هل تفرغ األحزاب من الشباب بعد إلغاء الالئحة الوطنية؟
كشف مصدر مطلع أن شبابا في
األحزاب السياسية قرروا التخلي
عن العمل الحزبي مباشرة بعد
إلغاء الالئحة الوطنية للشباب
وتعويضها بالئحة جهوية
مخصصة بالكامل للنساء.
وتسود حالة من الغضب وسط
مسؤولي الشبيبات الحزبية،

الذين قرروا إما مغادرة األحزاب
السياسية التي ينتمون إليها أو
تجميد أنشطتهم التي غالبا ما
تعرف أوجها مع قرب االنتخابات.
ويحمل كثير من شباب األحزاب
ّ
األمناء العامين لتنظيماتهم
السياسية مسؤولية التفريط
في المقاعد التي مخصصة لهم،
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والتي كانت توصف بـ”الريع
البرلماني”.
ويعتبر شباب األحزاب زعماءهم
بأنهم لم يدافعوا عن هذه
الالئحة كما يلزم ،سواء خالل
التفاوض مع وزارة الداخلية
أو أثناء مناقشة القوانين في
البرلمان.

الث
من 4 :دراهم
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أطر التعاقد
بسوس ينقلون
االحتجاج إىل
هوارة
صفحة 02

انتخابات  2021ومآزق
املشهد احلزبي املغربي

داخل العدد

النقاط الرئيسية في مشروع
«تقنين الكيف» من أجل
االستعماالت المشروعة

في ما يلي النقاط الرئيسية
في مشروع القانون رقم 13.21
المتعلق باالستعماالت المشروعة
للقنب الهندي ،الذي قدمه وزير
الداخلية عبد الوافي لفتيت
 ،اليوم الخميس  ،أمام لجنة
الداخلية والجماعات الترابية
والسكنى وسياسة المدينة
بمجلس النواب:
صفحة 06

من منافع رمضان
والصيام

ال شيء في المشهد الحزبي المغربي يوحي بأننا على أبواب استحقاقات مقبلة في أكتوبر ،2021/حيث
متخلف
نفسر ذلك بمناخ األزمة الصحية ،في مجتمع
ٍ
ستجري االنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية .هل ّ
نفسره بمواصلة عزوف شبابه
هل
والجنوب؟
الشمال
تحديات عديدة في
ومتعثر في مساره الديمقراطي ،يواجه ّ
ّ
ٍ
نفسره بالتغيير العام
عن السياسة ومؤسساتها ،واكتفائهم بالتحليق في فضاءات التواصل االجتماعي؟ هل ّ
بأحزاب لم يعد َيزور مق ّراتها وال يقرأ صحافتها أحد؟ السؤال األول
الذي لحق المجتمع ،ولم ينتبه إليه الماسكون
ٍ
ٌ
حزب محافظ للدورة االنتخابية المقبلة في أكتوبر/تشرين
هنا ،ماذا َأ َع َّدت أحزاب األغلبية التي يقودها اليوم ٌ
األول 2021؟ وماذا فعلت أحزاب المعارضة من أجل مواجهة حزب العدالة والتنمية؟ ويبقى ،بعد ذلك ،سؤال آخر
للتعددية الحزبية في المغرب ،حيث َي ِح ُّق لنا أن ّ
التعددية السياسية
نفكر في بنية
يتعلق بباقي األحزاب المؤ ّثثة
ّ
ّ
ومتشابهة ً
لغة وقيم ًا وأفق ًا؟
متناسخة
عددية
بنية
ٍ
ٍ
ٍ
في المجتمع المغربي ،وقد تحولت اليوم إلى ٍ
التفاصيل صفحة

9 8

رمضان هبة من اهلل لمن
أدركه من خلقه ،ولمن وفقه
فيه لطاعته ،ولمن أعانه
لعبادته وتقبل منه قربته.
رمضان عطاء رباني يغمر
حياة المسلمين ،يهتف بهم
هلموا إلى رب كريم ،ال شقاء
في رحابه وال خيبة في جنابه.
رمضان شهر تسمو فيه
النفوس ،وتصفوا فيه القلوب،
وترقى فيه األرواح ،وتهذب فيه
األخالق.
صفحة 12
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هيئات تحذر من شلل الخدمات الصحية يف بويزكارن
دق��ت هيئات مدنية ناقوس خطر
تراجع اخلدمات الصحية مبستشفى
القرب بجماعة بويزكارن إقليم كلميم،
داعية اجلهات املسؤولة إلى التدخل
قبل تطور األوضاع نحو األسوأ.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ق��ال بيان صادر
عن الهيئات امل��ذك��ورة إن مستشفى
القرب ببويزكارن ،الذي تستفيد من
خ��دم��ات��ه أك��ث��ر م��ن  30أل���ف نسمة،
“يعيش منذ شهور وضعا كارثيا بكل
املقاييس ،ما يهدد استمرار املرفق
العام وينذر في القادم من أيام بشلل
تام للخدمات االستشفائية وبوقوع
كارثة إنسانية”.
وأوض��ح��ت الوثيقة أن “ال��وض��ع
امل��ت��ده��ور للمؤسسة االستشفائية
ب��ب��وي��زك��ارن ي���ؤك���ده ط��ل��ب اإلع��ف��اء
اجلماعي من املهام ال��ذي تقدمت به
أطرها اإلداري���ة ،على خلفية وجود
عراقيل حتول دون ممارسة املهام في
ظروف جيدة؛ فضال عن غياب طبيب
التخدير واإلنعاش والطبيب اجلراح،
إضافة إلى استمرار إغالق مصلحة
ال���ط���ب ال���ع���ام وان����ع����دام جت��ه��ي��زات
املختبر الضرورية اخلاصة مبجموعة
من التحاليل الطبية املهمة”.
وأعلنت التنظيمات املوقعة على
البيان شجبها وإدانتها ما وصفته
بـ”استمرار عنصرية وعنترية رئيس

قطب ال��ش��ؤون اإلداري����ة مبستشفى
ال��ق��رب ب���وي���زك���ارن ،وت��ط��اول��ه على
املرتفقني ،ما استدعى م��رارا تدخل
السلطة احمللية للحيلولة دون خروج
الوضع عن نطاقه الطبيعي” ،مشيرة
إل��ى أن “امل��س��ؤول امل��ذك��ور سبق أن
كانت سلوكياته وامتناعه عن القيام
مبهامه م��وض��وع م��راس�لات رسمية
ل��ل��م��دي��ر ال��س��اب��ق ملستشفى ال��ق��رب
بويزكارن سنة .”2017
ودع����ت اجل��م��ع��ي��ات ذات��ه��ا امل��دي��ر

اجلهوي للصحة إلى التدخل إلصالح
األوض��اع سالفة الذكر“ ،مبا يضمن
ح���ق ال��س��اك��ن��ة ف���ي االس���ت���ف���ادة من
خ��دم��ات صحية ترقى إل��ى مستوى
الكرامة اإلنسانية ،وكذا االستجابة
ال��ف��وري��ة مل��راس��ل��ة م��دي��ر مستشفى
القرب بويزكارن إلعفاء رئيس قطب
الشؤون اإلداري��ة من مهامه وفق ما
ميليه القانون”.
وح���م���ل���ت ه���ي���ئ���ات ب����وي����زك����ارن
مسؤولية ما ستؤول إليه األوض��اع

مستقبال ل��وزارة الصحة ومديريتها
اجلهوية بكلميم وادن��ون على وجه
التحديد ،مؤكدة عزمها على “خوض
كافة األشكال النضالية التصعيدية
دفاعا عن مطالبها املشروعة”.
ب����دوره أك���د م��ص��در م��س��ؤول في
إدارة مستشفى ال��ق��رب ببيوزكارن
جميع النقاط التي أشار إليها بيان
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات احمل��ل��ي��ة ،م��وض��ح��ا أن
“تقدمي خدمات في املستوى املطلوب
ل���ف���ائ���دة امل���واط���ن�ي�ن أض���ح���ى أم���را
مستعصيا في ظل وج��ود صراعات
داخلية سببها األول واألخير موظف
باملستشفى ،نتيجة م��ا يخلقه من
ن��ع��رات ف��ي أوس���اط األط���ر الصحية
والتمريضية ذهبت إلى حد تقدميها
طلب اإلعفاء من املسؤولية”.
وأورد امل��ت��ح��دث ذات����ه أن إي��ف��اد
جل��ن��ة م���رك���زي���ة مل��ش��ف��ى ب���وي���زك���ارن
ل��ل��وق��وف على مجموعة م��ن األم��ور
أضحى ض���رورة ملحة“ ،خصوصا
أن املصالح اجلهوية سبق لها أن
تفاعلت مع املوضوع عبر جلينة من
امل��رك��ز االستشفائي اجل��ه��وي ،التي
لم تخرج بأي نتيجة تذكر” ،مؤكدا
على أن كافة األط��ر اإلداري��ة مازالت
متشبثة بقرار اإلعفاء إلى حني إيجاد
حل نهائي يضمن العمل في ظروف
مالئمة.

أطر التعاقد بسوس
ينقلون االحتجاج
إىل هوارة
نظمت “التنسيقية الوطنية لألساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد” بسوس
ماسة ،السبت ،مسيرة احتجاجية في
منطقة هوارة ،نواحي إقليم تارودانت،
شهدت مشاركة محتجني من مختلف
املديريات التابعة ألكادميية جهة سوس
ماسة ،وذلك تزامنا مع اإلضراب
الوطني الذي تنفذه التنسيقية ملدة
أربعة أيام ،وتخليدا أيضا للذكرى
الثانية لوفاة “شهيد املدرسة املغربية
عبد الله حجيلي”.
املسيرة االحتجاجية التي جابت مختلف
شوارع هوارة رفع خاللها األساتذة
شعارات والفتات تطالب بـ”اإلدماج”
في أسالك الوظيفة العمومية وإسقاط
مخطط التعاقد ،كما حملت الدولة
املغربية املسؤولية عن وفاة عبد الله
حجيلي؛ إلى جانب ترديد شعارات
منددة بـ”احملاكمات الصورية في حق
األساتذة العزل” ،واستنكار “املمارسات
التي تنتهجها األكادمييات ،آخرها عزل
أستاذة بالصويرة”.

صفقات «الباركينغ» تغضب  11حزبا يف إنزكان

ج وا
الخرا
ا

املدينة ..وبالتالي ،فإن أجل عشر
سنوات يعطي لنائل الصفقة احلق
ف��ي م��ن��ع إدخ����ال أي تغيير على
امل��راب��د أو استعمالها ف��ي إجن��از
م��ش��روع م��ا ،مم��ا سيعرقل بشكل
كبير املشروع الكبير لتأهيل مدينة
إنزكان”.
أح��م��د أدراق ،رئ��ي��س املجلس
اجلماعي إلنزكان ،قال إن “تهيئة
امل���راب���د ب��امل��دي��ن��ة ج���اء ب��ط��ل��ب من
امل��واط��ن�ين وال���ت���ج���ار ،خصوصا
مبركز مدينة إن��زك��ان ..وامل��ش��روع

ورقيتني .كما أن املديرية العامة
ل��ل��ج��م��اع��ات احمل��ل��ي��ة واف��ق��ت على
هذا الكناش ،بعد مصادقة املجلس
عليه مرتني”.
وأوضح رئيس املجلس اجلماعي
إلنزكان أن الصفقة “غير مفصلة
على مقاس أحد ،وكناش التحمالت
أش��ي��ر ف��ي��ه إل����ى ك���ل ال��ت��ف��اص��ي��ل،
وال مي��ك��ن ت��ع��دي��ل أي ب��ن��د ف��ي��ه،
يتضمن امل��دة واملبلغ االستثماري
وامل��س��اح��ات وع��دد امل��راب��د الذكية
واملرابد العادية وغير ذلك”.

لطيفة املخلوفي ،منسقة جهة سوس
ماسة ضمن تنسيقية “األساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد” ،قالت في
تصريح لها إن الوقفة اجلهوية لسوس
ماسة في هوارة تأتي تخليدا للذكرى
الثانية الستشهاد عبد الله حجيلي،
التي تصادف  24أبريل ،وهو شكل
احتجاجي تشهده مختلف مناطق
وجهات املغرب ،تنفيذا للبرنامج املسطر
من طرف “التنسيقية الوطنية”.
وأضافت املنسقة اجلهوية“ :حجيلي
قتل واملسؤول عن ذلك هو الدولة
املغربية البوليسية .ونحتج في ذكرى
مقتل أبينا حجيلي ،على وقع نضاالتنا
وصمودنا وتشبثنا باحلق في اإلدماج،
على االعتقاالت الهوجاء واملتابعات
الصورية في حق األساتذة” ،وزادت:
“ملفنا املطلبي واضح ،ويتمثل في
إسقاط املخطط املشؤوم واإلدماج في
الوظيفة العمومية .فلتتحمل الدولة
مسؤوليتها عن اآلذان الصماء وسياسة
احلديد والنار ،وسنواصل إلى الرمق
األخير وفاء لدم حجيلي واستماتة من
أجل املدرسة العمومية”.

طبع
ل

أبدت فروع  11هيئة سياسية في
مدينة إنزكان انزعاجها من تدبير
الشأن العام باملدينة ،التي يرأس
مجلسها حزب العدالة والتنمية ،إذ
عقد منسقو تلك الهيئات السياسية
اإلح��دى عشرة اجتماعا تنسيقيا
ط��ارئ��ا خصص ل��ل��ت��داول ف��ي عدد
من القضايا املرتبطة بالشأن العام
في إن��زك��ان ،وخلصوا فيه إل��ى أن
“أزم��ة خانقة تضرب تدبير املرفق
اجل��م��اع��ي ،أب���رز جتلياتها غياب
معاجلة عدد من القضايا التنموية
واالجتماعية وغيرها”.
كما اتخذت الهيئات السياسية
من اللقاء أولى اخلطوات النضالية
الكفيلة للتصدي لتلك املمارسات؛
وأبرزها ملف تفويت ملف املرابد
اجلماعية ،على حد تعبير منسقي
األحزاب املجتمعة.
حميد أوف��ق��ي��ر ،ال��ك��ات��ب احمللي
حل��زب االستقالل مبدينة إنزكان،
اع��ت��ب��ر أن “ال��ل��ق��اء ك���ان مناسبة
وخطوة نضالية أولى ملواجهة ما
تعيشه املدينة م��ن س��وء تسيير،
م��دي��ن��ة بحجم إن���زك���ان ،ال��ت��ي لها
مكانتها االق��ت��ص��ادي��ة والتجارية
ب��امل��غ��رب؛ غير أن��ه��ا تشهد تعثرا
تنمويا ،وأب��رز ملف ،وال��ذي أثار
جدال كبيرا ،هو ملف املرابد ،الذي
سيرهن املدينة لعشر سنوات ،دون
أن يعطي قيمة مضافة ملستقبل
إنزكان”.
وأض��اف املتحدث أن من عيوب
صفقة تفويت امل��راب��د اجلماعية،
وال��ب��ال��غ ع��دده��ا  32م��رب��دا ،أنها
“ج�����اءت ع��ل��ى ب��ع��د ش��ه��ور قليلة
من االستحقاقات االنتخابية ،إذ
ورغم أن لها مسوغا قانونيا ،فإنه
م��ن الناحية األخ�لاق��ي��ة ،فمن غير
املقبول أن يرهن املجلس املدينة
لعشر سنوات .كما أن الصفقة في
شق االستشارة بها بنود تضرب
مبدأ تكافؤ الفرص ،فمثال مت فرض
م��ق��اوالت لها رق��م معامالت مليار
سنتيم أو أك��ث��ر ،وبالتالي تشتم

رائ��ح��ة ب��أن الصفقة فصلت على
امل��ق��اس ،ناهيك عن سومة املرابد
التي ستنهك التجار”.
وفيما أب���رز ال��ف��اع��ل السياسي
حميد أوفقير أن األحزاب املجتمعة
ستعمل على طلب ل��ق��اء السلطة
اإلقليمية واملجلس اجلماعي لنقل
تصورها املشترك لقضايا الشأن
العام مبدينة إن��زك��ان ،فقد أضاف
أنه “سبق أن متت املصادقة على
برنامج للتأهيل احلضري للمدينة،
ي��ت��ض��م��ن رؤي����ة ش��م��ول��ي��ة لتنمية

هو نتاج عمل تشاركي مع مختلف
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��دن��ي��ة وامل��واط��ن�ين
وال���س���اك���ن���ة ،ف���ي إط�����ار ب��رن��ام��ج
عمل اجلماعة ال��ذي ص��ادق عليه
امل��ج��ل��س اجل��م��اع��ي إلن���زك���ان في
 2017وأشرت عليه سلطة املراقبة
اإلداري�����ة ف��ي أب��ري��ل  .2018ه��ذا
باإلضافة إلى إعالن كل التفاصيل
اخلاصة بدفتر التحمالت اخلاص
بالتدبير امل��ف��وض ملرفق املواقف
العمومية املؤدى عنها ،وذلك عبر
ب��واب��ة ال��ص��ف��ق��ات وف���ي جريدتني

وف��ي الشق املتعلق باالتهامات
حول تزامن توقيت إعالن الصفقة
مع قرب االستحقاقات االنتخابية،
ق��ال أدراق إن “إك���راه انتهاء مدة
الصفقة احلالية املنتظر في أواخر
شتنبر وب��داي��ة شتنبر املقبل هو
ال���ذي ف��رض إع���داد ملف الصفقة
م���وض���وع ه���ذا ال��ن��ق��اش .ك��م��ا أن
الشروط التي وضعناه هي ألجل
ضمان مشاركة أشخاص ذاتيني أو
معنويني في املستوى ،سواء املبلغ
االفتتاحي أو الضمانة املؤقتة أو
املبلغ االستثماري”.
“الصفقة ،إذن ،استوفت جميع
امل��راح��ل القانونية ال�لازم��ة؛ فهي
تتكون وثائقها من البطاقة التقنية
ال���ت���ي أع���ده���ا م��وظ��ف��و اجل��م��اع��ة
ودفتر التحمالت الذي صادق عليه
املجلس وأش���رت عليه الداخلية
والقرار اجلبائي الذي صادق عليه
املجلس يتضمن املبالغ الواجب
اس��ت��خ�لاص��ه��ا س������واء ب���امل���راب���د
الذكية والعادية ،إلى جانب نظام
االستشارة ،حيث سنعقد اجتماعا
في إطار جلنة أسست لهذا الغرض،
أي في غضون  10أيام قبل تاريخ
فتح األظرفة ،وفقا ملا ينص عليه
القانون .كما أن جميع املالحظات
ميكن أن ترسل إلى رئيس املجلس
دون ض���ج���ة” ،ي��وض��ح امل��س��ؤول
اجلماعي ذاته..
يشار إلى أن االجتماع التنسيقي
ال���ط���ارئ ،ال���ذي خ��ص��ص ل��ل��ت��داول
ف���ي ع���دد م���ن ال��ق��ض��اي��ا امل��رت��ب��ط��ة
بالشأن العام في إنزكان ،حضره
ممثلو الهيئات السياسية التالية:
ح�����زب االس����ت����ق��ل�ال ،وف���ي���درال���ي���ة
ال��ي��س��ار ال��دمي��ق��راط��ي ،والتجمع
ال��وط��ن��ي ل�لأح��رار ،وح���زب األم��ل،
وح�������زب اإلن������ص������اف ،واحل����رك����ة
ال��ش��ع��ب��ي��ة ،األص���ال���ة وامل��ع��اص��رة،
واالحت�����اد ال���دس���ت���وري ،وال��ت��ق��دم
واالشتراكية ،واالحتاد االشتراكي
للقوات الشعبية ،وح��زب الوحدة
والدميقراطية.

