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larhzioui

  > األحداث المغربية

نــــــجــــــحــــــت إذاعـــــــــــــة 
»مــــــــيــــــــد راديــــــــــــــــــــو« فـــي 
انـــتـــزاع املــرتــبــة األولــــى 
بــني اإلذاعــــات الخاصة 
املــــــــغــــــــربــــــــيــــــــة األكــــــــثــــــــر 
استماعا حسب »راديو 

ميتري«.
وبـــــريـــــادتـــــهـــــا مــــرة 
أخرى للمشهد اإلذاعي 
لـــم تــتــصــدر إذاعـــــة ميد 

راديــــــو الئـــحـــة اإلذاعــــــــات األكــثــر 
استماعا فقط، بل ظلت محافظة 
على هــذا الــزخــم الـــذي خــول لها 
الشعار  على  التأكيد  جديد  مــن 
القريبة  »اإلذاعـــــة  تحمله:  الـــذي 
الــقــمــة  بـــلـــوغ  مـــنـــكـــم«. وإذا كــــان 
يتطلب جهدا كبيرا فإن الحفاظ 
مضاعفا  جــهــدا  يتطلب  عليها 
وكـــثـــيـــرا مـــن اإلبـــــــداع والــتــركــيــز 

على القضايا التي تهم الناس.
هــــــذا بـــالـــضـــبـــط مـــــا يــجــعــل 
إذاعـــــــــة مـــيـــد راديـــــــــو قـــريـــبـــة مــن 
املواطن ولسان حاله الذي يعبر 
عـــن انـــشـــغـــاالتـــه، والـــبـــيـــت الـــذي 
أسئلته  عن  ليجيب  بابه  يطرق 

عبر طاقم محترف.
وتـــلـــك هــــي ســـيـــاســـة إذاعـــــة 
»مــــيــــد راديــــــــــو« الــــتــــي بـــوأتـــهـــا، 
مــــــــجــــــــددا، صـــــــــــــدارة اإلذاعـــــــــــــات 

الخاصة باملغرب.
هــكــذا تمكنت »مــيــد راديـــو« 
مــــــن الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ريــــادتــــهــــا 
لــلــمــشــهــد اإلذاعــــــــــي، وتـــصـــدرت 
قـــائـــمـــة اإلذاعـــــــــات الـــخـــاصـــة مــن 
حــيــث نــســبــة االســتــمــاع وحصة 

االستماع وكذا مدة االستماع.
لقياس  تقرير  آخــر  وحسب 

نــســب االســـتـــمـــاع إلــــى اإلذاعـــــات 
بــــاملــــغــــرب، والــــــــذي أعـــلـــنـــت عــنــه 
»راديـــــــــــو مـــــيـــــتـــــري«، والــــخــــاص 
بــالــفــتــرة مـــن يــنــايــر إلــــى مـــارس 
راديــــــو«  »مـــيـــد  حــصــلــت   ،2023
على أعــلــى نسبة اســتــمــاع، بعد 
إذاعة »محمد السادس للقرآن«، 

بنسبة بلغت 12.24 في املائة.
وفـــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــحــصــة 
االســــتــــمــــاع، فـــقـــد حـــقـــقـــت »مــيــد 
راديــــــــــــو«، بـــوفـــائـــهـــا لـــشـــعـــارهـــا 
حصة  منكم«،  القريبة  »اإلذاعــــة 

استماع بلغت 12.82 في املائة.
وتمكنت إذاعة »ميد راديو« 
مـــن انـــتـــزاع املــرتــبــة األولــــــى بني 
املغربية من  الــخــاصــة  اإلذاعــــات 
حــيــث مـــدة االســتــمــاع؛ إذ بلغت 

هذه املدة ساعة و53 دقيقة.
وبــــــــهــــــــذه األرقـــــــــــــــــــام يــــجــــدد 
مستمعو »ميد راديو« اختيارهم 
»اإلذاعـــــة األولــــــى في  وثــقــتــهــم بــــــ
املغرب«، وهي ثقة تعكس حرص 
الــقــائــمــني والـــعـــامـــلـــني فـــي »مــيــد 
راديو« على تقديم وبث محتوى 
يـــســـتـــجـــيـــب لــــكــــافــــة مـــتـــطـــلـــبـــات 
الفئات االجتماعية، من  مختلف 
خــــــال حـــصـــص إذاعـــــيـــــة تــغــطــي 

مواضيع مختلفة ومتنوعة.

