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م االتحاد اإلفريقي يدعو مجلس السلم 
األمن الدولي إلى اإلسهام في 
التصدي لكوفيد - 19 بإفريقيا

عمليات تزويد السوق بالحبوب 
عبر الموانئ الوطنية مستمرة في 

أحسن الظروف
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 البوليساريو تستولي على المساعدات 
اإلنسانية الدولية الموجهة 

للمحتجزين بتندوف إلعادة بيعها

السفير هالل: جاللة الملك كان سباقا إلى الدعوة 
لعالم متضامن قبل جائحة كوفيد- 19 بوقت طويل

 )كوفيد - 19(

جائحة كورونا سلطت الضوء على 
»الدور المحوري« للقادة الدينيين

مقهى »القيل والقال« 
الجزائري لم يغلق أبوابه!

ص
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القيادة المتبصرة لجاللة الملك في مجال الحوار 
بين األديان محط إشادة عالية باألمم المتحدة

خاوية على عروشها إبان 
الجائحة .. ساحة جامع الفنا 

تصبو إلى استقبال زوراها

كيف نرتدي ونستخدم وننزع 
ونتخلص من الكمامة؟

أصبح ارتداء الكمامات الوقائية اليوم إجباريا للحد من 
انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(، مما يستدعي 

توضيح كيفية استخدامها ونزعها.
المرحلة األولى: قبل أن ترتدوا كمامتكم

- بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، من الضروري 
غسل اليدين بمطهر كحولي أو بالماء والصابون قبل ارتداء 

الكمامة.
المرحلة الثانية: كيف تضبطون كمامتكم - يجب ارتداء 
الكمامة باستخدام األربطة المطاطية فقط، كما يجب الحرص 
على ضبطها على الوجه بطريقة تسمح بتغطية الفم واألنف 

والذقن.
المرحلة الثالثة: ال تلمسوا الكمامة مطلقا!

- عندما ترتدون كمامة تفادوا لمسها. وفي كل مرة تلمسون 
كمامة مستعملة اغسلوا أيديكم بمطهر كحولي أو بالماء 

والصابون.
المرحلة الرابعة: تذكروا استبدال كمامتكم! - عندما تصبح 
الكمامة رطبة بفعل عملية التنفس، يجب استبدالها بكمامة 

جديدة وعدم إعادة ارتداء كمامة ذات استعمال أحادي.
انزعوا   - كمامتكم؟  تنزعون  كيف  الخامسة:  المرحلة 
الكمامة من شريطها المطاطي )ال تلمسوا الجهة األمامية 
من الكمامة!(، ثم تخلصوا منها فورا في قمامة مقفلة، وأخيرا 

اغسلوا أيديكم بمطهر كحولي أو بالماء والصابون.
معلومة مفيدة: هل يمكننا تعقيم الكمامات؟

- بما أن مدة صالحية الكمامات من نوع )FFP( محددة، 
فمن األفضل تعقيم الكمامات من النوعين اآلخرين.

والصيدلة  األدوي��ة  بمديرية  الصيدلة  قسم  رئيس  وكان 
بوزارة الصحة، محمد الزرهوني، قد أبرز أن الكمامات هي 
ذات استعمال أحادي، وال ينصح بتنظيفها وإعادة استعمالها، 
مضيفا أن هذه الكمامات متوفرة في ثالثة أنواع، يهم أولها 
مهنيو  يستعملها  التي  »الجراحية«  أو  الطبية  الكمامات 
للمعايير  لخضوعها  اع��ت��ب��ارا  أس��اس��ي،  بشكل  الصحة 

الدولية.
ويتمثل النوع الثاني من الكمامت في الكمامات غير الطبية 
المصنوعة من قماش غير مصنع، وهي الكمامات الواقية 
المدعمة والمسوقة في المملكة بمبلغ 80 سنتيما. وأكد أن 
هذين النوعين من الكمامات غير مصممين لحماية الشخص 

الذي يرتديهما وإنما لحماية األشخاص اآلخرين.
بالكمامات  يتعلق  الثالث  النوع  أن  الزرهوني  وأوض��ح 
الوقائية )FFP، وN95(، وهي كمامات تحمي حاملها لمدة 
العاملين في اتصال  8 ساعات، مخصصة لمهني الصحة 
مباشر مع المصابين بفيروس كورونا، على الخطوط األمامية 

لمكافحة هذا الوباء.

خالل ندوة افتراضية رفيعة المستوى نظمها المغرب
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- تسجيل 22 حالة إصابة بفيروس 
ال��م��ح��ل��ي بصفرو.  ب��ال��س��ج��ن  ك���ورون���ا 

خطأ
لشراء  ال��ت��ج��اري��ة  ال��م��ح��الت  فتح   -
بالمملكة.  مدن  عدة  في  العيد  مالبس 

خطأ
- تسجيل 48 إصابة مؤكدة جديدة 
العدد  ترفع  بالمغرب  بفيروس كورونا 

اإلجمالي إلى 6466 حالة. صحيح
البكالوريا  ام��ت��ح��ان  م��واض��ي��ع   -
والثانية،  األول���ى  للسنتين  بالنسبة 
تم  ال��ت��ي  ال�����دروس  ح��ص��ري��ا  ستشمل 
إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة. 

صحيح
األسر  أرب��اب  لدعم  ثانية  مرحلة   -
الذين  المهيكل  غير  بالقطاع  العاملة 
فقدوا مدخولهم نتيجة لحالة الطوارئ 
الصحية تنطلق غدا الخميس. صحيح

- 5216 معتقال استفادوا من عملية 
المحاكمات عن بعد تفاديا لكل المخاطر 
الظرفية  ه��ذه  في  المحتملة  الصحية 

االستثنائية. صحيح
رقمي متوفر حاليا  آالف مورد   6  -
بجميع األسالك والمستويات الدراسية. 

صحيح
أمس  المستشارين دشن،  - مجلس 
المجال  ف��ي  ج��دي��دة  تجربة  ال��ث��الث��اء، 
التصويت  آلية  باعتماده  التشريعي، 

اإللكتروني عن بعد. صحيح
من  تمكنت  المغربية  الجامعات   -
رقمي  م��ورد  أل��ف   100 أكثر من  إنتاج 

متنوع. صحيح
- توقيف رئيس الملحقة اإلدارية عين 
واتخاذ  المسؤوليات  لترتيب  الشق 
اإلجراءات التأديبية واإلدارية الضرورية 
الصحية.  الطوارئ  لحالة  خرق  بشأن 

صحيح

الصواب والخطأ 
بخصوص فيروس كورونا 

بالمغرب

التحاليل  مختبر  بتزويد  الصحة  وزارة  قامت 
الجهوي  االستشفائي  للمركز  التابع  البيولوجية 
لبني مالل بأجهزة ومعدات طبية تستجيب للمعايير 
والتحاليل  االخ��ت��ب��ارات  إج���راء  ب��ه��دف  ال��دول��ي��ة 
باستخدام تقنية PCR لتشخيص الحاالت المصابة 

بكوفيد 19.
هذا  لخدمات  الرسمية  االنطالقة  أعطيت  وق��د 
المختبر بالمستشفى الجهوي ببني مالل والذي 
يشكل قيمة طبية مضافة على صعيد كامل تراب 
الجهة وأقاليمها. ويوفر المختبر قدرة تشخيصية 
تصل إلى 600 اختبار يوميا، وذلك بفضل موارده 
ال��ب��ش��ري��ة ال��م��ؤه��ل��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل وف���ق���ا لنظام 

المدوامة.
وقد تلقى جميع العاملين بالمختبر تكوينا بشأن 
إجراء هذه االختبارات على الحاالت المشتبه بها 

القادمة من األقاليم الخمس بالجهة.
لألنباء،  العربي  المغرب  لوكالة  تصريح  وفي 
أوضحت مديرة مختبر التحاليل الطبية بالمركز 

من  أن��ه  بحباح،  رشيدة  م��الل  لبني  االستشفائي 
المنتظر أن يساهم هذا المختبر، الذي يتوفر على 
المعدات الالزمة لتشخيص فيروس كوفيد 19 من 
 PCR خالل الكشف النوعي ل«حمض الريبونوكليك
» لفيروس كورونا، في التخفيف من الضغط على 
الوطنية، وتقليص مواعيد الحصول  المختبرات 
على النتائج إلى 4 ساعات فقط بدال من 48 ساعة 

أو أكثر في وقت سابق.
وأضافت أن المختبر يستخدم التقنية المرجعية 
لتشخيص كوفيد 9 وفقا للبروتوكوالت التي أوصت 
بها وزارة الصحة، والتي تستجيب للمعايير الدولية 
النوعي  بالكشف  األمر  ويتعلق  المجال،  هذا  في 
للحمض النووي الريبي للسارس- كوفيد 2 بواسطة 
تقنية PCR، لتأكيد التشخيص باإلصابة، مبرزة 
أنها ستمكن من مضاعفة التحاليل المخبرية لكوفيد 

19 في مجموع الجهة.
وقالت إن افتتاح هذا المختبر هو ثمرة الجهود 
الكبيرة التي بذلها طاقم المركز االستشفائي لبني 

مالل والمديرية الجهوية للصحة الذين لم يدخروا 
أي جهد الحتواء انتشار كوفيد، والنهوض بأوضاع 

الطاقم الطبي.
يذكر أنه من أجل تشخيص إصابة شخص ما 
 ،)PCR( »بالفيروس يستخدم اختبار »بي سي آر
المتسلسل“.  البوليميراز  »تفاعل  بإسم  ويعرف 
تؤخذ مسحات من اللعاب بعود استخراج قطني 
من الجهاز التنفسي العلوي لإلنسان، أي الحلق 
واألنف والفم. كما يمكن أخذ عينات من الرئتين 
أيضا. ويقوم تقنيو المختبر بتحليل العينة لتحديد 
ما إذا كانت تحتوي على العامل الوراثي لفيروس 
ال��وراث��ي أو  ال��ع��ام��ل  ك��ورون��ا. وإذا ثبت وج���ود 
أن  ذل��ك  يعني  العينة،  في  للفيروس  »الجينوم« 
صاحب العينة حامل للمرض. لكن يجب االنتباه 
العينة ال  في  الوراثي  العامل  أن عدم وجود  إلى 
يعني بالضرورة عدم حمل الشخص للفيروس، فقد 
يكون الفيروس في جسمه بالفعل لكنه في أجزاء 

أخرى لم تؤخذ منها عينات.

التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كوفيد 19 أصبحت 
متاحة بالمركز االستشفائي لبني مالل

فاس: إطالق البرنامج المندمج للمصاحبة والتتبع عن بعد 
لألطفال المستفيدين من العفو الملكي

أطلقت مؤسسة محمد السادس إلعادة ادماج السجناء، 
بفاس، البرنامج المندمج للمصاحبة والتتبع عن بعد لفائدة 
أطفال مراكز حماية الطفولة والمستفيدين من العفو الملكي 

وبدائل اإليداع بالمؤسسات العمومية.
واستفاد 48 طفال من مراكز حماية الطفولة على مستوى 
عن  فضال  مكناس،  فاس  جهة  من  وأقاليم  عماالت  خمس 
الرشيدية، من عملية توزيع لوحات الكترونية مزودة بالربط 
عبر شبكة األنترنيت قصد تمكينهم من متابعة دراساتهم 

عن بعد.
كما تم إطالق عملية ثانية تهم توزيع قفف من المواد 
الغذائية ومواد للعناية بالنظافة، وكذا قسائم شراء، لفائدة 
ف��ي هذه  ب��ال��ب��رن��ام��ج  المعنيين  وال��ش��ب��اب  األط��ف��ال  أس���ر 

الجهة.
ويندرج البرنامج الذي يرفع شعار »الطفل، اآلن« في سياق 
العفو الملكي الذي استفاد منه 6000 من نزالء المؤسسات 
السجنية كما يأخذ بعين االعتبار مبادرة السلطة القضائية 
ورئاسة النيابة العامة المتعلقة بتفعيل االجراءات البديلة 
نزالء مراكز حماية  300 طفل من  أزيد من  لفائدة  لإليداع 
الطفولة، من خالل وضعهم قيد عناية أسرهم، وذلك في إطار 
التدابير االحترازية التي أقرتها الدولة المغربية في مواجهة 

فيروس كورونا المستجد.
وقال منسق مركز المواكبة وإعادة االدماج بفاس، خالد 
األزمي، إن العمليتين تشمالن 48 طفال ينتمون الى مراكز 
تاونات، موالي  إف��ران، مكناس،  الطفولة في فاس،  حماية 
يعقوب، وكذا الرشيدية مضيفا أن الهدف من البرنامج يكمن 

في تأمين تتبع سيكولوجي واجتماعي لهؤالء األطفال وتعزيز 
لمتابعة  الموضوعة رهن اشارتهم  البيداغوجية  الوسائل 

الدراسة.
تفاعلية  آل��ي��ة  ضمن  ت��ن��درج  العمليات  ه��ذه  أن  وأب���رز 
ركن  تشكل  مصاحبة«،  »أل��و  بعد  عن  والتتبع  للمصاحبة 
البرنامج المندمج وتتمحور حول منصة تفاعلية للمصاحبة 
االستجابة  بغرض  المستفيدين،  األطفال  لفائدة  بعد  عن 
لحاجياتهم من المواكبة االجتماعية والتوجيه البيداغوجي 

والصحي والدعم المدرسي.
وأشار األزمي الى أن عملية توزيع اللوحات اإللكترونية 
والمواد الغذائية وقسائم الشراء ستتواصل بباقي المدن 
التي  الصحية  السالمة  لتوجيهات  احترام  في  المعنية، 

تفرضها السلطات المحلية.
ونوه عدد من المعتقلين واألطفال المستفيدين بأهمية 
هذه المبادرة التي ستمكن شريحة من المجتمع المغربي 
م��ن االن��دم��اج م��ج��ددا ف��ي ال��وس��ط ال��م��درس��ي، االجتماعي 

والمهني.
المملكة  عبر  أربع خاليا  تعبئة  تمت  اإلط��ار،  هذا  وفي 
لتقديم خدماتها، وتتكون من مرافقين اجتماعيين، منتدبين 
طبية  وأط���ر  نفسانيين  وأخصائيين  ال��م��راق��ب��ة،  للحرية 

ومربين.
ويندرج هذا البرنامج متعدد الوظائف والخدمات، الذي 
ال��م��ت��ح��دة للطفولة  ب��ش��راك��ة م���ع ص���ن���دوق األم����م  ص��ي��غ 
الدور  إطار  األوروب��ي في  االتحاد  )اليونيسيف( بدعم من 
التنسيقي الذي تضطلع به المؤسسة على مستوى القطاعات 

والفاعلين المعنيين بتنزيل الرؤية الملكية.
ويروم تأمين اندماج سوسيو اقتصادي لقدماء النزالء 
بالمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة، مع الحرص 

على المصلحة العليا للطفل.
هكذا، وبالنظر الى الظرفية الحالية وتطبيقا للتوجيهات 
محمد  مؤسسة  قامت  المجال،  ه��ذا  في  السامية  الملكية 
السادس بتفعيل برنامجها بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب 
النفسانيين  لألخصائيين  المغربية  والجمعية  والرياضة 
المغرب(، قصد  هيلب  )ويب  من  تقني  وبدعم  السريريين، 
بعين  أخذا  المواطنين،  من  الفئة  لهذه  بعد  عن  مصاحبة 

االعتبار سنهم ووضعهم القانوني.
وتتطلع هذه المصاحبة الى تأهيل أفضل للمستفيدين 
انسجاما مع قيم المواطنة وفي إطار الحرص على توفير 
والصحية  واالقتصادية  واالجتماعية  النفسية  الشروط 

المالئمة لتسهيل مسلسل االندماج في المجتمع.
ويشمل البرنامج جملة من خدمات المصاحبة والتوجيه 
واالستشارة لفائدة أطفال مراكز حماية الطفولة )308( الذين 
استفادوا من بدائل اإليداع وسلموا الى أسرهم، سواء بشكل 
ممن  سنة   18 من  أق��ل  للقاصرين  وك��ذا  نهائي،  أو  مؤقت 
البرنامج ولوج  )38(. ويتيح  الملكي  العفو  استفادوا من 
المضامين التربوية والبيداغوجية الرقمية من خالل تمكين 
األطفال الممدرسين من لوحات الكترونية تسمح لهم بمتابعة 
الدروس عن بعد، وتوفير آلية للدعم النفسي لفائدة األطفال 
من  م��ج��م��وع��ة  ب��واس��ط��ة  أس���ره���م،  وأف�����راد  المستفيدين 

األخصائيين المتطوعين.

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى 
الدين  ع��ز  بفيينا  ال��دول��ي��ة  المنظمات 
صاحب  م��ب��ادرة  أن  بفيينا،  ف��رح��ان، 
الجاللة الملك محمد السادس لمواجهة 
فيروس »كورونا« بإفريقيا، كفيلة بدعم 
القارة لرفع مختلف تحديات الجائحة.

وقال فرحان، في كلمة خالل اجتماع 
عبر الفيديو لمجلس محافظي الوكالة 
المبادرة  إن  ال��ذري��ة،  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
الملكية، الرامية إلى إرساء إطار عملياتي 
مختلف  في  اإلفريقية  ال��دول  لمواكبة 
مراحل تدبيرها للجائحة، واقعية وعملية 
وأفضل  ال���ت���ج���ارب  ب��ت��ق��اس��م  ت��س��م��ح 
الممارسات للتصدي للعواقب الصحية 
واالجتماعية  االقتصادية  والتداعيات 

للوباء بالقارة.
البند  وأبرز فرحان، في كلمته حول 
لتفشي  ال��وك��ال��ة  باستجابة  المتعلق 
كبلد  المملكة،  أن  »ك��ورون��ا«،  ف��ي��روس 
إفريقي، على دراية بالتحديات الجديدة 
لآلثار  للتصدي  مواجهتها  يجب  التي 

السلبية للوباء على الدول اإلفريقية.
وأكد أن المغرب مقتنع بأن التعاون 
الدولي ضروري، أكثر من أي وقت مضى، 
كافة  تدعم  شاملة  استجابة  أج��ل  م��ن 
التنسيق  لتعزيز  ال��م��ب��ذول��ة  ال��ج��ه��ود 
المعطيات  تقاسم  إط���ار  ف��ي  العالمي 

والخبرات.
وأعرب عن تضامن المغرب، في هذه 
الظرفية، مع دول العالم في مواجهتها 
العام  المدير  لمبادرة  وتثمينه  للوباء، 
رفاييل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
غروسي، الهادفة إلى دعم الدول األعضاء 
بالوكالة في جهودها لالستجابة السريعة 
المعدات  ت��وف��ي��ر  وخ��اص��ة  للجائحة، 

الضرورية.
كما أبرز الدبلوماسي تثمين المملكة 
لمبادرة الدول األعضاء المانحة بالوكالة 
لميزانية  إضافية  تمويالت  تقديم  إلى 
التضامن والتعاون  الوكالة، كجزء من 
الجائحة  م���ع  ل��ل��ت��ع��اط��ي  ال��دول��ي��ي��ن 

والتخفيف من آثارها.

مبادرة جاللة الملك كفيلة بدعم إفريقيا لرفع مختلف 
تحديات جائحة »كورونا«
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كوفيد 19 .. نشاط الصيد مستمر وتعزيز منتظر للعرض خالل الفترة المقبلة
أكدت وزارة الفالحة والصيد البحري 
والغابات،  والمياه  القروية  والتنمية 
قطاع الصيد البحري، أن نشاط الصيد 
البحري مستمر من أجل الحفاظ على 
تموين منتظم للسوق، مشيرة إلى أن 
ال��ع��رض ك���اف خ���الل ش��ه��ر رمضان 

المبارك.
وأوضحت الوزارة، في بالغ لها، أنه 
الذي  الموسم  م��ن  األول  ال��رب��ع  بعد 
للصيد،  المنخفض  الموسم  يصادف 
من المنتظر تعزيز عرض األسماك في 

الفترة الحالية.
الصيد  قطاع  أن  المصدر  وأضاف 
حالة  عن  اإلع��الن  منذ  تعبأ  البحري 
الطوارئ الصحية من أجل استمرار 
في  وذل��ك  ال��س��وق،  وتموين  النشاط 
المرتبطة  ال��ص��ح��ي��ة  األزم����ة  س��ي��اق 
من  المتخذة  والتدابير  )بكوفيد19( 
هذا  انتشار  م��ن  للحد  ب��الدن��ا  ط��رف 

الفيروس.
وأشار إلى أن هذه التعبئة القوية 
أت���ت ب��ف��ض��ل ت��ك��اث��ف ج��ه��ود جميع 
خاص  وبشكل  القطاع،  في  الفاعلين 
البحارة الذين يواصلون عملهم، مما 
اإلنتاج  اس��ت��م��رار  ب��ض��م��ان  ي��س��م��ح 
السمكي، مذكرا بأن البحارة مستمرون 
في العودة لوظائفهم، مسجلين بذلك 

عودة تدريجية للوضع الطبيعي.
وبحسب بالغ وزارة الفالحة، تسجل 

معتادة  مستويات  المفرغة،  الكميات 
خالل هذه الفترة، بلغت 1900طن في 

اليوم منذ بداية شهر مارس.
ستشهد  الحالية  الفترة  أن  وتابع 
في  ال��زي��ادة  بفضل  للعرض  تعزيزا 

خالل  اج��ت��ازت  التي  الصيد  أنشطة 
الموسم  ال���ع���ام،  م���ن  األول  ال���رب���ع 
الصيد  لقطاع  المعتاد  المنخفض 
األسماك  ل��ص��ي��د  ب��ال��ن��س��ب��ة  )خ��اص��ة 
الجوية  الظروف  وكذلك  السطحية(، 

السيئة التي ميزت نفس الفترة. وهكذا 
فإن العرض من األسماك سيتعزز.