الهاتف :
0537610638
0661395940
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رئيس احلكومة يسلم أولى شهادات االستفادة
من احلماية االجتماعية لفئة العدول
أش���رف رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ،السيد
سعد الدين العثماني ،اليوم اإلثنني،
مبقر ال��ص��ن��دوق الوطني للضمان
االجتماعي ب��ال��دار البيضاء ،على
حفل توزيع أولى شهادات االستفادة
م����ن ت���ع���وي���ض���ات ن���ظ���ام احل��م��اي��ة
االجتماعية املتعلقة بفئات املهنيني
وال��ع��م��ال املستقلني واألش��خ��اص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا ،ويتعلق األمر بفئة العدول.
وتستفيد من هذا النظام في البداية،
فئة العدول ألنها من أولى الهيئات
ال��ت��ي ب����ادرت إل���ى االل��ت��ح��اق بهذا
النظام ،على أن تلتحق بها فئات
مهنية أخ��رى قريبا .وسلم السيد
العثماني ،خ�لال ه��ذا احلفل ،لعدد
من املستفيدين ،شواهد تؤرخ لهذه
اللحظة التي تدشن التنزيل الفعلي
لنظام احلماية االجتماعية الذي مت
االشتغال عليه في عدة مناسبات،
وذلك بحضور السيد محمد أمكراز
وزي����ر ال��ش��غ��ل واإلدم�������اج امل��ه��ن��ي،
وامل��دي��ر ال��ع��ام للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي السيد حسن
بوبريك .
وق��ال رئيس احلكومة ،في كلمة
باملناسبة ،إن «تنزيل ورش احلماية
االجتماعية ،سيغير وج��ه املغرب
اجتماعيا ،ألن��ه سيكون ل��ه تأثير
إيجابي كبير على فئات عريضة من
املواطنني» ،موضحا أن هذا الورش
س��ي��س��اه��م ف���ي ت��ق��ل��ي��ص ال���ف���وارق
االج��ت��م��اع��ي��ة والتخفيف م��ن كلفة
التطبيب  ،كما س��ي��ؤدي إل��ى دعم
الفئات الهشة.
وشدد على األهمية البالغة التي
يكتسيها ورش احلماية االجتماعية،
مستحضرا في هذا الصدد ،خطب

ص����اح����ب اجل��ل�ال����ة امل����ل����ك م��ح��م��د
السادس وتوجيهاته السامية التي
توجت مؤخرا بإشراف جاللته على
مراسيم التوقيع على االتفاقيات
األولى لتعميم احلماية االجتماعية
وتنزيل مقتضيات القانون اإلط��ار
ذي الصلة.
ون���وه السيد العثماني ف��ي هذا
ال����ص����دد ،ب��ف��ئ��ة ال����ع����دول وس��رع��ة
ان���خ���راط���ه���ا ب���ح���م���اس ف����ي ن��ظ��ام
احلماية االجتماعية ،داع��ي��ا باقي
الفئات املهنية إل��ى االن��خ��راط في
هذا الورش االجتماعي الذي أطلقه
املغرب والذي يعتبر ورشا تاريخيا.
وب��ع��د أن أك���د ع��ل��ى وج����ود تعبئة
حكومية شاملة لضمان حسن تنزيل
ورش احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة على
األرض ،وجه رئيس احلكومة نداء
جلميع الهيآت املعنية باالستفادة
من ه��ذا النظام لتسريع التحاقها
بالفئات التي شملها اإلدماج .وعلى
صعيد متصل ،أشاد رئيس احلكومة

تعيينات جديدة في مناصب املسؤولية باألمن

أص����درت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة لألمن
ال��وط��ن��ي ،ب��داي��ة األس��ب��وع اجل���اري،
مجموعة من التعيينات اجلديدة في
مناصب املسؤولية مبصالح األمن
العمومي والتقنني وشرطة احلدود،
وال���ت���ي ش��م��ل��ت ع����دد م���ن ال��ب��ن��ي��ات
واملصالح الالممركزة بواليتي أمن
العيون وف��اس وك��ذا األم��ن اجلهوي
مبدينة الداخلة.
ف��ع��ل��ى م��س��ت��وى م��ص��ال��ح األم���ن
الوطني باألقاليم اجلنوبية للملكة،
ش��م��ل��ت ه�����ذه ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات وض���ع
إط����ار أم��ن��ي ع��ل��ى رأس امل��ف��وض��ي��ة
اجلديدة اخلاصة باملعبر احلدودي
الكركارات ،التي مت إحداثها مؤخرا
في إط��ار الهيكلة اجل��دي��دة ملصالح
األمن اجلهوي ملدينة الداخلة ،فضال
عن تدعيم مجموعتي احملافظة على
ال��ن��ظ��ام ب��ك��ل م��ن م��دي��ن��ت��ي ال��ع��ي��ون
والداخلة ،إذ مت تعيني رؤس��اء جدد
على رأس فرق احملافظة على النظام
التابعة لهذه املجموعات  .
كما همت التعيينات اجل��دي��دة،

والتي ّ
أشر عليها املدير العام لألمن
الوطني عبد اللطيف حموشي ،اثنني
من مناصب املسؤولية بوالية أمن
ف���اس ،شملت تعيني رئ��ي��س جديد
ل��ل��ف��رق��ة ال��والئ��ي��ة للتقنني التابعة
للمصلحة ال��والئ��ي��ة لالستعالمات
العامة ،وكذا رئيس ملحقة للمصلحة
اإلداري����ة ال��والئ��ي��ة مبنطقة أم��ن بن
دباب عني قادوس بنفس املدينة.
وتندرج هذه التعيينات اجلديدة،
ف��ي س��ي��اق ح��رص امل��دي��ري��ة العامة
ل�لأم��ن ال��وط��ن��ي على توفير بنيات
تنظيمية متطورة ومصالح أمنية
جديدة من شأنها جتويد اخلدمات
األم��ن��ي��ة امل��ق��دم��ة لعموم امل��واط��ن��ات
واملواطنني بكافة املصالح الالممركزة
لألمن الوطني ،السيما تلك العاملة
باألقاليم اجلنوبية للمملكة على وجه
اخلصوص ،مع تدعيم هذه املصالح
بالكفاءات املهنية وامل��وارد البشرية
القادرة على مواكبة ورفع التحديات
األمنية التي يطرحها ورش التنمية
الشاملة بهذه األقاليم.

باملناسبة باملقاربة التشاورية مع
املهنيني التي أسهمت في حتقيق
ه���ذا اإلجن�����از ،م��ن��وه��ا مب��س��ؤول��ي
وأط��ر الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي الذين تعبؤوا من أجل
إجناح املراحل التي تطلبها تطبيق
ه��ذا النظام .من جهته ،أك��د السيد
أمكراز  ،على األهمية الكبيرة التي
تكتسيها عملية إطالق هذا النظام ،
معربا عن أمله في أن يكون اجلميع
في املواعيد الزمنية املتعلقة بتنزيل
هذا النظام .
وبعد تذكيره ببدء االشتغال على
أنظمة مقارنة للحماية االجتماعية،
ق���ال ال��وزي��ر إن ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��ذي
اعتمده املغرب سيغير فعال الوجه
االجتماعي للمغرب .
وتابع أن هيئة العدول بادرت إلى
االستفادة من هذا النظام « بكل جرأة
« ،وهذا سيسجل في التاريخ أن هذه
الهيئة هي من أوائل امللتحقني بهذا
النظام .

النقابة الوطنية للصحافة
المغربية تنتقد االنتقائية لدى
وسائل إعالم فرنسية وإسبانية
ت���������س���������ج���������ل
النقابة الوطنية
للصحافة املغربية
باستغراب شديد
ال��ت��ج��اه��ل املطلق
ال���ذي تعاملت به
وس����ائ����ل اإلع��ل��ام
اإلس�������ب�������ان�������ي�������ة
وال��ف��رن��س��ي��ة مع
ف��ض��ي��ح��ة دخ����ول
م��ب��ح��وث ع��ن��ه من
طرف القضاء اإلسباني في قضايا اغتصاب وتعذيب بهوية مزورة
إلى التراب اإلسباني ،ويتعلق األمر برئيس جبهة البوليساريو
الذي مت إدخاله إلى التراب اإلسباني بتواطؤ مكشوف بني جهازي
املخابرات في اجلزائر وإسبانيا واحلكومة اإلسبانية ،تضليال
للعدالة واحتقارا لها لضمان إفالته من املساءلة أم��ام القضاء
اإلسباني ،وبالتالي إفالته من العقاب.
وتعلن النقابة رفضها وإدانتها لهذا السلوك اإلعالمي هذا
الذي يعتمد االنتقائية على أساس خلفيات سياسية مقيتة وهو
سلوك يستحق االستنكار ،خصوصا من جهات لم تتوان في
تقدمي الدروس في املمارسة اإلعالمية املوضوعية والسليمة ،وفي
احترام حقوق اإلنسان وضمان عدم اإلفالت من العقاب بالنسبة
للمجرمني العتاة .و في هذا الصدد تنتظر النقابة أجوبة مقنعة
من قناة (فرانس  )24و (لوموند) و (البايس) و ( إملوندو ) غيرها
من وسائل اإلعالم هناك التي ال تفوت أية صغيرة أو كبيرة حينما
يتعلق األم��ر باستهداف املغرب  ،مبا في ذل��ك تضخيم أح��داث
صغيرة و عادية تقع في أقاليمنا اجلنوبية بداعي الدفاع على
حقوق اإلنسان .
إن املنظمات احلقوقية الدولية ،باخلصوص التي حترص على
املتابعة الدقيقة ملجمل التطورات السياسية واحلقوقية املتعلقة
بالنزاع املفتعل في الصحراء املغربية ،توجد بدورها في صلب
مؤامرة الصمت هذه ،وهي جتسد بذلك انحيازها والتواطؤ الذي
يقدمها للرأي العام الدولي قبل الوطني على حقيقتها ،وهو سلوك
جتدد النقابة الوطنية للصحافة املغربية استهجانه.
وتدعو النقابة الوطنية للصحافة املغربية بهذه املناسبة جميع
وسائل اإلعالم الوطنية والصحافيني والصحافيات املغاربة إلى
مواصلة التعبئة واليقظة ملواجهة مثل هذه التحديات والتصدي
إل��ى امل��ؤام��رات التي تستهدف احلقوق املغربية املشروعة في
وحدته الوطنية وسيادته على أراضيه كافة.

املدينة اجلديدة خليايطة ...مشروع كبير لتخفيف االزدحام على الدار البيضاء
يعد القطب احلضري والصناعي لساحل اخليايطة ،الذي يقع
على بعد  20كلم من الدار البيضاء و 60كلم من سطات ،مشروعا
مهيكال ،يهدف إلى تخفيف االزدحام على العاصمة االقتصادية من
خالل تقدمي منتجات متنوعة.
ويشكل القطب احلضري والصناعي لساحل اخليايطة الذي
أط��ل��ق سنة  ،2009بضواحي مدينة ال���دار البيضاء ،مشروعا
إمنائيا رائدا على املستوى اجلهوي ويندرج في إطار برنامج املدن
اجلديدة الذي طوره املغرب.
وأوض��ح املدير العام املساعد لشركة العمران خليايطة مهدي
السبيطي في حديث مع وكالة املغرب العربي لألنباء ،أن القطب
احلضري والصناعي لساحل اخليايطة (القطب 1و ،)2املتواجد
مبوقع استراتيجي في قلب جهة الدار البيضاء  -سطات ،يسعى
إل��ى جتسيد من��وذج جديد ملدينة نظيفة وم��ت��وازن��ة ،مصحوبة
بتطوير األنشطة التي تستهدف السوق احمللي والوطني والدولي
ومواكبة اجلهة في بروز طبقة وسطى حقيقية.
وأض���اف أن القطب ( )1م��ن امل��ش��روع أق��ي��م على أرض بلغت
مساحتها  365هكتارا مبيزانية إجمالية تصل إلى  1,57مليار
دره��م ،مشيرا إل��ى أن ه��ذا املشروع خصص  65هكتارا للنشاط
الصناعي مع برمجة  20ألف وحدة سكنية تتسع لـ 80ألف نسمة.
وواص���ل أن القطب ( )2شمل تهيئة أراض ،ت��ن��درج ف��ي إط��ار
اتفاقية تعبئة الشطر الثالث من األراضي العمومية املوقعة سنة
 2009أم��ام أن��ظ��ار صاحب اجل�لال��ة امللك محمد ال��س��ادس ،وذل��ك
بهدف إن��ش��اء أق��ط��اب ج��دي��دة للنمو بالقرب م��ن امل��دن الرئيسية
في اململكة ،مذكرا أن إجناز القطب احلضري والصناعي لساحل
اخليايطة ،يأتي على أساس رؤية شاملة للتنمية الترابية تدمج
قطبني متجاورين يفصل بينهما احمل��ور الطرقي السيار ال��دار
البيضاء  -اجلديدة.
وحسب السيد السبيطي فإن هذا القطب ميتد على مساحة 927
هكتارا مع  40ألف وحدة سكنية ،ميكنها استقبال  160ألف نسمة،
موضحا أن األمر يتعلق أيضا بإبراز توازن املدينة الذي ينعكس من
خالل تنوع مكوناتها ومجالها.
كما يوفر القطب احلضري والصناعي لساحل اخليايطة 41
مرفقا عاما مع أزيد من  51هكتارا من الفضاءات اخلضراء مخطط
لها باإلضافة إلى  40هكتارا من الغابات احلضرية.

وأكد أن القطب احلضري والصناعي لساحل خليايطة سيلبي
طلب بعض الفاعلني على ض��وء احلاجة امللحة إلنشاء مناطق
صناعية وسكنية ضرورية لتنمية اجلهة ،مضيفا أن هذا املشروع
يستجيب أس��اس��ا للمطالب احل��ال��ي��ة وت��وف��ي��ر منطقة لألنشطة
اإلضافية.
وفي ما يتعلق مبا تنصح به منظمة الصحة العاملية من حيث
الفضاءات اخلضراء ،أكد السيد السبيطي أن خليايطة هي مدينة
مسؤولة بيئيا وتعتمد في اإلنشاءات باستخدام حلول ومعايير
ناجعة على املستوى الطاقي ،مشيرا إلى أنها تفضل أيضا إنشاء
صناعات غير ملوثة حتترم البيئة.
وحسب امل��دي��ر ال��ع��ام املساعد لشركة ال��ع��م��ران خليايطة فإن
هذا القطب احلضري والصناعي يحتوي على مجموعة متنوعة
وجذابة للغاية من املنتجات السكنية ويوفر فرصا استثمارية
تنافسية باإلضافة إلى إمكانات منو وتطوير مهمة.
من جهة أخ��رى ،أكد السيد السبيطي أن احلفاظ على البيئة
يشكل أول��وي��ة بالنسبة ملجموعة ال��ع��م��ران ال��ت��ي س��اه��م��ت مع
السلطات العمومية ف��ي إغ�لاق مطرح النفايات املتواجد بحد
السوالم ،موضحا أن هذا املطرح الذي ميثل مصدر إزعاج خطير
متت تهيئته وحتويله إلى مساحة خضراء .وتطلب املشروع متويال
إجماليا قدره  34,05مليون درهم مبساهمة من مجموعة العمران
قدرها  8ماليني درهم.
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عبد النباوي يتطلع إلى إصدار قانون لتنظيم «احملاكمات االفتراضية»
كشف محمد عبد ال��ن��ب��اوي ،الرئيس األول حملكمة
ال��ن��ق��ض ال��رئ��ي��س امل��ن��ت��دب للمجلس األع��ل��ى للسلطة
القضائية ،أن احملاكم املغربية متكنت من عقد ما يزيد
عن  19ألف جلسة عن بعد خالل سنة واح��دة ،درست
فيها أكثر من  370ألف قضية تهم معتقلني .وقد مثل
ه��ؤالء أم��ام احملكمة بهذه الطريقة أكثر من  433ألف
مرة.
وقال عبد النباوي في كلمة له خالل أشغال الندوة
الوطنية حول “احملاكمة عن بعد” ،التي نظمتها وزارة
العدل اليوم الثالثاء ،إن “اللجوء إلى التقاضي عن بعد
كان نتيجة ظهور بعض بؤر الوباء ببعض السجون،
حيث أصبح ل��زام��ا إغالقها ومنع نقل السجناء إلى
احملاكم تالفيا النتشار ال��ع��دوى .وه��و ما ك��ان يتطلب
إيجاد حلول جريئة ومقدامة لقضايا املعتقلني”.
وأضاف املسؤول القضائي ذاته في كلمته االفتتاحية
للندوة أن “احملاكمة عن ُبعد كانت أنسب هذه احللول
وأكثرها مالءمة مع الوضعية الصحية التي تعيشها
البالد ،حيث تقرر بإرادة مشتركة من السلطة القضائية
وال�����وزارة املكلفة ب��ال��ع��دل وامل��ن��دوب��ي��ة ال��ع��ام��ة إلدارة
السجون وإع��ادة اإلدم��اج ،وبدعم ومباركة من هيئات
ال��دف��اع ،ممثلة ف��ي جمعية هيئات احمل��ام�ين وأغلب
الهيئات ،الشروع في إجراء محاكمة املعتقلني عن طريق
املناظرة املرئية عن بعد ،دون نقلهم من السجون إلى
قاعات احملاكم”.
وأورد الرئيس األول حملكمة النقض ال��ذي كانت
يتحدث أمام عدد من املسؤولني القضائيني واحلكوميني
واملركزيني ،أن “بالدنا متكنت في بضعة أسابيع من
التوفر على بنيان لوجستيكي مناسب لعقد جلسات
املعتقلني عن بعد .مما مكن احملاكم من تدبير قضايا
السجناء دون املخاطرة بحياتهم وصحتهم”.
وأبرز املتحدث أن “القضاة وموظفي كتابات الضبط
وأطرها إلى جانب احملامني ،بذلوا جهودا جبارة لعقد
اجللسات ف��ي اح��ت��رام ت��ام للتدابير االح��ت��رازي��ة التي

قررتها السلطات الصحية ببالدنا .وهو ما مكن احملاكم
أن تعقد خالل سنة ما يزيد عن  19ألف جلسة عن بعد،
درست فيها أكثر من  370ألف قضية تهم معتقلني .وقد
مثل ه��ؤالء أم��ام احملكمة بهذه الطريقة أكثر من 433
ألف مرة”.
وكشف املسؤول ذاته أن “احملاكم متكنت من البت
عن بعد في أكثر من  133ألف قضية ،ترتب عن بعضها
اإلفراج عن مجموعة من املعتقلني ناهز عددهم  12ألف
معتقل متكنوا من معانقة احلرية مباشرة بعد النطق
باحلكم ،مبعدل ألف كل شهر”.
وه � ّن��أ عبد ال��ن��ب��اوي “ن��ظ��ام ال��ع��دال��ة امل��غ��رب��ي على
تبنيه ل��ه��ذه امل��ق��ارب��ة اخل�لاق��ة ال��ت��ي مكنت م��ن تدبير
قضايا املعتقلني في احترام ت��ام ملقتضيات الشرعية
القانونية التي ترتبت عن القوة القاهرة ،ودون املساس
مبقتضيات احملاكمة العادلة؛ ذلك أن املناظرة املرئية
متكن األط����راف ف��ي ال��دع��وى العمومية م��ن مواجهة

بعضهم ومناقشة ظ��روف ومالبسات القضية في آن
واحد وبشكل مباشر؛ بحيث يرون ويسمعون بعضهم
البعض في فضاء افتراضي موحد”.
واس��ت��ط��رد امل���س���ؤول ال��ق��ض��ائ��ي ب���أن “ال��ع��دي��د من
االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة املتعلقة مبكافحة اجل��رمي��ة قد
نصت عليها ،مثل امل��ادة  69من نظام روم��ا للمحكمة
اجلنائية الدولية وامل���ادة ( 46فقرة  )18من اتفاقية
مكافحة الفساد والبروتوكول اإلضافي الثاني لالتفاقية
األوروبية للمساعدة القضائية في املادة اجلنائية (8
نونبر  ،)2001وغيرها”.
وت��اب��ع ق��ائ�لا“ :م��ا ك��ان لنظام ال��ع��دال��ة ب��ب�لادن��ا أن
يتجاوز اإلكراهات التي فرضتها ش��روط احلماية من
فيروس كوفيد -19بهذا األسلوب احلداثي املتطور،
لوال اجلهود التي بذلتها وزارة العدل واملندوبية العامة
للسجون إل��ى جانب قضاة احمل��اك��م والنيابة العامة
وموظفي العدل وأعضاء هيئات الدفاع”.
واعتبر عبد النباوي أن صدور قانون ينظم احملاكمات
االفتراضية“ ،يظل أم�لا جميال ي���راود ك��ل املمارسني
واملهتمني بشأن العدالة .ولذلك ،فإننا نتطلع بشوق إلى
صدور هذا القانون في أسرع وقت ،حتى تتوفر بالدنا
على اآلل��ي��ة القانونية املناسبة التي تسمح بإجراء
احملاكمات عن بعد في الفترة الالحقة للكوفيد”.
وت��و ّق��ف امل��ت��ح��دث عند بعض ال��ظ��روف ال��ت��ي تبرر
اع��ت��م��اد احمل��اك��م��ة ع��ن ب��ع��د ،وذك���ر م��ن بينها “حماية
ال��ش��ه��ود وامل��ب��ل��غ�ين ،و ُب��ع��د امل��ؤس��س��ات السجنية عن
بنايات احمل��اك��م ،مما يتطلب وقت ًا طويال ومصاريف
باهظة للتنقل ،فض ً
ال عن أعداد من موظفي اخلفر”.
وفي هذا الصدد ،كشف الرئيس األول حملكمة النقض
الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية أن
حوالي  800معتقل ميثلون يوميا أمام محاكم الرباط
وأك��ث��ر م��ن  1200ميثلون ك��ل ي��وم أم��ام محاكم ال��دار
البيضاء ،ودعا إلى التأمل “في تكاليف النقل واخلفر
واحلراسة”.

