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ترأس أمير املؤمنني صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،مرفوقا
بصاحب السمو امللكي ولي العهد األمير موالي احلسن ،وصاحب
السمو امللكي األمير موالي رشيد ،وصاحب السمو األمير موالي
إسماعيل ،أول أمس ،بالقصر امللكي بالرباط ،الدرس الثاني من
سلسلة الدروس احلسنية الرمضانية.
وألقى الدرس بني يدي جاللة امللك ،ذكر الرحمان ،أستاذ جامعي
ومدير املركز الثقافي اإلسالمي الهندي في نيودلهي ،متناوال
بالدرس والتحليل موضوع« :التربية على املسؤولية» ،انطالقا
من وصية لقمان التي أولها «..ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر
لله ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه ،ومن كفر فإن الله غني حميد»...
(سورة لقمان).
ووضع احملاضر كالمه عن التربية في االسالم في إطار مجموعة
من اإلشارات  ،تؤكد االولى أن القرآن الكرمي كله بأحكامه وأخالقه
وعبره وقصصه توجيهات تربوية مليئة بالشفقة على االنسان
الذي كرمه الله وأراد له أن يبقى في أحسن تقومي  ،مضيفا انه
اليجوز لنا في هذا العصر «نحن املسلمني حتت تاثير عديد من
املستجدات في منط احلياة أن يتسرب إلينا الشك في فعالية هذا
األسلوب وفي مضمونه فنتهاون عن األخذ به».

احلركة الشعبية تنظم ندوة فكرية حول
موضوع « :السياسة اللغوية ورهان التنمية»
في إطار األنشطة الرمضانية ينظم حزب احلركة الشعبية ،بتعاون
مع املنتدى اجلامعي احلركي ندوة فكرية حول موضوع « :السياسة
اللغوية ورهان التنمية» ,وذلك يوم اجلمعة  17ماي  2019ابتداء من
الساعة العاشرة ليال باملقر املركزي للحزب بالرباط ،وسيؤطر هذه
الندوة السادة :
 احلسني موجاهد أستاذ جامعيأحمد بوعود أستاذ جامعي -عبد الكبير بالوشو أستاذ جامعي.

أبرزوا المسؤولية الواضحة للجزائر

النواب املغاربة ببرملان عموم إفريقيا
يدعون إلحصاء محتجزي تندوف

3

أطلق النواب املغاربة األعضاء ببرملان عموم إفريقيا ،أثناء
مشاركتهم في الدورة الثانية من الوالية التشريعية اخلامسة لهذا
املؤسسة اإلفريقية ،التي تنعقد في ميدراند (قرب جوهانسبورغ)،
نداء إلحصاء وتسجيل الساكنة احملتجزة بتندوف (جنوب غرب
اجلزائر).
وكشف النواب املغاربة ،خالل مداخلة لهم أول أمس ،باجللسة
العمومية لهذه املؤسسة التشريعية القارية حول قضية الالجئني،
املزاعم الكاذبة خلصوم املغرب بشأن وضعية غير عادية يتم
استغاللها من أجل إطالة أمد هذا النزاع اإلقليمي املفتعل حول
الوحدة الترابية للمملكة.
وأشاروا إلى أن إحصاء وتسجيل هذه الساكنة يفرض نفسه لرفع
أي لبس يتم عمدا إبقاؤه حول هذه القضية ،مؤكدين أن إحصاء من
هذا القبيل ينسجم متاما مع مقتضيات القانون الدولي اإلنساني
الذي ينص على إحصاء وتسجيل الالجئني في جميع أنحاء العالم.
وق��ال��وا إن ه��ذه العملية ستمكن من متييز األب�ع��اد السياسية
واإلنسانية لوضعية هذه الساكنة.
وأضافوا أن األمر يتعلق بشرط أساسي لضمان حماية حقوق
هذه الساكنة ،مذكرين بالتقارير الدولية التي تتحدث عن حتويل
للمساعدات اإلنسانية املوجهة لساكنة املخيمات.
وتأتي هذه الدعوة ،التي لقيت صدى واسعا لدى أعضاء البرملان
اإلفريقي ،للتذكير أمام املؤسسة التشريعية االفريقية باملسؤولية
ال��واض �ح��ة ل�ل�ج��زائ��ر ،ال��دول��ة ال�ت��ي تتنصل م��ن مسؤولياتها
بإصرارها املتعنت على رفض احصاء ساكنة تندوف في انتهاك
خطير للقواعد القانونية الدولية ،خاصة تلك التي تدافع عنها
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني.

