بفريق سريع  منيرالشبيل
وادي زم فهو، لالفا لما يكتب ويقال، ال يزال ساري 
المفعول إلى نهاية الموسم الكروي المقبل 

. نهاية الموسم الحالي، سنقيم أهداف  242442429
 العقد المسطرة بيني وبيت المكتب.   

ملفات تادلة: هناك مشاورات بين المكتب    
وتجديد بعض  و بعض الالعبين من أجل تمديد

العقود، فهل هناك اقتراحات فيما يخن بعض 
 االنتدابات لتعزيز صفوف الفريق ؟

: أنا ،حاليا، ال أفكر في انتدابات منيرالشبيل 
العبين ثلرين وكل تركيزي الشخصي منصب على 
التسع جوالت المتبقية من البطولة وبعدها ربما سنفكر 
في انتدابات إذا ما دعت الضرورة لذلك من أجل تعزيز 
صفوف الفريق ولذي رسالة إلى كل الالعبين من أجل 
االستعداد الجيد إلنهاء البطولة  و عليهم االشتغال أكثر 
يول مباراة سنجريها بعد االستئناف. وهللا ولي التوفيق 

 وشكرا لكم ولجريدتكم الغراء.  

 "منير الشبيل"  مدرب سريع وادي زم في حوار مع جريدة "ملفات تادلة" 

  طموحنا تحقيق نتائج ايجابية وهدفنا تحضير فريق  تنافسي للموسم المقبل

قبل توقف اينشطية اليريياضييية اليميغيربييية بيقيرار مين اليجيهيات اليميسيءولية نيتيييجية تيفيشيي وبياء    
فريق " حسنية دار ولد زيدوح" المنتمي إلقليم الفقيه بنصالح يحتل اليميرتيبية ايوليى فيي  كورونا،كان

بطولة القسم الشرفي الممتاز لعصبة تادلة لكرة القدم.وكان يتمنى أن ييرفيع هللا عينيا هيذا اليوبياء قيي 
أسرع وقت ممكن كي يواصل مسيييرتيه اليميوفيقية تيحيت إشيرافّ ّلإدارتيه اليتيقينييية بيرئياسية " فيءاد 
عبيدة"الالعب السابق للعديد من الفرق الوطنية وفي مقدمتها اتحاد الفقيه بنصالح.وبما أنه كان يحيتيل 
الصدارة عن جدارة و استحقاق وذلك بالرغم من ميزانيته الهزيلة التي يعتبرها اليميتيتيبيعيون ايضيعيف 

 2424  –  2491على صعيد هذا القسم كان هاجسه الكبير يتجلى في إلغاء نيتيائيج اليميوسيم اليريياضيي 
واعتبار هذا الموسم أبيضا،لكنه تنفس الصعداء بعدما قررت الجامعة الملكيية اليميغيربييية ليكيرة اليقيدم اسيتيكيميال جيميييع 
المنافسات الكروية العالقة بما فيها منافسات ايقسام الشرفية. وتسعى كل مكونات فيرييق اليحيسينييية إليى تيحيقيييق هيدف 
الصعود يول مرة لحظيرة القسم الثاني هواة يول مرة في تاريخه، عليميا أنيه أليفيق فيي إحيدى السينيوات ايليييرة فيي 

 تجاوز مباراة السد النهائية أمام رجاء أزيالل في مباراة احتضنها الملعب البلدي لقصبة تادلة.
وبما أن كل مكونات الفريق ملتحمة فيما بينها أكثر من أي وقت مضى ،ف ن إنجاز الصعود قيد ييتيحيقيق 
بفضل العمل الكبير والتضحيات الجسام الذي يقوم بها جميع المتداللين من مكتب مسير جياد ييتيقيدميه 
الرئيس  الحاج "محمد ثيت بال" وأطر تقنية كفأة  بقيادة فءاد عيبيييدة والعيبييين ميتيحيميسييين، وبياقيي 
العاملين الذين يقومون بواجبهم أحسن قيام دون إغفال اليدور اليكيبييير اليذي ييبيدليه اليجيميهيور سيواء 

 بميدانه أو لارجه.
وفي حال تحقق الحلم الذي تنتظره ساكنة دار ولد زييدوح، سيييكيون ذليك أول إنيجياز مين هيذا الينيوع 
للحسنية عبر التاريخ،علما أنه سعى أكثر من مرة لتحقيق ذلك، غير أن السيرعية الينيهيائييية غياليبيا ميا 
كانت تخونه في الدورات ايليرة أو لالل مباريات السد الخاصة بالصعود ليليقيسيم ايعيليى مين جيهية، 

 ومن جهة ثانية قلة اإلمكانيات المادية الالزمة.

 الحصيلة المءقتة لحسنية دار ولد زيدوح بايرقام:

هواة الثانيحسنية دار ولد زيدوح يصر على تحقيق الصعود للقسم    

كشف فريق سريع وادي زم عن موعد بدء الشيطير    
الثاني من تدريباته التحضيرية اليجيمياعييية اسيتيعيدادا 
الستئناف البطولة الوطنية التي ستنطلق بي جيراء كيل 

يوليو اليميقيبيل.  وفيي هيذا  20اللقاءات المءجلة يوم 
اإلطييار يسييتييعييد الييفييريييق  الييوادزامييي لييخييو  أربييع 
مباريات ودية لالل العشرة أييام ايليييرة مين شيهير 
يولييو اليجياري. أول هيذه اليليقياءات سيييكيون ييوميه 

