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الجزائر مسؤولة عن استمرار «معاناة وإحباط
وآالم» الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف

بوريطة  ..عملية «مرحبا» يتعين النظر إليها
على أساس االعتبارات التي فرضتها جائحة كورونا
عيد األضحى ..ترقيم أزيد من 4,5
مليون رأس من األغنام والماعز
الئحة العماالت واألقاليم التي
المغرب ..تصدير حوالي  18.5مليون ستشملها إجراءات تخفيف
الحجر الصحي
ص
كمامة واقية إلى غاية  8يونيو الجاري
10
بالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة

جمعية الريان للصحة
والتنمية تعالج تضخم
الغدة الدرقية
هو موضوع حاسم وذو
أهمية قصوى ،وأكثر إثارة
لالهتمام عند اإلناث ،نطلب
م��ن��ك��م أن تقرأوه بعناية
وتنشروه ق��در اإلمكان عبر
المغرب وخارجه كذلك.
تضخم الغدة الدرقية و
العقيدات الدرقية أو اإلصابة
بتضخم الغدة الدرقية متعدد
العقيدات تشكل إلى حد كبير
أكثر األم��راض شيوعً ا لدى
النساء في العالم ،لدرجة أن
منظمة الصحة العالمية تقدر
أن ام���رأة واح���دة  /اثنتين
على األقل في سن الخمسينات
ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء العالم
تصاب بتضخم الغدة الدرقية
أو عقيدات الغدة الدرقية.
أصر وأص��ر كثي ًرا على
ه���ذا ال��م��وض��وع ،ألن الغدة
الدرقية هي غدة ثمينة جدًا عند االنسان ،تنظم جميع الوظائف ،والتي
منظما لجسم االنسان ،عندما
يؤهلها أن تكون باد ًئا أو ترموستات أو
ً
تعمل بشكل مفرط كل شيء يعمل كثي ًرا في الجسم والعكس صحيح.
لذا فإن هذه الغدة الثمينة ،يجب أال نفكر في إزالتها إال إذا أصبحت
حتمية وال مفر منها.
في األغلبية الساحقة ينتج عن تضخم الغدة الدرقية بعض او عدة
عقيدات   .
هذا يمكن أن يحدث عند جميع الفئات العمرية تقري ًبا و خاصة عند
عاما.
اإلناث ،ويزداد احتماله مع العمر مع ذروة بعد ً 50
يعتمد التشخيص بشكل رئيسي على الموجات ما فوق الصوتية،
بالطبع بعد اكتشاف أو شك من قبل الطبيب عند فحص المريض ،في
بعض األحيان قد تالحظ المريضة نفسها وجود كتلة على الجانب
األمامي من الغدة الدرقبة.
يكاد يكون من الضروري اإلجراء بتحاليل بيولوجية وهرمونية
لتقييم وظيفة الغدة الدرقية.
الطب النووي ليس له سوى القليل من المؤشرات أو دور ثانوي في
التشخيص.
يعتمد التصنيف الدولي لتضخم الغدة الدرقية وعقيدات الغدة
تماما على الفحص بالموجات ما فوق الصوتية ،والذي يجب
الدرقية
ً
إجراؤه بواسطة طبيب أشعة متخصص في هذا الموضوع ولديه معدات
مناسبة.
التصنيف الدولي لعقد الغدة الدرقية  TIRADSله خمس مراحل.
المرحلة  :1الغدة الدرقية بالحجم الطبيعي ،متجانسة ،بدون عقيدة
قابلة للكشف.
المرحلة  :2العقيدات حميدة بالتاكيد.
المرحلة  :3عقيدة مشبوهه بها قليال تستحق المراقبة المنتظمة،
متباعدة إلى حد ما ،األمر متروك لطبيب األشعة والطبيب المعالج
لتحديد تأخر الضوابط.
المرحلة ( :4تم دمج 4أ و 4ب في تصنيف  TIRADSاألوروبي
األخير) ،العقدة المشتبه فيها إلى حد ما ،وتستحق فحوصات قريبة،
وإذا لزم األمر اعتمادًا على نتيجة تطورها في الموجات فوق الصوتية
 ،ثقب خلوي للعقدة  ،للتحقق النسيجي.
المرحلة  :5عقيدة مشتبه بها للغاية ،على األرجح سرطانية ،والتي
دائما بسرعة إلى حد ما بعد التحقق النسيجي أو
يجب أن تعمل
ً
األولي.
يمكن النظر في مؤشرات أخرى للجراحة ،جمالية أو ميكانيكية ،مثل
ضغط المريء والقصبة الهوائية ،مما يسبب صعوبة في البلع للحالة
األولى واالختناق أو صعوبات في التنفس للحالة الثانية ؛ ناد ًرا ما
يكون المؤشر المنطقي ف��ع�الاً  ،حتى لو ك��ان تضخم الغدة الدرقية
حميدًا.
بشكل عام ،كما هو الحال في أوروبا ،يجب عدم تشغيل الجراحة
في أكثر من  8٪من تضخم الغدة الدرقية والعقيدات ،بينما تتم مراقبة
اآلخرين بشكل منتظم دون أي خطر وال الخوف.
ُتجرى الجراحة في المغرب بشكل غير صحيح في كثير من األحيان،
ويقدر معدل اإلصابة بتضخم الغدة الدرقية والعقيدات التي يتم تشغيلها
جراحيا في المغرب بما ال يقل عن  ٪ 60من الحاالت ،أي ما يقرب من
 7إلى  8مرات أكثر من أوروبا.
باختصار ،أنصحك سيدتي بشدة بعدم الخضوع لعملية جراحية
إال إذا كان مؤش ًرا مأكدا منه وال يمكن تجنبه ،ألن الغدة الدرقية هي غدة
أساسية للجسم وإزالتها الخاطئة يمكن أن تولد مضاعفات معينة للحياة،
وهي في بعض األحيان العقم  ،بعض االختالالت العصبية والنفسية
والعضوية المتكررة إلى حد ما على الرغم من االستخدام التعويضي
لـ  ،Levothyroxوتلف أثناء جراحة أحد األعصاب المتكررة أو كليهما
مع فقدان جزئي أو كلي للصوت ،وتلف في الغدد الجار درقية مع
اضطرابات استقالبية خطيرة الكالسيوم  .......الخ.
لذلك ال تخف من تضخم الغدة الدرقية الذي يكون غال ًبا حميدًا وحافظ
على غدتك بعناية ،ما لم يكن هناك مؤشر جراحي مؤكد وال يمكن تجنبه
برأي الطبيب األخصائي في األشعة واالختصاصي في أمراض الغدد
أيضا وليس عن طريق طبيب األنف واألذن والحنجرة الذي يتمثل دوره
في الجراحة «ال يمكن للمرء أن يكون قاضي وجزءا في القضية».
بالنسبة لألشخاص الذين لديهم الوسائل ،حاولوا أن يكون لديكم
رأي في بلد أوروبي معترف به لمستوى عال من الطب قبل أي مؤشر
جراحي ،حتى ال يعاني المريض أو المريضة بشكل خاطئ من عواقب
إزالة الغدة الدرقية التي يمكن للمرء أن يحافظ عليها لدون أي خطر ؛
ليس ألن المهارات تنقصنا في المغرب ،بل باألحرى هي النزاهة الفكرية
واألمانة العلمية التي نفتقر إليها في الغالب.
> الدكتور القادري محمد
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المديرية العامة لألمن الوطني تنفي أن يكون مقطع الفيديو الذي يوثق
إلضرام النار عمدا في شخص متهم بالشعودة قد تم تسجيله بالمغرب
ن��ف��ت ال��م��دي��ري��ة العامة
لألمن الوطني ،بشكل قاطع،
األخبار الزائفة التي نشرتها
صفحات أجنبية على موقع
ال����ت����واص����ل االجتماعي
«فايسبوك» ،والتي ادعت
ف����ي����ه����ا ب����ش����ك����ل م���ش���وب
ب��ال��ت��ح��ري��ف ب����أن «مقطع
الفيديو الذي يوثق إلضرام
النار عمدا في شخص متهم
بالشعودة قد تم تسجيله
بالمغرب».
وت��ن��وي��را ل��ل��رأي العام،
ت��ؤك��د م��ص��ال��ح المديرية
العامة لألمن الوطني ،في
بيان حقيقة ،بأن األبحاث
وال���ت���ح���ري���ات المنجزة
أوضحت عدم ارتكاب أية
جريمة مماثلة بالمغرب ،كما

لم يثبت تسجيل أية قضية
زج����ري����ة وف�����ق األس���ل���وب
اإلج����رام����ي ال�����ذي يوثقه
الشريط المنشور.
وأضاف المصدر أنه ،وإذ
ت���دح���ض م���ص���ال���ح األم����ن
الوطني المزاعم واالدعاءات
ال��م��غ��رض��ة ال��ت��ي نشرتها
ص��ف��ح��ات أجنبية تنسب
فيها هذا الشريط للمغرب،
فإنها تؤكد في المقابل بأن
ال��خ��ب��رات ال��ت��ق��ن��ي��ة التي
باشرها مختبر تحليل اآلثار
التكنولوجية التابع لألمن
الوطني أك��د ب��أن الشريط
ال��م��ذك��ور ي��وث��ق لجريمة
وق���ع���ت خ�����ارج المغرب،
وت��ح��دي��دا ف��ي إح���دى دول
أمريكا الالتينية.

استفادة غير مشروعة من دعم جائحة كوفيد  19من لدن جهات ميسورة،
والمطالبة بزجر المقترفين لها ومحاسبة الجهات التي منحتهم بطاقة راميد
ما أحوجنا إلى القناعة ،وما أحوجنا إلى الرضا بما
قسم الله ،في زمن تكالب فيه كثير من الناس على الدنيا،
وانغمسوا في شهواتها ،في زمن كثر فيه التسخط
قسم الله
والتذمر والتشكي ،وضعُ ف فيه الرضا بما َ
وقدر ،فلقد فشا الجشع والطمع وغابت القناعة ،واكتوت
جل المجتمعات بنيران الحسد والكراهية والبغضاء
إال ما شاء الله ،وكثرت بذلك الصراعات والنزاعات
والسرقات ولم تعد هناك حدود تحد من هذه المصائب
وال قيم وأخالق تحترم في ظل ما لك وما عليك ،فكل
شيء اصبح مباح مع حب المال والشهوات واإلطمئنان
لهذه الحياة الفانية ونسيان ما ينتظر البشرية من
حساب وعقاب ،فلقد استولى الطمع على القلوب ،فلم
تعد تقنع ال بالكثير وال بالقليل حتى دعم جائحة كوفيد
 19الذي خصصت أمواله لفئة معينة لم تنجى من طمع
بعض ذوي الجاه والنفوذ والمال ،ولهذا استوجب علينا
قول كلمة حق فيما اقترفوه من تحايل وزور ،وبه تتجلى
الخطوة األساسية في وقفة صريحة مع النفس األمارة
بالسوء لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها ،حتى يتم التغلب
على نقاط الضعف فيها وتحسين مواضع القوة لديها
محاسبة ومصارحة مع الذات التي تعتبر من أهم عوامل
ال��ن��ج��اح وال��س��ق��وط ،ألن مواجهتها تتطلب الحزم
والشجاعة واليقين والقناعة ،لكن ما يأسف له أن
الكثيرون منهم يتهربون من هذه المواجهة ،فال تجدهم
مستعدين لها ،وال ه��م مدركين ألم��اك��ن الخلل فيها
متربصين وقائمين عليها حتى النخاع ،الشيء ذاته
الذي ينطبق على الذين يؤدون وظائف أو مهام أو رفعة
حباهم الله بها فأبوا إال السقوط واإلدالل منها مهما
ما يملكون من ق��درات مادية وواق��ع إجتماعي رفيع
المستوى.
فعندما يصبح الشخص عبئا ثقيال على نفسه ،بال

ضمير يعرف به قدره وال مكانة عنده يؤدي بها واجبه،
فالعيب هنا يستمر ليعرقل مسار كبريائه .فال يتقبل
الواقع بما فيه وال يعمل على تحسينه ذاتيا وال معنويا،
فيعيش حياته بال توجه واض��ح وال طموح هادف،
فيصبح بذلك مجرد أدات خالية في حياة بالية ،مهما
ما وهبه الله من خيرات كثيرة ورفعة عالية ،لن تميزه
عن من هم دونه لمعرفة قيمته المادية والمعنوية ،ألن
لألشياء ق ّيمة يجب أن تحظى بمكانة أعظم من األشياء
العديمة ،ذلك أن لهذه األشياء أثرها في إعالء مكانة
الشخص ألجل قدْره وثمنه ومكانته ،أما حين يحط من
مستواه فمهما أمتلك من الجاه والمال والعلو كل
الرفعة السليمة واكسب من المكانة العالية كل م ّيزة
بذات القدْر والسكينة ،فلم تعد له قيمة في ظل ما اقترفه
من اعمال رديلة في ظل تلك القيمة العظيمة التي رفعه
الله بها حين دنسها وهبط من مستواها بتصرفه أال
مسؤول حين استفاد من دعم ليس من حقه ذاك الذي
خصص لغيره من من فقدوا موردهم في زمن الكورونا
 ،فالمستوى المالي واإلجتماعي الراقي الذي حباه الله
به لم يحافظ عليه ،والقيم ما هي إال مجموعة من
الفضائل ،بمنظومة أخالقية منضبطة تفاعلة مجتمعية،
يثبتها الحق والصواب ويخدلها الطمع وحب المال
الحرام بالقول واألفعال والخلل واإلنحالل والسقوط
في المحضور والزلل .والدليل على ذلك ما ابداه وزير
الداخلية م��ن إش���ارة واض��ح��ة أم���ام أع��ض��اء مجلس
المستشارين حين أكد عن وجود أشخاص ميسورين
وأغنياء تقدموا بطلبات الحصول على الدعم المالي
لعملية راميد واستفادوا منها بدون وجهة حق وبدون
حياء مهما ما يمتازون به من غنى ،حيث فضلوا المكانة
المتدنية التي ال تناسب مكانتهم اإلجتماعية ،وأوجب
محاسبتهم على م��ا اق��ت��رف��وه م��ن خ��رق لمقتضيات

القوانين والقرارات الجارية ،إال أن للسلطة المحلية
ضلع في ذل��ك حين مكنتهم من بطاقة راميد وه��م ال
يستحقونها وبذلك اغتنموها فرصة وتقدموا بطلبات
الدعم وتمكنوا منها ما يجب وضع األصبع على الجرح
لمحاسبة كل من له صلة بالموضوع حتى يأخذ الكل
جزاؤه ونصيبه مما اقترفوه من إثم ،ليكونوا عبرة
يقتدي بها.

يعتبر المرحوم موالي العربي الوزاني،
أحد الخدام المخلصين واألوفياء لوطنهم
وللملوك العلويين األماجد  ،بحيث أنه
رحمه الله كان اطارا عاليا وبارزا في
اإلدارة الترابية لوزارة الداخلية  ،التي
شغل بها منصبا متميزا  ،كما أنه كان
ع��ام�لا ع��ل��ى ع��م��ال��ة ال��ح��ي الحسني
بالدارالبيضاء فمسؤول سامي باإلدارة
المركزية لوزارة الداخلية  ،كان متواضعا
في جميع تعامله مع جميع مخالطيه ،
م��ا جعله يكتسب ثقة مخاطبيه لما
يتحلى ب��ه م��ن أخ�لاق حميدة وحسن
المعاملة م��ع الجميع  ،كما أن��ه كان
متصوفا من الناحية الدينية  ،وكان
مالكيا بامتياز وحبه للبسطاء والفقراء
من المواطنين ويساعدهم على حسب
اإلمكان دون دعاية أو إشهار بذلك ومحبا
للمجالس الدينية والفقهاء والعلماء ،

بعث صاحب الجاللة الملك محمد
السادس ،برقية تهنئة إلى مارسيلو
ريبيلو دي سوزا ،رئيس جمهورية
ال��ب��رت��غ��ال ،وذل���ك بمناسبة العيد
الوطني لبالده.
وأع����رب ج�لال��ة ال��م��ل��ك ،ف��ي هذه
البرقية ،عن أح��ر التهاني مقرونة
بأصدق المتمنيات للرئيس مارسيلو
ريبيلو دي س��وزا بموفور الصحة
والسعادة ،وللشعب البرتغالي باطراد
التقدم والرخاء.
ومما جاء في برقية جاللته «وإذ
أشيد ب��رواب��ط الصداقة والتعاون
العريقة التي تجمع بلدينا ،فإني أؤكد
لكم حرصي الوطيد على مواصلة
ع��م��ل��ن��ا ال��م��ش��ت��رك م���ن أج���ل تعزيز
عالقاتنا الثنائية ،والرقي بها إلى
مستوى تطلعات شعبينا».
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مدير النشر ورئيس التحرير
محمد باني ولد بركة
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 المدير العام
هشام باني
سكرتيرة التحرير
كلثوم األشعاري

األستاد نجيب منتاك المنسق اإلقليمي
لحزب األمل بإقليم صفرو

شخصية العدد  :المرحوم موالي العربي الوزاني
كما أنه كان شاعرا بقصائده النثرية وله
عدة قصائد دينية منها للمثال ال للحصر
القصيدة التالية :
قال الشيخ يا بنيتي
البسي جلباب العفة والحياء
تحوم حولك بالضالالت والشقاق
يحميك من األدي باللسان وباألحداق
بمعسول الوعود كذبا وبهتانا
الله أعزك مكرمة بالرحمات
والمحرمات في جفونهم في إحتراق
في بدنك وروحك بلسم اإلشراق
رعاك الله في الحل والترحال
ال يغرنك حلو الحديث،الذكران
بالتقوى سبال وبمكارم األخالق
وإذ نستحضر بمناسبة الذكرى الثانية
ل��وف��اة المرحوم المشمول بعفو الله
ورحمته الشريف موالي العربي الوزاني
طالبين من العلي القدير ب��أن يشمله

