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  < الرباط الجياللي بنحليمة

الضوء  الدستورية  املحكمة  منحت 
األخــــضــــر لــتــجــريــد الــــنــــواب الــبــرملــانــيــني 
مــن عــضــويــة مجلس الــنــواب بــعــد تــكــرار 
املحكمة  ترفض  ولــم  أعـــذار،  دون  الغياب 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــــــي قـــــــرارهـــــــا املـــفـــتـــحـــص 
النواب  ملجلس  الجديد  الداخلي  للنظام 
مـــا ورد ضــمــن املــقــتــضــيــات املــســتــحــدثــة 
تجريد  عــلــى   13 املــــادة  فــي  والتنصيص 
تشريعية  سنة  تغيب  نائب  أو  نائبة  كل 
دون  املجلس  أشــغــال  حــضــور  عــن  كاملة 

عذر مقبول من عضويته باملجلس.
كـــمـــا مــنــحــت املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــضــوء األخــضــر ملــكــتــب مــجــلــس الــنــواب 
بـــأن يــقــوم بــمــراســلــة الــنــائــبــة أو الــنــائــب 
كتابة  غيابه  أســبــاب  لتوضيح  املتغيب 
طــيــلــة هـــذه الــســنــة، داخــــل أجـــل 15 يوما 
وفي  املكتب،  مراسلة  تبليغه  تــاريــخ  مــن 
حالة عدم توصل مكتب املجلس بجواب 
املعني باألمر داخل األجل املحدد يعتبر 

تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، رفـــضـــت املــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة تــســقــيــف األســئــلــة املــوجــهــة 

لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــــي إطـــــــار األســـئـــلـــة 
املــخــصــصــة لــلــســيــاســات الــعــمــومــيــة في 
مــحــوريــن فــقــط، واعــتــبــر الـــقـــرار الــجــديــد 
الــــصــــادر عـــن الـــقـــضـــاة الـــدســـتـــوريـــني في 
افتحاص النظام الداخلي ملجلس النواب 
بما  للدستور،  مخالف  املقتضى  هــذا  أن 
الفقرة  أن  معتبرة  بــاملــادة 316،  عالقة  له 
األخـــيـــرة مـــن الــفــصــل 100 مـــن الــدســتــور 
تنص عــالقــة بــاملــادة املــعــروضــة على أنه 
املتعلقة  األســئــلــة  عــلــى  األجـــوبـــة  «تـــقـــدم 
بــــالــــســــيــــاســــة الــــعــــامــــة مــــــن قــــبــــل رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة، وتـــخـــصـــص لــــهــــذه األســـئـــلـــة 

جلسة واحــدة كل شهر». ووفــق املحكمة 
الدستورية فإنه «يستفاد من صريح هذه 
بالسياسة  املتعلقة  األسئلة  أن  األحــكــام 
الـــعـــامـــة، الـــتـــي تـــكـــون مــــوضــــوع أجـــوبـــة 
بصيغة  نــصــا  وردت  الــحــكــومــة،  رئــيــس 
الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالني 
ثالثة  أي  الــواحــدة،  الشهرية  الجلسة  في 
املــادة 316  معه  تكون  مما  فأكثر،  أسئلة 
فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال 
الــجــلــســة املــخــصــصــة لــألســئــلــة املــتــعــلــقــة 
بالسياسة العامة لسؤالني محوريني في 

األقصى غير مطابقة للدستور».

  < األحداث المغربية

تــــــــســــــــارع مـــــصـــــالـــــح األمــــــــن 
الزمن لفك لغز جريمة قتل ذهب 
بفرقة  يــعــمــل  شــرطــي  ضحيتها 
املرور بمنطقة الرحمة مساء يوم 

األربعاء املاضي.
وكـــــانـــــت واليـــــــــة أمـــــــن الـــــــدار 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء قـــــــد فــــتــــحــــت بـــحـــثـــا 
قــضــائــيــا عــلــى خــلــفــيــة اكــتــشــاف 
جـــثـــة مـــوظـــف الـــشـــرطـــة الــفــقــيــد، 
الذي كان قد اختفى خالل حصة 
عــمــل لــيــلــيــة فـــي ظـــــروف مــشــوبــة 
بــطــابــع إجـــرامـــي، حــيــث بــاشــرت 
الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة تــحــريــاتــهــا 
لكشف جميع ظروف ومالبسات 
هذه القضية، وتشخيص هويات 
املفترضني،  الــفــاعــلــني  أو  الــفــاعــل 
وذلك من خالل البحث في كاميرا 
الـــضـــحـــيـــة، الــــتــــي مــــن املـــفـــتـــرض 
تـــثـــبـــيـــتـــهـــا عــــلــــى صــــــــــدره خــــالل 

ساعات املداومة.
وقــــــد عـــثـــر املـــحـــقـــقـــون عــلــى 
الـــكـــامـــيـــرا ونـــــظـــــارات شــخــصــيــة 

للضحية تحمل بقايا الدم.
والتمشيط،  املسح  عمليات 
مصالح  باشرتها  قد  كانت  التي 
األمـــــــن الــــوطــــنــــي، بــتــنــســيــق مــع 
من  مكنت  امللكي،  الــدرك  عناصر 
العثور على جثة متفحمة داخل 
قــنــاة لــلــصــرف الــصــحــي بــالــقــرب 
بــضــواحــي  دوار «الــــخــــدارة»  مـــن 

حــد الــســوالــم، والــتــي يشتبه في 
املختفي،  الشرطة  ملوظف  كونها 
خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا تـــــم الـــعـــثـــور 
بـــمـــســـرح الــــحــــادث عـــلـــى أصـــفـــاد 
مـــهـــنـــيـــة وبــــقــــايــــا مـــــن صـــدريـــتـــه 
الـــوظـــيـــفـــيـــة. وكــــــان املــــديــــر الـــعـــام 
لــألمــن الــوطــنــي وملــراقــبــة الــتــراب 
الوطني عبد اللطيف حموشي قد 
ملقدم  استثنائية  ترقية  منح  قرر 
الشرطة، الذي كان ضحية اعتداء 
إجـــــرامـــــي أفـــضـــى لـــوفـــاتـــه خـــالل 
الرحمة  بمنطقة  ملهامه  مزاولته 
بــواليــة أمــن الـــدار البيضاء. وقد 
الوطني  لألمن  العام  املدير  كلف 
بتدبير  املكلفة  املركزية  املصالح 
هــذه  بتسجيل  الــبــشــريــة  املـــــوارد 
السجل  في  االستثنائية  الترقية 
الـــوظـــيـــفـــي لــلــفــقــيــد، مــــع تــرتــيــب 
آثارها لفائدة أسرته وذويه، كما 
كــلــف والـــــي أمــــن الـــــدار الــبــيــضــاء 
العامة  املــديــريــة  تــعــازي  بتقديم 
لــــألمــــن الـــوطـــنـــي لــجــمــيــع أفـــــراد 

أسرة الهالك.
ويــــأتــــي مـــنـــح هـــــذه الــتــرقــيــة 
االســتــثــنــائــيــة لــلــشــرطــي الــفــقــيــد، 
الــذي كــان ضحية اعــتــداء غاشم، 
فــــي ســـيـــاق االهـــتـــمـــام املـــوصـــول 
توليها  التي  الخاصة،  والعناية 
املــديــريــة الــعــامــة لــألمــن الوطني 
قضوا  الذين  الشرطيني  لعائالت 
مــزاولــتــهــم  بــمــنــاســبــة  أو  خـــــالل 

ملهامهم النظامية.

جريمة «الرحمة».. األمن الطرد من البرملان ينتظر النواب املتغيبني
يقترب مـــن حـــل اللغــز

حموشي أمر بترقية استثنائية للشرطي الضحيةالمحكمة الدستورية تمنح الضوء األخضر لتجريدهم من صفة برلماني 

< مع المختار لغزيوي

لم يعد سرا أن إفريقيا ملت تعالي فرنسا. 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينهي 
جــولــتــه اإلفــريــقــيــة، الــتــي بــدأهــا فــي لــيــبــروفــيــل، 
وأنهاها في كينشاسا، وشملت أربع دول، ازداد 
اإلعالم الفرنسي اقتناعا أن الحل أمام فرنسا في 
تغيير  اثنني:  من  واحــد  أفريكا،  باملاما  عالقتها 
التعامل املبني على االستعالء تجاه دول القارة 
التبرم  هذا  تحول  مسؤولية  تحمل  أو  السمراء، 
والتأفف إلى عداء كامل وصريح تجاه املستعمر 

السابق. 
السبب؟ 

من باب استغباء النفس واآلخرين التساؤل 
فعال عنه، فهو واضح للغاية. 

قــادرة  تعد  لــم  وقــادتــهــا،  بشعوبها  الــقــارة، 
عــلــى اإلنـــصـــات لـــدرس إضــافــي واحـــد مــن البلد 
الذي ألف تلقني الجميع الدروس، وإن كلفه األمر 

نسيان نفسه من سماع تلك الدروس نفسها. 
وكـــــــم كـــــــان الــــتــــدخــــل الــــعــــاطــــفــــي لـــلـــرئـــيـــس 
الــــكــــونــــغــــولــــي فـــيـــلـــيـــكـــس تـــشـــيـــســـكـــيـــدي خــــالل 
الـــــنـــــدوة الــصــحــفــيــة الــــتــــي جــمــعــتــه بـــمـــاكـــرون، 
صـــائـــبـــا، ودقــــيــــقــــا، وعـــــاقـــــال، وصــــريــــحــــا، وهـــو 
يــذكــر الــفــرنــســيــني، رســمــيــيــهــم وإعــالمــهــم، أنهم 
ال يــتــحــدثــون عــن االنــتــخــابــات فــي دول إفريقيا 
التي  االنتخابات  خروقات  عن  يتحدثون  مثلما 
قــد تــحــدث فــي أوروبـــــا وأمــريــكــا، داعــيــا فرنسا 
وعدم  وشعوبها،  إفريقيا  احترام  إلــى  بوضوح 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــمـــا أســــمــــاه حـــرفـــيـــا «املــنــطــق 

األبوي». 
طبعا يعسر على فرنسا حاليا أن تستوعب 
مــتــى نــفــر الـــنـــاس مــنــهــا هـــنـــا، ومـــتـــى أصــبــحــت 

هذا  تعتقد  لم  ألنها  تكاد،  أو  فيها  مرغوب  غير 
اليوم قادما، وظلت تتصرف مع قارتنا بمنطق 
تصرف فاليري جيسكار ديستان في زمن سابق 
مــع بــوكــاســا، مــعــتــقــدة أن الــزمــن يتغير فــي كل 

مكان من العالم، إال في إفريقيا. 
وعــنــدمــا شـــرعـــت الــســيــدة الــجــمــهــوريــة في 
رؤيــة األمــريــكــان والـــروس والصينيني واألتـــراك 
جديدة  طريقة  يتبنون  وهــم  وغــيــرهــم،  واألملــــان 
أبنائها  بكبرياء  معروفة  قــارة  مــع  التعامل  فــي 
كبير  جــزء  في  تسبب  الــذي  فقرهم  رغــم  املتقدم، 
ولم  سلوكها،  تراجع  لم  السابق،  املستعمر  منه 
تصلحه، ولم تلجأ للنقد الذاتي، بل استلت من 
مرجعية أرشــيــفــهــا الــكــولــونــيــالــي، غــيــر املــشــرف 
كـــثـــيـــرا، أســلــحــة الــضــغــط والـــتـــهـــديـــد والـــضـــرب 
تحت الحزام، وضرب البلدان ببعضها، وحركت 
خــاصــيــة «الــعــمــالء» أو خــاليــاهــا الــنــائــمــة، لكي 
يصل  لــن  أنــه  الــيــوم  اتــضــح  خبيثا  دورا  يلعبوا 

إلى منتهاه، ألن صالحيته انتهت. 
هـــذا الــســالح الــخــبــيــث أصــبــح الــيــوم فــاســدا 
الــتــريــاق،  لــه  اكتشفوا  الــقــارة  وأبــنــاء   ،«perimé»
ووجـــــــــــدوا الـــــــــــدواء لــــتــــفــــادي املـــــســـــاس بــــعــــدواه 

ومضاره. 
فـــي مــقــدمــة أدويــــتــــه، فــهــم مــعــنــى االنــتــمــاء 
القاري أوال، ثم فهم معنى تنويع الشراكات بناء 
على االحترام والتعاون الكاملني مع فرنسا ومع 

غير فرنسا.
نحن  يبدو،  ما  وعلى  العالج.  يبدأ  هنا  من 
األفـــارقـــة هـــذه املــــرة مــصــرون عــلــى إكــمــال رحلة 
االســتــشــفــاء مـــن أمــــــراض الـــزمـــن الـــســـابـــق حتى 

النهاية. 

فرنسا «اإلفريقية»!

  < سميرة فرزاز

قــالــت وزارة الـــزراعـــة الــبــرازيــلــيــة إن 
مؤقتا  أوقــفــت  وتــايــالنــد  واألردن  إيــــران 
استيراد لحوم األبقار من البالد، بينما 
تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون 
البقر مــن واليــة بـــارا. كما أكــدت الـــوزارة 
في بيان لها أن روسيا أوقفت الــواردات 
مـــــن واليــــــــة بــــــــارا بـــعـــد اكــــتــــشــــاف حـــالـــة 

اإلصابة بمرض جنون البقر باملنطقة.
لـــدى  الـــبـــقـــر»  داء «جــــنــــون  ورصـــــــد 
حيوان ذكر يبلغ من العمر تسع سنوات 
واليـــة بـــارا. وأدى اكــتــشــاف الحالة،  مــن 
الــــتــــي أعــــلــــن عـــنـــهـــا فـــــي الـــعـــشـــريـــن مــن 
فــبــرايــر املــنــصــرم إلـــى فـــرض حــظــر ذاتــي 
البرازيلية،  األبــقــار  لحوم  مبيعات  على 
حيث تم التخلص من الحيوان وتنتظر 
السلطات نتائج االختبارات لتحديد ما 
الكالسيكي  بــالــنــوع  أصــيــب  قــد  كـــان  إذا 
للمرض أم أنها حالة غير نمطية يمكن 
تعتمد  وال  للماشية  تلقائيا  تحدث  أن 

على تناول علف ملوث.

وبـــمـــا أن املــــغــــرب اســــتــــورد شــحــنــة 
مـــن األبـــقـــار مـــن الـــبـــرازيـــل بــــات الـــســـؤال 
املــــطــــروح هـــل يــتــجــه املـــغـــرب كـــذلـــك إلــى 
تــعــلــيــق وارداتــــــــه مـــن األبــــقــــار إلــــى حني 
ظهور النتائج، في انتظار ذلك سبق أن 
الصحية  للسالمة  الــوطــنــي  املــكــتــب  أكـــد 
للجريدة  (أونــســا)  الغذائية  للمنتجات 
املستوردة  الحية  الحيوانات  جميع  أن 
على  ومنتظمة  صــارمــة  لرقابة  تخضع 
الحدود،  على  التفتيش  مراكز  مستوى 
من  الصحية  حالتها  فــحــص  خـــالل  مــن 
والوثائق  الــشــهــادات  مــن  التحقق  خــالل 
الــصــحــيــة وإجـــــراء الــفــحــوصــات الــالزمــة 
فيما  للقطيع  الصحية  الحالة  لتحديد 
يــتــعــلــق بــبــعــض األمــــــــراض الــحــيــوانــيــة 
و«داء  البقري»  «السل  وخاصة  املعدية، 

البروسيال» و«جنون البقر»...
وجنون البقر هذا يصيب داء يصيب 
العصبية  األمــــــراض  مـــن  وهــــو  املـــاشـــيـــة، 
الجهاز  تصيب  التي  والــنــادرة  الخطيرة 
العصبي والدماغ للبقر، والتي قد تؤدي 

إلى موت املاشية في معظم األحيان.

  < فاس روشدي التهامي

تـــشـــرع الــهــيــئــة الـــقـــضـــائـــيـــة بـــغـــرفـــة الـــجـــنـــايـــات االبـــتـــدائـــيـــة 
في محاكمة  الــجــاري،  اإلثنني 6 مــارس  باستئنافية فــاس، يومه 
بعد  «مصيرينة»  بـ امللقب  يتزعمها  الــتــي  «الــفــيء»  شبكة  أفـــراد 
للنيابة  تبني  أن  بعد  لالختصاص  فــاس  جنايات  إلــى  إعــادتــهــم 
العامة املختصة في مكافحة اإلرهــاب بسال أن األفعال املنسوبة 
للمشتبه فيه الرئيسي وملساعديه تدخل في إطار تكوين عصابة 

إجرامية، واستبعاد شبهة جرائم األفعال اإلرهابية.
وكان الوكيل العام بعد استنطاق املتهمني التسعة من طرفي 
نائبيه مساء يوم األحد 26 فبراير املنصرم في محاضر قانونية، 
وال  جــاهــزا  القضية  ملف  اعتبر  واالســتــشــارات  املناقشات  وبعد 
يــســتــدعــي إحــالــة املــتــهــمــني عــلــى الــتــحــقــيــق طــبــقــا لــلــمــادة 73 من 
للمتهمني  الجنائية  الــتــهــم  مــن  مجموعة  تسطير  وتـــم  (ق.م.ج) 

التسعة.
وهــكــذا قـــرر الــوكــيــل الــعــام مــتــابــعــة املــتــهــم الــرئــيــســي امللقب 
«جناية  أجــل  مــن  للشبكة  املــدبــر  العقل  بــاعــتــبــاره  (مصيرينة)  بـ
تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما 
وتــصــرفــا وإبـــــراء بــواســطــة الـــقـــوة واإلكــــــراه والـــســـرقـــات املــقــتــرنــة 
بظروف التعدد والتهديد، والحصول على مبالغ مالية عن طريق 
الضمان  سبيل  على  شيكات  وقبول  النصب  و«جنحة  التهديد» 
واملــشــاركــة فــي الــغــدر والــتــوصــل بغير حــق على شــهــادة»، فيما 

عصابة  تكوين  «جــنــايــة  أجــل  مــن  الرئيسي  املتهم  شقيقا  تــوبــع 
إجرامية والحصول على عقود تتضمن سندات تتضمن التزاما 
وتــصــرفــا وإبـــــراء بــواســطــة الـــقـــوة واإلكــــــراه والـــســـرقـــات املــقــتــرنــة 
بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق 
التهديد» و«جنحة النصب»، كما توبع املتهمون الرابع والخامس 
والسادس بالتهم نفسها املوجهة لشقيقي املتهم الرئيسي، فيما 
في  واملشاركة  والنصب  «االبــتــزاز  بـــ السابع  املتهم  متابعة  تمت 
الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح 
التسجيل». كما توبع املتهم الثامن ويتعلق األمر بموظف شرطة 
مــن أجــل «جنحتي إفــشــاء السر املهني وعــدم التبليغ عــن وقــوع 
سايس  مقاطعة  رئيس  نائبة  الجماعية  املستشارة  أما  جناية». 
قطاع  شؤون  بتدبير  املكلفة  واملعاصرة  األصالة  لحزب  املنتمية 
الرياضة فقد تمت متابعتها من أجل «النصب والغدر واستغالل 

النفوذ واملشاركة في االبتزاز».
يشار إلى أن عناصر الشبكة سبق وأن تم توقيفهم، يوم 15 
فبراير، في عمليات أمنية متزامنة بأحياء مختلفة بفاس بتنسيق 
مع مصالح املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني وعناصر القوة 
الخاصة التابعة للمديرية العامة ملراقبة التراب الوطني املدعومة 

بضباط الشرطة القضائية التابعة للفرقة 
عن  فضال  للشرطة  الجهوية  الوطنية 

عناصر تابعة لوالية أمن فاس.

عصــــابة الفــيء أمـــــام القضـــاءهل يوقف املغرب استيراد األبقار؟
غرفة الجنايات بفاس تشرع في محاكمتها بعد إسقاط تهمة اإلرهاببسبب رصد حالة لـ»جنون البقر« بالبرازيل
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ملحوظة
}  ال عالقة لها بما سبق  { هل فهم ماكرون الرسالة؟

الرئيس  سمع  اإلفريقية  جولته  في 
واضحة  رســالــة  قـــرأ،  وربــمــا  الفرنسي، 
مـــن األفـــارقـــة مــفــادهــا: كــفــى مـــن نــظــرة 
فــرنــســا والــــغــــرب الـــتـــي تــعــتــبــرنــا تحت 

رعايتكم.
فيها  تشفير  وال  واضحة  الرسالة 
ومفهومة بشكل ال يقبل لعبة الشفوي 
الــتــي حــــاول مـــاكـــرون اســتــعــمــالــهــا مــرة 
أخــــرى دون خــجــل، وهـــو يــكــرر كــالمــا 

سبق له أن تفوه به قبل ذلك..
تحدث ماكرون قبل زيارته لبعض 
الــبــلــدان اإلفــريــقــيــة عـــن الــعــالقــة املتينة 
والودية مع املغرب، فجاءه الرد بسرعة: 

عالقتنا ليست جيدة وليست ودية.. 
حاول ماكرون أن يخاطب عواطف 
األفـــارقـــة بــقــولــه: فــرنــســا الــيــوم مــحــاورا 
فجاءه  الراعية.  فرنسا  وانتهت  محايدا 
إفريقية:  دولـــة  رئــيــس  مــن  رسميا  الـــرد 
نـــريـــد احــــتــــرامــــا وتـــغـــيـــيـــرا فــــي طــريــقــة 
والكيل  االبتزاز  ونرفض  بيننا  التعاون 

بمكيالني..
ــــجــــانــــب الـــشـــعـــبـــي تــــوالــــت  وفـــــــي ال
تقول  الــتــواصــل  وســائــل  فــي  التعليقات 
لـــرئـــيـــس فـــرنـــســـا إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون: 
إفــريــقــيــا لــألفــارقــة وخــيــراتــهــا لــألفــارقــة 

وأنت غير مرحب بك..
هـــو تــغــيــيــر جـــــذري يــواجــهــه نــظــام 
ماكرون الذي ال يريد أن يفهم أن العالم 
دخــل في عهد جديد وعــالقــات جديدة، 

وفهمت  تــطــورت  وإفريقيا 
ضــــــــــرورة الــــــخــــــروج مــن 

وضعها  الــتــي  القوقعة 
فــــيــــهــــا االســــتــــعــــمــــار 
عشرات  منذ  الغربي 

السنني..
مــــــــــــــــاذا يـــــرفـــــض 

األفــــــارقــــــة مــــن فــرنــســا 
ـــغـــرب؟ يــرفــضــون  ومــــن ال

أوال  ــــــــــــــوصــــــــــــــايــــــــــــــة  ال
واالستغالل ثانيا ونهب 
والنظرة  ثالثا  الــخــيــرات 
العنصرية  االستعالئية 

رابــعــا والــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
الـــتـــي تــنــهــجــهــا فــرنــســا والــــغــــرب، ليس 
ودمقرطتها  إفــريــقــيــا  تحضير  بــهــدف 
كــمــا يـــدعـــون، ولــكــن مــن أجـــل مــواصــلــة 

الهيمنة ونهب الخيرات..
ــــــرفــــــع شــــعــــار  ــــــت ت فـــــرنـــــســـــا كــــــان
الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة ومـــــســـــاعـــــدة الــــــــدول 
اإلفريقية، لكنها في العديد من املحطات 
ساهمت في تدبير وتشجيع االنقالبات 
الديكتاتورية  األنظمة  ودعــم  العسكرية 
ـــــــحـــــــركـــــــات الـــشـــعـــبـــيـــة  وإجـــــــــهـــــــــاض ال
االجتماعية، كل هذا بهدف واحد ووحيد 
في  االقتصادية  مصالحها  حماية  هــو 
إفريقيا.. هو أسلوب فيه ابتزاز واضح 
واقــتــصــاديــة  سياسية  لتنمية  وعــرقــلــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان 

ــــكــــن تــحــت  اإلفـــــريـــــقـــــيـــــة، ل
شــــعــــار الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 

وحقوق اإلنسان..
طـــــــبـــــــعـــــــا لـــــيـــــس 
يمكنه  عـــاقـــل  هـــنـــاك 
الــــحــــديــــث عــــــن عــــدم 
وجود مشاكل تتعلق 
بـــاالســـتـــبـــداد وانـــتـــهـــاك 
الـــحـــقـــوق وغـــيـــرهـــا الــتــي 
مــــا تــــــزال مــنــتــشــرة فــي 
إفـــريـــقـــيـــا، لــكــن فــرنــســا 
والـــــغـــــرب بــصــفــة عــامــة 
على  الـــقـــضـــاء  يــهــمــه  ال 
املصالح  تهمه  ما  بقدر  السلوكات  هــذه 

الخاصة..
فـــرنـــســـا الـــــيـــــوم تـــعـــيـــش مــشــاكــل 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة عـــويـــصـــة. فــرنــســا 
أزمــة،  فــي  تعيش  عامة  بصفة  وأوروبــــا 
وتـــرغـــب فـــي فـــك أزمــتــهــا عــلــى حــســاب 
استغاللها..  بــمــواصــلــة  ـــك  وذل إفــريــقــيــا 
ومـــــا يــــــؤرق فـــرنـــســـا هــــو هـــــذه الــيــقــظــة 
اإلفــــريــــقــــيــــة الـــــتـــــي بـــــــــدأت تـــبـــحـــث عــن 
مصالحها في نوع من التكتل الحقيقي 
تقوم  جديدة  وبمنهجية  جنوب،  جنوب 
على مبدأ رابح رابح.. هذا هو الذي خلق 
الــرعــب فــي فــرنــســا مـــاكـــرون، وهـــذا هو 
الذي جعله يستعمل شطحاته الكالمية 
ـــتـــي ووجــــهــــت بـــالـــرفـــض وســـمـــع ذلـــك  ال
بشكل مباشر أمام كاميرات الصحافة 

العاملية..
املغربية  فاململكة  ملاكرون  بالنسبة 
هي قائدة هذا التحول الجديد في إفريقيا، 
وبالتالي فيجب تأديبها. لهذا تستعمل 
ملحاولة  األســالــيــب  كــل  مــاكــرون  فرنسا 
الــضــغــط عــلــى املــغــرب فــي عـــدة ملفات. 
والــخــطــيــر فـــي الــعــمــلــيــة هـــو اســتــعــمــال 
الصحافة الفرنسية وأشخاص يسمون 
بــمــحــلــلــني مـــن أجــــل الـــتـــرويـــج للمخطط 
الفرنسي ضد املغرب.. بعض الصحافة 
الــفــرنــســيــة ووســـائـــل إعــالمــهــا تــواصــل 
نظرتها العنصرية ضد املغرب. ونتذكر 
في  البعض  بها  يتحدث  كــان  التي  اللغة 
تلفزيونات فرنسا عن املغرب إبان أزمة 
جائحة كورونا، ولم يستسغ البعض أن 
الواقية  األقنعة  إنــتــاج  فــي  املــغــرب  ينجح 
في حني فرنسا فيها خصاص.. واليوم 
يـــتـــحـــدث هــــــؤالء عــــن ضـــــــرورة تــوقــيــف 
الــغــول املــغــربــي فــي إفــريــقــيــا ألنـــه يهدد 
رفقة  الــغــرب  ومصالح  فرنسا  مصالح 

الصني وروسيا..
طبعا هو فخر للمغرب أن يصنف 
والروسية،  الصينية  القوتني  جانب  إلى 
لكن على فرنسا والغرب بصفة عامة أن 
يلزم حدوده ويدخل إلى غمار املنافسة 
مواصلة  أمــا  استطاع..  هو  إن  الشريفة 
الــتــعــامــل بــتــعــال وعــنــصــريــة واســتــغــالل 
فهذا  ملصالحه  امتدادا  إفريقيا  واعتبار 

األمر انتهى ولن يعود..    

  < حكيم بلمداحي

< الثمن 5 دراهم
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  < األحداث المغربية

لم تكن التحية بني املفوض األوروبي ووزير الخارجية، 
ناصر بوريطة، وهو يستقبله عادية، بل زاد من حرارتها 
يسعى  التي  العالقات  حقيقة  على  يــدالن  وترحيب  عناق 
الطرفان إلى ترسيخها وتطويرها، في رسائل خاصة إلى 

من يهمه األمر.
وال يمكن فصل الزيارة التي قام بها مفوض سياسة 
ـــــــي، أولــيــفــيــيــه فــارهــيــلــي إلــــى املـــغـــرب، عن  الـــجـــوار األوروب
وعن  األوروبــيــة،  املغربية  العالقات  تعرفها  التي  الدينامية 
السياق املتطور واملنسجم لهذه العالقات. لذلك فكل حديث 
عن العالقات املغربية األوروبية يجب أن يفصل بني أوروبا 

ذات املصداقية واملؤسسية، والتي تعرف كيف تقدر املغرب 
ناحية،  من  الحقيقية،  بقيمته  الجيوستراتيجي  ووضعه 
ومــن ناحية أخـــرى، الـــدول األوروبــيــة الــتــي تشكل األقلية، 
والــتــي تــحــاول مــواجــهــة الــعــالقــات الــنــوعــيــة والــحــتــمــيــة بني 
ومؤامرات  ومكائد  الحزام  تحت  بضربات  وأوروبــا  املغرب 

صامتة.

رسائل إلى من يهمه األمر
المغرب أوروبا..
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  < األحداث المغربية

العامة  املديرية  مصالح  وفرتها  دقيقة  معطيات  قــادت 
ملراقبة التراب الوطني عناصر الشرطة بالناظور إلى ضبط 
كمية مهمة من الهيروين والكوكايني، مساء السبت املاضي.

وخالل هذه العملية تمكنت الشرطة من توقيف أربعة 
باالتجار  تتعلق  قضية  في  تورطهم  في  يشتبه  أشخاص 

الدولي في املخدرات الصلبة.
وقد تم توقيف املشتبه فيه األول مباشرة بعد وصوله 
منت  على  مليلية  مدينة  مــن  قــادمــا  نصار  بني  منطقة  إلــى 

سيارة مرقمة بإسبانيا.
كيلوغرامات  أربــعــة  حجز  تــم  الــســيــارة  تفتيش  وبــعــد 
و221 غــرامــا مــن مــخــدر الــهــيــرويــن، فضال عــن كيلوغرام 

واحد و170 غراما من مخدر الكوكايني.
املشتبه  باقي  توقيف  تم  البحث،  إلجـــراءات  ومواصلة 
وطنية،  ترقيم  لوحات  تحمل  ثانية  سيارة  منت  على  فيهم 
الشحنات  هذه  تهريب  بعملية  صلتهم  في  لالشتباه  وذلــك 

من املواد املخدرة.
وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إخضاع املشتبه فيهم للبحث 
بالناظور  القضائية  الشرطة  فرقة  تجريه  الــذي  القضائي، 
تحت إشراف النيابة العامة املختصة، وذلك بغرض تحديد 
هذا  فــي  املفترضني  واملــتــورطــني  املحتملة  االمـــتـــدادت  كــافــة 

النشاط اإلجرامي.

هيروين وكوكايني
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محمد أوزين: األغلبية الحالية ضعيفة وفاقد الشيء ال يعطيه
األمين العام للحركة الشعبية قال إن طموح الحزب هو ريادة المرحلة المقبلة لملء الفراغ السياسي

تبرأ محمد أوزين، األمين العام لحزب الحركة الشعبية، المصطف في المعارضة، من المطالبة بتحكيم ملكي بخصوص جلسات المساءلة الشهرية 
لرئيس الحكومة بالبرلمان. واعتبر أوزين أنه لم يصدر عن الفريق الحركي أي تصريح بطلب التحكيم الملكي في نازلة غياب رئيس الحكومة عن 

الجلسات الشهرية، مضيفا: »نحن ندرك جيدا صالحياتنا الدستورية والقانونية وننزه جاللة الملك نصره اهلل وأيده أن يتدخل في خالف هو سياسي 
في جوهره، كما نعلم جيدا أنه يوم نقرر تحويل هذا الخالف إلى نازلة دستورية فباب المحكمة الدستورية مفتوح للفصل في مثل هذا النزاع، 

والذي سبق وأن أفتى فيه المجلس الدستوري سابقا  بضرورة مثول رئيس الحكومة أمام كل مجلس من مجلسي البرلمان مرة في كل شهر 
وليس استعمال بدعة التناوب بين المجلسين«. وأكد من جهة أخرى أن الحكم على المعارضة باالنقسام والتفكك مجرد حكم قيمة ال أساس 

له من الصحة، مضيفا أن الحديث عن قوة التحالف الحكومي مقابل ضعف المعارضة غير مبني على أي أساس، مؤكدا أن الواقع هو أن التحالف 
الحكومي ليس سوى تجمع عددي دون مضمون سياسي وال مردودية سياسية أو تشريعية مؤثرة عكس مكونات المعارضة.

  < حاوره الجياللي بنحليمة

< فــــي مـــواجـــهـــة قـــــوة الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي تــوجــد 
بعض  وأعــلــنــت  بــل  منسجمة،  وغــيــر  منقسمة،  مــعــارضــة 
فــرقــهــا بــمــجــلــس الــــنــــواب أن ال عـــالقـــة تــربــطــهــا مـــع بــاقــي 
ممثلي املعارضة، مبررة ذلك باختالف املرجعيات. ويبدو 
بشكل واضح أن العالقات الشخصية بني قيادات األحزاب 
في  كبيرا  جانبا  تملك  املعارضة  في  املتواجدة  السياسية 
انقسام كتلة املعارضة داخل البرملان، خاصة بني االتحاد 
تؤيدون  هل  والتنمية.  والعدالة  الشعبية  للقوات  االشتراكي 

هذا القول؟
حــزب  أن  أخـــــرى  مــــرة  الــتــأكــيــد  يــنــبــغــي  أوال   <
قناعة  عن  املعارضة  صف  اختار  الشعبية  الحركة 
واحــــتــــرام لــصــنــاديــق االقـــــتـــــراع، وبـــالـــوقـــوف على 
ســؤالــكــم فــقــد أشــرتــم إلـــى قـــوة الــتــحــالــف الحكومي 
مجرد  اعتقادنا  في  وهــذا  املعارضة!  ضعف  مقابل 

حــكــم قــيــمــة غــيــر مــبــنــي عــلــى أي أســــاس بل 
هذا  قــوة  تتجلى  أيــن  وإال  للواقع،  ومخالف 
التحالف الحكومي؟ فبلغة األرقام وبمنطق 
الـــوزن السياسي فهو فــي واقـــع األمـــر ليس 
سياسي  مضمون  دون  عــددي  تجمع  سوى 
تـــشـــريـــعـــيـــة  أو  ســــيــــاســــيــــة  مـــــــردوديـــــــة  وال 
في  ولكم  املــعــارضــة،  مكونات  عكس  مــؤثــرة 
التي  الحركي  للفريق  التشريعية  الحصيلة 
بــلــغــت ضــعــف مـــا قــدمــتــه الــحــكــومــة نفسها 
دلــيــل مــلــمــوس، وقـــس ذلـــك عــلــى املـــبـــادرات 
السياسات  بتقييم  الــصــلــة  وذات  الــرقــابــيــة 
في  النوعي  والــحــضــور  والعمومية  العامة 
الــجــلــســات  داخـــــل  الــســيــاســي  األداء  مـــجـــال 

الـــعـــامـــة والـــلـــجـــن الـــدائـــمـــة وعـــلـــى مــســتــوى هــيــاكــل 
الـــحـــزب. لــهــذا، ودون مــبــالــغــة، أســتــطــيــع الــقــول أن 
األغلبية الحالية ضعيفة ال من حيث األداء وال من 
حــيــث الــحــضــور واملـــبـــادرة، فــهــي عــاجــزة حــتــى عن 
الفصل بني األغلبية البرملانية واألغلبية الحكومية، 
بــل هــي مــجــرد رجـــع صـــدى لــصــوت الــحــكــومــة غير 
املسموع أصال. أقول هذا رغم أن الحكومة الحالية 
النجاح،  مقومات  كل  تملك  نوعها  من  سابقة  وفي 
فــهــي مــدعــمــة بــثــالثــة أحــــــزاب فــقــط وتــســيــر جميع 
ال  ذلك  ومع  والجماعات،  األقاليم  ومجمل  الجهات 
ألن  ربما  النجاح  لهذا  تباشير  أي  اآلن  لحد  تظهر 

فاقد الشيء ال يعطيه! 
أمــــا بــخــصــوص مـــا أشـــرتـــم إلـــيـــه مـــن انــقــســام 
للمعارضة فدعني أوضح لك أوال أن ليس هناك ما 
يلزم التنسيق بني مكوناتها عكس األغلبيات، ومع 
ذلــك ومــرة أخــرى وفــي تجربة غير مسبوقة بــادرت 
خاصة  بينها  تنسيق  بناء  إلى  املعارضة  مكونات 
في مجال العمل البرملاني وأثمر ذلك وال يزال العديد 
الصحفية،  الــنــدوة  آخــرهــا  املشتركة  املـــبـــادرات  مــن 
مكونات  ثالث  طرف  من  البرملان  داخــل  عقدت  التي 
في املعارضة، والتي تميزت بتقديم حصيلة مشرفة 
في مقابل صمت وغياب األغلبية ربما لعدم رضاها 
على حصيلتها أو لكونها عاجزة على بناء مواقف 
مشتركة عكس انسجامها فقط في التصفيق ورفع 
األيادي لتمرير قرارات الحكومة صالحة أو طالحة 
دون رأي وال حتى تبرير. علما أن األحــزاب الثالثة 
ال يمكن وصفها باملشاركة في الحكومة وال املشكلة 

لها بل ال تتعدى صفة األحزاب املمثلة فيها.
أمــــا حــديــثــكــم عـــن اخـــتـــالف املـــرجـــعـــيـــات فــهــذا 

طــبــيــعــي ألن الـــنـــاخـــب يـــصـــوت لــيــخــتــار األغــلــبــيــة 
ولـــيـــس املــــعــــارضــــة، فـــهـــل هـــــذه األغـــلـــبـــيـــة مـــوحـــدة 
بتحالف  للناخب  تــقــدمــت  وهـــل  مــرجــعــيــاتــهــا؟  فــي 
منسجم؟ ألم تشكل بعد النتائج االنتخابية بمنطق 
عددي ودون طعم إيديولوجي وال رائحة سياسية.

وفـــي شـــأن تــوقــف فــريــق االتـــحـــاد االشــتــراكــي 
فهذا  املعارضة  تنسيقية  داخل  العمل  مواصلة  عن 
اختياره ونحترمه وقد برره بخالف مع مكون آخر 
الشعبية  الحركة  فــي  موقعنا  ومــن  املــعــارضــة،  فــي 
فـــال خــــالف لــنــا مــعــه فــقــد تــقــاســمــنــا عــــدة مــحــطــات 
سياسية مشتركة وسنظل، علما أن والدتنا كانت 
ظهائر  صــدور  لحظة  في  مشترك  قانوني  مهد  من 
الــحــريــات الــعــامــة الــتــي نــاضــل حــزبــنــا مــنــذ مــيــالده 
سطوة  من  املغرب  وإنقاذ  إلقرارها  االستقالل  فجر 
الــحــزب الــوحــيــد، وربــمــا الــتــاريــخ 
يــــعــــيــــد نـــفـــســـه 

وكــــأن قـــدرنـــا أن نــتــصــدى مـــرة أخـــرى 
التي  والحزبية  السياسية  الهيمنة  مظاهر  لعودة 

لم تعد بصماتها خافية اليوم.
وفي نفس السياق أؤكد كذلك أن حزب الحركة 
تنسيقية  داخـــل  الــعــمــل  بــمــواصــلــة  معتز  الشعبية 
املــعــارضــة ويــدنــا كذلك مــمــدودة للتعاون مــع كافة 
األحـــــزاب ســــواء فـــي األغــلــبــيــة أو خــارجــهــا لخدمة 
مصلحة الوطن واملواطنني واالنتصار دوما وأبدا 

ملغرب املؤسسات.

< االنــقــســام الــبــني لــم يــثــن رؤســــاء الــفــرق البرملانية 
املــعــارضــة مــن اتــخــاذ خــطــوات نحو التوحد أبــرزهــا أربعة 
النواب  بمجلس  املعارضة  فرق  رؤســاء  عقدها  اجتماعات 
الحزبية  القيادات  السياسية.  ألحزابهم  العامني  األمناء  مع 
لألحزاب األربعة املشكلة للمعارضة باركت التنسيق دون 
أن تعطي وعودا كبيرة، على رأس الحركة الشعبية ما الذي 

يمكن القيام به إلحياء مثيل هذه املبادرات؟
 > أعــتــقــد أن مـــا جـــاء فـــي ســؤالــكــم ســبــق وأن 
قــدمــت إجـــابـــات عــنــه فـــي ســؤالــكــم الـــســـابـــق، طبعا 
بــــادرت قـــيـــادات الــفــرق الــبــرملــانــيــة لــلــمــعــارضــة إلــى 
عــقــد لـــقـــاءات مـــع قـــيـــادات أحــزابــهــا وهــــذا مطلوب 
مما  أكثر  األمــر  تحميل  ينبغي  ال  ولكن  ومستحب 
نمط  ظــل  فــي  يمكن  ال  وعــمــلــيــا  فمنطقيا  يــحــتــمــل، 
املعمول  االنتخابي  النظام  وال  االنتخابي  االقتراع 
به بلوغ أغلبيات أو معارضات منسجمة ما لم يتم 
بناء أقطاب سياسية قبل االستحقاقات االنتخابية 
على  دورتــني  في  واالنتخاب  التصويت  اعتماد  أو 
غـــرار الــعــديــد مــن الــتــجــارب، وهـــذه الــقــنــاعــة ليست 

شعارا بل مارسناها كحزب منذ 2006 عبر اندماج 
ثــالثــة مــكــونــات للعائلة الــحــركــيــة فــي حـــزب واحــد 
وفــضــلــنــا الــغــايــة الــســيــاســيــة عــلــى كــشــف الــحــســاب 
االنــتــخــابــي، ولــكــن مــع األســـف ال أحــد مــن الــتــيــارات 
الــســيــاســيــة األخــــرى الــتــقــط الــرســالــة وســايــرت هــذا 
الــتــوجــه االســتــراتــيــجــي، وعــلــيــه نــتــطــلــع أن تــكــون 
االنتخابات املقبلة مناسبة للحسم في هذا الخيار 
االستراتيجي بالتوجه نحو بناء أقطاب سياسية 
قبلية موحدة في مرجعياتها وأهدافها، ودون ذلك 
ستبقى التحالفات في األغلبية كما املعارضة تبنى 
هو  العدد  وسيظل  البرنامج  من  األدنــى  الحد  على 
الــحــاســم ورهـــان املــواقــع هــو املهيمن على املــواقــف 
وعـــلـــى الـــهـــويـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي مــــع األســــــف ال 
يملكها غير أحــزاب ال تتعدى عدد أصابع اليد أما 
الباقي فهي تجمعات بشرية بدون بصمة سياسية 

وال خلفية تاريخية وال برنامج مميز 

األخـــــرى مــجــرد والــبــقــيــة 
سياسية  دون امــتــداد شعبي وبـــدون جــذور نواد 

في التاريخ واملجتمع.

