
االتحاد املغاربي بني االفتراضيني وحراس املعبد

لم يكن في حسابنا مطلقا أن يبدأ مشروعنا 
االعالمي املؤمن بحتمية قيام االتحاد املغاربي 
بسوء تفاهم فادح مع األستاذ الطيب البكوش 
األم����ن ال���ع���ام ل���الت���ح���اد. ف��خ��الل اس��ت��ع��دادات��ن��ا 
الصدار العدد األول تبن لنا أن األمانة العامة 
الوحيدة  ،بالتوصيف واملسمى، تظل املصحة 
التي يمكن أن نعثر فيها على مريضنا املفقود 
القادر  الوحيد  الطبيب  يظل  العام  األم��ن  وأن 

على تشخيص املرض ووصف الدواء.
ك��ان بوسعنا ان نتوجه ال��ى س��ع��ادة األم��ن 
العام بأسئلة املجاملة وجبر الخواطر لعلمنا 
بأنه ال يملك من األم��ر شيئا وان��ه قد يبرر وال 
االتحاد   ايماننا بخطورة حالة  أن  غير  يقرر. 
وض������رورة ت���ج���اوزه���ا ب������ارادة ف��اع��ل��ة ووض����وح 
بقدر  ت��ك��ون أسئلتنا  أن  ك��اش��ف وم��ؤل��م رج���ح 
من  االن��ت��ق��ال  األم���ر وحتمية  لجسامة  ادراك���ن���ا 

تعاطي املسكنات الى طاولة التشريح املبضعي 
الدقيق.

أن مطلبنا  ال��ع��ام  األم���ن  اعتقد  م��ا،  ولسبب 
ال ي��ت��ع��دى ع��ق��د ج��ل��س��ة ل��ش��رب ال��ش��اي وت��ب��ادل 
ال���ل���غ���و ت��ن��ت��ه��ي ب��ت��ش��ج��ي��ع��ن��ا واق���ن���اع���ن���ا ب��أن��ن��ا 
تفادينا  كلما  الصحيح  الطريق  على  سنكون 
الضغط على الجرح النازف لالتحاد. كنا نود 
أن نحصل على اجابات ألسئلة تقض مضاجع 

لألمانة  املترهلة  االدارة  ولكن  املغاربة  مالين 
التنفيذ:  الى متهمن مع وقف  العامة حولتنا 
م��ن ن��ح��ن، م��ا ه��و خطنا ال��ت��ح��ري��ري، م��ن يملك 
الى   ، مؤسسة ميديا سكاي، من يدير نشرها 
آخر هذا الهوس الذي يغفل ما ال يمكن تجاوزه 
وهو كوننا مغاربين يطلبون من األمن العام 
لالتحاد أن يطمئنهم على حالة املريض الذي 

يشرف على عالجه.

ذاكرة مغاربية ضفافالمرصد المغاربي
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األمازيغية بني مقاربة اهلوية جمهورية "القراصنة" املغربية

والتوظيف السياسي 

محادثات ليبيا تحرز تقدما بشأن االنتخاباتموريتانيا وغوتيريش وازمة الكركرات

اللقاح املغربي وتطلعات تحقيق التكامل املغاربي!؟

"حمس" تحذر من توجهات مشبوهة لبعض الوزراء

مسرحية "العرق"

أو... عندما تنبأت لني نوتاج  بعهد ترامب 

 فوزي لقجع يترشح رسميا
 لعضوية مجلس االتحاد

الدولي لكرة القدم

رياضة

أجرى أمس وزير الخارجية املوريتاني 
اسماعيل ولد الشيخ أحمد اتصاال هاتفيا 
ال��ع��ام لألمم املتحدة أنطونيو  م��ع األم��ن 
غوتيريش للتعبير عن مخاوف بالده من 
حالة ع��ودة التوتر وع��دم االستقرار التي 
ال��ح��دود  ال��ك��رك��رات على  يشهدها ش��ري��ط 
الشمالية للبالد. وبعد ان تطرق الجانبان 
الى البحث عن طريقة لحل أزمة الشريط، 
أكد األمن العام األممي لوزير الخارجية 
ض���رورة التحرك ل��وض��ع ح��د ل��ه��ذه األزم��ة 

التي باتت تشكل خطرا على أمن املنطقة كما دعا موريتانيا الى لعب 
دورها االيجابي املعترف به من كل األطراف من اجل حلحلة هذه األزمة. 
وباملقابل ، أكد ولد الشيخ أحمد أن هذه الجهود قائمة منذ أيام. وتجدر 
االش���ارة ال��ى أن موريتانيا كانت قد حركت في األي��ام األخ��ي��رة وح��دات 

عسكرية الى الشريط الحدودي ملراقبة تطورات األزمة..

قالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال 
م���ب���ع���وث األم������م امل���ت���ح���دة إل�����ى ل��ي��ب��ي��ا ي���وم 
األربعاء املاضي إن املحادثات السياسية 
ليبيا  الجارية في تونس بشأن مستقبل 
توصلت التفاق يمهد الطريق أمام إجراء 
ف��ي غضون 18 ش��ه��را، مشيدة  انتخابات 
ب��م��ا وص��ف��ت��ه ب��أن��ه "ان���ف���راج���ة" ف��ي عملية 

السالم التي ال تزال تواجه عقبات كبرى.
وأض��اف��ت ول��ي��ام��ز ف��ي م��ؤت��م��ر صحفي 
في تونس، حيث يعقد 75 ليبيا اختارتهم 

ق��وة دافعة حقيقية  االث��ن��ن، "هناك  ي��وم  األم��م املتحدة اجتماعات منذ 
وهذا ما نحتاج للتركيز عليه وتشجيعه".

وق���ال���ت إن االج��ت��م��اع ت��وص��ل الت���ف���اق م��ب��دئ��ي ب��ش��أن خ���ارط���ة ط��ري��ق 
ص���وب إج�����راء "ان��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة ورئ��اس��ي��ة ح���رة ون��زي��ه��ة وش��ام��ل��ة 
وذات مصداقية" مشيرة إلى أن االتفاق تضمن أيضا خطوات لتوحيد 

املؤسسات الليبية.

بعد  بيانا  السلم  أص���درت حركة مجتمع 
إج���ت���م���اع م��ك��ت��ب��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال���وط���ن���ي في 
القضايا  ملتابعة  ال���ع���ادي  األس��ب��وع��ي  ل��ق��ائ��ه 
السياسية واألوضاع االقتصادية والوبائية 
وم��خ��ت��ل��ف ال��ق��ض��اي��ا ال���دول���ي���ة وع��ل��ى رأس��ه��ا 
مسألة إستفتاء تعديل الدستور.  وإعتبرت 
حمس  أن اعتماد الشفافية من قبل السلطات 
امل���خ���ت���ص���ة ض��������روري ل���ت���ف���ادي ال��ت��س��ري��ب��ات 
واإلش������اع������ات امل����ض����رة ب���ال���وض���ع وب����ص����ورة 
الرئيس نفسه. كما دعت الحركة التي يرأسها 

عبد الرزاق مقري السلطات الرسمية إلى إعادة النظر في خطط وأدوات 
مواجهة الوباء للتحكم فيه صحيا.  كما لم تتوانى الحركة في التحذير 
ملا أسمته   التوجهات املشبوهة لبعض الوزراء الذين يشتغلون لصالح 
أكد  ،و  حسبها  واملجتمع  ال��دول��ة  ملصلحة  ول��ي��س  مصالح  مجموعات 
البيان  بأن االعتماد على االحتكار الرأسمالي لعدد قليل من املؤسسات 

الخاصة لتنشيط االقتصاد املتهاوي عمل مشبوه وغير وطني.

اإلعالم وخريطة الطريق املغاربية
هيئة التحرير

الش��������ك ان�����ن�����ا ن�����خ�����وض ت���ج���رب���ة 
اع����الم����ي����ة ف�����ي ش���ق���ه���ا امل���ت���ص���ل ب" 
ال��ص��ح��اف��ة امل��ك��ت��وب��ة" ش��ب��ه م��ت��ف��ردة 
 ، التحديات   الكثير من  يعتريها   ،
ب���خ���اص���ة ع���ل���ى م���س���ت���وى ال��ح��م��ول��ة  
االع�����الم�����ي�����ة ،ال����ف����ك����ري����ة ،ال���ث���ق���اف���ي���ة 
،ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة واالدب���������ي���������ة ل���ل���خ���ط 
ال��ت��ح��ري��ري ل��ه��ذا امل���ول���ود االع��الم��ي 
ال���ج���دي���د    "ج���ري���دة م��غ��ارب��ي" .واذ 
نستشعر بكل جدية وامانة جسامة 
امل����س����ؤول����ي����ة امل���ه���ن���ي���ة واالخ����الق����ي����ة 
ب��ك��ل رواف����ده����ا واب���ع���اده���ا امل��ح��ل��ي��ة 
واالق����ل����ي����م����ة وال�����دول�����ي�����ة .م�������ن اج����ل 
اع�����ط�����اء دف����ع����ة ن����وع����ي����ة اق��������رب ال����ى 
ال����ت����م����ي����ز ل���ل���م���ن���ظ���وم���ة االع����الم����ي����ة 
ال��س��ائ��دة ب��امل��ن��ط��ق��ة امل��غ��ارب��ي��ة وم��ن 
خ���الل���ه���ا امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة. وح���ن 
مستوى  على  التمييز  ع��ن  نتحدث 
التحريري  للخط  الفكرية  الحمولة 
ل���ه���ذا امل����ش����روع ال����ج����دي����د. ف��االك��ي��د 
ان����ن����ا ن���س���ع���ى ل��ل��ت��أس��ي��س ل��خ��ط��اب 
اع����الم����ي م���غ���ارب���ي ج�����اد وم���س���ؤول 
ن����وات����ه ال��ص��ل��ب��ة االش���ت���غ���ال ع���ل���ى " 
املشترك" ، والقفز والسمو على كل 
والحسابات  والتجاذبات  املعيقات 
ال���س���ي���اس���ي���ة ، ب���خ���اص���ة ت���ل���ك ال��ت��ي 
عطلت وفرملت االنطالقة الحقيقية 
ل���ق���ط���ار " ات����ح����اد امل����غ����رب ال���ع���رب���ي" 
منذ سنة ) 1989 ( الى يومنا هذا.

تفاعل  خلق  على  العمل  وب��ال��ت��ال��ي 
ق����وام����ه اح����ي����اء ك����ل م����ا ه����و م��وح��د 
شعوب  كافة  بن  ومشترك  وجامع 
ال��دول املغاربية الخمس ، وتحييد 
امل��س��ب��ب��ات ال��خ��الف��ي��ة وال���ص���راع���ات 
ال��ن��زع��وي��ة وال���ق���ذف ب��ه��ا ال���ى مزبلة 
ال�����ت�����اري�����خ. وال����ت����وج����ه رأس��������ا ن��ح��و 
اس�����ت�����ش�����راف امل���س���ت���ق���ب���ل وامل���ص���ي���ر 
امل��ش��ت��رك ل��ل��ش��ع��وب امل��غ��ارب��ي��ة . مع 
القوية   االع��الم��ي��ة  ب��ال��ج��راة  التحلي 
بنفحتها املغاربية من اجل بلورت 
ن��ظ��ري��ات��ه��ا واف����ك����اره����ا وادب���ي���ات���ه���ا 
م���ن خ����الل امل���ش���روع االع���الم���ي ه��ذا 
"مغاربي"  والجهر عالنية  بافالس 
ب:" ص���ن���اع  ي�����ع�����رف  م������ا  س����ي����اس����ة 
القرار" بأنظمة دول املغرب العربي. 
ب��ف��ع��ل االرت�����ه�����ان امل����ذم����ر مل��خ��الف��ات 
الحرب ال��ب��اردة التي س��ادت بن ما 
ك���ان ي��ع��رف ب:" امل��ع��س��ك��ر ال��ش��رق��ي 
وامل���ع���س���ك���ر ال����غ����رب����ي" ال�������ذي ك��ان��ت 
ت��ت��زع��م��ه ك��ل م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
االم��ري��ك��ي��ة واالت����ح����اد ال��س��وف��ي��ات��ي 
ف���ي ال���ق���رن امل���اض���ي. ه����ذا االرت���ه���ان 
الشوفيني الذي الزال يلقي بظالله 
السادية والتراجيدية على كل تحرك 
باتجاه احياء هذا التكثل االقليمي 
العربي"   املغرب  اتحاد  املسمى ب:" 
ك��م��ا ان����ه الزال م��ك��ب��ل ل��ف��ك��ر ص��ن��اع 
القرار ومسؤولي االنظمة املغاربية 
. لذلك وجب الجهر كما اسلفت في 
ظ���ل ال���ت���ح���والت وامل��ت��غ��ي��ي��رات ال��ت��ي 
شهدتها و تشهدها املنطقة العربية 
وامل���غ���ارب���ي���ة ، وف�����ي ض�����وء ارت���ف���اع 
منسوب الوعي املغاربي في اعقاب 
ت��ك��س��ي��ر ه���اج���س ال���خ���وف وارت���ف���اع 
وث�����ي�����رة االح����ت����ج����اج����ات ال��ش��ع��ب��ي��ة 
واالنتشار املتواتر لوسائط االعالم 
ال��ب��دي��ل وارت���ف���اع ص��ب��ي��ب االه��ت��م��ام 
الشعبي بمسلكيات الفضاء االزرق 
في   ، االجتماعي  التواصل  ومواقع 
ضوء كل هذه التحوالت املجتمعية 
واالع����الم����ي����ة وال����ت����وع����وي����ة ، وج���ب 
االق������رار ان ال��س��ي��اس��ة وال��س��ي��اس��ن 
وم��ع��ه��م م��ه��ن��دس��و ص��ن��اع��ة ال���ق���رار 

باالنظمة املغاربية قد فشلوا فشال 
ذري���ع���ا ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ح��ل��م ال������رواد و 
ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ك���ام���ل امل���غ���ارب���ي ب��ه��ذه 
ومن  العالم.  من  الجغرافية  الرقعة 
واملثقفن  للنخب  امل��ج��ال  فتح  ثمة 
وامل���ف���ك���ري���ن واالع�����الم�����ن ون��ش��ط��اء 
بالروح  املتشبعون  املدني  املجتمع 
املشترك  املصير  ووح���دة  املغاربية 
ل���ل���م���ش���ارك���ة وخ����ل����ق ب����دائ����ل ل��ي��س��ت 
ب�������ال�������ض�������رورة م�����ج�����س�����ورة ب���امل���ث���ن 
ال���س���ي���اس���ي.ب���ل ث���م���ة ب����دائ����ل ف��ك��ري��ة 
وث���ق���اف���ي���ة وم��ج��ت��م��ع��ي��ة واع���الم���ي���ة 
ق��ادرة على رفع كل اشكال التحدي 
ب��ه��دف ت��وح��ي��د ال�����رؤى وت��ق��اط��ع��ه��ا 
ب���ات���ج���اه ح��ل��ح��ل��ت ال����راك����د.وال����دف����ع 
صوب خلق ثقب في جدار الحاجز 
ال���س���ي���ك���ول���وج���ي ل���ش���ع���وب امل��ن��ط��ق��ة 
تاسيس  ال��ى  .واالن��ط��الق  املغاربية 
ف��ض��اء اع��الم��ي م��غ��ارب��ي ال يعترف 
باملوانع ورواسب املاضي ومخلفات 
ال���ت���ح���ن���ي���ط ال����ف����ك����ري وال���س���ي���اس���ي 
ل���الن���ظ���م���ة امل����غ����ارب����ي����ة امل����وغ����ل����ة ف��ي 
االي���دول���وج���ي���ة ال��ب��ائ��دة.وت��أس��ي��س��ا 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ت��وط��ئ��ة  وف���ي سياقات 
الهم االعالمي املغاربي الذي نسعى 
بكل تواضع الى تحقيقه على ارض 
ال���واق���ع م��ن ع��ل��ى م��ن��ص��ة مشروعنا 
االع����الم����ي ال���ج���دي���د " م����غ����ارب����ي"  ، 
بلورة  ال��ى  نتطلع بصدق وحماس 
مؤطرة  مغاربية  اعالمية  مرجعية 
بشكل اساسي بوحدة الدين واللغة 
وال���ه���وي���ة وال���ج���غ���راف���ي���ة وال����ع����ادات 
وال����ت����ق����ال����ي����د وامل��������������وروث ال���ث���ق���اف���ي 
املشترك  املصير  ووح��دة  والشعبي 
بن كافة شعوب املنطقة املغاربية.

االشتغال  على  العمل  ادق  بمعنى 
على املشترك بن شعوبنا املغاربية 
وع����ل����ى ك����ل م����ا ي����وح����د ت��وج��ه��ات��ن��ا 
واالدبية  والثقافية  الفكرية  ورؤان��ا 
واالع����الم����ي����ة .وب����ك����ل ت���أك���ي���د ن��رف��ع 
س���ق���ف ال���ت���ح���دي���ات ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ح��د 
السياسة  ف��ي��ه  فشلت  فيما  االدن����ى 
وال��س��ي��اس��ي��ون .وال��ت��رس��ي��خ الب��ع��اد 
ف��ض��اء اع��الم��ي مغاربي ق��د يساهم 
في القادم من االي��ام في بعث نفس 
جديد ببعض هياكل االتحاد  الذي 
الى  موقعه.  من  كل  ننشده جميعا 
ذل����ك ف��م��ش��روع " ج���ري���دة م��غ��ارب��ي" 
تاتي في اطار هذا املنحى والتوجه 
للتأسيس ملقاربة اعالمية بمقومات 
م����غ����ارب����ي����ة ت����س����م����و ب����ك����ل ت����واض����ع 
ع���ن ك���ل م���ا ه���و س��ائ��د خ��دم��ة لخط 
اع��الم��ي م��ح��ت��رف وم��ه��ن��ي، وم��ؤط��ر 
ب��ش��ك��ل واض������ح ب��ق��ي��م امل��وض��وع��ي��ة 
مع  املهنية.  والواقعية  واملصداقية 
استحضار قوي ومسؤول  لهاجس 
ال��س��ق��وط ف��ي ف��خ االب��ت��ذال او غياب 
ال���رؤي���ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة اواالض���اف���ة 
النوعية للمشهد االعالمي املتداول 
نرفض  .كما  املغاربية  الساحة  ف��ي 
قطعا ان نكون بمشروعنا االعالمي 
ه���ذا م��ج��رد رق���م ج���اف ي��ض��اف ال��ى 
ال���ع���دد. ب���ل ع��ل��ى ال��ن��ق��ي��ض م���ن ذل��ك 
في  وس��الح��ن��ا  كبير  حلمنا  فسقف 
ت��ح��ق��ي��ق��ه اي��م��ان��ن��ا ال���راس���خ ب��وح��دة 
املغاربية  باملنطقة  املشترك  املصير 
ت��واض��ع من  .وم���ا نتوفر عليه بكل 
ت���ج���رب���ة م��ه��ن��ي��ة واع����الم����ي����ة ي��ف��وق 
م���ع���دل���ه���ا  ب����ن ال����زم����الء امل��ؤس��س��ن 
ل��ه��ذا امل���ش���روع ال��ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن 
ال��ص��ح��ف��ي امل���ه���ن���ي. ال����ى ج���ان���ب ما 
اليه من انفتاح وتعامل مع  نتطلع 
املهنين  ال��زم��الء  و  الزميالت  باقي 

بكافة االقطار املغاربية .
والله من وراء القصد. 

 > مدير الن�شر: امني مقدم
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التفاصيل ص 9-8

خالد الرحموني رئيس مجلس االشراف دولة املغرب الكبير االفتراضيةالطيب البكوش األمني العام التحاد املغرب العربي

أع���ل���ن  امل���غ���رب ف���ي غ��ش��ت امل��ن��ص��رم ع���ن إب�����رام ات���ف���اق م���ع مجموعة 
"سينوفارم" الصينية بشأن املرحلة الثالثة لتجارب سريرية على لقاح 
مضاد لفيروس كورونا. و قد تقرر إلطالق حملة تطعيم شاملة على 
مستوى البالد بعد االعالن عن فعالية هذا اللقاح من خالل التجارب ، 
بتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا املستجد خالل األسابيع املقبلة و 
هي حملة يراد منها توزيع اللقاح على كل ربوع البالد باعتباره أفضل 
وسيلة للتحصن ضد وب��اء ك��ورون��ا و الحد من انتشاره بعد حالة 
امللحوظ  االرت��ف��اع  الوبائية باملغرب و  الحالة  التي عرفتها  االن��ف��الت 

الذي اصبح تسجل به االصابات .
و إذا ما اتبثت النتائج فعالية هذا اللقاح فسيحقق املغرب سبقا 
في إطار محاربة هذا الوباء الذي اربك ال��دول على الصعيد العاملي ، 
ه��ذا االنجاز ال��ذي من شأنه ان ينعكس على دول املحيط و الجوار ، 
فروابط الدول املغاربية التي فرقتها الخالفات السياسية تضرب في 
الثقافي و  الحال على املستوى االقتصادي و  التاريخ كما هو  عمق 

غيرها من املجاالت التي ظلت محافظة على البعد املغاربي املوحد .
إن  كثرة االنتظارات التي تطمح لها ال��دول املغاربية م��وازاة بامال 
التوحد تحدها التحديات املعقدة االكثر التي  ال يتم التعامل معها 
بجدية من شأنها  أن تحقق هذه االنتظارات و هو ما يعيد كل املبادرات  
التي تحاول خلقها هذه الدول الى نقطة البداية  إن لم نقل نقطة الصفر 

في كل مبادرة للم الشتات املغاربي .

لقد كان املغرب منخرطا منذ البداية في التوجه املغاربي ، فقد كان 
ه��ذا االن��خ��راط  دراي��ة منه ب���أدواره تجاه باقي ال��دول املغاربية  بداية 
م��ن شأنها  ال��ت��ي  و  ال��ج��وار  دول  ال��ت��ي تستهدف  بتجويد سياساته 
في  االستقرار  تعزيز  و  املغاربي  العمق  اتجاه  في  تطوير سياساته 
اتجاه ال��دول املغاربية  و  بناء مناح من التوافق فيما بينها . و  من 
جهة ثانية فال يمكن إنكار املجهودات التي قامت بها الدول املغاربية 
م��ن أج��ل التكامل و التوحد على اخ��ت��الف االص��ع��دة و امل��ج��االت  لكن 
الخالفات  و التوترات السياسية و تغليب املصالح القطرية على مسار 
الوحدة السياسية كان قد افرز إنجازات محتشمة و متواضعة مقارنة 
بما كان يمكن أن ينجز في طريق الوحدة املغاربية ، ف قسر االداء الذي 
يطغى عليه  ترجيح ما هو سياسي هيمن على املشهد املغاربي مما 
ولد جوا متوترا مليئا باملشاحنات الهدامة  التي ال تخدم مصالح هذه 

الدول مشتركة .
و لعل ما حققه املغرب اليوم في إطار محاربة وباء كورونا املستجد 
إسوة بباقي دول العالم املتقدمة في مواجهة هذا الفيروس هو نافذة 
امل��ب��ادرة املسؤولة و  أم��ل تلوح في أف��ق مصالحة سياسية اولويتها 
باطنها طريق جديد نجو الوحدة املغاربية ، وهو ما يحتم على املغرب 
باعتبار دوره البناء ملد قاطرة تطوير هذه العالقات االخوية موازاة 
مع تجاوز النزعات الفردانية   بالنسبة لكل الدول املغاربية التي كانت 
دائما عامال ل��وأد حلم الوحدة املغاربية . فيبدو جليا اليوم أنه بات 

من املستحيل مواصلة التمسك بهذا الحلم دون وجود إرادة حقيقية 
لتحقيقه من طرف كل الدول املغاربية ، فاالوضاع التي تشهدها هذه 
الدول في مواجهة هذا الوباء توشك على استنزاف قواها بعد األعداد 
، و ال مفر من  اليومية ملواطنيها  التي تشهدها االص��اب��ات  املرتفعة 

توحيد الجهود مع الدول الجارة ملجابهة هذا الفيروس .
و مما ال شك فيه أن املغرب بمبادراته التي كانت دائما ترمي الى 
تصويب جهوده نحو القارة االفريقية في إطار سياسات دول جنوب 
جنوب و تمثن اواصر االنتماء هي بادرة ال تقل عنها اهمية سياساته 
نحو الدول املغاربية  وهو ما كان دائما مطروحا امامه ي العديد من 
املسار  يعيشه  ال���ذي  الكبير  فالعجز   . خارجيا  و  داخليا  املناسبات 
التكاملي املغاربي الذي مازال مستمرا بفعل تبني سياسات ال تتخذ 
من الوحدة املغاربية اولوية داخ��ل استراتيجياتها م��وازاة مع هدف 
تحقيق تنمية داخل البالد يعمق شرخ االستقرار في املنطقة املغاربية 
باالضافة الى تضييع الفرص الكثيرة التي تكاد تكون فرصا حقيقية 

إلحياء هذا املسار الوحدوي للدول املغاربية .
فال خالف اليوم حول التعثراملائل الى الجمود  ال��ذي يشهده هذا 
املحيط على مستويات عدة و التوحد الصوري الذي يضر اقتصادات 
الدول املغاربية  هو خدمة مجانية تقدم الطراف خارجية تستفيد على 
املغاربية و فرقته  ال���دول  أنقاض حلم مغاربي اجتمع حوله شعوب 

سياساتها .

اتهمت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر  
التواصل  الّرسمية بموقع  ب��ّث مباشر على صفحتها  في 
االج��ت��م��اع��ي ف��ي��س��ب��وك ال��ّن��ائ��ب م��ب��روك ك��رش��ي��د ب��اإلع��ت��داء 
ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ع��ن��ف و ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع م��ك��ت��ب امل��ج��ل��س و 

 كرشيد قام بدفعها.
ّ

أشارت موسي إلى أن
م���ن ج��ان��ب��ه رّد ك��رش��ي��د ب��م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ع��ل��ى صفحته 
 ما نسبته إليه موسي من تهم 

ّ
بالفيسبوك أيضا و نفى كل

 تصريحات موسي حول تعنيفه لها تصّب في باب 
ّ

قائال إن
االدعاءات الكاذبة.

و أشار كرشيد إلى أّنه لم يعد هناك أي إمكانية للتعايش 
أس��وء  إعتبره  ال���ّذي  املجلس  اجتماع مكتب  ف��ي  الحقيقي 

مكتب ُأخرج للناس وشهدته تونس.

كرشيد يرد على "االدعاءات الكاذبة" 
لعبير موسي



تواصل 75 شخصية ليبية، تمثل مجلسي 
اليييينييييواب والييييدوليييية ومييسييتييقييليين ومييمييثييليين عن 
منظمات املجتمع املدني، واملكونات الليبية، 
لليوم الثاني اجتماعاتها في ضاحية قمرت 
الييتييونييسييييية، فييي إطيييار املييسييار الييسييييياسييي لحل 

األزمة الليبية.
وقيييييييال مييييشيييياركييييون اتيييصيييليييت بيييهيييم »بييييوابيييية 
الييييوسييييط«، إن الييينيييقييياش ميينييصييب عييلييى إنييجيياز 
التفاق  مكملة  ستكون  الييتييي  قييمييرت«  »وثيقة 
إفييادة  وفييق  عنه،  بديلة  وليست  الصخيرات، 
فييي ليبيا  املييتييحييدة للدعم  رئيييييس بعثة األميييم 

باإلنابة، ستيفاني وليامز، أي أنها ستعمل 
عييلييى سيييد ميييا حيييييواه االتييييفيييياق الييسييييياسييي من 
ثييييغييييرات وشيييييوائيييييب كييييانييييت سيييبيييبيييا فييييي إحييييدث 

التباسات عدة خالل املرحلة املاضية.
وأضافوا أن التوجه الرئيسي الثاني، هو 
التوصل إلى خارطة طريق، مع جدول زمني 
يتوافق  بما  اإلنتخابي،  االستحقاق  إلنجاز 
مع صرحت به وليامز، خالل إعالنها نتائج 
 ،»5+5« املشتركة  العسكرية  اللجنة  اجتماع 
في 3 نوفمبر الجاري، حن قالت: »في تونس 
سيينييعييمييل ميييع الييييييي75 شييخييصييا امليييدعيييويييين على 

القريب،  للمستقبل  سياسية  طريق  خييارطيية 
وسيكون الهدف األساسي هو تحديد موعد 

وخارطة طريق إلجراء االنتخابات العامة.
جدل حول مشاركة األعضاء املستقلن في 

امللتقى:
وقيييييال أحييييد األعييييضيييياء امليييشييياركييين ليييي"بيييوابييية 
الوسط" إن جدال أثير من قبل بعض ممثلي 
مجلس النواب والييدوليية حييول شرعية وجود 
أعيييييضييييياء ميييسيييتيييقيييلييين بيييحيييجييية أنييييهييييم يييمييثييلييون 
شييرعييييية اليييصييينيييدوق، فيييي حييين فييييرض هيييؤالء 
من قبل بعثة األمم املتحدة، ويخشى ممثلو 

الييينيييواب واليييدولييية مييين تييحييول لييجيينيية اليييييي75 إلييى 
أن هذه  تيييردد  أن  بعد  ثييالييث،  جسم تشريعي 
الييلييجيينيية سييتييكييون هييي مييرجييعييييية اليييقيييرار إذا ما 
تييجيياوز املييجييلييسييان املييييدد الييقييانييونييييية املتعلقة 

بالتعيينات الحكومية، والسيادية.
وأضييياف أن وليييييامييز نبهت املييشيياركيين إلى 
أنها تعمل في إطار قرار مجلس األمن 2510 
الذي تبنى مخرجات مؤتمر برلن، وإلى أن 
ليبيا ما زالت تحت البند السابع من ميثاق 
األميييم املييتييحييدة، مييا اعييتييبيير ردا اسييتييبيياقيييييا ألي 

محاولة لعرقلة ملتقى "قمرت".

 ملتقى الحوار الليبي" بتونس" يعكف على إنجاز
وثيقة مكملة التفاق الصخيرات
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بحسب مسودة االتفاق اجلديد:

ابرز األسماء املرشحة للمناصب الرئيسية 
في الحكومة الليبية

سعر اجلرعة منه لن يتعدى 650 درهما:

الحوار  فييي  املييشيياركييون  بينما يستمر 
اليييسييييييياسيييي اليييليييييييبيييي فييييي اجييتييميياعيياتييهييم 
بتونس، لوضع أسس ومعايير تشكيل 
ليبيا،  فييي  الييجييديييدة  التنفيذية  السلطة 
اليييتيييي سيييتيييتيييوليييى اإلعيييييييييداد لييالنييتييخييابييات 
برملانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس 
سباق وتنافس للحصول على املناصب 
الييرئيييييسييييية، وحيييرب تييمييوقييع فييي منظومة 

الحكم القادمة.
وحييتييى اآلن، و حييسييب ميييا نييقييل مييوقييع 
“العربية” يتّم تداول اسم رئيس البرملان، 
عييقيييييليية صييياليييح، لييتييولييي رئييياسييية املييجييلييس 
اليييرئييياسيييي اليييجيييدييييد، والييييييذي تييييّم االتيييفييياق 
إلييى املنطقة  يييؤول هييذا املنصب  على أن 
برقة(، في حن سيكون  )إقليم  الشرقية 
أحييد نائبيه ميين الييجيينييوب )إقييليييييم فيييزان(، 
حيييييث يييبييدو الييسييفييييير الييليييييبييي فييي املييغييرب 
عييبييد املييجيييييد سيييييف اليينييصيير ميين محافظة 
امليينييصييب، في  لييهييذا  بييقييوة  سبها مرشحا 
اليينييائييب اآلخييير ميين املنطقة  حيين سيكون 
تتنافس  التي  طرابلس(  )إقليم  الغربية 
الكراسي، خاصة  فيها عدة أسماء على 
من  اليييذي  الحكومة  رئيييييس  على منصب 

ميين نصيب شخصية  يييكييون  أن  املييتييوقييع 
من الغرب الليبي.

وبيييخيييصيييوص امليييرشيييحييين املييحييتييمييليين 
والييذي  الحكومة،  رئيس  منصب  لتولي 
سييتييكييون لييديييه صييالحيييييات واسييعيية طبقا 
ملييسييودة االتييفيياق الييسييييياسييي، يييبييدو وزييير 
الييداخييلييييية فييتييحييي بيياشيياغييا األكيييثييير حظا 
للفوز بهذا املنصب لكنه يواجه منافسة 
شيييرسييية ميييع اليييوجيييه الييسييييياسييي الييصيياعييد 
الطامح  أحييمييد معيتيق  األعييمييال  ورجيييل 
ألن يكون رئيس الحكومة املقبل، بينما 
الييدفييع بالسفير  إلييى  الييشييرق  إقليم  يتجه 
الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، 

ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.
وبييحييسييب مييسييودة االتييفيياق السياسي 
الجديد يختار اعضاء الحوار السياسي 
املييجييتييمييعيين ليييتيييونيييس، رئيييييييس وأعيييضييياء 
املييجييلييس اليييرئييياسيييي بييطييريييقيية الييتييصييويييت 
، عيييليييى أن ييييكيييون اليييرئيييييييس ميييين اإلقييليييييم 
اليييييذي ال ييينييتييمييي إليييييييه رئيييييييس الييحييكييوميية 
فيييييمييا يييخييتييارون اليينييائييب األول والييثييانييي 
للدوائر  السكاني  العدد  ترتيب  بحسب 

االنتخابية لإلقليمن األخرين 

رجاء أيت اجلزوالي

 ذكيييييرت ميييصيييادر إعيييالمييييييية مييوريييتييانييييية أن 
سيييييييدي ولييييد سييياليييم الييينييياطيييق اليييرسيييميييي بيياسييم 
الحكومة املوريتانيةأكد أن  دولة موريتانيا 
"ليييييييسيييت طييييرفييييا" فييييي أزميييييية مييعييبيير اليييكيييركيييرات 
اليييييييحيييييييدودي،  ميييسيييتيييطيييردا  "ليييكييينييينيييا مييعيينيييييون 

كجيران لكل األطراف".
وأضييييياف اليييسيييؤول الييحييكييومييي املييوريييتييانييي 
، خييييييالل اليييييينييييييدوة اليييصيييحيييافييييييية األسيييبيييوعييييييية 

تيييتيييعيييليييق  "اليييييقيييييضييييييييييية  هيييييييييذه  أن  لييييلييييحييييكييييوميييية، 
بييميينييطييقيية ميينييزوعيية اليييسيييالح، وتييابييعيية ملنظمة 
األميييييم امليييتيييحيييدة" مييضيييييفييا أن "الييدبييلييوميياسييييية 
املوريتانية تعمل على حل املشكلة في أسرع 

وقت وبأقل كلفة للمنطقة".
أول رد فعل موريتاني  هييذا  هييذا ويعتبر   

رسمي على "أزمة الكركرات".. 
وكييييان مييوقييع " مييغيياربييي بيييرييييس" قيييد تييابييع 
تيييطيييورات حيياليية 200 سييائييق مييغييربييي عييالييقيين 
بالضفة املييوريييتييانييييية كييانييوا قييد وجييهييوا نييداء 

اسيييتيييغييياثييية إلييييييى سيييليييطيييات امليييميييليييكييية املييغييربييييية 
وموريتانيا،  أكدوا من خاللها أنهم عالقون 

في معبر الكركرات.
و فييييي مييييوضييييوع ذي صيييلييية ، ليييجيييا امليييغيييرب 
إليييى تييزويييد الييسييوق املييوريييتييانييييية ميين الخضر 
والفواكه  خالل خط بحري  فيما يشل مرتزقة 
“بيييوليييييييسيييارييييو” ميييعيييبييير الييييكييييركييييرات اليييفييياصيييل 
بيين املييغييرب ومييوريييتييانيييييا لييجييأت املييمييلييكيية إلييى 
الجارة  أسييواق  لتموين  البحري  النقل  خيار 
الجنوبية بالخضروات والفواكه، وقد بلغت 

في  املوريتانية  املييوانيييء  بها  بيياخييرة محملة 
انتظار إبحار باخرة أخرى قريبا، إلى هناك.

 وقييالييت اليينيياهييا بيينييت حييمييدي وليييد مكناس 
وزيييييييييرة الييييتييييجييييارة واليييصييينييياعييية واليييسييييييياحييية،  
بيييهيييذ االييييخييييصييييوص  إنييييييه "تييييييم اليييتيييغيييليييب عييلييى 
أزمييييييية الييييخييييضييييروات األخيييييييييييرة، بيييعيييد وصييييول 
الييحيياويييات مملوءة  بيياخييرة محملة بعدد ميين 
بالخضروات مع توقع وصول كميات أخرى 
إلييى خفض  القادمة األميير سيييييؤدي  األسابيع 

أسعارها".

أخبار مغاربية

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتن، إن عدم االستقرار الخطير املستمر 
فييي الييشييرق األوسيييط وشييمييال افريقيا واليينييزاعييات املسلحة فييي ليبيا واليمن، 
وتييشييكيييييالت الييعييصييابييات املييتييبييقييييية فييي سييوريييا هييي مييصييدر انييتييشييار التهديد 
ملييا نقلته  بييوتيين، وفييي اجييتييميياع منظمة شنغهاي للتعاون وفييقييا  اإلرهيييابيييي. 
وكيياليية "سييبييوتيينيييييك" الييروسييييية ييييوم الييثييالثيياء، قيييال : عيييدم االسييتييقييرار الخطير 
في  املسلحة  املواجهة  افريقيا،  وشمال  األوسييط  الشرق  منطقة  في  املستمر 
انتشار  في سوريا، هي مصادر  املتبقية  العصابات  واليمن وجيوب  ليبيا 
التهديد االرهييابييي وامليييخيييدرات واالسييلييحيية. بييوتيين، فييي إشيييارة الييي ان حركة 
املسلحنب خارج هذه املنطقة تستحق بالطبع اهتماما خاصا. ألن هذا يزيد 

من حدة النزاعات وفقًا لقوله.

دخيييل املييغييرب مييرحييليية "تيييروييييض" الييفيييييروس بييإعييالنييِه فييتييَح عملية تطعيم 
"وطنّية" في وجِه املغاربة، بعدما أثبتت نتائج الّدراسات السريرية املنجزة 
الذي  الّصيني،  اللقاح  اإلنجاز، سالمة وفعالية ومناعة  قيد  التي توجد  أو 
ييحييذيييرات 

ّ
ييرات إيجابية على الييّرغييم ميين الييت

ّ
 فييي طييّييياتييِه مييؤش

ُ
يييه يحمل

ّ
يييبييدو أن

املحيطة به. وبحسب صحيفة "هسبريس" األلكترونية، التي أوردت الخبر، 
فستكون مستشفيات اململكة واملؤّسسات الّصحية على موعد مع أكبر عملية 
طعيم ضّد الفيروس، ستشمل في البداية األطباء واملمّرضن ورجال األمن 

ّ
للت

انية 
ّ
ربية والتكوين، لتعمم في املرحلة الث

ّ
حة امللكية وأطر الت

ّ
والقوات املسل

على باقي شرائح املجتمع املغربي.

أكد وزير العدل حافظ األختام، بلقاسم زغماتي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، 
أن مشروع القانون املتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف االشخاص ومكافحتها يهدف 
إلى "التكييف املستمر" للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم االختطاف التي تشكل 
مساسا باألمن العام.واشار إلى أن عقوبة جرائم االختطاف ستكون مشددة وغير قابلة 
للتخفيف. وخالل عرضه للمشروع في جلسة علنية باملجلس الشعبي الوطني، ترأسها 
رئيس املجلس، سليمان شنن، قال السيد زغماتي أن هذا النص "جاء تنفيذا لتعليمات 
رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إعداد قانون خاص للتصدي ألشكال 

جرائم االختطاف".

بوتني : النزاعات في ليبيا مصدر التهديدات االرهابية

أطباء املغرب يتجندون إلنجاح تطعيم يجرب "ترويض كورونا"

زغماتي … عقوبة االختطاف مشددة وغير قابلة للتخفيف

2

زنقة .. زنقة

www.magharibi.press

> الجمعة- األحد - 13-15  نوفمبر 2020 - العدد: األول

امليييجيييميييوعييية  املييييجييييمييييوعيييية  تييييقييييوم  يييييتييييوقييييع أن 
)سييييينييوفييارم(  الوطنيةالصينية  الييصيييييدالنييييية 
بيييإميييداد امليييغيييرب مييين الييلييقيياحييات ضييدقييفيييييروس 

كورونا  أواخر شهردجنبر املقبل .
لييم تصدر عيين وزارة الصحة أي  ولحد اآلن 
تييفيياصيييييل رسييمييييية  حيييول تيياريييخ الييتييوصييل وال   
نييتييائييج االخيييتيييبيييارات الييسييريييريييةلييلييقيياح وأثييييياره 
اليييجيييانيييبييييييية ،  ليييكييين الييتييعييليييييمييات امليييليييكييييييية ذات 
أحد  يقول  للمواطنن،  اللقاح  بتوفير  الصلة 

املختصن ،  تبعثعلى األمل في نجاعة اللقاح 
املغربية   السلطاتالصحية  أن   علما  الصيني 
قامت باالتصال بمختبرات عاملية أخرىنظير 
أعلن أخيرا عن فعالية   الييذي  “فييايييزر”  مختبر 
لقاحهبنسبة 95 باملائة  من جهة أخرى ، توقع  
رئيس املجموعةالصيدالنية  “سينوفارم أن ال 

يتعدى  سعر الجرعة مناللقاح 650 درهما.
مييين جييهيية أخييييرى ذكييييرت وكيييالييية ” روييييتيييرز ” 
أن  املجموعة الصيدالنية  الوطنية الصينية 

)سييييينييوفييارم( أن  بيييييانيياتييالييتييجييارب الييسييريييرييية 
واسعة النطاق للقاح كوفيد – 19 "أفضل من 

املتوقع".
وحييييسييييب امليييييصيييييدر نيييفيييسيييه ، قييييامييييت وحيييييدة 
 China National التابعة ملجموعة،  سينوفارم 
من  اثييينييين  بييتييحييويييل   ،Biotec Group CNBG
التجارب  إلىاملرحلة 3 من  اللقاحات املرشحة 
السريرية خارج الصن في العديدمن البلدان ، 
بما في ذلك اإلمارات العربية املتحدةوالبحرين 

ومييصيير وامليييغيييرب، واليييتيييي تييشييمييل أكييثيير مييين 50 
ألفمشارك في املجموع.

وقييالييت شييركيية "سييييينييوفييارم" فييي بيييييان نشر 
الييتييواصييل االجييتييميياعييي الصينية  عييلييى شييبييكيية 
تييقييتييرب من  الييدعيياوىالييقييضييائييييية  إن   ،  WeChat

نهايتها.
ولييم تقدم الشركة أي  تفاصيل عن بيانات  
التجاربالسريرية  ، ولم يحدد أي لقاح مرشح 

مكتفية بأنالنتائج أفضل من املتوقع.

ⵎⵖⴰⵔⵉⴱⵉ

احلكومة املوريتانية:

عقيلة صالح

توقع وصول اللقاح الصيني ضد كورنا للمغرب نهاية شهر دجنبر



أك������د امل����ب����ع����وث األم����ي����رك����ي ال�����خ�����اص ل�����ش�����ؤون إي�������ران، 
ال��خ��م��ي��س، اس���ت���م���رار ح��م��ل��ة ال��ض��غ��ط ب��ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى 
ط��ه��ران ف��ي ظ��ل إدارة ج��و ب��اي��دن، حتى ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
إلى  املتحدة  الواليات  بإعادة  املنتخب  الرئيس  به  تعهد 

االتفاق النووي مع القوى العاملية.
وق������ال إل����ي����وت أب�����رام�����ز، ال������ذي ي��ش��غ��ل م��ن��ص��ب امل��م��ث��ل 
األم��ي��رك��ي ال��خ��اص ل��ف��ن��زوي��ا أي��ض��ا، إن ال��ع��ق��وب��ات التي 
ت���س���ت���ه���دف إي��������ران ب���س���ب���ب ان���ت���ه���اك���ات ح����ق����وق اإلن����س����ان 
وب��رن��ام��ج ال���ص���واري���خ ال��ب��ال��ي��س��ت��ي��ة ون��ف��وذه��ا اإلق��ل��ي��م��ي 

"ستستمر".
وتابع أن ذلك، باإلضافة إلى التدقيق املستمر من قبل 
الشرق  ف��ي  األميركيني  وال��ش��رك��اء  املتحدة  األم��م  مفتشي 

األوسط، سيبقي على هذا الضغط.
وتمتلك إيران اآلن من اليورانيوم أكثر بكثير مما هو 
مسموح لها بموجب االتفاق، الذي انسحب منه الرئيس 
ت��رام��ب بشكل أح���ادي ع��ام 2018، كما أن الشرق  دون��ال��د 
األوس�����ط ي��ع��ان��ي ت���وت���رات ط���ه���ران وواش���ن���ط���ن، م��م��ا دف��ع 

البلدين إلى شفا الحرب في بداية السنة.
وقال أبرامز في مقابلة مع "أسوشيتد برس": "حتى لو 
عدنا )إلى االتفاق( وحتى لو كان اإليرانيون مستعدون 

فلن تكون  اليورانيوم املخصب حديثا،  للعودة. مع هذا 
ق��د ح��ل��ت ه���ذه امل��س��ائ��ل األس��اس��ي��ة ح��ق��ا ح���ول م��ا إذا ك��ان 
سيسمح إلي���ران ب��ان��ت��ه��اك ال��ت��زام��ات األم���د ال��ط��وي��ل التي 

تعهدت بها للمجتمع الدولي".
ولم ترد بعثة إيران لدى األمم املتحدة بعد على طلب 
السياسيني  أن  علما  أب��رام��ز،  تصريحات  على  للتعليق 
اإليرانيني ناقشوا بشكل متزايد إمكانية عودة الواليات 
امل���ت���ح���دة إل�����ى االت�����ف�����اق ال������ذي أدى إل�����ى ت��ق��ي��ي��د ط���ه���ران 
لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات االقتصادية.

وحل أبرامز محل برايان هوك كمبعوث لشؤون إيران، 
أن��ه ت��رك منصبه ف��ي أغسطس بعد أن واج��ه  ال���ذي أع��ل��ن 

حملة الضغط القصوى التي شنها ترامب.
وم����ن ج���ه���ة اخ�����رى أع�����رب وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���روس���ي 
السياسة  ب��أن  اع��ت��ق��اده  ع��ن  الخميس،  الف���روف،  سيرغي 
الخارجية األميركية في عهد جو بايدن ستكون مشابهة 
األسبق  الرئيس  حكم  خ��ال  املتحدة  ال��والي��ات  لسياسة 

باراك أوباما.
وأوض�����ح الف�����روف أن س��ي��اس��ة ب���اي���دن ل���ن ت��خ��ت��ل��ف عن 
سابقتها في عهد أوباما "خصوصا فيما يتعلق بإيران 

واملناخ".

وكانت إدارة أوباما ساهمت في إقرار اتفاق املناخ في 
إليه  التوصل  ال��ذي تم  االت��ف��اق  ب��اري��س، كما كانت خلف 

بشأن برنامج إيران النووي.
إال أن����ه ب���ع���د م���ج���يء دون����ال����د ت����رام����ب، أع���ل���ن وإدارت������ه 

االنسحاب من اتفاقية املناخ واالتفاق النووي.
وق�����ال ال��ك��رم��ل��ني ي����وم االث���ن���ني إن����ه س��ي��ن��ت��ظ��ر ال��ن��ت��ائ��ج 
التعليق  قبل  األميركية  الرئاسية  لانتخابات  الرسمية 
الرئيس  أنه يأخذ في االعتبار إعان  إلى  عليها، مشيرا 
في  قانونية  طعون  تقديم  ع��ن  ت��رام��ب  الحالي  األميركي 

التصويت. عملية 
وف���ي أواخ�����ر أك��ت��وب��ر امل���اض���ي، وص���ف ب���اي���دن روس��ي��ا 
بأنها "التهديد الرئيسي" لألمن القومي األميركي، وذلك 
خال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي 

إس" األميركية.
ورد املتحدث باسم الكرملني ديمتري بيسكوف حينها 
على تصريح بايدن، بالقول إن "روسيا ال توافق عليها"، 
وإن "مثل هذا الخطاب أدى إلى تضخيم الكراهية تجاه 

االتحاد الروسي".

)عن سكاي نبور(

الله  لحزب  العام  األمني  أعرب 
اللبناني حسن نصر الله يوم االربعاء 
للرئيس  املذل"  "بالسقوط  سروره  عن 
حث  لكنه  ترامب  دونالد  االمريكي 
الحلفاء اإلقليميني على توخي الحذر 
من أي "حماقة" أمريكية أو إسرائيلية 

خال الفترة املتبقية من واليته.
خطاب  في  الله  نصر  ووصف 
تلفزيوني إدارة ترامب بأنها "من بني 
االسوأ إن لم تكن االسوأ" في الواليات 
املتحدة، لكنه قال إن الرئيس األمريكي 
واشنطن  سياسات  يغير  لن  الجديد 

املوالية إلسرائيل في الشرق األوسط.
حكومة  ظل  "في  الله  نصر  وقال 
العالي  املستوى  هذا  على  عدوانية 
الذهاب  إمكانية  ومن  العنجهية  من 
الذهاب إلى  إلى الحرب. أكيد إمكانية 
الحرب في إدارة ترامب كانت أعلى...ما 

عنده ضوابط وما عنده حدود"
الله  لحزب  العام  األمني  وقال 
املدعوم من إيران إنه يشعر بالسعادة 
اإلنتخابات  بنتيجة  الشخصية 
األمريكية ألن ترامب أمر بقتل الجنرال 

اإليراني الكبير قاسم سليماني.

ودعا نصر الله حلفاءه إلى اليقظة 
الشهرين  خال  الحذر  وتوخي 
"مع  قائا  ترامب  والية  من  املتبقيني 
شخص مثل ترامب كل األمور محتملة 
محور  على  واليته.  من  تبقى  ما  في 
املقاومة أن يكونوا على درجة عالية من 
االستعداد ملواجهة أي خطر أو عدوان 
أو أذية ورد الصاع صاعني إذا ذهبت 
الحماقة االمريكية أو االسرائيلية إلى 

شيء من هذا النوع".
وسعت اإلدارة االمريكية إلى فرض 
وحلفائه  الله  حزب  على  عقوبات 
للضغط  حملة  إطار  في  اللبنانيني 
على إيران األمر الذي أدى إلى تصعيد 

التوترات االقليمية.
العقوبات  إن  الله  نصر  وقال 
األمريكية التي فرضت على السياسي 
ميشال  الرئيس  صهر  باسيل،  جبران 
والصات  بالفساد  التهامه  عون، 
واشنطن  تعتبره  الذي  الله  بحزب 
جماعة إرهابية األسبوع املاضي كانت 
للضغط  واشنطن  مساعي  من  ا  جزء
على الحلفاء السياسيني للحزب الذي 

يمتلك ترسانة كبيرة من الساح.

نصر الله يستعمل "الشماتة" كسالح سياسي

 مبعوث أميركي يكشف سياسة واشنطن "الجديدة" تجاه ايران 
وروسيا تستبعد التغيير

أفاد الرئيس التركي رجب أردوغ��ان بأن باده ساهمت في انعاش آمال الحل 
السياسي في ليبيا، جاء ذلك في كلمة  االثنني، خال مشاركته في مؤتمر السفراء 

األتراك ال 12 املنعقد في املجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
ونقلت وكالة ” األناضول” لألبناء عن أردوغان قوله : التدخل التركي في الوقت 
أن  ليبيا، وأض���اف،  اليوم في  السياسي  الحل  آم��ال  انتعاش  املناسب ساهم في 
تركيا تتحمل عبء اي تطور في شرق املتوسط، وانه غير املمكن قبول تجاهلها 

عندما يتعلق األمر باملوارد الطبيعية.
واعرب عن اعتقاده بأن اخبارا جيدة سترد من األنشطة البحثية الجارية في 

شرق املتوسط.

أردوغان : تركيا ساهمت في انعاش آمال الحل 
السياسي الليبي

هذا العالم

حث العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد 
على  الخميس  اليوم  الدولي  املجتمع  العزيز 
اتخاذ "موقف حازم" للتصدي لسعي النظام 
دم��ار شامل  أسلحة  للحصول على  اإلي��ران��ي 

وتطوير برامج للصواريخ الباليستية.
أدلى امللك سلمان بتصريحاته في خطاب 
أمام مجلس  سنوي عبر دائرة فيديو مغلقة 

الشورى، وهو هيئة استشارية حكومية.
لتؤكد  اململكة  "إن  السعودي  العاهل  وقال 
ع����ل����ى خ�����ط�����ورة م�����ش�����روع ال����ن����ظ����ام اإلي�����ران�����ي 
اإلقليمي، وتدخله في الدول ودعمه لإلرهاب 
وال���ت���ط���رف وت���أج���ي���ج ن����ي����ران ال���ط���ائ���ف���ي���ة، م��ن 
خ����ال أذرع������ه امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت����ن����ادي ب���ض���رورة 
الدولي  املجتمع  قبل  ح��ازم من  اتخاذ موقف 
ت����ج����اه����ه، ي���ض���م���ن م���ع���ال���ج���ة ج����ذري����ة ل��س��ع��ي 
ال���ن���ظ���ام اإلي�����ران�����ي ل���ل���ح���ص���ول ع���ل���ى أس��ل��ح��ة 
الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ 
الداخلية  الشؤون  في  وتدخاته  الباليستية 
ل��ل��دول األخ���رى ورع��اي��ت��ه ل��إلره��اب وت��ه��دي��ده 

للسلم واألمن الدوليني".
وت��ل��ك أول ت��ص��ري��ح��ات ع��ل��ن��ي��ة ل��ل��م��ل��ك )84 
الجمعية  أم����ام  أل��ق��ى خ��ط��اب��ا  أن  م��ن��ذ  ع���ام���ا( 
العامة لألمم املتحدة في سبتمبر أيلول عبر 

دائرة فيديو، انتقد فيه إيران أيضا.
والبلدان في صراع منذ عقود على النفوذ 
في  أطرافا متخاصمة  املنطقة، ويدعمان  في 

صراعات منها سوريا واليمن.
ول����م ي���ص���در ع���ل���ى ال���ف���ور رد إي����ران����ي ع��ل��ى 
ت��ص��ري��ح��ات امل���ل���ك. ك���ان���ت إي������ران ق���د وص��ف��ت 
ف����ي ال���س���اب���ق ت���ص���ري���ح���ات س���ع���ودي���ة ض��ده��ا 

تسليح  وتنفي  لها"  أس��اس  ال  "م��زاع��م  بأنها 
جماعات في الشرق األوسط.

ون���ش���رت وك���ال���ة األن����ب����اء ال���س���ع���ودي���ة ن��ص 
خطاب امللك بعد منتصف الليل.

وب���ث ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��رس��م��ي ص���ورا لخطاب 
امللك عبر دائ��رة فيديو أمام أعضاء املجلس، 

من قصره في نيوم.
املستشفى عدة  ق��د دخ��ل  امللك سلمان  ك��ان 
أي���ام خ��ال ال��ص��ي��ف، ع��ق��ب إص��اب��ت��ه بالتهاب 

في املرارة، حيث أجريت له جراحة.
الرئيس  انسحب  أن  منذ  التوتر  وتصاعد 
األم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب ف��ي ع���ام 2018 من 
االت���ف���اق ال���ن���ووي امل���ب���رم ب���ني ال���ق���وى ال��ع��امل��ي��ة 
وإي�������ران، وأع�����اد ف����رض ع���ق���وب���ات اق��ت��ص��ادي��ة 

خانقة على الجمهورية اإلسامية.
وأتاحت عاقة ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان م��ع ت��رام��ب ل��ه حماية م��ن االن��ت��ق��ادات 
ال���دول���ي���ة ب��س��ب��ب س��ج��ل ال���ري���اض ف���ي ح��ق��وق 
اإلن����س����ان ب���ع���د م��ق��ت��ل ال���ص���ح���ف���ي ال���س���ع���ودي 
ج��م��ال خ��اش��ق��ج��ي وب��س��ب��ب دور امل��م��ل��ك��ة في 
ح���رب ال��ي��م��ن واح��ت��ج��از ن��اش��ط��ات ف��ي حقوق 

اإلنسان.
وقد تصبح تلك القضايا نقاط خاف اآلن 
م��ع ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي املنتخب ج��و ب��اي��دن، 
ال����ذي ت��ع��ه��د ف��ي ح��م��ل��ت��ه االن��ت��خ��اب��ي��ة ب��إع��ادة 
ت��ق��ي��ي��م ال���ع���اق���ات م���ع امل��م��ل��ك��ة، وه����ي م��ص��در 
رئ��ي��س��ي ل��ل��ن��ف��ط وم���س���ت���ورد ك��ب��ي��ر ل��ألس��ل��ح��ة 

األمريكية.
وال��س��ع��ودي��ة داع���م ب��ش��دة ل��س��ي��اس��ة أقصى 
ال��ت��ي يتبناها ت��رام��ب ض��د إي���ران.  ال��ض��غ��وط 

غ��ي��ر أن ب���اي���دن ق����ال إن����ه س��ي��ع��ود إل����ى ات��ف��اق 
العاملية  القوى  املوقع بني  النووي   2015 عام 
وإي��������ران، وال������ذي ت���ف���اوض���ت ع��ل��ي��ه واش��ن��ط��ن 
ب��ي��ن��م��ا ك����ان ب���اي���دن ن��ائ��ب��ا ل��ل��رئ��ي��س ال��س��اب��ق 

باراك أوباما.
اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا  وفي 
ع��س��ك��ري��ا ي��ق��ات��ل ال��ح��وث��ي��ني امل��ت��ح��ال��ف��ني م��ع 
إي����ران، ق���ال امل��ل��ك س��ل��م��ان إن امل��م��ل��ك��ة ت��واص��ل 
دع����م ال���ج���ه���ود ال���ت���ي ت���ق���وده���ا األم�����م امل��ت��ح��دة 

للتوصل إلى تسوية سياسية.
ال��ح��وث��ي��ني "بطريقة  ك��م��ا ن���دد ب��اس��ت��ه��داف 
السعودية  في  للمدنيني  وممنهجة"  متعمدة 
بالطائرات املسيرة والصواريخ الباليستية.

وق������ال امل����ل����ك إن ال�����ري�����اض ت���ع���م���ل ل��ض��م��ان 
اس��ت��ق��رار إم����دادات ال��ن��ف��ط ل��ل��ع��ال��م، ب��م��ا يخدم 
على  س��واء،  ح��د  على  واملستهلكني  املنتجني 
الرغم من الظروف االقتصادية التي يعيشها 

العالم اليوم بسبب جائحة كورونا.
كما جدد التأكيد على دعمه لحل الدولتني 
ل��ل��ص��راع اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ل��ك��ن��ه لم 
ي���ش���ر إل����ى ات���ف���اق���ات ب���وس���اط���ة أم���ري���ك���ي���ة ب��ني 
اإلم����������ارات وال���ب���ح���ري���ن وال������س������ودان ل��ت��ط��ب��ي��ع 

العاقات مع إسرائيل.
وت���ق���ب���ل���ت ال������ري������اض ات�����ف�����اق�����ات اإلم����������ارات 
وال��ب��ح��ري��ن ب��ش��ك��ل غ��ي��ر م��ع��ل��ن، غ��ي��ر أن��ه��ا لم 
تصل إلى حد دعمها وأش��ارت إلى أنها غير 

مستعدة التخاذ نفس الخطوة.
وت��ح��دث امل��ل��ك ق��ب��ل أي���ام م��ن ق��م��ة مجموعة 
العشرين التي تستضيفها اململكة افتراضيا.
)عن رويترز عربي(
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العاهل السعودي يدعو إلى اتخاذ "موقف دولي 
حازم" ضد إيران

ح���ذر م��س��ؤول��ون ك��ب��ار ب��األم��م امل��ت��ح��دة ي���وم األرب��ع��اء 
الذي  اليمن  الرجال والنساء واألطفال في  من أن مايني 
م��زق��ت��ه ال��ح��رب ي��واج��ه��ون ش��ب��ح امل��ج��اع��ة م��ج��ددا، بينما 

وجهوا مناشدة ملزيد من األموال ملنعها.
وق���ال دي��ف��ي��د ب��ي��زل��ي رئ��ي��س ب��رن��ام��ج األغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي، 
التابع للمنظمة الدولية، ملجلس األمن "نحن اآلن في عد 
تنازلي لكارثة... وصلنا إلى ذلك من قبل.. ودققنا جرس 

اإلنذار حينها".
إنسانية  أزم��ة  أكبر  بأنه  اليمن  املتحدة  األم��م  وتصف 
في العالم، مع احتياج 80 في املئة من سكانه للمساعدة.