جاللة الملك يهنئ الرئيس
البرتغالي بمناسبة العيد
الوطني لبالده

اإليداع القانوني
2011PE0130
الترقيم الدولي
2458-7079
الملف الصحافي:
 16ص 2001
اإلدارة والتحرير

عمارة  2الطابق األول رقم
 1زنقة حميد الغراري شارع
اللة الياقوت
الدار البيضاء انفا -المغرب

الهاتف :
0661 52 51 97
0522 45 09 37
التوزيع:
سابريس الدار البيضاء
طبع من هذا العدد 3000
نسخة
برحمته الواسعة مع األنبياء والصديقين
والشهداء وحسن أولئك رفيقا ،كما نطلب
من الله سبحان وتعالى بأن يكون نجله

البار موالي ادريس الوزاني خير خلف
لخير سلف.
بقلم األستاذ عبد الرحمن الميموني

السحب:
مطبعة العهد الجديد
 307المسيرة  1تمارة
0670544052

سياسة وطنية

لسان حال حزب األمل
أسبوعية وطنية جامعة

3

> العدد335 :
>  18 - 12يونيو 2020

alamal.almaghribiya01@gmail.com

إعادة المغاربة العالقين بالخـارج ..أولـى العمليات شمـلت ،في ظـرف ثالثة
أسابيع 3011 ،شخصا
أفاد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
اإلفريقي واملغاربة املقيمني باخلارج ،ناصر
ب��وري��ط��ة ،أن أول���ى عمليات إع���ادة املغاربة
العالقني ب��اخل��ارج شملت ،ف��ي ظ��رف ثالثة
أسابيع 1103 ،مواطنة ومواطن.
وق����ال ب��وري��ط��ة ،ف���ي م��ع��رض رده على
س���ؤال م��ح��وري مبجلس امل��س��ت��ش��اري��ن ،إنه
مبجرد توفر الظروف انطلقت عمليات إرجاع
املواطنني العالقني بعيدا عن ديارهم ،وذلك
اب��ت��داء من منتصف شهر م��اي ،حيث قامت
السلطات املغربية في  15و 22ماي املاضي
على التوالي ،بتنظيم التحاق حوالي  500من

املواطنني ،كانوا متواجدين مبدينتي سبتة
ومليلية احملتلني.
وأض���اف ال��وزي��ر أن «العملية تواصلت
من اجلزائر حيث مت إعادة  306مواطنا من
اجلزائر العاصمة في  30ماي املاضي ،و301
مغربيا من منطقتي وهران وسيدي بلعباس
في  4يونيو اجل���اري .وسجل أن «ع��ددا من
األش��خ��اص ال��ذي��ن تسجلوا ل�لاس��ت��ف��ادة من
الترحيل في هذه املرحلة ،تخلفوا عن احلضور
أو عدلوا ،صراحة ،رغبتهم في الرجوع إلى
املغرب ،ألسباب مهنية أو عائلية أو غيرها «.
وأبرز بوريطة أن تدبير هذه العملية ليس

باألمر الهني ،ألن املغرب اختار أن يحيطها
بكافة الضمانات حلماية صحة العائدين
واملواطنني ،مشددا على أن تنفيذ التدابير
الصارمة ،يعني أيضا تعبئة م��وارد بشرية
ومادية ومالية مهمة .وأشار إلى أنه باإلضافة
إلى اإلكراهات اللوجيستيكية في البلدان التي
يتواجد بها املواطنون العالقون ،من توفير
احل��اف�لات والكمامات وامل��ط��ه��رات ،حرصت
عمليات اإلع��ادة على استغالل الثلثني فقط
من املقاعد املتوفرة في الطائرات املستعملة،
ل��ض��م��ان اح���ت���رام ال��ت��ب��اع��د وم��س��اف��ة األم���ان
بني املرحلني ،وف��رض حجر صحي جماعي

وإل��زام��ي مل��دة  9أي��ام ،في فنادق مصنفة مت
إع��داده��ا لهذا ال��غ��رض ،وتعزيزها بتدابير
أم��ن��ي��ة وص��ح��ي��ة م��ن��اس��ب��ة ،وتعبئة عشرات
األط��ر الصحية واألمنية ،والقيام بتحليلني
مخبريني من ن��وع (  ) PCRلكل عائد ،عند
الوصول وعند انتهاء فترة احلجر الصحي
بالفندق .وأوض��ح أنه في حالة اكتشاف أي
إصابة ،مثلما وقع مع حاالت من بني املرحلني
من اجلزائر ،يتم فورا القيام بتحليل دم ثالث
( ،)test sérologiqueويتم البحث عن جميع
األشخاص املخالطني للتأكد من خلوهم من
الفيروس.

وكالة أنباء أرجنتينية :عزلة «البوليساريو» زادت أكثر فأكثر رغم دعم
صانعتها الجزائر

سلطت وكالة األنباء األرجنتينية
المستقلة «طوطال نيوز» الضوء على
االنتكاسات الدبلوماسية التي تلقاها
انفصاليو +البوليساريو ،+وأكدت أن
هذه الحركة باتت تجد نفسها معزولة
أكثر فأكثر على الرغم من الدعم الذي
تقدمه لها صانعتها الجزائر.
وكتبت الوكالة أن ق��رار القضاء
اإلس���ب���ان���ي م��ن��ع +البوليساريو+
ومناصريها من استخدام شعاراتها
وأعالمها في األماكن العامة ،والصفعة
التي تلقاها االنفصاليون ،نهاية ماي
الماضي ،بمناسبة االحتفاء باليوم
العالمي إلفريقيا يظهرا أن «الجزائر
باتت تجد صعوبة أكثر فأكثر في دعم»
ال��ن��زع��ة االنفصالية ف��ي الصحراء
المغربية.
وأكد الخبير السياسي األرجنتيني،
أدالبيرتو كارلوس أغوزينو ،في مقال
بعنوان «جبهة +البوليساريو +أضحت
معزولة أكثر فأكثر» ،أنه «على الرغم
من جهود الدبلوماسية الجزائرية ،فإن
الدعم الدولي للحركة االنفصالية بات
يتالشى «بوتيرة متسارعة» ،مشيرا
إل��ى أن «ظهور حركة منشقة قوية»
داخل مخيمات تندوف ،التي يديرها
االنفصاليون في الجزائر ،تزيد من
تعقيد المهام «الوهمية» لالنفصاليين
وداعميهم الجزائريين.
وت���اب���ع ك����ارل����وس أغ���وزي���ن���و أن

انفصاليي +البوليساريو +تضرروا
بشكل كبير م��ن تبعات «النكوص
الملحوظ لموقف الجزائر على الصعيد
الدولي بسبب االضطرابات الداخلية
التي أفضت إلى االنقالب العسكري
الذي أنهى عشرين سنة من ديكتاتورية
عبد العزيز بوتفليقة واالنتخابات
ال��م��زورة التي ج��اءت بعبد المجيد
تبون ،ممثل المؤسسة العسكرية ،إلى
ال��رئ��اس��ة والتعبئة المستمرة في
ال��ش��وارع بدعوة من حركة الحراك
للمطالبة بالحريات والديمقراطية في
البالد».
وينضاف إلى ذلك تأسيس حركة
«صحراويون من أجل السالم» ،التي
تطالب باحترام حقوق اإلنسان في
ت��ن��دوف وت���ن���ازع +البوليساريو+
تمثيلية الصحراويين في المخيمات،
يضيف األكاديمي األرجنتيني والخبير
ف��ي ال��ع��ل��وم ال��س��ي��اس��ي��ة والقضايا
االستراتيجية.
وأشارت الوكالة إلى أن «االنتكاسة
القانونية القوية» تأتي بعد «الصفعة
الدبلوماسية» التي تلقاها االنفصاليون
ع��ن��دم��ا ن��ش��رت وزي�����رة الخارجية
واالتحاد األوربي والتعاون اإلسبانية
أرانتشا غونزاليس اليا ،بمناسبة يوم
إف��ري��ق��ي��ا ،ع��ل��ى ال��ح��س��اب الرسمي
لوزارتها على موقع «تويتر» خريطة
إلفريقيا تتضمن أعالم جميع الدول

األعضاء رسميا في االتحاد اإلفريقي
ب��اس��ت��ث��ن��اء «خ����رق����ة» الجمهورية
المزعومة.
وخ��ل��ص��ت إل���ى أن الدبلوماسية

الفعالة للمغرب ،تحت قيادة صاحب
الجاللة الملك محمد السادس ،جعلت
المملكة «صوتا مرجعيا» في مختلف
القضايا مثل حماية البيئة والهجرة

ونشر اإلسالم المعتدل ،كما أظهرت
أهمية دور المملكة وم��ا «يمكن أن
تقدمه لصالح التنمية واالستقرار
والسلم في إفريقيا».

السيد بوريطة

المغرب يعبر عن امتعاضه ازاء ادعاءات الناطق باسم الرئاسة الجزائرية
عبر المغرب عن امتعاضه إزاء االدعاءات الصادرة عن
الناطق باسم الرئاسة الجزائرية الذي أكد ،أن «قنصل المغرب
قد غ��ادر فعال التراب الجزائري بطلب من الجزائر» وأن
«موقف القنصل المغرب لم يكن غريبا بالنظر إلى أنه ضابط
في المخابرات المغربية».
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة
المقيمية بالخارج ،ناصر بوريطة ،ردا على سؤال لوكالة
المغرب العربي لألنباء ،إن «المغرب ارت��أى ،بداية ،عدم
التفاعل مع هذه التصريحات غير المسؤولة التي تعودنا
عليها منذ عقود».
ولكن ،يضيف بوريطة« ،أمام الخطورة القصوى لهذه
التصريحات ،فإن المغرب يعبر عن امتعاضه ازاء اإلدعاءات
الصادرة عن ممثل مؤسسة يفترض فيها أن تتحلى بحسن
تقدير األمور وضبط النفس» ،مبرزا أن المملكة «تتساءل عن
ال��دواف��ع الحقيقية وراء ه��ذا التصعيد الجديد واإلرادة
المستمرة للجزائر في تغذية مناخ من االرتياب يسير عكس
كل قواعد حسن الجوار».
وتابع الوزير أن «المغرب يرفض هذه االدعاءات السخيفة
التي ال أس��اس لها من الصحة .فالقنصل العام للمملكة

بوهران هو إطار بالوزارة ،وله مسار مهني يمتد ل  28سنة،
س����واء ف���ي ال��م��ص��ال��ح ال��م��رك��زي��ة أو ف���ي ع����دة مناصب
بالخارج».
وفي هذا الصدد ،ذكر بوريطة بأنه «حرصا منا على الحفاظ
على الهدوء في العالقات الثنائية ،ال سيما في خضم السياق
اإلقليمي والدولي الصعب في ظل تفشي جائحة كوفيد،-19
بادرت إلى االتصال بنظيري الجزائري ألبلغه أنه بغض النظر
عن مدى صحة األق��وال المنسوبة إلى القنصل ،فقد قرر
المغرب استدعاءه فورا».
وعليه ،يوضح بوريطة ،ف��إن «استدعاء القنصل جاء
بمبادرة حصرية من المغرب ولو أن القنصل ظل على الدوام
ي��ؤدي مهامه بطريقة مناسبة ومهنية تماما ،مؤكدا أن
«المملكة لم تتلق ،في أي وقت ،أي طلب رسمي من السلطات
الجزائرية باستدعاء قنصلها العام».
وختم الوزير بأنه «وفقا للسياسة التي يحث عليها صاحب
الجاللة الملك محمد السادس ،نصره الله ،نهج المغرب على
ال��دوام خيار التهدئة في عالقاته مع الجزائر .ولتفادي
التصعيد ،فهو يمتنع حتى عن الرد عن االستفزازات المتعددة
والهجمات اإلعالمية الموجهة ضد المملكة».

لسان حال حزب األمل
أسبوعية وطنية جامعة
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رجل قانون شيلي

«حقائق دامغة» حول مغربية الصحراء تفضح أكاذيب أعداء اململكة
أكد رجل القانون والنائب البرلماني الشيلي
السابق روبرتو ليون راميريز أن «حقائق دامغة»
يثبتها التاريخ والجغرافيا والسياسة ال تترك
مجاال للشك في مغربية الصحراء رغم أكاذيب
أعداء المملكة.
وأش��ار راميريز في مقال نشر على الموقع
اإلخ��ب��اري « ،»informarruecosتحت عنوان
«مسار قضية الصحراء المغربية» ،إلى أن العديد
من المراقبين لديهم فكرة ناقصة بخصوص تاريخ
قضية الصحراء المغربية» ،مؤكدا أن األمر يتعلق
ب»ن����زاع مفتعل» ي��ه��دف إل���ى ال��م��س بمصالح
المغرب».
وبعد أن سلط الضوء على وجاهة مقترح الحكم
الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة  2007بهدف
التوصل إلى تسوية سياسية لقضية الصحراء
المغربية ،ذكر كاتب المقال بأن األمم المتحدة
والمجتمع الدولي وصفا هذا المقترح بأنه «جدي
وذو مصداقية».
وف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ال���س���ي���اق ال���ت���اري���خ���ي
والجيوستراتيجي لقضية الصحراء المغربية،
سجل راميريز أن المغرب ،خالفا لجميع الدول
اإلفريقية الحالية تقريبا ،لم يكن تجمعا قبليا قبل
الحماية الفرنسية-اإلسبانية ،بل كان دولة من
منظور القانون الدولي ،مبرزا أن السلطة المركزية
في المغرب التي تجسدها مؤسسة السلطان كانت
قد وقعت معاهدات دولية مع القوى األوروبية منذ
القرن الثامن عشر.
وذك��ر المحامي الشيلي بأن المغرب بدأ في
استكمال وحدته الترابية على مراحل من خالل
اتفاقات دولية تم التفاوض عليها مع مختلف
القوى االستعمارية ،بما في ذلك اتفاق مدريد
ال��م��وق��ع س��ن��ة  1975وال��م��س��ج��ل ل����دى األم���م
المتحدة.
وأضاف راميريز أن +الجمهورية الصحراوية+
المزعومة التي قامت على التراب الجزائري سنة
 1976ال تعترف بها ال جامعة الدول العربية ،وال
منظمة التعاون اإلسالمي ،وال األمم المتحدة ،وال
الدول األوروبية ،وال أعضاء مجلس األمن ،وال

القوى االقتصادية الكبرى ،وأن «التوجه الذي ال
رجعة فيه» ،انسجاما مع سيرورة التاريخ ،هو
سحب االع��ت��راف ب+الجمهورية الصحراوية+
المزعومة أو تعليقه أو تجميده كما فعلت العديد
من دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي والقارة
اإلفريقية في السنوات األخيرة.
وأبرز كاتب المقال أن منظمة األمم المتحدة
تعتبر خيار «تقرير المصير» ال��ذي تطالب به
+البوليساريو« +متجاوزا» ،وفي المقابل يعتبر
المجتمع الدولي مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم
به المغرب «جديا وواقعيا وذا مصداقية» ،كما

تشهد على ذلك قرارات مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة.
من جهة أخرى ،توقف الخبير القانون الشيلي
عند الظروف غير اإلنسانية التي تعيشها ساكنة
مخيمات ت��ن��دوف ،مذكرا ب��أن +البوليساريو+
رفضت على الدوام إحصاء الساكنة المتواجدة
بالمخيمات حيث «تنتهك حقوق اإلنسان».
واستطرد الخبير القانوني الشيلي بالقول إن
عددا من الصحراويين عادوا إلى المغرب ونددوا
«بالظروف غير اإلنسانية في هذه المخيمات»،
وأن��ه ظهرت تيارات سياسية كثيرة تؤيد حال

بوريطة  ..عملية «مرحبا» يتعين النظر إليها على
أساس االعتبارات التي فرضتها جائحة كورونا
شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
والمغاربة المقيمين بالخارج ،ناصر بوريطة ،على
أن عملية «مرحبا» يجب النظر إليها على أساس
اإلعتبارات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد.)-19
وق��ال بوريطة ،خ�لال جلسة األسئلة الشفهية
بمجلس المستشارين ،إن «عملية مرحبا لها تاريخ
محدد ،وقد تم تجاوزه» ،مشيرا إلى أن هذه العملية
يجب النظر إليها وفقا للظروف الحالية والتي لها
ثالثة اعتبارات .
وأوضح الوزير أن أول هذه االعتبارات أن «عملية
مرحبا باإلجراءات وبالشكل المتعارف عليها غير

متواجدة اليوم ،والتي تبدأ من رابع يونيو إلى غاية
 15شتنبر» ،مشيرا أن النقطة الثانية مرتبطة بفتح
حدود المملكة المغربية ،و «هذه مسألة تاريخها غير
محدد بشكل دقيق».
أما االعتبار الثالث ،بحسب بوريطة ،فيتعلق بفتح
ح��دود ال��دول التي يمر منها المغاربة المقيمون
بالخارج ،مشيرا إلى أن هذه «المسألة كذلك غير
واضحة سواء بالنسبة للحدود بين إسبانيا وفرنسا،
أو الحدود بين إيطاليا وفرنسا وغيرها».
وخلص إلى أن هذه العملية يجب النظر إليها على
أساس كل هذه االعتبارات التي فرضتها جائحة
(كوفيد.)-19

سياسيا للنزاع ،على أساس مخطط الحكم الذاتي
الشامل الذي اقترحه المغرب سنة .2007
وس��ج��ل رام��ي��ري��ز أن «ت��وظ��ي��ف ورق���ة حقوق
اإلن���س���ان ش��ك��ل م��ن��ذ  2007وس��ي��ل��ة تنهجها
+البوليساريو +من أجل عرقلة مسلسل التفاوض
السياسي وإضعاف الدينامية اإليجابية التي
أحدثتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي» ،مؤكدا
أن «األط���راف األخ��رى استغلت مناخ االنفتاح
السياسي وتوسع هامش الحريات بالمملكة لتنهج
مناورات وأفعاال استفزازية ،من خالل توظيف
مقيت لورقة حقوق اإلنسان».