وب��ف��ض��ل ال���زي���ادة ال��م��ت��وق��ع��ة في 
البالغ،  ي���ردف  ال��م��ت��وف��رة،  الكميات 
المنتجات  أسعار  مستويات  ستبقى 

مع  مستقرة  مستويات  في  السمكية 
زي�������ادة ف����ي ال����ع����رض خ�����الل شهر 

رمضان.
كما ن��وه إل��ى أن��ه تم اتخاذ جميع 
المنتجات  لعرض  ال��الزم��ة  ال��ش��روط 
السمكية بأسعار معقولة على مستوى 
أسواق البيع األولي وأسواق الجملة، 
التي  المراقبة  إج���راءات  أن  مضيفا 
اللجان  بتنفيذها  ت��ق��وم  أن  ي��م��ك��ن 
المحلية، من شأنها أيضا أن تساهم 
في الحفاظ على مستوى سعر معقول 

في أسواق القرب.
جميع  بأن  الفالحة  وزارة  وذك��رت 
بنشاط  المرتبطة  التحتية  البنيات 
الصيد والتسويق مستمرة في العمل، 
ال سيما قاعات عرض األسماك وأسواق 
الجملة، في احترام للتدابير الصحية 

المتخذة.
وخلصت إلى أنه يتم تموين مجموع 
أسواق الجملة بطريقة مستمرة، وأن 
أسواق  عبر  نقلها  تم  التي  الكميات 
الجملة ارتفعت ب� 25 في المائة خالل 
مع  بالمقارنة   2020 من  األول  الربع 
نفس الفترة في 2019. وفي المتوسط، 
يتم توزيع 500 طن يوميا في أسواق 
الجملة، مشيرة إلى أن اليوم األول من 
قياسي  بتوزيع  تميز  رمضان  شهر 
سوق  ف��ي  ط��ن   1200 ب��ل��غ  للكميات 

الجملة بالدار البيضاء.

سلط الموقع اإلخباري الشيلي »إل سييتي« 
الضوء على تأسيس حركة »صحراويون من أجل 
السالم«، مبرزا أن األمر يتعلق ب »حركة بديلة« 

ل »البوليساريو« و«قوة سياسية مستقلة«.
مقال خصص  في  اإلخ��ب��اري،  الموقع  وكتب 
إلحداث هذه المنظمة الجديدة، أن تأسيس حركة 
»ص��ح��راوي��ون م��ن أج��ل ال��س��الم« م��ؤخ��را يأتي 
»نتاجا الفتقاد انفصاليي البوليساريو للمصداقية 

وللشرعية«.
وأضاف أن مؤسسي الحركة برروا مبادرتهم 
طاقتها  »اس��ت��ن��ف��دت  +ال��ب��ول��ي��س��اري��و+  ب��ك��ون 
إلرادة  وفاقدة  التجديد  عن  عاجزة  وأصبحت 
االنفتاح على أفكار ومبادرات جديدة«، كما أن 
هذا  في  المبذولة  والجهود  المبادرات  »جميع 
الصدد اصطدمت بتعنت وعجرفة قيادة واهنة 

يحكمها التسلط والالديمقراطية«.
وبحسب مؤسسي الحركة فإن »حالة االنسداد 
المتواصل وغياب أفق لحل مشكلة« الصحراء 
االنساني  والوضع  األبدي  »اللجوء  إلى جانب 
واالجتماعي المتأزم وتدهور الظروف المعيشية«، 
اإلنسان  لحقوق  »انتهاكات جسيمة  عن  فضال 
واإلفالت المطلق لمرتكبيها من العقاب )...( أدت 
إلى انتفاء شرعية ومصداقية +البوليساريو+«، 

وفق »إل سييتي«.
وتابع، استنادا إلى البيان التأسيسي لحركة 
»ص��ح��راوي��ون م��ن أج��ل ال��س��الم«، أن »تخندق 
الحرس القديم بأجهزة السلطة ورفضه الصارم 
ال��داخ��ل كانا  م��ن  م��ع��ارض  أو  م��ج��دد  لكل فكر 
األخير«  المؤتمر  نتائج  تبين  كما  واضحين 

لالنفصاليين.
اإلخباري  الموقع  أش��ار  ذات��ه،  السياق  وفي 
الجديد  السياسي  »المشروع  أن  إل��ى  الشيلي 
يطمح إلى تمثيل الحساسيات واآلراء التي تعبر 
عن مختلف مكونات الساكنة الصحراوية التي 
والمشاريع  المواقف  في  ممثلة  نفسها  تجد  ال 
لجبهة  واإلي�����دي�����ول�����وج�����ي�����ة  ال���س���ي���اس���ي���ة 

البوليساريو«.
وسجل أن تأسيس هذه الحركة يشكل »تجربة 
الشمولي  ال��ن��م��وذج  م��ع  تقطع  مسبوقة  غير 

والراديكالي القديم للبوليساريو«.
وأضاف الموقع اإلخباري أن الحركة »تراهن 
على الحلول السلمية وتطمح إلى شغل مكانتها 
المستحقة كمرجع سياسي جديد« تدفعه »إرادة 
والمشاركة،  إيجابيا  للتأثير  وصادقة  راسخة 
انطالقا من مقاربات مغايرة، في البحث عن حل 

متوافق عليه ودائم« لقضية الصحراء.

وخلص إلى أن حركة »صحراويون من أجل 
السالم« تعتبر أن تسوية نزاع الصحراء، الذي 
يقف عقبة أمام تحقيق السالم واالندماج والتنمية 

لفائدة شعوب المغرب العربي منذ عقود، »ضرورة 
تاريخية« من شأنها أن تفتح »مرحلة من التقدم 

واالزدهار« لشعوب المنطقة.

تأسيس حركة »صحراويون من أجل السالم«

نتاج »الفتقاد انفصاليي البوليساريو للمصداقية والشرعية«

الهرهورة  مدينة  في  الطوارئ  العنوان 
خ���الل ش��ه��ر رم��ض��ان امل���ب���ارك ، ل��ق��د قامت 
على  و  الهرهورة  ملدينة  احمللية  السلطات 
الصخيرات  ع��م��ال��ة  ع��ام��ل  ال��س��ي��د  رأس��ه��م 
متارة يوسف ضريس و باشا املدينة محمد 
حصيني و السادة القياد عبد الله حيدى و 
لفرض  جبارة  مبجهودات  الفياللي   يوسف 
كورونا  لفيروس  حملاصرة  ال��ط��وارئ  حالة 
ع��رف��ت حالة  املدينة  ه��ذه  اإلن��ت��ش��ار ألن  م��ن 
من احلاالت األولى التي سجلتها بالدنا عن 
بالديار  مقيم  مغربي  مهاجر  دخ��ول  طريق 
اإليطالية و لكن يقظت رجال السلطة احمللية 
القوات  و  امللكي  ال��درك  رج��ال  و  أعوانها  و 
جه  و  أحسن  على  بعملهم  قاموا  املساعدة 
ل��م يعرف  ال��وب��اء و  مم��ا أدى إنحصار ه��ذا 

إنتشار و لإلشارة فقد ال حظنا تواجد رجال 
السلطة احمللية و أعوانها و عناصر القوات 
املساعدة و الدرك امللكي في جميع احلواجز  
املتبثة بكل مداخل املدينة ليال و نهارا خالل 
هو  اجلميل  الشيء  و  املبارك  رمضان  شهر 
م��ش��اه��دة ه���ؤالء رج���ال السلطة احمل��ل��ي��ة و 
جميع األجهزة األمنية و هم يتناولون وجبة 
عالية  مبعنويات  يومي  بشكل  معا  اإلفطار  
لدى  الوطنية واملسؤولية  و هنا تظهر روح 
تسهيل  على  يعملوا  أن  اجلميع  من  نطلب 
من  اخل���روج  م��ن  ب��الدن��ا  تتمكن  لكي  عملهم 
هذه املرحلة بأقل األضرار  حيث يجب علينا 
إحترام  و  ال��ط��وارئ  حالة  بقانون  اإلل��ت��زام 
الوباء  فترة احلجر الصحي مبحاصرة هذا 
رجال  مهنية  و  بحنكة  ننوه  كما   ، اخلطير 

ال��س��ل��ط��ة احمل��ل��ي��ة مل��دي��ن��ة ال��ه��ره��ورة الذين 
طبقوا حالة الطوارئ بشكل جيد و بإنسانية 
من خالل جميع  اإلنسان  إحترام حقوق  مع 
تدخالتهم الشيء الذي ترك إنطباع طيب لدى 
ساكنة الهرهورة كما أنهم قاموا بغلق جميع 
املواطنني   دخ���ول  ملنع  ال��ش��واط��يء  م��داخ��ل 
إليهم و لإلشارة فإن هذه شواطئ الهرهورة 
خالل  للمواطنني  كبيرًا  إقبااًل  تعرف  كانت 
شهر رمضان من كل سنة الراغبني في القيام 
تأتي  فئة  ه��ن��اك  و  السباحة  و  ب��ال��ري��اض��ة 
لتناول وجبة اإلفطار و السهر ليال إلى غاية 
احفظ  اللهم  اخل��ت��ام  ف��ي  و  السحور   ف��ت��رة 
ملكنا احلبيب محمد السادس نصره الله و 
أيده و أطال في عمره و باقي أفراد العائلة 

امللكية الشريفة .

حالة الطوارئ بمدينة الهرهورة خالل شهر رمضان

االستاذ موالي ادريس بن موالي العربي 
الوزاني المنسق االقليمي لحزب األمل 

بعمالة الصخيرات تمارة
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أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب 
لدى األمم المتحدة، عمر هالل، أن أمير 
المؤمنين، صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس، كان سباقا، قبل فترة طويلة 
من نشوب األزمة العالمية التي سببتها 
الدعوة لعالم  جائحة كوفيد19-، إلى 
التعايش  مبادئ  على  قائم  متضامن 

وتقبل اآلخر والتعددية و الغيرية.
وذك��ر ه��الل، ف��ي كلمة خ��الل ندوة 
نظمها  المستوى  رفيعة  افتراضية 
المغرب في األمم المتحدة حول »دور 
القادة الدينيين في التصدي لجائحة 
كورونا«، بأن جاللة الملك كان قد أكد 
ف���ي ال���رس���ال���ة ال���ت���ي ب��ع��ث ب��ه��ا إلى 
المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر 
الدولي لحوار الثقافات واألديان الذي 
احتضنته مدينة فاس سنة 2018، أن 
»النظام الجديد للسلم العالمي، هو ما 
نرجو أن نسهم في بنائه جميعا، على 
التعدد  وقبول  التعايش  مبدأ  أساس 
بالبناء  ي��س��م��ح  ب��م��ا  واالخ����ت����الف، 
والنمو  األم���ن  وت��وط��ي��د  وال��ت��ط��وي��ر، 

واالزدهار«.
وأكد السفير أن المغرب، الذي كان 
على الدوام منافحا قويا عن قيم التفاهم 
والحوار بين الثقافات واألديان، يدعم 
تماما النداء الخاص الذي وجهه األمين 
أبريل   11 ف��ي  المتحدة  لألمم  ال��ع��ام 
جميع  م��ن  الدينيين  للزعماء   2020
األديان لتوحيد القوى من أجل العمل 
أرجاء  في جميع  السالم  إح��الل  على 
العالم والتركيز على المعركة المشتركة 
لإلنسانية من أجل القضاء على جائحة 

كوفيد19-.
التي  ال��ح��دة  أن  وش���دد ه��الل على 
العالم  ضربت بها جائحة كوفيد19- 
وتبعاتها الكونية تتطلب، أكثر من أي 
وقت مضى، رسالة موحدة ومسؤولة 

للزعماء الدينيين، مشيرا إلى أن »التقاء 
أصوات الزعماء الدينيين اليوم، تحت 
رسالتهم  يحمل  المتحدة،  األمم  لواء 
والمساجد  والمعابد  الكنائس  خارج 
ويجعل صداها يتردد في جميع أنحاء 

العالم«.
وأوض���ح، خ��الل ه��ذه ال��ن��دوة التي 
تميزت بشكل خاص بمشاركة األمين 
العام لألمم المتحدة ورئيس الجمعية 
القادة  من  نخبة  جانب  إل��ى  العامة، 
والمسؤولين الدينيين البارزين الذين 
يمثلون األديان السماوية الثالثة، أن 
ليست روحية فحسب،  الرسالة  »هذه 
بقوة  األم��ر مفعمة  واق��ع  في  إنها  بل 
االنتظارات  على  تحيل  ألنها  عالمية 
الوجودية لمواطني العالم، وال سيما 
حاجتهم المشروعة إلى السلم واألمن 
الكرامة  واح��ت��رام  والنماء  والتنمية 
الحقوق  ع��ل��ى  وال��ح��ف��اظ  اإلن��س��ان��ي��ة 

البيئية«.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن 
باقي  غ��رار  وعلى  الدينيين،  الزعماء 
األطراف المعنية على المستوى الدولي، 
»يمكنهم المساهمة في انبثاق +حلقة 
اإلقناع  في  قوتهم  وتسخير  فاضلة+ 
وعملهم الجماعي ليس فقط لمواجهة 
العواقب الوخيمة لهذا الوباء، بل، قبل 
العالم  ف��ي  س��وي��ا  للتفكر  ش���يء،  ك��ل 
لألجيال  نتركه  أن  نود  ال��ذي  الجديد 

القادمة«.
أن  الدينيين  للقادة  »يمكن   : وق��ال 
يلعبوا دورا مفصليا في صون األخوة 
اإلنسانية وبناء مجتمعات أكثر إدماجا 
وتالحما وأمانا وأكثر مرونة واتحادا، 
خاصة في األوقات العصيبة«، مضيفا 
أن أصواتهم »يمكن أن تساعد في تعزيز 
األشكال  المتعددة  بالتحديات  الوعي 
التي يواجهها المجتمع الدولي. لديهم 

القدرة على إذكاء الوعي الدولي وحشد 
ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��ج��م��اع��ي��ة ل��ي��س فقط 
لمكافحة هذا الوباء، بل أيضا للتغلب 
على تداعياته االقتصادية واالجتماعية 
الجيو  وح����ت����ى  واإلي����ك����ول����وج����ي����ة 

استراتيجية«.
المملكة  دع����م  ع���ن  ه����الل  وأع�����رب 
المغربية للدور القيادي لألمين العام 
جائحة  مكافحة  ف��ي  المتحدة  لألمم 
»إن  إي��اه:  مخاطبا  وق��ال  كوفيد19-. 
مبادراتك الوجيهة للغاية وكذا نداءاتك 
توحيد  الممكن  من  جعلت  المتعددة 

األوق���ات  ه��ذه  ف��ي  ال��دول��ي  المجتمع 
العصيبة. لقد أثبتتم بذلك أن تعددية 
األطراف، وفي صلبها األمم المتحدة، 
ل���ت���ج���اوز هذه  ع���ن���ه  غ���ن���ى  ش�����رط ال 

األزمة«.
وتميزت هذه الندوة بمشاركة قادة 
األديان  يمثلون  دينيين  ومسؤولين 
السماوية الثالثة، ويتعلق األمر بالسيد 
للرابطة  العام  األمين  ع��ب��ادي،  أحمد 
المحمدية للعلماء بالمغرب، وسماحة 
أيوسو  أن��خ��ي��ل  ميغيل  ال��ك��اردي��ن��ال 
غيكسوت، أسقف الكنيسة الكاثوليكية، 

البابوي للحوار بين  رئيس المجلس 
آرثر  وال��ح��اخ��ام  للفاتيكان،  األدي���ان 
كنيس  في  الحاخامات  كبير  شناير، 
ب���ارك إي��س��ت ف��ي ن��ي��وي��ورك، مؤسس 

ورئيس مؤسسة »نداء الضمير«.
كما أثرى النقاش خالل هذه الندوة 
الممثل  موراتينوس،  أنخيل  ميغيل 
التابع  الحضارات  لتحالف  السامي 
دينغ،  أدام��ا  والسيد  المتحدة،  لألمم 
المستشار الخاص لألمين العام لألمم 
ال��م��ت��ح��دة ال��م��ع��ن��ي ب��م��ن��ع اإلب�����ادة 

الجماعية.

السفير هالل: جاللة امللك كان سباقا إلى الدعوة لعالم متضامن 
قبل جائحة كوفيد- 19 بوقت طويل

أكادير: نفي شائعات حول إغالق وإفالس مجموعة 
من الفنادق بالمدينة

نفى المجلس الجهوي للسياحة ألكادير � سوس 
ماسة األخبار المتداولة على صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي حول إغالق بعض المؤسسات الفندقية، 
وإفالس اخرى بمدينة أكادير، معتبرا أن »الهدف من 
هذا  في  واإلح��ب��اط  الفشل  زرع  هو  الشائعات  ه��ذه 
ال��ق��ط��اع ال��ح��ي��وي الق��ت��ص��اد ج��ه��ة اك���ادي���ر سوس 

ماسة«.
وأوض��ح ب��الغ ص��در اليوم، األرب��ع��اء، عن رئيس 
المجلس، رشيد دحماز، أن السياحة » تعيش أياما 
صعبة، ليس في اكادير أو على الصعيد الوطني، بل 
ضربت القطاع في جميع بقاع العالم بسبب تفشي 
المؤسسات  م��ن  فالعديد  وبالتالي  ك��ورون��ا،  وب��اء 
السياحة تعيش مرحلة صعبة، ووضعية مالية خاصة، 
ولكن الجميع يشتغل بجد وتفاؤل لكي تعود الحركة 

لهذا القطاع بسرعة عند انتهاء الحجر الصحي«.

وأكد البالغ أن عجلة النشاط السياحي »ستعود ال 
محالة عند فتح السماء للطيران، والجميع يعمل لكي 
تفتح جميع المؤسسات تدريج يا بعد الحجز«، مشيرا 
إلى أن بعض المؤسسات الفندقية »كانت تعاني من 
ضائقة مالية قبل جائحة كورونا، وهذه طبيعة أي 
نشاط اقتصادي في جميع المجاالت، حيث تعمل هذه 
الفنادق في صمت لتأهيل مرافقها أو لتغيير مسيريها 

لكي تكون مستعدة إلقالع جديد«.
للسياحة ألكادير�  الجهوي  المجلس  ودعا رئيس 
سوس ماسة جميع األطراف المعنية إلى »االشتغال

بجد ونشاط، وبروح التفاؤل لكي تعود األمور إلى 
اكادير  أن »منطقة  أحسن مما كانت عليه«، مسجال 
سوس ماسة تزخر بطاقات كبيرة، وشباب متألق في 
سياحية  وجهة  وستبقي  الميادين،وكانت  جميع 

رائدة«.

التابعة  التعليمية  المؤسسات  ستظل 
لشبكة التعليم الفرنسي في المغرب مغلقة 
المقبل  الدراسي  الموسم  بداية  إلى غاية 
قرار  مع  تماشيا  وذل��ك  شتنبر،  شهر  في 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

والتعليم العالي والبحث العلمي.
الفرنسية بالرباط،  وذكر بالغ للسفارة 
أنه » سيتم تأمين االستمرارية البيداغوجية 

إلى غاية العطلة المدرسية ».
المترشحين  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
اإلعدادية  وللشهادة  الفرنسية  للبكالوريا 

على  اع��ت��م��ادا  تقييمهم  سيتم  الوطنية 
للنموذج  وفقا  وذلك  المستمرة،  المراقبة 
المعمول به بالنسبة لهذه االمتحانات في 

فرنسا.
امتحانات   « أن  ال���س���ف���ارة،  وأب�����رزت 
البكالوريا الفرنسية المتوقعة ستجرى وفقا 
للجدول الزمني المقرر في يونيو »، مشيرة 
إلى أن األمر يتعلق باالختبارات الشفوية 
الفردية التي »سيتم تنظيمها في احترام 
من  المحددة  الصحية  للتوجيهات  صارم 

قبل السلطات المغربية«.

