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انت�سارات دبلوما�سية

بـاألمـم المـتحـدة، 
عـمـر هالل يـدين

 العراقيل التي تفرضها 
“البوليساريو” على

 بعثة المينورسو

بالصحراء المغربية ..مصداقية أممية
 ودعم دولي ُيسقط الوهم

انـتصـرت الـدبلـومـاسيـة الـحكيمـة لـجاللـة 
امللك محمد السادس فـي تحـقيق نـجاحـات 
اسـتراتيـجية عـلى مـستـوى مـلف الصـحـراء 
املـغربـية ، هـي دبلـوماسية ُمـتسمة برؤية 
اسـتـراتـيجية تـستشـرف املسـتقبل بسمة 

واقعية. 

تبدو عبارة تحصين الوضع الداخلي سّر النجاح 
املـغـربي، وهـي عبارة جعـلت املـلك محّمد 
السـادس يـصـارح املـغاربة مـّرة أخرى عندما 
طـرح مـوضوعـي املياه واالسـتثمار األجنبي، 
واضـعا نـواب األمـّة أمـام مـسـؤولـيـاتـهـم 

أيضا

راهـن النظام الجزائري كثيرا ىلع » فرنسا« 
بعدما حاولت بشتى الطرق استغالل األزمة 
العـابـرة  بيـن املغـرب وفـرنسا السـتمالة 

الـرئاسـة الفرنسـية مـقابل إمـدادات الغاز، 
بالـنظـر إلى أزمـة الـطـاقة الـتـي تعيشها 

فرنسا

  الثمن:4 دراهم 
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لجاللة  الحكيمة  الدبلوماسية  انتصرت 
نجاحات  تحقيق  في  السادس  محمد  الملك 
الصحراء  ملف  مستوى  على  استراتيجية 
برؤية  ُمتسمة  دبلوماسية  هي   ، المغربية 
بسمة  المستقبل  تستشرف  استراتيجية 
مكاسب  تــحــقــيــق  مـــن  تــمــكــنــت  ــة،  ــي ــع واق
األمريكي  االعــتــراف  رأســهــا  على  عــديــدة، 
الزخم  وأيضًا  الصحراء،  بمغربية  الصريح 
الــدبــلــومــاســي عــلــى مــســتــوى الــصــحــراء 

المغربية".
الذي   ، المتنوع  الدبلوماسي  الزخم  أن 
أوال،  اإلفريقية  القارة  في  المغرب،  حققه 
العديد  أقنعت  القارات،  من  العديد  في  ثم 
بمغربية  االعتراف  بتجسيد  العالم  دول  من 
في  قنصلياتها  فتح  خــالل  من  الصحراء، 
هذه  رأس  على  والداخلة”،  العيون  مدينتي 
أن  إلى  األمريكية،  المتحدة  الواليات  الدول 
من  المدعومة  االنفصالية،  الجبهة  “قيادة 
خططها  ترسم  أنها  أدركــت  الجزائر،  قبل 
يوم  فــي  متحركة  ــال  رم على  التصعيدية 
وتغيرات  داخلية،  عــوامــل  فــي  عاصف”، 
حولت  ومتشابكة،  عديدة  ودولية  إقليمية 
تلك  بين  ومــن  سراب”  إلــى  طموحاتها 
العوامل، إلى جانب النجاحات الدبلوماسية 
التي حققتها المملكة، “التصريحات األممية 
عن  صادرة  بقرارات  والمدعومة  المتكررة، 
مبادرة  تعتبر  والتي  الدولي،  األمن  مجلس 
حال  المغربية  الصحراء  في  الذاتي  الحكم 
بعثة  وتقارير  وعمليا”،  وواقعيا  مقنعا 

أن  تؤكد  التي  الميدانية،  “المينورسو” 
النفس،  أعلى درجات ضبط  المغرب مارس 
الـــگـــرگـــرات، وتحمل  مــعــبــر  ــة  ــ أزم ــالل  خـ
انهيار  “أي  مسؤولية  “البوليساريو” 
محتمل التفاق وقف إطالق النار الموقع سنة 
الدولي،و  المجتمع  1991”وخاصة“رفض 
األبيض  البحر  على  المطلة  أوروبـــا  دول 
المتوسط، ألي تصعيد عسكري في المنطقة، 
اإلرهــاب  لثالوث  مناسبة  بيئة  يشكل  قد 
إلى  والمخدرات”،  النظامية  غير  والهجرة 
أن أزمة  “الگرگرات أوصلت الدرس واضحا 

ومفصال لزعماء االنفصاليين” 
بالنسبة  الــمــغــربــيــة  ــصــحــراء  ال ــزاع  ــ ن
الــجــزائــري  العسكري  الــنــظــام  لــجــنــراالت 
عليهم  عائداتها  “لخصوبة”  مسألة وجود، 
وألنها منشط حيوي الرتفاع منسوب العداء 
للمغرب لديهم.. وذلك ما يعجزهم عن النظر 
السياسي الواقعي في تدبير شؤون الدولة 
الداخلية وتفاعالتها مع محيطها الخارجي 
األساس  المولد  هي  الواقعية  أن  والحال 
للمردودية السياسية والممارسة بالواقعية 
السياسية تحتاج إلى دولة… دولة تعبر عن 
حساسات، متطلبات وطموحات شعب، بكل 

هي  كما  األمة  الدولة  الشعب.  فئات 
معرفة في الفكر السياسي، التعريف 
الذي ال تنضبط له مواصفات النظام 

الجزائري
بــحــروف  تنطق  ــة،  ــ دول الــمــغــرب 

ونبرات مفخمة، دولة وطنية، أنتجها 
وعميق…  طــويــل  تــاريــخ  عبر  وطــن 

دولة  وتاريخيتها  بوطنيتها  وصانته 
بنفس  يقودها  تاريخي  قائد  ملك،  لها 

استراتيجي متبصر لمصلحة نماء وتقدم 
دولة  وشعبا…  أرضا  موحد  وهو  المغرب 
سياسات  وهي  استراتيجية،  لرؤى  بروافع 
على مدى بعيد يوجهها قائد البالد، تملكتها 
تنفيذها  في  ويبدع  وفاعلة  قوية  مؤسسات 

رجال ونساء بحس وطني وجدارة عملية.
مرتبط  الجنوبية  األقــالــيــم  تنمية  إن 
بالنموذج التنموي الذي رصدت له حوالي 85 
مليار درهم وال يمكن أن نفصله على الجهوية 
الــذي  الــذاتــي  الحكم  ومــشــروع  المتقدمة 
وصفته األمم المتحدة بالمصداقية والجدية 
والذي  والواقعية 
قـــــــدمـــــــه 

ــرب  ــ ــغ ــ ــم ــ ال
رســمــيــا إلــى 
األمم المتحدة 
 2007 ــة  ســن
ــك  ــ ومــــنــــذ ذل
الحين تضاعف 
ــود  ــ ــه ــ ــج ــ ــم ــ ال
الــدبــلــومــاســي 
الــــــرســــــمــــــي 
والــبــرلــمــانــي 
ــي  ــ ــزبـ ــ ــحـ ــ والـ
ــي  ــ ــاب ــ ــق ــ ــن ــ وال
والــــمــــدنــــي، 

وتمت تعبئة األمة المغربية من أجل قضيتنا 
هي  الجامعة  الثوابت  أن  باعتبار  الوطنية 
الوطنية  والوحدة  السمح  اإلسالمي  الدين 
الدستورية  والملكية  الــروافــد  مــتــعــددة 
أصبح  تــم  ومــن  الديمقراطي.  واالخــتــيــار 
واجب  الوطنية  قضيتنا  أجل  من  الترافع 

وطني وديني.
والتأطير  الــتــأهــيــل  يتطلب  ــا  م وهـــذا 
المعطيات  معرفة  من  انطالقا  والمواكبة 
والسياسية  ــة  ــتــصــادي واالق الــتــاريــخــيــة 
والدبلوماسية والحقوقية، مع توفير اآلليات 
الرقمية والمالية وبذلك تم تحقيق نجاحات 
المجتمعي،  الوعي  على  مبنية  دبلوماسية 

والسعي إلى حل نهائي متوافق عليه. 
تستقطب  الجنوبية  األقاليم  وأصبحت 
استثمارات كبيرة خاصة بعد تأمين العبور 
المسلحة  القوات  قبل  من  الكركرات  بمعبر 

يشكل الــمــلــكــيــة  والــذي  ملكي،  بأمر 
اليوم عبورا تنمويا يجمع 
أوربــا  قــارتــيــن  بين 
فتح  وتــم  وإفريقيا 
داخــل  القنصليات 
العيون  مدينتي 
ــة،  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ والـ
واعـــــتـــــرفـــــت 
الــــــــواليــــــــات 
ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة  ــ ــي ــ ــرب ــ ــغ ــ ــم ــ ب
الــــــصــــــحــــــراء 
على  ــه  ــادتـ ــيـ وسـ

أراضيه 
لقد أصبح النداء 
القاعدة  هو  الملكي 
للتفاوض  األساسية 
األكبر  عنوانه  والــذي 
على  ليس  "التفاوض 
الصحراء ومغربيتها 
ــل حل  ــن أجـ لــكــن م
النزاع  لهذا  سلمي 
اإلقليمي المفتعل" 
لــذلــك أكــثــر من 
مئة دولة على 
ــمــســتــوى  ال
ــمـــي  ــالـ ــعـ الـ
على  ــد  ــؤكـ تـ
مشروع  جدية 
الــذاتــي  الحكم 
مجلس  وأصبح 
ــوت  ــص األمـــــــن ي
ــى  إيــــجــــابــــا عــل
المتعلقة  التقارير 
المغربية  بالصحراء 

خاصة بعد 2007.
وما أعطى للدبلوماسية 
ــا هو  ــوي الــمــغــربــيــة نــفــســا ق
تعتمد  التي  الملكية  الخطابات 
ألصحاب  نقول  والطموح"  الــوضــوح 
المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب 
أو  اقتصادية  خطوة  بــأي  معهم  يقوم  لن 
وقد  المغربية"  الصحراء  تشمل  ال  تجارية 
الموائد  استمرارية  المتحدة  األمــم  أقــرت 
المستديرة التي تؤكد على أن الجزائر طرف 
أساسي في هذه القضية وليس مالحظا كما 

تدعي. 
عائلته  لحضن  المغرب  عــودة  مكنت  فقد 
تكريسا  تعد  التي  اإلفريقية،  المؤسساتية 
للرؤية الملكية من أجل إفريقيا قوية، وتأخذ 
من  ومــزدهــرة،  آمنة  بيدها،  مصيرها  زمــام 
تدعيم خيار المملكة من أجل تعاون جنوب-
جنوب تضامني ومثمر لجميع األطراف، وكذا 
السياسية  األصعدة  على  حضورها  تعزيز 

واالقتصادية واألمنية.

واألكيد أن عودة المغرب لالتحاد اإلفريقي 
السياسة  عــلــى  ــدة  جــدي ديــنــامــيــة  أضــفــت 
صاحب  منها  جعل  التي  للمغرب،  اإلفريقية 
اعتالئه  منذ  السادس  محمد  الملك  الجاللة 
ــه الــمــيــامــيــن أولــويــة ضمن  عـــرش أســالف
تصدير  فــي  مــدرجــة  الخارجية،  السياسة 

دستور 2011.
المغرب  التاريخية  العودة  هــذه  ومكنت 
مصالح  عن  الدفاع  في  عمله  مواصلة  من 
صوته  وإسماع  إليها،  ينتمي  التي  إفريقيا 
ومخططه  الترابية  وحدته  موضوع  بشأن 
إطار  في  الجنوبية  بأقاليمه  الذاتي  للحكم 
هذا  حظي  وقد  الوطنية.  ووحدته  سيادته 
الحل السياسي والبراغماتي وذو مصداقية 
والعادل والشامل بدعم قوي من لدن العديد 
افتتحت  التي  اإلفريقية،  السيما  الدول،  من 
العيون  مدينتي  في  دبلوماسية  تمثيليات 

والداخلة.
الدبلوماسي،  الــنــجــاح  لــهــذا  ويــنــضــاف 
اعتراف الواليات المتحدة األمريكية في 10 
على  الكاملة  المغرب  بسيادة   2020 دجنبر 
صحرائه ويأتي هذا اإلعالن الرسمي تتويجا 
األبعاد  متعددة  والعالقات  العريقة  للروابط 
التي تربط حليفين يتقاسمان أكثر من قرنين 

من التاريخ القائم على الصداقة والتقدير.
الــواليــات  ــإن  ف ــالن،  ــ اإلع نــص   وبحسب 
المغربي  للمقترح  “دعمها  تؤكد  المتحدة 
للحكم الذاتي باعتباره األساس الوحيد لحل 
الصحراء”،  إقليم  حول  للنزاع  ودائم  عادل 
فإن  اليوم،  من  واعتبارا  “وعليه،  مضيفا 
الواليات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية 

على كامل أراضي الصحراء”.
للواليات  الــســيــادي  ــرار  ــق ال ــذا  ه ــّوى  وقـ
المتحدة األمريكية، الذي عزز بشكل ال رجعة 
للحل  الدولي  الدعم  السياسية،  العملية  فيه 
اإلقليمي  النزاع  تسوية  أجل  من  المغربي 
دينامية  خلق  من  ومكن  الصحراء،  حــول 

إيجابية جديدة.
 وكذلك الشأن بالنسبة لجمهورية ألمانيا 
السيد  فخامة  رئيسها  أكد  التي  االتحادية، 
فالتر شتاينماير في رسالة موجهة لصاحب 
بمناسبة  الــســادس  محمد  الملك  الجاللة 
السنة الجديدة 2022 ، أن ألمانيا ” تعتبر 
سنة  في  ــدم  ُق ــذي  ال الــذاتــي  الحكم  مخطط 
مصداقية  وذات  جادة  جهود  بمثابة   2007
من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل إلى 

اتفاق” لهذا النزاع اإلقليمي.
المناسبة  بهذه  األلماني  الرئيس  ذكر  كما 
لمسلسل  عديدة،  سنوات  منذ  بــالده،  بدعم 
عادل  سياسي  حل  أجل  من  المتحدة  األمــم 

ودائم ومقبول من كافة األطراف.
جاء  برلين،  موقف  من  أشهر  بضعة  وبعد 
الموقف االسباني، حيث أكد رئيس الحكومة 
بيدرو سانشيز في رسالة  السيد  اإلسبانية، 
محمد  الملك  الجاللة  صاحب  إلى  بها  بعث 
ــارس الــمــاضــي، أنــه  ــي 14 مـ الـــســـادس، ف
بالنسبة  الصحراء  قضية  بأهمية  “يعترف 
إسبانيا  “تعتبر  الصدد،  هذا  للمغرب”وفي 
مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب 
جدية  األكثر  األســاس  بمثابة   2007 سنة 
وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخالف”.
أللمانيا  الجريئة  المواقف  هــذه  تشكل 
واسبانيا وفرنسا وهولندا وتركيا وإيطاليا 
ــات  ــوالي وصــربــيــا ورومــانــيــا وقــبــرص وال
الدول  من  للعديد  وكذا  األمريكية  المتحدة 
بالتأكيد  واآلسيوية،  واإلفريقية  العربية 
أولئك  على  ودبلوماسي  قانوني  رد  أفضل 
الذين يدعون بأن االعتراف بمغربية الصحراء 
ليس صريحا أو ملموسا كما تعكس مواقف 
العمل  أخــرى نجاعة  مــرة  الـــدول  هــذه  كــل 
الدبلوماسي المغربي تحت القيادة الحكيمة 

لصاحب الجاللة الملك محمد السادس.
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خير اهلل خير اهلل

النواب  لمجلس  الجديدة  الـــدورة  افتتاح  كــان 
السادس  محّمد  الملك  ليؤّكد  مناسبة  المغربي 
كمنطلق  المغربي  الداخلي  الوضع  تحصين  أهّمية 
اإلقليمي  الصعيدين  على  ودورها  المملكة  لحماية 
والدولي، فضال بالطبع عن المكاسب التي تحققت 

في السنوات الـ23 منذ اعتالئه سدة العرش.
في  النواب  أمــام  خطابا  المغربي  العاهل  ألقى 
على  تركيزه  الفتا  كان  الرباط.  في  البرلمان  مبنى 
األول  الموضوع  يتعّلق  فقط.  داخليين  موضوعين 
نفسه  السادس  محّمد  الملك  لسان  على  ورد  كما 
ملّحة،  تحديات  من  تفرضه  وما  الماء،  بـ”إشكالية 
نقلة  “تحقيق  يهّم  والثاني  مستقبلية”،  وأخــرى 

نوعية في مجال النهوض باالستثمار”.
صارح الملك محّمد السادس مواطنيه مشيرا إلى 
في  أساسي  عنصر  وهو  الحياة،  أصل  “الماء  أّن 
عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات 
الموارد  تدبير  إشكالية  فإن  هنا،  من  اإلنتاجية. 
المغرب  أن  بخاصة  بإلحاح،  نفسها  تطرح  المائية 
منذ  حــدة،  األكثر  هي  صعبة،  جفاف  بمرحلة  يمر 
أكثر من ثالثة عقود. ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا 
منذ شهر شباط – فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة 
مكافحة  مخطط  إطار  في  االستباقية،  التدابير  من 
وتقديم  الشرب،  ماء  توفير  بهدف  الجفاف،  آثــار 
الماشية.  على  والحفاظ  للفالحين،  المساعدة 
وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببالدنا، 
في  الماء،  إلشكالية  االهتمام  كامل  نولي  فتئنا  ما 

جميع جوانبها”.
بعد عرض مفصل للتدابير واإلجراءات المتخذة، 
السنوات  فــي  ســـّدا  خمسين  بــنــاء  ــك  ذل فــي  بما 
الماضية، فيما هناك عشرون سّدا قيد اإلنجاز، وضع 
المغرب  أن  حقيقة  أمام  مواطنيه  المغربي  العاهل 
“يعيش وضعية إجهاد مائي هيكلي. وال يمكن حل 
المائية  التجهيزات  بناء  بمجرد  المشاكل،  جميع 
لذا،  البالغة.  وأهميتها  ضرورتها  رغم  المبرمجة، 
ندعو ألخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية 
التبذير،  أشكال  كل  مع  القطع  عبر  السيما  الالزمة، 
واالستغالل العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة 
الحيوية. كما ينبغي أال يكون مشكل الماء، موضوع 
التوترات  لتأجيج  مطية  أو  سياسية،  مــزايــدات 
لمضاعفة  مدعوون  كمغاربة،  وكلنا  االجتماعية. 
الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقالني للماء. 
سلوكنا  في  حقيقي  تغيير  إحداث  يتطلب  ما  وهو 
تجاه الماء. وعلى اإلدارات والمصالح العمومية، أن 

تكون قدوة في هذا المجال”.
انتقل الملك محّمد السادس بعد ذلك إلى موضع 
اهتمامنا.  ببالغ  “يحظى  أّنــه  مؤكدا  االستثمار، 
وإننا نراهن اليوم، على االستثمار المنتج، کرافعة 
وتحقيق  الــوطــنــي،  االقــتــصــاد  إلنــعــاش  أساسية 

انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، ألنها توفر 
لمختلف  التمويل  ومــوارد  للشباب،  الشغل  فرص 

البرامج االجتماعية والتنموية”.
لكّل  المغربي  الــعــاهــل  متابعة  على  يــدل  مــا 
في  األرض  على  بالوضع  المتعلقة  التفاصيل 
لالستثمار  المملكة  جذب  أن  إلى  إشارته  المغرب، 
األجنبي “يتطلب رفع العراقيل، التي التزال تحول 
دون تحقيق االستثمار الوطني إلقالع حقيقي، على 

جميع المستويات”.
عرض الملك محمد السادس أهّمية الموضوعين 
إن  عملّية  حلوال  طرح  بذلك.  يكتف  لم  المطروحين. 
من  االستثمار  إلى  بالنسبة  أو  الماء  إلى  بالنسبة 
الخارج  في  المقيمين  المغاربة  أهّمية  تجاهل  دون 

وضرورة تقديم كّل التسهيالت المطلوبة لهم.
ملك  وجــود  الحال،  واقــع  في  المغرب  يمّيز  ما 
يصارح مواطنيه. يعود ذلك إلى الثقة المتبادلة بين 
العرش والمواطن، ثقة تعتبر امتدادا لـ”ثورة الملك 
والشعب” في العام 1953. كانت تلك الثورة وقفة 
مشتركة للملك محّمد الخامس، رحمه اهلل، والشعب 
المستعمر  أخطأ  الفرنسي.  المستعمر  مواجهة  في 
الفرنسي في حساباته عندما راهن على الفصل بين 
الملك والشعب. ال يزال هناك إلى اليوم، من يتابع 
ارتكاب مثل هذا الخطأ من منطلق الجهل بالمغرب 
ما  بكّل  والعرش  المواطن  بين  العالقة  وبطبيعة 

يرمز إليه.
محّمد  للملك  األخــيــر  الخطاب  خلو  الفتا  كــان 

باإلشارة.  ولو  خارجي  موضوع  أّي  من  السادس 
الداخل  في  ثغرات  أّي  ســّد  أهّمية  على  ذلــك  يــدّل 
عالم  في  تحصينه  مطلوب  داخــل  وهو  المغربي، 
مليء بالتعقيدات، من حرب أوكرانيا وما خلفته من 
كوارث في مجال الطاقة والغذاء… إلى التغييرات 

المناخّية.
والتجّرد،  الموضوعّية  من  أدنى  بحّد  ينظر،  من 
إلى الوضعين اإلقليمي والدولي، يتأّكد أن المغرب 
بألف خير. يعود ذلك، قبل كّل شيء، إلى وجود ملك 
يعرف بلده والمنطقة والعالم. ملك يهتّم بالتفاصيل 
المغربي  المواطن  على  دائما  ركــز  ملك  الدقيقة، 
وكيفية تحسين وضعه على كّل صعيد. في خطاباته 
يخف  لم  التعليم.  مستوى  إلــى  تطّرق  األخــيــرة، 
أهّمية رفع مستوى التعليم في المدارس الحكومّية. 
تطرق، بين ما تطّرق إليه، إلى ضرورة تعّلم اللغات 
أحد  في  ذهب  طبعا.  العربّية  جانب  إلى  األجنبّية، 
معامالت  تسهيل  مــوضــوع  إثـــارة  إلــى  خطاباته 
القنصليات  في  الخارج،  في  المقيمين  المغاربة، 

والسفارات.
كّل  في  اختراقات  حّقق  الــذي  للمغرب،  كان  ما 
إلى  يتحول  أن  الخارجي،  الصعيد  على  المجاالت 
إلى  وجسر  كّلها  المنطقة  فــي  استقرار  جــزيــرة 
شبكة  عبر  الداخلي  الوضع  تحصين  لوال  أفريقيا 
عبور  من  هذه  األمــان  شبكة  مكنته  لشعبه.  أمــان 
الضرر.  من  مقدار  بأقّل   ”19  – “كوفيد  جائحة 
الملك  أشرف  حيث  للمغرب  تحّديا  الجائحة  كانت 
على  المطلوبة،  اإلجـــراءات  اتخاذ  على  شخصيا 
في  المغربّية  للدولة  المحدودة  القدرات  من  الرغم 

غياب الثروات الطبيعّية.
المغرب  كان  لما  الحصين،  الداخلي  الوضع  لوال 
نجح في مواجهة حرب االستنزاف التي يتعرض لها 
من أجل منعه من تحقيق وحدته الترابية واستعادة 
كانت  ما  الحصين،  الوضع  هــذا  لــوال  صحرائه. 
الصحراء”  بـ”مغربّية  اعترفت  المتحدة  الواليات 
ولما كان الملك محمد السادس يستطيع اإلعراب بكّل 
راحة ضمير عن تقديره “للموقف البناء من مبادرة 
الحكم الذاتي، لمجموعة من الدول األوروبية، منها 
وهنغاريا  وصربيا  والبرتغال،  وهولندا  ألمانيا 
التقدير،  عبارات  أخيرا  جّدد  ورومانيا”.  وقبرص 
الشقيقة،  العربية  الدول  ورؤساء  وأمراء  لـ”ملوك 
وجيبوتي  واإلمــارات،  والبحرين  األردن  وبخاصة 
العيون  في  قنصليات  فتحت  التي  القمر،  وجــزر 
أكدت  التي  العربية،  الــدول  ولـ”بقية  والداخلة”، 
مقدمها  في  الصحراء،  لمغربية  دعمها  باستمرار 

دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن”.
تبدو عبارة تحصين الوضع الداخلي سّر النجاح 
المغربي، وهي عبارة جعلت الملك محّمد السادس 
يصارح المغاربة مّرة أخرى عندما طرح موضوعي 
األّمة  نواب  واضعا  األجنبي،  واالستثمار  المياه 

أمام مسؤولياتهم أيضا…

على  كثيرا  الجزائري  النظام  راهــن 
الطرق  بشتى  حاولت  بعدما  فرنسا”   ”
المغرب  بين  العابرة   األزمــة  استغالل 
الفرنسية  الرئاسة  الستمالة  وفرنسا 
أزمة  إلى  بالنظر  الغاز،  إمــدادات  مقابل 
اندالع  منذ  فرنسا  تعيشها  التي  الطاقة 
الروسية…بحبوحة  األوكرانية  الحرب 
غاز الشعب الجزائري المغلوب على امره 
الى  ماكرون  الفرنسي  بالرئيس  دفعت 
طمأنة المانيا بتزويدها بالغاز الجزائري 

في سابقة من نوعها في شتاء 2023
خيبت  فرنسا  وجهتها  التي  فالضربة 
لصالح  بتصويتها  الجزائر،  عسكر  آمال 
بتمديد  القاضي  الجديد،  األممي  القرار 
الصحراء  فــي  مينورسو  بعثة  مهمة 
على  والتأكيد  جديدة،  لسنة  المغربية، 
فيها  بــمــا  ــراف  ــ األط جميع  مــســؤولــيــة 
مائدة  إلى  العودة  على  وحثها  الجزائر 
رقم  األممي  الــقــرار  وعــزز  المفاوضات 
األمن  مجلس  عليه  صادق  الذي   ،2654
من  عضوا   13 لفائدته  ــوت  وص  ، أول 
عن  وكينيا  روسيا  امتناع  مع  أصل 15، 
تدبير  في  المغرب  مكتسبات  التصويت، 

ملف الوحدة الترابية باألمم المتحدة.
 كانت خيبة األمل كبيرة لدى الخصوم 
جريدة  بــوضــوح  عنه  عــبــرت  مــا  وهــو 
للنظام  الدعائية  األبــواق  أحد  الشروق، 
بمانشيط  كتبت  حينما  ــري،  ــزائ ــج ال
عريض” فرنسا ترسب في اختبار قضية 
وزادت  األمن”.  مجلس  فــي  الصحراء 
بالنسبة  الفتا  كان  الفرنسي  “الموقف 

الــتــطــور  يــعــكــس  ال  ــه  ألنـ للمتابعين، 
 ، الجزائر  مــع  العالقات  شهدته  ــذي  ال
يتيمة  نقطة  يكسب  أن  في  أمل  النظام  
إعالن  خالل  من  الدبلوماسية  مــادة  في 
النزاع  من  موقفها  في  لتحول  فرنسا 
الجزائر  تــريــده  كــانــت  الــصــحــراء،  فــي 

مقايضة  في  فشلت  لكن  "تاريخيا"  
موقفها  تغيير  مقابل  بالغاز  فرنسا 
للمملكة  الترابية  الوحدة  قضية  من 
موعد  الصبر  بفارغ  ينتظر  وكان   ،

التصويت على القرار األممي حول 
التحول  هــذا  ليعاين  الصحراء، 
االنفصالية،  أطــروحــتــه  لصالح 

غير أن الرياح  أتت بما ال تشتهي 
ألبجديات  المتجاهل  النظام،  سفن 
والدبلوماسي  السياسي  القاموس 

ألنه  لم يكن متصورا أن تغامر 
فرنسا بعالقاتها ومصالحها 

مع المغرب من أجل إرضاء 
مصلحة  مقابل  الجزائر 
آنية وحل إشكال ظرفي 

"الغاز"
ــا  ــئ ــا فــشــي ــئـ ــيـ شـ
ــراق  يــتــكــّرس االخــت
ألفريقيا  المغربي 
ــا اكــتــشــفــت  ــدم ــع ب
أّن  فيها  عــدة  دول 

اإلمكان  في  ليس 
الـــعـــيـــش عــلــى 
ــارات  ــ ــع ــ ــش ــ ال
التي  الفارغة 

النفط  بأموال  الجزائري  النظام  دعمها 
النفط  أمـــوال  مفعول  انتهى  ــاز  ــغ وال
والغازفي غياب أموال النفط والغاز، حّقق 
المغرب تقّدما على كل صعيد في أفريقيا 
الدعم  مــن  مزيد  على  ــر  األم يقتصر  لــم 
ذلك  تعّدى  بل  صحرائه  لقضية 

ــوع  ــى ن ــ إل

من الشراكة بين دول أفريقية في مجاالت 
مصانع  إنشاء  المجاالت  هذه  بين  عّدة 
ــاج األســمــدة الــتــي تــســتــخــدم في  ــت إلن

الزراعة بفضل الفوسفات المغربي .
فرنسا  بين  الــخــالف  أن  شــك  مــن  مــا 
والمغرب عميق، وال يوجد حل له سوى 
بتعايش باريس مع واقع األمر، فالمغرب، 
استراتيجية  عالقات  ترسيم  في  مضى 
األمريكية  المتحدة  ــات  ــوالي ال مــع 
مع  وعالقاته  وألمانيا،  وإسبانيا 
عالقته  تــجــاوزت  الــشــركــاء  بعض 
تطوير  إلــى  وتوجهه  فرنسا،  مــع 
بأنواع  ومدها  العسكرية  ترسانته 
عن  فضال  تكنولوجيا،  متطورة  جد 
مع  والعسكرية  األمنية  عالقاته 
بالغ  قلق  مصدر  باتت  إسرائيل، 
تقهقر  أن  كما  بــاريــس،  من 
ــنــفــوذ الــفــرنــســي في  ال
إفريقيا،  ــرب  غ دول 
ــن  ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــحـ ــ وتـ
لنفوذه  المغرب 
االقـــتـــصـــادي 
والـــتـــجـــاري 
وعــــالقــــاتــــه 
سية  ما بلو لد ا
ــدول،  بــهــذه الـ
تعميق  من  زاد 

األزمة 
ــاب  ــ ــط ــ ــخ ــ ف
الملك  ــة  جــالل
محمد السادس 

كان   ، والشعب  الملك  ــورة  ث بمناسبة 
استعرض  حيث  الوضوح  تمام  واضحا 
األخيرتين  السنتين  حصيلة  جاللته 
عرفه  الذي  اإليجابي  التطور  بخصوص 
ملف الصحراء، بفضل قدرة الدبلوماسية 
جدية  عن  فضال  اإلقناع،  على  الملكية 
للحكم  المغربي  المقترح  ومصداقية 
على  و  الجنوبية  األقاليم  في  الــذاتــي 
مستوى تأكيده على أن الصحراء أساس 
وتكوين  الشراكات  وإقامة  االصطفافات، 
هو  الصحراء  “ملف  أن  و   ، الصداقات 
إلى  المغرب  بها  ينظر  التي  النظارة 
والبسيط  الواضح  المعيار  وهو  العالم، 
الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة 
ترسم  وطنية  رســالــة  هــي  الشراكات” 
المستحقة  المغربية  المملكة  صــورة 
تطلعاتها  وتدعم  الدولي،  المجتمع  في 

واإلقليمية” الدولية 
وانطالقا من هذه الحصيلة اإليجابية 
جاللة  وجــه  الوطنية،  القضية  وعدالة 
دول  باقي  إلــى  واضــحــة  رســالــة  الملك 
والــذيــن  ــجــدد،  وال التقليديين  الــعــالــم 
الصحراء  ملف  من  مواقفهم  زالــت  ما 
المواقف  هــذه  توضيح  على  غامضة، 
على  للتأكيد  الــتــأويــل  يقبل  ال  بشكل 
قضية  تحتلها  التي  المركزية  المكانة 
الصحراء في عالقات المغرب مع محيطه 
الدولي كما أنها طريقة للتأكيد على أنه 
الرمادي  للون  يعد  لم  فصاعدا،  اآلن  من 
مــكــان فــي الــعــالقــات الــتــي تــأمــل هــذه 

