«من حق كل المغاربة ،أفرادا وجماعات،
أي�ن�م��ا ك��ان��وا ،أن ي�ع�ت��زوا ب��االن�ت�م��اء لهذا
ال��وط��ن .وك��واح��د م��ن ال�م�غ��ارب��ة ،فإن
أغ �ل��ى إح��س��اس ع �ن��دي ف��ي ح �ي��ات��ي هو
اع �ت��زازي بمغربيتي .إن��ه شعور ال يباع
وال يشترى ،وال يسقط من السماء .بل هو
إح�س��اس نبيل ،نابع م��ن القلب ،عماده
حسن التربية ،على حب الوطن وعلى
م�ك��ارم األخ�ل�اق .إن��ه إح�س��اس يكبر مع
المواطن ،ويعمق إيمانه وارتباطه بوطنه»
> تصدر من الرباط
> أسبوعية مستقلة شاملة
> املديرة املس
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عالمة اجل��ودة هي مكسب أساسي ومهيكل
لقطاع التوزيع برمته ،وقد شكل نقلة نوعية
بالنسبة للمقاربة التي كانت معتمدة في
تدبير عملية احلج عامة وتسجيل املواطنني
ألداء هذه الفريضة بشكل خاص..وحترير
ال �س��وق امل��رت �ب��ط بتنظيم ه ��ذه العملية،
يعتبر إنصافا للوكاالت واستجابة للمطالب
التي ظل الفاعلون اخل��واص يطالبون بها
منذ سنوات

9-8

> من خطاب امللك محمد السادس في
افتتاح البرملان الدورة اخلريفية 2014
>

رق
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قلم شالة
احللم مشروع...التمني رغبة والطموح
عنوان اإلنسان احلي  ..فمن حقنا أن نحلم
بتحقيق ذواتنا والوصول أله��داف معينة
في احلياة .لكن لألسف وباستمرار نعيق
أنفسنا بأنفسنا حينما نقول ونكرر جملة
تقتل طموحنا وه���ي :ليس ل��دي إرادة!.
ودائما ما نقول ذلك دون أن نعرف ما هي
اإلرادة ودون أن نبحث عن أسباب ضعفها
وطرق تقويتها ..هذا النوع من التفكير قد
يكون هو القاتل اخلفي واحلقيقي لطموحنا
واحملطم آلمالنا ..والكثير من الناس يسأل
عن اإلرادة وطرق تقويتها .وهذه األسئلة
غ��ال��ب��ا م��ا ي��ك��ون منبعها ه��و ال��ف��ش��ل في
ش��يء ما أري��د حتقيقه ,ولكنها دليل على
وجود طموح كبير و دافع قوي للحياة ال
ي��زال يعطينا األم��ل .نستنتج من ذل��ك أن
ال��س��ؤال عن اإلرادة ش��يء طيب ومطلوب
وعالمة صحية في حياة اإلنسان ..فاإلرادة
مصدرها الرغبة في التغيير نحو األفضل
وحتقيق كل ما نطمح له..إحساس يبعث

املستحيل...كذبة

حكامة و مسؤولية..
في انتظار نتائج االنتخابات املقبلة..؟
تسجيل  40ألف حالة سرطان األطفال كل سنة باملغرب

عن الراحة ويزيل السلبية عن حياتنا .وهي
من حتث على التحرك والعمل وقد تكون
الشرارة األولى النطالق جذوة النجاح بعد
وجود الفكرة األساسية ..يجب أن نعرف أن
إرادة االنسان شيء جزئي وغير مطلق .بل
مقيد بأمور ايجابية وأمور أخرى سلبية.
ويجب أن نعلم أن اإلرادة املطلقة الوحيدة
في الكون هي للله وحده سبحانه وتعالى.
وهذا ما يجعل اإلنسان أكثر واقعية عليك
أال تستعجل ال��وص��ول للهدف .فالعجلة
واحدة من أسباب فتور الهمة أحيانا ,حيث
أن عدم حتقيق شيء ما بسرعة يعني لدى
الكثيرين الفشل بعينه وهذا غير صحيح
بتاتا ...فال ت��ردد أب��دا كلمة مستحيل بل
ق��ل (صعب ولكن ممكن) و ال تقل مشكلة
واستبدلها بكلمة (حت��دي) .وال تقل يأس
بل قل (غيري فعلها) .ال تقل (أنا ضعيف)
بل ردد عبارة (لدي قوة والدليل أني أريد
حتقيق شيء ما) .اللغة مهمة جدا وبالذات
عند مخاطبة الذات...فكن حرا في تفكيرك
وال تدع اآلخرين يحددون لك كيف تتعامل
مع احلياة ومتى تتوقف ومتى تبدأ .كن
ح��را ف��ي ال��وص��ول لهدفك وال تلزم نفسك
باآلخرين فأنت مستقل عنهم ل��ك حياتك
ولهم حياتهم..
> زهرة ال علياني عبد ال رحمان
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كارŁة الن???قل بب�uناœل

تعد املنطقة نقطة ربط بني عدة مدن,ربط برباعي طرقي
يجمعها بالطريق السيار القنيطرة البيضاءوسال
مكناس وسال القنيطرة باإلضافة إلى شبكة السكك
احلديدية..
بها شبكة طرقية كانت لتؤهل املدينة في مسارها
التنموي واالقتصادي واالجتماعي ,لواستغلت وفق
أهداف تنموية ,ولكانت لتخفف من الضغط املفروض
على سال عبر طريقها الوطنية...
مدينة بوقنادل وبالرغم من هاته الشبكة الطرقية
املهمة تفتقر إلى دعائم استغاللها ,وسياسة تفعيلها
للمصلحة احمل��ل��ي��ة ,ف��ان��ع��دام م��ح��ط��ة ط��رق��ي��ة لنقل
املسافرين& ,عل املواطن البسيط الذي ال 1لك سارة
خاصة ,ان يتنقل الى سال او القنيطرة ليتمكن من
سفرية الى مكناس او وزان او البيضاء ,عبر مرحلتني
..في حني أن احلافالت متر دون انقطاع على مرمى
يده وعبر الطريق الوطنية التي تفصل بوقنادل شرقه
عن غربه ,مبعدل مئة حافلة في اليوم وما يزيد عنها
من طاكسيات وطابور من القطارات التي تربط شرق
املغرب بشماله وجنوبه.
وت��ت��وف��رامل��دي��ن��ة أي��ض��ا ع��ل��ى محطة للقطار ج��اه��زة
لالستعمال وم��ن��د عهد االس��ت��ع��م��ار ,ووع���اء عقاري
يسمح لنا ببناء اكبر محطة طرقية على مستوى اجلهة
,وتثنية طرقنا بأحسن ما هي عليه ..لكننا ولسوء
احل kبال محطة قطار  ,بال محطة حافالت ,بال محطة
طاكسيات ,بال ربط بني بوقنادل والعييايدة وحتى
حافالت النقل العمومي احلضري ال تكفي حتى لنقل
التالميذ والطلبة بني اوالد اسبيطة وزردال وجامعة
سال اجلديدة.

> شالة

بغينا ®نركبuا© الDيار… ب¦ sLمناس..V
يظل موضوع ارتفاع أسعار التذاكر ,مطروحا ,ويتردد
باستمرار,سواء تذاكر البواخر أو الطائرات ,واملشكل
ي��خ�� hت��ذاك��ر ال��ط��ائ��رات ,م��ط��روح س���واء بالنسبة
للخط أورب���ا امل��غ��رب ,فلألسف ل��م تستطع اخلطوط
املغربية رسم استراتيجية حتاف kعلى سبعة ماليني
من الزبناء املغاربة ,الذين يتنقلون طيلة السنة بني
املغرب وبلد إقامتهم ,ولم تطور سياسة أثمنة تراعي
ظروفهم وقدراتهم املادية ..رغم العرض املتنوع لألسف
الشديد  ,فهؤالء املغاربة يطرحون املشكل باستمرار
..ال احلكومة السابقة ,وال احلالية ,لم تستطع أي
منهما ,تخويل أثمنة مناسبة كتحفيزات بالنسبة إلى
العائالت التي تتوفر على عدد من األطفال ,ووضع
حد لالبتزاز الذي 1ارس عليهم ,ومن سنوات يعانون
تداعيات قاسية ل��ألزم��ة االقتصادية وبالتالي فمن
الضروري مراجعة األثمان .,وأن نبتعد عن املقاربة
الربحية التجارية الصرفة ..
ملف استعجالي ,يتطلب االشتغال عليه باعتباره أكبر
استثمار للمغرب و1ثل فيه تنقل  % 86من املغاربة

مؤسسات التكuي sاملNني في �ف hاالتNا! Â؟

”تر�ي “lالDر�ان با)Lيسات
بالعديد من أحياء اخلميسات ,عبر العديد
من الراجلني وسائقي سيارات األجرة وكذا
اخل��اص��ة,ع��ن استيائهم وام��ت��ع��اض��ه��م من
الطريقة التي متت بها عملية تزفيت أزقة
وبع iش�وارع املدينة ,والتي وصفوها ب�
”الترقيعية“ والكارثية.
خ��ص��وص��ا ب��ح��ي “ ال��س��ع��ادة� 2أن���ه وبعد
طول انتظار من أجل تدخل اجلهات املعنية
لتعبيد “ زن��ق��ة س��ال“ ال��راب��ط��ة ب��ني ش��ارع
محمد اخلامس الرئيسي واحلمام املعروف
ب� ”حمام وج��ادة ”ل��� “ وض��ع حد ملعاناتها
مع احلفر واحلالة املهترئة التي باتت عليها
الطريق املعنية,والتي تتسبب في أض��رار
للسيارات امل���ارة منها ,ت��ق��وم مب��لء احلفر
وتزفيتها ,بشكل غير الئق لم يغير من حالها
في شيء“ ليتساءل السكان عن السر الكامن
وراء تعبيد مقطع طرقي من حوالي ماءة
متر موجود على مستوى ”زنقة أصيال ”
بشكل جيد ومبواصفات مقبولة ,علما أن

> �حيفة
مستقلة شاملة تصدر عن

دار النشر ¢RISHA¢

املقطع املعبد مغلق واليستعمله أكثر من
حوالي سكان عشر منازل .في الوقت الذي
كان من املفروض فيه إخضاع ”زنقة سال “
التي يستعملها عدد كبير جدا من السائقني
وامل��ارة ,ألشغال تعبيد بجودة عالية ,وهو
م���ا ي��ف��س��ر ب��ح��س��ب احمل��ت��ج��ني ,االن��ت��ق��ائ��ي��ة
التي تطبع عملية اختيار األزقة املستهدفة
بعمليات تعبيد طرقاتها....

