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وكالة أنباء أرجنتينية: جاللة الملك، أول 
رئيس دولة في القارة يقترح إطالق مبادرة 

إفريقية للتصدي لجائحة كورونا

اوال يجب اتباع القواعد  التالية

ـ  التزمي الحجر الصحي
ـ واظبي على غسل يديك بالماء والصابون أو بمحلول 

كحولي
ـ حافظي على مسافة آمنة 2 امتار من االخرين

ـ تجنبي لمس عينيك و أنفك وفمك إذا كا نت االيدي غير 
مغسولة بالماء و الصابون

أو  المرفق  بثني  أنفك  و  فمك  تغظية  على  إحرصي  ـ 
بمنديل ورقي عند السعال أو العطس

لضرورة  البيت  من  الخروج  عند  الكمامة  إستعملي  ـ 
قصوى

ـ إحرصي على تتبعك للحمل لدى المؤسسات الصحية 
القريبة من سكناك

 3 خالل  من  وذالك  متوازنة  تغذية  على  إحرصي  ثم 
الشكل  على  خفيفة  وج��ب��ات   2 و  رئيسية  وج��ب��ات 

التالي
ـ تناولي قدرا كافيا من السوائل  1.5 لتر خاصة  الماء 

والعصائرالطازجة مثل عصيرالليمون
الخضار  في  الموجودة  األلياف  من  الكثير  تناولي  ـ 
والشوفان  البلبولة  مثل  الكاملة  والحبوب  والفاكهة 

الكامل
ـ أكثري من تناول األطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم 
مثل  الورقية  والخضروات  والفول  والعدس  والدجاج 

السبانخ
مثل  مشبعة  الغير  بالدهون  الغنية  األطعمة  تناولي  ـ 
األوميجا 3 الموجودة في األسماك الدهنية مثل السردين 

والتون والمكسرات
األلبان  مثل  بالكالسيوم  الغنية  األطعمة  تناولي  ـ 

المبسترة ومنتاجتها
ـ تناولي كميات كافية من البروتين مثل اللحوم واألسماك 

والبيض والبقوليات كالعدس
ـ إحرصي على تناول  األطعمة الغنية بفيتامين د الذي 

يقوي المناعة مثل أصفر اليض واألسماك الدهنية
ـ إحرصي على تناول األطعمة الغنية بالزنك الذي يقوي 
والورقيات  البحر  فواكه  و  المكسرات  مثل  المناعة 

الخضراء
ـ إحرصي على تناول األطعمة الغنية بفيامين سي الذي 
يقوي المناعة مثل البرتقال والليمون والفلفلة الحلوة 

والكيوي وخضار الملفوف
ـ تناولي األطعمة الغنية بحمض الفوليك المتوفرة في 

الخضروات الورقية والسبانخ و الخس وورق اللفت
أو  الفواكه والخضروات بشكل جيد  اهتمي بغسل  ـ   

تقشيرها
 ـ إحذري اللحوم والدواجن النيئة أو غير المطبوخة 

جيدا
ـ إحذري البيض الغير مطبوخ جيدا

ـ إحذري األسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدا
ـ إحذري األسماك ذات نسبة زئبق عالية مثل سمك ابو 

سيف وسمك القرش
ـ إحذري  الحليب أو اللبن غير المبستر 

الغنية  واالطعمة  السريعة  الوجبات  تناول  تجنبي  ـ 
بالسكر والحلويات

ـ إحرصي على التقليل من شرب القهوة
ـ إحذري أكل الكبد بجميع أنواعها

ـ تجنبي تناول االعشاب
ـ تجنبي تناول األدوية بدون وصفة طبية

 و إحرصي على قدر كافي من النوم في اليوم وابتعدي 
عن القلق والتوتر

المرأة الحامل واتباع نمط 
غذائي متوازن للوقاية من مرض 

كوفيد 19

قارب النجاة واحد، لن يستطيع اللحاق 
به إال من كان مجندًا، سالحه الوعي وعلى 
أهبة لتحمل المسؤولية الذاتية والمجتمعية، 
األوضاع  مع  للتكيف  التامة  القدرة  وكذا 
الحالية، امتالك الرؤية النقدية الصحيحة 
للتقويم والتعديل وفطنة التأثير الالسلبي 
باعتبارها أساس جسر  أوال  الــذات،  على 
له  بناء صرح حضاري تشهد  التمكن من 

األمم.
ولعل المقامات الروحية التي يتغنى بها 
إليها خالل مجموعة من  اللسان ويستند 
الندوات، ال بد لها من وجود تأثير إيجابي 
يصلح الفرد على جميع المستويات، و إال 
فضاللها لن تتخطى ما تسمعه األذن و ما 
خطه الحبر على الورق. فالنموذج التربوي  
بنبض  يرسخ  أن  يجب  تلقينه  الــواجــب 

الفؤاد.
المنجرة  المهدي  األستاذ  قول  تذكر  و 
الصينيون  أراد  ذكر )عندما  حينما  جــدًا، 
أمــان، بنوا سور  القدامى أن يعيشوا في 
الصين العظيم .. واعتقدوا بأنه ال يوجد 
 !.. من يستطيع تسلقه لشدة علوه، ولكن 
بناء السور  المئة سنة األولــى بعد  خالل 
تعرضت الصين للغزو ثالث مرات ! وفى 
في  البرية  العدو  تكن جحافل  لم  مرة  كل 

حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه ..! بل 
كانوا في كل مرة يدفعون للحارس الرشوة 
ثم يدخلون عبر الباب، لقد انشغل الصينيون 
ببناء السور ونسوا بناء الحارس .. !(. فال 
هم بحاجة للتخطيط المعقد حتى يتكمنوا 

من الغزو، فالنهج اإلنساني الذي بني على 
للذات  التقويمي  البناء  دافعية  و  وعــي 
اإلنسانية بأعلى مراتبه لن يحتاج لتشييد 
إلــى بناء  بــقــدر مــا هــو بحاجة  األســــوار 

اإلنسان.
و ما نحن بأمس الحاجة إليه في ظل هذه 
األزمة، جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، 
هــو الــوعــي اإلنــســانــي الـــذي كـــان وال بد 
عديدة  لسنوات  عليه  العمل  للمجتمعات 
التي  المخالفات  هــذه  مثل  نجد  ال  حتى 
تسجل يوميا ضمن صفوف خرق الجحر 
هذا  فــواجــب  للفرد،  الــضــروري  الصحي 
التذكير ال يحتاج أن نعلق على هذه العبارة 
له الضرورة القصوى لمغادرة وكره  بمن 
الــعــارم، جاحدا  الخطر  اآلمــن نحو ظــالل 
بحقيقة خطورة األمر ومعرضًا على األقل 
معه.  القاطنين  مــن  أكــثــر  أو  مــا  شخصًا 
نبحث  الــتــي  ــكــفــاءة  ال مــعــادلــة  لتنتصر 
ترسيخها عبر المنظومة التعليمية التعلمية 
لبناء  تعهدًا  تحمل  معادلة  بالمجتمعات. 
النموذج اإلنساني الفذ ذا اإلطار المحدد 
بنفض الغبار عن الحضارات المجتمعية 
متجاوزا لذلك لترميم و بناء ما فاته عبر 

الزمن. 
< تتمة المقال في الصفحة 2
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الدكتور بداهي 
أحمد طبيب وباحث 
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وكالة  وموظفو  مسؤولو  قرر 
المساهمة في  الفالحية  التنمية 
الصندوق الخاص بتدبير جائحة 
فيروس كورونا المستجد، الذي 
تم إحداثه بتعليمات سامية من 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك محمد 

السادس.
وأوضح بالغ للوكالة، أنه في 
إطار التعبئة الوطنية الكبرى ضد 
جائحة كوفيد19-، وتعبيرا منهم 
عن تجندهم إلى جانب العديد من 
ـــيـــات  ـــفـــعـــال الــــمــــؤســــســــات وال
الذين  والمواطنات  والمواطنين 
بادروا للمساهمة في الصندوق 
الجائحة،  هــذه  بتدبير  الخاص 
سيساهم المدير العام والمدراء 
بالوكالة في هذا الصندوق بأجرة 
األقسام  ورؤســــاء  واحـــد،  شهر 
ــأجــرة نــصــف شــهــر، ورؤســــاء  ب
فيما  أيــام،   10 بأجرة  المصالح 
سيساهم الموظفون والموظفات 
بأجرة ما بين 3 و6 أيام كل حسب 

استطاعته.
المساهمات  لهذه  وباإلضافة 
قررت  الــبــالغ،  يضيف  الفردية، 
االجتماعية  األعـــمـــال  جــمــعــيــة 
لموظفي الوكالة المساهمة بمبلغ 

60 ألف درهم.

مسؤولو وموظفو 
وكالة التنمية 

الفالحية يساهمون 
في الصندوق الخاص 
بتدبير جائحة كورونا

من  اآلن  المغربي  التعليم  نظام  عرفه  ومــا  أن  إال 
تطورات جذرية كان لألزمة الحالية تأثيرها المشرق 
عليه لكي يصل لمستوى اليوم.  كان يستلزم سنوات 
لنهضة  المهم  الــدور  لها  كان  األخيرة  فهذه   ، عديدة 
القيام بخطوات  التعليم بالمملكة المغربية من أجل 
وتكوين  الحضاري  اإلقــالع  عجلة  لتفعيل  إصالحية 
قاعدة صلبة لالقعود المتمركز حول العملية التعليمية 
التلقينية الخالية من التطوير والتجديد وكذا التقريب 

المستمر. 
اإلحترام  قبعات  لرفع  فرصة  أنها  إلــى  باإلضافة 
األطر  لجميع  والشكر  االمتنان  كامل  مع  والتقدير 
التربوية والتعليمية للجهود المنجزة خالل فترة كان 
يتوقع منها القعود واالستسالم. فاللوحة التي رسمها 
رجال التعليم العمومي أو الخصوصي بشكل عام، تعبر 
عن تماسك البنية التعليمية بالبلد، لهم صالحية تأكيد 
أن العملية التعليمية بوسائل تكنولوجية حديثة ليست 
باألمر الصعب المنال، فقط هي بحاجة لتكييف اآلليات 
مع  تتناسب  معطيات  وفــق  الجودة   عالي  وتكوين 

المحيط التنزيلي.
ركائز  ذات  أسس  على  تبنى  ما  مجتمع  فحضارة 
معروفة وذات ترابط متين ال ينفك، األسرة باعتبارها 
للفرد والملقن  المجتمع والمحتضن األساسـي  نواة 
األول للقيم اإلنسانية، ثم التعليم الذي يشكل القاعدة 

سياسة  تطوير  على  قــادرة  طاقات  إلنتاج  الرئيسية 
اإلبتكار وتفعيل عجلة اإلبداع المستمر ، عبر نهج رونق 
االختيار الصحيح للمرجعيات ذات الخلفيات المحددة 
القدوة  شريحة  تفعيل  عن  البحث  أي   ، والواضحة 
المتميزة المختارة بعناية دقيقة ركائزها تنبني على 

ثالث  إن صحت أصولها: األم، األب والمعلم.
بدون ريب لن نتحدث عن طبيب متميز بدون أصل 
خبرة اكتسبت من معلم ما، وال الحديث عن مهندس 
مبدع دون أستاذ سطر ووضح األساس، وال أي مجال 
من المجاالت الحياتية دون فرد يتعلم ليصبح بدوره 
آلية  ولتفعل  مــا.  ومكان  زمــان  في  للمعلومة  معلما 
الذي  الصحيح  محورها  ضمن  اإلجتماعية  التنشئة 
لتعديلها  األخــطــاء  يقتفي  ـــذي  ال أي  ــيــه،  إل نطمح 
وتصويبها. محور طموحه اإلجتماعي الرقي بالمجال 
اإلنساني، كما سبق وأن أشرت إليه . إنسان يطور من 

قدراته الذاتية يسعى للريادة وصنع حدث التميز.
كلها مجموعة من الخطوات االستراتيجية المتعارفة 
التي تبرز ضرورة اليقظة التعليمية حسب المستويات 
التعُلمية لضمان قدرة أداء بيداغوجي له القدرة على 
التوجيه ونجاعة المتابعة. يستثمر العمل التقويمي 
خالل مراحل برامجه لضمان التمكن من المعلومة ال 
من الحفظ المؤقت، ليضمن حسن التخزين وإمكانية 
االستثمار وإعادة التوزيع بشكل أفضل مع االحتفاظ 

بالقيمة العلمية للمعلومة.
 فالمجتمعات عموما تعبر عن شعوبها، فكلما قمنا 
بربط الفرد بمنظومة تعليم جيد يسير وبشكل مستمر 
نحو التجديد واإلبتكار والتقريب اإللكتروني للمعلومة، 
كلما رفعنا من جودة التعليم الذاتي للفرد، وبرز دور 
المعلم األساسي باعتباره الموجه والمحرك التطويري  
للعملية التعليمية الَتعُلِمية، ال الملقن للمعلومة الذي 

يطالب التلميذ باسترجاعها.
 مثال من واقع األحداث التي أبرزتها األزمة الراهنة  
نموذج مجموعة مدارس المواطنة بالرباط التي تميزت 
مثل العديد من المؤسسات الطموحة التي تعبر جسر 
الجائحة باتجاه التقريب المعلوماتي اإللكتروني الذي 
ولجعل  بمعلمه،  للمتعلم  المباشر  بالتفاعل  يسمح 
األستاذ موقع التوجيه وحكم التصويب ما إن وجد 
خطأ، ال تفريغ المعلومة والمطالبة باستعادتها خالل 
ما ُيرَقن من الدروس. كذلك أهمية القرب التحفيزي من 
التلميذ خالل هذه الفترة هو ما يفتح باب المشاركة 
تقترح  الــتــي  األنشطة  مــن  مجموعة  ضمن  الفعالة 
وللتلميذ  للفرد  الذاتي  وللتأكيد  الضغط  للتخفيف 
خصوصا أن عجلة اإلبتكار واإلبداع هي عملية مستمرة 

باستمرار استهالكنا مادة األكسجين.
< هاجر باهبابي  
  يتبع 
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الصحراء المغربية.. مبادرة الحكم الذاتي جدية وذات مصداقية 
بالنسبة لمجلس األمن

أكدت فيدرالية الصحافيين بالبيرو أن مجلس األمن 
الحكم  مبادرة  يعتبر  المتحدة  لألمم  التابع  الدولي 
الذاتي، التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع المفتعل 
حول الصحراء المغربية، جدية وذات مصداقية إليجاد 

حل سياسي لهذه القضية.
وأشار ريكاردو سانتشيث سيرا، في مقال نشر على 
الموقع اإللكتروني للفدرالية، إلى أن »مجلس )األمن( 
يعتبر مقترح الحكم الذاتي جادا وذا مصداقية من 
أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل األطراف 
لقضية الصحراء«، مسجال أن قرارات مجلس األمن 
لم تعد تذكر كلمة »االستفتاء« التي أصبحت »متجاوزة« 

بالنسبة لهذه القضية.
وأضاف الخبير في العالقات الدولية أنه »من غير 
الواقعي وغير المقبول خلق دولة فاشلة«، مشيرا إلى 
أن ما تحتاجه منطقة شمال إفريقيا هو تحقيق تنمية 

اقتصادية في مناخ من السلم.
الموائد  مسلسل  سانتشيث  ريــكــاردو  ووصـــف 
والجزائر  المغرب  من  كال  تضم  التي  المستديرة 
الصائب  »الــقــرار  ب  و«البوليساريو«  وموريتانيا 
تفضي  أن  في  أمله  عن  معربا  للواقع«،  والمطابق 
قرارات مجلس األمن الدولي إلى تحرير المحتجزين 

من قمع قادة +البوليساريو+ وانتشالهم من الظروف 
الالإنسانية التي يعيشون في ظلها بمخيمات تندوف 

بالجزائر.
ليسوا  المحتجزين  الصحراويين  أن  إلى  وأشار 

سوى وقود مدافع لألطماع الجيوسياسية للجزائر 
المتمثلة في إيجاد منفذ على المحيط األطلسي، وهو 
الهدف الذي من أجله، يقول كاتب المقال، يبقي النظام 

الجزائري على هذا »النزاع العقيم«.