 < هناك صراع مخفي أو خفي داخل املعارضة، التي 
تريد أن تخرج من ضعفها قوة، هذا الصراع يتعلق بقيادة 
والليبرالي،  واإلســالمــي  اليساري  بــني  املختلط  املــزيــج  هــذا 
ــــذي فـــرض فــرضــا  والـــــذي ال يــتــوحــد ســـوى فـــي املـــوقـــع، ال
مسبقا.  ملقعده  حــاجــزا  اآلخــر  الــجــزء  وكــان  البعض،  على 
فــتــحــركــات الــحــركــة الشعبية تفيد أنــهــا تــريــد هـــذا املــكــان، 
حتى مع تواجد معارضني من صنف االتحاد االشتراكي 
في  حــزب  ثاني  هــي  الشعبية  فالحركة  والتنمية.  والــعــدالــة 
مقاعد  عــدد  حيث  من  االشتراكي  االتحاد  بعد  املعارضة، 
مجلس النواب، لكنها تريد أن تلعب دور الفريق املعارض 
انشغلوا  الــذيــن  االتــحــاديــني،  تـــواري  ربــمــا  مستغلة  األول، 
الحزب،  هذا  وكــأن  مصيرية،  تنظيمية  محطات  في  طويال 
ألف  بعدما  املعارضة،  قيادة  على  قــادر  أنــه  يظهر  أن  يريد 
هذا  في  والخاطئ  الصحيح  ما  لسنوات،  الحكومة  مقاعد 

الكالم؟
هدفها  كــان  لــو  الشعبية  فالحركة  بالعكس   <
زعـــامـــة املـــعـــارضـــة ملـــا أصـــــرت وتـــصـــر عــلــى تــعــزيــز 
الــتــنــســيــق بـــني مــكــونــاتــهــا، كــمــا أن الـــحـــزب وعــلــى 
مــــــدار تـــاريـــخـــه الـــعـــريـــق لــــم يـــربـــط يـــومـــا املـــواقـــف 
باملواقع، وبطبيعة الحال فالحزب من خالل فريقيه 
بكل  بتميزهما  للتنويه  مناسبة  وهــي  بــالــبــرملــان، 
املقاييس، وكذا من خالل مواقف هياكله التقريرية 
الوطنية  رســالــتــه  أداء  عــلــى  حــريــص  والــتــنــفــيــذيــة، 
الصادقة من موقع املعارضة املؤسساتية املسؤولة 

أن  كــمــا  الــبــديــل،  بتقديم  بــل  بالنقد  تكتفي  ال  الــتــي 
حــزبــنــا يـــدرك جــيــدا أنـــه لــيــس فــي حلبة تــنــافــس أو 
تــســابــق مـــع أي كــــان، كــمــا أنـــه يـــمـــارس مــهــامــه بكل 
وضوح بعيدا عن الكولسة و الصراعات املخفية أو 
املكشوفة فهو يؤمن أن املسؤولية مثل اإليمان لها 

درجات ومن أراد فليعارض ومن أراد فلينتظر!
أمــــا بــخــصــوص إشـــارتـــكـــم إلــــى ســعــي الــحــزب 
لـــزعـــامـــة املـــعـــارضـــة فــيــؤســفــنــي أن أقــــــول لــــك إنــكــم 
تـــصـــغـــرون طـــمـــوح الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، فــطــمــوحــنــا 
أكـــــبـــــر وهـــــــو أن نـــهـــيـــئ أنـــفـــســـنـــا لــــنــــكــــون الـــبـــديـــل 
وهو  املقبلة،  املرحلة  لريادة  والسياسي  االنتخابي 
طــمــوح مـــشـــروع ومــســتــحــق ونــشــتــغــل عــلــيــه بــرؤيــة 
إستراتيجية بغية ملء الفراغ السياسي الذي تعززه 
الحالية،  للتجربة  واملحتمل  الــقــائــم  الفشل  معالم 
الشعبية  الــحــركــة  فـــي  الـــدائـــم  عـــدونـــا  ألن 
هـــو الــبــنــاء الــســيــاســي 

الـــــعـــــشـــــوائـــــي الــــــــــذي يــنــتــعــش 
فـــي زمـــن ضــعــف الــوســائــط املــؤســســاتــيــة وعــجــزهــا 
والتاريخية،  االنتخابية  مسؤولياتها  تحمل  عــن 

فاملغرب في منظورنا أكبر من الحزبية الضيقة.
ســؤالــكــم أيـــضـــا لـــم يــنــصــف الــحــركــة الشعبية 
بــإشــارتــكــم إلـــى كــونــه ولــيــدا جــديــدا فــي املــعــارضــة، 
أثير  املــوقــرة  جريدتكم  لــقــراء  وتــنــويــرا  وملعلوماتك 
االنـــتـــبـــاه إلـــــى أن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة ولــــــدت كــــأول 
حـــزب مـــعـــارض فـــي املـــغـــرب املــســتــقــل حــيــث بفضله 
عــمــت نــســائــم الــحــريــات وصــمــد مــغــرب املــؤســســات 
وترسخت التعددية السياسية واللغوية والثقافية 
واملجالية ولوالها ملا وجدت عدة أحزاب موطئ قدم 
تتربع  نفسها  وجـــدت  وملــا  السياسية  الــســاحــة  فــي 

على كراسي املؤسسات. 
كــمــا أذكـــركـــم أن الــحــركــة الــشــعــبــيــة كــمــكــون في 
العائلة الحركية مارست املعارضة في عهد حكومة 
التناوب التوافقي الذي كان لها فضل املساهمة في 
انجاحه رغم موقعها االنتخابي املتقدم أنذاك،  كما 
مارست الحركة الشعبية املعارضة سنة 2007 حني 
صــوتــت ضــد املــشــاركــة فــي الــحــكــومــة وضـــد عــرض 

الوزير األول أنذاك األستاذ عباس الفاسي. 
كل  سعي  هــو  السياسة  فــي  فاملنطق  وعــمــومــا 
حـــزب لــلــمــشــاركــة فـــي تــدبــيــر الـــشـــأن الـــعـــام دون أن 
يعني ذلـــك أن دور املــعــارضــة غــيــر مــهــم، وأدعــوكــم 
لقراءة املؤشرات لتتأكدوا أن الحركة الشعبية فعال 
املعادالت  مختلف  في  أساسي  ورقــم  معارضة  قــوة 
الــســيــاســيــة وهــــو مـــا ســيــتــعــزز فـــي املـــراحـــل املقبلة 
وبكل  وأغلبيتها،  الحكومة  ضعف  ظــل  فــي  خاصة 

صــــدق لــقــد كــنــا نــتــمــنــى أن نــبــتــلــى بــحــكــومــة قــويــة 
وناجحة لتعفينا من معارضتها بغية التفرغ لبناء 
الذات الحزبية والتأطير، لكن الله غالب، فالحكومة 
بهشاشتها السياسية وضعف أدائها وغيابها عن 
في  املعارضة  إيقاع  نرفع  تجعلنا  املجتمع  قضايا 
املعارضة  «أن  فعال  ثتبت  حكومية  صحوة  انتظار 

ال يعتد بها»!

 < لــيــس مــن بـــاب الـــجـــدال الــعــاقــل أن تعتبر الــحــركــة 
غير  نفسها  الــحــزب،  راكمها  التي  التجارب  بكل  الشعبية 
مــؤهــلــة  لــقــيــادة املــعــارضــة، لــكــن هــنــاك مــالحــظــة أســاســيــة 
وجوهرية، هل تريد الحركة خدمة املعارضة من باب القيادة 
أو خــدمــة نفسها مــن نفس الــخــانــة، وهـــذا ســـؤال جوهري 
ربما تجيب عنه قيادة السنبلة التي اتخمت الدورة البرملانية 
باأليام الدراسية واللقاءات الخارجية، فضال عن الحضور 

البرملاني في جلسات مجلس النواب؟
أود  اســـتـــفـــهـــامـــكـــم  عــــلــــى  جــــــوابــــــا   <
حـــددت  الــشــعــبــيــة  الـــحـــركـــة  أن  أوضـــــح  أن 
مـــنـــظـــورهـــا لــلــمــعــارضــة حـــســـب مــرجــعــيــة 
الفكر الــحــركــي، فهي تــؤمــن غــايــة اإليــمــان 
أن خيارها هو املعارضة داخل املؤسسات 
ولـــيـــس خــارجــهــا أو حــولــهــا، وهـــــذا نهج 
كذلك  تؤمن  هي  الــحــزب،  والدة  منذ  ثابت 
أن دورها كحزب وطني بعمق شعبي هو 
نــقــل صـــوت الــشــارع ونــبــض املجتمع إلــى 
داخل املؤسسات التي هي اإلطار الطبيعي 
للتدافع والصراع السياسي، كما أؤكد أن 
تــواجــدنــا فــي صــف املــعــارضــة هــو تكليف 
مــــن صـــنـــاديـــق االقـــــتـــــراع لـــنـــكـــون الـــصـــوت 
البديل لحكومة ال تتكلم وال تسمع، وبناء 
الــدفــاع  األول  مــســاريــن:  عــلــى  نشتغل  فــنــحــن  عــلــيــه 
عــن الــحــقــوق املــشــروعــة لــلــمــغــاربــة مــن كــل مواقعنا 
مـــركـــزيـــا وجـــهـــويـــا واقــلــيــمــيــا ومــحــلــيــا والــنــهــوض 
رغم  للمعارضة،  املخولة  الدستورية  بمسؤولياتنا 
الصلة  ذات  الدستور  أحكام  تحترم  ال  الحكومة  أن 
بحقوق املعارضة، وتلعب على التأويل الضيق ملبدأ 
املعارضة  صــوت  مــن  للحد  عليه  املــفــتــرى  النسبية 
حتى  املقنعة  غير  واختياراتها  ملصالحها  املــزعــج 
ملن يدعمها، وبموازة دورنا السياسي في املعارضة 
سياسيا  الــحــزب  تقوية  على  كــذلــك  نشتغل  فنخن 
وتــنــظــيــمــيــا وإعـــالمـــيـــا لــيــكــون الــبــديــل فـــي الـــواليـــة 
املــقــبــلــة. وطــبــعــا ال أعــتــقــد أن رســـالـــة الـــحـــزب غير 
واضحة، وذلك بحجة ما ذكرتم من حضور برملاني 
تقبل  ال  التي  الشجاعة،  مواقفه  خــالل  ومــن  متميز 
التلون، ومن خالل مبادراته اإلشعاعية والتواصلية 
ترافعه  خــالل  مــن  أو  املجتمع  مكونات  مختلف  مــع 
القوي عن الحقوق واملصالح االستراتيجية للوطن 
فـــي مــخــتــلــف املــحــافــل اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. فنحن 
نشتغل مــع املــواطــن عــكــس الــحــكــومــة الــتــي تختزل 

املواطن في الناخب وفي لحظة تصويت عابرة.

< وجـــــدت فــــرق املـــعـــارضـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب سببا 
بخصوص  ملكي  بتحكيم  واملطالبة  امللك  بحماية  للمطالبة 
هذه  واعــتــبــرت  الــنــواب.  مجلس  عــن  الحكومة  رئيس  غياب 
الــفــرق عــلــى لــســان رؤســائــهــا بمجلس الـــنـــواب، أن رئيس 
إذ  التشريعية،  املؤسسة  عــن  الغياب  على  يصر  الحكومة 
الدستور  يلزمه  الـــذي  الــوقــت  فــي  فقط  مـــرات  ثــالث  حضر 
النواب  من  املقدمة  األسئلة  مع  للتفاعل  شهريا  بالحضور 
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الطامة الكبرى 
أن الحكومة ال 

تكلف نفسها حتى 
بالمثول أمام اللجن 

الدائمة المعنية 
لتبرير حتى موقف 
الرفض بل تكتفي 
بمراسلة كتابية 
دون أدنى تبرير، 
وهو ما يعتبر 

استهانة بالمجهود 
التشريعي

الــبــرملــانــيــني، لــكــن الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة اعتبر 
مؤخرا أن الجلسات املخصصة للسياسات العامة املوجهة 
العمومية  للسياسات  لجلسات  تحولت  الحكومة  لرئيس 
بــمــعــنــى ســـيـــاســـات قــطــاعــيــة وبــمــعــنــى أدق تــحــولــت هــذه 
الجلسات لغاية غير الغايات املنصوص عليها في الدستور. 

فلماذا إذن تطرقون باب امللك؟
> أوال لم يصدر عن فريقنا أي تصريح بطلب 
التحكيم امللكي في نازلة غياب رئيس الحكومة عن 
الجلسات الشهرية، فنحن ندرك جيدا صالحيانتا 
الدستورية والقانونية وننزه جاللة امللك نصره الله 
وأيده أن يتدخل في خالف هو سياسي في جوهره، 
كما نعلم جيدا أنــه يــوم نقرر تحويل هــذا الخالف 
إلــــى نـــازلـــة دســـتـــوريـــة فــبــاب املــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
مــفــتــوح للفصل فــي مــثــل هـــذا الـــنـــزاع والــــذي سبق 
بضرورة  سابقا  الدستوري  املجلس  فيه  أفتى  وأن 
مثول رئيس الحكومة أمام كل مجلس من مجلسي 
الــبــرملــان مـــرة فــي كــل شــهــر ولــيــس اســتــعــمــال بدعة 

التناوب بني املجلسني.  
وبـــخـــصـــوص هـــــذا الـــغـــيـــاب فـــهـــو فـــعـــال خـــرق 
دســتــوري واضــح بطعم سياسي نفهم منه إصــرار 
الــحــكــومــة، رئــاســة وأعــضــاء، على تــفــادي مواجهة 
املــعــارضــة وعــــدم كــشــف هــشــاشــة األداء الــحــكــومــي 
لحلول  وفقدانها  التواصل  فــي  البنيوي  وعجزها 
تـــقـــنـــع املـــــغـــــاربـــــة، واألهـــــــــم فـــــي نـــظـــرنـــا لـــيـــس فــقــط 
جميع  مثل  أننا  األســاس  ولكن  عدمه  من  الحضور 
مضافة  قيمة  أيــة  نسجل  ال  واملــواطــنــات  املــواطــنــني 
ألجوبة الحكومة شكال ومضمونا سواء في الرقابة 
بهم  تحس  الــــوزراء  فأغلب  القطاعية،  أو  الشهرية 
أنــهــم يــحــضــرون مــجــبــريــن لــلــجــلــســات والــلــجــن من 
باب أداء واجب مفروض أو بمثابة اجتياز امتحان 

شفهي في كل جلسة أو لجنة.
بـــخـــصـــوص مــــواضــــيــــع الـــجـــلـــســـات الــشــهــريــة 
أدعــوكــم مــن بــاب الــحــق فــي املعلومة لــإلطــالع على 
القضايا وامللفات التي تقدمنا بها قصد برمجتها 
في جلسات املساءلة الشهرية ولكم الحكم هل هي 
لهذا  العمومية!  أو  الــعــامــة  الــســيــاســات  فــي  تــنــدرج 
بها  يعتد  وال  هشة  الباب  هذا  في  الحكومة  فحجة 
ألنــنــا نـــدرك جــيــدا الــفــصــل بــني الــســيــاســات  العامة 
والعمومية، وكل ما في األمر أن الحكومة تبحث عن 
مبررات واهية ملصادرة حق البرملان أوال واملعارضة 
ثــانــيــا وربــمــا تــســعــى لــتــخــتــار هــي املــواضــيــع التي 
تـــريـــد أن تـــســـائـــل نــفــســهــا فــيــهــا حـــفـــاضـــا عـــلـــى مــا 
الفاقدة  والسياسية  التواصلية  لياقتها  من  تبقى 
الكبير  الــســؤال  ليبقى  اإلقــنــاع.  ولــنــبــرة  للجاهزية 
ماذا تريد الحكومة هل سلطة تشريعية بمفهومها 
شاكلة  على  برملانية  مؤسسة  مجرد  أم  الدستوري 

مؤسسة عمومية.

عقب  اإلعــالم  برجال  لقائهم  في  املعارضة  ممثلو   >
بالتطبيع  الحكومة  اتهموا  الخريفية  البرملانية  الدورة  نهاية 
قوانني  ملشاريع  سحبها  على  دليال  مقدمني  الــفــســاد،  مــع 
تــهــم مــحــاربــة لــلــريــع والــفــســاد، وتــضــارب املــصــالــح تلمس 
عن  النظر  بغض  الحالية،  الحكومة  من  أعضاء  أربعة  لــدى 
ازدواجية الجنسيات لدى العديد منهم، هذا اتهام ثقيل جدا 
وقد تكون من تداعياته أن تظهر املعارضة أوال ما يفيد هذا 
التطبيع مع الفساد، إضافة ملا ساقته، وسؤالي هل تملكون 

املزيد من املعطيات التي تبرهن على ذلك.
> نـــحـــن فــــي دولــــــة الـــحـــق والــــقــــانــــون وهـــنـــاك 
مــؤســســات لــلــرقــابــة والــحــكــامــة، وكــمــا قــلــت لـــك إن 
التدافع السياسي في منظورنا له إطاره وهو داخل 
املــؤســســات بــعــنــوان دســتــوري عــريــض هــو الفصل 

املتوازن بني السلط وتعاونها.

عن  نقلتها  الــتــي  الــتــصــريــحــات،  وبــخــصــوص 
نـــدوة املــعــارضــة، فــال أعــتــقــد أنــهــا مــؤطــرة بخلفية 
الــتــشــخــيــص، فـــإذا كـــان هــنــاك مــن لــه ازدواجـــيـــة في 
الــجــنــســيــة فــاملــســؤولــيــة تــقــع عــلــى الــحــكــومــة وعلى 
املــؤطــر  التنظيمي  الــقــانــون  تفعيل  عــلــى  حــرصــهــا 
ألشغالها وتركيبتها  إلى جانب مختلف القوانني 
بتشريع  مرتبطا  األمـــر  يــكــون  أن  أمـــا  الــصــلــة،  ذات 
مـــقـــتـــرحـــات قــــوانــــني لــــحــــاالت مــــحــــددة فــــهــــذا غــيــر 
قوانني  لتعديل  بمقترحات  تقدم  ففريقنا  صحيح، 
العديد  التعديل  ومس  وغيرها  الترابية  الجماعات 
وتجويد  بها  االرتقاء  بغاية  الجوهرية  البنود  من 
تــســيــيــرهــا وتــمــكــيــنــهــا مـــن مـــمـــارســـة صــالحــيــاتــهــا 
خاصة في ظل التراجع الحكومي البني في مواكبة 
خيار الجهوية املتقدمة  رغم هيمنتها العددية على 
سؤالكم  فــي  جــاء  كما  والــغــريــب  الــجــهــات!  مجالس 
أن الــحــكــومــة هــي مــن شــخــصــت األمــــر، وهــــذا دليل 
العضوية  بــني  الجمع  بصعوبة  مقتنعة  أنها  على 
فــي الحكومة ورئــاســة املــدن الــكــبــرى، علما أن هذه 
تاريخ  فــي  حكومي  تعديل  أســـرع  أجـــرت  الحكومة 
املـــغـــرب بــحــجــة أن وزيـــــرة لـــم تــســتــطــع الــجــمــع بني 

املهمتني حسب تصريحاتها طبعا! 
وقــيــاســا عــلــى هـــذه الــواقــعــة املــشــار إلــيــهــا فهل 
يــحــتــاج األمــــر أصـــال إلـــى إقــــرار قــانــون يــخــص هــذا 
النوع من التنافي؟ أليس في مقدور الوزراء املعنيني 
الجيدة،  الحكامة  إطــار  فــي  املهمتني  بــني  االختيار 
وهل يعقل إقــرار التنافي في عمودية املدن الكبرى 
ورئاسة املجالس اإلقليمية والعضوية في البرملان 
فأي  التنافي!  مبدأ  خارج  الوزير  ويبقى  بمجلسيه 
للشبهة  وإيــثــارة  للتفرغ  وأحـــوج  أصــعــب  املهمتني 

والتأويل؟! هل منصب البرملاني أم الوزير؟ 
فــــمــــن مـــوقـــعـــنـــا نــــؤمــــن ونـــتـــطـــلـــع إلـــــــى حــصــر 
املـــســـؤولـــيـــة الــتــمــثــيــلــيــة فــــي مــهــمــة واحـــــــدة ربــحــا 
ذلك  يعتبر  ال  وحتى  الكفاءات،  ولتنويع  للنجاعة 
مجرد شعار فقد شرعنا لذلك في نظامنا األساسي 
للحزب حيث ثم إعمال التنافي في املسؤوليات في 

تدبير أجهزة الحزب.
بــخــصــوص تقييم مــقــتــرحــات الــقــوانــني، وهــذا 
مــــوضــــوع يـــحـــتـــاج نــــقــــاش، فـــالـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى أن 
الحكومة ال تكلف نفسها حتى باملثول أمام اللجن 
الــدائــمــة املــعــنــيــة لــتــبــريــر حــتــى مــوقــف الـــرفـــض بل 
وهــو  تــبــريــر،  أدنــــى  دون  كــتــابــيــة  بــمــراســلــة  تكتفي 
الجبار  التشريعي  بــاملــجــهــود  اســتــهــانــة  يعتبر  مــا 
للبرملانيني والبرملانيات، وأؤكد لك أننا في الفريق 
الحركي تقدمنا بأزيد من 56 مقترح قانون متكامل 
حيث  مــن  وال  القانوني  البناء  حيث  مــن  ال  ومــؤثــر 
محتشمة  تشريعية  مــبــادرات  مقابل  فــي  املضمون 
وجـــــد مــــحــــدودة لــلــحــكــومــة كـــمـــا ونــــوعــــا والـــعـــبـــرة 
يحاسب  فمن  املجال.  هــذا  في  الهزيلة  بحصيلتها 

من؟
وبــخــصــوص ســحــب الــحــكــومــة ملــشــاريــع مهمة 
نكتفي بالسؤال أين البديل؟ مادامت تبرر سحبها 

الذي طال أمده بحجة التجويد!

ـــغـــالء، الــتــي يــبــدو أن الــحــكــومــة لـــم تــقــدم  < مــوجــة ال
متفائلة  أنها  يبدو  وال  حولها،  مقنعا  جوابا  الساعة  لحد 
بشأنها أيضا، دائما من موقع املعارضة هل تملكون أوال 
تشخيصا لهذا الواقع الذي تكتوي به األسر املغربية، وما 

هي مقترحاتكم للحكومة للتعامل مع هذا الوضع؟
فــي  الــــقــــائــــم  الــــغــــالء  أن  الـــتـــأكـــيـــد  أود  أوال   <
واألســاســيــة لــيــس مجرد  مختلف املــــواد الــغــذائــيــة 
ناتج  هو  بل  الحكومة  تدعي  كما  موضوعي  واقــع 
ال  والــتــي  العمومية  الحكومة  سياسات  عــن  أيــضــا 

تــمــلــك ســيــاســات عـــامـــة! كــمــا هـــي دلــيــل عــلــى غــيــاب 
حس املبادرة واإلبــداع لديها ملواجهة ال الغالء وال 
تداعياته االقتصادية واالجتماعية والتي قد تأخذ 
عنادها  عن  الحكومة  تخرج  لم  ما  سياسيا  طابعا 
السياسوي وقاموسها املطبع مع األزمة واملستسلم 
لــنــيــرانــهــا، وهــــذا مــا ال نــريــده لــوطــنــنــا الــــذي نعتز 

باالنتماء إليه.
إلــيــه  وصــلــنــا  مـــا  أن  إلــــى  أشـــيـــر  أن  كـــذلـــك  أود 
الحكومي  البرنامج  لضعف  إنتاج  كذلك  هو  اليوم 

ولـــشـــرود ســيــاســتــهــا املــالــيــة، وهـــو ما 
الحكومة،  هــذه  ميالد  منذ  إليه  نبهنا 
فــهــي مـــع األســــف تــشــتــغــل بــــدون رؤيـــة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة وال بـــوصـــلـــة فــــي قـــــــراءات 
األزمـــــات الــقــائــمــة واملــتــوقــعــة وتــخــتــزل 
كـــل دفــوعــاتــهــا فـــي االنـــتـــشـــاء بــفــوزهــا 
الــصــغــيــر فــي محطة انــتــخــابــيــة عــابــرة 
ال يــمــكــن أن يـــظـــل قــــــدرا مــســلــطــا عــلــى 
جــيــوب املــغــاربــة وحــقــهــم املـــشـــروع في 
السياسي  العقل  فأين  بكرامة،  العيش 
والتدبيري لحكومة الكفاءات املزعومة 
املتطلع  العمومي  النقاش  تعيد  وهــي 
واستراتيجية  حقوقية  إصالحات  إلى 
إلى مجرد حلم بقفة توفر الحد األدنى، 
وفــــرضــــت عــلــيــنــا بــفــقــدانــهــا لــســيــاســة 
اختزال  ناجعة  واجتماعية  اقتصادية 
هذا النقاش في مشكلة طماطم وبصل 
ولـــحـــم وحـــلـــيـــب! والــــتــــي ظـــلـــت لــعــقــود 

مكتسبات لألسر املغربية! 
الذي  األخضر  املخطط  بركة  فأين 
انعكاس مخطط  أين  تتغنى بنتائجه! 
وحقهم  املغاربة  مائدة  على  أليوتيس 

املستحق في سمك في املتناول!!! 
أيــــن بـــرامـــج األحـــــــزاب املــمــثــلــة في 

الحكومة في تخصيص دعم مباشر لألسر املعوزة، 
والزيادة العامة في األجور، ودعم للنساء الحوامل، 
ومـــدخـــول لــحــفــض كـــرامـــة شــيــوخ الـــوطـــن وغــيــرهــا 

كثير من الوعود السخية وغير املدروسة!!! 
وألنـــنـــا مــعــارضــة حــامــلــة لــلــبــديــل فــكــمــا تتبع 
للحزب  الشعبية  الجامعة  مــؤخــرا  عقدنا  الجميع 
وتـــوجـــنـــاهـــا بــتــقــديــم الـــبـــديـــل الـــحـــركـــي فـــي عــشــرة 
إجراءات آنية وعشرة تدابير متوسطة املدى وعشر 

إصالحات استراتيجية هي رهن إشارتكم.

ــقــاءات مــع شــركــائــهــا في  < الــحــكــومــة تــبــاشــر الــيــوم ل
النقابات ملراجعة أنظمة التقاعد، والواقع أنها ال تملك الكثير 
من الحلول ما عدا رفع السن أو رفع املساهمات، ما ترون 

في هذا الذي تسميه الحكومة إصالحا؟ 
> املشكلة أكبر من هذا امللف، فالسؤال الحقيقي 
هو أين تتجلى معالم الحكومة االجتماعية التي هي 
اآللية األساسية لتحقيق رهان الدولة االجتماعية؟ 
فاملواطن اليوم يئن تحت موجة الغالء، واملحروقات 
يذكر،  بديل  دون  املواطنني  جيوب  إحـــراق  تــواصــل 
وساكنة املناطق القروية والجبلية تنتظر مبادرات 
حكومية إلنصافها، والهشاشة تلتهم ما تبقى من 
الطبقة املتوسطة، واملقاوالت الصغرى واملتوسطة 
تفلس باآلالف، وقطاع التعليم في تراجع واحتقان 
دائم، وحاملي الشهادات تغلق أمامهم أبواب حتى 
لشيء  ال  املحتمل  التوظيف  أجــل  مــن  الــتــبــاري  حــق 
األعطاب  من  وغيرها  سنة،  قبل 30  ولــدوا  أنهم  إال 
سياسة  تــواصــل  فالحكومة  ذلــك  كــل  وأمـــام  كثير... 

الهروب إلى األمام!!!!
وبـــخـــصـــوص مـــلـــف الـــتـــقـــاعـــد فـــهـــو ال يــخــرج 

عــن دائــــرة هـــذه الــتــراجــعــات، فــفــي وقـــت تــدعــي فيه 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــقــطــيــعــة مـــع املـــاضـــي وتــعــلــق 
فشلها عــلــى تــجــارب الــحــكــومــات الــســابــقــة، رغـــم أن 
أحزابها شكلت العمود الفقري لهذه الحكومات بل 
إعالن  تستطع  ال  األســف  مع  فهي  بعضها،  ترأست 
فلماذا  األساسية،  امللفات  بعض  مع  القطيعة  هــذه 
تستفيد  ألنها  أم  املحروقات  تحرير  قــرار  تراجع  ال 
بنجاعته!  االعـــتـــراف  جـــرأة  تملك  دون  عــائــداتــه  مــن 
وملاذا تصر على إعادة إنتاج إصالح 2016 املعتمد 
في مجال التقاعد، وهذه املرة بصورة 
أكــــثــــر قـــــســـــاوة عـــلـــى جــــيــــوب األجــــــــراء 
واملـــوظـــفـــني وعـــلـــى مــســتــقــبــلــهــم، فــهــي 
تــــروج لــرفــع الــســن ورفــــع االشــتــراكــات 
وتــقــلــيــص املــــعــــاش، بـــل تــعــالــج املــلــف 
بسرية تامة وبعيدا عن أعني املعنيني 
وكـــافـــة مــكــونــات املــجــتــمــع بـــزعـــم أنــهــا 
تحاور التقابات، ونحن ندرك جيدا أن 
يتعدى  ال  نقابيا  املنخرطني  مجموع 
%4، فهل هذا يعطيها حق الحسم في 
مــلــفــات مــجــتــمــعــيــة حــســاســة وشــائــكــة 
بعيدا عن حوار وطني موسع!!!! ليبقى 
الــــســــؤال الــكــبــيــر واملـــعـــلـــق: أيــــن كــفــاءة 
حــكــومــة الــكــفــاءات إلبــــداع حــلــول لهذا 
املـــلـــف وبـــاقـــي املــلــفــات الــكــبــرى بــعــيــدا 
عـــــن الــــجــــيــــوب املـــثـــقـــوبـــة لــلــمــواطــنــني 
واملــــــواطــــــنــــــات، وملـــــــــاذا تـــصـــر حــكــومــة 
الكفاءات على املعالجة التقنية لقضايا 

سياسية ومجتمعية حساسة!!!!

ملكي  ورش  االجــتــمــاعــيــة  الــحــمــايــة   >
الــواقــع،  أرض  على  ترجمته  الحكومة  تــريــد 
في  الساعة  لحد  ناجحة  أنها  تعتبرون  هــل 

مسعاها؟
> طــبــعــا ورش الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة وقــبــلــه 
ملكية  برؤية  مؤطر  اختيار  هو  االجتماعية  الدولة 
العرش  اعتالئه  ومنذ  امللك  جاللة  له  أســس  حكيمة 
للتنمية  الوطنية  كــاملــبــادرة  استراتيجية  بــقــرارات 
الــبــشــريــة، والــعــنــايــة بـــدوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، 
وبــمــدونــة األســــرة، وبــمــأســســة الــتــضــامــن، وبخيار 
املجال  في  استراتجية  وبقرارات  املتقدمة  الجهوية 

الحقوقي وغيره من املجاالت.
وهـــــو املــــســــار، الــــــذي تـــــوج بــــإخــــراج الــحــكــومــة 
الــســابــقــة لــلــقــانــون اإلطــــــار لــلــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
وشروعها في إعداد النصوص التنظيمية، وجاءت 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة وواصــلــت اســتــكــمــال النصوص 
وإصـــدار املــراســيــم وتعبئة املـــوارد لــلــورش املحددة 
اليوم  املطروح  التحدي  ليبقى  درهــم،  مليار  في 51 
أمــــام الــحــكــومــة هـــو تــوفــيــر املــــــوارد املــالــيــة الــكــافــيــة 
للمشروع وضمان استدامتها، وإبداع آليات ناجعة 
للتنزيل األمثل وتحقيق الغايات املثلى لهذا الورش 
االســـتـــراتـــيـــجـــي، وكـــيـــف يــمــكــنــهــا ضـــمـــان عــــدم نقل 
إلى  سابقا  الرميد  نظام  في  املنخرطني  من  املاليني 
تحويل  دون  اإلجـــبـــاريـــة  الــصــحــيــة  الــتــغــطــيــة  نــظــام 
الــخــدمــات مــن نــظــام املــجــانــيــة إلـــى نــظــام الــخــدمــات 
املــــــؤدى عــنــهــا خـــاصـــة فـــي ظـــل مـــحـــدوديـــة الــعــرض 
الـــصـــحـــي الـــعـــمـــومـــي خـــاصـــة فــــي الــــوســــط الـــقـــروي 
والجبلي! وبخصوص الحكامة هل تعتقد الحكومة 
مؤهل  االجتماعي  للضمان  الوطني  الــصــنــدوق  أن 
تعويض  وضــمــان  الضغط  هــذا  تحمل  على  وقـــادر 
السعر  اعتماد  في  املرتبط  اإلجحاف  رغــم  املرضى، 

املرجعي املنخفض كسقف للتعويض؟ 
االجتماعي  السجل  وبخصوص  ذلك  وبموازة 

نــتــســاءل عــن مــعــايــيــر الــتــســجــيــل، ومـــا هــي معايير 
الــفــقــر فــي مــنــظــور وحــســاب الــحــكــومــة حــتــى ال يقع 

إقصاء في منظومة االستهداف؟ 
أن  صــادقــني  نتمنى  كثير  وغيرها  أسئلة  هــذه 
تتمكن الحكومة من معالجتها، كما نتمنى أن تنفتح 
في  للمساهمة  املجتمع  مكونات  كل  على  الحكومة 
إنتاج الحلول الكفيلة بتوفير النجاح املنشود لهذا 
كما  فيه  ننخرط  والـــذي  الــهــام،  االجتماعي  الـــورش 
عادتنا في كل األوراش التي تهم الوطن واملواطنني.

< تم انتخابكم في املؤتمر الوطني األخير أمينا عاما 
توجت  تنظيمية  مــحــطــات  وتــلــتــه  الشعبية  الــحــركــة  لــحــزب 
بانتخاب مكتب سياسي جديد، وخالل هذه الفترة سجل 
املتتبعون دينامية جديدة أطلقتموها على رأس الحزب، فما 
هي أبعاد هذه الدينامية؟ وهل تؤسس القطيعة مع التدبير 

السابق للحزب؟
يعرفه  الــذي  التحول  أن  التأكيد  ينبغي  أوال   <
الحزب يتم في إطار االستمرارية املتجددة وهو ما 
يترجمه شــعــار املــؤتــمــر الــوطــنــي الــرابــع عشر وهو 
الوفاء للمؤسسات، لهذا فما أشرتم إليه من دينامية 
جديدة ال تعني التنكر للمنجزات السابقة ولرصيد 
الحركة الشعبية منذ تأسيسها فنحن نفتخر دوما 
الحفاظ  استطاعوا  الذين  الحزب  زعماء  حققه  بما 
صعوبة  رغــم  العريقة  السياسية  القلعة  هــذه  على 
املـــنـــعـــرجـــات، الـــتـــي مــــرت مــنــهــا فـــال يــمــكــنــنــا الــيــوم 
أحــرضــان  محجوبي  الــزعــيــم  ومــســار  ذاكـــرة  نسيان 
رحــمــه الــلــه والـــقـــادة املــؤســســني لــلــحــزب كــمــا نعتز 
بــاملــجــهــود الكبير املــبــذول واملــتــواصــل لـــألخ محند 
العنصر الذي نجح في تحصني وحدة الحزب، وهو 
ما جعل الحركيات والحركيون يجمعون في املؤتمر 
الــوطــنــي األخـــيـــر عــلــى تــعــزيــز مــكــانــتــه االعــتــبــاريــة 
كرئيس للحركة الشعبية مكلف بوحدتها وتماسك 
صــفــوفــهــا واملــســاهــمــة فـــي إشــعــاعــهــا اســتــحــضــارا 
لحكمته ورصــيــده الــنــضــالــي الــوطــنــي كــرجــل دولــة 
يــحــظــى بــكــل الــتــقــديــر، وبـــمـــوازة هـــذا الــنــهــج الــوفــي 
لــلــمــســار واملــرجــعــيــة أطــلــقــنــا اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
بعنوان عريض هو البديل الحركي بغية التأسيس 
سياسي  وخــطــاب  محكم  وتنظيم  جــديــدة  لحكامة 
تطلعات  ويستوعب  الجديد  السياسي  األفق  يالئم 
األجيال الجديدة في الحزب والوطن، نؤسس كذلك 
الســتــراتــيــجــيــة إعــالمــيــة وتــواصــلــيــة جـــديـــدة تــقــدم 
الصورة الحقيقية لحزب من حجم الحركة الشعبية 
بتاريخها املشرف وحقها املشروع في قيادة املشهد 

السياسي واالنتخابي املقبل.
 وألن الـــرجـــل هـــو األســـلـــوب فــبــطــبــيــعــة الــحــال 
ملحمد أوزين ملسته الخاصة ولكن في إطار القيادة 
الــجــمــاعــيــة والــتــعــبــئــة الــشــامــلــة لــكــافــة الــحــركــيــات 
والــحــركــيــني، وهــو املــنــاخ الــســائــد الــيــوم فــي الحزب 
حــيــث نــجــحــنــا كــحــركــيــني فـــي إعـــــادة بــنــاء هياكلنا 
بـــروح توافقية وبــنــكــران الـــذات وهــو مــا تجسد في 
املؤتمر الوطني األخير وفي الدورة األولى للمجلس 
الـــوطـــنـــي وعـــلـــى مــســتــوى املــكــتــب الــســيــاســي الـــذي 
كل  على  املنفتحة  وبتركيبته  بتنوعه  اليوم  يتميز 
والنوعي  الكمي  وبالحضور  الحزب  داخــل  األجيال 
للنساء والشباب وللقامات االنتخابية والسياسية 
يزخر  الــحــزب  أن  العلم  مــع  الــحــزب،  فــي  املخضرمة 
قيادة  في  العضوية  تستحق  عالية  بكفاءات  كذلك 
الـــحـــزب، وفـــي هـــذا اإلطـــــار أود الــتــأكــيــد أن الــنــظــام 
األســـــاســـــي الــــجــــديــــد لـــلـــحـــزب أســــــس لــــعــــدة آلـــيـــات 
لكل  املــجــال  لفتح  إطــــارا  ســتــكــون  وطــنــيــة  تنظيمية 
هذه الكفاءات باملوازة مع التأسيس القانوني لجيل 
جديد من التنظيمات الجهوية واإلقليمية واملحلية.  



الطرد من البرملان ينتظر النواب املتغيبني
المحكمة الدستورية تمنح الضوء األخضر لتجريدهم من صفة برلماني

< الرباط الجياللي بنحليمة 

منحت املحكمة الدستورية الضوء األخضر 
لتجريد النواب البرملانيني من عضوية مجلس 
النواب بعد تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض 
املحكمة الدستورية في قرارها املفتحص للنظام 
ضمن  ورد  ما  الــنــواب  ملجلس  الجديد  الداخلي 
املــادة  فــي  والتنصيص  املستحدثة  املقتضيات 
سنة  تغيب  نائب  أو  نائبة  كــل  تجريد  على   13
تشريعية كاملة عن حضور أشغال املجلس دون 

عذر مقبول من عضويته باملجلس.
كــمــا مــنــحــت املــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــضــوء 
ـــــنـــــواب بــــــأن يـــقـــوم  األخـــــضـــــر ملـــكـــتـــب مـــجـــلـــس ال
لتوضيح  املتغيب  النائب  أو  النائبة  بمراسلة 
أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 
15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة املكتب، وفي 
حالة عدم توصل مكتب املجلس بجواب املعني 
بــاألمــر داخـــل األجـــل املــحــدد يعتبر تــأكــيــدا منه 

بغيابه دون عذر مقبول.
من جهة أخرى، رفضت املحكمة الدستورية 
في  الحكومة  لرئيس  املوجهة  األسئلة  تسقيف 
العمومية  للسياسات  املخصصة  األسئلة  إطار 
في محورين فقط، واعتبر القرار الجديد الصادر 
النظام  افتحاص  فــي  الدستوريني  القضاة  عــن 
الداخلي ملجلس النواب أن هذا املقتضى مخالف 
للدستور، بما له عالقة باملادة 316، معتبرة أن 
الــفــقــرة األخـــيـــرة مــن الــفــصــل 100 مــن الــدســتــور 
تنص، عالقة باملادة املعروضة، على أنه «تقدم 
األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة 
مــــن قـــبـــل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وتـــخـــصـــص لــهــذه 

األسئلة جلسة واحدة كل شهر».
فــإنــه «يستفاد  الــدســتــوريــة  املحكمة  ووفـــق 
مــن صــريــح هـــذه األحـــكـــام أن األســئــلــة املتعلقة 
أجوبة  موضوع  تكون  التي  العامة،  بالسياسة 
الجمع،  بصيغة  نصا  وردت  الحكومة،  رئــيــس 
الجلسة  في  سؤالني  على  زاد  ما  يعني  ما  وهو 
الــشــهــريــة الـــــواحـــــدة، أي ثـــالثـــة أســئــلــة فــأكــثــر، 
مــمــا تــكــون مــعــه املـــــادة 316 فــيــمــا نــصــت عليه 
مــن تــضــمــن جــــدول أعــمــال الــجــلــســة املخصصة 
لسؤالني  الــعــامــة  بالسياسة  املتعلقة  لألسئلة 
محوريني في األقصى، غير مطابقة للدستور}.

السياق  في  الدستورية  املحكمة  وانتصرت 
نفسه للمعارضة بتأكيدها على عدم دستورية 
التوالي  على  تنصان  اللتني  و136   28 املــادتــني 
عـــلـــى أنـــــه يـــتـــألـــف مــكــتــب مــجــلــس الـــــنـــــواب مــن 
ومحاسبني  للرئيس،  نــواب  وثمانية  الرئيس، 
اثــنــني، وثــالثــة أمــنــاء، «خلتا مــن تحديد قواعد 
تضمن تخصيص الترشح ملنصب محاسب أو 

أمني لنائب من فرق املعارضة».
فيما  و136  املادتان 28  لذلك «تكون  وتبعا 
أغــفــلــتــاه مـــن قـــواعـــد تــضــمــن تــمــثــيــل املــعــارضــة 
الـــبـــرملـــانـــيـــة، بــــواســــطــــة الــــفــــرق الــــتــــي اخــــتــــارت 
واألمــني  املحاسب  منصبي  فــي  إليها،  االنتماء 
بــمــكــتــب املــجــلــس، ومــــن قـــواعـــد تــحــدد كيفيات 
مجموعة  مــقــرر  أو  رئــاســة  مــنــصــب  تخصيص 
الــعــمــل املــوضــوعــاتــيــة املــؤقــتــة، حــســب الــحــالــة، 
للمعارضة، غير مطابقتني للدستور» حسب ما 

ورد في القرار.

