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 على أبواب أوروبا

رفع الحجر الصحي:
 كيف يتم تدبير الخوف 

من اآلخر ؟
مع اقتراب رفع الحجر الصحي، انقسمت مشاعر المغاربة بين 
الرغبة والخوف في اللقاء داخل سياق يتميز ببقاء خطر انتشار 
هذا  تدبير  على  الضوء  ولتسليط  من جديد.  )كوفيد19-(  فيروس 
النفسي  بالمحلل  لألنباء  العربي  المغرب  وكالة  اتصلت  الخوف، 

والكاتب المغربي جليل بناني. كوفيد19-، »العدو الخفي«
أكد المحلل النفسي أن الخوف يسكن المواطنين منذ بداية الوباء، 
ومن تم فإنه من الطبيعي الحديث عن »حرب« أو »عدو خفي«. وال 
يتعلق األمر بحرب حقيقية بمقاتلين، فالهدف من استعمال لفظ ذو 
حمولة حربية هو دق ناقوس الخطر حول الفيروس ووضع وسائل 

الحماية.
وسائل للحماية لمكافحة الجائحة

تشتمل هذه الوسائل على »التدابير الوقائية«. واحترام التباعد 
مكان  عن  أجنبي  وك��ل  المنزل،  خ��ارج  كل شخص  مع  االجتماعي 
تواجدنا خالل الحجر الصحي، وأي شخص تم اللقاء به داخل األماكن 

العمومية. هل يمكن الحديث إذن عن استقرار الخوف من اآلخر ؟
»للتغلب على مسألة الخوف من اآلخر، يتيعن االنطالق من القول 
بأنه من الممكن أن نكون نحن هو ذلك اآلخر بالنسبة لشخص آخر، 
وهو ما يربط بين األشياء ويجنب اإلسقاطات على هذا الشخص 
اآلخر، الذي يمكن اعتباره الحامل الوحيد لهذا الخطر«. الخوف، 
آلية للدفاع يعتبر الخوف آلية للدفاع، على عكس الهلع الناجم عن 
مواجهة حدث عنيف وقاس مثل حادثة سير«. في هذه الحالة »يعلق 
كل شيء، وتفتقد الكلمات، ليأتي الخوف في ما بعد، متيحا الوقت 
أمام اإلعداد والتعبير عن اإلدراك«. أمام الخطر، الخوف يبقى ظاهرة 

طبيعية
»أمام الخطر، يبقى الخوف ظاهرة طبيعية«.

»عند احترام المسافات الضرورية، نستطيع تجاوز الخوف«. من 
الممكن الحديث عن الخوف والتخلص منه، »على عكس الهلع الذي 
يسكن الجسد«. خالل هذه الظرفية االستثنائية، يجب شرح األمور 

لألطفال
»في الحياة الطبيعية، يحب الطفل اللعب بالخوف، ويجد متعة 
في رواية قصص مخيفة، وهي طريقته في تدبير هذا الخوف، األمر 

الذي يعتبر بنيويا بالنسبة له«.
»يتعين على الوالد أو الشخص البالغ التحلي بالهدوء ورباطة 
الجأش أمام الطفل لطمأنته«. خالل التعامل مع األطفال الصغار، 
وخصوصا أولئك الذين اليتجاوزون سبع سنوات، »من الممكن رواية 
قصص حول ذلك »الشرير« الذي يمكن أن يكون هو الفيروس مثال، 
أو إنجاز رسومات«، أما بالنسبة لألطفال فوق هذا السن، »يمكن 

تفسير الوضعية باستعمال كلمات مبسطة«. الخوف ليس فويبا
يجب التفريق بين الخوف والفوبيا التي تعتبر عالمة على وجود 
مرض أو خلل. »حينما ترتفع نسبة الهلع إلى درجة قصوى، يتركز 
هذا الهلع على شيء ما أو حيوان أو أمراض، أو الشارع في بعض 
فيه،  المتحكم  غير  الذعر  من  فعل  ردود  في  ويتسبب   ،... األحيان 

ويفتعل كبتا نفسيا يمنع صاحبه من مواجهة الوضع المخيف«.
التخوف من الخروج من الحجر الصحي وجد األشخاص الذي 
يعانون من رهاب أو خوف الخالء والخروج إلى الفضاءات الكبيرة، 
الذي يعطيهم  الصحي،  الحجر  في  والراحة  الطمأنينة  بعضا من 
االنطباع أنهم في نفس حالة األشخاص اآلخرين، ويعطيهم نوعا من 
األمن من خالل االمتناع عن الخروج. »وهذا هو السبب الكامن وراء 

تخوف هذه الفئة من الخروج من الحجر الصحي«.
والتعبير، وعدم نسيان  التكلم  منهم  األمر  يتطلب  أيضا،  وهنا 
األعراض التي كانوا مصابين بها قبل الجائحة، ومتابعة مكافحة 
هذه األعراض كما كان الحال عيه من قبل«. » ويستطيعون أيضا 
مواصلة الدعم الطبي الذي كانوا يستفيدون منه سابقا، كما ينطبق 
وباقي  الهلع  نوبات  من  يعانون  الذين  األشخاص  على  األمر  هذا 

االضطرابات النفسية قبل الجائحة«.

-1تدبير تخفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة 
-2بلورة خطة إنعاش االقتصاد الوطني
-3إعداد مشروع قانون المالية التعديلي

أوال : فيما يتعلق بالمحور األول : التدابير واالجراءات 
التي يجب اتخادها مع اقتراب مدة انتهاء الحجر الصحي 

المنتهية مدته يوم 10 يونيو 2020
-إعداد برنامج لهذه المرحلة يتكون من مجموعة من 
التدابير واالجراءات تتماشى مع تقارير وزارة الصحة 
حول وضع الحالة الوبائية لكورونا كوفيد19 المسجلة 
داخل التراب الوطني ،ومدى قدرة المنظومة الصحية على 

مواجهته.
النتائج  إل��ى  بالنظر  فيه  متحكم  الوبائي  فالوضع 
االستباقية  للخطوات  نظرا  الساعة وذلك  لحد  المحققة 
التي قام بها صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره 

الله للتصدي لوباء جائحة كورونا.
فما يمكن القيام به في الظروف الحالية هو :

-تخفيف الحجر الصحي تدريجيا تماشيا مع حاالت  
االصابات المسجلة في الجهات االثني عشرة للمملكة ، 
مع مراعات نسبة االصابات  في ما بينها فأربع جهات 

المتصدرة لهذا الوباء وهي: 

-جهة الدارالبيضاء – سطات
-جهة مراكش – أسفي
- جهة فاس – مكناس

- جهة طنجة- تطوان – الحسيمة
نسبها مرتفعة مقارنة مع باقي الجهات ،لذلك يجب 
مراحل  عبر  الصحي  الحجر  تخفيف  إج��راءات  اعتماد 
تدريجية م��ع م��راع��اة  ع��دد االص��اب��ات  لكل جهة على 

حدة.
والتجارية  االقتصادية  باألنشطة  العمل  استئناف   -
شريطة   – والكبرى  والمتوسطة  الصغرى  ،المقاوالت 
المضبوطة  الصحية  السالمة  بشروط  والتقيد  االلتزام 
للمستخدمين  السالمة  م��ن  ممكن  ق��در  أقصى  لضمان 

والزبناء على حد سواء
التي  واألنشطة  للقطاعات  العمل  أوق���ات  تحديد   -

ستستأنف عملها والتقيد بالتوقيت المحدد لها.
-استئناف الحياة العملية بسلك منطق التعايش مع 
والحذر  الحيطة  بأخد  الحياة  في  الجديد  كورونا  وباء 
واستعمال وسائل الوقاية كالمعقمات والكمامات وتوفير 
ظروف مالئمة للعمل واحترام مسافة التباعد في مختلف 
أماكن العمل واألماكن العمومية منها االدارية والتجارية 
وجميع المصالح وبذلك تستمر الحياة اليومية وتستمر 

عجلة االقتصاد الوطني في االنتعاش.
-استمرار دعم الفئات الهشة التي تتوفر على بطاقة 
رميد والفئات المسجلة في المنصة الخاصة بدعم جائحة 
كورونا وعدم اقصاء األرامل والمطلقات منهن اللواتي ال 
يتوفرن على من ينفق عليهن وليس لهن معيل ،ودعم الفئة 
التي توقفت أنشطتها بسبب الجائحة والمصرح بها لدى 

الضمان االجتماعي. 
-تشجيع األطباء والممرضين واألطقم الطبية والشبه 
الطبية الذين يتواجدون في الصفوف األمامية في مواجهة 
فيروس كورونا كوفيد 19 ،وتخصيص مكافأءات مالية 
وتحفيزات والزيادة في أجورهم واعفائهم من االقتطاعات 
،وذلك نظرا لما قدموه من تضحيات جسيمة خالل هذه 
الفترة العصيبة والحرجة والذين أبانوا عن حس وطني 
بأسرهم ووقتهم  بينهم مضحين  ما  في  وتعبئة شاملة 
وقفة  نقف  أن  اال  علينا  فما  للخطر  حياتهم  ومعرضين 
البدلة البيضاء التي تعمل في  اجالل وتقدير ألصحاب 
قطاع الصحة العمومية والتي كانت وفية في هذه المرحلة 
وأبانت عن كفاءات وتجربة عالية أصبحت نموذجا يقتدى 
به على الصعيد الدولي وهنا يجب أن نستخلص من هذه 
العمومية  للصحة  كبيرة  أهمية  اعطاء  المرحلة وجوب 
كل  لحماية ورعاية  الوحيد  والضامن  الملجأ  ألنها هي 

مواطن.
ثانيا : بلورة خطة إنعاش االقتصاد الوطني

اتباع خطة انعاش شاملة لالقتصاد الوطني لما لحقه 
الخطة  هذه  تعتمد  إذ  كورونا  جائحة  بسبب  من ضرر 

على:
استئناف االدارات والمصالح العمومية عملها والتحاق 
الموظفين بمقرات عملهم ،مع احترام االجراءات الوقائية 

والتدابير المتخذة بهذا الشأن.
- استئناف المقاوالت الصغرى والمتوسطة نشاطها 
وعودة المستخدمين الى عملهم مع توفير شروط السالمة 

التي يجب اتباعها للوقاية من الوباء.
- استئناف االستثمارات ومواكبتها وفق معايير تهدف 

الى تشجيع اليد العاملة وتخليصها من البطالة للمساهمة 
في انعاش االقتصاد الوطني.

- تمكين عدد من الشباب المقاولين المؤهلين حاملي 
لتنزيل  بنكية  ق���روض  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول  م��ن  ال��م��ش��اري��ع 

مشاريعهم وتقديم الدعم لهم.
- اعادة النظر في القروض الممنوحة من طرف األبناك 
الفوائد  بتخفيض  والمتوسطة  الصغرى  للمقاوالت 

القانونية وتشجيعها بفوائد رمزية.
- اعفاء المقاوالت الصغرى والمتوسطة وقطاع التجارة 
أنشطتها  فيها  توقفت  التي  الفترة  في  الضرائب  من 

والممتدة ما بين 20 مارس 2020 الى10يونيو 2020.
ثالثا : حول اعداد مشروع قانون المالية التعديلي

جائحة كورونا كوفيد 19 خلقت خلال مفاجئا لالقتصاد 
الحلول  في  التفكير  علينا  أوج��ب  ما  والوطني  الدولي 
الناجعة النقاد مشروع قانون المالية لسنة 2020 لما لحقه 

من ضرر من جراء هذه الجائحة.
هذه  بسبب  الحاصل  الميزانية  ت��وازن  استعادة   -
لتراجع  نظرا  وذلك  الذكر  السالفة  الفترة  في  الجائحة 
ادارية  ما هو جبائي وجمركي ورسوم  منها  المداخيل 
وغيرهم  العقارية  والمحافظات  المحاكم  وص��ن��ادي��ق 
عن  الناتج  الفراغ  هذا  لسد  ادراك��ه  يمكن  ما  الستدراك 

الجائحة.
جميع  بمساهمة  الدولة  خزينة  مداخيل  تحسين   -

الشركاء لسد العجز القائم بخصوص ميزانية 2020.
- التحكم في النفقات العمومية وفق معايير يحددها 
دوي االختصاص، حتى يمكن لنا أن نحقق التوازن ما 

بين نفقات الدولة والمداخيل وسد العجز القائم.

مقترحات  حزب األمل حول تدبير رفع  الحجر الصحي ببالدنا المقدمة
 إلى رئيس الحكومة وذلك يوم 27 مايو 2020
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بعث صاحب الجاللة الملك محمد 
فخامة  إل��ى  تهنئة  برقية  ال��س��ادس 
سيرجيو ماتاريال، رئيس الجمهورية 
اإليطالية، وذلك بمناسبة العيد الوطني 
لبالده. وأعرب جاللة الملك، في هذه 
البرقية، للرئيس سيرجيو ماتاريال عن 
المتمنيات  وأصدق  التهاني،  أخلص 
التقدم  بموصول  اإلي��ط��ال��ي  للشعب 

واالزدهار.
ومما جاء في برقية جاللة الملك » 
وإذ أنوه بروابط الصداقة والتعاون 
المتميزة التي تجمع بلدينا، فإني أؤكد 
لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا 
وتطوير  تمتين  أج��ل  م��ن  المشترك 
في  اإليطالية   – المغربية  العالقات 
صالح  فيه  لما  ال��م��ج��االت،  مختلف 
في  يسهم  وبما  الصديقين  شعبينا 
توطيد األمن واالستقرار في فضائنا 

المتوسطي«.

جاللة الملك يهنئ رئيس 
الجمهورية اإليطالية 

بمناسبة العيد الوطني لبالده

كتبت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( أن الراحل 
عبد الرحمان اليوسفي كان من أشد المناصرين 
للقضية الفلسطينية التي احتلت حيزا كبيرا في 

نضاله الوطني في المغرب وخارجه .
وقالت الوكالة إن الراحل الذي انتقل إلى عفو 
بالدار  الماضية  الخميس-الجمعة  ليلة  الله، 
البيضاء، عن عمر يناهز 96 عاما، » ارتبط بعالقات 
ومنظمة  الفلسطينية  ال��ث��ورة  ق��ي��ادة  م��ع  قوية 
التحرير، حيث كان من أشد المناصرين للقضية 
الفلسطينية التي احتلت حيزا كبيرا في نضاله 

الوطني في المغرب وخارجه ».
وأضافت الوكالة أن المملكة المغربية ودعت 
مناضال قوميا وأمميا كبيرا كان إلى جانب نضاله 
السياسي والوطني في الساحة المغربية، أحد 
األسماء البارزة في النضال القومي واألممي، حيث 
ساند حركات التحرر والقضايا العادلة للشعوب 

وساهم في دعمها ونصرتها في مختلف ميادين 
نشاطه داخل المملكة أو من مهجره في أوروبا 

وأشارت إلى أن حكومة التناوب التي ترأسها 
الراحل مثلث عهدا جديدا في الحياة السياسية 
الديمقراطية  الحياة  تفعيل  حيث  من  المغربية 
والمشاركة في الحكم وتعزيز المصالحة والشراكة 

الوطنية.
العمل  اعتزاله  ورغ��م  الراحل  أن  إلى  ولفتت 
السياسي قبل 16 عاما، ظل طيلة الوقت صاحب 
السياسي  المشهد  ف��ي  وم��ؤث��رة  خاصة  مكانة 
المغربي وإسم وحدودي يحظى بإجماع مختلف 
األطياف السياسية في المغرب بوصفه أحد رموز 
قومي  و  حقوقي  ومناضل  اإلستقالل،  بعد  ما 
في  ساهم  بإمتياز  دول��ة  ورج��ل  عتيد،  وأم��م��ي 
في  ال��دي��م��ق��راط��ي  اإلن��ت��ق��ال  لحقبة  ال��ت��أس��ي��س 

المغرب.

الراحل عبد الرحمان اليوسفي كان من أشد المناصرين للقضية 
الفلسطينية واحتلت حيزا كبيرا في نضاله الوطني

األمم المتحدة: منح ميدالية داغ همرشولد لجندي مغربي قضى 
خالل عمليات حفظ السالم

تم بمقر األمم المتحدة بنيويورك، منح ميدالية 
الذين  ال��زرق  القبعات  تكرم  التي  همرشولد«  »داغ 
قضوا خالل عمليات حفظ السالم األممية، لجندي 
األمم  بعثة  ضمن  مهامه  أداء  أثناء  قضى  مغربي 
المتحدة المتكاملة متعددة األبعاد لتحقيق االستقرار 

في جمهورية إفريقيا الوسطى )مينوسكا(.
ويتعلق األمر بالجندي المغربي، سعد الزغاري، 
الذي توفي في 31 ماي 2019 عن عمر يناهز 24 عاما 
أثناء أدائه مهمته النبيلة ضمن قوات حفظ السالم 

المغربية المتواجدة في هذا البلد اإلفريقي.
وق���ام األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة أنطونيو 
غوتيريش بمنح الميدالية للجندي المغربي المتوفي 
المتحدة، تم خالله  األمم  افتراضي بمقر  في حفل 
تكريم 83 جنديا وشرطيا ومدنيا قضوا في عمليات 
حفظ السالم سنة 2019. وبهذه المناسبة، تم الوقوف 
المتحدة  األمم  جنود  لذكرى  تخليدا  صمت  دقيقة 

وموظفيها.
وتميز هذا الحفل بمشاركة السفير، الممثل الدائم 
للمغرب لدى األمم المتحدة، عمر هالل، والعقيد محمد 
القيسي، المستشار العسكري للبعثة الدائمة للمملكة 

المغربية لدى األمم المتحدة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أشاد غوتيريش بشجاعة 
وإقدام 83 من الحاصلين على ميدالية داغ همرشولد، 
التي تحمل اسم األمين العام األسبق لألمم المتحدة، 

الذي توفي في حادث تحطم طائرة في الكونغو قبل 
59 عاما أثناء عمله آنذاك على التوصل الى اتفاق 

سالم يضع حدا للحرب في هذا البلد.
داغ  وس��ام  بمنحنا  »ال��ي��وم،  العام  األمين  وق��ال 
همرشولد، نكرم 83 جندي وشرطي ومدني من 39 

دولة بذلوا أرواحهم العام الماضي خدمة لعمليات 
السالم التابعة لألمم المتحدة« مضيفا »إنني أكرم 
ذكراهم وأعبر عن تعازي الخالصة ألسرهم. وآمل 

أن يكون هذا الوسام وسيلة لتطييب خواطرهم«.
من جانبه، ذكر السفير عمر هالل، في رسالة أذيعت 
الجندي سعد  أن  االفتراضي،  االحتفال  هذا  خالل 
الزغاري كان ضمن الفرقة المدرعة التاسعة للقوات 
أنه  أك��د  فرقته  قائد  أن  مؤكدا  الملكية،  المسلحة 
ومنضبط  المع  كجندي  الذاكرة  في  خالدا  »سيظل 

ومؤمن بواجبه في حماية المدنيين«.
وقال هالل » أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن خالص 
تعازينا ومواساتنا لألمم المتحدة و لحكومات وأسر 
جميع األفراد النظاميين والمدنيين المتوفين تحت 
راية االمم المتحدة وخدمة لم ثلها السامية وأهدافها 

التي تنشد عالما يسوده السلم واألمن«.
المتحدة  األمم  لدى  المغربي  السفير  أشاد  كما 
بعمليات حفظ السالم »التي تواصل، في هذه األوقات 
الصعبة من جائحة كوفيد19-، خدمة القيم العليا 

لإلنسانية«.
وكان أنطونيو غوتيريش قد وضع في وقت سابق 
المتحدة  ف��ي مقر األم��م  ال��زه��ور  م��ن  ال��ي��وم إكليال 
الذي يخلد  السالم  لحفظة  الدولي  اليوم  بمناسبة 
ذكرى جميع أفراد حفظ السالم الذين لقوا حتفهم 

منذ سنة 1948.

