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 بمناسبة حلول العام الجديد 2022  تتقدم هيئة تحرير " مغاربي "وإدارة ميديا سكاي 
بأحر التهاني الى كافة قرائها ومن خاللهم الى جميع شعوب املنطقة املغاربية والعربية 
و األمازيغية واإلفريقية واالجنبية .وب��ذات املناسبة ستحتجب الجريدة " مغاربي " عن 
الصدور مل��دة أسبوع على ان تعود ب��إذن الله  ال��ى الصدور بحلة جديدة . بعد خالصات 

عملية التقييم الدقيقة لهذه التجربة االعالمية. 
وكل عام وانتم بألف خير
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االخراج الفين
عدنان اجلزولي

االحتاد املغاربي يف 2021:

ل����م ي��ك��ت��ب ل��ل��ي��ب��ي��ا أن ت��س��ت��ع��ي��د بعض 
ع��اف��ي��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة بتنظيم 
ان���ت���خ���اب���ات رئ���اس���ي���ة وت��ش��ري��ع��ي��ة أواخ�����ر 
الغزاة  الشيطاني بني  التحالف  2021 ألن 
ال����ج����دد ال���ق���ادم���ني م����ن ك����ل ح�����دب وص����وب 
وب�������ني ال����ن����ف����وس ال���ل���ي���ب���ي���ة ال���ض���ع���ي���ف���ة ال 
ي��ق��ي��م وزن����ا مل���ش���روع وط��ن��ي ج��ام��ع خ���ارج 
أن  بعد  والقبلية  اإلقليمية  املحاصصات 
أصبح ال��ص��راع امل��ب��اح على تدبير ش��ؤون 
ال��وط��ن م��ج��رد ص����راع ع��ل��ى تقسيم حصة 
الهائلة وعائدات املوقع  الطبيعية  امل��وارد 
البحر  خ��اص��رة  ف��ي  الفريد  االستراتيجي 
ال���ع���ن���وان  ك�����ان  امل����ت����وس����ط. وإذا  األب����ي����ض 
األب���رز ل��ص��راع األغ��ي��ار على ليبيا يندرج 
ال��دول��ي املحموم على  في سياق التنافس 
إع�����ادة اق��ت��س��ام م�����وارد ال��ع��ال��م ال��ث��ال��ث بني 

القوى العظمى، فان صراع قابيل وهابيل 
الليبيني ، عبر تقاطعات وتمثالت املشهد 
املهمة  جسامة  ي��ؤك��د   ، املحلي  السياسي 

التي تضع حدا فاصال بني استعادة دولة 
املواطنة الجامعة وإقامة دول��ة املليشيات 

التي ال تسترشد إال برائحة النفط والدم.

ال ش���يء ي��ح��دث ف��ي م��وري��ت��ان��ي��ا بخفة 
أو ع��ل��ى ع��ج��ل ف��ث��م��ة م�����وروث ص���ح���راوي 
والتبصر  التمهل  ش���أن  م��ن  يعلي  عتيق 
وإعادة النظر. وإذا كانت حصيلة العملية 
ال���س���ي���اس���ي���ة ، ف�����ي ك���ث���ي���ر م�����ن ال���ع���واص���م 
وال���دول، ال تعدو أن تكون نتاج طبخات 
س���ري���ع���ة وم��ت��ع��ج��ل��ة، ف�����ان امل��وري��ت��ان��ي��ني 
يعرفون أكثر من غيرهم أن املذاق سيكون 
أفضل كلما خفت نار املوقد وقلت أيادي 

املتدخلني بغير علم.
م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا  م���وري���ت���ان���ي���ا  ت���ط���ب���خ  اآلن 
وس����ط ت���ح���دي���ات ت��ع��ج��ز ك��ث��ي��ر م���ن ال����دول 
عن التصدي لها بكلفة سياسية متدينة, 
وس���ي���ك���ون م��ج��اف��ي��ا ل��ل��م��ن��ط��ق أن ت��ح��م��ل 
رئ����اس����ة ول�����د ال����غ����زوان����ي أي اخ����ف����اق ف��ي 
ت��س��ج��ي��ل ن��ت��ائ��ج وازن�����ة ف���ي س��ي��اق زم��ن��ي 

م��ع��ل��وم. ف��ب��ك��ل امل��ق��اي��ي��س س��ت��ظ��ل عملية 
صناعة  املستقبل ردي��ف��ا الع���ادة صياغة 
وط��ن بكل ما يتطلب األم��ر من ق��درة على 
إع����ادة ض��ب��ط ال�����والءات ورب��ط��ه��ا ب��ال��دول��ة 

قبل رتقها بالخيمة والقبيلة.
وبالتأكيد لن يكون األمر سهال عندما 
ي��ج��م��ع ك���ل امل��وري��ت��ان��ي��ني ع��ل��ى ف��ت��ح ملف 
الرق ونبش ذاكرته املؤملة الجارحة، إال أن 
روح التغيير التي تنساب اآلن في عروق 
أرادة  بشحن  كفيلة  ت��ب��دو  شنقيط  دي���ار 
إض��اف��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى إص��ح��اح الصحيح 
سواء تعلق األمر بمحاسبة القائمني على 
التعالي  ممارسات  إنهاء  أو  العام  الشأن 
ال��ع��رق��ي إلق��ام��ة ن��ظ��ام اج��ت��م��اع��ي ال يضع 
ش��روط  قائمة  ف��ي  االجتماعية  التراتبية 

املواطنة الحقة.
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تعتبر 2021 سنة كارثية بالنسبة التحاد خرج من غرفة ال��والدة إلى 
جناح العناية املركزة حيث ظل هناك عقودا طويلة محاطا بدعوات املؤمنني 
برسالته وجدواه وبلعنات من يراهنون على موته العاجل ألغراض شتى في 

نفوس اليعاقبة الجدد.
وب��ك��ل املقاييس، ك��ان��ت 2021 واح���دة م��ن أق��س��ى ال��ض��رب��ات ال��ت��ي ط��ال��ت العمود 
الفقري لالتحاد الذي ولد خماسيا. ففي هذه السنة التي ستصبح عالمة فارقة في 
اتحاد  تركيب  الى  والشتات  التفرقة  اتجه مهندسو  أص��ال،  املتعثرة  الوحدوية  املسيرة 
ثالثي األضالع تتوسط فيه الجزائر كال من ليبيا وتونس لتصبح موريتانيا واملغرب »خارج القسمة« ومجرد عبء 
إضافي يجب التخلص منه لضمان الهبوط الناعم الى هاوية التنظير السياسي في أكثر حاالت بؤسه وانغالقه 

وفقره املعرفي.

هذا األوكازيون السياسي الذي يغري املغاربيني بأن يحلموا باتحاد خماسي ويكتفوا بالحصول على مسخ 
ثالثي ، وسم 2021 بجملة من التحركات واللقاءات على امتداد محور الجزائر- تونس – طرابلس إلع��ادة رسم 
الخريطة املغاربية بمواصفات جديدة تظل أقرب الى الهلوسة من االستجابة الى منطق البديهة الذي يراهن على 
قوة الكثرة ويستجيب لتطلعات الشعوب املغاربية التي ترفض أن تنهي صيامها الطويل بتمرة عجفاء وكأس ماء 

ملوث.
التخطيط الستبعادها من خريطة االتحاد  أن تنضج بوجود دول يجري  الكارثية ال يمكن  الطبخة  وألن هذه 
املغاربي، فجر النظام الجزائري قنبلة دخان كثيف عندما أوحت إليه شياطينه أن قطع العالقات الدبلوماسية مع 
العاجزين عن  الجغرافيا سيظل حلم  االفتراء على  أن  أفريقيا. والشاهد  املغرب يعادل قطعه من خريطة شمال 

االفتراء على التاريخ.

