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األردن

ّ
حارق صورة امللك :حركني الغضب

الغضب واالستياء كانا دافع الشاب عدي أبو عيسى ،الذي أحرق
صورة امللك األردني عبد الله الثانيُ ،
وحكم بسجنه عامني ،وهو
ما ّ
عده محامي الدفاع «غير قانوني»
عمان ــ محمد فرحان
ّ
ّ
وج��ه وال��د الناشط في الحراك الشبابي
األردن ��ي ،ع��دي محمد أب��و عيسى ،الذي
قضت محكمة أمن الدولة األردنية ،أول
م��ن أم ��س ،ب�س�ج�ن��ه مل ��دة س�ن�ت�ين بتهمة
«امل��س بكرامة امل�ل��ك» ،بعد حرقه صورة
للملك األردن� ��ي ع�ب��د ال�ل��ه ال�ث��ان��ي كانت
م��رف��وع��ة ع�ل��ى م�ب�ن��ى ب�ل��دي��ة م��أدب��ا (33
عمان)ً ،
كيلومترًا جنوبي ّ
نداء إلى امللك
عبد الله ناشده العفو عن ابنه ،مؤكدًا
أن� ��ه «ل� ��م ي �ق �ص��د ب�ف�ع�ل�ت��ه امل� ��س ب �ك��رام��ة
امللك ،بل كان يختلجه شعور بالغضب،
بسبب ح��رم��ان��ه ال�ت�ق��دم إل��ى امتحانات
ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ،وزاد انفعاله بعد أن

تقرير

شهد واقعة قيام املواطن أحمد املطارنة
بحرق نفسه أمام الديوان امللكي».
وأك��د وال��د الشاب املسجون لـ«األخبار»
أن «اب�ن��ي يشعر ب��ال�ن��دم ال�ش��دي��د ،ج��راء
ما أق��دم عليه ،وكلنا في العائلة نحمل
م �ط �ل��ق م �ش ��اع ��ر ال � � ��والء ل �ل �م �ل ��ك» .وف ��ي
خطاب وجهه إل��ى امللك ،ق��ال محمد أبو
ع �ي �س��ى« :ي ��ا س �ي��دي ،ه ��ذا اب �ن��ي ال�ب�ك��ر،
وس�ن��دي ف��ي ال�ح�ي��اة ،وأن��ت سند وع��ون
لي وله ولكافة األردن�ي�ين .نسألك العفو
ع �ن��ه» .وك� ��ان ال �ش��اب امل �س �ج��ون ق��د ق��دم
اع �ت��ذاره للملك .وأض ��اف أن��ه ل��م يقصد
ُ
«تصرفت بنحو انفعالي ال
اإلساءة ،بل
غير».
ون �ق��ل وك �ي��ل ال ��دف ��اع ،امل �ح��ام��ي م��وس��ى

ال �ع �ب��دال�ل�ات ،ع��ن أب ��و ع�ي�س��ى ق��ول��ه إن��ه
«ق � � ��ام ب �ف �ع �ل �ت��ه ج � � ��راء ش� �ع ��ور ال �غ �ض��ب
واالس �ت �ي��اء ال ��ذي أل � َّ�م ب��ه ع�ن��دم��ا ش��اه��د
واقعة قيام أحمد املطارنة بحرق نفسه».
وإذ استنكر املحامي ه��ذا الحكم ،أشار
إلى أنه «حكم غير عادل ،حيث لم تأخذ

املحكمة ب��أس�ب��اب تخفيف م��دة الحكم،
بحكم صغر س��ن موكلي ال��ذي ل��م يبلغ
بعد سن الـ  .»18وأضاف أن هيئة الدفاع
ّ
قدمت حججًا أخ��رى كانت ستؤخذ في
االعتبار ،لو جرت املحاكمة أمام محكمة
ّ
مدنية .وذكر بأن القانون األردني ينص
ع�ل��ى ع�ق��وب��ة أدن��اه��ا س�ن��ة وأق �ص��اه��ا 3
سنوات في مثل هذه التهمة.
وقال العبدالالت« :إنها املرة األولى التي
ت �ص��در ف�ي�ه��ا امل �ح �ك �م��ة ع �ق��وب��ة م �ش��ددة
ع�ل��ى ق��اص��ر ،م��ن دون األخ ��ذ ب��األس�ب��اب
امل �خ �ف �ف��ة ،وج � ��اء ق � ��رار ال �ح �ك��م م ��ن دون
االستماع إلى بيانات الدفاع» .بالتالي،
رأى ال�ع�ب��دال�لات أن ق��رار املحكمة «غير
قانوني».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»
ق� ��د دع � ��ت األردن ،ف� ��ي ب� �ي ��ان أص ��درت ��ه
ق �ب��ل ال �ح �ك��م ،إل� ��ى س �ح��ب ت �ه �م��ة «امل ��س
بكرامة امللك» املوجهة إل��ى الناشط أبو
عيسى ،فيما تشير معلومات استقتها
«األخ � �ب� ��ار» إل� ��ى أن أب� ��و ع �ي �س��ى ن��اش��ط