امل��ك��ون م��ن 15 ع��ض��وا "إذا  وق���ال بيزلي ملجلس األم���ن 
اخترنا غض الطرف، فا شك لدي في أن اليمن سيهوي 

إلى مجاعة مدمرة في غضون أشهر قليلة".
اليمن  في  السعودية  تقوده  عسكري  تحالف  وتدخل 
عام 2015 ملساندة القوات الحكومية التي تقاتل جماعة 
ال��ح��وث��ي امل��ت��ح��ال��ف��ة م��ع إي����ران. وي��ح��اول م��س��ؤول��و األم��م 
املتحدة إحياء محادثات السام إلنهاء الحرب مع زيادة 
معاناة الباد أيضا جراء أزمة اقتصادية حادة وانهيار 

العملة وجائحة فيروس كورونا.
ك��ان م��س��ؤول امل��س��اع��دات ب��األم��م املتحدة م��ارك لوكوك 
قد حذر في أواخر 2017 من أن اليمن كان يواجه حينها 
"أك��ب��ر م��ج��اع��ة ف��ي ال��ع��ال��م م��ن��ذ ع��ق��ود ط��وي��ل��ة م��ع وج��ود 

مايني الضحايا".
وقال لوكوك للمجلس يوم األربعاء "لقد منعنا املجاعة 
لدعم  فاعلية  وأكثرها  ال��ط��رق  أس��رع  ع��ام��ني...  قبل نحو 

جهود منع املناعة حاليا هو ضخ املزيد من األموال".
م��ن نصف ما  أق��ل  ال��دول��ي��ة تلقت  املنظمة  أن  وأض���اف 
ل��ت��م��وي��ل  ال���ع���ام  م��ل��ي��ار دوالر، ه����ذا   1.5 ن��ح��و  ت��ح��ت��اج��ه، 
عملياتها اإلنسانية في اليمن. وكانت قد حصلت العام 

املاضي على ثاثة مليارات دوالر.
وم��ض��ى ي��ق��ول "ع��ن��دم��ا أف��ك��ر ف��ي��م��ا ستعنيه امل��ج��اع��ة، 
أجدني حقا في حيرة من أمري لفهم سبب عدم فعل املزيد 
اليمنيون    '   ال  م��وت رهيب ومؤلم وم��ه��ني...  إن��ه  ملنعها... 

يجوعون   '    بل يتم تجويعهم".

عبد احلكيم  نوگيزة 

    رسم الرئيس االمريكي املنتخب جوبايدن، 
ف���ارق���ا م��ث��ي��را ل��ان��ت��ب��اه  ب���ني م��ف��ه��وم ال��ت��ع��اي��ش 
ال��والي��ات  ف��ي  الديمقراطي  ال��خ��زب  عند حكماء 
امل���ت���ح���دة األم��ري��ك��ي��ة ،وم���ف���ه���وم ال��ت��ع��اي��ش عند 

علمانيي فرنسا. 
 ف��ف��ي خ��ط��اب ال��ن��ص��ر ال����ذي ال��ق��اه ب��ع��د ف��وزه 
على دونالد ترامب ،الرئيس الجمهوري االكثر 
عنصرية في تاريخ الرؤساء االمريكيني ،حرص 
ب���اي���دن ع��ل��ى ت��ق��ذي��م وع����د ل��ام��ري��ك��ي��ني بجعل 
ام��ري��ك��ا ال��وط��ن ال��ج��ام��ع ل��ك��ل االق��ل��ي��ات امل��واط��ن��ة 
،وذكر في هذا االطار املسلمني من دون انتقاص 
او قدح او تحميلهم ما حمله اياهم ماكرون من 

تهم ثقيلة ،،.
 ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ،ع��ل��ى ع��ك��س ذل���ك تماما 
،ك�����ان ق���د ف���اج���أ ك���ل ات���ب���اع ال���دي���ان���ة االس��ام��ي��ة 
ب���ان���ح���اء امل���ع���م���ور ول���ي���س ف����ي ف���رن���س���ا وح���ده���ا 
،بتصريحات مستفزة ،ت��ج��اوزت ح��دود ما هو 
مسموح به ،خاصة بالنسبة لرئيس دولة كبرى 
وتعاون  تربطها عاقات صداقة   ، فرنسا  مثل 
مع دول العالم االسامي من جهة ،ويستوطنها 
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى ن���س���ب���ة ع���ال���ي���ة م����ن امل��س��ل��م��ني 

الفرنسيني وغير الفرنسيني. 
  وفي الحقيقة ،فان السيد ماكرون لم ينطلق 
مقتل  م��ع  للمسلمني  ت���ه  إس���اء ع��ن  التعبير  ف��ي 
املدرس الفرنسي الذي تجرأ على االساءة ألهم 
واعز رمز لاسام عند املسلمني ،النبي الكريم 
ال��ص��اة وال���س���ام ،ول��ك��ن إس���اءات  محمد عليه 
الرئيس الفرنسي انطلقت قبل ذلك ،حينما بدأ 
مليء  بخطاب  واملسلمني  االس���ام  ع��ن  يتحدث 
بالكراهية والتحريض ، وهو مالم يجرؤ عليه 

حتى عتاة الحاقدين على االسام. 
 ان الجميع يعرف ،بان الرئيس ماكرون يمر 
ادارة مجموعة من  ف��ي  ب��ازم��ة ناتجة ع��ن فشله 
الخارجية  بالسياسة  خ��اص��ة  املتعلقة  امللفات 

لفرنسا. 
ويعرف الجميع ان الرئيس الفرنسي يحاول 
ان يستنجد باصوات املتطرفني الفرنسيني في 
حملته االن��ت��خ��اب��ي��ة ،ب��ع��دم��ا ان��ق��ل��ب ع��ل��ي��ه ج��زء 
كبير من الناخبني الفرنسيني ،ولكن السباب ال 
وانما  باملسلمني  وال  االس��ام��ي  بالدين  تتعلق 
بسبب فشله في الوعود التي قدمها ولم يتحقق 
ان  ،نفهم  لذلك  الفرنسي.  للمواطن  ش��يء  منها 
ال���ى االس����اءة للمسلمني  ق��ادت��ه  ال��ت��ي  شطحاته 
ال��ذي يجب  والتعقل  الحكمة  نتيجة غياب  هي 
ان يميز سلوك رج��ل ي��راس ق��وة عظمى بحجم 

فرنسا. 
 وك������ان ع���ل���ى ال���س���ي���د م����اك����رون ،ان ي��س��ت��ف��ي��د 
سبقوه  ال��ذي��ن  الفرنسيني  ال���رؤس���اء  حكمة  م��ن 
ثقافة وحنكة وتجربة، وينظر  منه  اكثر  ،وه��م 
ف��ي مخاطبة  ي��زن��ون تصريحاتهم  ك��ان��وا  كيف 
امل���ج���ت���م���ع���ات وال����ش����ع����وب ال����ت����ي ل���ه���ا ع��ق��ائ��ده��ا 

املختلفة عن علمانية الجمهورية الفرنسية .
  لاسف هذا لم يحدث مع ماكرون ،ونعتقد 
ان ردة ف��ع��ل ال����دول وال��ش��ع��وب االس��ام��ي��ة على 
تصريحاته الحاثة على الكراهية ستعيده الى 
رشده ،وتنبيهه الى ان شخصية رسول االسام  
بالنسبة للمسلمني هي خط احمر. ،وللى ذلك 
الحني سيكون على ماكرون  ان يتعلم من بايدن 
على االقل  معنى ان تكون ديمقراطيا ولو على 

مستوى الخطاب.

بايدن يعيد ماكرون
 إلى مقاعد الدراسة

األمم املتحدة تحذر من مجاعة 
جديدة في اليمن
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ال��ق��روض البنكية سجلت ارت��ف��اع��ا، على أس��اس  امل��غ��رب ب��أن  أف���اد بنك 
املائة خ��ال شهر شتنبر املاضي، بعدما كانت 4,9  سنوي، بنسبة 4 في 
باملائة في الشهر السابق. وأضاف بنك املغرب، في مذكرة حول مؤشراته 
يتعلق  فيما  أن���ه   ،2020 شتنبر  لشهر  ال��ن��ق��دي��ة  ل��إح��ص��ائ��ي��ات  الرئيسية 
في  باملئة   5,3 بنسبة  ارتفعت  فقد  امل��ال��ي،  للقطاع غير  املقدمة  بالقروض 
شتنبر، مقابل 5,7 باملئة في الشهر السابق. وأوضح املصدر ذاته أن هذا 
االرتفاع املسجل في القروض املقدمة للقطاع غير املالي، يعكس نمو وتيرة 
في  باملائة   7,6 بنسبة  املالية  غير  الخاصة  للشركات  املمنوحة  ال��ق��روض 
شتنبر بعد 8,6 باملائة، وارتفاع في القروض املمنوحة لألسر بنسبة 2,5 

في املائة، وهو نفس النمو املسجل تقريبا في الشهر السابق.

ل��دى وك��االت األمم  ال��دائ��م للمغرب  املمثل  السفير  ق��ال يوسف با 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ي��وج��د م��ق��ره��ا ب��روم��ا ، إن امل��غ��رب ي��ل��ت��زم إل���ى ج��ان��ب 
)الفاو(  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  األفارقة في منظمة  أشقائه 
ب��رف��ع ال��ت��ح��دي��ات وت��س��ري��ع امل����ب����ادرات ل��ت��ح��ق��ي��ق األم����ن ال��غ��ذائ��ي في 

إفريقيا.
وجدد با ، في كلمة له خال الدورة ال31 للمؤتمر اإلقليمي للفاو 
من أجل إفريقيا، الذي عقد بشكل افتراضي من 26 إلى 28 أكتوبر، 
التأكيد على "التزام املغرب في إطار التعاون جنوب-جنوب والثاثي 
القارة اإلفريقية من خال تعزيز  األط��راف لفائدة األمن الغذائي في 

القدرات وتطوير الشراكات الذكية وآليات التمويل املبتكرة".

أكد   عرقاب وزير املناجم  الجزائري خال لقاء جمعه بممثلي املجتمع 
الدستوري  التعديل  مشروع  أن  ال��والي��ة  بمقر  الجمعوية  والحركة  املدني 
ال���ذي دع���ا إل���ى ال��ت��ص��وي��ت عليه سيمكن م��ن ب��ن��اء اق��ت��ص��اد وط��ن��ي منتج 
ومتنوع ق��ادر على املنافسة في إط��ار التنمية املستدامة و اض��اف عرقاب 
الذي قام  بزيارة تفقد إلى والية تبسة أن وزارة املناجم تعمل على تكريس 
ه���ذا ال���ه���دف ف���ي امل���ي���دان ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ق��ط��اع��ات األخ�����رى ب��ه��دف خلق 
املواطنني والتخلص  لفائدة  للباد ومناصب شغل  مصادر دخل جديدة 
من التبعية للمحروقات.  وذك��ر وزي��ر املناجم، وف��ق ما ج��اء في صحيفة 
القانون  ال��وزاري��ة تعمل على مراجعة  ،  أن مصالح دائرته  الجزائر اليوم 
داخ��ل  م��ن  للمستثمرين  ج��اذب��ي��ة  أك��ث��ر  لجعله  امل��ن��اج��م  بتسيير  ال��خ��اص 
للمستثمرين.  الفرص  إب��راز  و  املرونة  من  املزيد  ومنحه  الوطن وخارجه 

عرقاب: الدستور الجديد يؤسس لبناء اقتصاد وطني متنوع سفير : املغرب يلتزم برفع تحديات تحقيق األمن الغذائي في إفريقيا ارتفاع القروض البنكية خالل شهر شتنبر املاضي

اقتصاد 4

االقتصادي  تقريره  الدولي في  البنك  ذكر 
أن ال��ت��ج��ارة وال��ت��ك��ام��ل داخ���ل منطقة ال��ش��رق 
األوس����ط وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا، وم���ع بقية ب��ل��دان 
العالم، سيشكان عاما حيويا  في خفض 
النمو  الفقراء وإحياء  الفقر وتمكني  معدالت 

االقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا.
وي�������رس�������م ت�����ق�����ري�����ر أح������������دث امل����س����ت����ج����دات 
األوس���ط وشمال  ال��ش��رق  ملنطقة  االقتصادية 
أف��ري��ق��ي��ا، ال���ص���ادر ب��ع��ن��وان ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
ال��ت��ج��اري: إح��ي��اء ال��ت��ك��ام��ل اإلق��ل��ي��م��ي للشرق 
األوس����ط وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا ف��ي ع��ص��ر م��ا بعد 
ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا، ص������ورة ش���ام���ل���ة ل��ل��وض��ع 
ف��ي املنطقة بعد ستة أشهر من  االق��ت��ص��ادي 
الدائمة  اآلث��ار  ي��درس  تفشي الجائحة. وه��و 
عن  الناجمة  امل��زدوج��ة  االقتصادية  للصدمة 
تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، 
وي���وص���ي ب���إج���راء ت��غ��ي��ي��رات ف���ي ال��س��ي��اس��ات 
العامة وتطبيق إصاحات لبناء إطار جديد 

للتكامل في جميع أنحاء املنطقة.
قال  التقرير،  على  التعقيب  م��ع��رض  وف��ي 
ف���ري���د ب��ل��ح��اج، ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��ب��ن��ك ال���دول���ي 
مل��ن��ط��ق��ة ال����ش����رق األوس�������ط وش����م����ال أف��ري��ق��ي��ا  
"كانت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

الركب اقتصاديًا قبل أن تنتشر  متخلفة عن 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، وب���ع���د م�����رور س��ت��ة أش��ه��ر 
ع��ل��ى ال��ت��ف��ش��ي، ي��م��ك��ن��ن��ا أن ن����رى - ب��وض��وح 
ص����ارخ - ش���دة ال���دم���ار ال����ذي ل��ح��ق ب�����األرواح 

وس�����ب�����ل ال����ع����ي����ش وال�������رخ�������اء ع����ل����ى م���س���ت���وى 
بلدان  في مساعدة  نحن مستمرون  املنطقة. 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى وق���ف ان��ت��ش��ار امل���رض وحماية 
على  التأكيد  وس��ن��واص��ل  شعوبها.  ورع��اي��ة 

ض�������رورة أن ت���ول���ي ب����ل����دان ال����ش����رق األوس�����ط 
وشمال أفريقيا األولوية القصوى للشفافية 
وال��ح��وك��م��ة وس���ي���ادة ال��ق��ان��ون وال���ق���درة على 
الثقة، وتعزيز  ال��س��وق، وغ��رس  ف��ي  املنافسة 

للتكامل  إط��ار جديد  الخاص، وبناء  القطاع 
االقتصادي اإلقليمي املستدام الذي سيجعل 
التجارة أداة قوية لتخفيف حدة الفقر وزيادة 

إمكانية الجميع في الوصول للفرص".
 وأث����رت ال��ص��دم��ة  االق��ت��ص��ادي��ة امل��زدوج��ة 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا وان��خ��ف��اض 
أسعار النفط على جميع جوانب اقتصادات 
م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس������ط وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا، 
وال���ت���ي م���ن امل��ت��وق��ع أن ت��ن��ك��م��ش ب��ن��س��ب��ة 5.2 
باملائة  في ع��ام -2020 بانخفاض 4.1 نقطة 
أب��ري��ل 2020، و7.8  ف��ي  التوقعات  ع��ن  مئوية 
نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر 2019. 
متشائمة  توقعات  البيانات  أح��دث  وتعكس 
ب��ش��ك��ل م��ت��زاي��د الق��ت��ص��اد امل��ن��ط��ق��ة، ال����ذي من 

املتوقع أال يتعافى جزئيًا إال في عام 2021.
ك����م����ا ت������ده������ورت ال����ت����وق����ع����ات ل���ح���س���اب���ات 
املعامات الجارية وأرصدة املالية العامة في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا تدهورا حادا. 
وم����ن امل��ت��وق��ع أن ت��س��ج��ل أرص�����دة امل��ع��ام��ات 
الجارية واملوازنة باملنطقة سنة  2020 )4.8- 
ب��امل��ائ��ة (  و) 10.1- ب��امل��ائ��ة   ( م��ن إج��م��ال��ي 
الناتج املحلي على التوالي، وهي نسب أسوأ 

كثيرا من التوقعات في أكتوبر 2019، .

 عبد العزيز أيت اجلزولي 

 اعتبرالدكتور محمد بنحريميدة أستاذ 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي وال��خ��ب��ي��ر ف���ي ال��ت��دب��ي��رأن   
ت��ع��ط��ي��ل  ال���ع���ام���ل االق����ت����ص����ادي  ب��اع��ت��ب��اره 
متغير اساسي  في تحقيق عملية التكامل 
امل���غ���ارب���ي،  ي��ت��ص��در امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي تحول 
امل��غ��ارب��ي��ة في  ال��ش��ع��وب  دون تحقيق  حلم 
الوحدة والتنمية و االستفادة من الخيرات 
التي  املنطقة  عليها  تتوفر  التي  والطاقات 

تعتبر سوقا واعدة . 
 وأكد الدكتور بنحرميدة، في حديث مع 
جريدة "مغاربي "   أن املؤهات التي يتوفر 
منه  اإلق��ل��ي��م��ي  تجعل  التجمع  ه��ذا  عليها 
اإلقليمية  لاتحادات  ندية  اقتصادية  ق��وة 
األخ�������رى ل����و ت����م اس���ت���ث���م���اره���ا ع���ل���ى ال���وج���ه 
األكمل  واالنطاق بقطار الوحدة  املتوقف 

مند سنوات .  
 وأض������������اف ال������دك������ت������ور ب����ن����ح����رم����ي����دة أن 
ك����ل امل���ع���ط���ي���ات ت����ؤك����د وج�������ود ت���ك���ام���ل ب��ني 

اق�����ت�����ص�����ادي�����ات ال����������دول امل����ك����ون����ة ل���ات���ح���اد 
امل����غ����ارب����ي ي���ق���اب���ل���ه���ا ك����م����ا  ت����ؤك����د اأٍلرق���������ام 
اإلقليمية وال��دول��ي��ة  وال��ب��ي��ان��ات وال��ت��ق��اري��ر 
ت��ض��ي��ي��ع ال���ف���رص وه����در ال���وق���ت وإج��ه��اض 
األم��ل في الوحدة التي طال انتظارها منذ 
مؤتمر طنجة سنة 1958  انتهاء  بتأسيس 

االتحاد املغاربي في 17 فبراير 1989 .
ف��م��ع��ي��ق ال���ت���ش���ردم ، ي���ق���ول ال��خ��ب��ي��ر ف��ي 
املائة  ف��ي  املنطقة 2  ال��ت��دب��ي��ر،  يضيع على 
ال��ق��وم��ي اإلج��م��ال��ي  ويجعلها  م��ن ناتجها 
الت��س��ت��ف��ي��د م���ن س����وق اس��ت��ه��اك��ي��ة ق��وام��ه��ا 
100 مليون مستهلك ،   ويتجسد  التشردم 
ن يضيف امل��ت��ح��دث،  ف���ي  ض��ع��ف ال��ت��ج��ارة 
البينية بسبب التعقيدات الجمركية وإقفال 
ال�����ح�����دود ب����ني امل����غ����رب وال����ج����زائ����ر وغ���ي���اب  
ال��ب��ن��ي��ات ال��ن��ق��ل��ي��ة وال��ل��وج��ي��س��ت��ك��ي��ة ال��ب��ري��ة 

والبحرية  .
 وح����ذر ال��دك��ت��ورب��ن��ح��ري��م��ي��دة م���ن خطر 
التشرذم نتيجة  االنسياق وراء الحسابات 
املنطقة    مستقبل  ح��س��اب  ع��ل��ى   السياسية 

حيث أن ك��ل دول���ة م��ن ال����دوال الخمس هي 
ره��ي��ن��ة الت��ف��اق��ي��ات ت���ع���اون وش����راك����ات  مع 

ات�����ح�����ادات إق��ل��ي��م��ي��ة أخ������رى ف����ي م��ق��دم��ت��ه��ا 
االت�����ح�����اد األوروب�������������ي  وب����ال����ت����ال����ي ف���ال���ق���وة  

ال���ت���ف���اوض���ي���ة ل����ه����ذه ال��������دول ت���ب���ق���ى  دائ���م���ا 
ض��ع��ي��ف��ة الن ه���ذه ال�����دول ف��ض��ل��ت امل��ن��اف��س��ة 

ع��ل��ى ال��ت��ك��ام��ل ف��أص��ب��ح��ت  ضحية االب��ت��زاز 
وف���رض األم���ر ال��واق��ع م��ن ط���رف االت��ح��ادات 

األخرى .
ضعف  أن  ال��دك��ت��ورب��ن��ح��رم��ي��دة  وأردف   
املغاربي  االت��ح��اد  ل���دول  التفاوضي  امل��وق��ع 
يشمل أيضا عاقاته مع تجمعات أفريقية 
الحر  للتبادل  اتفاقيات  في  ال��دخ��ول  وعلى 

مع هذه التجمعات .
 وش������دد ال���دك���ت���ورب���ن���ح���رم���ي���دة  ع���ل���ى أن  
انطاق قطار  التنمية االقتصادية املغاربي 
ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون امل��دخ��ل األس����اس لتحقيق  

الوحدة املغاربية.
املتحدث،  يؤكد   ، ربية  املغا  فالشعوب   
الكبرى  األهمية  غيرها  من  أكثر  تستشعر 
التي يحتلها الجانب االقتصادي في حياة 
امل���واط���ن ال����ع����ادي،  وال ت��ه��م��ه��ا امل��ن��ط��ل��ق��ات 
ال���س���ي���اس���ي���ة   ال���دوغ���م���ائ���ي���ة امل���ت���ح���ج���رة ب��ل 
العدالة  وتحقيق  والحكامة   الرفاه  يهمها 
االجتماعية .  و فتح األسواق، وتنقل البشر  

ورؤوس األموال، وتشجيع االستثمار .

 البنك الدولي:  التجارة والتكامل اإلقليمي في منطقة " مينا " حيويان لالنتعاش االقتصادي 

التكامل االقتصادي املغاربي: فرص ضائعة وآمال معلقة
 الدكتور محمد  بنحرمييدة :  التشرذم  االقتصادي املغاربي يضيع على املنطقة االستفادة من سوق استهالكية من 100 مليون مستهلك

تعقد املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
املؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول 
م����وض����وع "إص�������اح ال���ن���ظ���ام ال��ض��ري��ب��ي 
ف����ي ظ����ل م��ت��ط��ل��ب��ات ال���س���ي���اس���ات امل��ال��ي��ة 
املستدامة"،  التنمية  وأه���داف  والنقدية 
وذل�����ك ي���وم���ي خ���ام���س وس������ادس دج��ن��ب��ر 

املقبل بالقاهرة.
ويهدف املؤتمر إلى إلقاء الضوء على 
أه��م��ي��ة اإلص������اح ال��ض��ري��ب��ي ف���ي ال����دول 
ال��ع��رب��ي��ة، وب��ي��ان ال��ع��اق��ة ال��ت��ب��ادل��ي��ة بني 
اإلصاح الضريبي والسياستني النقدية 
وامل��ال��ي��ة وت��وض��ي��ح دوره��م��ا ف��ي تحقيق 
أه��������داف ال���ت���ن���م���ي���ة امل����س����ت����دام����ة، وع����رض 

التجارب العربية في هذا املجال.
ات  وي���ت���ض���م���ن امل���ؤت���م���ر ت��ن��ظ��ي��م ل����ق����اء
وندوات تتمحور حول مواضيع "أهمية 
العربية"  ال���دول  ف��ي  الضريبي  اإلص���اح 
ال���دول���ي���ة  ال���ض���ري���ب���ي���ة  و "اإلص�������اح�������ات 
ك����ن����م����وذج" و "ال����ع����اق����ة ال���ت���ب���ادل���ي���ة ب��ني 
النقدية"  والسياسة  الضريبي  اإلص��اح 
وال���ن���ق���دي���ة  امل����ال����ي����ة  ال���س���ي���اس���ة  "دور  و 

التنمية املستدامة". لتحقيق 
ومن املنتظر أن يشهد املؤتمر حضور 
وزراء االقتصاد واملالية العرب، وخبراء 

وأس�����ات�����ذة امل���ال���ي���ة ال���ع���ام���ة وال���ض���رائ���ب 
واملصالح  اإلدارات  وأعضاء  واالقتصاد 
ال���ض���ري���ب���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة وال����ع����ام����ل����ون ف��ي 
ال����ق����ط����اع امل�����ال�����ي وامل����ص����رف����ي ال���ش���رك���ات 
األع��م��ال واملستثمرون  وال��ب��ن��وك ورج���ال 
ف��ض��ا ع��ن ممثلي ج��م��ع��ي��ات وات���ح���ادات 

العربية. املستثمرين 
وس��ي��س��ل��ط امل����ؤت����م����رون ال����ض����وء ع��ل��ى 
التحديات التي تواجه الدول العربية في 
الضريبية  نظمها  إص���اح  إل���ى  سعيها 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  واآلث���ار 
ت��ن��ج��م ع���ن ت��ل��ك اإلص���اح���ات ع��ل��ى امل���دى 

والبعيد. القصير 
يناقشون سبل تحسني وإصاح  كما 
ال��ن��ظ��م ال��ض��ري��ب��ي��ة وت���ع���زي���ز ش��ف��اف��ي��ت��ه��ا 
توسيع  خ��ال  من  وفعاليتها  وكفاءتها 
ال����ق����اع����دة ال���ض���ري���ب���ي���ة وإدم��������اج ال���ق���ط���اع 
غ���ي���ر ال���رس���م���ي ف���ي االق���ت���ص���اد ال��رس��م��ي 
الضريبية  النظم  تبسيط  إلى  باإلضافة 
ال���ق���ائ���م���ة ل���ت���ك���ون أك����ث����ر ق���اب���ل���ي���ة ل��ل��ف��ه��م 
ل��ة، مع  وأك��ث��ر واق��ع��ي��ة وع��رض��ة ل��ل��م��س��اء
النظام  ليكون  االجتماعي  البعد  مراعاة 
كافة  مع  ومتناغما  متناسقا  الضريبي 

السياسات النقدية واملالية بالدولة.

مؤتمر عربي يبحث قضايا إصالح النظام الضريبي 

أفاد بنك املغرب بأن وتيرة نمو 
الكتلة النقدية )م3( ارتفعت إلى 7,6 
باملئة في شتنبر 2020، مقابل 6,1 
باملئة في الشهر السابق لتصل إلى 

1.444,6 مليار درهم.
وأوض���������������ح ب�����ن�����ك امل���������غ���������رب، ف���ي 
الرئيسية  م��ؤش��رات��ه  ح���ول  م��ذك��رة 
ل����إح����ص����ائ����ي����ات ال����ن����ق����دي����ة ل��ش��ه��ر 
ال���ت���ط���ور  ه������ذا  أن   ،2020 ش���ت���ن���ب���ر 
يعكس باألساس ارتفاعا إلى 21,2 
النقدي،  ال��ت��داول  ف��ي وت��ي��رة  باملئة 
ال����ودائ����ع تحت  ف���ي  ب��امل��ئ��ة   10,4 و 
ال��ب��ن��وك، وك���ذا تباطؤا  ل��دى  الطلب 
ب� 2,3 باملئة في تطور نمو الودائع 
تحت الطلب، وانخفاضا كبيرا في 

الحسابات ألجل إلى 11,4 باملئة. 
وف���ي امل��ق��اب��ل، أش���ار ب��ن��ك امل��غ��رب 
إل���ى ارت���ف���اع األص�����ول االح��ت��ي��اط��ي��ة 
في شتنبر  باملئة   27,5 ب�  الرسمية 
بعد 25,6 باملئة في الشهر السابق، 
اإلدارة  الديون الصافية على  وك��ذا 
املركزية ب� 23,7 في املئة )بعد 19,9 

في املئة(.
وع���ل���ى أس������اس ش����ه����ري، أض����اف 
النقدية )م3(  الكتلة  بنك املغرب أن 
سجلت، في شتنبر 2020، ارتفاعا 
م��م��ا يعكس  امل��ئ��ة،  ف��ي   0,9 بنسبة 
ارت��ف��اع ال���ودائ���ع ت��ح��ت ال��ط��ل��ب ل��دى 

البنوك.

اإلجمالي  املحلي  الناتج  سجل 
إلس��ب��ان��ي��ا زي�����ادة ت��اري��خ��ي��ة خ��ال 
ال��ش��ط��ر ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام ال��ج��اري 
قدرت نسبتها ب 7 ر 16 في املائة 
العام  م��ن  الفترة  نفس  م��ع  مقارنة 
ال���س���اب���ق وذل������ك ب��ف��ض��ل ان��ت��ع��اش��ة 
م��ل��ح��وظ��ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف األن��ش��ط��ة 
الكبير  ال��ت��راج��ع  بعد  االق��ت��ص��ادي��ة 
الذي  اإلسباني  االقتصاد  أداء  في 
املاضية بسبب  األش��ه��ر  ف��ي  سجل 

تفشي فيروس ) كوفيد � 19 ( .
لإحصاء  الوطني  املعهد  وأك��د 
في تقريره الدوري أن نسبة النمو 
اإلسباني  االقتصاد  سجلها  التي 
ال��ث��ال��ث ) 7 ر 16 في  خ��ال الشطر 
زي���ادة فصلية  أكبر  ( تشكل  امل��ائ��ة 
ي��ت��م ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا م��ن��ذ ب����دء س��ل��س��ل��ة 
النمو  لنسبة  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ق��ي��اس 
أق�����وى  ت���س���ج���ي���ل  ب���ع���د   1970 ع������ام 
ان��ك��م��اش خ��ال الشطر ال��ث��ان��ي من 
ف��ي   17 ر   8 ن���اق���ص   ( ال����ع����ام  ه�����ذا 

املائة( .

سجل الرقم االستداللي لألثمان 
ع��ن��د اإلن���ت���اج ل��ق��ط��اع "ال��ص��ن��اع��ات 
ال���ت���ح���وي���ل���ي���ة ب���اس���ت���ث���ن���اء ت���ك���ري���ر 
ال��ب��ت��رول" ان��خ��ف��اض��ا ب 0,1ب��امل��ائ��ة  
م��ق��ارن��ة   2020 ش��ه��ر شتنبر  خ���ال 
نتج  وق����د  غ��ش��ت 2020.  م���ع ش��ه��ر 
بالخصوص عن:   االن��خ��ف��اض  ه��ذا 
ت��راج��ع األس���ع���ار ب 1,5ب���امل���ائ���ة في 
ق���ط���اع "ل���ت���ع���دي���ن" وب 0,2ب���امل���ائ���ة 
ف����ي "ص���ن���ع م��ن��ت��ج��ات أخ������رى غ��ي��ر 
ف��ي  0,4ب������امل������ائ������ة  وب   م����ع����دن����ي����ة" 
0,8باملائة  النسيج" و ب   "صناعة 
ف�������ي "ن��������ج��������ارة ال�����خ�����ش�����ب وص����ن����ع 
والفلني" وب  الخشب  من  منتجات 
0,1ب��امل��ائ��ة   ف��ي "صناعة املابس" 

وفي "صنع األجهزة الكهربائية؛
ارتفاع األسعار ب 0,2باملائة   و 

في قطاع "الصناعات الغذائية" .
أم������������ا ف�����ي�����م�����ا ي������خ������ص االرق��������������ام 
االس�������ت�������دالل�������ي�������ة ل�������ألث�������م�������ان ع���ن���د 
االن�����ت�����اج ل���ق���ط���اع���ات "ال���ص���ن���اع���ات 
االس��ت��خ��راج��ي��ة" و"ان���ت���اج وت��وزي��ع 
امل��اء"،  الكهرباء" و"ان��ت��اج وت��وزي��ع 
ف��ق��د ع���رف���ت اس���ت���ق���رارا خ����ال شهر 

شتنبر 2020.

ارتفاع الكتلة النقدية باملغرب 

ارتفاع الناتج احمللي 
اإلجمالي  إلسبانيا 

انخفاض الرقم 
االستداللي لألثمان 

عند اإلنتاج الصناعي 

االستثمارات األمريكية في املغرب تواصل ازدهارها

أك���د س��ف��ي��ر ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة 
ب���امل���غ���رب، دي��ف��ي��د ف��ي��ش��ر، ف���ي م���ق���ال ن��ش��رت��ه 
االستثمارات  أن  تايمز(  )واشنطن  صحيفة 
األم���ري���ك���ي���ة ف���ي امل���غ���رب ت���واص���ل ازده����اره����ا 
م��ن أي وقت  "أق���وى  لصالح ع��اق��ات ثنائية 

مضى".
ونقلت الصحيفة األمريكية عن فيشر قوله 
" إن العاقات بني الواليات املتحدة واملغرب 
أقوى من أي وقت مضى ونواصل تعزيزها 
كل يوم"، مشيرا إلى أن العاقات الوثيقة بني 
من  املستويات،  كافة  لتشمل  تمتد  البلدين 

االقتصاد إلى املجال االجتماعي والثقافة.
وأب�������رز أن ال���وك���ال���ة األم���ري���ك���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
الدولية ومؤسسة تحدي األلفية تضطلعان 
ب�����دور رئ��ي��س��ي ف���ي ت��ن��م��ي��ة ال����ب����اد، مضيفا 
أن ال����وك����ال����ة األم���ري���ك���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة 
"ت��خ��ط��ط الس��ت��ث��م��ار 100 م��ل��ي��ون دوالر على 
م����دى ال���س���ن���وات ال��خ��م��س امل��ق��ب��ل��ة، ب��ت��ع��اون 
وث���ي���ق م���ع ال��ح��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة ب���ه���دف دع��م 
ال���ح���ك���ام���ة امل���ح���ل���ي���ة ال���ت���ش���ارك���ي���ة، وت���ع���زي���ز 
ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي، وك����ذا م��ن أج���ل تحقيق 
ن��ت��ائ��ج أف��ض��ل ف���ي م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م وص��م��ود 

املجتمعات".
إل����ى ذل�����ك، أوض�����ح ف��ي��ش��ر أن امل���غ���رب يعد 

أكبر مستفيد من االعتمادات املالية ملؤسسة 
ت���ح���دي األل���ف���ي���ة ح��ت��ى اآلن، م��ش��ي��را إل����ى أن 
ال��ح��ك��وم��ة املغربية  م��ع  ه���ذه األخ���ي���رة تعمل 
م��ل��ي��ون دوالر  ب��ق��ي��م��ة 450  م��ي��ث��اق  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
وذل������ك ب���ه���دف االس���ت���ج���اب���ة الث���ن���ني م����ن أه���م 
النمو االقتصادي  التي يواجهها  االكراهات 
باملغرب، ويتعلق األمر بالقابلية للتوظيف 
ي��ع��دان أيضا  وإنتاجية األراض����ي ، وال��ل��ذان 
م��ن ب��ني االن��ش��غ��االت واألول��وي��ات األساسية 

للمواطنني املغاربة".
وبخصوص جائحة كورونا، أشار السفير 
ال��والي��ات املتحدة  إل��ى أن حكومة  األم��ري��ك��ي 
وقعت على شراكة مع املغرب الستثمار أكثر 
ت��داب��ي��ر استجابة  ف��ي  م��اي��ني دوالر  م��ن 10 

اململكة لوباء كوفيد19-. 
ول����ف����ت ف���ي���ش���ر إل������ى أن "ه��������ذه امل���س���اع���دة 
مكنت، من بني أمور أخرى، من إعداد أنظمة 
امل���خ���ت���ب���رات، وت��ح��س��ني ال��ك��ش��ف ع���ن ح���االت 
دعم  وك���ذا  ومراقبتها،  بالفيروس  اإلص��اب��ة 

الخبراء التقنيني".
وق�����ال إن����ه " ف���ي ع����ام 2021، ن��ت��ط��ل��ع إل��ى 
برنامج تبادل ثقافي ملدة عام واحد يتمحور 
ح����ول االح���ت���ف���ال ب���ال���ذك���رى امل���ئ���وي���ة ال��ث��ان��ي��ة 

للمفوضية األمريكية في طنجة".

أرقـــام
ش�����دد ال���رئ���ي���س امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ش��رك��ة 
الكرامة القابضة عادل قرار في تصريح 
ملوقع "موزاييك التونسي "  على أنه من 
الجملية   املالية  املداخيل  تقدير  الصعب 
أن هناك عدة  امل��ص��ادرة، مؤكدا  لألماك 
بقيمة مالية صغيرة  ش��رك��ات وع��ق��ارات 
وف��ي أح��س��ن ال��ظ��روف ال يمكنها إدخ��ال 
ل��ل��دول��ة ت���ت���راوح ب���ني 200 و250  م��ن��اف��ع 

مليون دينار سنويا.
وق����ال "ال ي��م��ك��ن ل��ه��ذه األم�����اك توفير 
مليارات الدينارات بما يعني أنها ليست 
أم����وال يمكن اس��ت��غ��ال��ه��ا إلن��ق��اذ تونس 
م���ن ال��ع��ج��ز امل���ال���ي ال�����ذي ت��ع��ي��ش��ه ح��ال��ي��ا 

وتحسني ظروفنا االقتصادية".
وأبرز أن هذه املمتلكات املصادرة هي 
مساهمات في شركات ذات نسبة تداين 
ع��ل��ي��ا م���ن ال���ب���ن���وك وع���ن���دم���ا ت��ت��م عملية 
بيع عدة أصول يتم بها خاص الديون 
أوال وم��ا تبقى يعود ل��ل��دول��ة، م��ؤك��دا أن 
عملية التفويت في مساهمات الشركات 
والعقارات اليمكنه سّد عجز تونس الذي 

قد يتراوح بني 10 إلى 12 مليار دينار .

أفاد بنك املغرب بأن وتيرة نمو الكتلة 
إل��ى 7,6 باملئة في  ارتفعت  )م3(  النقدية 
شتنبر 2020، مقابل 6,1 باملئة في الشهر 
السابق لتصل إلى 1.444,6 مليار درهم.

وأوض���������ح ب���ن���ك امل�����غ�����رب، ف�����ي م���ذك���رة 
لإحصائيات  الرئيسية  مؤشراته  حول 
ه��ذا  أن   ،2020 ش��ت��ن��ب��ر  ل��ش��ه��ر  ال��ن��ق��دي��ة 
ال��ت��ط��ور يعكس ب���األس���اس ارت��ف��اع��ا إل��ى 
النقدي،  ال��ت��داول  ف��ي وت��ي��رة  21,2 باملئة 
الطلب  ال��ودائ��ع تحت  ف��ي  باملئة   10,4 و 
ل��دى ال��ب��ن��وك، وك��ذا تباطؤا ب��� 2,3 باملئة 
ف���ي ت���ط���ور ن��م��و ال����ودائ����ع ت��ح��ت ال��ط��ل��ب، 
وان��خ��ف��اض��ا كبيرا ف��ي ال��ح��س��اب��ات ألجل 

إلى 11,4 باملئة. 
وف���ي امل��ق��اب��ل، أش����ار ب��ن��ك امل���غ���رب إل��ى 
ب�  الرسمية  االحتياطية  األص��ول  ارتفاع 
باملئة   25,6 بعد  ف��ي شتنبر  باملئة   27,5
في الشهر السابق، وكذا الديون الصافية 
على اإلدارة املركزية ب� 23,7 في املئة )بعد 

19,9 في املئة(.
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اقتصاد 5

ان���ق���ض���ت ت���ل���ك األي�������ام ال���ت���ي ك���ان���ت ف��ي��ه��ا 
ال���خ���دم���ات امل���ص���رف���ي���ة، ت��ع��ن��ي ال����وق����وف في 
ط���واب���ي���ر داخ�������ل ف�������روع ال���ب���ن���وك امل���زدح���م���ة 
لصرف شيك أو تقديم طلب للحصول على 
ق���رض، م��ن��ذ ف��ت��رة ط��وي��ل��ة، إذ يعني وج��ود 
أجهزة الصراف اآللي واإلنترنت وتطبيقات 
كثيًرا   

ّ
أن ا،  حالًيّ املتاحة  املحمول،  الهاتف 

أقدامهم  م��ن األش��خ��اص بالكاد س��وف تطأ 
داخل البنك.

االفتراضية،  بالبنوك  ُيعرف  ما  وأصبح 
يشّكك ف��ي ف��ك��رة ال��ح��اج��ة إل��ى وج���ود ف��روع 
حقيقية للبنوك بُرّمتها، ومع ظهور أسماء 
ج��ذاب��ة مثل "آل���ي" و"سيمبل" ف��ي ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة، و"م����ون����زو" ف���ي امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، 
و"وي ب���ن���ك" و"م������اي ب���ن���ك" ف���ي ب����ّر ال��ص��ن 
 ه�����ذه ال���ش���رك���ات ال��ن��اش��ئ��ة 

ّ
ال���رئ���ي���س���ي، ف������إن

ل كثيًرا  الرقمية فقط دون وجود ماّدي تسجِّ
من العمالء، خصوًصا بن الشباب.

����ا، ت��س��ت��ع��ّد امل����ح����اور امل���ال���ي���ة ف��ي  وح����ال����ًيّ
آسيا، هونغ كونغ وسنغافورة، لالنضمام 
إل���ى ال��ف��ري��ق ال���راب���ح، وإص�����دار ال��ت��راخ��ي��ص 

للداخلن الجدد إلى السوق املصرفية.

1. ما هو البنك االفتراضي؟
ف هيئة النقد في هونغ كونغ، البنك  ُتعرِّ
االفتراضي بأنه البنك الذي يقّدم الخدمات 
ع���ب���ر اإلن���ت���رن���ت أو ال���ق���ن���وات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 

األخرى بداًل من الفروع املادية.
امل��دف��وع��ات،  وه���ذا ال يعني فقط تسهيل 
ولكن قبول الودائع وتقديم القروض، تماًما 
م��ث��ل��م��ا ت��ف��ع��ل ال��ب��ن��وك ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. وت��ش��م��ل 
بالتبادل  املستخدمة  األخ��رى  املصطلحات 
البنوك  االف��ت��راض��ي��ة،  ال��ب��ن��وك  ع��ن  للتعبير 
الرقمية، أو البنوك الرقمية فقط، أو البنوك 

الجديدة.
 م��ا يسمى 

ّ
وع��ل��ى النقيض م��ن ذل���ك، ف���إن

اإللكترونية  املحافظ  أو  الرقمية  باملحافظ 
مثل "آبل باي" أو "باي بال" أو "غوغل باي"، 
املستهلك  ب��ن ح��س��اب  ع���ادًة وسيًطا  تعمل 
به  ال��خ��اّص��ة  االئ��ت��م��ان  ب��ط��اق��ة  أو  التقليدي 

وب���ن ال��ب��ائ��ع��ن، ع����ادًة ع��ب��ر ه��ات��ف ذك����ّي أو 
جهاز كمبيوتر.

2. ماذا يجذب البنوك االفتراضية إلى آسيا؟
ي��ت��م��ث��ل أح����د األس���ب���اب ف���ي ع����دم ح��ص��ول 
م���ئ���ات امل����الي����ن م����ن ال����ن����اس ع���ل���ى خ���دم���ات 
ك���اف���ي���ة م����ن امل����ؤس����س����ات ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة. ف��ف��ي 
ال���ص���ن وال��ه��ن��د وأم���اك���ن أخ������رى، أص��ب��ح��ت 
امل��ح��اف��ظ ال��رق��م��ي��ة م��ث��ل "ع���ل���ي ب�����اي" و"وي 
تشات ب��اي" و"ب��اي تي إم" موجودة في كل 
األشخاص طريقة  يوفر ملالين  مما  مكان، 
سهلة لتخزين وإنفاق أموالهم عبر الهاتف 

املحمول.
من  والفلبن  وفيتنام  إندونيسيا  وُت��َع��ّد 
ف��ي العالم التي تعاني من  ال���دول  ب��ن أكبر 
نقص هائل في الخدمات املصرفية، إذ يبلغ 
ت���ع���داده���م م��ج��ت��م��ع��ن م���ا ي���ق���رب م���ن نصف 

مليار شخص.

3. هل تعاني هونغ كونغ وسنغافورة 
من نقص مصرفّي؟

 املدينتن م��ن ب��ن االق��ت��ص��ادات 
ّ

ال، ول��ك��ن
يترك  مما  النقد،  على  تعتمد  التي  الكبرى 
الصناعة  لتعطيل  ال��ج��دد  للداخلن  م��ج��ااًل 
الراسخة. وُتعتبر شركتا "آنت فاينانشيال" 
)إح����دى ال��ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة "علي 
"علي  إدارة  عن  واملسؤولة  القابضة،  بابا" 
القابضة  ب��ن��ك"(، و"تينسنت"  ب��اي" و"م���اي 
)املسؤولة عن "وي بنك" و"وي تشات"(، من 
لها  ص  امُلرخَّ الثمانية  املشاريع  بن مالكي 
ب��إن��ش��اء ب��ن��وك اف��ت��راض��ي��ة ف��ي ه��ون��غ كونغ، 
��ع أن ت��ب��دأ عملياتها ف��ي وق��ت  ُي��ت��وقَّ وال��ت��ي 

مبّكر من نهاية العام.
وستفتح السلطات املالية في سنغافورة 
ال����ب����اب ل���ل���ت���ق���دم ب���ط���ل���ب���ات ال����ح����ص����ول ع��ل��ى 
ال���ت���راخ���ي���ص ف����ي أغ���س���ط���س مل����ا ي���ص���ل إل���ى 
خ��م��س��ة ت���راخ���ي���ص م��ص��رف��ي��ة اف���ت���راض���ي���ة. 
كما انضمت ت��اي��وان أي��ًض��ا إل��ى ال��س��وق، إذ 
واف��ق��ت ف��ي يوليو على إن��ش��اء ث��الث��ة بنوك 

افتراضية.

4. كيف تعمل البنوك االفتراضية؟
يفعل ال��ع��م��الء ك��ل ش���يء، ب��داي��ًة م��ن فتح 
ال���ح���س���اب���ات، إل�����ى اق����ت����راض األم���������وال، إل���ى 
ت��خ��ط��ي��ط ال�����ث�����روة، ب���اس���ت���خ���دام ه��وات��ف��ه��م 

املحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.
ك��م��ا ت��س��م��ح ب��ع��ض ال��ب��ن��وك ب���اإلي���داع أو 
السحب النقدي من خالل شبكات الصراف 
اآللي الخاّصة بالبنوك األخرى، باستخدام 

بطاقات الخصم أو االئتمان.
ع���ل���ى س��ب��ي��ل امل����ث����ال ف����ي ال����ي����اب����ان، ت��ض��ع 
"س��ي��ف��ن ب��ن��ك"، ال��ت��اب��ع��ة ل��ش��رك��ة "س��ي��ف��ن آن��د 
آي" القابضة، أجهزة الصراف اآللي التابعة 
الصغيرة  إيليفن"  "سيفن  متاجر  ف��ي  لها 

للخدمات السريعة.
أّم�������ا ف�����ي ال������والي������ات امل����ت����ح����دة، ف���ُي���ص���ِدر 
ب��ع��ض ال��ب��ن��وك االف��ت��راض��ي��ة دف��ات��ر شيكات 
لعمالئها، ومن جانبهم، لم يعلن الداخلون 
الجدد إلى السوق املصرفية االفتراضية في 

هونغ كونغ عن ماهية عروضهم بعد.

ز تلك البنوك؟
ِّ
5. ماذا يمي

أكبر  لعدد  املالية  الخدمات  إتاحة  يمكن 
م���ن ال���ن���اس ف���ي األس������واق ال���ت���ي ت��ع��ان��ي من 
أن  املتوقع  املصرفية. ومن  الخدمات  نقص 
إل��ى خفض  أيًضا  املتزايدة  املنافسة  ت��ؤدي 
رس���وم ال��خ��دم��ة وارت���ف���اع ال��ف��ائ��دة امل��دف��وع��ة 

على حسابات التوفير.

 التشغيل 
ّ

وم��ن وج��ه��ة نظر ال��ب��ن��وك، ف���إن
التكاليف،  تقليل  على  يعمل  فقط  ال��رق��م��ي 
��ك 

ُّ
ت��م��ل إل����ى اس��ت��ئ��ج��ار أو  ي��ح��ت��اج��ون  إذ ال 

ز مكتبّي للفروع وتعين صرافن إلدارة  حيِّ
ال��ع��م��ل��ي��ات، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن��ه��م سيظّلون 
الخلفي  اإلداري  املكتب  إل��ى وج��ود  بحاجة 
 أس��واق 

ّ
وموظفي ال��دع��م، ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن

ه��ون��غ ك��ون��غ وس��ن��غ��اف��ورة ت��ع��ت��ب��ر م���ن بن 
���ك امل���ك���ات���ب في 

ُّ
أغ���ل���ى أس������واق ت��أج��ي��ر وت���م���ل

العالم.

6. هل هي بنوك آمنة؟
ف�����ي م���ع���ظ���م األم������اك������ن ت���خ���ض���ع ال���ب���ن���وك 
االف���ت���راض���ي���ة ل��ن��ف��س م��ج��م��وع��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات 
اإلش������راف������ي������ة امل����ط����ب����ق����ة ع����ل����ى امل����ؤس����س����ات 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وف����ي ح���ن ُي��ط��َل��ب م���ن ال��ب��ن��وك 
ف���ي ه��ون��غ ك��ون��غ أن ي��ك��ون ل��دي��ه��ا رأس��م��ال 
 عن 300 مليون دوالر هونغ 

ّ
مدفوع ال يقل

 
ّ

كونغ )نحو 40 مليون دوالر أمريكي(، فإن
املشاركن الجدد تمّكنوا من جمع متوسط 
ل��ك��ل منهم،  ك��ون��غ  ه��ون��غ  م��ل��ي��ار دوالر   1.9
حسب ما ذكرته هيئة النقد في هونغ كونغ.

7. َمن تستهدف البنوُك االفتراضية؟
ال��ن��اس، طلبت  جنًبا إل��ى جنب مع عاّمة 
ص لهم  هيئة النقد في هونغ كونغ من امُلرخَّ
ب��إن��ش��اء ال��ب��ن��وك االف��ت��راض��ي��ة ال��ت��رك��ي��ز على 
الشركات الصغيرة واملتوسطة أيًضا، حيث 
واج����ه ب��ع��ض أص��ح��اب األع���م���ال ال��ص��غ��ي��رة، 
 ح��اف��ل، صعوبة 

ّ
ال��ذي��ن ل��ي��س ل��دي��ه��م س��ج��ل

ف���ي ف��ت��ح ح��س��اب��ات ف���ي ال��ب��ن��وك ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ال���رئ���ي���س���ي���ة، وال����ت����ي ك����ان����ت ت���ك���ث���ف ج��ه��ود 
االم���ت���ث���ال ل��ت��ل��ب��ي��ة امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

املتزايدة.
وك��ان��ت هيئة ال��ن��ق��د ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ قد 
ح����ذرت ف���ي ع����ام 2016 م���ن خ��ط��ر اس��ت��ب��ع��اد 
ال��ش��رك��ات امل��ش��روع��ة م���ن ال��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة 
متطلبات  لتلبية  عليهم  اإلث��ق��ال  خ��الل  م��ن 

العناية الواجبة.

دة؟ 8. هل البنوك التقليدية ُمهدَّ
للشركات  السماح   

ّ
إن إذ  كذلك،  تكون  قد 

الجديدة بالعمل يعني مزيًدا من املنافسة، 
مما قد يؤدي في النهاية إلى حرب أسعار. 
وم�����ن ج���ه���ت���ه���ا، ت����وف����ر ال���ب���ن���وك ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
بالفعل كثيًرا من املعامالت الرقمية أو عبر 

اإلنترنت.
وتقول شركة "إتش إس بي سي" القابضة 
 محفظتها الرقمية "باي مي" لديها أكثر 

ّ
إن

من 1.5 مليون مستخدم في هونغ كونغ.
كما بدأت بعض البنوك بالفعل في إلغاء 
الرسوم التي تفرضها على الحسابات ذات 
األرصدة املنخفضة، في محاولة لالحتفاظ 
ب��ع��م��الئ��ه��ا. وك���ش���ف ت��ح��ل��ي��ل أج���رت���ه وك��ال��ة 
 ال��داخ��ل��ن 

ّ
"ب��ل��وم��ب��رغ إن��ت��ل��ي��ج��ن��س" ع���ن أن

الثمانية الجدد قد يصلون إلى ربح مشترك 
ق�����دره %7 م���ن األرب������اح ال���ت���ي ي��ح��ق��ق��ه��ا بنك 
"إت�����ش إس ب���ي س����ي" ف���ي ه���ون���غ ك���ون���غ في 

غضون خمس سنوات.
 

ّ
ر م��ح��ل��ل��ون ف��ي "س��ي��ت��ي غ����روب" أن وي���ق���دِّ

ن��ح��و %10 م���ن إي��������رادات ال���ب���ن���وك ال��ح��ال��ي��ة 
معرضة للخطر على مدى العقد املقبل.

وت�����ض�����م ق����ائ����م����ة ال����ب����ن����وك االف����ت����راض����ي����ة 
صة في هونغ كونغ امُلرخَّ

"آن������ت س��ي��رف��ي��س��ي��ز ه���ون���غ ك����ون����غ" وه���و 
مملوك بالكامل لشركة "آنت فاينانشيال".

ل�"تينسنت"،  مملوك  وهو  بنك"  "فيوجن 
ال���ب���ن���ك ال���ص���ن���اع���ي وال����ت����ج����اري ال��ص��ي��ن��ي، 
وه����ون����غ ك����ون����غ ل���ل���ص���راف���ة، و"ه���ي���ل���ه���اوس 

كابيتال"، و"بيرفكت ريدج".
"إنسايت فينتيك"، مملوك بشكل مشترك 
لشركة "ت��ش��اوم��ي ك���ورب" و"إي���ه إم ت��ي دي 

غروب".
م��م��ل��وك��ان  ك��ون��ي��ك��ت"  و"وان  آن"  "ب��ي��ن��غ 
أحد  وه��ي  كونيكت"،  "وان  لشركة  بالكامل 
أع����ض����اء م��ج��م��وع��ة "ب���ي���ن���غ آن إن���ش���وران���س 

غروب" الصينية.
ش���رك���ات  إح�������دى  دي����ج����ي����ت����ال"،  الب  "وي 

"فينتيك" ومقرها هونغ كونغ.
"ليفي في بي"، استثمار مشترك بن"بي 
أو س���ي" ال��ق��اب��ض��ة و"ج�����اي دي دي��غ��ي��ت��س" 

و"غاردين".
س���ول���ي���وش���ي���ن���ز"  دي����ج����ي����ت����ال  س�����ي  "إس 
استثمار مشترك بن "ستاندرد تشارترد"، 
و"ب���ي س��ي س��ي دب��ل��ي��و"، و"إت���ش ك��اي ت��ي"، 

و"سي تريب".
ف���اي���ن���ان���ش���ي���ال"  ف�����ي�����رش�����وال  آن  "زون�����������غ 
ال��ت��ي أنشأتها "زون���غ آن أون��الي��ن"  ال��ش��رك��ة 

و"سينولينك غروب".

وامل��ال��ي��ة  االق���ت���ص���اد  وزارة  أف�����ادت 
ي��وم األرب��ع��اء، بأن  وإص���الح اإلدارة، 
الخزينة،  التحمالت وموارد  وضعية 
أف���������زرت ع����ج����زا ف�����ي امل����ي����زان����ي����ة ق�����دره 
50,5 م��ل��ي��ار دره����م ع��ن��د م��ت��م أك��ت��وب��ر 
امل���ن���ص���رم، م��ق��اب��ل 36,5 م��ل��ي��ار دره���م 
خالل الفترة ذاتها من السنة الفائتة.
وأوض�����ح�����ت ال����������وزارة أن�����ه م���ق���ارن���ة 
ب��ش��ه��ر ش��ت��ن��ب��ر امل����اض����ي، ارت���ف���ع ه��ذا 
العجز بمقدار 7,7 مليار درهم، وهو 
الرصيد  في  تراجع  عن  أساسا  ناتج 
ال���ع���ادي )- 4,1 م��ل��ي��ار دره����م م��ق��ارن��ة 

بشهر شتنبر(.
اح����ت����س����اب  "دون  أن��������ه  وس����ج����ل����ت 
ال����ف����ائ����ض ال�������ذي س���ج���ل���ه ال���ص���ن���دوق 
ك��وف��ي��د19-،  جائحة  بتدبير  ال��خ��اص 
58,9 مليار  إل���ى زه���اء  ال��ع��ج��ز  ارت��ف��ع 
دره�����م، ب���زي���ادة ت���ق���در ب���� 22,5 م��ل��ي��ار 
دره�������م م���ق���ارن���ة ب���ال���ف���ت���رة ذات����ه����ا م��ن 
ت��ط��ور  أن  إل����ى  م��ش��ي��رة   ،"2019 س��ن��ة 
ال���ع���ائ���دات وال���ن���ف���ق���ات ال���ع���ادي���ة أف���رز 
رص���ي���دا ع���ادي���ا س��ال��ب��ا ي���ق���ارب 13,4 
درهم  مليار   9,3 مقابل  دره��م،  مليار 
يعكس  مما  املاضي،  متم شتنبر  في 
ت������س������ارع وت������ي������رة ت���غ���ط���ي���ة ال���ن���ف���ق���ات 

العادية مقارنة بالعائدات.
وأض���اف امل��ص��در ذات���ه، أن��ه مقارنة 
لسنة  املعدل  املالية  قانون  بتوقعات 
امل��داخ��ي��ل  إن���ج���از  م���ع���دل  ب��ل��غ   ،2020

للمبالغ  ص��اف  أس��اس  على  العادية، 
امل������س������ددة، وال����خ����ص����وم����ات وامل���ب���ال���غ 
املائة  ف��ي   81 ال��ض��رائ��ب  م��ن  املحصلة 
مشيرا  قبل سنة،  املئة  في   80 مقابل 
إل����ى أن����ه م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��ت��رة ذات���ه���ا من 
امل��داخ��ي��ل  ه����ذه  س��ن��ة 2019، س��ج��ل��ت 

ان��خ��ف��اض��ا ق����دره 17,4 م��ل��ي��ار دره���م، 
ب��ال��ن��س��ب��ة  م���ل���ي���ار دره������م   13,4 م��ن��ه��ا 
م��ل��ي��ار  و3,7  ال��ض��ري��ب��ي��ة  ل�����إي�����رادات 
دره���������م ب���ال���ن���س���ب���ة ل��������إي��������رادات غ��ي��ر 

الضريبية.
ع��الوة على ذل��ك، ذك��رت ال��وزارة أن 

النفقات العادية سجلت نسبة تنفيذ 
بلغت 81,5 في املائة مقارنة بتوقعات 
قانون املالية املعدل، وارتفعت بنحو 
8,7 مليار دره��م )زائ��د 4,7 في املائة( 
مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وب���خ���ص���وص ن���ف���ق���ات االس���ت���ث���م���ار، 

ال�����وزارة أن اإلص�����دارات بلغت  أب����رزت 
ن��س��ب��ة ان��ج��از 70,3 ف��ي امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة 
ب����ت����وق����ع����ات ق�����ان�����ون امل����ال����ي����ة امل����ع����دل، 
وان��خ��ف��اض ي���ق���ارب 3,3 م��ل��ي��ار دره���م 
)ناقص 6,1 في املائة( مقارنة بالفترة 
ذاتها من سنة 2019، موضحة أن هذا 
ال��ت��ط��ور ي��ع��زى أس��اس��ا إل��ى انخفاض 

النفقات برسم امليزانيات الوزارية.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى، ذك���رت ال����وزارة أن 
سجلت  للخزينة  الخاصة  الحسابات 
فائضا قدره 12,7 مليار درهم مقابل 
3,8 م��ل��ي��ار دره����م ق��ب��ل س��ن��ة، م��ش��ي��رة 
إل����ى أن ه����ذه ال����زي����ادة ت���ع���زى أس��اس��ا 
إل���ى ف��ائ��ض ب��ق��ي��م��ة 8,5 م��ل��ي��ار دره���م 
بتدبير  ال��خ��اص  للصندوق  بالنسبة 
ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د19-، أم����ا ال��ح��س��اب��ات 
ل��ل��خ��زي��ن��ة فسجلت  ال��خ��اص��ة األخ����رى 
مليار   4,2 بلغ  إيجابيا  تدفقا  إجماال 
دره�����م م��ق��اب��ل 3,8 م��ل��ي��ار دره�����م م��ت��م 

أكتوبر 2019.
وي���أت���ي ت��ن��ف��ي��ذ ق���ان���ون امل���ال���ي���ة ف��ي 
سياق اتسم بالرفع التدريجي للحجر 
ال��ص��ح��ي م��ن��ذ ش��ه��ر ي��ون��ي��و، وظ��ه��ور، 
ن��ت��ي��ج��ة ذل������ك، ع����الم����ات ان���ت���ع���اش ف��ي 
االقتصادي.  النشاط  قطاعات  بعض 
ك���م���ا ي���ع���ك���س ت���أث���ي���ر ال���ت���داب���ي���ر ال��ت��ي 
االقتصادية  اليقظة  لجنة  اعتمدتها 
مل�������واج�������ه�������ة اآلث�����������������ار االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 

واالقتصادية لوباء كوفيد19-.