ميــد راديو تواصــــل 
تصدر املشهد اإلذاعي

الفالحة.. أولوية ملكية
الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا حافال بالمراسيم 

والتعيينات واالتفاقيات ومنشغال بالموسم الفالحي

حازت المرتبة األولى من جديد بمهنيتها 
وقربها من قضايا الناس

  > الرباط فطومة نعيمي

اللطيف وهــبــي،  انــتــقــل عــبــد 
وزيــر العدل واألمــني العام لحزب 
األصــالــة واملــعــاصــرة، مــن معركة 
املــرض إلى معركة تعديل مدونة 
فترة  وذلـــك عندما قطع  األســــرة، 
نقاهة »ضــروريــة« بعد خضوعه 
لــعــمــلــيــة جــراحــيــة عــلــى مــســتــوى 
الوطني  املؤتمر  وحضر  الـــرأس، 
ملنظمة نساء البام، مؤكدا موقفه 
مــن قــضــايــا الــنــســاء وخــاصــة من 
مقتضيات  يهم  تعديلي  مشروع 

مدونة األسرة. 
»الـــــكـــــاســـــكـــــيـــــت« الـــــــســـــــوداء، 
الشاش  تخفي  ال  اعتمرها،  التي 
األبـــيـــض، الــــذي يــلــف رأســــه، كما 
أن الــشــحــوب الــظــاهــر عــلــى وجــه 
يــكــشــف أنـــــه مـــــــازال تـــحـــت تــأثــيــر 
الــعــمــلــيــة، ولـــم يــســتــرجــع عافيته 
بشكل تام، ومع ذلك، يأبى الوزير 
أن يجدد  إال  اللطيف وهبي  عبد 
التأكيد على أنه »ماض في دفاعه 
عــــن تـــعـــديـــل مــقــتــضــيــات مـــدونـــة 
األسرة بما يضمن حقوق النساء 

ويحقق املساواة«.
»كان  قائا:  وهبي  ويوضح 
لــــدي مـــوعـــد مـــع الــطــبــيــب، ولــكــن 
نـــســـاء  مـــــع  مـــــوعـــــدي  أعــــتــــقــــد أن 
األصــــالــــة واملـــعـــاصـــرة يــعــنــي لي 
أكـــثـــر مـــن مـــوعـــد الــطــبــيــب، ألنــي 
أرى فيكن املستقبل واألمل وأرى 
فيكن حــزب األصــالــة واملــعــاصــرة 
بــاملــســتــقــبــل الــــقــــريــــب«. ويــــزيــــد: 
مواجهة  وفـــي  جميعا  »ســنــعــمــل 
الجميع من أجل أن نعطي للمرأة 

حقها في هذا البلد«. 
ويـــشـــدد وهـــبـــي مــــؤكــــدا: »ال 
تــأبــهــن بــمــا يــصــفــونــنــي بـــه، هــذه 
معركة تشرفني، لذلك أنا مستعد 

أن أتحمل جميع النعوت وجميع 
الـــشـــتـــائـــم وجـــمـــيـــع الـــســـبـــاب مــن 
أجل املــرأة، وكل ما يكتبونه وما 
يقولونه يشرفني ألنه يدخل في 
معركة املرأة، وألجل هذه املعركة 
أنا مستعد أن أتحمل كل شيء«.

وأمـــام نساء حــزبــه، األصالة 
واملــــعــــاصــــرة، بــمــنــاســبــة انــعــقــاد 
املـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي ملــنــظــمــة نــســاء 
مــــاي 2023  الــســبــت 20  الــــجــــرار، 
بـــبـــوزنـــيـــقـــة، يـــقـــف عـــبـــد الــلــطــيــف 
وهـــبـــي ويــــقــــول: »املـــعـــركـــة آتـــيـــة، 
معركة  ستكون  املقبلة  والشهور 
قوية وعنيفة لإلنهاء مع إقصاء 
وظــلــم الــنــســاء، والــبــام سينتصر 