لقد إتخدت الحكومة قرار حاسم بالسماح للشركات 
كذا  و  المطاعم  و  كالمقاهي  الخاصة  المؤسسات  و 
و أصحاب  كالقطارات  أنواعها  النقل بجميع  وسائل 
بالتباعد  اإلل��ت��زام  شريطة  الطاكسيات  و  الحافالت 
في  للبدء  الصحة   تتبع نصائح وزارة  و  اإلجتماعي 
العمل الشيء الذي ترك إنطباع طيب لدى جميع فئات 
المواطنين أما بالنسبة لجميع القطاعات اإلقتصادية 
الحيوية ستسترجع توازنها شيء بعد الشيء و ذلك 
راجع لعظيم لعزيمة أصحابها لدى يجب علينا أخد 
الحيطة و الحذر خصوصًا و أنا بالدنا  أعطت درسًا 
لجميع الدول العضمى من خالل تصديها لهذا الوباء 
لله  و  أننا  covid 19 حيث  كورونا  فيروس  الخطير 
الحمد بالدنا لم تسجل بها عدد كبير من الوفيات و 
الدول  ببعض  وق��ع  ما  عكس  الوباء  بهذا  اإلص��اب��ات 
المجاورة لنا و هنا أخص بالذكر إسبانيا و إيطاليا 
أعلى  على  صحية  منظومة  على  يتوفرون  أنهم  رغم 
مستوى من حيث الموارد البشرية و اللوجيستكية أما 
فقد  ج��دا  المتواضعة  اإلمكانيات  فرغم  لنا  بالنسبة 
الوسائل  جميع  بتوفير  قياسي  زم��ن  ف��ي  إستطعنا 
الضرورية عن طريق إتخاذ قرارات حاسمة من طرف 
جميع القطاعات الحكومية و هنا أشيد بالعمل الجبار 
الذي قام به رجال السلطة المحلية و أعوانها و عناصر 
القوات المساعدة و الدرك الملكي و األمن الوطني عمال 
من خالل  رائ��ع  بعمل  قاموا  ألنهم  األطباء  و  النظافة 
تواجدهم  ليال و نهارا في الصفوف األمامية عندما 
دخل  هذا الفيروس كورونا الخطير  و الذي كان في 
بداية توهجه و لكن لألسف سجلنا خالل هذه الفترة 

العصيبة بعض الفيديوهات و الصور التي كان الهدف 
لكن  و  أعوانها  و  السلطة  رجال  منها تشويه صورة 
جميع فئات المواطنين أشادوا بدور رجال السلطة من 
خالل تواجدهم ليال و نهارا في الصفوف األمامية دفاعًا 
بالشكر  أتقدم  الختام  في  و  الحبيب  الوطن  هذا  عن 
الجزيل إلى جاللة الملك محمد السادس نصره الله و 
أيده و أطال في عمره الذي لوال حكمته و توجيهاته 
الرشيدة لجميع المؤسسات الحكومية لتوفير جميع 
الوسائل الضرورية من مستشفيات مدنية و عسكرية 
و منها على سبيل الذكر المستشفى الكبير الذي يضم 
700 سرير الذي شيد بمدينة الدار البيضاء في زمن 
قياسي ال يتعدى 10 أيام  كما أن جاللته قام بإعطاء 
خاص  صندوق  بإحداث  للحكومة  السامية  تعليماته 
للتصدي لوباء فيروس كورونا و كان جاللته أول من 
المعوزة  األسر  دعم  أجل  بمبلغ ضخم من  فيه  ساهم 
المسجلة في نظام راميد لإلستفادة من مبلغ مالي و 
2000 درهم  ق��دره  1000 دره��م و مبلغ مالي و  ق��دره 
لألشخاص المسجلين في صندوق الضمان االجتماعي 
الملك  إتخده جاللة  الذي  المهم  بالقرار  نشيد  هنا  و 
فضل سالمة  أيده حيث  الله   نصره  السادس  محمد 
اإلقتصاد  على  الكويرة  إلى  طنجة  من  العزيز  شعبه 
هؤالء  على  جاللته  به  قام  رد  أحسن  هذا  و  الوطني 
األشخاص العدميين الذي ال يتمنون الخير لهذا البلد 
و هم قلة و محسوبين على رأس األصابع و في الختام 
اللهم احفظ ملكنا الحبيب محمد السادس نصره الله 
و أيده و باقي أفراد العائلة الملكية الشريفة أمين يارب 

العالمين

المغرب في طريق وداع الحجر الصحي

بقلم :موالي إدريس الوزاني المنسق 
اإلقليمي لحزب األمل بعمالة 
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أسبوعية وطنية جامعة

3 سياسة وطنية

رؤساء اتحادات برلمانية جهوية وقارية بأمريكا الالتينية والكاراييب يشيدون 
بمبادرة جاللة الملك لمواجهة وباء كورونا في إفريقيا

أشاد رؤساء اتحادات برلمانية جهوية 
والكاراييب  الالتينية  بأمريكا  وقارية 
السادس  محمد  الملك  جاللة  بمبادرة 
لمواجهة  عملي  إط��ار  إلرس��اء  الرامية 
المستوى  على  كورونا  وباء  تداعيات 

اإلفريقي.
وجاء في اإلعالن المشترك، الذي توج 
اللقاء التواصلي الذي أجراه عبد الحكيم 
بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، 
رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى 
والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم 
العربي، عبر تقنية التواصل عن بعد مع 
رئيسات ورؤساء االتحادات البرلمانية 
الالتينية  بأمريكا  والقارية  الجهوية 
والكاراييب، والذي تمحور حول سبل 
تعزيز التعاون البرلماني في ظل جائحة 
كورونا، أن » رؤساء ورئيسات االتحادات 
البرلمانية الجهوية والقارية الحاضرة 
والقيم  والمبادئ  الركائز  أن  اعتبروا 
أرضية  تشكل  جاللته  لمبادرة  المثلى 
صلبة لصياغة خطة عمل مشتركة بين 
كافة دول الجنوب من أجل مواجهة هذا 
جميع  ع���ل���ى  وت����داع����ي����ات����ه  ال�����وب�����اء 

المستويات«.
المستشارين  لمجلس  بالغ  وحسب 
»خطة  وضع  إلى  المشاركون  دعا  فقد 
انقاذ عالمية عادلة ومنصفة« لمساعدة 
الدول األكثر تضررا من تبعات جائحة 
ك��ورون��ا، ب��إس��ه��ام م��ن ال���دول الكبرى 
الجنسيات  ال��م��ت��ع��ددة  وال���م���ق���اوالت 
والصناديق السيادية الكبرى، تمكن من 
توفير التمويالت والمواكبة والمصاحبة 

م���ن أج����ل ض��م��ان تعافي  ال��م��ن��اس��ب��ة 
دول  لكل  سريع  واجتماعي  اقتصادي 

العالم.
ك��م��ا وج���ه اإلع����الن ن���داء ال���ى كافة 
البرلمانية  واالت���ح���ادات  المنظمات 
الجهوية واإلقليمية والدولية من أجل 
بضمان  والمطالبة  المشترك  الترافع 
لفيروس  المرتقب  ال��ل��ق��اح  »مجانية« 
جمعاء،  اإلنسانية  لفائدة   »19 »كوفيد 
العالمية  ال��ص��ح��ة  منظمة  مطالبين 
متعددة  »اتفاقية  إط��الق  في  بالتفكير 
األطراف لمواجهة الجوائح واألوبئة«، 
للتعاون  دول��ي��ا  أخالقيا  إط���ارا  تشكل 
المعطيات  وت���ق���اس���م  وال���ت���ن���س���ي���ق 
والمعلومات والممارسات الفضلى من 
أجل مواجهة الكوارث الصحية المرتبطة 
االنتشار  ال��س��ري��ع��ة  ب��ال��ف��ي��روس��ات 

عالميا.
خطة  بتطوير  ال��م��ش��ارك��ون  وتعهد 
وبرنامج عمل مشترك للعمل البرلماني 
في مواجهة هذا الوباء وتداعياته على 
جميع المستويات، من خالل المرافعات 
من  التي  التشريعات  وسن  البرلمانية 
شأنها إعداد وتنفيذ سياسات عمومية 
االقتصادات  تنشيط  إع��ادة  شأنها  من 
والتعليم  التمدرس  وتعميم  الوطنية، 
الصغرى  ال���ش���رك���ات  ودع����م  ال��ج��ي��د، 
والصغيرة جدا والمتوسطة، ومعالجة 
القضايا المرتبطة بالقطاع غير المهيكل 
تكافؤ  وتقوية  االجتماعي،  واإلدم���اج 
الفرص في الولوج الى التكنولوجيات 
بأسعار  توفيرها  خ��الل  م��ن  الحديثة 

مناسبة وتوسيع الحق في تعلمها لكل 
المواطنات والمواطنين، بجانب دمقرطة 
آليات التعلم عن بعد وجعلها في متناول 

كافة الطبقات االجتماعية.
عبد  جانب  إل��ى  اللقاء  ه��ذا  وحضر 
م��ن خورخي  ك��ل  ب��ن ش��م��اش،  الحكيم 

أمريكا  برلمان  رئيس  سوطو،  بيزارو 
نادية  والسيدة  والكاراييب،  الالتينية 
أمريكا  ب��رل��م��ان  رئ��ي��س��ة  ل���ي���ون،  دي 
بالبوا  مونيكا  وال��س��ي��دة  ال��وس��ط��ى، 
رئيسات  م��ن��ت��دى  رئ��ي��س��ة  ف��ي��رن��ان��دز، 
ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا 

الوسطى والكاراييب، والسيد أوسكار 
الميركوسور،  برلمان  رئيس  البوردي، 
والسيد فيكتور روالندو سوسا، رئيس 
البرلمان االنديني، باإلضافة إلى الخليفة 
الرابع لمجلس المستشارين عبد القادر 

سالمة.

امتالك ترسانة عسكرية كبيرة والقيام في ذات اآلن 
بتسول المساعدات الغذائية، هي معادلة حاول نائب 
برلماني أوروبي إيجاد حل لها، من خالل الدعوة إلى 

المنطق السليم لقادة االتحاد األوروبي.
ففي سؤال موجه للممثل السامي لالتحاد األوروبي 
للسياسة الخارجية واألمنية، جوزيب بوريل، أكد عضو 
البرلمان األوروبي إلهان كيوتشيوك أنه من المعروف 
ولديها  بالسالح  »مدججة  »البوليساريو«  أن  جيدا 

ميزانية مهمة لصيانة معداتها العسكرية«.
وأوضح النائب البرلماني أن قادة +البوليساريو+ 
»يستغلون باستمرار الوضع اإلنساني في مخيمات 
تندوف لجلب انتباه مؤسسات االتحاد األوروبي حول 
مصير الساكنة التي تعيش بها«، قبل استفسار الممثل 
السامي لالتحاد األوروبي حول ما إذا كانت المفوضية 

األوروبية على علم بهذا الوضع السريالي.
وأضاف عضو البرلمان األوروبي أنه »في مواجهة 
السامية  المفوضية  الجزائر  به  تقابل  الذي  الرفض 
لشؤون الالجئين بخصوص تنظيم إحصاء لساكنة 
المتكررة  الدعوات  الرغم من  تندوف، على  مخيمات 

لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة، يحق لنا مطالبة 
االتحاد األوروبي باتخاذ تدابير لمراقبة المساعدات 
اإلنسانية الموجهة إلى هذه المخيمات، وضمان عدم 

إهدار أموال دافعي الضرائب األوروبيين«.
ويأتي سؤال النائب األوروبي، عضو لجنة الشؤون 
فيه  كثفت  وقت  في  األوروب��ي،  بالبرلمان  الخارجية 
مساعدات  لمنح  الدولي  للمجتمع  دعواتها  الجزائر 

إنسانية لمحتجزي تندوف.
وتخفي هذه العناية المفاجئة والمخادعة من جانب 
الجزائر اتجاه ساكنة تحتجزها قسرا على أراضيها، 
تحت رحمة مرتزقة »البوليساريو«، بالكاد، عدم االرتياح 
الذي يسود المجتمع الجزائري، الذي يدفع ثمنا باهظا 
الصحراء  ح��ول  المصطنع  النزاع  استمرار  بسبب 

المغربية.
االتحاد  لدى  جيدا  معروف  المخطط  هذا  أن  كما 
المكتب  تقرير  أم���اط   ،2015 سنة  ففي  األوروب����ي، 
األوروبي لمكافحة الغش التابع له )أوالف(، اللثام عن 
عمليات تحويل المساعدات اإلنسانية واسعة النطاق 

لفائدة قادة االنفصال وسادتهم الجزائريين.

التمويل العسكري لـ »البوليساريو« من قبل الجزائر..

نائب برلماني أوروبي يفضح المستور

الذي  املستجد،  كورونا  فيروس  يشكل 
أص����اب أزي����د م���ن 6 م��الي��ن ش��خ��ص عبر 
العالم، مصدر سيل من األخبار الزائفة التي 
يتم بثها على شبكات التواصل االجتماعي، 
لذا تقوم وكالة املغرب العربي لألنباء بالفرز 
الصحيحة  واملعلومة  الزائفة  اإلشاعة  بن 

من أجل حتسيس أفضل.
للفيروس  قاتلة  غير  معقمة  سوائل   -
املقاوالت.  قبل  وم��ن  الصيدليات  في  تباع 

خطأ

 )5G( لتقنية  مضاد   )USB( مفتاح   -
اإللكترونية  ال��ت��ج��ارة  منصات  على  ي��ب��اع 

يحمي من فيروس كورونا. خطأ
جديدة  م��ؤك��دة  إص��اب��ة   26 تسجيل   -
ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا ب��امل��غ��رب ت��رف��ع العدد 

اإلجمالي إلى 7859 حالة. صحيح
ال��ق��رارات مؤخرا  - اإلع��الن عن بعض 
ال يعني ب��أي ح��ال م��ن األح���وال رف��ع حالة 
العزلة  ح��ال��ة  م��ن  اخل����روج  أو  ال���ط���وارئ 

الصحية. صحيح

- مختلف محاكم اململكة عقدت ما بن 
27 أبريل و29 ماي املاضين، 1469 جلسة 
عن بعد أدرجت خاللها 22.268 قضية، مت 

البت في 9035 منها. صحيح
وجهات  تقريب  إل��ى  ي��دع��و  أم����زازي   -
التالميذ  وآباء  أمهات  جمعيات  بن  النظر 

ومؤسسات التعليم اخلصوصي. صحيح
- احلاالت النشطة التي تهم األشخاص 
حالة،   1735 حاليا  ت��س��اوي  ال��ع��الج  ره��ن 
ألف  مائة  بكل   4،8 إل��ى  النسبة  لتنخفض 

نسمة. صحيح
- املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 
للشرب يعلن استئناف عملية قراءة عدادات 

استهالك املاء والكهرباء. صحيح
مليوني  ي��رص��د  األوروب�����ي  االحت����اد   -
درهم من أجل اقتناء معدات صحية لفائدة 

املؤسسات السجنية باملغرب. صحيح
املركزي  ال��ش��ع��ب��ي  ال��ب��ن��ك  م��ج��م��وع��ة   -
أفادت بأنها مددت آجال استحقاق القروض 

لفائدة 85 ألف زبون. صحيح

الصواب والخطأ بخصوص فيروس كورونا بالمغرب: سوائل معقمة، استحقاق قروض، 
حاالت نشطة...
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دعا المشاركون في اللقاء، الذي عقده 
عن بعد عبد الحكيم بن شماش رئيس 
رابطة  رئيس  المستشارين،  مجلس 
مجالس الشيوخ والشورى والمجالس 
المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، 
م���ع رئ��ي��س��ات ورؤس������اء االت���ح���ادات 
البرلمانية الجهوية والقارية بأمريكا 
الالتينية والكاراييب، إلى وضع »خطة 
انقاذ عالمية عادلة ومنصفة« لمساعدة 
الدول األكثر تضررا من تبعات جائحة 

»كوفيد 19«.
وجاء في إعالن مشترك حول العمل 
كورونا  جائحة  ظ��ل  ف��ي  البرلماني 
هذا  أشغال  توج  وال��ذي  وتداعياتها، 
اللقاء، أن المشاركين يدعون إلى وضع 
ومنصفة  عادلة  عالمية  انقاذ  »خطة 
لمساعدة الدول األكثر تضررا من تبعات 
جائحة كوفيد 19، تساهم فيها الدول 
الكبرى والمقاوالت المتعددة الجنسيات 
والصناديق السيادية الكبرى، وتمكن 
والمواكبة  ال��ت��م��وي��الت  ت��وف��ي��ر  م���ن 
والمصاحبة المناسبة من أجل ضمان 
تعافي اقتصادي واجتماعي سريع لكل 
التزامهم  ع��ن  معبرين  ال��ع��ال��م«،  دول 
بتشكيل آلية لتنسيق المبادرات والعمل 
المشترك في إطار المنظومة البرلمانية 

الدولية.
ودعمهم  تثمينهم  ع��ن  ع��ب��روا  كما 
للمبادرة التي قدمها جاللة الملك محمد 
ال��س��ادس وال��رام��ي��ة إل��ى إن��ش��اء إطار 
البلدان  م��واك��ب��ة  إل���ى  ي��ه��دف  ع��م��ل��ي 
المختلفة  ال��م��راح��ل  ف��ي  األف��ري��ق��ي��ة 
خالل  من   ،19 كوفيد  وب��اء  لمواجهة 
السماح بتبادل الخبرات والممارسات 
الصحية  اآلث����ار  لمعالجة  الفضلى 
واالقتصادية واالجتماعية الناتجة عن 
الوباء، ودعوا جميع دول الجنوب إلى 
اعتماد الركائز والمبادئ والقيم المثلى 

عمل  خطة  لصياغة  ال��م��ب��ادرة  ل��ه��ذه 
أجل  من  الجنوب  دول  بين  مشتركة 
على  وتداعياته  الوباء  هذا  مواجهة 
اإلعالن  وحسب  المستويات.  جميع 
عن  المشاركون  أع��رب  فقد  المشترك 
تضامنهم مع جميع األشخاص واألسر 
الوباء،  م��ن  ت��ض��ررت  التي  وال��ب��ل��دان 
وتقديرهم الخاص للمهنيين والعاملين 
بالقطاع الصحي في مختلف مجاالت 
الكبير  اللتزامهم  العمل،  ومستويات 
وجعل  البشرية  األرواح  إنقاذ  تجاه 
الخدمات األساسية تعمل بأفضل طريقة 
الدولي،  المجتمع  حثوا  كما  ممكنة، 
المتعددة  والمنظمات  ال��دول  وكذلك 
األطراف والقطاع الخاص والمجتمع 
أن  على  الحكومية،  غير  والمنظمات 
وإجراءاتها  مبادراتها  جميع  تبني 
مبادئ  على  وال��ب��رام��ج(  )ال��م��ش��اري��ع 
االجتماعية  وال��م��س��اواة  ال��ت��ض��ام��ن 
والبدء  وال��وئ��ام،  والسالم  والتعاون 
لتوجيه  عالمية  لعملية  ال��ت��دري��ج��ي 
وتدبير الموارد من أجل الحياة والسالم 
والعدالة  والديمقراطية  والمساواة 
ودعم األنشطة األكاديمية ونشرها على 
وسائل اإلعالم لفائدة الطلبة والباحثين 
التمدرس  وت��ج��وي��د  وت��ع��م��ي��م  ودع����م 
والتعليم باعتبارها سبال ال محيد عنها 

لمواجهة تداعيات األزمة بنجاح.
االئتمان  م��ؤس��س��ات  ن��اش��دوا  كما 
المتعددة األطراف، وكل مانحي الدين 
للبلدان  السيادية  السندات  وحاملي 
النامية، إلعادة الهيكلة الشاملة والعادلة 
والجدولة المرنة لهذه الديون، وإلغاءها 
الدول  لبعض  القصوى  ال��ح��االت  في 
التبعات  من  وتضررا  هشاشة  األكثر 
داعين  كورونا،  لجائحة  االقتصادية 
في  للتفكير  العالمية  الصحة  منظمة 
إط����الق »ات��ف��اق��ي��ة م��ت��ع��ددة األط����راف 

تشكل  واألوبئة«،  الجوائح  لمواجهة 
إطارا أخالقيا دوليا للتعاون والتنسيق 
والمعلومات  ال��م��ع��ط��ي��ات  وت��ق��اس��م 
والممارسات الفضلى من أجل مواجهة 
الكوارث الصحية المرتبطة بالفيروسات 

السريعة االنتشار عالميا.
وحسب اإلعالن فقد التزم المشاركون 
مشترك  عمل  وبرنامج  خطة  بتطوير 
للعمل البرلماني في مواجهة هذا الوباء 
وتداعياته على جميع المستويات، وفي 
ه����ذا االط�����ار وج���ه���وا ن����داء ال����ى كل 
الجهوية  ال��ب��رل��م��ان��ي��ة  االت����ح����ادات 
واالقليمية والدولية للترافع المشترك 
المجاني  ال���ول���وج  أج���ل ض��م��ان  م��ن 
والشامل للقاح المرتقب لفيروس كوفيد 
19، وكذا تنسيق المرافعات البرلمانية 

وسن التشريعات التي من شأنها إعداد 
وتنفيذ سياسات عمومية بغرض على 
الخصوص إعادة تنشيط االقتصادات 
والتعليم  التمدرس  وتعميم  الوطنية، 
الصغرى  ال��ش��رك��ات  ودع����م  ال��ج��ي��د؛ 
والصغيرة جدا والمتوسطة؛ ومعالجة 
القضايا المرتبطة بالقطاع غير المهيكل 
تكافؤ  وتقوية  االجتماعي؛  واإلدم��اج 
الفرص في الولوج الى التكنولوجيات 
بأسعار  توفيرها  خ��الل  من  الحديثة 
مناسبة وتوسيع الحق في تعلمها لكل 
آليات  دمقرطة  بجانب  المواطنين، 
التعلم عن بعد وجعلها في متناول كافة 
الطبقات االجتماعية؛ وتوفير وتجويد 
الخدمات االجتماعية، والنظم الصحية، 
تطوير  مع  للجميع،  متاحة  وجعلها 

المرافق والبني التحتية المرتبطة بهذه 
المجاالت.