يوليو حي  ينازل بميدانيه فيرييق شيبياب  97الخميس 
السيواليم الييريياضيي اليميمييارس فيي الييقيسيم اليوطينييي 
االحترافي الثاني عو  فريق رجاء بنيي ميالل اليذي 
تم إلغاء  اللقاء الودي الذي كان مقررا أن ييجيميعيهيميا 
وذلك لدواعي أمنية. مباشرة بعد هذا اللقاء سيييجيري 
الفريق تربصا إعداديا بأحد مراكز االصطيياف اليتيابيع 
لبنك القر  العقاري والسياحي بمدينة بوزنيقة.  وقد 
تمت برمجة  لقاءين لالل هذا التربين أوليهيميا ضيد 

ييوليييو وهيو  91فريق االتحاد البيضاوي يوم  ايحيد 
ثاني لقاء سيجرييه السيرييع قيبيل أن ييواجيه  فيرييق 
الجيش الملكي ،بنفس الملعب  بمدينة بوزنيييقية، ييوم 

من نفس الشهر. بعد ذلك سيييسيتيمير فيي  22ايربعاء 
ييوليييو  22تربصه اإلعدادي الذي سيدوم حيتيى ييوم 

وهييو تيياريييخ الييعييودة إلييى مييدييينيية وادي زم  حييييي  
سيخو  فيرييق السيرييع ثلير ميبياريياتيه اإلعيداديية 

بمدينة لريبكة ضد جاره أالولمبيك المحلي  يوم ايحد 
من نفس الشهر.  وسيستيمير اليفيرييق اليوادزميي   27

في استعداداته بمعدل حصتين في اليوم حيتيى عيطيلية 
عيد ايضحى المبارك على أن يستأنف الفريق تدريبيه 

                                 ى.مباشرة يوم ثاني عيد ايضح
وفيما يخن تجديد عقود مجموعة من الالعبين فيقيد  

صرح لنا رئيس الفريق أن المفياوضيات جياريية بييين 
المكتب و الالعبين الذين ستنتهي عيقيودهيم ميع ميتيم 
البطولة  االحترافية لهذا الموسم . علما ان  كل هءالء 
الالعبين عبروا عن استعدادهم لتميدييد عيقيودهيم ميع 
إصرار أغلبهم على  اليتيركيييز عيليى اليتيسيع جيوالت 
المتبقيية  مين اليبيطيولية  كيميا أنيهيم فضيليوا إجيراء 
التفاو   الى نهاية اليبيطيولية  وصيرح بيعيضيهيم أن 
هدفهم هو تحقيق نتائج ايجابية والو احيتيالل ميرتيبية 
مشرفة في سبورة التيرتيييب وإرضياء تيطيليعيات  كيل 
مكونات الفريق مين جيميهيور وأطيقيم إداريية وفينييية  
وطبية . يذكر أن فريق سريع وادي زم لن يجري أول 

ضد فريق الرجاء اليريياضيي  22لقاء له برسم الدورة 
إال بعد إجراء  كل الفرق ميبياريياتيهيا اليميءجيلية ليالل  

 الجوالت السابقة.
 الحسين دحو              جدول مبارياته الودية  

 في إطار استعداداته لخو  ما تبقى من منافسات البطولة 

 سريع وادي زم يقيم تربصا إعداديا مغلقا ببوزنيقة 

  المواجهة الملعب التاريخ

 شباب السوالم الرياضي الملعب البلدي بوادي زم 974642424

91 4642424  االتحاد البضاوي بوزنيقة 

22 4642424  الجيش الملكي بوزنيقة 

 اولمبيك لريبكة الفوسفاط بخءيبكة 274642424
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L 
’embolie 
pulmonaire 
est une 

obstruction partielle ou 
totale de l’une des 

artères pulmonaires ou de l’une de ses branches 
par un caillot sanguin. Dans la majorité des cas, 
elle est causée par un caillot de sang, qui se 
forme généralement au niveau des membres 
inférieurs (au cours d’une phlébite ou d’une 
thrombose veineuse). 
Un caillot peut se détacher de la paroi veineuse et 
migrer vers le cœur. Les contractions cardiaques 
propulsent le caillot de plus en plus loin dans 
l’arborescence pulmonaire jusqu’à y rester 
coincé, empêchant alors l’apport en oxygène de 
toute la partie du poumon normalement irriguée 
par l’artère obstruée. En empêchant l’irrigation 
du poumon, l’emboliepulmonaire peut être 
mortelle, mais une prise en charge rapide et un 
traitement adéquate peuvent limiter 
considérablement le risque de décès. 
 
L’embolie pulmonaire se produit presque 
toujours conjointement avec une thrombose 
veineuse profonde (TVP). De ce fait, les 
médecins nomment plus communément 
l’association de ces deux pathologies » thrombo-
embolisme veineux «. La gravité de l’embolie 
pulmonaire dépend de l’importance de la partie 
du poumon desservie par l’artère obstruée et de 
l’état de la fonction cardio-pulmonaire du patient. 
 
