
معاش البرملانيني هدر  لزمن التشريع
< بقلم/ حميد عسالوي

أهدر برملانيو األمة زمنا طويال وثمينا في اللغط حول 
تأمني معاشهم ضدا على شرعية النصوص الدستورية 
التي ال جتيب املعاش إال لألجراء في القطاع العام كما في 
القطاع اخلاص، ولم تنص الوثيقة الدستورية  الضمنيا 
وال ص��راح��ة ع��ن ه���ذا احل���ق، مم��ا ي��ع��د خ��رق��ا واض��ح��ا 

لنصوص دستور 2011.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب من نواب األمة 
التفاعل والتسريع في املوافقة على جملة من املقترحات 
املواطنني،  انشغاالت  صميم  في  تصب  التي  القانونية 
انشغل هؤالء الذين يعدون صفوة املجتمع املغربي بحكم 
في  أمانة  أصواتهم  أودعوهم  فيهم حني  الناخبني  ثقة  
املواطنني والوطن بنكران  عنقهم من أجل خدمة قضايا 
الوطن  يحصن  ما  لتقدمي  كبيرين  وشغف  وبحب  للذات 
وي��ح��ص��ن ك��رام��ة امل��واط��ن��ني ف��ي ع��ي��ش ك���رمي م��ن خ��الل  
، تفاجأ اجلميع بحرص  اليومية  التفاعل مع انشغاالته 
أغلبية نواب األمة على تخصيص معاش للبرملانني بعد 
اجتماعات  عقد  إلى  وسارعوا  البرملان،  لقبة  مغادرتهم 
نصوص  لي  أجل  من  الزمن  فيها  يسابقون  ماراطونية 
نوابنا،  إليه  ذهب  ما  تعارض  التي  الدستورية  الوثيقة 
وب��ال��ت��ال��ي اإلق�����رار ب��ق��ان��ون��ي��ة م��ع��اش ل��ي��س ل��ه مصدر 
الوضع  يعيشه  ما  مع  مقارنة  واقعي  شرعي وال أساس 
انعكس  ما  وه��و  صعبة  ظ��روف  من  لبالدنا  االقتصادي 
سلبا على الظروف االجتماعية املقلقة ألغلب املغاربة في 
حتقيق ظروف عيش مالئمة ، ما يؤجج تفاعل املواطنني 
ت��زال بعض  وم��ا  ال��ذي شهدته  االجتماعي  احل���راك  م��ع 

مناطق اململكة.
أمام هذا الوضع املكشوف وغير املريح للسواد األعظم 
من املغاربة، بحسب تقارير املندوبية السامية للتخطيط 
وبعض التقارير الدولية حول الوضع االجتماعي  املترهل 
ببالدنا ، كان ؛بحسب رأيي؛ على نواب األمة أن يسارعوا 
ميسر  ول��وج  م��ن  آل��ي��ات متكن شبابنا  ف��ي  التفكير  إل��ى 
لعالم الشغل واإلس��راع في إيجاد خطة سريعة لتنشيط 
امتصاص  من  تتمكن  حتى  لبالدنا  االقتصادية  ال��دورة 
املعاهد  خريجي  تزايد  مع  تتزايد  التي  البطالة  نسبة 

واجلامعات، بعدما تأكد فشل املخطط التنموي السابق.
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غزةُ  املنذورةُ 
للحرِب والدماِر 

والقتِل واحلصاِر
< بقلم د. مصطفى

 يوسف اللداوي

جاللة امللك في خطاب الذكرى الـ19 لعيد العرش املجيد

الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن
ش����دد ج��الل��ة امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس، 
م��س��اء األح���د، ف��ي خ��ط��اب ال��ذك��رى ال���19 
لعيد ال��ع��رش امل��ج��ي��د، ال���ذي وج��ه��ه إلى 
األم����ة م���ن م��دي��ن��ة احل��س��ي��م��ة ع��ل��ى »أن 
الشأن االجتماعي يحظى عندي باهتمام 
فمنذ  وكإنسان.  كملك  بالغني،  وانشغال 
دائ���م اإلص��غ��اء  وأن���ا  ال��ع��رش  أن توليت 
املشروعة  ولالنتظارات  املجتمع،  لنبض 
للمواطنني، ودائم العمل واألمل، من أجل 

حتسني ظروفهم«.
وأوضح جاللته وهو يخاطب األمة من 
احلسيمة التي شهدت حراكا خالل األشهر 
وطنية،  دالالت  ذات  رم��زي��ة  ف��ي  املاضية 
قائال »إذا كان ما أجنزه املغرب وما حتقق 
الزمن،  م��ن  عقدين  م��دى  على  للمغاربة، 
يبعث على االرتياح واالعتزاز، فإنني في 
نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، 
في املجال االجتماعي. وسنواصل العمل، 
التزام  بكل  املجال  هذا  في  الله،  شاء  إن 
وحزم، حتى نتمكن جميعا من حتديد نقط 

الضعف ومعاجلتها«.

نص اخلطاب امللكي السامي من مدينة احلسيمة
المغرب وطننا، وبيتنا المشترك. وعلينا جميعا،
 أن نحافظ عليه، ونساهم في تنميته وتقدمه 

خاص عن عيد العرش اجمليد

ص 9-8-7-6-5-4-3

أعطى عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس انطالقة أشغال تأهيل مشاريع تنموية بعمالة مكناس، مبناسبة ذكرى عيد العرش املجيد
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 2018  -  2017 الفالحي  املوسم  جاء 
املنسوب  بفضل  وواع����دا،  استثنائيا 
بني  تهاطلت  ال��ت��ي  ل��ألم��ط��ار  امل��ت��زاي��د 
دجنبر 2017 وأبريل 2018 في العديد 

من مناطق املغرب.
فصل  خ����الل  األم����ط����ار  ت���أخ���ر  وأدى 
االنشغال  خالل شهري  إلى  اخلريف، 
أساسي  بشكل   ،2017 ونونبر  أكتوبر 
إلنقاذ  اتخاذها  الواجب  التدابير  على 
ما  في  محاصيله  بلغت  فالحي  موسم 
بالنسبة  خاصة  قياسية،  أرق��ام��ا  بعد 
غزيرة  تساقطات  بعد  وذل��ك  للحبوب، 
ه��م��ت امل��م��ل��ك��ة خ���الل األش��ه��ر ال��ث��الث��ة 

األولى من عام 2018.
وال��ص��ي��د  ال���ف���الح���ة  وزارة  وك���ان���ت 
ال��ب��ح��ري وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ق��روي��ة وامل��ي��اه 
املاضي  أب��ري��ل  ف��ي  أعلنت  وال��غ��اب��ات، 
ال��ع��اش��رة  امل��ن��اظ��رة  ان��ع��ق��اد  مبناسبة 
للحبوب  املتوقع  اإلنتاج  أن  للفالحة، 
 98.2 يبلغ  قياسيا  مستوى  سيصل 
الفالحي  املوسم  برسم  قنطار  مليون 

.2017-2018
وص����دق����ت ال����������وزارة ال���وص���ي���ة ف��ي 
توقعاتها، حيث بلغ احملصول الزراعي 

لهذا املوسم رقما جيدا توزع بني 48.1 
 22.8 و  ال��ل��ني،  القمح  م��ن  ط��ن  مليون 
 27.3 و  الصلب  القمح  من  طن  مليون 
مساحة  على  الشعير،  من  طن  مليون 

تصل إلى 4.5 مليون هكتار.
 370 األم��ط��ار  تساقط  نسبة  وبلغت 
مقارنة  املائة  في   16 ب��زي��ادة  أي  ملم، 
قدرات  بفضل  عادية، حتققت  سنة  مع 
التدخل التي متت بلورتها منذ إطالق 

مخطط املغرب األخضر.
وم��ك��ن امل��خ��ط��ط ال��ف��الح��ي ال����ذي يعد 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ق��ط��اع��ي��ة مت إط��الق��ه��ا 
امللك  اجلاللة  صاحب  من  بتوجيهات 
أك��م��ل سنته  وال���ذي  ال��س��ادس،  محمد 
املغربية  الفالحة   ، العام  هذا  العاشرة 
ال���ت���ي ت��ع��د احمل�����رك ال��رئ��ي��س��ي لنمو 
نقلة  م��ن حتقيق  ال��وط��ن��ي،  االق��ت��ص��اد 

نوعية وكمية.
ف���خ���الل ال��ع��ش��ري��ة األخ����ي����رة، س��اه��م 
بتحقيق  األخ���ض���ر  امل���غ���رب  م��خ��ط��ط 
إلى  املائة لتصل  7.3 في  زي��ادة قدرها 
125 م��ل��ي��ار دره���م م��ن ال��ن��اجت احمللي 
أزيد من  توفير  الزراعي، مع  اإلجمالي 
250،000 منصب شغل، مستفيدا بذلك 
من ثالثة عوامل تتماشى مع األولويات 
واملتعلقة  حاليا،  املغرب  حددها  التي 

أس��اس��ا ب��ت��ن��زي��ل اجل��ه��وي��ة امل��ت��ق��دم��ة، 
الزراعة  وتطوير  املؤسسات،  وحت��ول 

التضامنية.
ف��ض��ال ع��ن ح��ص��ول أك��ث��ر م��ن مليون 
ق����روض مت��وي��ل، أي أكثر  ف���الح ع��ل��ى 
بثالث مرات من عام 2008، إضافة إلى 
وإمتام  تعاونية،  جمعية   8000 إنشاء 
215 مشروعا مبيزانية إجمالية قدرها 
15 مليار درهم من الفالحة التضامنية، 
ومن بني أمور أخرى، الفوائد اجلانبية 
أعطى  ال��ذي  املخطط،  لهذا  اإليجابية 
زخما جديدا للفالحة املغربية، مما أدى 
إلى مضاعفة حجم االستثمار السنوي 
درهم خالل  مليون   105 إلى  اإلجمالي 
بلغت  م���زروع���ة  م��س��اح��ة  م���ع   ،2018

415،000 هكتار.
وف���ي ن��ف��س ال��س��ي��اق، ش��ج��ع مخطط 
امل��غ��رب األخ��ض��ر ال��ف��الح��ني، ع��ل��ى أن 
يصبحوا أكثر توجه ا نحو التصدير، 
مما سمح للصادرات الفالحية أن تنمو 
 2008 ع��ام��ي  ب��ني  ب��امل��ائ��ة،   65 بنسبة 
من  باملائة   12 ما ميثل  وه��و  و2018، 
يخول  مما  اململكة،  ص���ادرات  إجمالي 

الوصول إلى أسواق دولية جديدة.
ال��ف��الح��ي توسعه  ال��ق��ط��اع  وي��واص��ل 
لالقتصاد  كدعامة  مكانته،  وترسيخ 

في  ف��ع��ال��ة  أداة  ب��اع��ت��ب��اره  امل��غ��رب��ي، 
يساهم  أن��ه  خصوصا  الفقر،  محاربة 
الناجت  م��ن  ب��امل��ائ��ة   14 تناهز  بنسبة 

احمللي اإلجمالي.
الفالحي هو املصدر  القطاع  يزال  وال 
الرئيسي لفرص الشغل، وال سيما في 
قرابة  تستمد  حيث  القروية،  املناطق 
دخلها  النشيطني  السكان  أرب��اع  ثالثة 
والغابات  )الفالحة،  األغذية  قطاع  من 

وصيد األسماك(.
في  أيضا  االستثمارات  ساهمت  كما 
التحسن  م��ع  األم����وال،  رؤوس  ت��راك��م 
املستدام في اإلنتاجية والدخل، فضال 
في  اجل��ودة  عالية  وظائف  تطوير  عن 
ال��ع��ال��م ال��ق��روي ل��ف��ائ��دة األش��غ��ال غير 
م��دف��وع��ة األج���ر وال��ه��ش��ة، ح��ي��ث متثل 
 40 الفالحية لوحدها حوالي  األنشطة 

في املائة من إجمالي التشغيل.

املنتوج الفالحي يحقق محصوال استثنائيا

<  الوطنية بريس/ ومع

دع����ا رئ���ي���س احل��ك��وم��ة س��ع��د ال���دي���ن ال��ع��ث��م��ان��ي، 
مغاربة  تهم  التي  »مرحبا«  عملية  انطالق  مبناسبة 
مغاربة  استقبال  حسن  إلى  املعنية  ال��ع��ال��م،اإلدارات 
العالم وتقدمي اخلدمات الالزمة التي يحتاجونها في 

أحسن الظروف.
العثماني خصص،  أن  لرئاسة احلكومة  وذكر بالغ 
مغاربة  تهم  التي  »مرحبا«  عملية  انطالق  مبناسبة 

ال��ع��ال��م، ج����زءا م��ه��م��ا م���ن ك��ل��م��ت��ه خ���الل االج��ت��م��اع 
األسبوعي ملجلس احلكومة، لإلجراءات التي اتخذت 
والسلطات  اإلدارات  داعيا  العالم،  مغاربة  الستقبال 
املعنية بأن تكون »في املستوى املطلوب، وبأن تعمل 
على تسهيل مأموريتهم وتقدمي اخلدمات الضرورية 

لهم«.
ال��ذي��ن  ورح���ب رئ��ي��س احل��ك��وم��ة بجميع امل��غ��ارب��ة 
ي���خ���ت���ارون ق��ض��اء ال��ع��ط��ل��ة ال��ص��ي��ف��ي��ة ف���ي ب��ل��ده��م، 
وحرصهم هذا »يعكس ارتباطهم ببلدهم، فهم حيثما 

عاشوا وحيثما كانوا، فإن قلوبهم وأراوحهم مرتبطة 
ب��ت��راث��ه��م وب��ب��ل��ده��م، فمرحبا ب��ه��م ف��ي ب��ل��ده��م وب��ني 
أهليهم«، واصفا عملية العبور باحلركة الكبيرة جدا، 
السيما وأنها مركزة في مدة زمنية ال تتعدى شهرين.
إلى جانب ذلك، ذكر رئيس احلكومة بوجود الشباك 
الوحيد الذي سبق إطالقه في عدد من اإلدارات، داعيا 
هذه اإلدارات إلى جتويد اخلدمات الضرورية للمغاربة 
املقيمني ب���اخل���ارج، ك��م��ا ذك���ر ب��ع��دد م��ن اإلج����راءات 
املتخذة طيلة السنوات املاضية، سواء لتسهيل عملية 

العبور، أو لتشجيع مغاربة العالم على االستثمار في 
بلدهم من خالل إحداث صندوق دعم استثمار مغاربة 
العالم ألول مرة أو لتطوير استثمارات سابقة.وأشار 
العثماني إلى مبادرة اجلهة 13 التي أطلقها االحتاد 
العام ملقاوالت املغرب السنة املاضية كمنصة لفائدة 
وإمدادهم  وحتسيسهم  العالم  مغاربة  املستثمرين 
ب��امل��ع��ل��وم��ات ال��ض��روري��ة وال��ت��واص��ل م��ع��ه��م، وه��ي 
مبادرة، يضيف رئيس احلكومة، »ال ميكن أن تنجح 

إال بانخراط مغاربة العالم في هذا الورش املهم«.

العثماني: إدارات الدولة ملزمة بحسن استقبال مغاربة العالم

> الوطنية بريس

يشارك مجموعة من الفنانني العرب في 
املرتقب  احل��ض��ارات”،  “شمس  أوبريت 
عيد  اح��ت��ف��االت  م��ع  بالتزامن  إط��الق��ه��ا 
الفنان  اخلليج،  بلبل  ضمنهم  العرش، 
الكويتي »نبيل شعيل« والفنانة األردنية 
»ديانا كرزون« والفنان السعودي »رابح 
ص��ق��ر«، إل���ى ج��ان��ب ع���دد م��ن الفنانني 
اإلم��ارات  دول  من  املتحدرين  اآلخ��ري��ن 
وق��ط��ر وال��ب��ح��ري��ن ف��ي األوب��ري��ت ال��ذي 
محمد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ب��خ��ص��ال   يتغنى 
السادس  في ذكرى عيد العرش املجيد 

.
الفنان  وإن��ت��اج   كلمات  »األوب���را«م���ن 
»مصعب العنزي«، احلامل للقب “سفير 
األغ��ن��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة”، وأحل���ان »رض���وان 
التونسي  املايسترو  وتوزيع  ال��دي��ري« 
بأعماله  امل��ع��روف  الشرايطي«  »عصام 

الناجحة، وإخراج »فيصل احلليمي«.
وحسب مصعب العنزي، منتج العمل، 
الفكرة ح��ددت على أس��اس اختيار  فإن 
فنانني من دول عربية لها عالقات عميقة 
مع اململكة وجتمعهما شراكات في عدد 
املتبادلة  احملبة  “أهمها  امل��ج��االت؛  من 
ب���ني ش���ع���وب ال���ب���ل���دان امل���ش���ارك���ة في 

وقيادته  الكرمي  املغربي  للشعب  العمل 
احلكيمة”.

و في السياق ذاته، قالت الفنانة األردنية 
الى  في رسالة وجهتها  ك��رزون«  »ديانا 
»ينطق  ال��س��ادس:  محمد  امل��ل��ك  ج��الل��ة 
م��ن بيت  األردن  م��ن  امل��رة  ه��ذه  صوتي 
املغربية  للملكة  ليعانق حبي  الهواشم، 
وامل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس ن��ص��ره ال��ل��ه، 
ب��ورك��ت ي��ا ص��اح��ب اجل��الل��ة ويحفظك 

الرحمان الرحيم إلى األمة العربية«.
ووجه الفنان »رابح صقر«، رسالة إلى 
جاللة املك جاء فيها »باسم شعب اململكة 
العربية السعودية احملب لكم وللمغرب.. 

أنه لشرف عظيم لي أن أشارك في ملحمة 
غنائية مهدى جلاللتكم حفظكم الله ودام 

عزكم.. محبكم وابنكم رابح صقر«.

“شمس الحضارات”، تتغنى بحضارة المغرب وبخصال جاللة الملك

< الوطنية بريس/ مكناس

 ترأس مساء اجلمعة 27 يوليوز 2018 بضريح 
موالي إدريس األكبر مبدينة موالي إدريس »محمد 
باحلجابة  مبهمة  »مكلف  السميج  ال��دي��ن  سعد 
امللكية مرفوقا »بعبد الغني الصبار« عامل عمالة 
م��ك��ن��اس وال���س���ادة رؤس����اء امل��ص��ال��ح اخل��ارج��ي��ة 
االنطالقة  مراسيم  باإلقليم  املنتخبة  والهيئات 
األكبر  إدري��س  م��والي  موسم  لفعاليات  الرسمية 

رضي الله عنه.
السلطات  استقباله  ف��ي  وج��د  وص��ول��ه  ول���دى   
احمللية ورؤساء املصالح اخلارجية باملدينة وبعد 
ذلك توجه الوفد إلى ضريح موالي إدريس األكبر 
حيث مت بقبة الضريح ختم القرآن الكرمي وقراءة 
إلى  الضراعة  أك��ف  رف��ع  ومت  اللطيف  الله  اس��م 
العلي القدير بأن يحفظ جاللة امللك املفدى موالنا 
املبني  والفتح  والتمكني  بالنصر  السادس  محمد 
وان يعيد على جاللته أمثال هذه الذكرى واملغرب 
ب��االم��ن واالس��ت��ق��رار وال��س��الم��ة والعافية  ي��زخ��ر 

واألمان .
وف���ي خ��ت��ام احل��ف��ل س��ل��م  »م��ح��م��د س��ع��د ال��دي��ن 
هبة  امللكية  باحلجابة  مبهمة  مكلف  السميج« 
توجه  ذل��ك  وبعد  االدارس���ة،  الشرفاء  إل��ى  ملكية 
الوفد إلى املنصة الشرفية بساحة موالي إدريس 
العلميني  الفقراء  موكب  الوفد  تابع  حيث  األكبر 

مبكناس.
 وألقى السيد مقدم الفقراء العلميني كلمة عرف 
فيها مبوسم موالي إدريس وبعد ذلك تابع الوفد 
دالئل  ألهل  اجلزولية  للطريقة  الوطنية  الرابطة 
العام  األمني  السيد  رفع  حيث  باملغرب  اخليرات 
للسدة  وإخ��الص  والء  برقية  اجلزولية  للطائفة 
نصره  السادس  محمد  امللك  جاللة  بالله  العالية 
الله وأيده حفظ الله موالنا أمير املؤمنني ونصره 
رداء  املولى  وألبسه  وسدد خطواته  العاملني  رب 
الصحة والعافية وأقر عينه بولي عهده صاحب 
وبشقيقه  احل��س��ن  م���والي  األم��ي��ر  امللكي  السمو 
السعيد األمير موالي رشيد وبسائر أفراد األسرة 

امللكية الشريفة انه سميع مجيب الدعوات

أعطى عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس انطالقة أشغال تأهيل مشاريع تنموية بعمالة مكناس، مبناسبة ذكرى عيد العرش املجيد.

الحاجب الملكي يقدم هدية ملكية لضريح موالي ادريس األكبر
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< الوطنية بريس / مكناس

وج��ه ج��الل��ة امل��ل��ك محمد ال��س��ادس 
خ��ط��اب ال��ع��رش ف��ي ال���ذك���رى ال19 
جل��ل��وس��ه ع��ل��ى ع���رش أس��الف��ه الغر 
امليامني من مدينة احلسيمة ألول مرة 
بعد ما شهدته هذه املدينة من حراك 
اجتماعي، ويعد القاء اخلطاب امللكي 
من هذه املدينة املجاهدة داللة قوية، 

لها رمزية وحمولة وطنية خاصة .
السامي  اخلطاب  يلي نص  ما  وفي 
ال�����ذي وج���ه���ه ج���الل���ة امل���ل���ك محمد 
ال����19  ال��ذك��رى  مبناسبة  ال���س���ادس، 
ل��ت��رب��ع ج��الل��ت��ه ع��ل��ى ع���رش أس��الف��ه 

املنعمني ..
»احلمد لله،

والصالة والسالم على موالنا رسول 
الله وآله وصحبه

شعبي العزيز،
ل��ق��د م��ن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ع��ل��ى امل��غ��رب، 
الوحدة  بنعمة  العريق،  تاريخه  عبر 
والتالحم، في كل الظروف واألحوال.

وم��ا االح��ت��ف��ال بعيد ال��ع��رش، ال��ذي 
عشرة،  التاسعة  ذك��راه  اليوم  نخلد 
إال جتسيد للبيعة التي تربطني بك، 
الوفاء  على  بيننا،  املتبادل  والعهد 
ومقدساته،  امل��غ��رب  لثوابت  ال��دائ��م 
وال���ت���ض���ح���ي���ة ف����ي س��ب��ي��ل وح���دت���ه 

واستقراره.
ف��ك��ان ه���ذا ال��ع��ه��د ب���ني م��ل��وك ه��ذا 
ال��وط��ن وأب��ن��ائ��ه، وم��ا ي���زال، مبثابة 
املغرب  يحمي  ال��ذي  املنيع،  احلصن 
من م��ن��اورات األع���داء، وم��ن مختلف 

التهديدات.
ك��م��ا م��ك��ن��ن��ا م���ن جت����اوز ال��ص��ع��اب، 
وم���ن حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م��ن امل��ك��اس��ب 
ظل  في  بها،  نعتز  التي  واملنجزات، 

الوحدة واألمن واالستقرار.
ف��امل��غ��رب ه���و وط��ن��ن��ا، وه���و بيتنا 
أن  جميعا،  علينا  وي��ج��ب  امل��ش��ت��رك. 
تنميته  ف��ي  ونساهم  عليه،  نحافظ 

وتقدمه.
إن ال��وط��ن��ي��ة احل��ق��ة ت��ع��زز ال��وح��دة 
وال��ت��ض��ام��ن، وخ��اص��ة ف��ي امل��راح��ل 
تؤثر  ال  األح��رار  واملغاربة  الصعبة. 
فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها 
أح��ي��ان��ا. ب���ل ت��زي��ده��م إمي���ان���ا على 
إميانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة 

الصعاب، ورفع التحديات.
وإني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة 
األوهام،  وبائعي  والعدمية،  السلبية 
ب���اس���ت���غ���الل ب���ع���ض االخ�����ت�����الالت، 
للتطاول على أمن املغرب واستقراره، 
وم��ن��ج��زات��ه.  م��ك��اس��ب��ه  لتبخيس  أو 

ألنهم يدركون أن اخلاسر األكبر، من 
الوطن  الفوضى والفتنة، هو  إشاعة 

واملواطن، على حد سواء.
وس��ن��واص��ل ال��س��ي��ر م��ع��ا، وال��ع��م��ل 
الظرفية  امل��ع��ي��ق��ات  ل��ت��ج��اوز  س��وي��ا، 
وامل���وض���وع���ي���ة، وت��وف��ي��ر ال���ظ���روف 
ال��ب��رام��ج  تنفيذ  مل��واص��ل��ة  امل��الئ��م��ة، 
فرص  وخلق  التنموية،  وامل��ش��اري��ع 

الشغل، وضمان العيش الكرمي. 
شعبي العزيز،

وتصحيح  امل��ن��ج��زات،  حت��ق��ي��ق  إن 
مشكل  أي  وم��ع��اجل��ة  االخ����ت����الالت، 
يقتضي  اج��ت��م��اع��ي،  أو  اق��ت��ص��ادي 
ال���ع���م���ل اجل����م����اع����ي، وال��ت��خ��ط��ي��ط 
املؤسسات  مختلف  بني  والتنسيق، 
وال��ف��اع��ل��ني، وخ���اص���ة ب���ني أع��ض��اء 

احلكومة، واألحزاب املكونة لها.
ال��ت��رف��ع ع��ن اخل��الف��ات  ك��م��ا ينبغي 
أداء  حتسني  على  والعمل  الظرفية، 
السليم  ال��س��ي��ر  وض���م���ان  اإلدارة، 
ل���ل���م���ؤس���س���ات، مب����ا ي����ع����زز ال��ث��ق��ة 
والطمأنينة داخل املجتمع، وبني كل 

مكوناته.
تقبل  ال  امل���واط���ن  ق��ض��اي��ا  أن  ذل���ك 
التأجيل وال االنتظار، ألنها ال ترتبط 
بفترة دون غيرها. والهيآت السياسية 

اجل����ادة، ه��ي ال��ت��ي تقف إل��ى جانب 
املواطنني، في السراء والضراء.