البنوك االفتراضية.. هل تنهي عصر املصارف التقليدية؟

ارتفاع عجز امليزانية املغربية عند متم أكتوبر 

2600 منتج "ممنوع" من االستيراد بالجزائر.. هل يسكت االتحاد األوروبي؟
حزمة  رف��ع  إل��ى  الجزائرية  الحكومة  تستعد 
امل����واد امل��س��ت��وردة ال��خ��اض��ع��ة ل��ل��رس��م اإلض��اف��ي 
ب��ع��دم��ا  م���ن���ت���ج،   2600 إل������ى   998 م�����ن  امل�����ؤق�����ت 
ت����ّم ال���ش���روع ف���ي إع�����ادة ت��ح��ي��ي��ن��ه��ا ودراس���ت���ه���ا 
ب���داي���ة م���ن ش��ه��ر م��اي��و 2019، وس��ي��ت��م ال��ك��ش��ف 
ع���ن ال��ق��ائ��م��ة ال���ج���دي���دة ب��ع��د م���ص���ادق���ة رئ��ي��س 
ما  وف��ق  قريبا،  تبون  املجيد  عبد  الجمهورية، 
أمام  رزي��ق،  التجارة، كمال  أعلنه مؤخرا وزي��ر 

لجنة برملانية.
وأوض������ح رزي�����ق ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون ال��ع��م��وم��ي، في 
ف���ب���راي���ر امل����اض����ي، أن ف�����رض ال����رس����م ال���وق���ائ���ي 
اإلض�����اف�����ي ي����أت����ي ل���ك���ب���ح "ال����ع����ش����وائ����ي����ة"، ال��ت��ي 
ي��ع��رف��ه��ا ن���ش���اط االس����ت����ي����راد، س�����واء م���ن ح��ي��ث 
صنف املنتجات أو الكميات املستوردة، معتبرا 
ذلك "مطية لتهريب العملة من خالل التضخيم 

في الفواتير".
وك���ش���ف ال���وزي���ر ح��ي��ن��ه��ا أن����ه س��ي��ت��م تطبيق 
إل���ى %200 على  100 و150  م��ن  ج��م��رك��ي  رس���م 
ك��اف��ة األص��ن��اف امل��س��ت��وردة ال��ت��ي ت��ع��رف نسبة 

إنتاج محلي يضمن تغطية السوق الوطنية.
أم�������ا ف�����ي ح�������ال وج��������ود ن����ق����ص ف�����ي اإلن����ت����اج 
ال��وط��ن��ي، ف��إن ال��رس��م ال��وق��ائ��ي ي��ك��ون ف��ي نطاق 

30 إلى 50%.
التضييق  إل��ى  الجزائرية  السلطات  ولجأت 
فاتورة  من  للتقليص  الخارجية  التجارة  على 
االس���ت���ي���راد إل����ى ح����دوده����ا ال���دن���ي���ا، ب��ع��د ت��آك��ل 
احتياطي الصرف إثر تراجع أسعار النفط منذ 

نهاية 2014.
ويأتي الرفع الجديد لقائمة املواد الخاضعة 
أنها  عمليا  يعني  وال��ذي  اإلضافية،  للضريبة 
ص���ارت "م��م��ن��وع��ة" م��ن االس��ت��ي��راد وف���ق ق��واع��د 
ال���س���وق ال��ت��ن��اف��س��ي��ة، ض��م��ن ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة 
ك���ورون���ا، ال��ت��ي أدت إل���ى ان��خ��ف��اض أك��ب��ر لسعر 
ب��رم��ي��ل ال��ن��ف��ط، ك��م��ص��در رئ���ي���س ف���ي امل��ي��زان��ي��ة 

العامة للدولة.
وي��ع��ان��ي م���ي���زان امل���دف���وع���ات ال���ج���زائ���ري من 
ص��ادرات  مداخيل  تراجع  بفعل  العجز،  تنامي 
امل�����ح�����روق�����ات، ح���ي���ث أع����ل����ن ال������دي������وان ال���وط���ن���ي 
ل��إح��ص��ائ��ي��ات، م��ط��ل��ع األس���ب���وع ال���ج���اري، عن 
تسجيل عجز تجاري بقيمة 7.6 مليارات دوالر 

خالل السدس األول من 2020.
ماذا عن موقف أوروبا؟

يجزم مراقبون للشأن االقتصادي في البالد 
ب���أن ق����رار ال��ح��ك��وم��ة ال��ج��زائ��ري��ة -ال���ت���ي تحضر 
أصال ملراجعة اتفاقها للشراكة مع األوروبين- 
س��ي��ث��ي��ر اع����ت����راض ش���رك���ائ���ه���ا ف����ي ال���ف���ض���اءات 
ال��دول��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة، وع��ل��ى رأس��ه��م "االت��ح��اد 
األوروبي" كأول شريك تجاري لها، خاصة في 
الجائحة،  مع  االقتصادي  االنكماش  حالة  ظل 

حيث يبحث عن أسواق لسلعه.

لن  األوروب���ي  االت��ح��اد  أن  متابعون  ويتوقع 
ال���ط���ارئ، وق���د يستعمل  ال��ت��وج��ه  يسكت ح��ي��ال 
فيها  ب��م��ا  ال���ج���زائ���ر،  األوراق ض���د  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر 

اللعب بورقة األمن في الساحل األفريقي.
الدبلوماسية  ب��ال��ق��ن��وات  ينصحونها  ل��ذل��ك 
ال���ت���ف���اوض���ي���ة إلق����ن����اع ش���رك���ائ���ه���ا ب��خ��ص��وص��ي��ة 
"التعسفية  ال��خ��ي��ارات  ع��وض  ال��ح��رج،  وضعها 

االنفرادية"، على حد تعبيرهم.
ي����ش����ار إل�����ى أن ال����ج����زائ����ر م���رت���ب���ط���ة ب���ات���ف���اق 
االت��ح��اد األوروب���ي منذ 2005، من  للشراكة مع 
مع  وبلغ  البضائع،  تنقل  حرية  م��ح��اوره  أب��رز 
بداية سبتمبر املاضي طور التفكيك الجمركي 

بإنشاء منطقة للتبادل الحر.
ك����م����ا أك���������دت امل�����دي�����ري�����ة ال�����ع�����ام�����ة ل���ل���ج���م���ارك 
للجزائر  التجارية  املبادالت  أهم  أن  الجزائرية 
تمت مع أوروبا خالل 2019، حيث قدرت ب�58% 
م����ن ال���ح���ج���م اإلج���م���ال���ي ل���ل���ت���ج���ارة ال���خ���ارج���ي���ة، 

بقيمة 45 مليار دوالر.

الدولي التحكيم 
عّية،  الرحمن  عبد  االقتصادي،  الخبير  أك��د 
أن م��ض��م��ون ات��ف��اق��ي��ة ال��ش��راك��ة ال��ج��زائ��ري��ة مع 
االت����ح����اد األوروب��������ي ه���و إع���ف���اء ت���دري���ج���ي ل��ك��ل 
ال���ت���ع���ري���ف���ات ال���ج���م���رك���ي���ة امل����ف����روض����ة ع���ل���ى ك��ل 
ال��س��ل��ع ال��ص��ن��اع��ي��ة وم��ن��ت��ج��ات أخ�����رى غ��ذائ��ي��ة 
األوروب��ي  املنشأ  ذات  فالحية  وم��واد  صناعية 
ع��ن��د دخ���ول���ه���ا إل����ى ال���ج���زائ���ر م���ب���اش���رة، م��ق��اب��ل 
نفسها  الجمركية  االم��ت��ي��ازات  م��ن  اس��ت��ف��ادت��ه��ا 
االتحاد  دول  إل��ى  دخولها  عند  نفسها  للسلع 
األوروبي، مع إضافة منتجات الصيد البحري.

وق������ال ع���ّي���ة ل���ل���ج���زي���رة ن����ت إن إع������داد ق��ائ��م��ة 
إذا  امل��ؤق��ت  اإلض��اف��ي  للرسم  الخاضعة  للمواد 
كانت تضم منتجات محل االتفاقية يعد إخالال 
ببنود الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ فعليا 

وكليا في سبتمبر 2020.
لم  ال���ج���زائ���ري���ة  ال���ت���ج���ارة  وزارة  أن  وأوض�����ح 
ت��ع��ل��ن ع��ن ت��م��دي��د ال��ت��ف��ك��ي��ك ال��ك��ل��ي؛ إال إذا ك��ان 
اتفاق س��ري، وهو ما قد يدفع باالتحاد  هناك 

األوروبي للتوجه إلى التحكيم الدولي.
الجزائرية،  للحكومة  يمكن  ذل��ك،  مقابل  في 
إل��������ى رخ�����ص  ت����ل����ج����أ  أن  امل������ت������ح������دث،  ب����ح����س����ب 
القانونية  اآلل��ي��ة  أنها  اعتبار  على  االس��ت��ي��راد، 
املقبولة عندما يتضرر طرف تجاري  الوحيدة 

في إطار اتفاق دولي.

والغاز النفط 
غير أن ذلك قد يلقى رفضا من دول االتحاد 
ات م��ض��ادة،  األوروب������ي ال��ت��ي ق���د ت��ت��خ��ذ إج������راء
الطبيعي  ب��ال��غ��از  ال��ت��زود  أه��م��ه��ا تخفيض  م��ن 
وال��ب��ت��رول م��ن ال��ج��زائ��ر، وه���و م��ا س��ي��ؤدي إل��ى 

ال��ت��ي تعد  ال��ص��ع��ب��ة،  امل��داخ��ي��ل بالعملة  ت��راج��ع 
م��ن املنتجات  م��ن 95%  أزي��د  ض��روري��ة لتمويل 
امل���س���ت���وردة، ك��م��ا س��ت��ن��خ��ف��ض م�����وارد ال��ج��ب��اي��ة 
)ال���ض���ري���ب���ي���ة( ال���ب���ت���رول���ي���ة ال���ت���ي ت���ع���د إي������رادات 
الداخلي،  الحكومي  اإلن��ف��اق  لتمويل  أساسية 

على حد تعبيره.
باالقتصاد  يضر  االس��ت��ي��راد  رخ��ص  أن  كما 
بالنظر  ع��ّي��ة-  للخبير  -وال��ك��الم  كثيرا  الوطني 
إل�����ى ارت����ب����اط ال���ج���زائ���ر م����ن ح���ي���ث ال��ت��م��وي��الت 
ب���األس���واق ال��خ��ارج��ي��ة ف���ي ظ���ل ض��ع��ف اإلن��ت��اج 
واردات  ب�����إح�����الل  ي���س���م���ح  ال  ال�������ذي  ال����وط����ن����ي، 

املنتجات األوروبية.
السلع  تدفق  ف��ي  ليست  املشكلة  أن  وأض��اف 
األوروب����ي����ة ف��ح��س��ب؛ ول���ك���ن أص����ل امل��ش��ك��ل��ة هو 
ض���ي���اع أم�����وال م��ص��دره��ا ال���رس���وم وال��ض��رائ��ب 
الجمركية، التي تعتبر حاليا ضرورية لتمويل 

ميزانية الدولة.

االقتصادية الدبلوماسية 
بن  مصطفى  للتجارة،  السابق  ال��وزي��ر  يعد 
ب���ادة، أن��ه م��ن الطبيعي ج��دا م��ح��اول��ة االت��ح��اد 
األوروب������ي ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ج��زائ��ر ل��ث��ن��ي��ه��ا عن 
السوق  "ك��ون  الحمائية،  اتها  إجراء في  املضي 
الجزائرية وبأكثر من 40 مليون مستهلك تمثل 
خاصة  األوروب��ي��ة،  للمؤسسات  كبيرا  متنفسا 
اقتصاد  التي يعرفها  الكبيرة  الركود  فترة  في 

القارة العجوز حاليا".
لكن ال��ج��زائ��ر ال��ت��ي ت��ع��رف ه��ي األخ���رى أزم��ة 
تعقيدا  زادت���ه���ا   ،2014 م��ن��ذ  ح����ادة  اق��ت��ص��ادي��ة 
ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د، ال تملك 
خ�����ي�����ارات ك���ث���ي���رة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ن��س��ي��ج��ه��ا 

االقتصادي الضعيف، يؤكد بن بادة.
وبرر في تصريح للجزيرة نت لجوء الجزائر 
إلى سياسات وقائية، لحماية مناصب الشغل 
ال��ض��روري��ة  امل��داخ��ل الجبائية  امل��ه��ددة وب��ع��ض 

لسد مصاريف الدولة امللحة.
وق����ال إن ال��ج��زائ��ر ي��م��ك��ن��ه��ا أن ت��ل��وح ب��ورق��ة 
خطر تزايد الهجرة غير الشرعية على أوروبا، 
في حال تعرضت البالد إلى مزيد من الضغوط 
تدهور  إل��ى  امل��ؤدي��ة  واالجتماعية  االقتصادية 
الشباب  الجزائرين، ال سيما  مستوى معيشة 

منهم.
الجزائرية  الحكومة  على  ب���ادة  ب��ن  وي��ق��ت��رح 
والتحضير  االقتصادية،  الدبلوماسية  تفعيل 
لجوالت حوار؛ بل مفاوضات قد تكون صعبة 
وش���اق���ة، إلق���ن���اع ش��ري��ك��ه��ا األوروب������ي، ب��ج��دوى 
ال��ت��داب��ي��ر امل���زم���ع ات���خ���اذه���ا، وأن���ه���ا ت��ص��ب في 

مصلحة الطرفن في نهاية املطاف.

)عن موقع الجزيرة نت(

البرملان املغربي:  شروع البت في التعديالت 
والتصويت على الجزء األول من مشروع قانون 

املالية لسنة 2021
شرعت لجنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب، 
والتصويت  التعديالت  في  البت  في  بالرباط،  األربعاء  اليوم 

على الجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 2021.
وف�����ي ه�����ذا ال����ص����دد، ق�����ال رئ���ي���س ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة ب��م��ج��ل��س ال���ن���واب، ع��ب��د ال��ل��ه ب���وان���و، إن اللجنة 
البرملانية،  ال��ف��رق  مختلف  م��ن  تعديل   185 ب��ح��وال��ي  توصلت 
تتوزع بن األغلبية ب�32 تعديل، والفريق االستقاللي للوحدة 
وال��ت��ع��ادل��ي��ة ب�����56 ت��ع��دي��ل، وف���ري���ق األص���ال���ة وامل���ع���اص���رة ب����47 
تعديل، واملجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية ب�20 تعديل، 
و10 ت���ع���دي���الت أخ�����رى م���ن ن��ائ��ب��ن ب���رمل���ان���ي���ن، ف��ي��م��ا ت��ق��دم��ت 

الحكومة ب�20 تعديل.

تسجيل السيارات:  حجز مواعيد جديدة 
عن بعد عبر بوابة )نارسا(

دع���ت ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��س��الم��ة ال��ط��رق��ي��ة م��رت��ف��ق��ي م��رك��ز 
ت��س��ج��ي��ل ال���س���ي���ارات ال�����دار ال��ب��ي��ض��اء - ال��ج��ن��وب��ي��ة إل����ى حجز 
 NARSA " اإللكترونية  مواعيد جديدة عن بعد عبر بوابتها 

." KHADAMAT
وأش�����ارت "ن���ارس���ا"، ف��ي ب����الغ، إل���ى أن���ه س��ي��ت��م ال���ش���روع في 
اب��ت��داء من  امل��رك��ز  ب��ه��ذا  للمرتفقن  ال��خ��دم��ات  م��واص��ل��ة تقديم 
إلغاء كل  اليوم الجمعة )13 نونبر 2020(، مذكرة بأنه قد تم 
املواعيد املحجوزة سلفا، وذلك نظرا للتوقف االضطراري عن 
 - البيضاء  ال��دار  السيارات  تسجيل  مركز  شهده  ال��ذي  العمل 
حفاظا   2020 نونبر   05 الخميس  ي��وم  م��ن  اب��ت��داء  الجنوبية 
ع��ل��ى ص��ح��ة وس��الم��ة امل��واط��ن��ن وال��ع��ام��ل��ن ب��ه، وب��غ��ي��ة تدبير 

املرحلة املقبلة في أحسن الظروف.
التي  الفحوصات  نتائج  إل��ى  بالنظر  أن��ه  الوكالة  وسجلت 
تقليص  حتمت  وال��ت��ي  باملركز،  العاملن  جميع  على  أج��ري��ت 
أنها  املرتفقن  ك��اف��ة  علم  إل��ى  تنهي  فإنها  ب��ه،  العاملن  ع��دد 
مجبرة على خفض عدد املواعيد بنسبة 50 باملائة باإلضافة 
اس��ت��ب��دال رخص  لطلبات  بالنسبة  امل��واع��ي��د  إل��غ��اء حجز  إل��ى 
عبر  التجديد  مسطرة  ات��ب��اع  إل��ى  أصحابها  ودع���وة  السياقة 
وص��ل  ت��ح��م��ي��ل  م��ع   "NARSA KHADAMAT" ال��ب��واب��ة  ن��ف��س 
التسجيل املتعلق بهذه العملية وإرساله مع الوثائق املطلوبة 

عن طريق البريد املضمون إلى مركز تسجيل السيارات.
ويندرج هذا اإلج��راء، حسب املصدر ذات��ه، في إط��ار تعزيز 
كورونا  فيروس  انتشار  خطر  من  للحد  االحترازية  التدابير 
امل��س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د 19( امل��ت��خ��ذة م��ن ط���رف ال��س��ل��ط��ات املحلية 
وتقديم  العمومية  املرافق  بهذه  العمل  استمرارية  ضمان  مع 

خدمات ذات جودة عالية لعموم املرتفقن.
ك��م��ا ت��ه��ي��ب ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��س��الم��ة ال��ط��رق��ي��ة بجميع 
ات  املرتفقن، إلى ضرورة احترام املواعيد املحجوزة واإلجراء
ال��وق��ائ��ي��ة وخ���اص���ة ال��ت��ب��اع��د ال��ج��س��دي واس��ت��ع��م��ال ال��ك��م��ام��ة 
وت��ف��ادي االزدح����ام أث��ن��اء عملية ال��دخ��ول وال��خ��روج م��ن مركز 

السيارات. تسجيل 

إصدار سندات للخزينة عن طريق املناقصة

لوزارة  التابعة  الخارجية  واملالية  الخزينة  مديرية  أعلنت 
إص������دار س���ن���دات  ع����ن  اإلدارة،  وامل���ال���ي���ة وإص������الح  االق���ت���ص���اد 
إجمالي  مبلغ  أص��ل  من  دره��م،  مليار  805ر6  بمبلغ  للخزينة 
ق���دره 235ر9 م��الي��ي��ر دره����م، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق م��ن��اق��ص��ة ج��رت 

أمس الثالثاء.
وأوضحت املديرية، في بالغ لها، أن األمر يتعلق بسندات 
ب��م��ب��ال��غ 100 م��ل��ي��ون دره����م، و 200 مليون  مل���دة 26 أس��ب��وع��ا، 
درهم، و500 مليون درهم ،و100 مليون درهم ، و600 مليون 
دره��م، و150 مليون دره��م، و100 مليون دره��م، و175 مليون 
التوالي بنسب  دره��م، و900 مليون دره��م، تم إص��داره��ا على 
املائة، و62ر1 في  املائة و61ر1 في  املائة و60ر1 في  59ر1 في 
املائة و63ر1 في املائة و64ر1 في املائة، و65ر1 في املائة، و7ر1 

في املائة.
كما يتعلق األمر بسندات ملدة 52 أسبوعا وخمس سنوات، 
دره��م،  مليار  84ر1  ال��ت��وال��ي،  على  قيمتها  بمبالغ  سنة،  و15 
على  بلغت  بنسب  دره���م،  مليون  و150  دره���م،  مليار  و49ر2 
التوالي 778ر1 في املائة و18ر2 في املائة، و851ر2 في املائة. 

وستجرى تسوية السندات يوم 16 نونبر الجاري .

)عن الشرق(
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عقبة احلسين

 ال ح��اج��ة ل��ل��ق��ول ط��ب��ع��ا، إن ال���الإت���ح���اد امل���غ���ارب���ي، أو 
ال��ت��ن��اف��ر امل��غ��ارب��ي، ض��ي��ع ع��ل��ى ب��ل��دان��ه ال��خ��م��س��ة، فرصا 
على  ال����دوالرات، وضيع  من  املليارات  بمئات  إقتصادية 

شعوبه فرصة لتنمية شاملة حقيقية.
ف����ي ت���ق���ري���ر ل��ل��ب��ن��ك ال����دول����ي ص�����در س���ن���ة 2017, ح���ول 
مجاالت تطوير التعاون اإلقتصادي بن الدول املغاربية، 
يالحظ أن الالإتحاد ضيع على املغاربين سوقا مشتركة 
ضخمة ب 100 مليون مواطن، كان من شأنها أن تخلق 
حوافز جاذبة لالستثمارات األجنبية املباشرة، تشجع ّ 

على االبتكار وتسهل نقل التكنولوجيا.
بيئة  إنشاء  أن يمكن من  إتحاد مغاربي  بإمكان  ك��ان 
اس��ت��ث��م��اري��ة أف���ض���ل ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ص��دي��ر 
ن��ح��و األس�����واق ال��ق��ري��ب��ة، م��ث��ل االت���ح���اد األوروب������ي. حيث 
أن االن���دم���اج ف��ي س��الس��ل ال��ق��ي��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ي��وف��ر ق��ن��وات 
لنقل املعارف والتكنولوجيات من االقتصادات املتقدمة 
ل���الق���ت���ص���ادات امل���غ���ارب���ي���ة وف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا، وه����و م���ا ك��ان 
م��رك��زا للتجارة  ي��ص��ب��ح  ب���أن  ال��ك��ب��ي��ر  ل��ل��م��غ��رب  سيسمح 
واالس��ت��ث��م��ار ب���ن أف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال��ص��ح��راء واالت���ح���اد 

األوروبي.
إن اإلن����دم����اج امل���غ���ارب���ي م���ن ش���أن���ه أن ي���ع���زز ال���ق���درات 
ال��ت��ف��اوض��ي��ة ل����دول اإلق��ل��ي��م ف���ي امل���ج���االت ذات االه��ت��م��ام 
الشركاء  مع  منفردة س��واء  تفاوضها  ب��دال من  املشترك، 
االق��ت��ص��ادي��ن األك��ب��ر حجما م��ن��ه��ا، أو ف��ي إط���ار منظمة 
التجارة العاملية ذاتها. كما أن ه��ذا اإلن��دم��اج يسهم في 
تعزيز الصمود املغاربي أمام التأثير املحتمل لتصعيد 

النزاعات التجارية العاملية.
إضافة إلى ذلك يبن »مؤشر التكامل التجاري«، الذي 
يقيس مقدار التداخل بن هيكلي الصادرات وال��واردات، 
أن ثمة تطابقا بن ص��ادرات املغرب الكبير وواردات��ه من 
جهة، وواردات الشركاء التجارين الرئيسين، من جهة 

أخرى. حيث
أن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال����دول األوروب���ي���ة ه��ي الشريك 
ال���ت���ج���اري ال���ت���ق���ل���ي���دي ل��ل��م��غ��رب ال���ك���ب���ي���ر، ف�����إن ال���ت���ج���ارة 
كبيًرا  م��ص��دًرا  تعد  املغاربية  االقتصاديات  بن  البينية 
للبلدان  بالنسبة  املستغلة  غير  ال��ت��ج��اري��ة  لإمكانيات 

املغاربية.
بن  مشتركة  دراس���ة  على  املستند  التقرير  ويخلص 
التجارة  الدولي ومنظمة  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
م��ن شأنه  االن��دم��اج اإلقليمي  أن  إل��ى  ع��ام 2017  العاملية 
أن يحفز نموا في متوسط الدخول وتراجعًا سريعا في 

مستويات الفقر.
ك���ل ه���ذه ال���ف���رص ال��ض��ائ��ع��ة، ي��ج��ب ت���دارك���ه���ا، خ��اص��ة 
وأن��ن��ا ف��ي زم���ان، نحن ف��ي أم��س ال��ح��اج��ة، إل��ى إستغالل 
ك���ل ال���ف���رص امل���ت���اح���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��م��و إق���ت���ص���ادي يسمح 
ال��ت��وت��رات  على  وال��س��ي��ط��رة  ال��ش��ب��اب،  بطالة  بإمتصاص 

اإلجتماعية التي تنتشر في كل البالد املغاربية.

  متفرقات 

الفرص اإلقتصادية الضائعة على البلدان 
املغاربية بسبب تجميد اإلندماج املغاربي
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الجزائرية  قاملة  في جامعة  األس��ت��اذ  نشر 
علي س���ردوك دراس���ة تحت ع��ن��وان استخدام 
الجامعية:  املكتبات  ف��ي  ال��ذك��ي��ة  ال��روب��وت��ات 
بلدان  في  الراهن  والواقع  العاملية،  التجارب 

املغرب العربي
وت��ه��دف ه���ذه ال���دراس���ة ال��ت��ي نشرتها دار 
تسليط  إل��ى  للنشر  خليفة  ب��ن  جامعة حمد 
الضوء على أهمية تقنية الذكاء االصطناعي 
وجه  على  الذكية  وال��روب��وت��ات  عامة  بصفة 
ال���ت���ح���دي���د ف����ي خ���دم���ة امل���ك���ت���ب���ات، م����ن خ���ال 

ع���رض أه���م ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة ف��ي استغال 
أجل  وم��ن  املكتبة.  داخ��ل  التكنولوجيا  ه��ذه 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال����واق����ع امل���غ���ارب���ي، ت���م إج����راء 
دراس�������ة م��س��ح��ي��ة ع���ل���ى ع��ي��ن��ة م����ن امل��ك��ت��ب��ات 
الجامعية املغاربية ملعرفة مدى استخدامها 
وآف��اق ذلك  الذكاء االصطناعي  لتكنولوجيا 
مستقبا. وقد خلصت الدراسة إلى أن بعض 
واآلسيوية  واألم��ري��ك��ي��ة  األوروب��ي��ة  املكتبات 
قد خطت خطوة كبيرة نحو استغال الذكاء 
االصطناعي في بعض أنشطة املكتبات، في 

ح��ن أن امل��ك��ت��ب��ات امل��غ��ارب��ي��ة ال ت��ول��ي أهمية 
ل��ت��ل��ك ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ك��������أداة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
لتطوير سبل إدارة املعرفة، والوضع ال يبعث 

على التفاؤل في املستقبل القريب.
 وت����ه����دف ال�����دراس�����ة ال�����ى رص�����د ال���ت���ج���ارب 
ال��ع��امل��ي��ة ف���ي م���ج���ال اس���ت���خ���دام ال���روب���وت���ات 
الذكية داخل املكتبات، وكذا قيمتها املضافة 
االصطناعي  الذكاء  استخدام  م��دى  ومعرفة 
املغاربية،  الجامعية  املكتبات  في  عدمه  من 
وأس�����ب�����اب ذل�����ك م���ع���رف���ة اآلف�������اق امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

الجامعية  املكتبات  في  االصطناعي  للذكاء 
املغاربية وأخيرا رصد االنعكاسات املحتملة 
ل��ل��روب��وت��ات ال��ذك��ي��ة ع��ل��ى ال��وظ��ي��ف��ة البشرية 

داخل املكتبات الجامعية املغاربية.
على ضوء ما تم التطرق إليه في الدراسة، 
ق�������دم األس������ت������اذ م���ج���م���وع���ة م�����ن امل���ق���ت���رح���ات 
وال���ت���وص���ي���ات ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن ت���س���اه���م ف��ي 
ال����ن����ه����وض ب����ق����ط����اع ال������ذك������اء االص���ط���ن���اع���ي 
ف���ي ال������دول امل���غ���ارب���ي���ة، م���ا م���ن ش���أن���ه تمكن 
املكتبات املغاربية من االلتحاق بركب الدول 

املتقدمة في هذا املجال و جاءت التوصيات 
ك��م��ا ي��ل��ي إع�����ادة ت���وزي���ع م��ي��زان��ي��ات التعليم 
ال���ع���ال���ي، ب��ال��ش��ك��ل ال�����ذي ي���ح���ول امل��ص��اري��ف 
غ����ي����ر امل�����ج�����دي�����ة؛ ك����امل����خ����اب����ر وف��������رق ال���ب���ح���ث 
غ���ي���ر امل���ن���ت���ج���ة، وال���ت���رب���ص���ات ال��ع��ل��م��ي��ة ف��ي 
ال��واق��ع املحلي،  أث��ر مقنع على  ال��خ��ارج دون 
واملؤتمرات العلمية التي تنعدم فيها الرؤية 
ال��س��وس��ي��واق��ت��ص��ادي��ة...ال��خ  ل��ص��ال��ح م��راك��ز 
ت���ط���وي���ر ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال����ذك����اء االص��ط��ن��اع��ي 
و  ف��ت��ح ت��خ��ص��ص��ات ل���ل���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي 

كحقول فرعية لعلم املكتبات واملعلومات في 
ه��ذه الجامعات، ب��اإلض��اف��ة إل��ى عقد ن��دوات 
ودورات ت��ك��وي��ن��ي��ة ف���ي ه���ذا اإلط�����ار م���ن أج��ل 
دعم الرصيد العلمي والتقني لكل من الطلبة 
واألس����ات����ذة وم��وظ��ف��ي امل��ك��ت��ب��ات ال��ج��ام��ع��ي��ة 
اقتراح إنشاء هيئة مغاربية )تلحق بهياكل 
اتحاد املغرب العربي، أو باتحاد الجامعات 
الذكاء  املغاربية( تعنى بدراسة واستشراف 
االص��ط��ن��اع��ي وك���ل امل��ج��االت ذات ال��ص��ل��ة في 

بلدان املغرب العربي.

دراسة علمية تكشف تأخر املكتبات الجامعية املغاربية في استعمال الروبوتات الذكية 
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11 تريليون عملية في الثانية.. أبل 
تطلق حاسوبها »الخارق«

كيف تعثر على كلمات املرور اخملزنة على هاتفك األندرويد رسائلك على واتساب تدمر نفسها بعد 7 أيام من نشرها
رها أو تحذفها؟

ّ
وتصد

ما مصير شركات التكنولوجيا الصينية في الواليات املتحدة بعد انتخاب بايدن؟

هل يشهد العالم حربا عاملية للذكاء االصطناعي؟

أط��ل��ق��ت ش���رك���ة »أب������ل« األم���ي���رك���ي���ة رس��م��ي��ا 
حاسوبها »م��اك ب��وك« الحديث املعتمد على 
ال��ق��وي��ة، وذل���ك خ��ال حدثها   »1 »إم  شريحة 

.»One More Thing« االفتراضي
وقالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية إن 
أق��وى شريحة صنعتها  شريحة »إم 1« تعد 
»أب���ل« على اإلط����اق، حيث ت��وف��ر أداء أس��رع 
ب��م��ا ي��ص��ل إل����ى 3.5 م����رات ل���وح���دة امل��ع��ال��ج��ة 
امل���رك���زي���ة، وأداء ي��ص��ل إل����ى 6 م����رات ل��وح��دة 
معالجة الرسومات، وق��درات تعلم آلي تصل 

إلى 15 مرة.
وذك�������رت ال���ش���رك���ة خ�����ال ال����ح����دث أن ه���ذه 
أداء 11  ق��ادرة على  املسبوقة،  الشريحة غير 

تريليون عملية في الثانية الواحدة.
ال��ج��دي��د "م���اك بوك  ال��ح��اس��وب  كما يتميز 
أي���ر" بعمر ب��ط��اري��ة غير ع���ادي، م��ع م��ا يصل 
إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات 
ال���اس���ل���ك���ي���ة، وم�����ا ي���ص���ل إل�����ى 18 س���اع���ة م��ن 

تشغيل الفيديو.
وق���ال���ت أب���ل إن "م����اك ب���وك أي����ر" سيحافظ 
على سعره الحالي الذي يبدأ من 999 دوالرا، 

ولقطاع التعليم بسعر يبدأ من 899 دوالرا.
وكان الحدث الذي نظمته أبل يوم الثاثاء 
ه��و ال��ث��ال��ث خ���ال األش��ه��ر ال��ث��اث��ة امل��اض��ي��ة، 
ب���ه���دف ال��ك��ش��ف ع���ن م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا 

الجديدة.

تحالفا  ب��اي��دن  ج��و  إدارة  تشكل  أن  يمكن 
ت�����ق�����وده ال������والي������ات امل����ت����ح����دة ي���س���ل���ط م���زي���دا 
م���ن ال���ض���غ���وط ع��ل��ى ش���رك���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اإلدارة  س��ي��اس��ات  س��ت��ك��ون  فكيف  الصينية، 
التكنولوجيا؟  قطاع  في  الجديدة  األميركية 
وك���ي���ف س��ت��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ش���رك���ات ال��ص��ي��ن��ي��ة 

املنافسة؟
ذكر الكاتب جون كورتيز -في تقرير نشره 
إدارة  أن   -)KrASYA( آس��ي��ا"  آر  "ك��ي��ه  م��وق��ع 
الرئيس دونالد ترامب فرضت عقوبات على 
التي   )Huawei( "ه���واوي"  االت��ص��االت  عماق 
ي��ق��ع م��ق��ره��ا ف���ي إق��ل��ي��م ش��ن��ج��ن، إل����ى ج��ان��ب 
 )Megvii( "شركات الذكاء االصطناعي "مغفي
ب��اإلض��اف��ة   ،)SenseTime( ت���اي���م"  و"س��ي��ن��س 
إل���ى إص����دار أوام����ر تنفيذية ت��ه��دف إل���ى منع 
 )ByteDance( دان���س"  "ب��اي��ت  ن��ش��اط شركتي 
 )Tencent products( بروداكتس"  و"تينسنت 

في األراضي األميركية.
ومع اقتراب موعد االكتتاب األولي ألسهم 
شركة "آنت غروب" )Ant Group( الذي يتوقع 
ل���م يستبعد  ال���ت���اري���خ،  ف���ي  ي���ك���ون األك���ب���ر  أن 
دونالد ترامب إمكانية فرض عقوبات إضافية 

.)Alibaba( "ضد شركات مثل "علي بابا
أما جو بايدن فقد بنى حملته االنتخابية 
ع���ل���ى ال���ت���م���وي���ات ال����ت����ي ح���ص���ل ع��ل��ي��ه��ا م��ن 
كبريات شركات التكنولوجيا األميركية، مثل 
و"م��اي��ك��روس��وف��ت"   ،)Facebook( "ف��ي��س��ب��وك" 
و"آب��ل"   ،)Amazon( و"أم����ازون"   ،)Microsoft(
أن��ه  ك��م��ا   .)Alphabet( و"أل��ف��اب��ي��ت"   ،)Apple(
س��ب��ق أن ع���ّد ان��ت��ش��ار ت��ط��ب��ي��ق ت��ي��ك ت���وك بن 
املستخدمن األميركين مسألة مثيرة للقلق.

ال��ك��ات��ب أن ك��ام��اال ه��اري��س -ن��ائ��ب��ة  وأورد 
تتمتع بعاقات وط��ي��دة مع  ب��اي��دن-  الرئيس 
ق��ط��اع التقنية األم��ي��رك��ي، وتتفق م��ع دع��وات 
مديري شركات وادي السيليكون -على غرار 
مارك زوكربيرغ- التي تنبه إلى أن كثرة تدخل 
الحكومة لفرض قيود على هذا القطاع سوف 
ت��ج��ع��ل��ه ي��ت��أخ��ر ف���ي ال��س��ب��اق أم����ام امل��ن��اف��س��ن 

الصينين.
مدى  بشأن  مطروحا  يبقى  ال��س��ؤال  ولكن 
لبايدن وهاريس  امل��واق��ف واآلراء  ه��ذه  تأثير 
ع��ل��ى س��ي��اس��ات اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة ال��ج��دي��دة، 
التكنولوجيا، وطريقة تعاملها  وعلى قطاع 

مع الشركات الصينية املنافسة.

حظر تيك توك ووي تشات
أن املشرعن األميركين  إل��ى  الكاتب  أش��ار 
واصلوا تسليط ضغوط كبيرة على تطبيق 
"تيك توك" )TikTok( ملقاطع الفيديو القصيرة 
والشركة املالكة له "بايت دان��س"، إلى جانب 
ش��رك��ة "ت��ي��ن��س��ن��ت" ال��ت��ي ط����ورت م��ن��ص��ة "وي 
أل��ق��ت  ت���ح���رك���ات  وه�����ي   ،)WeChat( ت����ش����ات" 
الصينية  امل��ن��ت��ج��ات  مستقبل  ع��ل��ى  بظالها 

التي تشهد انتشارا في أنحاء العالم.
وتماما مثل ترامب، فإن جو بايدن أيضا 
ت���ج���ن���ب ال���ظ���ه���ور ف����ي ت��ط��ب��ي��ق ت���ي���ك ت�����وك أو 
استخدامه بشكل رسمي، كما أن أعضاء حملة 
م��ن هواتفهم،  التطبيق  ق��ام��وا بمسح  ب��اي��دن 
تيك  الطرفن واص��ل��وا استخدام  أن��ص��ار  لكن 

توك للتعبير عن دعمهم لبايدن وترامب.
التي  التنفيذية  األوام����ر  أن  ال��ك��ات��ب  وذك���ر 
أصدرتها إدارة ترامب لحظر تيك توك ووي 
ت��ش��ات واج���ه���ت ت��ع��ط��ي��ا م���ن امل��ح��اك��م، وذل���ك 

إثر رفع دعاوى قضائية، وليس من الواضح 
النهج  بايدن ستدعم  إدارة  كانت  إذا  ما  اآلن 
امل��ت��ش��دد ن��ف��س��ه ف���ي ف����رض ع��ق��وب��ات أح��ادي��ة 

الجانب على منتجات البرامج الصينية.

هواوي بطلة الصني في شبكات الجيل الخامس
فرضها  التي  العقوبات  أن  الكاتب  وأورد 
ت���رام���ب ض���د "ه��������واوي" ع��رق��ل��ت دخ�����ول ه��ذه 
تكنولوجية  قطاعات  إل��ى  الصينية  الشركة 
مهمة، وسلطت الضوء على أهمية االعتماد 
ع���ل���ى ال���������ذات ف�����ي ه������ذا امل������ج������ال. وق������د ق�����ررت 
"هواوي" بدورها اكتساب تقنية صنع رقائق 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر دون االع���ت���م���اد ع���ل���ى امل����زودي����ن 

األميركين.
فت اإلج����راءات األميركية 

ّ
وف��ي األث��ن��اء، خل

االتصاالت  لشركات  بالنسبة  عكسية  نتائج 
ف���ي األري�������اف، ح��ي��ث ك���ان���ت ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ف���ي ه����ذه امل��ن��اط��ق ت��ع��ت��م��د ف���ي ال��س��اب��ق على 
تجهيزات شركة "هواوي" ألنها أرخص ثمنا.

وي���دع���م ب���اي���دن أي���ض���ا ف���ك���رة ح��ظ��ر ن��ش��اط 
"ه����واوي" ف��ي ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، وق��د اقترح 
ال�����ذه�����اب ن���ح���و إق����ام����ة ت���ح���ال���ف أك���ب���ر إلدارة 
ال�����ش�����ؤون ال��ت��ق��ن��ي��ة ف����ي ال����ع����ال����م، م���ع���ت���ب���را أن 
ط��م��وح��ات "ه�������واوي" ب��ن��ش��ر ش��ب��ك��ات ال��ج��ي��ل 
ال��خ��ام��س ف��ي ال��ع��ال��م س��وف ت��واج��ه معارضة 
أميركية مهما كان املرشح الذي سيصل إلى 

البيت األبيض.
وعلى الرغم من أن واشنطن حققت نجاحا 
م��ح��دودا ف��ي إق��ن��اع دول أخ��رى بالتخلي عن 
تكنولوجيا ه��واوي، حيث إن بريطانيا على 
التحذيرات األميركية،  سبيل املثال تجاهلت 
فإن العديد من الدول األوروبية األخرى بدأت 

تنضبط باملوقف األميركي.
ال����ح����زب  أن وج����������ود  ك�����ث�����ي�����رون  وي�����ت�����وق�����ع 
ال��دي��م��ق��راط��ي ف��ي ال��س��ل��ط��ة س���وف ي��دف��ع نحو 
م���زي���د م����ن ال���ق���ي���ود امل���ن���ظ���م���ة ل��ع��م��ل ش���رك���ات 
بسياسات  يتعلق  م��ا  خاصة  التكنولوجيا، 
ج�����م�����ع ب�����ي�����ان�����ات امل�����س�����ت�����خ�����دم�����ن، وه���������و م���ا 
لطاملا  التي  املعلومات  إل��ى  ال��ول��وج  سيعرقل 
اس��ت��خ��دم��ت��ه��ا ع��ل��ي ب���اب���ا وب���اي���ت دان�����س في 
.)Taobao( "تطبيقات مثل تيك توك و"تاو باو

املصدر : مواقع إلكترونية

ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ف���ت���رة ال��رئ��ي��س ت���رام���ب، وف��ي 
املتحدة  الواليات  بن  االتهامات  تبادل  أوج 
وال����ص����ن ب���خ���ص���وص م�����رض "ك����وف����ي����د-19-، 
الح����ت ب�����وادر ح����رب ج���دي���دة ب���ن ال��دول��ت��ن، 
وهي حرب الذكاء االصطناعي، وبرز العديد 
م���ن األس���ئ���ل���ة م���ث���ل: ه���ل ه����ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ج���اه���زة ل��ل��ع��م��ل ب����أم����ان؟ وه����ل ي��م��ك��ن خ���داع 

الذكاء االصطناعي العسكري بسهولة؟

خداع الخوارزميات
ال�����ذك�����اء  ت����ق����ن����ي����ات  ال������رغ������م م������ن أن  ع����ل����ى 
االص�����ط�����ن�����اع�����ي ال����ع����س����ك����ري ت���ه���ي���م���ن ع��ل��ى 
اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ف����ي ال����والي����ات 
املتحدة والصن؛ لكن ما أشعل األزمة أنه في 
م��ارس/آذار املاضي، شن باحثون صينيون 
هجوما بارعا، وربما مدمرا، ضد أحد أكثر 
األصول التكنولوجية قيمة في أميركا، وهي 

سيارة تسا الكهربائية.
وك������ان ف���ري���ق ب��ح��ث��ي م����ن م��خ��ت��ب��ر األم�����ان 
ل��ش��رك��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ص��ي��ن��ي��ة ال��ع��م��اق��ة 
"تينسنت" )Tencent(، قد نجح في التوصل 
إل���ى ع���دة ط���رق ل���خ���داع خ���وارزم���ي���ات ال��ذك��اء 
االصطناعي في سيارة تسا الكهربائية من 
يتم  ال��ت��ي  للبيانات،  ال��دق��ي��ق  التغيير  خ��ال 
تغذيتها ألجهزة استشعار السيارة، وتمكن 
ال��ذي  ال��ذك��اء االصطناعي  الفريق م��ن خ��داع 

يدير السيارة وإرباكه.
خ���دع ال��ف��ري��ق خ��وارزم��ي��ات ت��س��ا ال��رائ��ع��ة 
ال����ق����ادرة ع��ل��ى اك���ت���ش���اف ق���ط���رات امل���ط���ر على 
ال���زج���اج األم���ام���ي أو ات���ب���اع ال��خ��ط��وط على 
ال��ط��ري��ق، وق���ام بتشغيل م��س��اح��ات ال��زج��اج 
األمامي لتعمل كأن هناك مطرا، وتم تعديل 
ال��ح��ارات على الطريق إلرب��اك نظام  عامات 
امل��رور  ح��ارة  في  يمر  الذاتية بحيث  القيادة 

املواجهة بشكل مخالف لقواعد املرور.
وب���ع���د ن���ج���اح ال���ت���ج���رب���ة ال���ص���ي���ن���ي���ة، أك���د 
ال��ف��ري��ق أن���ه م���ن ال��س��ه��ل خ����داع خ��وارزم��ي��ات 

"ال��ت��ع��ل��م ال��ع��م��ي��ق"، ال���ت���ي ت��ك��ت��س��ح م��ج��االت 
مختلفة لتطبيقات مثل التعرف على الوجوه 
إذا تم اكتشاف نقاط  السرطان،  وتشخيص 

ضعفها.

حماية األمن القومي
تخصص ميزانية وزارة الدفاع األميركية 
املقترحة لعام 2020، والتي تبلغ 718 مليار 
دوالر، 927 مليون دوالر للذكاء االصطناعي 
وال��ت��ع��ل��م اآلل������ي. ت��ش��م��ل امل���ش���اري���ع ال��ح��ال��ي��ة 
اختبار ما إذا كان يمكن للذكاء االصطناعي 
التنبؤ عندما تحتاج الدبابات والشاحنات 
إل�����ى ال���ص���ي���ان���ة، ب���اإلض���اف���ة إل�����ى أش����ي����اء ف��ي 

طليعة تكنولوجيا األسلحة.
وف����ي وق����ت م��ب��ك��ر م���ن ه����ذا ال���ع���ام، أع��ل��ن��ت 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع���ن إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ك��ب��رى 
ل��ت��س��خ��ي��ر ال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي ف���ي ال��ع��دي��د 
م��ن م��ج��االت الجيش، بما ف��ي ذل��ك التحليل 
واستقالية  القرار،  واتخاذ  اإلستخباراتي، 
املركبات، والخدمات اللوجستية، واألسلحة.
قد ال يبدو خداع سيارة تسا الكهربائية 
بمثابة تهديد إستراتيجي خطير للواليات 
تقنيات  استخدام  ت��م  ل��و  م��اذا  لكن  املتحدة؛ 
م��م��اث��ل��ة ل���خ���داع ال���ط���ائ���رات ب����دون ط���ي���ار، أو 
البرامج التي تحلل صور األقمار الصناعية، 
في رؤية األشياء غير املوجودة أو عدم رؤية 

األشياء املوجودة؟
ي����ع����ود س���ب���ب دف������ع ال���ب���ن���ت���اغ���ون ل���ل���ذك���اء 
االص�����ط�����ن�����اع�����ي ج����زئ����ي����ا إل��������ى ال������خ������وف م��ن 
املنافسون  ب��ه��ا  ق��د يستخدم  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة 

التكنولوجيا.
ف���ي ال���ع���ام امل���اض���ي أرس�����ل ج��ي��م م��ات��ي��س، 
وزي�����ر ال����دف����اع آن�������ذاك، م���ذك���رة إل����ى ال��رئ��ي��س 
دون��ال��د ت��رام��ب ي��ح��ذر فيها م��ن أن ال��والي��ات 
املتحدة متأخرة بالفعل فيما يتعلق بالذكاء 

االصطناعي.
ال���ص���ن  ص�����اغ�����ت   ،2017 ي����ول����ي����و  وف��������ي 

معلنة  االصطناعي،  للذكاء  إستراتيجيتها 
أن "الدول املتقدمة الرئيسية في العالم تتخذ 
كإستراتيجية  االص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  ت��ط��وي��ر 
رئيسية لتعزيز التنافسية الوطنية وحماية 

األمن القومي".
وب����ع����د ب���ض���ع���ة أش����ه����ر، أع����ل����ن ف��ادي��م��ي��ر 
"من  بالسوء  ينذر  بشكل  روسيا  من  بوتن 
يصبح قائدا في مجال )الذكاء االصطناعي( 

سيصبح حاكم العالم".
إن الطموح لبناء أذكى األسلحة وأكثرها 
أم��ر مفهوم؛ ولكن كما يظهر في حالة  فتكا 
اختراق سيارة تسا الكهربائية، فإن العدو 

ال���ذي ي��ع��رف ك��ي��ف تعمل خ��وارزم��ي��ة ال��ذك��اء 
االصطناعي يمكن أن يجعلها عديمة الفائدة 

أو حتى يحركها لتعمل ضد أصحابها.

شبكات التعلم العميق
وس����ط ت���راك���م االس���ت���خ���دام���ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
الضعف  نقاط  حظيت  االصطناعي،  للذكاء 
ه�����ذه ع���ل���ى ال��ك��ث��ي��ر م����ن االه����ت����م����ام، وأث������ارت 
ال��ع��دي��د م���ن امل���خ���اوف، ف��ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل��ث��ال، 
يمكن أن يتسبب الحد األدنى من التغييرات 
في صورة اإلدخال في قيام الشبكة بإساءة 
ت���ب���دو متشابهة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  ت��ص��ن��ي��ف��ه��ا، م��م��ا 
ل��ش��خ��ص م����ا؛ ول��ك��ن��ه��ا م��خ��ت��ل��ف��ة ت��م��ام��ا عن 

خوارزمية الذكاء االصطناعي.
وي���م���ك���ن أن ي���ك���م���ن ال����ح����ل ال����دف����اع����ي ض��د 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ع��دائ��ي��ة ف���ي اس���ت���خ���دام ش��ب��ك��ات 
العصبية  للشبكات  ويمكن  العميق،  التعلم 
م���ت���ع���ددة ال��ط��ب��ق��ات ال���ت���ع���رف ع��ل��ى األش���ي���اء 
ب���م���ه���ارة غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة، وي��ت��ض��م��ن ت��دري��ب 
الشبكة العصبية التغذية بالبيانات ملعالجة 
األنواع املختلفة من الصور وبيانات أجهزة 
االستشعار الضرورية للعمليات العسكرية.

وقد بدأ البنتاغون ينتبه، وفي أغسطس 
من هذا العام، أعلنت وكالة مشاريع األبحاث 
 )DARPA( "دارب������������ا"  امل���ت���ق���دم���ة  ال����دف����اع����ي����ة 
ع����ن ال���ع���دي���د م����ن م���ش���اري���ع أب����ح����اث ال����ذك����اء 
االصطناعي الكبيرة منها برنامج يركز على 

التعلم اآللي العدائي.
إن ردة ال��ف��ع��ل ال��ع��ن��ي��ف��ة ض���د االس��ت��خ��دام 
مفهوم؛  أم��ر  االصطناعي  للذكاء  العسكري 
لكنه قد يخطئ الصورة األكبر. حتى مع قلق 
الناس بشأن الروبوتات القاتلة الذكية، ربما 
القريب هو  امل���دى  ي��ك��ون الخطر األك��ب��ر على 
الذكاء  ضباب خ��وارزم��ي للحرب، ممثا في 
االصطناعي العسكري العدائي، وهو ضباب 

ال تستطيع حتى أذكى اآلالت أن تدرسه.
مواقع إلكترونية

س���ت���ن���ش���ر م���ن���ص���ة ال����ت����راس����ل االج���ت���م���اع���ي 
وات��س��اب م��ي��زة ال��رس��ائ��ل امل��ؤق��ت��ة ف��ي غضون 
ال��خ��ي��ار لكل  ش��ه��ر، حيث يمكنك تفعيل ه��ذا 

محادثة.
وف���������ي م�����ق�����ال�����ه ال�����������ذي ن�����ش�����رت�����ه ص���ح���ي���ف���ة 
»لوباريزيان« الفرنسية، قال الكاتب، داميان 
ل��ي��ك��ات��ا ك���اروس���و، إن وات���س���اب أض����اف خيار 
ح�����ذف ال���رس���ائ���ل ال���ت���ي أج���ري���ت���ه���ا م���ن���ذ وق���ت 
أن��ك نسيتها. وستوفر  املحتمل  طويل، وم��ن 
م��ن��ص��ة وات����س����اب ل��ل��رس��ائ��ل ال���ف���وري���ة خ��ي��ارا 
امل��ؤق��ت��ة« يسمح  »ب��ال��رس��ائ��ل  ج��دي��دا يتعلق 

بحذف الرسائل املرسلة.
وق����ال����ت ال���ش���رك���ة ال���ت���اب���ع���ة ل��ف��ي��س��ب��وك ف��ي 
الخاصة  املدونة  منشور شاركته على موقع 
ب���ه���ا »ع���ن���دم���ا ي���ت���م ت��ف��ع��ي��ل خ���ي���ار ال���رس���ائ���ل 
املؤقتة، ستختفي الرسائل الجديدة املرسلة 
ب��ع��د م���رور 7 أي����ام، م��م��ا يضفي ط��اب��ع��ا أكثر 
هناك  ت���زال  وال  امل��ح��ادث��ة«.  على  خصوصية 
ب���ع���ض ال���ت���ف���اص���ي���ل ال���دق���ي���ق���ة ال����ت����ي ي��ن��ب��غ��ي 
وض��ع��ه��ا ب��ع��ن االع���ت���ب���ار ق��ب��ل امل���ض���ي ق��دم��ا 
وتبادل الرسائل والنكات على هذا التطبيق.

الصور ومقاطع الفيديو
ال���رس���ائ���ل  ب�����ال�����رد ع���ل���ى إح��������دى  ق���م���ت  إذا 
امل��ؤق��ت��ة، م��ن امل��م��ك��ن أن ي��ب��ق��ى ن��ص امل��ح��ادث��ة 
ملدة أسبوع. لكن عندما يتم إعادة نقل رسالة 
م��ؤق��ت��ة إل���ى إح���دى امل��ح��ادث��ات، ال ُي��ف��ّع��ل ه��ذا 

ال��خ��ي��ار، وب��ال��ت��ال��ي ل��ن تختفي ال��رس��ال��ة بعد 
أي��ام على تلك املحادثة. كما ينطبق  م��رور 7 
خيار التدمير الذاتي املتحكم على الصور أو 
مقاطع الفيديو التي سيتم االحتفاظ بها في 
إع���دادات  ف��ي  التلقائي  التنزيل  اخ��ت��رت  ح��ال 

املحادثات والحفظ في ملف الصور.
يستخدمه  ال����ذي  امل��راس��ل��ة  تطبيق  ي��ح��دد 
املحادثات  »ف��ي  أن��ه  ح��وال��ي ملياري شخص 
ال���ف���ردي���ة، ي��م��ك��ن ل��ك��ل م���ن امل���ش���ارك���ن االث��ن��ن 
تنشيط الرسائل املؤقتة أو إلغاء تنشيطها. 
أم�����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���ج���م���وع���ات، ف��ي��ت��ح��ك��م 

املشرفون عنها في خيار تفعيل هذه امليزة«.
وأش�����ار ال��ك��ات��ب إل����ى أن����ه ب��ع��د إدخ�����ال ه��ذا 
الخيار على ماسنجر، تقوم شركة فيسبوك 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى خ���دم���ة ال���رس���ائ���ل األس��اس��ي��ة 
الرسائل  فكرة  استوحت  وق��د  بها.  الخاصة 
املؤقتة من منافستها سنابشات، الرائدة في 

مجال الرسائل سريعة الزوال.
وتهدف فيسبوك من ذلك ملواكبة التطور، 
واستقطاب املزيد من الشباب الذين أضحوا 
م��ن��ج��ذب��ن أك���ث���ر ن��ح��و ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ل��ى غ���رار 

سنابشات وتيك توك.

كلمات  إدارة  كتطبيقات  ال��ج��دي��دة  التكنولوجيا  تغنينا 
املرور وأنظمة الدخول البيومترية -كبصمة اإلصبع والوجه- 
عن حفظ كلمات املرور التي لطاملا عانينا منه، ولكن في نفس 
ال��وق��ت زادت ال��ب��رام��ج ال��ت��ي تحتاج لكلمات امل����رور، وه���ذا في 
م��رور قديمة  إل��ى كلمات  بعض األحيان يحتاج منا للرجوع 

وتغييرها أو مشاركتها مع بعض برامج إدارة املرور.
إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد مرتبط بحساب غوغل، 
ب��ه، سيجمع جميع  فسيكون لديه مدير كلمات م��رور خ��اص 
كلمات املرور التي تستخدمها على متصفح كروم من غوغل .

عند  ك��روم  على  امل���رور  كلمات  تخزين  املستخدم  يستطيع 
للموقع أسهل،  ال��دخ��ول  امل��واق��ع، بحيث يصبح  أح��د  زي��ارت��ه 

ويقوم كروم بتخزين كلمات املرور بموافقة املستخدم.
امل��رور املخزنة على هاتف  العثور على كلمات  إليك كيفية 

أندرويد وتصديرها وحتى حذفها:

ك��روم على هاتفك واضغط  -1 قم بتشغيل متصفح غوغل 
على ال��ن��ق��اط ال��ث��اث ف��ي أع��ل��ى اليمن )ع��ل��ى بعض األج��ه��زة، 

ستكون هذه النقاط الثاث في الزاوية السفلية(.
-2 اضغط على كلمة "إعدادات" في القائمة املنبثقة.