البلدان في إقامتها مع المغرب 

صراحة ملك…
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البنك اإلفريقي يشيد بالدور االستثماري للمغرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء

املغرب أثبت مكانته كقوة صاعدة وفاعل اقتصادي ال محيد عنه
تعتبر المملكة من بين البلدان اإلفريقية األكثر 
االقــتــراح  آلية  مستمر  بشكل  رسخت  تقدما، 
والدعم في شتى المجاالت، وبرهنت عن ديمومة 
التي  األزمات  حل  سبيل  في  والتكافل  التضامن 
تواجه القارة اإلفريقية، و بالتالي مبادرة جاللة 
الملك تندرج في هذا اإلطار وتعكس رؤية جاللته 
هاته  في  والمساعدة  العون  يد  مد  إلى  الرامية 
حيث  القارة  تواجهها  التي  العصيبة  الظروف 
عميق  اقليمي  تكامل  تحقيق  إلى  المغرب  يطمح 
ويعمل  جنوب،  جنوب-  تعاون  أسس  على  يقوم 
على تصدير هندسته المدنية الفريقيا، في طريقه 

ألن يصبح قوة إفريقية عظمى..
حيث برز المغرب في السنوات األخيرة، كقوة 
صاعدة افريقيا، وقاطرة لالقتصاد والتنمية في 
نموذجه  يعرفها  التي  الدينامية  بفضل  القارة، 
ما  المستقر،  السياسي  ونظامه  االقــتــصــادي 
يؤهله ليصبح مستقبال “القوة” األولى في القارة 

السمراء.
وفي وقت تواجه فيه عدد من الدول االفريقية، 
التغيرات  خضم  في  هائلة،  اقتصادية  تحديات 
العالمية السريعة حقق المغرب تقدما ملحوظا، 
أو  االقتصادية  اإلصــالحــات  حيث  مــن  ســـواء 
السياسية، ُمظهرا قدرة عالية على االستفادة من 
الفرص االقتصادية التي يوفرها “نظام العولمة”، 

وكذا الموارد البشرية والمالية في المنطقة.
استحواذ  والــتــقــاريــر،  االحــصــاءات  وتظهر 
االستثمار  تدفقات  على  رئيسي  بشكل  المغرب 
األجنبي المباشر في القارة، وهو ما أكده تقرير 
“المؤسسة  عن  الــصــادر  االستثمار”،  “مناخ 
العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات”، 

سنة 2021.
المملكة  استثمارات  انتقلت  ذلــك،  مقابل  في 
المباشرة في دول افريقيا جنوب الصحراء، من 
907 ماليين درهم عام 2007 إلى ما يناهز 7.5 

مليار درهم عام 2021.
لمنظمة  المغرب  مــغــاردة  مــن  الــرغــم  وعلى 
المملكة،  أن  إال   ،  1984 عام  اإلفريقية  الوحدة 
تداركت األمر من خالل اعادة ارتباطها بهويتها 
اإلفريقية، وعودتها الى االتحاد اإلفريقي في 30 

يناير 2017.
هذا االنصهار ساهم بشكل أساسي، في تقوية 
النفوذ الدبلوماسي المغربي، بما يخدم القضايا 
الوطنية للمملكة، اعتمادا على المنهج القائم على 
تنموية  مشاريع  وتنفيذ  “رابح-رابح”،  مقاربة 

وشراكات مندمجة مع دول القارة.
منطق  المغرب  يتبع  الحاضر،  الوقت  وفــي 
خالل  من  االفارقة،  أشقائه  مع  األمثل  التقارب 
رؤية مشتركة حول التحديات الكبرى التي تواجه 
“افريقيا”، ما مكنه من تحقيق نجاحات متميزة 
االصــعــدة،  مختلف  على  مشهودة  ــجــازات  وإن
نهضته  تحقيق  بــأن  عينيه،  نصب  واضــعــا 
نهضة  تحقيق  عن  بمعزل  تكون  لن  التنموية، 
الحياة  نواحي  مختلف  في  ككل،  للقارة  شاملة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وعلى الصعيد السياسي، بات المغرب اليوم، 
نموذجا مثيرا لالهتمام، بفضل قدرته على الجمع 

بين نظام حكم تقليدي مبني على ملكية دستورية 
“تبني  و  المؤمنين،  ــارة  ام على  ترتكز  عريقة 
اآلن  في  واضعا  حداثي”،  ديمقراطي  مشروع 
التدبير  في  العشوائية  مع  نهائية،  قطيعة  ذاته 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي .
من  الدبلوماسي،  الصعيد  على  تمكن  فيما 
الجمع بين القوة الصلبة )تعزيز قدراته العسكرية 
وتطويرها( والقوة الناعمة )األداء الدبلوماسي، 
واالقتصادي واالنفتاح الدولي( لتحقيق األهداف 
التحديات  من  الرغم  على  والعالمية،  الوطنية 

العميقة التي يواجهها.
خطط  تنفيذ  المغرب  فيواصل  تنمويا،  أمــا 
مواطنيه،  حياة  لتحسين  رائدة،  واستراتجيات 
لنموذج  صياغته  خــالل  من  عنه  عبر  ما  وهــو 
تنموي جديد، يهدف إلى خلق المزيد من الثروة 
مهاراتهم  وتطوير  المواطنين،  مكانة  وتعزيز 
على  الدولة  اقتصاد  إثراء  جانب  الى  وقدراتهم، 
مدى السنوات اإلثنا عشر المقبلة، للوصول الى 
أفق  في  المتوقع”،  “المغرب  أو  الغد”،  “مغرب 

عام 2035.

أكدت نائبة الرئيس المكلفة بالشؤون المالية 
البنك  لمجموعة  المالية  الخدمات  ومــديــرة 
على  نسيل،  ديوب  حساتو  للتنمية،  اإلفريقي 
في  دول  لعدة  استثماريا  شريكا  المغرب  كون 
مختلف  في  وذلــك  الصحراء،  جنوب  إفريقيا 

المجاالت.
المغربية  "المملكة  أن  نسيل  ديوب  وأوردت 
تعتبر شريكا استثماريا للعديد من دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، سواء على مستوى التمويل 
وبصفة  المجاالت.  من  غيرها  أو  الفالحة  أو 
المغرب  مع  جنوب-جنوب  تعاون  يحقق  عامة، 

األهداف المرجوة منه".
لجاللة  خاص  "بشكل  ممتنة  أنها  وأضافت 
المتبصرة  رؤيته  على  السادس  محمد  الملك 
التنمية  نصير  ولــكــونــه  وأفريقيا  للمغرب 

واالندماج اإلقليمي في القارة."
بالنسبة  يعتبر  المغرب  أن  بالذكر  والجدير 
شريكا  للتنمية  األفــريــقــي  البنك  لمجموعة 
قرن  نصف  من  أكثر  خالل  أقدمت  إذ  متميزا، 
من  يورو  مليارات  عشرة  من  أزيد  تعبئة  على 
وإصالحات  المشاريع  لفائدة  االستثمارات 

الجيل الجديد.
إلى  تطرقها  عند  الــمــســؤولــة  وأوضــحــت 
األول  الــقــاري  السياسي  المؤتمر  فعاليات 
خالل  طنجة  في  المنعقد  األفريقي  لالتحاد 
حول  أكتوبر   27 إلى   25 من  الممتدة  الفترة 
ثالثية "السلم واألمن والتنمية" في القارة، أنه 
"مما ال غبار عليه، يعتبر دمج القضايا األمنية 
لالستجابة  حتمية  ضــرورة  التنمية  خطة  في 
التي  للتحديات  وكفاءة  فعالية  الطرق  بأكثر 

تواجهها أفريقيا".
في  النظر  يتم  ما  "نادرا  أنه  إلى  وأشــارت 
التدخالت األمنية واإلنمائية من منظور شامل، 
على الرغم من إدراكنا استحالة فصل األمن عن 
التنمية وضرورة االستناد عليه من أجل تنفيذ 

تدخالتنا وخياراتنا االستثمارية".
السياسي  المؤتمر  "يأتى  قائلة  وتابعت 
وحمل  المناسب  الوقت  في  طنجة  في  المنعقد 
بهدف  جــاء  إذ  مبتكرا،  طابعا  ثــنــايــاه  فــي 
ــة  ــي االزدواج على  الــقــضــاء  على  مساعدتنا 
تكامل  وتحسين  والبرنامجية  االستراتيجية 

وتسلسل تدخالتنا األمنية واإلنمائية".

تثمني جهود جاللة امللك لصالح القضية الفلسطينية بمجلس األمن
يبذلها  التي  الجهود  على  الضوء  تسليط  تم 
ــســادس،  ال محمد  الــمــلــك  الــجــاللــة  صــاحــب 
القضية  لصالح  القدس،  للجنة  رئيسا  بصفته 
الفلسطينية، وذلك خالل نقاش رفيع المستوى 

بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
حول  الجمعة  المنعقد  النقاش،  هذا  وخالل 
ذلك  فــي  بما  ــط،  األوســ الــشــرق  فــي  الــوضــع 
الممثل  السفير  أشــاد  الفلسطينية،  القضية 
الذي  بيانغ،  كزافيي  ميشيل  للغابون،  الدائم 
تتولى بالده رئاسة مجلس األمن خالل أكتوبر 
التي  الــقــدس  للجنة  الــهــام  بــالــدور  الــجــاري، 

يرأسها صاحب الجاللة.
الدائمة  المندوبة  نائبة  أبرزت  جانبها،  من 
األمم  لدى  المتحدة  العربية  اإلمــارات  لبعثة 
التي  الــجــهــود  الحفيتي،  أمــيــرة  المتحدة، 
الجاللة  صاحب  بقيادة  القدس  لجنة  تبذلها 
الملك محمد السادس، من أجل حماية المدينة 

المقدسة.
للعراق،  الدائم  المندوب  نائب  تطرق  بدوره، 
باألمم  العربية  المجموعة  رئــيــس  بصفته 
الذي  الدور  إلى  أكتوبر،  شهر  خالل  المتحدة 
الذي  الهام  والعمل  القدس  لجنة  به  تضطلع 
تقوم به على أرض الميدان، لفائدة المقدسيين، 
خاصة من خالل وكالة بيت مال القدس الشريف.
الــدائــم  الممثل  ــوه  ن ذاتـــه،  الــســيــاق  وفــي 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  باسم  لباكستان، 
أجل  من  الملك  لجاللة  الموصولة  بالجهود 
المقدسة  اإلســالمــيــة  األمــاكــن  على  الحفاظ 
بــالــقــدس الــشــريــف، فــي مــواجــهــة مــحــاوالت 

التهويد.
تضطلع  الذي  "الملموس"  بالدور  أشاد  كما 
األنشطة  إنجاز  في  القدس  مال  بيت  وكالة  به 

المدينة  سكان  لفائدة  التنموية  والمشاريع 
المقدسة.

لجامعة  الــدائــم  المراقب  أشــاد  جانبه،  من 
بالدور  العزيز،  عبد  ماجد  العربية،  الـــدول 
القضية  عن  الدفاع  في  الجاللة  لصاحب  الهام 

الفلسطينية.
وفي االتجاه ذاته، استعرض ممثل حركة عدم 
وقعه  الذي  القدس،  لنداء  الهام  الدور  االنحياز 
خالل  فرانسيس،  البابا  وقداسة  الملك  جاللة 
الزيارة التي قام بها قداسته للرباط في مارس 

.2019
كما عبرت الحركة، التي تضم 120 دولة عضوا 
باألمم المتحدة، عن تقديرها الكبير لنداء القدس 

المقدسة  المدينة  دور  على  الضوء  يسلط  الذي 
واالحترام  والتعايش  للتسامح  رمزا  بصفتها 
المتبادل. وسجلت أن هذا النداء يبرز الحاجة 
القدس  وطابع  خصوصيات  على  الحفاظ  إلى 

باعتبارها مدينة للتعايش السلمي.
ريــادة  على  التأكيد  االعــتــراف  هــذا  ويجدد 
جاللة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، وكذا 
على إجماع ممثلي المجموعة العربية، وحركة 
بنيويورك،  اإلسالمية،  واألمــة  االنحياز،  عدم 
الملك  لجاللة  الموصولة  الجهود  تقدير  على 
القضية  دعــم  بهدف  الــدولــيــة،  الساحة  على 
الخاص  الوضع  على  والحفاظ  الفلسطينية، 

للمدينة المقدسة ودعم سكانها المقدسيين.



تتجه القمة العربية المنعقدة بالجزائر على مستوى 
على  بدايتها  قبل  فشلها  لتعلن  الخارجية،  وزراء 
ترهل  على  دليل  وهو  والرؤساء  الملوك  قمة  مستوى 
المنظومة العربية من خالل جامعة الدول العربية وعدم 
للنهوض  الشعبية  وال  الرسمية  للطموحات  استفائها 
القرن  أواســـط  فــي  أجلها  مــن  ــاءت  ج التي  باألفكار 
العشرين ،ناهيك عن الجهة المنظمة )الجزائر( والتي 
تدعو  التي  بالمبادئ  الخاصة  المتناقضات  كل  تجمع 
إليها، هي دولة تدعم االنفصال، دولة تجد في جيرانها 
منفد من منافد تصريف كل األزمات ومحاولة اإلضعاف، 
ويظهر ذلك مع المغرب وموريتانيا ومع مالي وليبيا، 
هي دولة بمفاهيم تقليدية في مفهوم الهيمنة التقليدية، 
إضافة إلى أنها تدعم حركة انفصالية )البوليساريو( 
لتفتيت الوحدة الترابية للمغرب ، عكس المبادئ التي 
هي  ذلك  من  وأكثر  العربية،  الدولة  جامعة  بها  تؤمن 
حزب  من  يواليها  وما  إيران  أحضان  في  ترتمي  دولة 
لمجموعة  بالنسبة  أصبح  األمر  هذا  أن  وكيف  اهلل، 
هذه  أن  كما  الحمراء،  الخطوط  من  العربية  الدول  من 
إفريقيا  شمال  في  للتوغل  بــإيــران  سمحت  العالقة 
وزير  كشف  حيث  الجزائر،  في  سفارتها  طريق  عن 
الخارجية المغربي في وقت سابق أن السفارة اإليرانية 
البوليساريو  جبهة  مليشيات  مع  نسقت  الجزائر  في 
للطائرات  مضادة  صواريخ  على  عناصرها  لتدريب 
محمولة على الكتف، وسيتكفل بهذا عناصر من حزب 
كما  لطهران،  وسياسيا  مذهبيا  التابع  اللبناني  اهلل 
اقتراب  عن  أسابيع  قبل  االنفصالية،  الجبهة  أكــدت 
الجيش  ضد  الستعمالها  مسيرة  طــائــرات  إدخالها 
المغربي في الصحراء، وهو نفسه ما تقوم به إيران مع 
الصنع  محلية  مسيرة  بطائرات  بتزويدهم  الحوثيين 
وهو  واإلمارات،  السعودية  عمق  داخل  أهداف  لضرب 
البوليساريو  تسليح  في  متورطة  الجزائر  سيجعل  ما 

بأسلحة إيرانية، حيث وصفها تقرير لوزارة الخارجية 
بالتالي  إفريقيا  شمال  في  طهران  بـ"وكيل  األمريكية 
كدولة  األشــكــال  من  شكل  أي  عن  تعبر  ال  فالجزائر 
حاضنة لهذه القمة عن هذه التوجهات ال اإلقليمية وال 

الوحدوية وال المبدئية” .
فالشعار التي تلوح به الجزائر "لم الشمل "  كشف 
المغرب   تجاه  العسكر  نظام  لحكام  الدفين  الحقد  عن 
في  المشارك  المغربي  الوفد  حق  في  ارتكب   ما  وهو 
التحضيري  الخارجية  وزراء  مجلس  اجتماع  أشغال 
للقمة العربية خروقات بروتوكولية وتنظيمية متنافية 
مع األعراف الدبلوماسية والممارسات المعمول بها في 
االجتماعات التي تلتئم في إطار جامعة الدول العربية، 
بدءا بالتقصير في استقباله بالمطارسواء عند وصوله 
إلى قاعة االجتماع أو خالل األنشطة الموازية بما فيها 
الجزائري  الخارجية  وزير  أقامها  التي  العشاء  مأدبة 
على شرف المشاركين والتي أمعنت الجهة الجزائرية 
متجاهلة  المغربي،  الوفد  رئيس  تهميش  في  المنظمة 
 ، األبجدي  الترتيب  أو  الدبلوماسي  العرف  تطبيق 
للنظام  تسمح  تعد  لم  واإلقليمية  الدولية  فالظروف 
بمصالح  اإلضــرار  تستهدف  مناورة  بأية  الجزائري 
تستغل  كانت  التي  األوربية  فالدول   . العليا  المغرب 
انتهى  المغرب  ابتزاز  في  الجزائري  العدائي  الموقف 
بها المطاف إلى التودد إليه والرغبة في بناء عالقات 
المواقف  فإن   ، هذا  عن  فضال  معه.  قوية  إستراتيجية 
عنها  عبرت  التي  المغرب   لوحدة  الداعمة  العربية 
الجامعة العربية وكذا دول مجلس التعاون الخليجي ، 
ستجعل من العبث الرهان على القمة العربية لإلضرار 
كل  الجزائري  النظام  سيخسر  لهذا  المغرب.  بمصالح 
رهاناته على قمة عربية لن تتوفر لها شروط االنعقاد 
الوحدة  لهدم  مْعَوال  الجزائري  النظام  مادام  والنجاح 

العربية وضرب أسسها . 
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اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب 
أن  ــالل،  ه عمر  المتحدة،  ــم  األم لــدى 
العراقيل  فــي  المتمثلة  الــتــهــديــدات 
"البوليساريو"  جماعة  تفرضها  التي 
االنفصالية المسلحة على بعض مواقع 
الصحراء،  في  المينورسو  بعثة  فرق 
جسيما"،  و"خطأ  مقبولة"  "غير  تعد 

شجبها. ويتعين 
صحفي  مؤتمر  خــالل  هــالل،  ــال  وق
عقده عقب اعتماد مجلس األمن القرار 
واليــة  بتمديد  الــقــاضــي   2654 ــم  رق
أكتوبر  غاية 31  إلى  المينورسو  بعثة 
تستهدف  التي  "التهديدات  إن   ،2023
خطأ  تعتبر  المينورسو  فــرق  مواقع 
وهو  ترتكبه +البوليساريو+.  جسيما 
ما عبر عنه أعضاء مجلس األمن خالل 
حول  المغلقة"  األخيرة  المشاورات 

قضية الصحراء المغربية.
وأشار السفير إلى أن القرار الجديد 
للهيئة التنفيذية لألمم المتحدة يطالب 
االنتهاكات  هذه  بوقف  "البوليساريو" 
الميليشيات  أن  مــبــرزا  والــعــراقــيــل، 
المسلحة تلجأ إلى "االبتزاز بالتجويع 
ذاتها  األســالــيــب  وهــي  والعطش"، 
المسلحة  الجماعات  تنهجها  التي 

من  وحــذر  الساحل.  بلدان  بعض  في 
األخطاء  ترتكب  +البوليساريو+  كون 
تمارسها  الــتــي  ذاتــهــا  واالنــتــهــاكــات 

داعش والقاعدة في الساحل.
من جانب آخر، أكد هالل أن المملكة، 
األمم  مع  بتعاونها  االعتراف  تم  التي 
لألمين  األخير  التقرير  في  المتحدة 
مجلس  إلــى  الــمــتــحــدة  لــألمــم  ــعــام  ال
األمن، قد بذلت الجهود الالزمة لضمان 
لفائدة  ــدادات  ــ اإلم وتأمين  الحماية 

مراقبي بعثة المينورسو.
كبار  بتحذيرات  الدبلوماسي  وذكر 
وبعثة  العامة  األمانة  في  المسؤولين 
استمرت  "إذا  أنــه  مــن  المينورسو، 
األمم  أمــام  يكون  فلن  العراقيل،  هذه 
المتحدة خيار آخر سوى سحب فرقها 
أن  من  وحذر  ومراقبيها".  الميدانية 
في  سيخلق،  الجسيم  التطور  هــذا 
أرض  على  جديدا  وضعا  الحالة،  هذه 

الواقع.
وحرص على التنبيه، في هذا اإلطار، 
في  الحق  له  سيكون  "المغرب  أن  إلى 
 1991 عام  قبل  ما  وضع  إلى  العودة 
أرض  وعلى  القانوني  المستوى  على 

الميدان".

جاللة  بأن  السياق،  هذا  في  وذكــر، 
الثاني  الحسن  الملك  لــه  المغفور 
وجه، في 3 شتنبر 1991، وقبل ثالثة 
حيز  النار  إطالق  وقف  دخول  من  أيام 
التنفيذ، رسالة إلى األمين العام لألمم 
دي  بيريز  خافيير  ــذاك،  آنـ المتحدة 
كوييار، يبلغه فيها أنه وبعد انسحاب 
هذه  مــن  الملكية  المسلحة  الــقــوات 
المتحدة،  لألمم  لتسليمها  المنطقة 
إلى  الــمــدرعــات  مــن  مجموعة  دخلت 
جاللة  أن  السفير  وأضاف  الصحراء. 
المغفور له الملك الحسن الثاني طلب، 
أممي  مسؤول  من  الرسالة،  هــذه  في 
تنسحب  لكي  التدخل  المستوى  رفيع 

هذه المجموعة من المنطقة.
"إذا  أنــه  على  هــالل  السيد  وشــدد 
فسيكون  المتحدة،  ــم  األم انسحبت 
من  الجزء  استعادة  المغرب  حق  من 
لبعثة  تسليمه  تــم  الـــذي  الــصــحــراء 
أن  في  األمل  عن  وأعرب  المينورسو". 
إقناع  من  األمن  مجلس  قرارات  تتمكن 
والــجــزائــر  "البوليساريو"  جماعة 
المينورسو  إخــضــاع  عــن  بالتوقف 

البتزازات "غير مقبولة".

بوريطة،  ناصر  الخارجية  وزير  أكد 
حصل  مــا  حــول  لــه  تصريح  أول  فــي 
التي  االجتماعات  في  المغربي  للوفد 
العربية،  الدول  جامعة  إطار  في  تلتئم 
احترام  وعــدم  بالقواعد  التالعب  أن 
إلى  يؤديان  والبروتوكوالت  األعراف 

الفشل )فشل القمة العربية(.
تصريحات  في  بوريطة،  وأضــاف 
للقمة  “يمكن  أنه  بالجزائر،  للصحافة 
الــخــالفــات  تــجــاوزنــا  إذا  تنجح  أن 
الجانبية، وتجاوزنا االستفزازات التي 
المضيف  البلد  وإذا  منها،  حاجة  ال 
تعامل وفق القواعد التي تحكم القمم، 
أو  البروتوكولية  الناحية  من  ســواء 

األعراف”.
مغربي  دبــلــومــاســي  مــصــدر  وكـــان 
ــي وقــت  ــد أكـــد ف رفــيــع الــمــســتــوى ق
الوفد  حــق  فــي  ارتــكــبــت  أنــه  ســابــق 
اجتماع  أشغال  في  المشارك  المغربي 
التحضيري  الخارجية  وزراء  مجلس 
بروتوكولية  خروقات  العربية  للقمة 
ــراف  ــ األع ــع  م مــتــنــافــيــة  وتنظيمية 

الدبلوماسية.

احتج الوفد المغربي بالجزائر، الذي 
الخارجية  وزراء  اجتماع  في  يشارك 
ــدول  ال جامعة  لمجلس  التحضيري 
جــزائــريــة،  قــنــاة  بتر  على  الــعــربــيــة، 
قدمت نفسها على أنها شريكة إعالمية 
من  للصحراء  العربية،  الدول  لجامعة 

المملكة،  خــريــطــة 
عن  تتراجع  أن  قبل 

ذلك الحقا.
ــاق  ــســي وفــــي ال
األمانة  نفت  ــه،  ذات
ــة لــجــامــعــة  ــام ــع ال
ــدول الــعــربــيــة،  ــ الـ
ــي بــيــان رســمــي،  ف
أي  لــهــا  يــكــون  أن 
إعالميين”  “شركاء 
أعمال  تغطية  فــي 
ــعــربــيــة  الــقــمــة ال

الحادية والثالثين التي ُتعقد بالجزائر، 
بأي  لها  صلة  وجود  عدم  على  مشددة 

مؤسسة إعالمية تدعي هذه الصفة.
قناة  قــيــام  عقب  يــأتــي  النفي  ــذا  ه
 AL24 News ــة  ــي ــدول ال ــر  ــجــزائ ال

على  الــعــربــي  للعالم  خريطة  بنشر 
الخريطة  ُتخالف  اإللكتروني  موقعها 
العربية  الـــدول  جامعة  درجــت  التي 
الوفد  تحفظ  أثار  مما  اعتمادها،  على 

المغربي.
الجامعة  أن  العامة  األمانة  وأكــدت 
تعتمد  ال  العربية 
خــريــطــة رســمــيــة 
ــهــا  ــي مـــبـــيـــنـــا عــل
السياسية  الحدود 
لـــلـــدول الــعــربــيــة، 
ــا تــتــبــنــى  ــ ــهـ ــ وأنـ
خـــريـــطـــة لــلــوطــن 
الـــعـــربـــي بــــدون 
ــحــدود  ــل إظـــهـــار ل
تعزيزا  الــدول  بين 
ــوحــدة  لــمــفــهــوم ال

العربية.
بجميع  الــعــامــة  ــة  ــان األم ــت  ــاب وأه
وسائل اإلعالم توخي الحرص الشديد 
على  المنشورة  المعلومات  نسبة  في 
أو  العربية  الجامعة  ــى  إل مواقعها 

مؤسساتها.

بوريطة: االستفزازات تنذر القمة العربية بالفشل الوفد املغربي يرفض خريطة بدون صحراء
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متابعات

هالل يربز »االلتفاف الدولي« حول مخطط الحكم الذاتي
للمغرب  الدائم  الممثل  السفير  سلط 
ــالل،  ــر هـ ــم ــدة، ع ــح ــت ــم ــدى األمــــم ال ــ ل
"االلتفاف  عــلــى  ــضــوء  ال بــنــيــويــورك، 
المبادرة  لفائدة  الهائل  والدعم  الدولي" 
باعتبارها  ــي،  ــذات ال للحكم  المغربية 
الحل "الوحيد واألوحد" لتسوية النزاع 

اإلقليمي حول الصحراء. 
مؤتمر  خـــالل  ــؤال  سـ عــلــى  رد  وفـــي 
صحفي عقده عقب اعتماد مجلس األمن، 
القاضي   2654 رقــم  الــقــرار  الخميس، 
إلى  المينورسو  بعثة  واليـــة  بتمديد 
هالل  أوضــح   ،2023 أكتوبر   31 غاية 
متزايدا  ودعما  دوليا  التفافا  "هناك  أن 

للمبادرة المغربية للحكم الذاتي".
من  أزيــد  أن  الصدد،  هذا  في  وأبــرز،   
المتحدة  ــم  األمـ فــي  عــضــوا  ــة  دولـ  90
باعتباره  الــذاتــي  الحكم  مخطط  تؤيد 
بين  اإلقليمي  ــزاع  ــن ال لتسوية  الــحــل 
المغرب والجزائر حول مسألة الصحراء 
أخرى  دولــة   30 أن  موضحا  المغربية، 
مدينتي  فــي  عــامــة  قنصليات  فتحت 

العيون والداخلة.
 وبالنسبة لهذه البلدان، يضيف هالل، 
الحل  يعد  الــذاتــي  الحكم  مخطط  فــإن 
لتسوية هذا النزاع اإلقليمي، على أساس 
التنمية  تقويض  تفادي  بهدف  التوافق، 
المغاربي،  االندماج  ورهن  المنطقة  في 
مسجال أن الحكم الذاتي مكن من تسوية 

النزاعات في 29 بلدا عبر العالم.  
سيمكن  المتحدث،  يضيف  وبالمغرب، 
الحكم الذاتي ساكنة الصحراء المغربية 
والحرية  حقوقها،  بكافة  التمتع  مــن 
هذه  أن  مــبــرزا  ــار،  ــ واالزدهـ والتنمية 
األمن  مجلس  وصفها  التي  الــمــبــادرة، 
آفاق  تفتح  المصداقية،  وذات  بالجادة 
المحتجزين  للسكان  أفضل  مستقبل 
غرب  جنوب  فــي  تــنــدوف  مخيمات  فــي 
ظــروف  فــي  يعيشون  حيث  الــجــزائــر، 

"مأساوية" منذ أزيد من نصف قرن.
 وفي جوابه على سؤال حول غموض 
ذكر  ــة،  ــي األوروب البلدان  بعض  موقف 
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ــد وزيــــر الــصــحــة والــحــمــايــة  ــ أك
االجــتــمــاعــيــة، خــالــد آيـــت الــطــالــب، 
بمراكش،   2022 أكتوبر   28 الجمعة 
استراتيجية  أرســــى  الــمــغــرب  أن 
جائحة  تأثيرات  ومحاربة  للصمود 
)كوفيد19-(، تتكون من ثالثة جوانب: 
واقتصادي.  واجــتــمــاعــي  صــحــي، 
كلمة  في  الطالب،  آيت  خالد  وأوضح 
للحماية  العالمية  القمة  أمام  ألقاها 
إطــار  فــي  نظمت  التي  االجتماعية، 
المنتدى العالمي للحماية االجتماعية، 
تحت  اتخذت،  المغربية  "المملكة  أن 
الجاللة  لصاحب  المتبصرة  القيادة 
الملك محمد السادس، تدابير الحتواء 

انعكاسات جائحة )كوفيد19-(.
استباقية،  رؤيـــة  وبفضل  هــكــذا، 
البلدان  أولــى  بين  من  بالدنا  كانت 
الــتــي اتــخــذت إجــــراءات احــتــرازيــة 
الصحية".   ــطــوارئ  ال حالة  ــرار  وإقـ
مقدمة  في  وضع  المغرب  أن  وأضاف 
المواطنات  وسالمة  صحة  أولوياته 
والمواطنين، مع األخذ بعين االعتبار 
التي  الهشة  الــفــئــات  ــم  دع ــرورة  ضـ
حيث  الجائحة،  هذه  بسبب  تضررت 
السلبي  التأثير  من  الحد  على  حرص 

على الوضع االقتصادي للبالد.
تم  التي  األعمال  أولــى  بــأن  وذكــر   
في  تمثلت  اإلطار،  هذا  في  بها  القيام 
التداعيات  لمواجهة  صندوق  إحداث 
واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية، 
لليقظة  لجنة  وتشكيل  للجائحة، 
االقتصادية لتتبع انعكاسات )كوفيد- 
19(، وكذا تحديد تدابير مواكبة ودعم 
المقاوالت التي تأثرت باألزمة من أجل 
ودعم  الشغل،  مناصب  على  الحفاظ 

القدرة الشرائية لألسر.
السياق،  هــذا  فــي  ــر،  ــوزي ال وأكــد   
عن  فقط  تكشف  لم  الجائحة  هذه  أن 
المغاربة  تجمع  التي  الروابط  متانة 
أيضا  شكلت  وإنــمــا  بينهم،  مــا  فــي 
على  المغرب  تعاون  لتعزيز  فرصة 
"رغم  أنه  وسجل  الدولي.   الصعيد 
عدد  عن  األزمــة  هذه  كشفت  فقد  ذلك 
من جوانب النقص، التي تمس أساسا 
تأثر  قبيل  من  االجتماعي،  الميدان 
بعض القطاعات بالتقلبات الخارجية، 
وضعف  المهيكل  غير  القطاع  وحجم 
وخاصة  االجتماعية،  الحماية  شبكة 
بالنسبة لشرائح من الساكنة في حالة 

ــشــؤون  أشــــاد وزيــــر ال
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون 
ــي والــمــغــاربــة  ــقـ ــريـ اإلفـ
ناصر  بالخارج  المقيمين 
بوريطة، بخصوصية وتفرد 
التي  الممتازة  العالقات 
المغربية  المملكة  تــربــط 
ــة الــســنــغــال،  ــوري ــه وجــم
األول  االقتصادي  الشريك 

للمملكة في إفريقيا.  
وأكــــــد بـــوريـــطـــة، فــي 
عقب  للصحافة  تصريح 
مع  ــار،  دكـ فــي  مباحثاته، 
وزيرة الخارجية السنغالية 
بــالــخــارج  والسنغاليين 
سال،  تال  عيشاتا  السيدة 
مكانة  تحتل  السنغال  أن 
خاصة في قلب جاللة الملك 
مــحــمــد الـــســـادس، الـــذي 
ثماني  جاللته  لها  خصص 
عرش  اعتالئه  منذ  زيــارات 

أسالفه المنعمين.  
على  بــوريــطــة  ــدد  ــ وشـ
في  تأتي  هــذه  زيــارتــه  أن 
العالقات  خصوصية  إطار 
الــثــنــائــيــة بــيــن الــمــغــرب 
ــدرج في  ــن والــســنــغــال، وت
سياق ترجمة طموح قائدي 

الشعبين  وإرادة  البلدين 
ــات  ــعــالق ال ــظــل  ت أن  فـــي 
ــمــغــربــيــة الــســنــغــالــيــة  ال

”عالقات مرجعية“.  
وبعد أن أبرز أن السنغال 
االقتصادي  الشريك  هــي 
إفريقيا،  في  للمغرب  األول 
على  الضوء  الوزير  سلط 
اإلنسانية  العالقات  عمق 
البلدين  بين  تربط  التي 
الشقيقين.  وأشار في هذا 
يقرب  مــا  أن  ــى  إل الــصــدد 
سنغالي  طالب   3000 من 
ــهــم في  يــتــابــعــون دراســت
المغرب، بينما يدرس ما ال 

مغربي   400 عن  يقل 
السنغال  في  الطب 
 1500 إجمالي  من 
ــي  ــرب ــغ ــب م ــ ــال ــ ط

ــون  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ يـ
في  دراســـاتـــهـــم 

هذا البلد.
 وتطرق بوريطة 
ــخ وعــمــق  ــاري ــت ل

الــــعــــالقــــات 

الممتازة بين البلدين، قائال 
هي  لقاء  أو  زيــارة  إن “كل 
بشكل  لتعميقها  فــرصــة 

أكبر”.
 وأضاف أن مباحثاته مع 
نظيرته السنغالية “أظهرت 
إعادة  علينا  يتعين  أنه  لنا 
جميع  ودمج  اآللية  تفعيل 
ــي الــعــالقــات  الــفــاعــلــيــن ف
القطاع  سيما  وال  الثنائية، 

الخاص في الجانبين”.
 وأشــــار بــوريــطــة إلــى 
المغربية  “العالقات  أن 
قدمت  لطالما  السنغالية 
ــات  ــالق ــى أنـــهـــا ع ــل ع
على  نــمــوذجــيــة 
ــوى  ــتـ ــسـ ــمـ الـ
اإلفـــريـــقـــي، 
ــس فــقــط  ــيـ لـ
سلطات  بين 
وحــكــومــتــي 
بل  الــبــلــديــن، 
ــات  ــالق ــي ع هـ
قائدا  يحملها 
يؤمنان  بــلــديــن 
يقيا  فر بإ
غير 

على  قادرة  إفريقيا  مقيدة، 
نفسها”،  مسؤولية  تولي 
جميع  أن  ــى  ــ إل ــرا  مــشــي
في  المتدخلون  ــراف  األطـ
هذه العالقة منخرطون في 
التي  الفريدة  الشراكة  هذه 

تربط البلدين.  
ــرى، أكــد  ومـــن جــهــة أخــ
بوريطة أن السياق اإلقليمي 
والدولي يتطلب من البلدين 
بالنظر  بانتظام،  التنسيق 
والــســنــغــال  الــمــغــرب  ألن 
فيما  الرؤية  نفس  لديهما 
ــقــارة  ال بــمــشــاكــل  يتعلق 
الوزير  وأضــاف  والعالم.  
الــبــلــديــن  أن  ــي  ــرب ــغ ــم ال
على  بمصداقية  يتمتعان 
الساحة الدولية، ومن خالل 
القيام  يمكنهما  معا  العمل 

بالكثير.  
السنغال،  أن  إلى  وأشار 
الرئيس  فخامة  خــالل  من 
ماكي سال، تترأس االتحاد 
فخر  أنه  مؤكدا  األفريقي، 
صوتها  تحمل  أن  ألفريقيا 
وذات  حكيمة  دبلوماسية 
مثل  ــة  ــعــال وف مــصــداقــيــة 

الدبلوماسية السنغالية.