والواقع أن األحزاب تقوم مبجهودات 
أنه  إال  ب��دوره��ا.  النهوض  أج��ل  م��ن 
يتعني عليها استقطاب نخب جديدة، 
وتعبئة الشباب لالنخراط في العمل 
السياسي، ألن أبناء اليوم، هم الذين 
اليوم.  ومتطلبات  مشاكل  يعرفون 
جتديد  على  العمل  عليها  يجب  كما 

أساليب وآليات اشتغالها.
ف��امل��ن��ت��ظ��ر م����ن م��خ��ت��ل��ف ال��ه��ي��آت 
ال��س��ي��اس��ي��ة واحل���زب���ي���ة، ال��ت��ج��اوب 
امل��س��ت��م��ر م���ع م��ط��ال��ب امل���واط���ن���ني، 
والتطورات،  األح��داث  مع  والتفاعل 
وقوعها،  فور  املجتمع  يعرفها  التي 
تتفاقم،  تركها  ب��دل  واستباقها،  ب��ل 

وكأنها غير معنية مبا يحدث.
شعبي العزيز،

عندي  يحظى  االجتماعي  الشأن  إن 
ب��اه��ت��م��ام وان��ش��غ��ال ب��ال��غ��ني، كملك 
العرش،  توليت  أن  فمنذ  وكإنسان. 
املجتمع،  لنبض  اإلصغاء  دائ��م  وأن��ا 
للمواطنني،  املشروعة  ولالنتظارات 
ودائم العمل واألمل، من أجل حتسني 

ظروفهم.
وإذا كان ما أجنزه املغرب وما حتقق 

للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن 
يبعث على االرتياح واالعتزاز، فإنني 
ما  شيئا  أن  أحس  الوقت،  نفس  في 

ينقصنا، في املجال االجتماعي.
وسنواصل العمل، إن شاء الله، في 
وح��زم، حتى  التزام  بكل  املجال  هذا 
نتمكن جميعا من حتديد نقط الضعف 

ومعاجلتها.
فحجم اخلصاص االجتماعي، وسبل 
حتقيق العدالة االجتماعية واملجالية، 
من أهم األسباب التي دفعتنا للدعوة، 
في خطاب افتتاح البرملان، إلى جتديد 

النموذج التنموي الوطني.
فليس من املنطق أن جند أكثر من مائة 
االجتماعية  واحلماية  للدعم  برنامج 
لها  وت��رص��د  األح��ج��ام،  م��ن مختلف 
عشرات املليارات من الدراهم، مشتتة 
الوزارية،  القطاعات  من  العديد  بني 

واملتدخلني العموميني.
وباإلضافة إلى ذلك، فهي تعاني من 
فيما  التناسق  ومن ضعف  التداخل، 
استهداف  على  قدرتها  وعدم  بينها، 

الفئات التي تستحقها.
فكيف ل��ه��ذه ال��ب��رام��ج، ف��ي ظ��ل هذا 
ب��ف��ع��ال��ي��ة،  ت��س��ت��ج��ي��ب  أن  ال���وض���ع، 
يلمسوا  وأن  امل��واط��ن��ني  حل��اج��ي��ات 

نص اخلطاب امللكي السامي من مدينة احلسيمة

المغرب وطننا، وبيتنا المشترك. وعلينا جميعا،
 أن نحافظ عليه، ونساهم في تنميته وتقدمه 
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أثرها ؟
وال داعي للتذكير هنا، بأننا ال نقوم 
نعتبر  وإمن��ا  النقد،  أج��ل  من  بالنقد 
وظ��اه��رة  فضيلة  ال��ذات��ي  ال��ن��ق��د  أن 
بالفعل  ال��ق��ول  اق��ت��رن  كلما  صحية، 

وباإلصالح.
وفي هذا الصدد فإننا نعتبر املبادرة 
اجلديدة إلحداث »السجل االجتماعي 
لتحسني  واع������دة،  ب���داي���ة  امل���وح���د« 
م����ردودي����ة ال���ب���رام���ج االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ت���دري���ج���ي���ا وع���ل���ى امل������دى ال��ق��ري��ب 
واملتوسط. وهو نظام وطني لتسجيل 
برامج  م��ن  االس��ت��ف��ادة  األس���ر، قصد 
الدعم االجتماعي، على أن يتم حتديد 
ف��ع��ال، عبر  ذل���ك  ال��ت��ي تستحق  ت��ل��ك 
وموضوعية،  دقيقة  معايير  اعتماد 
وباستعمال التكنولوجيات احلديثة.

اجتماعي  يتعلق مبشروع  األم��ر  إن 
اس��ت��رات��ي��ج��ي وط���م���وح، ي��ه��م ف��ئ��ات 
واسعة من املغاربة. فهو أكبر من أن 
يعكس مجرد برنامج حكومي لوالية 
أو  وزاري،  ق��ط��اع  رؤي���ة  أو  واح���دة، 

فاعل حزبي أو سياسي.
شعبي العزيز،

إن ط��م��وح��ي ل��ل��ن��ه��وض ب��األوض��اع 
آلية  بكثير وضع  يفوق  االجتماعية، 

أو برنامج مهما بلغت أهميته.
لذا، أدعو احلكومة وجميع الفاعلني 
املعنيني، للقيام بإعادة هيكلة شاملة 
وع��م��ي��ق��ة، ل��ل��ب��رام��ج وال��س��ي��اس��ات 
واحلماية  الدعم  مجال  في  الوطنية، 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وك���ذا رف��ع اق��ت��راح��ات 

بشأن تقييمها.
وه���و م���ا ي��ت��ط��ل��ب اع��ت��م��اد م��ق��ارب��ة 
ت��ش��ارك��ي��ة، وب��ع��د ال��ن��ظ��ر، وال��ن��ف��س 
الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضا، 
من  واالس��ت��ف��ادة  املكاسب  تثمني  مع 

التجارب الناجحة.
وفي انتظار أن يعطي هذا اإلصالح 
فإننا نحث على اتخاذ  ثماره كاملة، 
االجتماعية  التدابير  م��ن  مجموعة 
امل��رح��ل��ي��ة، ف��ي ان��س��ج��ام م��ع إع���ادة 

الهيكلة التي نتوخاها.
االنكباب  إل��ى  أدع��و احلكومة  وإن��ي 
ع��ل��ى إع���داده���ا، ف��ي أق����رب اآلج����ال، 

وإطالعي على تقدمها بشكل دوري.
وحتى يكون األثر مباشرا وملموسا، 
فإني أؤكد على التركيز على املبادرات 

املستعجلة في املجاالت التالية :
أوال : إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم 
املدرسي،  الهدر  ومحاربة  التمدرس، 
املقبل،  الدراسي  الدخول  من  ابتداء 
للدعم  »تيسير«  برنامج  ذلك  في  مبا 
األول��ي،  والتعليم  للتمدرس،  امل��ال��ي 
املدرسية  واملطاعم  املدرسي،  والنقل 
وال���داخ���ل���ي���ات. وك����ل ذل����ك م���ن أج��ل 
التخفيف، من التكاليف التي تتحملها 
مواصلة  سبيل  في  ودعمها  األس��ر، 

أبنائها للدراسة والتكوين.
من  الثالثة  املرحلة  إط��الق   : ثانيا 
البشرية،  للتنمية  الوطنية  امل��ب��ادرة 
توجيه  وإع����ادة  مكاسبها،  بتعزيز 
ب��رام��ج��ه��ا ل��ل��ن��ه��وض ب��ال��رأس��م��ال 
ودع��م  ال��ص��اع��دة،  لألجيال  البشري 
وإطالق  صعبة،  وضعية  في  الفئات 

جيل جديد من املبادرات املدرة للدخل 
ولفرص الشغل.

التي  االخ��ت��الالت  تصحيح   : ثالثا 
التغطية  ب��رن��ام��ج  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ع��رف��ه��ا 
مب����وازاة   ،»RAMED« ال��ص��ح��ي��ة 
في  ج��ذري،  بشكل  النظر،  إع��ادة  مع 
التي  للصحة،  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في 

التدبير.
راب��ع��ا : اإلس����راع ب��إجن��اح احل���وار 
ن��دع��و مختلف  ح��ي��ث  االج��ت��م��اع��ي، 
الفرقاء االجتماعيني، إلى استحضار 
امل��ص��ل��ح��ة ال��ع��ل��ي��ا، وال��ت��ح��ل��ي ب��روح 
بلورة  قصد  وال��ت��واف��ق،  املسؤولية 
ومستدام،  متوازن  اجتماعي  ميثاق 
مبا يضمن تنافسية املقاولة، ويدعم 
الشغيلة،  للطبقة  الشرائية  ال��ق��درة 

بالقطاعني العام واخلاص.
احل��وار  ب��أن  للحكومة  أق���ول  وه��ن��ا 
االجتماعي واجب والبد منه، وينبغي 
وعليها  منقطع.  غير  بشكل  اعتماده 
أن جتتمع بالنقابات، وتتواصل معها 
بانتظام، بغض النظر عن ما ميكن أن 

يفرزه هذا احلوار من نتائج.
وارتباطا بهذا املوضوع، فإنني كنت 
أشكال  أسمى  ب��أن  مقتنعا  أزال  وال 
يأتي  ال��ذي  هو  االجتماعية  احلماية 
عن طريق خلق فرص الشغل املنتج، 

والضامن للكرامة.
فرص  توفير  ال ميكن  أن��ه  وال��واق��ع 
الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية 
نقلة  ب���إح���داث  إال  ع��ص��ري��ة والئ���ق���ة، 
نوعية في مجاالت االستثمار، ودعم 

القطاع اإلنتاجي الوطني.
ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة، ف��إن��ه ي��ت��ع��ني، على 
اخلصوص، العمل، على إجناح ثالثة 

أوراش أساسية:
أول��ه��ا : إص����دار م��ي��ث��اق ال��المت��رك��ز 
نهاية  يتعدى  ال  أجل  داخل  اإلداري، 
ش��ه��ر أك���ت���وب���ر امل���ق���ب���ل، مب���ا يتيح 
للمسؤولني احملليني، اتخاذ القرارات، 
االقتصادية  التنمية  برامج  وتنفيذ 
وتكامل  انسجام  في  واالجتماعية، 

مع اجلهوية املتقدمة.
امليثاق  بإخراج  اإلس��راع   : وثانيها 
اجلديد لالستثمار، وبتفعيل إصالح 
املراكز اجلهوية لالستثمار، ومتكينها 
م���ن ال��ص��الح��ي��ات ال���الزم���ة ل��ل��ق��ي��ام 
القرارات  على  املوافقة  مثل  بدورها، 
بأغلبية األعضاء احلاضرين، عوض 
به حاليا، وجتميع  املعمول  اإلجماع 
في  واالستثمار  املعنية  اللجان  ك��ل 
لوضع  وذل��ك  م��وح��دة،  جلنة جهوية 
تدفع  التي  والتبريرات  للعراقيل  حد 

بها بعض القطاعات الوزارية.
 ، قانونية  وثالثها: اعتماد نصوص 

تنص :
أقصاه  أج��ل  حتديد  على  جهة،  م��ن 
على  للرد  اإلدارات،  من  لعدد  شهر، 
مع  باالستثمار،  املتعلقة  الطلبات 
داخل  جوابها  ع��دم  أن  على  التأكيد 
من  موافقة  مبثابة  يعد  األج��ل،  ه��ذا 

قبلها،
تطلب  ال  أن  على  ثانية:  جهة  وم��ن 
املستثمر  م���ن  ع��م��وم��ي��ة  إدارة  أي 

وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة 
للمرافق  ي��رج��ع  إذ  أخ���رى؛  عمومية 
بينها  ف��ي��م��ا  ال��ت��ن��س��ي��ق  ال��ع��م��وم��ي��ة 
مما  باالستفادة  املعلومات،  وتبادل 
والتكنولوجيات  املعلوميات  توفره 

احلديثة.
وإننا نتوخى أن تشكل هذه اإلجراءات 
مسبوق  وغير  قويا  حافزا  احلاسمة 
الشغل،  ف���رص  وخ��ل��ق  ل��الس��ت��ث��م��ار، 
وحت��س��ني ج����ودة اخل����دم����ات، ال��ت��ي 
تقدمها للمواطن، واحلد من التماطل، 
الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، 

كما يعرف ذلك جميع املغاربة.
اإلدارة،  دافعا إلصالح  كما ستشكل 
ح���ي���ث س��ت��م��ك��ن م����ن ت��ف��ع��ي��ل م��ب��دإ 
احمل��اس��ب��ة، وال���وق���وف ع��ل��ى أم��اك��ن 

التعثر التي تعاكس هذا اإلصالح.
وي��ت��ع��ني ال��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ع��ل ه��ذه 
اإلجراءات أمرا واقعا، في ما يخص 
يتم  أن  ع��ل��ى  االس���ت���ث���م���ار،  م���ج���ال 
تعميمها على كافة عالقات اإلدارة مع 

املواطن.
بلغت  م��ه��م��ا  ال��ن��ص��وص،  أن  غ��ي��ر 
جدية  مب��دى  رهينة  تبقى  جودتها، 
بحسن  إداري،  مسؤول  كل  وال��ت��زام 

تطبيقها.
كما نؤكد على ضرورة حتيني برامج 
في  للمقاوالت، مبا  املوجهة  املواكبة 
ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع 
م��ن إن��ت��اج��ي��ت��ه��ا، وت��ك��وي��ن وت��أه��ي��ل 

مواردها البشرية.
االرتقاء  املنشود هو  الهدف  ويبقى 
بتنافسية املقاولة املغربية، وبقدرتها 
على التصدير، وخلق فرص الشغل، 
الصغرى  امل��ق��اوالت  منها  سيما  وال 
اهتماما  التي تستدعي  واملتوسطة، 
املائة  في   95 تشكل  لكونها  خاصا؛ 

من النسيج االقتصادي الوطني.
ذلك أن املقاولة املنتجة حتتاج اليوم، 
واملجتمع،  الدولة  ثقة  من  مزيد  إلى 
مستواه  االس��ت��ث��م��ار  يستعيد  لكي 
امل��ط��ل��وب، وي��ت��م االن��ت��ق��ال م��ن حالة 
امل��ب��ادرة  إل��ى  السلبية،  االنتظارية 

اجلادة واملشبعة بروح االبتكار.
ف��اس��ت��ع��ادة احل��ي��وي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
تظل مرتبطة مبدى انخراط املقاولة، 
واستثمار  األع��م��ال،  ثقافة  وجتديد 
ال��ت��ي يتيحها  امل��ت��ع��ددة،  امل��ؤه��الت 
امل���غ���رب، م���ع اس��ت��ح��ض��ار ره��ان��ات 
واحل��روب  ب��ل  ال��دول��ي��ة،  التنافسية 

االقتصادية أحيانا.
شعبي العزيز،

إن حرصنا على النهوض باألوضاع 
االج���ت���م���اع���ي���ة، ورف�����ع ال��ت��ح��دي��ات 
االقتصادية، ال يعادله إال عملنا على 
االستراتيجية  امل��وارد  على  احلفاظ 
مقدمتها  وف��ي  وتثمينها؛  ل��ب��الدن��ا 
في  الرئيسي  ل���دوره  اعتبارا  امل���اء، 
تعالى:  ق��ال  واالس��ت��ق��رار.  التنمية 
» وجعلنا م��ن امل��اء ك��ل ش��يء ح��ي«. 

صدق الله العظيم.
أن  يجب  للماء،  الوطني  فاملخطط 
املرتبطة  اإلش��ك��االت  مختلف  يعالج 
سنة  الثالثني  خالل  املائية  باملوارد 

القادمة.

وامل���ؤس���س���ات  احل���ك���وم���ة  أن  ك��م��ا 
تدابير  باتخاذ  مطالبة  املختصة، 
الوسائل  ك��ل  وتعبئة  استعجالية، 
املتعلقة  الطارئة،  احل��االت  ملعاجلة 
باملاء  السكان  ت��زوي��د  ف��ي  بالنقص 
الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي 

املواشي، خاصة في فصل الصيف.
على  نؤكد  فتئنا  ما  الغاية،  ولهذه 
ض������رورة م���واص���ل���ة س��ي��اس��ة ب��ن��اء 
ال���س���دود، ال��ت��ي ي��ع��د امل��غ��رب رائ���دا 
السير على  فيها. وقد حرصت على 
هذا النهج، حيث مت بناء ثالثني سدا 
من مختلف األحجام، خالل الثمانية 

عشر سنة املاضية.
شعبي العزيز،

امل����غ����رب، مب��اض��ي��ه وح���اض���ره  إن 
ومستقبله، أمانة في أعناقنا جميعا. 
لقد حققنا معا، العديد من املنجزات 
في مختلف املجاالت. ولن نتمكن من 
التطلعات  وحتقيق  التحديات  رف��ع 
إال ف��ي إط����ار ال���وح���دة وال��ت��ض��ام��ن 
واالستقرار، واإلميان بوحدة املصير، 
والتحلي  وال���ض���راء،  ال���س���راء  ف��ي 
واملواطنة  الصادقة  الوطنية  ب��روح 

املسؤولة.
وما أحوجنا اليوم، في ظل ما تعرفه 
ب��الدن��ا م��ن ت��ط��ورات، إل��ى التشبث 
الراسخة،  والوطنية  الدينية  بقيمنا 
واستحضار التضحيات التي قدمها 
املغرب  يظل  أن  أج��ل  م��ن  أج��دادن��ا 
بلدا موحدا، كامل السيادة وموفور 

الكرامة.
أن  إال  امل��ق��ام  ه���ذا  ف��ي  يسعنا  وال 
ن��س��ت��ح��ض��ر، ب��ك��ل إج����الل وإك���ب���ار، 
املغرب  ل��ش��ه��داء  ال��ط��اه��رة  األرواح 
األبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا 
املنعمان جاللة امللك محمد اخلامس، 
أكرم  الثاني،  احلسن  امللك  وجاللة 

الله مثواهما.
كافة  إل��ى  تقدير  حتية  ن��وج��ه  كما 
امللكية،  املسلحة  ق��وات��ن��ا  م��ك��ون��ات 
املساعدة،  والقوات  امللكي،  وال��درك 
املدنية،  والوقاية  الوطني،  واألم��ن 
قيادتنا،  الدائم، حتت  على جتندهم 
وصيانة  ال��وط��ن،  وح��دة  عن  للدفاع 

أمنه واستقراره.
اإلنساني  بالعمل  نشيد  أن  ون��ود 
القوات  به  تقوم  ال��ذي  واالجتماعي 
املسلحة امللكية داخل الوطن وخارجه، 
وخاصة من خالل املستشفى امليداني 
أشقائنا  معاناة  من  للتخفيف  بغزة 
الفلسطينيني، ودعم صمودهم، وكذا 
مبخيم الزعتري، لينضاف إلى دورها 
بالعديد  سابقا،  والطبي  اإلنساني 

من الدول اإلفريقية الشقيقة.
وس��ت��ج��دن��ي ش��ع��ب��ي ال��ع��زي��ز، كما 
األول،  خ���دمي���ك  دائ����م����ا،  ع��ه��دت��ن��ي 
احلريص على اإلنصات النشغاالتك، 
وامل��ؤمت��ن  مطالبك،  م��ع  وال��ت��ج��اوب 

على حقوقك ومقدساتك.
قال تعالى : »ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا، ويرزقه من حيث ال يحتسب« 
عليكم  والسالم  العظيم.  الله  صدق 

ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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شدد جاللة امللك محمد السادس، مساء 
األح���د، ف��ي خ��ط��اب ال��ذك��رى ال����19 لعيد 
ال��ع��رش املجيد، ال���ذي وج��ه��ه إل��ى األم��ة 
م��ن م��دي��ن��ة احل��س��ي��م��ة ع��ل��ى »أن ال��ش��أن 
االج���ت���م���اع���ي ي��ح��ظ��ى ع���ن���دي ب��اه��ت��م��ام 
فمنذ  وكإنسان.  كملك  بالغني،  وانشغال 
دائ���م اإلص��غ��اء  ال��ع��رش وأن���ا  أن توليت 
املشروعة  ولالنتظارات  املجتمع،  لنبض 
للمواطنني، ودائم العمل واألمل، من أجل 

حتسني ظروفهم«.
وأوض��ح جاللته وهو يخاطب األمة من 
احلسيمة التي شهدت حراكا خالل األشهر 
وطنية،  دالالت  ذات  رم��زي��ة  ف��ي  املاضية 
قائال »إذا كان ما أجنزه املغرب وما حتقق 
الزمن،  من  عقدين  م��دى  على  للمغاربة، 
يبعث على االرتياح واالعتزاز، فإنني في 
نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، 
في املجال االجتماعي. وسنواصل العمل، 
التزام  بكل  املجال  هذا  في  الله،  إن شاء 
حتديد  م��ن  جميعا  نتمكن  حتى  وح���زم، 

نقط الضعف ومعاجلتها«.
»حجم اخلصاص  أن  امللك،  وأك��د جاللة 
االج��ت��م��اع��ي، وس��ب��ل حت��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة 
األسباب  أهم  من  واملجالية،  االجتماعية 
افتتاح  خطاب  في  للدعوة،  دفعتنا  التي 
التنموي  النموذج  جتديد  إل��ى  البرملان، 

الوطني«.
وتساءل جاللة امللك، »كيف لهذه البرامج، 
في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية 
حلاجيات املواطنني وأن يلمسوا أثرها؟«، 
بأننا  هنا،  للتذكير  داعي  »ال  أنه  مضيفا 
ال��ن��ق��د، وإمن��ا  أج���ل  م��ن  بالنقد  ن��ق��وم  ال 
وظاهرة  فضيلة  الذاتي  النقد  أن  نعتبر 

صحية، كلما اقترن القول بالفعل 
وباإلصالح«.

