قراءة الصحف :إحداث التأمينات اإلسالمية في المغرب
نستهل قراءة الصحف اليومية ،الصادرة يوم الجمعة  12يوليوز  ،2019بتقارير وأخبار متنوعة ،منها التي
تحدّثت عن "أخيرا ..البرلمان يصادق على إحداث التأمينات "االسالمية"" ،و"تقرير الحسيمة...البرلمان
يستدعي بنيوب" ،و"االستماع الى محامي الحكومة ودفاع السويسري المتهم في مذبحة امليل" ،و"احتقان داخل
وزارة الصحة".

وتفاصيل أ َ ْوفَى نعرضها لكم في العناوين التالية:
أخيرا ..البرلمان يصادق على إحداث التأمينات "االسالمية"
البداية م يوم ية "أخبار اليوم" التي أوردت أن مجلس المستشارين ،في جلسة عامة عقدها مساء الثالثاء
الماضي ،على مشروع القانون الذي يحدث التأمينات «اإلسالمية» ،من خالل تعديل مقتضيات مدونة التأمينات.
وحسب اليومية فإن المشروع الذي بات قابال للدخول حيّز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية ،ظل يستأثر
باهتمام كل من الفاعلين الماليين واالقتصاديين ،وزبناء البنوك التشاركية التي انطلق العمل بها في المغرب
مستهل العام .2017
واضطر زبناء هذه البنوك إلى إبرام عقود قروضهم دون أن ترافقها عقود تأمين ،كما هو الحال بالنسبة إلى
القروض التقليدي ة ،حيث ظلت البنوك التشاركية تؤجل هذه الخطوة إلى حين صدور القانون الذي يحدث التأمينات
اإلسالمية».
تقرير الحسيمة...البرلمان يستدعي بنيوب
ومن نفس الصحيفة نقرأ أنه مازالت ردود األفعال على تقرير أحمد شوقي بنيوب ،المثير للجدل ،حول أحداث
الريف ،تتفاعل ،أخرها توصل ه ،يوم أمس الخميس ،بدعوة من مجلس المستشارين لالستماع إليه من لدن لجنة
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ،حيث أعرب عن استعداده للحضور.
وكان الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين قد طلب استدعاء بنيوب ،بحضور مصطفى الرميد ،بشأن تقريره
المعنون بـ«أحداث الحسيمة وحماية حقوق اإلنسان».
وعلمت «أخبار اليوم» أن فرقا برلمانية وحتى بعض الوزراء مستاؤون من التقرير ،ويعتبرونه أسوأ ما صدر
في موضوع الريف ،وأنه كان من األولى أن يصدر عن مؤسسة تضم مختلف الحساسيات السياسية والمدنية،
مثل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
ما مصير السامير !؟
نمر إلى يومية "الصباح" التي أوردت أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حذرت الحكومة من مخاطر تالشي
األصول المادية لشركة "سامير" ،مطالبة بالتدخل العاجل إلنقاذ المصفاة واتخاذ قرار نهائي يحدد مصير الشركة
والعاملين بها.
وحسب اليومية ذاتها ،راسل المكتب التنفيذي ل لكنفدرالية رئيس الحكومة ووزيري الداخلية واالقتصاد والمالية،
يقر فيها بالصعوبات التي تواجه المحكمة التجارية في مساعي التفويت لألغيار واستئناف اإلنتاج.
اسماء وأرقام وهمية في لوائح "الماستر"