ملف الصحافة∫
14≠06
رقم اللجنة الثناzية∫
ن ≠ ش ≠ ع2015 ≠ 94Ø
رzي fالتحرير∫
عمر احلفري
سكرتير التحرير∫
العربي املنصور بالله

القاطنني ب��اخل��ارج املتواجدين ب��أوروب��ا ,الدينامو
األس��اس��ي ف��ي ه��ذا االستثمار ليس فقط كمسافرين
ولكن أيضا بالنظر الى العدد املتزايد من املسثتمرين
الناجحني ببلدانهم ,وتسهيل التنقل لهم وللبضائع له
أهمية خاصة بالنسبة لهم وللمغرب....

أقالم شالة∫
≠ خديجة حامي
≠مرمي مخشان
≠ نورة السليماني
≠ عثمان مخشان
مكتب الرباط ∫

 1354حي أمل  5املسيرة  Øالرباط

مكتب متارة ∫
عمارة  35الشقة 3

ي �واج��ه خ��ري��ج��و التكوين
املهني مشكل تأخر تسليم
ال��دب��ل�وم,ف��غ��ي��ر منطقي أن
تنتهي الدراسة في اآواخر
السنة الدراسية ,واليتسلم
امل��ت��خ��رج ش��ه��ادت��ه اال في
شهريناير من السنة التالية
,فما السر وراء هذا التاخرø
م���ع ال��ع��ل��م ب���ان امل��ب��اري��ات
الوظيفة العمومية تشترط
وج ������ود ن���س���خ���ة م���ص ��ادق
عليها م��ن ال��دب��ل��وم ,وبذلك
يتم حرمان املتخرج من عدة
فرص وتفوته عدة مباريات
ف��م��ت��ى ي��ن��ت��ه��ي ه���ذا العبث
,رغم اختالف اختصاصات مراكز التكوين
املهني ,ودرجات الشهادات التي تؤهل لها
عشرات اآلالف من الشباب املغربي  .ورغم
الدعاية الكبيرة التي تقدم من قبل القنوات
اإلع��الم��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة  ,وع��ل��ى واج��ه��ات
املؤسسات التابعة ملكتب التكوين املهني.
خطاب يدغد ⁄عقول الشباب وسط التفاقم
الشديد ألزمة البطالة ...فهل يتطابق ذلك

&زئة مرس اخلير  Øمتارة
مكتب اخلميسات ∫
محسن املتوكل
≠ جناة التباري
مراسلة شالة من أملانيا ∫
نزهة مخشان
االشهار∫
حليمة السعدية
املتعاونون ∫

م���������ع
الواقع!øفي املغرب وحسب تصريح مدير
املكتب الوطني للتكوين املهني في إحدى
امل��ن��اس��ب��ات ان ع��دد املتخرجني سنويا
ي��ف��وق امل��ائ��ة أل���ف يعجز س���وق الشغل
في استيعاب ه��ذه األع���داد ,واجلامعات
بدورها تغلق االبواب ,في وجه من يريد
التسجيل في اإلجازة املهنية التي هي في
الواقع حق يحرم منه املتدربø ..

رشيدة العبد الالوي
البريد االلكتروني∫
chellaarab@yahoo.fr
البتانتا∫
26197464
�ندوق الضمان االجتماعي∫
9785679
التوزيع∫ سابريس

الهاتف∫

05 53 34 30 87
06 61 10 77 84
06 61 55 75 30
ا)bمات التقنية

السح ∫ VمDبFة ال bNFا'bيb
الNاتف 0661903934
الهاتف ∫ 0667989304

ك م
ك ص

3

> أسبوعية مستقلة شاملة تصدر من الرباط

www.chellah24.ma

ﻗ
ﺮ
ﺍ
ء
ﺍ
ﺕ

> ياسني باستيان

مؤشرات «ماكرو
صادية» تعتر÷
اقت
عود االنت�ابية
الو
باملGرب

ما ¼¬ uت..
ما ب bFاالنتخابات
ان أهم اجلوانب التي تركز عليها األحزاب
السياسية املغربية في برامجها االنتخابية
يتمثل ف��ي اجل��ان��ب االق��ت��ص��ادي ªم��ن خالل
النمو ,واحلد من البطالة ,وتوفر
مستويات
Ò
اخل��دم��ات االجتماعية ,خاصة ف��ي قطاعي
ال��ص��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ,إل���ى ج��ان��ب ق��ط��اع��ات
أخرى ,مثل االستثمار ,ومالمسة اجلوانب
التي تهم العالم القروي ,من خالل فك العزلة
ومحاربة ارتفاع معدالت الهشاشة ,وحتقيق
العدالة االجتماعية.
ل��ك��ن ,ب��ال��ع��ودة إل���ى م���دى ال��ت��زام األح���زاب
السياسية بتنفيذ ال��وع��ود ال���واردة ضمن
برامجها االنتخابية ,يوضح اخلطري« :جند
أن ه��ذه البرامج ه��ي أبعد ع��ن ال��واق��ع ,إذ
إنها تكون برامج انتخابية بهدف احلصول
السند السياسي م��ن ل��دن الناخبني,
على Ò
واحلصول بالتالي على الشرعية ,من خالل
صناديق االقتراع ,لتدبير الشأن العام».

مع انطالق العد العكسي لالنتخابات التشريعية املقبلة ,سيكون الناخبون املغاربة الذين
سيتوجهون إلى صناديق االقتراع يوم  7أكتوبر أمام تشكيلة من البرامج االنتخابية ,قد
تكون مختلفة في التفاصيل ªلكنها Ò
تظل ,في مضمونها ,شبه متشابهة.
Ò
املضمنة في البرامج االنتخابية لألحزاب السياسية املغربية ªفهي تركز,
ال تختلف «الوعود»
Ò
في الغالب ,على القطاعات ذات األولوية بالنسبة إلى املغاربة ,مثل التشغيل ,والصحة..
لكن Òالسؤال الذي يواكب ,دائما ,برامج األحزاب السياسية املغربية هو :ملاذا ال يجد كثير
من مضامينها طريقه إلى التفعيل على أرض الواقع.ø

«س�ية» في وعودها املقدمة إلv
مهما كانت األحزاب السياسية
Ò
�Qن تنفيذ هذه البرامج في إط��ار البرنامج
الناخبني املفتر{ني ،ف� Ò
احلكومي يظل رهينا 0ؤشرات ماكرو اقتصادية يتدخل فيها ما
هو دولي وإقليمي ومحلي...
هناك عائق آخر ,ويتعلق باختالف وتضارب مصالح األحزاب السياسية املشاركة في احلكومة ,خاصة أن نظام
يخول حلزب معني تشكيل أغلبية حكومية مبفرده ªوهو ما يح Òتم التحالف بني عدÒة أحزاب,
االقتراع في املغرب ال
Ò
«ما يجعل برامج األحزاب السياسية مرتبطة بفترة احلمالت االنتخابية فقط ,وفترة احلصول على السند السياسي,
لتدعيم مشاركة املواطنني في دعم خيارات األحزاب السياسية مبا يتالءم مع توجهاتها العامة وما يناسب آلياتها
في تدبير الشأن العام» ,يقول الشرقي اخلطري.
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اختصا�ات....

> ل�� �ل�� �ن�� �ج� ��اح أس � ��f
وق��واع��د‘ك�ي��ف بلورت
وكالتكم كل ه��ذا علv
أر÷ ال� ��واق� ��ع وك �ي��ف
مرت شعاzر موسم حج
1437ه2016Øم؟

> على هذا األس��اس فإن موسم احلج لهذه السنة كسابقيه من املواسم
التي خلت ,قد متيز بكون وكيلنا «دار اإل1ان» بالديار السعودية ارتأى أن
يحبونا بكرمه ويشمل حجيجنا باإلقامة في فنادق من خمس جنوم بدل
أربع جنوم...بسعر مبل 52000 mدرهم فقط الغير ...فاملألوف في وكالتنا أننا
نشتغل بروح التضامن واملسؤولية لنوفر اجلو املالئم حلجاجنا أثناء آداء
مناسك احلج مما يضفي عليهم األمن واإلحساس باآلمان ...نقدم التأطير
الديني بقواعده مع لوازم مصاحبة (حقائب سجادات مناديل) كهدايا من
الوكالة حلجاجها امليامني وااللتزام الفعلي مبوجبات عقد التزام خاص,
وعمم Úتها على
موحدة أصدرتها وزارة السياحة
حيث أن هناك مطبوعات
ÓÒ
ÓÒ
جميع وكاالت األسفار ,من أجل مدها للزبون ليمضي عليها بعد أن يطلع على
واجباته وحقوقه كما تتضمن الوثيقة إمضاء املسؤول عن الوكالة ضمانا
حلقوق زبائن وك��االت األسفار ,خاصة التزامات الوكالة  ,كالنقل اجلوي
واإلي��واء والتدابير املتعلقة بالتأشيرة لدخول األراضي السعودية وتوفير
التأطير التقني والديني للحجاج ..وعليه فخير األعمال من تؤثثه النية
الصادقة وتوثقه اجلودة ويطبعه اإلتقان..

احلاج أحمد بنعلي املدير العام
ملؤسسة «وكالة األسفار احلديثة»

الFقيuŁ …bاب... X

> زهرة عبد الرحمان

ﻛﻠﻤﺎﺕ
إن العمل اجل��اد واملستمر
يكسبان اخل�ب��رة وامل �ه��ارة،
ال�ل�ت��ان مت��ك� Òن��ان م��ن إ��$از
أع�� �م� ��ا�� �0 ‰رون� ��ة وي �س��ر
وف��اع�ل�ي��ة{ .يف «ش��ال��ة»
ل� � �ه � ��ذا ال � � �ع� � ��دد ع � �ن� ��وان
مل�ق��اي�ي�� fال�ع�م��ل اجل ��اد..
خبرته ،إدارت��ه وتكوينه
أم��ور ال ت�تز ‰فقط في
وكالة»األسفار احلديثة»
ب��ل ي�ت�ج��اوز م��داه��ا سقف
ك ��ل ال� �ت ��وق� �ع ��ات{ ...يف
اع� �ت ��دن ��ا ح � �ض� ��وره ع�ل��v
�� �ف� �ح ��ات ج ��ري ��دت� �ن ��ا..
ويستحيل أن ��1ر موسم
احل���ج أو ال �ع �م��رة دون أن
ن �س �ت �ح �ض��ر ح� � �ض � ��وره...
وت ��وق� �ي ��ع ح� � ��وار م� �ع ��ه...
ال �ك��الم ع��ن احل ��اج أحمد
بنعلي املدير العام ملؤسسة
«وكالة األسفار احلديثة»
أك�ب��ر وأك �ب��ر م��ن أن يساق
ف��ي مثل ه��ذه احل ��وارات..
ل �ك��ن ع��رف��ان��ا م �ن��ا بكرمه
وŁقته 0نبرنا وتشجيعه
ل �ن��ا ،ي�ل��زم�ن��ا ب��االع �ت��را·
ب�ج�م�ي��ل أف �ع��ال��ه وج �م��ا‰
أدب ��ه وم�ع��ام��الت��ه...ف�ك��ان
لنا معه هذا احلوار ...