الصحية  الــطــوارئ  حالة  إعــالن   مند 
بالمملكة  وتطبيق إلزامية الحجر الصحي 
للمواطنين والمواطنات ، عبأت السلطات 
كل  تــغــدويــن  ــادة  ــي وق بجماعة  المحلية 
أجهزتها ومواردها البشرية واللوجستيكية 
، بتنسيق مع المجلس الجماعي الى جانب 
األطر الطبية والشبه طبية على الصعيد 
المحلي و اإلقليمي وفعاليات اخرى  من 
المجتمع المدني تحت إشراف قائد قيادة 
تغدوين دائرة التوأمة اقليم الحوز  السيد 
منير ظريف  وكل األطر  البشرية من قوات 
مساعدة  وأعوان السلطة بمختلف رتبهم 
، ودلك للسهر على حماية األمن الصحي 
والغدائي للساكنة التغدوينية بكل مكوناتها  
في ظل هده الظرفية اإلستثنائية والصعبة 
التي تمر منها بالدنا على غرار باقي دول 

العالم.
وكدا محاولة منهم للتصدي لتداعيات 
كورونا  فيروس  إلنتشار  السلبي   األثــر 
المستجد بالمنطقة .كما يكمن الدور الهام 
الدي تقوم به السلطات المحلية بتغدوين 

إسوة  بباقي األطر الوطنية منها العسكرية 
األنشطة  مــن  مــجــمــوعــة  فــي  والمدنية  
التوعوية والتحسيسبة للمواطنين ، وكدا 
مجموعة من الدوريات المنتظمة لمراقبة 
مـــدى احــتــرام الــنــاس لــضــوابــط الحجر 
الصحي ، والتزامهم باإلجراءات اإلحترازية 
والوقائية التي اعتمدتها الحكومة المغربية 
اإلستراتيجية  او  المنظومة  إطـــار  فــي 
الوطنية للتصدي  لتداعيات انتشار فيروس 

كورونا المستجد ) كوفيد _19 (.
المنطقة  في  الغدائي  األمن  يشكل  كما 
إحدى اولويات السلطة المحلية والمجلس 
الجماعي معا ، حيت يسهر السيد القائد 
شخصيا على حماية الفضاءات التجارية 
بالمنطقة عن طريق المراقبة الدائمة ألسعار 
اليومية  للمعيشة  ــة  األســاســي الـــمـــواد 
المخزون  توفر  من  والتأكد   ، للمواطنين 
الكافي لدى البقالة والتجار لتلبية حاجيات 

المواطن.
< رشيد الغدويني منسق حزب األمل 
عمالة إقليم الحوز 
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3 سياسة وطنية

وكالة أنباء أرجنتينية: جاللة الملك، أول رئيس دولة في القارة يقترح 
إطالق مبادرة إفريقية للتصدي لجائحة كورونا

األرجنتينية  األنــبــاء  وكــالــة  كتبت 
صاحب  أن  نيوز«  »طوطال  المستقلة 
الجاللة الملك محمد السادس هو أول 
إطالق  يقترح  القارة  في  دولــة  رئيس 
لجائحة  لــلــتــصــدي  إفــريــقــيــة  مـــبـــادرة 

كورونا.
وأشار كاتب المقال الخبير السياسي 
ــى أن  أدالــبــرتــو كــارلــوس أغــوزيــنــو إل
المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجاللة 
الملك، »أصبح بلدا مزدهرا يتحول يوما 
بعد آخر إلى قوة إقليمية حقيقية في 

إفريقيا«.
وبرأي األكاديمي والخبير األرجنتيني 
والقضايا  الــســيــاســيــة  ــوم  ــعــل ال فـــي 
االستراتيجية »فقد أثبت ملك المغرب 
أنـــه حــتــى جــائــحــة كـــورونـــا ال توقف 

سياسته اإلفريقية«.
وأضـــــــــــاف، فـــــي مــــقــــال بـــعـــنـــوان 
محمد  للملك  اإلفريقية  »الدبلوماسية 
الملك  جاللة  أن  تتوقف«،  ال  السادس 
مع  هاتفيين  اتصالين  خــالل  اقــتــرح، 
أالسان واتــارا، رئيس جمهورية كوت 
رئيس  ســال،  ماكي  والسيد  ديــفــوار، 
مبادرة  إطـــالق  الــســنــغــال،  جمهورية 
إرساء  تــروم  اإلفريقية  الــدول  لرؤساء 

البلدان  مواكبة  بهدف  عملياتي  إطار 
تدبيرها  اإلفريقية في مختلف مراحل 

لجائحة كورونا.
وأشار إلى أن األمر يتعلق ب »مبادرة 
واقعية تقوم على العمل وتسمح بتبادل 
الخبرات والممارسات الجيدة لمواجهة 
واالقتصادية  الــصــحــيــة  الــتــحــديــات 

واالجتماعية الناجمة عن الفيروس«.
وذكر أن »المغرب نهج، منذ بداية عهد 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 
ســيــاســة خــارجــيــة تــهــدف إلـــى تعزيز 
التنمية المستدامة القائمة على التعاون 
وتــوطــيــد الــعــالقــات جــنــوب - جنوب 

والتركيز على الروابط مع إفريقيا«.
وتابعت وكالة األنباء األرجنتينية أن 
المغرب أصبح، خالل العقود األخيرة، 
»قـــوة اقــتــصــاديــة ودبــلــومــاســيــة« في 
إفريقيا، مشيرة إلى أن المملكة تعمل 
على »تعزيز التعاون جنوب-جنوب من 
خالل تخصيص حوالي ثالثمائة مليون 
ــتــنــمــيــة في  يــــــورو ســـنـــويـــا لـــدعـــم ال

إفريقيا«.
وأجرى صاحب الجاللة الملك محمد 
اتصالين  الماضي،  االثنين  السادس، 
فخامة  مــع  الــتــوالــي،  على  هاتفيين، 

أالسان واتــارا، رئيس جمهورية كوت 
رئيس  ســال،  ماكي  وفخامة  ديــفــوار، 

جمهورية السنغال.
المقلق  التطور  المحادثات  وهمت 

القارة  فـــي  )كوفيد19-(  لــجــائــحــة 
اإلفريقية.

اقترح  ــات،  ــمــحــادث ال هـــذه  وخــــالل 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس 

إطالق مبادرة لرؤساء الدول اإلفريقية 
تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة 
مراحل  مختلف  في  اإلفريقية  البلدان 

تدبيرها للجائحة.

صبيحة  يومه 19 أبريل 2020 قام 
مراسل جريدة األمل المغربية  السيد 
مدينة  إبن  الوزاني  إدريــس  مــوالي 
للحاجز  تفقدية  بزيارة   الهرهورة 
األمني الكائن بمدخل مطعم النخالث 
الثالث شاطىء سهب الهرهورة الذي 
يشرف عليه القائد الشاب عبد الله 
حيدى قائد الملحقة اإلدارية الثانية 
وأعوان السلطة والقوات المساعدة 
حــيــث وقــفــت عــن كــتــب اإلجــــراءات 
الصارمة التي يقوم بها هذا القائد 
األقاليم  مـــن  ــمــنــحــدر  ال الــشــجــاع 
الجنوبية لتطبيق القانون في حالة 
الطوارئ التي تعرفها بالدنا للتصدي 
لوباء فيروس كورونا الخطير الذي 
حصد الكثير من األرواح عبر العالم 
السلطات  نجحت  فــقــد  ولـــإشـــارة 
المحلية على مستوى مدينة الهرهورة 
من محاصرة هذا الوباء الذي دخل 

إلى هذه المدينة عبر مهاجر مغربي 
مقيم بالديار اإليطالية والذي كان من 
التي سجلتها  األولــى  الحاالت  بين 
بالدنا وال ننسى باإلشادة المجهودات 
الجبارة التي قام بها كل من رجال 
السلطة وأعوانها وكذلك رجال الدرك 
الذين  المساعدة  والــقــوات  الملكي 
إشتغلوا ليال ونهارا من أجل حماية 
جميع المواطنين لكي ال تنتشر عدوى 
الخطير كورونا بين  الفيروس  هذا 
خالل  مــن  الــهــرهــورة  مدينة  سكان 
لتوعية  الــتــحــســيــســيــة  ــحــمــالت  ال
الحجر  ألهمية  الــمــدنــي  المجتمع 
تــجــاوب مع  بـــدوره  الـــذي  الصحي 
جميع المسؤولين بطريقة حضارية 
الشئ الذي سهل عليهم المأمورية  ، 
كما نشيد بالمجهودات التي قام بها 
المجلس الجماعي للهرهورة وأخص 
والمكتب  النظافة  بالذكر عمال  هنا 

فقد  ولــإشــارة  للجماعة  الصحي 
تمكنت السلطات المحلية من تعقيم 
ـــشـــوارع  كـــل األحـــيـــاء واألزقــــــة وال
والمداخل الرئسية بإستعمال جميع 
الشاحنات  منها  الالزمة  الوسائل 
وكذلك قاموا باإلستعانة بطائرة من 
نوع درون وفي الختام نتقدم بالشكر 
الجزيل لجميع رجال السلطة المحلية 
الملكي  الــــدرك  وأعــوانــهــا ورجــــال 
يطبقون  الذين  المساعدة  والقوات 
حالة الطوارئ بكل حزم وجدية وخير 
ليال  تــواجــدهــم  ذلــك هــو  دليل على 
ونهارا بجميع الحواجز المتبثة بكل 
مداخل المدينة وال ننسى كذلك الدور 
المهم الذي قام به السيد عامل عمالة 
إلدارة  ضريس  يوسف  الصخيرات 
هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها 
بالدنا من توجيهاته الرشيدة لجميع 

األجهزة األمنية

بمدينة الهرهورة

إجراءات وتنسيق بين مختلف األجهزة لمكافحة فيروس كورونا

عــطــل وبـــاء كـــورونـــا حــركــيــة اإلنـــســـان في 
االقتصادية  األنشطة  وتوقفت  والــبــحــر،  الــبــر 
العالقات  وتقلصت  السواء،  على  واالجتماعية 
السياسية واقتصرت على االتصاالت عبر برامج 

التواصل االجتماعية.
ونفدت  الكبرى  الدول  اقتصاديا  وتصدعت 
االخر  البعض  دفع  الكثير منها، مما  ميزانيات 
املالية  واالحــتــيــاطــات  املخصصات  الستعمال 
من  والتخفيف  للتصدي  واحلربية،  العسكرية 
مخاطر هذا الوباء الفتاك الذي ما لبث في خالل 
فما  املعمور  اركـــان  اجــتــاح  أن  مــعــدودة  أشهر 

سلمت مدينة وال سفينة.
أوفقيرة  غــنــيــة  الــــدول  تــعــاطــي  واخــتــلــف 
)مفقرة( مع هذه األزمة، وكانت اثارها واضحة 
مختلفة باختالف البرامج والطرق التي اتبعتها 
كل دولة على حدة، اال أنه كان هناك اتفاق عام 
ما  للسكان وهو  الصحي  على ضــرورة احلجر 
اوقف االقتصاد العاملي الذي أصبح يحبو على 
النجاة  إلى ضفة  يصل  فهل  من هشيم،  قنطرة 

قبل هبوب الرياح.
مرغما،  نفسه  وجــد  الــدول  كباقي  واملغرب 

قــــرارات مصيرية  بــاتــخــاذ  مــخــيــرا  مــلــزمــا وال 
وحاسمة حلماية مواطنيه فبفضل حكمة جاللة 
امللك محمد السادس نصره الله وتبعا ألوامره 
املــغــاربــة، وحمايتهم  أنــفــس  الــصــارمــة لــصــون 
واحلــفــاظ على األمــن واألمـــان واولــويــة سالمة 
املغربية  احلكومة  اتــخــذت  املــواطــن،  وحماية 
اتباع  على  وقائمة  فعالة  استباقية  إجـــراءات 
جميع  فيه  انخرطت  ومــوحــد،  واضــح  برنامج 
املدنية  احلكومية،  وغير  احلكومية  املؤسسات 
وحكومة،  شعبا  واخلاصة  العامة  والعسكرية 
املميزة  العالقة  متانة  األزمــة  هــذه  فيه  أظهرت 
التاريخية بني امللوك العلويني والشعب املغربي 
على مدى قرون من الزمن، وما ميز هذا البرنامج 
أمر  الــذي  كورونا  احــداث صندوق جائحة  هو 
الــســادس كأحد  املــلــك محمد  بــإحــداثــه جــاللــة 
تلقى  والذي  الوباء،  لهذا  التصدي  أهم وسائل 
جميع  في  وساهمت  التوقعات  فاقت  استجابة 
االقتصادية  توجهاتها  اختالف  على  القطاعات 
االجتماعية والسياسية، اال دليل على مدى كرم 
بني  االجتماعي  التضامن  قيم  املغاربة وسيادة 
الشعب املغربي، وهو ما يشهد له الواقع املعاش 

هذا  محصالت  فخصصت  األزمـــة،  وخــالل  قبل 
الصندوق لدعم القطاع الصحي بالبالد  واألهم 
من ذلك هو دعم الفئات الهشة في املجتمع خالل 
هذه األزمة فخصصت لهم دفعات مالية شهرية 
كل حسب ظروفه اخلاصة تبعا لبرنامج هيئته 
مؤسسات مختصة ويعتبر هذا البرنامج األول 
ترحيبا  لقي  ما  وهــو  املغرب،  يعرفه  نوعه  من 
انتماءاتهم  بتنوع  املغاربة  جميع  من  واسعا 
والدينية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
التكافل االجتماعي وخفف  وهو يعبر عن روح 

من تداعيات احلجر الصحي.
وبناءا على الواقع املغربي وعلى االستجابة 
التكافل  روح  وعلى  امللك،  جاللة  لنداء  الباهرة 
عامة  املغربي  الشعب  بها  يتميز  التي  والكرم 
فيمكن أخــد هــذا املــشــروع الــرائــع إلــى مــا بعد 
أزمة كورونا وسيشهد التاريخ لذلك ليكون أول 
وممنهج  مبرمج  اجتماعي  مساعدات  صندوق 

باململكة املغربية.  

< عبد الوهاب باني 
من ويلز )بالد الغال( بريطانيا

ذ. عبد الوهاب باني: رؤية حول جائحة فيروس كورونا كوفيد – 19
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أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، 
المخبرية  التحاليل  إجراء  وتيرة  أن 
بشأن فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
19( شهدت ارتفاعا لتصل إلى 2000 

تحليل يوميا.
وقال آيت الطالب في معرض رده 
فرق  بــه  تقدمت  شــفــوي  ســـؤال  على 
ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، 
حول »اإلجراءات االستباقية والتدابير 
العملية التي اتخذتها الوزارة للتصدي 
» وتيرة إجراء  إن  لجائحة كورونا«، 
التحاليل المخبرية ارتفعت، حيث يتم 
إخضاع المخالطين للتحاليل بطريقة 
 2000 بلوغ  إلــى  أدى  مما  تلقائية، 

تحليل في اليوم »، مضيفا أنه » سيتم 
وصول  مــع  التحاليل  رقعة  توسيع 

أجهزة التحاليل السريعة ».
نسبة   « أن  على  الوزير  شــدد  كما 
الوفيات ضئيلة بالنسبة للمغرب وال 
تتجاوز 5 في المئة »، مؤكدا في الوقت 
اليقظة  استمرار  ضــرورة  على  ذاتــه 
والحفاظ على مستوى مؤشر االنتشار 
السريع في نفس العتبة لمدة معينة 
محاصرة  اســتــطــعــنــا  أنــنــا  »لــنــقــول 

الوباء«.
وسجل أنه » رغم اإلكراهات فهناك 
استقرار في الحالة الوبائية، وهذا ال 
يجعلنا نقول إننا انتصرنا، لهذا فحالة 

حين  إلــى  مفروضة  تبقى  الــطــوارئ 
تجاوز هذه الجائحة ».

وشدد على أن تمديد حالة الطوارئ 
جاء بهدف تعزيز المكتسبات، معتبرا 
أن » أي تراخ قد يؤدي إلى ظهور بؤر 
كبيرة وحدوث انتكاسة، لذا ال بد من 
السالمة  تحقيق  إمكانية  من  التأكد 

للمواطنين ».
ولفت إلى أنه يتم االشتغال حاليا 
على »إعداد استراتيجية لرفع الحجر، 
الذي يتطلب توسيع دائرة التحاليل 

المخبرية، ويقتضي إجراءات خاصة 
وكبيرة أصعب من فرض الحجر«.

الحجر  رفــع   « أن  الوزير  وأضــاف 
على  شاملة  بصفة  يتم  لن  الصحي 
ألن  بالتدرج،  بل  الوطني  المستوى 
الحالة الوبائية مستقرة، لكنها تختلف 
من جهة ألخرى، فهناك مناطق تعرف 
استقرارا في الحالة الوبائية وتسجل 
مؤشرا ضعيفا النتشار الفيروس، في 
حين تشهد مناطق أخرى بؤرا النتشار 

الفيروس ».

وذكـــر، فــي هــذا الــصــدد، بــأن جهة 
الدار البيضاء سطات تأتي في المقدمة 
من حيث عدد حاالت اإلصابة المؤكدة، 
تليها جهة مراكش آسفي، مشيرا إلى 
أن جهة طنجة تطوان الحسيمة شهدت 

مؤخرا ظهور بعض البؤر.
وســجــل أنــه رغــم هــذه الــبــؤر فإن 
يعرف  المغرب  في  الوبائي  التطور 
استقرارا بفضل االحتواء السريع لهذه 
البؤر واإلجراءات التي اتخذت في هذا 

الشأن.

فيروس كورونا.. ارتفاع وتيرة إجراء التحاليل املخبرية لتصل
 إلى 2000 حتليل يوميا

البرلمان اإلفريقي يشيد بمبادرة جاللة الملك 
لمواجهة وباء »كورونا« في إفريقيا

جنوب  من  يتخذ  الذي  اإلفريقي  البرلمان  أشاد 
إفريقيا مقرا له، بمبادرة صاحب الجاللة الملك محمد 
في  »كورونا«  وباء  مواجهة  إلى  الرامية  السادس، 

القارة اإلفريقية.
وقال في بيان، إنه يود اإلشادة بصاحب الجاللة 
الملك محمد السادس على مبادرته الرامية إلى تقاسم 

المعرفة والتكنولوجيا مع بقية دول القارة.
لالتحاد  التابعة  التشريعية  المؤسسة  وأشارت 
اإلفريقي إلى أن الدول اإلفريقية، على غرار الدول 
األزمة  هــذه  لمواجهة  معبأة  العالم،  فــي  األخـــرى 

الصحية غير المسبوقة.
وتابع البرلمان أن النواب األفارقة يساندون قادة 

قارتنا في جهودهم الدؤوبة لمواجهة الوباء.

ومن شأن هذه المبادرات أن تمكن القارة اإلفريقية 
من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بهدف تعزيز 

البعد الصحي واالقتصادي واالجتماعي.
قد  السادس  الملك محمد  الجاللة  وكان صاحب 
أجرى، محادثات هاتفية، على التوالي، مع فخامة 
أالسان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وفخامة 

ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.
وهمت المحادثات التطور المقلق لجائحة )كوفيد-

19( في القارة اإلفريقية.
وخالل هذه المحادثات، اقترح جاللة الملك إطالق 
إطار  إرساء  تروم  اإلفريقية  الدول  لرؤساء  مبادرة 
عملياتي بهدف مواكبة البلدان اإلفريقية في مختلف 

مراحل تدبيرها للجائحة.

أكد المجلس العلمي األعلى، أن الحفاظ 
على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا 
على ما عداه من األعمال، بما فيها االجتماع 

للنوافل وسنن العبادات.
وذكر المجلس في بيان، بخصوص شهر 
رمضان، أن اإلمامة العظمى إمارة المؤمنين 
رفيقة بنا في حماية حياتنا أوال وفي قيامنا 
الوضع  على  رقيبة  وهــي  ثــانــيــا،  بديننا 
الصحي في المملكة، وهي أحرص ما تكون 
إلى  العودة  من ضمن  المساجد  فتح  على 

الحياة العادية متى توفرت الشروط.
أن  على  األعلى  العلمي  المجلس  وشدد 
األدب مع أحكام الشرع يقتضي االمتثال ألمر 
بتوجيهاته،  والعمل  األمة ونصيحته  إمام 
مبرزا أن العمل مع الله، مهما كان نوع هذا 
العمل، اليسقط أجره بعدم االستطاعة حتى 
ولو كان العمل فرضا، مثل الحج، وكذلك في 
مختلف رخص الشرع، فباألحرى أال يسقط 
وتعذر  النوايا  عليه  انعقدت  ما  في  األجــر 
ومــنــهــا صالة  الــســنــة،  أعــمــال  مــن  عمليا 

التراويح وصالة العيد.
وأشار المجلس إلى أن عدم الخروج إلى 
في  إقامتها  يعوضه  قد  التراويح  صلوات 
المنازل فرادى أو جماعة مع األهل الذين ال 
تخشى عواقب االختالط بهم، ومعلوم شرعا 
على  زاد  مـــا  الـــصـــالة  فـــي  الــجــمــاعــة  أن 

الواحد.