ف� ُ�ي ال �ح��راك الشبابي ف��ي مدينة م��أدب��ا،
وأوق� � ��ف ب�ت�ه�م��ة «ق � ��دح م �ق��ام��ات ع�ل�ي��ا»
عندما كان يشارك في اعتصام للمطالبة
باإلفراج عن ناشط آخر.
وتنص امل��ادة  187من قانون العقوبات
األردن��ي على أن كل من يرسل أو يحمل
غيره على أن يرسل أو يوجه إل��ى امللك
أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة
أو رس ��م ه��زل��ي م��ن ش��أن��ه امل � ّ�س ب�ك��رام��ة
امللك ،وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على
إذاعته بني الناس ،يعاقب بالحبس من
سنة إلى ثالث سنوات.
إل� ��ى ذل � ��ك ،ش � ��ارك ن �ح��و  3000ش�خ��ص،
أم� ��س ،ف��ي ت �ظ��اه��رة وس ��ط ع� ّ�م��ان دع��ت
إل�ي�ه��ا ال�ح��رك��ة اإلس�لام �ي��ة ت�ح��ت ع�ن��وان
«ج � �م � �ع ��ة ت� ��أك � �ي� ��د» م � �ط ��ال ��ب اإلص� �ل ��اح
ال �ش��ام��ل وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد .وان�ط�ل�ق��ت
التظاهرة عقب ص�لاة الجمعة من أمام
املسجد الحسيني الكبير وس��ط عمان
وحتى ساحة أمانة عمان (مسافة نحو
كيلومتر واحد).

ّ
ّ
ّ
فتح الحدود الجزائرية ــ املغربية قبل أيار

الجزائر ـ مراد طرابلسي
ق ��ري� �ب ��ًا س �ي �ص �ب��ح ال � �ت� ��واص� ��ل ب � � � ّ�رًا ب�ين
الجزائر واملغرب ممكنًا ،بما أنه يرتقب
إعادة فتح الحدود في الربيع املقبل .وقد
أدى إغالقها عام  1994إلى حجب التنقل
ع��ن م�ل�ي��ون��ي ج ��زائ ��ري ك��ان��وا ُّي��دخ�ل��ون
املغرب سنويًا للسياحة والتبضع .وقد
ُح��رم امل�غ��رب مما ي�ق��ارب ملياري دوالر
ّ
يحصلها في مقابل خدمات وسلع
كان
لهؤالء الزوار.
وعلمت «األخبار» أن القرار بشأن إعادة
ف�ت��ح ال �ح��دود ب�ين ال�ج��زا َئ��ر وامل �غ��رب قد
ُّ
ات �خ ��ذ ب��ال �ف �ع��ل ،ول ��م ي �ب��ق ّغ �ي��ر ت�ن�ف�ي��ذه
ف��ي غ �ض��ون أس��اب �ي��ع .وت��وق��ع ن ��واب في
ال �ب ��رمل ��ان ال� �ج ��زائ ��ري إغ �ل��اق ه� ��ذا امل�ل��ف
ن �ه��ائ �ي��ًا ق �ب��ل م�ن�ت�ص��ف ال �ع ��ام ال �ج ��اري.
ّ
وأف��ادت تقارير صحافية جزائرية بأن
االس � �ت � �ع� ��دادات امل �ي ��دان �ي ��ة إلع � � ��ادة ف�ت��ح
ال �ح��دود ج��اري��ة منذ أي ��ام ،وب ��دأت حتى
ق �ب��ل زي� � ��ارة وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة امل �غ��رب��ي
س �ع��د ال ��دي ��ن ال �ع �ث �م��ان��ي إل� ��ى ال �ج��زائ��ر
م�ن�ت�ص��ف األس �ب��وع امل��اض��ي .وج ��اء في
ال �ت �ق��اري��ر أن «امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��ن
ال��وط�ن��ي» ش��رع��ت ف��ي إع ��داد الترتيبات
التقنية لفتح امل�ع��اب��ر ب�ين البلدين قبل
ش�ه��ر أي ��ار امل �ق�ب��ل .وق��ال��ت ع ��دة م�ص��ادر