«المرصد الوطني
للتربية» يطلق
«نداء األمل»


مبقر اجلامعة احل��رة بالرباط ،عقد
اجتماع بني جلنة احل��وار املنبثقة عن
التنسيقية الوطنية ل�لأس��ات��ذة الذين
ف��رض عليهم التعاقد ،مب��ب��ادرة منهم،
وامل���رص���د ال��وط��ن��ي مل��ن��ظ��وم��ة التربية
والتكوين.
وف���ي وث��ي��ق��ة منبثقة ع��ن االج��ت��م��اع
أط��ل��ق عليها اس��م “ن���داء األم����ل” ،نوه
امل��رص��د ب��ال��ت��ج��اوب ال��س��ري��ع وال��ف��ع��ال
ل��زع��م��اء األح����زاب السياسية ورؤس���اء
النقابات التعليمية مع مبادرة األساتذة
املتعاقدين ف��ي التواصل معهم دفاعا
ع��ن امل��ل��ف ،مسجال أس��ف��ه ال��ش��دي��د ملا
آل���ت إل��ي��ه أوض�����اع م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��رب��ي��ة
والتكوين ،و”ضحيتها األولى املجتمع
بكل مكوناته ومستوياته ،بسبب توقف
احل�����وار ال��ق��ط��اع��ي وت��غ��ي��ي��ب احل����وار
االجتماعي”.
ك��م��ا ع��ب��ر امل���رص���د ع���ن رف��ض��ه لكل
امل��ق��ارب��ات غير التربوية ف��ي مواجهة
االحتجاجات السلمية لألساتذة ،داعيا
ال��ف��اع��ل�ين السياسيني واالجتماعيني
“إل��ى رف��ض كل مقتضيات االزدواج��ي��ة
ف���ي ال��ن��ظ��ام��ي��ة اإلداري��������ة ل��ل��ق��ط��اع��ات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وف���ي مقدمتها التربية
والتكوين والصحة”.
وتساءل املرصد في ندائه عن أهداف
التوظيف السياسي “غير البريء” من

لقاء يناقش «علم النفس االجتمايع يف المغرب»

ن��ظ��م ف���ري���ق ال��ب��ح��ث ف���ي ال��ق��ض��اي��ا
ال��ن��ف��س��ي��ة وال��ت��رب��وي��ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم
اإلنسانية واالجتماعية التابعة جلامعة
ابن طفيل بالقنيطرة ،بشراكة بني مختبر
اإلن��س��ان واملجتمع والقيم واجلمعية
املغربية لعلم النفس ،مبدرج الندوات،
لقاء علميا واحتفائيا برائد علم النفس
االجتماعي باملغرب مصطفى حدية ،مع
توقيع كتاب “علم النفس االجتماعي في
السياق املغربي ،ش��ه��ادات ومداخالت
وأب����ح����اث ح����ول أع���م���ال ال��ب��روف��س��ور
املصطفى حدية”.
املصطفى حدية ،أستاذ علم النفس
بجامعة محمد اخلامس بالرباط ،قال
إن علم النفس االجتماعي ظهر متأخرا
مقارنة مع باقي التخصصات العلمية
التي تنهل من املنهل نفسه“ ،هو حديث
ف��ي ال��س��اح��ة العلمية ،ج��دي��د بطريقة
موضوعه ،جديد مبنهجيته ،بعلميته.
إذا أخذنا علم االجتماع وإذا أخذنا علم
النفس ،فإننا في علم النفس االجتماعي
بينهما”.
وأض��اف أن “النقد اإلبستيمولوجي
املوجه لعلم النفس ،هو أنه يتكلم عن
اإلنسان بصفة عامة أينما كان ،انطالقا
م��ن تناوله للفرد والبحث ع��ن قوانني
اشتغاله النفسية والعقلية والسلوكات.
أما النقد األبستيمولوجي املوجه لعلم

االجتماع ،هو أنه يتكلم عن املجموعات
وعن املجتمع وينسى الفرد الذي يعتبره
رقما فقط داخل اجلماعة”.
وشرح األستاذ املصطفى حدية أن ذلك
“يعني أننا أمام علمني وصال إلى درجة
انسد فيها األفق في كيفية التعامل مع
اإلنسان وهو يعيش وضعا معينا داخل
املجتمع؛ ه��ك��ذا إذن ظهر علم النفس
االجتماعي كملتقى لهذين العلمني”.
وع������ن وض���ع���ي���ة ه������ذا ال��ت��خ��ص��ص
ف���ي امل����غ����رب ،ق����ال ح���دي���ة“ :ي���ج���ب أن
ن��ح��ص��ر ال��وض��ع��ي��ة ف���ي أم���ري���ن؛ فمنذ
ب��داي��ة الثمانينات انشطر علم النفس
االج��ت��م��اع��ي إل���ى ش��ط��ري��ن كتخصص،
شطر خ��اص بعلم النفس االجتماعي
ال��ت��ج��ري��ب��ي ،واالجت�����اه اآلخ����ر ه��و علم
النفس االجتماعي التطبيقي؛ بحيث
يختلف موضوع علم النفس االجتماعي
التطبيقي عن املوضوع في علم النفس
االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ج��ري��ب��ي ،وال��ن��ت��ي��ج��ة
املتوصل إليها في علم النفس التجريبي
هي عامة وتصلح لدراسة اإلنسان كيفما
كان وفي أي مجتمع”.
“أما نحن” ،يتابع املتحدث“ ،فننطلق
من شيء أساسي هو أن ما نحصل عليه
من نتائج ال ميكن تعميمها على جميع
األف��راد ،ألنها محدودة من حيث األفراد
ومحدودة من حيث املتغيرات والنتيجة

كذلك ،ومضبوطة بالزمان واملكان .هنا
تغيب التجربة ألن األم���ر يتم بطريقة
علمية وليس منهحية”.
“هذا هو علم النفس الذي نشتغل فيه،
إشكاليتنا أنا والزمالء داخل املغرب هي
أننا ال نرفض ما هو علمي جتريبي ،بل
أن��ه نظرا للخصوصيات ،فإننا نحدد
املوضوع ،نحدد املشكل وعندما نحدد
املشكل نطرح ت��س��اؤالت قد تكون على
شكل فرضيات ،ونحدد التقنيات التي
نشتغل بها ونصل إل��ى نتائج لها ما
عليها ،نقول حسب االجتاه الذي نشتغل
ع��ل��ي��ه إن��ه��ا م���ح���دودة ب��ط��ري��ق��ة طرحي
للموضوع وبطريقة حتديدي للمتغيرات
وبطريقة حتديدي للمكان ال��ذي مت فيه
البحث” ،يقول حدية.
واعتبر فوزي بوخريص ،أستاذ باحث
نائب العميد للشؤون البيداغوجية ،أن
هذا املنجز هو محاولة لالعتراف العلمي
واألخ�لاق��ي ملا قدمه األس��ت��اذ املصطفى
حدية في حقل علم النفس االجتماعي
باعتباره مؤسسا ورائ��دا من رواد هذا
التخصص داخل اجلامعة املغربية.
وع�����دد ب���وخ���ري���ص ث��ل�اث واج���ه���ات
أس��اس��ي��ة أس��ه��م��ت ف���ي ه���ذه ال���ري���ادة،
“ال��واج��ه��ة املعرفية اإلبستيمولوجية،
ال���واج���ه���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل��ؤس��س��ات��ي��ة
والواجهة املجتمعية” .ورأى أن “هذا

ال��ك��ت��اب ال ميثل إال القليل م��ن املنجز
العلمي ال��ذي قدمه املصطفى حدية”،
داعيا إلى تنقيح َ
املؤلف بأعمال أخرى
والدخول في حوار أكادميي معها لإلملام
بكل اجلوانب واستعراض أهم احملطات
وواج����ه����ات االش���ت���غ���ال وامل��س��اه��م��ات
التأسيسية حلدية في مجال علم النفس
االجتماعي.
ي��ش��ار إل���ى أن ه���ذا ال��ل��ق��اء العلمي،
ال��ذي أدارت���ه عائشة ال��زي��ان��ي ،أستاذة
علم النفس بجامعة اب��ن طفيل ،عرف
تقدمي شهادات من طرف أساتذة باحثني
م��ن زم�ل�اء املصطفى ح��دي��ة أو طلبته
سابقا ،منهم مصطفى شكدالي ،أستاذ
علم النفس االجتماعي باملعهد العالي
ال��دول��ي للسياحة بطنجة منسق هذا
امل� َ�ؤ ّل��ف ،أحمد البوعزاوي ،أستاذ علم
النفس بجامعة محمد اخلامس بالرباط،
ونبيل عبد الصمد ،مدير مختبر اإلنسان
واملجتمع والقيم بكلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية بجامعة ابن طفيل.
شهادات هؤالء األساتذة أشادت مبا
قدمه مصطفى حدية للجامعة واملكتبة
املغربية وع��م��وم الباحثني ف��ي مجال
علم النفس االجتماعي خ�لال مسيرته
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة محمد
اخلامس وخارجها ،التي ناهزت أربعة
عقود.

قبل القطاع الوصي ملصطلح “التوظيف
اجلهوي” غير املوجود أصال في األدبيات
القانونية“ ،ألنه ال يشكل قاعدة نظامية
جوهرية” ،داعيا احلكومة إلى اإلسراع
بإصدار النصوص التطبيقية للجهوية
املتقدمة والالمركزية وال�لامت��رك��ز ،مع
“اإلل��غ��اء ال��ف��وري للتعاقد أو ما يسمى
افتراء بـ(التوظيف اجلهوي)”.
امل��رص��د ال��وط��ن��ي ملنظومة التربية
وال��ت��ك��وي��ن ج��دد دع��وت��ه إل��ى احلكومة
للعمل على حتويل نظام معاشات كل
األساتذة من النظام اجلماعي ملنح رواتب
التقاعد إلى الصندوق املغربي للتقاعد،
مناشدا إياها ،وقطاع التربية الوطنية،
بفتح حوار جاد ومسؤول ينهي حاالت
ال�لا-اس��ت��ق��رار ،والال-اطمئنان “التي
يسببهما عدم حل ملفات عالقة ،وعدم
ت��س��وي��ة أوض�����اع إداري�����ة ون��ظ��ام��ي��ة”،
ودع���اه���ا إل����ى “ال���ت���ري���ث وال��ع��ق�لان��ي��ة
واحلرفية في تنزيل مقتضيات املشروع
ال���واع���د ل��ل��ج��ه��وي��ة امل��ت��ق��دم��ة وألس���س
الالمركزية والالمتركز”.
ووجه املرصد نداء إلى كل من رئيس
احل��ك��وم��ة ،ووزي����ر امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��اد
واإلص��ل��اح اإلداري ،ووزي����ر التربية
الوطنية وال��ت��ك��وي��ن املهني والتعليم
ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي“ ،الع��ت��م��اد
مقتضيات ال��ت��ص��ري��ح ال���ذي أدل���ى به
وزير املالية أمام ممثلي األمة جوابا عن
أوضاع األساتذة املتعاقدين ،فميزانيات
األك���ادمي���ي���ات م���ن امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة
للدولة”.
وجدد املرصد في األخير تأكيده على
أخالقيات احلوار واالستماع واإلنصات
وال���ب���ح���ث ع���ن احل���ل���ول ل��ك��ل ال��ن��ق��اط
اخلالفية ،معبرا عن استعداده املتجدد
للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد
احللول استشرافا للغد األفضل ملكونات
منظومتنا التربوية.

فالش أنفو
أسبوعية جهوية مستقلة شاملة
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بتعليمات من الملك محمد السادس..

مشروع مغربي ضخم مبليارات الدوالرات
لتعميم الضمان االجتماعي

أطلقت احلكومة املغربية ،بتعليمات
م��ن امل��ل��ك محمد ال��س��ادس ن��ص��ره الله
ورش���ا عمالقا ،ألج��ل تعميم “الضمان
االج��ت��م��اع��ي” ل��ي��ش��م��ل ك��اف��ة ال��ش��رائ��ح
في ال��ب�لاد ،مبا في ذل��ك أصحاب املهن
احلرة والتجار والفالحني وكذا الفئات
املعوزة.
وب��ح��س��ب م���ا ك��ش��ف��ت ع��ن��ه احل��ك��وم��ة
املغربية ،ف��إن ه��ذا ال��ورش سيكلف في
مجمله أكثر من خمسة مليارات دوالر
سنويا.وأوضح وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ،محمد بنشعبون ،في 23
من فبراير املاضي ،خالل تقدميه مشروع
القانون املتعلق باحلماية االجتماعية
أم��ام جلنة املالية والتخطيط والتنمية
االقتصادية مبجلس املستشارين ،أن
ه��ذا الغالف املالي يتوزع على تعميم
التغطية بالتأمني االجباري عن املرض،
وتعميم التعويضات العائلية ،وتوسيع
ق��اع��دة امل��ن��خ��رط�ين ف��ي ن��ظ��ام التقاعد،
وتعميم االس��ت��ف��ادة م��ن التعويض عن
فقدان الشغل.
وك��ش��ف امل���س���ؤول أن تعميم احلماية
االجتماعية باململكة سيكلف حوالي
 51مليار دره��م سنويا (حوالى خمسة
مليارات دوالر).
وأض�������اف أن مت���وي���ل ه�����ذا اإلص��ل��اح

يعتمد على موردين :األول يعتمد على
االش���ت���راك���ات ال��ت��ي س��ت��وف��ر  28مليار
درهم ،بالنسبة للقادرين على املساهمة
في متويل التغطية االجتماعية ،والثاني
يقوم على التضامن وسيوفر  23مليار
دره����م ،بالنسبة ل�لأش��خ��اص ال��ذي��ن ال
تتوفر لديهم القدرة على املساهمة في
التمويل.
في هذا السياق ،قالت ابتسام عزاوي،
وهي برملانية مغربية عن حزب األصالة
واملعاصرة املعارض”،بفضل التعليمات
امللكية نحن مقبلون على ثورة اجتماعية
حقيقية ،تتجلى ف��ي تعميم احلماية
االجتماعية خ�لال خمس س��ن��وات ،من
 2021إلى .2025
وأضافت عزاوي أن إطالق هذا الورش
يتطلب انخراط جميع الشركاء والفاعلني
من أجل الوصول لألهداف املرجوة وفق
اجلدولة الزمنية الطموحة جدا.
ك��م��ا ش�����ددت ال��ب��رمل��ان��ي��ة ع��ل��ى أه��م��ي��ة
مبدأ احلكامة ،وجت��اوز العقبات التي
ت��ع��رف��ه��ا ن��ظ��م احل���م���اي���ة احل���ال���ي���ة في
امل��غ��رب .وم��ن بني ه��ذه العراقيل؛ تعدد
الفاعلني واملتدخلني ،وضعف التدبير
والتمويل ،إلى جانب ضعف املنظومة
الرقمية .وأض��اف��ت “ :ك��ل ه��ذه النقاط
يجب االشتغال عليها إلجن��اح ال��ورش،

وذلك عن طريق التنسيق بني املعنيني،
كما يجب توحيد اجلهود واألنظمة ،ألن
تعددها أبان عن محدوديته”.
وي��ت��ف��ق ال��ب��اح��ث ف��ي ال��ع��ل��وم اإلداري����ة
وامل��ال��ي��ة ،ع��ب��د احل���ي ال��غ��رب��ة ،م��ع ه��ذا
الرأي ،حيث دعا إلى ضرورة وضع إطار
لتنسيق مجهودات جميع الفاعلني ،مع
العمل على رقمنة املساطر واإلج��راءات
املتعلقة باحلماية االجتماعية.
وشدد الباحث في حديثه ،على وجوب
اإلس���راع ف��ي إط�ل�اق “السجل الوطني
امل���وح���د” ،ب��اع��ت��ب��اره األداة املرجعية
للتتبع االجتماعي لألسرة املستهدفة،
وحث على قطع الطريق أم��ام استغالل
هذه العملية ألغراض انتخابية ،خاصة
أن أشهرا قليلة تفصلنا عن االنتخابات
التشريعية املقبلة.
واسترسل الباحث الغربة ق��ائ�لا“ :إن
نظام املساهمة التضامنية يجد سنده
ف���ي م��ق��ت��ض��ي��ات ق���ان���ون امل��ال��ي��ة لسنة
 2021الذي ينص على احداث املساهمة
االجتماعية للتضامن على األرباح ،ومن
ش��أن��ه ض��م��ان ت��ق��اط��ع مختلف أنظمة
احلماية اإلجتماعية ،ال سيما عن طريق
إحداث هيئة موحدة لتدبير هذه األنظمة،
باإلضافة إلى ضرورة إنشاء آلية تشرف
على تتبع تنفيذ ه��ذا اإلص��ل�اح ،حتت

إشراف احلكومة”.
ويسعى امل��ش��روع إل��ى تعميم الضمان
ال��ص��ح��ي ع��ل��ى ال��ف��ئ��ات احمل��روم��ة منه،
ت��دري��ج��ي��ا خ��ل�ال س��ن��ة  ،2021وذل���ك
بالشروع في استفادة  800أل��ف تاجر
وصانع مغربي ،ثم  1.6مليون م��زارع،
ودمج الصناع التقليديني البالغ عددهم
نصف مليون صانع.
وفي نهاية السنة احلالية ،سيتم تعميم
الضمان الصحي على من يعملون في
ق��ط��اع النقل ،البالغ ع��دده��م  220ألف
شخص ،فضال عن دمج أصحاب املهن
احل��رة واملقننة ،البالغ عددهم  80ألف
شخص .أم��ا في  2022فستتم برمجة
“الدمج الكلي للفئات املعوزة املستفيدة
من نظام املساعدة الطبية” ،وعددهم 11
مليون مستفيد.
وستتحمل الدولة تكاليف االشتراكات
عن  11مليون منخرط في نظام املساعد
الطبية “رام��ي��د” احلالي ،ممن ينتمون
للفئات الهشة والفقيرة بغالف مالي
سنوي يناهز  9ماليير درهم ،أي بزيادة
سنوية تقدر ب  7ماليير درهم مقارنة مع
النفقات اخلاصة بشراء األدوية في إطار
نظام “راميد” احلالي .وقد مت تخصيص
 4,2مليار درهم لهذا الغرض في قانون
املالية لسنة .2021
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املديرية العامة للضرائب تذكر باإلعفاء من غرامات وصوائر حتصيل الضرائب غير املستخلصة
ذكرت املديرية العامة للضرائب،
ال�����ي�����وم اخل����م����ي����س ،ب���اإلع���ف���اء
م���ن أداء ال���ذع���ائ���ر وال���غ���رام���ات
وال���زي���ادات وص��وائ��ر التحصيل
املتعلقة بالضرائب وال��واج��ب��ات
والرسوم الصادر في شأنها أمر
بالتحصيل قبل فاحت يناير ،2020
وال���ت���ي ظ��ل��ت غ��ي��ر مستخلصة
إل����ى غ���اي���ة  31دج��ن��ب��ر .2020
وأوضحت املديرية ،في بالغ لها،
أن «ال��ف��ص��ل  6م��ك��رر م��ن ق��ان��ون
املالية  ،2021تضمن إعفاء كليا أو
جزئيا من أداء الذعائر والغرامات
وال���زي���ادات وص��وائ��ر التحصيل
املتعلقة بالضرائب وال��واج��ب��ات
والرسوم الصادر في شأنها أمر
بالتحصيل قبل فاحت يناير ،2020
والتي ظلت غير مستخلصة إلى
غاية  31دجنبر .2020
وب��خ��ص��وص اإلع��ف��اء الكلي،

أوض����ح����ت امل����دي����ري����ة ال���ع���ام���ة
للضرائب ،أن��ه اب��ت��داء من فاحت
ي��ن��اي��ر  ،2021مي��ك��ن للملزمني
االس���ت���ف���ادة م���ن اإلع���ف���اء الكلي
م���ن أداء ال��ذع��ائ��ر وال��غ��رام��ات
وال��زي��ادات وص��وائ��ر التحصيل
املتعلقة بالضرائب والواجبات
والرسوم الصادر في شأنها أمر
بالتحصيل قبل فاحت يناير ،2020
وال���ت���ي ظ��ل��ت غ��ي��ر مستخلصة
إل���ى غ��اي��ة  31دج��ن��ب��ر .2020
وأض���اف���ت أن����ه ل�لاس��ت��ف��ادة من
ه�����ذا االم����ت����ي����از ،ي���ت���ع�ي�ن ع��ل��ى
اخل��اض��ع�ين للضريبة املعنيني
تلقائيا بتسديد أصل الضرائب
وال��واج��ب��ات وال��رس��وم امل��ذك��ورة
ق���ب���ل ف������احت ي����ول����ي����وز ،2021
م��ش��ي��رة إل����ى أن����ه ال مي��ك��ن أن
ت��ك��ون م��وض��وع إل��غ��اء ال��ذع��ائ��ر
والغرامات وال��زي��ادات وصوائر

التحصيل التي كانت موضوع
مسطرة تصحيح ألس��اس فرض
الضريبة ،أفضت قبل فاحت يناير
 2021إل��ى إب���رام صلح مكتوب
م��ق��رون ب��إص��دار الضريبة قبل
ه��ذا التاريخ ،وإل��ى أداء جزئي
أو كلي لهذه الذعائر والغرامات
وال��زي��ادات وص��وائ��ر التحصيل
خ���ل��ال ال����س����ن����وات امل����وال����ي����ة.
وفي ما يتعلق باإلعفاء اجلزئي،
سجلت امل��دي��ري��ة أن���ه بالنسبة
للمدينني املعنيني فقط بالذعائر
والغرامات وال��زي��ادات وصوائر
ال��ت��ح��ص��ي��ل ال���ت���ي ظ���ل���ت غ��ي��ر
مستخلصة إلى غاية  31دجنبر
 ،2020ف���ق���د ي��س��ت��ف��ي��دون م��ن
تخفيض جزئي بنسبة  50في
املائة ،بشرط أن يدفعوا نسبة الـ
 50في املائة املتبقية ،وذلك قبل
فاحت يوليوز .2021

النقاط الرئيسية في مشروع «تقنين الكيف»
من أجل االستعماالت المشروعة
في ما يلي النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم  13.21املتعلق باالستعماالت
املشروعة للقنب الهندي ،الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت  ،اليوم اخلميس ،
أمام جلنة الداخلية واجلماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة مبجلس النواب:

 حت���س�ي�ن دخ������ل امل�����زارع��ي��نوحمايتهم م��ن شبكات التهريب
ال��دول��ي للمخدرات وخ��ل��ق فرص
واع�������دة وق�������ارة ل��ل��ش��غ��ل وم�����درة
للدخل.
 اتاحة فرص اقتصادية أكيدة. احلد من االنعكاسات السلبيةالتي يفرزها انتشار الزراعات غير
املشروعة على الصحة العامة.
 التقليل من اآلث��ار التخريبيةعلى احمليط البيئي ،خصوصا ما
يتعلق باجتثاث وح��رق الغابات
واستنزاف التربة واملوارد املائية
وتلوث املياه اجلوفية.
 ي��ت��ض��م��ن امل����ش����روع ت��س��ع��ةأبواب:
* الباب األول ينص على أحكام
عامة توضح مبقتضاها مختلف
املفاهيم ذات الصلة مبجال تطبيق
ه���ذا ال��ق��ان��ون ،ك��م��ا ت��س��ن نظاما
للترخيص كشرط الزم ملمارسة.
* الباب الثاني ..حتديد املجال
الترابي ملمارسة األنشطة املذكورة،
وتقييد الترخيص لزراعة وإنتاج
القنب الهندي في حدود الكميات
ال���ض���روري���ة ل��ت��ل��ب��ي��ة احل��اج��ي��ات
ألغ�����������راض ط���ب���ي���ة وص���ن���اع���ي���ة
وصيدلية.