-3 أنقر على "كلمات املرور" في القائمة التالية. قد تحتاج 
إلى إدخال كلمة مرورك لحساب غوغل، أو استخدام خاصية 

التعرف على بصمة اإلصبع أو الوجه إذا كنت تستخدمها.
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أبرز محطات الحوار بني الفرقاء الليبيني خالل 5 سنوات من الصخيرات إلى بوزنيقة

 إدريس عبد الله 

ي��اح��ظ امل��ت��ت��ب��ع��ون ل���أزم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، ب��أن 
جميع األطراف االقليمية والدولية فضا عن 
املحلية أيقنت أنها لن تكون قادرة على حسم 
التي  ال��ح��رب  لحالة  وأم��ن��ي��ًا  ال��ن��زاع عسكريًا 
تسببت  وال���ت���ي   2011 م��ن��ذ  ال���ب���اد  تعيشها 
الليبيني،  في قتل ون��زوح ولجوء اآلالف من 
وضياع   التحتية  البنية  تدمير  ال��ى  إض��اف��ة 
البشرية  للطاقات  وه���روب  امل��ادي��ة  ل��ل��م��وارد 
ج����راء   ت��اج��ي��ج ال��ن��زاع امل��ح��ل��ي ب��ني األط���راف 
الوطنية  للمصلحة  اكتراث  أي  دون  الليبية 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، األم����ر ال����ذي زاد م���ن ت��ذم��ر الشعب 
ال��ذي ب��ات يعاني م��ن وي��ات الحرب  الليبي 
الفساد  وان��ت��ش��ار  املعيشي  املستوى  وت��دن��ي 
وت��وس��ي��ع ال���ه���وة ب���ني ش����رق ال���ب���اد وغ��رب��ه��ا 
ال���ى موطن  سياسيًا واج��ت��م��اع��ي��ًا وت��ح��ول��ه��ا 
ل��ل��ص��راع ال���دول���ي م���ن أج���ل ال��ن��ف��وذ وال��ن��ف��ط، 
وما  واالرهابية  املتطرفة  للجماعات  وم��اذًا 
تشكله م��ن خ��ط��ر ع��ل��ى دول امل��غ��رب ال��ع��رب��ي 
عاوة على خطورتها على الدول األوروبية.

وه��ن��ا أدرك���ت ال��ق��وى ال��دول��ي��ة أن اإلط��اح��ة 
ت��م��ت دون وض���ع خ��ط��ة سياسية  ب��ال��ق��ذاف��ي 
مصاحبة تساعد الشعب الليبي في الشعور 
ب��ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة وب��ن��اء ن��ظ��ام ديمقراطي 
واالجتماعية  السياسية  القوى  لكل  يضمن 

بأنها ممثلة فيه، بل على العكس من ذلك 
س�����ع�����ت ال�������ق�������وى ال������دول������ي������ة ال���������ى ت���غ���ل���ي���ب 
مصالحها املتمثلة في بسط النفوذ وحماية 
احتياطات النفط املربحة في ليبيا ولو على 
ح��س��اب ال��ش��ع��ب ال��ل��ي��ب��ي، ال����ذي راح ضحية 

صراعات األطراف األجنبية.
وم���������ع م�����������رور ال�����وق�����ت   •  
ادرك الجميع أن استمرار األزمة الليبية التي 
دخ���ل���ت ع��ام��ه��ا ال��ت��اس��ع س��ي��ج��ع��ل م���ن ليبيا 
س���اح���ة م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ق��ت��ل واالره�������اب وت��ه��دي��د 
جدي ألمن واستقرار املنطقة وقاعدة خلفية 
ي��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا امل���ق���ات���ل���ني االره����اب����ي����ني ن��ح��و 

أوروبا.
نشاطا سياسيًا  نشاهد  ب��دأن��ا  وف��ج��أة   >
املتحدة من خال  األم��م  ودبلوماسيًا تقوده 

املبعوثة األممية باإلنابة املتحدة 
 إلى ليبيا ستيفاني وليامز والتي قامت 
والعسكرية  ال��س��ي��اس��ي��ة  االج��ت��م��اع��ات  ب��دع��م 
ف��ي امل��غ��رب وم��ص��ر وت��ون��س ح��ال��ي��ًا، وقبلها 
اج���ت���م���اع���ني ف����ي ب����رل����ني ل���ض���ب���ط ال���ت���دخ���ات 
ال����خ����ارج����ي����ة وت���ه���ي���ئ���ة األج����������واء ل����ل����ح����وارات 
ال��ح��س��م العسكري  ال��داخ��ل��ي��ة، ب��ع��د أن ت��ع��ذر 
م��ن قبل ك��اف��ة األط����راف املنخرطة ف��ي األزم��ة 

الليبية.
< وفي هذا االط��ار برزت انشغاالت الدول 
االقليمي  ليبيا  ل��دور  نظرًا  ب��االزم��ة  العربية 
ع��رب��ي��ًا واف���ري���ق���ي���ا، ح��ي��ث ح���اول���ت ع����دة دول 
ع��رب��ي��ة ال��ت��دخ��ل ف���ي امل���ل���ف ال��ل��ي��ب��ي ألس��ب��اب 
النفط  قبيل  م��ن  ملصالحها  حماية  م��ت��ع��ددة 

واألمن االقليمي وأمن الحدود والهجرة غير 
م��رت��ب��ط��ة بجميع  ليبيا  ب��اع��ت��ب��ار  ال��ش��رع��ي��ة، 
ه��ذه امللفات ول��ذل��ك ف��إن استمرار ال��ن��زاع في 
ل��ه ت��داع��ي��ات سلبية م��ؤث��رة ع��ل��ى أم��ن  ليبيا 
واستقرار الدول العربية وخاصة الواقعة في 

شمال افريقيا.
< وه���ن���ا ت���ع���د م���ص���ر م����ن أب������رز ال��ف��اع��ل��ني 
االق��ل��ي��م��ي��ني ال���ذي���ن ي��ت��أث��رون ب��امل��ل��ف الليبي 

الرتباطه املباشر 
أوال:  ب���أم���ن ال���ح���دود امل���ص���ري���ة، وث��ان��ي��ا: 
 مهمًا للسياسة 

ً
باعتبار ليبيا تشكل مدخا

ال��خ��ارج��ي��ة ال���ت���ي ت��س��ت��خ��دم��ه��ا ال���ق���اه���رة في 
ع��اق��ات��ه��ا م��ع ال��غ��رب األوروب�����ي إض��اف��ة إل��ى 
تحقيق تطلعاتها في اع��ادة البنية التحتية 
تفضيلية  أس��ع��ار  على  وحصولها  النفطية 
ع���ن���د ش��������راء ال���ن���ف���ط ال���ل���ي���ب���ي، ول�����ذل�����ك ج���اء 
انخراطها في األزمة  من خال دعمها لخليفة 
النواب  رئيس مجلس  وعقيلة صالح  حفتر 
وتوافقت معها كل من السعودية واإلم��ارات 
نفوذ  التركي وكذلك  التدخل  الحد من  بغية 
ت���ي���ارات األس�����ام ال��س��ي��اس��ي ك���إح���دى آل��ي��ات 
الدخول في منطقة شمال إفريقيا إلى جانب 
امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى وح�������دة ل��ي��ب��ي��ا وس���ي���ادت���ه���ا 
واستقالها وفقًا ملا ج��اء في إع��ان القاهرة 
ال��ذي  ب��رل��ني  وتماشيًا م��ع م��خ��رج��ات مؤتمر 
يتضمن خطوات تنفيذية واضحة للمسارات 

السياسية واألمنية واالقتصادية، وهنا ال بد 
من التوضيح بأن املبادرة املصرية لم توافق 
عليها حكومة الوفاق في طرابلس وسارعت 
على  أم��ري��ك��ا  واف��ق��ت  بينما  لرفضها،  تركيا 
جزء منها قائلة أن مسار التسوية يجب أن 

تقوده األمم املتحدة. 
وفي نفس السياق شهدت األشهر القليلة 
امل���اض���ي���ة ت���ح���رك���ات ب����ني األط���������راف امل��ح��ل��ي��ة 
والقوى االقليمية والدولية من اجل التوصل 
ال����ى ح���ل س��ي��اس��ي األم�����ر ال�����ذي ض���اع���ف من 
م���ش���اورات دول ال���ج���وار وب��خ��اص��ة ال��ج��زائ��ر 
وت���ون���س ال��ل��ت��ان ت���ب���دوان ق��ري��ب��ت��ان ن��وع��ًا ما 
ال��س��راج في طرابلس ولكن دون  من حكومة 
الدخول في مواجهة مباشرة مع حفتر، وفتح 
نافذة الحل الدبلوماسي أمامه، وبالتالي قد 
مع  والتونسية  الجزائرية  املصالح  تتقاطع 
تركيا ف��ي م��ك��ان م��ا، وف��ي ال��وق��ت ال���ذي يظل 
امل��غ��رب م��ن ب��ني أك��ث��ر ال���دول امل��غ��ارب��ي��ة تميزًا 
نظرًا ملواقفه املحايدة من كافة أطراف النزاع 
ال��ل��ي��ب��ي واض���ع���ًا امل��ص��ل��ح��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ف���وق كل 
الليبيني من  ثقة   اكسبه  ال��ذي  األم��ر  اعتبار 
خ���ال ح��ض��وره امل��ع��ه��ود  م��ن��ذ ب��داي��ة األزم���ة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة دون ال��س��ق��وط ف���ي ل��ع��ب��ة االن��ح��ي��از 
ألي ط��رف وه��و م��ا مكنه م��ن توقيع اتفاقية 
ال��ص��خ��ي��رات ف���ي 2015، ب��ال��رغ��م االس��ت��غ��ن��اء 
ع�����ن م���ش���ارك���ت���ه ف�����ي م���ؤت���م���ر ب����رل����ني ، ل��ك��ن��ه 

استطاع  وفي وقت وجيز من تأكيد حضوره 
للحوار  احتضانه جولتني  مجددًا من خال 
بني  بوزنيقة  ف��ي  الليبي  الليبي-  السياسي 
طرف النزاع والتي أسفرت عن توقيع اتفاق 
ت��اري��خ��ي ح����ول امل��ن��اص��ب ال��س��ي��ادي��ة العليا 
امميًا،  ترحيبًا  املغربية  الجهود  لقيت  وق��د 
واقليميا، ودوليا، كما ثمنت كل من الواليات 
املتحدة الرعاية املغربية فيما رحب االتحاد 
األوروب������ي ب��ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��وص��ل ب��ه��ا ف��ي ه��ذا 
ال���ح���وار ك��م��ا س���ارع���ت ت��رك��ي��ا م���ن غ��ي��ر ت���ردد 
دع��م��ه��ا ل��ات��ف��اق م���ؤك���دًا أن��ه��ا ف���ي ل��ي��ب��ي��ا من 
أج��ل اع���ادة ال��ت��وازن م��ن خ��ال دع��م الحكومة 
السياسية  التسوية  ت��دع��م  وأن��ه��ا  الشرعية، 

للملف الليبي. 
هذا، وقد مهدت التوافقات السياسية في 
بوزنيقة الطريق ملحادثات اللجنة العسكرية 
ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��ش��ت��رك��ة  5+5 ف���ي ج��ن��ي��ف م��ؤخ��رًا 
والتي تمخض عنها اتفاق وقف اطاق النار، 
الذي تم بموجبه التوصل الى اخاء خطوط 
والتأكيد  العسكرية،  ال��وح��دات  م��ن  التماس 
وح���دة األراض�����ي الليبية وح��م��اي��ة ح��دوده��ا 
ب��رأ وبحرًا وج��وًا، واالمتناع عن ره��ن القرار 
قوة خارجية،  ألية  الباد  ومقدرات  الوطني 
ومكافحة اإلره���اب وض���رورة اح��ت��رام حقوق 
االن�����س�����ان، وال����ب����دء ف������ورًا ف����ي ع��م��ل��ي��ة ح��ص��ر 
املسلحة  وال��ك��ي��ان��ات  امل��ج��م��وع��ات  وتصنيف 

بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي 
س���واء ت��ل��ك ال��ت��ي تضمها ال��دول��ة أو ال��ت��ي لم 
ي��ت��م ض��م��ه��ا ، واي���ق���اف ال��ت��ص��ع��ي��د اإلع��ام��ي 
وخ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة امل��ت��ف��ش��ي ح��ال��ي��ًا م��ن قبل 
م���ج���م���وع ق����ن����وات ال����ب����ث امل����رئ����ي وامل���س���م���وع 
وامل����واق����ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ، وال��ع��م��ل ع��ل��ى فتح 
ال���ط���رق وامل��ع��اب��ر ال��ب��ري��ة ع��ل��ى ك��ام��ل ال��ت��راب 
ال��ل��ي��ب��ي، واالت���ف���اق ع��ل��ى ت���ب���ادل امل��ح��ت��ج��زي��ن 
ب���س���ب���ب ال���ع���م���ل���ي���ات ال���ع���س���ك���ري���ة وت���ي���س���ي���ر 
ال���رح���ات ال��ج��وي��ة ال��داخ��ل��ي��ة، وك���ذل���ك اع���ادة 
ه��ي��ك��ل��ة وت��ن��ظ��ي��م ح���رس امل��ن��ش��آت ب��م��ا يكفل 
استمرار تدفق النفط وغيرها من إالجراءات، 
ال��ذي اح��رزت��ه مباحثات  التقدم  وعلى ض��وء 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة امل��ش��ت��رك��ة 5+5 
الدولية  في جنيف اختلف تعاطي أالط��راف 
حيث  الليبية  األزم��ة  في  واملنخرطة  الفاعلة 
تدخاتها  أع���ادة ضبط  ف��ي  بالتفكير  ب���دأت 
وس����ط ح��ال��ة م���ن ال��ت��ن��اف��س ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا من 
أجل تثبيت موطئ قدم لها يؤمن مصالحها 
ل��اس��ت��ث��م��ار ب��م��ش��روع��ات ال��ط��اق��ة م���ن خ��ال 
النزاع فروسيا  اط��راف  تشبيك عاقاتها مع 
 ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع امل��ه��ام ف��ي التعاطي مع 

ً
م��ث��ا

ملف األزمة بطريقة برغماتية حيث اسندت 
م��ه��م��ة ال���ت���واص���ل ال��ع��س��ك��ري ل������وزارة ال���دف���اع 
الروسية التي تدعم خليفة حفتر، وسمحت 
ل������وزارة االق���ت���ص���اد  ال���روس���ي���ة ب��ال��ع��م��ل على  

مع  اتفاقات وقعتها شركة روستفت  تفعيل 
بينما   ، للنفط  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ؤس��س��ة 
االستثمار  تركيا حول  مع  ايطاليا  تتنافس 
في  الشمسية  وال��ط��اق��ة  ال��ط��اق��ة،  بمشروعات 
ليبيا  وف��ي ال��وق��ت ذات��ه تسعى فرنسا على 
ترسيخ تعاونها مع ايطاليا في مجال الطاقة 
وتطبيق  سياسية " سام البحر املتوسط" 
بتنسيق  تعمل  التركية  الجهود  تبدو  فيما 
س��ي��اس��ي ك��ب��ي��ر م���ع روس���ي���ا ال���ت���ي ان��ت��ه��ج��ت 
م��ق��ارب��ة ح����ذرة ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ب��ع��د ف��ش��ل دعمها 
لحفتر ووض��وح ذلك بعد املحادثة الهاتفية 
ال��ت��ي أج���راه���ا الف�����روف م���ع ن��ظ��ي��رة ال��ت��رك��ي، 
جاووش أوغلو، مؤكدًا التزام موسكو بوقف 
اط�����اق ال����ن����ار، وف����ي خ��ض��م ح���ال���ة ال��ت��ن��اف��س 
ال���دول���ي ال��ت��ي ي��ش��ه��ده��ا امل��ل��ف ال��ل��ي��ب��ي  يبرز 
في الواجه عودة الواليات املتحدة االمريكية 
الليبية  الساحة  أكبر على  الى ممارسة دور 
يتجاوز النطاق املحدود والتقليدي ملكافحة 
االره����اب ال��ى س��د امل��ن��اف��ذ أم���ام أي م��ح��اوالت  
روس���ي���ة مل��م��ارس��ة دور ف���اع���ل ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ، ال 
سيما مع دخول الصراع السوري الى مراحله 
 عن رغبة الواليات املتحدة في 

ً
األخيرة فضا

استقرار عمل املرافق االنتاجية والتصديرية 
الخاصة بالنفط في ليبيا .

وزي������ادة م��ع��دالت��ه��ا ب��ش��ك��ل ت��دري��ج��ي بما 
التسوية  على صعيد  تقدم  تحقيق  يستلزم 
السلمية ب��رع��اي��ة االم����م امل��ت��ح��دة و ك���ذا دع��م 
ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا امل��ب��ع��وث��ة الخاصة 
ال��ت��ي كانت  ال��ع��ام ستيفاني ول��ي��ام��ز  ل��أم��ني 
ت���ش���غ���ل م���ن���ص���ب ال���ق���ائ���م ب���أع���م���ال ال���س���ف���ارة 

االمريكية بليبيا. 
فإن نجاح وليامز، في مهمتها   وبالتالي 
ب���إي���ج���اد ح���ل ن��ه��ائ��ي ل���أزم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة بغية 
التعزيز من توازنات القوة ملصلحة الواليات 
املتحدة في مقابل األطراف الدولية األخرى، 
ال س��ي��م��ا وأن ج��م��ي��ع ال��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة اآلن 
مختلف  في  األممية  االجتماعات  ال��ى  تنظر 
املراحل التي شهدت الحوارات الليبية تحمل 
ف����ي ط��ي��ات��ه��ا م����ؤش����رات اي���ج���اب���ي���ة ب���اق���ت���راب 
الحلول السياسية مقابل استبعاد الخيارات 
ال��ع��س��ك��ري��ة وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ي��أت��ي ان��ع��ق��اد 
تونس  في  الليبي  السياسي  ال��ح��وار  ملتقى 
ف����ي 9 ن��وف��م��ب��ر امل���ق���ب���ل، وال�������ذي ي���ض���م ك��اف��ة 
والقبائل  واالجتماعية  السياسية  األط���راف 
واألقليات وفئات  الشابات والشباب واملرأة 
اض����اف����ة ل���ش���خ���ص���ي���ات م����ن ن����ظ����ام ال����ق����ذاف����ي، 
وب��ال��ت��ال��ي م��خ��رج��ات ه���ذا امللتقى ق��د تشكل 
ت���وط���ئ���ة ل���ت���وح���ي���د ال���س���ل���ط���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة أي 
امل��وازي��ة  السلطات  على  والقضاء  الحكومة، 
، ف��ه��ل ت��ن��ج��ح م��س��اع��ي األم�����م امل���ت���ح���دة ه��ذه 
امل�����رة ف���ي س��ب��ر أغ������وار األزم������ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��ت��ي 
السنوات  تجربة  وأن  أم��ده��ا؟ ال سيما  ط��ال 
ال��ى امتاك مختلف األط��راف  املاضية تشير 
التعطيل، هذا  القدرة على  وبنسب متفاوتة 

ما ستجيبنا عليه األيام املقبلة. 

التقى الفرقاء الليبيون في محادثات يرعاها املغرب 
للسعي نحو استئناف املسار السياسي وإيجاد مخرج 

من حالة الصراع التي تعصف بليبيا منذ سنوات.
ب����دأ األح�����د ) 6 سبتمبر/  ال�����ذي  ال���ح���وار  وي���ت���ن���اول 
اي�����ل�����ول2020(، ف���ي م��دي��ن��ة ب��وزن��ي��ق��ة ج��ن��وب ال��ع��اص��م��ة 
م��ن بينها تثبيت وقف  ع��دة  ال��رب��اط، مسائل  املغربية 
اط�����اق ال���ن���ار، وآل���ي���ات اخ��ت��ي��ار امل��ن��اص��ب ال��س��ي��ادي��ة، 

وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وي��ج��ري ال��ح��وار ب��ني وف���د امل��ج��ل��س األع��ل��ى ل��ل��دول��ة، 
ف��ي طبرق،  املنعقد  ال��ن��واب  آخ���ر  يمثل مجلس  ووف���د 

املوالي لقوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر.
وج��������اءت ه�����ذه امل����ح����ادث����ات ب���ع���دم���ا أع���ل���ن امل��ج��ل��س 
دوليا  بها  املعترف  الليبية  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
ال��ن��واب املنعقد في طبرق وق��ف اط��اق النار  ومجلس 
ب��ال��ب��اد، ف��ي ب��ي��ان��ني م��ت��زام��ن��ني ف��ي 21 أغ��س��ط��س/ آب 
امل���اض���ي وف����ي ه����ذا ال��ت��ق��ري��ر ن��ل��ق��ي ال���ض���وء ع��ل��ى أب���رز 
محطات الحوار والتوافق السياسي بني اطراف األزمة 

خال السنوات الخمس األخيرة.

<اتفاق الصخيرات ديسمبر / كانون األول 2015//17.
اتفق خاله وفد مجلس نواب طبرق، ووفد املؤتمر 
الوطني العام ) املجلس التأسيسي في طرابلس ( على 
تشكيل مجلس رئ��اس��ي ي��ق��ود ح��ك��وم��ة وف���اق وط��ن��ي، 
ُمشكل من  استشاري(  نيابي   ( للدولة  أعلى  ومجلس 
ال��ى تمديد  ال��ع��ام، ب��اإلض��اف��ة  أع��ض��اء املؤتمر الوطني 

والية مجلس النواب بعد انتهائها في العام نفسه .
رغ��م ه��ذا االت��ف��اق ك��ان ب��رع��اي��ة األم���م امل��ت��ح��دة وأق���ّره 
مجلس النواب وحظي بتأييد شعبي غير مسبوق من 
معظم الفرقاء الليبيني، فإن حفتر عارضه بشدة ألنه 

يعطي للمجلس الرئاسي صاحية عزله .
وتحرك نواب محسوبون على حفتر ملنع املصادقة 
على االتفاق وإق��رار حكومة الوفاق، كما ضغط حفتر 
ع��ل��ى أع���ض���اء ف���ي امل��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي ل��ان��س��ح��اب منه 
لم يبق منهم س��وى خمسة من   بهدف تعطيله، حتى 

تسعة أعضاء.

<اجتماع ضاحية باريس يوليو/ تموز 25/2017.
في  ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  استضاف 
إحدى ضواحي باريس، كا من رئيس حكومة الوفاق 

الوطني فايز السراج واللواء املتقاعد خليفة حفتر .
ت���م االت���ف���اق ف���ي االج��ت��م��اع ع��ل��ى وق���ف اط����اق ال��ن��ار 
وت��ط��ب��ي��ق ات����ف����اق ال���ص���خ���ي���رات، ك���م���ا ن���ص���ت امل����ب����ادرة 

الفرنسية على اجراء انتخابات في ربيع 2018.

< مؤتمر باريس مايو / أيار 29/2018
 بعد فشل اجراء انتخابات في ربيع 2018 كما نص 
الفرنسي مؤتمرا  الرئيس  باريس، عقد  اجتماع  عليه 
دول��ي��ا ج��دي��دا ف��ي قصر اإلل��ي��زي��ه م��ع األط����راف األرب��ع��ة 
ال��س��راج، وحفتر،  الليبية، وه��م:  األزم���ة  ف��ي  الرئيسية 
خالد  للدولة  األع��ل��ى  املجلس  ورئ��ي��س  وعقيلة صالح 

املشري.
ش�����ارك ف���ي امل��ؤت��م��ر م��م��ث��ل��ون م���ن 20 دول������ة، بينها 
الى مصر  ، باإلضافة  تركيا والجزائر وقطر وتونس 

واالمارات والسعودية والكويت.
تم االتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية 
يوم 10 ديسمبر/ كانون األول 2018، ووض��ع األسس 
الدستورية لانتخابات، واعتماد القوانني االنتخابية 

الضرورية بحلول 16 سبتمبر /ايلول2018.

< مؤتمر باليرمو و 13 نوفمبر/تشرين الثاني 12/2018.
االيطالية  بجزيرة صقلية  باليرمو  مدينة  في  عقد 

ال��وزراء االيطالي جوزيبي كونتي، ردا  برعاية رئيس 
م��ن روم����ا ع��ل��ى م��ؤت��م��ر ب���اري���س، وش����ارك ف��ي��ه ال��س��راج 

وحفتر.
ح��ض��رت امل��ؤت��م��ر وف���ود م��ن 38 دول����ة، بينها تركيا 
وال��ج��زائ��ر وم��ص��ر وروس��ي��ا وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ، وتم  

االتفاق خاله على اجراء انتخابات في ربيع 2019.

< اجتماع أبو ظبي فبراير/ شباط 2019 /27.
جمع اللقاء السراج وحفتر برعاية الشيخ محمد بن 
ال��داع��م��ني لحفتر- ولم  زاي��د ول��ي عهد أب��و ظبي- أكبر 
أي  على  فيه  التوقيع  يتم  ل��م  كما  الكثير،  منه  ي��رش��ح 
أن��ه تم  ات��ف��اق ، إال أن البعثة األممية ف��ي ليبيا أعلنت 
التوصل الى اتفاق إلنهاء املرحلة االنتقالية في ليبيا 
من خال انتخابات عامة،  لكن دون تقديم تفاصيل أو 

مواعيد اجراء االنتخابات.
غ��ي��ر أن وس��ائ��ل أع���ام محلية ودول��ي��ة ت��ح��دث��ت عن 
ام���ن قومي  ان��ش��اء مجلس  ام��ك��ان��ي��ة  ال��ط��رف��ني  مناقشة 
وال��س��راج،  ب��ني حفتر  الصاحيات  فيه  ت��ت��وزع  مصغر 
دون أن يتم تأكيد او نفي صحة هذه التسريبات لكن 
املؤكد أن اللقاء جرى في الوقت الذي كانت قوات حفتر 
خاله ماضية في السيطرة على جميع املدن والبلدات 

الرئيسية في اقليم فزان جنوبي الباد .

< مؤتمر غدامس ابريل/ نيسان 14/2019.
كانت األمم املتحدة تعول عليه إلنهاء األزمة الليبية 
في إطار خريطة طريق طرحها املبعوث األممي السابق 
السياسي  االت��ف��اق  تعديل  ال��ى  غسان سامة، وتهدف 

وعقد مؤتمر بني الليبيني فقط قبل اجراء انتخابات.
ت��م خ���ال ه���ذه امل��رح��ل��ة ت��ع��دي��ل اإلع����ان ال��دس��ت��وري 
على مستوى البرملان، ومناقشة القوانني االنتخابية، 
رغم أن اجتماعات النواب لم تبلغ النصاب الدستوري 
حينها . كما شرعت لجنة االنتخابات في إعداد قوائم 

الناخبني.
بعدما  املؤتمر  ه��ذا  ف��ي  بثقلها  املتحدة  األم��م  ألقت 
ليبيا  إل��ى  غوتيريش  انطونيو  ال��ع��ام  أمينها  أرس��ل��ت 

يوم 4 أبريل/ نيسان 2019 لدعم فرص النجاح
لكن ف��ي ظ��ل تلك األج���واء السياسية ش��ن حفتر في 
ذل���ك ال��ي��وم ه��ج��وم��ا مباغتا ع��ل��ى ال��ع��اص��م��ة ، لينسف 

ب��ذل��ك ج��ه��ودا أممية ودول��ي��ة ل��وض��ع ح��د ل��أزم��ة، مما 
استحال بعده عقد مؤتمر غدامس 

< اجتماع موسكو يناير /كانون الثاني 13/2020
ن��ج��ح��ت م����ب����ادرة ت��رك��ي��ة روس���ي���ة ف���ي إق���ن���اع ط��رف��ي 
النزاع بوقف اطاق النار يوم 12 يناير/ كانون الثاني 
. في اليوم التالي، جرى عقد اجتماعات منفصلة في 
التركي  الرئيسني  برعاية  الروسية موسكو  العاصمة 
رجب طيب أردوغان والروسي فاديمير بوتني، ضمت 
حفتر وعقيلة صالح من جهة، والسراج واملشري من 

جهة ثانية
ك��ان م��ق��ررا التوقيع على ات��ف��اق دائ���م ل��وق��ف إط��اق 
النار، لكن حفتر غادر الى مدينة بنغازي دون التوقيع 

على االتفاق.

< مؤتمر برلني يناير/ كانون الثاني 19/2020
نظمته أملانيا بالتنسيق مع األمم املتحدة وحضرته 
العضوية في  الدائمة  الخمس  ال��دول  11 دول��ة، بينها 
ال��والي��ات املتحدة، روسيا، بريطانيا،   ( مجلس األم��ن 
ف��رن��س��ا، ال��ص��ني( وت��رك��ي��ا وإي��ط��ال��ي��ا وال��ج��زائ��ر ومصر 
واإلم�����������ارات، ب���اإلض���اف���ة ال�����ى ال���ب���ل���د امل���ض���ي���ف، وأرب�����ع 
م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة) األم���م امل��ت��ح��دة، االت���ح���اد األوروب�����ي، 

االتحاد األفريقي، الجامعة العربية(.
يتقابا،  ل��م  لكنهما  املؤتمر  وال��س��راج  حضر حفتر 
ول���م ي��وق��ع األول ع��ل��ى ال��ب��ي��ان ال��خ��ت��ام��ي ال���ذي ك���ان من 
أبرز بنوده التأكيد على وقف اطاق النار، كما قصفت 
قواته العاصمة الليبية طرابلس بعد يوم واح��د فقط 

من انعقاد املؤتمر .

< محادثات لجنة " 5+5" العسكرية فبراير/ شباط 2020.
املاضي في مدينة  فبراير/ شباط   18 ي��وم  انطلقت 
جنيف السويسرية برعاية أممية، وشارك فيها خمسة 
املعترف  ال��وف��اق  التابعة لحكومة  ال��ق��وات  م��ن  ض��ب��اط 
ل��ق��وات حفتر،  تابعني  دول��ي��ا، وخمسة عسكريني  بها 
ضمن ثاثة مسارات ) عسكري، سياسي، اقتصادي( 
لحل  برلني  مؤتمر  وتبناها  املتحدة  األم��م  اقترحاتها 

األزمة الليبية.
لكن حكومة الوفاق علقت مشاركتها في املحادثات 

في اليوم التالي بعد قصف قوات حفتر ميناء طرابلس 
، ألول مرة منذ بداية هجومها على العاصمة ، خارقة 
امل��واق��ف  تلك  ت��ك��رار  أم���ام  املعلنة بينهما  الهدنة  ب��ذل��ك 
اع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ال��وط��ن��ي  ع���دة م����رات رفضها 
املطلق للتحاور مع حفتر، أو أن يكون له أي دور في 

مستقبل ليبيا.

< زيارة املشري وصالح للمغرب يوليو/ تموز 2020.
بعد تغير موازين القوى العسكرية وتوالي الهزائم 
املتقاعد  اللواء  دعا  الغربية،  املنطقة  في  لقوات حفتر 
ال��ى وق��ف اط���اق ال��ن��ار وف��ق م��ا ع��رف ب��إع��ان القاهرة 
ف��ي 6 يونيو / ح��زي��ران، وب��ع��د اسابيع ق��ال��ت حكومة 
الوفاق  التي كانت قد دفعت بقواتها نحو مدينة سرت 
السلمية  للحلول  ف��رص��ة  ستعطي  إن��ه��ا  الستعادتها 
األعلى  املجلس  رئ��ي��س  زار  ت��م��وز  يوليو/  نهاية  وف��ي 
املنعقد  النواب  ورئيس مجلس  املشري،  للدولة خالد 
ف��ي ط��ب��رق عقيلة ص��ال��ح، ال��ع��اص��م��ة امل��غ��رب��ي��ة ال��رب��اط 
في اليوم نفسه، وعقدا لقاءات منفصلة مع مسؤولني 

مغاربة دون أن يلتقيا.
وف��ي الشهر ال��ت��ال��ي ، أع��ل��ن امل��ش��ري ف��ي تصريحات 
لقناة مغربية أنه مستعد للقاء صالح باملغرب" علنيا 
وبضمانات دولية"، وأشار أنذاك الى أن جهودا تبذل 
من قبل املغرب للدفع بالجهود الدبلوماسية من أجل 

حل األزمة الليبية.

< أتفاق بوزنيقة حول املناصب السيادية في ليبيا:
ل���ح���ل األزم�����ة  ل���ع���ب امل����غ����رب أدوار ح���اس���م���ة ع����دي����دة 
ال��ل��ي��ب��ي��ة م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا وت��ح��م��ل امل���غ���رب ب��ق��ي��ادة امل��ل��ك 
م��ح��م��د ال���س���ادس ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ام��ك��ان��ي��ة ال���وص���ول ال��ى 
ح��ل سلمي وس��ط��ي، ي��رض��ى جميع األط����راف وي��خ��رج 
ليبيا من أزمتها ، مشددًا أن مستقبل ليبيا ينبغي أن 
وأن  أح��د،  من  دون وصاية  انفسهم  الليبيون  يسوغه 
املغرب يقف على مسافة واحدة من الحياد مع الطرفني 
الرئيسيني في هذا النزاع إدراكًا منه أن املجلس األعلى 
ل��ل��دول��ة وم��ج��ل��س ال���ن���واب ال��ل��ي��ب��ي��ني م���م���ران أس���اس���ان 
لنجاح أي تسوية سياسية محتملة، وفي سبيل ذلك 
الثقة بني  ال��ذي سمح ببناء  املائم  املناخ  املغرب  وف��ر 
الفترة من  األول��ى خ��ال  الجولة  الطرفني حيث عقدت 

6 وحتى 10 سبتمبر 2020 بمدينة بوزنيقة، بمتابعة 
حثيثة من طرف املتمثلة الخاصة لأمني العام لأمم 
املتحدة في ليبيا باإلنابة ستيفاني وليامز ، واسفرت 
محادثات الطرفني في كسر الجمود الذي عرفته األزمة 
الليبية والتوصل الى تفاهمات حول املعايير واآلليات 
ال��ش��ف��اف��ة وامل���وض���وع���ي���ة ل��ت��ول��ي امل���ن���اص���ب ال��س��ي��ادي��ة 
ال��ع��ل��ي��ا ب��ه��دف ت��وح��ي��ده��ا، واس��ت��ئ��ن��اف ال���ل���ق���اءات من 
ال��ازم��ة التي تضمن تنفيذ  اج��ل استكمال االج���راءات 
وتفعيل االتفاق، ثم عقدة الجولة الثانية بنفس املدينة 
في 3 أكتوبر 2020 وتوصل خالها الطرفني الى اتفاق 
الدولة  السبعة" في   " السيادية  املناصب  نهائي حول 
ال��ل��ي��ب��ي��ة وآل���ي���ات ال��ت��ع��ي��ني وإع������ادة ت��ش��ك��ي��ل امل��ن��اص��ب 
وتوزيعها على أساس جغرافي، وهي "املصرف املركزي 
ومؤسستي  ال��ع��ام،  وال��ن��ائ��ب  العليا  املحكمة  ورئ��ي��س 
ال���ن���ف���ط واالس����ت����ث����م����ار وه���ي���ئ���ات ال����رق����اب����ة  امل��ح��اس��ب��ة 
العليا  املفوضية  وأعضاء  ورئيس  الفساد،  ومحاربة 
املمثلة  ت��م بحضور  ال���ذي  االت��ف��اق  وه��و  لانتخابات" 

الخاصة لأمني العام في ليبيا ستيفاني وليامز.
ه��ذا وق��د اف��رزت ل��ق��اءات بوزنيقة وبعد االع��ان عن 
االتفاق خارطة طريق واضحة املعالم لبناء دولة ليبيا 

لكل الليبيني دون استثناء .
وق����د ل��ق��ت م��خ��رج��ات م���ح���ادث���ات ب��وزن��ي��ق��ة ترحيبًا 
أمميًا ودوليًا وإقليميًا واسعًا، وبعثت رسائل طمأنة 
مل��خ��ت��ل��ف ال���ق���وى االق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة امل���ت���واج���دة في 
االنجاز  بهذا  املغربية  الجهود  عاليًا  مثمنني  املنطقة 
الذي يعد ركيزة أساسية في مسار حل األزمة الليبية .

< اتفاق وقف إطالق النار الدائم في جنيف:
ال��ل��ي��ب��ي  ال����ن����زاع  أك���ت���وب���ر 2020 وق�����ع ط�����رف  ف����ي 23 
املنخرطان في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 اتفاقًا 
على وقف اطاق النار الدائم في كافة االراضي الليبية 

يتم بموجبه "
اخاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية 
امل��س��ل��ح��ة واع���ادت���ه���ا ال����ى م��ق��رات��ه��ا م���ع خ�����روج جميع 
امل��ق��ات��ل��ني االج���ان���ب  م��ن األراض�����ي ال��ل��ي��ب��ي��ة ، وتشكيل 
قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريني النظامني 
العسكرية  اللجنة  قبل  م��ن  تشكيلها  يتم  غ��رف��ة  تحت 
5+5 ت��ع��م��ل ك���ق���وة ت��س��اه��م ف���ي ال���ح���د م���ن ال���خ���روق���ات، 
وك���ذل���ك ت���م االت���ف���اق ع��ل��ى اي���ق���اف ال��ت��ص��ع��ي��د االع��ام��ي 
وخ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة م��ن ق��ن��وات ال��ب��ث امل��رئ��ي واملسموع 
وامل����واق����ع اإلل���ك���ت���رون���ي���ة وت���دع���و ال���ج���ه���ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
والجهات املختصة إلى اتخاذ اإلجراءات الازمة التي 
ال��ى جانب تشكيل لجنة   تكفل ماحقة ج��ادة ورادع���ة 
ات��ف��اق وقف  الطرفني" ودخ��ل  ل��دى  املحتجزين  لتبادل 
االتفاق  ومثل  توقيعه  لحظة  من  التنفيذ  اط��اق حيز 
نقطة تحول هامة نحو تحقيق السام واالستقرار في 
ليبيا ه��ذا وق��د حظى االت��ف��اق بترحيب عربي ودول��ي 
واس��ع ورح��ب به األم��ني العام لأمم املتحدة انطونيو 
غوتيرس في بيان له معتبرًا وقف اطاق النار الدائم 
داعيًا  السام  تحقيق  نحو  اساسية  خطوة  ليبيا  في 

جميع االطراف الى االلتزام به وضمان تنفيذه فورًا.
كما تشهد العاصمة تونس في التاسع من نوفمبر 
الجاري انعقاد أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي 
ال��ل��ي��ب��ي ال�����ذي ي��ج��م��ع ك���اف���ة ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة وق���وي 
السابق بغية  النظام  املدني وشخصيات من  املجتمع 
الوصول الى حل لازمة الليبية بشكل نهائي ويحظى 
هذا امللتقى باهتمام واسع من جميع القوى االقليمية 
والدولية املنخرطة في األزمة الليبية وتعلق عليه االمم 
الداخلية  األط���راف  كافة  وتناشد  كبيرة  ام��ال  املتحدة 
والخارجية في تحمل مسؤولياتها من انجاز تاريخي 

يحقق السام واالستقرار في ليبيا. 
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مبادرة  العام وصاحب  املشرف  بصفتك   >
ال����دول����ة امل��غ��ارب��ي��ة االف���ت���راض���ي���ة * ك��ن��ت واح����دا 
م���ن م��ج��م��وع��ة م��ث��ق��ف��ن وع��ل��م��اء ورج�����ال اع���ام 
م���غ���ارب���ي���ون ت���ب���ن���وا م����ش����روع ال����دول����ة امل��غ��ارب��ي��ة 
االفتراضية. ما هي مامح هذا املشروع وماهي 

غاياته الكبرى؟
للتعريف  امل��ج��ال  > ش��ك��را على منحي 
بمشروع دولة املغرب الكبير االفتراضية، 
هذا املشروع له عديد الجوانب املميزة له 
ال��ت��ي عرضت  م��ق��ارن��ة باملشاريع االخ���رى 
ع��ل��ى ال��ش��ع��وب امل��غ��ارب��ي��ة، وي��ت��ج��ل��ى ه��ذا 

األمر في:
- أوال ان الدولة ولو كانت افتراضية قد 
ال��ف��ض��اء االف��ت��راض��ي و انتهى  اعلنت ف��ي 
األم����ر و أن��ه��ا ق���د ق��ط��ع��ت ب��ش��ك��ل مفصلي 
ومن البداية مع كل ما هو خالفات ثانوية 
ك��ان��ت دائ��م��ا السبب األس��اس��ي ف��ي عرقلة 
الوحدة املغاربية، و نخص بالذكر الهوية 
امل��غ��ارب��ي��ة و ال���دع���وات االن��ف��ص��ال��ي��ة ال��ت��ي 
هي  املغاربية  فالهوية  املنطقة،  تشهدها 
ه��وي��ة جامعة لكل األع����راق امل��وج��ودة في 
املنطقة، فهي تجمع العربي و األمازيغي 
و أبناء الطوارق و كل من عاش و يعيش 
ال��ف��ض��اء، الهوية  و يساهم ف��ي ب��ن��اء ه��ذا 
امل���غ���ارب���ي���ة ه����ي اع����ت����راف ب��ال��ج��م��ي��ع دون 
اس��ت��ث��ن��اء و ان���ه���اء ل��ل��ت��ج��اذب و ال���ص���راع 
العرقي املفتعل، أما املشاريع االنفصالية 
ف���س���وف ت��ح��ل ب��ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي م���ع اع���الن 
ال�����دول�����ة ال������واح������دة و ال���ف���ض���اء امل���غ���ارب���ي 
ال��واح��د، فال معنى النفصال في مشروع 

وحدوي.
الى  الكريم ندعو  أخ��ي  نحن كما تعلم 
ان���دم���اج م��غ��ارب��ي ك��ام��ل وت����ام ل��ك��ل ال���دول 
املغاربية الحالية وتحت راية دولة واحدة 
وعلم واح��د وبطبيعة األم��ر مع املحافظة 
وأشكالها  وخصوصياتها  األقاليم  على 
وه��ذا  ال��ح��ال��ي��ة،  وال��س��ي��اس��ي��ة  التنظيمية 
ال���ن���وع م���ن ال������دول م���وج���ود ول���ي���س ب��دع��ة 

جديدة.
- األمر الثاني ان مشروعنا هذا موجه 
املغاربي  فاالندماج  للشعوب،  ب��األس��اس 
فيه  للساسة فقط بل األص��ل  ليس مكلبا 
ذل���ك، ألن  ق��ب��ل  للشعوب  ي��ك��ون مطلبا  أن 
ال���دع���وة ل���الن���دم���اج ف���ي ح��ق��ي��ق��ة األم����ر هو 
دع�����وة ال����ى ال���رج���وع ل���أص���ل و ال����ى ف��ت��رة 
م���ا ق��ب��ل االح����ت����الل األوروب��������ي مل��ن��ط��ق��ت��ن��ا، 
ك����ان و الزال ف��ض��اء  امل���غ���ارب���ي  ف��ف��ض��ائ��ن��ا 
واح���دا م��وح��دا ف��ي ال��ع��ادات و التقاليد و 

تقارب الشعوب فيما بينها.
الحديث عن دولة  ي��رى كثيرون ان مجرد   >
وليس  للواقع  تزييفا  يعتبر  افتراضية  مغاربية 
م��ج��رد م��ح��اول��ة اف��ت��راض��ي��ة ل��ت��ج��اوزه وتخطي 
عقباته العديدة. واستنادا الى وقائعنا املغاربية، 
ال��ق��ول ان االم����ر أش��ب��ه بعملية )ح��ري��ك(  ي��م��ك��ن 
فكري قد ال ينتهي بالوصول الى شواطئ امنة. 
ال���واق���ع امل��غ��ارب��ي  ن��ت��ج��اوز  ه��ل يمكننا ف��ع��ا ان 

الى رحاب  الدولة  بقوة سلطة  للوحدة  املناهض 
ال��ح��ل��م ب���ال���دول���ة امل��غ��ارب��ي��ة االف��ت��راض��ي��ة ال��ق��اب��ل��ة 

للتحقق؟
> االف��ت��راض��ي ه��ن��ا أخ���ي ال��ك��ري��م ليس 
املقصود به الالواقعي او الوهمي، وإنما 
هو العالم الرقمي او عالم األنترنيت، هذا 
يوميا  فيه  نقضي  أصبحنا  ال��ذي  العالم 
الساعات الطوال اما أمام الهاتف او أمام 

ال��ح��اس��وب، وه����ذا ال��ف��ض��اء أص��ب��ح ال��ي��وم 
ي��ح��س��ب ل���ه أل���ف ح���س���اب، ح��ت��ى ان ال���دول 
ما  او  رقمية  ج��ي��وش  لها  ي��ك��ون  املتقدمة 

يعبر عنه بالجيش الرابع.
وك��م��ا أس��ل��ف��ت أخ���ي ال��ك��ري��م، أن حلمنا 
األم��ر  وه��ذا  للشعوب،  موجه  ومشروعنا 
م����ن ال���ط���ب���ي���ع���ي أن ي����أخ����ذ وق����ت����ا، ون��ح��ن 
أم��رن��ا، نريد للناس  لسنا على عجلة من 
االن����خ����راط ف���ي امل����ش����روع وامل���س���اه���م���ة في 
نشره عبر تطويره والتفكير فيه وجعله 
حلما وطنيا قادرا على تخليص الشعوب 

املغاربية من التخلف والتبعية.

الدولة  الفكرية ملشروع  الحاضنة  ان  < يبدو 
االف���ت���راض���ي���ة ت��ع��ت��م��د ت��ش��خ��ي��ص��ا غ���ي���ر دق��ي��ق 
الح���ت���م���االت ق���ي���ام وح������دة م���غ���ارب���ي���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة. 
)م��غ��ارب��ي بريس(  ف��ي موقع  فمن خ��ال عملنا 
وج��ري��دة م��غ��ارب��ي، ن��رى ان املنطق ال��اوح��دوي 
للدول وبكل حساباته املعقدة يتراجع االن امام 
منطق املد الوحدوي للشعوب املغاربية كما بدا 
ذل��ك واض��ح��ا م��ن ال��ش��ع��ارات التي رفعها ح��راك 

الجزائر في اتجاه املغرب على سبيل املثال.
ألم يكن ذلك املؤشر كافيا للتركيز على الواقع 

دون االنشغال باملتاهات االفتراضية؟
> امل��س��ار االف��ت��راض��ي اخ���ي ال��ك��ري��م لن 
ي��ك��ون ف��ي ع��زل��ة ع��ن ال��واق��ع، ب��ل بالتأكيد 
سوف يكون له أثره، والدعوة االفتراضية 
ه���ي دف���ع ال���ن���اس ال���ى ال��ت��ف��ك��ي��ر الصحيح 
ف��ي��م��ا ب���ع���د االن�����دم�����اج وم�����ا ب���ع���د ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ح��ل��م، وأس��ل��وب��ن��ا ه��ذا أس��ل��وب حضاري 
ال��ى ص��دام مع السلطة، حتى  وال يحتاج 
ان القوانني الحالية ال تمنعه، بل بالعكس 
ه��ن��اك دع���م ك��ب��ي��ر ل��ه��ذا امل���ش���روع م���ن ع��دة 

قنوات سياسية فاعلة.
اذن اخ�����ي ال���ت���ح���دي ه���ن���ا ك���ي���ف أص��ن��ع 
زخ��م��ا ي��ح��م��ع ك���ل أب���ن���اء ال�����دول امل��غ��ارب��ي��ة 
استثناء وخاصة  ودون  الوقت  نفس  في 
ت��وج��ه��ه ال����ى ن��ف��س ال���وج���ه���ة دون ح��ي��اد 
ع��ن ال��ط��ري��ق ووق���وع ف��ي م��ت��اه��ات الهوية 
او اللغة وال��خ��روج م��ن ك��ل م��ا ه��و طائفي 

وتقسيمي.
ل���ذل���ك ان�����ا أع���ت���ق���د أف���ض���ل ف���ض���اء ل��ذل��ك 
ه��و ال��ف��ض��اء االف��ت��راض��ي ال���ذي ي��ق��در على 
تجميل كل أبناء املغرب الكبير في فضاء 
واحد يكون فيه من السهولة تبادل االفكار 

وطرح االشكاليات ومناقشة الحلول.
ان�����ا اص���ب���ح���ت أج������زم ان ه�����ذا امل���ش���روع 
ل��ن ي��ك��ون واق��ع��ا اال إذا ك��ان��ت ل��ه حاضنة 
ش��ع��ب��ي��ة ت��ع��ي��ش��ه ول����و اف��ت��راض��ي��ا وت��ؤم��ن 
ال��واق��ع،  ب��ه وت��ج��ع��ل��ه ينعكس ع��ل��ى ارض 
وك����أن����ن����ا ه���ن���ا ن����ق����ول ل���أن���ظ���م���ة ن���ح���ن ق��د 
فما  دولتنا  واخترنا  واندمجنا  توحدنا 

عليكم اما االلتحاق بنا او اللحاق بنا.
< ت��ش��ي��ر ل��ق��اءات��ك��م ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ع���ن ب��ع��د ال��ى 
اعتزامكم القيام بعدة خطوات ال يمكن انجازها 
اال ب���ال���ح���ص���ول ع���ل���ى امل���واف���ق���ة ال��ق��ب��ل��ي��ة ل���ل���دول 

امل���غ���ارب���ي���ة. ه���ل ي��ع��ن��ي ذل����ك ان م���ش���روع ال���دول���ة 
املغاربية االفتراضية قد يبدا بإعان الصدام مع 

الدول املغاربية الواقعية بالفعل؟
> م���ش���روع���ن���ا اخ�����ي ال���ك���ري���م ال ي��وج��د 
ف���ي���ه اي������دا ن���ي���ة ص������دام ول�����ن ن��س��ع��ى ل��ذل��ك 
ول����ن ن��س��ع��ى ألي م��واج��ه��ة م���ع االن��ظ��م��ة، 
مشروعنا موجه للشعوب، هو اآلن رسالة 
ف��ك��ري��ة، ث��ق��اف��ي��ة، اق��ت��ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
تناقش في العالم االفتراضي، وتجعل من 
الشعوب املغاربية نواة انجاز ونواة دولة 

عظمى نفخر بها جميعا

م���ش���روع���ن���ا ف����ي ان���ع���ك���اس���ه ع���ل���ى ارض 
ال���واق���ع ل��ن ي��ك��ون ص��دام��ي��ا ب��ل ت��ح��اوري��ا، 
ونحن نسعى الى االبتعاد عن كل مظاهر 
االنخراط  ال��ى  السلطات  ال��ص��دام، وندعو 
م��ع��ن��ا ف���ي ت��ح��ق��ي��ق��ه، ف��ن��ح��ن ال ن���دع���و ال��ى 
االح�����الم او ال���خ���راف���ات وان���م���ا م��ش��روع��ن��ا 
مبني ع��ل��ى دراس����ات وأط���روح���ات ج��دي��ة، 
ون��ح��ن م��ت��ي��ق��ن��ون أن��ه��ا ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د 

للخالص من واقعنا هذا

حوار مع مغاربي من إقليم تونس

خالد الرحموني: ندعو الى اندماج 
مغاربي كامل تحت راية دولة واحدة 

في سطور
 من مواليد يونيو 1986 بمدينة تالة من *

والية القصرين بإقليم تونس
 تحصل في 2010 على الشهادة الوطنية *

املعلومات تحليل  و  االح��ص��اء  ف��ي   مل��ه��ن��دس 
 بتونس العاصمة

 اشتغل مابني 2011 و 2016 كمستشار في *
املؤسسات من  ع��دد  في  املعلوماتية   األنظمة 

املالية بالعاصمة التونسية
 انتقل  سنة 2016 الى العاصمة الفرنسية *

 لتأسيس فرع لشركة تونسية بباريس ومنذ
 ذل�����ك ال����وق����ت ي��ش��غ��ل م��ن��ص��ب م���دي���ر ب��م��ج��م��ع
 ت��ون��س��ي م��خ��ت��ص ف���ي االس���ت���ش���ارة ل��أن��ظ��م��ة

.املعلوماتية

 ان الدولة ولو كانت افرتاضية
 قد اعلنت يف الفضاء

 االفرتاضي و انتهى األمر و
 أنها قد قطعت بشكل مفصلي

 ومن البداية مع كل ما هو
 خالفات ثانوية كانت دائما
 السبب األساسي يف عرقلة
 الوحدة املغاربية، و نخص
 بالذكر اهلوية املغاربية و
 الدعوات االنفصالية اليت
 تشهدها املنطقة، فاهلوية
 املغاربية هي هوية جامعة
 لكل األعراق املوجودة يف

 املنطقة، فهي جتمع العربي
 و األمازيغي و أبناء الطوارق

 و كل من عاش و يعيش و
 يساهم يف بناء هذا الفضاء،
 اهلوية املغاربية هي اعرتاف

 باجلميع دون استثناء و
 انهاء للتجاذب و الصراع

 العرقي املفتعل، أما املشاريع
 االنفصالية فسوف حتل
 بشكل طبيعي مع اعالن
 الدولة الواحدة و الفضاء
 املغاربي الواحد، فال معىن

.النفصال يف مشروع وحدوي

رسالة الى حكام األقاليم المغاربية

رسالة للشعب المغاربي

الوقت أن  الخمس  املغاربية  ال��دول  القرار في  أقول للسادة حكام وصناع   أريد 
 قد حان للتغيير وان مشروعنا هذا يسع الجميع، فلن يكون اي تغيير في أنظمة
الوحدوي مشروعنا  وإنما  األقاليم،  الداخلية  ال��ش��ؤون  في  تدخل  اي  وال   الحكم 
 ي��دع��و ال��ى دول���ة ف��درال��ي��ة م��وح��دة م��ن ال��ح��دود امل��ص��ري��ة ال��ى امل��ح��ي��ط، ي��ك��ون فيها
الداخلية مع مراعات املصلحة األقاليم مساحة كبيرة إلدارة شؤونها   لحكومات 

.العامة للفضاء املغاربي
التي الخصوصيات  ك��ل  االع��ت��ب��ار  أخ��ذ بعني  ل��ه  ن��دع��و  ال��ذي  السياسي   النظام 

االستقرار أكثر  تدعم  جديدة  مؤسسات  تخلق  سوف  وبالعكس  إقليم،  كل   تميز 
الديمقراطية الصحيحة .واملمارسة 

 ال��س��ادة ص��ن��اع ال���ق���رار، ال��ي��وم ال��ش��ع��وب امل��غ��ارب��ي��ة وك���ل امل��ن��ط��ق��ة تعيش أزم���ات
 خانقة وال يمكن للحلول العادية أن تتجاوزها، اليوم نحتاج منكم الى االنخراط
 في حلول خارقة للعادة حتى تنقضوا ما تبقى من أحالم وأماني رسمتموها منذ

.ثمانينات القرن املاضي ولم يتحقق منها أي شيء
 ندعوكم الى االنخراط معنا في مشروع الدولة املغاربية الواحدة القوية التي

.سوف تخلد أسمائكم والتي سوف تجعلكم فخرا لأجيال القادمة

 أقول للشعب املغاربي العظيم، الحال معلوم والوضع مفهوم، وال أحد يعلم ما
بينهما الجنوب، ونحن  أمم  الشمال ولحقتها  أمم  أنفسنا، تطورت  أكثر من   بنا 
واستضعفنا األم��م  علينا  تكالبت  يبشر،  مستقبل  وال  يسر  ح��اض��ر  ال   ن��ت��أرج��ح 

.منعدمي الهمم، مالنا نتيه بني الصفوف ال نعلم اين نذهب وكيف نسير
إرف��اع رأسك فأنت سيد اليوم،  العظيم، ال يغرنك حالنا  املغاربي   أيها الشعب 

ي��ا غ��ازي البحار، ال طاملا كنت ي��ا سيد الصحراء  ارف��ع رأس��ك   م��ن أس��ي��اد العالم، 
.مهابا، مهيمنا يحسب لك ألف حساب

 ح��ان ال��وق��ت لنعود ألم��ج��ادن��ا، ح��ان ال��وق��ت لنكون أس��ي��اد ال��ع��ال��م، ح��ان الوقت
ال���ذي ال تنتهي ص��ح��رائ��ه وال ب��ح��اره وال  لنحي األم���ل ون��ص��ن��ع ال��وط��ن ال��ع��م��الق 

.جباله
 حان الوقت لنعود الى وطننا األصل وان نمحو ما رسمه املحتل وأن نتجاوز

.كل ما يفرقنا فما يجمعنا أكبر بكثير
 أبناء املغرب الكبير، لن أعدكم بأنهار من عسل أو جبال من ذهب وإنما أعدكم

.بأن يكون لكم وطن تعتزون باالنتماء إليه، وطن ال يحلو العيش اال فيه
.بكل بساطة وطن تفخرون به

منذ القدم ،وف��ي الفترتني ما قبل و ما بعد اإلس��الم كان 
الفضاء املغاربي موحدًا أو شبه موحد، لم تكن هناك حدود 
و لم تكن هناك اختالفات إجتماعية كبرى، كانت هناك دول 
الفضاء  و دوي��الت، وكانت هناك امبراطوريات حكمت هذا 
على سبيل الذكر ال الحصر، مر بهذا املكان القرطاجيون و 
الفاطميون  امل��وح��دون و  ال��روم��ان و األغالبة و املرابطون و 
والعثمانيون، و قاد املنطقة الفنيقيون و الرومان واألمازيغ 
و ال��ع��رب. وع��دي��دة ه��ي ال��ح��ض��ارات و األج��ن��اس ال��ت��ي م��رت 
التاريخ،  ف��ي  ج��دي��دة متجذرة  كلها هوية  م��ن هنا، فشكلت 

مشبعة بالحضارة، أطلق عليها إسم املغاربي.
ما عاشته املنطقة جعل املغاربيني في ال وعيهم يعيشون 
ال��وح��دة ألن جيناتهم حملت ه��ات��ه ال��وح��دة ل��ق��رون ع��دي��دة، 
و ال يمكن أن ت��ك��ون ف��ت��رة اإلس��ت��ع��م��ار األوروب�����ي وم���ا بعده 
ق���ادرة على محو م��ا ت��وارث��ت��ه األج��ي��ال ف��ي جيناتها، لتقبل 
حقيقة اإلنقسام ربما وجب أن تعيش املنطقة قرونا أخرى 
من اإلنقسام حتى يدخل هذا املفهوم إلى جينات و ال وعي 
املغاربي، و بما أن اإلنسان ميال بطبعه إلى أصوله و جذوره 
التاريخية فإن طرح اإلنقسام الذي نعيشه اليوم هو مجرد 
وهم تعيشه قوى املستعمر أو اتباعه في أوطاننا، لذلك فإن 

الوحدة املغاربية قادمة ملا حالة.
فكرة اإلندماج التام للفضاء املغاربي هي الشكل الوحيد 
الطبيعي الذي يعبر عن هوية و كيان املنطقة، كل األشكال 
األخ����رى م��ن دوي����الت أو إت���ح���ادات ب��ني ب��ع��ض ال���دوي���الت أو 
إت��ح��اد ب��ني ك��ل ال���دول ل��ن ت��ك��ون م��ش��اري��ع ناجحة ت��ق��در على 
التغيير، فكلها بنيت على أطروحات سياسية فوقية، لم و 
لن تعبر يومًا عن إرادة الشعوب، فاملغاربي بطبعه متمرد و 

فيه نزعة املقاومة، و سوف يقاوم بصفة غير إرادي��ة كل ما 
هو دخيل عن موروثه الجيني و خاصة إن كان هذا الطرح 
 ان 

ً
أساسًا من جهة فوقية لم يشرك فيها املغاربي، و خاصة

هاته الجهة متهمة بالتبعية و عدم النزاهة، فكما تكون هاته 
الجهة ممثلة في حاكم جائر مسك السلطة بالغصب و القوة 
أو تكون ممثلة في أصحاب املال و األعمال أو أبناء املستعمر 
الذين إلى يومنا هذا يعيشون معنا في أوطاننا و يسهرون 
للمساهمة في  ال��ي��وم  دع��وت��ن��ا  ان��ق��س��ام��ن��ا.  و  ع��ل��ى ضياعنا 
آخر  بمعنى  هي  االفتراضية،  الكبير  املغرب  دول��ة  تأسيس 
اإلن��دم��اج،  لفكرة  الدولية  و  السياسية  العراقيل  كل  تجاوز 
و كأننا نضرب بعرض الحائط كل املخططات و محاوالت 
الدولة  لهم  نقول  الجديد  بفضائنا  اإلنقسام،  نعرات  إث��ارة 
أس��س��ت، و اإلن���دم���اج ان��ت��ه��ى، و ل��ي��س ل��ك��م إال اإلع���ت���راف ب��ه، 
بهذا الفعل نكون قد فرضنا أمرًا واقعًا. مهما كانت قوتهم 
ال يمكنهم أب��دًا الوقوف أم��ام الحق، أم��ام ما تقرره الشعوب 
من قضايا عادلة، نحن نطالب فقط بالعودة إلى األصل و ما 
كان عليه األمر قبل اإلستعمار و عمليات التقسيم املمنهجة، 
ل��م ن��ط��ال��ب ب��إن��ف��ص��ال أو تقسيم، ل��م ن���دع ل��ت��ط��رف أو ع���ادات 
دخيلة، نحن فقط ندعوا إلى إسترجاع ما تعيشه القلوب و 

العقول، نحن ندعوا للعودة إلى الطبيعة.
حتى نعي عمق الفكرة فيجب على كل منتمي إلى دولة 
امل���غ���رب ال��ك��ب��ي��ر اإلف��ت��راض��ي��ة أن ت��ك��ون ل���ه ال��ق��ن��اع��ة ال��ك��ام��ل��ة 
ب��وج��ود ال��دول��ة ال��ف��ع��ل��ي، و أن يتعايش م��ع ه���ذا ال��ط��رح في 
تعامله معها، صحيح أن املفاهيم الحالية للدولة الواقعية 
بعيدة كل البعد عن ما نطرحه اليوم ولكن هذا منهج جديد 
املغاربية  الوحدة  الناس و عيش  و طريقة جديدة لتجميع 

بشكل آخر، فاملقصود باإلفتراضي ليس األحالم أو األوهام 
ان��م��ا امل��ق��ص��ود ه��ن��ا ه��و ع��ال��م ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة و عالم 
ال��دول��ة م��وج��ودة على  التواصل االجتماعي عن بعد، اي أن 
الهواتف، نراها و نتفاعل معها بكتاباتنا و  الحواسيب و 
محتوياتها  بعض  تنزيل  على  ق���ادرون  أننا  كما  أصواتنا، 
ع��ل��ى أرض ال����واق����ع، و ب���ذل���ك ن���ك���ون ق���د رب��ط��ن��ا االف��ت��راض��ي 

بالواقع.