وأش����������اد اخل����ط����اب 
امل��ل��ك��ي ب��امل��ب��ادرة 

اجلديدة إلحداث 
»ال�������س�������ج�������ل 
االج��ت��م��اع��ي 
امل��وح��د«، إذ 
ق������ال امل���ل���ك 
»بداية  إنها 
واع�����������������دة 
ل���ت���ح���س���ني 
م������ردودي������ة 
ال�����ب�����رام�����ج 

االج��ت��م��اع��ي��ة، 
وعلى  تدريجيا 

امل�������دى ال���ق���ري���ب 
وامل���ت���وس���ط. وه��و 

لتسجيل  وطني  نظام 
األس������ر، ق��ص��د االس���ت���ف���ادة 

أن  على  االجتماعي،  الدعم  برامج  من 
ذلك فعال،  التي تستحق  تلك  يتم حتديد 
وموضوعية،  دقيقة  معايير  اعتماد  عبر 

وباستعمال التكنولوجيات احلديثة«.
يتعلق  »األم�����ر  أن  ج��الل��ت��ه،  وأض�����اف 

مبشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، 
يهم فئات واسعة من املغاربة. فهو أكبر 
حكومي  ب��رن��ام��ج  م��ج��رد  يعكس  أن  م��ن 
لوالية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو 

فاعل حزبي أو سياسي«.
وف���ي ال��س��ي��اق ذات����ه، ق���ال ج��الل��ت��ه، »إن 
حتقيق املنجزات، وتصحيح االختالالت، 
أو  اق���ت���ص���ادي  م��ش��ك��ل  أي  وم���ع���اجل���ة 
اجل��م��اع��ي،  ال��ع��م��ل  يقتضي  اج��ت��م��اع��ي، 
ب���ني مختلف  وال��ت��ن��س��ي��ق،  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
بني  وخاصة  والفاعلني،  املؤسسات 
أع��ض��اء احل��ك��وم��ة، واألح���زاب 

املكونة لها.
عن  الترفع  ينبغي  كما 
الظرفية،  اخل��الف��ات 
وال������ع������م������ل ع���ل���ى 
أداء  حت�����س�����ني 
وضمان  اإلدارة، 
السليم  ال��س��ي��ر 
ل���ل���م���ؤس���س���ات، 
الثقة  يعزز  مبا 
وال���ط���م���أن���ي���ن���ة 
املجتمع،  داخ��ل 
وبني كل مكوناته 
قضايا  أن  ذل���ك   ،
تقبل  ال  امل����واط����ن 
التأجيل وال االنتظار، 
ألنها ال ترتبط بفترة دون 
غيرها. والهيآت السياسية 
اجلادة، هي التي تقف إلى جانب 

املواطنني، في السراء والضراء«.
ون������وه ج���الل���ة امل���ل���ك ب������دور األح������زاب 
نخبها،  بتجديد  إياها  طالبا  السياسية، 

قائال:
تقوم مبجهودات  األح��زاب  أن  »والواقع 

إال  بدورها.  النهوض  أجل  من 
أنه يتعني عليها استقطاب 

وتعبئة  ج��دي��دة،  نخب 
الشباب لالنخراط في 

السياسي،  العمل 
اليوم،  أب��ن��اء  ألن 
ه����������م ال�������ذي�������ن 
مشاكل  يعرفون 
وم���ت���ط���ل���ب���ات 
اليوم. كما يجب 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ع��م��ل 
ع����ل����ى جت���دي���د 
وآليات  أساليب 

اشتغالها«.
واع����ت����ب����ر ج���الل���ة 

الوطنية  إن  امل��ل��ك،« 
احل��ق��ة ت��ع��زز ال��وح��دة 

وال��ت��ض��ام��ن، وخ��اص��ة في 
امل���راح���ل ال��ص��ع��ب��ة. وامل��غ��ارب��ة 

الظروف،  تقلبات  فيهم  تؤثر  ال  األح��رار 
رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إميانا 
على إميانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة 

الصعاب، ورفع التحديات.«
لدعاة  ل��ن يسمحوا  أن��ه��م  واث���ق  »وإن���ي 
األوه���ام،  وب��ائ��ع��ي  وال��ع��دم��ي��ة،  السلبية 
االختالالت،يقول جاللة  باستغالل بعض 
امللك، للتطاول على أمن املغرب واستقراره، 
ألنهم  ومنجزاته.  مكاسبه  لتبخيس  أو 
ي��درك��ون أن اخل��اس��ر األك��ب��ر، م��ن إشاعة 
واملواطن،  الوطن  هو  والفتنة،  الفوضى 

على حد سواء.
تقبل  ال  املواطن  قضايا  أن  على  مشددا 
التأجيل،«ذلك أن قضايا املواطن ال تقبل 
ترتبط  ال  ألن��ه��ا  االن��ت��ظ��ار،  وال  التأجيل 
السياسية  والهيآت  غيرها.  دون  بفترة 

ال��ت��ي تقف إلى  اجل����ادة، ه��ي 
ج���ان���ب امل���واط���ن���ني، في 

السراء والضراء«..
وخ���اط���ب ج��الل��ت��ه 
قائال:«  احلكومة 
ه������ن������ا أق���������ول 
ل����ل����ح����ك����وم����ة 
ب����أن احل����وار 
االج��ت��م��اع��ي 
واج���ب والب��د 
وينبغي  منه، 
اع������ت������م������اده 
ب���ش���ك���ل غ��ي��ر 
م������ن������ق������ط������ع. 
أن  وع�����ل�����ي�����ه�����ا 
بالنقابات،  جتتمع 
وت����ت����واص����ل م��ع��ه��ا 
النظر  ب��غ��ض  ب��ان��ت��ظ��ام، 
ع��ن م��ا مي��ك��ن أن ي��ف��رزه ه��ذا 

احلوار من نتائج.
وارتباطا بهذا املوضوع، فإنني كنت وال 
احلماية  أشكال  أسمى  بأن  مقتنعا  أزال 
االجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق 
فرص الشغل املنتج، والضامن للكرامة«.

أساسية  أوراش  ث��الث��ة  جاللته  وح���دد 
ف���رص الشغل،  ت��وف��ي��ر  ب��دون��ه��ا ال مي��ك��ن 
عصرية  اجتماعية  منظومة  إي��ج��اد  أو 
الالمتركز  ميثاق  إص��دار   : والئقة،أولها 
ب��إخ��راج  اإلس����راع   : وث��ان��ي��ه��ا  اإلداري. 
وبتفعيل  ل��الس��ت��ث��م��ار،  اجل��دي��د  امل��ي��ث��اق 
لالستثمار،  اجل��ه��وي��ة  امل���راك���ز  إص���الح 
وث��ال��ث��ه��ا: اع��ت��م��اد ن��ص��وص ق��ان��ون��ي��ة ، 
مشددا  االستثمار،  مجاالت  تطور  تساير 
في نفس الوقت على ضرورة توفر شرط 

اجلدية واجلودة في اخلدمات االدارية.

جاللة امللك في خطاب الذكرى الـ19 لعيد العرش املجيد

الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن

تساءل جاللة امللك، »كيف
 لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، 

أن تستجيب بفعالية حلاجيات 
املواطنني وأن يلمسوا أثرها؟«، 

مضيفا أنه »ال داعي للتذكير هنا، 
بأننا ال نقوم بالنقد من أجل النقد، 
وإمنا نعتبر أن النقد الذاتي فضيلة 

وظاهرة صحية، كلما اقترن
 القول بالفعل وباإلصالح«.

إني واثق أنهم لن يسمحوا 
لدعاة السلبية والعدمية، 
وبائعي األوهام، باستغالل 
بعض االختالالت،يقول 

جاللة امللك، للتطاول على 
أمن املغرب واستقراره، أو 

لتبخيس مكاسبه 
ومنجزاته. 
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خاص عن عيد العرش اجمليد

جهود المغرب في مجال حقوق اإلنسان تؤتي ثمارها
< بقلم /عبد اهلل شهبون.جنيف

ف��ي مجلس  امل��غ��رب  ج��ه��ود  أن  ي��ب��دو جليا 
ح��ق��وق اإلن��س��ان ال��ت��اب��ع ل���ألمم امل��ت��ح��دة، ال��ذي 
بوضوح  رسخت  قد  مرتني،  فيه  عضوا  انتخب 
التزامه الذي ال رجعة فيه بسيادة القانون، وقبل 

كل شيء متلكه آلليات حقوق اإلنسان الدولية.
سنوات  عشر  م��ن  أكثر  قبل  تأسيسه  فمنذ 
بقليل، يشهد هذا اجلهاز على دينامية اإلصالح 
ال��س��ي��اس��ي وخبرتها  وان��ف��ت��اح��ه��ا  امل��م��ل��ك��ة  ف��ي 
املؤسساتية ، التي تضع التفاعل مع نظام حقوق 

اإلنسان في األمم املتحدة على رأس األولويات.
للدفاع عن  إن��ه محفل أمم��ي ال غنى عنه     
إجن�����ازات امل���غ���رب ف���ي ه���ذا امل���ج���ال وم��ك��اف��ح��ة 
املناورات وحمالت التضليل التي يحيكها اولئك 
املهووسون باملس بوحدته الترابية ، حتت غطاء 
الصحراء  في  اإلنسان  حقوق  عن  مزعوم  دف��اع 

املغربية.
   وقد أثبتت الرباط، بالفعل، أنه ليس لديها 
ما تخفيه من خالل االنفتاح ، منذ سنوات ، على 
املتحدة.  األمم  وإج��راءات  العمل  وفرق  املقررين 
وفي هذه املرحلة ، فقد اضطلعت دون أية عقدة 
بتنفيذ التوصيات املقدمة إليها في وقت ال يزال 
فيه هؤالء الفاعلون الدوليون يعانون االمرين من 
البلدان  القيام مبهمتهم بشكل صحيح في  أجل 

املجاورة ، وباألحرى الولوج اليها.
   وي��ت��ض��ح ذل���ك م��ن خ���الل ال��س��ي��ر اجليد 
خصصت  ال��ت��ي   ، الشاملة  ال��دوري��ة  للمراجعة 
العام املاضي للمغرب ، وهي آلية رئيسية ملجلس 

حقوق اإلنسان ملراقبة حالة حقوق اإلنسان.
التعزيز  املرحلة من  املؤكد في هذه     ومن 
الدميقراطي ، فإن املغرب، وحتت قيادة صاحب 
ي��س��اي��ر تطور  ال���س���ادس،  امل��ل��ك محمد  اجل��الل��ة 
احلقوق العاملية ويعمل من أجل ترسيخها ، ولكن 

مع وعيه بالتحديات التي ال يزال يتعني رفعها. 
حلقوق  الوطني  املجلس  رئيس  يؤكده  ما  وهو 
اململكة  ان  الى  اليزمي، مشيرا  إدريس  اإلنسان، 
ما  وفي  جتربتها.  وحتصني  توطيد  على  تعمل 
تفعيل  ال��ى  اليزمي  أش��ار   ، بالرهانات  يتعلق 
اجلنسني  ب��ني  وامل��س��اواة  ال��دس��ت��ور  مقتضيات 
واألشخاص  والشباب  األطفال  حقوق  وحماية 

ذوي اإلعاقة.
   وأبرز في لقاء - مناقشة في بروكسل 
حت��ت ع��ن��وان »ال��دس��ت��ور وح��ق��وق اإلن��س��ان : 
ماذا عن املغرب« إن »دورنا هو لفت االنتباه 
التي ليست على ما يرام وتقدمي  إلى االمور 

توصيات من أجل تصويبها«.
   وإلى حدود اآلن، استقبلت اململكة 11 

عام  منذ  ب��االج��راءات اخلاصة  تتعلق  زي��ارة 
2000 ، وهو حدث يوضح التفاعل اإليجابي 
واملتواصل بني الرباط واآلليات الدولية. وقد 
مت تعزيز هذه الديناميية منذ اعتماد دستور 
2011 ، الذي يرسخ مسلسل اإلصالح االرادي 
وال����ذي مكنه م��ن ق��ط��ع خ��ط��وة ك��ب��ي��رة نحو 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
   وجدير بالذكر أن املغرب هو أول بلد على 
صعيد املنطقة يتوفر على خطة عمل وطنية 
 ، اإلن��س��ان  وح��ق��وق  الدميقراطية  مجال  ف��ي 
والتي تتضمن 430 من االجراءات التي تتوزع 
 ، الدميقراطية واحلكامة  أربعة محاور:  على 
واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
باإلضافة   ، الفئات  حقوق  وحماية  والبيئية 

إلى اإلطار املؤسساتي والقانوني.
    وقال ويلي فوتري، مدير املنظمة غير 
بال  اإلن��س��ان  )ح��ق��وق  األوروب���ي���ة  احلكومية 
امل��ج��االت ، شهدنا  »ف��ي جميع ه��ذه  ح���دود( 

الكثير من التقدم في السنوات األخيرة«.
في  للمنظمة  لتقرير  تقدميه  وخ���الل     
م��ؤمت��ر ع��ق��د مب��ق��ر ال��ب��رمل��ان األوروب������ي في 
املجتمع  بدينامية  فوتري  أش��اد   ، بروكسل 
املدني املغربي »احليوي والنشيط للغاية في 
السريع  التقدم  هذ  في  يساهم  ال��ذي  تنوعه 

واملرضي ».
   وأعرب عن أسفه لكون بعض الفاعلني 
من  ال��واق��ع  ه��ذا  إل��ى حجب  لألسف  يسعون 
خ���الل ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ح���االت م��ع��زول��ة تعطي 
»صورة مشوهة » عن الوضع، مما يؤدي إلى 
املجتمع  وارادة  السياسية  اإلرادة  إبراز  عدم 

في املضي قدما وضمان احترام احلقوق.
  ويركز هذا التقرير على تطور حقوق املرأة 
والطفل ، وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع 
، في ضوء اإلصالحات املختلفة التي عرفتها 

اململكة ، وعلى رأسها دستور 2011.
   وقد تعزز اإلجناز الهام لدستور 2011 
 ، اإلن��س��ان  حلقوق  الوطني  املجلس  بإنشاء 
احملركة  »ال��ق��وة  بأنه  الوثيقة  وصفته  ال��ذي 
لتحسني حقوق اإلنسان كهيئة حتترم مبادئ 
السلطات  ع��ن  االس��ت��ق��الل  ب���اري���س. خ��اص��ة 

التشريعية والقضائية والتنفيذية ».
   وف���ي م��ج��ال ح��ق��وق اإلن��س��ان ، يعزز 
الثقة  من  رأسماله  ع��ام  إل��ى  ع��ام  من  املغرب 
واملصداقية مع الهيئات اإلستراتيجية لألمم 
األمن  السبب ما فتئ مجلس  املتحدة. ولهذا 
يشيد مببادرات اململكة في قراراتها املتتالية 
الذي تقوم به جلان حقوق  العمل  ، ال سيما 

اإلنسان اجلهوية في العيون والداخلة.

< الوطنية بريس/ ومع

صاحب  العتالء  ال���19  ال��ذك��رى  تخليد  يشكل 
عرش  الله،  نصره  السادس،  محمد  امللك  اجلاللة 
عند  للتوقف  ف��ري��دة،  مناسبة  امل��ي��ام��ني،  أس��الف��ه 
مختلف األعمال واملبادرات التي قادها جاللة امللك 
خالل هذه الفترة من أجل ضمان احلقوق الكفيلة 

بتوفير حياة كرمية لكافة فئات املجتمع.
  ووعيا من جاللة امللك بالطابع متعدد األبعاد 
جاللته  ح��رص  االجتماعية،  للتنمية  والشمولي 
ب��ح��زم وع���زم ع��ل��ى تعزيز  ال��س��ن��وات،  طيلة ه���ذه 
الفساد  مكافحة  وم��ش��اري��ع  ب���أوراش  وال��ن��ه��وض 
والفقر واإلقصاء، ودمقرطة الولوج إلى اخلدمات 

االجتماعية األساسية.
البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة     وتعتبر 
إحدى أهم املبادرات الرئيسية التي أطلقها جاللة 
امللك، في 18 ماي 2005 والتي تروم توسيع مجال 
والنهوض  االجتماعية،  اخل��دم��ات  إل��ى  ال��ول��وج 
وك��ذا  الشغل،  ول��ف��رص  للدخل،  امل���درة  باألنشطة 
حت��س��ني ظ����روف ع��ي��ش األش���خ���اص ف��ي وضعية 

هشاشة، أو ذوي االحتياجات اخلاصة.
   وقد مكنت هذه املبادرة، التي تسمح للفئات 
واحلفاظ  الهشاشة،  نير  على  بالتغلب  املستهدفة 
ع��ل��ى ك��رام��ت��ه��ا وجت��ن��ب ال���وق���وع ف��ي االن��ح��راف 
والعزلة والعوز، خالل الفترة ما بني 2005-2017 
من إجناز أكثر من 44 ألف مشروع وعمل لفائدة 
10،5 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر. وقد مت 
في هذا الصدد خلق زهاء 9 آالف و400 نشاط مدر 
مليار   42،8 على  يزيد  إجمالي  باستثمار  للدخل 
درهم، من ضمنها مبلغ 27 مليار درهم كمساهمة 

من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
  ووضعت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
التي جذبت اهتمام عددا مهما من الدول اإلفريقية، 
ال��ث��روة  يعتبر  ال���ذي  الشباب  عبقريتها،  بفضل 

احلقيقة لألمة، في قلب سياساتها، مساهمة بذلك 
في إجناز 360 مركزا للتكوين املهني، و730 فضاء 
للتكوين، و6 آالف و200 نشاط مدر للدخل وقرابة 
التنشيط  ببنيات  م��رت��ب��ط  ن��ش��اط  و600  آالف   6
السوسيو ثقافي، مثل الفضاءات الرياضية للقرب، 

ودور الشباب واملراكز الثقافية.
   كما مكنت هذه املبادرة التي حظيت بإشادة 
على املستوى الدولي، أيضا األشخاص في وضعية 
هشاشة من الولوج إلى خدمات ذات جودة، وكذا 
االستفادة من الدعم لفائدة مشاريعهم مدرة للدخل، 
ف��ض��ال ع��ن ال��ن��ه��وض ب��ظ��روف ع��ي��ش األش��خ��اص 
القاطنني بالدواوير واملناطق اجلبلية أو املعزولة، 
واحلد من الفوارق في الولوج إلى البنيات التحتية 
األساسية، والتجهيزات، وخدمات القرب ) الطرق، 

الصحة ، التعليم، الكهرباء، املاء الشروب( وإدماج 
تقودها  التي  الدينامية  في  املناطق  ه��ذه  ساكنة 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
   وي��ع��د ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ص��ح��ة، ودم��ق��رط��ة 
إطار سياسة  في  الصحية،  إلى اخلدمات  الولوج 
امللك  جاللة  يوليها  التي  األوراش  أح��د  ال��ق��رب، 
العمل  على  جاللته  ولطاملا حرص  خاصة.  عناية 
على رفع هذا التحدي الرئيسي، من خالل مبادرات 
للقرب، وزيارات ميدانية ومبادرات تسعى لضمان 
ولوج عادل للعالج الطبي لكافة املواطنني، السيما 
املزمنة،  األم��راض  من  يعانون  الذين  لألشخاص 
واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة واملسنني، 

والنساء واألطفال.
في  الثابتة،  امللك  جاللة  جهود  وساهمت     

للمملكة،  الصحية  للخريطة  املستمر  التدعيم 
وتعزيز نظام احلماية االجتماعية وتوسيع نظام 
التغطية الصحية، السيما بإطالق نظام املساعدة 

الطبية )راميد(.
   وتنضاف إلى مختلف هذه األوراش، كافة 
محمد  مؤسسة  تنجزها  التي  املتعددة  األع��م��ال 
اخل��ام��س ل��ل��ت��ض��ام��ن، حت��ت ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك، 
األكثر  الساكنة  ورف��اه��ي��ة  إدم���اج  إل��ى  وال��رام��ي��ة 
ه��ش��اش��ة )ال���ن���س���اء، األط���ف���ال، األش���خ���اص ذوي 
وكذا  املسنني(،  األشخاص  اخلاصة،  االحتياجات 
والنهوض  للشباب،  واملهني  االجتماعي  اإلدم��اج 
باألنشطة املدرة للدخل، وتعزيز العرض الصحي، 
األه���داف  نفس  ت��ت��ش��ارك  ال��ت��ي  اجلمعيات  ودع���م 

والقيم مع املؤسسة.
  وهكذا، فقد طورت مؤسسة محمد اخلامس 
م��ب��ادرات   ،1999 سنة  تأسيسها  منذ  للتضامن 
)عملية  الوطني،  املستوى  على  س��واء  إنسانية، 
البرد،  موجة  عملية  »رم��ض��ان«،  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م 
املغاربة  الستقبال  مرحبا  عملية  طبية،  حمالت 
ال��دول��ي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  أو  ب���اخل���ارج(،  املقيمني 
)م��س��اع��دات إن��س��ان��ي��ة ل��ف��ائ��دة امل��دن��ي��ني ضحايا 

الكوارث الطبيعية أو الصراعات(.
   كما أطلقت برامج اجتماعية موجهة لتحسني 
احلياة اليومية للفئات املستهدفة )أطفال، أشخاص 
ذوي احتياجات خاصة، نساء في وضعية هشاشة، 
وتعزيز  اإلنحراف،  من  الشباب  ووقاية  مسنني(، 
)تكوين،  مهني  السوسيو  وإدماجهم  رفاهيتهم، 

أنشطة ترفيهية وثقافية ورياضية(.
م��ب��ادرات صاحب اجلاللة     وه��ك��ذا، تكرس 
امللك محمد السادس املختلفة والرامية إلى تثمني 
تنمية  أجل  من  البشري  الرأسمال  على  واحلفاظ 
االجتماعي  العمل  ومستدامة،  ومندمجة  شاملة 
وقيم  اإلنسانية  للقيم  بصمة  باعتباره  جلاللته، 

التضامن.

2018 : حكم حتت شعار الكرامة للجميع  - 1999
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عيد العرش .. 
ذكرى يتجدد فيها التأكيد على قوة التحام العرش والشعب

< الوطنية بريس/ ومع

حتل الذكرى التاسعة عشرة العتالء 
السادس  محمد  امللك  اجل��الل��ة  صاحب 
عرش أسالفه املنعمني، والشعب املغربي 
ي��س��ت��ح��ض��ر ب��أس��م��ى م��ظ��اه��ر ال��ف��خ��ر 
املكني  االلتحام  ومتانة  قوة  واالع��ت��زاز، 
العلوي  بالعرش  يجمعه  فتىء  ما  الذي 
بناء  مراحل  جميع  امتداد  على  املجيد، 
ص��رح مملكة ال��رخ��اء واالزده����ار وأه��م 
الصعبة  واملواقف  احلاسمة  املنعطفات 

من تاريخ األمة.
 وت��أت��ي ه��ذه ال��ذك��رى امل��ج��ي��دة يوم 
30 يوليوز من كل سنة، لتسلط الضوء 
ع��ل��ى أواص����ر احمل��ب��ة ال��ق��وي��ة، وتعلق 
امللك  بجاللة  ال��راس��خ  املغربي  الشعب 
األم��ة وموحدها،  رم��ز  ال��س��ادس،  محمد 
وب��اع��ث نهضة امل��غ��رب احل��دي��ث، ال��ذي 
متكن بفضل حنكة وتبصر وسداد رؤية 
األبي،  الوطن  هذا  أبناء  جاللته وجتند 
من شق طريق التقدم واالزدهار بكل عزم 

وتباث.
إذ يخلد هذه  امل��غ��رب��ي     وال��ش��ع��ب 
واحلموالت  ب��ال��دالالت  احلافلة  ال��ذك��رى 
على  تأكيده  يجدد  ال��وازن��ة،  التاريخية 
م��ت��ان��ة راب���ط���ة ال��ب��ي��ع��ة ال��ش��رع��ي��ة، من 
القائم  الديني  بعدها  استحضار  خالل 
اإلسالمي  للدين  السديدة  التعاليم  على 
هذا  بتخليد  الراسخ  وتشبته  احلنيف، 
العيد الوطني املجيد جريا على العادات 

والتقاليد العريقة للمملكة املغربية.
الذكرى  بهذه  االحتفال    وفي غمرة 
العتالء  ت��ؤرخ  التي  العظيمة  الوطنية 
أمير املؤمنني جاللة امللك محمد السادس، 
يوليوز   30 يوم  امليامني  أسالفه  عرش 
أهم  املغاربة  يسترجع   ،1999 سنة  من 
اخلالدة  اجلهادية  واملالحم  النضاالت 
التي خاضها كل من جده جاللة املغفور له 
امللك محمد اخلامس وجاللة امللك احلسن 
الثاني طيب الله ثراهما، جنبا إلى جنب 
مع أبناء الشعب املغربي، متهيدا لقيام 
والتقدم  واالنفتاح  مغرب احلرية  صرح 
بجميع أوجهه االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية.
الذي جثم     فلقد حاول االستعمار 
بثقله على املغرب ألزيد من أربعة عقود، 
جميع  وتوظيف  الوسائل  كافة  تسخير 
بالوحدة  للمساس  امل��ت��اح��ة  األس��ال��ي��ب 
الذي  املتني  الرباط  من  والنيل  الوطنية 
مستهدفا  وق��اع��دة،  قمة  املغربة  يجمع 
من خالل ذلك، طمس معالم آصرة قوية 
الشعب  وتشبث  البيعة  رابطة  جسدتها 

املغربي القوي بالعرش العلوي املجيد.
  وضدا على هذه املساعي اخلبيثة، 
ما كان من الشعب املغربي إال أن يبرهن 
وحبه  ال��دائ��م  تعلقه  ع��ن  ب��أس��ره  للعالم 
استعداده  مبديا  وملكه،  لوطنه  العارم 
القوي والالمشروط خلوض أشد املعارك 
عن  ذوذا  ال���ص���ع���اب،  أع��ت��ى  وت��خ��ط��ي 

م���ق���دس���ات���ه وص���ون���ا 
لكرامته النابعة من إبائه وأصالته، وهو 
ما أشار إليه املغفور له احلسن الثاني 
في خطابه مبناسبة الذكرى ال�19 لثورة 
1963، واصفا هذه  امللك والشعب سنة 
»نسج  ال��ت��ي  بالرابطة  املتينة  العالقة 
ال���ت���اري���خ خ��ي��وط��ه��ا ب��ع��واط��ف احمل��ب��ة 
املشتركة، واألهداف املوحدة التي قامت 

دائما على تقوى من الله ورضوانه«.
   فلقد جسدت البيعة الشرعية، على 

ام�������ت�������داد ت����اري����خ 
اململكة املغربية، الرابطة املتينة والصلة 
امللك  م��ا فتئت جت��م��ع  ال��ت��ي  ال��راس��خ��ة 
حمى  وحامي  للمؤمنني  أميرا  بوصفه 
امللة والدين، بشعبه الذي يعتبره مبثابة 
ق��ائ��د األم����ة ورم����ز ال���وح���دة وال��س��ي��ادة 

الوطنية بجميع جتلياتها.
   وتشمل هذه اآلصرة دالالت ومعاني 
شتى، حتيل في املقام األول على كونها 
ضمانا الستقرار وأمن اململكة، من خالل 

جتسيد الوحدة الوطنية وسلطة القانون 
واستتباب السلم، مبا يتيح جعل البالد 
آم��ن��ة وس���ط ص���ح���راء محفوفة  واح����ة 
واالض��ط��راب  ال��ن��زاع  مظاهر  مبختلف 

وعدم االستقرار.
على  القائم  امليثاق  ه��ذا  أن  كما     
من  ثوابتها  تستمد  متينة  دينية  ركائز 
شرائع الدين اإلسالمي احلنيف، يجسد 
من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  االستمرارية 
الرشيد  احل��ك��م  ت��واص��ل  أن  إذ  معنى، 
والثبات على النهج القومي، يعد مفتاح 

االستقرار والرقي واالزدهار.
   من جهة أخرى، يعبر والء الشعب 
حول  واض��ح  إجماع  عن  مللكه،  املغربي 
تشبث املغاربة بالوحدة الترابية للمملكة 
ورغبتهم في صون حرمتها والذوذ عن 
حماها، اعتبارا لكون امللك رمزا للوحدة 
والتكامل والتماسك الترابي بني مختلف 

مناطق البالد.
   ول���ع���ل ح����رص ش���ي���وخ ال��ق��ب��ائ��ل 
على  اململكة،  مناطق  مختلف  وممثلي 
حلول  مع  امللك  جلاللة  بيعتهم  جتديد 
كل سنة،  من  املجيد  العرش  عيد  ذك��رى 
يعد دليال واضحا على تشبثهم بجاللة 
امللك واستعدادهم للتجند ورائه خوضا 
مل��خ��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا 

اململكة.
ال��ذي  ال���والء،     وه��ن��ا، يشكل حفل 
تربع  لذكرى  املخلدة  االحتفاالت  يتوج 
ص��اح��ب اجل���الل���ة، ع��ل��ى ع���رش أس��الف��ه 
امليامني، مناسبة ملمثلي اجلهات االثنتي 
عشر للمملكة، لتجديد تشبثهم بشخص 
جاللته وبأهداب العرش العلوي املجيد، 
وللتأكيد من جديد، على أن الصلة التي 
جتمع العرش بالشعب تظل متجذرة في 
وأن��ه��ا شكلت على  ال��ب��الد  ت��اري��خ  عمق 
ال���دوام األس���اس امل��ت��ني ل��ألم��ة املغربية 
تالحمها  م��دى  ع��ن  األس��م��ى  والتعبير 

واستمراريتها.
   من ثم، وعلى ضوء هذه احلقائق، 
الرابطة  بهذه  االع��ت��زاز  للمغاربة  يحق 
تتقد  شعلتها  فتئت  م��ا  ال��ت��ي  املتينة، 
امللك  جل��الل��ة  ال��زاه��ر  العهد  ف��ي  وتكبر 
محمد السادس، الذي متكن بفضل رؤيته 
جعل  من  الرشيدة،  وقيادته  املتبصرة 
املغرب منارة ساطعة أضاءت بإشعاعها 

وتألقها مختلف أرجاء املعمور.
   ومع حلول الذكرى التاسعة عشرة 
الع��ت��الء ص��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد 
السادس عرش أسالفه املنعمني، يوم 30 
املغربي،  الشعب  يقف  اجل��اري،  يوليوز 
وقفة إجالل وإكبار لصاحب اجلاللة امللك 
التحوالت  مستحضرا  السادس،  محمد 
اإليجابية املشهودة واخلطوات اجلبارة 
العقدين  خ���الل  اململكة  حققتها  ال��ت��ي 
األخ��ي��ري��ن، وال��ي��ق��ني ي��ح��ذوه ب��أن تبوأ 
هذه املكانة الرفيعة لم يكن ليتحول إلى 
حقيقة من دون آصرة قوية بني العرش 

والشعب، جتسدها رابطة البيعة.