إلى  حضره،  اللقاء  ه��ذا  ب��أن  يذكر 
جانب عبد الحكيم بن شماش، كل من 
خورخي بيزارو سوطو، رئيس برلمان 
أمريكا الالتينية والكاراييب، والسيدة 
نادية دي ليون، رئيسة برلمان أمريكا 
بالبوا  مونيكا  وال��س��ي��دة  ال��وس��ط��ى، 
رئيسات  منتدى  رئيسة  ف��ي��رن��ان��دز، 
ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا 
الوسطى والكاراييب، والسيد أوسكار 
البوردي، رئيس برلمان الميركوسور، 
والسيد فيكتور روالندو سوسا، رئيس 
ال��ب��رل��م��ان االن��دي��ن��ي، ب��اإلض��اف��ة إلى 
الخليفة الرابع لمجلس المستشارين 

عبد القادر سالمة.

لقاء برملاني يدعو إلى وضع خطة ملساعدة الدول املتضررة من تبعات اجلائحة

اليمن يؤكد موقفه الثابت من الوحدة الترابية 
للمغرب ومغربية الصحراء

الجمهورية  سفارة  في  مسؤل  مصدر  استنكر 
ال��ي��م��ن��ي��ة ف����ي ال���م���غ���رب، م����ا ن���ش���ر ف����ي موقع 
لسفير  تصريح  بأنه  مدعيا   »Epdiplomatico«
اليمن في ماليزيا، عادل باحميد، مؤكدا في هذا 
الترابية  الوحدة  الثابت من  الصدد موقف بالده 
سفير  وق��ال  ال��ص��ح��راء.  مغربية  وعلى  للمغرب 
الجمهورية اليمنية بالمغرب، عز الدين األصبحي، 
في بيان، إن »ما جاء في الموقع المذكور افتراء من 
أول��ه إل��ى آخ��ره، مشيرا إل��ى أن سفير ب��الده في 
ماليزيا أكد أنه لم يصرح بشيء من هذا القبيل وال 

يعرف حتى الموقع المذكور«.
وأكد األصبحي، أن العالقات اليمنية- المغربية 
عالقة راسخة مبنية على ثوابت األخوة والمصير 
المشترك، مشيرا إلى أن اليمن من ثوابته الراسخة 

ذلك  ومن  واستقرارها  األم��ة  وح��دة  على  الحفاظ 
والوحدة  الصحراء  مغربية  مع  الواضح  موقفه 
المغربية  المملكة  مبادرة  وأن  للمغرب،  الترابية 
وذات  إيجابية  مبادرة  المغربية  الصحراء  بشأن 
رؤية متقدمة تعزز من استقرار المنطقة واحترام 
التنوع والحفاظ على الوحدة الوطنية والسالم«. 
تكذيبه  بماليزيا  اليمني  السفير  أكد  جهته،  من 
الفتراءات الموقع المذكور، مشددا استنكاره »لهذا 
الكذب واالفتراء الذي ال أجده غريبا على من يريدون 
م��ث��ل هذه  ي��خ��ت��ل��ق��وا  ت��ف��ت��ي��ت ج��س��د األم�����ة أن 

األكاذيب«.
وأضاف الدبلوماسي اليمني »نحن كنا وسنظل 
الترابية  وال����وح����دة  ال���ص���ح���راء  م��غ��رب��ي��ة  م���ع 

المغربية«.

»خطة انقاذ عاملية عادلة ومنصفة«

ِقَياَمِة
ْ
ُجوَرُكْم َيْوَم ال َنَّما ُتَوَفّْوَن اأُ َمْوِت َواإِ

ْ
 ُكُلّ َنْف�ٍس َذاِئَقُة ال

اهلل  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
وقدره، يتقدم السيد موالي 
عن  أصالة  الــوزانــي  إدريــس 
أســرتــه،  عــن  ونيابة  نفسه 
بخالص العزاء والمواساة في 
بحرية،  مي  المرحومة  وفاة 
قامت  التي  الفاضلة  السيدة 
بتربيتي في الصغر، تغمد اهلل 
رحمته  بــواســع  الــفــقــيــدة 
واسكنها فسيح جناته، سائلين 
عائلتها  يــرزق  أن  تعالى  اهلل 
سميع  إنه  السلوان،  و  الصبر 
إليه  ـــا  وإن هلل  ـــا  وإن مجيب، 

راجعون.

تعزية في وفاة المشمولة برحمة الله
 الواسعة  السيدة مي بحرية
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توفيق  المغربي،  األكاديمي  أك��د 
في  الجيوش  خبرة  أن  المراكشي، 
والتهديدات  المخاطر  تدبير  مجال 
واألزمات، السيما الصحية منها، شكل 
دعامة قوية للدول في مواجهة الحالة 
االستثنائية التي فرضها كوفيد19-. 
نشره  تحليل  في  المراكشي،  وأب��رز 
الجنوب  أج��ل  من  السياسات  مركز 
المزودة  الجيوش  هذه  أن  الجديد، 
بالكفاءات والقدرات ووسائل العمل 
الالزمة للتدخل السريع والناجع في 
حاالت المخاطر والتهديدات، استفادت 
من هذه المزايا المتعددة لدعم قطاع 
الصحة العمومية. واعتبر المراكشي، 
في  أنه  العام،  القانون  في  الدكتور 
الواقع، كل جيش عصري فهو مزود 
نشر  على  ق���ادرة  صحية  بمصلحة 
»سلسلة صحة« متكاملة ومتناسقة، 
ومستقلة وتفاعلية من شأنها ضمان 
الثقة للجرحى والمرضى لالستفادة 
أقل  م��ع  كاملة  التعافي  حظوظ  م��ن 
نسبة من التداعيات الممكنة، موضحا 
في  المزايا  لهذه  يرجع  الفضل  أن 
تمكن أفراد الجيش اليوم من التعبئة 
في هذه »الحرب« ضد فيروس كورونا 
الوطني  المستوى  على  المستجد، 
واإلقليمي والدولي. وذكر بأنه منذ 22 
مارس الماضي، أعطى صاحب الجاللة 
الملك محمد السادس، القائد األعلى 
ورئيس أركان الحرب العامة للقوات 
المسلحة الملكية، تعليماته السامية 
لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز 
لتدبير  المخصصة  الطبية  الهياكل 

هذا الوباء.

الصحة  م��ص��ل��ح��ة  أن  وأض������اف 
بالقوات المسلحة الملكية، عبأت عددا 
من البنيات متعددة المهام مكونة من 
الطبي  وشبه  الطبي  الطاقم  أف��راد 
واالجتماعي، مذكرا بأنه باإلضافة إلى 
المساعدة الطبية، فإن وحدة تصنيع 
األقنعة الواقية التابعة للدرك الملكي 
قدمت دعما لوجيستيكيا. ومنذ اندالع 
هذه الجائحة فإن هذه الوحدة تعمل 
ب��أق��ص��ى ط��اق��ت��ه��ا. وب��اإلض��اف��ة إلى 
واللوجيستيكية  الطبية  المساعدة 
المقدمة إلى نظام الصحة العمومية 
من طرف الجيوش، الحظ األكاديمي 
ف��ي بعض  األخ��ي��رة تعكف  ه��ذه  أن 
الدول على مد يد العون لقوات حفظ 
الحجر  تدابير  إنفاذ  أجل  من  األمن 
الصحي وحث المواطنين على التزام 
بيوتهم، مشيرا على سبيل المثال إلى 
فرنسا، حيث منذ 25 مارس الماضي 
تحمل أفراد الجيش المؤمنين لعملية 
مرونة التي يبلغ عدد أفرادها 4 آالف 
جندي مهمة حماية المواقع الحساسة 
المراقبة  م��ه��ام  ع��ن  ف��ض��ال  ل��ل��ب��الد، 
األمن  قوات  لدعم  الرادع  والحضور 
من  مجموعة  عمدت  كما  ال��داخ��ل��ي. 
قواتها  تعبئة  إل��ى  اإلفريقية  ال��دول 
قطاع  أع��ض��اء  دع���م  ف��ي  المسلحة 
التي  مهامهم  في  العمومية  الصحة 
الحجر  ت��داب��ي��ر  ب��اح��ت��رام  ت��ق��ض��ي 
الصحي، حسب المراكشي، الذي أشار 
المساعدة  م��ع  ب��ال��م��وازاة  أن��ه  إل��ى 
الطبية واللوجيستيكية، ودعم قوات 
حفظ النظام، تمت تعبئة الجيوش في 
الطبي.  البحث  تهم  إضافية  مهمة 

وعلى هذا األساس، أوضح أن علماء 
طوروا  الصيني  للجيش  تابعين 
ما  في  السيما  استعجالية،  أبحاثا 
يخص كشف الفيروس وتتبع مصدره 
األصلي، ومراقبة الجائحة ومعالجة 
المرضى، وكذا بحث تطوير األدوية. 
في  الحقيقي  إسهامها  وعالوة على 

تعبئة  ت��ش��ك��ل  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ج��ه��ود 
ال��خ��ص��وص رهانا  ال��ج��ي��وش ع��ل��ى 
تواصليا موجها باألساس إلى طمأنة 
جراء  بالهلع  المصابين  المواطنين 
جسامة األزمة والمطالبين بالحماية. 
وخ��ل��ص ال��م��راك��ش��ي، ال���ذي يدرس 
للدراسات  المغربية  ب��األك��ادي��م��ي��ة 

الديبلوماسية، إلى أنه في المستقبل، 
وبمجرد التحكم في الجائحة والخروج 
م��ن األزم���ة واس��ت��خ��الص ال���دروس، 
على  االنكباب  الواجب  من  سيكون 
موضوع دور الجيوش في كبح هذا 
النوع من األزمات بعالم يتسم أكثر 

فأكثر بتهديدات غير عسكرية.

خبرة اجليوش في مجال تدبير األزمات، دعامة قوية
 في مكافحة كوفيد-19

لفتيت: كوفيد 19.. المغرب اتخذ قرارات 
شجاعة جنبته »أخطار كبيرة«

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن 
في  المغرب  اتخذها  التي  الشجاعة  ال��ق��رارات 
مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، 

جنبت البالد »أخطار كبيرة«.
وقال لفتيت، في معرض رده على األسئلة التي 
طرحها أعضاء مجلس المستشارين خالل جلسة 
حالة  إع��الن  م��ن  ال��ه��دف  إن  الشفوية،  األسئلة 
الطوارئ الصحية والحجر الصحي يتمثل في 
حماية البالد من خطر هاته الجائحة، مشددا على 
الصحي  والحجر  الصحية  الطوارئ  »حالة  أن 
مستمرة إلى غاية 10 يونيو الجاري )..( حتى 
المناسب،  الوقت  في  المناسبة  القرارات  تتخذ 

أخذا بعين االعتبار مجموعة من األمور«.
من جهة أخرى، لفت لفتيت إلى أن هناك عددا 
من المعامل والقطاعات لم يتم منعها، بل توقفت 
الجائحة، وهو حال  للخوف من  نظرا  لوحدها 

قرار  هناك  ليس  أن��ه  أك��د  حيث  البناء،  أوراش 
إداري يوقفها.

لموضوع  لفتيت  ت��ط��رق  آخ���ر،  صعيد  على 
جائحة  تدبير  ص��ن��دوق  دع��م  م��ن  المستفيدين 
كورونا، مشددا في هذا الصدد، على أن هذا الدعم 
فقدوا  ال��ذي��ن  األش��خ��اص  لتعويض  مخصص 
مدخولهم جراء الجائحة، ومذكرا بأن 4.5 مليون 
أسرة استفادت من الدعم باإلضافة إلى مليون 
االجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق  عبر 
وأضاف أن مليوني شخص قدموا شكايات بعدم 
االستفادة من الدعم، 800 ألف تمت الموافقة على 
طلبهم، و400 ألف تم رفضه، و800 ألف أخرى 

يتم دراسة ملفاتهم.
وبخصوص المغاربة العالقين بالخارج، أبرز 
القريب  »ف���ي  المشكل  ح��ل  سيتم  أن���ه  لفتيت 

العاجل«.

قال رئيس معهد العالم العربي، جاك النغ، 
أن الراحل عبد الرحمان اليوسفي كان »رجل 
للمملكة  نموذجيا  و«خ��ادم��ا  عظيم«  دول��ة 
»بحزن  تلقيه  مؤكدا  المغربي«،  والشعب 

شديد« خبر انتقاله إلى دار البقاء.
وقال النغ في تصريح توصلت به وكالة 
المغرب العربي لألنباء، »علمت بحزن شديد، 
وفاة عبد الرحمان اليوسفي. لقد كان رجل 
دولة عظيم. كما أنه كان خادما نموذجيا 

للمملكة المغربية والشعب المغربي«.
وأكد النغ »لقد سعدت بلقائه أول مرة سنة 
الشؤون  للجنة  رئ��ي��س��ا  بصفتي   1998
الخارجية بالجمعية الوطنية بعد أسابيع 
قليلة من توليه منصب رئيس الوزراء على 
للجنة  وكرئيس  ال��ت��ن��اوب.  حكومة  رأس 
الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، كنت 
قد تلقيت تفويضا من رئيس الوزراء ليونيل 
جوسبان للتوجه إلى الرباط، وتقديم التحية 
لرئيس الوزراء الجديد باسم فرنسا. فهذه 
بشكل  م��ؤث��رة  ك��ان��ت  المشتركة  اللحظة 

خاص«.
إلى  العربي  العالم  وأشار رئيس معهد 
أنه »مع هذه الحكومة االئتالفية، تم فتح 
عهد جديد بقيادة الملك الحسن الثاني. لقد 
تغييرات  نحو  األول��ى  الخطوة  تلك  كانت 
أع��م��ق ب��اش��ره��ا ف��ي وق���ت الح���ق صاحب 
الجاللة الملك محمد السادس، والتي جعلت 
المغرب ينفتح بشكل كامل على الحريات 
والديمقراطية«، مؤكدا أنه »عالوة على ذلك، 
غالبا ما ربط صاحب الجاللة الملك محمد 
السادس عبد الرحمان اليوسفي بأحداث 

كبرى«.
وقال النغ إن »عبد الرحمان اليوسفي كان 
العميق  وب��االح��ت��رام  دول��ي  بنفوذ  يتمتع 
للشعب المغربي. لقد فرض نفسه بأناقته 

وشغفه  األص��ي��ل��ة،  وإنسانيته  ال��ف��ك��ري��ة، 
بالتسامح واالنفتاح«، متقدما بصفته رئيسا 
تعازيه  »ب��أح��ر  ب���  العربي،  العالم  لمعهد 

لزوجته وأسرته وللمواطنين المغاربة«.
وكان رئيس الوزراء األسبق، عبد الرحمان 
بالدار  الله  عفو  إلى  انتقل  قد  اليوسفي، 
البيضاء، عن عمر يناهز 96 عاما، حسبما 

علم لدى أقاربه.

جاك النغ: الراحل عبد الرحمان اليوسفي، رجل 
دولة عظيم وخادم نموذجي للمملكة المغربية
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عندما تجمل الجزائر نزعاتها العدائية ضد المغرب

استمرار تفشي »كوفيد 19« سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
حذر تقرير مشترك للمكاتب اإلقليمية لكل من 
صندوق األمم المتحدة لرعاية الطفولة ومنظمة 
العالمي  األغ��ذي��ة  وبرنامج  وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة 
استمرار  أن  من  العالمية،  الصحية  ومنظمة 
تفشي »كوفيد 19« سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .
وجاء في التقرير، الذي نشره المكتب اإلقليمي 
لالمم المتحدة بالقاهرة على موقعه االلكتروني، 
في  ال��ش��رك��اء  م��ع  المبذولة  الجهود  رغ��م  أن��ه 
من  المحلية  المجتمعات  لحماية  المنطقة 
اآلثار  أن  إال  كورونا،  فيروس  مرض  تداعيات 
السلبية تبدو بالغة على سالسل إمداد وتوريد 
الغذاء، وعلى إمكانية الحصول على أنواع أفضل 

من األطعمة اآلمنة والمغذية، والقدرة على تحمل 
تكاليفها. 

وتابع التقرير أيضا أن العائالت الهشة في 
دول المنطقة »ما تزال تكافح من أجل تأمين دخل 

للعائلة وتوفير لقمة على مائدة الطعام.«
وأشارت الوثيقة إلى أن أكثر بلدان المنطقة 
تضررا من الجائحة هي التي تواجه أصال أزمة 
غذائية مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا، 
مضيفا أن هذه الدول تحتل أول عشر مواقع على 
الئحة دول العالم التي عانت من أسوأ أزمات 

الغذاء في العام 2019.
وتابعت أن عدد المتضررين من أزمة الغذاء 
في دول المنطقة بلغ قرابة 40 مليون شخص 

وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق نوع جديد 
تفاقم  األغ��ل��ب  على  أو  الغذائية  األزم���ات  م��ن 

األزمات الحالية.
التنمية  وشركاء  الحكومات  التقرير  ودع��ا 
إلى  الخاص،  والقطاع  والمانحين  الدوليين 
معالجة توفير وتأمين وإتاحة القدرة على تحمل 
أكثر  تغذية  وت��أم��ي��ن  اآلم���ن  ال��ط��ع��ام  تكاليف 
العائالت هشاشة مثل األطفال والنساء الحوامل 
والمرضعات في جميع أنحاء المنطقة، مع تنفيذ 
التدابير الالزمة حول الصحة والوقاية والتحكم 

في الوقت نفسه.
وبحسب التقرير، يمكن القيام بذلك من خالل 
عدد من اإلجراءات من ضمنها ضمان استمرارية 

حركة سالسل التوريد واإلمداد الغذائي وتوفر 
األطعمة المغذية واآلمنة، وحماية دخل وسبل 
عيش أولئك الذين يعتمدون على الزراعة والعمل 
المؤقت، وإنشاء ودعم خطط حماية اجتماعية 
وبرامج مجتمعية لمساعدة الفئات األكثر هشاشة 
الذين فقدوا وظائفهم بسبب اإلغالق،  وأولئك 
الطعام  على  الحصول  من  يتمكنوا  لكي  وذلك 

الكافي واآلمن.
الجهود  تكثيف  إلى  ذاته  السياق  في  ودعا 
لتعزيز قدرة األمهات وأولياء األمور على اكتشاف 
ورصد الحالة الغذائية ألطفالهم والشروع في 
توافر  في  االضطرابات  لمنع  الجهود  تكثيف 

السلع األساسية لعالج هزال األطفال.

الموجهة  ال��م��ب��ط��ن��ة  »ال���رس���ال���ة 
الكتائب  ع��ن��ون��ت  ه��ك��ذا  ل��ل��م��غ��رب«، 
اإللكترونية التابعة للنظام الجزائري 
بالذخيرة  تكتيكية  م��ن��اورات  غ��داة 
الحية، أجريت في مطلع ماي المنصرم، 
السعيد  ال����ل����واء  إش�������راف  ت���ح���ت 

شنقريحة.
العسكرية  وقد جرى قرع األحذية 
هذا على مشارف المغرب، في عز شهر 
رمضان وفي سياق جائحة »كوفيد-
19«، تحت شعار ذي داللة ساطعة » 
الوفاء بالعهد«، ما يفيد بعدم حدوث 
شيء جديد يذكر على الرغم من تغيير 
الرئيس. وعند رؤية األشياء عن كثب، 
يبدو أن األمر يتعلق بمظهر من مظاهر 
أن  يمكن  ال  وتعبير  الشديد  التوتر 

يكون أكثر وضوحا للنزعات العدائية 
المعبر عنها من طرف النظام األخضر-
الكاكي، الذي أثبت منذ عدة عقود، عدم 
العيش من دون منافسة  قدرته على 

محتدمة مع المغرب.
ورافق هذا االستعراض العسكري 
بالضغينة  مليء  ع��رض  للعضالت، 
قادته الصحافة الموالية، أحيانا من 

خالل تقمص دور الضحية.
وكان آخر تمرين تكتيكي من نوعه 
االتصال  وزي��ر  مستشار  توقيع  من 
المتحدث باسم الحكومة، نور الدين 
تصريحاته  أوردت  ال��ذي  خ��الص��ي، 

وكالة األنباء الجزائرية )واج(.
وف��ي أزل��ي��ة م��ط��ول��ة، ت��ح��دث بوق 
الحكومة الجزائرية عن نظرية مفادها 

»تهديدا  الجزائر  يعتبر  المغرب  أن 
و«منافسا  دائ���م���ا«  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ا 

تاريخيا«.
وارتكز هذيان نهاية األسبوع الذي 
ال��ذي خضع  الصحفي،  ه��ذا  ان��ت��اب 
دواليب سادة  داخل  التدوير  إلع��ادة 
ال��ج��دد، على م��ا وصفه ب�  ال��م��رادي��ة 
»تكاثر التصريحات المغربية العدوانية 

إزاء الجزائر«.
واألدهى من ذلك، اعتباره أن المملكة 
تعيش »دائما جنون العظمة المقترن 
بحلمها العظيم المتمثل في المغرب 
توسيع  وباستراتيجيات  الكبير، 

اإلمبراطوريات المغربية«.
إنها قراءة جديدة للتاريخ يمنحنا 
إياها هذا المتبجح، الذي ينسى أو 
يتجاهل بأن إستراتيجية الهيمنة أو 
بل  صنيعة،  يعد  التوسعي  الطموح 
هوسا جزائريا. فقد كان تملك منفذ 
دويلة  م��ع  األط��ل��س��ي  المحيط  على 
الجزائري،  للنفوذ  خاضعة  صغيرة 
بومدين،  للهواري  المنكسر  الحلم 
التي  ال��ص��ح��راء«،  »قضية  مهندس 
أضحت منذ ذلك الحين رهانا سياسيا 
داخليا للجزائر، السيما وأن العديد 
م���ن أع���ض���اء ال��ج��ه��از ال��س��ي��اس��ي-
العسكري يجدون فيها مغانم كبرى.