وخلص المجلس إلى أن استحضار الرضا 
بحكم الله تعالى من شأنه أن يحمي من أي 
شعور مخالف لألحكام المشار إليها، مهيبا 
بالناس أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء 

ألن يعجل برفع البالء وكشف الغمة.
أنه  األعـــى  العلمي  المجلس  وأوضــــح 
يستحضر، مع اقتراب شهر رمضان، شهر 
هذا  إحياء  يصاحب  ما  والغفران،  المبرة 
من  المغربية،  المملكة  في  المعظم،  الشهر 
الـــدروس  الــتــديــن، الســيــمــا تتبع  مــظــاهــر 
المؤمنين  أمير  برئاسة  المنيفة  الحسنية 
في  الــصــلــوات  ــال على  ــب واإلق الــلــه  حفظه 
المساجد، وقيام التراويح، واجتهاد العشر 
األواخر من الشهر، وما فيها من إحياء ليلة 

القدر المباركة، ثم الخروج لصالة العيد.
وأضاف البيان أن المجلس يستحضر هذه 
الدنيا،  بلدان  جملة  من  وبلدنا،  المظاهر 
يعيش أحوال االحتراز من الوباء وما وجب 
بخطر  المنذرة  التجمعات  منع  من  بسببه 
العدوى المهدد للصحة، بل والمهدد للحياة، 
األمر الذي بمقتضاه أصدر المجلس العلمي 
األعلى فتوى بناء على طلب أمير المؤمنين، 
أعزه الله، حيث نصت على ضرورة إغالق 
المساجد، وبناء على هذه الضرورة نفسها 
أوصت السلطات الصحية واإلدارية بلزوم 
الحاجة  عند  إال  الــخــروج  وعـــدم  الــمــنــازل 

القصوى.

المجلس العلمي األعلى يؤكد 
أن الحفاظ على الحياة من جميع 

المهالك مقدم شرعا على ما عداه 
من األعمال



alamal.almaghribiya01@gmail.com

< العدد: 328 
< 24 -  30  أبريل  2020 لسان حال حزب األمل

أسبوعية وطنية جامعة

5 متابعات

الدولية  الدراسات  أكد مدير مختبر 
القاضي  بجامعة  األزمــات  إدارة  حول 
أن  لكريني،  ادريــس  بمراكش،  عياض 
المبادرة الملكية الرامية إلى إرساء إطار 
عملياتي بهدف مواكبة البلدان اإلفريقية 
لجائحة  تدبيرها  مراحل  مختلف  في 
فـــيـــروس »كــــورونــــا«، تــســتــحــضــر في 
مضمونها، البعد التعاوني والتنسيقي 
الرهانات  كسب  في  الــقــارة،  دول  بين 

الصحية.
لوكالة  تصريح  فــي  لكريني،  ــال  وق
مبادرة  إن  لــألنــبــاء،  العربي  المغرب 
صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
تجاه  للمغرب  النبيل  التوجه  »تعكس 
إفريقيا ورغبته في تقاسم التجارب التي 
بلدان  مع  عدة  على مستويات  راكمها 
القارة السمراء، قصد تحقيق رهانات 
التنمية القارية وتحقيق السلم واألمن 

اإلنساني في مفهومه الشامل«.
وذكر، في هذا السياق، بأن المبادرة 
»الرائدة« لجاللة الملك تأتي في ظرفية 
العالم  دول  مــن  الكثير  فيها  »فضلت 
على  تنصب  أن  المتقدمة،  والســيــمــا 
التدبير السيادي لألزمة، ما دفع ببعض 
في  التزاماتها  التخلي عن  إلى  الــدول 
إطار بعض التكتالت الواعدة وسط عالم 
تسيطر عليه المصالح في وقت الشدة 
واألزمــات«. وأضاف الخبير في مجال 
إدارة األزمات أن »المبادرة الملكية تنم 
التعاطي  بــمــحــدوديــة  كبير  وعــي  عــن 
السيادي للدول مع األزمة الوبائية، في 
حال تغييب البعد التعاوني والتنسيقي 
بين الدول وسن تدابير موحدة لبلوغ 

الصحية  التحديات  ورفع  االنتظارات 
القائمة«، مشيرا إلى أن التوجه الملكي 
»يعكس الوعي بهاته التحديات واإلحاطة 
بالصعوبات التي تعيش على إيقاعها 
بعض البلدان اإلفريقية على المستوى 

االجتماعي والبنيات التحتية«.
التوجه ليس جديدا  وأبرز أن »هذا 
على المغرب، بقدر ما هو تثمين وتأكيد 
لسياسة االنفتاح على القارة اإلفريقية، 
حــيــث أكــــدت الــمــمــلــكــة، فــي أكــثــر من 
التعاون جنوب- مناسبة، على أهمية 
جنوب والنهوض بالعالقات االقتصادية 
عـــبـــرت عن  ــمــا  ك ــــارة،  ــــق ال دول  ــن  ــي ب
استعدادها لوضع تجربتها في بعض 
المجاالت من قبيل الهجرة، رهن إشارة 
هاته الدول«. وبعد أن سجل أن المغرب 
منخرط في تدبير األزمات في إفريقيا، 
قــوات مغربية ضمن  تواجد  من خالل 
قوات األمم المتحدة لحفظ السالم في 
عدد من الدول، أكد أن مثل هذه األزمات، 
الكارثية«،  وتداعياتها  »قساوتها  رغم 
فهي تشكل منطلقا الستيعاب الدروس 
تحقيق  في  واستغاللها  المستخلصة 
ـــــح رهـــانـــات  ــــاج الــــقــــاري ورب ــــدم االن

التنمية.
وخلص لكريني إلى أن »هذه األزمة 
للدول  سانحة  فرصة  تمثل  الوبائية 
عبر  المستقبل  الستيعاب  اإلفريقية 
الحقيقية  اإلشــكــالــيــات  على  التركيز 
المنازعات  تسوية  قبيل  من  للتنمية 
البنيات  وتطوير  األوبــئــة  ومــواجــهــة 
التحتية، وفق مقاربة تزاوج بين التقويم 
ــــة  الـــذاتـــي والـــصـــرامـــة، وبــيــن اإلرادي

وموضوعية الرؤية«.
وكان بالغ للديوان الملكي قد أفاد بأن 
اتصالين  خــالل  اقــتــرح،  الملك  جاللة 
واتارا،  درامـــان  أالســـان  مــع  هاتفيين 
رئيس جمهورية كوت ديفوار، والسيد 

ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، 
إطالق مبادرة لرؤساء الدول اإلفريقية 
تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة 
مراحل  مختلف  في  اإلفريقية  البلدان 

تدبيرها للجائحة.

واقعية  ــادرة  ــب ـــ«م ب األمـــر  ويتعلق 
التجارب  بــتــقــاســم  تــســمــح  وعــمــلــيــة 
والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات 
واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية 

للجائحة«.

مكافحة وباء كورونا في إفريقيا: املبادرة امللكية تستحضر البعد التعاوني 
والتنسيقي في كسب الرهانات الصحية

من المفيد بالنسبة إليطاليا االهتمام باألقاليم 
الجنوبية للمغرب إلنعاش اقتصادها بعد كورونا

أنه  بــارطــو،  ماركو  اإليطالي،  الخبير  أبــرز 
أن تولي  بالنسبة إليطاليا  المفيد  سيكون من 
أجل  من  للمغرب  الجنوبية  لألقاليم  اهتمامها 
األعمال  رجــال  ومساعدة  اقتصادها  إنــعــاش 

اإليطاليين بعد انتهاء وباء كورونا.
وأضاف الخبير اإليطالي، في مقال بعنوان 
»مناطق إيطالية تتطلع ألقاليم جنوب المغرب 
إلنعاش نشاطها ما بعد فيروس كورونا«، نشره 
في الموقع اإلخباري )بوليتيكا مينتوكوريتو(، 
أن إنعاش االقتصاد اإليطالي بعد كوفيد19-، 
سيتحقق على الخصوص في سياق تستفيد منه 
المقاوالت األوروبية والمغربية التي ترتكز على 
انتعاش اقتصادي في تجاه البلدان اإلفريقية.

وأبرز أن العمل الذي يقوم به صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس لفائدة البلدان اإلفريقية 
ال يهدف فقط إلرساء تدابير مشتركة في مرحلة 
الطوارئ الصحية ولكن أيض ا لتهيئة الظروف 

لتحقيق انتعاش اقتصادي »سريع وآمن ».
بوضع  تتمتع  المغربية  المملكة  أن  وأبــرز 
متميز في العالقات مع االتحاد األوروبي، وفي 
» فهي قطب رحى  اقتصادي،  انتعاش  تحقيق 
األفريقية  القارة  بين  للتجارة  جديدة  دينامية 

وأوروبا«.
وأشار إلى أن األمر متروك لكل دولة على حدة 
هذه  مــن  الكاملة  االســتــفــادة  مــن  تتمكن  حتى 
اإلمكانية التي يتيحها العمل الذي يقوم به جاللة 
الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما دائما 
لتنمية القارة األفريقية وفي الوقت نفسه لتعزيز 

العالقات بين المغرب وأوروبا.
واعتبر هذ الخبير أن فتح تمثيليات اقتصادية 
غرار  على  للمملكة،  الجنوبية  األقــالــيــم  فــي 
التمثيليات الدبلوماسية التي فتحتها عدة بلدان، 
اإليطالية وعلى  الشركات  على  بالنفع  سيعود 

لمغاربة اقتصاد مناطق هذا البلد األوروبي.  الطبية  الكفاءات  شبكة  أطلقت 
العالم )C3M( منصة رقمية للمساعدة الطبية 
لفائدة  تطوعي  وبشكل  بعد  عن  والنفسية 
المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار 
بالمغاربة  المكلفة  المنتدبة  الــوزارة  تعبئة 
من  شركائها  لمختلف  بالخارج  المقيمين 
الكفاءات المهنية والمجتمع المدني لمواجهة 
المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات 

)كوفيد19-(.
وذكر بالغ للوزارة، أن هذه المبادرة التي 
أعطيت انطالقتها بدعم مؤسساتي من الوزارة 
المنتدبة، تهدف إلى تقديم المساعدة الطبية 
والنفسية للمغاربة المقيمين بالخارج الذين 
يعانون من تداعيات الحجر الصحي المفروض 
بسبب جائحة فيروس كورونا، خاصة الذين 
أقارب  لديهم  الــذيــن  أو  لهم  ـــارب  أق فــقــدوا 
مصابين بالفيروس، فضال عن الذين يعانون 

من مشاكل نفسية.
وأشار إلى أنه تمت تعبئة حوالي 15 مهنيا 

في مجال الصحة والطب النفسي يوجدون 
)بلجيكا،  األوروبية  الدول  من  مجموعة  في 
فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا وسويسرا( 
وكندا،  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  وفــي 
للمواكبة الطبية والنفسية للمغاربة المقيمين 
بالخارج وحتى أولئك المتواجدين بباقي دول 

القارات الخمس.
وسجل البالغ أنه يمكن الولوج إلى هذه 
C3M MED-« اسم  تحمل  التي  المنصة، 

الفيسبوك  صفحة  عبر   »HELP Covid19
https://www.facebook.com/ التالية 

www.c3m.ma : وموقع cmmm.ma
وأضاف المصدر ذاته، أن الشبكة وضعت، 
في مجال  والباحثين  المهنيين  إشارة  رهن 
C3M-« الصحة قاعدة للمعطيات تحت اسم

المقاالت  مــخــتــلــف  تــضــم   »BiblioMed
بهذه  الــصــلــة  ذات  العلمية  والــمــنــشــورات 
الجائحة من أجل التعرف بشكل دقيق على 

كل الجوانب المرتبطة بها.

كوفيد19-.. إطالق منصة رقمية للمساعدة الطبية 
والنفسية عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج
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المبادرة الملكية الرامية إلى الحد من تفشي )كوفيد19-( بإفريقيا 
»شاملة ووجيهة«

فرض حالة الطوارئ الصحية. . توقيف 3277 شخصا خالل ال24 ساعة الماضية
حالة  لفرض  المنجزة  األمنية  العمليات  أسفرت 
الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد )كوفيد-

19(، خالل األربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 
3277 شخصا، تم إيداع 1820 شخصا منهم تحت 
تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة األبحاث التمهيدية 
التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم 
إخضاع باقي المضبوطين إلجراءات البحث والتنقيط 

والتحقق من الهوية.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني أن العدد 
اإلجمالي لألشخاص المضبوطين في إطار العمليات 
األمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، 
منذ تاريخ اإلعالن عنها من طرف السلطات العمومية، 
بلغ 53.413 شخصا في مجموع المدن المغربية، من 
النيابات  أمام  تقديمهم  تم  شخصا   28.869 بينهم 
الحراسة  لتدبير  إخضاعهم  بعد  المختصة  العامة 

النظرية.
وأوضح البالغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب 
واليات األمن واألمن الجهوي واإلقليمي على الشكل 
التالي: والية أمن الدار البيضاء 7437 شخصا، ووالية 
أمن الرباط 7147 شخصا، ووالية أمن القنيطرة 5538 

شخصا، ووالية أمن مراكش 4938 شخصا، ووالية 
أمن وجدة 4760 شخصا، ووالية أمن أكادير 3860 
شخصا، واألمن اإلقليمي بسال 3244 شخصا، ووالية 
أمن مكناس 2826 شخصا، ووالية أمن تطوان 2192 
شخصا، ووالية أمن بني مالل 2069 شخصا، ووالية 
أمن فاس 1571 شخصا، واألمن اإلقليمي بالجديدة 
1334 شخصا،  1451 شخصا، وواليــة أمن سطات 
1238 شخصا، واألمــن اإلقليمي  وواليــة أمن طنجة 
بوارزازات 1060 شخصا، ووالية أمن العيون 868 
666 شخصا،  بالرشيدية  الجهوي  واألمن  شخصا، 
واألمن الجهوي بتازة 501 شخصا، واألمن اإلقليمي 
بآسفي 487 شخصا، وأخيرا األمن الجهوي بالحسيمة 

226 شخصا.
وشدد البالغ على أن مصالح المديرية العامة لألمن 
الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة األمنية في 
جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها 
وتدخالتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من 
أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، 
بما يضمن تحقيق األمن الصحي لعموم المواطنات 

والمواطنين.

أكد نائب الرئيس التنفيذي لألكاديمية 
الدبلوماسية اإلفريقية، محمد حميدوش، 
التي  الجديدة  اإلفريقية  المبادرة  أن 
اقترحها صاحب الجاللة الملك محمد 
تــفــشــي جائحة  لــلــحــد مـــن  الـــســـادس 
)كوفيد19-( في إفريقيا »ليست عملية 
وواقعية فحسب، بل هي شاملة ووجيهة 

أيضا«.
وأبرز حميدوش، في حوار خص به 
وكــالــة الــمــغــرب الــعــربــي لــألنــبــاء، أن 
المقاربة التشاركية، التي تقوم عليها 
أحدث  مــن  مستلهمة  الــمــبــادرة،  هــذه 
الــتــســيــيــر، وتــحــديــدا تقاسم  مــنــاهــج 
»الممارسات الفضلى« واعتماد مقاربة 
تشمل  النتائج،  على  قائمة  للتدبير 
تتبع/ ستسهل  التي  األداء  مؤشرات 

تقييم مصفوفة اإلجراءات التي ستتم 
قبل  من  واعتمادها  عليها  المصادقة 
األسابيع  في  اإلفريقية  الــدول  رؤســاء 

المقبلة. وأشار إلى أن التزام المغرب 
بالدفاع عن قضايا إفريقيا ومصالحها 
ليس وليد اليوم، مذكرا بأن األمر يتعلق 
تاريخيا،  مــتــوارث  راســـخ  ب«تــوجــه 
ويواصل المغرب اعتماده بثقة وافتخار، 
حقيقيا  نزيها  وسيطا  منه  يجعل  ما 
ومخاطبا ذا مصداقية، وصديقا حقيقيا 
يمكن االعتماد عليه في شتى الظروف 

وفي أوقات الشدة والرخاء«.
المبادرة  وسجل حميدوش أن هذه 
تأتي لتنضاف إلى قائمة تضم العديد 
من المبادرات الملكية الملموسة لصالح 
القارة اإلفريقية حول عدد من القضايا 
ذات األهمية االستراتيجية والسياسية، 
ــاإلعــالن أحادي  ــرا، بـــاألســـاس، ب مــذك
البلدان  ديــــون  إلـــغـــاء  عـــن  ــجــانــب  ال
مخطط  واعتماد  واقــتــراح  اإلفريقية، 
في  البيئة  بحماية  المتعلق  العمل 
لمؤتمر  الـ21  النسخة  خالل  إفريقيا 

المتحدة  األمــم  اتفاقية  فــي  األطـــراف 
اإلطارية بشأن تغير المناخ )كوب 21(، 
الرسمية  الملكية  الزيارات  عن  فضال 
الصحراء  جنوب  دولــة  ثالثين  لزهاء 
خالل العقدين األخيرين، والتي مكنت 
من التوقيع على أكثر من ألف اتفاقية 
تعاون وتنفيذ مشاريع متعددة في شتى 

المجاالت.
وأشار إلى أن هذه المبادرة »ستسمح 
المطاف،  نهاية  في  اإلفريقية،  للبلدان 
بإجراء تقييم موضوعي وباألرقام لتأثير 
جائحة فيروس كورونا على اقتصاداتها 
أن  مضيفا  ودولــيــا«،  وإقليميا  محليا 
الــهــدف الــنــهــائــي هــو »إنـــقـــاذ البيت 
اإلفريقي« من خطر انتشار »النار« التي 
األرواح  وإنــقــاذ  كوفيد19-،  يشكلها 
البشرية، وخاصة الشباب الذين يشكلون 

»أهم ثروة ومستقبل قارتنا«.
مــن جــهــة أخــــرى، ســلــط حميدوش 
الضوء على األثر االقتصادي الناجم عن 
األزمة  أن  إلــى  مشيرا  الجائحة،  هــذه 
الحالية ستتسبب في »ركود اقتصادي 
الثالثية  ــــة  األزم مــن  خـــطـــورة«  أكــثــر 
لسنتي  والمالية  والطاقية  الفالحية 

.2009-2008
األنشطة  إن  قـــال  الــمــقــابــل،  وفـــي 
وفق  تدريجيا  ستستأنف  االقتصادية 
وتيرة كسر الحجر التي ستعتمدها كل 
تطور  بحسب  مــســتــواهــا  عــلــى  ـــة  دول

الجائحة.
وبخصوص تعليق »مجموعة الـ20 
» للد ين على الدول األكثر فقرا، السيما 
األمر  أن  حميدوش  سجل  اإلفريقية، 
يتعلق ب«مهلة صغيرة«، وليس بإلغاء 
للديون كما طلب بعض القادة األفارقة، 
 « »كوفيد19-  أزمـــة  أن  إلـــى  مــشــيــرا 
أكبر  اقــتــصــاديــا  مــجــهــودا  ستتطلب 
عليها  أقدمت  التي  الخطوة  يتجاوز 

مجموعة الـ20 بشأن الديون.
وأبرز أن الصدمة االقتصادية الناجمة 
مالية  قـــدرات  تستلزم  الجائحة،  عــن 
استثنائية لتجاوزها، غير أن »حجم الد 
الدول  تعبئة  دون  يحول  اإلفريقي  ين 

لإمكانيات الكافية لمواجهتها«.
السياق، واعــتــمــادا على  هــذا  وفــي 
األرقام الرسمية لصندوق النقد الدولي، 
ذكر محمد حميدوش بأن الد ين المتراكم 
خالل  تضاعف  اإلفريقية  ــدول  ال على 

الرقم  حاليا  وبلغ  األخيرة،  السنوات 
القياسي لـ 365 مليار دوالر، منها 145 
مستحقة  بالمائة(   39،73 )أي  مليار 
للصين، فيما ترتفع خدمة الد ين إلى 
حميدوش  وســلــط  دوالر.  مــلــيــار   44
الضوء، من جهة أخرى، على الدروس 
التي يمكن للدول اإلفريقية استخالصها 
بــعــد هـــذه األزمــــــة، والــمــتــعــلــقــة على 
الخصوص بتعبئة موارد مالية مهمة 
العلمي،  والبحث  الصحة  قطاع  فــي 
وتحسين أجور وظروف عمل موظفي 
ممرضون..(،  )أطــبــاء،  الصحة  قطاع 
إلى  األدمغة  من هجرة  التقليل  بهدف 
خارج القارة، وكذا التوفر على مخزونات 
استراتيجية كافية من خالل االستثمار 

في الصناعة الصيدلية.
العمومية،  بالسلطات  وارتــبــاطــا 
دعا  الساكنة،  لمساعدة  بقوة  المعبأة 
لألكاديمية  التنفيذي  الرئيس  نائب 
إلى تشجيعها  اإلفريقية  الدبلوماسية 
وبلورة واعتماد استراتيجيات للخروج 
من األزمــة من خالل إعــداد مخططات 
فترة  انتهاء  عند  األنشطة  الستئناف 

الحجر الصحي.

