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يونس مجاهد

االتحادر�سالة

معركة القوة الغا�سمة والغطر�سة
أخرى، تؤكد التطورات األخيرة في فلسطين أن الخلفية الرئيسية واالستراتيجية 
أن  الكيان  لهذا  كان  ما  بدونها  التي  األمريكية،  اإلدارة  الصهيوني، هي  لالحتالل 
الفلسطينية وسياسة االستيطان،  األراضي  ارتكاب مجازره، ويستمر في احتالل  يواصل 
وغيرها من الممارسات التي تعتبر في قاموس القانون اإلنساني الدولي، جرائم ضد اإلنسانية 

وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.
وإذا كان هذا الدعم الالمشروط، من طرف اإلدارة األمريكية، تحصيل حاصل، فإنه تحت 
رئاسة دونالد ترامب، اتخذ أشكااًلغير مسبوقة من التحدي والغطرسة، مثل قرار نقل سفارة 
واشنطن للقدس، وتبرير عمليات قتل الفلسطينيين العزل، والذي وصل خالل المظاهرات 

األخيرة، إلى 59  قتيال، ناهيك عن حوالي 2000 جريح.
السياسة المتبعة من طرف ترامب، تجاوزت كل ما هو متعارف عليه في الديبلوماسية، 
حيث أصبحت اإلدارة األمريكية ُتمارس الترهيب على الدول، وهو ما حصل مؤخرا في األمم 
المتحدة، حيث مورست ضغوط قوية على الدول األوروبية التي كانت تساند فلسطين، إلى 
جانب التجمع العربي، وحسب تقارير من الصحافة الدولية، فإن عددًا من الدول األوروبية 

رضخت لهذه الضغوط.
ويظهر من هذه التطورات أن القضية الفلسطينية تدخل اليوم منعطفًا خطيرًا مشابها 
لما حدث في سنتي 1948، عند إعالن قيام دولة االحتالل الصهيوني، و1967، عند احتالل 

باقي أجزاء فلسطين.
فالقضية الفلسطينية، تواجه حاليًا، تحديًا تاريخيا آخر، في اتجاه تكريس احتالل القدس، 
وجعلها عاصمة أبدية لدولة الكيان الصهيوني، وهو ما يمثل تحوالً نوعًيا في خارطة الصراع، 
رغم أنه لحد اآلن ليس هناك أي قرار دولي، على صعيد األمم المتحدة ومجلس األمن ومحكمة 
العدل الدولية واليونسكو، يساند احتالل إسرائيل لهذه المدينة، بل على العكس من ذلك، فإن 

كل هذه الهيئات الدولية، اتخذت قرارات وتوصيات ومواقف، ضد هذا االحتالل.
لذلك، فالمعركة الحالية، ضد إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية، ليست هي معركة 
الشرعية القانونية، بل معركة القوة الغاشمة والضغط االقتصادي والديبلوماسي، وهو ما 

تمارسه حاليا واشنطن، بكل صلف وغطرسة وقبح. 05
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 رحيل الإعالمية القديرة ماريا لطيفي
  

 رحلت عنا، إلى دار البقاء، صباح أمس األربعاء، اإلعالمية القديرة 
طويلة  معاناة  بعد  وذلك  سنة،    66 يناهز  عمر  عن  لطيفي  ماريا 

ومكابدة مع املرض.
األربعاء  الثرى بعد صالة عصر أمس  الفقيدة  وقد ووري جثمان 

بمقبرة الشهداء بالعاصمة الرباط.
بكفاءة  اإلعالمية  املسؤوليات  من  العديد  شغلت  لطيفي،  الراحلة 
)الرابعة(  الثقافية  القناة  مديرة  منصب  منها  حياتها،  قيد  عالية 
وإلى   2005 تأسيسها سنة  منذ  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  بالشركة 
مهني-  ملسار  أسسا  وضعت  حيث   ،2017 املنصرمة  السنة  غاية 
إعالمي متميز بالتلفزة املغربية عبر برامج ذات طابع ثقافي وتربوي- 

تعليمي، كبرنامج »التلفزة املدرسية«..، وقبل ذلك بسنوات البرنامج الثقافي املنوع »نماذج« 
الذي كانت تعده وتقدمه بالقناة الثانية »دوزيم«.

هذا، وقد سبق للفقيدة ماريا لطيفي أن شاركت في العديد من األنشطة الثقافية واإلعالمية 
الوطنية.. من قبيل ترؤسها للجنة تحكيم الجائزة الوطنية للصحافة برسم دورة سنة 2016.