املجلس األوروبي للعلماء املغاربة
ينظم مأدبة إفطار
نظم املجلس األوروبي للعلماء املغاربة ،مساء أول أمس ،مأدبة إفطار
حضرته شخصيات من مختلف املشارب واألديان ،وذلك تكريسا
لقيم التقاسم والعيش املشترك التي متيز هذا الشهر الفضيل.
وف��ي كلمة باملناسبة ،أك��د رئيس املجلس الطاهر التجكاني
ع��ل��ى أن ه���ذا احل��ف��ل « ي��ج��س��د ب��ح��ق م��ق��اص��د ش��ه��ر رمضان
وامل��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون وال����وئ����ام ون���ش���ر الرحمة
واجل�����ود ول����م األس�����رة اإلن���س���ان���ي���ة ،وه����و من�����وذج مل���ا يجب
أن ي��ك��ون ع��ل��ي��ه امل��ج��ت��م��ع البلجيكي واألوروب������ي ع��م��وم��ا «.
وح����ث امل��س��ل��م�ين ع��ل��ى أن ي��ظ��ل��وا م��ن��س��ج��م�ين م���ع ذواتهم،
متشبثني بقيم العيش املشترك م��ع باقي ال��دي��ان��ات األخرى،
مشيدا في نفس ال��وق��ت ،بالتجربة املغربية في مجال تدبير
ال��ش��أن ال��دي��ن��ي ،وال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى ال��وس��ط��ي��ة واالع���ت���دال.
وش��دد التجكاني على أن املجلس األوروب��ي للعلماء املغاربة
« يسعى لتحقيق األمن الروحي واالجتماعي والسلمي العام
بالوسائل العلمية ،انسجاما مع الدساتير والقوانني اجلاري
بها العمل في الدول األوروبية».
من جانبه ،قال سفير املغرب ببلجيكا ،محمد عامر ،إن شهر
رم��ض��ان ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى بعده ال��رم��زي ل��دى املسلمني« ،شهر
التضامن والتقاسم « ،مؤكدا على أن اإلسالم دين حوار وسالم،
وهي قيم يتقاسمها مع باقي الديانات السماوية.

علم لدى مصدر رسمي أول أمس ،،أن املركب الرياضي محمد اخلامس
بالدار البيضاء ،سيفتح أبوابه مجددا انطالقا من يوم األحد املقبل .فقد
قررت جلنة متعددة األطراف  ،مكلفة من قبل والية الدار البيضاء –سطات
«جعل املركب الرياضي محمد اخلامس رهن إشارة األندية الراغبة في
استقبال مبارياتها  ،انطالقا من يوم األحد  19ماي اجلاري».

رمزية  16ماي في وجدان المغاربة

إجماع وطني على أهمية صون األمن و اإلستقرار والتصدي للتطرف واإلرهاب

محمد مشهوري
حت��ل ال �ي��وم ال��ذك��رى  63لتأسيس مؤسسة األمن
ال��وط �ن��ي ،ك��إح��دى الدعامات األس��اس �ي��ة للمغرب
املستقل ،حيث حرص جاللة املغفور له امللك محمد
اخلامس وول��ي عهده آن��ذاك جاللة املغفور له امللك
احلسن الثاني على أن يكون االستقالل وسيادة
الوطن مصونان بقوات مسلحة احترافية وبجهاز
أم��ن مهني عقيدتهما شعار األم��ة املغربية اخلالد:
الله ،الوطن ،امللك.
اليوم ونحن نحتفي مع أسرة األمن الوطني بذكرى
التأسيس ،جندد االعتزاز بتضحيات نساء ورجال
ه��ذه امل��ؤس�س��ة ب�ك��ل أس�لاك �ه��ا ،ألن �ه��م ش�ك�ل��وا على
الدوام سدا منيعا أمام كل محاوالت التخريب مهما
ك��ان مصدرها،وضمنوا لنا جميعا العيش في ظل
االستقرار واألمان ،اللذين بدونهما ال مكان للحرية
وللدميقراطية وللتنمية.
نعمة األم��ن ه��ذه ،جعلت املغرب بلدا محسودا من
ط��رف جهات وبلدان عجزت ،على الرغم مما توفر
لديها من ثروات وإمكانيات مالية  ،عن حتقيق األمن
واالستقرار لشعوبها .وقد حاولت هذه اجلهات من
خالل مخططات خسيسة وخبيثة الضرب بغدر في