ويحقق ما يريد«.
وفي كلمته الختامية، يوجه 
وهـــبـــي دعــــــوة صـــريـــحـــة لــنــســاء 
الـــــحـــــزب ويـــحـــثـــهـــن عـــلـــى جــعــل 
إصـــــــاح املـــــدونـــــة »مـــعـــركـــتـــهـــن« 
و»مـــــــــعـــــــــركـــــــــة« الـــــــــحـــــــــزب حـــيـــث 
يحتاجكن«،  »املــســتــقــبــل  يــقــول: 
ويــســتــطــرد: »هـــنـــاك قــــوة داخـــل 
معي  وأنـــن  تدعمكن  البلد  هــذا 
وسنغير  سنستمر  معكن  وأنـــا 
ونؤثر في قانون مدونة األسرة، 
املتعلقة  الــنــصــوص  كــل  ونــغــيــر 
بـــالـــطـــاق والــــــــزواج وضــمــانــات 
الـــــــــــــزواج وضـــــمـــــانـــــات الــــحــــيــــاة 
سنناقش  والحضانة،  والــواليــة 
كـــل شــــيء وكــــل مـــا يــمــكــن، ألنــنــا 
أســـســـنـــا هــــــذا الـــــحـــــزب لــتــغــيــيــر 
وضعية األمــة، وتغيير وضعية 
املــــــــرأة هــــو تــغــيــيــر لــــأمــــة نــحــو 
األفــــــضــــــل، لـــــهـــــذا تـــــأكـــــدن أنـــكـــن 

ستنتصرن وأن األمل أمامكن«.

تعديل مدونة األسرة.. 
وهبي يبدأ املواجــــهة

قال لنساء حزبه إنها معركة تشرفه ومستعد 
لتحمل جميع الشتائم من أجل المرأة

> مع المختار لغزيوي

يجب أن نقتنع بها جديا مرة أخرى، وأخيرة، 
لــكــي نــمــر إلــــى األهـــــم: مـــجـــاراة الـــجـــار الـــجـــزائـــري، 
إعــــامــــا وحــــكــــومــــة، فــــي عـــتـــهـــه هــــو أمـــــر فــــي غــيــر 

صالحنا باملرة. 
نــعــم، قــد نضحك مــن بــاهــات الــقــوم املــتــكــررة 
هناك، لكن يجب أن نعترف أن بعضنا لفرط رغبته 
في الجري وراء هذا الحمق القادم من الشرق أصبح 

أحمق أكثر من املصابني بداء الجنون هناك. 
الـــ17  وقــد رأيــنــا بمناسبة كــأس إفريقيا دون 
كيف قدم سعيد شيبا وكتيبته الرد األفضل على 
كــل الــبــذاءات القادمة مــن هــنــاك، بتميز رائــع على 
بــالــكــام، وصل  بالعمل، وليس  أي  املــيــدان،  أرض 
خسروها  التي  القارية  املنافسة  نهاية  حتى  بهم 
أمام منتخب سنغالي اتضح منذ بداية الدورة أنه 

فعا األفضل. 
هــــذا هـــو الـــــرد األمـــثـــل عــلــى عـــربـــدة الــحــمــقــى: 
صــفــعــهــم بـــــاإلنـــــجـــــازات الـــفـــعـــلـــيـــة داخـــــــل بـــادهـــم 
بنا  التشبه  محاولة  أن  لهم  والتأكيد  وخــارجــهــا، 
ال تستقيم، وأن إعام عساكرهم في كل محاوالت 
)االلــــتــــصــــاق( بـــاملـــغـــرب، لـــكـــي نــصــبــح أنـــــــــدادا، أو 

أشباها، أو كاألشباه هي محاولة فاشلة تماما. 
عند  فيها  نتوقف  التي  اللحظات،  تلك  حتى 
ثابتة  ألشياء  »خنشلتهم«  ومحاوالت  سرقاتهم، 
القديم  بــالــتــاريــخ  أنــهــا مغربية  الــكــل  يــعــرف  فينا 
العريق الذي كتب قبل أن يؤسس الجنرال دوغول 
منهم،  للتندر  فقط  لحظات تصلح  هــي  الــجــزائــر، 
وللسخرية املتأملة لحالهم، وال يجب أن يدخل إلى 

أننا نحملها حقا  أو  أنها جــديــة،  أذهـــان عقائنا 
على محمل الجد. 