كوفيد 19.. مؤسسات شبكة التعليم 
الفرنسي في المغرب ستظل مغلقة 

إلى غاية شهر شتنبر المقبل



alamal.almaghribiya01@gmail.com

< العدد: 331 
< 15 -  21  ماي  2020 لسان حال حزب األمل

أسبوعية وطنية جامعة

5 متابعات

في الوقت الذي يساهم فيه مهنيو 
الدول  جهود  في  العالم  عبر  اإلع��الم 
والتعميم،  التحسيس،  إل��ى  الرامية 
والتحليل، والتعليق، وتسليط الضوء 
على مخاطر فيروس كورونا المستجد، 
وتبيان الحلول الممكنة الكفيلة بالحد 
من مختلف تداعياته، تواصل وسائل 
المعاول  ه��ات��ه  ال��ج��زائ��ري��ة،  اإلع����الم 
تجارتها  رعاية  لألخالقيات،  الهدامة 
القائمة على اللغو الملوث والتدليس 
ونسج االدعاءات الكاذبة ضد المغرب. 
فقد دخلت هذه األبواق التي ينفخ فيها 
األنباء  وك��ال��ة  رأس��ه��ا  وعلى  النظام، 
الجزائرية )واج(، في حالة من الهوس 
األي���ام األخ��ي��رة، بعد  المرضي خ��الل 
بها  ال��ت��ي منيت  ال��ك��ث��ي��رة  ال��ن��ك��س��ات 
الجزائر، السيما إخفاق ترشيح وزيرها 
رمطان  الخارجية،  للشؤون  األسبق 
بما  لليبيا،  أممي  كوسيط  لعمامرة، 
الدولي  الموقف  ضعف  بجالء  يؤكد 
للبالد، التي كانت تمني النفس بتلميع 
واجهة دبلوماسيتها واالستعانة بثقل 
تحت  الحراك  غبار  إلخفاء  المنصب 

السجادة.
ف��إل��ى ج��ان��ب ك��ون��ه ع��الج��ا لنظام 
يخضع لإلنعاش، فإن التركيز المسهب 
على المغرب في الصحافة يتيح، أيضا، 
االبتعاد بأنظار الرأي العام الجزائري 
عن الثغرات المسجلة في تدبير جائحة 
فيروس كورونا، والخلل الحاصل في 
الرجة  وع���ن  ال��ص��ح��ي��ة،  ال��م��ن��ظ��وم��ة 
االقتصادية الناجمة عن تهاوي أسعار 

النفط. 
كما يشكل اختيار المغرب كشماعة 

تعلق عليها الخيبات الجزائرية، طريقة 
لجعل شعب محبط يبتلع حبة إصالح 
دستوري متعجل، جرى تحضيره داخل 
الثكنات، والذي سيقبر إلى األبد أمل 

الصحوة الديمقراطية في هذا البلد.
القصاصة  ه��ذه  ه��و  المثال  ول��ع��ل 
المصوغة بإيعاز من السفارة الجزائرية 
في بروكسيل ومكتب الضغط »ويستيرن 
صحرا ريسورسيز واتش«، الذي تتمثل 
الشركات  ثني  ف��ي  الرئيسية  مهمته 
ف��ي الصحراء  ال��ع��م��ل  ع��ن  األج��ن��ب��ي��ة 
المغربية، والمتعلقة بشحنة غريبة من 
الغاز النرويجي التي بيعت لمستغلين 
هنود )غولف بتروشيم(، والذين قاموا 

ببيعها لزبون في العيون.
الهرولة  ه��ذه  يحفز  ال��ذي  ما  لكن، 
المفاجئة للسلطات الجزائرية من أجل 
عملية تجارية عادية في هذا السياق 
االستثنائي لوباء فيروس كورونا، حيث 
ينبغي توجيه الجهد والطاقة، وقبل كل 
إدارة  ص��وب  المالية  التعبئة  ش��يء 
األزمة الصحية، وليس ألغراض الدعاية 

ضد دولة جارة؟.
لعل الجواب بسيط. إن استراتيجية 
ليست  للمغرب  ال��م��ع��ادي��ة  ال��ج��زائ��ر 
سياسية وحسب، إنها تجارية أيضا. 
وترهيبها  الجزائر  ثني  ينبع  حيث 
للشركات األجنبية من مشروعها لزعزعة 
االستقرار الذي تنفذه اتجاه المملكة، 
دون نسيان نهم النظام وتعطش قادته 
والغاز  النفط  شركة  فلدى  لألعمال. 
النرويجية الشهيرة »إكينور«، موضوع 
قصاصة )واج(، مصالح يتعين الحفاظ 
عليها في الجزائر، علما أنها وقعت في 

مع  م��ه��م��ة  ات��ف��اق��ي��ة   ،2018 أك��ت��وب��ر 
الغاز  اس��ت��غ��الل  قصد  »س��ون��اط��راك« 
جنوب-غرب  أح��واض  في  الصخري 

الجزائر. األعمال هي األعمال !.
البطل  هذا  للنرويج،  بالنسبة  أما 
العالمي لإليكولوجيا الممولة بعائدات 
مخزوناته النفطية، فإن البعد الجغرافي 
بالتطور  ال��ب��ن��ي��وي  جهلها  ي��ب��رر  ال 

تشهده  ال��ذي  والقانوني  السياسي 
قضية الصحراء.

لقد مر وقت طويل وتغيرت مواقف 
المغرب،  نية  حسن  بفضل  الكثيرين 
وجهوده التنموية المبذولة في األقاليم 
الجنوبية، ومصداقية حل الحكم الذاتي 
الذي يقترحه من أجل وضع حد لمحنة 
تحت  بتندوف،  المحتجزة  الساكنة 

المراقبة الجزائرية.
للنرويج  بالنسبة  األفضل  من  كان 
خالل  من  الدولي،  للموقف  االنضمام 
من  بدال  السلم  استتباب  على  العمل 
االستمرار في لعب لعبة الجزائر، عبر 
اختالق األوه��ام ح��ول وج��ود »شعب 
»نهب  أو  ال���غ���رب���ي���ة«  ال����ص����ح����راء 

الموارد«.

مقهى »القيل والقال« اجلزائري لم يغلق أبوابه!
نسج االدعاءات الكاذبة ضد املغرب

االتحاد اإلفريقي يدعو مجلس السلم 
األمن الدولي إلى اإلسهام في التصدي 

لكوفيد - 19 بإفريقيا
لالتحاد  التابع  واألم���ن  السلم  مجلس  دع��ا 
اإلفريقي مجلس األمن الدولي إلى المساهمة في 
جهود التصدي النتشار كوفيد - 19 في إفريقيا 

عبر اتخاذ التدابير الالزمة ذات الصلة.
وأكد مجلس السلم واألمن في بيان أن جائحة 
فيروس كورونا »تشكل تهديدا وجوديا للحياة 
اإلنسانية والسالم واألمن في العالم. وفي هذا 
الصدد، ندعو مجلس األمن الدولي إلى اإلسهام 
النهوض  ف��ي  األس��اس��ي��ة  لمسؤوليته  وف��ق��ا   -
بالسالم واألمن الدوليين - في الجهود المبذولة 
التدابير  وات��خ��اذ  العالم،  في  كما  إفريقيا  في 

الضرورية لمواجهة هذه الجائحة«.
اجتماع  أعقاب  في  الذي صدر  البيان،  وقال 
لفيروس  التصدي  واألمن حول  السلم  لمجلس 

كورونا المستجد، إن المجلس »قلق إزاء استمرار 
تفشي جائحة كوفيد - 19 في القارة اإلفريقية 
عن  فضال  واألم���ن،  للسالم  بالنسبة  وتبعاتها 
البلدان  في  اقتصادية«   - السوسيو  تداعياتها 

اإلفريقية.
وأثنى المجلس على النتائج اإليجابية للتدابير 
لمنع  اإلفريقية  البلدان  نفذتها  التي  الضرورية 
إنجاز  ذلك  بما في  فعال،  الوباء بشكل  انتشار 
ومعالجة  المخالطين  وتتبع  الكشف  اختبارات 
المصابين، عالوة على تدابير الحجر الصحي.

كما شجع المجلس الدول على توخي اليقظة 
المعلومات  وتبادل  التعاون  تعزيز  ومواصلة 
م��ن��ع انتشار  م���ن أج����ل  ب��ال��ص��ح��ة  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 

العدوى.

أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطالقها، 
رقمية  لخدمات  الخميس،  اليوم  من  ابتداء 
جديدة في مجال التعمير تخص تلقي ومعالجة 
وتسليم رخص اإلصالح والهدم و التسوية، 
وذلك في إطار برنامج التحول الرقمي الذي 

تباشره الجماعة منذ عدة سنوات.
وأف�����ادت، ف��ي ب���الغ ل��ه��ا، أن إط���الق هاته 
الخدمات يندرج ضمن عملية تنزيل المرسوم 
رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ شوال 8 شوال 
والقرار   ،2019 يونيو  ل12  ال��م��واق   1440
16 ابريل  الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 
2020 والقاضي بتحديد التفاصيل االجترائية 
الوثائق  سيما  وال  المذكورة،  الرخص  لمنح 

األساسية الالزمة.
وعليه أضحى بإمكان المرتفقين، ابتداء من 
الخدمة  هذه  من  االستفادة  الجاري،  14ماي 
خالل  من  التعمير  بمجال  الخاصة  الرقمية 
 ،www.rokhas.ma المنصة الرقمية التفاعلية
حيث سيتم التفعيل الالمادي لتلقي الملفات 
المتعلقة بطلبات الحصول على رخص اإلصالح 

والتسوية والبناء.
كما أن هذه المنصة ستتيح، بحسب البالغ، 
الخدمة  هذه  ولوج  المعماريين  للمهندسين 
المعتاد  ال���ف���ض���اء  م���ن  ان���ط���الق���ا  ال��رق��م��ي��ة 
خدمة  توفير  على  ع��الوة  لهم،  والمخصص 
من  المطلوبة  الوثائق  على  الرقمي  التوقيع 

قبلهم.
وتبقى هذه الخدمة االلكترونية مفتوحة في 
وجه جميع المواطنين )األشخاص المعنويين 
الخاصة  حساباتهم  خ��الل  م��ن  وال��ذات��ي��ي��ن( 
مع  توفرها،  حالة  في  االقتصادية  بالرخص 
إمكانية خلق حساب جديد بالنسبة للمرتفقين 

الجدد.
ب��رخ��ص اإلص���الح، أشار  م��ا يتعلق  وف��ي 
ال��م��ص��در ذات���ه إل��ى أن��ه ب��إم��ك��ان أي مواطن 
)ش��خ��ص م��ع��ن��وي او ذات����ي( ال��ت��ق��دم بطلب 
الحصول عليها، ويمكن القيام بذلك من قبل 

أي مهني مفوض له من طرف صاحب المشروع، 
باألشغال  ال��رخ��ص  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ويتعلق 
الطفيفة على مبنى قائم دون المس بالغرض 
المعد ل��ه، أو م��ن أج��ل إن��ج��ار أش��غ��ال إقامة 

منشآت موسمية آو عرضية.
وفي إطار تعزيز سياسة القرب التي تنهجها 
الجماعة ، فقد قرر رئيس جماعة الدار البيضاء 
تفويض مهمة معالجة وتسليم رخص أإلصالح 
بشكل كامل لرؤساء المقاطعات، الذين يتعين 
 ، أي��ام  أجل عشرة  داخ��ل  بذلك  القيام  عليهم 
ويبتدئ من تاريخ إيداع الطلب على المنصة 
الرقمية، وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها، 
والتي تنص على أن مدة صالحية الرخصة 

محددة في ستة أشهر غير قابلة للتجديد.
وأما بالنسبة لرخصة الهدم ، فيمكن أن يقوم 
أي مواطن بطلب الحصول عليها، كما يمكن 
أن يتم ذلك من قبل أي مهني مفوض له من 
طرف صاحب المشروع، علما أنها في طبيعتها 
وفي نوعية الوثائق المطلوبة تستدعي تدخال 

تقنيا خالل مسار تسليم الرخصة.
أن��ه، ومن خالل قرار  وتجدر اإلش��ارة إلى 
الدار  رئيس جماعة  أص��دره  الذي  التفويض 
إليه  المشار  المقاطعات  ل��رؤس��اء  البيضاء 
سابقا، فإن جميع طلبات رخص الهدم ستتم 
م��ع��ال��ج��ت��ه��ا وت��س��ل��ي��م��ه��ا م���ن ط���رف رؤس���اء 
البنايات  ه��دم  رخ��ص  فيها  بما  المقاطعات 
الئحة  ضمن  المصنفة  بالمشاريع  المتعلقة 

المشاريع الكبرى.
وفي هذا الصدد، فتسليم رخص الهدم سيتم 
طبقا للنصوص القانونية المشار إليها داخل 
الطلب  إي���داع  ت��اري��خ  م��ن  يبتدئ  أج��ل شهر 
بشأنها على المنصة الرقمية، فيما حددت مدة 
صالحية هذا النوع من الرخص في ستة أشهر 
غير قابلة للتجديد بالنسبة للخواص، بينما 
تمتد إلى 12 شهرا بالنسبة للبنايات التابعة 
إلدارات الدولة والمؤسسات العمومية وباقي 

أشخاص القانون العام.

جماعة الدار البيضاء تطلق خدمات 
رقمية جديدة في مجال التعمير
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القيادة المتبصرة لجاللة الملك في مجال الحوار بين األديان 
محط إشادة عالية باألمم المتحدة

هل يمكن القول بأن فيروس كورونا )كوفيد19-( مؤامرة عالمية ؟
اعتبر مدير مختبر الدراسات الدولية حول 
إدارة األزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، 
إدريس لكريني، أنه من الصعب جدا، في الوقت 
الراهن، الحسم في ربط تفشي وباء فيروس 

»كورونا« )كوفيد 19-( بنظرية المؤامرة.
الحقوق  بكلية  الجامعي  األستاذ  وأوض��ح 
هناك  أن  ع��ي��اض،  القاضي  لجامعة  التابعة 
والمختصين  العلماء  بين  اآلراء  في  تضارب 
وحتى السياسيين حول نظرية المؤامرة، فهناك 
بفيروس  بالفعل،  يتعلق،  األم��ر  أن  يؤكد  من 
مخبري تم تطويره بيولوجيا، ومن يتحدث عن 
فيروس طبيعي ال يختلف في أصوله وتداعياته 

عن باقي الفيروسات التي واجهتها اإلنسانية 
عبر التاريخ.

وسجل األستاذ لكريني، في معرض جوابه 
عن سؤال لوكالة المغرب العربي لألنباء حول 
»نظرية  و   )-19 )ك��وف��ي��د  ك���ورون���ا  ف��ي��روس 
المؤامرة«، أن هذه النظرية »غير مستبعدة و 
باقي  ج��ان��ب  إل���ى  ب��ال��ط��ب��ع  واردة«،  ت��ب��ق��ى 
»إذا  األخ�������رى، وخ���اص���ة  ال��س��ي��ن��اري��وه��ات 
استحضرنا أن الواقع الدولي »المرتبك« الذي 
ت��ش��ك ل ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال��ح��رب ال���ب���اردة مطلع 
ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن ال���م���اض���ي، بدأ 

يتخلخل«.

وأوضح أن الوضع الراهن »يدفع إلى القول 
بأن حالة الهلع التي خل فها تمد د الوباء قد 
تندرج ضمن ما يمكن تسميته باإلدارة بالرعب، 
التي تقوم على إثارة الخوف والفزع لتمرير 
في  تمريرها  يستحيل  أو  يصعب  ق����رارات 

الحاالت العادية دوليا«.
وسجل هذا الباحث الجامعي أن العالم قد 
يكون بالفعل أمام »حروب مقن عة« مع استحالة 
الدخول في حروب تقليدية تحيل إلى »االنتحار 

المتبادل« بين أطرافها.
األستاذ  يضيف  البيولوجية،  ف��ال��ح��روب 
لكريني، ليست جديدة على العالم بل تعود إلى 

كان  عندما  الميالد،  قبل  وحتى  قديم  تاريخ 
المتحاربون يلجؤون إلى تسميم مياه اآلبار، 
أو حتى إلى قذف الخصوم باألفاعي السامة 
القالعية،  بالحمى  المصابة  بالحيوانات  أو 
والرمي بالجثث الموبوءة بالطاعون والجدري 

داخل المدن المحص نة.
وانتهى االستاذ لكريني إلى أن الوباء الذي 
و  العالمية  الصحة  منظمة  بخطورته  ت  أقر 
صنفته ب »الجائحة«، سيفرز ال محالة متغيرات 
النظام  في  عميقة  واستراتيجية  اقتصادية 
الدولي، ليتم آنذاك، وبمنطق الربح والخسارة، 

تقييم الوضع وكشف حقيقة هذا الفيروس.

الدينيين  ال��ق��ادة  من  العديد  أش��اد 
وكبار المسؤولين في األمم المتحدة، 
لصاحب  المتبصرة  بالقيادة  عاليا، 
الجاللة الملك محمد السادس في مجال 
الحوار بين الثقافات واألديان، وذلك 
خالل ندوة افتراضية رفيعة المستوى 
نظمها المغرب، في األمم المتحدة حول 
التصدي  في  الدينيين  الزعماء  »دور 

لجائحة كورونا«.
وفي مداخلة خالل هذا اللقاء، الذي 
هالل،  عمر  السفير  من  بمبادرة  نظم 
األمم  ل���دى  للمغرب  ال��دائ��م  الممثل 
المتحدة، نوه آرثور شناير، الحاخام 
الرئيسي في كنيس »بارك إيست« في 
مؤسسة  ورئيس  مؤسس  نيويورك، 
الملك  جاللة  بقيادة  الضمير«،  »ن��داء 
قيم  تعزيز  مجال  في  الريادي  ودوره 

الحوار بين األديان ومختلف الثقافات، 
واالحترام المتبادل والوحدة والكرامة 

اإلنسانية.
هذه  خ��الل  شناير  الحاخام  وق��ال 
الندوة، التي تميزت بمشاركة نخبة من 
القادة والمسؤولين الدينيين البارزين 
الذين يمثلون األديان السماوية الثالثة، 
»نحن ممتنون للمغرب ولجاللة الملك 
هذا  خ��الل  اللقاء  فرصة  إتاحة  على 
الظرف العصيب في تاريخ البشرية«.

من جانبه، ذكر سماحة الكاردينال 
ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت، أسقف 
الكنيسة الكاثوليكية، رئيس المجلس 
البابوي للحوار بين األديان بالفاتيكان، 
بمضامين الخطاب الذي ألقاه جاللة 
الملك بمناسبة حفل االستقبال الرسمي 
لقداسة البابا فرانسيس خالل زيارته 

للمغرب السنة الماضية.
غيكسوت  أيوسو  الكاردينال  وقال 
ق��ال��ه صاحب  بما  أذك���ر  أن  »ي��س��رن��ي 
الجاللة الملك محمد السادس في 30 
مارس 2019 خالل زيارة الحبر األعظم 
أن  الصدد،  هذا  في  مبرزا،  للمغرب«، 
جاللته أكد أن »القيم الروحانية ليست 
هدفا في حد ذاتها، بقدر ما تدفعنا إلى 
القيام بمبادرات ملموسة. فهي تحثنا 

على محبة اآلخر، ومد يد العون له«.
وربط سماحة الكاردينال بين هذه 
الحالي  الوبائي  وال��وض��ع  الكلمات 
بالعالم، والذي يقتضي، أكثر من أي 
المتبادلة  ال��م��س��اع��دة  م��ض��ى،  وق���ت 

والتضامن بين الشعوب واألمم.
م��ن ج��ه��ت��ه، أوض���ح األم��ي��ن العام 
بالمغرب،  للعلماء  المحمدية  للرابطة 
المؤمنين  إم���ارة  أن  ع��ب��ادي،  أح��م��د 
بالمغرب »مؤسسة مندمجة«، ذلك أنها 
ال تشمل المسلمين فحسب، بل أيضا 
على  منفتحة  وتظل  المغاربة  اليهود 

الديانات األخرى.
كما أبرز عبادي الجهود التي يبذلها 
المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجاللة 
لألزمة  ذك��ي  تدبير  أج��ل  م��ن  ال��م��ل��ك، 
الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.
لتحالف  ال���س���ام���ي  ال��م��م��ث��ل  أم����ا 
المتحدة،  لألمم  التابع  ال��ح��ض��ارات 
فأشاد  موراتينوس،  أنخيل  ميغيل 
بالعمل الذي قامت به المملكة المغربية، 
الملك،  القيادة الحكيمة لجاللة  تحت 

المعتدل  ال��دي��ن��ي  ال��خ��ط��اب  لتعزيز 
وال��ن��ه��وض ب��ال��ح��وار ب��ي��ن األدي����ان 

والتعايش السلمي.
وأشار موراتينوس، في هذا الصدد، 
إلى أن غنى وتنوع المجتمع المغربي 
على المستويين الثقافي والديني »ال 
يتخذ  أن  وي��ن��ب��غ��ي  إغ��ف��ال��ه«  ي��م��ك��ن 

كنموذج.
وقال رئيس الدبلوماسية اإلسباني 
األسبق »ما زلت أتذكر كلمات قداسة 
البابا فرنسيس خالل زيارته للمغرب 
في مارس من العام الماضي عندما أكد 
من جديد ضرورة التعاون إلعطاء دفعة 
 )...( اتحادا  أكثر  عالم  لبناء  جديدة 
الثراء والطابع  وتعزيز حوار يحترم 
ال��م��م��ي��ز ل��ك��ل ش��ع��ب ول��ك��ل ف���رد على 

حدة«.
من جانبه، أعرب المستشار الخاص 
المعني  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
بمنع اإلبادة الجماعية، أداما دينغ، عن 
تقديره لصاحب الجاللة الملك محمد 
السادس على »دعمه الموصول لتعزيز 
المبادئ والقيم التي تمثل األسس التي 

قامت عليها األمم المتحدة«.
وفي هذا الصدد، رحب دينغ باعتماد 
وثيقتين بالغتي االهمية »بفضل دعم 
وقيادة جاللة الملك الذي أظهر تشبثه 
الدائم بالحوار بين الثقافات واألديان«. 
الرباط  عمل  ب«خ��ط��ة  األم��ر  ويتعلق 
الكراهية  إل���ى  ال��دع��وة  ح��ظ��ر  ب��ش��أن 
القومية أو العنصرية أو الدينية التي 

تشكل تحريضا على التمييز أو العداء 
بشأن  م��راك��ش  و«إع���الن  العنف«،  أو 
العالم  ف��ي  الدينية  األق��ل��ي��ات  حقوق 

اإلسالمي«.
وكان السفير، الممثل الدائم للمغرب 
لدى األمم المتحدة، عمر هالل، قد أكد 
ال��ن��دوة أن أمير  في كلمة خ��الل ه��ذه 
المؤمنين، صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس، كان سباقا، قبل فترة طويلة 
من نشوب األزمة العالمية التي سببتها 
جائحة كوفيد19-، إلى الدعوة لعالم 
التعايش  مبادئ  على  قائم  متضامن 

وتقبل اآلخر والتعددية والغيرية.
وذكر هالل بالرسالة التي بعث بها 
جاللة الملك إلى المشاركين في الدورة 
الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات 
واألديان الذي احتضنته مدينة فاس 
سنة 2018، والتي جاء فيها »إن النظام 
الجديد للسلم العالمي، هو ما نرجو 
أن نسهم في بنائه جميعا، على أساس 
التعدد  وق����ب����ول  ال���ت���ع���اي���ش  م���ب���دأ 
بالبناء  ي��س��م��ح  ب��م��ا  واالخ����ت����الف، 
األم���ن والنمو  وال��ت��ط��وي��ر، وت��وط��ي��د 

واالزدهار«.
وتميزت هذه الندوة بمشاركة األمين 
أنطونيو  ال��م��ت��ح��دة،  ل��ألم��م  ال���ع���ام 
غ���وت���ي���ري���س ون���خ���ب���ة م����ن ال����ق����ادة 
والمسؤولين الدينيين البارزين الذين 
يمثلون األديان السماوية الثالثة، الى 
جانب سفراء الدول األعضاء لدى األمم 

المتحدة.