وزارة الصحة تؤكد اقتناء اختبارات
الكشف المصلي لفيروس كورونا بكلفة
أقل من السعر المتداول حاليا

أكدت وزارة الصحة ،أنها اقتنت اختبارات
الكشف المصلي لفيروس كورونا المستجد
بكلفة أقل من السعر المتداول حاليا.
وأوض��ح��ت ال����وزارة ف��ي ب�لاغ ردا على
م��ان��ش��رت��ه إح����دى ال��ج��رائ��د اإللكترونية
بخصوص كلفة اقتناء اختبارات الكشف
ال��م��ص��ل��ي ل��ل��ف��ي��روس ،أن��ه��ا اق��ت��ن��ت هذه
االختبارات ذات الجودة العالية بكلفة أقل
من السعر المتداول حاليا ،والذي يعرف
ارتفاعا مستمرا م��وازاة مع تزايد الطلب
على ه��ذا ال��ن��وع منها ف��ي ه��ذه الظروف

االستثنائية.
وسجلت أن الجريدة نشرت معطيات
مغلوطة وزائفة حول كلفة اقتناء اختبارات
الكشف المصلي لفيروس كورونا المستجد،
مستعينة في ذلك بنشر وثيقة مزورة وهو
فعل يعاقب عليه القانون.
وأه���اب���ت ال�����وزارة ب���ال���رأي ال��ع��ام عدم
االنسياق وراء هذه األخبار الزائفة التي
تهدف إلى تبخيس مجهوداتها في مواجهة
ج���ائ���ح���ة كوفيد -19ب���ك���ل مسؤولية
ومواطنة.
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األمم املتحدة :السفير هالل يترأس اجتماعا افتراضيا رفيع املستوى
حول منطقة الساحل الوسطى
ترأس السفير الممثل الدائم للمملكة
المغربية لدى األمم المتحدة ،عمر هالل،
في نيويورك ،اجتماعا افتراضيا حول
التحديات متعددة األبعاد والمتداخلة في
منطقة الساحل الوسطى.
ويهدف هذا االجتماع ،الذي تم تنظيمه
في إطار أعمال قسم الشؤون اإلنسانية
في المجلس االقتصادي واالجتماعي
التابع لألمم المتحدة الذي يرأسه هالل،
إل��ى دراس���ة السبل وال��وس��ائ��ل الكفيلة
بتلبية احتياجات الساكنة الهشة في هذه
ال��م��ن��ط��ق��ة وال��ح��د م��ن ال��م��خ��اط��ر التي
تواجهها ،من خالل التعاون الوثيق بين
الجهات الفاعلة في مجال الدعم اإلنساني
والتنمية وبناء السالم.
وفي كلمته االفتتاحية ،ذكر السفير بأن
اختيار هذه المنطقة ينبع من األهمية
التي يوليها لها المغرب وجاللة الملك
محمد ال��س��ادس بشكل خ��اص .وأشار

الدبلوماسي المغربي ،في هذا الصدد،
إلى الخطاب الملكي الموجه إلى المؤتمر
األول للجنة المناخ الخاصة بمنطقة
الساحل ،والذي أكد فيه جاللته أنه يمكن
للمنطقة أن تتحول إلى نموذج متقدم
للتكامل اإلق��ل��ي��م��ي ،ع��ل��ى المستويات
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة والسياسية
والبشرية.
من جهة أخرى ،استعرض هالل الوضع
اإلنساني في هذه المنطقة وتأثير انعدام
األمن والصراعات على تنميتها ،مشيرا
إل��ى أن منطقة الساحل الوسطى هي
تذكير مهم بوعود األمم المتحدة في إطار
أجندة  2030للتنمية ب»عدم ترك أي أحد
متخلفا عن الركب» من خالل «مساعدة
الفئات األكثر حرمانا».
وأكد ،في هذا الصدد ،على أن الطبيعة
المتعددة األبعاد للوضع في هذه المنطقة
تتطلب تظافر ج��ه��ود جميع األطراف

المعنية للتخفيف من معاناة السكان،
داعيا إلى انخراط أكبر من قبل الشركاء
في المجال اإلنساني واإلنمائي.
وف��ي كلمة باسم نائبة األمين العام
لألمم المتحدة ،أمينة محمد ،أكد مدير
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ونائب
رئيس مجموعة األمم المتحدة للتنمية
المستدامة ،أكيم شتاينر ،أن منطقة
الساحل الوسطى محاصرة بالنزاعات
ال��ت��ي ط���ال أم��ده��ا وال��ت��ط��رف العنيف
والصراع على األراضي والمياه النظيفة
وتقلبات التغير المناخي.

وزراء الصحة العرب يبحثون في اجتماع
افتراضي سبل التصدي للتداعيات االقتصادية
واالجتماعية لفيروس كورونا
يعقد وزراء الصحة ال��ع��رب ف��ي اجتماع
افتراضي تحت مظلة جامعة الدول العربية
اجتماعا افتراضيا لبحث تعزيز التعاون
والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ص��دي ل��ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19
ولتداعياتها االقتصادية واالجتماعية على
بلدان المنطقة.
وذك����رت ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ب��ي��ان أن
االجتماع سيبحث أيضا النهوض بالعمل
الجماعي من أجل اتخاذ اإلجراءات المالئمة
لحماية دول المنطقة من هذا الوباء الخطير
ال��ذي أصبح يشكل تهديدا للصحة العامة
واألمن الصحي العربي المشترك.
ونقل البيان عن هيفاء ابو غزالة االمين العام

وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة تولد
احتياجات غير مسبوقة ونزوح قسري
وانعدام لألمن الغذائي.
وتميز هذا االجتماع بمشاركة فاعلين
ومسؤولين رفيعي المستوى ،من بينهم
وزير العمل اإلنساني وإدارة الكوارث في
النيجر ،لوان ماكاجي ،ومفوضة الشؤون
السياسية في االتحاد اإلفريقي ،ميناتا
س��ام��ي��ت��ي س��ي��س��وم��ا ،واألم���ي���ن الدائم
لمجموعة دول الساحل الخمس ،مامان
سامبو سيديكو ،وك��ذا المديرة العامة
للحماية المدنية األوروبية وعمليات الدعم

اإلنساني ،باالتحاد األوروبي ،باراسكيفي
ميتشو.
ومثل منظومة األمم المتحدة في هذا
االج��ت��م��اع مساعد األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة للشؤون اإلنسانية بالنيابة
ونائب منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ،
راميش راجاسينغهام ،واألمين التنفيذي
للجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة لألمم
المتحدة ،فيرا سونغوي ،ومنسقة األمم
ال��م��ت��ح��دة المقيمة ومنسقة الشؤون
اإلنسانية في بوركينا فاسو ،ميتسي
ماكيثا.

صحيفة بحرينية  :العدالة اإلسبانية
توجه صفعة جديدة لجبهة
«البوليساريو» ولمناصريها

المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية
بجامعة الدول الغربية قولها إن جدول اعمال
االجتماع يتضمن مناقشة مبادرة حول تعزيز
موازنة قطاعات الصحة وتطوير المنظومات
الصحية في ال��دول العربية ،بالتعاون مع
المكتب اإلقليمي لصندوق األم��م المتحدة
للسكان للدول العربية والمكتب اإلقليمي
لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وعشية االجتماع سينعقد المكتب التنفيذي
التحضيري للمجلس.
يذكر أن ع��دد ح��االت اإلص��اب��ات بفيروس
كورونا في الوطن العربي فاق  184الف حالة
مقابل نحو  2600حالة وفاة بينما قارب عدد
حاالت الشفاء  173ألف حالة.

كتبت صحيفة (أخبار الخليج) ،البحرينية،
أن العدالة اإلسبانية وجهت «صفعة جديدة»
لجبهة «البوليساريو» ولمناصريها ،من خالل
حظر استخدام شعاراتها وأعالمها في األماكن
العامة.
وذك���رت الصحيفة ف��ي م��ق��ال نشرته في
نسختها اإللكترونية ،أن المحكمة العليا
اإلسبانية ،وهي أعلى هيئة قضائية في البالد،
منعت االستخدام المؤقت أو الدائم لألعالم
«غير الرسمية» أو أي تعبير سياسي آخر
سواء داخل المباني العامة أو خارجها.
وأض��اف��ت أن «ق��رار المحكمة ه��ذا يشكل
انتكاسة جديدة لجبهة «البوليساريو» التي

تخسر مرة بعد أخرى المزيد من المساحة في
إسبانيا».
وتابعت (أخبار الخليج) أن هذه الصفعة
القوية لجبهة (البوليساريو) في إسبانيا تأتي
بعد أي��ام قليلة من انتكاسة أخ��رى تلقاها
االن��ف��ص��ال��ي��ون ن��ه��اي��ة ش��ه��ر م���اي الماضي
بمناسبة االحتفاء بيوم إفريقيا.
وخلصت إلى أنه «بهذا تكون إسبانيا ،التي
تدافع على مركزية دور األم��م المتحدة في
عملية التسوية السياسية لقضية الصحراء
المغربية ،قد وجهت من جديد ضربة قوية
لجبهة البوليساريو التي أضحت معزولة أكثر
فأكثر».
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مرحلة ما بعد «كوفيد..»-19

المغرب واالتحاد األوروبي مدعوان إلى إعادة التفكير بشكل مغاير في شراكتهما
اعتبر المشاركون في ندوة افتراضية
نظمت ،بمبادرة من جمعية خريجي
المدرسة المحمدية للمهندسين في
أوروبا ،أن المغرب القوي بمؤهالته
األكيدة ونموذجه التنموي الجديد،
واالتحاد األوروبي من خالل «ميثاقه
األخضر» وخطته لالنتعاش ،مدعوان
إلى إعادة التفكير ،على نحو مغاير،
في الشراكة القائمة بينهما ،عبر منحها
حمولة أكثر استراتيجية.
وأكد المتدخلون في هذه الندوة ،أن
أزمة فيروس «كوفيد »-19بعثرت بشكل
ج����ذري االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ،واآلف����اق
وال��ت��وق��ع��ات ،إن ع��ل��ى المستويات
المحلية ،اإلقليمية أو العالمية ،ما
أفضى إلى إعادة تصور للعالم على
خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية ذات
وقع هائل.
وفي هذا السياق ،أوضح المشاركون
في هذه الندوة االفتراضية التي عقدت
حول موضوع «ما بعد كوفيد ،-19أي
ن��م��وذج جديد للشراكة م��ع االتحاد
األوروبي من أجل إنعاش بلدان الجوار
الجنوبي ألوروبا :المغرب نموذجا ؟»،
أن الطرفين سيكون لديهما الكثير
لربحه ،من خالل إعادة تصور العالقات
ال��ت��ي تجمعهما ف��ي إط���ار «شراكة
ل�لازده��ار المشترك» ،التي تتجاوز
نموذج الشراكة التقليدية.
وف��ي مستهل ه��ذا ال��ل��ق��اء ،تطرق
رئ��ي��س جمعية خ��ري��ج��ي المدرسة
المحمدية للمهندسين ف��ي أوروبا،
محمد العمراوي ،إلى أهمية اختيار
موضوع الندوة ،اعتبارا للتغييرات
المهمة المترتبة عن جائحة فيروس
ك��ورون��ا عبر العالم ،م��ؤك��دا أن هذا

اللقاء ينكب بالخصوص ،على مستقبل
الشراكة وسياسة ج��وار أوروب��ا مع
جيرانها الجنوبيين ،مع تسليط الضوء
على نموذج المغرب ،وذلك في سياق
العالقات التاريخية العريقة القائمة
بين الجانبين.
وبهذه المناسبة ،أبرز مدير مديرية
الدراسات والتوقعات بوزارة االقتصاد
والمالية ،منصف الدرقاوي ،التدابير
االستباقية المتخذة من طرف المغرب
خلف ق��ي��ادة صاحب الجاللة الملك
محمد السادس ،من أجل التصدي لهذه
األزم��ة غير المسبوقة ذات الحمولة
النظامية ومتعددة األبعاد.
ففي سياق هذه األزمة غير المسبوقة
ذات ال��ح��م��ول��ة النظامية ومتعددة
األب��ع��اد ،وال��ت��ي إل��ى جانب تكلفتها
ال��ب��ش��ري��ة ،أج���ه���زت ع��ل��ى محركات
االقتصاد العالمي ،بما أثر على الدول
بكيفيات متباينة ،سيتعين على المملكة
واالتحاد األوروبي إرساء أسس عالقة
جديدة تقوم على تطوير ميثاق «متجدد
وط���م���وح» ،ف��ي إط����ار رؤي����ة موحدة
ومشتركة تتجاوز التقارب االقتصادي
البسيط م��ن خ�لال ال��ت��ج��ارة الحرة.
وأش���ار إل��ى أن ال��ش��روخ المسجلة،
بالخصوص ،على مستوى سالسل
القيمة العالمية بسبب أزمة «كوفيد-
 ،»19تمنح «ف��رص��ة ت��اري��خ��ي��ة» لكال
الطرفين لتصور تحول مهم وتدريجي
في شراكتهما ،نحو منطق التنمية
المشتركة ذات المنفعة المتبادلة.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أك��د فيليب ميكوس،
رئيس التعاون ببعثة االتحاد األوروبي
في المغرب ،أن العالقات القائمة بين
ال��ط��رف��ي��ن تكثفت ع��ل��ى م��ر السنين

محمد الشيخ بيد الله يدعو
(البوليساريو) إلى االنضمام إلى
الحل الجدي الذي اقترحه المغرب
دعا محمد الشيخ بيد الله ،رئيس
م��ج��ل��س ال���م���س���ت���ش���اري���ن سابقا،
(البوليساريو) إلى االنضمام إلى الحل
الجدي الذي اقترحه المغرب لتسوية
النزاع حول الصحراء.
وقال بيد الله ،األمين العام األسبق
لحزب األصالة والمعاصرة ،في تدوينة
على حسابه على موقع (تويتر) ،إنه
آن األوان ل(ال��ب��ول��ي��س��اري��و) « أن
ي��س��ت��خ��ل��ص ال�������دروس م���ن تجربة

الحركات المشابهة في إيرلندا وأمريكا
الجنوبية ويطرح السالح ويتحول إلى
كيان سياسي وينضم إلى الحل الجدي
ال��ذي اقترحته بالدنا لجمع الشمل
والتفرغ معا لبناء وطن موحد».
وحث بيد الله قيادات (البوليساريو)
على االنضمام إلى الوطن «قبل فوات
األوان» ،محذرا في هذا الصدد من أن
«الفوضى العالمية الحالية ال تبشر
بالخير».

لتصبح أكثر تكامال ،بفضل العديد من
االتفاقيات ،على غرار تلك المتعلقة
بالصيد البحري.
وس��ج��ل أن���ه ب��ع��د أن ق���ام مجلس
الشراكة االتحاد األوروبي-المغرب في
 2019بتحديد إطار تعاونه مع المملكة،
وأولوياته ومجاالته ،نتحدث اآلن عن
ش��راك��ة ل��ل��رخ��اء ال��م��ش��ت��رك ،تتجاوز
الشراكة االقتصادية ،مشيرا إلى أن
هذا اإلطار يتمحور حول أربعة عناصر،
ه���ي ال��ق��ي��م وال���ت���ق���ارب ال��س��وس��ي��و-
اق���ت���ص���ادي ،وال��م��ع��رف��ة والمشورة
السياسية« ،األساسية» لدعم تنفيذ هذه
الشراكة.
وحسب ميكوس ،فإن أولويات العمل
الخارجي للمفوضية األوروبية تمت
مراجعتها ،من أجل التركيز بقوة على
التعددية واالل��ت��زام إزاء الشركاء،
خ��اص��ة ب��ل��دان ال���ج���وار ،ب��م��ن فيهم
المغرب.
وإل�����ى ج���ان���ب ذل�����ك ،وف����ي سياق
المنافسة اإلقليمية المتصاعدة من أجل
اجتذاب االستثمار األوروبي ،السيما
ف���ي س���ي���اق إع������ادة ت��رح��ي��ل بعض
الصناعات ،التي أملتها جائحة فيروس
كورونا ،يبرز المغرب بشكل خاص،
عبر ق��رب��ه الجغرافي والثقافي من
أوروبا ،ومن خالل إطار معياري ثابت،
مستقر وموثوق.
لكن -يضيف المسؤول األوروبي-
فإن المملكة مدعوة أيضا إلى تملك
المزيد من اآلليات ،خاصة فيما يتعلق
بالتقارب التنظيمي.