خاص عن عيد العرش اجمليد
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املجيد  العرش  بذكرى  االحتفال  يصادف 
ال�تاسعة  السنوية  الذكرى   ،2018 العام  هذا 
ع��ش��ر ل��ت��رب��ع ص��اح��ب اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد 
للوقوف  تاريخية  حلظة  ويشكل  ال��س��ادس، 
التي  الشاملة  التنمية  عملية  م��راح��ل  على 

بدأها جاللته.
  وحتل هذه الذكرى التي تشكل مناسبة 
التي  واملستمرة  القوية  الرابطة  عن  للتعبير 
والشعب  املجيد  العلوي  العرش  بني  جتمع 
املغربي، هذه السنة في مرحلة تشهد نضجا 
واالقتصادي،  السياسي  التطور  عملية  في 

الذي أراده ووضع تصوره جاللة امللك.
   وب��ع��د س��ب��ع س���ن���وات م���ن امل��ص��ادق��ة 
اس��ت��ف��ت��اء شعبي  ع��ب��ر   2011 دس��ت��ور  ع��ل��ى 
الجدال فيه، يحق للمغرب أن يفخر بصرحه 
السياسي الذي مت جتديد مؤسساته بالكامل، 
لدينامية سياسية متجهة  الطريق  مما ميهد 
ن��ح��و ال��ت��ح��دي��ث امل��س��ت��م��ر، وذل����ك م��ن خ��الل 
املمارسات وجتديد النخب املدعوة إلى إدارة 

الشأن العام.
  ويتميز مسلسل التغيير، بقيادة جاللة 
امللك مبقاربته الشمولية التي تخص العديد 
من أوجه احلياة املغربية حاضرا ومستقبال.

  وقد حظيت اإلصالحات التي مت إطالقها 
املدني،  واملجتمع  السياسية  الطبقة  بتأييد 
البالد  مسيرة  تعزز  عملية  فيها  رأيا  اللذين 
ال��ت��ق��دم، وت��ك��ري��س��ا ملكانتها  ن��ح��و  احل��ازم��ة 

االستثنائية باحمليط اإلقليمي والقاري.
   وجتدر اإلش��ارة إلى أن هذه العملية، 

التي أطلقها صاحب اجلاللة واملدعومة 
تضع  جاللته،  قبل  م��ن  وامل��وج��ه��ة 

ال��ع��ن��ص��ر ال���ب���ش���ري ف���ي م��رك��ز 
االهتمامات.

ب����امل����ب����ادرة  وب��������دء     
البشرية  للتنمية  الوطنية 
مرورا باملدونة، وتكريسا 
مل���ب���دأ ال��ت��ك��اف��ؤ، اج��ت��از 
العديد  ب��ن��ج��اح  امل��غ��رب 
مستلهما  امل��راح��ل،  م��ن 
راسخة  ملكية  قيادة  من 
ل��ب��ن��اء م��ج��ت��م��ع ح��دي��ث 

ودمي����ق����راط����ي، مي����ارس 
ف��ي��ه ال��ع��ن��ص��ر ال��ب��ش��ري، 

حقوقه  النسوي،  سيما  وال 
امل��ج��االت  ف��ي جميع  ال��ك��ام��ل��ة 

املدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية.

  وي����ج����ري ب���ن���اء ه�����ذا امل���ش���روع 
االجتماعية،  العدالة  أساس  على  االجتماعي 
ال���ت���ي ت��س��ع��ى امل��م��ل��ك��ة إل����ى حت��ق��ي��ق��ه��ا من 
كخيار  املؤسسي  االجتماعي  احل��وار  خ��الل 

استراتيجي.
االجتماعية  العدالة  أن  ال��واض��ح  وم��ن    
ت��ش��ك��ل ج���وه���ر امل���ش���اري���ع، واإلص����الح����ات 
اململكة،  في  أطلقت  التي  املختلفة  واملبادرات 
بتعزيز   ال��دائ��م��ة  امللكية  ال��ع��ن��اي��ة  م��ن  ب���دءا 
جميع  على  والقضاء  والشمولية  اإلن��ص��اف 

أشكال الفقر واإلقصاء االجتماعي.
   ومن املهم في هذا السياق، اإلشارة إلى 
املكانة التي يحتلها املغاربة املقيمون باخلارج 
جاللة  بقيادة  املجتمعي  املشروع  هذا  داخ��ل 
إذ يحظى هذا املوضوع برعاية ملكية  امللك، 

موصولة، 
ي��ت��م��ت��ع م��ن 
خ���الل���ه���ا م��غ��ارب��ة 
ع��ب��ر سلسلة من  خ����اص،  ب��اه��ت��م��ام  ال��ع��ال��م 
العقدين  خ���الل  تبنيها  مت  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ي��ر 
املجتمع،  م��ن  الفئة  ه��ذه  ل��ف��ائ��دة  األخ��ي��ري��ن 
لعودتها  املالئمة  الظروف  تهييئ  عبر  وذل��ك 
خالل العطلة الصيفية، ومتتيعها بامتيازات 
الستثماراتهم  منها  تستفيد  ومالية  ضريبية 
ب��امل��م��ل��ك��ة، وذل����ك ن��ظ��را ل��ل��دور ال����ذي يلعبه 
االقتصادية  التنمية  لصالح  املواطنني  هؤالء 

واالجتماعية للبالد.
     كما تتجلى العناية امللكية املتواصلة 
جلاللة  ال��دائ��م  احل��رص  ف��ي  العالم  مبغاربة 
إليجاد  الشريحة  لهذه  االن��ص��ات  على  امللك 
التفاعل  عبر  خاصة  وبصفة  ملشاكلها  حلول 

األمثل 
م������������������ع 

أف��راد اجلالية 
وت������ط������وي������ر ج�������ودة 

اخل����دم����ات ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة امل���ق���دم���ة ف����ي دول 
االستقبال.

   وفي املجال االقتصادي، تفرض مسيرة 
امللكية  فاملقاربة  واألعجاب،  االحترام  املغرب 
التكاملية والتوازن  التي تتركز على  للتنمية 
بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

مكنت من جعل اململكة منوذجا يحتذى.
   وقد مكنت املجهودات التي يتم بذلها 
نظيفة  تنمية  م��رت��ك��زات  ت��دع��ي��م  م��ج��ال  ف��ي 
مسار  ف��ي  االن��خ��راط  م��ن  اململكة  ومستدامة 
على  وض��ع  االقتصاد  أن  على  يؤكد  تنموي 
اهتمام  أث��ار  ال��ذي  األم��ر  الصحيحة،  السكة 

املستثمرين واملؤسسات املالية الدولية.
املجموعات  وح��ج��م  م��س��ت��وى  وي��ش��ه��د    
ال��دول��ي��ة امل���ت���واج���دة ال���ي���وم ب��امل��غ��رب على 
وج��اه��ة س��ي��اس��ة اإلق����الع االق��ت��ص��ادي التي 
اململكة  مكانة  ي��رس��خ  كما  امل��غ��رب،  ينفذها 
بالنسبة  ودينامية  وجذابة  مستقرة  كوجهة 

للمستثمرين.
    ول��ع��ل األرض��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة القوية 
للمغرب سمحت له بالشروع في بناء مشروع 
طموح، يتمثل في تنويع شراكاته اخلارجية. 
روسيا  إل��ى  وص���وال  املتحدة  ال��والي��ات  فمن 
والشرق  وإفريقيا  بأوروبا  وم��رورا  والصني 
من  العديد  على  اململكة  وقعت  فقد  األوس��ط، 
الشراكة  واتفاقيات  احلر  التبادل  اتفاقيات 
ترتكز  س��ي��اس��ة  م��ع  تتماشى  ال��ت��ي  املعمقة 
للتغيرات  ع��م��ي��ق  وف��ه��م  ج��ي��د  إدراك  ع��ل��ى 
اجليواستراتيجية التي يعرفها العالم متعدد 

األقطاب الذي نعيشه اليوم.
   كما يتعلق األمر بسياسة حكيمة منفتحة 
الروابط  تعزيز  على  تعمل  جديدة  آفاق  على 
االستراتيجية مع الشركاء التقليديني للمملكة 
وبصفة خاصة االحت��اد األوروب��ي والواليات 

املتحدة األمريكية.
   وي��أخ��ذ ه��ذا التوجه ال��دول��ي ، حجمه 
تنتمي  ال��ت��ي  ال��ق��ارة  إفريقيا،  م��ن  احلقيقي 
إليها اململكة، وذلك انطالقا من التحكم عملي 
يؤكد  ق��ارة  داخ��ل  التنمية  برهانات  وواقعي 
االقتصاد  من��و  م��رك��ز  ستكون  أن��ه��ا  البعض 
العاملي. وقد شرعت اململكة في إطالق سياسة 
اإلفريقية  املناطق  من  بعدد  للتواجد  جديدة 
ال��ت��ي ل��م تكن م��ع��روف��ة ف��ي ال��س��اب��ق م��ن قبل 

املقاوالت الوطنية.
    وأخ��ذت امل��ب��ادرات املندرجة في هذا 
دينامية  وأك��ث��ر  مدعما  منعطفا  اإلط���ار 
بفضل اجلوالت التي قام بها جاللة 
التي  القارة،  امللك ملختلف مناطق 
ألول  جاللته  بعضها  استقبل 
م���رة. وي��ت��ع��ل��ق األم���ر بتوجه 
نحو إفريقيا يتم على أساس 
وعي استراتيجي بالصعود 
كمحرك  إلفريقيا  احلتمي 
ل��ن��م��و االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي 

مستقبال.
  ك��م��ا ي��ت��ع��ل��ق األم���ر 
ب���خ���ي���ار ش���ج���ع ال���ب���ل���دان 
اإلف��ري��ق��ي��ة ع��ل��ى اس��ت��ق��ب��ال 
مفتوحة،  ب��أح��ض��ان  امل��غ��رب 
انفتاحا  ذل���ك  ف��ي  رأت  ألن��ه��ا 
منذ  انخرط  بلد  قبل  من  حميدا 
حركة  ف��ي   1956 س��ن��ة  اس��ت��ق��الل��ه 

حترير القارة من نير االستعمار.
  وت��ت��ج��اوز امل��ن��ه��ج��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة اإلط���ار 
يضفي  إن��س��ان��ي��ا  ب��ع��دا  لتشمل  االق��ت��ص��ادي 
عليها املزيد من املصداقية داخل فضاء تربطه 
باململكة روابط ثقافية وعقدية تتحدى الزمن.

   وج��ع��ل��ت ه����ذه امل���ق���ارب���ة ال��ش��م��ول��ي��ة 
للشراكة بني األفارقة من عودة املغرب لألسرة 
قمة  خ��الل  مت��ت  التي  اإلفريقية،  املؤسسية 
 2017 يناير  في  املنعقدة  اإلفريقي  االحت��اد 

بأديس أبابا، ضرورة تاريخية.
   وتتجه جميع هذه املكتسبات واإلجنازات 
مشروع  نضج  مفادها  واح��دة  خالصة  نحو 
ال��ذي  امل��ل��ك  ب��ل��وره وق����اده ج��الل��ة  مجتمعي 
يحظى بحب وتعلق حقيقيني، يعززهما قرب 

جاللته من شعبه الوفي.

خاص عن عيد العرش اجمليد

عيد العرش .. مسيرة حازمة نحو غد مشرق

يتميز مسلسل التغيير، 
بقيادة جاللة الملك 
بمقاربته الشمولية 

التي تخص العديد من 
أوجه الحياة المغربية 

حاضرا ومستقبال.

تحل هذه الذكرى 
التي تشكل مناسبة 
للتعبير عن الرابطة 

القوية والمستمرة 
التي تجمع بين العرش 

العلوي المجيد والشعب 
المغربي،
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التزم صاحب اجلاللة امللك محمد السادس، 
منذ توليه عرش أسالفه امليامني، التزاما راسخا 
اإلفريقيني،  والتضامن  الوحدة  تكريس  أجل  من 
من خ��الل إط��الق م��ب��ادرات ملموسة، وك��ذا عبر 
إلفريقيا  املستدامة  التنمية  مسار  إل��ى  ال��دع��وة 
وامل��واط��ن اإلف��ري��ق��ي، ف��ي إط��ار ت��ع��اون جنوب -

جنوب »رابح -رابح«.
ويشكل تخليد الذكرى ال�19 العتالء صاحب 
اجلاللة امللك محمد السادس، نصره الله، عرش 
عند  للوقوف  متميزة  فرصة  امل��ي��ام��ني،  أس��الف��ه 
لتعزيز  جاللته  أطلقها  التي  املختلفة  املبادرات 
عالقات  وك��ذا  والثقافية،  التاريخية  العالقات 
اإلفريقية،  وال��دول  اململكة  بني  القائمة  الشراكة 

واملساهمة في إقالع مشترك إلفريقيا.
قوية  إفريقية  ق���ارة  ب��ن��اء  ره���ان  ولكسب     
ومستقرة، ومزدهرة ومتضامنة، التزم جاللة امللك 
برفع مجموعة من التحديات القارية، انطالقا من 
مكافحة  غ��اي��ة  إل��ى  امل��ه��اج��ري��ن،  ت��دف��ق��ات  تدبير 
التطرف واإلرهاب، مرورا بتعزيز األمن الغذائي، 
البشري،  ال��رأس��م��ال  وت��أه��ي��ل  البيئة،  وح��م��اي��ة 
وحتسني التنافسية االقتصادية، وتسريع وتيرة 

التنمية االجتماعية.
بلد هجرة  ب��اع��ت��ب��اره  امل��غ��رب،  يفتأ  ول��م     
وعبور، حتت قيادة صاحب اجلاللة امللك محمد 
ال���س���ادس، رائ����د االحت����اد اإلف��ري��ق��ي ف��ي مجال 
إفريقية  رؤية  تطوير  إلى  الدعوة  يردد  الهجرة، 
هذه  م��ن  جتعل  ال��ه��ج��رة،  قضية  ح��ول  مشتركة 
األخيرة رافعة للتنمية املشتركة، وركيزة للتعاون 

جنوب -جنوب ومحفزا للتضامن.
   وانطالقا من عزم جاللة امللك على وضع 
في  الهجرة  مجال  في  اململكة  وخبرة  جتربة 
ال�30  القمة  خالل  جاللته  قدم  إفريقيا،  خدمة 
وثيقة   ،)2018 يناير   29( اإلفريقي  لالحتاد 
الهجرة«،  ح��ول  اإلفريقية  »األج��ن��دة  مبثابة 
تقوم على مقاربة إنسانية ومبتكرة، تالمس 
وتتعامل  الهجرة،  ظاهرة  جوانب  مختلف 
إيجابية،  قوة  باعتبارها  املسألة  هذه  مع 
ينبغي أن تساهم في إقالع إفريقيا جديدة، 

وليس كإكراه أو تهديد.
   وتقترح هذه األجندة إحداث منصب 
اإلف��ري��ق��ي، مكلف  ل��الحت��اد  مبعوث خ��اص 

ب��ال��ه��ج��رة م��ن أج���ل تنسيق س��ي��اس��ات االحت���اد 
اإلفريقي  املرصد  إلى  باإلضافة  املجال،  هذا  في 
للهجرة الذي أجازت القمة العادية ال�31 لرؤساء 
انعقدت  التي  اإلفريقي،  االحتاد  وحكومات  دول 
يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط، قرار إنشائه 
باملغرب، حيث يرتكز عمله على ثالثة محاور هي، 
هذا  إلى  واملبادرة«. وسُيعهد  واالستباق  »الفهم 
املرصد بتطوير عملية الرصد، وتبادل املعلومات 
ال��دول  ب��ني  ال��ب��ل��دان اإلف��ري��ق��ي��ة، والتنسيق  ب��ني 
اإلفريقية من أجل تشجيع التدبير احملكم حلركة 
والبيئي  الغذائي  األم��ن  يعتبر  كما  املهاجرين. 
إحدى أبرز التحديات التي تواجه إفريقيا، والتي 

التزم املغرب برفعها إلى جانب دول القارة.
اإلفريقية  الفالحة  تكييف  مبادرة  وتشكل    

املغرب،  اقترحها  التي  الثالثية(  )امل��ب��ادرة 
خ����الل امل���ؤمت���ر ال���ث���ان���ي وال��ع��ش��ري��ن 

لألمم  اإلط��ار  االتفاقية  في  لألطراف 
املناخية  التغيرات  ح��ول  املتحدة 
نونبر  انعقد في  ال��ذي  )ك���وب22(، 
مبتكرة  إج��اب��ة  مب���راك���ش،   2016
وم��ج��دي��ة ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��غ��ي��رات 

املناخية بإفريقيا.
   وت���روم ه��ذه امل��ب��ادرة التي 

لقيت إش��ادة من لدن عدد كبير من 
متويل  اع��ت��م��اد  ال���ق���ارة،  دول 

أكبر لفائدة الفالحة 
ال��������ص��������غ��������رى 
ب�����إف�����ري�����ق�����ي�����ا، 
هيكلة  ومواكبة 
وت�������س�������ري�������ع 
امل�����ش�����اري�����ع 

برامج،  أربعة  على  التركيز  خالل  من  الفالحية، 
تهم التدبير الرشيد للتربة والتحكم املستدام في 
املياه الفالحية، وتدبير املخاطر املناخية وتقوية 
حاملي  بتمويل  امل��رت��ب��ط��ة  واحل��ل��ول  ال���ق���درات 

املشاريع الصغرى.
   وينضاف إلى هذه املبادرة، وضع وحدات 
امل��ب��ادرة  ونيجيريا،  بإثيوبيا  األس��م��دة  إن��ت��اج 
وحتفيز  الفالحية  اإلنتاجية  لتحسني  املوجهة 
ستعم  والتي  القروية،  والتنمية  الغذائي،  األمن 

منافعها القارة برمتها.
أطلق  البيئي،  بالتحدي  يتعلق  ما  وف��ي     
ج���الل���ة امل���ل���ك ب��ت��ع��اون م���ع رئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة 
الذي  الغاز  أنبوب  مشروع  الفدرالية،  نيجيريا 
أوروب���ا،  نحو  الطبيعي  ال��غ��از  نقل  م��ن  سيمكن 
وكذا هيكلة السوق اإلقليمي للكهرباء، مشكال 
في  يساهم  للطاقة  أساسيا  مصدرا  بذلك 
التنافسية  وحتسني  الصناعي،  التطور 
التنمية  تسريع  عن  االقتصادية، فضال 
االج��ت��م��اع��ي��ة. وس��ي��ع��ود ه��ذا امل��ش��روع 
بالفائدة على كافة بلدان غرب إفريقيا، 
من خالل ضخ دينامية متسارعة حتفز 

إقالع وتطوير املشاريع املوازية.
   وب��خ��ص��وص ه����ذا امل���وض���وع، 
توفير  ف��ي  جهدا  امللك  جاللة  يدخر  ل��م 
االلتزامات  في  االنخراط  وفي  الوسائل، 
مستدامة  تنمية  ب��ض��م��ان  الكفيلة 

وعادلة للقارة.
ذلك،  على  ويشهد    
ت��ن��ظ��ي��م ق���م���ة ال��ع��م��ل 
اإلف����ري����ق����ي����ة، ع��ل��ى 
ه����ام����ش امل���ؤمت���ر 

ال�22 لألطراف في االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة 
صاحب  من  مب��ب��ادرة  املناخية،  التغيرات  ح��ول 
اجل���الل���ة، وال��ت��ي مت��خ��ض ع��ن��ه��ا إح����داث ث��الث 
الساحل،  خاصة مبنطقة  األول��ى  إقليمية،  جلان 
النيجر، والثانية خاصة  حتت رئاسة جمهورية 
الكونغو،  جمهورية  برئاسة  الكونغو،  بحوض 
وال��ث��ال��ث��ة خ��اص��ة ب���ال���دول اجل���زري���ة ب��رئ��اس��ة 

جمهورية السيشل.
   كما يتجسد هذا االلتزام، في مشاركة جاللة 
امللك في القمة األولى لقادة دول ورؤساء حكومات 
جلنة املناخ والصندوق األزرق حلوض الكونغو، 
التي انعقدت في 29 أبريل 2018 ببرازفيل، وكذا 
في الدعم الذي قدمه املغرب ملختلف برامج هذه 

اللجنة، ومؤسستها املالية.
   ولم تأل اململكة جهدا في اسثتمار جتربتها 
وخ��ب��رت��ه��ا ف��ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��أه��ي��ل ال��رأس��م��ال 
البشري اإلفريقي، إذ لم تغب مسألة التكوين عن 
كافة االتفاقيات التي وقعتها مع دول القارة، فقد 
متابعة  من  األفارقة،  املواطنني  من  العديد  متكن 
تكوينهم العالي باملغرب، بفضل آالف املنح التي 

خصصت لهم.
   كما تالئم مقاربة التكوين/التأطير، التي 
على  املرتكزة  املبادرات  مجمل  فعاليتها،  أثبتت 
اإلره��اب.  ظاهرة  ومكافحة  التطرف  من  الوقاية 
يشكل منوذجا  أصبح  ال��ذي  امل��غ��رب  تلقى  وق��د 
طلبات  الديني،  الشأن  تدبير  مجال  في  يحتذى 
م��ن ط��رف مجموعة م��ن ال���دول األوروب��ي��ة، ومن 
إفريقيا جنوب الصحراء، لالستفادة من التجربة 
واخلبرة التي اكتسبتهما اململكة في هذا املجال، 

طلبات رد عليها املغرب باإليجاب.
   وي��رج��ع الفضل ف��ي ه��ذا اإلش��ع��اع ال��ذي 
يعرفه املغرب، إلى إحداث أمير املؤمنني صاحب 
محمد  ملعهد  ال���س���ادس،  محمد  امل��ل��ك  اجل��الل��ة 
السادس لتكوين األئمة واملرشدين واملرشدات، 
األفارقة،  الطلبة  من  كبيرا  عددا  يستقبل  الذي 
وكذا مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة، 
علماء  مي��ك��ن  مؤسساتيا  إط����ارا  تشكل  ال��ت��ي 
أفريقيا من إرساء تعاون قائم على خدمة الشأن 
الديني، وتنمية مجتمعاتهم ومكافحة التطرف.

   وفي املجمل، يعتمد املغرب في سياسته 
ومتعددة  مندمجة  رؤية  األفريقية،  القارة  إزاء 
وآم��ن  متضامن  مستقبل  رس��م  ت��روم  األب��ع��اد، 

يقوده األفارقة من أجل أفريقيا.