وحــــــســــــم قــــــــــــرار قــــــضــــــاة املـــحـــكـــمـــة 
الــــدســــتــــوريــــة جــــــدل اســــتــــدعــــاء رؤســــــاء 
املــــؤســــســــات الــــتــــي ال تـــخـــضـــع لــســلــطــة 
الــرئــاســة أو لــوصــايــة وزيـــر مــعــني، على 
أن  معتبرا  العامة،  النيابة  رئاسة  غــرار 
«نــص املـــادة 86 ملــا كــان تقديم مشاريع 
أو مــقــتــرحــات الـــقـــوانـــني، يــتــم مـــن قبل 
الـــجـــهـــات الـــتـــي بـــــــادرت إلـــيـــهـــا، وكـــانـــت 
هــــــذه املــــؤســــســــات والــــهــــيــــئــــات املــعــنــيــة 
غــيــر خــاضــعــة لــلــســلــطــة الـــرئـــاســـيـــة وال 
لــوصــايــة وزيـــر مــعــني، مــمــا يحظر معه 
عنها،  مندوبني  أو  رؤســائــهــا  اســتــدعــاء 
للمثول أمــام لجنة دائمة، وكــان أعضاء 
الدائمة  اللجان  أمــام  يقدمون  الحكومة 
ملــجــلــســي الـــبـــرملـــان املــيــزانــيــات الــفــرعــيــة 
لــلــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة أو املــؤســســات، 
لهذه  السنوية  التقارير  مناقشة  وكانت 

ال  البرملان،  قبل  من  والهيئات  املؤسسات 
املــذكــورة،  الهيئات  رؤســـاء  بحضور  تتم 
تــرتــب عـــن ذلــــك، أن مـــا نــصــت عــلــيــه هــذه 
ضمن  املــؤســســات  هـــذه  إدراج  مـــن  املـــــادة 
بالصيغة  الــدائــمــة،  اللجان  اختصاصات 
غير  املحكمة،  هــذه  على  بها  عــرض  الــتــي 
مــطــابــق لــلــدســتــور ملــا يــنــطــوي عــلــيــه هــذا 

اإلدراج من تعميم».
الــتــي  بـــــاملـــــادة 258،  يــتــعــلــق  وفـــيـــمـــا 
نصت على أنه «يقوم مكتب لجنة املالية 
والــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة بــمــبــادرة مــنــه أو 
بــطــلــب مــــن الـــحـــكـــومـــة بــبــرمــجــة اجــتــمــاع 
للجنة تقدم خالله الحكومة عرضا بشأن 
للخزينة،  خصوصي  حــســاب  كــل  إحـــداث 
وقـــف  أو  إضــــافــــيــــة  اعـــــتـــــمـــــادات  فـــتـــح  أو 
شددت  االستثمار»،  نفقات  بعض  تنفيذ 
املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة عــلــى أن «اإلخـــبـــار 

بذلك،  القيام  عليها  التي  الحكومة  قبل  من  يتم 
مما تكون معه هذه املادة غير مطابقة للقانون 
من  عليه  نصت  فيما  املالية،  لقانون  التنظيمي 
مبادرة مكتب لجنة املالية والتنمية االقتصادية 
بــبــرمــجــة اجـــتـــمـــاع لـــهـــذه الــلــجــنــة تـــقـــدم خــاللــه 
الــحــكــومــة عـــرضـــا، بــخــصــوص الـــحـــاالت املــشــار 

إليها».
وفــصــلــت املــحــكــمــة الــدســتــوريــة فـــي مفهوم 
«السياسة العامة»، معتبرة أن ما ورد في شأن 
على  نصت  التي  املـــادة 313  مــن  األخــيــرة  الفقرة 
الخيارات  العامة  السياسة  بمفهوم  «يقصد  أنه 
تكتسي  والــتــي  لــلــدولــة،  الــكــبــرى  االستراتيجية 
بـــحـــكـــم طــبــيــعــتــهــا ومـــــداهـــــا صـــفـــة الــشــمــولــيــة 
هــــذا  أن  املـــحـــكـــمـــة  أوضـــــحـــــت  والــــعــــرضــــانــــيــــة» 
التعريف «ورد ضمن مقتضيات النظام الداخلي 
املوجهة  الشهرية  الشفهية  باألسئلة  املتعلقة 
إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة حـــول الــســيــاســة الــعــامــة، 
املتخذة عمال بأحكام الفقرة األخيرة من الفصل 
100 مــن الــدســتــور»، مضيفة أنـــه «يــســتــفــاد من 
و92  و49  الخامسة)،  (الفقرة   5 الفصول  أحكام 
(الفقرة األولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 
إعــداد  أن  جهة،  مــن  و137  األولـــى)،  (الفقرة   103
والتداول وإنفاذ السياسة العامة واملساهمة في 
تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، 
إلى الدولة، وإلى املجلس الوزاري وإلى مجلس 
الترابية  والــجــمــاعــات  الــجــهــات  وإلـــى  الحكومة، 
األخـــرى»، مـــوردة مــن جهة أخــرى أن «السياسة 
الـــعـــامـــة مــــوضــــوع آللــــيــــة رقـــابـــيـــة عـــلـــى الــعــمــل 
يمنح  لتصويت  موضوعا  تكون  قــد  الحكومي 
الحكومة،  رئيس  به  يدلي  تصريح  بشأن  الثقة 
العالقة  نطاق  في  الحالة،  هــذه  في  يــنــدرج،  مما 

بني السلطتني التشريعية والتنفيذية».
وحرمت املحكمة مجلس النواب من احتكار 
تــعــريــف املــفــهــوم مــؤكــدة أنـــه «لــئــن كــانــت أحــكــام 
الــدســتــور تقر  الفصل 69 مــن  األولـــى مــن  الفقرة 
استقالل مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي 
تعريف  بوضع  االستئثار  له  يسوغ  ال  ذلــك  فــإن 
للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العالقة 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية»، مشددة 
على أنه «ال ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي 
مــــا يــقــيــد الـــغـــيـــر، دون ســـنـــد مــــن الـــدســـتـــور أو 

القانون».
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منحت المحكمة الدستورية الضوء األخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة 
أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ 

تبليغه مراسلة المكتب.

مخترصات

في  القارية  املــغــرب  بــريــادة  بالداخلة،  السبت  أمــس  أول  سابقون،  أفــارقــة  وزراء  أشــاد   
مجاالت التعاون الثنائي واألمن واملناخ والهجرة.

كلمة  فــي  زيغولي،  مــارتــن  الوسطى،  إفريقيا  لجمهورية  األســبــق  ـــوزراء  ال رئيس  وأكــد 
خالل جلسة نقاشية حول التكامل االقتصادي والسياسي إلفريقيا، ضمن فعاليات النسخة 
كفاعل  حضورها  «عــززت  اململكة  أن  الصحراء»،  الدبلوماسي-  «املغرب  منتدى  من  الثانية 

داخل االتحاد اإلفريقي، بفضل ريادتها في مجاالت املناخ واألمن والهجرة».
وأضاف أنه منذ عودة املغرب ملكانه الطبيعي، االتحاد اإلفريقي، اضطلع بدور هام في 
تطوير الشراكات اإلستراتيجية في القارة، مع تعزيز مكانته من خالل دبلوماسيته القائمة 

على التقارب مع العديد من املجتمعات اإلقليمية.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن القارة اإلفريقية تفتقر إلى التعاون، األمر الذي يقوض 
تنميتها، مسلطا الضوء على مشروع منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، باعتباره أداة 
أساسية لتطوير هذا التعاون، من أجل «بناء قارة إفريقية تنمو وتتطور، وتنافس، وتتكامل».

فهمي  للعدل،  السابق  الدولة  ووزيــر  السابق  القمري  الخارجية  وزيــر  رحب  جهته،  من 
تكامل  «مسألة  ملناقشة  الفرصة  يتيح  الــذي  املنتدى  هــذا  بانعقاد  املاسيلي،  إبراهيم  سعيد 
من  للمغرب،  الرئيسي  الــدور  وبالخصوص  اإلفريقي،  للتخلف  الجذرية  واألسباب  إفريقيا، 
خالل إرادة وخطاب امللك محمد السادس اللذين يعطيان زخما لهذا التعاون جنوب - جنوب».
ــــدورة الــثــانــيــة ملــنــتــدى «املــغــرب الــدبــلــومــاســي- انــطــلــقــت، أول أمـــس الــســبــت، بــالــداخــلــة، ال

في  «املــغــرب  شــعــار  تحت   «Maroc Diplomatique» مجموعة  تنظمها  الــتــي  الــصــحــراء»، 
إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة».

وتخصص دورة 2023 ملنتدى «املغرب الدبلوماسي-الصحراء»، التي تنعقد تحت رعاية 
امللك محمد السادس، إلى غاية 5 مارس الجاري، إلفريقيا، واإلجراءات املتخذة من قبل اململكة 

لفائدة القارة، وكذا إلنجازات الدبلوماسية املغربية.

وزراء أفارقة يشيدون بريادة املغرب
عقد حزب الحركة الشعبية، السبت بمدينة آزرو بإقليم إفران، لقاء تواصليا تكوينيا مع 

مناضالته ومناضليه بجهة فاس - مكناس.
للحزب،  الوطني  واملجلس  السياسي  املكتب  مــن  أعــضــاء  حضره  الــذي  اللقاء،  وشكل 
للوقوف  أساسية  محطة  بالبرملان،  أعضائه  من  وعــدد  للحزب  موازية  تنظيمات  ومسؤولو 
نونبر  شهر  في  انعقد  الــذي  للحزب  عشر  الرابع  الوطني  املؤتمر  وتوصيات  مخرجات  على 

من سنة 2022.
الترابية  والجماعات  بالجهة  الــحــزب  منتخبو  أيضا  حضره  الــذي  اللقاء،  اشتمل  كما 
من  عــدد  مناقشة  على  مكناس،  فــاس  بجهة  املهنية  والــغــرف  واألقــالــيــم  الــعــمــاالت  ومجالس 
القضايا املرتبطة بالتدبير الحزبي والسياسي، واالستماع إلى انتظارات مناضلي ومناضالت 

الحزب.
وأثنت مداخالت عدد من أعضاء الحزب، باملناسبة، على عمل وجهود الحزب ومنتخبيه 
ارتباط  لها  التي  السيما  املواطنني،  وانتظارات  تطلعات  مع  التفاعل  في  مكناس  فاس  بجهة 

وثيق بتدبير الشأن العام املحلي.
يعتزم  التي  اللقاءات  سلسلة  وكــذا  التواصلية  املحطة  هــذه  أهمية  على  التأكيد  تم  كما 
كافة  بــني  والــتــعــاون  الــتــآزر  روح  تعزيز  أجــل  مــن  اململكة،  ربــوع  بمختلف  بها  القيام  الــحــزب 

مناضالت ومناضلي الحزب.
رئيس  قــال   ،(M24) اإلخــبــاريــة تصريح لــوكــالــة املــغــرب الــعــربــي لــألنــبــاء ولقناتها  فــي 
املجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، عادل السباعي، إن اللقاء يعد األول من نوعه للحزب 
ومناضالته  مناضليه  مــع  عقدها  الــحــزب  يعتزم  تكوينية  تواصلية  لــقــاءات  سلسلة  ضمن 
األولى  الــدورة  عن  انبثق  التزام  ثمرة  يعد  اللقاء  أن  السباعي  وأبــرز  اململكة.  جهات  بمختلف 
للمجلس الوطني بعد محطة املؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب، الهدف منه تعزيز دينامية 

الحزب وتموقعه في املشهد السياسي الوطني.

الحركة الشعبية يتواصل مع قواعده

املغرب  قدمه  الــذي  الذاتي،  الحكم  مخطط  وجاهة  على  الضوء  تسليط  تم 
نظمه  اجتماع-نقاش  خالل  من  وذلــك  املغربية،  الصحراء  حول  النزاع  لتسوية 

التحالف من أجل الحكم الذاتي للصحراء.
وشكل هذا االجتماع، الذي عقد بحضور العديد من أفراد الجالية املغربية 
في أملانيا، فرصة إلبراز أبعاد مبادرة الحكم الذاتي املغربية كحل واقعي لهذا 

النزاع املفتعل ومركزية القضية الوطنية األولى بالنسبة لجميع املغاربة.
وفي كلمتها بهذه املناسبة، استعرضت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي 
األقاليم  في  التنموية  والطفرة  املغربية  املــبــادرة  مضامني  باهية،  غــاال  الذهب، 
ممكن  حــل  أفــضــل  الــذاتــي  الحكم  مخطط  أن  إلــى  مشيرة  للمملكة،  الجنوبية 

إلغالق هذا امللف.
لألمم  التابع  األمــن  مجلس  يعتبرها  بخطة  باهية،  تقول  األمـــر،  ويتعلق 
حظيت  فقد  وبالتالي  الجمود،  لكسر  مصداقية  وذات  جــادة  مــبــادرة  املتحدة 
بــدعــم واســــع مــن املــجــتــمــع الـــدولـــي، بــمــا فــي ذلـــك قـــوى مــثــل الـــواليـــات املــتــحــدة 

وإسبانيا وأملانيا.
 Junge» منظمة  إدارة  مجلس  عضو  هيرمان،  جوليان  أشــار  جهته،  من 
Union» األملانية، إلى أن خطة الحكم الذاتي للصحراء املغربية تعتبر اقتراحا 
جيدا للتسوية وخطوة أولى نحو إرساء دعائم منطقة مستقرة، واعتبر أن هذه 
املبادرة تعزز السالم واالستقرار في هذه املنطقة وتقوي الشراكة مع أوروبا، 

وبشكل أكثر تحديدا مع أملانيا.
وذكر هيرمان بأن قرار األمم املتحدة األخير أشار إلى مسؤولية الجزائر 

في الصراع ودعاها للمشاركة في اجتماعات املائدة املستديرة.

لقاء ببرلني يبرز وجاهة الحكم الذاتي
قـــــــالوا

  < أحمد تينوبو:
نيجرييا  بــنــاء  ـــــد  «أري
دوال  تــنــافــس  جــديــدة 
علينا  ويــجــب  كــاملــغــرب 
كما  ــصــاد  ــت االق ــاش  ــع إن
مثل  أمة  نبين  أن  ميكننا 

املغرب.. نستطيع ذلك»

  < الرباط فطومة نعيمي 

كـــانـــت مــــدونــــة األســـــــرة فــــي صـــلـــب نــقــاشــات 
بمدينة  املنعقدة  التجمعية  للمرأة  الثانية  القمة 
مـــراكـــش، خــــالل نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي، جيث 
أجمعت كل التدخالت على أن املدونة تحتاج إلى 

تعديالت جديدة.
 رئــيــس الــحــكــومــة وحــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لألحرار، عزيز أخنوش، في كلمة خالل فعاليات 
هذه القمة، التي تنعقد تحت شعار «تمكني املرأة، 
رافعة ملغرب مزدهر»، اعتبر أن مدونة األسرة في 
صيغتها الحالية غير كافية لحماية حقوق املرأة 
والطفل، مؤكدا أن النساء حصلن على مكتسبات 

ثورية في العشرين سنة األخيرة باملغرب.
وأوضـــح أخــنــوش، فــي كلمته أن «اإلجـــراءات 
والتدابير التي شهدتها العشرون سنة املاضية، 
حصلت من خاللها املرأة املغربية على مكتسبات 
أن  مــعــتــبــرا  بـــاعـــتـــزاز»،  تسجيلها  يتحتم  ثــوريــة 
امللك  وتبصر  لحكمة  يعود  ذلك  في  األول  الفضل 

محمد السادس.
وأفــاد أخنوش أن «امللك محمد السادس أبى 
إال أن يكون مرة أخــرى أول من يدعو إلى تحيني 
واألســـرة،  بــاملــرأة  املرتبطة  والتشريعات  اآللــيــات 
مــشــيــرا إلـــى أن «عــقــديــن مــن املــمــارســة القضائية 
ملدونة األسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور 
عـــن مــواكــبــة الـــتـــطـــورات والـــتـــراكـــمـــات الــحــقــوقــيــة 

واملجتمعية املكتسبة خالل السنوات املاضية». 

وفــــي ســيــاق مــتــصــل، أكــــد أخـــنـــوش أن حــزب 
الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــألحـــرار تــجــاوب بــفــعــالــيــة مع 
مطالب الحركة النسائية باملغرب، من خالل عدد 
وغيرها  التشريعية  املــجــالــس  فــي  الــحــزب  نــســاء 
مــن الــهــيــئــات، مــشــيــرا إلـــى أن حــزبــه دفـــع بنسائه 
بكثافة،  االنتخابية  االستحقاقات  غمار  لخوض 

ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب املسؤولية.
وبــلــغــة األرقـــــــام، ذكــــر أخـــنـــوش أنــــه «مــــن بني 
نساء التجمع الوطني لألحرار، نجد اليوم 2676 
عــضــوة مــنــتــخــبــة فـــي الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة، و18 

رئيسة جماعة، ورئيستان ملجلسني إقليميني».
وواصـــــــــل أخـــــنـــــوش حــــديــــثــــه، تـــتـــولـــى نـــســـاء 

«األحــــــــرار» عــمــوديــة أكــبــر مــديــنــتــني فـــي املــغــرب، 
العاصمة اإلدارية الرباط، والعاصمة االقتصادية 
الــــدار الــبــيــضــاء، ورئـــاســـة جــهــة، و4 مــســتــشــارات 
مجلس  فـــي  نــائــبــة  و17  املــســتــشــاريــن،  بــمــجــلــس 

النواب، إضافة إلى وزيرتني في الحكومة.
وبـــهـــذا يـــكـــون الــــحــــزب، حــســب أخــــنــــوش، قد 

تــجــاوز ســقــف املــقــتــضــيــات الــقــانــونــيــة، وتــجــاوب 
الوطنية  النسائية  الــحــركــة  مطالب  مــع  بفعالية 

والسعي نحو املناصفة الذي أقره دستور 2011.
وشـــــدد أخـــنـــوش عــلــى أن «الـــحـــكـــومـــة تــولــي 
أهـــداف  مــع  تماشيا  املــــرأة،  لتمكني  كــبــرى  أهــمــيــة 
الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة، وانـــســـجـــامـــا مـــع تــوجــهــات 
«أنه  مبرزا  للمغرب»،  الجديد  التنموي  النموذج 
عمومية  سياسة  تنزيل  في  قريبا  الشروع  سيتم 
الحكومية  الــخــطــة  إطـــار  فــي  ومتكاملة  مندمجة 
لــلــمــســاواة الــتــي تــــروم دعـــم املــــســــاواة، ومــكــافــحــة 
املــرأة،  ضد  العنف  ومحاربة  التمييز،  أشكال  كل 

وتمكينها من حقوقها االقتصادية».
وأشـــــــــار املــــتــــحــــدث ذاتــــــــه إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــة 
الــدســتــوريــة  املــؤســســات  دور  تفعيل  عــلــى  تــعــمــل 
اآلليات  وتحيني  واملـــرأة،  األســـرة  بحقوق  املعنية 
بوضعيتها،  للنهوض  الــوطــنــيــة،  والــتــشــريــعــات 
داعيا إلى مباشرة إصالح شمولي ألقسام قضاء 
األســــــرة، والــتــفــكــيــر فـــي مــحــاكــم مــســتــقــلــة لقضاء 
إلــى  أنـــه  يقتضي  الــحــال  واقـــع  أن  بحكم  األســـــرة، 

جانب املقاربة التشريعية.
وفــــي الـــخـــتـــام، شــــدد أخـــنـــوش عــلــى ضــــرورة 
اعتماد مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية مبنية 
عــلــى انــخــراط ذوي االخــتــصــاص، مــن خــبــراء في 
والشريعة،  الفقه  وعلماء  واالجتماع  النفس  علم 
ملــواكــبــة مــكــونــات الــجــســم الــقــضــائــي، حــتــى يكون 
بذلك قضاء األسرة بنية مكتملة األركان ومستقلة 

على غرار املحاكم اإلدارية والتجارية.  

قال إن حزبه تجاوب مع الحركة النسائية ورفع عدد نسائه بالبرلمان والمجالس المنتخبة

 أخنوش: املدونة الحالية ال تحمي النساء

 رفضت المحكمة 
الدستورية 

تسقيف األسئلة 
الموجهة لرئيس 

الحكومة في 
إطار األسئلة 
المخصصة 
للسياسات 

العمومية في 
محورين فقط



فارهيلي: املغرب دعامة االستقرار في املنطقة
المفوض األوروبي للجوار وتوسيع االتحاد ينهي زيارته للمغرب بحصاد وفير

  < عبد الكبير اخشيشن 

اخـــتـــتـــم املــــفــــوض األوروبــــــــــي لـــلـــجـــوار 
وتـــوســـيـــع االتـــــحـــــاد، أولـــيـــفـــر فـــارهـــيـــلـــي، 
زيارته للمغرب بزخم تجاوز عثرة البرملان 
األوروبــي والعودة ملربع التميز في عالقة 
املــغــرب مــع هـــذا الــتــكــتــل الـــقـــاري، وهـــو ما 
املغرب  «إن  يقول:  فارهيلي،  أوليفر  جعل 
املنطقة»،  في  لالستقرار  ودعامة  مهم  بلد 
للشراكة  القصوى»  «األهمية  على  مشددا 

بني اململكة واالتحاد األوروبي.
ندوة  في  يتحدث  كان  الــذي  فارهيلي، 
وزير  مع  أجراها  محادثات  عقب  صحفية 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون اإلفــريــقــي 
واملـــــغـــــاربـــــة املـــقـــيـــمـــني بـــــالـــــخـــــارج، نـــاصـــر 
بوريطة، أوضح أنه في ظل السياق الدولي 
املوسوم بالعديد من التحديات، ليس من 
السهل إيجاد شركاء ينعمون باالستقرار 
مـــثـــل املـــــغـــــرب، وهــــــو مــــا يــــبــــرز «األهـــمـــيـــة 

القصوى» للشراكة املغربية-األوروبية.
وأشـــــار املـــفـــوض األوروبـــــــي الـــــذي قــام 
بزيارة عمل للمملكة إلى أن توقيع املغرب 
واالتـــحـــاد األوروبـــــــي، الــخــمــيــس املــاضــي، 
على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية 
تبلغ 5,5 ماليير درهم (حوالي 500 مليون 
الكبرى  اإلصالحية  األوراش  لدعم  أورو) 
بــاملــمــلــكــة دلـــيـــل عـــلـــى االلـــــتـــــزام «املـــبـــاشـــر 
والـــجـــاد» لــالتــحــاد تــجــاه املـــغـــرب، وتــابــع 
فإننا  التزاماتنا،  مجموع  «بفضل  قائال: 
نــغــيــر بــالــفــعــل طــبــيــعــة وعــمــق تــعــاونــنــا»، 
مسجال أن اإلصالحات التي أطلقها املغرب 

طموحة وقريبة من القيم األوروبية.
ووعد فارهيلي أن املغرب سيكون أحد 
املستفيدين الرئيسيني من أجندة مشاريع 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي املـــوجـــهـــة لــلــمــنــطــقــة، 
مـــضـــيـــفـــا أن هـــــــذا الـــــدعـــــم املـــــالـــــي يــشــمــل 
الـــقـــطـــاعـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
والــفــالحــيــة، والــقــطــاعــني املــائــي والــطــاقــي، 
الــــلــــذيــــن يـــكـــتـــســـيـــان أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة عــلــى 

الصعيد الدولي. 
مـــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر وزيــــــــر الــــشــــؤون 
واملــغــاربــة  اإلفــريــقــي  والــتــعــاون  الخارجية 
خالل  بوريطة،  ناصر  بالخارج،  املقيمني 
نــــــــدوة صـــحـــفـــيـــة مـــشـــتـــركـــة مـــــع املــــفــــوض 
األوروبي املكلف بسياسة الجوار وتوسيع 
االتحاد أوليفير فارهيلي أن العالقات بني 
املغرب واالتحاد األوروبي لم يسبق لها أن 
كانت بمثل هذه الكثافة، موضحا أن سنة 
أكبر»  وطموح  التزام  2023 «ستكون سنة 
لتعميق عالقات التعاون بني الجانبني في 

مختلف املجاالت.
وأبــرز ناصر بوريطة أنــه «فــي الثالث 
ســـــنـــــوات األخـــــيـــــرة الحـــظـــنـــا تـــغـــيـــيـــرا فــي 
الــتــعــامــل مـــع الـــجـــوار الــجــنــوبــي لــحــوض 
املـــتـــوســـط، حـــيـــث أصـــبـــح هـــنـــاك إنـــصـــات 
أكــبــر وحــــوار أعــمــق ورغــبــة فــي أن تتملك 
املــشــاريــع  بنفسها  املــتــوســط  جــنــوب  دول 
الــتــي نــقــوم بــتــطــويــرهــا»، مــشــيــرا إلــــى أن 
املستوى  على  أيضا  تعمقت  الشراكة  هذه 
تم  نموذجية  مشاريع  خــالل  من  اإلقليمي 

تنفيذها في إطار هذه املقاربة الجديدة.
تكون  أن  في  أمله  عن  بوريطة  وأعــرب 
هــذه السنة أيــضــا «ســنــة طــمــوح أعــلــى في 
مـــجـــاالت جــــديــــدة، ووضـــــع ســبــل جــديــدة 
للتعاون وآليات تمويل متطورة، وتسريع 
مضيفا  االستراتيجية»،  املشاريع  تنزيل 
أن املــغــرب بــقــيــادة جــاللــة املــلــك مـــاض في 
الجديد  التنموي  نموذجه  لتنفيذ  مساره 
أن  وأبــرز  مواطنيه،  لتطلعات  لالستجابة 
املغرب، بقيادة  التي قــام بها  اإلصــالحــات 
جــاللــة املـــلـــك، جــعــلــتــه يــخــرج مـــن الــالئــحــة 
 ،GAFI الــرمــاديــة ملــجــمــوعــة الــعــمــل املــالــي
داعــــيــــا االتــــحــــاد األوروبـــــــــي إلـــــى الــتــفــاعــل 
بــــســــرعــــة وســــحــــب املـــــغـــــرب مـــــن الـــالئـــحـــة 

الرمادية لالتحاد.
وحـــظـــيـــت زيـــــــــارة املـــــســـــؤول األوربـــــــي 
بــاهــتــمــام إعـــالمـــي كــبــيــر، ووصــــف خــبــراء 
الزيارة بالهامة، إذ أكد إيمانويل دوبوي، 
رئيس معهد املستقبل واألمن في أوروبا، 
أن الزيارة التي قام بها املفوض األوروبي 
املكلف بسياسة الجوار وتوسيع االتحاد، 
التأكيد  أوليفير فارهيلي، للمملكة تجدد 
بــشــكــل واضـــــح عــلــى الـــعـــالقـــة الـــقـــويـــة بني 

الرباط وبروكسل.

وأوضح الخبير الفرنسي في الشؤون 
في  والجيوستراتيجية،  الجيوسياسية 
تصريح لوكالة املغرب العربي لألنباء، أنه 
واضــح»  بشكل  العالقة  تأكيد  إعــادة  «يتم 
وهـــــــذه الـــــزيـــــارة «تــــأتــــي ردا عـــلـــى بــعــض 
األصــوات املعادية»، في إشــارة إلــى القرار 
األخـــيـــر لــلــبــرملــان األوروبــــــي ضـــد املــمــلــكــة، 
وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة الــتــوقــيــع، بــمــنــاســبــة 
زيــــارة فــارهــيــلــي، عــلــى بــرامــج تــعــاون في 
مختلف املجاالت بقيمة 5,5 ماليير درهم، 
سيمكن  الكبير  الــتــمــويــل  هـــذا  أن  مسجال 
مـــن دعــــم الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــول االقــتــصــادي 

للمملكة والقارة اإلفريقية.
التونسي،  السياسي  املحلل  ووصــف   
بالناجحة  الــزيــارة  ورغـــي،  نجيب  محمد 
بكل املقاييس وإشــارة ال يمكن تجاهلها، 
األنباء  لوكالة  السابق  العام  املدير  وأشار 
الــتــونــســيــة إلـــى أن هـــذه الـــزيـــارة «الــتــي لم 
تـــرق لبعض الــعــقــول املــريــضــة الــتــي تكره 
الــخــيــر لــلــمــغــرب، تعكس املــتــانــة والــطــابــع 
االستراتيجي وعمق العالقات التي تربط 

االتحاد األوروبي باملغرب».
وأبــــــرز أنــــه وفــــي ظـــل الـــقـــيـــادة الــنــيــرة 
لجاللة امللك محمد السادس، نجح املغرب، 

الذي يعتبر واحة سالم وقطبا لالستقرار 
واألمن في املنطقة، حيث تحصد األطراف 
األخرى إخفاقات مريرة، وشيد في الوقت 
الذي يحلو فيه لآلخرين ممارسة التدمير، 
وتقدم في الوقت الذي يعمق فيه اآلخرون 

تأخرهم.
وأوضـــــــــح ورغــــــــي أنــــــه لــــهــــذا الـــســـبـــب، 
ولـــدوافـــع أخــــرى، فـــإن الــنــجــاحــات املــبــهــرة 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا املــمــلــكــة عـــلـــى املــســتــويــني 
لها  تجلب  ما  غالبا  والخارجي،  الداخلي 
الــعــداء من قبل بعض األطـــراف التي تلجأ 
إلــــى الــتــضــلــيــل واألعــــمــــال الــــقــــذرة إلخــفــاء 

عجزها.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعــــتــــبــــر رئـــــيـــــس مـــركـــز 
أطــــلــــس لــتــحــلــيــل املــــــؤشــــــرات الــســيــاســيــة 
واملــؤســســاتــيــة، مــحــمــد بــــودن، إن الــزيــارة  
واسعة  الشراكة  تعزيز  عوامل  أن  «أظهرت 
الــنــطــاق بـــني املـــغـــرب واالتـــحـــاد األوروبـــــي 
مــتــنــوعــة، بــمــا يمثل دافــعــا قــويــا ينعكس 
إيــجــابــا عــلــى مــصــالــح الــجــانــبــني»، وأبـــرز 
العربي  املغرب  لوكالة  تصريح  في  بــودن، 
لألنباء، أن «العالقات املغربية - األوروبية 
طــــويــــلــــة األمــــــــد ال تــــتــــوقــــف عــــلــــى عـــمـــرهـــا 
أيضا  ترتكز  بل  فقط،  التقليدي  وطابعها 
بني  املشتركة  وااللــتــزامــات  املــبــادرات  على 

الجانبني».  
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باإلضافة إلى اإلشادة والتنويه بالعالقة المغربية األوروبية، المفوض األوروبي للجوار وتوسيع االتحاد، أوليفر فارهيلي، ينهي زيارته للمغرب بوصفه 
بـ»دعامة االستقرار في المنطقة«، مضيفا أنه ليس من السهل إيجاد شركاء ينعمون باالستقرار مثل المغرب، وهو الموقف الذي جعل خبراء يعتبرون أنه »يتم 

إعادة تأكيد العالقة بشكل واضح« وهذه الزيارة »تأتي ردا على بعض األصوات المعادية«، في إشارة إلى القرار األخير للبرلمان األوروبي ضد المملكة، قبل 
أن تتوج بحزمة اتفاقات تفتح المستقبل على تفاهمات كبيرة. 

  < األحداث المغربية

ال يــمــكــن فــصــل الـــزيـــارة الــتــي قـــام بها 
مفوض سياسة الجوار األوروبي أوليفييه 
فــارهــيــلــي إلــــى املــــغــــرب، بـــني 1 و3 مـــارس 
الـــــجـــــاري، عــــن الـــديـــنـــامـــيـــة الـــتـــي تــعــرفــهــا 
العالقات املغربية األوروبية، وعن السياق 

املتطور واملنسجم لهذه العالقات.
لم تكن التحية بني املفوض األوروربي 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة نـــاصـــر بـــوريـــطـــة وهــو 
يستقبله عادية، بل زاد من حرارتها عناق 
وترحيب يدالن على حقيقة العالقات التي 
يسعى الطرفان إلى ترسيخها وتطويرها، 

في رسائل خاصة إلى من يهمه األمر.
تكشف هـــذه الـــزيـــارة أن الــعــالقــات بني 
اململكة املغربية وأوروبــا لم تكن قط قوية 
ومتنوعة إلــى هــذا الــحــد، وهــو مــا يتضح 
املستشار  بها  قــام  التي  الــزيــارة  مــن  أيضا 
فـــبـــرايـــر  فـــــي 28  الــــنــــمــــســــاوي  االتــــــحــــــادي 
املـــاضـــي عــلــى رأس وفــــد كــبــيــر مـــن بــــالده، 
والـــتـــي أعــقــبــهــا انـــعـــقـــاد الـــــــدورة الــســابــعــة 
األبيض  للبحر  البرملانية  للجمعية  عشرة 

املتوسط (بام) في الرباط.
ا مــن  وتــــشــــكــــل هـــــــذه الــــــــزيــــــــارات جـــــــــزء
ديــــنــــامــــيــــكــــيــــة كــــثــــيــــفــــة مـــــــن االتـــــــصـــــــاالت 
واالجــتــمــاعــات والــتــفــاعــالت الــتــي أدت إلى 
اتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــاون مــلــمــوســة عــلــى جميع 

املستويات.
لذلك فكل حديث عن العالقات املغربية 
األوروبية يجب أن يفصل بني أوروبا ذات 

املصداقية واملؤسسية، والتي تعرف كيف 
الجيوستراتيجية  ووضــعــه  املــغــرب  تــقــدر 
بقيمته الحقيقية، من ناحية، ومن ناحية 

أخرى، الدول األوروبية التي تشكل األقلية، 
النوعية  العالقات  مواجهة  تحاول  والتي 
بضربات  وأوروبــــا  املــغــرب  بــني  والحتمية 

تحت الحزام ومكائد ومؤامرة صامتة.
هـــذه الــعــالقــات الــجــيــدة والـــجـــادة التي 
يــســعــى املــــغــــرب وأوروبـــــــــا إلـــــى تــطــويــرهــا 

بـــاســـتـــمـــرار هــــي مـــحـــط انــــتــــقــــادات بــعــض 
الــجــهــات فـــي أوروبـــــا الــتــي ال تــنــظــر إليها 
بــعــني الـــرضـــا وتــتــوجــس مــنــهــا، لــذلــك فــإن 
جــبــنــهــا يــمــنــعــهــا مــــن الـــتـــصـــرف عــالنــيــة، 
غــيــر أنــهــا الــيــوم تــتــعــرض لــلــســخــريــة بعد 
فـــشـــل مـــحـــاوالتـــهـــا املــــؤســــفــــة لــلــتــشــويــش 
القوية  األوروبــيــة،  املغربية  العالقات  على 
بـــإنـــجـــازات مــلــمــوســة، لــكــن أيـــضـــا بــآفــاق 

مستقبلية واعدة.
زيــــــارة املـــفـــوض األوروبــــــــي أيـــضـــا هي 
فرصة إلضفاء مزيد من الجوهر على هذه 
مليار   500 يــفــوق  تمويل  بتوقيع  الــعــالقــة 
مــع وزارة املــالــيــة املــغــربــيــة، تــتــوزع على 5 
اتــفــاقــيــات تــعــاون فــي عــدة مــجــاالت بينها 
والغابات  والــزراعــة  االجتماعية  الحماية 
والهجرة، وفق بيان للمفوضية األوروبية.

كــمــا تــعــلــن زيــــــارة املـــفـــوض األوروبــــــي 
للجوار عن املوقع الذي يحتله املغرب لدى 
أوروبا، وهو موقع يتناقض مع وضع دول 
الـــجـــوار املــبــاشــر الــتــي تــــرزح تــحــت قبضة 
عـــدم االســتــقــرار واالضـــطـــرابـــات واألزمــــات 

املؤسسية.
هــذه الــزيــارة تــعــزز، أيــضــا، املــغــرب في 
خــيــاراتــه االســتــراتــيــجــيــة بــاعــتــبــاره مــالذا 
لــلــســالم واالســتــقــرار. وهـــو مــغــرب يمضي 
قدما في هدوء، وهو ما أكسبه أيضا عداوة 
بعض  من  متواصال  واستهدافا  وهجمات 
الــــدول األوروبـــيـــة، الــتــي تــجــد صــعــوبــة في 
لشمال  املغربية  الــريــادة  وقبول  استيعاب 

إفريقيا وفي القارة اإلفريقية.

املغرب أوروبا.. رسائل إلى من يهمه األمر

محاور برامج التعاون
- بغالف مالي قدره 130 مليون أورو (1,43 
مــلــيــار درهــــــم)، يــمــثــل هــــذا الــبــرنــامــج املــرحــلــة 
االجتماعية  الحماية  دعم  برنامج  من  الثانية 
األوروبــي.  االتحاد  طرف  من  واملمول  باملغرب 
ويــــهــــدف بــــاألســــاس إلـــــى دعـــــم إصــــــالح نــظــام 
الحماية االجتماعية بالبالد، وتحسني جودة 
وكفاءة الخدمات االجتماعية األساسية، وكذا 

إرساء نظام حماية اجتماعية شامل.

التزامات  إطــار  في  البرنامج  هذا  يندرج   -
الـــشـــراكـــة الـــخـــضـــراء بــــني االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
واملــــــغــــــرب، وخــــصــــص لــــه مـــبـــلـــغ 115 مــلــيــون 
دعــم  إلـــى  ويــهــدف  درهـــــم)،  مــلــيــار  أورو (1,26 
الجوانب املتعلقة بالبيئة واالندماج واالبتكار 
فـــي اســتــراتــيــجــيــتــني وطــنــيــتــني هــمــا «الــجــيــل 
األخــضــر» و«غــابــات املــغــرب». ويتمثل الهدف 
الـــرئـــيـــســـي مـــــن هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج فـــــي تــحــســني 
لألنشطة  واالقــتــصــاديــة  الــبــيــئــيــة  االســـتـــدامـــة 
الفالحية والغابوية، إلى جانب تعزيز اإلدماج 
االجـــتـــمـــاعـــي واالقــــتــــصــــادي لــســاكــنــة الــعــالــم 

القروي.

- يــهــدف هــذا الــبــرنــامــج، املــمــول بمبلغ 50 
تعزيز  إلــى  درهـــم)،  مليون   550) أورو  مليون 

إمــكــانــيــة حـــصـــول املـــواطـــنـــني عــلــى الــخــدمــات 
الــعــمــومــيــة، ورفــــع جــــودة ونــجــاعــة الــخــدمــات 
الــعــمــومــيــة، وتــعــزيــز إزالــــة الــطــابــع املــــادي عن 

املساطر اإلدارية.
- يـــــــروم هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج أيــــضــــا تــبــســيــط 
املواطنني  لفائدة  اإلداريـــة  اإلجــــراءات  ورقمنة 
واملقاوالت، فضال عن زيادة الشفافية ومراقبة 
جـــــودة الـــخـــدمـــات الــعــمــومــيــة، كــمــا ســيــســاعــد 
على ال مركزة الخدمات اإلدارية بهدف تقريب 

اإلدارة من املواطنني.

- يــــنــــدرج هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج ضـــمـــن أهـــــداف 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــهــجــرة والــلــجــوء 
لــلــمــمــلــكــة املـــغـــربـــيـــة. ويــحــظــى بــتــمــويــل قـــدره 
ويــروم  درهـــم).  مليار   1,67) أورو  مليون   152
في  املغربية  السلطات  مواكبة  البرنامج  هــذا 
جـــهـــودهـــا الـــرامـــيـــة إلــــى مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
املــرتــبــطــة بــالــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة وتــهــريــب 

املهاجرين واالتجار بالبشر.

- يهدف هذا البرنامج، الــذي تصل قيمته 
إلى  درهـــم)،  مليون  أورو (561  مليون  إلــى 51 
زيــــادة فـــرص الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل لفائدة 
املقاوالت واألشخاص الذين يواجهون صعوبة 
في الحصول على املنتجات والخدمات املالية. 



مشاريع صحية بالرباط وسال

فرق أمنية ملكافحة التحرش بمحيط املدارس
بنموسى يؤكد اتخاذ إجراءات وتدابير تربوية ووقائية وأمنية

<< سعيد لقلش 

ــيـــة الــوطــنــيــة  ــربـ ــتـ ــد وزيـــــــر الـ ــ أكــ
والتعليم األولي والرياضة، شكيب 
بنموسى، أن مديرية األمن تخصص 
تمشيطية  بحمالت  للقيام  دوريــات 
ــــات الــتــعــلــيــمــيــة،  ــــسـ ــــؤسـ ملـــحـــيـــط املـ
بــــــهــــــدف الــــــتــــــصــــــدي لـــــكـــــل اآلفــــــــــات 
الـــتـــي تـــهـــدد أمـــــن وســــالمــــة مــحــيــط 
املــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة كـــتـــرويـــج 
وكل  الجنسي،  والتحرش  املخدرات 
ما من شأنه أن يلحق األذى والضرر 
إلى  مشيرا  والتالميذ،  بالتلميذات 
تعتبر  املــتــمــدرســة  الــفــئــات  هـــذه  أن 
النفسي  املــســتــوى  على  هشة  فــئــات 
ــي، الـــشـــيء  ــ ــدانـ ــ ــوجـ ــ ــفـــي والـ ــاطـ ــعـ والـ
ــــذي يــجــعــلــهــا ســهــلــة لـــالســـتـــدراج  الـ
ــــوع فــــي املــــحــــظــــورات ســــواء  ــوقــ ــ والــ
كــطــرف فــاعــل أو كــضــحــيــة، مــشــددا 
عــلــى أن وزارتـــــــه تـــبـــذل الــكــثــيــر من 
سواء  اآلفــات  هــذه  ملحاربة  الجهود 
بتنسيق  أو  الــقــطــاع،  مستوى  على 
وتعاون وشراكة مع الجهة املعنية، 
اإلجـــراءات  من  مجموعة  عبر  وذلــك 
ــة والـــوقـــائـــيـــة  ــويـ ــربـ ــتـ والـــتـــدابـــيـــر الـ

واألمنية.
ــيــــم، فــي  ــلــ ــتــــعــ وأشـــــــــــار وزيـــــــــر الــ
مــــــعــــــرض جـــــــوابـــــــه عـــــــن مـــــوضـــــوع 
«ظـــــــاهـــــــرة الـــــتـــــحـــــرش فــــــي مــحــيــط 
وزارتـــه  أن  التعليمية»،  املــؤســســات 
«تـــــــبـــــــذل جــــــــهــــــــودا» فـــــــي مــــحــــاربــــة 
بمحيط  الجنسي  التحرش  ظاهرة 
املـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، مــوضــحــا 
أنها «تتوصل كل أسبوع» بحصيلة 
عــمــل الـــفـــرق األمــنــيــة املــخــتــصــة في 
إطـــار الــشــراكــة الــتــي تجمع الـــوزارة 
واملـــديـــريـــة الــعــامــة لــألمــن الــوطــنــي، 
بــــــهــــــدف الــــــتــــــصــــــدي لـــــكـــــل اآلفــــــــــات 

الـــتـــي تـــهـــدد أمـــــن وســــالمــــة مــحــيــط 
املــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة كـــتـــرويـــج 
املــــــخــــــدرات والــــتــــحــــرش الــجــنــســي، 
مضيفا أن الوزارة واعية بالوظائف 
التعليمية  لــلــمــؤســســات  الــتــربــويــة 
ــــذي تـــقـــوم به  ــالــــدور املـــحـــوري الـ وبــ
التنشئة  مجال  في  الفضاءات  هــذه 
االجــتــمــاعــيــة الــســلــيــمــة لــلــتــلــمــيــذات 
القيم  التربية على  وكذا  والتالميذ، 
اإليــجــابــيــة، وذلـــك بــهــدف تمنيعهم 

ضــــــد كــــــل الــــظــــواهــــر 
ــتـــشـــرة  ــنـ الـــســـيـــئـــة املـ
املــؤســســات  بمحيط 
التعليمية، والتي من 
تجعلهم  أن  شــأنــهــا 
ــوكـــات  ــلـ ــسـ عـــــرضـــــه لـ
تـــــــــهـــــــــدد مــــــســــــارهــــــم 
وسالمتهم  الدراسي 
الجسدية والنفسية.

بنموسى  وذكــــر 

بــــحــــرص وزارتــــــــــــه عــلــى 
إدمـــــــــــاج مــــجــــمــــوعــــة مــن 
واملوضوعات  املضامني 
ــقــــررات الــدراســيــة  فـــي املــ
الــــــــــتــــــــــي تــــــــــهــــــــــدف إلــــــــى 
تـــــنـــــبـــــيـــــه الـــــتـــــلـــــمـــــيـــــذات 
ســيــمــا  ال  ــذ،  ــ ــيـ ــ ــــالمـ ــتـ ــ والـ
فــــي املــــراحــــل اإلعــــداديــــه 
والــثــانــويــة إلـــى خــطــورة 
هـــــــــــذه اآلفــــــــــــــــات وســــبــــل 

ــــك وفــــق تــصــور  الـــوقـــايـــة مــنــهــا، وذلـ
ــدا قـــيـــام الــــــوزارة  ــؤكـ بـــيـــداغـــوجـــي، مـ
داخل  والتوعية  للتواصل  بحمالت 
املـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة ســــــواء مــع 
التلميذات أو التالميذ أو مع أولياء 
ــم لــتــنــبــيــهــهــم إلــــــى خـــطـــورة  ــ ــرهـ ــ أسـ
ضــــــــرورة الـــتـــحـــلـــي بــالــيــقــظــة تــجــاه 
جميع الظواهر السلبية التي يمكن 
التعليمية  بــاملــؤســســات  تــحــيــط  أن 
فــي  بـــهـــا  واألســــــــر  اإلدارة  وتـــبـــلـــيـــغ 
حــيــنــهــا مـــن أجـــل اتـــخـــاذ اإلجـــــراءات 

الالزمة.
وتـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن وزيـــر 
ــة، عـــبـــد الـــــوافـــــي لــفــتــيــت،  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
شهر  فــي  ــنـــواب،  الـ بمجلس  كــشــفــت 
دجنبر 2022، أنه تم توقيف وإحالة 
42 شخصا على العدالة في قضايا 
تــتــعــلــق بــالــتــحــرش الــجــنــســي أمـــام 
املؤسسات التعليمية، خالل املوسم 
الدراسي املاضي والحالي، موضحا 
أنه خالل املوسم الدراسي الحالي تم 
بينما  شخصا،   14 وإحــالــة  توقيف 
تم توقيف وإحالة 28 شخصا خالل 
املــوســم املـــاضـــي، مــؤكــدا أن وزارتــــه 
تـــولـــي عــنــايــة خـــاصـــة لــلــمــؤســســات 
بما  أنــواعــهــا  بمختلف  التعليمية 
فيها املؤسسات الجامعية واملعاهد، 
سعيا منها إلى تطهير محيطها من 
حيث تعمل  اإلجرامية،  الظواهر  كل 
ــالـــح األمــنــيــة  ــذا اإلطـــــــار املـــصـ ــ فــــي هـ
على  املحلية  السلطات  مع  بتنسيق 
اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة مـــن الــتــدابــيــر من 
بــيــنــهــا الـــقـــيـــام بــحــمــالت تــطــهــيــريــة 
بــمــحــيــط املــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه تــم إحــــداث دوريـــات 
ــبــــة مـــن فــــرق الـــدراجـــني  راجـــلـــة وراكــ
مكلفة بمحاربة كل الشوائب املشينة 

بجوار هذه املؤسسات. 
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أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مديرية األمن تخصص دوريات للقيام بحمالت تمشيطية 
لمحيط المؤسسات التعليمية، بهدف التصدي لكل اآلفات التي تهدد أمن وسالمة محيط المؤسسات التعليمية كترويج 

المخدرات والتحرش الجنسي، وكل ما من شأنه أن يلحق األذى والضرر بالتلميذات والتالميذ، مشيرا إلى أن وزارته »تبذل جهودا« 
في محاربة ظاهرة التحرش الجنسي بمحيط المؤسسات التعليمية، مضيفا أن الوزارة واعية بالوظائف التربوية للمؤسسات 

التعليمية وبالدور المحوري الذي تقوم به هذه الفضاءات في مجال التنشئة االجتماعية السليمة للتلميذات والتالميذ.