ب������دون االس���ت���ع���ان���ة ب��ص��ي��غ ال��ت��ف��ض��ي��ل 
وال��ت��م��ي��ي��ز، ب����دا امل���غ���رب ف���ي 2021 ق����ادرا 
على خوض معارك االستحقاقات الكبرى 
امل��ت��ع��ل��ق��ة أس���اس���ا ب��ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
وتكريس التحول الديمقراطي واستكمال 
ب���ن���اء دول�����ة ال���ح���ق وال���ق���ان���ون وال��ت��ص��دي 

لجائحة كورونا.
ف��ف��ي ت��م��ري��ن دي��م��ق��راط��ي غ��ي��ر مسبوق 
عربيا وقاريا ، تم إجراء ثالثة انتخابات 
ت��ش��ري��ع��ي��ة وج��م��اع��ي��ة وج��ه��وي��ة متزامنة 
رب��ح فيها من رب��ح وخسر من خسر دون 
ت��ب��ادل االت��ه��ام��ات امل��ع��ه��ودة ال��ت��ي تفسد 
م��ن دول  ف��ي كثير  الديمقراطية  األع���راس 

العالم.
وقبل ذلك، تميز ربيع السنة املنصرمة 
ب��ال��ك��ش��ف ع����ن م���الم���ح ورك����ائ����ز امل��خ��ط��ط 

ال���ت���ن���م���وي ال���ج���دي���د ب���ب���ع���ده االج��ت��م��اع��ي 
الطموح الذي سيحول املغرب إلى نموذج 
ال��دول  ت��ط��ول فيه قائمة  ف��ي ع��ال��م  متفرد 

الفاشلة.
ورغ��م ما يتطلبه كسب هذه الرهانات 
من قيادة رشيدة ورؤية متبصرة وعزيمة 
م���س���ت���رش���دة ب�������روح ال���ج���م���اع���ة وت��غ��ل��ي��ب 
بقوة  املغرب حاضرا  ظل  العام،  للصالح 
ف���ي س���اح���ة م��ع��رك��ت��ني رئ��ي��س��ت��ني: م��ع��رك��ة 
حرب األسافير التي أعلنتها البوليساريو 
واس��ت��خ��دم��ت ف��ي��ه��ا ال���ب���الغ���ات ب��دي��ال عن 
ال����رص����اص مل��������داراة ه���زائ���م���ه���ا ال��ف��اض��ح��ة 
ومعركة استحقاق الندية في التعامل مع 
دول ترى األس��ود واألبيض ولكنها تجد 
راحتها في التسكع واالصطياد في املياه 

الرمادية العكرة.

أن تتخطى  وم��س��ت��ح��ب��ا  م��ت��وق��ع��ا  ك���ان 
بوتفليقة  ع��ه��د  وم���س���اوئ  ردة  ال��ج��زائ��ر 
بأقل تكلفة سياسية ممكنة. غير أن ذلك 
العسكر  اق��ت��ن��اع  ب���دون  ليتحقق  ي��ك��ن  ل��م 
ب����أن ال����زم����ان ال�����ذي ت���زدح���م ف��ي��ه ش����وارع 
نفس  يعد  لم  ال��ح��راك  بحشود  العاصمة 
ال���زم���ان ال����ذي ت��ح��ك��م ف��ي��ه ال��ج��ن��راالت في 
ه��وام��ش ح��ري��ات ال��ج��زائ��ري��ني وأرزاق���ه���م 

ومائهم وهوائهم.
ه���ذا ال���ص���راع ب���ني ال��ع��س��ك��ر وامل��دن��ي��ني 
ي���ك���اد ي��ش��ك��ل ف���ص���ال رات����ب����ا ف����ي ت���واري���خ 
الجزائر  جنراالت  ولكن  األفريقية  ال��دول 

ي����راه����ن����ون ع���ل���ى ح���س���م���ه ب���أك���ث���ر ال���ط���رق 
أن  يعتقدون  عندما  وافتضاحا  احتياال 
رئ��ي��س��ا ب��ال��وك��ال��ة ي��م��ك��ن أن ي��س��ت��ر ع��ري 

نظام عسكري كامل الدسم.
ب��ال��ق��ط��ع ال أح���د ي��ش��ك ف��ي أن ال��ج��زائ��ر 
ت��س��ت��ح��ق أف��ض��ل م��م��ا ح��ص��ل��ت ع��ل��ي��ه في 
أعادتها  خ��اس��رة  سياسي  تحول  عملية 
إلى قبضة جنراالت يعتقدون أن شيطنة 
امل���غ���رب وم���ع���ادات���ه ه���ي ال�������دواء ال��ش��اف��ي 
ا ب��ص��ف��وف ال��ب��اح��ث��ني عن  ل��ك��ل ال��ع��ل��ل ب���دء
بحرائق  وانتهاء  والحليب  وامل��اء  الخبز 

الغابات في القبايل.

ل���م ت��ك��ن ال��س��ي��اس��ة ف���ي ي���وم م���ن األي���ام 
ذلك  وم��ع  الطيبة  النوايا  لتباري  ساحة 
آم��ن الكثيرون داخ��ل وخ��ارج تونس بأن 
ال��ن��واي��ا  ق��ي��س سعيد يملك م��ن  ال��رئ��ي��س 
بر  إل��ى  تونس  لقيادة  يؤهله  م��ا  الطيبة 
األمان وعبور بحر الظلمات الذي يوشك 
أن يبتلعها بدعاوى النهضة والحاكمية 

االلهية ونظافة اليد والقلب واللسان.
غير أن الرئيس قيس لم يترجم نواياه 
ال���ط���ي���ب���ة ال�����ى أف����ع����ال س���ي���اس���ي���ة راش������دة. 
ف��ل��س��ب��ب غ��ي��ر م��ف��ه��وم اخ���ت���ار أال يكتفي 
ب���ك���ون���ه رئ����ي����س دول�������ة ط����امل����ا أن ال����ف����راغ 
البرملان  ال��ذي استحثه بحل  ال��دس��ت��وري 
يتيح له أن يرفع مقولة " الدولة هي أنا ". 
وهكذا تحولنا من وضعية رئيس بنوايا 

طيبة إلى وضعية رئيس يتوهم أنه دولة 
التشريعية والتنفيذية  كاملة بأجهزتها 
والقضائية وما يلي ذلك من أجهزة أمن 
وش���رط���ة وع��س��س ي��ض��اي��ق��ون ال��ب��ش��ر في 

معيشهم اليومي.
القانون  م��ن فقهاء  وب��اع��ت��ب��اره واح���دا 
، ك��ان حريا بقيس سعيد أن  الدستوري 
يدرك أنه قد تخطى شعرة الصراط التي 
ت��ف��ص��ل ب���ني ال��ح��اك��م امل��س��ت��ن��ي��ر وال��ح��اك��م 
املستبد الذي لم تجد له القواميس صفة 
أخ�����رى غ��ي��ر "ال����دك����ت����ات����ور". أم����ا إذا ك��ان 
ي��ص��ب��ح دك���ت���ات���ورا مستنيرا  ب����أن  ي��ح��ل��م 
ف����ذاك ك��اب��وس آخ���ر ن��ش��ف��ق ع��ل��ى األش��ق��اء 

التونسيني من تحمل كلفته الباهظة.