< بقلم/ عبد الغني اعويفية . جوهانسبورغ  

حتتل إفريقيا، القارة التي ينتمي إليها املغرب، 
مكانة مركزية ضمن السياسة اخلارجية للمملكة، 
صاحب  عليه  ويحث  يتبناه  ال��ذي  اخل��ي��ار  وه��و 
من  انطالقا  وذل��ك  السادس،  محمد  امللك  اجلاللة 
التنمية  نحو  تتوجه  ومستمرة،  متجددة  رؤي��ة 
ال��ط��ري��ق لتحقيق  أف��ض��ل  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل��ش��ت��رك��ة 

تطلعات األفارقة.
وال ي�����زال اخل���ط���اب ال��ت��اري��خ��ي ال�����ذي أل��ق��اه 
)الكوت  بأبيدجان   2014 فبراير  في  امللك  جاللة 
ال���ذي تقوم  ال��ق��اع��دة واألس����اس  دي���ف���وار(، يشكل 
عليه الدبلوماسية املغربية اجلديدة على مستوى 
اخلطاب،  هذا  في  امللك  جاللة  حدد  حيث  القارة، 
بالقارة  امللكية  لالستراتيجية  العريضة  اخلطوط 

اإلفريقية التي »يجب أن تثق في إفريقيا«.
كبيرة،  ق��ارة  »إفريقيا  ق��ال جاللته      وه��ك��ذا، 
أن  بقواها احلية، ومبواردها، وإمكاناتها، عليها 
تعتمد على إمكانتها الذاتية، ذلك أنها لم تعد قارة 
مستعمرة، لذا فهي مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها 
تكثيف اجلهود  ذلك احلني، مت  إفريقيا«.ومنذ  في 
اجل��دي��دة،  االستراتيجية  ه��ذه  مضمون  لتفعيل 
حتديد  أج��ل  م��ن  وذل��ك  التاريخية،  اجل���ذور  ذات 
أبناءها  االحتياجات احلقيقية إلفريقيا وتطلعات 
والسالم  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  عبر 
لعيش  األساسية  الشروط  من  باعتبارها  واألم��ن، 

حياة كرمية وحترير الطاقات.
الدبلوماسية  اجلهود  كافة  تضافرت  كما       
من أجل بلورة هذه السياسة النبيلة في مفهومها 

وسبل تنفيذها.
     ول��ق��د ان��ط��ل��ق امل��غ��رب، ال���ذي أظ��ه��ر وعيا 
عميقا بآفاق إفريقيا الواعدة، حتت قيادة جاللته، 
بوسعها  إفريقيا  أن  تظهر  طوعية  م��ب��ادرة  ف��ي 
بذلك  متجاوزة  تفاؤل،  بكل  مستقبلها  استشراف 
حتت  محاصرة  يبقيها  ال���ذي  النمطي  اخل��ط��اب 

وطأة احلاجة والتخلف.
    واتسمت الدبلوماسية اإلقتصادية املغربية 
بدورها بفاعلية لم تأتي عن طريق الصدفة، وذلك من 
خالل انخراط وتعبئة شركائها في أقصى املناطق 
مصاحلها.وقد  مع  يتوافق  مبا  اإلفريقية  بالقارة 
الزيارات  خالل  من  االنتماء  بهذا  الشعور  تبلور 
التي قام بها صاحب اجلاللة ملجموعة من مناطق 
في  القارة  جنوب  وبأقصى  وغربا،  شرقا  القارة 
زامبيا.ولقد وجدت هذه التعبئة أرضية خصبة من 
أجل تعزيز قوتها، مستندة إلى مصداقية اجلهود 
املغربية، حتت رعاية أعلى سلطة في الدولة، وذلك 
القارة اإلفريقية على مسار تنمية  من أجل وضع 
في  وال��دول��ي��ون  األف��ارق��ة  اخل��ب��راء  حقيقية.ويرى 
هذا التوجه اجلديد للمملكة، املنصب نحو تنمية 
إفريقيا على أساس شراكة جنوب- جنوب، توجها 

تضامنيا.
     وب��دوره��ا، ثمنت مراكز األب��ح��اث، السيما 

بالبعد  مشيدة  الدينامية،  ه��ذه  أهمية  اإلفريقية 
الذي أعطته الزيارات امللكية التي جتاوزت البعد 
للقارة  معها  وال��دب��ل��وم��اس��ي،   حاملة  اإلج��رائ��ي 
احلياة  مباشر،  بشكل  تالمس  حقيقية  مشاريع 
خصوصا  األف���ارق���ة،  امل��واط��ن��ني  مل��الي��ني  اليومية 

الشباب والنساء.
       وقد مت التوقيع على املئات من االتفاقات 
وات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون وال��ش��راك��ة م��ع ال���دول التي 
زارها جاللة امللك، وهو ما أعطى دينامية جديدة 
مع  ال���دوام  على  امل��غ��رب  نسجها  التي  للعالقات 

امتداده اإلفريقي.
      وتعتبر املقاربة امللكية شاملة في تصورها 
وتنفيذها على أرض الواقع. إن الشراكة التي جنح 
املغرب في إرساء أسسها مع البلدان اإلفريقية ال 
للتنمية  ج��دا  الهامة  اجلوانب  على  فقط  تقتصر 
االقتصادية واالجتماعية، بل تشمل أيضا األبعاد 
البشرية التي تعتبر أساسية للوصول إلى قلوب 

األفارقة.
     وبذلك، تكون اململكة قد وضعت رهن إشارة 
التنمية  م��ج��ال  ف��ي  جتربتها  األف��ارق��ة  شركائها 
البشرية. ومت في هذا الصدد، نقل جتربة املبادرة 
بإشادة  حظيت  التي  البشرية،  للتنمية  الوطنية 
التي  اإلفريقية،  البلدان  من  العديد  إل��ى  عاملية، 
الفقر  مكافحة  مجال  في  فعاال  منوذجا  تعتبرها 

والهشاشة واإلقصاء االجتماعي.
     وقد مكنت هذه الدبلوماسية الدينامية في 

مختلف أنحاء القارة، من إبراز الصورة احلقيقية 
التغيير  أجل  من  فعالة  قوة  باعتبارها  للمملكة، 
وصوت احلكمة الذي يعطي للعمل اإلفريقي بعدا 

جديدا قائما على التفاهم املتبادل والتضامن.
عاد  القوية،  القاعدة  هذه  على  وباالرتكاز       
املغرب إلى أسرته املؤسساتية اإلفريقية مبناسبة 
2017 في  انعقاد قمة االحتاد اإلفريقي في يناير 

أديس أبابا.
     فخالل هذه القمة، رحبت عاصمة إفريقيا 
السادس،  محمد  امللك  اجلاللة  بصاحب  بحرارة 
القاري  املشروع  الرؤية اجلديدة وهذا  مبدع هذه 

اجلديد.
      وق��د خل��ص اخل��ط��اب ال���ذي أل��ق��اه جاللة 
العودة  اإلفريقي مبناسبة  قمة االحتاد  أمام  امللك 
ووض���وح،  ببالغة  للمغرب،  امل��ظ��ف��رة  التاريخية 
م��رت��ك��زات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة اجل��دي��دة في 
إفريقيا، حيث أكد جاللة امللك أنه »رغم السنوات 
اإلفريقي،  االحت��اد  عن مؤسسات  فيها  غبنا  التي 
فإن الروابط لم تنقطع قط؛ بل إنها ظلت قوية، كما 

أن الدول اإلفريقية وجدتنا دوما بجانبها«.
      وب��ع��د أك��ث��ر م��ن ع���ام ع��ل��ى ه���ذه ال��ع��ودة، 
يشارك املغرب بفعالية في مختلف أوراش االحتاد 
املنظمة  إص���الح  ذل���ك ورش  ف��ي  اإلف��ري��ق��ي، مب��ا 
ال��ق��ارة  تواجهها  ال��ت��ي  التحديات  ت��واك��ب  حتى 
واالجتماعية  االقتصادية  األصعدة  مختلف  على 

واألمنية والبشرية.

خاص عن عيد العرش اجمليد
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أحكام عامة
< املادة 2

يستفيد كل مؤلف من احلقوق املنصوص عليها 
في هذا القانون على مصنفه األدبي أو الفني.

وتبدأ احلماية املترتبة عن احلقوق املشار إليها 
في الفقرة السالفة واملسماة فيما بعد »حماية » 
لو كان غير مثبت  إبداع املصنف حتى  مبجرد 

على دعامة مادية.
املصنفات

< املادة 3
األدب��ي��ة  املصنفات  على  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  ي��س��ري 
التي   « »باملصنفات  بعد  فيما  املسماة  والفنية 
األدب  مجاالت  في  أصلية  فكرية  إب��داع��ات  هي 

والفن مثل:
املصنفات املعبر عنها كتابة؛

برامج احلاسوب؛
احمل���اض���رات وال��ك��ل��م��ات واخل��ط��ب وامل��واع��ظ 
املعبر  أو  بكلمات  املكتوبة  األخرى  واملصنفات 

عنها شفاهيا؛
املصنفات املوسيقية سواء كانت مصحوبة أو 

غير مصحوبة بكلمات؛
املصنفات املسرحية واملسرحيات املوسيقية؛

املصنفات اخلاصة بالرقص واإلمياء؛
ذلك  ف��ي  مب��ا  –البصرية  السمعية  املصنفات 

املصنفات السينماتوغرافية والفيديوغرام؛
الرسوم  فيها  مبا  اجلميلة  الفنون  مصنفات 
النقش  وأعمال  واملنتوجات  الزيتية  والرسوم 
الفنون  مصنفات  وجميع  اجللدية  واملطبوعات 

اجلميلة األخرى؛
املصنفات اخلاصة بالهندسة املعمارية؛

املصنفات الفوتوغرافية؛
املصنفات اخلاصة بالفنون التطبيقية؛

ال��ص��ور وال���رس���وم ال��ت��وض��ي��ح��ي��ة واخل��رائ��ط 
اجل��غ��راف��ي��ة وال��ت��ص��ام��ي��م وال���رس���وم األول��ي��ة 
واإلنتاجات الثالثية األبعاد اخلاصة باجلغرافيا 

ومسح األراضي والهندسة املعمارية والعلوم؛
من  املستمدة  واألعمال  الفولكلورية  التعابير 

الفولكلور؛
رسوم إبداعات صناعة األزياء.

ال ترتبط احلماية بنوع التعبير وال بشكله وال 
بنوعية املصنف وهدفه.

حماية عنوان املصنف
< املادة 4

يحظى عنوان املصنف إذا كان له طابع أصلي 
بنفس احلماية التي للمصنف ذاته.

املصنفات املشتقة ومجموعات 
املصنفات

< املادة 5
املصنفات  حكم  ف��ي  التالية  املصنفات  تدخل 

احملمية وتتمتع بنفس احلماية:
الترجمات واالقتباسات والتعديالت املوسيقية 
وك������ذا حت����وي����الت امل���ص���ن���ف���ات وال��ت��ع��ب��ي��رات 

الفولكلورية؛
الفولكلورية،  التعابير  أو  املصنفات  مجموعة 
مثل  ب��ي��ان��ات،  أو  أع��م��ال  مجموعات  م��ج��رد  أو 
البيانات  وق��واع��د  وامل��ن��ت��خ��ب��ات  امل��وس��وع��ات 
س�����واء مت اس��ت��ن��س��اخ��ه��ا ع��ل��ى دع���ام���ة ق��اب��ل��ة 
من  آخر  شكل  بأي  أو  آلة  بواسطة  لالستغالل 
شأنه، بواسطة االختيار والتنسيق أو الترتيب 
للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. ال ميكن 
الفقرة  في  عليها  املنصوص  احلماية  تضر  أن 
األولى أعاله بحماية املصنفات املوجودة سابقا 

واملستعملة في إعداد هذه املصنفات.
املخطوطات القدمية

< املادة 6
القانون  ه��ذا  م��دل��ول  حسب  احلماية  تضمن 
بخصوص نشر املخطوطات القدمية احملفوظة 
ف���ي اخل���زان���ات ال��ع��م��وم��ي��ة أو أم���اك���ن إي���داع 
غير  من  أو اخلصوصية  العمومية  احملفوظات 
التعرض على نشر  النشر  أن يجوز ملنجز هذا 
نفس املخطوطات من جديد استنادا إلى النص 

األصلي.
حماية تعابير الفولكلور

< املادة 7 
التالية  لالستعماالت  الفولكلور  تعابير  حتمى 
حينما تكون هذه االستعماالت ألهداف جتارية 

أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي:
االستنساخ؛

التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو ألداء أو 
أو  الكابل  التوزيع عن طريق  أو  اإلذاع��ي  البث 

أي وسيلة أخرى؛
االقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر؛

تثبيت تعابير الفولكلور.
األول ال تطبق  املقطع  املخولة في  إن احلقوق 
املقطع  هذا  في  إليها  املشار  األعمال  كانت  إذا 

تهم:
طبيعي  شخص  بها  يقوم  التي  االستعماالت 

ألغراض شخصية فقط؛
إستعمال مقاطع مختصرة لألحداث اليومية إذا 

كان هذا االستعمال يبرره موضوع امللخص؛
أو  املباشر  التعليم  ألغ��راض  فقط  االستعمال 

البحث العلمي؛
احلاالت التي ميكن فيها مبقتضى الباب الرابع 
من اجلزء األول استعمال مصنف دون ترخيص 

املؤلف أو ذوي احلقوق.
ي��ج��ب اإلش�����ارة ف���ي ك���ل ال��ن��ش��رات امل��ط��ب��وع��ة 
مصدر  إل��ى  للجمهور  تبليغ  ك��ل  م��ع  وم����وازرة 
ومطابقة  مناسبة  بطريقة  الفولكلور  تعابير 
ل��الس��ت��ع��م��االت احل��س��ن��ة وذل���ك ب��ذك��ر اجلماعة 
تعبير  منها  املستوحى  اجلغرافية  املنطقة  أو 

الفولكلور.
في  إليها  املشار  باألعمال  الترخيص  حق  إن 
املكتب  إل��ى  تعود  امل��ادة  ه��ذه  من  األول  املقطع 

املغربي حلقوق املؤلفني .
تخصص املبالغ احملصلة بناء على هذه املادة 

ألغراض مهنية ولتنمية الثقافة.
املصنفات غير ا;مية

< املادة 8
هذا  ف��ي  عليها  املنصوص  احلماية  تشمل  ال 

القانون ما يلي:
النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو 

اإلداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية؛
األخبار اليومية؛

األفكار واألساليب واألنظمة ومناهج التسيير 
البيانات  أو  واالكتشافات  واملبادئ  واملفاهيم 
البسيطة حتى لو سبق اإلعالن عنها ووصفها 

وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.
الفصل الثالث: احلقوق احملمية

احلقو‚ املعنوية
< املادة 9

حقوقه  عن  النظر  بصرف  املصنف،  مؤلف  إن 
املادية وحتى في حالة تخليه عنها، ميتلك احلق 

فيما يلي:
أن يطالب بانتساب مصنفه له، وباخلصوص 
أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا املصنف 
ارتباطا  املألوفة  وبالطريقة  اإلمكان  حدود  في 

مع كل استعمال عمومي لهذا املصنف؛
اسما  يستعمل  أن  أو  مجهوال  اسمه  يبقى  أن 

مستعارا؛
أن يعترض على كل حتريف أو بتر أو أي تغيير 
ملصنفه أوكل مس به من شأنه أن يلحق ضررا 

بشرفه أو بسمعته.
احلقو‚ املادية

< املادة 10 
يخول للمؤلف احلق املطلق في القيام باألعمال 
شريطة  بها،  الترخيص  أو  منعها  أو  التالية 

مراعاة مقتضيات املواد من 11 إلى 22 أدناه:
طريقة  بأية  مصنفه  واستنساخ  نشر  إع���ادة 
كانت أو بأي شكل كان، دائم أو مؤقت مبا فيه 

التوثيق املؤقت بوسيلة إلكترونية؛
ترجمة مصنفه؛

أو حتويالت  ت��ع��دي��الت  أو  اق��ت��ب��اس��ات  إع���داد 
أخرى ملصنفه؛

بذلك،  الترخيص  أو  مصنفه  بتأجير  القيام 

السمعي  مصنفه  ألص��ل  العمومية  اإلع���ارة  أو 
املدمج  ملصنفه  أو  منه،  لنسخة  أو  –البصري 
في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة 
معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة 
مهما يكن مالك األصل أو النظير موضوع تأجير 

أو إعارة للعموم؛
القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن 
طريق البيع أو التأجير أو اإلعارة العمومية أو 
االمتالك  أو  امللكية  حتويله  من  آخ��ر  شكل  أي 
ألصل مصنفه أول نسخ منه، لم يسبق أن كانت 

موضوع توزيع مرخص به من قبله؛
عرض أو أداء مصنفه أمام اجلمهور؛

استيراد نسخ من مصنفه؛
إذاعة مصنفه؛

نقل املصنف إلى اجلمهور بواسطة كابل أو أية 
وسيلة أخرى.

ال تطبق حقوق التأجير أو اإلعارة املنصوص 
عليها في النقطة الرابعة من املقطع األول على 
كان  إذا  ما  حالة  في  احل��اس��وب  برامج  تأجير 
هذا البرنامج ليس هو املوضوع األساسي في 

التأجير.
2ارسة احلقو‚ املادية من قبل 

خلف املؤلف
< املادة 11

امل��ادة  في  عليها  املنصوص  احلقوق  مت��ارس 
أوم��ن  املصنف  مؤلف  خلف  قبل  م��ن  السابقة 
قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه 

احلقوق.
 ف��ي حالة ع��دم وج��ود األش��خ��اص املنصوص 
عليهم في الفقرة السالفة ميكن للمكتب املغربي 

حلقوق املؤلفني أن ميارس هذه احلقوق .
الفصل الرابع: احلد من احلقوق املاديةحرية 
االستنساŒ لالستعمال الشخصي

< املادة 12
أعاله،   10 املادة  النظر عن مقتضيات  بصرف 
هذه  م��ن  الثانية  ال��ف��ق��رة  ملقتضيات  وم��راع��اة 
أداء  ودون  امل��ؤل��ف  إذن  دون  ي��رخ��ص  امل����ادة، 
بكيفية  م��ن��ش��ور  مصنف  باستنساخ  م��ك��اف��أة 

مشروعة قصد االستعمال الشخصي حصرا.
وال تسري مقتضيات الفقرة السابقة على:

استنساخ مصنفات الهندسة املعمارية املجسدة 
على شكل عمارات أو بيانات أخرى مماثلة؛

اس��ت��ن��س��اخ ط��ب��ق األص���ل ل��ك��ت��اب ب��ال��ك��ام��ل أو 
مصنف موسيقي في شكل توليفة؛

استنساخ قواعد البيانات كليا أو جزئيا بشكل 
رقمي؛

احل��االت  ماعدا  احل��اس��وب  برامج  نشر  إع��ادة 
املنصوص عليها في املادة 21 أدناه؛

عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر 
باالستغالل العادي لهذا املصنف، أو من شأنها 
أن تضر دون مبرر باملصالح املشروعة للمؤلف.

االستنساŒ املؤقت
< املادة 13

أعاله،   10 امل��ادة  مقتضيات  النظر عن  بصرف 
يسمح باالستنساخ املؤقت ملصنف ما شريطة:

أو  للمصنف،  رقمي  بث  أثناء  العملية  تتم  أن 
بشكل  مخزن  مصنف  جعل  يتوخى  عمل  أثناء 

رقمي قابال لإلدراك؛
أن ت��ت��م ال��ع��م��ل��ي��ة م���ن ق��ب��ل ش��خ��ص ذات����ي أو 
معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق املؤلف 
أو مبقتضى القانون، بأن ينجز بث املصنف أو 

الفعل الهادف إلى جعله قابال لإلدراك؛
بالنسبة  ث��ان��وي��ة  أهمية  العملية  تكتسي  أن 
ال��ع��ادي  االس��ت��ع��م��ال  إط���ار  ف��ي  تتم  وأن  للبث، 
السماح  دون  تلقائيا  يندثر  وأن  للتجهيزات، 
للمصنف قصد أغراض  اإللكتروني  باالستدراك 
و)ب(  )أ(  البندين  في  املذكورة  تلك  غير  أخ��رى 

من هذه املادة.
حرية االستنساŒ التي تكتسي 

طابعا استشهاديا
< املادة 14

أعاله،   10 امل��ادة  مقتضيات  النظر عن  بصرف 

مكافأة  أداء  ودون  امل��ؤل��ف  إذن  دون  ي��رخ��ص 
مشروعة  بصفة  منشور  مبصنف  االستشهاد 
واسم  املصدر  ذك��ر  شريطة  آخ��ر  مصنف  ضمن 
املؤلف إذا ورد في املصدر وأن يكون االستشهاد 
ذلك  يبرر  م��ا  وب��ق��در  حسنة  لغاية  استعمل  ق��د 

الغاية املراد حتقيقها.
حرية استعمال املصنفات لغر÷ 

التعليم
< املادة 15

أعاله،   10 امل��ادة  مقتضيات  النظر عن  بصرف 
و  مكافأة،  أداء  ودون  املؤلف  إذن  دون  يرخص 
في  ورد  إذا  املؤلف  واس��م  املصدر  ذك��ر  شريطة 

املصدر:
مشروعة  بصفة  منشور  مصنف  باستعمال 
مبثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية 
أو تسجيالت صوتية أو مرئية موجهة للتعليم؛

التصويري  النسخ  بوسائل  باالستنساخ، 
من أجل التعليم أو االمتحانات داخل مؤسسات 
الربح  تستهدف  ال  ال��ت��ي  األنشطة  ف��ي  التعليم 
في  م��ب��اش��رة  غير  أو بصفة  م��ب��اش��رة  ال��ت��ج��اري 
احلدود التي تبررها األغراض املتوخاة مبقاالت 
أو  منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة 
ملقاطع مختصرة من مصنف منشور  أو  دوري��ة، 
بصفة مشروعة أو ملصنف قصير منشور بصفة 

مشروعة.
حرية االستنساŒ طبق األصل من 

قبل اخلزانات ومصال` التوثيق
< املادة 16

10أع��اله،  امل��ادة  مقتضيات  عن  النظر  بصرف 
يرخص دون إذن املؤلف أو أي مالك آخر حلقوق 
امل��ؤل��ف، ل��ل��خ��زان��ات وم��ص��ال��ح ال��ت��وث��ي��ق التي 
بصفة  التجاري  ال��رب��ح  أنشطتها  تستهدف  ال 
باستنساخ  تقوم  أن  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

طبق األصل لنسخ منفصلة ملصنف ما:
مصنفا  أو  مقاال  املستنسخ  املصنف  ك��ان  إذا 
برامج  غير  لكتابات  قصيرة  مقاطع  أو  قصيرا 
احل���اس���وب، ب��رس��وم ت��وض��ي��ح��ي��ة أو ب��دون��ه��ا، 
عدد  أو ضمن  منشورة ضمن سلسلة مصنفات 
ال��ه��دف من  م��ن ج��ري��دة أو دوري����ة أو إذا ك���ان 
االستنساخ هو االستجابة لطلب شخص ذاتي؛

إن  إذا كان االستنساخ موجها حلفظ املصنف 
أو  املصنف  فقدان  حالة  )في  ذلك ضروريا  كان 
تعويضه  أو  لالستعمال(  قابليته  عدم  أو  تلفه 
أو مصلحة  أخرى  دائمة خلزانة  ضمن سلسلة 
أو  فقدت  نسخ  تعويض  بهدف  للتوثيق  أخ��رى 

أتلفت أو أصبحت غير قابلة لالستعمال.
إيداŸ املصنفات املستنسخة 

با;فوظات الرسمية
< املادة 17

ميكن إيداع املصنفات املستنسخة التي تكتسي 
من  نسخة  وك���ذا  استثنائية  وث��ائ��ق��ي��ة  صبغة 
باحملفوظات  ثقافية  قيمة  لها  التي  التسجيالت 
الرسمية املعينة لهذا الغرض من طرف السلطة 
غير  م��ن  الثقافية  بالشؤون  املكلفة  احلكومية 
اإلضرار بحق املؤلف في احلصول على تعويض 

عادل.
باالتصال  املكلفة  احلكومية  السلطة  وتصدر 
الثقافية  بالشؤون  املكلفة  احلكومية  والسلطة 
ق������رارا م��ش��ت��رك��ا ب��ت��ح��دي��د الئ���ح���ة امل��ص��ن��ف��ات 

املستنسخة والتسجيالت املشار إليها أعاله.
حرية االستعمال ألغرا÷ 

قضائية وإدارية
< املادة 18

أعاله،   10 امل��ادة  مقتضيات  النظر عن  بصرف 
تعويض،  أداء  ودون  املؤلف  إذن  دون  يرخص 
مسطرة  خدمة  بهدف  م��ا  مصنف  نشر  ب��إع��ادة 
األغراض  ذلك  تبرر  ما  بقدر  إداري��ة  أو  قضائية 

املتوخاة.
يتبع

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
®صيغة محينة بتاريa 9 يونيو 2014©
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<    بقلم  د.حسن عبيابة 

أص�����در م��ع��ه��د ال�����دراس�����ات األم��ري��ك��ي��ة 
والعربية بواشنطن دراسة حول عالقة األمن 
حتت  الكبرى  بالشركات  األمريكي  القومي 
عنوان )التجسس عالقة ربحية متبادلة بني 