* ال���ب���اب ال���ث���ال���ث ..ال���ش���روط
ال��واج��ب��ة للحصول ع��ل��ى رخصة
إن���ش���اء م��ش��ات��ل ال��ق��ن��ب ال��ه��ن��دي
واس��ت��غ�لال��ه��ا أو رخ��ص��ة تصدير
أو اس���ت���ي���راد ب�����ذوره وش��ت��ائ��ل��ه،
م��ع م��ن��ع ب��ي��ع ال���ب���ذور وال��ش��ت��ائ��ل
امل��ذك��ورة ألش��خ��اص غير مرخص
لهم بزراعة وإنتاج القنب الهندي،
كأحد الضمانات الرئيسية حلصر
زراعة هذه النبتة على املستفيدين
م��ن ال��ت��رخ��ي��ص ،وف��ق��ا ل�لأغ��راض
املشروعة
* الباب الرابع ..استيفاء طالب
الرخصة لشروط رئيسية تتمثل
أساسا في ضرورة تأسيس شركة
خاضعة للقانون املغربي .وبغرض
ت���أم�ي�ن ج�����ودة امل���ن���ت���وج ،أوج���ب
م��ش��روع ال��ق��ان��ون على الشركات
املذكورة التوفر على مخازن مؤمنة
وم��ح��روس��ة ل��ل��ت��خ��زي��ن وض����رورة
التقيد بدفتر للتحمالت فضال عن
حتديد كيفيات نقل منتجات القنب
الهندي.
* ال���ب���اب اخل����ام����س ..يخضع
ت���س���وي���ق واس����ت����ي����راد وت��ص��دي��ر
املنتجات الصيدالنية الطبية وغير
الطبية لقانون األدوي��ة والصيدلة
(ال��ق��ان��ون رق��م  )17 - 04وظهير

 1922ف��ي ح�ين يخضع تسويق
واس���ت���ي���راد وت��ص��دي��ر امل��ن��ت��ج��ات
األخ������رى ل��ل��ت��رخ��ي��ص م���ن ط��رف
الوكالة املختصة.
* الباب السادس ..يحدد كيفيات
منح الرخص وحاالت رفضها ،وذلك
م��ع م��راع��اة املقتضيات املتعلقة
بتبسيط امل��س��اط��ر واإلج������راءات
اإلدارية.
* ال��ب��اب ال��س��اب��ع ..يتطرق إلى
إح���داث جهاز للحكامة واملراقبة
م��ت��م��ث�لا ف���ي ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة
لتقنني األنشطة املتعلقة بالقنب
الهندي في شكل مؤسسة عمومية
تتمتع بالشخصية االعتباربية
واالستقالل املالي
* ال��ب��اب ال��ث��ام��ن ..ي��ن��ص على
آل���ي���ت�ي�ن رئ��ي��س��ي��ت�ين ل��ل��م��راق��ب��ة،
تتمثل األول���ى ف��ي تتبع الوكالة
مل��س��ار ال��ق��ن��ب ال��ه��ن��دي ف��ي جميع
مراحله ب��دءا باإلنتاج والتحويل
ووصوال إلى االستيراد والتصدير
والتسويق وكذا مسكها للسجالت
املرتبطة بهذه العملية واملتمثلة
في رخص ممارسة األنشطة وتتبع
مخزون القنب الهندي ،فيما تتمثل
اآللية الثانية في عنونة منتجات
هذه املادة وتلفيفها.

ارتفاع عدد ضحايا النصب عبر التجارة
االلكترونية واألمن يدخل على الخط
شرعت م��ص��ال��ح
األم�������ن ف����ي م��ع��اجل��ة
ش����ك����اي����ات م��ت��ع��ل��ق��ة
ب��ال��ن��ص��ب واإلح��ت��ي��ال
على ضحايا من طرف
أص������ح������اب ش����رك����ات
وأش��خ��اص ميتهنون
ال��ت��ج��ارة اإللكترونية
عبر مواقع متخصصة
أو ص��ف��ح��ات معروفة
مب����واق����ع ال���ت���واص���ل
اإلجتماعي.
وحتقق املصالح االمنية املختصة في مئات الشكايات ملغاربة تعرضوا
للنصب واإلحتيال في مواقع للتجارة اإللكترونية ،غالبيتها توجد خارج
املغرب ،سواء بعدم توصلهم باملنتجات املتفق عليها ،أو افتقادها اجلودة
أو استغالل معطيات البطائق اإللكترونية في عمليات اخرى ،بسبب غياب
احلماية اإللكترونية.
ووف��ق يومية «امل��س��اء» ،فقد تبني أن أغلب الشكايات تشير إل��ى وقوع
مغاربة ضحية م��واق��ع إلكترونية مشبوهة تستغل ق��اع��دة بياناتهم في
عمليات جتارية أخرى ،كما أشارت التحقيقات األولية إلى أن عدد الشكايات
اخلاصة بالتجارة اإللكترونية ارتفع بشكل كبير في املغرب ،منذ بداية
احلجر الصحي.
في السياق ذاته ،توصلت النيابة العامة بشكاية من ضحية اقتنت ،عن
طريق التسوق اإللكتروني عبر إحدى مجموعات “فايسبوك” ،مجموعة من
املالبس التي تباع باجلملة من السوق املعروف «كراج عالل» بعد االتفاق مع
صاحب البضاعة عبر الوتساب ،غير أنها فوجئت بعلب كرتونية مملوءة
باألزيال أثناء تسلمها لإلرسالية عبر البريد ليتبني أن اإلرسالية موجهة من
مدينة مكناس.

إطالق حملة لمحاربة االتجار غير
المشروع في المحروقات
كشفت م��ص��ادر مطلعة ألخبارنا املغربية أن وزارة الطاقة وامل��ع��ادن
وسلطات مراقبة السير واجلوالن ممثلة في الدرك واألمن ومراقبة الطرق،
أطلقت مؤخرا حملة موسعة تستهدف موزعي محروقات متورطني في
تهريب وتسويق ه��ذه امل��ادة احليوية خ��ارج إطارها القانوني .حتركات
األجهزة املسؤولة ج��اءت بعد مراسالت الهيئات املمثلة ألرب��اب محطات
الوقود واملسموح لهم حصريا ببيع احملروقات بأنواعها بالتقسيط..
األبحاث والتحقيقات األولية مكنت من ترصد العديد من الناقلني حتوم
حولهم شبهات األنشطة الغير القانونية ،والذين يستغلون رخص النقل
ليتحولوا لتجار محروقات ،خصوصا وأن البعض منهم بات يتوفر على
نقط بيع غير قانونية بالعديد من املناطق ،تسوق احملروقات بأسعار تقل
أحيانا عن ثمن السوق بعد التزود من شركات اإلستيراد بأسعار اجلملة
ما يشكل إض��رارا مباشرا مبصالح احملطات .وعلمت أخبارنا كذلك أنه
مت توجيه أوام��ر مشددة لعناصر ال��درك واألم��ن مبضاعفة
مراقبة ناقالت احملروقات والتحقق
من الوثائق اخلاصة باحلمولة ،مع
االستعانة بأعوان السلطة للتبليغ
ع��ن احمل�لات الغير النظامية لتخزين
وتسويق احمل���روق���ات ...فهل ه��ي بداية
نهاية ه��ذا النوع من األنشطة
الغير القانونية والتي لطاملا
ص��رخ احملطاتيون اشتكاء
م��ن��ه��ا أم أن األم����ر ال يغدو
ك��ون��ه حملة س��ت��ه��دأ مب��رور
الوقت وهو ما ال نتمناه؟
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أسبوعية جهوية مستقلة شاملة
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االنتقادات تالحق مشروع املخطط احلكومي لتفعيل «قانون األمازيغية»
على بعد أش��ه��ر قليلة م��ن ان��ت��ه��اء واليتها،
أع��دت حكومة سعد ال��دي��ن العثماني مشروعا
أوليا ملخططها اخلاص بتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي
رق����م  26.16ال�����ذي ي���ح���دد م���راح���ل تفعليها
وإدماجها.
وحسب وثيقة املشروع األول��ي ،فقد وضعت
احلكومة ع��ددا م��ن التدابير اخل��اص��ة بإدماج
األمازيغية في مجال التعليم متعهدة بتدريسها
تدريجيا في جميع مستويات التعليم األول��ي
واالب���ت���دائ���ي وال��ث��ان��وي اإلع������دادي وال��ث��ان��وي
التأهيلي والتكوين داخل  5سنوات وأخرى في
عشر سنوات.
وج��رى تقدمي ه��ذا امل��ش��روع خ�لال االجتماع
األول للجنة ال��وزاري��ة ال��دائ��م��ة املكلفة بتتبع
وتقييم تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،التي
انعقدت األسبوع املاضي ،برئاسة سعد الدين
العثماني رئيس احلكومة إل��ى جانب ع��دد من
الوزراء واملسؤولني.
ويتضمن احمل���ور األول اخل���اص بالتعليم
إج��راءات عديدة؛ من بينها تيسير بعض املواد
التعليمية في سلك التعليم األول��ي واالبتدائي
باعتماد التعبيرات األمازيغية املتداولة في بعض
املناطق بجهات اململكة ،واعتماد األمازيغية في
معاهد تكوين امل���وارد البشرية لفائدة اإلدارة
العمومية.
وفي احملور الثاني اخلاص بإدماج األمازيغية
في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرملاني،
تضمن املخطط احلكومي تدبيرا واحدا يتعلق
بنشر اإلدارات للنصوص التشريعية والتنظيمية
ذات الصبغة العامة باللغة األمازيغية باجلريدة
الرسمية.

أم���ا ف��ي م��ج��ال اإلع��ل�ام واالت���ص���ال ،فيشير
مشروع املخطط احلكومي إلى إدماج األمازيغية
في مختلف وسائل اإلعالم العمومية واخلاصة
في إط��ار اتفاقيات الدعم املخصص من طرف
الدولة ودفاتر التحمالت.
كما سيتم مبوجب هذا املخطط بث اخلطب
وال��رس��ائ��ل امل��ل��ك��ي��ة وال��ت��ص��ري��ح��ات الرسمية
للمسؤولني العموميني على القنوات التلفزيونية
واإلذاع���ي���ة ال��ع��م��وم��ي��ة األم��ازي��غ��ي��ة مصحوبة
بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إل��ى اللغة

األمازيغية.
على مستوى القضاء ،يتضمن مشروع املخطط
احلكومي إجراء يقضي بتوفير الترجمة خالل
إج��راءات التحقيق والترافع وتقدمي الشهادات
وإجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ مع إمكانية
النطق باألحكام باللغة األمازيغية.
وحسب نص املشروع ،سيتم حترير البيانات
املضمنة في الوثائق الرسمية باللغة األمازيغية
إلى جانب اللغة األمازيغية ،إضافة إلى القطع
واألوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام

اإلدارات العمومية ،والوثائق والشهادات التي
يسلمها ضباط احل��ال��ة املدنية وال��ص��ادرة عن
السفارات والقنصليات املغربية.
ولم يلق مشروع املخطط صدى إيجابيا لدى
نشطاء احلركة األمازيغية ،خصوصا أنه يأتي
في آخر عمر احلكومة احلالية وعشر سنوات
بعد تنصيص دستور  2011على أن األمازيغية
لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
وق���ال احمل��ام��ي وال��ن��اش��ط األم��ازي��غ��ي أحمد
أرحموش إن هذا “املشروع غارق في العموميات
والشعارات والوعود الطوباوية وجرى إجنازه
بشكل بيروقراطي وخارج أي تشاور مع نشطاء
وف��ع��ال��ي��ات احل���رك���ة األم��ازي��غ��ي��ة واحل��ق��وق��ي��ة
املعنية”.
وأض����اف أرح��م��وش أن “ه���ذا امل��ش��روع ك��ان
سيشكل رسالة لبداية التفاهم لو مت اعتماده
في زمنه التشريعي لسنة  2012على األقصى
لالنتهاء من محطاته التأسيسية على األقل في
أف��ق  ،2027وليس كما أري��د ل��ه اآلن أن يكون
مخطط لزمن قد يتجاوز سنة .”2050
وأوضح الفاعل احلقوقي أن هذا املخطط “مت
إع��داده خ��ارج الزمن الدستوري واملؤسساتي،
خ��ص��وص��ا بالنظر إل���ى اخ��ت��ص��اص��ات وأدوار
املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية الذي
ال يزال في غرفة اإلنعاش ،ناهيك عن غياب أي
دراسة اجلدوى أو حصيلة أو تقييم ملا هو قائم
على أرض الواقع”.
ك��م��ا اع��ت��ب��ر امل��ت��ح��دث أن م���ش���روع املخطط
احلكومي “متعدد ال��رؤوس وال يسمح بتحديد
املسؤوليات واحملاسبة ،وع��دد من م��واده غير
قابل للتطبيق ،ناهيك عن كونه غير منسجم وال
يستحضر ما تتطلبه منهجية االندماج”.

حضور األمازيغية في المدارس المغربية  500 ..ألف مستفيد فقط كل سنة
قال سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم احلكومة ،إن “إدماج تدريس اللغة األمازيغية
في قطاع التعليم املدرسي انطلق مباشرة بعد خطاب أجدير وإحداث املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،بحيث أخَ َذ درس اللغة األمازيغية مكانه في املنهاج
الدراسي للسلك االبتدائي انطالقا من الدخول املدرسي .”2003
أض�����اف أم��������زازي ،ف���ي اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة
الوزارية الدائمة املكلفة بتتبع وتقييم تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية ،أنه “مت في إطار
التكوين املستمر وبتعاون مع املعهد امللكي
للثقافة االمازيغية ،تأهيل حوالي  9000إطار
تربوي من الناطقني باألمازيغية لتدريسها
(أغلبهم أحيلوا على املعاش أو انتقلوا إلى
مناطق أخرى) ،كما مت إعداد الكتب املدرسية
والدالئل التي تغطي السنوات الست للسلك
االبتدائي”.
وأوضح املسؤول ال��وزاري أعداد التالميذ
املستفيدين م��ن حصص اللغة األمازيغية
استقرت في حوالي نصف مليون تلميذ
سنويا“ ،وه��ي أع��داد ال ترقى لتطلعات
بالدنا أن يصبح كل مغربي ق��ادرا على
ال��ت��واص��ل ال��س��ل��س باللغة األم��ازي��غ��ي��ة
باعتبارها ملكا مشتركا جلميع املغاربة
كما نص على ذلك دستور اململكة ،وأهم
عقبة اعترضت التعميم األفقي والعمودي
ل��ت��دري��س ال��ل��غ��ة األم��ازي��غ��ي��ة ت��ك��م��ن في
عدم توفر امل��ورد البشري القار وبالعدد
الكافي”.
وأش�������ارت م���داخ���ل���ة أم��������زازي ،ال��ت��ي
استعرضت حصيلة إجنازات القطاعات
التي يشرف عليها في ما يتعلق بااللتزامات
ال��واردة في القانون التنظيمي 16-26
املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع
الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها
ف��ي مجال التعليم وف��ي احل��ي��اة العامة
ذات األولوية ،إلى أن “مصالح ال��وزارة
عكفت على إعداد مخطط عشري يتضمن
التزامات القطاع واآلجال احملددة للوفاء
ب��ه��ا ،م��ع العمل على تضمني التدابير
املتعلقة بها في حافظة املشاريع اخلاصة
بتفعيل أحكام القانون اإلطار رقم 17-51

املتعلق مبنظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي”.
واس��ت��ط��رد ق���ائ�ل�ا“ :ت��ت��م��ح��ور امل��وج��ه��ات
األساسية للمخطط العشري 2021-2030
ح��ول ث�لاث��ة م��ح��اور خ��اص��ة؛ أول��ه��ا املنهاج
الدراسي؛ إذ قامت ال��وزارة مبراجعة شاملة
ملنهاج اللغة األمازيغية بالسلك االبتدائي
(يرجع تاريخ صياغته إل��ى  ،)2003وق��د مت
إع����داده بشكل مشترك م��ع امل��ع��ه��د ،وإع��ط��اء
االن��ط�لاق��ة مل��راج��ع��ة ك��ت��ب ال��س��ن��وات األول���ى
والثانية والثالثة ،لتكون جاهزة في شتنبر
 ،2021وك��ت��ب ال���ث�ل�اث س��ن��وات
املوالية في شتنبر .”2022
وأب�����رز امل��ت��ح��دث أن��ه
ي���ج���ب ت���ط���وي���ر من����وذج
بيداغوجي خاص بسلك
التعليم األولي يمُ َ ِّكنُ
م�����������������ن

استقبال األط��ف��ال ف��ي سلك التعليم األول��ي
ببيئة لغوية تنطلق من لغتهم األم ،ويساعد
على تعزيز رصيدهم اللغوي باالنفتاح على
لغات التدريس خالل سنتي السلك األولي من
خالل األنشطة التربوية التي يتضمنها اإلطار
امل��ن��ه��اج��ي وال��دل��ي��ل ال��ت��رب��وي وامل��ج��م��وع��ات
التربوية املصادق عليها لهذا السلك.
وتطرقت مداخلة الوزير إلى إعداد املنهاج
ال��دراس��ي للغة األمازيغية اخل��اص بالسلك
اإلع������دادي م���ن أج���ل االن���ط�ل�اق ف���ي تفعيله
تزامنا مع مراجعة بقية مكونات منهاج هذا
السلك اب��ت��داء م��ن شتنبر  ،2022وتطوير
درس اللغة األمازيغية باعتماد تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال واملنصات الرقمية لتسريع
وتيرة التعميم األفقي والعمودي ،وتضمني
البعد الثقافي األمازيغي في كل املواد
الدراسية

على غ��رار البعد الثقافي العربي واألب��ع��اد
الثقافية ال��ع��ب��ري��ة واإلف��ري��ق��ي��ة واألن��دل��س��ي��ة
والكونية.
وبشأن تكوين امل��درس�ين واملؤطرين ،لفت
وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة إل���ى مضاعفة ع��دد
األساتذة املتدربني في املراكز اجلهوية ملهن
التربية وال��ت��ك��وي��ن خ�لال ال��س��ن��وات الثالث
املقبلة ،بتوظيف  400م��درس(ة) متخصص
ف��ي ال��ل��غ��ة األم��ازي��غ��ي��ة س��ن��وي��ا ع���وض 200
حاليا ،مم��ا سيمكن م��ن التوفر على 5000
م��درس متخصص للغة األمازيغية يعملون
بسلكي التعليم االبتدائي واإلع��دادي بحلول
سنة .2030
وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم إدماج التكوين
املستمر ألساتذة اللغة األمازيغية في البرامج
اجلهوية للتكوين املستمر ،وإدم��اج مجزوءة
وظيفية للغة األمازيغية ف��ي ب��رام��ج تكوين
أط���ر اإلدارة ال��ت��رب��وي��ة وأط����ر ال��دع��م
ال��ت��رب��وي وأط���ر التفتيش وامل��راق��ب��ة
ال��ت��رب��وي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��وج��ي��ه،
وف��ت��ح امل��ج��ال ل�لأس��ات��ذة ال��ذي��ن سبق
لهم أن استفادوا من تكوينات متينة
في اللغة األمازيغية من ط��رف املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،ليصبحوا
أساتذة متخصصني في تدريس اللغة
األمازيغية بشكل حصري في سلكهم
األصلي.
كما يتم العمل مع شركاء ،منهم املعهد
امللكي ،على إعداد منصة للتعلم الذاتي
للغة األمازيغية تكون مفتوحة باملجان
في وجه األطر اإلدارية والتربوية ،إلى
ج��ان��ب إج���راء ح��رك��ة انتقالية خاصة
ب���األس���ات���ذة امل��ت��خ��ص��ص�ين ف���ي ال��ل��غ��ة
األمازيغية ،على غرار ما هو معمول به
في أسالك التعليم الثانوي.