املغرب: معارك االستحقاقات الكبرى

الجزائر: ورطة الجنراالت

ليبيا: اختالط الحابل بالنابل ...واملرتزقة

تونس: خطوة إلى األمام ، ألف خطوة إلى الخلف

موريتانيا: فن الطبخ على نار هادئة
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أزم��������ات   2021 ف������ي  ت�����ون�����س  ش�����ه�����دت   
س��ي��اس��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة غير 
نفق مسدود،  في  البالد  أدخلت  مسبوقة 
غ���اب���ت م��ع��ه��ا اآلم�������ال وال�����وع�����ود ال���ت���ي ل��م 
بها  ال��وف��اء  املتعاقبة  الحكومات  تستطع 
ف���ي ح��ق��ب��ة م���ا ب��ع��د ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ال���ذي 
ان��ط��ل��ق م���ن ت���ون���س، ل��ك��ن ب��ع��د م�����رور 10 
تعتبر  كانت  التي  تونس  باتت  س��ن��وات، 
ق��ص��ة ن��ج��اح ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن���ارة ال��ت��ح��ول 
العربي.  العالم  ف��ي  الوحيد  الديمقراطي 
أص����ب����ح����ت ال������ي������وم ف������ي ح�����ال�����ة اض�����ط�����راب 
س���ي���اس���ي وف����وض����ى خ��ل��ق��ت اح��ت��ج��اج��ات 
اج��ت��م��اع��ي��ة واح���ب���اط ع���ام بسبب اش��ت��داد 
ال��ص��راع ب��ن السلطات ال��ث��الث واالح���زاب 
واملنظمات وغاب الحوار وحضر الخالف 
والنتيجة أزمة خانقة ال بوادر النفراجها.
> في يناير، عرفت تونس احتجاجات 
واسعة وعمليات نهب وسرقة امتدت الي 
كبري أحياء العاصمة، ما اضطر الجيش 
للتدخل لحماية املقرات السيادية في أربع 
للبرملان  أمني  تطويق  وك��ذا  محافظات.، 
مع  بالتزامن  احتجاجية  مسيرات  ومنع 
جلسة عامة للبرملان تم خاللها منح الثقة 

للتعديل الوزاري لحكومة املشيشي.
> وفي التاسع من يناير وصول ظرف 
وشكوك  التونسية،  الرئاسة  ال��ى  مشبوه 
ح����ول م��ح��اول��ة اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س س��ع��ي��د، 

والنيابة تفتح تحقيقا في املوضوع.
> ف��ي ش��ب��اط / ف��ب��راي��ر، ج���دل قانوني 
و دس���ت���وري ب��خ��ص��وص رف����ض ال��رئ��ي��س 
ال����ج����دد،  ل������ل������وزراء  ال���ي���م���ن  أداء  س���ع���ي���د، 
وامل���ح���ك���م���ة اإلداري�����������ة ت����ص����در ح���ك���م���ا ف��ي 
11ش����ب����اط، ب���ع���دم االخ���ت���ص���اص ف���ي ن���زاع 
ال����ت����ع����دي����ل ال����ح����ك����وم����ي، وي������ق������رر رئ���ي���س 
وزراء  ع���ف���اء  ش����ب����اط،   15 ف����ي  ال���ح���ك���وم���ة 
مقربن من الرئيس قيس سعيد، وتكليف 

اخرين بالنيابة.
> شهد شهر م��ارس، تراجع حاد ألهم 
ال���دي���ن���ام���ي���ات ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة نجم على اث���ره أش��ك��ال من 
االح����ت����ج����اج االج���ت���م���اع���ي ن���ظ���را ل��ل��وض��ع 
ك��ورون��ا،  جائحة  احدثته  ال���ذي  الضاغط 
وهو األمر الذي دعا املحتجن بمواصلة 
اح���ت���ج���اج���ات���ه���م م����ن اج������ل ت���ق���دي���م ح��ل��ول 
ومعالجات من جانب الحكومة تساعدهم 

في تجاوز تداعيات أزمة كورونا.

> في مايو، يصادق البرملان التونسي 
الدستورية  املحكمة  ق��ان��ون  تعديل  على 
ب141 صوتا، وف��ي 23 مايو، نشر موقع 
م��ي��دل اي��س��ت اي، وث��ي��ق��ة م��س��رب��ة تتحدث 
ع���ن ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ت��ن��ف��ي��ذ ان���ق���الب واع��ت��ق��ال 
ش���خ���ص���ي���ات س���ي���اس���ي���ة ب��������ارزة وب���ع���ده���ا 
ب��خ��م��س��ة اي�����ام ت��ف��ت��ح ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 

تحقيقا قضائيا في املوضوع.
الداخلية،  وزارة  تعلم  يونيو،  وف��ي   <
بوجود  الغنوشي،  راش��د  البرملان  رئيس 
م��خ��ط��ط الغ��ت��ي��ال��ه، ك��م��ا ت���ح���دث ال��رئ��ي��س 
الغتياله،  مخطط  ع��ن  جانبه  م��ن  سعيد، 
ووزي�����رة ال��ع��دل ت����أذن ب��ف��ت��ح ت��ح��ق��ي��ق، في 
ال���وق���ت ال����ذي ات���ح���اد ال��ش��غ��ل ي��ق��رر سحب 
م���ب���ادرة ال���ح���وار م���ن ق��ي��س س��ع��ي��د، ال���ذي 
ي��ري��د ال��ع��ودة ل��دس��ت��ور 1959 األم���ر ال��ذي 

أثار جدل حاد.
التونسي  الرئيس  أعلن  تموز،  وف��ي   <
قيس س��ع��ّي��د، ع��ن مجموعة م��ن ال��ق��رارات 
وال��ت��داب��ي��ر االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م��س��ت��ن��دا حسب 
ط��رح��ه ال���ى امل����ادة 80 م��ن ال��دس��ت��ور ال��ذي 
أق�����ره ال��ش��ع��ب ف���ي 2014، وب���ع���د اج��ت��م��اع 
أعلن  ط��ارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، 

ال��رئ��ي��س س��ع��ي��د، إع��ف��اء رئ��ي��س الحكومة 
امل���ش���ي���ش���ي م����ن م��ن��ص��ب��ه وت���ج���م���ي���د ع��م��ل 
واخ��ت��ص��اص��ات ال��ب��رمل��ان 30 ي���وم���ا، وه��و 
اإلع����������الن ال��������ذي ع����ارض����ت����ه أغ����ل����ب ال���ك���ت���ل 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة، ودع����ت ال��ن��ه��ض��ة، م��ؤس��س��ات 
ال��دول��ة ال��ى ع��دم تطبيق ق���رارات  الرئيس 
س��ع��ي��د، وف���ي حينها ان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات 
ب���ن م���ؤي���دي ال����ق����رارات وامل���ع���ارض���ن ل��ه��ا، 
ودخلت البالد في فترة فراغ سياسي أثار 
ال��ع��دي��د م��ن األط�����راف االقليمية  م��خ��اوف 
والدولية التي طالبت بالعودة الى املسار 
ال���دي���م���ق���راط���ي، ب��ي��ن��م��ا ال���رئ���ي���س س��ع��ي��د، 
ط��م��أن��ة ال���ق���وى ال���دول���ي���ة وف����ي م��ق��دم��ت��ه��ا 
ام��ري��ك��ا واالت���ح���اد األوروب�����ي ب��أن��ه يعتزم 
وأن  الديمقراطي  امل��س��ار  ف��ي  قدما  املضي 
اإلج�����������راءات ال���ت���ي ات���خ���ذه���ا اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

ومؤقتة.
 وفي أغسطس، رئيس الحكومة املقالة 
منذ  اختفاء  بعد  يظهر  املشيشي،  هشام 
25 ت��م��وز، وف���ي أغ��س��ط��س أي��ض��ا ت��م منع 
ع���دد م���ن ال���ن���واب وال��ش��خ��ص��ي��ات ال���ب���ارزة 
م��ن ال��س��ف��ر ووض����ع اخ��ري��ن ت��ح��ت اإلق��ام��ة 

الجبرية.

