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 عبد القادر الجزائري.. أمير املقاومة
وواضع أساس الدولة

ساباديل: ا سنكون باملرصاد ملن يعرقلون السالم في ليبياقيس سعيد في "الوجبة" لتناول العالقات مع قطرالجزائر: "االسنتيو" تدعو إلغالق املدارس

 ب��س��ب��ب ك���ورون���ا "االس��ن��ت��ي��و" تدعو 
إلغ������اق امل���������دارس  - ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة 
لعمال التربية في الجزائر تدعو وزارة 
ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���ى ال��ت��ع��ام��ل بجدية 
الظرف الصحي الصعب حاليا في  مع 
الباد جراء انتشار وباء كورونا و البدء 
في االغاق الشامل خصوصا بعد بداية 
امل��وس��م ال��ح��ال��ي ف��ي ظ��ل ان��ت��ش��ار ال��وب��اء 
امل��ؤس��س��ات التربوية . كما دعت  داخ���ل 

"االسنتيو" الى االخذ بعني االعتبار وضعية االساتذة و االطر   التربوية 
من ناحية االمكانيات و االجور و الترقيات. و قالت النقابة في دعوتها 
ال���دراس���ي الحالي  ال��ع��ادي��ة للموسم  ل��ان��ط��اق��ة  ان ه��ن��اك س��ت��ة معيقات 
2021/2020 منها كثافة البرنامج الدراسي و صعوبة تطبيقه و ارهاق 
االط��ر التربوية و و ع��دم توفر االمكانيات الضرورية مجمل امل���دارس و 

نقص املناصب املالية لتغطية الخصاص املوجود في االطر التربوية

وصل رئيس الجمهورية التونسية  قيس 
إل��ى  نوفمبر 2020   14 ال��س��ب��ت  م��س��اء  سعيد 
مطار الدوحة الدولي في زيارة دولة إلى قطر 
ب��دع��وة م��ن أميرها الشيخ تميم ب��ن حمد آل 

ثاني.
وك�����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة 
التونسية لدى حلوله بمطار الدوحة خالد بن 
ال��وزراء  محمد العطية، نائب رئيس مجلس 
وزير الدولة لشؤون الدفاع، و صاح بن غانم 
إل��ى جانب  الثقافة وال��ري��اض��ة،  العلي، وزي���ر 

سفير تونس بالدوحة وأعضاء السفارة. وتطغى االجندة االقتصادية على 
برنامج الزيارة التي تستمر ثاثة ايام   و ينتظر املراقبون نتائج مهمة من 
زيارة الرئيس التونسي إلى قطر، في وقت تحتاج فيه تونس إلى دعم مالي 
امل��وازن��ة وتنشيط االستثمارات  من شركائها الخارجيني من أج��ل تمويل 
الخارجية لتقليص تداعيات جائحة فيروس كورونا التي اثرت على النمو 

االقتصادي بمستويات قياسية.

أكد رئيس بعثة االتحاد األوروب��ي 
إل���������ى ل����ي����ب����ي����ا، خ�����وس�����ي�����ه أن����ط����ون����ي����و 
إل���ى  ق��������ادم  ال���ت���غ���ي���ي���ر  س�����اب�����ادي�����ل، أن 
الخاصة  االتفاقية  أن  معتبرا  ليبيا، 
 ،2021 ديسمبر   24 ف��ي  باالنتخابات 
ال���ذي ي��ص��ادف عيد االس��ت��ق��ال، توفر 
الذي ينشده  الحقيقي  للتقدم  أرضية 

الشعب الليبي ويستحقه.
وش��دد “س��اب��ادي��ل”  حسب وسائل 
اع�����ام ل��ي��ب��ي��ة ع��ل��ى ض�����رورة م��واص��ل��ة 

ال��ح��وار وإح����راز امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م��س��اع��ي من 
أسماهم ب�”األطراف الفاسدة”.

وأشار إلى أن االتحاد األوروبي مستعد ملواصلة تقديم الدعم 
 

ّ
العقابية بحق التدابير  اتخاذ ما يلزم من  ذل��ك  لليبيا، بما في 

أولئك الذين يهددون السام واألمن أو يعرقلون املسار السياسي 
بشكل سلمي.

ردود فعل دولية وعربية تنتصر للحكمة وضبط النفس
بعد تأمني املغرب تدفق السلع واألفراد عرب املنطقة العازلة للكركرات

 مغاربي- الوكاالت

إثر  على  والعربية  الدولية  الفعل  ردود  ت��وال��ت 
ق���ي���ام ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة امل��ل��ك��ي��ة، ل��ي��ل��ة ال��خ��م��ي��س- 
الجمعة املاضيني ، بوضع حزام أمني لتأمني تدفق 

السلع واألفراد عبر املنطقة العازلة للكركرات.
ال��دول��ي��ة والعربية  ال��ف��ع��ل  ك��ل ردود  وان��ت��ص��رت 

واإلسامية للحكمة وضبط النفس .
للحكومة  الرسمية  التصريحات   ويستفاد من 
امل��غ��رب��ي��ة "أن امل��غ��رب ال��ت��زم ب��أك��ب��ر ق���در م��ن ضبط 
ال��ن��ف��س، ل���م ي��ك��ن أم���ام���ه خ���ي���ار آخ����ر س����وى تحمل 
م��س��ؤول��ي��ات��ه م���ن أج���ل وض���ع ح���د ل��ح��ال��ة ال��ع��رق��ل��ة 
الناجمة عن هذه التحركات وإع��ادة إرس��اء حرية 

التنقل املدني والتجاري".
 هذا وبعد قيام القوات املسلحة امللكية بوضع 
ح�����زام أم���ن���ي ل��ت��أم��ني ت���دف���ق ال��س��ل��ع واألف�������راد عبر 
املنطقة العازلة للكركرات، أوضح ناصر بوريطة، 
وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون االف��ري��ق��ي وامل��غ��ارب��ة 
امل��ق��ي��م��ني ب���ال���خ���ارج، ف���ي ت��ص��ري��ح ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 

هجومية،  بعملية  يتعلق  ال  “األم��ر  إن  الفرنسية، 
وإن���م���ا ه���و ت���ح���رك ح�����ازم إزاء ه����ذه األع����م����ال غير 
املقبولة”، مؤكدا أن عناصر املينورسو املوجودين 
ع��دم ح��دوث أي احتكاك مع  على األرض "سجلوا 

املدنيني".
وفي باب ردود األفعال  الدولية ، أوردت وكاالت 

األنباء ومركز اخبار األمم املتحدة تصريح   
ستيفان دوجاريك  املتحدث باسم األمني األمم 
"ي��س��اوره قلق كبير  إن  غوتيريش  املتحدة قوله" 
ل��ل��ت��ط��ورات األخ��ي��رة"،  ال��ت��داع��ي��ات املحتملة  ح��ي��ال 
انهيار  بتجنب   )...( ملتزما  ي��زال  "ال  أن��ه  مضيفًا 
وق����ف إط�����اق ال����ن����ار" ال����س����اري م��ن��ذ 30 ع���ام���ا بني 

املغرب وجبهة بوليساريو.
 ومن جانبها  ،دع��ت فرنسا الجمعة إلى "فعل 

كل ما يمكن تجنبا للتصعيد".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس 
برس إن "فرنسا تدعو اليوم إلى فعل كل ما يمكن 
إل��ى ح��ل سياسي في  وال��ع��ودة  التصعيد  لتجنب 

أقرب وقت".

الروسية  الخارجية  دع��ت   ،| نفسه  السياق  ف��ي 
النفس وعدم  إلى ضبط  "البوليساريو"  و  املغرب 
االنجرار وراء أي خطوات تعقد الوضع، وأن يلتزم 

الطرفان باتفاق وقف إطاق النار . 
على املستوى العربي واإلسامي  ، أكد البرملان 
تأييدهما  اإلس��ام��ي  ال��ت��ع��اون  ال��ع��رب��ي  ومنظمة 
لتأمني  اململكةاملغربية  اتخذتها  التي  اإلج���راءات 
حرية التنقل املدني والتجاري في املنطقة العازلة 

للكركرات في الصحراء املغربية .
الحنوبية  موريتانيا "جميع  ال��ج��ارة    ودع��ت 
األط�������راف إل����ى ال��ت��ح��ل��ي ب��ض��ب��ط ال��ن��ف��س وت��غ��ل��ي��ب 
إلى  للسعي  الفاعلني  بكل  الحكمة واهابت  منطق 

الحفاظ على وقف اطاق النار".
 وعبرت دولة قطر عن قلقها العميق من عرقلة 
الكاراكات  بمعبر  والتجارية  املدنية  التنقل  حركة 
التي  للخطوة  تأييدها  ال��ح��دودي، كما عبرت عن 
ق���ام���ت ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ال��ش��ق��ي��ق��ة ب��ال��ت��ح��رك 
لوضع حد لوضعية االنسداد الناجمة عن عرقلة 

الحركة في املعبر.

 في  املنحى ذاته  ،أعربت وزارة خارجية مملكة 
البحرين وتضامنها مع  البحرين عن دعم مملكة 
الدفاع عن سيادتها  في  الشقيقة  املغربية  اململكة 
وحقوقها وسامة وأمن أراضيها ومواطنيها في 
منطقة معبر الكركرات املغربية في إطار السيادة 
ا للشرعية 

ً
املغربية، ووحدة التراب املغربي، ووفق

الدولية. 
 وأك�������دت دول������ة اإلم����������ارات، ف����ي اإلط�������ار ن��ف��س��ه ،  
املغربية  اململكة  ج��ان��ب  إل��ى  ووق��وف��ه��ا  تضامنها 
امللك محمد  الجالة  ق��رار صاحب  ودع��م  الشقيقة 
ال�����س�����ادس ب����وض����ع ح����د ل���ل���ت���وغ���ل غ���ي���ر ال���ق���ان���ون���ي 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��ازل��ة ل��ل��ك��رك��رات ال��ت��ي ت��رب��ط امل��غ��رب 
الطبيعي  االن���س���ي���اب  ت��أم��ني  ب��ه��دف  ب��م��وري��ت��ان��ي��ا 

للبضائع واألشخاص بني البلدين الجارين.
وج����ددت دول����ة اإلم������ارات  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، دعمها 
امل����وص����ول ل��ل��م��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ف���ي ك���ل اإلج������راءات 
أراضيها  وأم��ن  ع��ن س��ام��ة  للدفاع  ترتئيها  ال��ت��ي 

ومواطنيها.
وش��������������ؤون  ال��������خ��������ارج��������ي��������ة  وزارة  وأك��������������������دت 

امل����غ����ت����رب����ني"وق����وف امل���م���ل���ك���ة ال���ك���ام���ل م����ع امل��م��ل��ك��ة 
خطوات  م��ن  تتخذه  م��ا  ك��ل  ف��ي  الشقيقة  املغربية 
ل��ح��م��اي��ة م��ص��ال��ح��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ووح����دة أراض��ي��ه��ا 

وأمنها". 
 وحسب وكالة األنباء السعودية: أعربت وزارة 
ال��خ��ارج��ي��ة، ع���ن "ت��أي��ي��د ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال���س���ع���ودي���ة ل�����إج�����راءات ال���ت���ي ات���خ���ذت���ه���ا امل��م��ل��ك��ة 
املغربية، إلرساء حرية التنقل املدني والتجاري في 
املغربية".  الصحراء  في  للكركرات  العازلة  املنطقة 
النفس وع��دم التصعيد امتثاال  إل��ى "ضبط  داعية 

لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
 وع���ل���ى امل���س���ت���وى ال���وط���ن���ي ، أع���ل���ن���ت األح������زاب  
امل��غ��رب��ي��ة ب��ع��د اج��ت��م��اع م���ع رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة عن 
من  سيمكن  أن��ه  بما  العسكري  للتدخل  تثمينها 
"اس��ت��ن��ئ��ن��اف ت��ن��ق��ل امل��دن��ي��ني وال���ح���رك���ة ال��ت��ج��اري��ة 
ف��ي معبر ال��ك��رك��رات". وأش���ادت األح���زاب حسب ما 
نقلته وكالة األنباء املغربية ب�"نجاح العملية دون 
اح��ت��ك��اك م��ب��اش��ر" ب��ني ال��ق��وات امل��غ��رب��ي��ة وع��ن��اص��ر" 

البوليساريو ".

الكثيرين  أن  تدرك شركة ميدياسكاي، بكامل وعيها؛ 
ي��ع��دو ان  س��ي��ع��ت��ب��رون أن أص���داره���ا لصحيفة ورق���ي���ة ال 
ي��ك��ون اع��ان��ا مسبقا ع��ن ان��ت��ح��ار وش��ي��ك.ق��د ي��ك��ون ذل��ك 
ضربا من التنجيم الذي يصادف مثيله في الواقع املعاش 
ول��ك��ن م��ي��دي��ا س��ك��اي ال ت���ود ان ت��ص��ط��ف م��ع امل��ع��زي��ن في 
ال��ورق��ي��ة. وم��ن ث��م فهي ال تعتبر ص��دور  وف���اة الصحافة 
اكبر  أو محاولة لتحدي قدر  او مكابرة  "مغاربي" عنادا 

من ارادات الفاعلني في قطاع االعام.
ان مياد مغاربي لم يكن بأي حال نتاج حسابات الربح 
وال��خ��س��ارة  التي تتعارف عليها أوس���اط امل��ال واألع��م��ال 
واالستثمار بقدر ما كان حصيلة قناعتنا الراسخة بأن 
امل��داف��ع��ني ع��ن ج���دوى ق��ي��ام االت��ح��اد امل��غ��ارب��ي سيكونون 

دائما في الصف الرابح.
ان م���ا ت��ت��م��ن��اه م��ي��دي��ا س��ك��اي ه���و ان ت��ص��ب��ح م��غ��ارب��ي 
خيارا صائبا في وقت عصيب قبل ان تكون خيارا رديئا 

في أزمنة اليسر واالنفراج.
ومع أننا ندرك صعوبة السير في أكثر الطرق وعورة 
اال أن��ن��ا ن��ؤم��ن أن م��ا يحركنا وي��دف��ع��ن��ا ال���ى األم����ام، رغ��م 
امل���ص���اع���ب واالك������راه������ات، س��ي��ظ��ل أك���ب���ر م����ن ك����ل ال���ه���زائ���م 
واالنكسارات وأن آخرين، ال نعرفهم تحديدا،  سيكونون 
على استعداد لرفع ما يتساقط من راي��ات ال��ى أن ترتفع 

راية االتحاد املغاربي املوعود.
ومن هذا املنظور ستعمل مغاربي على أن تظل محصنة 
ضد اغراءات االنسياق مع تيارات التعصب والفيك نيوز 
والتحامل املجاني ومسح األحذية وسائر األمراض التي 

تنخر الجسد االعامي في هذه األزمنة امللتبسة.
ان ج���وه���ر ره�����ان م���غ���ارب���ي ال ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ف��اض��ل��ة بني 
ول��ك��ن��ه يتمحور  للتبليغ  ك���أدات���ني  وال��س��ي��ب��ران��ي  ال���ورق���ي 
أساسا حول حتمية الدفاع عن وحدة مرتقبة وعن رسالة 
ن��أم��ل أن ي��رت��ف��ع ص��وت��ه��ا ال��ق��وي امل���وح���د  ف��ي ال��ف��ض��اءات 

املغاربية الرحبة.
ميدياسكاي

الرسالة قبل الوسيلة

ندوة "االحتاد املغاربي: التحديات والرهانات"

> املرزوقي : يحمل املسؤولية للنظام الجزائري السابق
> بنكيران: ال يعقل استمرار اغالق حدودنا مع الجزائر ملدة 26 عامًا

إدريس عبد الله

ن��ظ��م م���رك���ز ال���ت���رق���ي » ال����ج����زائ����ري«  ل���ل���دراس���ات 
االستراتيجية  مساء يوم األربعاء وهو مركز غير 
ح��ك��وم��ي ن����دوة ح���واري���ه اف��ت��راض��ي��ة ب��ش��أن االت��ح��اد 
امل��غ��ارب��ي  التحديات وال��ره��ان��ات، ال سيما ف��ي ظل 
ال���ت���ح���والت ال���ت���ي ت��ش��ه��ده��ا امل��ن��ط��ق��ة وك�����ذا امل��ح��ي��ط 
االقليمي والدولي وفتح االفاق نحو إمكانية تفعيل 
اتحاد املغرب العربي لتجاوز التحديات واملعوقات 
التي تحول دون تكامل دوله على كل االصعدة، بغية 
والتاحم  ال��ت��اق��ي  نحو  شعوبه  تطلعات  تحقيق 

واالس��ت��ق��رار الذي يعزز من األمن 
وق����������������د واالزده���������ار، 

ش���������������ارك 
ف����������ي 

الندوة  من املغرب االستاذ عبد االله بنكيران رئيس 
الحكومة السابق ومن تونس د: املنصف املرزوقي 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ون��س��ي االس���ب���ق وم���ن ل��ي��ب��ي��ا ال��دك��ت��ور، 
األسبق  ال����وزراء  لرئيس  مستشار  عميش،  ع��ص��ام 
املرحوم الدكتور عبد الرحيم الكيب، والدكتور أنور 
ن��ص��ر ال��دي��ن ه���دام رئ��ي��س ح��رك��ة ال��ح��ري��ة وال��ع��دال��ة 
االجتماعية من الجزائر وافتتحت الندوة بكلمة من 
الدكتور انور: بالقول بأن مشروع االتحاد املغاربي 
موجود في وجدان الشعوب املغاربية وهو مشروع 
ارت���ب���ط ت��اري��خ��ي��ًا مل���واج���ه���ة االس���ت���ع���م���ار االج��ن��ب��ي، 
وبالرغم من الخافات التي اعترضت تفعيل الدور 
ال��ح��ي��وي ل��ات��ح��اد امل���غ���ارب���ي، إال أن����ه ي��ب��ق��ى اط����ارًا 
ج��ام��ع��ًا، م��ش��ي��رًا ال���ى دور م��رك��ز ال��ت��رق��ي ال���ذي يريد 
االسهام في تنوير الرأى العام املغاربي حول أهمية 
االت���ح���اد امل��غ��ارب��ي ف���ي ت��م��ت��ني أواص�����ر األخ�����وة بني 

الشعوب و دول االتحاد.
وأض����������اف ه��������دام ، م�����ن أج�������ل ت����ح����ري����ك ال���ح���ك���ام 
املغاربة يجب إلقاء مشروع االتحاد املغاربي الى 
وليكون  مسؤولياته  ليتحمل  امل��غ��ارب��ي  ال��ش��ارع 
ل����ه  اس���ه���ام���ات���ه ف���ي اح���ي���اء االت����ح����اد، وه��ن��ا 
بها  يتسبب  ال��ت��ي  ال��ك��ل��ف��ة  نقيس  أن  علينا 
املشاريع  املغاربي من حيث  االت��ح��اد  غياب 

 عن التجارة البينيه.
ً
االقتصادية فضا

ال��ذي بدأ  امل��رزوق��ي:   الكلمة للدكتور 
ً
محيا

املغاربي  االت��ح��اد  قضية  إن   : بالقول  حديثه 
ق��ض��ي��ة وج��دان��ي��ة وف��ك��ري��ة لها  إل��ي��ه  بالنسبة 
أهمية بالغة في نهضة شعوب املنطقة ولذلك 
في ظل رئاستي لتونس حاولت احياء االتحاد 
املغاربي بالرغم من الكثيرين سبقوني في هذا 
ال��س��ي��اق ، م���ذك���رًا ب��أن��ه ق���ام ب��ج��ول��ة س��ن��ة 2012 
ل���دول االت��ح��اد، ف��ي م��ح��اول��ة منه ال��ى التقريب 
يخص  فيما  والجزائر،  املغرب  مواقف  بني 
ق���ض���ي���ة ال������ح������دود امل���غ���ل���ق���ة ب��ني 
ال����ب����ل����دي����ن وال����ت����ي 
ت����ع����ت����ب����ر 

قضية مضرة بالشعوب وبدول املنطقة .
وأض���اف امل���رزوق���ي، ف��ي ه��ذا االط���ار ل��م يكن لدى 
امللك محمد السادس اي اعتراض وحتى االخ عبد 
االل�����ه ب��ن��ك��ي��ران رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة ال���س���اب���ق ، ول��ك��ن 
ال���رف���ض ك����ان دائ���م���ًا ي���أت���ي م���ن ال���ن���ظ���ام ال���ج���زائ���ري 
السابق، الذي لعب دورًا كبيرًا في افشال محاوالت 
الفيتو تجاه اي خ��ط��وات تدعو  م��ن خ��ال  التقارب 

الي اي نوع من التقارب .
اجل تجاوز  بالقول: من  املرزوقي حديثه  وتابع 
ال���ع���راق���ي���ل ال���ت���ي ت���ح���ول دون ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ق���ارب ال 
ب��د م��ن إزاح����ة الفيتو ال��ج��زائ��ري، وه��ن��ا س��ب��ق وأن 

ت��ق��دم��ت م��ن��ذ س��ن��وات ب��م��ق��ت��رح ي��ت��ح��دث عن 
الحريات الخمسة« وهي  حرية التنقل 

 ، والتملك  واالق��ام��ة،  العمل،  وح��ري��ة 
البلدية  االنتخابات  في  واملشاركة 
مل���واط���ن���ي ال������دول امل���غ���ارب���ي���ة داخ���ل 
االقليم املغاربي« بما يسمح اعطاء 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ج��دي��دة ب��ني ال��ش��ع��وب 
 ملشكلة الصحراء.

ً
وربما نجد حا

وأش��������ار امل������رزوق������ي، إل������ى دور 
بالتحرك  طالبها  التي  الشعوب 

ال��ح��دود والضغط لفتحها  ص��وب 
أمام حركة الشعبني .

 ك��م��ا ط��ال��ب امل���رزوق���ي ، ب��ض��رورة 
ع����ودة االت����ح����ادات امل��ه��ن��ي��ة امل��غ��ارب��ي��ة 

مل���م���ارس���ة دوره������ا ف���ي اح���ي���اء االت���ح���اد 
للسياسيني  املسألة  ترك  املغاربي وعدم 

ال������ى ج����ان����ب ت����ح����رك ال���ب���رمل���ان���ات 
املغاربية لكونها تمثل 

الشعوب.
ول��ف��ت 

املرزوقي، النظر الى األزمة الليبية وقال أن الوضع 
في ليبيا لم يصل ال��ى ما وص��ل إليه لو ك��ان هناك 
وج����ود ل��ات��ح��اد امل��غ��ارب��ي مل��ا ت��ج��رأ األم��ارت��ي��ني أو 

السعوديني أو غيرهم بالتدخل في الشأن الليبي.
ألجل ذلك كله ال بد للشعوب املغاربية أن تأخذ 
على عاتقها قضية احياء االتحاد املغاربي من أجل 
تحقيق سوق كبير في املغرب الكبير الذي يضم اكثر 
من 100 مليون نسمة مؤكدًا، بأنه ال يمكن أن يكون 
العربي  امل��غ��رب  ب��ل��دان  م��ن  ه��ن��اك مستقبل ألي بلد 
التحديات  ق��ادر على مواجهة  اقليمي  اط��ار  إال في 
.  وجاء دور األستاذ عبد اإلله بنكيران 
رئيس الحكومة السابق، الذي 
اس���ت���ه���ل ح���دي���ث���ه ب���ال���ق���ول: 
ب����أن����ه ال ت����وج����د م��ن��ط��ق��ة 
ف���ي ال���ع���ال���م ت��ت��وف��ر بها 
م��ق��وم��ات ال���وح���دة مثل 
املغاربي  االت��ح��اد  دول 
ح����ي����ث ال���ج���غ���راف���ي���ا 
والتاريخ  ال��واح��دة 
والتداخل  املشترك 
االجتماعي  واللغة 

الواحدة والدين .

)تتمة ص 2(

رفض حزب العدالة والتنمية ال��ذي يقود سفينة الحكومة املغربية 
للجدل  املثير  االنتخابي  بالقاسم  او مساس  اي تعديل  بشكل قطعي 
ب��داع��ي ان���ه ق��د ي��ح��ول العملية االن��ت��خ��اب��ي��ة املقبلة ال���ى م��رت��ع لتوزيع 
املقاعد بحسب املقاص على االح��زاب املشاركة بنوع من التساوي مما 
سيفقد العملية االنتخابية ومن خالها الشأن السياسي مكانته ودوره 
الذي  الديمقرطي  للمسار  تقويضه  جانب  ال��ى  والتنافسي  التأطيري 
الزال املغرب يتلمس طريقه بتردد بحسب تعبير املراقبني. وفي اصرار 
قوي من طرف حزب املصباح البعاد مقترح القاسم االنتخابي عن الفعل 
الحزبي على االقل في املرحلة الراهنة التي تؤسس الجراء االنتخابات 
املقبلة ومحاولة الصاق هذا املقترح بوزارة الداخلية اكد ذات الحزب على 
ان الغريب في االمر ان االحزاب السياسية التي تبنت هذا املقترح وتدافع 
ل��م تأتي على ذك��ره  ال��ح��دة املثيرة لاستغراب واالن��ده��اش  عنه بهذه 
بمذكراتها املكتوب املقدمة للسلطات املعنية الشيء الذي يطرح عشرات 
االسئلة حيال هذا التبني غير الشرعي ملقترح القاسم االنتخابي.من 
طرف هذه الهيئات الحزبية. واذ يستشعر بعض قيادة حزب العدالة 
التعديلية  بصيغته  املقترح  ه��ذا  اعتماد  وم��رام��ي  خلفيات  والتنمية 
يستهدف  االم���ر  ان  املناقشة  بعد  بالبرملان  عليه  وامل��ص��ادق��ة  املرتقبة 
االنتخابية  الخريطة  وضبط  الحزبي  االنتشار  حجم  تقزيم  محاولة 
بالقدر الذي يساعد على التحكم في خلق توازنات على املقاص واعادة 
ترتيب لغة املقاعد بالبرملان بما يخدم التوجهات املسطرة في اجندة 
صناع القرار باململكة املغربية وع��دم السماح بتكرار ما هو سائد ملا 

يقارب العقدين من الزمن الحكومي برئاسة الحزب االسامي .

أس��ق��ط م��ح��ام��و ح��م��ل��ة ت��رام��ب دع���واه���م ال��ق��ض��ائ��ي��ة س��ع��ي��ا مل��راج��ع��ة 
دلى بها في يوم االنتخابات، بعد أن اكتشفوا أنه ال 

ُ
جميع األصوات امل

يمكن التغلب على هامش الفوز للسباق الرئاسي في والية أريزونا.
وك��ت��ب��ت حملة ت���رام���ب، ف��ي ب��ي��ان: "م��ن��ذ ان��ت��ه��اء جلسة أم���س، أدت 
جدولة األص��وات على مستوى الوالية إلى عدم ض��رورة إص��دار حكم 
ت��ري��د من  إن��ه��ا  ال��رئ��اس��ي��ني". وق��ال��ت  بالناخبني  قضائي فيما يتعلق 

القاضي أن يفصل في طلباتهم ملراجعة التصويت في سباقني.
ورف��ع��ت حملة ت��رام��ب ال��دع��وى، السبت امل��اض��ي، زاع��م��ة أن بعض 
ال��ن��اخ��ب��ني ارت���ب���ك���وا ف���ي ي����وم االن���ت���خ���اب���ات وي��خ��ش��ون ع����دم اح��ت��س��اب 
أص��وات��ه��م إذا صنفت آالت ف��رز األص���وات أص��وات��ه��م على أنها مبالغ 
فيها. وكانوا يسعون إلى مراجعة يدوية ألي أوراق اقتراع تم اإلباغ 
عنها من قبل الجهاز على أنها "مبالغ فيها" تزعم أنها قد تؤدي إلى 

آالف األصوات للرئيس دونالد ترامب.

"القاسم االنتخابي" ولعبة ضبط 
التوازنات السياسية

 ترمب يعترف باهلزيمة في والية 
أريزونا ويسقط الدعوى القضائية



افييتييتيياح امليينييفييذييين الييحييدودييين، رأس جدير 
ووازن، في االتجاهن الليبي والتونسي، بعد 
أن تييم قفلها مييؤخييرًا نتيجة جييائييحيية كييورونييا 

التي تفشت في كامل انحاء العالم
افييتييتيياح منفذ راس جييدييير صباح  وحييضيير 
اليييييييييوم اليييسيييبيييت رئيييييييس مييصييلييحيية اليييييجيييييوازات 
والييجيينييسييييية الييعييميييييد جييمييعيية غيييربييييييية، ومييدييير 

اإلدارة العامة للدعم املركزي ومدير منفذ راس 
جدير العقيد ابو ربيع.

ومييييين اليييجيييانيييب اليييتيييونيييسيييي الييقيينييصييل اليييعيييام 
التونسي لدى ليبيا، توفيق القاسم، ورئيس 
منفذ راس جدير املكلف، وعدد من املسؤولن 

في كال البلدين.
ويييذكيير انيييه قييد تييم إغييييالق امليينييفييذ فييي مييارس 

امليياضييي، وذليييك ضمن اإلجيييييراءات االحييتييرازييية 
التي تم اتخاذها ملواجهة جائحة كورونا.

الليبية،  األنييبيياء  وكيياليية  نقلت  مييا  وبحسب 
والتونسية  الليبية  الخارجية  وزارتيييي  كانت 
قييييد اتيييفيييقيييتيييا فييييي بيييييييييان ميييشيييتيييرك عيييليييى صيييييغيية 
مشتركة لبروتوكول صحي يتضمن جملة من 
إالجيييراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني 

الوقاية من جائحة كورونا  أجييل  البلدين من 
املستجد، خالل تنقلهم بن البلدين، ويتضمن 
الييييبييييروتييييوكييييول اليييصيييحيييي امليييشيييتيييرك إجييييييييراءات 
وتبادل  املسافرين  تنقل  لتسير حركة  عملية 
البلدين عبر املعبرين  بيين  السلع والييخييدمييات 
به  ويييعييمييل  ووازن،  جييدييير  راس  اليييحيييدوديييين 

ابتداءًا من يوم السبت 14 نوفمبر الجاري.

 إعادة فتح املنفذين الحدوديني "رأس جدير ووازن"
بني ليبيا وتونس
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مصطفى البحر

االكيييييييد ان امليينييطييقيية اليييعيييازلييية عييلييى مستوى 
املييعييبيير اليييحيييدودي لييلييكييركييرات تييشييهييد تييطييورات 
غير مسبوقة بفعل تواتر االحداث والوقائع ، 
زادهييا التجيش االعالمي  املرافق واملصاحب 
لييهييا بييخيياصيية االعيييييالم املييشييتييغييل عييلييى اجيينييدات 
معينة ويييتييقيين بييجييدارة واسييتييحييقيياق  الييرقييص 
على نغمات طبول الحرب سواء داخل املنطقة 
املعنية بييالييصييراع الييقييائييم بيين املييغييرب وجبهة 
ببعض  وبالضبط  بييالييخييارج  او  البوليزاريو 
االبواق االعالمية املعروفة بمواقفها العدائية 
لييييدول امليينييطييقيية املييغيياربييييية وشييعييوبييهييا رغييييم ما 
تدعيه من موضوعية وحيادي على مستوى 
اليييييذي غييالييبييا ما  الييفييخ  امليييواقيييف واالراء. وهييييو 
بعينها  مغاربية  فيه بسداجة جهات  تسقط 
الييييشيييييء يييجييعييلييهييا فيييرييييسييية سييهييليية لييتييصييريييف 
شييحيينييات الييتييحييريييض وتييقييعيييييد اصييييول الييعييداء 
القطيعة  وتكريس  النعرات  واذكييياء  والتفرقة 
بن دول املنطقة املغاربية ومن ثمة العمل على 
اضعافها على كافة االصعدة حتى ال تتمكن 
من تحقيق التكامل والوحدة باعتبارها تشكل 
تهديدا حقيقيا للمصالح  االستراتيجية لدول 

معروفة بالضفة االخرى.
املمنهج  والتوظيف  فالتجنيد  وبييالييتييالييي  
لييييسييييالح االعيييييييييالم ميييين عيييليييى ميييينييييابيييير  ومييييواقييييع 
ومييينيييصيييات وقييييينيييييوات تيييليييفيييزيييية هييييي الييوسيييييليية 
االنجع لتحقيق هذا املسعى داخل هذه الرقعة 
الجغرافية بالقارة االفريقية. لكن االخطر ما 
في هذه العملية املاكرة يكمن في ان اصحاب  
الييييقييييرار بييبييعييض اليييييييدول امليييغييياربييييييية يييمييدونييهييم 
والييتيينييزيييل  الستراتيجيتهم  اليينييزول  باسباب 
امليييسيييطيييرة فييييي نييهييجييهييم اليييعيييدائيييي لييكييل مييييا هو 

مغاربي .
مييمييا يييسييهييل عييمييلييييية االخييييتييييراق واالحييييتييييواء 
وتسييد  مواقف العداء وتقويض كل الجهود 
الييى تقارب شعوب  ودول  واملسببات الرامية 
املييينيييطيييقييية وتييييوحيييييييييدهييييا وتيييحيييقيييييييق تييكييامييلييهييا 
وبالتالي  والتنموي.  واالقييتييصييادي  االقليمي 
فيييمييين غييييييير املييسييتييبييعييد ان ييييتيييم تيييوظيييييييف ازميييية 
بثقلها وذيولها  الييقييت  الييتييي  الييكييركييرات  معبر 
السياسية واالعييالمييييية وكييييذا الييعييسييكييرييية  في 
باتجاه توسيع  املنطقة  الراهنة على  املرحلة 

الييهييوة وتعميق الييجييراح بيين اليييدول املغاربية 
من خييالل  االصييرار على كب الزيت على النار 
بييهييدف اشييعييال املنطقة وادخييالييهييا عييلييى االقييل 
فيييي دواميييييية اليييحيييروب االعيييالمييييييية والييسييييياسييييية 
والنفسية واغراقها في بحر الفوضى ونصب 
الييعييداء وترسيخ الفرقة والشتات  املييزيييد ميين  
بن شعوب املنطقة املغاربية .الن ما تضمره 
هيييذه الييجييهييات عييبيير وسيييائيييل االعيييييالم وغيييييرهييا  
ليييييييس بييييالييييظييييرورة مييييا تييعييليين عييينيييه بييقيينييواتييهييا 
السياسي  بالنفاق  املجسورة  الديبلوماسية 
امليياكيير.بييل على النقيض ميين ذلييك فالنشاطات 
واالجيييييراءات الخفية لهذا االعييييالم"  االجنبي" 
بالخص واملشتغل كما اسلفت على االجندات 
املييغيياربييييية تنزع  لييلييدول  بيياالسيياس  املستهدفة 
في كليتها الى قلب كافة النظريات السياسية 
بن  فييجييوة سحيقة  ثمة خلق  ومييين  باملنطقة 
تداعياتها  واجييتييييياز  ردمييهييا  يتعذر  شعوبها 
.وبييالييتييالييي فييكييل ميييا يييتييم تيييداوليييه دبييلييوميياسيييييا 
عبر هييذا اليينييوع ميين االعيييالم اليييذي ييييدق  اليوم 

بييانييتييشيياء سييريييالييي طييبييول الييحييرب فييي اعييقيياب 
احداث معبر الكركرات ، ليس نصا على املعنى 
املراد أبالغه بقدر ما هو مجرد حيز ملمارسة 
أالعيييييييب قييييذرة تييييروم قييلييب الييطيياوليية عييلييى كافة 
دول وشييعييوب املنطقة املييغيياربييييية عييبيير  أليات 
الحجب والخداع واملكر والتضخيم والتدليس 
لييكييافيية الييحييقييائييق ذات الييصييليية بييياالحيييداث التي 
تعرفها ازمة معبر الكركرات املتاخمة للحدود 
الى  ذلييك واسييتيينييادا  الييى  املوريتانيا.  املغربية 
هيييذه الييسييطييور وميييا تييعييرفييه الييسيياحيية املغاربية 
من تدافع لالحداث املرتبطة اساسا بتطورات 
املييعييبيير املييييذكييييور يييجييب االسيييتيييمييياع الييييى صييوت 
العقل والعمل بجدية ومسؤولية على نزع كل 
اسباب فتيل االزمة وااللتزام بأقصى درجات 
ضييبييط اليينييفييس واعيييميييال الحكمة واعييييالء قييم 
ومبادئ الواقعية السياسية في التعاطي مع 
مثل هذه االزمات العابرة والتي غالبا ما يتم 
االستثمار  على  والعمل  اوصييالييهييا  فييي  النفخ 
اليييقيييذر فيييي ذييييوليييهيييا لييييدوافييييع واسييييبيييياب معلنة 

وغير معلنة من طرف املتاجرين في االزمييات 
االقييليييييمييييية واليييجيييهيييويييية والييييقييييارييييية .فييامليينييطييقيية 
املغاربية لم تعد قادرة على  تحمل املزيد من 
االزمات والنكبات واالنكسارات.كما انها غير 
مستعدة لفتح جبهات انهاك واضعاف اخرى 
في ظل التحديات القاهرة التي تعرفها املنطقة 
على اكثر من صعيد .واالزمة الليبية وحربها 
املييييذمييييرة بييين االخييييييوة االعيييييييداء اكيييبييير تييجييليييييات 
الييييوضييييع املييييياسييييياوي واليييتيييراجيييييييدي بييامليينييطييقيية 
املغاربية.وبالتالي وجب اعالء منطق الحكمة 
والييعييقييل فييي تدبير هييكييذا ازمييييات واحييييداث بما 
يظمن تجنب الساحة املغاربية ويالت الحرب 
ما  وراء  االنييجييرار  الرهيبة.وعدم  ومخلفاتها 
يتم تسويقه وترويجه من روايييات واساطير 
النفخ  والوقائع عبر  كاذبة ومظللة لالحداث 
فيييييهييا .واليييقيييفيييز عييلييى الييتييضييخيييييم الييسييييياسييي و 
االعالمي  غير البريئ املنتشر كالهشيم على 
اكيييثييير مييين قييينييياة وميينييبيير ومييحييطيية فيييي املييرحييليية 
الييراهيينيية املييشييحييونيية بييالييتييوتييرات واالنييفييعيياالت 
الحاصل  ان  اعتبار  .على  ثناياها  في  املبالغ 
بكل تجرد هييي حييرب اعالمية وكالمية ليس 
اكثر منها حرب  اال. فاقدة الي حس منطقي 

عسكرية كما يسوق لها البعض.
نعم وجب االحتراس الشديد من جنراالت 
الييييحييييروب االعييييالمييييييييية  امليييتيييربيييصييين بييامليينييطييقيية 
وتيييفيييوييييت اليييفيييرصييية عيييليييى تييحييقيييييق مييراميييييهييم 
واهييييدافييييهييييم امليييوغيييلييية فييييي الييحييقييد واليييدسيييائيييس 
بييين دول وشيييعيييوب املنطقة  الييوقيييييعيية  وخيييليييق 
.واسييتييحييضييار تييحييديييات وصييعييوبييات املرحلة 
وامللتهب  الساخن  ايقاعها  على  تعيش  التي 
الساحة املغاربية في ظل االزمات االقتصادية 
بقوة  التي ضربت  والصحية  واالجتماعيات 
باملنطقة بفعل  الييعيياميية  الييحييييياة  كييافيية مناحي 
الجائحة.وما ترتب عليها والزال من تداعيات 

ضاغطة الى حد االرباك .
وعييليييييه ومييين بييياب االسييتييشييعييار بحجم هييذه 
االشيييارات   التقاط  املييخيياطيير  وغيرها يفترض 
واليييرسيييائيييل ذات اليييصيييلييية  بييكييثييييير  مييين اليييذكييياء 
لتفاذي السقوط في مستنقع الحرب التي قد 
اليابس في حالة تم  تأتي على االخضر قبل 
تغليب منطق القوة واالنييدفيياع والتهور على 

منطق الحكمة والعقل والتبصر.