»وكالة األمن القومي« والشركات الكبرى(.
نقدم  أن  حاولنا  املوضوع  ألهمية  نظرا 
بتصرف  وترجمتها  ال��دراس��ة  لهذه  حتليال 
ف��ي م��رك��ز اب���ن ب��ط��وط��ة، ح��ي��ث تعتبر ه��ذه 
الدراسة مؤشرا جديدا في حرب جديدة حول 
عابرة  والبيانات  املعلومات  على  احلصول 
األولى  القوة  تشكل  أصبحت  التي  للقارات 
ألي حرب قادمة، وقد اعتبرت الدراسة أن  هذا 
األم��ر  خطير ألنه أفشى سرًا جلاًل وعظيمًا 
الوطيدة  العالقة  ح��ول  التجسس  عالم  ف��ي 
والترتيبات العميقة بني وكالة األمن القومي 
وك��ب��رى   National Security Agency
شركات االتصاالت األميركية، إيه تي آند تي
AT&T، حيث مت كشف العالقات التي  توثق 
بالتجسس  اخلاصة  بينهما  الترتيبات  كل  
االلكترونية  االت��ص��االت  وس��ائ��ل  ك��اف��ة  على 
في  املقيمني  األجانب  على  ليس  والهاتفية، 
الواليات املتحدة فحسب، بل على املواطنني 
األميركيني أيضًا في انتهاك صارخ للقوانني 
في  واملتمثلة  األميركي  النظام  في  املعتمدة 
للفرد  الشخصية  للبيانات  ال��ت��ع��رض  ع��دم 
دون إذن قضائي مسبق أو مبرر قانوني هذا 
السر كشفت النقاب عنه نشرة ذي انترسيبت 
في   2018 يونيو   25 بتاريخ   اإللكترونية 
حتقيق مطول استند في جزئياته على ما لم 
ينشر سابقًا من بيانات كانت بحوزة املتعاقد 
إدوارد  السيد   املذكورة  الوكالة  السابق مع 

سنودن.
وق���د أض��ح��ى م��ن ال��ب��دي��ه��ي��ات ف��ي عالم 
العاملية  االتصاالت  أن شبكة  املكثف  التقنية 
البيانات  بصورة  من  العديد  الهائلة تخزن 
وشبكات  وأج��ه��زة  خ���وادم  عبر  ب��أخ��رى  أو 
أميركية إما داخل أراضيها أو تلك اململوكة 
مل��ص��احل��ه��ا االق��ت��ص��ادي��ة وامل��ن��ت��ش��رة ح��ول 
أخرى  ومناطق  أوروب���ا  في  سيما  ال  العالم 
من العالم  وإستنادًا إلى »امللكية األميركية« 
لتلك األجهزة أو مكوناتها خّولت وكالة األمن 
القومي نفسها باعتراض واالحتفاظ بنسخة 
أو أكثر من أي شيء  مير عبر تلك االجهزة 
من بيانات واتصاالت الكترونية يومية غير 
وإمنا  مثاًل،  املصرفية  املعامالت  في  مقيدة 
تشمل كل ما يطرأ على خيال املرء في القرن 

احلادي والعشرين.
من املسلمات أيضًا خضوع تلك البيانات 
إل���ى أج��ه��زة تنقية ون��س��خ وف��رز  ال��ي��وم��ي��ة 
واستغالل كامل حيث  تستخدم تقنيات بالغة 
التعقيد تعرف ب� سيغ إنت  SIGINT– ذكاء 
العلم  إليه  ما توصل  أح��دث  تطبق  اإلش��ارة 

في مجال »الذكاء اإلصطناعي لتفكيك ورصد 
املعلومات  م��ن  متناهية  ج��زئ��ي��ات  وت��ع��ق��ب 

احملددة سلفًا.
املؤسسة  بني  القائمة  العالقة  أن  ويبدو 
اخلاص  والقطاع  مبجملها  االستخباراتية 
 2003 للعلن في مطلع عام  األميركي ظهرت 
ووسائل  الصحف  كبريات  تداولتها  عندما 
اإلعالم األميركية حينئذ بالقول أن شركة إيه 
كبار خبرائها  أمرًا ألحد  آند تي صًدرت  تي 
السيد  مارك كالين لتسخير كفاءته وخبرته 
معدات  ب��زرع  القومي  األم��ن  وكالة  ملساعدة 
الرئيسة  أقسامها  داخ���ل  تنصت  وأج��ه��زة 
ف��ي مقر   »641-A رق��م  ف��ي غرفة  )ال��واق��ع��ة( 

الشركة مبدينة سان فرانسيسكو.
سلط  بينهما  املترابطة  العالقة  أن  كما 
نيويورك  ليومية  تقرير  في  عليها   الضوء 
 2015 عام  املسربة  للوثائق  استنادًا  تاميز 

عن طريق املتعاقد السابق إدوارد سنودن.
بيد أن انخراط الشركة املذكورة في توفير 
وفق   ،1985 لعام  يعود  جتسسية  خ��دم��ات 
وثائق الوكالة  املتداولة  أما وقوع االختيار 
عليها فيعزى إلى الثقة الفائقة لوكالة األمن 
الدائم  واستعدادها  ون��ظ��رًا  )ب��ه��ا(  القومي 
الهائل من  الكم  توفير املساعدة أي معاجلة 
أهمية  ذات  ملعايير  وفقًا  وف��رزه��ا  البيانات 

استخباراتي
وهناك العديد من البرامج في هذا املجال 
ال��ذي   FairView ف��ي��و  ف��ي��ر  ب��رن��ام��ج  منها 
وهو  رئيسي   لغرض   ،1985 عام  استحدث 
ال��والي��ات  ف��ي  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��راق��ب��ة 

يستخدمون  ال  الذين  أولئك  حتى  املتحدة، 
م��وارد وخ��دم��ات شركة إي��ه تي آن��د تي عبر 
مقرات رئيسة للشركة تخصصها بسرية تامة 
محورية:  أميركية  مدن  ثمانية  على  موزعة 
أجنليس؛  ل���وس  داالس؛  ش��ي��ك��اغ.  أت��الن��ت��ا؛ 
ن���ي���وي���ورك؛ س���ان ف��ران��س��ي��س��ك��و؛ س��ي��ات��ي��ل؛ 

وواشنطن العاصمة.
وقد أشار التقرير إلى الكشف على  طبيعة 
التي  املخفية  امل��راك��ز  لتلك  العالية  املباني 
يحيطها  ما  مع  تلقائيًا  تنساب  كي  أنشئت 
من أماكن جتارية وغيرها تفاديًا للكشف عنه 
وأردف التقرير املذكور أن هناك أجهزة رقمية  
الالسلكية  اإلش����ارات  اع��ت��راض  بها  م��ن��وط 
واملتبادلة  اإلصطناعية  األقمار  عن  الصادرة 
واألجنبية  الوسيطة  األق��م��ار  مختلف  ب��ني 
منها ماهو مخصص ملنطقة  الشرق األوسط  
الكتروني  وت���رددات  مكاملات  على  للتنصت 
أح��داث وغيرها، بحيث  ي��دور من  ما  ترصد 
ك���ان ال��ب��رن��ام��ج امل��ع��د ي��رس��ل ن��ح��و مليون 
رسالة الكترونية يوميًا إلى مقر الوكالة في 
جزءًا  تتضمن  العاصمة  واشنطن  ضواحي 
تفجير.قتل  قنبلة،  شائعة:  مصطلحات  من 

جهاد  .. الخ. 
وفي املعدل فإن ما يتوفر لدى الوكالة من 
بيانات يوميًا يقدر حجمها الهائل بنحو 49 
التقنيات  أحدث  لها  تريليون صفحة تسخر 
ال��رق��م��ي��ة واحل��واس��ي��ب امل��ت��ط��ورة واخل��ب��رة 
من  جمعها  بعد  لفرزها  املختصة  البشرية 
مقرات شركة االتصاالت املذكورة والتعاطي 
من  بالقرب  امل��ذك��ور  ال��وك��ال��ة  مقر  ف��ي  معها 

العاصمة واشنطن.
وثائق سنودن املفرج عنها في املرة األولى 
الكتروني ضخم  برنامج حتليل  عن  حتدثت 
للوكالة يعرف ب�نظام بريزم – املوشور، مهمته 
فرز بيانات االتصاالت الداخلية لألميركيني. 
وقد أثار جدال سياسيًا وأمنيًا أنذاك استدعى 
بعض جلان الكونغرس لعقد جلسات استماع 
ملدراء األجهزة االستخباراتية الستيضاح ما 
تاميز  نيويورك  صحيفة  في  سنودن  نشره 
والذين كذبوا على املأل باالدعاء أن الوكالة ال 
تنشط في أعمال التجسس الداخلي أو جلمع 

بيانات تخص املواطنني األميركيني.
وبالرجوع  وقائع  األحداث في  التاريخ 
ي��ت��م تقييد  امل��ت��وق��ع أن  ف��م��ن غ��ي��ر  ال��ق��ري��ب 
صالحيات ونفوذ اخطبوط الشركات اخلاصة 
أو الشركة املعنية امتداداتها داخل األجهزة 
الرسمية، بسبب تداخل املصالح وما متلكه 
بعض الشركات من تقنية عالية لتوفير أدق 
األمريكي  القومي  األم��ن  لوكالة  املعلومات 
رغم اخلالفات احلادة في هذا املوضوع وما 
اخل��الف ح��ول نتخابات ترامب إال ج��زء من 
هذا الصراع، وبالتالي ميكن اسنتاج مايلي:

على  احلصول  على  التنافس  أن  .يبدو 
املعلومات بأي تكاليف وبأية طريقة من طرف 
اخلاصة  الشركات  ودخول  األمنية،  األجهزة 
الصفقات  كسب  ف��ي  والتنافس  اخل��ط  على 
ذات األرقام اخلالية جعل استباحة املعلومات 
الشخصية واخلاصة عرضة للكشف والبيع 
على  ضدا  أصحابها  علم  بدون  واالستغالل 

جميع القوانني الوطنية والدولية 
.أن معظم املعلومات التي يتم احلصول 
عليها يتم بيعها والتصرف فيها وفقا للطلبات 
االستخباراتية  ال��وك��االت  وك��ذل��ك   املتعددة 
الدولية مما ميكن  الدول العظمى من إضعاف 

بعض الدول وابتزازها والضغط عليها
.أن الشركات التي تكلف بجمع البيانات 
أو ب���األح���رى ال��ت��ج��س��س ع��ل��ي��ه��ا مي��ك��ن أن 
تكشف ذل��ك ف��ي ح��ال��ة خ��الف م��ع ال��وك��االت 
االستخباراتية مما يؤدي إلى إفشاء األسرار 
الشركات  هذه  كانت  إذا  وخصوصا  األمنية 

أجنبية اليهمها إال الربح من وراء ذلك .
إن امل��خ��ال��ف��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة ف���ي م��ج��ال 
املعلومات والبيانات من طرف الدول العظمى 
السيادية  القوانني  كل  الصميم  في  تضرب 
التي  الدولية  للقوانني  كذلك  للدول ومخالفة 

توفر حماية للدول والشعوب .
قوة  المتلك  التي  ال���دول  على  يجب  إن��ه 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة أن حت��ت��اط ف���ي ال��ت��ع��ام��ل مع 
بحماية  تلتزم  ال  ال��ت��ي  اخل��اص��ة  ال��ش��رك��ات 
املتفق  الشروط  وف��ق  واملعلومات  البيانات 
للخطر وكشف  الدول  التتعرض  عليها حتى 
التي تعد سرا  األسرار األمنية واملعلوماتية 

من أسرار الدول .
  *مركز ابن بطوطة للدراسات
 واألبحاث العلمية واإلستراتيجية

دراسات وأبحاث عابرة للقارات

< الوطنية بريس

ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  أك������دت 
واالتصال، أن املكتب املغربي 
حلقوق املؤلف متكن من رفع 
موارده بنسبة 600 في املائة، 
ب��ف��ض��ل ت��ف��ع��ي��ل م��ق��ت��ض��ي��ات 
املؤلف  حقوق  حماية  قانون 
واحل���ق���وق امل���ج���اورة .وه���و 
مداخيل  تطوير  شأنه  من  ما 
ال��ن��س��خ��ة اخل���اص���ة وال��ت��ي  
ب���اإلي���ج���اب على  س��ت��ن��ع��ك��س 
للمؤلفني  امل��ادي��ة  الوضعية 

وم��ن��ت��ج��ي  األداء،  وف���ن���ان���ي 
والفيديوغرام،  الفونوغرام 
تساهم  أن  ش��أن��ه��ا  م��ن  ك��م��ا 
االجتماعية  الرعاية  دعم  في 
لذوي احلقوق وحفظ الذاكرة 
الفنية الوطنية ودعم الطاقات 

اإلبداعية الشابة. 
وأش�����ار ال���ب���الغ، إل���ى أن 
اجل��دي��دة  القانونية  اآلل��ي��ات 
املتخذة من قبل وزارة الثقافة 
واالت��ص��ال-ق��ط��اع ال��ث��ق��اف��ة- 
ملقتضيات  ت��ف��ع��ي��ال  م��ك��ن��ت، 
م��ك��اف��أة ال��ن��س��خ��ة اخل��اص��ة 

امل��رت��ب��ط��ة ب��ح��ق��وق امل��ؤل��ف��ني، 
على  مهم  ت��ط��ور  حتقيق  م��ن 
بلغ  التي  امل��داخ��ي��ل  مستوى 
م��ج��م��وع��ه��ا خ����الل س��ن��ة 61 
مليون 168 ألف درهم مقابل 
9 مليون 724 درهم عن سنة 

.2016
وت���ط���ب���ي���ق���ا مل��ق��ت��ض��ي��ات 
املؤلف  حقوق  حماية  قانون 
واحل���ق���وق امل���ج���اورة، ي��وزع 
امل���ك���ت���ب امل���غ���رب���ي حل��ق��وق 
النسخة  مستحقات  املؤلفني 
اخل������اص������ة، ح���س���ب ن��س��ب��ة 

لكل  اخلاصة  االستنساخات 
م��ص��ن��ف اع��ت��ب��ارا ل��ألق��س��اط 

التالية: 
35 في املائة للمؤلفني،

ل��ف��ن��ان��ي  امل���ائ���ة  ف���ي   35  
األداء،

امل�������ائ�������ة  ف����������ي   10  
مل���ن���ت���ج���ي ال����ف����ن����وغ����رام����ات 

والفيديوغرامات ،
20 في املائة لدعم نفقات 
في  وبرامجه  املكتب  تسيير 
ومحاربة  احل��ق��وق  حتصيل 

القرصنة.

رفع موارد المكتب المغربي
 لحقوق المؤلف تؤمن حياة المؤلفين

تقارير
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عمد،  ب��ال  السماء  رف��ع  ال��ذي  لله  احلمد 
م��دد، وأرس��ى اجلبال بال  وبسط األرض بال 
وتد، والصالة والسالم األمتان األكمالن على 
وتعبد،  األرض  على  مشى  م��ن  خير  أح��م��د، 
األب���رار، ومن  آل��ه األط��ه��ار، وصحابته  وعلى 

سار على نهجهم واقتفى أثرهم من األخيار.
وب��ع��د، ف��أع��ظ��م م��ا ي��ؤت��اه اإلن���س���ان من 
املعرفة فقه في دينه يعرفه مبعبوده وخالقه 
الذي  للحديث  ب��ه.  ويوصله  وتعالى،  تبارك 
عنه  الله  رض��ي  معاوية  عن  الشيخان  رواه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ) من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 
(. فالتفقه في الدين غاية عليا، ومقصد عظيم 
نستشف عظمته في دعوة نبينا عليه الصالة 
ابن  وترجمانها  األم���ة  ه��ذه  حلبر  وال��س��الم 
احلاكم  أخ��رج��ه  كما  عنه  الله  رض��ي  عباس 
في املستدرك على الصحيحني من حديث ابن 
عباس، ملا وضع وضوءا للنبي صلى الله عليه 
وسلم في بيت أم املؤمنني ميمونة، فسأل عن 
فعل  م��ن  ه��و  اب��ن عباس  أن  فأخبر  م��ص��دره 
التأويل  الدين وعلمه  اللهم فقهه في   ( فقال: 
(. وأعظم العلوم التي يدرك بها مراد الله عز 
وج��ل وم���راد رس��ول��ه عليه ال��ص��الة والسالم 
فنصوص  الفقه.  أص���ول  علم  وس��ن��ة،  كتابا 
في  للتدبر  ودع����وات  ب��أوام��ر  حافلة  ال��ق��رآن 
كتاب   ( تعالى:  قال  كما  القرآنية  النصوص 
وليتذكر  آياته  ليدبروا  مبارك  إليك  أنزلناه 
أولوا األلباب (. وأيضا جند اجلزاء رتب على 
األحكام  واستنباط  والتأمل  التدبر  عطل  من 
على  وال��ران  والنسيان  الغفلة  أختام  بوضع 
القلوب فقال سبحانه: ) أفال يتدبرون القرآن 
علم  اعتبر  ث��م  م��ن   .) أقفالها  قلوب  على  أم 
العلمية  واملفاتيح  اآلالت  م��ن  الفقه  أص��ول 
الله ورسوله. وهو عبارة  مراد  إلى  املوصلة 
عن قواعد وأدل��ة عامة وأص��ول يتوصل بها 
العملية  باملسائل  يختص  ما  أي  الفقه،  إلى 
النظر  وطريقها  املكلفني.  ب��أف��ع��ال  املتعلقة 
واالستدالل. وقد اشتمل هذا العلم على أدلة 
هي مصادر التشريع، منها ما يدخل في دائرة 
القرآن  وه��ي:  املستقلة  األس��اس��ي��ة  امل��ص��ادر 
أوام��ر  باعتبارهما  النبوية،  والسنة  الكرمي 
اإلجماع،  وهي:  فرعية  مصادر  ومنها  إلهية، 
وال��ق��ي��اس، واالس��ت��ح��س��ان، واالس��ت��ص��الح، 
والعرف، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، 
والذرائع، واالستصحاب، وغيرها من األدلة. 
وب��ال��ن��ظ��ر ف��ي��م��ا ل��ه ع��الق��ة مب��ا ن��ح��ن بصدد 
دراس��ت��ه، أي م��وض��وع: » األم��ر والنهي عند 
اإلم���ام م��ال��ك رح��م��ه ال��ل��ه ». وال���ذي ل��ه عالقة 
بقواعد االستنباط، وهي قواعد لغوية متعلقة 
مستفادة  ودالالتهما،  والسنة  الكتاب  بألفاظ 
م��ن أس��ال��ي��ب ل��غ��ة ال��ع��رب ت��س��اع��د املجتهد 
الشرعية، فهما وتدبرا  إلى األحكام  للتوصل 
ال��ع��رض يستلزم خطة  ف��إن  وع��م��ال ون��ش��را، 

منهجية علمية كالتالي:

توط¾ة.
حتليل  تتضمن  األولــــى:  النقطة 
الـــــدالالت الــلــفــEــيــة واالصــطــالحــيــة 
بيان معاني صيغهما  والنهي مع  لúمر 

عند املالكية.
األمر  مستلزمات  الثانية:  النقطة 

والنهي في املذهب املالكي.
الــنــقــطــة الــثــالــثــة: تــطــبــيــقــات في 

داللة األمر والنهي عند املالكية.
ثم توصيات.

توطئة: لقد أفاض األصوليون من السادة 

وجعلوا  واملعنى،  اللفظ  في  القول  املالكية 
– ك��م��ا ه��و م��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه ع��ن��د اجل��م��ه��ور 
إذ  اللفظ،  على  االعتبار  في  مقدما  املعنى   –
األل��ف��اظ ل��م تقصد ل��ذوات��ه��ا، وإمن��ا ه��ي أدل��ة 
ال على مجرد  املتكلم،  م��راد  على  بها  يستدل 
حفظ ألفاظه التي هي مبثابة قوالب للمعاني 
واإلفهام.  البيان  يتحقق  فبها  لها،  وخادمة 
أكثر  باملعنى  املالكيني  األص��ول��ي��ني  وعناية 
من اللفظ، حداهم إلى مراعاة سياق األلفاظ. 
كتابه  في  الله  رحمه  الشاطبي  اإلم��ام  فنص 
املقاصدي املاتع » املوافقات » على أن مراعاة 
دليل السياق يعتبر من أسس التفسير السليم 
محيص  ف��ال   ( ف��ق��ال:  ال��ش��رع��ي��ة،  للنصوص 
أوله، وأوله  الكالم على  آخر  رد  للمتفهم عن 
على آخره، و إذاك يحصل مقصود الشرع في 
فال  أجزائه،  في  النظر  فرق  فإن  املكلف،  فهم 
يتوصل به إلى مراده، وال يصح االقتصار في 
النظر على بعض أجزاء الكالم دون البعض 
(. انتهى كالمه. وكمثال على اعتبار السياق 
شاء  وم��ن  فليومن  ش��اء  فمن   ( تعالى:  قوله 
فليكفر (. فبالنظر إلى سياق ما جاء بعد اآلية 
نارا  للظاملني  أعتدنا  إنا   ( تعالى:  قوله  وهو 
(. علمنا أن املراد يدل على الزجر والتوبيخ 
املفهوم  بهذا  والتخيير.  األمر  حقيقة  وليس 
من  املالكية  عند  والنهي  األم��ر  مبحث  اعتبر 
أهم املباحث األصولية التي كان للقرائن فيها 
ودالالت  أحكامهما.  توجيه  ف��ي  ب���ارزا  أث���را 
هو  ما  أي  التناول  من حيث  تختلف  األلفاظ 
أو  خ��ف��ي،  أو  واض���ح  أو  م��ج��از،  أو  حقيقي 
متعلق بالنص، أو ظاهر، أو مجمل أو مشترك. 
ومفهوما،  منطوقا  االس��ت��دالل  ط��رق  وأي��ض��ا 
وم���ن ح��ي��ث ال��ش��م��ول واحل���ص���ر، وال��ع��م��وم 
واخلصوص، واإلطالق والتقييد. ثم من حيث 
صيغ التكليف موضوع هذه املداخلة أي األمر 
ومتعلق  األحكام،  م��دار  باعتبارهما  والنهي 
الشرعي،  احل��ك��م  إف���ادة  بحث  ف��ي  التكليف، 
من  ال��واج��ب  ويتميز  وينتفي،  يثبت  فبهما 
املندوب، واحل��رام من املكروه. فهما أحق ما 
الذي  التكليفي  باحلكم  الرتباطهما  به  يبدأ 
هو خطاب الله تعالى املتعلق بأفعال املكلفني 
أن  واألص���ل  وض��ع��ا.  أو  تخييرا  أو  اقتضاء 
يشمل  التعريف  في  جنس  به  املأمور  الفعل 
الواجب واملندوب واحملرم واملكروه واملباح. 
وعليه فبحث األمر والنهي أحق ما يعتنى به 
ألن معظم االبتالء بهما، فال سبيل إلى معرفة 
احلالل واحلرام إال من طريقهما. ولتوضيح 
ماهية األمر والنهي أنتقل إلى النقطة األولى 

والتي هي كالتالي:

الــدالالت  حتليل  األولــى:  النقطة 
اللفEية واالصطالحية لúمر والنهي 

وبيان معاني صيغهما عند املالكية.
ف��ي كيفية  ال��ب��ح��ث  ال ش��ك أن ك��ل م��ري��د 
ال��ش��رع��ي��ة عليه أن  إل���ى األح���ك���ام  ال���وص���ول 
يعرف األمر والنهي، وداللتهما على األحكام 
الذي  التشريع وصلبه  فهما عمود  الشرعية، 
حقيقة  ه��ي  فما  األج����زاء.  ب��اق��ي  عنه  يتفرع 
باألحرى  أو  مالك،  اإلم��ام  عند  والنهي  األم��ر 
جنم  مالكا  أن  باعتبار  املالكية  علماء  عند 
والعافية  الفضاء  ف��ي  وش��م��س  السماء  ف��ي 

لألبدان؟
األمر ضد النهي، قال ابن فارس في كتابه 
املقاييس، في أمر: ) األمر عند العرب: ما إذا 
املأمور به عاصيا  املأمور به سمي  لم يفعله 
املفهوم  س��ي��اق  ف��ي  ج��اء  التعريف  وه���ذا   .)
العام لألمر دون االلتفات إلى صيغه وسياقه 
ل��ل��وج��وب أم للندب أم  ف��ي ال��ط��ل��ب، ه��ل ه��و 
لاللتماس أم الترجي والدعاء. ومعانيه تدور 
كما ذكر ذلك ابن فارس في كتابه » املقاييس 
اتخاذ  على  معجمه  منهج  ف��ي  دأب  ال���ذي   «
مبدأ األصول في قواعده اللغوية فقسمه إلى 

خمسة أقسام:
القسم األول: األمر من األمور أي املسلك 
وامل��ن��ه��ج وال��ط��ري��ق��ة، وم��ن��ه ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: ) 

برشيد  فرعون  أمر  وما  فرعون  أمر  فاتبعوا 
الغي  ف��ي  وطريقته  ومنهجه  مسلكه  أي   .)