فالش أنفو
أسبوعية جهوية مستقلة شاملة
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ال شيء في املشهد احلزبي
املغربي يوحي بأننا على
أبواب استحقاقات مقبلة في
أكتوبر ،2021/حيث ستجري
االنتخابات التشريعية
واجلماعية واجلهوية .هل
نفسر ذلك مبناخ األزمة
ّ
ومتعثر في
متخلف
الصحية ،في مجتمع
ٍ
ٍ
حتديات عديدة
مساره الدميقراطي ،يواجه ّ
نفسره مبواصلة
في الشمال واجلنوب؟ هل ّ
عزوف شبابه عن السياسة ومؤسساتها،
واكتفائهم بالتحليق في فضاءات التواصل
نفسره بالتغيير العام
االجتماعي؟ هل ّ
الذي حلق املجتمع ،ولم ينتبه إليه املاسكون
بأحزاب لم يعد َيزور مق ّراتها وال يقرأ
ٍ
صحافتها أحد؟ السؤال األول هنا ،ماذا
أَ َع َّدت أحزاب األغلبية التي يقودها اليوم
ٌ
محافظ للدورة االنتخابية املقبلة في
حزب
ٌ
أكتوبر/تشرين األول 2021؟ وماذا فعلت
أحزاب املعارضة من أجل مواجهة حزب
العدالة والتنمية؟ ويبقى ،بعد ذلك ،سؤال
للتعددية
آخر يتعلق بباقي األحزاب املؤثّثة
ّ
احلزبية في املغرب ،حيث َي ِحقُّ لنا أن نفكّ ر
التعددية السياسية في املجتمع
في بنية
ّ
عددية
بنية
إلى
اليوم
حتولت
وقد
املغربي،
ٍ
ٍ
لغة وقيم ًا وأفقا؟ً
ومتشابهة ً
متناسخة
ٍ
ٍ

قبل اإلجابة على بعض هذه األسئلة،
يشار أو ًال هنا إلى أمرين :يتعلق أولهما
ب��ظ��اه��رة اس��ت��م��رار ع���زوف ال��ش��ب��اب عن
العمل السياسي املؤسسي ،أي االنخراط
في األحزاب التي متأل املشهد السياسي
ف��ي امل��غ��رب ،س��واء منها األح���زاب التي
ت��واص��ل ح��م��ل ت��رك��ة احل��رك��ة الوطنية،
احملافظة منها واليسارية ،أو األح��زاب
اإلداري�����ة ال��ت��ي أص��ب��ح ينعتها النظام
ستعمل
السياسي ب��أح��زاب ال��وس��ط ،و ُت
َ
لترميم األغلبيات التي مت��ارس احلكم،
بحكم أن ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ي ال يسمح
بتركيب أغلبية مطلقة .كما أن الشباب
ال ينخرط في األحزاب واجلمعيات التي
جذرية مناسباتية ،من
بلغة
استأنست
ٍ
ٍ
دون حضور وازن ،ال في الشارع وال في
ال��وع��ي اجلمعي وال ف����ي م��ت��ط��ل��ب��ات
التاريخي،
ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي
م������������ع
القادر على التفاعل
القضايا الكبرى في
امل��ج��ت��م��ع امل��غ��رب��ي،
األم������ر ال������ذي أدَّى
إل���ى ت��ص� ُّل��ب العمل
احل���زب���ي وس��ق��وط��ه
نوع من الرتابة
في ٍ
التي جتعل حضوره
أش��ب��ه ب��غ��ي��اب��ه ..إال أن اجل��دي��د
في هذا املوضوع يتعلق بتزا ُيد حضور
ال��ش��ب��اب ال��ن��اف��ر م��ن امل��ؤس��س��ات داخ��ل
شبكات الفضاءات الرقمية التي أصبحت
ملؤسسات ج��دي��دة ،تفوق
اليوم عنوان ًا
ٍ
املؤسسات احلزبية ومؤسسات املجتمع
حني
املدني عدد ًا وكثافة .ومت��ارس ،بني ٍ
وآخ����ر ،ح���ض���ور ًا ي��ف��وق م��ا أل��ف��ن��اه في
ٌ
جتمعات
جتمعات األحزاب ،يوم كان لها
ّ
ٌ
ومؤمترات ومواقف،
وأنشط ٌة وصحاف ٌة
أي يوم كانت تصنع احل��دث بخياراتها
ومواقفها ون��ض��االت رجالها ونسائها
وشبابها وتنظيماتها القطاعية.
ال حركة ف��ي املشهد احل��زب��ي املغربي
ت���وح���ي ب���أن���ن���ا ن��ن��ت��ظ��ر ،ب���ع���د أش���ه���ر،

انتخابات  2021ومآزق
املشهد احلزبي املغربي

َ
ف���ي جت��رب��ة ح��ك��وم��ة ال��ت��ن��اوب
املنتخبة،
انتخابات جتدّد املؤسسات
ٍ
و ُت� َ
ال���ت���واف���ق���ي ال���ت���ي ق���اده���ا
���ط����وِّ ر األداء ال��س��ي��اس��ي في
عبد الرحمن اليوسفي
م��ج��ت��م� ٍ�ع ت���واج���ه���ه ،ب��ج��ان��ب
ال حركة يف املشهد الحزيب
بعد
،1998-2002
التحدّيات اجلديدة املترتبة
أرب�����ع�����ة ع����ق����ود م��ن
ع��ن ان��ت��ش��ار وب���اء ك��ورون��ا
املغريب توحي بأننا ننتظر،
وتداعياته ،حتد ٌ
املواجهة واملعارضة
ّيات بنيوي ٌة
انتخابات تجدّد
بعد أشهر،
ٍ
واملقاطعة .واستمر
�اد
�
�ص
�
�ت
�
واالق
ف��ي ال��س��ي��اس��ة
املؤسسات َ
املنتخبة ،و ُت َط ِّور
كذلك في أول حكومة
وامل��ج��ت��م��ع ،وك���أن اجلميع
األداء السيايس
بعد حركة  20فبراير
ينتظر ت��دب��ي��ر ًا م��ح �دّد ًا من
ورياح الربيع العربي،
جهة م��ا ،يعتبرها اجلميع
وإع�ل�ان دس��ت��ور ،2011
وح��ده��ا ال���ق���ادرة ع��ل��ى فعل
املتقدّم في كثير من مبادئه
ذل�����ك ،ب���ال���ص���ورة امل��ن��اس��ب��ة
العامة ،مقارن ًة مع ما سبقه من
مل��خ��ت��ل��ف م���ك���وِّ ن���ات امل��ش��ه��د
دساتير.
السياسي.
آن األوان ال��ي��وم ،وليس غ��د ًا ،للبحث
ال حركة في املشهد احلزبي
عن مصادر اخللل ،والتفكير في كيفيات
املغربي توحي بأننا ننتظر ،بعد
رفعها .ملاذا لم تنجح النخب التي ناضلت
انتخابات جتدّد املؤسسات
أشهر،
ٍ
َ
أربعة عقود دفاع ًا عن قيم العدالة في تدبير
املنتخبة ،و ُت َطوِّ ر األداء السياسي
(إدارة) السياسات العامة بطريقة ِّ
ّ
متكن
يتمكن املغرب في العقدين املنصرمني،
لم
من بناء أسس جديدة وخطط ناجحة في
وفي احلكومات التي اضطلعت في هذه
العمل والتجاوز ،وذل��ك على الرغم مما
امل��رح��ل��ة مم��ا سمي العهد اجل��دي��د ،من
تتوفر عليه من أطر وجت��ارب؟ ومل��اذا لم
وضع املجتمع املغربي في طريق بناء
ينجح تيار اإلسالم السياسي الذي حملته
مشروع مجتمعي ،ومنوذج تنموي
ري��اح الربيع العربي زم��ن ت��ش��رذم قوى
وقيميُ ،يسعفه بتحقيق ما
منصة التدبير في
اليسار ،حملته إل��ى
تطلع إليه املغاربة منذ
ّ
سياق دستور جديد يُخوِّ ل إمكانية الفعل
الصانع ملردودية سياسية أكبر ،واكتفى
بالتغ ِّني باالستقرار والتصالح ،ونسي
شعارات « 20فبراير» .هل يتعلق األمر
االستقالل،
في جتربة السنوات العشر املاضية
أي بناء مجتمع جديد
 2020 - 2011بانعدام التجربة
م��س��ت��ق��ل ،وم��ت��ص��ال��ح مع
و ُندرة الكفاءات؟ أم أن األمر في
ذات����ه وم����ع ال���ع���ال���م ،فقد
احلالتني مع ًا يتعلق باألصابع
ظ���ل ال��ف��اع��ل ال��س��ي��اس��ي
اخلفية!
ف������ي م���ط���ل���ع األل���ف���ي���ة
أح��������زاب وط���ن���ي���ة م��ن��ه��ك��ة
الثالثة خاضع ًا للنظام
وب��دون أف��ق ،وأح���زاب إداري��ة
ال���س���ي���اس���ي امل���خ���زن���ي
استأنست بالفرجة واقتسام
اجلديد الذي ال يثق في
ال��غ��ن��ائ��م .وأح������زاب ال��ي��س��ار
الفاعل السياسي ،حتى
تواجه حتدّيات َو َّرطت نفسها
عندما ُي ْب ِر ُم معه العهود
فيها
وي��ع��ل��ن والءه ون��زوع��ه
ال ش����يء ف���ي االج��ت��م��اع��ات
اإلص�لاح��ي ،كما حصل

ال��ت��ي ت��ع��ق��ده��ا األح������زاب امل��غ��رب��ي��ة مع
وزارة الداخلية ،قصد ترتيب اإلجراءات
وال��ت��واف��ق��ات املطلوبة م��ن أج��ل جتديد
ال��ن��خ��ب ،وجت����اوز أش��ك��ال اخل��ل��ل التي
حصلت في ال��دورة االنتخابية السابقة.
ال شيء يشير إلى أننا أمام فصل جديد
ف��ي م��ش��روع تطوير األداء الدميقراطي
في بالدنا ،احلزب األغلبي يحلم بوالية
ثالثة ،واملعارضة تتطلع إلى زحزحته.
والنقاش يتواصل حول لوائح الشباب
والنساء ،وحول القاسم االنتخابي ويوم
االنتخاب ،ونسي اجلميع أن اجلوهري
ال��ي��وم ف��ي العمل السياسي يتمثل في
ض��رورة إع��ادة االعتبار أو ًال للسياسة،
والتفكير في مآالت العمل احلزبي ،وسط
أح��زاب تنتظر توزيع املقاعد واحلقائب
وحت��ص��ي��ل ال��ت��ق��اع��د ق��ب��ل ال��ع��م��ل ،حيث
�اب
ب����رزت ظ��واه��ر ج��دي��دة تتعلق ب��ش��ب� ٍ
صلون تقاعد ًا مضمون ًا قبل بلوغهم
ُي َح ِّ
صلون وظيفة
سن الثالثني ،وآخرين ُي َح ِّ
كاتب دولة أو وزير ،قبل ولوجهم سوق
العمل ،وتنتهي مهمة التكليف الوزاري،
صلون بدورهم تقاعد ًا ُمجزي ًا مقابل
َف ُي َح ِّ
أشهر أو سنوات من االستوزار.
تضاعفت قيود العمل احلزبي في املغرب
منهكة
وطنية
�زاب
ٍ
ٍ
اليوم ،فنحن أمام أح� ٍ
�زاب إداري� ٍ�ة استأنست
وب��دون أف��ق ،وأح� ٍ
بالفرجة واقتسام الغنائم .أم��ا أح��زاب
اليسار فإنها تواجه اليوم حتدّيات َو َّرطت
أحزاب بال
نفسها فيها ،فقد حتولت إلى
ٍ
لون وال طعم ،وما أكثرها حسابي ًا وما
خيارات ومواقف ،ووسط مشهد
أخ َّفها
ٍ
شباب ينفر من األح��زاب
حزبي مترهل
ٌ
واملؤسسات ،وينتقد كل شيء ،وميارس
التحليق في الفضاءات االفتراضية من
دون قضية محدّدة ،وبعضه اآلخر ينخرط
في األح��زاب ،بحث ًا عن موقع متقدّم في
الئحة الشباب ،متنحه مقعد ًا في املجالس
املنتخبة ،وتقاعد ًا قبل األوان ،أو جرأة
في الكالم مخيفة ومخجلة.

فالش أنفو
أسبوعية جهوية مستقلة شاملة
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مسؤولية االحزاب والمواطن في االرتقاء
بالمؤسسات المنتخبة ومواجهة تحديات المرحلة
إذا كان  64يف املائة من املغاربة ال يثقون يف الربملان ،وأن  60يف املائة يرون أن املؤسسة التشريعية ال تقوم بدورها كما جيب ،وتساءلنا مبرارة عن
سبب تعثرها عن مسايرة املحطة الدستورية األخرية..فلماذا مل يتمكن الربملانيون أغلبية ومعارضة من التموقع بشموخ وثقة يف النفس
مستمدة من دستور يقر للمؤسسة التشريعية سلطة برملانية قوية حتتل مكانة الئقة داخل املنظومة السياسية واملؤسساتية الوطنية باعتبارها
املصدر الوحيد للتشريع ،فضال عن اختصاصاهتا يف جمال املراقبة الربملانية وتقييم السياسات العمومية؟..
ملاذا تعثرت وتيرة التشريع ولم يقع مترير
مشاريع قوانني ذات اهمية قصوى ،كمشروع
القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية والدفع
بعدم دستورية القوانني ،وغيرها في غياب
ت ��وازن محصن مبقتضى الفصل  78من
ال��دس �ت��ور ،ال ��ذي ي �خ��ول ل��رئ�ي��س احلكومة
وألعضاء البرملان على السواء حق التقدم
باقتراح القوانني؛ فطغت األنانية احلكومية
على املبادرة النيابية في التشريع؟ ..
أسئلة تطرح وتفرض نفسها على كل ضمير
حي ومسؤول ،خصوصا بعد إنهاء الوالية
الثانية بعد دستور  ،2011والشروع في
التحضير لالستحقاقات املقبلة على اعتبار
أن بالدنا انتصرت للخيار الدميقراطي إذ
مضت أزي��د م��ن نصف ق��رن على أح��داث
املؤسسة البرملانية سنة .1963
و إذا كان دستور  2011أقر للمؤسسة
التشريعية سلطة برملانية قوية فإن امل��رء ال
يستعير فصاحة اخلطباء لتسجيل الفشل
ال��ذري��ع وع ��دم م�س��اي��رة ال �ب��رمل��ان للنموذج
امل �غ��رب��ي امل �ت �م �ي��ز ال� ��ذي ت�ض�م�ن��ه م�ح�ت��وى
الدستور ،إذ ما متيزت به الوالية التشريعية
السابقة واحلالية هو أنانية احلكومة جتاه
املبادرة النيابية في التشريع ،وضعف االداء
البرملاني بسبب تزكية االحزاب ملن ال تتوفر
فيهم ش��روط ال�ك�ف��اءة وال�ت�ج��رد و االكتفاء
بعامل جبر اخلواطر وارضاء القبيلة والقبلية
واالنتصار لسلطة املال دون مراعاة عواقب
ذلك من سقوط مدوي في مستنقع الضحالة
القانونية الفكرية واألمثلة كثيرة ف��ي هذا
الشأن،
وقد أشار جاللة امللك في خطابه مبناسبة
افتتاح ال��دورة األولى من السنة التشريعية
 -2013 2012إلى أن اإلصالح الدستوري
ال��ذي ع��رف نضجا بعد ت��راك�م��ات ومسار
طويل تعزز بتأسيس ب��رمل��ان ج��دي��د ،س��واء
من حيث مكانته أو نظامه أو سلطاته ،إذ
إنه أصبح «مصدرا وحيدا للتشريع» الذي
اتسع مجاله.
ص�ح�ي��ح أن ��ه ب��إم �ك��ان رئ �ي��س احل �ك��وم��ة،
وليس غيره ،كما وقع ملا خول فريق أغلبية
في الوالية السابقة لنفسه احلق في الدفع
مبقتضيات الفصلني  77و 79من الدستور،
ف��ي خ��رق سافر ألبسط القواعد املتعارف
عليها ،علما أن الفصل  77ينص على سهر
البرملان واحلكومة على احلفاظ على توازن
مالية الدولة ،ولكن لم يخول سوى للحكومة
رفض املقترحات .وال حق للفريق ولو كان
أغلبيا رف��ض املقترحات والتعديالت التي
يتقدم بها أع�ض��اء ال�ب��رمل��ان؛ أي للحكومة
أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل ال
يدخل في مجال القانون ،لكن بعد أن تلجأ
إلى القواعد املسطرية؛ ألن اخلالف في هذا
الشأن تبت فيه احملكمة الدستورية داخل
أجل ثمانية أيام.
أما مصادرة املقترحات لفائدة املشاريع
أو ال�ت�ف��اع��ل ال�س�ل�ب��ي م��ع ه ��ذه امل�ق�ت��رح��ات
ف��ذل��ك يعتبر خ��رق��ا س��اف��را ل�ل��دس�ت��ور وم��ا
استتبع ذلك من تعثر وتيرة التشريع وعوار
تشريعي وانعدام ج��ودة النصوص وتقزمي
دور امل �ع��ارض��ة ك�س�ل�ط��ة ن��اف��ذة ذات ق��وة

أسئلة تطرح
وتفرض نفسها
على كل ضمير حي
ومسؤول ،خصوصا
بعد إنهاء الوالية
الثانية بعد دستور
 ،2011والشروع في
التحضير لالستحقاقات
المقبلة على اعتبار أن
بالدنا انتصرت للخيار
الديمقراطي إذ مضت
أزيد من نصف قرن
على أحداث المؤسسة
البرلمانية سنة .1963
اقتراحية ،على اعتبار أنه إذا كنا في حاجة
إل��ى حكومة سياسية منسجمة متضامنة
متكتلة حول مشروع حكومي واضح وقابل
للتحقيق ف��إن�ن��ا ف��ي ح��اج��ة إل ��ى م�ع��ارض��ة
قوية ج��ادة ومسؤولة ،وذات سلطة كابحة
 contre pouvoirذلك أنها تشكل بديال
ذا مصداقية ملواجهة األغلبية وتساهم في
الرقابة واالنتقادات البناءة للعمل احلكومي،
وخلق جو من الشفافية والنزاهة واحلكامة
في التسيير ،واحلد واحليلولة دون تعسفات

وجت��اوزات السلطات السياسية ،باإلضافة
إل��ى ال��دف��اع ع��ن امل ��ال ال �ع��ام وع��ن حقوق
اإلن �س��ان واحل��ري��ات ال�ف��ردي��ة واألس��اس�ي��ة؛
لذلك من العار أن ينظر إليها مبنظار عدائي
أو تآمري.
ك�م��ا أن ت �ق��زمي دور امل �ع��ارض��ة واحل�ك��م
ع�ل��ى م�ق�ت��رح��ات ال �ق��وان�ين ال �ت��ي تسجلها
بعدم البرمجة واإلق �ب��ار ومحاولة إسكات
ص��وت�ه��ا والتشكيك ف��ي مصداقيتها يعد
تراجعا خطيرا للدميقراطية ،وبدل االنكباب
على حتسني صورة البرملان ونبذ الصورة
ال�ف��رج��وي��ة ال�ت��ي أصبحت تشكل كابوسا
للمواطن الذي كان يظن أن الوالية املنتهية هي
والية تأسيسية بامتياز ،وجتويد النصوص
ب��دل االع�ت�م��اد على ال�ك��م ،وت�ق��دمي البدائل
الواقعية ال�ت��ي تصبو إل��ى خ��دم��ة مصالح
امل��واط �ن�ين؛ علما أن اخل �ط��اب امللكي كان
واضحا في هذا الشأن ملا ذكر البرملانيني
اللذين يستمدون واليتهم من األمة بأن على
عاتقهم االرتقاء إلى مستوى الصالح العام
وتغليب املصالح العليا لألمة كيفما كانت
انتماءاتهم السياسية
بريطانيا مثال منحت لقبا رسميا لرئيس
امل �ع��ارض��ة ،وه ��و «رئ �ي��س امل �ع��ارض��ة ل��دى
صاحبة اجلاللة» ،كما أن مجلس التفكير
في سير املؤسسات اجلمهورية اخلامسة
ب �ف��رن �س��ا احمل � ��دث س �ن��ة  2007ب��رئ��اس��ة
 Édouard Balladurسجل اعترافا
صريحا وقويا بحقوق املعارضة بخصوص
احل�ي��ز ال��زم�ن��ي والتمثيلية ف��ي ال��رئ��اس��ات
وم �ه��ام م �ق��رري جل ��ان ال�ت�ق�ص��ي .ك�م��ا أن
الدستور الفرنسي لسنة  2008أقر جلسة
في الشهر يكون جدول أعمالها مخصصا
ومبرمجا من ط��رف املعارضة .كما عرفت
سنة  2007ظاهرة متثلت في منح رئاسة
جلنة املالية للجمعية العامة ،أي ما يوازي