من جانبه ،أكد ماركوس فاشينا،
مدير مكتب البنك األلماني للتنمية في
المغرب ،أنه مع أزم��ة «كوفيد،»-19
أض��ح��ى م���ن ال��م��ه��م ل��ل��غ��اي��ة الدفع
ب��ال��ش��راك��ة ب��ي��ن ال��م��غ��رب واالتحاد
األوروبي والمغرب/ألمانيا ،إن على
المستوى المالي أو من حيث اآلفاق
المستقبلية.
وقال إن هذه األزم��ة ،التي تتطلب
إعادة تصور االقتصاد من أجل اندماج
اجتماعي أفضل ،توفر أيضا إمكانيات
هائلة لتعزيز التعاون مع المغرب،
السيما في مجال الطاقات المتجددة،
من خالل حذف الكربون من االقتصاد،
مشيرا إل��ى أن ألمانيا تصطف إلى
جانب المملكة لدعمها في سياستها
الطاقية ،خاصة إلنتاج الهيدروجين
األخ��ض��ر ف��ي إط���ار م��ق��ارب��ة للتنمية
المشتركة.
وق����ال إن أزم����ة ف��ي��روس كورونا
المستجد تمنح «معنى أك��ب��ر» لهذا
المسار ولتموقع المغرب ،مشيرا إلى
أن مرحلة ما بعد «كوفيد »-19تعد
«فرصة» للمغرب في مجاالت مختلفة،
السيما في مجال التعليم مع رقمنة
الخدمات.
من جانبه ،أوضح عابد شكار ،رئيس
جمعية خريجي المدرسة المحمدية
للمهندسين-المغرب ،أن المملكة تظل
بالنسبة ألوروب��ا «حالة استثنائية»
وبلدا «نموذجيا» من حيث االستقرار
ال��س��ي��اس��ي ،وال��ب��ن��ي��ات التحتية،
واالق��ت��ص��اد األخ���ض���ر ،م��ؤك��دا على

الحاجة إلى بناء شراكة متساوية.
وقال إن استقرار المملكة يسمح لها
بالتحول إلى قطب ونقطة انطالق نحو
العديد من البلدان ،مضيفا أن المغرب،
الذي يعد شريكا مفضال ،بوسعه أن
يكون بمثابة ق��اع��دة خلفية لجميع
البلدان األوروبية في بحثها عن أسواق
جديدة.
ولمواجهة مرحلة ما بعد «كوفيد-
 ،»19شدد عابد على أهمية االستجابة
الجماعية ،والمشتركة ،والمنسقة
والمحضر لها ،في إطار روح يحفزها
منطق رابح-رابح.
بدوره ،أشار مدير الوكالة الفرنسية
للتنمية في المغرب ،ميهوب مزواغي،
إلى أن سياق وب��اء فيروس كورونا
يمنح فرصة «رائعة» لمراجعة و»إعادة
ت��ع��ري��ف» ال���ش���راك���ات ب��ي��ن االتحاد
األوروبي وجيرانه بالضفة الجنوبية
للحوض المتوسطي.
وحذر من أزمة تغير المناخ ،التي ال
تزال تشكل محفزا لألزمات النظامية
الرئيسية في المستقبل ،مؤكدا على
أن االن���ت���ع���اش ال��م��س��ت��دام ووض���ع
سياسات منسقة طويلة األمد ،ال تزال
الرهان االستراتيجي الرئيسي لما بعد
«كوفيد.»-19
ومن بين أولويات ما بعد «كوفيد-
 ،»19ت��ط��رق ل��ل��ت��ح��دي��ات المرتبطة
بالرقمنة ،والتكنولوجيا الرقمية،
وح��ذف الكربون من االقتصاد ،إلى
جانب تحدي الحماية االجتماعية
وحماية المناخ.

المجموعة اإلفريقية تختار السفير عمر هالل ضمن اللجنة االستشارية لقمة األمم المتحدة لألغذية
اختارت المجموعة اإلفريقية الممثل الدائم
للمغرب لدى األمم المتحدة ،عمر هالل ،والممثل
ال��دائ��م لليبريا ،لتمثيل ال��ق��ارة ف��ي اللجنة
االستشارية رفيعة المستوى للقمة األممية
بشأن النظم الغذائية التي سينظمها األمين
العام أنطونيو غوتيريش ،سنة .2021
وس��ت��ت��ول��ى ه���ذه ال��ل��ج��ن��ة إع���ط���اء الزخم
السياسي والعملياتي ال�لازم لدعم األعمال
التحضيرية للقمة بقيادة المبعوث الخاص
لألمين العام للقمة ،الدكتور أغنيس كاليباتا،
من رواندا.
وتضم ه��ذه اللجنة التي تترأسها نائبة

األمين العام لألمم المتحدة ،أمينة محمد،
ممثلين عن كل منطقة ،ويتعلق األمر بالمغرب
وليبيريا عن القارة األفريقية ،وفرنسا وإيطاليا
عن أوروبا الغربية ،والصين واإلمارات العربية
المتحدة عن آسيا والمحيط الهادئ ،والمجر
وروسيا عن أوروبا الشرقية ،وأخيرا األرجنتين
وأنتيغوا وبربودا عن أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي.
ويعكس ه��ذا االختيار الخبرة وااللتزام
والتقدم ال��ذي أحرزته المملكة تحت قيادة
جاللة الملك محمد السادس في المجاالت
المرتبطة بالنشاط الزراعي الموفر لمناصب

الشغل واألمن الغذائي في القارة األفريقية،
وكذا التنمية السوسيو اقتصادية المستدامة
والشاملة.
كما يعزز اإلجراءات التي اتخذتها المملكة
بشأن قضايا التنمية المستدامة ،والعمل
المناخي ،وحماية التنوع البيولوجي ،وإدارة
المياه ،وتعزيز الطاقات المتجددة ،وخاصة
بالنسبة للبلدان األفريقية.
وفضال عن ذلك ،يعبر هذا االختيار عن الثقة
التي تتمتع بها المملكة لدى الدول اإلفريقية
وكذلك الدور الريادي الذي تضطلع به على
الساحة القارية واإلقليمية في مجال األمن

الغذائي ،والذي جسدته على وجه الخصوص
االتفاقيات الثنائية الموقعة في هذا المجال
مع العديد من البلدان األفريقية خالل الزيارات
العديدة التي ق��ام بها جاللة الملك محمد
السادس لمختلف مناطق القارة.
ويلعب الغذاء دورا حاسما في االستجابة
للتحديات البيئية والصحية واالجتماعية
الكبرى في العالم ،وستضع قمة األمم المتحدة
للنظم الغذائية إط��ارا للسياسات واألدوات
العملية لبلورة استراتيجيات لتحويل النظم
الغذائية وتطوير نماذج جديدة إلدارة األغذية
حول العالم بحلول .2030
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ناشط يف مجال حقوق اإلنسان

الجزائر مسؤولة عن استمرار «معاناة وإحباط وآالم» الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف
أدلى رئيس الرابطة الصحراوية للديمقراطية
وحقوق اإلنسان ،حمادة البيهي ،خالل مشاركته
في برنامج «نقاش حول الصحراء» الذي يبث
على شبكات التواصل االجتماعي ،بشهادة قوية
حول الظروف المعيشية لساكنة مخيمات تندوف
بالجزائر وفساد قادة «البوليساريو».
وأكد الناشط الحقوقي ،وهو عضو سابق في
«البوليساريو» عائد إلى الوطن األم ،أنه برفضها
لعب دور يتناسب مع مسؤولياتها غير القابلة
للتقادم في هذا النزاع اإلقليمي ،فإن الجزائر هي
المسؤولة عن استمرار «معاناة وإحباط وآالم»
الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وت���ح���دث رئ���ي���س ال���راب���ط���ة الصحراوية
للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،خالل شهادته ،عن
طفولته التي قضاها في معسكرات كوبا ،حيث
تم ترحيله وهو في التاسعة من عمره على متن
سفينة تجارية من ميناء الجزائر إلى هافانا.
ولم ير البيهي عائلته إال بعد مرور أربعة عشر
سنة ،حيث وجد لدى عودته إلى تندوف ساكنة
تعاني من االختناق بسبب الطوق الذي تفرضه
«جبهة البوليساريو» والتي تنتهك ،بشكل منهجي
ودون محاسبة ،الحقوق األساسية للساكنة ،وذلك
بتواطؤ نشط من الجزائر التي فوضت لهذا
الكيان السلطة على جزء من ترابها في خرق
سافر لمقتضيات القانون الدولي اإلنساني.
ومن خالل عمله «بمديرية التعاون الدولي» لـ
«جبهة البوليساريو» ،عاين البيهي عن قرب
االختالس المنتظم للجزائر و»البوليساريو»
للمساعدات اإلنسانية الموجهة لساكنة مخيمات
تندوف ،حيث يتم اختالس أكثر المواد الغذائية
أهمية بشكل منهجي لبيعها في السوق السوداء
في الجزائر و دول مجاورة على حساب صحة
الساكنة ،في حين يتم توزيع بقية المساعدات
بشكل تعسفي من قبل «البوليساريو».
وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تسليط الضوء على
االختالسات المنتظمة للمساعدات اإلنسانية من
طرف الجزائر و»البوليساريو» في تقارير عدة
منظمات دولية ،ال سيما المفوضية السامية
لشؤون الالجئين وبرنامج األغ��ذي��ة العالمي

والمكتب األوروبي لمكافحة االحتيال (.)OLAF
وتتفق ك��ل ه��ذه المنظمات على أن اختالس
المساعدات اإلنسانية يسهله عدم وجود بيانات
عن عدد ساكنة مخيمات تندوف بسبب رفض
الجزائر السماح بإجراء إحصاء لها.
وأوضح الناشط الحقوقي أنه وجد لدى عودته
إل���ى األق��ال��ي��م الجنوبية منطقة تشهد نموا
اقتصاديا مزدهرا ،حيث تتمتع الساكنة بكامل
الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ودينامية نشطة لدى فعاليات المجتمع
المدني.

عيد األضحى ..ترقيم أزيد من  4,5مليون
رأس من األغنام والماعز
أف���اد المكتب ال��وط��ن��ي للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية (أونسا) ،أن عملية ترقيم
األغنام والماعز ،في إطار االستعدادات لعيد
األضحى  ،1441شملت خالل الفترة ما بين 22
أبريل و  6يونيو  ،2020أزيد من  4,5مليون
رأسا من األغنام والماعز.
وأك��د المكتب ،في ب�لاغ ل��ه ،أن��ه على غرار
السنتين الماضتين يتم ترقيم جميع األغنام
والماعز المعدة لعيد األضحى بواسطة حلقة
بالستيكية صفراء تحمل رقما تسلسليا فريدا
لكل أضحية ،باإلضافة إلى عبارة «عيد األضحى»
ومجسم رأس كبش ،مضيفا أنعملية الترقيم
مازالت متواصلة في مختلف الجهات .وأشار
البالغ إلى أن المصالح البيطرية للمكتب كانت
قد قامت ،باإلضافة إلى ذلك ،بتسجيل  242ألف

ضيعة لتربية وتسمين األغنام والماعز في إطار
برنامج عيد األضحى.
ويضم برنامج عيد األضحى  -حسب المكتب
 باإلضافة إلى عمليتي التسجيل والترقيم،إجراءات تهم مراقبة األعالف ،ومراقبة استخدام
األدوية البيطرية ،ومراقبة مياه شرب األضاحي،
وكذلك مراقبة تنقالت فضالت الدجاج التي تتم
عبر ترخيص مسبق تقدمه المصالح البيطرية
للمكتب من أجل تتبع المسار.
وذك��ر المكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية أن الحالة الصحية للقطيع
الوطني جيدة ،ويتم تتبعها عن قرب بمجموع
التراب الوطني من ط��رف مختلف المصالح
البيطرية ألونسا بالتعاون مع األطباء البياطرة
الخواص.

وأكد بقوة أنه ال يمكن لـ «البوليساريو» بأي
حال من األح��وال أن تدعي التمثيلية بكونها
ميليشيا مسلحة ال تقوم إال من خ�لال القمع
واإلف�لات من المحاسبة ،مضيفا أن الممثلين
الحقيقيين للساكنة الصحراوية هم الممثلون
المنتخبون المحليون لألقاليم الجنوبية الذين
يتمتعون بالشرعية الديمقراطية.
وف��ي حديثه ع��ن الساكنة المضطهدة في
مخيمات تندوف ،لفت البيهي إلى أن المبادرة
المغربية للحكم الذاتي هي الوحيدة التي ستمكن
م��ن إخ����راج س��اك��ن��ة المخيمات م��ن «آالمهم»

و»معاناتهم» ،داعيا األمم المتحدة إلى العمل من
أجل إنهاء بسرعة هذا النزاع الذي طال أمده.
وبتشديده على فساد «البوليساريو» ،اختتم
الناشط الحقوقي شهادته مشيرا إلى أن قادة
«البوليساريو» ورعاتهم الجزائريين هم الذين
يستفيدون فقط من استمرار النزاع اإلقليمي حول
الصحراء المغربية.
وقدم البيهي هذه الشهادة خالل مداخلته في
برنامج «نقاش الصحراء» ،وهي منصة ديمقراطية
مفتوحة ت��ه��دف إل��ى إل��ق��اء إض����اءات رصينة
ومحايدة بشأن قضية الصحراء المغربية.

المغرب ..تصدير حوالي  18.5مليون
كمامة واقية إلى غاية  8يونيو الجاري

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضر والرقمي ،أن المغرب صدر خالل الفترة
ما بين  21ماي المنصرم و 8يونيو الجاري،
حوالي 5ر 18مليون وحدة من الكمامات الواقية
إلى  11بلدا.
وأوضحت ال��وزارة في بالغ لها أنه «منذ
الترخيص بتصدير الكمامات الواقية (من
الثوب المنسوج وغير المنسوج) يوم  21ماي
المنصرم ،وإل��ى غاية  8يونيو الجاري ،تم
تصدير حوالي 5ر 18مليون وحدة من طرف
 69مقاولة ،وذلك إلى  11بلدا موزعة على أربع
قارات».
وأض���اف المصدر ذات��ه أن الكمامات من
الثوب المنسوج تمثل حوالي  77في المائة
م��ن ه��ذه ال���ص���ادرات ،مقابل  23ف��ي المائة
بالنسبة للكمامات المصنوعة من الثوب غير
المنسوج.

وحسب البالغ ،فقد همت هذه الصادرات
التي تم الترخيص لها بعد تأمين االكتفاء
الذاتي الوطني ،القارة األوروبية في المقام
األول ،وخ��اص��ة فرنسا (6ر 33ف��ي المائة)،
متبوعة بالبرتغال (5ر 28في المائة) ،وإسبانيا
(6ر 14في المائة) ،مشيرا إلى أنه تم استيراد
هذه الكمامات أيضا من طرف بلدان بإفريقيا
(موريتانيا ،ال��ج��زائ��ر ،السنغال) ،وأمريكا
الالتينية (المكسيك) ،وآسيا (المملكة العربية
السعودية).
وخلصت الوزارة في بالغها إلى أن تصدير
الكمامات الواقية يعتبر «عربون ثقة في جودة
المنتوج المغربي المصادق عليها ،وفرصة
تنموية هامة بالنسبة لقطاع إنتاج مستلزمات
الوقاية الفردية المكون من وح��دات إنتاج
النسيج وال��م��ق��اوالت ال��ت��ي ق��ام��ت بتحويل
نشاطها الصناعي».

متابعــات
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مظاهرات ملئات من النساء والرجال واألطفال

في مخيمات تندوف ..سخط شديد على اآللة القمعية
لـ(البوليساريو)

برزت على شبكة االنترنيت هذه األيام صور
تهز كل الضمائر المحبة للسلم والعدالة ،ترصد
لمظاهرات لمئات من النساء والرجال واألطفال
وه��م يصبون ج��ام غضبهم على اآلل��ة القمعية
لمرتزقة (ال��ب��ول��ي��س��اري��و) ف��ي ت��ن��دوف ،جنوب
الجزائر.
فقد كانت إدانة مواطن بريء حلقة جديدة من
الحلقات التي تكشف حالة التذمر التي تسود
م��خ��ي��م��ات ل���ح���م���ادة ح��ي��ث ف��ض��ح��ت وحشية
االنفصاليين الممولين والمسلحين من الجارة
الشرقية.
وتعود القصة العجيبة لمحمد صالحي إلى
صيف سنة  ،2019حيث كان هذا الشيخ السبعيني
المنحدر من قبيلة ركيبات أوالد بورحيم العريقة
يرعى قطيعه بسالم وسط الصحراء حين لفتت
انتباهه سيارة رباعية الدفع غير بعيد عنه .اقترب
الشيخ من السيارة دون أن يضع في حسبانه
الطبيعة المافيوزية لسادة المكان .فقد كان على
متن العربة مهربون ق��ادم��ون م��ن شمال مالي
ينتظرون تسلم شحنة م��ن ال��م��خ��درات ،وهي
ممارسة شائعة في مخيمات تندوف تمكن قادة
«البوليساريو» من ملء جيوبهم والتمتع بترف
إرسال أبنائهم لمتابعة الدراسة بالخارج ،على
ح��س��اب آالف األش���خ���اص المحتجزين قسرا
والمحرومين من أبسط شروط الحياة الكريمة.
وبعد وقوعهم في حالة تلبس ،لم يكن أمام
المهربين من خيار سوى توقيف هذا الشاهد غير
المرغوب فيه قبل وصول عساكر «البوليساريو»
رفقة «بضاعتهم الثمينة».
وف��ي محاولة ل��ذر الرماد في العيون ،سيتم
حينها اعتقال محمد صالحي مع المهربين في
وقت واحد ،ليظل بعدها وحده محتجزا في سجن
«الذهبية» سيء السمعة ،بينما تم تسجيل «فرار»
المجرمين الحقيقيين بعد بضعة أيام بتواطؤ من
السجانين.
وبعد عدة أشهر من السجن االنفرادي ،ستتم
إدان��ة صالحي من ط��رف ما يسمى ب»محكمة
عسكرية» بخمس س��ن��وات سجنا ن��اف��ذا عقب
محاكمة صورية ،دون أن توجه إليه أية تهمة
واضحة أو يؤخذ سنه في االعتبار.
ومنذ ذلك الحين ،والمظاهرات اليومية تهز
مخيمات العار بتندوف للتنديد بمهزلة العدالة
والمطالبة باإلفراج عن «األب صالحي».
وف��ي ال��واق��ع ،ف��إن مناخ الرعب ال��ذي يسود
المخيمات يأتي في سياق غير موات للمشروع
االنفصالي الذي يتلقى ضربات موجعة في إفريقيا
وأوروبا واألمم المتحدة على حد سواء ،وخاصة
في إسبانيا حيث يعاني انفصاليو «البوليساريو»

من عدة انتكاسات.
وفي هذا الصدد ،قالت رئيسة مرصد الصحراء
للسلم والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،عائشة
الدويهي ،في تصريح لوكالة المغرب العربي
لألنباء« ،هذا القمع الدموي ال يفاجئنا .فتطورات
األحداث ال تصب في مصلحة +البوليساريو +بعد
النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة
المغربية على الساحة الدولية».
وبالنسبة لهذه الناشطة ف��ي مجال حقوق
اإلن���س���ان ،ف���إن ه���ذه األح�����داث ه���ي استمرار
لالحتجاجات التي اندلعت في السنوات األخيرة
ضد الممارسات القمعية لـ»البوليساريو» والفساد
الذي ينخر قادتها ،ليبلغ ذروته باعتقال عدد من
المعارضين لسياستها االنتحارية.
وهذا ما حدث بالفعل مع ثالثة شباب ،مدونين
وناشطين في مجال حقوق اإلن��س��ان ،أدانتهم
«المحكمة العسكرية» نفسها بعقوبات ثقيلة خالل
السنة الماضية.
وإذا كان الشباب الثالثة قد أطلق سراحهم بعد
ضغط م��ن المنظمات غير الحكومية واألمم
المتحدة ،فإنهم ما زال��وا يواجهون الترهيب

والوعيد من مليشيات «البوليساريو».
واعتبرت السيدة الدويهي أن هذا القمع يضع
الجزائر أمام مسؤولياتها ألن هذه األحداث تقع
على أراضيها ،وال يمكن لـ»البوليساريو» مواصلة
التحرك على هذا النحو دون أي عقاب.
من جهته ،لم يبق ناجي موالي لحسن ،المدافع
ال��دؤوب عن حقوق اإلنسان ،على الحياد أمام
المظاهرات التي تهز مخيمات العار منذ عدة أيام
احتجاجا على حبس محمد صالحي.
وقال هذا المواطن الصحراوي المغربي ،الذي
يترأس منذ سنوات ،الهيئة المستقلة لحقوق
اإلنسان المستقلة في شمال إفريقيا ،في تصريح
لوكالة المغرب العربي لألنباء «ن��دي��ن بشدة
المحاكمة غير العادلة التي أدين من خاللها محمد
صالحي ،ونطالب باإلفراج الفوري عنه وتعويضه
عن كافة األضرار».
ودعا ناجي موالي لحسن الذي يجول عواصم
العالم من أجل إدانة االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان التي يرتكبها االنفصاليون« ،البوليساريو»
إل��ى اح��ت��رام الحق في حرية التعبير والتنقل
للمحتجزين في المخيمات.