:جغرافيا الدولة
الطبيعي امل��ج��ال  االف��ت��راض��ي��ة ه��ي  الكبير  امل��غ��رب   دول���ة 

 ل��ك��ل امل��غ��ارب��ي��ني، و ه���ي ح���ق ل��ك��ل م��غ��ارب��ي ي��ري��د اإلن��ت��م��اء
أو التونسية  أو  الليبية  الجنسية  ل��ه  م��غ��ارب��ي  ك��ل   إل��ي��ه��ا، 
املوريتانية فهو مواطن مغاربي أو  املغربية  أو   الجزائرية 
 في دولتنا، كما قلنا ففي دولتنا سوف تكون هناك وثائق
كلما أو  إليها،  حاجة  هناك  ك��ان  كلما  نضعها   افتراضية 
 كان لها فائدة في ترسيخ فكرة اإلندماج في أرض الواقع،
 اإلن��ت��م��اء ال��ح��ق��ي��ق��ي ه��و اإلع���ت���راف ب��ال��دول��ة االف��ت��راض��ي��ة و

.إعالن اإلنتماء لها
التعريف إل��ى  اإلف��ت��راض��ي ال تخضع  العالم  ف��ي   دولتنا 

 امل��ت��ع��ام��ل ب��ه ف��ي ال���واق���ع ال���ع���ادي، امل��ه��م ال��وح��ي��د ف��ي��ه��ا هو
 اإلنسان و املواطن، فحدودها االفتراضية ما يصدقه العقل

.و يعيشه الفؤاد

:اللغة و اهلوية
كلنا مجمعون على أن هوية املغاربي هي عامل الوحدة 

و امل��ج��م��ع األس���اس���ي ب��ي��ن��ن��ا، ه���ذا امل��غ��ارب��ي ال����ذي ه���و ن��ت��اج 
آالف ال��س��ن��ني م��ن ال��ح��ض��ارات وال��ش��ع��وب ال��ت��ي ه��اج��رت إل��ى 
ه��ذه األرض الطيبة، وك��ان��ت كلها داع��م أس��اس��ي ل��ج��ذوره و 
ثقافته، لذلك فإن كل اللغات املنطوقة على لسان املغاربي و 
املغرب  املتجذرة في تاريخه هي لغة معترف بها في دول��ة 
الكبير االفتراضية، اللغات األخرى كالفرنسية أو اإلنجليزية 
أو اإلسبانية كلها لغات ثانوية اجنية يمكن استعمالها و 

يحبذ استعمالها للضرورة.
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي ال��ل��غ��ة ال��رس��م��ي��ة، و األم��ازي��غ��ي��ة وك��ل 
اللغات املحلية معترف بها، ونفخر بها، وندعمها، ونسهل 
ت��ع��ل��م��ه��ا وال���ت���ع���ام���ل ب��ه��ا وت���دري���س���ه���ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ارث��ن��ا 
ال��ت��اري��خ��ي ال��ع��ظ��ي��م، ال ت��ع��ص��ب بيننا ف��ي ه���ذا األم����ر، و كل 
رفض للغة أصيلة متجذرة يعتبر تعٍد على الهوية املغاربية 

وناسف ملشروعنا املغاربي.
ت��س��م��ي��ة دول��ت��ن��ا االف��ت��راض��ي��ة ب���دول���ة امل���غ���رب ال��ك��ب��ي��ر هو 
إعتراف بجميع الثقافات و إبتعاد عن التعصب والجاهلية 

القبلية والعرقية و الجهوية.
الكبير تعترف بشعب واح��د وموحد، وهو  دول��ة املغرب 
الشعب املغاربي. ال أعراق جاهلية، وال قبليات رجعية. كلنا 

آلدم، وآدم من تراب.
الدين اإلسالمي هو عمود أساسي في دولة املغرب الكبير 
ال��ت��ش��ك��ي��ك في  ب��ق��دس��ي��ت��ه أو  اإلف��ت��راض��ي��ة وال م��ج��ال للعبث 
تجذره بني كل املغاربيني، فال متكلم بإسمه و ال مثير للفنت 
كلنا  و  مسلمون  املغاربيني  م��ن  الساحقة  األغلبية  بسببه، 
الدينية في ممارسات  األقليات  للحفاظ على حق  مدعوون 

شعائرها و املحافظة عليها.

:العالقة مع الدول و املنظمات األجنبية
دولة املغرب الكبير االفتراضية ال تعني إال املنتمني لها، 
ف��ال ع��الق��ة لها ب��ال��دول ال��واق��ع��ي��ة، وال ع��الق��ة لها باملنظمات 
املجتمع  ومنظمات  مواطني  م��ع  الوحيد  رابطها  ال��دول��ي��ة، 
املدني في املغرب الكبير، فال يجوز لها البحث عن دعم مادي 
أو معنوي من أي طرف خارج الفضاء املغاربي، الخروج عن 
التوجه للشعوب. هدفنا هو  القاعدة فيه ض��رب ملبدأ  هاته 

اإلبتعاد عن القوى التي ساهمت في اإلنقسام.
اإلس��ت��ق��الل��ي��ة ع���ن ك���ل ال��ض��غ��وط ال��خ��ارج��ي��ة ل���ن ي��ك��ون إال 
عامال أساسيا إلنجاح املشروع و ترك املجال للمنتمني إليه 

لتطويره بما يتماشى مع واقعهم و اهدافهم

:اهليئة املشرفة على الدولة االفتراضية
ال���ب���اب م��ف��ت��وح ل��ك��ل أه����ل ال��ف��ك��ر و ال��ع��ل��م إلدارة ال��ف��ض��اء 
اإلف���ت���راض���ي، امل��ط��ل��وب ف��ق��ط ال��ت��واص��ل م���ع ال��ف��ري��ق ال��ح��ال��ي 
للتنسيق و توحيد الجهود، فال يوجد ما يمنع أن يتواصل 
املغاربيون فيما بينهم للقيام بنشاطات أو مشاريع تصب 
في هدف اإلندماج املغاربي، دولة املغرب الكبير االفتراضية 
ه����ي م���ج���ال ل��ل��ت��ن��س��ي��ق و ت���وح���ي���د األف����ك����ار و ك����ل اه���داف���ه���ا 
مستوحاة من مقترحات املغاربيني املنتمني لها، مع ضرورة 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ه��دف ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��م��ش��روع وه���و اإلن��دم��اج 

املغاربي والوحدة املغاربية الكاملة.
بتطور عدد املنتمني للدولة اإلفتراضية سوف يكون من 
الضروري إنتخاب هيئة إشراف تشرف على طرح البرامج و 

التنسيق في تحقيقها على أرض الواقع.

أطروحة دولة املغرب الكبير اإلفتراضية
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قصة حوار موقوف التنفيذ مع األمني العام إلتحاد املغرب العربي!

اإلتحاد املغاربي أو الحلم املعلق.. من طنجة 58 إلى مراكش 89

ل�����م ي����ك����ن ف�����ي ح���س���اب���ن���ا م���ط���ل���ق���ا أن ي���ب���دأ 
م��ش��روع��ن��ا االع���الم���ي امل���ؤم���ن ب��ح��ت��م��ي��ة ق��ي��ام 
االت����ح����اد امل���غ���ارب���ي ب���س���وء ت��ف��اه��م ف�����ادح مع 
األستاذ الطيب البكوش األمني العام لالتحاد. 
فخالل استعداداتنا الصدار العدد األول تبني 
،بالتوصيف واملسمى،  العامة  أن األمانة  لنا 
نعثر  أن  يمكن  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  املصحة  تظل 
العام  األم��ني  املفقود وأن  فيها على مريضنا 
ال��ق��ادر على تشخيص  الوحيد  الطبيب  يظل 

املرض ووصف الدواء.
كان بوسعنا ان نتوجه الى سعادة األمني 
العام بأسئلة املجاملة وجبر الخواطر لعلمنا 
بأنه ال يملك من األمر شيئا وانه قد يبرر وال 
يقرر. غير أن ايماننا بخطورة حالة االتحاد  
وض����رورة ت��ج��اوزه��ا ب����ارادة ف��اع��ل��ة ووض���وح 
بقدر  أسئلتنا  أن تكون  كاشف وم��ؤل��م رج��ح 
ادراك����ن����ا ل��ج��س��ام��ة األم�����ر وح��ت��م��ي��ة االن��ت��ق��ال 
م��ن ت��ع��اط��ي امل��س��ك��ن��ات ال���ى ط��اول��ة التشريح 

املبضعي الدقيق.
ولسبب ما، اعتقد األمني العام أن مطلبنا 
وتبادل  ال��ش��اي  لشرب  عقد جلسة  يتعدى  ال 
بأننا  واق��ن��اع��ن��ا  بتشجيعنا  ت��ن��ت��ه��ي  ال��ل��غ��و 
سنكون على الطريق الصحيح كلما تفادينا 
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ج��رح ال���ن���ازف ل��الت��ح��اد. كنا 
ن���ود أن نحصل ع��ل��ى اج��اب��ات ألس��ئ��ل��ة تقض 
مضاجع ماليني املغاربة ولكن االدارة املترهلة 
لأمانة العامة حولتنا الى متهمني مع وقف 
التحريري،  ما هو خطنا  نحن،  من  التنفيذ: 
م��ن ي��م��ل��ك م��ؤس��س��ة م��ي��دي��ا س��ك��اي، م��ن يدير 
نشرها ، الى آخر هذا الهوس الذي يغفل ما ال 
يمكن تجاوزه وهو كوننا مغاربيني يطلبون 
م��ن األم���ني ال��ع��ام ل��الت��ح��اد أن يطمئنهم على 

حالة املريض الذي يشرف على عالجه.
وأن  موجعة  األسئلة  أن  يقينا  نعرف  كنا 
األم���ني ال��ع��ام س��ي��ح��ت��اج ال���ى دف��ع��ة ع��ال��ي��ة من 
النزاهة الفكرية والتجرد املوضوعي للتغلب 
على "جريمة الصمت الجماعي" التي حولت 
االت���ح���اد ال���ى ط��اب��و م��س��ك��وت ع��ن��ه ب��ال��ت��واط��ؤ 
وانطالقا  املتعمد.  وااله��م��ال  ال��ط��رف  وغ��ض 
م��ن ت��ص��وره أن ال���ح���وار م��ع��ه س��ي��ك��ون تزكية 
ملبتدئني يبحثون عن موطئ قدم في الساحة 
ال���س���ؤال  ع��ل��ى  ي��ج��ي��ب  أن  اختار   االع���الم���ي���ة، 
األس���ه���ل ب���ني أس��ئ��ل��ت��ن��ا ال��ع��ش��رة وي��ط��ل��ب منا 
أن ن��ج��م��ع أوراق����ن����ا وه����و ي���دع���و ل��ن��ا ب��ال��خ��ي��ر 

والسداد.
أن نختلق هامشا  ك��ان بوسعنا  أن��ه  وم��ع 
لالعذار الواهية، اذا امتنع األمني العام كلية 
أن تمسكنا  اال  أس��ئ��ل��ت��ن��ا،  ع��ل��ى  ع���ن االج���اب���ة 
ب���ال���ح���ق ف����ي امل���ع���ل���وم���ة ي��ج��ب��رن��ا ع���ل���ى وض���ع 
ال��ح��روف. ولعل  ال��ن��ق��اط ، حيث يجب ، على 
أق��ص��ر ال��ط��رق ف��ي ه���ذا امل��ط��ل��ب ه��ي ادراج ما 
ط���رح���ن���اه م���ن أس��ئ��ل��ة وم����ا ت��ف��ض��ل ب���ه علينا 
س��ع��ادة االم��ني ال��ع��ام م��ن اج��اب��ة ألق��ل األسئلة 
"ازعاجا" لراحة املريض والقائمني، افتراضا، 

على عالجه...حتى املوت.

كانت أسئلتنا لسعادته:
 - ال ي����زال "ش��ك��ل" االت���ح���اد ق��ائ��م��ا، فهناك 
ع���ن���وان وم���ق���ر وأم���ان���ة ع���ام���ة ت��ع��م��ل ب��ص��م��ت. 

ولكن أين "روح" االتحاد؟
- اذا ك�����ان االت����ح����اد ف����ي األص������ل م��ش��روع��ا 
تموت،  ال  األفكار  كانت  واذا  بفكرة،  مسنودا 
ف��م��ت��ى ت���ت���وق���ع���ون ان ي��ن��ه��ض ه�����ذا االت���ح���اد 
م��ن رق���اده ال���ط���وي���ل؟           -ت��ت��س��رب أحيانا 
م��ع��ل��وم��ات ع���ن م���ش���اري���ع ط��م��وح��ة وب��ن��ي��وي��ة 
الربط  كمشروع  العامة  االم��ان��ة  عليها  تعمل 

السككي.
م���ا ال�����ذي ي��م��ك��ن ان ي���ب���رر ه����ذا ال���ح���رث في 
ارادة واض��ح��ة الن��ه��اء حالة  ف��ي غياب  البحر 

املوت السريري لالتحاد؟
- ف����ي م���ق���اب���ل ح���ال���ة ال���ت���ق���اع���س ال���رس���م���ي، 
اقامة  ال��ى  يسعى  وازن  ح���راك مجتمعي  ثمة 

امل����ش����روع ال����وح����دوي )اف���ت���راض���ي���ا( ع��س��ى ان 
يتحول "املفترض" الى معيش.

م���ا ال�����ذي ي��م��ك��ن ان ت��ق��ول��ه ل���رع���اة ال���دول���ة 
امل��غ��ارب��ي��ة االف��ت��راض��ي��ة؟ -ب���رائ���ك م��اه��ي أب���رز 
التحديات او العوامل التي ساهمت في عدم 

اكتمال مشروع االتحاد املغاربي؟
- اي�����ن ان���ت���م م����ن االزم���������ات ال���ت���ي ي���م���ر ب��ه��ا 

االتحاد حاليا؟
- ما هي خططكم  العملية لتفعيل االتحاد 

املغاربي؟
- اال ت����رى ال��س��ي��د االم�����ني ال���ع���ام ان����ه ح��ان 
الوقت لحل او في احسن االحوال اعادة هيكلة 
االت���ح���اد و اع����ادة اط���الق م��ن ج��دي��د لالتحاد 
املغاربي انطالقا من االسم و انتهاء بتفعيله 

حقيقة؟

-  السيد االم��ن العام ما هو دور  األمانة العامة 
التحاد املغرب العربي في ظل حالة الجمود الحالية؟

وكانت اجابته املنتقاة اليتيمة:

- ما هي خططكم العملية لتفعيل االتحاد 
املغاربي و ما هو دور األمانة العامة التحاد 
املغرب العربي في ظل تعثر استكمال البناء 

املغاربي ؟

  " بداية  أود اإلشارة إلى أنه نظرا للظروف 
ال���ت���ي ن��م��ر ب��ه��ا م��ن��ذ ب���داي���ة ال��س��ن��ة ال��ج��اري��ة، 
إرتأيت عدم اإلدالء بأي تصريح إعالمي، غير 
املغاربي  أنه تشجيعا لهذا املولود اإلعالمي 
الجديد ال بأس في ذل��ك،  وأرج��و لكم مسيرة 
مهنية موفقة ملا فيه خير الشعوب املغاربية. 

و إن م���ا ن��س��ع��ى إل���ي���ه ف���ي األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
الت���ح���اد امل���غ���رب ال���ع���رب���ي، ه���و إرج������اع األم���ل 
الكبير،  املغرب  اتحاد  الثقة في ص��رح  وبناء 
وت��ح��ق��ي��ق آم������ال ش���ع���وب امل��ن��ط��ق��ة امل��غ��ارب��ي��ة 

وتطوير العمل املغاربي املشترك.
 وقد بادرت األمانة العامة بإنجاز العديد 
من املشاريع والدراسات واصدارالتوصيات. 
فاألمانة العامة ، باعتبارها مؤسسة اتحادية 
ذات دور تنسيقي بني الدول االعضاء ،هدفها 
تقديم املشورة والعمل على كل ما من شأنه 
توحيد جهود الدول نحو االتحاد والتكامل. 
الوزارية  املجالس  لكل  بالتحضير  تقوم  كما 
مصلحة  ف��ي��ه  مل��ا  عملها   لتسهيل  القطاعية 

البالد املغاربية..
وع���ل���ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ال ال��ح��ص��ر وف����ي ظل 
ال����ت����داع����ي����ات ال���ص���ح���ي���ة ال����ت����ي ت���ع���ان���ي م��ن��ه��ا 

كوفيد  جائحة  تفشي  بعد  املغاربية  البلدان 
ل�����وزراء الصحة  اق��ت��رح��ن��ا ع��ق��د اج��ت��م��اع   ،19
املغاربي  بالتنسيق  الدفع  املغاربيني، بهدف 
امل��ش��ت��رك ف���ي ه����ذا امل���ج���ال وت���ب���ادل ال��خ��ب��رات 
ال��ص��ح��ي��ة ووض������ع خ���ط���ة م��ش��ت��رك��ة مل��واج��ه��ة 
الوباء والوقاية من هذه الجائحة واالستعداد 
مغاربية  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  وض��ب��ط  للمستقبل، 

للتوقي مما قد يحدث من الجوائح .
وه���ن���اك م��ش��اري��ع ه��ام��ة ق��م��ن��ا ب��إن��ج��ازه��ا، 
بكل  املغاربي  بالقطار  املتعلقة  الدراسة   

ً
مثل

ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا وه����ي ج���اه���زة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ. ون��ح��ن 
ب����ص����دد إن�����ج�����از م�����ش�����روع ال����ط����ري����ق ال���س���ي���ار 
املغاربي والتعاون في مجاالت الطيران املدني  
والنقل البحري وانجاز دراس��ات حول شبكة 
االتصاالت، وأخرى مرتبطة باملياه الجوفية 
والتصحر وكذلك دراسات تهم قضايا السلم 
واألم�����ن ف���ي امل��ن��ط��ق��ة امل��غ��ارب��ي��ة. ل��ك��ن ك���ل ه��ذا 

يتطلب طبعا قراًرا سياسًيا للتنفيذ.
  وعلى املستوى اإلفريقي تم التوقيع على 
العديد من االتفاقيات والشراكات مع االتحاد 
اإلفريقي، والتجمعات االقتصادية اإلقليمية.
 وم��ن أب��رز املشاريع الطموحة التي نعمل 
ال��س��ل��م واألم���ن  ب��رن��ام��ج هيكل  ع��ل��ى تنفيذها 
ب��ال��ش��راك��ة م��ع االت���ح���اد االف��ري��ق��ي ال����ذي نحن 

جزء منه.
 وفي هذا السياق يمكن االشارة إلى بعض 
اإلن���ج���ازات ال��ه��ام��ة ل����دور األم���ان���ة ال��ع��ام��ة في 
وزراء خارجية  املشترك بني  االت��ف��اق  تنسيق 
االتحاد في قمة االتحاد االفريقي حول تفعيل 

منطقة التجارة الحرة
واألم��ان��ة ال��ع��ام��ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ا ذك��رت 
املجتمع  م��ب��ادرات  تعمل على تنشيط ودع��م 
امل���دن���ي ال��س��اع��ي��ة إل����ى امل��س��اه��م��ة ف���ي ال��ب��ن��اء 

املغاربي.
وم���ن األه�����داف اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة األس��اس��ي��ة 
ال��ت��ي ت��س��ع��ى األم���ان���ة ال��ع��ام��ة إل����ى تحقيقها 
بشتى السبل وفي كل مناسبة هو عقد القمة 
املغاربية السابعة املجمدة منذ مدة طويلة ) 

.)1994
وامل���ج���ل���س ال���رئ���اس���ي ه����و ص���اح���ب ال���ق���رار 
وب���اإلج���م���اع ، وه����ي ص��ي��غ��ة ف���ي ح���اج���ة إل��ى 
وواقعية،  مرونة  أكثر  لتكون  اليوم  املراجعة 
ل��ك��ن ذل����ك ل���م ي��م��ن��ع م���ن ع��ق��د م��ج��ل��س وزراء 
املجالس  من  وغيرها  دورة(،   34( الخارجية 
القطاعية بنسق متفاوت من قطاع  ال��وزاري��ة 

إلى آخر حسب الحاجة.
ول��أم��ان��ة ال��ع��ام��ة م��ش��اري��ع أخ����رى ج��دي��دة 
ت��ع��م��ل م��ن أج���ل ت��وف��ي��ر ال��ت��م��وي��ل ال����الزم لها، 
وال����ت����ي ي��م��ك��ن أن ن���ت���ح���دث ع��ن��ه��ا م��ع��ك��م ف��ي 

مناسبة قادمة."
والشاهد، هنا ، أن قدرا كبيرا من الحقيقة 
يضيع بني من يسأل ومن ال يجيب ولكن ذلك 
لن يوهن ايماننا بأن االتحاد املغاربي قادم 
كل  كبيرا يجمع  بيتا  أن يصبح  وق���ادر على 

البيوت املتفرقة.

التأسيس والنشأة
استقالل  موجة  قبل  املغاربي  االت��ح��اد  فكرة  ظهرت 
ال��دول العربية، وتبلورت في أول مؤتمر لأحزاب  جل 
مدينة طنجة بتاريخ  ف�����ي  ع����ق����د  ال���������ذي  امل����غ����ارب����ي����ة 
م��م��ث��ل��ني  ض����م  وال��������ذي   1958 أب����ري����ل/ن����ي����س����ان   30-28
ال���دس���ت���وري  وال����ح����زب  االستقالل املغربي،  عن حزب 

التونسي، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية.
وب���ع���د االس���ت���ق���الل ك���ان���ت ه���ن���اك م����ح����اوالت ت���ع���اون 
وت��ك��ام��ل ب��ني دول امل��غ��رب ال��ع��رب��ي، مثل إن��ش��اء اللجنة 
لتنشيط   1964 ع����ام  ال���ع���رب���ي  ل��ل��م��غ��رب  االس���ت���ش���اري���ة 
ال�������رواب�������ط االق�����ت�����ص�����ادي�����ة، وب�����ي�����ان ج�����رب�����ة ال�����وح�����دوي 
بني  مستغانم  ومعاهدة   ،1974 بني ليبيا وتونس عام 
ليبيا والجزائر، ومعاهدة اإلخاء والوفاق بني الجزائر 

وتونس وموريتانيا عام 1983.
وأخ��ي��را ك���ان اج��ت��م��اع ق���ادة امل��غ��رب ال��ع��رب��ي بمدينة 
زرال������ده ف���ي ال���ج���زائ���ر ي����وم 10 ي���ون���ي���و/ح���زي���ران 1988، 
وصدر بيان زرال��ده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة 
االتحاد املغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق 

وحدة املغرب العربي.
أعلن عن قيام اتحاد املغرب العربي في 17 فبراير/

هي  دول  خمس  قبل  بمدينة مراكش من   1989 شباط 
املغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا

املشتركة  السياسة  أن  إلى  املعاهدة  وأش��ارت وثيقة 
تهدف إلى تحقيق األغراض التالية:

–ف����ي امل����ي����دان ال����دول����ي: ت��ح��ق��ي��ق ال����وف����اق ب���ني ال����دول 
األعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم 

على أساس الحوار.
–ف���ي م��ي��دان ال���دف���اع: ص��ي��ان��ة اس��ت��ق��الل ك��ل دول���ة من 

الدول األعضاء.
–في امليدان االقتصادي: تحقيق التنمية الصناعية 
وال��زراع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��دول األع��ض��اء 
وات��خ��اذ م��ا ي��ل��زم م��ن وس��ائ��ل ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة، خصوصا 
ب���إن���ش���اء م���ش���روع���ات م��ش��ت��رك��ة وإع��������داد ب����رام����ج ع��ام��ة 

ونوعية في هذا الصدد.
–في امليدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي إلى تنمية 
القيم  ع��ل��ى  وال��ح��ف��اظ  مستوياته  جميع  ع��ل��ى  التعليم 
ال���روح���ي���ة وال��خ��ل��ق��ي��ة امل��س��ت��م��دة م���ن ت��ع��ال��ي��م اإلس����الم 
السمحة وصيانة الهوية القومية العربية، واتخاذ ما 
يلزم من وسائل لبلوغ هذه األهداف، خصوصا بتبادل 
األساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية 
ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بني 

الدول األعضاء.
اهليكل التنظيمي

حسب اتفاقية التأسيس يتكون االتحاد من أجهزة 
تشريعية وتنفيذية وقضائية على النحو التالي:

مجلس الرئاسة
يتألف من رؤس��اء ال��دول األعضاء وه��و أعلى جهاز 
ف���ي االت���ح���اد، وإلج���م���اع رؤس�����اء ال�����دول األع���ض���اء فقط 
ال��دول األعضاء  القرار. ويتناوب رؤس��اء  سلطة اتخاذ 
على رئاسة املجلس ملدة سنة. مجلس وزراء الخارجية

مهمته التحضير لدورات مجلس الرئاسة والنظر في 
اقتراحات لجنة املتابعة واللجان الوزارية املتخصصة 
اإلقليمية  املنظمات  في  واملواقف  السياسات  وتنسيق 

والدولية.
وي���ت���ك���ون امل��ج��ل��س م���ن ال�������وزراء امل��ك��ل��ف��ني ب��ال��ش��ؤون 
الخارجية في بلدان االتحاد، ويشترط حضور جميع 
األع���ض���اء ل��ص��ح��ة ع��ق��د دورت������ه ال���ع���ادي���ة االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

بدعوة من الرئاسة أو بناء على طلب أحد األعضاء.

لجنة املتابعة
ت���ت���أل���ف م����ن األع����ض����اء ال����ذي����ن ت����م ت��ع��ي��ني ك����ل واح����د 
الشعبية  ل��ج��ن��ت��ه  أو  دول���ت���ه  وزراء  م��ج��ل��س  ف���ي  م��ن��ه��م 
املتابعة  وت��ق��وم لجنة  االت��ح��اد،  العامة ملتابعة ش��ؤون 
ب��م��ت��اب��ع��ة ق��ض��اي��ا االت���ح���اد ب��ص��ف��ة ت��ك��ام��ل��ي��ة م���ع بقية 

هيئات االتحاد، وتعمل بالتنسيق مع بقية الهيئات ال 
سيما مع األمانة العامة واللجان الوزارية املتخصصة 
تفاديا لالزدواجية، بينما تعرض لجنة املتابعة نتائج 

أعمالها على مجلس وزراء الخارجية.
اللجان الوزارية املتخصصة

ع��دة لجان  إنشاء  االتحاد على  عمل مجلس رئاسة 
وزارية في قراره بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 1990 
كاآلتي: يكون التحاد املغرب العربي أربع لجان وزارية 

متخصصة هي:

أوال- لجنة األمن الغذائي:
ت���ه���ت���م ب���ق���ط���اع���ات ال���ف���الح���ة وال�����ث�����روة ال���ح���ي���وان���ي���ة، 
وامل��ي��اه وال��غ��اب��ات، وال��ص��ن��اع��ات الفالحية وال��غ��ذائ��ي��ة، 
واس���ت���ص���الح األراض��������ي، وال���ص���ي���د ال���ب���ح���ري، وت���ج���ارة 
والبيئة،  والبيطري،  الزراعي  والبحث  الغذائية،  امل��واد 

ومؤسسات الدعم الفالحي.
ثانيا- لجنة االقتصاد واملالية:

ت��ه��ت��م ب���م���ي���ادي���ن ال��ت��خ��ط��ي��ط، وال����ط����اق����ة، وامل����ع����ادن، 
والتجارة، والصناعة، والسياحة، واملالية، والجمارك، 
والخدمات،  االستثمار،  وتمويل  وامل��ص��ارف  والتأمني 

والصناعة التقليدية.
ثالثا- لجنة البنية األساسية:

ت��ه��ت��م ب��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��ه��ي��ز واألش����غ����ال ال��ع��م��وم��ي��ة، 
واإلس���ك���ان وال��ع��م��ران، وال��ن��ق��ل وامل���واص���الت، وال��ب��ري��د، 

والري.
رابعا- لجنة املوارد البشرية:

ت���ه���ت���م ب���م���ج���االت ال���ت���ع���ل���ي���م، وال����ث����ق����اف����ة، واإلع��������الم، 
االجتماعية،  وال��ش��ؤون  العلمي،  وال��ب��ح��ث  وال��ت��ك��وي��ن، 
والعدل،  والصحة،  والشبيبة،  والرياضة،  والتشغيل، 

واإلقامة وتنقل األشخاص، وشؤون  

األمانة العامة
لالتحاد أمانة عامة مقرها العاصمة املغربية الرباط، 

وحسب املعاهدة التأسيسية تتكون من أمني عام يعينه 
مجلس الرئاسة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة 
واح����دة، وم��ن ع��دد ك��اف م��ن امل��وظ��ف��ني ينتدبهم األم��ني 
العام قدر الحاجة من بني مواطني االتحاد على أساس 
الكفاءة وال��والء أله��داف االتحاد والتوزيع العادل بني 
الدول األعضاء ووفقا للوائح الداخلية لأمانة العامة. 

وتقوم األمانة العامة باملهام األساسية التالية:
اتحاد  رئ��اس��ة  مجلس  ق����رارات  تنفيذ  على  العمل   1

املغرب العربي بالتنسيق مع سائر أجهزة االتحاد.
لبرنامج  التنفيذية  الخطط  إع���داد  ف��ي  املساهمة   2

عمل االتحاد بالتعاون مع لجنة املتابعة.
3 إع�����داد ال��ب��ح��وث وال����دراس����ات وت��وف��ي��ر امل��ع��ل��وم��ات 
والوثائق، وإبداء الرأي املتخصص مع االستعانة وعلى 

وجه األولوية وعند االقتضاء بالكفاءات املغاربية.
التقدم الحاصل في  الدورية حول  التقارير  إع��داد   4

بناء االتحاد.
الرئاسة  ملجلس  السكرتارية  ب��أع��م��ال  االض��ط��الع   5
وم��ج��ل��س وزراء ال��خ��ارج��ي��ة ول��ج��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة وال��ل��ج��ان 
ال����وزاري����ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ل��د امل��ض��ي��ف 

وتوثيق هذه األعمال.
6 ح���ف���ظ وث����ائ����ق وم���س���ت���ن���دات ال����رئ����اس����ة وم��ج��ل��س 
وزراء ال��خ��ارج��ي��ة ول��ج��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة وال��ل��ج��ان ال���وزاري���ة 
املتخصصة ومجلس الشورى والهيئة القضائية وكل 
مستند رسمي لالتحاد بما فيها وثائق املصادقة على 

االتفاقيات الجماعية املبرمة في إطار االتحاد.
7 ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ن��س��ي��ق ب���ني األج����ه����زة االت���ح���ادي���ة 
بهدف  والتوثيق،  اإلعالمية  امل��ج��االت  في  املتخصصة 
ت���ك���وي���ن رص���ي���د م���ت���ط���ور م����ن امل���ع���ل���وم���ات اإلح��ص��ائ��ي��ة 
القطاعات  األع��ض��اء في مختلف  ال��دول  واملرجعية عن 
وأوج�������ه ن���ش���اط ال���ع���م���ل االت�����ح�����ادي, وج��ع��ل��ه��ا م��ت��اح��ة 

للممارسني.
ال�����دول  العامة لجامعة  ب����األم����ان����ة  ال���ص���ل���ة  رب�����ط   8

العربية لتحديد  العامة للتجمعات  العربية واألمانات 
م���ي���ادي���ن ال���ت���ع���اون ت���ع���زي���زا ل��ل��ع��م��ل ال���ع���رب���ي امل��ش��ت��رك, 
والتعاون مع التجمعات املماثلة األفريقية والتجمعات 
واملنظمات الدولية األخرى وذلك بالتنسيق مع أجهزة 

االتحاد.
9 ربط الصلة بالجمعيات الشعبية واملنظمات غير 

الحكومية لدعم مسيرة االتحاد.

مجلس الشورى
ويمثل مجلس الشورى الجهاز التشريعي لالتحاد, 
وي��ت��أل��ف م���ن ع��ش��ري��ن ع��ض��وا ع���ن ك���ل دول����ة ع��ض��و في 
االت��ح��اد ي��ق��ع اخ��ت��ي��اره��م م��ن ال��ه��ي��ئ��ات النيابية ل��ل��دول 
ال��داخ��ل��ي��ة لكل دول���ة. ويبدي  األع��ض��اء أو وف��ق��ا للنظم 
م���ج���ل���س ال�����ش�����ورى رأي�������ه ف���ي���م���ا ي��ح��ي��ل��ه ع���ل���ي���ه م��ج��ل��س 
الرئاسة من مشاريع وق��رارات، كما له أن يرفع ملجلس 
ال��رئ��اس��ة م��ا ي���راه م��ن ت��وص��ي��ات لتعزيز ع��م��ل االت��ح��اد 
وتحقيق أهدافه. ويتكون املجلس من اللجان الوزارية 

املتخصصة.

اهليئة القضائية
ت��ت��أل��ف م��ن ق��اض��ي��ني ع��ن ك��ل دول���ة تعّينهما ال��دول��ة 
املعنية ملدة ست سنوات، ويتم تجديد نصف الهيئة كل 
ثالث سنوات، ورئيس الهيئة ينتخب من بني أعضائها 

ملدة عام ومقرها نواكشوط.
وهي تختص بالنظر في النزاعات املتعلقة بتفسير 
وت��ط��ب��ي��ق امل���ع���اه���دات واالت���ف���اق���ي���ات امل���ب���رم���ة ف���ي إط���ار 
الرئاسة أو إحدى  إليها مجلس  التي يحيلها  االتحاد 
الهيئة ملزمة  ال��ن��زاع، وتكون أحكام  األط���راف في  دول 
ون��ه��ائ��ي��ة، وت���ق���وم ك���ذل���ك ب��ت��ق��دي��م اآلراء االس��ت��ش��اري��ة 
ال��ت��ي يعرضها عليها مجلس  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��س��ائ��ل  ف��ي 

الرئاسة.
األكاديمية املغاربية للعلوم

تم تأسيس األكاديمية املغاربية للعلوم في طرابلس 

إلق��ام��ة إط���ار ل��ل��ت��ع��اون ب��ني م��ؤس��س��ات ال��ب��ح��ث العلمي 
وال��ت��ك��وي��ن ال��ع��ال��ي ف���ي ب���ل���دان االت���ح���اد وب��ي��ن��ه��ا وب��ني 
املؤسسات املماثلة بالوطن العربي والبلدان األجنبية، 
وتطبيق سياسة بحث علمي وتكنولوجي مركزة على 
الجوانب التنموية املشتركة بني أقطار االتحاد باعتبار 
ال��وس��ائ��ل واإلم��ك��ان��ي��ات امل���ت���واف���رة، وت��ه��دف ك��ذل��ك إل��ى 
تمكني الباحثني ف��ي االت��ح��اد م��ن امل��ش��ارك��ة ف��ي تطوير 
مؤثرة  بطريقة  وتوظيفها  التقنية  واستيعاب  العلوم 

في األوساط العلمية والتقنية.

جامعة املغرب العربي
تتكون الجامعة من وحدات جامعية مغاربية موزعة 
ع��ل��ى دول ات���ح���اد امل���غ���رب ال���ع���رب���ي ح��س��ب م��ق��ت��ض��ي��ات 
ك��ل منها, ومقرها  ف��ي  امل��ت��وف��رة  مهمتها واإلم��ك��ان��ي��ات 
طرابلس. وتهدف الجامعة املغاربية إلى تكوين طلبة 
ال��س��ل��ك ال��ث��ال��ث وال��ب��اح��ث��ني ف��ي امل��ج��االت ذات األول��وي��ة 

التي يقرها مجلس إدارة الجامعة.
املصرف املغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية

لالستثمار  املغاربي  املصرف  إنشاء  اتفاقية  وقعت 
وال��ت��ج��ارة ال��خ��ارج��ي��ة ب��ني دول ات��ح��اد امل��غ��رب العربي 
ب��ت��اري��خ 10 م�����ارس/آذار 1991، وم��ق��ره ت��ون��س. يهدف 
امل���ص���رف إل����ى امل��س��اه��م��ة ف���ي إق���ام���ة اق��ت��ص��اد م��غ��ارب��ي 
م��ت��راب��ط وم��ن��دم��ج، وم���ن ذل���ك إع����داد وإن���ج���از وت��م��وي��ل 
املشاريع ذات املصلحة املشتركة الفالحية والصناعية 
وغ��ي��ره��ا ف���ي ال���ب���ل���دان امل��غ��ارب��ي��ة، وك���ذل���ك ف���ي تشجيع 
امل��ش��اري��ع ذات  ف��ي  األم���وال وتوظيفها  انسياب رؤوس 
الجدوى االقتصادية واملردود املالي، وتنمية املبادالت 

التجارية واملدفوعات الجارية املترتبة عنها.
والعقبات حالت دون  الصراعات  العديد من  أن  إال   
تحقيق أأله���داف التي م��ن أجلها أنشئ اإلت��ح��اد حيث 
كيانا  ف��ي جعله  ب��األس��اس  تسببت خ��الف��ات سياسية 

إداريا ليس إال.  

أن مطلبنا ال يتعدى عقد العام  اعتقد األمني  ما،   ولسبب 
 جلسة لشرب الشاي وتبادل اللغو تنتهي بتشجيعنا واقناعنا
الضغط تفادينا  كلما  الصحيح  الطريق  على  سنكون   بأننا 
 على اجلرح النازف لالحتاد. كنا نود أن نحصل على اجابات
 ألسئلة تقض مضاجع ماليني املغاربة ولكن االدارة املرتهلة

لألمانة العامة حولتنا الى متهمني مع وقف التنفيذ

ⵎⵖⴰⵔⵉⴱⵉالجمعة- األحد - 13-15  نوفمبر 2020 - العدد: األول >

 في بدايات الحجر الصحي الشامل الذي فرضته بعض الدول
 االروبية ملكافحة جائحة كورونا، عكفت مجموعة من مغاربيي
ميتا ول��د  ال��ذي  املغاربي  االت��ح��اد  وضعية  معالجة  على   املهجر 
.وبقي معلقا بكل االفتراضات والحسابات املمكنة واملستحيلة

 وانطاقا من اقتناعهم بأن سؤال االتحاد هو سؤال املرحلة،
 قرروا أن ما ال يمكن انجازه في الواقع يمكن انجازه باالفتراض
ال��ذرائ��ع ف��ي وج��ه ك��ل  امل��غ��ارب��ي حيا وص��ام��دا  الحلم   حتى يظل 

.واملبررات الواهية
 ف��ي ه��ذا ال��ح��وار م��ع أح��د ب��ن��اة ال��دول��ة امل��غ��ارب��ي��ة االف��ت��راض��ي��ة،

 تسعى "مغاربي" الى ازاحة الرماد عن الجمرة املغاربية التي ال
.تزال متقدة في قلوب وعقول كل املغاربين

 حن تلتقي خالد الرحموني التونسي املولد واألصل، يفاجئك
وطنه أبناء  من  غيره  يفعل  كما  كتونسي  نفسه  يعرف  ال   بأنه 
 ول��ك��ن��ه ي��ف��ض��ل ال���ق���ول: "ان���ا م��غ��ارب��ي م��ن اق��ل��ي��م ت��ون��س" تعبيرا
 ع��ن تعلقه ب��ان��ت��م��اء اك��ب��ر وأك��ث��ر رح��اب��ة. وان��ط��اق��ا م��ن موقعه
 ومسؤوليته الجسيمة كرئيس ملجلس االشراف في "دولة املغرب
 الكبير االفتراضية"، اختارت "مغاربي" ان تتواصل معه لكشف
السيبراني الفضاء  ف��ي  يتنفس  ال��ذي  الجديد  امل��ول��ود  ه��ذا   وج��ه 

.بانتظار أن يمشي معتدل القامة فوق األرض املغاربية
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مبادرة  العام وصاحب  املشرف  بصفتك   >
ال����دول����ة امل��غ��ارب��ي��ة االف���ت���راض���ي���ة * ك��ن��ت واح����دا 
م���ن م��ج��م��وع��ة م��ث��ق��ف��ن وع��ل��م��اء ورج�����ال اع���ام 
م���غ���ارب���ي���ون ت���ب���ن���وا م����ش����روع ال����دول����ة امل��غ��ارب��ي��ة 
االفتراضية. ما هي مامح هذا املشروع وماهي 

غاياته الكبرى؟
للتعريف  امل��ج��ال  > ش��ك��را على منحي 
بمشروع دولة املغرب الكبير االفتراضية، 
هذا املشروع له عديد الجوانب املميزة له 
ال��ت��ي عرضت  م��ق��ارن��ة باملشاريع االخ���رى 
ع��ل��ى ال��ش��ع��وب امل��غ��ارب��ي��ة، وي��ت��ج��ل��ى ه��ذا 

األمر في:
- أوال ان الدولة ولو كانت افتراضية قد 
ال��ف��ض��اء االف��ت��راض��ي و انتهى  اعلنت ف��ي 
األم����ر و أن��ه��ا ق���د ق��ط��ع��ت ب��ش��ك��ل مفصلي 
ومن البداية مع كل ما هو خالفات ثانوية 
ك��ان��ت دائ��م��ا السبب األس��اس��ي ف��ي عرقلة 
الوحدة املغاربية، و نخص بالذكر الهوية 
امل��غ��ارب��ي��ة و ال���دع���وات االن��ف��ص��ال��ي��ة ال��ت��ي 
هي  املغاربية  فالهوية  املنطقة،  تشهدها 
ه��وي��ة جامعة لكل األع����راق امل��وج��ودة في 
املنطقة، فهي تجمع العربي و األمازيغي 
و أبناء الطوارق و كل من عاش و يعيش 
ال��ف��ض��اء، الهوية  و يساهم ف��ي ب��ن��اء ه��ذا 
امل���غ���ارب���ي���ة ه����ي اع����ت����راف ب��ال��ج��م��ي��ع دون 
اس��ت��ث��ن��اء و ان���ه���اء ل��ل��ت��ج��اذب و ال���ص���راع 
العرقي املفتعل، أما املشاريع االنفصالية 
ف���س���وف ت��ح��ل ب��ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي م���ع اع���الن 
ال�����دول�����ة ال������واح������دة و ال���ف���ض���اء امل���غ���ارب���ي 
ال��واح��د، فال معنى النفصال في مشروع 

وحدوي.
الى  الكريم ندعو  أخ��ي  نحن كما تعلم 
ان���دم���اج م��غ��ارب��ي ك��ام��ل وت����ام ل��ك��ل ال���دول 
املغاربية الحالية وتحت راية دولة واحدة 
وعلم واح��د وبطبيعة األم��ر مع املحافظة 
وأشكالها  وخصوصياتها  األقاليم  على 
وه��ذا  ال��ح��ال��ي��ة،  وال��س��ي��اس��ي��ة  التنظيمية 
ال���ن���وع م���ن ال������دول م���وج���ود ول���ي���س ب��دع��ة 

جديدة.
- األمر الثاني ان مشروعنا هذا موجه 
املغاربي  فاالندماج  للشعوب،  ب��األس��اس 
فيه  للساسة فقط بل األص��ل  ليس مكلبا 
ذل���ك، ألن  ق��ب��ل  للشعوب  ي��ك��ون مطلبا  أن 
ال���دع���وة ل���الن���دم���اج ف���ي ح��ق��ي��ق��ة األم����ر هو 
دع�����وة ال����ى ال���رج���وع ل���أص���ل و ال����ى ف��ت��رة 
م���ا ق��ب��ل االح����ت����الل األوروب��������ي مل��ن��ط��ق��ت��ن��ا، 
ك����ان و الزال ف��ض��اء  امل���غ���ارب���ي  ف��ف��ض��ائ��ن��ا 
واح���دا م��وح��دا ف��ي ال��ع��ادات و التقاليد و 

تقارب الشعوب فيما بينها.
الحديث عن دولة  ي��رى كثيرون ان مجرد   >
وليس  للواقع  تزييفا  يعتبر  افتراضية  مغاربية 
م��ج��رد م��ح��اول��ة اف��ت��راض��ي��ة ل��ت��ج��اوزه وتخطي 
عقباته العديدة. واستنادا الى وقائعنا املغاربية، 
ال��ق��ول ان االم����ر أش��ب��ه بعملية )ح��ري��ك(  ي��م��ك��ن 
فكري قد ال ينتهي بالوصول الى شواطئ امنة. 
ال���واق���ع امل��غ��ارب��ي  ن��ت��ج��اوز  ه��ل يمكننا ف��ع��ا ان 

الى رحاب  الدولة  بقوة سلطة  للوحدة  املناهض 
ال��ح��ل��م ب���ال���دول���ة امل��غ��ارب��ي��ة االف��ت��راض��ي��ة ال��ق��اب��ل��ة 

للتحقق؟
> االف��ت��راض��ي ه��ن��ا أخ���ي ال��ك��ري��م ليس 
املقصود به الالواقعي او الوهمي، وإنما 
هو العالم الرقمي او عالم األنترنيت، هذا 
يوميا  فيه  نقضي  أصبحنا  ال��ذي  العالم 
الساعات الطوال اما أمام الهاتف او أمام 

ال��ح��اس��وب، وه����ذا ال��ف��ض��اء أص��ب��ح ال��ي��وم 
ي��ح��س��ب ل���ه أل���ف ح���س���اب، ح��ت��ى ان ال���دول 
ما  او  رقمية  ج��ي��وش  لها  ي��ك��ون  املتقدمة 

يعبر عنه بالجيش الرابع.
وك��م��ا أس��ل��ف��ت أخ���ي ال��ك��ري��م، أن حلمنا 
األم��ر  وه��ذا  للشعوب،  موجه  ومشروعنا 
م����ن ال���ط���ب���ي���ع���ي أن ي����أخ����ذ وق����ت����ا، ون��ح��ن 
أم��رن��ا، نريد للناس  لسنا على عجلة من 
االن����خ����راط ف���ي امل����ش����روع وامل���س���اه���م���ة في 
نشره عبر تطويره والتفكير فيه وجعله 
حلما وطنيا قادرا على تخليص الشعوب 

املغاربية من التخلف والتبعية.

الدولة  الفكرية ملشروع  الحاضنة  ان  < يبدو 
االف���ت���راض���ي���ة ت��ع��ت��م��د ت��ش��خ��ي��ص��ا غ���ي���ر دق��ي��ق 
الح���ت���م���االت ق���ي���ام وح������دة م���غ���ارب���ي���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة. 
)م��غ��ارب��ي بريس(  ف��ي موقع  فمن خ��ال عملنا 
وج��ري��دة م��غ��ارب��ي، ن��رى ان املنطق ال��اوح��دوي 
للدول وبكل حساباته املعقدة يتراجع االن امام 
منطق املد الوحدوي للشعوب املغاربية كما بدا 
ذل��ك واض��ح��ا م��ن ال��ش��ع��ارات التي رفعها ح��راك 

الجزائر في اتجاه املغرب على سبيل املثال.
ألم يكن ذلك املؤشر كافيا للتركيز على الواقع 

دون االنشغال باملتاهات االفتراضية؟
> امل��س��ار االف��ت��راض��ي اخ���ي ال��ك��ري��م لن 
ي��ك��ون ف��ي ع��زل��ة ع��ن ال��واق��ع، ب��ل بالتأكيد 
سوف يكون له أثره، والدعوة االفتراضية 
ه���ي دف���ع ال���ن���اس ال���ى ال��ت��ف��ك��ي��ر الصحيح 
ف��ي��م��ا ب���ع���د االن�����دم�����اج وم�����ا ب���ع���د ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ح��ل��م، وأس��ل��وب��ن��ا ه��ذا أس��ل��وب حضاري 
ال��ى ص��دام مع السلطة، حتى  وال يحتاج 
ان القوانني الحالية ال تمنعه، بل بالعكس 
ه��ن��اك دع���م ك��ب��ي��ر ل��ه��ذا امل���ش���روع م���ن ع��دة 

قنوات سياسية فاعلة.
اذن اخ�����ي ال���ت���ح���دي ه���ن���ا ك���ي���ف أص��ن��ع 
زخ��م��ا ي��ح��م��ع ك���ل أب���ن���اء ال�����دول امل��غ��ارب��ي��ة 
استثناء وخاصة  ودون  الوقت  نفس  في 
ت��وج��ه��ه ال����ى ن��ف��س ال���وج���ه���ة دون ح��ي��اد 
ع��ن ال��ط��ري��ق ووق���وع ف��ي م��ت��اه��ات الهوية 
او اللغة وال��خ��روج م��ن ك��ل م��ا ه��و طائفي 

وتقسيمي.
ل���ذل���ك ان�����ا أع���ت���ق���د أف���ض���ل ف���ض���اء ل��ذل��ك 
ه��و ال��ف��ض��اء االف��ت��راض��ي ال���ذي ي��ق��در على 
تجميل كل أبناء املغرب الكبير في فضاء 
واحد يكون فيه من السهولة تبادل االفكار 

وطرح االشكاليات ومناقشة الحلول.
ان�����ا اص���ب���ح���ت أج������زم ان ه�����ذا امل���ش���روع 
ل��ن ي��ك��ون واق��ع��ا اال إذا ك��ان��ت ل��ه حاضنة 
ش��ع��ب��ي��ة ت��ع��ي��ش��ه ول����و اف��ت��راض��ي��ا وت��ؤم��ن 
ال��واق��ع،  ب��ه وت��ج��ع��ل��ه ينعكس ع��ل��ى ارض 
وك����أن����ن����ا ه���ن���ا ن����ق����ول ل���أن���ظ���م���ة ن���ح���ن ق��د 
فما  دولتنا  واخترنا  واندمجنا  توحدنا 

عليكم اما االلتحاق بنا او اللحاق بنا.
< ت��ش��ي��ر ل��ق��اءات��ك��م ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ع���ن ب��ع��د ال��ى 
اعتزامكم القيام بعدة خطوات ال يمكن انجازها 
اال ب���ال���ح���ص���ول ع���ل���ى امل���واف���ق���ة ال��ق��ب��ل��ي��ة ل���ل���دول 

امل���غ���ارب���ي���ة. ه���ل ي��ع��ن��ي ذل����ك ان م���ش���روع ال���دول���ة 
املغاربية االفتراضية قد يبدا بإعان الصدام مع 

الدول املغاربية الواقعية بالفعل؟
> م���ش���روع���ن���ا اخ�����ي ال���ك���ري���م ال ي��وج��د 
ف���ي���ه اي������دا ن���ي���ة ص������دام ول�����ن ن��س��ع��ى ل��ذل��ك 
ول����ن ن��س��ع��ى ألي م��واج��ه��ة م���ع االن��ظ��م��ة، 
مشروعنا موجه للشعوب، هو اآلن رسالة 
ف��ك��ري��ة، ث��ق��اف��ي��ة، اق��ت��ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
تناقش في العالم االفتراضي، وتجعل من 
الشعوب املغاربية نواة انجاز ونواة دولة 

عظمى نفخر بها جميعا

م���ش���روع���ن���ا ف����ي ان���ع���ك���اس���ه ع���ل���ى ارض 
ال���واق���ع ل��ن ي��ك��ون ص��دام��ي��ا ب��ل ت��ح��اوري��ا، 
ونحن نسعى الى االبتعاد عن كل مظاهر 
االنخراط  ال��ى  السلطات  ال��ص��دام، وندعو 
م��ع��ن��ا ف���ي ت��ح��ق��ي��ق��ه، ف��ن��ح��ن ال ن���دع���و ال��ى 
االح�����الم او ال���خ���راف���ات وان���م���ا م��ش��روع��ن��ا 
مبني ع��ل��ى دراس����ات وأط���روح���ات ج��دي��ة، 
ون��ح��ن م��ت��ي��ق��ن��ون أن��ه��ا ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د 

للخالص من واقعنا هذا

حوار مع مغاربي من إقليم تونس

خالد الرحموني: ندعو الى اندماج 
مغاربي كامل تحت راية دولة واحدة 

في سطور
 من مواليد يونيو 1986 بمدينة تالة من *

والية القصرين بإقليم تونس
 تحصل في 2010 على الشهادة الوطنية *

املعلومات تحليل  و  االح��ص��اء  ف��ي   مل��ه��ن��دس 
 بتونس العاصمة

 اشتغل مابني 2011 و 2016 كمستشار في *
املؤسسات من  ع��دد  في  املعلوماتية   األنظمة 

املالية بالعاصمة التونسية
 انتقل  سنة 2016 الى العاصمة الفرنسية *

 لتأسيس فرع لشركة تونسية بباريس ومنذ
 ذل�����ك ال����وق����ت ي��ش��غ��ل م��ن��ص��ب م���دي���ر ب��م��ج��م��ع
 ت��ون��س��ي م��خ��ت��ص ف���ي االس���ت���ش���ارة ل��أن��ظ��م��ة

.املعلوماتية

 ان الدولة ولو كانت افرتاضية
 قد اعلنت يف الفضاء

 االفرتاضي و انتهى األمر و
 أنها قد قطعت بشكل مفصلي

 ومن البداية مع كل ما هو
 خالفات ثانوية كانت دائما
 السبب األساسي يف عرقلة
 الوحدة املغاربية، و نخص
 بالذكر اهلوية املغاربية و
 الدعوات االنفصالية اليت
 تشهدها املنطقة، فاهلوية
 املغاربية هي هوية جامعة
 لكل األعراق املوجودة يف

 املنطقة، فهي جتمع العربي
 و األمازيغي و أبناء الطوارق

 و كل من عاش و يعيش و
 يساهم يف بناء هذا الفضاء،
 اهلوية املغاربية هي اعرتاف

 باجلميع دون استثناء و
 انهاء للتجاذب و الصراع

 العرقي املفتعل، أما املشاريع
 االنفصالية فسوف حتل
 بشكل طبيعي مع اعالن
 الدولة الواحدة و الفضاء
 املغاربي الواحد، فال معىن

.النفصال يف مشروع وحدوي

رسالة الى حكام األقاليم المغاربية

رسالة للشعب المغاربي

الوقت أن  الخمس  املغاربية  ال��دول  القرار في  أقول للسادة حكام وصناع   أريد 
 قد حان للتغيير وان مشروعنا هذا يسع الجميع، فلن يكون اي تغيير في أنظمة
الوحدوي مشروعنا  وإنما  األقاليم،  الداخلية  ال��ش��ؤون  في  تدخل  اي  وال   الحكم 
 ي��دع��و ال��ى دول���ة ف��درال��ي��ة م��وح��دة م��ن ال��ح��دود امل��ص��ري��ة ال��ى امل��ح��ي��ط، ي��ك��ون فيها
الداخلية مع مراعات املصلحة األقاليم مساحة كبيرة إلدارة شؤونها   لحكومات 

.العامة للفضاء املغاربي
التي الخصوصيات  ك��ل  االع��ت��ب��ار  أخ��ذ بعني  ل��ه  ن��دع��و  ال��ذي  السياسي   النظام 

االستقرار أكثر  تدعم  جديدة  مؤسسات  تخلق  سوف  وبالعكس  إقليم،  كل   تميز 
الديمقراطية الصحيحة .واملمارسة 

 ال��س��ادة ص��ن��اع ال���ق���رار، ال��ي��وم ال��ش��ع��وب امل��غ��ارب��ي��ة وك���ل امل��ن��ط��ق��ة تعيش أزم���ات
 خانقة وال يمكن للحلول العادية أن تتجاوزها، اليوم نحتاج منكم الى االنخراط
 في حلول خارقة للعادة حتى تنقضوا ما تبقى من أحالم وأماني رسمتموها منذ

.ثمانينات القرن املاضي ولم يتحقق منها أي شيء
 ندعوكم الى االنخراط معنا في مشروع الدولة املغاربية الواحدة القوية التي

.سوف تخلد أسمائكم والتي سوف تجعلكم فخرا لأجيال القادمة

 أقول للشعب املغاربي العظيم، الحال معلوم والوضع مفهوم، وال أحد يعلم ما
بينهما الجنوب، ونحن  أمم  الشمال ولحقتها  أمم  أنفسنا، تطورت  أكثر من   بنا 
واستضعفنا األم��م  علينا  تكالبت  يبشر،  مستقبل  وال  يسر  ح��اض��ر  ال   ن��ت��أرج��ح 

.منعدمي الهمم، مالنا نتيه بني الصفوف ال نعلم اين نذهب وكيف نسير
إرف��اع رأسك فأنت سيد اليوم،  العظيم، ال يغرنك حالنا  املغاربي   أيها الشعب 

ي��ا غ��ازي البحار، ال طاملا كنت ي��ا سيد الصحراء  ارف��ع رأس��ك   م��ن أس��ي��اد العالم، 
.مهابا، مهيمنا يحسب لك ألف حساب

 ح��ان ال��وق��ت لنعود ألم��ج��ادن��ا، ح��ان ال��وق��ت لنكون أس��ي��اد ال��ع��ال��م، ح��ان الوقت
ال���ذي ال تنتهي ص��ح��رائ��ه وال ب��ح��اره وال  لنحي األم���ل ون��ص��ن��ع ال��وط��ن ال��ع��م��الق 

.جباله
 حان الوقت لنعود الى وطننا األصل وان نمحو ما رسمه املحتل وأن نتجاوز

.كل ما يفرقنا فما يجمعنا أكبر بكثير
 أبناء املغرب الكبير، لن أعدكم بأنهار من عسل أو جبال من ذهب وإنما أعدكم

.بأن يكون لكم وطن تعتزون باالنتماء إليه، وطن ال يحلو العيش اال فيه
.بكل بساطة وطن تفخرون به

منذ القدم ،وف��ي الفترتني ما قبل و ما بعد اإلس��الم كان 
الفضاء املغاربي موحدًا أو شبه موحد، لم تكن هناك حدود 
و لم تكن هناك اختالفات إجتماعية كبرى، كانت هناك دول 
الفضاء  و دوي��الت، وكانت هناك امبراطوريات حكمت هذا 
على سبيل الذكر ال الحصر، مر بهذا املكان القرطاجيون و 
الفاطميون  امل��وح��دون و  ال��روم��ان و األغالبة و املرابطون و 
والعثمانيون، و قاد املنطقة الفنيقيون و الرومان واألمازيغ 
و ال��ع��رب. وع��دي��دة ه��ي ال��ح��ض��ارات و األج��ن��اس ال��ت��ي م��رت 
التاريخ،  ف��ي  ج��دي��دة متجذرة  كلها هوية  م��ن هنا، فشكلت 

مشبعة بالحضارة، أطلق عليها إسم املغاربي.
ما عاشته املنطقة جعل املغاربيني في ال وعيهم يعيشون 
ال��وح��دة ألن جيناتهم حملت ه��ات��ه ال��وح��دة ل��ق��رون ع��دي��دة، 
و ال يمكن أن ت��ك��ون ف��ت��رة اإلس��ت��ع��م��ار األوروب�����ي وم���ا بعده 
ق���ادرة على محو م��ا ت��وارث��ت��ه األج��ي��ال ف��ي جيناتها، لتقبل 
حقيقة اإلنقسام ربما وجب أن تعيش املنطقة قرونا أخرى 
من اإلنقسام حتى يدخل هذا املفهوم إلى جينات و ال وعي 
املغاربي، و بما أن اإلنسان ميال بطبعه إلى أصوله و جذوره 
التاريخية فإن طرح اإلنقسام الذي نعيشه اليوم هو مجرد 
وهم تعيشه قوى املستعمر أو اتباعه في أوطاننا، لذلك فإن 

الوحدة املغاربية قادمة ملا حالة.
فكرة اإلندماج التام للفضاء املغاربي هي الشكل الوحيد 
الطبيعي الذي يعبر عن هوية و كيان املنطقة، كل األشكال 
األخ����رى م��ن دوي����الت أو إت���ح���ادات ب��ني ب��ع��ض ال���دوي���الت أو 
إت��ح��اد ب��ني ك��ل ال���دول ل��ن ت��ك��ون م��ش��اري��ع ناجحة ت��ق��در على 
التغيير، فكلها بنيت على أطروحات سياسية فوقية، لم و 
لن تعبر يومًا عن إرادة الشعوب، فاملغاربي بطبعه متمرد و 

فيه نزعة املقاومة، و سوف يقاوم بصفة غير إرادي��ة كل ما 
هو دخيل عن موروثه الجيني و خاصة إن كان هذا الطرح 
 ان 

ً
أساسًا من جهة فوقية لم يشرك فيها املغاربي، و خاصة

هاته الجهة متهمة بالتبعية و عدم النزاهة، فكما تكون هاته 
الجهة ممثلة في حاكم جائر مسك السلطة بالغصب و القوة 
أو تكون ممثلة في أصحاب املال و األعمال أو أبناء املستعمر 
الذين إلى يومنا هذا يعيشون معنا في أوطاننا و يسهرون 
للمساهمة في  ال��ي��وم  دع��وت��ن��ا  ان��ق��س��ام��ن��ا.  و  ع��ل��ى ضياعنا 
آخر  بمعنى  هي  االفتراضية،  الكبير  املغرب  دول��ة  تأسيس 
اإلن��دم��اج،  لفكرة  الدولية  و  السياسية  العراقيل  كل  تجاوز 
و كأننا نضرب بعرض الحائط كل املخططات و محاوالت 
الدولة  لهم  نقول  الجديد  بفضائنا  اإلنقسام،  نعرات  إث��ارة 
أس��س��ت، و اإلن���دم���اج ان��ت��ه��ى، و ل��ي��س ل��ك��م إال اإلع���ت���راف ب��ه، 
بهذا الفعل نكون قد فرضنا أمرًا واقعًا. مهما كانت قوتهم 
ال يمكنهم أب��دًا الوقوف أم��ام الحق، أم��ام ما تقرره الشعوب 
من قضايا عادلة، نحن نطالب فقط بالعودة إلى األصل و ما 
كان عليه األمر قبل اإلستعمار و عمليات التقسيم املمنهجة، 
ل��م ن��ط��ال��ب ب��إن��ف��ص��ال أو تقسيم، ل��م ن���دع ل��ت��ط��رف أو ع���ادات 
دخيلة، نحن فقط ندعوا إلى إسترجاع ما تعيشه القلوب و 

العقول، نحن ندعوا للعودة إلى الطبيعة.
حتى نعي عمق الفكرة فيجب على كل منتمي إلى دولة 
امل���غ���رب ال��ك��ب��ي��ر اإلف��ت��راض��ي��ة أن ت��ك��ون ل���ه ال��ق��ن��اع��ة ال��ك��ام��ل��ة 
ب��وج��ود ال��دول��ة ال��ف��ع��ل��ي، و أن يتعايش م��ع ه���ذا ال��ط��رح في 
تعامله معها، صحيح أن املفاهيم الحالية للدولة الواقعية 
بعيدة كل البعد عن ما نطرحه اليوم ولكن هذا منهج جديد 
املغاربية  الوحدة  الناس و عيش  و طريقة جديدة لتجميع 

بشكل آخر، فاملقصود باإلفتراضي ليس األحالم أو األوهام 
ان��م��ا امل��ق��ص��ود ه��ن��ا ه��و ع��ال��م ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة و عالم 
ال��دول��ة م��وج��ودة على  التواصل االجتماعي عن بعد، اي أن 
الهواتف، نراها و نتفاعل معها بكتاباتنا و  الحواسيب و 
محتوياتها  بعض  تنزيل  على  ق���ادرون  أننا  كما  أصواتنا، 
ع��ل��ى أرض ال����واق����ع، و ب���ذل���ك ن���ك���ون ق���د رب��ط��ن��ا االف��ت��راض��ي 

بالواقع.

