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ترتكز على تعزيز منظومة حماية األطفال

إعطاء انطالقة خطة عمل حماية األطفال
من االستغالل في التسول

االتحاد األوروبي يمنح المغرب  101.7مليون يورو
كدعم مالي لمحاربة الهجرة غير الشرعية
قضاة وأطباء يناقشون بالداخلة
المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب

الممثل عبد الهادي طالب

يتحدث عن جديده
زواج القاصرين شكل من أشكال العنف السينمائي (فيلم أيام الصيف)
من اخراج فوزي بنسعيدي ص
يعارض حقوق األطفال وسالمتهم
7

العنف ضد المرأة :
اتجاه عام نحو االنخفاض
أفاد بحث للمندوبية السامية للتخطيط ،بأن االتجاهات
الكبرى للعنف ضد المرأة يتجه عموما نحو االنخفاض وخاصة
في الوسط الحضري.
وذكر بالغ المندوبية السامية للتخطيط ،بمناسبة الحملة
الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد
النساء ،بأن النتائج األولية لبحث  ،2019أظهرت أنه من بين
 13,4مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين  15و 74سنة ،أزيد من
 7,6مليون تعرضن ،خالل االثني عشر شهرا السابقة للبحث ،
لنوع واحد من العنف على األقل وذلك كيفما كانت أشكاله
ومجاالته ،وهو ما يمثل 57بالمئة من النساء.
وأوضح المصدر ذاته أن معدل انتشار العنف ضد المرأة
يبلغ  58بالمئة في الوسط الحضري ( 5,1مليون امرأة) و55
بالمئة في الوسط القروي ( 2,5مليون امرأة) ،مشيرا إلى أنه
بالرغم من طابعه البنيوي ،عرف العنف بشكل عام تراجعا بين
 2009و  .2019وأشارت المندوبية إلى أن حصة النساء الالئي
تعرضن لفعل واحد من العنف على األقل ،انخفضت بـ 6نقاط
منتقلة من  63بالمئة إلى 57بالمئة إذا ما اعتبرنا الفئة العمرية
 64-18سنة من النساء موضوع بحث  ،2009مسجلة أن هذا
االنخفاض يصل إلى  10نقاط في الوسط الحضري وحوالي
نقطة واحدة في الوسط القروي.
من جهة أخ��رى ،كشف البحث أن معدالت انتشار العنف
النفسي انخفضت بحوالي  9نقاط منتقلة من 58بالمئة إلى
49بالمئة والعنف الجسدي بنقطتين منتقلة من  15إلى 13
بالمئة.
بالمقابل ،اتسعت دائرة العنف االقتصادي ب  7نقاط منتقلة
من  8بالمئة إلى  15بالمئة  ،والعنف الجنسي ب  5نقاط من
 9بالمئة إلى  14بالمئة .وقد تم تسجيل نفس المنحى في
الوسطين الحضري والقروي ،باستثناء العنف الجسدي الذي
ارتفع ب  4نقاط في المناطق القروية منتقال بذلك من  9بالمئة
سنة  2009إلى  13بالمئة سنة .2019
وحسب مجاالت الحياة ،يظل العنف الممارس في الفضاء
المنزلي الذي يشمل العنف المرتكب من لدن الشريك واألسرة
(بما في ذلك أسرة الشريك) األكثر انتشارا بنسبة 52بالمئة
( 6,1مليون ام���رأة) وذل��ك ب��زي��ادة نقطة واح��دة مقارنة مع
.2009
وشهدت مجاالت الحياة األخرى تراجعا في نسبة انتشار
العنف خاصة في األماكن العامة من 33بالمئة إلى 13بالمئة ،
وفي فضاء التعليم من  24بالمئة إلى  19بالمئة.
ويكشف تطور معدل انتشار العنف حسب وسط اإلقامة عن
اتجاهات معاكسة تتجلى في انخفاضه بالمناطق الحضرية
وارتفاعه بالمناطق القروية بجميع فضاءات الحياة باستثناء
الفضاء العام الذي شهد انخفاضا في كال الوسطين.
ويقارب هذا البحث ،من أجل فهم أشمل لظاهرة العنف ،إحدى
محدداتها من خالل تصور السكان المغاربة لها حيث يشكل
سلوكهم وقيمهم عوامل مضيئة لطابعها الخفي ولترسيخ بعض
تجلياتها.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البحث قد تم إنجازه على صعيد
جميع جهات المملكة خالل الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز
 2019حيث شمل عينة من  12000فتاة و امرأة و  3000فتى
و رجل تتراوح أعمارهم بين  15و  74سنة.
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تخليد الذكرى الخمسين إلنشاء منظمة التعاون اإلسالمي..

مناسبة إلبراز مكانة المملكة المحورية في تعزيز العمل اإلسالمي المشترك
يشكل تخليد المملكة المغربية للذكرى الخمسين
إلنشاء منظمة التعاون اإلسالمي مناسبة إلبراز
المكانة المحورية ف��ي تعزيز العمل اإلسالمي
المشترك ،وذلك من خالل مساهماتها المتنوعة
ومشاركتها الفاعلة في أنشطة المنظمة.
كما يشكل هذا الحدث الهام مناسبة للتعريف
بالدور الطالئعي الذي يقوم به صاحب الجاللة
الملك محمد السادس ،نصره الله ،رئيس لجنة
القدس ،وبقيادة جاللته ،للعمل الدبلوماسي لدى
ال��دول الفاعلة والمنظمات الدولية ،للدفاع عن
القضايا العادلة للشعب الفلسطيني ،فضال عن
قيادته للعمل الميداني في مدينة القدس الشريف،
من خالل المشاريع التي تنفدها وترعاها وكالة
بيت م��ال القدس الشريف في مجاالت اإلسكان
والتعليم والصحة والشغل والحفاظ على التراث
الحضاري والتاريخي للمدينة المقدسة.
ويعتبر تخليد هذه الذكرى ،أيضا ،دعوة إلى
استحضار حصيلة العمل اإلسالمي المشترك خالل
هذه الفترة ،وتقييم منجزاته واستشراف آفاقه
المستقبلية ،واإلسهام جميعا في تأهيل منظمة
التعاون اإلسالمي لتقوم بدور مؤثر وفاعل على
الساحة الدولية ،وفقا للرؤية الحكيمة التي سبق
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره الله،
أن عبر عنها ف��ي اج��ت��م��اع��ات القمة اإلسالمية
السابقة.

ومن هذا المنطلق ،فإن المنظمة وفق التصور
المغربي ،مدعوة إلى تجديد وتطوير آليات العمل
اإلس�لام��ي المشترك ،بما ي��ت�لاءم م��ع التحديات
السياسية والتنموية واألمنية التي تواجهها األمة
اإلسالمية ،وخاصة ما يتعلق بالدفاع عن صورة
اإلسالم المعتدل وما يواجه من حمالت تشويه من
خ�لال انتشار ظ��اه��رة اإلسالموفوبيا ومعاداة
المسلمين في العالم.
كما أنها مدعوة إلى تعزيز العمل االقتصادي
المشترك الذي يظل دون قدرات وطموحات الدول
األعضاء وتحقيق التنمية المستدامة عبر محاربة
الفقر واألمية واألمراض ومواجهة التدهور البيئي،
فضال عن تخصيص مواكبة مالئمة لمشاكل الشباب
في الفضاء اإلسالمي واألخذ بعين االعتبار تطلعاته
ال��م��ش��روع��ة ف��ي التعلم وال��ش��غ��ل وال���ول���وج إلى
التكنلوجيا الحديثة ،وكذا ضرورة تجاوز العالم
اإلسالمي للكم الهائل الذي يعرفه من النزاعات
البينية وال��ق��ض��اي��ا ال��خ�لاف��ي��ة وت��ط��وي��ر أدوات
الدبلوماسية الوقائية.
يشار إلى أن المملكة المغربية ستخلد الذكرى
الخمسين إلنشاء منظمة التعاون اإلسالمي تحت
شعار « المغرب ..تجديد وعمل» ،حيث ستنظم بهذه
المناسبة احتفالية كبرى بمقر وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين
بالخارج ،يوم غد الخميس.

وسيحضر هذه االحتفالية وزراء وممثلو ترويكا
القمة اإلس�لام��ي��ة (ت��رك��ي��ا ،السعودية ،غامبيا)،
وترويكا الوزاري (بنغالديش ،اإلمارات ،النيجر)،
واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ،ونخبة
من الشخصيات المرموقة في العالم اإلسالمي،
باإلضافة إلى ممثلي عدد من الدول والمنظمات
اإلسالمية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد
بالمغرب .
ومنذ تأسيس منظمة التعاون اإلسالمي ،بمبادرة
تاريخية من جاللة المغفور له الملك الحسن الثاني،
طيب الله ثراه ،بمدينة الرباط سنة  ،1969على إثر
إحراق أجزاء من المسجد األقصى المبارك ،دأب
المغرب على المساهمة الفعالة في أجهزة المنظمة
على مختلف مستوياتها ،السيما لجنة القدس
الشريف التي يرأسها صاحب الجاللة الملك محمد
السادس ،نصره الله ،كما سبق له أن احتضن عدة
مؤتمرات تاريخية واجتماعات رفيعة المستوى
على الصعيد اإلس�لام��ي كقمتي ال��دار البيضاء
الخامسة ( 19-16يناير  )1984والسابعة (15 - 13
دجنبر  .)1994وتحتضن المملكة المغربية حاليا
أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي التالية ،المنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو)
بالرباط ،والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالدار
البيضاء ،والمركز اإلقليمي للبنك اإلسالمي للتنمية
بالرباط.

المغرب يجدد بأديس أبابا تضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق
جدد المغرب ،الثالثاء بأديس أبابا،
التأكيد على تضامنه الثابت مع الشعب
الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع
من أجل نيل حقوقه العادلة.
وق��ال��ت س��ف��ي��رة ال��م��غ��رب بإثيوبيا
وج��ي��ب��وت��ي ن��زه��ة ع��ل��وي م��ح��م��دي إن
«المملكة المغربية تقف ،بكل مكوناتها،
وقفة تضامن وال��ت��زام وتجديد للعهد
والموقف الثابت المتواصل مع الشعب
الفلسطيني الشقيق في صموده وكفاحه
المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية
المشروعة العادلة ،وفي مقدمتها بناء
دولته المستقلة على حدود الرابع من
يونيو  1967وعاصمتها القدس».

وف��ي كلمة بمناسبة إح��ي��اء اليوم
ال���ع���ال���م���ي ل��ل��ت��ض��ام��ن م����ع الشعب
الفلسطيني ،بمقر اللجنة االقتصادية
ل�ل�أم���م ال���م���ت���ح���دة إلف���ري���ق���ي���ا ،ذك����رت
الدبلوماسية المغربية ب��أن صاحب
الجاللة الملك محمد السادس ،نصره
الله ،لم يفتأ يؤكد على مركزية القضية
الفلسطينية المرتبطة ارتباطا وثيقا
بالمصير العربي ،مضيفة أن جاللة الملك
بصفته رئيس لجنة القدس أك��د على
الدوام أن أيه جهود إلعادة إحياء عملية
السالم ال يمكنها أن تحقق أهدافها إال
بوضع حد للسياسة االستيطانية في
األراضي الفلسطينية المحتلة.

وأك���دت السيدة ع��ل��وي محمدي أن
«المملكة المغربية ما فتئت تدعو إلى
الحفاظ على وح��دة ال��ق��دس الشريف
وحرمته وعلى البعد الروحي والمكانة
المتميزة للقدس كمدينة للسالم» ،مضيفة
أن صاحب الجاللة الملك محمد السادس
جدد التأكيد على هذا الموقف من خالل
«نداء القدس» الذي وقعه جاللة الملك
والبابا فرنسيس في  30مارس 2019
بالرباط ،حيث أكد جاللته على وجوب
المحافظة على المدينة المقدسة كتراث
مشترك لإلنسانية باعتبارها أرضا للقاء
ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة ألتباع
الديانات التوحيدية الثالثة ومركزا لقيم

االحترام المتبادل والحوار.
وب��ع��د أن استحضرت التضحيات
الجسيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني،
أك����دت ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��م��غ��رب��ي��ة أن
ال��م��ج��م��وع��ة ال��دول��ي��ة وص��ن��اع القرار
مدعوون إلى جعل هذا اليوم مناسبة
لتجديد االلتزام بمواصلة الجهود من
أج�������ل ت����س����وي����ة ع������ادل������ة للقضية
الفلسطينية.
وجرت فعاليات إحياء اليوم العالمي
ل��ل��ت��ض��ام��ن م���ع ال��ش��ع��ب الفلسطيني
بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد
ب��أدي��س أب��اب��ا وممثلي وك���االت دولية
وشخصيات أخرى.

إبراز الريادة االقتصادية للمملكة في إفريقيا خالل ندوة دولية بهانوي
ناقشت ندوة دولية نظمتها وزارة
الشؤون الخارجية الفيتنامية ،في
هانوي ،بإسهاب الريادة االقتصادية
للمغرب في القارة اإلفريقية ،وفرص
التعاون االقتصادي بين فيتنام وبلدان
القارة.
وجمعت هذه الندوة ،التي نظمت
ب���ت���ع���اون م����ع ال��م��ن��ظ��م��ة الدولية
للفرانكفونية ،حول موضوع «تجربة
تدبير المخاطر في التعاون االقتصادي
لفيتنام مع الدول اإلفريقية» ،خبراء
دوليين وفاعلين اقتصاديين فيتناميين
وأجانب ،لمناقشة عدد من القضايا
المرتبطة باالستثمارات والتجارة مع
القارة اإلفريقية .وأبرز سفير المغرب
في فيتنام ،جمال شعيبي ،في مداخلة
له بهذه المناسبة ،ريادة المملكة في
القارة اإلفريقية التي تزخر بالفرص
أك���ث���ر م����ن ال���م���خ���اط���ر ،م����ن خ�ل�ال
استثمارات تغطي مجموعة واسعة
من األنشطة االقتصادية ،والتي برهنت
على استدامتها وفعاليتها ،وكذا
عائداتها االقتصادية اإليجابية على
الساكنة اإلفريقية.
وأوض������ح ش��ع��ي��ب��ي أن إفريقيا
وتنميتها تمثل أولوية في السياسة
ال��خ��ارج��ي��ة للمملكة ،الف��ت��ا إل���ى أن
التوجه اإلفريقي ،تحت القيادة النيرة

لصاحب الجاللة الملك محمد السادس،
يرتكز على القيم ،لكون المغرب ال
يتبنى نهجا تجاريا ربحيا على المدى
القصير ،لكنه ينخرط ضمن مقاربة
شراكة رابح  -رابح تستند على تقاسم
التجارب ،واالستثمار والدعم على
المستويات المتعلقة باألمن ،والتربية،
والمواكبة والتضامن مع الشعوب
اإلفريقية .وأكد الدبلوماسي المغربي
أن «عالقات المغرب مع القارة اإلفريقية
تندرج في إط��ار رؤي��ة استراتيجية
جديدة شمولية ،ترتكز على روابط
متوازنة ومنفعة متبادلة» ،مشيرا إلى
أن ث��ل��ث��ي االس��ت��ث��م��ارات المغربية
المباشرة ف��ي ال��خ��ارج موجهة إلى
إفريقيا ،مما يجعل المملكة ثاني أكبر
مستثمر إفريقي على صعيد القارة،
واألولى في منطقة غرب إفريقيا التي
تشكل عمقها االستراتيجي.
وذكر بأن المغرب قد وقع على أزيد
من  1000اتفاق تعاون مع  28بلدا
إف��ري��ق��ي��ا خ��ل�ال ال���س���ن���وات ال����ـ 15
ال��م��اض��ي��ة ،م��ا ي��دل على اإلمكانات
المهمة التي تتوفر عليها إفريقيا،
م���ؤك���دا أن ال���ق���ارة ه���ي ف���ي صلب
اإلستراتيجية المغربية للتعاون
جنوب  -جنوب ،وه��ي تزخر أيضا
بإمكانات فالحية كبرى ،وهو ما يفسر

االهتمام ال��ذي توليه لهذه السوق
القارية مجموعة المكتب الشريف
للفوسفاط ،التي تطمح ألن تصبح
راف��ع��ة للتنمية الفالحية م��ن خالل
إح��داث��ه��ا ل��ف��رع م��خ��ص��ص للقطاع
الفالحي في القارة.
وأكد شعيبي ،في معرض تطرقه إلى
القطاع الطاقي ،على أهمية المشروع
الضخم لخط أنبوب الغاز نيجيريا
 المغرب ال��راب��ط بين ب��ل��دان غربإف��ري��ق��ي��ا ،م��ب��رزا أن ه���ذا المشروع
سيستفيد منه أزيد من  350مليون
إفريقي ،على مستوى إحداث مناصب
الشغل للشباب وتزويد االقتصادات
والمقاوالت المحلية بفرص جديدة
للنمو والتوسع في أسواق جديدة.
ومن جهتها ،لفتت األمينة العامة
للمنظمة الدولية للفرانكفونية ،لويز
موشيكيوابو ،إل��ى أن��ه بعيدا عن
الصورة المتداولة بشأن القارة ،فإن
إف��ري��ق��ي��ا ه��ي أي��ض��ا أرض الفرص
بالنسبة للفاعلين االقتصاديين من
العالم بأجمعه ،وعزت هذه الصورة
المتحيزة لغياب المعرفة والمعلومات
الموثوقة حول عالم األعمال والتجارة
اإلفريقية.
وأض���اف���ت أن ف��ي��ت��ن��ام وإفريقيا
مدعوتان لتبادل ونشر المعلومات
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الخاصة بالمجال ،ألنه ،بحسبها« ،ال
يمكننا تطوير األعمال واغتنام الفرص
عندما ال نعرف بعضنا البعض».
وذكرت موشيكيوابو بأن إفريقيا
تمتلك  6في المائة من االحتياطيات
العالمية من الموارد الطاقية ،مضيفة
أن ذلك ليس سوى جانب واحد مما
ي��م��ك��ن أن ت��ق��دم��ه ال���ق���ارة للفاعلين
االقتصاديين الذين يبحثون عن فرص
االستثمار والتنمية.
ومن جانبه ،أبرز مفوض الشؤون
االق���ت���ص���ادي���ة ب��م��ف��وض��ي��ة االتحاد
اإلفريقي ،فيكتور هاريسون ،التطور
االقتصادي الذي تعرفه إفريقيا ،مشيرا
إلى أن العديد من البلدان اإلفريقية
أض��ح��ت ف��ي الثلث األول لتصنيف
«ممارسة األعمال» (دووينغ بيزنس)،
وتصنيف الشفافية الدولية ،وهو أداء
ي��ش��ه��د ع��ل��ى ال���ف���رص ال��ت��ي يتعين
اغتنامها في مختلف قطاعات النشاط
االقتصادي.
وحسب هاريسون ،فإنه يمكن تعزيز
التعاون بين فيتنام وإفريقيا على
م��س��ت��وي��ي��ن ،أول��ه��م��ا ال��ت��ع��اون بين
ال��ح��ك��وم��ات عبر ات��ف��اق��ات الشراكة
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ث��ان��ي بين القطاع
الخاص للجانبين الذي يمثل محركا
لكل تطور اقتصادي ونمو.