والضالل.
في  أي  النهي،  األمر ضد  الثاني:  القسم 
مقابله. وأمارته قوله عز وجل: ) وامر أهلك 

بالصالة واصطبر عليها (.
النماء  وهو  بالفتح  األمر  الثالث:  القسم 
والبركة واالنتشار، ومنه قول أبي سفيان في 
إسالمه:  قبل  وسلم  عليه  الله  الرسول صلى 
ذاع صيته  أي   .) كبشة  أب��ي  أم��ر  أم��ر  لقد   (
وانتشر، أراد التعريض باملصطفى صلى الله 

عليه وسلم فنسبه إلى جد مجهول.
ال��ق��س��م ال���راب���ع: األم���ر م��ن األم�����ارة، أي 

العالمة.
القسم اخلامس: األمر مبعنى العجب كما 
قوله  جاء على لسان موسى مع اخلضر في 

تعالى: ) لقد جئت شيئا إمرا (، أي عجبا.
فقد  ل��ألم��ر،  االص��ط��الح��ي  التعريف  أم��ا 
عرفه أبو الوليد الباجي األندلسي املالكي، في 
كتابيه » إحكام الفصول في أحكام األصول » 
و » احلدود »، بأنه عبارة عن ) اقتضاء املأمور 
به بالقول على وجه االستعالء والقهر (. وفي 
كتاب » اإلشارة في أصول الفقه » و » املنهاج 
» عرفه بأنه ) اقتضاء الفعل املأمور به على 
التعريف  فخص   .) والقهر  االستعالء  وج��ه 
التفريق  فدل  بالفعل.  والثاني  بالقول،  األول 
قسيم  ليس  هنا  بالفعل  امل��ق��ص��ود  أن  على 
اإلي��ج��اد ولو  ه��و  بالفعل  امل���راد  ال��ق��ول، ألن 
إلى حتديده  ذهب  كما  واالقتضاء  ق��وال.  كان 
ال��ب��اج��ي ه��و ط��ل��ب ال��ف��ع��ل امل���أم���ور ب��ه على 
الوجوب أو الندب، فخرج بذلك كما يفهم من 
الفعل  اإلباحة، ألن استدعاء  التعريف  سياق 
ثم  فيه.  إذن  هو  وإمن��ا  باملباح،  متعلق  غير 
ذكر قيد االستعالء ليميزه عن باقي األوامر. 
وكما هو معلوم فإن األمر قد يكون من األعلى 
إل��ى األدن���ى، أو م��ن األدن���ى إل��ى األع��ل��ى، أو 
يتراوح  فهو  الند.  إلى  الند  أي من  متساوي 
وشرطه  وال��دع��اء،  وااللتماس،  الوجوب  بني 
كتاب  في  فقد جاء  املعتزلة،  وافق شرط  هذا 
احلسني  ألب��ي   « الفقه  أص��ول  ف��ي  املعتمد   «
البصري: ) ومن قال لغيره افعل على سبيل 
االستعالء عليه ال على سبيل التذلل له، يقال: 
إنه أمر فإن كان أدنى رتبة منه، ولهذا يصفون 
من هذه سبيله باجلهل واحلمق من حيث أمر 
من هو أعلى رتبة منه (. وفي املقابل لم يذكر 
القاضي أبو بكر محمد الباقالني املالكي في 
كتابه » التقريب واإلرشاد » هذا القيد بل حده 
الفعل  به  املقتضي  القول  األم��ر هو   ( بقوله: 
من املأمور على وجه الطاعة (. وهذا التعريف 
ارتضاه جمهور الشافعية. ونخلص إلى أن أبا 
الوليد الباجي وهو من فحول املالكية ارتضى 
تعريف املعتزلة خالف الكثير من األصوليني 
من املالكية، كشهاب الدين القرافي حيث قال 
في » شرح تنقيح الفصول »: ) وال يشترط فيه 
علو اآلمر خالفا للمعتزلة، واختار الباجي من 
من  أبو احلسني  الدين  فخر  واإلم��ام  املالكية 
(. هذا ما يتعلق بتحديد  املعتزلة االستعالء 
األمر.  للفظة  واالصطالحية  اللغوية  الدالالت 
فقد  املالكية،  كتب  في  ورد  كما  صيغته  أم��ا 
الفصول  إح��ك��ام   « كتابه  ف��ي  الباجي  اعتبر 
ل��ه صيغة  ف��ي أح��ك��ام األص����ول » أن األم����ر 
) وه��ذا قول عامة  بقوله:  به، وعقب  تختص 
أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي (، 
الذي  الباقالني  بكر  أبا  القاضي  استثنى  ثم 
قال: ) ليس لألمر صيغة (.ثم استدل على ما 
رجحه بأنه الطريق املرتضى عند أهل اللسان 
الذين قسموا الكالم إلى  وأرب��اب هذا الشأن 
أمر، ونهي، وخبر، واستخبار. ومثل لذلك بأن 
زيد  واخلبر:  تفعل،  ال  والنهي:  افعل،  األم��ر: 
في الدار، واالستخبار: أزيد في الدار ؟فخلص 
ذلك  على  تبرهن  مبجردها  الصيغة  أن  إل��ى 
دون احتجاج إلى قرائن تدل على املراد بها. 
أما محمد الشنقيطي فذهب في كتابه » مذكرة 
في أصول الفقه » إلى أن الصيغ الدالة على 

األمر أربع:

اجلزء  1 األمر والنهي
 عند اإلمام مالك رحمه اهللا

في الصميم

كيف يسمو 
اإلنسان بنفسه ؟ 

 ، ل���ل���ه  احل���م���د  إن 
ن��ح��م��ده ون��ش��ك��ره 
ون�����س�����ت�����ع�����ي�����ن�����ه 
ون�����س�����ت�����ه�����دي�����ه ، 
ونتوكل  به  ونؤمن 
ع��ل��ي��ه ون��س��ت��غ��ف��ره 
ونتوب إليه ونثنى 
 ، كله  اخل��ي��ر  عليه 
ونشهد أن ال إله إال 

له وأن محمد عبده  الله وحده ال شريك 
وأتباعه  وأصحابه  آل��ه  وعلى  ورس��ول��ه 
يوم  إلى  نهجه  على  سار  ومن  وأحبابه 

الدين
 ثم أما بعد ؛ كيف يسمو اإلنسان بنفسه 
؟ يقول الله تعالى فى كتابه الكرمي : ˚ 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وج��ع��ل��ن��اك��م ش��ع��وب��آ وق��ب��ائ��ل ل��ت��ع��ارف��وا 
عليم  الله  إن  أتقاكم  عندالله  أكرمكم  إن 
خبير ˝ احلجرات : 13 فى اآلية الكرمية 
بني  فرق  ال   ، لإلنسان  اإلنسان  مساواة 
من  خلقوا  اإلنسان  فأفراد  وجنس  ل��ون 
نفس واحدة ، ويستحيل أن تكون النفس 
الواحدة ذات طبيعتني مختلفتني، وإمنا 
هى طبيعة واحدة وال فرق بني فرد وفرد من 
حيث النشأة والطبيعة بل الفرق بينهما 
خلصائصه  محققآ  اإلنسان  يكتسبه  ما 
فالتقوى   ،  ) ال��ت��ق��وى   ( وه���و  ال��ب��ش��ري��ة 
وضعها  التى  املهذبة  اإلنسانية  ص��ورة 
كل  إليها  للوصول  اإلس��الم هدفآ يسعى 
ف��رد م��ن األف���راد البشرية ، وال��ن��اس فى 
مراحل السعى إليها يختلفون قربآ وبعدآ 
منها . كلما كان اإلنسان مهذبآ كان مقدرآ 
للروح اإلنسانية وعارفآ ملنزلتها .. ومن 
ثم ال ينزل بها إلى الهون ، بل يسعى فى 
إستمرار إلى وضعها الوضع املقدر لها .. 
ومن هنا يتخلق اإلنسان املهذب بصفات 
تعينه على اإلحتفاظ بكرامته اإلنسانية . 
وفى أوليات هذه الصفات ) قناعة النفس 
( وهى أن تضع حدآ حلاجتها أو لرغبتها 
، مع القدرة على اإلستمرار فى تلبية تلك 

احلاجة أو هذه الرغبة.
القناعة  بصفة  اإلنسان  يتصف  ولكى   
األول:   أم���ران؛  ب��ه  يتوفر  أن  إذن  يجب 
تشتهيه  مما  املزيد  حتقيق  على  قدرته 
الوقوف  على  ق��درت��ه   : الثاني  النفس. 
م��ا تشتهيه  ف��ى سبيل  م��ع��ني  ع��ن��د ح��د 
النفس بفعل اإلرادة والعزم الصادقني . 
والقناعة بهذا املعنى تقى اإلنسان كثيرآ 
من الزلل ، وحتفظ عليه كرامة اإلنسان 
، ألنه عندئذ ال يطلب وال يسأل ومن ال 
يطلب وال يسأل يرى نفسه غنيآ وصل 
إلى مستوى العزة ، وارتفع فوق منازل 
الضعفاء واألذالء .. يقول تعالى ˚ ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنني ˝ املنافقون 
: يدل ذلك على أن العزة صفة ذاتية لله 
الله  صلى   ( للرسول  وخلق   ، ع��زوج��ل 
عليه وسلم ( ، وتخلق يجب أن يتخلق 
به املؤمنون . * وهناك فرق بني القناعة 
.. القناعة حتفظ اإلنسان من  والطموح 
اإلنسان  يدفع  الطموح  بينما   ، النزول 
ملا  وحت��دي��د  ح��د  القناعة   . الرفعة  إل��ى 
تشتهى  ال  وال��ن��ف��س  ال��ن��ف��س  تشتهيه 
وال��غ��رائ��ز   ، ال��غ��رائ��ز  ت��ل��ح عليه  م��ا  إال 
أما   .. وأهدافها  طبيعتها  فى  حيوانية 
فى  يزيد  ما  نحو  السعى  فهو  الطموح 
السعى  ه��و   ، ك��إن��س��ان  اإلن��س��ان  قيمة 
لتحقيق املثل العليا فى احلياة ، هو شد 
اإلنسان إلى أن يكون له تاريخ، وتاريخ 
طريق  عن  يوجد  أن  يستحيل  اإلنسان 
حتقيق الشهوات والرغبات ، ولكن يتم 
مجاالت  م��ن  م��ج��ال  أى  ف��ى  بالبطوالت 

احلياة اإلنسانية .

< بقلم/ عبد الحميد هيثم

يتبع
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السيارات،  لصناعة  عامليا  مركزا  أصبحت  أن  بعد 
اجلاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة  حتت  اململكة  تطمح 
حقيقيا  فاعال  القطاع  جعل  إل��ى  ال��س��ادس،  محمد  امللك 
للتنمية، من خالل االرتكاز على النتائج الطموحة احملققة 

وضمان استمرار الدينامية الراهنة.
وتبدو النتائج التي حققها قطاع صناعة السيارات 
أكبر من األهداف املسطرة في مخطط التسريع الصناعي 
مليار   200 حتقيق  على  املغرب  يراهن  إذ  البداية،  منذ 
بقدرة   2025 أف��ق  في  التصدير  معامالت  رق��م  من  دره��م 
في  دره��م  مليار   100 مقابل  عربة،  مليون  تبلغ  إنتاجية 

أفق 2020.
املناولة  مل��ع��رض  اخلامسة  ال���دورة  افتتاح  وخ���الل 
وزير  ق��ال  املاضي،  أبريل  في  بطنجة  السيارات  بقطاع 
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، موالي 
حفيظ العلمي، »سنتجاوز إلى حد كبير ال�100 مليار درهم 
من رقم معامالت التصدير، املتوقع في أفق 2020، لكننا 
نريد رهانا جديدا، لرفع العتبة إلى 200 مليار درهم في 

التصدير مع إنتاج مليون عربة في 2025«.
»بي  و  »رون��و«  الفرنسيتني  املجموعتني  إقناع  بعد 
إس أ« والشركة الصينية »بي واي دي أوطو إنداستري« 
املغرب،  في  باالستقرار  تي«  كا  إي  تي  »جي  واليابانية 
السيارات  قطاع  في  اخلارجية  االستثمارات  تواصلت 

طيلة السنة اجلارية.
ماريلي«  »ماغنيتي  اإليطالي  باملجهز  األمر  ويتعلق 
املغرب  في  وج��دا  اللذين  »بريطل«  األملانية  واملجموعة 
حتدي  لرفع  الضرورية  البشرية  وامل���وارد  املؤهالت  كل 
التحوالت التي تشهدها صناعة السيارات، واملتميزة على 
اخلصوص بزيادة حصة السيارات الكهربائية واالعتماد 

على البطاريات والتكنولوجيات الرقمية.
طنجة  مدينة  في  ماريلي«  »ماغنيتي  ووجدت شركة 

كل مميزات االستثمار اآلمن واملربح في قطاع السيارات، 
حيث أطلقت مبدينة صناعة معدات السيارات »أوتومتيف 
السيارات  نوابض  إلنتاج  مصنع  تشييد  أشغال  سيتي« 
مليون   405 يبلغ  استثماري  بغالف  التجارية  والعربات 

درهم.
500 فرصة عمل  وم��ن ش��أن ه��ذا املصنع أن يحدث 
املؤسسة  ه��ذه  نشاط  ينطلق  أن  يرتقب  حيث  مباشرة، 
 20 ح��وال��ي  تبلغ  مساحة  على  متتد  ال��ت��ي  الصناعية، 
اتفاقية استثمارية  ألف متر مربع والتي كانت موضوع 
موقعة في شتنبر املاضي بالرباط أمام جاللة امللك محمد 

 ،2019 سنة  خ��الل  ال��س��ادس، 
اإلنتاجية  قدرتها  تصل  وأن 
ال��س��ن��وي��ة إل����ى س��ت��ة م��الي��ني 
ق��ط��ع��ة. وي���ت���وخ���ى امل���ش���روع 
مواكبة زبناء شركة »ماغنيتي 
م���اري���ل���ي« ب���ك���ل م����ن امل���غ���رب 
وج��ن��وب أوروب�����ا )إس��ب��ان��ي��ا، 

إيطاليا، تركيا(.
املرتقب  النجاح  وبفضل 
للشطر األول من هذا املشروع، 
ي���ع���ت���زم ال���ف���اع���ل اإلي���ط���ال���ي 
ت���وس���ي���ع ن���ش���اط���ه ب���امل���غ���رب 
ل��ت��ح��س��ني ت��غ��ط��ي��ت��ه ل��ل��س��وق، 

وذل���ك م��ن خ���الل ال��ت��وق��ي��ع على 
نفس  في  ث��ان  مصنع  لتشييد  جديدة  استثمار  اتفاقية 
والقيادة  اإلنارة  أنظمة  لتركيب  املكان، مصنع مخصص 
من  وال��ذي  بالعربات،  اخلاصة  وال��دواس��ات  اإللكترونية 
درهم،  مليون   312 بقيمة  استثمارا  يتطلب  أن  املرتقب 

وسيمكن من إحداث 200 منصب عمل إضافي.
»بريطل«  األملانية  الشركة  أعلنت  ذات��ه،  السياق  في 

يناير  ف��ي  ال��س��ي��ارات،  أج���زاء  صناعة  ف��ي  املتخصصة 
وحدة  لبناء  أورو  ماليني   8 بقيمة  استثمار  عن  املاضي 
أن  ينتظر  والتي  »أوتوموتيف سيتي«،  صناعية مبنطقة 
على  قطعة  مليون   30 اإلجمالية  اإلنتاجية  قدرتها  تبلغ 

األمد البعيد، كما ستوفر حوالي 80 منصب شغل.
ال��ذي  املصنع،  م��ن  األول  الشطر  يكون  أن  وينتظر 
مربع،  متر  ألف   26 تفوق  إجمالية  مساحة  على  سيمتد 
جاهزا العام املقبل، وتصل قدرته اإلنتاجية إلى 15 مليون 
قطعة، على أن ينطلق استغالل الشطر الثاني عام 2021 

بقدرة إنتاجية مماثلة.
بخطى  امل��غ��رب  ويتقدم 
ثابتة لتحقيق هدفه املسطر 
ض���م���ن م��خ��ط��ط ال��ت��س��ري��ع 
ال���ص���ن���اع���ي، ح��ي��ث أص��ب��ح 
قطاع  أول  السيارات  قطاع 
مليار   70 ب��ح��وال��ي  م��ص��در 
دره�����م م���ن رق����م امل��ع��ام��الت 
خالل  التصدير،  م��ج��ال  ف��ي 
2017، مقابل 40 مليار درهم 
 44،5 مي��ث��ل  م��ا   ،2014 ف��ي 
ف���ي امل���ائ���ة م���ن ال���ص���ادرات 

الصناعية.
ومبساهمته في إحداث 
29 ف���ي امل���ائ���ة م���ن م��ن��اص��ب 
الشغل في القطاع الصناعي، سجل قطاع السيارات أقوى 
معدالت إحداث مناصب الشغل بني 2014 و 2017 ب�83 
ألف و845 منصب شغل جديد، ما ميثل أزيد من 93 في 
ما يعكس  2020، وهو  أفق  في  الهدف احمل��دد  املائة من 
اندماجا محليا متزايدا مبعدل يتجاوز، حتى اليوم، 50 
في املائة وسيرتفع إلى 65 في املائة في 2019، ثم 85 في 

املائة في 2023، مع نشاط »بي إس أ«.
من  ال��ق��ط��اع  مكنت  ال��ت��ي  النضج  مرحلة  وببلوغه 
مشروع  ومع  القارات  مختلف  من  مستثمرين  استقطاب 
أطلقه  الذي  تيك«،  السادس طنجة  »مدينة محمد  إحداث 
جاللة امللك، سيكون مبقدور املستثمرين اآلسيويني اإلنتاج 
والتصدير نحو السوق الدولية انطالقا من املغرب، الذي 

صار مركزا حقيقيا للقارتني اإلفريقية واآلسيوية.
وجل��ع��ل ه��ذا ال��ق��ط��اع أك��ث��ر ان��دم��اج��ا، وق��ع املغرب 
اتفاقيات مع عدد من الشركات الدولية الرائدة في مجال 

صناعة السيارات.
»بوجو  الفرنسي  ال��ف��اع��ل  اخ��ت��ار  اإلط����ار،  ه��ذا  ف��ي 
سيتروين« املنطقة احلرة األطلسية بالقنيطرة لتشييد   –
مصنعه الذي سيمتد على مساحة 64 هكتارا وباستثمار 
النور  مشروع سيرى  وهو  دره��م،  مليارات   6 إلى  يصل 
يونيو   19 بتاريخ  وقع  ال��ذي  االتفاق  بروتوكول  بفضل 
2015 ب��ني ال��ش��رك��ة وامل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة، حت��ت ال��رئ��اس��ة 

الفعلية جلاللة امللك.
ويسعى هذا املركب الصناعي، الذي ينتظر أن يفتتح 
أولى،  مرحلة  في  ألف سيارة   90 إنتاج  إلى   ،2019 عام 
ف��ي أف��ق رف��ع اإلن��ت��اج إل��ى 200 أل��ف عربة و 200 ألف 
3500 منصب شغل مباشر و  محرك سنويا، مع إحداث 
إل��ى وضع  أل��ف منصب شغل غير مباشر، باإلضافة   20
مهندس   1500 والتي ستشغل  والتطوير،  للبحث  وحدة 

وتقني عالي.
يواصل  ال��س��ي��ارات  ق��ط��اع صناعة  أن  اجل��ل��ي،  م��ن 
والفاعلني  املستثمرين  شهية  ويفتح  باملغرب،  انتعاشه 
العامليني الرواد في هذه الصناعة الواعدة والراغبني في 
تزخر  التي  املؤهالت  من  واالستفادة  باململكة  االستقرار 

بها.

صناعة السيارات بالمغرب يغري كبريات شركات صناعة السيارات بالعالم
المملكة منصة  بنمو واعد سيجعل من  تفي  بالمغرب في دينامية متواصلة،  السيارات  دخل قطاع صناعة 
إنتاج وتصدير قوية ومتنوعة، وذلك بفضل نموه القوي الذي فاق كل التوقعات واالنتظارات،  وقطاع صناعة 
آمن  من  المغرب  به  يتمتع  لما  نظرا  بالعالم.  السيارات  صناعة  شركات  كبريات  جذب  على  قادر  بالمغرب  السيارات 
واستقرار ليشكل بالتالي منصة لصناعة السيارات، تتميز بجاذبيتها وتنافسيتها وموقعها على أبواب أوروبا، كما 

تمنح رؤية واضحة للفاعلين، وتلبي انتظاراتهم، بفضل توفرها على شبكة من البنيات التحتية بمعايير عالمية.
< الوطنية بريس/ ومع

البريد والمواصالت يطلق مبادرة »غو ديجيتال« 
<  الوطنية بريس

ال��وط��ن��ي  امل��ع��ه��د  إدارة  أط��ل��ق��ت 
ل��ل��ب��ري��د وامل����واص����الت م���ب���ادرة »غ��و 
دي��ج��ي��ت��ال«، ال��ت��ي ت��ه��دُف إل���ى تلبية 
احتياجات السوق الرقمية واملساهمة 
ف��ي ت��ط��وي��ر امل��ن��اخ ال��رق��م��ي ف��ي ظل 
قطاع  يعرفها  التي  الكبرى  الدينامية 
البريد واملواصالت، من خالل إحداث 
داخل  جديدة  هندسية  مسالك  سبعة 

املعهد.
وت��أت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة ف��ي سياق 
ُم��واك��ب��ت��ه��ا إلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة امل��غ��رب 
متوقع  إع����ادة  ع��ل��ى   ،2020 ال��رق��م��ي 
املعهد الوطني للبريد واملواصالت من 
خالل االعتماد على ثالث ركائز؛ وهي 
الرقمي؛  املجال  في  الغد  قادة  تكوين 
دع���م ت��ط��ور امل��ن��اخ ال��رق��م��ي؛ وإب��ق��اء 

املعهد في دينامية تطور دائم. 
واعتبرت إدارة املعهد املتخصص 

ف���ي ت��ك��وي��ن م��ه��ن��دس��ني ف���ي م��ج��ال 
اجلديد،  التموقع  هذا  أن  االتصاالت، 
ال��ت��ي مت���ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه م���ن ل��دن 
لتقنني  الرقمية  الوكالة  إدارة  مجلس 
املنعقدة  دورت����ه  خ���الل  امل���واص���الت 
ث��م��رة  ه���و   ،2017 دج��ن��ب��ر   20 ف���ي 
مع  وم��ح��ادث��ات  داخلية  تشخيصات 
ورش��ة   30 ون��ح��و  خ��ارج��ي��ني  فاعلني 
عمل مت عقدها على امتداد عام 2017 
األس���ات���ذة وموظفي  ك��اف��ة  مب��ش��ارك��ة 

املعهد. 
املعهد  »إدارة  رؤي���ة  وستعتمد 
أربعة  على  ترتكز  جديدة  رؤي��ة  على 
وتوظيف  ان��ت��ق��اء  أواًل؛  م��س��ت��وي��ات، 
أف���ض���ل ال���ك���ف���اءات، ث���ان���ي���ا؛ ت��ك��وي��ن 
مبا  الرقمي  املجال  ومهني  مهندسي 
يتوافق مع احتياجات السوق، ثالثا؛ 
إعادة التموقع كمركز إقليمي للتكوين 
تسهيل  وأخ��ي��را  الرقمي،  املجال  في 
في  الشواهد  حاملي  الشباب  اندماج 

مجال العمل.
وستهم هذه االستراتيجية املسالك 
حّيز  ستدخل  التي  اجلديدة  العلمية 
الدراسي  املوسم  من  ابتداء  التنفيذ 
املقبل، »ويتعلق األمر بهندسة البرامج 
وهندسة  الرقمية،  للخدمات  املتقدمة 
واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا 
الذكية، وهندسة احلوسبة السحابية 
علوم  وهندسة  األش��ي��اء،  وإنترنيت 
املعلوماتي  األمن  وهندسة  البيانات، 
االبتكار  ال��رق��م��ي��ة، وه��ن��دس��ة  وال��ث��ق��ة 
واملساعدة في إدارة وهندسة األنظمة 

املندمجة واخلدمات الرقمية.
املشاريع  الشعب  هذه  وستواكب 
اجل����دي����دة ع���ل���ى م���س���ت���وى ال���دول���ي 
وال��وط��ن��ي امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��رق��م��ن��ة، وأن 
»ال���ه���دف م���ن إح�����داث ش��ع��ب��ة األم���ن 
رأسمال  إعداد  في  يتمثل  املعلوماتي 
ب��ش��ري ق����ادر ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور 
ال��رق��م��ي، خ��اص��ة ف��ي م��ج��ال حماية 

املعطيات الشخصية والعامة«. 
ي���دخ���ل ه��ذا  وم����ن امل���رت���ق���ب أن 
التنفيذ مع  إلى حيز  التحول اجلديد 
بدء السنة اجلامعية املقبلة، بإحداث 

مت  ج��دي��دة،  هندسية  مسالك  سبعة 
إثر   2018 يونيو  في شهر  اعتمادها 
بني  ال��ت��دري��س  لهيئة  ج��م��اع��ي  ع��م��ل 

نونبر  ومارس 2017.

انفجار قنينات الغاز بنادي الرياض دون خسائر
< الوطنية بريس/ حميد عسالوي

األسبوع  نهاية  مبكناس  الرياض  بنادي  النيران  اندلعت 
املاضي، على إثر انفجار قنينات الغاز، ما أدى إلى هلع كبير 
املستحمني  وس����ط 
مب��س��ب��ح ال���ري���اض 
، ح��ي��ث ف�����روا إل��ى 
اخل��ارج هاربني من 
ال��ن��ي��ران، إال أن��ه لم 
يحدث هذا االنفجار 
بشرية  أض����رار  أي 

إال بعض اخلسائر املادية البسيطة، ومت السيطرة على 
الوضع ما حال دون وصول النيران إلى محطة للبنزين 

التي ال تبعد إال بأميال عن النادي.