:جغرافيا الدولة
الطبيعي امل��ج��ال  االف��ت��راض��ي��ة ه��ي  الكبير  امل��غ��رب   دول���ة 

 ل��ك��ل امل��غ��ارب��ي��ني، و ه���ي ح���ق ل��ك��ل م��غ��ارب��ي ي��ري��د اإلن��ت��م��اء
أو التونسية  أو  الليبية  الجنسية  ل��ه  م��غ��ارب��ي  ك��ل   إل��ي��ه��ا، 
املوريتانية فهو مواطن مغاربي أو  املغربية  أو   الجزائرية 
 في دولتنا، كما قلنا ففي دولتنا سوف تكون هناك وثائق
كلما أو  إليها،  حاجة  هناك  ك��ان  كلما  نضعها   افتراضية 
 كان لها فائدة في ترسيخ فكرة اإلندماج في أرض الواقع،
 اإلن��ت��م��اء ال��ح��ق��ي��ق��ي ه��و اإلع���ت���راف ب��ال��دول��ة االف��ت��راض��ي��ة و

.إعالن اإلنتماء لها
التعريف إل��ى  اإلف��ت��راض��ي ال تخضع  العالم  ف��ي   دولتنا 

 امل��ت��ع��ام��ل ب��ه ف��ي ال���واق���ع ال���ع���ادي، امل��ه��م ال��وح��ي��د ف��ي��ه��ا هو
 اإلنسان و املواطن، فحدودها االفتراضية ما يصدقه العقل

.و يعيشه الفؤاد

:اللغة و اهلوية
كلنا مجمعون على أن هوية املغاربي هي عامل الوحدة 

و امل��ج��م��ع األس���اس���ي ب��ي��ن��ن��ا، ه���ذا امل��غ��ارب��ي ال����ذي ه���و ن��ت��اج 
آالف ال��س��ن��ني م��ن ال��ح��ض��ارات وال��ش��ع��وب ال��ت��ي ه��اج��رت إل��ى 
ه��ذه األرض الطيبة، وك��ان��ت كلها داع��م أس��اس��ي ل��ج��ذوره و 
ثقافته، لذلك فإن كل اللغات املنطوقة على لسان املغاربي و 
املغرب  املتجذرة في تاريخه هي لغة معترف بها في دول��ة 
الكبير االفتراضية، اللغات األخرى كالفرنسية أو اإلنجليزية 
أو اإلسبانية كلها لغات ثانوية اجنية يمكن استعمالها و 

يحبذ استعمالها للضرورة.
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي ال��ل��غ��ة ال��رس��م��ي��ة، و األم��ازي��غ��ي��ة وك��ل 
اللغات املحلية معترف بها، ونفخر بها، وندعمها، ونسهل 
ت��ع��ل��م��ه��ا وال���ت���ع���ام���ل ب��ه��ا وت���دري���س���ه���ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ارث��ن��ا 
ال��ت��اري��خ��ي ال��ع��ظ��ي��م، ال ت��ع��ص��ب بيننا ف��ي ه���ذا األم����ر، و كل 
رفض للغة أصيلة متجذرة يعتبر تعٍد على الهوية املغاربية 

وناسف ملشروعنا املغاربي.
ت��س��م��ي��ة دول��ت��ن��ا االف��ت��راض��ي��ة ب���دول���ة امل���غ���رب ال��ك��ب��ي��ر هو 
إعتراف بجميع الثقافات و إبتعاد عن التعصب والجاهلية 

القبلية والعرقية و الجهوية.
الكبير تعترف بشعب واح��د وموحد، وهو  دول��ة املغرب 
الشعب املغاربي. ال أعراق جاهلية، وال قبليات رجعية. كلنا 

آلدم، وآدم من تراب.
الدين اإلسالمي هو عمود أساسي في دولة املغرب الكبير 
ال��ت��ش��ك��ي��ك في  ب��ق��دس��ي��ت��ه أو  اإلف��ت��راض��ي��ة وال م��ج��ال للعبث 
تجذره بني كل املغاربيني، فال متكلم بإسمه و ال مثير للفنت 
كلنا  و  مسلمون  املغاربيني  م��ن  الساحقة  األغلبية  بسببه، 
الدينية في ممارسات  األقليات  للحفاظ على حق  مدعوون 

شعائرها و املحافظة عليها.

:العالقة مع الدول و املنظمات األجنبية
دولة املغرب الكبير االفتراضية ال تعني إال املنتمني لها، 
ف��ال ع��الق��ة لها ب��ال��دول ال��واق��ع��ي��ة، وال ع��الق��ة لها باملنظمات 
املجتمع  ومنظمات  مواطني  م��ع  الوحيد  رابطها  ال��دول��ي��ة، 
املدني في املغرب الكبير، فال يجوز لها البحث عن دعم مادي 
أو معنوي من أي طرف خارج الفضاء املغاربي، الخروج عن 
التوجه للشعوب. هدفنا هو  القاعدة فيه ض��رب ملبدأ  هاته 

اإلبتعاد عن القوى التي ساهمت في اإلنقسام.
اإلس��ت��ق��الل��ي��ة ع���ن ك���ل ال��ض��غ��وط ال��خ��ارج��ي��ة ل���ن ي��ك��ون إال 
عامال أساسيا إلنجاح املشروع و ترك املجال للمنتمني إليه 

لتطويره بما يتماشى مع واقعهم و اهدافهم

:اهليئة املشرفة على الدولة االفتراضية
ال���ب���اب م��ف��ت��وح ل��ك��ل أه����ل ال��ف��ك��ر و ال��ع��ل��م إلدارة ال��ف��ض��اء 
اإلف���ت���راض���ي، امل��ط��ل��وب ف��ق��ط ال��ت��واص��ل م���ع ال��ف��ري��ق ال��ح��ال��ي 
للتنسيق و توحيد الجهود، فال يوجد ما يمنع أن يتواصل 
املغاربيون فيما بينهم للقيام بنشاطات أو مشاريع تصب 
في هدف اإلندماج املغاربي، دولة املغرب الكبير االفتراضية 
ه����ي م���ج���ال ل��ل��ت��ن��س��ي��ق و ت���وح���ي���د األف����ك����ار و ك����ل اه���داف���ه���ا 
مستوحاة من مقترحات املغاربيني املنتمني لها، مع ضرورة 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ه��دف ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��م��ش��روع وه���و اإلن��دم��اج 

املغاربي والوحدة املغاربية الكاملة.
بتطور عدد املنتمني للدولة اإلفتراضية سوف يكون من 
الضروري إنتخاب هيئة إشراف تشرف على طرح البرامج و 

التنسيق في تحقيقها على أرض الواقع.

أطروحة دولة املغرب الكبير اإلفتراضية
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قصة حوار موقوف التنفيذ مع األمني العام إلتحاد املغرب العربي!

اإلتحاد املغاربي أو الحلم املعلق.. من طنجة 58 إلى مراكش 89

ل�����م ي����ك����ن ف�����ي ح���س���اب���ن���ا م���ط���ل���ق���ا أن ي���ب���دأ 
م��ش��روع��ن��ا االع���الم���ي امل���ؤم���ن ب��ح��ت��م��ي��ة ق��ي��ام 
االت����ح����اد امل���غ���ارب���ي ب���س���وء ت��ف��اه��م ف�����ادح مع 
األستاذ الطيب البكوش األمني العام لالتحاد. 
فخالل استعداداتنا الصدار العدد األول تبني 
،بالتوصيف واملسمى،  العامة  أن األمانة  لنا 
نعثر  أن  يمكن  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  املصحة  تظل 
العام  األم��ني  املفقود وأن  فيها على مريضنا 
ال��ق��ادر على تشخيص  الوحيد  الطبيب  يظل 

املرض ووصف الدواء.
كان بوسعنا ان نتوجه الى سعادة األمني 
العام بأسئلة املجاملة وجبر الخواطر لعلمنا 
بأنه ال يملك من األمر شيئا وانه قد يبرر وال 
يقرر. غير أن ايماننا بخطورة حالة االتحاد  
وض����رورة ت��ج��اوزه��ا ب����ارادة ف��اع��ل��ة ووض���وح 
بقدر  أسئلتنا  أن تكون  كاشف وم��ؤل��م رج��ح 
ادراك����ن����ا ل��ج��س��ام��ة األم�����ر وح��ت��م��ي��ة االن��ت��ق��ال 
م��ن ت��ع��اط��ي امل��س��ك��ن��ات ال���ى ط��اول��ة التشريح 

املبضعي الدقيق.
ولسبب ما، اعتقد األمني العام أن مطلبنا 
وتبادل  ال��ش��اي  لشرب  عقد جلسة  يتعدى  ال 
بأننا  واق��ن��اع��ن��ا  بتشجيعنا  ت��ن��ت��ه��ي  ال��ل��غ��و 
سنكون على الطريق الصحيح كلما تفادينا 
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ج��رح ال���ن���ازف ل��الت��ح��اد. كنا 
ن���ود أن نحصل ع��ل��ى اج��اب��ات ألس��ئ��ل��ة تقض 
مضاجع ماليني املغاربة ولكن االدارة املترهلة 
لأمانة العامة حولتنا الى متهمني مع وقف 
التحريري،  ما هو خطنا  نحن،  من  التنفيذ: 
م��ن ي��م��ل��ك م��ؤس��س��ة م��ي��دي��ا س��ك��اي، م��ن يدير 
نشرها ، الى آخر هذا الهوس الذي يغفل ما ال 
يمكن تجاوزه وهو كوننا مغاربيني يطلبون 
م��ن األم���ني ال��ع��ام ل��الت��ح��اد أن يطمئنهم على 

حالة املريض الذي يشرف على عالجه.
وأن  موجعة  األسئلة  أن  يقينا  نعرف  كنا 
األم���ني ال��ع��ام س��ي��ح��ت��اج ال���ى دف��ع��ة ع��ال��ي��ة من 
النزاهة الفكرية والتجرد املوضوعي للتغلب 
على "جريمة الصمت الجماعي" التي حولت 
االت���ح���اد ال���ى ط��اب��و م��س��ك��وت ع��ن��ه ب��ال��ت��واط��ؤ 
وانطالقا  املتعمد.  وااله��م��ال  ال��ط��رف  وغ��ض 
م��ن ت��ص��وره أن ال���ح���وار م��ع��ه س��ي��ك��ون تزكية 
ملبتدئني يبحثون عن موطئ قدم في الساحة 
ال���س���ؤال  ع��ل��ى  ي��ج��ي��ب  أن  اختار   االع���الم���ي���ة، 
األس���ه���ل ب���ني أس��ئ��ل��ت��ن��ا ال��ع��ش��رة وي��ط��ل��ب منا 
أن ن��ج��م��ع أوراق����ن����ا وه����و ي���دع���و ل��ن��ا ب��ال��خ��ي��ر 

والسداد.
أن نختلق هامشا  ك��ان بوسعنا  أن��ه  وم��ع 
لالعذار الواهية، اذا امتنع األمني العام كلية 
أن تمسكنا  اال  أس��ئ��ل��ت��ن��ا،  ع��ل��ى  ع���ن االج���اب���ة 
ب���ال���ح���ق ف����ي امل���ع���ل���وم���ة ي��ج��ب��رن��ا ع���ل���ى وض���ع 
ال��ح��روف. ولعل  ال��ن��ق��اط ، حيث يجب ، على 
أق��ص��ر ال��ط��رق ف��ي ه���ذا امل��ط��ل��ب ه��ي ادراج ما 
ط���رح���ن���اه م���ن أس��ئ��ل��ة وم����ا ت��ف��ض��ل ب���ه علينا 
س��ع��ادة االم��ني ال��ع��ام م��ن اج��اب��ة ألق��ل األسئلة 
"ازعاجا" لراحة املريض والقائمني، افتراضا، 

على عالجه...حتى املوت.

كانت أسئلتنا لسعادته:
 - ال ي����زال "ش��ك��ل" االت���ح���اد ق��ائ��م��ا، فهناك 
ع���ن���وان وم���ق���ر وأم���ان���ة ع���ام���ة ت��ع��م��ل ب��ص��م��ت. 

ولكن أين "روح" االتحاد؟
- اذا ك�����ان االت����ح����اد ف����ي األص������ل م��ش��روع��ا 
تموت،  ال  األفكار  كانت  واذا  بفكرة،  مسنودا 
ف��م��ت��ى ت���ت���وق���ع���ون ان ي��ن��ه��ض ه�����ذا االت���ح���اد 
م��ن رق���اده ال���ط���وي���ل؟           -ت��ت��س��رب أحيانا 
م��ع��ل��وم��ات ع���ن م���ش���اري���ع ط��م��وح��ة وب��ن��ي��وي��ة 
الربط  كمشروع  العامة  االم��ان��ة  عليها  تعمل 

السككي.
م���ا ال�����ذي ي��م��ك��ن ان ي���ب���رر ه����ذا ال���ح���رث في 
ارادة واض��ح��ة الن��ه��اء حالة  ف��ي غياب  البحر 

املوت السريري لالتحاد؟
- ف����ي م���ق���اب���ل ح���ال���ة ال���ت���ق���اع���س ال���رس���م���ي، 
اقامة  ال��ى  يسعى  وازن  ح���راك مجتمعي  ثمة 

امل����ش����روع ال����وح����دوي )اف���ت���راض���ي���ا( ع��س��ى ان 
يتحول "املفترض" الى معيش.

م���ا ال�����ذي ي��م��ك��ن ان ت��ق��ول��ه ل���رع���اة ال���دول���ة 
امل��غ��ارب��ي��ة االف��ت��راض��ي��ة؟ -ب���رائ���ك م��اه��ي أب���رز 
التحديات او العوامل التي ساهمت في عدم 

اكتمال مشروع االتحاد املغاربي؟
- اي�����ن ان���ت���م م����ن االزم���������ات ال���ت���ي ي���م���ر ب��ه��ا 

االتحاد حاليا؟
- ما هي خططكم  العملية لتفعيل االتحاد 

املغاربي؟
- اال ت����رى ال��س��ي��د االم�����ني ال���ع���ام ان����ه ح��ان 
الوقت لحل او في احسن االحوال اعادة هيكلة 
االت���ح���اد و اع����ادة اط���الق م��ن ج��دي��د لالتحاد 
املغاربي انطالقا من االسم و انتهاء بتفعيله 

حقيقة؟

-  السيد االم��ن العام ما هو دور  األمانة العامة 
التحاد املغرب العربي في ظل حالة الجمود الحالية؟

وكانت اجابته املنتقاة اليتيمة:

- ما هي خططكم العملية لتفعيل االتحاد 
املغاربي و ما هو دور األمانة العامة التحاد 
املغرب العربي في ظل تعثر استكمال البناء 

املغاربي ؟

  " بداية  أود اإلشارة إلى أنه نظرا للظروف 
ال���ت���ي ن��م��ر ب��ه��ا م��ن��ذ ب���داي���ة ال��س��ن��ة ال��ج��اري��ة، 
إرتأيت عدم اإلدالء بأي تصريح إعالمي، غير 
املغاربي  أنه تشجيعا لهذا املولود اإلعالمي 
الجديد ال بأس في ذل��ك،  وأرج��و لكم مسيرة 
مهنية موفقة ملا فيه خير الشعوب املغاربية. 

و إن م���ا ن��س��ع��ى إل���ي���ه ف���ي األم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
الت���ح���اد امل���غ���رب ال���ع���رب���ي، ه���و إرج������اع األم���ل 
الكبير،  املغرب  اتحاد  الثقة في ص��رح  وبناء 
وت��ح��ق��ي��ق آم������ال ش���ع���وب امل��ن��ط��ق��ة امل��غ��ارب��ي��ة 

وتطوير العمل املغاربي املشترك.
 وقد بادرت األمانة العامة بإنجاز العديد 
من املشاريع والدراسات واصدارالتوصيات. 
فاألمانة العامة ، باعتبارها مؤسسة اتحادية 
ذات دور تنسيقي بني الدول االعضاء ،هدفها 
تقديم املشورة والعمل على كل ما من شأنه 
توحيد جهود الدول نحو االتحاد والتكامل. 
الوزارية  املجالس  لكل  بالتحضير  تقوم  كما 
مصلحة  ف��ي��ه  مل��ا  عملها   لتسهيل  القطاعية 

البالد املغاربية..
وع���ل���ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ال ال��ح��ص��ر وف����ي ظل 
ال����ت����داع����ي����ات ال���ص���ح���ي���ة ال����ت����ي ت���ع���ان���ي م��ن��ه��ا 

كوفيد  جائحة  تفشي  بعد  املغاربية  البلدان 
ل�����وزراء الصحة  اق��ت��رح��ن��ا ع��ق��د اج��ت��م��اع   ،19
املغاربي  بالتنسيق  الدفع  املغاربيني، بهدف 
امل��ش��ت��رك ف���ي ه����ذا امل���ج���ال وت���ب���ادل ال��خ��ب��رات 
ال��ص��ح��ي��ة ووض������ع خ���ط���ة م��ش��ت��رك��ة مل��واج��ه��ة 
الوباء والوقاية من هذه الجائحة واالستعداد 
مغاربية  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  وض��ب��ط  للمستقبل، 

للتوقي مما قد يحدث من الجوائح .
وه���ن���اك م��ش��اري��ع ه��ام��ة ق��م��ن��ا ب��إن��ج��ازه��ا، 
بكل  املغاربي  بالقطار  املتعلقة  الدراسة   

ً
مثل

ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا وه����ي ج���اه���زة ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ. ون��ح��ن 
ب����ص����دد إن�����ج�����از م�����ش�����روع ال����ط����ري����ق ال���س���ي���ار 
املغاربي والتعاون في مجاالت الطيران املدني  
والنقل البحري وانجاز دراس��ات حول شبكة 
االتصاالت، وأخرى مرتبطة باملياه الجوفية 
والتصحر وكذلك دراسات تهم قضايا السلم 
واألم�����ن ف���ي امل��ن��ط��ق��ة امل��غ��ارب��ي��ة. ل��ك��ن ك���ل ه��ذا 

يتطلب طبعا قراًرا سياسًيا للتنفيذ.
  وعلى املستوى اإلفريقي تم التوقيع على 
العديد من االتفاقيات والشراكات مع االتحاد 
اإلفريقي، والتجمعات االقتصادية اإلقليمية.
 وم��ن أب��رز املشاريع الطموحة التي نعمل 
ال��س��ل��م واألم���ن  ب��رن��ام��ج هيكل  ع��ل��ى تنفيذها 
ب��ال��ش��راك��ة م��ع االت���ح���اد االف��ري��ق��ي ال����ذي نحن 

جزء منه.
 وفي هذا السياق يمكن االشارة إلى بعض 
اإلن���ج���ازات ال��ه��ام��ة ل����دور األم���ان���ة ال��ع��ام��ة في 
وزراء خارجية  املشترك بني  االت��ف��اق  تنسيق 
االتحاد في قمة االتحاد االفريقي حول تفعيل 

منطقة التجارة الحرة
واألم��ان��ة ال��ع��ام��ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ا ذك��رت 
املجتمع  م��ب��ادرات  تعمل على تنشيط ودع��م 
امل���دن���ي ال��س��اع��ي��ة إل����ى امل��س��اه��م��ة ف���ي ال��ب��ن��اء 

املغاربي.
وم���ن األه�����داف اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة األس��اس��ي��ة 
ال��ت��ي ت��س��ع��ى األم���ان���ة ال��ع��ام��ة إل����ى تحقيقها 
بشتى السبل وفي كل مناسبة هو عقد القمة 
املغاربية السابعة املجمدة منذ مدة طويلة ) 

.)1994
وامل���ج���ل���س ال���رئ���اس���ي ه����و ص���اح���ب ال���ق���رار 
وب���اإلج���م���اع ، وه����ي ص��ي��غ��ة ف���ي ح���اج���ة إل��ى 
وواقعية،  مرونة  أكثر  لتكون  اليوم  املراجعة 
ل��ك��ن ذل����ك ل���م ي��م��ن��ع م���ن ع��ق��د م��ج��ل��س وزراء 
املجالس  من  وغيرها  دورة(،   34( الخارجية 
القطاعية بنسق متفاوت من قطاع  ال��وزاري��ة 

إلى آخر حسب الحاجة.
ول��أم��ان��ة ال��ع��ام��ة م��ش��اري��ع أخ����رى ج��دي��دة 
ت��ع��م��ل م��ن أج���ل ت��وف��ي��ر ال��ت��م��وي��ل ال����الزم لها، 
وال����ت����ي ي��م��ك��ن أن ن���ت���ح���دث ع��ن��ه��ا م��ع��ك��م ف��ي 

مناسبة قادمة."
والشاهد، هنا ، أن قدرا كبيرا من الحقيقة 
يضيع بني من يسأل ومن ال يجيب ولكن ذلك 
لن يوهن ايماننا بأن االتحاد املغاربي قادم 
كل  كبيرا يجمع  بيتا  أن يصبح  وق���ادر على 

البيوت املتفرقة.

التأسيس والنشأة
استقالل  موجة  قبل  املغاربي  االت��ح��اد  فكرة  ظهرت 
ال��دول العربية، وتبلورت في أول مؤتمر لأحزاب  جل 
مدينة طنجة بتاريخ  ف�����ي  ع����ق����د  ال���������ذي  امل����غ����ارب����ي����ة 
م��م��ث��ل��ني  ض����م  وال��������ذي   1958 أب����ري����ل/ن����ي����س����ان   30-28
ال���دس���ت���وري  وال����ح����زب  االستقالل املغربي،  عن حزب 

التونسي، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية.
وب���ع���د االس���ت���ق���الل ك���ان���ت ه���ن���اك م����ح����اوالت ت���ع���اون 
وت��ك��ام��ل ب��ني دول امل��غ��رب ال��ع��رب��ي، مثل إن��ش��اء اللجنة 
لتنشيط   1964 ع����ام  ال���ع���رب���ي  ل��ل��م��غ��رب  االس���ت���ش���اري���ة 
ال�������رواب�������ط االق�����ت�����ص�����ادي�����ة، وب�����ي�����ان ج�����رب�����ة ال�����وح�����دوي 
بني  مستغانم  ومعاهدة   ،1974 بني ليبيا وتونس عام 
ليبيا والجزائر، ومعاهدة اإلخاء والوفاق بني الجزائر 

وتونس وموريتانيا عام 1983.
وأخ��ي��را ك���ان اج��ت��م��اع ق���ادة امل��غ��رب ال��ع��رب��ي بمدينة 
زرال������ده ف���ي ال���ج���زائ���ر ي����وم 10 ي���ون���ي���و/ح���زي���ران 1988، 
وصدر بيان زرال��ده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة 
االتحاد املغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق 

وحدة املغرب العربي.
أعلن عن قيام اتحاد املغرب العربي في 17 فبراير/

هي  دول  خمس  قبل  بمدينة مراكش من   1989 شباط 
املغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا

املشتركة  السياسة  أن  إلى  املعاهدة  وأش��ارت وثيقة 
تهدف إلى تحقيق األغراض التالية:

–ف����ي امل����ي����دان ال����دول����ي: ت��ح��ق��ي��ق ال����وف����اق ب���ني ال����دول 
األعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم 

على أساس الحوار.
–ف���ي م��ي��دان ال���دف���اع: ص��ي��ان��ة اس��ت��ق��الل ك��ل دول���ة من 

الدول األعضاء.
–في امليدان االقتصادي: تحقيق التنمية الصناعية 
وال��زراع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��دول األع��ض��اء 
وات��خ��اذ م��ا ي��ل��زم م��ن وس��ائ��ل ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة، خصوصا 
ب���إن���ش���اء م���ش���روع���ات م��ش��ت��رك��ة وإع��������داد ب����رام����ج ع��ام��ة 

ونوعية في هذا الصدد.
–في امليدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي إلى تنمية 
القيم  ع��ل��ى  وال��ح��ف��اظ  مستوياته  جميع  ع��ل��ى  التعليم 
ال���روح���ي���ة وال��خ��ل��ق��ي��ة امل��س��ت��م��دة م���ن ت��ع��ال��ي��م اإلس����الم 
السمحة وصيانة الهوية القومية العربية، واتخاذ ما 
يلزم من وسائل لبلوغ هذه األهداف، خصوصا بتبادل 
األساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية 
ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بني 

الدول األعضاء.
اهليكل التنظيمي

حسب اتفاقية التأسيس يتكون االتحاد من أجهزة 
تشريعية وتنفيذية وقضائية على النحو التالي:

مجلس الرئاسة
يتألف من رؤس��اء ال��دول األعضاء وه��و أعلى جهاز 
ف���ي االت���ح���اد، وإلج���م���اع رؤس�����اء ال�����دول األع���ض���اء فقط 
ال��دول األعضاء  القرار. ويتناوب رؤس��اء  سلطة اتخاذ 
على رئاسة املجلس ملدة سنة. مجلس وزراء الخارجية
مهمته التحضير لدورات مجلس الرئاسة والنظر في 
اقتراحات لجنة املتابعة واللجان الوزارية املتخصصة 
اإلقليمية  املنظمات  في  واملواقف  السياسات  وتنسيق 

والدولية.
وي���ت���ك���ون امل��ج��ل��س م���ن ال�������وزراء امل��ك��ل��ف��ني ب��ال��ش��ؤون 
الخارجية في بلدان االتحاد، ويشترط حضور جميع 
األع���ض���اء ل��ص��ح��ة ع��ق��د دورت������ه ال���ع���ادي���ة االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

بدعوة من الرئاسة أو بناء على طلب أحد األعضاء.

لجنة املتابعة
ت���ت���أل���ف م����ن األع����ض����اء ال����ذي����ن ت����م ت��ع��ي��ني ك����ل واح����د 
الشعبية  ل��ج��ن��ت��ه  أو  دول���ت���ه  وزراء  م��ج��ل��س  ف���ي  م��ن��ه��م 
املتابعة  وت��ق��وم لجنة  االت��ح��اد،  العامة ملتابعة ش��ؤون 
ب��م��ت��اب��ع��ة ق��ض��اي��ا االت���ح���اد ب��ص��ف��ة ت��ك��ام��ل��ي��ة م���ع بقية 

هيئات االتحاد، وتعمل بالتنسيق مع بقية الهيئات ال 
سيما مع األمانة العامة واللجان الوزارية املتخصصة 
تفاديا لالزدواجية، بينما تعرض لجنة املتابعة نتائج 

أعمالها على مجلس وزراء الخارجية.
اللجان الوزارية املتخصصة

ع��دة لجان  إنشاء  االتحاد على  عمل مجلس رئاسة 
وزارية في قراره بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 1990 
كاآلتي: يكون التحاد املغرب العربي أربع لجان وزارية 

متخصصة هي:

أوال- لجنة األمن الغذائي:
ت���ه���ت���م ب���ق���ط���اع���ات ال���ف���الح���ة وال�����ث�����روة ال���ح���ي���وان���ي���ة، 
وامل��ي��اه وال��غ��اب��ات، وال��ص��ن��اع��ات الفالحية وال��غ��ذائ��ي��ة، 
واس���ت���ص���الح األراض��������ي، وال���ص���ي���د ال���ب���ح���ري، وت���ج���ارة 
والبيئة،  والبيطري،  الزراعي  والبحث  الغذائية،  امل��واد 

ومؤسسات الدعم الفالحي.
ثانيا- لجنة االقتصاد واملالية:

ت��ه��ت��م ب���م���ي���ادي���ن ال��ت��خ��ط��ي��ط، وال����ط����اق����ة، وامل����ع����ادن، 
والتجارة، والصناعة، والسياحة، واملالية، والجمارك، 
والخدمات،  االستثمار،  وتمويل  وامل��ص��ارف  والتأمني 

والصناعة التقليدية.
ثالثا- لجنة البنية األساسية:

ت��ه��ت��م ب��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��ه��ي��ز واألش����غ����ال ال��ع��م��وم��ي��ة، 
واإلس���ك���ان وال��ع��م��ران، وال��ن��ق��ل وامل���واص���الت، وال��ب��ري��د، 

والري.
رابعا- لجنة املوارد البشرية:

ت���ه���ت���م ب���م���ج���االت ال���ت���ع���ل���ي���م، وال����ث����ق����اف����ة، واإلع��������الم، 
االجتماعية،  وال��ش��ؤون  العلمي،  وال��ب��ح��ث  وال��ت��ك��وي��ن، 
والعدل،  والصحة،  والشبيبة،  والرياضة،  والتشغيل، 

واإلقامة وتنقل األشخاص، وشؤون  

األمانة العامة
لالتحاد أمانة عامة مقرها العاصمة املغربية الرباط، 

وحسب املعاهدة التأسيسية تتكون من أمني عام يعينه 
مجلس الرئاسة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة 
واح����دة، وم��ن ع��دد ك��اف م��ن امل��وظ��ف��ني ينتدبهم األم��ني 
العام قدر الحاجة من بني مواطني االتحاد على أساس 
الكفاءة وال��والء أله��داف االتحاد والتوزيع العادل بني 
الدول األعضاء ووفقا للوائح الداخلية لأمانة العامة. 

وتقوم األمانة العامة باملهام األساسية التالية:
اتحاد  رئ��اس��ة  مجلس  ق����رارات  تنفيذ  على  العمل   1

املغرب العربي بالتنسيق مع سائر أجهزة االتحاد.
لبرنامج  التنفيذية  الخطط  إع���داد  ف��ي  املساهمة   2

عمل االتحاد بالتعاون مع لجنة املتابعة.
3 إع�����داد ال��ب��ح��وث وال����دراس����ات وت��وف��ي��ر امل��ع��ل��وم��ات 
والوثائق، وإبداء الرأي املتخصص مع االستعانة وعلى 

وجه األولوية وعند االقتضاء بالكفاءات املغاربية.
التقدم الحاصل في  الدورية حول  التقارير  إع��داد   4

بناء االتحاد.
الرئاسة  ملجلس  السكرتارية  ب��أع��م��ال  االض��ط��الع   5
وم��ج��ل��س وزراء ال��خ��ارج��ي��ة ول��ج��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة وال��ل��ج��ان 
ال����وزاري����ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ب��ل��د امل��ض��ي��ف 

وتوثيق هذه األعمال.
6 ح���ف���ظ وث����ائ����ق وم���س���ت���ن���دات ال����رئ����اس����ة وم��ج��ل��س 
وزراء ال��خ��ارج��ي��ة ول��ج��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة وال��ل��ج��ان ال���وزاري���ة 
املتخصصة ومجلس الشورى والهيئة القضائية وكل 
مستند رسمي لالتحاد بما فيها وثائق املصادقة على 

االتفاقيات الجماعية املبرمة في إطار االتحاد.
7 ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ن��س��ي��ق ب���ني األج����ه����زة االت���ح���ادي���ة 
بهدف  والتوثيق،  اإلعالمية  امل��ج��االت  في  املتخصصة 
ت���ك���وي���ن رص���ي���د م���ت���ط���ور م����ن امل���ع���ل���وم���ات اإلح��ص��ائ��ي��ة 
القطاعات  األع��ض��اء في مختلف  ال��دول  واملرجعية عن 
وأوج�������ه ن���ش���اط ال���ع���م���ل االت�����ح�����ادي, وج��ع��ل��ه��ا م��ت��اح��ة 

للممارسني.
ال�����دول  العامة لجامعة  ب����األم����ان����ة  ال���ص���ل���ة  رب�����ط   8

العربية لتحديد  العامة للتجمعات  العربية واألمانات 
م���ي���ادي���ن ال���ت���ع���اون ت���ع���زي���زا ل��ل��ع��م��ل ال���ع���رب���ي امل��ش��ت��رك, 
والتعاون مع التجمعات املماثلة األفريقية والتجمعات 
واملنظمات الدولية األخرى وذلك بالتنسيق مع أجهزة 

االتحاد.
9 ربط الصلة بالجمعيات الشعبية واملنظمات غير 

الحكومية لدعم مسيرة االتحاد.

مجلس الشورى
ويمثل مجلس الشورى الجهاز التشريعي لالتحاد, 
وي��ت��أل��ف م���ن ع��ش��ري��ن ع��ض��وا ع���ن ك���ل دول����ة ع��ض��و في 
االت��ح��اد ي��ق��ع اخ��ت��ي��اره��م م��ن ال��ه��ي��ئ��ات النيابية ل��ل��دول 
ال��داخ��ل��ي��ة لكل دول���ة. ويبدي  األع��ض��اء أو وف��ق��ا للنظم 
م���ج���ل���س ال�����ش�����ورى رأي�������ه ف���ي���م���ا ي��ح��ي��ل��ه ع���ل���ي���ه م��ج��ل��س 
الرئاسة من مشاريع وق��رارات، كما له أن يرفع ملجلس 
ال��رئ��اس��ة م��ا ي���راه م��ن ت��وص��ي��ات لتعزيز ع��م��ل االت��ح��اد 
وتحقيق أهدافه. ويتكون املجلس من اللجان الوزارية 

املتخصصة.

اهليئة القضائية
ت��ت��أل��ف م��ن ق��اض��ي��ني ع��ن ك��ل دول���ة تعّينهما ال��دول��ة 
املعنية ملدة ست سنوات، ويتم تجديد نصف الهيئة كل 
ثالث سنوات، ورئيس الهيئة ينتخب من بني أعضائها 

ملدة عام ومقرها نواكشوط.
وهي تختص بالنظر في النزاعات املتعلقة بتفسير 
وت��ط��ب��ي��ق امل���ع���اه���دات واالت���ف���اق���ي���ات امل���ب���رم���ة ف���ي إط���ار 
الرئاسة أو إحدى  إليها مجلس  التي يحيلها  االتحاد 
الهيئة ملزمة  ال��ن��زاع، وتكون أحكام  األط���راف في  دول 
ون��ه��ائ��ي��ة، وت���ق���وم ك���ذل���ك ب��ت��ق��دي��م اآلراء االس��ت��ش��اري��ة 
ال��ت��ي يعرضها عليها مجلس  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��س��ائ��ل  ف��ي 

الرئاسة.
األكاديمية املغاربية للعلوم

تم تأسيس األكاديمية املغاربية للعلوم في طرابلس 

إلق��ام��ة إط���ار ل��ل��ت��ع��اون ب��ني م��ؤس��س��ات ال��ب��ح��ث العلمي 
وال��ت��ك��وي��ن ال��ع��ال��ي ف���ي ب���ل���دان االت���ح���اد وب��ي��ن��ه��ا وب��ني 
املؤسسات املماثلة بالوطن العربي والبلدان األجنبية، 
وتطبيق سياسة بحث علمي وتكنولوجي مركزة على 
الجوانب التنموية املشتركة بني أقطار االتحاد باعتبار 
ال��وس��ائ��ل واإلم��ك��ان��ي��ات امل���ت���واف���رة، وت��ه��دف ك��ذل��ك إل��ى 
تمكني الباحثني ف��ي االت��ح��اد م��ن امل��ش��ارك��ة ف��ي تطوير 
مؤثرة  بطريقة  وتوظيفها  التقنية  واستيعاب  العلوم 

في األوساط العلمية والتقنية.

جامعة املغرب العربي
تتكون الجامعة من وحدات جامعية مغاربية موزعة 
ع��ل��ى دول ات���ح���اد امل���غ���رب ال���ع���رب���ي ح��س��ب م��ق��ت��ض��ي��ات 
ك��ل منها, ومقرها  ف��ي  امل��ت��وف��رة  مهمتها واإلم��ك��ان��ي��ات 
طرابلس. وتهدف الجامعة املغاربية إلى تكوين طلبة 
ال��س��ل��ك ال��ث��ال��ث وال��ب��اح��ث��ني ف��ي امل��ج��االت ذات األول��وي��ة 

التي يقرها مجلس إدارة الجامعة.
املصرف املغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية

لالستثمار  املغاربي  املصرف  إنشاء  اتفاقية  وقعت 
وال��ت��ج��ارة ال��خ��ارج��ي��ة ب��ني دول ات��ح��اد امل��غ��رب العربي 
ب��ت��اري��خ 10 م�����ارس/آذار 1991، وم��ق��ره ت��ون��س. يهدف 
امل���ص���رف إل����ى امل��س��اه��م��ة ف���ي إق���ام���ة اق��ت��ص��اد م��غ��ارب��ي 
م��ت��راب��ط وم��ن��دم��ج، وم���ن ذل���ك إع����داد وإن���ج���از وت��م��وي��ل 
املشاريع ذات املصلحة املشتركة الفالحية والصناعية 
وغ��ي��ره��ا ف���ي ال���ب���ل���دان امل��غ��ارب��ي��ة، وك���ذل���ك ف���ي تشجيع 
امل��ش��اري��ع ذات  ف��ي  األم���وال وتوظيفها  انسياب رؤوس 
الجدوى االقتصادية واملردود املالي، وتنمية املبادالت 

التجارية واملدفوعات الجارية املترتبة عنها.
والعقبات حالت دون  الصراعات  العديد من  أن  إال   
تحقيق أأله���داف التي م��ن أجلها أنشئ اإلت��ح��اد حيث 
كيانا  ف��ي جعله  ب��األس��اس  تسببت خ��الف��ات سياسية 

إداريا ليس إال.  

أن مطلبنا ال يتعدى عقد العام  اعتقد األمني  ما،   ولسبب 
 جلسة لشرب الشاي وتبادل اللغو تنتهي بتشجيعنا واقناعنا
الضغط تفادينا  كلما  الصحيح  الطريق  على  سنكون   بأننا 
 على اجلرح النازف لالحتاد. كنا نود أن نحصل على اجابات
 ألسئلة تقض مضاجع ماليني املغاربة ولكن االدارة املرتهلة

لألمانة العامة حولتنا الى متهمني مع وقف التنفيذ

ⵎⵖⴰⵔⵉⴱⵉالجمعة- األحد - 13-15  نوفمبر 2020 - العدد: األول >

 في بدايات الحجر الصحي الشامل الذي فرضته بعض الدول
 االروبية ملكافحة جائحة كورونا، عكفت مجموعة من مغاربيي
ميتا ول��د  ال��ذي  املغاربي  االت��ح��اد  وضعية  معالجة  على   املهجر 
.وبقي معلقا بكل االفتراضات والحسابات املمكنة واملستحيلة

 وانطاقا من اقتناعهم بأن سؤال االتحاد هو سؤال املرحلة،
 قرروا أن ما ال يمكن انجازه في الواقع يمكن انجازه باالفتراض
ال��ذرائ��ع ف��ي وج��ه ك��ل  امل��غ��ارب��ي حيا وص��ام��دا  الحلم   حتى يظل 

.واملبررات الواهية
 ف��ي ه��ذا ال��ح��وار م��ع أح��د ب��ن��اة ال��دول��ة امل��غ��ارب��ي��ة االف��ت��راض��ي��ة،

 تسعى "مغاربي" الى ازاحة الرماد عن الجمرة املغاربية التي ال
.تزال متقدة في قلوب وعقول كل املغاربين

 حن تلتقي خالد الرحموني التونسي املولد واألصل، يفاجئك
وطنه أبناء  من  غيره  يفعل  كما  كتونسي  نفسه  يعرف  ال   بأنه 
 ول��ك��ن��ه ي��ف��ض��ل ال���ق���ول: "ان���ا م��غ��ارب��ي م��ن اق��ل��ي��م ت��ون��س" تعبيرا
 ع��ن تعلقه ب��ان��ت��م��اء اك��ب��ر وأك��ث��ر رح��اب��ة. وان��ط��اق��ا م��ن موقعه
 ومسؤوليته الجسيمة كرئيس ملجلس االشراف في "دولة املغرب
 الكبير االفتراضية"، اختارت "مغاربي" ان تتواصل معه لكشف
السيبراني الفضاء  ف��ي  يتنفس  ال��ذي  الجديد  امل��ول��ود  ه��ذا   وج��ه 

.بانتظار أن يمشي معتدل القامة فوق األرض املغاربية
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جمهورية "القراصنة" املغربية 

حكمت املتوسط واألطلسي ووصلت غاراتها إلى إنجلترا وايسلندا

 مقهى الحافة  في طنجة...   ملتقى العشاق والشعراء والسياسيني

ف�����ي م���ث���ل ه������ذا ال�����وق�����ت م�����ن ع������ام 1627 
في  واقعة  ايسلندا، وهي جزيرة  تعرضت 
شمال املحيط األطلنطي لغارات القراصنة 
ال��ق��ادم��ن م��ن امل���غ���رب، وت��ح��دي��دا م��ا ع��رف 
ب��ورق��راق..  جمهورية  أو  س��ا  بجمهورية 

فما هي حكاية هذه الجمهورية؟
مستقل  ككيان  سا  جمهورية  تأسست 
وادي  عند مدخل  و1668   1624 عامي  بن 
نهر ب��ورق��راق ف��ي امل��غ��رب ق��رب مدينة سا 
والعاصمة الرباط، بحسب موقع يا بادي 

دوت كوم املغربي  
السابع  القرن  أوائ��ل  في  البداية  وكانت 
ع��ش��ر ع��ن��دم��ا أص���در م��ل��ك إس��ب��ان��ي��ا فيليب 
الثالث مرسوم طرد املورسكين عام 1609 

مما أجبر نحو 3 آالف منهم على مغادرة 
مدينة  إل��ى  فتوجهوا  هورناشوس  مدينة 

سا باملغرب 
وأس��������س ه�������ذا ال����ك����ي����ان امل���ورس���ي���ك���ي���ون 
م����������ن ه����������ورن����������اش����������وس أو  ال����������ق����������ادم����������ون 
ال��ح��ورن��اش��ي��ون   وخ��ال ال��ف��ت��رة القصيرة 
ال�����ت�����ي ع�����اش�����ت ف���ي���ه���ا ه�������ذه ال���ج���م���ه���وري���ة 
س���اه���م���ت ب��ف��ع��ال��ي��ة ف����ي أع����م����ال ال��ق��رص��ن��ة 
ف��ي ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط وامل��ح��ي��ط األط��ل��ن��ط��ي 

وتجارة العبيد مع الدولة العثمانية  
وكان أول زعيم لهذا الكيان مراد رايس 
األص���غ���ر، وك����ان ق��رص��ان��ا ه��ول��ن��دي��ا اس��م��ه 
ج��ان ج��ان��زون اعتنق اإلس���ام، وق��د تولى 

الزعامة بن عامي 1624 و1627 

وكان جانزون من أكثر القراصنة دموية 
في زمانه وقد أغار على شواطئ اسبانيا 
وصل  حتى  وانجلترا  وفرنسا  والبرتغال 

إلى سواحل ايسلندا 
وب��ع��د رح��ي��ل م����راد راي����س إل���ى ال��ج��زائ��ر 
ع��ام 1627 رف��ض امل��ورس��ي��ك��ي��ون االع��ت��راف 
الذي توفي في  الناصر،  زي��دان  بالسلطان 
ال��ع��ام، وتوقفوا  ذل��ك  م��ن  أي��ل��ول  سبتمبر/ 
كيانا  أنفسهم  وأعلنوا  الضرائب  دفع  عن 

مستقا عن املغرب 
وقد حكم هذه الجمهورية مجلس حمل 
اس��م ال��دي��وان وي��ت��راوح ع��دده ب��ن 12 و14 
كل  م��ن  م��اي��و/آي��ار  ف��ي  ينتخبون  شخصا 

عام الحاكم أو األدميرال الكبير 

ب���ع���ض  أن  إل������������ى  ت�������ق�������اري�������ر  وت������ش������ي������ر 
ال��ح��رن��اش��ي��ن ك���ان���وا ق���د اق���ت���رح���وا تسليم 
ال����ج����م����ه����وري����ة ل���ف���ي���ل���ي���ب ال�������س�������ادس م��ل��ك 
إس��ب��ان��ي��ا م��ق��اب��ل م��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى ع��ودت��ه��م 
إلى هورناشوس وأال يتعرضوا لعقوبات 
محاكم التفتيش كما يسلمون مدافع سا 

وعددها 68 مدفعا. لكن ذلك لم يحدث 
وما حدث هو توصل الفريقن في سا 
إلب����رام ات��ف��اق��ي��ة ل��ت��ق��اس��م م��ن��اص��ب املجلس 
بينهما، وقد أدى هذا الصراع إلى ضعف 

قوتهم  
الذي  الجديد  القائد  العياشي  وأم��ا عن 
ت����م ان���ت���خ���اب���ه ف���ي���ق���ول م���وق���ع م��ج��ل��ة دع����وة 
ال��ح��ق ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة األوق����اف وال��ش��ؤون 

إلى  ينتمي  إن��ه  عنه  املغرب  في  اإلسامية 
قبائل بني هال التي رحلت غربا 

وق������د دخ������ل ال���ع���ي���اش���ي ف����ي ح�������روب م��ع 
الدالئين الذين عملوا على بسط نفوذهم 
 1641 على سا ونجحوا في هزيمته عام 

وهيمنوا على املنطقة  
ال���ح���ورن���اش���ي���ون  ق�����ام   1660 ع�����ام  وف�����ي 
ب���ان���ت���ف���اض���ة وت����ول����ى ق����ي����ادة ال��ج��م��ه��وري��ة 
غ���ي���ان راي������س، ول���ك���ن ج���م���ه���وري���ة س���ا ل��م 
تصمد أمام السلطان العلوي الرشيد التي 
لتنتهي جمهورية   1668 املغرب عام  وحد 

سا لألبد  
يذكر أنه كان للجمهورية أسطول كبير 
ي��ت��ك��ون م��ن س��ف��ن ذات أش��رع��ة وم��ج��ادي��ف 

وبالتالي تتمتع بقدرة عالية على املناورة  
وك������ان������ت ب����ع����ض ال������������دول األوروب��������ي��������ة، 
اضطرت  ق��د  وإنجلترا،  وه��ول��ن��دا  كفرنسا 
إلى  ب��ورق��راق  ح��وض  بعد فشل محاصرة 
لتحرير  سا  جمهورية  مع  عاقات  إقامة 

أسراهم وضمان حرية التجارة  
س��ي��ط��ر  و1630   1627 ع�����ام�����ي  وب��������ن 
الحورناشيون على املجلس، ولكن في عام 
1630 وقعت اشتباكات بن الحورناشين 
وغيرهم من األندلسين مما أدى النتخاب 
الزياني  أحمد  اب��ن  ه��و محمد  قائد جديد 
امل���ل���ق���ب ب�����"ال����ع����ي����اش����ي"، وت����ك����وي����ن دي������وان 
ج��دي��د م���ن 16 ع��ض��وا )8 ح���وراش���ي���ون و8 

مورسيكيون(  

قع مقهى الحافة في مدينة طنجة باملغرب 
ف��ي م��ك��ان م��م��ي��ز ج����دًا، ح��ي��ث ي��ج��ل��س ع��ش��رات 
ال��������زوار أم������ام ال���ب���ح���ر وي��س��ت��م��ت��ع��ون ب��ص��وت 
ال��ن��وارس، واإلط��ال��ة املغربية على األراض���ي 

اإلسبانية  
إذ ُي��ع��د ه����ذا ال��ف��اص��ل امل���ائ���ي أق����رب نقطة 
بن أفريقيا وأوروب���ا، يشرب ال��زوار "األت��اي" 

املغربي ويستمعون إلى مزيج من املوسيقى 
املغربية واألن��دل��س��ي��ة واإلس��ب��ان��ي��ة، ل��ه��ذا كان 
مقهى ال��ح��اف��ة وج��ه��ة ك��ل زائ���ر مل��دي��ن��ة طنجة 

بأقصى شمال املغرب  
ل��زي��ارة هذا  أن��ح��اء العالم  يأتي سياح م��ن 
أن  الساحر، وسبق  املشهور بموقعه  املقهى، 
كان قبلة للعديد من الروائين والكتاب الذين 

ك��ان��وا يبحثون ع��ن الصفاء م��ن أج��ل اإلب���داع 
والكتابة  

ال��ذي  التاريخي  املقهى  ه��ذا  مقاعد  فعلى 
يد عام 1921، كان يجلس الروائي املغربي 

ُ
ش

الشهير محمد شكري ليسطر روايته األشهر 
"الخبز الحافي" حيث اجتمعت هنا ذكرياته 
ك��ان ُيجالس شكري  مع مدينة طنجة. وهنا 

ال��ش��اع��ر وال���روائ���ي امل��غ��رب��ي ال��ش��ه��ي��ر الطاهر 
ب����ن ج���ل���ون ال���ح���اص���ل ع���ل���ى ج����ائ����زة غ��ون��ك��ور 

الفرنسية عن روايته "ليلة القدر 
وكذلك الكاتب واملترجم األميركي الشهير 
ب���ول ب���ول���ز، اع���ت���اد ع��ل��ى ارت���ي���اد ه���ذا امل��ق��ه��ى، 
ح��ي��ث س��ح��رت��ه امل��دي��ن��ة ب��ج��م��ال��ه��ا ف��اخ��ت��اره��ا 
لتكون مقر إقامته الدائمة، كما يحمل املكان 

ذك���ري���ات س��ي��اس��ي��ن ت��اري��خ��ي��ن ج��ل��س��وا فيه، 
مثل تشرشل أشهر رئيس للوزراء في تاريخ 
بريطانيا، وكوفي عنان األمن العام األسبق 

لألمم املتحدة  
وقد أنشأ با محمد هذا املقهى التاريخي، 
وتحكي املدينة عن صبره وتعبه في تحويل 
م���ك���ان م��ه��ج��ور ك����ان ي��ت��ج��م��ع ف��ي��ه ال��س��ك��ارى 

وامل����ت����ش����ردون إل����ى م��ق��ه��ى ع���امل���ي ص����ار قبلة 
للسائحن من كل بقاع األرض  

املقهى  يمتلئ  رأسية،  مستويات   5 وعلى 
ب���ال���ق���ّراء وال���ك���ت���اب وال���ع���ش���اق، ال��ب��اح��ث��ن عن 
املكان  داخ��ل  بعينيك  التجول  ال��ه��دوء، وعند 
ستجد ُكتبًا وروايات مفتوحة تلتهمها أعن 
القّراء، وكراسات أخرى تمتلئ بوحي املكان .  
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ثقافة  وفنون 11

ي���ش���ارك ال��ف��ي��ل��م امل��غ��رب��ي " ال��ل��ك��م��ة 2020" 
ل���ل���م���خ���رج م���ح���م���د أم�������ن م�����ون�����ة، امل���س���اب���ق���ة 
ل�����ل�����دورة 36 مل���ه���رج���ان  ال���رس���م���ي���ة ال����دول����ي����ة 
االس��ك��ن��دري��ة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ال����ذي ي��ن��ظ��م م��ن 7 
أفالمه  أول  الفيلم  ال��ج��اري.  نوفمبر   12 ال��ى 
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ال���ط���وي���ل���ة ب���ع���د م��ج��م��وع��ة م��ن 
وقد  التلفزيونية  واألعمال  القصيرة  األف��الم 
املونتاج  ف��از بجائزتي  أن  الفيلم  لهذا  سبق 
للمهرجان   21 بالدورة  األصلية  واملوسيقى 
الى 7  الوطني للفيلم بطنجة من 28 فبراير 
مارس 2020، وكان الفيلم املغربي الذي تدور 
أح��داث��ه ح���ول ري��اض��ة " امل��الك��م��ة" ح��ص��د في 
إطار املسابقة الرسمية للفيلم بطنجة جائزة 
ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��خ��اص��ة ل��ف��ي��ل��م وج��ائ��زت��ي 

املونتاج واملوسيقى.
 وت����دور أح����داث ال��ف��ي��ل��م، وه���و أول تجربة 
مونة حول  أم��ن  للمخرج محمد  سينمائية 
"ربيع" شاب عاطل عن العمل ينتمي ألسرة 
ف��ق��ي��رة ف��ق��دت معيلها ف��ي ح���ادث س��ي��ر، ك��ان 

ربيعًا سببًا فيها.

أن��واع االس��ت��ف��زازات،  يتعرض ربيع لكافة 
والسخرية من شقيقة األكبر العب كرة القدم، 
الذي بشلل أثناء في مباراة حاسمة ويتنكر 
ل��ه رئ��ي��س ال��ف��ري��ق. ك��م��ا ي��ت��ع��رض للسخرية 
من والدته التي ال تتردد في تذكيره بعجزه 
ع����ن امل���س���اه���م���ة ف����ي م����ص����روف ال���ب���ي���ت ورغ����م 
املتكررة إلرض��اء والدته، بخوض  محاوالته 
يفشل،  أن��ه  إال  باملخاطر،  مغامرات محفوفة 
اح��س��اس رب��ي��ع ب��ال��دون��ي��ة ي��ول��د ل��دي��ه العنف 
تجاه اي شخص يحاول استفزازه مع توالي 
االحداث تفقد العائلة مسكنها، لعجزها عن 
تسديد واجبات الكراء وتنتقل إلى مسكن أقل 
"مصطفى"  ؛  ربيع"   " يلتقي  مستوى، حيث 
بطل سابقًا في املالكمة لم يتمكن من اكمال 
م��ش��واره ال��ري��اض��ي، وي��ح��اول االخ��ي��ر اق��ن��اع 
رب��ي��ع ب��اس��ت��غ��الل ش��ب��اب��ه وق���وت���ه واح���ت���راف 

رياضة املالكمة.
ف��ه��ل س��ي��ن��ج��ح رب��ي��ع ف���ي ت���ج���اوز مشاكله 
وال�������وص�������ول إل�������ى ال����ح����ل����م ال���������ذي رس�����م�����ه ل��ه 

مصطفى؟

وقال املخرج محمد أمن أمونة، أن الفيلم 
يتحدث عن األمل ويدعو إلى التشبث بالحلم 
م��ه��م��ا ك���ان م��ش��ي��دًا ب����أداء امل��م��ث��ل��ن وب��ك��ل من 
ساهم في إنجاز هذا الفيلم السينمائي ومن 
اك��ل��ي��م" وه��و  جهته أك���د ب��ط��ل الفيلم " رب��ي��ع 
ن��ف��س��ه ك��ات��ب ال��س��ي��ن��اري��و، أن م��ن��ت��ج ي��ف��ك��ران 
في انتاج جزء ثاني من " اللكمة" مشيرًا إلى 
أنه انتهى بالفعل من كتابة جزء كبير منه. 
سواء  حد  على  والنقاد  الجمهور  وبشهادة 
فإن " اللكمة" فيلم جماهيري يتوفر على كل 
مقومات النجاح في القاعات السينمائية، ال 
م��ن حيث امل��وض��وع، ال��ذي يعتبر ج��دي��دًا في 
ال��س��ي��ن��م��ا امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي تفتقر ل��ه��ذا ال��ن��وع 
م��ن األف���الم" ال��ري��اض��ي��ة" وك��ذل��ك األداء املقنع 

للممثلن.
ال��ذي كتب  اكليم،  ربيع  م��ن بطولة  الفيلم 
أي���ض���ا ال��س��ي��ن��اري��و، وس���ان���دي���ة ت����اج ال���دي���ن، 
ال��ب��خ��اري، وسعيد  ال��ي��اس، وط���ارق  ونعيمة 
ب���اي وع��ب��د ال��س��الم ب��وح��س��ي��ن��ي، إل���ى جانب 

فنانن آخرين.

