رد وتوضيح
حول املقال املنشور جبريدة املساء عدد  5614بتارخي  61أبريل 0202
نرشت جريدة املساء يف عددها  5614الصادر بتارخي  61أبريل اجلاري ،مقاال حتت عنوان "مصري
أالف املرشدين واملتخىل عهنم يعيد اىل الواهجة مشاريع لكفت املليارات".
ونظرا ملا تضمنه املقال املذكور من اهتامات جمانية وأحاكم قمية مسيئة ،ومعطيات غري دقيقة ،ولكون
اجلريدة مل تلكف نفسها عناء االتصال ابملعنيني ابلمر لخذ وهجة نظرمه ،وفقا للضوابط املهنية والعراف
املعمول هبا يف جمال الصحافة؛ وحرصا عىل تنوير الرأي العام الوطين ،نقدم هذا الرد وهذه التوضيحات.
يومه العنوان اذلي اختارته اجلريدة ملقالها قراءها ،أن "أالف املرشدين واملتخىل عهنم" ينتظرمه مصري مقلق
مادام ذكل يعيد اىل الواهجة "مشاريع لكفت املليارات" ،ويه لغة تويح بكون مليارات تكل املشاريع قد
ضاعت ،وهو ما اكن ينبغي عىل اجلريدة التبني والتأكد منه أوال .أما مدخل املقال فيوقعه يف عدم املوضوعية،
اذ يقتحمه اكتبه ابلقول " ابت مصري أالف املرشدين واملتخىل عهنم معقدا ،بعد أن أصدر املكتب الوطين لنقابة
الاحتاد العام لطر ومس تخديم واكةل التمنية الاجامتعية بالغا انراي ،"...فهل لن نقابة أصدرت بالغا وصفه
الاكتب ابلناري جيعل مصري هؤالء املرشدين "معقدا"؟ فهذا الربط بني احلمك عىل مصري هؤالء املواطنني
ابلتعقيد وصدور بالغ "انري" عن نقابة ،ال حيمكه منطق مس تقمي.
ورمغ أن البالغ املشار اليه يقر اكتب املقال بنفسه أنه حيمل اهتامات لوزارة التضامن والتمنية الاجامتعية
واملساواة والرسة ،فهو مل يلكف نفسه عناء طلب رأي الوزارة فهيا ،كام مل يطلب ذكل يف لك الافرتاءات
واالهتامات اليت نقلها عن البالغ املعين.
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ينقل املقال عن البالغ املشار اليه ،اهتام وزارة التضامن "ابلسعي لتحويل أطر ومس تخديم واكةل التمنية
الاجامتعية اىل فئان اجار""! ملاذا؟ بزمع أهنا "تنصلت من هممة مجع واس تبيان وتشخيص حاالت الشخاص
يف وضعية الشارع خالل جاحئة كوروان" .وهنا نقول انه لو تأمل اكتبو البالغ يف طبيعة هذه "الهتمة" ملا ترددوا
يف اجنهبا وخلجلوا من ايرادها .ذكل أن ما طلب من أطر ومس تخديم الواكةل معل يرشفهم يف هذه الظرفية اليت
اجند فهيا مجيع املغاربة ،ملاك وحكومة وشعبا ،حملاربة اجلاحئة واحلد من انتشارها .ولقد أبىل كثريون مهنم يف
خدمة وطهنم بتفان يف هذه النازةل .لكن البالغ اذلي جعل نفسه وصيا عىل أطر الواكةل ومس تخدمهيا ،حرر
بلغة تظهر هؤالء مكتنصلني من واجب وطين ينظمه ادلس تور ،وينظمه قانون الطوارئ الصحية ،وقبل لك
يشء ،ميليه الضمري الوطين عىل أي مواطن غيور .فكيف يس تقمي نعت قياهمم مبا تفرضه القضية الوطنية بصفة
"فئان التجار""؟ وهل الطباء ورجال السلطة ،واملنتخبني ،واجملمتع املدين ،واحملس نني ،اذلين حيرص البالغ
حس نات حماربة اجلاحئة فهيم" ،فئان اجار""؟ وهل أطر الواكةل ومس تخدمهيا معرضون وحدمه للخطر من
نشطاء اجملمتع املدين واملنتخبني واحملس نني ،اذلين مل يرتدد البالغ يف االشادة بأدوارمه؟

ان أخطر ما روج هل املقال ،نقال عن البالغ ،هو دعوة املكتب الوطين للنقابة املشار الهيا ،مجيع أطر
ومس تخديم الواكةل اىل " رفض لك هممة تتطلب الاختالط ابلخرين همام اكن السبب" ! فأين ميكن تصنيف
هذه ادلعوة يف ظل ما يعيشه الوطن؟ وهل يريض واحدا من أطر الواكةل ومس تخدمهيا أن يرفع صوته ويقول
للمغاربة انه اس تجا" لتكل ادلعوة؟ لكن البالغ يك يضلل الرأي العام داخل الواكةل حول مناقضته للفصل 52
من ادلس تور ،ولقانون الطوارئ الصحية ،علل دعوته تكل خبوفه عىل أطر الواكةل ومس تخدمهيا وعىل غريمه
من الاصابة بفريوس كوروان!