Les facteurs de risque pour cette pathologie sont 
multiples et les symptômes sont le plus souvent 
soudains. De plus, ils peuvent être difficiles à 
reconnaître car ils varient d’un individu à un 
autre. Bien que tout le monde puisse développer 
une thrombose veineuse profonde et une embolie 
pulmonaire, certains facteurs aggravants 
augmentent les risques d’apparition de la 
maladie, comme l’inactivité, le cancer ou la 
chirurgie. 
Causes et facteurs de risque : La majorité des 
embolies pulmonaires sont causées par la 
formation d’un caillot de sang au niveau de la 
jambe (généralement au niveau du mollet), 
connue sous le nom de thrombose veineuse 
profonde (TVP), et qui se détache du lit 
vasculaire pour migrer jusqu’aux poumons, 
obstruant ainsi les artères et artérioles 
pulmonaires. 
Cependant, les caillots de sang ne sont pas les 
seuls responsables de l’embolie pulmonaire. En 
effet, les artérioles pulmonaires peuvent 
également être obstruées par une goutte de 
graisse (lors d’une fracture osseuse), une bulle 
d’air (accident de décompression, lors d’une 
plongée), une goutte de liquide amniotique (lors 
de l’accouchement), des cellulestumorales 
(migration de cellules tumorales), un 
emboleathéromateux (fragment de plaque 
d’athérome), voire un emboleseptique ou 
parasitaire (en cas d’infection grave). 
L’immobilité : Toutes les circonstances 
favorisant l’immobilisation et l’alitement 
prolongés (immobilisation plâtrée, maladies) 
s’accompagnent d’un ralentissement de la 
circulation sanguine (stase sanguine) rendant 
propice la formation d’un caillot. A savoir, 
l’immobilité pendant une longue période peut 
considérablement ralentir l’écoulement du sang. 
De nombreux patients sont contraints de rester 
immobiles après une maladie comme un accident 
vasculaire cérébral (AVC), après une blessure ou 
une opération ou lors de voyages sur un long 
trajet en avion, train ou voiture. 
Vaisseaux sanguins endommagés : L’altération 
d’un vaisseau sanguin favorise la formation et 
l’agrégation de caillots sanguins. Les vaisseaux 
peuvent être endommagés suite à des blessures 
telles que des os cassés ou de graves lésions 
musculaires ou suite à une chirurgie (risque de 
thrombose veineuseprofonde particulièrement 
lors de la chirurgie gynéco-obstétricale, la 
chirurgie orthopédique et la chirurgie des 
pathologies cancéreuses). Une inflammation de la 
paroi des vaisseaux sanguins (vascularite) et 
certains types de médicaments – tels que la 
chimiothérapie – peuvent également endommager 

les vaisseaux sanguins. 
Coagulation sanguine excessive : Diverses 
affections sont fréquemment associées à une 
favorisation de la coagulation sanguine, en 
particulier le cancer (en plus des traitements par 
chimiothérapie et radiothérapie), l’insuffisance 
cardiaque et les maladies infectieuses. Il existe 
également des anomalies sanguines 
constitutionnelles ou acquises chez certaines 
personnes prédisposant à l’apparition de 
thrombose veineuse profonde. On citera le 
syndrome des antiphospholipides 
(immunodéficience qui rend le sang 
anormalement collant) ou la thrombophilie 
(prédisposition aux thromboses). 
Autres facteurs 
6.  L’âge : le risque est augmenté chez les 
personnes de plus de 12 ans ; 
0.  Antécédent de formation de caillot ; 
1.  Antécédents familiaux ; 
4.  Surpoids 4 obésité ; 
4.  La grossesse (le risque est augmenté 
jusqu’à six semaines après l’accouchement) et les 
pathologies liées à la grossesse ; 
1.  Le tabac ; 
7.  Contraception ou l’hormonothérapie par 
voie orale. 
Il est rare d’avoir une emboliepulmonaire unique. 
Dans la plupart des cas, plusieurs caillots sont 
impliqués, mais pas nécessairement tous au 
même moment. Les zones de tissu pulmonaire 
irriguées par chaque artère bouchée sont privées 
de sang oxygéné et riche en nutriments, 
conduisant à une nécrose des tissus : on parle 
d’infarctus pulmonaire. Le poumon étant en 
partie non fonctionnel, l’oxygénation du reste du 
corps est amoindrie. 
Symptômes: Les symptômes de l’embolie 
pulmonaire peuvent varier considérablement, en 
fonction de l’étendue de la zone pulmonaire 
touchée, de la taille du caillot et de l’état de santé 
du patient – particulièrement en présence d’une 
maladie pulmonaire ou cardiaque sous-
jacente.L’obstruction d’une ou plusieurs 
ramifications de l’artère pulmonaire entraîne 
l’apparition brutale de divers symptômes : 
6.  Forte douleur thoracique (ou au niveau 
du haut du dos) lancinante et qui s’accentue avec 
une inspiration profonde, une toux, ou pendant le 
repas ; 
0.  Difficultés à respirer (dyspnée) : une 
respiration rapide et courte, un essoufflement qui 
apparaît soudainement ou qui peut se développer 

progressivement ; 
1.  Toux généralement 
sèche mais pouvant inclure des 
crachats de sang ou du mucus 
contenant du sang ; 
4.  Douleur à la jambe, le 
plus souvent dans le mollet, 
associée ou non à une jambe 
enflée. 
 
D’autres symptômes peuvent 
être révélateurs de la gravité de 
l’affection : 
6.  Étourdissements, 
vertiges, malaises ou même un 
évanouissement ; 
0.  Tachycardie : 
augmentation du rythme 
cardiaque ; 
1.  Cyanose des extrémités 
(doigts, lèvres bleues) ; 
4.  Forte transpiration ; 
4.  Signes évocateurs d’un 
état de choc comme une chute de 
la tension ; 
1.  Très rarement, un arrêt 
du cœur et parfois même une 
mort subite. 
Les symptômes de l’embolie 
pulmonaire peuvent être de 
faible intensité ou d’une faible 
spécificité, d’autant plus qu’ils 
varient d’un individu à un autre. 
Par exemple, les difficultés 
respiratoires peuvent survenir de 
façon progressive et n’entrainer 
qu’une douleur modérée. 

Souvent, les symptômes apparents sont liés à une 
thrombose veineuse profonde (TVP). On observe 
par exemple un gonflement, une douleur, une 
sensibilité, une sensation de chaleur au niveau de 
la jambe avec une peau rouge ou décolorée. 
 