هذا الطموح المفرط للقوة مدعوم 
باألرقام: الجزائر هي أول بلد إفريقي 

مستورد لألسلحة والسابع عالميا.

وهكذا، يتم تخصيص 6 بالمائة من 
لإلنفاق  اإلجمالي  المحلي  ناتجها 
العسكري، حيث ال يخفى على أحد أن 
هذا اإلفراط في التسلح يندرج ضمن 
منطق التنافس اإلقليمي واستراتيجية 
في  الجزائر  تنتهجها  التي  التوتر 
ال  كما  المغرب.  جارها،  مع  عالقتها 
حاجة إلى التأكيد بأن جزءا من هذه 
الترسانة يتم منحه بسخاء لمرتزقة 

»البوليساريو«.
هذا عن الخروج الرسمي للحكومة 
يشكل  ال��ذي  نهجها  ف��ي  الجزائرية 

وجهين لعملة واحدة.
لكن، ماذا عن الحرب الحقيقية التي 
تشنها الجزائر ضد المغرب، وما هي 

أدواتها ومنهجيات اشتغالها؟.
فعالوة على تشويش األروقة الذي 
يعتمده الجهاز الدبلوماسي الجزائري 
من أجل عرقلة عملية التسوية األممية، 
ف���إن ال��ح��رب ال��ت��ي ي��ت��م ش��ن��ه��ا ضد 
المغرب تستهدف مصالحه االقتصادية. 
فبعد فشلهم لدى الهيئات القضائية 
األوروبية، يرتكز المحرضون على هذا 
المشروع لزعزعة االستقرار على لعبة 
غير  منظمات  تقودها  التي  التنفير 
حكومية تم إنشاؤها بمباركة الجزائر 

العاصمة، خاصة في النرويج.
وم���ن ب��ي��ن ه���ذه ال��م��ن��ظ��م��ات غير 
الحكومية، لجنة »ستوتيكوميتين فور 
في  تأسست  التي  ص��ح��را«،  فيست 

إريك  ط��رف  م��ن   1993 أوس��ل��و سنة 
هاغن، والتي يتمثل هدفها الرئيسي 
في تشويه صورة المغرب. ويتم دعم 
هذا الكيان الغامض من خالل تمويالت 
البترودوالرات  ذل��ك  ف��ي  بما  خفية، 
نظيرتها  غ����رار  ع��ل��ى  ال��ج��زائ��ري��ة، 
الموجودة ببروكسل »ويستيرن صحرا 
ريسورسيز واتش«، التي تديرها سارة 

إكمانس.
جيد.  نحو  على  معروف  العرض 
ثني  هدفه  عبثي  كتلويح  يبدو  لعله 
الشركات األجنبية التي تستثمر في 
الصحراء المغربية، لكن النتيجة غير 

موفقة، إن لم تكن منعدمة.
هي ليست سوى بضع عينات من 
عمليات التشويش، وأعمال االستفزاز 
العسكري والمدني والحرب اإلعالمية 
التي تشنها وسائل اإلعالم الجزائرية 
لن  وال��ت��ي  ال��م��غ��رب،  العمومية ض��د 
تستطيع تبرير التصريحات السامة 

للمستشار الوزاري.
استعملها  ال��ذي  المقولة  عن  أم��ا 
المستشار ذاته في وصف العالقات 
»غير العادية« بين الدولتين و«المثالية« 
بين الشعبين، فهي تتضمن جزءا من 
أصحاب  ي��ح��رص  ال��ت��ي  ال��ح��ق��ي��ق��ة 
األطروحة العدائية دوما على إخفائها: 
الشعب الجزائري لن ينسى أبدا أن 
»الخاوة« المغاربة ضحوا بأرواحهم 

من أجل استقالل بالدهم.

»الرسالة املبطنة املوجهة للمغرب«

أورسوال فون دير الين تتقدم بـ 
»الشكر« للمغرب على مساهمته في 
االستجابة العالمية لفيروس كورونا

تقدمت رئيسة المفوضية األوروبية، 
أورس����وال ف��ون دي��ر الي���ن، بشكرها 
للمغرب على مساهمته في االستجابة 

العالمية لفيروس كورونا.
وك��ت��ب��ت رئ��ي��س��ة ال��م��ف��وض��ي��ة في 
تغريدة على تويتر »شكرا ألصدقائنا 
المغاربة على مساهمتكم في مكافحة 

فيروس كورونا«.
ويعد المغرب أكبر مساهم إفريقي 
في دعم االستجابة العالمية لفيروس 
من  إطالقها،  تم  التي  »كوفيد19-«، 

طرف المفوضية األوروبية.
كما يعتبر المغرب الذي ساهم في 
3 ماليين  ق��دره  ال��م��ب��ادرة بما  ه��ذه 

يورو، أحد البلدان الخمسة عشر التي 
تدعم حملة التبرعات التي أطلقتها 
ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة، ف��ي إطار 
الوباء،  إزاء  العالمية  االستجابة 
عالمي  ول��وج  ضمان  إل��ى  والرامية 
واالختبارات  والعالجات  للقاحات، 

المتاحة للجميع.
المنظمة  الحملة،  ه��ذه  وستتوج 
بالتعاون مع المنظمة الدولية للدفاع 
»غلوبال سيتسزن«،  المواطنين  عن 
تحت شعار »الهدف العالمي: متحدون 
من أجل مستقبلنا«، بعقد قمة عالمية 
يونيو   27 السبت  ي��وم  للمانحين 

المقبل.
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خبير سلفادوري يسلط الضوء على عزلة الجزائر على الساحة الدولية
الصحراء املغربية:

س���ل���ط ال���خ���ب���ي���ر ال���س���ل���ف���ادوري 
اإلقليمي  االن��دم��اج  في  المتخصص 
والقضايا الدولية، نابليون كامبوس، 
الضوء على عزلة الجزائر على الساحة 
للبوليساريو  دع��م��ه��ا  ف��ي  ال��دول��ي��ة 

وألطروحاتها البالية.
وأكد الجامعي كامبوس، في تحليل 
المغربية  ال��ص��ح��راء  ق��ض��ي��ة  ح���ول 
»النظام  أن  المنطقة،  ف��ي  وال��س��الم 
الجزائري ال يشكل محاورا ممكنا أو 
شرعيا« من أجل التوصل إلى حل لهذا 
النزاع، ذلك أنه في الجزائر، »وحدها 
تحترم  ج��دي��دة  ديمقراطية  حكومة 
يمكن  الدولية  والمواثيق  االلتزامات 
في  أس����اس����ي����ا  ف����اع����ال  ت����ك����ون  أن 

المفاوضات«.
»على  السلفادوري  الباحث  وق��ال 
والسياسي  األخالقي  االندحار  غرار 
لمجموعات حرب العصابات السابقة 
)...(، حان وقت  في أمريكا الوسطى 
اندحار جبهة البوليساريو في تندوف، 
غياب  م��ن  تعاني  وال��ت��ي  بالجزائر، 
السائد بها،  الفساد  االستقرار بفعل 
المخيمات  في  الديمقراطية  وانعدام 

والخضوع للسلطة في الجزائر«.
الشؤون  ف��ي  المتخصص  وش���دد 
الدولية على أن ال وجود لقرار لمجلس 
لألمم  ال��ع��ام��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة  أو  األم����ن 
المتحدة يعترف بجبهة البوليساريو 
شرعية  أن  حين  في  تمثيلي،  ككيان 

ليست موضع  المحليين  المنتخبين 
االنفصاليين  أن  إل��ى  مشيرا  ش��ك، 
و«جمهوريتهم« المزعومة ليس لديهم 

أي شرعية.
كما أكد كامبوس على وجاهة مقترح 
المغربي لتسوية هذا  الذاتي  الحكم 
النزاع المفتعل، مبرزا أن هذا المقترح 
يندرج في إطار مسلسل من الدمقرطة 
السياسي  واالن��ف��ت��اح  والمصالحة 
العالم،  على  والثقافي  واالقتصادي 

انخرط فيه المغرب منذ سنوات.

وفي معرض تطرقه للعالقات بين 
المملكة وبلدان أمريكا الوسطى، أشار 
الخبير السلفادوري إلى إحداث منتدى 
المغرب - سيكا )نظام التكامل ألمريكا 
الوسطى(، والذي يشكل آلية قانونية 
أساسية لتعزيز الروابط بين المملكة 
المجاالت  ف���ي  ال��م��ن��ط��ق��ة  وب����ل����دان 
والعلمية  وال��ت��ق��ن��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
والتربوية والثقافية، على الخصوص، 
وللنهوض بنموذج للتعاون جنوب � 

جنوب.

وقال إن »المغرب، الذي يشكل حلقة 
إفريقيا وأوروبا،  وصل حقيقية بين 
لبلدان  بالنسبة  ول���وج  نقطة  يمثل 
أمريكا الوسطى إلى السوق األوروبية 
اتفاقيته  تتيحها  ال��ت��ي  ول��ل��ف��رص 
للشراكة مع االتحاد األوروبي«، مشددا 
ريادتها  وبفضل  المملكة،  أن  على 
اإلقليمية في مجاالت مختلفة، يمكن 
أن تسهم في بلورة اتفاقية للتجارة 
الحرة مع بلدان أمريكا الوسطى في 

إطار شراكة جنوب � جنوب.

أك��د الخبير اإلي��ط��ال��ي، م��ارك��و ب��ارط��و، أن 
بدور  اضطلعت  لطالما  المغربية  المملكة 
»اس��ت��رات��ي��ج��ي« ف���ي ال���ق���ارة اإلف��ري��ق��ي��ة عبر 

التاريخ.
والح����ظ ب���ارط���و، ف��ي م��ق��ال ن��ش��ره الموقع 
) بوليتيكا مينتوكوريتو( بمناسبة  اإلخباري 
»يوم إفريقيا » الذي يتم االحتفال به يوم 25 
األسر  أص���ول معظم  أن  ك��ل س��ن��ة،  م��ن  م���اي 
المتعاقبة على الحكم في المغرب هي من األقاليم 
الجنوبية للمملكة التي »تعتبر األكثر ارتباطا 

بإفريقيا«.
بلدانها  منها  إفريقيا، وخاصة  أن  وأضاف 
الواقعة جنوب الصحراء، تحتل مكانة »مركزية 

وأساسية« في الدبلوماسية المغربية.
محمد  الملك  له  المغفور  جاللة  ب��أن  وذك��ر 
»بكل  إفريقيا  دول  دع��م  على  عمل  الخامس 
المغرب،  أن  إل��ى  مشيرا  وتصميم«،  شجاعة 
لمنظمة  مؤسسا  عضوا  كونه  إل��ى  باإلضافة 
المبادرات  بالعديد من  قام  األفريقية،  الوحدة 
لفائدة القارة اإلفريقية، وهو ما جعل منه فاعال 

موثوقا به.
وفي هذا السياق، أبرز الخبير اإليطالي أن 
سياسة صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
لم تكتف باالستمرار في هذا المسار بل طورته 
ووسعت نطاقه، بما يعزز تقدم إفريقيا ووحدتها 

ودورها في الساحة الدولية.
أن  على  يتفقون  المحللين  جميع  إن  وق��ال 

إفريقيا هي قارة المستقبل » لذلك فإن المغرب 
التاريخي يمكن أن يصبح  وبفضل استقراره 
اإلفريقي  التكامل  عملية  في  ال��رائ��دة  ال��دول��ة 
الشامل«. وذكر ماركو بارطو بالجوالت العديدة 
التي قام بها جاللة الملك محمد السادس في 
عدة بلدان إفريقية وهو ما أتاح إقامة عالقات 

اقتصادية وثيقة معها.
وأبرز أن وباء »كوفيد- 19 » أظهر كيف مكنت 
العالقات الجيدة التي نسجها جاللته مع العديد 
من البلدان اإلفريقية من إحداث جبهة مشتركة 

لمواجهة هذا الوباء.
وقال إن تقاسم المعلومات وإطالق اإلنتاج 
الصناعي المغربي أرسى أسس »نموذج مغربي« 
بأسرها  اإلفريقية  ال��ق��ارة  على  بالنفع  يعود 
االقتصادي  استقاللها  ض��م��ان  ف��ي  ويساهم 
المنافسة  غمار  خوض  على  ق��ادرة  ويجعلها 

الدولية.
المغربي« يحتذى به  »النموذج  ان  وأضاف 
أيضا في الجانب الديني، إذ أن معهد محمد 
السادس لتكوين األئمة والمرشدين والمرشدات 
الذي يستقبل كل سنة طلبة من مختلف أنحاء 
العالم يبرز الدور الوازن للمغرب في إشاعة قيم 
اإلسالم الصحيح الداعية للسالم والتسامح .

واعتبر كذلك أن المغرب الذي تتعايش فيه 
يشكل  والثقافية  العرقية  المكونات  مختلف 
تشهد  التي  للبلدان  بالنسبة  يحتذى  نموذجا 

صراعات داخلية .

خبير إيطالي يبرز الدور »االستراتيجي« 
للمغرب في إفريقيا

ت���������ع���������ازي���������ن���������ا ت���������ع���������ازي���������ن���������ا ب���������ع���������د ف�������ق�������دان�������ن�������ا
ف������������ي م�������ن�������اض�������ل�������ن�������ا وش��������ه��������ي��������دن��������ا ال������ي������وس������ف������ي
ال����������ي����������وم ال�������ش�������ع�������ب ال�������م�������غ�������رب�������ي ب���������ح���������زن واق����������ف
ع���������ل���������ى رح��������ي��������ل��������ك��������م وف����������ق����������دان����������ك����������م ن������ت������أس������ف
ف�����ج�����م�����رت�����ن�����ا ح�������رق�������ة ب������ف������راق������ك������م ك������ي������ف ل������ه������ا ن���ط���ف
ه������������ل ال����������ب����������ك����������اء وح��������������������ده إلط��������ف��������ائ��������ه��������ا ي����ك����ف����ي
ال������وف������ي ال��������رج��������ل  أي�������ه�������ا  م����ش����ع����ل����ك  ي�������أخ�������د  م��������ن  أم 
ف����ح����س����ن����ات����ك����م ب�����م�����ا ق�����دم�����ت�����م ف�������ي ال������م������ي������زان ب���������األالف
وال������ي������وم ب���ال���ج���م���ع���ة ت���ص���ل���ي ع���ل���ي���ك���م ال���م���الئ���ك���ة ب������األالف
رح�����م�����ك�����م ال������ل������ه ي��������ا أب��������ون��������ا ال�������م�������غ�������وار ال����ي����وس����ف����ي
وف�������������ي ج�������ن�������ة ال�������������ف�������������ردوس ب�������ج�������ه�������ادك�������م م�����ش�����رف
ال������ت������اري������خ ل�������ن ي�����ن�����س�����اك أي������ه������ا ال�����م�����ص�����داق�����ي ال�����وف�����ي

< كلمات الشاعرة والمناضلة السعدية النوني

قصيدة ترحما 
على الروح 

الطاهرة الوفية 
للمرحوم سي 

عبد الرحمان 
اليوسفي 

للشعب المغربي
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أكدت صحيفة »لوموند« الفرنسية، أن المغرب 
ال���ذي ي��زخ��ر ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ؤه��الت، يعتزم 
االستفادة من إعادة الترحيل اإلقليمي لسالسل 
فيروس  وب��اء  بسبب  تنفيذه  ال��ج��اري  القيمة، 
قطب  إلى  التحول  أفق  في  وذل��ك  »كوفيد19-«، 

صناعي على أبواب أوروبا.
تحت  »إفريقيا«،  رك��ن  نشر ضمن  مقال  وف��ي 
عنوان »المغرب يحلم بالتحول إلى قطب صناعي 
»م��اذا لو  اليومية  أب��واب أوروب���ا«، كتبت  على 
تحولت أوروبا، الراغبة في تقليل اعتمادها على 
آسيا، نحو المغرب ؟، الفكرة تشكل حلم أرباب 
الصناعة المغاربة الكبار. فمع 14 كيلومترا فقط 
تتطلع  إسبانيا،  عن  تفصلها  التي  البحر  من 
صناعية  خلفية  قاعدة  تصبح  أن  إلى  المملكة 

ألوروبا«.
وأوردت الصحيفة نقال عن الخبير االقتصادي 
المغربي، نجيب أقصبي قوله إن »أوروبا ليس 
بإمكانها القيام بترحيل كلي. لكن إعادة الترحيل 
بمنطقة أوروبا-الحوض المتوسطي ستشكل حال 
جيدا وسطا بين انخفاض تكلفة المسافة والتكلفة 

العالية جدا للقرب«.
وأضافت »لوموند« أن عملية إعادة الترحيل 
ستشكل »فرصة فريدة« بالنسبة للبالد من أجل 
تحفيز صناعتها، مشيرة إلى أن الرباط تسعى 
منذ عدة سنوات إلى اجتذاب الشركات الصناعية 
في  م��ح��رزة  »ن��ج��اح��ات«  م��ع  الكبرى،  العالمية 
صناعات الطيران والسيارات. وسجلت وسيلة 
اإلعالم الفرنسية أن »المغرب، السيما وأنه يتوفر 
على نحو ستين اتفاقية للتجارة الحرة، خاصة 
مؤهالت  لديه  المتحدة،  والواليات  أوروب��ا  مع 
يتعين تثمينها من أجل جذب الفاعلين األجانب«، 
مشيرة إلى أن تموقع المملكة يسمح لها بتقصير 
األوروبي  االتحاد  مع  اللوجيستية  المسارات 

وتقليل البصمة الكربونية.
إلى جانب ذلك -تضيف لوموند- تظل تكلفة 
مع  مقارنة  ارتفاعها  من  الرغم  على  العمالة، 
مثيلتها في آسيا، ذات مزايا كبيرة، دون إغفال 

التي  والتكنولوجي  العلمي  االبتكار  إمكانيات 
كشفت عنها جائحة »كوفيد19-«.

وعالوة على ذلك، تطرقت الصحيفة لرد فعل 
السلطات المغربية إزاء األزمة الصحية الناجمة 
أن  إلى  مشيرة  المستجد،  كورونا  فيروس  عن 
من خالل  فاجأ  كثيرا،  يتأثر  لم  الذي  »المغرب 

إدارته لألزمة«.
الجيران  ك��ان  »بينما  أن��ه  اليومية  وأك���دت 

األوروبيون، وعلى رأسهم فرنسا، يواجهون نقصا 
من  العشرات  تحولت  ال��واق��ي��ة،  الكمامات  ف��ي 
مارس  من  اب��ت��داء  المغربية،  النسيج  مصانع 
من عشرة ماليين  أكثر  نحو تصنيع  الماضي، 
من  سنتات  بسبعة  تباع  والتي  يوميا،  وح��دة 
جزء  تصدير  حاليا  يتم  وال��ت��ي  ف��ق��ط،  ال��ي��ورو 

منها«.
وفي ذات اآلن -تضيف اليومية- بدأ مهندسو 

جهاز  خمسمائة  إنتاج  في  المغاربة  الطيران 
وفي  المغرب«،  في  »مصنع  اصطناعي  تنفس 
براءة  طلب  عشرين  تقديم  تم  شهرين،  غضون 
والتكنولوجيات  الصحة  م��ج��ال  ف��ي  اخ��ت��راع 
أن  إلى  مشيرة  »كوفيد19-«،  لمحاربة  الحديثة 
كبار أرباب الشركات يتحدثون بالفعل عن عقود 
مع أوروبا في مجال اإللكترونيات أو الهندسة 

الطبية الحيوية أو صناعة األدوية.