طه بنعلي يقود
«وكالة األسفار احلديثة»
نحو املستقبل..

> لكل فري oعمل خطة...والبح Yعن اإلمتياز
ي �ب �ق�� vدوم� ��ا م ��ن أول� �ي ��ات م �ج �م��وع��ة «االس� �ف ��ار
احلديثة» ترس�ه النية وŁبات العقيدة
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> ضبط جميع اإلجراءات التي تتطلبها هذه العملية مع اجلهات الرسمية املشرفة على مراقبتها
سواء باململكة العربية السعودية ,وقد نهت هذه املراحل في احسن الظروف وفي التوقيت الظابط
لها مما مكننا من استصدار تأشيرات احلجاج في حينها.
> نظمنا حصصا تكوينية وحتسيسية لفائدة زبنائنا توجت باللقاء املنظم يوم  25غشت مبقر
املجلس العلمي جلهة الرباط≠ سال والقنيطرة أشرف على تنشيطها العالمة املقتدر األستاذ
عبد الله كديرة مشكورا حيث كان حلجاجنا أن استفادوا من في iعلمه ومن سديد نصائحه
وإرشاداته.
> وفي يوم  2شتنبر غادر حجاجنا امليامني ارض الوطن في ا&اه الديار املقدسة ,استقبلوا
مبطار جدة من قبل أطر الوكالة الذين &ندوا بقوة للقيام بجميع اإلجراءات الضرورية ,حيث
متت عملية التفويج في ظروف مريحة مما مكن احلجاج من الوصول إلى الفندق احملجوز لهم
مبكة املكرمة في التوقيت املقرر إذ وجدوا طاقم الوكالة في استقبالهم ليسلموهم مفاتيح غرفهم
طبقا لنظام التسكني املعتمد والذي ابل mإلى علم احلجاج سلفا.
> هذا وبعد استراحة قصيرة قام احلجاج بأداء مناسك العمرة التي متت ولله احلمد في نظام
وانتظام مؤطرين مبرشدين اثنني لهم خبرة عالية باملناسك املتعلقة بالعمرة وأحكامها وهو
ما ارتاح له جميع حجاج الوكالة ارتياحا عبروا عنه بالتحميد والشكر للباري تعالى وثمنوا
مجهودات الوكالة.
> وفي انتظار أيام التشريق وطيلة إقامتهم مبكة املكرمة ,لم تتوقف الوكالة عن التقدمي اليومي
واملستمر لدروس التوعية والتحسني واإلرشاد حتسبا لرحلة العمر إلى عرفات.
وخالل هذه الفترة كان مقام احلجاج بالفندق مقاما مريحا بفضل اخلدمات املمتازة التي استفادوا
منها والتي فاقت في جودتها ومكوناتها ماالتزمت به الوكالة من خالل العقد املبرم معهم وهذا
ما شهدت به ورصدته اإلذاعة والتلفزة املغربية من خالل تقاريرها وربورطاجاتها طيلة هذه املدة
والتي بثتها في حينها وشهدها كل املغاربة املتتبعني لهذه العملية.

احلاج أحمد جروندي املرشد الديني
لوكالة األسفار احلديثة

الFAائر Aš ..ية و ŸuAš

> وفي يوم  08ذو احلجة نقل احلجاج على م 7حافالت من النوع الرفيع إلى مشعر منى حيث
قضوا الليلة في اخليام املخصصة للوكالة ,وهي باملناسبة خيام مريحة وتشتمل على كل وسائل
الراحة والعبادة ,صعدوا بعدها إلى مشعر عرفاة حيث وصلوا في التوقيت املناسب وتفرغوا
للعبادة واألدعية في خيام مكيفة ومجهزة في حني تكلف طافم الوكالة بتوفير كل ما يحتاج احلجاج
من ماء وأكل وشرب دون نق hاو خلل ,فكان اجلو العام جوا هادئا ومنتظما ومشحونا باخلشوع
والتوجه إلى الباري عز وجل نطلب من جالله أن يتقبل دعواتهم وأعمالهم.

> هذا وبعد اداء واجبات هذا املشعر احلرام ,وجد احلجاج امليامني احلافالت رهن إشارتهم للرجوع
إلى منى بعد التوقف في مشعل املزدلفة حيث متت هذه املراحل األساسية وبكاملها في احسن
الظروف الشرعية والتنظيمية وذلك بفضل الله تعالى و&ند أطر ومسؤولي الوكالة.
...كما نشير أن خيام حجاج وكالة األسفار ,وطيلة أيام التشريق لم تنقطع خاللها دروس الوعi
واإلرشاد والذكر واألمداح والصالة على خير البرية صلوات الله عليه وأزكى السالم نسأل الله أن
يتقبلها ويكتب أجرها للجميع.
> وقد رجع احلجاج إلى مكة املكرمة بعد أن قاموا بواجباتهم الشرعية من رجم وطواف إذ مكثوا
بها إلى غاية يوم اجلمعة  14ذو احلجة حيث توجهوا إلى املدينة املنورة ومكثوا بها إلى غاية
 18ذو احلجة بعد أن قاموا بزيارة معاملها (امل��زارات) ورجعوا بحمد الله إلى اململكة املغربية في
املواعيد احمل��ددة وهم راض��ون كل الرضى على ماقاموا به من أعمال شرعية – جعل الله حجهم
مبرورا وسعيهم مشكورا.

2
وفي هذا اإلطار وبناءا عل vهذه القواعد
أق��دم��ت وك��ال��ة األس� �ف ��ار احل��دي �ث��ة علv
تنظيم عملية احلج ملوسم 1437ه2016Øم
ل�ف��ا��zدة  145ح��اج��ا ت�ش��رف��ت ب�دمتهم
وت��Qط�ي��ره��م ومتكينهم م��ن أداء مناسك
احلج في احسن الضرو· والتي &لت من
خال ‰الترتيبات التالية∫
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> محسن متوكل

ال?????'uة...

ا(ل? ..·uا'ر1ة و االنتخابات!
ال'uةeš ...ان لتفري aاملنتخب5

على غرار باقي املناطق املهمشة في املغرب ,تعتبر منطقة الوجلة خزانا
انتخابيا مهما بالنسبة إل��ى مختلف املرشحني≠ س��واء في االنتخابات
التشريعية أو اجلماعية≠ الذين يحملون للسكان كل وعود التغيير واإلصالح,
لكنهم يختفون مبجرد ما تنتهي تلك االنتخابات ,قبل أن يظهروا مرة أخرى
في االنتخابات املوالية« .من هو مرشحكم عن هذه الدائرة »øطرحنا السؤال
على سكان املنطقة ,فأجابتنا همهمات غير مفهومة ونظرات بدون معنى.
«السكان هنا أغلبهم أميون وال عالقة لهم بالسياسة ,لكن املرشحني يستغلون
ظروفهم من أجل االستيالء على أصواتهم ,حيث قام أحد املرشحني خالل
االنتخابات السابقة بتعبئة السكان في حافالت مخصصة في العادة لنقل
احليوانات ,من أجل إيصالهم إلى مكتب التصويت ,ثم اختفى بعد ذلك رفقة
وعوده» ,يقول أنس ,أحد أبناء املنطقة القالئل الذين استطاعوا الوصول
إل��ى املرحلة اجلامعية م��ن ال��دراس��ة ,وال��ذي يسعى ج��اه��دا إل��ى تأسيس
ال� �س� �ل� �ط ��ات
جمعية ت�ك��ون ص��وت��ا للسكان لدى
املعنية ....وأم��ام استمرار اإلهمال
ال��رس �م��ي للمنطقة ي�ق�ض��ي س�ك��ان
الوجلة أيامهم بني األم��ل والرجاء
في التفاتة من جيرانهم الرباطيني,
خاصة من أصحاب البذل وربطات
العنق ,خارج املناسبات واحلمالت
االنتخابية ,حتى تستطيع منطقة
الوجلة اللحاق بركب القرن الواحد
والعشرين .وفي انتظار ذلك ,تبقى
املنطقة خنجرا في خاصرة العاصمة
الرباط ,وثقبا وجب على املسؤولني
رت��ق��ه ف ��ي أق� ��رب ف��رص��ة وب��أف �ض��ل
الطرق املمكنة ,حتى ال يتسع و1تد
تأثيره إل��ى اجل��وار ,حامال مظاهر
البؤس والفقر إلى سماء العاصمة
ونواحيها...
.

فخار
òال'uة åفي
??????????Dšر
تشتهر منطقة الوجلة قرب العاصمة املغربية
الرباط ,بإنتاجها املميز من املصنوعات
الفخارية عالية اجلودة ,لكن العاملني في هذه
املنطقة يشتكون من املنافسة اخلارجية,
وتراجع حركة البيع بسبب الظروف
االقتصادية.....فمن سيلتفت إلى
هؤالء....

ع��ج��ز رج�����ال األم�����ن ع���ن إط���الق
ال�����رص�����اص احل������ي ع���ل���ى ه���ذه
اخلنازير املهاجمة ملنطقة الوجلة
ال��ت��ي ت��ق��ع ق���رب غ��اب��ة ش��اس��ع��ة,
ل��ع��دم ت��وف��ره��م ع��ل��ى رخ��ص��ة من
إدارة املياه و الغابات ,واكتفوا
رفقة عناصر من السلطات احمللية
ب��ت��ط��وي��ق اخل���ن���ازي���ر و تسليم
بعضها إلى إداراة املياه والغابات
فيما فرت بعضها واختفت وسط
الغابة ,فهجمات اخلنازير البرية
امل��ت��وح��ش��ة أص��ب��ح��ت م��ت��ك��ررة و
تشكل خطر Îا على سكان مدينتي
ال���رب���اط وس����ال ,ح��ي��ث ت��أت��ي ه��ذه
احليوانات املتوحشة من منطقة
ال��رم��ان��ي ال��ت��ي ت��ب��ع��د ع���ن وس��ط
العاصمة ب 80كيلومتر ,إلى غابة
سال ألسباب غير معروفة...