خالل ندوة افتراضية رفيعة املستوى نظمها املغرب

مجلس المستشارين الياباني 
يصادق على اتفاقية حماية وإنعاش 

االستثمارات بين المغرب واليابان

المستشارين  م��ج��ل��س  ص����ادق 
اتفاقية  على  الياباني،  بالبرلمان 
حول حماية وإنعاش االستثمارات 

بين المملكة المغربية واليابان.
وتم التوقيع على هذه االتفاقية 
وزارة  بمقر  الماضي  يناير   8 يوم 
والتعاون  ال��خ��ارج��ي��ة  ال���ش���ؤون 
في  المقيمين  والمغاربة  اإلفريقي 
انعقاد هامش  الخارج، وذلك على 
المشتركة  للجنة  الخامسة  الدورة 

المغربية اليابانية بالرباط.
في  المغرب  لسفارة  بالغ  وذك��ر 
طوكيو أن من شأن المصادقة على 

هذه االتفاقية الهامة تعزيز وجود 
القطاع الخاص الياباني في المغرب، 
من  مقاولة،   72 تمثله حاليا  الذي 
في  ك��ب��رى  م���ق���اوالت  س��ب��ع  بينها 
والطاقة  ال����س����ي����ارات  ص���ن���اع���ة 
وال�����ك�����ي�����م�����اوي�����ات وال�����ب�����ن�����وك 

واللوجستيك.
المقاوالت  ع���دد  ت��ض��اع��ف  وق���د 
اليابانية المتواجدة في المغرب في 
غضون السنوات الثالث الماضية، 
ما يعكس اهتمام اليابان المتزايد 
بالمغرب كمنصة صناعية رائدة في 

إفريقيا.
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جائحة كورونا سلطت الضوء على »الدور المحوري« للقادة الدينيين
غوتيريس:

المتحدة،  ل��ألم��م  ال��ع��ام  األم��ي��ن  أك���د 
أنطونيو غوتيريس، أن جائحة كورونا، 
التي تعد أيضا أزمة إنسانية واقتصادية، 
المحوري«  »ال���دور  على  الضوء  سلطت 
للقادة الدينيين في التغلب على تداعيات 

هذا الوباء العالمي.
وقال غوتيريس، خالل ندوة افتراضية 
رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو نظمها 
المغرب في األمم المتحدة حول موضوع 
»دور القادة الدينيين في التصدي لجائحة 
كورونا«، » لقد أدركنا من خالل األزمات 
نقص  فيروس  من   - السابقة  الصحية 
اإليبوال  إلى  اإليدز   / المكتسبة  المناعة 
- أن سلوكات الزعماء الدينيين تؤثر على 
الناس  وس���ل���وك���ي���ات  وم�����واق�����ف  ق���ي���م 

وأفعالهم«.
وأضاف أن »هذا التأثير يجب أن يقترن 
بمسؤولية العمل سويا، وترك االختالفات 
جانبا وترجمة قيمنا المشتركة إلى أفعال«، 
مسجال أن جائحة كوفيد19- ليست حالة 
هي  بل  فحسب،  عالمية  ط��وارئ صحية 
أيضا أزمة إنسانية تؤثر بشكل كبير على 

حياة الناس وتقوض سبل العيش وتزيد 
من عدم الثقة في العالم.

وسجل، في هذا الصدد، أن هذا الوباء 
ال يعترف بالفروق الدينية أو الروحية و 
اليكترث بالحدود الوطنية، وأن »الجميع 
ض��ع��ف��اء - وه����ذا ال��ض��ع��ف ي��ك��ش��ف عن 

إنسانيتنا المشتركة«.
وقال غوتيريس مخاطبا القادة الدينيين 
» إن الوباء يكشف مسؤوليتنا في تعزيز 
التضامن كأساس الستجابتنا. التضامن 
والكرامة  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  على  ال��ق��ائ��م 
دوركم  يبرز  وه��ذا  للجميع.  اإلنسانية 

الحاسم في مجتمعاتكم وخارجها«.
وطلب األمين العام من الزعماء الدينيين 
الخطابات  ف��ع��ال  ب��ش��ك��ل  ي��ح��ارب��وا  أن 
على  يشجعوا  وأن  والهدامة،  المغلوطة 
األجانب  وك���راه���ي���ة  ال��ع��ن��ف  م��ن��اه��ض��ة 

والعنصرية وجميع أشكال التعصب.
إلى  بالدعوة  السياق،  هذا  في  وذك��ر، 
قبل  أطلقها  التي  المنازل«  في  »السالم 
بضعة أسابيع، معربا عن األسف »للتزايد 
عبر العالم والتي يتسع نطاقها باتساع المقلق لحاالت العنف ضد النساء والفتيات 

رقعة انتشار الوباء«.
»انتهاكا  يمثل  األم��ر  ه��ذا  أن  واعتبر 
األديان،  جميع  بين  المشتركة  للمبادئ 
هذه  إدانة  إلى  الدينيين  الزعماء  وأدعو 
المبادئ  ودع����م  ق��اط��ع  ب��ش��ك��ل  األع���م���ال 
المشتركة للشراكة والمساواة واالحترام 

والتراحم«.
كما ناشد األمين العام الزعماء الدينيين 
لمساعدة  وقدراتهم  شبكاتهم  »تسخير 
الصحة  تدابير  تعزيز  على  الحكومات 
العامة الموصى بها من قبل منظمة الصحة 
ذات  األنشطة  مواءمة  وضمان  العالمية 
الطابع الديني، بما في ذلك إقامة الشعائر 
هذه  مع  والجنائز،  الدينية  واالحتفاالت 

التدابير«.
من جانبه، نوه رئيس الجمعية العامة 
باندي،  محمد  تيجاني  المتحدة،  لألمم 

بتقاليد المغرب في مجال الحوار الثقافي 
الدينية  المنظمات  أن  مبرزا  والديني، 
والقادة الدينيين يضطلعون بدور مهم في 
زمن األزمات، حيث يسدون خدمات للفقراء 

ويمنحون األمل لليائسين.
»لإليمان  أن  االم��م��ي  المسؤول  وأك��د 
مكانة فريد في حياتنا، خاصة حين يتعلق 
األمر بمعاملة اآلخرين كما نعامل أنفسنا. 
في أوقات القلق الشديد، يمكن أن يكون 
ولمناعة  للراحة  مهما  م��ص��درا  اإلي��م��ان 

المجتمع«.
غير  التهديد  ظل  في  أن��ه  على  وش��دد 
على  المدمر  وتأثيره  للوباء  المسبوق 
المجتمعات والدول حول العالم، يضطلع 
القادة الدينيون والمنظمات الدينية بدور 
من  والتخفيف  األرواح  إن��ق��اذ  ف��ي  أكبر 

انتشار المرض.
وتميزت هذه الندوة بمشاركة نخبة من 

البارزين  الدينيين  والمسؤولين  القادة 
الذين يمثلون األديان السماوية الثالثة، 
ويتعلق األمر بالسيد أحمد عبادي، األمين 
العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، 
أيوسو  أن��ج��ي��ل  م��ي��غ��ي��ل  وال���ك���اردي���ن���ال 
الكاثوليكية،  الكنيسة  أسقف  غيكسوت، 
بين  للحوار  ال��ب��اب��وي  المجلس  رئ��ي��س 
األديان بالفاتيكان، والحاخام آرثور شناير، 
الحاخام الرئيسي في كنيس »بارك إيست 
في نيويورك«، مؤسس ورئيس مؤسسة 

»نداء الضمير«.
كما أثرى النقاش في هذا اللقاء ميغيل 
السامي  الممثل  م��ورات��ي��ن��وس،  أنخيل 
لتحالف الحضارات التابع لألمم المتحدة، 
الخاص  المستشار  دينغ،  أداما  والسيد 
لألمين العام لألمم المتحدة المعني بمنع 
اإلبادة الجماعية الى جانب سفراء الدول 

األعضاء لدى األمم المتحدة.

أفادت الوكالة الوطنية للموانئ، أن حجم رواج 
الفوسفاط ومشتقاته بلغ حوالي 4 ر11 مليون طن 
حتى متم شهر أبريل المنصرم، أي بزيادة بنسبة 
2ر14 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة 

الماضية.
األخيرة حول  نشرتها  في  الوكالة  وأوضحت 
بشكل  ترجع  ال��زي��ادة  ه��ذه  أن  الموانئ،  أنشطة 
أساسي إلى انتعاش قوي في صادرات األسمدة 
)3ر63 في المائة(، والفوسفاط )8ر6 في المائة(، 

وواردات األمونياك )1ر30 في المائة(.
أن  ذات��ه،  المصدر  أخ��رى، سجل  ناحية  وم��ن 

صادرات الحامض الفوسفوري سجلت انخفاضا 
كبيرا بلغت نسبته 1ر32 في المائة.

الرواج  انخفاض  إلى  أيضا  النشرة  وأشارت 
اإلجمالي للمحروقات ب3ر5 في المائة لتصل إلى 
3ر3 مليون طن خالل األشهر األربعة األولى من 

السنة الحالية.
وعزت ذلك إلى انخفاض هذا النشاط في موانئ 
والجرف  المائة(،  في  4ر6  ب)ناقص  المحمدية 
والناظور  المائة(،  في  9ر6  ب)ن��اق��ص  األصفر 
المائة(، والعيون ب)ناقص  6ر14 في  ب)ناقص 

1ر12 في المائة(.

ارتفاع رواج الفوسفاط ومشتقاته بأزيد من 14 
بالمائة حتى متم أبريل المنصرم

إلى  تفاعلية  ن��دوة  في  المشاركون  دعا 
بلورة استراتيجية تروم تبسيط علوم الفلك 

بالمغرب.
اللقاء  هذا  إطار  في  المتدخلون  وشدد 
نادي  قبل  من  المنظم  بعد،  عن  التفاعلي 
الفلكية  والفيزياء  العليا  الطاقات  فيزياء 
القاضي عياض بمراكش،  التابع لجامعة 
رؤية شاملة وصياغة  تحديد  أهمية  على 
العلوم  تبسيط  شأنها  من  طريق  خارطة 
النجوم  ب��م��راق��ب��ة  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ي  ال��ف��ل��ك��ي��ة 
والكواكب، وتوضيح أصل نشأتها وتطورها، 
وكذا خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

الجمعوية  الشبكة  أن  إل��ى  وأش����اروا 
العاملة في مجال تبسيط علوم الفلك تتسم 
ب�«الغنى والدينامية« بالمغرب، داعيا إلى 
تنسيق أفضل من أجل تقريب هذه العلوم 
من الجمهور العريض. وفي كلمة بالمناسبة، 
للفلك  ال��ع��ال��م��ي  االت���ح���اد  منسقة  ذك���رت 
بالمغرب، مريم الياجوري، بأن مهمة هذا 
االتحاد العالمي تتمثل في النهوض وصون 
قبيل  من  تجلياتها،  كافة  في  الفلك  علوم 

البحث والتواصل والتربية والتنمية.
وأضافت السيدة الياجوري أن االتحاد 
علمية  منظمات  مع  يعمل  للفلك  العالمي 
ال��ع��ال��م، وي��دع��م ويواكب  ع��ب��ر  م��ت��ع��ددة 

المبادرات الفردية عبر العالم.
العلوم  تبسيط  إط��ار  ف��ي  أن��ه  وتابعت 
للفلك  العالمي  االت��ح��اد  سيقوم  الفلكية، 

بتوزيع 15 منظارا فضائيا لفائدة القرى 
المناطق البعيدة.

من جانبه، أكد عضو جمعية هواة الفلك 
بمراكش والمكلف بالتواصل والشؤون شبه 
الجامعية بكلية العلوم السماللية التابعة 
أن  خال،  ط��ارق  عياض،  القاضي  لجامعة 
تنظيم  عبر  يمر  الفلكية  العلوم  تبسيط 
الجهات  اللقاءات في مختلف  سلسلة من 
وورشات في المؤسسات المدرسية، بهدف 
تنظيم أنشطة فلكية وتشجيع التالميذ على 
أن  فلكية. وأض����اف خ��ال  ن����وادي  ت��ك��وي��ن 
الجمعيات والنوادي مطالبة بتنظيم ليالي 
السماوية،  األج��رام  واستكشاف  لمراقبة 
وال��ق��ي��ام ب��ت��ك��وي��ن��ات ف��ي ال��م��ج��ال، وكذا 
المعارض التي تحاول تقريب العلوم الفلكية 
للجمهور، مشددا على ضرورة إبرام شراكات 
ف��ي هذا  ال��رائ��دة  ال��دول��ي��ة  الجامعات  م��ع 
العلوم.  ه��ذه  تبسيط  دع��م  قصد  المجال، 
بدوره، دعا مدير مهرجان إفران للفلك، حسن 
في  الفلكية  العلوم  إدم��اج  إل��ى  دغ��م��اوي، 
البرامج المدرسية بدءا من التعليم األولي، 
معتبرا أن تدريس العلوم الفلكية من شأنه 
إلى كون واحد.  االنتماء  ثقافة  أن يغرس 
الجامعات  كافة  أن  إل��ى  دغ��م��اوي  وأش��ار 
هذه  في  االن��خ��راط  إل��ى  مدعوة  المغربية 
المبادرة الرامية إلى تبسيط هذه العلوم، 
لهذه  إح���داث شعب مخصصة  خ��الل  م��ن 

العلوم.

ندوة تفاعلية تدعو إلى بلورة استراتيجية 
تروم تبسيط علوم الفلك بالمغرب
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قال الكولونيل بريستن ماغلوكلن، 
ال��خ��ب��ي��ر ال���دول���ي ف��ي ق��ض��اي��ا األمن 
تستولي  »البوليساريو«  إن  القومي، 
الموجهة  الدولية  المساعدات  على 
إعادة  أجل  من  بتندوف  للمحتجزين 
بيعها، السيما خالل األزمة الصحية 
فيروس  تفشي  عن  الناجمة  الحالية 

كورونا.
وأضاف ماغلوكلن، خالل حلقة من 
واشنطن«،  من  المغرب  »مع  برنامج 
التي بثتها قناة ميدي 1 تيفي، حول 
وتأثيراته  كورونا  »فيروس  موضوع 
على أوضاع المحتجزين في مخيمات 
توزيع  آليات  أن  بالجزائر«  تندوف 
المنطقة  بهذه  اإلنسانية  المساعدات 
لم تتغير منذ قرابة 30 عاما، مشيرا 
إلى وجود بيانات تعود لعامي 2014 
و2015، أعربت فيها مؤسسات أممية 
وأخرى تابعة لالتحاد االوروبي وأخرى 
غير حكومية عن بالغ قلقها من طرق 
توزيع المساعدات المقدمة، وعمليات 
اإلنسانية  المساعدات  وتهريب  نهب 

إلى أماكن أخرى خارج تندوف.
وأبرز المتحدث الذي سبق له العمل 
للصحراء  المتحدة  األم���م  بعثة  ف��ي 
»مينورسو«، وزيارة مخيمات تيندوف، 
أن هناك تاريخا طويال من سوء توزيع 
للمحتجزين  الموجهة  المساعدات 
أن  مضيفا  بتندوف،  الصحراويين 
بعض المعلومات تقول إن المساعدات 
ال تباع في السوق الجزائرية المحلية 
السوقين  ف���ي  أي���ض���ا  ب���ل  ف��ح��س��ب، 

الموريتاني والنيجري.
وحول المخاطر الذي يتعرض لها 
المحتجزون في ظل التطورات األخيرة، 
أكد أن »تندوف منطقة بدائية للغاية 
التنظيم،)..(  م��ح��اوالت  بعض  رغ��م 
وتعيش ظروفا صحية غير مواتية في 
ظ��ل ه���ذا ال���وب���اء، ف��ض��ال ع��ن غياب 
أس��اس��ي��ات ال��ح��ي��اة م��ن م��ي��اه نظيفة 

ومساعدات إنسانية«.
عدة  ع��ن  ال��ص��ادرة  التقارير  وع��ن 
منظمات حول وضع سكان المخيمات، 
الجزائرية  الصحة  وزارة  تأكيد  بعد 

إصابة 6 حاالت في تندوف بفيروس 
كورونا، قال ماغلوكلن إن على »هذه 
عال«  بصوت  تتحدث  أن  المنظمات 
وتسمع صوتها، مشددا على ضرورة 
اتخاذ األمم المتحدة، التي قررت في 
بعثة  مهمة  تمديد  الماضي  أكتوبر 
المينورسو لمدة سنة كاملة، قرارات 
حازمة والسيما في ما يتعلق بالمسائل 
اإلن��س��ان��ي��ة. وح���ول ال��خ��ط��وات التي 
اتخذتها الجزائر والبوليساريو مثل 
إعادة توجيه المساعدات واالستيالء 
عليها وإغالق الحدود ووضع الناس 
في العزل، واعتبارها أرضية النطالق 
ميشيل باشيليت مفوضة األمم المتجدة 
لحقوق اإلنسان في إجراء تحقيقات، 
أيضا  يشغل  ال���ذي  ماغلوكلن،  ح��ث 
منصب أستاذ األمن القومي في مدرسة 
دانيال مورغن، المسؤولة األممية على« 
الذهاب إلى تندوف إللقاء نظرة على 
األوضاع هناك«. وفي رده على سؤال 
القوات  »إق��دام  البرنامج حول  لمقدم 
محتجزين  ق��ت��ل  ع��ل��ى  ال���ج���زائ���ري���ة 
صحراويين حاولوا الهرب من جحيم 
المخيم في الظروف الراهنة«، قال إن 
على مفوضية األمم المتحدة لحقوق 
الحكومة  م���ن  ت��ط��ل��ب  أن  اإلن���س���ان 
الجزائرية إجراء تحقيق أو أن تقدم 

تفسيرا لما وقع بالفعل.
من جانبه قال جيلي غوردن المعلق 
الخاص للبرنامج، إنه حسب القانون 
ساكنة  حماية  مسؤولية  فإن  الدولي 
الجزائر،  على  تقع  تندوف  مخيمات 
بل تسمح  تفعله،  ال  الذي  األمر  وهو 
للبوليساريو بإدارة المخيمات، مبرزا 
يمارسون  ال��ب��ول��ي��س��اري��و  ق����ادة  أن 
المخيمات،  ع��ل��ى  ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة 
أمام  يعارضهم  م��ن  ك��ل  »وي��ع��رض��ون 
المحاكم العسكرية، ويسجنونهم للمدة 
عن  عبروا  ألنهم  فقط  ي��ري��دون،  التي 
رأيهم«. وأضاف »هناك أيضا إجراءات 
مشددة على حرية التنقل«، مشيرا إلى 
مؤخرا  قتلت  الجزائرية  القوات  أن« 
حاوال  اثنين  صحراويين  محتجزين 
إلى  إضافة  المخيمات،  من  الهروب 

التضييق على حرية التجمع، وغياب 
كافة الحقوق بهذه المخيمات، فضال 
قادة  قبل  من  الفساد  ممارسات  على 
البوليساريو الذين يتمتعون بإقامات 
سكنية فاخرة في تندوف، بينما يعاني 
الباقون«. كما تطرق، من جانبه، إلى 
سرقة قيادات البوليساريو للمساعدات 
االنسانية الموجهة لساكنة المخيمات، 
وهو ما وثقته منظمات دولية، مشيرا 
إل���ى أن ال��وض��ع خ��ط��ي��ر ه��ن��اك وأن 
حقوق  ح��م��اي��ة  ف��ي  فشلت  ال��ج��زائ��ر 

المحتجزين الصحراويين.