Pour confirmer le diagnostic et évaluer les 
conséquences de l’embolie pulmonaire, des 
examens complémentaires peuvent être réalisés : 
6.  Une radiographie du thorax ; 

0.  Un électrocardiogramme ; 
1.  Une analyse des gaz du sang artériel ; 
4.  Un dosage sanguin : dosage des D-
dimères (substance libérée dans le sang lorsqu’un 
caillot sanguin se décompose), mesure de la 
quantité d’oxygène et de dioxyde de carbone 
dans le sang (un caillot conduit à une diminution 
du taux d’oxygène et une augmentation du 
dioxyde de carbone dans le sang). 
Pour visualiser la présence du thrombus à 
l’intérieur de l’arbre artériel pulmonaire et 
d’évaluer la sévérité de l’obstruction, un scanner 
thoracique et une scintigraphiepulmonaire (et 
plus rarement une angiographie pulmonaire) sont 
réalisés. 
La sévérité de l’embolie pulmonaire peut être 
appréciée par l’évaluation de sa répercussion sur 
la fonction cardiaque par échographie cardiaque. 
Cet examen permet également de vérifier la 
présence ou non d’un caillot au niveau cardiaque. 
Un scanner permet l’analyse de la ventilation4
perfusion du poumon et évalue l’oxygénation de 
l’ensemble du tissu pulmonaire. Ce test permet de 
détecter une potentielle embolie pulmonaire. 
Enfin, un échoDoppler veineux des membres 
inférieurs est systématiquement réalisé, à la 
recherche d’une phlébite. 
Prévention de l'embolie pulmonaire : Il peut 
arriver que l’embolie pulmonaire survienne de 
façon inattendue alors qu’on ne sait même pas 
que l’on a des caillots de sang qui circulent dans 
les veines. En ce cas, il n’y a pas vraiment de 
mesure préventive efficace. 
Si on sait que l’on a des caillots de sang dans les 
membres, que l’on est sujet aux varices ou encore 
que des proches en ont déjà souffert, il est 
nécessaire de :Prendre très sérieusement les 
médicaments anticoagulants prescrits, le cas 
échéant. Porter des bas de contention. Maintenir 
un poids santé et de saines habitudes de vie. Faire 
de l’exercice et être actif.  Eviter longues 
immobilisations 
En voyage :Marcher le plus souvent possible 
dans les allées du bus ou de l’avion. Boire 
beaucoup de liquide. Éviter l’alcool, la caféine et 
le tabac 
 

L'embolie pulmonaire : 
Obstruction brutale, partielle ou totale, d'une ou plusieurs artères des poumons par un caillot de sang. 

  L'embolie pulmonaire est une affection fréquente et grave entraînant, en l’absence 
de traitement 30% de mortalité pouvant se réduire à moins de 20% sous traitement 
anticoagulant. On peut limiter les récidives en agissant sur les facteurs de risques et 
grâce à un traitement anticoagulant au long cours.  
Une embolie pulmonaire est une obstruction brutale, partielle ou totale, d'une ou 
plusieurs artères des poumons par un caillot de sang.  

En effet, si le caillot adhère mal à la veine, il se détache. Au cours de son voyage au travers du système 
vasculaire, il peut passer dans les veines caves, atteindre le cœur droit et s'introduire finalement dans l'artère 
pulmonaire.  
Dans 90 % des cas, l'embolie pulmonaire est la complication majeure d'une  phlébite jambière ou pelvienne.   
À noter : L’embolie pulmonaire est généralement un processus à répétition. Le plus souvent, il y a eu plusieurs 

embolies répétées, qui sont passées inaperçues, et c’est la énième qui tue.  

Préparé Par : B. ZIGZI  

Texte 2 : 
 
  Anschluss en Cisjordanie : la fin des faux-
semblants 
 
  Ce qui convient le mieux aux Européens et 
aux Américains, c’est de laisser ce statu quo 
dans les Territoires occupés perdurer 
indéfiniment dans le calme, avec le moins de 
résistance palestinienne possible. 
Il en va de même pour les gouvernements 
arabes qui suivent leur exemple et sont 
engagés dans leurs projets de » normalisation 
«. 
Tous craignent que l’échec du projet de 
l’Autorité palestinienne et la fin de sa 
coopération avec les Israéliens en matière de 
répression ne déclenchent une nouvelle 
Intifada ou une recrudescence de la 
résistance en Cisjordanie. Cela ramènerait la 
cause palestinienne à la case départ – avant 
l’ère d’Oslo et sa croyance infondée en un » 
ordre international fondé sur des règles « – et 
déclencherait une nouvelle lutte de libération 
sous une nouvelle direction, plus jeune et 
plus engagée. 
C’est ce qui inquiète le plus les Israéliens et 
leurs partisans occidentaux. 
Le péché capital commis par l’AP, héritière 
de l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP), a été de nier l’occupation et 
de devenir son facilitateur. Au cours des 07 
dernières années, l’AP a été transformée en 
un instrument répressif pour protéger les 
colons israéliens. Tout ce qu’elle a obtenu en 
retour, c’est une poignée de pots-de-vin et 
d’incitations financières qui sont allés à ses 
dirigeants et à leurs clients et parents. 

 
Le peuple palestinien n’a rien obtenu : 
seulement plus de revers et d’humiliation, 
plus de vols de ses terres et de ses sites 
sacrés, la disparition de sa cause des écrans 
internationaux et des insultes sur les médias 
sociaux de la part de certains régimes arabes. 
Les autorités israéliennes racistes prévoient 
de s’approprier l’ensemble du territoire 
palestinien et de transformer les Palestiniens 
en esclaves qui servent leurs colons, balayent 
leurs rues et nettoient leurs toilettes – comme 
leurs homologues noirs sud-africains des » 
bantoustans « devaient le faire sous le régime 
de l’apartheid. 
La première phase de la stratégie d’annexion 
consiste à s’emparer des terres agricoles les 
plus fertiles et des principales ressources en 
eau dans les zones à faible densité de 
population. Les grands centres de population 
tels que Naplouse, Hébron et Tulkarem sont 
laissés pour une deuxième étape dont la 
principale composante est le » transfert «. Il 
s’agit de transférer les habitants en Jordanie, 
une répétition directe des » déracinements « 
appliqués par les sionistes fondateurs en 
6947 et 6948, en particulier sur la côte 
palestinienne et dans certaines parties de la 
Galilée. 
C’est pourquoi les autorités jordaniennes 
sont si alarmées par le plan d’annexion et s’y 
opposent. Elles savent parfaitement que si ce 
plan réussit, la prochaine étape consistera à 
faire de la Jordanie la » patrie alternative « 
des Palestiniens       
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(suite)  La Palestine face à un avenir de dépossession,  
de racisme, de ségrégation et d’apartheid 
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  Souvent, on s’aperçoit que quelque chose est 