وزير الخارجية اإليطالي يشيد 
بالدور »املحوري« للمغرب يف 

استقرار الفضاء املتوسطي
ــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  ــ ــاد وزي أشــ
تاجاني،  أنطونيو  اإليطالي،  والتعاون 
به  تضطلع  الـــذي  الــمــحــوري  ــدور  ــال ب
المملكة في استقرار الفضاء المتوسطي.
الخارجية  الــشــؤون  وزارة  وذكـــرت 
على  تغريدة  في  اإليطالية،  والتعاون 
أشـــاد،  تــاجــانــي  أن  )تويتر(،  مــوقــع 
الشؤون  وزير  مع  هاتفي  اتصال  خالل 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
ناصر  الــســيــد  ــخــارج،  ــال ب المقيمين 
الــذي  الــمــحــوري  “الدور  ب  بــوريــطــة، 
يضطلع به المغرب في استقرار المنطقة 
مكافحة  مجال  في  السيما  المتوسطية، 

اإلرهاب”.
السابق  الرئيس  تاجاني،  تعيين  وتم 
لــلــبــرلــمــان األوروبــــــي وعــضــو حــزب 
إيطاليا(،  )فورزا  الحكومي  االئتالف 
الجمعة الماضية على رأس الدبلوماسية 

اإليطالية. 
في  وقعا  قد  وإيطاليا،  المغرب  وكان 
نونبر 2019، إعالن شراكة استراتيجية 
ــروم إرســـاء حــوار  ــاد تـ ــع مــتــعــددة األب
كافة  مستوى  على  ومعمق  مــســتــدام 
المشترك،  االهــتــمــام  ذات  القطاعات 
مجال  في  والتعاون  الحوار  وتعميق 
الدولية،  والجريمة  اإلرهـــاب  مكافحة 
وتعزيز  القضائي،  المجال  فــي  ــذا  وك

التعاون في ملف الهجرة.
وأكدت روما والرباط، 
 ، عديدة  مناسبات  في 
العالقات  جــودة  على 
بينهما  ــربــط  ت ــتــي  ال
الــمــشــتــركــة  واإلرادة 
الثنائي  التعاون  لتعزيز 
ــلـــف  ــتـ ــخـ فــــــــي مـ
الـــــمـــــجـــــاالت 
وإعــــــــطــــــــاء 
ــة  ــ ــي ــ ــام ــ ــن ــ دي
جـــــــديـــــــدة 

للمبادالت.

عنه  عبر  الذي  الصريح  بالموقف  هالل 
السادس  محمد  الملك  الجاللة  صاحب 
في خطابه بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 
أن  جاللته  أكــد  حين  والشعب،  الملك 
"ملف الصحراء يعد النظارة التي ينظر 
المعيار  وهو  العالم،  إلى  المغرب  بها 
الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق 

الصداقات، ونجاعة الشراكات".
"هناك  أن  على  الدبلوماسي  وشــدد   

يطال  ما  صحرائها.  مع  واحــدة  مملكة 
العيون والداخلة يطال الرباط، ومراكش، 
تفرقة"،  هناك  ليس  وطنجة.  وفـــاس، 
مؤكدا أن الزمن قد تغير، والمغرب كذلك.  
أن  يجب  البلدان  هذه  أن  على  وشدد 
العليا  المصالح  االعتبار  بعين  تأخذ 
للمملكة وقضية الصحراء المغربية على 
رأس هذه األولويات، مالحظا أن 11 بلدا 
علني  وبشكل  "صراحة  عبرت  أوروبيا 

عن دعمها القوي" لمبادرة الحكم الذاتي 
النزاع  لهذا  وحــال  أساسا  باعتبارها 

اإلقليمي.  
غضب  يثير  المعطى  هــذا  إن  وقــال 
وتسلح  وتــمــول  ــؤوي  ت التي  الــجــزائــر 
أراضيها.  على  انفصالية  ميليشيات 
كما الحظ السفير الممثل الدائم للمغرب 
بصدد  البلدان  أن  المتحدة،  األمم  لدى 
على  قائم  وعملي  واقعي  حل  عن  البحث 

المغربية  المبادرة  تجسده  التوافق، 
للحكم الذاتي.

 وجوابا على سؤال آخر حول "غياب" 
الصحراء  ملف  بشأن  التقدم  تحقيق 
هذا  أن  هــالل  السيد  أكــد  المغربية، 
الوضع يعزى إلى رفض الجزائر، الطرف 
اإلقليمي،  ــزاع  ــن ال ــذا  ه فــي  الرئيسي 
المستديرة،  الموائد  مسلسل  استئناف 
في  "مثمرة"  أنها  ذلك،  مع  تبين،  التي 

2018 و 2019.
"اليوم،  بالقول  الدبلوماسي  وتابع   
السيد  قيادة  في  الكاملة  الثقة  لدينا 
)المبعوث  ميستورا  دي  )ستافان( 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الشخصي 
والتجربة  الخبرة  لديه  الصحراء(.  إلى 
انعقاد  إلى  الدعوة  في  ينجح  أن  ونأمل 
المستديرة"،  للموائد  جديد  اجتماع 
مشيرا إلى أن القرار 2654 دعا الجزائر 
نحو  قدما  "للدفع  موقفها  توضيح  إلى 

إيجاد الحل".
 وألح على أنه "ال يوجد هناك حل إذا 
لم تكن جميع األطراف تتناقش وتتوصل 
إلى توافق بشأن مبادرة الحكم الذاتي".
المؤيد  المغرب  موقف  هــالل  وجــدد 
والموائد  السياسية  العملية  الستئناف 
لمناقشة  استعداده  وكــذا  المستديرة، 
الحكم الذاتي، "الحل الوحيد واألوحد في 
إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية"، 
مبرزا أنه يتطلع إلى استئناف المبعوث 
المتحدة"  لألمم  العام  لألمين  الشخصي 
القيام بدوره التيسيري ومحاولة تنظيم 

الموائد المستديرة في أقرب اآلجال.

آيت الطالب يقدم اسرتاتيجية املغرب للصمود ومحاربة تأثريات الجائحة

بوريطة يشيد بخصوصية وتفرد العالقات املمتازة بني املغرب والسنغال

هشاشة كبيرة".
 وأبرز باقي المتدخلين، خالل هذا 
ومسؤولون  وزراء  بينهم  ومن  اللقاء، 
ــادوزا،  ــ ــارب ــ يــمــثــلــون الـــبـــرازيـــل وب
وكـــوت ديــفــوار، والــهــنــد وزامــبــيــا، 
اعتمدتها  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــات 
تأثيرات  لمواجهة  بلدانهم  حكومات 

الجائحة.
مناسبة  الجلسة  هــذه  وشكلت   
للحماية  الــرئــيــســي  ــدور  ــ ال ــراز  ــ إلب
ــز الــصــمــود  ــعــزي ــت ــة ل ــي ــاع ــم ــت االج
فترة  فــي  واالجتماعي  االقــتــصــادي 
الجائحة العالمية )كوفيد 19-(، التي 
مجال  في  ثغرات  وجــود  عن  كشفت 
جعل  وضرورة  االجتماعية،  التغطية 

المنظومات أكثر صمودا وشموال.
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الكيميائي  ــن  األم حــول  الــدولــي  المؤتمر  فــي  المشاركون  دعــا 
هذا   في  الدولي  التعاون  تعزيز  إلى  بمراكش،  الناشئة،،  والتهديدات 

مجال األمن الكيميائي والتهديدات الناشئة.
المؤتمر،  لهذا  الختامية  الجلسة  خالل  المشاركون،  أوصى  كما 
الذي نظمته، على مدى ثالثة أيام،  منظمة األنتربول، ووزارة األمن 
الداخلي األمريكي، ووكالة وزارة الدفاع األمريكي للحد من التهديد، 
لألمن  العامة  المديرية  مع  بشراكة  الفيدرالية،  التحقيقات  ومكتب 
الوطني، والشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع لمكافحة انتشار 
أسلحة ومواد الدمار الشامل، بتبادل الخبرات والمعلومات من أجل 
رفع التحديات المتعلقة باألمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، وكذا 

بالنهوض بالتكوين المتخصص في هذا الميدان.
لألمن  العامة  بالمديرية  القضائية،  للشرطة  المركزي  المدير  وقال 
الوطني، ومدير مكتب الشرطة الدولية “االنتربول” بالمغرب، محمد 
الدخيسي، في تصريح للصحافة، عقب الجلسة الختامية، إنه “بعد 
التوصيات  من  سلسلة  اعتمدنا  البناءة،  النقاشات  من  أيام  ثالثة 
الرامية إلى تعزيز وتطوير قدرات المصالح المكلفة بتطبيق القانون 

في مجال اكتشاف والوقاية من الحصول واستعمال مواد كيميائية 
ومتفجرات ألغراض إجرامية”.

أكدوا  الدوليين  الخبراء  أن  االتجاه،  هذا  في  الدخيسي،  وكشف 
أهمية تعزيز التعاون الدولي، والثنائي، ومتعدد األطراف، في مجال 
باإلرهاب  أساسا  المرتبطة  الناشئة،  والتهديدات  الكيميائي  األمن 
بين  والمعلومات  الخبرات  تبادل  وتشجيع  المنظمة،  وبالجريمة 
مختلف المصالح المكلفة بتطبيق القانون، ودعم التكوين المتخصص 

في هذا الميدان.
للشرطة  الدولية  بالمنظمة  اإلرهاب  محاربة  مدير  قال  جهته،  من 
توصيات  اقترحوا  الخبراء  إن  هاندز،  غريغ  “األنتربول”،  الجنائية 
التزويد  سلسلة  طــول  على  الكيميائي  األمــن  تحسين  إلــى  ترمي 
التبليغ  صالحية  بالتقسيط  البيع  نقاط  وتخويل  كيماوية،  بمواد 
منصة  وتطوير  بها،  المشتبه  واألنشطة  المشبوهة  المقتنيات  عن 
األنتربول العالمية للمعارف، باعتبارها أداة للتعاون تسمح بإجراء 
نقاشات تفاعلية والولوج إلى المصادر، وتقوية الشبكة بفضل تنوع 

كبير للخبرة عبر المناطق والقطاعات.

عقدت لجنة أمنية مشتركة تمثل “قطب 
التعاون األمني الدولي” بالمديرية العامة 
االتصال  ضابط  ومكتب  الوطني  لألمن 
االتــحــاديــة  ألمانيا  جمهورية  بــســفــارة 
بالرباط، لقاءات ومشاورات ثنائية لدراسة 
آليات تنزيل توصيات ومخرجات اجتماع 
والشرطة  الوطني  لألمن  العامين  المدراء 
االتحادية األلمانية وسبل تقوية وتوسيع 
مجاالت وأشكال التعاون المشترك بينهما 
بها  المعمول  والقوانين  للتشريعات  طبقا 

في كال البلدين.
لألمن  العامة  للمديرية  بالغ  وأوضــح   
لمخرجات  تفعيال  يأتي  ذلك  أن  الوطني 
لألمن  الــعــام  المدير  جمع  الــذي  اللقاء 
مع  الوطني  الــتــراب  ولمراقبة  الوطني 
بدولة  االتحادية  للشرطة  العام  المدير 
ألمانيا، على هامش زيارة العمل التي قام 
يونيو   10 بتاريخ  المغربية  للمملكة  بها 
المشتركة  للرغبة  كذلك  وتجسيدا   ،2022
في  األلماني  المغربي  التعاون  تقوية  في 
يضمن  بما  األمنية،  المجاالت  مختلف 

تعزيز أمن البلدين وسالمة مواطنيهما.  
وقد اتفق الطرفان – يقول البالغ- على 
ميادين  فــي  العملياتي  التعاون  تعزيز 
مكافحة اإلرهاب والتطرف ومختلف صور 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، 
في  المشروع  غير  االتــجــار  ذلــك  في  بما 
والهجرة  العقلية،  والمؤثرات  المخدرات 
غير الشرعية واالتجار بالبشر، والجريمة 
السندات  تزوير  وشبكات  المعلوماتية، 
قاعدة  تمثل  التي  التعريفية  والوثائق 
خلفية للدعم واإلسناد لفائدة التنظيمات 

اإلرهابية وعصابات اإلجرام المنظم.  
وسجل البالغ أن هذا التعاون العملياتي 
تقاسم  في  يتجسد  الطرفين  بين  الثنائي 
اإلجرامية  األساليب  بشأن  المعلومات 
فيهم،  المشتبه  واألشخاص  المستجدة 
وتبادل المعطيات التقنية الكفيلة بتسريع 
المرتبطة  والتحقيقات  األبحاث  وإنجاح 
األمنية،  والمخاطر  اإلرهابية  بالتهديدات 
الممارسات  وتقاسم  مشاركة  عن  فضال 
عن  للكشف  المعتمدة  واآلليات  الفضلى 
وحركية  والتجنيد  الــتــطــرف  مــســارات 
المقاتلين في صفوف التنظيمات اإلرهابية.  
على  البالغ-  يضيف   – التوافق  تم  كما 
أهمية وضرورة تدعيم التعاون الثنائي في 
نقل  ذلك  في  بما  التقنية،  المساعدة  مجال 

التكنولوجيا والتجهيزات األمنية وتنظيم 
لتأهيل  المشتركة  التكوينية  الـــدورات 
القدرات  وبناء  الشرطية  البشرية  الموارد 
في مختلف الميادين األمنية، خصوصا في 
وشرطة  والتقنية،  العلمية  الشرطة  مجال 
وشرطة  الــمــقــربــة،  والــحــمــايــة  ــدود،  ــح ال

الخيالة والشرطة السينوتقنية..الخ.
اتفقا،  الطرفين  أن  إلى  البالغ  وخلص   
واإلرادة  الراسخة  القناعة  منطلق  مــن 
على  للمستقبل،  تتطلع  التي  الصادقة 
هذا  وأشــكــال  مــجــاالت  وتوسيع  تعزيز 
التعاون وفق تطلعات وموجبات المصلحة 
المخاطر  لكل  كــذلــك  ودرء  المشتركة، 
تحدق  قد  التي  المستجدة  والتهديدات 

بأمن البلدين وسالمة مواطنيهما.

اتفاق مغربي أملاني ملكافحة اإلرهاب والجريمة الدولية

الفاروق،  بلخير  دارمــي،  دوكــور  الجنرال  أكد 
قائد  الملكية،  المسلحة  للقوات  العام  المفتش 
الملكية  المسلحة  القوات  أن  الجنوبية،  المنطقة 
روح  تشجيع  فــي  المشاركة  على  عــازمــة  تظل 
المشاريع  ودعــم   ”5 زائــد   5“ لمبادرة  التعاون 
المقترحة في إطار مخططات العمل الخاصة بها.  
له  كلمة  في  ــي،  دارم دوكــور  الجنرال  وأوضــح 
لرؤساء  عشر  الرابع  االجتماع  افتتاح  بمناسبة 
في  األعــضــاء  للبلدان  المسلحة  الــقــوات  أركــان 
المسلحة  القوات  أن  دفاع”،   5 زائــد   5“ مبادرة 
الجماعي،  الزخم  هذا  بضرورة  المقتنعة  الملكية، 
باعتبارها  المبادرة  هذه  جدوى  بتعزيز  ملتزمة 
آليات  وبتوطيد  ــراف،  األط متعدد  للتعاون  أداة 

عملها.  
وقد انعقد، بتعليمات سامية من صاحب الجاللة، 
القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات 
المملكة  برئاسة  بالرباط،  الملكية،  المسلحة 
أركان  لرؤساء  عشر  الرابع  االجتماع  المغربية، 
مبادرة  في  األعضاء  للبلدان  المسلحة  القوات 
“5 زائد 5 دفاع”، بمشاركة رؤساء أركان القوات 
المبادرة  في  أعضاء  بلدان  ثمانية  في  المسلحة 
وموريتانيا  ومالطا  وليبيا  وإيطاليا  )فرنسا  هي 

والمغرب والبرتغال وإسبانيا(.
 وبعد أن جدد التأكيد على تمسك المغرب القوي 
أبرز  المبادرة،  لهذه  المؤسسة  والمبادئ  بالروح 
التزام  الفاروق،  بلخير  دارمــي،  دوكــور  الجنرال 
إحالل  جهود  في  بالمساهمة  الصادق  المملكة 
المتوسط،  األبيض  البحر  بغرب  واألمــن  السلم 
مشيرا إلى أن هذه المبادرة، مدعوة في ظل سياق 
إلى  األزمــات،  ظهور  يطبعه  التحول  دائــم  دولــي 
التصدي لمختلف التحديات التي تعرفها المنطقة.  
على  مرتبطة،  الــتــحــديــات  ــذه  ه أن  وأضـــاف 
الخصوص، باإلرهاب والهجرة السرية، والجريمة 

وصوال  أنواعه،  بمختلف  والتهريب  السيبرانية 
الساحل،  بمنطقة  االستقرار  وعدم  الجوائح  إلى 
مشيرا إلى أن هذه التحديات تفاقمت بفعل تأثير 
وقال  اإلقليمية.   والنزاعات  المناخية  التغيرات 
“إن ذلك يستدعي تكاثف الجهود الستدامة مبادرة 
التعاون  روابط  تقوية  خالل  من  دفاع،   5 زائد   5

وتوحيد الجهود لبلوغ األهداف المرجوة”.  
المسلحة  للقوات  الــعــام  المفتش  ــار  أش كما 
األعضاء،  الدول  كل  عزم  بفضل  أنه،  إلى  الملكية 

استطاعت مبادرة “5 + 5 دفاع” أن تحقق تطورا 
كمنتدى  فأكثر  أكثر  نفسها  وتفرض  تدريجيا 
خالل  من  المتبادل،  التفاهم  تقوية  هدفه  للتعاون 
ذات  المجاالت  في  العملية  باألنشطة  النهوض 

االهتمام المشترك.
 وفي هذا الصدد، أكد أنه في إطار أنشطة هذه 
السنة، تشيد الرئاسة المغربية، بجهود كل الدول 
األعضاء من أجل حسن سير األنشطة المدرجة في 
مخطط العمل 2022، وكذا مساهماتها في مشروع 

مخطط العمل 2023.
 وأبرز أن هذه األنشطة تتعلق باألساس بسير 
أشغال  وتنفيذ  المبرمجة،  الــتــداريــب  مختلف 
التكوين والبحث من طرف تجمع “5 زائد 5 دفاع” 
والمركز األوروبي المغاربي لألبحاث والدراسات 
االستراتيجية، وتنفيذ مشاريع المبادرة على غرار 
في  للتكوين   5+5 ومركز   ”5+5 “سيبر  منتدى 

مجال إزالة األلغام لدواعي إنسانية.
الفاروق،  بلخير  دارمي  دوكور  الجنرال  ونوه   
بالمناقشات  االجتماع،  اختتام  خالل  كلمته  في 
إلى  مشيرا  االجتماع،  هذا  طبعت  التي  المثمرة 
مناقشة  من  مكنت  مناسبة  شكل  األخير  هذا  أن 
القضايا ذات االهتمام المشترك، وفق روح يطبعها 
االحترام والثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.

 وأعلن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، 
متمنياته  أن  ليعرب  المناسبة  هذه  اغتنم  الذي 
بالنجاح الكامل لجمهورية البرتغال التي ستتولى 
رئاسة المبادرة برسم سنة 2023، أن التوصيات 
اجتماع  على  ستحال  االجتماع  هذا  عن  المنبثقة 
وزراء الدفاع، الذي ستحتضنه الرباط بتاريخ 16 
دجنبر 2022.  وتشكل “مبادرة 5 + 5 دفاع “، التي 
والتفاهم  للتشاور  منتدى  في 2004،  إطالقها  تم 

المتعدد األطراف بين ضفتي غرب المتوسط.
الجنوبية  الــضــفــة  ــن  م دول  خــمــس  وتــضــم 
المغرب،  موريتانيا،  ليبيا،  )الجزائر،  للمتوسط 
تونس( وخمس دول من الضفة الشمالية )فرنسا، 
إيطاليا، مالطا، البرتغال، وإسبانيا(. ويعتبر هذا 
المنتدى إطارا تفضيليا لتعزيز المعرفة المتبادلة 
والتبادل حول الرهانات األمنية المشتركة للفضاء 
5 + 5. وتتم رئاسة هذا المنتدى بالتناوب.  ويتم 
التعاون في إطار المبادرة بناء على ثالثة مبادئ 

وهي: التوافق والتطوع والبراغماتية.

بلخري فاروق : القوات املسلحة امللكية عازمة على تشجيع روح التعاون ملبادرة »5+5 دفاع«

الدعوة بمراكش إىل تعزيز التعاون الدولي يف مجال األمن الكيميائي

أكد نائب األمين العام لمنظمة حلف شمال األطلسي )ناتو( 
كولومينا  خافيير  األمنية،  والسياسة  السياسية  للشؤون 

بيريز بالرباط، أن المغرب "فاعل ال محيد عنه" في مكافحة 
اإلرهاب، واصفا المملكة بـ "الشريك الهام للغاية" للحلف 

األطلسي.
المغرب  لوكالة  تصريح  في  بيريز،  كولومينا  وأشاد 

العربي لألنباء، عقب محادثاته مع ممثلي اإلدارات الوطنية 
مع  والشراكة  التعاون  برنامج  متابعة  على  تسهر  التي 

التي  الجسيمة"،  "المسؤولية  بـ  )الناتو(،  حلف 
اختار المغرب تحملها في مجال مكافحة اإلرهاب.  
ــاق، على  ــســي ــي هـــذا ال وســلــط الــضــوء، ف
"التعاون العملي" القائم بين الحلف األطلسي 
و"الحوار  المغربية،  العسكرية  والسلطات 

مع  فيه  ينخرط  الــذي  الهام"  السياسي 
المملكة، مذكرا بأن المغرب يعد عضوا في 

الحوار المتوسطي.  
يقوم  الــذي  بيريز،  كولومينا  وأعــرب 
ارتياحه  عن  المملكة،  إلى  عمل  بزيارة 
المستوى،  رفيعة  للمحادثات  الكبير 

المغربية،  السلطات  مع  أجراها  التي 
الــحــوار  ــذا  ه تكثيف  أجــل  مــن 
ومنتظما  "جوهريا  وجعله 
بشكل أكبر"، مع التشديد على 

ضرورة جعله أكثر دينامية.
الفرصة  هــذه  اغتنم  كما   

ــه في  ــت ــب ــن رغ لــلــتــعــبــيــر عـ
مواصلة تعميق عالقة الشراكة 
القائمة  للغاية"  "المرضية 

بين )الناتو( والمغرب.

حلف الشمال األطلسي: املغرب فاعل
 ال محيد عنه يف مكافحة اإلرهاب
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المغربية  الملكية  المسلحة  القوات 
للمملكة  العسكرية  المؤسسة  هــي 
المؤسسة  ــذه  ه وتــضــم  المغربية، 
القوات  و  الجيش  تشمل  فروع  عدة 
الملكي  الــدرك  و  البحرية  و  الجوية 
وتتركز  الملكي  الحرس  إلى  إضافة 
األمن  حماية  في  األساسية  مهمتها 
والوحدة الترابية للمغرب إضافة إلى 
حماية أرواح و ممتلكات المواطنين، 
المغربية  المسلحة  القوات  شعار  و 

هو: اهلل،الوطن، الملك !
ــه  ــرش أســالف ــ ومـــنـــذ اعــتــالئــه ع
الجاللة  صــاحــب  ســهــر  الــمــيــامــيــن، 
األعلى  القائد  السادس،  محمد  الملك 
للقوات  العامة  الحرب  أركان  ورئيس 
هذه  تطوير  على  الملكية،  المسلحة 
وتنمية  عتادها  وتحديث  المؤسسة 
على  وقــدرتــهــا  البشرية  مــواردهــا 
التدخل، وذلك قصد جعلها ترقى إلى 
في  تطورا  األكثر  الجيوش  مستوى 

العالم.
الملكية  المسلحة  القوات  وتشكل 
لكافة  بالنسبة  للفخر  مدعاة  اليوم، 
المغاربة، وحلقة جوهرية في الوحدة 
الوطنية، وسفيرا مثاليا لمثل المملكة 
األصيلة أينما نادى الواجب أفرادها.
المسلحة  القوات  دفــاع  تــوج  وقــد 
الملكية عن الوحدة الترابية بعدد من 
األعمال المشهودة، السيما المساهمة 
في تأطير المشاركين ضمن المسيرة 
الجدار  وبناء  المظفرة،  الخضراء 
وطمأنينة  أمن  ضمان  قصد  األمني 

للمملكة. الجنوبية  األقاليم 
الملكية  المسلحة  الــقــوات  وتظل 
كل  ــه  ــ دون تتكسر  منيعا  حــاجــزا 
تضطلع  الــخــارجــيــة،  الــطــمــوحــات 
عالية  ومهنية  بنجاعة  بمهامها 
العسكرية  عقيدتها  مــن  انــطــالقــا 
حماية  فــي  الــمــتــمــثــلــة  الــحــصــيــفــة 
على  والــحــفــاظ  المغربية  الــســيــادة 
عن  والــدفــاع  الشرعية  المؤسسات 

الوحدة الترابية.
الملكية،  المسلحة  القوات  ودافعت 
من خالل تضحياتها التي ال تحصى، 
المخططات  وحــولــت  الــوطــن  عــن 
الشيطانية الموجهة لزعزعة استقرار 

بوحدتها  واإلضــــرار  المملكة 
الترابية إلى كوابيس

الــقــوات  تأسيس  شكل  لقد 
مايو   14( الملكية  المسلحة 
المحطات  أبرز  إحدى   )1956
بناء  عرفها  التي  التاريخية 
بعد  الحديثة  المغربية  الدولة 
هذه  حملت  حيث  االستقالل، 
وطنية،  كمؤسسة  الــقــوات، 
الدفاع  مهمة  عاتقها  على 
المغربية  األمة  مقومات  عن 
ومــقــدســاتــهــا وســيــادتــهــا 
الدينية  وهويتها  الوطنية 

والحضارية والثقافية 
فـــمـــنـــذ بـــــــزوغ فــجــر 
كلف  عندما  االســتــقــالل، 
محمد  له  المغفور  جاللة 
الخامس ولي عهده آنذاك 
جاللة المغفور له الحسن 
النواة  بتشكيل  الثاني 
المسلحة  للقوات  األولى 
الملكية، ظلت هذه القوات 
أهم  من  واحــدة  الباسلة 
واكبت  التي  المؤسسات 
المغربية  الــدولــة  بــنــاء 

الحديثة وتطورها، وشكلت 
درعا واقيا لها ضد كل 

ــدوان خــارجــي،  ــ ع
وقاية  وأداة 

وأمـــــــــــــــن 
وإغـــــاثـــــة 
عــنــد وقــوع 
الــــكــــوارث 

 ، لطبيعية ا
ساهمت  كما 
ــا  ــ ــه ــ ــال ــ ــرج ــ ب

فعال  بشكل  ومعداتها 
ــدة مــشــاريــع  ــ فـــي ع

بمختلف  تنموية 
ربوع المملكة.
ويــــــبــــــرز 

استعراض 
األشــــــواط 
الـــــــتـــــــي 

ــر مــنــهــا  ــ مـ
تــــــأســــــيــــــس 

المسلحة  القوات 
الــمــلــكــيــة، مــدى 
حــــــرص جـــاللـــة 

الـــمـــغـــفـــور لــهــمــا 
مـــحـــمـــد الـــخـــامـــس 
ثم  الثاني،  والحسن 

ــب  ــ ــ ــاح ــ ــ ص

ــمــلــك  ــة ال ــاللـ ــجـ الـ
الــســادس  محمد 
نصره اهلل  على 
ــة  ــاي ــن إيــــــالء ع
ــذه  ــه خـــاصـــة ل
من  ــمــؤســســة  ال
حـــيـــث تــكــويــن 
الــــــضــــــبــــــاط 
الصف  وضباط 
في  ــود  ــنـ ــجـ والـ
مــخــتــلــف الـــمـــدارس 
العسكرية  والمعاهد 
واألجنبية،  الوطنية 
وتــــزويــــد مــخــتــلــف 
البرية  هــذه   ــدات  وح
والجوية  والبحرية 
بــاألســلــحــة 

وتطوير  أنظمتها  وإصالح  العصرية 
قيادتها.