إيقاف متهم بالسطو 
وبحوزته أسلحة نارية

  <  < األحداث المغربية 

 أوقفت مصالح األمن، يوم السبت 
األخير، املشتبه فيه الرئيسي املتورط 
في ارتكاب عملية للسطو على وكالة 

بنكية بمدينة إيموزار.
ــالـــح األمـــــــن لـــدى   وحــــجــــزت مـــصـ

املهتم بندقيتا صيد وذخيرة حية.
ــــه الــــــشــــــرطــــــة فـــــــي كـــــون  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــشـ وتـ
مـــحـــاولـــة  وراء  أيــــضــــا  ــان  ــ ــ كـ املــــتــــهــــم 
بريدية  وكالة  من  املوصوفة  للسرقة 

بضواحي بوملان.
وجـــــاء تــوقــيــف املــشــتــبــه فــيــه من 
طـــــــرف الــــفــــرقــــة الــــجــــهــــويــــة الـــشـــرطـــة 
القضائية بفاس، بناء على معلومات 
ــة  ــريـ ــديـ ــالـــح املـ ــة وفــــرتــــهــــا مـــصـ ــقـ ــيـ دقـ

العامة ملراقبة التراب الوطني.
على  فيه  املشتبه  توقيف  تم  وقــد 
منت سيارة أجرة في ملكيته بمنطقة 
«ضاية عوا» بمدينة إفران، وذلك بعد 
االشــتــبــاه فـــي تـــورطـــه فـــي املــســاهــمــة 
فـــي عــمــلــيــة الــســطــو الــتــي اســتــهــدفــت 
وكــالــة بنكية فــي شهر دجــنــبــر2022، 
ومــــحــــاولــــة لـــلـــســـرقـــة املــــوصــــوفــــة مــن 
فبراير  شهر  في  للبريد  وكالة  داخــل 

املنصرم.
ــفــــرت األبــــحــــاث املــنــجــزة  ــد أســ ــ وقـ
فــــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة عــــن ضـــبـــط والــــد 
في  لالشتباه  الرئيسي،  فيه  املشتبه 
تــورطــه فــي عــدم التبليغ واملــشــاركــة، 
كــمــا مــكــنــت إجـــــــراءات الــتــفــتــيــش من 
حـــجـــز بــنــدقــيــتــي صـــيـــد ومــجــمــوعــة 
مــن الخراطيش الــنــاريــة، عــالوة على 
سيارة خفيفة وسيارة رباعية الدفع 
يــشــتــبــه فــــي اقـــتـــنـــائـــهـــا مــــن عـــائـــدات 

عملية السرقة.
ــــاع املـــشـــتـــبـــه فــيــه  ــــضـ ــــم إخـ وقــــــد تـ
الــرئــيــســي ووالــــده إلجـــــراءات البحث 
إشــراف  تحت  يجري  الــذي  القضائي 
ــة، وذلــــك  ــتـــصـ ــابـــة الــــعــــامــــة املـــخـ ــيـ ــنـ الـ
للكشف عن جميع ظروف ومالبسات 
الزالت  فيما  القضية،  هذه  وخلفيات 
ــــاث والــــتــــحــــريــــات مـــتـــواصـــلـــة  ــحــ ــ األبــ
لتوقيف باقي املساهمني واملشاركني 
املحتملني في هذا النشاط اإلجرامي.

أشار وزير التعليم، 
في معرض جوابه 

عن موضوع »ظاهرة 
التحرش في محيط 

المؤسسات التعليمية«، 
أن وزارته »تبذل جهودا« 

في محاربة ظاهرة 
التحرش الجنسي بمحيط 

المؤسسات التعليمية

صيد الكامريا

  <  < األحداث المغربية

استفادت ساكنة جماعة سيدي يحي زعير (عمالة الصخيرات - تمارة)، يوم السبت املاضي، من قافلة طبية 
متعددة التخصصات لالرتقاء بصحة األم والطفل، نظمتها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع الجمعية 

املغربية لألمهات املتضامنات.

  <  < سعاد شاغل
 

أكــــــــدت جـــمـــعـــيـــة اتـــــحـــــاد تـــجـــار 
ــنــــاك  هــ أن  عـــــمـــــر  درب  ومــــهــــنــــيــــي 
خصاصا فــي مـــادة الــحــمــص، جعل 
سعرها يرتفع بحوالي 50 في املائة، 
ــيــــاب أي مــنــافــســة  وذلـــــــك بـــســـبـــب غــ
ــــن طــــــرف الـــبـــضـــاعـــة املــــســــتــــوردة،  مـ
وأنـــه مــن املــرتــقــب مــع اقــتــراب موعد 
سعرها  يتراجع  أن  الفضيل  الشهر 
الذي  للعرض  نظرا  ملحوظ،  بشكل 
بــاقــي  ســـعـــر  وأن  ــلـــب،  ــطـ الـ ســـيـــفـــوق 
يعرف  لم  األساسية  الغذائية  املــواد 

أي تغيير يذكر.
ــام  وأكـــــــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة، الـــــــذي قـ
مــكــتــبــهــا املـــســـيـــر بـــجـــولـــة مــيــدانــيــة 
ــتــــوردي املـــــواد  ــســ شــمــلــت تـــجـــار ومــ
الـــغـــذائـــيـــة بــــــدرب عـــمـــر، عـــلـــى وفــــرة 
املـــــــــواد االســـتـــهـــالكـــيـــة خــــــالل شــهــر 
رمضان األبرك، وأن العديد من املواد 
الغذائية عرفت انخفاضا في ثمنها 
ــار الــشــحــن  ــعــ ــفـــاض أســ بــســبــب انـــخـ

البحري.
وأشـــــــــــــارت الـــجـــمـــعـــيـــة إلــــــــى أن 
األخرى  هي  عرفت  املعلبة  الطماطم 
ارتـــفـــاعـــا وصـــــل إلـــــى نــســبــة 40 فــي 
ــائـــة، فــيــمــا عــرفــت مــــادة الــشــعــريــة  املـ
في  استخدامها  يتم  التي  الصينية، 
العديد من الوصفات خالل رمضان، 

انخفاضا بلغت نسبته 50 في املائة 
ــارنـــة مــــع الـــســـنـــة املــــاضــــيــــة، كــمــا  ــقـ مـ
انخفض سعر الذرة املعلبة بحوالي 

20 في املائة. 
وفـــــي املــــقــــابــــل، أبـــــــرزت جــمــعــيــة 
عــمــر  درب  ومــهــنــيــي  تـــجـــار  ــاد  اتــــحــ
أن الـــعـــديـــد مـــن تـــجـــار ومـــســـتـــوردي 
ــمـــر  املــــــــــــــــواد الــــــغــــــذائــــــيــــــة بـــــــــــــدرب عـ
املخزون  بسبب  للخسارة  تعرضوا 
املــــســــتــــورد ســـابـــقـــا بـــأســـعـــار شــحــن 
كبير  بشكل  وانــخــفــاضــهــا  مــرتــفــعــة، 
ــرة، مــطــالــبــني  ــيــ خــــالل الـــشـــهـــور األخــ
االعتبار  بعني  تــأخــذ  بــأن  الحكومة 
ــا  ــبـــدوهـ ــكـ هــــــــذه الـــــخـــــســـــارة الـــــتـــــي تـ
بــســبــب انــخــفــاض تــســعــيــرة الشحن 
سعر  وانخفاض  والــوطــنــي،  املحلي 
باقي  مع  مقارنة  وطنيا  املحروقات 

الدول.
وملــــــواجــــــهــــــة غـــــــــالء األســـــــعـــــــار، 
شرعت  الفضيل،  للشهر  واستعدادا 
لجان املراقبة املختلطة على مستوى 
مراقبة  في  اململكة  وعماالت  واليــات 
ــودة املــنــتــجــات  ــ ــعـــار وجــ وضـــبـــط أسـ
الغذائية بمختلف األسواق ووحدات 
الـــتـــوزيـــع، وتــتــبــع وضــعــيــة تــمــويــن 
أسعار  ومستوى  الوطنية  األســـواق 
املـــــــواد األســــاســــيــــة، وتـــعـــزيـــز آلـــيـــات 
وضمانا  للمستهلك  حماية  املراقبة 

لجودة وسالمة املواد الغذائية .

  <  < مراكشمراكش لحسن معتيق 

فــــــــر ســـــجـــــيـــــنـــــان مــــحــــكــــومــــان 
قضائيا من مستشفى ابن النفيس 
ــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــيـ ــلـ ــقـ ــعـ لــــــألمــــــراض الـ
باملدينة الحمراء، صباح أول أمس 

السبت. 
استقدما  قــد  السجينان  وكــان 
مــن الــســجــن املــحــلــي لــودايــة لتلقي 
ــبـــل أن يــــلــــوذا بـــالـــفـــرار.  الــــعــــالج قـ
وانـــتـــقـــل إلــــى عـــني املـــكـــان مــصــالــح 
مالبسات  فــي  تحقيق  لفتح  األمـــن 
الــنــازلــة، بــعــد أن تــم االتـــصـــال بها 
بعد اكتشاف العاملني لعملية فرار 
املخصص  الــجــنــاح  مــن  السجينني 

للمرضى املدانني قضائيا.
ــة الـــــــفـــــــرار تــلــك  ــيـ ــلـ ــمـ  وتـــــعـــــد عـ
ــام، حــيــث  ــ ــ الـــثـــانـــيـــة فــــي أقـــــل مــــن عـ
تنفيذ  مــن  أشــخــاص  خمسة  تمكن 
عملية فرار جماعي خالل الساعات 
األولـــى مــن صــبــاح يــوم اإلثــنــني 04 
ــيـــوز املــــاضــــي  مــــن مــســتــشــفــى  ــولـ يـ
ــــن الــنــفــيــس لــــألمــــراض الــعــقــلــيــة  ابـ
بـ››امرشيش››،  املعروف  والنفسية 
أالستشفائي  للمركز  إداريــا  التابع 
الـــجـــامـــعـــي مــحــمــد الـــــســـــادس، مــن 
بــيــنــهــم ثــــالثــــة نـــــــزالء مـــوضـــوعـــني 

رهن االستشفاء صدرت في حقهم 
أحكام قضائية بعد إدانتهم بالقتل 
الـــعـــمـــد، والــــســــرقــــة، واالغـــتـــصـــاب 
ــر الــــعــــمــــالت، تــحــتــضــنــهــم  ــ ــزويــ ــ وتــ
الوحدة الصحية ‹›الزهور››  داخل 
املــســتــشــفــى الــســالــف الــذكــر املكلفة 
بإيواء املرضى املتابعني قضائيا. 

وذكــــــــــــر مــــــصــــــدر مـــــــوثـــــــوق أن 
ــــدة الـــصـــحـــيـــة املــــشــــار إلــيــهــا  ــــوحـ الـ
متابعني  نــزيــال   30 حـــوالـــي  تــــأوي 
قضائيا، وصدرت في حقهم أحكام 
تتراوح بني 5 و20 سجنا نافذة مع 

اإليداع. 
ــلـــع، فـــإن  وحــــســــب مــــصــــدر مـــطـ
الحادث يطرح أكثر من سؤال حول 
ــــل الـــوحـــدة  ــــروف الـــحـــراســـة داخــ ظــ
ــة واملـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــاصـ ــ الــــصــــحــــيــــة خـ
ــا، حـــيـــث يــــــــأوي عــــــــددا مــن  ــومــ ــمــ عــ
يشكلون  الــذيــن  العقليني  املــرضــى 
خــطــرا داهــمــا عــلــى األطــقــم الطبية 
من جهة، وباقي املواطنني مرتادي 
ــا،  ــمـــومـ املـــســـتـــشـــفـــى واملــــجــــتــــمــــع عـ
الــســالــفــة  الــــوحــــدة  وأن  خــصــوصــا 
ممرضات  على  إال  تتوفر  ال  الــذكــر 
ــة  ــراســ ــم حــ ــهــ ــــرضـــــني أوكـــــــــل لــ ــمـ ــ ومـ
الــنــزالء فــي غــيــاب مهمة الــحــراســة 

ضمن تكوينهم.

سوق رمضان..
وفرة وخصاص!

فرار سجينني من 
مستشفى ابن النفيس

حوادث مماثلة عرفها مستشفى األمراض العقلية بمراكشفي إطار جولة ميدانية قامت بها جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر

رقم

54225422
< < سعيد لقلش

كشف وزيـــر الــعــدل عبد اللطيف وهــبــي، فــي جــوابــه على 
مجموعه 5422  ما  تنفيذ  املستشارين،  بمجلس  كتابي  ســؤال 
ملفا سنة 2022، أي بنسبة تنفيذ بلغت 71.27 في املائة»، معترفا 
أن «تنفيذ األحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام 
مهمة»،  «جــد  التنفيذ  نسبة  أن  موضحا  التعثر»،  بعض  يعرف 
وجسدتها املبالغ املالية املنفذة من لدن املحاكم اإلدارية بما قدره 

مليار درهم و878 مليون درهم (نحو 187 مليار سنتيم).
يطبعه  اإلدارة  ضد  «التنفيذ  أن  الحكومي  املــســؤول  وأكــد 
صنفني من اإلشكاالت، منها املرتبطة بالجانب املالي، إذ لوحظ 
وجــود حــاالت عدم تنفيذ األحكام، لعدم وجــود اعتمادات مالية، 
أو لــعــدم وجـــود مناصب مالية شــاغــرة لــتــفــادي تنفيذ األحــكــام 
الصنف  يتعلق  بينما  املــوظــفــني».  عـــزل  قــــرارات  بــإلــغــاء  املتعلقة 
واملؤسساتي،  القانوني  بالجانب  املرتبطة  بــاإلشــكــاالت  الثاني 
حيث «تكمن هذه اإلشكاالت خاصة في تعدد املتدخلني وتداخل 
االختصاصات وتعقد اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالتنفيذ، وعدم 
جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة اإلدارة باعتبار أن هذه 
الغرامة تتحول إلى تعويض وتصطدم بامتناع جديد لإلدارة عن 
التنفيذ، وكذا عدم جواز الحجز على األموال العمومية في ضوء 
قاعدة ضرورة سير املرفق العام بانتظام وعدم تعطيل وظيفته».

في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية

  <  < سميرة فرزاز

آيت  خالد  االجتماعية،  والحماية  الصحة  وزيــر  أعطى 
الطالب أول أمس، انطالقة خدمات املركز الصحي الحضري 
املستوى الثاني بمقاطعة اليوسفية بالرباط وفضاء لصحة 
الشباب على مستوى مقاطعة تابريكت بإقليم سال، ويتعلق 
بالجماعة  العنف  ضحايا  األطفال  الستقبال  بوحدة  الثاني 

الترابية أبي القناديل بإقليم سال. 
وأفــــــاد بــــالغ لـــــــوزارة الــصــحــة والــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
أن هـــذه املــشــاريــع الــصــحــيــة تــنــدرج فــي إطــــار إعــــادة هيكلة 
امللكية،  للتوجيهات  وتنفيذا  الوطنية،  الصحية  املنظومة 
الصحي،  للقطاع  عميقني  وتأهيل  إصــالح  بإطالق  املتعلقة 
االجتماعية،  الحماية  تعميم  ورش  ملــواكــبــة  يستجيب  بما 

ولتعزيز العرض الصحي بجهة الرباط سال القنيطرة.
وهـــكـــذا، تـــم إعـــطـــاء انــطــالقــة خـــدمـــات املـــركـــز الــصــحــي 
الــحــضــري املــســتــوى الــثــانــي بــمــقــاطــعــة الــيــوســفــيــة بــالــربــاط 
الــذي تمت إعــادة بناءه على مساحة قدرها 982 متر مربع، 
للسهر  وتقنيا  وتمريضيا  طبيا  طاقما  الـــوزارة  عبأت  كما 
ــز،  ــركـ ــذا املـ ــهـ عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة لــلــمــرضــى بـ

ومضيفات  وتقنيا  ممرضني،  وأربعة  أطباء،  خمسة  ويضم 
ولوجيستيكية  بيوطبية  بمعدات  تجهيزه  وتم  االستقبال. 
بهذا  معلوماتي  نظام  وضــع  إلــى  باإلضافة  الــجــودة،  عالية 

املركز مدمج مع الشبكة االستشفائية. 
ويــنــتــظــر أن يــقــدم املــركــز الــصــحــي الــحــضــري املستوى 
الثاني خدمات صحية متنوعة لفائدة ساكنة حي اليوسفية 
بالرباط، والتي تقدر بأزيد من 24 ألف نسمة، ومن بني هذه 
والطفل،  األم  صحة  تتبع  الطبية،  االســتــشــارات  الــخــدمــات: 
تتبع األمــــراض املــزمــنــة، كــالــســكــري، الــضــغــط الـــدمـــوي، طب 
ــذا الــصــحــة املـــدرســـيـــة وتــتــبــع صــحــة الــشــبــاب  ــ ــنــــان، وكـ األســ
أجل  مــن  والتربية  التوعية  خــدمــات  جــانــب  إلــى  واملــراهــقــني، 

الصحة. 
وعلى مستوى مقاطعة تابريكت بإقليم سال، تم إعطاء 
ــــذي تـــم إنـــجـــازه  انــطــالقــة خـــدمـــات فـــضـــاء صــحــة الــشــبــاب الـ
االجتماعية  والــحــمــايــة  الصحة  وزارة  بــني  شــراكــة  إطـــار  فــي 
الصحي  الــعــرض  تعزيز  إلــى  ويــهــدف  ســال،  عمالة  ومجلس 
لــشــبــكــات املـــؤســـســـات الــصــحــيــة االجــتــمــاعــيــة بــعــمــالــة ســال، 
من  التحسيسية  والبرامج  الصحية  الخدمات  تقريب  وكــذا 
الــشــبــاب، واملــســاهــمــة فــي تــحــســني صحتهم ال ســيــمــا الفئة 

الــعــمــريــة مــا بــني 10 و24 ســنــة، إضــافــة إلـــى تــعــزيــز خــدمــات 
التوجيه والدعم واإلخبار من أجل صحة الشباب. 

وذكـــــر الـــبـــالغ إلــــى أن هــــذا الـــفـــضـــاء، الـــــذي رصـــــدت له 
مــيــزانــيــة إجــمــالــيــة تــفــوق مليوني درهــــم، عـــدة مــرافــق طبية 
وعالجية وأخرى إدارية وفضاءات أخرى مختلفة، وسيقدم 
خدماته لفئة مستهدفة تفوق 70 ألف نسمة من شباب مدينة 
واليافعني  الشباب  استقبال  الــخــدمــات:  هــذه  وتشمل  ســال. 
واإلنصات لهم، إضافة إلى تقديم خدمات طبية وتمريضية، 
تشمل الفحوصات الطبية العامة واملتخصصة، من ضمنها 
األمــراض  وطب  األسنان  وطب  النفسي،  والطب  العيون  طب 
الصحية  التوعية  خدمات  عن  فضال  النساء،  وطب  الجلدية 

والتربية العالجية املوجهة للشباب. 
األطفال  استقبال  بوحدة  الثاني  املشروع  يتعلق  فيما 
ضحايا العنف بــأبــي الــقــنــاديــل، ويــهــدف إلــى دعــم منظومة 
الوطني  البرنامج  مكتسبات  على  والــحــفــاظ  الطفل  حماية 
لــلــتــكــفــل وعــــالج األطـــفـــال ضــحــايــا الــعــنــف، كــمــا يــهــدف إلــى 
مــكــافــحــة هـــذه الــظــاهــرة عـــن طــريــق الــتــكــفــل بــعــالج األطــفــال 
والنساء ضحايا العنف، وتقوية املناعة والوعي لدى عموم 
على  والنفسية  الجسدية  وآثــاره  العنف  بخطورة  املواطنني 

تقوية  في  الوحدة  هــذه  ستساهم  كما  والطفل،  املــرأة  صحة 
النشيط  بالكشف  وذلــك  العنف،  من  الوقاية  أنشطة  وتعزيز 
لــحــاالت العنف غير املــصــرح بها، فضال عــن إدمـــاج وإعــادة 
من  والحد  محيطهم،  وفي  اجتماعيا  العنف  ضحايا  إدمــاج 

الهدر املدرسي لدى األطفال املعنفني.
أن  االجــتــمــاعــيــة  والــحــمــايــة  الــصــحــة  وزارة  بـــالغ  وأورد 
هــذه الــوحــدة التي تم إنجازها في إطــار شراكة بني الــوزارة 
وجمعية «ماتقيش ولدي» األطفال والنساء ضحايا العنف 
وستعمل  القناديل.  أبي  الترابية  الجماعة  ساكنة  تستهدف 
العنف  ضحايا  واألطــفــال  للنساء  واإلنــصــات  استقبال  على 
واالجتماعي  النفسي  الطبي،  التكفل  إلــى  إضافة  وأســرهــم، 
للضحايا، فضال عن توجيههم ومواكبتهم داخل املؤسسات 
االســتــشــفــائــيــة مـــع تــســهــيــل املـــســـاطـــر اإلداريــــــــة، وكـــــذا خلق 
أنــشــطــة مــوازيــة لــألطــفــال مــرتــادي الـــوحـــدة. وســيــتــم افتتاح 
الثاني  املستوى  الصحي  املركز  مستوى  على  الــوحــدة  هــذه 
مــع وحـــدة مستعجالت الــقــرب أبـــي الــقــنــاديــل، وتــضــم قاعة 
وسيسهر  لإلنصات  وقاعة  للتشخيص،  وأخرى  لالستقبال 
عــلــى تــقــديــم خــدمــاتــهــا طــاقــم طــبــي وتــمــريــضــي ومــســاعــديــن 

اجتماعيني وإداريني.



السكوري: التمكني االقتصادي للنساء شرط للتنمية
قال إن الحوار االجتماعي هو اإلطار المؤسساتي األنسب للرفع من نسبة المشاركة االقتصادية للنساء

  < الرباط فطومة نعيمي 

 دعا وزير اإلدماج االقتصادي واملقاوالت الصغرى 
والــتــشــغــيــل والـــكـــفـــاءات، يــونــس الــســكــوري الــخــمــيــس 2 
مارس 2023 بالرباط، إلى تحقيق االلتقائية في املبادرات 
والــســيــاســات اإلجــرائــيــة، الــتــي تــم إطــالقــهــا لــدعــم إدمــاج 
النساء في سوق الشغل، ودمــج مسألة تعزيز املناصفة 

في إطار الحوار االجتماعي. 
وشــدد السكوري على أن الــرفــع مــن نسبة مشاركة 
الــنــســاء فـــي ســـوق الــشــغــل، الــــذي تتحكم فــيــه إكـــراهـــات 
متعددة وفي مقدمتها ما أسماه بواقع اجتماعي متحكم 
مــمــثــل فـــي الــثــقــافــة والــــعــــادات والـــذهـــنـــيـــات الــتــقــلــيــديــة، 
مركبة»،  معضلة  أمـــام  «الــتــواضــع  بـــ التحلي  يستوجب 
كما وصــف الــوزيــر ضعف النشاط االقــتــصــادي للنساء 
واإلقــرار بصعوبة رهان إيجاد حلول جذرية على املدى 

املتوسط. 
للمرأة  االقتصادي  أن «التمكني  السكوري  وأوضــح 
شـــرط أســاســي للنمو االقــتــصــادي الــشــامــل والـــعـــادل». 
وزاد  الوزير مؤكدا أن دمج النساء اقتصاديا «ال يمكنه 
أن يتحقق إال من خــالل إطــار مؤسساتي مناسب كفيل 
بتقديم حلول ناجعة ومتوافق حولها تتمثل في إجراءات 
قابلة للتفعيل ويتعلق األمر بالحوار االجتماعي»، الذي 
وصفه بـــ»اإلطــار املؤسساتي األنــســب»، والــذي اعتمدته 
الحكومة ألجل بلوغ رهانها املتصل برفع نسبة النشاط 
االقتصادي للنساء إلى 30 في املائة في أفق 2026 وإلى 

40 في املائة في أفق 2030. 
وقد كان السكوري يتحدث في لقاء نظمه االتحاد 
الدولية  التمويل  ومــؤســســة  بــاملــغــرب  لــلــمــقــاوالت  الــعــام 
 (IFC)، تحت شعار «االلتزام بتشغيل النساء في القطاع 
املشاركة  الحكومي عن  املــســؤول  حيث ترافع  الــخــاص»، 
الكاملة للمرأة في االقتصاد بهدف تحسني آداء وصمود 

املقاوالت ودعم النمو االقتصادي.
تحول  التي  املعيقات،  «متانة»  بـ السكوري  أقر  وإذ 
دون تــحــريــر قـــــدرات الــنــســاء ووصــولــهــن إلــــى مناصب 
املــســؤولــيــة بـــاملـــقـــاوالت الــخــاصــة والــقــطــاع الـــعـــام، فإنه 
شدد، باملقابل، على أهمية تضافر اإلجراءات واملبادرات 

املتخذة لدعم إدماج أكبر للنساء في سوق الشغل. 
وفي هذا السياق، أبرز السكوري قائال: «يتم إطالق 
العديد من الديناميات لتعزيز إدماج النساء اقتصاديا، 
ولكن هذه اإلجراءات ال تزال متباينة ومتفرقة وغير ذي 
أثر كبير مما يستوجب دمجها في إطار مؤسساتي ذي 
حمولة سياسية والتي يكون لتدابيرها آثر مباشر على 
وهو  االجتماعي.  بالحوار  األمــر  ويتعلق  ككل.  املجتمع 
فضاء أضحى يعرف حاليا دينامية مختلفة تماما عما 
كــان عليه ســابــقــا، وتــحــول إلــى مــســار مثمر ســـواء على 

مستوى القضايا االقتصادية واالجتماعية».  
وفـــي خــضــم اســتــعــراضــه لــلــتــدابــيــر، الــتــي اتخذتها 
الــحــكــومــة لــتــعــزيــز الــتــمــكــني االقـــتـــصـــادي لـــلـــمـــرأة، ذكــر 
مؤخرا  التنفيذية  السلطة  اتخذته  الــذي  بالقرار،  الوزير 
املــنــازل  عــامــالت  بتسجيل  املتعلقة  املساهمات  لتمويل 
فــي الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان االجــتــمــاعــي، اعــتــبــارا 
فــإن  الــســكــوري،  الـــوزيـــر  لتوضيحات  ووفــقــا  مــن 2024. 
هذه العملية تستهدف 100 ألف امرأة، مما سيتيح لهن 
لألجور،  األدنــى  الحد  يعادل  شهري  أجر  من  االستفادة 
وهو اإلجراء، الذي سينقلهن من القطاع غير املهيكل إلى 

القطاع املهيكل. 
كذلك، أعلن السكوري عن التأسيس املرتقب إلطار 
وطـــنـــي ملــنــح الـــشـــهـــادات لــلــكــفــاءات والـــخـــبـــرات املهنية 
املــكــتــســبــة، بـــهـــدف ضـــمـــان لــشــريــحــة كـــبـــيـــرة ال تــتــوفــر 
عــلــى الــدبــلــومــات، ولــكــنــهــا تمتلك الــخــبــرة فــي مــجــاالت 
مهنية متعددة من ولــوج سوق الشغل املهيكل. «هدفنا 
هـــو تــمــكــني املـــواطـــنـــني مـــن الـــوســـائـــل واألدوات الــالزمــة 
الخبرات  على  ارتــكــازا  مستقبلهم  بناء  على  ملساعدتهم 

املهنية املكتسبة على مر السنني»، يوضح السكوري.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، نــــوه الـــســـكـــوري بــــالـــــ70 شــركــة، 
الـــتـــي انــضــمــت إلــــى مــنــصــة «مــــوروكــــو 4 ديــفــرســيــتــي» 
الــعــام  االتــحــاد  أنــشــأهــا  الــتــي   ،( Morocco4Diversity  #)
فــي 2020،  الدولية  التمويل  ومؤسسة  املــغــرب  ملــقــاوالت 
بها  والدفع  املغربية  املقاوالت  تحفيز  إلى  تهدف  والتي 
إلى االلــتــزام، من خالل اتخاذ تدابير إجرائية ملموسة، 

لفائدة املساواة املهنية. 
وفي السياق ذاته، دعا املسؤول الحكومي  املقاوالت 
املــغــربــيــة إلـــى تــعــزيــز تمثيل املــــرأة فــي لــجــان ومجالس 
اإلدارة، وهــي املــبــادرات الــتــي، بحسب الــوزيــر، يمكن أن 

توفر بيئة مواتية لعمل املرأة وتحريرها مهنيا.
الدولية  التمويل  مؤسسة  مدير  أعــرب  جانبه،  مــن 
راييل  كزافييه  ودجيبوتي،  والجزائر  وتونس  للمغرب 
في  املغربيات  النساء  مشاركة  نسبة  لضعف  أسفه  عــن 
االقــتــصــاد الــوطــنــي، الــتــي تراجعت إلـــى  19.8 فــي املائة 
في  إلــى 28  تصل  النسبة  كانت  حيث  مع 2008،  مقارنة 

املائة. 
وزاد راييل» موضحا أن فقط 35 في املائة من النساء 
الحاصالت على شهادات عليا، واملتراوحة أعمارهن بني 
25 و 59سنة، يلجن سوق الشغل مقارنة مع نسبة 80 في 

املائة من الذكور. 
يشكلن  املغربيات  أن «النساء  راييل  كزافيي  وأبــرز 
42 في املائة من الطالب الجامعيني، إال أن نصفهن فقط 
مــنــخــرط فــي ســـوق الــشــغــل. وتــخــلــف هـــذه الــخــســارة من 
حيث املهارات النسائية في سوق الشغل أثرا سلبيا على 

أداء املقاوالت املغربية». 

كــذلــك، قـــال املــســؤول األجــنــبــي إن 33 فــي املــائــة من 
النساء املغربيات فقط يتوفرن على حساب بنكي، وزاد  
أن نسبة مشاركة النساء في مجالس اإلدارة ال تزال دون 

الطموحات حيث إنها ال تتجاوز 15 في املائة. 
وثمن كزافيي راييل الشراكة، التي تجمع مؤسسته 
بــاالتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب، حيث عبر عــن الفخر 
بانخراط 70 مقاولة مغربية في البرنامج املتصل بدعم 
تشغيل النساء وتمكينهن من مراكز القرار واملسؤولية، 
حيث أفاد أن هذه املقاوالت اتخذت مجموعة من املبادرات 
امللموسة ألجل تعزيز اعتماد مقاربة النوع االجتماعي، 
وتحسني مشاركة النساء في االقتصاد الوطني، وأبرز أن 

الرهان هو النجاح  في دعم تنمية دامجة. 
أمــــا رئــيــســة لــجــنــة املـــقـــاولـــة املـــســـؤولـــة واملـــواطـــنـــة 
باالتحاد العام ملقاوالت املغرب، سعدية سالوي بناني، 
فأكدت أن القطاع الخاص «يلعب دورا حاسما في تمكني 
املرأة من الحصول على فرص عمل أفضل، وتظل قضية 
املساواة وتكافؤ الفرص، على الرغم من التقدم الذي تم 

إحرازه، قضية راهنة على الصعيد العاملي». 
وأضــافــت بناني موضحة: «عـــالوة على ذلـــك، فقد 
تبني أن مشاركة املـــرأة فــي ســوق الشغل وفــي األنشطة 
املدرة للدخل تؤثر إيجابيا على املجتمع ككل من حيث 
التنمية البشرية. لذا، فإن املساواة بني الجنسني ليست 
قضية اجتماعية فقط، بل قضية اقتصادية حقيقية تهم 

تنمية مجتمع أكثر استدامة ومساواة وإدماجا». 
هـــــذا الـــلـــقـــاء، الــــــذي تـــم تــنــظــيــمــه فـــي إطــــــار منصة 
«موروكو 4 ديفرستي»، التي كان أطلقها االتحاد العام 
ملــقــاوالت املــغــرب ومــؤســســة التمويل الــدولــي بــدعــم من 
املقاوالت  في  املناصفة  تحقيق  بغاية  هولندا،  حكومة 
من خالل مبادرات ملموسة، (اللقاء) الغاية منه إحداث 
مــنــصــة جـــديـــدة بـــني الــقــطــاعــني الـــعـــام - الـــخـــاص لــدعــم 

تشغيل النساء.  
أطــلــق االتـــحـــاد الـــعـــام ملـــقـــاوالت املـــغـــرب ومــؤســســة 
الدولي،  البنك  مجموعة  في  العضوة  الدولية،  التمويل 
لتشجيع   ،2020 نــونــبــر   25 بــتــاريــخ  مــشــتــركــة  مــنــصــة 

املقاوالت على تعزيز تشغـيل النساء وتدرجهن املهني.
وال تــــزال، فــي املــغــرب، الــفــجــوة كــبــيــرة بــني الــرجــال 
والنساء في سوق الشغل، ففي حني يشغل 70 في املائة 
مــن الـــرجـــال مــنــاصــب فــي الــقــطــاع الــرســمــي، فـــإن معدل 
مشاركة النساء في املجال املهني عرف انخفاضا مستمرا 
في السنوات األخيرة، إذ ال تتجاوز نسبة النساء التي 
تشغل وظائف رسمية 21 في املائة، مقارنة بـ26 في املائة 

سنة 2004، حسـب تقـــديرات منظــمة العــمل.
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  < األحداث المغربية

نـــــتـــــائـــــج جــــــيــــــدة تـــــلـــــك الــــتــــي 
حققتها مجموعة املجمع الشريف 
للفوسفاط. وحسب األرقــام املالية 
ــــــرائــــــدة فـــــي مــجــال  لــلــمــجــمــوعــة ال
األســـمـــدة، فــقــد بــلــغ رقـــم معامالت  
مليار   114,57 مـــن  أزيـــــد  املــجــمــع 
درهــم برسم سنة 2022، مسجال 
ارتفاعا بنسبة 36 في املائة مقارنة 
بسنة 2021. وخــالل الربع األخير 
من سنة 2022، بلغ رقم املعامالت 
25,03 مليار درهم، مقابل 26,65 
مــلــيــار درهــــم خـــالل الـــربـــع األخــيــر 
من سنة 2021.  وعزا املصدر ذاته 
هذا االنخفاض الطفيف إلى ظروف 
السوق األقل مالءمة مقارنة بالفترة 
ذاتها من السنة املاضية، والتي أدت 
إلــــى انــخــفــاض األســـعـــار وتقلص 
الـــطـــلـــب. وأشــــــــارت املـــجـــمـــوعـــة في 
جهودها  تواصل  أنها  إلــى  بالغها 
النفقات  بلغت  حيث  االستثمارية، 
درهــم  مــاليــيــر  مجموعه 4,85  مــا 
خالل الربع األخير من سنة 2022، 
مـــقـــابـــل 6 مــــلــــيــــارات درهـــــــم ســنــة 
قــبــل ذلــــك. وبــلــغ إجــمــالــي النفقات 
درهــم  مليار   20,01 االستثمارية 
عند متم سنة 2022، مقابل 13,13 

مليار درهم برسم سنة 2021.

قـــــــالوا

  < حسن بولقنادل:
املوقعة  االتفاقية  ستتيح 
للثقافة  امللكي  املعهد  مــع 
الصرف  ملكتب  األمازيغية 
من  االســــتــــفــــادة  ـــرصـــة  ف
للثقافة  امللكي  املعهد  خــربة 
تــطــويــر  يف  األمــازيــغــيــة 
مرتفقيه،  مع  التواصل  آليات 
املقيمني  املغاربة  فيهم  بمن 
ــن أجــل  ـــك م بـــاخلـــارج، وذل
تسهيل تلقي املعلومات باللغة 

اليت يجيدونها.
حسن بولقنادل
 مدير مكتب الصرف 

بورصة البيضاء

عمالت

بني مالل تحتضن معرض اآلليات 
الفالحية والصناعة الغذائية

مجمع الفوسفاط.. شراكة لدعم 
الفالحني الباكستانيني  

  < الكبيرة ثعبان

زار خــطــيــب الــهــبــيــل والـــي جــهــة بــنــي مــالل 
خنيفرة، مساء يوم الجمعة 03 مارس، مرفوقا 
بــعــدد مــن الــفــاعــلــني بــالــجــهــة، مــعــرض اآللــيــات 
الــفــالحــيــة والـــصـــنـــاعـــة الـــغـــذائـــيـــة الـــــذي يــنــظــم 
فـــي نــســخــتــه األولـــــى بــمــديــنــة بــنــي مـــالل تحت 
فالحية  تنمية  أجــل  من  ذكــي  «استثمار  شعار 

مستدامة».
   وذكر بالغ لوالية الجهة أن هذا املعرض 
سيشكل  أيـــام،  أربــعــة  مــدى  عــلــى  يستمر  الـــذي 
فـــرصـــة ملــجــمــوعــة مــــن الــــعــــارضــــني، مــعــظــمــهــم 
مـــــن الـــــشـــــركـــــات والــــتــــعــــاونــــيــــات واملـــنـــظـــمـــات 
وتمكني  لـــلـــزوار،  منتجاتهم  لــتــقــديــم  املــهــنــيــة، 
على  االطــالع  من  الفالحي  القطاع  في  املهنيني 
أحــــدث الــتــقــنــيــات فـــي مــجــال الــســقــي واإلدارة 
الــرشــيــدة لــلــمــوارد املــائــيــة. كــمــا يــمــثــل واجــهــة 
للترويج  ومــســاحــة  املحلية  املــنــتــجــات  لــعــرض 
والتسويق وتطوير القدرة التنافسية ملنتجات 

إلى  للولوج  كبيرة  آفاقا  ستوفر  التي  الجهة، 
أسواق جديدة.

   ويــنــظــم هــــذا املـــعـــرض فـــي عــــدة أقــطــاب 
ـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى أحــــــــــــدث الــــتــــقــــنــــيــــات  تــــســــلــــط ال
واملـــعـــدات املــســتــعــمــلــة فـــي تــوضــيــب ومــعــالــجــة 
وحـــفـــظ وتــعــبــئــة املــنــتــجــات الــفــالحــيــة، وعــلــى 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة الـــحـــيـــوانـــيـــة 
والنباتية، والطاقات املتجددة وأنظمة السقي، 
واملـــنـــتـــجـــات املـــحـــلـــيـــة، واألســـــمـــــدة واملـــبـــيـــدات 

وتقنيات الفالحة الذكية...
   وأشار البالغ ذاته إلى أن املعرض ، يعد 
الفالحي  القطاع  في  املتدخلني  ملختلف  فرصة 
تحفيز  بـــهـــدف  والـــخـــبـــرات  الـــتـــجـــارب  لـــتـــبـــادل 
االســتــثــمــار عــلــى املــســتــوى الــجــهــوي، ولــرجــال 
التعاون  لتعزيز  الرئيسيني  والشركاء  األعمال 
جديدة  ســيــاســات  تطوير  أجــل  مــن  والتنسيق 
من  والــتــي  للبيئة،  وصــديــقــة  ومــتــكــامــلــة  مــرنــة 
االقتصاد  في  قوية  دينامية  تخلق  أن  شأنها 

املحلي والجهوي والوطني.

  < األحداث المغربية

أبرمت مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد 
واملجموعة   ،(UM6P) التقنية  التخصصات  متعددة  الــســادس 
الباكستانية Fauji، الرائدة في سوق األسـمدة بباكستان، مذكرة 
التي  التاريخية  والشراكة  التعاون  مستوى  بشأن تعزيز  تفاهم 

تجمع بينهم.
يــتــعــلــق األمـــــر بــمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــتـــعـــاون املــثــمــر الـــذي 
يمتد عــلــى مـــدى خمسة عــشــر عــامــا، الــرغــبــة املــشــتــركــة لتطوير 
حـــلـــول مــبــتــكــرة تــســتــجــيــب لــالحــتــيــاجــات الــخــاصــة لــلــمــزارعــني 
الباكستانيني، وتساهم بشكل مستدام في تحسني مردوديتهم 
الفالحية، يقول بالغ للمجموعة املغربية الرائدة في سوق تغذية 

النباتات واملنتج األول عامليا في إنتاج األسمدة الفوسفاطية.
ذات  الفالحية  االحتياجات  تحديد  على  الشركاء  وسيركز 
الصلة بالتربة الباكستانية وتقييم وتطوير تشكيالت مشخصة 
عملية  في  املستخدمة  املـــوارد  ترشيد  إلــى  إضافة  األســمــدة،  من 

التسميد.
كــمــا ســيــشــمــل الــبــرنــامــج أيـــضـــا تــطــويــر عــــرض لــلــخــدمــات 
مــخــصــص لــلــفــالحــني بــهــدف الـــرفـــع مـــن مــداخــيــلــهــم وتــوعــيــتــهــم 

املشخصة  األسمدة  إن  حيث  املعقلن،  التسميد  ممارسات  حــول 
وبالتالي  األمثل للمغذيات  االستخدام  وتمكن من  أكثر فاعلية، 
البالغ  يقول  التربة،  صحة  تحسني  فــي  كبير  بكل  تساهم  فهي 
الذي توصل به موقع «أحداث أنفو»، مضيفا أن االتفاقية تنص 
التحتية  البنيات  من  يستفيد  صناعي  تجمع  إنشاء  على  كذلك 

والخبرات الصناعية للمجموعتني.
السادس  محمد  جامعة  ستعمل  الــذي  الوقت  في  ذلــك  يأتي 
الفالحية  خبرتها  تعبئة  عــلــى  التقنية  التخصصات  مــتــعــددة 
والعلمية، وكذا بنياتها التحتية الخاصة بالبحث واالبتكار مع 
االعتماد على نموذج التنمية الفالحية الناجح «املثمر»، من أجل 
املساهمة في تبني املزارعني الباكستانيني للممارسات الفالحية 
والتقنيات  واالبتكار  التطبيقي  البحث  على  والقائمة  الجيدة، 

الجديدة.
لــــإلشــــارة، فــــإن الـــشـــراكـــة بـــني مــجــمــوعــة OCP  ومــجــمــوعــة 
Fauji تعززت من خالل إنشاء املشروع املشترك باكستان مغرب 
املجموعتني،  طرف  من  بالتساوي  اململوك  سنة 2004،  فوسفور 
الشريكني  لكال  ناجحا  سنة   20 لحوالي  املمتد  التعاون  أن  كما 
من حيث تحسني تكاليف اإلنتاج وتأمني اإلمــدادات بالحامض 

الفوسفوري إلى جانب التزود اآلمن باملواد األولية.

 GM ٥٠mm F١٫٤ FE 1
مـــــــــــــــــــــــــــزودة بــــــعــــــنــــــصــــــري 
XA (فـــــــــائـــــــــقـــــــــي الــــــــالكــــــــرويــــــــة) 
يـــصـــحـــحـــان بــفــعــالــيــة انـــحـــنـــاء 
الــنــطــاق وأغــلــب أنــــواع التشوه. 
كــــمــــا صــــمــــمــــت هــــــــذه الــــعــــدســــة 
لــــتــــتــــضــــمــــن عـــــــنـــــــصـــــــر ED (ذو 
تـــشـــتـــيـــت مـــنـــخـــفـــض لـــلـــغـــايـــة) 
االنحراف  يثبط  واحــد  زجاجي 
الـــلـــونـــي، لــلــحــفــاظ عــلــى صــــوٍر 
اخــتــالط  دون  ونــقــيــة  واضـــحـــة 

األلوان. 