أخبار مغاربية

الوفاق  أكييار، مع نظيره في حكومة  التركي خلوصي  الدفاع  التقى وزييير 
الليبية العقيد الد كتور صالح الدين النموروش، اليوم السبت في إسطنبول.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فقد بحث الوزير التركي مع 

نظيره الليبي تطورات األوضاع في ليبيا وتبادل وجهات النظر.
ونييقييل الييبيييييان عيين أكيييار، قييولييه، أن تركيا تتابع عيين كثب مييفيياوضييات الحل 

السياسي في ليبيا.
وأكيييد، على أن تركيا تسعى للمساهمة فييي إحييالل األميين واالسييتييقييرار في 

ليبيا والحفاظ على وحدتها السياسية والجغرافية.
التركي في تقديم خدمات  الجيش  التأكيد على استمرار  أكييار،  كما جييدد 

التدريب والدعم واالستشارة لالشقاء الليبين.

للتنمية  االمريكية  الوكالة  خييالل  من  األمريكّية  املتحدة  الييواليييات  تعتزم 
"زر  برنامج  إطييار  ما بن 30 و50 مليون دوالر في  الدولّية بتونس، تعبئة 
وفق  القادمة،  الخمس  السنوات  خييالل  املستديمة  السياحة  لتنمية  تونس" 

ما أعلنت عنه املديرة العاّمة للتعاون الدولي بوزارة السياحة منى غليس.
كما قام االتحاد األوروبي ووكالة التعاون األملاني والتعاون السويسري 
بتعبئة نحو 50،5 مليون أورو أيضا، في إطييار "تونس وجهتنا" وبرنامج 
التقليدّية  بالصناعات  قة 

ّ
املتعل القيمة  سييالسييل  وتطوير  السياحة  تنويع 

ي يهم الفترة من 2020 إلى 2024".
ّ
وتثمن املوروث الثقافي، الذ

وسائل  )الييهييابييا(  البصرية  والسمعيات  للصحافة  العليا  السلطة  قالت 
الى  موريتانيا  في  االنباء  وكيياالت  و  الدولين  املراسلن  و  املحلية  االعييالم 
تييوخييي الييحييذر اثيينيياء تيينيياولييهييم مييوضييوع مييا يحصل فييي الييحييدود الشمالية 
مييع املييغييرب . و الييحييرص على تييأميين االخييبييار بمهنية و مييواكييبيية الييتييطييورات  

بموضوعية ،و تجنب التهويل و االثارة. 
و فييي بيييييان لييهييا تناقلته وسييائييل اعيييالم محلية إنييه عييلييى وسييائييل اإلعييالم 
الييتييي تييسييتييغييل فييي مييوريييتييانيييييا  الييتييقيييييد بييأعييلييي درجييييات "اليييييقييظيية واملييهيينييييية" 
البيان  في  جيياء  ما  حسب  املهنية"  باملخاطر  "الييوعييي  وتملك  واإلستقاللية 
مييشيييييرا إليييى أنيييه عييلييى اإلعيييييالم املييحييلييي االبيييتيييعييياد عييين  "املييعييالييجييات املييثيييييرة"  
املسؤولية  وال تستحضر  الييتييوازن  أو  املوضوعية  تفتقد  التي  أو  لييأحييداث 
اإلجتماعية لوسائل اإلعييالم في أوقييات األزمييات أو التي تعمق االصطفاف 

واالستقطاب .
وأوصييييت الييسييلييطييات املييوريييتييانييييية جييميييييع "مييسييتييخييدمييي وسييائييل الييتييواصييل 
االجييتييميياعييي املييهييتييميين بمتابعة هيييذه األحييييداث إليييى املييسيياهييميية فيييي  املييواكييبيية 
اإلعالمية والعمل على إشاعة "روح التهدئة واالبتعاد عن التهويل واإلثارة.

 تركيا تسعى للمساهمة في إحالل األمن واالستقرار في ليبيا

تمويالت أمريكية وأوروبية لتنمية السياحة في تونس

اهلابا املوريتانية تدعو االعالميني الى تجنب التهويل و االثارة
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تيييييوفيييييي صيييييبييييياح اليييييييييييييوم األحييييييييد، 
بيييأحيييد املييسييتييشييفيييييات اليييخييياصييية في 
حييي "حيييّسيييان" بييالييعيياصييميية الييربيياط، 
املحجوبي أحرضان مؤسس حزب 
الشعبية"، عن عمر يناهز  "الحركة 
املييرض،  مييع  100 سنة، بعد معاناة 
وفييق مييا علم لييدى أقيياربييه ومييصييادر 

من الحزب.
ومييين املييرتييقييب أن يييييوارى جثمان 
الفقيد غدا االثنن بوملاس، مسقط 
رأسه، وفق ما ذكر امحند العنصر، 
األميييييييييييين اليييييييعيييييييام لييييييحييييييزب الييييحييييركيييية 
اليييشيييعيييبييييييية، فييييي تيييصيييرييييح ليييجيييرييييدة 

هسبريس اإللكترونية.
الييييفييييقيييييييييد مييييييين ميييييؤسيييييسيييييي حيييييزب 
اليييحيييركييية الييشييعييبييييية بيييعيييد اسييتييقييالل 
الكريم  الييراحييل عبد  املييغييرب، بمعية 
حكومية  وظييائييف  وتقلد  الخطيب. 
عديدة، حيث عن واليا على الرباط 

بعد االستقالل مباشرة.
العام  الكاتب  أحييرضييان  وأصييبييح 

لييلييحييركيية الييشييعييبييييية فييييي مييؤتييمييرهييا 
الثاني بمراكش، عام 1962، وشارك 
في 8 حكومات عقب ذلك، ومن بن 
الدفاع  التي تقلدها وزير  املناصب 

في أول حكومة بن 1961 و 1964.
الييييراحييييل  عيييين   ،1964 غيييشيييت  فييييي 
املحجوبي أحرضان وزيرا للفالحة 
ثييييييم وزيييييييييييييرا لييييلييييفييييالحيييية واإلصييييييييييالح 
كييمييا   ،1965 ييييونيييييييو  فييييي  اليييييزراعيييييي 
عيين مييا بيين فييبييراييير 1966 وميييارس 
بالدفاع  مكلفا  للدولة  وزيييرا   1967

الوطني.
وفييييي 1 ميييييارس 1977 عييين وزيييير 
دوليييييية، وفييييي 10 أكيييتيييوبييير مييين نفس 
الييييسيييينيييية عيييييين وزيييييييييير دولييييييييية مييكييلييف 
بييالييبييريييد واملييييواصييييالت فيييي حكومة 

أحمد عصمان عام 1977.
وعييييييييين الييييييييراحييييييييل أيييييييضييييييا وزييييييييييرا 
للتعاون في حكومة املعطي بوعبيد 
عييام 1979، كما عن وزييير دوليية في 
عام  العمراني  كريم  محمد  حكومة 

أحييد األحيييزاب  1983، بصفته زعيييييم 
الستة الكبرى في املغرب.

وخييييييييالل املييييؤتييييميييير االسيييتيييثييينيييائيييي 
ليييحيييزب اليييحيييركييية الييشييعييبييييية امليينييعييقييد 
أعييفييي   ،1986 أكييتييوبيير  و5   4 ييييوميييي 
أحييييرضييييان ميييين ميييهييياميييه كيييأمييين عيييام 
ليييليييحيييركييية اليييشيييعيييبييييييية ليييييييؤسيييس فييي 
يييونيييييو 1991 حييزبييا جييديييدا أسييميياه 
الييذي  الشعبية"  الييوطيينييييية  "الييحييركيية 

تقلد به منصب األمن العام.
فيييي يييونيييييو 1997 فييياز أحييرضييان 
فيييييي االنييييتييييخييييابييييات الييييبييييلييييدييييية، وفيييي 
مارس 2006 عملت قيادات "الحركة 
الييحييركييات املنشقة  الييشييعييبييييية" وكيييل 
الوطنية  "الييحييركيية  فيها  بما  عنها، 
الديمقراطي"،  و"االتحاد  الشعبية" 
عيييليييى تيييوحيييييييد صييفييوفييهييا فييييي حيييزب 
واحييد هييو "الييحييركيية الشعبية"، وتم 
اختيار املحجوبي أحرضان رئيسا 
لييلييحييزب واميييحيييميييد الييعيينييصيير أمييييينييا 

عاما.
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 ولهذا ابدى رئيس الحكومة السابق بنكيران استغرابه من استمرار غلق الحدود 
مع الجزائر ملدة 26 عامًا على خلفية قضية اقليم الصحراء الذي يرى بأنها مغربية، 
ولكنه اضاف مخاطبًا الجزائر القول، بأن ملف الصحراء اآلن في األمم املتحدة، ملاذا 
نجعل منها حجر عثرة امام التقارب بيننا، ولنا مثال في االتحاد األوروبي الذين 

يختلفون في اللغة والعرق وبينهم كانت حروب وبالرغم من ذلك توحدوا.
 وأشار بنكيران، بأن هناك اخطار التقسيم التي تهدد البلدان املغاربية من دون 

قضية الصحراء.
الييي حكام  إشيييارة  فييي  يتحملوا مسؤولياتهم  أن  الييحييكييام  على  بنكيران  وطييالييب   
الجزائر وأن نبدأ بفتح الحدود ونسمح بالتعاون التجاري والتكامل االقتصادي، 
كما أنه ال يمكن توحيد دول االتحاد املغاربي بصناعة دولة سادسة فالذي يسعى 

للوحدة ال يمكن ان يقبل بالتقسيم .
والتعاون  االقتصادية  الييوحييدة  لتحقيق  املغرب مستعد  بييأن  بنكيران،  وأضيياف   

التجاري والتبادل الثقافي.
 وتابع بالقول: بأنه عندما يزور موريتانيا أو الجزائر أو تونس ال يشعر بالغربة 
بل يغمره االحساس بأنه في بلده، مذكرا بالقواسم املشتركة من دين واحييد ولغة 
واحيييدة مييؤكييدًا بييأن الييجييزائييرييين اخييوانيينييا رغييم وجيييود الييخييالف بيننا بسبب قضية 
الصحراء وحكم علينا الزمان أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية. ألن الضعف يأتي 

باألعداء.
 وتساؤل بنكيران ، ملاذا نشتري البترول من روسيا وال نشتريه من الجزائر؟ 

خاتما حديثه بييالييقييول، ال بييد ميين إزاحييية املييخيياوف واألوهييييام الييتييي تيييراود البعض 
بأمس  املنطقة  بييأن  سيما  ال  معقولة.  وغييييير  موضوعية  غير  اسييس  على  واملبنية 
أواصيير  الذين تربطهم  الييحييدود  العوائل واألسييير  بن طرفي  للتواصل بن  الحاجة 

االخوة.
السياسية  املشاريع  أهمية  على  أكييد  الييذي  عميش،  عصام  الدكتور  تحدث  كما   
الواسعة والبعيدة عن أي تجاذبات سياسوية من خالل اطر فكرية، ال سيما وأننا 

نعيش في عصر التكتالت السياسية واالقتصادية.
 وأضاف عميش، بأنه ال بد من تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق االنسان في 
دول  االتحاد املغاربي الخمسة مشددا، على اعادة االعتبار لدول االتحاد املغاربي 

في املنظومة الدولية ملا تتمتع به من موارد وامكانات ضخمة .
 واخييتييتييمييت اليينييدوة بييمييداخييليية اخيييييرة لييلييدكييتييور انيييور هييييدام، اليييذي دعيييا اليييى ايييجيياد 
مشروع اقتصادي بن دول االتحاد املغاربي مع توفير الحماية له في ظل املتغيرات 
الدولية ال سيما الدول االوروبية تريد أن تحقق وتحمي مصالحها من خالل اقامة 

عالقات منفردة بينها وبن دول االتحاد املغاربي كل دولة على حدا .
 كما شييهييدت اليينييدوة مييداخييليية اخيييييرة ميين مييواطيين جييزائييري وضييع تلخيصًا رائعًا 
التحول  وتشجيع  املتحدة  لأمم  الصحراء  قضية  تييرك  فيها:  جيياء  نقاط  أربعة  في 
املجتمع  عمل  وتفعيل  االقتصادي  شقه  في  املغاربي  املشروع  وبعث  الديمقراطي، 

املدني وبخاصة الشباب من خالل اطالق مبادرات في كافة امليادين .
 وفيييي كييل االحييييوال تعتبر اليينييدوة مييحيياوليية ايييجييابييييية فييي مييشييروع احييييياء االتييحيياد 

املغاربي. 
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ت��ك��ش��ف ال���ت���ط���ورات ال���ج���اري���ة اآلن ب���ن إق��ل��ي��م ت��ي��غ��راي 
وال��ح��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة ف��ي أدي���س أب��اب��ا، وال��ت��ي وص��ل��ت حد 
أفريقية، من  أكبر دول��ة  االشتباك املسلح، أن وح��دة ثاني 
تنزلق  أن  املحك، وُيخشى  باتت على  السكان،  ع��دد  حيث 
إلى أتون صراع يتم فيه استخدام اإلثنيات، وهذا سيكون 
زلزاال يضرب كل دول القرن األفريقي  جراء التداخل اإلثني 
والجغرافي بينها؛ مما يجعل أمن كل منها يرتبط ارتباطا 

وثيقا مع األخرى.
ن��ح��اول ف��ي ه���ذه امل����ادة أن نفهم م��ا ي��ج��ري ع��ل��ى أرض 
يمثل  وال��ذي  العشرة،  إثيوبيا  أقاليم  أح��د  تيغراي،  إقليم 
س��ك��ان��ه ح���وال���ي %6 م���ن م��ج��م��وع س���ك���ان ال����ب����اد، ال��ذي��ن 
بن حوالي  يتوزعون  نسمة  مليون   100 عددهم  يتجاوز 

80 مجموعة إثنية.
الدكتاتور منغستو  إب��ان حكم  ت��ردت األوض���اع  عندما 
ال��ي��س��اري��ة، وأدت النتشار  ال��ت��وج��ه��ات  ه��اي��ل��ي م��اري��ام ذو 
مجاعات متعددة فتكت بحوالي 8 مليون من سكان الباد، 
حتى  لكنها  منغستو؛  لنظام  املسلحة  املعارضة  انطلقت 

1988 كانت مثل الجزر املعزولة.
فقد ظلت أشبه باملجموعات املسلحة التي كانت تنتمي 
واالستثناء  عمليات صغيرة،  عبر  تقاتل  محددة  لقومية 
كانت  حيث  لتيغراي،  الشعبية  الجبهة  ه��و  ك��ان  الوحيد 
أكثر تنظيما، ولديها تحالفات خارجية أبرزها التحالف 

مع الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا.
وفي عام 1988 عقد مؤتمر في منطقة ما داخل األراضي 
السودانية، ضم ممثلن عن 14 تنظيما إثيوبيا مسلحا، 
م��وح��دة السقاط  أن��ه��ا ستقاتل  التنظيمات  ه��ذه  وأع��ل��ن��ت 
قواتهم  لتيغراي؛ ألن  التحالف  قيادة  منغستو، وأعطيت 

كانت األكثر تدريبا وتسليحا وتنظيما.
وعندما  أع���وام،   3 م��دى  على  يقاتل  التحالف  واستمر 
اقترب من اإلطاحة بمنغستو عام 1990 عقد مؤتمر لندن 
أجل  من  بريطانية  أميركية  برعاية  اإلثيوبية  للمعارضة 
ليتفق  واح���دة،  الفتة  تحت  امل��ع��ارض��ة  املجموعات  تنظيم 
امل��ؤت��م��رون م��ج��ددا ع��ل��ى ق��ي��ادة ال��ت��ي��غ��راي للتحالف على 
بن  قبلية  تقليدية ملجموعات  ق��ي��ادات  وج���ود  م��ن  ال��رغ��م 

املشاركن إضافة للقوات العسكرية والسياسية.
قليلة دخلت قوات  إثيوبيا بعد أشهر  تحالف شعوب 
ت��ح��ال��ف ج��ب��ه��ة ش��ع��وب إث��ي��وب��ي��ا، وال�����ذي ض���م وق��ت��ه��ا 14 
الينه(  )ت��ام��ي��رات  ونصب  الحكم  على  واستولى  تنظيما، 
رئيسا للباد في 28مايو 1991 وهو من قومية التيغراي، 
ث���م خ��ل��ف��ه م��ل��ي��س زن�����اوي ف���ي 1995 ع��ق��ب إج�����ازة دس��ت��ور 

جمهورية إثيوبيا الفدرالية.
وشغل زن��اوي املنصب حتى وفاته عام 2012 ما جعل 
عاما   20 م��ن  أك��ث��ر  م��دى  إثيوبياعلى  ال��ت��ي��غ��راي يحكمون 
إلى  إض��اف��ة  مفاصله،  على  تحالف يسيطرون  راي��ة  تحت 
أن مليس زناوي استطاع السيطرة على التناقضات داخل 
ال��ت��ح��ال��ف م��م��ا ج��ع��ل ح��ت��ى ال���ذي���ن ي��ت��ذم��رون م���ن سيطرة 
التيغراي من املجموعات األخرى يكتمون األمر، ولم تطف 
وفاة  بعد  إال  التيغراي  على سيطرة  االحتجاجية  الحالة 
زن����اوي وان��ت��خ��اب سلفه ه��اي��ل��ي م��ري��ام دي��س��ال��ن، وال���ذي 

ينتمي ملجموعة تحالف شعوب جنوب إثيوبيا.

كيف صعد آبي احمد؟
ع��ق��ب ت���ول���ي ه��اي��ل��ي م����اري����ام دي���س���ال���ن ل��ل��س��ل��ط��ة ب���دأت 
م��ج��م��وع��ات ع��رق��ي��ة، وع��ل��ى رأس���ه���ا األوروم������و -امل��ج��م��وع��ة 
العرقية التي تمثل حوالي %40 من سكان الباد- التململ 

من طريقة تقاسم السلطة في اإلطار املركزي.

وم��ث��ل��ت ح���ادث���ة م��ن��ح ال��ح��ك��وم��ة امل���رك���زي���ة ل��ب��ع��ض من 
أراض���������ي األوروم������������و )ج�����ن�����وب ال���ع���اص���م���ة أدي��������س أب����اب����ا( 
ملستثمرين، الشرارة التي أطلقت احتجاجات شعبية ظلت 
تخمد وتصعد م��رة أخ���رى خ��ال األع����وام م��ن 2015 حتى 
وب��دأت  أجبر ديسالن على االستقالة،  ال��ذي  األم��ر   ،2017
املركزي  املجلس  داخ��ل  املرشحن  لدعم  تنسج  التحالفات 
ال�����وزراء، فافجأت  ب��ه اخ��ت��ي��ار رئ��ي��س  للتحالف، وامل��ن��وط 
جبهة تحرير األوروم��و الجميع بأنها استبدلت رئيسها 
آبي  استخباراتالجيش  السابق في  بالعقيد  )ملا مغرسا( 
أح���م���د، وال�����ذي ح��ص��ل ع��ل��ى دع����م األم���ه���رو رغ����م م��ع��ارض��ة 

التيغراي، وتصويت ممثليهم في املجلس ضد أحمد.

هل استهدف أحمد التيغراي؟
ال����وزراء الجديد حتى ق��دم نفسه  وم��ا إن صعد رئ��ي��س 
رج����ا إص���اح���ي���ا ل��ل��ع��ال��م، ف���ق���ام ب���إط���اق س�����راح ع����دد من 
الحرية،  من  ق��درا  للصحافة  وفتح  السياسين،  املعتقلن 
وش���دد ع��ل��ى أن���ه ي��ري��د م��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد، وأط��ل��ق ع��ل��ى ع��ام 

2018 في إثيوبيا عاماملصالحات.
ولفهم أكثر، علينا االط��اع على سلسلة من الخطوات 

األساسية التي حدثت في األشهر القليلة املاضية:
– 8 أبريل: دعا "آبي أحمد" إلى حل عاجل لنزاع حدودي 
أوروم��ي��ا )جنوب( والصومال )جنوب شرق(  إقليمي  بن 
اإلث��ي��وب��ي��ن، م��ا تمخض الح��ق��ا ع��ن إن��ه��اء أزم���ة ح��دودي��ة 
ب��ي��ن��ه��م��ا ظ��ل��ت م��ل��ت��ه��ب��ة م��ن��ذ س��ب��ت��م��ب��ر2017، ت��س��ب��ب��ت في 
س��ق��وط قتلى ون���زوح امل��ئ��ات م��ن أوروم��ي��ا إل��ى إقليم هرر 
املجاور، وفق الحكومة الفدرالية، ويتمتع اإلقليمان بحكم 

شبه ذاتي، ويتبعان الكونفدرالية اإلثيوبية.
– 6 مايو: صّوت البرملان باألغلبية لرفع حالة الطوارئ 

املفروضة في الباد في 16 فبراير/شباط املاضي.
– 7 يونيو: أجرى آبي أحمد أول تغيير لرئيس األركان 

ومدير جهاز األمن واملخابرات الوطنية، في تعديات هي 
األولى من نوعها منذ 17 عاما، وهي النقطة التي اعتبرها 
التيغراي استهدافا لهم كقومية باعتبار أن رئيس األركان 
ومدير جهاز األمن واملخابرات منذ وصول جبهة شعوب 

إثيوبيا إلى الحكم عام 1991 ظل من نصيبهم.
– 22 ي��ون��ي��و: أعلنت امل��ع��ارض��ة اإلث��ي��وب��ي��ة ف��ي إريتريا 
ال���ت���خ���ل���ي ع�����ن امل����ق����اوم����ة امل���س���ل���ح���ة، وت���ع���ل���ي���ق أن��ش��ط��ت��ه��ا 

العسكرية.
وق���ال���ت إن ه����ذه ال���خ���ط���وة ت���أت���ي ف���ي إط�����ار "ال���خ���ط���وات 
امل���ش���ج���ع���ة"، ال����ت����ي ات����خ����ذه����ا رئ����ي����س ال�����������وزراء اإلث���ي���وب���ي 

و"التطورات اإليجابية الكبيرة" التي أحدثها في الباد.
وكان "آبي أحمد" قد اصطحب مطلع يونيو املاضي في 
رحلة عودته من القاهرة اثنن من كبار قادة "جبهة تحرير 
إريتريا  من  تتخذ  التي  املعارضة،  الديمقراطية"  أوروم��و 

مقرا لها.
– 5 ي��ول��ي��و: رف��ع ال��ب��رمل��ان اإلث��ي��وب��ي ح��رك��ات املعارضة 
املسلحة "قنوب سبات" و"جبهة تحرير أورومو" و"جبهة 
ت��ح��ري��ر أوغ���ادي���ن"، م��ن الئ��ح��ة امل��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة في 

الباد التي أعلنتها الحكومة في يونيو 2011.
ك��م��ا أق���ر ال��ب��رمل��ان ف��ي جلسة استثنائية ع��ق��دت ف��ي 20 
يوليو املاضي قانون العفو العام لألفراد والجماعات قيد 
النظام  وت��ق��وي��ض  ال��خ��ي��ان��ة  بتهمة  امل��دان��ن  أو  التحقيق، 

الدستوري واملقاومة املسلحة.
"رئيس  نيقا  ب��ره��ان��و  إثيوبيا  إل��ى  ع��اد  9 سبتمبر:   –
ح���رك���ة ق��ن��ب��وت س���ب���ات" امل���ع���ارض���ة، ق���ادم���ا م���ن ال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة، وبصحبته أك��ث��ر م��ن 250 م��ن ق��ي��ادات وأع��ض��اء 
الحركة، بعد نحو 13 عاما قضاها في قتال حكومة أديس 
التاريخ  أبابا انطاقا من األراض���ي اإلري��ت��ري��ة. وقبل ذل��ك 
اإلثيوبية،  املعارضة  ائ��ت��اف  م��ن  مقاتلون  ع��اد  بأسبوع، 
امل���ك���ون م���ن ح���رك���ة "ق��ن��ب��وت س���ب���ات" و"ال��ج��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة 

اإلثيوبية" للباد.

املصالحة مع إريتريا
بعد  إريتريا  الجارة  مع  الخارجية  للمصالحة  إضافة 
نتيجة  بينهما  ال��ح��رب  ان���دالع  ت��اري��خ   ،1998 منذ  قطيعة 
لنزاع على منطقة حدودية، والتي كانت من نقاط التحول 
في عاقة التيغراي مع آبي أحمد، جراء الخافات العميقة 
إريتريا  في  الحاكمة  الشعبية  الجبهة  نظام  وب��ن  بينهم 
بقيادة أفورقي، والحرب التي شهدتها املنطقة الحدودية 
أحمد موافقته على  آب��ي  وإع��ان  التيغراي وإريتريا،  بن 
تسليم إريتريا املنطقة املتنازع عليها في مثلث )بادمي(، 
ع��ام 2002  ال��ص��ادر  ال��دول��ي��ة  ال��ع��دل  تنفيذا لحكم محكمة 
وات��ف��اق��ي��ة ص��ل��ح وق��ع��ت ف��ي ال��ع��ام ذات����ه ب��ن ال��دول��ت��ن في 

الجزائر .

تأجيل االنتخابات.. هل كانت قاصمة للظهر؟
وتصاعد الخاف بن آبي أحمد وإقليم تيغراي عندما 
أقر البرملان بطلب من آبي أحمد تأجيل االنتخابات العامة 
التي كانت مقررة في يونيو 2020، وتمديد والي��ة رئيس 
ال�����وزراء ال��ت��ي ان��ت��ه��ت ف��ي م��اي��و، وال��ت��ي ك���ان م��ن امل��ق��رر أن 
ت��ج��ري ف��ي أغ��س��ط��س امل��اض��ي، وه���و م��ا اع��ت��ب��ره التيغراي 
غ��ي��ر دس���ت���وري، وأع��ل��ن��ت رئ��ي��س��ة ال��ب��رمل��ان ث��ري��ا إب��راه��ي��م 
املنتمية للتيغراي استقالتها من منصبها خال مهرجان 
وقالت  )م��ك��ل��ي(،  تيغراي  إقليم  ف��ي عاصمة  أق��ي��م  خطابي 
"لست مستعدة للعمل مع مجموعة تنتهك الدستور، إنها 

دكتاتورية في طور التكوين".
وتبع استقالة إبراهيم استقاالت أخرى، كما عقد حزب 
2020، وخاله  يونيو  في  التيغراي مؤتمره  جبهة شعب 
اإلقليم بصورة منفردة  االنتخابات في  أنه سينظم  أعلن 
كما هو مقرر في أغسطس املاضي، وطالب اللجنة املركزية 

لانتخابات اإلشراف على انتخاباته.

انتخابات التيغراي
وعقب تنظيمه لها ومشاركة حوالي 2,7 مليون ناخب 
فيها، رفضت الحكومة املركزية االعتراف بها، واعتبرتها 
غير قانونية وغير دستورية، وردت حكومة إقليم تيغراي 
بأنها ال تعترف بالحكومة املركزية باعتبار أنها جسم غي 

دستوري.
ف��ي سبتمبر2020 وقف  امل��رك��زي��ة  الحكومة  ق���رار  وم��ث��ل 
أن��واع  أقصى  تيغراي  إقليم  إل��ى  منها  املالية  التحويات 
التصعيد ب��ن ال��ط��رف��ن، واع��ت��ب��ره اإلق��ل��ي��م إع��ان��ا للحرب 

عليه.
وف���ي األس���ب���وع األخ��ي��ر م��ن أك��ت��وب��ر 2020 ط��ال��ب إقليم 
ت��ي��غ��راي املجتمع ال��دول��ي ب��ال��ت��دخ��ل ف��ي األزم����ة، ث��م ألحق 
أن��ه يتعرض لتهديد عسكري من الحكومة  ب��اإلع��ان  ذل��ك 

املركزية، والتي وصفت ما يجري في تيغراي بالتمرد.
وف���ي ال��ث��ان��ي م��ن ن��وف��م��ب��ر  ال��ج��اري ب���دأت االش��ت��ب��اك��ات 
امل��س��ل��ح��ة ب���ن ال��ج��ان��ب��ن ف���ي ظ���ل ات���ه���ام ك���ل ط����رف ل��آخ��ر 

ببدئها.

هل بدأ الطالق بني أديس أبابا ومكلي؟
للمرة األولى في تاريخ الباد تحدث مواجهة مسلحة 
م��ب��اش��رة م���ا ب���ن إق��ل��ي��م وال��ح��ك��وم��ة امل���رك���زي���ة، وم����ا ي��زي��د 
امل��خ��اوف م��ن أن إقليم تيغراي ق��د يذهب ف��ي خطوة أبعد 

من املواجهة، ويقرر االنفصال عن دولة إثيوبيا املركزية.
ق��د يقرر  ب��أن اإلقليم  ب��ل إن البعض ينحو منحى آخ��ر 
اس��ت��خ��دام ال��ح��ق ال���ذي منحته ل��ه امل����ادة )39( م��ن دس��ت��ور 
شعب  )لكل  معناه  بما  تنص  والتي   ،1995 لعام  إثيوبيا 
واالن��ف��ص��ال غير  املصير  تقرير  إثيوبيا ح��ق  م��ن ش��ع��وب 

املشروط(.

هل السودان في مرمى النيران؟
التطورات في إقليم تيغراي باتت بمثابة مهدد رئيسي 
ألزمات أمنية وإنسانية في السودان، فاإلقليم يحد واليتن 
املضطربتان  والقضارف(  )كسا  السودانية  الواليات  من 
ف��ي��ه��م��ا، ك��م��ا أن  ال��ن��زاع��ات القبلية  ان��ت��ش��ار  أص���ا؛ بسبب 
السودانية  ال��زراع��ي��ة  الفشقة  منطقة  على  ي��ش��رف  اإلق��ل��ي��م 

التي تسيطر مليشيات إثيوبية على أجزاء منها.
كما تنتشر على طول الشريط الحدودي بن السودان 
واإلقليم عمليات تهريب الساح والبشر، ويبدو أن حالة 
تعقيدات  م��ن  ستزيد  تيغراي  إقليم  ف��ي  األمنية  السيولة 
ال��س��ودان، وتهدد االستقرار في واليتي كسا  الوضع في 
التي تمارس  والقضارف، وهو ما قد يساعد املجموعات 

هذه األنشطة غير القانونية على زيادة نشاطها.
أما في الجانب اإلنساني ففي حال تطورت االشتباكات، 
ي��ت��وق��ع أن ي��ف��ر م���ئ���ات اآلالف م���ن اإلث��ي��وب��ي��ن إل����ى داخ���ل 
األراض����ي ال��س��ودان��ي��ة، م��ا سيخلق أزم���ة إنسانية ف��ي ظل 
في  التضخم  معدل  معها  بلغ  معقدة  اقتصادية  أوض���اع 

الباد %212، وفق إحصاءات حكومية.
وغير السودان فإن إريتريا، الجارة الشمالية إلثيوبيا، 
سوف تتأثر بصورة كبيرة في ظل اتهامات إقليم تيغراي 
ا م��ن ال��ت��رت��ي��ب��ات ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا آب��ي  ل��ه��ا ب��أن��ه��ا تمثل ج���زء

أحمد في مواجهة إقليمهم.

عن الجزيرة

 )شينخوا( 
كومو  أندرو  نيويورك  حاكم  نفى 
األمريكي  الرئيس  ادعاء  الجمعة  يوم 
والية  استعداد  بشأن  ترامب  دونالد 
كوفيد-19،  ضد  للتطعيم  نيويورك 

قائا إن ذلك "غير صحيح".
العمليات  لغرفة  كومو  وصرح 
"ما  بأن  إن((  إن  ))سي  التابعة لشبكة 
 ... صحيح  غير  فقط  الرئيس  يقوله 

نحن نثق بشركات األدوية".
وقال إن عددا من الواليات، بما في 
علمية  لجنة  "شكلت  نيويورك،  ذلك 
منفصلة ستراجع موافقة إدارة الغذاء 
والدواء األمريكية ملنح الناس الثقة في 
عملية املوافقة على )اللقاح("، مضيفا 
أن نصف الشعب األمريكي قالوا "إنهم 

ال يثقون في عملية املوافقة".
نفسه،  اليوم  من  سابق  وقت  وفي 
لقاح  تسليم  يتم  لن  إنه  ترامب  قال 
كوفيد-19 إلى "نيويورك حتى نحصل 

على إذن للقيام بذلك".
وأفاد ترامب، خال مؤتمر صحفي 
من حديقة الزهور في البيت األبيض، 
أن كومو "ال يثق من أين يأتي اللقاح ... 
أي  في  الشركات  أعظم  من  قادمة  هذه 
في  املختبرات  أعظم  العالم،  في  مكان 
العالم، لكنه ال يثق في حقيقة أنه هذا 

البيت األبيض، هذه اإلدارة".
"سيتعن  كومو  أن  ترامب  وأضاف 

مستعدا  يكون  عندما  إعامنا  عليه 
يمكننا  ال  ذلك،  بخاف  ألنه  لذلك، 
تسليمه إلى والية لن يسعها أن تعطيه 

لشعبها على الفور".
وفي يوم الجمعة أيضا، قال الحاكم 
على  تور"  كاتي  مع  "مباشر  لبرنامج 
شبكة ))إم إس إن بي سي(( إن "األمر 
ال يعني أن الناس ال يثقون في شركات 
تشعر   ... األدوية.  اللقاحات وشركات 
بالقلق  األمريكين  من  ساحقة  نسبة 
عملية  في  السياسي  التدخل  إزاء 
قبل  من  املوافقة  وعملية  التطعيم 

الرئيس".
وأضاف أنه "في اليوم الذي يوزعون 
مستعدين  سنكون  اللقاح،  فيه 
مراجعتنا  وستكون  التوزيع.  لبدء 
والدواء  الغذاء  إدارة  لبروتوكول 

متزامنة ومتازمة مع تسليمهم".
وفي األسابيع املاضية، انتقد كومو 
الفيدرالية  الحكومة  برنامج  مرارا 
إنه  قائا  كوفيد-19،  ضد  للتطعيم 
الخاصة  الكيانات  على  كثيرا  يعتمد 
ويتجاهل األقليات والفئات املحرومة.

يزيد  ما  املتحدة  الواليات  وسجلت 
من  أكثر  مع  حالة   10707000 عن 
مساء  حتى  صلة  ذات  وفاة   244100
الوقت  إلحصاء  وفقا  الجمعة،  يوم 
الفعلي الذي تحتفظ به جامعة جونز 

هوبكنز

حاكم نيويورك: ادعاء ترامب حول استعداد الوالية 
للتطعيم ضد كوفيد19- "غير صحيح"

الثاثاء  منذ،  املحتجن  آالف  تظاهر  اس��ت��م��رار  م��ع  لضغوط  باشينيان  تعرض 
امل���اض���ي، م��ط��ال��ب��ن ب��اس��ت��ق��ال��ت��ه ب��س��ب��ب ت��وق��ي��ع��ه ات��ف��اق��ا ل��وق��ف إط����اق ال���ن���ار ضمن 
ألذربيجان الحفاظ على املكاسب امليدانية التي حققتها في إقليم ناغورني قرة باغ 

بعد معارك استمرت ستة أسابيع.
وقال جهاز األمن الوطني إنه تم اعتقال رئيسه السابق آرتور فانيتسيان والرئيس 
السابق للكتلة البرملانية للحزب الجمهوري فاهرام باغداساريان واملحارب السابق 

آشوت ميناساريان.
وتابع الجهاز في بيان "املشتبه بهم كانوا يعتزمون اغتصاب السلطة بطريقة 
غير مشروعة من خال اغتيال رئيس الوزراء وكان هناك بالفعل مرشحن محتملن 

يجري بحث تنصيبهم مكانه".
وق����ال ب��اش��ي��ن��ي��ان إن���ه ل��م ي��ك��ن أم��ام��ه خ��ي��ار س��وى 
ال��ن��ار ملنع تكبد املزيد  ات��ف��اق وق��ف إط���اق  توقيع 
يتحمل  أن��ه  وأض���اف  األرض.  على  الخسائر  م��ن 
امل��س��ؤول��ي��ة شخصيا ع��ن تلك االن��ت��ك��اس��ات لكنه 

رفض مطالبات بالتنحي.
وأنهى االتفاق العمليات العسكرية في إقليم 
ب��اغ املعترف به دوليا كجزء من  ق��رة  ناغورني 
أذرب��ي��ج��ان، لكن يقطنه األرم���ن. وطبقا لاتفاق 
ي��ت��م ن��ش��ر أل��ف��ي ج��ن��دي روس���ي لحفظ ال��س��ام في 

اإلقليم.
وم����ن����ذ أوائ����������ل ال���ت���س���ع���ي���ن���ات س��ي��ط��ر 
األرم��ن عسكريا على كل أراض��ي إقليم 
ناغورني قرة باغ ومساحات واسعة 
م����ن األراض��������ي األذرب���ي���ج���ان���ي���ة ال��ت��ي 
تحيط به. وفقد األرم��ن اآلن كثيرا 
من أراض��ي اإلقليم نفسه فضا 

عن األراضي املحيطة به.