رم��زي��ة  16م ��اي ،ح�ين اس�ت�ه��دف��ت أش�خ��اص��ا عزل
آمنني سنة  2003ب��ال��دار البيضاء  ،وه��و املخطط
اآلث� ��م ال� ��ذي مت إف �ش��ال��ه ب�ف�ض��ل ي�ق�ظ��ة السلطات
األمنية والهبة الكبرى للشعب املغربي الذي خرج
عن بكرة أبيه رافعا شعارات «كلنا ضد اإلرهاب»
و«ماتقيش بالدي».
وإذا كان األمن الوطني قد جنح في ضبط املخربني
في عملية فندق أسني سنة  1994وإيقاف مجموعة
«اغيري» ،قبل أن يتنبه العالم إلى خطورة اإلرهاب بعد
تفجيرات  11شتنبر بنيويورك  ،2001فإن األحداث
اإلجرامية ل  16ماي  2003بالدار البيضاء ،كانت
اجلرس املنبه الداعي إلى اعتماد التصدي للتطرف
واإلره ��اب وجتفيف منابعهما أول��وي��ة األولويات
في اإلستراتيجية األمنية الوطنية .وقد تعزز هذا
التوجه بتعيني عبد اللطيف حموشي على رأس
املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني (املخابرات
املدنية ) ثم فيما بعد مديرا عاما لألمن الوطني ،نظرا
لتكوينه النظري و تخصصه األكادميي اللذين
عززا خبرته في محاربة التطرف واإلرهاب.
لقد مكنت هذه اإلستراتيجية األمنية املستندة إلى
عمل استخباراتي احترافي من تفكيك العشرات من
اخلاليا اإلرهابية وإحباط مخططاتها في املهد،
ب��ل أك�ث��ر م��ن ذل��ك جت ��اوز صيت امل��ؤس�س��ة األمنية

املغربية احل��دود ،حيث أصبحت مرجعا و منوذجا
حتى بالنسبة للبلدان األوروبية األكثر تقدما والتي
اكتوت بنار اإلره��اب األع�م��ى .ولعل في احلضور
ال ��وازن للمغرب ف��ي احمل��اف��ل وامل��ؤمت��رات الدولية
ذات الطابع األمني ما يؤكد املكانة املتميزة لألمن
املغربي ومهنيته وحرصه على إرساء تعاون حقيقي
في مجال التصدي للجرمية املنظمة وآلفة اإلرهاب
األعمى الذي يهدد السالم واالستقرار في العالم.
املهنية والتخصص جسدهما أيضا إحداث املكتب
املركزي لألبحاث القضائية (البسيج) الذي حققت
عناصره الكفؤة إجنازات مهمة في محاربة اإلرهاب
واجلرمية بكل أنواعها.
ه��ذه احلصيلة جد اإليجابية تدفع كل مغربي إلى
االعتزاز ببناتنا وأبنائنا وأخواتنا وإخواننا في
مختلف األجهزة األمنية ،واالفتخار بالرعاية اخلاصة
التي ما فتئ جاللة امللك محمد السادس يوليها ألسرة
األم��ن الوطني والتي جتسدت مؤخرا في إشراف
جاللته على تدشني املقر اجلديد للمديرية العامة
الذي تعكس بنايته وجتهيزاته ،اإلرادة في التطوير
واالهتمام بالعنصر البشري من كل اجلوانب.
االهتمام بالعنصر البشري متثل على أكثر من صعيد،
س ��واء م��ن خ�لال توفير ال�ه�ن��دام الالئق وتوفير
م �ع��دات ال�ع�م��ل أو م��ن خ�ل�ال ال �ن �ه��وض باجلانب