)أدم  ق��ال  للبرنامج  تقديمه  وف��ي 
السابق  والمتحدث  السفير  إري��ل��ي( 
باسم وزارة الخارجية األمريكية الذي 
القليلة  األسابيع  إن  البرنامج،  يدير 
الماضية عرفت سيال من األخبار عن 
بالجزائر  الصحراويين  المحتجزين 
ومعاناتهم جراء أوضاع غير انسانية 
بعد ما ضرب فيروس كورونا شمال 
اف���ري���ق���ي���ا وم���ن���اط���ق م��خ��ت��ل��ف��ة من 

الجزائر.
وأبرز أن الحكومة الجزائرية وجبهة 
إلى  ال��م��ن��اف��ذ  أغلقتا  ال��ب��ول��ي��س��اري��و 

أو  ال��دخ��ول  منع  تم  كما  المخيمات، 
الخروج من هذه المخيمات، مشيرا إلى 
 250 يقارب  ما  إصابة  ح��ول  تقارير 
شخصا بالفيروس في تندوف، فضال 
بسبب  ال����م����وت����ى  م�����ن  ع������دد  ع���ل���ى 

الفيروس.
وأشار إريلي إلى أنه حسب القانون 
الجزائرية  ال��ح��ك��وم��ة  ف���إن  ال���دول���ي، 
على  المحتجزين  حياة  عن  مسؤولة 
الحكومة  أن  م��ض��ي��ف��ا  أراض���ي���ه���ا، 
الجزائرية تخلت عن هذه المسؤوليه 

لصالح جبهة البوليساريو.

أزمة فيروس كورونا:

 البوليساريو تستولي على المساعدات اإلنسانية الدولية 
الموجهة للمحتجزين بتندوف إلعادة بيعها

الجزائر تختلق وثيقة وتجعل منها عقيدة للبوندستاغ حول الصحراء المغربية
إنها عملية تضليل حقيقية واسعة النطاق، تلك 
التي تحاول الجزائر افتعالها في األيام األخيرة، 
بما أنها الوحيدة التي تعرف فعل ذلك، عبر اختالق 
عقيدة  منها  جاعلة  للبوندستاغ،  تنسبها  وثيقة 

ألمانية حول الصحراء المغربية.
وقد تم توضيب هذا الكمين اإلعالمي الجديد من 
قبل »ويستيرن صحرا ريسورسيز واتش«، المركز 
األمامي للجزائر العاصمة، الذي يقود انطالقا من 
بروكسيل جميع عمليات الضغط السامة والدعاية 
المعادية للمغرب، مستفيدا من تواطؤ نائبة ألمانية 
تدعى كاتيا كول، ابنة الجزائر بالتبني، علما أنها 
تشد  حيث  مستغانم،  ف��ي  ال��وق��ت  لبعض  عاشت 
الرحال في كثير من األحيان إلى تندوف أكثر مما 
تقرع  وتعمل كطبل  األلماني،  البرلمان  مقر  ترتاد 

عليه األطروحات االنفصالية في بلدها.
بماذا يتعلق األمر تحديدا؟، وما قيمة هذه الوثيقة 
العلمية  اللجنة  »ت��ق��ري��ر  ب���  ال��م��س��م��اة  ال��ش��ه��ي��رة 
للبوندستاغ«، التي يروج بأنها آخر ما استجد، النبأ 
غير المسبوق لهذا العام حول النزاع المصطنع، 
لبنة بلبنة، من قبل نظام الجزائر العاصمة حول 

الصحراء المغربية؟.
جديرة  برلمانية  مؤسسة  أي��ة  ش��أن  ه��و  كما 
باسمها، يتوفر البوندستاغ على مصلحة للتوثيق 
تصدر مذكرات لالستعمال الداخلي، بناء على طلب 
النواب حول قضية راهنة، عادة ما يكون الغرض 
أو  ق��ان��ون  ن��ص  ت��دخ��ل،  ل��زي��ارة،  التحضير  منها 

مقترح.
وقد تم إنتاج الوثيقة المذكورة في مارس 2019، 
بطلب من كاتيا كول، المعروفة بمواقفها المساندة 
للطرح االنفصالي، قصد توظيفها في إعداد مقترح 
معادي للمغرب، والذي تم حذفه سريعا من مجال 

التداول بسبب طابعه التدليسي.
عليها  انقضت  التي  الوثيقة  ه��ذه  ف��إن  ه��ك��ذا، 
الصحافة الجزائرية المنجرفة مع الترهات، والتي 
متحيزا  ذاتيا،  تحليال  وتتضمن  التقادم  يعتريها 
وشاذا لقضية الصحراء المغربية، استخرجت من 
األنقاض لإليحاء ب� »تطور منطقي وحتمي للمرجعية 
القانونية في المجال القضائي األوروبي«. فالجملة 
مثقلة للغاية بالكلمات المنتقاة لخداع القارئ، لكن 
األمر ال يعدو أن يكون خرفا ذهنيا لطبقة شيوخ 

متهالكة تدير نظاما يائسا، على اعتبار أن المرجعية 
الوحيدة في واقع األمر هي العقيدة األممية، السيما 
المعايير المحددة بوضوح ضمن قرارات مجلس 
األمن 2414 و2440 و2468 و2494، والتي تكرس 
الدائم،  البراغماتي،  الواقعي،  السياسي،  الحل 
الكاملة  المسؤولية  التوافق، وتؤكد  والقائم على 
والشاملة للجزائر في اإلبقاء على الوضع الراهن، 
وفي المأساة التي تعيشها الساكنة المحتجزة على 

ترابها في تندوف.
وقد تم تجديد التأكيد على هذا الموقف الثابت 
لألمم المتحدة، خالل آخر إحاطة عرضها األمين 
في  األمن  مجلس  على  غوتيريش  أنطونيو  العام 

أبريل الماضي.
االتحاد  ي��ش��اط��ره  ال���ذي  نفسه  ال��م��وق��ف  وه��و 
ذل��ك ضمن  على  التنصيص  ت��م  األوروب����ي. حيث 
بإجماع  المعتمد  المشترك«،  السياسي  »اإلع��الن 
الدول األعضاء، في أعقاب أشغال الدورة الرابعة 
عشرة لمجلس الشراكة المغرب-االتحاد األوروبي 

في يونيو 2019.
ويكرس هذا اإلعالن السياسي »لغة مشتركة« بين 

المغرب واالتحاد األوروبي حول قضية الصحراء 
المغربية، أي دعم جهود األمين العام لألمم المتحدة، 
إلى  الرامية  السياسية  العملية  مواصلة  قصد 
براغماتي،  التوصل لحل سياسي، عادل، واقعي، 
دائم، ومقبول من الطرفين لهذا النزاع المصطنع، 
والقائم على التوافق، تماشيا مع قرارات مجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة.
الموقف األوروب��ي، أيضا، في أحدث  ويتجسد 
وفي  والجوية،  الفالحية  واالتفاقيات  النصوص 
الصحراء  شملت  ال��ت��ي  ال��ب��ح��ري،  الصيد  م��ج��ال 
المغربية على نحو صريح ضمن التراب الوطني، 
وقطعت بذلك الطريق على كل األوهام التوسعية 

للجزائر وغيرها.
أما في ما يخص الموقف الحقيقي للبوندستاغ، 
فقد جرى التعبير عنه من طرف رئيسه فولفغانغ 
شاوبل خالل لقاء جمعه ببرلين مع نظيره المغربي 
الحبيب المالكي، وجدد التأكيد عليه ممثلو الحكومة 
الحل  تدعم  ألمانيا  وت��ك��رارا:  م���رارا  الفيدرالية 
السياسي التوافقي وتساند العملية األممية الجارية. 

»قضي األمر الذي فيه تستفتيان«.

أخبار كاذبة..



alamal.almaghribiya01@gmail.com

< العدد: 331 
< 15 -  21  ماي  2020 لسان حال حزب األمل

أسبوعية وطنية جامعة

9 متابعــات

إبان  أرض خالء  قسمات  متقمصة 
ظرفية كورونا في سياق شهر رمضان 
جد استثنائي، وبصمت مطبق يرخي 
على جنباتها، تمني ساحة جامع الفنا، 
كقلب المدينة الحمراء النابض، النفس 
في  وفنانيها  زواره����ا  استقبال  ف��ي 
المستقبل القريب. فبقلب الساحة كما 
كل األماكن المحاذية من قبيل »عرصة 
المتاخمة،  األزق���ة  ومختلف  البيلك« 
صمت القبور يخيم على المكان. غير 
بعيد تنتصب مئذنة المسجد الشهير 
الساحة كشاهد  »الكتبية« عند مدخل 
االنفتاح  على  ودليل  تليد  على ماض 
وتفرده.  ببهائه  والتعايش  والتآخي 
بساحة  الحياة  مظاهر  توقف  ويعد 
استقالل  فمنذ  سابقة،  الفنا  ج��ام��ع 
استئناف  جرى   ،1956 سنة  المملكة 
مختلف األنشطة الفنية بشتى مشاربها 
فيه.  ي��د  للحماية  ك��ان��ت  ت��وق��ف  بعد 
جانب  إلى  والكناويون،  الحكواتيون 
ومروضي  وال��ح��ن��اي��ات  الغيوانيين 
الذاكرات  والثعابين، كل هاته  القردة 
الحية أكرهت كرها على إفراغ المكان 
وعلى لزوم مساكنها في انتظار قادم 
األيام. والتحق بهم مالك ومستخدمو 
الطلق،  الهواء  المبثوثة في  المطاعم 
الجافة،  والفواكه  العصير  وأك��ش��اك 
وبائعو الحلزون وجمع آخر من الباعة 
من  ك��ل  يسهمون،  ال��ذي��ن  الجائلين، 
موقعه، في تنشيط المكان، آملين في 
غد أفضل. كما اختار مالك البازارات 
والتجار المتاخمين لساحة جامع الفنا، 
إسوة بأولئك المتواجدين بأزقة المدينة 
ل���ق���رارات حالة  ال��ق��دي��م��ة، االم��ت��ث��ال 
الطوارئ الصحية بوطنية صادقة حتى 
لهاته  أمثل  المملكة من تدبير  تتمكن 
األضرار  بأقل  منها  والخروج  األزم��ة 
الفنا  جامع  ساحة  وتعيش  الممكنة. 
ك��أح��د أش��ه��ر األم��اك��ن ب��ال��ع��ال��م التي 

أدرجتها منظمة اليونسكو تراثا ثقافيا 
ال ماديا منذ سنة 2008 وتراثا عالميا 
منذ سنة 1985، هذه السنة رمضان ال 
ل��ك��ون وج��ب��ة الفطور  ب���ه،  ل��ه��ا  ق��ب��ل 
الجماعي وصالتي العشاء والتراويح 
بباحة مسجد الكتبية مرجأتان حتى 
حين وترتسمان ذكريين فقط . مشهد 
»غير اعتيادي« بل »مستغرب« تشهده 
ساحة جامع الفنا هذه السنة، كمكان 
يحبل بحمولة تاريخية بادية للعيان، 
رمضان  ش��ه��ر  خ���الل  منتهاها  تبلغ 

الفضيل.
وأبدى حكواتي الساحة المشهور، 
ع��ب��د ال��رح��ي��م م���ك���وري، ال���ذي ينعته 
»لحزن  أس��ف��ه  ب���«األزل��ي��ة«،  الجمهور 
إليه ساحة جامع  آلت  ال��ذي  المشهد 
فيروس كورونا«.  الفنا بسبب تفشي 
المغرب  لوكالة  وأضاف، في تصريح 
ال��ع��رب��ي ل��ألن��ب��اء، »ل��م يسبق ل��ي في 
على وضعية  كنت شاهدا  أن  حياتي 
وظروف غير مسبوقة أثرت على ساحة 
جامع الفنا«، ممنونا للمكان في بلوغ 
الحدود  وت��ج��اوزه��ا  اآلف����اق  ش��ه��رت��ه 
لوال  يتحقق  لم  ال��ذي  األم��ر  الوطنية، 

ساحة جامع الفنا.
»األزلية«  وفي حمأة الحنين يتذكر 
حين صدت ساحة جامع الفنا أبوابها 
الحتضان  ل��ي��وم��ي��ن،  الفنانين  أم���ام 
التجارة  منظمة  ات��ف��اق  م��ف��اوض��ات 
توقف  أن  م���وردا   ،)1994( العالمية 
مظاهر الحياة وأنشطتها الصميمة لم 
وأضاف  ط��وي��ال.  ام��ت��د  أن  ل��ه  يسبق 
الحكواتي أن هذه الساحة تستحيل في 
شهر رمضان قبلة للزوار في الصباح 
كما في المساء، مشيرا إلى أن بعض 
إلقاء  ف���ي  ي��ش��رع��ون  ال��ح��ك��وات��ي��ي��ن 
في  الصباح،  تباشير  منذ  حكاياتهم 
آخ��رون في مواعيدهم مع  حين يحل 
أو  الخامسة  الساعة  بين  الجمهور 

السادسة مساء، ساعة قبل اإلفطار.
وحكواتي  ف��ن��ان  لكل  أن  وأوض���ح 
حفله،  يخلفون  ال  ومحبون  متتبعون 

»صنعة«  الحكواتيين  ه���ؤالء  لتملك 
استمالة وضمان إخالص الجمهور من 
خالل تنويع العروض المقدمة يوما عن 

يوم.
ما  المكوري  الرحيم  عبد  ويتذكر 
أفرغه من جهد وما أبان عنه من مثابرة 
إلى  ب�«لحالقي«،  مكانته  ينال  حتى 
جانب أسماء وازنة في المجال من قبيل 
و«كيلي  ال��ب��ي��ك��اال«  و«م���ول  »ميككي« 

جولي«.
وإل����ى ج��ان��ب ال��ح��ك��وات��ي��ي��ن أولي 
تستأثر  ال��ج��م��ه��ور،  ل���دى  ال��ح��ظ��وة 
والمغنيين  الغيوان  مغنيي  »حالقي« 
المتتبعين  ب��اه��ت��م��ام  ال��ش��ع��ب��ي��ي��ن 
ال���ح���اض���ري���ن ل��م��ش��اه��دة ال���ع���روض 
االستثنائية التي تتسق مع روحانية 

الشهر الفضيل الطافحة.
ولم يفت السيد »أزلية« اإلشارة إلى 
أن بعض الحكواتيين لم يستكينوا أمام 
هذا الظرف االستثنائي الذي يجتازه 
المغرب، فتوثبوا على ثمار هذه األزمة 
الصحية إلتمام مشاريعهم الفنية وبثها 
على أوسع نطاق متوسلين بالوسائط 

االجتماعية.
الهام ترجمة  المشروع  ويروم هذا 
لغات  ع��دة  إل��ى  الشعبية  الحكايات 
تكنولوجيا  ث��م��ار  وج��ن��ي  أج��ن��ب��ي��ة، 
االتصال السيما في ما يتصل بتقريب 
ذي  الفني  الصنف  هذا  من  الجمهور 
الشعبية الجارفة بالمغرب، مع تمكين 
الشباب واليافعين من تتبع العروض 
لكون  ف��رح��ه  وأب����دى  مساكنهم.  م��ن 
المشروع يسهم في تثمين صنف فني 
الشعبي  المخيال  ف��ي  وج���وده  رس��خ 
للمغاربة وفي صون تراث ال مادي ال 

يقدر بثمن.
وعلى آثاره تقتدي الفنانة مريم أمل، 
غيوانية الهوى التي أكدت أن »ساحة 

جامع الفنا ال تفارقها أبدا«، موردة أن 
حفلها يجذب، كل ليلة، مئات عشاق هذا 
العريق خالل شهر  الموسيقي  اللون 

رمضان.
فناني  جمعية  رئيسة  وأوض��ح��ت 
الحلقة، في تصريح مماثل، أن »البعد 
تمتد  جمة  ذكريات  يختزن  مكان  عن 
ألربعة عقود ليس بالهين«، مضيفة أن 
هذه األزمة أظهرت الحاجة إلى إحداث 
مؤسسة مع تخصيص صندوق موجه 
تنشيط  في  يسهمون  الذين  للفنانين 
صون  وفي  األسطورية  الساحة  هذه 
التراث الالمادي الذي يفخر به عموم 

المغاربة.
الوضعية  ع��ن��د  ت��وق��ف��ت  وب��ع��دم��ا 
السوسيو-اقتصادية لعدد من فناني 
الساحة، من أولئك الذين يعيشون من 
بنات  من  ويتكسبون  شظفه  العيش 
أمل  مريم  السيدة  أب��دت  ابتكاراتهم، 
اع��ت��زازه��ا ب��رؤي��ة م��ب��ادرات محمودة 
للتعاون والتضامن تتضاعف مستهدفة 
هذه الشريحة المجتمعية، خالل األزمة 
المملكة.  ت��ج��ت��ازه��ا  ال��ت��ي  الصحية 
الفنانين  شريحة  أن  إل��ى  وأش����ارت 
الشعبيين التي تأثرت كثيرا بتبعات 
أزمة )كوفيد19-( السوسيو-اقتصادية، 
ساهمت لعقود في إشعاع ساحة جامع 
الفنا وفي الحفاظ على التراث الالمادي 

للمغرب.
وال تتوانى ساحة جامع الفنا، على 
الرغم من هذه الظرفية المتشعبة، في 
في  النفس  ممنية  ص��ام��دة  ال��ظ��ه��ور 
استئناف ما نذرت له من نثر ورود الود 

والتآخي أمام روادها ومعمريها.
وتستقبل ساحة جامع الفنا كقبلة 
جذب سياحي معتبرة بالمغرب، وعنوان 
ال محيد عنه للمغاربة عموما، مليوني 

سائح سنويا.

 )كوفيد19-(

خاوية على عروشها إبان الجائحة .. ساحة جامع الفنا تصبو 
إلى استقبال زوراها
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رغم أن شهر رمضان الفضيل 
التي  السنة واألزم���ة  ه��ذه  ت��زام��ن 
انتشار  بسبب  المملكة  منها  تعاني 
جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن 
عشقهم  ع��ن  يتخلوا  ل��م  البيضاويين 
للسمك، وظلوا أوفياء لعادتهم في ارتياد 
األس����واق ال��خ��اص��ة ب���ه، الس��ي��م��ا وأن 
كانت  وإن  مستقرة،  بقيت  األس��ع��ار 
ال�����ظ�����روف ال����ت����ي ت��ع��ي��ش��ه��ا ال���ب���الد 

استثنائية.
)السردين،  ع��دي��دة  أس��م��اك  أن����واع 
الميرالن، األنشوبة، الصول، البواجو، 
الشرن، القرب(، ومختلف أنواع فواكه 
البحر، معروضة على الرفوف باألسواق، 
التي ما تزال تستقطب عشاق السمك، 
لكن ليس باألعداد المعتادة في ما قبل 

األزمة.
فالعرض الكافي والمتنوع الذي ميز 
األيام الثالثة األولى من الشهر الكريم، 
ب���دد ك��ل ال��ت��خ��وف��ات ب��ش��أن ن��ق��ص في 
التموين أو ارتفاع في األسعار، كنتيجة 
مباشرة لحالة الطوارئ الصحية التي 
م����ارس   20 م���ن���ذ  ال����ب����الد  ت��ع��ي��ش��ه��ا 

الماضي.
التعليمات  احترم  على  تام  بحرص 
الصحية المتعلقة بالوقاية من العدوى، 
بائعون وزبناء، كل منهم يبدي عناية 
كبيرة في حماية نفسه، مضطرا للتعود 
التي  وال��ع��ادات  الحركات  بعض  على 
صارت من الطقوس اليومية للمواطنين 
مسافة  المعقمة،  المحاليل  )استعمال 
األمان، وضع الكمامات والقفازات...(، 
األسواق  بأحد  معاينته  تمت  حسبما 
الشعبية بالعاصمة االقتصادية للمملكة، 

حيث ترفل الرفوف بالمعروضات.
المنتجات  أسعار  السوق،  هذا  في 
البحرية األكثر استهالكا عرفت تغيرات 
التي سبقت  الفترة  مع  مقارنة  طفيفة 
شهر رمضان، مما أراح عشاق السمك، 

وجيوبهم المنهكة بسبب األزمة.
وقد تراوحت األسعار ما بين يومي 
السبت واالثنين ما بين 14 و16 درهم/

كلغ بالنسبة لسمك السردين، وما بين 

40 و50 درهم/كلغ بالنسبة للميرالن، 
وما بين 90 و100 درهم/كلغ للقرب، وما 
80 و90 درهم/كلغ للكالمار، وما  بين 
بين 65 و70 درهم/كلغ للصول، وما بين 
100 و120 درهم/كلغ للقمرون، وما بين 
120و130 درهم/كلغ للبواجو الملكي.