نائب رئيس األكادميية الدبلوماسية اإلفريقية

النقاط الرئيسية لجواب وزير الصحة 
خالل الجلسة األسبوعية لألسئلة 

الشفوية بمجلس النواب
الرئيسية  الــنــقــاط  يــلــي  مــا  فــي 
آيت  خالد  الصحة،  ــر  وزي لــجــواب 
األسبوعية  الجلسة  خالل  الطالب، 
لألسئلة الشفوية التي عقدها مجلس 
النواب، وخصصها لسؤال محوري 
االستباقية  »اإلجــــــــــراءات  حــــول 
اتخذتها  التي  العملية  والتدابير 
الوزارة للتصدي لجائحة كورونا«:

- وتيرة إجراء التحاليل المخبرية 
ارتــــفــــعــــت، حـــيـــث يـــتـــم إخـــضـــاع 
المخالطين للتحاليل بطريقة تلقائية، 
مما أدى إلى بلوغ 2000 تحليل في 

اليوم.
- نسبة الوفيات ضئيلة بالنسبة 
للمغرب وال تتجاوز 5 في المئة. - 
الحالة الوبائية في المغرب تعرف 

استقرارا، لكن حالة الطوارئ تبقى 
ــــــى حـــيـــن تـــجـــاوز  مــــفــــروضــــة إل

الجائحة.
- تمديد حالة الطوارئ جاء بهدف 
قد  تــراخ  وأي  المكتسبات،  تعزيز 
يؤدي إلى ظهور بؤر كبيرة وحدوث 

انتكاسة.
- يتم االشتغال حاليا على إعداد 
ألنه  الــحــجــر،  لــرفــع  استراتيجية 
وكبيرة  خاصة  إجـــراءات  يقتضي 

أصعب من فرض الحجر.
يتم  لــن  الصحي  الحجر  رفــع   -
بصفة شاملة على المستوى الوطني 
الوبائية  الحالة  ألن  بالتدرج،  بل 
جهة  مــن  تختلف  لكنها  مستقرة، 

ألخرى.
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سيعمل أصدقائنا المغاربة في هذه األثناء على إعادة فتح مجالهم الجوي لنقل األشخاص
خمسة أسئلة لفيليب غوفني، وزير الشؤون اخلارجية البلجيكي

أثارت مسألة إعادة مزدوجي الجنسية نقاشا 
واسعا ببلجيكا، وذلك في سياق تفشي فيروس 
الــدول على إغالق حدودها  أجبر  الذي  كورونا 

ومجالها الجوي.
العربي  الــمــغــرب  لــوكــالــة  أسئلة  خمسة  فــي 
لألنباء، يوضح وزير الشؤون الخارجية البلجيكي 
اإلكراهات المتعلقة بعملية اإلعادة هاته ويعلن 
القليلة  ــام  األي »خــالل  ستأتي  جيدة  أخبار  عن 
المقبلة«، بفضل »الحوار اإليجابي والبناء« مع 

السلطات المغربية.
العام  اإلطـــار  لنا  تــحــددوا  أن  يمكنكم  هــل   -
للعالقات القائمة بين المغرب وبلجيكا في هذا 

السياق الخاص لوباء فيروس كورونا؟
جودة  على  لكم  أؤكـــد  أن  أود  الــبــدايــة،  فــي 
العالقات القائمة بين بلجيكا والمغرب. إنه عنصر 

أرغب في تسليط الضوء عليه بالمقام األول.
األمر الثاني هو أن هذه األزمة تتميز بالكثير 
من األحــداث، ونحن نواجه في بلدينا صعوبة 

تدبير الوباء. إنها إذن أزمة ذات طابع دولي.
العنصر األول الذي يشهد على جودة العالقات 
بين بلدينا، هو أننا نتذكر بأن المغرب كان قد 
أعلن عن إغالق مجاله الجوي، وبفضل الحوار 
بين بلدينا تمكنا من تمديد ولوج المجال الجوي 
حيث  ترحيل.  عمليات  تنظيم  قصد  المغربي 
7 رحالت انطالقا من مراكش  استطعنا تنظيم 
السلطات  فيه  كانت  الــذي  الوقت  في  وأكــاديــر، 
الجوي.  المجال  أعلنت عن إغالق  قد  المغربية 
وهكذا، كان هناك تمديد من أجل السماح بهذه 
المغرب  بشمال  تم  الوقت  نفس  وفــي  الــعــودة، 
تنظيم 18 رحلة في ذات اآلن لتيسير العودة إلى 

بلجيكا.
كانت  التي  الثانية  المرحلة  ذلك، جاءت  بعد 
بديهية بالنسبة لجميع دول العالم، وهي إغالق 
نقل  باستثناء  والــمــطــارات  الجوية  المجاالت 
بقرار  الخارج  إلــى  الرحالت  وحظر  البضائع، 
الكثير من البلدان. ثم جاءت مرحلة أخرى مكنت 
من إيجاد حل مثير لالهتمام يتيح تنظيم عمليات 
ترحيل جديدة. فكل هذه العناصر التي تعود إلى 

تاريخ قريب جدا تشهد على جودة هذا الحوار 
الدائم بين بلجيكا والمغرب.

- أثارت قضية إعادة مزدوجي الجنسية جدال 
بـ  البعض  مــا وصفه  حــول  ــك  وذل بلجيكا،  فــي 
»التمييز« اتجاه البلجيكيين من أصل مغربي. ما 
بـــه حــــول هذا  ــا  يــمــكــنــكــم أن تــخــبــرون الـــــذي 

الموضوع؟
لقد أتيحت لي فرصة اإلجابة على هذا السؤال 
في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفيدرالي. 
بــكــل تــأكــيــد، لــقــد عـــارضـــت بــشــكــل كــامــل هذا 
بهذا  لبس  أي  ليس هناك  ثم،  االصطالح، ومن 
نفرق  لــم  الــوضــع،  بهذا  يتعلق  وفيما  الــشــأن. 
الــجــنــســيــة وباقي  مـــزدوجـــي  بــيــن  بــالــتــأكــيــد 

المواطنين.
- هل سيتم إذن تنظيم عودة مزدوجي الجنسية 

قريبا؟
بفضل جودة العالقات التي تجمعني بكل من 
نظيري وزير الشؤون الخارجية المغربي وسفير 
المملكة المعتمد ببروكسيل، أنه وعلى الرغم من 
تطبق  والــتــي  السفر،  على  المفروضة  القيود 
بالنسبة لمعظم دول المعمور، يسعدني أن نكون 
قادرين على تنظيم عودة رعايانا، سواء كانوا 
بلجيكيين فقط أو حاملين لكال الجنسيتين، وذلك 
في سياق التدبير العام لألزمة. هنا في بلجيكا، 
يحظر السفر إلى الخارج، والمغرب يقوم بنفس 
الشيء، لكن ألسباب إنسانية واجتماعية. سيكون 
المغربية،  السلطات  مساعدة  بفضل  بإمكاننا، 
إعادة األشخاص بناء على معايير محددة للغاية 
)المرض الذي يتطلب التكفل في بلجيكا، خطر 
فقدان الوظيفة، إفالس المقاولة... إلخ(. ويمكن 
البناء  الــحــوار  بفضل  المعايير  هـــذه  إغــنــاء 
واإليجابي مع أصدقائنا المغاربة. نحن بصدد 
االشتغال على قائمة سيتم تقديمها خالل األيام 

القليلة المقبلة للسلطات المغربية.
- كيف تقومون من المنظور التطبيقي بتنظيم 

هذه العملية ؟
هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها 
كان  أنه  أولها  العملية.  االعتبار في هذه  بعين 

يجب منح أجل معقول لتمكين أولئك الذين كانوا 
يرغبون في العودة من التعبير عن رغبتهم وتقديم 
الشهادات المطلوبة قصد االستفادة من الترحيل. 
وتلقينا  أسبوع،  لمدة  العملية  هذه  دامــت  فقد 
الكثير من الطلبات. كما عملنا على تدعيم فريق 
الرباط على مستوى السفارة البلجيكية انطالقا 
من بروكسيل للتمكن من تدبير ودراسة الطلبات، 
وسيكون بمقدورنا وسط األسبوع الجاري تسليم 
األشخاص  بأسماء  الئحة  المغربية  السلطات 
الذين تشملهم المعايير التي تمت مناقشتها. بعد 
ذلك، سيكون على السلطات المغربية الموافقة 
على هذه الالئحة. أدرك أيضا انشغال السلطات 

المغربية حيال القيام بذلك على نحو سريع، ولحد 
الساعة فاألمر يجري على مستوى بلجيكا، على 

اعتبار أننا بصدد االنتهاء من تقديم الالئحة.
- هل ستقوم بلجيكا بتوفير الطائرات لتأمين 

هذه العودة؟
يقع على عاتق السلطات البلجيكية مسؤولية 
تنظيم الرحالت. سيعمل أصدقائنا المغاربة في 
هذه األثناء على إعادة فتح مجالهم الجوي لنقل 
الحالي  الموقع  في  أيضا  سننظر  األشخاص. 
لتواجد المتقدمين بطلب العودة، من أجل تنظيم 
الرجوع عبر المطارات التي سيتم فتحها لهذه 

العملية.

العرب  للصحافيين  الدولية  الشبكة  ثمنت 
عاليا  لــوزان،  في  مقرها  يوجد  التي  واألفارقة، 
»المبادرة التي اقترحها العاهل المغربي الملك 
السادس من أجل مكافحة وباء فيروس  محمد 
كورونا في إفريقيا«، مبرزة أن هذه المبادرة تمثل 
بين  والتعاون  للشراكة  عمليا  تجسيدا  أيضا 
السراء  فـــي  وتــضــامــنــهــا  اإلفــريــقــيــة  الــــــدول 

والضراء.
التي  لها، األهمية  الشبكة، في بيان  وأبرزت 
تكتسيها المبادرة التي اقترحها جاللة الملك على 
رؤساء إفريقيا، »من أجل إرساء إطار عملياتي 
بهدف مواكبة البلدان اإلفريقية في مختلف مراحل 
والتي   ،)19 )كوفيد  كورونا  لجائحة  تدبيرها 
الجيدة  والممارسات  التجارب  بتقاسم  تسمح 

واالقتصادية  الصحية  الــتــأثــيــرات  لمواجهة 
واالجتماعية للجائحة«.

واعتبرت الشبكة أن هذه المبادرة »تنسجم مع 
الرؤية اإلفريقية الجديدة للمملكة المغربية، والتي 
ترتكز على مفهومي التنمية المشتركة والتنمية 

البشرية المستدامة«.
وأضافت أن »هذه المبادرة تمثل أيضا تجسيدا 
اإلفريقية  الــدول  بين  والتعاون  للشراكة  عمليا 

وتضامنها في السراء والضراء«.
ودعت الشبكة، في هذا السياق، »المؤسسات 
اإلعالمية في الدول االفريقية الى التعريف بهذه 
المبادرة ومتابعة أطوار تنفيذها من خالل تغطية 
إعالمية مهنية تسهم في تحقيق األبعاد التنموية 

للتعاون جنوب-جنوب«.

المبادرة الملكية هي تجسيد للتعاون بين الدول 
اإلفريقية في السراء والضراء

علم  إلى  االقتصادية  اليقظة  لجنة  تنهي 
األشخاص غير المستفيدين من خدمة »راميد« 
الذين  المهيكل،  غير  القطاع  في  والعاملين 
بوابة  عــبــر  تصريحاتهم  بــإرســال  قــامــوا 
»tadamoncovid.ma«، أن صندوق تدبير 
المالية  اإلعانات  سيصرف  كورونا  جائحة 
بالنسبة للملفات المقبولة، وذلك ابتداء من 
يوم الخميس 23 أبريل وفق مسطرة السحب 

التالية:
- يتلقى رب األسرة المستفيد من الدعم 
االستثنائي رسالة قصيرة على هاتفه المتنقل 
الذي تم تسجيل رقمه أثناء التصريح. وتتوفر 
مكان  وكــذا  مرجعي  رقم  على  الرسالة  هذه 

السحب.
- بالنسبة للشخص الذي سيتقدم إلى مكان 
سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة، 
لن يتمكن من الحصول على المساعدة، وفي 

هذا اإلطار هناك حالتان:
1. إذا كان مكان السحب المنصوص عليه 
في الرسالة القصيرة هو وكالة األداء، فإن 
المستفيد يجب عليه اإلدالء ببطاقة التعريف 

الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم.
2. إذا كان موقع السحب المشار إليه شباكا 
أتوماتيكيا تابعا لوكالة بنكية، على المستفيد 
إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة 
القصيرة، ثم إدخال األرقام األربعة األخيرة 
لبطاقة تعريفه الوطنية. وفي حالة ما إذا كان 
رقم بطاقة التعريف الوطنية مكونا من أقل 
على  أصفار  إضافة  يجب  أرقــام  أربعة  من 

اليمين.
القرض  وكـــــاالت  لــشــبــابــيــك  وبــالــنــســبــة 
الفالحي، سيتم إعطاء المعلومات الالزمة في 
ــقــصــيــرة الـــتـــي ســتــبــعــث إلى  الـــرســـالـــة ال

المستفيد.

صندوق تدبير جائحة كورونا: مسطرة سحب 
اإلعانات المالية لغير المستفيدين من خدمة »راميد«



alamal.almaghribiya01@gmail.com

< العدد: 328 
< 24 -  30  أبريل  2020 لسان حال حزب األمل

أسبوعية وطنية جامعة

8 متابعــات

لقاء رئيس الحكومة بقادة األحزاب الممثلة بالبرلمان 
الدين  سعد  السيد  الحكومة،  رئيس  عقد 
 ،2020 أبريل   22 األربعاء  مساء  العثماني، 
اجتماعا مع قادة األحزاب الممثلة بالبرلمان، 
عبر تقنية التواصل عن بعد، خصص لتبادل 
الرأي والنقاش حول الظرفية التي تمر منها 
كورونا  فيروس  وبــاء  انتشار  بسبب  بالدنا 
تداعياتها  مــواجــهــة  وســبــل  »كوفيد19-«، 

الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
 وأكد السيد رئيس الحكومة أن االجتماع 
مناسبة لتوسيع دائرة التفكير وتعميق النقاش 
للقيام  السياسية  لــألحــزاب  المجال  وفسح 
بدورها في التأطير والتعبئة الوطنية لمواجهة 
بالمبادرات  منوها  الجائحة،  هــذه  تبعات 
التواصلية لمختلف األحزاب في هذه الظرفية 

الحساسة. 
ــيــس الــحــكــومــة أنه  وأوضـــــح الــســيــد رئ
بتوجيهات من جاللة الملك حفظه الله، الذي 
يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب، اتخذت 
واحترازية  استباقية  إجـــراءات  عــدة  بالدنا 
جنبت بالدنا األسوأ، في مقدمتها فرض الحجر 

الصحي وإعالن حالة الطوارئ الصحية، كما 
نوه رئيس الحكومة بالتعبئة الوطنية وبتالحم 
المغاربة من أجل تجاوز تداعيات هذه الجائحة 
والتغلب عليها وفق مقاربة مغربية خالصة.

بالتعبئة  الــحــاضــرون  نــوه  جانبهم،  مــن 
الوطنية تحت القيادة الرشيدة لجاللة الملك 
محمد السادس حفظه الله، وكذا باإلجراءات 
واإلنجازات النوعية التي عرفتها بالدنا خالل 

هاته الفترة.
كما أشاد قادة األحزاب بمبادرة عقد هذا 
عمل  تكامل  أهمية  على  مؤكدين  االجتماع، 
مختلف المؤسسات، في احترام تام لمبادئ 

دولة الحق والقانون.
من جهة أخرى، كان االجتماع مناسبة إلبالغ 
رئيس الحكومة بعدد من مالحظات األحزاب، 
واقتراحاتها المرتبطة بهذه الظرفية الصعبة، 
هذه  فــي  انخراطهم  الــحــاضــرون  ــدى  أب كما 
أجل  مــن  حرصهم  وكــذا  الوطنية،  التعبئة 
وفيما  التاريخية  اللحظة  هذه  في  إشراكهم 

بعدها.