الرئيس سعيد،  ق��رر  وف��ي سبتمبر،   <
إل��غ��اء هيئة م��راق��ب��ة دس��ت��وري��ة ال��ق��وان��ن، 
وإص�������دار ت��ش��ري��ع��ات ب��م��راس��ي��م رئ��اس��ي��ة 
وت���ول���ي���ه ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��م��ع��اون��ة 
ح���ك���وم���ة ف����ي ت���ع���زي���ز ل���ص���الح���ي���ات���ه ع��ل��ى 
ح��س��اب ال��ب��رمل��ان وال��ح��ك��وم��ة، وق���د عبرت 
أح����������زاب ع�������دة رف����ض����ه����ا ل����خ����ط����وة س��ع��ي��د 
الجديدة، في بيان مشترك وهي أحزاب " 
التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، 
وال���ت���ك���ت���ل م����ن اج������ل ال���ع���م���ل وال����ح����ري����ات، 
وحزب آفاق تونس،" قالت فيه األحزاب ان 
الرئيس سعيد فقد شرعيته بخروجه عن 
الدستور معلنة جهودا متواصلة لتشكيل 
ج��ب��ه��ة م���دن���ي���ة س��ي��اس��ي��ة ت���ت���ص���دي ل��ه��ذا 
االنقالب، كما دعت حملة " مواطنون ضد 
االن���ق���الب" رف��ض��ه��ا ل����إج����راءات ال��ج��دي��دة 
ونفذت عدة مظاهرات بالعاصمة تونس 

وبعض املدن شارك فيها اآلالف.
ال��رئ��ي��س  أك��ت��وب��ر 2021، أع��ل��ن  > وف���ي 
ق���ي���س س���ع���ي���د، ت��ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة ج���دي���دة 
ب��ق��ي��ادة األك��ادي��م��ي��ة ن��ج��الء ب����ودن، ضمت 
8 وزي��رات من إجمالي 24 حقيبة وزاري��ة، 

مقابل  5 وزيرات في الحكومة السابقة.

> وف�������ي ن����وف����م����ب����ر، أع����ل����ن����ت امل���ح���ك���م���ة 
االبتدائية صدور بطاقة جلب دولية بحق 
بعد  امل��رزوق��ي،  املنصف  السابق  الرئيس 
الفرنكفونية،  ال��ق��م��ة  ان��ع��ق��اد  مل��ن��ع  ت��دخ��ل��ه 
لقانون  رف��ض��ه  الرئيس سعيد  أع��ل��ن  كما 
التشغيل عدد 38، واحتجاجات بعدد من 
امل��ح��اف��ظ��ات ال��ت��ون��س��ي��ة، واق��ت��ح��ام م��ق��رات 

حكومية بالواليات التونسية.
> وف���ي دي��س��م��ب��ر، أع��ل��ن ال��رئ��ي��س قيس 
سعيد، مجموعة من اإلجراءات والتواريخ 
أن  أولها،  التونسي وك��ان  الهامة للشعب 
اوم��ج��م��دا  ال��ن��ي��اب��ي معلقا  امل��ج��ل��س  يبقى 
لتاريخ تنظيم انتخابات جديدة، ثم يتم 
ت��ن��ظ��ي��م اس���ت���ش���ارة ش��ع��ب��ي��ة ب���داي���ة ي��ن��اي��ر 
2022، وقد تم إعداد منصات االلكترونية 
وب���ل���ورة األس��ئ��ل��ة ال��واض��ح��ة وامل��خ��ت��ص��رة 
ح���ت���ى ي��ت��م��ك��ن ال���ش���ع���ب م����ن ال��ت��ع��ب��ي��ر ع��ن 
ارادت��ه، معتبرا ان اإلج��راءات املعلن عنها 
توضح معالم الطريق لسنة قادمة تتوج 
املؤسسة  تعيد  دي��م��ق��راط��ي��ة  ب��ان��ت��خ��اب��ات 
ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة ل������دوره������ا ف�����ي دع�������م أس����س 
ال��دول��ة وس��ي��ادة ق��راره��ا وف��ق م��ا سيفرزه 
االس��ت��ف��ت��اء ال��ش��ع��ب��ي م���ن ت��ع��دي��الت على 
حيث  االنتخابي  النظام  وعلى  الدستور 
بدستور  العمل  مواصلة  ب��اإلم��ك��ان  ليس 
2014، وهو األمر الذي لقى ترحيبا واسعا 
من قبل العديد من أبناء الشعب التونسي 
الذين ايدوا هذه اإلجراءات. بعد مرور 10 
سنوات دون تحقيق اي من أه��داف ثورة 
ال��ت��ي ط��امل��ا ح��ل��م��وا بتنفيذها  ال��ي��اس��م��ن 
ت��ون��س  ال����واق����ع، خ���اص���ة وأن  ع��ل��ى أرض 
ب��ح��س��ب امل���راق���ب���ون، ت���واج���ه م��ن��ذ س��ن��وات 
واألزم��ات  للفساد  غير مسبوق  استشراء 
ع����ل����ى ك�����ل األص������ع������دة ت���ض���م���ن���ت امل���ل���ف���ات 
ال���س���ي���اس���ي���ة واالق����ت����ص����ادي����ة وال���ص���ح���ي���ة، 
الدولة  مفاصل  بكل  الفساد  تغلغل  حيث 
اثبتته االحصائيات  ما  التونسية حسب 
ما  ال��ع��امل��ي��ة وه���و  املحلية منها  واألرق�����ام 
دع���م���ه ال���خ���ب���راء وامل���ح���ل���ل���ون، ف��ه��ل تحمل 
سنة 2022 للشعب التونسي ما يخرجهم 
من األزمات السياسية واالقتصادية التي 
ت��م��ر ب��ه��ا ب���الده���م، ه���ذا م���ا ستكسفه لنا 
األيام املقبلة من العام الجديد، وإلى حن 
التونسي إال الصبر  ذل��ك ما على الشعب 

على بلواه. 

الحصاد المغاربي
إعداد :ادريس عبد الله 

تونس حصاد 2021 صراعات سياسية وأزمات اقتصادية خانقة!
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ش���ه���دت س���ن���ة 2021 ح����راك����ا س��ي��اس��ي��ا 
م��ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ات ال��ج��زائ��ري��ة ف��ي سبيل 
والتدهور  االجتماعي  االح��ت��ق��ان  اح��ت��واء 
االقتصادي الذي تمظهر في االحتجاجات 
البالد  شهدتها  ال��ت��ي  ال��واس��ع��ة  الشعبية 
منذ تولي الرئيس تبون، مقاليد السلطة، 
ح��ي��ث ط��ال��ب امل��ح��ت��ج��ون ب��إج��راء التغيير 
ال����س����ي����اس����ي واإلص��������������الح االق�����ت�����ص�����ادي، 
وم��ح��اس��ب��ة ال��ف��اس��دي��ن م��ن رم���وز السلطة 
ال���ذي���ن اح���ت���ك���روا ال��س��ل��ط��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى 

الوطني طوال السنوات املاضية.
وم������ن أج������ل ت��ن��ف��ي��س ح����ال����ة االح���ت���ق���ان 
االجتماعي، قام الرئيس تبون، باستدعاء 
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ن���اخ���ب���ة ب�����إج�����راء االن���ت���خ���اب���ات 
وال���ت���ي  ف����ي ح����زي����ران 2021  ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
ب98  الوطني  التحرير  جبهة  تصدرتها، 
مقعدًا، ويليها حزب االحرار ب84 مقعدًا، 
وحركة مجتمع السلم ب65 مقعدًا، وحركة 