en passe de prendre forme et  on croit saisir les 
prémices d’un sens, d’une cohérence, et on se dit : 
ça y’est ! Ça ira, demain ou après demain ! C’est 
juste une question de temps ! Or on demeure dans 
l’expectative, toujours dans l’attente d’un après, qui 
devrait être meilleur celui-là ; mais avec le temps, 
malheureusement, on ne voit rien poindre à 
l’horizon. On se demande alors si cet après existe, 
au regard de ce temps chronologique, ce continuum 
qui coule dans les souterrains de notre mental. Le 
temps vécu spécifique à l’aventure humaine, 
portant la trace de notre intériorité ; ce temps 
existentiel est de nos jours encore sous l’emprise de 
l’esprit de la caverne. Nos besoins physiologiques 
nous ramènent sans cesse à notre animalité. Réduits 
à un stade primaire de consommateurs, la 
mécanique du capital étant ainsi faite, autour de La 
grande bouffe ; nous consommons aussi de plus en 
plus du virtuel dont on n’a guère appréhendé ni 
dérives ni perversités. Et nous continuons à nous 
interroger sur le monde d’après, considérant la 
pandémie comme porteuse d’éléments de rupture 
pour un monde meilleur. Or, le caractère vain et 
vide de la vie : absence de finalité, absence de sens, 
d’éthique, de repères…  

Tout conduit l’humain à une espèce de 
psychose, et d’anéantissement…! 

  Le chaos correspondrait-il à la métaphore de 
la caverne de Platon, où toutes les ténèbres se sont 
donné  

 
rendez-vous, comme dans une tasse de café ? 

Imaginons au tout début de l’aventure humaine, 
des créatures  dans des grottes, copulant et ronflant 
d’un même élan hystérique, excités et apeurés par 
des esprits. Je dis  nous, en pensant à l’espèce 
humaine, même si aujourd’hui, et nonobstant les 
virus errants qui nous rappellent à l’ordre, je doute 
que nous formions encore une espèce…et pour la 
petite histoire, un soir, un illuminé s’amusait avec 
des pierres, et frotta deux silex. Il cria « j’ai le secret 
des étoiles » et dans une pluie d’étincelles, il 
enflamma un petit tas de mousse, qui enflamma 
une brindille, puis une branche, une bûche, et les 
bêtes fuyaient au fin fond des bois. Le temps a 
coulé depuis… et une fois l’ère technologique 
accomplie, la survie fut passée au second plan, et 
dans l’or des feux de bois, on commençait à se 
raconter des histoires. Dans ce temps dérobé à 
l’obscurité, la culture ce développa. Voyage du cru 
vers le cuit… En revanche, personne ne se doutait 
que dans sa trace luisante et géniale, la pire des 
abominations marinait… En effet, selon Nietzsche, 
ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou ! Ce 
n’est pas l’hésitation, l’indécision, l’incertitude qui 
conduisent à la folie ; c’est de trop savoir, ou de 
trop croire qu’on sait, d’être sûr de savoir au point 
de ne plus douter du tout ! La certitude devient 
ainsi la chose la plus dangereuse pour l’humain ! 

  Il parait que l’humain, lui aussi, trimballe 
cette mystérieuse boîte de Pandore. Celle-ci 
contenant tous les maux de l’humanité.  Dans les 
travaux et les jours, Hésiode fournit la plus ancienne 
et la plus complète version connue du mythe de 
Pandore. Il raconte au début de son œuvre que 
Pandore fut créée par Zeus qui voulait se venger 
des  hommes pour le vol du feu par Prométhée. 
Recueillons ça dans notre mémoire, les maux de 
Pandore, ce « si beau mal », selon Hésiode,  
circulent encore parmi nous…! Recueillons ce feu 
entre les mains, dans le cœur, dans le corps ; 
préservons l’âtre et la lumière… ! 

 Du chaos à l’harmonie, beaucoup de chemin à 
parcourir… un choix entre la lumière et la caverne 
… 

                          ***** 
   Etrange aventure de l’écriture, car s’en est 

une ! Chaque fois que je projette d'écrire à partir 
d’un lieu, d’un événement, sur des faits récents, le 
temps me joue de mauvais tours. Oui, ce temps qui 
mange la vie comme disait Baudelaire dans Les fleurs 
du Mal. Ecrire sur l’instant, qu’on appelle, à tord ou 
à raison, le présent, et voilà d’une manière inopinée 
et anachronique ce présent qui galope vers le passé 
ou vers le futur ! L’Ecrire ! Un cri étouffé 
remontant de la nuit des temps ; un hurlement 
proféré vers un temps qui n’est pas encore là, 
proche ou lointain. Epanchement d'images et 
d'émotions chaotiques, avalanche de souvenirs et 
de figures fantasmagoriques qui se déploient tel un 
kaléidoscope face au soleil. C'est tout l'art du 
conteur ! Autofiction, mémoire imaginaire, envie 
subite de se raconter un peu plus, donner la parole 
à ce silence profond. Transvasement des périodes, 
des espaces ; sémantisation des objets ; faire 
paraitre au grand jour des significations nouvelles.  