بالغ اجتماع قادة األحزاب 22 أبريل 2020

للتنمية  الفرنسية  الوكالة  أعلنت 
على  بقدرتها  وثقتها  للمملكة  دعمها 
الصحية  األزمــــــــة  مــــع  ـــتـــعـــامـــل  ال
واالقتصادية، وذلك في إطار الشراكة 

االستثنائية بين فرنسا والمغرب. 
أنه  لها،  بــالغ  في  الوكالة  وأكــدت 
سيتم خالل األشهر الثالثة المقبلة دفع 
إلى  أورو  مليون   100 مــن  يقرب  مــا 
للمساعدة في تمويل  الدولة  ميزانية 
االقتصادي  االســـتـــقـــرار  بـــرنـــامـــج 
واالجتماعي، وحوالي 50 مليون أورو 

إلى المؤسسات العمومية المغربية.
الوكالة  أن  إلـــى  الـــبـــالغ  وأشـــــار 
استجابت بشكل فوري لحاجة الدولة 
إلى التمويل بسبب أزمة كوفيد19-، 
حيث وفرت على المدى القصير أموال 
الـــبـــرامـــج الـــجـــاريـــة بــمــا يــتــفــق مع 

أهدافها.
البالغ  نفسه -يضيف  الوقت  وفي 
- وقعت الحكومة المغربية و الوكالة 
الفرنسية للتنمية في 1 أبريل 2020 
 100 بقيمة  جديد  قرض  على  اتفاقا 
مليون يورو تقريبا لدعم تحسين أداء 
إلى  البرنامج  هذا  ويهدف  البلديات. 
والمالية  البشرية  الــقــدرات  تعزيز 
للسلطات المحلية، التي عليها تقديم 

بعض االستجابات لمواجهة األزمة.
وأكد البالغ أن الوكالة تشارك، من 
في  للتمويل  أدواتــهــا  بكامل  جــهــة، 
برنامج الطوارئ الصحية واالقتصادية 
السلطات  تحدده  الذي  واالجتماعية 
المغربية، مضيفة، من جهة أخرى، أنه 
استعدادا النتهاء األزمة، تعجل الوكالة 
سياسات  بتمويل  للتنمية  الفرنسية 
هيكلية جديدة لصالح تعزيز الحماية 
وانتعاش  للمواطنين  االجتماعية 
مستدام لالقتصاد المغربي، على وجه 

الخصوص.
ووضعت الوكالة الفرنسية للتنمية 
لصالح  ائتمان  - خط  البالغ  -يشير 
لتمويل   )FINEA( فينيا   مؤسسة 
المقاوالت القطاع المالي، و خط ائتمان 
الفالحي  القرض  مجمع  لصالح  آخر 
المغربي، مما سيسمح بولوج الشركات 
الصغيرة إلى التمويل المناسب. وقد 

في  المدفوعة  المالية  الموارد  بلغت 
إعـــالن حالة  أعقبت  الــتــي  األســابــيــع 

الطوارئ 130 مليون أورو.
وأبرز البالغ أن مؤسسة بروباركو 
لمجمع  التابعة   )PROPARCO(
للتنمية،  الـــفـــرنـــســـيـــة  ــــة  ــــوكــــال ال
القطاع  تــمــويــل  فــي  والمتخصصة 
بتكييف  أيضا  هي  ملتزمة  الخاص، 
عرضها وخدماتها مع األزمة، مشيرا 
إلى أن المؤسسة التزمت بتعزيز النظم 
ـــة  األدوي عــلــى  والــحــصــول  الصحية 
األساسية والعالية الجودة في المغرب، 
المال  رأس  بــزيــادة  مــؤخــرا  وقــامــت 
الفحص و  لمجموعة مراكز  بالنسبة 
ام  دي  أو  )غــــروب  للمغرب  الــعــالج 

 .)Groupe ODM
كما رافــقــت بــروبــاركــو خــالل شهر 
أبريل صندوق )سي بي او أ اي أيف 
فارما  ســهــام  القــتــنــاء   )SPE AIF I
)Saham Pharma(، الشركة الرائدة 
في تصنيع المضادات الحيوية وأحد 
الموردين الرئيسيين للمستشفيات في 
المغرب. ومن المتوقع أن تتحقق عملية 
جديدة في قطاع الصحة بحلول نهاية 

سنة 2020.
وتوقعت الوكالة أن يخصص مجمع 
خالل  للتنمية،  الفرنسية  الــوكــالــة 
بين   ،2020 من سنة  الثاني  النصف 
400 و550 مليون أورو لدعم السياسات 
الــهــيــكــلــيــة الــجــديــدة واإلصـــالحـــات 
المؤسسية التي ستكون بمثابة أدوات 

الخروج من األزمة.
وأبرز البالغ أنه يجري حاليا إعداد 
برنامج لدعم إصالح القطاع الصحي 
مــع وزارة  االجــتــمــاعــيــة  والــحــمــايــة 
عملية  تحسين  خــالل  ومــن  الصحة. 
التغطية  تمديد  ودعم  الرعاية  توفير 
الصحية، سيساعد هذا البرنامج في 
تعزيز أداء النظام الصحي وقدرته على 
تحمل المخاطر التي يفرضها الوباء 

والتصدي لها.
كما بدأت الوكالة مناقشات مع وزارة 
»الجيل  إستراتيجية  لدعم  الفالحة 
األخضر«. ويهدف هذا البرنامج بصفة 
خاصة إلى التعجيل بتنفيذ المعايير 

وتسويقها  األغذية  لتجهيز  الصحية 
اعتبارا لتداعيات األزمة الصحية إلى 

حد اآلن.
دعمها  أيضا  الوكالة  وستواصل 
المتقدمة  الجهوية  إلصــالح  المالي 
وبرامج المدن المستدامة التي ستسهم 
للجهات،  االقتصادي  االنتعاش  في 
التكيف  عــلــى  قـــدرتـــهـــا  عـــن  فــضــال 

االجتماعي واإليكولوجي.
وأبرز البالغ أن تمويل السياسات 
يكون  ســوف  المدى  الطويلة  العامة 
مصحوبا بالخبرة التقنية، خاصة من 
 Expertise( فــرنــســا   خــبــرة  قــبــل  
France(، المؤسسة الفرعية الجديدة 
للتنمية،  الفرنسية  الوكالة  لمجمع 
والتي سوف تعزز من مكانة الوكالة 

كشريك تقني للمغرب.

مزواغي،  ميهوب  عن  البالغ  ونقل 
مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية 
بالمغرب، قوله إن »التحدي يتمثل أوال 
المدى  القصير  التمويل  تعبئة  فــي 
االقتصادي  االســـتـــقـــرار  ــبــرنــامــج  ل
واالجتماعي، مضيفا أنه »من الضروري 
اآلن أن نهيئ السبيل للخروج من هذه 
عن  نــتــســاءل  تجعلنا  ــتــي  ال األزمــــة 

نماذجنا التنموية«.
التخوف  »يمكن  إنه  مزواغي  وقال 
من العواقب االقتصادية واالجتماعية، 
ولكن بوسعنا أيضا أن ننظر إلى كل 
هذا كفرصة عظيمة للتعجيل بالتحوالت 

البنيوية واالجتماعية«.
وأضاف أنه من الواضح »أن طلب 
المواطن سوف ينصب أكثر على توفير 
حماية أقوى على المستوى االجتماعي 

والبيئي. ومن المعروف أيضا أن هذا 
التنوع  ــإضــعــاف  ب يــرتــبــط  ـــاء  ـــوب ال
ــمــنــاخ، ومن  الــبــيــولــوجــي وتــغــيــر ال
المستصوب أن يكون إنعاش االقتصاد 
مسارات  مــع  تماشيا  أكــثــر  ــي  ــدول ال

االقتصاد الخالي من الكربون«.
رئيس  من  بتشجيع  أنه  إلى  يشار 
الوكالة  مجمع  أطــلــق  الــجــمــهــوريــة، 
الفرنسية للتنمية في التاسع من أبريل 
الصحة  »كوفيد19-  مــبــادرة   2020
مليار  ستحشد  الــتــي   ،« المشتركة 
ومليوني أورو قبل صيف سنة 2020 
في استجابة لألزمة، مع إسناد األولوية 
للبلدان اإلفريقية األكثر ضعفا. وتشكل 
هذه المبادرة جزءا من برنامج الطوارئ 
قيمته  تبلغ  الــذي  األوروبـــي  لالتحاد 

عشرين مليار أورو.

يف إطار الشراكة االستثنائية بني فرنسا واملغرب

مجمع الوكالة الفرنسية للتنمية يساند المغرب 
في مواجهة أزمة كوفيد19
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9 تهنئة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
يتشرف خدمي األعتاب الشريفة

حممد باين ولد بركة 
 أمني عام حزب األمل وأسبوعية »األمل املغربية« أصالة عن نفسه ونيابة 

عن كافة أعضاء احلزب وطاقم اجلريدة

سائال اهلل عز وجل أن يحفظ جاللته مبا حفظ به الذكر احلكيم ويسدد  خطاه ويقر عينه 
بصاحب السمو امللكي ويل العهد األمري موالي احلسن  ويشد ازره بصنوه السعيد 

صاحب السموامللكي األمري موالي رشيد  وبكافة أفراد األسرة  امللكية الشريفة
 إنه سميع جميب .

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل
بتقدمي أسمى عبارات التهاين وأغلى األماين إىل مقام : 
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10 قضايا المجتمع

فــي أقـــل مــن شــهــر، جاءت 
بالبرلمان  متتاليتان  مساءلتان 
السلطات  بـــأن  للتذكير  ـــــي  األوروب
جائحة  سياق  في  حتى  الجزائرية، 
أبسط  انتهاك  تواصل  عالمي،  وبــاء 
حقوق المواطنين، من خالل محاكمات 
جائرة متكررة في حق المدافعين عن 

حقوق اإلنسان.
فإذا كانت هاتان المساءلتان تأتيان 
عميقة  أزمـــة  على  الــضــوء  لتسليط 
لمدة  الــجــزائــري  المجتمع  يعيشها 
الدرع  كسر  مــن  مكنتا  فقد  طــويــلــة، 
السلطات  تـــريـــد  الـــــذي  الـــحـــديـــدي 
الجزائرية إبقاءه على االنتهاكات التي 
تقترفها، حتى في زمن تفشي فيروس 
كورونا، ضاربة بعرض الحائط مطالب 
الصادقة  الدولي والنداءات  المنتظم 
لمنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان.

فيه  استجابت  الــذي  الوقت  وفــي 
مجموعة من البلدان عبر العالم، على 
نحو إيجابي، لنداء المفوضة األممية 
ميشيل  اإلنــســان،  لحقوق  السامية 
باشيلي، إلطالق سراح المعتقلين قصد 
الحيلولة دون تمكين وباء »كوفيد19-« 
داخل  كبيرة  التسبب في أضرار  من 
السجون التي عادة ما تكون مكتظة، 
إصدار  الجزائرية  السلطات  تواصل 
األحكام وتنفيذ االعتقاالت في جميع 

االتجاهات.
بهذا  ـــي  األوروب البرلمان  وأحـــاط 
الوضع غير المسبوق في العالم، من 
خالل إحدى هيئاته األكثر تأثيرا، وهي 
اإلنسان،  لحقوق  الفرعية  اللجنة 
للعالقات  أخــــرى  بــهــيــئــة  مــســنــودة 
الخارجية بنفس المؤسسة البرلمانية، 
أال وهي وفد البرلمان األوروبي المكلف 
المنطقة  بــــلــــدان  مــــع  بـــالـــعـــالقـــات 

المغاربية.
وفي بيان مشترك صدر بتاريخ 26 
مارس المنصرم، شجبت رئيسة اللجنة 
الفرعية لحقوق اإلنسان، ماريا أرينا، 
ـــد الــبــرلــمــان األوروبـــــي  ورئـــيـــس وف
للعالقات مع بلدان المنطقة المغاربية، 
أندريا كوزولينو »التحامل القضائي« 
الذي كان ضحيته الناشط الحقوقي 
في  السيما  طــابــو،  كريم  الــجــزائــري 

سياق جائحة فيروس كورونا.
وذكرا في تصريحهما المشترك بأن 
هذا المتزعم للحراك الجزائري »كان 

ــغــادر ســجــن كــولــيــا يوم  يــجــب أن ي
قضى  أن  بعد  مــارس،   26 الخميس 
عقوبته الحبسية، وذلك بناء على حكم 
مارس   11 بتاريخ  الصادر  المحكمة 
أخرى  مرة  إدانته  تمت  لكن   ،»2020
بعقوبة سجنية جديدة، وذلك في غياب 

محاميه.
وأضافا »في الوقت الذي نعاني فيه 
جميعا من األزمة الصحية العالمية، 
ندعو السلطات الجزائرية الجديدة إلى 
هذا  مــن  قـــرار  اتــخــاذ  تبعات  تحمل 
القبيل على السالمة الجسدية للسيد 
طابو، وجميع معتقلي الحراك، فضال 
عن المخاطر الجدية في مجال الصحية 

العمومية«.
وبعد بضعة أيام من ذلك، واعتبارا 
للطابع االستعجالي واإلنساني الهام 
الذي تكتسيه هذه القضية، قام رئيسا 
بمساءلة  األوروبــي  البرلمان  هيئتي 
األوروبي  لالتحاد  السامي  الممثل 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، 
جوزيب بوريل، من خالل سؤال ذي 
أولوية، يطالبان عبره بتدخل فوري 
وكذا  القيادي،  هــذا  تحرير  أجــل  من 

جميع معتقلي الرأي بالجزائر.
وذكر رئيسا الهيئتين بأن ما ال يقل 
ينتظرون  زالــوا  ال  173 شخصا  عن 
مظاهرات  في  لمشاركتهم  المحاكمة 
الحراك السلمية، حيث قاما بمساءلة 
بشأن  األوروبــيــة  التنفيذية  السلطة 
الرافعات التي يعتزم االتحاد األوروبي 
السلطات  لمطالبة  بها  االستعانة 

الجزائرية باإلفراج عن المعتقلين.
فيروس  مــســتــجــدات  كــانــت  فــــإذا 
كورونا قد عجلت بتحفيز هذه اآلليات 
على مستوى البرلمان األوروبي، فإن 
موضوع حقوق اإلنسان بالجزائر ليس 
األوروبية،  المؤسسات  على  غريبا 
بالنظر إلى أنه كان حاضرا لمرات غير 
معدودة على أجندة اجتماعات مجلس 
الشراكة الجزائر- االتحاد األوروبي، 
والحوار السياسي بين الطرفين، كما 
األسئلة  عـــشـــرات  مـــوضـــوع  شــكــل 
البرلمان  مستوى  على  والـــقـــرارات 
األوروبي، ناهيك عن النقاشات على 
مـــــســـــتـــــوى مـــــجـــــلـــــس أوروبـــــــــــــا 

بستراسبورغ.
ومن المهم التذكير في هذا السياق، 
بقرار البرلمان األوروبي الصادر في 

يدين  ــــــذي  وال  ،2019 نــونــبــر   28
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
الممارس ضد  والعنف  الجزائر،  في 
وحاالت  والــمــتــظــاهــريــن،  الــنــشــطــاء 
التعذيب المثبتة وسياسة االضطهاد 
الخصوص  على  تجلى  الذي  الديني 

من خالل إغالق الكنائس.
وكان القرار نفسه قد دعا السلطات 
الجزائرية إلى وضع حد لجميع أشكال 
المضايقة  ذلـــك  فــي  بــمــا  الــتــرهــيــب، 
والتجريم،  والتشريعية،  القضائية 
وكـــــذا االعـــتـــقـــاالت واالحـــتـــجـــازات 
المتظاهرين  حـــق  فـــي  الــتــعــســفــيــة 
حقوق  عــن  والمدافعين  السلميين، 
النقاد  ــيــن  ــي والــصــحــف اإلنـــــســـــان، 
والمدونين، واتخاذ التدابير الالزمة 
لضمان حمايتهم الجسدية والنفسية، 
وأمنهم وحريتهم في ممارسة أنشطتهم 

المشروعة والسلمية.
وإزاء هذه المساءلة شديدة اللهجة 
الجزائر  واجــهــت  ــــا،  أوروب قبل  مــن 
باإلنكار. فقد تنصلت من مسؤولياتها، 
األوروبــــي  الــبــرلــمــان  مخاطبة  عــبــر 
النعوت  بجميع  ــكــرام  ال وأعــضــائــه 

الكراهية  قــامــوس  مــن  الــمــســتــمــدة 
والبذاءة. واعتبرت الجزائر، التي ال 
تتردد في تجنيد بعض أذنابها داخل 
للمساس  نفسه  األوروبـــي  البرلمان 
بالمغرب، أن هذه المؤسسة »تتدخل 
في شؤونها« من خالل ما وصفته بـ 

»البرلمانيين الموالين«.
ما الذي يجب علينا قوله إذن حول 
هذا االبن غير الشرعي الذي خرج من 
رحم المخابرات الجزائرية، والمسمى 
التي  الــصــحــراويــة«،  »المجموعة  بـــ 
يتقاضى رئيسها وبعض أعضائها من 
أوساط ضاغطة مشكوك فيها بهدف 
بالمغرب  الـــمـــســـاس  هــــو  وحــــيــــد، 

ومؤسساته؟.
ويشهد االنكباب الحالي على مسألة 
حقوق اإلنسان المتكررة في الجزائر 
من قبل البرلمان األوروبي، مرة أخرى، 
على الفشل الذريع لدبلوماسية متهالكة 
تكافح لتسويق ديمقراطية عدائية على 

الصعيد الدولي.
بالنسبة  اللعبة  نهاية  إذن  إنها 
لألوساط الحاكمة والناطقين الرسميين 
وغيرهم من مداحي هذا النظام، الذين 

يتوقون إلى اإليحاء بأنه بلد نموذجي. 
إنها   ! هنا  مــوجــودة  الحقائق  لكن 

راسخة وقاسية.
ويوم أمس أيضا بجنيف، أنجبت 
آلة الدعاية الجزائرية على نحو سريع، 
200 منظمة غير حكومية وهمية للنيل 
من تبوأ المملكة، من خالل سفيرها 
تعزيز  لعملية  كمحفز  نيويورك،  في 
اإلنسان  حــقــوق  مــعــاهــدات  هــيــئــات 

األممية.
الخاضعة  صحافته  أعمدة  وعلى 
نظام  ســارع  الرسمية،  وكالته  وعبر 
هذا  انتقاد  إلــى  العاصمة  الجزائر 
عن  جليا  تعبيرا  يعد  ما  الترشيح، 

كراهيته الدفينة للمغرب.
وفــي ســرد طــويــل رتــيــب، سمحت 
وكالة األنباء الجزائرية لنفسها، بكل 
إهانة  بعد  الــمــغــرب،  اتــهــام  هـــوان، 
ــرام حقوق  دبــلــومــاســيــه، بــعــدم احــت
الطريق  وجـــــدت  حــيــث  اإلنــــســــان، 
لتقوم  النص  نهاية  عند  المختصر 
ــحــديــث عن  ــفــاف مـــن أجــــل ال ــت بــاالل
الصحراء  الــمــفــضــل«:  »مــوضــوعــهــا 

المغربية.