كما أدان ناجي م��والي لحسن ضلوع قادة
«البوليساريو» في شبكات تهريب المخدرات
وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وعلى غ��رار السيدة الدويهي ،ال يجد ناجي
موالي لحسن أي تفسير لصمت المجتمع الدولي
إزاء هذه االنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان،
وهو يدعو الدولة الجزائرية لتحمل مسؤولياتها
كضامنة ألمن المحتجزين على أراضيها.
وف��ي وق��ت ي��واص��ل العالم تحركه للتصدي
ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا ال��م��س��ت��ج��د ،ت���واص���ل آلة
«البوليساريو» القمعية الضرب ،بال رحمة أو
شفقة ،على يد السكان العزل في مخيمات تندوف.
ذلك أن قضية محمد صالحي ليست حالة منفردة،
إذ يتجرع مواطنون أبرياء آخرون مرارة المصير
نفسه ،وذنبهم الوحيد في ذلك هو تعبيرهم عن
سخطهم على الظلم وت��ج��رؤه��م على التنديد
بالتواطؤ المفضوح بين (البوليساريو) وشبكات
االتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة
للحدود .وهو التواطؤ ال��ذي ما فتئت تندد به
أيضا العديد م��ن المنظمات ال��دول��ي��ة لحقوق
اإلنسان.

ملواجهة أعمال عنف التنظيم بالساحل وغرب إفريقيا

المغرب يدعو إلى تعبئة مكثفة للتحالف ضد (داعش)
ش��ارك وزي��ر الشؤون الخارجية والتعاون
اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،ناصر
بوريطة ،في االجتماع ال���وزاري للمجموعة
ال��م��ص��غ��رة ل��ل��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي ض���د تنظيم
(داعش).
وشهد االجتماع ،الذي ترأسه كل من كاتب
الدولة األمريكي ،مايك بومبيو ،ووزير الشؤون
الخارجية اإليطالي ،لويدجي دي مايو ،مشاركة
ثالثين بلدا.
وسلط بوريطة ،في كلمة له ،الضوء على كون
تنظيم (داعش) قد استفاد من الوضعية التي
خلفتها جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا للتخطيط
لعودته ،من خالل تكثيف أعمال العنف التي تم
تنفيذها في العديد من مناطق العالم ،بما في
ذلك منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وفي هذا الصدد ،دعا الوزير إلى مضاعفة
الجهود لضمان إلحاق هزيمة شاملة ومستديمة
لهذه المجموعة اإلرهابية ،من خالل تجريدها
من الوقت ومن المكان ومن الموارد الالزمة
لدعم عملياتها العنيفة.
وأك���د ب��وري��ط��ة ،بالخصوص ،على أهمية
القضاء على التهديد اإلرهابي بإفريقيا ،مبرزا
في هذا الصدد أن الجهود الجماعية مكنت من
إجهاض األطماع اإلقليمية لتنظيم (داعش) في
الشرق األوسط.
وبعدما تقاسم مع أعضاء التحالف التقييم
الذي أعده المغرب للوضعية بالقارة اإلفريقية
خالل الشهور األخيرة ،أشار بوريطة ،باألساس،
إلى أن المقاتلين اإلرهابيين الموالين لتنظيم
(داعش) بإفريقيا يستخدمون أسلحة متطورة،

بما في ذل��ك الطائرات ب��دون طيار ،ويغذون
طموح التحكم في المجتمعات المحلية ،مع
السعي إلى استقطاب مقاتلين من فروع إرهابية
أخرى.
وأوض��ح بوريطة أيضا أن عدد المقاتلين
اإلرهابيين التابعين لتنظيم (داعش) بإفريقيا
كان يقدر بـ  6آالف مقاتل ،وأن القارة تشهد
اليوم ارتفاعا قويا في الهجمات بوسط إفريقيا
ومنطقة الساحل.
وجدد الوزير دعوة المغرب إلى إيالء اهتمام
أكبر بتطور الدينامية اإلرهابية في إفريقيا،
داعيا إلى مزيد من التعبئة لدعم جهود الدول
اإلف��ري��ق��ي��ة وآل��ي��ات��ه��ا اإلق��ل��ي��م��ي��ة لمكافحة
اإلرهاب.
وفي هذا الصدد ،ذكر بوريطة بالخالصات

المتمخضة عن المشاورات التي انعقدت خالل
االجتماع اإلقليمي حول تهديد تنظيم (داعش)
بإفريقيا التي انعقدت في مدينة الصخيرات
بالمغرب في يونيو .2018
وتوج االجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة
للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) باعتماد
إعالن وزاري جدد التأكيد ،بالخصوص ،على
التزام األعضاء بالتعاون في جميع مجاالت عمل
التحالف قصد ضمان إلحاق هزيمة شاملة
ومستديمة بهذا التنظيم اإلرهابي.
ويأتي هذا االجتماع عقب عدة مشاورات
سابقة انعقدت ،باألساس ،بباريس في يونيو
 ،2015وروما في فبراير  ،2016ونيويورك في
شتنبر  ،2017وبروكسيل في يوليوز ،2018
وواشنطن في نونبر .2019
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محللة سياسية كولومبية

الجزائر صنعت «البوليساريو» وتوفر لها الدعم العسكري
واللوجستي والمالي
أكدت المحللة السياسية الكولومبية
ورئيسة مركز األبحاث (،)CPLATA
كالرا ريفيروس ،أن الجزائر هي التي
ص����ن����ع����ت م������ا ي����س����م����ى ب»ج����ب����ه����ة
ال��ب��ول��ي��س��اري��و» ،وت��وف��ر ل��ه��ا الدعم
العسكري واللوجستي والمالي ،وتعبئ
دب��ل��وم��اس��ي��ت��ه��ا ل���دع���م األط���روح���ات
االنفصالية.
وأوضحت ريفيروس في تحليل خالل
مشاركتها في برنامج «نقاش حول
ال��ص��ح��راء» ال���ذي يبث على شبكات
التواصل االجتماعي،أن الجزائر تتخفى
خلف وضع وهمي كمراقب في النزاع
اإلق��ل��ي��م��ي المفتعل ح���ول الصحراء
المغربية ،في وقت لم تتوقف فيه أبدا
ع��ن ال��ت��ح��رك ض��د ال��وح��دة الترابية
للمغرب ،حيث تقدم نفسها أحيانا على
أنها «طرف مهتم» وأحيانا أخرى على
أنها «فاعل مهم».
وب��ال��ن��س��ب��ة للمحللة السياسية
الكولومبية ،فإن رفض الجزائر السماح
بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف
هو أيضا عنصر أساسي يبرز ضلوعها
في هذا النزاع اإلقليمي.
وأضافت أنه أمام انعدام وجود عدد
حقيقي لألشخاص الموجودين في
ال���م���خ���ي���م���ات ،ي���ق���وم المسؤولون
الجزائريون وعناصر «البوليساريو»
باختالس ممنهج للمساعدات اإلنسانية
الموجهة للسكان المدنيين ،وهو وضع
أقرته تقارير المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج
األغذية العالمي والمكتب األوروبي
لمكافحة االحتيال.
وحسب ريفيروس ،التي قامت بعدة
زي�����ارات للمنطقة ،ف���إن المناورات
الجزائرية لن يكون بمقدورها زعزعة
صالبة اإلطار المرجعي الذي وضعه
المجتمع ال��دول��ي للتوصل إل��ى حل
نهائي للنزاع اإلقليمي حول الصحراء
المغربية ،والذي يتمثل جزء رئيسي
منه في حصرية إطار األمم المتحدة
لمعالجة هذه القضية.
وأش�������ارت ال��م��ح��ل��ل��ة السياسية
ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة إل���ى أن دول االتحاد
األفريقي قد اصطفت وراء الشرعية
الدولية باعتماد ال��ق��رار  ،693الذي
يحصر دور المنظمة اإلفريقية في دعم

ال��م��س��ل��س��ل ال��س��ي��اس��ي ح���ول قضية
الصحراء المغربية الذي تشكل الرعاية
الحصرية لألمم المتحدة حجر الزاوية
فيه.
كما اعتبرت ريفيروس أن المناورات
الجزائرية لن يمكنها كبح دينامية
التأكيد على مغربية الصحراء التي ال
رجعة فيها ،مشيرة إلى أن  165دولة
ال تعترف بـ «الجمهورية» الوهمية التي
صنعتها الجزائر ،وأن  44دولة سحبت
اعترافها بهذا الكيان الوهمي منذ سنة
.2000
وأشارت الخبيرة الكولومبية إلى أن
عشر دول إفريقية قررت فتح تمثيليات
قنصلية في المنطقة ،اعترافا ببزوغها
كمركز اقتصادي رئيسي واعد بالفرص
للعمال والمستثمرين األفارقة من كل
اآلفاق.
وأبرزت في هذا الصدد مناخ الحرية
السائد في الصحراء المغربية التي
وصفتها بفضاء للديمقراطية والحرية،
حيث يتمتع المواطنون بشكل كامل
بحقوقهم السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي يضمن احترامها
وحمايتها دستور .2011
وأكدت ريفيروس أن ساكنة الصحراء
المغربية تشارك ،عبر ممثلين منتخبين
دي��م��ق��راط��ي��ا ،ف���ي ص��ي��اغ��ة وتنفيذ
ال��س��ي��اس��ات ال��ت��ن��م��وي��ة االقتصادية
واالجتماعية التي تعرفها المنطقة في
إطار النموذج التنموي الجديد لألقاليم
الجنوبية الذي أعطى انطالقته صاحب
الجاللة الملك محمد ال��س��ادس سنة
.2015
وت���ج���در اإلش������ارة إل����ى أن����ه خالل
االنتخابات الجهوية األولى في المملكة
سنة  ،2015سجلت األقاليم الجنوبية
أع��ل��ى نسبة مشاركة مقارنة بباقي
الجهات .وقد اعترف االتحاد األوروبي
ب��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن المحليين
للصحراء المغربية في إطار مسلسل
تجديد االتفاقيات الفالحية والتجارية
بينه وبين المغرب.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،ك���ان���ت المفوضية
األوروبية قامت بالتشاور مع المنتخبين
المحليين في الصحراء المغربية إلثبات
أن استغالل الموارد الطبيعية للمنطقة
يتم بموافقة ولمصلحة ساكنة الصحراء

المغربية .وسبق لرئيسة لجنة األربعة
والعشرين التابعة لألمم المتحدة أن
دع��ت منتخبين محليين اثنين عن
األقاليم الجنوبية كممثلين عن الصحراء
للمشاركة في أشغال الندوة اإلقليمية
للجنة ،التي انعقدت بغريندا في ماي
 ،2019وأشغال دورتها العادية التي
انعقدت بنيويورك في يونيو .2019
وفي تحليلها للوضع في الصحراء
المغربية ،سلطت الخبيرة الكولومبية
الضوء ،أيضا ،على دينامية وحيوية
النسيج الجمعوي المحلي بفضل
الحريات التي يكفلها دستور .2011
كما قارنت هذا المناخ من الهدوء
وال��ح��ري��ة م���ع ال���وض���ع ال��س��ائ��د في
مخيمات ت��ن��دوف ،ف��ي ج��ن��وب غرب
ال��ج��زائ��ر ،حيث تقوم حركة مسلحة
بانتهاكات منهجية لحقوق اإلنسان
ب����ت����واط����ؤ وإش����������راف م����ن ال����دول����ة

المضيفة.
وبالفعل ،فقد فوضت الجزائر بشكل
غير قانوني بنظر القانون اإلنساني
الدولي ،ال سيما اتفاقية  1951الخاصة
بوضع الالجئين ،سيادتها على جزء
من ترابها إلى «البوليساريو» ،وهي
ميليشيا مسلحة ،تاركة الساكنة المدنية
المحتجزة في مخيمات تندوف تحت
رحمة هذه الميليشيا.
يشار إلى أن لجنة حقوق اإلنسان
التابعة ل�لأم��م المتحدة أدان���ت هذا
التفويض في مالحظاتها الختامية
بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر
المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،حيث
أع��رب��ت م��ن خاللها ع��ن «قلقها إزاء
التفويض الفعلي للجزائر لسلطاتها،
السيما االختصاص القضائي لـ «جبهة
البوليساريو».

وبحسب ريفيروس ،فإن مخيمات
ت��ن��دوف ،المنطقة التي ينعدم فيها
ال��ق��ان��ون ،تشهد طعنا م��ت��زاي��دا في
تمثيلية «البوليساريو» يواجه بقمع
ممنهج ترعاه الجزائر وتنفذه الجماعة
المسلحة.
وش�������ددت ال��م��ح��ل��ل��ة السياسية
ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة ع��ل��ى أن ال��وض��ع غير
الطبيعي السائد في مخيمات تندوف
ليس سوى بعد من بين أبعاد أخرى
لوضع ال��ج��زائ��ر كطرف أس��اس��ي في
ال���ن���زاع اإلق��ل��ي��م��ي ح���ول الصحراء
المغربية.
ويعد برنامج «نقاش حول الصحراء»
ال�����ذي ق���دم���ت ال��م��ح��ل��ل��ة السياسية
الكولومبية تحليلها ع��ب��ره ،منصة
ديمقراطية ومفتوحة تهدف إلى إلقاء
إضاءات رصينة ومحايدة بشأن قضية
الصحراء المغربية.

صحف من مقدونيا الشمالية تسلط الضوء على االعتراف الدولي المتزايد
بمغربية الصحراء
سلطت صحف صادرة من مقدونيا الشمالية،
الضوء على االعتراف الدولي المتزايد بمغربية
الصحراء.
وفي هذا الصدد ،نشرت صحيفتا «إم كا دي»
و»ف��ك��ت��ور» مقالين أب��رزت��ا م��ن خاللهما دعم
المجتمع الدولي المتزايد للوحدة الترابية
للمملكة ولمغربية الصحراء.
وأكدت يومية «إم كا دي» ،نقال عن المحامي
في محكمة االستئناف بباريس ،هوبرت سيالن،
على العدد المتزايد للمحللين السياسيين
والشخصيات الدولية التي تدافع عن الوحدة
الترابية للمملكة ،رغم «مناورات» البوليساريو»

وصنيعتها الجزائر».
وأشارت اليومية إلى الدينامية التي خلفها
في دجنبر  2019افتتاح قنصليات عامة للعديد
من الدول اإلفريقية في العيون والداخلة ،مسجلة
أن الجزائر كانت الدولة الوحيدة العضو في
األمم المتحدة التي ردت على هذه الدينامية من
خالل محاولة تخويف الدول اإلفريقية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،أوردت ص��ح��ي��ف��ة «فاكتور»
تصريحات نائبة وزير الداخلية السابق ،النائبة
الزامبية غريس نجابو افراتي ،التي أكدت أن
المسلسل السياسي الرامي إل��ى إيجاد حل
نهائي لقضية الصحراء المغربية ،ال يمكن أن

ي��ن��ج��ح إال ت��ح��ت ال��رع��اي��ة ال��ح��ص��ري��ة لألمم
المتحدة.
وحسب اليومية ،أكدت المسؤولة الزامبية
أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب
ه��و ال��ح��ل ال��وح��ي��د ل��ل��ن��زاع اإلق��ل��ي��م��ي حول
الصحراء ،داعية جميع األطراف إلى االنخراط
ف��ي المسلسل السياسي للتوصل إل��ى حل
سياسي يقوم على المبادرة المغربية للحكم
الذاتي.
وسجلت نجاباو أن ق��ادة «البوليساريو»
يستغلون باستمرار ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي في
مخيمات تندوف لجلب انتباه مؤسسات االتحاد

األوروب����ي إل��ى وض��ع الساكنة ه��ن��اك ،داعية
االت��ح��اد األوروب����ي إل��ى مراقبة المساعدات
اإلنسانية المرسلة إلى المخيمات والتأكد من
أن أموال دافعي الضرائب ال توجه إلى ميزانيات
التسلح.
وقالت النائبة الزامبية إن وباء «كوفيد»-19
يعد فرصة إلع��ادة التفكير في مكانة ال��م ثل
اإلفريقية في عالم اليوم ،مؤكدة أن مبادرة
صاحب الجاللة الملك محمد السادس إلحداث
إطار عملي لمواكبة الدول اإلفريقية في مختلف
م��راح��ل تدبير ال��ج��ائ��ح��ة ،يعد إط���ارا عمليا
وموجها نحو العمل.