ابتداء من عدد الغد
بديعة الرا�سي: �ستة اأيام يف لبنان 

�سفر بحرقة ال�سوؤال
عبد ال�سالم رجواين: ال�سني ال�سعبية

الأر�ض والثقافة والإن�سان
ادري�ض كثري: الفل�سفة .. اإىل اأين؟
الفل�سفة في المغرب اإلى اأين؟
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تفعيل دور الموؤ�س�سات المعنية في حماية القدرة ال�سرائية للمواطنين
عبد الحميد جماهري 

وجه الكاتب األول لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية رسالة 
يطلب  الحالية،  لألغلبية  زعيما  باعتباره  الحكومة  رئيس  إلى 
األوضاع  تدارس  أجل  من  األغلبية،  لهذه  اجتماع  عقد  فيها 

االجتماعية على ضوء تفاعالت الوضع الوطني الحالي.
وهي رسالة ترمي إلى تفعيل روح ونص امليثاق الذي يحكم 
هذه األغلبية من جهة، كما يسعى من جهة ثانية إلى التفاعل 
مع مستجدات الدينامية االجتماعية والنقاش الذي يسود في 

كل الفضاءات العمومية.
إلى  واضحة  رسائل  االتحادية  القيادة  أرسلت  ذلك،  وقبل 
في  الشركاء  وإلى  املعنية،  املؤسسات  وإلى  العام،  الرأي 
املجلس  في  السياسية  الكلمة  خالل  من  الحكومي،  القرار 
الجهوي لالتحاد االشتراكي الذي انعقد نهاية األسبوع بمدينة 

العرائش..
يقف،  االتحاد  أن  االشتراكي  االتحاد  رسائل  من  والواضح 
بدون أدنى تردد، إلى جانب املواطنني من أجل حماية قدرتهم 

الشرائية.
وقد أكد االتحاد بوضوح كامل هذا االنحياز، وعززه بالدعوة 
يرى  كما  تفعيله،  على  املساعدة  الخطوات  التخاذ  املستعجلة 

االتحاد أنه:
الشرائية  القدرة  لحماية  املؤسسات  دور  تفعيل  بد من  ال   -

للمواطنني  وتحصني قوتهم وأجورهم واستقرارهم االجتماعي 
من التالعب باألسعار وخدمة املصالح الضيقة .

توفير  خالل  من  سواء  املؤسساتي،  الفراغ  سد  -ضرورة 
كمجلس  املؤسسات،  هذه  لعمل  الضرورية  البشرية  املوارد 
املنافسة، من خالل تجديدها وتجديد طريقة عملها أو من خالل 
القاعدة  ويعطيها  عملها  يجود  الذي  القانوني  السند  توفير 

القانونية للعمل.
توصيات وخالصات  من  الساعة  لحد  توفر  ما  كل  تفعيل   -
سهرت عليها املؤسسة التشريعية أو مؤسسات الرقابة املالية، 
الرأي  لدى  الطمأنينة  املؤسسات ويضمن  في  الثقة  يوفر  مما 
املراقبة  غياب  من  املتضررة  الفئات  والسيما  الوطني  العام 

والصرامة واملتابعة املؤسساتية. 
قرار  تدبير  في  كبيرا  خلال  هناك  أن  بالواضح  تبني  لقد 
استراتيجي من قبيل تحرير األسعار، سواء على مستوى بنيات 
نصت  ملا  السياسي  التفعيل  أو  املراقبة  مؤسسات  أو  القرار  

عليه املواد الدستورية في مجال حماية املواطن.
الحماية  وغايته  هدفه  يكون  أن  بد  ال  إجراء  أي  فإن  لهذا 
الدائمة للقدرات الشرائية للمواطنني وضمان شروط االستهالك 

السليمة والكريمة..
 وقد ظهر العجز جليا على ثالثة مستويات، على االقل، في 
يعتبر  والذي   ، والالجتماعي  الصعب،  القرار  هذا  آثار  توقع 

قفزة كبيرة في بحر األسعار املتالطم.

عماد عادل

والتنمية  واملعادن  الطاقة  وزير  كشف 
تدارس  عن  الرباح،  عزيز  املستدامة، 
معينة  أسقفا  يحدد  ملشروع  الحكومة 
نوعا  يضمن   بشكل  املحروقات  ألسعار 
والقدرة  األسعار  حرية  بني  التوازن  من 

التنافسية .
خص  تصريح  في  الرباح  وأوضح 
هناك  أن  أمس  االشتراكي«  »االتحاد  به 
مشروعا  لتحديد أسقف أسعار املحروقات 
قريب من  النموذج البلجيكي يتم تدارسه 
العامة  الشؤون  وزارة  مصالح  داخل  األن 
لحسن  زميله  يرأسها  التي  والحكامة 
سيأتي  التي  الخالصات  وأن   ، الدوادي 
بها قد تكون موضوع مشروع قانون ، غير 
وقتا  يأخذ  قد  األمر  هذا  حول  النقاش  أن 

طويال .
وبالنسبة لوزير الطاقة فإنه ليس هناك 

حرية  و  التحرير  مبدأ  بني  تعارض  أي 
املنافسة و بني وضع نظام األسقف عندما 
يتعلق األمر بمواد أساسية و استراتيجية 
تؤثر  أن  من شأنها   ، املحروقات  قبيل  من 
من  واسعة  لشرائح  الشرائية  القدرة  على 
املجتمع ،  وهذا ال يتعارض مع  هوامش 

الربح التي تتوخاها الشركات غير أن األمر 
يجب أن يبقى في حدود معقولة .. كما هو 

األمر معمول به في قطاع األدوية مثال..

