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مت ي ��وم االث �ن�ين امل��اض��ي  ،تسليم
أوس��م��ة م�ل�ك�ي��ة أن �ع��م ب �ه��ا صاحب
اجلاللة امللك محمد السادس على 19
موظفة وموظفا مبختلف املصالح
امل��رك��زي��ة واجل�ه��وي��ة ل���وزارة إعداد
التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وس�ي��اس��ة امل��دي�ن��ة وت �ك��رمي ع��دد من
احمل��ال�ي�ن ع �ل��ى ال �ت �ق��اع��د بالقطاع.
ومت خالل هذا احلفل ،الذي ترأسته
مب �ق��ر ال�� � ��وزارة ب ��ال ��رب ��اط ،وزي� ��رة
إع���داد ال �ت��راب ال��وط�ن��ي والتعمير

واإلس�ك��ان وسياسة املدينة ،األخت
نزهة بوشارب ،توشيح  19موظفة
وموظفا بأوسمة ملكية شريفة من
مختلف الدرجات ،وتكرمي  53موظفة
وموظفا محالني على التقاعد برسم
سنة .2019
ويتعلق األم��ر بتوشيح  8موظفني
ب��وس��ام االس �ت �ح �ق��اق ال��وط �ن��ي من
ال���درج���ة امل� �م� �ت ��ازة ،و  6موظفني
ب��وس��ام االس �ت �ح �ق��اق ال��وط �ن��ي من
الدرجة األول��ى ،و 5موظفني بوسام

االس �ت �ح �ق��اق ال��وط �ن��ي م��ن الدرجة
الثانية ،وتكرمي  50موظفا وموظفة
محالني على التقاعد ،و 3موظفني
متقاعدين قبل بلوغ السن القانوني.
وفي كلمة باملناسبة ،نوهت األخت
نزهة ب��وش��ارب بااللتفاتة املولوية
اجت��اه موظفات وموظفي الوزارة،
م�ش�ي��رة إل ��ى أن �ه��ا تعكس العناية
ال� �ت ��ي ي��ول �ي �ه��ا ص ��اح ��ب اجلاللة
امل� �ل ��ك م �ح �م��د ال � �س� ��ادس للقطاع.
وب �ع��د أن ه �ن��أت امل��وظ �ف�ين املنعم

ع �ل �ي �ه��م ،ن��وه��ت األخ� ��ت بوشارب
مب � �ش� ��واره� ��م احل� ��اف� ��ل بالعطاء
وب �خ �ص��ال �ه��م وت �ف��ان �ي �ه��م ف ��ي أداء
مهامهم طيلة فترة عملهم ،مؤكدة
أن هذا احلفل يشكل مناسبة لتجديد
اعتراف الوزارة بخدمات موظفيها،
ومب� ��ا ب ��ذل ��وه م ��ن ج �ه��د ومثابرة
خدمة للقطاع وللوطن بصفة عامة.
وأض��اف��ت أن ه��ذا احل��س اإلنساني
والتضامني ك��ان على ال��دوام سمة
م ��ن ال��س��م��ات امل��م��ي��زة للمجتمع

امل �غ��رب��ي ،وال �ت��ي ازدادت رسوخا
وجت��ذرا  ،في عهد صاحب اجلاللة
امللك محمد ال �س��ادس  ،ال��ذي جعل
ت �ك��رمي وك ��رام ��ة اإلن� �س���ان ،الغاية
األس� �م ��ى ل �ك��ل م �ج �ه��ود تنموي.
واع� �ت� �ب ��رت أن ال �ت �ق��اع��د ال يعني
نهاية العطاء ،ألن اإلن�س��ان  ،مهما
ب�ل��غ م��ن ال �ع �م��ر ،ي�ج��ب أن يواصل
ال �ع �ط��اء م ��ن خ�ل�ال ن �ق��ل اخلبرات
والتجارب والقيم لألجيال اجلديدة
وت �ن �ش �ئ �ت �ه��ا ع��ل��ى ح���ب ال���وط���ن .