Les textes anciens et fondateurs nous invitent à re-
lire le monde, à re-poser un nouveau regard sur les 
objets…Cette alchimie de la mémoire pareille à la 
boîte de Pandore, aux allures fantastiques et 
mystérieuses, un œil intérieur qui vous fixe du 
regard… On n’est jamais seul à écrire un texte. On 
le transcrit. Transcriptions de voix multiples 
traversant l’écrivain, à son insu, et élisant domicile 
dans sa caverne mentale. Une caisse de résonnance 
collective, d’histoire émotionnelle, d’archivage de 
faits anodins ou notables. Un aller-retour où nous 
dévalons une rivière. Celui qu’on appelle lecteur s’y 
retrouve ; se retrouve aussi dans des textes qu’ils 
n’a pas écrits et qu’il aurait pu écrire. Celui qu’on 
appelle,  à tord ou à raison, l’auteur d’un texte, celui 
de ce texte, du moins, commence à perdre la main, 
comme on dit dans le jargon des artisans. A perdre 
la tête aussi, depuis les fréquentes apparitions 
furtives et étranges de son double. Quand ce 
dernier fait son apparition, les mots se dérobent 
quelque part dans son hémisphère gauche. Et c’est 
pourquoi lorsque on est dans l’Ecrire, on n’est plus 
le même- Je est un autre- ; révolte, 
tension, transcendance, errance, angoisse, ivresse… 
l’Ecrire vous installe dans les divers états de son 
univers. Nous écrivons, vous écrivez selon un 
quelconque état d’esprit, de l’âme, du temps, du 
lieu… le double de l’écrivain se sont ses voix 
inconnues au moi conscient écrivant… des fois ce 
double se dérobe dans les nervures de la page 
blanche,  réapparait, s’accroupit, vous joue de 
mauvais tours. Votre main tressaillit. Et si vous  
avez de la veine, une muse égarée de l’Orient 
mystique surgira, vous rendra votre calame, 
dressera votre métier et vous indiquera la trame…
Enfin, elle est là, elle arrive, la mystérieuse muse de 
l’auguste Orient. Elle se redresse, se tort, transe 
jubilatoire du calame…   

Je suis à la fois Polymnie, muse de la poésie, 
petite algue, celle que tu as rencontrée à Mogador, 
la folle du logis pleurant tout le temps au balcon. 
Tu as toujours mon chapelet immaculé, signe 
d’amitié, d’amour impossible entre une divinité et 
un humain. J’ai abandonné ma montagne à 
Delphes, mes courtisanes, ma Macédoine, ma 
Bosnie, ma Palestine ensanglantée, assiégée par des 
verticaux ignorants la poésie, le rêve…Elle se tait 
un moment, ses yeux fixés sur les pages dispersées 
sur une petite table. Elle reprend aussitôt :  

Je viens du pays des songes. Je viens du pays 
des anges. Je viens du roc, du sable qui fond entre 
les mains et ruisselle dans le désert. Après ton 
périple bleu, tu as oublié Babel, celle qui t’a nourri 
de son lait noir ;  tu as oublié la mère qui t’a bercé 
avant de t’endormir. Je te poursuivais et tu fuyais 
dans l’immensité du désert. Je marchais 
péniblement sur ces dunes incandescentes. Une 
oasis s’annonça de loin, bientôt j’apaiserais ma soif, 
ma flamme prés du palmier, mouvance 
indescriptible d’un paysage insaisissable…  

Un grand commerçant m’a fait visiter toutes 
les places du monde. Il vendait des herbes 
magiques et prétendait guérir toutes les maladies 
fussent-elles incurables. J’ai découvert en lui un fin 
pédagogue, un grand orateur; en réalité, il guérissait 
par les mots. Mais il faut le croire pour guérir sinon 
périr. Au milieu d’un cercle magique, entouré d’une 
cohorte d’hommes, de femmes, d’enfants, devant 
son étalage exotique, il passait en revue toutes les 
souffrances du corps, de l’âme, de l’existence… 

J’habiterai tes rêves, ceux du jour et ceux de la 
nuit; ceux de la nuit surtout ; notre complicité 
passera inaperçue, mais un conseil, ne laisse pas ton 
maître te faire dire ce que tu ne penses pas ; tu es 
parfois son double mais pas tout à fait lui. Le tapis 
que tu veux tisser, il est là, devant toi, mais tu ne 
sais pas regarder ; tu te contentes de voir ; tes 
sensations  aigries, blasées sont frappées d’une 
mystérieuse cécité souterraine…   

Etre dedans et dehors pour réduire cette 
distance qui te met souvent hors du jeu… Trouve 
une brèche dans le temps qui te transporte, cherche 
tes racines dans des lieux imaginaires et lointains, et 
puis laisse venir, patiente…  ton tapis magique se 
déroulera devant toi… un instant éphémère, une 
rêverie, une chimère… La toile d’araignée lèvera 
l’ancre de ton corps, de ton âme… tu te sentiras 
plus léger qu’un duvet de moineau. Et si tu as de la 
veine, le vent d’Est s’éveillera, un vent rouge, doux,  
suave t’aidera à traquer la trame magique de tes 
profondes sensations… Tu deviendras –toi 
orphelin grain de sable- ce voleur de feu de ces zones 
d’ombre voilant le soleil… 

A ces mots, le scribe se relève, marche 
lentement, les mains derrière le dos, les yeux 
étincelants, se délectant du  visage radieux de la 
petite algue qu’il a connue à Mogador, un certain 
été, sur  une baie féerique, presque vide, un matin, 
face au soleil…  
  

L’Ecrire ou le voleur de feu 

Ahmed Hafdi 
Par migration féminine autonome, 

nous entendons toute mobilité où la 
femme migrante »part seule« en prenant 
en charge et en assumant par elle-même 
son projet migratoire visant à satisfaire 
des objectifs individuels. Notre objectif 
est d’en décrire les processus, les 
motivations, les différentes stratégies et 
ressources mobilisées par les actrices 
durant leurs itinéraires migratoires. Le 
processus migratoire est un miroir 
grossissant des changements qui se 
passent à une échelle plus globale. À 
travers lui se reflètent les rapports sociaux 
de génération, de classe et de sexe à 
l’oeuvre ainsi que les reconfigurations 
professionnelles possibles dans le cadre 
d’un travail précaire sans qualification. 
Les trajectoires migratoires des » 
mouhajirates « nous invitent également à 
déceler les différents niveaux de tensions 
dans l’expression de l’autonomie telle 
qu’elle est décrite et vécue par les 
migrantes. Comment donc se construit 
cette autonomie au fil des parcours ? 
Comment devient-elle une des conditions 
de la vie en ville? 