برملاننا للمعارضة ..وه��ذه اخل�ط��وة كانت
التزاما أخذه على نفسه رئيس اجلمهورية
السابق ساركوزي أثناء حملته االنتخابية.
لهذا إذا كنا نصبو إلى حكومة قوية ملواجهة
الصعاب والتحديات اخلارجية والداخلية،
فما علينا إال تغيير النظرة الدونية وتفادي
االس �ت �ق��واء وال�غ�ط��رس��ة ومت�ك�ين املعارضة
من حقوقها الدستورية املسطرة مبقتضى
الفصول 101--100--10--82 60م��ن
الدستور املغربي كما يتعني على االحزاب
انتقاء النخب مبعايير موضوعية
وال غرابة في كون اخلطاب امللكي بناسبة
افتتاح الدورة األولى من الوالية التشريعية
ب�ت��اري��خ  2016/10/14أش��ار إل��ى كون
املرحلة القادمة أه��م بكثير من سابقاتها؛
ذلك أنه إذا كانت األولى بعد دستور 2011
تأسيسية ،ف��إن املقبلة محكومة مبشاكل
امل��واط �ن�ين احل�ق�ي�ق�ي��ة ،وب�ت�ح�س�ين خ��دم��ات
املرافق العمومية جلعلها في خدمة املواطنني
بدل خدمة املصالح الشخصية.
وال يتسنى ذل��ك إال مبؤسسة تشريعية
مسؤولة ق��وي��ة وج ��ادة ،أغلبية ومعارضة،
حتى يتم إن �ت��اج ق��وان�ين منتجة ومتناغمة
م��ع م�ص��ال��ح امل��واط��ن ،ودمي�ق��راط�ي��ة ق��وي��ة؛
وبحكومة ق��وي��ة منسجمة متضامنة حول
مشروع حكومي يضمن تنفيذه وزراء أكفاء
ولديهم قناعات الوطن ،بدل إسناد احلقائب
تطبيقا لنظرية جبر اخلواطر والتمادي في
العبث وهدر املال العام.
ومبا اننا مقبلون على محطة انتخابية مقبلة
نلتمس ان يكون هاجس املواطنة ومواجهة
الهشاشة والفقر واجلهل وتداعيات الوباء
ه��ي ال �ع��وام��ل و احمل ��رك وال��داف��ع الباعث
النتقاء النخب ووض��ع الرجل املناسب في
املكان املناسب

فالش أنفو
أسبوعية جهوية مستقلة شاملة
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الجزائر ...اللعب بالنار

الوحدة الوطنية واجلغرافيا ،الهوية واللغة والدين،
احلرية والعيش املشترك ،ثمة قضايا ال يفترض أن تكون
محل نقاش وجدل في اجلزائر ،وهي ليست مطروحة
كوجهة نظر أو في إطار الرأي والرأي اآلخر ،كما أنه من
اخلطورة مبكان ،وضعها قيد استغالل سياسي منفلت،
أو توظيف دعائي غير محسوب العواقب.
لم يسبق في التاريخ السياسي للجزائر ،أن دخل
مصطلح «االنفصال» معجم البيانات الرسمية ملؤسسات
الدولة .للمرة األولى تستخدم الرئاسة اجلزائرية هذا
طور فكرة احلكم
املصطلح في توصيف تنظيم مخملي ّ
الذاتي والفيدرالية على طريقة أكراد العراق ،إلى مطلب
االنفصال املناطقي .وللمرة األول��ى أيض ًا يسرد بيان
جهة عسكرية مصطلح «حركة انفصالية» في السياق
ذاته.
ما من ّ
شك في أنّ هذا التطور في التوصيف الرسمي
هو في النهاية إقرار بوجود معضلة سياسية قد تتطور
في ظروف مغايرة إلى أوضاع ومعضالت أخرى ،على

الرغم من أنّ هذه احلركة (ماك) التي تطالب بانفصال
منطقة القبائل ،تعيش على وه��م استعماري كبير،
ويسكنها ه��اج��س بغيض لتمزيق اجل�غ��راف�ي��ا .وهي
ضعيفة ومعزولة وتعيش ف��ي إط��ار ض� ّي��ق ،تسترزق
من سياق عاملي ،بعدما بات املهندس الدولي منتبها
ب �ح��رص وي �ب��ال��غ ف��ي االه �ت �م��ام ب�ق�ض��اي��ا امل�ج�م��وع��ات
واألق�ل�ي��ات لتوظيفها ف��ي هندسة اخل��رائ��ط اجل��دي��دة.
لكن طروحات كهذه تعتاش باألساس على اإلخفاقات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية للدولة الوطنية.
ثمة حقيقة ال ميكن إنكارها ،أنه طاملا
في األثناءّ ،
أنّ املسألة الدميقراطية في اجلزائر ما زالت مطروحة
ل�ل�ن�ق��اش ،والتضييق ع�ل��ى احل��ري��ات ق��ائ �م � ًا ،وط��امل��ا
أنّ ال��دول��ة لم تنجز امل�ش��روع الدميقراطي ال��ذي يو ّفر
للجزائريني إط��ار الدولة القوية العادلة ،واملؤسسات
املنبثقة من السيادة واإلرادة الشعبية احلقة ،مبا يضمن
للجزائريني حقوقهم وحرياتهم السياسية واملدنية
ويحرر العدالة لتكون مستقلة والصحافة لتكون حرة،

ويكرس حرية الفكر والضمير وتكافؤ الفرص واحترام
تغول األجهزة ،فإنّ أشكا ًال مختلفة
اإلنسان واحلد من ّ
من احلركات التي تشتغل ضمن الرؤى التمزيقية ستجد
ما يوفر لها ما أمكن من مبررات الوجود.
وه ��ذه احلقيقة متصلة بحقيقة أخ ��رى ال تغيب،
هي أنّ ما فعلته السلطة بالبلد؛ سياسي ًا واقتصادي ًا
واجتماعي ًا في العقود املاضية ،بتحويلها اجلزائر من
بلد نفطي بالغ الثراء والثروات ،إلى بلد يلهث مواطنوه
وراء كيس حليب أو قنينة زيت ،بفعل خياراتها اخلاطئة
وسياساتها العبثية ،وتزييفها للواقع والوقائع وتزوير
االنتخابات ،وانتهاج القمع والتضييق والفساد ونهب
املال العام ،هو في حد ذاته فعل يفوق كل فعل لتخريب
ومتزيق الدولة والبلد واملجتمع.
ك��ذل��ك ال ينبغي ن��س��ي��ان أن���ه وق��ب��ل جت���ار الهوية
واجل��غ��راف��ي��ا ،ع��رف��ت اجل��زائ��ر جت��ار ال��ت��اري��خ الذين
احتكروا ماضي ًا متخم ًا بالقيم احليوية املتجددة،
وبد ًال من أن يصبح هذا التاريخ ورموزه رابط ًا يعزز

ويقوي أرك��ان الدولة
النسيج السياسي واملجتمعي
ّ
حتول بفعل االستغالل السياسي الرديء إلى
اجلامعةّ ،
محراث لزرع الصراعات .كذلك عرفت اجلزائر جتار
الدين الذين حولوا القيم السمحة لإلسالم إلى فتاوى
للتكفير والدم والقتل .كما عرفت جتار األيديولوجيا
الذين فرضوا أيديولوجيات غريبة وال تنسجم مع
املجتمع وتطور الزمن ،مبا حوله إلى مجتمع ريعي
كسول.
من اخلطورة مبكان العودة إلى اللعب ضد العوامل
اجلامعة للجزائر واجلزائريني ،ووضعها قيد تالعب
سياسي ظرفي من أي طرف ك��ان؛ س��واء من السلطة
أو اجلماعات الشاذة املنحرفة ،وتوظيفها لتحويل
ال��ن��ق��اش��ات ال��ض��روري��ة ع��ن أه��داف��ه��ا ،وال���ه���روب من
املطالب املجتمعية امل��ش��روع��ة .وم��ن ال��واج��ب احل��ذر
من وضع اجلغرافيا محل استثمار سياسي بائس،
واستخدامها ك��رم��ح للحرب ض��د ال��دول��ة واملجتمع
والتاريخ واملستقبل وضد األرض واحلقيقة.

ترحيب فلسطيني بتقرير «هيومن رايتس ووتش» يستدعي محاسبة إسرائيل على جرائمها
رحبت السلطة الفلسطينية ،بتقرير منظمة «هيومن
رايتس ووت��ش» ،ال��ذي يوثق ارتكاب إسرائيل جرائم
«أبارتهايد» وضد اإلنسانية بحق الفلسطينيني ،مؤكدة
أن ذلك يستدعي محاسبة إسرائيل على جرائمها.
ورح��������ب ال����ن����اط����ق ال����رس����م����ي ب����اس����م ال���رئ���اس���ة
ّ
الفلسطينية نبيل أبو ردينة ،في بيان صحافي ،بتقرير
منظمة «هيومن رايتس ووتش» ،واصف ًا إياه «بالشهادة
الدولية القوية واحل ّقة» على نضال ومعاناة الشعب
الفلسطيني حت��ت االح��ت�لال العسكري اإلسرائيلي
وسياساته االستعمارية والقمعية.
وأك���د أب��و ردينة أن ه��ذا التقرير املحُ ��ك��م وامل��وث��ق
جيد ًا يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري
واالضطهاد ،األمر الذي يستدعي حتمل املجتمع الدولي
مسؤولياته ال��ف��وري��ة جت��اه فلسطني،
وم��س��اءل��ة إس��رائ��ي��ل ع��ل��ى ج��رائ��م��ه��ا
امل��ت��ع��ددة بحق الشعب الفلسطيني.
وق���ال أب��و ردي��ن��ة« :إن��ن��ا ن��ؤم��ن إمي��ان� ًا
راسخ ًا بأن العدالة القائمة على قرارات
ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة وع���دم اإلف��ل�ات من
العقاب هما السبيل الوحيد لتحقيق
س�ل�ام دائ����م ف��ي فلسطني وإس��رائ��ي��ل
وامل��ن��ط��ق��ة ب��أس��ره��ا» ،م��ش��ي � ًرا إل���ى أن
ه��ذا التقرير يأتي ف��ي وق��ت تتصاعد
فيه االنتهاكات واجلرائم اإلسرائيلية
ب���ض���راوة ض��د ال��ش��ع��ب الفلسطيني،
وبخاصة في القدس احملتلة ،عاصمة
دول������ة ف��ل��س��ط�ين ،وض�����د امل���واط���ن�ي�ن
الفلسطينيني في إسرائيل.
ودع���ا أب���و ردي��ن��ة جميع األط���راف
ال��دول��ي��ة إل���ى م��راج��ع��ة ه���ذا التقرير
ب���ع���ن���اي���ة وال���ن���ظ���ر ف����ي ت���وص���ي���ات���ه،
وتذكير ال��دول بالتزاماتها القانونية
مبوجب القانون الدولي ،مشدد ًا على
ض��رورة تدخل املجتمع ال��دول��ي للجم
خ��روق��ات إس��رائ��ي��ل (السلطة القائمة
ب��االح��ت�لال) ،وض��م��ان ع��دم ت��ورط هذه
ال��دول واملنظمات الدولية والشركات
ب����أي ش��ك��ل م���ن األش����ك����ال ف���ي تنفيذ

جرائم احل��رب واجلرائم ضد اإلنسانية في فلسطني.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ،رح��ب��ت احل��ك��وم��ة الفلسطينية بتقرير
منظمة «هيومن رايتس ووت��ش» ،وقال رئيس الوزراء
محمد اش��ت��ي��ة ف��ي ب��ي��ان صحافي« :لقد أس��م��ى ه��ذا
التقرير الدّولي ذو املصداقية العالية األمور مبسمياتها
احلقيقية ،وقدّم لها التوصيف القانوني املوضوعي».
وأضاف اشتية« :يضاف هذا التقرير لتقارير وآراء
قانونية سابقة تؤكد ض���رورة قيام املجتمع الدولي
بواجباته التي يمُ ليها عليه القانون الدولي ،وحقوق
اإلنسان ،ويفرض على دول العالم أن تلتزم مبسؤولياتها
في حفظ السلم العاملي ،وبالتالي محاسبة إسرائيل على
جرائمها ،وفي مقدمها جرائم االحتالل واالستيطان
والفصل العنصري واالضطهاد ،التي مت تشريعها في
صلب قوانني إسرائيل وسياساتها».
وت��اب��ع« :ل��م يعد االكتفاء بالشجب
واإلدان��ة من قبل العالم مقبولاً ،
ال ب��د أن ُت��ت��رج��م امل��واق��ف
ال�����ع�����امل�����ي�����ة إل�����ى
إجراءات عقابية
واض���������ح���������ة
وع���م���ل���ي���ة،

وإل����ى م��راج��ع��ة ال�����دول امل��خ��ت��ل��ف��ة ق��اط��ب��ة ع�لاق��ات��ه��ا،
وات����ف����اق����ي����ات����ه����ا ،وت����ب����ادالت����ه����ا ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة،
وال����ث����ق����اف����ي����ة ،وال�����ت�����ج�����اري�����ة ،م�����ع إس�����رائ�����ي�����ل».
أما وزارة اخلارجية واملغتربني الفلسطينية فقد رحبت
بالتقرير ووصفته ب��ـ»ال��ه��ام» ،مشيرة إل��ى أن��ه كشف
طبيعة االح��ت�لال االستعماري اإلسرائيلي باعتباره
نظاما متكام ً
ال من القوانني والسياسات لترسيخ هيمنة
ً
التفوق اليهودي على الشعب الفلسطيني ،ولشرعنة
منظومة االستيطان في األرض احملتلة لدولة فلسطني،
م��ا ي��ؤث��ر على جميع ج��وان��ب احل��ي��اة الفلسطينية.
وأك��دت وزارة اخلارجية الفلسطينية أن ما ورد من
دالئل وإثباتات في هذا التقرير املفصل تضع املجتمع
الدولي أمام اختبار إلرادته ومدى جديته في عزمه على
القضاء على كافة أشكال التمييز
والعنصرية.
وذ ّك����������رت وزارة اخل���ارج���ي���ة
الفلسطينية دول وقيادات املجتمع
الدولي بأن ارتكاب جرمية الفصل
العنصري (األبارتهايد) يشكل
ت����ه����دي����د ًا ج��س��ي��م�� ًا ل�لأم��ن
وال��س��ل��م ال���دول���ي�ي�ن ،وأن
حظرها هو مبثابة قاعدة
آم���رة م��ن ق��واع��د القانون
ال���دول���ي ال ي��ج��وز احل��ي��اد
�رف كان.
عنها حتت أي ظ� ٍ
وقالت خارجية فلسطني:
«يقع على عاتق املجتمع
الدولي أن يتخذ إجراءات
ف���وري���ة وف���ع���ال���ة إلج��ب��ار
إس��رائ��ي��ل ع��ل��ى إن��ه��اء نظام
ف������ص������ل������ه������ا ال���ع���ن���ص���ري،

األبارتهايد ،والذي يكرس هيمنتهم».
وشددت اخلارجية الفلسطينية على أن نظام الفصل
العنصري ال يجوز دعمه أو تشجيعه ،كونه يسعى
لتجسيد التفوق املفترض ملجموعة عرقية على أخرى.

«هيومن رايتس واتش»:
جرائم «أبارتهايد» وضد اإلنسانية
بحق الفلسطينيني
وأش���������ارت اخل����ارج����ي����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إل�����ى أن
«األب��ارت��ه��ي��د» اإلس��رائ��ي��ل��ي يشكل العقبة الرئيسية
أم��ام مم��ارس��ة الشعب الفلسطيني حقوقه وحرياته
األس��اس��ي��ة ،مب��ا ف��ي ذلك حقه ف��ي ت��ق��ري��ر املصير.
وأك������دت خ���ارج���ي���ة فلسطني الواجبات ال���ت���ي تقع
ع��ل��ى ع��ات��ق م��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ،مب��ا فيها
م��ج��ل��س األم����ن واجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة وم��ج��ل��س ح��ق��وق
اإلن����س����ان ل��ل��أمم امل���ت���ح���دة ،ف����ي ت��ب��ن��ي اإلج��������راءات
الفعالة ،وال��ق��رارات التي م��ن شأنها تأمني احلماية
للشعب الفلسطيني ،مبا في ذل��ك ف��رض العقوبات.
وطالبت اخلارجية الفلسطينية املدعية العام للمحكمة
اجلنائية الدولية ،فاتو بنسودا ،بتسريع إج��راءات
حتقيقها اجلنائي ،مبا فيها في اجلرائم ضد اإلنسانية،
واملتمثلة في جرميتي الفصل العنصري واالضطهاد.
وجاء تقرير «هيومن رايتس ووتش» ،أو الدراسة املفصلة،
ف��ي أكثر م��ن مئتي صفحة ،استغرق البحث وجمع
املعلومات والتحليالت من أجلها سنوات ،بحسب املنظمة.
ويوثق التقرير عمليات متييز وفصل عنصري ممنهج
ضد الفلسطينيني على أساس انتمائهم ،سواء كانوا
في األراض��ي الفلسطينية احملتلة عام  ،1967الضفة
الغربية وال��ق��دس الشرقية وغ��زة ،أو من فلسطينيي
الداخل ،مع تفاوت مستويات اضطهادهم حتى داخل
املنطقة الواحدة .ويقدّم التقرير ع��دد ًا من التوصيات
ل�لأمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية واملجتمع
الدولي ،مبا فيها الدول التي تدعم إسرائيل عسكري ًا.
وي��ؤك��د ض���رورة أن يعيد املجتمع ال��دول��ي النظر في
عالقته مع إسرائيل واعتماد نهج يتمحور حول حقوق
اإلنسان واملساءلة.
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تحديد موعد نهايئ كأس محمد السادس
لألندية األبطال بني الرجاء واتحاد جدة
أعلن االحتاد العربي لكرة القدم
ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء  27أب���ري���ل ،عن
موعد إج��راء نهائي ك��أس محمد
السادس لألندية األبطال والذي
من املنتظر أن يجمع بني الرجاء
الرياضي واحتاد جدة السعودي،
ومن املتوقع أن يحتضنه مركب
األمير موالي عبد الله بالعاصمة
الرباط.
ون��ش��ر االحت�����اد ع��ل��ى حسابه
ف��ي موقع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«ت��وي��ت��ر» ،أن ان نهائي الكأس
س��وف ي��ج��رى ي��وم ال��ـ  21غشت
 2021في اململكة املغربية.
ومت تأجيل النهائي ف��ي أكثر
م���ن م��ن��اس��ب��ة ،ب��س��ب��ب اس��ت��م��رار
تفشي جائحة فيروس «كورونا»
املستجد ،وتأثيرها على إكمال
املوسم الرياضي املنصرم ،وكذا
ازدحام أجندات املوسم الرياضي
احلالي.
وي��ع��ول ن���ادي ال��رج��اء ال��رج��اء

كثيرا على العائدات املالية للكأس،
من أجل جتاوز أزمته املالية التي
يتخبط فيها منذ سنوات ،إذ سبق

له وراس��ل االحت��اد العربي لكرة
القدم من أجل التوصل بتسبيق
عن لعب النهائي.

الفتح الرباطي يعني مدربا أجنبيا خلفا لإلطار الوطني
المستقيل «مصطفى الخلفي»
أعلن نادي الفتح الرياضي  ،رسميا عن تعيني
االط��ار التقني السينغالي دميبا مباي مدربا
جديدا للفريق االول خلفا ملصطفى اخللفي الذي
قدم استقاللته .
ذكر النادي في بيان نشره مساء امس االثنني
على موقع الرسمي أن دميبا مبايي احلامل
لدبلوم ال»وي��ف��ا -أ « في الفترة ما بني 2017
و  ، 2019كان يشغل منصب مدير التكوين في
النادي الرباطي.
و أش���رف دمي��ب��ا على ت��دري��ب الفريق األول
ل��ن��ادي جينيراسيون ف��وت السينغالي ،حيث
ف��از معه ب��ال��دوري احمللي سنة  ،2018إضافة
ملشاركة مميزة في منافسة كأس الكونفدرالية
االفريقية لكرة القدم بعناصر جلها من مركز
تكوين جينيراسيون فوت.
ك��م��ا ف���از ف��ي ن��ف��س ال��س��ن��ة ب��ك��أس ال��س��وب��ر
السينغالي وكأس العصبة السينغالية و كأس
األبطال بالسينغال.

والتحق دميبا مبايي بنادي الفتح الرياضي
سنة  ،2019حيث شغل منصب مدير قطب
الكفاءة  ،قبل ان يتم تعيينه سنة بعد ذلك
مديرا ملركز التكوين.
وك���ان اإلط����ار ال��وط��ن��ي مصطفى اخللفي،
قد قدم امس االثنني استقالته من على رأس
العارضة التقنية لفريق الفتح الرياضي .
وأفاد بيان صادر عن الفريق الرباطي بأن
املكتب املسير اجتمع باخللفي في مقر أكادميية
النادي ،ملناقشة النتائج التي يحققها الفريق
في الدوري ،قبل أن يعلن هذا األخير استقالته
م��ن م��ه��ام��ه ،م��رج��ع��ا ال��س��ب��ب حل��اج��ة ال��ن��ادي
لدينامية جديدة تعيده لـ»السكة الصحيحة»
وت��أت��ي اس��ت��ق��ال��ة مصطفى اخل��ل��ف��ي عقب
هزمية الفتح الرياضي األخيرة خارج قواعده
أم��ام متذيل الترتيب سريع واد زم بهدفني
مقابل واحد ،برسم اجلولة الـ 13من البطولة
الوطنية االحترافية «إنوي».