األخت نزهة بوشارب خالل ترأسها للمجلس اإلداري للوكالة

الوكالة احلضرية القنيطرة  -سيدي قاسم  -سيدي سليمان مطالبة
مبضاعفة اجلهود قصد تثمني املؤهالت املجالية ملكونات نفوذها الترابي
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني
وال��ت��ع��م��ي��ر واإلس����ك����ان وسياسة
امل��دي��ن��ة ،األخ���ت ن��زه��ة بوشارب،
أول م��ن أم���س ال��ث�لاث��اء بسيدي
ق���اس���م ،أن ال���وك���ال���ة احلضرية
القنيطرة  -سيدي قاسم  -سيدي
س���ل���ي���م���ان ،م���ط���ال���ب���ة مبضاعفة
اجل���ه���ود ق��ص��د ت��ث��م�ين املؤهالت
املجالية ملكونات نفوذها الترابي.
وقالت األخ��ت ب��وش��ارب ،في كلمة
مبناسبة انعقاد ال��دورة التاسعة
ع��ش��رة للمجلس اإلداري للوكالة
القنيطرة-سيدي
احل���ض���ري���ة
قاسم -سيدي سليمان ،إن «الوكالة
احل��ض��ري��ة ،وب��ت��ن��س��ي��ق م���ع كافة
ال��ش��رك��اء وامل��ت��دخ��ل�ين ف���ي قطاع
التعمير والبناء ،مطالبة مبضاعفة
اجل���ه���ود ق��ص��د ت��ث��م�ين املؤهالت
املجالية ملكونات نفوذها الترابي
وب��ال��ت��ال��ي ال��رف��ع م��ن تنافسيتها
وذلك بهدف إعادة متوقعها داخل
املنظومة املجالية جلهة الرباط-
سال-القنيطرة ،وكذا تنفيذ مشروع
تنموي م��ت��وازن ومستدام ،يرتكز
ب���األس���اس ع��ل��ى دع���م االستثمار
امل���ن���ت���ج ،وع���ل���ى جت�����اوز معضلة
ال��س��ك��ن غ��ي��ر ال��ل�ائ����ق ،وإنعاش
احل����رك����ة االق���ت���ص���ادي���ة وتأهيل
امل���راك���ز احل��ض��ري��ة وال���ق���روي���ة».
وأض���اف���ت ال����وزي����رة ،أن الوكالة
احلضرية ،باإلضافة إلى املجهودات
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ،م���دع���وة لتبني
مقاربة تتوخى من خاللها إعطاء
ع��ن��اي��ة خ��اص��ة وأول���وي���ة للوسط
القروي من خالل تسهيل وتبسيط
م���س���اط���ر دراس�������ة وم���ن���ح رخص
التعمير؛ وتوفير آل��ي��ات التعمير
امل��س��ت��دام وامل��ن��دم��ج ع��ب��ر تعميم
التغطية بوثائق التعمير ودراسات
ذات أبعاد عملياتية وبيئية وكذا
بإعداد دراسات التأهيل احلضري
وإعادة الهيكلة؛ واملساهمة في حل
اإلشكاليات مما ميكن الوكالة من
تعزيز متوقعها كفاعل أساسي في
خدمة املنظومة اجلهوية واحمللية
بهدف الرفع من القوة التنافسية
املجالية؛ واحلكامة كمنهج أساسي
لتقدمي خدمة عمومية قائمة على
مبادئ اجلودة والفعالية والنجاعة
اإلدارية.
وأب���رزت أن ال��ه��دف األس��م��ى الذي
ي��ج��ب ع��ل��ى ال���وك���ال���ة احلضرية
حتقيقه هو إرساء تنمية متوازنة
تراعي خصوصيات مجال تدخلها
الذي يتميز بطابعه القروي وبغنى
م����وارده الطبيعية وت��وف��ره على
م��س��اح��ات ش��اس��ع��ة م��ن األراض���ي
ال���ف�ل�اح���ي���ة اخل���ص���ب���ة واملناطق
ال��غ��اب��وي��ة وامل��واق��ع ذات األهمية
اإلي��ك��ول��وج��ي��ة ،ح��ي��ث ي��ش��ك��ل هذا
امل���ج���ال أرض���ي���ة خ��ص��ب��ة لتنزيل