إحباط محاولة انقالب واغتيال رئيس الوزراء في أرمينيا

هذا العالم

ت��ع��ه��د ج��و ب���اي���دن، ال���ذي أع��ل��ن��ت وس��ائ��ل 
إعام أميركية فوزه في انتخابات الرئاسة، 
وم��ن  ال���ب���اد،  ت��ن��وع  ت��ع��ك��س  إدارة  بتشكيل 
املناصب  لبعض  خياراته  يعلن  أن  املتوقع 
واإلدارة  األب����ي����ض  ال���ب���ي���ت  ف����ي  ال���رئ���ي���س���ي���ة 
القليلة املقبلة، وفقا  املرتقبة، في األسابيع 

لوكالة رويترز.
وك���ان ب��اي��دن ق��د ب���دأ، األرب���ع���اء، بتعين 
مساعده، رون كاين، رئيسا ملوظفي البيت 
األب���ي���ض، رغ���م ع���دم إق����رار ال��رئ��ي��س دون��ال��د 
ترامب بهزيمته  في االنتخابات الرئاسية، 

حتى اآلن.
وه�����ؤال ب��ع��ض امل��ت��ن��اف��س��ن ال���ك���ب���ار ع��ل��ى 
مناصب وزارية أخرى، وفقا لتقرير لوكالة 

رويترز.

وزارة الخارجية
ك��ري��س ك���ون���ز:  ال��س��ن��ات��ور ال��دي��م��ق��راط��ي 
ع��ن والي���ة دي��اوي��ر، ه��و  مستشار لبايدن 
الخارجية  العاقات  لجنة  في  بارز  وعضو 

بمجلس الشيوخ .
س���وزان راي���س : ك��ان��ت م��س��ت��ش��ارة لألمن 
املتحدة  األم��م  في  بادها  وسفيرة  القومي 
وم��س��اع��دة ب�����وزارة ال��خ��ارج��ي��ة، وه���ي على 
محتملة  كمرشحة  القصيرة  ب��اي��دن  قائمة 
ل���������وزارة ال����خ����ارج����ي����ة. ت���ج���رب���ت���ه���ا ال��ع��م��ي��ق��ة 
روي��ت��رز،  بحسب   ، منطقيا  خ��ي��ارا  تجعلها 
ل��ك��ن��ه��ا ق����د ت����واج����ه م���ع���ارض���ة ج��م��ه��وري��ن 
ب��س��ب��ب ت��ورط��ه��ا ف��ي ال��ج��دل ح���ول ال��ه��ج��وم 
بنغازي  ف��ي  األميركية  البعثة  على  املميت 

الليبية عام 2012.
ول���ي���ام ب���ي���رن���ز: رج����ل ذو ب����اع ط���وي���ل في 
ال��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة، وه��و ن��ائ��ب س��اب��ق في 
لدى  أميركا  الخارجية، وعمل سفير  وزارة 
روس��ي��ا ورئ��ي��س امل��ف��اوض��ن ف��ي امل��ح��ادث��ات 
ال��س��ري��ة ال��ت��ي م��ه��دت ال��ط��ري��ق ف���ي ال��ن��ه��اي��ة 
 .2015 ع������ام  اإلي������ران������ي  ال�����ن�����ووي  ل����ات����ف����اق 
م���ؤس���س���ة  رئ�����ي�����س  م���ن���ص���ب  اآلن  وي����ش����غ����ل 

كارنيغي للسام الدولي.

وزارة الخزانة
الي���ل ب���ري���ن���ارد:  ه��ي ع��ض��وة ف��ي مجلس 
م��ح��اف��ظ��ي االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درال��ي ووك��ي��ل��ة 
وزارة سابقة للشؤون الدولية خال األزمة 
ل���ق���د ص��وت��ت  ع�����ام 2009.  ال���ع���امل���ي���ة  امل���ال���ي���ة 
ل��ل��ب��ن��وك، لكنها  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال���ت���راج���ع  ض���د 
الذين  الليبرالين  م��ن  ان��ت��ق��ادات  ت��واج��ه  ق��د 

يريدون خيارا أقل اعتداال، حسب التقرير.
س�������ارة ب����ل����وم راس�����ك�����ن: ش���غ���ل���ت س��اب��ق��ا 
م����ن����ص����ب رئ������ي������س م����ج����ل����س االح�����ت�����ي�����اط�����ي 
ال���ف���ي���درال���ي ون����ائ����ب وزي�����ر ال����خ����زان����ة، وه���ي 
القائد  منصب  تشغل  التي  ال��وح��ي��دة  امل���رأة 
الثاني في الوكالة. عملت محامية وُمنظمة 

م��اري��ان��د، وعملت  والي��ة  ف��ي  مالية سابقة 
منصب  حاليا  وتشغل  التمويل،  مجال  في 
ال���ع���م���اق���ة   ،Vanguard ش����رك����ة  ف�����ي  م����دي����ر 
ف���ي م��ج��ال االس��ت��ث��م��ار  وت��ب��ل��غ أص��ول��ه��ا 6 

تريليونات دوالر.
ج���ان���ي���ت ي���ل���ن: رئ���ي���س���ة س���اب���ق���ة مل��ج��ل��س 
االح��ت��ي��اط��ي ال���ف���ي���درال���ي وظ���ل���ت ن��ش��ط��ة في 
بروكينغز  معهد  في  السياسية  املناقشات 
ل���ألب���ح���اث، ب���ع���د أن ق�����ام ال���رئ���ي���س دون���ال���د 

ترامب باستبدالها في 2018.

وزارة الدفاع
ميشيل ف��ل��ورن��وي: ه��ي امل��رش��ح��ة األوف��ر 
ح��ظ��ا ل���ه���ذا امل��ن��ص��ب، م��م��ا س��ي��ج��ع��ل��ه��ا أول 
ام�����رأة ت���ق���ود ال��ب��ن��ت��اغ��ون. ع��م��ل��ت م��س��ؤول��ة 
ف���ي إدارت������ي بيل  ال���دف���اع  ف���ي وزارة  ك��ب��ي��رة 
امل��ش��ورة  كلينتون وب���اراك أوب��ام��ا، وق��دم��ت 
ل���ح���م���ل���ة ب�����اي�����دن ب����ش����أن ق����ض����اي����ا ال�����دف�����اع، 
وش���ارك���ت ف���ي ت��أس��ي��س ش���رك���ة اس��ت��ش��اري��ة 
مستشاري  كبار  أحد  بلينكن،  أنتوني  مع 

بايدن.
الشيوخ  دك��وورث: عضوة مجلس  تامي 
األم����ي����رك����ي ع����ن والي�������ة إي���ل���ي���ن���وي، وك���ان���ت 

م��رش��ح��ة م��ح��ت��م��ل��ة ك��ن��ائ��ب��ة ل���ب���اي���دن. ف��ق��دت 
ساقيها عندما تعرضت مروحيتها إلطاق 
ن�����ار ح��ي��ن��م��ا ك����ان����ت ض���اب���ط���ة ف����ي ال��ج��ي��ش 
2004. شغلت  ع����ام  ال����ع����راق  ف���ي  األم���ي���رك���ي 
م��ن��ص��ب م���س���اع���د وزي�����ر ش�����ؤون امل���ح���ارب���ن 
ال���ق���دام���ى ف���ي ع���ه���د أوب����ام����ا، وف����ي ح����ال ت��م 
اختيارها، ستكون أول أميركية من أصول 

تايلندية باإلدارة املرتقبة.

وزارة العدل
سالي ييتس: نائبة سابقة لوزير العدل، 
الوزير  بأعمال  القائم  وج��ي��زة  لفترة  كانت 
في وقت مبكر من والية ترامب قبل إقالتها 
بسبب رفضها الدفاع عن قيود السفر التي 

استهدفت سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
دوغ جونز: مدع فيدرالي سابق له سجل 
فاز جونز  املدنية.  الحقوق  في مجال  قوي 
بمقعد ف��ي م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ األم��ي��رك��ي في 
انتخابات 2017 الخاصة في والية أالباما، 
ل��ك��ن��ه خ���س���ر ه�����ذا ال����ع����ام أم������ام ال��ج��م��ه��وري 

تومي توبرفيل.
وي����ت����ردد اس�����م وي����ن����دي ش���ي���رم���ان ك���أب���رز 
في  أميركا  سفيرة  منصب  لتولي  مرشحة 

ل���وزارة  امل��ت��ح��دة بحكم عملها وك��ي��ل��ة  األم���م 
ال��خ��ارج��ي��ة ل���ل���ش���ؤون ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي عهد 
املفاوضات  قيادة  في  أوباما، وقد ساعدت 
ال��ن��ووي��ة م��ع إي����ران. وم���ن األس��م��اء األخ���رى 
ب��ي��ت ب��وت��ي��دج��ي��دج ال��ع��م��دة ال��س��اب��ق ل��والي��ة 
إن���دي���ان���ا، وق���د ك���ان م���ن أش���د امل��داف��ع��ن عن 

بايدن في الحملة ضد ترامب.
وم�����ن امل���رش���ح���ن ل��������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ك��ل 
م����ن امل���ح���ام���ي األم����ي����رك����ي م����ن أص�����ل ك��وب��ي 
اليخاندرو مايوركاس، وعضو الكونغرس 
بايدن  وم��س��اع��دة  زاف��ي��ي��ر بيسيرا،  ال��س��اب��ق 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة بمجلس  ال��ل��ج��ن��ة  ال��س��اب��ق��ة ف���ي 
ال���ش���ي���وخ ل���ي���زا م���ون���اك���و. وي���ت���ن���اف���س ع��ل��ى 
 ،CIA املركزية  االستخبارات  وكالة  رئاسة 
وف���ق ال��ت��رج��ي��ح��ات، ك���ل م���ن م��اي��ك��ل م��وري��ل  
ن����ائ����ب م����دي����ر وك����ال����ة امل����خ����اب����رات امل���رك���زي���ة 
وامل��دي��ر ب��ال��ن��ي��اب��ة ل��ل��وك��ال��ة م��رت��ن ف��ي عهد 
أوباما، وأفريل هينز نائبة مستشار األمن 
القومي في عهد أوباما، وكانت في السابق 
ام��رأة تشغل منصب نائب مدير وكالة  أول 

املخابرات املركزية.
)عن الحرة(
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بينهم سوزان رايس.. أبرز املرشحني لتولي 
مناصب في "إدارة بايدن"

من الشراكة إلى احلرب:
تاريخ الصراع بني التيغراي والسلطة املركزية
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- على  ف��ي جلسة عمومية –ب��األغ��ل��ب��ي��ة  امل��غ��رب��ي  ال��ن��واب  واف���ق مجلس 
مشروع القانون املالي رقم 65.20 لسنة 2021.

وحظي مشروع القانون بموافقة 59 نائبا، ومعارضة 29 آخر، وذلك كما 
النواب،  مجلس  وعدله  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  عليه  صادقت 

بحسب وكالة أنباء املغرب العربي "ماب"، اليوم الجمعة.
وكان وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة محمد بنشعبون قد أبرز 
العامة  أثناء املناقشة  النيابية  الفرق واملجموعة  خالل رده على تدخالت 
ملشروع قانون املالية هذا بمجلس النواب، أن الحكومة تفاعلت بكل إيجاب 
مع التعديالت واملقترحات القيمة والغنية املقدمة سواء من طرف األغلبية 
أو املعارضة، حيث أنه من أصل 185 تعديال تم التقدم بها )178 همت الجزء 

األول(، تم قبول 49 تعديال أكثر من 40 في املائة منها لفرق املعارضة.

أك���د وزي����ر امل��ال��ي��ة أي��م��ن ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ان س��ع��ي ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى تنويع 
مصادر تمويل االقتصاد من خالل موارد بديلة للمحروقات والتي ستترافق 

بإجراءات جديدة لضمان فعالية اإلنفاق العمومي.
وأوضح بن عبد الرحمان خالل جلسة علنية مخصصة للرد على انشغاالت 
النواب مساء األربعاء الفارط في إطار مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 
2021، ترأسها سليمان شنني، رئيس املجلس، بحضور أعضاء من الحكومة، 
م��ن حيث  اعتمادها خ��اص��ة  ت��م  تنفيذ خطة عمل  "الحكومة تعمل على  أن 
تنويع مصادر التمويل من أجل الخروج من التبعية ملصادر التمويل الحالية 
واللجوء بصفة استراتيجية إلى الشراكة بني القطاعني العام والخاص والتي 

يتوقع لها عائد استثماري على املدى املتوسط".

البالد  استهالك  أن   ، بالصني  للطاقة  الوطنية  الهيئة  بيانات  أظهرت 
م��ن ال��ط��اق��ة ارت��ف��ع بنسبة 6.6 ب��امل��ائ��ة  ع��ل��ى أس���اس س��ن��وي ف��ي أك��ت��وب��ر 

املاضي ، في إشارة إلى الزخم املتنامي للتعافي االقتصادي في البالد.
األرق�����ام اإلي��ج��اب��ي��ة ت��زي��ن اق��ت��ص��اد ال��ص��ني ب��ع��د م����رور 11 ش��ه��را على 

كورونا
ووفقا للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصني الجديدة )شينخوا(، 
 617.2 نحو  الكهرباء  من  البالد  استهالك  إجمالي  بلغ  فقد  السبت،  يوم 
م��ل��ي��ار ك��ي��ل��وواط/س��اع��ة ف���ي أك��ت��وب��ر ال���ج���اري 2020. وارت���ف���ع اس��ت��ه��الك 
بنسبة  سنوي  أس��اس  على  والصناعي  ال��زراع��ي  القطاعني  في  الكهرباء 
بنسبة  الخدمي  القطاع  وف��ي  أكتوبر،  ف��ي  الترتيب  على  و7.7%   10.9%

%3.9 مقارنة بالفترة املقابلة من العام املاضي.

عالمات جديدة على قوة التعافي االقتصادي بالصني الجزائر: التوجه نحو تنويع املوارد املالية لتمويل االقتصادمجلس النواب املغربي يوافق على مشروع القانون املالي2021

اقتصاد 4

 رجاء أيت اجلزولي 

 خلص تحليل أصدرته منظمة " أوكسفام 
ال��ت��ج��اري��ة غير العادلة  ال��س��ي��اس��ات  إل��ى أن   "
وغير املتسقة واملزدوجة التي يتبعها االتحاد 
األوروب��ي في شمال إفريقيا قد ساهمت في 
فقدان الوظائف، واستنزاف العقول، و زادت 
أولئك  على  الساحقة  السلبية  التأثيرات  من 

الذين ال يستطيعون تحمل تكاليفها.
 وقارب  تقرير " أوكسفام " بعنوان "غياب 
اإلنسجام في العمق"  في كيفية تأثيرعقدين 
من مفاوضات التجارة والهجرة غير املتكافئة 
ب��ني االت��ح��اد األوروب����ي وش��م��ال إفريقيا، وال 
سيما في تونس واملغرب، على سبل العيش 
والفرص املتاحة للناس في البلدان، في حني 
خلق كالهما حوافز للهجرة إلى أوروب��ا مع 
م��ن��ع��ه��ا ف���ي ن��ف��س ال���وق���ت م���ن ال����ح����دوث. ق��ال 
للسياسات  أوكسفام  مستشار   ، عبده  نبيل 
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إنه عند 
الحرة  التجارة  اتفاقية  استئناف مفاوضات 
العميقة والشاملة )DCFTA( املتوقفة مؤقتا، 
يجب إع���ادة ال��ت��وازن ب��ني س��ي��اس��ات الهجرة 

وتحرير التجارة.

إل��ى أن عشرين ع��ام��ا من  التقرير   وأش���ار 
ع����دم االت����س����اق ف���ي ال���س���ي���اس���ات ت��س��ب��ب��ت في 
إل���ح���اق أض�����رار ج��س��ي��م��ة ب��أك��ث��ر ال��ف��ئ��ات ف��ق��را 
وض��ع��ف��ا ف���ي ش���م���ال إف��ري��ق��ي��ا. أدت  ت��داب��ي��ر 
ال���س���ي���اس���ة ال���ت���ج���اري���ة ال���ح���ال���ي���ة إل������ى رك����ود 

قطاعات  طمس  إل��ى  و  االقتصادية،  التنمية 
النظر في  ، دون  ال��زراع��ة وامل��ن��س��وج��ات  مثل 
العواقب ، فقد تم االستعانة بأجندة الهجرة 

في االتحاد األوروبي فقط ."
 وبينما كان لسياسات التجارة والهجرة 

امل���ت���ش���اب���ك���ة ع�����واق�����ب م���ت���ب���اي���ن���ة، ف������إن اآلث������ار 
ي��ردف  ال��ب��ل��دان،  ف��ي  واالجتماعية  االنسانية 
ال��ت��ق��ري��ر ،  تظهر أن االت��ح��اد األوروب�����ي ك��ان 
واملغربيون  التونسيون  بينما  األب��رز  الفائز 
هم الخاسرون في هذه االتفاقيات. ويضيف 

ك��ال  أن  ي���ع���ن���ي  ك�����ورون�����ا  ف����ي����روس  أن  ع����ب����ده 
البلدين بحاجة إلى سياسات تجارية تعمل 

لصالحهما أكثر من أي وقت مضى."
وحسب التقرير فإن النهج الحالي لصنع 
أس��واق  لتحرير  األول��وي��ة  يعطي  السياسات 
ش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا م��م��ا أدى إل����ى ف���ق���دان ف��رص 
العمل في قطاعي الزراعة والتصنيع وزيادة 
ال��ع��م��ال��ة غ��ي��ر ال��رس��م��ي��ة وال��ع��م��ال��ة ال��ن��اق��ص��ة. 
وم�����ع ذل�����ك ، ف�����إن ه�����ذه ال���س���ي���اس���ة غ���ال���ًب���ا م��ا 
ت��ت��ع��ارض م��ع م���ح���اوالت االت���ح���اد األوروب����ي 
ال��ت��وري��ق والتدخالت  م��ن خ��الل  الهجرة  ملنع 

السريعة األخرى.
 و ت��ح��ذر منظمة أوك��س��ف��ام م��ن أن���ه ب��دون 
تصميم نهج  واضح، سيستمر املزيج الضار 
م���ن ال���س���ي���اس���ات ف���ي ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن االه��ت��م��ام 
للناس في املنطقة ويهدد بتفاقم التفاوتات 

الجسيمة بالفعل.
 كما   دعتهم  إلى ضمان أن أي استئناف 
للمفاوضات يدعم االنتعاش العادل والشامل 
لجميع األشخاص الذين يعيشون في شمال 
إفريقيا ، وال��ذي يجب أن يهدف في جوهره 
إل����ى ال��ح��د م���ن ال���الم���س���اواة وت��ع��زي��ز ال��رخ��اء 

والتنمية.

 رجاء أيت اجلزولي 
 

 أكد الدكتوربوشعيب السالك  الباحث في 
علم  في املناخ أن   توقيع  الوكالة الفرنسية 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وم����رص����د ال���ص���ح���راء وال���س���اح���ل، 
إقليمية،  م��ب��ادرة  ش��راك��ة ج��دي��دة لتأسيس 
تحت ع��ن��وان "اإلج��ه��اد امل��ائ��ي وتغير املناخ 
ف���ي ش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا". م���ن ش��أن��ه أن يساعد 
أص���ح���اب ال���ق���رار ف���ي ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة مل��واج��ه��ة 
تحديات  ندرة  املياه  بسبب اإلجهاد املائي  

والتغيرات املناخية . 
في  السالك،  الدكتوربوشعيب  وأض���اف   
تصريح ل" مغاربي بريس "" أن هذه الدول 
إع��ادة  مطالبة بالبحث عن بدائل من قبيل 
ال��ص��رف الصحي املعالجة  اس��ت��خ��دام م��ي��اه 
ل��ل��زراع��ة أو تحلية امل���ي���اه ك��م��ا ف��ع��ل امل��غ��رب 
حني برمج إنشاء مركب لتحلية مياه البحر 

بالدارالبيضاء وآخر باألقاليم الجنوبية .
 وأردف  الخبير ف��ي امل��ن��اخ أن على هذه  
ال��دول املعنية  املوقعة على شراكة اإلجهاد 

امل��ائ��ي وتغير امل��ن��اخ بتونس أن تستحضر 
التقارير  "، ومضامني  ك��وب 22   توصيات" 
ال��دول��ي��ة  وخ��اص��ة التقرير ال���ذي أش��ي��ر إليه 
بمناسبة توقيع الشراكة وهو التقرير حديث 
ص�����ادر ع���ن ش��ب��ك��ة خ���ب���راء ال��ب��ح��ر األب��ي��ض 
املتوسط حول املناخ والتغير البيئي، الذي 
يؤكد أن  منطقة شمال إفريقيا  تشهد زيادة 
في درجات الحرارة بمعدل 2 في املائة أعلى 
من املعدالت العاملية والتي يمكن أن تصل، 
إذا لم يتم اتخاذ إج���راءات أخ��رى، إل��ى زائد  
2.2 درجة مئوية بحلول عام 2040 ، وحتى 
زائ����د  3.8 درج���ة مئوية ف��ي بعض املناطق 

بحلول عام 2100.
إل��ى ذل��ك ، تهدف امل��ب��ادرة اإلقليمية، إلى 
العامة في  السياسات  ال��ح��وار ح��ول  تعزيز 
أربع دول مغاربية )الجزائر وليبيا واملغرب 
وت��ون��س(  إل��ى ج��ان��ب مصر مل��دة 18 شهرا، 
وت��ع��زي��ز ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة على ن��ط��اق إقليمي 
ح������ول ال���ق���ض���اي���ا وال����ح����ل����ول مل���واج���ه���ة ه���ذه 

التحديات.

وت�����أت�����ي ه������ذه امل�������ب�������ادرة، ب���ح���س���ب ب���ي���ان 
الفرنسية للتنمية، في إط��ار مرفق  للوكالة 
دع����م ال��س��ي��اس��ة ال��ع��ام��ة وح�����وار امل��واط��ن��ني، 
املمول من طرف الوكالة، والذي تم من أجله 
الخامس  اتفاقية بحث وش��راك��ة في  توقيع 
م��ن نونبر ف��ي تونس م��ع مرصد الصحراء 
وال���س���اح���ل، وه����ي م��ن��ظ��م��ة ح��ك��وم��ي��ة دول��ي��ة 
بخبرتها  وامل��ع��روف��ة  أف��ري��ق��ي��ة،  ذات طبيعة 

في موضوع املوارد املائية وتغير املناخ في 
املناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وس��ت��م��ك��ن ه����ذه امل����ب����ادرة م���ن خ��ل��ق سبل 
للحوار، م��ع إن��ت��اج الوثائق امل��وج��زة حسب 
الدولة، وعلى املستوى اإلقليمي، باإلضافة 
إل���ى إص����دار وث��ائ��ق ال��ب��ح��ث ف��ي مجموعات 

الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما ستعقد  ورشة عمل رفيعة املستوى 
بمشاركة صناع  يونيو 2021،  في  بتونس 
القرار من البلدان ذات الصلة، باإلضافة إلى 
امل��س��ؤول��ني رف��ي��ع��ي امل��س��ت��وى لصنع ال��ق��رار 
ال����وزارات ذات  العاملني ف��ي القطاع، وك��ذل��ك 
الصلة، واملجتمع العلمي، واملجتمع املدني 

والقطاع الخاص .
وبحسب خاتم خراز، السكرتير التنفيذي 
مل��رص��د ال���ص���ح���راء وال���س���اح���ل، ف����إن "خ��م��س 
دول م��ن��خ��رط��ة ف���ي ه����ذا امل���ش���روع ك��ل��ه��ا في 
حالة إجهاد مائي أو ندرة في املياه، والتي 
ل��ن ي��ؤدي تغير امل��ن��اخ إل��ى تحسينها، على 

العكس من ذلك".

أوكسفام: سياسات التجارة واهلجرة  لالتحاد األوربي أضرت بدول مغاربية 

الدكتور بوشعيب السالك  باحث يف علم  يف املناخ: 

الدول املغاربية مطالبة بالتنسيق ملواجهة تحديات اإلجهاد املائي وتغير املناخ

 رجاء .أ

أك����د امل���ت���دخ���ل���ون  ف���ي ال���ن���دوة ال��رق��م��ي��ة  
ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا  م��ع��ه��د ص����ن����دوق اإلي������داع 
وال���ت���دب���ي���ر ف����ي إط�������ار س��ل��س��ل��ة ال����ن����دوات 
ه���ن���اك  أن    ، امل���س���ت���ق���ب���ل"  ن���ح���و  "ن�����ظ�����رات 
امل��ص��ادر  ات��ج��اه  ت��وج��ه إلع��ط��اء األفضلية 
الجديدة للطاقة، كما تؤكد ذلك املبادرات 
الحكومية، كما حدث سابقا في الصني ثم 
أخيرا في أملانيا، التي تهدف إلى تطوير 
ال���ط���اق���ة امل���س���ت���خ���رج���ة م����ن ال���ه���ي���دروج���ني 

األخضر. 
وي��ت��وف��ر امل��غ��رب، ح��س��ب امل��ت��دخ��ل��ني في 
الندوة املذكورة التي نظمت تحت عنوان 
" "ه���ل س��ت��رب��ك ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ص��ن��اع��ة 
امل��زاي��ا لتطوير  م��ن  العديد  ال��ط��اق��ة". على 
إن��ت��اج ال��ط��اق��ة م��ن ال��ه��ي��دروج��ني األخ��ض��ر 
العام  املدير  إكن  بدر  ومشتقاته. وحسب 
مل��ع��ه��د األب����ح����اث ف����ي ال���ط���اق���ة ال��ش��م��س��ي��ة 
وال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة ، ف���إن ه���ذه األخ��ي��رة 
ستساهم بشكل فعلي في تعزيز دمقرطة 

الوصول إلى الطاقة. 
يضيف  امل��غ��رب،  بإمكان  ف��إن  وبالتالي 
امل��ت��دخ��ل ،  امل��ت��دخ��ل��ون ،  أن ي��ل��ع��ب دورا 
اعتبارا ملوقعه  الطاقي،  القطاع  مهما في 

ال���ج���غ���راف���ي. وج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن امل���غ���رب 
سنة 2019 استراتيجية  خ�����الل  اع���ت���م���د 
للطاقة، والتي ترتكز على تنويع  وطنية 
م�����ص�����ادر ال����ت����م����وي����ن وال������رف������ع م�����ن ح��ص��ة 
الطاقات املتجددة في االستهالك الوطني 
زمن  في  املغرب،  على  ويتحتم  للكهرباء. 
األزمة الذي نجتازه، أن يوطد مكتسباته 
أكثر خضرة.  انتقاله نحو نمو  ويواصل 
املستنيرة  القيادة  تحت  امل��غ��رب،  »اخ��ت��ار 
لصاحب الجاللة، نهد التنمية املستدامة، 
من  اليوم 10 سنوات  ح����دود  إل���ى  وراك����م 
املكتسبات؛ ونحن عازمون على مواصلة 
ه������ذا امل�����س�����ار، خ���ص���وص���ا م�����ع اس���ت���م���رار 
األسعار.  التكنولوجي وانخفاض  التقدم 
في  هائلة  إمكانيات  على  املغرب  ويتوفر 
ال��ري��اح،  الشمسية وط��اق��ة  ال��ط��اق��ة  م��ج��ال 
ع���ل���ى ك���ام���ل ت����راب����ه ال����وط����ن����ي. وب���ال���ت���ال���ي 
ف����إن ب���رام���ج���ه إلن���ت���اج ال���ط���اق���ة ال��خ��ض��راء 
س���ت���ت���س���ارع؛ وس���ت���ن���خ���رط ال���ص���ن���اع���ة ف��ي 
النقل  قطاع  أن  كما  متصاعدة،  دينامية 
سيتطور بدوره في نفس االتجاه«، تقول 
للمكتب  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة  بنخضرة  أمينة 
ال���وط���ن���ي ل���ل���ه���ي���دروك���ارب���ورات وامل���ع���ادن، 
للطاقة واملعادن واملاء  السابقة  والوزيرة 

والبيئة )2012-2007 .

 ندوة : يمكن للمغرب أن يلعب دورا مهما في القطاع 
الطاقي اعتبارا ملوقعه الجغرافي

( زي����ت  إن�����ت�����اج   ( ت����ق����در ص����اب����ة 
 2020/2021 مل�����وس�����م  ال������زي������ت������ون 
ب���ت���ون���س  ب���ح���وال���ي 140 أل�����ف ط��ن 
م��ق��اب��ل إن���ت���اج ق��ي��اس��ي ف���ي امل��وس��م 
ال���ف���ارط امل��ق��در ب 400 أل���ف ط��ن أي 
ب��ت��راج��ع الف���ت ب��ن��س��ب��ة 65 ب��امل��ائ��ة.  
وف������ق ك���م���ا ذك����رت����ه وك����ال����ة األن����ب����اء 

التونسية ) وات(.
وي�������ع�������زى ه����������ذا ال�����ن�����ق�����ص وف�����ق 
ال����رئ����ي����س امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل���ل���دي���وان 
الوطني للزيت، شكري بيوض إلى 
عامل املعاومة إلى جانب انحباس 
األم����ط����ار ف���ي ال��ث��الث��ي��ة األول������ى من 

2020 الذي أّثر على اإلنتاج.

 أفادت وكالة "رويترز " استنادا 
إلى تقديرات  متعاملني أوروبيني 
ل���ل���ح���ب���وب  امل����ه����ن����ي  ال�������دي�������وان  أن  
ال��ج��زائ��ري ي��ك��ون ق��د اش��ت��رى نحو 
أل�����ف ط����ن م����ن ق���م���ح ال��ط��ح��ني   600
م��ن م��ن��اش��ئ خ��ي��اري��ة ف��ي مناقصة 
دول������ي������ة ُأغ�����ل�����ق�����ت ي��������وم ال���خ���م���ي���س 

املاضي 
ال���ش���راء  أن  امل���ت���ع���ام���ل���ون  وذك������ر 
ج�����رى ب����درج����ة ك���ب���ي���رة ع���ن���د ن��ح��و 
تكلفة  شامال  للطن  دوالر   274.50

الشحن.
أولية  تجارية  تقديرات  وك��ان��ت 
أش����ارت ال��خ��م��ي��س إل���ى ش���راء نحو 
500 ألف طن، لكن قد تكشف املزيد 

من التفاصيل.
األسعار  أن  املتعاملون  ويعتبر 
منخفضة  الخميس  مناقصة  ف��ي 

بشدة.
املناقصة  ف��ي  ال��ج��زائ��ر  وط��ل��ب��ت 
القمح على فترتني من دول  شحن 
التوريد الرئيسية: أول  يناير  إلى 
م��ن   31 إل����ى  ي��ن��اي��ر  و16   م��ن��ه   15

نفس الشهر 2021.

واملالية  االقتصاد  وزارة  أف��ادت 
وإص�����������الح اإلدارةب������������������أن وض���ع���ي���ة 
ال����ت����ح����م����الت وم������������وارد ال���خ���زي���ن���ة، 
أف�����زرت ع���ج���زا ف���ي امل��ي��زان��ي��ة ق���دره 
50,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 
درهم  مليار   36,5 مقابل  املنصرم، 
خ������الل ال����ف����ت����رة ذات����ه����ا م����ن ال��س��ن��ة 

الفائتة.
أن���ه مقارنة  ال�����وزارة  وأوض��ح��ت 
هذا  ارتفع  امل��اض��ي،  بشهر شتنبر 
ال��ع��ج��ز ب��م��ق��دار 7,7 م��ل��ي��ار دره���م، 
وه��و ن��ات��ج أس��اس��ا ع��ن ت��راج��ع في 
الرصيد العادي )- 4,1 مليار درهم 

مقارنة 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 
ال�����������خ�����������اص ب�������ت�������دب�������ي�������ر ج�����ائ�����ح�����ة 
كوفيد19-، ارتفع العجز إلى زهاء 
ب�  ب��زي��ادة تقدر  58,9 مليار دره��م، 
بالفترة  مقارنة  دره��م  مليار   22,5
م��ش��ي��رة   ،"2019 س���ن���ة  م����ن  ذات����ه����ا 
ال��ع��ائ��دات والنفقات  ت��ط��ور  إل��ى أن 
عاديا سالبا  أفرز رصيدا  العادية 
دره����م، مقابل  م��ل��ي��ار   13,4 ي��ق��ارب 
م��ت��م شتنبر  ف��ي  م��ل��ي��ار دره����م   9,3
املاضي، مما يعكس تسارع وتيرة 
ت��غ��ط��ي��ة ال��ن��ف��ق��ات ال��ع��ادي��ة م��ق��ارن��ة 

بالعائدات.

تونس: تراجع  إنتاج  زيت 
الزيتون بنسبة 65 باملائة

 الجزائر : شراء  نحو 600 
ألف طن من قمح الطحني

 املغرب : ارتفاع عجز 
امليزانية عند متم أكتوبر 

:OPPO A93 تطرح اهلاتف الذكي OPPO 

ال���ذك���ي  ه��ات��ف��ه��ا   ،OPPO ع���الم���ة ط���رح���ت 
ال��ج��دي��د A93 ف��ي ال��س��وق امل��غ��رب��ي��ة، إذ يقدم 
ه����ذا ال��ه��ات��ف ال���ذك���ي مل��س��ة م��ع��اص��رة تضفي 
رون����ق����ا ع��ل��ى م��س��ت��ع��م��ل��ي��ه ب��ف��ض��ل تصميمه 
األن��ي��ق، كما يمكن م��ن ال��ح��ص��ول على مزايا 
ت��ص��وي��ر ف��ائ��ق��ة اس��ت��ن��ادا ع��ل��ى تقنية ال��ذك��اء 
االصطناعي املدمجة فيه، فضال عن مجموعة 
من الوظائف التي تجعل الحياة أكثر نجاعة 
ال��ت��ي تطبع  ال��ت��ص��ورات  كما تساير مختلف 
 ،OPPO A93 ي��وف��ر ال��ع��ي��ش، بحيث  أس��ل��وب 
امل���ن���درج ض��م��ن ال��ج��ي��ل ال��ح��دي��ث م���ن ه��وات��ف 
بالحياة  لالستمتاع  أكثر  فرصا   ،A سلسلة

دون جهد أو عناء. 
 OPPO وق����ال "س��ت��ي��ف��ن وان" ن��ائ��ب رئ��ي��س
املغرب "لقد تم تصميم سلسلة A بشكل يمكن 
ال��ج��ي��ل امل��ع��اص��ر م��ن ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ه��وات��ف 
ذكية فائقة الجودة، تواكب مختلف متغيرات 
ال����ح����ي����اة وت����س����اي����ر ش���ت���ى أس����ال����ي����ب ال��ع��ي��ش 

الخاصة، وبتصميمه األنيق لن يخجل أحد 
من إظهاره للعلن أمام الجميع".

أن���ه اس��ت��ن��ادا على  وأض����اف "ستيفن وان" 
األب�����ح�����اث ال����ت����ي أج����ري����ت ع���ل���ى امل��س��ت��ع��م��ل��ني 
 ،OPPO A93 ال���ذك���ي ال��ه��ات��ف  ف����إن  امل���غ���ارب���ة، 
ي���ع���د ال���خ���ي���ار األم����ث����ل ل���ل���راغ���ب���ني ف����ي ال��ت��وف��ر 
ع��ل��ى ك��ام��ي��رات ت��ع��م��ل ب��ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي 
للحصول على صور مذهلة، فضال عن تقنية 
شحن متطورة للبطارية، بما يجعل الهاتف 
وسيلة لتسهيل الحياة بدل أن يشكل عائقا 
فيها، إذ يستجيب ملختلف االنتظارات ويلبي 
مختلف حاجيات الراغبني في امل��زاوج��ة بني 
ال��ش��ك��ل واألس������ل������وب".  وت����م ع�����رض  ال��ه��ات��ف 
امل��غ��رب��ي��ة،  ال���س���وق  ف���ي   ،OPPO A93 ال���ذك���ي
اعتبارا من 14 نونبر  الجاري وسيأتي بثالثة 
 )Magic Blue( السحري  األزرق  تشمل  أل���وان 
واألبيض   )Matte Black( الطافىء  واألس���ود 

.)Metallic White( املعدني

أرقـــام
ق������در م����ع����دل ال����وف����ي����ات ال���ن���اج���م���ة ع��ن  
األخ���ط���ار ال��ب��ي��ئ��ي��ة ف���ي ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ، 
ح���ال���ي���ا ب��ن��ح��و 23 ب���امل���ائ���ة م����ن م��ج��م��وع 
ال���وف���ي���ات ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، حسب 
للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  كشفه  م��ا 

والتنمية )أفد(.
أك���ث���ر م��ن  ، أن  امل����ص����در ذات������ه  و ذك�����ر 
676 أل���ف م��واط��ن ع��رب��ي س���وف يفقدون 
نتيجة   2020 س��ن��ة  األوان  ق��ب��ل  حياتهم 
التقليدية،  البيئية  للمخاطر  ال��ت��ع��رض 
مثل تلوث الهواء، ونقص املياه النظيفة 
والصرف الصحي، وتغّير املناخ، والتي 
مثل  أخ���رى  بمسببات  ب��دوره��ا  تختلط 
امل����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال��ن��ف��اي��ات ال��س��ام��ة، 
إلى التعرض للمخاطر املهنية، متوقعا 
أن يرتفع هذا العدد مع ظهور مزيد من 
بما  وتأثيراتها،  البيئية  الخطر  عوامل 

فيها الجوع وسوء التغذية.
.........................................  