صحيفة لوموند:

بفضل مؤهالته، المغرب يعتزم التحول إلى قطب صناعي
 على أبواب أوروبا

 وصف وكالة األنباء الجزائرية لبعض أعضاء البرلمان األوروبي بأنهم »صهاينة 
مغاربة« يعتبر خطابا معاديا للسامية

أكد أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية 
بالجامعة األمريكة، وليام لورانس، بأن وصف 
وكالة األنباء الجزائرية، في قصاصة لها نشرت 
يوم 19 ماي الجاري، لبعض أعضاء البرلمان 
األوروبي بأنهم »صهاينة مغاربة«، يعتبر خطابا 

معاديا للسامية.
وقال لورانس، الذي سبق له وأن شغل منصب 
مدير شؤون شمال إفريقيا في المجموعة الدولية 
إفريقيا في  وم��دي��ر ش���ؤون ش��م��ال  ل��ألزم��ات، 
مجموعة السيطرة على المخاطر، في مداخلة له 
في برنامج »مع المغرب من واشنطن«، الذي بثته 
قناة )ميدي 1 تيفي( مساء األحد، إنه »ال جدال 
معاداة  على  ينطوي  الجزائري  التصريح  بأن 
للسامية بمحاولة التعرض للمعتقد اليهودي«، 
مبرزا أن » المغرب ليس في حاجة إلى الذهاب 
للعاصمة تل أبيب لطلب المساعدة حيال كيفية 
التعامل مع الجزائر في خالفه معها، وال حتى 
إلى المجتمع اليهودي في المغرب أو االتحاد 

األوروبي«.
ك��ان كبير  ال��ذي  وأش���ار الخبير األم��ري��ك��ي، 
مستشاري السياسة الخارجية بوزارة الخارجية 
األمريكية، حيث شغل منصب المساعد الخاص 
أبحاث  ل���ش���ؤون  ال���خ���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ل��ن��ائ��ب 
االستخبارات، إلى أن »استناد المقال الجزائري 
إلى الصهيونية واليهودية كوسيلة لتوجيه النقد 

أمر فاضح ال محال ومعادي للسامية«.

واعتبر لورانس، الذي يحمل درجة الدكتوراه 
من مدرسة فليتشر للقانون والدبلوماسية، وسبق 
له وأن حاضر بجامعة محمد الخامس بالرباط، 
لحرب  ك��ان ي جهز  المقال  ه��ذا  كتب  »م��ن  أن 
تصريحات«، مؤكدا أن هذا األمر »ال يفيد الجزائر 
المدى  على  البلدين  مصالح  وال  سمعتها  وال 

الطويل«.
الرسمي  والناطق  السفير  أك��د  جانبه،  من 
السابق باسم وزارة الخارجية األمريكية ومقدم 
األنباء  وكالة  نشر  أن  إي��رل��ي،  أدم  البرنامج، 
الجزائرية موضوعا تتهم فيه سبعة من أعضاء 
قبل  م��ن  مسيرون  بأنهم  األوروب���ي  البرلمان 

»اللوبي المغربي الصهيوني«، هو هجوم على 
المغرب وعلى البرلمان األوروبي.

وأضاف إيرلي، أن هذا الهجوم يأتي في وقت 
»تشهد فيه الجزائر أزمة سياسية واقتصادية 
ودستورية في الوقت نفسه«، مبرزا أن »الشعب 
التي  الحكومة  ف��س��اد  ث��ائ��ر ض��د  ال��ج��زائ��ري 
تتجاهل مطالب مواطنيها وتحظر أي شكل من 
أشكال تعبير الرأي«. وأشار إلى أن انخفاض 
الحكومة  دف��ع  عليه  وال��ط��ل��ب  النفط  أس��ع��ار 
العام  اإلنفاق  حجم  تخفيض  إلى  الجزائرية 
ال���واردات. من  تعريفات جديدة على  ووض��ع 
السيدان  وهم  المتدخلين،  باقي  أكد  جهتهم، 
دافيد بولوك، كبير الباحثين في معهد واشنطن، 
وجيفري.دي جوردن، المتحدث السابق باسم 
البنتاغون، أن لجوء وسائل اإلعالم الجزائرية، 
في مقدمتها وكالة األنباء الجزائرية الرسمية، 
إلى التلفيق والكذب ومعاداة السامية يهدف 
إلى تصدير المشاكل الداخلية نحو دول الجوار، 
غير  »أزم��ة  في  تتخبط  الجزائر  وأن  السيما 
مسبوقة«، مسجلين أن الحرب الكالمية للجزائر 

تنطلق من موقع ضعف وليس من موقع قوة.
عالقات  لها  ال��ج��زائ��ر  أن  الخبيران  وأب���رز 
مضطربة مع جيرانها حيث تحاول دائما افتعال 
األزمات مع محيطها، مشيرين إلى انعدام الثقة 
بدأ  األوروب��ي حيث  البرلمان  داخ��ل  بالجزائر 

التركيز على هذا البلد بشكل سلبي.

خبير أمريكي:
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تواصلت لليوم السادس على التوالي 
التي  العنيفة  االح��ت��ج��اج��ات  م��وج��ة 
المدن األمريكية والتي  تجتاح معظم 
مواطن  مقتل  خلفية  ع��ل��ى  ان��دل��ع��ت 
أم��ري��ك��ي م��ن أص��ل إف��ري��ق��ي ) جورج 
فلويد( خالل توقيفه بطريقة عنيفة من 
مينيابوليس،  الشرطة في مدينة  قبل 

االثنين الماضي.
وعلى غرار األيام السابقة، خرجت 
مظاهرات سلمية في معظمها، تطالب 
األربعة  ال��ش��رط��ة  ض��ب��اط  بمحاكمة 

الضالعين في وفاة جورج فلويد.
غير أن هذه االحتجاجات التي امتدت 

الشمال  ف��ي  ب��وس��ط��ن  م��ن 
ال�����ش�����رق�����ي إل��������ى س����ان 
فرانسيسكو غربا، انزلقت 
إلى أعمال نهب وتخريب 
في  التجارية  للمحالت 
النهار، وال سيما  وضح 
ف���ي ف��ي��الدل��ف��ي��ا )ش���رق( 
وس�����ان�����ت�����ا م���ون���ي���ك���ا، 

كاليفورنيا )غرب(.
وف���������������ي م�����دي�����ن�����ة 
مينيابوليس التي كانت 
وفاة  ل��ح��ادث  مسرحا 
حاولت  فلوي،  ج��ورج 
شق  صهريج  شاحنة 
وسط  بالقوة  طريقها 
آالف المتظاهرين على 
المدينة  وس��ط  جسر 
تدخل  استدعى  مما 
عدد كبير من عناصر 

الشرطة.
الشرطة  وق���ال���ت 
بيان،  ف��ي  المحلية 
لم تسجل على  إن��ه 
األرجح إصابات في 
ص�����������������ف�����������������وف 
ال���م���ت���ظ���اه���ري���ن، 

واصفة الحادث بأنه واقعة 
»مزعجة جدا«.

وفي العاصمة واشنطن، تجمع مئات 
األبيض،  البيت  أم��ام  األشخاص  من 
زجاجات  المتظاهرين  بعض  وألقى 

المياه باتجاه قوات األمن.
وخشية تفاقم الوضع، .أعلنت عمدة 
واشنطن العاصمة، موريل باوزر، عن 
فرض حظر للتجوال في عموم المدينة 
بين  المتصاعدة  ال��ت��وت��رات  ظ��ل  ف��ي 

المتظاهرين والشرطة .
بتويتر،  تغريدة  في  باوزر،  وكتبت 
أن حظر التجول سيكون ساري المفعول 
من  عشرة  الحادية  الساعة  من  ب��دءا 
مساء األحد حتى الساعة السادسة من 
المسؤولين  أن  إال  اإلث��ن��ي��ن.  ص��ب��اح 
المحليين قرروا في ضوء حالة االحتقان 
لليلة  التجول  حظر  تمديد  السائدة، 
الثانية على التوالي بدءا من الساعة 
ال��س��اب��ع��ة من 

مساء اليوم .
الفيدرالية،  العاصمة  عن  وفضال 
40 مدينة امريكية على األقل  فرضت 
حظر التجوال وتم نشر عناصر الحرس 

الوطني 
في 15 والية. وتعد هذه المرة 

األولى التي يتخذ فيها هذا العدد من 
المسؤولين المحليين في وقت متزامن 

لمواجهة  اإلج���راء  ه��ذا  مثل 
منذ  المدنية  االح��ت��ج��اج��ات 
االحداث  إب���ان   ،1968 سنة 
القس  اغ��ت��ي��ال  أعقبت  ال��ت��ي 

مارتن لوثر كينغ.
وك���ان���ت االح��ت��ج��اج��ات قد 
في  تصعيديا  منحى  أخ���ذت 
منتهكة  البالد  مناطق  معظم 
الليلي  التجوال  حظر  ق��رارات 
وهو ما اضطر قوات األمن إلى 
لتفريق  ال����ق����وة  اس����ت����خ����دام 

المتظاهرين.
التي  االحتجاجات  وتحولت 
الى  واس���ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  نظمت 
اص��ط��دام��ات ف��ي ع��ش��رات المدن 
األم��ري��ك��ي��ة. وأ ض��رم��ت ال��ن��ي��ران في 
سيارات الشرطة والمباني الحكومية، 
وتم تحطيم النوافذ، ون هبت المتاجر، 
وتم تخريب المعالم األثرية، وأطلقت 
للدموع  المسيل  ال��غ��از  األم���ن  ق���وات 
وال�������رص�������اص ال����م����ط����اط����ي ل������ردع 

المتظاهرين.
وأفادت صحيفة »نيويورك تايمز« أن 
لقوا  أشخاص  خمسة  عن  يقل  ال  ما 
م����ص����رع����ه����م ف������ي االح����ت����ج����اج����ات 
أغلب  تشهدها  التي  واالض��ط��راب��ات 
المدن األميركية، مشيرة الى أن أغلب 
الوفيات سجلت في مدينتي ديترويت 
وإنديانابوليس. كما أفادت الصحيفة 
أن قوات األمن أوقفت حتى اآلن أزيد 

من 4400 متظاهر.
وفي الوقت الذي تحبس فيه البالد 
وسط  الوضع،  تفاقم  أنفاسها خشية 
دعوات الى التهدئة من قبل العديد من 
اتهم  المحليين،  والسياسة  ال��ق��ادة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب اليسار 
التي  العنف  أعمال  بإثارة  المتطرف 

شملت النهب وإشعال الحرائق.
عدة  مرات  أدان  الذي  ترامب  وقال 
إن  فلويد،  لجورج  »المفجع«  الموت 
بذكرى  ال��ع��ار  يلحقون  المتظاهرين 
أال  علينا  »يجب  أن��ه  معتبرا  ال��رج��ل. 
نسمح لمجموعة صغيرة من المجرمين 
والمخربين بتدمير مدننا«. ونسب حالة 
اإلفالت التي تشهدها االحتجاجات إلى 

الراديكالي  اليسار  م��ن  »مجموعات 
المعادين  وخ��ص��وص��ا  ال��م��ت��ط��رف« 

للفاشية.
من جهته، قال وزير العدل بيل بار 
في بيان، إن الوزارة ستستخدم شبكتها 
المكونة من 56 فرقة عمل إقليمية تابعة 
بشأن  ال��ف��درال��ي  التحقيقات  لمكتب 
اإلرهاب لتحديد »المنظمين اإلجراميين 
أثناء  ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى  وال��م��ح��رض��ي��ن« 

االحتجاجات.
وفي خضم حالة االحتقان السائدة 
على مستوى الشارع، خرجت العديد 
من الشخصيات الرياضية والمشاهير 
األمريكيين عن صمتها للتنديد بالعنف 
الممارس من قبل الشرطة و بالعنصرية 

في الواليات المتحدة.
األمريكي  ال�������دوري  ن��ج��م  ون���ش���ر 
للمحترفين مايكل جوردان تغريدة على 
تويتر قائال، » أشعر بحزن عميق وألم 
حقيقي وغاضب للغاية. أرى و أشعر 
وإحباطهم«،  وغضبهم  الجميع  بألم 
مضيفا: » أقف مع أولئك الذين ينادون 
المتأصلة  العنصرية  م��ن  ب��ال��خ��روج 
والعنف تجاه األشخاص الملونين في 

بلدنا««.
نفس الموقف عبر عنه النجم السابق 
للدوري االميركي للمحترفين كريم عبد 
لوس  ف��ي  ع��م��ودا  نشر  ال���ذي  الجبار 
انجليس تايمز، كتب فيه »العنصرية 
ف��ي أم��ري��ك��ا مثل ال��غ��ب��ار ال��ع��ال��ق في 
لو  حتى   - مرئية  غير  تبدو  ال��ه��واء. 

اختنقت - لتدع الشمس تشرق«.
وش����ارك ع���دد م��ن الع��ب��ي ال����دوري 
في  للمحترفين  السلة  لكرة  االمريكي 
أنحاء  ع��م��ت  ال���ت���ي  االح���ت���ج���اج���ات 

البالد.
وبدورها، نشرت العبة التنس سيرينا 
ويليامز المتوجة ب� 23 لقبا في بطولة 
جراند سالم مقطع فيديو مؤثر لفتاة 
ضد  ت��ت��ح��دث  س���م���راء  ب���ش���رة  ذات 

العنصرية.
الكلمات  أج��د  »ال  ويليامز  وك��ت��ب 
للتعبير عن األسى الذي أشعر به )...( 
لكنها ) الفتاة( وجدتها بدال عني كما 

هو الحال بالنسبة لكثيرين غيري«.

وفاة جورج فلويد:

 موجة االحتجاجات تتواصل في عدة مدن أمريكية لليوم 
السادس على التوالي
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أكد رئيس المجلس الجهوي للسياحة 
بمراكش آسفي، حميد بن طاهر، أن مهنيي 
آسفي  مراكش  بجهة  السياحي  القطاع 
»السريع«  االستئناف  بأن  تماما  واع��ون 
و«االستباقي« للنشاط خالل فترة ما بعد 
الحجر الصحي، يمر حتما عبر االحترام 
الصارم للتدابير الصحية. وقال بن طاهر، 
في حديث لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
»منذ اندالع األزمة الصحية الناجمة عن 
استندت  ال��م��س��ت��ج��د،  ك���ورون���ا  ف��ي��روس 
استراتيجية المجلس الجهوي للسياحة 
ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��م��ح��اور ال��ك��ب��رى يصب 
مجملها في ضمان األمن الصحي للجميع 
إنعاش  يضمن  بشكل  االبتكار،  وإع���ادة 
للقطاع السياحي خالل فترة رفع  أفضل 

الحجر الصحي«.
وتابع أن مهنيي القطاع على الصعيد 
الجهوي اتخذوا، في هذا الصدد، حزمة 
من التدابير »الصارمة«، منذ بداية األزمة، 
»محركا  باعتبارها  السياحة  أن  مسجال 
النشاط  الستئناف  ق��وة  تشكل  للنمو«، 
أنها  اعتبار  على  بالجهة،  االق��ت��ص��ادي 
التشغيل  خلق  ف��ي  كبير  بشكل  تساهم 
وإرضاء حاجيات التمويل الخارجي الناجم 
العملة  دخ�����ول  ت���دف���ق���ات  ارت����ف����اع  ع���ن 

الصعبة.
واعتبر أنه من أجل إنجاح هذا اإلنعاش 
إعادة  يتعين  و«االس��ت��ب��اق��ي«،  »السريع« 
االبتكار قصد إيجاد فرص تجارية جديدة، 
موضحا في هذا السياق، أن استراتيجية 
المجلس الجهوي تتمثل في ابتكار تصور 
لحلول جديدة لكل سوق، وتحقيق المالءمة 

لكل فئة من الزبناء.
وقال إن »األمر يتعلق بإعادة االبتكار 
واإلب����داع م��ن أج��ل إع���ادة فتح وإنعاش 
أن��ش��ط��ت��ن��ا وب���ن���اء ال����ت����زام ج���دي���د إزاء 
المتعاونين والزبناء والشركاء«، معتبرا 
أن رفع الحجر الصحي يحضر في العالم 
بأسره، وأن االعتبارات الصحية هي التي 

تقود هذه المرحلة المفصلية.
وأضاف أن المجلس الجهوي للسياحة 
اعتمد رؤية استراتيجية جديدة مع شركائه 
التاريخيين ولكن أيضا، مع شركائه الجدد 

للتعاون،  جديدة  أشكال  على  باالعتماد 
وممثلي  الفاعلين  جميع  أن  م��وض��ح��ا 
القطاعات المعنية يعملون من أجل ضمان 
إنعاش أمثل للنشاط السياحي. وتابع أن 
»الطريق معبدة لجعل المجلس الجهوي 
للسياحة مركزا لاللتزام لفائدة الجهة من 
خالل االستفادة من خبرة التواصل والسفر 
االبتكار  ب��ي��ن  ال��ج��م��ع  م���ع  وال��ض��ي��اف��ة، 
إل��ى أهمية  واإلب����داع«. وأش��ار بن طاهر 
التركيز على السياحة الداخلية خالل هذه 
الفترة المفصلية وتعذر استئناف رحالت 
الطيران الدولية، مؤكدا أن مهنيي القطاع 
تظل »ثقتهم عالية«، نظرا لتعبير الشركاء 
المقاربة  ف��ي  ان��خ��راط��ه��م  ع��ن  وال��زب��ن��اء 
المعتمدة بالمجال. وحسب المتحدث، فإن 
عبر  سيتم  السياحية  األنشطة  »إنعاش 
مرحلتين، وذلك من خالل تركيز الجهود 
على السوق المحلي، الذي يمثل 30 في 
المئة من مجموع التدفقات السياحية في 
جهة مراكش آسفي ومحيطها المفضل من 
السوق  »هذا  أن  المغاربة«. وأضاف  لدن 
مهما  وي��ظ��ل  مستمر  ت��ط��ور  ف��ي  ي��وج��د 
زوار  ثالثة  بين  فمن  للمهنيين.  بالنسبة 
يوجد زائر مغربي«، مشيرا إلى أن المرحلة 
السوق  نحو  التوجه  ستعرف  الثانية 
ال���دول���ي ع��ن��دم��ا ت��ص��ب��ح ش����روط السفر 

متاحة.
اتخذت  المبادرات  من  عددا  أن  وتابع 
سابقا، من أجل تشجيع السياحة الداخلية 
عبر مقاربة شاملة ومندمجة تشمل عروضا 
مالئمة ومدروسة لألسر المغربية من أجل 
مع  المواطنين،  الن��ت��ظ��ارات  االستجابة 
سلسلة  ف��ي  الفاعلين  لمختلف  ان��خ��راط 

القيم.
وأضاف بن طاهر أن مجهودا يبذل في 
االتصال  لتسهيل  تفاعلية  منصة  إرس��اء 
أن  معتبرا  المتاحة،  العروض  وتسويق 
قبيل  م��ن  تشجيعية،  تسهيالت  إط���الق 
شيكات السفر وقروض السفر من شأنها 
أن تشجع المغاربة على السفر واالستهالك 
إل��ى وج���ود ح��زم��ة من  المحلي. وأش���ار 
التدابير المواكبة في طور الصياغة على 
مختلف المستويات، محليا ومركزيا، مع 

المكتب الوطني المغربي للسياحة كشريك 
جانب  إلى  للسياحة،  الجهوي  للمجلس 
لمجموع  وال��ف��اع��ل  ال��ف��ع��ل��ي  االن���خ���راط 
المهنيين. وعلى صعيد آخر، شدد بن طاهر 
على ضرورة العمل من أجل تكييف أفضل 
السياحية مع ميزانيات األسر  للعروض 
المتضررة من جائحة )كوفيد19-(، مسجال 
أن���ه وف��ق��ا ل��ه��ذا ال��م��ن��ظ��ور، أب���ان مهنيو 
السياحة بمختلف فئاتهم )أرباب الفنادق 
والنقل  وال��م��ط��اع��م  االس���ف���ار  ووك�����االت 
مستوى  على  السياحيين(  والمرشدين 
التضامن  م���ن  ع����ال  ح���س  ع���ن  ال��ج��ه��ة، 
اإلع���داد الستقبال  ع��ن طريق  واالل��ت��زام، 
عروض  أس���اس  على  ال��زائ��ري��ن  مختلف 
احترام  ف��ي  وذل��ك  ميزانياتهم،  تناسب 
للتدابير الصحية. وقال إن »عروضا جديدة 
تنتظر الزوار من أجل استكشاف مختلف 

وجمالها  وتراثها  مراكش  مدينة  أوج��ه 
ومرافق  ومتاحف  حدائق  من  الطبيعي 
التدابير  مختلف  عند  متوقفا  ترفيهية«، 
المعتمدة للدفع بالنشاط السياحي بمحيط 
الترويج  قبيل  م��ن  ال��ح��م��راء،  ال��م��دي��ن��ة 
والطبيعة  الجبلية  والمناظر  للسواحل 

الصحراوية للجهة.
وفي هذا الصدد، أشار بن طاهر إلى أن 
ثقافية  بمؤهالت  يزخر  المدينة  محيط 
واجتماعية ومواقع ومسالك فريدة، كانت 
م��ح��ط دراس����ة وب��ح��ث م��ن ل���دن مختلف 
لها  وال��ت��روي��ج  تثمينها  قصد  الفاعلين 
التواصل  استراتيجية  ضمن  وإب��رازه��ا 
ال����رق����م����ي وم���خ���ط���ط���ات ال����م����ب����ادرات 

الترويجية.
السياحي  القطاع  مهنيي  أن  وأض��اف 
على مستوى باقي أقاليم الجهة يشتغلون 

مع خبراء التسويق الرقمي والمصورين 
وإنجاز  تفاعلية  بطاقات  إح���داث  قصد 
كبسوالت وتقارير موضوعاتية مصورة، 
موجهة  تواصلية  حملة  إط���الق  ب��ه��دف 
الستكشاف غنى تراب الجهة واالستفادة 
للنشاط  االقتصادية  اآلثار  من  الجماعية 
»إحداث  إل��ى  طاهر  بن  ودع��ا  السياحي. 
صندوق جهوي للترويج من أجل إنعاش 
تسريع  مخطط  وإط���الق  للنشاط  سريع 
خاص بتنافسية الفاعلين بمجموع أقاليم 
»سنتجاوز  القول  إل��ى  وخلص  الجهة«. 
المرحلة.  هذه  بعزم ومسؤولية،  جميعا، 
أن  السياحية  صناعتنا  استطاعت  لقد 
تتجاوز أعتى األزمات، التي نخرج منها 
أن  كما  وق��ت مضى،  أي  م��ن  أكثر  أق��وى 
مدينة مراكش استطاعت على الدوام أن 

تستعيد ديناميتها وإشعاعها«.