قضايا المجتمع
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بالغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة

الئحة العماالت واألقاليم التي ستشملها إجراءات تخفيف الحجر الصحي
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى المكتسبات التي
حققتها بالدنا في السيطرة على وباء
كورونا المستجد  19وأخذا بعين االعتبار
لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما
وح��م��اي��ة ل�لأم��ن ال��ص��ح��ي للمواطنات
والمواطنين ،ص��ادق مجلس الحكومة
ي��وم��ه ال��ث�لاث��اء  9ي��ون��ي��و  2020على
المرسوم رقم  2.20.406بتمديد سريان
مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر
أرجاء التراب الوطني لمدة شهر ،من يوم
األرب��ع��اء  10يونيو  2020في الساعة
ال��س��ادس��ة مساء إل��ى ي��وم الجمعة 10
يوليوز 2020في الساعة السادسة مساء
لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد
 19وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف
من القيود المتعلقة بها.
في ه��ذا اإلط��ار ،وف��ي سياق التحضير
للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف
األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
بمجموع التراب الوطني ،قررت السلطات
العمومية تنزيل مخطط التخفيف من
تدابير الحجر الصحي حسب الحالة
الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة
تدريجية عبر عدة مراحل ،ابتداء من 11
يونيو .2020
وبموجب ه��ذا المخطط ،سيتم تقسيم
عماالت وأقاليم المملكة ،وفق المعايير
المحددة من طرف السلطات الصحية،
إلى منطقتين:
 -Iمنطقة التخفيف رقم  1وتضم :
• عمالة وأقاليم جهة الشرق
• أقاليم جهة بني مالل-خنيفرة
• أقاليم جهة درعة-تافياللت
• عمالتا وأقاليم جهة سوس-ماسة
• أقاليم جهة كلميم-واد نون
• أق���ال���ي���م ج��ه��ة العيون-الساقية
الحمراء
• إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب
• عمالة المضيق-الفنيدق
• إقليم تطوان
• إقليم الفحص-أنجرة
• إقليم الحسيمة
• إقليم شفشاون
• إقليم وزان
• عمالة مكناس
• إقليم إفران
• إقليم موالي يعقوب

• إقليم صفرو
• إقليم بولمان
• إقليم تاونات
• إقليم تازة
• إقليم الخميسات
• إقليم سيدي قاسم
• إقليم سيدي سليمان
• إقليم سطات
• إقليم سيدي بنور
• إقليم شيشاوة
• إقليم الحوز
• إقليم قلعة السراغنة
• إقليم الصويرة
• إقليم الرحامنة
• إقليم آسفي
• إقليم اليوسفية
 -IIمنطقة التخفيف رقم  2وتضم :
• عمالة طنجة-أصيلة
• إقليم العرائش
• عمالة فاس
• إقليم الحاجب
• عمالة الرباط
• عمالة سال
• عمالة الصخيرات-تمارة
• إقليم القنيطرة
• عمالة الدار البيضاء
• عمالة المحمدية
• إقليم الجديدة
• إقليم النواصر
• إقليم مديونة
• إقليم بنسليمان
• إقليم برشيد
• عمالة مراكش
إن االنتقال التدريجي ،في إطار مخطط
التخفيف من تدابير الحجر الصحي ،من
مرحلة إلى أخرى سيخضع مسب ًقا لعملية
تقييم اإلج������راءات ال���واج���ب تنفيذها
والشروط الالزم توفرها على مستوى كل
عمالة وإقليم ،وذلك من طرف لجان اليقظة
والتتبع ،يترأسها السادة الوالة والعمال
وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة
والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية
المعنية والمصالح األمنية.
وبذلك ،سيتم إع��ادة تصنيف العماالت
واألق��ال��ي��م ،أسبوعيا ،حسب منطقتي

التخفيف ،على أساس المعايير المحددة
من طرف السلطات الصحية.
ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من
تدابير الحجر الصحي ،وتفاديا لظهور
بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن
متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه،
ت��ه��ي��ب ال��س��ل��ط��ات ال��ع��م��وم��ي��ة بجميع
المواطنات والمواطنين مواصلة االلتزام
والتقيد الصارم بكافة القيود االحترازية
واإلجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء
الكمامات ،التباعد الصحي... ،إلخ).
وخالل المرحلة األولى ،التي تبتدأ من
 11يونيو  ،2020سيتم ال��ش��روع في
التخفيف من قيود الحجر الصحي كما
يلي :
وخالل المرحلة األولى ،التي تبتدأ من
 11يونيو  ،2020سيتم ال��ش��روع في
التخفيف من قيود الحجر الصحي كما
يلي :
أ -استئناف األنشطة االقتصادية على
المستوى الوطني:
• األنشطة الصناعية؛
• األنشطة التجارية؛

• أنشطة الصناعة التقليدية؛
• أن��ش��ط��ة ال��ق��رب وال��م��ه��ن الصغرى
للقرب؛
• تجارة القرب؛
• المهن الحرة والمهن المماثلة؛
• إعادة فتح األسواق األسبوعية.
وتستثنى م��ن ه���ذه ال��ق��ائ��م��ة األنشطة
التالية :المطاعم والمقاهي ف��ي عين
ال��م��ك��ان ،ال��ح��م��ام��ات ،ق��اع��ات السينما
والمسارح... ،إلخ.
ب -تخفيف القيود بالمنطقة رقم :1
• الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية
للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو
اإلقليم؛
• استئناف النقل العمومي الحضري مع
استغالل نسبة ال تتجاوز  50%من الطاقة
االستيعابية
• التنقل داخل المجال الترابي لجهة
اإلقامة ،بدون إلزامية التوفر على ترخيص
(االق��ت��ص��ار فقط على اإلدالء بالبطاقة
الوطنية للتعريف اإللكترونية)؛
• إعادة فتح قاعات الحالقة والتجميل،

مع استغالل نسبة ال تتجاوز  50%من
الطاقة االستيعابية؛
• إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء
الطلق (منتزهات ،حدائق ،أماكن عامة،
إلخ )...؛
• استئناف األنشطة الرياضية الفردية
ب��ال��ه��واء الطلق (ال��م��ش��ي ،الدراجات،
إلخ)...؛
• اإلبقاء على جميع القيود األخرى التي
تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية
(منع التجمعات ،االجتماعات ،األفراح،
حفالت الزواج ،الجنائز ،إلخ.)... ،
ت -تخفيف القيود بالمنطقة رقم :2
• الخروج يقتضي التوفر على رخصة
استثنائية للتنقل؛
• إغالق المتاجر على الساعة  8مساء؛
• استئناف النقل العمومي الحضري مع
استغالل نسبة ال تتجاوز  50%من الطاقة
االستيعابية؛
• اإلبقاء على جميع القيود األخرى التي
تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية
(منع التجمعات ،االجتماعات ،األفراح،
حفالت الزواج ،الجنائز ،إلخ.)... ،

«ذا بارليمانت ماغازين» تبرز دور الصناعة الدوائية المغربية في إحداث
قطب للرخاء بين أوروبا وإفريقيا
أك��دت األمينة العامة للجمعية المغربية
للصناعات الدوائية ،لمياء التازي ،في عمود
نشر على البوابة األوروب��ي��ة «ذا بارليمانت
ماغازين.إي.يو» Theparliamentmagazine.
 ،euعلى دور صناعة األدوي���ة المغربية في
إح��داث قطب للرخاء بين أوروب��ا وإفريقيا،
السيما في سياق وباء «كوفيد.»-19
وأش���ارت ال��ت��ازي في ه��ذا العمود إل��ى أن
«المغرب بوسعه أن يصبح أفضل منصة في
جنوب الحوض المتوسطي ،لبناء قطب للرخاء
يقوم على االستثمار المشترك بين الشمال
والجنوب ،والذي من شأنه ضمان أمن وازدهار
المنطقة برمتها .وبغية تحقيق هذه الرؤية،
التزمت الصناعة الدوائية المغربية بلعب دور
حاسم ،وال��ذي جعلته أزم��ة كوفيد -19أكثر
أهمية بالنسبة ألوروبا وإفريقيا».
وبالنسبة لألمينة العامة للجمعية المغربية
للصناعات الدوائية ،فإن الرهانات «ضخمة»
بالنسبة ألوروبا ،على اعتبار أن دعم طموح
المغرب في أن يصبح وجهة صناعية رائدة في

قطاع األدوي����ة ،م��ن شأنه أن يخدم مصالح
القارتين وسيحدث قيمة مضافة مشتركة.
واعتبرت ال��ت��ازي ،على سبيل المثال ،أن
إنشاء تحالف بين الصناعة الكيماوية األوروبية
والوحدات الصناعية المغربية ،كفيل بتقصير
السلسلة اللوجستية ،وتوفير إمدادات سريعة
من األدوية األساسية واالستراتيجية ،من قبيل
الكلوروكين ،المستعمل في عالج وباء «كوفيد-
 »19أو األنسولين.
وفيما يتعلق بمكافحة األوبئة المحتملة
مستقبال ،أوضحت أن مركزا لتصنيع األدوية
يقع على بعد أقل من ساعتين جوا من قلب
االتحاد األوروبي ،بوسعه أن يكون مفيدا من
حيث توفير إجابة سريعة.
وسجلت التازي أن صناعة األدوية المغربية
تحتل ال��م��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل صعيد القارة
اإلفريقية ،وتجتذب نحو  50مليون يورو من
االستثمارات كل سنة وتمثل أزيد من  40ألف
منصب شغل.
وأضافت أن الصناعة الدوائية المغربية

تستفيد ،أيضا ،من التصديق الدولي -بما في
ذلك األوروبي -المعتمد من قبل منظمة الصحة
العالمية ،مشيرة إل��ى أن��ه من خ�لال تجاوز
مبيعات تفوق قيمتها  1,68مليار دوالر في
 ،2019وبزيادة سنوية ألكثر من  7بالمائة ،فإن
السوق الوطنية تتطور بوتيرة سريعة.
وتابعت التازي ،أن المغرب الذي يضم أكبر
ميناء في إفريقيا بطنجة ،يتوفر أيضا على
منظومات للوجستيك ،والنقل ،والتكنولوجيات
الدقيقة ،والذي «يقع عند مفترق الطرق بين
ثالث قارات».
وأكدت أن «هذا األمر يمكن المملكة من أن
تتموقع في وضع فريد ،لتصبح جسرا صناعيا
بين أوروبا وإفريقيا ،بما يسمح بإنشاء قطب
ل��ل��ازده�����ار ف����ي ج���ن���وب ال���ب���ح���ر األب���ي���ض
المتوسط».
كما سلطت التازي الضوء على االستقرار
«المؤسساتي والماكرو-اقتصادي» الذي ينعم
به المغرب ،معتبرة أنه في هذه المرحلة من
عدم اليقين «ينبغي البحث عن حلفاء مستقرين

وشركاء على المدى الطويل».
وأضافت أنه خلف قيادة صاحب الجاللة
الملك محمد السادس ،أصبح المغرب خالل
العقد األخير ،بمثابة محرك للنمو االقتصادي
ومركزا ماليا يتيح الوصول إلى سوق يبلغ
تعداد ساكنته أزيد من مليار مستهلك.
وحسب األمينة العامة للجمعية المغربية
للصناعات الدوائية ،فإن «المغرب ال يتوفر فقط
على الموقع الجغرافي ،والمهارات والبنيات
التحتية ليصبح فاعال إقليميا قويا في صناعة
األدوي����ة» ،لكنه يفرض نفسه أيضا «كقطب
أخضر» ،مع التزام متجدد بأن يكون «بطل
المناخ في إفريقيا».
وخلصت بالقول إنه «بالنسبة ألوروبا ،هذا
يعني أن الرهان على صناعة األدوية المغربية
ل��ي��س منطقيا وح��س��ب ،م��ن ح��ي��ث الموقع،
والتكلفة ،والولوج إلى األسواق واالستقرار،
إنه أيضا ره��ان على «مستقبل الكوكب ،من
خالل االستثمار في بلد ملتزم بمكافحة التغير
المناخي».

مال وأعمال
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مديرية الفالحة للدار البيضاء سطات  ..موسم قلع الشمندر السكري يمر في ظروف جيدة
أفادت المديرية الجهوية للفالحة للدار البيضاء
سطات ،أن موسم قلع الشمندر السكري على مستوى
المناطق التابعة لها ،يمر في ظروف جيدة ،وذلك
بالرغم من قلة التساقطات المطرية
والموارد المائية المخصصة لسقي
المدار السقوي لدكالة  /جهة الدار
ال��ب��ي��ض��اء -س���ط���ات  .وأوضحت
المديرية ،في بالغ لها ،أن عملية قلع
وشحن الشمندر السكري بلغت إلى
غاية  7يونيو الجاري ،أكثر من 450
ألف طن ،تم نقلها إلى معمل السكر،
علما أن عدد الفالحين المستفيدين
من هذه الزراعة بلغ برسم الموسم
الفالحي الحالي  11ألفا و 262فالحا
(منهم  10آالف و 48بالمدار السقوي
لدكالة ،و ألف و 214بالمناطق التي
تعتمد في عملية السقي على ضخ
المياه الجوفية).
وفيما يخص المساحة المزروعة
فقد بلغت في مجملها هذه السنة 18
ألفا و 51هكتارا من مادة الشمندر
السكري ،منها  12ألفا و 388هكتارا
بالري الكبير (  2698هكتار مسقية
بتقنية ال��ري بالتنقيط ) ،و 5663
هكتار بالري عبر ضخ المياه الجوفية،
وهو ما يمثل أكثر من  100في المائة
من البرنامج المسطر بداية الموسم الفالحي الذي
تميز بنقص حاد في مخزون المركب المائي المسيرة
 الحنصالي ،وقلة التساقطات المطرية ،مما كانله أثر مباشر على المساحة المزروعة.

وأوض����ح ال��م��ص��در ذات���ه أن ت��وزي��ع المساحة
المخصصة للشمندر السكري همت باألساس كل من
إقليم الجديدة ب  1361هكتار (منها  380هكتارا

بالري الكبير و 981هكتار بالري عبر ضخ المياه
الجوفية) ،وإقليم سيدي بنور ب  14الف و232
هكتار (منها  10آالف و 994هكتارا بالري الكبير و
 3238هكتارا بالري عبر ضخ المياه الجوفية) ،ثم

البنك المركزي الفرنسي:
اقتصاد البالد قد يتراجع
بنحو  10في المائة هذا العام

إقليم آسفي ب  1726هكتار (منها  1707هكتارا
بالري الكبير و 19هكتار بالري عبر ضخ المياه
الجوفية).
وذك����رت ال��م��دي��ري��ة الجهوية
للفالحة بأن عملية زرع الشمندر
السكري انطلقت مبكرا في شهر
أكتوبر  ،2019حيث تم زرع 5937
هكتارا ( 33في المائة) ،و 7000
هكتارا خالل شهر نونبر ( 39في
المائة) و  4451هكتارا خالل
شهر دجنبر ( 24في المائة) ،و
 663ه��ك��ت��ار خ�ل�ال ش��ه��ر يناير
 4( 2020في المائة).
وأض���اف ال��ب�لاغ أن��ه بالنظر
لألهمية التي يوليها المخطط
الفالحي الجهوي لزراعة الشمندر
ال��س��ك��ري ،ف��ق��د ع���رف الموسم
الفالحي الحالي إقباال مهما على
الزراعة الشمندر السكري مما أدى
إل���ى تكثيف ال��ج��ه��ود لتحقيق
ال��ب��رن��ام��ج ال��م��س��ط��ر ف��ي بداية
الموسم الفالحي ،مع األخذ بعين
االعتبار نتائج الموسم الفالحي
الفارط  ،2019/2018الذي تميز
بتسجيل أرقام قياسية سواء من
حيث اإلنتاج الذي فاق 7ر 1مليون
طن ،أو من حيث إنتاج السكر الذي يبلغ  230ألف
طن ،أو من حيث المردود المتوسط في الهكتار الذي
سجل رقما تاريخيا بالمنطقة ،حيث وصل إلى 6ر88
طن/هكتار .