òا(?لå·u
يغتVB
ال'uة

BŽابة
≈łرامية ترو Ÿسكان ال'uة
فككت الشرطة القضائية بأمن سال مؤخرا شبكة
عصابة إجرامية هاجمت مركزا إلدارة اجلمارك
بطريقة هوليودية مبنطقة الوجلة ,بني الرباط وسال,
وكبلت يدي احلارس ثم استولت على دراجتني ناريتني
كبيرتني ,كانتا محتجزتني من قبل مصالح األمن باملدينة.
وقالت مصادر عليمة ,إن العصابة تتكون من ثالثة
أشخاص مسجلني خطرا من قبل مصالح األمن باملدينة,
خططت لتنفيذ الهجوم على مركز اجلمارك بعدما
تأكدت أن فترة الليل يوجد به فقط حارس واحد.
فتسللوا إلى املركز وكبلوا احلارس ,وسرقوا
الدراجتني احملتجزتني والذوا
بالفرار...

أغلب األراضي الفالحية
في منطقة الوجلة تنتمي
إل�����ى م�����الك األح����ب����اس,
حيث يكتريها الفالحون
م����ن ن����ظ����ارة األح���ب���اس
م����ق����اب����ل اس���ت���غ���الل���ه���ا,
وه�����ي األراض��������ي ال��ت��ي
ي���ت���وارث���ون���ه���ا عن

امل

عن كافة األراض��ي ,حيث
مت م���ن���ع ال����س����ك����ان م��ن
التصرف في أراضيهم,
أو حتى مجرد بناء منازل
وح��ظ��ائ��ر حل��ي��وان��ات��ه��م
دون ترخي hمن الشركة
املعنية.
أك��ث��ر م���ن ذل����ك ,اشتكى
السكان من أنهم أصبحوا
غير قادرين على اإلتيان
بأي تصرف,
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?
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أج���داده���م,
ويبقون مهددين دائما
بالطرد منها ,رغم توفرهم
على م��ا يثبت استغالل
آبائهم لها لعدة سنوات,
ومنهم من يستغلها منذ
ب���داي���ة االس���ت���ق���الل .لكن
ال��ض��رب��ة ال��ك��ب��رى ال��ت��ي
ت��ل��ق��اه��ا س��ك��ان املنطقة
م��ن الفالحني ك��ان��ت هي
االت��ف��اق ال���ذي أب���رم بني
وزارة األوق��اف والشركة
املكلفة مب��ش��روع تهيئة
ضفتي نهر أب��ي رق��راق,
والذي أصبحت مبوجبه
ه���ذه األخ���ي���رة م��س��ؤول��ة

سواها ,وه��ي الفالحة»,
يقول محمد ,أح��د أبناء
املنطقة وصاحب مشروع
صغير فيها.
وأمام غياب اإلمكانيات,
ي��ب��ق��ى س���ك���ان امل��ن��ط��ق��ة
حتت رحمة ما &ود به
السماء ,في ظل اعتماد
أغ��ل��ب��ه��م ع��ل��ى زراع�����ات
م��ع��ي��ش��ي��ة ,خ���اص���ة أن
طبيعة ال��ت��ق��س��ي��م ال��ذي
تعرفه األراضي الزراعية
بالوجلة 1نع من
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أن ال��ب��ن��وك أيضا
صارت ترف iإقراضهم
من أجل متويل زراعاتهم,
مبجرد م��ا تعرف بأنهم
من سكان منطقة الوجلة,
«وب��ال��ت��ال��ي ف��امل��ش��روع,
ال����ذي ك���ان م���ن املنتظر
أن ي��ح��ول وج��ه املنطقة
ن��ح��و األف����ض����ل ,أص��ب��ح
أشبه باللعنة التي تطارد
السكان ,بل وسيلة لعرقلة
ت��ط��ور ال��ن��اس ومهنتهم
ال��ت��ي ال ي��ع��رف��ون شيئا

�ة؟

ال��ت��وف��ر على
أراض ت��س��م��ح ب��إن��ش��اء
زراع�������ات ض��خ��م��ة ,مما
يجعل ال��س��ك��ان يكتفون
ب���زراع���ة م��ا يحتاجونه
ف���ي ح��ي��ات��ه��م ال��ي��وم��ي��ة,
إضافة إل��ى رع��ي الغنم,
ال������ذي ي��ع��ت��ب��ر م���ص���درا
آخر من مصادر عيشهم
وجلب قوتهم خالل عيد
األضحى.
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رة الداخلية ,يوم
منهم اتخاذ التدابير الالزمة اجلمعة ,دورية إلى و
الة
و
عم
ال
امل
مل
كة
تط
لب
الكفيلة بالقضاء على
املهلوسة.
تسويق ورواج املواد
وأفاد ب
ال” ⁄ل�وزارة حصاد“ أنه
يت
ضح
من
خ
الل
مختلف
ت
أن
قي
وراء أفع حاء اململكة ,أن استهالك هذه املواد ,القاد يم الوضع األمني في
ال
إ
مة
املواطنني .جرامية خطيرة للغاية 1كن أن تولد شع من التهريب ,يقف
ورا بانعدام األمن لدى
وأضافت ال
العملية بش وزارة أنه يتعني وضع
مخ
طط
ات
ع
مل
ع
لى
كل منسق من طرف السلطات احمللية وامل الفور حتى تتم هذه
صالح األمنية.2014 .
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3
ﻛﻠﻤﺎﺕ

إن العمل اجل��اد واملستمر يكسبان اخل�ب��رة وامل �ه��ارة ،اللتان متك Òنان م��ن إ��$از أع�م��ا��0 ‰رون��ة ويسر
وفاعلية{ .يف «شالة» لهذا العدد عنوان ملقايي fالعمل اجلاد..خبرته ،إدارته وتكوينه أمور ال
ت�تز ‰فقط في وكالة»األسفار احلديثة» بل يتجاوز مداها سقف كل التوقعات{ ...يف اعتدنا
حضوره عل� vفحات جريدتنا..ويستحيل أن 1ر موسم احلج أو العمرة دون أن نستحضر حضوره...
وتوقيع حوار معه...الكالم عن احلاج أحمد بنعلي املدير العام ملؤسسة «وكالة األسفار احلديثة»
أكبر وأكبر من أن يساق في مثل هذه احلوارات..لكن عرفانا منا بكرمه وŁقته 0نبرنا وتشجيعه لنا،
يلزمنا باالعترا· بجميل أفعاله وجما ‰أدبه ومعامالته...فكان لنا معه هذا احلوار ...

احلاج أحمد بنعلي املدير العام ملؤسسة
«وكالة األسفار احلديثة»

«وكالة األسفار احلديثة»

حكامة و مسؤولية..
> املQلو· في وكالتنا أننا نشتGل بروح التضامن واملسؤولية
لنوفر اجل��و املالzم حلجاجنا أŁناء ¬داء مناسك احل��ج 2ا
يضفي عليهم األمن واإلحساس باüمان ...ف�ير األعما‰
من تؤŁثه النية الصادقة وتوŁقه اجلودة ويطبعه اإلتقان..

> رس�ت مؤسسة
 ¢األسفار احلديثة»
ملساعي اجلهوية
ولها بصمات
0نطقة اجلنوب

ال م�� � �ك� � ��ان ل� ��ûم � �ت � �ي� ��از
ال � �ف� ��ردي ف� ��ي م �ن �ظ��وم��ة
م ��ؤس� �س ��ات� �ي ��ة،ف� �ن� �ج ��اح
أي م��ؤس �س��ة ره ��ني بلGة
الفري oما رأيكم؟
> لوكالة «األسفار احلديثة» طاقم
تقني متمرس في ميدان الرحالت
واألس���ف���ار ه��دف��ه��م راح����ة ال��زب��ون
بالدرجة األولى عبر تقدمي مجموعة
من اخلدمات و مختلف املنتوجات
التي تناسب جميع الفئات ,فهي
تقدم إل��ى جانب املنتوج اخل��اص
ب��ه��ا ( ال���ع���م���رة – و احل����ج ) ,و
تنظيم ال���رح���الت ال��س��ي��اح��ي��ة إل��ى
جميع أنحاء العالم وداخل الوطن
إضافة إلى حجز تذاكر الطائرات
والبواخر و احلجوزات في الفنادق
داخ��ل امل��غ��رب وخ��ارج��ه و سياحة
األعمال عالوة عن الرحالت الدينية
(ح���جØع���م���رة) ك� Ò
��ل ه���ذه اخل��دم��ات
وغ��ي��ره��ا ت��ق��دم��ه��ا وك��ال��ة األس��ف��ار
احلديثة بالرباط وبقيادة مديرها
العام السيد «احلاج أحمد بنعلي»
وعدد من األطر األخرى ذات كفاءات
معترف بها.
ف��ري��ق ع��م��ل وك��ال��ت��ن��ا حت��ك��م��ه لغة
التضامن وس��ر استمراريتنا هو
ديناميكية فريق العمل و مهنيته.
فلن يكون لديك فريق عمل فعال ذو
م��ردودي��ة إال عندما يسود ضمير
اجلمع لديه بد Îال من ضمير املفرد,
ف��ال��ف��ري��ق ل��ي��س م��ج��رد مجموعة
م��ن األش���خ���اص .ول��ك��ن��ه تنظيم له
ديناميكية و ق��واع��د ينسهر فيها
اجلميع ,متكنك من حتقيق إجنازات
وتوليد أفكار وم��ب��ادرات متميزة.
فاحلكامة لدينا تتجلى في حسن
التدبير واإلدارة الناجعة وتقدمي
خ��دم��ات��ن��ا ب��ش��ك��ل م��ن��اس��ب ومم��ي��ز
يتناغم فيه الطلب مع العرض...

ك لنا م لكيون ...
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< احلاج أحمد بنعلي املدير العام
ملؤسسة «وكالة األسفار احلديثة»
> تفعيال ملساعي اجلهوية املوسعة التي نادى بها جاللة
امللك نصره الله ,على اعتبار أنها ورش إصالحي مهيكل
لترسيخ احلكامة احمللية وتفعيل التنمية اجلهوية ,كانت
لنا العديد من اللقاءات باملنطقة اجلنوبية وبالضبط مبدينة
العيون ,حيث أثمرت األي��ام الدراسية التي مت انعقادها
هناك بحضور رئيس الفيدرالية املغربية لوكاالت األسفار
السيد «أمل قريون» وممثلني عن وكاالت األسفار املغربية,
مبا فيها وكالة األس��ف��ار احلديثة وممثلي سلطات اجلهة
 ...حضور جنح في خلق اتصاالت مثمرة تنصب كلها في
خدمة تنمية السياحة بكل أنواعها .فكان لنا تقدمي العديد
من اإلقتراحات من بينها تنظيم رحالت احلج من العيون إلى
جدة ,للتخفيف من عبء السفر الذي يتكبده احلجاج ألجل
التنقل إلى مطارات البيضاء وأكادير...