فيروس كورونا وانتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلزائر

صرخة التحذير الصادرة عن البرلمان األوروبي

)كوفيد 19(. . المقاربة التضامنية العالمية السبيل األوحد لمكافحة الوباء على نحو مستدام
السياسات  المغربي، مركز  الدراسات  أكد مركز 
من أجل الجنوب الجديد، في مقال أصدره مؤخرا 
تحت عنوان »خمس دول في مواجهة فيروس كورونا. 
. مكامن النجاح واإلخفاق في التدخالت«، أن تعددية 
األطراف تظل رهانا آمنا، بل وتمثل مالذا للنجاة 
يتعين على الدول التمسك به، إذ أن االنخراط في 
مقاربة تضامنية عالمية تعد السبيل األوحد لكبح 
على  تداعياته  ومكافحة   )19 )كوفيد  وباء  انتشار 

نحو مستدام.
وترى صاحبة المقال، سلمى الداودي أنه »في هذا 
السياق، يتحتم على المجتمع الدولي أن يتعاضد 
ويكافح، ليس للقضاء على هذا الوباء فحسب، بل 
أيضا لبناء نظم صحية مرنة قادرة على امتصاص 
هــــذه الـــصـــدمـــات والــتــفــاعــل بــســرعــة أكـــبـــر في 

المستقبل«.
وفي هذا الصدد، أوردت الداودي جدوال يتضمن 
مختلف المقاربات التي اعتمدتها خمس دول مختلفة 
بغية التصدي النتشار )كوفيد19-(، ويتعلق األمر 
بكل من المغرب وفرنسا والواليات المتحدة وكوريا 
أهم  »لتحديد  منها  سعيا  والــصــيــن،  الجنوبية 
النجاحات واإلخفاقات التي اقترنت بإدارة الوباء 

حول العالم«.

واستهلت الكاتبة تحليلها بتناول اإجراءات التي 
اتخذها المغرب إزاء هذه الجائحة، مشيرة إلى أن 
بتعليق  قــرار  اتــخــاذ  إلــى  »سباقة  كانت  المملكة 
الرحالت الجوية والبحرية، على الرغم من أن عدد 
اإلصابات المؤكدة حينها لم يتجاوز عشر حاالت، 
ثم تلتها فرنسا بعد وقت وجيز، بعدما أغلقت حدود 

منطقة )شنغن( في 16 من مارس«.
»آتت  المقاربة  هذ  أن  يبدو  الكاتبة،  وبحسب 
انخفاضا  التي بدأت تسجل  إيطاليا،  ثمارها« في 
كبيرا في حاالت اإلصابة الجديدة بالفيروس، غير 
أنها ستؤدي »فاتورة باهضة للغاية«، بالنظر إلى 

تداعيات الركود االقتصادي.
كما شددت على أن »هذه الوضعية حملت على 
انبعاث التضامن من حيث كونه قيمة أساسية في 
إقامة حجر صحي يتميز بالصرامة والعدل، على 

نحو يصون كرامة الفئات الهشة«.
وسجلت أن إدارة األزمة في المغرب طبعها زخم 
تضامني عميق، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية 
التنقل، شديدة  المفروضة على  القيود  من  شددت 
المبادرات  ــــرة  دائ ووســعــت  ضـــروريـــة،  ولــكــنــهــا 
من  األســـر  حماية  إلــى  تــهــدف  الــتــي  االجتماعية 
التداعيات االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بتوقف 

النشاط االقتصادي.
المغربية  الحكومة  قــرار  على  الضوء  وسلطت 
بإلزامية ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن الصناعة 
المحلية قد تكيفت مع هذا اإلجراء )...(، من خالل 
إنتاج  وحــدات  إلــى  المصانع  من  العديد  تحويل 
للكمامات، وذلك بهدف إنتاج خمسة ماليين كمامة 

يوميا.
وفي ما يتعلق بكل من الصين والواليات المتحدة، 
تعتبر الداودي أن البلدين راهنا، بدال من ذلك على 
تبني اإلغالق الجزئي، في محاولة منهما للحفاظ 
على سيرورة النشاط االقتصادي وتقليل التبعات.

التي شهدت  المتحدة،  »الواليات  أن  وأوضحت 
زيادة غير مسبوقة في عدد اإلصابات، تبنت سياسة 
الحجر الصحي الالمركزي، وتجنبت تعميم اإلغالق 
على سائر الواليات، ألنه من شأن إجراء مماثل أن 
يشل سالسل اإلنتاج ويجمد النشاط االقتصادي«، 
الصحي  الحجر  »شــمــل  الصين  فــي  ــه  أن مضيفة 
المحافظات األكثر تضررا لمدة شهرين تقريبا، في 
حين أنها اعتمدت إجراءات التباعد االجتماعي في 
بقية المناطق، السيما في ما يتعلق بمزاولة المهن 

الالزمة للحفاظ على االقتصاد«.
التي تشرع في عملية  أنه في الصين،  وأبــرزت 

الطفيفة في  بالزيادة  تنبؤ  تدريجي، هناك  انفتاح 
حاالت اإلصابة وإمكانية تسجيل موجة وبائية ثانية 

قد تضرب المكاسب المحققة عرض الحائط. 
الكاتبة، شهدت  وعلى النقيض من ذلك، تابعت 
كوريا الجنوبية، التي تعتبر »نموذجا« يحتذى في 
)كوفيد19-(،  عن  الناجمة  الصحية  األزمــة  إدارة 
استقرارا على صعيد اإلصابات، كما سيطرت على 
عدد الوفيات، على الرغم من أن حدودها ظلت مشرعة 
إلى اآلن، موضحة أن الدولة تفرض ضوابط صارمة 
في النقاط المداخل الحدودية، وحجرا صحيا إلزاميا 

على كل من يدخل أراضيها.
وقالت »إن كوريا الجنوبية تتبع مقاربة مختلفة 
الشامل  الفحص  على  حرصها  خــالل  مــن  تماما، 

وإخضاع السكان للحجر الصحي«.
إلى جانب ذلك، تعتبر الداودي أن المنافسة التي 
المنظمات  قــدرة  تضع  الــوبــاء،  تفشي  في  تساهم 
الدولية على توحيد جهود األطراف المتعددة محل 
العالمية  الصحة  منظمة  أن  على  مشددة  تساؤل، 
من  المائة  في   15 من  أكثر  فقدان  جــراء  تضررت 
ميزانيتها بعد تجميد المساهمات األمريكية التي 
أعلنت في 16 أبريل، نظير اتهامات تتعلق بتسييس 

األزمة الصحية.
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عرض المواد والمنتوجات باألسواق يفوق الحاجيات خالل شهر رمضان، وبأسعار مستقرة
بالتموين  المكلفة  الــوزاراتــيــة  اللجنة  أكــدت 
واألسعار وعمليات مراقبة الجودة واألسعار، التي 
والمنتوجات  المواد  عرض  أن  اجتماعا،  عقدت 
رمضان  شهر  خــالل  المرتقبة  الحاجيات  يفوق 
هذه  جل  أسعار  ستظل  فيما  القادمة،  واألشهر 

المواد مستقرة.
والحكامة  العامة  الشؤون  لقطاع  بالغ  وذكــر 
أنه  اإلدارة،  وإصالح  والمالية  االقتصاد  بوزارة 
أخذا بعين االعتبار التقارير المتوفرة لدى جميع 
القطاعات الحكومية، فقد أكدت جميع األطراف أن 
بــكــل المواد  مـــــزودة بــشــكــل عــــادي  »األســــــواق 
والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة 
ما  القادمة،  األبــرك واألشهر  خالل شهر رمضان 
السلع  كــل  فــي  الــحــاجــيــات  تغطية  مــن  سيمكن 

والمنتوجات«.
وسجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة 
مقارنة مع األسابيع السابقة، وكذلك الشأن إذا تمت 

مقارنتها مع نفس الفترة من السنة الماضية.
على  لــلــوقــوف  االجــتــمــاع  أشــغــال  وخصصت 
حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين 
واألسعار والمراقبة منذ دخول المملكة في حالة 
الطوارئ الصحية، وكذا للوقوف على اإلجراءات 
التي تم اعتمادها استعدادا لشهر رمضان الكريم، 
والمنتوجات  المواد  توفير  يخص  فيما  السيما 

األكثر استهالكا خالل هذا الشهر الفضيل.
العامين  الكتاب  بحضور  االجتماع  وانعقد 
ومديرين  العمومية  المؤسسات  بعض  ومديري 
والفالحة  الداخلية  وزارات  مــن  لكل  مركزيين 

والصناعة  والمعادن  والطاقة  البحري  والصيد 
والحكامة  العامة  الشؤون  قطاع  وكذا  والتجارة 
الــتــابــع لـــــوزارة اإلقــتــصــاد والــمــالــيــة وإصـــالح 

اإلدارة.

للتدابير  لمراقبة االمتثال  جرى تنظيم عملية 
الصحية التي تم اعتمادها في المنطقة الصناعية 
المندمجة )أتالنتيك فري زون( بإقليم القنيطرة، 
وذلك من أجل ضمان استمرارية النشاط الصناعي 
وتأمين سالمة الموارد البشرية في سياق انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
اللجنة  نظمتها  التي  العملية،  هــذه  وتهدف 
لوحدات  والتفتيش  للرقابة  المشتركة  اإلقليمية 
والتجارية  واللوجستيكية  الصناعية  اإلنــتــاج 
والفالحية والخدمات بالتعاون مع عمالة اإلقليم، 
المستقرة  الشركات  امتثال  ضمان  إلــى  أيضا 
المعتمدة  والسالمة  الوقاية  لتدابير  بالمنطقة 

لمواجهة الوباء.
وأكد رئيس قسم الشؤون االقتصادية بعمالة 
إقليم القنيطرة، وممثل اللجنة اإلقليمية المشتركة، 
عادل الخطبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي 
لألنباء، أن هذه العملية تهدف إلى مراقبة االمتثال 
للتدابير الصحية المعتمدة، والتي تشمل ارتداء 
الكمامات من قبل جميع المستخدمين المنتمين 
المواد  واستخدام  وتوافر  الصناعية،  للمنطقة 
المعقمة، وقياس درجة حرارة كافة المستخدمين 

وتعقيم حافالت النقل.
وأكد الخطبي أنه تم الحرص على التأكد من 
وكافة  المالبس  تغيير  وغــرف  المساجد  إغــالق 

القاعات التي يتجمع فيها المستخدمين وتنظيف 
مراقبة  وكذا  لألكل  المخصصة  األماكن  وتعقيم 

االلتزام »بمسافة األمان«.
من جهته، قال مدير المنطقة الصناعية المندمجة 
»أتالنتيك فري زون«، هشام الكوسي، في تصريح 
مماثل، إنه لمواجهة انتشار »كوفيد 19« تم اتخاذ 
العديد من اإلجراءات بما في ذلك إعتماد العمل 
عن بعد للمستخدمين اإلداريين ورقمنة الوثائق 
موزعات  وتركيب  ونقلها،  مالمستها  لتجنب 
كذلك  تم  أنه  مضيفا  اليدين،  لتطهير  المعقمات 
تزويد جميع حراس األمن بكافة المعدات الالزمة 
منها الكمامات الواقية واألقنعة البالستيكية في 
التي  المخاطر  لحجم  مــراعــاة  المنطقة  مداخل 

يواجهونها.
وأضاف أنه يتم إجراء جوالت كل يوم في مواقع 
البناء للتحقق من أن جميع عمال البناء يتقيدون 
أيضا  يتم  وأنه  وتعليماتها  السالمة  بإجراءات 
قياس درجة حرارة الجسم لكل فرد بشكل منتظم 

قبل الولوج إلى األوراش.
بالتعاون مع  المتخذة  ومن ضمن اإلجــراءات 
عمالة إقليم القنيطرة وجماعة عامر السفلية، يقول 
الكواسي، تعقيم جميع الحافالت الصغيرة مرة 
واحدة في اليوم، واألرصفة والطرق داخل المنطقة 

بطريقة منتظمة ومنظمة.
بدوره، اعتبر مدير مصنع متخصص في تصنيع 
الخاصة  المعدنية  والقطع  السيارات  مكونات 
بصناعة السيارات، عبد السالم بنجلون، أن هذه 
العملية مناسبة للتأكد مما إذا كانت اإلجراءات 
السلطات  انــتــظــارات  مــع  تتماشى  المعتمدة 
المختصة ومناقشة النقاط التي يتعين تحسينها 
لحماية العاملين الذين ال يعتمدون العمل عن بعد 

وضمان استمرارية النشاط االقتصادي.

المنطقة الصناعية المندمجة للقنيطرة: عملية مراقبة التدابير 
الصحية المتخذة الحتواء تفشي فيروس كورونا

إسبانيا. . أزيد من 
المغاربة  من  ألف   268

مسجلين بمؤسسات 
الضمان االجتماعي

قالت وزارة الشغل والهجرة والضمان 
االجتماعي اإلسبانية إن عدد المغاربة 
الضمان  مؤسسات  فــي  المنخرطين 
حدود  إلــى  بلغ  بإسبانيا  االجتماعي 
الشطر   ( الماضي  مــارس  شهر  نهاية 
األول من عام 2020 ( ما مجموعه 268 

ألف و 564 شخصا. 
ـــــوزارة فــي بــيــان لــهــا أن  وأكــــدت ال
المغاربة حافظوا على المركز األول على 
الئحة العمال األجانب المنخرطين في 
مؤسسات الضمان االجتماعي من خارج 
متبوعين  األوربـــي  االتــحــاد  مجموعة 
بالصينيين ب 89 ألف و 870 منخرطا 
 425 و  ألـــف   74  ( الكولومبيين  ثــم 
منخرطا ( والقادمين من اإلكوادور ) 69 

ألف و 835 منخرطا (. 
عدد  أن  المصادر  نفس  وأوضــحــت 
العمال األجانب المسجلين في منظمات 
بلغ  االجتماعي  الضمان  ومؤسسات 
خالل الشطر األول من عام 2020 مليون 
و 966 ألف و 392 شخصا بزيادة قدرت 
نسبتها ب 32 ر 2 في المائة مقارنة مع 
نفس الفترة من عام 2019 أي ما يمثل 

زيادة ب 46 ألف و 972 منخرطا. 
والهجرة  الــشــغــل  وزارة  وحــســب 
فإن  اإلسبانية  االجتماعي  والضمان 
مؤسسات الضمان االجتماعي فقدت ما 
من   877 و  ـــــف  أل  174 مـــجـــمـــوعـــه 
المنخرطين األجانب خالل الفترة ما بين 
12 و 31 مارس الماضي وذلك بسبب 

تفشي فيروس كورونا المستجد. 
األجانب  العمال  عــدد  أن  وأضــافــت 
الضمان  مــؤســســات  فــي  المسجلين 
االتحاد  دول  خـــارج  مــن  االجــتــمــاعــي 
األوربي يقدر في المجموع بمليون و 
293 ألف و 771 منخرطا في حين بلغ 
عدد العمال األجانب الذين ينتمون لدول 

االتحاد 780 ألف و 158 منخرطا. 
وقال المصدر ذاته إن عدد المنخرطين 
في  المنخرطين  األجــانــب  العمال  من 
الضمان االجتماعي تراجع على أساس 
خــالل شهر   724 و  ألــف   43 ب  شهر 

مارس الماضي. 
االجتماعي  الضمان  أنظمة  وحسب 
بلغ عدد العمال األجانب المسجلين في 
النظام العام إلى حدود آخر شهر مارس 
 11 ألـــف و   722 مــلــيــون و  الــمــاضــي 
شخصا في حين قدر عدد المسجلين في 
 584 و  ألــف   347 الــخــاص ب  النظام 

منخرطا. 
وحسب آخر معطيات المعهد الوطني 
لــإحــصــاء فـــإن عـــدد الــمــغــاربــة الذي 
بلغ  بإسبانيا  شرعية  بصفة  يقيمون 
خالل النصف األول من عام 2019 ما 
مجموعه 734 ألف و 402 شخصا وهو 
ما يمثل زيادة قدرت نسبتها ب 9 ر 2 
من  يناير  فاتح  مع  مقارنة  المائة  في 

نفس السنة. 

قيمة  انخفضت  تــاريــخــي،  انهيار  فــي 
للتسليم في  البرميل املدرجة في نيويورك 
يسعى  وقت  في  الصفر،  دون  ما  إلى  ماي 
فيه املستثمرون واملضاربون للتخلص من 
فاض  ســوق  فــي  األمــريــكــي  النفط  براميل 

باملعروض.
ــهــي عـــقـــد مـــــاي عـــنـــد اإلغــــــالق،  ــت ــن وي
ــذيــن ميتلكونه  ال ــئــك  أول وبــالــتــالــي وجـــد 
مشترين  على  للعثور  مضطرين  أنفسهم 

فعليني في أقرب وقت ممكن. بيد أن تضخم 
املتحدة  الواليات  في  هائل  احملزون بشكل 
في األسابيع األخيرة أجبرهم على خفض 

األسعار للعثور على مشترين.
وشهد برميل النفط املدرج في نيويورك، 
60 دوالرا  والــذي كان ال يزال يتداول عند 

في بداية العام، انهيارا في السعر.
ـــات  ـــوالي ـــي ال ــعــض األمــــاكــــن ف وفــــي ب
املتحدة وكندا، هوى سعر البرميل إلى ما 

يدفع  البعض  أن  يعني  مما  الصفر،  دون 
علقت  الــتــي  النفط  بــرامــيــل  مــن  للتخلص 

بحوزته.
حادة  انخفاضات  النفط  سوق  وتشهد 
منذ أسابيع، في حني أن القيود املفروضة 
وشلل  البلدان  من  العديد  في  السفر  على 
العديد من االقتصادات بسبب أزمة فيروس 

كورونا أدى الى تقلص كبير في الطلب.
في  أســوأ  وضعا  املستثمرون  ويتوقع 

ظل بوادر ركود اقتصادي عميق يلوح في 
جميع أنحاء العالم.