وعن أجواء التسوق وحالة األسعار، 
أكد )كمال. ا(، أحد عشاق السمك، في 
تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
أن ما يعرض من أسماك في هذه السوق 
ما  كل  »وج��دت  قائال  بالجودة،  يتميز 
تعرف  التي  األسعار،  أحتاجه، وحتى 
ارتفاعا طفيفا كما العادة في كل رمضان، 

تبقى في المتناول«.
وأضاف »اشتريت اليوم كيلوغرامين 
اثنين من السردين والميرالن ب 14 و50 
درهما للكيلوغرام على التوالي«، مشيرا 
إلى أنه »في العادة، آتي إلى السوق في 
الساعات األولى من الصباح للتبضع، 
فهذا التوقيت يمكنني من التسوق في 
اقتناء  ظل شروط صحية جيدة، ومن 

منتجات طرية وذات جودة«.
الطفيف  االرت����ف����اع  وب���خ���ص���وص 
إلى  الباعة  بعض  عزاه  فقد  لألسعار، 
السمك  ب���ش���راء  ي��ق��وم��ون  م��ح��ت��ك��ري��ن 
رمضان،  شهر  لحلول  ترقبا  وتخزينه 
تجسد  الممارسات  ه��ذه  أن  معتبرين 
و«غير  ح��ض��اري��ة«  »غ��ي��ر  س��ل��وك��ي��ات 
الظروف  ظ���ل  ف���ي  م��ق��ب��ول��ة«، خ��اص��ة 
العصيبة التي يعاني منها المواطنون 

بسبب األزمة.
غير أنه من المنتظر، حسب مهنيي 
إلى نصابها  األمور  تعود  أن  القطاع، 
الصيد،  نشاط  استئناف  مع  المعتاد، 
الذي سيمكن من الرفع بشكل ملحوظ 
م��ن ح��ج��م ال��ك��م��ي��ات ال��م��ص��ط��ادة من 

األسماك.
وه��و م��ا ي��ؤك��ده )ادري������س.أ(، بائع 
حيث  للصيد،  ق��ارب  وصاحب  أسماك 
أبرز أنه خالل هذه الفترة، فضل عدد 
من الصيادين توقيف نشاطهم ألسباب 
)كوفيد  فيروس  انتشار  بفعل  صحية 
النقص  ب��رأي��ه،  يفسر،  م��ا  وه��و   ،)19

مستوى  ع��ل��ى  ال��م��س��ج��ل  ال��ط��ف��ي��ف 
العرض.

وتابع أنه »من السهل على قارب صيد 
تقليدي أن يلتزم بالتعليمات الصحية، 
مادام أن عدد المتواجدين على متنه ال 
يتجاوز خمسة أفراد، عكس سفن الصيد 
الكبرى التي تحتاج إلى طاقم يتراوح 
ما بين 30 و35 شخصا، ما يجعل من 
ال��ص��ع��ب ال���ت���أك���د م���ن اح����ت����رام تلك 

التعليمات، خاصة مسافة األمان«.
وقال »قبل خروجنا للصيد، نعمل على 
تعقيم كامل للقارب وتوزيع الكمامات 
وال����ق����ف����ازات ع��ل��ى ال���ص���ي���ادي���ن، مع 
اإلج���راءات  ه��ذه  بأهمية  تحسيسهم 
وصحة  ص��ح��ت��ه��م  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
ارتياحه  ع��ن  م��ع��ب��را  المستهلكين«، 
الستئناف نشاط الصيد البحري، خاصة 
في هذا الوقت الذي يعرف تحسنا في 

األحوال الجوية.
وبالمقابل، فإن أروقة السمك بالمتاجر 
الكبرى والمتوسطة تعرف إقباال كثيفا، 
انتظار  ص��ف��وف  وج���ود  ل��وح��ظ  حيث 
طويلة، في احترام لمسافة األمان، التي 
ي��ج��ب أن ال ت��ق��ل ع��ن م��ت��ر واح���د بين 

شخصين.
حرص كبير من قبل المسؤولين عن 
تلك األروقة على كل التفاصيل التي من 
ترضي  جيدة  خدمة  تؤمن  أن  شأنها 
أعطت  ال��ت��ي  التدابير  وه��ي  ال��زب��ون، 
ثمارها، حسب )نجاة .ل(، زبونة وفية 
عن  معبرة  المتاجر،  ه��ذه  م��ن  ل��واح��د 
رضاها عن التنظيم الجديد والشروط 
الصحية التي ترى أنها مناسبة لطبيعة 

المرحلة.
وفي تصريح لها للوكالة، أشارت هذه 
إلى أنها اشترت هذا اليوم » 500 غرام 

للكلغ  دره���م   95 بسعر  ال��ك��الم��ار  م��ن 
الواحد، و600 غرام من القمرون بسعر 
160 درهما للكيلوغرام، و300 غرام من 
السلمون بسعر 200 درهم للكيلوغرام، 

إلعداد وجبة يحبها أطفالي«.
الطوارئ  وح���ال���ة  األزم�����ة  وب��ف��ع��ل 
الصحية، ولج بيع السمك، بدوره، مجال 
بعد،  عن  والبيع  االلكترونية  التجارة 
ف��ال��ع��دي��د م��ن ال��م��واق��ع ب���دأت تعرض 
خدمات  وت��ق��ت��رح  م��ت��ن��وع��ة،  منتجات 
التوصيل إلى المنازل، معتمدة شروط 

نقل تحافظ على طراوة المنتوجات.
ولتشجيع الزبناء، تقدم تلك المواقع 
من  منتوج  ك��ل  وم��م��ي��زات  خصائص 
منتجات البحر، مبرزة تأثيره اإليجابي 
على الصحة، إذ حتى السمك لم يفلت 
من عالم الرقمنة الذي تسارع الولوج 

إليه بفعل )كوفيد 19(.

كوفيد19 ورمضان

اليزال البيضاويون مولعين بالسمك رغم كل الظروف

المكناسيون يكيفون عاداتهم الرمضانية مع الطوارئ الصحية
فيروس  بانتشار  المرتبطة  االكراهات  بسبب 
كوفيد 19، يستقبل المكناسيون رمضان هذا العام 
بنوع من الحنين للزمن الذي طالما حفل باللقاءات 
للشهر  المرافقة  التليدة  وال��ع��ادات  المسائية 
بضرورة  قناعة  على  يظلون  لكنهم  الفضيل. 
االحترام الكامل لتدابير التباعد االجتماعي وروح 

المسؤولية من أجل مكافحة فعالة للفيروس.
اليقظة، هي الكلمة الناظمة لدى ساكنة العاصمة 
االسماعيلية حيث تنتشر ممارسات طلب الحاجيات 
عن بعد والتقليل من التنقالت ما أمكن، كوسائل 
فعالة للمساهمة في مواجهة فيروس كوفيد 19 
بالمدينة. هكذا يحرص المكناسيون على االمتثال 
لالجراءات التي سنتها السلطات مع محاولة خلق 
التي  المنزلية  الرمضانية  أدنى من األجواء  حد 

عرفت بها الحاضرة.
وكان جليا انطباع التحضيرات لرمضان المبارك 
الذين  المستهلكين،  ج��ان��ب  م��ن  ك��ب��رى  بيقظة 
للتزود  ت��ن��ق��الت��ه��م  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ص  ي���ح���اول���ون 
لتعليمات  احترام  في  التموينية  باحتياجاتهم 
السلطات المختصة من أجل محاصرة الوباء، كما 
المغرب  جمعية  رئيسة  الخلصي  زه��ور  توضح 

الجديد للثقافة والرياضة.
ت��ق��ول ه���ذه ال��ن��اش��ط��ة »أح����رص ع��ل��ى اتخاذ 
القتناء  ال��خ��روج  األم��ر  تطلب  كلما  احتياطاتي 
ضروريات رمضان. أحجز الطلبات مسبقا أو أقصد 
المكان المطلوب في ظل التقيد بالمواعيد والتدابير 

االحترازية المفروضة من قبل السلطات«.

التي  البيت  سيدة  خربوش،  فاطمة  تشكو  ال 
تجهز طلبيات الحلويات التقليدية التي تتفنن في 
إعدادها بمناسبة رمضان، قلة الزبائن. فبالرغم 

من انعكاسات كوفيد 19 »نعمل على تحضير كل 
أنواع الحلويات التقليدية داخل البيت والكثير 
رمضان«.  أيام  في  يطلبون خدماتنا  زبائننا  من 

الزبون  يعود  ج��اه��زة،  الطلبية  تكون  وحينما 
الستالمها.

المواقع  أح��د  »ال��ه��دي��م«،  البلدي  ال��س��وق  ف��ي 
التجارية األكثر استقطابا للمكناسيين، تتواصل 
الحركة التجارية والزبناء يتزودون بما تحتاجه 
موائد الشهر الفضيل في احترام للتدابير الصحية 

وقواعد النظافة المطلوبة.
ويسجل يونس الغازي، أحد تجار هذا الموقع، 
أن  لألنباء،  العربي  المغرب  لوكالة  تصريح  في 
االستعدادات لرمضان مرت في ظروف جيدة بالرغم 
على  التجار  حمل  ال��ذي  ال��وب��اء  انعكاسات  م��ن 
احترام مواقيت خاصة )من السادسة صباحا الى 
أقرتها  ال��ت��ي  للتدابير  تفعيال  زواال(  ال��راب��ع��ة 
كوفيد  فيروس  مواجهة  في  المحلية  السلطات 

.19
والحظ أن الزبناء يتحلون باليقظة في تنقالتهم 
ويتزودون باحتياجاتهم في إطار احترام مسافة 

األمان الصحي.
تاجر  ال��ع��م��ارت��ي،  العلي  عبد  أك��د  جهته  م��ن 
خالل  متوفرة  االستهالكية  المواد  أن  بالسوق، 
متناول  ف��ي  وب��أس��ع��ار  واف���رة  بكميات  رم��ض��ان 

الجميع.
التنقل  منع  أعلنت  الداخلية  وزارة  أن  يذكر 
من  الفترة  في  رمضان  فاتح  من  ابتداء  الليلي 
إطار  في  الخامسة صباحا،  الى  السابعة مساء 
الشهر  خ��الل  الصحية  ال��ط��وارئ  تدابير  تعزيز 

الكريم.
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توقعات بتقلص االقتصاد المغربي بـ 2 في المائة خالل 2020
اإلعمار  إلع���ادة  األوروب����ي  للبنك  تقرير  ت��وق��ع 
المحلي  الناتج  في  انخفاض  تسجيل  والتنمية 
اإلجمالي المغربي بنسبة 2 في المائة خالل 2020 
بسبب األثر االقتصادي لفيروس كورونا المستجد، 
في   4 بنسبة  الموالي  العام  في  انتعاشه  مقابل 
تقرير  من  نسخة  أح��دث  في  البنك،  وع��زا  المائة. 
التوقعات االقتصادية اإلقليمية، هذا االنخفاض إلى 
التراجع الحاد في مداخيل السياحة، والتداعيات 
إلى  الوباء،  انتشار  الناتجة عن إجراءات احتواء 
جانب المحصول الضعيف المحتمل، والركود الذي 
تشهده االقتصاديات األوروبية، فضال عن انخفاض 

أسعار السلع األساسية.
الممكن أن يستعيد  أنه من  إلى  التقرير  وأشار 
االقتصاد منحاه التصاعدي بفضل النمو الذي من 
المتوقع أن تسجله القطاعات غير الزراعية، وخاصة 
قطاع التعدين، خاصة أن المغرب يعتبر ثاني أكبر 

منتج للفوسفاط في العالم بعد الصين.
ومن جهة أخ��رى، أب��رز البنك األوروب��ي إلعادة 
اإلعمار والتنمية أنه من المتوقع مالحظة التأثير 
السلبي لفيروس كورونا في قطاع السياحة بمنطقة 
جنوب وشرق المتوسط التي يعمل بها البنك، مع 
تدابير  بسبب  المحلي  الطلب  انخفاض  تسجيل 
االحتواء، وانخفاض الطلب من الشركاء التجاريين 

الرئيسيين، وتباطؤ االستثمار األجنبي المباشر.
وأفاد أنه في المتوسط، من المرتقب أن تتقلص 
اقتصاديات المنطقة بنسبة 8ر0 في المائة خالل 
العام الجاري، قبل حدوث انتعاش وتسجيل نسبة 

تقدر ب� 8ر4 في المائة خالل 2021.
ويفترض التقرير وجود »تأثير متواضع » لألزمة 
مع  االقتصادي،  الناتج  على  البعيد  المدى  على 

توقعات باستئناف النمو قرب نهاية الربع الثالث، 
آثار  ل��ه��ا  ي��ك��ون  أن  المحتمل  م��ن  أن���ه  م��س��ت��درك��ا 
اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة على المدى 

الطويل.
قائما  التباعد االجتماعي  »إذا ظل  أنه  وأضاف 
لفترة أطول مما كان متوقعا، فقد يكون الركود أعمق 
لعام  الفرد  ناتج  مستويات  بلوغ  عدم  مع  بكثير، 

2019 مرة أخرى لسنوات قادمة«.

وذكر أن تدابير االحتواء، في المناطق التي يعمل 
بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، أثرت 

على العرض والطلب المحليين.
البنك،  حسب  ال��خ��ارج��ي��ة،  ال��ص��دم��ات  وتشمل 
انخفاضا حادا في أسعار السلع األساسية، والضغط 
وتعطيل سالسل  األساسية،  السلع  مصدري  على 
وانخفاض  السياحة،  وانهيار  العالمية،  القيمة 

التحويالت المالية.

أكدت الوكالة الوطنية للموانئ، أن عمليات تزويد 
السوق بالحبوب مستمرة في أحسن الظروف، وذلك 
عبر مختلف الموانئ الوطنية، حيث تم استقبال ما 
مجموعه 5ر3 مليون طن من الحبوب حتى نهاية شهر 

أبريل 2020 .
وأوضحت الوكالة في بالغ لها، أن عمليات التزويد 
بالحبوب في أحسن الظروف، أمكنت، بفضل اإلجراءات 
العملية التي اتخذتها الوكالة من أجل تسهيل األنشطة 

المينائية، وتعبئة جميع الشركاء المعنيين .
وأضافت أن عدة عوامل لها صلة بحالة الجفاف 
التي طبعت الموسم الفالحي لهذه السنة وانعكاساتها 
السلبية، إلى جانب حالة األزمة الصحية المرتبطة 
بانتشار ) كوفيد 19 (، أثرت بشكل مباشر على سير 
واردات الحبوب عبر الموانئ التجارية، مشيرة إلى 

أنه في هذه الظروف الصعبة، بلغت األنشطة المينائية 
الخاصة بالحبوب مستوى استثنائيا على مستوى 
الكمية التي تمت معالجتها، وعدد السفن الحاملة لهذه 
المادة الحيوية، التي تستقبلها الموانئ التي تديرها 

الوكالة الوطنية للموانئ .
وفي هذا الصدد ضاعفت مصالح الوكالة الوطنية 
للموانئ من جهودها ويقظتها من أجل التعاطي الفعال 
مع هذه الحالة االستثنائية، مؤكدة على وجود تعبئة 
عمليات  على  ق���رب،  ع��ن  اإلش����راف،  لضمان  شاملة 

االستقبال والمعالجة للسفن المحملة بالحبوب .
الوكالة  اتخذتها  التي  الهامة  القرارات  بين  ومن 
الوطنية للموانئ، من أجل تحسين ظروف استقبال 
الحبوب على مستوى الموانئ، تلك المتعلقة بتعزيز 
العرض المينائي عن طريق فتح أرصفة إضافية تهم 

مجال  توسيع  م��ن  مكن  م��ا  وه��و  ال��ح��ب��وب،  أنشطة 
األرصفة الخاصة بمعالجة السفن المحملة بالحبوب، 

سواء بميناء الدار البيضاء أو الموانئ األخرى .
المتخذة،  التدابير  مختلف  فإن  الوكالة،  وحسب 
والتي تنضاف لها عمليات التشاور التي تتم بشكل 
للموانئ  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ص��ال��ح  ب��ي��ن  ي��وم��ي 
والمتدخلين في األنشطة المتعلقة بالحبوب، مكنت 
من تحقيق نتائج مهمة، ما دامت التدفقات الكبيرة 
تم  ق��د   ،2020 ع���ام  األول����ى  األش��ه��ر  خ���الل  للسفن 

استيعابها .
في  المتخصصة  الموانئ  مكنت  فقد  عليه  وبناء 
معالجة أنشطة السفن المحملة بالحبوب )الناظور، 
من  أكادير(  أسفي،  األصفر،  الجرف  البيضاء،  الدار 
ضمان استقبال 5ر3 مليون طن، وهو ما يمثل زيادة 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  بالمائة   38 بنسبة  قوية 
إلى أن أنشطة معالجة  العام الماضي، مع اإلش��ارة 
السفن المحملة بالحبوب تميزت بتركيز قوي، على 
مستوى ميناء الدار البيضاء وميناء الجرف األصفر، 
من  التوالي،  على  بالمائة،   22 و   54 عالجا  حيث 
إجمالي الحبوب التي استقبلتها الموانئ الوطنية .

النتائج  بالرغم من هذه  أنه  أيضا،  البالغ  وأب��رز 
المرضية بشكل كبير، فإن عملية عبور الحبوب على 
أكبر مع  أداء  الموانئ كان يمكن أن تحقق  مستوى 
الفاعلين  جميع  من  واالستجابة  اإليجابية  التعبئة 
الوكالة  القطاع، من أجل مواكبة  المصلحة في هذا 
تحسين  بغية  به  تقوم  ما  كل  في  للموانئ  الوطنية 
استخدام البنى التحتية لرسو لسفن بشكل أفضل .

وتم التأكيد كذلك على أن بذل مزيد من الجهود من 
قبل مختلف الفاعلين، يعد ضروريا للغاية، ألن النجاعة 
اإلجمالية لسلسلة العبور تعتمد على جوانب متعددة 
منها، عمليات تفريغ للسفن، ومدة التخزين، ووتيرة 

النقل خارج الموانئ .

عمليات تزويد السوق بالحبوب عبر الموانئ الوطنية مستمرة في أحسن الظروف

فرنسا.. نحو إقرار »خطة 
مرشال« تناهز قيمتها 

بهدف  يورو  مليار   1,5
إنعاش السياحة

يرتقب أن تميط الحكومة الفرنسية 
اللثام، عن »خطة مرشال« تناهز قيمتها 
للقطاع  مخصصة  ي���ورو  م��ل��ي��ار   1،5
السياحي، المتضرر بشدة جراء تداعيات 

أزمة فيروس كورونا.
وحسب وسائل اإلعالم المحلية، فإن 
لجنة وزارية تم تشكيلها لهذه الغاية، 
ستعقد اجتماعا لها اليوم بمقر رئاسة 
الحكومة، والتي سيقوم رئيس الوزير 
بعرض  إث��ره��ا،  على  فيليب،  إدوارد 
ت��رس��ان��ة م��ن ال���ق���رارات ال��رام��ي��ة إلى 
مساعدة هذا القطاع الحيوي بالنسبة 
 7،2 يمثل  الفرنسي، والذي  لالقتصاد 
في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي، 

ويشغل نحو مليوني شخص.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطة 
ستقوم على أربعة محاور هي: بلورة 
بروتوكوالت صحية قبلية ضرورية من 
أجل استئناف النشاط، وإقرار السياحة 
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ع خ��ط��ة ل��ل��ذه��اب إلى 
العطالت للجميع، والتي ستتوجه على 
الخصوص إلى األشخاص الذين تمت 
تعبئتهم خالل األزمة، السيما من خالل 
إجراء يتعلق بشيكات العطل، ومواصلة 
لبعض  بالنسبة  ال��م��ب��ذول��ة  ال��ج��ه��ود 
التعافي  من  تمكينها  قصد  القطاعات 
بعض  وإزاء  ال��ت��زح��ل��ق...(،  )محطات 
المناطق )كورسيكا، لورد..(، فضال عن 

مخطط استثماري كبير.
وقد تأثرت السياحة في فرنسا بشكل 
كبير عقب شهرين من إجراءات الحجر 
الصحي، التي تم فرضها لتدبير وباء 
آفاق  أن  حيث  »كوفيد19-«،  فيروس 
موسم االصطياف ال تبدو جيدة بالنظر 
أجل  »إلى  الحدود  إغالق  إلىاستمرار 

غير مسمى«.
وإلى حدود الساعة، فإن القطاع الذي 
الداخلية،  يراهن حاليا على السياحة 
التنصيص  ت��م  إج���راءات  م��ن  استفاد 
 6 ال��دول��ة، منها منح  عليها من ط��رف 
مليارات يورو من القروض المضمونة 
الفندقة،  قطاع  في  مقاولة  أل��ف   66 ل� 

والمطعمة والسياحة.

البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  أف��ادت 
بأن  وال��غ��اب��ات  وامل��ي��اه  ال��ق��روي��ة  والتنمية 
الربيعية  ال���زراع���ات  م��ن  امل��ت��وق��ع  اإلن���ت���اج 
تغطية  م��ن  سيمكن  الصيفية  وال���زراع���ات 
بني  م��ا  للفترة  االس��ت��ه��الك��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
ال��وزارة، في  2020. وأك��دت  يونيو ودجنبر 
بالغ لها، أن توزيع الزراعات الربيعية يسير 
بشكل طبيعي بحيث بلغت اإلجن��ازات حتى 
احملدد،  البرنامج  م��ن  امل��ائ��ة  ف��ي   105 اآلن 

يخص  فيما  املبرمجة  املساحات  مع جت��اوز 
بعض الزراعات، كالبطاطس )112 في املائة( 
 106( والبصل  امل��ائ��ة(  ف��ي   127 والطماطم 
في املائة( والقرع والقرع الصيفي )147 في 
املائة والفاصوليا اخلضراء )209 في املائة(. 
وأضاف البالغ أن إجنازات الزراعات األخرى 
تتجاوز اإلجنازات 90 في املائة من املساحة 
باإلضافة  سيتم،  أنه  إلى  مشيرة  املبرمجة، 
الزراعات  ت��وزي��ع  برنامج  تنفيذ  ذل���ك،  إل��ى 

أهم اخلضراوات ملوسم  فيما يخص  احملدد 
شهر  من  اعتبارا  هكتار(   19000( الصيف 
يونيو. وذكرت الوزارة أنه منذ بداية األزمة، 
اتخذت إجراءات صارمة فيما يخص النظافة 
الفاعلني  وجميع  ال��وزارة  قبل  من  والصحة 
القيمة  سلسلة  طول  على  املعنية  واجلهات 
الفالحية )الضيعات وأسواق اجلملة للفواكه 
واخلضر واألسماك، املجازر، وحدات التثمني، 

وحدات التصدير، إلخ(.