الحديث،  المغرب  تاريخ  مر  وعلى 
الملكية،  المسلحة  القوات  برهنت 
سواء خالل زلزال أكادير سنة 1960 
وزلزال  سنة 1957  تافياللت  وعملية 
فبراير  فــي  وضواحيها  الحسيمة 
المناطق  بعض  وفيضانات   2004
لوجستية  ــدرة  ــ ق عـــن  بــالــمــمــلــكــة، 
تقديم  على  ساعدت  كبيرة  وتنظيمية 
للمنكوبين،  والدعم  اإلغاثة  أنواع  كل 

والتجاوب  التعاون  عن  فضال 
ــح  ــصــال ــم ــع جــمــيــع ال ــ م

المعنية  والمؤسسات 
في هذا المجال

وفـــــــــــي 
إطـــار 

ــي الــعــمــل اإلنــســانــي  انــخــراطــهــا ف
المناطق  لساكنة  العون  يد  وتقديم 
الطبي،  المجال  في  خاصة  النائية، 
الملكية  المسلحة  ــقــوات  ال أقــامــت 
عسكرية،  ميدانية  مستشفيات  عدة 
إطار  في  بالمملكة،  نائية  مناطق  في 
بها  تضطلع  التي  اإلنسانية  المهام 
من  عدد  في  العتيدة،  المؤسسة  هذه 
خدمات  توفير  بهدف  المغرب،  جهات 
من  والرفع  للمواطنين  للقرب  طبية 
من  الهشة  الفئات  استفادة  وتيرة 
وتسهيل  جــودة  ذات  طبية  خدمات 
الدعم  وتــقــديــم  للعالجات  ــوج  ــول ال
قساوة  مــن  يعانون  الــذيــن  للسكان 

الطقس ووعورة التضاريس.
وفضال عن الدور بالغ األهمية الذي 
الملكية  المسلحة  القوات  به  تضطلع 
واجهات  مــن  العديد  مستوى  على 
تحظى  ظلت  فإنها  الوطني،  العمل 
الصعيد  على  ســواء  بــارزة  بمكانة 

اإلفريقي أو العربي والدولي
المهنية  على  تدل  كثيرة  أمثلة  إنها 
له  نظير  ال  ــذي  ال والتفاني  الجلية 
في  المغربية  الــســالم  حفظ  لــقــوات 
إطـــار بــعــثــات األمـــم الــمــتــحــدة في 
والتي  إفريقيا،  في  السيما  الخارج، 
السلطات  قبل  من  بإشادات  حظيت 

العليا للمنظمة األممية 
المسلحة  القوات  تواصل  وهكذا، 
خالل  مــن  اسمها،  ترسيخ  الملكية 
واألعمال  تبذلها  التي  التضحيات 
خدمة  بها  تــقــوم  الــتــي  الــمــحــمــودة 
للوطن والمواطنين واإلنسانية بشكل 
عام، في ذاكرة الشعب المغربي، الذي 
تأسيس  ذكــرى  كبير  باعتزاز  يخلد 
باتت  التي  العتيدة،  المؤسسة  هذه 
لألمة  ودرعا  الوطنية  للسيادة  رمزا 

وفخرا لها.

القوات املسلحة امللكية .. جهاز احرتايف يصون االستقرار للمملكة



بتبني  المغربية  المملكة  أشــادت 
للقرار  اليوم  الــدولــي  األمــن  مجلس 
رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء 

المغربية.
ــدد هـــذا الــقــرار واليـــة بعثة  ــم وي
المغربية  الصحراء  إلى  المينورسو 

إلى متم أكتوبر 2023.
المغربية،  الخارجية  وزارة  وأفادت 
ضمن بالغ اليوم، بأن تبني هذا القرار 
باإلنجازات  يتسم  سياق  في  يندرج 
الهامة التي تحققت تحت قيادة الملك 
خالل  الملف  فــي  ــادس،  ــس ال محمد 

السنوات الماضية.
الدعم  يجسد  عينه،  المصدر  ووفق 
مهمة  بلدان  قبل  من  المتزايد  الدولي 
للحكم  المغربية  للمبادرة  ومــؤثــرة 
قنصلية   30 أكثرمن  وفتح  الــذاتــي، 
والداخلة،  العيون  مدينتي  في  عامة 
وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة 
من الدول األعضاء في األمم المتحدة 
التنمية  إلى  إضافة  الوهمي،  بالكيان 
االقتصادية واالجتماعية التي تعرفها 
الدينامية  هــذه  الجنوبية،  األقاليم 

اإليجابية.
أضاف  المغربية  الخارجية  بــالغ 
ليكرس  جاء  الذي  الجديد،  القرار  أن 
يشكل  للمغرب،  السابقة  المكتسبات 

قرارا تأكيديا لهذا التطور.
يجدد  “قرار  بأنه  المصدر  وتابع 
التأكيد على إطار المسلسل السياسي 

والفاعلين فيه والغاية منه”.
األول،  المقام  فــي  األمـــر،  “يتعلق 
السياسي،  المسلسل  إطــار  بتأكيد 
فقرة  )في  األمـــن  مجلس  أن  بحيث 
أن  اعتبر  القرار(  من   4 رقم  الديباجة 

متابعات9

ان  المتحدة،  باألمم  المغربية  المملكة  لدى  الدائم  الممثل  هالل  عمر  قال 
تسجيل  تم  إذا  حال  في  بالكامل  العازلة  المنطقة  سيجتاح  سوف  المغرب 

إستخدام الطائرات المسيرة لمرة واحدة فقط.
 وأكد الديبلوماسي المغربي عمر هالل ردًا على سؤال ألحد الصحافيين 
 ”، اإليرانية  الدرون  طائرات  البوليساريو  ميليشيات  استخدمت  حال  في 
استخدام  تم  ان  الرد  كيفية  لتحديد  الملكية  المسلحة  للقوات  األمر  سنترك 

الطائرات المسيرة من طرف البوليساريو.”  
اجراها  صحافية  ندوة  في  هالل  عمر  المغربي  الديبلوماسي  واوضــح 
مباشرة عقب انتهاء جلسة مجلس االمن الدولي بشان الصحراء المغربية،” 
ان عواقب وخيمة ستقع بالمنطقة مضيفا بان المغرب سيتصرف بقوة ادا 

تم استخدام الطائرات المسيرة من طرف البوليساريو.”
الخميس   ، المتحدة  األمم  لدى  للمغرب  الدائم  الممثل  هالل  عمر  وكان   
جبهة  توصل  حول  دامغة  بأدلة  األمن  لمجلس  ادلى  قد  الجاري  اكتوبر   27

البوليساريو بأسلحة إيرانية متطورة.

اليوم  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  جــددت   
المتحدة،  لألمم  التابع  األمن  بمجلس  الخميس 
المغربي  الــذاتــي  الحكم  لمخطط  دعمها  تأكيد 
كحل “جاد وذي مصداقية وواقعي” للتوصل إلى 
الصحراء  حول  اإلقليمي  للنزاع  نهائية  تسوية 

المغربية.
كلمة  في  ديلورينتيس،  جيفري  السفير  وقــال 
القرار  على  األمن  مجلس  أعضاء  تصويت  عقب 
2654 الذي يمدد والية بعثة المينورسو حتى 31 
الحكم  مخطط  اعتبار  “سنواصل   ،2023 أكتوبر 

الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا”.
نص  صاغت  التي  المتحدة،  الواليات  أن  وأكد 
دعمه  تأكيد  المجلس  بتجديد  “سعيدة  القرار، 
دي  ستافان  العام،  لألمين  الشخصي  للمبعوث 
اعتماد  خالل  من  المينورسو،  ولبعثة  ميستورا، 

هذا القرار”.
“المجلس  أن  األمريكي  الدبلوماسي  وأضــاف 
كامل  بشكل  يدعم  أنــه  التصويت،  بهذا  يؤكد، 
المبعوث الشخصي في جهوده للمضي قدما نحو 
التوصل إلى حل دائم والئق وتيسير حل سياسي 
بدعم  مذكرا  األطراف”،  لدى  ومقبول  ودائم  عادل 
بالده “الثابت” للسيد دي ميستورا في “جهوده 
على  البناء  مع  السياسية،  بالعملية  قدما  للدفع 

السابق  الشخصي  المبعوث  أحرزه  الذي  التقدم 
ووفقا للقرارات السابقة ذات الصلة”.

انخراط  بأهمية  المتحدة  الواليات  ممثل  وذكر 
بحسن  الحوار  في  المعنية”  األطــراف  “جميع 
لتعزيز  دائم  حل  نحو  تقدم  تحقيق  أجل  من  نية، 

مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة.
المسلحة  االنفصالية  للميليشيات  تحذير  وفي 
األمريكي  الدبلوماسي  جدد  لـ”البوليساريو”، 
وكذلك  التنقل،  حرية  “استعادة  إلــى  الــدعــوة 
فرق  لمواقع  والمنتظم  اآلمــن  اإلمــداد  استئناف 
العميق  المجلس  “قلق  عن  معربا  المينورسو”، 

إزاء الوضع الكارثي” في مخيمات تندوف.
المتحدة،  لألمم  التابع  األمــن  مجلس  وقــرر 
لمدة  المينورسو  بعثة  واليــة  تمديد  الخميس، 
المبادرة  سمو  على  أخرى،  مرة  تأكيده،  مع  عام، 
اإلقليمي  النزاع  لتسوية  الذاتي  للحكم  المغربية 

حول الصحراء المغربية.
في  المتحدة،  لألمم  التنفيذية  الهيئة  وجددت 
للحكم  المغربية  للمبادرة  دعمها  الــقــرار،  هــذا 
الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، باعتبارها 
بإنهاء  كفيل  والمصداقية،  بالجدية  يتسم  أساسا 
كما  المغربية،  الصحراء  حول  اإلقليمي  النزاع 

نصت على ذلك قرارات مجلس األمن.

املغرب يف رسالة واضحة: سوف نجتاح املنطقة العازلة 
بالكامل إن تم استعمال درونات إيرانية ملرة واحدة

املغرب ُيشيد بقرار مجلس األمن حول الصحراء .. 
تمديد والية »مينورسو« واملوائد املستديرة 

صفعة قوية للجزائر ..الواليات املتحدة األمريكية ُتجدد تأكيد دعمها ملخطط الحكم الذاتي بالصحراء املغربية 
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للمغرب  الدائم  الممثل  السفير  هالل،  عمر  أكد 
لدى األمم المتحدة، أن “قرار مجلس األمن رقم 
يكرر  وال  السابقة،  الــقــرارات  يشبه  ال   2654
المضامين السياسية نفسها؛ بل يركز هذه المرة 

ــحــل على أربعة مبادئ أساسية  ل
نزاع الصحراء المغربية”.
وأوضــح هــالل، خالل 
الـــنـــدوة الــصــحــافــيــة 
األمم  بمقر  عقدها  التي 
المتحدة بعد التصويت 
على قرار مجلس األمن، 
بحضور وسائل اإلعالم 

الدولية، أن “مجلس األمن 
طرفا  الــجــزائــر  اعتبر 
ــزاع،  ــن أســاســيــا فــي ال
تطوير  إلـــى  ودعـــاهـــا 
مواقفها من أجل إيجاد 

الحلول المناسبة” ُمبرزًا أن : “مجلس 
التي  بالعراقيل  ــدد  ن الــدولــي  األمـــن 
وضعتها جبهة البوليساريو 
بعثة  مهام  حيال 
ــورســو،  ــن ــي ــم ال
ــد  ــق ــت ــث ان ــيـ حـ
تـــــصـــــرفـــــات 
الجبهة  أعضاء 
ــاه أعــضــاء  ــج ت
البعثة األممية، 
وشــــــدد عــلــى 
ممارسات  أنها 

غير مقبولة”.
وأضاف هالل ان : “المبدأ 
التقرير  ذكــره  الــذي  الثالث 
ــزاع  ــن األمـــمـــي لــحــل ال
إعــادة  بإلزامية  يرتبط 

اإلنسانية  المساعدات  توزيع  طريقة  في  النظر 
المنظمات  دعوة  خالل  من  تندوف،  مخيمات  على 
اإلنسانية إلى توزيع تلك المساعدات وفقا لمعايير 

األمم المتحدة”.
ولفت المتحدث إلى أن “مجلس األمن الدولي دعا 
كذلك إلى تسجيل الجئي مخيمات تندوف”، ليردف 
األممي  المبعوث  من  ينتظر  “المغرب  بأن  كذلك 
تسهيل حل النزاع، وعقد الموائد المستديرة مثلما 

جاء في تقارير األمين العام لألمم المتحدة”.
المسار  استئناف  “ينبغي  بأنه  هالل  وخلص  
المغربية،  الصحراء  لقضية  السلمي  السياسي 
والشروع في النقاش حول الملف بناء على مبادرة 
الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية للمملكة؛ وذلك 
“األمم  أن   مؤكدا  طبعًا”،  المغرب  سيادة  تحت 
موقفها  توضيح  الجزائر  مــن  تنتظر  المتحدة 
في  أساسيا  طرفا  باعتبارها  النزاع  من  الرسمي 

القضية”.

هالل يفضح أمام مجلس األمن واألمني العام لألمم املتحدة صمت وأكاذيب وعراقيل الجزائر

هي  المستديرة”  “الموائد  صيغة 
اإلطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل 
حول  اإلقليمي  للنزاع  نهائي  حل  إلى 

الصحراء المغربية” يورد البالغ.
كما كلف القرار )في فقرة المنطوق 
لألمين  الشخصي  المبعوث   )3 رقم 
بـ”تيسير”  المتحدة  لــألمــم  الــعــام 
المسلسل السياسي من خالل “البناء 
على … اإلطار الذي أرساه المبعوث 
“المائدتان  أي  السابق”،  الشخصي 
بجنيف  عقدتا  اللتان  المستديرتان” 
 2019 ومـــارس   2018 دحنبر  فــي 

تواليا.
واسترسل البالغ “يتعلق األمر بعد 

المسلسل  في  للفاعلين  بتأكيد  ذلــك 
مسؤولية  يتحملون  الذين  السياسي، 
في  وأخــالقــيــة  وسياسية  قانونية 

إيجاد الحل”.
وهكذا، يضيف المصدر، دعا القرار 
رقم  التنفيذية  فقرته  )في  مــجــددا 
وموريتانيا  والجزائر  “المغرب   )3
و)البوليساريو( إلى مواصلة االلتزام 
من  بروح  مدته،  طيلة  المسلسل  بهذا 

الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.
واستطرد بالغ الخارجية المغربية 
إلى  ممنهج  بشكل  يشير  بأن “القرار 
الجزائر في كل مرة تتم فيها اإلشارة 

إلى المغرب”.



استطالع .. 40% من املغاربة يعتربون املاء أكرب تحد بيئي
الذي  المغاربة،  من  المائة  في   40 أكــد 
العربي  البارومتر  رأي  استطالع  شملهم 
حول التغيرات المناخية، أن الماء أكبر تحد 
إلى  الحكومة  داعين  المملكة،  يواجه  بيئي 
للتغيرات  للتصدي  الجهود  من  المزيد  بذل 

المناخية.
العربي  للبارومتر  األخير  التقرير  أبــرز 
بالشرق  المواطنين  أن   )2022 )أكتوبر 
أهمية  جيدا  يعون  إفريقيا  وشمال  األوسط 
بلدانهم  تــواجــه  التي  البيئية  التحديات 
توفر  أن  إلى  مشيرا  عام،  بشكل  والمنطقة 
الذي  األكبر  التحدي  يعد  النظيفة  المياه 
الدول  مختلف  عبر  الناس  من  الكثير  يقلق 
السابعة  ــدورة  الـ استطالع  شملها  التي 
إدارة  قضيتا  تليه  العربي،  الباروميتر  من 

النفايات وجودة الهواء.
 نقص الموارد المائية

الذي  التقرير،  كشف  اإلطـــار،  هــذا  وفــي 
البيئة  تجاه  العام  "الرأي  عنوان  يحمل 
والتغير المناخي في الشرق األوسط وشمال 
عبر  كبيرة  نسب  إجماع  رغم  أنه  إفريقيا"، 
أكبر  هي  المياه  قضايا  أن  على  المنطقة 
كبيرة  اختالفات  فهناك  دولهم،  يواجه  تحد 
المياه  قضية  يخص  ما  في  التقديرات  في 
المحددة التي تتعامل معها كل دولة، مشيرا 
يقولون  المغاربة  من  المائة  في   35 أن  إلى 
إن تلوث مياه الشرب هو المشكلة األساسية 

المتعلقة بالمياه في المملكة.
وفي ما يتعلق بتلوث البحار والشواطئ، 
ذكر 25 في المائة من المغاربة المستجوبين 
بالنسبة  كبيرا  تحديا  يمثل  التلوث  هذا  أن 
المواطنين  أربــاع  ثالثة  يعتبره  فيما  لهم، 
المثال،  سبيل  على  بالمئة(،   73( بالكويت 

التحدي األكبر.
البارومتر  استطالع  نتائج  أظهرت  كما 
يشكل  المائية  الــمــوارد  نقص  أن  العربي 
المياه؛  بقضايا  متصال  آخر  مهما  تحديا 
المغاربة  مــن  الــمــائــة  فــي   40 يعتبر  إذ 
هو  المائية  الموارد  نقص  أن  المستجوبين 
أبرز مشكل بالبالد، مقابل 61 في المائة من 

الموريتانيين المستجوبين.
في  المساهمة  الــعــوامــل  أبــرز  ووحـــول 
من  المائة  في   62 يؤكد  البيئية،  التحديات 
بين  البيئي  الوعي  توفر  عدم  أن  المغاربة 
أو  كبيرة  بدرجة  تساهم  مسألة  المواطنين 
على  وذلك  البيئية،  التحديات  في  متوسطة 
في  المستجوبين  من  العديد  أكده  ما  غرار 

أغلب الدول المعنية باالستطالع.
ــر مــن نــصــف الــمــغــاربــة  ــث ــرى أك كــمــا يـ
قلة  أن  المائة(  فــي   57( المستجوبين 
ــادرات الــحــكــومــيــة مـــن بــيــن أبـــرز  ــبـ ــمـ الـ
من  المائة  فــي   59 مقابل  الــعــوامــل،  هــذه 
الرأي  نفس  يتقاسمون  الذين  الموريتانيين 
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أخنوش : األسر املتوسطة تواجه 
صعوبات يف الولوج للسكن

العام  المدير  بنسودة،  علي  محمد  أكــد 
والتدبير،  اإليداع  االحتياط لصندوق  لقطاع 
أن الرعاية الملكية السامية للمنتدى العالمي 
اليوم  انطلق  ــذي  ال االجتماعية،  للحماية 
هذا  أهمية  مــدى  تعكس  بمراكش،  االثنين 

الموضوع في بالدنا.،.
المنتدى،  في  المشاركين  أن  إلى  وأشــار 
والمقدر  المقبل،  الجمعة  إلــى  يمتد  الــذي 
سيتبادلون  دولة،   140 من  بـ1200،  عددهم 

التجارب والخبرات في مجال تطور الحماية 
النهوض  أحل  من  بلدانهم،  في  االجتماعية 

بالورش.
وأبرز أنه تم تقديم النموذج المغربي خالل 
الجلسة االفتتاحية للمنتدى، من خالل ورش 
توجيهات  المنطلق من  االجتماعية  الحماية 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس.
وتحتضن مراكش، على مدى خمسة أيام، 
المنتدى العالمي للحماية االجتماعية، الذي 

لم ينعقد منذ 2019، ُتعقد خالله أكثر من 80 
جلسة، يشارك فيها أكثر من 200 متدخل من 

دول العالم.
ــي هـــذه الــــدورة مــســؤولــون  ــارك ف ــش وي
في  األعــضــاء  الـــدول  وممثلو  حكوميون 
االجتماعية،  للحماية  الــدولــيــة  الجمعية 
وهيئات  لمؤسسات  عامين  ومدراء  ورؤساء 
االجتماعية وخبراء  للحماية  وطنية ودولية 

دوليين في مجال الحماية االجتماعية.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، االثنين 24 أكتوبر 2022 بمجلس النواب، 
أن المجهودات التي بذلتها الدولة في مجال التعمير واإلسكان لم تحقق دمقرطة 
ولوج المواطنين لسكن الكرامة، مشيرا إلى أن األسر محدودة الدخل والطبقة 

المتوسطة تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على سكن الئق.
التي  الحكومة  لرئيس  الشهرية  المساءلة  جلسة  خالل  أخنوش،  أوضــح 
التي  الصعوبات  رغم  أنه  لسنة 2023،  المالية  قانون  مشروع  حول  تمحورت 
تواجه األسر في الولوج إلى السكن الالئق، لم ينتعش قطاع العقار، "بل شهد 
ركودا طوال السنوات الماضية مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني متوسط 

الجودة".
نجاعة  مساءلة  "ينبغي  الوضع،  لهذا  بالنظر  أنه  الحكومة،  رئيس  ويرى   
المخصصة  الضريبية  النفقات  منها  خاصة  المعتمدة  العمومية  السياسات 
الوحدات  مستوى  على  العجز  تقليص  رغم  أنه  إلى  مشيرا  السكن،  القتناء 
السكنية، "يصعب اليوم تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي لهذه التحفيزات 

سواء بالنسبة لألسر أو المنعشين العقاريين".
النظر  إعادة  في  "سرعت  الحكومة  أن  أخنوش  أكد  الوضع،  هذا  ولتجاوز   
في شروط الولوج للسكن من خالل إبداع آليات للتدخل تحفيزا للقطاع ودعما 

لفرص اقتناء سكن الكرامة".
تروم  إجــراءات  يتضمن  المقبلة  للسنة  المالية  قانون  مشروع  أن  وأبــرز   

التعمير  في إصــالح  مشيرا،  المغربية،  األســر  كل  لفائدة  واإلسكان 
ــت ذاتـــه،  ــوق ــرة إعــداد التراب ال إلــى وجــود مــشــاورات مع وزي
ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ فاطمة الـ المدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير 
تحديد الــــــزهــــــراء  أجل  من  الفاعلين  ومختلف  المنصوري 
مقاربة مـــــعـــــالـــــم  من  مستمدة  جديدة،  عمومية  سياسية 
فضاءات ترابية كفيلة  وخلق  المدن  لتهيئة  نموذج  بإحداث 

عيش الئقة وسهلة الولوج.  
كما أكد أن الحكومة تعتزم برسم مشروع قانون 
مالية  مساعدات  تقديم   ،2023 سنة  مالية 
مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن خاصة 
والشباب  التكوين  حديثة  ــر  األس منهم 

المقبل على الزواج.

بنسودة : الرعاية امللكية ملنتدى الحماية 
االجتماعية تعكس أهمية املوضوع

لقجع : الحفاظ على القدرة الشرائية ليس شعارا
والمالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  المنتدب  الوزير  قدم 
 25 الثالثاء  اليوم  لقجع،  فوزي  بالميزانية  المكلف 
أكتوبر بالرباط، رؤية الحكومة لتخصص دعم مباشر 
أجل  من  درهم  مليار   20 بحوالي  يقدر  الهشة  لألسر 

دعم قدرتها الشرائية.
عقدها  التي  الصحفية  الندوة  في  الوزير،  أوضح 
العلوي  فتاح  نادية  والمالية  االقتصاد  وزيرة  بمعية 
لمناقشة مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، 
أن نقاش صندوق المقاصة واالستهداف استغرق 10 
سنوات، مشيرا إلى أن الدعم الشامل المخصص في 
تستفيد  إذ  عكسية،  نتائج  له  المقاصة  صندوق  إطار 
فيما  جيدة،  شرائية  قدرة  لديها  التي  األسر  أكثر  منه 
بنسبة  الضعيفة  الشرائية  القدرة  ذات  األسر  تستفيد 
مقارنة  االستهالك  قليلة  لكونها  الدعم  هذا  من  قليلة 

بذات الدخل الجيد.
تفكر  الوزير،  يضيف  الحكومة،  جعل  الذي  األمر  وهو 
تحويالت  عبر  الهشة  لألسر  مباشر  دعم  تخصيص  في 
هذه  من  انطالقا  سيتم،  أنه  إلى  مشيرا  مباشرة،  مالية 
السنة، تحويل 20 مليار درهم بشكل مباشر لألسر التي 
تعيش الهشاشة، ويهم هذا الدعم 7 ماليين من األطفال 
في سن التمدرس و3 ماليين أسرة ليس لديها أطفال أو 

ليس لديها أطفال متمدرسين.

شهرية  ستكون  التعويضات  هــذه  أن  الــوزيــر  ــد  وأك
عميقا  تحوال  اإلجــراء  هذا  معتبرا  ومستمرة،  ومنتظمة 
تشتغل عليه الدولة منذ سنين، والذي سيتم عبر المرور 
منه  قارورة  كل  الدولة  تكلف  الذي  البوتان  غاز  دعم  من 
والتي  مباشرة،  المستهدفة  األسر  دعم  إلى  درهما،   97

ستصرفه حسب احتياجاتها اليومية.
وأوضح أنه في الوقت الذي ستشرع فيه الحكومة في 
بإلغاء  ستبدأ  المعنية،  للفئات  التحويالت  هذه  توصيل 

الدعم على المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة 
بشكل تدريجي.

واعتبر لقجع أن المسألة األساسية في هذا اإلجراء 
تكمن في توفير قاعدة بيانات تتعلق باألشخاص الذين 
يستحقون الدعم، مضيفا بالقول "وفي كل مرة أرادت 
المواضيع  أحد  في  األسر  هذه  لدعم  التدخل  الدولة 
الدعم  وإعطائهم  األشخاص  لهؤالء  مباشرة  ستتوجه 

المباشر".
كما شدد الوزير المكلف بالميزانية على أن "الحفاظ 
التوجه  يجب  بل  شعارا،  ليس  الشرائية  القدرة  على 
على  اإلبــقــاء  خيار  لدينا  كــان  إذ  التفاصيل،  صــوب 
المقاصة التي ستكلف الدولة 65 مليار درهم إضافية 
والتي ال تستفيد منها جميع الفئات المستهدفة، مقابل 
عليها  سيعود  الــذي  األســر  لهذه  مباشر  دعم  توجيه 

بالنفع".
قاعدة  توسيع  الحكومة  بإمكان  كــان  أنــه  وأوضـــح 
أو  سنتين  "بعد  مستدركا:  يقول  لكن،  المدعمة،  المواد 
ثالث سنجد أننا صرفنا الميزانية من أجل العيش بكلفة 
أقل، ورهنا، في المقابل، مستقبل التعليم والصحة، ولن 
إدراج  وال  االجتماعية،  الحماية  ورش  تعميم  من  نتمكن 
له  إجراء  كل  ألن  النظام،  هذا  في  الراميد  بطاقة  حاملي 

مقابله".

بدولة  المستجوبين  من  المائة  في  و87 
الكويت.

بذل  إلى  الحكومات  المستجوبون  ودعا 
المناخ،  لتغير  للتصدي  الجهود  من  المزيد 
وذلك بنسبة 40 في المغرب و41 في المائة 

في السودان.
مسؤولية مشتركة

من  السابعة  الـــدورة  نتائج  وخلصت 
في  المواطنين  أن  إلى  العربي  الباروميتر 
إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  منطقة 
التحديات  من  جملة  إزاء  القلق  يعتريهم 
البيئية التي تواجه بلدانهم، حيث يعد الماء 
بين  من  تقديرهم  في  واألهم  األبرز  القضية 

القضايا البيئية.
نتائج  وفـــق  الــمــواطــنــون،  يــقــر  كــمــا 
االســتــطــالع، بــتــشــارك الــمــســؤولــيــة مع 
الحكومات في ما يخص المساهمة في هذه 
حكومي  بتدخل  يطالبون  بينما  التحديات، 

أكبر للتصدي لتغير المناخ.
يشار إلى أن استطالع البارومتر العربي 
تم تنفيذه في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
أعمال  ضمن  و2022   2021 سنتي  بين 
العربي.  الباروميتر  من  السابعة  ــدورة  ال

وتضم النتائج أكثر من 26 ألف مقابلة عبر 
المنطقة، بهامش خطأ نقطتين مئويتين في 

كل الدول.

ويعد مشكل الماء من بين أبرز التحديات 
التي تسعى المملكة إلى مواجهتها في ظل 
السنتين  خالل  المطرية،  التساقطات  شح 

هذا  فــي  الحكومة،  تعمل  إذ  األخيرتين؛ 
اإلجــراءات  من  العديد  اتخاذ  على  اإلطــار، 
التي من شأنها المساهمة في تجاوز األزمة، 
تجاوبا مع التعليمات السامية لجاللة الملك 

محمد السادس.
ــســادس،  ال محمد  الــمــلــك  جــاللــة  ــا  ودعـ
السنة  من  األولــى  الــدورة  افتتاح  بمناسبة 
التشريعية  الوالية  من  الثانية  التشريعية 
أكتوبر   14 الجمعة  يــوم  عشرة،  الحادية 
المخطط  بتفعيل  التعجيل  ــى  إل  ،2022
تعزيز  عن  فضال  للماء،  الجديد  الوطني 
الماء،  مجال  في  اإلراديـــة  الــدولــة  سياسة 

وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.
أن  خطابه،  فــي  الملك،  جالله  واعتبر 
تطرح  المائية  الــمــوارد  تدبير  "إشكالية 
يمر  المغرب  أن  خاصة  بإلحاح،  نفسها 
بمرحلة جفاف صعبة، هي األكثر حدة، منذ 
ضرورة  على  مشددا  عقود"،  ثالثة  من  أكثر 
طموحا،  أكــثــر  ومــبــادرات  بــرامــج  إطـــالق 
والتكنولوجيات  االبــتــكــارات  واستثمار 
وإعادة  الماء،  اقتصاد  مجال  في  الحديثة، 

استخدام المياه العادمة.