النور
ي�ح�ت��ار امل ��رء وه ��و ي�ت��اب��ع م��ا ي �ج��ري في
الصني ،ففي الوقت الذي تواجه فيه حربا
شعواء ضد فيروس كرورونا ،أعلن مركز
بكني ملراقبة الطيران الفضائي ،أن الصني
أكملت اختبار مسبار فضائي ،قبل إطالق
مهمة استكشاف املريخ هذا العام ،وذكر
املركز أن اختبار الشبكة الالسلكية يعد
االخ�ت�ب��ار األرض ��ي امل�ش�ت��رك ال��وح�ي��د بني
مركز املهمة واملركبة الفضائيةـ وأضاف
أن االختبار لم يتأثر بوباء فيروس كورونا
اجل��دي��د ،حيث يعمل امل��وظ�ف��ون الفنيون
بجد لضمان جناح املهمة.
«ي�ع�م��ل امل��وظ �ف��ون ب �ج��د» ه ��ذا ه��و بيت
ال�ق�ص�ي��د ،وه ��ذا م��ا ي�ج��ب ال�ت��وق��ف عنده
والتأمل فيه ،ألن الصينيون ،لم يؤجلوا
إط�ل�اق امل �س �ب��ار ال �ف �ض��ائ��ي ،ب��ل أكملوا
اإلشتغال عليه في الوقت احملدد و سيتم
إطالقه كذلك ،في الوقت املناسب من أجل
مهام استكشافية.
وفي هذا الصدد قال تسوي شياو فنغ،
رئيس فريق املهمة ،إن التحكم في الرحالت
الفضائية سيكون صعبا ومليئا بالتحديات
حيث أن مسبار املريخ سوف يستغرق ما
يقرب من سبعة أشهر للهبوط على الكوكب،
وتسعى الصني لتحقيق املزيد من اإلجنازات
الفضائية عبر إطالق املهمة االستكشافية
إلى املريخ هذا العام ،الستكشاف أجزاء
م��ن ال�ك��وك��ب بشكل تفصيلي مم��ا يعني
أن��ه ال مي�ك��ن ال�ت��وق��ف ع��ن ال�ع�م��ل بسبب
كورونا أو أي فيروس من أي نوع آخر..