جاللة الملك يهنئ السيد
رفاييل كروسي بمناسبة تقلده
منصب المدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية
بعث صاحب الجاللة الملك محمد
السادس برقية تهنئة إل��ى السيد
رفاييل كروسي ،وذلك بمناسبة تقلده
منصب المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وأع���رب ج�لال��ة ال��م��ل��ك ،ف��ي هذه
البرقية ،عن أحر التهاني وأصدق
المتمنيات بكامل التوفيق للسيد
كروسي في مهامه النبيلة.
وقال جاللة الملك «وإنني ألشيد
بالثقة التي حظيتم بها م��ن قبل
الدول األعضاء لتولي هذا المنصب
األم��م��ي ال��ه��ام ،ت��ق��دي��را منها لما
راكمتموه من خبرة مهنية عالية ،لي
كامل اليقين ،أنها ستكون خير معين
لكم لإلسهام بدوركم في تطوير أداء
ال��وك��ال��ة وال��ن��ه��وض بمهامها بما
يحقق أه��داف��ه��ا الجليلة ف��ي دعم
الجهود الرامية إلى إشاعة األمن
والسلم في العالم».
وأضاف جاللة الملك «كما أغتنم
هذه المناسبة ألؤكد لكم دعم المملكة
ال��م��غ��رب��ي��ة ال���م���وص���ول لمختلف
المبادرات واألنشطة التي تزاولها
الوكالة ،وال سيما تلك التي تروم
تعزيز نظام األمن النووي العالمي،
وتشجيع االستخدام السلمي للطاقة
الذرية بما يجعل منها قاطرة التنمية
الشاملة والمستدامة في العالم،
ول����ي����س م����ص����در ت���ه���دي���د لألمن
الدولي».

الخارجية األمريكية:

الواليات المتحدة والمغرب يقيمان تعاونا ممتازا يتعين تعزيزه
قالت وزارة الخارجية األمريكية ،في
ختام زيارة العمل التي قام بها رئيس
الدبلوماسية األمريكية مايك بومبيو
للمغرب ،إن البلدين يقيمان تعاونا
ممتاز يتعين تعزيزه أكثر.
وأك��د مسؤوالن أمريكيان كبيران،
خالل مؤتمر صحفي عقد لدى عودتهما
إلى واشنطن ،التزام واشنطن بمواصلة
دع��م ج��ه��ود المغرب على المستوى
االقتصادي ،ال سيما من أجل تحسين
مناخ األع��م��ال ،مبرزين أهمية اتفاق
التبادل الحر المبرم بين البلدين وكذا
ع��دد الشركات األمريكية العاملة في
المملكة.
وأشارا إلى التعاون «المثمر للغاية»

على مستوى مؤسسة تحدي األلفية،
وه��ي آلية مكنت من تخصيص 450
مليون دوالر لحزمة من البرامج تهم
م��ج��االت ال��ت��دري��ب وم��ن��اخ األع��م��ال و
تمكين النساء.
وعلى المستوى العسكري ،وصفت
الخارجية االمريكية ،المملكة بأنها
«ش��ري��ك ق����وي» ت��ق��ي��م م��ع��ه الواليات
المتحدة تعاونا متعدد األوجه وخاصة
مناورات «األسد اإلفريقي» ،وهو أكبر
تدريب عسكري في إفريقيا.
وقال المسؤوالن األمريكيان البارزان
إن «المغرب ال يساهم فقط بعدد كبير
من قوات حفظ السالم في المنطقة ،بل
ي��ش��ارك أي��ض��ا ف��ي م��ب��ادرات مكافحة

اإلرهاب عبر حدودها».
وبخصوص التعاون األمني على
الصعيدين اإلقليمي والدولي ،أكدا أن
ال��رب��اط وواشنطن «تتقاسمان نفس
الرؤية بخصوص التهديد اإلقليمي»،
مشيرين إلى أن البلدين يتفقان بشكل
خ��اص على أهمية مواجهة التهديد
ال����ذي ت��م��ث��ل��ه إي�����ران ووك�ل�اؤه���ا في
المنطقة.
وق��د سجلت واشنطن على هامش
زيارة بومبيو للمملكة أن «المغرب يعد،
بفضل قيادة صاحب الجاللة الملك
محمد ال��س��ادس ،ف��اع�لا رئيسيا في
المواجهة العالمية ض��د اإلره���اب»،
منوهة أيضا «بريادته المعترف بها على

المستوى اإلقليمي في تعزيز التعايش
الديني والحوار بين األديان».
وأفاد الدبلوماسيان االمريكيان بأن
بومبيو تناول خالل سلسلة محادثاته
مع المسؤولين المغاربة في الرباط،
العديد من القضايا اإلقليمية والدولية
األخرى ،من ضمنها السالم واالستقرار
في المنطقة ،والتحديات األمنية في
منطقة الساحل ،والتنمية في إفريقيا.

وخالل زيارته للمغرب ،التي تندرج
ف��ي إط����ار ت��وط��ي��د ع�لاق��ات الشراكة
والتعاون التي تجمع الواليات المتحدة
والمغرب ،أجرى رئيس الدبلوماسية
االمريكية محادثات مع رئيس الحكومة،
سعد الدين العثماني ،ومع نظيره ناصر
بوريطة ،وكذا مع المدير العام لألمن
الوطني ،المدير العام لمراقبة التراب
الوطني ،عبد اللطيف الحموشي.
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المغرب وليسوتو يتفقان على فتح سفارتيهما «مستقبال « لتعزيز تعاونهما الثنائي
ق��ررت اململكة املغربية ومملكة ليسوتو،
فتح سفارتيهما «مستقبال « م��ن أج��ل تعزيز
تعاونهما الثنائي ومواكبة الصفحة اجلديدة
املفتوحة في عالقات البلدين اإلفريقيني.
وصرح وزير الشؤون اخلارجية والعالقات
ال��دول��ي��ة بليسوتو ،املبعوث اخل��اص للوزير
األول بليسوتو ،السيد ليسيغو ماكغوتي ،أن
اململكتني اتفقتا على العمل أكثر على استكشاف
« إمكانية فتح سفارتني في بلدينا».
وأبرز السيد ماكغوتي ،الذي كان يتحدث
خ�لال لقاء صحفي مشترك مع وزي��ر الشؤون

اخلارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني
باخلارج ،السيد ناصر بوريطة ،في أعقاب لقاء
ثنائي ،أن ت���دارس ه��ذه اإلمكانية «سيتم في
مستقبل جد قريب».
وأعرب املسؤول بليسوتو عن أمله في أن
«ال يدوم طويال» هذا التدارس ،مبرزا أنه اتفق
مع السيد بوريطة على أنه «لتعزيز عالقاتنا
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ،م��ن األف��ض��ل أن ي��ت��م االرت���ق���اء بها
إل��ى مستوى ال��رواب��ط الدبلوماسية الرسمية
للغاية».
وجاء هذا اإلعالن في أعقاب قرار ليسوتو

تعليق جميع قراراتها وتصريحاتها السابقة
املتعلقة بالصحراء املغربية وبـ «اجلمهورية
الوهمية « .
وقال السيد بوريطة إن األمر يتعلق بقرار
يرفع كل لبس عن موقف ليسوتو من قضية
ال��ص��ح��راء املغربية  ،و»يفتح صفحة جديدة
واعدة على مستوى التعاون في جميع املجاالت
ب�ين بلدينا» ،معربا ع��ن ثقته ب��أن يشكل فتح
السفارتني عنصرا مهما في هذا اإلطار.
كما أعلن الوزير أن «أخبارا سارة أخرى
قادمة بخصوص هذه القضية «.

في المجال السياحي وجهوده لتنمية الطاقات المتجددة والنهوض بحقوق اإلنسان
أب������رزت ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ك��ي��ن��ي��ة «ذي
س��ت��ن��دارت» ،ف��ي ع��دد نهاية األسبوع،
المؤهالت الكبيرة التي يزخر بها المغرب
في المجال السياحي ،وكذا الجهود التي
تبذلها المملكة من أجل تنمية الطاقات
المتجددة ،والنهوض بحقوق اإلنسان.
وكتب محرر المقال ،الذي يوجد ضمن
وفد الصحافيين الكينيين الذين يقومون
حاليا بزيارة للعديد من مدن المملكة ،إنه
«في المجال السياحي ،يحق للمغرب أن
يفخر بأنه أرسى سياسة محددة األهداف
مكنت من استقبال  12مليون سائح،
م��ق��اب��ل م��ل��ي��ون��ي زائ����ر ف��ق��ط بالنسبة
لكينيا».
وفي السياق ،سلطت الصحيفة مزيدا
من األضواء على المنتجات السياحية
المتاحة بالمغرب ،من قبيل المحطات
السياحية والسياحة اإليكولوجية –
الثقافية وسياحة األع��م��ال والسياحة

صحيفة كينية تبرز المؤهالت الكبيرة للمغرب

الرياضية.
وفي مجال حقوق اإلنسان حيث أتيحت
الفرصة للصحافيين الكينيين لزيارة
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،قال
كاتب المقال إنه «فوجئ» بروح التعاون
ال��ت��ي تحكم ع��م��ل ه���ذه ال��م��ؤس��س��ة مع
الدولة.
وكتبت الصحيفة «إنه لمن المدهش أن
ي��رى المرء كيف تعمل ه��ذه المؤسسة
جنبا إلى جنب ويدا في يد مع الحكومة»،
مشيرة إلى المبالغ المالية الهامة التي
خصصها المجلس ال��وط��ن��ي لحقوق
اإلن���س���ان م���ن أج���ل ت��ع��وي��ض ضحايا
االنتهاكات السابقة لحقوق اإلنسان.
وخالل زيارته للوكالة المغربية للطاقة
ال��م��س��ت��دام��ة ،أب���دى وف���د الصحافيين
الكينيين إعجابه بقدرة هذه الوكالة التي
تعد «أكبر شركة طاقة شمسية إلفريقيا
وتوفر الكهرباء لثلث المغرب في أفق

بلوغ النصف بحلول العام .»2030
وبوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
كان لوفد الصحافيين الكينيين لقاء مع
ف���ؤاد ي����زوغ ،السفير م��دي��ر العالقات
الدولية ،الذي أبرز سيادة المغرب على
أقاليمه الجنوبية ،وكذا مخطط الحكم
الذاتي المقترح من طرف المغرب والذي
ي��ش��ك��ل أس���اس���ا ج��دي��ا وذا مصداقية
للتسوية النهائية لقضية الصحراء
المغربية.
وتكون الوفد الكيني ،الذي زار مدينة
الداخلة في ختام زيارته ،من الصحافيين
جورج أوريدو عن مجموعة نسيون ميديا،
وتوني موشاما عن جريدة ذي ستندارت،
وحسن موغابي (سيتزن تيفي) ،وتوني
ت��ي��م��اس��ي (كا 24ت��ي��ف��ي) ،ف��ض�لا عن
المصورين أونيانغو كيندي (كا 24تيفي)
والورنس تيكولو (سيتزن تيفي).

متابعات
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الداخلة ..ورشة حتضيرية للمناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة
انعقدت بالداخلة ،ورشة تحضيرية
للمناظرة الوطنية األول���ى للجهوية
المتقدمة ،المقرر تنظيمها بمدينة أكادير
يومي  20و 21دجنبر الجاري.
وتهدف هذه الورشة إلى المساهمة
ف���ي إغ���ن���اء ال��م��واض��ي��ع ال��ت��ي ستتم
مناقشتها خالل هذه المناظرة ،خاصة
في ما يتعلق باإلطار القانوني للجهوية
المتقدمة ،ونقل االختصاصات ،وتقييم
السنوات األولى من تنفيذ هذا الورش،
كإطار جديد للحكامة الترابية.
وب��ه��ذه المناسبة ،ق��ال وال��ي جهة
الداخلة  -وادي الذهب عامل إقليم وادي
ال��ذه��ب ،لمين بنعمر ،إن تنظيم هذه
المناظرة األولى يشكل فرصة سانحة
للمنتخبين الجهويين والمشاركين في
أشغالها لتقييم التجربة المغربية بعد
أربع سنوات من تنزيل ورش الجهوية
المتقدمة ،وإبراز اإلنجازات والحصيلة،
واق��ت��راح إج���راءات عملية وتنظيمية
واقعية وقابلة للتنفيذ تساهم في تجويد
التنزيل األمثل لهذا الورش المهيكل.
وأك��د أن الجهوية المتقدمة تشكل
ورشا إصالحيا هيكليا يهدف باستمرار
إلى تسريع وتيرة التنمية المحلية في
إط����ار م���ب���ادئ ال��ت��ع��اون والتضامن
وال��م��ش��ارك��ة ،كمستجدات دستورية
وآليات للتنظيم الترابي الجديد ،السيما
بعد االستحقاقات االنتخابية الجماعية
وال��ج��ه��وي��ة لشتنبر  ،2015كمحطة
مؤسسة لالنطالق الفعلي لتنزيل هذا
الورش.
وأبرز بنعمر الدور المحوري الذي
أناطه المشرع بالجهة والمتمثل أساسا
ف���ي ال��ن��ه��وض ب��ال��ت��ن��م��ي��ة المندمجة
والمستدامة ،وتحسين جاذبية المجال
ال��ت��راب��ي للجهة وت��ق��وي��ة تنافسيته

االقتصادية ،وتيسير توطين األنشطة
المنتجة للثروة والشغل ،والتسويق
الترابي للمجال الجهوي كفضاء لتحقيق
التنمية وخلق الثروة.
وأض�����اف أن���ه ب��ال��ن��ظ��ر إل���ى مكانة
الصدارة التي تتبوأها خالل عمليات
إع������داد ب���رام���ج ال��ت��ن��م��ي��ة الجهوية
والتصاميم الجهوية إلع��داد التراب
وتنفيذها وتتبعها ،فإن الجهة ملزمة
بمواكبة ال��ت��وج��ه��ات االستراتيجية
لسياسة الدولة ،والعمل على بلورتها
على المستوى الجهوي ،انسجاما مع
التوجهات والمبادئ الواردة في الميثاق
الوطني لالتمركز اإلداري.
من جانبه ،قال رئيس مجلس الجهة،
الخطاط ينجا ،إن هذا اللقاء التحضيري
ي��ن��درج ف��ي إط����ار ال��ن��ه��ج التشاركي
وال��ت��ش��اوري ال��ذي يهدف إل��ى ضمان
ان��خ��راط ف��ع��ال ل��ك��اف��ة الفاعلين على
ال���م���س���ت���وى ال���ج���ه���وي والمحلي،
وم��ش��ارك��ت��ه��م ف��ي دراس����ة المواضيع
المقترحة ل��ل��ورش��ات ال��س��ت المقرر
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ب��م��ن��اس��ب��ة ان���ع���ق���اد هذه
المناظرة.
وأكد ينجا أن تنزيل مشروع الجهوية
المتقدمة هو تجسيد لإلرادة الملكية
السامية ،وتعزيز للتراكمات اإليجابية
المسجلة منذ اعتماد الالمركزية كخيار
سياسي للبالد وتكريس لخيار التنمية
المستدامة والمندمجة ،فضال عن أنه
يستهدف تحقيق الديمقراطية المحلية
عبر إشراك الساكنة في تدبير شؤونها
من خالل المجالس المنتخبة.
وأضاف أن الجهوية المتقدمة هي
كذلك تكريس إلصالح يتوخى في العمق
إع�����ادة ت���وزي���ع ال��س��ل��ط��ة السياسية
واالقتصادية بين السلطة المركزية

والجماعات الترابية عن طريق جعل
الجهوية في صلب السياسات العمومية،
التي من شأنها إفراز نخب محلية ذات
كفاءة عالية في تسيير الشأن المحلي،
وتبني مبادئ الحكامة الجيدة.
بعد ذلك ،قدم رئيس قسم الجماعات
المحلية بوالية جهة الداخلة  -وادي

تأسيس مجموعة الصداقة الفنلندية-المغربية
بالبرلمان الفنلندي
تم مؤخرا تأسيس مجموعة الصداقة الفنلندية-
المغربية في البرلمان الفنلندي بهدف تقوية التعاون
البرلماني وتعزيز التقارب بين البلدين.
وتتكون المجموعة من عدد من النواب المنتمين
إلى أحزاب االئتالف الحكومي وأيضا إلى المعارضة،
حيث تضم المجموعة كال من ساري السايح ،عن
الحزب المسيحي الديمقراطي ،وبيا كاوما (التحالف
الوطني) ،وإنكا هوبسو (الرابطة الخضراء) ،وبيتر
أوس��ت��م��ان (المسيحي ال��دي��م��ق��راط��ي) ،وماتياس
مارتينين (التحالف الوطني) ،وتوم باكالين (حزب
الفنلديين الحقيقيين) ،وبافي راسين (المسيحي
الديمقراطي) وميكو سافوال (حزب الوسط).
وف��ي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء،
أوضحت س��اري السايح ،رئيسة المجموعة ،أن
«الهدف من تأسيس المجموعات ،ومن بينها مجموعة

الصداقة المغربية ،هو تعزيز العالقات مع البرلمانات
في البلدان والمناطق األخرى ومعرفة المزيد عن
ثقافاتهم ونظمهم االجتماعية؛ كما أن مجموعات
ال���ص���داق���ة ت��ك��م��ل ال���ع�ل�اق���ات ال���دول���ي���ة الرسمية
للبرلمان».
وتابعت السايح أن البرلمان الفنلندي ،الذي يضم
حوالي ستين مجموعة صداقة وتعاون أنشأها
ال��ن��واب ،يسعى إل��ى تعزيز العالقة مع البرلمان
المغربي بشكل منتظم ،وذل��ك من خالل الزيارات
المتبادلة بين الوفود البرلمانية المغربية والفنلندية
التي تتم مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات.
وذكرت في هذا الصدد بزيارة وفد مغربي سنة
 2017برئاسة رئيس مجلس المستشارين آنذاك،
حكيم بنشماش ،وهي الزيارة التي تم خاللها اإلعالن
عن رغبة في إنشاء منتدى برلماني ثنائي.
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ال��ذه��ب ع��رض��ا ت��ط��رق م��ن خ�لال��ه إلى
اإلطار العام للمناظرة الوطنية األولى
للجهوية المتقدمة (البرنامج العام
واألهداف المتوخاة وعدد المشاركين،)..
في حين ق��دم المدير العام للمصالح
بالجهة الخطوط العريضة للورشات
ال��م��وض��وع��ات��ي��ة ال��س��ت ال��ت��ي سيتم

تنظيمها خالل هذه المناظرة.
تجدر اإلش��ارة إلى أن تفعيل ورش
الجهوية المتقدمة انطلق مع انتخابات
أكتوبر  2015وإحداث مجالس جهوية
جديدة في إطار القانون األساسي رقم
 111-14المتعلق بالجهات ،الصادر في
يوليوز .2015