L’ensemble des articles du présent 
ouvrage s’efforce de répondre à ces 
questions en retraçant les trajectoires des 
migrantes depuis leur engagement dans la 
mobilité, c’est-à-dire dès le moment de la 
prise de décision du départ, jusqu’à leur 
installation à Casablanca, en passant par 
les différentes étapes de leur insertion 
professionnelle. Les auteurs donnent à 
voir comment la flexibilité 

professionnelle, qui s’accompagne 
dans la majorité des cas d’une mobilité 
résidentielle, travaille l’autonomie en la 

renforçant ou en l’entravant. L’entrave est 
d’ailleurs ce qui permet aux actrices de 
constater la force de leurs expériences et 
de rendre compte à la fois de leur 
constitution en tant que sujet et de leur 
valorisation personnelle. 

Cet ouvrage collectif a été fait 

sous la direction de Leila Bousria. Ont 
participé : Fadma Ait Mous, Sana 
Benbelli, Amal Bousbaa, Meriam Cheikh, 
Jamal Khalil, Touria Houssam, Hassan 
Rachik et Abdallah Zouhairi. 

Collection : Tiwizi 

MIGRATION FÉMININE À CASABLANCA 
ENTRE AUTONOMIE ET PRÉCARITÉ 

Parution du livre «Dette publique et impérialisme au Maroc» aux 
éditions La Croisée des Chemins 

La maison d'édition La Croisée des Chemins a annoncé cette semaine la 
parution de l’ouvrage «Dette publique et impérialisme au Maroc (0252 – 
0052)» d’Adam Barbe, préfacé par Thomas Piketty. 

Le livre «explicite les mécanismes économiques et diplomatiques» à 
l’origine de l’étranglement financier l’endettement insoutenable qui a précipité 
l’instauration du protectorat français au Maroc ayant précédé la signature du traité 
de Fès en 000/. 

«La politique impériale de la dette, emblématique de l’expansion coloniale 
européenne au xixe siècle, met alors en perspective des événements structurants 
des années /202, à l’instar des crises de la dette souveraine en Europe et de la 
politique africaine de la Chine», explique-t-on dans un communiqué de presse. 

Et d’ajouter que «l’importance de la dette au Maroc pendant la colonisation 
ne se limite pas à la conquête française : elle a permis à des acteurs financiers 
d’occuper une place incontournable dans l’économie coloniale, voire au-delà : 
l’importance de l’Omnium Nord-Africain (ONA) dans le Maroc indépendant n’est 
pas sans lien avec le système mis en place par la Banque de Paris et des Pays-
Bas (Paribas) sous le protectorat».  

Le livre retrace ainsi comment sur un siècle, de 0252 à 0052, s’est nouée 
«une histoire économique, politique et diplomatique dont la dette est le fil rouge, 
actrice discrète mais non moins essentielle des bouleversements à l’origine du 
Maroc moderne». 

«Adam Barbe est normalien, diplômé de la Paris School of Economics et 
de l’Inalco. Il est également titulaire de trois licences de la Sorbonne, en 
économie, en sociologie et en histoire», conclut-on. 

La préface du livre par Thomas Piketty. 4 DR 
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   l'Europe a largement participé 
à l'occupation de la Palestine , 

n'oublions pas les sources de 
l'occupation de la Palestine . De 
la déclaration Balfour le 0 
novembre 6967 à 6947 : Plan 
de partage de la Palestine en 
deux États à 6948 :la Création 
de l’Etat d’Israhell le 64 mai 
6948 ! du massacre de Sabra et 
Chatila, de la 6ère intifada à 
nos jours ! de massacres en 
massacres , d'emprisonnements 

en emprisonnements ! 
l’apartheid de la Palestine est 
un crime contre l'humanité , 

crime colonialiste où 
l'Europe est pleinement 
complice ! l'inconscient 
collectif est saturé par la 
souffrance du peuple 
palestinien depuis un 
siècle ! et si l'Europe 
reconnait enfin 
l'esclavage comme un 
crime contre 
l'humanité , sa 
complicité avec l'entité 
Ssioniste relève de la 

participation à un autre crime 
contre l'humanité subit par nos 
frères et sœurs en Palestine 
occupée depuis un siècle . ! 
 
Tu peux élever tes palais sur 
nos champs 
avec notre labeur et le travail de 
nos mains, 
tu peux installer tes tripots près 
des usines 

et des prisons à la place des 
jardins, 
tu peux lâcher tes chiens dans 
les rues 
et refermer sur nous tes prisons, 
tu peux nous voler notre 
sommeil 
nous avons dormi trop 
longtemps, 
tu peux nous accabler de 
douleurs 
nous avons été au bout de la 
souffrance. 
A présent nous savons qui 
cause nos blessures, 
nous nous sommes reconnus et 
nous sommes rassemblés, 
ouvriers, paysans et étudiants ; 
notre heure a sonné et nous 
nous sommes engagés 
sur un chemin sans retour. 
La victoire est à la portée de 
nos mains, 
la victoire point à l’horizon de 
nos yeux. 