مبادئ التعمير املستدام واحلرص
على جعل وثائق التعمير ومختلف
ال���دراس���ات ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي تقوم
ب��ه��ا راف��ع��ة للتخطيط العقالني.
وبالنظر للموقع اجلغرافي ملجال
تدخل الوكالة احلضرية ،أضافت
األخت بوشارب ،فإن هناك مجموعة
من الرهانات الترابية اخلاصة التي
يطرحها ه��ذا امل��ج��ال ،منها على
اخلصوص هيمنة الطابع القروي
على مجال تدخل الوكالة احلضرية،
حيث أن معدل التمدن ال يتعدى 47
باملئة مقارنة مع معدل التمدن على
م��س��ت��وى اجل��ه��ة ال���ذي ي��ن��اه��ز 70
باملئة ومن ثم فإن العناية بالوسط
ال���ق���روي مب��ج��ال ت��دخ��ل الوكالة
احلضرية يبقى أساسيا؛ وحركة
تعمير ساحلية هامة حيث يزخر
م��ج��ال ت��دخ��ل ال��وك��ال��ة احلضرية
ال��ق��ن��ي��ط��رة-س��ي��دي قاسم-سيدي
سليمان بواجهة ساحلية على طول
 140كلم تترجم بكثافة مرتفعة
ت��ق��در بـ 300نسمة/هكتار .ومن
ضمن الرهانات الترابية اخلاصة
األخرى ،بحسب الوزيرة ،التوسع
ال��ع��م��ران��ي امل��ص��ح��وب بتضاعف
ال��س��ك��ن غ��ي��ر امل��ه��ي��ك��ل والتمدد
األفقي على طول طرق املواصالت
وامل�����ج�����اري امل���ائ���ي���ة؛ ودينامية
دمي���وغ���راف���ي���ة ه���ام���ة باملجاالت
القروية مصحوبة بارتفاع طلبات
البناء والتوسع األفقي ،وذلك على
حساب املوارد الغابوية والفالحية؛
وخ��ط��ر الفيضانات ال���ذي يتطلب
م��ص��اح��ب��ة وت���أط���ي���را ع���ن طريق
الدراسات التي تقوم بها الوزارة
والوكالة احلضرية وخاصة خرائط
القابلية للتعمير وذلك قصد تقوية
ه��ذه املجاالت على تدبير مختلف
امل��خ��اط��ر؛ وإك���راه���ات ايكولوجية
متمثلة ف��ي ت��واج��د محميات ذات
ق��ي��م��ة اي��ك��ول��وج��ي��ة ع��ال��ي��ة ونذكر

م��رج��ة ال���ف���ورات ،م��رج��ة الزرقاء,
ض��اي��ة س��ي��دي ب��وغ��اب��ة باإلضافة
إل���ى ال���ث���روة ال��غ��اب��وي��ة املعمورة
و األراض�����ي ال��ف�لاح��ي��ة اخلصبة؛
باإلضافة إل��ى مالمح «متروبول»
القنيطرة الكبرى في إطار التشكل
مكون من  12جماعة ،ث�لاث منها
ذات طابع حضري مع متركز 80
ب��امل��ئ��ة م��ن ال��س��اك��ن��ة ف��ي املناطق
الساحلية للقنيطرة ومهدية ،مع
استقطاب مل��ش��اري��ع مهيكلة ذات
إشعاع وطني كاملنطقة الصناعية
احل��رة وم��ش��روع امليناء األطلسي
وقاعدة األنشطة املرتبطة به على
مساحة م��ا يناهز  3600هكتار.
وسجلت أن املجهودات التي تقوم
بها الوزارة في ميدان إعداد التراب
وال��ت��ع��م��ي��ر واإلس����ك����ان وسياسة
املدينة تولي أهمية خاصة جلهة
ال��رب��اط-س�لا-ال��ق��ن��ي��ط��رة ،مشيرة
إل��ى أن��ه ف��ي م��ج��ال إع���داد التراب
الوطني والتعمير ،ميكن اإلشارة
ع���ل���ى اخل����ص����وص إل������ى إجن����از
ال��ت��ص��م��ي��م ال��وط��ن��ي للمنظومة
احل��ض��ري��ة ال�����ذي أع���ط���ى أهمية
خاصة ملدينة القنيطرة؛ وإعطاء
االنطالقة ملشروع إح��داث املرصد
اجل���ه���وي ل��ل��دي��ن��ام��ي��ات املجالية
باجلهة قصد وض��ع ره��ن إشارة
الفاعلني احملليني آليات الرصد،
التحليل وإنتاج املعلومة املجالية؛
وإعداد اإلطار التوجيهي للسياسة
العمومية إلع���داد ال��ت��راب ،الذي
سيمكن من تأطير الدراسة املتعلقة
بالتصميم اجلهوي إلعداد التراب
جلهة الرباط سال القنيطرة ،وقد
مت إنهاء هذه ال��دراس��ة ،والوزارة
اليوم بصدد تقاسم مضامينها مع
باقي الفرقاء والفاعلني اجلهويني.
كما أش���ارت أيضا إل��ى مصاحبة
ومتويل التصميم اجلهوي إلعداد
ال��ت��راب م��ع اجل��ه��ة ،وال���ذي يوجد