سفير املغرب بكينيا

املغرب وكينيا اقتصادان متكامالن ميكن أن يحققا مكاسب كثيرة عبر تعزيز التبادالت
أكد سفير المغرب بكينيا وبوروندي
والممثل الدائم للمملكة لدى برنامج
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
ولدى برنامج األمم المتحدة للبيئة
المختار غامبو ،أن المغرب وكينيا،
االقتصادان المتكامالن اللذان يتوفران
على إمكانيات كبيرة مشتركة ،يمكن
أن يحققا مكاسب كثيرة عبر زيادة
تعزيز العالقات والتبادالت بينهما.
وق��ال الدبلوماسي المغربي ،في
حديث للمجلة الشهرية «بيزنس تايمز»،
إن «المغرب بوصفه محورا اقتصاديا
كبيرا بشمال إفريقيا وكينيا باعتبارها
االق��ت��ص��اد األول ف���ي ش���رق القارة
سيحققان مكاسب كثيرة إذا تضافرت
جهودهما للنهوض بالتبادالت البينية
في العديد من القطاعات الواعدة».
وأض�����اف «خ��ل�ال م��ح��ادث��ات��ي مع
مسؤولين كينيين ،يجري االتفاق على
التأكيد أن اقتصادي كينيا والمغرب
متكامالن وأن البلدين سيستفيدان معا
عبر تنويع التبادالت بينهما».
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن
هناك العديد من المجاالت التي يمكن
أن ت��ش��ك��ل م���وض���وع ش���راك���ات بين
البلدين ،ال سيما تزويد الوسط القروي
بالماء الصالح للشرب والكهرباء ،وهو

المجال الذي قطع فيه المغرب مراحل
هامة للغاية ،وتدبير الموارد المائية
من خالل سياسة السدود ،والفالحة
ف��ي ظ��ل النجاح الكبير ال��ذي حققه
مخطط المغرب األخضر ،االستراتيجية
التي أرست السياسة الفالحية للمملكة
على م��دى األع���وام العشرة المقبلة
بهدف أولي يتمثل في جعل الفالحة
قطاعا جيد األداء وجديرا بأن يكون
محركا لالقتصاد برمته.
وفي الميدان الفالحي ،الذي يظل
الموفر األول لمناصب الشغل بالمغرب،
تتركز الجهود على الخصوص ،على
تطوير فالحة منتجة ذات قيمة مضافة
عالية ،موجهة في جزء كبير منها نحو
التصدير.
ولتحقيق ذلك ،يوضح الدبلوماسي
المغربي ،أرسى المغرب العديد من
الهيئات والمؤسسات التي تتولى
مهام التنمية واالستشارة الفالحية ،ال
سيما المصالح الالممركزة لوزارة
ال��ف�لاح��ي��ة (ال���م���دي���ري���ات الجهوية
واإلقليمية للفالحة) والمكاتب الجهوية
ل�لاس��ت��ث��م��ار ال��ف�لاح��ي ال��ع��ام��ل��ة في
المناطق السقوية والمكتب الوطني
لالستشارة الفالحية.
وحرص غامبو على التذكير ،في هذا

لواندا ..تجديد التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة
تقاسم تجربته التاريخية في مجال المصالحة
جرى بلواندا في أنغوال تجديد التأكيد على
استعداد المغرب لمواصلة تقاسم تجربته
التاريخية م��ع ال��ب��ل��دان اإلفريقية ف��ي مجال
المصالحة ،وذل��ك خ�لال االجتماع الوزاري
ل��م��ج��ل��س ال��س��ل��م واألم������ن ال��ت��اب��ع لالتحاد
اإلفريقي.
وذك��ر الممثل الدائم للمملكة لدى االتحاد
اإلفريقي واللجنة االقتصادية إلفريقيا محمد
عروشي ،الذي كان يتحدث خالل هذه الدورة
المنظمة تحت شعار «المصالحة واستعادة
السالم واألمن وإعادة بناء التماسك بإفريقيا»،
بالتجربة التاريخية للمغرب في مجال المصالحة
وجدد التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة
تقاسم تجربته في ه��ذا المجال مع البلدان
اإلفريقية األخرى.
وألح الدبلوماسي المغربي على الحاجة إلى
مقاربة متعددة األبعاد ترتكز على الترابط بين
السالم واألمن والتنمية بوصفها الطريق األمثل
الذي يضمن التماسك االجتماعي داخل البلدان
اإلف��ري��ق��ي��ة وي��م��ن��ع ت��ص��اع��د ال���ن���زاع���ات في
إفريقيا.
وفي هذا الصدد ،ذكرت الدورة الوزارية في
لواندا بخالصات االجتماع الوزاري لمجلس
السلم واألمن الذي ترأسه وزير
الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي والمغاربة المقيمين
ب���ال���خ���ارج ن���اص���ر بوريطة
بنيويورك في  27شتنبر ،2019
وال������ذي خ��ص��ص لموضوع
ال��ت��راب��ط بين ال��س�لام واألمن
والتنمية.
إل���ى ذل����ك ،أب�����رزت ال����دورة
الوزارية بلواندا بشكل خاص
ت��أث��ي��ر ال��ت��غ��ي��رات المناخية
بإفريقيا ،التي ال تزال تسبب
آثارا ضارة للغاية على األمن
والتنمية بالقارة اإلفريقية.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أبدى
وزراء الشؤون الخارجية للدول
األعضاء بمجلس السلم واألمن

وممثلوهم دعمهم باإلجماع لمقترح الوفد
المغربي حيث طلب من رئيس مفوضية االتحاد
اإلفريقي إع��داد تقرير شامل حول التغيرات
المناخية واستراتيجيات التكيف والمرونة ذات
الصلة ،وذلك بغية تمكين الدول األعضاء من
المعالجة الفعالة لتأثير التغيرات المناخية على
السالم واألمن والتنمية.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية ،التي أبانت
عن دور ريادي في ما يتعلق بموضوع التغيرات
المناخية على صعيد القارة اإلفريقية وعلى
مستوى منظمة األمم المتحدة ،تستعد لرئاسة
اجتماع للسفراء الممثلين الدائمين لدى اللجنة
االقتصادية إلفريقيا يومي  9و 10دجنبر 2019
بسيشل ،والذي سيخصص لموضوع التغيرات
المناخية.
ويندرج هذا االجتماع في إطار رئاسة المغرب
للدورة الـ  52للجنة االقتصادية إلفريقيا.
وتكون الوفد المغربي باجتماع لواندا ،فضال
ع��ن ع��روش��ي ،م��ن س��ف��ي��رة ال��م��غ��رب بأنغوال
السعدية العلوي ومدير مديرية المغرب الكبير
واالتحاد اإلفريقي بوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
عبد الرزاق لعسل.

ال��ص��دد ،بالمبادرة من أج��ل تكييف
ال��ف�لاح��ة اإلف��ري��ق��ي��ة م���ع التغيرات
المناخية ،التي قدمها المغرب خالل
فعاليات «كوب  .»22وقال «إنها مبادرة
بهدف مزدوج :وضع الفالحة اإلفريقية
في صلب المفاوضات ذات الصبغة
المناخية والتحفيز على تنفيذ حلول
مالئمة».
وفي السياق ،أبرز السفير السياسة
اإلفريقية التي ينتهجها المغرب ،تحت
القيادة المتبصرة لصاحب الجاللة
ال��م��ل��ك محمد ال���س���ادس ،والجهود
الحثيثة التي تبذلها المملكة لصالح
التنمية في القارة والنهوض بالتعاون
ج���ن���وب – ج���ن���وب ،وه����ي سياسة
متضامنة وتعود بالنفع على الجميع
وتتوخى ضمان تنمية مجموع القارة
اإلفريقية ورفاه ساكنتها.

الحكامة البيئية والتنمية المستدامة في صلب
النقاش خالل ملتقى ببركان
شكل موضوع «بركان نحو حكامة بيئية ذكية»
محور الملتقى الألول للبيئة والمواطنة الذي
انطلقت أشغاله بمقر عمالة إقليم بركان.
ويلتئم خالل هذا الملتقى ،الذي نظمته شركة
التنمية المحلية «مرافق بركان» تحت إشراف
عمالة إقليم بركان وبدعم من المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية يومي  10و  11دجنبر الجاري،
ممثلو السلطات المحلية والمجتمع المدني
إضافة إلى أكاديميين وخبراء.
وأكد عامل إقليم بركان محمد علي حبوها ،في
كلمة بالمناسبة ،على العالقة التي تجمع بين
المواطن والبيئة وبينه وبين اإلدارة ،مشيرا إلى
أن ت��دب��ي��ر البيئة وال��م��ح��اف��ظ��ة عليها يعتبر
مسؤولية مشتركة يتحملها الجانبان.
وب���ع���دم���ا اس���ت���ع���رض م��خ��ت��ل��ف األس���ب���اب
والسلوكيات التي ت��ؤدي إل��ى ت��ده��ور البيئة
والعواقب الناجمة عنها ،شدد السيد حبوها على
ضرورة التعبئة الجماعية للتحسيس والتوعية
وتغيير العقليات والسلوكيات تجاه البيئة بغية
الحفاظ على الثروات الطبيعية التي يزخر بها
إقليم بركان وتعزيز التنمية المستدامة.
وبعدما سجل أن برنامج هذا الملتقى يتضمن
أيضا مناقشة المرفق العمومي ،أعلن السيد
حبوها عن إط�لاق منصة رقمية ت��روم تقريب
اإلدارة وتفاعلها اإليجابي مع ساكنة اإلقليم،
موضحا أن هذه التجربة التي تشجع القرب
الرقمي ستتيح للمواطنين طلب الشواهد أو
الوثائق اإلدارية عبر منصة إلكترونية.
كما تطمح هذه المنصة الرقمية إلى تعزيز
التواصل بين المواطن واإلدارة وتوفير معطيات

عامة حول اإلقليم والمؤهالت التي يزخر بها
والتظاهرات الثقافية والرياضية التي يحتضنها
وغيرها ،باإلضافة إلى ضمان التتبع المستمر
للمشاريع الجاري إنجازها على مستوى تراب
اإلقليم.
من جهته ،ركز المدير العام لشركة التنمية
المحلية «م��راف��ق ب��رك��ان» محمد الكيحل في
مداخلته على الهدف من تنظيم هذا الملتقى،
مؤكدا على أهمية التوفر على التكنولوجيات
الخضراء والتقدم المحرز على مستوى إقليم
بركان في ميداني الحكامة الرقمية والحكامة
الطاقية.
من جانبها ،توقفت رئيسة جامعة الحسن
الثاني بالدار البيضاء عواطف حيار عند مفهوم
«المدينة الذكية» الذي ظهر إلى حيز الوجود منذ
نحو  10سنوات ،والذي يعتبر إلى حد ما ثمرة
التقائية مفهوم التنمية المستدامة وأنترنيت
األشياء.
وأوضحت أن هذه االلتقائية ساهمت في تعزيز
االستفادة من التكنولوجيات الجديدة لإلعالم
واالتصال في تحسين إدارة الموارد واألنظمة
بالمدينة ،مؤكدة أن اللجوء إلى التكنولوجيات
ال��ج��دي��دة (ال��ه��ات��ف ال���ذك���ي) يتيح النهوض
ب��ال��س��ي��اس��ات ال��ت��راب��ي��ة وال����ق����رب أك���ث���ر من
المواطنين.
وتابعت أن وضع منصة رقمية تفاعلية يفسح
المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم وتقديم
اقتراحاتهم حول اإلنجازات الجارية ،مسجلة أن
هذه المبادرة القيمة تستحق التطوير والتعميم
على مناطق أخرى من المملكة.

وأضاف ،في هذا اإلطار ،أنه بفضل
المبادرات التي يتخذها المغرب ،تحت
القيادة المستنيرة لصاحب الجاللة
الملك محمد السادس ،من أجل تطوير
عالقات الشراكة المغربية – اإلفريقية
في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون
جنوب – جنوب متعدد األبعاد ،بات
المغرب المستثمر اإلفريقي األول في
غرب إفريقيا وثاني مستثمر إفريقي
في إفريقيا جنوب الصحراء.
من جهة أخرى ،سلط غامبو الضوء
على المقاربة المغربية في الوقاية من
التطرف العنيف ومكافحته ،مذكرا بهذا
الخصوص ب��إرس��اء مؤسسة محمد
السادس للعلماء األفارقة ،المؤسسة
الدينية المفتوحة لكل بلدان إفريقيا
من أجل التأطير العلمي والديني بغية
منع الجنوح إل��ى الراديكالية وكذا

م��ح��ارب��ة اإلي��دي��ول��وج��ي��ا السلفية
والجهادية.
وب���خ���ص���وص ق��ض��ي��ة الصحراء
المغربية ،دعا الدبلوماسي المغربي
كينيا إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي
المقترحة من ط��رف المملكة والتي
وصفت ب��ذات المصداقية من طرف
األم��م المتحدة ،قصد الحل النهائي
لهذا النزاع المفتعل.
وق��ال إن «ه��ذا ال��ن��زاع المفتعل ال
ينبغي أن يشكل عائقا أمام الشراكة
ب��ي��ن ك��ي��ن��ي��ا وال���م���غ���رب ،المحوران
االقتصاديان في منطقتيهما».
وأك���د ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��م��غ��رب��ي أن
األقاليم الجنوبية للمملكة أضحت
اليوم أقطابا اقتصادية كبرى بفضل
السياسة المتبصرة لصاحب الجاللة
الملك محمد السادس.

إدارة السجن المحلي بوادي زم تنفي صحة محتوى
شريط فيديو نشره اقارب أحد نزالء السجن
نفت إدارة السجن المحلي ب��وادي زم،
صحة ما نشر في شريط فيديو على موقع
«اليوتوب» تحت عنوان «مباشر حول ما يقع
في السجون المغربية من تعذيب وقمع
وإهانة ألبناء الشعب الكادح» ،والذي يدعي
فيه أقارب السجين (ه.ك) المعتقل بالسجن
ذاته ،أنه «مضرب عن الطعام منذ تاريخ 20
نونبر  ، 2019وأنه ال يستفيد من التطبيب
والفسحة واالستحمام».
وأوضحت إدارة السجن المحلي بوادي
زم في بيان توضيحي ،ردا على هذا الشريط،
أن « ادعاءات أقارب السجين المذكور ال تمت
للحقيقة بصلة « ،مؤكدة أن السجين المذكور
« يستفيد م��ن زي���ارة أف���راد عائلته بشكل
منتظم ،ويتمتع كما باقي السجناء من جميع
حقوقه التي يخولها له القانون ،ولم يسبق
له أن تقدم بإشعار بالدخول في إضراب عن
ال��ط��ع��ام ،كما أن��ه حاليا ف��ي صحة جيدة
ويتناول وجباته الغذائية بشكل عادي «.
وأكدت إدارة المؤسسة ،أنها « تعمل وفقا
للقانون ،بإجراء عمليات تفتيش لمحاربة
ت��داول األش��ي��اء وال��م��واد الممنوعة داخل
ال��م��ؤس��س��ة ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى أم��ن��ه��ا وسالمة
نزالئها».
وأضافت أنه « تم بتاريخ  4دجنبر الجاري
ضبط موقد زيتي وأواني بالستيكية وأغطية
زائدة مخبأة بإحكام بقناة التهوية بالغرفة
التي يقطن بها السجين المعني ،وقد صرح
جميع السجناء بالغرفة في محضر رسمي
أنهم كانوا يستعملون الموقد الزيتي ليال،

لتقوم اإلدارة بتوزيعهم على غرف مختلفة،
ول���م ي��ت��م ت��ع��ري��ض أي س��ج��ي��ن ألي سوء
معاملة».
وح��س��ب ال��م��ص��در ذات����ه ،ف���إن السجين
المعني ي��ح��اول م��ن خ�لال نشر مثل هذا
التسجيل من طرف أقاربه الضغط على إدارة
المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات
تفضيلية.
وأكدت إدارة المؤسسة أن « اللجوء إلى
مثل هذه المناورات ال يجدي في شيء ،إذ
هي مصرة على التطبيق الصارم للقانون
واتخاذ جميع اإلجراءات بما فيها التأديبية
في حق كل سجين أخل بالقانون والنظام
الداخلي للمؤسسة «.

سياسة وطنية
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بحلول  7دجنبر الجاري ،تكون قد مرت
 67سنة على انتفاضة س��اب��ع وثامن
دجنبر من سنة  1952بالدار البيضاء
ضد المستعمر الفرنسي ،حين ثارت
ساكنة المدينة في وجه المستعمر ،بعد
جريمة اغتيال الزعيم النقابي التونسي
فرحات حشاد يوم  5دجنبر من السنة
نفسها .
فقد أكد الشعب المغربي ،من خالل
هذه االنتفاضة ،تشبعه بقيم التضامن
مع باقي الشعوب المغاربية في نضاالتها
ضد قوى االستعمار الغربية ،وتوقها إلى
الحرية واالستقالل وبناء المغرب العربي
الكبير.
وجسدت هذه االنتفاضة عمق البعد
المغاربي للكفاح ال��ذي خاضه العرش
والشعب من أج��ل الحرية واالستقالل
والوحدة ،ونبل الروح الوحدوية التي
ك��ان��ت س��ائ��دة بين األق��ط��ار المغاربية
الشقيقة ال��ت��ي ك��ان��ت تتفاعل م��ع كل
التهديدات المحدقة باستقاللها بتبادل
الدعم والمساندة ،ألن قضية مقاومة
االحتالل األجنبي وال��ذود عن حياض
األوط�����ان ،ت��ت��ج��اوز ال���ح���دود القطرية
والجغرافية.
وتشكل هذه الذكرى ،التي تعد محطة
تاريخية تحمل مقاصد وحدوية مغاربية،
ف��رص��ة الستحضار ال���روح الوحدوية
السائدة بين األقطار المغاربية ،وللتشديد
على أهمية بعث هذه الروح ،بهدف بناء
الصرح المغاربي وتقوية دعائمه ،وإعالء
مكانة ساكنته بين الشعوب واألمم.
كما تعد هذه المحطة من تاريخ هذه

alamal.almaghribiya01@gmail.com

الذكرى ال 67النتفاضة  1952بالدار البيضاء..

املمثل عبد الهادي طالب يف حوار مع «األمل املغربية»

ترسيخ لقيم التضامن والتعاضد المغاربي

يتحدث عن جديده السينمائي (فيلم أيام الصيف) من اخراج فوزي بنسعيدي

المنطقة ،التي يكرم خاللها صفوة من
قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير،
مناسبة للتوقف عند أهمية الدعم المادي
والمعنوي ال��ذي قدمه المغرب للثورة
الجزائرية في مواجهة الحملة العنيفة
التي كانت تتعرض لها ،وقتئذ ،من طرف
المستعمر الفرنسي ،مع إب��راز حاجة
المنطقة المغاربية ،في الظروف الراهنة،
لتلك الروح التضامنية والوحدوية لرفع
التحديات التنموية واألمنية.
وه��ي كذلك فرصة للتذكير بالوقفة
التضامنية التي حفظها أه��ل تونس
للمغاربة ،ففي الخطاب الذي ألقاه رئيس
المجلس الوطني التأسيسي التونسي
مصطفى بن جعفر أمام أعضاء المجلس
ف��ي  31م��اي  ،2014ترحيبا بصاحب
الجاللة الملك محمد السادس ،أكد بن
جعفر أن «تونس ال تنسى أبدا الموقف
النضالي العظيم لجاللة المغفور له
محمد الخامس ،وتضامنه المطلق مع
تونس ،وننحني بخشوع لشهداء الدار
ال��ب��ي��ض��اء ال���ذي���ن س��ق��ط��وا برصاص
االستعمار الفرنسي يومي  7و 8دجنبر
 1952بعد أن هب مواطنو ومواطنات
الدار البيضاء في انتفاضة عارمة على
اآلل��ة االستعمارية الغاشمة استنكارا
لالغتيال الفظيع والوحشي للزعيم فرحات
حشاد».
وبحسب العديد من المؤرخين فقد
شكلت هذه االنتفاضة منعطفا حقيقيا
ف��ي ت��اري��خ كفاح الشعوب المغاربية،
والعمالية على ال��خ��ص��وص ،إذ كانت
المنطلق لبناء عمل نقابي وحدوي ،جمع

لجنة برلمانية مصرية توصي بتعزيز
وتوسيع آفاق التعاون مع المغرب
أوص��ت لجنة ال��ش��ؤون العربية
بمجلس النواب المصري بضرورة
العمل على تعزيز وتوسيع آفاق
ال��ت��ع��اون م��ع المغرب ف��ي مختلف
ال����م����ج����االت ،الس���ي���م���ا الثقافية
واالقتصادية.
وسجلت اللجنة خالل اجتماعها،
والذي خصصته لمناقشة العالقات
المصرية -المغربية ،أهمية تفعيل
التعاون الثقافي بين البلدين من
خالل دعم الثقافة المغربية لكي تصل
إلى مصر ،ودعم الثقافة المصرية
لتجد لها مكانا واسعا داخل الفضاء
المغربي.