أطلق الفنان التونسي محمد وجدي املقيم 
ب�  مونتريال- كندا، نهاية االسبوع املاضي أول 
فيديو كليب له تحت عنوان "عايش في الغربة 
برأسي" كلمات باللهجة التونسية من آلحان 
محمد الصالح حركاتي، وتوزيع املايسترو، 

نادر الشريف واخراج رافي القمودي .
والفيديو كليب، استغرق 3 أشهر من االعداد 
ب��م��دي��ن��ة " م��ون��ت��ري��ال" مقاطعه  وال��ت��ص��وي��ر 
إلى  النهاية  إل��ى  البداية  وكلماته تحيلك من 
ع��وال��م ال��ش��ج��ن وأل����م ف����راق األوط�����ان " تونس 
الشوق  بظمأ  املثقل  األبية" فعكست وجدانه 
لألهل واملكان وال��دي��ار واالت���راب وال��رب��وع، إذ 
ال ي��ع��رف ق��داس��ة ال��وط��ن إال م��ن ع���اش قسوة 
البعاد وكابد  مرارة االغتراب. ونشر الفيديو 
على قناة باليوتيوب حيث حقق أكثر من 100 
أل��ف م��ش��اه��دة ف��ي األي���ام األول����ى، ع��رض على 
التونسية، وشرع  القنوات واإلذاع���ات  بعض 

الفنان املقيم بكندا في تصوير فيديو كليب 
" للميمة" وأدل��ل  ألغنيتن جديدتن بعنوان 
الحان  التونسية،  باللهجة  بكندا  غ��ال��ي"  ي��ا 
محمد وجدي، وموسيقى وتوزيع املايسترو 
ن��ادر الشريف ويعتبر محمد وج��دي من بن 

البالد  خ��ارج  الصاعدين  التونسين  الفانن 
وهو مطرب ومؤلف وينشط بأهم التظاهرات 
ف��ي ك��ن��دا ع��ل��ى غ����رار م��ه��رج��ان ال��ي��اس��م��ن و " 

أوريونتاليس".

للمخرج  هيليوبولس  الويل  الروائي  للفيلم  األول  الشرفي  العرض  تم 
األوس��ك��ار، حيث  ف��ي مسابقة  ال��ج��زائ��ر  ال��ذي سيمثل  قاسم  السيد جعفر 
الفتح يوم األربعاء املاضي بالجزائر  احتضنت قاعة بن زيدون برياض 
والفني  التقني  والطاقم  املخرج  للفيلم بحضور  األول  العرض  العاصمة 

للعمل وكذا رجال الثقافة والسينما ووسائل االعالم.
في  العشرين  ال��ق��رن  م��ن  االربعينات  على حقبة  الفيلم  أح���داث  وت���دور 
له  ال��ج��زائ��ر وم��ا تعرضت  ق��امل��ة بشمال ش��رق  ب��والي��ة  ب��ل��دة هليوبوليس 
هذه البلدة على يد االستعمار الفرنسي، وتم االنتهاء من تصوير الفيلم 
وتجهيزه قبل عدة أشهر لكنه لم يعرض حتى اآلن في دور السينما، كما 
كورونا  ف��ي��روس  انتشار  بسبب  سينمائية  مهرجانات  أي  ف��ي  ي��ش��ارك  ل��م 

عامليًا.
املنافس  الفلم  يكون  أن  األمريكية  السينما  فنون وعلوم  أكاديمية  وتشترط 
ب��ف��ئ��ة أف��ض��ل ف��ي��ل��م اج��ن��ب��ي، ق���د ع����رض مل����دة اس���ب���وع  ع��ل��ى األق����ل ب����دور ال��س��ي��ن��م��ا، 

ع���ل���ى ال���ج���ه���ات ال���رس���م���ي���ة ال���ج���زائ���ري���ة وه�������������������و م���������������ا ي��������ف��������رض 
ع����رض ه��ي��ل��ي��وب��ول��س، 
نهاية  قبل  جماهيريًا 
الحفل  وي���ق���ام  ال���ع���ام 
ال����������ق����������ادم ل�����ت�����وزي�����ع 
ج���وائ���ز االوس���ك���ار 
ب�����م�����دي�����ن�����ة ل������وس 
ان��ج��ل��ي��س ف���ي 25 
أب��������ري��������ل ال������ق������ادم 
ب����داًل م���ن امل��وع��د 
امل���������ع���������ت���������اد ف����ي 
بسبب  ف���ب���راي���ر 
ت��أث��ي��ر ف��ي��روس 
ك������ورون������ا ع��ل��ى 

السينما .

أول عرض لـ " هيليوبولس" 
ممثل الجزائر في األوسكار

" اللكمة " يمثل املغرب في مهرجان االسكندرية السينمائي

"عايش في الغربة براسي" أول فيديو كليب للفنان التونسي 
املقيم بكندا محمد وجدي 

مهرجان الجونة: كوثر بن هنية تتوج بجائزة أفضل فيلم 
عربي بـ  "الرجل الذي باع ظهره"

أخبار في صور

 » The Voice senior « أبدع الفنان الجزائري القدير، عبد العزيز بن زينة على مسرح
واستطاع التأهل الى النهائي بكل جدارة، وأدى الفنان أغنية " غرامك" بحرفية عالية 
وبكل راحة في الحلقة النصف النهائية من البرنامج والتي بثت االربعاء املاضي على 
فضائية » MBC « وأش��ادت النجمة اللبنانية، نجوى كرم، بموهبة بن زينة الكبيرة، 
والذي أبهر مدربي البرنامج بصوته القوي، واختار النجم املصري هاني شاكر، عبد 

العزيز بن زينة، للمرور معه إلى الحلقة النهائية رفقة املتسابقة ميرفت كامل.

رغم اإلع��الن عن فرض "إغ��الق كامل" في لبنان ملدة أسبوعن بداية من يوم السبت 
امل��ق��ب��ل، ملنع تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا، أك���دت النجمة غ���ادة عبد ال����رازق اص��راره��ا على 
السفر إلى بيروت لتصوير مسلسلها الجديد "دم الغزال" املقرر عرضه بموسم دراما 
رمضان 2021 حصريا على قنوات MBC. غ��ادة استغلت ع��دم اغ��الق مطار بيروت أو 
املخرج محمد إسامة االستقرار  املعاون وبمقدمتهم  الفريق  السفر، وطلبت من  حظر 
سريعا على أماكن التصوير في لبنان، وأكدت استعدادها للسفر إلى بيروت منتصف 
نوفمبر الجاري، لبدء التصوير فورا، علما أن املسلسل سيتم تصويره بالكامل هناك، 

وال توجد أية مشاهد سيتم تصويرها في مصر.

وض��ع��ت نجمة ت��ل��ف��زي��ون ال��واق��ع األم��ري��ك��ي��ة ك��ي��م ك��ارداش��ي��ان زوج��ه��ا ن��ج��م ال���راب 
األمريكي واملرشح الرئاسي السابق كاني ويست في وضع مزٍر، في خطوة جديدة 
قامت بها فور اإلعالن عن الرئيس املنتخب. وبعد إعالن الصحف األمريكية الكبرى 
عن فوز املرشح الديمقراطى جو بايدن بمنصب رئيس الواليات املتحدة األمريكية 
على منافسه الرئيس االمريكي السابق دونالد ترامب، املرشح الجمهوري، انتقلت 
نجمة الواقع عبر حساباتها على وسائل التواصل االجتماعي، وقامت بنشر صورة 
ل� جو بايدن ونائبته كاماال هاريس، لتهنئته بالفوز في االنتخابات األمريكية، على 

الرغم من حقيقة أن زوجها تعرض لهزيمة مروعة في هذا السباق الرئاسي.

تحصلت التونسية كوثر بن هينة على جائزة افضل فيلم عربي من خالل شريط" الرجل 
الذي باع ظهره" في مهرجان جونة السينمائي. ويروي الفيلم قصة مهاجر سوري غادر بلده 
هربًا من الحرب إلى لبنان على أمل السفر منه إلى أوروبا حيث تعيش حب حياته، وفي 
سبيل ذلك يقبل أن  يرسم له احد أشهر الفنانن املعاصرين وشمًا على ظهره ليتحول 
جسده إلى تحفة فنية، لكنه يدرك بعد ذلك أنه فقد حريته من جديد بسبب القرار الذي 

اتخذه ومدة الفيلم 104 دقائق .
ال��دورة  ال��ذي ب��اع ظ��ه��ره" للمخرجة كوتر ب��ن هنية ضمن فعاليات  وع��رض فيلم "ال��رج��ل 
الرابعة بعد مشاركته كمشروع في مرحلة التطوير قبل عامن في منصة الجونة السينمائية 
وهو سيناريو واخراج كوتر بن هنية بطولة يحي مهايني، النجمة العاملية مونيكابيلوتشي 

ديا إليان،  كوين دى بو.

 عمرو الالهوني

ي��ع��ت��ق��د ال���ب���ع���ض أن ال����ف����ن  ه����و ن���وع 
على   ينحصر  دوره  وأن  ال��رف��اه��ي��ة  م��ن 
بكل  ال��ف��ن��ون  أن  الحقيقة  ل��ك��ن   ، ع��رض��ه 
أشكالها وألوانها هي املحرك الرئيسي 
الوعي  يخلق  فبها  ال��ش��ع��وب:  ل��وج��دان 
وي���ب���ع���ث ال���ف���ك���ر ف�����ي ح����ي����اة ال���ش���ع���وب، 
ف����م����دل����ول ك���ل���م���ة ال����ف����ن ي���ش���م���ل ال���ف���ن���ون 
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة وامل���رئ���ي���ة ك���م���ا ي���دخ���ل ف��ي 

نطاقها فنون األدب واملوسيقى.
وي���ف���ت���رض ف���ي ال���ف���ن���ون أن���ه���ا ت��ح��دث 
اس���ت���ج���اب���ة ل����دى امل��ت��ل��ق��ي ح���ي���ال ع���رض 
ال�����ف�����ن، ف����ح����واس����ه ت���ت���ن���اس���ق م�����ع ك��ت��ل��ة 
ال����ع����رض م���ح���دث���ًا ن����وع����ًا م����ن امل�������زج ف��ي 
امل����ش����اع����ر واألح�����اس�����ي�����س ب�����ن امل��ت��ل��ق��ي 
يجعله  الفن  تناسق  وغياب  وال��ع��رض، 
يفتقد الى الرضا ويفتقر الى التواصل 

مع العمل.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن امل��ظ��ه��ر ال��ت��رف��ي��ه��ي 
فالفن   ، للفنون لكن جوهرها هام جدًا 
ه��و ك��ل ان��ت��اج اب��داع��ي ينتجه اإلن��س��ان، 
ف��ه��و ع��م��ل خ����اص إذا ف��ف��س��اد م��ج��ت��م��ع 
 ال ي��ع��ن��ي ب��ال��ض��رورة ف��س��اد ال��ف��ن، 

ً
م��ث��ال

ب����ل ع���ل���ى ال���ع���ك���س ف���ق���د ك������ان ال����ف����ن ه��و 
ال��ف��ت��رة  ال��ت��ص��ح��ي��ح وال��ت��ق��وي��م ف���ي  أداة 
ال���ت���ي ت��ع��رض��ت ف��ي��ه��ا م��ص��ر ل��الح��ت��الل 
االنجليزي، حيث شهدت مصر ازدهارا 
في شتى انواع الفنون، فتنوعت الحياة 
األدب�����ي�����ة وظ����ه����رت امل���������دارس ال��ش��ع��ري��ة 
ال��ح��دي��ث��ة وامل���ذاه���ب األدب���ي���ة وال��ف��ك��ري��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت����ط����ورت امل���وس���ي���ق���ى ب����دءًا 
الوهاب  م���رورًا بعبد  م��ن سيد دروي���ش 
وم��ح��م��د ف�����وزي وب��ل��ي��غ ح���م���دي اج��ي��ال 
واللحن،  املوسيقى  تاريخ  في  متعاقبة 
الذي  والتطور  والسينما  املسرح  كذلك 
يد يعقوب صنوع،  املسرح على  شهده 
ف���ف���س���اد ال���ب���ي���ئ���ة ال ي���ع���ن���ي ف����س����اد ال��ف��ن 
ب��ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س ي��ك��ون ال��ف��ن ه��و األداة 
ال��ه��ام��ة ف���ي م��واج��ه��ة ف��س��اد ال���واق���ع ... 

فمن املعاناة يولد االبداع.
فنحن نحتاج للفنون ال لنقل الواقع 
معالجة  أي  دون  فجة  كما هو بصورة 
إذًا بن تصوير جريمة  الفرق  فما  وإال 
ب��ك��ام��ي��را ق���ن���اة اخ���ب���اري���ة وب����ن ك��ام��ي��را 

السينما ! .
النفس  تهذيب  هي  الفنون  مهمة  إن 
ورص��������د ال�����ص�����راع ب�����ن ال���خ���ي���ر وال���ش���ر 
ف���ي ث��ي��اب ال��ح��ك��م��ة وامل���ش���ارك���ة ، ف��ال��ف��ن 
ايضًا  هو  لكن  والتحليل،  الرصد  عليه 
العالقة  اختلت  ف��إذا  للمجتمع،  خاضع 
للخلل  الفن  الفن واملجتمع تعرض  بن 
اي����ض����ًا، وه������ذا ال���خ���ل���ل ي���ك���ون ن���ات���ج م��ن 
أن يكون  قبل  الفن  القائمن على  خ��الل 
قلنا  السابق  مثالنا  ففهي  املجتمع  من 
امل��ع��ان��اة ت��ول��د األب����داع، لكن بوجود  أن 
امل��ع��ان��اة م���ع غ��ي��اب ال��ب��ص��ي��رة وال���رؤي���ة 
ي��ص��ب��ح ال��ف��ن س���الح ه����ادم ال ي��ب��ن��ي وال 
ي��ص��ل��ح، ف��ق��د ي��ك��ون امل��ج��ت��م��ع بيئة غير  
حاضنة للقيم وتغيب عنها كل املبادئ 
لكن مع هذا يوجد أصحاب  الصالحة، 
جيدة  ورؤي��ة  بصيرة  لهم  ممن  الفنون 

فيصبح الفن هنا بناء للمجتمع .
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ت��س��ع��ى ت��ون��س إل���ى إع�����ادة إح���ي���اء ف���ن ال��خ��ط ال��ع��رب��ي 
ال�����ذي ب����ات م��ه��م��ش��ا ون������ادر االس���ت���ع���م���ال، وت����ش����ارك ف��ي 
الفن على  ه��ذا  إدراج  إل��ى  مبادرة عربية طموحة تهدف 
ق��ائ��م��ة ال��ي��ون��س��ك��و ل��ل��ت��راث غ��ي��ر امل�����ادي , وب����رز اه��ت��م��ام 
ال��س��ل��ط��ات ال��ت��ون��س��ي��ة ال��ش��دي��د ب��ف��ن ال��خ��ط ال��ع��رب��ي منذ 
وص���ول ال��رئ��ي��س ال��ح��ال��ي ق��ي��س سعيد إل��ى س��دة الحكم 
ف��ي أك��ت��وب��ر 2019، ح��ي��ث ل��ج��أ ال��رئ��ي��س ف��ي ب��ي��ان تعيني 
رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة والئ���ح���ة ال��������وزراء ال���ت���ي أرس���ل���ه���ا إل��ى 
تحمل  سميكة  ورق��ة  على  بالحبر  الكتابة  إل��ى  البرملان، 
شعار الرئاسة , ويحرص الرئيس التونسي على إهداء 
الرسميني األجانب لوحات فنية تحمل تعابير  ضيوفه 
للمنظمة  العامة  األمينة  العربية، حيث أهدى  باألحرف 

الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو خالل زيارتها 
عربية  ح��روف��ا  تحمل  فنية  ل��وح��ة   ،2020 مطلع  لتونس 
من إنجاز الخطاط التونسي عمر الجمني تحمل عنوان 

»النقطة الزرقاء..
 ويقول الخطاط عمر الجمني : يعّد  الخط فّنا وثيق 
ال��ص��ل��ة ب���اإلس���الم، وق���د ان��ت��ق��ل إل���ى ش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا منذ 

القرن السابع ميالدي في سياق الفتوحات اإلسالمية.
 وظ����ه����رت م���ن���ه س���ت���ة أن��������واع أس����اس����ي����ة، ب��ي��ن��ه��ا خ��ط 
»الديواني« املعتمد في مراسالت السالطني العثمانيني، 
وتغيرت  املصاحف  نسخ  في  استعمل  الذي  و«الكوفي« 
تسميته ب��ح��س��ب امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ان��ت��ش��ر ف��ي��ه��ا ع��ل��ى غ��رار 

الخط املغربي، نسبة ملنطقة املغرب العربي .

الخط العربي في تونس.. فن يبعث بتوقيع الرئيس

حتمية الفن في البناء 
الثقافي للمجتمع



ب���ع���د ث��م��ان��ي��ة أي������ام م����ن خ���ض���وع���ه ل��ع��م��ل��ي��ة 
ج��راح��ي��ة الزال�����ة ورم دم����وي ف���ي دم���اغ���ه غ���ادر 
أس�����ط�����ورة ك�����رة ال����ق����دم األرج���ن���ت���ي���ن���ي  دي��ي��غ��و 

أراماندو مارادونا  املستشفى.
ون��ش��رت إذاع���ة "ك��ادي��ن��ا ك��وب��ي" اإلسبانية 
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ع��ب��ر ح��س��اب��ه��ا ال��رس��م��ي على 
التي  اإلسعاف  سيارة  يظهر  "تويتر"،  موقع 

تقل مارادونا خارج املستشفى.
ودخ��ل م��ارادون��ا إل��ى املستشفى في الثالث 
فحوصات  إلج���راء  الحالي  الثاني  تشرين  م��ن 
روتينية وتم اكتشاف ورم دموي في دماغه ليتم 

إجراء جراحة عاجلة إلستئصاله.

م����ن امل���ت���وق���ع أن ي��غ��ي��ب م���ات���ي���ا ب��ي��ن��وت��و رئ��ي��س 
شركة فيراري، املنافس في بطولة العالم لسباقات 
فورموال 1 للسيارات، عن جائزة تركيا الكبرى مع 
في   مقره  من  الفريق  مستوى  تطوير  على  تركيزه 

بإيطاليا. مارانيلو 
و ي����واج����ه ف�����ي�����راري م���ج���م���وع���ة م�����ن  امل���ش���اك���ل و 
الرياضية  مواسمه  ب��أس��وأ  يمر  حيث  الصعوبات 
ل���م ي��ح��ق��ق أي ان��ت��ص��ار  ف���ي 40 ع���ام���ا امل���اض���ي���ة، إد 

ي���دك���ر، ب���اإلض���اف���ة إل����ى اح��ت��ال��ه ل��ل��م��رك��ز ال���س���ادس 
 4 تبقي  مع  الصانعني،  لبطولة  العام  الترتيب  في 

سباقات على نهاية املوسم.
و أشاد املدير الرياضي لوران ميكس، بالرئيس 
بينوتو  حيث قال أنه دائما ما يؤدي عمله بطريقة 
مبتكرة، ويحاول  التفكير خارج الصندوق، مشيرا 
إل��ى ت��وص��ل��ه لطريقة ع��م��ل ت��وف��ر م��رون��ة  ف��ي إدارة 

األولويات بأكثر طرقة فعالة.

وس��ت��ظ��ل ال��س��ي��ارات ك��م��ا ه��ي إل���ى ح��د ك��ب��ي��ر في 
ضخمة  تغييرات  تطبيق  انتظار  في  املقبل،  العام 
أداء  لتحسني  يتطلع  ف��ي��راري  لكن   ،2022 سنة  ف��ي 
امل����ح����رك ب���ع���د ت���راج���ع���ه ب����ف����ارق ك��ب��ي��ر خ���ل���ف ف��ري��ق 
م����رس����ي����دس، ال�������ذي ف�����از ب���ل���ق���ب ال���ص���ان���ع���ني ل��ل��م��رة 

السابعة على التوالي .
و صرح بينوتو بعد السباق السابق  على حلبة 
مثل  ب��دون جماهير  أقيم  وال���ذي  اإليطالية  إي��م��وال 

أغ���ل���ب س���ب���اق���ات ال���ع���ام ال���ح���ال���ي،  أن من 
الحلبة  العمل في  امل��وازن��ة بني  املهم ج��دا 

و امل��ص��ن��ع م��ن أج��ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى أفضل 
النتائج،

أن��ن��ي يجب  ق��ائ��ا »ال أعتقد  و ختم ك��ام��ه 
أن أت��اب��ع ك��ل ال��س��ب��اق��ات.. أدرس ب��ال��ف��ع��ل ع��دم 

الذهاب إلى بعض السباقات في الجزء األخير من 
املوسم اعتبارا من سباق تركيا.«

رياضة 12
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ممفيس ديباي  يغازل برشلونة من جديد

أوملبيك  دب���اي، مهاجم  ال��ه��ول��ن��دي ممفيس  امل��ه��اج��م  أب���دى 
في صفوف  للعب  رغبة واضحة و صريحة  الفرنسي،  ليون 
برشلونة اإلسباني، و دلك في ظل اهتمام الفريق الكتالوني  

بضمه.
وك����ان دي���ب���اي ق��ري��ب��ا م���ن االن��ض��م��ام ل���ن���ادي ب��رش��ل��ون��ة في 
أوملبيك  مسؤولي  م��غ��االة  أن  إال  امل��اض��ي،  الصيفي  امليركاتو 

ليون تسببت في إلغاء الصفقة.وينتهي عقد ديباي في فرنسا 
بنهاية املوسم  الكروي الجاري، وسط أنباء تفيد باحتمالية 
إتمام الصفقة في شهر يناير القادم خال املير كاتو الشتوي، 

ودلك بناء على رغبة رونالد كومان، املدير الفني لبرشلونة.
ورد ديباي على أنباء انتقاله إلى برشلونة في تصريحات 
نقلتها صحيفة  ”موندو ديبورتيفو“  اإلسبانية قائا  )ال 

أعلم، سوق االنتقاالت ليس مفتوحا، وليس لدي رأي في دلك(
وأضاف الهولندي أنه يحاول بدل قصارى جهده، لتقديم 
مستويات جيدة، مبرزا  أنه أصبح العبا أفضل مما كان عليه 

في السنوات املاضية.
 وأكد دبياي أن فريق برشلونة يعتبر من أحد أفضل الفرق 

في العالم ، و أن أي العب يحلم بارتداء قميصه.

رئيس شركة فيراري يدرس عدم املشاركة في جائزة تركيا الكبرى

راموس  اإلسباني سيرجيو  املدافع  ش��ارك 
نجم و قائد املنتخب اإلسباني لكرة القدم، 
ف��ي م��واج��ه��ة امل��ن��ت��خ��ب ال��ه��ول��ن��دي ال��ودي��ة  
األخ������ي������رة، ض���م���ن ت���ح���ض���ي���رات م��ن��ت��خ��ب 

الروخ�����������ا ل����اس����ت����ح����ق����اق����ات ال���رس���م���ي���ة 
ال�����ق�����ادم�����ة، وال�����ت�����ي ان���ت���ه���ت ب���ال���ت���ع���ادل 

االيجابي بهدف ملثله.
وبحسب شبكة أوبتا لإلحصائيات، 
ف���إن س��ي��رج��ي��و رام����وس ش���ارك ف��ي 176 

ليعادل  املنتخب اإلسباني،  مباراة رفقة 
رق���م ج��ان��ل��وي��ج��ي ب��وف��ون ح����ارس م��رم��ى و 

امل��ب��اري��ات  ف��ي ع��دد  ال��س��اب��ق  ق��ائ��د منتخب إيطاليا 
الدولية كاعب أوروبي.

رام��وس حاليا، رقما  له بوفون و  ويعتبر ما وص��ل 
أوروب��ي  الع��ب  أكثر  مكانة  يحتل  أصبح  الثنائي  أن  إد  قياسيا، 

مشاركة في املباريات الدولية األوروبية عبر التاريخ.
يدكر أن  سيرجيو راموس بدأ املباراة على مقاعد البدالء، قبل 

أن يدفع به املدرب االسباني لويس انريكي في الدقيقة 85.

أعلن االتحاد الكرواتي لكرة القدم أن مدافع املنتخب 
وصيف مونديال 2018 دوماغوي فيدا، شارك في الشوط 
األول خال التعادل 3-3 مع تركيا، مساء األربعاء، قبل 

معرفة الفريق بإصابته بفيروس كورونا.
وج���اءت ع��ي��ن��ات جميع الع��ب��ي ك��روات��ي��ا، وم��ن بينهم 
ف��ي��دا م���داف���ع ب��ش��ي��ك��ت��اش ال��ت��رك��ي، س��ل��ب��ي��ة، ث���م خ��ض��ع��وا 
في  تركيا  قبل مواجهة  األربعاء  روتيني صباح  لكشف 

مباراة ودية في إسطنبول.
القائد فيدا في التشكيلة األساسية، وتسبب  وشارك 

في ركلة جزاء في الشوط األول.
وعلم مسؤولو املنتخب الكرواتي بإصابة فيدا خال 

االس��ت��راح��ة، ح��ي��ث ق��رر زالت��ك��و دال��ي��ت��ش م���درب ك��روات��ي��ا 
إشراك فيليب أورموفيتش مكان الاعب املصاب.

األي��ام  ال��اع��ب سيقضي  إن  ال��ك��روات��ي  املنتخب  وق���ال 
بينما سيسافر  إسطنبول،  في  الذاتي  العزل  في  املقبلة 
امل��ن��ت��خ��ب إل���ى س��ت��وك��ه��ول��م مل��واج��ه��ة ال��س��وي��د ف��ي دوري 

األمم األوروبية.
كما أعلن االتحاد الكرواتي إصابة عضو في املنتخب 
ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا، ل��ك��ن��ه ل��م ي��خ��ال��ط ال��ف��ري��ق أو ال��ط��اق��م 
على  ك��روات��ي��ا  تلعب  السويد  مواجهة  وبعد  التدريبي. 
الثالثة  ف��ي املجموعة  ال��ث��اث��اء،  ال��ب��رت��غ��ال،  أرض��ه��ا ض��د 

للدرجة األولى من دوري األمم.

سيرجيو راموس يعادل إنجاز
 بوفون األوروبي

مدافع كرواتيا لعب أمام تركيا مصابا بكورونا

مارادونا يغادر املستشفى 
بعد تحسن حالته



رياضة 13

أج���رى ال��ه��ول��ن��دي رون��ال��د ك��وم��ان  م���درب برشلونة 
االسباني حوارا مطوال مع صحيفة سبورت الكتلونية، 
تحدت خالله عن عدة أمور، أهمها طبيعة عالقته بنجم 
الفريق ،األرجنتيني ليونيل ميسي، و الوضع الحالي 

للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.
ع��ن كواليس و  ك��وم��ان  وف��ي مستهل حديثه، كشف 
للفريق  التقنية  العارضة  رأس  تعيينه على  مالبسات 
الكتلوني ، حيث قال: » كنت في برشلونة دلك االسبوع 
،ألنني مند فترة اشتريت منزال في املدينة، اتصل بي 
التقينا في منزلي  املباراة ب24 ساعة،  بارتوميو بعد 

و سألني عما إدا كنت مهتما بتدريب برشلونة، هده 
امل��رة قلت نعم، لكن ك��ان  علي التحدث م��ع  املسؤولني 
في االتحاد الهولندي لكرة القدم ، بعدها كل شيء سار 
بسرعة، وفي أقل من يومني كان لدي اتفاق بالفعل مع 

برشلونة « .
وك�����ان ك���وم���ان م���درب���ا ل��الت��ح��اد ال��ه��ول��ن��دي ف���ي دل��ك 
لكرة  الهولندي  االت��ح��اد  م��ع  بعقد  يرتبط  و  التوقيت، 
القدم، لكنه كان يضع بحسبانه  احتمالية اشرافه على 
البارسا، حيث وضع بندا  في  عقده يسمح له بالرحيل 

في أي وقت لنادي برشلونة.

و في حديثه عن االستراتيجية املتبعة، أكد كومان 
على أهمية التركيز داخل الحصص التدريبة ، وأضاف 
املهاجمني.  عند  دائ��م��ا  ال��دف��اع  يبدأ   « قائال  الهولندي 
إدا قاموا بالدفاع جيدا لن يكون لدى املدافعني الكثير 
ب��أس��ره.  الفريق  ف��ي  تكمن  ال��دف��اع  ،مسألة  املشاكل  م��ن 
بهدا الفريق و هده النوعية من الالعبني ، يبقى اللعب 
بأسلوب 1324 هو أفضل أسلوب، إنه األسلوب املثالي 

لهدا الفريق.

وأش�������ار ك����وم����ان إل�����ى أه���م���ي���ة ب���ط���ول���ة دوري أب���ط���ال 

اروب����ا ، و أع��ت��ب��ر ف��ري��ق��ه األف��ض��ل ن��ظ��ري��ا ف��ي املجموعة 
اإلسباني   برشلونة  إل��ى  إضافة  تضم  التي  الخامسة، 
كل من يوفنتوس اإليطالي،  دينامو كييف األوكراني، 

وفرينكفانوزي املجري.
الفريق األرجنتيني  و عن عالقته بأسطورة و نجم 
ليونيل ميسي، قال الهولندي أنه ال توجد أية حزازات 
بينه و ب��ني ال��الع��ب وب��أن��ه ال ت��وج��د ل��دي��ه ش��ك��وك حول 
الفريق و أض��اف أن سبب  عدم  ف��ي  أهميته و مكانته 
ال��ب��دء ب��ه ف��ي ل��ق��اء ري���ال بتيس األخ��ي��ر، راج���ع الن��زع��اج 
بدني أحس به الالعب  بعد مباراة وسط األسبوع في 

دوري أبطال أوروبا.
و بخصوص املهاجم انطوان كريزمان أوضح كومان 
ال��دي  العمل  الفرنسي مواصلة  ال��دول��ي  أن��ه يجب على 
يقوم ب��ه، مشيرا إل��ى أن��ه بغض النظر عن س��وء الحظ 
الدي يالزمه مؤخرا، فهو دائما موجود ويقدم الكثير.

جدير بالدكر أن رونالد كومان  لعب لنادي لبرشلونة  
بني عامي 1989 و       1995 حيث لعب معهم 192مباراة 
سجل خاللها  67 ه��دف، وحقق العديد من اإلنجازات 
أبطال  ألقاب دوري  أول  لتحقيق  الفريق  قيادة  أبرزها 

أوروبا سنة 1992. 

 كومان: بارتوميو اتصل بي بعد 24 
ساعة من مقابلة بايرن ميونخ
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احتمال ايقاف  رئيس االتحاد االفريقي لكرة 
القدم عن ممارسة األنشطة الرياضية

فوزي لقجع يترشح رسميا لعضوية مجلس 
االتحاد الدولي لكرة القدم

ك��ش��ف��ت ش��ب��ك��ة ال���ب���ي ب���ي س���ي ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة  عن 
إقتراب إعالن لجنة الشكوى في الفيفا عن  القرارات 
املتعلقة بالشكاوى املقدمة ضد أحمد أحمد رئيس 
البي بي  القدم، و أوضحت  االتحاد االفريقي لكرة 
متعلقة  و قضايا  كثيرة  ه��ن��اك مخالفات  أن  س��ي  
بانتهاك العديد من القوانني و األخالقيات باإلتحاد 
الدولي لكرة القدم ” فيفا “ . وفي حال إدانته فسيتم 
إي��ق��اف أح��م��د أح��م��د ع��ن م��م��ارس��ة جميع األنشطة 
املقبلة  االنتخابات  خ��وض  من  منعه  و  الرياضية، 

للكاف.
وم����ع اق����ت����راب  ل��ج��ن��ة ال���ش���ك���وى  م���ن ال��ك��ش��ف عن  
االتحاد  لرئيس  بالنسبة  املصيرية  ال��ق��رارات  ه��ده 
األفريقي، عاد الحديث مجددا عن مصداقية الكاف 

املفقودة  و الفضائح و التجاوزات املرتكبة. 
ال��س��وداء في  ال��ن��ق��اط  أب���رز  ويعتبر التحكيم م��ن 
ثوب الكاف، حيث يشكل أحد أكبر األزمات ملسؤولي 
اللعبة داخ��ل القارة السمراء، ودل��ك بسبب  حاالت 
الرشوة املتكررة و بيع املباريات، و بالرغم من أن 
العقوبات تصل إلى املنع مدى الحياة، إال أن حاالت 

الرشوة بني الحكام مازالت مستمر حتى االن.
ورغ����م  إع���الن االت��ح��اد االف��ري��ق��ي س��ن��ة 2018 عن 
إيقاف 22 حكما بتهمة تلقي الرشاوى، من ضمنهم 
من كان مرشحا للتواجد في كأس العالم بروسيا، 
ال��ق��رارات  الغير مفهومة،   يستمر العبث و تستمر 
امل��ب��اري��ات لحكام تتم إدانتهم  أه��م  أب��رزه��ا إس��ن��اد 
فيما بعد بتلقي الرشوة  للتالعب في نتائج بعض 

املباريات.
واع����ت����رف ج��ي��ان��ي إن��ف��ان��ت��ي��ن��و، رئ���ي���س االت���ح���اد 
الدولي لكرة القدم بوجود قضايا فساد و رشاوي 
الكرة  أن  إل��ى  اإلف��ري��ق��ي، مشيرا  التحكيم  ملف  ف��ي 
اإلفريقية تعيش  مجموعة من االختالالت، وأشار 
إنفانتينو  أن هناك خطة عمل  بشراكة مع الكاف، 
ه��دف��ه��ا ت��ح��س��ني ج����ودة ك���رة ال���ق���دم اإلف��ري��ق��ي��ة على 

جميع املستويات.
وأك�����د رئ���ي���س ال��ف��ي��ف��ا أن االت����ح����اد ال����دول����ي ل��ك��رة 
الشائكة،  امللفات  القدم يقوم بدراسة مجموعة من 
إلص�������الح االخ������ت������الالت ف����ي إط�������ار م����ن ال���ح���ك���ام���ة و 

التنظيم الداخلي.

لطاملا شكلت املدرجات  الرياضية، مكان لتفجير 
ح���م���اس امل��ش��ج��ع��ني، ح��ي��ث ي��ع��ب��رون ع���ن ح��ب��ه��م و 
ش��غ��ف��ه��م، ل��ك��ن��ه��ا و ل���أس���ف ال��ش��دي��د ت��ع��د أي��ض��ا  
ف��ض��اء للتعبير ع��ن ال��ك��راه��ي��ة ت��ج��اه ال��خ��ص��وم، 
أعمال  من  الكثير  تفجير  وراء  بالتالي  فكانت 
الرياضية، متسببة في  الشغب في مياديننا 

عواقب وخيمة على جميع األصعدة.
وأضحت مواقع التواصل مؤخرا ساحة 

ج�����دي�����دة إلي����������واء امل����ش����اغ����ب����ني، ل��ي��ت��وس��ع 
ن��ط��اق ال���ص���راع ال��ش��رس ب��ني املشجعني 
امل��ت��ع��ص��ب��ني، إد ب���ال���رغ���م م���ن ط��اب��ع��ه��ا 
كبيرا على  تأثيرها  يبقى  االفتراضي 
ع���ال���م ال���ري���اض���ة ب��ص��ف��ة ع���ام���ة و ك��رة 

القدم بصفة خاصة.
و من هدا املنطلق، أضحت العديد 
م���ن األس���ئ���ل���ة امل���ت���ك���ررة و األس��اس��ي��ة 

ت��ط��رح ن��ف��س��ه��ا ب��ال��ن��ظ��ر ل��ل��خ��ط��ر ال���دي 
تمثله الظاهرة.

وي����ري ال��خ��ب��ي��ر امل��غ��رب��ي م��ح��م��د ال��دوي��ب 
ال��ري��اض��ة التي  ، أن  ل��وم��ي��دي��ا  م��ؤس��س منصة 

ت��ح��م��ل ق��ي��م��ا إي��ج��اب��ي��ة م���ن ح��ي��ث امل���ب���دأ، أض��ح��ت 
ميدانا للمواجهات العنيفة على مواقع التواصل 
االج���ت���م���اع���ي، م���ن ق��ب��ي��ل ال����دع����وة إل����ى ال��ع��ن��ف و 
ال��ت��ه��ج��م ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ال���خ���اص���ة  و ال��ت��ه��دي��دات 
ب�����األذى ال���ج���س���دي، م���ب���رزا أن م��ج��ال ك����رة ال��ق��دم 
يجسد  هدا الواقع أكتر من غيره، ودلك ألسباب 
موضوعية، في مقدمتها أنها الرياضة  األكثر 

متابعة حول العالم.
التي يعبر عنها  الكراهية  أن  ال��دوي��ب  وأك��د 
األن���ص���ار أص��ب��ح��ت ظ���اه���رة خ��ط��ي��رة، ح��ي��ث أن 
رياضي  يتحدثون عن تعصب  الخبراء  بعض 
قد يشبه التعصب الديني على مواقع التواصل 
التشخيص  ك���ان  إدا  أن���ه  االج���ت���م���اع، و أوض����ح 
النموذجي للمناصر في امليدان محددا، فاألمر 
ل���ي���س ك���دل���ك ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��ن��اص��ر ف����ي م���واق���ع 

التواصل االجتماعي، سيما و أن إخفاء الهوية هي 
القاعدة بشكل عام، مضيفا أن مستخدمي األنترنيت 
الحق  الكشف عن هويتهم يمنحهم  ع��دم  أن  يعتقدون 

في اقتراف كل التجاوزات وهم ال يدركون حجم الضرر 
الدي قد يسببونه.

عندما تصبح مواقع التواصل 
االجتماعي مدرجات جديدة 

املغربية للتعصب الرياضي امللكية  الجامعة  لقجع، رئيس  ف��وزي  وضع 
لكرة القدم ترشيحه لعضوية مجلس االتحاد الدولي 
ل��ك��رة ال���ق���دم، ودل����ك خ���الل ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة التي 
ستعقدها الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم  في 12 

من مارس القادم بالعاصمة املغربية الرباط.
وحسب بالغ جامعة كرة القدم، فإن هدا الترشيح 
الهيئة  في  للمغرب  بالنسبة  نوعه  من  األول  يعتبر 

الرياضية العاملية.
ووفقا للبالغ داته فقد تقلد فوزي لقجع مجموعة 
الكروية،  اللجن  الهيئات و  م��ن  العديد  ف��ي  امل��ه��ام  م��ن 
ال��ق��اري��ة و ال��دول��ي��ة ، م��ن بينها ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي لرئيس 
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، و رئيس اللجنة املالية 
ب���ال���ك���اف، ون���ائ���ب رئ��ي��س ل��ج��ن��ة األن���دي���ة ب��ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة 
اإلف���ري���ق���ي���ة ل���ك���رة ال����ق����دم، ف���ض���ال ع����ن ع��ض��وي��ت��ه ب��ل��ج��ن��ة 

الحكامة باالتحاد  الدولي لكرة القدم.
وترشح خير الدين زطشي، رئيس االتحاد الجزائري 
ودل��ك  الفيفا،  عضوية  على  للتنافس  ال��ق��دم،  لكرة 
أمال في كسب إحدى املقاعد التي يشغلها حاليا 
كل من   رئيس االتحاد املصري السابق املهندس 
ه��ان��ي اب���و ري����دة و ال��ت��ون��س��ي ط����ارق ب��وش��م��اوي  
ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق ل��ل��ج��ن��ة  ال���ح���ك���ام ف���ي االت���ح���اد 

االفريقي لكرة القدم.

ط����ال����ب ال�����ن�����ادى األه�����ل�����ي امل�����ص�����ري م��ن 
للمدافع  الدولية  البطاقة  ال��رج��اء  نظيره 
القلعة  أنهى مسؤلو  بانون بعدما  بدر 
ال��ح��م��راء جميع إج�����راءات ض��م ال��الع��ب 
امل��غ��رب��ى خ���الل ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة بشكل 

رسمى ونهائى.
إدارة  أن  ال����س����اب����ع"  "ال�����ي�����وم  وك���ش���ف 
االه���ل���ي خ��اط��ب��ت ن��ظ��ي��رت��ه��ا ف���ي ال��رج��اء 
الدولية  البطاقة  إلرس��ال  رسمي  بشكل 
ق��ام األه��ل��ي بتحويل  ب��ان��ون بعدما  لبدر 
خ���الل  ل����ل����رج����اء  دوالر  م���ل���ي���ون���ى  م���ب���ل���غ 
ال����س����اع����ات امل���اض���ي���ة م����ن أج�����ل إت���م���ام 
ص��ف��ق��ة ال���دول���ى امل��غ��رب��ى ب����در ب��ان��ون 
بشكل رسمى، وذلك ردًا على العروض 
ال��ت��ى وص��ل��ت ل��ن��ادى ال��رج��اء م��ؤخ��رًا لضم بدر 
بانون رغم أن األهلى سبق وأنهى الصفقة مع النادى املغربى وأتم 

كذلك إجراءات التعاقد مع الالعب، يضيف املصدر ذاته.

األهلى "يطالب" 
الرجاء ببطاقة بانون 



فدوي دحمان

ت��ع��د االم���ازي���غ���ي���ة م���ن أه����م ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي 
ا بإشكال الهوية  تواجه الدول املغاربية فبدء
م������رورا ب��م��ا ه���و س��ي��اس��ي و اي���دي���ول���وج���ي و 
ثقافي . االم��ازي��غ��ي��ة ه��ذا امل��ك��ون ال���ذي يحتل 
رق����ع����ة ج���غ���راف���ي���ة م���ه���م���ة ت���م���ت���د م����ن امل��ح��ي��ط 
االطلسي غربا الى واحة سيوة بمصر شرقا 
و م��ن ال��ب��ح��ر االب��ي��ض امل��ت��وس��ط  ش��م��اال ال��ى 
الهوية  كانت  .وإذا  جنوبا  الكبرى  الصحراء 
م����ك����ون ال ي���ت���ج���زأ م����ن م����ن ص����ف����ات االن����س����ان 
تمنحه شعور  و  تميزه  ما  انها  اعتبار  على 
االن��ت��م��اء ف��ه��ي أي��ض��ا ت��اري��خ��ه و ح��ض��ارت��ه و 
ه��ذا م��ا يحتم ال��دف��اع ع��ن ال��ه��وي��ة . و ه��ذا ما 
يفعنا الى طرح التساؤل حول مكانة الهوية 
الحفاظ  ب��ن  املغاربية  ال���دول  ف��ي  االمازيغية 
السياسي  التوظيف  و  الراسخة  الهوية  على 

لالمازيغية .
االع��ت��راف  ع��ق��ود مطالب  لقد نشطت  منذ 
باالمازيغية  كمكون أساسي داخ��ل املجتمع 
في ربوع الدول املغاربية  خصوصا مع تأثر 
هذه الدول بالعوملة و ثقافة حقوق االنسان ، و 
أصبحنا نرى تصاعد االصوات التي  تطالب 
باالعتراف باالمازيغية كمكون أساسي داخل 
الدولة التي كانت قد صدتها من قبل 'النخب 
تهديدا  املطلب  ه��ذا  اعتبرت  التي  العروبية' 
الجانب  زع��زع��ة  ال��ى  ي��رم��ي  الوطنية  للوحدة 
أن  الثقافي للمجتمع خصوصا و  اللغوي و 
ق��د عرفت استقاللها  ال���دول كانت  أغلب ه��ذه 
حديثا مما شكل أزم��ة داخ��ل ه��ذه ال���دول بن 

مدافع عن هذا املطلب و بن منتقديه .
و قد عاشت الدول املغاربية مرحلة اعتراف 
بهذه القضية كل على حدا منذ أكثر من عقد 
ك��ان ان نالت االمازيغية اعترافا   ، ال��زم��ن  م��ن 
دس��ت��وري��ا ف��ي ال��ج��زائ��ر كلغة رس��م��ي��ة للبالد 
سنة 2002 كما منحت وضعا دستوريا أكثر 
وضوحا في التعديل الدستوري لسنة 2016 
و تم تبنيها كلغة  وطنية و رسمية للجزائر. 
و هي نفس الحالة التي عرفها املغرب في هذه 
املرحلة إذ اعتبرها ايضا لغة رسمية للبالد  
م��ن خ���الل االص���الح���ات ال��دس��ت��وري��ة االخ��ي��رة 
امل��غ��رب  ال��ج��زائ��ر و  س��ن��ة 2011 ، و إذا ك��ان��ت 
الهوية  ترسيخ  ف��ي  مهمة  مرحلة  قطعتا  ق��د 
و  السياسية  االض��ط��راب��ات  ف��إن   ، االمازيغية 

ل��م تمنعها من  ليبيا  ت��ع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  االم��ن��ي��ة 
امل��ض��ي ق��دم��ا ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ب��ع��ض االن���ج���ازات   
و  االمازيغي  املكون  ال��ى صيانة  تطمح  التي 
مع  ، حتى  االمازيغية  الهوية  املحافظة على 
غ��ي��اب اج��م��اع وط��ن��ي على ه��ذا املطلب ، بعد 
عقود من االضطهاد و عدم االعتراف باملكون 
االمازيغي في ظل حكم معمر القذافي. بيد أن 
الحالة في تونس على اختالف تام مع باقي 
الدول املغاربية إذ يبقى الضعف الديمغرافي 
التي تعرفه هذه الفئة داخل املجتمع ضئيلة 
ع���ائ���ق���ا أم�������ام ت���ح���ق���ي���ق أي م���ك���س���ب ف�����ي ه���ذه 
اث���رت عليها  ال��ت��ي  . أم���ا م��وري��ت��ان��ي��ا  القضية 
العديد من االح��داث  السياسية و العسكرية 
التي شهدتها سابقا فلم تجد حرجا في عدم 
ف��ي املجتمع  ال��رئ��ي��س��ي  امل��ك��ون  ب��ه��ذا  التمسك 
ح��ت��ى و إن ك���ان ال��دس��ت��ور امل��وري��ت��ان��ي يؤكد 
ال��ل��غ��ة  ه���ي  ال��ع��رب��ي��ة  السادسة أن  م���ادت���ه  ف���ي 
الرسمية للبالد إلى جانب لغات وطنية هي 

"البوالرية والسوننكية والولوفية" .
التاريخي  الرصيد  و  الثقافي   التنوع  إن 
الذي تعرفه الدول املغاربية يعتبر أهم عامل 
و    ، ككل  ل��ل��دول  بالنسبة  توحيد  و  تجانس 
ه���ذا م��ا ي��ف��رض رف���ع ال��ت��ح��دي ال��ح��ق��ي��ق��ي  من 
أجل جمع شتات ما فرقته السياسة و العمل 

ب���ت���ع���اون ب���ن ك���ل م���ك���ون���ات م��ج��ت��م��ع��ات ه��ذه 
ال��دول م��وازاة مع الحفاظ عن باقي املقومات 
التي تتشكل منها  ه��ذه املجتمعات  االخ��رى 
امل��غ��ارب��ي��ة ، ف��اع��ت��ب��ارا على ان ه��ذه ال���دول قد 
ق��ط��ع��ت ال���ج���زء االص���ع���ب م���ن خ����الل ت��رس��ي��خ 
االعتراف بالهوية االمازيغية مكونا اساسيا 
داخ������ل امل���ج���ت���م���ع و ه����و م����ا ي���ك���رس ألرض���ي���ة 
ال��ب��ن��اء امل��غ��ارب��ي امل��وح��د م��ن خ���الل اس��ت��غ��الل 
االم��ازي��غ��ي��ة ك��دع��ام��ة م��ت��ي��ن��ة و م��ش��ت��رك��ة بن 
الدول املغاربية كان أن اسست لها الجزائر و 
املغرب من خالل خلق مؤسسات مدافعة عن 
الهوية  و اللغة االمازيغية  ، و هو ما يفترض 
أن يعمم على باقي ال��دول املغاربية في إطار 

مشروع سياسي موحد.
ه����ذا امل����ش����روع ال��س��ي��اس��ي ال�����ذي ي��ج��ب أن 
السياسية عن  ال��ن��خ��ب  م��ن  م��ت��ب��ن��وه   يتخلى 
شأنه  من  لالمازيغية  سياسوي  توظيف  أي 
خ��ل��ق ص����دع ب���ن م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع ال���واح���د 
ب���دل أن ي��وح��د ال��ج��س��م امل��غ��ارب��ي ب��وج��ه ع��ام 
، ف��اح��ت��ك��ار االم��ازي��غ��ي��ة ل���دى ط��ي��ف سياسي 

معن من شأنه تغذية التفرقة ب��ن  مكونات 
ال���واح���د و ه��و م��ا سينعكس اكيد  امل��ج��ت��م��ع  
على باقي دول الجوار التي يجمعها املشترك 
االمازيغية  ركائزه  إدى  تعتبر  ال��ذي  الثقافي 
التوظيفات  و  التفكيكية  ال��ت��وج��ه��ات  ه���ذه   ،
ال��س��ي��اس��وي��ة امل��س��ت��ت��رة ت��ح��ت غ��ط��اء  الحفاظ 
الى  ترمي  أنها  بيد  االمازيغية   الهوية  على 
خلق نزعة متعصبة تنخر الجسم املجتمعي 

الواحد .
 ف����إذا أم��ع��ن��ا ال��ن��ظ��ر ج��ل��ي��ا داخ����ل املجتمع 
امل���غ���ارب���ي ف��ل��ي��س ه���ن���اك إش����ك����ال ج����وه����ري و 
ح��ق��ي��ق��ي ب����ن االم���ازي���غ���ي���ة و ال���ع���رب���ي���ة ف��ه��م��ا 
م����ك����ون����ان اس����اس����ي����ان ل���ت���ك���وي���ن امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال��دول  املغاربية  تنصهر من خاللهما ثقافة 
امل���غ���ارب���ي���ة  ال���ت���ي ت��ت��م��اه��ى ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر مع 
بعضها البعض ، بعيدا عن تسّييس القضية 
األم���ازي���غ���ي���ة، واح���ت���ك���اره���ا ل��ف��ائ��دة م���ن ف��ئ��ات 
الحر  ال��ن��ق��اش  ع��ن  أك��ث��ر  وانفتاحها  املجتمع 
املوضوعي الرامي الى تعزيز اواصر الوحدة 

بن الدول املغاربية .

ع���ن���دم���ا ي���ت���أم���ل ال���ب���اح���ث ف����ي ت����اري����خ اإلن����س����ان 
أكثر من ثالثة وثالثن  إلى  ال��ذي يمتد  األمازيغي 
ق����رن����ا، ي���ص���ط���دم ال م���ح���ال���ة ب���ال���ت���ن���اق���ض ال���ص���ارخ 
ال��ق��ائ��م م��اب��ن ع��ظ��م��ة األح������داث واالن����ج����ازات ال��ت��ي 
م��ي��زت ح��ق��ب��ا مختلفة م��ن ح��ي��اة امل��م��ال��ي��ك وال����دول 
والحضارة والثقافة األمازيغية، وما بن آثار هذا 
ثقافي وهوياتي  إط��ار  في  تبلوره  املجد وعالمات 
وح���ض���اري ق��ائ��م ال������ذات، وم��ت��م��ك��ن م���ن االس��ت��م��رار 

والبروز على امتداد الزمن وفي املكان.
واللغة  الشعبية،  الفنية  التعابير  فباستثناء 
ال���ت���ي اس��ت��ط��اع��ت أن تصمد  ال��ش��ف��اه��ي،  وال����ت����راث 
وت��ح��اف��ظ ع��ل��ى اس��ت��م��راري��ت��ه��ا ع��ب��ر ب��ن��ي��ة املتخيل 
وال�����ذاك�����رة وامل���ق���اوم���ة األن���ث���رب���ول���وج���ي���ة، ف����إن آث���ار 
ال����ح����ض����ارة األم����ازي����غ����ي����ة وع���ب���ق���ري���ت���ه���ا ال���ث���ق���اف���ي���ة 
املدون  أو  العيني  لم تجد منفذها س��واء  والفكرية 
إلى األزمنة والفترات املوالية من تاريخهم، خاصة 
ف��ي ظ��ل ح���االت امل���د وال���ج���زر، وال���ب���روز وال��خ��ف��وت، 
واملقاومة والخضوع التي ميزت عالقاتهم باآلخر 
توافدت  التي  األولى  الحمالت واالستعمارات  مند 
ومجال  انتسابهم  أرض  افريقيا،  بالد شمال  على 

وجودهم التاريخي والحيوي.
كما أن العديد من الحلقات تظل مفقودة في رصد 
م��راح��ل وع��الم��ات ه��ام��ة م��ن ت��اري��خ األم��ازي��غ، وفي 
الحضارة  م��ج��االت  مختلف  ف��ي  إنتاجاتهم  رص��د 
النزر  فباستثناء  االجتماعية.  والحياة  والثقافة 
خاصة  ال��ق��دي��م،  تاريخهم  م��ن  وصلنا  مما  القليل 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���آث���ار م��ج��ده��م ال���ح���ض���اري وإرث���ه���م 
امل�������ادي وال�����رم�����زي ال������ذي ت����ؤك����ده ب���ع���ض ال���وث���ائ���ق 
ال��ت��اري��خ��ي��ة امل���ت���وف���رة، ف���إن ال��ع��دي��د إن ل���م ن��ق��ل جل 
ومدنهم  بنيانهم  ذل��ك  ف��ي  ب��م��ا  امل��ادي��ة  منجزاتهم 
الثقافية  وإنتاجاتهم  والفنية،  املعمارية  وآثارهم 
والفنون  والفكر  األدب  في مجال  والرمزية خاصة 
وال����ت����ي أن���ت���ج���وه���ا ف����ي أوج ت���اري���خ���ه���م ال��س��ي��اس��ي 
للتلف والتخريب  إم��ا  ع��رض��ة  ك��ان��ت  وال��ح��ض��اري، 
في  يشكك  ال���ذي  بالشكل  وال��ت��ح��ري��ف،  للطمس  أو 

عبقرية األمازيغ وعمق كيانهم الحضاري.
األمازيغي  الحضاري  الوجود  بأن  الواضح  من 
لم يتبلور أساسا في إطار قومي خاص به، حيث 
لغتهم  يعتمدوا بشكل حاسم على  لم  األمازيغ  أن 
الوعي  وعلى  العريق،  كتابتها  وحرف  األمازيغية 
مما  ال��ث��ق��اف��ي،  كيانهم  وت��م��ي��ز  هويتهم  ب��م��ق��وم��ات 
ح���ال دون ت��ح��ق��ق ح��ال��ة االن��ف��ص��ال واالت���ص���ال في 
التاريخي. وه��ذا ال يعني عدم  صيرورة وجودهم 
العديد  أن  ال��ح��ض��اري، ح��ي��ث  ال��وج��ود  ه���ذا  تحقق 
م��ن األح���داث وال��ش��واه��د واآلث���ار املتبقية ت��ؤك��د أن 
األم��ازي��غ ساهموا بشكل حاسم في بناء وازده��ار 
أه����م ال���ح���ض���ارات اإلن��س��ان��ي��ة ال���ت���ي ع��رف��ه��ا ح��وض 
ل��م يتم  املنجز  امل��ت��وس��ط، لكن ه��ذا  األب��ي��ض  البحر 
ف��ي إط����ار ق��وم��ي خ���اص ب��ه��م، ح��ي��ث ك���ان األم��ازي��غ 
على امتداد تاريخهم في وضع تفاعل وتبادل مع 
بها  احتكوا  ال��ت��ي  وال��ح��ض��ارات  الثقافات  مختلف 
أو ت��ص��دوا مل��ط��ام��ع��ه��ا ال��ت��وس��ع��ي��ة، وذل����ك ب��أش��ك��ال 
ت��ح��ي��ل أح���ي���ان���ا ع��ل��ى اس���ت���ع���داد "س������اذج" ل��ل��ت��الق��ح 
العديد  "ال��ت��ح��ول"، مما جعل  إل��ى درج��ة  وللتماثل 
فعل  دوائ��ر  في  ت��ذوب  وإنتاجاتهم  إنجازاتهم  من 
األق������وام األخ������رى، وت��ن��ت��س��ب إل����ى إط���اره���ا ال��ل��غ��وي 

والثقافي والحضاري.
األمازيغي  اإلنتاج واألثر  انحصار  أسباب  فمن 
عبر العصور هو كون األمازيغ لم يكتبوا بلغتهم، 
امل��ادي وال��رم��زي داخل  ول��م يراكموا على املستوى 
إط����ار وع���ي ق��وم��ي م��س��ت��ق��ل ع���ن ج���واره���م ال��ث��ق��اف��ي 
وال����ح����ض����اري. ف���ال���ع���دي���د م����ن امل���ف���ك���ري���ن وال���ك���ت���اب 
األم���ازي���غ أن��ت��ج��وا ب��ال��ل��غ��ة ال��الت��ي��ن��ي��ة واإلغ��ري��ق��ي��ة، 
ال��ع��دي��د من  أن  ك��م��ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  وداخ����ل منظومتها 
واألعمال  امل��دن  تشييد  خاصة  امل��ادي��ة،  إنجازاتهم 
ال���ف���ن���ي���ة، ارت���ب���ط���ت أك���ث���ر ب���ال���ح���ض���ارة ال���روم���ان���ي���ة 
مما  والجمالية،  املدنية  والفرعونية وخصائصها 
األمازيغي ومساهمته  اإلنسان  غطى على عبقرية 
البارزة في تاريخ شمال إفريقيا منذ آالف السنن.