االجتماعي لنساء ورج��ال األم��ن وأسرهم والعناية
بأوضاع أرامل وأيتام رجال األمن.
وألن األمن يعتبر ثقافة مؤسساتية ومواطنة ،حرصت
املديرية العامة على انتهاج أسلوب االنفتاح على
الرأي العام ،من خالل تظاهرات األبواب املفتوحة
لتعريف امل��واط �ن��ات واملواطنني بطبيعة العمل
األم �ن��ي ،وك��ذا م��ن خ�لال سياسة تواصلية ناجعة
تخبر الرأي العام بكل التفاصيل في الوقت الفعلي
بكل شفافية.
وإذا كانت املناسبة شرط كما يقال ،فإنه من قبيل
ال �ص��دف أن يتزامن ال �ي��وم  16م ��اي ومواصلة
محاكمة امل �ت��ورط�ين ف��ي العملية اإلره��اب �ي��ة التي
شهدتها منطقة أمليل باحلوز وال�ت��ي استهدفت
سائحتني اسكندنافيتني ،بحضور صحافيني من
النرويج وقفا في امليدان على جاهزية أمننا وعلى
إرادة املغرب القوية واحلازمة في إعمال القانون
بصرامة ف��ي ح��ق ك��ل م��ن سولت ل��ه نفسه املساس
باألمن واالستقرار وبحق اآلخرين في احلياة مهما
كانت جنسياتهم وأعراقهم ومعتقداتهم.
في ذكرى تأسيس األمن الوطني ،نقف وقفة تقدير ملن
يسهر على أمن البلد وسالمة املواطنات واملواطنني
ون���ؤدي ل�ه��م تعظيم س�ل�ام م�س�ت�ح��ق....ح�ف��ظ الله
املغرب.

األخت أحكيم تنتقد سياسة احلكومة في تنزيل اخلريطة الرواق الرمضاني
في تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس النواب

الصحية وبرامج تأهيل البنيات اإلستشفائية

الرباط /صليحة بجراف

انتقد الفريق احلركي مبجلس النواب ،اإلثنني
بالرباط ،بطء احلكومة عامة ووزارة الصحة
خاصة في تفعيل مقتضيات اخلريطة الصحية
وبرنامج تأهيل البنيات اإلستشفائية.
وق��ال��ت األخ��ت ليلى أحكيم (ع�ض��و الفريق
احلركي مبجلس ال�ن��واب ) في تعقيب على
رد أن��س الدكالي ،وزي��ر الصحة على سؤال
الفريق احلركي حول «اخلطوات التي قامت
بها ال���وزارة بخصوص البرنامج الوطني

لتأهيل البنيات االستشفائية والتجهيزات
واملعدات وامل��وارد الصحية مركزيا وترابيا،
وخ��اص��ة بالعالم ال �ق��روي؟» :يكفي أن نقوم
بجولة في املستشفيات لكي نقف على حقائق
صادمة تثير استياء املواطنني ،مضيفة أن
سياسة احلكومة تقوم إما على انعدام املراكز
االستشفائية أوانعدام املوارد واألطر الطبية
والتمريضية ،أو انعدام املعدات واللوجستيك
أو«ماكني والو».
وب��ع��د أن أب � ��رزت األخ� ��ت أح �ك �ي��م أن هذه
السياسة تنعكس سلبا على الولوج وجودة
اخلدمات الصحية توقفت عند فشل الوزارة

في تدبير قطاع الصحة بحكامة ،متسائلة عن
مآل املركز االستشفائي بالناظور ،الذي أعلن
عنه في  2017و الزال مجهول املصير.
كما استدلت عضو الفريق احلركي مبجلس
النواب ،بوضعية مستشفى محمد السادس
«العروي» الذي تغيب فيه األطر الطبية ،قائلة
«ال ممرضني وال أطباء ال أدوي��ة ..لقد حطم
األرق ��ام القياسية ف��ي العدمية» ،قائلة «فني
غادي متشي الساكنة للعالج».
وخ�ل�ص��ت األخ���ت أح�ك�ي��م إل ��ى ط�ل��ب وزير
الصحة ،قائلة «رأفة بباب أوربا في إشارة
إلى إقليم الناظور ،كملوا غير ليبديتو».