يسرنا في جريدة األمل المغربية ان نلتقي بالفنان الممثل الشاب عبد الهادي طالب ،لنسلط الضوء عن مشاركته في الفيلم السينمائي أيام الصيف للمخرج
فوزي بنسعيدي.
وكدا ليشاركنا لحظات من حياته ومستقبله الفني ،وكيف كانت تجربه في المجال السينمائي والتلفزي وما هي اهم إسهاماته في المجال.
ولإلشارة فان عبد الهادي طالب إنتهى في األيام القليلة الماضية من تصوير دوره في الفيلم السينمائي ايام الصيف من اخراج فوزي بنسعيدي حيت تقاسم
بطولته مع مجموعة من المع نجوم السينما المغربية امثال مونا فتو .محمد الشوبي  .محسن ماليزي و سعيد باي واخرون  . ..وقد صورت أحدات الفيلم
في مدينة طنجة ونواحيها حيت تمت عملية التورناج ،وكانت تجربة إضافية تزيد من رصيده الفني في مجال المشاركة السينمائية.

إرادة الشعوب ووحد تطلعاتها نحو وطن
مغاربي بال حدود.
فاألمر يتعلق برائد من رواد الحركة
العمالية ،أرسى قواعد العمل النقابي
المناضل ،وعمل بقوة من أجل تأسيس
اتحاد نقابي على مستوى شمال إفريقيا،
يجمع كل النقابات التي نشأت بالمغرب
والجزائر وليبيا.
ويكتسي تخليد هذه الذكرى صبغة
خاصة ،حيث إنه يندرج في سياق حرص
المغرب على الحفاظ على عالقات قوية
وبناءة مع باقي بلدان المغرب العربي

وأشاد أعضاء اللجنة بالتعاون
ال���م���ص���ري ال��م��غ��رب��ي ف���ي القارة
اإلف��ري��ق��ي��ة ،وال����دور الدبلوماسي
«الثنائي» في األمم المتحدة ،مؤكدين
ضرورة ترجمة هذه العالقات األخوية
إلى مزيد من التعاون في المجاالت
االق���ت���ص���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة بين
البلدين.
ك��م��ا دع���ت إل���ى ض����رورة تفعيل
مختلف اللجن الفنية الثنائية لزيادة
حجم التعاون التجاري واالقتصادي،
مشيرة إلى أهمية توقيع اتفاقيات
جديدة مع المغرب ،وخصوصا في
مجال الصيد البحري.

وال��ق��ارة اإلفريقية ،واستعداده الدائم
ل��ل��ت��ع��اض��د وال��ت��ض��ام��ن م���ع األشقاء
واألص��دق��اء ،والسعي ل��ت��دارك الفرص
الضائعة ،وتجاوز النزاعات المجانية
التي ظلت تقف حجر عثرة في وجه إقالع
اق��ت��ص��ادي حقيقي بمنطقة المغرب
العربي.
وتحفل ذكرى انتفاضة الدار البيضاء
بالعديد من ال���دروس التاريخية التي
يتعين على األجيال الحالية والمستقبلية،
استخالصها وأخذ العبرة منها ،فضال
عن الوعي بدورها في انطالق المقاومة

الفدائية وانتشار رقعتها عقب نفي جاللة
المغفور له محمد بن يوسف طيب الله
ثراه وإبعاده عن العرش في  20غشت
 .1953وق��د دأب��ت المندوبية السامية
ل��ق��دم��اء ال��م��ق��اوم��ي��ن وأع���ض���اء جيش
التحرير ،كل سنة ،على تنظيم لقاءات
وتجمعات ومهرجانات خطابية بهذه
المناسبة ،تبرز م��ن خاللها المواقف
الثابتة ألسرة المقاومة وجيش التحرير،
وانخراطها ال��ت��ام ف��ي أج���واء التعبئة
الوطنية ال��ع��ام��ة م��ن أج��ل ال��دف��اع عن
القضية الوطنية األولى ،قضية الوحدة
الترابية المقدسة.
ويشمل برنامج ه��ات��ه السنة ،على
الخصوص ،زيارة مقبرة الشهداء (وقفة
ترحم على أرواح شهداء ملحمة االستقالل
والوحدة) ،يليها مهرجان خطابي.
كما يشمل البرنامج توزيع أوسمة
ملكية سامية ،وتكريم عدد من المقاومين،
فضال ع��ن تسليم إع��ان��ات مالية على
مجموعة من المستفيدين المنتمين ألسرة
المقاومة وجيش التحرير.
إن انتفاضة ال��دار البيضاء ،تشكل
ع��ن��وان��ا ل�لآم��ال ال��ت��ي ظ��ل��ت الشعوب
المغاربية تتطلع إليها منذ عدة عقود
بتحقيق الوحدة والتكامل ،والتي ظلت
مجرد مشروع يتأجل باستمرار جراء
ن���زاع���ات ه��ام��ش��ي��ة م��ف��ت��ع��ل��ة ،ومواقف
مزاجية ،وأطماع وهمية لفرض الهيمنة
والتوسع في منطقة المغرب العربي
الكبير.

النرويج :مسلمون يوزعون  10آالف نسخة من القرآن الكريم لمواجهة الكراهية
ت���ع���ت���زم ث��ل��اث تنظيمات
إسالمية ف��ي النرويج توزيع
آالف النسخ من القرآن الكريم
م��ن أج���ل م��واج��ه��ة الكراهية
والعنصرية ،في أعقاب محاولة
تدنيس نسخة من القرآن من
ط���رف م��ج��م��وع��ة م���ن اليمين
المتطرف.
وم����ن أج����ل ال���ت���ص���دي ألي
محاوالت جديدة ،تعتزم الجمعية
النرويجية للفنون والثقافة
اإلس�ل�ام���ي���ة وج��م��ع��ي��ة األدب
اإلسالمي ومسجد منهج القرآن
في أوسلو توزيع ما مجموعه
 10آالف نسخة من القرآن الكريم
في عدة مواقف في العاصمة
النرويجية وأيضا بيرغن ،ثاني
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أكبر مدينة في النرويج ،وفقا
ل��م��ا أوردت�����ه صحيفة «ف���ارت
الند».
وقال حمزة أنصاري ،عضو
مجلس إدارة مسجد منهاج
القرآن النرويجي الباكستاني
ف����ي أوس�����ل�����و ،ف����ي تصريح
للصحيفة« :أعتقد أن الكثير من
الناس لديهم فضول حول ما
ي��ح��ت��وي��ه ال���ق���رآن وم���ا يمثله
المسلمون .نأمل أن يساعد هذا
المشروع في إزالة الغموض عن
محتوى القرآن».
وأثار حرق القرآن ،في اآلونة
األخ���ي���رة ،م���ن ق��ب��ل النشطاء
ال��م��ن��اه��ض��ي��ن ل�ل�إس�ل�ام ،جدال
بخصوص الحد الفاصل بين

الكراهية الدينية وحرية التعبير
وأثار تنديدا من طرف العديد
من العواصم اإلسالمية.
ورغم أن المجموعة المتطرفة
ت��م منعها م��ن القيام بالعمل
االستفزازي من طرف الشرطة،
إال أن ح��رك��ة «أوق��ف��وا أسلمة
النرويج» ،وهي منظمة تأسست
في أوائل العقد األول من القرن
ال��ع��ش��ري��ن ل»وق������ف انتشار
اإلسالم» ،تعهدت بإعادة تنظيم
عملية حرق القرآن ،مؤكدة أنها
كانت تفضل النقاش.
وي��ش��ك��ل المسلمون حاليا
حوالي  5.7في المائة من سكان
ال����ن����روي����ج ب��س��ب��ب الهجرة
الجماعية في العقود األخيرة.

> سي عبد الهادي كيف لك ان تصف
ل��ن��ا م��ش��ارك��ت��ك ف���ي ج���دي���د المخرج
السينمائي فوزي بنسعيدي
< اوال هذه ليست المرة االولى التي
اشتغل فيها مع المخرج فوزي بنسعيدي
بل سبق لي ان شاركت معه في الفيلم
السابق وليلي  .volubilisهدا الفيلم
الدي فاز بعدة جوائز في مهرجانات
مختلفة داخل وخارج الوطن وبطبيعة
ال��ح��ال اف��ت��خ��ر بالثقة ال��ك��ام��ل��ة التي
حضيت بها من طرف المخرج الكبير
فوزي بنسعيدي واقول ان االشتغال
معه يشكل لي متعة كبيرة ألنه يحسن
ادارة الممثل بشكل متميز ،باإلضافة
النه يتعامل مع ممثلين كبار
ويعطي فرصة كذلك للشباب إلبراز
مواهبهم في هدا المجال.
> هل تفضل اإلشتغال في األعمال
السينمائية أو الدراما التلفزية ؟
< ان��ا اف��ض��ل ك��ل االع��م��ال الجيدة
والهاذفة سواء مسرحية تلفزيونية او
سينمائية ألنها كلها موجهة للجمهور
ال��ذي يجب علينا كفنانين ان نحترم
ذكائه و ذوقه.
> ال ش���ك ان���ك إك��ت��س��ب��ت تجربة
وم��ه��ارات كبيرة م��ن خ�لال اإلحتكاك
بكبار الفنانين وصناع الفيلم  ،لكن ال
ب��أس أن تحذتنا عن بدايتك في هدا
المجال ؟؟
< بدايتي الفنية كانت سنة 2006من

دار ال��ش��ب��اب ال��ح��ي ال��م��ح��م��دي هذا
ال��ف��ض��اء ال���ذي ك��ان وال ي���زال أرضية
خصبة النتاج المواهب الفنية في الغناء
والتمثيل وجميع الفنون.
وفي سنة  2010التحقت بالمعهد
ال��ب��ل��دي ل��ل��م��س��رح و ك��ذل��ك باالقسام
الشعبية للفنون الدرامية التابعة لوزارة
الثقافة حيت تلقيت اربع سنوات من
التكوين المستمر في مجال التشخيص
امام الكاميرا وفوق خشبة المسرح على
يد أساتذة اكادميين أكن لهم كل التقدير
واالحترام.
وشاركت في عدة اعمال تلفزيونية
كالجزء الثاني من مسلسل حديدان
للمخرجة ف��اط��م��ة ب��وب��ك��دي ت��م فيلم
العطسة للمخرج نوفل براوي
مسلسل حبال الريح للمخرج ادريس
الروخ
و كذلك برامج مثل البرنامج الناجح
مداولة مع المخرج رؤوف الصباحي
و برنامج مع الناس للقناة الثانية.
باإلضافة إلى اعمال مسرحية أذكر
منها ملحمة امجاد االج��داد لالستاذ
ميلود الحبشي التي لعبت فيها دور
المناضل الوطني باحماذ الذي كان اليد
اليمنى للسلطان موالي الحسن االول
هذا الدور الذي لقي إستحسان كبير
من طرف الجمهور .
وعدة اعمال اخرى.
> م��ا تقييمك لمستوى الدراما
التلفزية بالمغرب ؟؟

< ع��ل��ى ال��ع��م��وم أرى ان الدراما
المغربية في تطور مستمر بالرغم من
قلة االنتاج السنوي مقارنة مع دول
اخرى مجاورة بحيت ان ال السينما وال
التلفزيون تستطيع احتواء كل المواهب
الفنية التي تزخر بها بالدنا
لهذا اتمنى ان تكون استراتيجية
وإرادة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ال���درام���ا
المغربية
وأولها تفعيل قانون الفنان الذي تمت
المصادقة عليه منذ سنين .ال جانب
تنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر
مرآة الشعب.
> أما عن جديد عبد الهادي طالب
واهتماماته األخرى إلى جانب المسرح
والسينما ؟؟
< بالنسبة ألعمالي القادمة استعد
لتحضير عرض مسرحي فرضي على
شكل  oine men shewبعنوان ..
ك��وت��س��ي��زو ..ال����ذي اع��ت��م��ذ ف��ي��ه على
السخرية الذاتية واعالج عدة مواضيع
و قضايا اجتماعية من خالل كوميديا
هادفة.
وه��واي��ات��ي االخ���رى ه��ي الرياضة
بالدرجة األولى خاصة ممارسة كرة
القدم وال��ن��ب��ش ف��ي ال���ذاك���رة الفنية
الشعبية.
واخيرا اشكر جريدة االمل على هذا
اللقاء.
> حاوره رشيد الغدويني

أميناتـو حيدر« ..أيقونـة» االحتيــال
يبدو أن المدعوة أميناتو حيدر،
ال���ت���ي ت��ن��ح��در م���ن ع��ائ��ل��ة وقبيلة
صحراويتين مشهود لهما بوطنيتهما
وتشبثهما المتجذر بالمغرب ،حيث
كان جدها باشا على مدينة طرفاية،
وهو المنصب الذي شغله أيضا عمها،
ق��د وج��دت لها ح��رف��ة :خيانة بلدها
والركوب على موجة حقوق اإلنسان
م���ن أج���ل اإلس�����اءة ل���ص���ورة بلدها،
وتضليل ال��رأي العام العالمي إزاء
ال���وض���ع ،ال���ه���ادئ ج����دا ،باألقاليم
الجنوبية للمملكة.
وال أدل على ذلك ،جولتها األخيرة
ف��ي ب��ع��ض ال��م��دن األوروب���ي���ة ،حيث
أطلقت العنان لمخيلتها بلغت حد
اختالق حالة من «الفوضى» باألقاليم
الجنوبية للمملكة ،وهو محض افتراء،
ال��غ��رض منه خدمة أج��ن��دة م��ن يقف
خلفها بالجزائر.
واختارت هذه «المناضلة الحقوقية»
المزيفة ،مستفيدة من «سخاء» أجهزة
االستخبارات الجزائرية ،بكل بساطة،
التنكر وازدراء القيم العريقة لقبيلتها
وأسرتها ،التي ظلت على مر التاريخ،
تعبر عن والئها وإخالصها للعرش
العلوي ،وللوحدة الترابية للمغرب.
وجاءت هذه الشطحات والترهات ،التي
ال يصدقها أي أحد باستثناء الدائرة
الضيقة ل «مجموعة التفكير» الممولة
ب��واس��ط��ة أم����وال داف��ع��ي الضرائب

الجزائريين ،لتعكس بذلك المستوى
الذي بلغته خيانتها وتبعيتها للجهات
المشبوهة التي تحركها.
فأميناتو حيدر ،المزدادة بطاطا،
وال��م��ن��ح��درة م��ن قبيلة «أزركيين»،
المعروفة بوطنيتها ،نالت شهادة
الباكالوريا بمدينة العيون ،وتقمصت
دور «ضحية» انتهاكات ماضي حقوق
اإلنسان ،حيث سيتم تعويضها من قبل
ه��ي��ئ��ة اإلن���ص���اف وال��م��ص��ال��ح��ة ،بل
وح���ص���ل���ت ع���ل���ى م���ن���ص���ب ببلدية
بوجدور.
واستغلت ،هذه الدمية التي تحركها
الجزائر ،مناخ حرية التعبير واالنفتاح
الديمقراطي ،لتثري سجلها التجاري
وتتجول في العالم بجواز سفر مغربي،
محاطة بحرسها من «البوليساريو»
وببعض المسؤولين من آلة الدعاية
الجزائريين ،لتفرغ حقدها الدفين على
ال��م��غ��رب وم��ؤس��س��ات��ه ،ع��ب��ر تأييد
االطروحات االنفصالية.
ولو لم تلجأ إلى الحيل واألخاديع،
وبفضل لوبيات ممثلة في منظمات غير
حكومية مساندة لالنفصال تمولها
الجزائر ،ما كان لها أن تحصل على
العديد من «الجوائز».
فوراء كل «الجوائز» التي حصلت
عليها ت��وج��د بصمة االستعالمات
الجزائرية ،والتي تشتم منها رائحة
أم���وال ال��ب��ت��رو-دوالر المسلوبة من

الشعب الجزائري ،وحجج واهية ما
تزال تستعمل ،بعد  45عاما ،للتضليل،
والتي لن يكون مآلها برمتها سوى
الفشل.
فمن يا ت��رى ال��ذي تسعى أمينتو
حيدر إل��ى تضليله وه��ي تخرج من
قمقمها؟ ف�لا الشعب ال��ج��زائ��ري وال
المغربي سينقادان إلى تحويل األنظار

عن األمور األساسية .فالحقيقة واضحة
وضوح الشمس ،وباتت معروفة لدى
الجميع ،و»قضية الصحراء» كشفت عن
أس��راره��ا ك��ام��ل��ة .إن��ه��ا قضية نزاع
مصطنع من قبل جنراالت مفترسين،
قال فيها التاريخ كلمته الفصل .وكل
شيء مطروح اليوم على الطاولة .ذلك
أن جميع ال��دول التي ترعى المسار

األممي تدرك جيدا كيفية تسوية الملف
عبر مقترح الحكم الذاتي المغربي في
إط���ار ال��س��ي��ادة وال���وح���دة الترابية
الوطنية.
كما أن أميناتو ح��ي��در «ايقونة»
األكاذيب والتضليل هذه ،لم تتحل على
اإلطالق بالشجاعة الالزمة للتعبير عن
اس��ت��ن��ك��اره��ا وت��ن��دي��ده��ا بالوضعية
المأساوية التي يعيشها المواطنون
المحتجزون بمخيمات تندوف ،كما لم
ت��ك��ن ل��ه��ا ال��ج��رأة للتنديد بتحويل
م��س��اع��دات إن��س��ان��ي��ة م��وج��ه��ة لهذه
الساكنة التي يتخذها النظام الجزائري
رهينة ،وال حتى فضح حاالت االختطاف
واالغتصاب والتعذيب ومختلف حاالت
االتجار التي يرتكبها أصدقاؤها من
«البوليساريو» .وللمفارقة فهي ال تعرف
م��ن حقوق اإلن��س��ان س��وى م��ا يخدم
مصالح جنراالت الجزائر ،وذلك في
الوقت الذي تحتضر فيه تندوف تحت
الشمس ،محرومة من أبسط الحريات
وت��ع��ان��ي م��ن س���وء ال��ت��غ��ذي��ة وسوء
األح�������وال ال��م��ع��ي��ش��ي��ة ،وم����ن عنف
السجانين ،وحظر التجول.
وعوض أن تتحلى بشجاعة التنديد
بكل ذلك ،فإن البئيسة أميناتو حيدر
تكتفي ب»ال��ج��وائ��ز» الوهمية التي
تنجح الجزائر في أن تشتريها لها،
يمينا وشماال ،بأموال دافعي الضرائب
الجزائريين.