ومن أغر" ما جاء يف البالغ ،ونقهل املقال ،احلديث عن "احقام الواكةل" يف موضوع الشخاص يف وضعية
الشارع ،يف حني ال يس تحيي حمرروه حني يتحدثون عن هجات أخرى ال عالقة لها هبؤالء الشخاص يف
احلاالت الطبيعية ،لكن الظرفية جعلت العديد من املؤسسات تفتح أبواهبا الس تقباهلم ،مهها الوحيد الاس تجابة
لنداء الوطن يف حماربة جاحئة كوروان .فكيف يس تقمي احلديث عن "احقام الواكةل" ويه معنية بقانوهنا املؤسس
مبثل هذه امللفات ،خاصة يف ظل الظرفية اليت تعيشها البالد ،وتعبأ امجليع خلدمة الوطن ،وحامية املواطنني؟
وهذا ال ميكن فهمه اال بكونه منطق املزايدة الس ياسوية ال غري.
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وسينكشف ذكل املنطق الغريب رسيعا حني يكشف البالغ عن اخللفيات الراحجة اليت دفعت حمرريه اىل
الوقوع يف لك املزنلقات اليت حاول أن يضلل الرأي العام هبا .فاذلي يفهم من لغة البالغ أن حمرريه غاظهم جناح
معليات ايواء الشخاص يف وضعية اعاقة عىل املس توى الوطين ،وغاظهم التعاون الواسع والكبري بني خمتلف
املتدخلني فهيا ،وغاظهم الاخنراط الواسع لوسائل الاعالم يف مواكبهتا من خمتلف الزوااي ومبختلف الجناس
الصحافية من منطلق همين وحس وطين .لكن حمرري البالغ أمعهتم احلساابت الس ياسوية الضيقة ،فضاقوا
من حضور وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والرسة يف لك ذكل ،وتعاموا عن أن تكل الصحافة،
الوطنية مهنا وادلولية ،ليست اتبعة للوزارة ،وأهنا يه من تبادر وتتصل وتكتب وتنرش ،كام تفعل الصحافة يف
لك بدلان املعمور .وحياول البالغ التغطية عن هذا املزنلق مرة أخرى ابهتام الس يدة الوزيرة ابس تغالل امللف
س ياس يا واعالميا! وهذا منهتى السخافة.
ان الصحافة الوطنية ،وكذا الرأي العام الوطين ،شاهدان عىل الهبتان اذلي يسوقه البالغ ،اذ مل تكن هناك
فرصة حتدثت فهيا الس يدة الوزيرة ،أو أصدرت فهيا الوزارة بالغا أو حتدث فهيا مسؤولو التعاون الوطين أو
مسؤويل الوزارة اال وشددوا عىل أن معليات ايواء الشخاص يف وضعية الشارع معل مشرتك ،تعاونت فيه
عدة أطراف يه الوزارة والتعاون الوطين والسلطات احمللية وامجلاعات الرتابية واجملمتع املدين واحملس نني .لكن
حني تعمي احلساابت الس ياس ية البعض فانه يرون يف لك قيام ابلواجب دعاية واس تغالل .وهذا لن يلتفت
اليه مسؤولو الوزارة ومؤسساهتا وأطرها أبدا ،وسيس مترون يف القيام بواجهبم الوطين بلك تفان ونزاهة وتضحية.