ما قل
ودل

إن ال� �ح ��دود س�ت�ف�ت��ح ق �ب��ل االن �ت �خ��اب��ات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �ج��زائ��ري��ة امل�ق�ب�ل��ة .وفيما
أع �ل �ن��ت ال� �ج ��زائ ��ر ،ع �ل��ى ل� �س ��ان ال ��وزي ��ر
املكلف بالشؤون املغاربية واألفريقية،
ّ
عبد القادر مساهل ،أن موضوع الحدود
ل��م ي�ن��اق��ش خ�ل�ال ه��ذه ال ��زي ��ارة ،أش��ارت
ّ
تقارير مغربية إلى أن العثماني ناقش
فتح الحدود وقضية الصحراء الغربية
ف� ��ي ج �ل �س��ة م �غ �ل �ق��ة م� ��ع ال ��رئ� �ي ��س ع�ب��د
العزيز بوتفليقة ي��وم الثالثاء املاضي،
ل�ك��ن ل��م ت��رش��ح أي تفاصيل ع��ن نتيجة
ذل��ك اللقاء .ولفتت التقارير إل��ى أن ثمة
م��واض�ي��ع ت�ح�ت��اج إل��ى م�ت��اب�ع��ة حثيثة،
ومنها إعادة فتح الحدود .وتعمل لجان
مشتركة منذ شهور لتطبيع العالقات
بني البلدين الجارين ،وتعزيز التعاون
االق � �ت � �ص� ��ادي ب �ي �ن �ه �م��ا ،وق � ��د ت �ن��اوب��ت
العاصمتان على احتضان اجتماعات
ال �خ �ب��راء وامل� �س ��ؤول�ي�ن ل �ت �ح��دي��د م�ع��ال��م
ال �ت �ك��ام��ل امل �ن �ت �ظ��ر ف ��ي ب �ع��ض ق �ط��اع��ات
االقتصاد والخدمات والشؤون الثقافية
ّ
وال��ري��اض �ي��ة .غ�ي��ر أن ن�ت��ائ��ج ع�م��ل ه��ذه
ّ
ال �ل �ج��ان ظ��ل��ت ش�ح�ي�ح��ة ب��ال �ن �ظ��ر لثقل
ال� � �خ �ل��اف � ��ات ال � �ق ��ائ � �م ��ة ب �ي��ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن
تاريخيًا .وأولت «حركة مجتمع السلم»
موال مقرب من الرئيس
(حزب إسالمي
ٍ
ب��وت�ف�ل�ي�ق��ة) م�س��أل��ة ال �ح��دود م��ع امل�غ��رب

بوتفليقة ووزير الخارجية املغربي العثماني
في الجزائر الثالثاء املاضي (رويترز)

املغرب :االنتقادات تحاصر برنامج حكومة بنكيران
الرباط ــ عماد إستيتو

دعت ستة أحزاب معارضة
وعدد من الجمعيات التونسية
إلى «مسيرة للدفاع عن الحريات».
وأكدت األحزاب سعيها إلى «الدفاع
عن الديموقراطية والحريات في
تونس» .وأضافوا أن «الحكومة
تتلكأ في اتخاذ اإلجراءات الضرورية
ّ
لوقف هذا التوجه» .وندد املوقعون
بـ«تعدد االعتداءات الجسدية
واللفظية» على مواطنني وناشطني
وصحافيني وبـ«الخطاب األصولي
املتطرف الداعي إلى الكراهية
والعنف بني التونسيني».
(أ ف ب)