)انظر ص:4(

الكاتب الأول اإدري�ض ل�سكر يوجه ر�سالة اإلى 
�سعد الدين العثماني لعقد اجتماع لالأغلبية

الم�سوؤول الأول عن ارتفاع اأثمنة بع�ض 
المنتوجات، هو من عمل على تحريرها 

دون اأن يحدد �سوابط هذا التحرير

كان على الدكتور �سعد الدين العثماني، اأن 
ي�ستدعي قادة الأحزاب الم�سكلة لالأغلبية 

الحكومية، للتداول في المقاطعة م�سكل اجتماعي
على الدولة اأن تدفع كل من راكم الثروة في 

المغرب، اإلى الم�ساهمة بجانبها في معالجة 
الختاللت الناتجة عن توزيع ثروات البالد

هناك و�سائل عديدة لمواجهة هذه الأو�ساع 
الجتماعية، لكنها تحتاج اإلى الجراأة في طرح 
هذه الختاللت في اإطارها ال�سليم والحقيقي

كان من المفرو�ض اأن ي�سدر عن المجل�ض 
الحكومي بالغ يبحث في اأ�سباب المقاطعة، ولي�ض 

بالغا لتوجيه التهم اإلى المواطنات والمواطنين

النقا�ض الحقيقي الذي يجب اأن يثار حول 
منابع الماء في المغرب، هو خلق �سيغة ت�سمن 

المناف�سة بين مختلف الفاعلين للحد من الحتكار
مولودية وجدة يبحث عن اإحياء اأمجاد 

الما�سي وتحدي اإكراهات الدوري الحترافي

بدأت الجامعة العربية األربعاء اجتماعا على مستوى المندوبين 
الدائمين تحضيرا الجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يومه 
الخميس في القاهرة »لمواجهة العدوان اإلسرائيلي على الشعب 
الفلسطيني )...( وقرار الواليات المتحدة غير القانوني بنقل سفارتها 

إلى القدس«.
وقال األمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى 
مساء األربعاء »تقرر عقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول 
طلب  على  بناء  الخميس  الخارجية  وزراء  مستوى  على  العربية 

السعودية«.
وأوضح أن االجتماع يهدف إلى »مواجهة العدوان اإلسرائيلي 
على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني 
الذي اتخذته الواليات المتحدة األمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة 

القدس«.
وبدأ المندوبون الدائمون في مقر الجامعة العربية في قلب القاهرة 
بطلب من فلسطين، اجتماعا تحضيريا لالجتماع غير العادي لوزراء 

الخارجية العرب، على ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة 
العربية دياب اللوح »ال بد أن ينتج عن هذه الدورة غير العادية 
اتخاذ ردود وقرارات عملية ترتقي إلى مستوى الحدث الكارثي غير 

المسبوق في المنظومة الدولية«.
وتابع أن »نقل السفارة األمريكية للقدس في ذكرى نكبة الشعب 
األمة  لمشاعر  واستفزازا  على حقوقه  عدوانا  يعتبر  الفلسطيني 
العربية االسالمية والمسيحية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع 
السريع  التدخل  »ضرورة  مؤكدا  المنطقة«،  في  االستقرار  وعدم 

لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني األعزل«.

وكان إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في السادس من دجنبر 
2017 االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده من تل 
أبيب إلى القدس، أثار غبطة اإلسرائيليين وغضب الفلسطينيين.

وأدى نقل السفارة األمريكية إلى القدس االثنين قبل يوم واحد من 
ذكرى النكبة وقيام دولة إسرائيل، إلى تصاعد غضب الفلسطينيين.
نظم  إذ  السفارة،  نقل  مراسم  على  والعنف  التوتر  وخيم 

قطاع  من  الحدودية  المنطقة  في  مسيرات ضخمة  الفلسطينيون 
غزة المحاصر، قتل خاللها نحو ستين فلسطينيا بنيران الجيش 

االسرائيلي.
محتلة  أرضا  الشرقية  القدس  تعتبر  الدولية  األسرة  تزال  وال 
في  البت  يتم  لم  طالما  فيها  سفارات  إقامة  يفترض  ال  وبالتالي 

وضعها عبر مفاوضات بين الجانبين المعنيين.

بعد اجتماع مجلس األمن غداة حمامات الدم الصهيونية

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب ب�ساأن القد�ض و»العدوان الإ�سرائيلي«

تهنئة
مبناسبة حلول شهر 
رمضان الكرمي، نتقدم 

بتهانينا إلى أمير املؤمنني 
جاللة امللك محمد 
السادس وإلى كافة 

أفراد األسرة 
امللكية والشعب 

املغربي، وإلى 
كافة الشعوب 

العربية 
واإلسالمية 

قاطبة.
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الحكومة تتدار�ض م�سروعا لتحديد اأ�سقف اأ�سعار المحروقات
صورة من أرشيف