وقد نقل مقال املساء عن البالغ العديد من الغرائب والطرائف املضلةل ،فالبالغ حني يتحدث عن "احقام
الواكةل" مقابل "تنصل الوزارة" ،ويسأل عن غيا" أطر الوزارة يف العمليات اليت نظمت يف القالمي ،فهو
ميارس تضليال مفضوحا ،حيث يعمل امجليع أن وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة والرسة ليست لها
مصاحل خارجية ،وابلتايل ليس لها حضور جغرايف يف اجلهات والقالمي ،وان ذكل احلضور يمت من خالل
مؤسس تني هام التعاون الوطين وواكةل التمنية الاجامتعية ،واللتان هلام فروع هجوية ومتثيليات اقلمية .حفني حيرص
البالغ هممة مجع وايواء الشخاص يف وضعية الشارع يف الوزارة وحدها ،ال يقول كيف لها أن تقوم بذكل من
دون تكل املؤسس تني؟ كام أن البالغ حني يسأل عن غيا" مس تخديم التعاون الوطين ،فهو يريد أن يغطي
مشس معلهم بغرابل التبخيس الس ياسوي ،واال فامجليع يعمل جحم حضور مس تخديم التعاون الوطين يف ملف
"الشخاص يف وضعية الشارع" .ذلكل ال نس تغر" انزالق البالغ اىل خطا" العدمية حني نف أن تكون
الوزارة قد قامت بأي يشء يذكر يف ذكل امللف!
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لكن أغر" ما نقهل املقال عن البالغ الشارد وهو حياول جاهدا الاس تدالل عن ما أسامه "الفشل اذلريع"
للوزارة وعرب التارخي ! حديثه عن ما أسامه "" الربانمج الوطين التنفيذي للس ياسات العمومية املندجمة محلاية
الطفوةل ابملغر"  ،"0202-0261فامعاان يف املبالغة يف توصيف لكفة ذكل الربانمج واجلهود اليت بذلت فيه ،مل
يرتدد البالغ عن احلديث عن أنه "اجندت هل لك املصاحل الوزارية واحلكومية املدنية مهنا والعسكرية" ! فهل
حتتاج هذه العبارة اىل تعليق؟ مفا طبيعة هذا الربانمج اذلي تتجند هل حىت املصاحل العسكرية؟ لكن ذكل
يكشف عدم جدية حمرري البالغ ،وانزالقهم اىل لغة التضليل والهتويل واالاثرة.
ويف الخري ،واذ نؤكد أن ما س بق من توضيحات امالها واجب تنوير الرأي العام ،نغتمن هذه الفرصة لتحية
مجيع أطر وموظفي ومس تخديم الوزارة والتعاون الوطين وواكةل التمنية الاجامتعية ،اذلين اخنرطوا بلك روح
وطنية ،وتضحية عالية ،يف املسامهة الفعاةل ،اىل جانب لك القوى احلية يف البالد ،يف مواكبة وحامية الشخاص
يف وضعية هشاشة مبختلف فئاهتم ،وحامية املواطنني من الاصابة بوابء كوروان املس تجد (كوفيد  ،)61وانقاد
الوطن من خطر انتشار اجلاحئة.
ونؤكد يف اخلتام أن الوزارة منفتحة عىل لك تعاون خيدم تنوير الرأي العام ابملعطيات ادلقيقة والسلمية ،ونطلب
منمك نرش هذا التوضيح وفق مقتضاايت القوانني املعمول هبا يف جمال الصحافة والنرش.

وتقبلوا فائق التقدير والاحتــــــرام.

4