ب��ل��غ ال���غ���الف امل���ال���ي اإلج���م���ال���ي ال���ذي 
سيتم استثماره من أجل تأهيل املنطقة 
ال��ث��ان��ي(،  )ال��ش��ط��ر  "ت��اس��ي��ال"  الصناعية 
ال��ت��ي ت��ق��ع ف���ي امل���ج���ال ال��ت��راب��ي لجماعة 
ال���دش���ي���رة ال���ج���ه���ادي���ة، ال��ت��اب��ع��ة ل��ع��م��ال��ة 
إنزكان اي��ت ملول 27 ر46 مليون دره��م، 
ب���ع���دم���ا ك�����ان ه�����ذا امل���ب���ل���غ ف����ي ح������دود 45 

مليون درهم.
وقد صادق مجلس جهة سوس ماسة 
ال��ع��ادي��ة التي  خ��الل دورة أك��ت��وب��ر 2020 
ان��ع��ق��دت م��ؤخ��را ف��ي مدينة أك��ادي��ر على 
م��ش��روع ت��ع��دي��ل ات��ف��اق��ي��ة ش��راك��ة تخص 
ه���ذا امل���ش���روع، ال����ذي س��ي��ت��م ت��م��وي��ل��ه من 

طرف مجموعة من الشركاء.
واس���ت���ن���ادا إل���ى وث��ي��ق��ة ح���ول م��ش��روع 
تعديل اتفاقية الشراكة الخاصة بتهيئة 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة "ت���اس���ي���ال" )ال��ش��ط��ر 
ال���ث���ان���ي(، ف���إن ه���ذا امل���ش���روع سيستفيد 
� املغرب  من دعم صندوق تحدي األلفية 

وذلك بما قدره 06 ر22 مليون درهم.
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اقتصاد 5

تتصاعد اآلمال في واشنطن وبكني 
في  يساعد  اتفاق  إل��ى  التوصل  بقرب 
تسوية الحرب التجارية بني البلدين، 
الواليات  التنافس بني  أن  ولكن يبدو 
امل��ت��ح��دة وال��ص��ني ي��ت��ج��اوز االق��ت��ص��اد 

إلى الدفاع والثقافة والتكنولوجيا.
ال��والي��ات املتحدة  ت��ري��ده  ال���ذي  فما 
م����ن ال����ص����ني؟ وك���ي���ف س���ت���ك���ون ن��ه��اي��ة 
ال��ل��ع��ب��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة 

األمريكية؟
ذل��ك تتمثل  ع��ن  اإلج��اب��ة املختصرة 
في أنه في املرحلة األول��ى من االتفاق 
األمريكي  ال��رئ��ي��س  تصافح  ال��ت��ج��اري 
دون���������ال���������د ت��������رام��������ب ون��������ائ��������ب رئ����ي����س 
املكتب  ف��ي  ه��ي  ليو  الصيني  ال����وزراء 
ال���ب���ي���ض���اوي ال���ش���ه���ر امل����اض����ي. ول��ك��ن 
ال��ت��وت��ر ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ي��ص��ل إل���ى م��دى 
أع��م��ق م��ن م��ج��رد خ���اف ت���ج���اري، وال 
ي��ع��ت��ق��د أح���د م��م��ن ت��ح��دث��ت إل��ي��ه��م في 
واش���ن���ط���ن أن ه�����ذا االت����ف����اق س��ي��ح��ق��ق 

فارقا كبيرا.
ل����ق����د ش����ه����دت ال�����س�����ن�����وات األخ����ي����رة 
ت���ح���وال س��ل��ب��ي��ا واض���ح���ا ف���ي امل���واق���ف 
الصينية نحو الواليات املتحدة، ومن 
ت��واك��ب  ال��ت��ح��ول  ه����ذا  أن  إدراك  امل���ه���م 
م����ع وص������ول ال���رئ���ي���س ت����رام����ب ل��ل��ب��ي��ت 

األبيض.
ك��ل��ي��م��ان، املستشار  دان��ي��ال  وي��ق��ول 
ال����دف����اع  وزارة  ف�����ي  امل����س����ت����وى  رف����ي����ع 
األم��ري��ك��ي��ة وامل���دي���ر ال��ح��ال��ي ل��ب��رن��ام��ج 
آسيا املحيط الهادي األمني في املركز 
 : )CNAS( األم��ن��ي األم��ري��ك��ي ال��ج��دي��د
"أع��ت��ق��د ل���و ك���ان���ت ه���ي���اري ك��ل��ي��ن��ت��ون 
أو  أو أي دي���م���وق���راط���ي  ال���رئ���اس���ة  ف���ي 
التحول  لكنت س��ت��رى  آخ��ر  ج��م��ه��وري 
ن��ف��س��ه، ف��ق��د س���اد ش��ع��ور ب���أن التوجه 
السابق في التعامل مع الصني لم يعد 

ناجحا".
وه����ن����اك أس����ب����اب ع����دي����دة ل��ت��ص��اع��د 
ال����ت����وت����رات ب����ني ال���ب���ل���دي���ن، ف���ال���ف���وائ���د 
االقتصادية املتوقعة النضمام الصني 
مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ع���ام 2001 
ب���راون،  راي  بحسب  أب���دا،  تتحقق  ل��م 
الذي عمل محلا اقتصاديا للحكومة 

األمريكية بني عامي 2001 و2018.
وأضاف قائا: "إن الصني لم تعتزم 
أب��دا االل��ت��زام ب��ال��ق��واع��د، وق��د انضمت 
أن  ال  ت���غ���ي���ره���ا  أن  ب����ه����دف  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 

تتغير هي".
إل��ى م��زي��د م��ن الخسائر  وأدى ذل��ك 
ف���ي ال���وظ���ائ���ف وإغ������اق امل���ص���ان���ع ف��ي 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة ف�����ي م�����ا ع������رف ب��� 

الصينية". "الصدمة 
التي عرفت  ال��والي��ات،  وقد تحملت 
ب���اس���م "والي��������ات ال����ح����زام ال����ص����دئ"،و 
التي صوتت لترامب عام 2016 العبء 

األكبر في هذه الصدمة.
وق������د ن���ق���ل ال����ع����دي����د م�����ن ال���ش���رك���ات 
للتمتع  الصني  إلى  إنتاجه  األمريكية 
بميزة انخفاض كلفة العمالة بحسب 
ك��ان على هذه  ول��ك��ن  كليمان،  دان��ي��ال 
ال�����ش�����رك�����ات دف�������ع ث����م����ن ب�����اه�����ظ ن��ظ��ي��ر 
االن����ت����ق����ال ل���ل���ص���ني : "ف����ق����د أج��ب��رت��ه��م 
التكنولوجيا معهم،  نقل  الصني على 

وحقوق ملكيتهم الفكرية أيضا".
وحتى تلك الشركات التي لم تنتقل 
ق��د  ال���ص���ي���ن���ي���ني  أن  ل���ل���ص���ني وج���������دت 
التجارية.  ألس��راره��ا  التسلل  ح��اول��وا 
وأم��������ام وك��������االت إن����ف����اذ ال����ق����ان����ون ف��ي 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة من 
االتهامات ضد أفراد صينني وشركات 

اإللكترونية. للتجسس والقرصنة 
مكتب  مدير  راي،  كريستوفر  وق��ال 
ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات ال����ف����ي����درال����ي األم���ري���ك���ي 
الكونغرس  أم���ام  م��ؤخ��را  آي،  ب��ي  اف. 
م��ن  األق���������ل  ع����ل����ى  ت���ح���ق���ي���ق   1000 إن 
في  م��ؤخ��را  أج��ري��ت  ال��ت��ي  التحقيقات 
سرقات فكرية من مؤسسات أمريكية 

تشير بإصبع االتهام إلى الصني.
وت�����ق�����در ال���ح���ك���وم���ة األم����ري����ك����ي����ة أن 
ال��ح��ج��م اإلج���م���ال���ي ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة 
السنوات  خ��ال  الصني  سرقتها  التي 
األربع بني 2013 و2017 تصل إلى 1.2 

تريليون دوالر.
وب���ح���س���ب دي������ن ت���ش���ي���ن���غ وه������و م��ن 
م��ؤس��س��ة ال���ت���راث، وه���ي م��رك��ز أب��ح��اث 
أم��ري��ك��ي م��ح��اف��ظ ُي��ع��ن��ى ب���ال���دراس���ات 
امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة، ف������إن ه������ذا ه�����و ال��س��ب��ب 
الواليات  بني  املتصاعد  للتوتر  األول 

املتحدة والصني.
وي�����ق�����ول: "ع���ن���دم���ا ت���ج���د ال���ش���رك���ات 
ومنتجاتها  اخ��ت��راع��ات��ه��ا  ات  ب�����راء أن 
ت�����ت�����ع�����رض ل�����ان�����ت�����ه�����اك وأس���������راره���������ا 
ال��ت��ج��اري��ة ت��ت��ع��رض ل��ل��ق��رص��ن��ة ف��إن��ه��ا 
ت��ن��ت��ه��ي إل����ى أن ال���ش���راك���ة م���ع ال��ص��ني 

ليست مربحة بل هي أمر سلبي".
إن����ه الح����ظ تغير  ب�����راون  وق����ال راي 
ع�����ام 2015 داخ����ل  م����ن أواخ�������ر  امل�������زاج 
كانوا  الذين  فأولئك  الحكومة.  أروق��ة 
ي��دف��ع��ون س��اب��ق��ا ب��ات��ج��اه ال��ت��ف��اع��ل مع 
الصني يحذرون اآلن من سرعة الصني 

باتجاه اللحاق بالواليات املتحدة.
وف����������ي ال��������وق��������ت ن�����ف�����س�����ه، ق����������اد ف���ي 
ال����ب����ن����ت����اغ����ون ال�����ب�����ري�����غ�����ادي�����ر ج����ن����رال 
روب������رت س��ب��ال��دي��ن��غ ف���ري���ق���ا ل��ص��ي��اغ��ة 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ج����دي����دة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع 

صعود الصني ونفوذها.
وم���ن���ذ ت���رك���ه ال��ج��ي��ش ق����ام ب��ت��أل��ي��ف 

ك���ت���اب ع��ن��وان��ه "ح�����رب ال���س���ري���ة: كيف 
س����ي����ط����رت ال�����ص�����ني ب���ي���ن���م���ا ال���ن���خ���ب���ة 

األمريكية نائمة".
ول������دى س����ؤال����ه ع����ن ال���ت���ه���دي���د ال����ذي 
ت��م��ث��ل��ه ال���ص���ني ل��ل��م��ص��ال��ح األم��ري��ك��ي��ة 
ق����ال ال���ج���ن���رال س��ب��ال��دي��ن��غ: "إن����ه أك��ب��ر 
ت��ه��دي��د وج����ودي م��ن��ذ ال��ح��زب ال��ن��ازي 

في الحرب العاملية الثانية".
وأض�����������اف ق������ائ������ا: "إن���������ه أك�����ب�����ر م��ن 
ال�����ت�����ه�����دي�����د ال�����س�����وف�����ي�����ي�����ت�����ي ب����ك����ث����ي����ر، 
الثانية  االقتصادية  القوة  فبوصفها 
ف�����ي ال����ع����ال����م ف�������إن ل����ه����ا ال������ق������درة ع��ل��ى 
في  واملؤسسات  للحكومات  الوصول 
ال��غ��رب ب��درج��ة ت��ت��ج��اوز م��ا ك���ان عليه 

بكثير". السوفييت 
وت��ب��ل��ور ع��م��ل ال��ج��ن��رال س��ب��ال��دي��ن��غ 
األمن  استراتيجية  في  البنتاغون  في 
عام  في ديسمبر  التي نشرت  القومي 
ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال��وث��ي��ق��ة  2017. واع��ت��ب��رت 
تسترشد  أن  يجب  التي  الحكومة  في 
بها كل الوزارات ومثلت تحوال عميقا 
ت��ج��اه ال��ص��ني، ب��ح��س��ب ب��ون��ي غليسر 
م����دي����رة م����ش����روع ق����وة ال���ص���ني ب��م��رك��ز 

الدراسات االستراتيجية والدولية.
األم��ري��ك��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  وت��ع��ت��ق��د 
الصاعدة  الصني  ق��وة  م��ع  التعامل  أن 
أح����د األه������داف ال��ع��س��ك��ري��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة 
املقبلة،  العقود  في  املتحدة  للواليات 
وق�����د ش���ع���ر ال���ك���ث���ي���رون ف����ي واش��ن��ط��ن 
الصني  بنت  التي  السرعة  من  بالقلق 

ف��ي��ه��ا ال���ع���دي���د م���ن ال���ج���زر ال��ص��ن��اع��ي��ة 
وجهزتها  الجنوبي  ال��ص��ني  بحر  ف��ي 
اباألسلحة في تحد للقوانني الدولية.
إن ح��ج��م  ت����ش����ون����غ  دي��������ن  وي������ق������ول 
ال��ت��ج��ارة ال����ذي ي��م��ر ف���ي ه���ذه املنطقة 
يصل إلى 5.3 تريليون دوالر سنويا.

ويضيف : "أن املمارسات الصينية 
إلى محاولة المتاك قدرة قطع  ترقى 

شريان التجارة العاملية الرئيسي".
وكانت الصني واضحة في التعبير 
عن طموحها لقيادة العالم في مجال 
التكنولوجيا املهمة في املستقبل مثل 

اإلنسان اآللي والذكاء الصناعي.
وتقول بيني غليسر: "هذا أمر مهم 
للغاية للمنافسة اآلن، ألنه لو نجحت 
ال�����ص�����ني ف������ي ه�������ذه امل������ج������االت ف���رب���م���ا 
أولى  كقوة  املتحدة  الواليات  تتجاوز 

في العالم".
وهذا األمر اآلن على املحك بالنسبة 
ل��ل��س��ي��ادة ال��ع��س��ك��ري��ة األم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي 
ال��ض��خ��م  ال���ح���ج���م  ع���ل���ى  اآلن  ت���ق���وم  ال 
ل��ل��ج��ي��ش، ب����ل ع���ل���ى أن���ظ���م���ة األس��ل��ح��ة 

تكنولوجيا. املتقدمة 
السباق  أن  كليمان  دانيال  ويعتقد 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي غ���ي���ر ال���ع���س���ك���ري م��ه��م 
أي���ض���ا. وي���ق���ول: "إن ال��ص��ني ال ت��ط��ور 
أن����ظ����م����ة م�����راق�����ب�����ة ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة ف��ي 
الداخل فقط، بل وتقوم بشكل متزايد 
ب����ال����ت����ص����دي����ر، ف����ض����ا ع�����ن ال���ت���م���وي���ل، 

وتقديم املعرفة".
م���ا  ض�������د  ال��������ص��������راع  أن  وي����ع����ت����ق����د 
وص��ف��ه ب��� "ال��ن��ظ��ام ال��س��ل��ط��وي امل��ت��ق��دم 
متزايد  بشكل  سيتركز  تكنولوجيا" 

على الصني.
ل���ذل���ك ال ت��ت��وق��ع أن ي��ت��غ��ي��ر م��وق��ف 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة م�����ن ال����ص����ني ف��ي 
ترامب  ل��و خسر  فحتى  القريب  امل��دى 
االن���ت���خ���اب���ات ال���ق���ادم���ة ف����إن امل�����زاج في 

واشنطن لن يتغير.
الدائر  الوحيد  السياسي  فالحوار 
التغلب ع��ل��ى الصني  ل��ي��س ع��ن  ح��ال��ي��ا 
ب���ل ع���ن أف��ض��ل ال��س��ب��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل���ك. 
التعاون  الديمقراطيني  أغلب  ويفضل 
م�����ع ال����ح����ل����ف����اء ض�����د ت����وج����ه ال���رئ���ي���س 
ت���رام���ب االن����ف����رادي. وع���ل���ى ال���رغ���م من 
م���ع���رف���ة ال���دي���م���ق���راط���ي���ني ب�����أن ال��ق��ل��ي��ل 
م��ن األص����وات ت��داف��ع ع��ن ت��ع��ام��ل أكثر 

نعومة مع الصني.

الحرب التجارية األمريكية الصينية: ماذا تريد الواليات املتحدة من الصني؟
الصني: التوقيع على الشراكة االقتصادية 
اإلقليمية الشاملة انتصار لالقتصاد العاملي

  ذك��ر رئيس وزراء ال��ص��ني،  "ل��ي كه تشيانج " أن التوقيع 
ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال��ش��راك��ة االق��ت��ص��ادي��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة )آر.

سي.اي.بي( هو انتصار لاقتصاد العاملي .
وأضاف لي في كلمته في القمة "التوقيع على الشراكة ليس 
أيضا  لكن  آسيا،  لشرق  اإلقليمي  للتعاون  ب��ارزا  إنجازا  فقط 

انتصارا للتجارة الحرة متعددة األطراف" وفقا ل� "األملانية".
وط����ب����ق����ا ل����ت����وق����ع����ات ص������������ادرة ع������ن م����ع����ه����د "ب����ي����ت����رس����ون" 
ل��اق��ت��ص��ادي��ات ال��دول��ي��ة وم���ق���ره ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ، ف���إن من 
املتوقع أن تكون الصني من املستفيدين الرئيسيني من اتفاقية 
محتملة  بمكاسب  الشاملة،  اإلقليمية  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ش��راك��ة 

تصل إلى 85 مليار دوالر لناتجها املحلي اإلجمالي .

دول آسيا واحمليط اهلادئ توقع على أكبر اتفاقية 
للتجارة الحرة في العالم

وقعت 15 دولة ، بحسب ما ذكرته " االقتصادية السعودية  
" يوم األحد اتفاقا تجاريا آسيويا واسع النطاق يشّكل خطوة 
ض��خ��م��ة ل��ل��ص��ني ب��اّت��ج��اه ت��ع��زي��ز ن��ف��وذه��ا، ب��ح��س��ب م��ا ن��ش��رت 

"الفرنسية".
وي���ش���ي���ر م��ح��ل��ل��ون إل�����ى أن ات����ف����اق "ال����ش����راك����ة االق���ت���ص���ادي���ة 
اإلقليمية الشاملة" الذي يضم عشر دول في جنوب شرق آسيا 
ونيوزيلندا  الجنوبية  وك��وري��ا  وال��ي��اب��ان  ال��ص��ني  ج��ان��ب  إل��ى 
إجمالي  لجهة  العالم  ف��ي  ت��ج��اري  ات��ف��اق  أكبر  ه��و  وأستراليا 

الناتج الداخلي ملجموع الدول املنضوية فيه.
وت���م ت��وق��ي��ع االت���ف���اق، ال���ذي ُع���رض أول م���رة ف��ي 2012، في 
خ��ت��ام ق��م��ة ل��ق��ادة دول ج��ن��وب ش���رق آس��ي��ا ال��س��اع��ني إلن��ع��اش 

اقتصاداتهم املتضررة جّراء كوفيد19-.
وق��ال رئيس وزراء فيتنام نغوين ش��وان فوك قبيل مراسم 
مفاوضات  بانتهاء  "سعيد  اإلنترنت  عبر  تّمت  التي  التوقيع 
اليوم  رسميا  الشاملة  اإلقليمية  االقتصادية  الشراكة  اتفاق 

بعد ثماني سنوات من املحادثات املعقدة".
وال يشمل االتفاق الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية 
ويعد  املتحدة  الواليات  التكتل  ضمن  الخدمات  تجارة  وفتح 
تعد  لم  التي  التجارية  واشنطن  مل��ب��ادرة  الصني  تقوده  بديا 

مطّبقة حاليا.

النفط ينزل بفعل ارتفاع إصابات كورونا

انخفضت أسعار النفط، حسب وكالة رويترز "، إذ تتعرض 
لضغوط جراء مخاوف حيال تباطؤ تعافي االقتصاد العاملي 

وطلب الوقود، بسبب زيادة اإلصابات بكوفيد19-.
أم��ري��ك��ي��ة ضغطا إض��اف��ي��ا على  ب��ي��ان��ات حكومية  وف��رض��ت 
ال��خ��ام، إذ زادت م��خ��زون��ات ال��ن��ف��ط ف��ي ال��والي��ات امل��ت��ح��دة 4.3 
متوقع  انخفاض  مع  مقارنة  املاضي،  األسبوع  برميل  مليون 

ب� 913 ألف برميل.
وق���������ال ك���وي���ت���ش���ي م������وراك������ام������ي، امل����ح����ل����ل ل�������دى "داي����ت����ش����ي 
ارتفاع  األرب��اح من موجة  "املستثمرون يجنون  كوموديتيز": 
ف��ي اآلون����ة األخ���ي���رة، إذ ت��ث��ب��ط ال��ت��وق��ع��ات ال��ق��ات��م��ة لاقتصاد 
ال���ع���امل���ي امل���ع���ن���وي���ات ف���ي ظ���ل زي������ادة ح�����ادة ل���ح���االت اإلص���اب���ة 

بفيروس كورونا وقيود اجتماعية جديدة".
وأضاف: "من املتوقع أن تظل أسعار النفط تخضع لضغوط 
في  التسارع  ف��ي  الجائحة  تفشي  استمر  إذا  ال��ق��ادم  األس��ب��وع 

أجزاء عديدة من العالم".
وأماكن  املتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  الجديدة  اإلص��اب��ات  وثبطت 
أخ�����رى ع��ن��د م��س��ت��وي��ات ق��ي��اس��ي��ة وت���ش���دي���د ال���ق���ي���ود الح���ت���واء 
االنتشار، ثبطت احتماالت انتهاء األزمة الصحية العاملية في 

األمد القريب.
ولكن بروزآمال في ظهور حل لألزمة في األف��ق، حفز قفزة 
في عقود خام "غرب تكساس الوسيط" و"برنت" هذا األسبوع، 
ب��ع��د أن أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات أن ل��ق��اح��ا ت��ج��ري��ب��ي��ا ض��د ك��وف��ي��د19- 

تطوره شركتا "فايزر" و"بيونتك" فعال بنسبة 90 باملائة .
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 FIDUSKILLS
 CONSULTING

Société A Responsabilité 
Limitée à associe unique Au 
capital de 10 000,00 dirhams
Siège social : ANGLE RUE 
BAHT ET OUED SEBOU 
IMM 8 N°1, AGDAL-
RABAT
RC RABAT : 126921

Au terme de PV de 
l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 
18/09/2020 Les associes de 
la société dénommé 
FIDUSKILLS 
CONSULTING, ayant son 
siège social ANGLE RUE 
BAHT ET OUED SEBOU 
IMM 8 N°1, AGDAL-
RABAT, il a été décidé :
-1/Agrément de cession de 
parts sociales
•cession de  la totalité  de 
cinquante   (50) parts sociale 
de Mlle MERIEM EL 
BELLOUTE   qu’il possède 
dans le capital de la société, , 
sous les garanties ordinaires 
de fait et de droit, à Mr 
NOUR DAOUD ( 50) parts 
sociale  .
La nouvelle repartions de 
capital sociale devient 
comme suit :  
•Mr DAOUD NOUR : 100 
parts de 10 000 dhs   
-2/ L’assemblée générale 

accepte la démission de 
MLLE MERIEM EL 
BELLOUTE de sa fonction 
de cogérant et lui donne 
quitus entier et définitif pour 
sa gestion antérieure.
-3/ Transformation de la 
forme juridique de la société 
FIDUSKILLS 
CONSULTING de société de 
responsabilité limitée 
(SARL). À société à 
responsabilité limitée à 
associé unique (SARL AU) 
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
commerce de rabat , le 
27/10/2020  sous le numéro 
108049 

 FRONTIER
HORIZONS

Société à Responsabilité 
Limité a associé unique, 
Au capital de 100.000,00 DH
Siégé Social : 4 RUE 
HITTINE APPARTEMENT 
N° 8 AGDAL RABAT  
RC : 116313

En vertu des délibérations de 
la décision du gérant en date 
du 04/04/2019, Le gérant 
unique de la société 
FRONTIER HORIZONS 
SARL AU   décide :
 • La dissolution anticipée de 
la société.
 • La nomination de Mr 

ABDELOUAHID 
SEFRIOUI, en qualité de 
liquidateur.
 • La fixation du siégé social 
de la liquidation à 4 RUE 
HITTINE APPARTEMENT 
N° 8 AGDAL RABAT   
Le dépôt légal a été effectué 
du tribunal de commerce le 
26/02/2020 sous le numéro 
105112

 POWERLAK
Société à Responsabilité 
Limité a associé unique, 
Au capital de 50.000,00 DH
Siégé Social : Angle Rue 
Baht et Oued Sebou Imm 08, 
N°1- Agdal- Rabat
RC : 133343

En vertu des délibérations de 
la décision du gérant en date 
du 18/12/2020, Le gérant 
unique de la société 
POWERLAK SARL AU   
décide :
 • La dissolution anticipée de 
la société.

 • La nomination de Mr ALI 
LAKHDAR, en qualité de 
liquidateur.
 • La fixation du siégé social 
de la liquidation à : Angle 
Rue Baht et Oued Sebou 
Imm 08, N°1- Agdal-Rabat

    Le dépôt légal a été 
effectué du tribunal de 
commerce de rabat le 
03/02/2020 sous le numéro 
104223

 STE ALIRBIDI REAL
ESTATE SARL

Société à Responsabilité 
Limité a associé unique, 
Au capital de 90.000,00 DH
Siégé Social : ANGLE RUE 
BAHT ET OUED SEBOU, 
IMM 8, N°1-AGDAL 
RABAT
RC : 131127

En vertu des délibérations de 
L’assemble général    en date 
du 19/09/2019, Les associes 
de la société ALIRBIDI 
REAL ESTATE SARL 
décide :
 • La dissolution anticipée de 
la société.
 • La nomination de Mr 
ALIRBIDI ABDU LHAMID 
MATIR, en qualité de 
liquidateur.
       -La fixation du siégé 
social de la liquidation à 
ANGLE RUE BAHT ET 
OUED SEBOU, IMM 8, 
N°1-AGDAL RABAT   
Le dépôt légal a été effectué 
du tribunal de commerce de 
Rabat le 11/12/2019 sous le 
numéro 103415
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إعالنات إدارية

دع���ا األم���ني ال��ع��ام ل��ألم��م امل��ت��ح��دة، 
أن�����ط�����ون�����ي�����و غ������وت������ي������ري������ش، ال�����ي�����وم 
ال���خ���م���ي���س، امل���ج���ت���م���ع ال�����دول�����ي إل���ى 
تعبئة املوارد املالية الازمة لتحقيق 
وأه���داف  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  أه���داف 

اتفاقية باريس للمناخ.
وق���ال غ��وت��ي��ري��ش ف��ي رس��ال��ة عبر 
»التمويل  قمة  إل��ى  موجهة  الفيديو 
النسخة  إط��ار  في  املنظمة  املشترك« 
»في  للسام  ب��اري��س  ملنتدى  الثالثة 
ه���ذه ال��س��ن��ة، ب��ي��ن��م��ا ت��ؤث��ر ال��ج��ائ��ح��ة 
الحياة  على  عنها  الناجمة  واألزم���ة 
وس����ب����ل ال���ع���ي���ش ف����ي ج���م���ي���ع أن���ح���اء 
ال��ع��ال��م، ن��ح��ت��ف��ل ب��ال��ذك��رى ال��س��ن��وي��ة 
ال��خ��ام��س��ة الت��ف��اق ب��اري��س واع��ت��م��اد 

أهداف التنمية املستدامة«.
املتحدة،  العام لألمم  األم��ني  وأك��د 

ف���ي ال���رس���ال���ة ال���ت���ي ن��ش��ر م��ح��ت��واه��ا 
قسم الصحافة التابع له بنيويورك، 
واضحة:  املشتركة  »مسؤوليتنا  أن 
وت���ت���م���ث���ل ف�����ي م���ض���اع���ف���ة ج���ه���ودن���ا 
ل������ت������ج������اوز األزم���������������ة االق������ت������ص������ادي������ة 
الطريق  على  والسير  واالجتماعية، 
التنمية  أه����داف  لتحقيق  ال��ص��ح��ي��ح 
مستدام  مستقبل  وب��ن��اء  املستدامة، 

وشامل ومرن«.
وبعد أن أوضح غوتيريش أن هذا 
مسبوقة  غير  تعبئة  سيتطلب  األمر 
م���ن ال��ج��م��ي��ع، اع��ت��ب��ر أن »ال��ت��ض��ام��ن 
ال���ع���امل���ي أم�����ر ح��ت��م��ي ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى 
أفضل«،  بشكل  والتعافي  الفيروس 
م���ش���ي���را إل������ى أن������ه م���ت���ح���م���س ل��ل��ع��دد 
امل����ت����زاي����د م����ن ال��������دول ال����ت����ي ت��ع��ه��دت 
ب��ت��ح��ق��ي��ق ه�����دف خ���ف���ض ان���ب���ع���اث���ات 

غازات االحتباس الحراري. 
وأض������������اف األم����������ني ال������ع������ام ل����ألم����م 
امل��ت��ح��دة أن »ه�����ذا ال��ت��ح��ال��ف امل��ك��ون 
إليه  انضمت  وال��ذي  الحكومات،  من 
ال��ع��دي��د م��ن امل���دن وامل���ق���اوالت، ي��زداد 
ق�����وة ألن ال����ق����ادة ف����ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء 
العالم يدركون أنه ليس لدينا بديل، 
وألن��ه��م ي��درك��ون ال��ف��رص ال��ت��ي يجب 

اغتنامها«.
ول������ك������ن، ي�����ق�����ول غ������وت������ري������س، »ل����م 
ن��ح��ق��ق ه���دف���ن���ا ب����ع����د«، م��ض��ي��ف��ا أن���ه 
»ل�����م ي���ت���م ت���ق���دي���م أي ال����ت����زام ط��م��وح 
امل��ال��ي��ة  امل��������وارد  ل��ت��ع��ب��ئ��ة  ح���ت���ى اآلن 
التزام صافي صفر  لتحقيق  الازمة 
ب��ح��ل��ول س��ن��ة 2050، وال،  ان��ب��ع��اث��ات 
التنمية  أه����داف  ن��ط��اق أوس����ع،  ع��ل��ى 

املستدامة«.

دعوة  إلى تعبئة املوارد املالية الالزمة للتنمية املستدامة

انعكس اكتشاف شركة التكنولوجيا الحيوية األملانية "بيونتك" لقاحاواعدًا لعاج 
ف��ي��روس ك��ورون��ا ال��ج��دي��د ب��ال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��ة "ف��اي��زر" األم��ي��رك��ي��ة، القيمة السوقية 
لتبلغ  املاضي،  م��ارس  م��رات منذ  التي تضاعف سعر سهمها ثاث  األملانية  للشركة 
قيمتها السوقية نحو 21 مليار دوالر، بينما كانت ال تتجاوز 5 مليارات دوالر قبل 

عام. حسب ما ذكره موقع العربي الجديد .
وأضحت قيمة بيونتك تساوي ما يقرب من أربعة أضعاف شركة الطيران األملانية 

لوفتهانزا أو "كومرس بنك"، وفق ما ذكر موقع قناة "ار تي إل" التلفزيونية.
وشركة  إعانها  من  وجيزة  فترة  بعد  باملائة    16 بنسبة  "بيونتك"  أسهم  وقفزت 
فايزر، يوم االثنني املاضي، أن التجارب السريرية أثبتت أن فعالية اللقاح تصل لنحو 

90باملائة . 
يوليوزظ  نهاية  ف��ي  للقاح  النطاق  واس��ع��ة  السريرية  ال��ت��ج��ارب  الشركتان  وب���دأت 

املاضي .
 563 ت��دف��ع  أن  ك��ورون��ا على  ل��ق��اح  185 مليون دوالر لتطوير  ف��اي��زر نحو  وس���ددت 
املتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  التراخيص وامل��واف��ق��ات  م��ن  االن��ت��ه��اء  أخ��رى عند  مليون دوالر 

وأوروبا لبلوغ مرحلة اإلنتاج وطرح اللقاح في األسواق.
وب��ح��س��ب م��وق��ع ق��ن��اة "آر ت��ي إل" ف��إن��ه ب��ج��ان��ب ال��ن��ج��اح ف��ي س���وق األوراق امل��ال��ي��ة، 
سيكون املردود أيضا من الطلبات على اللقاح واعدًا. وإلنجاز الطلبيات ذكرت "آر تي 
إل" أن الشركة اشترت منشأة إنتاج لشركة األدوية السويسرية "نوفارتيس" في والية 
هيسن األملانية التي تضم 300 موظف من املؤهلني من أجل أن تكون قادرة على زيادة 

اإلنتاج الضخم بسرعة وفق "آر تي إل".
"فايزر" و"بيونتك" ستجنيان 13 مليار دوالر من لقاح كورونا

ك����ان ب��ن��ك االس��ت��ث��م��ار األم���ي���رك���ي م���ورغ���ان س��ت��ان��ل��ي، ق���د ت��وق��ع أن ت��ج��ن��ي "ف���اي���زر" 
أن  يتوقع  ال��ذي  ك��ورون��ا،  لقاح  مبيعات  م��ن  املقبل  ال��ع��ام  دوالر  مليار   13 و"بيونتك" 

تصل الجرعات املتوافرة منه خال 2021 إلى نحو 1.3 مليار جرعة.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية األسبوع املاضي، عن تحليل أجراه البنك 

ع مناصفة بني الشركتني األميركية واألملانية.
َّ
وز

ُ
األميركي، أن األرباح املتوقعة ست

ووافقت فايزر على توفير 100 مليون جرعة للواليات املتحدة، بسعر 19.5 دوالرًا 
للجرعة الواحدة، مع احتمال توفير 500 مليون جرعة إضافية بشروط اتفاق جديدة.
 40 املتحدة  واململكة  اللقاح،  م��ن  مليون جرعة   300 األوروب���ي  االت��ح��اد  كذلك طلب 
مليون جرعة، وكندا 56 مليون جرعة إضافية، بعد أن طلبت سابقًا 20 مليون جرعة، 

فيما تقدمت اليابان ودول أخرى بطلب الحصول على جرعات.

لقاح كورونا يدفع "بيونتك" األملانية 
لتخطي قيمة لوفتهانزا
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وض�����ع أس�����س ال����دول����ة ال����ج����زائ����ري����ة، وق����اد 
املقاومة في بالده ضد االستعمار الفرنسي.

أم��ي��را عليهم، وأم��ي��را  ال��ج��زائ��ري��ون  بايعه 
ل��ل��م��ق��اوم��ة ب��ع��د أن اع��ت��ذر وال����ده ع��ن اإلم���ارة 

واقترح نجله بدال منه.
ه��و ع��ال��م، مجاهد، م��ق��اوم، ش��اع��ر، كاتب، 

فيلسوف، سياسي ومتصوف.
عاشق للكتب وللقراءة كان يحمل مكتبته 
ف���ي ح��ل��ه وت���رح���ال���ه، وص���اح���ب ع��ق��ل متفتح 

وحداثي.
يتجادل مؤرخون في ميراثه، وفي تأويل 
سيرته، إذ يلفها كثير من الغموض وعالمات 
السؤال، وال يزال النقاش والجدال حولها ال 

يهدأ حتى اليوم.
ي��ن��ت��س��ب األم���ي���ر ع��ب��د ال����ق����ادر ال���ج���زائ���ري، 
املولود عام 1807 بالقرب من مدينة املعسكر 
في الجزائر لعائلة من األدارس��ة الذين يمتد 
في  ن��ش��ر  م��ا  ال��ك��ري��م، بحسب  للنبي  نسبهم 
أك��ث��ر م��ن ك��ت��اب وم���وق���ع، وك���ان���وا ح��ك��ام��ا في 
املغرب العربي واألندلس، وكان والده محي 
الدين شيخا للطريقة "القادرية" في الجزائر.
ت���ل���ق���ى ت��ع��ل��ي��م��ه األول��������ي ب����ال����زاوي����ة ال��ت��ي 
ك��ان ي��ش��رف عليها وال����ده، وان��ت��ق��ل بعد ذلك 
إل������ى م���دي���ن���ة وه���������ران، ف��ت��ل��ق��ى ع����ن ع������دد م��ن 
والفلسفة  كالتاريخ  العلوم،  علمائها أصول 
الفلك  وع��ل��م  ال��ع��رب��ي  واألدب  وال��ري��اض��ي��ات 

والطب وغير ذلك.
الدين بحاكم مدينة  وال��ده محي  اصطدم 
في  الجبرية  اإلق��ام��ة  تحت  وه����ران، فوضعه 
بيته، وفي عام 1825 سمح له ب��أداء فريضة 

الحج فخرج وابنه عبد القادر.
العربية  ال��دول  العديد من  القادر  زار عبد 
في رحلته مع والده بداية من تونس ثم مصر 
ف��ال��ح��ج��از وص���وال إل���ى ب���الد ال��ش��ام ف��ال��ع��راق 
الجيالني  القادر  عبد  فيها ضريح  زار  التي 
م���ؤس���س ال���ط���ري���ق���ة "ال����ق����ادري����ة" ال���ت���ي ت��ض��م 

الزاوية التي كان يشرف عليها والده.
وح��������ن ت����ع����رض����ت ال������ج������زائ������ر ل����الح����ت����الل 
الفرنسي عام 1830، تقدم الجزائريون بطلب 
لوالده لقيادة املقاومة الشعبية، لكنه اعتذر 
القادر لتولي  ابنه عبد  وطلب منهم مبايعة 

القيادة، وبويع على الجهاد عام 1833.
وال ت�����زال م��الب��س��ات ه����ذه "ال��ب��ي��ع��ة" تثير 
ش��ه��ي��ة ال��ب��اح��ث��ن ال���ذي���ن ي���ق���ول ب��ع��ض��ه��م إن 
البيعة لم تشمل معظم مناطق الجزائر، وإن 

هناك كثيرين امتنعوا عنها.
ت���ق���ول زه������ور ب���وط���ال���ب، األم���ي���ن���ة ال��ع��ام��ة 
ملا  األمير  بأن  القادر"  األمير عبد  ل�"مؤسسة 
ب��وي��ع ك���ان س��ن��ه ال ي��ت��ع��دى ال�����24 س��ن��ة، وف��ي 
األمير  خاضها  التي  النطاح"  "خنق  معركة 
بقيادة أبيه، وبعدما الحظ شجاعة ونباهة 
األم���ي���ر ع���رض وال�����ده ع��ل��ى م��ج��ل��س ال��ش��ورى 
بالقبول من  وق��د حظي  ال��ق��ادر  مبايعة عبد 
طرف البعض كما أنه حظي باالعتراض من 
ط��رف البعض اآلخ���ر، وه��ن��اك م��ن امتنع عن 
ال��ب��ي��ع��ة وه���ي ش��ك��ل م��ن أش��ك��ال ح��ري��ة ال���رأي 

والديمقراطية". 
إل���ى تشكيل حكومته  ال���ق���ادر  ع��ب��د  س����ارع 
ووض���ع أس���س ال���دول���ة ال��ج��زائ��ري��ة ال��ح��دي��ث��ة، 
وجمع املتطوعن وكون جيشا قويا، وحقق 
م���ن خ����الل امل���ق���اوم���ة ن��ج��اح��ات أرغ���م���ت ق��ائ��د 
الجيش الفرنسي في وهران على عقد اتفاق 

هدنة عام 1834.
وأق��رت فرنسا من خالل االتفاقية سلطته 
ع���ل���ى م��ن��ط��ق��ة ال����غ����رب ال����ج����زائ����ري وم��ن��ط��ق��ة 
ال��ش��ل��ف، ل��ك��ن االس��ت��ع��م��ار ل���م ي��ل��ت��زم ب��ب��ن��ود 

املعاهدة وخرقها عدة مرات.
وم��ن ج��دي��د ع��اد ال��ط��رف��ان ووق��ع��ا اتفاقية 
ه��دن��ة ج��دي��دة ع���ام 1837 ع��رف��ت ب��� "م��ع��اه��دة 
التافنة"، التي تعترف بسيادته على الناحية 
ال��غ��رب��ي��ة وال��وس��ط��ى م���ن ال���ج���زائ���ر، ووج���دت 
فرنسا في االتفاقية فرصة اللتقاط األنفاس 
لتواصل بعد ذلك القتال ضد قوات "األمير".