مجموعة (رونو ) تحقق نسبة  55.5في المائة من الحصة السوقية
خالل شهر ماي
حققت مجموعة (رونو) للسيارات حصة سوقية
بلغت 5ر 55في المائة خالل شهر ماي الماضي،
على غرار ما تحقق في شهري مارس وأبريل ،في
ظل االنخفاض الكبير في السوق بنسبة ناقص
 82في المائة ،وذلك وفقا للنتائج التجارية الشهرية
للشركة المصنعة السيارات.
وأوضحت مجموعة رونو في بالغ لها ،أن هذه
النتيجة المحققة ناجمة عن مخطط استمرارية
أنشطة و خدمات المجموعة المبتكرة للتكيف مع

اكراهات عمالئها في هذا الظرف االستثنائي ،من
قبيل الطلبيات عبر اإلنترنت والتوصيل الى
المقرات ،مبرزة أن المدخرات المالية للمجموعة،
 RCI Finance Marocكانت قادرة ايضا على
اقتراح حلول تمويل مصممة خصيصا للتكيف
مع السياق الحالي.
و بحسب المصدر ذاته فقد أبانت المجموعة
وعالمتيها التجاريتين عن صمود في مبيعاتها
مع نخفاض أقل من السوق بنسبة ناقص  76في

ال��م��ائ��ة ،مشيرا إل��ى أن إع���ادة تشغيل مصانع
صوماكا وطنجة قد مكنت عالمة (داسيا ) من
تحقيق حصة تاريخية في السوق بنسبة 8ر38
ف��ي ال��م��ائ��ة م��ن خ�ل�ال ت��ق��دي��م ج���زء م��ن محفظة
الطلبيات ،ال سيما سيارات األجرة.
وعلى مدار السنة ككل ،قامت المجموعة بتسليم
 15ألف  643سيارة جديدة ،محققة حصة سوقية
بنسبة 3ر 43في المائة .
ومع عمليات التسليم هذه البالغ عددها ،892
استحودت (داسيا) على حصة سوقية بلغت 8ر38
في المائة ،وحافظت على مكانتها كشركة رائدة
في سوق السيارات الخاصة والموجهة الستعماالت
أخرى (ذات المنفعة) في المغرب ،وعززت موقعها
الريادي منذ بداية السنة ب  11ألف و  16عملية
تسليم ت��راك��م��ي��ة ،و 5ر 30م��ن ح��ص��ة السوق
التراكمية .
من جانبها ،اختتمت رونو شهر ماي الماضي
مع تسليم  383وحدة وحصة سوقية بنسبة 7ر16
في المائة ،محققة ما مجموعه  4627عملية تسليم
وحصة سوقية بلغت 8ر 12في المائة .
وت��ح��اف��ظ مجموعة رون���و ع��ل��ى ري��ادت��ه��ا في
المركبات ذات المنفعة والمتحولة بحصة سوقية
تبلغ 7ر 36في المائة يرسم شهر مايي الماضي،
وبإجمالي  1222وح��دة مسلمة ،مع حصة في
القطاع تصل الى 8ر 26في المائة .
يعكس ه��ذا األداء االل��ت��زام ال��ث��اب��ت والعمل
المسطر في العمق من قبل جميع شركات وكيانات
مجموعة رونو خالل هذه الفترة الصعبة .كما أنه
ثمرة تعبئة الشبكة مع استمرار الخدمة ما بعد
البيع في جميع أرجاء المملكة.

أص����در ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي الفرنسي،
توقعات تفيد بأن االقتصاد الفرنسي قد
يتراجع بنحو  10في المائة هذا العام،
على الرغم من االستئناف «التدريجي»
للنشاط اع��ت��ب��ارا م��ن الفصل الثالث،
معتبرا أن إجمالي الناتج الداخلي لن
يعود إلى مستواه لما قبل األزم��ة قبل
منتصف .2022
وتعتبر ه���ذه ال��ت��وق��ع��ات ق��ري��ب��ة من
توقعات الحكومة التي ترتقب ركودا
نسبته  11بالمائة ه��ذه السنة .فبعد
«الرجة القوية» الناجمة عن تدابير الحجر
الصحي ،السيما م��ع ت��راج��ع إجمالي
الناتج الداخلي ب��ـ  15ف��ي المائة في
ال��ف��ص��ل ال��ث��ان��ي ،ي��ت��وق��ع أن يتحسن
االقتصاد في  2021بـ  7في المائة ثم بـ
 4بالمائة في  ،2022بحسب توقعات
البنك المركزي.
وأضاف البنك «أن هذا التحسن الكبير
الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى
نشاط نهاية  2019قبل منتصف ،»2022
حيث يستند هذا السيناريو على استمرار
تفشي وب���اء «كوفيد ،»-19لكن تحت
السيطرة ،واقتصاد يتأقلم مع القيود
الصحية.
وحسب البنك المركزي ،تبقى توقعاته
ره���ن أم���ور ع��دي��دة غ��ام��ض��ة ،ح��ي��ث أن
«التحكيم» بين االدخ����ار واالستهالك
سيكون «ض��روري��ا لوتيرة االنتعاش»،
مضيفا أنه «من المرجح أن يستمر ارتفاع
معدل البطالة والمناخ العالمي غير
ال��م��ؤك��د ف��ي ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى سلوكيات
الشراء».
كما يتوقع أن يتجاوز مستوى ادخار
األسر  22بالمائة هذا العام وأن يتراجع
االستهالك بـ  9,3في المائة .ومع هوامش
ضعيفة ون��ش��اط متباطىء ستخفض
المؤسسات استثماراتها بـ  23,3في
المائة.
وقد يبلغ معدل البطالة أكثر من  10في
المائة عند نهاية  2020وحتى 11,5
بالمائة في منتصف  ،2021وهو مستوى
«يتخطى السوابق التاريخية» ،حيث
يتعين انتظار سنة  2022ليتراجع إلى
 9,7في المائة.

توقع انكماش االقتصاد األملاني بنسبة 5ر 6باملائة خالل السنة اجلارية
توقعت الرابطة االحتادية لشركات الصناعة
األملانية (بي دي آي) أن يسجل االقتصاد األملاني
ف��ي ال��ع��ام احل��ال��ي ان��ك��م��اش��ا حقيقيا بنسبة
5ر 6ف��ي امل��ائ��ة على ال��رغ��م م��ن ح��زم��ة التحفيز
االق��ت��ص��ادي ال��ت��ي أق��رت��ه��ا ب��رل�ين ف��ي مواجهة
تداعيات كورونا.
وتوقع الرئيس التنفيذي للرابطة يوأخيم

النع ،أن يحدث التعافي االقتصادي في .2022
وذك��رت الرابطة في تقريرها الربع سنوي
أن حزمة التحفيز االقتصادي جاءت في الوقت
املناسب وتوقعت أن يظهر تأثير جزء كبير من
التدابير املقررة خالل العام احلالي ،مشيرة الى
أن دع��م نفقات االستهالك ل�لأف��راد سيأتي في
طليعة العوامل التي ستخفف بشكل ملحوظ من

حدة التراجع االقتصادي.
وتوقعت الرابطة أن تسجل فاتورة صادرات
البضائع واخلدمات في هذا العام تراجعا حقيقيا
بنسبة  15ف��ي امل��ائ��ة (ب��ع��د تعديل األسعار)،
مشيرة إلى أن الطلب على منتجات «صن ع في
أملانيا» سينخفض بشكل ملحوظ ،نظرا للتراجع
احل��اد في النمو االقتصادي ل��دى كل الشركاء

التجاريني تقريبا.كما توقعت الرابطة تراجع
الواردات بنسبة تقارب  12في املائة.
وأش���ارت الرابطة ال��ى أن��ه م��ن املرتقب أن
يتراجع استهالك األف���راد بنسبة  7ف��ي املائة
مضيفة أنه بدون حزمة التحفيز احلكومية ،كان
التراجع سيتراوح بني 5ر 8في املائة إلى  10في
املائة.
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الرئاسيات األمريكية ..بايدن يتقدم بفارق كبير عن ترامب في أحدث
استطالع للرأي

حقق المرشح الديمقراطي
لالنتخابات الرئاسية األمريكية
جو بايدن تقدما بفارق  14نقطة
عن الرئيس دونالد ترامب في
أح��دث استطالع للرأي نشرته
شبكة (سي إن) اإلخبارية.
وأظهرت نتائج االستطالع أن
 55ب���ال���م���ائ���ة م����ن الناخبين
سيؤيدون جو بادين في حال
أجريت االنتخابات اليوم ،مقابل
 41بالمائة لدونالد ترامب.
وتم إجراء هذا االستطالع في
الوقت الذي تخوض فيه البالد
معركة ضد وب��اء كورونا الذي
خلف أزي��د من  110آالف حالة
وف��������اة ،ك���م���ا ت����واج����ه موجة

احتجاجات منددة بمقتل المواطن
األمريكي من أصل إفريقي جورج
ف��ل��وي��د ،ع��ل��ى ي��د أح���د عناصر
ال�������ش�������رط�������ة ف���������ي م����دي����ن����ة
مينيابوليس.
وتمثل هذه النتيجة تقدما بينا
ل��ب��اي��دن ع��ل��ى ت���رام���ب مقارنة
باستطالع مماثل أجرته (سي إن
إن) في ماي ،حيث حصل بايدن
ع��ل��ى نسبة  51م��ن األص���وات
ال��م��ؤي��دة م��ق��اب��ل  46بالمائة
لترامب.
وت��زام��ن ضعف أداء ترامب
أم�����ام ب���اي���دن ف���ي ال��ع��دي��د من
استطالعات الرأي األخيرة مع
تراجع شعبيته.

وع��ب��ر  38ب��ال��م��ائ��ة ف��ق��ط من
األش�����خ�����اص ال����ذي����ن شملهم
االس��ت��ط�لاع ع��ن رض��اه��م على
الطريقة التي يدبر بها ترامب
واليته الرئاسية ،بانخفاض قدره
 7نقاط عن الشهر الماضي ،فيما
قال  57إنهم غير راضين على
أدائه.
ويبدو أن هذه النتائج لم ترق
للرئيس ترامب ال��ذي كتب في
تغريدة على تويتر «استطالعات
سي إن إن مغلوطة مثل تقاريرهم.
نفس األرق��ام ،إن لم يكن أسوأ،
ض������د ه������ي���ل��اري ال�����ف�����اس�����دة.
ال���دي���م���ق���راط���ي���ون سيدمرون
أمريكا!».

النمسا تعيد فتح حدودها مع  31دولة أوروبية،
منها إيطاليا ،في  16يونيو الجاري

أع��ل��ن وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ألكسندر
ش��ال��ن��ب��رغ ،أن النمسا ستعيد فتح
حدودها مع  31دولة أوروبية ،ومنها
إيطاليا ،في  16يونيو الجاري.
وأوضح شالنبرغ ،في مؤتمر صحفي
عقب االج��ت��م��اع األس��ب��وع��ي لمجلس
الوزراء ،أن النمسا سترفع قيود السفر
والدخول ل 31دولة أوروبية ،بما فيها
الجارة الجنوبية ،وذل��ك اعتبارا من

منتصف الشهر الجاري.
وأبرز الوزير أن الضوابط الجديدة
للسفر وال��ت��ن��ق��ل م��ن وإل���ى إيطاليا
تستثني منطقة لومبارديا ،بؤرة الوباء
بالبالد ،حيث سيتم إص���دار تحذير
جزئي من السفر للمنطقة.
وأشار شالنبرغ إلى استبعاد السويد
وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال من هذا
القرار ،موضحا أن الحدود مع هذه

الدول ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر،
وسيتم فرض اختبار «كوفيد »-19أو
الحجر الصحي لمدة  14يوما في حال
الدخول عبر ألمانيا أو دول أخرى.
وأكد شالنبرغ أن النمسا تفتح بهذا
ال���ق���رار ن���اف���ذة ك��ب��ي��رة ع��ل��ى الحياة
الطبيعية ،خاصة مع اقتراب العطلة
الصيفية وصعوبة السفر إلى خارج
االتحاد األوروبي في الوقت الحالي.
ودع�����ا ال���م���س���ؤول إل����ى «التحلي
بالمسؤولية واحترام قواعد الوقاية
والتباعد خالل اإلجازات الصيفية».
وبدأت النمسا منذ  15ماي المنصرم
تخفيف ضوابط المراقبة بحدودها مع
ألمانيا ولشتنشتاين وسويسرا ،فيما
قامت بتعليقها مع التشيك وسلوفاكيا
وهنغاريا وسلوفينيا ب��داي��ة الشهر
الحالي.
وب���دأت الحياة بالنمسا تستعيد
وضعها الطبيعي تدريجيا ،بعد تخفيف
التدابير االحترازية إلى الحد األدنى
في إطار خطة لرفع القيود المفروضة
على األنشطة االقتصادية والحياة
ال��ع��ام��ة ب����دأت ف���ي م��ن��ت��ص��ف أبريل
الماضي.

«كورونا» ..تركيا ترفع المزيد من القيود
المفروضة على الحياة االجتماعية
أع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب
أردوغ��ان ،عن سلسلة من القرارات التي
ترفع المزيد من القيود المفروضة على
الحياة االجتماعية ،تخص المسنين فوق
 65سنة والصغار دون  18سنة ،وأيضا
المطاعم ودور السينما والمسارح خالل
الفترة القادمة.
وأف��اد أردوغ���ان ،في تصريحات عقب
اجتماع مجلس الوزراء ،بأنه تقرر السماح
للمواطنين فوق  65عاما بالتجول يوميا
من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة
مساء ،وجرى إزالة قيود التجول على الفئة
العمرية تحت  18ع��ام��ا ،ش��رط مرافقة
الوالدين.

وأش��ار إل��ى أن��ه تقرر إغ�لاق المطاعم
والمقاهي عند الساعة  12ليال بدال من 10
مساء ،كما ستبدأ دور السينما والمسارح
والمعارض أنشطتها بداء من مطلع يوليوز
المقبل شريطة االلتزام بالقواعد المعلنة،
مشيرا إلى السماح بفتح قاعات عقد الزواج
اعتبارا من  15يونيو ،وصاالت األفراح
يوم فاتح يوليوز ضمن قواعد محددة.
وش���دد ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي على وجوب
االلتزام بوضع الكمامة ومراعاة التباعد
الجسدي وق��واع��د النظافة لحين زوال
جائحة «كورونا» نهائيا ،مؤكدا أنه يجب
االع��ت��ي��اد ع��ل��ى «ال��وض��ع ال��ج��دي��د» الذي
سيستمر لفترة من الوقت.

الصين تحذر طالبها من الدراسة في أستراليا وسط تصاعد التوتر بين البلدين
حذرت بكين الطالب الصينيين من الدراسة في
أستراليا ،على خلفية مخاوف مرتبطة بفيروس
ك��ورون��ا الجديد والعنصرية ،في تصعيد جديد
للتوترات المخيمة على العالقات الدبلوماسية بين
البلدين.
ويندرج تحذير الصين في إطار موجة تصعيد
بدأت حين طالبت أستراليا بتحقيق مستقل حول
طريقة تعامل السلطات الصينية مع فيروس كورونا
الذي ظهر العام الماضي في وسط الصين ،ولكشف
مصدره.
وأثار الطلب األسترالي غضب الصين التي ردت
باستهداف كانبيرا في عدد من الجبهات ال سيما
السياحة والتجارة وحاليا الدراسة ،علما أن الطالب
الصينيين يشكلون النسبة األك��ب��ر م��ن الطالب
األجانب في الجامعات األسترالية.
وجاء في التحذير الصيني أن «وزارة التعليم
تذكر كل الطالب المغتربين بضرورة إجراء تقييم
للمخاطر وبتوخي الحذر في خيار الدراسة في
أستراليا أو العودة إليها الستكمال الدراسة».
وذك��رت ال���وزارة ب»ع��دد من ح��وادث المعاملة
التمييزية بحق آسيويين في أستراليا» خالل جائحة
كوفيد ،-19معتبرة أن الوباء ال يزال يشكل خطرا.
وتابعت الوزارة أنه «لم تتم إلى اآلن السيطرة على

تفشي فيروس كورونا ،كما أن السفر الدولي وإعادة
فتح الجامعات ينطويان على مخاطر».
ويأتي البيان غداة تحذير المتحدثة باسم وزارة
الخارجية الصينية من تعرض صينيين في أستراليا
إلى «كثير من التمييز» ،وبعد أيام من تحذير الصين

رعاياها من السفر إلى أستراليا.
وأق��ر مسؤولون أستراليون بحصول حوادث
عنصرية ،لكن وزير التجارة االسترالي سايمون
برمنغهام اعتبر أن «القول إن استراليا ،تمثل في
أي شكل من األشكال ،وجهة غير آمنة للزوار هو

فكرة واه��ي��ة» .وردا على دع��وات إلج��راء تحقيق
مستقل في مصدر الوباء ،هدد السفير الصيني في
كانبرا بمقاطعة واسعة للمستهلك الصيني للسلع
االسترالية ،وهو تحذير تبعه حظر استيراد لحوم
األبقار من أربعة منتجين استراليين كبار.
وف��ي م��اي��و ال��م��اض��ي ،ف��رض��ت الصين رسوما
جمركية بقيمة  80بالمئة على الشعير االسترالي
وسط اتهامات بإغراق السوق ،وهي خطوة قد تبلغ
كلفتها  500مليون دوالر استرالي ( 350مليون دوالر
أميركي) على األق��ل سنويا ،بحسب خمسة من
مزارعي هذه الحبوب.
ومن المرجح أن يفاقم التحذير األخير من الدراسة
ف��ي أس��ت��رال��ي��ا ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا هذا
القطاع.
وك��ان��ت مجموعة ض��غ��ط ق��د ح���ذرت األسبوع
الماضي بأن الجامعات األسترالية قد تخسر ما
يصل إلى  11مليار دوالر أميركي جراء استمرار
إغالق الحدود أمام الطالب األجانب .
وي��ع��د ق��ط��اع التعليم ث��ال��ث أك��ب��ر الصادرات
األسترالية بعد خام الحديد والفحم ،مع أكثر من
 500ألف طالب أجنبي مسجلين العام الماضي ،ما
يوفر مداخيل لالقتصاد األسترالي بنحو  32مليار
دوالر أسترالي.