التجمع الديمقراطي ب58 مقعدًا، وجبهة 
الوطني  وال��ب��ن��اء  م��ق��ع��دًا،  ب48  املستقبل 

ب39 مقعدًا.
 وبعد االنتخابات عني الرئيس تبون، 
حكومة جديدة بقيادة الوزير األول وزير 
ألحكام  طبقا  عبدالرحمان،  أي��م��ن  املالية 
الفقرتان  امل����ادة 91   ال��دس��ت��ور وب��م��وج��ب 

5و7منه، بناًء على األغلبية الرئاسية.
 ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة عرفت 
امل��غ��رب��ي��ة تصعيدا  ال��ج��زائ��ري��ة  ال��ع��الق��ات 

غير مبرر من جانب الجزائر.
 وف������ي ه������ذا االط���������ار ق��������ررت ال���ح���ك���وم���ة 
ال��ج��زائ��ري��ة ال��ج��دي��دة وع��ل��ى ل��س��ان وزي���ر 
الخارجية صبري العمامرة قطع العالقات 
الدبلوماسية مع املغرب في 24 أغسطس 
املاضي وإدخال العالقات بني البلدين في 

نفق مسدود.
 وف�����ي ن��وف��م��ب��ر ت����م إج�������راء ان��ت��خ��اب��ات 

امل����ج����ال����س ال����ب����ل����دي����ة وال�����والئ�����ي�����ة وال����ت����ي 
تصدرها  حزب جبهة التحرير الوطني.

 وفي 6 نوفمبر، استقبل الرئيس تبون 
ال���رئ���ي���س اإلي���ط���ال���ي س��ي��رج��و م���ا ت���ري���ال ، 
ووق���ع ال��رئ��ي��س��ان ث���الث ات��ف��اق��ي��ات تخص 
قطاعات التربية والعدالة وحماية التراث

الرئيس  ت��ب��ون  ال��رئ��ي��س  استقبل  ك��م��ا   
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ح���م���ود ع����ب����اس، وخ����الل 
ال��������زي��������ارة ق����������ررت ال�����ج�����زائ�����ر م����ن����ح دول������ة 
عن  وأعلنت  دوالر،  مليون   100 فلسطني 
استعدادها لتنظيم لقاء جامعا للفصائل 

الفلسطينية بالجزائر العاصمة.
الرئيس  أيضا استقبل   وف��ي ديسمبر 
ت����ب����ون، رئ���ي���س ال���ج���م���ه���وري���ة اإلس���الم���ي���ة 
الغزواني  الشيخ  ولد  املوريتانية، محمد 
ف���ي زي�����ارة دام����ت ث����الث اي�����ام، ت���م خ��الل��ه��ا 

توقيع 5 اتفاقيات مهمة بني البلدين.
 وب��امل��ح��ص��ل��ة ي��ع��ت��ب��ر ال���ج���زائ���ري���ون ان 

ال���وق���ت  2021  س���ن���ة االن���ت���خ���اب���ات، وف�����ي 
ذات����ه ي��ق��ول��ون ان االن��ت��خ��اب��ات ل���م ت��خ��رج 
ع���ن االط�����ار ال��روت��ي��ن��ي ل��ل��س��ل��ط��ة ال��ح��ال��ي��ة 
ب���ل ك���رس���ت ال��ق��ط��ي��ع��ة وس����اده����ا ال��ت��زوي��ر 
النيابية،  املقاعد  ل��ش��راء  امل��ال  واستعمال 
ولم تحدث ثورة في الخريطة السياسية 
التي كانت  للبالد، فبقيت نفس األح��زاب 
السابقة  الفترة  ف��ي  املشهد  على  مهيمنة 
التحرير  جبهة  غ���رار  على  املسيطرة  ه��ي 
الديمقراطي،  الوطني  والتجمع  الوطني، 
م����ع ت��س��ج��ي��ل ظ����ه����ور ق������وي ص����اع����دة ف��ي 
صورة " املستقلني" الذين باتوا يحتلون 
املقاعد في  ع��دد  م��ن حيث  األول���ى  املرتبة 
للرئيس  ال���والء املطلق  ال��ب��رمل��ان وي��ب��دون 

تبون.
 بينما املعارضة منقسمة بني معارضة 
راف����ض����ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ة االن���ت���خ���اب���ي���ة ب��رم��ت��ه��ا 
لكل  وراف��ض��ة  ال��ح��راك  ومتشبثة بمطالب 

ما يترتب عليها، وبني معارضة منخرطة 
تعتقد انها قادرة على احداث تغييرا في 

املشهد السياسي الجزائري.
 ه���������ذا وق���������د ت����ج����ل����ى ب��������وض��������وح  ب�����أن 
كرست   2021 خ��الل  ال��ج��زائ��ري��ة  السلطات 
األزم��ات  في  باالستثمار  معظم جهودها 
املفتعلة ت��ارة مع املغرب وت��ارة أخ��رى مع 
ال��رائ العام بها وصرف  فرنسا، واشغال 
نظره عن األزمات الداخلية، بحجة تعزيز 
وحمايتها  وصيانتها  السياسية  االرادة 
م��ن ق���وي" االف��ش��ال وال��ت��أم��ر" معتبرتا ان 
ال��ى إع��ادة الجزائر  ثمة مخططات تهدف 
ال���وراء، وأن املخاطر تتربص باألمن  إل��ى 
ال��ق��وم��ي ال��ج��زائ��ري. ول��ك��ن يبقى ال��س��ؤال 
ال����ذي ي��ش��غ��ل ب���ال ال��ج��زائ��ري��ني  ال���ي متي 
س��ت��ظ��ل ال��ج��زائ��ر ح��ب��ي��س��ة ل��س��ل��ط��ة ت��ع��رف 

كيف تجدد لنفسها. بحسب املراقبون. 

شهد ع��ام 2021 ح��راك سياسي مكثف 
ح���ي���ث ان���ت���خ���ب امل����ش����ارك����ون ف����ي ال����ح����وار 
الليبي – الليبي خالل اجتماعات جنيف 
دبيبة،  عبداملجيد  املتحدة،  األم��م  برعاية 
رئيسا لحكومة الفترة االنتقالية، إضافة 
ال��ى مجلس رئ��اس��ي م��ك��ون م��ن 3 أعضاء 

برئاسة محمد املنفى
 وف���������ي م������������ارس ح����ص����ل����ت ال����ح����ك����وم����ة 
االنتقالية على ثقة البرملان الليبي لتحل 
م��ح��ل ح��ك��وم��ة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي ال��ت��ي ك��ان 

يقودها فايز السراج وحكومة الشرق.
اس���ت���ض���اف���ة  ي�����ون�����ي�����و،   23 وب�����ح�����ل�����ول   
 2 برلني  مؤتمر  برلني  األملانية  العاصمة 
الذي ضم أبرز اطراف النزاع الليبي للمرة 
املؤتمر  االنتقالية، وأكد  الحكومة  األولى 
على ت��وق��ف األع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة ف��ي ليبيا، 
وانسحاب املرتزقة من ليبيا بدون تأخير.
 وفي سبتمبر قرر خليفة حفتر تجميد 
لالنتخابات  استعدادا  العسكرية  مهامه 
ال��رئ��اس��ي��ة م���ا أدى إل����ى س���ري���ان ال��ت��ه��دئ��ة 