وأبرزت ال��وزارة أنها تعمل منذ انطالق 
الصحية  ال��ط��وارئ  حالة  سياق  في  األزم���ة، 
على  كوفيد19-،  ملكافحة  ب��ال��ب��الد  املعلنة 
اإلنتاج  حلالة  والدقيقة  املنتظمة  امل��راق��ب��ة 
املنتجات  م���ن  ال��وط��ن��ي  ال���س���وق  ومت���وي���ن 
الفالحي  اإلن��ت��اج  وأن  الغذائية،  الفالحية 
يعرف اضطرابات،  ولم  عادي  يستمر بشكل 
مستمر  بشكل  ال��س��وق  بتموين  يسمح  مم��ا 

وبكميات كافية.

اإلنتاج املتوقع من الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية سيمكن من تغطية االحتياجات االستهالكية

مال وأعمال



alamal.almaghribiya01@gmail.com

< العدد: 331 
< 15 -  21  ماي  2020 لسان حال حزب األمل

أسبوعية وطنية جامعة

12 أخبار دولية

المتحدة،  الواليات  أعلنت 
أنها أدرجت كوبا ضمن القائمة 
السوداء للدول التي ال تتعاون 
بشكل كامل في مجال مكافحة 
اإلرهاب، منددة بوجود مقاتلين 
على  كولومبيين  ي��س��اري��ي��ن 

أراضيها.
قائمة  إل��ى  كوبا  وانضمت 
تضم أربعة خصوم للواليات 
وسوريا  إي��ران  هي  المتحدة 
وفنزويال،  الشمالية  وكوريا 
مكافحة  ق��ان��ون  لمخالفتها 
اإلرهاب األمريكي، الذي يؤثر 

على صادرات الدفاع.
وتعد هذه المرة األولى التي 
تعتبر فيها واشنطن أن كوبا 
تخالف هذا القانون منذ سنة 

وزارة  وأش���������ارت   .2015
الخارجية إلى وجود مفاوضين 
التحرير  جيش  متمردي  من 
توجهوا  الكولومبي  الوطني 
 2017 س���ن���ة  ه���اف���ان���ا  إل�����ى 
للتفاوض مع حكومة بوغوتا 

ولكنهم لم يعودوا.
الخارجية  وزارة  وق��ال��ت 
كوبا  »رف����ض  إن  األم��ري��ك��ي��ة 
الحكومة  مع  البناء  التعاون 
ال  أنها  على  يدل  الكولومبية 
الواليات  ع��م��ل  م��ع  ت��ت��ع��اون 
المتحدة لدعم جهود كولومبيا 
م��ن أج��ل ض��م��ان س��الم عادل 
ودائ������������م وأم����������ن وف����رص����ة 

لشعبها«.
ورد مسؤول كبير في هافانا 

الواقع  ف���ي  ه���ي  ك���وب���ا  ب����أن 
»ضحية لإلرهاب«، في إشارة 
شنتها  ال��ت��ي  الهجمات  إل��ى 
الجماعات المناهضة للشيوعية 

على مدى عقود.
الكولومبي  الرئيس  وقطع 
إيفان دوكي، حليف الواليات 
المتحدة، المحادثات مع جيش 
هجوم  بعد  الوطني  التحرير 
بسيارة مفخخة على أكاديمية 
يناير  ف���ي  ب��وغ��وت��ا  ش���رط���ة 
 21 مقتل  عن  أسفر  الماضي 

متطوعا.
وطالبت الحركة المسلحة، 
تمنح  ب�����أن  ج��������دوى،  دون 
كولومبيا ممرا آمنا لمفاوضيها 

للعودة من كوبا.

واشنطن تدرج كوبا ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة اإلرهاب

سيباستيان  ال��م��س��ت��ش��ار  أع��ل��ن 
فتح  ستعيد  النمسا  أن  ك��ورت��س، 
حدودها مع ألمانيا بشكل كامل ابتداء 

من 15 يونيو المقبل.
تصريحات  ف��ي  ك���ورت���س،  وق���ال 
لوكالة األنباء النمساوية »اعتبارا من 
السلطات  ت��ق��وم  ل��ن  ال��ت��اري��خ  ه���ذا 

النمساوية سوى بإجراءات تفتيش 
بين  ال��ح��دودي��ة  بالنقاط  عشوائية 

البلدين«.
جاء  القرار  أن  كورتس  وأوض��ح 
عقب مباحثات مطولة مع المستشارة 
األلمانية أنجيال ميركل ومسؤولين 
بالحكومة األلمانية لتحديد ضوابط 

تنفيذ القرار، ومن أهمها عدم تسجيل 
ارت��ف��اع ف��ي م��ع��دل اإلص��اب��ة بوباء 

»كوفيد19-«.
وأبرز المستشار أن النمسا تسعى 
الستعادة حرية التنقل عبر الحدود 
وزيرا  يعكف  تدريجي، حيث  بشكل 
ال��داخ��ل��ي��ة وال����ش����ؤون األوروب���ي���ة 
بالحكومة النمساوية على إعداد خطة 
إلعادة فتح الحدود مع باقي الدول 
ولشتنشتاين  كسويسرا  المجاورة 
أن  شريطة  الشرقية،  أوروب��ا  ودول 
ال����وب����ائ����ي تحت  ال����وض����ع  ي���ظ���ل 

السيطرة.
منتصف  منذ  النمسا،  وأغ��ل��ق��ت 
البرية  ال��م��اض��ي، ح��دوده��ا  م���ارس 
الوباء  انتشار  لمكافحة  والجوية 
مشددة  تدابير  وفرضت  المستجد، 
العبور  ن���ق���اط  ب��ب��ع��ض  ل��ل��م��راق��ب��ة 
تخفيفها  ستبدأ  وال��ت��ي  الثانوية، 
تدريجيا في 15 من الشهر الجاري.

قد  النمساوية  الحكومة  وكانت 
اق��ت��رح��ت، ف��ي وق���ت س��اب��ق، إبرام 
كألمانيا  مجاورة  دول  مع  اتفاقات 
في  ال��ح��دود،  فتح  إلع��ادة  والتشيك 

خطوة إلنعاش القطاع السياحي.

النمسا تعيد فتح حدودها مع ألمانيا 
في 15 يونيو المقبل

الواليات المتحدة: وزير العدل يتعرض النتقادات واسعة بعد إسقاط التهم الموجهة لمستشار سابق لترامب
أثار إسقاط القضاء األمريكي للتهم الموجهة 
لمستشار األمن القومي السابق، مايكل فلين، الذي 
التحقيقات  مكتب  ع��ل��ى  ب��ال��ك��ذب  أق���ر  ق��د  ك���ان 
الفدرالي، زوبعة سياسية وجر انتقادات واسعة 

على وزير العدل ويليام بار.
ويرى منتقدو هذه الخطوة أنها مثال آخر على 
لرغبات  العدالة  إخضاع  إلى  بار  الوزير  سعي 
انتقد  أن  سبق  ال��ذي  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئيس 
اإلجراءات التي اتخذت ضد مستشاره السابق 
في  روسيا  سفير  مع  السرية  اتصاالته  بسبب 
واش��ن��ط��ن خ��الل األس��اب��ي��ع األخ��ي��رة م��ن حملة 

االنتخابات الرئاسية لسنة 2016.
وكان بار قد أثار سخط الديمقراطيين بشأن 
تعاطيه مع تحقيق المدعي العام السابق روبرت 

مولر منذ توليه وزارة العدل.
وقالت رئيسة البرلمان بمجلس النواب نانسي 
قبل  من  العدالة  »تسييس  بيان،  في  بيلوسي 
المدعي العام بار ال يعرف حدودا«، مضيفة أن 
»إسقاط قرارات المدعي العام السابق أمر غير 

مسبوق ويتم دون احترام لسيادة القانون«.
بالقرار  ترامب  الرئيس  أش��اد  المقابل،  في 

مشيدا ب »شجاعة ومصداقية« الوزير بار.
االنسحاب  بعد  غموضا  الوضع  ازداد  وق��د 
المفاجئ للمدعي براندون فإن غراك، الذي كان له 
دور في التوصل الى االتفاق مع فلين، من القضية 

قبل أقل من ساعة من إعالن وقف المتابعة.
وكان فلين، وهو جنرال متقاعد، قد أقر بالذنب 
مع  التعاون  وق��رر  اليمين،  لنكثه   2017 سنة 
القضاء لكنه غير السنة الماضية فريق محاميه 
االتفاق،  بإلغاء  وطالب  الدفاع  واستراتيجية 

معتبرا أنه كان ضحية »تالعب سياسي«.
المخابرات  لجنة  رئ��ي��س  ش��ي��ف،  آدم  وق���ال 
بمجلس النواب في تصريح ل�«إم إس إن بي سي« 
: » أعتقد أننا فقدنا 50 عاما من المكتسبات في 
منذ  العدل  وزارة  استقاللية  بتعزيز  يتعلق  ما 

ووترغيت«.
وأضاف أن » القاسم المشترك بين حالتي - 
روجر ستون ومايك فلين - هو أن الرجلين مارسا 
الكذب باسم الرئيس«، في إشارة إلى المستشار 
السابق لترامب الذي كان حكم عليه في فبراير 
الماضي بالسجن 40 شهرا بتهمة عرقلة تحقيق 
الكونغرس حول التدخل الروسي في االنتخابات 

الرئاسية األمريكية لسنة 2016.
من جانبه، تعهد رئيس لجنة العدل في مجلس 
بمطالبة  )ديمقراطي(،  نادلر،  جيرولد  النواب، 
المفتش العام لوزارة العدل بالتحقيق في هذه 
القضية والطلب من وزير العدل ويليام بار اإلدالء 

بشهادته حول قراره بشأن فلين.
كما أعرب الرئيس السابق باراك أوباما عن 
»إن  قائال  العدل،  وزي��ر  ق��رار  إزاء  العميق  قلقه 

فهمنا األساسي لسيادة القانون في خطر«.
وأكد أوباما في ندوة افتراضية مع نحو 3000 
عضو في جمعية »المتعاونين السابقين« أنه »لم 
تسجل سابقة إلفالت شخص من العقاب بعد نكث 

القسم«.
ويعتقد المراقبون أن إسقاط المتابعة عن فلين 
قد يصبح قضية انتخابية يمكن أن توظف إما 

ضد ترامب أو لمصلحته.

نيويورك  صحيفة  كتبت  السياق،  هذا  وفي 
تايمز في افتتاحيتها » إن وليام بار يجعل وزارة 
العدل أداة سياسية في يد الرئيس«، بينما يرى 
متتبعون آخرون أن استغالل قضية فلين لتحقيق 
في  واض���ح  بشكل  سيصب  سياسية  مكاسب 
دعم  حشد  وسيتيح  ت��رام��ب  الرئيس  مصلحة 
الرئاسي  االستحقاق  ف��ي  االنتخابية  قاعدته 

القادم.

كشف وزير الخارجية التركي مولود 
ت���ش���اووش أوغ���ل���و، ع���ن وف�����اة 507 
مواطنين أتراك جراء اإلصابة بفيروس 

»كورونا« في الخارج.
وأوضح تشاووش أوغلو، خالل لقاء 
تركي  م��الي��ي��ن   7 »ق��راب��ة  أن  ت��ل��ف��زي، 
يعيشون في الخارج، وحتى اليوم توفي 
507 مواطنا جراء الفيروس«، مضيفا 
 400 م��ن  أكثر  جثامين  جلب  ت��م  أن��ه 

منهم.
وأكد الوزير التركي أن عمليات إجالء 
األتراك في الخارج متواصلة، مضيفا 
65 ألفا من موطنينا  »جلبنا أكثر من 

من 110 بلدان«.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه سيتم 
اليوم إجالء 300 تركي من كازاخستان 
التركية،  الجوية  للخطوط  عبر طائرة 
إض��اف��ة إل��ى إق���الع ط��ائ��رة أخ���رى من 
جمهورية الدومينيك ستقل على متنها 
أتراكا، ومواطنين من بلغاريا ورومانيا 
بلدان  ف���ي  م���وج���ودون  وأذرب���ي���ج���ان 

المنطقة.
بتلبية  تكتف  ل��م  ت��رك��ي��ا  أن  وب��ي��ن 
الدعم  قدمت  وإنما  فقط،  احتياجاتها 
لبلدان أخرى، مضيفا »لبينا جزءا كبيرا 

من طلبات تلقيناها من 79 بلدا«.

وفاة أزيد من 500 تركي في الخارج جراء 
فيروس »كورونا«



alamal.almaghribiya01@gmail.com

< العدد: 331 
< 15 -  21  ماي  2020 لسان حال حزب األمل

أسبوعية وطنية جامعة

13 قضايا المجتمع

 سـؤال إلـى المستشـار األسري حامـد اإلدريسـي
< س: أنا ن ع 35 سنة، من مدينة 
سنوات،   6 منذ  متزوجة  القنيطرة 
زوجي  مع  كثيرة  مشاكل  من  أعاني 
يتكلم  بي وال  يهتم  ال  أنه  خصوصا 
معي، ألنني من بعد ثالث سنوات بدأت 
أالحظ عدم اهتمامه بي وعدم تكلمه 
ن��ادرا، وأن��ا اآلن حائرة، ال  إال  معي 
أن  والمشكلة  الحياة،  ه��ذه  أتحمل 
عندي ولد وبنت، وال أريد أن أشتت 
أسرتي، علما أن زوجي طيب القلب 
وحنون، وال يقصر في حاجات البيت. 

أرجو أن ترشدني إلى الحل. 

> الجواب:
أختي الكريمة، الحالة التي تعانين 
منها، هي حالة عادية بعد مرور فترة 
من الزواج خصوصا حين يأتي األبناء 
وتتحول األسرة بشكل تدريجي إلى 
أسرة ذات مسؤوليات ويتحول الزوج 
من زوج إلى أب، وتتحول الزوجة من 
ف��إن طبيعة  م��ن هنا  أم،  إل��ى  زوج��ة 
الحياة تختلف بشكل كبير عن ما كانت 
ع���ل���ي���ه ق���ب���ل ه�����ذه ال���م���رح���ل���ة، ألن 
المسؤوليات وحقوق األبناء ومشاكل 
التربية تصبح قضية يومية يعيشها 
ها، مما يضعف  الزوجان ويحمالن هَمّ
الجانب الرومانسي في العالقة إلى 

حد كبير.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
في  المختلفة  طريقته  ل��دي��ه  ال���زوج 
يظهر  وهنا  االه��ت��م��ام،  ع��ن  التعبير 
الفرق الجوهري بين الرجل والمرأة 
في طبيعة التعبير عن االهتمام، فإذا 
االهتمام  ع���ن  ت��ع��ب��ر  ال���م���رأة  ك��ان��ت 
عن  يعبر  ق��د  ال���زوج  ف��إن  بالحديث 
االهتمام بطرف مختلفة، فأحيانا يكون 
لما  وش���راؤه  لالحتياجات  توفيره 
كافيا  ن��ظ��ره-  –في  زوج��ت��ه  تطلبه 
للتعبير عن اهتمامه وحبه وتقديره، 
خصوصا حين تكون الحياة الزوجية 
الزوج  ع��م��ل  لطبيعة  ن��ظ��را  م��ره��ق��ة 
وطبيعة المسؤوليات والضغوط التي 
يعيشها، فهو من العمل إلى وسائل 
مشاكل  إل��ى  المصاريف  إل��ى  النقل 
األبناء إلى هموم المستقبل، وكل ذلك 
يجعله مياال إلى الصمت، ألن طبيعة 
يواجه  ع��ن��دم��ا  ي��ص��م��ت  أن  ال���رج���ل 
المشاكل، بخالف المرأة التي تواجه 
مشاكلها بالحديث والحديث والحديث 

إلى أن تشعر بالراحة.
الحاالت  بعض  تأتيني  ما  كثيرا 
لنساء متذمرات بسبب قلة كالم الزوج، 
فحين تفهم أن الرجل تختلف طبيعته 
عن المرأة، وأن كثيرا من الرجال يقل 

كالمهم مع زوجاتهم مع تقدم الحياة 
الزوجية، وأن هذا ليس دليال على أن 
العالقة أصبحت سيئة، بل هكذا هي 
طبيعة الرجل، حين تفهم المرأة ذلك 
وال  للموضوع،  نظرتها  تغير  فإنها 
بعدد  يقاس  عندها  االهتمام  يصير 
الكلمات التي قالها الزوج، عند ذلك 

من  كذلك  هو  وتريحه  نفسيا  ترتاح 
مشقة المطالبة المتكررة بالحديث كل 

مرة.
وه��ن��ا أن��ص��ح��ك ب��خ��ل��ق ه��ال��ة من 
الجاذبية حولك، تجعل الزوج ينتبه 
إل��ي��ك وي��ه��ت��م ب���ك، وذل����ك م���ن خالل 
االهتمام بمظهرك ووضع عطر يعجب 

ال��زوج، ومن ثم االنهماك في أمورك 
اهتماما  تعيريه  أن  دون  الخاصة 
المفضل،  كتابك  تمسكي  كأن  كبيرا، 
وتجلسي على األريكة، فإن الزوج هنا 
يبدأ يتحرك تجاهك بغرائزه وفضوله، 
وربما يسألك ماذا تقرئين، ويحاول 
أن يفتعل معك الحوار، هذه من الطرق 
المفيدة المجربة، أما أن تستمري في 
مطالبته بالحديث معك، والتذمر من 
توتره،  من  هذا سيزيد  فإن  إهمالك، 
بعقدة  أشبه  الموضوع  وسيصبح 
البيت، وتأكدي  إلى  تثور كلما دخل 
أنه ال يمكن ألي شخص أن يتحدث مع 
شخص آخر فقط ألنه هو طلب منه 
ذلك، بل ال بد أن يكون ذلك بدافع ذاتي 
، وهو ما يمكن أن تخلقيه من خالل 

هالة الجاذبية.
تخلقيها  أن  يمكن  الجاذبية  هالة 
عك بالطاقة اإليجابية من  أيضا بتشُبّ
الرياضية  التمارين  ممارسة  خ��الل 
باستمرار واالهتمام بلياقتك البدنية، 
من  تزيد  التي  القراءة  في  والتعمق 
يصبح  هنا  م��ن  الثقافي،  إش��ع��اع��ك 
الزوج هو من يبحث عنك ليستمد منك 
الطاقة اإليجابية، أما إن كنت سلبية 
فتأكدي أنه سيجد ألف سبب ليبتعد 

عن البيت.