كرر الفرنسيون خرق الهدنة، ونهجوا هذه 
باستعمال  املحروقة"  "األرض  سياسة  امل��رة 
والنساء  األط��ف��ال  قتل  ف��ي  أس��ال��ي��ب وحشية 

والشيوخ وحرق املدن والقرى املساندة له.
ول��خ��ص ال���ج���ن���رال ال��ف��رن��س��ي امل��ح��ت��ل تلك 
ال��س��ي��اس��ة ف���ي ت��ه��دي��د م��وج��ه ل���رج���ال األم��ي��ر 
لن  ح��رث��ت��م��وه��ا  وإذا  األرض،  ت��ح��رث��وا  "ل����ن 
تحصدوها"،  لن  زرعتموها  وإذا  تزرعوها، 
وه���ي ال��س��ي��اس��ة ال��ت��ي أدت إل���ى س��ق��وط امل��دن 
وامل����راك����ز ال��ع��س��ك��ري��ة، وأرغ���م���ت األم���ي���ر عبد 
ال���ق���ادر ع��ل��ى ش���ن ح����رب ال��ع��ص��اب��ات م���ا بن 

عامي 1844 و1847.
لجأ  عليه  الفرنسي  الضغط  استمرار  مع 
إل��ى امل��غ��رب األق��ص��ى أم��ال ف��ي دع��م السلطان 

امل��غ��رب��ي م���والي ع��ب��د ال��رح��م��ن، ل��ك��ن ضغوط 
ال���ف���رن���س���ي���ن وت���ه���دي���ده���م ب���اح���ت���الل امل���غ���رب 
ح���ال دون ذل����ك، ف��اض��ط��ر األم���ي���ر إل���ى إع���الن 

ال��س��م��اح  ب���ش���رط  ع�����ام 1847  "االس����ت����س����الم" 
إل��ى اإلسكندرية أو عكا، وب��دال من  بانتقاله 

ذلك نقل إلى فرنسا وسجنه هناك.

ويثير تعبير "االستسالم" في وصف هذه 
ال��ح��ادث��ة رف���ض واع���ت���راض ال��ك��ث��ي��ري��ن ال��ذي��ن 
ي����رون ف��ي��ه��ا ظ��ل��م��ا ل��ل��رج��ل، وت���ق���ول حفيدته 

ال��ك��ات��ب��ة وال��ب��اح��ث��ة األم��ي��رة ب��دي��ع��ة الحسني 
الجزائري أنها كانت تعلم من والدها وجدها 
أن األم���ي���ر "خ��ط��ف م���ن ق��ب��ل ال��ف��رن��س��ي��ن ول��م 
تصريحات  في  قالته  ما  بحسب  يستسلم"، 

صحافية سابقة.
ون����ش����رت األم����ي����رة ب���دي���ع���ة ك��ت��اب��ه��ا األول 
بن  القادر  عبد  األمير  الدين  "ناصر  بعنوان 
م��ح��ي ال��دي��ن ف��ي حقبة م��ن ت��اري��خ ال��ج��زائ��ر" 
بعد  التاريخية"  "األخ��ط��اء  تصحيح  ب��ه��دف 
أن وق����ع ب���ن ي��دي��ه��ا ك���ت���اب ب���ع���ن���وان "ح��ي��اة 
ال���ق���ادر" للفرنسي ش���ارل هنري  األم��ي��ر ع��ب��د 
ت��ش��ي��رت��ش��ل "امل���ل���يء ب��امل��غ��ال��ط��ات واألك���اذي���ب 
م��ا ذك���رت وردت عليه  واالت��ه��ام��ات" بحسب 

بكتاب بتوقيعها.
وأرخ لحياته أيضا ابنه محمد عبد القادر 
الجزائري في كتاب حمل عنوان "تحفة الزائر 
في مآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائر".

ل���م ي��ب��ق األم���ي���ر ع��ب��د ال����ق����ادر ف���ي ال��س��ج��ن 
طويال فقد قرر رئيس الجمهورية الفرنسية 
ل���وي���س ن��اب��ل��ي��ون )ال���ث���ال���ث( إط�����الق س��راح��ه 
وس���م���ح ل���ه ب��ال��س��ف��ر إل����ى ت��رك��ي��ا ع����ام 1852، 
وم��ن��ه��ا ان��ت��ق��ل إل���ى س��وري��ا واس��ت��ق��ر بمدينة 
املسجد  ف��ي  س  درَّ ح��ي��ث  ع���ام 1855،  دم��ش��ق 

األموي وقبل ذلك في عدة مدارس سورية.
ع���������رف ع�������ن األم�������ي�������ر ع�����ب�����د ال��������ق��������ادر ب����أن����ه 
وقارئا  فقيها  ك��ان  فقد  ثقافية"  "موسوعية 
ن��ه��م��ا وش���اع���را وك��ات��ب��ا وذا ن��زع��ة ص��وف��ي��ة، 
وكان رجل حوار وتسامح، ومن بن املواقف 
ال��ت��ي ك��ون��ت ش��خ��ص��ي��ت��ه ال��ف��ك��ري��ة اح��ت��ض��ان 
منازله أكثر من 15 ألف مسيحي بعد أحداث 
ف��ت��ن��ة ب���ن امل��س��ل��م��ن وامل��س��ي��ح��ي��ن ع��رف��ت��ه��ا 
دم��ش��ق ع���ام 1860، وه���و امل���وق���ف ال����ذي ك��ان 

محل إشادة عاملية.
وأيضا موقفه عام 1860 من فتنة طائفية 
وق��ع��ت ف��ي ال��ش��ام ب��ن "ال������دروز" و"امل���وارن���ة" 
ول���ع���ب األم���ي���ر ع��ب��د ال����ق����ادر دورا ب������ارزا في 

احتواء األزمة والتوسط بن الطرفن.
وت���س���ب���ب ه��������ذان امل����وق����ف����ان ف�����ي م���ح���اول���ة 
عبد  األم��ي��ر  م��ن  التقرب  "املاسونية"  الحركة 
القادر لجذبه إلى صفوفها. وأوضح الروائي 
ال����ج����زائ����ري واس���ي���ن���ي األع���������رج، أن ال��ح��رك��ة 
"املاسونية" كانت ترغب في أن تدفع األمير 
لالنخراط في صفوفها، لكن األمير رفض ما 
طلب منه بشكل حاسم وأغلق جميع األبواب 

أمامها.
كتب األمير عبد القادر ع��ددا من املؤلفات 
ال���ت���ي ت��ن��س��ب ل����ه ب��ي��ن��ه��ا "امل����ق����رض ال����ح����اد"، 
و"ال�����س�����ي�����رة ال�����ذات�����ي�����ة"، و"ذك����������رى ال����ع����اق����ل"، 

و"املواقف"، باإلضافة إلى رسائل أخرى.
ل��ك��ن األم����ي����رة ب��دي��ع��ة ت��ش��ك��ك ف���ي ذل����ك من 
خ��الل كتابها "ب����راءة األم��ي��ر عبد ال��ق��ادر من 
كتاب امل��واق��ف وك��ت��اب ذك��رى ال��ع��اق��ل" وال��ذي 
تسعى من خالله إلى إظهار الحقيقة وتبرئة 
جدها مما نسب إليه "زورا"، ومن "التشويه" 
الذي أصاب مؤلفاته، إذ "نسبوا إليه أشعارا 
ثوبا  وألبسوه  يؤلفها  لم  لم ينظمها وكتبا 

ليس ثوبه".
ن���ش���رت ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ك��ت��ب ال���ت���ي ت��ت��ن��اول 
س�����ي�����رت�����ه، ول��������م ت���ق���ت���ص���ر ع����ل����ى ال�������دراس�������ات 
واألب���ح���اث ال��ت��اري��خ��ي��ة، ف��ق��د ت��ع��دت ذل���ك إل��ى 
ال��رواي��ات التي لعل من أشهرها رواي��ة "ليلة 
األمير األخيرة" للروائي عبد القدر الجماعي، 
و"رواية عبد القادر" للكاتب الفرنسي لوييك 
ب����اري����ي����ر، و"ك�����ت�����اب األم�����ي�����ر: م���س���ال���ك أب�����واب 
ال��ح��دي��د" ل��ل��روائ��ي واس��ي��ن��ي األع����رج، و"ث��ائ��ر 

من الجزائر" للكاتب عبد القادر قسيمة.
لقد شب األمير متمسكا باإلسالم وملتزما 
ب��ق��ي��م اإلس��������الم، ول�����م ي���ك���ن ق����ائ����دا ل��ل��م��ق��اوم��ة 
متفتحا،  متسامحا  عاملا  كان  لكنه  فحسب، 
وع��اش��ق��ا للثقافة وامل��ع��رف��ة، وك���ان ي��ص��ر في 
ت��ن��ق��الت��ه وأس����ف����اره ع��ل��ى ح��م��ل م��خ��ط��وط��ات��ه 

وأرشيفه ومكتبته العامرة بأمهات الكتب.
توفي األمير عبد القادر بدمشق عام 1883 
ودف����ن ب��ح��ي ال��ص��ال��ح��ي��ة ب��ج��وار ال��ش��ي��خ اب��ن 
ع��رب��ي ال���ذي ت��أث��ر ب��ه ك��ث��ي��را، وك���ان ل��ه وج��ود 
خ��اص ف��ي ح��ي��ات��ه، وك��ان��ت وص��ي��ة األم��ي��ر أن 
يدفن إلى جواره، وفي عام 1965 نقل جثمانه 

إلى الجزائر ودفن في املقبرة العليا.
أس��س األم��ي��ر عبد ال��ق��ادر ال��ج��زائ��ري دول��ة 
ل����م ت��ع��م��ر ط����وي����ال، ل��ك��ن��ه��ا ش��ك��ل��ت ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل���ل���ج���زائ���ري���ن األس�������س ال����ت����ي ق����ام����ت ع��ل��ي��ه��ا 
الجزائر فيما بعد، وشكلت تجربته النموذج 

للمقاومة الجزائرية فيما بعد.  

عبد القادر الجزائري.. أمير املقاومة وواضع أساس الدولة
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بقلم د. علي الصالبي

ملا كثرت ال��زالزل في مدينة بورصة 
ل��ل��س��ك��ان  وض���واح���ي���ه���ا، وش��ك��ل��ت أذى 
إلى  السلطان  واملهاجرين، مما اضطر 
ال��س��م��اح ل��أم��ي��ر ب���اإلق���ام���ة ف���ي دم��ش��ق 
ال��ش��ام، وص����درت األوام����ر إل���ى محمود 
ن��دي��م ب��اش��ا وال���ي دم��ش��ق ب��االس��ت��ع��داد 
الستقبال األمي�ر وإعداد السكن الالئق 
ب����ه، وع��ن��د وص����ول األم��ي�����ر إل����ى م��ي��ن��اء 
ب��ي��روت وج��د األم��ي��ر وم��ن معه جموعًا 
استقبالهم  في  اللبنانين  السكان  من 
اليوم  وف��ي  وإكرامهم.  بهم  والترحيب 
ال��ث��ان��ي س�����ار م��وك��ب ال��ع��رب�����ات تجرها 
الخيول املطهمة نحو دمشق الفيحاء، 
ع���د 

ُ
وك����ان اس��ت��ق��ب��ااًل رس��م��ي��ًا دم��ش��ق��ي��ًا أ

على مشارف املدينة.

العبادة والحلقات العلمية وكتبه وفكره:

ف��ي دمشق متفرغًا  ك��ان م��دة إقامته 
ل����ل����ص����الة وال������ذك������ر وال�����ت�����أم�����ل وال���ع���ل���م 
وال��ت��دري��س ف��ي الجامع األم���وي أو في 
ال�����ن�����ووي، وك������ان دؤوب�����ًا  دار ال���ح���دي���ث 
ع��ل��ى ع��م��ل ال��خ��ي��ر وال����ص����الح، م��واظ��ب��ًا 
ب��ي��ت  وال����ت����أم����ل، وزار  امل���ط���ال���ع���ة  ع���ل���ى 
املقدس والخليل، ووقف عند مزاراتها 
ال���ت���اري���خ���ي���ة، وب���ع���د ف���ت���رة س���اف���ر إل���ى 
حمص وتوقف عند ضريح الصحابي 
الجليل خالد بن الوليد، ثم قدم حماة، 
ل��زي��ارة  دي��ر سمعان  إل��ى  انتقل  ومنها 
ق���ب���ر ال��خ��ل��ي��ف��ة ع���م���ر ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز، 
وك���ان يلقي دروس����ًا ف��ي ال��ق��رآن والفقه 
 ع��ن ع��ل��وم ش��ت��ى في 

ً
وال��ح��دي��ث، ف��ض��ال

الجقمقية  وامل���درس���ة  األم����وي  ال��ج��ام��ع 
ودار الحديث األشرفية وفي داره.

ومن الكتب والرسائل التي اعتمدها 
ف���ي غ��ال��ب األح���ي���ان اإلت���ق���ان ف���ي ع��ل��وم 
النسفية  والعقائد  للسيوطي،  ال��ق��رآن 
عمر  الدين  نجم  للعالمة  التوحيد  في 
اإلم��ام مالك،  الحنفي، وموطأ  النسفي 
ال���ذي ك��ان يحفظه  ال��ب��خ��اري  وصحيح 

عن ظهر قلب، وصحيح مسلم، والشفا 
ب��ت��ع��ري��ف ح���ق���وق امل��ص��ط��ف��ى ل��ل��ق��اض��ي 
ع��ي��اض، وأل��ف��ي��ة اب���ن م��ال��ك، وال��رس��ال��ة 
الب�����ن أب�����ي زي�����د ال���ق���ي���روان���ي ف����ي ال��ف��ق��ه 

املالكي.

مؤلفاته وكتبه:

ب���دأ األم��ي��ر ال��ك��ت��اب��ة وال��ت��أل��ي��ف منذ 
 عن نظم األشعار 

ً
ريعان شبابه، فضال

وال���ق���ص���ائ���د ف���ي م���واض���ي���ع ش��ت��ى م��ن��ذ 
سن مبكرة حتى آخر أيامه، فقد شرح 
قبل أن يستلم اإلمارة حاشية في علم 
ال����ك����الم، ك��ت��ب��ه��ا ج����ده ال�����ذي ع����اش ف��ي 
نهاية القرن السادس عشر عبد القادر 
ب���ن أح���م���د امل���دع���و ب���ن خ�����ده، وب��ع��ده��ا 
ب��ح��س��ب ال���ظ���روف وامل���واق���ف ك��ان��ت له 

تأليف وكتب:
الدين لقطع  رسالة بعنوان »حسام 
شبه املرتدين«، كتبها في بداية عهده 
باإلمارة أي عام )1833م(، وذلك بالرد 
ال��ق��اط��ع م���ن ال���ق���رآن وال��س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة 
ع��ل��ى ب��ع��ض أش���ب���اه ال���ش���ي���وخ، ال��ذي��ن 
اس��ت��م��ال��ه��م واس���ت���أج���ره���م االح����ت����الل، 
ل���ي���روج���وا ب���ن ال���ن���اس ج�����واز ال���ن���زول 
ت��ح��ت ح��ك��م ال��ف��رن��س��ي��ن، وع����دم ج���واز 

االنضمام إلى دولة األمير املجاهدة.
ال�����ك�����ت�����ائ�����ب وزي  ك������ت������اب »وش�������������اح 
بعد  ألفه  ال��غ��ال��ب«.  املحمدي  الجندي 
ع���ام )1837م(، وه��و  ال��ت��اف��ن��ة  م��ع��اه��دة 
ك��ت��اب يشتمل ع��ل��ى األح��ك��ام واألزي����اء 
والقوانن الخاصة بالجيش املحمدي 
ال��ف��ت��ي، خ��ط��ه ب��ي��ده امل��ج��اه��د ق���دور بن 
روي���ل���ة ت��ح��ت إش����راف األم���ي���ر وأض���اف 

إليه بعض املالحظات.
م��ج��م��وع��ة م���ن امل����راس����الت ال��ف��ق��ه��ي��ة 
ب��ي��ن��ه وب����ن ع��ل��م��اء ع���ص���ره، وأج���وب���ة 
وفتح  مشكلها  لحل  أسئلة  عن  كثيرة 
م���ا اس��ت��غ��ل��ق م��ن��ه��ا، وك���ذل���ك مجموعة 
م������ن امل�������راس�������الت ب���ي���ن���ه وب�������ن ب��ع��ض 
ال���ش���خ���ص���ي���ات امل���دن���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة، 
وأج���������وب���������ة ك������ث������ي������رة ع��������ن أس����ئ����ل����ت����ه����م 

واهتماماتهم في ميادين شتى.

 كتاب »املقراض الحاد«:

لسان  لقطع  الحاد  »امل��ق��راض  كتاب 
واإللحاد«،  بالباطل  اإلس��الم  منتقص 
أل���ف���ه األم���ي���ر ع��ب��د ال���ق���ادر ع��ن��دم��ا ك��ان 
س��ج��ي��ن��ًا ف���ي ق��ل��ع��ة أم���ب���واز ف���ي ف��رن��س��ا 
أواخ��ر ع��ام )1852م(. والسبب في  ف��ي 
الحكام  أن بعض  األم��ي��ر  بلغ  أن��ه  ذل��ك 
انتقص  األوروبين  األم��راء  والضباط 
الخديعة  أن  اإلس��الم، واعتبر  من دين 
وال����غ����در م����ن س���م���ات اإلس�������الم ن��ف��س��ه، 
ف��وض��ع األم��ي��ر ذل��ك الكتاب م��ن حفظه 
ع��ل��ي��ه��م  ل����ل����رد  م���ك���ت���وب���ة  م����راج����ع  دون 
ب��ال��دل��ي��ل ال��ك��اف��ي وال���واف���ي م���ن ال��ق��رآن 
وال��س��ن��ة ال��ص��ح��ي��ح��ة، وب���ن ل��ه��م خطأ 
الكتاب مسائل  اعتقادهم، ووضح في 
وأح���ك���ام���ًا م���ه���م���ة، وظ����ه����رت ف���ي���ه روح 

الدعوة وحرصه على هداية الناس.

 كتاب »املواقف«، وبطالن نسبته لألمير:

ينسب كتاب »امل��واق��ف« لأمير عبد 
وعشرين  بثمانية  وف��ات��ه  ب��ع��د  ال���ق���ادر 
نفقة  ف��ي مصر على  ع��ام��ًا، حيث طبع 
خ��ان��م، زوج����ة محمود  نبيهة  ال��س��ي��دة 
ب��اش��ا األرن���اؤوط���ي، م��ن دون أي دليل 
ع��ل��ى أن ل��أم��ي��ر ص��ل��ة ب���ه، س���وى األل��ف 
وال���������الم ال����ت����ي وض����ع����ت ع���ل���ى ع���ن���وان���ه 
»األم���ي���ر ع��ب��د ال���ق���ادر« ف��ال��ك��ت��اب��ة كانت 
ب��ق��ل��م ف�����راج ب��خ��ي��ت ال��س��ي��د، وال��ت��اري��خ 
ك����ان )1328ه����������( واألم����ي����ر ك���ان���ت وف��ات��ه 
)1300ه�������(. ول���م ي��ذك��ر ال��س��ي��د ف���راج أن��ه 
 نقل م��ا خطته ي��داه ع��ن مخطوط 

ً
مثال

ل���أم���ي���ر، أو أن����ه ك����ان ي��ح��ض��ر ن���دوات���ه 
الفقهية ونقل عنه هذا املوقف أو ذاك، 
أو أن���ه اس��ت��ن��د إل���ى أوراق وص��ل��ت��ه من 
، ال ش����يء م���ن ه����ذا ال��ب��ت��ة، 

ً
ورث���ت���ه م���ث���ال

واألدلة كثيرة تناولتها بالتفصيل في 
الجزء  الجزائري،  الشعب  كفاح  كتابي 
األم���ي���ر عبد  ع���ن  ال���ح���دي���ث  ع��ن��د  األول 

القادر.

املغرب  في  الجزائري  القادر  األمير عبد  وج��د 
سندا قويا أثناء مواجهته لالستعمار الفرنسي 
ال��ذي دخ��ل الجزائر سنة 1830، ب��ل وك��ان يجهر 
ب��ت��ب��ع��ي��ت��ه ل��س��ل��ط��ان امل����غ����رب وه�����و م����ا ت��وض��ح��ه 
م��ن سنة 1938  أكتوبر  ف��ي شهر  رس��ال��ة وجهها 
مل����والي ع��ب��د ال��رح��م��ان. وب��ع��دم��ا تمكنت ال��ق��وات 
االس��ت��ع��م��اري��ة م���ن دح����ره ب��ات��ج��اه امل���غ���رب رف��ض 
م��ب��اي��ع��ة أه����ل وج�����دة ل���ه أم���ي���را ع��ل��ي��ه��م اح��ت��رام��ا 

لسلطان املغرب.
إلى  الفرنسي  املستعمر  دخ���ول  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
ال��ج��زائ��ر، ح����اول ال��س��ل��ط��ان امل��غ��رب��ي م����والي عبد 
ال���رح���م���ان، ب��س��ط ن���ف���وذه ع��ل��ى ع���دد م���ن امل��ن��اط��ق 
العثمانين  أهلها، وط��رد  بايعه  التي  الجزائرية 
تغيرت  الفرنسية  األط��م��اع  ب���روز  م��ع  لكن  منها، 
امل��غ��رب��ي نفسه مضطرا  السلطان  األم���ور ووج���د 
إلى مغادرة الغرب الجزائري، ورغم ذلك لم يتخل 
عن دعم الجزائرين في مسعاهم لطرد املستعمر.

ف��ب��ع��د دخ����ول ف��رن��س��ا وان����دح����ار ال��ع��ث��م��ان��ي��ن، 
ق��اد األم��ي��ر عبد ال��ق��ادر ال��ج��زائ��ري بمساندة من 
ال��س��ل��ط��ان امل��غ��رب��ي، ح��م��ل��ة م��ق��اوم��ة ع��ن��ي��ف��ة ضد 
امل��س��ت��ع��م��ر، وب���اي���ع���ه أه����ال����ي ال����غ����رب ال���ج���زائ���ري 
تنظيم  ع��ل��ى  وع���م���ل  ع��ل��ي��ه��م س��ن��ة 1832،  أم���ي���را 
السالح،  حمل  على  األهالي  وتحفيز  املجاهدين 
واستقر له األمر وألحق بالفرنسين العديد من 
الهزائم، لكن بعد سنة 1839 أعدت فرنسا العدة 
األرض  سياسة  باتباع  الوضع  وسيطرت  جيدا 
املحروقة، حيث دمرت املدن وأحرقت املحاصيل.

وت���م���ك���ن األم�����ي�����ر م�����ن ال����ص����م����ود ف�����ي ال���ب���داي���ة 
األوض���اع  لكن  امل��غ��رب��ي��ة،  ب��امل��س��اع��دات  مستعينا 
تغيرت وجد نفسه مضطرا ملغادرة بالده بحسب 
م��ا ج���اء ف��ي ك��ت��اب "ال��ح��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة واح��ت��الل 

الجزائر" لصاحبه إسماعيل حمت.

األمير عبد القادر الجزائري والسلطان 
موالي عبد الرحمان

وجاء في الكتاب أنه "ملا تكاثر العدو وانتشر 
ف��ي أن��ح��اء ال��ب��الد إلتجأ األم��ي��ر إل��ى ب��الد املغرب 
األقصى، ونزل بضواحي وجدة من أطراف الريف 

فرحب به أهل تلك الجهة وأكرموه".
وأوض���ح امل��ص��در نفسه أن األم��ي��ر عبد ال��ق��ادر 
الجزائري لم يقبل مبايعة أهالي وجدة له أميرا 

ع��ل��ي��ه��م ح��ي��ث ج����اء ف���ي ال��ك��ت��اب "أل���ح���و ع��ل��ي��ه أن 
يعلمونه  ملا  نظرا  عليهم  أميرا  له  بيعتهم  يقبل 
عنه من قوة الشكيمة والشجاعة والبطولة، إلى 
جانب خلقه الحسن وتدينه. غير أن األمير امتنع 
ع��ن ق��ب��ول ه��ذه البيعة". وق���ال : إن��ي دخ��ل��ت بالد 
السلطان ال ألك��ون ضده أو آلخذ منه ملكه فهذا 

ال يقول به عاقل

األمير عبد القادر الجزائري

وق���ب���ل م��ج��ي��ئ��ه إل����ى امل���غ���رب ك����ان األم���ي���ر عبد 
القادر الجزائري، ورغم مبايعته من بعض قبائل 
للسلطان  الجزائري، يعتبر نفسه خليفة  الغرب 
املناسبات،  العديد من  في  ذلك  املغربي، ويظهر 
ففي شهر نونبر من سنة 1838 أرسل األمير إلى 
موالي عبد الرحمان "الهدايا التي حصل عليها 
م��ن امل��ل��ك ل��ف��رن��س��ي ب��م��ن��اس��ب��ة ع��ق��د ص��ل��ح ت��اف��ن��ا، 
بدليل أن تلك الهدايا موجهة إلى أمير املؤمنن" 

بحسب ما جاء في نفس الكتاب.
املغرب،  إل��ى سلطان  األم��ي��ر  وم��ا يؤكد تبعية 
هو أن خطب "صالة الجمعة في الغرب الجزائري 
كانت باسم السلطان املغربي، واألمير نفسه كان 

يدعو إلى ذلك".
وح���ت���ى ب��ع��د ان��ت��ص��ار األم���ي���ر ف���ي ال��ع��دي��د من 
املعارك، فإنه لم يعلن أبدا نفسه كملك للمنطقة، 
املغربي،  للسلطان  نائبا  دائ��م��ا  نفسه  اعتبر  ب��ل 
وخ���ي���ر دل���ي���ل ع��ل��ى ذل����ك ال���رس���ال���ة ال���ت���ي وج��ه��ه��ا 
مل���والي عبد ال��رح��م��ان ف��ي شهر أكتوبر م��ن سنة 
ال��ع��ام املغربي،  الحاكم  1838ي��ط��ل��ب فيها إرس���ال 
بعد أن استتبت له األمور في املنطقة. ومما جاء 

في الرسالة:
إن ش��ع��ب ال��ج��زائ��ر م��ت��ح��د اآلن وال���ط���رق آم��ن��ة 
وال����ع����ادات ال��س��ي��ئ��ة ق���د ق��ض��ي ع���ل���ي���ه���ا...وامل���وارد 
ال��ض��روري��ة لجيشنا ك��ث��ي��رة، ك��ل ذل���ك ي��ع��ود إل��ى 
ن��ا م��ن دع��وات��ك��م ورض��اك��م  ت��أي��ي��د ال��ل��ه ال���ذي ج��اء
عنا، ولوال ذلك لكنت أضعف الناس على إنجاز 
كل هذا...ونحن اآلن نرجو من سموكم أن ترسلوا 
أح����د أب��ن��ائ��ك��م أو أح���ف���ادك���م أو خ���دام���ك���م ل��ت��ول��ي 
سلطات الحكم، ألن البالد اآلن موطدة، وسأكون 
أول من يعمل تحت من ترسلونه وأن أسخر كل 

إمكانياتي لذلك.
األمير عبد القادر الجزائري

لكن السلطان املغربي رد عليه حسب ما جاء 
الجزائر"  واح��ت��الل  املغربية  "الحكومة  كتاب  في 

يثبته في مكانه ويحثه على مواصلة الجهاد.

األمير عبد القادر الجزائري وإنجلترا واملغرب

وأرجع محمد بوزيان في كتابه "جذور اتحاد 
األم��ي��ر  تمسك   ")1845-1832( وال��ج��زائ��ر  امل��غ��رب 
عبد القادر الجزائري بتبعيته للسلطان املغربي، 
إلى علمه بأن املغرب يملك قوة كبيرة من البشر 
تساند  كانت  إنجلترا  وأن  خصوصا  وال��س��الح، 
املغرب ملواجهة األطماع االستعمارية الفرنسية.

ل��ذل��ك ك���ان ي���رى أن اع��ت��م��اده ع��ل��ى امل���غ���رب هو 
اع���ت���م���اد ع��ل��ى ق����وة ك��ب��ي��رة ح��ام��ي��ة ل��ل��م��غ��رب هي 
إن���ج���ل���ت���را، وإض����اف����ة إل����ى ه����ذا ك����ان األم���ي���ر يجد 
ص��ع��وب��ة ف��ي دف���ع ال��ق��ب��ائ��ل ال��ج��زائ��ري��ة لاللتفاف 
حوله، وألن مقاومة املستعمر كانت بدافع ديني 
أس���اس���ا، وج���د األم��ي��ر ع��ب��د ال���ق���ادر ف��ي خضوعه 
سياسيا للسلطان املغربي لكونه أميرا للمؤمنن 
ومن واجبه الدفاع عن دار اإلسالم عندما تصبح 

مهددة، حال لجمع شمل القبائل الجزائرية.
ورأى الفرنسيون في وجود األمير في املغرب 
إقناع  فحاولوا  الجزائر،  في  لتواجدهم  تهديدا 
لكن  م��س��ان��دت��ه،  ع��ن  بالتخلي  امل��غ��رب��ي  السلطان 

محاوالتهم باءت بالفشل.
وب���ع���د إص�����رار امل���غ���رب ع��ل��ى دع����م األم���ي���ر عبد 
امل��غ��رب وفرنسا  ال��خ��الف��ات ب��ن  ال��ق��ادر، تفاقمت 
ووص���ل���ت إل����ى ح���د ال���ت���ق���اء ج��ي��ش��ي ال��ب��ل��دي��ن في 
م��ع��رك��ة إس��ل��ي ب��ال��ق��رب م���ن م��دي��ن��ة وج�����دة، وه��ي 
امل����ع����رك����ة ال����ت����ي ان���ت���ه���ت ب���ان���ت���ص���ار ال��ف��رن��س��ي��ن 

وفرضهم شروطا قاسية على املغرب.
تمثلت هذه الشروط في استيالء فرنسا على 
ب��ع��ض األراض�������ي امل��غ��رب��ي��ة ع��ق��اب��ا ل����ه، وف��رض��ت 
فرنسا غرامة مالية على البالد ومنعت السلطان 

من تقديم الدعم للجزائر.
وكان من نتائج هذه املعركة عقد معاهدة اللة 
املغربية  ال��ح��دود  ت��رك��ت  1845ال���ت���ي  مغنية سنة 
ال���ج���زائ���ري���ة غ���ام���ض���ة، واس���ت���غ���ل���ت ف���رن���س���ا ه���ذا 
الغموض لتحتل ف��ي أواخ���ر ال��ق��رن 19 أج���زاء من 
الصحراء املغربية الشرقية واملتمثلة في واليتي 

تندوف و بشار.

األمري عبد القادر ابن محي الدين املعروف بـ عبد القادر 
اجلزائري هو كاتب وشاعر وفيلسوف وسياسي وفارس، 
اشتهر بمناهضته لالحتالل الفرنسي للجزائر. تاريخ 

ومكان امليالد: 6 سبتمرب 1808، القيطنة، اجلزائر
تاريخ ومكان الوفاة: 26 مايو 1883، دمشق، سوريا
اسم الوالد: عبد القادر بن محيي الدين احلسين

أبناء: األمري خالد
سبب الشهرة: املقاومة ضد االحتالل الفرنسي للجزائر

عندما رفض مبايعة أهل وجدة له أميرا عليهم وتمسك كيف عاش حياته في دمشق
بتبعيته للسلطان موالي عبد الرحمان
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هل تعطي التطورات االقليمية والدولية بعدًا جديدًا إلحياء االتحاد املغاربي؟!

د حلم؟ هل سيبقى التكامل االقتصادي املغاربي ُمجرَّ

 إدريس عبد الله 

  تعتبر فكرة إنشاء اتحاد املغرب العربي 
ال��رائ��دة، التي أعلن عنها زعماء  م��ن األف��ك��ار 
دول االتحاد الخمسة في 17 فبراير 1989 في 
مدينة مراكش، وذلك بهدف توحيد الجهود 
واجتماعيًا،  وسياسيًا  اقتصاديًا  باملنطقة 
ك��م��ا ن��ص��ت عليه دي��ب��اج��ة م��ع��اه��دة االت��ح��اد 
ال���ت���ي أك�����دت ع��ل��ى م���س���ار ال���ت���ع���اون ب���ن دول 
امل��غ��رب ال��ع��رب��ي ان��ط��اق��ًا م��ن أواص����ر االخ���وة 
وال���ت���اري���خ وال���دي���ن وال��ل��غ��ة واألرض وك��ذل��ك 
م��ق��وم��ات توثق  امل��ش��ت��رك وجميعها  امل��ص��ي��ر 
ال��راب��ط العضوي ب��ن دول االت��ح��اد بعضهم 
ببعض، وبن شعوبهم األمر الذي يدلل بأن 
م���ا ي��ج��م��ع دول االت���ح���اد أك��ث��ر م��م��ا ي��ف��رق��ه��ا، 
التكامل والوحدة والتقدم  وبالتالي تحقيق 
وال��رف��اه��ي��ة ل��ش��ع��وب دول االت���ح���اد وال���دف���اع 
السام  صيانة  ف��ي  واملساهمة  حقوقها  ع��ن 
القائم على العدل واالن��ص��اف وال��ت��درج على 
ح��ري��ة ت��ن��ق��ل االش���خ���اص وان��ت��ق��ال ال��خ��دم��ات 
والسلع ورؤوس االم��وال بما يحقق التنمية 
والعمل  واالجتماعية  وال��زراع��ي��ة  الصناعية 
ان��ت��ه��اج س��ي��اس��ة مشتركة ف��ي مختلف  ع��ل��ى 
امل���ي���ادي���ن االق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ع��ل��ى اس���اس 

الحوار.
  وبالنظر ملجمل هذه االهداف تظل فكرة 
االتحاد فكرة قائمة وواعدة بمستقبل مشرق 
ل��ش��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة وال ي��م��ك��ن ل��ه��ا أن ت��م��وت 
ب��ه��واج��س سياسية  م��ن اصطدامها  ب��ال��رغ��م 
ح���ال���ة  دون ت��ح��ق��ي��ق االه������داف ال��ت��ي ق���ام من 
النتائج بعكس  أجلها االتحاد حيث ج��اءت 
م����ا ت��ش��ت��ه��ي ش���ع���وب امل���ن���ط���ق���ة، خ���اص���ة وأن 
االختاف والتباين في الرؤى السياسية في 
امل��ش��اك��ل ال��ع��ال��ق��ة ب��ن دول االت���ح���اد، جمدت 
ال��ف��وائ��د االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��خ��دم شعوبها 
ع��ل��ى ن��ط��اق أوس����ع مل��ا تتمتع ب��ه م��ن امل����وارد 
مليون   1.400 ع��ل��ى  ت��ت��وف��ر  ح��ي��ث  الطبيعية 
كيلو متر مربع من األراضي الزراعية واملوارد 
مليون   100 أكثر   في  تتجلى  التي  البشرية 
 60 يقارب  ما  يبلغ  نسمة واحتياطي نفطي 
مليار برميل وغ��از مقدر ب 6 تريليون متر 

مكعب.
 ه��ذا ويعتقد ال��خ��ب��راء ب��أن ث���روة املنطقة 

امل����غ����ارب����ي����ة اك�����ب�����ر ب���ك���ث���ي���ر م�����ن امل�����ص�����رح ب��ه 
ح��ي��ث ال���ع���دي���د م��ن��ه��ا غ��ي��ر م��ك��ت��ش��ف��ة بسبب 
ق��ل��ة االم��ك��ان��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ه��ا. وك��ذل��ك غياب 
لاستثمار  واالقتصادية،  السياسية  االرادة 

الحقيقي املنتج في هذه الثروة .