فريق الملياردير «هشام آيت منا» يعيش عىل وقع أزمة
مالية خانقة والعبو «الشباب» يلوحون بالمقاطعة

ح��ال��ة م��ن الضبابية وال��غ��م��وض ،تلك ال��ت��ي يعيش على
وقعها فريق امللياردير «هشام آيت منا» منذ أيام ،بسبب تأخر
املكتب املسير لشباب احملمدية عن صرف املستحقات املالية
العالقة في ذمته لفائدة العبيه وطاقمه التقني ،األمر الذي
دفع املتضررين إلى التلويح مبقاطعة التداريب في حال عدم
التوصل مبستحقاتهم.
مصادر مؤكدة قالت أن عددا من األطر التقنية املشرفة على
تأطير الفئات السنية الصغرى ،تشتكي بدورها عدم التوصل
مبستحقاتها املالية املتعلقة برواتب الشهور الـ  4األخيرة،
تنضاف إلى العبي الفريق األول الذين لم يتوصلوا براتب
شهرين باإلضافة إلى منح التوقيع.
أما أفراد الطاقم التقني لفريق «شباب احملمدية» تضيف
مصادرنا ،فلم يتوصلوا برواتبهم منذ قرابة  6أشهر مضت،
واألمر ذاته بالنسبة ملوظفي النادي ،األمر الذي خلف حالة
من التذمر الشديد داخل مكونات الشباب.

إسبانيا تخطط
لعودة اجلماهير
في شهر ماي
ذك���رت محطة «ك��وب��ي» اإلذاع��ي��ة
يوم الثالثاء أن احلكومة اإلسبانية
ورابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم
تخططان للسماح للجماهير بالعودة
للمالعب في آخر أرب��ع ج��والت هذا
امل��وس��م م��ع تخفيف ق��ي��ود فيروس
كورونا بالبالد.
وأش��ار التقرير إلى أنه سيسمح
ب��ح��د أق��ص��ى خ��م��س��ة آالف مشجع
من الثامن من مايو إذ تنتهي حالة
الطوارئ في إسبانيا ،املفروضة منذ
يناير للحد من انتشار الفيروس ،في
التاسع من مايو.
وقال متحدث باسم رابطة الدوري
اإلسباني إنه ال ميكن الكشف رسميا
عن موعد عودة اجلماهير لكنه شدد
على رغبة املسابقة في ذلك مبجرد
موافقة احلكومة.
وإذا مت اع��ت��م��اد اخل��ط��وة ميكن
للجماهير حضور مواجهة ب��ارزة
في الصراع على اللقب بني برشلونة
وأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د ف��ي ال��ث��ام��ن من
مايو.
وعادت اجلماهير بأعداد محدودة
ف���ي ب��ل�اد م��ث��ل إجن��ل��ت��را وأمل��ان��ي��ا
وفرنسا خالل مراحل معينة باملوسم
فيما أصرت احلكومة اإلسبانية على
منع حضور املشجعني باملباريات
في الدرجتني األول��ى والثانية منذ
تفشي الوباء في مارس .2020
ومن املنتظر أن تستقبل إشبيلية
 19أل��ف مشجع ف��ي بطولة أوروب��ا
 2020في يونيو املقبل بعد منحها
حق استضافة بعض املباريات بدال
من بيلباو.

الرجاء يقرر تغرمي
بنحليب مبلغ  15مليون
أعلن امل��ك��ت��ب امل��س��ي��ر ل��ف��ري��ق
ال��رج��اء الرياضي ،اليوم اإلثنني،
معاقبة الع��ب��ه م��ح��م��ود بنحليب،
بسبب تخلفه ع��ن م��راف��ق��ة بعثة
ال��ف��ري��ق ال��ت��ي س���اف���رت لتنزانيا
األس��ب��وع املنصرم ملواجهة نادي
نامونغو برسم كأس الكاف.
وأوض����ح ب�ل�اغ ل��ف��ري��ق ال��رج��اء
أن املكتب املديري اجتمع صباح
ال��ي��وم االث��ن�ين لالستماع لالعب،
حيث قدم بنحليب اعتذاره جلميع
مكونات الرجاء على خلفية السلوك
الذي بدر منه مرجعا إياه لظروف
اجتماعية خاصة يعيشها حاليا.
وق���رر مكتب ال��ف��ري��ق األخ��ض��ر،
ت��غ��رمي ال�لاع��ب م��ب��ل��غ  15مليون
سنتيم ،ك��إج��راء عقابي على عدم
م��راف��ق��ت��ه البعثة ال��رج��اوي��ة ل��دار
السالم.

يف رحاب رمضان
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من منافع رمضان والصيام

رمضان شهر سباق للقلوب إلى
الله ،ليس أقصر منه وقتا ،وال أعظم
منه أجرا ،فهو كما قال الله عنه "أياما
م �ع��دودات" ليس فيه مجال لتضييع
األوقات ،وال تقليب القنوات ،وال إطالة
ال �س �ه��رات واجل �ل �س��ات ،وال القبوع
أمام الشاشات.
إن �ن��ي أح �م��د ال �ل��ه ت �ع��ال��ى إل �ي �ك��م ـ
واحمدوه معي ـ أن اصطفانا واجتبانا
من بني خلقه وجعلنا من أتباع هذا
الدين العظيم ،دين اإلسالم الذي جعله
الله روح��ا حتيا ب��ه ال�ن�ف��وس ،ون��ورا
تهتدي به القلوب ،وتستنير به العقول،
وتستقيم به اجلوارح على صراط الله
املستقيم " َو َك َذل َِك َأ ْو َح ْينَا ِإلَ ْي َك ُروح ًا
َاب َوال
مِ ْن َأ ْمرِ نَا َما ُكن َْت َتدْرِ ي َما الْكِ ت ُ
مي��انُ َولَكِ ْن َج َعلْنَا ُه ُن��ور ًا َن ْهدِ ي ِب ِه
الأْ ِ َ
َم ْن ن ََشا ُء مِ ْن عِ َبادِ نَا َو ِإن ََّك لَ َت ْهدِ ي ِإلَى
ِص َر ٍاط ُم ْستَقِ ٍيم"(الشورى.)52:
إن م��ن ج�م��ال ه��ذا ال��دي��ن وكماله
في تشريعاته وعباداته أنه نوع بني
هذه العبادات في النوع والشكل وفي
الزمن والوقت.
نوع في الوقت ما بني عبادات يومية
ك��ال �ص �ل��وات اخل �م��س ،أو أسبوعية
ك��اجل �م �ع��ات ،أو س �ن��وي��ة ك��ال �ص��وم
والزكاة ،أو عمرية كاحلج.
ونوع بينها في األشكال والهيئات
ما بني عبادة بدنية أو مالية أو بدنية
مالية معا كما في احلج واجلهاد.
وإمنا كان كل ذلك ليكون لإلميان
القلبي مظاهر شتى تدل عليه وتثبته
وتقويه.
وامل �ق �ص��ود أن ي�ك��ون لدينا منهج
عبادي رباني فذ يهذب النفس تهذيبا

ش��ام�لا ك��ام�لا م��ن جميع جوانبها،
ويصوغ الصفوة الطاهرة الصاحلة
من البشر الذين هم أهل ألن يباهي
الله تعالى بهم املأل األعلى من املالئكة
األبرار.
وم��ن��اف��ع ه� ��ذه ال� �ع� �ب ��ادات ت�ت�ع��دد
وحكمها تتنوع لتخدم ه��ذا املقصد
ال �ش��ري��ف ف��ي ص �ي��اغ��ة ه ��ذا امل��ؤم��ن
املراد:
ف��ال��ص�ل�اة ت �ن �ه��ى ع ��ن ال �ف �ح �ش��اء
واملنكر .والزكاة طهرة للمال ،وطهارة
وزك � ��اة ل �ل �م��ال وال��ن��ف��س ،وإح �س��ان
للفقراء وم��واس��اة ب�ين أب �ن��اء ال��دي��ن.
واحل � ��ج م ��ؤمت ��ر س �ل��ام ،واج �ت �م��اع
وتعاون ووحدة  ،وشهود ملعالم اخلير
"ليشهدوا منافع لهم".
وأم���ا ال �ص �ي��ام :ف�ف�ي��ه م��ن امل�ن��اف��ع
واحل� �ك ��م وامل� �ق ��اص ��د م ��ا ي �ج��ل ع��ن
الوصف ويند عن احل��د وال�ع��د ..وال
جند وصفا أجمع من قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم عنه[ :الصوم
جنة].
واجلنة هي السترة ..وكل ما يقي
من السالح وغيره .واملعنى أنه ستر
وحماية ووقاية.
ف �ه��و س �ت��ر وح��م��اي��ة ووق���اي���ة من
الشهوات املردية والغرائز املؤذية:
فالشبع أصل كل مفسدة ،وشهوة
البطن مفضية إلى كل سوء ،خصوصا
عند الشباب والعزاب؛ فإن األز على
الشهوة من فعل إبليس ،ويزداد كلما
شبع املرء وامتألت معدته ،فيدعوه إلى
فعل احلرام أو رؤيته أو التفكير فيه،
قال القرطبي« :كلما َّ
قل األكل ضعفت
الشهوة ،وكلما ضعفت الشهوة قلت
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رمضان هبة من الله ملن
أدركه من خلقه ،وملن وفقه
فيه لطاعته ،ومل��ن أعانه
لعبادته وتقبل منه قربته.
رم� �ض ��ان ع��ط��اء رب��ان��ي
ي �غ �م��ر ح� �ي ��اة امل �س �ل �م�ين،
يهتف بهم هلموا إل��ى رب
كرمي ،ال شقاء في رحابه وال خيبة في جنابه.
رمضان شهر تسمو فيه النفوس ،وتصفوا فيه القلوب،
وترقى فيه األرواح ،وتهذب فيه األخالق.
رمضان شهر تقال فيه العثرات ،وتكفر فيه السيئات ،وتكثر
فيه احلسنات ،وترفع فيه ال��درج��ات ،وتبذل فيه الصدقات
وتتلى فيه اآليات وتتغير فيه العادات ،وتنزجر النفوس عن
خواطر املعاصي واملخالفات وتسعى فيه اجلوارح لشكر عالم
اخلفيات ورب األرض والسموات.
رمضان شهر يتنزل فيه العطاء ،ويتحقق فيه الرجاء،
ويرفع فيه الدعاء ،وتفتح فيه أبواب السماء ،وهو شهر عظيم
الهبات كرمي النفحات.

املعاصي».
ف��ال�ص�ي��ام يضيق ع�ل��ى الشيطان
م �ج��اري��ه ،وي�ح�م��ي ال �ش��اب ويحفظه
وي�ق�ي��ه ،ول��ذل��ك ق��ال صلى ال�ل��ه عليه
وس� �ل ��م[ :ي� ��ا م �ع �ش��ر ال� �ش� �ب ��اب ،من
استطاع الباءة فليتزوج ،فإنه أغض
ل�ل�ب�ص��ر وأح��ص��ن ل �ل �ف��رج ،وم ��ن لم
يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له وجاء].
متفق عليه.
وال � �ص� ��وم ح��م��اي��ة م���ن األخ�ل��اط
ال��ردي�ئ��ة :واألم� ��راض ال�ت��ي غالبا ما
ت��أت��ي بسبب التخمة وك�ث��رة الطعام
(فإن املعدة بيت الداء واحلمية رأس
ال ��دواء) ،وق��د روى أحمد والترمذي
وابن ماجة عن املقدام بن معديكرب
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
[م��ا مأل آدم��ي وع��اء ش��را من بطنه،
بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه،
فإن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث
لشرابه وثلث لنفسه](صحيح اجلامع
.)5674
وال� �ص���وم ص �ح��ة ك �م��ا روي في
احل��دي��ث ع�ن��د ال �ط �ب��ران��ي[ :ص��وم��وا
ت �ص �ح��وا] .وق��د ق�ي��ل :إن مم��ا أهلك
ال �ب��ري��ة ،وق �ت��ل ال��وح��وش ف��ي البرية
إدخ � ��ال ال �ط �ع��ام ع �ل��ى ال �ط �ع��ام قبل
االنهضام.
ثالث مهلــكات لألنـــام  .. ..ومدعاة
الصحيح إلى السقام
دوام م ��دام ��ة ودوام وطء .. ..
وإدخــال الطعام على طعام.
والصوم حماية من الغضب والسفه
والطيش :فهو يضبط النفس ،ويعود
صاحبه على التحكم في انفعاالتها
وغرائزها ،وال يسترسل مع أهوائها

وع��وائ��ده��ا ،فيملك نفسه وال متلكه،
وقد قال عليه الصالة والسالم[ :ليس
الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي
ميلك نفسه عند الغضب](متفق عليه).
وقال[ :والصيام جنة ،وإذا كان يوم
صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب.
ف��إن س��ا ّب��ه أح��د أو قاتله فليقل إني
ام � ��رؤ ص� ��ائ� ��م ....احل � ��دي � ��ث](رواه
البخاري ومسلم).
فالصوم يحفظ صاحبه من مجاراة
ال��س��ف��ه��اء ،وم �خ��اص �م��ة اجل� �ه�ل�اء،
والوقوع فيما ال يقبله العقالء.
والصوم جنة من كل خلق رذيل أو
كل فعل مشني:
وق��د ق��ال صلى ال�ل��ه عليه وسلم:
[ليس الصوم من الطعام والشراب
وإمنا الصوم من اللغو والرفث] ،وفي
البخاري عن أب��ي هريرة عنه صلى
الله عليه وسلم قال[ :من لم يدع قول
الزور والعمل به فليس لله حاجة في
أن يدع طعامه وشرابه].
فالصوم يهذب أخالق الصائمني،
وي�ح�ف��ظ ع�ل��ى ال�ع�ب��د ل�س��ان��ه وجميع
جوارحه كما قال جابر بن عبدالله:
«إذا صمت فليصم سمعك وبصرك
ولسانك ع��ن ال�ك��ذب واحمل ��ارم ،ودع
أذى اخل ��ادم واجل� ��ار ،وليكن عليك
سكينة ووقار ،وال جتعل يوم صومك
ويوم فطرك سواء».
الصيام وقاية من غضب اجلبار:
روى اإلم��ام أحمد في مسنده أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
[ال �ص �ي��ام ج�ن��ة وح�ص��ن ح�ص�ين من
النار].
وذل��ك أن��ه م��ن أكبر املعينات على

تقوى الله ،كما يقول ابن القيم رحمه
ال �ل��ه« :وال��ص��وم يحفظ ع�ل��ى القلب
واجل��وارح صحتها ،ويعيد إليها ما
استلبته منها أي��دي الشهوات؛ فهو
من أكبر العون على التقوى».
بل إن التقوى هي العلة املنصوص
عليها في كتاب الله عز وجل فكأنها
هي املقصود األعظم وهي كذلك؛ قال
تعالى" :يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون".
مظاهر التقوى في الصيام:
إعداد نفوس الصائمني لتقوى الله
يظهر من وجوه كثيره:
أع�ظ�م�ه��ا ش��أن��ا ،وأظ �ه��ره��ا أث ��را،
وأع�لاه��ا شرفا ،أن الصيام موكول
إلى نفس الصائم وضميره ،ال رقيب
عليه فيه إال الله ،فهو سر بني العبد
وبني الله ..ولوال تقوى الله ومراقبته
وخشيته واحلياء منه لم يلتزم األمانة
في حفظ الصيام؛ ف��إذا استمر هذا
شهرا كامال كان تدريبا للنفس على
ال �ت��زام ه��ذا احل��ال الغالي واملرتقى
العالي فتتعوده النفس ويصبح لها
خلقا وع��ادة تستمر معها زمانا بعد
رم��ض��ان ورمب� ��ا ال �ت��زم �ت��ه إل ��ى آخ��ر
العمر.
وال� �ص ��وم ت��رب �ي��ة ل�ل�ن�ف��س ،وت�ق��وي��ة
ال �ع��زائ��م ،وت�ه��ذي��ب ل�ل�غ��رائ��ز ،وتتميم
لألخالق ،واطمئنان للنفس ،وانشراح
للصدر ،وتعظيم لشعائر الله.
وللصوم حكم باهرة وآث��ار بديعة
باطنة وظ��اه��رة ،ودروس ال تنقضي،
وع�ب��ر ال تنتهي ،وآث ��ار عظيمة على
الفرد واجلماعة.
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أخنوش يشرف على إطالق عدد من مشاريع
التنمية الفالحية والقروية بجهة الشرق

قام وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات ،عزيز أخنوش،
ال��ي��وم األرب��ع��اء ،ب��زي��ارة ميدانية ملشاريع
السقي بإقليمي الناظور وتاوريرت.
وهمت الزيارة امليدانية للسيد أخنوش جلهة
الشرق ،التي تواصلت أيضا بإقليم بركان،
تتبع مشاريع التنمية الفالحية والقروية
وتقدمي حصيلة املنجزات وإطالق مشاريع
ف��ي إط���ار استراتيجية “اجل��ي��ل األخ��ض��ر
.”2020-2030
في اجلماعة الترابية أوالد ستوت بإقليم
الناظور ،قام السيد الوزير ،الذي كان مرفوقا
بعامل إقليم الناظور علي خليل ووفد مهم
من املسؤولني املركزيني واجلهويني للوزارة،
بإطالق تشغيل محطة ضخ املياه على الضفة
اليسرى لواد ملوية.
وستمكن هذه احملطة ،التي تطلبت استثمارا
إج��م��ال��ي��ا ق���دره  80م��ل��ي��ون دره����م ،م��ن سد
اخلصاص في املوارد املائية في مدار ملوية
من خالل ضمان سقي تكميلي لسهول الضفة
اليسرى على مساحة  31ألف هكتار.
كما ستمكن من استغالل املياه املستعملة
النابعة من واد ملوية على سافلة سد مشرع
ح��م��ادي وض��م��ان ج���ودة م��ي��اه ت��ت��واف��ق مع
تقنية الري املوضعي ،إذ يقدر صبيب محطة
الضخ ب  1,5مترا مكعبا في الثانية من واد
ملوية إلى قناة الري الرئيسية على الضفة
اليسرى.
وأكد السيد أخنوش ،في تصريح للصحافة
باملناسبة ،أهمية ه��ذا امل��ش��روع الضخم
بالنسبة للضفة ال��ي��س��رى ل���وادي ملوية،

ال�����ت�����ي ت����ع����ان����ي م��ن
ظروف مناخية صعبة
وتسجل خصاصا في
املاء ،الفتا إلى أن هذه
امل���ن���ش���آت وال���ق���ن���وات
امل��ش��ي��دة س��ت��م��ك��ن من
اس��ت��ع��ادة امل��ي��اه التي
كانت تصب في البحر
واستغاللها في تطوير
الزراعة باملنطقة.
وأوضح أن األمر يتعلق بتثمني مدار سقوي
جديد في إطار استراتيجية “اجليل األخضر
 ،2030″ – 2020وهو مشروع سيفتح آفاقا
واعدة لتنمية الفالحة بهذه املنطقة.
وب��اجل��م��اع��ة ال��ت��راب��ي��ة ق��ط��ي��ط��ي��ر ب��إق��ل��ي��م
تاوريرت ،قام الوزير مرفوقا بعامل إقليم
تاوريرت ،العربي التويجر ،بزيارة مشروع
التهيئة الهيدروفالحية حمليط تافراطة على
مساحة  1373هكتارا.
ويندرج هذا املشروع املهم في إطار البرنامج
الوطني القتصاد مياه السقي باستثمار قدره
 355مليون درهم ألشغال التجهيز اخلارجي
وسيستفيد منه حوالي  450فالحا.
كما سيمكن من توفير حصة مائية قدرها
10مليون متر مكعب انطالقا من سد واد زا
وسيمكن من سقي الزراعات املكونة من 50
في املائة من األشجار املثمرة و  35في املائة
من اخلضروات و 15في املائة من النباتات
العلفية.
ف��ي م��ا يتعلق بأشغال التجهيز الداخلي
ل��ل��ض��ي��ع��ات ب��ن��ظ��ام ال����ري امل��وض��ع��ي ،ف��إن

األشغال املنتهية أو في طور اإلجناز تخص
 371قطعة على مساحة  930هكتارا ،أي 70
في املائة من إجمالي البرنامج ،وتبلغ قيمة
إعانة الدولة املخصصة لهذه العملية في
إطار صندوق التنمية الفالحية  40مليون
درهم.
ويشمل املشروع الربط بسد واد زا وإنشاء
ص��ه��ري��ج ال��ت��خ��زي��ن بسعة  207أل���ف متر
م��ك��ع��ب ،وإن��ش��اء وجت��ه��ي��ز محطتني لضخ
املياه ومحطة للتصفية وأنابيب توصيل
املياه على طول  25كلم وإنشاء شبكة توزيع
املياه على طول  44كم و  521مآخذ ملياه
الري.
وش���دد ال��س��ي��د أخ��ن��وش ع��ل��ى أن امل��ش��روع
سيمكن م��ن التثمني الفالحي ملنطقة غير
مستغلة حلد الساعة وتنتمي للجماعات
الساللية ،موضحا أن��ه مت جتهيز املنطقة
بنظام الري بالتنقيط من أجل اقتصاد املاء.
وسجل أن من شان هذا املشروع خلق قيمة
مضافة وج��ع��ل امل���دار ال��س��ق��وي بتافراطة
منطقة مهمة للمنتجات الفالحية عالية
اجلودة.