أنشطة ملكية
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منشأة مندمجة موجهة لتكريس الفعالية والتميز

ترتكز على تعزيز منظومة حماية األطفال

جاللة الملك يدشن بسال «مركب محمد السادس لكرة القدم»

إعطاء انطالقة خطة عمل حماية األطفال من االستغالل في التسول

أشرف صاحب الجاللة الملك
محمد السادس ،بمقاطعة احصين
بسال على تدشين المركز الوطني لكرة
القدم بالمعمورة ،بعد تحديثه وإعادة
بناءه ،وتفضل جاللته باطالق إسمه
الشريف عليه «مركب محمد السادس
لكرة القدم».
وت��ع��ك��س ه���ذه ال��ب��ن��ي��ة الرياضية
المندمجة الموجهة للتميز وتطوير
ممارسة كروية من مستوى عال ،والتي
أنجزتها الجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم ،العناية السامية التي ما فتئ
جاللة الملك يوليها للشباب والرياضة،
وك��ذا إرادة جاللته الراسخة تمكين
محترفي كرة القدم الوطنية من جميع
ظروف النجاح والتميز الالزمة من أجل
تمكينهم من تمثيل بلدهم على أكمل
وجه.
ويروم «مركب محمد السادس لكرة
القدم» ،باعتباره مهدا للخبرة والمهارة،
وال��ذي تم تشييده على قطعة أرضية
تبلغ مساحتها  29,3هكتارا ،استضافة
ت��ح��ض��ي��رات ال��م��ن��ت��خ��ب��ات الوطنية،
والمنتخبات الوطنية األجنبية الراغبة
ف���ي إج�����راء م��ع��س��ك��رات��ه��ا اإلع���دادي���ة
بالمغرب.
ومن شأن فتح هذا الصرح الرياضي
في وجه المنتخبات األجنبية أن يجعل
منه رافعة للتنمية السياحية الوطنية
والنهوض باإلشعاع الدولي للمملكة.
ويحتوي المركب الجديد على بنيات
تحتية من الجيل الجديد وتجهيزات
حديثة ومتطورة ،تستجيب لمعايير
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،تضعه
في مصاف أهم المركبات الرياضية
بالعالم.كما يحتضن المركب إقامات
للمنتخب الوطني للكبار -أ 66( -غرفة
و 4أجنحة) ،وللمنتخبات الوطنية ألقل
من  23عاما (  3وحدات لإليواء بطاقة
اس��ت��ي��ع��اب��ي��ة ت��ب��ل��غ  150س���ري���را)،
وللمنتخبات الوطنية ألقل من  17عاما
( 45غرفة بطاقة استيعابية تبلغ 80
سريرا) ،ولحراس المرمى ( 54غرفة
بطاقة استيعابية تصل ل 98سريرا).
ويشتمل أيضا على أربعة مالعب
لكرة القدم بالعشب الطبيعي ،وثالثة
بالعشب االصطناعي ،وملعبا مغطى
لكرة القدم ،وملعبا لكرة القدم بالعشب
الهجين ،وقاعة إعادة التأهيل بإمكانها

استضافة مباريات لكرة القدم داخل
القاعة ،ومسبحا أولمبيا في الهواء
الطلق ،وملعبين لكرة المضرب ،وملعبا
لكرة القدم على الشاطئ.
ك��م��ا ي��ض��م ال��م��رك��ب م���رك���زا للطب
الرياضي والتميز من الجيل الجديد،
يستجيب لمعايير (الفيفا) ف��ي هذا
المجال ،ويشتمل على قاعات للعالج
ال��ف��ي��زي��ائ��ي ،وت��ق��ي��ي��م ج��ه��از القلب
والتنفس ،وطب األسنان ،وطب العيون،
وط���ب ال��ع��ظ��ام وال��م��ف��اص��ل ،والطب
النفسي ،وطب األقدام ،وطب التغدية،
والفحص باألشعة والفحص بالصدى،
وال��ع�لاج ال��ك��ه��رب��ائ��ي وق��ي��اس كثافة

العظام ،والعالج بالتبريد ،فضال على
وحدة طبية للمستعجالت.
وي��ح��ت��وي أي���ض���ا ع��ل��ى فضاءات
للمطعمة واالسترخاء ،وقاعة للندوات
تتسع ل 221شخصا ت��م تصميمها
بشكل مرن الحتضان مختلف التظاهرات
الرياضية (ندوات ،أو عروض أفالم)،
باإلضافة إلى بنايات إدارية .ويندرج
إن��ج��از «م��رك��ب محمد ال��س��ادس لكرة
القدم» ،بكلفة إجمالية تبلغ  630مليون
درهم ،في إطار تنفيذ البرنامج الوطني
لتحديث البنيات التحتية لكرة القدم
الوطنية ،الذي ينص في شقه المتعلق
ب»تعزيز التكوين» فضال على تشييد

ه��ذا المركب ،على دع��م إنجاز مراكز
ت��ك��وي��ن األن���دي���ة ال��وط��ن��ي��ة (ال�����وداد
الرياضي ،والرجاء الرياضي ،والفتح
الرياضي ،والمغرب التطواني ،ونهضة
بركان) ،وإحداث  5مراكز للتكوين تابعة
للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،
ويتعلق األمر بالمركز الجهوي لكرة
ال���ق���دم ب��ال��س��ع��ي��دي��ة (م����ش����روع قيد
االستكمال) ،وأربع مراكز أخرى مرتقبة
بكل من إفران والقصر الكبير ،وبني
م��ل�ال وأك����ادي����ر (م���ش���اري���ع ف���ي طور
الدراسة).
وفي الشق المتعلق ب»تطوير ممارسة
ك��رة ال��ق��دم» ،يهم ه��ذا البرنامج على

الخصوص تجديد  138ملعبا بالعشب
االصطناعي ( 98ملعبا انتهت بها
األشغال بينما ستشرع األشغال في 40
ملعبا آخ����ر) ،و 13ملعبا بالعشب
الطبيعي انتهت األشغال ب 12منها،
فيما تجري األشغال بملعب آخر.
وي��ت��رج��م تدشين ص��اح��ب الجاللة
الملك محمد ال��س��ادس ،نصره الله،
ل»مركب محمد السادس لكرة القدم»،
في هذا اليوم ،العناية الملكية السامية
ال��ت��ي ي��خ��ص ب��ه��ا ج�لال��ت��ه محترفي
ال��ري��اض��ة الوطنية ،وال��ت��ي م��ن شأن
االرتقاء بكرة القدم الوطنية ومنحها
نفسا جديدا.

أمير المؤمنين يترأس حفال دينيا إحياء للذكرى الواحدة والعشرين لوفاة جاللة المغفور له الملك الحسن الثاني
ترأس أمير المؤمنين صاحب الجاللة الملك
محمد السادس ،نصره الله ،مرفوقا بصاحب
السمو الملكي ول��ي العهد األم��ي��ر موالي
الحسن ،وصاحب السمو الملكي األمير موالي
رشيد ،بضريح محمد الخامس بالرباط ،حفال
دينيا إحياء للذكرى الواحدة والعشرين لوفاة
جاللة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب
الله ثراه.
وتميز ه��ذا الحفل الديني بتالوة آيات
بينات م��ن ال��ذك��ر الحكيم وبإنشاد أمداح
نبوية.
وبهذه المناسبة ،قام جاللة الملك ،حفظه
الله ،مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي
العهد األمير موالي الحسن ،وصاحب السمو
الملكي األمير م��والي رشيد ،بزيارة قبري
جاللة المغفور له الملك الحسن الثاني وجاللة
المغفور له الملك محمد الخامس ،حيث ترحم
جاللته على روحيهما الطاهرتين .كما ترحم
أمير المؤمنين على روح المغفور له صاحب
السمو الملكي األمير موالي عبد الله.
واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة إلى
العلي القدير بأن يتغمد جاللة المغفور له
الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه

فسيح جنانه ،وب��أن يمطر شآبيب رحمته
وغفرانه على جاللة المغفور له الملك محمد
الخامس وينور ضريحه.
كما ابتهل الحضور إل��ى الله سبحانه
وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب
الجاللة الملك محمد السادس بما حفظ به
الذكر الحكيم ،ويسدد خطاه ويكلل أعماله
ومبادراته بالتوفيق والسداد ،ويجعل النصر
والتمكين حليفا له في ما يباشره ويطلقه من
مبادرات وأوراش كبرى ،لما فيه خير ورفاهية
شعبه الوفي.
وتضرع الحضور ،أيضا ،إلى العلي القدير
بأن يقر عين جاللة الملك بولي عهده صاحب
السمو الملكي األمير موالي الحسن ،ويشد
أزر جاللته بشقيقه صاحب السمو الملكي
األمير م��والي رشيد ،وبكافة أف��راد األسرة
الملكية الشريفة.
حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة،
ورئيسا غرفتي البرلمان ،ومستشارو صاحب
الجاللة ،وأعضاء الحكومة ،ورؤساء الهيئات
الدستورية ،وممثلو البعثات الدبلوماسية
اإلسالمية المعتمدة بالرباط ،وشخصيات
أخرى مدنية وعسكرية.

ت��م إع��ط��اء انطالقة خطة
عمل حماية األطفال من االستغالل
في التسول ،التي ترتكز على تعزيز
منظومة حماية األطفال من هذا النوع
من االستغالل ،باالعتماد على فرق عمل
ميدانية متعددة التخصصات بمختلف
األقاليم ،تتدخل على مستويات الحماية
القضائية والرعاية الصحية والنفسية
وال��م��س��اع��دة االج��ت��م��اع��ي��ة والتربية
وال��ت��ك��وي��ن ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى التتبع
والتقييم.
كما تعتمد خطة العمل هذه ،التي تم
إطالقها بمناسبة انعقاد االجتماع
الموسع الثاني حول ظاهرة استغالل
األط��ف��ال في التسول ،برئاسة
وزي�����رة ال��ت��ض��ام��ن والتنمية
االج���ت���م���اع���ي���ة وال���م���س���اواة
واألس����رة ،جميلة المصلي،
وال��وك��ي��ل ال��ع��ام للملك لدى
محكمة النقض رئيس النيابة
العامة ،محمد عبد النباوي،
على مقاربة تعطي األولوية
للمصلحة الفضلى للطفل،
وتشرك مختلف الفاعلين
ال����م����ع����ن����ي����ي����ن ع���ل���ى
المستويين المركزي
والترابي.
وسيتم إطالق خطة
عمل حماية األطفال
م��ن االس��ت��غ�لال في
ال��ت��س��ول بالرباط
وس��ل��ا وت����م����ارة،
وذل�������ك ف����ي أف���ق
نمذجة التجربة
قبل إطالقها في المدن
الكبرى في مرحلة ثانية ،وتعميمها
بعد ذلك على مختلف أقاليم المملكة.
وفي كلمة بالمناسبة ،أكدت المصلي
أن هذه الخطة تأتي لتعزز الجهود التي
تقوم بها المملكة ،تحت القيادة الرشيدة
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس،
وان��خ��راط كافة القطاعات الحكومية
والمجتمع المدني للنهوض بأوضاع
الطفولة وحمايتها ،مشيرة إلى أن إعداد
هذه الخطة يندرج في سياق حرص
الوزارة على توفير جواب عملي لحماية
األطفال من هذه الجريمة التي تمارس

في حقهم والتي أصبحت مشهدا يوميا
في الحياة بمختلف المدن.
وأبرزت أن هذه الخطة تسعى إلى
ت��وف��ي��ر ال��ت��داب��ي��ر ال��م��واك��ب��ة لتطبيق
القوانين الوطنية التي تجرم استغالل
األطفال في التسول ،وتضع األسرة في
صلب منظومة الحماية ،باإلضافة إلى
التوعية والتحسيس وتوفير المعرفة
الميدانية حول تطور اإلشكالية.
وأوضحت الوزيرة أن خطة العمل
تتكون من تسعة محاور تأخذ بعين
االع��ت��ب��ار م��س��ار الطفل ف��ي منظومة
الحماية انطالقا من رصد الطفل من
طرف الشرطة القضائية وتوفير الحماية
القضائية المالئمة ،ثم التكفل الطبي
المستعجل واالستشفائي
و ا لنفسي

ح��س��ب وضعية
كل طفل ،ثم إعادة إدماج الطفل
داخ��ل أسرته ومواكبة استفادته من
برامج الدعم االجتماعي المتوفرة سواء
من خالل صندوق التماسك االجتماعي
أو صندوق التكافل العائلي ،أو إيواء
ال��ط��ف��ل ب��إح��دى م��ؤس��س��ات الرعاية
االجتماعية إذا كانت مصلحة الطفل
تقتضي ذلك.
كما أب��رزت أنه ينبغي العمل على

إع��������ادة إدم�����اج
ال����ط����ف����ل داخ�����ل
منظومة التربية
والتكوين ومواكبة
اس����ت����ف����ادت����ه من
الخدمات المتوفرة
على مستوى النقل
المدرسي والمطاعم
ال����������م����������درس����������ي����������ة
والداخليات.
من جانبه ،أك��د عبد النباوي على
ال����دور ال��ه��ام ال���ذي يمكن أن يلعبه
القضاء ،والسيما قضاء النيابة العامة،
في حماية األطفال باعتبارهم ضحايا
أفعال يجرمها القانون ،مشددا على
ض�����رورة ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن السياسة
الجنائية وسياسات عمومية أخرى

لتحقيق المصلحة الفضلى لألطفال،
التي تعتبر من المقاصد األساسية
للسياسة العامة الوطنية ،التي التزمت
بها المملكة بمقتضى اتفاقية حقوق
الطفل.
كما أعرب عن التزام رئاسة النيابة
العامة بمقتضيات الفصل األول من
ال��دس��ت��ور ،المتعلقة ب��ال��ت��ع��اون بين
السلطات ،وذلك في إطار مساهمتها في
هذا العمل المشترك الذي يحرص على
توفير الحماية القضائية للطفل في
مختلف الوضعيات ،سواء كان ضحية
لجريمة ،أو في نزاع مع القانون ،أو في
وضعية صعبة ،أو طفال مهمال ،داعيا
م��خ��ت��ل��ف ال��ف��اع��ل��ي��ن ال��م��ع��ن��ي��ي��ن إلى
االستمرار في بذل الجهود واالنخراط
في خطة العمل هذه للقضاء على ظاهرة

استغالل األطفال في التسول.
وحث عبد النباوي مختلف الجهات
المعنية ،بتنسيق مع كافة القطاعات
المعنية واألسر والمجتمع المدني ،على
نهج الصرامة في تطبيق النصوص
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��زج��ري��ة ع��ل��ى مستغلي
األطفال ،مشددا على ض��رورة تحري
المصلحة الفضلى لألطفال والبحث
لهم ،في دائ��رة القانون ،عن الحلول
المالئمة لحمايتهم من الذل والمهانة،
وتدبير أم��ور التكفل بهم في أحسن
األوضاع التي تالئم أحوالهم .حضر
هذا اللقاء ممثلون عن مختلف الفاعلين
المعنيين بمجال حماية األطفال من
االستغالل ف��ي التسول م��ن قطاعات
حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات
المجتمع المدني.

المغرب يجدد التزامه بمواصلة العمل مع منظمة األمن والتعاون بأوروبا لتعزيز أمن واستقرار الفضاء المتوسطي
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب
ل��دى المنظمات الدولية بفيينا عز
الدين فرحان ،ببراتيسالفا ،أن المغرب
يجدد التزامه بمواصلة العمل مع
منظمة األمن والتعاون بأوروبا لتعزيز
أمن واستقرار الفضاء المتوسطي.
وأوض���ح ف��رح��ان ،ف��ي كلمة خالل
المجلس الوزاري الـ 26لمنظمة األمن
والتعاون بأوروبا المنعقد بسلوفاكيا
يومي  5و 6دجنبر الجاري ،أن هذا
االجتماع ال��ذي يلتئم عشية إحياء
ال���ذك���رى الـ 45الع��ت��م��اد اتفاقية
«هلسنكي» ،يشكل لحظة قوية لتجديد
االلتزامات التي تم التعهد بها سنة
 ،1975وال��ق��ي��ام بحصيلة وتقييم
لإلجراءات المستقبلية الرامية إلى
تعزيز الشراكة بين الدول األعضاء
والدول الشريكة بالمنظمة بشكل أكبر.
وأك���د ف��رح��ان أن «ان��ت��م��اء المغرب
ل�لأس��رة المتوسطية يملي علينا،
واجب التأكيد على البعد الجغرافي
االستراتيجي للمنطقة ،والدور المهم
للمملكة وإسهاماتها الكبيرة في
الجهود اإلقليمية والدولية للحفاظ

ع���ل���ى ال���س���ل���م واألم��������ن اإلقليمي
والعالمي».
وأضاف أنه «من الضروري القول
إننا قطعنا مسارا طويال سوية مع
وضع العديد من اآلليات القانونية
الهامة ،التي مهدت الطريق لتعزيز
ح��وار بناء وت��ع��اون مكثف ،بزيادة

ال��م��ش��اورات السياسية والتعاون
العملي ،بهدف تطوير األمن الشامل
ضمن األبعاد الثالثة للمنظمة».
وأب��رز أن المغرب ،ال��ذي ما فتئ
يؤكد التزامه وطموحه لتطوير شراكته
مع المنظمة ،يحمل إلى جانب التقاسم
والقيم الكونية للديمقراطية والحرية

وتعزيز حقوق اإلنسان ،رؤية مشرقة
للمتوسط حتى يصير فضاء لاللتقاء
والتعايش والتماسك.
وأكد سفير المملكة أنه ،ومع نصف
قرن من الشراكة مع االتحاد األوروبي،
فإن المغرب يشارك بنشاط في الجهود
العالمية المبذولة في مجال التنمية
االقتصادية والبشرية الشاملة ،وذات
الصلة بقضايا األمن وحماية البيئة
وال��ع��دال��ة وال���ح���وار ب��ي��ن األدي����ان،
والهجرة والتنقل وحقوق اإلنسان
والحكامة الجيدة ،مضيفا أن اإلرهاب
ما يزال هو التحدي الرئيسي األكثر
تعقيدا وإلحاحا لدول المنطقة.
وأش���ار ،ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،إل��ى أن
المملكة وضعت استراتيجية فعالة
تستند إلى مقاربة شاملة ومتعددة
األبعاد لمكافحة اإلرهاب الذي ال حدود
ل��ه ،معبرا عن اقتناع المغرب بأنه
يمكن بذل المزيد من الجهود في هذا
المجال ،ألن دولة واحدة كيما كانت
قوتها وقدرتها ،ال يمكنها التعاطي
بمفردها مع إشكالية عابرة للحدود.
ك��م��ا ذك����ر ب����أن ال���م���غ���رب ،ال���ذي

اس��ت��ض��اف ف���ي أك��ت��وب��ر الماضي
بمراكش ،أشغال الجمعية البرلمانية
للمنظمة التي انعقدت ألول مرة في
بلد متوسطي شريك ،على قناعة بأن
ال���ح���وار ال��س��ي��اس��ي ب��ك��اف��ة أبعاده
والتعاون بكل جوانبه في ما يتعلق
بالحفاظ على ال��س�لام واألم���ن بين
الدول األعضاء والشريكة بالمنظمة،
أثبت فعاليته في بيئة تتسم بالعديد
من التحديات المعقدة.
وأك��د فرحان أن دور المغرب هو
تحقيق جملة من األه��داف المتمثلة
في المساهمة في تحسين العالقات
المتبادلة ،وضمان ظروف يمكن أن
تعيش فيها الدول في سالم حقيقي
ودائم ،في مأمن من أي تهديد ألمنها،
مشددا على الحاجة المتنامية لبذل
المزيد م��ن الجهود لجعل اتفاقية
«هلسنكي» ،التي شكلت منعطفا في
ص��ي��رورة تعزيز الثقة بين الدول
األوروبية ،وحددت التوجهات الكبرى
للعمل المستقبلي ،عملية مستمرة
وشاملة ،من أجل إرساء شراكة مثمرة
ومتوازنة ودينامية.