 اتحاد مغاربي واعد:
 ي��ت��ف��ق امل���س���ؤول���ون امل���غ���ارب���ة، أن ات��ح��اد 
امل���غ���رب ال��ع��رب��ي ي��م��ث��ل خ���ي���ارًا اس��ت��رات��ي��ج��ي��ًا 
ومكسبًا تاريخيا للدول الخمسة وشعوبها 
باعتباره طموحًا مشتركًا وتطلعًا مشروعًا 
للتكامل  وفضاءًا خصبًا  املغاربية  للشعوب 
االق���ت���ص���ادي وال���ت���واص���ل ال��ع��ل��م��ي وال��ث��ق��اف��ي 
واالنساني األم��ر ال��ذي يفتح آف��اق واع��دة ملا 

ي��وف��ره ه���ذا امل��ش��روع ال��ح��ض��اري م��ن أس��ب��اب 
املشتركة  التحديات  ملواجهة  واملناعة  القوة 
وتوطيد  وال��ت��ق��دم  التنمية  ره��ان��ات  وك��س��ب 
مقومات األمن واالستقرار في ربوع املنطقة 

وتعزيز التضامن بن شعوبه.
 وبهذا الخصوص هناك مؤشرات تعطي 
هياكل  وتنشيط  تفعيل  ب��ض��رورة  ان��ط��ب��اع��ًا 
االت�����ح�����اد ب���غ���ي���ة ال����دف����ع ب���ه���ا ن���ح���و ال���ط���ري���ق 
سعيد  قاله،  ما  نستحضر  وهنا  الصحيح، 
م��ق��دم األم����ن ال��ع��ام مل��ج��ل��س ش����ورى االت��ح��اد 
ال����ذي دع���ى إل���ى ض����رورة م��راج��ع��ة االت��ف��اق��ي��ة 
التأسيسية التحاد املغرب العربي وهيكلته 
االداري��������ة ورس�����م اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ع��م��ل على 
امل������دي������ن ال����ق����ص����ي����ر وامل�����ت�����وس�����ط ل���ل���ن���ه���وض 

التنمية  وت��ع��زي��ز  املنطقة  دول  ب��اق��ت��ص��ادات 
ال���ت���ح���والت  وأن  س���ي���م���ا   ال  االج����ت����م����اع����ي����ة، 
ف����ي ال����ع����اق����ات ال����دول����ي����ة ت��ق��ت��ض��ي م����ن دول 
االت��ح��اد ال��ع��م��ل ب��رؤي��ة اس��ت��ش��راف��ي��ة ومنطق 
اس���ت���رات���ي���ج���ي وم���ن���ه���ج���ي���ة ب�����ن�����اءه وخ���اق���ة 
ل��ل��ف��رص ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات ش��ع��وب امل��غ��رب 
ال���س���ي���اس���ات  ال���ك���ب���ي���ر خ����اص����ة وأن  ال���ع���رب���ي 
درجة  بلغت  مهما  الجانب  اح��ادي��ة  القطرية 
أنها ال تستطيع  االقتصادي غير  صعودها 
املتنامية  االقليمية  التكتات  أم��ام  الصمود 

في الساحة الدولية .
 األمر الذي يدعو الى  التعجيل بعقد قمة 
مصالحة تاريخية لترميم البيت املغاربي. ال 
سيما في ظل التحديات التي تعيشها املنطقة 

التي  الليبية  األزم��ة  املغاربية وفي مقدمتها 
تفرض على دول��ة االتحاد في تبني خارطة 
طريق واضحة املعالم لتحقيق املصالحة بن 
ليبيا وتجنيبها اجندات  ال��ن��زاع في  أط��راف 
ال��ت��دخ��ات االج��ن��ب��ي��ة وت��داع��ي��ات��ه��ا الخطيرة 
ال��ت��ي ت��ه��دد وح���دة ليبيا، وف���ي ه���ذا السياق 
بقيادة   املغربية  ال��ج��ه��ود  على  ال��ب��ن��اء  يمكن 
امللك محمد السادس التي اسفرت على كسر 
إل��ى تفاهمات بن  ح��ال��ة الجمود وال��ت��وص��ل 
طرفي األزمة الليبية في مدينة بوزنيقة حول 
امل��ن��اص��ب ال��س��ي��ادي��ة ل��ل��دول��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، وس��ط 
ترحيب اممي وع��رب��ي واف��ري��ق��ي، األم��ر ال��ذي 
يفتح االفاق في الوصول إلى مقاربة واقعية 
ب���خ���ص���وص ق��ض��ي��ة ال����ص����ح����راء، ت���ق���وم ع��ل��ى 

التكاملي كأولوية ترمي  البديل  رؤي��ة تضع 
املنطقة  التنمية واالستقرار في  إلى تحقيق 
امل���غ���ارب���ي���ة وت��ف��ص��ل م���ا ب���ن االس��ت��رات��ي��ج��ي 
والتفكير  السياسية،  الهواجس  وتعقيدات 
بجدية نحو تشبيك العاقات بن مؤسسات 
امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي ورج����ال االع���م���ال واص��ح��اب 
االقتصادين  الفاعلن  وك��ذا  األم���وال  رؤوس 
امل����غ����ارب����ة م����ن خ�����ال م���خ���ط���ط���ات وم���ش���اري���ع 
مشتركة مدروسة تراعي االبعاد االقتصادية 
م��ص��درًا لاستقطاب  واالج��ت��م��اع��ي��ة وت��ك��ون 
التجاري والصناعي وتشجيع االستثمارات 
البينية، وتبعد مخاطر التحديات األمنية من 
السرية،  والهجرة  والتهريب  االره���اب  قبيل 
وامل���س���اه���م���ة ف����ي ت��ح��ق��ي��ق ال����رف����اه وال��ت��ن��م��ي��ة  
االق���ت���ص���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ل���ش���ع���وب دول 
ال��ع��رب��ي، بالنظر إل��ى أرضية  ات��ح��اد امل��غ��رب 
ال��ت��ك��ام��ل االق���ت���ص���ادي وال���ت���واص���ل ال��ع��ل��م��ي 
والثقافي واالنساني بن دول االتحاد، التي 
ت��ح��ت��اج  ف��ق��ط إل���ى ت��ح��دي��ث وإن���ج���از البنية 
التحتية من شبكات الطرقات البرية والسكك 
دول  وأح���داث خطوط بحرية بن  الحديدية 

االتحاد.
 وبحسب الباحثن املغاربة يرون بأن الحل 
لكثير من الرهانات والتحديات االقتصادية 
التي  تعيشها دول االتحاد خاصة في ظل ما 
احدثته " جائحة كورنا" من ركود اقتصادي 
وال��دول��ي،  واالقليمي  القطري  املستوى  على 
املغاربي ض��رورة  االت��ح��اد  تفرض على دول 
بينها خاصة  فيما  املشترك  التعاون  تفعيل 
وأنها تمتلك  ثروات كبيرة  ومتنوعة يمكن 
اس��ت��غ��ال��ه��ا واس���ت���ث���م���اره���ا م���غ���ارب���ي���ًا ح��ت��ى 
تكون  قوة اقتصادية وازنة تقول كلمتها في 
املحافل الدولية على غرار التكتات االقليمية 
واالق��ت��ص��ادي��ة األخ�����رى ال��ت��ي اس��ت��ط��اع��ت أن 
م��ن خ��ال تبني  الخارجية  ت��واج��ه مشاكلها 
التصدي  م��ن  مكنتها  اق��ت��ص��ادي��ة  س��ي��اس��ات 

لسلبيات العوملة االقتصادية .
 ألج��ل ذل��ك كله فقد ح��ان ال��وق��ت م��ن كافة 
دول االت���ح���اد إل���ى ت����دارك م��ا ف���ات م��ن ف��رص 
ض��ائ��ع��ة ت��ق��ت��ض��ي ض������رورة ت��ف��ع��ي��ل االت���ح���اد 
ل��ك��ون��ه ب���ات أم���رًا ح��ي��وي��ًا ل��ل��ت��أخ��ي وال��ت��ك��ام��ل 
االقتصادي الذي يصب في مصلحة املنطقة 

.
ً
راهنًا ومستقبا

ت��واج��ه ال���دول امل��غ��ارب��ي��ة، ال��ج��زائ��ر، ليبيا، 
يات  تحدِّ ع���ّدة  وت��ون��س،  امل��غ��رب  موريتانيا، 
س��ي��اس��ي��ة واق���ت���ص���ادي���ة، م����ن أه���م���ه���ا األداء 
االق���ت���ص���ادي ال��ض��ع��ي��ف، وارت����ف����اع م��ع��دالت 
األسعار  ��ر بصدمات 

ُّ
الت��أث ومعدالت  البطالة 

ف،  ال���ت���ط���رُّ وك����ذل����ك  املناخ  ���ر  وت���غ���يُّ ال���ع���امل���ي���ة 
�����ب ع����ل����ى ك�����ل ذل�������ك ع�������دم االس����ت����ق����رار 

َّ
وي�����ت�����رت

ال��ذي له أث��ر سلبي ال يستهان به  السياسي 
على قدرة املغرب العربي على تعزيز التجارة 

وجذب االستثمار.
يات يتزايد توافق  وف��ي ض��وء ه��ذه التحدِّ
خاذ 

ِّ
اآلراء حول ض��رورة قيام هذه ال��دول بات

خ���ط���وات أك���ب���ر ف���ي س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل 
��ن��ه��ا م���ن تحسن  االق���ت���ص���ادي ال�����ذي س��ُي��م��كِّ
أوض���اع���ه���ا، وت���ج���اوز ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ق��ب��ات، 

وتحقيق عّدة منافع وجني فوائد كبيرة.
ف��ق��د ق��ام��ت ت��ل��ك ال����دول امل��غ��ارب��ي��ة الخمس 
ب����ت����أس����ي����س ات������ح������اد امل������غ������رب ال�����ع�����رب�����ي ف��ي 
لكن  مراكش،  معاهدة  بموجب  فبراير1989، 
ا  ت التجارة املغاربية صغيرة ِجًدّ

َّ
رغم ذلك ظل

املحلي اإلجمالي والتجارة  للناتج  بالنسبة 
��م��ا م���ع دول  اإلج��م��ال��ي��ة ل��ت��ل��ك ال������دول، ال س��يَّ

االتحاد االوروبي.
ل 

ِّ
تمث ال��دول��ي  البنك  إحصائيات  فحسب 

ال��ت��ج��ارة امل��غ��ارب��ي��ة أق���ل م��ن 2 % م��ن الناتج 
ككل  امل��غ��ارب��ي��ة  للمنطقة  اإلج��م��ال��ي  امل��ح��ل��ي 
وأقل من 3 % من إجمالي املبادالت التجارية 
��ف ال��ب��ن��ك ال��دول��ي 

َّ
ل����دول ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة، وص��ن

ها األضعف عامليًا.
ّ
هذه األرقام على أن

الكبيرة،  التجارية  الحواجز  جانب  وإل��ى 
تنويع  وض��ع��ف  اللوجستية،  واالخ��ت��ن��اق��ات 
���رات 

ُّ
ال���ق���اع���دة اإلن���ت���اج���ي���ة، ف���ق���د ك�����ان ل���ل���ت���وت

ال��س��ي��اس��ي��ة دور ك��ب��ي��ر ف���ي إع���اق���ة ال��ت��ك��ام��ل 
ما   

ً
مثا العربي،  املغرب  ملنطقة  االقتصادي 

زال���ت ال��ح��دود ب��ن امل��غ��رب وال��ج��زائ��ر مغلقة 
تمامًا منذ 1994 ألسباب سياسية، باإلضافة 
إلى نشوب ما يشابه حربًا باردة بن تونس 

رة جدًا.
ِّ
توت

ُ
وليبيا بسبب عاقاتهما امل

كل ه��ذا ساهم بشكل كبير ليس فقط في 
تأخير عملية التكامل االقتصادي بل وأيضًا 
أدراج املسؤولن  د ملف في  في جعلها ُمجرَّ
ات 

ُّ
وحبر على ورق في زمن طغت عليه التكت

االقتصادية واإلقليمية.

صراع السلطة والثروة... األزمة االقتصادية ورقة 
لألحزاب بانتخابات الجزائر

���ح ك��ل ت��ل��ك ال��خ��اف��ات بشكل جلّي 
ِّ

وت���وض
م��دى ع��دم جدّية تحقيق التكامل في نفوس 
أص����ح����اب ال�����ق�����رار وال���ف���اع���ل���ن ال��س��ي��اس��ي��ن 
رغ���م إش����ادة ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ب��ف��وائ��د التكامل 
االق����ت����ص����ادي ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن ت��ج��ن��ي��ه��ا ت��ل��ك 
��ق ب��م��ض��اع��ف��ة 

َّ
��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل ال�������دول، ال س��يَّ

الرفاهية  وتحقيق  اإلجمالي  املحلي  الناتج 
للشعوب املغاربية.

اإلصالحات االقتصادية
ر 

ُّ
ف إلى أسباب تعث وكخطوة أولى للتعرُّ

نظرة  سنلقي  املغاربي  االقتصادي  التكامل 
ع���ل���ى اإلص�����اح�����ات ال���ت���ي ق���ام���ت ب���ه���ا ال�����دول 
امل���غ���ارب���ي���ة، ف���ق���د ش���رع���ت ال��������دول امل���غ���ارب���ي���ة 
الخمس منذ منتصف 1980 بتطبيق العديد 
م�����ن اإلص������اح������ات االق����ت����ص����ادي����ة ب���س���رع���ات 
انتقال  ز  تميَّ فقد  متباينة.  ونتائج  مختلفة 

الجزائر إلى اقتصاد السوق بالبطء الشديد، 
ك���م���ا ت���ق���اع���س���ت خ���ط���وات���ه���ا ن���ح���و ال��ت��ح��ري��ر 

االقتصادي منذ 2008.
ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك ف��ش��ل��ت ف��ي االن��ض��م��ام إل��ى 
منظمة التجارة العاملية إلى حّد الساعة، وتّم 
تأجيل اإلصاحات الهادفة إلى تحسن بيئة 
األعمال وتوسيع الخصخصة، إذ لألسف ال 
تزال البنوك العمومية تسيطر على أكثر من 

%90 من األصول املصرفية في الجزائر.
أّم������ا ل���ي���ب���ي���ا، وب���ف���ض���ل ث���روت���ه���ا ال��ن��ف��ط��ي��ة 
ت��أم��ن مستويات  م��ن  نت  ف��ق��د تمكَّ ال��ك��ب��ي��رة، 
م��ع��ي��ش��ة الئ���ق���ة مل���واط���ن���ي���ه���ا، وذل������ك م��ق��ارن��ة 
م��ع دول أخ����رى ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط 
م  ��ق أّي ت��ق��دُّ

ِّ
وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا، ل��ك��ن ل���م ت��ح��ق

ف���ي االن��ت��ق��ال إل���ى اق��ت��ص��اد ال���س���وق وت��ع��زي��ز 
مناخها االستثماري وكذلك تطوير نظامها 
امل��ص��رف��ي، وم���ا زال���ت ن��وع��ي��ة ال��ح��ك��م ال��راش��د 
بحاجة ماسة إلى مزيد من اإلرادة السياسية 

واإلصاحات.
��م��ا ه���ي البلد  وب��ال��ن��س��ب��ة مل��وري��ت��ان��ي��ا ف��ُربَّ
ي��ات وع��ل��ى جميع  ال���ذي ي��واج��ه أك��ب��ر ال��ت��ح��دِّ
ال��ج��ب��ه��ات ف���ي م��ن��ط��ق��ة امل���غ���رب ال��ع��رب��ي، ول��م 
����ن اإلص������اح������ات ال����ت����ي ق����ام����ت ب���ه���ا م��ن  ����م����كِّ

ُ
ت

ت����ن����وي����ع اق����ت����ص����اده����ا، وت����ح����س����ن م���س���ت���وى 
الشفافية وقدراتها اإلدارية، وتعزيز بنيتها 
التحتية والنهوض بسوق عملها ومناخها 

االستثماري.
بينما استطاع املغرب الحصول على مركز 
م داخ���ل إط���ار سياسة ال���دول امل��ج��اورة  ُم��ت��ق��دِّ
بعّدة  القيام  من  ن  وتمكَّ األوروب���ي،  لاتحاد 
���ل���ت���ه الح����ت����ال م����رات����ب م��ه��ّم��ة  إص����اح����ات أهَّ
ضمن مختلف مؤشرات الحرية االقتصادية، 

االنفتاح االقتصادي وتحسن مناخ األعمال 
ال����ص����ادرة ع���ن أه�����ّم امل��ن��ظ��م��ات وامل���ؤس���س���ات 

الدولية.
ك��ذل��ك خ��ط��ت ت��ون��س خ��ط��وات واس��ع��ة في 
إصاح اقتصادها منذ منتصف سنة 1980، 
��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�������إدارة االق��ت��ص��اد  وال س��يَّ
ومختلف  امل��ال��ي،  والقطاع  والتجارة  الكلي، 
األع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة، لكن م��ع ذل��ك م��ا زال هذا 
ال��ب��ل��د ي��واص��ل ب��ح��ذر ش��دي��د م��ت��اب��ع��ة عملية 

الخصخصة.

عوائق التكامل
التكامل  م��ح��اوالت تحقيق  ك��ل  ب���اءت  لقد 
رات السياسية 

ُّ
املغاربي بالفشل بسبب التوت

ب���ن ال������دول امل���غ���ارب���ي���ة، وك���ذل���ك االخ���ت���اف���ات 
بن  م��ا  وضياعها  السياسية،  أنظمتها  ف��ي 
عاقاتها مع بقية الدول العربية واألفريقية 
وع���اق���ات���ه���ا م���ع م��س��ت��ع��م��ري��ه��ا األوروب����ي����ن، 
 يريد املغرب وتونس والجزائر تعزيز 

ً
فمثا

ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع االت���ح���اد األوروب�����ي 
وال��والي��ات امل��ت��ح��دة، بينما ت��رغ��ب ليبيا في 
ل ترسيخ 

ِّ
تقوية عاقاتها مع الجنوب وتفض

م���ب���ادرة ات��ح��اد امل��غ��رب ال��ع��رب��ي ف��ي االت��ح��اد 
األفريقي.

العموالت والقروض تزيد أرباح بنوك تونس
 رغم األزمة االقتصادية

كذلك عانت التجارة في املنطقة املغاربية 
م��ن ارت��ف��اع م��س��ت��وي��ات ال��ت��ع��ري��ف��ة الجمركية 
العاملي،  املستوى  ضعف  تقريبًا  تبلغ  التي 
وط��ب��ع��ًا ي��ن��ع��ك��س ذل����ك امل��س��ت��وى ال��ع��ال��ي من 

بن  التجارية  امل��ب��ادالت  على  سلبًا  الحماية 
 

ّ
دول املغرب، وما عدا تونس واملغرب تحتل

العاملي  الترتيب  ذي��ل  املغاربية  ال���دول  باقي 
ف���ي م��ؤش��ر س��ه��ول��ة م��م��ارس��ة األع���م���ال، وك��ل 
هذا يساهم بشكل كبير في تأخير وتعطيل 
أّي م�����ب�����ادرة م����ن ش���أن���ه���ا ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل 

االقتصادي املغاربي.
وت��ب��ق��ى امل����ب����ادالت ال���ت���ج���اري���ة ب���ن ال����دول 
املغاربية رهينة ضعف قطاع النقل، ونقص 
ال���خ���دم���ات ال��ل��وج��س��ت��ي��ة، وارت����ف����اع ت��ك��ال��ي��ف 
االت����ص����االت، وع����دم ك���ف���اءة ع��م��ل��ي��ات تيسير 

ف البنية التحتية.
ُّ
التجارة وتخل

��رًا 
َّ

فقد أش���ار ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي ُم��ؤخ
 املغرب فقط لديه سياسة 

ّ
في دراسة له إلى أن

ل، 
ُّ
السماء املفتوحة فيما يتعلق بحرية التنق

األخ��رى  املغاربية  ال���دول  باقي  تفتقر  بينما 
 ما 

ً
��ل ع��ب��ر ال���ح���دود، ف��م��ث��ا

ُّ
إل���ى ح��ري��ة ال��ت��ن��ق

بن  الدولية  الحديدية  السكك  زال��ت خدمات 
العمل، بينما  املغرب والجزائر خ��ارج نطاق 
األدنى  الحّد  إلى  الخدمات  تّم تخفيض تلك 

بن الجزائر وتونس.
كما يوجد نقص كبير في الطرق السريعة 
ل هذا النقص الحاّد  بن ليبيا وتونس، وشكَّ
في البنية التحتية قلقًا كبيرًا للمستثمرين.

��د البنك الدولي م��رارًا وت��ك��رارًا في  كذلك أكَّ
 ت��ح��س��ن ال��ب��ن��ي��ة 

ّ
ال��ع��دي��د م���ن م��ن��ش��ورات��ه أن

ال��ت��ح��ت��ي��ة وت��ي��س��ي��ر ال���ت���ج���ارة ع��ب��ر ال���ح���دود 
ع���ان ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل االق���ت���ص���ادي  س���ي���س���رِّ

املغاربي.

حلول لتحقيق التكامل
ي��ع��ت��ب��ر ال��ت��ك��ام��ل االق���ت���ص���ادي أه�����ّم ت��ح��دٍّ 

��م��ا ف��ي ظل  ي��واج��ه املنطقة امل��غ��ارب��ي��ة، ال س��يَّ
��رات 

ُّ
��ب��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��وت

ُّ
��ق��ل

َّ
ال��ت

األوس��ط  ال��ش��رق  منطقة  ف��ي  الجيوسياسية 
وك��ذل��ك ن��ظ��رة ال��غ��رب ال��دون��ي��ة ل����دول امل��غ��رب 
العربي عبر عدستي اإلرهاب والهجرة، لذلك 
ر األوضاع إلى األحسن وأن  آن األوان أن تتغيَّ
تحقيق  نحو  طريقها  املغاربية  ال���دول  تجد 

التكامل االقتصادي فيما بينها من خال:
�������اع ال�������ق�������رار، ال 

َّ
- ج����ل����وس ال������ق������ادة وُص�������ن

��م��ا األط����راف ال��ج��زائ��ري��ة وامل��غ��رب��ي��ة، على  س��يَّ
الجدّي  التعاون  لبحث سبل  ال��ح��وار  ط��اول��ة 
لتسهيل اإلجراءات الهادفة لتحقيق التكامل 
االقتصادي، والتركيز على جني ثماره قبل 
ال��ت��ف��ك��ي��ر ف���ي أّي خ���اف���ات أخ�����رى، ف��ق��د ح��ان 
الوقت الذي يجب فيه على كل دولة مغاربية 
أو  لسلعها  ك��أس��واق  إل��ى جيرانها  تنظر  أن 
مصادر لإلمداد أو االثنن معًا بغية التقليل 

من التبعّية املبالغ فيها لاتحاد األوروبي.
- ق����ي����ام ال����������دول امل����غ����ارب����ي����ة ب����إص����اح����ات 
ش���ام���ل���ة ل���ل���خ���دم���ات ف�����ي ق����ط����اع����ات امل���ال���ي���ة، 
اللوجستية واالتصاالت  والنقل، والخدمات 
��ن ذل����ك، ح��س��ب ال��ب��ن��ك  وامل���ع���ل���وم���ات، ف��س��ُي��م��كِّ
ال����دول����ي، م���ن ت��ح��ق��ي��ق م��ن��اف��ع ق���د ت��ص��ل إل��ى 
قة من إزالة 

َّ
حق

ُ
ثاثة أضعاف حجم املنافع امل

التعريفة الجمركية وحدها.
- ي��ن��ب��غ��ي ال��ق��ي��ام ب��إص��اح��ات اق��ت��ص��ادي��ة 
السياسية  م��ع اإلص��اح��ات  إل��ى جنب  جنبًا 
وامل������ؤس������س������ات������ي������ة وت������ح������س������ن ال������ع������اق������ات 
ة  ���������وَّ

ُ
خ

ُ
ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة وت���وط���ي���د أواص��������ر األ

وال����ت����ع����اون ح���ت���ى ي���ت���ّم ت���ع���زي���ز دور امل���غ���رب 
العربي في الشؤون اإلقليمية والدولية.
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"إنتل" تكافئ شابًا تونسيًا بـ15 ألف دوالر 
الكتشافه ثغرة أمنية

ل����ج����أت ب����ل����دة ي����اب����ان����ي����ة إل�������ى اس�����ت�����خ�����دام ال����ذئ����اب 
أصبحت  التي  الدببة  إلخافة  محاولة  في  الروبوتية 

مصدر إزعاج متزايد الخطورة في الريف.
ضمن  الواقعة   Takikawa )تاكيكاوا(  بلدة  وقامت 
ش��م��ال  أق���ص���ى  ف����ي   Hokkaido )ه����وك����اي����دو(  ج����زي����رة 
 Monster ال��ي��اب��ان ب��ش��راء وت��رك��ي��ب روب��وت��ن م��ن ف��ئ��ة
ف��ي شهر  األح��ي��اء  ف��ي  الدببة  على  العثور  بعد   Wolf

سبتمبر.
وقال مسؤولو املدينة: إنه لم تحدث مواجهات مع 

الدببة منذ استخدام الذئاب الروبوتية.
 NHK وذك�����رت ه��ي��ئ��ة اإلذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زة ال��ي��اب��ان��ي��ة
أن م��ش��اه��دات ال��دب��ب��ة ف��ي ال��ي��اب��ان وص��ل��ت إل���ى أعلى 
مستوى لها منذ خمس سنوات، وتحدث في الغالب 

في املناطق الريفية في غرب وشمال اليابان.
عام  في  اآلن  الهجمات حتى  من  العشرات  ووقعت 
2020، أدت اثنتان منها إلى القتل، مما دفع الحكومة 
إل����ى ع��ق��د اج���ت���م���اع ط�����ارئ ال��ش��ه��ر امل���اض���ي مل��واج��ه��ة 

التهديد.
 The Monster Wolf ال��روب��وت��ي��ة  ال��ذئ��اب  وتتضمن 
أرب����ع����ة أرج��������ل، وج����س����ًم����ا أش����ع����ث، وع����ي����وًن����ا ح���م���راء 

متوهجة.
وي��ب��ل��غ ارت��ف��اع ال��ذئ��ب ال��روب��وت��ي ن��ح��و م��ت��ر واح��د، 
وعندما يقترب حيوان بري مثل الدب، فإنه يستشعر 
ب��م��س��ت��ش��ع��ر األش���ع���ة ت��ح��ت ال���ح���م���راء وي���رس���ل ص��وًت��ا 

عالًيا ويحرك رأسه وتومض عيناه بالضوء األحمر.
وب����اإلض����اف����ة إل�����ى ص�����وت ال����ذئ����ب، ه���ن���اك ن���ح���و 60 
ن��وًع��ا م��ن األص�����وات، م��ث��ل: أص����وات ال��ن��اس وط��ل��ق��ات 

الرصاص، وذلك حتى ال تعتاد الدببة على الجهاز.
الروبوتي، )أوهتا  وباعت الشركة املصنعة للذئب 

سيكي( Ohta Seiki، نحو 70 وحدة منذ عام 2018.
 Ohta رئيس الشركة ،Yuji Ota )وقال )يوجي أوتا
املستوطنات  أن  تعرف  الدببة  نجعل  أن  نريد   :Seiki
ال��ب��ش��ري��ة ل��ي��س��ت ه��ي امل��ك��ان ال���ذي ت��ع��ي��ش ف��ي��ه، وآم��ل 
للناس  إي��ج��اد بيئة ح��ي��ث يمكن  ف��ي  ذل���ك  ي��س��اع��د  أن 

والدببة أن يتعايشوا.
وأوض�����ح م��س��ؤول��و م��دي��ن��ة )ت��اك��ي��ك��اوا( أن ال��دب��ب��ة 
ت��ص��ب��ح أك���ث���ر ن���ش���اًط���ا وخ����ط����ورة أث����ن����اء ب��ح��ث��ه��ا ع��ن 
الطعام قبل الدخول في حالة السبات في أواخر شهر 
ن��وف��م��ب��ر. وم��ن املحتمل أن ت��ك��ون ال��ه��ج��م��ات األخ��ي��رة 
اليابانية،  البرية  في  الجوز  ناتجة عن نقص  للدببة 

وذلك وفًقا لحماية البيئة.
وت��ع��ت��م��د ال��دب��ب��ة ع��ل��ى ال���ج���وز ك��ج��زء م���ن ن��ظ��ام��ه��ا 
الدببة تقترب من املدن  الغذائي قبل السبات، وبدأت 
ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ال���ط���ع���ام ف���ي ظ���ل ع����دم وج�����ود امل��ك��س��رات 

العالية السعرات الحرارية.
إل����ى تقليص  امل����دن  وت���زاي���د  ال���غ���اب���ات  إزال�����ة  وأدت 
إلى  ي��ؤدي  الدببة واإلنسان، مما  الحاجز بن منازل 

مزيد من االتصال املباشر والهجمات.

الذئاب الروبوتية تمنع هجمات الدببة اليابانية

ا للبشر؟
ً
هل يمكن أن يكون الذكاء االصطناعي صديق
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أع������ل������ن ال�����ب�����اح�����ث ال�����ت�����ون�����س�����ي ف�������ي األم�������ن 
حصوله  مسعود،  بن  الله  سيف  السيبراني 
على مكافأة من شركة »إنتل« تقدر ب�15 ألف 
اكتشافه ثغرة خطيرة في  دوالر، وذل��ك بعد 
 Intel أجهزة الكمبيوتر املصغرة الخاصة بها
الكمبيوتر  ل��ق��راص��ن��ة  ت��س��م��ح  وال���ت���ي   ،NUC
بالتحكم الكامل في أجهزة املستخدمن دون 
التجسس  بإمكانية  ل��ه��م  يسمح  م��ا  علمهم، 
ب��ه املستخدم على جهازه  ي��ق��وم  م��ا  ك��ل  على 

الشخصي.
وفي حوار مع »الشرق«، أوضح بن مسعود 
أن الثغرة »توجد في برمجية تشغيل مخرج 
HDMI في أجهزة Intel NUC، إذ عندما ينفذ 
املستخدم تحديث هذه البرمجية، يسهل على 
امل��خ��ت��رق إرس����ال أوام����ر إل���ى ج��ه��ازه ليتحكم 
به«، مضيفًا أن إرسال األوامر عن بعد لجهاز 

 ،RCE الضحية »ُيعد ثغرة ثانية تحمل اسم
.Remote Code Execution �وذلك اختصارا ل

وك���ش���ف ال��ب��اح��ث ال��ت��ون��س��ي، أن����ه اك��ت��ش��ف 
يتيح  ب��أن  للمخترق  تسمح  الثغرة  أن  كذلك 
بالكامل  الضحية  ج��ه��از  ف��ي  التحكم  لنفسه 
وك��أن��ه ب��ن ي��دي��ه، فيمنح ن��ف��س��ه ص��اح��ي��ات 
صاحب الجهاز Administrator، وبذلك يتمكن 
م���ن ال����وص����ول إل����ى ك���اف���ة ال���ب���ي���ان���ات امل��خ��زن��ة 
كاميرا  في  التحكم  يمكنه  كما  الجهاز،  على 
شاء،  متى  وتشغيلهما  الجهاز  وميكروفون 

دون علم املستخدم أو حاجة إلى إذن منه.

60 ثغرة في إنتل
وأشار بن مسعود إلى أنه منذ 2019 حتى 
اآلن، ن��ج��ح ف���ي اك��ت��ش��اف ن��ح��و 60 ث��غ��رة في 
 10 بينها  من  إنتل،  منتجات شركة  مختلف 

ثغرات في سبتمبر املاضي.
وت���ع���ت���ب���ر ش����رك����ة إن����ت����ل م����ن ض���م���ن ك��ب��رى 
الشركات التي تعمل بشكل دائم على مكافأة 
في  ث��غ��رات  اكتشاف  على  األمنين  الباحثن 
أن��ظ��م��ت��ه��ا وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت���ت���راوح 
ال���ج���وائ���ز امل���ال���ي���ة ال���ت���ي ت��م��ن��ح��ه��ا مل��ك��ت��ش��ف��ي 
الثغرات في منتجاتها بن 500 دوالر و100 
ب��ح��س��ب ح���ج���م خ���ط���ورة  أل�����ف دوالر، وذل������ك 
الثغرة واملنتج الذي جرى اكتشافها بداخله.

وك���ان���ت ش���رك���ة م���اي���ك���روس���وف���ت، اخ���ت���ارت 
ال��ب��اح��ث ال��ت��ون��س��ي س��ي��ف ال��ل��ه ب���ن م��س��ع��ود، 
عام 2018 ضمن قائمة 100 أفضل باحث في 
القائمة  تلك  السيبراني، وتضم  األم��ن  مجال 
م��ا ي��ع��رف��ون ب���"ال��ق��راص��ن��ة األخ��اق��ي��ن"، ممن 

أسهموا في تطوير منتجاتها وخدماتها.

اس���ت���ث���ن���ت ال���ح���ك���وم���ة األم����ي����رك����ي����ة ش���رك���ة 
فرضته  ح��ظ��ر  م��ن   )Qualcomm( »ك��وال��ك��وم« 
إدارة الرئيس ترمب على الشركات األميركية، 
ب����ش����أن ت�����زوي�����د ش����رك����ة ه���������واوي ب���ال���ش���رائ���ح 
وال����رق����ائ����ق اإلل����ك����ت����رون����ي����ة، ف����ي ظ����ل ال���ح���رب 

التجارية القائمة بن واشنطن وبكن.
وحصلت شركة كوالكوم على تصريح من 
لها  للسماح  الجمعة،  األم��ري��ك��ي��ة،  الحكومة 
الجيل  تدعم  التي  معالجاتها  ش��رائ��ح  ببيع 
ال���راب���ع ل��خ��دم��ات امل���وب���اي���ل )4G( إل����ى ش��رك��ة 

هواوي الصينية.
وك�����ان�����ت ك����وال����ك����وم وم���خ���ت���ل���ف ال���ش���رك���ات 
األم��ي��رك��ي��ة امل��ص��ّن��ع��ة ل��ل��ش��رائ��ح اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
ممنوعة من التعامل مع ه��واوي، وفقًا لقرار 
بحظر  ترمب  دون��ال��د  السابق  الرئيس  إدارة 
الصينية  للشركة  إلكترونية  أي شرائح  بيع 

منذ سبتمبر املاضي.
وق���ال���ت م��ت��ح��دث��ة ب���اس���م »ك����وال����ك����وم«، في 
»الشركة حصلت  إن  ل�«رويترز«،  تصريحات 
من  مجموعة  ببيع  لها  تسمح  رخ��ص��ة  على 
املنتجات لهواوي، ومن بينها منتجات تدعم 

.»4G تشغيل شبكات
ول�����م ت��ك��ش��ف امل���ت���ح���دث���ة ع����ن ط��ب��ي��ع��ة ت��ل��ك 
إلى  أش��ارت  أنها  إال  املنتجات بشكل محدد، 
أوضحت  كما  املحمولة،  بالهواتف  عاقتها 
أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ط��ل��ب��ات ال��ح��ص��ول على 
ت���ص���ري���ح ت����وري����د م��ن��ت��ج��ات أخ������رى ل���ه���واوي 
الحكومة  موافقة  انتظار  مرحلة  في  م��ازال��ت 

األميركية.

وت��ع��ت��ب��ر »ك���وال���ك���وم« ال���ت���ي ت��أس��س��ت ع��ام 
1985 امل����ورد ال��رئ��ي��س��ي ل��رق��ائ��ق امل����ودم التي 
ت��س��م��ح ل���ل���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة ب����االت����ص����ال ع��ب��ر 
الصناعة  ه��ذه  وتحتكر  الخلوية،  الشبكات 

بفضل براءات االختراع التي تملكها.
اعتادت »كوالكوم« أن تتعامل مع هواوي 
ف��ي��م��ا ي��خ��ص ش���رائ���ح م��ع��ال��ج��ات ل��ه��وات��ف��ه��ا 
منخفضة السعر، حيث إنها خصت هواتفها 
ب���ش���رائ���ح   Pو  Mate ع�����ائ�����ات  م�����ن  ال������رائ������دة 
ت���م وض��ع  ال���خ���اص Kirin، ول���ك���ن  م��ع��ال��ج��ه��ا 
عقبة ك��ب��رى ف��ي ط��ري��ق اس��ت��م��رار ال��ش��رك��ة في 

تصميمه بعد الحظر األميركي.
وكانت هواوي تعتمد في عملية التصنيع 
التايوانية   TSMC ش��رك��ة  ع��ل��ى  كبير  بشكل 
ال��ت��ي ت��س��ت��خ��دم ت��ق��ن��ي��ات أم��ي��رك��ي��ة ف��ي إن��ت��اج 

شرائح هواوي.
وأف��اد ع��دد من خبراء السوق ب��أن الشركة 
األميركي،  للحظر  مستعدة  كانت  الصينية 
ع���ب���ر ت���خ���زي���ن ك���م���ي���ة ض���خ���م���ة م����ن ال���ش���رائ���ح 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، ول��ك��ن��ه��م ي��ت��وق��ع��ون ن��ف��اد ه��ذا 
امل���خ���زون ب��ح��ل��ول ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، م��م��ا سيؤثر 

سلبًا على إنتاج هواتفها.
وأش������ار س��ت��اس��ي راج����س����ون، ال��خ��ب��ي��ر في 
ش���رك���ة ب��رن��س��ت��اي��ن، إل����ى أن ال���رخ���ص���ة ال��ت��ي 
ح��ص��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا ك��وال��ك��وم س��ت��ح��دث »ت��أث��ي��رًا 
محدودًا« على تطور وضع هواوي في سوق 
 ،4G املوبايل ألنها تقتصر فقط على شرائح
مشيرًا إلى أن مستقبل وضع شرائح 5G لدى 

هواوي ال يزال غير واضح.