اعتبر الباحث األكاديمي في القانون الدستوري 
الدار  الثاني  الحسن  بجامعة  السياسية  العلوم  و 
البيضاء،عتيق السعيد، أن اعتماد المعيار الجهوي 
لرفع الحجر الصحي تدريجيا، يبدو هو األكثر واقعية 
وفعالية،ألن الوضعية الوبائية تختلف من جهة إلى 
أخرى، على اعتبار أن مناطق مختلفة بجهات المملكة 
أصبحت شبه خالية من حاالت الوباء، في حين هناك 
البؤر  ال���ح���االت و  ن��س��ب��ة  ف��ي��ه��ا  ت��رت��ف��ع  م��ن��اط��ق 

الوبائية.
أوضح  الميداني،  التشخيص  هذا  من  وانطالقا 
السعيد في حديث لوكالة المغرب العربي لالنباء، أن 
هاته الخطوة -أي الرفع التدريجي على المستوى 
على  كامل  رف��ع  ال��ى  وص��وال  االقليمي  ت��م  المحلي 
الجهة-ستكون من جهة بمثابة محفز اجتماعي و 
نفسي للمواطنين على التقيد بصرامة مع إجراءات 
الوقاية و احترامها من أجل الوصول إلى رفع الحجر 
احترام  لمدى  مقياسا  أخ��رى  جهة  وم��ن  الصحي، 
خطوات السالمة و الوقاية، مشددا على »عدم تحول 
التنافر  و  ل��الح��ت��ق��ان  ل��م��س��ب��ب  ال��خ��ط��وة  ه���ات���ه 

االجتماعي«.
و بالنظر لكون تدابير رفع حالة الطوارئ الصحية 
جد معقدة، يرى المتحدث أنه من األفضل أن تدرج 
حسب وضعية الجهات ألنها مرهونة تبعا لخصوصية 
استجابة  مدى  وأيضا  بالمناطق،  الوبائية  الحالة 
والسالمة  الوقاية  بتدابير  والتزامهم  المواطنين 
والتباعد االجتماعي المفضي إلى االستقرار النسبي 
للحالة الوبائية في الفترة السابقة وتراجع قياس 
ال��ع��دوى األس��اس��ي، م��ب��رزا أن ه��ذا ال��ق��رار قاعدته 

األساسية الحصيلة الوبائية.
و الحظ أن رفع الحجر الصحي و حالة الطوارئ 
بالمناطق التي تخلو من الفيروس أو التي شفيت 
منه بالكامل يمكن أن يستثمر على عدة مستويات 
صناعية و فالحية و تجارية، على اعتبار أن بالدنا 
تعرف تنوعا وغنى في الموارد و اإلمكانيات تختلف 

حسب كل جهة، مذكرا بأن هذا التنوع الذي أسس 
ورش  خ��الل  م��ن  ال��س��ادس  محمد  الملك  ل��ه جاللة 
الجهوية المتقدمة و اإلصالح البنيوي للسياسات 
العمومية الترابية جعل المملكة تعرف تنوعا على 
مستوى الموارد الطبيعية و كذا األقطاب الصناعية 
الجهوية التي مكنت المغرب من تحصينه من آثار 

هاته األزمة الوبائية .
وتوقع الباحث السياسي أن خطوة الرفع التدريجي 
تعزيز  ستضمن  بالجهات  الوبائية  الحالة  حسب 
التكافل و التآزر بين األقاليم داخل الوحدة الترابية 
أي الجهة نفسها، مضيفا أنه من البديهي أن بعض 
محدودة  ق��درة  لديها  االقاليم  و  المحلية  المناطق 

ويجب أن تعتمد على التضامن المحلي.
ومن هذا المنطلق، يقول السعيد » ستكون هناك 
فرصة لتلقيح اإلنتاجية في مختلف المجاالت، وآنذاك 
الصحية  للطوارئ  التدريجي  الرفع  خطة  ستنتقل 
بالجهات من تحصين المناطق و تعايشها مع االزمة 
الوبائية بما يضمن السالمة الصحية و الرجوع لنمط 
الحياة الطبيعية و لو نسبيا، إلى جعل هاته الخطة 
صمام أمان لخلق توازنات بالنمو االقتصادي من 

الجزئي إلى الكلي« .
إلى  تدريجيا  العودة  أن  ذات��ه  المتحدث  يرى  و 
النمط العادي للحياة، يتطلب كخطوة أولية، اعتماد 
قاعدة توعوية/تواصلية واسعة النطاق سواء على 
مستوى اإلعالم أو على مستوى انخراط جمعيات 
الخرجات  أيضا  و  التوعية؛  في  المدني  المجتمع 
التواصلية المنظمة لجميع المنظمات السياسية و 
من  ما  جهة  كل  او  الخبراء،  و  العمالية،  النقابات 

شأنها تيسير تفعيل التدابير و توعية المواطن.
و اعتبر في هذا الصدد أن »أي خطة لرفع للحجر 
الصحي، كيفما كانت عواقبها، ستكون تكلفة تدبيرها 
و  األمنية  األجهزة  على  بالميدان  تنفيذها  ثقل  و 
دعمها  بالتالي وجب  و  االول��ى،  بالدرجة  الصحية 
بشكل استباقي عبر التوعية التشاركية التي تشمل 

جميع الفاعلين، آنذاك سنكون قد استفدنا من تجربة 
الشطر األول لحالة الطوارئ«.

وخلص الى أن جائحة كورونا ساهمت في جعل 
العالم قرية صغيرة، حيث أصبح الكل يعيش تقريبا 
الطوارئ  حالة  حيث  م��ن  ال  ال��ظ��روف،  نفس  على 
الصحية، أو من خالل التسارع في اتخاذ حزمة من 

اإلجراءات الوقائية واالحترازية، لردع انتشار كورونا، 
مالحظا أن هذه األخيرة أكدت بالملموس انه مهما 
بلغت الحضارات من التطور ونمو اقتصادي و غيره 
تماسك  قوة  فإن  التحديث،  و  العصرنة  من سمات 
المجتمع وتالحمه وترابطه في مواجهة األزمات تبقى 

هي اللبنة األساس للخروج منها بأقل األضرار.

اعتماد املعيار اجلهوي لرفع احلجر الصحي تدريجيا يبدو األكثر واقعية وفعالية

باملفوضية  يعمل  شرطة  عميد  اضطر 
سالحه  إلشهار  بتيفلت،  لألمن  اجلهوية 
الوظيفي دون استعماله، وذلك خالل تدخل 
 25 العمر  يبلغ من  لتوقيف شخص  أمني 
سنة، وذلك لالشتباه في تورطه في قضية 
وتعريض  األص���ول  ض��د  بالعنف  تتعلق 
وخطير  وج��دي  لتهديد  الشرطة  عناصر 

باستعمال أداة راضة.
لألمن  ال��ع��ام��ة  للمديرية  ب���الغ  وذك���ر 

الوطني أن عناصر الدائرة الثانية للشرطة 
توقيف  أجل  من  تدخلت  قد  كانت  بتيفلت 
شكاية  موضوع  يشكل  ال��ذي  فيه  املشتبه 
إلى  يعمد  أن  قبل  األص���ول،  ضد  بالعنف 
عصى  باستعمال  الشرطة  عناصر  تهديد 
منزله  سطح  عبر  ال��ف��رار  محاولته  أث��ن��اء 
ب��ح��ي ال���رش���اد، وه���و األم���ر ال���ذي اضطر 
الوظيفي  سالحه  إلش��ه��ار  الشرطة  عميد 
بشكل م��ك��ن م��ن دف���ع اخل��ط��ر ال��ن��اجت عن 

هذا االعتداء وتوقيف املشتبه فيه. وأشار 
املصدر ذاته الى أنه مت االحتفاظ باملشتبه 
رهن  النظرية  احل��راس��ة  تدبير  حت��ت  فيه 
عليه  تشرف  ال��ذي  البحث  البحث  إش��ارة 
لتحديد  وذل��ك  املختصة،  العامة  النيابة 
فيما مت  إليه،  املنسوبة  اإلجرامية  األفعال 
لتلقي  للمستشفى  ال��ش��رط��ة  م��وظ��ف  نقل 
العالج تعد تعرضه لتوعك بالكاحل أثناء 

هذا التدخل األمني.

تيفلت..عميد شرطة يضطر إلشهار سالحه الوظيفي دون استعماله لتوقيف شخص
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14 متفرقات

ماذا عن مرض ) كوفيد-19 ( عند األطفال في املغرب؟

تعمل عناصر دوريات الدرك الملكي بجماعة 
هرهورة، على قدم وساق، حرصا على االحترام 
أقرتها  التي  الصحية  الطوارئ  لحالة  الصارم 
السلطات العمومية في مواجهة انتشار كوفيد 
تجوب  ال��ت��ي  ال��ف��رق،  ه��ذه  مهمة  وتتمثل   .19
المناطق الخاضعة لمجال تدخلها، في مراقبة 
االمتثال للتدابير التي أصدرتها السلطات، وال 
التنقل  وحظر  الكمامة،  بارتداء  االلتزام  سيما 
القانون،  عليها  ينص  ال��ت��ي  ال��ح��االت  خ���ارج 
واحترام أوقات إغالق المتاجر، فضال عن منع 
التنقل في الفترة الليلية. وفي تصريح لوكالة 
المغرب العربي لألنباء، قال قائد سرية الدرك 
الملكي بهرهورة شاكر شكيل، »إن عناصر الدرك 
حالة  تدابير  اح��ت��رام  مراقبة  إط��ار  ف��ي  تسهر 
الطوارئ الصحية من خالل السدود الثابتة عند 

مداخل ومخارج مناطق تدخلها، على مراقبة على 
للتعليمات  وفقا  الطريق،  مستعملي  تنقالت 

الجاري بها العمل.
وتعمل عناصر الدرك الملكي بجماعة هرهورة 
بال هوادة، للحد من انتشار الوباء القاتل والسهر 
هذا  وفي  للمواطنين.  الصحية  السالمة  على 
الصدد، يتم نشر دوريات الدرك الملكي بالجماعة 
14 فريقا، موزعة على ثالثة سدود  مكونة من 
دوريات  وث��الث  تفتيش  نقاط  وثماني  ثابتة، 
متنقلة مختلطة، بالتعاون مع القوات المساعدة 
سائق  كل  على  ويتعين  المحلية.  والسلطات 
دراجة أو سائق دراجة نارية أو حافلة أو شاحنة 
عدم  حالة  وفي  المؤقت.  التنقل  شهادة  تقديم 
وعدم  تراخيه  لعواقب  معرضا  يكون  توفرها 
به  الجاري  القانون  تطبيقا  للتدابير  احترامه 

العمل.
وفي هذا الصدد، أفادت عناصر من الدرك أن 
حالة  انتهاك  ح��االت  لعدد  المؤقتة  الحصيلة 
بلغت  الترابي  مجالهم  في  المسجلة  الطوارئ 
أكثر من 28 ألف حالة منذ دخول هذه التدابير 
حيز التنفيذ. فمهمة هذه الدوريات ال تقتصر على 
تحرير المحاضر ضد المخالفين، بل تتمثل أيضا 
في عمليات التوعية والتحسيس التي تقوم بها 
تضم  مختلطة،  ف��رق  إط��ار  ف��ي  مشترك  بشكل 
عناصر من القوات المساعدة وممثلين للسلطة 
المحلية. وللنجاح في مهمتها، تستعمل عناصر 
الدرك الملكي جميع الوسائل المتاحة لها لضمان 
مراقبة صارمة ودائمة على المجاالت الترابية 
الواقعة تحت مسؤوليتها. وفي هذا اإلطار، يتم 
على مستوى  دون طيار  بالطائرات  االستعانة 

جميع الوحدات اإلقليمية مما يسمح بتوسيع 
الفروسية  ودوري���ات  الدركيين  مراقبة  مجال 
المنتشرة في الشواطئ والغابات لمنع أي انتهاك 
شاب،  سائق  محمد،  وأش��اد  ال��ط��وارئ.  لحالة 
الدرك  عناصر  تبذلها  التي  الكبيرة  بالجهود 
الملكي لضمان احترام الجحر الصحي والتدابير 
سيختفي  »الفيروس  بالقول  وتابع  الصحية. 
التي  اإلج����راءات  الجميع  اح��ت��رم  إذا  بسرعة 
اتخذتها السلطات العمومية«، مضيفا أنه يتنقل 
فقط للذهاب إلى العمل، لعدم إمكانية العمل عن 

بعد.
وقال »أخرج بأقل قدر ممكن، ولكن اليوم أجد 
نفسي مضطرا للخروج إلى العمل«، مؤكدا أنه 
عندما يعود إلى المنزل، يحرص على تطهير يديه 

للحفاظ على صحة عائلته الصغيرة.

أحدثت جائحة كورونا رجة كبيرة 
عبر العالم على عدة مستويات، وزاد 
هذا  حقيقة  يكتنف  ال���ذي  ال��غ��م��وض 
الفيروس الطين بلة، مما أفسح المجال 
ل��ت��ن��اس��ل ش��ائ��ع��ات وم��ع��ل��وم��ات غير 
وفي  أح��ي��ان��ا،  وم��ت��ض��ارب��ة  صحيحة 
أحسن األحوال غير دقيقة من قبيل أن 
هذا المرض ال يصيب األطفال أو أن 
الكبار.  إل���ى  م��ن��ه��م  تنتقل  ال���ع���دوى 
ولتسليط الضوء على مرض كوفيد19- 
عند الطفل، أجرت وكالة المغرب العربي 
أحمد  البروفيسور  مع  لألنباء حوارا 
في  مختص  طبيب  بوصفيحة،  عزيز 
األم��راض التعفنية وأم��راض المناعة 
الطب  بكلية  وأس���ت���اذ  ال��ط��ف��ل،  ع��ن��د 

والصيدلة بالدار البيضاء.
كورونا  ع���دوى  أن  صحيح  ه��ل   >
ال��م��س��ت��ج��د ت��ن��ت��ق��ل ب��ش��ك��ل أك��ب��ر من 

األطفال؟
> خالفا لما كان يظن بأن العدوى 
بينت  األط��ف��ال،  من  كبير  بشكل  تأتي 
البحوث األخيرة أن البالغين هم الذين 
يعدون بشكل أكبر الطفل، وأن الطفل 

يعدي الكبار بشكل أقل.
)كوفيد19-(  عدوى  تنتقل  كيف   >

إلى الطفل ؟
> انتقال عدوى الفيروس إلى الطفل 
ت��ك��ون غ��ي��ر م��ب��اش��رة )أي ع��ب��ر لمس 
الملوثة  واألس����ط����ح  ال���م���س���اح���ات 
)عبر  مباشرة  منها  أكثر  بالفيروس( 
الواقع على  العطس  أو  السعال  رذاذ 
تعقيم  ينبغي  وب��ال��ت��ال��ي  األس���ط���ح(. 
الفضاء الذي يتحرك فيه الطفل حتى 

ال تنتقل العدوى إليه.
وقد كشفت اإلحصاءات الرسمية، إلى 
األطفال  ع���دد  أن  أب���ري���ل،   26 ح���دود 
المصابين في المغرب بلغ 391 حالة، 
أي 9.2 في المائة من مجموع اإلصابات 
المؤكدة، والمقصود بالطفل أقل من 14 

سنة.
نسبة اإلصابات لدى األطفال الذين 
 14 إلى   10 بين  ما  أعمارهم  تتراوح 
عاما، تقدر ب� 50 في المائة، و25 في 
بالنسبة لألطفال بعمر يتراوح  المئة 
ما بين من 5 إلى 10 سنوات تقريبا، 
بالنسبة  ال��م��ائ��ة(  ف��ي   25  ( ومثلها 
عدد  إذن  5 سنوات.  من  أقل  لألطفال 

اإلصابات يزداد مع السن.
< كم هي فترة حضانة الفيروس لدى 

الطفل ؟
> ت��س��ت��غ��رق ف��ت��رة ال��ح��ض��ان��ة من 
ف��ي��ه��ا الطفل  ي��ل��ت��ق��ط  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ة 

الفيروس إلى حين ظهور األعراض، 5 
أيام أو أقل، أي بنسبة 80 في المائة 

من مجموع الحاالت.
وبينت األبحاث في المغرب أن حاالت 
الذين  ال��ف��ي��روس،  األط���ف���ال ح��ام��ل��ي 
الالعرضية  الحاالت  ضمن  يصنفون 
)asymtomtique( أي الذين ال تظهر 
)كالسعال،  سريرية  أع���راض  عليهم 
والحمى..( يشكلون 42 في المائة من 
ح��االت اإلص��اب��ة، وال��ح��االت الطفيفة 
)حمى قليلة، التهاب في الحلق واألنف، 
المائة،  في   51 تشكل  خفيف(  سعال 
نهيج(  )يرافقها  المتوسطة  والحاالت 
تمثل 5 في المائة، في هذه الحالة يكون 
الفيروس قد وصل إلى الرئة فيما يشبه 
االلتهاب لكنها ليست وضعية خطيرة، 
جدا  وخيمة  المصنفة  الوضعية  أما 
فتمثل ما بين 1 و1.5 في المائة، وهي 

نسبة ليست كثيرة.
األطفال  لدى  الحمى  حاالت  وتمثل 
نتيجة المرض 62 في المائة، والسعال 
76 في المائة، وصداع الرأس 28 في 

المائة، واإلسهال 18 في المائة.
العالمات  نسب  في  تقارب  وهناك 
المغرب  بين  الطفل  ل��دى  السريرية 
بصفة  األمريكية  المتحدة  والواليات 
األمريكية  األبحاث  تشير  عامة، حيث 
أيضا إلى أن نسبة الحمى تبلغ 55 في 
المائة،  ف��ي   56 وال��س��ع��ال  ال��م��ائ��ة، 

واإلسهال 13 في المائة.
< كيف يتم تشخيص المرض عند 

األطفال؟
> تتم عملية التشخيص عند األطفال 
باستعمال تقنية »PCR » التي تبحث 
هذا  للفيروس،  النووي  الحمض  عن 
التحليل المخبري له خاصية وهي أن 
ظهور  ق��ب��ل  إي��ج��اب��ي��ة  ت��ك��ون  نتيجته 
األعراض بيومين، وفي األسبوع األول، 
وبعد ذلك تشرع درجة هذه اإليجابية 
في التناقص، ألن المضادت الجسمية 
الثاني  األس��ب��وع  ف��ي  بالظهور  ت��ب��دأ 
رصدها  ويتم  الطفل،  بجسم  والثالث 
عن طريق قياس كمية األجسام المضادة 
 ،LA SEROLOGIE( علم األمصال(
األمر الذي يؤشر على استجابة مناعة 
الجسم ضد هذا الفيروس، على اعتبار 
أن األسبوع األول تكون فترة يعمل فيها 
الفيروس  على  التعرف  على  الجسم 
للقضاء  الخاصة  المضادات  وصنع 

عليه.
< ما خطورة مرض ) كوفيد19- ( 

على الطفل ؟

> بالنسبة لخطورة المرض هناك 
 ( الفتك  األول بنسبة  يتعلق  معطيين 
وفاة  إل��ى  ت���ؤدي  ال��ت��ي   )mortalité
الحالة. في المغرب سجلت حالة واحدة 
الكلوي.  ال��ق��ص��ور  م��ن  تعاني  ك��ان��ت 
وبصفة عامة خطورة المرض أقل لدى 

األطفال منه عند الكبار.
فيما يتعلق بالمعطيات اإلحصائية 
الخصوص هي  بهذا  الصحة  ل��وزارة 

كالتالي :
- بالنسبة للوفيات لدى األطفال هي 
 ( البالغين  م��ن  م��رة  آالف   10 أق��ل ب 
من  ش��خ��ص  آالف   10 وف����اة  بمعنى 
البالغين مقابل طفل واحد أقل من 14 

عاما(.
لدى  الوخيمة  للحاالت  بالنسبة   -
األطفال )sévère( فهي ألف مرة أقل من 
الكبار )بمعنى ألف حالة وخيمة عند 
الكبار تقابلها حالة وخيمة واحدة عند 

األطفال(.
لدى  لالستشفاء  االض��ط��رار  أم��ا   -

األطفال هو 100 مرة أقل من الكبار.
مقاومة  قوة  تفسير  يمكن  كيف   >

جسم الطفل للمرض؟
> تجدر اإلشارة إلى أنه عند إجراء 
التحليل المخبري )PCR (، تكون نسبة 
إيجابيته أقل عند الطفل ب� 5 مرات من 

الكبار، وهذا أمر حميد بالنسبة للطفل. 
ومرده الربع فرضيات :

بكون  تتعلق   : األول����ى  ال��ف��رض��ي��ة 
مستقبل الفيروس ACE2 الموجود في 
ل��ل��ط��ف��ل ضعيف،  ال��رئ��وي��ة  ال��خ��الي��ا 
عند  موجود  هو  عما  شكله  ويختلف 

الكبار.
ال��ف��رض��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة : م��ع��روف في 
هذا  ف��ي  ول��ي��س  الطبيعية  ال��ح��االت 
الخاليا  ع���دد  أن  ف��ح��س��ب،  ال���م���رض 
اللمفاوية) lymphocytes ( عند الطفل 
تكون 3 إلى 4 مرات أكثر من الكبار، 
4-5 سنوات جميع  إلى حدود  يعني 
األطفال في العالم لديهم عدد الخاليا 
اللمفاوية أكثر من الخاليا البلعومية 
ل���ه���ذا ي���ت���ع���رف ج���س���م ال���ط���ف���ل على 
الميكروبات، وبعد 4-5 سنوات تصير 

النسبة مثل الكبار.
مناعة  أن  ه��ي   : الثالثة  الفرضية 
الطفل على أهبة واستعداد لعدة أمور، 
النه قد يتعرض للعديد من الفيروسات 
عبر األنف والجهاز الهضمي وغير ذلك، 
وبالتالي فجسمه يكون جاهزا للتصدي 
أن  ع��ن  فضال  عليها،  وللتعرف  لها 
التي تعطى لألطفال تجعل  اللقاحات 

مناعته شغالة دائما بشكل جيد.
أن  ننسى  أال  يجب   :  4 الفرضية 

كورونا سارس كوف 2، وسارس كوف 
1، وميرس، ال توجد وحدها فقط بل 
هناك غيرها من أنواع كورونا األخرى، 
خفيف  بشكل  اإلن��س��ان  تصيب  التي 
وتعطي سيالن أنف وسعال ..، باستثناء 
سارس كوف 1 وسارس الشرق األوسط، 
واألط���ف���ال ك��ان��وا ي��ص��اب��ون م��ن قبل 
لم  المستجد  ك��ورون��ا  لكن  ب��ك��ورون��ا، 

تعرفه اإلنسانية من قبل.
الفرضية  تقول  المنطلق  ه��ذا  م��ن 
الرابعة بأن الطفل عندما يتخلص من 
كورونا هذه، يتمكن من تطوير مناعة 
ضد فيروس كورونا المستجد، فهناك 
 ،2 ك��وف  مناعة مشتركة ضد س��ارس 
وبالتالي فمناعة الطفل تتعرف أو تكون 
ذاكرتها حديثة سبق أن التقت بفيروس 

من هذه األسرة.
إل��ى أن ه��ذا الوباء  تجدر اإلش���ارة 
يؤثر  أن  ينبغي  ال  الصحي،  والحجر 
على عالجات األطفال األخرى، ال سيما 
للطفل،  الضرورية  الخاصة  اللقاحات 
تستلزم  ال��ت��ي  ال��م��زم��ن��ة  واألم�����راض 
االستشارة والمتابعة الطبية: كالربو 
الهضمي  الجهاز  وأمراض  والسكري 
وغيرها، فبالرغم من الحجر الصحي 
وإمكانيات  متوفرة  الظروف  فجميع 

الوزارة رهن إشارة المواطنين.

البروفيسور أحمد عزيز بوصفيحة

على قدم وساق

الدرك امللكي يسهر على احترام الطوارئ الصحية بجماعة هرهورة
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