قضايا المجتمع
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االستقرار املالي:

الجواهري يسلط الضوء على «التأثيرات الجذرية» للتحول الرقمي
سلط والي بنك المغرب،
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف الجواهري،
الضوء ،على التداعيات والتأثيرات
الجذرية» للتحول الرقمي ولإلبداعات
التكنولوجية على القطاع المالي
اإلفريقي.
ودعا الجواهري ،في كلمة بمناسبة
النسخة الثالثة للمنتدى اإلقليمي
رفيع المستوى حول االستقرار المالي،
النظام المالي اإلفريقي إلى التكيف
باستمرار من أجل مواجهة المخاطر
الناشئة والتصدي لمكامن الضعف
التي تهدد االستقرار المالي.
وأش��ار والي بنك المغرب إلى أن
السلطات المالية بالمغرب قامت سنة
 2018بإعداد خارطة طريق لمراقبة
المخاطر اإللكترونية داخ��ل النظام
المالي الوطني ،استنادا إلى المعايير
الدولية المعمول بها ،مبرزا أنه يجري
حاليا تشخيص مدى نضج المؤسسات
المالية في مجال األمن اإللكتروني
تبعا لنهج متضافر بين السلطات
التنظيمية الثالث.
وأض���اف أن ب���روز التكنولوجيا
المالية وتكنولوجيا التأمين واستعمال
البيانات الضخمة ،وطرق التمويل
البديلة «التمويل الجماعي» ،وتطوير
األداء ب��واس��ط��ة ال��ه��ات��ف النقال،
واستعمال قواعد البيانات المتسلسلة،
كلها أمثلة تعكس م��دى توغل هذه
االب����ت����ك����ارات ف����ي ق���ط���اع البنوك
والتأمينات وأسواق الرساميل.
وأبرز الجواهري ،في هذا الصدد،
أن ال��م��خ��اط��ر ال��ن��ات��ج��ة ع���ن هذه
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ث��وري��ة ف��ي تنام
مستمر ،خاصة مع تزايد وتسارع
التعامل الرقمي في الخدمات المالية،
مشيرا باألساس إلى مخاطر استعمال

التكنولوجيات المعلوماتية بغرض
غ��س��ل األم�����وال وت��م��وي��ل اإلره����اب،
وال���م���خ���اط���ر ال��م��ت��ع��ل��ق��ة بحماية
ال��م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن ،إل����ى ج��ان��ب تزايد
الهجمات اإللكترونية التي تستهدف
القطاع المالي.
يشار إلى أن البنك المركزي ينظم
هذا اللقاء اإلقليمي ،الذي تقرر عقده
كل سنتين ،بدعم من مجلس االستقرار
المالي ،وبالمشاركة المنتظمة ،ابتداء
م��ن ه��ذه النسخة الثالثة ،لجمعية
البنوك المركزية اإلفريقية.
وفي كلمة بالمناسبة ،أكد رئيس
جمعية البنوك المركزية اإلفريقية
ومحافظ البنك الوطني لرواندا ،جون
روانغومبوا ،أن المؤسسات اإلفريقية
يجب أن تعمل سوية لجعل االندماج
اإلف��ري��ق��ي مؤهال حقيقيا م��ن شأنه
المساهمة ف��ي ب��ن��اء أن��ظ��م��ة مالية
إفريقية «أكثر أمنا ومرونة» ،مذكرا في
هذا الصدد باالتفاق المبرم مؤخرا
بشأن تأسيس منطقة التبادل الحر
القارية اإلفريقية.
وأب��رز أنه من المطلوب أن تبدي
البنوك المركزية اإلفريقية انخراطا
تاما من أج��ل التفكير في التدابير
الالزمة للحفاظ على االستقرار المالي
في القارة.
من جانبه ،استعرض نائب األمين
ال��ع��ام لمجلس االس��ت��ق��رار المالي،
روبرت ثورن ،تاريخ أنشطة المجلس
وكذا برنامجه الواسع لإلصالحات
وتقييمه الرامي إلى بناء مؤسسات
مالية م��رن��ة وتجنب ظ��ه��ور أزمات
نظامية.
ولم يفت ثورن التأكيد على أن بروز
التكنولوجيات الحديثة يستدعي من
الدول توسيع مجال اختصاصها من

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم دليلها العملي لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
ق���دم���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��م��غ��رب��ي��ة لسوق
ال��رس��ام��ي��ل ،م��ؤخ��را ب��ال��رب��اط ،دليلها
العملي المتعلق بمكافحة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب ،وذلك بحضور
وحدة معالجة المعلومات المالية.
وذك��رت الهيئة في بالغ لها أن هذا
ال��دل��ي��ل ،ال���ذي ج��رى تقديمه األربعاء
الماضي خالل ورشة موجهة لمهنيي
سوق الرساميل ،يندرج في إطار تفعيل
خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة
المغربية ل��س��وق الرساميل م��ن أجل
تحسيس ومواكبة المتدخلين في سوق
ال��رس��ام��ي��ل م��ن أج��ل التنفيذ الناجع
اللتزاماتهم المتعلقة بمكافحة تبييض
األم����وال وت��م��وي��ل اإلره�����اب .وأضاف
المصدر ذاته أن هذا الدليل يقدم ،بطريقة
م��ن��ه��ج��ي��ة ،ال��م��ت��ط��ل��ب��ات القانونية
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال��م��ن��وط��ة باألشخاص
ال��خ��اض��ع��ي��ن إلش����راف ال��ه��ي��ئ��ة ،وذلك
لتحصينهم ضد التعرض ألي استغالل
ي��ه��دف لتبييض األم�����وال أو تمويل
اإلرهاب.
وحسب البالغ ذات��ه ،ذك��رت رئيسة
الهيئة المغربية لسوق الرساميل ،نزهة
حيات ،بسیاق ورهانات مكافحة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب على المستوى

ال��وط��ن��ي ،م��ب��رزة ال��خ��ط��وط الرئيسية
الستراتيجية الهيئة المغربية لسوق
الرساميل في هذا المجال.
وأضافت أن «إصدار هذا الدليل يندرج
في إطار التوعية التي تنتهجها الهيئة
لتمكين المتدخلين في السوق من فهم
أفضل للشروط والمخاطر المتعلقة
بتبيض األموال وتمويل اإلرهاب».

من جانبه ،استعرض رئيس وحدة
معالجة المعلومات المالية ،جوهر
النفيسي ،المجهودات المبذولة من طرف
المملكة ف��ي م��ج��ال مكافحة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب ،مبرزا الدور
المركزي الذي تضطلع به وحدة معالجة
المعلومات ال��م��ال��ي��ة ،وذل���ك ف��ي إطار
الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية

ذات الصلة.
وش��ك��ل ه��ذا ال��ح��دث ك��ذل��ك مناسبة
للعودة إلى المواضيع المرتبطة بعالقة
الخاضعين للهيئة المغربية لسوق
الرساميل ووحدة معالجة المعلومات
المالية ،والتزاماتهم ومسؤولياتهم في
مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل
اإلرهاب.

ارتفاع الناتج المحلي الخام في مناطق الواحات وشجر األركان
أج��ل تحقيق مراقبة وتحكم «أكثر
ص���رام���ة» ،م��ح��ذرا م��ن اآلث����ار «غير
المرغوب فيها» المرتبطة باستعمال
«العمالت الرقمية المستقرة» ،وهو
نوع من العمالت المشفرة التي تكون
قيمتها مستقرة.
ويعتبر ه��ذا ال��ل��ق��اء ،ال���ذي ينظم

االتحاد األوروبي يمنح المغرب  101.7مليون
يورو كدعم مالي لمحاربة الهجرة غير الشرعية

أعلن االتحاد األوروبي عن منح المغرب دعما
ماليا ق��دره  101.7مليون ي��ورو لمساعدته في
تكثيف محاربة الهجرة غير الشرعية واالتجار
بالبشر.
وذكر بيان للمفوضية األوروبية ،أن هذا الدعم
 ،ال��ذي يندرج في اط��ار ال��ص ن��دوق االئتماني
األوروبي للطوارئ من أجل افريقيا  ،يهدف إلى
«دعم جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية
واالتجار بالبشر».
ونقل البيان عن مفوض االت��ح��اد األوروبي
لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع  -أوليفر
فاريلي قوله انه «بفضل هذه المساعدة الجديدة
 ،نعمق ش��راك��ت��ن��ا م��ع ال��م��غ��رب لتقليص عدد
المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على طريق
غرب المتوسط وتجنب تعريض األفراد حياتهم
للخطر».
ويشكل هذا الدعم المالي للمغرب جزء من غالف
إجمالي ق���دره  147.7مليون ي���ورو خصصها
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االتحاد األوروبي في اطار الص ندوق االئتماني
األوروب��ي للطوارئ من أجل افريقيا  ،لمحاربة
الهجرة غير الشرعية و االتجار بالبشر  ،وحماية
االشخاص الذين يعانون من الهشاشة وتعزيز
التنمية االقتصادية في شمال أفريقيا.
وباإلضافة إلى  41مليون يورو لتحسين حماية
المهاجرين واألطفال والمجموعات هشة في ليبيا
 ،قام االتحاد األوروب��ي بتعبئة  5ماليين يورو
لتعزيز الفرص االقتصادية في شمال إفريقيا ال
سيما من خالل اعطاء دفعة لريادة األعمال على
الصعيد اإلقليمي.
وت��م إنشاء ال��ص ن��دوق االئتماني األوروبي
للطوارئ من أجل افريقيا في عام  2015لمعالجة
األسباب العميقة لعدم االستقرار والهجرة غير
الشرعية وال��ن��زوح ال��ق��س��ري .وتبلغ الموارد
المخصصة لهذا الصندوق أكثر من  4.6مليار
ي��ورو  ،تأتي من مؤسسات االت��ح��اد األوروبي
والدول األعضاء والمساهمين اآلخرين.
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بتنسيق مع وزارة االقتصاد والمالية
وإصالح اإلدارة ،والهيئة المغربية
ل��س��وق ال��رس��ام��ي��ل ،وه��ي��ئ��ة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي،
مناسبة لمختلف المشاركين لمناقشة
نقاط الضعف المستجدة والمخاطر
الناشئة التي تؤثر على االستقرار

ال��م��ال��ي ،ال سيما تلك الناجمة عن
ال�����ث�����ورة ال���رق���م���ي���ة وال���ت���غ���ي���رات
المناخية.
ويتضمن برنامج ه��ذا المنتدى،
حسب المنظمين ،جلسة مخصصة
لتقاسم التجارب في ما يخص إطار
حل وتدبير األزمات بالقطاع المالي.

تاوريرت تستضيف المعرض األول للصناعات
التحويلية للزيتون بين  14و  17دجنبر
ت���ح���ت���ض���ن م���دي���ن���ة
تاوريرت المعرض األول
للصناعات التحويلية
ل��ل��زي��ت��ون خ�ل�ال الفترة
الممتدة من  14إلى 17
دج��ن��ب��ر ال���ج���اري تحت
ش�����ع�����ار «ال����ص����ن����اع����ة
التحويلية رافعة للتشغيل
ودعامة للتنمية».
وت��روم هذه التظاهر،
المنظمة ب��ش��راك��ة بين
وزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية
وال����م����ي����اه وال����غ����اب����ات
وم��ج��ل��س ج��ه��ة الشرق
وعمالة إقليم تاوريرت
والغرفة الفالحية لجهة
الشرق ،باألساس مواكبة
وتعزيز وتقوية دينامية
تنمية القطاع الفالحي في إطار مخطط المغرب
األخضر.
كما ي��ه��دف ال��م��ع��رض ،المنظم ب��ت��ع��اون مع
المجلس اإلقليمي لتاوريرت ومجلس جماعة
تاوريرت والمديرية الجهوية للفالحة والمديرية
الجهوية لالستشارة الفالحية والجمعية اإلقليمية
لمنتجي الزيتون بتاوريرت ،إلى تعزيز دور سلسلة
الزيتون في الرفع من التنمية االقتصادية وإنعاش
التشغيل على الصعيدين اإلقليمي والجهوي.
وحسب بالغ توصلت به وكالة المغرب العربي
ل�لأن��ب��اء ،فتقدر المساحة المغطاة اإلجمالية
للمعرض ب  2600متر م��رب��ع ،حيث سيسلط
الضوء على الصناعة التحويلية لمنتوج الزيتون
ودورها في اإلقالع باالقتصاد المحلي وخلق فرص
الشغل ،على اعتبار أن إقليم تاوريرت يعتبر رائدا

في هذا المجال على صعيد جهة الشرق
وأض��اف المصدر نفسه أن��ه من المنتظر أن
تعرف أروقة المعرض ،البالغ عددها  100رواق،
إقباال مهما من طرف العارضين والزوار ،حيث
ستتاح لهم الفرصة لمعاينة منتجات التنظيمات
المهنية المحلية ،الجهوية والوطنية ،باإلضافة
لكبار المستثمرين في سلسلة الزيتون.
كما سيتم تنظيم ن���دوات علمية وورش���ات
لالستشارة الفالحية لفائدة الفالحين بقاعة
ال���ن���دوات ال��م��ح��اذي��ة ل��ف��ض��اء ال��ع��رض والبالغ
مساحتها  600متر مربع.
كما سيشهد المعرض إجراء ورشة تقنية لتذوق
زي��ت الزيتون ال��ذي يعتبر من أه��م المنتجات
المحلية بإقليم تاوريرت تليها مباراة الختيار
أح���س���ن م���ن���ت���وج ل���زي���ت ال����زي����ت����ون م����ن بين
المشاركين.

أفادت وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية والمياه والغابات ،بأن الناتج المحلي
الخام في مناطق الواحات وشجر األركان ارتفع
من  84مليار دره��م إلى  129مليار دره��م خالل
ال��ف��ت��رة م��ا بين  2009و ،2018
وبأنه تم خلق أكثر من  82ألف
و 527منصب شغل بمناطق تدخل
الوكالة الوطنية لتنمية مناطق
الواحات وشجر األركان بين 2012
و  ،2018أي ما يمثل  52في المائة
م���ن األه�������داف ال���م���ح���ددة لسنة
.2020
وذك��ر ب�لاغ ل��ل��وزارة ،بمناسبة
اجتماع لجنة التوجيه االستراتيجي
ومجلس إدارة الوكالة الوطنية
لتنمية مناطق ال��واح��ات وشجر
األركان ،الذي انعقد بأكادير برئاسة
وزي��ر الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات،
عزيز أخنوش ،أن مناطق الواحات
وشجر األركان عرفت تحسنا ألغلب
المؤشرات ،حيث تجاوزت أحيانا
النسب المسطرة والمستهدفة في
استراتيجية عمل الوكالة.
وأضاف أن مجموع االستثمارات العمومية بهذه
المناطق بلغ  63,6مليار درهم خالل الفترة الممتدة
بين  2012و  ،2018أي ما يمثل  69في المائة من
األهداف االستراتيجية لسنة  .2020وفيما يخص
الولوج للخدمات األساسية ،تم تسجيل تحسن
ملحوظ خالل الفترة ما بين  2012و  ،2018حيث
ارتفع معدل الكهربة القروية من  95في المائة إلى
 99في المائة ،وارتفع معدل التزويد بالماء الصالح

للشرب من  81في المائة إلى  91في المائة ،ومعدل
فك العزلة من  70في المائة إلى  83في المائة.
وباإلضافة إلى ذلك ،تمت تعبئة حجم إضافي من
الموارد المائية قدره  703مليون متر مكعب ،أي

ما يمثل  64في المائة من الهدف المحدد لسنة
.2020
وفي كلمة بالمناسبة ،قال أخنوش «إنه ال تزال
هناك معيقات وتحديات للنهوض بهذه المناطق
لتصل إلى المعدالت الوطنية ،وكل هذا ال يمكن
تحقيقه إال م��ن خ�ل�ال أج����رأة ب��رام��ج تنموية
شاملة».
كما شدد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات

من شأنها منح قيمة مضافة هامة للمنطقة وإضفاء
نجاعة أكثر على التدخالت تضمن استدامتها ،مع
األخ����ذ ب��ع��ي��ن االع��ت��ب��ار اح��ت��ي��اج��ات وتطلعات
الساكنة.
وش���ك���ل ه����ذا االجتماع
مناسبة للوقوف على النتائج
والحصيلة المسجلة خالل
الفترة الممتدة ما بين 2012
و  2018وك��ذا استحضار
اإلج������راءات ال��ت��ي اتخذت
لتفعيل توصيات االجتماعات
السابقة.
واط���ل���ع األع���ض���اء على
اتفاقيات الشراكة المبرمة
ب���ي���ن ال���وك���ال���ة ومختلف
الفاعلين خالل هذه الفترة
وك��ذا برنامج عمل الوكالة
ع���ل���ى ال����م����دى المتوسط
( )2020-2018ال��ذي أخذ
بعين االعتبار كل المقومات
وال���خ���ط���وط التوجيهية،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى التغيرات
وال��ت��ط��ورات التي يعرفها
السياق الوطني والدولي.
وفي ختام هذين االجتماعين ،أوصى أعضاء
لجنة التوجيه االستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة
ببذل المزيد من المجهودات من أجل إرساء تواصل
م��ن��ت��ظ��م وق�����وي وب���ن���اء ب��ي��ن ج��م��ي��ع الفاعلين
والمتدخلين ،وتقوية االن��س��ج��ام بين مختلف
التدخالت والبرامج التنموية واالشتغال وفق
توازن وتكامل للموارد والوسائل مع تعزيز مبدأ
التعاقد.