وقالت يومية "الصباح" أن طلبة بكليات بالبيضاء كشفوا عن عيوب جسيمة في لوائح مترشحين مقبولين الجتياز
االختبارات الكتابية والشفوية لولوج أسالك الماستر ،في تخصصات مختلفة مفتوحة للموسم الجامعي -2019
.2020
وتابعت اليومية ،أن طلبة سحبوا لوائح رسمية من مواقع الكترونية رسمية لمؤسسات عمومية تابعة للتعليم
العالي ،تتضمن أخطاء وعيوبا في المعلومات والمعدالت والبيانات الخاصة بالمترشحين لمختلف الماسترات،
ورغم ذلك تم قبولهم في الفرز األولي.
االستماع الى محامي الحكومة ودفاع السويسري المتهم في مذبحة امليل
نمر إلى يومية "المساء" ،التي أفادت بأن الهيئة القضائية المكلفة بقضايا االرهاب بملحقة محكمة االستئناف
بسال ،واصلت إلى حدود زوال أمس الخميس ،النظر في ملف جريمة امليل االرهابية التي يتابع فيها  24متهما،
كل حسب المنسوب إليه.
وحسب ذات الصحيفة من المنتظر أن يكون قد تم االستماع إلى دفاع المتهم السويسري ودفاع الحكومة المغربية،
بعد أن قدم دفاع الضحيتين مذكرات مطالب للمحكمة.
مجلس المنافسة يحقق في ممارسات شركات المحروقات استعدادا لمرحلة الزجر
وقالت يومية "المساء" إنه في الوقت الذي مازال ملف المحروقات عالقا فوق مكتب رئيس الحكومة ،يتجه
مجلس المنافسة للبدء في ممارسة الصالحيات التي ينص عليها القانون المنظم للمجلس وقانون حرية االسعار
والمنافسة فيما يتعلق باحترام قواعد السوق.
وكشفت مصادر اليومية ذاتها ،أن مجلس المنافسة سيباشر أبحاثه للتأكد من مدى احترام كل شركة تشتغل داخل
القطاع لقوانين المنافسة.
لجن استطالع تخرق القانون
نمر إلى صحيفة "األخبار" التي أوردت أن لجن المهام االستطالعية التي يحدثها البرلمان تحولت إلى مجال
لخرق القانون وقرارات المحكمة الدستورية ،والضرب بروح الدستور المبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة،
وكشفت مصادر مطلعة لليومية ،أن أكثر من ثماني لجان استطالعية شكلت من اطرف اللجان الدائمة بمجلس
النواب ،تجاوزت مهلة  60يوما الممنوحة لها قانونا منذ أول إجراء اإلعداد تقريرها وعرضه أمام البرلمان.
وأضافت المصادر أن لجنة برلمانية تجاوزت سنة كاملة دون أن يرى تقريرها النور ودون رد فعل من مكتب
المجلس ،كما هو الشأن بالنسبة للجنة افتحاص المالعب المعشوشبة ولجنة افتحاص السجون ،ولجنة مراقبة
مراكز تحاقن الدم ولجنة افتحاص الجامعات الرياضية.
احتقان داخل وزارة الصحة
ومن نفس اليومية نقرأ أن قرارا لوزير الصحة ،أنس الدكالي ،تسبب في احتقان كبير داخل الوزارة ،ويتعلق
األمر بحرمان األطباء من اجتياز مباريات اإلقامة من أجل التخصص وحرمان األطباء المتخصصين من اجتياز
مباريات التعليم العالي من أجل أن يصبحوا أساتذة للتعليم الع الي في الطب وأكدت مصادر من الوزارة ،أن مثل
هذه القرارات تؤدي إلى عزوف األطباء الشباب عن الولوج لوزارة الصحة ويفضلون الهجرة إلى أوروبا ،بل
منهم من يفضل البطالة على العمل بالوزارة.

وأعلنت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام عن صيف ساخن ،من خالل الدخول في إضرابات خالل شهر غشت
المقبل .وبرر الوزير قراره بالنسبة الضعيفة التي لم تتجاوز  40في المائة لتغطية المناصب المالية المخصصة
للوزارة لتوظيف األطباء العامين برسم سنة .2018

الجيش يعوض خصاص وزارة الدكالي في الجنوب

نشرت يومية "االحداث المغربية" أن سكان طاطا وأقا وفم الحصن بجنوب شرق المملكة ،استفادوا خالل
الشهرين الماضيين ،من الخدمات الطبية التي قدمها االطباء العسكريون المنتمون لوحدات من القوات المسلحة
الملكية العاملة في هذه المناطق.

وحسب ذات الصحيفة ،فقد تم إطالق هذه المبادرة في يوليوز  ،2018في أعقاب نقص كوادر الصحة العامة في
هذه المناطق ،وذلك استجابة لطلبات وزارة الداخلية لالستعانة بالخدمات الصحية للقوات المسلحة الملكية.
وفيما يتعلق ببرنامج عمل المجلس اطلع المكتب على مشروع برنامج عمل المجلس على مستوى الجلسات
العامة إلى غاية نهاية الدورة التشريعية الحالية.
وبخصوص الجانب الدبلوماسي :اطلع المكتب ووافق على المشاركة في العديد من الملتقيات على المستوى
الدولي والوطني.
شراكة مغربية أوربية
نختم جولتنا الصحفية من يومية "األحداث المغربية" التي أوردت أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
ناصر بوريطة ،أكد في حديث نش ر أول أمس األربعاء على الموقع اإلخباري األوروبي (أورو أكتيف) ،أن العالقات
بين المغرب
واالتحاد األوروبي أصبحت من اآلن فصاعدا ،تحت شعار الشراكة األورو  -مغربية من أجل ازدهار مشترك،
والتي تتطلب نقلة نوعية قائمة على المساواة.
وتابعت اليومية ،توقف السيد بوريطة في هذا الحديث عند رهانات هذه الشراكة التي أطلقت بمناسبة الدورة
ال 14لمجلس الشراكة المغرب  -االتحاد األوروبي ،في  27يونيو الماضي ببروكسل ،والتي توجت بالمصادقة
على اإلعالن السياسي
المشترك الذي يشكل ،حسب الوزير« ،أساسا حقيقية» منّ أجل عالقة متجددة بين المغرب واالتحاد األوروبي.