عزيز  السيد  الحكومة،  رئيس  أكــد   
على  عــازمــة  الــحــكــومــة  أن   ، أخــنــوش 
استكمال تنفيذ برنامجها من أجل تعميم 

التنمية على كل المغاربة.
رئيس  ــدى  ل المنتدب  ــوزيــر  ال وقـــال 
الحكومة المكلف بالعالقات مع البرلمان، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى 
بايتاس، خالل ندوة صحافية عقب اجتماع 

الحكومة،  ن مجلس  إ
السيد أخنوش 

ــي  أكـــــــــد، ف
مـــســـتـــهـــل 
الــمــجــلــس، 
 ” أن 

الـــحـــكـــومـــة 
ــة كــل  ــ ــازم ــ ع
على  ــزم  ــعـ الـ

استكمال تنفيذ 
مجها  نا بر

الملكية  للتوجيهات  طبقا  الحكومي، 
تصل  أن  ــك  ذل فــي  وطموُحها  الــنــيــرة، 
بيت  وكل  مغربية  أسرة  كل  إلى  التنمية 

مغربي”.
كما أكد رئيس الحكومة على “ضرورة 
الحفاظ على وتيرة اشتغال – الحكومة – 
مستويات  إلى  بها  والدفع  بل  المرتفعة، 
أعلى خدمة لتطلعات جاللة الملك وألبناء 

هذا الوطن”.
وفي السياق ذاته، نوه رئيس الحكومة 
الــوزراء  والــســادة  السيدات  بـ”جهود 
من  بالرغم  والمواطنين  للوطن  خدمة 
تزامن  الــذي  الصعب  العالمي  السياق 
بــأن  ــرا  مــذك الحكومة”،  تنصيب  مــع 
الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية 
بفضل  جهودها  قصارى  وتبذل  الوضع 

التوجيهات النيرة لجاللة الملك.
وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، 
الحكومة  حصيلة  يلخص  كتاب  بإصدار 
أنها  إلى  مشيرا  سنة 2022،  خالل 
ــرٍف  ــاء ُع ــادرة تـــروم إرسـ مــب
حكومي يترجم روح المبدأ 
بربط  القاضي  الدستوري 
بالمحاسبة،  المسؤولية 
الشفافية  قيم  وتــعــزيــز 
والتواصل  والمشاركة 
ــع الـــــــرأي الـــعـــام،  ــ م
مختلف  مع  والتفاعل 

قضاياه وانشغاالته.
هــذا  أن  ــح  ــ وأوض
اإلصدار، الذي يقدم 

في  الحكومة  تدخالت  عن  شاملة  صورة 
من  للحد  العمومية  السياسات  مختلف 
آثار األزمات المتتالية من جهة، ولتنفيذ 
ألسس  تكريسا  الــحــكــومــة،  الــتــزامــات 
ثانية،  جهة  مــن  االجتماعية،  ــة  ــدول ال
في  والتحميل  لالطالع  متاحا  سيكون 
الموقع www.cg.gov.ma يوم الجمعة 
الثانية  الساعة  على   ،2022 أكتوبر   28
صــادقــت  أن  بــعــد  ــك  وذلـ زواال،  عــشــرة 

األغلبية الحكومية على مضامينه.
السيد  ــطــرق  ت ــك،  ــ ذل عــلــى  وعــــالوة 
بمكونات  جمعه  الــذي  للقاء  أخــنــوش 
ــدارس  ت أجــل  مــن  الحكومية  األغلبية 
السنة،  ــذه  ه طبعت  الــتــي  الــتــحــديــات 
مواجهتها  من  الحكومة  تمكنت  و”التي 
به  تقوم  الــذي  ــدؤوب  الـ العمل  بفضل 
بين  اإليجابي  والتنسيق  الحلفاء  وثقة 
مكونات األغلبية لإلجابة على انتظارات 

المواطنين بكل مسؤولية”.
عند  أيضا  الحكومة  رئيس  وتوقف 
المعارضة  بأحزاب  جمعه  الــذي  اللقاء 
في البرلمان، “إيمانا بدور المعارضة في 
مناسبة  كان  والذي  الديمقراطي،  البناء 
إلطالع تلك األحزاب على أهم المنجزات 
ولتبادل  السنة،  هــذه  خــالل  الحكومية 
مستجدات  بخصوص  النظر  وجــهــات 
 ،2023 لسنة  المالية  قــانــون  مــشــروع 
األحــزاب  تلك  لمقترحات  لإلنصات  ثم 
لإلجابة  الممكنة  للحلول  وتصوراتها 
االقتصادية  التحديات  من  جملة  على 

واالجتماعية التي تعرفها بالدنا”.

أخنوش يؤكد عزم الحكومة على استكمال تنفيذ 
برنامجها من أجل تعميم التنمية على كل املغاربة

متابعات

جدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب 
والمالية  االقــتــصــاد  ــرة  وزيـ ــدى  ل
على  تأكيده  بالميزانية،  المكلف 
النقابات  مع  الحكومة  اتفاق  عدم 
األجــور  فــي  العامة  الــزيــادة  على 

خالل سنة 2023.
على  رده  فـــي  ــقــجــع،  ل وشــــدد 

البرلمانيين  النواب  مداخالت 
ــعــامــة  ــاقــشــة ال ــمــن ــالل ال ــ خ
ــمــشــروع قـــانـــون الــمــالــيــة  ل

مساء   2023 سنة  بــرســم 
على  ــس،  ــي ــم ــخ ال ــوم  ــيـ الـ

الذي  أبريل   30 اتفاق 
الحكومة  وقــعــتــه 

ــع الــنــقــابــات  م
واالتــــــحــــــاد 
الـــــــــعـــــــــام 
لـــمـــقـــاوالت 
لم  ــرب  ــغ ــم ال
ــن  ــمـ ــضـ ــتـ يـ
ــن  ــيـ ــسـ ــحـ تـ
الـــــــدخـــــــل 
لـــجـــمـــيـــع 
ظفين  لمو ا

ابــتــداء 

من 2023.
ــاد الــوزيــر الــمــنــتــدب لــدى  ــ وأف
المكلف  والمالية  االقتصاد  وزيرة 
األجور  في  الزيادة  بأن  بالميزانية 
ــا عــبــر الـــحـــوارات  ــه تــتــم أجــرأت
الصدد  هذا  في  مشيرا  القطاعية، 
إلــى الــزيــادة فــي أجـــور األطــبــاء 
العالي  التعليم  وأســاتــذة 
ــحــوار مع  واســتــمــرار ال
التعليمية  ــابــات  ــق ــن ال

األكثر تمثيال.
ــح لــقــجــع أن  ــ ــ وأوض
االجتماعي  الحوار  كلفة 
اآلن  حــد  ــى  إل بلغت 
درهــم،  مليارات   9
كبير،  ــم  رقـ ــو  وهـ
مــشــيــرا إلـــى أنــه 
كلفة  مــن  قريب 
الـــــحـــــوارات 
االجتماعية 

السابقة.

بالعالقات  المكلف  المنتدب  الوزير  أكد 
مــع الــبــرلــمــان، الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الحكومة  أن   ، بايتاس  مصطفى  الحكومة، 
للمواطنين  مباشر  دعــم  تقديم  تعتزم 
لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن.
معرض  فــي  بايتاس،  السيد  وأوضـــح 
ندوة  خالل  الصحفيين،  أسئلة  مع  تفاعله 
صحافية عقب االجتماع األسبوعي لمجلس 
أنه  اليوم  “ترى  الحكومة  أن  الحكومة، 
توجيه  يجب  أكبر  ونجاعة  فعالية  لتحقيق 
هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، السيما 
أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي 

ألول مرة، أو المقبلين على الزواج”.
في  السكن  “موضوع  أن  اعتبر  وبعدما 

يعرفها  ال  مــســارات  عبر  كــان  المغرب 
إذا  عما  الوزير  تساءل  المواطن”، 
اشتغلت  التي  الطريقة  هذه  كانت 
أعطت  سنوات  طيلة  الحكومة  بها 
نتيجتها أم ال، مؤكدا عزم الحكومة 
مباشر  بشكل  الدعم  توجيه  على 

القتناء السكن.
حددت  الحكومة  أن  وأضــاف 

ألف   300 بقيمة  السكن  فئة 
درهــــم، وكــذا 

بقيمة 600 ألف درهم، مسجال أن تفاصيل 
بها  ستأتي  الدعم  هــذا  بخصوص  ــر  أوف
الحق  وقت  في  ستصدر  تنظيمية  نصوص 
المالية  قانون  على  المصادقة  تتم  أن  بعد 

لسنة 2023.
وإشكاالته،  العقار  مافيا  وبخصوص 
تبذل  الحكومة   ” إن  بايتاس  السيد  قال 
مجهودات كبيرة جدا، لكن يجب االعتراف 
في  الــنــظــر  ــادة  ــ إع يتعين  بــأنــه 
تنظم  التي  القوانين  مجموعة 
القطاع، مشيرا إلى أن ” جزء 
تقترحها  التي  الحلول  مــن 
اإلطـــار،  ــذا  ه فــي  الحكومة، 
يتم  قــوانــيــن  ــي  ف متضمنة 
حاليا  عليها  االشــتــغــال 
ــرف قــطــاعــات  مــن طـ

وزارية.
وخلص الناطق 
باسم  الــرســمــي 
الــحــكــومــة إلــى 
العمل  إن  القول 
مستمرا  يبقى 
ــل  ــى حـ ــ ــ ــل ــ ــ ع
ــاوزات  ــجـ ــتـ الـ
في  تقع  الــتــي 

هذا المجال”.

العدد: 1166 من 16 إىل 31 أكتوبر 2022

الولوج إىل السكن .. الحكومة تعتزم 
تقديم دعم مباشر لتحقيق نجاعة أكرب

مزور: هدفنا التحول إىل منصة صناعة السيارات منخفضة الكربون

لقجع ينفي االتفاق مع النقابات على 
الزيادة العامة يف أجور املوظفني خالل 2023

التربية  وزيـــر  بنموسى،  شكيب  عقد 
الوطنية والتعليم األولي والرياضة، وبيالر 
المهني  والتكوين  التربية  وزيرة  أليغريا، 
أكتوبر   24 اإلثنين  اإلسبانية،  بالمملكة 
تثمين  يروم  اجتماعا  بمدريد، )عقد(   2022
التعاون  مجال  في  المبذولة  المجهودات 
الثنائية  العمل  مجموعة  ضمن  التربوي 
والتعليم  المهني  والتكوين  التعليم  حول 

العالي.  
فقد  للوزارتين،  مشترك  بيان  وحسب 
مشتركة  صياغة  إلى  االجتماع  هذا  خلص 
مزدوجة  مسالك  إحداث  تروم  تفاهم  لمذكرة 
الشعب  في  اإلسبانية  اللغة  باعتماد  اللغة، 
أقرب  في  عليها  التوقيع  سيتم  العلمية، 
ات  اإلجــراء  من  االنتهاء  بعد  ممكن،  وقت 

القانونية.
اللغة  تطوير  سبل  الوزيران  ناقش  كما   
ــمــدارس  ال فــي  أجنبية  كلغة  اإلســبــانــيــة 
خالل  من  أساسي  بشكل  وذلــك  المغربية، 
كلغة  اإلسبانية  اللغة  أساتذة  تكوين  تعزيز 
في  االستمرار  وكذلك  المغرب،  في  أجنبية 
إسبانيا  في  العربية  اللغة  تدريس  تعزيز 
العربية  اللغة  لتعليم  برنامج  من  كجزء 
والثقافة المغربية في المدارس االسبانية.  
ــصــدد، تــم إحـــراز تــقــدم في  فــي هـــذا ال
ــرى،  ــ ــوي األخ ــرب ــت ــاون ال ــع ــت مــشــاريــع ال
وتكوين  الرقمي،  التعليم  مجال  في  خاصة 

باإلضافة  اللغة،  ثنائي  والتعليم  المدرسين 
إلى مواضيع أخرى.  وأشار البيان إلى أنه 
ضمن  المشاريع  هذه  تعزيز  مواصلة  ستتم 

والتكوين  بالتعليم  المعنية  العمل  مجموعة 
الوسط  لفائدة  العالي  والتعليم  المهني 

التربوي بكال البلدين.

أن  ــزور،  م ريــاض  والتجارة  الصناعة  وزيــر  أبــرز 
منخفضة  السيارات  منصة  يصبح  ألن  يسعى  المغرب 

الكربون األكثر تنافسية في العالم.
الدورة  افتتاح  في  يتحدث  كان  الذي  الوزير،  وقال 
السابعة لمعرض ملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتيف 
لصاحب  السامية  الرعاية  تحت  المنظمة   " ميتينغ 
جعل  هــو  "هدفنا  ــســادس،  ال محمد  الملك  الجاللة 
الكربون  منخفضة  السيارات  منصات  أكثر  المغرب 
تنافسية في العالم وزيادة معدل االندماج المحلي من 

٪64 إلى 80٪".
الطاقات  من  جزء  سيخصص  الهدف،  هذا  ولبلوغ   
إطار  في  الصناع  لخدمة  الوزير،  حسب  المتجددة، 
مواكبة  أن  مبرزا  تنافسية،  جد  تعريفات  ذي  عرض 
تحفيزية مالئمة هي رهن إشارة الفاعلين لبلوغ الهدف 

المنشود.
 وفي هذا السياق، أكد مزور بأن المغرب " في خضم 
التحول نحو التنقل المستدام"، وقد أبانت المملكة عن 
واستهلت  كهربائية،  سيارات  إنتاج  على  قدرتها  مدى 
طموحة  طاقية  إستراتيجية  إطــار  في  هــذا  تحولها 
الطاقية  والنجاعة  المتجددة  الطاقات  إلــى  تستند 
إمكاناته  بفضل  أنــه  معتبرا  اإلقليمي،  ــدمــاج  واالن
المغرب  أصبح  األصلية،  المعدات  مصنعي  ومؤهالت 

اآلن منصة صاعدة للتنقل الكهربائي.  
بمدى  رهينا  يبقى  الطموحات  تحقيق  أن  ــد  وأك
القدرة التنافسية للقطاع، مسجال أن القدرة التنافسية 
للقطاع تظل "ضرورة حتمية لالستدامة" بالنسبة ألي 

صناعة.  
في  الجائحة،  بعد  يجري  الحدث  هذا  أن  الى  وأشار 
والرهانات  االقتصادي  االنتعاش  يطبعه  خاص  سياق 
المغرب  أن  على  مشددا  القطاع،  لمستقبل  الحاسمة 
الملك  الجاللة  لصاحب  المتبصرة  القيادة  تحت  عرف، 
بفضل  المتاحة  الفرص  يغتنم  كيف  السادس،  محمد 
ديناميكية إنتاجية وتصديرية غير مسبوقة في القطاع.
 ورأى الوزير أن المملكة تعد اليوم، بطاقة إنتاجية 
منتج  أول  ــارة،  ســي ألـــف   700 إلـــى  تــصــل  ســنــويــة 
الديناميكية  هــذه  أن  موضحا  بإفريقيا،  للسيارات 
السنتين  طيلة  مستدامة  استثمار  وتيرة  من  استفادت 
 5 بلغت  إجمالية  بقيمة  مشروعا   31 مع  األخيرتين، 
,6 مليار درهم، مما سيسمح بتوفير أزيد من 26 ألف 

منصب شغل في القطاع.
يضطلع  الـــذي  الــهــام  ــدور  الـ على  مـــزور  ــدد   وشـ  
المنصة  جاذبية  تحفيز  فــي  االستثمار  ميثاق  بــه 
والسيما  اإلستراتيجية،  القطاعات  وتنمية  الصناعية 

صناعة السيارات.

بنموسى يوقع مذكرة تفاهم مع نظريته اإلسبانية لتدريس 
اللغة اإلسبانية يف املغرب



 24 االثنين  يومه  صباح  وقعت 
اكتوبر فاجعة بين مراكش وبنجرير 
، بعدما اصطدمت شاحنة من الحجم 
اصابها  الــتــي  بــالــســيــارة  الكبير، 
العطل و شاحنة “ديباناج” التحقت 

بها لقطرها.

أن  مطلعة  جد  مصادر  وتضيف   
اصطدام  عن  الناجم  االصطدام  قوة 
و  القطر  بشاحنة  الكبيرة  الشاحنة 
مصرع  عنه  نجم  الخفيفة،  السيارة 
الفور  على  الثالث  العربات  سائقي 

في مشهد مثير وصادم .  

السلطات  الواقعة  استنفرت  قد  و 
والوقاية  الملكي  الـــدرك  ومصالح 
حيث  المتدخلين،  ومختلف  المدنية 
تم فتح تحقيق في ظروف ومالبسات 
نقل  مع  بالموازاة  الخطير  الحادث 

جثت الضحايا لمستودع االموات.

12 حوادث

اشتوكة.. شابة تحاول شرب سم 
بالشارع العام

حــادث  على  مــراكــش  مدينة   اهــتــزت 
الجنسية  يحمل  خليجي  مواطن  انتحار 

الكويتية داخل فيال أسرته  
مــــــــصــــــــادر 
تضيف  محلية 
الذي  الهالك  ان 
ــان يــبــلــغ من  ــ ك
سنة،   24 العمر 
قيد  يدرس  وكان 
حــيــاتــه بــإحــدى 
ــات  ــ ــع ــ ــام ــ ــج ــ ال
عمد  بإنجلترا، 
ــحــار  ــت ــى اإلن ــ إل
بواسطة  شنقا 
حــبــل عــلــقــه في 
بحديقة  شــجــرة 
فـــيـــال أســـرتـــه 
الكائنة بحي دار 
التونسي، بتراب 
اإلدارية  الملحقة 

النخيل الشمالي.  
عناصر  المكان  عين  إلى  انتقلت  وقد 
الدائرة األمنية 15 بمعية الشرطة العلمية 

والسلطات المحلية، وتم فتح تحقيق في 
ومالبسات  ظــروف  لمعرفة  الموضوع 
الهالك  جثة  نقل  مع  بالموازاة  الحادث، 

مراكش،  بأبواب  األمــوات  مستودع  إلى 
وذلك  الطبي  التشريح  إخضاعه  أجل  من 

تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

من  الستينيات  ــي  ف رجـــل  قـــام 
عمره بتعريض زوجته لعدة طعنات 
ــا عــلــى مــســتــوى الــعــنــق،  ــداهـ إحـ
عقب  وذلـــك  ــادة،  حـ أداة  بواسطة 
تطور  بينهما  عائلي  خالف  نشوب 

لجريمة قتل بمدينة الفنيدق
الوقاية  عناصر  انتقلت  ــد  وق  
لعين  السرعة  وجــه  على  المدينة، 

القتيلة،  نــقــل  ــم  ت حــيــث  الــمــكــان، 
لمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، 
السادس  محمد  مستشفى  إلــى  ثم 
الــفــرق  جــهــود  أن  إال  بالمضيق، 
لم تكن كافية النقاذ حياتها  الطبية 
التي  الخطيرة  الطعنات  بسبب 
أنفاسها  لفظت  حيث  لها،  تعرضت 

األخيرة بقسم المستعجالت.  

وأفاد المصدر ذاته، أن المصالح 
بتوقيف  قامت  بالفنيدق،  األمنية 
تدابير  تــحــت  ووضــعــه  الــجــانــي، 
من  بــإشــراف  النظرية،  الــحــراســة 
وذلــك  المختصة،  العامة  النيابة 
هذه  ومــالبــســات  ظـــروف  لتحديد 
الجريمة المروعة التي خّلفت صدمة 

وسط ساكنة المدينة.

اهتزت مدينة شفشاون على وقع مأساة انتحار 
جديدة حيث وضعت شابة في العشرينات من 
عمرها حدا لحياتها بعد تجرعها لسم الفئران.

باألمر  المعنية  أن  تضيف  محلية  مصادر   
التابعة  المنصورة،  جماعة  من  تنحدر  التي 
ترابيا لجماعة بني أحمد، تجرعت سم الفئران 
بهدف اإلنتحار، ألسباب الزالت مجهولة لحدود 

الساعة.

بالمستشفى  األطباء  أن  المصادر  وأفــادت   
المذكور، قاموا بإجراء غسيل للمعدة من أجل 
باءت  المحاوالت  جميع  أن  إال  حياتها،  انقاذ 

بالفشل.  
األمنية  الــمــصــالــح  فتحت  فــقــد  ــك،  ذلـ إلـــى 
المعنية  دفعت  التي  األسباب  لمعرفة  تحقيقا 
العامة  النيابة  بأمر من  لإلنتحار، وذلك  باألمر 

المختصة.

أقدمت شابة في عقدها الثالث، السبت 22 أكتوبر على محاولة وضع حد لحيتها 
من خالل اإلنتحار عبر شرب مادة سامة بمنطقة خميس ايت اعميرة بإقليم اشتوكة 

أيت باها.
المعطيات المتوفرة، تفيد أن الشابة المشار إليها شرعت وهي في الشارع العام 
بمنطقة خميس ايت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها على شرب مادة سامة بهدف 
وضع حد لحياتها أمام المواطنين، ما تسبب في سقوطها على األرض على الفور.

المعطيات ذاتها، أكدت أن المواطنين الذين كانوا في مكان الواقعة سارعوا إلى 
التواصل مع مصالح الوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي، حيث تم نقل الشابة 
صوب المستشفى، في وقت باشرت فيه عناصر الدرك ببلفاع تحقيقا لمعرفة ظروف 

محاولة االنتحار.

حادثة سري مميتة تنتهي بفاجعة والحصيلة 3 قتلى

من 16 إىل 31 أكتوبر 2022 العدد: 66

خليجي يضع حدا لحياته بمراكش
ذهب  بشعة،  قتل  جريمة  وقعت 
ضحيتها نادل يعمل في إحدى مقاهي 
القضاء،  بسلك  وموظف  الشيشة، 
أجهز عليهما نادل أخر يعمل بمعية 

الضحية األولى.
ــان، فــقــد عمد  ــي ــق شــهــود ع  ووفـ
إحــدى  فــي  يشتغل  ــذي  الـ الــجــانــي 
إلى  بــالــهــرهــورة،  الشيشة  مقاهي 
تــوجــيــه مــجــمــوعــة مـــن الــطــعــنــات 
بطن  في  استقرت  ساطور،  بواسطة 
وصدر زميله في العمل، قبل أن يكرر 
الثاني  ضحيته  مــع  العملية  نفس 

الذي يشتغل في سلك القضاء.  
ارتكاب  أن  أكــدت  المصادر،  ذات 
ــة، ربــمــا قـــد يــكــون  ــم ــجــري هـــذه ال
تصفية  إلى  تطورت  خالفات  بسبب 
حسابات، سيتم كشف تفاصيلها من 
التي  األمنية  األجهزة  مختلف  قبل 
استنفرت عناصرها من أجل الوقوف 
على مالبسات هذه الجريمة البشعة.

جريمة قتل بشعة تهز مقهى »شيشا« بهرهورة 

شفشاون تهتز 
على وقع حادث 

انتحار..شابة
هاذ ِشي

 وال ِكيخّلع…
رجل سيتيني ذبح
 زوجته بالفنيدق



تحقيقات13

بالمنطقة  القضائية  الشرطة  عناصر  تمكن 
 20 الخميس  كلميم،  بمدينة  لألمن  اإلقليمية 
أكتوبر الجاري، من توقيف ثالثة أشخاص من 
بينهم سيدة وشقيقها، تتراوح أعمارهم ما بين 
27 و43 سنة، وذلك لالشتباه في تورطهم في 

بالقتل  تتعلق  قضية 
العمد والتمثيل بجثة.

ــانـــت مــصــالــح   وكـ
الـــشـــرطـــة بــمــديــنــة 
ــد فــتــحــت  ــ ــم ق ــي ــم ــل ك
نهاية  قضائيا،  بحثا 
المنصرم،  ــوع  األســب
اكتشاف  خلفية  على 
تحمل  ســـيـــدة  ــة  ــث ج
بمنطقة  لحروق  آثــارا 
وذلك  بالمدينة،  خالء 
األبحاث  تسفر  أن  قبل 
المنجزة  والتحريات 
عن  القضية  هــذه  فــي 
توقيف ثالثة أشخاص 
يشتبه في تورطهم في 

لهذه  المادي  والتنفيذ  والتحريض  التخطيط 
الجريمة.

 وحسب المعلومات األولية للبحث، فقد أقدم 
المشتبه فيه الرئيسي على ارتكاب هذه األفعال 

اإلجرامية والتمثيل بجثة الضحية، بتحريض 
من باقي المشتبه بهم بسبب خالفات شخصية، 

وذلك مقابل مبالغ مالية لتنفيذ هذه الجريمة.
تدبير  تحت  بهم  المشتبه  إيـــداع  وتــم   
الذي  البحث  إشــارة  رهن  النظرية  الحراسة 

يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، 
وذلك للكشف عن جميع ظروف ومالبسات هذه 
القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء 

ارتكاب هذه األفعال اإلجرامية.

الجهوية  المصلحة  عــنــاصــر  تمكنت 
بناًء  الحسيمة،  بمدينة  القضائية  للشرطة 
المديرية  مصالح  وفرتها  معطيات  على 
العامة لمراقبة الترابية، السبت 22 أكتوبر، 
العمر 32  من  يبلغان   شخصين  توقيف  من 
بشبكة  ارتباطهما  في  لالشتباه  سنة،،  و40 
غير  الهجرة  تنظيم  فــي  تنشط  إجــرامــيــة 

المشروعة واالتجار بالبشر.
في  فيهما  المشتبه  توقيف  جــرى  ــد  وق
بمدينة  “أنوال”  بشارع  ُنّفذت  أمنية  عملية 
عملية  بتنظيم  متلبسان  وهما  الحسيمة، 
المسالك  عــبــر  الــمــشــروعــة  غــيــر  للهجرة 
للهجرة  مرشحين  توقيف  تم  حيث  البحرية، 
مالي  مبلغ  حجز  عن  فضال  المكان،  بعين 
العملية  هــذه  عائدات  من  كونه  في  يشتبه 

اإلجرامية.
واكبت  التي  التفتيش  ــراءات  إج ومكنت 
هذه القضية، من ضبط قارب تقليدي يشتبه 
في استخدامه في تنفيذ عمليات الهجرة غير 
من  مجموعة  حجز  عن  فضال  المشروعة، 
البحرية،  المالحة  في  المستعملة  المعدات 
وأجهزة  وحبال  للنجاة  سترات  عن  عبارة 

توجيه مالحية.
وتم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسية 
النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للبحث 
للشرطة  الجهوية  المصلحة  لدى  القضائي 
العامة  النيابة  ــراف  إشـ تحت  القضائية 
اإلجرامية  األفعال  لتحديد  وذلك  المختصة، 
كافة  عــن  والكشف  منهم،  لكل  المنسوبة 
ارتباطات وامتدادات هذه الشبكة اإلجرامية.

الوالئية  المصلحة  عناصر  تمكنت 
 ، سطات  بمدينة  القضائية  للشرطة 
العمر  من  يبلغان  شقيقين  توقيف  من 
20 و24 سنة، يشتبه في تورطهما في 
التهديد  تحت  بالسرقة  تتعلق  قضية 
داخل  من  األبيض  السالح  باستعمال 

وكالة لتسديد الفواتير.
وكان المشتبه فيهما قد أقدما، بداية 
عملية  ارتكاب  على  الجاري،  األسبوع 
للسرقة تحت التهديد بالسالح األبيض 
من داخل وكالة لتسديد الفواتير بمدينة 
على  االستيالء  من  تمكنا  حيث  سطات، 
التعبئة  بطائق  من  وعــدد  مالي  مبلغ 
األبحاث  تقود  أن  قبل  وذلك  الهاتفية، 
إلى  الميدانية  والــتــحــريــات  التقنية 
أمس  يوم  وتوقيفهما  هويتيهما  تحديد 

الجمعة.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة 
في هذه القضية عن حجز دراجة نارية 
وهواتف محمولة، فضال عن مبلغ مالي 
في  يشتبه  الهاتفية  للتعبئة  وبطائق 
األفعال  هذه  متحصالت  بين  من  كونها 

اإلجرامية.
فيهما  بالمشتبه  االحتفاظ  تم  وقــد 

رهن  النظرية  الحراسة  تدبير  تحت 
إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف 
النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف 

وخلفيات  ومالبسات  ظروف  جميع  عن 
األفعال  كافة  تحديد  وكذا  القضية،  هذه 

اإلجرامية المنسوبة للمعنيين باألمر.

الوالئية  المصلحة  عناصر  تمكنت 
بناًء  العيون  بمدينة  القضائية  للشرطة 
مصالح  وفرتها  دقيقة  معلومات  على 
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 
توقيف  من  الــجــاري،  أكتوبر   23 األحــد 
ما  أعــمــارهــم  تــتــراوح  أشــخــاص  تسعة 
في  لالشتباه  وذلــك  سنة،  و37   26 بين 
في  تنشط  إجرامية  بشبكة  ارتباطهم 
واالتجار  المشروعة  غير  الهجرة  تنظيم 

بالبشر.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خالل 
عملية أمنية متفرقة بداخل منزلين بمدينة 
متلبسين  ضبطهم  تــم  حيث  الــعــيــون، 

غير  للهجرة  عملية  لتنفيذ  بالتحضير 
الشرعية عبر المسالك البحرية لفائدة 28 
مرشحا ينحدرون من دول إفريقيا جنوب 
التفتيش  إجراءات  مكنت  كما  الصحراء، 
خفيفتين  سيارتين  حجز  من  المنجزة 
يشتبه  مالي  ومبلغ  محمولة  وهواتف 
النشاط  هــذا  متحصالت  مــن  كونه  فــي 

اإلجرامي.
الموقوفين  تنقيط  عملية  أظهرت  وقد 
أن  الــوطــنــي،  األمــن  بيانات  قــاعــدة  فــي 
شركائه  وأحــد  الرئيسي  فيه  المشتبه 
على  بحث  مــذكــرات  مــوضــوع  يشكالن 
مصالح  عن  صــادرة  الوطني،  الصعيد 

بمدن  الملكي  والدرك  القضائية  الشرطة 
وطنجة،  مــالل  وبني  والداخلة  العيون 
قضايا  في  تورطهما  في  لالشتباه  وذلك 
الهجرة  بتنظيم  تتعلق  مماثلة  إجرامية 

غير الشرعية والنصب واالحتيال.
وقد تم االحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت 
تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع 
باقي المرشحين للهجرة للبحث القضائي 
الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة 
المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف 
تحديد  وكــذا  القضية،  هــذه  ومالبسات 
المحتملة  واالرتباطات  االمتدادات  كافة 

لهذه الشبكة اإلجرامية.

سطات...األمن يوقف شقيقني بسبب سرقة وكالة لتسديد الفواتري

الحسيمة...الهجرة غري الشرعية 
تقود شخصني لإلعتقال

العدد: 66 من 16 إىل 31 أكتوبر 2022

تنظيم 
الهجرة غري 
املشروعة 
واالتجار 

بالبشر يورط 
9 أشخاص 

بالعيون

أمن كلميم يوقف ثالثة أشخاص تورطوا يف القتل العمد 
والتمثيل بجثة 

ضوء  على  القضائية  لألبحاث  المركزي  المكتب  تمكن 
معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة 
 ، أكتوبر   26 األربعاء  وصباح  الثالثاء  الوطني،  التراب 
"داعش"  لتنظيم  موالين  أشخاص  خمسة  توقيف  من 

اإلرهابي.  
أن  القضائية،  لألبحاث  المركزي  للمكتب  بالغ  وذكر 
و45   20 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  الموقوفين 
سنة، يشتبه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات 
إرهابية لها عالقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف 

إلى المس الخطير بالنظام العام.  
وأوضح بالغ للمكتب المركزي لألبحاث القضائية، أن 
لمراقبة  العامة  للمديرية  التابعة  الخاصة  القوة  عناصر 
في  والتوقيف  التدخل  إجراءات  باشرت  الوطني  التراب 
التي  باألماكن  فيهم  المشتبه  استهدفت  متفرقة،  عمليات 
ينشطون بها في كل من دوار "هباطة بنمنصور" بإقليم 
بإنزكان  و"الدشيرة"  زعير،  يحيى  وسيدي  القنيطرة، 
وبمدينة  شيشاوة  بإقليم  بوعبود  وبجماعة  ملول،  أيت 

الدار البيضاء.
تشير  للبحث  األولية  المعلومات  أن  البالغ  وأضاف 
إلى أن كل واحد من المشتبه فيهم كان قد أعلن "الوالء" 
تتمثل  إرهابية  مشاريع  يحمل  وكان  "داعش"،  لتنظيم 
حيوية  مصالح  ضد  تخريبية  عمليات  تنفيذ  في  إمــا 
تستهدف  أو  متفجرة،  أجــســام  باستخدام  بالمغرب 
"اإلرهاب  عمليات  إطار  في  أمنية  ومؤسسات  عناصر 

الفردي".
من  بأن  المنجزة  والتحريات  األبحاث  أوضحت  كما 

على  يحرص  كــان  من  الموقوفين  فيهم  المشتبه  بين 
التدرب على كيفية صناعة المتفجرات.