أب���ل���غ ع����دد ك��ب��ي��ر من 
 iPhone 12 mini مالكي
ال�����ج�����دد ع�����ن م���ش���ك���ات 
حساسية شاشة القفل 

منذ استام هواتفهم.
وي����ح����ت����وي م��ن��ت��دى 
ع���ل���ى   MacRumors
م�����ن�����ش�����ور م������ك������ون م���ن 
ع���دة ص��ف��ح��ات يصف 
امل���ش���ك���ل���ة، وق������د ت��م��ت 
م����ش����ارك����ة امل�����وض�����وع 
ع���ل���ى م���وق���ع ري���دي���ت، 
ح�����ي�����ث أب������ل������غ امل�����زي�����د 
م��ن امل��س��ت��خ��دم��ن عن 

مشكات مماثلة.
وت����ظ����ه����ر امل���ش���ك���ل���ة مل���ع���ظ���م امل���س���ت���خ���دم���ن 
القفل  م��ن أس��ف��ل ش��اش��ة  التمرير ألع��ل��ى  عند 
أو  ال��ج��ه��از،  قفل  إلل��غ��اء  إبهامهم  باستخدام 
عند الضغط على أزرار املصباح أو الكاميرا 

عبر شاشة القفل.
وال ت��ت��ع��رف ال��ش��اش��ة دائ��ًم��ا ع��ل��ى الضغط 
أو ال��ت��م��ري��ر ألع���ل���ى إلل���غ���اء ال���ق���ف���ل، وت��ن��ت��ه��ي 
 iPhone 12  مشكات الحساسية بمجرد فتح

.mini
ويبدو أن األصابع األخرى بخاف اإلبهام 
مفيًدا  ليس  ه��ذا  لكن  املشكلة،  م��ن  تعاني  ال 

جًدا لهاتف مصمم لاستخدام بيد واحدة.
وي��ت��ك��ه��ن ب��ع��ض امل��س��ت��خ��دم��ن ب����أن نقص 
االستجابة قد يكون مشكلة في التوصيل أو 
ال��ت��أري��ض، وذل���ك بالنظر إل��ى وج���ود تقارير 
تفيد بأن املشكلة ُتحل من تلقاء نفسها عند 
ت��وص��ي��ل ال��ه��ات��ف ب��ش��اح��ن ال��ح��ائ��ط، أو عند 

استخدامه دون غطاء.
ومع ذل��ك، ال يوجد إجماع حتى اآلن على 
سبب املشكلة، وهل هي متعلقة باألجهزة أو 

البرامج.
وع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ن��ف��ص��ل، أق����رت ش��رك��ة آب��ل 
ف��ي مستند دع��م ج��دي��د ب��أن املستخدمن قد 
ي��واج��ه��ون م��ش��ك��ات ف��ي ج����ودة ال��ص��وت مع 
لهواتف  املصنوعة  السمعية  األجهزة  بعض 

آيفون.
وت���ق���ول آب�����ل: إن���ه���ا ع��ل��ى دراي������ة ب��امل��ش��ك��ل��ة 
في  برمجي  تحديث  عبر  إص��اًح��ا  وستوفر 

املستقبل.
وأوض����ح����ت ال���ش���رك���ة أن ب���ع���ض األج���ه���زة 
السمعية املتصلة بهواتف iPhone 12 mini أو 
 iPhone 12 أو   iPhone 12 Pro أو   iPhone 12
ق��د تصدر ض��وض��اء غير متوقعة،   Pro Max
وم����ن ض��م��ن��ه��ا ص����وت ث���اب���ت ع�����اٍل أو ص��وت 

متقطع أو صوت مشوش.
وأبلغ املستخدمون عن هذه املشكات في 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ت��دي��ات ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت، وم��ن 

ضمنها مجتمعات دعم آبل وريديت.
ول���م ت��ح��دد آب���ل ال��ت��ح��دي��ث ال��ب��رم��ج��ي ال��ذي 
س��ي��ت��ض��م��ن اإلص���������اح، ل��ك��ن��ه��ا أط���ل���ق���ت أول 
للمطورين   iOS 14.3 م���ن  ت��ج��ري��ب��ي  إص�����دار 
واملختبرين العامن في وقت سابق من هذا 

األسبوع.
ي���ذك���ر أن ه����ذه ل��ي��س��ت امل�����رة األول������ى ال��ت��ي 
السمعية  األج��ه��زة  مستخدمو  فيها  ي��واج��ه 
آيفون  هواتف  نماذج  استخدام  في  صعوبة 
 iOS ال��ج��دي��دة، ح��ي��ث ج���رى إص����دار ت��ح��دي��ث
إلص����اح   2019 أك���ت���وب���ر  ش���ه���ر  ف����ي   13.1.3
م����ش����ك����ات م����وث����وق����ي����ة ات�����ص�����ال ال����ب����ل����وت����وث، 

وخاصًة لألجهزة السمعية.

واشنطن تستثني شركة »كوالكوم« 
األميركية من حظر التعامل مع هواوي

 iPhone 12 Mini مستخدمو
يعانون من مشاكل

ق����ررت ال��س��ل��ط��ات األم��ي��رك��ي��ة، الجمعة 
امل���اض���ي، م��ن��ح امل���ال���ك ال��ص��ي��ن��ي لتطبيق 
»ت��ي��ك ت���وك«، أس��ب��وع��ن إض��اف��ي��ن لبيعه 
م����ن أج�����ل ح����ل م����خ����اوف ت��ت��ع��ل��ق ب���األم���ن 
ال��رئ��ي��س دون���ال���د  ك���ان���ت إدارة  ال���ق���وم���ي، 

ترمب أعربت عنها.
وأظ����ه����ر إش����ع����ار امل��ح��ك��م��ة امل����ق����دم إل���ى 
في  دان��س«  »بايت  التطبيق شركة  مالك 
مددت  السلطات  أن  الفيدرالية،  املحكمة 
وامل��ح��دد  التطبيق  لبيع  النهائي  امل��وع��د 
أص���ًا ف��ي ال����12 م��ن نوفمبر ال��ج��اري إلى 
ال������27 م���ن ال��ش��ه��ر ذات�����ه، وف��ق��ًا مل���ا أوردت����ه 

وكالة »فرانس برس«.
ال���ت���ج���ارة  وزارة  ق����ال����ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م����ن 
األميركية، الخميس، إنها ستؤخر تنفيذ 
س��ي��اس��ة ت��رم��ب ل��ام��ت��ث��ال ألم���ر املحكمة 

ملصلحة »تيك توك«.
وك��ان »تيك ت��وك« ق��دم الثاثاء، طعنًا 
أم������ام م��ح��ك��م��ة ف����ي واش����ن����ط����ن، مل���ن���ع أم���ر 
بحظر  ت���رم���ب،  ال��رئ��ي��س  إدارة  أص���درت���ه 

التطبيق الشهير في الواليات املتحدة.
ت��ع��رض��ت  ت���رم���ب  إدارة  أن  إل����ى  ي���ش���ار 
للطعن في قرارها بمحكمتن أميركيتن 
على األق���ل، إذ رف��ع��ت ال��ش��رك��ة دع���وى في 
أن منشئي  العاصمة واشنطن، في حن 
منفصلة  ق��ض��ي��ة  أي��ض��ًا  رف��ع��وا  التطبيق 
بنسلفانيا،  ب��والي��ة  محكمة  ف��ي  معلقة 
والتي منعت الحظر في ال�30 من أكتوبر 

املاضي.
وه����ددت إدارة ت��رم��ب، ال��ت��ي ادع����ت أن 
 100 م��ن  أك��ث��ر  ب��ي��ان��ات  التطبيق يستغل 
بكن،  لحساب  أميركي  مليون مستخدم 
بحظره ما لم ُيبع ملستثمرين أميركين. 

ولكن ُطعن في القرار باملحاكم.
وق����ال ال��ب��ي��ت األب���ي���ض إن »ت��ي��ك ت���وك« 
يسيطر  أميركية  شركة  تصبح  أن  يجب 
ع��ل��ي��ه��ا م��س��ت��ث��م��رون أم��ي��رك��ي��ون لتجنب 

الحظر.
وأع����دت ال��ش��رك��ة خ��ط��ة إلن��ش��اء ش��راك��ة 
األميركية  »أوراك���ل«  جديدة تضم شركة 
بصفتها شريكًا تكنولوجيًا في الواليات 
امل��ت��ح��دة، وش��رك��ة »وومل������ارت« األميركية 
ك���ش���ري���ك ت�����ج�����اري. وي����ب����دو أن امل���ش���روع 
يناسب اإلدارة األميركية، لكن الشركة ال 

تزال تنتظر املوافقة.

تمديد املوعد النهائي 
لبيع »تيك توك« في 

أميركا ألسبوعني

س���ي���ك���ون ال����ذك����اء االص���ط���ن���اع���ي ه����و ال��ح��ل 
في عصرنا،  تحدًيا  املشكات  ألكثر  الشامل 
التكنولوجي ظاهرة محايدة  التقدم  أن  كما 
ب����اس����ت����م����رار، واإلن������س������ان ه�����و ال��������ذي ي��ج��ع��ل 
أو  إي��ج��اب��ي��ة أو سلبية أو ص��دي��ق��ة  ال��ظ��واه��ر 
الثالث  القانون  نيوتن  وج��د  وعندما  ع���دوة. 
ل��ل��ح��رك��ة ل���م ي��ك��ن م��ت��ض��م��ًن��ا إن���ش���اء أس��ل��ح��ة. 
والشيء ذات��ه ينطبق على )AI(، حيث يمكن 
لألفراد استخدامه إلنشاء معدات التشخيص 
الطبي أو آالت القتل، والشيء الرئيسي الذي 

يهم هو من يستخدمه وألي غرض. 
ع����ل����ى س���ب���ي���ل امل�������ث�������ال: ي���م���ك���ن اس����ت����خ����دام 
خ��وارزم��ي��ات ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي ف��ي املجال 
ال����ط����ب����ي ل����ل����ت����ع����رف ع����ل����ى أف�����ض�����ل امل����ك����ون����ات 
إلصاح  استخدامها  يمكن  التي  الكيميائية 
الذكاء  استخدام  أيًضا  يمكن  كما  األم���راض. 
االصطناعي لبناء الطائرات التي بدون طيار 
لقتل األف���راد م��ن خ��ال تعلم م��ه��ارات الحرب 

املختلفة.
في كثير من األحيان، يتم تصوير )AI( على 
امل��ذه��ل عندما  العالم  ب��داي��ة عصر نهاية  أن��ه 
ت��ت��ح��ك��م ال����روب����وت����ات ف���ي ال��ج��ن��س ال��ب��ش��ري، 
وتحقق األح��ام السيئة للخيال العلمي كما 
ه��و م��ت��وق��ع. وع��ل��ى امل���ن���وال ن��ف��س��ه، بالنسبة 
ال��ذك��اء االصطناعي هو  لبعض األف���راد، ف��إن 
ال��ذي سيشغل  الرقمي املخيف  ال��وح��ش  ذل��ك 
الوظائف بشكل كبير، وسيؤدي إلى مستقبل 
ع��اط��ل ع���ن ال��ع��م��ل. وم���ن امل��ث��ي��ر ل��اه��ت��م��ام أن 
ال����ذك����اء االص���ط���ن���اع���ي ُي���ن���ظ���ر إل���ي���ه ع���ل���ى أن���ه 
املذهل  التكنولوجي  للتقدم  الحاسم  ال��ج��زء 
واالبتكارات مثل السيارات الذاتية القيادة أو 

الطائرات بدون طيار.
ومن املتوقع أن الذكاء االصطناعي سيكون 
ال���ح���ل ال���ش���ام���ل ألك���ث���ر امل���ش���ك���ات ت���ح���دًي���ا في 
املستندة  املبهرة  التوقعات  وت��ؤدي  عصرنا. 
للذكاء االصطناعي إلى )عالم التكنولوجيا(. 
س��وف يكمل )AI( العمل البشري ب��داًل من 
أن ي��ح��ل م��ح��ل��ه، وف���ي ال��ع��دي��د م��ن ال��ح��االت ال 
تكون خوارزميات الذكاء االصطناعي دقيقة 
كامل،  بشكل  معينة  مهمة  ألتمتة  يكفي  بما 

وقبول التشخيص املستند إلى الصور، على 
سبيل املثال: يمكن لخوارزمية رؤية الحاسب 
ف����ق����ط ت����ق����دي����م م����ق����ت����رح����ات. ب���ي���ن���م���ا ي���ح���ت���اج 
ال��ط��ب��ي��ب ب��اس��ت��م��رار إل���ى م��راج��ع��ة االق���ت���راح؛ 
القاعدة قد يكون قاتًا  ألن االكتشاف خ��ارج 
للمريض. ومع ذلك، يمكن ل� )AI( أن يعرض 
البيانات التي تنطبق على التشخيص، مما 

يساعد الطبيب في عمله أكثر.

م�����ع اس����ت����م����رار ال���ت���ع���ت���ي���م ع���ل���ى ال���خ���ط���وط 
ه��ن��اك  واآلالت،  األش�����خ�����اص  ب����ن  ال���ف���اص���ل���ة 
أيًضا كون رؤية الذكاء االصطناعي كصديق 
ل��ه ت��أث��ي��رات غ��ي��ر ودي����ة أم ال، ح��ي��ث ي��ع��ارض 
)مايك إلغان( من شركة Fast Company تعليم 
التعبير:  االل��ت��زام بأليكسا من خ��ال  األطفال 
“ل��س��ن��ا ب��ح��اج��ة إل����ى رؤي�����ة األط���ف���ال أل��ي��ك��س��ا 
كصديق، أو امتاك صفات بشرية، وتشكيل 

املرفقات التي تجعل تشكيل الشك الحًقا أكثر 
إزع��اًج��ا”. ويقترح هذا أنه في يوم من األيام 
ق���د ت��ض��ط��ر اآلالت إل����ى خ���داع���ن���ا، وت��ع��ري��ض 
بشكل  للخطر.  يستخدمونها  ال��ذي��ن  األف���راد 
ع����ام ن��ح��ن ب��ح��اج��ة مل��ن��ح��ه��م ال���ق���وة وم��ن��ح��ه��م 
م��س��ارات الشخصيات في ه��ذا امل��ج��ال، لكننا 

لم نوِص أبًدا بأن تكون الرحلة بسيطة.



ثقافة  وفنون 9

أعلن   عبر املوقع الرسمي ملهرجان القاهرة 
السينمائيني  لتسجيل  التقديم  باب  فتح  عن 
في النسخة الثالثة من أيام القاهرة لصناعة 
ال��س��ي��ن��م��ا ف����ي ال���ف���ت���رة امل���م���ت���دة م���اب���ني 4 ال���ى 
ال�������دورة ال42 من  ف��ع��ال��ي��ان  7 دج��ن��ب��ر ض��م��ن 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 2 الى 
الى غاية 26  التسجيل  10 دجنبر ، وسيتاح 

نونبر
صناعة  مل��ح��ت��رف��ي  التسجيل  ه���ذا  يتيح  و 
ال��س��ي��ن��م��ا و ال��ت��ل��ف��زي��ون ل��ل��م��واه��ب ال��ع��رب��ي��ة 
ام���ك���ان���ي���ات و ف�����رص ل���ل���ش���راك���ة م����ع امل��ج��ت��م��ع 
السينمائي الدولي ضمن مجموعة الخدمات 
امل���ه���ن���ي���ة  ب���االض���اف���ة ال�����ى ح���ض���ور ال��ح��ل��ق��ات 
النقاشية و املحاضرات ، و بهدف تقديم دعم 
اق��وى للسينما العربية ، كما  كما يتاح لكل 
محترف الحصول على تذاكر يومية ملشاهدة 

عروض األفالم في املهرجان.
و ف���ي���م���ا ي���خ���ص االج������������راءات االح����ت����رازي����ة 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن ف����ي����روس ك�����ورون�����ا ف���ق���د ت��ع��ه��د 
املهرجان على توفير اج��واء امنة خ��الل فترة 
ال��ت��ي اقرتها  ب��اح��ت��رام ك��ل التدابير  امل��ه��رج��ان 
منظمة الصحة العاملية و الحكومة املصريو 
، ص���ون���ا ل��س��الم��ة و ص��ح��ة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ني و 
ال���ج���م���ه���ور ، ف��ي��م��ا س��ي��ت��م االع�������الن ع����ن ه���ذه 
في  خ��الل مؤتمر صحفي سيقام  االج�����راءات 

16 نونبر الحالي .
ك��م��ا أع��ل��ن��ت أي����ام ال��ق��اه��رة أي��ض��ا، ع��ن فتح 
املصرية  املسلسالت  ملشروعات  التقديم  ب��اب 
للمشاركة فى  األخ��ي��رة،  التطوير  م��راح��ل  ف��ى 
“سوق املسلسالت”، الذى يتم تنظيمه للعام 
ال��ث��ان��ى ع��ل��ى ال��ت��وال��ى، ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ب��ادرة 
اإلعالم فى الشرق األوسط )MEMI(، و سيتم 
االع����الن ع��ن امل��ش��روع��ات امل��ش��ارك��ة ف��ي االي���ام 

القادمة .
 وك��ش��ف��ت م��ن��ص��ة أي�����ام ال���ق���اه���رة ل��ص��ن��اع��ة 
القائمة  ع��ن  املاضية،  الفترة  خ��الل  السينما، 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل���ش���روع���ات األف�������الم امل���ش���ارك���ة ف��ي 

ال���ن���س���خ���ة ال����س����اب����ع����ة م������ن م���ل���ت���ق���ى ال����ق����اه����رة 
السينمائي، التي تضم 15 مشروعًا، تنوعت 
بني الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير 
وما بعد اإلنتاج، وقع االختيار عليها من أصل 
105 مشروعا تقدمت إلى امللتقى هذا العام من 
دول��ة عربية،اشرفت لجنة مختصة تضم   12
ال��خ��ب��راء ف��ي صناعة السينما على  ع���ددا م��ن 
فحصها بعناية من اجل التنافس على جوائز 
مالية كانت قد وصلت في الدورة الفارطة الى 

200 ألف دوالر  
و قد صرحت مديرة أيام القاهرة لصناعة 

العام من  السينما علياء زك��ي أن نسخة ه��ذا 
امل��ه��رج��ان س��وف ت��ق��دم ف��رص��ا كبيرة ل���رواد و 
ضيوف مهرجان القاهرة لالحتفاء بالسينما 
و التمكني و التفاعل مع خبراء دوليني في هذا 
الفعاليات  برنامج  أن  الى  باالضافة   ، املجال 
الذي يقدمه يضم مجموعة من أبرز األسماء 
بمناقشة  الدولية، غني  السينما  في صناعة 
امل��وض��وع��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ص��ن��اع��ة السينما 
ف��ي ه��ذه املرحلة امل��ح��وري��ة ال��ذي يتغير فيها 

العالم.
تضيف م��دي��رة امل��ه��رج��ان  أن منصة “أي��ام 

القاهرة” هذا العام قد تكون مختلفة شيئا ما  
في  ولكنها  واملضمون،  الشكل  مستوى  على 
الوقت نفسه ستكون األهم منذ االنطالق قبل 
3 س��ن��وات، ل��ش��ع��ور ف��ري��ق ال��ع��م��ل بمسؤولية 
م���ض���اع���ف���ة، ت����ج����اه ص���ن���اع���ة ال���س���ي���ن���م���ا ب��ع��د 
التغيرات التي فرضها فيروس كورونا خالل 
القصوى  أن األولوية  عام 2020، مؤكدة على 
����اع األف������الم االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ني في 

َّ
ه���ي دع����م ُص����ن

ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، خ��اص��ة امل��ش��ارك��ني منهم في 
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي، وال��ت��ي تعكس  ال��ق��اه��رة  ملتقى 
العام حجم  املتقدمة هذا  ج��ودة مشروعاتهم 
الثقة في مهرجان القاهرة، ومنصته الدولية 
امل�����ؤث�����رة ال���ت���ي ت��ت��ي��ح ل��ل��س��ي��ن��م��ائ��ي��ني ع���رض 

مشروعهاتهم.
ال��ى ان النسخة املاضية  ت��ج��در االش���ارة  و 
القاهرة لصناعة السينما، كانت قد  أي��ام  من 
ش��ه��دت ت���واج���د أك��ث��ر م���ن 550 اس��م��ًا م���ن أه��م 
���اع ال��س��ي��ن��م��ا ال���دول���ي���ني، ال���ذي���ن ش���ارك���وا 

َّ
ُص���ن

ت��ت��ن��وع بني  أك��ث��ر م��ن 25 فعالية مختلفة  ف��ي 
ال���ح���ل���ق���ات ال��ن��ق��اش��ي��ة وال������ح������وارات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
وامل��ح��اض��رات و3 ورش ع��م��ل، ب��ال��ت��ع��اون مع 
Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيوني 
ال��س��ي��ن��اري��و  ل��ت��ط��وي��ر   Eave On Demandو
ل��إن��ت��اج   Film Independentو ال��س��ي��ن��م��ائ��ي 
 Middle East ق��م��ة  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  اإلب���داع���ي، 
Media Initiative من أجل فعاليات تركز على 
العمل التلفزيوني، وتتضمن فرصًا للتواصل 
بني املديرين التنفيذيني العرب واألميركيني، 
وامل��ن��ت��ج��ني وامل���ؤل���ف���ني، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ف��رص 
للمميزين منهم تمكنهم من حضور مؤتمرات 

وعرض مشروعاتهم.
السينما  ال��ق��اه��رة لصناعة  أي���ام  تعتبر  و   
م��ن��ص��ة ت���ق���ام ب���ال���ش���راك���ة م���ع م���رك���ز ال��س��ي��ن��م��ا 
النقاشات  العربية، توفر فضاًء مهمًا إلجراء 
وال��������ت��������واص��������ل واالج�������ت�������م�������اع�������ات وال�������������ورش 
وامل����ح����اض����رات، وم����ن خ����الل م��ل��ت��ق��ى ال��ق��اه��رة 
املجال إلقامة تعاون بني  السينمائي، يفسح 
الشخصيات  وأهم  واملحلية  العربية  املواهب 
األف���الم بهدف دعم  ف��ي عالم صناعة  الدولية 

السينما العربية.
هو  ال��دول��ي  السينمائي  ال��ق��اه��رة  مهرجان 
أح����د أع�����رق امل���ه���رج���ان���ات ف���ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي 
وأف��ري��ق��ي��ا واألك����ث����ر ان��ت��ظ��ام��ًا، ي��ن��ف��رد ب��ك��ون��ه 
امل����ه����رج����ان ال����وح����ي����د ف�����ي امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���رب���ي���ة 
واألف����ري����ق����ي����ة امل���س���ج���ل ف����ي االت�����ح�����اد ال����دول����ي 
 14 م�����ع   )FIAPF( ب�����اري�����س  ف�����ي  ل��ل��م��ن��ت��ج��ني 

مهرجانًا آخرًا ينظم مسابقات دولية.

أخبار في صورمهرجان القاهرة الدولي يفتح باب الترشيح للمشاركة في ايام صناعة السينما 

''اخيرا انا االن خالية من كورونا '' هكذا اختارت الفنانة سلمى ابو ضيف االعالن 
عن شفائها من فيروس كورونا ، حيث نشرت عبر حسابها بموقع االنستغرام خبر 
نتيجتها السلبية للفيروس مضيفة :'' الحمد لله، شكًرا لكل من سأل عني، لكم مني كل 
الحب، وابقوا أمنني. و قد خضعت الفنانة سلمى للحجر الصحي في مدينة الجونة 
ال��راب��ع��ة ملهرجان  ال����دورة  ت��واج��ده��ا بفعاليات  اث��ن��اء  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس  بعد اصابتها 

الجونة .

 تأهل فيلم "اإلط��ار األبيض" الروائي من إخراج "ماجد رستمي زاده"، من محافظة 
خوزستان )جنوب غربي البالد( للمشاركة في مهرجان Hecare السينمائي الدولي في 
كندا. وأعلن نائب مدير دائرة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي في خوزستان، ناصر آريائي، 
Human-( ب���"ك��ورون��ا" تحت عنوان إل��ى القسم الخاص  التأهل  الفيلم نجح في  أن ه��ذا 

Environment care( بمهرجان Hecare السينمائي.
و قد صرح في وقت الحق آريائي الى أن فيلم "اإلط��ار األبيض" يسلط الضوء على 
تضحيات وتفاني الكوادر الصحية والطبية خالل فترة انتشار وباء كورونا وينظر 
لها من زاوية أخرى. وخصص مهرجان Hecare السينمائي الكندي الذي يهتم بالعمل 

لحماية البيئة وحقوق اإلنسان، قسم خاص بكورونا هذا العام.

أعلنت بشكل مفاجئ الفنانة املغربية بسمة بوسيل عن انفصالها من املغني املصري تامر 
حسني عبر حسابها في موقع التواصل 'انستغرام' ،حيث كتبت  "لكل الناس اللي بتبعتلي 
ص��ور وفيديوهات لتامر وشايفة إن��ه مش بيعملي احترام س��واء في ص��ور أو فيديوهات، يا 
ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور" ، مضيفة : "أحب أعرفكوا إن إحنا 
بقالنا فترة منفصلني وبنحضر أوراق الطالق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا 
على األقل تبعتولي أي حاجة... بالتوفيق".و يشار إال انها ليست املرة االولى التي يحدث خالف 
بني الثنائي تامر حسني و بسمة بوسيل وصل الى حد االنفصال إال أن هذا الخالف لم ينتهي 
بطالق رسمي إذ ظلت اسباب االنفصال غير معلنة ، و هذا ما اك��ده الفنان تامر حسني عبر 

صفحته الرسمية  على فاايسبوك لكنه نفى وقوع طالق رسمي ببني الطرفني 

أق��دم أغنية تشّكل  أث��ر انفجار بيروت املشؤوم أردت أن  "على 
لفتة جميلة مني للبنان عمومًا وبيروت خصوصًا، لذلك بدأت 

ل��م أج��د أجمل من  أبحث ع��ن ك��الم جميل وعمل مميز، 
ق���ص���ي���دة ال���ش���اع���ر ال��ك��ب��ي��ر ن������زار ق���ب���ان���ي ل��ت��ج��س��ي��د 

م��ش��اع��ري وأح��اس��ي��س��ي ت��ج��اه ب���ي���روت"، ب��ه��ذه 
الكلمات بدأت الفنانة نانسي عجرم حديثها 

مع "العربية.نت".
 وقالت إن سبب نجاح وانتشار وتأثر 
الجمهور بفيديو كليب "بيروت األنثى" 

الكليب تمثل  إل��ى أن قصة ه��ذا  م���رده 
وت��خ��ت��ص��ر ح��ي��اة ك��ل ع��ائ��ل��ة لبنانية 
أبنائها  ه��ج��رة  بسبب  وم��ع��ان��ات��ه��ا، 
وه����ج����رة األدم�����غ�����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة إل���ى 

الخارج، بحثًا عن مستقبل أفضل.

تجربة قاسية
ك����م����ا أض������اف������ت "ك�������ل ل���ب���ن���ان���ي 
عائلته،  م��ع  التجربة  ذات  ع��اش 
ل����ذل����ك ش���ع���ر ب������أن ه������ذا ال��ك��ل��ي��ب 
، وك���أن���ه م��وج��ه 

ً
م���ّس���ه م���ب���اش���رة

إل�����ي�����ه".  ه�����ذا وك����ان����ت ن��ان��س��ي 
ت���ت���وق���ع ال����ن����ج����اح ل���أغ���ن���ي���ة، 

ألن���ه���ا ش���ع���رت ب��ت��أث��ي��ره��ا 
ع��ن��دم��ا سمعتها  ع��ل��ي��ه��ا 
ف�����أدرك�����ت ح���ي���ن���ه���ا أن���ه���ا 

أيضًا وبشكل  ستؤثر 
كبير على الجمهور 

ال�����������ل�����������ب�����������ن�����������ان�����������ي 
وال����ع����رب����ي، ع��ل��ى 

حد سواء.
إل������������ى ذل���������ك، 
ت�������������ح�������������دث�������������ت 
ص�����������اح�����������ب�����������ة 
"أخ������اص������م������ك 
ع������ن  آه"، 
م�������������وض�������������وع 
ال�����������ه�����������ج�����������رة 
ف������أوض������ح������ت 
أن������ه������ا ف����ك����رت 
إال  فيه  طبعًا 
أن���ه���ا ت��ح��اول 
ت������������������ف������������������ادي 
ح��������ص��������ول��������ه 
اإلمكان  ق��در 
وت���������ت���������رك���������ه 
كمالذ أخير 

كل  في  تقريبًا  متشابه  حاليًا  الوضع  أن   
ً
معتبرة لها،  بالنسبة 

دول العالم في ظل جائحة كورونا واإلقفال العام.

مرحلة صعبة
وقالت "الوضع في لبنان سيعود كما كان عليه 
سابقا، بعد مرور هذه املرحلة الصعبة والدقيقة، 
حاليًا  عائلتها  م��ع  هجرتها  ف��م��وض��وع  ل��ذل��ك 

غير مطروح".
كما أنها ال تنكر أن الوضع االقتصادي 
واالج����ت����م����اع����ي ف�����ي ل����ب����ن����ان "س����ي����ئ ج����دًا 
ت��ق��ن��ع نفسها  أن���ه���ا  "، إال 

ً
ف���ع���ال وم��ح��ب��ط 

دائ��م��ًا ب���أن ه���ذه امل��رح��ل��ة م��ؤق��ت��ة وستمر 
قريبًا.

ف����ي����روس  أن  ن����ان����س����ي  وأوض�������ح�������ت 
ك����ورون����ا ج��ع��ل��ه��ا ح��ري��ص��ة أك���ث���ر على 
ال���وض���ع ال��ص��ح��ي ل��ل��ع��ائ��ل��ة وب��ن��ات��ه��ا، 
ل���ل���ح���اج���ات  إال  ال���ت���ن���ق���ل  ف���اخ���ت���ص���رت 
تقضي  طريقة  واعتمدت  الضرورية 
بالقيام بكل شيء من داخل املنزل، 
وذل���ك ب��ه��دف ال��ح��ّد م��ن اح��ت��م��االت 
التقاط العدوى، إلى أن تمر هذه 

الفترة على خير، كما قالت.
وختمت حديثها بالتطرق 
إل�����������������ى ن������ش������اط������ه������ا 
إنها  فقالت  الفني 
ستنتهي قريبًا من 
ال��ج��دي��د،  أل��ب��وم��ه��ا  تحضير 
متأكدة  ليست  أن��ه��ا  ول��و 
م��������ن ك����ي����ف����ي����ة إط�����الق�����ه 
ف��������ي ظ��������ل ال������وض������ع 

الصّحي.

نانسي عجرم: فكرت باهلجرة وهذه القصيدة ترجمت مشاعري
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ت��������م��������ارس ال�����ن�����ج�����م�����ة ال������ه������ول������ي������وودي������ة إي����م����ا 
روبرتس،حياتها بشكل طبيعي روتيني يتواءم 

مع تقدم حملها.
وب������ح������س������ب ص�����ح�����ي�����ف�����ة "دي���������ل���������ي م�����ي�����ل" 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة،ظ��ه��رت امل��م��ث��ل��ة األم��ري��ك��ي��ة 
ب��إط��الل��ة طبيعية في  إي��م��ا روب���رت���س 
أحدث ظهور علني لها في شوارع 
التقطتها  التي  أنجلوس  ل��وس 
ع��دس��ات ال��ب��اب��ارات��زي ،وب���دت 
إيما أنيقة جدًا وهي تتمشى 
م������رت������دي������ة ف�����س�����ت�����ان�����ًا أس�������ود 
اللون،وكمامة أنيقة باللونني 
األب����ي����ض واألس����ود،ت����واف����ق����ت 
م���ع ل����ون ف��س��ت��ان��ه��ا،وش��ع��ره��ا 
ال���ن���اع���م امل���ن���س���دل ب��ك��ام��ل��ه على 

كتفيها.
وك��ان��ت إي��م��ا روب��رت��س "30 ع��ام��ًا" 
ب����ع����د إخ����ف����ائ����ه����ا ح���م���ل���ه���ا ف������ي األش����ه����ر 
األول�����ى،ك�����ان�����ت وال���دت���ه���ا م����ن س��ب��ق��ت��ه��ا 
لإعالن عنه وكشفه بعفوية عن طريق 
الخطأ،مما اضطر إيما إلى اإلعتراف 
ب��ه وكشفه ه��ي األخ���رى قبل الوقت 
وشريكها  تعتقده  ال���ذي  امل��ن��اس��ب 
غ�����اري�����ت ه���ي���دل���ون���د ل���ل���ك���ش���ف ع��ن 

حملها األول بطفلها األول.
وت���������������������������ص���������������������������درت إي������������م������������ا 
روب�����رت�����س�����اإله�����ت�����م�����ام م����ؤخ����رًا 
ب�����ك�����ش�����ف�����ه�����ا ت��������ق��������دم ح����م����ل����ه����ا 
ب�������ت�������ص�������دره�������ا غ��������الف��������ًا ع����ل����ى 
م����ج����ل����ة "ك����وزم����وب����ول����ي����ت����ان" 
حسابها  ف��ي  العاملية،نشرته 
ال��������خ��������اص ب������م������وق������ع ال������ت������واص������ل 
اإلج�����ت�����م�����اع�����ي "إن������س������ت������غ������رام" ال������ذي 
أل��ف شخص حول  يتابعها فيه 14 مليون و600 

العالم.
ووفقًا ملوقع "ه��وال" ،أوض��ح��ت إيما روبرتس 
ف��ي مقابلتها : " لليوم ال ي��زال بعض ال��ن��اس ال 
يتقبلون إن��ن��ي إم����رأة ب��ال��غ��ة" ، وت��اب��ع��ت: " إن��ه 
أمر مضحك ،ألنني أعتقد أن الناس حتى هذا 
اليوم يعتقدون إنني أبلغ من العمر 19 عامًا 
،على الرغم من إنني أبلغ من العمر 30 عامًا، 
ال أع��رف إذا ك��ان األم��ر بسبب أنهم رأونني 
أكبر كإبنة شقيق جوليا روبرتس،وألنهم 
كانوا يرونني ماذا أفعل منذ كنت صغيرة 
ج����دًا،ل����ه����ذا اس���ت���م���روا ف����ي رؤي����ت����ي أص��غ��ر 

سنًا".
ت��س��ت��ع��د إي���م���ا روب����رت����س إب���ن���ة ش��ق��ي��ق 
ال��ن��ج��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ج��ول��ي��ا روب����رت����س أله��م 
دور ف��ي ح��ي��ات��ه��ا ك��ل��ه��ا،وه��و دور األم��وم��ة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ،وك���ش���ف���ت ف����ي امل���ق���اب���ل���ة ن��ف��س��ه��ا 
أن��ه��ا ب��ذل��ت ج��ه��دًا ووض��ع��ت خططًا للحمل 
لبطانة  املناسب  التشخيص  ع��دم  ،وبسبب 
ال���رح���م ال����ذي ع��ان��ت م��ن��ه ل��س��ن��وات، وش��ع��رت 
باضطرابات وتقلصات منذ كانت في املدرسة 
،وف�������ي أواخ��������ر ال���ع���ش���ري���ن م����ن ع���م���ره���ا اع���ت���ق���دت 
أن�����ه س���ي���ؤث���ر ع���ل���ى خ��ص��وب��ت��ه��ا، ف���ق���ام���ت ب��ت��ج��م��ي��د 
من  طبيعي،وتعلمت  بشكل  تحمل  أن  قبل  بويضاتها 
حملها هذا،أن الخطة الوحيدة التي يمكن للمرأة اتباعها 
للحمل،هو بعدم اتباع خطة،أي بمعنى أن الله إذا أراد لها الحمل 

،فإنها ستحمل.
وق���ال���ت: " م��ن��ذ أن ت��وق��ف��ت ع���ن ال���ق���ل���ق،وع���ن ال��ت��ف��ك��ي��ر ب���أم���ر ال��ح��م��ل 
،حملت فجأة،لم أرغب برفع آمالي،يمكن أن تسوء األمور عندما تكونني 
،هذا الحمل جعلني أدرك أن الخطة الوحيدة التي يمكنك اتباعها 

ً
حامال

،هي أنه ال توجد خطة لشيء ال تراه حقًا".
وأك���دت إيما روب��رت��س بأنها بصحة ج��ي��دة،وه��و أكثر ش��يء ممتنة 
لنفسها  الذاتية  رعايتها  بحملها،وبممارسة  ج��دًا  تستمتع  ل��ه،وه��ي 

ولجنينها .
وق��ال��ت إي��م��ا روب��رت��س: "رؤي���ة ت��أم��ل تغيرات ج��س��دي م��ن ال��داخ��ل 

والخارج بشكل جذري ، مفاجأة وجميلة".

إيما روبرتس تستعد 
ملولودها األول بسعادة وثقة
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ق���ررت وح���دة ال��ن��زاه��ة التابعة 
ل��ات��ح��اد ال���دول���ي ألل���ع���ب ال��ق��وى 
ت���وق���ي���ف ال�����ع�����داء ال���ك���ي���ن���ي إي��ل��ي��ا 
م����ان����ان����ج����وي  ل���س���ن���ت���ن ب��س��ب��ب 

انتهاكه للوائح املنشطات.
و غ����اب ب��ط��ل ال���ع���ال���م ال��س��اب��ق 
 3 ع������ن  م����ت����ر   1500 س�����ب�����اق  ف������ي 
اختبارات للكشف عن املنشطات، 
ف��ي ان��ت��ه��اك واض���ح ل��ق��واع��د تلزم 
ال��ري��اض��ي��ن ب���اإلب���اغ ع��ن أم��اك��ن 

وج���وده���م. وك���ان م��ان��ان��ج��وي قد 
أوق��ف مؤقتا في يوليو املاضي، 
بسب هده املخالفة، حيث  قالت 
وحدة النزاهة حينها  أن العقوبة 
س���ت���س���ري اع����ت����ب����ارا م�����ن ت���اري���خ 
الدي  و   ، الثالث  االختبار  موعد 
يرجع إلى 22 من ديسمبر 2019.