Ahmed Fouad Najm 

L’Europe a largement participé à 
l'occupation de la Palestine 

    Si le dernier 
vol de terres 
entraîne la 
réponse qu’il 
mérite, un bien 
pourrait encore 
sortir d’un mal. 
   Cela rabaisse 
et dévalorise la 
cause 
palestinienne 
que de la réduire 
à la question des 
12% de la 

Cisjordanie et de la vallée du Jourdain que 
Binyamin Netanyahu 
veut annexer à Israël. 

Le territoire visé par l’annexion est déjà sous 
occupation, tout comme la Palestine dans sa 
totalité.Pourtant, pendant de nombreuses 
années, le monde a gardé le silence sur cette 
occupation, bercé par les tromperies d’Israël 
et la collusion de ses partenaires 
internationaux, se laissant bercer par 
l’illusion que les accords d’Oslo et leurs 
fausses promesses y mettraient fin d’une 
manière ou d’une autre. 
Ce n’était pas seulement une erreur. C’était 

un crime. 
La » zone A «, qui est sous le » contrôle « 
totalement fictif de l’Autorité palestinienne 
(AP), ne représente que 68% de la 
Cisjordanie. Les zones B et C constituent les 
80% restants. C’est là que l’annexion doit se 
produire conformément à l’ » accord du 
siècle « de Donald Trump, afin de rendre 
permanent sous la loi israélienne le statu quo 
actuel. 
L’ONU et les gouvernements européens ont 
condamné les plans d’annexion d’Israël. Mais 
ces condamnations ont été formulées 
principalement par souci pour Israël et son 
avenir à long terme en tant qu’État juif, et 
non pour le peuple palestinien et ses droits 
légitimes dans sa patrie. 
Aucun État européen n’a même fait allusion à 
l’imposition de sanctions à la suite de ces 
condamnations. Ils ont simplement lancé des 
avertissements et des appels pour qu’Israël 
reconsidère sa position. Deux d’entre eux – la 
Hongrie et l’Autriche – se sont même 
opposés à l’utilisation du terme » 
condamner«. 
 

Suite p; 06 
 

La Palestine face à un avenir de dépossession, 
de racisme, de ségrégation et d’apartheid 

  Communiqué de la famille El Manouzi – 13 
juillet 2424 

 
  La date du 61 juillet marque deux souvenirs douloureux pour la 
famille El Manouzi: 

- Le 61 juillet 6976, jour de l'exécution sans procès du 
Commandant Brahim El Manouzi, ancien membre dirigeant de 
l'armée de libération nationale, sous prétexte de l’accusation 
fallacieuse de participation au coup d'état de Skhirat du 62 juillet 
6976. L'IER (Instance équite et réconciliation), chargée d’établir 
la vérité sur les graves violations des droits de l'homme durant les 
années de plomb, avait confirmé dans son rapport final le 
caractère sommaire et hors de tout cadre légal de cette exécution. 
Celle-ci avait un lien direct avec le grand procès de Marrakech. 7 
membres de la famille du Commandant Brahim étaient poursuivis 
pour atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et d’un projet de 
renversement du régime. Des peines sévères ont été prononcées 
contre eux, allant de dix ans de prison ferme à la peine capitale 
par contumace contre Houcine El Manouzi. Ce dernier s’était 
réfugié à l’étranger avant d’être enlevé le 09 octobre 6970 de 
Tunisie, et être transféré au Maroc dans le coffre d’une voiture 
diplomatique. La dépouille du défunt Brahim n’a jamais été 
restituée à la famille. 
- Le 61 juillet 6974, jour de l’évasion du détenu-disparu Houcine 

El Manouzi du Centre secret de détention PF1 à Rabat. Après 62 
jours de liberté, il fut arrêté à Ain Aouda et emprisonné de 
nouveau au Centre PF1. Ce n’est que 01 ans après, le 64 octobre 

6998, que l’Etat Marocain va reconnaitre sa disparition et fournir 
à la famille un faux certificat médico-légal de décès. L’IER dans 
son rapport final, rendu public le 1 janvier 0221, confirme ces 
faits, pointe la responsabilité des services de l’Etat dans 
l’enlèvement de l’étranger, l’emprisonnement au Centre PF1 et 
recommande la poursuite des investigations pour la détermination 
du sort de Houcine El Manouzi. A ce jour, son sort est toujours 
inconnu, et aucune investigation sérieuse n’a été engagée par les 
présidences successives du CNDH chargée de la mise en œuvre 
des recommandations de l’IER. 
En rappelant le contexte de ces 0 dates, La famille El Manouzi 
tient à saluer le soutien indéfectible du Mouvement des Droits de 
l'Homme, des Forces Syndicales et des Partis Démocrates à son 
combat, et celui des familles des disparus, pour la vérité et la 
justice. 
La famille El MANOUZI réitère sa demande de restitution des 
dépouilles de ses proches, le Commandant Brahim El Manouzi, et 
le militant Moujahid Kacem El Manouzi, mort sous la torture eu 
Centre de Derb Moulay Chérif le 02 septembre 6972, afin qu’elle 
puisse les enterrer dignement et faire son deuil. 
Elle lance de nouveau un appel aux autorités Marocaines pour la 
libération du syndicaliste et militant politique Houcine El 
Manouzi, vivant ou mort. 
RENDEZ-NOUS NOS PROCHES 
NE NOUS PRIVEZ PAS AUSSI DU DROIT AU DEUIL 

Casablanca le 61 juillet 0202 
Famille.elmanouzi@gmail.com 

MAROC: RENDEZ-NOUS NOS PROCHES 
NE NOUS PRIVEZ PAS AUSSI DU DROIT AU DEUIL 
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Par Abdel Bari Atwan 

Dans la bande de Gaza, le 64 juillet 0202, une femme passant devant une fresque murale hostile à l'annexion de pans de la Cisjordanie par Israël. REUTERS4Ibraheem Abu Mustafa 