التفتيش  عمليات  أن  إلــى  نفسه،  المصدر  وأشــار 
هباطة  ــدوار  بـ الــمــوقــوف  الشخص  بمنزل  المنجزة 
الثالثاء،  أمــس  مساء  القنيطرة،  باقليم  "بنمنصور" 
الذخيرة،  مــن  وكمية  صيد  بندقية  حجز  مــن  مكنت 
منازل  في  المنجزة  التفتيش  إجــراءات  أسفرت  بينما 
اليوم  صباح  من  األولى  الساعات  في  الموقوفين  باقي 
األربعاء، عن حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات 
للخبرات  إخضاعها  ستتم  التي  الرقمية  والدعامات 

الضرورية.   التقنية 
الموقوفين  الخمسة  باألشخاص  االحتفاظ  تم  وقد 
الذي  البحث  ذمة  على  النظرية  الحراسة  تدبير  تحت 
يجريه المكتب المركزي لألبحاث القضائية تحت إشراف 
النيابة العامة المكلفة بقضايا اإلرهاب والتطرف، وذلك 
اإلرهابية،  ومشاريعهم  مخططاتهم  جميع  عن  للكشف 
تجمعهم  التي  المحتملة  واالرتباطات  التقاطعات  ورصد 

بالتنظيمات اإلرهابية خارج المغرب
وخلص البالغ إلى أن توقيف هؤالء المشتبه يأتي في 
تقوم  التي  االستباقية،  األمنية  العمليات  تدعيم  سياق 
الوطني  التراب  لمراقبة  العامة  المديرية  مصالح  بها 
قبل  اإلرهــابــيــة  التنظيمات  أعــضــاء  مخاطر  لتحييد 
وذلك  التخريبية،  لمشاريعهم  المادي  للتنفيذ  انتقالهم 
ضد  ممتلكاتهم  سالمة  وضمان  المواطنين  أمن  لحماية 
وكذا  اإلرهابية  الخاليا  طرف  من  بهم  المحدقة  األخطار 

المتطرف. بالفكر  المتشبعين 

»البسيج« و»الديستي« يطيحان بخمسة أشخاص موالني لـ»داعش« لالشتباه يف تورطهم للتحضري ملخططات إرهابية



فالديمير  ــروســي  ال الرئيس  أشـــرف 
بوتين على تدريب لقوات الردع النووي، 
والصين  للهند  مــوســكــو  ــررت  كـ فيما 
الستعمال  بــاإلعــداد  أوكرانيا  اتهامها 

"قنبلة قذرة".
مثل  الستخدام  نية  أي  كييف  وتنفي 
هذا السالح، ويخشى حلفاؤها الغربيون 
لموسكو  ذريعة  االتهامات  هذه  تكون  أن 
السالح  الستخدامها  أو  النزاع  لتصعيد 
مــرارا  مسؤولوها  هــدد  ــذي  ال الــنــووي 
روسيا  تعرضت  حال  في  إليه  باللجوء 

إلى تهديد كبير.
 وحضر بوتين من غرفة التحكم تدريبا 
الروسية،  االستراتيجي  ــردع  ال لقوات 
عن  خصوصا  المسؤولة  ــقــوات  ال أي 
االستجابة للتهديد في حال نشوب حرب 
نووية. ورغم أن هذا النوع من التدريبات 
يتم بشكل دوري، إال أنه يأتي هذه المرة 

في ظل الهجوم الروسي في أوكرانيا
"تحت قيادة  الكرملين في بيان   وقال 
القائد األعلى للقوات المسلحة فالديمير 
بوتين، أجرت قوات الردع االستراتيجي 
تدريبات  والــجــويــة  والبحرية  البرية 
البالستية  للصواريخ  عملًيا  وإطــالًقــا 
التلفزيون  عابرة".وعرض  وصــواريــخ 
يستعد  غواصة  لطاقم  لقطات  الروسي 
في  بارنتس  بحر  مــن  صـــاروخ  ــالق  إلط
القطب الشمالي. وشاركت في التدريبات 
أيضا طائرات بعيدة المدى من طراز تي 

يو95-.  

الــمــهــام  "ُنفذت  الــكــرمــلــيــن  وتــابــع 
الــردع  تدريب  خــالل  تحديدها  تم  التي 
جميع  وأصابت  بالكامل،  االستراتيجي 

الصواريخ أهدافها".

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
إن ما تقوم به روسيا ليس سوى دفاع 
مواجهة  في  الوجود"  في  "حقها  عن 
القوى الغربية، وذلك على خلفية الحرب 
الغرب  أن  أوكرانيا، مضيفا  في  الدائرة 

يراهن على السيطرة على العالم.

في  ألــقــاه  خطاب  -في  بوتين  ــال  وق
السنوي-  فالداي  منتدى  أمام  موسكو 
روسيا  الغرب،  تتحدى  ال  "روسيا  إن 
الوجود"،  فــي  حقها  عــن  فقط  تــدافــع 
بأنهم  والغربيين  األميركيين  متهما 
من  ومحوها  )روسيا(  "تدمير  يريدون 

الخريطة".
ــم الــرئــيــس الـــروســـي الــغــرب  ــه وات
العالم،  على  السيطرة  على  بالمراهنة 
يأخذ  وال  خطير  بــأنــه  ــر  األمـ واصــفــا 
مضيفا  الــدول،  باقي  مصالح  باالعتبار 
للغرب،  عدوة  نفسها  ترى  ال  روسيا  أن 
وأنه "ليس للواليات المتحدة ما تقدمه 

للعالم سوى الهيمنة".
عقدا  يدخل  العالم  أن  بوتين  وذكــر 
العالمية  هو األكثر خطورة منذ الحرب 
"تغيير  في  التفكير  يجب  وأنه  الثانية، 
هيكل مجلس األمن الدولي حتى يعكس 
العالم  أن  موضحا  العالم"،  في  التنوع 
الجماعي،  األمــن  مبدأ  في  تآكال  يشهد 
بقواعد  الــدولــي  القانون  و"استبدال 

بديلة".
موسكو  إن  نفسه  المتحدث  وقـــال 
نظام  بناء  الغرب  على  مرارا  "اقترحت 
ذلك"،  رفضوا  لكنهم  المشترك،  لألمن 
معتبرا أن ما يحدث في أوكرانيا "جزء 
النظام  في  تحدث  بنيوية  تغيرات  من 
في  األوضــاع  أن  من  محذرا  العالمي"، 

العالم تتجه نحو السيناريو األسوأ.
وفي خطاب مليء باالنتقادات للغرب، 
قال بوتين "أفقدت النظام المالي العالمي 
سالحا"،  الدوالر  باستخدام  مصداقيته 
الدوالر لفرض  إلى استخدام  في إشارة 
عقوبات مشددة على روسيا عقب شنها 
الرئيس  أوكرانيا، وأضاف  الحرب على 
الدول  تحركات  أن  يعتقد  أنه  الروسي 
األخرى لتقليل االعتماد على الدوالر في 

تجارتها الدولية ستتسارع.
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الرئيس الروسي يشرف على تدريب 
لقوات الردع النووي

أملانيا تفتح الطريق أمام تشريع 
استهالك القنب الهندي

»مشكلة يف األذن« تغيب بن سلمان عن القمة

البنتاغون: روسيا تشكل »تهديدات خطرية« لكن الصني تمثل التحدي »األساسي«

األمير  السعودي  العهد  ولــي  يغيب 
العربية  القمة  عــن  سلمان  بــن  محمد 
والثاني  األول  في  الجزائر  في  المقررة 
من نوفمبر، في ضوء “توصيات األطباء” 
على خلفية مشكلة صحية في األذن، وفق 
ما أعلنه الديوان الملكي السعودي األحد.

ــي الــتــأكــيــد  ــأتـ ويـ
الــــــســــــعــــــودي 
الـــرســـمـــي بــعــد 
الجزائر  إعالن 
العهد  ولي  أن 
ــودي  ــ ــع ــ ــس ــ ال
ســـيـــغـــيـــب عــن 
الــــقــــمــــة 

بعدما نصحه األطباء “بتجنب السفر”.
الــســعــودي  الملكي  الـــديـــوان  وذكـــر 
الملك  السعودي  العاهل  أن  بيان،  في 
لحضور  عهده  ولي  أناب  قد  كان  سلمان 
في  الطبي  الفريق  أن  “إال  بالفعل،  القمة 
)ولي  بتجنب  أوصى  الملكية  العيادات 
طويلة  لمسافات  بالطائرة  السفر  العهد( 
األذن  رضح  لتجنب  وذلــك  توقف،  بــدون 
الوسطى،  األذن  على  والتأثير  الضغطي 
الجزائر  بزيارة  القيام  معه  يتعذر  مما 
الشقيقة أخذًا في االعتبار طول مدة 
الرحلة في الذهاب والعودة خالل 

مدة ال تتجاوز )24( ساعة”.
وزيــر  أن  ــى  إل البيان  ــار  وأشـ
بن  فيصل  السعودي  الخارجية 
المملكة  وفــد  سيترأس  فرحان 

إلى القمة.

األميركية  الــدفــاع  وزارة  اعــتــبــرت 
)البنتاغون( أن الغزو الروسي ألوكرانيا 
خطيرة"  "تهديدات  على  الضوء  يسلط 
الصين  أن  أكدت  لكنها  موسكو،  تشكلها 
للواليات  "األساسي"  الــتــحــدي  تمثل 
المتحدة  الواليات  أن  وكشفت  المتحدة، 
كــروز  صــواريــخ  تطوير  عــن  ستتوقف 

نووية تطلق من البحر.
األميركية  اإلستراتيجية  وأوضحت 
تهديدات  "تمثل  روســيــا  أن  الــجــديــدة 
الحيوية  القومية  للمصالح  خطيرة 
وفي  ــخــارج،  ال فــي  المتحدة  لــلــواليــات 

الداخل".
وأضافت الوثيقة الجديدة أن "التحدي 
القومي  لألمن  وخطورة  شموال  األكثر 
)الصينية(  الــمــســاعــي  هــو  األمــيــركــي 
تشكيل  ــادة  إلع والعدوانية  المتزايدة 
والــهــادي،  الهندي  المحيطين  منطقة 
مصالحها  لتناسب  ــدولــي  ال والــنــظــام 

التسلطّية". وخياراتها 
الخطاب  على  الضوء  الوثيقة  وتسلط 
الصيني حول تايوان التي تعهدت بكين 
األمر،  لزم  إذا  بالقوة  عليها  بالسيطرة 
يؤدي  لالستقرار  زعزعة  عامل  باعتباره 

ويهدد  خاطئة  تــقــديــرات  حــصــول  ــى  إل
السالم في المنطقة.

ــي إن  ــرك ــي ــر الـــدفـــاع األم ــ ــال وزي ــ وق
على  تركز  القومي  الدفاع  إستراتيجية 
الصين،  حيال  والمعزز  المستدام  الردع 
"المنافس  هـــي  بــكــيــن  أن  مــوضــحــا 
إلعادة  والقوة  النية  يمتلك  الذي  الوحيد 
تصف  حين  في  الدولي"،  النظام  تشكيل 
-يضيف  القومي  الــدفــاع  إستراتيجية 
الوزير- روسيا "بالتهديد الحاد، ولكنها 
على  واشنطن  تحدي  على  قـــادرة  غير 

المدى البعيد".

األربعاء  األلمانية  الحكومة  وافقت 
لتشريع  عمل  ــار  إط على  أكتوبر،   26
الترفيه  لغايات  الحشيشة  استهالك 
للبالغين، شرط االستحصال على موافقة 
المفوضية األوروبية، على ما أعلن وزير 

الصحة كارل لوترباخ.
وأوضح الوزير خالل مؤتمر صحافي 
تهدف  للمشروع  الرئيسية  الخطوط  أن 

الهندي  القنب  إنــتــاج  وضــع  إلــى 
"الرقابة  تحت  بــه  واإلتــجــار 

العامة"، وتسمح خصوصًا 
"كمية  ــازة  وحــي بــشــراء 
 30 ــى  إل  20 تتعدى  ال 
أقصى"  كــحــد  غـــرامـــًا 
لالستهالك الشخصي.  

على  الوثيقة  وتنص 
عــامــة  "رقابة  ــرض  ــ ف

عــلــى ســلــســلــة تــوريــد 
بهدف  الهندي"  الــقــنــب 

الصحية  الحماية  "ضمان 
والسوق  المنظمة  الجريمة  وكبح 

السوداء".  
وتسليم  "إنتاج  الــوثــيــقــة  وتــنــّظــم 
الترفيه  لغايات  الهندي  القنب  وتجارة 

بموجب تراخيص من الدولة".  
لألفراد  االستهالك  يزال  ال  ذلك،  ومع 
ــن 18 عــامــًا  ــن تــقــل أعــمــارهــم ع ــذي ال
محظورًا بشكل صارم.  وبرر الوزير هذا 

واحدة  ألمانيا  سيجعل  الذي  اإلصالح، 
من أكثر الدول ليبرالية في أوروبا على 
"الحصول  في  بالرغبة  الصعيد،  هــذا 
والشباب"،  لألطفال  أفضل  حماية  على 
لم  المجال  هذا  في  السياسة  أن  معتبرًا 

تكن حتى اآلن "فعالة".
الحزب  إلــى  المنتمي  الــوزيــر  وقــال   
سارت  "إذا  االجتماعي  الديموقراطي 
أن  أعتقد  يـــرام،  مــا  على  األمـــور 
الــتــشــريــع قـــد يــحــصــل عــام 
2024". لكن األمور ستبقى 
المفوضية  موافقة  رهــن 

األوروبية.  
"نحن  لوترباخ  وأكد 
ــدرس  ــ ــي مـــرحـــلـــة ن ــ ف
كــانــت  إذا  ــا  مـ ــيــهــا  ف
ــوط الــرئــيــســيــة  ــط ــخ ال
في  ــا  ــاه ــن ــع وض الـــتـــي 
مع  متوافقة  الوثيقة  هذه 
القانون الدولي واألوروبي".  

وأوضح أنه في حالة عدم موافقة 
المفوضية األوروبية عليها، فلن تتحول 
ويشكل  قانوني.   نــص  ــى  إل الوثيقة 
رئيسية  خطوة  الهندي  القنب  تشريع 
وعدت بها الحكومة التي تضم ائتالفًا من 
والخضر  االجتماعيين  الديموقراطيين 
الديموقراطي  الحزب  من  والليبراليين 

الحر، عند تشكيلها قبل عام.

دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  أن  واضحا  بات 
األبيض  للبيت  للعودة  سعيه  عن  يتخلى  لن  ترامب 
على الرغم من مشاكله القانونية المتعددة، علما أنه 
بحسب  للجمهوريين،  بالنسبة  المفضل  المرشح 
 )Newsweek )نيوزويك  مجلة  نشرته  مقال 

األميركية.
أنجز  لــلــرأي  استطالعا  أن  المجلة  وذكـــرت 
مؤخرا أوضح أنه في حال تنافس الرئيس الحالي 
فال  المقبلة،  الرئاسيات  في  ترامب  مع  بايدن  جو 

شك أن الغلبة ستكون للرئيس السابق.
وقالت نيوزويك إن ترامب يحرص في خطاباته 

يبرز  للدولة  مظلمة"  "رؤية  استخدام  على 
أن  فيوضح  الوحيد،  المنقذ  هو  فيها 

تشتعل  دولة  المتحدة  الواليات 
من  بمباركة  النيران  فيها 

توجد  ال  أنه  دوما  ويؤكد  وأسيادهم،  الديمقراطيين 
أولوية أعلى من تنظيف الشوارع مما يعكر صفو 
تدفق  ووقف  الحدود،  على  والسيطرة  أمنها، 
المخدرات، وسرعة استعادة النظام في البالد.
الواليات  أن  على  يشدد  ترامب  يفتر  وال 
كبيرة،  خارجية  أخــطــارا  تــواجــه  المتحدة 
والتي  الداخلية  التهديدات  إليه  بالنسبة  لكن 
يمثلها "المرضى واألشرار" هي األكثر خطورة، 

على حد تعبيره.
تهدد  القناعات  فــهــذه  نــيــوزويــك،  نظر  ــي  وف
حق  مــن  األميركيين  مــن  واســعــة  فئات  بحرمان 
مكتب  باستخدام  تنذر  أنها  كما  التصويت، 
التحقيق الفدرالي والجيش لمضايقة 
حتى  أو  السياسيين  الخصوم 

سجنهم.
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بوتني: روسيا تدافع عن حقها يف الوجود بمواجهة الغرب



أعلنت الحكومة اإلسرائيلية، اختيار اللواء هارتسي هاليفي رئيسا لهيئة 
والفلسطينيين  العبرية  الدولة  بين  النزاع  يشهد  وقت  في  الجيش  أركــان 

ملحوظا. تصاعدا 
وأكد رئيس الوزراء، يائير لبيد، أن هاليفي سيباشر مهام منصبه في 17 

يناير من العام المقبل”.
وأضاف أن هاليفي سيواجه “تحديا رئيسيا” على غرار قادة أركان الجيش 

السابقين.
وقال رئيس الوزراء في بيان: “أعداؤنا ال يريدون لدولة إسرائيل أن تكون 
تمرسا  وأكثر  أقــوى  ــا  دوم نكون  أن  يجب  قائمة، 

منهم”. وتصميما 
وأشاد رئيس أركان الجيش المنتهية واليته، 
“ضابط  بأنه  ووصفه  بخلفه  كوخافي،  أفيف 

ممتاز وذو خبرة”.
 1967 العام  في  القدس  في  هاليفي  ولد 
لعائلة متدينة، وتم تجنيده كمظلي في العام 
قيادية  مناصب  فــي  يتقدم  أن  قبل   1985
متكال”  “ساريت  وحدة  إلى  وصوال  مختلفة 

األكثر نخبة في الجيش في العام 1993.
للوحدة  قائدا  هاليفي  ُعين   2001 العام  وفي 
واستمر  ســنــوات،  ثــالث  منصبه  فــي  وبقي 
حتى  الجيش  فــي  الــرتــب  فــي  ترفيعه 
العسكرية  للمخابرات  رئيسا  تعيينه 
للقيادة  ورئيسا   2014 الــعــام  فــي 

الجنوبية في العام 2018.
شهادات  على  هاليفي  حصل 
من  األعمال  وإدارة  الفلسفة  في 
القدس،  في  العبرية  الجامعة 
إدارة  في  ماجستير  ودرجــة 
الدفاع  جامعة  من  الموارد 
ــي واشــنــطــن،  الــوطــنــي ف
وفقا للجيش اإلسرائيلي.
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غضب يف تونس 
بعد إعتقال 5 تالميذ 

طالبوا بإصالح مدرستهم

ثريا  اإلسبانية  األوروبــي،  البرلمان  عضو  نددت 
في  المرتكبة  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  رودريغيز، 
بين  الشراكة  في  النظر  إعادة  إلى  داعية  الجزائر، 
االتحاد األوروبي والجزائر التي تؤطر العالقات بين 

الجانبين.  
وكتبت رودريغيز، وهي عضو في مجموعة “رينيو 
أوروبا” في البرلمان األوروبي، في تغريدة لها على 

تويتر “ال يمكن بيع حقوق اإلنسان”.
 وبحسب البرلمانية األوروبية، نقال عن منظمات 
 266 عن  يقل  ال  ما  يــزال  “ال  دولية،  حكومية  غير 
مرتبطين  اإلنــســان  حــقــوق  عــن  ومــدافــعــا  ناشطا 
سواء  الجزائر،  في  محتجزين  الحراك  بمظاهرات 
الدولة  فساد  استنكروا  أنهم  أو  السلطات  النتقادهم 

أو عبروا عن تضامنهم مع المعتقلين”.  
السجون  في  يقبعون  األشخاص  “هؤالء  وقالت 
التعبير  حرية  في  حقهم  ممارسة  لمجرد  الجزائرية 
رودريغيز  أطلقت  الوضع،  هذا  وأمام  والتجمع”.  
مبادرة تدعو من خاللها السلطة التنفيذية األوروبية 
إلى “تنفيذ بند حقوق اإلنسان” الوارد في الشراكة 
سنة  منذ  السارية  والجزائر،  األوروبي  االتحاد  بين 

.2005

بن  تميم  الشيخ  قطر  أمــيــر  أعـــرب 
بــالده  ألّن  أســفــه  عــن  ــانــي،  ث آل  حمد 
من  مسبوقة"  غير  لـ"حملة  تتعّرض 
المعايير"  و"ازدواجية  "االفتراءات" 
بسبب استضافتها مونديال 2022 الذي 
غضون  في  اإلمارة  في  مبارياته  تنطلق 

أقّل من شهر.
صافرة  موعد  مــن  قليلة  ــام  أي وقبل 
على  تكلفة  األكثر  المونديال  انطالق 
سيل  ــام  أم نفسها  قطر  تجد  اإلطـــالق، 
متعاظم من االنتقادات والهجمات، بسبب 
مواضيع شتى تتراوح من مناخ اإلمارة 
الحار ومجتمعها المحافظ، إلى سجّلها 

في مجال الحريات وحقوق اإلنسان، وال 
سيما حقوق المرأة والعّمال المهاجرين.
عقد  افتتاح  فــي  ألــقــاه  خطاب  وفــي 
مجلس الشورى، قال الشيخ تميم "منذ 
العالم،  كأس  استضافة  شرف  نلنا  أن 
تعّرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم 

يتعّرض لها أي بلد مضيف".
بدايًة  األمر  مع  تعاملنا  وأضاف "لقد 
بحسن نية، بل واعتبرنا أّن بعض النقد 
تطوير  على  يساعدنا  ومفيد  إيجابي 

جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".
وفي انتقاده العلني النادر هذا، أعرب 
"الحملة  ألن  أســفــه  عــن  تميم  الشيخ 

افتراءات  وتتضمن  وتّتسع  تتواصل 
من  بلغت  حتى  معايير،  ــة  وازدواجــي
يتساءل  العديد  جعل  مبلغا  الضراوة 
لألسف عن األسباب والدوافع الحقيقة 

من وراء هذه الحملة".
جهودا  القطرية  السلطات  وبذلت 
الموّجهة  االّتــهــامــات  لدحض  حثيثة 
إليها، مذّكرة خصوصا بأّنها أجرت في 
السنوات األخيرة إصالحات لقوانينها.
ولفت الشيخ تميم في كلمته إلى أّن 
قطر شهدت "نهضة تشريعية استكملت 
بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف 

أوجه الحياة والمعامالت في الدولة".

إسرائيل تعني رئيسا جديدا
 لهيئة أركان الجيش

إنتقاما من قرار ترحيله .. جزائري يحاول اغتصاب قاضية يف فرنسا

نائبة بالربملان األوروبي تدين انتهاك حقوق اإلنسان يف الجزائر

أمري قطر: نتعرض لحملة من االفرتاءات بسبب استضافة املونديال
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ــد مـــوقـــع “أوروبـــــــا 1”  ــ أك
تعّرَض  الفرنسي،  اإللكتروني 
في  “كريتاي”  بمحكمة  قاضية 
الفرنسية  العاصمة  ضواحي 
اغتصاب  لــمــحــاولــة  ــس،  ــاري ب
ــِد  ــّرش جــنــســي، عــلــى ي ــحـ وتـ
بطريقة  ُيقيم  جزائري  مهاجر 
األمر  فرنسا،  في  شرعية  غير 
أمر  إصـــدار  إلــى  أفضى  ــذي  ال

بترحيله.
التحقيق،  قاضية  ــعــت  ووَق
وفًقا لمصادر الموقع الفرنسي، 
القضائية،  كريتاي  محكمة  في 
صباح  جنسي  العتداء  ضحيًة 
من  بالقرب  الماضية،  الجمعة 

المحكمة. مبنى 
االتهام  أصابع  ُوّجهت  وقــد 
الجنسية  يــحــمــل  ــاب  شـ ــى  إلـ
ــع إخــضــاعــه  ــة، وقـ ــري ــزائ ــج ال
الحقًا اللتزام بمغادرة األراضي 

.)OQTF( الفرنسية
ــداء،  ــت االع عملية  وحصلت 
صباح  ــن  م  11 الــســاعــة  قــبــل 
للمعلومات  وفًقا  الجمعة،  يوم 
 ،1 “أوروبا  عليها  حصل  التي 
التحقيق  قاضية  كانت  عندما 
في محكمة كريتاي، في مقاطعة 
حــاول  حيث  مارن”،  دو  “فال 
البداية  في  الجزائري  الشاب 
من  تمّكنتا  امرأتين  مهاجمَة 
الفرار بسرعة، ثم أمسك بامرأة 

ثالثة، وبدأ في نزع مالبسها.
القاضية  إن  المصادر  وقالت 
لكن  ــداء،  ــ ــت ــ االع رد  حـــاولـــت 
تطلب  أن  ــل  ــب ق تــســتــطــع  لـــم 

المساعدة.
في  ــرون،  اآلخـ الــمــارة  تدّخل 
لهجوم  حٍدّ  لوضع  الوقت،  ذلك 
وقاموا  الــجــزائــري،  المهاجر 
بإخضاعه قبل وصول الشرطة. 
الفرنسية،  السلطات  وأصدرت 
على إثر ذلك، قرارًا إلزاميًا ضده 
الفرنسية،  ــي  األراض بمغادرة 

منذ نهاية األسبوع الماضي.

بعد  تالميذ   5 التونسية  الشرطة  قــوات  اعتقلت 
استنكار  ــار  أث مــا  مدرستهم،  بــإصــالح  مطالبتهم 
سياسيين ونشطاء على مواقع التواصل االجتماعي.  
مدينة  مـــدارس  إحــدى  فــي  تالميذ  خمسة  ــان  وك
بتونس  عروس"  "بن  لــواليــة  التابعة  "فوشانة" 
العاصمة نظموا وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم 
مطالبين  للسقوط"،  "اآليلة  التدريس  قاعة  دخــول 
اإلدارة بإصالحها، قبل أن تقوم السلطات باعتقالهم 

بتهمة "ممارسة الشغب".  
وفي وقت سابق، أكد المكلف باإلعالم في مندوبية 
 11 إيقاف  المسعودي،  توفيق  عروس،  ببن  التربية 
التحتية  البنية  على  احتجاجهم  خلفية  على  تلميذا 

بالمعهد.  
وقال المسعودي، في تصريح إلذاعة "الديوان إف 
إم" الخاصة، إن االحتجاج وقع خارج أسوار المعهد 
إدارة  أن  مؤكدا  مطاطية،  إطــارات  حرق  خالله  وتم 

المعهد لم تتخذ أي قرار ضد التالميذ.  
وأضاف أن الوحدات األمنية تدخلت من أجل كف 
خاصة  التالميذ،  بقية  سالمة  على  والحفاظ  الشغب 
وأن بعضهم كانوا يحملون زجاجات حارقة، لتتولى 
الوحدات األمنية إيقاف 11 تلميذا في مرحلة أولى، 
تالميذ   5 على  واإلبقاء   6 سراح  إطالق  يتم  أن  قبل 

آخرين على ذمة األبحاث وفق قوله.  
ببن  التربية  مندوبية  في  باإلعالم  المكلف  وأعرب 
عروس عن أمله في أن يتم إطالق سراح بقية التالميذ 

وأن يعودوا قريبا إلى مقاعد الدراسة.
  وقالت والدة أحد التالميذ: "ابني اآلن معتقل في 
سجن المرناقية )20 كلم عن العاصمة( ألنه احتج مع 

رفاقه ألن السقف كاد أن يسقط فوق رؤوسهم.
ابني  قام  السقف،  إصالح  اإلدارة  رفضت  وبعدما 
مع زمالئه باالحتجاج، وقام بعضهم بإحراق عجالت 
مطاطية إليصال صوتهم للسلطات، لكنهم لم يقوموا 

بأي أعمال عنف أو تخريب للمدرسة".  
"التلميذ  ــحــة  صــف ونـــشـــرت 
المتخصصة  التونسي" 
على  الــتــالمــيــذ  بــأخــبــار 
فيسبوك صورا للتالميذ 
المعتقلين،  الخمسة 
أن  إلــــــى  مـــشـــيـــرة 
المدرسة  في  زمالءهم 
ــي إضـــراب  ــوا ف دخــل
في  للمطالبة  ــام  عـ
إطالق سراحهم.  كما 
تم تداول مقاطع فيديو 
لعدد  شهادات  تتضمن 
ينتقدون  التالميذ  مــن 
فيها السلطات لتقصيرها 
والشباب  الــطــالب  تــجــاه 

عموما في البالد.



خالل  المستشارين  مجلس  صادق 
قانونين  مشروعي  على  باإلجماع،   ،
المائية  األحياء  بتربية  األول  يتعلق 
إحــداث  الثاني  يهم  فيما  البحرية 
الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء 

المائية.
ــقــانــون  فــبــخــصــوص مـــشـــروع ال
بتربية  المتعلق   84.21 رقــم  األول 
األحياء المائية البحرية، أبرز الوزير 
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف 
الناطق  الــبــرلــمــان،  مــع  بــالــعــالقــات 
مصطفى  الحكومة،  باسم  الرسمي 
أنه  للمشروع،  تقديمه  لدى  بايتاس، 
الدولية  الــمــمــارســات  مــن  مستلهم 
بعين  ويــأخــذ  المجال،  فــي  الجيدة 
االعتبار األبعاد الحكماتية والتدبيرية 

والتنموية والجهوية والبيئية.
الــقــانــون  مـــشـــروع  أن  ــاف  ــ وأضـ
تمكين  إلى  الخصوص،  على  يهدف، 
البحرية  المائية  األحياء  تربية  قطاع 
مــن إطـــار خــاص وحــديــث، وضمان 
رؤية  وإعــطــاء  القانوني  االستقرار 

المجال،  في  للمستثمرين  واضحة 
وكذا التدبير الفعال، وتطوير وتنويع 
عن  فضال  المبتكرة،  اإلنتاج  سالسل 
للتنمية  العالمية  األهـــداف  تحقيق 

المستدامة وقواعد المنافسة.
صياغة  أن  إلــى  ــار  أشـ أن  وبــعــد 
مقاربة  وفــق  تمت  القانون  مشروع 
تشاركية، سجل الوزير أنه مكون من 

موزعة  ــواب،  أب وعشرة  أقسام  ستة 
على 94 مادة.

 52.09 رقــم  القانون  مشروع  أمــا 
الوطنية  الوكالة  بإحداث  المتعلق 
لتنمية تربية األحياء المائية البحرية، 
تعزيز  إلــى  بايتاس  حسب  ويهدف 
وتنويع  وكــفــاءاتــهــا،  الوكالة  مهام 
تعزيز  بغية  لها  المالية  ــوارد  ــم ال
وضمان  المالي،  استقاللها  نجاعة 

التدبير الفعال و المعقلن للقطاع.
وأوضح أن االختصاصات الجديدة 
دورها  تعزيز  أجل  من  جاءت  للوكالة 
ــي الــمــواكــبــة والـــدعـــم الــقــانــونــي  ف
واإلداري والتقني لمشاريع االستثمار 
هذا  تحديد  مــع  الــمــجــال،  هــذا  فــي 
الدور في إعداد المخططات الجهوية 
لتنمية تربية األحياء البحرية وتنفيذ 
مقتضياتها، إلى جانب اقتراح وتنفيذ 
وجلب  وتشجيع  التحفيز  تــدابــيــر 
البحرية  األحياء  تربية  في  االستثمار 
توكل  أن  يمكن  التي  األمــوال  وتدبير 

إليها بهذا الخصوص.