النجاح ..فريق!
> البد من استحضار اإلرشاد
الديني في أي موسم حج..
ب��امل��ن��اس��ب��ة م� � ��اذا أع � ��ددمت
ل��ذل��ك؟.وم��ا ش ��روط امل��رش��د
الديني لديكم؟
< تعلمون كما نعلم أن من الشروط
املطلوبة في املرشد الديني ،متتعه
بالقدرة البدنية والعلمية ،ليكون في
مستوى خدمة ضيوف الرحمان,,وأن
يحسن فن اخلطابة والتواصل ،مع
قدرته على إتقان اللهجات ،لتيسير
ال��ت��واص��ل م��ع احل���ج���اج ،وه����ذا ما
تتمتع ب��ه وك��ال��ة األس��ف��ار احلديثة
حيث تتوفر على عناصر لها دراية
باحلقل الديني وق��ض��اي��اه كالسيد
احل��اج «أحمد ج��رون��دي» فمن أبرز
واج��ب��ات امل��رش��د ال��دي��ن��ي ،االل��ت��زام
بتوحيد ال��ف��ت��وى ف��ي احل���ج ،وحث
احلجاج على أداء املناسك ،وإلقاء
ال���دروس في حضرتهم ،وال��رد على
استفساراتهم ،مع احترام الضوابط،
التي تضعها السلطات السعودية،
املتعلقة بالتفويج في رمي اجلمرات،
وال��ذه��اب إل��ى منى وع��رف��ات ،وع��دم
ال���ت���خ���ل���ف ع����ن خ����دم����ة احل����ج����اج،
مبساعدتهم على إمتام جميع شعائر
احل���ج ،وأداء امل��ن��اس��ك .وم��ن املهام
املوكولة إلى املرشد أيضا ،حتسيس
احل���ج���اج ب��امل��واظ��ب��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة
ال��ب��دن ،وال��ت��ق��ي��د ب��ق��واع��د السالمة
وال��وق��اي��ة م��ن األم����راض واألوب��ئ��ة،
وه���و م��ا ي��ع��د م��ن صميم ال��ع��ب��ادة.

< عالمة اجل��ودة هي امتياز ومسؤولية في آن
واح��د..ي��خ��ول تنظيم رح�لات احل��ج ،وحصولنا
عليها هو تشريف قبل أن يكون تكليفا ,فوكالتنا
عملت على تقدمي برنامج مبواصفات سياحية
رفيعة املستوى ,بحيث ارتقينا باحلجاج املغاربة
بإقامة من فندق  4جنوم املتعاقد معهم في شأنها
إلى فندق من فئة  5جنوم في األبراج وأنتم تعرفون
الفرق الكبير بني اإلقامة في الفندق والسكن في
االبراج من حيث مستوى خدمات اإليواء واإلعاشة
وال��ق��رب من احل��رم الشريف .عالمة اجل��ودة هي
مكسب أساسي ومهيكل لقطاع التوزيع برمته،
وقد شكل نقلة نوعية بالنسبة للمقاربة التي كانت
معتمدة في تدبير عملية احل��ج عامة وتسجيل
امل��واط��ن�ين ألداء ه��ذه الفريضة بشكل خ��اص..
وحت��ري��ر ال��س��وق املرتبط بتنظيم ه��ذه العملية،
يعتبر إنصافا للوكاالت واستجابة للمطالب التي
ظل الفاعلون اخلواص يطالبون بها منذ سنوات،
ويجعل املواطن املسجل في الالئحة ،بعد اخلضوع
لعملية القرعة املوحدة ،حرا في اختيار اجلهة التي
يرغب في السفر معها إلى الديار املقدسة وهو
على بينة من مكونات املنتوج ونوعية اخلدمات
وم��س��ت��وى األث��م��ن��ة ال��ت��ي يبني عليها اخ��ت��ي��اره.
وع�لام��ة اجل����ودة ،ال��ت��ي مت اع��ت��م��اده��ا م��ن طرف
السلطات املعنية ،تأتي لتعزيز دور الوكاالت في
تنظيم عملية احل��ج واملساهمة في خلق التميز
واالبتكار والتحديث ،وكذا لضمان جودة اخلدمات
وتكريس ثقة احلاج املغربي في منتوجات احلج
امل��س��وق��ة م��ن ط��رف وك���االت األس��ف��ار املغربية...
فعالمة اجلودة التي مت اعتمادها من طرف وزارة
السياحة ،تأتي لتعزز دور ال��وك��االت في تنظيم
عملية احلج واملساهمة في خلق التميز واالبتكار
والتحديث ،وكذا لضمان جودة اخلدمات وتكريس
ثقة احلاج املغربي في منتوجات احلج املسوقة
من طرف وكاالت األسفار املغربية ،ومن مت ارتفعت
وثيرة أعداد احلجاج من 3000إلى  7000إلى ثم
إلى  11000ح��اج ..مما يعني أن حترير السوق
املرتبطة بعملية احلج ,أتت أكلها.

> ش �ه��ادة اجل� ��ودة ل�ه��ا ش��روط
والتزامات ,ومتتيع مؤسستكم
بها له أسبابه وموجباته كيف
ذلك؟
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القاب???لة....

Žال rلÚFج?اي VولغÚراي...V
ظلت «القابلة» لقرون عديدة في الترا Àالثقافي املGربي خصو�ا ،والتاري aالعربي عموما ،ش�صية لها «كاريزما» خا�ة،
فبمجرد طلبها ينتظرها الكبير والصGير عل vباب املنز ،‰يرافقها أحدهم إلž vرفة احلامل املتوجعÔ ،مرفقة بحقيبة
حتمل بداخلها كل مستلزمات التوليد ،فيما 1دها أهل الدار بالقطن واملاء الداف Tواملطهرات الضرورية ،لتنفرد باحلامل
أو 0ساعدة إحد Èنساء العاzلة التي تر{ aألوامرها في كل ما تطلبه .اجلميع في املنز ‰يعتبرها «سيدة املوقف» ،ذلك
أنه بيدها سي�رج املولود ،ويضا· اسم جديد لقاzمة العاzلة التي تنتظر بفار ⁄الصبر أمام باب الGرفة.

œور القابلة في &ن Vوفيات
األمNات أŁنا¡ الuال...…œ
شكل موضوع «دور املولدة والقابلة في محاربة وفيات األمهات وفق
إستراتيجية وزارة الصحة لسنة  « 2008≠2012محور ن��دوة علمية
بالرباط,سبق ونظمتها اجلمعية املغربية للقابالت..
وتهدف هذه الندوة ,التي نظمت بتعاون مع اجلمعية املغربية لعلوم
التمري iوالتقنيات الصحية ,إل��ى تسليط ال��ض��وء على أهمية دور
القابالت في احلفا ÿعلى سالمة األم واجلنني ,باعتبارها شريكا ومساهما
في التوعية الصحية....
كما يروم هذا اللقاء استشراف أفق تطوير مهنة القابلة في أفق مواكبتها
واطالعها على املستجدات في امليدان نظرا للمهام امللقاة على عاتقها,
وذلك بالنظر إلى دورها في احلفا ÿعلى سالمة كل من األم واجلنني ,من
خالل التشبث بالضمير املهني وااللتزام بروح املسؤولية..
و االعتراف بأهمية الدورالفعال للقابالت في توعية املواطنني باملخاطر,
واملضاعفات املتصلة باحلمل وال��والدة من أجل تقلي hمعدالت وفيات
النساء , ..والنهوض مبهنة القابالت والعمل على انفتاح القابلة على
محيطها االجتماعي واملهني والسهر على مالءمة التشريع املنظم ملهنة
القابلة مع واق��ع ممارستها ,وك��ذا إع��داد دراس���ات وأب��ح��ا Àفي مجال
الصحة اإلجنابية..
فاألرقام األخيرة لعدد وفيات األمهات احلوامل ,والتي تقارب  1500وفاة
سنويا  ,أي  227حالة في كل  100أل��ف والدة حية ,تعود إل��ى بعi
العوامل ,منها املرتبطة باملنظومة الصحية كضعف التغطية الصحية
وقلة امل���وارد البشرية ,كالقابالت ,وبعضها اآلخ��ر مرتبط ب��األوض��اع
االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألمهات...
ف  8في املائة من مضاعفات التوليد املباشرة تقف وراء وفيات األمهات,
واملتمثلة أساسا في النزيف الرحمي والتعفنات والتشنج النفاسي ,إلى
جانب اإلجهاض ,بينما يقف فقر الدم والضغط الدموي وراء  20في املائة
فقط من وفيات األمهات..

قلة اإلق��ب��ال على خدماتها ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ال يرجع
ب��األس��اس إل���ى ض��ع��ف ثقتها ف��ي نفسها ,ب��ل إل���ى انتشار
املستشفيات واملستوصفات ,حتى في العالم القروي ,وانتشار
القابالت العصريات اللواتي يدرسن املهنة بقواعدها عوض
التواتر وال��وراث��ة ,كما أنهن متخصصات في أم��ور النساء
والتوليد .فالقابلة عائشة التي تقدمت في السن ,وأصبحت
ال تثق في قدراتها متاما ,حيث تقول «منذ أن ب��دأت العمل
كقابلة لم يتوف بني يدي رضيع أبدا ,لكني أصبحت أخاف
من ذلك مؤخرا».
ولم تعد النساء يغامرن بحياتهن من أجل ال��والدة املنزلية,
خصوصا أن الواحدة منهن قد تقابل حاالت يستحيل فيها
التعامل م��ع احل��ام��ل إذا كانت ال���والدة ستتم ف��ي بيت غير
مجهز ,وه��و ما ك��ان ي��ؤدي في القدمي إل��ى خطر على صحة
املرأة ,أو على سالمة املولود ,ويؤدي إلى الوفاة في أحيان
كثيرة كإصابة احلامل ب��أم��راض ضغط ال��دم ,أو ال��رب��و ,أو
عندما يكون وضع الطفل مقلوبا أو مستعرضا.
ح��االت كانت ت��ؤدي إل��ى وف��اة العديد من احل��وام��ل لترضى
العائالت بالقضاء والقدر «املكتب عليهم» ,قبل أن يظهر تقدم
الطب ,ويشخ hهذه األسباب ,ويقلل من خطورتها بظهور
العمليات القيصرية.
عوامل عديدة ,من تقدم طبي وتطور في العقلية املغربية,
جعلت عائشة تفهم أن التوليد املنزلي لن يكسبها قوت يومها
بعد أن توجهت النساء إل��ى القابالت العصرية املؤهالت
لقيام بالدور على أكمل وجه ªتقول عائشة «لقد رضيت باألمر
الواقع ,بل حتى ابنتاي نبهاني إلى خطورة األمر ,وصعوبة
حتمل املسؤولية في ظل الوضع احلالي».