2
يـــــــــســـــــــاعـــــــــد اقـــــــــــتـــــــــــران 
ـــــعـــــنـــــاصـــــر  الـــــــتـــــــصـــــــمـــــــيـــــــم ل
دقة  تحقيق  على   ED و XA
عالية في كافة أنحاء اإلطار. 
 Nano كــــمــــا تــــســــاعــــد مــــــيــــــزة
من  AR Coating II األصلية 
ســــونــــي، لـــحـــمـــايـــة الــعــدســة 
عـــلـــى إخــــمــــاد االنـــعـــكـــاســـات 
ذات  املـــــشـــــاهـــــد  فـــــــي  حـــــتـــــى 

اإلضاءة الخلفية. 

4
تتمتع بأحدث تصميم 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــبـــصـــريـــة 
املـــتـــقـــدمـــة مــــن ســــونــــي بــمــا 
عناصر XA ذات  ذلـــــك  فــــي 
املــــــــــــــــوضــــــــــــــــع الـــــــــــدقـــــــــــيـــــــــــق، 
ومــــــحــــــركــــــات XD (فــــــائــــــقــــــة 
إلى  الخطية،  الديناميكية) 
فتحة  وحدات  أحدث  جانب 
وصغيرة  الدائرية  العدسة 

الحجم. 

3
مــــــــســــــــافــــــــة الــــــتــــــركــــــيــــــز 
مــتــر   0.41 األدنـــــى تـــــبـــــلـــــغ 
فـــــقـــــط، وبــــتــــكــــبــــيــــٍر أقـــصـــى 
استخدام  0.16x عند  يبلغ 

الضبط البؤري التلقائي.
األداء  هــــــــذا  ويــــــقــــــدم   
لــــلــــصــــور املـــــقـــــربـــــة مــــرونــــة 
إضــــــافــــــيــــــة عـــــنـــــد تــــصــــويــــر 
كــــل مــــن الـــلـــقـــطـــات الــثــابــتــة 

الفيديو. ومقاطع 

5
كــــبــــيــــرة  فـــــتـــــحـــــة  ذات 
قطرها  يبلغ  الــدقــة  وعــالــيــة 
80.6 ملم فقط وطولها 96.0 
غـــرامـــا.   516 ووزنـــــهـــــا  مـــلـــم 
وتــــتــــيــــح هــــــــذه الــــقــــيــــاســــات 
وزنا  أخف  عدسة  استخدام 
حجما  وأصغر  بنسة 33%، 
اقترانها  عــنــد   15% بنسبة 

مع الطرازات التقليدية. 

6
يتمتع الضبط البؤري 
الـــتـــلـــقـــائـــي بــــســــرعــــة ودقـــــة 
هــــائــــلــــتــــني، مــــمــــا يــجــعــلــهــا 
خــــــيــــــارا مــــثــــالــــيــــا وجـــــديـــــرا 
باالعتماد عليه في صناعة 

املحتوى.
الــــــــضــــــــبــــــــط الـــــــــبـــــــــؤري 
بمقدار 1.9  أســرع  التلقائي 
التقليدية  الطرز  ضعفا من 

ذات املواصفات املماثلة. 

تفاوت باهظ التكلفة
على الرغم من أن دستور يوليوز 2011، ينص في فصله 
الـــ19 على املــســاواة بني الجنسني (املـــادة 19 التي تنص على أن 
فإنه  والنساء»)،  الرجال  بني  املساواة  تحقيق  في  الدولة  «تسهم 
بالحصول  يتعلق  مــا   فــي  الجنسني  بــني  كبيرة  تفاوتات  توجد 
العشر  السنوات  خالل  كبير  بشكل  زادت  إنها  بل  وظيفة،  على 
سكان  مــن  الــنــســاء 50.2%  شكلت  عــام 2020،  ففي  املــاضــيــة: 
املــغــرب لــكــن نسبتهن بــني الــســكــان الــعــامــلــني لــم تــتــجــاوز 23% 
أجرتها  لــدراســة  وفقا  وذلــك  عــام 2010،  في  مع 27%  باملقارنة 
املندوبية السامية للتخطيط -وهي الجهاز الوطني لإلحصاء في 
البالد- في 2021 تحت عنوان (املرأة املغربية في أرقام: 20 عاما 

من التطور). 
في 2019، لم تتجاوز نسبة الشركات املغربية،  التي كانت 
في  و14%  الـــخـــدمـــات،  قــطــاع  فـــي  نــســاء 13% (19%  تــرأســهــا 
نسبة  كانت  العام،  القطاع  وفــي  الصناعة).  في  و13%  التجارة، 
النساء %23 مــن املــديــريــن، و%20 مــن أعــضــاء مجلس الــنــواب، 
الــجــهــوي  املــســتــويــني  عــلــى  مــجــالــس اإلدارة  أعــضــاء  مــن  و21% 

واملحلي. 
ـــك، كـــان أداء املــــرأة املــغــربــيــة أفــضــل مــن الــرجــل في  ومـــع ذل

املدارس؛ ففي عام 2021، كان %55 من خريجي املدارس الثانوية 
من النساء، وكانت نسبة املغاربة من أعمار 15 عاما فأكثر من 
هي  مما  للنساء (26%)  كثيرا  أكبر  عال  تعليم  على  الحاصلني 
للرجال (%14). وكان %60 من خريجي كليات اإلدارة و50% 

من خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا من النساء. 
ويــعــكــس هــــذا الــتــبــايــن بـــني الــتــعــلــيــم وســـــوق الــشــغــل عــدم 
وتكمن  النساء.  له  تتعرض  الــذي  والــفــرص  النواتج  في  املــســاواة 
الــذي  التباين  هــذا  خلف  وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  عــوامــل 
يمتد ليشمل أوجها أخرى لعدم املساواة (األجور واالستقاللية 

والتعرض للمخاطر والتمثيل السياسي). 
فــي عـــام 2021، جـــاء تــرتــيــب املــمــلــكــة املــغــربــيــة فــي املــركــز 
للمنتدى  الجنسني  بــني  الفجوة  مؤشر  على  بلدا   156 بــني   148

االقتصادي العاملي للمشاركة والفرص االقتصادية. 
ــنــســاء فـــي مـــا  يتعلق  ــتــفــاوتــات بـــني الـــرجـــال وال وتــخــلــق ال
في  نقصا  عليا  إداريــــة  مــراكــز  وشــغــل  وظيفة  على  بالحصول 
االقتصادية  التنمية  وتعرقل  املغرب،  في  واملــهــارات  العاملة  اليد 

والبشرية. 
املصدر البنك الدولي



ثانيا: الالمتركز اإلداري بجهة الداخلة-وادي 
الذهب: دعامة أساسية لتحقيق تنمية جهوية 

مندمجة
إذا كــانــت الــالمــركــزيــة، تــعــنــي تـــرك جـــزء من 
ســلــطــة الــتــســيــيــر عــلــى املــســتــوى املــحــلــي لهيئات 
ــيـــر شـــــــؤون مــجــالــهــا  ــدبـ ــولـــى تـ ــتـ مــنــتــخــبــة كــــي تـ
توازيها  لم  إذا  واقعيا  تستقيم  ال  فإنها  الترابي، 
هــيــئــات أخـــــرى عــلــى مــســتــوى الـــالتـــمـــركـــز تمثل 
مختلف الهيئات الدولتية على املستوى املحلي، 
مــــن تــمــثــيــلــيــات مــحــلــيــة لـــــلـــــوزارات وتــمــثــيــلــيــات 
الوطنية  واملكاتب  العمومية  للمؤسسات  فرعية 
واملقاوالت العمومية، على أساس أن تتمتع بقدر 
معني من االستقاللية والقدرة على الفعل واتخاذ 
الــقــرار دونما حاجة في الــرجــوع إلــى املــركــز، ذلك 
ــــؤالء املـــســـؤولـــني الــجــهــويــني ملــبــدأ  أن إخـــضـــاع هـ
حرمانهم  أو  املركز  لتعليمات  الصارمة  التبعية 
الالمركزية  إفـــراغ  معناه  للحرية،  هامش  أي  مــن 
مطلبي  تضييع  آخـــر،  بتعبير  أو  محتواها،  مــن 
البث  في  السرعة  أو  املواطنني  من  اإلدارة  تقريب 

واتخاذ القرار. 
نظام  يكتسيها  الــتــي  األهــمــيــة  لــهــذه  ونــظــرا 
الـــالتـــمـــركـــز، فــقــد شــكــل لـــســـنـــوات هـــاجـــس املــدبــر 
الخطب  مــن  للعديد  هدفا  بــل  ببالدنا،  العمومي 
التقارير  عــن  فضال  الــســامــيــة،  امللكية  والــرســائــل 
أن  إلــى  جميعها،  نبهت  الــتــي  املــتــعــددة  الوطنية 
الالمركزية،  مجال  في  املغرب  أحرزه  الذي  التقدم 
وصــــوال إلــــى الــجــهــويــة املــتــقــدمــة الــتــي أصــبــحــت 
ــه، لـــم يـــعـــرف مــواكــبــة  ــا يــهــتــدي بــ ــيـ نـــمـــوذجـــا دولـ
مماثلة من طرف سياسة الالتمركز، فهل السبب 
في النص القانوني أم في العنصر البشري أم في 
الــجــانــي املــالــي أم فــي مــدى قـــدرة النخب املحلية 
واإلدارية على التكفل بأعباء التدبير واالستعداد 
لتحمل مسؤولية ذلــك، أم أن األمــر مــازال مرتهنا 

بإشكاليات أخرى؟...

كــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــت 
هــــــــــذه املـــــفـــــارقـــــة 
هــــــــــــــــي جــــــــوهــــــــر 

ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــكــ اإلشــ
نـــــــــاقـــــــــشـــــــــهـــــــــا هــــــــــذا 
ــــواب  ــــجـ ــلـ ــ املــــــــحــــــــور لـ
عــــــــــلــــــــــى مـــــخـــــتـــــلـــــف 
الــــــــــتــــــــــي األســـــــئـــــــلـــــــة 
املــــطــــروحــــة، وتــبــعــا 
لـــذلـــك، خــلــصــت هــذه 
الــجــلــســة، إلـــى جملة 
مــــــــــن الــــــتــــــوصــــــيــــــات 

نوردها كالتالي:
- النظر إلى الجهة باعتبارها املجال الترابي 
األمـــثـــل واملـــنـــاســـب لــتــنــزيــل مــخــتــلــف الــســيــاســات 

الــعــمــومــيــة املـــتـــخـــذة عــلــى الــصــعــيــد 
بالتالي  تمتيعها  وضــرورة  املركزي 
حسن  مــن  تمكنها  التي  السبل  بكل 
ــــرار  ــلـــى رأســــهــــا إقـ ــــذا الـــتـــنـــزيـــل وعـ هـ
سياسة عدم تمركز مالئمة وناجعة 

ومواكبة.
- تــأكــيــد الــــدور املــحــوري لــوالــي 
ــة بــــاعــــتــــبــــاره مـــمـــثـــال لـــلـــدولـــة  ــهـ ــجـ الـ
ــة فـــــي الـــجـــهـــة،  ــ ـــزيـ ــركــ ــ ــلــــطــــة املـ والــــســ
وبالتالي صالحية مركزه للعب دور 
املصالح  ألنشطة  األســاســي  املنسق 
الـــالمـــمـــركـــزة وحـــســـن ســيــرهــا تحت 
سلطة الــوزراء املعنيني، بما يضمن 
الــجــديــة وااللــتــقــائــيــة واملــتــابــعــة في 
املبرمجة  العمومية  املشاريع  تنفيذ 

على مستوى الجهة.
اإلقــــرار بــوجــود مشاكل على   - 
ومن  التركيز،  عدم  سياسة  مستوى 
تم الدعوة إلى انتهاج مقاربة أخرى 

مطابق  السياسة  هــذه  تفعيل  مستوى  على 
ملقتضيات ميثاق عدم التمركز لسنة 2018، 
باعتبار ذلك هو السبيل للنهوض بالجهات 
وتثمني مقوماتها وتقدير إمكاناتها، تحقيقا 
الفوارق  من  والحد  املنشود  االقتصادي  لإلقالع 
املجالية على مستوى الجهات. إذ إن حل مشاكل 

الجهة ال يمكن أن يتم إال عبر االنكباب.
- بــلــورة بــرامــج تــتــوخــى الــرفــع مــن جــاذبــيــة 
الذي  االستثماري  العرض  وتسويق  االستثمار 
تــــوفــــره الـــجـــهـــات، ومـــنـــهـــا جـــهـــة الـــداخـــلـــة وادي 

الذهب.
- الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــنـــزيـــل تـــوصـــيـــات الـــنـــمـــوذج 
الـــتـــنـــمـــوي فــــي الــــجــــوانــــب املــتــعــلــقــة بــالــجــهــويــة 
باعتبارها  الــالمــمــركــز  اإلداري  الــعــمــل  وتــجــويــد 
يأملها  التي  املتقدمة  الجهوية  لتحقيق  مدخال 

الجميع.
إلــــــــى  الــــــــنــــــــظــــــــر   -
ــــي بـــعـــده  الــــالتــــمــــركــــز فـ
الــتــدبــيــري الـــعـــام، غير 
بتفويض  فقط  املتعلق 
الـــتـــوقـــيـــع ولـــكـــن أيــضــا 
االختصاص  بتفويض 
ــانــــات  ــكــ ــويــــل اإلمــ وتــــحــ
املــنــاســبــة لــتــنــفــيــذ هــذا 
انسجاما  االختصاص 
مـــــع مـــــبـــــادئ الـــتـــدبـــيـــر 
الحديث وال سيما منه 
والتدبير  التفريع  مبدأ 

الحر.
الـــــــــتـــــــــعـــــــــريـــــــــف   -
ــمــــاذج الـــنـــاجـــحـــة  ــنــ ــالــ بــ
والــــــتــــــجــــــارب الــــــرائــــــدة 
فــــي مـــجـــال الـــالتـــمـــركـــز 
ــتــــراب  الــ عـــبـــر  اإلداري 
الــــــــوطــــــــنــــــــي كــــــــــي تــــعــــم 
مبدأ  ويتحقق  اإلفــــادة 
التعاون الجهوي وتقاسم الخبرات واملعلومة.

لالتمركز  الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  دور  إحــيــاء   -
والـــلـــجـــان الــجــهــويــة لــلــتــنــســيــق تــحــت إشــــراف 
والــــي الــجــهــة مــن أجـــل الــتــقــيــيــم الـــدائـــم لحسن 
تنزيل ميثاق عدم التمركز بالفعالية والجودة 
ــزام بـــاآلجـــال الــتــي يــقــررهــا  ــتــ املــطــلــوبــني، وااللــ

ميثاق عدم التمركز بهذا الصدد.
- دعــــم ومـــــــآزرة الـــلـــجـــان الــجــهــويــة ملــنــاخ 
االستثمار، بمنح الصالحيات ملخاطبيهم على 
الــوزارات  ملختلف  واملمثلني  الجهوي  الصعيد 
واملصالح التقريرية املركزية في إطار سياسة 

عدم تركيز مساندة لالستثمار وداعمة له.
- تــحــيــني وثـــائـــق الــتــعــمــيــر عــلــى مــســتــوى 
جهة الــداخــلــة-وادي الــذهــب وإعـــادة النظر في 
الــطــريــقــة الــتــي تــصــاغ بــهــا هـــذه الــوثــائــق على 
وقتا  تــســتــغــرق  الــحــالــيــة  صيغتها  ان  اعــتــبــار 
طويال، الشيء الذي ال يستجيب إلى تطلعات 

املستثمرين.
مستوى  على  التفكير  بالتعمير،  عالقة   -
ــاعـــة الــــــداخــــــلــــــة-وادي الــــذهــــب بــتــصــامــيــم  ــمـ جـ
تتم  كي  االستثناءات  مبدأ  تفعيل  مع  جديدة 
يوما  السكن  على  املتزايد  للطلب  االستجابة 

بعد آخر.
- دعـــــوة جــمــعــيــة جـــهـــات املـــغـــرب إلــــى مد 
يــد املــســاعــدة إلـــى جــهــة الـــداخـــلـــة-وادي الــذهــب 
عــلــى مــســتــوى تــدبــيــر بــعــض املــشــاريــع الهامة 
مــثــل تــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر، كـــي يــكــون الــتــدخــل 
أكثر  الذهب  الداخلة-وادي  جهة  مستوى  على 

فعالية.
واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  دعــوة   -
ــة تقييمية جــديــدة  ــراء دراســ والــبــيــئــي إلـــى إجــ
ــــاب تـــعـــثـــر املــــــشــــــروع الـــجـــهـــويـــة،  ــبــ ــ حـــــــول أســ
عالقته  في  التركيز  عــدم  ملوضوع  يخصصها 
وما  االخــتــصــاصــات  نقل  وبمشكل  بــالــجــديــدة 
نـــــوع املـــعـــيـــقـــات الـــتـــي تــمــنــع الــــســــادة رؤســـــاء 
الذاتية  اختصاصاتهم  ممارسات  من  الجهات 

املقررة لهم بمقتضى القانون.
* أستاذ بكلية الحقوق – 
جامعة شعيب الدكالي بالجديدة

طيلة عــقــود مــن الــزمــن، ظــل نظام 
الـــســـوء بـــالـــجـــارة الــشــرقــيــة، وفـــيـــا كل 
للمغرب  الخالد  العداء  لعقيدة  الوفاء 
ــة، وهـــــــي عـــقـــيـــدة  ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ ــتـ ــ ووحــــــدتــــــه الـ
تــتــأســس عــلــى مــرتــكــزات قـــارة وأســس 
ــنــــن الــتــغــيــيــر  ــلـــهـــا ســ ثــــابــــتــــة، لـــــم تـــطـ
ــر الـــســـيـــاقـــات  ــيـ ــغـ والـــــتـــــحـــــول، رغـــــــم تـ
والــدولــيــة،  اإلقليمية  الجيوسياسية 
ومــــا رافــقــهــا ويــرافــقــهــا مـــن تــحــوالت، 
الترابية  الوحدة  قضية  طال  ما  ورغــم 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة مــــــن مــــتــــغــــيــــرات مـــتـــعـــددة 
الــكــركــرات،  منعطف  مــنــذ  املــســتــويــات 
دائـــرة  اتــســاع  الـــبـــارزة،  عناوينها  مــن 
الصحراء،  بمغربية  الدولي  االعتراف 
وبــنــجــاعــة ومــصــداقــيــة مــقــتــرح الحكم 
الــــذاتــــي، وقــبــل هــــذا وذاك، بــمــا حــدث 

ومـــــا يــــحــــدث، مــن 
انـــقـــالبـــات نــاعــمــة 
فـــــــــــــــــي مـــــــــــواقـــــــــــف 
الــــدول اإلفــريــقــيــة، 
بخصوص قضية 
الترابية،  الوحدة 
وما بات يبرز في 
عدد من األوساط 
اإلفـــــريـــــقـــــيـــــة، مــن 
متعددة  تحركات 
املـــــــــســـــــــتـــــــــويـــــــــات، 
تمضي في اتجاه 
ــــرد الـــنـــهـــائـــي  ــطـ ــ الـ
لـــــــــصـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــك 
تــــــــــــــنــــــــــــــدوف، مــــن 
االتحاد اإلفريقي.

عـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــدة 
ــيــــة مــنــيــعــة،  عــــدائــ
لـــــم تـــكـــتـــف فـــقـــط، 
بإنتاج السلوكات 
الـــــــــــــحـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــرة 

واملـــــمـــــارســـــات الـــوضـــيـــعـــة، مــــن قــبــيــل 
و«االستفزاز»،  و«االبتزاز»  «التحرش» 
و»الدسائس»  و«التآمر»  و«الكراهية» 
ــا بـــطـــن، اســتــهــدافــا  ــا ظــهــر مــنــهــا ومــ مـ
امتدت  بل  الترابية،  ووحدته  للمغرب 
نحو رموز اململكة، من «نشيد وطني» 
و«خريطة اململكة» و«علم وطني»، كما 
حدث في عدد من املناسبات واملحطات، 
مقابلة  بمناسبة  حدث  ما  آخرها  كان 
لــكــرة الـــقـــدم، بــرســم مــنــافــســات دوري 
بني «شبيبة  اإلفريقية  األبطال  عصبة 
ــاضــــي»، ملــا  ــريــ الـــقـــبـــائـــل» و«الــــــــــوداد الــ
رفع  عدم  الجزائرية  السلطات  تعمدت 
الــعــلــم الــوطــنــي املـــغـــربـــي، فـــي انــتــهــاك 
صـــارخ لــلــقــوانــني والــضــوابــط املنظمة 
ودوليا،  إفريقيا  القدم  لكرة  واملؤطـرة 
مــمــا دفــــع بــعــثــة الــفــريــق املــغــربــي إلــى 
الــتــدخــل واالحــتــجــاج، وبــمــا أن الــعــداء 
الـــكـــابـــرانـــي ال مــســاحــة لـــه وال حــــدود، 
الوطني  العلم  رفــع  على  العمل  وبـــدل 
املــغــربــي الــتــزامــا بــالــقــوانــني الــســائــدة، 
ضــحــت الــســلــطــات بــالــعــلــم الــجــزائــري، 
الذي تم إنزاله بغباء، مقابل عدم رفع 

العلم الوطني املغربي.
اإلصــــــرار الــعــمــدي عــلــى عــــدم رفــع 
العلم الوطني املغربي في مقابلة كروية 
من  الـــودادي  الجمهور  ومنع  إفريقية، 
دخــــول املــلــعــب، وحــجــز مـــعـــدات بعثة 
الــفــريــق املــغــربــي، دون اعــتــبــار لــلــرأي 
العام الكروي اإلفريقي والدولي، ودون 
مــراعــاة قــوانــني وبــرتــوكــول االتحادين 
الدولي واإلفريقي لكـرة القدم، معناه أن 
العداء الكابراني بلـغ درجة من الحمـق، 
حد  إلــى  الهلع،  مــن  متقدما  ومستوى 
أن رموز اململكة، باتت  وحدها، تشكل 
واإلدراك،  الفهم  على  عصية  «فــوبــيــا» 
املغربي/  الــعــداء  بحمد  يسبح  لنظام 

املروكي بكـرة وأصيال.
ــــر يــتــعــلــق بــمــقــابــلــة  ــا أن األمــ ــمـ وبـ

كــــرويــــة تـــجـــــــــــري تــحــت 
لــواء االتــحــاد اإلفريقي 
لــكــرة الـــقـــدم، فــنــــــــرى أن 
ــد أن   ــ ــذا االتــــحــــاد البـ ــ هـ
يــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
فـــــي إنـــــفـــــاذ الــــقــــانــــون، 
لفرض هيبة كرة القدم 
اإلفريقية، بناء على ما 
تم تسجيله في مباراة 
«شــــبــــيــــبــــة الــــقــــبــــائــــل» 
البيضاوي»  و«الــــوداد 
متهورة،  انــزالقــات  مــن 

مــاســة بــقــوانــني وضـــوابـــط كـــرة الــقــدم، 
واســتــحــضــارا ملــا تــعــرض لــه املنتخب 
أيـام،  قبل  القدم  لكــرة  املحلي  املغربي 
مــن حـــرمـــان  متعمد مــن املــشــاركــة في 
نـــهـــائـــيـــــــــــات بــطــولــة 
للمحلييـن،  إفريقيا 
دون إغــفــال مــا وقع 
ــاراة افــتــتــاح  ــبـ فـــي مـ
هذا الحدث الكــروي 
اإلفـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــي، مــــن 
مشاهد وممارسات 
الـــحـــقـــد والـــكـــراهـــيـــة 
للمغرب  ـــــداء،  ـــ والــعـــ
ووحـــدتـــه الــتــرابــيــة، 
ــــروي،  فــــي مــــوعــــد كــ
يــكــون  أن  يـــفـــتـــرض 
ــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ عـــــــرســـــــا إفـ
تحضر فيه مشاهد 
الــوحــدة والــصــداقــة 
وحسن  والتضامن 
الـــــــــجـــــــــوار وصــــــــون 

اللحمة اإلفريقية.
وفــــــــــــي جـــمـــيـــع 
كـــان  إذا  الـــــحـــــاالت، 
ــــوداد الــبــيــضــاوي  الـ

ــــزم فــي  ــهـ ــ ــــد انـ املــــغــــربــــي قـ
مــــــبــــــاراة اعــــتــــيــــاديــــة فــي 
كــــرة قــــدم، فــقــد نــجــح في 
ــلــــطــــات نـــظـــام  إجـــــبـــــار ســ
الــســوء عــلــى إنــــزال العلم 
الـــوطـــنـــي الـــجـــزائـــري فــي 
قــــلــــب الـــــجـــــزائـــــر، مـــقـــابـــل 
الوطني  عـــدم رفـــع الــعــلــم 
وهــذا «اإلنـــزال»  املغربي، 
تاريخ  فــي  املــســبــوق  غير 
العالم، يؤكد مرة أخرى، 
أن األمة العربية، ابتليت 
واإلدراك،  الــفــهــم  عــلــى  عــصــي  بــنــظــام 
بات اليوم، أكبـر مهدد ألمن واستقرار 
الفضاء املغاربي، وأكبر عابث باألمن 
فيه  تجنح  وقــت  فــي  الــعــربــي،  القومي 
والوحدة  التكتل  نحو  العاقلة،  الــدول 
والـــــــتـــــــعـــــــاون، ملـــــواجـــــهـــــة الـــــرهـــــانـــــات 
والتحديات املشتركة، وال يمكن إال أن 
نــأســف على «قـــوة ضــاربــة» بلغت من 
الحمق درجات ومن العبث مستويات، 
إلى حد أنها لم تعد قادرة على تحمل 
وطني  و«نشيد  تــرفــع»  مغربية  «رايـــة 
يعزف» و«خريطة مملكة تنشر» داخل 
أرض جزائرية، ابتليت بنظام، يسجل 
ــــان شــعــبــا ودولــــة  لـــه الـــتـــاريـــخ، أنــــه أهـ
بــرمــتــهــا، وهــو يــنــزل عــلــم الــجــزائــر في 
أرض الــجــزائــر... نــظــام اليــجــد حرجا 
فــي االنــحــنــاء أمــــام عــلــم فــرنــســا، التي 
وعبثا  وفتكا  قتال  الجزائر  فــي  عاثت 
زمـــن  فــــي  وإذالال  وتـــحـــقـــيـــرا  وســــطــــوة 
معاداة  في  اليتردد  لكنه  االستعمار،  
عــلــم دولــــة مــغــربــيــة عــربــيــة إســالمــيــة، 
ــا دافـــــئـــــا ومــــــــــالذا آمـــنـــا  ــنـ كــــانــــت حـــضـ
بذلك  يشهد  كما  الجزائرية،  للمقاومة 

التاريخ والجغرافيا...
* كاتب وخبير تربوي 
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يستقبـل ركــن «للقـارئ رأي» مساهمــات القـراء وتعليقاتهم على مقاالت وجهات نظــر وآرائهـم بخصوص القضايا الوطنيــــة (سيـاسيـة، اقتصـاديـة،  اجتماعيـة...) وكذلك جميـع مالحظاتهم بشرط أال تتضمن سبا أو قذفا أو إساءة 
mountada.ahdath@gmail.com  .ألي شخص وأال تتجاوز املقاالت 1000 كلمة

املقاالت املنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط وال تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة.

أسباب تعثر الجهوية املتقدمة باملغرب فوبيـا «الخريطة» و«الراية»

دور املرأة املغربية في التنمية االجتماعية 
مقدمــة :

تعد املــرأة شريكا أساسيا في تحقيق أهــداف 
الــتــنــمــيــة وتــطــويــر املــجــتــمــع، وقـــد شــهــدت الــعــقــود 
ــيـــرة، وخــاصــة فــتــرة مــا قــبــل الـــحـــراك الــعــربــي،  األخـ
اهــتــمــامــا مــتــزايــدا بــالــدور الـــذي تضطلع بــه املـــرأة 
يمكن  ال  أنــه  خصوصا  العربية،  املجتمعات  داخــل 
حدوث أية تحوالت أو تقدم دون دور فاعل للمرأة. 
ــر، وألهــمــيــة  ــ ــــدول الــغــربــيــة لــهــذا األمـ وقـــد فــطــنــت الـ
تفعيل دور املــــرأة داخـــل املــجــتــمــع، وآمــنــت بــأنــه ال 
املجاالت  جميع  فــي  املـــرأة  إشـــراك  دون  فعليا  تقدم 
واالجتماعية.  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
وعلى هذا األســاس، صدرت العديد من االتفاقيات 

منذ القرن املاضي
ُتعد املرأة عضًوا أساسًيا وهاًما جًدا في أي مجتمع، وال يمكن 
التغاضي عن الــدور املهم التي تقوم به، فاملرأة قبل كل شيء هي 
األم وهي التي ُتنجب وتربي وتنشئ األجيال التي على سواعدها 
سُتبنى األمم، واملرأة هي القادرة على العمل خارج املنزل وداخله، 
أسهم  هــاًمــا  عنصًرا  املـــرأة  أن  أثبتت  الحياتية  التجارب  إن  حيث 
فــي بــنــاء فــي املجتمع، ولــهــا قـــدرة على تحمل املــســؤولــيــات التي 
ُتعطى إليها ســواء كان على صعيد العمل أو على صعيد املنزل، 
وســيــتــحــدث هــــذا املـــقـــال بــشــكــل خــــاص عـــن دور املـــــرأة فـــي تنمية 

املجتمع.
الشعوب  وتــطــور  لتقدم  ا  حقيقًيّ محًكا  املــــرأة  قضية  وتبقى 
الـــعـــربـــيـــة، ودلـــيـــال عــلــى تــــــوازن املــجــتــمــع وانـــتـــقـــالـــه إلــــى مــصــافِّ 
املجتمعات الــديــمــقــراطــيــة؛ بــل إن هــنــاك ارتــبــاط وثــيــق بــني تحرر 
في  املجتمع  انفتاح  ملــدى  مقياسا  يعتبر  املـــرأة،  وتــحــرر  املجتمع 

الداخل وفي الخارج.
أوال: دور املرأة يف اجملتمع:

وسمّوًا  بالنفس،  ثقة  الحديث  املجتمع  في  املــرأة  دور  يتطّلب 
في الطموح واألفــكــار، باإلضافة إلى املــبــادرة، واملواظبة، والرغبة 
الكامنة في العمل واإلنجاز واإلبداع، فاملرأة هي األم والقائدة القادرة 
على تربية شباب وشابات املجتمع تربية طيبة، وهي األكثر تأثيرا 
فيهم وإسهاما في نجاحاتهم؛ لذلك ُيعّد دور املرأة من أكثر األدوار 

اإلنسانية تأثيرًا في املجتمع، وقد أثبتت املرأة 
تتكّيف  أن  تستطيع  أنــهــا  الحاضر  الــوقــت  فــي 
واالقتصادية  االجتماعية  الــظــروف  تــطــّور  مــع 

والسياسية املحيطة بها، ويؤّكد تقّدمها امللحوظ 
والعمل  والنقاش  املعرفة  تتطّلب  التي  املجاالت  في 
ــرأة اســتــغــاللــهــا لــقــدراتــهــا  ــ ــك، فــقــد أثــبــتــت املـ عــلــى ذلــ
اإلدارية وأثبتت نجاحها وكفاءتها في رعاية البيت 
واألسرة وفي جميع مجاالت الحياة األخرى، وفيما 
يأتي بياٌن ألبرِز أدوار املرأة ومساهماتها في الحياة 

واُملجتمع.
ثانيا: دور املرأة يف األسرة

 تكمن أهمية دوُر األمــومــِة في حياة املـــرأة إلى 
كونه عامًال أساسّيًا في قيام الحضارات واألمم، فمن دونه ال ُيمكن 
بما  الــواقــع  تغيير  فــي  ُيساهمون  وُعــظــمــاء  علماء  هناك  يكون  أن 
الفرعية  األدوار  من  الكثير  األمومة  دوُر  ويشمل  اإلنسانية،  ُيفيد 
املهّمة لضمان االستقرار العاطفي والنفسي ألفراد العائلة، وبناء 
شخصيات ُمّتزنة تتمّتع بالقيم واألخــالق الحميدة مّما ينعكس 
على املجتمع ككّل، سواء كان ذلك عبر اهتمام املرأة بأفراد العائلة 
ومشكالتهم، أو الدعم العاطفي والنفسي لهم وتثبيتهم واحتوائهم 
وتنشئتهم  األطفال  تربية  جانب  إلــى  الشدائد،  أوقــات  في  خاّصًة 
ــادات الــســلــيــمــة، وتــعــزيــز  ــعــ عــلــى مـــبـــادئ الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة والــ
طاقاتهم، وزيادة وعيهم في األمور الدينية، والفكرية، والسياسية، 
والثقافية التي من شأنها ترسيخ القيم والسلوكيات الصحيحة. 
ــرأة بــقــدرتــهــا الطبيعية عــلــى رعــايــة اآلخــريــن والــشــعــور  تتمّيز املــ
بهم، وُيساهم ذلك في زيادة شعورها بزوجها وفهمه، ومعرفة ما 
إذا كــان يشعر بالضيق أو ُيعاني من شــيء مــا، فتسنده فتدعمه 
وُتخّفف عنه بدورها، كما أّن دعمها العاطفي له وتشجعيه على 
مشاركتها شعوره يزيد من ثقته بها، وبالتالي تزداد قدرته على 
مصارحتها بأفكاره ومشاعره العميقة مّما يدعم عالقتهما، فعادًة 
ما تدعم املرأة زوجها وُتشّجعه على السعي نحو تحقيق أحالمه 
وطموحاته، وتكون أكثر من يحترم أفكاره من خالل اللجوء إليه 
واألخذ برأيه، باإلضافة إلى ذلك أصبحت املرأة قادرًة على مساعدة 
زوجها في توفير احتياجات ومستلزمات املنزل، ومعاونته على 

تأمني حياة اقتصادية واجتماعية مناسبة عن طريق عملها 
في وظيفة أو مشروع خاص.

ثالثا: دور املرأة يف سوق الشغل: 
 ازدهر دور املرأة في سوق العمل خالل العقود القليلة املاضية 
نتيجة عّدة عوامل سمحت لها بإثبات نفسها في مختلف مجاالت 

العمل؛ كمعلمة، أو طبيبة، أو مهندسة، أو غيرها 
مــن املــهــن، فــخــالل الخمسني عــام املاضية شهد 
العالم زيــادًة كبيرًة في مشاركة املرأة في جميع 
مجاالت العمل، وتكمن أهمية مشاركة املرأة في 
سوق العمل في دورها الفّعال في مكافحة الفقر 
ما  خــالل  مــن  ألسرتها  املعيشي  املستوى  ورفــع 
يــوّفــره عملها مــن دخــل يــدعــم ميزانية األســـرة، 
كــمــا ُيـــعـــّزز عــمــل املــــرأة الــرســمــي وغــيــر الرسمي 
الوطني،  االقــتــصــاد  دعـــم  املجتمع فــي  مــشــاركــة 
باإلضافة إلى أهمية األعمال التجارية الصغيرة 
للنساء التي قد تشكل أساسًا اقتصاديًا لألجيال 

القادمة.
رابعا: دور املرأة يف اجلانب السياسي:

 تشغل املرأة مناصب سياسية قيادية على 
املستوى املحلي والدولي في معظم دول العالم، 
البرملانات  فــي  املـــرأة  مشاركة  نسبة  ازدادت  فقد 
ــالـــم فــــي الــعــقــديــن  ــعـ الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
املاضيني، إذ كانت النسبة في عام 1998م حوالي 
وصــلــت  حـــتـــى  تـــدريـــجـــيـــا  ارتـــفـــعـــت  ثــــم   ،11.8%
إلـــى %17.8 فــي عـــام 2008م، وبــعــد ذلـــك وصلت 

عامًال  السياسية  املــرأة  مشاركة  وُتعّد  عــام 2018م،  في  إلــى 23.5% 
أساسّيًا لتحقيق الديمقراطية والشفافية، إذ يتكامل دور اُملشّرعني 
مــن الــرجــال والــنــســاء فــي حــّل املشكالت املــتــعــّددة لبناء مجتمعات 
ديمقراطية قوية. ُتساهم مشاركة املرأة السياسية في إضافة مبادئ 
وقيم تتعّلق بتحقيق اإلنصاف، والتعاون، واملرونة، وتتوازن مع 
ُتحّقق  كما  السياسي،  املجال  في  املوجودين  الرجال  ومبادئ  قيم 
ــادة االستجابة  ــرأة السياسية نــتــائــج مــلــمــوســًة فــي زيــ مــشــاركــة املــ

ملتطّلبات املواطنني، وتعزيز التعاون بني األحزاب العرقية املختلفة، 
ولفت األنظار إلى عــّدة قضايا سياسية وتقديم اقتراحات وحلول 
لها، فقد بّينت األبحاث أّن تمكني املــرأة في العمل السياسي له أثر 
مباشر في سّن املزيد من القوانني والسياسات التي ُتعطي أولويًة 

للعائالت، والنساء، واألقّليات العرقية. 
خامسا: دور املرأة يف اجملال الزراعي:

 وفقًا للدراسات فإن النساء يمثلن 43 % 
من القوى الزراعية في البلدان النامية، حيث 
تــســاهــم املـــــرأة بــشــكــل أســـاســـّي فـــي األنــشــطــة 
البلدان  فــي  الريفية  واالقــتــصــاديــة  الــزراعــيــة 
النامية، ويختلف دورهــا اختالفًا كبيرًا بني 
مــنــطــقــة وأخـــــــرى؛  فــهــي تــعــمــل كـــمـــزارعـــة في 
مزرعتها الخاّصة أو في مزرعة أسرتها، كما 
قد تعمل في مزارع ومؤّسسات ريفية أخرى، 
ويتمّثل دور املرأة في قطاع الزراعة في إنتاج 
واستزراع  املــاء،  وجلب  الزراعية،  املحاصيل 
األسماك، والعناية بالحيوانات، والعمل في 

التجارة والتسويق.
سادسا: دور املرأة يف اجملال العسكري

 تــــمــــكــــنــــت املـــــــــــــرأة مـــــــن االنـــــــــخـــــــــراط فــي 
املــســتــويــات،  مختلف  عــلــى  املسلحة  الـــقـــوات 
ــلـــدان  ــبـ ــنــــســــاء فـــــي بـــعـــض الـ واســــتــــطــــاعــــت الــ
العربية إثبات أنفسهّن في الحياة العسكرية 
والتعّمق فيها، ويعود الفضل في توظيفهن 
املشاركة  فــي  بحقوقهن  ــرار  واإلقــ وتدريبهن 
في القوات املسلحة إلى جهود الجيوش العربية، وتختلف النسب 
املئوية بني عدد الرجال وعدد النساء في الجيش من دولة إلى أخرى، 
وذلك وفقا للحاجة، والحوافز، والقوانني التي تعتني بانضمامهن 
للقوات املسّلحة، وتتراوح هذه النسب بني 5-%25 أو أكثر في بعض 
مجاالت؛  عــّدة  في  املسّلحة  الــقــوات  في  النساء  وُتساهم  الجيوش، 
كاإلدارة، واملراقبة، والصحة، والهندسة، واإلطفاء، وحراسة املواكب.

* باحث في العلوم القانونية جامعة محمد الخامس بالرباط  

تساهم مشاركة 
المرأة السياسية 

في إضافة 
مبادئ وقيم 

تتعّلق بتحقيق 
اإلنصاف، والتعاون، 
والمرونة، وتتوازن 
مع قيم ومبادئ 

الرجال الموجودين 
في المجال 
السياسي ...