وعلى إث��ر ه��دا ال��ق��رار ستلغى 
ن�����ت�����ائ�����ج ال�����ك�����ي�����ن�����ي ف��������ي ج���م���ي���ع 
امل�����س�����اب�����ق�����ات ال�����رس�����م�����ي�����ة ال����ت����ي 

ال22 من ديسمبر  مند  خاضها  
2019، وك��ل م��ا ترتب عليها  من 
ألقاب و جوائز مالية و ميداليات 

و نقاط.
و ف����از ال���ع���داء ال��ك��ي��ن��ي ال��ب��ال��غ 
من العمر 27 عاما بلقبه العاملي 
سنة 2017 في لندن، كما حصد 
بعدها  الكومنولث  أل��ع��اب  دورة 
بعام،  ولم يدافع عن لقبه العاملي 
العام املاضي في الدوحة بسبب 

تعرضه لإلصابة.
وان����ض����م م���ان���ان���ج���وي ل��ق��ائ��م��ة 
املعاقبن  ال��ك��ي��ن��ي��ن  ال��ري��اض��ي��ن 
خ��������ال ال�����س�����ن�����وات األخ��������ي��������رة، و 
أب����روه����م أس���ب���ل ك���ي���ب���روب  ب��ط��ل 
ري��ت��ا  و   ،2008 ب���ك���ن  أومل����ب����ي����اد 
بوسطن  م���اراث���ون  بطلة  جيبتو 
وجيميما  ال��س��اب��ق��ة،  شيكاغو  و 
امل���ارات���ون في  س��وم��ج��ون��ج بطلة 

أوملبياد ريو دي جانيرو 2016.

االتحاد الدولي أللعاب القوى يوقف العداء 
الكيني مانانجوي بسبب املنشطات

كريستيانو رونالدو يواصل تألقه مع املنتخب  
نحو عرش جديد

مصري تشكو  إلى "الكاف" من سوء التحكيم في مباراة توغو

طبيب املنتخب املصري يكشف حالة صالح الصحية

مسؤول سابق: برشلونة أضاع "الجوهرة"

رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  يواصل 
التألق داخل املستطيل األخضر، حيث مازال يطارد 

األرقام القياسية العاملية.
ووص����ل رون���ال���دو ل��ه��دف��ه رق���م 102 م���ع املنتخب 
ال��ب��رت��غ��ال��ي، ل��ي��ص��ب��ح ال���اع���ب ع��ل��ى ب��ع��د 8 أه���داف 
القياسي من  دول��ي��ة فقط م��ن أج��ل االن��ف��راد بالرقم 
ح��ي��ث تسجيل أك��ب��ر ع���دد م��ن األه����داف ال��دول��ي��ة، و 
الدي يحمله حاليا  املهاجم  االيراني املعتزل علي 

دائي، حيث سجل 109 أهداف رفقة منتخب باده.
و ت��م��ك��ن ن��ج��م ي��وف��ن��ت��وس االي��ط��ال��ي م��ؤخ��را من 

ليصبح  بوشكاش،  فيرينتس  املجري  رقم  معادلة 
راب���ع ه��داف��ي ك���رة ال��ق��دم ع��ب��ر ال��ت��اري��خ، ح��ي��ث يملك 
ال��ب��رت��غ��ال��ي  746 ه��دف��ا ف���ي م��س��ي��رت��ه ال���ك���روي���ة مع 

االندية و املنتخب.
و يعتبر صاحب ال35 عاما ه��داف أوروب���ا على 
امل��س��ت��وى ال����دول����ي، و ي��أت��ي خ��ل��ف��ه أس���ط���ورة امل��ج��ر 
فيرنس بوشكاش الدي أحرز 84 هدفا، فيما سجل 
املجري ساندور كوتشيس 75 هدفا، ويأتي خلفهم 
ك��ل م��ن األمل���ان���ي م��ي��روس��اف ك��ل��وزة ص��اح��ب ال71 

هدف و مواطنه جيرد مولر صاحب ال68.
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أع��ل��ن ف��ري��ق ي��ام��اه��ا امل��ن��اف��س 
ف�����ي ب���ط���ول���ة ال����ع����ال����م ل���س���ب���اق���ات 
النارية للفئة األول��ى،  ال��دراج��ات 
كراتشلو  كال  البريطاني  تعين 
م��ن عام  اب��ت��داء  سائقا للتجارب 
2021. و سيترك كراتشلو البالغ 
من العمر 35 سنة فريقه الحالي 
ن��ه��اي��ة  ف���ي  ه���ون���دا  ار  إل. س����ي. 
امل����وس����م ال���ح���ال���ي ، ب���ع���دم���ا ق���رر 
ال��ف��ري��ق االس��ت��غ��ن��اء ع��ن خدماته 

لصالح أليكس مركيز.
و ت���ح���دث���ت ت����ق����اري����ر س��اب��ق��ة 
ان��ض��م��ام كراتشلو  ع��ن إم��ك��ان��ي��ة 
ال����ف����ائ����ز ب����ت����ات����ه س����ب����اق����ات ف��ي 
أبريليا،  إل��ى فريق  األول��ى  الفئة 
فريق  إل��ى  االنضمام  لكنه فضل 
خلفا  للتجارب  كسائق  ي��ام��اه��ا 
لألسباني خورخي لورنزو بطل 

العالم  السابق.
وس���ي���ك���ون ب���وس���ع ك��رات��ش��ل��و 
أي���ض���ا امل���ش���ارك���ة ف���ي ال��س��ب��اق��ات 
كبديل في حال غياب أي سائق 
لفريق ياماها بسبب امل��رض  أو 

اإلصابة في العام املقبل.
وك�������������ان ك�����رات�����ش�����ل�����و ق��������د ب�����دأ 
م���س���ي���رت���ه ف�����ي س����ب����اق����ات ال���ف���ئ���ة 
االول���ى م��ع ف��ري��ق ي��ام��اه��ا تيك 3 
في عام 2011، قبل اإلنتقال إلى 

فريق دوكاتي  عاما بعد دلك.

عرفت تصفيات كأس األمم األفريقية، 
يبدو  م��ث��ي��رة  أح��داث��ا تحكيمية  ال��س��ب��ت، 
أن���ه���ا ل���ن ت��ن��ت��ه��ي ب��ن��ه��اي��ة امل����ب����اراة ال��ت��ي 
الفراعنة" بفوز صعب  حسمها "منتخب 

بهدف يتيم.
واألحد، بعد ساعات من نهاية املباراة، 
أرسل االتحاد املصري لكرة القدم خطابا 

لاتحاد األف��ري��ق��ي "ال��ك��اف" ي��ؤك��د خاله 
ت���ق���دي���ره مل����ا ي����ق����وم ب����ه االت�����ح�����اد ال����ق����اري 
م����ن م����ج����ه����ودات ل����ارت����ق����اء ب��امل��س��اب��ق��ات 
إلى  أيضا  أش��ار  الخطاب  لكن  األفريقية، 
"تخوف مصري" من تأثير بعض املواقف 
ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة ب���ش���ك���ل س���ل���ب���ي ف����ي ب��ع��ض 
املباريات على الجهد الذي يبذله "الكاف" 

لصالح املنظومة، بحسب ما نقل حساب 
"االتحاد املصري" على "فيسبوك".

وي���ش���ي���ر ال���خ���ط���اب ب���ذل���ك إل�����ى "غ���ي���اب 
املنتخب  مباراة  في  التحكيمية"  العدالة 
امل�����ص�����ري أم��������ام م���ن���ت���خ���ب ت����وغ����و ض��م��ن 

تصفيات املجموعة السابعة.
واعتبر االتحاد املصري في خطابه أن 

ذلك ريما يكون مرجعه عدم األخذ بتقنية 
ف���ي ه��ذه   ،VAR ،ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة اإلع�������ادة 
امل��رح��ل��ة م��ن امل��ن��اف��س��ات، وه���و م��ا يشعر 
معه بقلق من "مصير املباريات التي تقام 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي خ�����ارج أرض������ه"، في 
ظ��ل ت��ع��رض��ه ل��ع��دم ت��وف��ي��ق تحكيمي في 

املباريات التي تقام على أرضه.

أع���ل���ن ط��ب��ي��ب امل��ن��ت��خ��ب امل���ص���ري ل��ك��رة 
القدم، السبت، أن مهاجم ليفربول محمد 
أع���راض طفيفة بعد  ص��اح ظهرت عليه 
أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا ومن 
املقرر أن يقضي األسبوع املقبل في األقل 

في عزل ذاتي في مصر.

وفي مقابلة مع أسوشيتد ب��رس، قال 
د. م��ح��م��د أب����و ال���ع���ا إن ح���ض���ور ص��اح 
لحفل زفاف شقيقه ربما يكون قد ساهم 
لكن ال يمكنه   ،19 - في إصابته بكوفيد 
ال���ت���أك���د. وج�����اءت ن��ت��ي��ج��ة ف��ح��ص ص��اح 
ل��ل��ك��ش��ف ع���ن ال��ف��ي��روس إي��ج��اب��ي��ة م��رت��ن 

أم����س ال��ج��م��ع��ة، ع��ش��ي��ة م����ب����اراة منتخب 
مصر ضد منتخب توغو في التصفيات 

املؤهلة لكأس األمم األفريقية.
وم���ن امل��ق��رر اآلن أن ي��غ��ي��ب ص���اح عن 
م����ب����اراة ل��ي��ف��رب��ول األول������ى ب��ع��د ال��ت��وق��ف 
ال���دوري  ف��ي  أم���ام ليستر سيتي  ال��دول��ي 

اإلنجليزي املمتاز األحد املقبل.
وأوض����������ح أب�������و ال�����ع�����ا، ال��������ذي ت���ح���دث 
ال���ج���م���ع���ة وال����س����ب����ت م������ع ط���ب���ي���ب ف���ري���ق 
م��ض��ط��ر للخضوع  أن ص���اح  ل��ي��ف��رب��ول، 
ل��ل��ع��زل مل����دة 7 أي����ام ب��م��وج��ب اإلرش������ادات 

الصحية املصرية.

كشف مسؤول سابق في برشلونة مثاال جديدا 
ع��ل��ى س���وء اإلدارة ال����ذي ك���ان ي��م��ي��ز ف��ت��رة ال��رئ��ي��س 
املستقيل جوسيب ماريا بارتوميو، وهو ما ضيع 

على النادي اإلسباني عددا من الصفقات املهمة.
وق������ال امل����دي����ر ال���س���اب���ق ف����ي ب���رش���ل���ون���ة خ��اف��ي��ي��ر 
املهاجم  ف��ي بيع  ك��ان يرغب  ب����ورداس، إن موناكو 
ال��ش��اب كيليان م��ب��اب��ي ل��ل��ن��ادي ال��ك��ت��ال��ون��ي، إال أن 
إدارة األخير اخ��ت��ارت ب��دال من ذل��ك االستثمار في 

عثمان ديمبيلي.
م����ون����دو  "إل  ل���ص���ح���ي���ف���ة  ب�������������ورداس  وأوض������������ح 
أن "برشلونة كانت له فرصة ذهبية  ديبورتيفو"، 
لاستفادة من خدمات مبابي، لكن اإلدارة قررت في 
نهاية املطاف التعاقد مع ديمبيلي" من بوروسيا 

دورتموند األملاني.
وذكر: "عندما كنا سنوقع لديمبيلي، اتصل بي 
وكيل األعمال جوزيب ماريا مينغويا ليخبرنا أن 

مبابي في متناول اليد".
وت���اب���ع: "ل��ق��د ت��ح��دث��ت م��ع ب��ارت��وم��ي��و وأخ��ب��رت��ه 
باألمر، وطلب مني أن أتواصل معه. وذاك ما كان، 
حيث اتصلت بوالد مبابي وأخبرني أن الاعب لن 

يوقع لريال مدريد ألن كريستيانو رونالدو وكريم 
بنزيمة وغ��اري��ث بيل ك��ان��وا ه��ن��اك، وب���دال م��ن ذلك 
يمكنه الذهاب إلى برشلونة ألن نيمار كان قد غادر 

آنذاك".
وأردف امل���س���ؤول ال��س��اب��ق: "ف���ي ن��ه��اي��ة امل��ط��اف 

فضل املسؤولون عثمان ديمبيلي".
وكشف موقع "غول" أن هذه الصفقة ندم عليها 
اإلضافة  يقدم  لم  ديمبيلي  أن  ال سيما  برشلونة، 
التي كانت متوقعة منه، وتعرض لإلصابة لفترات 

طويلة.
وأن��ف��ق ال��ن��ادي 105 م��اي��ن ي���ورو ع��ل��ى ال��دول��ي 
ال��ذي يبلغ اآلن 23 عاما، لكنه لم يظهر  الفرنسي، 
سوى 82 مباراة خال 3 سنوات معظمها كبديل، 

سجل خالها 22 هدفا فقط.
وكان بارتوميو في أيامه األخيرة محل انتقادات 
اإلدارة  مجلس  م��ن  س���واء  برشلونة،  داخ���ل  كبيرة 
أو من نجم الفريق األول ليونيل ميسي ال��ذي كان 
يرغب في الرحيل الصيف املاضي قائا إن رئيس 

النادي لم يِف بوعوده تجاهه.

ياماها يعني كراتشلو 
سائقا للتجارب  خالل

 عام 2021
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اجلولة الثالثة من تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم 

املغرب وتونس والجزائر يحققون العالمة الكاملة وموريتانيا وليبيا يحافظان على  حظوظهما رغم التعثر

ل���ع���ب���ت امل���ن���ت���خ���ب���ات امل���غ���ارب���ي���ة م���ب���اري���ات 
ال���ج���ول���ة ال���ث���ال���ث���ة م����ن ت���ص���ف���ي���ات ك�����أس أم���م 
ب��ال��ك��ام��ي��رون، و تباينت  ال���ق���ادم���ة   اف��ري��ق��ي��ا 
منتخبات  فوز  عرفت  املقابالت حيث  نتائج 
املنتخب  ، وتعادل  الجزائر و تونس  املغرب 
ال��ل��ي��ب��ي، ف��ي��م��ا س��ق��ط��ت م��وري��ت��ان��ي��ا ف���ي ف��خ 

الخسارة.
وواص���������ل امل���ن���ت���خ���ب ال�����ج�����زائ�����ري ت���ص���دره 
منتخب  على  ف��وزه  بعد  الثامنة  للمجموعة 
ملعب  على  لصفر  أه��داف  بتالته  زيمبابوي 
التاسعة،  للنقطة  رص��ي��ده  ليرفع  ي��ول��ي��و،   5
الجزائر كل من بغداد  أه��داف  وت��ن��اوب على 
بونجاح، سفيان فيغولي و رياض محرز، و 

بقيادة  الصحراء  الفوز حقق محاربوا  بهدا 
العشرين  و  الحادي  فوزهم  بلماضي  جمال 
دون تلقي أي���ة ه��زي��م��ة، ح��ي��ث  ف���ازوا ف��ي 16 
م���ب���اراة و ت���ع���ادل���وا ف���ي خ��م��س��ة، وس��ي��س��ع��ى 
القياسي  الرقم  لتحطيم  الجزائري  املنتخب 
االف��ري��ق��ي امل��س��ج��ل  ب��اس��م امل��ن��ت��خ��ب امل��ص��ري 

الدي لم يخسر في 24 مباراة على التوالي.
وف�����ي امل����غ����رب ق�����اد ال����الع����ب ح��ك��ي��م زي����اش 
جمهورية  منتخب  لسحق  الوطني  املنتخب 
اف��ري��ق��ي��ا ال��وس��ط��ى ب��أرب��ع��ة أه�����داف ل���واح���د، 
وس��ج��ل ن��ج��م ت��ش��ي��ل��س��ي اإلن��ج��ل��ي��زي ه��دف��ن 
، ب��ع��دم��ا أه���دى ه��دف االف��ت��ت��اح ل��ج��ن��اح إنتر 
ميالن اإليطالي أشرف حكيمي، فيما سجل 

ال��ب��دي��ل زك��ري��ا أب���و خ���الل ال��ه��دف ال���راب���ع في 
ال���ل���ق���اء، واألول ل���ه رف��ق��ة امل��ن��ت��خ��ب امل��غ��رب��ي، 
وكسر زياش صيامه التهديفي مع املنتخب، 
 ، ال��دي استمر مند ال16 من نوفمبر2018  و 
عند إحرازه ثنائية  في مرمى الكاميرون في 
املؤهلة  التصفيات  م��ن   الخامسة   ال��ج��ول��ة  
القارية  البطولة  م��ن  األخ��ي��رة   النسخة  إل��ى 
التي أقيمت بمصر في العام املاضي، وبهدا 
ال����ف����وز اس���ت���ع���اد م��ن��ت��خ��ب امل�����غ�����رب  ص�����دارة 
امل���ج���م���وع���ة ال���خ���ام���س���ة، ح����ي����ث  رف������ع أس����ود 
األطلس رصيدهم إلى 7 نقاط بفارق نقطتن 

عن منتخب موريتانيا.
و اق���ت���رب امل��ن��ت��خ��ب ال��ت��ون��س��ي م���ن ض��م��ان 

القادمة،  افريقيا  أمم  كأس  لنهائيات  تؤهله 
ح��ي��ث ف���از ه��و االخ����ر ع��ل��ى م��ن��ت��خ��ب ت��ن��زان��ي��ا 
ال��دح��ي��ل  م���ه���اج���م  وس���ج���ل  رد،  دون  ب���ه���دف 
ال���ق���ط���ري ي���وس���ف امل���س���اك���ن���ي ه�����دف امل����ب����اراة 
ال���وح���ي���د م����ن رك����ل����ة ج��������زاء، و ش���ه���د ال���ل���ق���اء 
سيطرة عقيمة  للتونسين حيث لم يتمكنوا 
م��ن إض��اف��ة أه����داف أخ����رى، وي��ت��ص��در نسور 
الكاملة  بالعالمة  العاشرة  املجموعة  قرطاج 

بعد تالته انتصارات متتالية.
وف������ي امل���ج���م���وع���ة دات�����ه�����ا  ت���ج���م���د رص���ي���د 
املنتخب الليبي عند ثالث نقاط بعد سقوطه 
أمام منتخب غينيا االستوائية في اللحظات 
ال��ل��ق��اء، ح��ي��ث ي��ح��ت��ل الليبيون  األخ���ي���رة م��ن 

غينيا  املواجهات خلف  بفارق  الثالث  املركز 
االستوائية، صاحب املركز الثاني،

اللقاء  في  متقدما  الليبي  املنتخب  وك��ان   
املنتخب  أن يحرز  قبل   90 الدقيقة  إلى غاية 
ال��غ��ي��ن��ي ه���دف���ن م��ب��اغ��ت��ن ف����ي ال����وق����ت ب���دل 
بالرغم  و  امل���ب���اراة.  ن��ق��اط  ال��ض��ائ��ع، ليخطف 
م���ن ال��ه��زي��م��ة ح��اف��ظ ف���رس���ان امل��ت��وس��ط على 
ح��ظ��وظ��ه��م ف���ي ال��ت��أه��ل ل��ل��ن��ه��ائ��ي��ات ال��ق��ادم��ة 
شريطة تحقيق نتائج ايجابية في  املباريات 

املتبقية. الثالثة 
وف��������ي ال�����ع�����اص�����م�����ة  ن������واك������ش������وط، اك���ت���ف���ى 
امل��ن��ت��خ��ب امل���وري���ت���ان���ي ب��ال��ت��ع��ادل اإلي��ج��اب��ي 
ال��ب��ورون��دي، وك��ان  ب��ه��دف ملثله أم��ام نظيره 

عن  للتسجيل  س��ب��اق��ا  امل��وري��ت��ان��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
ط��ري��ق الع��ب��ه ب��ك��اري ن��دي��اي  م��ن ك���رة تابته 
البوروندي  املنتخب  ليدرك   ، الدقيقة29  في 
الدي  اللقاء  الدقيقة 79 من عمر  التعادل في 
ا ب��ح��ض��ور ع���دد م��ح��دود من  ج���رى اس��ت��ث��ن��اء
الجماهير، و دلك بعدما وافقت الكونفدرالية 
االف��ري��ق��ي��ة ل���ك���رة ال���ق���دم ع��ل��ى ط��ل��ب ت���ق���دم به 
االت���ح���اد امل��وري��ت��ان��ي، ل��ل��س��م��اح ل��ه بحضور 

املشجعن.
املرابطون  منتخب  رف��ع  النتيجة  بهده  و   
رص��ي��ده��م إل��ى خ��م��س ن��ق��اط،  ف��ي املجموعة 
الوصافة  مركز  بالتالي  محتلن  الخامسة، 

خلف املنتخب املغربي.
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تألق زياش في  مباراة املغرب وأفريقيا الوسطى

املهدي بنعطية يكشف مالمح 
مستقبله الكروي

أج��رى املغربي امل��ه��دي ب��ن عطية   م��داف��ع فريق الدحيل القطري ح���وارا م��ع الصحفي مان 
من  فيه عن مجموعة  االجتماعي، تحدث  التواصل  مواقع   الفيديو على  تقنية  لونجو عبر 
األشياء ، ابرزها  مستقبله الكروي و طبيعة عالقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

و أماط الدولي املغربي السابق اللثام عن مستقبله الكروي ، إد لم يستبعد خوض تجربة 
احترافية بالدوري التركي املمتاز، مع استحضار خيار العودة إلى الدوري اإليطالي سيري أ .
ال��ن��ج��م  كريستيانو  ي��وف��ن��ت��وس،  ب��ن��ادي  ال��س��اب��ق  وف��ي س��ؤال��ه ع��ن طبيعة عالقته بزميله 
رونالدو ، رد بنعطية قائال:  )لم أرغب في التحدث إليه و حاولت تجنه في البداية ودلك بسبب 
أحدات املباراة التي جمعتنا بمتخب البرتغال في كأس العالم2018، لكنه جاء إلي و أثنى علي 

و أبدى إعجابه باملنتخب املغربي، ومند دلك الحن و نحن نتحدث بإنتظام(.
وتحدث بنعطية عن تجربته رفقة بايرن ميونخ األملاني مبرزا أنه لن ينسى أبدا ما قدمه 

املدير التنفيدي كارل رومينيجيه له و لعائلته.
وأشاد صاخب ال33 سنة بمجموعة من مدافعي املنتخب املغربي، السيما نايف أكرد الدي 

ا الفتا رفقة نادي رين الفرنسي في الدوري الفرنسي املمتاز. يقدم أداء

غادر املنتخب الوطني املغربي األول لكرة 
ال���ق���دم، ص����وب م��دي��ن��ة دواال ال��ك��ام��ي��رون��ي��ة، 
اس������ت������ع������دادا مل�����واج�����ه�����ة م���ن���ت���خ���ب إف���ري���ق���ي���ا 
الجولة  لحساب  املقبل،  ال��ث��الث��اء  ال��وس��ط��ى، 
الخامسة،  املجموعة  منافسات  م��ن  الرابعة 
ضمن التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس 
األمم اإلفريقية، املقرر تنظيمها بالكاميرون 

مطلع سنة 2022.
وع��م��ل��ت ال��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة لكرة 
الوطنية  العناصر  رح��ل��ة  ت��أم��ن  على  ال��ق��دم 
إل����ى ال���ك���ام���ي���رون ع��ل��ى م���ن ط���ائ���رة خ��اص��ة، 
��وف��ي��را ل���ش���روط ال���راح���ة ل��الع��ب��ن، وت��ف��ادي 

ُ
ت

ال��رح��ل��ة، قبل موعد  التعب واإلج��ه��اد خ��الل 
جرى الثالثاء املقبل.

ُ
املباراة املهمة التي ست

وك������ان امل��ن��ت��خ��ب امل���غ���رب���ي ق����د ح��ق��ق��م��س��اء 
إفريقيا  ع��ل��ى منتخب  م��ه��ًم��ا  ف���وزا  ال��ج��م��ع��ة 
الوسطى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، 
أرضية  ال��ت��ي جمعتهما على  امل��ب��اراة  خ��الل 
امل��ل��ع��ب ال���ت���اب���ع ل��ل��م��رك��ب ال���ري���اض���ي محمد 
الجولة  لحساب  البيضاء،  ب��ال��دار  الخامس 

الثالثة من تصفيات »كان« الكاميرون.
وت���ن���اوب ع��ل��ى ت��س��ج��ي��ل أه�����داف املنتخب 
الوطني املغربي كل من الالعب حكيم زياش 
ف����ي م��ن��اس��ب��ت��ن، وال���ظ���ه���ي���ر األي����م����ن أش����رف 
أب��و خالل  الجديد زكرياء  حكيمي، وال��واف��د 
ال����ذي ت��م��ك��ن م��ن التسجيل م��ن أول مل��س��ة له 
بعد نزوله بديال، وفي أول ظهور له بقميص 

املنتخب الوطني.
ال��ى أن املنتخب يتصدر   وتجدر االش���ارة 
ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة ال��خ��ام��س��ة ب��رص��ي��د سبع 
ن����ق����اط؛ ف��ي��م��ا ي��ح��ت��ل امل��ن��ت��خ��ب امل���وري���ت���ان���ي 
امل���رك���ز ال��ث��ان��ي ب��خ��م��س ن���ق���اط، ب��ي��ن��م��ا ي��أت��ي 
منتخب إفريقيا الوسطى ثالثا بثالث نقاط، 

وبوروندي في املركز األخير بنقطة واحدة.

ص���رح���ت م����ص����ادر م���ق���رب���ة م����ن ف���ري���ق ال���رج���اء 
ال����ري����اض����ي ل����ك����رة ال�����ق�����دم، أن م���س���ؤول���ي ال���ف���ري���ق 
األخ���ض���ر ع���رض���وا ع��ل��ى ن��ظ��رائ��ه��م ف���ي امل��ول��ودي��ة 
ال����وج����دي����ة إب��������رام ص���ف���ق���ة م���ق���اي���ض���ة خ������الل ف���ت���رة 

االنتقاالت الصيفية الحالية .
ويشمل املقترح الذي قدمه الرجاء ألى املولودية 
الوجدية انضمام أنس جبرون، الذي يلعب حاليا 

ب��ال��ف��ري��ق األخ���ض���ر، إل���ى امل���ول���ودي���ة ال��وج��دي��ة 
ب���ش���ك���ل ن���ه���ائ���ي، إض����اف����ة مل���ب���ل���غ م��ال��ي 

حدد في 200 مليون سنتيم، 
م�����ق�����اب�����ل ان�����ت�����ق�����ال الع����ب����ه 
ل��ل��ق��ل��ع��ة  ال����ن����ف����ات����ي  أدم 
مرحلة  خالل  الخضراء 
االن���ت���ق���االت ال��ص��ي��ف��ي��ة 

الحالية .
وك����������������������������ان ج���������م���������ال 
سالمي، عقد اجتماعا 
ح��ض��ره ك���ل م���ن ج���واد 

ال���زي���ات، رئ��ي��س ال���رج���اء، وع���م���اد ه���ض���ور، أم��ن 
امل������ال، وخ���ال���د االب���راه���ي���م���ي، ن���ائ���ب ال���رئ���ي���س ث��م 
ال��ن��ادي. وخ��الل  رئيس  إب��راه��ي��م شكري مستشار 
هذا االجتماع اشترط السالمي على املكتب املديري، 
ت��ع��زي��ز ص��ف��وف ال��ف��ري��ق ب��أرب��ع��ة الع��ب��ن ج����دد، وأداء 
ج���زء م��ن مستحقات ال��الع��ب��ن ال��ع��ال��ق��ة ب��ذم��ة ال��ف��ري��ق، 

لالستمرار في منصبه مدربا للفريق األخضر.
كمااشترط مدرب الرجاء التعاقد مع 4 العبن 
جدد، ووضع على طاولة رئيس الفريق 
ق����ائ����م����ة ب�����أس�����م�����اء امل����رش����ح����ن 
ل��������الن��������ض��������م��������ام ل�����ل�����ف�����ري�����ق 
األخ�����ض�����ر، ي���ل���ع���ب���ون ف��ي 
م����راك����ز م����داف����ع أوس�����ط، 
وم��داف��ع أي��س��ر، والع��ب 
ي��ش��غ��ل  م��رك��ز ج��ن��اح، 
باالضافة إلى مهاجم 

صريح.

طائرة خاصة للمنتخب 
املغربي إلى الكاميرون الرجاء يعرض صفقة مقايضة على املولودية الوجدية



ال ت����زال ح���رب االن��ت��خ��اب��ات األم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى أش��ده��ا 
وثانيهما  البيضاوي  املكتب  في  أحدهما  رئيسني  بني 
ينتظر دوره بعد أن ربح قلوب األمريكيني وأصواتهم. 
ت��رم��ب ال  ال��رئ��ي��س  أن  ه��ي  اآلن  القائمة  املشكلة  أن  غير 

يريد االعتراف بالرئيس املنتخب جو بايدن.
 ومع أن الكثيرين في أمريكا والعالم يرون أنه يفعل 
ذلك عنادا ومكابرة، إال أن أنصاره يثقون في ادعائه بأن 
بعض املوتى صوتوا لبايدن وحملوه فوق أكتافهم ، إن 
البيضاوي  املكتب  ال��ى  ، وص��وال  أكتاف  للموتى  كانت 

في البيت األبيض.
وبالطبع ال أحد يستطيع ان يرى املوتى في شوارع 
املدن األمريكية ولكن يبدو انهم سيسدون عليه الطريق 
الى  أق��دام��ه داخ��ل مكتب تصويت. فاستنادا  اذا وض��ع 
ق��ام نحو   ، ترمب  للرئيس  االنتخابي  الفريق  تقديرات 
ع��ش��رة اآلف "م��ي��ت" ب����االدالء ب��أص��وات��ه��م ف��ي ع���دة م��دن 
أمريكية. ويبدو أن والية مشيغان قد نالت الحظ األوفر 

من تلك املشاركات االنتخابية املخيفة.
تقول ماريا اردوندو من مشيغان:

العمر ولكنني  الثانية والسبعني من  أك��ون في  " قد 
ما زلت حية وأتنفس ، وعقلي يعمل جيدا وأنا بصحة 
جيدة" . ولكن ما لم تفهمه ماريا كونها صوتت لصالح 
بايدن عن طريق البريد ولكنها فوجئت عندما سمعت 
أن اس��م��ه��ا ي��وج��د ض��م��ن ق��ائ��م��ة م���ن ي��ف��ت��رض أن��ه��م قد 

فارقوا الحياة. 
ول��ع��ل أغ���رب م��ا ف��ي األم���ر أن بعض امل��وت��ى املتهمني 
ب��امل��ش��ارك��ة ف���ي االن��ت��خ��اب��ات ل���م ي���ع���ودوا ي��م��ش��ون على 
األرض م��ن��ذ خ��م��س��ني ع��ام��ا ول��ك��ن ل��ص��وص األص����وات 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ل���م ي���ج���دوا ع��ن��اء ك��ب��ي��را ف���ي ال���وص���ول إل��ى 

أصواتهم الثمينة . 
آداب وقواعد  أمريكا عن تلقيننا  ذل��ك لن تكف  وم��ع 

الديمقراطية.

ضفاف 12

ل���و ال��ت��ق��ى خ��م��س��ة أوروب����ي����ني م���ن ش��ت��ى 
أص���ق���اع ال����ق����ارة ال���ع���ج���وز، ف����األرج����ح أن��ه��م 
ل����ن ي���ت���ح���دث���وا م��ط��ل��ق��ا ع����ن امل����اض����ي ح��ي��ث 
ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ج��ارح��ة وامل���ؤمل���ة ع���ن م��اي��ني 
ال��ت��وس��ع  ال��ت��ي ح��ص��دت��ه��ا ح����روب  األرواح 

واالستعاء والهوس الديني املقيت.
والشاهد أن قارة كاملة تمكنت من دفن 
م��اض��ي��ه��ا م���ذ أق���ام���ت ص����رح ات���ح���اد ي��ع��ف��و 
ع��م��ا س��ل��ف م���ن ن�����وازع ال��ت��ف��رق��ة وال��ت��ش��ت��ت 
وامل���ك���اب���رة ب���ش���ع���ارات ال��ق��وم��ي��ة ذات األف���ق 
ال���ت���ي ال ت���ك���اد تبصر  ال��ض��ي��ق وال��ب��ص��ي��رة 

شيئا.
وف����ي ال����واق����ع ل���م ي��ع��د ث��م��ة م��ش��ت��رك ب��ني 
على  ي��ت��ن��اف��س��ون  غ��ي��ر مستقبل  األورب���ي���ني 
ب����ن����ائ����ه ب���م���خ���ت���ل���ف أع�����راق�����ه�����م وأل���س���ن���ت���ه���م 
بمحو  قيامهم  بعد  العباد  برب  وعائقهم 
ذاك��رة كانت تختزن قدرا مهوال من الدماء 
وال��ج��راح واألح��ق��اد امل��وش��وم��ة ف��ي األرواح 

والقلوب والعقول.
ول��ع��ل األوروب����ي����ني ل���م ي���ع���ودوا ي��أب��ه��ون 
ب�����دع�����وة ج������ون أوزب�����������ورن ف�����ي م��س��رح��ي��ت��ه 
 Look ("الشهيرة "أنظر الى الخلف بغضب
ع��ل��ى  ت����ع����ودوا  أن  ب���ع���د   )Back In anger

ايجابية أن "ينظروا الى األمام بأمل".
املاصي  قيود  من  التحرر  ف��ان  وبالطبع 
امتحان  ولكنه  مبهجة  ربيعية  نزهة  ليس 

للوعي وارادة التجاوز الى أفاق أرحب.
ول��ك��ن م��ن ه��و األك��ث��ر حكمة م��ن األف��ارق��ة 
الذين اكتشفوا أن أشجار الغابة تتخاصم 

بفروعها وتتعانق بجذورها؟

عندما يشارك املوتى في االنتخابات األمريكية

مراهقة تفوز بجائزة علمية ببحث يساعد في فهم أمراض العيونمحرك بحث جديد يهدد "غوغل كروم" 
إبراهيم بلعيد

ايقاعات
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البحث  يهدد محرك بحث جديد، سطورة محرك 
ال��ش��ه��ي��ر »غ���وغ���ل ك������روم«، ال����ذي ي��ع��رف ب��أن��ه األك��ث��ر 
ش��ع��ب��ي��ة ب���ني م��س��ت��خ��دم��ي اإلن���ت���رن���ت، وذل�����ك بفضل 

ميزاته الخاصة.
ووف�����ق�����ا مل����وق����ع »ف�������ورب�������س«، دخ������ل م����ح����رك ب��ح��ث 
»بريف«، وهي كلمة تعني »الشجاع«، عالم محركات 
مليون مستخدم   20 ج��ذب  واستطاع  ب��ق��وة،  البحث 
م���ن م��ح��رك��ات ال��ب��ح��ث األخ�����رى م��ث��ل »غ���وغ���ل ك����روم« 

و»موزيا فايرفوكس« و»سفاري«.

وارتفع عدد مستخدمي متصفح »بريف« بنسبة 
130 ف���ي امل���ئ���ة خ����ال ع����ام واح�����د م���ن إط���اق���ه، وذل���ك 
بسبب ميزاته الخاصة التي تشدد على خصوصية 

املستخدم.
وق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ري��ف، ب��ري��ن��دن إي��ت��ش: 
»ال���ن���اس س��ئ��م��ت م��ن م��راق��ب��ة ال��رأس��م��ال��ي��ة ل��ه��م خ��ال 
لبريف  البحث، وانتقل 20 مليون شخص  محركات 
ل��ت��ج��رب��ة ب��ح��ث ج���دي���دة ت��ت��ي��ح ل��ه��م ال��س��ي��ط��رة على 

تجربتهم في اإلنترنت بأنفسهم«.

ف���������ازت م����راه����ق����ة ب����ج����ائ����زة م���ؤس���س���ة 
"سامويلي" والتي تبلغ قيمتها 25 ألف 
دوالر، وذل����ك ع���ن م���ش���روع ي��ك��ش��ف آل��ي��ة 
إدراك ال���دم���اغ ل���أل���وان، س��ي��س��اع��د وف��ق 
خبراء في فهم أمراض العيون وعاجها.

وسّلط مشروع إيشانا كومار البالغة 
من العمر 12 عاما واملقيمة في نيويورك، 
ال���ض���وء ع��ل��ى دور م���ا ي���ع���رف ب����"ال���وه���م 

البصري" في عملياتنا اإلدراكية.
وت�����ن�����اول�����ت ك������وم������ار ت����أث����ي����ر إج����ه����اد 
وتغّير  ل��أل��وان،  إدراك��ن��ا  على  الشبكية 
ت��ع��رف��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ه����ذه ال���ح���ال���ة ال��ت��ي 
ت���ع���رف ب���اس���م "وه������م األل�����������وان"، وال���ت���ي 
دّوار يضم  ق��رص  تحدث عقب مشاهدة 
ال���ل���ون���ني األب����ي����ض واألس����������ود، ح��س��ب��م��ا 
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وت���ض���م���ن���ت ت���ج���رب���ة ك�����وم�����ار دراس������ة 
إم��ك��ان��ي��ة اخ��ت��اف ت��ع��رف��ن��ا ع��ل��ى األل����وان 
الناجم  الشبكية لإلجهاد  تعريض  بعد 
عن التحديق بشيء ما لفترة طويلة من 

الزمن.
وت���ع���ل���ي���ق���ا ع���ل���ى ف�����وزه�����ا ب���ال���ج���ائ���زة 
ت��ح��دث��ت ك���وم���ار مل��ج��ل��ة "وي��س��ت��ش��س��ت��ر" 
قائلة: "لطاملا كنت مفتونة بكيفية خداع 

إدراك��ن��ا  إن  البصرية.  ب��األوه��ام  عقولنا 
لاهتمام  مثير  أم��ر  حقيقي  غير  لشيء 
كما هي الحال عند تدوير قرص أبيض 
وأس���������ود وم���ش���اه���دت���ن���ا ألل���������وان أخ�����رى 

كاألزرق واألحمر واألخضر".

وي������رى خ����ب����راء أن م����ا ت���وص���ل���ت إل��ي��ه 
ك���وم���ار ي��م��ك��ن أن ي��س��اع��د األط���ب���اء على 
فهم أفضل ألم��راض العيون، واملسارات 
وآليات  األل���وان  تسلكها  التي  العصبية 

معالجتها.

ج��دي��ر بالذكر أن م��ش��روع ك��وم��ار فاز 
العلمية  ب��امل��س��اب��ق��ة  ال��ك��ب��رى  ب��ال��ج��ائ��زة 
التي ش��ارك فيها 3476 مشروعا من 42 

والية أميركية.