قانون  مشروع  في  خطتها  عن  الحكومة  كشفت 
المواد  عن  الدعم  رفع  أجل  من   2023 لسنة  المالية 
الــمــدعــمــة مــن صــنــدوق الــمــقــاصــة بــمــا فيها غــاز 

“البوتان”)البوطا( والسكر.
االقتصاد  ــرة  وزيـ ــدى  ل المنتدب  الــوزيــر  وقــال   
إن  لقجع،  ــوزي  ف بالميزانية،  المكلف  والمالية، 
“صندوق المقاصة واالستهداف أخذ منا 10 سنوات، 
صندوق  أن  على  ومجمعين  متفقين  دائــمــا  وكنا 
المقاصة عندما نخصص له دعما كامال وشامال تكون 
النتائج عكسية، إذ من لديه القدرة الشرائية هو من 
يستفيد أكثر، من خالل الدعم المذكور أعاله، ومن له 

قدرة شرائية ضعيفة هو من يستفيد أقل”.
للناطق  الصحفية  الــنــدوة  خــالل  لقجع  وشــدد   
أكتوبر   25 الثالثاء  اليوم  الحكومة  باسم  الرسمي 
الجاري، على أنه “إذا أردنا ان نستفيد أكثر فيجب أن 
نتحول إلى دعم مالي مباشر، وهو ما أتى في قانون 
مالية 2023، حيث أنه انطالقا من هذه السنة سنحول 
20 مليار درهم كتحويالت مباشرة لألسر التي تعيش 
األطفال  من  ماليين  بـ7   مرتبط  واألمر  هشاشة،  في 
في سن التمدرس  و3 ماليين أسر ليس لديهم أطفال 

نهائيا أو ليس لديهم أطفال في سن التمدرس”.  
وتابع أن هذا يعني  أن “هذه األسرة التي لها طفلين 
ستتوصل  المقادير  من  سيحدد  ما  حسب  ثالثة  أو 
في  ومضمون  مستمر  بشكل  شهرية  بتعويضات 
العميق  التحول  هو  وهذا  واالستمرارية،  الديمومة 
الذي كنا نشتغل عليه منذ سنين، أي أن نمر من دعم 
يستعمله  أن  أراد  فمن  يستعمله،  والجميع  البوتان، 
في  يستعمه  أن  أراد  ومــن  يستعمله  الفالحة  في 
الخدمات يقوم بذلك، ومن أراد أن يستعمه في المنزل 
فمن له منزل كبير هو من يكون لديه استهالك أكبر، 
وكل قارورة غاز تسحب من البقال ال يهمنا من أخذها، 
وهي تساوي للدولة 97 درهم، وآنذاك قم بالحساب 
مع ذاتك، وفي األخير ستجد 22 مليار دعما في نهاية 

العام”.  
وأبرز أن “االختيار الذي كان هو هل نحافظ على 
هذا النظام الذي فيه هذا الدعم لهذه األسرة الصغيرة 
التي تستعمل قارورة غاز أو أقل، أو نتجه إلى دعم 
أو  للبوتان  الموجه  الدعم  نفس  تحويل  عبر  مباشر، 
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أكد وزير العدل، ورئيس الدورة 38 لمجلس وزراء 
العدل العرب، السيد عبد اللطيف وهبي، أن المملكة 
األخوة  وقيم  ولمبادئ  اللتزاماتها  الوفية  المغربية 
الرشيدة  القيادة  تحت  عازمة  والتعاون  والتضامن 
اهلل  نصره  السادس  محمد  الملك  الجاللة  لصاحب 
اإليجابية  المبادرات  كل  في  االنخراط  على  وأيــده، 
المشترك  والتعاون  الشراكة  تطوير  إلــى  الهادفة 

الفعال والمثمر.
 20 الخميس  ــدورة،  ال أشغال  خالل  الوزير  وقال 
سنحرص  ما  “وهذا  إفران،  بمدينة  الجاري،  أكتوبر 
عليه من خالل موقعنا بإرادة صادقة وعزم موصول 
بالتعاون الكامل مع جميع الزمالء من الدول العربية 

الذين يتقاسمون معنا هذه اإلرادة المشتركة”.
اإلصــالحــات  مــن  “وانطالقا  الــوزيــر،  وأضـــاف 
المغربية  بالمملكة  العدالة  منظومة  شهدتها  التي 
لجاللة  الرشيدة  القيادة  تحت  المفتوحة،  واألوراش 
الوطني  الحوار  على  بناء  وأيده،  اهلل  نصره  الملك 
سواء  العدالة  منظومة  إلصــالح  والشامل  العميق 
السلطة  استقالل  معالم  توطيد  مجال  يخص  فيما 
القانونية  المنظومة  بتطوير  يرتبط  ما  أو  القضائية 
العدالة  مرفق  إدارة  في  والفعالية  النجاعة  وتحقيق 
واإلجراءات  المساطر  وتبسيط  الرقمي  التحول  عبر 
القانوني  المستوى  على  اإلصالحات  من  وغيرها 
يدها  تمد  المغربية  العدل  وزارة  فــإن  والحقوقي، 
والممارسات  التجارب  وتبادل  والتعاون  للتنسيق 
الفضلى في كل ما اشتغلت عليه من أوراش تشريعية 

كانت أم تنظيمية”.

مسترسال في ذات المداخلة، “أثبتت  وزاد الوزير 
والعمل  الكبرى  للتكتالت  المستقبل  أن  التجارب 
اليوم  مطالبون  فإننا  المنطلق،  هذا  ومن  الجماعي، 
يروم  مندمج  عربي  قانوني  فضاء  خلق  في  بالتفكير 
إلى  والسعي  تحقيقها  تم  التي  المكتسبات  تعزيز 
االشتغال في إطار إرادة جماعية لفتح مسارات واعدة 

وطرق خالقة للتعاون المشترك وتطوير آليات عملنا 
بما يخدم مصلحة بلداننا العربية”.

هذا  دور  تكريس  شــأن  مــن  أنــه  الــوزيــر  واعتبر 
المجلس والدفع إلى تطوير آليات عمله ورفع مستوى 
التنسيق والتشاور حول جميع المواضيع الراهنية، 

أن تشكل عوامل محفزة لتحقيق النتائج المنتظرة.

وهبي: اململكة املغربية عازمة على االنخراط يف كل املبادرات اإليجابية الهادفة إىل تطوير الشراكة العربية

مجلس املستشارين يصادق باإلجماع على مشروعي قانونني يهمان تربية 
األحياء املائية البحرية

الحكومة تكشف خطتها لرفع الدعم عن »البوطا« والسكر 

إلى  مباشرة  ونحولهم  السابق،  الدعم  على  نضيف 
اليومية  حاجياتها  حسب  تــرى  والتي  األســرة  تلك 
في  فيه  نتجه  الذي  االختيار  هو  وهذا  تصرفه،  كيف 

الحكومة”.
 وخلص لقجع إلى أنه “في الوقت الذي ستتوصل 
برفع  سنقوم  المالية  التحويالت  بهذه  العائالت  فيه 
وكل  الــيــوم،  المدعمة  الــمــواد  على  تدريجيا  الدعم 
الهوامش،  ومن مميزات هذا االمر أننا سنتوفر على 

قاعدة بيانات لألشخاص اللذين يستقون هذا الدعم، 
هذه  لدعم  تتدخل  أن  الــدولــة  أرادت  مــرة  أي  وفــي 

وبمقدار  المواضيع  من  موضوع  في  األســر 
من المقادير ستحول لهم مباشرة هذا الدعم 
المالي المباشر، وهذا هو إصالح المقاصة 
التي  بالمواد  يتعلق  فيما  واضــح  بشكل 
فيها دعم” أي رفع الدعم عن غاز البوتان 

)البوطا( والسكر.

لنقاشات  الثالث  اللقاء  جلسات  إحــدى  خالل 
المنظم   ،”MD Talks“ الدبلوماسي(  )المغرب 
شامل  ورش  المتجددة،  “الطاقات  شعار  تحت 
وزير  قال  الجديد”،  التنموي  النموذج  صلب  في 
االنتقال  إن  مــزور،  ريــاض  والتجارة،  الصناعة 
واد   – كلميم  جهة  ستجعل  فرصة  يمثل  الطاقي 
نون واحدة من بين األكثر ازدهارا في المملكة في 

غضون سنوات قليلة.
للمملكة  الجنوبية  األقاليم  أن  مزور،  وأوضح 
العالم  في  تنافسية  مناطق  ثالث  أكثر  من  واحدة 

من حيث إنتاج الطاقات المتجددة.
منافسين  وجــود  إلى  السياق  هذا  في  وأشــار 
متباعدين للمنطقة هما الشيلي والساحل الغربي 
أن  الصدفة  قبيل  من  “ليس  مضيفا  ألستراليا، 
تحظى المنطقة باهتمام كبير من 

المستثمرين عبر العالم”
وفيما يتعلق باالستثمارات، 
أبرز الوزير أن جهة كلميم – 
جاذبية  األكثر  هي  نــون  واد 
موقعها،  بفضل  المغرب،  في 
ستكون  الجهة  أن  مضيفا 
و   40 بين  لما  وجهة 
من  الــمــائــة  فــي   50
خالل  االستثمارات 
الخمس  السنوات 

المقبلة.

مزور: جهة كلميم تستقطب 
50 % من االستثمارات



العربّية  القمة  انعقاد  من  األهــّم 
تشرين  مطلع  الجزائر  في  المقبلة 
الثاني – نوفمبر المقبل، العمل من 
أجل إنجاحها، وإن في الحد األدنى 
من القرارات التي تشير إلى خروج 

النظام الجزائري من أسر األوهام.
من  الــرغــم  على  القّمة  ستنعقد 
الجزائرّية   – المصرّية  التجاذبات 
البعيدة  الجزائرية،  والــتــدخــالت 
ليبيا...  في  الحياد،  عن  البعد  كّل 
ــد  ــمــؤّي والــمــوقــف الـــجـــزائـــري ال
النهضة،  سّد  موضوع  في  إلثيوبيا 
وهو موضوع أساسي بالنسبة إلى 
نهر  ُيعتبر  التي  مصر  مثل  ــة  دول

النيل شريان الحياة فيها.
مصر  مع  التعامل  طريقة  ليست 
يعاني  الــتــي  الــوحــيــدة  المشكلة 
أساس  في  الجزائري.  النظام  منها 
الجزائر  أّن  النظام  إعتقاد  المشكلة 
في  المهيمنة  اإلقلّيمية  القوة  عادت 
بمجّرد  وإفريقيا  العربّية  المنطقة 
ارتفاع أسعار النفط والغاز وحاجة 
أوروبا إلى مصادر الطاقة. ظهر ذلك 
األخيرة  الزيارة  خالل  من  بوضوح 
ايمانويل  الرئيس  بها  قــام  التي 
الــزيــارة،  كانت  للجزائر.  مــاكــرون 
الرئيس  سطحّية  مدى  كشفت  التي 
واضحة  محاولة  بمثابة  الفرنسي، 
ما  أّول  يحتاج  نظام  إلسترضاء 
بمعنى  داخلية،  شرعّية  إلى  يحتاج 

التصالح مع الجزائريين.
العربّية  القّمة  نجاح  سيحتاج 
التفاهم  من  اكثر  إلى  الجزائر  في 
مع مصر في شأن مواضيع شائكة. 
التي  الــمــواضــيــع،  هـــذه  بــيــن  مــن 
دعم  مصر،  مع  تفاهم  إلى  تحتاج 
وهي  ليبيا،  فــي  الدبيبة  حكومة 

دعم  ذاتــه  الوقت  في  تلقى  حكومة 
تّيار اإلخوان المسلمين ودولة مثل 
طيب  رجــب  رئيسها  يعجز  تركيا 
يقوم  ما  خطورة  فهم  عن  إردوغــان 
به. من يدعم اإلخوان المسلمين في 
ليبيا ال يريد حال أو تسوية من أّي 
نوع في ضوء استمرار اإلخوان في 
على  اإلستيالء  كيفية  عن  البحث 
البلد واحتكار السلطة فيه. هل هذا 
الذي  الجزائري  النظام  يريده  ما 

موقف  عن  وقت  كّل  في  يتحّدث 
مّدعيا  ليبيا  في  يتخذه  محايد 
كل  من  واحدة  مسافة  على  أّنه 

المتصارعين؟ الفرقاء 
أيضا  القّمة  نجاح  سيحتاج 
إلى أمر في غاية األهّمية. يتمثل 
المزايدات  وقف  في  األمر  هذا 
ال  الفلسطيني.  الموضوع  في 
وليس  كبلد  الجزائر،  أن  شّك 
الماضي  ــي  ف لعبت  كــنــظــام، 
تحقيق  مجال  في  مهّما  دورا 
كان  الفلسطينية.  المصالحة 
ذلك في مرحلة التمهيد إلنعقاد 
الفلسطيني  الوطني  المجلس 
 – الــثــانــي  تــشــريــن  ــي  ف فيها 
أقّر   .1988 العام  من  نوفمبر 
الفلسطيني  الوطني  المجلس 
الوطني  الــبــرنــامــج  وقــتــذاك 
أساسه  في  الــذي  الفلسطيني 

الــصــادر  بــالــقــرار 242  ــراف  اإلعــت
أساسه  في  الذي  األمن  مجلس  عن 
السالم.  مقابل  فــي  األرض  مــبــدأ 
الواقعّية  الترجمة  كان  الواقع،  في 
المجلس  اتخذها  التي  للقرارات 
الجزائر  في  الفلسطيني  الوطني 
ــن مـــن جهة  ــي ــت ــدول ــول حـــل ال ــب ق
اإلرهاب"  "نبذ  لخطوة  والتمهيد 

عرفات  ياسر  أقدم  أخرى.  جهة  من 
في  بالفعل،  الــخــطــوة،  ــذه  ه على 
العام 1989 فاتحا الباب أمام حوار 
هذا  لبث  ما  فلسطيني.   – أميركي 
الحوار أن تعطل مع الغزو العراقي 
عّمار"  يعرف "أبو  لم  الذي  للكويت 

إتخاذ موقف واضح منه.
الجزائري  النظام  مشكلة  تكمن 
أن  بــدل  بالمظاهر  مأخوذ  أّنــه  في 
بات  بالمضمون.  مــأخــوذا  يكون 

أطلقها،  شعارات  اسير  النظام  هذا 
مرتبطة  شـــعـــارات  ذلـــك  ــي  ف بــمــا 
يريد  من  الفلسطينّية.  بالقضّية 
الفلسطينّية  القضّية  خدمة  بالفعل 
كما  يــؤوي،  ال  اسرائيل  ومواجهة 
مثل  جماعة  الماضي،  فــي  حصل 
)أبو  البنا  صبري  اإلرهابي  جماعة 
"فتح".  عــن  انشق  الــذي  نضال( 

وراء  نضال"  "أبو  جماعة  كانت 
ممثلي  من  به  بأس  ال  عدد  اغتيال 
في  و"فتح"  ــتــحــريــر  ال مــنــظــمــة 
كما  معّينة  عربّية  ودول  ــا  أوروبـ
الفتحاوي  القيادي  اغتيال  وراء 
في  أياد(  )أبو  خلف  صالح  البارز 
عبدالحميد  هايل  رفيقه  مع  تونس 
هل   .1990 العام  في  الهول(  )أبو 
من  شيئا  الجزائري  النظام  تعّلم 
ممارسته هذه في الماضي، أم يبدو 
مستعدا للسير في الخط نفسه 

في السنة 2022؟
الجزائري  النظام  سيحتاج 
الهدوء  من  كثير  ممارسة  إلى 
والتواضع  والحكمة  والتروي 
قمة  نجاح  يريد  كــان  حــال  في 
شعار  تــحــت  تنعقد  ــة  ــّي عــرب
مــضــحــك مــبــك مـــن نـــوع "لم 
الشمل". نّفذ النظام الجزائري، 
تراجعا  الحاجة،  دعت  عندما 
كــبــيــرا عــنــدمــا أقــنــع الــنــظــام 
عودته  فكرة  بنسيان  السوري 
العربّية.  الـــدول  جامعة  إلــى 
ساعده في ذلك الضغط الروسي 
ذلك  أن  األسد  بشار  أقنع  الذي 
ليس واردا في الوقت الحاضر 
وأّن ال قّمة عربّية في حال كانت 
مسألة حضور النظام السوري 

مطروحة. للقّمة 
الجزائري  النظام  تراجع  كذلك، 
القضّية  بين  الــمــســاواة  وهــم  عــن 
الصحراء  وقــضــّيــة  الفلسطينّية 
قبل  مغربّية  صحراء  وهي  الغربّية 
ظّل  في  خصوصا  آخــر،  شــيء  أي 
المغرب  مع  العربّية  الــدول  معظم 
ومع وحدته الترابّية. ال تشبه فكرة 
القضّية  بين  المفتعلة  المساواة 

منها  هدف  ال  وقضّية  الفلسطينية 
ــرب اســتــنــزاف على  ــوى شــن ح س
في  كبرى  جريمة  ســوى  المغرب، 
وقضيتها.  وشعبها  فلسطين  حق 
حسنا فعل النظام الجزائري عندما 
تراجع في هذا المجال وأّدى خدمة 
للفلسطينيين بدل من اإلساءة إليهم 

وإلى قضيتهم.
الــجــزائــري  الــنــظــام  لـــدى  يبقى 
ــك مــحــّمــد  ــل ــم هـــاجـــس حـــضـــور ال
إلى  الهاجس  يعود  القّمة.  السادس 
القّمة  المغربي  العاهل  حضور  أّن 
سيعني خطفه لكّل األضواء. ستكون 
محمد  الــمــلــك  قــمــة  عــنــدئــذ  الــقــّمــة 
ذلك  سيعني  الجزائر.  في  السادس 
عقد  دون  من  ملك  المغرب  ملك  أن 
النظام  مــع  للتفاهم  مستعد  وهــو 
مع  أصال  متفاهما  كونه  الجزائري 
الشعب الجزائري الذي ال يكّن، على 
العكس من النظام، أّي عداء للمغرب 
الشعب  يــعــرف  وشعبه.  ومــلــكــه 
النظام  أن  غيره،  قبل  الــجــزائــري، 
مثلما  المغرب  زيـــارة  مــن  يحرمه 
والغاز.  النفط  أمــوال  مــن  يحرمه 
في  اإلستثمار  أجــل  من  ذلــك  يفعل 
مشروع عدواني يستهدف المغرب.

مطلوب  العربي"،  الشمل  قبل "لم 
نجاح  أجــل  من  وقــت،  أي  من  أكثر 
الجزائري  الشمل  لم  العربّية،  القّمة 
أي  الواقع،  ارض  على  ذلك  وترجمة 
أن تتصّرف الجزائر، في ظل النظام 
لديها  ليس  طبيعية  كدولة  القائم 
ما تزايد به على أحد. ال على مصر 
العربّية  الدول  وال  المغرب  على  وال 
األخـــرى الــتــي اقــامــت عــالقــات مع 
إسرائيل... وهي دول ال تحتاج إلى 

دروس من أحد!
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ْرِبيْس على خري ْج السَّ  اهلل ْيَخرَّ

األقوال  بعض  معاني  عن  البحث  رحلة 
في  ــاًل؛  ــَث َم ــَنــا  َل ُتــْضــَرُب  الــتــي  الشعبية 
ْج  ْيَخرَّ "اهلل  يقال:  َتْمَغْرِبيْت؛  حال  ِلسان 

ْرِبيْس على خير." السَّ
صيغة  في  نجده  قد  الــذي  الدعاء  هــذا 
ة على خير." ماذا  ْج الجرَّ أخرى: "اهلل ْيَخرَّ
دستورية  ضمانات  توجد  أال  به!؟  يقصد 
وقانونية وحقوقية متعارف عليها عالمًيا؛ 
بها  يتمتع  السماوية؛  الشرائع  فيها  بما 
على  ْرِبيْس  السَّ هذا  يخرج  حتى  اإلنسان 

خير؟
مشوار  معناه  ْرِبيْس(:  ب)السَّ يقصد   *

العمل.
مشكل  أو  عمل  فمعناها  ه(:  رَّ )اّجْ ا  أمَّ  *
شيًئا  صعبة  أو  معقدة؛  جد  ما؛  قضية  أو 
ة  ْجرَّ يعتبر  قد  والطالق؛  الزواج  مثاًل  ما. 
سبحانه  اهلل  إلـــى  الــتــضــرع  تستدعي 
غانًما  سالًما؛  خيره  على  منه  تخرج  لكي 
طالًبا  متعاداًل.  األقــل  على  أو  منتصًرا؛ 

)التعادل(.
نجدها  أخرى  بعبارة  شبيه  دعاء  وهو   
المحملة  ــشــاحــنــات  ال خــلــف  مــكــتــوبــة 
شكل  وعلى  الركاب،  وحافالت  بالبضائع، 
للسيارات؛  األمــامــي  بالزجاج  ملصقات 

تقول: "على جناح السالمة."
بالحفظ  اهلل  إلــى  التوجه  ومعناها: 
السير  حــوادث  من  والحماية  والــصــون 

العامة  الحياة  وفي  الطريق  في  واآلفــات 
بين  اللسان  ُحِفظ  كما  حفًظا  والخاصة؛ 

األسنان.
ولــم  اهلل؛  قــدر  ال  الــحــالــتــيــن؛  كــال  فــي 
ه[  رَّ ]اّجْ تلك  وال  ْرِبيْس[؛  ]السَّ هذا  يخرج 

وحينما  خير؛  على 
يرضاه  ال  مــا  يقع 
غلب  أو  ــســان؛  اإلن
فتعرض  أمره؛  على 
أو  السير؛  لحادثة 
آفة؛  أو  خلل  وقوع 
عرضي؛  مــرض  أو 
ــالــجــواب جــاهــز؛  ف
مقولة  فــي  يختزل 
اهلُل  َر  "قَدّ شهيرة: 

وما شاَء فعْل."
لكن ما بين الخير 
بين  ومـــا  ــر؛  ــش وال
ســـعـــادة وتــعــاســة 
من  على  اإلنــســان؛ 

يقع اللَّْوم!؟
ــارك  ــبـ ــول تـ ــ ــق ــ ي
ا  )َأَوَلمَّ وتعالى: 
ِصيَبٌة  مُّ َأَصاَبْتُكم 

ُهَو  ُقْل  َذا!؟  َهٰ َأنَّٰى  ُقْلُتْم  ْثَلْيَها  مِّ َأَصْبُتم  َقْد 
َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلٰى   َ اهللَّ ِإنَّ  َأنُفِسُكْم.  ِعنِد  ِمْن 

َقِديٌر.( سورة آل عمران اآلية: 165.

الحياة  تحديات  مواجهة  في  وبالتالي؛ 
القدرة  اإلنسان  يملك  ال  حيث  الضخمة؛ 
لمواجهتها؛  والكافية؛  العالية  والكفاءة 
على  خافية  غير  ومشاكل  تحديات  وهي 
العادي  على  خافية  وغير  الناس؛  أبسط 
ــادي؛ وغــيــر  ــ ــب ــ وال
حتى  على  خافية 
يــبــصــر؛  ال  الـــــذي 
إلــى  نلجأ  حينها 
بالمؤامرة،  التبرير 
والــــــعــــــوائــــــق، 
في  واإلكــــراهــــات 

المجتمع…
األشياء  هذه  فهل 
في  حــاضــرة  كانت 
حدثت  أم  الــوعــي؛ 
غمار  دخـــول  بــعــد 

التحدي؟
     في االنسحاب 
الكامل  أو  الجزئي 
نجد  الــحــيــاة ؛  مــن 
حـــديـــًثـــا لـــرســـوُل 
اهلل  -صلى  اهلل 
فيما  وسلم-:  عليه 
يقول:  مسلم؛  وأخرجه  هريرة  أبي  رواه 
من  اهلل  إلى  وأحبُّ  خيٌر  القوي  "المؤمن 
أحرص  خيٌر؛  كلٍّ  وفي  عيف.  الضَّ المؤمن 

تعجز.  وال  باهلل  واستعن  ينفعك،  ما  على 
فعلُت  أني  لو  تقل:  فال  شيٌء؛  أصابك  وإن 
كذا، أو لو أني فعلُت كان كذا وكذا؛ ولكن 
َر اهلُل وما شاَء فعلْ ؛ فإن "َلْو" تفتح  قل:  قَدّ

يطان."  عمل الشَّ
هكذا؛   الصيغة  جــاءت  )َلْو(  مــاذا   لكن 
فيستوي  فعْل[؛  شــاَء  )َلْو(  و  اهلُل  َر  ] قَدّ
المعنى مع قوله تبارك وتعالى: )ُقْلُتْم َأنَّٰى 
َ َعَلٰى  َذا!؟ ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد َأنُفِسُكْم. ِإنَّ اهللَّ َهٰ

ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر.(
من  الكامل  أو  الجزئي  االنسحاب  في   
حديث  فــي  جــاء  مــا  أيــًضــا  نجد  الحياة؛ 
النبي- أنَّ  عنهما-:  اهلل  -رضي  عمر  ابن 

صلى اهلل عليه وسلم-قال: "المؤمن الذي 
ُيخالط الناس ويصبر على أذاهم؛ خيٌر من 
يصبر  وال  الناس،  ُيخالط  ال  الذي  المؤمن 

على أذاهم."
القانوني؛  واألمــن  القضائي  األمــن  في 
الــوجــوديــة  للكرامة  أســاســيــة  كضمانة 
بالطمأنينة  يشعر  وحــتــى  ــإلنــســان؛  ل
رزقه  في  يتهدده  خوف  بــدون  والسكينة 
زوجته  رفقة  المستدامة  معيشته  ووسائل 
وأوالده؛ من المفروض منطقًيا وعدالة؛ أالَّ 
ْرِبيْس  السَّ خروج  دعاء  هاجس  يستحضر 
هو  بسيط  لسبب  خير؛  أي  على  ة  ــرَّ اّجْ أو 
كأسمى  والقضائية؛  القانونية  الحماية 

تعبير عن إرادة الجميع

ذ. عبداهلل شنفار

قمة الجزائر بني أوهام النظام... والنجاح!
خير اهلل خير اهلل 

العدد: 66الرأي من 16 إىل 31 أكتوبر 2022

يقول تبارك وتعالى: 
)َأوََلما َأصابتُكم مصيبٌة 
َقدْ َأصبتم مْثَليها ُقْلتمْ 
َأنىٰ هَذا!؟ ُقْل هوَ منْ 
 َ عندِ َأنُفِسُكمْ. ِإنَّ اهللَّ
عَلىٰ ُكلِّ شيٍْء َقدِيرٌ.( 

سورة آل عمران
 اآلية: 165

سيحتاج النظام الجزائري 
إلى ممارسة كثير 

من الهدوء والتروي 
والحكمة والتواضع في 
حال كان يريد نجاح قمة 
عربيّة تنعقد تحت شعار 

مضحك مبك من نوع
 "لم الشمل"



18 إعالنات

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä laâyonne ; il a été acquis la personnalité morale 
désignée par :
Les caractéristiques suivantes : 
-Dénomination : U.S RENEWABLES ENERGIES 
DEVELOPMENT GROUP 
-Siège social : GUELTAT ZEMMOUR 
BOUJDOUR HAY LAMHAR BOUJDOUR 
MAROC 
-Succurales )au maroc ( : patent n•: )à l’étranger 
)ville , Département et pays ( 
-frome juridique de la société : GROUPEMENT 
D’INTERET ÉCONOMIQUE 
-Capital, montant : 0 DH       Si Capital variable 
montant  minimum 
-Gérance et singnature sociale : MR YOUSSEF 
EL HADI
- Durée de la personne morale : 99 ans  / date de 
commencement / d’exploitation : 2022 /  date a 
laquelle elle doit Finir :2121 
-Dépot légal : Effectué au service secrétariat de 
greffe -bureau du Registre de commerce -chez le 
tribunal de première instance de l’aâyoune 2022
 -N• du registre de commerce :43179

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   B.R.K RENTAL COCHE DEL 
LAAIUN  SARL               
-Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
S.A.R.L    
- Siège  social : DOMICILIER  A IMMEUBLE 
EL HAIRACH NR 351 AVENUE MED 6 APP 05 
LAAYOUE  
- Objets :  
- TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTION 
TRAVAUX DE ROUTIERS.
-  Capital : 100.000.00 DHS  )CENT MILLE( 
Dirhams , composé par 1000 parts de cent dirhams 
L’une. 
Mr. YOUSSEF  EL HADI
- Gérance  et Signature sociale : 
 MR HAMMA  BARKALLAH   ASSOCIE ET 
GERANT 
 MR MOHAMED LIMAM KMACH   ASSOCIE   
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune  1757/ 
2022  
- N° du Registre de commerce :   42073

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
- Dénomination :   STE LAAYOUSSI 
AGRICOLTURE                 
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
Associe Unique  S.A.R.L   AU  
- Siège  social : QUARTIER KHAT RAMLA 01 
RUE OUALILI NR 18 BIS LAAYOUNE     
- Objets :  
L’EXPLOITATTION ET LA GESTION D’UNE 
FERME AQUACOLE MAREYAGE  
-  Capital : 100.000.00 )CENT MILLE   ( Dirhams 
, composé par 1000 parts de cent dirhams L’une. 
- Gérance  et Signature sociale : 
 MR   BASIRI SIDIALAL   GERANT 
  Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune  1726/ 
2022  
- N° du Registre de commerce :   42105

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   SOCIETE MOGADOR POUR 
CONSTRUCTION SARL               
-Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
S.A.R.L    

-Siège  social : DOMICILIER  A IMMEUBLE 
EL HAIRACH NR 351 AVENUE MED 6 APP 05 
LAAYOUE  
-Objets :  
-TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTION 
TRAVAUX DE ROUTIERS.
- Capital : 100.000.00 DHS  )CENT MILLE   ( 
Dirhams , composé par 1000 parts de cent dirhams 
L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
MR RACHID  BAGAR   ASSOCIE ET GERANT 
MR MOUHCINE KANDIL   ASSOCIE   
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune  1723/ 
2022  
-N° du Registre de commerce :   42073

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   F.P.S Faith Express Produits et 
Services               
-Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
S.A.R.L   AU 
-Siège  social : LOT  25 MARS BLOC X NR 1462  
LAAYOUNE
-Objets :  
-Transport routier de marchandise pour son propre 
compte.
- Transport de marchandises pour le compte 
d’autrui.
- Fabrication et distribution de tous produits et 
articles.
-Production, achat, vente et distribution de 
différentes catégories
-Importation et exportation de toutes marchandises: 
-La commercialisation et la distribution de toutes 
marchandises, et toute activité connexe  
-Commercialisation, distribution ct exportation de 
produits alimentaires Bio; 
-Import/export, achat, vente ct commercialisation 
de touts produits agricoles, agroalimentaires ct 
tous biens de consommation 
- Capital : 100.000.00 DHS  )CENT MILLE ( 
Dirhams , composé par 1000 parts de cent dirhams 
L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
MR REDA  QUERRACH   GERANT 
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune  1698/ 
2022  
-N° du Registre de commerce :   42051

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   STE NORMAL RENT A CAR              
-Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
S.A.R.L     
-Siège  social : LOT EL MOSTAQBAL NR 2834 
BIS LAAYOUNE 
-Objets :  
Le financement la gestion et l’animation de toutes 
les activités sportives 
La gestion et la maintenance des locaux sportifs 
- Capital : 100.000.00 )CENT MILLE ( Dirhams 
, composé par 1000 parts de cent dirhams L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
MR   SEMSADI   EL MAHJOUB   GERANT 
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune  1509/ 
2022  
- N° du Registre de commerce :   41807

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   TaNalT H.S.N              
-Forme juridique : Société à responsabilité limitée 

S.A.R.L   AU 
-Siège  social : AV MOHAMED YAZIDI TITRE 
FONCIER 17/8012 EL MASSIRA LAAYOUNE  
-Objets :  
L’EXPLOITATTION ET LA GESTION D’UNE 
FERME AQUACOLE MAREYAGE  
- Capital : 1.000.000.00 )UN MILLION  ( Dirhams 
, composé par 10000 parts de cent dirhams L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
MR   HASSOUNE   AHMED   GERANT 
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune  1631/ 
2022  
-N° du Registre de commerce :   41979

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

-Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
--Dénomination :   M.M.A –AQUA.CULTURE                
--Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
S.A.R.L    
--Siège  social : QUARTIER TAAOUNE RUE 
SOUNNA NR 18 BIS LAAYOUNE    
---Objets :  
L’EXPLOITATTION ET LA GESTION D’UNE 
FERME AQUACOLE MAREYAGE  
--- Capital : 100.000.00 )CENT MILLE   ( Dirhams 
, composé par 1000 parts de cent dirhams L’une. 
--Gérance  et Signature sociale : 
-MR   MOHAMED HADDI-- GERANT 
- Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune  1632/ 
2022  
--N° du Registre de commerce :   41981