حتى إجراء االنتخابات.
 ك���م���ا ش����ه����دت ال���ع���اص���م���ة ال��ف��رن��س��ي��ة، 
باريس، في نوفمبر، مؤتمرا دوليا حذر 
م���ن م��س��أل��ة م���ن ي���ت���ورط���ون ف���ي ع��رق��ل��ة او 
ال��ت��الع��ب ف���ي االن��ت��خ��اب��ات ودع����ا امل��ؤت��م��ر 
ال����ي ت��س��ل��ي��م ال��س��ل��ط��ة ب��ش��ك��ل دي��م��ق��راط��ي 
وإع��داد  الجديدة،  واملؤسسات  للسلطات 
مفوضية االنتخابات جدوال زمنيا كامال 
ل���الن���ت���خ���اب���ات وت���ن���ف���ي���ذه ف����ي ظ����ل ظ����روف 

الترشيحات  ت��ق��دي��م  ب���اب  س��ل��م��ي��ة، وف��ت��ح 
ل��الن��ت��خ��اب��ات، ح��ي��ث أع��ل��ن س��ي��ف اإلس���الم 
القذافي وخليفة حفتر خوض االنتخابات 

الرئاسية ليشتعل صراع قانوني.
 وش���ه���د ش���ه���ر دي���س���م���ب���ر، زي�������ارة غ��ي��ر 
م��س��ب��وق��ة ال�����ي ب���ن���غ���ازي، ق�����ام ب���ه���ا وزي����ر 
ونائب  باشاغا،  فتحي  السابق  الداخلية 
رئ��ي��س ال�����وزراء ال��س��اب��ق أح��م��د معيتيق، 
وكالهما مرشحان لالنتخابات الرئاسية، 
وال��ت��ق��ي��ا ف���ي ب��ن��غ��ازي ح��ف��ت��ر، ف���ي خ��ط��وة 
في  الفوضى  إن��ه��اء  الليبيون  منها  يأمل 
ال���ب���الد. ك��م��ا اق��ت��رح��ت امل��ف��وض��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ت��أج��ي��ل ال��ج��ول��ة 
ال��ي 24  الرئاسية  م��ن االنتخابات  األول���ى 
الليبي  البرملان  التأكيد  بعد  املقبل  يناير 
استحالة إجراء االنتخابات في موعدها، 
وإعداد خارطة طريق ملا بعد 24 ديسمبر.

 هذا في الوقت الذي طالب 19 مرشحا 
ل��ل��رئ��اس��ة م��ف��وض��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات ب��إع��الن 
الرئاسة  انتخابات  في  النهائية  القائمة 
أسباب  ع��ن  بالكشف  املفوضية  مطالبني 

عدم إجراء االنتخابات في موعدها.
 وبالرغم من فشل كل املحاوالت إلجراء 
املقرر  موعدها  في  الرئاسية  االنتخابات 

في 24 ديسمبر 2021.
 ل����ك����ن ي����ب����دو امل����ش����ه����د ال���ل���ي���ب���ي ي��ب��ع��ث 
ع��ل��ى ال��ت��ف��اؤل ب��ال��ن��ظ��ر ل��ل��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة 
واإلقليمية وأطراف النزاع مما يؤشر بأن 

املستقبل أفضل. 

الحصاد المغاربي
الجزائر حصاد 2021 ارتباك سياسي واحتقان اجتماعي

حصاد ليبيا 2021 مالمح للخروج من األزمة وسط تعثر إلجراء االنتخابات!!
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حصيلة
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عبد اإلله فرح

تقديـم
تقوم  بــأنــهــا  بـــورديـــو  أطـــروحـــة  تتميز 
عــــلــــى ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا نــــقــــديــــة لـــلـــعـــالـــم 
االجــــتــــمــــاعــــي، وخــــصــــوصــــا مـــــا يـــرتـــبـــط 
بوسائل اإلعالم واالتصال. وقد خصص 
في هذا الصدد كتاب بعنوان: "التلفزيون 
بـــالـــعـــقـــول"]1[، معتبرا  الــتــالعــب  وآلـــيـــات 
بأنها أدوات للضبط االجتماعي والتحكم 
الــرمــزي؛  العنف  على  وقائمة  السياسي، 
إذ حــــاول أن يــبــرز تــأثــيــر الــتــلــفــزيــون في 
فــي  كـــآلـــيـــة  ودوره  الـــفـــرنـــســـي،  املـــجـــتـــمـــع 
تـــكـــريـــس األوضــــــــاع واملـــصـــالـــح الـــســـائـــدة 
والــــتــــالعــــب بـــعـــقـــول الــــنــــاس، إلـــــى جــانــب 
تــوجــيــهــهــم نــحــو اســتــراتــيــجــيــات معينة 
ومــحــددة. غير أن بورديو لم يهتم كثيرا 
مساحات  مــن  التكنولوجيا  أنتجته  بما 
وحــقــول افــتــراضــيــة، كما أنــه لــم يــتــرك لنا 
قــبــل وفـــاتـــه مــؤلــفــا واحــــــدا حــــول اإلعــــالم 
الــــجــــديــــد، أو مـــــا يـــســـمـــى بــاملــجــتــمــعــات 

االفتراضية.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن أن نــطــرح 
الـــــســـــؤال الــــتــــالــــي: كـــيـــف يــمــكــن أن نــفــهــم 
املـــمـــارســـة االفـــتـــراضـــيـــة وفــــق الــبــراديــغــم 
الــبــرديــوســي؟ وهــل يمكن أن نتحدث عن 
العالم  في  االفتراضي  الهابتوس  مفهوم 

االفتراضي؟
إن الـــطـــرائـــق الـــتـــي يــحــلــل بـــهـــا عــلــمــاء 
االجـــــتـــــمـــــاع املـــجـــتـــمـــعـــات املـــــعـــــاصـــــرة قــد 
تــــأثــــرت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــنـــظـــريـــة بــــورديــــو 
حـــــول الـــعـــالـــم االجـــتـــمـــاعـــي، وخــصــوصــا 
ومــن   .Habitus]2[ الـــهـــابـــتـــوس  بــمــفــهــوم 
املعروف أن العديد من الباحثني يدرسون 
املوضوعات من خالل عدسة خاصة بهم 
بــاالعــتــمــاد عــلــى الـــهـــابـــتـــوس، مــمــا جعل 
مــن نــظــريــة بــورديــو أكــثــر أهــمــيــة فــي هــذا 
الــجــانــب مـــن الــــدراســــة الــســوســيــولــوجــيــة 

املعاصرة.
وعــلــى هـــذا الــنــحــو، ســنــحــاول أن نقدم 
رؤيـــــــة نـــظـــريـــة تــعــتــمــد عـــلـــى مــالحــظــتــنــا 
املــــبــــاشــــرة لـــلـــعـــالـــم االفـــــتـــــراضـــــي، وتـــقـــوم 
أســـاســـا عــلــى تــفــســيــر طــبــيــعــة املــمــارســة 
فــي الحقل االفــتــراضــي مــن خــالل التركيز 
عـــلـــى مـــفـــهـــوم الـــهـــابـــتـــوس الـــــــذي يــعــتــبــر 
جـــوهـــر نــظــريــة املـــمـــارســـة عــنــد بـــورديـــو، 
والتطرق إلى العالقة التي تربطه بالعالم 
االفتراضي ضمن ما نسميه بالهابتوس 
وذلـــــك   ،Virtual Habitus االفـــــتـــــراضـــــي 
باالستناد إلى بعض األبحاث والدراسات 
الــتــي أشـــارت إلــى هــذا الــنــوع مــن التفكير 

السوسيولوجي.
أوال / الهابتوس االفتراضي: نحو 

فهم جديد
املعاصر  املجتمع  يتأسس 
عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا وســـائـــل 
االتـــــصـــــال مـــثـــل اإلنــــتــــرنــــت، 
والـــــتـــــي تـــســـهـــم فـــــي إنــــتــــاج 
ثــــنــــائــــيــــة: الـــــواقـــــعـــــي وغـــيـــر 
الــــــــــواقــــــــــعــــــــــي، املــــــحــــــســــــوس 