القابلة ب¦uب BŽر...Íبذلة
بيCا¡ وحقيبة ≈سFافات يbوية
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> زهرة عبد الرحمان

القابلة مNنة تتuارNŁا
األłيال والتاري aيbNA

السيدة عائشة ,والتي تبل mمن العمر  60سنة ,قضت نصف حياتها «كقابلة» بعدما
ورثت املهنة عن أمها التي كانت تصحبها منذ صغر سنها لتوليد نساء احلي ,لكن رƒية
منظر جنني يخرج من بطن أمه استغرق وقتا طويال لتتقبله عائشة ببساطة ,دون أن
يستفزها املنظر ,وتخيفها أصوات األنني واأللم التي تصدرها املرأة.
تقول عائشة في هذا الشأن « أتذكر كيف كان شعوري لرƒية امرأة تلد مباشرة ألول مرة
حيث تقيأت وصدمت لعدة أيام ,متخيلة أنه في يوم من األيام سأكون في وضعها «.
عائشة اعتادت اآلن على األمر ,ولم تعد تؤثر فيها مشاهد الوالدة ,بل أصبحت تقوم
بتوليد بع iالنساء بحضور أمها التي تعلمها جميع «قوانني الوالدة» ,لتتسلم رسميا
مهنة والدتها بعد أن توفيت هذه األخيرة ,وفرض عليها األمر الواقع.
انتشرت سمعتها في أزقة احلي و&اوزتها إلى أزقة وأحياء أخرى ,تقول عائشة بكل
فخر «مهنتي نبيلة ,أحس وكأني أعطي حياة جديدة ألمهات طاملا انتظرن  9أشهر نبأ
خروج اجلنني ساملا معافى إلى هذا العالم».
ما يزيد من  30سنة في مهنة عائشة لم يصادفها أن مات جنني بني يديها ,وهو ما
يجعلها أكثر اعتزازا بالعمل الذي تقدمه خدمة لنساء قد يدفعن كل ما 1لكن من أجل
التخل hمن مولود يسبب لهن أكثر املواقف أملا ,إال أن عائشة لم تكن تشترط مبلغا
محددا مقابل عملها.
تقول عائشة «أحيانا كنت أتلقى مبال mكبيرة من ال��زوج الذي كان يفرح إذا ما كان
جنس الطفل مثال هو ما كان ينتظره ليغدقني باملال الوافر ,وأحيانا العكس» .لكن
أغلب األحيان كانت تقوم عائشة بدورها بدون مقابل مكتفية ب� «الله يرحم الوالدين»
كثمن للخدمة.
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طتوطيللةق على ادةم�»��,رأأو امل�ول�دة ..ح…b

هي
ة ظل
دورا
بورعايتهن أ أساسيا فت تلعب ل أسماء
ني حامل و ثناء احلمل �ي توليد اسنوات
بوتلك ,قبل أ أخ �رى ومت والوالدة ..لنساء
ل خدمتها من ن يدق بابها فقدة ألح �وا متنقلة
ا ���»ال�ق�اب�ل�ة» أجل توليد أحدهم م ل هذه
ل�����والدة ,ف�ب دور رئ�ي�س زوجته ..ستعينا
و
�
علسمعتها لدىي�ده�ا األم���ر ف �ي ح
م
ل
ب
ى
أوساط ا ح�س�ب شرى
يدها أ
اجلميع فه جنة وقد حتي لعائلة ,فقدخبرتها
شيء عن الوي ام �رأة ا ى أخرى ,و متوت
الدة ومشاكستثنائية تف حسب
لها.
هم كل

القابلة في ????šبر ك????ان

قل عدد القابالت ,اللواتي كن امللجأ الوحيد ملعظم النساء
احلوامل املنحدرات من أسر فقيرة أو متوسطة الدخل,
وأصبح من الصعب العثور على «قابلة» داخل حي سكني
أو دوار ,بعد أن شاخت مجموعة منهن ,واعتزلن املهنة.
وت��ع��ذر ت��وري��ث ه��ذه احل��رف��ة لألجيال ال��ص��اع��دة بسبب
التطور التكنولوجي والطبي ون��درة النساء ال��ق��ادرات
على تعلم احلرفة ,وتطبيقها على أرض الواقع .علما أن
«القابالت» ,ينقسمن إلى فئات ,منهن من يكتفني بعمليات
تتبع صحة احلوامل وتوليدهن ,ومنهن من يدعني أن
لهن وصفات تقليدية لعالج النساء من العقم ,أو اللواتي
يعانني من مشاكل صحية أو موانع حتول دون حملهن ,أو
دون استمرار حملهن .وقد متكنت مجموعة من «القابالت»
من فرض كفاءتهن ,واستطعن العمل داخل مراكز صحية
ومستشفيات .لكن هذه الفئة بدأت تنقرض بفعل عامل
ال��س��ن ,واعتماد الطب العصري على فئات ج��دي��دة من
ال��ق��اب��الت وامل���ول���دات لهن ش��واه��د ودب��ل��وم��ات عمومية
وخاصة تؤهلهن للعمل بدال من القابالت التقليديات...

كانت «القابلة» في غياب الطب العصري ,تتابع حالة
املرأة احلامل منذ الشهور األولى أو تقوم بالتدليك
(امل��س��ي��د) ,واإلن��ص��ات ل���ردود فعل احل��ام��ل (حركات
مفاجئة أو صرا Œأو .)...وتدرك بطرقها اخلاصة ما
إذا ك��ان اجلنني في وضعية سليمة ,حيث ع��ادة ما
يكون اجلنني مقلوبا ,وتصبح احلامل مهددة بوالدة
غ��ي��ر ع���ادي���ة ع��ن��دم��ا ت��ك��ون
رج���ال اجل��ن��ني ف��ي األس��ف��ل
ورأس��ه في األع��ل��ى) ,فتقوم
القابلة بتسوية وضع اجلنني .وتعرف هذه الطريقة
ب«تقبال ال��ت��الد» ,قبل انتهاء فترة احلمل وحلول
موعد اإلجناب
 ..ت��ق��ول احل��اج��ة فاطمة ( 65س��ن��ة) م��وض��ح��ة »:أن
اخلوف من تعرض احلامل ملضاعفات يجعلهن يقمن
بعمليات جراحية سريعة لتوليد احل��وام��ل ,وهو
ما يؤثر صحيا على صحة احلامل ورحمها .وعن
حالة اجلنني بعد عملية ال��والدة ,قالت إنها متسكه
من رجليه ,وإذا كان ال يتنفس أو يجد صعوبة في

التنفس فإنها تضربه على كتفيه ,وقد &عله يشم
قطعة من البصل فيبدأ اجلنني في التنفس .وتخاطب
أم اجلنني (على سالمتك ,م��ب��روك عليك) .وعندها
تضعه داخل صحن به ماء فاتر ,وتغسل كل أطرافه,
قبل أن تعمد إلى تغليفه (تكميطه) باستعمار ثوب
(إيزار) يكون في الغالب أبي iاللون ,وأشارت إلى
أن بع iالقابالت ,يعمدن
إل���ى وض���ع ق��ل��م أو ورق���ة
م���ك���ت���وب���ة )...م���ع امل��ول��ود
قبل تغطيته ب(الكماط) ,أمال في أن يصبح املولود
متعلما وذا شأن عظيم .وتقوم بعدها بلف ثوب على
املولود من أسفل قدميه حتى كتفيه ,وتسمى العملية
ب(التسماط) .وتسلمه ألبيه الذي يؤذن له في أذنه
اليمنى ويقيم الصالة في األذن اليسرى ,وهي عادات
م��ن صلب املجتمع اإلس��الم��ي ,تبعد عنه الشيطان
وأمراضه :
مثل مرض (أم الصبيان) .كما تقوم القابلة بتنظيف
أثواب النفساء التي عادة ما تكون ملطخة بالدماء,

¼ا كيفا‘ كتخ? Âbالقابلة...

Ú ŽÚج Vالقابلة

كما كانت القابلة تقوم بوظائف طبية أخرى ,منها
ادعاƒها إمكانية عالج املرأة العاقر ,وهن نوع من
النساء إما عاقرات أو يجدن صعوبة في احلمل.
حيث كانت القابلة ,تصطحب املرأة إلى احلمام
البلدي ,وتدلك كل أطرافها ,مع احلرص الشديد
على منطقة البطن وموقع الرحم (الوالدة) ,وكانت
تستعمل الزيت البلدية (زيت العود) ,في عملية
التدليك ,عند عودتها إلى منزلها ,تكون القابلة
ق��د ه��ي��أت مجموعة م��ن امل��أك��والت وامل��ش��روب��ات
التقليدية تتناولها املرأة ملدة ثالثة أيام (أعشاب
مختلفة تطبخ مع الدجاج البلدي واملرق وراس
احل���ان���وت ,)...حيث ت��ش��رب امل���رأة امل���رق وح��ده
املعروف ب(ال���روى) ,كما تتناول باقي األعشاب
وحل���وم ال��دج��اج ض��م��ن وج��ب��ة (ال��رف��ي��س��ة) .كما
أن بع iال��ق��اب��الت ,يعمدن إل��ى وصفة تسمى
ب«قديدة العاقرة» .حيث يتم جمع قطع «القديد»
من عند األسر املجاورة بعد أيام من عيد األضحى
( 101قديدة) ,وهي عبارة عن حلوم يتم مزجها
ب��ع��دة أع��ش��اب وت��واب��ل و&فيفها حت��ت أشعة
الشمس .وتقوم القابلة بإعداد وجبة يتناولها
كل نساء وأطفال اجليران .على نغمات الرقh
والغناء الشعبي ,وتنتهي بالدعاء للمرأة العاقر
بالشفاء واإلجناب السريع...
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شالة

أمير المﺆمنين وجه رﺳالة
ﺳامية إلى حﺠاﺝ المملكة
المتوجهين إلى الديار
المقدﺳة برﺳﻢ موﺳﻢ الﺤﺞ
لسنة  1437ه �

كر Âو ح??رÂ

> معاش�ر احلج�اج,

ال يخفى عليكم ما ينطوي عليه قيامكم ب��أداء
ف��ري��ض��ة احل���ج ف��ي ذل���ك امل��وس��م العظيم ال��ذي
يستجيب فيه املسلمون من كافة أنحاء األرض
لقوله تعالى « :وأذن في الناس باحلج يأتوك
رج��اال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام
معلومات » ال يخفى عليكم واجب متثيل بالدكم
في هذا امللتقى اإلسالمي األكبر أفضل متثيل,
وذلك بتجسيد ما نحرص عليه في مملكتنا من
التحلي باإلسالم كما أراده الله .دينا وسطا ال
غلو فيه وال تطرف وال انغالق أو تشدد ,بل دين
تعاون وتضامن ومعاملة مثلى ,للقضاء على
الصورة النمطية التي يروجها أع��داء اإلسالم,
واملتطرفون املغالون في دينهم .فكونوا ≠معاشر
احلجاج≠ سفراء لبلدكم في &سيد قيم اإلسالم
امل��ث��ل��ى م��ل��ت��زم��ني بهويتكم ال��ث��ق��اف��ي��ة املغربية
ال��ت��ي ت��ق��وم على التعددية وال��وح��دة املذهبية
ف��ي ظ��ل امللكية ال��دس��ت��وري��ة وإم����ارة املؤمنني.
وإن��ك��م لتعلمون أننا ل��م ن��أل جهدا ف��ي تيسير
أسباب قيام رعايانا بفريضة احلج ملن استطاع
إل��ي��ه س��ب��ي��ال .م��ؤك��دي��ن ل��وزي��رن��ا األرض�����ى في
الشؤون اإلسالمية .للقيام مبا يلزم من وسائل
ألداء ه��ذا الركن العظيم ,والسهر على تأطير
حجاجنا امل��ي��ام��ني ,بتوفير ال��ب��ع��ث��ات الدينية
والصحية واإلداري��ة املرافقة ,وتقدمي اخلدمات
ال��ض��روري��ة ف��ي تلك البقاع امل��ق��دس��ة .وم��ن هنا
فإننا نوصيكم ب��أن متتثلوا لكل التعليمات
املتعلقة ب���أداء مناسككم على ال��وج��ه املطلوب
ب��ك��ل ن��ظ��ام وان��ت��ظ��ام .ك��م��ا ن��وص��ي��ك��م بامتثال
الترتيبات والتدابير التي وضعتها السلطات
السعودية ,لتنظيم هذا املوسم العظيم ,معربني
بهذه املناسبة عن تقديرنا الكبير جلهود أخينا
خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز حفظه الله وأط��ال عمره ,الذي جعل من
خدمة ضيوف الرحمن وتأهيل مرافق احلرمني
ب��ك��ل أس��ب��اب ال���راح���ة واالط��م��ئ��ن��ان ف��ي مقدمة
مسؤولياته,بل وفي طليعة انشغاالته ,أعانه الله
وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خير اجلزاء.

> احلمد لله وحده والصالة والسالم على موالنا
رسول الله وآله وصحبه.
حجاجنا امليامني,
أمنكم الله ورع��اك��م وال��س��الم عليكم ورحمة الله
وبركاته.وبعد ,فيطيب لنا بصفتنا أمير املؤمنني,
احل���ام���ي حل��م��ى امل��ل��ة وال���دي���ن ,وامل���ؤمت���ن على
االحتفاء مبواسمه في كل وقت وحني .أن نتوجه
إليكم من خالل مخاطبة الفوج األول املتوجه إلى
ال��دي��ار املقدسة ,بهذه الرسالة امللكية السامية
التي أن ضمنها خال hرضانا ,وصادق دعواتنا,
وسامي توجيهاتنا لكم فيما يتعلق بأداء فريضة
احل��ج على الوجه املطلوب ,وال��دع��اء لكم باحلج
املبرور ,والسعي املشكور والسالمة في الذهاب
واإلي��اب ,والفوز بعظيم الثواب.وال يخفى عليكم
معاشر احلجاج ما نوليه لهذه الفريضة الكبرى
ف��ي اإلس���الم م��ن عظيم العناية وااله��ت��م��ام ,فهي
عبادة العمر ,ومتام اإلسالم ,حيث إن الله تبارك
وتعالى أنزل في محكم كتابه قوله سبحانه « اليوم
أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت
لكم اإلسالم دينا » .وذلك في يوم احلج األكبر ,من
السنة العاشرة للهجرة ,وهو ما يدل على اقتران
موسم احلج بإكمال اإلس��الم وإمت��ام نعمته على
عباده املؤمنني .فهنيئا لكم معاشر احلجاج مبا
أنعم الله عليكم من أداء هذه الفريضة ,وحضور
ه��ذا امل��وس��م العظيم .وإن��ن��ا لنشاطركم مشاعر
اإل����1ان ال���ص���ادق ال��ت��ي ت��غ��م��ر ق��ل��وب��ك��م ون��ت��اب��ع
باهتمام ورعاية قيامكم إن ش��اء الله ب��أداء ركن
عظيم من أركان دينكم ,في بيت الله احلرام الذي
قال عنه الله تعالى » :إن أول بيت وضع للناس
للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني ,فيه آيات بينات,
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ».

> حجاجنا امليامني,

إذا قضيتم مناسككم وحققتم مبشيئة الله مقاصدكم
ف��ي ال��ب��ق��اع ال��ط��اه��رة للبيت احل���رام فاستحضروا
فضل الله عليكم حني مكنكم من أداء فريضة احلج
واستيفاء أركان اإلسالم ,واستشعروا عظمة الرسول
األك��رم جدنا املصطفى عليه الصالة والسالم ,الذي
أك��رم��ن��ا ال��ل��ه ب��رس��ال��ت��ه اخل��امت��ة وه��داي��ت��ه الكاملة,
وأن��ت��م ت��ق��وم��ون ب��زي��ارة امل��س��ج��د ال��ن��ب��وي ,وال��وق��وف
أم���ام ال���روض���ة ال��ش��ري��ف��ة ,ف��ص��ل��وا عليه ب��ك��ل خ��ش��وع,
لتنالوا أج��ر ذل��ك مضاعفا ,مصداقا لقوله عليه الصالة
والسالم « من صلى علي واح��دة صلى الله عليه عشرا ».
وتذكروا في ذلك املقام العظيم ,ما عليكم من واجب الدعاء مللككم,
أمير املؤمنني ,الساهر على راحتكم ,وعلى وحدة دينكم ووطنكم,
واستقرار بلدكم وأمنه وتنميته وازده��اره .فاسألوا الله تعالى لنا
دوام العون والسداد ,وموصول النصر والرشاد ,وأن يرينا في ولي عهدنا
صاحب السمو امللكي األمير اجلليل موالي احلسن ,وكافة أفراد أسرتنا امللكية
الشريفة ,ما يسر القلب ,وي قر العني ,ويثلج الصدر ,وأن يشمل مبرضاته تعالى وغفرانه ,كال من
جدنا املقدس ,ووالدنا املنعم جاللة امللكني محمد اخلامس واحلسن الثاني ,أكرم الله مثواهما,
جزاء على ما أسدياه للمغرب وشعبه األبي  ,من جليل األعمال وعظيم املنجزات ,وأن يشمل بلدنا
بحفظه الذي ال ي رام ,ويحيطه بسياجه الذي ال ي ضام.
كما نسأله تعالى في اخلتام ,أن يكتب لكم السالمة في الذهاب واإلياب ,وأن يجعل حج كم مبرورا
وسعيكم مشكورا.
والس�الم عليك�م ورحم�ة الله تعالى وبركات�ه » .
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> خديجة حامي

شواهد الت�رج žير معتر· بها..من` ب  250درهم للطلبة....
مسجد القرويني أو جامع القرويني يتواجد بالعاصمة العلمية
فاس و هي مدينة عريقة و ذات حضارة ثرية جدا ,و قد بنيت فاس
األولى إبان حكم دولة األدارسة على يد ادريس األول و هو األمير
ادريس بن عبد الله احلسيني و كان ذلك سنة  172هجرية بينما
انشأ ابنه ادريس الثاني سنة  192هجرية ,فاس الثانية و سميت
ب»العالية» قبل ان تلقب بفاس و أدى ازدي��اد املعمار الى التحام
املدينتني لتصير مدينة واحدة و حتمل اسم فاس الى االن ,و &زئت
ملنطقتني «عدوة األندلسيني» لكون جالية أندلسية كانت تسكنها
انذاك و «عدوة القرويني» نسبة الهل القيروان الذين هاجروا الى
فاس واستقروا بها  ,اما املسجد فقد بني على املكان الذي هو عليه
االن على يد ادريس الثاني بعد ان جعل من فاس عاصمة له بعد
مدينة «وليلي « االثرية و سمي انذاك مبسجد الشرفاء و كان يعد
مسجد عدوة القرويني و في مقابله مسجد االشيا Œالذي كان في
عدوة االندلسيني  ,كان املسجد يشغل مساحة صغيرة فقط.

łام??ò lالق?روي® ...å5ا;ك?uر©
م sورا¡ سر�ة %ف أŁرية
مł sام lالقروي. 5

ق��ام��ت العناصر األمنية ملدينة ف��اس بفتح حتقيق في
ظروف إختفاء قطع أثرية نفيسة من داخل جامع القرويني
باملدينة العتيقة من طرف مجهولني.
ف��ال��ق��ط��ع األث���ري���ة امل��خ��ت��ف��ي��ة ل��ه��ا قيمة
ت��اري��خ��ي��ة و إن��س��ان��ي��ة ه��ام��ة ,إذ ترجع
إل���ى ع��ه��ود ق��د��1ة ,و ق��ام��ت مندوبية
وزارة األوق����اف و ال��ش��ؤون اإلسالمية
بإشعار مصالح الشرطة ب��احل��ادث��ة ,و
أضافت نفس املصادر أن عملية السطو
ق��د يكون وراءه���ا جهة متخصصة لها
عالقة بالترا Àاحلضاري و الثقافي و
أن األمر ال 1كن أن يكون خلفه لصوص
عاديون.
و ي��ذك��ر أن مسجد ال��ق��روي��ني ق��د عرف
ف��ي امل��اض��ي إخ��ت��ف��اء قطع أث��ري��ة أثناء
إح��دى عمليات الترميم ,باإلضافة إلى
إختفاء قطع أخرى وصفت بأنها ثمينة
من ضريح أب��ي احملاسن ,ت��ؤر Œملعركة
الزالقة باإلضافة إلى قطع أخرى يرجح
إلى أنها تعود إلى ألف سنة.
وزارة األوق����اف وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة
باعتبارها اجل��ه��ة ال��وص��ي��ة ,وك��ل الفاعلني الرسميني
والشعبيني ,إل��ى مستقبل ج��ام��ع ال��ق��روي��ني وخريجيه
من العلماء ,إضافة إل��ى املشاكل التقنية واالجتماعية
والتعليمية لطلبته ,بالشكل الذي يعيد للقرويني مكانتها
ودورها التاريخي.