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   LA RENA DE AQUA.
CULTURE PECH               
-Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
S.A.R.L    
-Siège  social : AVENUE CHRIF ERRADI NR 91 
BIS HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE   
-Objets :  
L’EXPLOITATTION ET LA GESTION D’UNE 
FERME AQUACOLE MAREYAGE  
- Capital : 100.000.00 )CENT MILLE   ( Dirhams 
, composé par 1000 parts de cent dirhams L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
MR   MOHAMED LAMINE EL AMIRI   
GERANT 
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune  1630/ 
2022  
- N° du Registre de commerce :   41977

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
-Dénomination :   SERVICES SALMASALH              
-Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
S.A.R.L  AU       
-Siège  social : LOT FORCES AUXILIAIRES NR 
83 BIS LAAYOUNE 
-Objets :  
Le financement la gestion et l’animation de toutes 
les activités sportives 
La gestion et la maintenance des locaux sportifs 
- Capital : 100.000.00 )CENT MILLE ( Dirhams 
, composé par 1000 parts de cent dirhams L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
MR   MOHAMED   SALAH AYACH   GERANT 
 Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune  1332/ 
2022  
-N° du Registre de commerce :   41573

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune  , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
Dénomination :   HML  SUD                
-                
-Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
sarl  
-Siège  social : QUARTIER EL QODS LOT EL 
WIFAQ BLOC D NR 1894 LAAYOUNE         
-Objets :  
Travaux nettoyage et entretien des locaux 
publics et privés, usines, aéroports, ports, 
quais, établissements  et administration travaux 
d’hygiène, Aménagement et entretien des 
installations, des espaces verts et jardinage;
Nettoyage et entretien général et industriel, 
polissage et traitement, dératisation, désinfection,
Commerce général des produits de nettoyage et 
insecticide, et d’équipement de bureau
Désinsectisation 
Transport, national  et international de toutes 
marchandises
- Capital : 100.000.00 )CENT MILLE( Dirhams 
, composé par 1000 parts de cent dirhams L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
MR . MOHAMED AIT KACEM  GERANT    
  Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune     
-N° du Registre de commerce :   41660

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune  , il a été acquis la personnalité morale 
désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
Dénomination :   STE SAFETY FOOD 
DELIVERY SARL                
-                
-Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
sarl  
-Siège  social : QUARTIER LALLA SOUKAINA 
NR 758 BOUJDOUR         
-Objets :  
Commerce de détail en magasin spécialisé travaux 
de traiteur aménagement  
- Capital : 100.000.00 )CENT MILLE( Dirhams 
, composé par 1000 parts de cent dirhams L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
MR . ABDERRAHMAN LABRAIHMANI  
GERANT    
  Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez le 
tribunal de première instance de Laâyoune     
-N° du Registre de commerce :   41655 

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune  , il a été acquis la personnalité 
morale désignée par
les caractéristiques  suivantes :   
Dénomination :   liam fruit     SARL AU
-                
-Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée sarl au
-Siège  social : LOT FORCES AUXILIAIRES 
NR 83 BIS LAAYOUNE     
-Objets :  
L’importation l’exportation l’achat la vente la 
négoce le courtage la représentation le transport 
la commercialisation et la distribution 
- Capital : 100.000.00 )CENT MILLE( Dirhams 
, composé par 1000 parts de cent dirhams L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
Mr.    JALIL    AYATO-ALLAH GERANT    
  Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez 
le tribunal de première instance de Laâyoune     
-N° du Registre de commerce :   41451

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE

Ä Laâyoune  , il a été acquis la personnalité 
morale désignée par
les caractéristiques  suivantes :   

Dénomination :   STE  AHMANNIHA 
HOLDING      SARL AU            
-
-Forme juridique : Société à responsabilité 
limitée sarl au
-Siège  social : HAY KHAT RAMLA 01 RUE 
ERRACHIDIA NR 19 LAAYOUNE      
-Objets :  
DEVELOPPEMENT D ARTISANAT DU 
TOURISME 
- Capital : 100.000.00 )CENT MILLE( Dirhams 
, composé par 1000 parts de cent dirhams L’une. 
-Gérance  et Signature sociale : 
Mr.    AHMANNIHA MOHAMED ALI            
GERANT    
Dépôt légal : Effectué au Service secrétariat de 
greffe – bureau du Registre de commerce- chez 
le tribunal de première instance de Laâyoune     
-N° du Registre de commerce :   41603

Avis de constitution
 STE «MOULAMID SAHARA» SARL

Il a été établi à LAAYOUNE en date de 
23/06/2020 le statut d’une S.A.R.L ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination: STE «MOULAMID 
SAHARA» 
Forme juridique : SARL 
Objet : 
Promotion immobilière et Touristique;
Aménagement et équipement des lotissements ;
Tous travaux de construction et de vente de tout 
bien immobilier;
Achat détours terrain nu ou construit, toute 
opération de morcellement et construction 
de tout bâtiment lié a l’habitation, à usage 
commercial, professionnel ou administratif ;
Construction de logement économique et de 
tout logement pour la vente ;
Achat, vente, importation et commercialisation, 
de matériel et matériaux de construction ;
Toute activité liée au Tourisme et à la promotion 
touristique par le biais de partenariat avec des 
agences nationales et internationales ;
Siège: AV OUM SAAD IMM 48. 3 ETAGE N° 
10 LAAYOUNE 
Capital  : 100.000, 00 DHS
Mr. ARSID MOULOUD 500 parts
Mr. MAATALLAA HAMID 500 parts
Gérance : La société sera gérée et administrer 
pour une durée indéterminée par Mr. ARSID 
MOULOUD  et Mr. MAATALLAA HAMID
Le dépôt légal effectué au secrétaire greffier 
du tribunal de 1ére Instance de Laâyoune le :   
23/06/2020 sous le n°1044/2020, est la société a 
été immatriculée le jour même sous le n°31831

STE ORCHIDEE 
DISTRIBUTIONS   SARL AU 

NR 988 HAY EL AOUDA 
LAAYOUNE 

RC 27179     

تعديالت قانونية 

االستثنائي  العام  الجمع  بمقتضى 
بتاريخ  2022/09/22  تقرر ما يلي : 

 500( الحصص  مجموع  تفويت      •
حصة ( من طرف  السيد سعيد البركاوي  

الى السيد ابراهيم العبدالوي     
من  للشركة  القانوني  الشكل  •تغيير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة الى شركة 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد 
العبدالوي      ابراهيم  بالسيد  االحتفاظ 

كمسيير وحيد للشركة 
باملحكمة  ــم  ت  : الــقــانــونــي  االيــــداع 
االبتدائية بالعيون بتاريخ 2022/10/20  

تحت رقم 2022/3105

من 16 إىل 31 أكتوبر 2022 العدد: 66



يخوض املنتخب الوطني املغربي 
لكرة القدم مباراة ودية يوم 17 أو 
العاصمة  في   ،2022 نونبر   18
ــعــدادا  الــقــطــريــة الـــدوحـــة، اســت
ملشاركته في نهائيات كأس العالم، 
بني  ما  املمتدة  الفترة  في  املرتقبة 

الـ20 نونبر والـ18 دجنبر 2022.
ــي، مــدرب  ــراك ــرك ــد ولــيــد ال وأكـ
لكرة  املغربي  الوطني  املنتخب 
الوطنية  النخبة  خــوض  ــقــدم،  ال
ملــبــاراة وديـــة واحـــدة، أمـــام أحد 
ــة في  ــشــارك املــنــتــخــبــات غــيــر امل
"مونديال  العالم  كــأس  نهائيات 

قطر".
وقال الركراكي إن ضيق الوقت ال 
بخوض  الوطني  للمنتخب  يسمح 
محمد  مركب  فــي  تدريبي  تجمع 
السادس وخوض مباراتني وديتني، 
ولهذا السبب تقرر السفر مباشرة 
املقبل،  الشهر  منتصف  قطر،  إلى 
وديــة  مــبــاراة  بخوض  واالكــتــفــاء 

واحدة في العاصمة الدوحة.
الــوطــنــي  املــنــتــخــب  أن  ــر  ــذك ي
في  مشاركته  سيستهل  املغربي 

بمواجهة  العالم  كــأس  نهائيات 
نظيره الكرواتي، في ملعب البيت، 
ثم  نونبر 2022،  األربعاء 23  يوم 

يالقي نظيره البلجيكي، في ملعب 
نونبر،   27 األحــد  يــوم  الثمامة، 
على أن يالقي، في الجولة الثالثة، 

الثمامة  ملعب  في  الكندي،  نظيره 
دجنبر  فاتح  الخميس  يوم  أيضا، 
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ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  واصل 
دوري  مسابقة  في  القياسية  األرقام  تسجيل 
أبطال أوروبا، إذ تعد هذه النسخة استثنائية 
فيها  يشارك  الذي  "البرغوث"  إلى  بالنسبة 
يغيب  بينما  جــيــرمــان،  ســان  بــاريــس  مــع 
كريستيانو  البرتغالي  التاريخي  منافسه 
يونايتد  مانشستر  مع  يلعب  الذي  رونالدو، 

في الدوري األوروبي.
منذ بداية دور املجموعات للنسخة الحالية 
الــدولــي  استغل  ليغ"  "التشامبيونز  ـــ  ل
طريقة  بأفضل  رونالدو  غياب  األرجنتيني 

ممكنة،
 50 رقم  مباراته  بخوض  ميسي  واحتفل 
مكابي  مواجهة  فــي  الباريسي  بالقميص 
لدوري  الخامسة  الجولة  في  الثالثاء،  حيفا، 

أبطال أوروبا.
رونالدو  بني  القوي  الــصــراع  ويتواصل 
الهداف  منهما  أيًا  يصبح  أن  على  وميسي، 
التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن 
الالعب  إلــى  تميل  أصبحت  املنافسة  هــذه 
النسخة  في  وحيدًا  يغرد  الذي  األرجنتيني 

الحالية.
الهدافني  ترتيب  صــدارة  رونالدو  ويحتل 
ــا  أوروب أبطال  دوري  لبطولة  التاريخيني 

برصيد 140 هدفًا.
خالل  اآلن  حتى  ميسي  سجل  املقابل  في 
بواقع  أهداف   4 البطولة  من  الحالي  املوسم 

ــي  فـ شباك مكابي، وهدف في مرمى 3 
بنفيكا.

ويــحــتــل مــيــســي املــركــز 
الثاني في ترتيب الصدارة 
برصيد  كريستيانو،  بعد 
 11 بــفــارق  ــًا  هــدف  129

هدفًا عن البرتغالي.
ميسي  ويستمر 
باريس  فريقه  مــع 
في  جيرمان  ســان 
أن  بعد  البطولة 
صــــعــــدوا لــــدور 
ــت  ــ والزال  ،16 ـــ  الـ
ــام  ــ ــة أمـ ــرصــ ــ ــف ــ ال
لزيادة  األرجنتيني 

غلته من األهداف.

اليوم  قطر،  دولة  في  الصحة  وزارة  أعلنت 
الراغبني  حيازة  شرط  ستلغي  أنها  األربعاء، 
في السفر إليها نتيجة سلبية لفحص فيروس 
نونبر  من  اعتباًرا  "كوفيد19-"،  كــورونــا 
انطالق  موعد  من  يوًما   20 قبل  أي  املقبل، 

مونديال كرة القدم، املقرر إقامته في البالد.
لها،  بيان  في  القطرية،  الصحة  وقالت   
"إلغاء  سيتم  املقبل  الثالثاء  من  اعتباًرا  إنه 
اختبار  نتيجة  ــراز  إب أو  تقديم 
تفاعل البوليميراز املتسلسل 
اختبار  أو  آر(  ســي  )بي 
ــدات الــســريــع  ــض ــت ــس امل
الـــزوار  لجميع  سلبية 

قبل السفر إلى قطر". 
وشــددت الـــوزارة، في 
بــيــانــهــا، عــلــى ضـــرورة 
ــرار املـــواطـــنـــني  ــمـ ــتـ اسـ
ــمــني والـــزائـــريـــن  ــي ــق وامل
ــاع اإلجــــــــــراءات  ــ ــب ــ ــات ــ ب
االحترازية، للحد من مخاطر 
كورونا  بفيروس  اإلصــابــة 
ذلك  ويشمل  "كوفيد19-"، 
ضد  التطعيم  جرعات  تلقي 
إرشــادات  واتــبــاع  الفيروس، 
نظافة اليدين املعتادة، وإجراء 
الفحص الالزم عند ظهور أي 
أعراض لإلصابة بالفيروس، 
مــع الــحــرص عــلــى اتــبــاع 

نمط حياة صحي.

غياب رونالدو يفتح 
الباب أمام ميسي 

لتحقيق أرقام تاريخية

قطر تلغي شرطا لدخول 
أراضيها خالل املونديال

استعدادا لكأس العالم.. املنتخب الوطني يخوض مباراة ودية بالدوحة

رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم 
ينفي سوء عالقته مع مبابي

اإلفريقية  الكونفدرالية  أعلنت 
 26 األربــعــاء،  )كاف(،  القدم  لكرة 
الترشح  باب  فتح   ،2022 أكتوبر 
الراغبة  الــدول  أمام  رسمي  بشكل 
األمم  كــأس  بطولة  استضافة  في 

اإلفريقية 2025.
الجنوب  ــكــاف  ال رئــيــس  ــان  وكـ
قد  موتسيبي،  باتريس  إفريقي، 
أعلن في 30 شتنبر املاضي، سحب 
اإلفريقية 2025  األمم  كأس  تنظيم 
جاهزيتها  عــدم  بسبب  غينيا  من 

الستقبال املسابقة القارية.  
وقال الكاف، في بيان عبر موقعه 
الرسمي، إنه أرسل خطابات رسمية 

الــيــوم إلــى االتــحــادات 
إلبالغها  األعــضــاء 

ــاب  ــ ــح بـ ــ ــت ــ ــف ــ ب
طلبات  تقديم 
اســـتـــضـــافـــة 
كــــأس األمـــم 
اإلفـــريـــقـــيـــة 

2025
وحــــــــــــدد 
الكاف يوم 11 

نونبر املقبل 
مــــــوعــــــدا 

لتلقي  نهائيا 
ــدول  ــ طـــلـــبـــات الـ

استضافة  في  الراغبة 
اإلفريقية،  البطولة 
ــوم  ــدد ي ــ ــا ح ــم ك
الشهر  مــن   16
ذاتـــه إلرســـال 
ــدات  ــن ــت ــس امل
الــــخــــاصــــة 
فة  ستضا ال با
لـــلـــدول الــتــي 
اهتماما  أبدت 
بـــتـــنـــظـــيـــم 

البطولة.
الكاف   وأعلن 

دجنبر  يوم 16  أن 

لتقديم  النهائي  املوعد  هو  املقبل 
ــالزمــة  ــات الــحــكــومــيــة ال ــق ــواف امل
سيقوم  فيما  املسابقة،  الستضافة 
اإلفريقية  الكونفدرالية  مسؤولو 
تفتيشية  زيارات  بعمل  القدم  لكرة 
بطلبات  تــقــدمــت  ــي  ــت ال لـــلـــدول 
خالل  وذلــك  البطولة،  الستضافة 
شهر  من   25 وحتى   5 من  الفترة 

يناير لعام 2023.
فبراير   10 يــوم  الكاف  وحــدد   
الدولة  اسم  إلعالن  موعدا  املقبل، 
استضافة  بــحــق  ســتــفــوز  ــتــي  ال
اإلفريقية  األمـــم  كـــأس  وتنظيم 
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تصرفات  شبهات  حول  حكومي  تحقيق  خضم 
لكرة  الفرنسي  االتحاد  رئيس  نفى  سليمة،  غير 
مع  سيئة  عالقته  تكون  أن  غرايت  لو  نيول  القدم 

مهاجم املنتخب كيليان مبابي.
بعد  باريزيان(،  )لو  صحيفة  مع  مقابلة  وفــي 
مزاعم  في  الرسمي  التحقيق  بــدء  من  أسبوعني 
تحرش جنسي، تناول لو غرايت )80 عاما( الجدل 
األخير املحيط باملنتخب بطل العالم الذي سيدافع 

عن لقبه في مونديال قطر في أقل من شهر.
سان  بــاريــس  العــب  مــع  عالقته  عــن  وتــحــدث 
آخرها  تقلبات،  شهدت  التي  مبابي،  جيرمان، 
بسبب الخالفات حول حقوق الصورة مع منتخب 

الديوك.
من  الكثير  قيلت  "لقد  االتــحــاد  رئيس  ــال  وق

األكاذيب، مثل أنه كان يطالب بأموال أكثر. هذا غير 
حقيقي".

وعن املونديال، نفى أن تؤثر األجواء السيئة في 
االتحاد على الالعبني مشيرا إلى أنه لو حققت 

لنصف  بالوصول  النهائي  الهدف  فرنسا 
النهائي، ستكون األولوية لتجديد عقد املدرب 

ديديه ديشامب.
مع  السلوك  ســوء  اتــهــامــات  وعــن 

انتقد  مرؤوساته،  من  العديد 
اإلعالمية"  "املحكمة 

والـــــشـــــبـــــكـــــات 
وأكــد  االجتماعية 
يــوجــد  "ال  ــه  ــ ــ أن
ــفـــي عــن  شـــــيء خـ
في  جنسي"  تحرش 

االتحاد.
أتحرش  "لم  وقــال 
بأحد قط"، مؤكدا أنه 
نتيجة  بجدية  ينتظر 

التحقيق الحكومي

كاف يفتح باب الرتشيح للراغبني يف االستضافة كان 2025

العدد: 66 من 16 إىل 31 أكتوبر 2022

أصبح الدولي املغربي حكيم زياش، العب فريق 
تشيلسي اإلنجليزي، خارج حسابات هذا األخير، 
الشتوية  االنتقاالت  مرحلة  في  خروجه  وبــات 

املقبلة أمرا يقترب من التحقق.
صن”  “ذا  صــحــيــفــة  ــحـــت  وأوضـ
تريد  “البلوز”  إدارة  أن  البريطانية 
طريقة،  ــأي  ب زيـــاش  مــن  التخلص 
إلى  تشير  األخبار  آخر  أن  مضيفة 
رغبة تشيلسي القيام بصفقة تبادلية 
مع يوفنتوس، يحصل بموجبها الفريق 
مقابل  رابيو  أدريان  خدمات  على  “اللندني” 

انتقال الدولي املغربي إلى الفريق اإليطالي.
ويلعب تشيلسي على العديد من األوتار، حيث 
زياش،  انتداب  في  اإليطالي  ميالن  رغبة  تلقى 
الهولندي  أمستردام  أياكس  اهتمام  جانب  إلى 

باستعادة العبه السابق.
فإن  رابيو،  انتداب  صعوبة  من  الرغم  وعلى 
تبادلية  صفقة  على  العمل  تريد  تشيلسي  إدارة 
وسط  يوفنتوس،  إلــى  زيــاش  بموجبها  ينتقل 
األنباء التي تقول إن الالعب الفرنسي يقترب من 

تجديد عقده مع الفريق اإليطالي.
دقائق  يخض  لم  زياش  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
أمر  يجعل  الذي  الشيء  “البلوز”،  رفقة  كثيرة 
في  كأساسي  اللعب  يأمل  حيث  قريبا،  انتقاله 

فريق آخر لكسب التنافسية.

 صفقة تبادلية.. 
تشيلسي يعرض زياش 
على أحد األندية البارزة



دورته  في  بمراكش  للفيلم  الدولي  المهرجان  برمج 
المقبل،  نونبر  و19   11 بين  ما  ستنظم  التي  ال19 
من  كبرى  أسماء  مع  رسمية  غير  محادثات  عشرة 
مع  “حوار  برنامج  إطار  في  وذلك  العالمية،  السينما 
…” الذي يعد واحدا من أكثر المواعيد المنتظرة في 

المهرجان.
من  بسلسلة  يتعلق  األمر  أن  للمنظمين  بالغ  وذكر 
المحادثات غير الرسمية والنقاشات المكثفة والمثيرة 
العالمية  السينما  من  متميزة  شخصيات  عشرة  مع 
ستشارك “بكل سخاء” جمهور مهرجان مراكش رؤيتها 
وممارستهم للسينما، والتي تستند إلى تجارب رائعة 

وحكايات مثيرة.
العالمية  الشخصيات  فإن  ذاتــه،  المصدر  وحسب 
هذه  دورة  في  المهرجان  بجمهور  للقاء  ستأتي  التي 
السنة هي نجم بوليوود رانفير سينغ، الذي سيحظى 
والممثلة  نونبر(،   12( المهرجان  قبل  من  بالتكريم 
الفرنسي  والمخرج  فويس  مارينا  المتألقة  الفرنسية 
والممثلة  نونبر(،   13( ــاراكــس  ك لــيــوس  المتفرد 
والمخرجة الفرنسية الموهوبة والحيوية جولي ديلبي 
دوكورنو،  جوليا  الفرنسية  والمخرجة  نونبر(،   14(
ثاني مخرجة تنال السعفة الذهبية في تاريخ مهرجان 
كان، والمخرج والشاعر األمريكي جيم جارموش )15 

نونبر(.

الفرنسي  الموسيقي  بالمؤلف  األمــر  يتعلق  كما 
اللبناني الحائز على جائزة األوسكار غبريال يار )16 
أيرونز  جيريمي  المتميز  البريطاني  والممثل  نونبر(، 
بجائزة  مرتين  المتوج  الكبير  اإليــرانــي  والمخرج 
والمخرج  نونبر(،   17( فــرهــادي  أصغر  األوســكــار 
روبــن  ذهبيتين  سعفتين  على  الــحــائــز  الــســويــدي 

أوستلوند )18 نونبر(.
يشار إلى أن الدورة ال19 للمهرجان الدولي للفيلم 
تمثل  بلدا  من 33  فيلما  عرض 76  ستعرف  بمراكش، 
في  وذلك  العالم،  جهات  جميع  من  سينمائية  تجارب 
الرسمية،  المسابقة  وهي  المهرجان  أقسام  مختلف 
والقارة  الخاصة،  والعروض  االحتفالية،  والعروض 
الحادية عشرة، وبانوراما السينما المغربية، وسينما 
الجمهور الناشئ، وعروض ساحة جامع الفنا، واألفالم 

المقدمة في إطار التكريمات.
وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لهذه الدورة، 
سورينتينو،  باولو  اإليطالي  المخرج  يترأسها  والتي 
الممثل  بير،  ســوزان  الدانماركية  المخرجة  من  كال 
إسحاق،  أوســكــار  الگواتيمالي  األمريكي  والمنتج 
والممثلة البريطانية فانيسا كيربي، والممثلة األلمانية 
كورزيل،  جاستن  األسترالي  والمخرج  كروجر،  ديان 
والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والمخرجة 
طاهر  الفرنسي  والممثل  المراكشي  ليلى  المغربية 

20من 16 إىل 31 أكتوبر 2022العدد: 66 ثقافة

املهرجان الدولي للفيلم بمراكش.. حوارات حرة مع عشرة أسماء كربى من السينما العاملية

زاكوراة .. دورة سادسة
 عشر للمهرجان الدولي 

للفيلم عرب الصحراء 

تنظم جمعية زاكورة للفيلم عبر الصحراء 
الدولي،  لمهرجانها  عشرة  السادسة  الدورة 
نونبر   16 إلى   11 من  الممتدة  الفترة  خالل 
للتراث  الوطني  باليوم  احتفاال  وذلك   ،2022
شعار  تحت  سينظم  الـــذي  الجيولوجي، 

"المنتزهات الجيولوجية اإلفريقية".

دروة 15 ملهرجان السينما 
واإلعاقة أنديفيلم

وفاة الرسام الفرنسي 
الشهري بيار سوالج عن 

عمر يناهز الـ102

4 كّتاب يف نهائي جائزة غونكور

الخامسة  الدورة  أن  أنديفيلم  جمعية  أعلنت 
)السينما  الــربــاط  أنديفيلم  لمهرجان  عشرة 
واإلعاقة(، ستنظم ما بين 1 و 3 دجنبر 2022.

مقترحات  تقديم  إلــى  للجمعية  بــالغ  ودعــا 
عبرها  المشاركة  المخرجون  يود  التي  األفالم 

في هذه الدورة. 
وذكرت الجمعية أن األفالم المشاركة ينبغي أن 
تكون منتجة حديثا، وأال تتعدى مدتها 20 دقيقة 
للشريط  الدولية  الرسمية  للمسابقة  بالنسبة 
القصير، و7 دقائق بالنسبة للمسابقة الرسمية 
للفيلم القصيرة جدا الخاصة بالشباب، مضيفا 
الرسمية  المسابقة  في  المشاركة  طلبات  أن 
يجب أن تصل إلى كتابة المهرجان أو عن طريق 

البريد اإللكتروني قبل 30 يونيو 2022.

الرسام  أكــتــوبــر،   26 ــعــاء  األرب الــمــوت  غّيب 
الفرنسي بيار سوالج في العام الثاني بعد المئة 
من عمره، بعد مسيرة حافلة اشتهر فيها بلوحاته 

ذات الدرجات الالمتناهية من اللون األسود. 
باكمان  ألفِرد  لسوالج  القديم  الصديق  وقــال 
الذي يترأس متحفًا يحمل اسم الفنان في روديز 
خبر  "إنه  بــرس  فرانس  لوكالة  فرنسا  بجنوب 
ارملته  مع  قليل  قبل  أتحدث  كنت  لقد  محزن. 
كوليت سوالج" التي "احتفل معها قبل أيام بعيد 

زواجهما الثمانين".
وقال كبير الخدم لدى سوالج في سيت )جنوب( 
منذ 27 عاما محمد القعود لوكالة فرانس برس إن 

وفاة الرسام نجمت عن أزمة قلبية.
وعّلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر 
كيف  "عرف  أنه  معتبرًا  سوالج  وفاة  على  تويتر 
يعيد اختراع اللون األسود من خالل جعل النور 
تشّكل  األســود،  اللون  إلى  باإلضافة  منه.  ينبثق 
أعماله استعارات حية يستمد منها كل منا األمل".

تأهلت روايات الكّتاب  جوليانو دي إمبولي وبريجيت 
المرحلة  إلى  أورسيل  وماكنزي  كورمان  وكلويه  جيرو 
األدبية،  غونكور  بجائزة  للفوز  السباق  من  النهائية 

بحسب ما أعلنت لجنة التحكيم الثالثاء من بيروت.
ومن المقرر أن تسّلم الجائزة المرموقة إلى الفائز بها 
في 3 نونبر المقبل في مطعم "دروان" في باريس، كما 

درجت العادة.
ــاول  اإليــطــالــي الــســويــســري جــولــيــانــو دي  ــن ــت وي
 Le Mage du( "الكرملين روايته "ساحر  في  إمبولي 
Kremlin( الصادرة عن دار "غاليمار" في أبريل الفائت 
خالله  ومن  بوتين،  لفالديمير  ل  متخَيّ مستشار  قصة 

يستكشف تاريخ روسيا منذ تفكك االتحاد السوفياتي.
وفي "العيش سريعًا" )Vivre vite( الصادر عن دار 
األخيرة  األيام  جيرو  بريجيت  تستحضر  "فالماريون"، 
 ،1999 عام  نارية  دراجة  حادث  في  ُقتل  الذي  لزوجها 

وعواقب هذه المأساة.
 Les( "أما كلوي كورمان فتجري في "األخوات تقريبًا
presque soeurs( عن دار "سوي"، تحقيقًا مع قريبات 
والدها اللوتي كن في طفولتهّن ضحايا محرقة اليهود.

"مجموع  كــتــاب  فــي  صفحة   600 امــتــداد  وعــلــى 
لماكينزي   )Une somme humaine( إنساني" 

"ريفاج"،  دار  عن  الــصــادر  هايتي(  )من  أورســيــل 
الشعر  يسكنها  امرأة  الموت  بعد  عالم  من  تتحدث 

والعنف.
واستبعدت لجنة التحكيم من النهائيات كتابين كان 
ُيعتقد أنهما من األوفر حظًا للمنافسة على الجائزة، 
 )La Vie clandestine( السرية"  "الحياة  هما 
 Le cœur( يستسلم"  ال  و"القلب  سابولو  لمونيكا 

ne cède pas( لغريغوار بوييه.
إلى  المتأهلين  الئحة  غونكور  أكاديمية  وأعلنت 
من  األولى  الدورة  إطار  ضمن  بيروت  من  النهائيات 
"مهرجان كتب بيروت" األدبي الذي يشارك فيه نحو 
مئة كاتب ناطق بالفرنسية من مختلف أنحاء العالم 
مدينة  تشّكل  التي  اللبنانية  العاصمة  إلى  حضروا 

فرنكوفونية بارزة.
عن  النظر  األكاديمية  أعــضــاء  مــن  عــدد  وصــرف 
الثقافة  لوزير  تصريحات  بعد  بيروت  إلى  الحضور 
حركة  على  المحسوب  المرتضى  محمد  اللبناني 
اتهم  اهلل"،  "حزب  مع  المتحالفة  الشيعية  "أمل" 
من  المهرجان،  في  المشاركين  األدباء"  فيها "بعض 
دون تحديد أسمائهم، بأنهم "من معتنقي المشاريع 

الصهيونية )...( وداعميها".

األزياء  وعارضة  الممثلة  عبرت 
كروجر،  ديان  الفرنسية،  األلمانية 
العضو في لجنة التحكيم الدولية 
الذهبية  النجمة  ستمنح  الــتــي 
لــواحــد مــن األفـــالم الــروائــيــة 14 
المهرجان  فــي  والثانية  األولـــى 
الدولي للفيلم بمراكش، عن شوقها 
الكبير إلى الصاالت المظلمة، حتى 
السينما  مشاعر  وقع  على  تعيش 

بمدينة البهجة.
األزياء  وعارضة  الممثلة  قالت 
كروجر،  ديان  الفرنسية  األلمانية 
صحفيو  طرحه  ســؤال  على  ردا 
مدام لو فيغارو "أحب مهرجانات 
األفـــالم، ال أطــيــق االنــتــظــار لكي 
وأشــارك  مظلمة،  صالة  في  أكــون 

األفالم والعديد من المشاعر مع 
اآلخرين".

التي  ــروجــر،  ك وتستغل 
في  الــبــطــولــة  دور  تــلــعــب 
نيل  لمخرجه  "مارلو"  فيلم 
عرضه  والمقرر  جــوردان، 

 ،2022 دجـــنـــبـــر  ــي  ــ ف
ــا فـــي بــاريــس  ــودهـ وجـ

الفيلم،  إلصــدار  للترويج 
الجديد  كتابها  عن  فضال 

عبرت  وهناك  لألطفال، 
عن إحساسها بالشوق 

إلى المغرب.
الــــمــــمــــثــــلــــة 

التي  والــعــارضــة، 
ــع 7  ــ ــ ــف م ــ ــؤلـ ــ تـ
سينمائيين  نجوم 
ــن لــجــنــة  ــ ــري ــ آخ
المهرجان  تحكيم 
للفيلم  الـــدولـــي 
بمراكش، لم تقف 
عند هذا الحد، بل 
"آمل  تقول:  مضت 
مواهب  أكتشف  أن 
أستمتع  وأن  جديدة، 
بجمال  المغاربة  مع 
أجــد  وأن  ــدهــم،  بــل
يحبون  معجبين 
بقدر  السينما 

ما أحب".

تحكيم  لــجــنــة  أن  إلـــى  يــشــار 
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 
سورينتينو،  باولو  يرأسها  التي 
المخرجة  عضويتها  فــي  تضم 
والممثل  بير  ســوزان  الدنماركية 
الغواتيمالي  األمريكي  والمنتج 
ــاق، والــمــمــثــلــة  ــحـ ــار إسـ ــكـ أوسـ
الــبــريــطــانــيــة فــانــيــســا كــيــربــي 
جاستن  ــي  ــرال األســت والــمــخــرج 
والممثلة  والــمــخــرجــة  كــــورزل 
والمخرجة  لبكي  نادين  اللبنانية 
المغربية ليلى المراكشي والممثل 
باإلضافة  رحيم.  طاهر  الفرنسي 
إلى ديان كروجر، التي من الواضح 
تجد  أن  على  جــدا  حريصة  أنها 

نفسها في قلب المدينة الرائعة.

النجمة ديان كروجر متحمسة للقاء عشاق السينما يف مراكش