مراكش ..

االستئناف »السريع« و«االستباقي« للنشاط السياحي يمر عبر 
االحترام الصارم للتدابير الصحية

كوفيد19- .. المغرب نهج مقاربة خاصة ستضمن تحقيق تعاف سريع 
القتصاد المملكة

أكد رئيس غرفة التجارة المغربية اإلفريقية 
البرازيلية، فريد مشقي، أن المغرب نهج مقاربة 
خاصة للتصدي لوباء كورونا ستضمن تحقيق 

تعاف سريع القتصاد المملكة.
وأوضح مشقي، في حديث لوكالة المغرب 
العربي لألنباء، أن »المغرب بلور، تحت القيادة 
الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، 
تحقيق  ضمان  شأنه  من  به  خاصا  نموذجا 
تعاف سريع للمملكة، السيما على المستوى 

االقتصادي«.
ويرى رئيس غرفة التجارة المغربية اإلفريقية 
البرازيلية أن المغرب »نجح إلى حد كبير في 
من  الحد  في  وأيضا  الصحية  األزم��ة  تدبير 
تأثيرها على االقتصاد، وذلك بفضل الوحدة 
المجتمع  مكونات  مختلف  عنها  أبانت  التي 
والطبقة السياسية، وهي المقاربة التي حظيت 

بإشادة دولية«.
تحدي  بكسب  يتعلق  األم���ر  »أن  وأض���اف 
ال��ت��ع��اف��ي م��ن خ���الل االس��ت��م��رار ف��ي توطيد 
العالقات االقتصادية مع مختلف الشركاء، ال 
سيما في إفريقيا وأمريكا الجنوبية«، مشيرا 

في هذا الصدد إلى أن العالقات التجارية بين 
المغرب والبرازيل شهدت زخما جديدا ودينامية 
حقيقية خالل السنوات األخيرة، السيما بعد 
الجولة التاريخية التي قام بها جاللة الملك 
أمريكا  ب���ل���دان  م���ن  ع����دد  إل����ى   2004 س��ن��ة 

الالتينية.
وتابع مشقي أن الزيارة الملكية مكنت، على 
التاريخية  العالقات  ترجمة  من  الخصوص، 
التي تجمع المغرب والبرازيل إلى تعاون قوي 
وواعد على المستويات التجارية واالقتصادية 

والثقافية.
في جذب  التطور ساهم  ه��ذا  أن  وأوض��ح 
تشكل  التي  البرازيل  من  السياح  من  المزيد 
سوقا واعدة، مشيرا إلى أن المملكة مدعوة إلى 

االستفادة من هذه السوق.
وبخصوص تداعيات فيروس كورونا، أشار 
مشقي إلى أن االقتصادين المغربي والبرازيلي، 
العالم،  بلدان  اقتصادات  باقي  شأنهما شأن 
تأثرا بالوباء، مسجال أن الوضع الحالي يتطلب 
وبلورة  الجديدة  الظروف  مع  التأقلم  إع��ادة 
تشجيع  على  قائمة  بديلة  اقتصادية  خطط 

وتنويع الصادرات.
وتابع أن »المبادالت التجارية بين المغرب 
والبرازيل ظلت مستقرة نسبيا على الرغم من 
تفشي الوباء، إال أن السياحة والنقل الجوي 
تأثرا بشدة بعد النتائج الجيدة التي تحققت 
ألف   50 زار خاللها نحو  والتي   2019 سنة 

سائح برازيلي المملكة«.
إلى ذلك، لم  أنه باإلضافة  وأض��اف مشقي 
الفوسفات  من  البرازيلية  ال���واردات  تتوقف 
واألسمدة المغربية، مشيرا إلى أن الصناعات 
الغذائية في العمالق الجنوب أمريكي تعد من 
بين القطاعات االقتصادية القليلة التي حافظت 
على أداء إيجابي خالل الربع األول من السنة 

الجارية.
إلى  البرازيلية  ال��ص��ادرات  أن  إلى  وأش��ار 
المغرب حافظت بشكل أو بآخر على وتيرتها 

وتنوعها.
وفي السياق ذاته، أكد أن تدبير أزمة بحجم 
فيروس كورونا يتطلب تطوير استراتيجيات 
مثل  االقتصادية  القطاعات  جميع  في  هادفة 
والفالحة  وال��خ��دم��ات  وال��ت��ج��ارة  الصناعة 

والسياحة وباقي القطاعات الحيوية لالقتصاد 
من  الكاملة  االس��ت��ف��ادة  خ��الل  م��ن  المغربي 
المؤسسات  م��ع  للمغرب  الجيدة  ال��ع��الق��ات 
االستراتيجي،  الجغرافي  وتموقعه  المالية 
تربط  التي  المتميزة  الروابط  بفضل  السيما 

المملكة بالبلدان اإلفريقية.
وأضاف مشقي أنه في إطار هذه العالقات 
الوثيقة والرؤية المشتركة للقارة بعد األزمة، 
اقترح جاللة الملك إطالق مبادرة لرؤساء الدول 
إط��ار عملياتي بهدف  إرس��اء  ت��روم  اإلفريقية 
تدبيرها  ف���ي  اإلف��ري��ق��ي��ة  ال��ب��ل��دان  م��واك��ب��ة 

للجائحة.
اإلفريقية  المغربية  التجارة  غرفة  وتهدف 
البرازيلية، التي أحدثت مطلع السنة الجارية، 
إلى توفير إطار موات للتعاون والتبادل بين 
التجارة والصناعة ومكاتب االستثمار  غرف 
معوقات  على  للتغلب  والثقافة  والسياحة 
والبرازيل،  المغرب  بين  واالستثمار  التنمية 
الشريك االقتصادي األول للمملكة في أمريكا 
للصادرات  ال��ث��ال��ث��ة  وال��وج��ه��ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة 

المغربية.
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ما بعد كوفيد 19..أرباب المطاعم والمقاهي بين التفاؤل والتوجس
أزي��د من شهرين  إغ��الق استمرت  بعد فترة 
بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
بالدار  والمطاعم  المقاهي  أرب��اب  ش��رع   ،)19
البيضاء في فتح محالتهم تدريجيا أمام الزبناء، 
التفاؤل  ب��ي��ن  اخ��ت��ل��ط��ت  م��ش��اع��ر  ت��غ��م��ره��م 

والتوجس.
ورغم أن القطاع كان من بين أكثر القطاعات 
ب��ف��ع��ل األزم����ة الصحية  ت��ض��ررا  ال��خ��دم��ات��ي��ة 
فإن  واالق��ت��ص��ادي��ة،  االجتماعية  وتداعياتها 
المهنيين ال يخفون حقيقة كونهم يحاولون إقناع 
أنفسهم بأن عودتهم لممارسة نشاطهم االعتيادي 
جزء  ولو  تحصيل  لهم  تتيح  حميدة،  ستكون 
التوقف،  فترة  خ��الل  منهم  ض��اع  مما  بسيط 

واستعادة نزر قليل من رقم معامالتهم.
وإذ أن استئناف نشاطها يبقى محدودا في 
مرحلة أولى في توصيل الطلبات للمنازل وإعداد 
الطلبيات الجاهزة، فإن فتح هذه المحالت، الذي 
الخدماتي  القطاع  هذا  مهنيو  انتظره  طالما 
متنفسا  سيمنحهم  الزبناء،  وأيضا  بامتياز 
إلنعاش قطاع يعتبر استراتيجيا ال سيما في 

مجال توفير الشغل.
الصناعة  وزير  قام  الماضي،  األسبوع  ففي 
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي بالسماح 
ألرباب المقاهي والمطاعم باستئناف أنشطتهم 
ابتداء من 29 ماي الماضي، شريطة االقتصار 
المحمولة وخدمات  الطلبات  فقط على تسليم 

التوصيل إلى الزبناء.
ويبقى استئناف المقاهي والمطاعم لنشاطها 

الخدماتي، قبيل نحو 10 أيام من الموعد المحدد 
محتشما  الصحية،  ال��ط��وارئ  مرحلة  لنهاية 
حسبما عاينت ذلك وكالة المغرب العربي لألنباء 
في جولة عبر مختلف أحياء المدينة، بمان أن 

العديد منها ما يزال مغلقا.
وحسب مهنيين من القطاع، فإن هذه الوضعية 
تجد تفسيرها، أساسا، في كون مالك المقاهي 
والمطاعم لم يستطيعوا فتح محالتهم وبالتالي 
ن��ت��ي��ج��ة إك���راه���ات مالية  اس��ت��ئ��ن��اف ع��م��ل��ه��م 

ولوجستيكية على الخصوص.
وفي هذا الصدد، يوضح مالك أحد المطاعم 
حديث  ف��ي  ب��وزوب��ع،  محمد  البيضاء  ب��ال��دار 
للوكالة، أن »اليوم هو ثاني يوم بعد إعادة فتح 
المطعم عقب فترة إغالق مؤقتة بسبب اإلعالن 
عن حالة الطوارئ الصحية، شرعنا في العمل 
والتسليم  المحمولة  الطلبات  خدمة  بتقديم 

بالمنازل«.
وقد تمت إعادة تهيئة فضاء المطعم بالكامل 
أفضل  في ظل  للعمل  استئناف جديد  لضمان 
شروط السالمة الصحية، إذ في المدخل، وحتى 
بأخذ  المكلف  المستخدم  إل��ى  ال��وص��ول  قبل 
درجات الحرارة وتوزيع المحلول المعقم، هناك 
ملصقات وضعت على األرض لتحسيس الزبائن 
خاصة  الصحية،  التعليمات  احترام  بأهمية 

مسافة األمان.
سلسلة  لكل  جيد  تنظيم  بهاجس  محكوما 
نظام  وضع  إلى  المطعم  صاحب  عمد  العمل، 
للتشوير يبين المسار الذي ينبغي اتباعه ابتداء 

استالم  وإل���ى حين  المحل  إل��ى  ال��دخ��ول  م��ن 
الطلب.

تدابير  ك��ل  باتخاذ  »قمنا  ب��وزوب��ع  وي��ق��ول 
السالمة والوقاية التي أقرتها السلطات الصحية، 
ونجعلهم  بيع،  خدمة  أفضل  لزبنائنا  لنقدم 
يعيشون معنا تجربة جيدة، من خالل الحفاظ 
على صحتهم وصحة متعاونينا من مستخدمين 
وموزعين، والذين وزعت عليهم الكمامات وبدالت 

الوقاية والقفازات من أجل حمايتهم«.
الدائم واليومي  التنظيف  حرص كبير على 
للمطعم، وتعقيم أدوات العمل وتهوية المكان، 
هي جزء من التدابير التي ال يتردد مالك المحل 

في احترامها وتنفيذها بصرامة كبيرة.
في  نجحت  »المملكة  أن  المهني  ه��ذا  ويقر 
تدبير األزمة بشكل جيد، والمغاربة، وأكثر من 
النظافة  أهمية  يدركون جيدا  أي وقت مضى، 
وال��س��ل��وك��ات ال��ح��اج��زي��ة ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى هذا 
الفيروس، ونصبو حاليا إلى النجاح في إنعاش 
بقدرة  تفاؤله  عن  معربا  الوطني«،  االقتصاد 
التحدي  هذا  رفع  على  االقتصاديين  الفاعلين 

المصيري.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن السلطات العمومية 
ال تتوقف عن تكرار أن المصالح المختصة تسهر 
على متابعة ومراقبة مدى التقيد بالشروط التي 
والمطاعم  للمقاهي  السماح  ق���رار  تضمنها 
باستئناف نشاطها، متعهدة باتخاذ اإلجراءات 
ال���زج���ري���ة ال����الزم����ة ف���ي ح���ق م��خ��ال��ف��ي تلك 

الشروط.

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أنه تقرر منح 
تفويض استغالل صهاريج السامير للمكتب الوطني 

للهيدروكاربونات والمعادن .
بخصوص  لها  توضيح  ف��ي  ال�����وزارة،  وش���ددت 
الطاقة  وزير  رباح  عزيز  بها  التي صرح  المعطيات 
البنيات  لجنة  اج��ت��م��اع  خ��الل  والبيئة  وال��م��ع��ادن 
األساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب 
حول انعكاسات تحوالت السوق العالمية على سوق 
المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، أنه بناء 
المغربية  الحكومة  به  تقدمت  ال��ذي  الطلب   « على 
والمتعلق باستغالل صهاريج السامير في هذه الظرفية 

االستثنائية، وبعد موافقة المحكمة التجارية، فقد تقرر 
منح تفويض استغالل هذه الصهاريج للمكتب الوطني 
للهيدروكاربونات والمعادن، والذي سيباشر إجراءات 
بتوريد  الخاصة  العمليات  بجميع  والقيام  الكراء 
وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا االستغالل 
المؤقت وفق منطوق األمر القضائي ». وأشار المصدر 
ذاته إلى أن » عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس 
الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة 
حالة  في  القانون  بقوة  مفسوخا  العقد  اعتبار  مع 
التفويت أو التسيير الحر لشركة سامير، كما أن هذه 
األثر  لها  والظرفية سيكون  االستثنائية  اإلج��راءات 

وتزويد  المحروقات  وقطاع  الشركة  على  االيجابي 
السوق الوطني«.

وأبرز أنه في إطار هذا االجتماع قدم الوزير عرضا 
حول انعكاسات تحوالت السوق العالمية على سوق 
المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، تطرق 
خالله إلى وضعية السوق العالمية للبترول اليوم، 
لواردات  وكذا  الوطنية،  السوق  على  وانعكاساتها 
المواد البترولية ومصادرها وقدرات تخزين الشركات 
المغربية وتوزيع المواد البترولية، فضال عن ركائز 
عمل الوزارة في هذا المجال والمتعلقة باألمن الطاقي 
القطاع  وتحفيز  القانوني،  المجال  وتأهيل  للمملكة 
وإجراءات  الصحي  الحجر  انعكاسات  ثم  الخاص 

المواكبة وآفاق العمل.
ب��أن ثمن اقتناء  اللقاء  ف��ي ه��ذا  ال��وزي��ر،  وص��رح 
البترول عند اإلستراد يمثل 30 بالمائة من ثمن البيع 
النهائي وهو ما يعادل 3 دراهم للتر حاليا، وأن هذا 
المبلغ تنضاف إليه التكاليف الداخلية المتمثلة في 
المغربية؛  الموانئ  على مستوى  االستيراد  تكاليف 
وتكاليف التخزين والنقل والتوزيع وتكاليف البيع 
وتكاليف  الخدمة؛  التوزيع  محطات  مستوى  على 
الرسوم و الضرائب باإلضافة إلى هامش الربح في 
محطات  ف��ي  عرضه  حتى  المراحل  م��ن  مرحلة  ك��ل 

الخدمة.
وفي ما يخص المصفاة »سامير« أشار الوزير إلى 
أن ملفها بيد القضاء، محيال على المبدأ الدستوري 
الذي أقره دستور 2011 والمتعلق باستقاللية القضاء، 
مؤكدا في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول 
تابعة  شركات  أرب��ع  هناك  أن  غير  متوقفة،  مازالت 
وهي  أنشطتها  على  حافظت  »سامير«  األم  للشركة 
المتعلقة باالستيراد والتوزيع، والتخزين وتعبئة غاز 
األم  للشركة  األساسية  الوظيفة  عن  بعيدا  البوتان، 

والتي هي التكرير.

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة .. تقرر منح تفويض استغالل 
صهاريج السامير للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن

ارتفاع معدل البطالة 
بالنمسا إلى 11،5 في 
المائة في ماي الماضي

الدوالر األمريكي يواصل 
هبوطه عالميا بعد بيانات 

اقتصادية

أعلنت وزيرة العمل كريستين أشباخر، 
أن معدل البطالة بالنمسا ارتفع إلى 11،5 
ف��ي ال��م��ائ��ة ف��ي م��اي ال��م��اض��ي، نتيجة 
التداعيات السلبية ألزمة فيروس »كوفيد-

.»19
تصريحات  في  أشباخر،  وأوض��ح��ت 
صحفية، أن مصالح مكتب العمل أحصت 
خالل الشهر المنصرم 517 ألف عاطل أو 
عاطل  ألف  زي��ادة ب174  تمثل  متدرب، 

مقارنة بماي من سنة 2019.
وأبرزت الوزيرة، أنه بالرغم من هذه 
األنشطة  استئناف  أن  إال  ال��م��ؤش��رات، 
ثماره،  يعطي  بدأ  تدريجيا  االقتصادية 
حيث تراجع عدد العاطلين منذ بداية ماي 

الماضي بحوالي 45 ألفا.
وأشارت إلى أن البطالة بلغت مستويات 
الماضي  أب��ري��ل  منتصف  ف��ي  قياسية 
ألف  و400  ع��اط��ل،  أل��ف   588 بحوالي 
مباشرة بعد اإلغالق في منتصف مارس 
لم  مستويات  أنها  موضحة  الماضي، 

تسجل منذ الحرب العالمية الثانية.
ولحماية أكبر عدد ممكن من الوظائف 
اعتمدت الحكومة النمساوية نظام البطالة 
الجزئية، وخصصت له تمويال بقيمة 12 

مليار أورو.

واصل الدوالر األمريكي خسائره مقابل 
سلة من العمالت الرئيسية خالل تعامالت، 
بعد بيانات اقتصادية ومع التوترات األمنية 

والسياسية في الواليات المتحدة.
وأظهرت بيانات اقتصادية، اليوم، تحسن 
النشاط الصناعي في الواليات المتحدة لكن 
بأقل من التوقعات، في حين تراجع اإلنفاق 
وتعرضت  المتوقع.  من  بأقل  البناء  على 
العملة األمريكية لضغوط سلبية جراء بدء 
العالم،  ح���ول  االق��ت��ص��ادات  ف��ت��ح  إع����ادة 
الداخلية  ال���ت���وت���رات  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة 
والتظاهرات المنددة بمقتل المواطن »جورج 

فلويد«.
دقيقة  و25  الخامسة  الساعة  وبحلول 
مساء )توقيت غرينتش(، انخفضت العملة 
الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة 
لتسجل 1.1130 دوالرا، فيما تراجعت أمام 
بالمائة   0.2 بنسبة  اليابانية  نظيرتها 

مسجلة 107.62 ينا.
الجنيه  أمام  األمريكي  ال��دوالر  وتراجع 
مسجال  بالمائة   1 من  بأكثر  اإلسترليني 
1.2475 دوالرا، بينما استقر مقابل العملة 

السويسرية عند 0.9612 فرنك.
المؤشر  انخفض  ال��وق��ت،  نفس  وف��ي 
العملة  أداء  يتبع  ال��ذي  للدوالر  الرئيسي 
الخضراء أمام ست عمالت رئيسية بأكثر 
من 0.4 بالمائة ليسجل 97.888، بعد أن 
سجل مستوى 97.821 في وقت سابق من 
التعامالت وهو قرب أدنى مستوى مسجل 

منذ 12 مارس الماضي.