الحزبان االسالميان
سرعا
في البلدين ّ
القرار

أهمية كبيرة في برنامجها االنتخابي،
ووعد رئيسها أبو جرة سلطاني بفتح
ال �ح ��دود «ب �م �ج��رد وص� ��ول االس�لام �ي�ين
للحكم (في الجزائر)» .وسبق أن ناقش
سلطاني ه��ذا املوضوع في الرباط قبل
أس��اب �ي��ع ،م��ع م �س��ؤول��ي ح ��زب «ال �ع��دال��ة
والتنمية» الذي يقود الحكومة املغربية
ُ
ُ
ال �ح��ال �ي��ة .وت� � َ�ع� � ّ�د ه� ��ذه أول م� ��رة ت �ق� َ�ح��م
ف�ي�ه��ا ال �ع�ل�اق��ات اإلش �ك��ال �ي��ة ال �ج��زائ��ري��ة
ـ امل�غ��رب�ي��ة ف��ي ال �ب��رام��ج االن�ت�خ��اب�ي��ة في
ال�ج��زائ��ر كما ف��ي امل�غ��رب .وك��ان��ت معظم
ال�ق��وى السياسية الجزائرية واملغربية
تسير خلف القرارات الرسمية لقيادتي
البلدين بالنظر لحساسية املوقف .لكن
ً
ه ��ذا ال �ع��ام ش �ه��د ت �ح��وال ه��ام��ًا ،بسبب
إف��رازات «الربيع العربي» على املنطقة،
م��ا أدى إل ��ى ت �ح��رر امل��واق��ف السياسية
م��ن م�ك�ب��وت��ات�ه��ا .ه �ك��ذا ،ج�ع��ل «ال �ع��دال��ة
والتنمية» املغربي من تطوير العالقات
م� ��ع ال � �ج� ��زائ� ��ر أح� � ��د أه� � ��م م� � �ح � ��اوره ف��ي
ب��رن��ام �ج��ه االن �ت �خ��اب��ي ،ون �ح��ت «ح��رك��ة
مجتمع السلم» الجزائرية املنحى ذاته.
وال �ح��زب��ان ه�م��ا ف��ي ال ��واق ��ع م��ن فصيل
فكري واح��د ،إذ يعتبران أشبه بفرعني
ل �ج �م��اع��ة «اإلخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن» .ول�ع��ل
ه � ��ذا «ال� �ض� �غ ��ط االس �ل��ام � ��ي» ك � ��ان وراء
إس� ��راع ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��زائ��ري��ة ف��ي إن�ه��اء

مشكلة الحدود قبل االنتخابات املقبلة
التي يمكن أن تفرز غالبية اسالمية أو
تحالفًا معارضًا للسلطة للمرة األول��ى
في التاريخ املعاصر للجزائر.
وي�ع��ود إغ�لاق ال�ح��دود ب�ين أكبر بلدين
ف��ي ات �ح��اد امل �غ��رب ال �ع��رب��ي ،إل ��ى ال �ع��ام
 ،1994ح�ي�ن ق� ��ررت ال �س �ل �ط��ات امل�غ��رب�ي��ة
ف� �ج ��أة ف � ��رض ت ��أش� �ي ��رة ال � ��دخ � ��ول ع�ل��ى
ال� ��رع� ��اي� ��ا ال � �ج� ��زائ� ��ري�ي��ن ال� ��راغ � �ب�ي��ن ف��ي
زي� ��ارة امل �غ ��رب ،وذل� ��ك ع�ل��ى أث ��ر ان�ف�ج��ار
إرهابي وق��ع في مراكش ،واتهم املغرب
االستخبارات الجزائرية بتدبيره .وجاء
الرد من قبل الرئيس الجزائري السابق،
اليمني زروال ،بإغالق الحدود البرية إلى
َّ
محدد .وبعد عشر سنوات من
أجل غير
ال �ح ��ادث ،أس �ق��ط امل �ل��ك م�ح�م��د ال �س��ادس
شرط التأشيرة عن الجزائريني ،وأعلن
عن رغبة ب�لاده في إع��ادة فتح الحدود.
لكن الجزائر اكتفت بإسقاط التأشيرة
عن املغاربة ،وأبقت الحدود مغلقة .وقد
ربطت السلطات الجزائرية إع��ادة فتح
الحدود بحزمة من الشروط السياسية
واألم�ن�ي��ة ،بينها منع ت�س��رب امل�خ��درات
إل� ��ى ال� �ج ��زائ ��ر ،وال� �ت� �ق ��دم ف ��ي ح ��ل ن ��زاع
ال �ص �ح��راء ال �غ��رب �ي��ة ،ورف � ��ع م�س�ت��وي��ات
التنسيق األمني على الحدود في إطار
«الحرب على االرهاب».