شركات التعدين في جنوب
إفريقيا تخفض إنتاجها بسبب
انقطاع التيار الكهربائي
أعلنت شركات التعدين الكبرى في جنوب
إفريقيا ،عن انخفاض في إنتاجها بسبب
عمليات انقطاع التيار الكهربائي التي همت
حاليا جميع أنحاء البالد.
وق���ال���ت «ه���ارم���ون���ي غ���ول���د» و»إمباال
بالتينيوم» و»سيباني ستيلووتر» إن عددا
قليال من المواقع هي التي تشتغل.
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة للكهرباء
(إيسكوم) ،قرارها رف��ع عمليات انقطاع
التيار الكهربائي إلى المستوى السادس،
وهو أعلى مستوى ،مما أغرق البالد في
الظالم.
ويأتي انقطاع التيار الكهربائي ،الذي
بدأ األسبوع الماضي ،نتيجة األعطال على
مستوى المحطات القديمة لهذه الشركة
التي تعاني من أزمة مالية حادة.
وق��ال��ت (إي��س��ك��وم) ،التي ت��زود  95في
المائة من الكهرباء المنتج في البالد ،إن
تنفيذ المستوى السادس ضروري لتجنب
انهيار الشبكة الوطنية.
وأشار مجلس التعدين في جنوب إفريقيا
إلى أن اإلنتاج سيعود إلى حالته الطبيعية
حالما تتلقى الشركات ضمانات بشأن
موثوقية شبكة الكهرباء.
ويعد قطاع التعدين أحد أعمدة اقتصاد
جنوب إفريقيا ،حيث شغل في ذروته سنة
 ،1980م��ا مجموعه  760أل���ف شخص
وساهم بنسبة  21في المائة من الناتج
الداخلي الخام للبالد .واليوم ال يشغل إال
نحو  450ألف شخص ،ويدر بالكاد نسبة
 7في المائة من الثروة الوطنية.
وت��ع��ي��د االن��ق��ط��اع��ات ال��ج��دي��دة للتيار
الكهربائي مخاوف من حدوث ركود جديد
في جنوب إفريقيا التي تعاني من مشاكل
سوسيو-اقتصادية خطيرة.
وذكر العديد من المحللين أن البالد لن
تتمكن من الهروب من ركود جديد في نهاية
عام  ،2019خاصة وأن االنقطاعات الجديدة
للتيار الكهربائي تأتي بعد أيام فقط من
نشر أرقام رسمية تشير إلى تأثر االقتصاد
الجنوب إفريقي بنسبة  0.6بالمائة في
الربع الثالث من العام الجاري.
ووصف رئيس جنوب إفريقيا سيريل
رامافوزا ،أزمة الكهرباء بأنها «مدمرة»،
مشددا على أنه ال يمكن حل األزم��ة «بين
عشية وضحاها».

الدار البيضاء :افتتاح املعرض الدولي للصناعات الغذائية في نسخته الرابعة
افتتحت بالدار البيضاء فعاليات
املعرض الدولي الرابع للصناعات
الغذائية والضيافة واليات التلفيف
واالت التعبئة ،وذل��ك مبشاركة ما
يزيد عن  100عارض ميثلون عددا
من الدول .
وي��ش��ك��ل ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى فضاء
مهني ومؤسساتي لنسج شراكات
وع�لاق��ات متينة بني رج��ال األعمال
وك����ذا ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع الصناعات
الغذائية وع��رض أح��دث التقنيات

الفالحية .جتمع نسخة هذه السنة،
العديد م��ن الشركات الكبرى التي
مت��ث��ل أك���ث���ر م���ن ع��ش��ر دول ،ممن
حتدوهم الرغبة االكيدة في االنفتاح
ع��ل��ى ال���س���وق امل���غ���رب���ي���ة ،بالنظر
إلمكاناتها التنموية وكذا النفتاحها
على التجارة الدولية.
وت��ع��رض أروق����ة ه���ذا املعرض
مجموعة من املنتجات املتنوعة ،مبا
في ذلك آالت التعبئة ،املواد املجمدة،
امل��ع��ب��أة ف��ي زج���اج���ات ،امل��ع��ل��ب��ة أو

املبردة وكذلك األطعمة الغذائية.
ك��م��ا ي��ت��ي��ح امل��ع��رض للزائرين
فرصة التعرف على املعدات وأحدث
االب��ت��ك��ارات ف��ي ه��ذا ال��ق��ط��اع ،وكذا
اكتشاف مختلف النظم ذات الصلة
بالتعبئة والتجهيز والطبخ.
يتوقع املنظمون لهذه التظاهرة
اس��ت��ق��ط��اب أك��ث��ر م���ن  6000زائر
جت���اري و ع��ق��د  300م��ن اللقاءات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وك����ذا إب����رام ال��ع��دي��د من
اتفاقيات الشراكة.

أخبار دولية

لسان حال حزب األمل
أسبوعية وطنية جامعة
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وزيرة الدفاع األلمانية تدعو لتدابير جديدة ضد موسكو على خلفية مقتل جورجي ببرلين
دعت أنيغرت كرامب -كارينباور،
رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي
االلماني ووزيرة الدفاع،الى اتخاذ
تدابير جديدة ضد روسيا على خلفية
مقتل م��واط��ن ج��ورج��ي م��ن أصل
شيشاني في برلين.
وقالت كارينباور في مقابلة مع
صحيفة «بيلد أم زونتاغ» األلمانية،
«سيتعين علينا أن ن��ن��اق��ش ذلك
ونتخذ القرار ال�لازم في الحكومة
بشأن رد الفعل المطلوب».
وأض��اف��ت «ي��ج��ب ع��ل��ى الجانب
الروسي اآلن ،المشاركة أخيرا في
التحقيق بشأن هذه الجريمة».
وقتل المواطن الجورجي ،البالغ
من العمر  40عاما ،بالرصاص ،في
منتزه «تيرغارتن» في برلين في 23
غشت الماضي.
وتشتبه وزارة الخارجية األلمانية

ف��ي ت���ورط وك����االت االستخبارات
الروسية في جريمة القتل وأعلنت
األسبوع الماضي عن طرد اثنين من
الدبلوماسيين الروس.
وق��ال��ت المسؤولة األلمانية إن
جريمة القتل توتر العالقات بين
ألمانيا وروسيا.
وأكدت أن «األدلة ذات أهمية بشكل
كبير ،جنبا إلى جنب مع عمليات
اإلغ��ت��ي��ال ف��ي ال��م��م��ل��ك��ة المتحدة
وغيرها من األنشطة الروسية ،ترسم
صورة مقلقة إلى حد ما».
وك��ان��ت ال��م��س��ت��ش��ارة األلمانية
أنغيال ميركل انتقدت روسيا لعدم
تقديمها مساعدة كافية للمحققين
األلمان.
وب�����ررت ق����رار ط����رد اث��ن��ي��ن من
الدبلوماسيين ال��روس قائلة «لقد
اتخذنا هذه التدابير ألننا لم نرى أن

روسيا تدعمنا بالتحقيق في هذه
الجريمة».
وأكد متحدث حكومي أن ميركل
ستلتقي بالرئيس الروسي فالديمير
بوتين في باريس قبل قمة أوكرانيا
التي يستضيفها الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون.
وكان االدعاء العام األلماني الذي
يحقق في القضية أعلن أن «هناك
أدلة كافية تفيد بأن القتل نفذ عبر
م��ك��ات��ب ال��ح��ك��وم��ة ال���روس���ي���ة أو
جمهورية الشيشان ذاتية الحكم لكن
تتبع االتحاد الروسي».
ويبحث التحقيق األلماني أيضا
في صلة محتملة بالمسؤولين في
الشيشان ،وه��ي جمهورية داخل
االت��ح��اد ال��روس��ي ل��ه��ا دستورها
الخاص لكنها ال تزال تحت سيطرة
موسكو.

الواليات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين
فنزويليين لبيعهم جوازات سفر

فرضت الواليات المتحدة عقوبات
على مسؤولين كبار في الحكومة
الفنزويلية متهمين بتلقي رشى
إلصدار جوازات سفر.

واستهدفت ال��ع��ق��وب��ات ،حسب
وزارة الخزانة األمريكية ،رئيس
الدائرة الحكومية إلص��دار وثائق
الهوية والهجرة غوستاف أدولفو

فيزسيانو غيل ،إضافة إلى سلفه
خوان كارلوس دوغارتي بادرون،
مشيرة ال��ى أن��ه سيتم تجميد أي
أص���ول يمتلكها ال��م��س��ؤوالن في
األراض�����ي ال��ت��اب��ع��ة لالختصاص
القضائي األمريكي.
وأف��ادت ال���وزارة ب��أن خطة بيع
جوازات السفر مقابل آالف الدوالرات
تعود ألبريل  2016على األقل عندما
ت��م تعيين دوغ��ارت��ي رئيسا لهذا
ال��ق��س��م واس���ت���م���ر ذل����ك ف���ي عهد
فيزسيانو الذي تولى المنصب في
يونيو .2018
وفر أزيد من  4,5ماليين فنزويلي
من البالد ،توجه معظمهم إلى دول
مجاورة في أمريكا الالتينية بعد
أزمة اقتصادية منذ سنوات.
وكثفت وزارة الخزانة األمريكية
ال���ت���ي ت��ص��ف ح��ك��وم��ة الرئيس
نيكوالس مادورو ب»النظام السابق
غ��ي��ر ال���ش���رع���ي» ع��ق��وب��ات��ه��ا على
مسؤولين حكوميين فنزويليين
وع���ل���ى ش���رك���ة ال��ن��ف��ط الوطنية
الفنزويلية التي توفر معظم موارد
البالد.
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رئيس مجلس الوزراء القطري يرأس وفد بالده في
الدورة ال 40لقمة مجلس التعاون الخليجي
أعلنت قطر أن رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،الشيخ عبد الله بن ناصر
بن خليفة آل ثاني سيرأس وفد بالده في
قمة مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت وكالة األنباء القطرية (قنا) أنه
«بتكليف من أمير قطر ،الشيخ تميم بن
حمد آل ث��ان��ي ،سيتولى رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية رئاسة الوفد القطري
ف��ي اجتماع ال���دورة األربعين للمجلس
األع��ل��ى لمجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية» ،الذي سيعقد في وقت الحق اليوم

ف��ي مدينة ال��ري��اض بالمملكة العربية
السعودية.
وك��ان أمير قطر ق��د تلقى ،ف��ي رسالة
خطية من خادم الحرمين الشريفين ،الملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،دعوة
لحضور اجتماع المجلس األعلى لدول
الخليج العربية سلمها األم��ي��ن العام
لمجلس التعاون الخليجي ،عبد اللطيف
بن راش��د الزياني ،لنائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية ،الشيخ محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني.

زواج القاصرين شكل من أشكال العنف يعارض حقوق األطفال وسالمتهم
أك���د سفير مملكة بلجيكا ب��ال��م��غ��رب ،مارك
ترنتيسو ،أن زواج القاصرين يعتبر شكال من
أش��ك��ال ال��ع��ن��ف ،ألن���ه ي��ع��ارض ح��ق��وق األطفال
وس�لام��ت��ه��م .وأوض����ح ت��رن��ت��ي��س��و ،خ�ل�ال مائدة
مستديرة نظمها صندوق األمم المتحدة للسكان
ومنظمة األم��م المتحدة للطفولة وهيئة األمم
المتحدة ل��ل��م��رأة ،ب��ت��ع��اون م��ع س��ف��ارة بلجيكا
بالمغرب ،حول موضوع «زواج األطفال والسبل
الكفيلة بتقوية الترافع وااللتزام للقضاء عليه» ،أن
األم��ر يتعلق أساسا بالفتيات الالئي ال يملكن
األهلية وال القدرة على اتخاذ القرار ،أو االستجابة
لضغط البالغين من حولهم» .وأض��اف أن هذه
المائدة المستديرة ،التي تنظم في إطار الحملة
الدولية « 16يوما لمناهضة العنف ضد النساء
والفتيات» ،تدعو إلى تعبئة قوية للحد من جميع
أشكال العنف التي تؤثر على النساء والفتيات.
وبعد أن سلط الضوء على برنامج التعاون
الثنائي  2020-2016والشراكة مع وزارة التضامن
والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة لتعزيز
وحماية حقوق النساء واألطفال ،أكد أن حماية
الطفل تشكل محورا ذا أولوية في الشراكة المغربية
البلجيكية.
من جهته ،قال ممثل صندوق األم��م المتحدة
للسكان في المغرب ،لويس مورا ،إن «حقوق الطفل
تعتبر عنصرا أساسيا في حقوق اإلنسان» ،موضحا
أن هذه الحقوق تخضع لعدة معاهدات دولية ،بما
في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.
وأشار مورا إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تحدد
تعريف الطفل وتحدد حقه في الصحة والتعليم
وال��ح��م��اي��ة م��ن ال��ع��ن��ف واالس��ت��غ�لال واالعتداء

الجنسي ،معتبرا أن زواج األطفال انتهاك خطير
لحقوقهم ،ويعرض مستقبلهم للخطر ،خاصة
الفتيات.
وأشار إلى أن حوالي  21في المائة من النساء
الشابات في العالم تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة
عشرة ،وأنه في كل سنة تتزوج أكثر من  12مليون
فتاة في هذا السن ،مذكرا أن المغرب شارك في
قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة لسنوات
 2013و  2014و  2016و  2018بشأن األطفال
والزواج المبكر والزواج القسري.
بدورها ،أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،أمينة بوعياش ،في تصريح للصحافة،
أن المغرب اليزال يتوفر على قوانين تسمح بزواج
القاصرات ،سواء في الفصول  20و 21و 22أو
الفصل  16من مدونة األسرة« ،والتي تجعلنا أمام
وضعية تنطوي على انتهاكات للفتاة بشكل قوي
وتخلق عددا من المشاكل وتوقف المشاركة في
التنمية والتمتع بحقوق االنسان».
وأوضحت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق
اإلنسان يتوفر اليوم على آلية الشكاية لألطفال
ب��خ��ص��وص ح��ق��وق��ه��م ،وال��ت��ي س��ت��ك��ون مطالبة
باالنكباب على زواج القاصرات كانتهاك لحقوق
األطفال واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي
صادق عليها المغرب.
وتهدف هذه المائدة التي عرفت حضور عدد من
السفراء المعتمدين بالرباط ،إلى تعزيز التحرك
المندمج والفعال للفاعلين المعنيين بالموضوع
بهدف الحد من الخطر الذي يهدد السالمة البدنية
والنفسية للقاصرين ،من خالل تبني مقاربة متعددة
القطاعات للسياسات العامة.

وتميز هذا اللقاء بمشاركة عدة هيئات من قبيل
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،ورئاسة
النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني ،وذلك
من خالل مداخالت حول الوضعية الراهنة ،وعرض
برامج الترافع والتحسيس التي يتم إعدادها للحد
من هذه الممارسة.
وتندرج هذه المبادرة المشتركة في سياق تخليد

يجتمع زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا
وفرنسا ،في باريس ،لبحث أزمة جنوب شرق
أوكرانيا وسير تنفيذ اتفاقية «مينسك» ،وذلك
بهدف إيجاد حل للصراع القائم بين موسكو
وكييف.
وذك��رت وسائل إعالم روسية أن الرئيسين
الروسي فالديمير بوتين واألوكراني فالديمير
زيلينسكي سيعقدان جلسة مباحثات عقب قمة
رباعية «ن��ورم��ان��دي» ،لبحث تنفيذ اتفاقيات
«مينسك».
وق���ال مستشار ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ،يوري
أوش��اك��وف ،ف��ي تصريح صحفي ،إن الهدف
الرئيسي للقاء سيكون بحث تنفيذ اتفاقيات
«مينسك» ،غير أنه لم يحدد ما إذا كانت مسألة
الغاز سناقش.
وأضاف أنه قبل االجتماع الرباعي سيعقد
الرئيس الروسي فالديمير بوتين لقاء ثنائيا مع
ك��ل م��ن نظيره الفرنسي إي��م��ان��وي��ل ماكرون
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،بينما
سيجتمع م��ع ن��ظ��ي��ره األوك���ران���ي فالديمير
زيلينسكي بعد اللقاء الرباعي ،دون أن تكون
الجتماعهما حدود زمنية.
ومن المتوقع أن يعقد الزعماء األربعة في
ختام قمتهم ،التي يستضيفها قصر اإلليزيه،

لقي  15شخصا مصرعهم ،وأصيب
 1836آخ���رون ب��ج��روح ،إص��اب��ات 61
منهم بليغة ،ف��ي  1404ح��ادث��ة سير
داخل املناطق احلضرية خالل األسبوع
املمتد من  2إلى  8دجنبر اجلاري.
وعزا بالغ للمديرية العامة لألمن
الوطني األسباب الرئيسية املؤدية إلى
وقوع هذه احل��وادث ،حسب ترتيبها،
إل���ى ع���دم ان��ت��ب��اه ال��س��ائ��ق�ين ،وعدم
اح��ت��رام ح��ق األسبقية ،وع��دم انتباه
الراجلني ،والسرعة املفرطة ،وعدم ترك

مسافة األم��ان ،وتغيير االجت��اه بدون
إش���ارة ،وع��دم التحكم ،وع��دم احترام
الوقوف املفروض بعالمة قف ،وتغيير
االجتاه غير املسموح به ،والسياقة في
حالة سكر ،والسير في يسار الطريق،
وعدم احترام الوقوف املفروض بضوء
التشوير األحمر ،والسير في االجتاه
املمنوع ،والتجاوز املعيب.
وب���خ���ص���وص ع��م��ل��ي��ات املراقبة
وال��زج��ر في ميدان السير واجلوالن،
مت��ك��ن��ت م��ص��ال��ح األم����ن م���ن تسجيل

 38أل��ف و 33مخالفة ،وإجن��از 9938
محضرا أحيلت على النيابة العامة،
واس��ت��خ�لاص  28أل��ف��ا و 95غرامة
صلحية.
وأش������ار ال���ب�ل�اغ إل����ى أن املبلغ
املتحصل عليه من هذه املخالفات بلغ
 5ماليني و 612ألف و 50درهما ،فيما
بلغ عدد العربات املوضوعة باحملجز
البلدي  3602ع��رب��ة ،وع���دد الوثائق
املسحوبة  6196وثيقة ،وعدد املركبات
التي خضعت للتوقيف  140مركبة.

التحضير للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة

الدستور وإجراء انتخابات في ظل الوضع القائم
في دون��ب��اس ،دون خطوات مقابلة من جانب
روسيا .وهدد المحتجون بأن فعاليتهم قد تصبح
مفتوحة إذا تجاوز زيلينسكي «الخطوط الحمراء»
و»رضخ لشروط بوتين» ،حسب تعبيرهم.
يذكر أن رباعية «نورماندي» الخاصة بتسوية

الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف
ع��ام  2014في إقليم ن��ورم��ان��دي ،شمال غرب
فرنسا ،أثناء االحتفاالت بذكرى مرور  70عاما
على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية
الثانية إلى الشاطئ الفرنسي .وتبحث «صيغة
نورماندي» تسوية الوضع في أوكرانيا.

دول العالم للذكرى الثالثين لالتفاقية الدولية
ل��ح��ق��وق ال��ط��ف��ل ،م��ن أج���ل إط�ل�اق ن���داء للوفاء
بااللتزامات الدولية للقضاء على زواج األطفال،
وال��ت��ي ت��م ال��ت��أك��ي��د عليها ف��ي أج��ن��دة التنمية
المستدامة في أفق  2030والقمة العالمية للسكان
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��ي ان��ع��ق��دت ف��ي ن��ون��ب��ر الماضي
بنيروبي.