هـــي طــريــقــة ضــاحــكــة فــقــط لــفــض االشــتــبــاك 
املتخيل فــي أذهــانــهــم، مــع هــاتــه الـــعـــداوة الــتــي ال 
تريد االبتعاد عنا، والتي أسست عقيدة وجودها 
عــلــى مــحــاولــة إقـــنـــاع شــعــب الـــجـــزائـــر املــســكــني أن 

)املروك( هم أسوأ خلق الله أجمعهم. 
والجميل هو أن هذا الشعب الجزائري املسكني 
عليه  املسيطرة  العصابة  بـــذاءات  يأخذ  ال  بنفسه 
بجد، لذلك يقول حبه للمغاربة باستمرار، ويشرح 
لنا كلما التقينا به أنه يفهم لعبة العصابة إياها، 
البقاء على قلبه وفــؤاده  أنها تحاول فقط  ويفهم 
بهذا الرصيد األحمق من البذاءات التي ال تنتهي. 

مرة أخرى وأخيرة نقولها: إذا أردنا أن نكون 
أكــبــر، علينا  الــشــرق، ونحن فعا  أكبر مــن حمقى 
أن نــتــركــهــم فــي صــغــائــرهــم يــعــمــهــون، وعــلــيــنــا أن 
الواقع،  نقصفهم يوميا بإنجاز جديد على أرض 
يـــعـــرفـــون بــــه جــــيــــدا أنــــنــــا ســـــائـــــرون، ومــــاضــــون، 
ومتحركون، ويعرفون هم باملقابل من جديد أنهم 
التي يعرفها جيدا  »فــي محلك ســر«  فــي وضعية 
يــومــا، وهــي وضعية  العسكرية  الثكنات  مــن عبر 

توحي باملشي، مع أنها الجمود والوقوف كله. 
ادعوا للمجانني هناك بالشفاء، وابتعدوا عن 
باب املارستان الذي يقطنونه، وادعوا لعقائنا أال 
تمسهم عدوى كل هذا الجنون... فذلك حقا أسوأ 
مــا قــد يقع لنا إذا تمادينا فــي مــجــاراة »مهرجان 

املهابيل« املقام قربنا منذ 1962.

ابتعد عن املارستان!

  > سعاد شاغل

كــــشــــف وزيـــــــــر األوقـــــــــــــاف والــــــشــــــؤون 
اإلسامية، أحمد التوفيق، أن 40 في املائة 
من موظفي الوزارة نساء، وأنه ليس هناك 
أي مانع إداري وقانوني يمنع النساء من 

تقلد منصب ناظرة األوقاف.
جــــاء ذلــــك فـــي مـــعـــرض إجـــابـــتـــه على 
ســـؤال كــتــابــي للنائبة ثــوريــة عــفــيــف، عن 
املــجــمــوعــة الــنــيــابــيــة لــلــعــدالــة والــتــنــمــيــة، 
حول حرمان املرأة من تقلد منصب ناظرة 
أوقـــــــــاف، مــــؤكــــدا أن الـــتـــعـــيـــني بــمــنــاصــب 
املــســؤولــيــة يــخــضــع بـــاألســـاس إلــــى مــبــدأ 

تكافؤ الفرص والكفاءة.
»الـــعـــنـــصـــر  أن  الــــتــــوفــــيــــق  وأضـــــــــــاف 
النسوي حاضر بقوة حيث بلغ عدد النساء 
إلــى حد اآلن 1310 موظفات أي  املوظفات 
بنسبة 40 في املائة من مجموع املوظفني، 
 ،375 املــــركــــزيــــة  اإلدارة  بــــني  مــــوزعــــيــــات 
أنه  موضحا   ،»935 الخارجية  واملصالح 
عــلــى مــســتــوى مــمــارســة املــســؤولــيــة هناك 
مناصب  يشغلن  النساء  من  املائة  في   37
املسؤولية باإلدارة املركزية، مقابل 20,94 
فــــي املــــائــــة بـــاملـــصـــالـــح الــــخــــارجــــيــــة، و22 
فــي املــائــة بــاملــؤســســات الــتــابــعــة لـــلـــوزارة، 

مراقبات  أقسام ومصالح وكذا  كرئيسات 
مالية ومفتشات.