أعلن وزير االقتصاد الفرنسي، برونو لومير، 
أن حكومة البالد تتوقع تراجع إجمالي الناجت 
الداخلي بنسبة 11 في املائة هذه السنة، عوضا 

عن 8 في املائة، وذلك بحسب آخر التوقعات.
وقال لومير متحدثا إلذاعة »إر. تي. إل« إن 
»الصدمة االقتصادية بالغة القسوة«، لكن »لدي 
قناعة مطلقة بأننا سننهض مجددا سنة 2021«، 
مضيفا »لدينا ثغرة هائلة« مع أزمة تفشي وباء 

يأت  لم  »األس���وأ  أن  حيث  حاليا،  »كوفيد19-« 
بعد«.

وستدرج احلكومة هذه التقديرات اجلديدة 
ملدى االنكماش االقتصادي في مشروع ميزانية 
ج��دي��د م��ع��دل ت��ع��رض��ه خ���الل اج��ت��م��اع ملجلس 

الوزراء في العاشر من يونيو اجلاري.
وكان املعهد الوطني لإلحصاءات والدراسات 
املاضي  األسبوع  قد حذر  )إنسي(،  االقتصادية 

الداخلي سيكون  الناجت  أن تراجع إجمالي  من 
كانت  التي  املائة  في   8 نسبة  من  بكثير  أكبر 
استئناف  أن  اعتبار  على  تتوقعها،  احلكومة 
سيكون  احلجر  تدابير  رف��ع  ب��دء  بعد  النشاط 
»تدريجيا في أفضل احلاالت عند النصف الثاني 

من العام«.
وي��ع��ول وزي���ر االق��ت��ص��اد ع��ل��ى خ��ط��ط دعم 
القطاعات املتضررة جراء األزمة، مثل السياحة 

وعلى  وغيرها،  والطائرات  السيارات  وصناعة 
خطة اإلنعاش االقتصادي التي سيعلن عنها في 

شتنبر بهدف تسريع النهوض االقتصادي.
وقال »إننا نتخذ جميع التدابير في جميع 
ال��ق��ط��اع��ات«، م��ش��ي��را ك��ذل��ك إل���ى خ��ط��ة مرتقبة 
يتم  ال  »حتى  الناشئة  التكنولوجية  للشركات 
عمالقة  قبل  من  األخ��رى  تلو  الواحدة  شراؤها 

القطاع الرقمي«.

احلكومة الفرنسية تتوقع انكماش اقتصاد البالد بنسبة 11 في املائة هذه السنة

مال وأعمال
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التصويت  أن  الكرملين،  أك��د 
دستور  تعديالت  على  الوطني 
روسيا، المقرر إجراؤه في فاتح 
يوليوز 2020، لن يشكل أي تهديد 
وذلك  المواطنين،  س��الم��ة  على 
االحترازية  اإلج�����راءات  بفضل 
واالمتثال لقواعد السالمة الصحية 

والوبائية.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
تصريح  في  بيسكوف،  ديمتري 
تهديد  هناك  يكون  »لن  صحفي، 
وسالمة  ص��ح��ة  ع��ل��ى  م��ب��اش��ر 
المواطنين خالل عملية التصويت 
على التعديالت الدستورية، والتي 
ستعرف تنفيذ تدابير وقائية في 

سياق وباء فيروس كورونا«.

البيانات حول  أن  الى  واش��ار 
البالد  ف���ي  ال���وب���ائ���ي  ال���وض���ع 
»متوازنة«، مضيفا أن هناك اتجاها 
م��س��ت��م��را ل��الن��خ��ف��اض ف���ي عدد 

المصابين بوباء »كوفيد 19-« .
استعادة  منحى  بأن  وأوض��ح 
الحياة االجتماعية واالقتصادية 
جارية في عدد من مناطق البالد، 
بسرعات  تدريجيا  تظهر  والتي 
»تجنب  إل����ى  داع���ي���ا  م��خ��ت��ل��ف��ة، 
التقييمات المتشائمة حول الوضع 

الوبائي للبالد ».
وأع����ل����ن ال���رئ���ي���س ال���روس���ي 
موعد  أن  ب���وت���ي���ن،  ف��الدي��م��ي��ر 
على  التعديالت  حول  االستفتاء 
الدستور حدد فى األول من يوليوز 

اهتمام  إيالء  إلى  داعيا  المقبل، 
الصحي  األم���ن  لقضايا  خ���اص 

خالل عملية التصويت.
وكان من المقرر مبدئيا في 22 
على  التصويت  الماضي  أبريل 
التعديالت الدستورية في روسيا، 
المعاشات  تدابير  تشمل  والتي 
التقاعدية، واختيار رئيس الوزراء 
من قبل البرلمان الروسي وحظر 
القضاة والمسؤولين المنتخبين 
ال��ح��ص��ول على  وال��س��ي��اس��ي��ي��ن 
جنسية مزدوجة، وإعادة تحديد 
)واليتين(  ال��رئ��اس��ي��ة  ال��والي��ات 
لرئيس الدولة وقت إقرار الدستور، 
قبل تأجيله بسبب وباء فيروس 

كورونا.

»كوفيد 19-« بروسيا :عملية التصويت على التعديالت الدستورية لن تهدد 
سالمة المواطنين

اعلنت الحكومة النمساوية، إعادة 
ف��ت��ح ح����دود ال��ب��الد م��ع ك��اف��ة ال���دول 

المجاورة، باستثناء إيطاليا.
الخارجية  ال���ش���ؤون  وزي����ر  وق����ال 
ألكسندر شالنبرغ، في مؤتمر صحفي 
تعليق  ق���ررت  ال��ح��ك��وم��ة  إن  بفيينا، 
الطبي  والفحص  المراقبة  إج���راءات 

المعتمدة منذ منتصف مارس الماضي 
باستثناء  المجاورة،  ال��دول  كافة  مع 
إيطاليا، ألن الوضع الوبائي ال يسمح 

بذلك.
وأوضح شالنبرغ أن الوضع سيعود 
إلى طبيعته قبل األزمة الوبائية مع كل 
ولشتنشتاين  وسويسرا  ألمانيا  من 

وسلوفاكيا  وال��ت��ش��ي��ك  وه��ن��غ��اري��ا 
إج���راءات  ستظل  فيما  وسلوفينيا، 
ال��م��راق��ب��ة ب��ال��ح��دود اإلي��ط��ال��ي��ة دون 

تغيير.
وأب���رز أن ال��ق��رار ي��ن��درج ف��ي إطار 
الجهود المبذولة لعودة حرية السفر 
والتنقل إلى وضعها الطبيعي، وبعد 
تسجيل تطورات إيجابية بخصوص 

الوضع الوبائي في الفترة األخيرة.
وأض���اف أن ال��وض��ع ال��وب��ائ��ي في 
إيطاليا يتطور على نحو جيد خاصة 
للحدود  ال���م���ج���اورة  ال��م��ن��اط��ق  ف���ي 
فتح  إمكانية  إلى  مشيرا  النمساوية، 
بعض المعابر بوالية تيرول بعد تقييم 

آخر التطورات األسبوع المقبل.
الصحة  وزي�����ر  أك����د  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
والشؤون االجتماعية رودولف أنشوبر، 
بذلوا  المجاورة  وال���دول  النمسا  أن 
للوباء،  ل��ل��ت��ص��دي  ك��ب��ي��رة  ج���ه���ودا 
دون  حدودها  فتح  إع��ادة  ويإمكانها 

خطر كبير.
وشدد على ضرورة االلتزام بالتدابير 
الوقائية وتحمل المسؤولية الشخصية 
السفر  حرية  الس��ت��ع��ادة  والجماعية 

بشكل كامل قبل العطلة الصيفية.

النمسا تفتح حدودها مع كافة الدول المجاورة 
باستثناء إيطاليا

حالة من السخط تعم نيويورك بعد ليلة »جنونية« من التخريب والنهب
تواجه مدينة نيويورك التي بدأت بالكاد، بعد 
ثالثة أشهر من الحجر الصحي واإلغالق التام، 
مرحلة التعافي من جائحة كورونا، تحديا آخر 
يتعلق باالنفالت األمني جراء االحداث العنيفة 
المدن  م��ن  ال��ع��دي��د  غ���رار  على  تشهدها  ال��ت��ي 
األمريكية األخرى احتجاجا على مقتل المواطن 
األمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد خالل 
مدينة  ف�����ي  ال����ش����رط����ة  ق���ب���ل  م�����ن  ت���وق���ي���ف���ه 

مينيابوليس.
فقد عاشت »التفاحة الكبيرة« ليلة »جنونية« 
على  قاتمة  بظالل  ألقت  والنهب  التخريب  من 
وعنف  العنصرية  ض��د  السلمية  المظاهرات 
األسبوع  منذ  المدينة  تشهدها  التي  الشرطة 

الماضي.
ن���ي���وي���ورك، رم���ز القوة  واس��ت��ي��ق��ظ س��ك��ان 
االقتصادية والمالية ألمريكا، على مشهد حزين 
للنوافذ المحطمة وواجهات المتاجر المهشمة 
بواسطة »عبوات« أطلقها لصوص وجدوا لهم 

مكانا بين آالف المتظاهرين.
وبدت عدة مناطق وسط مانهاتن أشبه بساحة 
المهشم  ال��زج��اج  شظايا  فيها  تنتشر  معركة، 

لدرجة  المقذوفات  أن��واع  ومختلف  والحجارة 
قلب  ه��و  الفضاء  أن  التصديق  معها  يصعب 
جذبا  مناطقها  أكثر  وأحد  النابض،  نيويورك 

للزوار.
وفي الجادة الخامسة الشهيرة، قامت العالمات 
التجارية الكبرى، مثل »سالفاطور« و »زارا« و 
»فيرساتشي« و »أرماني« و »غوتشي« و »كارتيي« 
بتحصين واجهاتها بألواح من الخشب لتجنب 

عمليات النهب.
لكن على الرغم من تدابير الحماية هاته، تم 
السطو على العديد منها ونهبها، بما في ذلك 
سكوير،  هيرالد  في  الشهيرة  »ميسيز«  متاجر 
الرياضية  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل��ع��الم��ة  آخ���ر  وم��ت��ج��ر 

»نايكي«.
وال يبدو أن حظر التجوال الليلي الممتد من 
صباحا  الخامسة  إل��ى  مساء  الثامنة  الساعة 
والذي أصدره عمدة المدينة بيل دي بالسيو وقام 
بتمديده الحقا، يشكل رادعا للمتظاهرين الذين 
الذين  اللصوص  عن  ناهيك  بانتهاكه،  قاموا 

واصلوا أعمال التخريب.
وأفادت شرطة نيويورك باعتقال نحو 2000 

شخص منذ بدء االحتجاجات األسبوع الماضي، 
االحتجاجات  اعتقالهم خالل  منهم جرى   700
الصاخبة والتي تخللتها عمليات سرقة و تخريب 

للممتلكات.
والية  انتقد حاكم  األح��داث،  على هذه  وردا 
نيويورك أندرو كومو تعاطي مسؤولي المدينة 
مع عمليات النهب، واصفا إياها بأنها »وصمة 

عار«.
واتهم كومو في مؤتمر صحفي، رئيس البلدية 
»على  بعملهم  القيام  بعدم  نيويورك  وشرطة 
النحو المطلوب«، قائال » أعتقد أن العمدة يقلل 
ال��ت��ي تواجهها  ال��م��ش��ك��ل��ة  م���ن ح��ج��م وم����دى 

المدينة«.
وتعد االحتجاجات في مدينة نيويورك جزءا 
عشرات  تشهدها  التي  المظاهرات  موجة  من 
المدن الكبرى في جميع أنحاء الواليات المتحدة، 
يوثق  فيديو  مقطع  ت��داول  إث��ر  خرجت  والتي 
اللحظات األخيرة من حياة جورج فلويد أثناء 
اع��ت��ق��ال��ه ب��ط��ري��ق��ة ع��ن��ي��ف��ة م���ن ق��ب��ل شرطة 

مينيابوليس.
أبيض  الفيديو ضابط شرطة  ويظهر مقطع 

جاثما بركبته على رقبة الضحية لعدة دقائق، 
» ال أستطيع  ع��ب��ارة  ي��ردد  األخ��ي��ر  ك��ان  بينما 

التنفس« قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة.
وأصبحت هذه العبارة تتردد يوميا على لسان 
اآلالف من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع 
في جميع أنحاء البالد للتنديد بعنف الشرطة و 
بالعنصرية في بلد ال يزال يجر تبعات ماضي 

سيئ من التمييز والعنف العنصري.
وفي رد فعل على هذه األحداث، قال المتحدث 
الرسمي باسم األمين العام لمنظمة األمم المتحدة 
)مقرها نيويورك(، إن هذا األخير يرى أنه من 
الواجب التحقيق في عنف الشرطة في الواليات 

المتحدة كما هو الحال في أي بلد آخر.
عنف  ح��االت  رأينا  »لقد  المتحدث  وأض��اف 
الماضية.  القليلة  األيام  في  الشرطة  مارستها 
يجب التحقيق في جميع الحاالت«، مؤكدا على 
تدريب مالئم في مجال حقوق  توفير  ض��رورة 
اإلنسان لقوات الشرطة في جميع أنحاء العالم 
واالستثمار أيضا في الدعم االجتماعي والنفسي 
بعمل  القيام  من  تتمكن  حتى  الشرطة  ألجهزة 

فعال«.

بحث وزير الصحة التركي فخر الدين 
ميخائيل  ال���روس���ي  ون��ظ��ي��ره  ق���وج���ة، 
م��وراش��ك��و، س��ب��ل ال��ت��ع��اون ب��ي��ن تركيا 
لفيروس  مضاد  لقاح  لتطوير  وروس��ي��ا 

»كورونا«.
وحسب بيان لوزارة الصحة التركية، 
أوردته وسائل إعالم محلية، اتفق الطرفان، 
التعاون  على  الفيديو،  تقنية  عبر  أمس 
وتشارك التجارب بين البلدين، في مجال 
تطوير لقاح ضد فيروس »كورونا«، وإجراء 

التجارب السريرية.

وأوضح البيان أن أطباء وعلماء أتراك 
وروس سيعقدون سلسلة اجتماعات ابتداء 

من الخميس لتفعيل هذا التعاون.
وإلى غاية األربعاء، بلغ عدد المصابين 
و555،  أل��ف��ا   165 ت��رك��ي��ا  ف��ي  ب��ال��وب��اء 
والمتعافين 129 ألفا و921 شخصا، فيما 

وصل عدد الوفيات إلى 4585 حالة.
وف���ي روس���ي���ا، ارت���ف���ع إج��م��ال��ي عدد 
حالة،  و741  أل��ف��ا   423 إل��ى  اإلص��اب��ات 
وإجمالي عدد الوفيات إلى 5037 حالة، 

بينما تعافى 186 ألفا و985 شخصا.

تعاون تركي روسي لتطوير لقاح مضاد 
لفيروس »كورونا«
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بني مالل: عناصر القوات المساعدة تنخرط بحماس 
في حملة للتبرع بالدم

انخرطت عناصر القوات المساعدة بالقيادة 
الجهوية لبني مالل-خنيفرة بإخالص وحماس 
تعزيز  إل��ى  الهادفة  ب��ال��دم،  للتبرع  حملة  ف��ي 
المخزون الجهوي في ظل ظرفية انتشار جائحة 

كوفيد 19.
وقد تمت الحملة، التي أشرفت على تنظيمها 
القيادة الجهوية للقوات المساعدة بتعاون مع 
المركز الجهوي لتحاقن الدم لبني مالل-خنيفرة 
وع��رف��ت مشاركة ض��ب��اط وض��ب��اط ال��ص��ف في 
لبني مالل، تحت  والجهوية  اإلقليمية  القيادة 
إشراف طاقم طبي وتمريضي مهني، وفي امتثال 
صارم للتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  العمومية 

المستجد.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، 
أوضح القائد الجهوي للقوات المساعدة ببني 
مالل خنيفرة عبد الله أوقصو، أن هذه الحملة 
لمختلف  الشاملة  التعبئة  إط���ار  ف��ي  ت��ن��درج 
الفعاليات بجهات وأقاليم المملكة في المجهود 
الوطني لدعم المخزون من هذه المادة الحيوية، 
مشيرا إلى أن عناصر القوات المساعدة عبروا 
من خالل هذه المبادرة عن تضامنهم المتسم 
بحس عال من المواطنة، عبر المساهمة في تلبية 
االحتياجات المتزايدة لهذه المادة الحيوية على 
معرضين  أش��خ��اص  وإن��ق��اذ  الجهة،  مستوى 

العمل  قسم  رئ��ي��س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن  للخطر. 
االجتماعي بعمالة بني مالل عبد الرحمان جابر 
إن هذه المبادرة تأتي بعيد حملة واسعة للتبرع 
بالدم أشرفت عليها والية الجهة بمساهمة جميع 
اإلدارات العمومية، مشيدا بالتعبئة واالنخراط 
هذه  ف��ي  المساعدة  ال��ق��وات  لعناصر  الكبير 
المبادرة التي ستوفر للجهة مخزونا يغطي 3 
أسابيع من احتياجات الدم، في ظرفية استثنائية 

ن��اج��م��ة ع���ن ح���ال���ة ال����ط����وارئ ال��ص��ح��ي��ة في 
المملكة.

عن  المسؤولة  الطبيبة  قالت  جانبها  م��ن 
الوحدة المتنقلة للتبرع بالدم بجهة بني مالل 
- خنيفرة سميرة ازايز، إن هذه الحملة، التي 
القوات  لجميع عناصر  قوية  حظيت بمشاركة 
االحترازية  للتدابير  وف��ق��ا  تمت  ال��م��س��اع��دة، 

والوقائية ضد كوفيد 19.

جائحة  لتطور  الجديدة  الحصيلة  يلي  ما  في 
)كوفيد19-( عبر العالم، التي تسببت حتى اآلن في 
وفاة أزيد من 382 ألفا و 727 شخصا في 213 بلدا 
ومنطقة، وذلك منذ ظهورها في شهر دجنبر الماضي، 
مع تسجيل 6 ماليين و464 ألفا و534 إصابة مؤكدة، 
من بينها أزيد من ثالثة ماليين و77 ألفا و808 حالة 

شفاء.
ففي المغرب، تم، حتى الساعة العاشرة من صباح 
األربعاء، تسجيل 7910 حاالت إصابة بالفيروس، 
منها 6643 حالة شفاء، و206 حاالت وفاة، بينما 
مخبري  تحليل  بعد  المستبعدة  الحاالت  عدد  بلغ 

سلبي 235 ألفا و362 حالة.
وفي الواليات المتحدة، بلغ عدد األشخاص الذين 
تأكدت إصابتهم بالفيروس مليون و881 ألفا و205، 
ما يجعلها الدولة األكثر تضررا من )كوفيد- 19(، 
فيما تم تسجيل 108 آالف و59 حالة وفاة، و645 

ألفا و974 حالة شفاء.
وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية ب 558 ألفا 
و237 إصابة، من بينها 31 ألفا و309 حالة وفاة، 
التي  روسيا  تليها  حالة شفاء،  و570  ألف  و253 
سجلت 8536 حالة جديدة ليرتفع إجمالي اإلصابات 
إلى 432 ألفا و277 حالة، من بينها 5215 حالة وفاة، 

و195 ألفا و957 حالة شفاء.
من جانبها، سجلت إسبانيا 287 ألفا و12 حالة 
إصابة، من بينها 27 ألفا و127 حالة وفاة، و196 
ألفا و958 حالة شفاء، بينما سجلت المملكة المتحدة 
277 ألفا و985 حالة إصابة، من بينها 39 ألفا و369 

حالة وفاة.
233 ألفا  وبدورها سجلت إيطاليا ما مجموعه 
وفاة،  حالة  و530  ألف  و33  إصابة،  حالة  و515 

و160 ألف و92 حالة شفاء، تليها ألمانيا ب184 ألفا 
و91 حالة، من بينها 8674 حالة وفاة و167 ألفا 
و300 حالة شفاء، ثم فرنسا بإجمالي 151 ألفا و325 
إصابة، من بينها 28 ألفا و940 حالة وفاة، و68 ألفا 

و812 حالة شفاء.
وفي الصين، بؤرة الوباء األولى، فقد سجلت 83 
ألفا و21 حالة إصابة، من بينها 4634 حالة وفاة، 
أحصت  حين  ف��ي  ش��ف��اء،  ح��ال��ة  و314  أل��ف��ا  و78 
المكسيك 3891 حالة جديدة في غضون 24 ساعة، 
ليصل إجمالي عدد اإلصابات إلى 97 ألفا و326، 
من بينها 10 آالف و637 حالة وفاة، و70 ألفا و308 
حالة شفاء، فيما سجلت اليابان 16 ألفا و 930 حالة 
كوريا  ف��ي  إص��اب��ة  و590  أل��ف   11 مقابل  إص��اب��ة 

الجنوبية و7229 حالة في أستراليا.
وسجلت المملكة العربية السعودية 87 ألفا و142 
حالة إصابة، من بينها 525 حالة وفاة، و64 ألفا 
و306 حاالت شفاء، وكذلك مصر حيث تم تأكيد 26 
ألفا و384 حالة إصابة، منها 1005 حالة وفاة و14 

ألفا 650 حالة شفاء.
وفي ما يتعلق بنسب اإلصابة حسب البلدان، فقد 
نسبة  األمريكية  المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  سجلت 
0،5689227276، وفي البرازيل 0،2629561761، 
اسبانيا  وف���ي   ،0،2962353278 روس��ي��ا  وف���ي 
المتحدة  ال��م��م��ل��ك��ة  وف����ي   ،0،6139082697
نسبة  ال��م��غ��رب  س��ج��ل  بينما   ،0،4098667142
الجغرافي  للتوزيع  وبالنسبة   .0،02147533254
النتشار )كوفيد19-( حسب القارات، تأتي الواليات 
المتحدة في الصدارة بثالثة ماليين و73 ألفا و186 
إصابة، و170 ألفا و367 حالة وفاة، ومليون و243 
ألفا و82 حالة شفاء، تليها أوروبا بمليونين و20 

ألفا و383 حالة إصابة، و175 ألفا و758 حالة وفاة، 
ومليون و23 آالف و812 حالة شفاء.