واالفـــــــتـــــــراضـــــــي، حــــيــــث ال 
»وجـــــــــــود لـــــفـــــواصـــــل بــني 
االفـــتـــراضـــي والــواقــعــي، 

االفــــــتــــــراضــــــي  ألن  ال 
فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى أن 

يحل محل الواقع 
فــــقــــط، بــــل ألنـــه 

يــــعــــمــــل عــلــى 
تـــوســـيـــعـــه 
وإغـــنـــائـــه 

ليصل في النهاية إلى تغييره أيضا«]3[. 
ولــهــذا، فــإن العالم االفــتــراضــي، هــو عالم 
األولــى، ألنه يتأسس  بالدرجة  اجتماعي 
عــلــى الــتــفــاعــل بـــني األفـــــــراد والــجــمــاعــات 

وحتى املؤسسات.
يعتبر مفهوم الهابيتوس عند بورديو 
عــنــصــرا أســاســيــا لــتــحــديــد كــيــفــيــة تــطــور 

املمارسة االجتماعية في حقل معني
يتميز العالم االفتراضي بأنه مكون من 
الشبكي،  الترابط  على  قائمة  مجتمعات 
وهــو عالم يتمثل فــي شكل صــور ورمــوز 
ومــعــانــي وخــطــابــات مــشــتــركــة، وتتقاسم 
فيه نفس العواطف واالنفعاالت وامليوالت 
مــهــمــا كـــانـــت عـــابـــرة وطـــائـــشـــة. إنــــه عــالــم 
يــســعــى بــطــريــقــة أو بــــأخــــرى إلـــــى إعـــــادة 
االعـــتـــبـــار لــلــمــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة، مثل 
بشعور  تتميز  الــتــي  والــعــشــيــرة  القبيلة 
االنضواء  في  والرغبة  باالنتماء  أفرادها 
داخــــــل جـــمـــاعـــة أو طـــائـــفـــة مــعــيــنــة مــهــمــا 
كانت أهدافها. وهذا ما يسهم في تشكيل 
املــجــتــمــعــات االفـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي تــشــتــرك 
االجتماعية  واألنــشــطــة  االهــتــمــامــات  فــي 
والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، 
وهـــــي مــجــتــمــعــات ال يــمــكــن فــصــلــهــا عــن 
شــبــكــة اإلنــــتــــرنــــت، وال يــمــكــن ملــســهــا أو 
تحديد عدد أفرادها، كما ال يمكن تصور 

حدودها الجغرافية.
يـــمـــثـــل  اإلنــــــتــــــرنــــــت  عــــــالــــــم  كـــــــــان  وإذا 
أحــــد الـــعـــوالـــم أو املــجــتــمــعــات الــخــيــالــيــة 
نلمسها  أن  يمكن  ال  الــتــي  واالفــتــراضــيــة 
ونــــحــــس بـــهـــا أو نـــشـــتـــم رائـــحـــتـــهـــا، فـــإن 
الــســؤال املــطــروح هــو: ما هي العالقة بني 

مفهوم الهابتوس بالعالم االفتراضي؟
يـــعـــتـــبـــر مــــفــــهــــوم الــــهــــابــــيــــتــــوس عــنــد 
بـــــــورديـــــــو عــــنــــصــــرا أســـــاســـــيـــــا لـــتـــحـــديـــد 
كــيــفــيــة تــطــور املــمــارســة االجــتــمــاعــيــة في 
حــقــل مــعــني. فــالــهــابــتــوس هــو عــبــارة عن 
»أنـــــســـــاق مــــن االســـــتـــــعـــــدادات املـــســـتـــدامـــة 
إنها بنى مبنينة، قابلة،  للنقل.  والقابلة 
أي  مبنينة؛  بوصفها  لالشتغال  مسبقا، 
بــاعــتــبــارهــا مـــولـــدة ومــنــظــمــة ملــمــارســات 
وتمثالت يمكن لها، موضوعيا، أن تتأقلم 
مع هدفها، من دون افتراض رؤية واعية 

العمليات  الصريح في  للغايات والتحكم 
الــضــروريــة مــن أجـــل بــلــوغــهــا«]4[. وعلى 
الرغم من أن بورديو ال يستكشف مباشرة 
الـــعـــالقـــة الـــتـــي تـــربـــط بــــني "الـــهـــابـــتـــوس" 
البحث في  أنــه يمكن  إال  و"االفــتــراضــي"، 
هــذه الــعــالقــة، ألن الــعــالــم االفــتــراضــي هو 
فــي األصـــل عــبــارة عــن حــقــول اجتماعية. 
بنيتان  هما  والهابتوس  الحقل  مــن  فكل 
يــمــكــن أن  فــالــعــالقــة بينهما  مــتــمــاثــلــتــان؛ 
تـــتـــطـــور، وكــــــل مــنــهــمــا يـــســـهـــم فــــي بــنــاء 
اآلخــــــر. لـــهـــذا، »يــعــتــبــر اســـتـــيـــراد اإلطــــار 
البوردوسي إلى الحقل الرقمي وسيلة من 
أجل إدراك كيفية ارتباط األفراد بمصادر 
كيف  وتــحــديــًدا  املــعــلــومــات،  تكنولوجيا 
يــظــهــر االخـــتـــالف فـــي مــعــلــومــات األفـــــراد 

وخبراتهم«]5[.
إن عملية املمارسة في العالم االفتراضي 
يمكن أن نفكر فيها، باعتبارها نوعا من 
أي استعدادات  )الهابتوس(؛  العالقة بني 
املرء وموقعه )رأسماله(، في إطار سياق 
اجتماعي معني ضمن )حقل( من الحقول 
التي تشكل   Online Fields اإلنترنت  على 
لـــنـــا "الـــعـــالـــم االفــــتــــراضــــي". ولـــفـــهـــم هـــذه 
املمارسة التي تتم في العالم االفتراضي، 
يــنــبــغــي لــهــا أن تــخــضــع لـــهـــذه الــصــيــاغــة 

حتى تبلغ الهدف.
عـــمـــلـــيـــا، تـــعـــمـــل مـــــواقـــــع وتـــطـــبـــيـــقـــات 
االتـــصـــال الــتــي تــرتــبــط بشبكة اإلنــتــرنــت 
بأدوار مهمة في انتقال بالعقل من العالم 
العالم االفتراضي،  إلى  املــادي  املحسوس 
وهـــو مــا يــجــعــل مــن تــجــارب األفـــــراد على 
شـــبـــكـــة اإلنـــــتـــــرنـــــت تــــتــــأثــــر بـــشـــكـــل كــبــيــر 
بــالــتــاريــخ االجــتــمــاعــي والــثــقــافــي لديهم، 
 Craig( مــوراي  الباحثان كريج  أكــد  حيث 
 Judith( وجوديث سيكسميث )D. Murray
بـــأن »الــعــقــل غــيــر املــجــســد؛ أي   )Sixsmith
معه  يحمل  االفتراضي،  العالم  في  العقل 
تاريخه الثقافي والجنسي«]6[، فهو غير 
الديكارتي؛  باملعنى  الجسد  عن  مفصول 
العالم  فــي  بالتجسيد  »الــشــعــور  أن  ذلـــك 
االفــــــتــــــراضــــــي مــــبــــنــــي عــــلــــى ظــــاهــــرتــــني: 
الـــهـــنـــدســـة الـــحـــســـيـــة لـــلـــجـــســـد، وقــابــلــيــة 
التواصل  فتطبيقات  الــجــســد«]7[.  حــدود 
في  الفرد  عليها  يعتمد  التي  االجتماعي 
االفتراضي تؤثر على  العالم  إلى  الولوج 
كــل مــن مــوضــع الجسد وعــلــى اختياراته 
وأذواقــــــــــــــه، وتــــغــــيــــر حــــتــــى فـــــي الــــظــــروف 
االجتماعية التي يعيشها، كما تعدل ما 
بسبب  اجتماعية  من عالقات  به  يتمتع 
تسهم  إذ  وسيولتها،  املــعــلــومــات  تــدفــق 
في إعــادة تشكيل شخصية الفرد، حتى 