وأضـــــــاف وزيــــــر األوقــــــــاف أن وزارتــــــه 
»تعمل على تثمني مواردها البشرية على 
أســـــاس مـــقـــاربـــة تــضــمــن لـــلـــمـــرأة والـــرجـــل 
حـــقـــوقـــا مـــتـــســـاويـــة فــــي ولــــــوج املــنــاصــب 
وتـــكـــافـــؤ الــــفــــرص فــــي حــيــاتــهــم املــهــنــيــة، 
مـــع األخـــــذ بــعــني االعـــتـــبـــار االحــتــيــاجــات 
املوظفني،  والــرجــال  للنساء  الخصوصية 

وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم«.
وجهت  قــد  البرملانية  النائبة  وكــانــت 
سؤاال لوزير األوقاف والشؤون اإلسامية 
حــول مــدى حرمان املــرأة من تقلد منصب 
ـــــتـــــي اعــــتــــبــــرت أن  نـــــاظـــــرة األوقـــــــــــــاف، وال
»منصب ناظرة األوقاف، والذي ظل حكرا 
الــــرجــــال، خــلــق إحــســاســا بالتمييز  عــلــى 
عــلــى أســــاس الــجــنــس لــــدى مــجــمــوعــة من 
اإلنــــاث أطـــر الـــــوزارة الــلــواتــي يــحــرمــن من 
مثل هــذه املــنــاصــب، ال لــشــيء فقط ألنهن 
إناث حتى ولو كانت كفاءتهن وخبرتهن 
تـــعـــلـــو الـــــرجـــــال املــــتــــرشــــحــــني«. وأضــــافــــت 
مكانة  أعــطــى  الحنيف  »ديننا  أن  النائبة 
مهمة، وساوى بينها وشقيقها الرجل في 
الحقوق والواجبات ما لم يرد اختاف أو 

فرق ينص عليه الشرع«.

  > تطوان مصطفى العباسي

اعـــتـــقـــلـــت الــــشــــرطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
اإلســــبــــانــــيــــة، مــــرفــــوقــــة بـــالـــشـــرطـــة 
املــحــلــيــة الــكــطــالــونــيــة )مـــوســـوس 
اسكوادرا( بوالية خيرونا، القريبة 
مــــن بـــرشـــلـــونـــة، مـــواطـــنـــا مــغــربــيــا 
أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات املـــغـــربـــيـــة أنـــه 
مــــوضــــوع مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف دولـــيـــة 
بلده األصلي  إلى  لتسليمه  سارية 

وكان فارا منذ عام 2021. 
املتهم الذي يبدو أنه 
املعروفة في  األسماء  من 
تــجــارة املــخــدرات بشمال 
املغرب، مطلوب من طرف 
املغربية  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
في جرائم تزيد عقوبتها 
عن عشر سنوات سجنا، 
تتعلق  جـــرائـــم  الرتـــكـــابـــه 
بـــــاالتـــــجـــــار بـــــاملـــــخـــــدرات 
وتـــــــــــــزويـــــــــــــر الــــــــوثــــــــائــــــــق 
واالنــــتــــمــــاء إلـــــى مــنــظــمــة 

إجرامية.
املـــــــعـــــــتـــــــقـــــــل، حــــســــب 

مـــصـــادر الــشــرطــة اإلســبــانــيــة، كــان 
يوجد في منشأة فندقية في سلطا، 
الــفــرار  حيث أمــضــى ليلته وحـــاول 

منها عند رصده تواجد الشرطة. 
قــــاوم الـــرجـــل عــمــلــيــة االعــتــقــال 
قبل أن تصل إليه عناصر الشرطة، 
خـــاصـــة أنـــــه يــعــلــم أنـــــه ســيــســلــم ال 
مــحــالــة، بــعــد االتـــفـــاقـــات املــشــتــركــة 
بــــني الـــبـــلـــديـــن بــــهــــذا الـــخـــصـــوص. 
وبــــعــــد الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه صــــــدر قــــرار 
بوضعه مؤقتا في السجن لضمان 