الثالثة بمجموع مليون  الرتبة  وتأتي آسيا في 
و201 ألفا و567 حالة إصابة، و31 ألفا و943 حالة 

وفاة، و733 ألفا و60 حالة شفاء، ثم إفريقيا ب� 159 
ألفا و838 حالة إصابة، و4520 حالة وفاة، و68 ألفا 
و985 حالة شفاء، وتليها أوقيانوسيا ب� 8839 حالة، 

من بينها 124 حالة وفاة و8218 حالة شفاء.

جائحـة كورونــا عبر العالــم فــي أرقــام

لقي عشرة أشخاص مصرعهم 
بجروح،  آخ����رون   672 وأص��ي��ب 
ب��ل��ي��غ��ة، في  م��ن��ه��م   30 إص���اب���ات 
املناطق  داخ��ل  ح��ادث��ة سير،   530
املمتد  األس��ب��وع  خ��الل  احلضرية 

من 25 إلى 31 ماي اجلاري.
العامة  للمديرية  ب��الغ  وع���زا 
الرئيسية  األسباب  الوطني  لألمن 
احلوادث،  هذه  وق��وع  إلى  املؤدية 
انتباه  ع��دم  إل��ى  ترتيبها  حسب 
ال��س��ائ��ق��ن، وع�����دم اح���ت���رام حق 
األسبقية، والسرعة املفرطة، وعدم 

االجتاه  وتغيير  الراجلن،  انتباه 
بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف 
امل��ف��روض بعالمة ق��ف، وع��دم ترك 
التحكم،  وع����دم  األم�����ان،  م��س��اف��ة 
به،  املسموح  غير  االجتاه  وتغيير 
الطريق،والسير  والسير في يسار 
في االجتاه املمنوع، وعدم احترام 
الوقوف املفروض بضوء التشوير 
األحمر، والسياقة في حالة سكر .

املراقبة  عمليات  وبخصوص 
والزجر في ميدان السير واجلوالن، 
تسجيل  من  األمن  مصالح  متكنت 

 5549 وإجن���از  مخالفة،   11408
النيابة  ع��ل��ى  أح��ي��ل��ت  م��ح��ض��را 
العامة، واستخالص 5859 غرامة 

صلحية.
املبلغ  أن  إل��ى  ال��ب��الغ  وأش���ار 
املخالفات  املتحصل عليه من هذه 
و625  أل��ف  و140  مليون   1 بلغ 
العربات  ع���دد  ب��ل��غ  فيما  دره��م��ا، 
 3607 البلدي  باحملجز  املوضوعة 
ال��وث��ائ��ق املسحوبة  ع��رب��ة، وع���دد 
1849 وثيقة، وعدد املركبات التي 

خضعت للتوقيف 93 مركبة.

10 قتلى و672 جريحا حصيلة حوادث السير باملناطق احلضرية خالل األسبوع املاضي

للشرطة  ال��والئ��ي��ة  المصلحة  عناصر  تمكنت 
القضائية بمدينة مراكش، من توقيف ستة أشخاص 
19 و23 س��ن��ة، وذلك  م��ا بين  أع��م��اره��م  ت��ت��راوح 
بسرقة  تتعلق  قضية  في  تورطهم  في  لالشتباه 
محجوز، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وحيازة 

المخدرات والمؤثرات العقلية.
أن  الوطني،  لألمن  العامة  للمديرية  وذكر بالغ 
أحد المشتبه فيهم كان قد ضبط من طرف دورية 
للشرطة وهو متلبس بخرق حالة الطوارئ الصحية 
النارية  الدراجة  بمدينة مراكش، حيث تخلى عن 
التي كان يتولى قيادتها بالشارع العام والذ بالفرار، 
وذلك قبل أن تفتح دائرة الشرطة المختصة ترابيا 
بحثا تمهيديا في هذه القضية وتقوم بحجز الدراجة 

النارية لفائدة البحث.
وأضاف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم أقدموا 
على االستيالء على الدراجة المحجوزة وإخفائها 
األبحاث  تسفر  أن  ق��ب��ل  وذل���ك  ال��م��ن��ازل،  ب��أح��د 
هوياتهم  تشخيص  ع��ن  ال��م��ن��ج��زة  وال��ت��ح��ري��ات 
وتوقيفهم واسترجاع الدراجة النارية، فضال عن 
حجز كمية من مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة كانت 

بحوزتهم.
وقد تم - حسب البالغ - االحتفاظ بالمشتبه فيهم 
جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة 
العامة  النيابة  إشراف  تحت  يجري  الذي  البحث 
المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ومالبسات 

هذه القضية.

مراكش.. توقيف ستة أشخاص يشتبه 
تورطهم في سرقة محجوز وخرق 

الطوارئ الصحية وحيازة المخدرات
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14 متفرقات

استراتيجية المغرب كانت متناسبة مع التحديات التي طرحتها أزمة كورونا

دفع ممونو الحفالت، ثمنا باهظا بسبب جائحة 
الفيروس التاجي المستجد، شأنهم في ذلك شأن 
مهن أخرى لها صلة بأنشطة المطعمة، إذ مع اقتراب 
القطاع  ه��ذا  مهنيو  يمني  الصحي،  الحجر  رف��ع 
النفس، حيث يتوقون لبصيص أمل، متطلعين إلى 
محو الخسائر الكبيرة التي حلت بأنشطتهم ا،لتي 

جرى استئنافها بعد فترة توقف اضطرارية.
وبين الخسائر المالية الجسيمة، وغياب رؤية 
واضحة، فإن هذه األنشطة تعاني منذ حلول األزمة 
الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا، على أمل 
الحجر  حالة  ظل  في  خاصة  النفق،  نهاية  بلوغ 
الصحي التي فرضت إجراءات لها صلة بالسالمة 

الصحية للناس.
المغربية  الكونفدرالية  فإن  السياق،  هذا  وفي 
 La Confédération marocaine des( لمهن الفم
métiers de bouche( لم تنتظر طويال كي تطلق 
على  األزم��ة  انعكاسات هذه  بشأن  اإلن��ذار  جرس 
أنشطة أعضائها، والتي غطت مجاالت لها عالقة 
باألعمال، والضرائب، والجوانب االجتماعية، مذكرة 
بتأثيرات هذه  البداية  منذ  المهنيين شعروا  بأن 

األزمة، حيث وجدوا نفسهم في وضع صعب، وذلك 
منذ ظهور أول إصابة ب )كوفيد 19( في المغرب.

السالمي  رح��ال  محمد  قال  السياق،  هذا  وفي 
 ،)CMMB( رئيس الكونفدرالية المغربية لمهن الفم
الحفالت  لمموني  المغربية  الفيدرالية  ورئيس 
العربي  المغرب  لوكالة  تصريح  ف��ي   ،«  FMT«
لألنباء، إنه على غرار قطاعات اقتصادية أخرى، 
فإن أنشطة مموني الحفالت بشكل خاص، ومجموع 
مهن المطعمة بشكل عام، تأثرت بشدة نتيجة انتشار 

فيروس كورونا.
وقال إن التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات 
العمومية، والتي كانت ضرورية لمنع انتشار هذا 
الفيروس، تسببت في التوقف التام ألنشطة مموني 
الحفالت، وهو ما نتج عنه خسائر كبيرة من حيث 

رقم المعامالت والعائدات.
وتابع أن هذا التوقف تطلب خوض معركة شاقة 
لتجنب السقوط في حالة الهشاشة، والتي كانت 
ستكون صعبة بالنسبة للقطاع، الذي يشغل اآلالف 

من األجراء بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار رحال إلى أن »هذا الوضع دفع مجموعة 

من مهنيي القطاع إلى التخلي عن جزء من معداتهم 
حتى يتمكنوا من الوفاء ببعض التزاماتهم«.

وحسب رحال، فإن »هناك تخوفا شديدا من عدم 
تحسن هذا الوضع مع حلول فصل الصيف، مع 
لها  أخرى  وتدابير  الوقائية  اإلج��راءات  أن  العلم 
عالقة بالسالمة الصحية، ستستمر بشكل طبيعي 

لفترة طويلة«.
وفي سياق متصل، اعتبر رحال، أن فتح المقاهي 
والمطاعم وغيرها، من أجل تقديم خدمات محددة 
)قابل لألخذ / l>emporter( أمر مهم ومشروع، 
وذلك ضمن التقيد الصارم بقواعد النظافة وتدابير 
الحماية، خالل فترات اإلنتاج والتوزيع، وذلك بهدف 
الممنوحة  للخدمة  المهنية  الجودة  على  الحفاظ 

للمستهلك.
ول��ف��ت ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق إل���ى أه��م��ي��ة ارت����داء 
بالوقاية،  خاصة  مهنية  لمالبس  المستخدمين 
واستعمال  خاصة،  وأح��ذي��ة  وق��ف��ازات  وكمامات 
العالمات واإلشارات على األرض والجدران لتنظيم 
المرور والتوقف والتباعد ومنع الولوج، بالنسبة 
للمستخدمين والزبناء على السواء، وكذا التنظيف 

المنتظم للمحالت والمطابخ واألواني، مشيرا إلى 
أن األمر بأهم التدابير التي يتعين احترامها من 

قبل مختلف المحالت.
اليدين،  غسل  أيضا،  التدابير  ه��ذه  بين  وم��ن 
طرف  م��ن  الوقائية  الصحية  التدابير  واح��ت��رام 
ساعات،   4 كل  الكمامات  وتغيير  المستخدمين، 
وال��ت��ب��اع��د اإلج���ب���اري ب��م��س��اف��ة م��ت��ر واح����د بين 
المستخدمين، ووضع المحلوالت الكحولية المطهرة 
في مداخل المحالت بغرض استعمالها من طرف 

الزبناء.
وم��ع ذل��ك، أش��ار رح��ال إل��ى أن »ع���ودة أنشطة 
مقاوالت هذا القطاع لن يكون سهال على مستوى 
األجراء«، موضحا أنه يتعين توقع مواكبة وتوجيه 
مستمرين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وذلك 

بالنظر للتأثيرات النفسية لهذا التوقف.
وتبقى اإلشارة إلى أنه بالرغم من هذه الظرفية 
الصعبة، فإن مهنيي هذا القطاع، الذين عانوا بسبب 
بالنسبة  األم���ل  ي��ت��أب��ط��ون   ،19 ك��وف��ي��د  ان��ت��ش��ار 
على  وتصميمهم  إصرارهم  خالل  من  للمستقبل، 

إنجاح عملية إعادة إطالق أنشطتهم.

أك���د خ��ب��راء وب��اح��ث��ون ف��ي »مركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد«، 
أن استراتيجية المغرب لمواجهة جائحة 
اتسمت  المستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��روس 
ب���ال���وض���وح، وك���ان���ت م��ت��ن��اس��ب��ة مع 
األزمة  ه��ذه  طرحتها  التي  التحديات 

الصحية.
ضمن  صادر  تقرير  في  وأوضحوا، 
»األوراق السياسية« للمركز تحت عنوان 
مواجهة  ف��ي  ال��م��غ��رب  »استراتيجية 
كوفيد- 19«، أن الدولة أبانت عن قدرة 
الجسيمة  الرهانات  مع  التعاطي  على 
للصدمة الوبائية من خالل اللجوء إلى 
مقاربات وقائية مبتكرة، وعبر التحلي 
بروح بيداغوجية وضبط نفس في فرض 
احترام اآللية التي وضعتها في إطار 

حالة الطوارئ الصحية.
وسجل الباحثون، عبد الحق باسو 
العيناوي  وك��ري��م  ض��ري��ف  وام��ح��م��د 
الحضيكي  الجعيدي ورشيد  والعربي 
ومحمد لوليشكي والمصطفى رزرازي 
الحسيني  وفيصل  ساعف  الله  وعبد 
وعبد العزيز آيت علي ويوسف الجاي، 
في  وضعها  ت��م  التي  العمل  خطة  أن 
مواجهة جائحة )كوفيد- 19( تمحورت 
ح���ول ث��الث��ة م���ح���اور، وه���ي الصحة 
واالقتصاد والنظام االجتماعي، مبرزين 
المجاالت،  ه��ذه  من  مجال  كل  في  أن��ه 
العامة  المؤسسات  مبادرات  ساعدت 
المجتمع  وأعضاء  الخاص  والقطاع 
المدني حتى اآلن على الحد من أضرار 

الوباء.
فعلى الصعيد الصحي، أوضحوا أن 
الجهود المبذولة سعت إلى التحكم في 
انتشار المرض من أجل ضمان احتواء 
المنظومة الصحية لتدفق الحاالت بشكل 
الموارد  إلى  بالنظر  أفضل، خصوصا 
المحدودة والموزعة بشكل متفاوت على 
مستوى التراب الوطني، حيث تم إعطاء 
األولوية في هذا السياق إلى الزيادة في 
عرض البنية التحتية الصحية، مسجلين 
كذلك مساهمة المجتمع المدني في هذه 
الجهود، والسيما المؤسسات الفندقية 
التي وضعت غرفها رهن إشارة األطر 
الطبية المعبأة في الصفوف األمامية 
لمواجهة الجائحة وكذا األشخاص في 

طور النقاهة.
كما تم التأكيد على أن هذا المسلسل 

الصحة  وزارة  سياسة  على  استند 
التواصلية ذات المصداقية والتي تسهر 
يوميا على نشر حصيلة تطور انتشار 
الخاصة  ال��ت��وص��ي��ات  وك���ذا  ال��م��رض 

بالنظافة.
فقد  االقتصادي،  الصعيد  على  أم��ا 
الظرفية  وبحكم  أنه،  الباحثون  اعتبر 
االقتصادية الوطنية والدولية المتقلبة، 
ينبغي اعتبار إحداث »الصندوق الخاص 
بتدبير جائحة فيروس كورونا«، الذي 
خصص له ما يعادل ثالثة في المائة من 
ومساهمة  ال��خ��ام،  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��ات��ج 
مختلف الهيئات الخاصة والعمومية، 
المخاطر،  تشارك  لتعزيز  آلية  بمثابة 
حيث أن الوعي قائم بارتباط القطاعات 
ببعضها البعض وبأنها كلها معرضة 
لتأثيرات الجائحة، سواء كان ذلك بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
ك��م��ا أب����رزوا أن ح��زم��ة اإلج����راءات 
الصدمة  طبيعة  مع  تالءمت  المتخذة 
متعددة األشكال التي عانى منها العرض 
السوقين  في  س��واء  حد  على  والطلب 
أن  إل��ى  ال��داخ��ل��ي وال��دول��ي، مشيرين 
في  األس��ر  على  الموزعة  المساعدات 
المخصصة  وت���ل���ك  ه���ش���ة  وض���ع���ي���ة 
للمقاوالت سعت إلى تحقيق هدف واحد 
االقتصاد  لتدهور  االستعداد  وهو  أال 
وت��راج��ع��ه وم��ح��اول��ة ال��س��ي��ط��رة على 

منحنى الركود.
»مركز  ف���ي  ال���ب���اح���ث���ون  وأض������اف 
السياسات من أجل الجنوب الجديد« أن 
الخارجي خضع  التمويل  إلى  اللجوء 
كذلك إلى هذه المقاربة الشاملة والتي 
تهدف إلى وقاية االقتصاد من الصدمة 
الخارجية التي تعاني منها القطاعات 
األساسية في السوق الدولية والسياحة 
والحفاظ على التوازنات الخارجية عبر 
تعويض تراجع االستثمارات األجنبية 
المباشرة والتحويالت العادية، معتبرين 
تقديم  ح��اول��ت  النقدية  السياسة  أن 
استجابة أفقية عبر تيسير الوصول إلى 
التمويل من أجل مواكبة المقاوالت التي 
تواجه مشاكل في الخزينة ودعم الطلب 

عبر تأجيل تسديد القروض.
وفي ما يخص مجال العمل األخير، 
فيهدف حسب التقرير إلى الحفاظ على 
النظام االجتماعي، حيث يؤشر المشهد 
ال���ذي يتميز  ب��ال��م��غ��رب،  االج��ت��م��اع��ي 

بارتفاع مستويات البطالة وخصوصا 
في أوساط الشباب، على أن الوضعية 
هشاشة  األك��ث��ر  ل��ألف��راد  االجتماعية 
واألجراء الذين فقدوا عملهم ستتدهور 

بسبب تأثير األزمة.
وأكد الباحثون أن الجهود المبذولة 
عبر  التأثير  ه��ذا  تقليص  إل��ى  سعت 
لفئات  مساعدات اجتماعية مخصصة 
معينة، مشيرين في هذا السياق إلى أن 
أكبر  أح��د  اعتبر  المستفيدين  تحديد 
البيانات  ن��ق��ص  ب��ح��ك��م  ال��ت��ح��دي��ات، 

والمعطيات الخاصة بهذه الساكنة.
وأبرز التقرير أن التحدي الثاني كان 
يكمن في ضمان استمرار األنشطة ذات 
العمومية،  المرافق  والسيما  منفعة، 
مسجلين تأقلم منظومة التربية والتعليم 

زمن  في  التكنولوجية  التطورات  مع 
فيروس كورونا، عبر اعتماد التعلم عن 
العمومية  اإلعالم  وتعبئة وسائل  بعد 

في نشر الدروس وتلقينها.
تسبب  عند  أيضا  التقرير  وتوقف 
كان  نفسية  نتائج  ف��ي  الحجر  ح��ال��ة 
ينبغي التعامل معها، حيث تمت تعبئة 
هيئات المجتمع المدني من أجل تقديم 
الدعم المعنوي والنفسي للفئات األكثر 
هشاشة من أجل مساعدتهم على التأقلم 
مع التغير المفاجئ في روتين حياتهم 
ال��ي��وم��ي، م��م��ا ل��ذل��ك م��ن ت��أث��ي��ر على 

استتباب النظام العام.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى 
أنه تمت تعبئة أجهزة الدولة كلها في 
بفضل  تم  األزم��ة، حيث  هذه  مواجهة 

التنظيم اإلداري الترابي، الموزع بطريقة 
الضرورية  المعلومات  تمرير  تراتبية، 
بسالسة للحفاظ على النظام والراحة 

النفسية للمواطنين.
وأكد الخبراء أنه يمكن استخالص 
مجموعة من الدروس رغم أننا مازلنا 
بعيدين عن نهاية نفق هذه األزمة، حيث 
تشهد القدرة على تعبئة الحلول الرقمية 
من أجل مواجهة المعاناة االجتماعية 
وضمان استمرار التعليم على التملك 
المتزايد للتكنولوجيات الرقمية الحديثة 
في أوساط المغاربة. كما أظهرت هذه 
األزم��ة ض��رورة إع��داد خطط لمواجهة 
وكذا  وال��ج��وائ��ح  الطبيعية  ال��ك��وارث 
لفائدة  ت���وع���ي���ة  ح����م����الت  ت���ن���ظ���ي���م 

المواطنين.

خبراء وباحثون يف »مركز السياسات من أجل اجلنوب اجلديد«

ما بعد فيروس كورونا .. 
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