 15قتيال و 1836جريحا حصيلة حوادث السير باملناطق احلضرية خالل األسبوع املاضي

موسكو  :قمة «نورماندي» ستبحث حل الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا
مؤتمرا صحفيا مشتركا في أول خطوة من نوعها
في تاريخ اجتماعات «رباعية النورماندي».
وك���ان المتحدث ب��اس��م الكرملين دميتري
بيسكوف ،قد أعلن أن موسكو مصممة على
العمل ال��ج��اد ف��ي إط��ار قمة «ن��ورم��ان��دي» في
باريس ،والخروج بآفاق حقيقية لحل األزمة في
أوكرانيا ،والحرص على عدم ظهور اتفاقات
بديلة التفاقات «مينسك».
وأوضح أنه «باإلضافة إلى ذلك ستكون هناك
ل��ق��اءات ثنائية ه��ام��ة م��ع ال��رئ��ي��س ماكرون،
والمستشارة األلمانية ميركل ،وم��ع رئيس
أوكرانيا زيلينسكي».
وكشفت صحيفة «ك��وم��ي��رس��ان��ت» نقال عن
مصادر في الفريق الروسي لتنظيم قمة باريس،
أن موسكو تقف موقفا ثابتا من القمة المقبلة،
وترفض مراجعة اتفاقية «مينسك» حول التسوية
األوكرانية ،وهو مبدأ من المتوقع أن تدعمه
فرنسا وألمانيا أيضا ،مقابل محاوالت من كييف
لتعديل بعض بنود االتفاق.
وفي كييف ،نصب أنصار األحزاب والقوى
ال��م��ع��ارض��ة لزيلينسكي خياما أم���ام القصر
الرئاسي وسط المدينة وذلك لثني الرئيس عن
إب���رام ات��ف��اق��ات «ت��ن��اق��ض المصالح القومية
األوكرانية» ،على غرار موافقة كييف على تغيير
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حفل توقع كتاب الديوان الجز
لي للدكتور والشاعر محمد نجيب
المنصوري

نظمت مؤسسة كنانيش م��راك��ش وب��دع��م من
مقاطعة النخيل مساء البارحة  2019/12/6بقاعة
االجتماعات بمقاطعة النخيل حفل توقيع الديوان
الجزلي للدكتور والفنان وال��رس��ام والموسيقى
والشاعر محمد نجيب المنصوري وبمشاركة عدد
من األساتذة واألذباء والشعراء والنقاد والجمهور
وبمساهمة فرقة موسيقية في فن اكناوة  ،وقد قام
الدكتور محمد نجيب المنصوري بقراءة عدة قصائد
من ديوان شعره كما ألقى عدد من االذباء والشعراء
كلمات في حقه بعدها أقيمت حفلة شاي على شرف
الحاضرين كما وزع الدكتور المحتفى به عددا من
كتب ديوانه على الحاضرين بعد توقيعها.
> غلولو موالي عبد السالم

في إطار التحضير للمناظرة الوطنية حول
الجهوية المتقدمة التي ستنعقد يومي  20و21
دجنبر الجاري بمدينة أكادير ،احتضن مقر
جهة مراكش أسفي صباح يوم االثنين 09
دجنبر لقاء تحضيريا حضره على الخصوص
رئ��ي��س جهة م��راك��ش أس��ف��ي ووال���ي الجهة
وأع��ض��اء مجلس الجهة وع���دد م��ن رؤساء
المصالح الخارجية وكذا رؤس��اء المجالس
اإلقليمية ومنتسبي الغرف المهنية.

وب��ق��ص��د ال����خ����روج ب��ت��وص��ي��ات مميزة
لخصوصيات جهة مراكش أسفي والتي سيتم
تقديمها خالل المناظرة الوطنية حول الجهوية
المتقدمة بأكادير ،تم االتفاق على تنظيم ست
ورش��ات موضوعاتية تهم التنمية الجهوية
المندمجة:تقليص الفوارق المجالية ورهان
التنافسية وجذب االستثمار ،الحكامة المالية
للجهات،
الالتمركز اإلداري والتعاقد ،أسس الحكامة

الجيدة لتدبير الشأن العام على المستوى
الترابي،
اختصاصات الجهة :مسلسل الجهوية
المتقدمة» ،الديمقراطية التشاركية  :رافعة
للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمةإلدارة
الجهوية والنموذج الجديد للتدبير ،وذلك بدار
المنتخب أيام  12 ،11و 13دجنبر الجاري.
> غلولو موالي عبد السالم
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يف ورش تكويني حول «املسؤولية الطبية :مقاربة بني الوجهات الطبية والشرعية»

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺮﻣﻮزة

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺴﻬﻤﺔ

قضاة وأطباء يناقشون بالداخلة املسؤولية املدنية واجلنائية للطبيب
ناقش المشاركون في ورش تكويني
حول «المسؤولية الطبية :مقاربة بين
الوجهات الطبية والشرعية» ،نظم
بالداخلة ،موضوع المسؤولية المدنية
والجنائية للطبيب.
وي��ن��درج ه��ذا اللقاء ،المنظم من
طرف جمعية أطباء الداخلة  -وادي
الذهب بشراكة مع المحكمة االبتدائية
ل��وادي الذهب ،في إطار المبادرات
ال���رام���ي���ة إل����ى ت��ح��س��ي��س األطباء
وإط�لاع��ه��م على آخ��ر المستجدات
القانونية والتشريعية ال��ت��ي تهم
القطاع الصحي عموما والمسؤولية
الطبية على وجه الخصوص.
ففي مداخلة بعنوان «المسؤولية

المدنية للطبيب» ،اعتبر حسن طه،
القاضي بالمحكمة اإلبتدائية لوادي
الذهب ،أن هذه المسؤولية المدنية
تقتضي أن يمثل الطبيب المخطئ
ال���م���زاول ب��ال��ق��ط��اع ال���خ���اص أمام
المحاكم المدنية ويقوم بتعويض
المتضرر ماديا عن الضرر الذي لحق
بهذا األخير.
وأوضح أن هذه المسؤولية تكون
تعاقدية في معظم األحيان ،ولكن في
غياب شروط العقد تصبح تقصيرية،
ويمكن أن تكون كذلك شبه تقصيرية،
ح��ي��ث الطبيب ي��ك��ون م��س��ؤوال عن
الضرر الذي يحدثه األشخاص الذين
هم في عهدته وعن الضرر الحاصل

جمعية عين العتروس للتنمية والتضامن تفتح
آفاق جديد للتعليم األولي بتغدوين
رغم اإلمكانات المحدودة والشبه
المنعدمة لجمعية عين العتروس
للتنمية والتضامن الكائن مقرها
ب��دوار أيت عثمان جماعة تغدوين
اقليم الحوز المنسي  ،استطاعت
الجمعية ال��م��دك��ورة بتنسيق مع
جمعية إبتسم إنشاء روض لألطفال
بمعايير وجودة توفر كل حاجيات
التعليم األول��ي من ألعاب الترفيه
وقاعة الدرس والتعلم .
وق����د ج����اء ف���ي ب��ل�اغ ل رئيسة
الجمعية االستادة كلتومة باضيض
.
انه بحمد ل��ل��ه و بنعمته تتم
الصالحات  ،وق��د ت��م بتوفيق من
الله
افتتاح مشروع قسم التعليم
األولي في دوار ايت عثمان جماعة
تغدوين إقليم الحوز جهة مراكش
آسفي ،وذلك يوم األحد  08دجنبر
 2019ف��ي مقر الجمعية بالدوار
بشراكة بين جمعية عين العتروس
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ض���ام���ن وجمعية
إبتسم،وقد امتدت أنشطة حفل
اإلفتتاح طيلة ثالثة ايام وتخللته
ع��دة ورش���ات ؛ تقافية وترفيهية
ل�لاط��ف��ال  ،ثم تكوينية توعوية
وتحسيسية لرجال ونساء الدوار ،
ودورة تكوينية ألعضاء الجمعية .
وقدمت السيدة الرئيسة باسمها
وباسم أعضاء جمعية عين العتروس

للتنمية والتضامن بجزيل الشكر
وكل عبارات التقدير واالمتنان أوال
#ل���ج���م���ع���ي���ة_إب���ت���س���م أع���ض���اء
ومنخرطين ،ثم #نساء_ورجال_
الدوار على دعمهم الالمتناهي لنا
طيلة أيام النشاط فقد ابانوا على
رغبتهم الملحة ف��ي تنمية الشأن
المحلي وغيرتهم على المنطقة
والشكر كل الشكر #لعائلة_السيد_
ابراهيم_فروخ على دعمه الدائم ،
كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير
لداعمنا وأبينا ،للرجل الطيب الذي
منذ استلمنا زم��ام االم��ور ودعمه
المادي والمعنوي يرافقنا في خطوة
نخطيها ،فبفظله بعد الله وفقنا
لتحقيق هذا المشروع على أرض
الواقع ،ش��ك��را لكم س��ي��دي وأبي
االس��ت��اد #عبد_الواحد_فروخ
ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم
بنا  ،كما أت��ق��دم بالشكر الجزيل
 #لفعا ليا ت _ ا لمجتمع _ ا لمد ني
بجماعة تغدوين على تلبيتهم الدعوة
والحضور  ،وشكرا لكل من ساهم
في انجاح هذا المشروع من قريب
أو بعيد وجزاكم الله خيرا  ،ونتمنى
من العلي القدير أن يوفقنا جميعا
لما يحبه ويرضاه .
كلتومة باضيض رئيسة جمعية
عين العتروس للتنمية والتضامن
> إعداد رشيد الغدويني
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من األشياء التي في حراسته.
وأش��ار طه إلى أن هذا النوع من
المسؤولية الطبية ال يثبت إال إذا
توفرت ثالثة شروط ،وهي وجود خطأ
طبي ،ووج��ود ضرر لدى الضحية،
وأن تكون هناك عالقة سببية مباشرة
بين الخطأ والضرر.
م��ن جهته ،أك��د ي��اس��ر حموشن،
القاضي بالمحكمة اإلبتدائية لوادي
ال���ذه���ب ،خ�ل�ال ع���رض ق��دم��ه حول
«المسؤولية الجنائية للطبيب» ،وجود
قصور تشريعي في معالجة موضوع
المسؤولية الجنائية للطبيب.
وأوضح أن المسؤولية الجنائية
ب��م��ف��ه��وم��ه��ا ال���ع���ام ه���ي ذل���ك األثر
ال��ق��ان��ون��ي ال��م��ت��رت��ب ع��ن الجريمة
ك��واق��ع��ة ق��ان��ون��ي��ة (أي ي��ع��ت��د بها
القانون) ،وترتكز على أساس تحمل
الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد
القانونية بسبب خرقه لألحكام التي
تقررها تلك القواعد.
وذه���ب حموشن إل��ى أن أساس
المسؤولية الجنائية للطبيب عن
أخطائه المهنية في التشريع الجنائي
المغربي تستند إلى نصوص متفرقة
نظمها المشرع المغربي في الفصلين

 431و 432اللذين يتم اللجوء إليهما
الحتواء جميع أنواع األخطاء الطبية،
إن على المستوى المدني أو الجنائي،
ثم الفصول  248و 446و ،451وهي
في مجملها فصول تتعلق باألفعال
الجنائية للطبيب التي تشمل القتل
والجرح الخطأ واإلجهاض وإفشاء
السر المهني ورشوة الطبيب وتزوير
الشهادات وشهادة الزور ،ثم جريمة
االمتناع عن تقديم مساعدة.
ومن جانبه ،أشار عبد الله دامي،
األس���ت���اذ بكلية ال��ط��ب والصيدلة
ب���م���راك���ش ،خ��ل�ال م��داخ��ل��ت��ه حول
«ال��م��س��ؤول��ي��ات الطبية :الجوانب
الطبية القانونية» ،إلى أن المسؤولية
القانونية تتصل بعالقة اإلنسان
بغيره من األفراد وتنقسم إلى قسمين
جنائية وم��دن��ي��ة ،وأن ق��ي��ام إحدى
المسؤوليتين ال يتعارض مع قيام
األخ�����رى ،ف��ق��د ي��ت��رت��ب ع��ل��ى العمل
الواحد مسؤولية جنائية ومسؤولية
م��دن��ي��ة ف��ي آن واح����د ،م��م��ا يعرض
صاحبه إلى مسؤولية جنائية جزاءها
العقوبة ،ومسؤولية مدنية جزاءها
التعويض.
وب���ح���س���ب دام�������ي ،ق����د تتحقق

المسؤولية الجنائية دون المدنية إذا
لم يلحق الفعل ض��ررا بالغير ،وقد
تتحقق المسؤولية المدنية دون
المسؤولية الجنائية إذا ألحق الفعل
ض��ررا بالغير دون أن يدخل ضمن
األعمال المعاقب عليها في القوانين
الجنائية ،كاإلضرار بمال الغير عن
غير عمد وسوء العالج الطبي.
وخلص المشاركون في هذا اللقاء
إلى أن المنظومة المغربية لم تسن
ق��ان��ون��ا خ��اص��ا ينظم المسؤولية
الجنائية للطبيب ،مؤكدين أنه كلما
أثيرت مسؤولية الطبيب جنائيا يتم
الرجوع إلى القانون الجنائي ،وبعض
النصوص المتناثرة في الترسانة
القانونية المغربية.
وشدد هؤالء على «ضرورة إصدار
ق���ان���ون ج��ن��ائ��ي خ����اص باألطباء
لحمايتهم ،حتى ال يتم اعتبارهم عند
ارت��ك��اب��ه��م أخ��ط��اء ج��ن��ائ��ي��ة كباقي
المجرمين ،وبالتالي يتسنى لهم
ممارسة أعمالهم بنوع من االطمئنان»،
داع��ي��ن األط��ب��اء إل��ى التأمين على
أنفسهم من األخطاء المحتملة ،أو
إح�����داث ص���ن���دوق خ����اص لتأمين
التعويض عن األخطاء الطبية.
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اجلامعة ميكن أن تضطلع بدور هام في تفتق شخصية املصابني بالتوحد
أكد الفيلسوف والكاتب الفرنسي،
جوزيف شوفانس ،أن الجامعة يمكن أن
«تضطلع بدور هام في تفتق شخصية
المصابين بالتوحد».
وق���ال الفيلسوف ال��ف��رن��س��ي ،وهو
مصاب بالتوحد ،خالل ندوة نظمت في
كلية العلوم حول موضوع «التوحد :إي
إدم��اج في الجامعة؟» ،إن��ه قد «حالفه
الحظ بالمشاركة في مشروعين يهدفان
لجعل الجامعة أكثر إدماجا .لقد كانت
هاتان التجربتان مصدر سعادة بالنسبة
لي على المستويين العلمي واإلنساني،
ألن التنوع البشري هو ما يجعل العالم
أفضل وأكثر إثارة».
وفي حديثه عن مكانة الجامعة في
اإلدماج االجتماعي ،قال شوفانس إنه
مقتنع بأن «تصورا مشتركا لحلول من
أجل مستقبل كل واحد منا هو واجبنا
جميعا» ،مضيفا أنه «بانخراط الفاعلين

الجمعويين ،أنا متأكد بأننا قادرون على
بناء مجتمع أكثر إدماجا».
ويرى الكاتب الفرنسي ،الذي خطف
األض����واء بفضل مسيرته وج��ع��ل من
إعاقته غير المرئية قوة ومصدر تحفيز،
أن إن��ج��اب طفل م��ص��اب بالتوحد أو
مختلف هو فرصة ،موضحا أنها «فرصة
لعيش تجارب فريدة من نوعها وساحرة،
وأعتقد أن اإلنسانية تكون أكثر ثراء
عندما تكون في صيغة الجمع».
وذك����ر ش��وف��ان��س ،ال����ذي أع����رب عن
سعادته ألنه ولد مصابا بالتوحد ،وهي
«الفرصة» التي سمحت له بحضور هذا
اللقاء الرائع ،أنه «ال توجد طريقة واحدة
فقط للنمو والتطور ،بل هناك عدة طرق،
والتوحد أحدها».
وبعدما أبرز أهمية اإلدماج االجتماعي
المتناغم على كافة المستويات ،أكد
الفيلسوف أن المؤسسات المدرسية

التي تقدم أفضل أداء هي تلك األكثر
إدماجا.
وبالنسبة لجوزيف شوفانس ،فإن
توحد «غريتا ثونبرغ» كان بمثابة محفز
لها للتركيز والتخصص في التغيرات
المناخية .وق��ال في هذا الصدد «هذه
الشابة البالغة من العمر  16سنة ليس
لديها أي شعور بالتراتبية االجتماعية،
وهي خصيصة لألشخاص المصابين
بالتوحد ،ما سمح لها بالوقوف أمام قادة
كبار».
وب���خ���ص���وص م����وض����وع التوحد
وال��ت��ش��غ��ي��ل ،أث����ار ش��وف��ان��س انتباه
الحضور إلى شركة فرنسية متخصصة
في األغذية الزراعية جعلت من عمالها
المصابين بالتوحد قوة عمل ،إذ «تم
تحسين إحصائيات المردودية والربحية
للشركة من قبل هؤالء العمال ،والذين لم
يسجلوا يوما واح��دا من اإلض��راب أو

الغياب ،عالوة على نظافتهم في مكان
العمل وكفاءتهم في تنفيذ مهامهم بكل
دقة».
جدير بالذكر أن جوزيف شوفانس هو
فيلسوف وكاتب فرنسي ورحالة مصاب
ب��ال��ت��وح��د ،وم��ن��اض��ل م��ن أج���ل كرامة
األشخاص المصابين بالتوحد .وبعد
م��رح��ل��ة دراس���ي���ة ش���اق���ة ،ح��ص��ل على
الميتريز من كلية العلوم السياسية
بباريس ،ثم حاز الدكتوراه في الفلسفة
وال���ع���ل���وم االج��ت��م��اع��ي��ة م���ن (مدرسة
الدراسات العليا في العلوم االجتماعية).
ويتقاسم شوفانس ،ال��ذي يتقن سبع
لغات ،اكتشافاته باألساس في مقاالته
ومن خالل منشوراته ،بما في ذلك سيرته
الذاتية (أنا في الشرق!).
من جهته ،قال رئيس جامعة محمد
الخامس بالرباط ،محمد غاشي ،أنه من
خ�لال ه��ذه ال��ن��دوة ،تعكس الجامعة

ح��ض��وره��ا ف��ي ه��ذا ال��ن��وع م��ن العمل
المواطناتي إلظهار أن التوحد ال يستطيع
بأي حال من األحوال أن يقف عقبة أمام
النجاح.
وأب��رز غاشي أن هذا األم��ر «لم يعد
خيارا ،بل بات التزاما وواجبا لتقديم
برنامج دامج للطلبة ذوي االحتياجات
ال��خ��اص��ة .وم��ن خ�لال ه��ذا ال��ن��وع من
التظاهرات ،تبرز جامعة محمد الخامس
ق��ض��ي��ة ال��ط��ل��ب��ة وال��م��واط��ن��ي��ن ذوي
االحتياجات الخاصة».
وشكلت ه��ذه ال��ن��دوة ،ال��ت��ي نظمت
ب��ش��راك��ة م��ع ج��ام��ع��ة محمد الخامس
وسفارة فرنسا بالمغرب وجمعية المنار،
ونشطها شوفانس ،فرصة لتحسيس
الحضور المؤلف من اآلب��اء وأعضاء
هيئة التدريس والطلبة بأهمية إدماج
ال���ش���ب���اب ال��م��ص��اب��ي��ن ب��ال��ت��وح��د في
الجامعة.
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