النفط،  تــراجــع أســعــار  فــي  وقــد ساهم 
املنخفض  بالنفط  الــســوق  إغـــراق  أيــضــا، 
العربية  املــمــلــكــة  شــنــت  أن  بــعــد  التكلفة 
الــســعــوديــة، الــعــضــو الـــبـــارز فــي منظمة 
)أوبــــك(، حرب  للبترول  املــصــدرة  الــبــلــدان 
أسعار مع روسيا للحصول على أكبر حصة 

في السوق.

برميل خام غرب تكساس الوسيط يهوي إلى 37،63 دوالر حتت الصفر

مال وأعمال
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12 أخبار دولية

دونالد  األمــريــكــي  الرئيس  أعلن 
أمـــرا تنفيذيا  أنـــه ســيــوقــع  تــرامــب 
بالده  إلى  مؤقتا«  الهجرة  »لتعليق 
جائجة  تـــداعـــيـــات  ــفــيــة  خــل عـــلـــى 

كورونا.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر 
إنه »في ضوء هجوم العدو الخفي، 
وفي ظل الحاجة إلى حماية وظائف 
مواطنينا األمريكيين العظماء، سأوقع 
الهجرة  لتعليق  تنفيذي  أمــر  على 

مؤقتا إلى الواليات المتحدة!«.
ووصف الرئيس األمريكي فيروس 
الخفي«  بـ«العدو  المستجد  كورونا 
بعدما حصد الوباء أرواح أكثر من 
42 ألف شخص في الواليات المتحدة 
من أصل أكثر من 766 ألف مصاب.

وأفادت صحيفة )نيويورك تايمز 
(، أنه بموجب األمر التنفيذي الذي 
أشار إليه ترامب، لن توافق اإلدارة 
طلبات  أي  على  اآلن  بعد  األمريكية 
يتقدم بها األجانب للعيش والعمل في 
غير  لفترة  وذلــك  المتحدة  الواليات 
محددة، مما يؤدي عمليا إلى إغالق 

نظام الهجرة القانوني.
األمريكي  الرئيس  إعـــالن  وأثـــار 
غضبا في أوساط الديمقراطيين الذين 
اتهموا قاطن البيت األبيض باستخدام 
وباء كورونا كذريعة لمغازلة مؤيديه 
بنهج سياسة مشددة للهجرة في عام 

انتخابي.
وكتب النائب الديمقراطي خواكين 
كاسترو، رئيس التجمع اإلسباني في 

الكونغرس، في تغريدة على تويتر، 
»إن هذا اإلجراء ليس مجرد محاولة 
لتحويل االنتباه عن فشل ترامب في 
وقف انتشار فيروس كورونا وإنقاذ 
استبدادي  نــهــج  ولــكــنــه  األرواح، 
لالستفادة من األزمة والمضي قدما 
للهجرة<  المناهض  برنامجه  فــي 
محاولته  لصد  »االتــحــاد  إلــى  داعيا 

للتفرقة«.
التأشيرات  عـــدد  أن  إلـــى  يــشــار 
في  الراغبين  لألجانب  الممنوحة 
المتحدة  ـــات  ـــوالي ال ـــى  إل الــهــجــرة 
انخفض بنسبة 25 بالمائة تقريبا في 
السنوات الثالث الماضية، ليبلغ 462 
ألف و422 سنة 2019، مقارنة بـ 617 

الف و752 سنة 2016.

كوفيد19-: الرئيس ترامب يعتزم تعليق الهجرة مؤقتا إلى الواليات المتحدة

حذرت وزارة الداخلية التركية، من 
أي تهاون قد يؤدي إلى انتهاك التدابير 
واإلجراءات االحترازية المزمع اتخاذها 
خالل شهر رمضان المبارك، في إطار 
المستجد  كورونا  لفيروس  التصدي 

)كوفيد19-(.
وأكدت الوزارة، في بيان لها أن كافة 

التدابير المتبعة حتى اآلن في مواجهة 
الفيروس، ستستمر على نفس النهج 

طيلة الشهر الكريم.
السماح  يتم  لن  أنــه  وشــددت على 
وموائد  الرمضانية،  الخيام  بإقامة 
اإلفطار العامة، وأي فعاليات تقتضي 
احتشاد المواطنين وازدحامهم، مشيرا 

التدابير  كافة  اتخاذ  سيتم  أنــه  إلــى 
عدم  من  يحدث  قد  ما  حيال  الــالزمــة 
التباعد  بقواعد  المواطنين  الــتــزام 
وقتي  بين  خروجهم  عند  االجتماعي 

اإلفطار والسحور.
وسجلت أن الجهات المعنية ستقوم 
في إطار التدابير نفسها بغلق الشوارع 
مكثف  بشكل  عليها  التردد  يتم  التي 
عادة بين وقتي اإلفطار والسحور خالل 
سيتم  أنه  إلى  مشيرة  رمضان،  شهر 
األسعار  على  صــارمــة  مراقبة  فــرض 
وخاصة المواد التي تشهد إقباال خالل 

الشهر الفضيل.
كافة  اتــخــاذ  أنـــه سيتم  وأضــافــت 
المخابز  على  التكدس  لمنع  التدابير 
قبيل وقــت اإلفــطــار، مــن خــالل وقف 
عملها قبل اإلفطار بساعتين على أن 

تستأنف عملها ثانية بعده.
وتضمن بيان الداخلية تدابير تتعلق 
بعيد الفطر، مؤكدا أنه سيتم التشديد 
على مراقبة التدابير المتعلقة بقواعد 
األقنعة  وارتــداء  االجتماعي،  التباعد 
خالل زيارات المقابر التي تجري عادة 
بتلك األيام، مع قياس درجات الحرارة 

للزوار عند مداخل ومخارج المدافن.

الداخلية التركية تحذر من انتهاك تدابير التصدي 
ل«كورونا« خالل شهر رمضان

بروكسيل ولندن تستأنفان مفاوضات ما بعد البريكسيت عبر الفيديو
يبدأ االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة، 
الجولة الثانية من المفاوضات حول عالقتهما 
لما بعد البريكسيت، عن طريق تقنية الفيديو، 
شراكتهما  حول  اتفاق  إلى  التوصل  قصد 
المستقبلية حتى أواخر دجنبر المقبل، وذلك 
عن  الناجمة  االضــطــرابــات  من  الرغم  على 

تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وتبدأ هذه الجولة الثانية من المفاوضات 
بعد قرابة شهر بعد التاريخ المحدد سلفا، 
حيث كان الجانبان، برئاسة كل من ميشيل 
بارنيي عن الجانب األوروبي، ودافيد فروست 
بلندن  البريطاني، سيجتمعان  الجانب  عن 
ابتداء من 18 مارس المنصرم، برسم هذه 
السلسلة الجديدة من المفاوضات التي انتهى 
بها األمر إلى اإللغاء بسبب وباء »كوفيد-

.»19
وكان بارنيي، الذين أعلن األسبوع الماضي 
عن استئناف المفاوضات لما بعد البريكسيت، 
قد عاد إلى عمله بعد تماثله للشفاء من عدوى 
فيروس كورونا. وكان نظيره البريطاني دافيد 
فروست قد سبق وأن أعلن هو اآلخر ظهور 
أعراض الفيروس عليه، قبل أن يخضع نفسه 

للحجر الصحي المنزلي.
وبغية تحقيق »تقدم حقيقي وملموس« في 
تنظيم  على  الطرفان  اتفق  مفاوضاتهما، 
»دورات تفاوضية ألسبوع كامل« ابتداء من 

االثنين. وستتوج هذه الدورات في يونيو من 
خالل اجتماع رفيع المستوى سيعمل على 

»تقييم أوجه التقدم المحرزة«.
وخالل هذا األسبوع الجديد من المحادثات، 
ســيــنــكــب الــــمــــفــــاوضــــون األوروبــــــيــــــون 
والبريطانيون على دراسة عدد من الملفات 
الممتلكات  تــجــارة  الســيــمــا  الــجــوهــريــة، 
المنافسة  الــبــحــري،  الــصــيــد  ــخــدمــات،  وال
المنصفة، النقل، إلى جانب التعاون في مجال 

العدالة ومحاربة الجريمة.
ونظريا، من الممكن تمديد فترة االنتقال 
المبرمجة إلى غاية متم دجنبر 2020 قصد 
تمكين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة 
من تحديد معالم شراكتهما المستقبلية، وذلك 
في حال توافق الجانبين على هذه الضرورة 
قبل متم يونيو. وفي المقابل، جددت لندن 
رفضها ألي تمديد لفترة االنتقال هاته إلى 

ما بعد شهر دجنبر.
باألزمة  الـــذي يتسم  الــســيــاق  هــذا  وفــي 
الصحية، دعت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي، كريستالينا جيورجييفا، مؤخرا، إلى 
تمديد الفترة االنتقالية، مؤكدة على ضرورة 
عدم إضافة »عدم اليقين« الناتج عن جائحة 

فيروس كورونا.
المملكة  تعتبر  االنتقالية،  الفترة  وخالل 
المتحدة عضوا بالسوق الداخلية لالتحاد 

وتواصل  الجمركي،  واالتــحــاد  األوروبــــي 
تطبيق القواعد األوروبية من دون الحصول 
المؤسساتية  الهيئات  داخــل  تمثيل  على 

لالتحاد.
تمكين  بغية  جوهرية  الفترة  هذه  وتعد 

عالقتهما  حــول  اتفاق  إيجاد  من  الطرفين 
أن  فيه  يبدو  الذي  الوقت  في  المستقبلية، 
البرنامج ضيق للغاية اعتبارا لتعدد الملفات 
الموضوعة على طاولة المفاوضين والشكوك 

التي تحوم حول أزمة فيروس كورونا.

جهودا  تبذل  أنها  كرواتيا،  أكــدت 
دبلوماسية حثيثة لضمان االستخدام 
المرن ألمــوال االتــحــاد األوروبـــي في 

األزمات.
الشؤون  وزيـــــر  مــســتــشــار  وقـــــال 
في  الكرواتية،  بالحكومة  االقتصادية 
تصريحات نقلتها صحف محلية، إن 
الكرواتية لالتحاد األوروبي  الرئاسة 
تبذل جهودا حثيثة لضمان االستخدام 
االتحاد  لــتــمــويــالت  والـــمـــرن  الــجــيــد 

لمواجهة األزمة الوبائية.
الجهود  هــذه  أن  المسؤول  وأبـــرز 
موجهة بشكل رئيسي للرعاية الصحية 

االقتصادية  القطاعات  ودعــم  العامة 
الحيوية خالل األزمة، إضافة إلى حماية 

أكبر عدد ممكن من الوظائف.
في  المفوضية نجحت  أن  وأضاف 
األوروبية  التمويالت  توجيه  إعــادة 
لمواجهة انتشار الفيروس المستجد 
تضررا  األكثر  األوروبية  الدول  ودعم 

من الوباء.
كما أشار إلى اعتماد الحزمة الثانية 
من إجراءات مواجهة أزمة »كوفيد19-« 
في نهاية أبريل الحالي بعد بدء تنفيذ 
مــــارس   31 فــــي  األولــــــــى  ـــة  ـــحـــزم ال

المنصرم.

كرواتيا تبذل جهودا حثيثة لضمان االستخدام 
»المرن« ألموال االتحاد األوروبي في األزمات
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13 قضايا المجتمع

في زمن العزل الصحي.. نبض الطبيعة يستعيد انتظامه في إفران
لشرور  توقيا  البيوت  في  االنكفاء  زمــن  في 
ملئ  تتنفس  الطبيعة  أن  يبدو   ،»19 »كوفيد- 
رئتيها، مستعيدة بعضا من حقوقها المسلوبة. 
في إقليم إفران، كان يكفي مرور بضعة أسابيع 
لتكتسي المؤشرات اإليكولوجية رمزها األخضر 
واسترجاع  الــمــوارد  تجدد  حركية  انبعاث  مع 

الثروة الحيوانية لحيويتها وفضائها.
في وادي إفران، وخصوصا تيزكيت، الموقع 
المصنف في قائمة المناطق الرطبة ذات األهمية 
استعادت   ،2019 أبريل  منذ  )رامسار(  الدولية 
الطبيعة سيادتها وهدوءها، بعد أن أخلى الكائن 

البشري مساحات طالما أنهكها استغالال.
هكتارات،  ستة  يغطي  الــذي  الموقع  ويتسم 
انطالقا من عين تارميالت وإلى غاية زاوية إفران، 
بتنوع إحيائي كبير مقدما منافع مائية وبيئية 
الحيواني،  المستوى  حيوية. وهو يزخر، على 
بــأزيــد مــن 200 صنف مــن ثــديــيــات وزواحـــف 
وبرمائيات، وثالثين نوعا نباتيا، ضمنها صنفان 
مدمجان ضمن القائمة الحمراء لالتحاد الدولي 

للمحافظة على الطبيعة.
جل هذه األصناف تعيش دورة حياة جديدة، 
مخلص  إلفـــران،  الوطني  المنتزه  مدير  حسب 
أن  نالحظ  »بتنا  الصحي،  الــعــزل  فمع  محمد. 
أصناف حيوانية ونباتية اختفت عاودت الظهور«، 
حسب المسؤول الذي يذكر بأن الضغط الشديد 
على الفضاء الطبيعي كان قد أدى إلى اختفاء 

العديد من األصناف.
هذه  من  المستفاد  الــدرس  أن  مخلص  يــرى 
وفق  الموقع  استغالل  يتعين  واضــح:  الظرفية 
المعايير البيئية المعتمدة وعلى أساس تدبير 

فوق  زوارا  أبـــدا  يستقبل  ال  بحيث  مــســتــدام، 
طاقته.

تكرسها حيوية  الــضــرورة  هــذه  أن  والــحــال 
الموقع بالنسبة لإنسان نفسه. فهو يغذي الفرشة 
بالنسبة  مائيا  منبعا  ويشكل  لإقليم  المائية 
للمدينة والساكنة التي تعيش على ضفاف الوادي. 
إنه أيضا منبع للسقي بالنسبة لألراضي الفالحية 
ولعلف القطيع، ناهيك عن دوره كفضاء للنزهة 

واالستجمام وممارسة الصيد الرياضي.
وقد أطلق مدير المنتزه نداء للزوار بضرورة 
الحفاظ على التنوع البيئي للموقع وتمكين النظام 
مستدام  بشكل  العمل  من  المحلي  اإليكولوجي 

ومثالي.
محمد  يوجه  جمعوي،  كفاعل  موقعه  ومــن 
الدريهم أصبع االتهام إلى الضغط المفرط للنشاط 

آالف  يستقبل  ـــذي  ال الــمــوقــع  عــلــى  اإلنــســانــي 
المستجمين، خصوصا أيام العطل الدراسية.

والحظ رئيس جمعية أصدقاء وادي إفران أن 
التقاط  الطبيعي  للموقع  أتــاح  الصحي  العزل 
أنفاسه بعد إجهاد طويل، منتشيا بخرير المياه 
بتكاثر  يخفي سعادته  ال  وهو  الطيور.  وزقزقة 
أصناف من الزهور في شهر أبريل وبداية ماي، 
بعدما كــانــت تــبــاد خــالل هــذه الــفــتــرة مــن قبل 

الزوار.
تجدد  أسباب  توفير  أن  على  الدريهم  وشدد 
األجيال  لحق  والطبيعية حفظ  النباتية  الثروة 
أجل  مــن  الجهود  إلــى تجميع  داعــيــا  الــقــادمــة، 
مكونات  احترام  بضرورة  الجمهور  تحسيس 
الموقع ومحيطه البيئي بعد انقضاء فترة العزل، 

من خالل سلوك مواطن مسؤول.

العالم  شكل موضوع تجارب مختلف مدن 
في مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( 
محور اجتماع عن بعد لمجلس رئاسة منظمة 
ترأسه  المتحدة  المحلية  والحكومات  المدن 
رئيس  بــودرا  محمد  الحسيمة،  من  انطالقا 
الجماعي  ــس  ــمــجــل ال ورئــــيــــس  ــمــنــظــمــة  ال

للحسيمة.
وانعقد هذا االجتماع باالستعانة بتقنيات 
من  عضوا   23 بمشاركة  الحديثة  التواصل 
أعضاء مجلس رئاسة المنظمة يتوزعون على 

قارات العالم الخمس.
بــودرا، وهو أيضا رئيس جمعية  وأوضح 
رؤساء مجالس الجماعات بالمغرب، في تصريح 
أن  لألنباء،  العربي  المغرب  لوكالة  هاتفي 
فـــي ظـــل الظروف  انــعــقــد  ــــذي  ال االجـــتـــمـــاع 
االستثنائية التي يعيشها العالم بأسره بسبب 
التجربة  على  الــضــوء  سلط  كــورنــا  جائحة 
الخاصة بكل مدن العالم في مواجهة هذا الوباء 
والحلول التي ابتكرتها كل مدينة على حدة من 

أجل التصدي النتشار الفيروس.
الكبيرة  بالجهود  ذاته  السياق  في  وأشــاد 
التي اتخذها المغرب للتصدي للفيروس حيث 
اإلجـــراءات  مــن  كــان سباقا التــخــاذ مجموعة 
االحترازية التي مكنت من الحد من انتشاره 

الوباء وتفادي تسجيل العديد من حاالت الوفاة، 
خالفا لبعض الدول التي تأخرت في اعتماد 

هذه اإلجراءات.
الذين  المتدخلين،  باقي  أكــد  جهتهم،  من 
يشغلون مناصب عمداء مدن أوروبية وأسيوية 
وإفريقية ومن أمريكا الالتينية، عن تضامنهم 
مــع الــمــدن األكــثــر تــضــررا مــن الفيروس عبر 
المزيد من  بذل  العالم، مؤكدين على ضرورة 
الجهود في هذه الظرفية االستثنائية من أجل 

تجاوز هذه المحنة التي يمر بها العالم.
وسجل المتدخلون أن الوباء أثر بشكل كبير 
بدول  خصوصا  المحلية،  االقتصادات  على 
أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا، مما يستدعي 
وضع خطط عمل عاجلة بتنسيق مع حكومات 
الدولية من  المركز والمؤسسات والمنظمات 
المقاوالت  إلنــقــاذ  الـــالزم  الــدعــم  توفير  أجــل 

الصغرى والمتوسطة المتضررة.
وانبثقت عن االجتماع جملة من التوصيات 
تعزيز  الــخــصــوص  على  بينها  مــن  الــهــامــة، 
التعاون والتضامن بين المدن وضرورة إيالء 
المزيد من األهمية للبحث العلمي، ودعم قطاع 
الصحة ومساعدة الفئات الهشة للمجتمع التي 
تعاني في هذه الظروف القاسية، السيما فئة 

المهاجرين.