< الوطنية بريس/ مكناس

من  مكناس  مبدينة  بابا  سيدي  مقبرة  تئن 
اكتظاظ دفن موتى األحياء املجاورة لها،والتي 
هذه  بداخل  إال  موتاها  لتوديع  ال جتد سبيال 
تفسح  بديلة  مقبرة  وج��ود  لعدم  نظرا  املقبرة 
في  أمكنتهم  أخ��ذ  م��ن  اجل��دد  للموتى  امل��ج��ال 
ظروف جغرافية مناسبة وليس كما هو الوضع 
إلى دفن موتاهم في  اآلن، حيث يلجأ السكان 
ال��دار  إل��ى  سبقوهم  م��ن  بجثث  مليئة  مقابر 
حي  ساكنة  بشدة  يستنكره  ما  وه��و  اآلخ���رة، 

سيدي بابا مبكناس اإلسماعيلية.
املجلس اجلماعي  من  م��رآى  على  يحدث هذا 
تفاجئ  مقابر  في  املوتى  لدفن  يرخص  ال��ذي 
أهل الفقيد بجثث لم يتبقى منها سوى عظام 

متناثرة أثناء عملية احلفر. فهل يعجل املجلس 
مقبرة  تكون  أرض��ي��ة  قطعة  ب��ش��راء  اجلماعي 
للموتى اجلدد من ساكنة حي سيدي بابا رحمة 

مبن سبقوهم وبأهلهم؟.

مقبرة سيدي بابا تئن من االكتظاظ 
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< من إعداد :   مصطفى الوردي

< الوطنية بريس

 ب��ع��ث األم����ني ال��ع��ام الحت����اد امل��غ��رب 
رسائل  البكوش  الطيب  الدكتور  العربي 
إلى رؤساء الدول املغاربية اخلمس حلثهم 
على التنسيق من أجل التقدم مبلف ترشح 

مغاربي لتنظيم كأس العالم 2030، والذي 
يقتضي اإلعداد له عدة سنوات.

التي  الرسائل  في  العام  األم��ني  وأك��د 
املغاربية على  ال��دول  إل��ى رؤس��اء  بعثها 
املغربية  التجربة  من  الدرس  استخالص 
ال��ت��ي ح��ظ��ي��ت مب��س��ان��دة ج��م��ي��ع ال���دول 

الكبير  املغرب  املغاربية وحتمس شعوب 
ل��ل��م��ب��ادرة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا امل��غ��رب، قصد 
التقدم للمحطة القادمة سنة 2030 بترشح 
أصبحت  الفيفا  أن  خصوصا  م��غ��ارب��ي، 
ت��غ��ل��ب ال��ت��رش��ي��ح��ات ال��ت��ش��ارك��ي��ة على 
الترشيحات  وأن  الفردية،  الترشيحات 

القادمة تبدو جميعها تشاركية.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد، أك��د األم���ني العام 
بذل  على  ال��ع��زم  العربي  امل��غ��رب  الحت��اد 
لهذا  التأييد  حلشد  الضرورية  املساعي 
الترشح املغاربي املشترك أفريقيا وعربيا 

ودوليا.

أع��ل��ن ن���ادي ل��ي��ف��رب��ول اإلجن��ل��ي��زي 
ل��ك��رة ال��ق��دم ي���وم اخل��م��ي��س ت��ع��اق��ده 
البرازيلي  املرمى  ح��ارس  مع  رسمًيا 
الدولي أليسون باكير من فريق روما 

اإليطالي.
 25 العمر  من  البالغ  باكير  ووّق��ع 
ع��اًم��ا ع��ل��ى »ع��ق��د ط��وي��ل األم����د« مع 
الفحوصات  اجتيازه  عقب  ليفربول 
في  اخلميس،  أج��راه��ا  التي  الطبية 
صفقة بلغت قيمتها 66 مليون يورو 
حسبما  تقريًبا،  دوالر(  مليون   77(

أفادت تقارير إعالمية.
عقب  البرازيلي  احل���ارس  وص��رح 
تعاقده مع ليفربول »إن احللم أصبح 
مميًزا  قميًصا  أرت��دي  سوف  حقيقة، 
دائ��ًم��ا  يتطلع  بالهيبة  يتسم  ل��ن��اد 

للفوز«.
أضاف أليسون باكير »فيما يتعلق 
فإن  الرياضية،  ومسيرتي  بحياتي 
هذه خطوة كبيرة للغاية بالنسبة لي 
بأن أكون جزءا من هذا النادي وتلك 
من  يتأكد  أن  للجميع  األس��رة. ميكن 

أنني سأقدم كل ما لدي«.
ووصف األملاني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول احلارس البرازيلي بأنه أحد 

أفضل احلراس في العالم حالًيا.
م��ا، خالل  »ف��ي حلظة  وأّك���د كلوب 
ج��اءت  امل��اض��ي��ة،  القليلة  األس��اب��ي��ع 
ال��ف��رص��ة ل��ل��ت��ع��اق��د م���ع أح���د أف��ض��ل 

حراس املرمى في العالم اآلن«.
أوضح مدرب ليفربول »لم يستغرق 
كنا  أك��ون صادًقا،  لكي  األم��ر طوياًل، 
املالكني،و  مع  قلياًل  للتحدث  بحاجة 
كانوا متحمسني للغاية، لذلك جنحنا 

في إمتام تلك اخلطوة«.
وُيرّجح أن يصبح أليسون احلارس 
األساسي لليفربول في املوسم املقبل، 
ل��ي��ح��ل ب�����داًل م���ن األمل����ان����ي ل��وري��س 
ك����اري����وس، ال����ذي ت��س��ب��ب��ت ه��ف��وات��ه 
ال��ف��ادح��ة ف��ي ح��رم��ان ل��ي��ف��رب��ول من 
أوروب��ا  أبطال  دوري  بلقب  التتويج 

في املوسم املاضي.
وتابع كلوب »األم��ر ليس له عالقة 
لدينا  ليس  امل��ادي��ة،  الصفقة  بقيمة 

إنها أحكام  أي عالقة بسعر الالعب، 
السوق، هكذا هو األمر ولن نفكر فيه 

كثيًرا«.
»إننا  ق��ائ��اًل  حديثه  ك��ل��وب  اختتم 
أليسون  مع  بالتعاقد  للغاية  سعداء 

باكير«.
مرمى  ح���ارس  أغ��ل��ى  باكير  وب���ات 
ف���ي ت���اري���خ ال���س���اح���رة امل��س��ت��دي��رة، 
املسجل  القياسي  الرقم  حطّم  حيث 
ب��اس��م احل���ارس اإلي��ط��ال��ي املخضرم 
انتقل  عندما  ب��وف��ون،  جيانلويجي 
لصفوف يوفنتوس اإليطالي قادًما من 
مليون  88ر52  مقابل  بارما  مواطنه 

يورو في موسم 2001 / 2002.
وأص��ب��ح احل���ارس ال��ب��رازي��ل��ي هو 
الصفقة الرابعة التي يبرمها ليفربول 
في الصيف احلالي، بعدما قام بضم 
الغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو 

والسويسري شيردان شاكيري.
وشارك باكير مع منتخب البرازيل 
في بطولة كأس العالم، التي اختتمت 
م��ؤخ��را ف��ي روس��ي��ا وش��ه��دت تأهل 

م��ن��ت��خ��ب )راق���ص���و ال��س��ام��ب��ا( ل���دور 
الثمانية، علما بأنه خاض 49 مباراة 
م��ع روم���ا ف��ي ك��ل امل��س��اب��ق��ات خ��الل 

املوسم املنصرم
ليفربول  أم��ام  لعب  باكير  أن  يذكر 

في الدور قبل النهائي لبطولة دوري 
املنقضي،  املوسم  في  أوروب��ا  أبطال 
 7 األح��م��ر  الفريق  ف��وز  وال���ذي شهد 
/ 6 ف��ي م��ج��م��وع م��ب��ارات��ي ال��ذه��اب 

والعودة.

ريال مدريد اإلسباني،
 ال زال يهتم باحلصول على 

خدمات البرازيلي نيمار

ذكرت تقارير صحافية، أن ريال مدريد اإلسباني، ال زال يهتم باحلصول 
هذا  الفرنسي،  باريس سان جيرمان  نيمار، جنم  البرازيلي  على خدمات 
»موندو  صحيفة  وأك��دت  رونالدو.  كريستيانو  رحيل  لتعويض  الصيف، 
حول  للتفاوض  استعدادها  أب��دت  جيرمان،  سان  إدارة  أن  ديبورتيفو«، 
رحيل نيمار، لكن بشرط أال يقل العرض املقدم من أي فريق، عن 200 مليون 

يورو.
الصيفي  امليركاتو  في  جيرمان،  سان  لباريس  انضم  قد  نيمار،  وك��ان 
في  كأغلى صفقة  يورو،  مليون   222 مقابل  برشلونة،  من  قادًما  املاضي، 
الالعب  أن  ترى  جيرمان،  سان  إدارة  أن  الصحيفة،  وأوضحت  التاريخ. 
مؤخًرا  توج  الذي  مبابي،  كيليان  هو  به،  املساس  ال ميكن  الذي  الوحيد 
بلقب املونديال مع منتخب فرنسا، واقتنص جائزة أفضل العب صاعد في 

البطولة.
وأشارت إلى أن األملاني توماس توخيل، املدير الفني للفريق الفرنسي، 
إلى  عنه، سيحتاج  االستغناء  حالة  في  ولكن  نيمار،  بيع  فكرة  يرفض  ال 
صفقة بديلة، بجانب ترميم حراسة املرمى والدفاع. ونوهت الصحيفة أن 
تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس النادي امللكي، تؤكد أنه ال زال شغوًفا 

بالتعاقد مع جنم السامبا.

البطل  البقالي،  متكن كل من سفيان 
موانع،  متر   3000 سباق  في  املغربي 
املغربي  ال��ع��داء  ال��ك��ع��زوزي،  وابراهيم 
املتألق في سباق 1500 متر، باإلضافة 
إلى العداءة املتألقة رباب عرافي، بطلة 
بطاقة  خ��ط��ف  م���ن  م��ت��ر،   800 س��ب��اق 
تواجدهم في السباق النهائي للعصبة 

املاسية أللعاب القوى.
القوى  ألعاب  تاريخ  البقالي،  ودخل 
املغربية، من جديد، بعد تألقه في بطولة 
للميدالية  وحتقيقه  األخ��ي��رة،  ال��ع��ال��م 
الفضية، وذلك بعد أن فاز بسباق 3000 
متر موانع، خالل ملتقى “إيركوليس”، 
ال���ذي أق��ي��م م��س��اء أم���س اجل��م��ع��ة، في 
بإمارة موناكو،  “لويس الثاني”  ملعب 

في عاشر محطات العصبة املاسية.
ال��ب��ق��ال��ي، ض���رب أك��ث��ر م��ن عصفور 
من  أوال  متكن  أن  بعد  واح���د،  بحجر 
جت������اوز، م��ن��اف��س��ه األم���ري���ك���ي إي��ف��ان 
العالم  بطولة  برونزية  حامل  جاغير، 
األخيرة، كما جتاوز بطل العالم الكيني 

كونسيلوس كيبروتو.
حتقيق البطل العاملي املغربي، لزمن 
يدخل  جعله  ث��ان��ي��ة(،  و58  )7دق���ائ���ق 
ض��م��ن خ��ان��ة أف��ض��ل ع��ش��ر ع��دائ��ني في 
أيضا  اقترب  أن��ه  كما  املسافة،  تاريخ 
السباق،  ه��ذا  ف��ي  القياسي  ال��رق��م  م��ن 
سيف  القطري،  العداء  باسم  واملسجل 
ال��دي��ن ش��اه��ني، واملتمثل ف��ي )7دق��ائ��ق 

و53ثانية(.
الذي  ف��اس،  العلمية،  العاصمة  إب��ن 
 8 عن حاجز  ينزل  مغربي  ثاني  يعتبر 
ابراهيم  املنافسة، بعد  دقائق، في هذه 
بوالمي، قد أضاف إلى رصيده 8 نقاط 
التي  النقاط  مجموع  ليصبح  جديدة، 
بذلك  ليضمن  نقطة،   14 عليها  يتوفر 
سيقام  ال��ذي  النهائي،  للسباق  تأهله 
من   30 ف��ي  السويسرية،  زي��وري��خ  ف��ي 
أبرز  حيث سيكون  القادم،  غشت  شهر 
التي  املاسية،  العصبة  على  املنافسني 
الكيني  لصالح  امل��اض��ي،  العام  فقدها 

كيبروتو.

وفي سباق 1500 متر، واصل العداء 
الكعزوزي،  ابراهيم  ال��ش��اب،  املغربي 
مفاجآته في سباق 1500 متر، بعد أن 
توقيت  وحقق  الشخصي،  رقمه  حطم 
امل��رك��ز  )3دق���ائ���ق و31ث���ان���ي���ة(، محتال 
السادس في ملتقى موناكو، وذلك بعد 
أيام قليلة فقط من حتقيقه املركز االول 
هو  بذلك  ليضمن  ال��رب��اط،  ملتقى  ف��ي 
اآلخر تواجده في السباق النهائي، بعد 
أن بلغ رصيده 11 نتقطة، ويحتل املركز 

الثامن قي الترتيب العام.
وف���ي س��ب��اق 800 م��ت��ر إن����اث، حلت 
البطلة املغربية رباب العرافي، في املركز 
السادس، في جولة موناكو، لتحقق هي 
األخرى النقاط املطلوبة من أجل خوض 
قائمة  ضمن  وتدخل  األخ��ي��رة،  اجلولة 
املنافسني على الفوز بالعصبة املاسية، 
لتخوض بذلك البطلة املغربية سباقني 
إثنني، في آخر محطات العصبة املاسية، 
السباق  بلوغها  سلفا  ضمنت  أن  بعد 

النهائي لسباق 1500 متر.

نادي ليفربول اإلجنليزي يعقد  رسمًيا مع حارس املرمى البرازيلي الدولي أليسون باكير 

العصبة املاسية..
3 أبطال مغاربة يبلغون 

املرحلة النهائية والبقالي 
يدخل التاريخ

الطيب البكوش : مونديال 2030 يكون مغاربيا
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أقل  ثالثة ح��روب مدمرة خالل 
س��ن��وات، شنها جيش  ع��ش��رة  م��ن 
ال���ع���دوان اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى قطاع 
 Ìبجراح وأص��اب  قتل خاللها  غ��زة، 
تسببت  الفلسطينيني،  آالف   Ìبليغة
 Ìم��س��ت��دمي��ة وإع���اق���ات Ìف���ي ع���اه���ات
دائ��م��ة مل��ئ��ات ال��ش��ب��ان واألط���ف���ال، 
الذين ما زالوا يعانون آثار العدوان 
بترًا ألطرافهم، وتلفًا في أعضائهم 
وعطبًا في أجسادهم، ودمر خاللها 
واملصانع،  واملعامل  املساكن  آالف 
وح��رق آالف ال��دومن��ات ال��زراع��ي��ة، 
وامل��راف��ق  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ودم����ر 
ثم  اخل��اص��ة،  وامل��ؤس��س��ات  العامة 
ف��رض ح��ص��ارًا ق��ات��اًل وج��وع��ًا م��ذاًل 
وب��ح��رًا ضد  ب���رًا  وع��ق��اب��ًا جماعيًا 
جعلهم  جميعًا،  غ��زة  قطاع  سكان 
أمل��ًا،  ويقاسون  ج��وع��ًا،  يتضورون 
عتمًة  ويعانون  حرمانًا،  ويشكون 
وظالمًا، ومرضًا ونقصًا في الدواء 
وع��ج��زًا ع��ن ال��ع��الج، وت��وق��ف��ًا تامًا 
ف��ي احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة وال��ن��ش��اط 
 Ìب��ط��ال��ة ف��ي  تسببت  االق���ت���ص���ادي، 
 ، Ìم��زري��ة Ìف��ق��ر ، وخلقت ح��ال��ة  Ìع��ام��ة
، وغير ذلك من النتائج  Ìقاسية Ìوفاقة

املأساوية لعدوانه الهمجي املدمر.
ل����م ي���ك���ت���ف ج���ي���ش ال����ع����دوان 
بحروبه الثالثة، ولم تشبع غريزته 
بل  الكارثية،  نتائجها  العدوانية 
 Ìعسكرية  Ìضربات توجيه  إلى  عمد 
 ، Ìم��ت��ف��رق��ة  Ìغ�����ارات  وش����ن متقطعة 
وتنفيذ عمليات اغتيالÌ متعددة، في 
صيرورةÌ عدوانية تشبه احلروب في 
الدموية  ال��روح  وتعكس  نتائجها، 
الوحشية  والطبيعة  ال��ع��دوان��ي��ة، 
ال���ش���ري���رة حل��ك��وم��ات��ه��م امل��ت��ط��رف��ة 
في  املتشددة،  اليمينية  وأحزابهم 
املجتمع  فيه  يصمت  ال��ذي  ال��وق��ت 
الدولي، ويقف عاجزًا أمام عدوانهم 

امل��ت��ك��رر وغ��ارات��ه��م غ��ي��ر امل��ب��ررة، 
مم���ا ي��ض��ط��ره ل��ل��ق��ب��ول ب��ال��رواي��ة 
املرثية  واملوافقة على  اإلسرائيلية، 
املستوطنني  وب��ك��ائ��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
بني  ظلمًا  فيساوي  غزة،  في غالف 
بغير  ويطالب  واجل���الد،  الضحية 
عدلÌ وإنصافÌ الفلسطينيني بالكف 
العدوان ورد األذى، وعدم  عن صد 
مقابل  طبيعية،   Ìفعل ب��ردود  القيام 
غاراته،  عن  العدو  جيش  يكف  أن 

وميتنع عن عدوانه.
هل هو قدر قطاع غزة وسكانه 
أن يعيش حتت القصف والعدوان، 
واإله��ان��ات،  اإلس���اءات  يتلقى  وأن 
وأن يقبل بالقتل والدمار والتدمير 
واخل������راب، ف���ي ح����ربÌ ال ت��ت��وق��ف، 
فيه  يستخدم  ينتهي،  ال   Ìوق��ص��ف
العدو كل ترسانته وأحدث أسلحته، 
وأشد قنابله فتكًا وأكثر صواريخه 
أمن  ضمان  بحجة  وق��ت��اًل،  تدميرًا 
م��س��ت��وط��ن��ي��ه وس����الم����ة م��ن��ش��آت��ه 
ومؤسساته، وراحة أطفاله وسكون 
روع أوالده، الذين ينتابهم هاجس 

صواريخ املقاومة وفزع قذائفها.
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي  ع���ل���ى  ك���ت���ب  أم 
واجلوع  واإلذالل  القهر  غزة  قطاع 
الدائم والقتل  واحلرمان، واخلوف 
القادم، وأن يعيشوا أبدًا محاصرين 
في  ومسجونني   ، Ìضيق  Ìشريط في 
 Ìوم��ع��اق��ب��ني ب��ق��ان��ون ، Ìم��غ��ل��ق Ìق��ط��اع
 Ìمحتل ، Ìغادر Ìومحكومني بعدو ، Ìظالم
، ال تعنيه القوانني واألعراف،  Ìجائر
ال��ل��وائ��ح وال��ن��ظ��م، وال  وال ت��ه��م��ه 
وال  وامل��ن��ظ��م��ات،  ال���ق���رارات  تقلقه 
توقف  وال  ال��دول��ي  املجتمع  يردعه 
م��ؤس��س��ات��ه األمم���ي���ة ع���دوان���ه، بل 
 Ïدول دولÏ عظمى وتسانده  تشجعه 
األمريكية  اإلدارة  وتتفهم  ك��ب��رى، 
دواف��ع��ه وجتيز له ع��دوان��ه، وت��راه 

وردًا  م��ش��روع��ًا،  النفس  ع��ن  دف��اع��ًا 
للعدوان مقبواًل. 

ترى من الذي يتحمل املسؤولية، 
اجل���رائ���م  ه����ذه  ع��ل��ي��ه وزر  وي���ق���ع 
النكراء، أهم احملاصرون املعذبون، 
املضطهدون املظلومون، املطرودون 
قريبًا من  ال��الج��ئ��ون  م��ن أرض��ه��م، 
ديارهم، احملرومون من العودة إلى 
قطاعهم  مغادرة  حتى  أو  بلداتهم، 

وم��ن��اط��ق س��ك��ن��اه��م، ال���ذي���ن ي��دك 
ويوزع  بصواريخه،  أرضهم  العدو 
قذائفه،  بحمم  ألوانًا  امل��وت  عليهم 
املسيرة  بغير  ص���ده  مي��ل��ك��ون  ف��ال 
واملظاهرة، واالحتجاج واالعتصام، 
واحل����ج����ر وامل�����ق�����الع، وال���ط���ائ���رة 
الورقية والبالون احلارق، وأحيانًا 
بصواريخ قصيرة وقذائف بسيطة، 
ُه،  علها تصد عدوانه، وترد عنهم شر[
التوازن  وتعيد  قادته،   Óه Óر Óش وتلجم 
يرد،  دون  يعتدي  فال  املعركة،  إلى 
دون  أرضنا  في  وال يسرح ومي��رح 

صد.
عو  ومد[ احل��ر  العالم  ينظر  أال 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق اإلن��س��ان، 
وم����ش����رع����و ال����ق����وان����ني وس���دن���ة 
امل���ؤس���س���ات ال���دول���ي���ة، إل����ى ه��ذا 
ى املعذب بعني الرحمة  الشعب املُعن[
 ، Ìوال��ش��ف��ق��ة، وال��ع��ط��ف واإلح���س���ان
واحل�������ق وال������ع������دل، وال���ش���ري���ع���ة 
وال���ق���ان���ون، إذ ي��ك��ف��ي��ه م���ا واج���ه 
وعانى، وما قدم وبذل، وما ضحى 
 Ïمحتلة Ìوأع��ط��ى، ف��ه��و آخ���ر ش��ع��ب
أرض���ه وم��س��ت��ب��اح��ةÏ ح��ق��وق��ه، وه��و 
وتفرق  وجل���أ،  تشتت   Ìش��ع��ب أك��ث��ر 
كل  على  وت��وزع  الكون  أصقاع  في 
زال الج��ئ��ًا محرومًا  ال��ق��ارات، وم��ا 
له وال  ومهاجرًا مظلومًا، ال حقوق 
امتيازات، وال وطن له وال أرض، ثم 
بهذا  والقبول  بالصمت  يطالبونه 
واملستقبل  البئيس  امل��زري  الواقع 
السقيم، واملوافقة والرضا مبا يقدم 

لهم ويعرض عليهم. 
ليست  الفلسطينية  القضية 
كان  وإن  وحسب،  إنسانيًة  قضيًة 
 ، Ïوم��ق��در  Ïمعتبر فيها  اجل��ان��ب  ه��ذا 
وي��ش��غ��ل ح���ي���زًا ك��ب��ي��رًا م���ن أزم��ت��ه 
ال���ت���اري���خ���ي���ة، ول���ك���ن ق��ض��ي��ت��ه في 
بامتياز،  سياسية  قضية  أساسها 

وط��رد  أرض��ه  أحتلت  شعب  قضية 
منها، واستبيحت مقدساته ودنست 
أبناؤه  فيها، وشرد  ومنع من حقه 
وم��ن��ع��وا م��ن ال��ع��ودة إل��ى دي��اره��م 
وبلداتهم، التي سكنها مستوطنون 
مستعمرون، واحتلها غرباء وافدون، 
ونحن ال نستجدي حقنا وال نطالب 
أجله،  من  نقاتل  بل  لنا،  ليس  مبا 
ون��ض��ح��ي ف���ي س��ب��ي��ل��ه، وه����ذا هو 
حال غيرنا وشأن من سبقنا، الذين 
حتررت،  وبدمائهم  أرضهم  احتلت 
ومبقاومتهم  أوطانهم  من  وط��ردوا 
ومن  سكنوا،  وفيها  رجعوا  إليها 
لهم  ي��ك��ون  أن  الفلسطينيني  ح��ق 
 Ïحق وه���ذا   ، Ïودول����ة  Ïوط���ن كغيرهم 
وتؤيده  والشرائع،  القوانني  تكفله 
دونه  والسوابق، وال حتول  الس4 

الصعاب والعوائق.
ح��رًا  ال��ع��ال��م  ي��ك��ون  أن  ينبغي 
وصادقًا، قويًا وجريئًا، يقول كلمة 
خ���وف،  وال  م����وارب����ة  دون  احل����ق 
ان��ح��ي��از،  وال  ف��ي��ه��ا  م��ح��اب��اة  وال 
ألرضنا  احملتل  الصهيوني  فالعدو 
والغاصب حلقوقنا، واملعتدي على 
والقاتل  أبناءنا،  واملعتقل  حياتنا، 
ع  و= Óأطفالنا، واحملاصر أهلنا، واملُج
كامل  يتحمل  ال����ذي  ه��و  ش��ع��ب��ن��ا، 
هذه  وزر  يقع  وعليه  امل��س��ؤول��ي��ة، 
الشعب  النكراء، ومن حق  اجلرائم 
وي��ق��اوم��ه،  ي��ص��ده  أن  الفلسطيني 
 ، Ìبنار ن��ارًا  عليه،  وي��رد  يقاتله  وأن 
 ، Ìوح��رق��ًا ب��ح��رق ، Ìوق��ص��ف��ًا ب��ق��ص��ف
 ، Ìبترهيب وترهيبًا   ، Ìبخوف وخوفًا 
 ، Ìوس���الم���ًة ب��س��الم��ة ، Ìوأم���ن���ًا ب���أم���ن
 Ïووقوف للباطل   Ïانتصار ذلك  وغير 
مع املعتدي، وبغير هذه املعايير ال 
احل��ق،  ينهض  وال  ال��ع��دل  يستقيم 
، وال  Ìوس��الم Ìبأمن املنطقة  تهنأ  وال 
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