ال ي� ��زال ال �ن �ق��اش ال ��دائ ��ر ح ��ول ال �ب��رن��ام��ج
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ف � ��ي امل� � �غ � ��رب م� �ح� �ت ��دم ��ًا رغ ��م
تصويت البرملان ،أول من أم��س ،بغالبية
ن��واب��ه ب��اإلي�ج��اب ع�ل��ى ب��رن��ام��ج الحكومة
التي يرأسها عبد اإلله بنكيران .وقد انتقد
ك�ث�ي��رون م��ا ج��اء ب��ه ال�ب��رن��ام��ج الحكومي،
م�ع�ت�ب��ري��ن أن ت�ص��دي��ق ال �ب��رمل��ان تحصيل
حاصل على اعتبار أن للتحالف الحكومي
غالبية مريحة فيه.
ّ
وت ��رك ��زت م�ع�ظ��م االن �ت �ق��ادات ح ��ول غ�ي��اب
األرق � � ��ام ع ��ن ال �ب��رن��ام��ج واق� �ت� �ص ��اره ع�ل��ى
«ال �ج �م ��ل اإلن �ش��ائ �ي��ة واألدب ال �س �ي��اس��ي
وال� � �ش� � �ع� � �ب � ��وي � ��ة» .وس � � �خ� � ��رت امل � �ع� ��ارض� ��ة
البرملانية من ضعف البرنامج ،ال��ذي «لم
يحمل أي ج��دي��د» باملقارنة م��ع م��ا ّقدمته
الحكومات السابقة .وقال حكيم بنشماس،
ع� ��ن ح � ��زب «األص � ��ال � ��ة وامل� � �ع � ��اص � ��رة» ،إن
«ال� �ب ��رن ��ام ��ج ي �ف �ت �ق��ر إل � ��ى رؤي� � ��ة واض �ح ��ة
ح��ول آليات الحوكمة ومحاربة الفساد»،
م �ع �ت �ب �رًا أن «امل� �غ ��ارب ��ة ك ��ان ��وا ي �ن �ت �ظ��رون

ب��رن��ام�ج��ًا حكوميًا ي �ق� ّ�دم أج��وب��ة واض�ح��ة
وملموسة عن تطلعاته ويتضمن أهدافًا
دق�ي�ق��ة ب�ع�ي��دة ع��ن ال�ع�م��وم�ي��ات» .وأض��اف
أن «ال �ب ��رن ��ام ��ج ال �ح �ك��وم��ي ج� ��اء م�ج�س�دًا
ل�ل�اس �ت �م��راري��ة ،ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ينتظر
الرأي العام إحداث قطيعة مع السياسات
ال �ح �ك��وم�ي��ة ال �س��اب �ق��ة ال �ف��اش �ل��ة»» .وات �ف��ق
«ال� �ح ��زب االش �ت ��راك ��ي امل ��وح ��د» امل �ع��ارض
ً
(ل� �ي ��س م �م �ث�ل�ا ف ��ي ال� �ب ��رمل ��ان) م ��ع م��وق��ف
ّ
بشماس ،إذ رأى أن التصريح الحكومي
«ي �ن��درج ض�م��ن منطق االس�ت �م��راري��ة دون
طرح أي إصالحات سياسية واجتماعية
نوعية ،وال يقدم أي تصور واقعي ملحاربة
الفساد وي�ع��زز التوجه الليبرالي» .وق��ال
استاذ العلوم السياسية ،محمد الغالي،
ّ
ّ
إن ال �ب��رن��ام��ج رك ��ز ع�ل��ى ال�ب�ع��د األخ�لاق��ي
وتجاهل البعد اإلج��رائ��ي والتقني .وق��ال
«ل �ق��د ط��رح ال�ب��رن��ام��ج أرق��ام��ًا ح��ول نسبة
البطالة والنمو ،ولم يتم توضيح املصادر
التمويلية لذلك».
ّ
ّ
كذلك وجد أن «البرنامج ركز على الجانب
ّ
ُ
االج�ت�م��اع��ي وح ��دد ك��أول��وي��ة ب�ه��دف بعث