جتارب مدن العالم في مواجهة جائحة كورونا محور اجتماع عن بعد 
ملنظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة

أسفرت عملية أمنية مشتركة بني عناصر 
ومتارة،  طنجة  مــن  بكل  القضائية  الشرطة 
مصالح  وفرتها  دقيقة  معلومات  ضــوء  على 
عن  الوطني،  التراب  ملراقبة  العامة  املديرية 
شرطة  موظفا  هم  أشخاص،  ثمانية  توقيف 
وسيدة وخمسة أشخاص من ذوي السوابق 
في  تورطهم  في  لالشتباه  وذلــك  القضائية، 
املـــشـــروع في  غــيــر  بـــاالجتـــار  قــضــيــة تتعلق 
وترويج  وحــيــازة  املــخــدرة  الطبية  األقـــراص 

املخدرات.
وذكر بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني، 

طنجة  القضائية مبدينة  الشرطة  أن مصالح 
ــوع املنصرم  كــانــت قــد أوقــفــت نــهــايــة األســب
أحدهما  خفيفة،  ســيــارة  مــن  على  شخصني 
موظف شرطة في عطلة مرضية، وبحوزتهما 
 150 إلى  باإلضافة  مخدر  قرص طبي   2900
غـــرام مــن مــخــدر الــشــيــرا وعـــدة جــرعــات من 
الهيروين قبل أن يتم في نفس اليوم توقيف 

املزود بهذه املخدرات واملؤثرات العقلية.
لألبحاث  ومواصلة  أنــه  البالغ  وأضــاف 
القضية،  لــهــذه  املفترضة  االمـــتـــدادات  حــول 
ـــرق الــشــرطــة الــقــضــائــيــة مبدينة  بـــاشـــرت ف

متارة إجــراءات توقيف شخص رابع مبدينة 
بحث  مذكرات  عدة  موضوع  يشكل  خريبكة، 
في  لالشتباه  ــك  وذل الوطني،  الصعيد  على 
لــهــذه الشحنة من  الــرئــيــســي  املــصــدر  كــونــه 
ثالثة  توقيف  عــن  فضال  العقلية،  املــؤثــرات 
الرتباطهم  وذلـــك  ــربــاط  ال مبدينة  أشــخــاص 
هذه  وتــوزيــع  ترويج  في  بالوساطة  املباشر 
املواد املخدرة. وتابع املصدر ذاته أن األبحاث 
بإحدى  يعمل  شــرطــة  مــوظــف  أيــضــا  شملت 
املصالح الترابية مبدينة متارة، لالشتباه في 
فيه  للمشتبه  اإلجــرامــي  النشاط  في  تواطئه 

التحفظ  لواجب  خرقه  عن  فضال  الرئيسي، 
الوظيفي وللضوابط املتعلقة بالسر املهني.

وقد مت -حسب البالغ- االحتفاظ باملشتبه 
فيهم الثمانية حتت تدبير احلراسة النظرية 
رهن إشارة البحث الذي يجري حتت إشراف 
عن  للكشف  وذلــك  املختصة،  العامة  النيابة 
جــمــيــع ظــــروف ومــالبــســات وخــلــفــيــات هذه 
ــنــدرج فــي ســيــاق اجلهود  الــقــضــيــة، الــتــي ت
املشتركة بني مصالح األمن الوطني ومراقبة 
واملؤثرات  املخدرات  ملكافحة  الوطني  التراب 

العقلية.

توقيف ثمانية أشخاص بعدة مدن يشتبه في تورطهم في االجتار غير املشروع في األقراص الطبية املخدرة

تم منع تسويق واستعمال الممرات الخاصة 
يشكله  قــد  لما  كليا،  منعا  األشــخــاص  بتعقيم 
التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من 

أضرار على صحة وسالمة المستعملين.
وأوضح بالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة 
واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  ووزارة  الصحة 
األخضر والرقمي، أنه تبعا لالجتماع الذي عقدته 
قياسية مغربية  التقييس إلعداد مواصفة  لجنة 
والمواد  األشـــخـــاص  تعقيم  بــمــمــرات  خــاصــة 
المستعملة فيها، فقد تبين للجنة أنها ال تتوفر 
حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع 

هذه المواصفة.
وشدد البالغ على أنه » وبناء عليه، فإنه يمنع 
منعا كليا تسويق واستعمال الممرات الخاصة 
يشكله  قد  لما  نظرا  وذلــك  األشــخــاص،  بتعقيم 
التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من 

أضرار على صحة وسالمة المستعملين«.
هذه  استعمال  أن  إلــى  ذاتــه  المصدر  وأشــار 
والمواد  اآلالت  لتعقيم  ممكنا  سيبقى  الممرات 
الــخــاصــة بــتــخــزيــن وتــوضــيــب ومــنــاولــة ونقل 

السلع.
كل  سحب  يتوجب  ــبــالغ،  ال يضيف  وعــلــيــه، 
الممرات الخاصة بتعقيم األشخاص حصرا التي 
تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الفضاءات 
العامة أو المحالت التجارية أو أي مكان آخر، 
مشيرا إلى أن كل مخالفة لهذا القرار ستعرض 

صاحبها للمتابعة القانونية.

منع تسويق واستعمال 
الممرات الخاصة بتعقيم 

األشخاص منعا كليا
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معهد »توماس مور« يبرز »النموذج املغربي«

 ،)RFI( »أكدت إذاعة فرنسا الدولية »إر.إف.إي
أن المغرب أعطى من خالل استباق الخسائر 
المحتملة لوباء فيروس كورونا وتحفيز الزخم 
الوطني، »نموذجا« للسياسة العمومية »التي 

تتجاوز إطار القارة لوحده«.
وتناولت اإلذاعة الفرنسية في مقال تم نشره 
على موقعها اإللكتروني، تحت عنوان »كوفيد-

19.. كمامات، أدوية وشبكة للحماية االجتماعية«، 
التدابير المتخذة من طرف المغرب بغية كبح 
جماح تفشي الوباء، ومساعدة األشخاص األكثر 
عوزا، ودعم المقاوالت والمستخدمين، وإعادة 
توجيه النسيج الصناعي للبالد نحو االستجابة 

للحاجيات التي تمليها الظرفية الحالية.
وكتبت »إر.إف.إي« أنه »وبعد عشرة أيام من 
4 مارس  ظهور أول حالة لكوفيد19- بتاريخ 
والمدارس،  الحدود  إغالق  تم   ،)...( المنصرم 
وجرى فرض حجر صحي شامل في الـ 20 من 
اإلعــالن عن حالة  مع  بالموازاة  الشهر،  نفس 
الطوارئ الصحية«، مضيفة أن مهنيي الصحة 
الذين ليس بوسعهم العودة إلى منازلهم منذ 
25 مارس، يتم إيوائهم بالفنادق من خالل أزيد 
من 12 ألف غرفة وضعت رهن إشارتهم مجانا 

من قبل مجموعات خاصة وعمومية مختلفة«.
وأكدت اإلذاعة أنه، في الوقت الذي أضحى 
فيه ارتداء الكمامة الواقية أمرا إجباريا منذ 7 
أبريل الماضي، قامت مصانع للنسيج منذ متم 
مارس بإعادة توجيه نمطها الصناعي إلنتاج 
3 ماليين كمامة طبية في اليوم، في أفق مضاعفة 

هذا الحجم عند آخر الشهر.
اإلنتاج  هذا  أن  الفرنسية  اإلذاعة  وأضافت 
يتم تصريفه عبر 72 ألف نقطة للبيع، وصيدلية، 
هذه  بيع  يتم  الغذائية، حيث  للمواد  ومتجرا 
وحدات  عشرة  على  تحتوي  علبة  في  األقنعة 
مقابل 8 دراهم، ما يعادل 70 سنتا من اليورو، 

وهو الثمن المدعم الذي يخضع للمراقبة.
كما أشارت »إر.إف.إي« إلى الكشف الجماعي 
الذي تم الشروع فيه عند بداية شهر أبريل، مع 
هدف بلوغ 10 آالف اختبار في اليوم، تنجز من 

قبل تسعة مختبرات.
اإلذاعة  أكــدت  االقتصادي،  الصعيد  وعلى 
الفرنسية أنه »تم تفعيل آلية التدابير االقتصادية 
 810 من دون تأخير: فقد شرع ما ال يقل عن 
المسجلين  )ثلث  الخاص  بالقطاع  مستخدما 
بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي الذين 

عن  التوقف  قيد  يــوجــدون  أو  عملهم  فــقــدوا 
االشتغال( في الحصول على تعويض قيمته 90 
يورو يوافق النصف الثاني من مارس، حيث 
سيتقاضون 180 يورو في الشهر خالل ثالثة 
أشهر إلى غاية يونيو المقبل، أي 75 بالمائة 

من الحد األدنى للدخل«.
وأوضحت أن األسر يمكنها، من جهة أخرى، 
التقدم بطلب تأجيل المستحقات المترتبة عن 
من  االستهالك  قــروض  أو  العقارية  القروض 
سيتقاضى  بينما  معه،  تتعامل  الــذي  البنك 
)41 بالمائة(  العاملون بالقطاع غير المهيكل 
الطبية  والمحددين من طرف نظام المساعدة 
يورو حسب حجم  75 و112  بين  ما  )راميد( 
ـــك بــواســطــة الــرســائــل النصية  األســــرة، وذل
القصيرة. وقد تمت دعوة األشخاص األكثر عوزا 
من  االســتــفــادة  بغية  أنفسهم  تسجيل  إلـــى 
أبريل  و16   10 بــيــن  مــا  مماثلة  مــســاعــدات 

الجاري.
وبــالــنــســبــة لــلــمــقــاوالت -تــضــيــف اإلذاعــــة 
أبريل  أشهر  خالل  الدولة  ستقوم  الفرنسية- 
وماي ويونيو، بأداء التكاليف االجتماعية لتلك 
من  بالمائة   80 عن  يقل  ال  بما  تحتفظ  التي 

الرسوم  تسديد  يمكن  بينما  الشغل،  مناصب 
االجتماعية المؤجلة لتلك التي تحتفظ بما ال 
20 بالمائة من عمالها، كما تم إقرار  يقل عن 
تأجيل مجاني لسداد القروض و«الليزينغ«، إلى 
جانب إنشاء خط ائتمان تشغيلي تحت مسمى 
»ضمان أوكسيجين« Damane Oxygene في 
26 مارس بضمان من الدولة، قصد تأمين رأس 
المال التشغيلي للمقاوالت وتمكينها من دفع 

األجور.
وبخصوص تمويل هذه التدابير، ذكرت »إر.

 11 بتاريخ  اليقظة أحدثت  لجنة  بأن  إف.إي« 
مارس تحت وصاية وزارة االقتصاد والمالية، 
لمحاربة  إطــالق صــنــدوق خــاص  إلــى جانب 
المنصرم،  مارس   15 بتاريخ  كورونا  فيروس 
حالة   28 لم تسجل سوى  البالد  كانت  بينما 

ووفاة واحدة.
وخلصت اإلذاعة الفرنسية إلى أن »األسابيع 
نتائج جميع هذه  المقبلة ستمنح فكرة حول 
اإلجراءات، التي اتخذتها دول قليلة في العالم 
بهذا الحجم. وفي غضون ذلك، فإن« االستثناء 
المغربي« يتعلق قبل كل شيء بسرعة اتخاذ 

القرار السياسي«.

المغرب سخر  أن  مــور«،  »توماس  أكد معهد 
والتكنولوجية  والمالية  البشرية  إمكانياته 
والصناعية بشكل نموذجي، في سياق االستجابة 
فيروس  وبـــاء  عــن  المترتبة  الصحية  لــألزمــة 
»المثالية  على  الــضــوء  مسلطا  »كوفيد19-«، 
المغربية« في تدبير هذه الجائحة، وهو ما يعد 
إفريقيا  فـــي  لــالســتــنــســاخ«  ــابــال  ق »نــمــوذجــا 

وخارجها.
وأوضح جان توماس ليسيور، المفوض العام 
لمعهد توماس مور، أنه »في الوقت الذي ظلت 
فيه إفريقيا حتى اآلن بعيدة نسبيا عن الوباء، 
فإن المخاوف تتزايد اآلن بشأن قدرة بلدان القارة 
على مواجهة هذه األزمة الصحية واالقتصادية 
المزدوجة غير مسبوقة. )...(. ومع ذلك، ينبغي 
والقدرة على  االستجابة  التقليل من مدى  عدم 
على  الفاعلين  اللذين يظهرهما بعض  االبتكار 
على  مثال  ينطبق  مــا  وهــذا  إفريقيا.  مستوى 

المغرب«.
وقال جان توماس ليسيور في عمود نشرته 
أسبوعية »لوبوان« الفرنسية إنه »من المؤكد أن 
جنوب  إفريقيا  بــلــدان  مــن  تــطــورا  أكــثــر  البلد 
الصحراء، لكن مفتاح نجاحه ليس مسألة وسائل 
فقط. فقد أبدت الرباط تفاعلها وأظهرت نهجا 
إراديا ومبتكرا: وهو ما يشمل الكثير من المواقف 

التي يمكن استنساخها في أماكن أخرى«.
وحسب المفوض العام لمعهد توماس مور، 
فإلى جانب اإلجراءات الصحية السريعة الرامية 
إلى الحد من انتشار الفيروس، تمكن المغرب من 
قررت  فقد  نقطتين،  في  الــجــرأة  على  البرهنة 
بروتوكوالت  فــي  الكلوروكين  دمــج  الحكومة 
تملك  خالل  من  وذلك  االستشفائية،  العالجات 
اإلنتاج المحلي لمصنع »صانوفي«. وعلى نفس 
ــة عــن فـــرض االرتــــداء  ــدول الــمــنــوال، أعــلــنــت ال
اإلجباري للكمامات الواقية في 7 أبريل الجاري، 
ومن ثم فإن »السلطات عملت بسرعة على الحسم 
في نقاشين ال زاال مستعصيين على الحل في 

بعض الدول الغربية«.
وأشار كاتب العمود إلى أنه »من أجل المطالبة 
بفرض ارتداء الكمامات على نحو إجباري، قامت 
الحكومة المغربية بتعبئة قطاع النسيج إلنتاج 
الكمامات المخصصة للعموم«، مؤكدا أن الطاقة 
في  قناع  ماليين  خمسة  هي  للبالد  اإلنتاجية 
اليوم، والتي يتم توزيعها من قبل شركات الحليب 
في جميع المحالت التجارية المحلية قصد تزويد 

الساكنة.

وأضاف أن »هذه الكمامات المغربية 100 في 
المائة تعتبر فخرا للمواطنين إلى جانب مبادرات 
أخرى، مثل إعادة تأهيل وحدة إلنتاج المطهرات 
الهيدرو-كحولية، وابتكار جهاز تنفس اصطناعي 

مغربي 100 في المائة«.
نفس  أن  إلــى  ليسيور  توماس  جــان  وأشــار 
الروح تسود على المستوى االقتصادي، حيث 
أن »الصندوق الخاص كوفيد19- يعد هنا مثاال 
لضمان  المرصود  الصندوق  هذا  وكــان  جيدا. 
االنتعاش االقتصادي، من خالل تأجيل الرسوم، 
الدعم  ومنح  الــقــروض،  وتمديد  والضمانات، 
الحد  من  بالمائة   75 بنسبة  للخواص  المالي 
األدنى لألجور، يتوخى في البداية بلوغ رصيد 
مليار يورو. فقد تم تجاوز هذا المبلغ سريعا بعد 
الخواص  الــفــاعــلــيــن  مـــن  ــتــبــرعــات  ال تـــوالـــي 
والمؤسساتيين، حيث يمكن أن يصل إلى 3 في 
يضع  ما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  المائة 
الخطط  مستوى  نفس  في  المغربي  االنتعاش 

األوروبية«.
واعتبر أن الحكومة اتخذت مبادرة أخرى بالغة 
األهمية لدعم االقتصاد غير المهيكل )حوالي 15 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي المغربي(، 
للتصريح على  إنــشــاء منصة  مــن خــالل  ــك  وذل
الرسائل  طريق  عن  بساطة  بكل  أو  اإلنترنيت 
النصية القصيرة، حيث أن »بوسع هذه المبادرة 
نفس  تواجه  التي  اإلفريقية  البلدان  تلهم  أن 

المشكلة«.
وأوضح أن »إعادة توجيه الترسانة الصناعية 
المغربية نحو إنتاج الكمامات الواقية وأجهزة 
التنفس والمطهرات الهيدرو-كحولية هي مغنم 
طلبات  تسليم  أن  اعــتــبــار  على  دبــلــومــاســي«، 
اتجاه  في  ستتم  للعموم«  »الموجهة  الكمامات 
إمداداتها  عــلــى  كــثــيــرا  تعتمد  الــتــي  أوروبــــا 

الصينية.
وتابع كاتب العمود بالقول »لكن السلطات ال 
تغفل طموحاتها اإلقليمية، عبر التحول صوب 

إفريقيا. وهكذا، وافق المغرب على طلب الرئيس 
المالي بتوفير المستشفى العسكري المغربي في 
سيبينيكورو، بضواحي باماكو، لعالج المرضى. 
كما أجرى جاللة الملك مكالمة هاتفية مع الرئيس 
السنغالي ماكي سال والرئيس اإليفواري الحسن 
واتارا، من أجل صياغة »مبادرة لرؤساء البلدان 
اإلفريقية تروم إقرار إطار عملياتي يتيح مصاحبة 
تدبير  مــــراحــــل  مــخــتــلــف  فــــي  ــــارة  ــــق ال دول 

الجائحة«.
وبحسب المفوض العام لمعهد توماس مور، 
األزمة  جــراء  بشدة  تضررت  التي  إفريقيا  فإن 
الصحية، وهبوط أسعار السلع األساسية، والتي 
أزمة  مــن  بكثير  أكبر  اقتصادية  أزمــة  تــواجــه 
2007-2008 »لن تتمكن من إنقاذ نفسها بنفسها«، 
بوسعها  أنــه  لها  يظهر  المغربي  المثال  »لكن 
العمل بواسطة مواردها الخاصة، دون انتظار 
مساعدة دولية غير أكيدة، شريطة تعبئة ساكنتها 

وإظهار روح المبادرة«.

 تدبير أزمة فيروس كورونا

فيروس كورونا.. املغرب
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