  <  < مراد علوي*   

<<  عزيز لعويسي*

التقدم الذي أحرزه 
المغرب في 

مجال الالمركزية، 
وصوال إلى 
الجهوية 

المتقدمة التي 
أصبحت نموذجا 
دوليا يهتدي به، 
لم يعرف مواكبة 
مماثلة من طرف 
سياسة الالتمركز

اإلصرار العمدي على عدم رفع 
العلم الوطني المغربي في 

مقابلة كروية إفريقية، ومنع 
الجمهور الودادي من دخول 
الملعب، وحجز معدات بعثة 
الفريق المغربي، دون اعتبار 
للرأي العام الكروي اإلفريقي 

والدولي، ودون مراعاة قوانين 
وبرتوكول االتحادين الدولي 

واإلفريقي لكـرة القدم، معناه 
أن العداء الكابراني بلـغ درجة 

من الحمـق

كاريكاتري

2/1
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  <  < رشيد لبكر*

على هامش الدورة الرابعة للملتقى البرلماني للجهات بالداخلة 
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 جريدة يومية مستقلة

تصدر عن املؤسسة املغربية 
لوسائط االتصال

الطبع :  ماروك سوار -  التوزيع :  سربيس

أوقات الصالة
[  أوقات الصالة حسب توقيت الدار البيضاء ]

> الصبح: 06:25    > الشروق: 07:50    > الظهر: 13:47 
> العصر: 17:01    > املغرب: 19:35    > العشاء: 20:49 

بتحريك عود ثقاب واحد أو اثنني، تصبح املعادلة الرياضية صحيحة 

عيدان الثقاب

حلول أمس

 hichamelbechchar@gmail.com    إعداد : هشام البشار

[ شبكة صعبة ][ شبكة سهلة ]
سودوكو

كلمات متقاطعة

ألـو
0801004747

ألـويقضة وبائيـــــة
0801005353

شكاية الصحــــة 

إىل رحمــــــة اهللخدمـــــــــــــــــــــــات
انتقل إلى جــوار ربــه، شيبة الحمد الحاج عبد القادر، والد 
السيد محمد وهابي، مدير دار الشباب سيدي موسى املجذوب 
التابعة للمديرية اإلقليمية لقطاع الشباب بعمالة املحمدية، وذلك 
يــوم ٢٤ مــن شهر فــبــرايــر املــنــصــرم، عــن ســن تناهز ٩٤ سنة، 
نتقدم  األليمة،  املناسبة  ولهذه  تطبيب.  معه  ينفع  لم  مرض  بعد 
بتعازينا الحارة إلى نجله البار سي محمد وإلى والدته أرملة 

حسن  الــوهــاب،  عبد  حــوريــة،  فاطنة،  إخــوتــه  باقي  وإلــى  الفقيد، 
ونعيمة وإلــى كل أحفاد وأصــهــار املــرحــوم، راجــني من الله عز 
وجل أن يلهم أفراد العائلة الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان. 
جناته  فسيح  وأسكنه  رحمته  بــواســع  الفقيد  الله  تغمد 

رفقة الصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.
إنا لله وإنا إليه راجعون 

حل عدد أمس: 69 = 35 + 34 
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اململكة املغربية 
وزارة العدل 

املحكمة اإلبتدائية بفاس 
مكتب التنفيذ املدني 

ملف تنفيذي عدد:
 2019/6107/137 

إعالن قضائي 

لفائدة:  فاطنة كومزي 
ضد: الصرغيني العيادي 

ــعــمــوم أنــــه ســيــجــري يـــوم:  لــيــكــن فـــي عــلــم ال
العاشرة   ـــســـاعـــة  ال عـــلـــى   2023/03/09
بمصلحة التنفيذ املدني باملحكمة االبتدائية 
بفاس، بيع زينة العقار غير املحفظ والكائن 
وهو  بفاس  الشقف  عــني  معلة  أوالد  بـــدوار 
أحدث فوق  صغير  مــنــزل  زيــنــة  عــن  عــبــارة 
قــطــعــة أرضـــيـــة عــرشــيــة مــســاحــتــهــا حــوالــي  
65م2  وذلك باملزاد العلني إلى آخر متزايد 
مــيــســور مـــع أداء الــثــمــن نـــاجـــزا بـــزيـــادة 3  

ومصاريف التنفيذ.
حـــــدد الـــثـــمـــن االفـــتـــتـــاحـــي النــــطــــالق املـــــزاد 
بعد  ودالــــــك  درهـــــم   69000.00 مــبــلــغ:  فـــي 

زيادة السدس. 
ــــــادة فـــي اإليــــضــــاح واالطـــــالع  ومــــن أراد زي
عـــلـــى دفـــتـــر الـــتـــحـــمـــالت، فــعــلــيــه االتـــصـــال 

باملصلحة املذكورة أعاله.
 23/0894

<<><<
اململكة املغربية
وزارة العدل 

املحكمة االبتدائية بفاس
 مصلحة كتابة الضبط 

مؤسسة القيم 
ملف : عقود مختلفة 

عدد: 2023/6151/669

إعالن قضائي
لفائدة : يوسف الزهاوي 
ضد : عبد املجيد كحال 

يــعــلــن الــقــيــم بــاملــحــكــمــة االبـــتـــدائـــيـــة بــفــاس 
بصفته قيما عن املتغيب السيد عبد املجيد 
كحال، وبناء على طلب األستاذ محمد انس 
يوسف  السيد  موكله  عن  نيابة  الحركاوي 
الــــــزهــــــاوي، وبــمــقــتــضــى األمــــــر الــقــضــائــي 
بــتــاريــخ:   الــصــادر   2023/1109/921 عـــدد: 
2023/02/15 نقوم بتبليغ عبد املجيد كحال 
املحكمة  عــن  الــصــادر  عـــــدد: 4220  بالحكم 
في   2022/11/07 بتاريخ:  بفاس  االبتدائية 
امللف رقم: 2022/1303/2914، حيث قضت 

املحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا.
فى الشكل :بقبول الطلب 

لــفــائــدة  عــلــيــه  املـــدعـــى  بــــــأداء  فى املوضوع: 
املـــدعـــي مــبــلــغ 27.500 درهــــم واجــــب كـــراء 
املدة املحددة من فاتح يناير 2022 إلى غاية 
في  درهــم  بحساب 5500  مــاي 2022  متم 

الشهر. 
ـــرابـــط بـــني الــطــرفــني  ـــكـــراء ال وبــفــســخ عــقــد ال
الــتــجــاري  املـــحـــل  مـــن  عــلــيــه  وإفراغ املدعى 
املــــتــــواجــــد بـــالـــطـــابـــق األرضـــــــي بـــرقـــم 219 
وتسليمه  فــــاس  مــنــفــلــوري  وهـــــران  شـــــارع 
وأمـــتـــعـــتـــه  شـــخـــصـــه  مـــــن  للمدعي فارغا 
في  اإلجــبــار  تحمليه  مــع  باسمه  مقيم  وكــل 
األدنى وبرفض باقي الطلب. وذلك بواسطة 
املجيد  عبد  السيد  القيم  ويشعر  اإلشــهــار. 
بمثابة  يعتبر  الــحــكــم  هـــذا  نــشــر  أن  كــحــال 
من   441 الــفــصــل  ملقتضيات  طبقا  تــبــلــيــغ، 
الطعن  أجـــل  وأن  املــدنــيــة،  املــســطــرة  قانون  
باالستئناف مدته ثالثون (30) يوما ابتداء 
مــن انــتــهــاء ثــالثــني يــومــا مــن تــاريــخ النشر 

في الجريدة.
23/0895

<<><< 
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف التجارية بفاس 

املحكمة التجارية بفاس 
ملف تنفيذ عدد:

 2018/8516/253 
طالب التنفيذ: شركة البنك الشعبي 
منفذ عليه: عجور عبد االاله ومن 

معه 

إعالن عن بيع عقار 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط باملحكمة 
الــتــجــاريــة بـــفـــاس أنــــه ســيــقــع بــيــع قــضــائــي 
بالقاعة 1 بتاريخ 2023/03/28 على الساعة 
12:00  لفائدة شركة البنك الشعبي عنوانه، 
بمكتب  معه  املــخــابــرة  محل  .الــجــاعــل  فــاس 
املحامي بهيئة  بنكيران  الدين  عز  األســتــاذ 

فاس  ضد: عجورعبد االاله و من معه 
باملحافظة  واملــســجــل  املحفظ  للعقار  وذلـــك 
تحت  يعقوب  مـــوالي  زواغـــة  فــاس  العقارية 
الــنــور  بـــاســـم  واملــــعــــروف   48206/69 عــــدد 
فاس  واد  الحديقة  تجزئة  بــفــاس  الــكــائــن   1
(سنتيار)  مــربــع   متر    307,00 مساحته 
واملشتمل على شقة بالطابق االرضي  الثمن 
االفتتاحي للبيع باملزاد العلني سينطلق من 

مبلغ 780000,0000 درهم. 
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة التجارية بفاس. 
23/0896

<<><< 
اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالقنيطرة 

املحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 
ملف تنفيذ  2019/6151/322

طالب التنفيذ: شركة شمال افرقيي 
للسلف 

منفذ عليه: عنيبات بنعيسی 

إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ

ـــعـــقـــاري عـــدد  ــلــعــقــار ذي الــــرســــم ال وذلــــــك ل
عــبــارة  املــلــحــة،  بــجــرف  الــكــائــن   30/39623
خاضعة   األول  الــعــلــوي  بالطابق  شقة  عــن 
ــلــقــانــون الــبــنــايــات املــشــتــركــة، مــســاحــتــهــا  ل
ما  أي  سنتيار   58 بحوالي  تقدر  االجمالية 

يعادل 58 متر تقريبا .
قـــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي لــلــبــيــع بـــاملـــزاد 

العلني في مبلغ 150.000 درهم .
متزايد،  اكبر  على  العلني  املــزاد  وسيرسى 
يـــؤدي الــثــمــن حـــاال نــاجــزا نــقــدا او بواسطة 
شــيــك مــضــمــون األداء مــع الـــزيـــادة 03  في 

املائة لفائدة الخزينة العامة.
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري. 
23/0903

<<><< 
  اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالقنيطرة 

املحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 
ملف تنفيذ  2019/6151/319

طالب التنفيذ: شركة شمال افرقيي 
للسلف 

منفذ عليه: عنيبات بنعيسی 

إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بلقصيري  بــمــشــرع  اإلبــتــدائــيــة  بــاملــحــكــمــة 
أنه سيقع بيع قضائي باملحكمة اإلبتدائية  

بمشرع بلقصيري 
بتاريخ 2023/03/20 على الساعة 10:00 

لفائدة /ة شركة شمال افرقيي للسلف 
نائبها األستاذ :جواد بن مالك  

املحامي :هيئة فاس 
ضد: عنيبات بنعيسى

الــســاكــن : شــــارع الــحــســن الــثــانــي رقـــم 02 
جرف امللحة 

 وذلـــــك لــلــعــقــار ذي الـــرســـم الـــعـــقـــاري عــدد 
30/39621 الكائن بجرف امللحة، عبارة عن 
املشتركة،  البنايات   للقانون  خاضعة  شقة 
مــســاحــتــهــا االجــمــالــيــة تــقــدر بــحــوالــي 128 

سنتيار أي ما يعادل 128 متر تقريبا. 
قـــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي لــلــبــيــع بـــاملـــزاد 

العلني في مبلغ 300000 درهم 
متزايد،  اكبر  على  العلني  املــزاد  وسيرسى 
يـــؤدي الــثــمــن حـــاال نــاجــزا نــقــدا او بواسطة 
شــيــك مــضــمــون األداء مــع الـــزيـــادة 03  في 

املائة لفائدة الخزينة العامة.
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري. 
23/0904

<<><< 
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالقنيطرة 

املحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 
ملف تنفيذ  2019/6151/323

طالب التنفيذ: شركة شمال افرقيي 
للسلف 

منفذ عليه: عنيبات بنعيسی 

إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بلقصيري  بــمــشــرع  اإلبــتــدائــيــة  بــاملــحــكــمــة 
أنه سيقع بيع قضائي باملحكمة اإلبتدائية  

بمشرع بلقصيري 
بتاريخ 20/03/2023 على الساعة 10:00 

لفائدة /ة شركة شمال افرقيي للسلف 
نائبها األستاذ :جواد بن مالك  

املحامي : هيئة فاس 
ضد: عنيبات بنعيسى

الــســاكــن : شــــارع الــحــســن الــثــانــي رقـــم 02 
جرف امللحة 

ـــعـــقـــاري عـــدد  ــلــعــقــار ذي الــــرســــم ال وذلــــــك ل
30/39627 الكائن بجرف امللحة، عبارة عن 

شقة خاضعة للقانون البنايات 
املشتركة، مساحتها االجمالية تقدر بحوالي 

83 سنتيار أي ما يعادل 83 متر تقريبا .
قـــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي لــلــبــيــع بـــاملـــزاد 

العلني في مبلغ 200000 درهم .
متزايد،  اكبر  على  العلني  املــزاد  وسيرسى 
يـــؤدي الــثــمــن حـــاال نــاجــزا نــقــدا او بواسطة 
شــيــك مــضــمــون األداء مــع الـــزيـــادة 03  في 

املائة لفائدة الخزينة العامة.
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري. 
23/0905

<<><< 
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالقنيطرة 

املحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 
ملف تنفيذ  2019/6151/326

طالب التنفيذ: شركة شمال افرقيي 
للسلف 

منفذ عليه: عنيبات بنعيسی 

إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بلقصيري  بــمــشــرع  اإلبــتــدائــيــة  بــاملــحــكــمــة 
أنه سيقع بيع قضائي باملحكمة اإلبتدائية  

بمشرع بلقصيري 
بتاريخ 20/03/2023 على الساعة 10:00 

لفائدة /ة شركة شمال افرقيي للسلف 
نائبها األستاذ :جواد بن مالك  

املحامي : هيئة فاس 
ضد: عنيبات بنعيسى

الــســاكــن : شــــارع الــحــســن الــثــانــي رقـــم 02 
جرف امللحة 

ـــعـــقـــاري عـــدد  ــلــعــقــار ذي الــــرســــم ال وذلــــــك ل
30/39631 الكائن بجرف امللحة، عبارة عن 

شقة خاضعة للقانون البنايات 
املشتركة، مساحتها االجمالية تقدر بحوالي 

61 سنتيار أي ما يعادل 61 متر تقريبا 

بلقصيري  بــمــشــرع  اإلبــتــدائــيــة  بــاملــحــكــمــة 
أنه سيقع بيع قضائي باملحكمة اإلبتدائية  

بمشرع بلقصيري  
بتاريخ 20/03/2023 على الساعة 10:00 

لفائدة /ة شركة شمال افرقيي للسلف 
نائبها األستاذ : جواد بن مالك  

املحامي : هيئة فاس 
ضد: عنيبات بنعيسى

الــســاكــن : شــــارع الــحــســن الــثــانــي رقـــم 02 
جرف امللحة 

ـــعـــقـــاري عـــدد  ــلــعــقــار ذي الــــرســــم ال وذلــــــك ل
30/39624  الكائن بجرف امللحة، عبارة عن 
شقة بالطابق العلوي األول خاضعة للقانون 
االجــمــالــيــة  مساحتها  املــشــتــركــة،  الــبــنــايــات 
تقدر بحوالي 69 سنتيار أي ما يعادل 69 

متر تقريبا .
قـــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي لــلــبــيــع بـــاملـــزاد 

العلني في مبلغ 160.000 درهم .
متزايد،  اكبر  على  العلني  املــزاد  وسيرسى 
يـــؤدي الــثــمــن حـــاال نــاجــزا نــقــدا او بواسطة 
في  الــزيــادة 03   مــع  األداء  مضمومن  شيك 
املـــائـــة لـــفـــائـــدة الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة. ومــــن أراد 
الـــــزيـــــادة فــــي اإليــــضــــاح وتـــقـــديـــم الـــعـــروض 
يمكنه االتصال بمصلحة التنفيذ باملحكمة 

اإلبتدائية بمشرع بلقصيري. 
 23/0897

<<><<
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالقنيطرة 

املحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 
ملف تنفيذ  2019/6151/352

طالب التنفيذ: شركة شمال افرقيي 
للسلف 

منفذ عليه: عنيبات بنعيسی

 إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بلقصيري  بــمــشــرع  اإلبــتــدائــيــة  بــاملــحــكــمــة 
أنه سيقع بيع قضائي باملحكمة اإلبتدائية  

بمشرع بلقصيري 
بتاريخ 2023/03/20 على الساعة 10:00 

لفائدة /ة شركة شمال افرقيي للسلف 
نائبها األستاذ : جواد بن مالك  

املحامي : هيئة فاس 
ضد: عنيبات بنعيسى

الــســاكــن : شــــارع الــحــســن الــثــانــي رقـــم 02 
جرف امللحة 

ـــعـــقـــاري عـــدد  ــلــعــقــار ذي الــــرســــم ال وذلــــــك ل
30/39629 الكائن بجرف امللحة ، عبارة عن 

شقة خاضعة للقانون البنايات 
املشتركة، مساحتها االجمالية تقدر بحوالي 

73 سنتيار أي ما يعادل 73 متر تقريبا 
قـــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي لــلــبــيــع بـــاملـــزاد 

العلني في مبلغ 180000 درهم .
متزايد،  اكبر  على  العلني  املــزاد  وسيرسى 
يـــؤدي الــثــمــن حـــاال نــاجــزا نــقــدا او بواسطة 
شيك مضمون األداء مع الزيادة 03 في املائة 

لفائدة الخزينة العامة.
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري. 
23/0898

<<><< 
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالقنيطرة 

املحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 
ملف تنفيذ  2019/6151/317

طالب التنفيذ: شركة شمال افرقيي 
للسلف 

منفذ عليه: عنيبات بنعيسی 

إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بلقصيري  بــمــشــرع  اإلبــتــدائــيــة  بــاملــحــكــمــة 
أنه سيقع بيع قضائي باملحكمة اإلبتدائية  

بمشرع بلقصيري 
بتاريخ 2023/03/20 على الساعة 10:00 

لفائدة /ة شركة شمال افرقيي للسلف 
نائبها األستاذ : جواد بن مالك  

املحامي : هيئة فاس 
ضد: عنيبات بنعيسى

الــســاكــن : شــــارع الــحــســن الــثــانــي رقـــم 02 
جرف امللحة 

ـــعـــقـــاري عـــدد  ــلــعــقــار ذي الــــرســــم ال وذلــــــك ل
30/39620 الكائن بجرف امللحة، عبارة عن 

شقة خاضعة للقانون البنايات 
املشتركة، مساحتها االجمالية تقدر بحوالي 
115 سنتيار أي ما يعادل 115 متر تقريبا 

قـــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي لــلــبــيــع بـــاملـــزاد 
العلني في مبلغ 260.000 درهم .

متزايد،  اكبر  على  العلني  املــزاد  وسيرسى 
يـــؤدي الــثــمــن حـــاال نــاجــزا نــقــدا او بواسطة 
شيك مضمون األداء مع الزيادة 03 في املائة 

لفائدة الخزينة العامة.
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري. 
23/0899

<<><< 
اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالقنيطرة 

املحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 
 ملف تنفيذ  2019/6151/324

طالب التنفيذ: شركة شمال افرقيي 
للسلف 

منفذ عليه: عنيبات بنعيسی 

إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بلقصيري  بــمــشــرع  اإلبــتــدائــيــة  بــاملــحــكــمــة 
أنه سيقع بيع قضائي باملحكمة اإلبتدائية  

بمشرع بلقصيري 
بتاريخ 20/03/2023 على الساعة 10:00 

لفائدة /ة شركة شمال افرقيي للسلف 

قـــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي لــلــبــيــع بـــاملـــزاد 
العلني في مبلغ 150000 درهم.

متزايد،  اكبر  على  العلني  املــزاد  وسيرسى 
يـــؤدي الــثــمــن حـــاال نــاجــزا نــقــدا او بواسطة 
شــيــك مــضــمــون األداء مــع الـــزيـــادة 03  في 

املائة لفائدة الخزينة العامة.
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري. 
23/0906

<<><< 
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة اإلستئناف التجارية بفاس 

املحكمة التجارية بفاس 
ملف تنفيذ عدد  2022/8515/387

طالب التنفيذ شركة سيكوبا 
منفذ عليه: بنزاكور قنيدل منصف 

ومن معه 

إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بــاملــحــكــمــة الــتــجــاريــة بــفــاس أنـــه ســيــقــع بيع 

قضائي بالقاعة 1 
بتاريخ 11/04/2023 على الساعة 12:00

لـــفـــائـــدة شـــركـــة ســيــكــوبــا عـــنـــوانـــه، فــــاس . 
الجاعل محل املخابرة معه بمكتب األستاذ 

زهير لعليوي املحامي بهيئة فاس 
ضد: بنزاكور قنيدل منصف ومن معه 

باملحافظة  واملــســجــل  املحفظ  للعقار  وذلـــك 
العقارية املحافظة العقارية بفاس تحت عدد 

  f/10218
واملــــعــــروف بـــاســـم الــعــلــمــي الـــكـــائـــن بــطــريــق 
صفرو كلم 3 بــالــزاويــة بــني طريق ايــمــوزار 
وشارع املنامة غير بعيد عن مسجد موالي 
مساحته 6828,00  فاس  منفلوري  ادريس 
ارض  على  واملشتمل  (سنتيار)  مربع  متر 

بها فيال ذات قبو 
وســـفـــلـــي وطــــابــــق عــــلــــوي واحـــــــد وحـــديـــقـــة 

ومسبح 
الـــثـــمـــن االفـــتـــتـــاحـــي لــلــبــيــع بــــاملــــزاد الــعــلــنــي 
 20000000,0000 مــبــلــغ  مـــن  ســيــنــطــلــق 

درهم.
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة التجارية بفاس.
23/0907

<<><< 
  اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف الدار البيضاء 

املحكمة االبتدائية االجتماعية 
بالدار البيضاء 

اعالن قضائي 
في إطار الفصل 441 من ق م م 

ملف تبليغ عدد:  2023/6708/134

بناءا على الدعوى املرفوعة بهذه املحكمة من 
طرف السيد (ة): جابوب محمد 

حي  الرقم 60  بنور  سيدي  ب:  الساكن (ة) 
الوداد الدار البيضاء 

النائب عنها األستاذ (ة): محمد كمرة محام 
بهيئة الدار البيضاء 

ضد شركة بالستيك انجنيريك في شخص 
ممثلها القانوني و الكائن مقرها االجتماعي 
بالبيضاء 110 كلم  8.5 تجزئة اسطا اط 3 

الرقم 10 عني السبع الدار البيضاء 
يــعــلــن الــســيــد رئـــيـــس كــتــابــة الــضــبــط بــهــذه 
املـــحـــكـــمـــة ان حـــكـــمـــا قـــــد صـــــــدر بـــتـــاريـــخ 

2022/10/31 في امللف 
عدد 2022/479 تحت عدد 2682 

قضى بما يلي:
بــتــصــحــيــح حــجــز مـــا لــلــمــديــن لــــدى شــركــة 
بــتــاريــخ 2022/06/18  بــه  واملـــامـــور  ســطــام 
في ملف مقاالت مختلفة عدد 2022/5673 

لفائدة طالب الحجز 
نأمر املحجوز لديه بان يسلم للحاجز مبلغ 
عليها  املحجوز  بتحميل  درهــم   94130.00

الصائر 
ويعلن بان هذا الحكم قد بلغ للقيم املنصب 
بـــهـــذه املــحــكــمــة فـــي حـــق شـــركـــة بــالســتــيــك 

انجنيريك 
ـــــســـــيـــــد مــــحــــمــــد املـــــشـــــتـــــاهـــــي بـــــتـــــاريـــــخ:   ال

 2023/01/16
تحت عدد:  2023/28

كما يعلن بان هذا الحكم نهائيا قابال للتنفيذ 
بعد مضي 30 يوما من تاريخ اشهاره طبقا 

للفصل 441 من قانون املسطرة املدنية.
23/0908

<<><< 
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بسطات 

املحكمة االبتدائية بابن احمد 

إعالن قضائي لبيع عقار

ملفات تنفيذ مضمومة عدد: 
 730 و731 و2021/735

تاريخ البيع: 2023/03/20 
لفائدة :فاطنة بن عباس ومن معما 
في مواجهة: فاطمة بن عباس ومن 

معها 

يـــعـــلـــن رئــــيــــس كـــتـــابـــة الـــضـــبـــط بــاملــحــكــمــة 
عمومية  سمسرة  أن  احمد  بابن  االبتدائية 
على   2023/03/20 االثــنــني  يــومــه  ستجرى 
الــســاعــة الــعــاشــرة والــنــصــف صــبــاحــا وذلــك 
لبيع العقارات املتواجد بمركز سيدي حجاج 

وهي كالتالي:
متر   3800 مساحتها  الــحــفــرة:  ارض   -  1
واجب  قبلة  يحدها  عارية  ارض  وهي  مربع 
مباركة بنت احمد ومن معها، يمينا الطريق 
غــربــا واجـــب خـــدوج بنت احــمــد ومــن معها 
والحاج سعيد بن بوشعيب، شماال الطريق

مــســاحــتــهــا  الـــصـــغـــيـــر:  ــــهــــري  ال ارض   -  2
الزنقة،  قبلة  يحدها  مــربــع  متر   83 حــوالــي 

نائبها األستاذ :جواد بن مالك  
املحامي : هيئة فاس 
ضد: عنيبات بنعيسى

الــســاكــن : شــــارع الــحــســن الــثــانــي رقـــم 02 
جرف امللحة 

ـــعـــقـــاري عـــدد  ــلــعــقــار ذي الــــرســــم ال وذلــــــك ل
30/39628 الكائن بجرف امللحة، عبارة عن 

شقة خاضعة للقانون البنايات 
املشتركة، مساحتها االجمالية تقدر بحوالي 

96 سنتيار أي ما يعادل 96 متر تقريبا .
قـــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي لــلــبــيــع بـــاملـــزاد 

العلني في مبلغ 230000 درهم .
متزايد،  اكبر  على  العلني  املــزاد  وسيرسى 
يـــؤدي الــثــمــن حـــاال نــاجــزا نــقــدا او بواسطة 
شيك مضمون األداء مع الزيادة 03 في املائة 

لفائدة الخزينة العامة.
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري. 
23/0900

<<><<  
 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالقنيطرة 

املحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 
ملف تنفيذ  2019/6151/318

طالب التنفيذ: شركة شمال افرقيي 
للسلف 

منفذ عليه: عنيبات بنعيسی 

إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بلقصيري  بــمــشــرع  اإلبــتــدائــيــة  بــاملــحــكــمــة 
أنه سيقع بيع قضائي باملحكمة اإلبتدائية  

بمشرع بلقصيري 
بتاريخ 2023/03/20 على الساعة 10:00 

لفائدة /ة شركة شمال افرقيي للسلف 
نائبها األستاذ :جواد بن مالك  

املحامي : هيئة فاس 
ضد: عنيبات بنعيسى

الــســاكــن : شــــارع الــحــســن الــثــانــي رقـــم 02 
جرف امللحة 

ـــعـــقـــاري عـــدد  ــلــعــقــار ذي الــــرســــم ال وذلــــــك ل
30/39618 الكائن بجرف امللحة، عبارة عن 

شقة بالطابق العلوي األول خاضعة 
ــلــقــانــون الــبــنــايــات املــشــتــركــة، مــســاحــتــهــا  ل
ما  أي  سنتيار   92 بحوالي  تقدر  االجمالية 

يعادل 92 متر تقريبا 
اقــــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي لــلــبــيــع بــاملــزاد 

العلني في مبلغ 220000 درهم .
متزايد،  اكبر  على  العلني  املــزاد  وسيرسى 
يـــؤدي الــثــمــن حـــاال نــاجــزا نــقــدا او بواسطة 
في  الــزيــادة 03   مــع  األداء  مضمومن  شيك 

املائة لفائدة الخزينة العامة.
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري. 
23/0901
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 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالقنيطرة 

املحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 
ملف تنفيذ 2019/6151/320

طالب التنفيذ: شركة شمال افرقيي 
للسلف 

منفذ عليه: عنيبات بنعيسی 

إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بلقصيري  بــمــشــرع  اإلبــتــدائــيــة  بــاملــحــكــمــة 
أنه سيقع بيع قضائي باملحكمة اإلبتدائية  

بمشرع بلقصيري 
بتاريخ 2023/03/20 على الساعة 10:00 

لفائدة /ة شركة شمال افرقيي للسلف 
نائبها األستاذ : جواد بن مالك  

املحامي : هيئة فاس 
ضد: عنيبات بنعيسى

الــســاكــن : شــــارع الــحــســن الــثــانــي رقـــم 02 
جرف امللحة 

 وذلـــــك لــلــعــقــار ذي الـــرســـم الـــعـــقـــاري عــدد 
30/39622 الكائن بجرف امللحة، عبارة عن 

شقة خاضعة للقانون البنايات 
املشتركة، مساحتها االجمالية تقدر بحوالي 

73 سنتيار أي ما يعادل 73 متر تقريبا 
قـــد حــــدد الــثــمــن االفــتــتــاحــي لــلــبــيــع بـــاملـــزاد 

العلني في مبلغ 220.000 درهم .
متزايد،  اكبر  على  العلني  املــزاد  وسيرسى 
يـــؤدي الــثــمــن حـــاال نــاجــزا نــقــدا او بواسطة 
في  الــزيــادة 03   مــع  األداء  مضمومن  شيك 

املائة لفائدة الخزينة العامة.
ــــزيــــادة فـــي اإليــــضــــاح وتــقــديــم  ومــــن أراد ال
بمصلحة التنفيذ  يمكنه االتصال  العروض 

باملحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري. 
23/0902
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 اململكة املغربية 

وزارة العدل 
محكمة االستئناف بالقنيطرة 

املحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري 
ملف تنفيذ 2019/6151/321

طالب التنفيذ: شركة شمال افرقيي 
للسلف 

منفذ عليه: عنيبات بنعيسی 

إعالن عن بيع عقار 

ــــيــــس مـــصـــلـــحـــة كــــتــــابــــة الـــضـــبـــط  يـــعـــلـــن رئ
بلقصيري  بــمــشــرع  اإلبــتــدائــيــة  بــاملــحــكــمــة 
أنه سيقع بيع قضائي باملحكمة اإلبتدائية  

بمشرع بلقصيري 
بتاريخ 2023/03/20 على الساعة 10:00 

لفائدة /ة شركة شمال افرقيي للسلف 
نائبها األستاذ :جواد بن مالك  

املحامي : هيئة فاس 
ضد: عنيبات بنعيسى

الساكن :شارع الحسن الثاني رقم 02 جرف 
امللحة 

يمينا واجب مباركة بنت احمد ومن معها، 
غروبا الزنقة، شماال املكتب الوطني للسكك 

الحديدية، وهي ارض عارية
بناية  عــن  عــبــارة   : الكبير  الــهــري  ارض   - 3
بها سفلي يتكون من محالت تجارية لبيع 
مساحته 214  االملــنــيــوم  نــجــارة  و  الــحــبــوب 
متر مربع حــدوده قبلة الزنقة، يمينا واجب 
امباركة بنت احمد ومن معها، غروبا ورثة 
محمد الــدكــالــي، شــمــاال واجـــب خـــدوج بنت 

احمد ومن معها
4 - ارض العني: مساحتها حوالي 5600 متر 
مربع يحدها قبلة عني الرباح، يمينا مطلب 
واجـــب  غـــربـــا  34221/س،  عــــدد  الــتــحــفــيــظ 
ورثة  شماال  ومن معها  احمد  بنت  امباركة 

علي بن الحاج محمد، وهي ارض عارية
5- ارض الحرشة  والــدار: مساحتها 2101 
واجب امباركة  قــبــلــة  يــحــدهــا  مـــربـــع،  مــتــر 
غربا  الزنقة،  يمينا  معها،  ومــن  احمد  بنت 
واجب خدوج بنت احمد ومن معها واملكتب 
الوطني للماء الصالح للشرب، شماال املركب 

الرياضي.
العقارات  لبيع  االفتتاحي  الثمن  حــدد  وقــد 

أعاله كالتالي:
ارض الحفرة مبلغ 2585.000.000 

ارض الهري الصغير مبلغ
 208.000.00 

ارض الهري الكبير مبلغ 645.000.00 
ارض العني مبلغ 3690.000.00 

ارض الحرشة  والدار مبلغ 1278.000.00 
مع زيادة 3% لفائدة الخزينة العامة.

وعـــلـــى كـــل راغـــــب فـــي املـــشـــاركـــة فـــي املــــزاد 
املذكور الحضور في اليوم والساعة واملكان 
التنفيذ  بمكتب  االتصال  او  أعاله  املحددين 

املدني بهذه املحكمة.
23/0909

<<><< 
 PREMIUM HOME SARL.A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
من شريك وحيد رأسمال

 000,00 100 درهم 
املقر االجتماعي:  إقامة رفينة زاوية 
شارع أبو عمران فاسي الطابق 3 

شقة 51 بلفدير الدار البيضاء 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
من شريك وحيد 

بــمــقــتــضــى الــعــقــد الـــعـــرفـــي املــــــؤرخ فـــي 24 
التأسيسي  القانون  وضع  تم  فبراير 2023 
شريك  من  املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

وحيد ذات الخصائص التالية:
التسمية:

PREMIUM HOME SARL.A. U 
- الهدف 

وكالة عقارية 
تسيير اإليجار 

االستشارة والدراسة والخبرة العقارية 
إدارة املمتلكات 

املعامالت العقارية، 
بيع وشراء وتأجير العقارات.

وكالة تنظيم املناسبات 
تنظيم جميع املناسبات واألحداث والندوات 
بتصميم  وااللــــتــــزام  االســتــقــبــال،  وحـــفـــالت 
ــتــنــظــيــم  كــــل مــــا يـــخـــص االســـــتـــــعـــــدادات وال
وتنظيم ورشات األعمال، وتنظيم املعارض 

واملعارض التجارية، وإدارة املهرجانات.
خدمة الكونسيرج لألفراد 

خدمة الكونسيرج للمهنيني 
وبــشــكــل عــــام جــمــيــع املـــعـــامـــالت املـــالـــيـــة أو 
املرتبطة  الــعــقــاريــة  أو  املــنــقــولــة  أو  الــتــجــاريــة 
باألنشطة  مــبــاشــر  غــيــر  أو  مــبــاشــر  بشكل 
املذكورة أعاله أو التي من املحتمل أن تعزز 

تطوير الشركة أو توسعها 
شارع  زاويــة  رفينة  إقامة  االجتماعي:  املقر 
أبو عمران فاسي الطابق 3 شقة 51 بلفدير, 

الدار البيضاء 
 املـــدة : 99 ســنــة ابــتــداء مــن يـــوم التأسيس 

النهائي 
الــــرأســــمــــال االجـــتـــمـــاعـــي: حـــــدد الـــرأســـمـــال 

االجتماعي في: 000,00 100 درهم 
بناني  محمد  السيد  الشركة  يــديــر  اإلدارة: 

ملدة غير محددة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة التجارية للدار 

البيضاء بتاريخ 2023/02/16 
السجل التجاري رقم 572425 
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 More than floors SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمال 000,00 10 درهم 
املقر االجتماعي: 10 شارع الحرية 

طابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ــعــقــد الـــعـــرفـــي املــــــؤرخ فـــي 07  بــمــقــتــضــى ال
التأسيسي  القانون  وضع  تم  فبراير 2023 

لشركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الخصائص التالية:

التسمية:
 More than floors SARL 

الهدف 
ـــجـــدران  تــاجــر مــــواد أغــطــيــة األرضــــيــــات وال

وإكسسوارات والديكور 
التثبيت والتركيب 

جميع عمليات االستيراد والتصدير 
بــشــكــل عـــام أي عــمــلــيــات تــجــاريــة مــالــيــة أو 
صناعية، والتي قد تكون ذات صلة مباشرة 
أو غير مباشرة باملادة املذكورة أعاله أو بأي 
موضوع مماثل أو ذات صلة من املرجح أن 

تفضل تطويرها أو تمديدها.
املقر االجتماعي: 10 شارع الحرية طابق 3 

الشقة 5  الدار البيضاء 
- املــــدة: 99 ســنــة ابــتــداء مــن يـــوم التأسيس 

النهائي  
الــــرأســــمــــال االجـــتـــمـــاعـــي: حـــــدد الـــرأســـمـــال 

االجتماعي في 1000000 درهم 
فاللي  هــشــام  السيد  الــشــركــة  :يــديــر  اإلدارة 
فاللي  علمي  رضـــا  محمد  الــســيــد  و  علمي 



ملدة غير محددة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة التجارية للدار 

البيضاء بتاريخ 2023/02/16 
السجل التجاري رقم 572429 
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EMBITION ENGINEERING 
رأسمالها 000,00 100 درهم

بر قم  13 عبد الكريم بنجلون إقامة 
اشرف الطابق األول فاس.

تــــأسيــــس

بـــمـــقـــتـــضـــى عــــقــــد عـــــرفـــــي خــــــــاص مــــــؤرخ 
شركة  تأسيس  تم  بموجبه   ،2023/01/22

ذات املسؤولية املحدودة. 
التسـمية : شركة

 «EMBITION ENGINEERING»  
شركة ذات املسؤولية املحدودة .

موضوع الشـركة: - االستشارات ، واإلدارة، 
املهني،  التدريب   - الهندسية  الخدمات 

املصادر.
املــقــر االجــتــمــاعــي:  بــر قــم  13 عبد الكريم 

بنجلون إقامة اشرف الطابق األول فاس.
مــــدة الـــــشــركــة : 99 ســنــة ابــــتــــداء مـــن يــوم 

التأسيس النهائـي.
رأسـمال الـشركة: محدد في 000,00 100  

درهم.
التـسيير : يقوم بتسيير الشركة السيد عبد 

اهللا ملرابط و السيد توفيق بلكبير  .
او  ملرابط  اهللا  عبد  الــســيــد  يــقــوم   : الــتــأشــيــر 
السيد توفيق بلكبير  بتأشير جميع الوثائق 

والعمليات االدرية الخاصة بالشركة.
وتنتهي  يناير  فاتح  من  االجتماعية:  السنة 

في 31 دجنبر من نفس السنة.
ــــونــــي: تـــــم اإليـــــــــــداع بــكــتــابــة  ــــقــــان اإليـــــــــــداع ال
بتاريخ  بــفــاس  الــتــجــاريــة  باملحكمة  الضبط 

2023/02/06 تحت رقم 6073/2023   
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اململكة املغربية 

Royaume du Maroc
وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

إعالن طلب إبداء االهتمام 
رقم 2023/1 لتسيير واستغالل

 وحدة لتثمني النباتات العطرية 
والطبية 

بجماعة عني اللوح إقليم افران

 فـــي إطــــار تــشــغــيــل وحــــدة تــثــمــني الــنــبــاتــات 
اللوح  عني  بجماعة  الكائنة  والطبية  العطرية 
إقليم افران، تعلن املديرية الجهوية للفالحة 
لفاس مكناس عن إعالن طلب إبداء االهتمام 
النـــتـــقـــاء املـــرشـــحـــني لــتــســيــيــر واســـتـــغـــالل 

الوحدة املذكورة.
يـــمـــكـــن املـــــشـــــاركـــــة فـــــي هـــــــذا الــــطــــلــــب لــكــل 
األشـــــخـــــاص املـــعـــنـــويـــني الــــذيــــن يـــتـــوفـــرون 
و  والبشرية  املالية  و  التقنية  الكفاءات  على 

التدبيرية الضرورية.
جميع  تــدعــو  للفالحة  الجهوية  املــديــريــة  إن 
املرشحني املهتمني بإبداء اهتمامهم بتسيير 
املــنــصــة املـــذكـــورة. ويــتــعــني عــلــى املرشحني 
اإلدالء بجميع املعلومات التي تثبت كفاءاتهم 
لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات املــطــلــوبــة حــســب دفــتــر 
التحمالت والتوفر على  الوثائق املنصوص 

عليها في قانون طلب إبداء االهتمام . 
يمكن سحب دفتر التحمالت و قانون طلب 
إبداء االهتمام وكذا كل املعلومات الضرورية 
من  بها  اإلدالء  الــواجــب  الوثائق  بخصوص 
العنوان أسفله من الساعة الثامنة والنصف 

صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال.
الــبــوابــة  مــن  الــكــتــرونــيــا  تحميله  يمكن  كــمــا 

اإللكترونية لصفقات الدولة:
www.marchespublics.gov.ma 

أومن موقع وكالة التنمية الفالحية:
 www.ada.gov.ma 
آخر أجل لتسليم ملفات طلب إبداء االهتمام 
حــدد فـــي   يــوم األربــعــاء 20 مـــارس 2023 
على الساعة العاشرة صباحا بمقر املديرية 
الجهوية للفالحة لفاس مكناس على العنوان 

التالي :
فــاس-مــكــنــاس  للفـالحة  الــجــهــويــة  املــديــريــة   

شارع محمد الحريكة
املدينة الجديدة ص ب S/88 مكناس

أو إرساله إلى نفس املكان عن طريق البريد 
املضمون بالعنوان املذكور أعاله. 
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ELECZAR SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée 
au capital de 

10.000.000,00 de Dirhams
Siège Social : 

Meknès, 12 avenue 
Abou Ali ben Rahal

Aux termes du procès-verbal du 
16 Janvier 2023,
A - l’associé unique   de la société 
«ELECZAR», Sarl.au, prend les 
Décisions suivantes :
Le créancier décide à compter 
de ce jour de débloquer le mon-
tant partiel de Dix Sept  mil-
lions(17.000.000) dirhams de sa 
créance en compte autres dettes 
de financement pour augmen-
ter le capital social de la société 
de dix sept millions dirhams 
(17.000.000 dhs), pour le por-
ter de Dix millions dirhams 
(10.000.000 dhs) à vingt sept 
millions dirhams (27.000.000 
dhs), par l’émission de cent 
soixante dix  mille (170.000) 
parts nouvelles de cent (100) 
dirhams, entièrement souscrites 
et libérées par compensation du 
compte autres dettes de finance-
ment dans le sous compte 1485 
« compte courant bloqué » avec 
des créances certaines, liquides 
et exigibles détenus sur la société.
B -La mise à jour des statuts de 
la société notamment tous les 
articles ayant été modifiés.
Le dépôt légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Meknès en date du  13 Février  
2023 sous le numéro 668
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 SOCIÉTÉ UNITED 
CONSULTING  SARL

Avenue des FAR, Espace Saîss, 
2ème Etage, 

N° 14 – FES – MAROC
Tél./Fax : 

+212 (0)5 35 94 0228 
Mail: unitedconsulting.fes@

gmail.com

DISSOLUTION ANTICIPEE
D’UNE SOCIETE A RES-
PONSABILITE LIMITEE 

d’Associé Unique

Aux termes de la délibération de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du  28/12/2022  il 
a été établi un PVE de   Disso-
lution Anticipée  et nomina-
tion de Monsieur MEGZARI 
JAMAL Titulaire de la Carte 
d’identité Nationale  N° C17596  
en tant que liquidateur  de la 
société  à responsabilité limitée  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
Dénomination : Société JAMAL 
MEGZARI TRAVAUX DIVERS 
NEGOCE IMPORT EXPORT            
Siége social : N°18 DERB BOU-
REMANA BABFETOUH FES
Forme Juridique : SARL  D’Asso-
cié  Unique 
ICE : 000514753000023
Registre de Commerce : 39605
Capital Social : 100000.00 DH 
Liquidateur : Monsieur MEG-
ZARI JAMAL
-  la liquidation se fait au siége de 
la société sis à N°18 DERB BOU-
REMANA BABFETOUH FES
- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce   de FES 
le 07/02/2023  
sous N° 6077                     
Registre de Commerce N°39605
POUR EXTRAIT 
ET MENTION
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 SOCIÉTÉ UNITED 
CONSULTING  SARL

Avenue des FAR, Espace Saîss, 
2ème Etage, 

N° 14 – FES – MAROC
Tél./Fax : 

+212 (0)5 35 94 0228
Mail: unitedconsulting.fes@

gmail.com

DISSOLUTION ANTICIPEE
D’UNE SOCIETE A RES-
PONSABILITE LIMITEE 

 Aux termes de la délibération 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du  27/10/2022                                      
 il a été établi un PVE de   Disso-
lution Anticipée  et nomination 
de Monsieur EL MEGHOUAR 
HICHAM Titulaire de la 
Carte d’identité Nationale  N° 
C918954  en tant que liquidateur  

de la société  à responsabilité li-
mitée  dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Dénomination : Société  PANO-
RAMA DECO 
Siége social : N°349 LOT 
KARAOUIYENE RTE AIN 
CHKEF FES
Forme Juridique : SARL  
ICE : 000525992000083
Registre de Commerce : 43227
Capital Social : 100000.00 DH 
Liquidateur : Monsieur EL ME-
GHOUAR HICHAM
-  la liquidation se fait au siége 
de la société sis à  N°349 LOT 
KARAOUIYENE RTE AIN 
CHKEF FES
- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de Com-
merce   de FES 
le 09/02/2023  
sous N° 6171  Registre de Com-
merce N°43227.
POUR EXTRAIT 
ET MENTION
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 CONSTITUTION D’UNE 
SOCIÉTÉ

A RESPOSABILITE LI-
MITEE D’SSOCIE UNIQUE 

 Suivant acte sous seing privé, en 
date de 21/02/2023  enregistré à 
Fès le 21/02/2023 sous numéro 
RE 8619 Il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité li-
mitée d’associe unique, dont les 
caractéristiques sont les suivants:
Dénomination: La société prend 
la dénomination de : STE W.M 
FES ART EXPORT.
Objet: 
La société a pour objet: COM-
MERCIALISATION, IMPORT 
EXPORT DE PRODUITS AR-
TISANAUX.
Siège Social: AV ABDELKRIM  
EL KHATTABI  IMM.  BEN-
MOUSSA EL GOUACHE  2éme  
ETAGE  VN  FES
Capital Social: est fixé à la somme 
de 100 000.00 DHS.
Gérance: La gérance de la société 
est confiée à Mr OUADOUD 
MEDKOURI.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Fès 
le 01/03/2023  
sous n°6460/2023  pour extrait 
et mention et du R.C N°75687  
pour extrait et mention.
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 SOCIETE «MEDIA D’IN-
FORMATION ET SERVICE» 

SARL-AU
Au capital de 

100 000.00 Dirhams
Siège social : AV ISMAILIA 94 
RUE ROUMANIE   ZOHOUR 

2 FES.

Constitution
                                
Aux termes d’un acte sous seing 
privé, en date du 01 Février 2023 
à Fès, il a été établi les statuts 
d’une société SARL au   dont 
les caractéristiques sont les pré-
sentes: 
Dénomination: société «MEDIA 
D’INFORMATION ET SER-
VICE» -SARL AU-
Objet social:    
La société a pour objet :
- J O U R N A L I S T E  T R A -
VAILLANT POUR SON 
COMPTE.
-PUBLICITE (ENTREPRE-
NEUR OU TENANT UNE 
AGENCE DE) OCCUPANT AU 
MOINS UN EMPLOYE.
-NEGOCIANT.
Durée: 99 Années à partir de la 
constitution de la société.
Siege social AV ISMAILIA 94 
RUE ROUMANIE   ZOHOUR 
2 FES 
CAPITAL SOCIAL: 
Le capital social fourni au moyen 
des apports ci-dessus constaté 
est fixé à la somme de CENT 
MILLE DHS (100 000, 00DHS) 
et répartit en 1000  parts sociales 
de 100 DHS chacune, de valeurs 
Nominales, numérotées de 1 à 
1000 et attribuées  comme suit: 
Mr. TOUATI ABDELOUAHED 
……. 1000.00 Parts  
SOIT AU TOTAL
………1000.00 Parts.
Année Social: Du 1er janvier 
au 31 Décembre et la première 
année commence à la date de 
la constitution définitive de la 
société.
Gérance: La société est gérée et 

administrée par Mr. TOUATI 
ABDELOUAHED pour une 
durée illimitée ils auront tous les 
pouvoirs nécessaires pour leur 
fonction de gérant.
Bénéfices : 5%  des bénéfices 
sont affectés aux réserves légales 
à hauteur de 10%  du capital. 
Dépôt légal: Le dépôt légal a été  
effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Fès en date du  
27/02/2023 sous le numéro ana-
lytique 75655.
                                                                                            23/0918
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 ETUDE MAITRE SAAD 
BOUANANE NOTAIRE 

A FES
6 Bis, Av Ahmed Chaouki, 

Espace Bureaux La Fontaine, 
6ème Etage, FES

TEL: 
0535-62-14-82 et 83 / 
FAX : 0535-62-14-81

Société « BENYAHYA POUR 
LA VENTE ET LA LOCA-

TION » SARL, par abréviation 
« SOBEVEL » SARL 

 
1/ Aux termes d’un acte authen-
tique reçu en l’étude de Maître 
Saad BOUANANE Notaire à Fès, 
en date des 30 Décembre 2022 et  
23 Février 2023, Madame BE-
NYAHYA Meriem  a consenti au 
profit de  Monsieur BENYAHYA 
Jaouad, la donation de (5.000) 
parts sociales lui appartenant 
dans la société «BENYAHYA 
POUR LA VENTE ET LA LO-
CATION » SARL,  par abrévia-
tion                     « SOBEVEL » SARL, 
au capital de (5.000.000,00DH) 
et dont le siège social est à FES, 
38, Rue Brahim Roudani, Appart  
n° 11, 3ème étage.
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de FES                                  
le 1er Mars 2023 
sous le numéro  1278/2023.
Pour Extrait et Mention 
Maître Saad BOUANANE 
- NOTAIRE -
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 ETUDE MAITRE BOUA-
NANE SAAD NOTAIRE A 