ح��ال��ي��ا ف���ي م��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة من
اإلجناز؛ وحتديد املراكز الصاعدة
باجلهة حيث مت حصر  44مركزا
ق���روي���ا ص���اع���دا؛ ودع����م مشاريع
التهيئة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ق��روي��ة في
إطار تفعيل استراتيجية التنمية
القروية التي اعتمدتها الوزارة،
ح��ي��ث مت ان���ت���ق���اء م��ج��م��وع��ة من
م��ش��اري��ع التنمية الترابية قصد
االس���ت���ف���ادة م���ن مت��وي��ل صندوق
التنمية القروية واملناطق اجلبلية،
حيث بلغت الكلفة اإلجمالية لهذه
امل��ش��اري��ع  195,20مليون درهم،
ساهمت فيها ال����وزارة ب��ـ 72,43
مليون دره��م م��ن أج��ل تفعيل 17
برنامجا تنمويا تضم  63مشروعا؛
وإع����داد مخطط ت��وج��ي��ه التهيئة
ال��ع��م��ران��ي��ة ل��ل��ق��ن��ي��ط��رة الكبرى،
ومواصلة تغطية املجال الترابي
للوكالة احل��ض��ري��ة ،حيث مت في
سنة  2019تتبع مراحل اإلعداد
واملصادقة على  32وثيقة تعميرية
م��وزع��ة ب�ين األقاليم الثالثة ،مما
ينعكس إيجابا على نسبة التغطية
بهذه الوثائق.
وذك����رت األخ����ت ب���وش���ارب ،بهذه
املناسبة ،بأن املدن املغربية تعرف
حت��دي��ات كبيرة خاصة منها تلك
التي تهم تدبير ه��ذه الفضاءات
واملجاالت احملاذية لها وتنميتها
اق��ت��ص��ادي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا وثقافيا
وبيئيا ،مشددة على أنه أم��ام كل
ه��ذه التحديات ،وضعت الوزارة
استراتيجية ترتكز على مقاربة
تشاركية ،حيث مت التوقيع على
اتفاقياته اإلطار يوم  7أبريل ،2015
من أجل بناء منوذج تنموي متميز
يهدف أساسا إلى القضاء على كل
االخ��ت�لاالت ال��ت��ي يعرفها املجال
احلضري ولضمان عدالة مجالية
وتنمية جهوية شاملة ومتوازنة.
وأوض���ح���ت أن م��س��اه��م��ة وزارة