و يتوفر اجلامع على سبعة عشر بابا
و جناحني يلتقيان عند الصحن ال��ذي
ي��ت��وس��ط امل��س��ج��د و ال�����ذي ي��ش��ب��ه في
تصميمه شكل الصحن األسود في قصر
احل��م��راء ب��االن��دل��س و يتوفر ك��ل جناح
على مكان للوضوء من املرمر و بشكل
عام فان تصميم اجلامع الفاسي مأخود
من املعمار االندلسي.
و قد عرف املسجد عبر السنني حتسينات
ع���دة ,حيث زي��ن بالثريات و الساعات
الشمسية الرملية و زود بخزانة للكتب
و املصاحف
و ق��د ك��ان للمسجد كما ب��اق��ي امل��ن��ارات
املغربية دورا سياسيا و عسكريا أيضا,
فقد كان مركزا للتحرك ضد االستعمار
الفرنسي بحيث ك��ان يجتمع فيه رجال

بغداد و &اوزها بعد ان انتقل اجلامع
الى جامعة علمية يتخذها العلماء مقرا
إللقاء دروسهم ,إال أن القرويني لم يتحول
ال��ى جامعة فعلية م��ع��ززة بالعديد من
امل��دارس حوله و مهياة بكراسي علمية
و خزانات إال في العهد املريني و هكذا
أصبحت جامعة القرويني أول جامعة
انئشت في تاريخ العالم و صنفت في
موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأقدم
جامعة في العالم و التي ما زالت تدرس
الى االن
و لم تقتصر اجلامعة على العلوم الدينية
و التشريعية فحسب بل &اوزتها الى
العلوم االخرى  ,من فيزياء و كيمياء و
طب و غيرها  ,حيث كان بابا الفاتيكان
«سيلفستر الثاني» من سنة  999ميالدية

املقاومة حتى قال عنه اجلنرال «ليوطي»
بعد ما لقي من ب��أس أهله و رواده «ال
استقرار لنا في املغرب اال بالقضاء على
ه��ذا البيت امل��ظ��ل��م» .ك��ان املستعمرون
يلقبونه بالبيت املظلم و يرونه كذلك و
كان بعون الله و بفضل ت��الوة و تعليم
كالمه فيه يزداد نورا و شدة فخاب أمل
الفرنسني و لم يستطيعوا القضاء عليه
فبقي شامخا الى االن كما هو.
و لم يقتصر املسجد على ه��ذا ال��دور و
ا/ا جعل منه العلماء مكانا يلقنون فيه
طلبتهم العلوم و ازداد االهتمام بالعلم
حتى حتولت مدينة فاس الى مركز علمي
ن��اف��س م��راك��ز علمية ع��دي��دة كقرطبة و

الى  1003ميالدية من خريجيها و يقال
أنه من أدخل األعداد العربية إلى اوربا
ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن دراس���ت���ه ب��ال��ق��روي��ني,
درس فيها الفقيه املالكي «اب��و عمران
الفاسي» فقيه القيروان انذاك ,و تخرج
منها ابن البنا املراكشي و ابن العربي
و أب���و ال��ع��ب��اس أح��م��د ب��ن م��ح��م��د بن
عثمانالشهيربابن البناء و ابن خلدون
املؤر Œومؤسس علم االجتماع ,ولسان
ال��دي��ن ب��ن اخل��ط��ي��ب واب���ن م����رزوق ,و
أب��و بكر محمد ب��ن يحيى ب��ن الصائm
املعروف بابن باجة و قد نب mفي علوم
كثيرة ,منها اللغة العربية والطب وكان
قد هاجر من األندلس وتوفي بفاس ..

òالقرويł å5ام lوłامFة
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> مريامة

اýùاŽات  ‚e9ال�öFات !...

الفاýلuن...مروuł
اýùاŽات بامتيا“
ان ال��ع��اط��ل��ني أو ال��ق��اب��ع��ني ف��وق
األرص��ف��ة ه��م أك��ث��ر ف��ئ��ات البشر
إطالق Îا للشائعات ªأل ]نهم ال يودون
رƒي���ة اجل��ان��ب ال��رائ��ع واجلميل
ف��ي احل��ي��اة ,ب��ل يشاهدون دائما
اجل���وان���ب ال��ق��ب��ي��ح��ة وينسجون
حولها خيوط التPمر .فالشائعات ال
تصدر إ ]ال من نفوس مليئة بكم ]يات
كبيرة من احلقد والضغينة ,ومن
Ôأن���اس أخ��ف��ق��وا ف��ي حياتهم ولم
أي وسيلة للنجاح ,و
تعد لديهم Ò
ال 1Ôكن لهؤالء أن يرموا بحبالهم
ح��ول رق��اب اآلخ��ري��ن ,ألن] العديد
م��ن أف����راد امل��ج��ت��م��ع ب��ات��وا على
قدر كبير من الوعي والعلم التام
Ì
مبPربهم وأهدافهم التي يرغبون
في حتقيقها ,حيث يجب ضرورة
احلذر منهم وقطع الطريق عليهم
وإيقافهم وإف��ش��ال Ôمخططاتهم.
ف���أص���ح���اب ال���ق���ل���وب امل��س��ك��ون��ة
دوم���� Îا ب��ال��ض��غ��ائ��ن واألح���ق���اد هم
من Ôي��رو= ج��ون الشائعات من أجل
حت��ق��ي��ق أغ��راض��ه��م ال��دن��ي��ئ��ة ,و
ه��ؤالء لن Ôيكتب لهم النجاح في
حتقيق مايصبون إليه ªأل ]نهم ق] ل Îة
ال قيمة لها....

≈–ا أرœت أن تقيœ fرłة تخلف
 VFýالح kسرŽة انتAار
اýùاŽة ب 5مuاطني..t
م��ن إح���دى امل��ش��ك��الت ال��ت��ي Ôي��ع��ان��ي منها املجتمع
اإلن��س��ان��ي وال��ت��ي م��ن الصعب ج���د Îا قمع جماحها
وإزال��ت��ه��ا ه��ي اإلش���اع���ات ال��ك��اذب��ة وال��ت��روي��ج لها.
فاإلشاعة هي إطالق العنان للكلمات امللفقة والكاذبة
وتكوين القص hواألخ��ب��ار وال��رواي��ات عند سماع
كلمة عابرة أو استراق السمع على متحد .Àوسموم
كلماته القاتلة وبالكاد يلتقط هذا املتجسس وصاحب
الغرض هذه الكلمة حتى يرخي العنان حلبل أفكاره
من دين أو ضمير فينسج القص hواحلكايات الطوال
دون االلتفات خللق أو وازع من دين .وكلنا نعلم ما
لûشاعة من أض��رار على الفرد واألس��رة واملجتمع
ومن هدر لألموال واألوق��ات ,ولألسف معظم الفئات
تتداول اإلشاعات سواء كان على مستوى األفراد أم
األسر أم املجتمع ,وكم من صداقة أفسدتها وعداوات

االشاعة ليس لها مصدر موثوق فيه توعز
اليه 1كن الثبت منه بطريقة مباشرة.
وه��ن��اك ع���دة ع��وام��ل ت��س��اع��د ع��ل��ى ان��ت��ش��ار
االش��اع��ة منها على سبيل امل��ث��ال ال احلصر
ش��ح امل��ع��ل��وم��ات او ال��ب��ي��ان��ات ع��ن موضوع
االشاعة وثقافة املجتمع وتعد االشاعات من
اه��م اساليب احل��رب النفسية واالجتماعية
النها تستعمل وقت احلرب وكذلك في اوقات
السلم .
وتتميز بشدة تأثيرها على عواطف اجلماهير
وعلى مستوى الفرد ايضا وقدرتها الكبيرة
على االنتشار وفاعليتها الكبيرة التي تبدأ
منذ وصولها الى املكان املوجهه اليه.وماان
ت��ص��ل ال���ى ب��ع�� iاالش���خ���اص ح��ت��ى يتكفل
بنقلها واحيانا يضيف عليها م��ا&��ود به
مخيلته الى اخرين وكل ينقل ويضيف ككرة
الثلج املتدحرجرة.
واالش���اع���ة م��ع��ول ه���دم غ��ال��ب��ا تستخدم من
جهات او اشخاص اليضمرون خيرا للفيئات
املستهدفة واالش��اع��ات اح��د وس��ائ��ل متزيق
اال 3وال��ش��ع��وب واملجتمعات وب��ث الفرقة
بني مكوناته االساسية بل ان االشاعات قد
يصل ضررها الى االسرة وتعمل على تشتيت
شملها وتدميركيانه بقصد او ب��دون قصد
وزرع الضغينة والكراهية بني افرادها.
وتعمل ايضا على تفتيت ومتزيق الكيانات
الكبيرة وال��دول واث��ارت النعرات الطائفية
وال���ع���رق���ي���ة وت��ع��ك��ي��ر ص���ف���و ال���ع���الق���ة ب��ني
احل��ك��وم��ات وش��ع��وب��ه��ا خ��اص��ة ف���ي غ��ي��اب
الوضوح والشفافية واملوضوعية
وقد تستخدمها بع iاجلهات االستخبارية
في داخل الدول وخارجها كبالونات اختبار
الستنتاجات خاصة لتلك اجلهات.
وعلى مستوى اجلماعات التقليدية قد يقوم
بها اش��خ��اص منبوذين وح��اق��دي��ن على من
حولهم كانتقام من محيطهم االجتماعي

أججتها وحروب أشعلتها ومحبة كدÒرتها ,وكم من
Ò
بيت هدمته وكم من جماعة بدÒدتها ..فاإلشاعة Ôتش Òكل
خطر Îا كبير Îا على اجلميع على الصعيد االجتماعي
والسياسي واالقتصادي ,فاإلشاعة هي كل خبر مقدم
للتصديق يتناقل من شخ hآلخ��ر ,دون أن يكون
ل��ه معايير أك��ي��دة للصدق ,فهي ب��ث خبر ك��اذب من
مصدر ما في ظ��روف معينة ولهدف يريده املصدر
دون علم اآلخرين .وهي األحاديث واألقوال واألخبار
والقص hالتي يتناقلها الناس الكاذبة ,دون إمكانية
التحقق من صحتها .فاإلشاعات تنتقل وتنتشر كلما
ازداد الغموض ونقصت املعلومات ح��ول األخبار
التي تنشرها هذه اإلش��اع��ات ,فاإلشاعة هي عملية
نشر األخبار واملعلومات الكاذبة...
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