تسليمه للمغرب.
 مذكرة التوقيف الدولية، التي 
صــدرت بحق املتهم املبحوث عنه، 
إجرامية  لشبكة  انتماءه  تضمنت 
املــخــدرات  تــهــريــب  فــي  متخصصة 
دولـــــيـــــا عـــلـــى مـــــن قـــــــــوارب مــقــابــل 
أمـــــوال، وتــديــنــه فــي أربــــع عمليات 
املغرب  انطلقت من  تهريب واسعة 

متجهة إلى إسبانيا.
وفي غياب تفاصيل عن هوية 
املــتــهــم، ذكـــرت مــصــادر مطلعة أنــه 
من املرجح أن يكون زعيم 
إحــــــدى شـــبـــكـــات تــهــريــب 
املخدرات بمنطقة تطوان 
والضواحي، والذي تمكن 
من الفرار منذ مدة، مثله 
مـــثـــل عـــــدد مــــن املــبــحــوث 
عـــنـــهـــم، مـــمـــن يـــخـــتـــارون 
إسبانيا لاختباء، حيث 
يقيم غالبيتهم في فيات 
وشاليهات فخمة، بعيدا 
عـــــــن أعــــــــــني الــــســــلــــطــــات، 
ونـــادرا مــا يحدث أن يتم 

توقيفهم.

اعتــقال بــارون مغربي بإســـبانيانظارة األوقاف بنون النسوة
استخدم وثائق مزورة وينتمي إلى منظمة تنقل المخدرات من المغرب إلى إسبانياالتوفيق لم يبد مانعا والنساء يشغلن %40 من الوظائف بالوزارة

ملحوظة
}  ال عالقة لها بما سبق  { أزمة العطش على األبواب

لم يعد يفصل املغرب عن أزمة 
العطش سوى مسافة قليلة تتقلص 
ب��ش��ك��ل م���ق���ل���ق. وع���ل���ى ال����رغ����م م��ن 
س��ن��وات،  م��ن��ذ  املتتالية  ال��ت��ح��ذي��رات 
ل��ه��ذا  ت���ع���ط  ل����م  ال���ح���ك���وم���ات  أن  إال 
املشكل حجمه الحقيقي، مما يبرر 
إن��ج��از ع��دة مشاريع ملواجهة  ع��دم 
الوضعية املخيفة للماء في اململكة.

لقد ك��ان م��ن امل��ف��روض أن يتم 
االس���ت���ع���داد ب��ج��دي��ة أك��ب��ر مل��واج��ه��ة 
األزمة، وذلك من خالل عدة إجراءات 
س���واء ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ت��خ��زي��ن، أو 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ت��رش��ي��د وس��ل��وك 

الناس تجاه هذه املادة الحيوية.
عدة دراس��ات تفيد بأن حصة 
الفرد في املغرب من املاء تتناقص 
بشكل كبير، وهي اآلن ال تتجاوز 
ل��ل��ف��رد ب��ع��دم��ا  650 م���ت���را م��ك��ع��ب��ا 
املاضي  القرن  كانت في ستينيات 

تتجاوز 7000 متر مكعب.
ال��وض��ع امل��ح��رج الحالي ل��ه عدة 
ع���دة دراس���ات  أس��ب��اب شخصتها 
وع�����دة م���ؤس���س���ات. ف��ه��ن��اك ال��ن��م��و 
السكان،  الديموغرافي وتزايد عدد 
يعتبر  ال��ذي  الجفاف  هناك  وأيضا 

م���ش���ك���ل���ة ه��ي��ك��ل��ي��ة ف��ي 
امل���غ���رب، إض���اف���ة إل��ى 

السلوك الذي يتبعه 
ال������ن������اس م������ع امل������اء 
ح�����ي�����ث ي���ت���ع���رض 
معنى  ال  ل��ت��ب��ذي��ر 
ل���ه ف���ي ال��ع��دي��د من 

األح������ي������ان. غ���ي���ر أن 
امل����ش����ك����ل األس�����اس�����ي 

ي����ت����م����ث����ل ف�������ي ع�����دم 
ال�����ت�����ع�����ام�����ل ب���ج���دي���ة 
أك���ب���ر ف���ي ال��س��ن��وات 
املشكل  مع  املاضية 

مما عطل إنجاز العديد من البنيات 
التي بإمكانها مواجهة األزمة..