في نتائج البحث الذي أنجز على مستوى جهات المملكة

 54.4باملائة نسبة انتشار العنف ضد النساء في املغرب
أفادت النتائج األولية للبحث
الوطني الثاني ح��ول انتشار
ال��ع��ن��ف ض��د ال��ن��س��اء باملغرب
والتي قدمت أول أمس ،بالرباط،
بأن نسبة انتشار الظاهرة على
الصعيد الوطني تقدر بـ 54.4
باملائة.
وح��س��ب ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث الذي
أجن����ز ع��ل��ى م��س��ت��وى جهات
امل��م��ل��ك��ة ال 12خ��ل�ال الفترة
امل��م��ت��دة م��اب�ين  2ي��ن��اي��ر و 10
مارس  ،2019فإن معدل انتشار
العنف ض��د ال��ن��س��اء يصل في
ال��وس��ط احل��ض��ري إل���ى 55.8
ب��امل��ائ��ة م��ق��اب��ل  51.6باملجال
القروي.
وتبقى النساء الالئي تتراوح
أع���م���اره���ن م���اب�ي�ن  25و 29
س��ن��ة األك���ث���ر ع���رض���ة للعنف
مب��ا نسبته  59.8باملائة وفق
معطيات قدمتها وزيرة األسرة
والتضامن واملساواة والتنمية
االجتماعية ،خالل لقاء خصص
لتقدمي النتائج األولية للبحث

الوطني الثاني ح��ول انتشار
العنف ضد النساء.
وت��س��ج��ل أع��ل��ى ن��س��ب انتشار
العنف في سياق اخلطوبة وفي
ال��وس��ط ال���زوج���ي مب��ا نسبته
 54.4ب��امل��ائ��ة وس����ط النساء
امل��خ��ط��وب��ات ،و  52.5باملائة
وسط النساء املتزوجات .ووفق
نتائج الدراسة فإن  12.4باملائة
من مجموع النساء املغربيات
البالغات ما بني  18و  64سنة

ت��ع��رض��ن ل��ل��ع��ن��ف ف���ي األماكن
العمومية.
وت �ت �ع��رض ال �ن �س��اء القرويات
للعنف بشكل أك�ب��ر ف��ي الوسط
العائلي مبا نسبته  19.6باملائة،
م�ق��اب��ل  16.9ب��امل��ائ��ة م��ن نساء
املجال احلضري .كما أن الم رأة
القروية أكثر تعرضا للعنف في
الوسط التعليمي (  25.5باملائة)
م��ن امل��رأة ف��ي ال��وس��ط احلضري
( 21.6ب��امل��ائ��ة م��ن التلميذات

والطالبات).
وبخصوص العنف اإللكتروني،
تشير ال�ن�ت��ائ��ج األول �ي��ة إل��ى أن
 13.4باملائة من النساء صرحن
ب��أن �ه��ن ت �ع��رض��ن ألف� �ع ��ال عنف
بواسطة اإلنترنت فيما يتضح
من املعطيات احملصل عليها أن
الفئات العمرية الشابة هي األكثر
عرضة لهذا النوع من العنف وأن
التحرش يشكل  71.2باملائة من
أفعال العنف املمارسة إلكترونيا.
وع�م��وم��ا ف��إن  54.4ب��امل��ائ��ة من
النساء تعرضن لشكل واحد من
أشكال العنف فيما ثلث النساء
املعنفات ك��ن ضحايا ألك�ث��ر من
شكل واحد من العنف أي بنسبة
 32.8باملائة.
وبلغت نسبة النساء املعنفات
الالئي قدمن شكاية ضد املعنف
 6.6باملائة حيث تبلغ هذه النسبة
في الوسط احلضري  7.7باملائة،
مقابل  4.2باملائة فقط في املجال
القروي.

لبن اإلبل عالج لإلستسقاء ومتاعب
الطحال والسل والربو والكبد
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