إع��داد ال��ت��راب الوطني والتعمير
واإلس���ك���ان وس��ي��اس��ة امل��دي��ن��ة في
ه���ذا امل��خ��ط��ط بلغت  270مليون
دره��م مبرمجة على امل��دى الزمني
ل�لإجن��از ،وتخص أرب��ع اتفاقيات
تهم برنامج تأهيل مدينة القنيطرة
( 74م دره����م) ،وب��رن��ام��ج تأهيل
مدينة سوق األربعاء الغرب (71.5م
دره���م) ،وبرنامج دع��م اجلماعات
القروية ( 76م دره���م) ،وبرنامج
تأهيل الوجهات السياحية ملوالي
بوسلهام واملهدية ( 48.5م درهم)،
مضيفة أن ال���وزارة عملت أيضا
على فتح العديد من األوراش على
مستوى مدن ومراكز األقاليم الثالث
وذلك من خالل تبنيها ملجموعة من
املشاريع الطموحة والتي تتمثل في
معاجلة األوضاع السكنية القائمة
ألزي����د م��ن ن��ص��ف م��ل��ي��ون نسمة،
وتقدر املساهمة اإلجمالية لتدخل
الوزارة باألقاليم الثالث بأزيد من
مليار درهما من أصل أربع ماليير
درهما مت حتويل  88باملئة منها.
وخلصت إلى أن حتقيق األهداف
االستراتيجية واخلاصة املرتبطة
بهذه البرامج ،يبقى رهينا بتظافر
ومضاعفة اجل��ه��ود إلجن��ازه��ا في
أح��س��ن ال��ظ��روف ،م��ع استحضار
امل���ق���ارب���ة االس��ت��ب��اق��ي��ة ل��ل��ح��د من
ان���ت���ش���ار ال���س���ك���ن غ���ي���ر ال�ل�ائ���ق
ب���امل���ج���االت امل��ع��ن��ي��ة بالتدخل.
ي��ش��ار إل����ى أن اج��ت��م��اع ال����دورة
التاسعة عشرة للمجلس اإلداري
ل��ل��وك��ال��ة احل��ض��ري��ة ال��ق��ن��ي��ط��رة-
سيدي قاسم-سيدي سليمان ،الذي
ينعقد تفعيال ملقتضيات القانون
املنظم ل��ل��وك��االت احلضرية وكذا
استجابة ملبادئ احلكامة اجليدة،
ي��ع��د مناسبة لتوجيه ع��م��ل هذه
املؤسسة حتى تكون في مستوى
التطلعات وتستجيب النتظارات
املواطنني وكافة املرتفقني.

ومل��ن ال ي �ع��رف ذل ��ك ،ف�ق��د ح�ق��ق برنامج
الفضاء الصيني املزدهر إجنازا كبيرا على
سطح القمر العام السابق ،من خالل هبوط
مسبار على اجلانب البعيد الغامض من
القمر ،وتطور البرنامج الصيني بشكل
سريع ،خاصة منذ قيامه بأول مهمة عام
 ،2003وسعى للتعاون مع وك��االت فضاء
أخرى بالرغم من أزمات العملة مع العديد
من الدول األوروبية وأمريكا آنذاك.
جميل م��ا ي�ج��ري ف��ي ال�ص�ين وف��ي بلدان
أخ� ��رى ،ت �ط �ب��ق م �ق��ول��ة «ال �ع �م��ل عبادة»
هؤالء الذين يجتهدون على مدار الساعة
في إش��ارة إل��ى اآلي��ة الكرمية َي��ا َم ْع َش َر
اس َت َط ْع ُت ْم َأن َتن ُف ُذوا
الجْ ِ � ِّ�ن َوالإْ ِ ن � ِ
�س ِإ ِن ْ
ض َفان ُف ُذوا لاَ
او ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
الس َم َ
مِ نْ َأ ْق َط ِار َّ
َتن ُف ُذونَ ِإلاَّ ِب ُس ْل َط ٍان آية( )33من سورة
الرحمان .والسلطان هو العقل ،ومبا أن
ه��ؤالء يرجحون العقول فقد ن�ف��ذوا إلى
السماوات ..إلى القمر واملريخ و..و..
هم يبحثون وأمة القرآن تتفرج لألسف
واألنكى من ذلك أن بعضنا يتمنى أن نهوى
أس�ف��ل سافلني وال��دل�ي��ل م��ا ي�ج��ري على
بعض الصفحات على وسائل التواصل
اإلجتماعي ،بسبب فيروس «كورونا» حيث
جند من ينحو نحو زرع الفتنة والبلبلة
وال �س��ؤال ال��ذي يطرح نفسه بشدة هو:
ملاذا؟؟ ..واألغرب من ذلك فالبعض يصدر
بالغات وهمية وينسبها جلهات رسمية
بطريقة بلهاء ،مما يعني أن هؤالء يعيشون
في الوهم واألوهام بدل البحث والتحصيل
واخلروج من الظالم إلى النور.

habibaalaoui2017@gmail.com