رس ��ائ ��ل إي �ج��اب �ي��ة ل� �ش ��ارع م �غ��رب��ي يغلي
ب�ين عاطلني م��ن العمل أع�ل�ن��وا التصعيد
وف �ق��راء ض��اق��وا ذرع ��ًا ب��ال��وع��ود ال�ك��اذب��ة».
غير أن طريق الحكومة لن يكون مفروشًا
ً
ب��ال��ورود ،فعليها أوال التخلص م��ن إرث
الحكومة السابقة التي خلفت تركة ثقيلة
ً
من املشاكل االجتماعية ،فضال عن حركة
احتجاجية مسيسة ال تنظر بعني الرضا
للحكومة.
ووجد الخبير االقتصادي إدريس بنعلي
أن ال�ب��رن��ام��ج م�ف��رط ف��ي ال �ت �ف��اؤل ،م�ش� ّ�ددًا
ّ
على أن هذا التفاؤل يجب أن يكون مرفقًا
ب��إج��راءات عملية ،وخ�ص��وص��ًا أن ال��واق��ع
املغربي ليس باعثًا على التفاؤل في ظل
األزم� ��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وال �ت��ي ي �ق��ول امل�ن�ت�ق��دون
إن ب �ن �ك �ي��ران ل ��م ي�س�ت�ح�ض��ر ب �ش �ك��ل ك��اف
ت��داع �ي��ات األزم� ��ة االق �ت �ص��ادي��ة األوروب �ي��ة
وال�ع��امل�ي��ة .وك ��ان ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية
قد وعد في برنامجه االنتخابي بتحقيق
نسبة نمو تقدر بـ 7في املئة ،لكنه تراجع
عنها ف��ي البرنامج الحكومي عبر وع��ده
بنسبة ال تتجاوز  ،5.5وه��ي نسبة تبقى

أي �ض��ًا ص�ع�ب��ة ال�ت�ح�ق��ق ب�ح�س��ب امل�ح�ل�ل�ين
االق �ت �ص��ادي�ي�ن .م��ع ذل� ��ك ،ي�ب�ق��ى ب��اإلم �ك��ان
وفاء الحكومة بتعهداتها ،بحسب املحلل
االق�ت�ص��ادي محمد أك��وت��ي ،إن استطاعت
م� �ح ��ارب ��ة االق � �ت � �ص ��اد ال ��ري� �ع ��ي وإص �ل��اح
املنظومة الضريبية وترشيد النفقات.
وق��د ش�م��ل ال�ب��رن��ام��ج امل �ك� ّ�ون م��ن ن�ح��و 90
صفحة خمسة محاور كبرى ،هي :تعزيز
الهوية الوطنية امل��وح��دة واالن�ف�ت��اح على
ال �ث �ق��اف��ات وال� �ح� �ض ��ارات وت��رس �ي��خ دول ��ة
ال�ق��ان��ون وال�ج�ه��وي��ة املتقدمة والحاكمية
ال ��رش �ي ��دة ال �ض��ام �ن��ة ل �ل �ك��رام��ة وال �ح �ق��وق
وال�ح��ري��ات واألم ��ن القائمة على املواطنة
ال� �ح� �ق ��ة ورب � � ��ط امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ب��امل �ح��اس �ب��ة
وال �ح �ق ��وق ب��ال��واج �ب��ات وم ��واص �ل ��ة ب�ن��اء
اق� �ت� �ص ��اد وط� �ن ��ي ق � ��وي م� �ت� �ن ��وع وم �ن �ت��ح
ل�ل�ث��روة وال�ع�م��ل ال�لائ��ق وض��ام��ن للعدالة
ً
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ف�ض�لا ع��ن ت�ط��وي��ر وتفعيل
ال �ب��رام��ج االج �ت �م��اع �ي��ة وت �ع��زي��ز ال�ت�ف��اع��ل
اإلي�ج��اب��ي م��ع امل�ح�ي��ط ال�ج�ه��وي وال�ع��امل��ي
وت �ق��وي��ة األداء ال�ع�م��وم��ي ل�ت��دب�ي��ر ش��ؤون
املغاربة املقيمني في الخارج.