وض��ع��ا  اآلن  ي���ع���ي���ش  امل����غ����رب 
تهديد ج��دي يحيط  وه��ن��اك  مقلقا 
ب����امل����اء ال����ش����روب ك���م���ا ه����و ال���ش���أن 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��س��ق��ي. وه����ن����اك م���دن 
فالحية  ومناطق  بالعطش،  مهددة 
بلغت مستوى مقلقا مما سيكون 
له تأثير كبير على القطاع الفالحي، 
ال���ق���ط���اع األس����اس����ي ف����ي اق��ت��ص��اد 

البالد. 
العديد من الدراسات كانت قد 

نبهت إلى أن أزم��ة املاء 
ف����ي امل����غ����رب وش��ي��ك��ة 
م����ا ل����م ت���ك���ن ه��ن��اك 
خ������ط������ة م���ح���ك���م���ة 
مل�������واج�������ه�������ت�������ه�������ا، 
وأن  خ����ص����وص����ا 
يعتبر من  امل��غ��رب 
ال��ب��ل��دان ال��ت��ي تعرف 
مشكال في ما يخص 
امل�����وارد امل��ائ��ي��ة. كما 
ه��������ذه  ب��������ع��������ض  أن 
الدراسات أفادت بأن 
املغرب مهدد بفقدان 
حوالي 80 باملائة من موارده املائية 
يتطلب  وه���ذا ش��أن  املستقبل.  ف��ي 
يقبل  ال  ومحكما  سريعا  تحركا 

املماطلة أو التالعب.
ه������ن������اك ح������اج������ة م����ل����ح����ة إل�����ى 
ال���ت���س���ري���ع ب���ب���ن���اء س�������دود ج���دي���دة 
ف��ي ع��دة مناطق.  كبيرة وص��غ��رى 
وه��ن��اك ح��اج��ة إل���ى تغيير ج��ذري 
في سلوك املواطنني مع املاء. أيضا 
هناك حاجة ملحة إل��ى إب��داع طرق 
يقوم  الفالحي  السقي  ف��ي  ج��دي��دة 
والحد  وتقنينه  امل���اء  ترشيد  على 

م����ن ض���ي���اع���ه ف����ي ص��ي��غ��ة ال��س��ق��ي 
ال��ح��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى ال��ج��ري��ان 

الطبيعي.
ل���ق���د أص���ب���ح ال��ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ��ي 
وهناك  املغرب،  في  ملموسا  واقعا 
م��ن��اط��ق بلغت م��س��ت��وى ك��ب��ي��را من 
التي  ال��واح��ات  خصوصا  التضرر 
باالنقراض  مهددة  اليوم  أصبحت 
ب���ع���دم���ا ف���ق���دت م��ع��ظ��م م��ق��وم��ات��ه��ا 
ب��س��ب��ب ت����وال����ي س����ن����وات ال��ج��ف��اف 
البنيات  ضعف  أو  غ��ي��اب  وبسبب 

التحتية. 
ل�����ق�����د ب�����رم�����ج�����ت ال����ح����ك����وم����ات 
ال���س���اب���ق���ة ع�����دة س������دود ف����ي ب��ع��ض 
الواحات، لكن لم يتم إنجازها. وهذا 
األم���ر ل��ه ت��داع��ي��ات ال��ي��وم ع��ل��ى ه��ذه 
مقلق  بشكل  تسير  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 

نحو التصحر.
ال���ك���ل ي���ع���رف ال����ي����وم أن ه��ن��اك 
أزمة  مواجهة  على مستوى  تأخرا 
امل��اء في املغرب، لكن هناك فرصة 
ل���ل���ت���دارك وذل�����ك م���ن خ����الل اع��ت��ب��ار 
امل��وض��وع أول��وي��ة األول���وي���ات. األم��ر 
يتطلب صرامة وجدية وسرعة في 

اإلنجاز، قبل فوات األوان...

  > حكيم بلمداحي
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محمد فكرات.. كفاءة 
وطنية على رأس 
القـرض الفالحــي

الماب.. مدير 
جديد من قلب الدار

إعدام مدرسة
من أجل فندق!

أبطال رغم 
خسارة الكان

اقتصاد

سطار

أحداث الساعة

ملعب

شكــرا أكاديمــية 
محمد الســــادس

الوداد ضد األهلي 
يـــــوم 4 يونيو
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