FES
6 Bis, Av Ahmed Chaouki, 

Espace Bureaux La Fontaine, 
6ème Etage, FES

TEL : 
0535-62-14-82 et 83 / 
FAX : 0535-62-14-81

LA SOCIETE «SENASTEEL» 
S.A.R.L

1/-Aux termes d’un acte authen-
tique reçu en l’Etude de Maître 
Saad BOUANANE Notaire à 
Fès, en date du 29 Décembre 
2022, contenant le procès ver-
bal de l’assemblée générale 
extraordinaire de la société 
«SENASTEEL» S.A.R.L, il a été 
décidé ce qui suit :
La modification des pouvoirs des 
cogérants et la signature sociale.
Le transfert  du siège de ladite 
société:
De: Fès Lot 1, Parcelle n° 6,  Ras 
El Ma à coté de Holcim. 
A: Casablanca, Boulevard Zou-
likha Nasri, Lotissement Florida 
Center Park 1,  Lot N° 4, Etage 
3, Bureau 29, Quartier Sidi Maa-
rouf,.
Par conséquent, changement 
corrélatif des statuts.
2/-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca                               
le 16 Février 2023 
sous le numéro 6621/2023. 
Pour Extrait et Mention 
Maître Saad BOUANANE 
- NOTAIRE -       
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STE GROUPE O.M.Z TRA-
VAUX

 
CAPITAL SOCIAL: 
100 000.00DHS
RUE KALAA HAY HAJARI 01 
NR 03, LAAYOUNE
ICE: 003210451000030
CONSTITUTION D’UNE 
S.A.R.L «R.C  44665»
LA DENOMINATION SO-
CIALE : STE  GROUPE O.M.Z 
TRAVAUX  
L’OBJET SOCIAL:
-  ENTREPRENEUR DE 
TRAVAUX DIVERS OU 
CONSTRUCTIONS  
LE SIEGE SOCIAL : RUE KA-

LAA HAY HAJARI 01 NR 03 
LAAYOUNE
LA DUREE SOCIALE : 99ANS
LE CAPITAL SOCIAL: 
100 000.00DHS
L A  G E R A N C E :   M M E 
OMAYMA CHAHMAN CNI:  
KB216347
DEPOT LEGAL : IL A ETE EF-
FECTUE AU TRIBUNAL DE 
1ER INSTANCE LAAYOUNE 
LE 16/02/2023 SOUS LE RC N° 
44665/2023
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LA PIANA SARL
AU   CAPITAL   SOCIAL   DE   

500.000,00   DHS

LA PIANA SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 06/02/2023 à FES, il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée 
Les caractéristiques de la société 
sont les suivantes :
Société : LA PIANA SARL 
Siège social : RDC LOT 01 LO-
TISSEMENT TIJANI ROUTE 
AIN SMEN FES 
Forme juridique: SARL  
L’objet : 
1-La gestion et l’exploitation de 
tous fonds de commerce de res-
tauration, salon de thé, crêperie, 
crémerie et glacier.
2-Traiteur
Durée : 99 ANS
Capital social : 
500.000,00 DHS divisé en 5000 
parts de 100 DHS chacune.
Les associés :
1- Mr   RACHID LOUIZI,                                
2500 parts   
2- Mr   MOHAMMED AIS-
SAOUI              
2500 parts
La Gérance:
- Gérant statutaire, agissant avec 
les pouvoirs les plus étendus sans 
aucune limitation de quelque 
nature que ce soit, et   pour une 
période indéterminée 
 Mr   RACHID LOUIZI    CIN No 
C400579,
ET 
Mr   MOHAMMED AISSAOUI   
CIN No B493618
Au niveau de la signature sociale, 
la société sera engagée par la si-
gnature conjoint des deux asso-
ciés sus vises.
Année sociale:
 Du 1er Janvier au 31 Décembre 
de chaque année
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de FES   
le   27/02/2023 
sous le numéro du RC   75637
LES GERANTS
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 ESPACE AOUNAT-SARL 
Constitution d’une société à 

responsabilité limitée 

I- Suivant acte sous seings pri-
vés en date à SIDI BENNOUR 
du 13/02/2023, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée en formation ayant 
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination: 
«ESPACE AOUNAT»-SARL 
Siège social: DOUAR MES-
MARA ROUTE NATIONALE 
11 ROUTE SIDI BENNOUR 
AOUNAT, SIDI BENNOUR 
LAOUNAT. 
Objet : STATION DE SERVICE-
MILK BAR-EPICERIE MAR-
CHAND EN DETAIL. 
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce, 
Capital social: 500 000,00 DH, 
divisé en 5.000 parts de numé-
raire de 100 DH chacune, toutes 
souscrites en numéraire, inté-
gralement libérées et attribuées 
au Deux Associés au prorata de 
leurs apports: 
1. 500 Parts à Monsieur MOHA-
MED TIMOUYASSE, demeu-
rant à 7 FOSS AVE SAUGUS 
MA 01906 USA SAUGUS 
ETATS UNIS. 
2. 4 500 Parts à Madame NAWAL 
ALAMI, demeurant à El Jadida, 
45 LOTS LIXIA ATLANTIC. 
Gérance: Madame NAWAL 
ALAMI titulaire de la CIN 
G342956 est nommée gérante 
statutaire pour une durée illi-
mitée. 
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Première 
Instance de sidi Bennour, sous 

n° 296, en date du 01/03/2023. 
III- La société a été immatri-
culée en date du 01/03/2023 au 
registre de commerce près le 
même Tribunal, sous n° 3481 
du registre analytique. 
Pour extrait et mention 
La gérante unique statutaire 
NAWAL ALAMI 
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Etude Maître Hatim LA-
HLOU

Notaire à Casablanca
Casablanca, Angle Rue El 

Bachir El Ibrahimi et Boule-
vard de la Résistance, Rési-

dence Chaimae,
Immeuble F, Rez de Chaussée

Tél: 0522/54.00.82
0522/54.00.87

Fax: 0522/54.00.89
«TDIMPERIAL» 

Société A Responsabilité 
Limitée à Associé Unique, 

au capital de QUATRE 
CENT SOIXANTE MILLE 

DIRHAMS (460.000,00 DHS) 
et dont le siège social est fixé à 
Marrakech, Arrondissement 
Guéliz, 529, RDC, Magasin 2, 
Al Manar, Lotissement Acha-
raf, immatriculée au Registre 
de Commerce des Sociétés de 
Marrakech sous le N°58263.

MODIFICATIONS STATU-
TAIRES-MISE A JOUR DES 

STATUTS

1°)- Aux termes d’un acte 
authentique reçu au rapport 
de Maître Hatim LAHLOU, 
Notaire à Casablanca le 17 Fé-
vrier 2023, Monsieur Taoufiq 
DADOUCH, De Nationalité 
Marocaine, Né le 25 Novembre 
1967 à Marrakech, Titulaire de 
la Carte d’Identité Nationale 
N°E246737, a cédé les QUATRE 
MILLE SIX CENT PARTS SO-
CIALES (4600 Parts Sociales) 
lui appartenant dans le capital 
de la Société « TDIMPERIAL », 
Société A Responsabilité Limi-
tée A Associé Unique, au profit 
de Monsieur Salim AZZOUZ, 
De Nationalité Marocaine, Né 
le 16 Avril 1994 à Casablanca, 
Titulaire de la Carte d’Identité 
Nationale N°BK388324.
Le capital social se trouve désor-
mais détenu et attribué à Mon-
sieur Salim AZZOUZ devenu 
le nouvel associé unique, suite à 
la cession de la totalité desdites 
parts sociales.
2°) - Aux termes d’un acte au-
thentique reçu au rapport de 
Maître Hatim LAHLOU, No-
taire à Casablanca le 17 Février 
2023, portant Décision de l’As-
socié Unique entrant dans le ca-
pital de la Société et de l’Associé 
Unique sortant du capital social 
de la Société « TDIMPERIAL 
» S.A.R.L A Associé Unique, 
il a été décidé d’apporter les 
modifications des dispositions 
statutaires, suite à la cession de 
toutes les parts sociales entre les 
mains du seul et unique associé: 
Monsieur Salim AZZOUZ avec 
la constatation de la démission 
effective de Monsieur Taou-
fiq DADOUCH Titulaire de 
la Carte d’Identité Nationale 
N°E246737 de sa fonction de 
gérant unique de ladite Société 
et quitus à lui conférer et la 
nomination dans les fonctions 
de gérant unique pour une 
durée illimitée de Monsieur 
Salim AZZOUZ Titulaire de 
la Carte d’Identité Nationale 
N°BK388324, et la continua-
tion de l’activité de la Société, 
avec la même forme juridique 
de Société A Responsabilité 
Limitée à Associé Unique, le 
même capital social, le même 
objet social, le même siège so-
cial, la même durée de la Société 
avec une nouvelle répartition 
des parts sociales détenues par 
l’associé unique Monsieur Salim 
AZZOUZ.
3°) - Aux termes d’un acte au-
thentique reçu au rapport de 
Maître Hatim LAHLOU, No-
taire à Casablanca le 17 Février 
2023, il a été décidé par l’associé 
unique de la Société « TDIM-
PERIAL » S.A.R.L A Associé 
Unique, de mettre à jour par 
acte authentique, les Statuts de 
ladite Société «TDIMPERIAL», 
sans la création d’un être moral 
nouveau, avec la forme juri-

dique de Société A Responsabi-
lité Limitée A Associé Unique, 
le même capital social, le même 
objet social, le même siège so-
cial, la même durée de la Société 
et la nomination d’un nouveau 
gérant unique de la Société en 
la personne de Monsieur Salim 
AZZOUZ avec les pleins pou-
voirs pour agir au nom de la 
Société ; la Société continuera 
d’exister avec le nouvel associé 
unique propriétaire de toutes les 
parts sociales du capital social de 
la Société.
4°) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce des Sociétés de Mar-
rakech le 23 Février 2023 sous le 
N°145260 et la modification du 
Registre de Commerce N°58263 
le 23 Février 2023 sous le N°2453 
au registre chronologique.
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تكريم حسن بنجلون.. «قمر سينمائي» يضيء سماء تطوان
احتفاء بمسيرة غنية ومتنوعة من »عرس اآلحرين« إلى »جالل الدين«

www.ahdath.info AhdathMaghrebia@مهرجــــــــــــــــــان األحداث املغربية اإلثنني < 2023/03/06 <  العدد: 127860

من »عرس اآلخرين« إلى »جالل الدين«، مسيرة سينمائية غنية ومتنوعة ببصمة خاصة يستحق مبدعها 
المخرج المغربي حسن بنجلون كل التكريم واالحتفاء، وعندما تأتي االلتفاتة من مهرجان عريق مثل 

مهرجان تطوان تكون ذات قيمة كبيرة وطعم خاص.

دانييلي فيكاري: درع تطوان يمنحني الحرية والقوة
املـــخـــرج اإليــطــالــي دانــيــيــلــي فــيــكــاري، كــان 
الثامنة  الـــدورة  افتتاح  حفل  فــي  املكرمني  أول 
والــعــشــريــن ملــهــرجــان تـــطـــوان لــســيــنــمــا الــبــحــر 

األبيض املتوسط. 
وفيا  املــخــرج  بقي  باملناسبة،  كلمته  وفــي 
الساعة  وأحــداث  بقضايا  االهتمام  في  لنهجه 
في العالم، وخاصة في حوض البحر األبيض 
ــتــــوســــط، حـــيـــث ذكـــــر بـــحـــادثـــة غـــــرق مــركــب  املــ
لــلــهــجــرة الــســريــة قــبــالــة الـــســـواحـــل اإليــطــالــيــة 
ــذا الــســيــاق  وعــلــى مــتــنــه 100 شــخــص، وفـــي هـ
صالح  لتوفيق  «املــخــدوغــون»  فيلم  استحضر 
املقتبس عن رواية «رجال في الشمس» للكاتب 
الفلسطيني غسان كنفاني، مشيدا بهذا العمل 
الــســيــنــمــائــي، الــــذي قـــال عــنــه إنـــه اســتــطــاع أن 

يحكي عن تراجيديا 
الــحــضــارة واملــدنــيــة 

املعاصرة. 
تكريمه  إن  وقــال 
عــــن مــجــمــل أعــمــالــه 
فـــي تـــطـــوان ومــنــحــه 
يعطيه  مهما،  درعــا 
شـــــــحـــــــنـــــــة ويــــــــؤكــــــــد 
لـــــــــــه كــــــــمــــــــا لـــــبـــــاقـــــي 
املـــــــشـــــــتـــــــغـــــــلـــــــني فــــي 
الــحــقــل الــســيــنــمــائــي 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة حــكــي 
قــــــــصــــــــص الـــــــــواقـــــــــع 
الـــحـــالـــي واملـــعـــاصـــر 
كما  حقيقي،  بشكل 
فــعــل املــخــرجــون في 

املاضي. 
يعتقد  إنــه  وقــال 
ــلــــى  أنــــــــــــــه يـــــــجـــــــب عــ
أن  الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــني 
ــهــــد  ــجــ يــــــــقــــــــومــــــــوا بــ
إضــــــافــــــي، مـــــن أجــــل 
حـــــــــــــكـــــــــــــي قـــــــصـــــــص 
املعاصرة  الوضعية 
ــــي حــــــوض الـــبـــحـــر  فـ
األبـــيـــض املــتــوســط، 
«بــــــــــحــــــــــرنــــــــــا  ألن 
ــر  ــ ــثــ ــ املــــــــتــــــــوســــــــط أكــ
تــــــعــــــقــــــيــــــدا وأكـــــــثـــــــر 

مرتبطون  أننا  وأعتقد  نعتقد،  مما  تراجيديا 
والرغبة  وبالسلطة  بالسياسة  االرتــبــاط  أشــد 
فــي الــحــريــة»، وخــتــم دانــيــيــلــي فــيــكــاري كلمته 
بالقول أن تكريمه في مهرجان تطوان سيعينه 
عــلــى أن يــكــون أكــثــر حــريــة فــي عمله و إبــداعــه 

السينمائي.
ومن أجل تقريب الجمهور أكثر من املحتفى 
فلورا  فيرونيكا  اإليطالية  املخرجة  قدمت  بــه، 
ملــحــة عـــن دانــيــيــلــي فــيــكــاري وســيــنــمــاه، حيث 
ــــوة الــســيــنــمــا  ــأنـــه يــمــثــل ويـــجـــســـد قـ وصـــفـــتـــه بـ
اإليطالية املعاصرة، ويملك القوة واإلمكانيات 
مـــن أجــــل الــكــشــف عـــن الــخــبــايــا واإلشــكــالــيــات 
املــعــقــدة فـــي مــنــطــقــة الـــحـــوض الــبــحــر األبــيــض 
داخل  ويعتمل  يجري  ما  ومالحظة  املتوسط، 

املــجــتــمــع، واعــتــبــرت أن فــيــكــاري يسعى دائــمــا 
إلى البحث واالشتغال على الجانب السياسي 
ــلــــورا أن  ــاعـــي لـــلـــواقـــع، وأوضــــحــــت فــ ــمـ ــتـ واالجـ
مــهــرجــان تــطــوان قــد اخــتــار عــرض ثــالثــة أفــالم 
معبرة عن مسار فيكاري وهي «جريمة دولة» 

و{الباخرة الوديعة» و{أورالندو».
يــذكــر أن املــخــرج اإليــطــالــي املحتفى بــه في 
افتتاح الدورة 28 من مهرجان تطوان لسينما 
ــتــــوســــط، هــــو مــــن مـــوالـــيـــد  ــيــــض املــ الـــبـــحـــر األبــ
كولوجيوفو عام 1967 ذاع صيته بفضل أفالمه 
والبيئية،  السياسية  املواضيع  ذات  الوثائقية 
ومــــن آخــــر أفـــالمـــه «أورالنـــــــــدو»: «يــحــافــظ هــذا 
سينما  بني  الــتــوازن  من  نــوع  على  السينمائي 
وجدانية  شبه  اندفاعة  في  والحاضر  املاضي 
ســواء فــي أفــالمــه أو 
اشتغاله  طريقة  في 

االحترافية».
ــريــــم  ــكــ وبـــــــعـــــــد تــ
املـــــــخـــــــرج املــــغــــربــــي 
حـــــــســـــــن بــــنــــجــــلــــون 
واملـــخـــرج اإليــطــالــي 
دانـــيـــيـــلـــي فـــيـــكـــاري 
فــي حــفــل االفــتــتــاح، 
أن  املــــــنــــــتــــــظــــــر  مـــــــــن 
يــتــم تــكــريــم املــمــثــلــة 
املــــــــصــــــــريــــــــة غـــــــــــادة 
عــــــــــادل، واملــــخــــرجــــة 
اإلســبــانــيــة جــوديــث 
كـــولـــيـــل، واملــمــمــثــلــة 
ــدان  ــلــ ــيــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
أتـــاســـيـــفـــر فـــي حــفــل 

االختتام.
الــزلــزال  وبسبب 
املــدمــر، الـــذي ضرب 
تــركــيــا وخــلــف آالف 
وخسائر  الضحايا 
مـــــــاديـــــــة جـــســـيـــمـــة، 
فـــقـــد تــــقــــرر تـــأجـــيـــل 
بالسينما  االحتفاء 
فـــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــبـــــلـــــد 
كــضــيــف شــــرف إلــى 
مـــن  الحــــــقــــــة  دورة 

املهرجان.

<<  أحمد ردسي

املـــخـــرج املــغــربــي حــســن بــنــجــلــون، 
صــــاحــــب «عـــــــرس اآلخـــــريـــــن» وقـــائـــمـــة 
(شفاه  السينمائية  األفــالم  من  طويلة 
ــاء  ــدقـ ــرأة وأصـ ــ الــصــمــت ومــحــاكــمــة امــ
ــمـــر وفــــني مــاشــي  األمـــــس والـــقـــمـــر األحـ
والغرفة الــســوداء  ويــا ريــث  يــا موشي 
واملنسيون ومن أجل القضية وحبيبة 
وجــالل الــديــن)، كــان عريسا مــن اثنني 
والعشرين  الثامنة  الــدورة  افتتاح  في 
مـــن مــهــرجــان تـــطـــوان لــســيــنــمــا الــبــحــر 
ــتــــوســــط، مــــســــاء الــجــمــعــة  األبــــيــــض املــ

إسبانيول.  بسينما 
تكريم على إيقاع الوفاء واالعتراف 
بالجميل، إحدى قيم املحتفى به الذي 
تسلمه  بعد  باملناسبة،  كلمة  في  عبر 
درع التكريم عن سعادته الغامرة بهذا 
االحتفاء، موضحا أن من بني الخصال 
ونسي  بها  ويفخر  يتمتع  التي  املهمة 

ــا قـــريـــبـــه تـــوفـــيـــق بـــنـــجـــلـــون فــي  ــرهــ ذكــ
كــلــمــتــه الــتــقــديــمــيــة بــاملــنــاســبــة الــوفــاء 
ملــــبــــادئــــه وأصــــــدقــــــائــــــه، ومـــــــن بــيــنــهــم 
متوجها  السينمائي،  تطوان  مهرجان 
ــقــــائــــمــــني عـــلـــى  ــلــ ــارات الــــشــــكــــر لــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ بــ

التطواني. وللجمهور  املهرجان 
وأضـــــــاف، فـــي كــلــمــتــه بــاملــنــاســبــة، 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــوان  ــ ــطــ ــ تــ مــــهــــرجــــان  أن 
عـــلـــمـــه الـــكـــثـــيـــر مـــــن األشـــــــيـــــــاء، مــنــهــا 
طــريــقــة مـــشـــاهـــدة األفــــــالم وتــحــلــيــلــهــا 
مـــيـــزات  بـــــني  ــــن  مـ وأن  ــا،  ــهـ ــتـ ــاقـــشـ ــنـ ومـ
غيره  عن  فيها  يتفوق  التي  املهرجان 
األفـــــالم املـــخـــتـــارة لــلــعــرض وجــودتــهــا 

وأيضا ضيوفه.
وكــــــــشــــــــف أنــــــــــــه خــــــــــــالل حــــــضــــــوره 
فـــعـــالـــيـــات املــــهــــرجــــان، عـــبـــر الـــســـنـــوات 
من  بكثير  والــتــقــى  تــعــرف  والــــــدورات، 
حــوض  فــي  السينما  وصــنــاع  مــبــدعــي 
الـــبـــحـــر األبــــيــــض املـــتـــوســـط، وأوضـــــح 
الـــثـــامـــنـــة  الـــــــــدورة  فــــي  املــــهــــرجــــان،  أن 

والـــــعـــــشـــــريـــــن، فــــكــــر واهــــــتــــــم بـــكـــتـــابـــة 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو مــــــــن خـــــالل 
ــوان، وهــــذا  ــطــ مـــحـــتـــرفـــات تــ
شـــي مــهــم جــــدا مــعــبــرا عــن 
ــلـــه فــــي أن يـــتـــم الــتــفــكــيــر  أمـ
بورشات  أيضا  واالهــتــمــام 

اإلنتاج.  وبمحترفات 
وقــــــــــــــــــد خــــــــــتــــــــــم حـــــســـــن 
بــنــجــلــون كــلــمــتــه بــعــبــارات 
فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الــــوفــــاء، 
وعـــشـــق الــســيــنــمــا: «مــنــكــم 
تــــعــــلــــمــــت الــــــــــغــــــــــرام، غـــــــرام 
السينما وال نعشق سواكم 

والسالم».
وإن كان حسن بنحلون 
قـــــد ركــــــز فـــــي كـــلـــمـــتـــه عــلــى 
ــاء لــلــمــبــادئ  ــ ــوفـ ــ خـــصـــلـــة الـ
واألصــــــــدقــــــــاء، فــــــإن قــريــبــه 
تــوفــيــق بــنــجــلــون قــد كشف 
فـــي كــلــمــتــه الــتــقــديــمــيــة عن 

خصال أخرى إنسانية وفنية وثقافية 
به. للمحتفى 

بنجلون  تــوفــيــق  أكـــد  فــقــد   
إنــســان  هــو  بنجلون  حــســن  أن 
ــبــــادئ ويــتــمــتــع بــحــســاســيــة  املــ
كبيرة، وقد جمع بني الخصال 
واملــــــــــــبــــــــــــادئ الــــــــتــــــــي عــــاشــــهــــا 
واكــتــســبــهــا فـــي مــنــزل الــعــائــلــة 
فـــي فــــاس، والـــتـــي هـــي تــقــالــيــد 
العاصمة العلمية، وما اكتسبه 
وعـــاشـــه فـــي مــنــطــقــة الــشــاويــة 
كيفما  لآلخر  االحــتــرام  ومنها 
كانت صفته وموقعه، وأوضح 
أن حـــســـن بــنــجــلــون هــــو رجـــل 
ــا عــن  ــتـــوقـــف يــــومــ ــافـــة لــــم يـ ــقـ ثـ
الـــقـــراءة والــتــعــلــم والــبــحــث عن 
ــاء  ــنـ ــر وإغـ ــ ــتـــعـــرف عـــلـــى اآلخــ الـ

رصيده املعرفي.
من جهة أخرى، قال توفيق 
بــنــجــلــون  حـــســـن  إن  بـــنـــجـــلـــون 

ــطــــاع أن يـــحـــافـــظ عـــلـــى حــب  ــتــ ــــد اســ قـ
االستطالع وطرح األسئلة من طفولته، 
أفالمه،  جميع  في  عليه  نعثر  ما  وهو 
وأضاف أن حسن بنجلون كان سباقا 
يعالجها  الــتــي  املــواضــيــع  فــي  ــدا  ــ ورائـ
ــلــــى ســـبـــيـــل املــــثــــال ال  فــــي أفـــــالمـــــه، وعــ
«حبيبة»  األخــيــر  قــبــل  فيلمه  الــحــصــر 
الذي تطرق فيه إلى قصة حب في زمن 
الــحــجــر: «حــســن بــنــجــلــون تــطــرق إلــى 
واالجتماعي  والفكري  الثقافي  الحجر 

والجسدي في هذا الفيلم». 
التي  به  املحتفى  خصال  بني  ومــن 
عددها توفيق بنجلون خصلة تشارك 
ــبـــرة واملـــعـــرفـــة مــــع أهـــل  ــقـــاســـم الـــخـ وتـ
املـــيـــدان واملــشــتــغــلــني فــيــه مـــن مــواهــب 
شــــابــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات، 
ــلــــة الــــــكــــــرم والــــســــخــــاء  وأيــــــضــــــا خــــصــ
تـــجـــاه الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن فــي 
أمـــس الــحــاجــة لــلــمــســاعــدة فــي الــحــيــاة 

اليومية.

قال أحمد الحسني، رئيس مؤسس مهرجان تطوان لسينما البحر األبيض 
املتوسط، إن املهرجان ينبني على معطى أساسي، وهو عشق السينما وأوضح 
فــي كلمة لــه فــي افــتــتــاح الــــدورة 28 مــن املــهــرجــان مــســاء الجمعة بــقــاعــة سينما 
أمام  تفتح  أن  ونسعى  ونأمل  جديدة  خطوة  خطونا  الــدورة  هــذه  إسبانيول: «فــي 
شبابنا آفــاقــا جــديــدة وواعــــدة، هـــؤالء الــشــبــاب الــذيــن أتيحت لهم فــرصــة اقــتــراح 

مشاريع سيناريوهات على لجنة من خبراء مرموقني».
 وكشف الحسني في هذا الصدد أنه سيتم انتقاء ثالثة مشاريع ستحظى 
بجوائز ودعم مادي، كما سيستفيد أصحاب مشاريع أخرى من إقامات فنية في 

مهرجانات أوروبية شريكة.
من جهة أخرى، كشف الحسني أنه ألول مرة ستقام أيام تطوان السينمائية 
وستتيح لحاملي املشاريع والسيناريوهات فرصة لاللتقاء بمنتجني وموزعني من 

بلدان متوسطية، والدفاع مشاريعهم وأفكارهم أمام هؤالء املهنيني.
 وفي إطــار مستجدات الــدورة الحالية من املهرجان قال الحسني: «في هذه 
الـــدورة أدرجــنــا كذلك ورشــة تكوينية على مــدى أربعة أيــام، سيكون موضوعها 

تطوير مهارات كتابة سيناريوهات الفيلم القصير». 
وســيــســتــفــيــد مـــن هــــذه الـــورشـــة 12 طــالــبــا وطــالــبــة مـــن مــعــاهــد سينمائية 
وأكــد  وخــبــرة،  تجربة  ذوو  وجــامــعــيــون  مهنيون  الــورشــة  وســيــؤطــر  متخصصة 
األولى  العملية  خطواتهم  في  الشباب  مصاحبة  هو  املركزي  «هدفنا  أن  الحسني 
لولوج عالم اإلنتاج وصناعة األفالم على املسؤولية اإلبداعية، وذلك مساهمة منا 

في ضخ دماء جديدة وطاقات شابة إلغناء مشهدنا السينمائي».
وبهذه املستجدات، يلتحق مهرجان تطوان السينمائي بالعديد من املهرجانات 
أيضا  وتتيح  السينمائية،  للمشاريع  وتمويال  دعما  تمنح  أصبحت  التي  العربية 
للسينمائيني تطوير مشاريعهم، والبحث عن منتجني وممولني وشركاء وموزعني 
املوازية  واألنشطة  لألفالم  عليها  املتعارف  البرمجة  جانب  إلــى  وذلــك  ألفالمهم، 

املختلفة. 

 أحمد الحسني.. مصاحبة 
الشباب في صناعة األفالم

أكد توفيق بنجلون 
أن حسن بنجلون هو 

إنسان المبادئ ويتمتع 
بحساسية كبيرة، 

وقد جمع بين الخصال 
والمبادئ التي عاشها 
واكتسبها في منزل 

العائلة في فاس، 
والتي هي تقاليد 
العاصمة العلمية

حسن بنجلون وأحمد الحسني سحر الصديقي تسلم درع التكريم لحسن بنجلون املخرج حسن بنجلون

دانييلي فيكاري يتسلم درع التكريم

أحمد الحسني يلقي كلمته في حفل االفتتاح



  < األحداث المغربية

قضت اللجنة التأديبية التابعة 
لـــإلتـــحـــاد اإلفــــريــــقــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
بـــعـــدم مــعــاقــبــة الـــجـــامـــعـــة املــلــكــيــة 
مـــشـــاركـــة  عـــــدم  املغربية، بسبب 
املـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي املــــغــــربــــي فــي 
املحليني  لالعبني  أفريقيا  بطولة 
(الشان)، التي نظمت في الجزائر، 

في يناير وفبراير املاضيني.
واعـــــتـــــبـــــرت الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة 
اإلفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة لــــــــكــــــــرة الـــــــقـــــــدم 
تـــتـــحـــمـــل  الــــــجــــــامــــــعــــــة ال  أن 
املسؤولية في عدم املشاركة 
للمحليني  إفــريــقــيــا  بــكــأس 
رفضت  بعدما  بــالــجــزائــر، 
األخـــــــــــيـــــــــــرة الـــــتـــــرخـــــيـــــص 

لــلــنــخــبــة املــغــربــيــة بــالــســفــر 
مباشرة إلى قسنطينة بطائرة 

الخطوط امللكية املغربية. 
ووقـــــــف جـــيـــانـــي إيــنــفــانــتــيــنــو 
رئـــــيـــــس االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــكـــرة 
باتريس  إفريقي  والجنوب  الــقــدم 
الكاف، على  رئـــيـــس  مــوتــســيــبــي 
الجزائرية، من  الــســلــطــات  تــعــنــت 
خالل الوقوف على اتخاذ الجامعة 
امللكية املغربية لكرة القدم لجميع 

الترتيبات 
املــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة 

بـــــالـــــســـــفـــــر إلـــــى 

عند   ، قسنطينة
بالعبي  التقائها 
املــنــتــخــب الــوطــنــي 
املـــــــحـــــــلـــــــي بـــــمـــــطـــــار 
الــــــــــربــــــــــاط، وهــــــــــم فـــي 
انــتــظــار الــتــرخــيــص من 

أجل إقالع الطائرة.
ميلفان  أماجو  وانتقد 
بــــيــــنــــيــــك، عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد 
«فـــيـــفـــا»، والـــرئـــيـــس الــســابــق 
القدم  لكرة  النيجيري  لالتحاد 
الــذي  الجزائرية  السلطات  قــرار 
حــــرم املــنــتــخــب الـــوطـــنـــي املــحــلــي 
من الــدفــاع عن اللقب الــذي فــاز به 
فــي مــنــاســبــتــني، حــيــث دعـــا إلــى 

حماية كرة القدم.
وأكـــدت الــكــاف أنــه بعد 
املداوالت وفحص األدلة 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك عــــدد 
مــــــــن املــــــــراســــــــالت 
بـــــني الــــجــــزائــــر 
واملـــــــــغـــــــــرب، 
قــــــــــــــــــــررت 
للجنة  ا

املــنــتــخــب  أن  الـــتـــأديـــبـــيـــة 
الــــــــــوطــــــــــنــــــــــي املـــــــغـــــــربـــــــي 
قـــادرا  يــكــن  لــم  للمحليني 
على السفر واملشاركة في 
ظــروف  بسبب  الــبــطــولــة، 
خارجة عن إرادته تماما، 
وبالتالي ال توجد عقوبة 

على اإلطالق.
ورفـــــــــضـــــــــت الــــلــــجــــنــــة 
للكونفدرالية  التأديبية 
اإلفــــريــــقــــيــــة لــــكــــرة الـــقـــدم 
مـــــــــطـــــــــالـــــــــب الـــــــــجـــــــــزائـــــــــر 
بـــــــــــالـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــول عــــــلــــــى 
مشاركة   لــعــدم  تعويض، 
املـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي فــي 
نــهــائــيــات كـــأس إفــريــقــيــا 
أكــدت  بعدما  للمحليني، 
إلــــــى  الــــــســــــفــــــر  عـــــــــــدم  أن 
قــســنــطــيــنــة كـــــان خـــارجـــا 

عن إرادته.
بــــــاملــــــقــــــابــــــل، قـــــــــــــررت الــــلــــجــــنــــة 
لالتحاد  تنبيه  توجيه  التأديبية 
إقحام  بعد  القدم،  لكرة  الجزائري 
الــســيــاســة فـــي مـــجـــال كــــرة الـــقـــدم، 
بــســبــب الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة 
الــــالمــــســــؤولــــة لـــحـــفـــيـــد نـــيـــلـــســـون 

السابق  الرئيس  مانديال 
لـــجـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا خـــالل 

حفل افتتاح ”الشان“.
وقامت الكاف بتوجيه 
رســـالـــة تــذكــيــريــة فـــي هــذا 
الجزائري  لالتحاد  الشأن 
لــــــــكــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم وبـــــــاقـــــــي 
االتـــــــحـــــــادات اإلفــــريــــقــــيــــة، 
السياسة  إقــحــام  لــتــفــادي 
وإال  الــــــــــريــــــــــاضــــــــــة  فــــــــــــي 
العقوبات  عليها  ستطبق 
املـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 
قــــــوانــــــني الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة 

اإلفريقية لكرة القدم.
وســـــتـــــكـــــون الـــــجـــــزائـــــر 
عــــلــــى املـــــحـــــك فــــــي أبــــريــــل 
استضافتها  عــنــد  الــقــادم 
لنهائيات كأس إفريقيا ألقل من 17 
سنة والتي تعرف مشاركة املنتخب 
الوطني، حيث من املنتظر أن تطلب 
الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 
الترخيص للنخبة املغربية بالسفر 
دون  الشرقية  الــجــارة  إلــى  مباشرة 

املرور عبر تونس.

من مباراة املنتخب املحلي ضد السينغال
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اعتبرت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم أن الجامعة ال تتحمل المسؤولية في عدم المشاركة بكأس إفريقيا للمحليين بالجزائر، 
بعدما رفضت األخيرة الترخيص للنخبة المغربية بالسفر مباشرة إلى قسنطينة بطائرة الخطوط الملكية المغربية.

  < األحداث المغربية

 يمثل عبد الفتاح حدراف العب الجيش امللكي لكرة القدم 
أمام اللجنة التأديبية،  ملعاقبته على الحركة التي قام بها تجاه 
مباراة  الجديدي، خالل  الدفاع  مــدرب  الشابي  لسعد  التونسي 
الــفــريــقــني أول أمـــس الــســبــت بــرســم الــجــولــة 19 مـــن الــبــطــولــة 

االحترافية.
وقــام عبد الفتاح حــدراف بحركة ال رياضية ضد 
تسجيل  بعد  مباشرة  الشابي،  لسعد  التونسي  املــدرب 
هــــدف االنـــتـــصـــار لــلــجــيــش املــلــكــي فـــي مـــرمـــى الـــدفـــاع 

الجديدي.
ورغم اعتذار عبد الفتاح حدراف للجمهور الجديدي عن فرحته 
املبالغ فيها بعد تسجيل الجيش امللكي لهدف االنتصار ضد الدفاع 
على  عرضه  قـــرروا  العسكري  الفريق  مسؤولي  أن  الجديدي، إال 

اللجنة التأديبية، لتفادي تكرار مثل تلك التصرفات مستقبال.
تدوينة  امللكي،  الجيش  فريق  العــب  حـــدراف،  الفتاح  عبد  ونشر 
يعتذر من خاللها لجماهير مدينته الجديدة، بسبب فرحته املبالغ 
فيها عقب تسجيل حمودان لهدف في مرمى الفريق الدكالي 

في املواجهة أمام الفريق العسكري.
وأوضــح حــدراف في تدوينته أنه بالغ في فرحته 
أمــــام مــــدرب الـــدفـــاع الــجــديــدي الــشــابــي، ردا عــلــى هــذا 
األخــيــر الـــذي اســتــفــزه بــحــركــة ال أخــالقــيــة، قــبــل بــدايــة 

املواجهة.
يتصدر  الــقــدم  لكرة  امللكي  الجيش  أن  إلــى  يشار 
نقطة، بفارق  بــرصــيــد 43  االحــتــرافــي  الــــدوري  تــرتــيــب 
خمس نقط عــن الــــوداد الــريــاضــي، الـــذي يتوفر على 
مباراة مؤجلة سيجريها غدا الثالثاء ضد نهضة 

بركان.

حدراف يمثل أمام اللجنة التأديبية للجيش
من هنا وهناك

رفضت اللجنة التأديبية 
للكاف مطالب الجزائر 

بالحصول على تعويض، 
لعدم مشاركة 

المنتخب الوطني في 
نهائيات كأس إفريقيا 
للمحليين، بعدما أكدت 

أن عدم السفر إلى 
قسنطينة كان خارجا 

عن إرادته

الكاف تنصف املغرب ضد الجزائر
الكونفدرالية رفضت معاقبة الجامعة وحذرت الكابرانات 

طائرة خاصة لسفر الوداد ألنغوال والكونغو
  < األحداث المغربية

إلى  السفر  القدم  لكرة  البيضاوي  الــوداد  فريق  قــرر 
ملواجهة  خاصة  الحالي، بطائرة  مارس  تاسع  يوم  أنغوال 

برسم  الحالي  الشهر  من  يوم 11  أتليتيكو  بيترو 
الجولة الرابعة عن دور املجموعات لدوري أبطال 
إفريقيا، لتفادي إرهاق الالعبني بسبب تراكم 

املباريات.
ـــــوداد الــريــاضــي لــكــرة الــقــدم  وســيــعــود ال
املباراة  نهاية  بعد  مباشرة  البيضاء  الــدار  إلى 
بركان  نهضة  أتليتيكو، ملواجهة  بيترو  ضــد 

االحترافية، ليشد  البطولة  مــن   19 الجولة،  عــن 
الـــرحـــال بــطــائــرة خــاصــة إلـــى الــكــونــغــو بــرازافــيــل 
ملالقاة فيتا كلوب عن الجولة الخامسة من دوري 

أبطال إفريقيا.
ـــــوداد الــريــاضــي لــكــرة الــقــدم إلـــى االســتــعــانــة  واضــطــر ال
فرضت  والكونغو، بعدما  أنغوال  إلى  لسفره  خاصة  بطائرة 
واتــحــاد  بــركــان  نهضة  االحترافية مواجهة  الــعــصــبــة  عليه 
طنجة على الــتــوالــي يــومــي ســابــع و15 مـــارس الــحــالــي عن 

الجولتني 19 و20 من البطولة االحترافية.
يشار إلى أن الــوداد الرياضي لكرة القدم يحتل 
املركز الثاني بالبطولة االحترافية، برصيد 38 نقطة 
بفارق خمس نقط عن الجيش امللكي املتصدر، مع 
مباراة ناقصة للفريق األحمر والتي سيخوضها 
الــربــاطــي  الــفــتــح  يــتــمــركــز  الثالثاء، فيما  غـــدا 
ــثــالــث حــيــث يــتــوفــر عــلــى 37  فـــي الــصــف ال
نقطة، والرجاء الرياضي رابعا برصيد 33 

نقطة.



تأجيل الحسم في اعتراض الرجاء
تحديد موعد جلسة االستئناف في 10 مارس

  < األحداث المغربية

لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  أجلت 
الــقــدم الــحــســم فــي الــطــعــن الــــذي تــقــدم به 
الــلــجــنــة  قـــــــرار  الرياضي، ضد  الـــــرجـــــاء 
التأديبية القاضي برفض اعتراضه على 
إشــــراك أوملــبــيــك آســفــي ملــدافــعــه سليمان 
املراني في مباراة الفريقني برسم الجولة 

16 من البطولة االحترافية.
بالجامعة  االستئناف  لجنة  وحددت 
املــلــكــيــة املــغــربــيــة لــكــرة الــقــدم يـــوم عاشر 
مـــارس الــحــالــي مــوعــدا للحسم فــي طعن 
الرجاء البيضاوي في قرار لجنة التأديب، 
بخصوص اعتراضه ضد سليمان املراني 

العب أوملبيك آسفي.
ويــتــشــبــث الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي لــكــرة 
الــقــدم بــعــدم قــانــونــيــة مــشــاركــة سليمان 
املــرانــي فــي مــبــاراتــه ضــد أوملبيك آسفي، 
لـــتـــوفـــره عــلــى أربـــعـــة إنـــــــــذارات، وهــــو ما 
يــفــرض توقيفه ملــبــاراة واحـــدة مــن طرف 
اللجنة التأديبية التابعة للجامعة امللكية 
األخـــيـــرة  أن  القدم، رغم  لـــكـــرة  املــغــربــيــة 
قضت برفض االعتراض لحصول الالعب 
اســتــدعــت  إنذارات، بعدما  ثـــالثـــة  عــلــى 
نفى  الــذي  العلوي  الــزيــن  منصف  الحكم 
إشـــهـــاره لــلــبــطــاقــة الــصــفــراء الــرابــعــة في 
وجــــه الـــالعـــب خــــالل مــــبــــاراة فــريــقــه ضد 
الجولة 15  عن  الرياضي  السوالم  شباب 

من الدوري االحترافي.
وطـــالـــب دفـــــاع الــــرجــــاء الــبــيــضــاوي، 
خـــالل جــلــســة االســتــئــنــاف املــنــعــقــدة يــوم 
الجمعة املاضي من الجامعة امللكية لكرة 
الرابعة  الفقرة  مقتضيات  تطبيق  القدم، 
من املادة 107 التي تخول للجامعة وضع 

يــدهــا عــلــى املــلــف إذا كــانــت هــنــاك شبهة 
معينة،  وقــائــع  إخــفــاء  أو  الحقيقة  تغيير 
مما يمكن النسور من الحصول على ثالث 
نقاط والتمس دفاع الرجاء الرياضي من 
امللف  في  النظر  تأخير  االستئناف  لجنة 
إلــــــى حـــــني الـــتـــوصـــل 
بــــــــرد مــــــن الـــجـــامـــعـــة 
بــــخــــصــــوص الـــطـــلـــب 

السابق.
وكـــــــــــــان الـــــــرجـــــــاء 
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــي لـــــكـــــرة 
الـــقـــدم قـــد انـــهـــزم في 
أوملبيك  ضد  مباراته 
أهــداف  بثالثة  آسفي 
الــجــولــة  لواحد، عن 
يـــتـــقـــدم  أن  قــــبــــل   16
بـــــــاعـــــــتـــــــراض تـــقـــنـــي 
ضــد إشـــراك سليمان 
املراني، رغبة منه في 
نقاط  على  الحصول 

املباراة بالقلم.
أن  إلـــــــــــى  يـــــــشـــــــار 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب بني 
الــــرجــــاء الــبــيــضــاوي 
اعتراض  بدورها  شهدت  آسفي  وأوملبيك 
األخــــيــــر عـــلـــى جـــلـــوس الـــتـــونـــســـي فــــوزي 
البنزرتي على مقاعد البدالء، على اعتبار 
أنه كان موقوفا من طرف الجامعة امللكية 
املغربية لكرة القدم لست مباريات، عندما 
كان يشرف على تدريب الــوداد الرياضي 
في املوسم قبل املاضي، الحتجاجه على 
املغرب  ضد  فريقه  مباراة  خالل  التحكيم 
الـــتـــطـــوانـــي بـــرســـم نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس 

العرش.
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  < األحداث المغربية

حقق أرسنال انتصارا مثيرا على حساب 
أول  مــســاء   ،(2-3) بنتيجة  بــورنــمــوث  ضــيــفــه 
ملعب  على  أقيم  الــذي  اللقاء  فــي  السبت،  أمــس 
اإلمـــــارات ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة رقـــم 26 من 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وســجــل ثــالثــيــة آرســـنـــال تـــومـــاس بــارتــي 
وبن وايت إضافة إلى ريس نيلسون في الوقت 

القاتل.
آرسنال  نجح  «سكواكا»،  أرقــام  وبحسب 
فــي قــلــب تــأخــره بــهــدفــني أو أكــثــر إلـــى انتصار 
على  الــفــوز  منذ  األولـــى  للمرة  البريميرليغ،  فــي 
توتنهام بنتيجة (5-2)، يوم 26 فبراير/ شباط 

من عام 2012.
ونجح بن وايت خالل املوسم الجاري في 
وسجل  البريميرليغ،  في  له  هــدف  أول  صناعة 
اليوم أيضا أول هدف له في مسيرته باملسابقة.