األم��ازي��غ في  املكتوب دخ��ل  ال��ت��اري��خ  فمنذ فجر 
ش���د وج�����ذب م���ع ج��ي��ران��ه��م ال���ف���راع���ن���ة ف���ي ال���ش���رق، 
ونجحوا في دخول بالد مصر وأسسوا بها أسرا 
ت��ن��اوب��ت ع��ل��ى ح��ك��م ال��ب��الد ق��رون��ا ط��وي��ل��ة، غ��ي��ر أن 
ه���ذه ال��س��ي��ادة ال��ع��س��ك��ري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ل��م تترجم 
الفرعونية  السالالت  في  اندمجوا  حضاريا، حيث 
وذاب���وا ف��ي إط��اره��ا ال��ق��وم��ي وال��ح��ض��اري بأبعاده 
األسطورية والروحية واملادية. ولم يسجل التاريخ 
أن حاول األمازيغ إخضاع األخر وتذويب الثقافات 
وال����ح����ض����ارات األخ������رى داخ�����ل ن��ظ��ام��ه��م وإط���اره���م 
الدوام  الحضاري والقومي، بقدر ما وضعوا على 
عبقريتهم في خدمة الثقافات والحضارات األخرى 

حتى في الحاالت التي سادوا فيها سياسيا.
ك���م���ا ت��م��ي��ز ت����اري����خ األم�����ازي�����غ ب���ش���م���ال إف��ري��ق��ي��ا 
بأشكال املقاومة واألحداث التي نتجت عن مختلف 

الحمالت االستعمارية التي كانوا عرضة لها على 
ام���ت���داد ت��اري��خ��ه��م ال���ح���ض���اري، خ���اص���ة ت��ص��دي��ه��م 
والقرطاجي  والبيزنطي  الروماني  للغزو  الباسل 
واألموي... والذي قاده كل من ماسينيسا ويوغرطا 
والثقافية  ال��دي��ن��ي��ة  وامل��ق��اوم��ة  وت��ي��ه��ي��ا،  وتكفرينا 
وال��ث��ورة  أغسطن،  القديس  ب��األخ��ص  ق��اده��ا  التي 
االجتماعية التي شارك فيها الفالحون الفقراء ضد 
املحتكرين  وامل���زارع���ن  ال��روم��ان��ي��ة  االرس��ت��ق��راط��ي��ة 
ل���أراض���ي وم���خ���ازن ال���ح���ب���وب. وإض���اف���ة إل���ى ه��ذه 
التي  امليدانية  واملقاومات  واالن��ج��ازات  املواجهات 
ع��ك��س��ت إرادة األم����ازي����غ ودف���اع���ه���م ع���ن وج���وده���م 
السياسي والحضاري، ثمة إنجازات ثقافية بارزة 
لكن  وعبقريتهم،  لكينونتهم  األخ��ر  البعد  عكست 
دون أن يتحقق ذلك داخل إطار استقالل حضاري 
بن، وانفصال واضح عن املنظومات األخرى التي 

تواصلوا معها واستدمجوها حتى اندمجوا فيها 
وتماثلوا معها.

وف���ي ه���ذا ال���ص���دد ي��ع��ت��ب��ر ن���م���وذج امل��ل��ك امل��ث��ق��ف 
يوبا الثاني حالة بارزة في هذا السياق. فاألهمية 
ال��ك��ب��رى ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ش��ي��ي��د ال��ح��ض��اري واإلن��ت��اج 
الثقافي واالرتقاء بالعلوم واآلداب والفنون، وبناء 
األلفية  أوائل  الجميلة خالل  الفنون  املدن ومعاهد 
األول�����ى، وخ���اص���ة ف���ي ع��اص��م��ت��ه ال��س��ي��اس��ي��ة، تظل 
م��ن ال��ع��الم��ات ال��ب��ارزة لعبقرية ال��ك��ي��ان األم��ازي��غ��ي 
وم��ج��ده ال��ت��اري��خ��ي. ب��ي��د أن ه���ذا امل��ن��ج��ز ال يخفي 
والثقافي  السياسي  اإلط���ار  داخ��ل ح��دود  ت��م  كونه 
للقيصر  ممثال  الثاني  يوبا  ك��ان  حيث  الروماني، 
وأوك���ي���س���ت ال����ذي ع��ي��ن��ه ح��اك��م��ا ع��ل��ى م��وري��ط��ان��ي��ا 
ال���غ���رب���ي���ة ل���ح���وال���ي خ���م���س���ن س���ن���ة، ك���م���ا أن�����ه ك���ان 
م��ت��ش��ب��ع��ا ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة وآداب���ه���ا وف��ن��ون��ه��ا 
م��ن��د ص��غ��ره، ح��ي��ث إن���ه ق��ض��ى ط��ف��ول��ت��ه ب��ع��د م��وت 
ب�����الط وك���ن���ف اإلم����ب����راط����ور  أب���ي���ه ي���وب���ا األول ف����ي 
ال��وع��ي بالوجود  ال��روم��ان��ي، مما حسم ف��ي ح��دود 
والكيان األمازيغي في مملكته التي عرفت ازدهارا 
كبيرا.  ثقافيا  ورقيا  سياسيا  واستقرارا  مشهودا 
وه�����ذا م���ا ي��ف��س��ر ك����ون م���ش���ي���دات ي���وب���ا ال���ث���ان���ي من 
امل����دن وامل��ع��م��ار وإن���ج���ازات ال��ف��ن��ان��ن وال��ك��ت��اب في 
باملدينة  الصلة  وطيدة  تبقى  املوريطانية  مملكته 
الرومانية وخصائص مجالها الحضاري، خاصة 
كما  م��دي��ن��ة،  بها فشيد  وت��رع��رع  ال��ت��ي درس  أثينا 
ت���ؤك���د م���ص���ادر ت��اري��خ��ي��ة، ت��ض��اه��ي��ه��ا ف���ي امل��دن��ي��ة 
والحضارة والحياة الفنية التي ولع بها امللك أكثر 

من ولعه بالسلطة.
األم��ازي��غ  بمساهمات  اإلش����ادة  ت��م��ت  م��ا  فكثيرا 
واإلسالمية  والعربية  املسيحية  الثقافة  إغناء  في 
أو الفرنسية، حيث أن العديد من املثقفن والفقهاء 
وامل��ب��دع��ن ال��ذي��ن س��اه��م��وا ب��ش��ك��ل ج��ل��ي ف��ي إب���راز 
ن��ب��وغ ال��ل��غ��ة واألج���ن���اس اإلب��داع��ي��ة، وااله��ت��م��ام��ات 
هم  واالس��الم��ي��ة،  الالتينية  والفقهية  التيولوجية 
ذوو أص����ول أم��ازي��غ��ي��ة، اق��ت��ض��ت ض�����رورة ال��ح��ي��اة 
والهيمنة  السلطة  ومقتضيات  والدينية،  الثقافية 
السياسية، أن يتطوروا داخل بنيات ثقافة ووعي 
آخ��ر، مختلف عن اإلطار  هوياتي وإط��ار حضاري 
ال��ت��اري��خ��ي الن��ت��س��اب��ه��م ال��ل��س��ن��ي وال��ه��وي��ات��ي ال��ذي 
الدونية واالنحصار  يبقى، نتيجة لذلك، موضوع 
مما جعله ال يرتقي إلى تلبية شغفهم وانتظاراتهم 

واالجتماعية. الثقافية 
الثقافي  اإلط��ار  التحديد ال ينفي أهمية  إن هذا 
امل��ح��ل��ي ف���ي إض���ف���اء ط���اب���ع خ����اص ع��ل��ى إن��ت��اج��ات 
الثقافي  األمازيغ باللغات األخ��رى، وداخ��ل اإلط��ار 
وعبقريتهم  تفردهم  أن  حيث  املغاير،  والحضاري 
ام����ت����دت إل������ى ك����ل امل�����ج�����االت ال����ت����ي أب�����دع�����وا ف��ي��ه��ا، 
وممارساتهم  مكتسباتهم  يكيفوا  أن  واستطاعوا 
س���واء ال��ث��ق��اف��ي��ة أو ال��دي��ن��ي��ة، م��ع أن��م��اط وج��وده��م 
االج���ت���م���اع���ي. ب���ي���د أن ه�����ذا ال��ت��م��ي��ز واإلس���ت���دم���اج 
ال��ث��ق��اف��ي ي��ب��ق��ى م���ؤط���را داخ����ل ال��ب��ن��ي��ة ال��ح��ض��اري��ة 
امل���غ���اي���رة، وال ي��م��ك��ن أن ي��ن��س��ب إل��ي��ه��م ك��ل��ي��ا. فجل 
اآلث���ار واألع��م��ال ال��ت��ي أن��ج��زه��ا األم��ازي��غ تبقى من 
م��ن��ج��زات وت���راث ال��ل��غ��ات وال��ث��ق��اف��ات وال��ح��ض��ارات 
األخ�����رى، ت��ل��ك ال��ت��ي أب���دع���وا وأن��ت��ج��وا داخ����ل بنية 
والرمزي  الروحي  وإطارها  وأساطيرها  تفكيرها 

واملادي.
ه���وي���ت���ه  إذن  األم�����ازي�����غ�����ي  ي���س���ت���م���د  أي�������ن  ف����م����ن 
اخ��ت��الف��ه أو تصنيفه؟ ه��ل من  ال��ح��ض��اري��ة وص��ف��ة 
ام��ت��دادات استعداد األم��ازي��غ  أص��ول لسنية أو م��ن 
التي  امل��ي��ت��ام��ورف��وزات"   " ع��ل��ى  املستمر  وإق��دام��ه��م 
ت��ص��ل ح���د ال����ذوب����ان ف���ي ه���وي���ة األخ������ر، أم أن ه��ذه 
ال���ص���ف���ة ت����ق����وم ع���ل���ى وع������ي ب���االن���ت���م���اء إل������ى ك��ي��ان 
مختلف، ومنفتح ومتفاعل باستمرار مع الكيانات 
وال���ث���ق���اف���ات األخ������رى ف���ي ح�����دود اإلق�������رار امل��ت��ب��ادل 
ف��ي التطور والنبوغ  ب��ال��وج��ود وامل��غ��اي��رة، وال��ح��ق 

واالستمرار؟
رشيد الحاحي
www.amazighworld.org عن موقع
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إصدار

األمازيغية بني مقاربة اهلوية و التوظيف السياسي

الحضارة األمازيغية والحلقات املفقودة

أصدرت دار الشهاب الجزائرية مؤلف جماعي جديد 
ب��ع��ن��وان “ال���ح���رك���ات األم��ازي��غ��ي��ة ف���ي ش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا” 
وهي أول دراسة جامعية تتناول عينات لتسع مناطق 

احتفظت بأمازيغيتها في حياتها اليومية
دراس��ة  املغرب  من  االجتماع  علم  في  باحثان  وق��دم 
الثقافية األمازيغية باملغرب وبحسب  بعنوان الحركة 
ه��ذه ال��دراس��ة ف��إن ت��ط��ور ال��ح��رك��ة األم��ازي��غ��ي��ة باملغرب 
ي���ذك���ر ب����م����ح����اوالت اس���ت���ع���م���ال ه�����ذه ال���ق���ض���ي���ة ك��ع��ام��ل 
 1930 سنة  االستعماري  ال��ق��ان��ون  ص��دور  منذ  تقسيم 
ق���ب���ل ظ���ه���ور ش���ك���ل م����ن ال��ت��ن��ظ��ي��م امل����رك����ز ع���ل���ى ال��ه��وي��ة 
السبعينات  ب��داي��ة  ف��ي  الثقافية  والحقوق  األمازيغية 
اللغوية  املسألة  تكريس  غاية  وإل��ى  املاضي  القرن  من 

في دستور2011
وع�����ادت دراس�����ة “ال��ح��رك��ة األم��ازي��غ��ي��ة ف���ي ال��ج��زائ��ر 
وت����ح����دي����ات االن������دم������اج ال����وط����ن����ي إل������ى ب�������روز امل���س���أل���ة 
األم���ازي���غ���ي���ة ف���ي 1949 ف���ي خ���ض���م ال���ح���رك���ة ال��وط��ن��ي��ة 
امل��س��ت��ق��ل��ة ك����رد ف���ع���ل م���ن ق���ب���ل ب���ع���ض م��ن��اض��ل��ي ح���زب 
ال��ش��ع��ب ال��ج��زائ��ري ت��ج��اه ت��ق��ري��ر ح���ول ال��ج��زائ��ر ق��دم��ه 
الجزائر  وص��ف  وال���ذي  املتحدة  لأمم  ال��ح��اج  مصالي 

بالدولة العربية اإلسالمية .
وقد ذكرت الدراسة من جهة أخرى بتداعيات الربيع 
ال��ب��رب��ري ف��ي وادي م��ي��زاب وع��ن��د ال���ت���وارڤ م��ع إع���ادة 
إلى  الترڤي وامليزابي إضافة  اللغوي  للتنوع  االعتبار 
ومكانة  الهجرة  مثل  املناطق  لهذه  اجتماعية  حقائق 

املرأة في املجتمع.
وف���ي ذات ال��س��ي��اق أك���د ال��ب��اح��ث��ون ال��ت��ون��س��ي��ون أن 
الكرامة  ث��ورة  ب��رزت مع  األمازيغية في تونس  املسألة 
التي أدت في 2011 إلى سقوط نظام زين العابدين بن 

علي.
و ان���ج���زت ه����ذه ال����دراس����ة ت��ح��ت اش������راف ال��ج��ام��ع��ي 
الجزائري ناصر جابي و بدعم من مركز االبحاث من 

أجل التنمية الدولية املتواجد بكندا.
ي���ض���م ه�����ذا ال���ك���ت���اب أول دراس�������ة م����ن ن���وع���ه���ا ح���ول 
ال��ح��رك��ة األم��ازي��غ��ي��ة ف��ي ش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا. ش��م��ل��ت ه��ذه 
ال���دراس���ة خ��م��س دول وه���ي امل��غ��رب، ال��ج��زائ��ر، ت��ون��س، 
)ة( ذوي  ���ا 

ً
ب���اح���ث  11 ب���إن���ج���ازه���ا  ق����ام  ل��ي��ب��ي��ا وم���ص���ر. 

السوسيولوجي  ض��م��ت  م��ت��ن��وع��ة،  أك��ادي��م��ي��ة  خلفيات 
واألنثروبولوجي وعالم السياسة، من

ف��ي بحثهم ه��ذا عينة  ال��ذي��ن درس���وا  أب��ن��اء املنطقة، 
اليومية  ف��ي حياتها  تتعامل  الزال���ت  ج��ه��ات  تسع  م��ن 
ب��األم��ازي��غ��ي��ة ؛ ت��راوح��ت ب��ن منطقة ال��ري��ف واألط��ل��س 
األوس�����ط ب��امل��غ��رب وم��ن��ط��ق��ة ال��ق��ب��ائ��ل وغ����رداي����ة وب���الد 
التوارق بأقصى الجنوب الجزائري والليبي، باإلضافة 
إلى منطقة جبل نفوسة بليبيا وواحة سيوة بمصر، 
اهتمت  ب��األم��ازي��غ��ي��ة.  الناطقة  ت��ون��س  بجهات  م���رورا 
��ع��ب��ر ب��ه��ا ال��ح��رك��ة 

ُ
ال���دراس���ة أس���اس���ا ب��األش��ك��ال ال��ت��ي ت

األمازيغية عن نفسها في هذه البلدان، ونوعية القوى
املطلب  ه��ذا  عن  تدافع  التي   − والنخب  االجتماعية 
امل��ش��ت��رك − املختلفة م��ن ح��ال��ة وط��ن��ي��ة ألخ���رى وداخ��ل 
نوعية  منهجية  مقاربة  على  ب��ن��اًء  ؛  وطنية  ح��ال��ة  ك��ل 
كبيرة  مجموعة  م��ع  املباشرة  املقابالت  على  اعتمدت 

من الفاعلن االجتماعين. كما
اه���ت���م���ت ب���ال���ت���ع���رف ع���ل���ى م���وق���ف ال����دول����ة ال��وط��ن��ي��ة 
والنخب املدافعة عنها، من هذه الحركة، وكيف تطور 
م��ع ال��وق��ت ل��ل��وص��ول إل���ى ن���وع م��ن االن���ف���راج، ك��م��ا هو 
املغربية والجزائرية.  الحالتن  بارز في  واضح بشكل 
ق���ب���ل ذل�����ك ع����ّرف����ت ال�����دراس�����ة ب���ال���ك���ث���ي���ر م����ن امل��ع��ط��ي��ات 
ال���ج���غ���راف���ي���ة وال���س���وس���ي���و–دي���م���وغ���راف���ي���ة ال���ت���ي ت��م��ي��ز 
املناطق الناطقة باألمازيغية، في دول شمال أفريقيا، 
ل��ق��ي��اس م��س��ت��وى ان��دم��اج��ه��ا ال���وط���ن���ي ع��ل��ى أك���ث���ر من 
تتوجه  وهي  وسياسي  واجتماعي  اقتصادي  صعيد 
الس��ت��ش��راف مستقبل ه����ذه  ال��ح��رك��ات ض��م��ن ال��ف��ض��اء 

الوطني واإلقليمي.

األمازيغية قضية سياسية وليست ثقافية محضة
أحمد عصيد )ناشط حقوقي وفاعل يف احلركة األمازيغية(:

ال��ث��ق��اف��ي ه��و ع��م��ق ال��س��ي��اس��ي، واألم��ازي��غ��ي��ة ف��ي ح��د ذات��ه��ا ه��ي قضية 
س��ي��اس��ي��ة ول��ي��س��ت ث��ق��اف��ي��ة م��ح��ض��ة، ألن��ه��ا ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��وج��ه��ل��ت ال��دول��ة 

عامة،  بصفة  والتنمية  والتاريخ  والتعليم  الهوية  في  واختياراتها 
ومبنية  اختزالية  ال��ع��م��وم  على  ك��ان��ت  التوجهات  ه��ذه  ألن  ون��ظ��را 

الدولة  اعتبرت  -  حيث  األمازيغي  املكون  إنكار  امليز وعلى  على 
على مدى نصف قرن بأن هويتها هي »العروبة واإلسالم« - فإن 
املطالب الثقافية التي عبرنا عنها ورفعناها لعقود طويلة كانت 
هوية  تغيير  إل��ى  ت��دع��و  ألن��ه��ا  سياسية  مطالب  حقيقتها  ف��ي 
باألمازيغية  واالع��ت��راف  امل��ج��االت،  كل  في  ال��دول��ة وسياساتها 
بأن  وأعتقد  إفريقيا.  للمغرب وشمال  انتماء  أعرق  تمثل  التي 
الجانب  إث���ارة  بها  املقصود  ك��ان  السياسي«  »التوظيف  تهمة 
ل��م يكن واردا  العرقي والتفرقة ب��ن األم��ازي��غ وال��ع��رب وه��و أم��ر 

أمازيغ  املغاربة  جميع  تعتبر  التي  األمازيغية  للحركة  بالنسبة 
وال ت��ع��ت��م��د ف��ي ت��راف��ع��ه��ا أي ت��م��ي��ي��ز ب���األص���ول واألع������راق، ك��م��ا أن 

اعتمادها مرجعية  حقوق االنسان جعلها تركز أكثر على »الحقوق 
الثقافية واللغوية« عوض األصول العرقية. ولعل »التسييس« يتمثل 

إلى  واللغوية  الثقافية  املطالب  م��ن  األم��ازي��غ��ي  الخطاب  تطور  ف��ي  أيضا 
النائية  املناطق  وتهميش  ال��ث��روات  واستغالل  األرض  بملكية  ربطها 
وال���ف���ص���ل ب���ن ال���دي���ن وال����دول����ة، م���ا ج��ع��ل األم���ازي���غ���ي���ة ت���ب���دو قضية 
ش��م��ول��ي��ة ذات أب���ع���اد ه��وي��ات��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة 

واجتماعية كذلك.
إلى  األم��ازي��غ  الفاعلن  ببعض  دفعت  الشمولية  النظرة  ه��ذه 
السياسي  العمل  ملمارسة  سياسي  ح��زب  تأسيس  في  التفكير 
ع��ق��ود عمال سياسيا غير  م��دى  م��ارس��وا على  أن  امل��ب��اش��ر بعد 
م��دن��ي��ة، وبغض  وع��ب��ر جمعيات  الثقافية  ال��ب��واب��ة  م��ن  م��ب��اش��ر 
النظر عن كون هؤالء يتوفرون على إمكانيات هذا االنتقال من 
العمل  ممارسة  أن  يعلم  فالجميع  السياسي  إلى  املدني  العمل 
السياسي املباشر بقواعده املتعارف عليها وبناء على برنامج 

سياسي هو حق دستوري لكل مواطن وليس شيئا محظورا.
أما أن تكون األمازيغية بوصفها هوية ورقة سياسية تعوض 
املشروع املجتمعي املتكامل فهذا أمر غير قابل للتفعيل واقعيا في 

املغرب كما أنه ال يمثل قيمة مضافة للحياة السياسية املغربية.
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هل تعيش الدول املغاربية أزمة ديمقراطية أم تحدي ديمقراطية؟

املؤسسة املغاربية األملانية للثقافة واالعالم تتساءل... هل يتعلم التونسيون من املغاربة؟!

اص��ب��ح��ت ال��دي��م��ق��راط��ي��ة م��ط��ل��ب��ا اس��اس��ي��ا  
في  محوريا  مرتكزا  اضحت  كما  اجتماعيا 
امل��واط��ن في   ال��ت��ي أص��ب��ح  ال��ح��ي��اة السياسية 
مع  و  لها.  ملحة  في حاجة  املغاربية  ال��دول 
ه��ذه االلحاحية يحضر س��ؤال ه��ل ه��ي ازم��ة 

ديمقراطية ام تحدي ديمقراطية ؟
معها  حملت  املغاربية  ال���دول  ت��ج��ارب  إن 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات م��ت��ب��اي��ن��ة ف��ي م��ح��اول��ة منها 
الن���ج���اح ت���ح���ول دي���م���ق���راط���ي ب���االض���اف���ة ال��ى 
وج���ود ت��ب��اي��ن ب��ن ال����دول امل��غ��ارب��ي��ة ف��ي ه��ذا 
املجال ، و قد ساهمت عدة عوامل داخلية و 
السياسية  باالنظمة  النهوض  في  خارجية 
املغاربية لكن تبقى العشرية االخيرة مرحلة 
ح��اس��م��ة ف��ي ت��رس��ي��خ ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ف��ي ه��ذه 

الدول كل دولة  حسب خصوصياتها.
ل���ق���د ك����ان����ت ش��������رارة امل���ط���ال���ب���ة ب��ال��ت��غ��ي��ي��ر 
م��ن��ط��ل��ق��ة م���ن ت���ون���س م���ن خ����ال ث�����ورة 2011  
لتعم باقي دول املغرب العربي، حراك تباينت 
نتائجه داخل كل دولة  من الدول املغاربية. 
ال��ذي يرتكز على  تبني  التغيير  بغية بلوغ 
و ترسيخ الديمقرطية . و إذا ما استحضرنا 
ك����ل دول������ة ع���ل���ى ح�����ذا ف�����إن ت���ون���س ك���م���ا ي���رى 
االستاذ عبد الله العروي  كانت االق��رب الى  
دول����ة ع��ص��ري��ة ع��ل��ى ال��ش��اك��ل��ة االوروب����ي����ة  و 
كان مؤجل  الذي  االنصهار  بلوغ  استطاعت 
االنجاز، و هو ما انتج تناغما بن الدولة و 
املجتمع إذ كان املجتمع التونسي اهم عامل 
في بلوغ هذا التقدم ، ورغم الصعوبات التي 
 2011 ث��ورة  بعد  خصوصا  الباد  واجهتها 
ال����ى ان ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ون��س��ي��ة ب��ق��ي��ت ص��ام��دة  
أم�������ام ال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ع���رف���ت���ه���ا ال���س���اح���ة 
السياسية بالباد . ور غم هذه النقاط التي 

للديمقراطية  حقيقي  ت��رس��ي��خ  ف��ي  س��اه��م��ت 
في تونس اال انها باتت تواجه عدة مصاعب 
فيها  قطعت  التي  التجربة  ه��ذه  تضعف  ق��د 
تونس اشواطا متقدمة ، و هذا هو التحدي 

الذي تواجهه تونس
ف��ه��ن��اك قطيعة  ال��ج��زائ��ر  ي��خ��ص  أم���ا فيما 
ت��ك��اد ت��ك��ون مطلقة ف���إذا ك��ان االس��ت��ع��م��ار قد 
الزعامات  أزال  القائمة و  النخبة  قضى على 
التقليدية ، فقد كان لزاما أن تنبثق املبادرة 
من القواعد الشعبية . لذلك فقد كان الحراك 
ال����ذي ع��رف��ت��ه ال��ج��زائ��ر ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة أح��د 
اه���م ه���ذه امل���ب���ادرات ال��ت��ي ط��ال��ب م��ن خالها 
ال��ذي  الضغط  لعل  و  بالتغيير  الجزائريون 
ل��ع��ب��ه ه����ذا ال����ح����راك ع��ج��ل ب��ت��ح��ق��ي��ق م��ط��ال��ب 
ال����ح����راك و ع���ل���ى رأس����ه����ا اس���ت���ق���ال���ة ال��رئ��ي��س 
محاكمة  و  بوتفليقة،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��س��اب��ق 
امل��ت��ورط��ن ف��ي ج��ن��ح ال��ف��س��اد . و رغ��م نجاح 
الحراك في حصد هذه املطالب اال انه استمر 
ب���ال���خ���روج ال����ى ش�����وارع ال���ج���زائ���ر ، و ال��ي��وم 
انقسم  دس��ت��وري��ا  ا  استفتاء ال��ج��زائ��ر  تعيش 
من خاله الجزائريون الى مؤيد و معارض 
����زل، و من 

َ
و ب���ن م����ن  ن��ع��ت��ه ب��ال��دس��ت��ور امل����ن

رأوا على انه يستجيب ملطالب الحراك الذي 
ت��ع��ي��ش��ه ال���ج���زائ���ر و ب���ه���ذا ف��ق��د ك���ان���ت نسبة 
 23,7 االستفتاء  ه��ذا  في  الناخبن   مشاركة 
ف���ي امل��ئ��ة ، و ب��ه��ذا ت��ك��ون ال���دول���ة ق���د قطعت 

شوطا أخر في مسار التغيير .
تنهج  لم  فإنها  ليبيا  يخص  فيما  ام���ا   
ب��ل��دان  ب���اق���ي  ش��ه��دت��ه  ال�����ذي  التحول   نفس 
الدول املغاربية  ، فليبيا  من قبل كانت  دولة  
رافضة للتعددية وال تجرى فيها انتخابات 
في إطار التنافس من أجل إنشاء مؤسسات 

تمثيلية تعكس مختلف التوجهات واآلراء، 
اللجان  على  فقط  الدولة معتمدة  كانت  فقد 
لتقوية  العام  الشعبي  واملؤتمر  الشعبية 

الوحدة والتضامن واالنصهار للحفاظ على 
الرئيس  ن��ظ��ام  ال��ي��وم بعد س��ق��وط  و  الدولة. 
تعيش  ليبيا  الزال��ت  القذافي  معمر  السابق 
أدخ��ل��ت   ، االط�����راف  ازم���ة س��ي��اس��ي��ة متشعبة 
ال���ب���اد ف���ي م��ت��اه��ة زادت م���ن ت����أزم االوض����اع 
أمنيا و سياسيا . فيما عرف املغرب بدوره 
ح���راك���ا ع��ج��ل ب��ت��ب��ن��ي إص���اح���ات دس��ت��وري��ة 
ت��ب��ن��ى م��ن خ��ال��ه��ا ال��ط��رح ال��دي��م��ق��راط��ي ه��ذا 
الحراك  الذي شهدته اململكة الذي لم يختلف 
.  إال  ال��دول املغاربية  كثيرا ع��ن باقي ح��راك 
ان����ه ك����ان ح���راك���ا ت��م��ي��ز ب��س��رع��ة االس��ت��ج��اب��ة 

ملطالبه من طرف املؤسسة امللكية .
اليوم سياحظ  املغربي  املتابع للشان  ان 
ال��دول  ال��ت��ي قطعتها  ه��ذه  ال��خ��ط��وات املهمة 
م�����ن اج������ل ال���ت���غ���ي���ي���ر و ه�����و م�����ا ت���ب���ن���ت���ه ع��ل��ى 
البناء  ، لكن كيف يمكن  مستوى دساتيرها 

بمعاول هدم؟
ال��ح��ك��وم��ات  ت��ع��اق��ب  و  ال��دس��ات��ي��ر  فتغيير 
ال ي��ك��رس ل���واق���ع م��ش��ب��ع ب��ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ، و 
هذا ما دأبت النخب السياسية على  إعانه 
مسالة  في  للديمقراطية  اختزالها  خال  من 
السلطة  على  السلمي  ال��ت��داول  و  انتخابات 
بيد أن الديمقراطية هي نتاج وعي مجتمعي 
ك�����اف ل��ل��ت��ب��ل��ور ف����ي ال���ع���دي���د م����ن امل����ج����االت . 
فأغلب الدول املغاربية قطعت اشواطا مهمة 
انظمتها  في  الديمقراطية  تنزيل  طريق  في 
بداية بصياغة دساتيرر متقدمة و متضمنة 
ال��ذي عرفته هذه  ال��ح��راك  لجملة من مطالب 
ال����دول ب��االض��اف��ة ال���ى ع��ق��د  ان��ت��خ��اب��ات ح��رة 
ونزيهة  سواء أ كانت هذه االنتخابات على 
املستوى  االنتخابات الرئاسية أو البرملانية 
، ل��ك��ن امل���اح���ظ  أن ال��ع��ائ��ق االس���اس���ي ال���ذي 

ال��دول املغاربية في طريق  أمام  يقف حاجزا 
ي��ع��رق��ل مسيرتها   ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  و  ت��ك��ري��س 
هو انعدام الثقة في مؤسسات الدولة و سوء 
إما  العربي  املغرب  اإلدارة لذلك مازالت دول 
عالقة في  حرب أهلية كما يحدث في ليبيا  
و إما عادت ألساليب قديمة بمواثيق جديدة 
ال��ت��ي تخطت هاتن  ال��ت��ج��ارب  ، و ح��ت��ى ف��ي 
الديمقراطية  ترسيخ  مؤشر  فإن  النتيجتن 
ل���م ي���ع���رف ت��ق��دم��ا م���أم���وال  و ه����ذا م���ا اك��دت��ه 
 intelligence« وال���ت���ح���ل���ي���ل  ال���ب���ح���ث  وح������دة 
 »The economist« مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة   »unit
لسنة  األخيرة   أن نسختها  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، 
»أسوأ  الديمقراطية« سجلت  ل�«مؤشر   2019
م��ع��دالت ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة« وذل���ك منذ 
بداية هذا املؤشر قبل أكثر من عشر سنوات.  
ه��ذه  ف��ي تصنيف  امل��ؤش��ر  ك��ان يعتمد  إذا  و 
العملية  شملت  رئيسة  معايير  على  ال���دول 
ال��ح��ك��وم��ي،  األداء  وال��ت��ع��ددي��ة،  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
امل���ش���ارك���ة ال��س��ي��اس��ي��ة، ال��ث��ق��اف��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، 

والحريات املدنية.
املغاربية، تصدرت  البلدان  وفي تصنيف 
53 على  املركز  الترتيب بحلولها في  تونس 
وب��ح��ل��ول��ه   .6.72 وت��ن��ق��ي��ط  ال���ع���ال���م،  ص��ع��ي��د 
وبتنقيط  ال��ع��ال��م  96 على صعيد  امل��رك��ز  ف��ي 
املنطقة  ثانيا على صعيد  املغرب  5.10، حل 
املركز  في  الجزائر  املغاربية. وبدورها حلت 
ال��ع��ال��م،  ال��ث��ال��ث م��غ��ارب��ي��ا و113 ع��ل��ى صعيد 
ك���م���ا ح���ص���ل���ت ع���ل���ى ت���ن���ق���ي���ط 4.01. وح������ل������ت 
م���وري���ت���ان���ي���ا راب����ع����ة ع���ل���ى ص���ع���ي���د ال���ب���ل���دان 
امل��رك��ز 116 على  ف��ي  امل��غ��ارب��ي��ة، بينما ح��ل��ت 
صعيد العالم وذلك بتنقيط 3.92 . أما ليبيا 
ف��ق��د ت��ذي��ل��ت ال��ت��رت��ي��ب ع��ل��ى م��س��ت��وى املنطقة 

امل���غ���ارب���ي���ة وذل�����ك ب��ح��ل��ول��ه��ا ف���ي امل���رك���ز 156 
وحصولها على تنقيط 2.02 . 

وت���ت���م���ي���ز ال����ب����ل����دان امل���ص���ن���ف���ة ع���ل���ى أن���ه���ا 
دي���م���ق���راط���ي���ات ك���ام���ل���ة، ب���اح���ت���رام ال���ح���ري���ات 
ال��س��ي��اس��ي��ة األس���اس���ي���ة وال���ح���ري���ات امل��دن��ي��ة 
م����دع����وم����ة  ت�����ك�����ون  ميلها ألن  ج�����ان�����ب  إل��������ى 
ب����ث����ق����اف����ة س����ي����اس����ي����ة ت����������ؤدي إل��������ى ازده����������ار 
يقصد  امل��ع��ي��ب��ة،  ديمقراطي. الديمقراطية 
ب��ه��ا ت��ل��ك ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ان��ت��خ��اب��ات 
ح��رة ون��زي��ه��ة، وح��ي��ث يتم اح��ت��رام الحريات 
األس��اس��ي��ة، رغ��م امل��ش��اك��ل، ول��ك��ن ف��ي املقابل، 
ت��س��ج��ل ن��ق��اط ض��ع��ف ع��ل��ى م��س��ت��وى ج��وان��ب 
أخ������رى ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���دي���م���ق���راط���ي���ة، م����ن ق��ب��ي��ل 
ان����خ����ف����اض م����ع����دالت امل����ش����ارك����ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
ووج������ود م���ش���اك���ل ف���ي ال���ح���ك���ام���ة. وم����ن أب���رز 
م��ا ي��م��ي��ز ال��ن��ظ��ام ال��ه��ج��ن، ه��و ك���ون ال��ب��ل��دان 
امل���ص���ن���ف���ة ف�����ي خ����ان����ت����ه، ت���ش���ه���د ان���ت���خ���اب���ات 
ت��ك��ون حرة  أن  م��ن  تمنعها  ت��ع��رف مخالفات 
على  املصنفة  للبلدان  بالنسبة  ونزيهة. أما 
أن���ه���ا أن��ظ��م��ة اس���ت���ب���دادي���ة ف��إن��ه��ا ب���األس���اس 
أو  السياسية منعدمة  التعددية  بلدان حيث 

مقيدة بشدة.
ال��ي��وم تعيش تحديا  امل��غ��ارب��ي��ة  ال���دول  إن 
التي  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  ازم���ة  م��ن  للعبور  صعبا 
م��ازال��ت غ��ارق��ة ف��ي��ه��ا و ل��ع��ل م��ا ي��ت��رج��م ه��ذه 
االزم���ة االوض����اع ال��ت��ي م��ازال��ت تعرفها ه��ذه 
ال����دول و ازم���ات���ه���ا  . و ال���ره���ان ال ي���رب���ح  إال 
م���ن خ���ال ك��س��ب ث��ق��ة امل��واط��ن��ن ع��ب��ر ت��ن��زي��ل 
إذ   ، فعلي و جاد للديمقراطية في أنظمتها 
بدون  ديمقراطية  دساتير  تبني  يستقيم  ال 

تطبيق فعلي . 

اس���ت���ش���ع���ارًا ب���أه���م���ي���ة ال��������دور ال���ح���ض���اري 
والثقافي للجاليات العربية في باد املهجر، 
بادها  وتنمية  ونهضة  ت��ط��ور  ف��ي  سيما  ال 
الصينية  ال��ج��ال��ي��ات  فعلت  مثلما  األص��ل��ي��ة  
والهندية وبعض بلدان امريكا الاتينية التي 
ال���دول املتقدمة  وض��ع��ت بلدانها ف��ي م��ص��اف 

في مختلف املجاالت.
وانطاقا من هذا الفهم الذي يعكس أهمية  
دور ال��ج��ال��ي��ات ع��ق��دت ن���دوة ف��ك��ري��ة نظمتها 
مناقشة  بقصد  ببرلن   » Magde « مؤسسة 
دور الكفاءات للجالية التونسية في الخارج 
وقدرتها في مواجهة التحديات التي تعيشها 
تونس عقب 9 سنوات بعد الثورة التي ألهمت 
الجالية وكفاءاتها بأن بادهم دخلت مرحلة 
ت��ع��زي��ز وت��ق��وي��ة دول����ة ال��ق��ان��ون وامل��ؤس��س��ات 
واح��ت��رام  والديمقراطية  للحريات  الضامنة 
ح��ق��وق االن��س��ان األم���ر ال���ذي يستدعي وض��ع 
اجندة وأولويات من البرامج الهادفة لتفعيل 
دور ال��ت��ون��س��ي��ن ف����ي ال����خ����ارج ف����ي ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ج��ه��وي��ة ب��ب��اده��م وخ��ص��وص��ًا ف��ي امل��ن��اط��ق 
األق���ل ح��ظ��وظ��ًا ف��ي التنمية وف���ي ه���ذا االط���ار 
ض��رورة  على  التونسيون  املشاركون  توصل 
وض��ع آل��ي��ات تنسيق ب��ن ع��دد م��ن ال��ك��ف��اءات 
وه��ي��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ب��ت��ون��س وأمل��ان��ي��ا 

وبلدان أوروبية آخرى
وبقدر ما ألهمت الثورة التونسية الجالية 
لروابطهم  ج��دي��دًا  زخمًا  ومنحت  وكفاءاتها 
ال��ت��ون��س��ي��ن  ت��ن��ظ��ي��م دور  أن  ال  ب���ل���ده���م.  م����ع 
الكثير  يثير  ال��ك��ف��اءات  ب��ال��خ��ارج وخصوصًا 
السياسية  للطبقة  واالنتقادات  األستياء  من 
ف����ي ت���ون���س ب��ال��ن��ظ��ر ل����دوره����م ال���ح���ي���وي ف��ي 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ت���ي ت��ح��ت��اج��ه��ا ال����ب����اد ف����ي ك��اف��ة 

املجاالت .
وه���ن���ا ت����رى ال���ب���روف���ي���س���ورة أل���ف���ة ك���ان���ون، 
مديرة مركز أبحاث تقنية بجامعة كيمنتس 
األملانية، أن من أهم املكتسبات التي حققتها 
ت��ون��س ب��ع��د ت��س��ع��ة س���ن���وات م���ن ال���ث���ورة هي 
ال����ح����ري����ات، ل���ك���ن ه����ن����اك ت����ده����ور ك���ب���ي���ر ع��ل��ى 
األمر   ، واالجتماعي  االقتصادي  الصعيدين 
ال�����ذي ج��ع��ل ال��ب��ل��د غ��ي��ر ق�����ادر ع��ل��ى ال��ح��ف��اظ 
ات���ه ت��ح��ت وط����أة ن��زي��ف ال��ه��ج��رة ،  ع��ل��ى ك���ف���اء
وأوض���ح���ت ال���ب���روف���س���ورة ك���ان���ون، أن ه��ج��رة 
ال���ك���ف���اءات ال��ت��ون��س��ي��ة ان��ع��ك��س��ت ب��ش��ك��ل كبير 
على االقتصاد واملجتمع، كما أثارت مخاوف 
ال��ذي بات يفقد  كبيرة على مستقبل التعليم 
التعليم  كانت ج��ودة  أن  بعد  ات��ه  ك��ف��اء افضل 
ت��ون��س على مدى  ب��ه  رأس��م��ااًل ثمينًا تميزت 
تونس  استقطبت  وبفضله  الزمن،  من  عقود 
م��س��ت��ث��م��ري��ن دول�����ي�����ن، واع����ت����ب����رت ال��ب��اح��ث��ة 
ال����ك����ف����اءات  دور  أن  األمل�����ان�����ي�����ة،  ال���ت���ون���س���ي���ة 
التحديات  مواجهة  ف��ي  التونسية  والجالية 
والحاحًا  أهمية  ي��زداد  تونس  تعيشها  التي 
اكثر من أي وقت مضى، ولكن ورغم املبادرات 
امل����ت����ع����ددة وال������ج������ادة  م����ن ج����ان����ب ال���ك���ف���اءات 
بالخارج  التونسية  املدني  املجتمع  وهيئات 
ت��ظ��ل م���ح���اوالت دون ج�����دوى، ال س��ي��م��ا وأن 
ال��ه��دف م��ن ت��ل��ك امل���ب���ادرات واض���ح ومنطقي، 
الجالية وكفاءاتها ببلدهم وضع  رب��ط  وه��و 
آل���ي���ات ل��ت��ن��ظ��ي��م امل���س���اع���دة ال���ت���ي ي��م��ك��ن��ه��م أن 

يقدموها له .
 مع تساؤل البروفيسورة كانون، 

ً
<وتفاعا

حول ماذا تفعل تونس بجاليتها وكفاءاتها، 
تحدث الدكتور سرحان ذويب استاذ الفلسفة 
بجامعة هيلد شايم االملانية، مشيرًا بالقول 
بلدها  ازاء  والنخب  الكفاءات  مسؤولية  ال��ى 
التي يجب  الصعبة  التحديات  وفي مواجهة 

ان تجتازها الباد في املرحلة الراهنة .
ننتظر  مل��اذا  الدكتور سرحان،  < وتساءل 
ك��ن��خ��ب أو ك��م��ج��ت��م��ع م���دن���ي، دائ���م���ا أن ت��أت��ي 
لدولة وتقوم بتنظيم العاقات داخل املجتمع 
وت��ض��ع ه��ي ال��ب��ن��ي��ات ل��ذل��ك،؟ ومل����اذا ال ت��ب��ادر 
جهتها  م��ن  امل��دن��ي  املجتمع  وهيئات  النخب 
س������واء ف����ي أمل���ان���ي���ا وأوروب���������ا ب���وض���ع آل���ي���ات 
وبنيات لتنظيم دوره��ا وتشكيل قوة ضغط 
ك��ي تأخذها  ف��ي تونس  ال��دول��ة  ايجابي على 

بعن االعتبار.؟ 
ودعا الدكتور ذويب التونسي األملاني الى 
ت��ه��ا  اي���اء م��س��أل��ة ال��ع��اق��ة ب��ن ت��ون��س وك��ف��اء
استراتيجية  أه��م��ي��ة  ال��خ��ارج  ف��ي  وجاليتها 
الثورة  بفعل  وق��ع  ال��ذي  التحول  م��ن  انطاقًا 
، ح��ي��ث ت��ح��ول��ت ال���ع���اق���ة م���ن دول������ة  ت��راق��ب 
مواطنيها وكفاءاتها في الخارج استنادا الى 
ن��ظ��رة ام��ن��ي��ة ب��األس��اس تثير خ���وف املثقفن 
وال��ن��خ��ب ال���ى م��رح��ل��ة ج��دي��دة ب��ع��د ال��ث��ورة لم 
تتبلور فيها طبيعة العاقات الهيكلية التي 
يمكن من خالها أن تساهم الكفاءات والنخب 

في انجاح التجربة الديمقراطية في تونس .
<وهنا انتقد الدكتور ذويب، غياب الرؤية 
تونس  سياسة  بها  تتسم  ال��ت��ي  والضبابية 
ازاء م��ل��ف ال��ع��اق��ة م��ع ال��ك��ف��اءات ف��ي ال��خ��ارج 

م��ق��ت��رح��ًا وض����ع ه��ي��اك��ل ت��س��ه��ر ع��ل��ى تنظيم 
ال��ح��وار  ف��ي ه��ذه امل��س��أل��ة وب��ل��ورت ت��ص��ورات 
إلق���ام���ة ع���اق���ة ب���ن���اءة وش���ف���اف���ة ض��م��ن ن��ظ��رة  
ش��ام��ل��ة اي��ض��ًا ل��ل��ع��اق��ات ب��ن امل��ان��ي��ا وت��ون��س 
وأشار الى مجاالت استراتيجية مثل البحث 

العلمي والتعاون الجامعي.
وم���ن ج��ه��ت��ه ت���س���اءل ال��دك��ت��ور ك��ري��س��ت��ي��ان 
الشرق  ال��ش��ؤون  ف��ي  ال��خ��ب��راء  كبير  هانيلت، 
األوسط وشمال افريقيا  بمؤسسة برتلسمان 
األمل�����ان�����ي�����ة، مل��������اذا ال ي���س���ت���ف���ي���د ال���ت���ون���س���ي���ون 
م���ن ال��ت��ج��رب��ة امل��غ��رب��ي��ة ف���ي ت��ن��ظ��ي��م ال��ج��ال��ي��ة 
وزارة خاصة،  وج��ود  إل��ى  مشيرًا  وكفاءاتها 
ب��امل��غ��ارب��ة امل��ق��ي��م��ن أو امل��ه��اج��ري��ن ب��ال��خ��ارج 
م��زدوج��ة  صيغة  يعتمد  امل��غ��رب  أن  مضيفًا، 
لتنظيم شؤون جاليته بالخارجية فمبوازات 
الجالية  بقضايا  تهتم  ال��ت��ي  الجالية  وزارة 
وتنظيم املبادرات املتعلقة بالكفاءات املغربية 
لها  الرئيس  املخاطب  وتشكل  الخارجية  في 
مع اإلدارات املختلفة  على املستوين املركزي 
الثاني  الحسن  مؤسسة  وه��ن��اك  وال��ج��ه��وي، 
والثقافية  االجتماعية  بالرعاية  تعني  التي 
وال���روح���ي���ة ل��ل��ج��ال��ي��ة وت��ع��م��ل ه����ذه امل��ؤس��س��ة 
بينما  امللكية  املؤسسة  م��ن  مباشرة  برعاية 
ت��ت��ع��دد ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب���ش���ؤون ال��ج��ال��ي��ة 

مثل  ع��دي��دة  ووزارات  ادارات  ب��ن  التونسية 
الجالية  وزارة  ب��ال��خ��ارج،  التونسين  دي���وان 
وال�����ش�����ؤون االج���ت���م���اع���ي���ة ب���اإلض���اف���ة ل������وزارة 
ال����خ����ارج����ي����ة وال��������������وزارات امل���ع���ن���ي���ة  ب��م��ل��ف��ات 
االس���ت���ث���م���ار واالق����ت����ص����اد  ب��م��ع��ن��ى ال ي��وج��د 
م��خ��اط��ب واض����ح وخ��ص��وص��ا ع��ن��دم��ا يتعلق 
األم��ر بمبادرات نابعة من املجتمع املدني أو 
الكفاءات التونسية بالخارج، كما أن املجلس 
ال����وط����ن����ي ل���ل���ت���ون���س���ي���ن ب����ال����خ����ارج ال�������ذي ت��م 
استحداثه في الفترة االخيرة ما يزال لم يرى 
 عن طابعه االستشاري وطريقة 

ً
النور، فضا

تشكيله وتركيبته ، ال يؤشر على أنه يتوفر 
على مقومات ضرورية ليكون مخاطبًا ناجعًا 
في قضايا الجالية وال سيما ما يتعلق منها 

بدور الكفاءات.
بنيما رأى الدكتور فوزي استاذ الكيمياء 
بجامعة ال يبزغ ، أن الفترة التي عقبت الثورة 
في  تعمل  ظلت  التونسية  االدارة  أن  أظ��ه��رت 
اط�����ار االس���ت���م���راري���ة ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي اب��ان��ت 
ت���واك���ب تطلعات  ال��س��ي��اس��ي��ة ال  ال��ط��ب��ق��ة  ف��ي��ه 
املجتمع التونسي وهي تنخرط في صراعات 
ش���خ���ص���ي���ة وس����ي����اس����وي����ة ي���غ���ي���ب االه����ت����م����ام 
ب��ال��ب��رام��ج، وه���و وض���ع يمكن أن  ينتج عنه 
الكفاءات  أن  موضحًا  املستقبل،  ف��ي  مخاطر 

التونسية بأملانيا تبذل جهودها للعب دور 
من اجل ربط الصلة بن تونس ومؤسساتها 
ن��ظ��رة ش��راك��ة قائمة  االمل��ان��ي وف��ق  بالجانب 
ع��ل��ى ال��ق��اع��دة ال��ذه��ب��ي��ة راب����ح- راب����ح، مشيرًا 
برامج  ك��ف��اءات تونسية عديدة في  إل��ى دور 
ال��ت��ع��اون ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ول��ك��ن��ه ت���ع���اون ي��ق��وم 

على مبادرات فردية.
ي���رى  ال���س���اب���ق���ة  األراء  ك����ل  م����ع  وات����س����اق����ًا 
السياسي والخبير في مجال أالمن  الناشط 
ال��س��ي��ب��ري��ن��ي ال���دك���ت���ور اي���م���ن ال����ق����اط����ري، أن 
الجالية التونسية أبانت في مختلف املراحل 
بأن لها دورها . وهي دومًا حريصة على أن 

يراعى هذا الدور وأن يحظى باحترام .
وأبرز القاطري ، أهمية الدور االقتصادي 
ال����ذي ي��م��ك��ن أن ت��ل��ع��ب��ه ال��ج��ال��ي��ة وال��ك��ف��اءات 
ال��ت��ون��س��ي��ة ك��خ��ي��ر س��ف��ي��ر اق��ت��ص��ادي لتونس 
ول��ي��س ك��س��ف��ي��ر ب��امل��ع��ن��ى ال���رم���زي وال��ث��ق��اف��ي 
العاقات  واإلمكانيات وشبكة  الرؤية  بحكم 
ت��ت��وف��ر ع��ل��ي��ه��ا م���ن م��واق��ع��ه��ا املختلفة  ال��ت��ي 
س��واء في أملانيا أو في اوروب���ا، فهل مجيب 
لهذه التطلعات؟ سؤال مفتوح برسم الدولة 
ال��ت��ون��س��ي��ة ب��ح��س��ب امل���ش���ارك���ون ف���ي ال���ن���دوة 
ال�����ح�����واري�����ة ام������ا ف�����ي اإلج�����اب�����ة ف�����ي ال���ق���ري���ب 

املنظور. 

أن من أهم املكتسبات اليت حققتها 

تونس بعد تسعة سنوات من الثورة 

هي احلريات، لكن هناك تدهور 

كبري على الصعيدين االقتصادي 

واالجتماعي ، األمر الذي جعل البلد 

غري قادر على احلفاظ على كفاءاته 

حتت وطأة نزيف اهلجرة ، وأوضحت 

الربوفسورة كانون، أن هجرة الكفاءات 

التونسية انعكست بشكل كبري على 

االقتصاد واجملتمع، كما أثارت مخاوف 

كبرية على مستقبل التعليم الذي 

بات يفقد افضل كفاءاته بعد أن كانت 

جودة التعليم رأسمااًل ثمينًا متيزت 

به تونس على مدى عقود من الزمن، 

وبفضله استقطبت تونس مستثمرين 

دوليني، واعتربت الباحثة التونسية 

األملانية، أن دور الكفاءات واجلالية 

التونسية يف مواجهة التحديات اليت 

تعيشها تونس يزداد أهمية واحلاحًا 

اكثر من أي وقت مضى، ولكن ورغم 

املبادرات املتعددة واجلادة  من جانب 

الكفاءات وهيئات اجملتمع املدني 

التونسية باخلارج تظل محاوالت دون 

جدوى، ال سيما وأن اهلدف من تلك 

املبادرات واضح ومنطقي، وهو ربط 

اجلالية وكفاءاتها ببلدهم وضع آليات 

لتنظيم املساعدة اليت ميكنهم أن 

يقدموها له .

إن الدول املغاربية اليوم 
تعيش حتديا صعبا للعبور 
من ازمة الدميقراطية اليت 
مازالت غارقة فيها و لعل ما 
يرتجم هذه االزمة االوضاع 

اليت مازالت تعرفها هذه 
الدول و ازماتها  . و الرهان 

ال يربح  إال من خالل كسب 
ثقة املواطنني عرب تنزيل 

فعلي و جاد للدميقراطية يف 
أنظمتها ، إذ ال يستقيم تبين 

دساتري دميقراطية بدون 
تطبيق فعلي . 

الدكتور ايمن القاطري الدكتور كريستيان هانيلتالدكتور سرحان ذويب البروفيسورة ألفة كانون
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االمريكية  الرئاسية  االنتخابات  قبل 
ال��رأي  استطالعات  كانت   ٢٠١٦ لعام 
ت����رج����ح ف������وز ه�����ي�����الري ك��ل��ي��ن��ت��ون 
الكاتبة  لكن  ترمب  على دونالد 
امل��س��رح��ي��ة ل���ن ن���وت���اج ك��ان��ت 
ترى أبعد من األخرين وتجزم 
بأن السياق األمريكي العام ، 
آنذاك ، كان يقف الى جانب 
امل��رش��ح ال���خ���ارج م��ن غابة 

الرأسمالية املفترسة.
ف������ي ال�������واق�������ع ل������م ت��ك��ن 
ن����وت����اج ت��ت��ن��ب��أ ب���ق���در م��ا 
ك���ان���ت ت���ن���وب ب��ال��ح��دي��ث 
ع��������ن واق��������������ع م�������ع�������اش ال 
ت���ع���ب���ر ع���ن���ه ال����دع����اي����ات 
ومناظرات  االنتخابية 
امل����رش����ح����ن. ف��ب��ي��ن��م��ت 
ك���ان���ت ت���ج���ري أب��ح��اث��ا 
لكتابة مسرحية حول 
التحوالت االجتماعية 
ال���ت���ي أف����رزه����ا ت��راج��ع 
ال�����ت�����ص�����ن�����ي�����ع، ق����ام����ت 
زي�����ارات ملدينة  ب��ع��دة 
ري��������دي��������ن��������غ ب�������والي�������ة 
وتحدثت  بنسلفانيا 
م���ع امل���ئ���ات م���ن س��ك��ان 

ت��ل��ك ال���والي���ة امل��ت��أرج��ح��ة. ع��ن��ده��ا اك��ت��ش��ف��ت ان قلة 
منهم أبدوا حماسا النتخاب كلينتون.

وخالل تلك اللقاءات، تحدث بعض ذوي البشرة 
واالضمحالل  الثقافية  االنقسامات  ع��ن  البيضاء 
االق��ت��ص��ادي  واالرت��ي��اب من املنحدرين من أصول 
التينية.وقتها بدا لها أنها تستمع الى مقتطفات 
م���ن خ��ط��اب ان��ت��خ��اب��ي ي��م��ك��ن أن ي��ل��ق��ي��ه ت��رم��ب في 
ت��ل��ك ال��ل��ح��ظ��ات ال��ت��ي ي��ف��ق��د ف��ي��ه��ا ل��ي��اق��ت��ه وات���زان���ه 
ال��س��ي��اس��ي. وت���ق���ول ن���وت���اج ف���ي م��ع��رض تعليقها 
على تلك الحوارات:" هي نفس العبارات التي دأب 
ترمب على ترديدها، وقد كانت مشحونة بالحقد 

والكراهية".
وكانت حوارات ريدينغ مصدر الهام استوحت 
"ال���ع���رق" وه���ي مسرحية  ن��وت��اج مسرحيتها  م��ن��ه 
متشعبة ومتداخلة تدور أحداثها في مدينة كانت 
مركزا ملصانع أنابيب الفوالذ، ونالت عنها جائزة 

بوليتزر للمرة الثانية.
وم���ع أن ن���وت���اج أج����رت أب��ح��اث��ه��ا ع���ن مسرحية 
"ال��ع��رق" ال��ت��ي ع��رض��ت للمرة األول���ى ف��ي مؤسسة 
امل���س���رح ال���ع���ام ف���ي ن���ي���وي���ورك وك��ت��رت��ه��ا ف���ي عهد 
الرئيس باراك أوباما قبل أيام من انتخابات ٢٠١٦، 
اال أن��ه��ا أصبحت واح���دة م��ن أف��ض��ل األع��م��ال التي 
تجسد عهد دونالد ترمب كما وصفتها صحيفة 
ن��ي��وي��ورك��ر ب��أن��ه��ا " أف��ض��ل م��ع��ل��م م��س��رح��ي لعهد 

ترمب".
)عن بي بي سي عربي، بتصرف(

ضفاف 16

ل���م ي��ع��د ق��ي��ام االت���ح���اد امل��غ��ارب��ي 
خ����ي����ارا خ���اض���ع���ا ل���ت���ق���ل���ب���ات امل�����زاج 
ال���س���ي���اس���ي وه���ن���دس���ة ال���ص���راع���ات 
ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود ب��ق��در م���ا أص��ب��ح 
ض���������رورة ح���ي���ات���ي���ة م���ل���ح���ة ت��رت��ب��ط 
ب����ح����ي����اة امل����غ����ارب����ي����ن وش���واغ���ل���ه���م 
اليومية العديدة, ففي عالم يسعى 
س��ادت��ه ال��ك��ب��ار إل��ى ف��رض نظامهم 
والهيمنة  الغاشمة  بالقوة  الجديد 
ال��س��اح��ق��ة، تصبح كل  االق��ت��ص��ادي��ة 
ال�������دول ف����ي م���ه���ب ري������اح أق������وى م��ن 
أن ت��ص��ده��ا األن���اش���ي���د ال��ح��م��اس��ي��ة 
وال������������راي������������ات ال������وط������ن������ي������ة امل����ث����ق����ل����ة 

ات والرموز. باإليحاء
لقد أصبح العالم ، على اتساعه 
، ساحة لحروب تتعدد مسمياتها 
املتمثلة  أه��داف��ه��ا  تختلف  أن  دون 
ف����ي إح����ك����ام س���ي���ط���رة األق�������وى ع��ل��ى 
ات  األض��������ع��������ف ف��������ي س������ي������اق ق������������راء
ن��خ��ب��وي��ة ت���رى أن ك��وك��ب��ن��ا األرض���ي 
ل��م ي��ع��د ق����ادرا ع��ل��ى اح��ت��م��ال أث��ق��ال 
كل هذه املاليير من بشر ال يقدمون 
اإلنتاج  لسالسل  مضافة  قيمة  أي��ة 
واالستهالك وميكانيزمات العرض 

والطلب.
ال���ت���ص���ف���ي���ات  م�����ن  االن����ت����ق����ال  إن   
التصفيات  إل��ى  امل��ح��دودة  العرقية 
ال����ق����وم����ي����ة ال����ت����ي ت���س���ت���ه���دف األم�����م 
وال����ش����ع����وب ق�����د ال ي���ص���ب���ح م���ج���رد 
العقود  ف��ي  اف��ت��راض نظري خاطئ 
املاثلة  األخطار  أول  ولعل  القادمة. 
هو اعتقاد أية دولة بأنها تملك أن 
اإلعصار  تقف وحيدة في مواجهة 
وأن ال���دف���اع ع��ن س��الم��ت��ه��ا وأم��ن��ه��ا 
ترابها ومعيش مواطنيها  ووحدة 
رهن بما تملك من النار والسالح.

ان وج�����ود ال�����دول امل��غ��ارب��ي��ة في 
الجيوستراتيجي  التماس  مناطق 
أف��ري��ق��ي��ا وأوروب������ا ال يمنحها  ب���ن 
ت�����م�����اي�����زا ع����س����ك����ري����ا واق����ت����ص����ادي����ا 
ف��ح��س��ب ول��ك��ن��ه ي��ج��ع��ل��ه��ا ب��امل��ق��اب��ل 
صيدا ثمينا وثمرة ناضجة يحلو 
اتحاد  قيام  فان  وبالطبع  قطافها. 
م���غ���ارب���ي ص��ل��ب ،ك��م��ن��ص��ة راس��خ��ة 
مل��ش��اري��ع ت��ن��م��وي��ة ط��م��وح��ة ت��ق��ارب 
العقدي  باملشترك  اإلنساني  البعد 
وال��ل��غ��وي وال��ت��اري��خ��ي، ال يعني أن 
ت��ت��راخ��ى دول���ه ف��ي األخ���ذ ب��أس��ب��اب 
مقوماتها  عن  دفاعا  واملنعة  القوة 
ال�����خ�����اص�����ة ول�����ك�����ن�����ه ي���س���ت���ح���ض���ر ، 
ف�����ي ج�����وه�����ره ، خ����الص����ة ال��ح��ك��م��ة 
اإلن���س���ان���ي���ة ال��ق��ائ��ل��ة ب����أن ال���ذئ���ب ال 

يهاجم إال األغنام املنفردة.

مسرحية "العرق" أو... عندما تنبأت لني نوتاج بعهد ترمب
الذئب واألغنام 

املنفردة

إبراهيم بلعيد

لقطة من املسرحية
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