قضايا المجتمع
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ما بعد (كوفيد .. )19-بإمكان املغرب دراسة جدوى نهج «مروحية األموال»
اعتبر الباحث االقتصادي كريم المقري أن
بإمكان المغرب دراس��ة ج��دوى آليات انتعاش
اقتصادي جديدة خالل مرحلة ما بعد (كوفيد،)-19
ال ت��م��ر ع��ب��ر ال��م��ي��زان��ي��ة ،م��ث��ل ن��ه��ج «مروحية
األموال».
وكتب المقري في مقال نشره مركز السياسات
من أجل الجنوب الجديد تحت عنوان « هل سيكون
لنهج مروحية األموال دور في أزمة (كوفيد)-19؟»
أن «المخاوف من تأثيرات التضخم الخارج عن
السيطرة والذي قد ينجم عن اتباع نهج «مروحية
األموال» ال تبدو مبررة في حالة المغرب».
وأوضح الكاتب أن التضخم منخفض للغاية
حاليا ،وقد يكون بلغ أدنى مستوى له سنة ،2019
بـ  0.2في المائة ،بينما ظلت فجوة الناتج ،التي
تقيس ضغوط الطلب ،سالبة منذ بداية سنة ،2018
معتبرا أن هذه المؤشرات «ستسمح للمغرب بدعم
الطلب من خالل «مروحية األموال» ،دون تخوف
من ارتفاع التضخم بشكل مفرط خالل مرحلة
االنتعاش».
وأش����ار ،ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،إل��ى أن «مروحية
األم���وال» قد ت��ؤدي في البداية ،بااللتفاف على
األب��ن��اك التجارية ،إل��ى خ��س��ارة البنوك بعض
المكاسب ،مضيفا أن هذه اآللية ستجنب ،مع ذلك،
النظام البنكي المغربي زيادة كبيرة في الديون
غير المسددة خالل هذه المرحلة من األزمة».
وعلى الرغم من أن «مروحية األموال» يمكن أن
تتخذ أش��ك��اال ع��دي��دة ،يميل المقري ،ف��ي حالة
المغرب ،إلى اعتماد مقاربة يقوم البنك المركزي

في إطارها بتوزيع األموال على األسر مجانا بشكل
مؤقت.
وأكد الباحث ،الذي يرى ضرورة استيفاء عدد
من الشروط قصد تحقيق أقصى فائدة من هذه
اآللية وتقليل التداعيات السلبية المحتملة إلى
الحد األدن��ى ،أن نهج «مروحية األم��وال» الذي
يعتمد تحويل األموال بشكل مباشر إلى األسر «لن
يخلو من مخاطر».
وأوصى على وجه الخصوص باستراتيجية
تواصل «واضحة ومطمئنة» وتجنب استخدام نهج
«مروحية األموال» إال إذا كانت اإلجراءات األخرى
المتاحة «غير كافية لتعزيز الطلب بسرعة».
واعتبر أن هذا النهج االقتصادي ال ينبغي أن
ينظر إليه على أنه بديل «للتدابير الكالسيكية»
لسياسة نقدية ميسرة أو سياسة مالية توسعية،
بل كإجراء مكمل لها ،وأن اعتماد سياسة مختلطة
أمر ملح «أكثر من أي وقت مضى».
وبحسب الكاتب ،فإلى جانب الشروط الواجب
استيفاؤها في حالة اعتماد «مروحية األموال»،
ينبغي للمغرب «أن ي��ظ��ل يقظا فيما يتعلق
بالمخاطر التي قد تنشأ عنها».
وأردف بالقول إنه بمجرد ظهور إشارات مقلقة،
ينبغي أال يتردد البنك المركزي في وقف العمل
بآلية «مروحية األموال».
وقال المقري إن مروحية األموال «ليست سوى
آلية مؤقتة ،حيث تستلزم مرحلة ما بعد (كوفيد-
 )19دراسة مسارات أخرى ت عتمد على المدى
الطويل.

وخلص إلى أن «مرحلة ما بعد (كوفيد)-19
يجب أن تستند إلى إصالحات متوسطة وطويلة
األمد من شأنها أن تحدد طريقة جديدة لتوقع
الصدمات والتعامل معها.

وي��ع��ود مفهوم «مروحية األم���وال» إل��ى سنة
 .1969وقد أث��اره ألول مرة االقتصادي ميلتون
فريدمان في كتابه «The Optimum Quantity
.»of Money

طنجة  ..توقيف ثالثة أشخاص لالشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج املخدرات
مت���ك���ن���ت ع���ن���اص���ر املصلحة
الوالئية للشرطة القضائية مبدينة
طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة مل��راق��ب��ة التراب
الوطني ،من توقيف ثالثة أشخاص
ت��ت��راوح أعمارهم ما بني  27و32
سنة ،اثنان منهم من ذوي السوابق
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،وذل����ك ل�لاش��ت��ب��اه في
تورطهم في قضية تتعلق بحيازة
وت����روي����ج امل����خ����درات وامل����ؤث����رات
العقلية.
وذك���ر ب�ل�اغ ل��ل��م��دي��ري��ة العامة
لألمن ال��وط��ن��ي ،أن��ه ج��رى توقيف

امل��ش��ت��ب��ه ف��ي��ه��م باملنطقة القروية
«سيدي قنقوش» بضواحي طنجة،
ح��ي��ث أس���ف���رت ع��م��ل��ي��ة التفتيش
امل��ن��ج��زة مب��ن��زل أح��ده��م ع��ن حجز
 1880ق����رص م��ه��ل��وس م���ن نوع
إك��س��ت��ازي وس��ي��ارة نفعية ،عالوة
ع��ل��ى س��ل�اح أب��ي��ض وب���خ���اخ غاز
مسيل للدموع.
وأض������اف امل���ص���در أن عملية
تنقيط املشتبه فيهم بقاعدة بيانات
األمن الوطني لألشخاص املطلوبني
ق���ض���ائ���ي���ا ،أوض����ح����ت أن اثنني
منهم يشكلون م��وض��وع مذكرات

بحث وطنية لتورطهم في قضايا
امل����خ����درات ص������ادرة ع���ن مصالح
ال��ش��رط��ة القضائية ب��ك��ل م��ن مدن
الدار البيضاء والرباط ومتارة.
وأش����ار إل���ى أن���ه مت االحتفاظ
باملشتبه فيهم حتت تدبير احلراسة
النظرية ره��ن إش��ارة البحث الذي
يجري حتت إشراف النيابة العامة
امل��خ��ت��ص��ة ،وذل�����ك ل��ت��ح��دي��د كافة
األفعال اإلجرامية املنسوبة إليهم،
وال��ك��ش��ف ع���ن ج��م��ي��ع املساهمني
وامل���ش���ارك�ي�ن امل��ف��ت��رض�ين ف���ي هذا
النشاط اإلجرامي.

إعادة فتح المساجد ستتم في الوقت المناسب بتنسيق مع وزارة الصحة
والسلطات المختصة مع أخذ تطور الحالة الوبائية بالمملكة بعين االعتبار
أكد المجلس العلمي األعلى ،أن إع��ادة فتح
المساجد ستتم ،في الوقت المناسب ،بتنسيق
كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة ،مع
أخ��ذ ت��ط��ور ال��ح��ال��ة ال��وب��ائ��ي��ة بالمملكة بعين
االعتبار.
وفي مايلي نص البالغ الصادر عن المجلس
العلمي األعلى....
« كانت فتوى المجلس العلمي األعلى بإغالق
المساجد قد نصت على أن الضرورة تزول بزوال
السبب ،مما يعني أن اإلغالق المؤقت للمساجد
سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلد إلى
وضعها العادي.
وفي الوضع الراهن من استمرار الوقاية من
انتشار الوباء ،يؤكد المجلس العلمي األعلى أن
إعادة فتح المساجد ستتم ،في الوقت المناسب،
بتنسيق كامل م��ع وزارة الصحة والسلطات
المختصة ،مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا
بعين االع��ت��ب��ار؛ وذل���ك اس��ت��ن��ادا لالعتبارات
التالية:
• أوال :أن صالة الجماعة في مذهبنا المالكي
تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بال تشدد
وال تكلف؛
• ثانيا :أن من شروط الصالة الطمأنينة العامة
وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب االجتماع
لها؛
• ثالثا :أن الصالة مبنية على اليقين وال يجوز

أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك ،للحديث
الصحيح« :دع مايريبك إلى ما ال يريبك»؛
• راب��ع��ا :أن تدخل السلطات العمومية في
األماكن العامة لمراقبة إج��راءات االحتراز من
ال��وب��اء ،تدخل ال يمكن تصوره في المساجد،
وعددها يزيد عن خمسين ألف مسجد؛
• خامسا :أنه سيكون من المحرج للجميع ،لو
وقع فتح المساجد في الوضع الراهن ،أن يصاب
أشخاص في األيام المقبلة ،ال قدر الله ،وينشرون

بدورهم العدوى بين المصلين؛
• سادسا :أن استمرار إقامة الصالة في المنازل
للضرورة ال يحرم المصلين من أج��ر إقامتها
بالمساجد ،ألن األرض كلها مسجد ،لقوله :
«وجعلت لي األرض مسجدا.»...
حفظ الله موالنا الهمام وبارك في عمله وأجزل
له األجر والثواب ،على تمسكه بمراعاة الضرورة
الشرعية األولى المتمثلة في الحرص على حياة
المواطنين ،إنه سميع مجيب».

 7قتلى و 928جريحا حصيلة
حوادث السير بالمناطق
الحضرية خالل األسبوع الماضي
لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب  928آخرون
بجروح ،إصابات  45منهم بليغة ،في  724حادثة
سير ،داخل المناطق الحضرية خالل األسبوع الممتد
من  01يونيو الجاري إلى غاية السابع منه.
وعزا بالغ للمديرية العامة لألمن الوطني األسباب
الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث ،حسب
ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين ،وعدم احترام حق
األسبقية ،والسرعة المفرطة ،وتغيير االتجاه بدون
إش��ارة ،وع��دم انتباه الراجلين ،وع��دم ترك مسافة
األم��ان ،وتغيير االتجاه غير المسموح ب��ه ،وعدم
التحكم ،وعدم احترام الوقوف المفروض بعالمة قف،
والسير في يسار الطريق ،والسياقة في حالة سكر،
التجاوز المعيب ،وعدم احترام الوقوف المفروض
ب��ض��وء ال��ت��ش��وي��ر األح���م���ر ،وال��س��ي��ر ف��ي االتجاه
الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان
السير والجوالن ،تمكنت مصالح األمن من تسجيل
 17ألف و 399مخالفة ،وإنجاز  7046محضرا أحيلت
على النيابة العامة ،واستخالص  10.353غرامة
صلحية.
وأشار البالغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من
هذه المخالفات بلغ مليونين و 49ألفا و 475درهما،
فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي
 3940عربة ،وعدد الوثائق المسحوبة  2804وثيقة،
وع����دد ال��م��رك��ب��ات ال��ت��ي خ��ض��ع��ت للتوقيف 302
مركبة.
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الدار البيضاء

مطار محمد الخامس الدولي يستعد الستئناف نشاطه االعتيادي
بعد تعليق الرحالت الدولية ،لقرابة ثالثة أشهر،
بسبب األزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد ،)-19يعمل مطار محمد الخامس
الدولي بالدار البيضاء ،بوتيرة سريعة وجدية
الستقبال المسافرين ،مع االحترام الصارم إلجراءات
التباعد االجتماعي.
وفي أفق استئناف األنشطة ،قامت أول منصة
على مستوى مطارات المملكة (مطار محمد الخامس
الدولي) ،التي تستقبل أزيد من  40في المائة من
حركة النقل الجوي بالمغرب ،باعتماد آلية تقوم
على تدبير المخاطر ،لتوفير بيئة صحية وآمنة
للمسافرين.
فمطار العاصمة االقتصادية ال يذخر جهدا سواء
عبر عمليات التعقيم المكثف والتباعد الجسدي،
والتشوير األرضي ،والكاميرات الحرارية الحديثة،
م��ن أج���ل ض��م��ان ت��ج��رب��ة س��ف��ر صحية ومريحة
للمسافرين ،والعمل على استعادة الثقة في النقل
الجوي ،أحد القطاعات االقتصادية التي أدت ثمنا
باهضا جراء هذه األزمة الصحية.
وامتثاال للتعليمات الصحية ،فإن المطار يعمل
على تكييف اإلجراءات مع القيود المرتبطة بتدبير
حالة الوباء والتدابير الصارمة للحفاظ على التباعد
االجتماعي في جميع مناطق استقبال المسافرين.
كما يتعلق األمر بتعزيز عمليات التطهير والتعقيم
لمنشآت المطار ونشر رسائل تحسيسية تحث على
احترام التباعد االجتماعي.
ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أوض���ح م��دي��ر م��ط��ار محمد
الخامس ،عبد الحق م��ازور في تصريح لوكالة
المغرب العربي لألنباء ،عقب زيارة لوسائل اإلعالم
للوقوف عند االستعدادات الستئناف نشاط الطيران
بالمطار ،أن��ه في إط��ار مخطط استئناف نشاط
المطار ،خاصة استقبال المسافرين ،تم تفعيل
سلسلة م��ن اإلج����راءات م��ن قبل مكتب الوطني
للمطارات ( )ONDAبالتنسيق م��ع المصالح
الوزارية المعنية ،خاصة الداخلية والمديرية العامة
للطيران ال��م��دن��ي ب����وزارة السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي».
وأض���اف أن «ه���ذه اإلج�����راءات تتمثل ،بشكل
أساسي ،في وضع آلية تمكن من حماية المسافرين
باإلضافة إلى العاملين في المطار» ،مستعرضا في
هذا الصدد على سبيل المثال ،عالمات التشوير
األرضية ،التي تجعل من الممكن مراقبة التباعد

االجتماعي.
كما يتعلق األمر ،يضيف المتحدث ذاته ،بعدد
من اللوحات التي تشير إلى التعليمات الصحية
العامة ،ومنها على الخصوص ارتداء الكمامات
وال��غ��س��ل المنتظم لليدين واس��ت��خ��دام المعقم
الكحولي ،فضال عن بث رسائل صوتية بالعربية
والفرنسية واإلنجليزية للفت انتباه الركاب من أجل
االم��ت��ث��ال ل��ه��ذه اإلج�����راءات ط���وال م��روره��م عبر
المطار.
ومن أجل الكشف عن المسافرين المشتبه في
إصابتهم ،تم تجهيز المطار بكاميرا حرارية متطورة

تجعل من الممكن اكتشاف المسافر من بين العديد
من المستخدمين في وقت واحد وفي نفس الوقت
الكشف عن درجات الحرارة ،مضيفا «أن المطار
يعتمد أيضا بروتوكوال من قبل وزارة الصحة،
للتعامل م��ع المسافرين المشتبه إصابتهم أو
العاملين من أجل اإلخ�لاء أو إع��ادة فحص هذه
الحاالت».
وفي هذا السياق ،أشار مازور إلى أن المكتب
الوطني للمطارات ق��ام بنشر دليل للحماية من
انتشار ف��ي��روس ك��ورون��ا يتضمن عمليا جميع
اإلجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية بهدف

حماية جميع مستخدمي المطار.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن المكتب وض��ع مخططا
الستئناف أنشطة مطارات المغرب واستعدادا
الستئناف الرحالت الجوية ،يضمن استقباال آمنا
ومطمئنا للمسافرين ،ويوفر حماية لكل مستعملي
المطارات.
ويهدف هذا المخطط ،الذي يستند على تدبير
المخاطر بالدرجة األولى ،إلى حماية المسافرين
والمستخدمين وكل مستعملي المطارات واسترجاع
الثقة لدى مختلف األط��راف ،ومواكبة استئناف
أنشطة النقل الجوي في أحسن الظروف.

مرتيل :

الهالل األحمر يقدم مساعدات ملرضى القصور الكلوي وأطفال ذوي احتياجات خاصة
ق��ام المكتب اإلقليمي للهالل األحمر
المغربي بعمالة المضيق-الفنيدق ،بتوزيع
م��س��اع��دات غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة من
المكفوفين وم��رض��ى ال��ق��ص��ور الكلوي
وعائالت أطفال في وضعية إعاقة.
وتهم هذه العملية الثانية ،بعد تلك التي
استهدفت  148طالبا أجنبيا من جنسيات
إفريقية وأسيوية ،المستفيدين من مركز
التربية الغير النظامية لألطفال في وضعية
إعاقة ومركز تصفية الكلى الواقعين بمدينة
مرتيل.
واستفاد من هذه المرحلة من العملية،
التي تجري بشراكة مع المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية وب��دع��م م��ن السلطات
المحلية بعمالة المضيق-الفنيدق218 ،
مستفيدا ومستفيدة ،وهي تندرج في سياق
تعبئة موارد الهالل األحمر المغربي لتقديم
الدعم االجتماعي للفئات المتضررة من
جائحة كورونا.
وأب��رز رئيس المكتب اإلقليمي للهالل
األحمر المغربي بعمالة المضيق-الفنيدق،
محمد العربي المرابط ،أن ه��ذه المبادرة التي
وصلت إلى محطتها الثانية ،تأتي تماشيا مع
العناية الملكية السامية بمرضى القصور الكلوي

واألش��خ��اص ف��ي وضعية إع��اق��ة ،خ��اص��ة منهم
المكفوفين وضعاف البصر واألطفال التوحديين
المنتمين للعمالة.
وأشار إلى أن األمر يتعلق بالمرحلة الثانية من

عملية شاملة تستهدف دعم مجموعة من الفئات
الهشة خالل جائحة فيروس كورونا المستجد،
مبرزا أن هذه المرحلة عرفت استفادة  98مصابا
بالقصور الكلوي بمركز تصفية الكلي بمرتيل ،و58

طفال ينتمون لجمعية األوائ��ل لألطفال في
وضعية إعاقة بعمالة المضيق-الفنيدق ،و46
مكفوفا يقيمون بذات العمالة ،إلى جانب 16
شخصا من عمال اإلن��ع��اش الوطني الذين
واكبوا أنشطة المكتب اإلقليمي للهالل األحمر
المغربي بالعمالة.
وأض��اف أن المرحلة الثالثة من العملية
ستتوزع على محورين يرومان دعم ومساعدة
عمال الصيد البحري التقليدي وعمال النقل
وسائقي سيارات األجرة.
من جانبه أبرز ياسين المنصوري ،رئيس
مصلحة م��واك��ب��ة األش��خ��اص ف��ي وضعية
هشاشة بقسم العمل االجتماعي بعمالة
المضيق-الفنيدق ،أن ه��ذه العملية التي
وصلت إلى مرحلتها الثانية تروم التخفيف
من اآلثار االقتصادية على الفئات المتضررة
من وباء كورونا المستجد.
وذكر المنصوري بأن هذه العملية تندرج
في سياق اتفاقية شراكة بقيمة تصل إلى 600
ألف درهم ،ساهمت فيها المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق
بمبلغ  450ألف درهم والمكتب اإلقليمي للهالل
األحمر المغربي ب  150ألف دره��م ،مضيفا أن
العملية «القت استحسان الفئات المستهدفة».
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