تحكيم إسباني ملباراة األسود والبيرو  الرجاء يتجاوز كبوة تطوان
  < األحداث المغربية

بتنظيم  املكلفة  الــفــرنــســيــة  الــشــركــة  اخــتــارت 
مــــــبــــــاراة املـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم ضــد 
الــلــقــاء،  لــقــيــادة  إســبــانــي  تــحــكــيــم  البيرو طاقم 

املــقــرر يـــوم 28 مـــارس الــحــالــي بملعب وانـــدا 
بمدريد. ميتروبوليتانو 

ويـــــــتـــــــكـــــــون طــــــــاقــــــــم الــــتــــحــــكــــيــــم 
اإلسباني من خوان مارتن مونويرا 

دييغو  بمساعدة  رئيسي،  كحكم 
مــارتــيــنــيــز،  وراوول  بـــاربـــيـــرو 

فـــيـــمـــا أســــنــــدت مــهــمــة 
الــــــــحــــــــكــــــــم الـــــــــرابـــــــــع 
ملـــواطـــنـــهـــم فــالــنــتــني 

بيزارو غوميز.
الناخب  ويكشف 

الركراكي،  وليد  الوطني 
الئحة  عن  الحالي،  مــارس  يوم 16 
الالعبني التي ستخوض مباراتي 
البرازيل والبيرو، والتي ستعرف 
حـــضـــور مــعــظــم الـــالعـــبـــني الـــذيـــن 

شاركوا في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في 
نــونــبــر ودجــنــبــر املــاضــيــني بــقــطــر، عــلــى غــرار 
رومـــان ســايــس ونــايــف أكــرد ويــاســني بونو 
ويوسف  املحمدي  ومنير  حكيمي  وأشــرف 
الــنــصــيــري وولــيــد شــديــرة وســفــيــان بــوفــال 

وحكيم زياش وعزالدين أوناحي.
للمنتخب  اإلعــــــدادي  املــعــســكــر  ويــنــطــلــق 
الوطني لكرة القدم يوم 20 مارس الحالي، قبل 
يوم  البرازيل  ملواجهة  طنجة  إلى  الرحال  شد 
إلى  الــتــوجــه  الحالي، وبعدها  الشهر  مــن   25
مدريد ملالقاة البيرو يوم 28 من الشهر ذاته 

مدريد. بالعاصمة 
واســـــتـــــغـــــل الـــــنـــــاخـــــب الـــــوطـــــنـــــي ولـــيـــد 
الـــــركـــــراكـــــي إعـــــفـــــاء األســـــــــود مـــــن خــــوض 
الـــــجـــــولـــــتـــــني الـــــثـــــالـــــثـــــة والــــــرابــــــعــــــة مـــن 
الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات املــــــؤهــــــلــــــة إلـــــــــى كـــــأس 
تستضيفها  الـــتـــي  لـــألمـــم  إفــريــقــيــا 
الـــــــكـــــــوت ديــــــــفــــــــوار فـــــــي الـــســـنـــة 
مباراتني  القادمة، لبرمجة 
وديــــــــتــــــــني ضــــــــد الـــــبـــــيـــــرو 

والبرازيل.

  < األحداث المغربية

تــجــاوز الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي لــكــرة الــقــدم 
كــبــوة الــجــولــة املــاضــيــة الــتــي انــهــزم خاللها 
ضـــــد املـــــغـــــرب الــــتــــطــــوانــــي بـــــهـــــدف لـــصـــفـــر، 

أمس  أول  املحمدية  شباب  على  بانتصاره 
الــســبــت بــهــدف لــصــفــر مــن تــوقــيــع نــوفــل 
الزرهوني في الشوط الثاني من اللقاء 

الذي قاده الحكم سمير الكزاز.
البيضاوي  الرجاء  ووجد 

كثيرة  صعوبات  القدم  لكرة 
فـــي طــريــقــه لــالنــتــصــار على 

شـــــبـــــاب املـــــحـــــمـــــديـــــة بـــفـــضـــل 
ممثل  أبـــداهـــا  الـــتـــي  االســتــمــاتــة 

فــضــالــة، الــــذي دخـــل املـــبـــاراة عــازمــا 
على العودة على األقل بالتعادل، وهو 

ما نجح فيه خالل الشوط األول.
لــــكــــن فــــــي الــــــشــــــوط الــــثــــانــــي شــــدد 
ضغطه  القدم  لكرة  البيضاوي  الرجاء 

عــلــى مــرمــى شــبــاب املــحــمــديــة، وهــو مــا أثمر 
هــدف االنــتــصــار بتسديدة قــويــة مــن خــارج 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء بــواســطــة نــوفــل الــزرهــونــي 
الـــــــــذي اســــتــــقــــدمــــه الـــــفـــــريـــــق األخــــــضــــــر فــي 
امليركاتو الشتوي األخير قادما من الحزم 

السعودي.
وتـــمـــكـــن ســـفـــيـــان بـــنـــجـــديـــدة مــن 
إضـــــافـــــة الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لـــلـــرجـــاء 
الـــبـــيـــضـــاوي فـــي الـــوقـــت اإلضـــافـــي 
الفيديو  تقنية  حكم  لكن  للمباراة، 

ألغاه لوجود تسلل.
ورفــــع الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي لــكــرة 
القدم رصيده إلى 33 نقطة في املركز 
الجيش  عن  نقط  عشر  بفارق  الرابع، 
املـــلـــكـــي املــــتــــصــــدر وخــــمــــس نـــقـــط عــن 
مباراة  مع  الوصيف  الرياضي  الــوداد 
نــاقــصــة لــلــفــريــق األحـــمـــر، وأربــــع نقط 
في  يتمركز  الــذي  الــربــاطــي  الفتح  عــن 

الثالثة. الرتبة 

اإلعالن عن الئحة المنتخب يوم 16 مارس بانتصاره على شباب المحمدية بهدف الزرهوني
قـــــــالوا

<  داكروز:
الدفاع  على  «الــفــوز   
من  ميكننا  اجلــديــدي 
الــطــريــق  يف  ــســري  ال
ــاظ  الــصــحــيــح واحلــف
النتائج  نــســق  عــلــى 
ــة، كــمــا أن  ــي ــجــاب اإلي
أهــمــيــتــه تــكــمــن يف 
املباراة  قبل  يأيت  أنه 
فيوتشر  أمــام  القوية 

بكأس الكاف» .

يتشبث الرجاء البيضاوي 
لكرة القدم بعدم 
قانونية مشاركة 

سليمان المراني في 
مباراته ضد أولمبيك 
آسفي، لتوفره على 

أربعة إنذارات وهو ما 
يفرض توقيفه لمباراة 

واحدة

الرجاء يتشبث بعدم قانونية مشاركة املراني لتوفره على أربعة ٕانذارات

زيـارة الـوفـاء

  < تصوير محمد العدالني

عن  يــعــرب  أن  إال  مــابــيــدي  ليما  الكونغولي  أبـــى 
وفـــائـــه لــلــرجــاء الــبــيــضــاوي مـــن خــــالل إصــــــراره على 
متابعة مباراته ضد شباب املحمدية أول أمس السبت، 
مستغال تواجده بالدار البيضاء مع فريقه فيتا كلوب 

ملواجهة الوداد البيضاوي.
ونـــزل ليما مــابــيــدي، الـــذي حمل قميص الــرجــاء 
البيضاوي ألربــع سنوات، إلى أرضية امللعب للسالم 
على زمالئه السابقني على غرار زكرياء حدراف وعبد 
لهم  تمنى  حــيــث  الـــــوردي،  وزكـــريـــاء  الحافيظي  اإللـــه 
التوفيق فيما تبقى من املسابقات التي ينافس عليها 

الفريق األخضر سواء املحلية منها أو القارية.



  <  < األحداث المغربية 

رفــــــــض االتـــــــحـــــــاد الـــــعـــــربـــــي لـــكـــرة 
الــدور  مــن  امللكي  الجيش  إعــفــاء  الــقــدم 
التمهيدي للبطولة العربية التي تحمل 
اسم امللك سلمان، حيث سيكون ملزما 
حجز  قبل  إقصائيني  دوريـــن  بــخــوض 
بــطــاقــة الـــتـــأهـــل إلــــى الــنــهــائــيــات الــتــي 
ستقام بالسعودية في الصيف القادم.

ويتعرف 
الـــــــجـــــــيـــــــش 
املـــــلـــــكـــــي 

لـــــــــــــــكـــــــــــــــرة 
الــــــــقــــــــدم يـــــــومـــــــه اإلثــــــــنــــــــني عـــلـــى 
مــنــافــســيــه فـــي الــــدوريــــن األول 
والــــثــــانــــي، مــــن خـــــالل الـــقـــرعـــة 
الــعــاصــمــة  تستضيفها  الــتــي 
السعودية الرياض، بمشاركة 
24 فريقا بعدما قرر االتحاد 
العربي إعفاء 10 أندية من 
من  اإلقــصــائــيــة  األدوار 
والــرجــاء  الـــوداد  بينها 

الرياضيني.
واخـــتـــار االتــحــاد 
الـــعـــربـــي لـــكـــرة الــقــدم 
فــريــقــا   37 مـــشـــاركـــة 
املقبلة  الــنــســخــة  فـــي 
لـــلـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة 
تحمل  التي  لألندية 
اســـم املــلــك ســلــمــان، 
 10 ســـــتـــــشـــــارك 
أنــــــــديــــــــة مـــن 

بينهم انطالقا من دور املجموعات، فيما 
من  بــدايــة  التصفيات  فريقا   27 سيلعب 

الدور التمهيدي.
القدم  لكرة  العربي  االتحاد  واختار 
األنـــــديـــــة األربـــــعـــــة األقـــــــل تــصــنــيــفــا فــي 
االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم مــن بــني 27 
على  التمهيدي،  الـــدور  لــخــوض  فــريــقــا، 
شــكــل بــطــولــة، لــيــتــأهــل املــتــصــدر ليكمل 
عقد 24 فريقا سيتنافسون فيما بينهم 
خـــروج  بــنــظــام  األول،  الــــــدور  مـــن  بـــدايـــة 
ــلـــوب، بــعــد إجــــــراء مـــبـــارتـــي الـــذهـــاب  املـــغـ

واإلياب.
وســيــتــأهــل 12 فــريــقــا إلـــى الـــدور 
الــــثــــانــــي، يـــتـــنـــافـــســـون فــيــمــا بــيــنــهــم 
إذ  املـــجـــمـــوعـــات،  دور  إلــــى  لــلــتــأهــل 
ســتــتــأهــل 6 أنــــديــــة لــتــنــضــاف إلـــى 
األنــــديــــة الـــعـــشـــرة الـــتـــي اخـــتـــارهـــا 
الــعــدد  ليصبح  الـــدولـــي  االتـــحـــاد 
إلــى  تقسيمهم  يــتــم  فــريــقــا   16
فيما  تــتــبــارى  مــجــمــوعــات   4

بينهما.
ــــب  ــاحــ ــ ويــــــــتــــــــأهــــــــل صــ
في  والثاني  األول  املركز 
كــــل مـــجـــمـــوعـــة إلجـــــراء 
الــربــع،  دور  مــبــاريــات 
ثم النصف، والنهائي 
املـــقـــرر تــنــظــيــمــه فـــي 5 

غشت 2023.
املــجــمــوعــات  دور  وســيــجــرى 
عـــلـــى شـــكـــل بـــطـــولـــة مــجــمــعــة فــي 
يوليوز   20 بني  الفترة  في  السعودية، 

و5 غشت.
واحـــتـــج املــغــرب 

ــفـــاســـي لــكــرة  الـ
ــدم عــلــى  ــ ــقـ ــ الـ
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 

العربية  بــالــبــطــولــة  لــلــمــشــاركــة  اخــتــيــاره 
لـــألنـــديـــة، ومــعــبــرا فـــي الـــوقـــت نــفــســه عن 
غــضــبــه الــشــديــد مـــن الــحــيــف الـــــذي لحق 

الفريق األصفر.
وأكد بالغ للمغرب الفاسي أن أعضاء 
املـــكـــتـــب املـــســـيـــر وكـــــل مـــكـــونـــات الــــنــــادي 
يــعــبــرون عـــن غــضــبــهــم الــشــديــد ملـــا لحق 
النادي من حيف وظلم وسلب للحقوق، 
العريق  األصــفــر  الــنــادي  بقيمة  مذكرين 
وتاريخه العتيد الذي يعلو على جميع 

االعـــتـــبـــارات، والــــذي ســاهــم في 
أكــثــر مــن مــنــاســبــة فــي إعــالء 

راية البالد.
ويــحــصــل الــبــطــل على 
ــم،  ــيـ ــتـ ــنـ ــــر سـ ــيـ ــ ــــاليـ ــة مـ ــ ــتـ ــ سـ
مــقــابــل مــلــيــاريــن ونــصــف 
للوصيف،  سنتيم  املليار 
ومـــلـــيـــار ونــــصــــف املـــلـــيـــار 
ســنــتــيــم لــلــثــالــث، ومــلــيــار 
و200  لـــــلـــــرابـــــع،  ــتـــيـــم  ــنـ سـ
مـــلـــيـــون ســنــتــيــم لــألنــديــة 
األربـــــــــعـــــــــة الــــــتــــــي تـــــغـــــادر 
املسابقة من ربع النهائي، 
ســـنـــتـــيـــم  مـــــلـــــيـــــون  و150 

للفرق املحتلة للمركز الثالث 
مليون  ومائة  املجموعات،  بــدور 
ســنــتــيــم لـــألنـــديـــة املـــتـــمـــركـــزة فــي 

الصف األخير بدور املجموعات.
ــــؤول أن  ــســ ــ ــــدر مــ ــــصـ كــــشــــف مـ
ــربــــي لــــكــــرة الــــقــــدم  ــعــ االتــــــحــــــاد الــ
ــاريــــف الــتــنــقــل  ســـيـــتـــحـــمـــل مــــصــ
واإلقـــامـــة لــألنــديــة املــشــاركــة في 
ــــواء تلك  الــبــطــولــة الــعــربــيــة، سـ
الـــتـــي ســـتـــخـــوض الــتــصــفــيــات 
في  مباشرة  ستشارك  التي  أو 

النهائيات.

الجيش إلى جانب الوداد والرجاء بكأس امللك سلمان

يتعرف الجيش الملكي لكرة القدم يومه اإلثنين على منافسيه في الدورين األول والثاني، من خالل القرعة 
التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 24 فريقا بعدما قرر االتحاد العربي إعفاء 10 أندية 

من األدوار اإلقصائية من بينها الوداد والرجاء الرياضيان.

لقطـــــــــــات

نقل مباريات السودان للمغرب الرجاء يتدرب اليوم بمايل

ــــدرب  ــي، املــ ــ ــزاكــ ــ ــال بـــــــادو الــ ــ قــ
سيناقش  إنــه  لــلــســودان،  الجديد 
السوداني  االتــحــاد  مسؤولي  مــع 
لكرة القدم مسألة نقل مباريات 
صقور الجديان من ليبيا إلى 

املغرب.
وأوضــح بــادو الزاكي أن 
االتــحــاد الــســودانــي يختار 
ــيـــا بـــحـــكـــم عـــامـــل  ــبـ ــيـ لـ
الـــــــــقـــــــــرب مـــــــــن أجــــــل 
ضــــــــمــــــــان حـــــضـــــور 
ــر، لــكــن  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
لـــــه  تــــــــــبــــــــــني  إذا 
الــــــــحــــــــضــــــــور  أن 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر لـــن 
ــرا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ يــــــــكــــــــون كـ
فـــســـيـــطـــلـــب نــقــل 
مـــبـــاريـــاتـــه إلــى 

املغرب.
وأشــــــــــــــــار 
أن  إلــى  الزاكي 
األول  الــــهــــدف 
من تعاقده مع 
الـــــســـــودان، هــو 
ضمان التأهل إلى 
إفريقيا،  كـــأس  نــهــائــيــات 
والــــبــــحــــث بــــعــــد ذلـــــــك عــن 

التأهل من الدور األول.
وعــــــبــــــر الـــــــــزاكـــــــــي عـــن 
ــه لـــالعـــبـــني الـــذيـــن  ــاحــ ــيــ ارتــ
ــيـــهـــم املـــنـــتـــخـــب  ــلـ ــتــــوفــــر عـ يــ
لديهم  أن  مؤكدا  السوداني، 
ــة جـــــيـــــدة،  ــيــ ــنــ ــقــ مـــــــؤهـــــــالت تــ
العمل  هو  ينقصهم  ما  ولكن 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــي وطـــــريـــــقـــــة لــعــب 

املباريات.

البيضاوي  الــرجــاء  يــخــوض 
لكرة القدم، يومه اإلثنني، حصته 
الــتــدريــبــيــة الــوحــيــدة بــمــالــي قبل 

مــــــــواجــــــــهــــــــة حـــــــوريـــــــا 
كـــونـــاكـــري الــغــيــنــي، 
غدا الثالثاء، برسم 
ــة  ــعــ ــرابــ الــــجــــولــــة الــ

املجموعات  دور  عن 
لدوري أبطال إفريقيا، 

ــاء  بــــعــــد وصــــــولــــــه مـــسـ
أمس األحد إلى باماكو.

واضــــــــــطــــــــــر حـــــــوريـــــــا 
ــنــــي إلــــى  ــيــ كـــــونـــــاكـــــري الــــغــ
نــقــل مـــبـــاراتـــه ضـــد الـــرجـــاء 
الـــبـــيـــضـــاوي إلــــى مــلــعــب 26 
مـــــــارس بـــالـــعـــاصـــمـــة املـــالـــيـــة 

بـــــــامـــــــاكـــــــو، بـــــعـــــدمـــــا رفــــضــــت 
الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة اإلفــــريــــقــــيــــة 
ــة عــلــى  ــ ــادقـ ــ ــــصـ لــــكــــرة الـــــقـــــدم املـ
ــانـــا كــونــتــي  تــأهــيــل مــلــعــب السـ
ــعـــدم اســتــجــابــتــه  بـــكـــونـــاكـــري لـ

لدفتر التحمالت.
ويــــــحــــــتــــــاج الــــــرجــــــاء 

الـــــــــبـــــــــيـــــــــضـــــــــاوي إلــــــــى 
االنتصار على حوريا 

كـــونـــاكـــري الــغــيــنــي 
غدا الثالثاء لحسم 
املجموعة  صــــدارة 
الــــثــــالــــثــــة لـــــــــدوري 

أبـــــــطـــــــال إفــــريــــقــــيــــا، 
بغض النظر عن نتائج 

الجولتني األخيرتني.
ويــــــــحــــــــتــــــــل الــــــــــرجــــــــــاء 

صــدارة  الــقــدم  لكرة  البيضاوي 
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــرصــيــد تسع 

نقط من ثالثة انتصارات.

احتج المغرب الفاسي 
لكرة القدم على عدم 

اختياره للمشاركة 
بالبطولة العربية 

لألندية، ومعبرا في 
الوقت نفسه عن 
غضبه الشديد من 
الحيف الذي لحق 

الفريق األصفر

االتحاد العربي يرفض إعفاء الجيش من الدور التمهيدي
قرعة البطولة العربية اليوم بالسعوديةقرعة البطولة العربية اليوم بالسعودية

رئيس املولودية يتراجع عن االستقالة يوفنتوس في زيارة ألكاديمية الرجاء استقالة املدير التقني للرجاء
قرر محمد هوار، رئيس مولودية وجدة لكرة القدم، التراجع عن 
االستثنائي  العام  الجمع  خالل  للفريق،  املديري  املكتب  من  استقاله 

املنعقد يوم الجمعة املاضي.
مولودية  رئاسة  من  االستقالة  عن  التراجع  هــوار  محمد  وفضل 
العام  الجمع  خــالل  املنخرطني  مــع  ومــصــارحــة  مكاشفة  بعد  وجـــدة، 
االستثنائي، إذ تراجع عن فكرة ترك الفريق في هذه الظرفية الصعبة.

ودفع غياب الدعم املالي من طرف السلطات املحلية بمدينة وجدة 
للمكتب  كرئيس  منصبه  عــن  التخلي  فــي  التفكير  إلــى  هـــوار  محمد 

املديري لفريق مولودية وجدة.

قام وفد من نادي يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم بزيارة تفقدية رسمية 
ألكاديمية الرجاء الرياضي، يوم الجمعة املاضي، والذي ترأسه نجم الفريق 

اإليطالي السابق دافيد تريزيغيه. 
املتواجدة  الــرجــاء  أكاديمية  مــرافــق  جميع  بتفقد  يوفنتوس،  وفــد  وقــام 
جميع  قبل  من  كبيرين  وإعجاب  باهتمام  تحظى  والتي  بوسكورة،  بمنطقة 
وغيرها  واملالعب  املنشآت  مستوى  على  تعرفه  الذي  للتطور  نظرا  الزائرين، 

من املميزات. 
ــيـــد تــريــزيــغــيــه الـــالعـــب الــســابــق ملنتخب  ويــعــتــبــر الــنــجــم الــفــرنــســي دافـ
فرنسا أحد أعضاء مكتب بوفينتوس في الفترة الراهنة، إذ عبر عن انبهاره 

باحترافية الرجاء وجودة مرافق أكاديميته خالل زيارته لها.

قدم باتريك دويلد، املدير التقني لفريق الرجاء الرياضي، استقالته 
من منصبه بشكل مفاجئ. وكشفت مصادر مسؤولة أن دويلد وضع 
حد ملسيرته بالرجاء، ثالثة أشهر تقريبا قبل نهاية عقده مع الفريق 

الذي يمتد لسنتني.
فــي عهد  الــريــاضــي  الــرجــاء  مــع  البلجيكي  التقني  املــديــر  وتــعــاقــد 
الــرئــيــس الــســابــق رشــيــد األنــدلــســي، لــوضــع ســيــاســة تــكــويــن بــالــنــادي 
األخـــضـــر لــلــفــئــات الــصــغــرى، عــلــمــا أن املــكــتــب املــســيــر بــرئــاســة أنــيــس 
محفوظ كان ينوي فسخ عقده غير أنه لم ينجح في ذلك، على اعتبار 

أن عقد البلجيكي ال يتوفر على أي شرط جزائي.
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آيس كريم بنكهة الصراصيريركض اللتقاط كبد مريضه

رحيل أسطورة الجاز واين شورتر

  <  < األحداث المغربية

ركض جراح في مدينة فيالدلفيا األمريكية ملسافة ميل من 
مستشفى جامعة توماس جيفرسون ذهابا وإيابا اللتقاط كبد 
ملريضه، بعد قطع الطريق من قبل نظام شبكة طرق فيالدلفيا 

واأللوف من عدائي املاراثون.
البالغ  رو،  تشارلز  املــريــض  أن  نــيــوز»  موقع «غـــوود  وذكــر 
66 عــامــا، كـــان ينتظر عــلــى طــاولــة الــعــمــلــيــات مــع الـــجـــراح آدم 
بــودزيــن، إلجــراء عملية زرع الكبد في ذلــك اليوم إلنقاذ حياته 
أن  بسماعه  فوجئ  عندما  ســي»،  التهاب «الكبد  مضاعفات  من 
الكبد  على  ليحصل  العمليات  غرفة  بــاب  مــن  سيخرج  الــجــراح 
وواتسن  «ديــتــز  مــاراثــون  بسبب  مقطوعة  الطريق  ألن  بنفسه، 
رياضية،  أحذية  زوج  ارتــدى  حيث  مــاراثــون»،  هالف  فيالدلفيا 
وركـــض حــتــى قــابــل الــســائــق وأخـــذ الــحــاويــة املــخــتــومــة، وعــرج 
قبل  الفضولية  العدائني  نظرات  وســط  نفسها  بالطريقة  عائدا 
اآلخر  الجانب  على  املستشفى  إلــى  عائدا  الشرطة  مع  يركب  أن 

من طريق املاراثون.

  <  < األحداث المغربية 

غيب املوت واحدا من أساطير فن الجاز، 
عـــازف الــســاكــســفــون األمــريــكــي وايـــن شــورتــر 
عن سن يناهز 89 عاما، وذلــك يوم الخميس 
األخـــيـــر، إذ ســبــق لــلــراحــل إحــيــاء حــفــل بــاذخ 
ــاوة ومـــوســـيـــقـــى الـــعـــالـــم، فــي  ــنــ بـــمـــهـــرجـــان كــ

نسخته 11 عام 2008.
وأكــــــــدت مــــديــــرة أعــــمــــال شــــورتــــر ألــيــس 
لوكالة  خطية  رســالــة  فــي  رحــيــلــه  كينغسلي 
«فرانس برس»، لكنها لم تورد أي إيضاحات 
املولود  األمريكي  الفنان  هــذا  وفــاة  سبب  عن 
في 25 غشت 1933 في نيويورك، بالقرب من 

نصف  من  أكثر  طــوال  طبع  والــذي  نيويورك، 
ــا مــوســيــقــيــة  ــ ــواعـ ــ ــرن مــوســيــقــى الــــجــــاز وأنـ ــ قـ

أخرى.
صحيفة  وصفته  الــذي  لشورتر،  وكــانــت 
«نيويورك تايمز» أمس في إعالنها عن وفاته 
بأنه موسيقي «مبتكر» و«مقدام» و«غامض»، 
كمايلز  كبار  موسيقيني  مع  تعاون  محطات 
ديفيس وهيربي هانكوك وآرت بالكي، وبرع 
والتينور  الــســوبــرانــو  الساكسفون  عــزف  فــي 
موسيقى  فرقة  مع  وخصوصا  الــســواء،  على 
الـــــجـــــاز فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 

وثمانينياته «ويذر ريبورت».
وعـــــزف شـــورتـــر مـــع الـــبـــرازيـــلـــي مــيــلــتــون 

والــكــنــديــة  كــيــتــا  ســالــيــف  واملـــالـــي  ناسيمنتو 
جــونــي ميتشل وحــتــى فــي مــجــال الــــروك مع 
فــرقــة «رولــيــنــغ ســتــونــز» وكــارلــوس سانتانا 

ومع مغنية البوب نورا جونز.
وفــــي الــســتــيــنــيــات، تــمــكــن وايـــــن شــورتــر 
ــازفـــي  مــــن فــــــرض نـــفـــســـه واحــــــــدا مــــن أبـــــــرز عـ
الــســاكــســفــون فـــي مــوســيــقــى الـــجـــاز فـــي تلك 
الــحــقــبــة الـــتـــي كــــان األشـــهـــر خــاللــهــا فـــي هــذا 

املجال جون كولتراين وسوني رولينز.
الساكس،  عمالقة  آخــر  من  شورتر  وكــان 
ــاز تــخــصــص فـــي الـــعـــزف عليها  وهــــي آلــــة جــ
مرحلة  خالل  تركيزه  بعد  الخمسينيات  منذ 

مراهقته على الكالرينيت.

  <  < األحداث المغربية

كشفت صورة جديدة التقطتها كاميرا 
مصممة لدراسة املادة املظلمة عن بقايا أول 
على  موثق  نجمي)  (انفجار  أعظم  مستعر 

اإلطالق بتفاصيل غير مسبوقة. 
وتـــظـــهـــر الــــــصــــــورة، الــــتــــي الــتــقــطــتــهــا 
قبل  مــن  املصنعة  إنــيــرجــي»  «دارك  كــامــيــرا 
تركيبها  تم  والتي  األمريكية  الطاقة  وزارة 
دولــة  فــي  بالنكو»  «فيكتور  تلسكوب  على 
تــشــيــلــي، ســحــبــا مــتــنــاثــرة تــشــبــه املــحــالق 
النقطة  حــول  وتتشتت  والــغــاز،  الغبار  مــن 

املركزية للمستعر األعظم.
وتـــطـــوق هــــذه الــقــطــع املــمــزقــة مــســاحــة 
أكـــبـــر مـــن الــحــجــم الـــظـــاهـــر لــلــقــمــر الــكــامــل. 
ويــعــتــقــد أن الــســحــابــة الــغــريــبــة هـــي كـــل ما 
أكثر  منذ  انفجر  أبيض  قــزم  نجم  من  تبقى 

من 1800 عام.

  <  < األحداث المغربية
 

تقديم  أملانيا  فــي  مثلجات  محل  قــرر 
آيــــس كــريــم بــنــكــهــة خـــارجـــة عـــن املـــألـــوف، 
وهــــي نــكــهــة الـــصـــراصـــيـــر، حــيــث أضــيــفــت 
صرصار  اســم  تحت  املثلجات  قائمة  إلــى 
تدخل  وال  الــلــيــل،  صــرصــور  أو  الكريكيت 
بل  فحسب،  اإلعـــداد  مكونات  في  الحشرة 

تزينه من أعلى.
وحسب وكالة األنباء األملانية، توجد 
هذه الحلوى في متجر توماس ميكولينو 
في بلدة روتنبورغ آم نكار جنوبي أملانيا.

بالفضولي  نفسه  ميكولينو  ويصف 
ــــيء، وكـــشـــف أنــه  ويـــريـــد أن يـــجـــرب كـــل شـ
لكنه  الغريبة،  األشــيــاء  مــن  الكثير  تــنــاول 

آيس  شكل  على  الصراصير  تجربة  يريد 
يشعرون  الــنــاس  بعض  أن  متابعا  كــريــم، 
باالشمئزاز وحتى االنزعاج من أنه يقدمه 
عن  املقابل  فــي  يتحدث  لكنه  بالحشرات، 
ــوا الــنــكــهــة  ــبـ ــائـــن فــضــولــيــني أحـ ــود زبـ ــ وجـ
لتناولها  يوميا  يأتون  وآخرين  الجديدة، 

بسبب طعمها اللذيذ.
وتــعــود قــــدرة هـــذا املــحــل عــلــى إنــتــاج 
ــــى الئــحــة  نـــكـــهـــة صــــرصــــار الـــكـــريـــكـــيـــت إلــ
االتــحــاد األوروبـــــي الــجــديــدة الــتــي تسمح 
بــاســتــخــدام الــحــشــرات فــي الــطــعــام، حيث 
ســمــحــت املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة فـــي يناير 
املاضي باستخدام يرقات الدودة القشرية 
والــصــراصــيــر املــجــمــدة أو املــجــفــفــة أو في 

صورة مسحوق في الطعام.
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ال تقرأ هذا الخرب
  <  < األحداث المغربية 

حــــذر االتــــحــــاد الـــعـــاملـــي لــلــســمــنــة، فـــي تــقــريــر 
نــشــره يـــوم الــجــمــعــة األخـــيـــر، أن مـــا يــفــوق نصف 
سكان العالم (%51) سيعانون من زيادة الوزن أو 
السمنة بحلول عام 2035. ففي حني أن 2.6 مليار 
شخص يندرجون اآلن في هذه الفئة، فمن املتوقع 
عاما  غضون 11  في  مليارات  العدد 4  يتجاوز  أن 

فــقــط إذا لـــم يــتــم اتـــخـــاذ خـــطـــوات فـــوريـــة وعــاجــلــة 
ملعالجة هذه املشكلة.

الذي  العاملي»  السمنة  «أطلس  تقرير  ويدعو 
نشره االتحاد العاملي للسمنة إلى فرض ضرائب 
وقيود على إنتاج األغذية «غير الصحية». ويصر 
وجه  على  املــــدارس  مطالبة  وجـــوب  على  االتــحــاد 
الـــخـــصـــوص بـــتـــقـــديـــم وجــــبــــات تــتــضــمــن طــعــامــا 

صحيا.

<< طلحة جبريل

هنا واآلنهنا واآلن

هذه  معي  تأملوا  بــدايــة  لكن  مــراكــش،  عــن  ثالثة  مــرة  أحدثكم 
العبارات: 

«حــلــق بـــي إلـــى الــقــمــر ودعـــنـــي ألــعــب بـــني الــنــجــوم» و«حــنــني 
للماضي لجعل الحاضر يبكي». و«أرضنا مثل الحلم». 

رحت أتأمل هذه العبارات.
قرأتها عــدة مـــرات الستيعاب دالالتــهــا، ثــم رحــت أتــحــدث مع 
نفسي. كــان كالما مع النفس مــرة من بــاب التأمل وتــارة من باب 

التذكر.
إلى  وترجمتها  تجاسرت  باإلنجليزية،  كتبت  العبارات  هذه 
الــعــربــيــة وفـــي اعــتــقــادي أن الــشــعــر والــلــغــة اإلبــداعــيــة يــفــتــرض أن 
وروحــه  الشعر  عمق  إدراك  يمكن  وال  األصلية  لغتها  فــي  تــتــذوق 

في لغة أخرى.
تلك العبارات واألشعار كتبت في مدخل وداخل أروقة «املتحف 
سلمى  ابنتي  علي  اقترحت  مراكش.  في  املعاصر»  للفن  اإلفريقي 

زيارة هذا املتحف، مشيرة إلى أنها سمعت عنه الكثير.
املتحف،  داخــل  مصادر  من  استقيتها  التي  املعلومات،  تقول 
بأنه افتتح في يونيو من العام املاضي ويستمر حتى يوليو من 

العام الحالي، أي سنة كاملة.
أحرص دائما على زيارات املتاحف في أي بلد أو مدينة زرتها، 
لكن لم أسمع قط بهذا املتحف، ربما مشاغل الدنيا التي تجعلنا 
في بعض األيام نرصد القليل من األخبار التي تنهمر كما تنهمر 
حبات املطر، أو ربما لم يحظ املتحف بالتغطية الصحافية التي 

يستحقها.  
فــي أروقـــة املــتــحــف، الكثير مــن الــلــوحــات الــتــي هــي أقـــرب إلى 
املنمنات، لكن كتيب متحف «ماكال» كما هو اسمه يقول إنه أول 
ولم  الكلمة  لهذه  فهما  أزعــم  ال  املغرب،  في  معرض «منوغرافيك» 
أحاول أن أجد شرحا من «قوقل» وهو في رأيي مجرد حاطب ليل.

فـــي جــمــيــع األروقــــــة إمــــا غــــرف بـــاألســـود أو جـــــدران ومــمــرات 
باألبيض، أي أن املعرض يركز على التجاذب بني األسود واألبيض.

خافتة  إضـــاءة  وبداخلها  مظلمة  شبه  غرفة  انتباهي  أثـــارت 
وموسيقى  بصعوبة،  مشاهدتها  يمكن  الــتــي  الــلــوحــات  وبــعــض 
طافحة بالحزن. هي عبارة عن كالم هامس وضوء خافت.. وخيال.

صـــاحـــب فـــكـــرة املـــتـــحـــف، فـــنـــان مـــن مــدغــشــقــر يـــدعـــى «جــويــل 
اندريانوميا»، بادر إلى دعوة ستة فنانني إلى حوارات تشكيلية 
تكون  تكاد  التي  املتحف  لوحات  النتيجة  وكانت  مسبوقة،  غير 

عبارة عن نقاط أو بقع سوداء على خلفية بيضاء.
جاذبية  على  أخــرى  األســـود،  قــوة  على  تركز  اللوحات  بعض 

األبيض.
في  صالح  الطيب  عبارة  وتذكرت  اللوحات  في  كثيرا  تأملت 
«مــوســم الهجرة إلــى الــشــمــال» عندما وصــفــت أحــداهــن مصطفى 

سعيد بطل الرواية قائلة: 
ــــود، لـــون الــســحــر والــغــمــوض واألعــمــال  «مـــا أروع لــونــك األسـ

الفاضحة».
أختم بعبارتني كتبت على جدار داخل املتحف:

 أوال نرقص ثم نبكي.. أوال نقبل ثم نموت.

مراكش.. تبوح بأسرارها
talhagibriel@gmail.com

صيد الكامريا

  <  < األحداث المغربية

املـــــــــــــــمـــــــــــــــثـــــــــــــــلـــــــــــــــة 
ــيــــة، كــلــيــر  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
فوي، أثناء حضورها 
تــــــــظــــــــاهــــــــرة الــــفــــيــــلــــم 
املـــســـتـــقـــل «ســبــيــريــت 
فــي   «2023 أواردز 
ســــــــانــــــــتــــــــا مـــــونـــــيـــــكـــــا 
ــا، يـــوم  ــيـ ــورنـ ــفـ ــيـ ــالـ ــكـ بـ

السبت األخير.

الرباط.. املؤتمر التأسيسي لرابطة كاتبات إفريقيا
  <  <  األحداث المغربية 

كاتبات  لــرابــطــة  التأسيسي  املــؤتــمــر  الــربــاط  مدينة  تحتضن 
أفريقيا، يوم الخميس 9 مارس الجاري، تحت شعار: «من أجل مد 

جسور الشراكة الثقافية اإلفريقية».
تسعى رابطة كاتبات املغرب من خالل هذا امللتقى، حسب بالغ 
صادر عنها، إلى مد جسور التواصل الثقافي والحضاري، وفتح 
للتنمية  أســاســيــة  كــرافــعــة  اإلفــريــقــي  العمق  نحو  االنــفــتــاح  بــوابــة 
تقوم  شاملة،  استراتيجية  رؤية  إطار  ضمن  الحقيقية،  والشراكة 
والقدرات  الشراكات  وتعزيز  واملحبة،  األخــوة  بــوادر  ترسيخ  على 
حــدود  بــال  ثقافة  أجــل  مــن  والثقافية  البشرية  التنمية  مــيــدان  فــي 

وإفريقيا قارة السلم والسالم.
ويعد هذا املؤتمر مشروعا فكريا وثقافيا كبيرا حملت «رابطة 
كاتبات املغرب» مشعل التحضير له منذ شهور، انطالقا من عدة 
لقاءات تواصلية وحوارات فكرية وثقافية عقدتها بديعة الراضي، 
رئيسة الرابطة، مع مجموعة من الكاتبات العربيات واإلفريقيات 
عبر مختلف فروع رابطة كاتبات املغرب وعبر مختلف دول العالم.

أفريقيا»  كاتبات  «رابطة  لـ التأسيسي  املؤتمر  هذا  وسيعرف 
حــضــور ومــشــاركــة مــؤتــمــرات مــن أكــثــر مــن أربــعــني دولـــة إفريقية، 
وأزيــد من 130 مؤتمرة من الكاتبات املغربيات من مختلف فروع 
الرابطة بمدن وجهات اململكة وخارج الوطن، إضافة إلى مغاربيات 

العالم. 
«رابطة كاتبات أفريقيا»  وستشهد أشغال املؤتمر التأسيسي لـ
الثقافي  املشروع  لجنتي  وتوزيع  املؤتمر،  رئيسة  انتخاب  عملية 
املؤتمرات  ستصادق  كما  التأسيسي،  الــقــانــون  ولجنة  األفــريــقــي 
على مشروع رابطة الكاتبات اإلفريقيات الذي يهدف إلى: توحيد 
األصوات الثقافية والفكرية للنساء اإلفريقيات والتعريف بالتنوع 
رابــطــات  وتأسيس  اإلفــريــقــيــة،  بــالــقــارة  اللغوي  والــتــعــدد  الثقافي 
والتضامن  للتشارك  جسر  بمثابة  لتكون  الــدول،  كافة  في  محلية 

والتعاون جنوب ــ جنوب.
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رحيل شيخ امللحون عبد اجمليد رحيمي
  <  < األحداث المغربية

 
فــقــدت أســــرة فــن املــلــحــون واحــــدا من 
أملــــع شــيــوخــهــا، يــــوم الــخــمــيــس األخـــيـــر، 
وهو الحاج عبد املجيد رحيمي، الحافظ 
ــيــــق  ــقــــن و«الـــــگـــــرايـــــحـــــي» املـــــاتـــــع األنــ ــتــ املــ
والعازف املاهر املتفنن في عزف كل اآلالت 

املوسيقية الوترية.
الــشــيــخ الــراحــل عــبــد املــجــيــد رحيمي 
كان له الفضل، بمعية ثلة من أبناء املدينة 
الـــعـــريـــقـــة أزمـــــــور فــــي إعـــــــادة وإحــــيــــاء فــن 
امللحون وإنشاده ملركز بها بعد عقود من 
النسيان، مع كل من الشيخ محمد مرابح 
بوخليفي  محمد  والشيخ  بالزعيم  امللقب 
املاهر  الــكــمــان  آلــة  وعـــازف  بحمزة  امللقب 
األولى  اللبنة  هؤالء  كان  ضحيكة.  حميد 
الــتــي صــنــعــت مــجــد مــركــز أزمـــــور فـــي فن 

امللحون وساهمت في توهجه.
أخــــذ كـــل هـــــؤالء مــشــيــخــتــهــم األولــــى 
الحاج  شيخها  يد  على  ســال،  مدرسة  من 
محمد بنسعيد، كما كان ملدرسة مكناس 
يد  عــلــى  خــاصــة  تكوينهم  فــي  كبير  دور 

شــيــخ املــلــحــون بــاملــغــرب الـــحـــاج الحسني 
التواللي، والذي غرف املرحوم عبد املجيد 
رحيمي من معينه في اإلنشاد والعزف

كما كان ملدرسة مراكش أثر كبير في 
تكوينهم كــذلــك خــاصــة عــلــى يــد املــرحــوم 
مــحــمــد بــوســتــة والــشــيــخ امــحــمــد بنعمر 

امللحوني واألخوان أمنزو وغيرهم...
تـــمـــيـــز الـــــراحـــــل بــــإنــــشــــاده لــقــصــائــد 
شــعــراء املــلــحــون األزمـــوريـــني مــمــا أعــطــاه 
ألن  باملغرب،  امللحون  شيوخ  بني  التميز 

أغلبهم ال يحفظونها
آلة  عــزف  فــي  بالتخصص  تميز  كما 
صنعها  تحفة  تعتبر  التي  «السويسن»، 
بمدينة  متخصص  ماهر  حرفي  يــد  على 

الجديدة والتي تحمل اسم الراحل. 
كان الراحل مدرسة حقيقية اختزلت 
ــلـــك املـــــــــدارس بــــوأتــــه إلخــــــــراج جــيــل  كــــل تـ
مـــن املــنــشــديــن مـــن مــديــنــة أزمــــــور، يشهد 
اإلنــشــاد  ومــســابــقــة  سجلماسة  مــهــرجــان 
اإلنشاد  فن  تعليم  في  كعبه  علو  على  به 
لبنات وأبناء أزمــور العريقة الذين كانوا 
ــا  ــانـ ــيـ ــز األولــــــــى وأحـ ــوائــ ــجــ يــــحــــصــــدون الــ

الــجــوائــز الــثــالثــة بــأكــمــلــهــا بـــدايـــة بسناء 
مــــاراحــــاتــــي وجـــــــواد الــشــجــعــي وشــيــمــاء 
الرداف  وغيرهم كثير ممن تتلمذوا على 
يــد الــشــيــخ عــبــد املــجــيــد رحــيــمــي وكسبوا 
عـــلـــى يـــديـــه رهــــانــــات اإلنــــشــــاد الــوطــنــيــة 

بتافياللت.
كـــان الفقيد شــيــخ املــهــرجــان الــدولــي 
الــذي  الوطني  جوقه  رئيس  امللحون  لفن 
عازفي  أمهر  دورات  عشر  مــدار  على  ضــم 
فــن املــلــحــون بــاملــغــرب وأنــشــد بمعيته كل 
حيث  وخـــارجـــه،  بــاملــغــرب  اإلنـــشـــاد  رواد 
اتــســم بـــقـــدرة غــيــر مــتــنــاهــيــة عــلــى تــدبــيــر 
بإتقان  عازفا   26 من  املتكون  الجوق  هــذا 
شيخ  من  بدعم  النظير  منقطعة  وحرفية 

العازفني الحاج محمد الوالي
عــلــى مــســتــوى اإلنـــشـــاد، كـــان واحـــدا 
ــه، رفــــــع بـــفـــضـــلـــه عـــلـــم مـــركـــز  ــومــ ــجــ مـــــن نــ
مدينة آزمــور عاليا بني مراكز عريقة لفن 
في  املشاركة  غزير  كان  باملغرب،  امللحون 
وخارجه  باملغرب  املنظمة  التظاهرات  كل 
ــكـــل مـــالحـــنـــيـــة املـــغـــرب  وكــــانــــت تـــربـــطـــه بـ

عالقات ود واحترام وتقدير.

أول انفجار نجمي موثق