انطالق البوابة الوطنية
للمساطر واإلجراءات
اإلدارية «إدارتي»
أطلقت اململكة املغربية ،بشكل رسمي يوم األربعاء 21
أبريل اجلاري ،البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات
اإلدارية ،والتي حتمل إسم «إدارت��ي» ،حتت العنوان
اإللكتروني»www.idarati.ma:
وذك���رت وزارة االقتصاد واملالية وإص�ل�اح اإلدارة
في بالغ باملناسبة ،أن إطالق هذه البوابة الوطنية
يأتي متاشيا مع التوجيهات امللكية السامية التي ما
فتئت تشدد على ضرورة الرفع من جودة اخلدمات
املقدمة للمترفقني ،وإرساء عالقة جديدة بني اإلدارة
واملرتفق قوامها الشفافية والثقة ،باإلضافة إلى
ما ح��دده القانون  55.19املتعلق بتبسيط املساطر
اإلدارية واملبادئ العامة املنظمة للعالقة بني املرتفق
واإلدارة.وق���ال���ت ال���وزارة إن ب��واب��ة «إدارت����ي» جرى
إجنازها في إطار شراكة بني وزارة الداخلية ووزارة

االقتصاد واملالية وإص�لاح اإلدارة« ،قطاع إصالح
اإلدارة» ووزارة الصناعة وال��ت��ج��ارة واالق��ت��ص��اد
األخضر.وتعتبر بوابة إدارت���ي واجهة معلوماتية
موحدة ومتكاملة ومتعددة ال��ف��ض��اءات ،في خدمة
امل��رت��ف��ق ،حيث تضع ره��ن إش��ارت��ه ك��ل املعلومات
ال�لازم��ة ح��ول املساطر واإلج����راءات اإلداري��ة.وي��ع��د
إط�لاق هذه البوابة خطوة أول��ى في مسار تبسيط
ورقمنة املساطر واإلجراءات اإلدارية وفقا ملقتضيات
ال��ق��ان��ون  ،55.19على أن يتم إط�ل�اق نسخ الحقة
للبوابة تتضمن وظ��ائ��ف ج��دي��دة وم��ت��ط��ورة تهدف
إلى تبسيط إضافي ملسار املرتفق ،وتعزيز أواصر
الثقة بني اإلدارة واملرتفق ،وحتسني جودة اخلدمات
املقدمة له.وحسب وزارة االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة ،فإن الفضاء اإلخباري للبوابة ،يشكل املرجع
الوطني الرسمي للمرتفق ،م��ن أج��ل االط�ل�اع على
املساطر واإلجراءات اإلدارية التي يتعني عليه القيام
بها لدى اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية
واجلماعات الترابية وك��ل شخص معنوي خاضع
للقانون ال��ع��ام.وذك��رت ال���وزارة أن��ه ال ميكن ل�لإدارة
مطالبة املرتفق إال ب��ال��ق��رارات اإلداري����ة والوثائق
واملستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية
أو التنظيمية اجل����اري ب��ه��ا ال��ع��م��ل ،وال��ت��ي متت
املصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط
امل��س��اط��ر واإلج�����راءات اإلداري����ة ون��ش��ره��ا بالبوابة
الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية «إدارتي».

مشروع ملكي ضخم يوفر التغطية الصحية لـ 1.6مليون فالح مغربي…
ت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة اإلط�����ار م���ن أج����ل تعميم
التأمني اإلجباري األساسي عن املرض لفائدة
الفالحني ،التي وقعت بني ي��دي جاللة امللك
محمد السادس يوم األربعاء بالقصر امللكي
ب��ف��اس ،إل��ى وض��ع إط���ار لتحديد ال��ت��زام��ات
األطراف فيما يتعلق بتعميم التأمني اإلجباري
األساسي عن املرض لفائدة فئة الفالحني ،الذي
سيستفيد منه حوالي  1.6مليون منخرط مع
متكني أسرهم من االستفادة من هذا التأمني.
ووق���ع ع��ل��ى ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة اإلط����ار ال��س��ادة
عبد ال��واف��ي لفتيت وزي��ر الداخلية ومحمد
بنشعبون وزي��ر االقتصاد واملالية وإص�لاح
اإلدارة وعزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
وخ��ال��د اي��ت الطالب وزي��ر الصحة ،ومحمد
أمكراز وزير الشغل واالدماج املهني وشكيب
العلج رئيس االحت��اد العام ملقاوالت املغرب،
واحلبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف
الفالحية ،ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية
املغربية للفالحة والتنمية القروية.
وبحسب امل��ادة الثانية من االتفاقية اإلط��ار،
تلتزم الدولة بالعمل على:

– وض��ع اآلل��ي��ات الضرورية للتنزيل الفعلي
ل��ل��ت��أم�ين اإلج����ب����اري األس���اس���ي ع���ن امل���رض
بالنسبة للفالحني؛
– اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي
واملؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمني
اإلجباري األساسي عن املرض بالنسبة للفئات
املهنية السالفة الذكر؛
– تطوير اجلوانب التدبيرية وكذا تلك املتعلقة
بحكامة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
ملواكبة تنزيل هذا التأمني؛
– إصالح املنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها
لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنني
وذويهم؛
– توفير خدمات وسلة عالجات مماثلة لتلك
التي يستفيد منها أجراء القطاع اخلاص في
إطار التأمني اإلجباري األساسي عن املرض،
– ت��ب��س��ي��ط وت��س��ه��ي��ل م��س��اط��ر اس��ت��خ�لاص
مساهمات الفالحني ف��ي التأمني اإلج��ب��اري
األساسي عن املرض؛
– القيام مببادرات حتسيسية وطنية وجهوية
ومحلية بهدف ش��رح ك��ل اجل��وان��ب املتعلقة
بنظام التأمني اإلجباري األساسي عن املرض؛

– دعم مبادرات اجلامعة والكنفدرالية التي
تهدف إل��ى حتسيس ومواكبة الفالحني من
أج��ل االن��خ��راط ف��ي نظام التأمني اإلج��ب��اري
األساسي عن املرض.
من جهتهما تلتزم الكنفدرالية واجلامعة ،وفق
املادة الثالثة ،بـ:
– تفعيل مضامني ه��ذه االتفاقية ،وال سيما
تشجيع الفالحني على االن��خ��راط ف��ي نظام
التأمني اإلجباري األساسي عن املرض ،وذلك
عن طريق تنظيم حمالت حتسيسية وتواصلية
لشرح مضامني النظام و آلياته ؛
– تأطير جميع مهنيي القطاع الفالحي لتعميم
التأمني اإلجباري األساسي عن املرض لفائدة
جميع العمال الفالحيني؛
– ات��خ��اذ جميع ال��ت��داب��ي��ر ال�لازم��ة لتسهيل
عمليات انخراط املستفيدين في هذا النظام.
وسيتم تتبع تنفيذ مقتضيات هذه االتفاقية
من خ�لال آلية القيادة املنصوص عليها في
القانون اإلط��ار رق��م 09.21املتعلق باحلماية
االجتماعية ،والتي سيتم إحداثها مبوجب
نص تنظيمي.

إعالنات
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من يحمي األطفال من
الخبث االلكتروني؟
أمام تزايد إقبال
األطفال عىل
األنرتنت بصورة
تغيب جوانبهم
اإلبداعية
ومهاراتهم
العقلية ،يف سن ال
يستطيعون معها
بندريويش ممدوح
متييز الصالح من
الطالح والجيد من الرديء ،تطرح عالمات
استفهام كبرية حول مآلهم املستقبيل املهني
والحيايت وحول من يقف وراء هذا الرتدي
األخالقي للقضاء عىل منظومة القيم
بشكل أو بآخر...
إن بقاء الطفل يف حالة كمون الرتبية أو
غيابها ،يؤدي ال محالة إىل نتائج وخيمة
تتعدى الشخص واألرسة ،ليصل مداها إىل
املجتمع بأكمله ،فيكرث املجرمون واللصوص
واملترشدون واملتسولون واملسؤولون
الفاشلون أو املغشوشون والغشاشون ( دون
االنتقاص من أحد) ،مام يستدعي وجود
مرافقة أو مصاحبة تربوية ( عوض
مراقبة مبعناها الزجري) مبنية عىل أسس
علمية وبيداغوجية دقيقة ،تتأمسس عىل
املالحظة والتنبيه واالحتضان والتصويب
وما إىل ذلك ،حيث إن أغلب اآلباء
واألمهات مل يتلقوا تكوينات يف أسس
الرتبية وتالوينها النفسية واالجتامعية أو
عىل األقل مل يبادروا بالبحث عن تجارب
ناجحة واالقتداء بها ،حتى ال يتعرض
أبناؤهم للضياع واملتاهة ورمبا النهاية
املأساوية.
ففي ظل العصور املتسارعة ،يظل اآلباء
منشغلني مبهنهم وتجاراتهم ومشاريعهم
 معتقدين أنهم بذلك يؤمنون مستقبلأبنائهم -بينام األبناء يقبعون يف دائرة
مغلقة وزاوية منفلتة من التتبع الوالدي،
تتجاذبهم أهواء من يرتبص بهم لينقض
عليهم باعتبارهم فريسة سهلة الوصول،
وبالتايل تضيع أحالمهم لينقادوا يف دروب
ضيقة التؤدي إىل االنفراج ،وتصبح سمعة
األرسة عىل املحك ،وتصري الفضيحة عنوانا
بارزا تتالقطه األلسنة وتتقاذفه القنوات
عىل مختلف مواقع التواصل االجتامعي
ضامنا لرفع نسب املشاهدة وفاعلية
اإلنتاجية الربحية ولو عىل حساب نفسية
اآلخرين ،لتصري الكارثة أعظم وأعم
وأشمل أو قد تصري قضية رأي عام .لكن
من املسؤول عن هذا الضياع والتيه؟
قد يعتقد معظم اآلباء أن الرتبية
الصحيحة لألبناء تقتيض توفري املأكل
وامللبس واملاديات وما إىل ذلك ،يف حني
أنهم أغفلوا جوانب أساسية أخرى قد
تشكل الحلقة القوية يف مسلسل بناء
شخصية األطفال ،وتتمثل يف الجوانب
النفسية وتقوية املهارات العقلية
والتواصلية واإلبداعية ،حفاظا عىل
أبنائهم وبناتهم من التعرض للنصب
واالحتيال والخداع ،عرب منصات قد
اليؤطرها وازع أو يقننها قانون معني،
ليصري الكالم املعسول مصيدة قاسية تؤدي
إىل االنهيار والتهاوي.
أناس (راشدون) يلجون إىل مواقع
إلكرتونية لتصيد الهفوات واقتناص
فتيات وفتيان يف عمر الزهور ،يتجاذبون
أطراف الحديث بنوع من األريحية
املزيفة ،ويتبادلون أرقام الهواتف والصور
وعالمات اإلعجاب بكبسات زر رسيعة جدا
يف سباق مع الزمن ،دون دراية مبخاطر
النهاية ،إنه الخبث اإللكرتوين ،والقيم
املفتقدة يف الواقع تلقي بظاللها عىل
الواقع االفرتايض وتنصب شباك الزيف
واالغرتاب والعشق املنيس من وسط العائلة
واألقارب واملجتمع ،حتى أصبحنا نخاف من
بعضنا البعض ونتجنب الحديث مع اآلخر
خوفا من الوقوع ضحية نصب أو احتيال...

أسبوعية جهوية مستقلة شاملة
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«كندا» تتربع على عرش أفضل البلدان في العالم و المغرب
خامس الدول العربية ..تعرف على ترتيب أبرز الدول
كعادتها ،أجرت مجموعة «باف
 »BAVل�لإح��ص��اء واالس��ت��ط�لاع،
ت��ص��ن��ي��ف��ا ج���دي���دا ألف���ض���ل دول
العالم لعام  ،2021حيث رك��زت
في هذا االستطالع على التأثير
ال���ث���ق���اف���ي ،وري���������ادة األع����م����ال،
والتراث ،واالنفتاح على األعمال،
وج���ودة احل��ي��اة ..حت��ت إش��راف
ع��ل��م��اء ري��اض��ي��ات وإح��ص��ائ��ي�ين،
وعلماء أنثروبولوجيا ،ومبدعني،
وم���ح���ل���ل���ي ب����ي����ان����ات ،ي�����ع����� ُدّون
م��ج��ت��م��ع�ين ،من����وذج����ا ل��ت��ح��دي��د
ترتيب ال���دول عبر العالم ضمن
معيار معني أو أكثر.
هذه املجموعة التي شرعت في
تصنيف أفضل ال���دول منذ ست
أع���وام ،اعتمدت ف��ي تقرير هذه
السنة على ع��دد من اخلصائص
النوعية ،واالنطباعات التي تدفع
ب��ال��ت��ج��ارة وال��س��ف��ر واالس��ت��ث��م��ار
وال��ت��أث��ي��ر ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر على
االقتصادات الوطنية ،حيث يغطي
التقرير  78دول��ة عبر العالم ،مت
حتديد مجموعة من  76سمة لها
صلة بنجاح الدول ،كما مت تقدمي
السمات حسب الدولة في مسح
شمل أك��ث��ر م��ن  17أل��ف شخص
م��ن جميع أن��ح��اء العالم ،إذ قام

املشاركون بتقييم مدى ارتباطهم
بدولتهم تبعا للقيمة التي يرونها
ف��ي��ه��ا ض��م��ن ال��س��ل��م امل��ع��ي��اري
القيمي ،وكلما زاد تصور بلد ما
(ب��ن��اء على االس��ت��ط�لاع ال��ف��ردي)
ع��ل��ى أن��ه مي��ث��ل خ��اص��ي��ة معينة،
ارت��ف��ع��ت درج����ة خ��ص��ائ��ص ذل��ك
ال��ب��ل��د وال��ع��ك��س ص��ح��ي��ح ،ليتم
بعدها جتميع ال��س��م��ات ف��ي 10
ف��ئ��ات ف��رع��ي��ة مت تصنيفها على
أس��اس أفضل البلدان م��ن حيث
التأثير الثقافي ،وريادة األعمال،
والتراث ،واالنفتاح على األعمال،
والسلطة ،وج���ودة احل��ي��اة ،ومت
حتديد درج��ات الترتيب الفرعي
لكل بلد من خالل حساب متوسط
الدرجات التي تلقتها الدولة في
كل سمة من السمات.
ه����ذا وق����د ت���ص���درت ك��ن��دا ه��ذا
ال��ت��ص��ن��ي��ف ،ب��اح��ت�لال��ه��ا امل��رت��ب��ة
األولى من بني أفضل دول العالم،
وف���ق ال��س��ل��م امل��ع��ي��اري امل��ذك��ور،
تلتها اليابان في املركز الثاني،
ثم أملانيا في املركز الثالث ،أما
سويسرا التي تصدرت التصنيف
السنة املاضية ،فقد تراجعت إلى
املرتبة الرابعة هذا العام ،متقدمة
ع��ل��ى أس���ت���رال���ي���ا ال���ت���ي اح��ت��ل��ت

املركز اخلامس ،في حني احتلت
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة،
امل��رك��ز ال��س��ادس متقدمة مبركز
واحد مقارنة مع السنة املاضية.
أم���ا ف��ي��م��ا ي��ه��م ت��رت��ي��ب ال���دول
العربية ،فقد احتلت «اإلم��ارات»
املركز  22عامليا ،متصدرة ترتيب
ال��دول العربية ،متبوعة بـ»قطر»
ال��ت��ي ج���اءت ف��ي امل��رك��ز الثاني
ع��رب��ي��ا و 32ع���امل���ي���ا ،ف���ي وق��ت
اح��ت��ل��ت «م��ص��ر» امل��رك��ز ال��ث��ال��ث
عربيا و 33عامليا ،محققة نتيجة

أفضل من السنة املاضية ،حيث
كانت حتتل املركز  36عامليا.
أم���ا ال��س��ع��ودي��ة ،ف��ق��د احتلت
املركز  35عامليا والرابع عربيا،
يليها املغرب في املركز اخلامس
عربيا و 38عامليا ،ثم األردن الذي
حل في املرتبة السادسة عربيا،
بينما اح��ت��ل امل��رك��ز  56عامليا،
متقدما على تونس التي جاءت
في املركز  65عامليا ،تليها عُ مان
ف��ي امل��رك��ز ال��ث��ام��ن ع��رب��ي��ا و70
عامليا.

مياه حمامات السباحة املكلورة ميكن أن تقتل كورونا في  30ثانية

توصلت دراسة جديدة إلى أن مياه حمامات
السباحة املكلورة ميكن أن تقتل ك��ورون��ا في
 30ثانية ف��ق��ط ،ت��زام��ن� ًا م��ع إع���ادة فتح حمام
السياحة املغلقة في جميع أنحاء بريطانيا هذا
األسبوع.
درس علماء الفيروسات من إمبريال كوليدج
لندن تأثير ت��رك��ي��زات مختلفة م��ن الكلور في
امل��اء على ف��ي��روس ك��ورون��ا ،فخلصوا إل��ى أن
خطر انتقال العدوى أثناء السباحة منخفض
للغاية.
وشارك ف��ي إج���راء البحث م��ن قبل «س��ومي
إن���غ�ل�ان���د» وه����ي ال��ه��ي��ئ��ة احل��اك��م��ة ال��وط��ن��ي��ة
للسباحة في بريطانيا ،ومدرسة السباحة ووتر
بيبيز ،بدعم من اجلمعية امللكية إلنقاذ احلياة.
وأوضح م��ؤل��ف ال���دراس���ة وي��ن��دي ب��ارك��ل��ي،
من إمبريال كوليدج بلندن« :لقد أجرينا هذه

ال��ت��ج��ارب ف��ي مختبراتنا عالية االح��ت��واء في
لندن ،ومت قياس ق��درة الفيروس على إصابة

اخلاليا ،وهي اخلطوة األولى في انتقاله».
وأضاف« :م��ن خ�لال خلط ال��ف��ي��روس مبياه
ح��م��ام السباحة ال��ت��ي مت تسليمها إلينا من
قبل مدرسة السباحة «ووتر بيبيز» ،ميكننا أن
نثبت أن الفيروس ال يعيش في مياه حمامات
السباحة  -لم يعد معدي ًا».
وفي ال���دراس���ة ،وج���د ب��ارك��ل��ي وزم��ل�اؤه أن
تركيز الكلور احلر  1.5ملغرام لكل لتر ،ودرجة
حموضة ما بني  ،7.2-7تقلل أيض ًا من عدوى
السارس بأكثر من  1000ضعف خالل  30ثانية
فقط.
وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن
هذا الرقم هو يتماشى مع التوجيهات احلالية
إلعادة تشغيل حمامات السباحة في بريطانيا،
متوقعة أن تساعد نتيجة هذه الدراسة في زيادة
اإلقبال على حمامات السباحة في البالد.

طرد كلب بايدن من البيت األبيض ألسباب أمنية!
أعاد الرئيس األمريكي جو بايدن كلبيه
إلى منزله في ويلمنغتون بوالية ديالوير
بعد «ح��ادث عض» تع ّرض له ضابط أمن
في البيت األبيض ،على ما أفادت وسائل
اإلعالم األمريكية االثنني.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدرين
لم تذكر اسميهما أن تصرفات عدوانية
ص��درت عن ميجور البالغ ث�لاث سنوات،
وه����و أص��غ��ر ك��ل��ب��ي آل ب���اي���دن م���ن ن��وع
«ج��ي��رم��ن ش��ي��ب��رد» ،منها ال��ق��ف��ز وال��ن��ب��اح
ومهاجمة موظفي البيت األبيض وعناصر
األمن.
وأش���ار امل��ص��دران إل��ى ح��ص��ول «ح��ادث
عض» من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب
بإصابات .إال أن احلادث اع ُتبر خطير ًا مبا
يكفي التخاذ قرار بإعادة الكلبني ميجور
وت��ش��ام��ب ال��ب��ال��غ  13ع��ام � ًا إل��ى م��ن��زل آل
بايدن في ويلمنغتون األسبوع الفائت.
وتبنى جو بايدن وزوجته ميجور العام
 .2018فأصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه
من مأوى للحيوانات يدخل البيت األبيض
 ،مبا ميثل ذلك من رمزية كبيرة لألمريكيني
الذين تربطهم عالقة مميزة بـ»أوفى صديق

لإلنسان».
وحتى خالل حملته االنتخابية لم يتردد
بايدن في اللعب على هذا الوتر .وقد نشر
خصوصا عبر «إن��س��ت��غ��رام» ص��ور كالب
ترتدي ألوان حملته وكتب في تعليق «قد
أكون منحازا بعض الشيء لكني أرى أن
تشامب وميجور سيكونان كلبني أوليني
رائعني!»
وعلى العكس علق منتقدو دونالد ترامب
باستمرار على عدم اهتمامه بالكالب وهم
وضعوا على قمصان قطنية عبارة «هو ال
ميلك كلبا حتى» في دليل برأيهم إلى عدم
تعاطفه التام .ول��م يكن الرئيس السابق
دونالد ترامب يحتفظ بأي حيوان أليف
في املقر الرئاسي.
وفي مقابلة أجريت معها الشهر الفائت،
أعربت السيدة األولى جيل بايدن عن قلقها
بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها اجلديد
في واشنطن .وقالت لشبكة «إن بي سي»
التلفزيونية «عليهما أن يستقال املصعد،
وهو ما لم يعتادا عليه ،وعليهما اخلروج
إل��ى احلديقة اجلنوبية بينما يراقبهما
الكثير من الناس».