يستطيع إبراز هويته أمام العالم.
لقد ساهم انتشار التكنولوجيا مثل 
وســـائـــل االتــــصــــال، فـــي تــكــويــن الــعــالــم 
االفـــتـــراضـــي الـــــذي أصـــبـــح يـــقـــوم بــمــقــام 
التنشئة،  عملية  فــي  التربوية  املــؤســســة 
غير أنها تبقى عملية ضمنية في تكوين 
شــــخــــصــــيــــة األفــــــــــــراد 
وتــــــــــــــوحــــــــــــــيــــــــــــــد 
استعداداتهم 
الــــــذهــــــنــــــيــــــة. 
فــــــــالــــــــعــــــــالــــــــم 
االفـــتـــراضـــي 
يـــــشـــــتـــــغـــــل، 
مـــــن وجـــهـــة 
نـــــظـــــرنـــــا، 
لو  كما 
أنــــــــــــــــــه 

مــؤســســة اجــتــمــاعــيــة غــيــر مــلــمــوســة في 
لكنها تساهم بطريقة معينة في  الواقع، 
إنتاج االستعدادات التي لها تأثير عميق 
االجتماعي؛  والفعل  التفكير  طرائق  على 
أي إن العالم االفتراضي يسهم بطريقة غير 
مباشرة في تكوين ما يسمى بالهابتوس 
االفـــتـــراضـــي، عــبــر بـــلـــورة طـــرائـــق جــديــدة 
التفكير وقواعد للسلوك االجتماعي،  في 
وذلـــــك عـــن طـــريـــق مـــا يــتــلــقــاه األفـــــــراد من 
مـــعـــلـــومـــات وأفــــكــــار عـــبـــر الـــتـــفـــاعـــل الــــذي 
يحدث من خالل أجهزة االتصال املحمولة 
الذكي، طابليت، الحاسوب  )الهاتف  مثل 
املتنقلة،  االتــصــاالت  تعتبر  إذ  املحمول(، 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، نــقــطــة مــهــمــة في 
فـــهـــم الـــســـيـــاق االجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــمــارســة، 
ألن »اســـتـــخـــدامـــهـــا يـــنـــطـــوي بـــالـــضـــرورة 
املتغير  ومفهومنا  الجسد  حــضــور  على 
األجهزة  لهذه  املتزايد  فالقبول  لــحــدوده. 
كــجــزء ال يــتــجــزأ مــن أجــســادنــا وأذهــانــنــا 
ليس مــجــرد ظــاهــرة فــرديــة فحسب. إنها 
عـــبـــارة عـــن حــركــة ثــقــافــيــة، حــيــث تتشكل 
مــــــن خــــــــالل مــــمــــارســــاتــــنــــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وأيديولوجيات وسائل اإلعالم والروايات 
الثقافية التي تصور لنا ما يجب أن يكون 
عليه املجتمع اليوم«]8[. ولهذا، ليس في 
مقدور األفــراد أو الجماعات أن ينفصلوا 
عن هذا النوع من وسائل االتصال، نظرا 
ألنهم ضمن تأثير الحتمية التكنولوجية 
الــتــي أفــرزتــهــا املــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة، 
يتم  مادية.  ثقافة  هي  »التكنولوجيا  ألن 
إنتاجها في عملية اجتماعية، وفي بيئة 
مــؤســســيــة مــعــيــنــة عـــلـــى أســــــاس األفـــكـــار 

والقيم واملصالح واملنتجني. إلخ«]9[.
إن العالم االفتراضي مثل قرية صغيرة 
تــســعــى إلــــى مـــحـــاكـــاة الــــواقــــع املــــــادي عن 
طريق ما هو رقمي، وذلك بتوفير ساحات 
ألفــرادهــا مــن أجــل الــلــقــاء وتــبــادل األفــكــار 
واملــــعــــلــــومــــات وربـــــــط عــــالقــــات عــاطــفــيــة. 
باإلضافة إلى تقديم العديد من الخدمات 
واألنــــشــــطــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والــثــقــافــيــة وغـــيـــرهـــا، و»لـــيـــس فــقــط على 
الـــــدردشـــــة،  أو  الـــشـــخـــصـــيـــة  الـــــصـــــداقـــــات 
ولـــكـــن أيـــضـــا عــلــى الــتــســويــق والـــتـــجـــارة 
اإللكترونية، والتعليم، والثقافة اإلبداعية 
واإلعــــــالم... «]10[، حــيــث يــرجــع ذلـــك إلــى 
السيولة في تدفق املعلومات التي تعطي 
األفراد القدرة على تبادل الرسائل والسلع 

بشكل أسرع.
وإذا أخذنا بعض املواقع أو التطبيقات 
ـــــتـــــي تــــســــمــــح بــــــالــــــولــــــوج إلــــــــى الــــعــــالــــم  ال
 Facebook, Youtube,( مــثــل  االفــتــراضــي 
فــإنــهــا   ،)Twitter, Forum, Blog, Wiki
تقوم  الــتــي  الــجــديــدة  التقانات  أهــم  تمثل 
غــرار  على  االجتماعية  التنشئة  بعملية 
بـــاقـــي املـــؤســـســـات االجــتــمــاعــيــة؛ ذلــــك أن 
العالم االفتراضي الذي تجسده التقانات 
املؤسسات  باقي  عن  يختلف  ال  الجديدة 
االجتماعية في عملية تكوين الهابتوس 
لدى األفراد، وقدرتها على صقل شخصية 
األفـــــــراد وإكـــســـابـــهـــم ألنـــمـــاط جـــديـــدة من 
الــــســــلــــوك االجــــتــــمــــاعــــي، وهــــــو مــــا أكـــدتـــه 
 Jennifer( جــونــزالــيــس  جــنــيــفــر  الــبــاحــثــة 
Gonzalez( بقولها: »إن أي واقع افتراضي 
الهابتوس لتشكيل مجموعة  يتم تكوين 
مــــن األشـــــكـــــال حـــتـــى يــعــبــر عـــنـــهـــا، حــيــث 
يــتــقــاســم الـــهـــابـــتـــوس االفــــتــــراضــــي نــفــس 
االجتماعية  األماكن  وأعــراض  خصائص 
اإللكتروني«]11[؛  النطاق  خــارج  األخــرى 
مـــن دون شك  االفـــتـــراضـــي  الــعــالــم  إن  أي 
يسهم في بناء مجموعة من االستعدادات 
فــي شخصية اإلنــســان االفــتــراضــي، األمــر 
االفتراضي  الهابتوس  مــن  يجعل  الــذي 
واقعا ملموسا، وقادرا أن يعمل بدوره 
األفــــــراد وطـــرائـــق  عــلــى تــحــديــد أذواق 
تـــفـــكـــيـــرهـــم ويــــدفــــعــــهــــم إلـــــــى نـــــــوع مــن 
االخـــتـــيـــارات واملـــمـــارســـات ذات طــابــع 

افتراضي.
هـــــــذا ويــــمــــكــــن تـــجـــســـيـــد الــــهــــابــــتــــوس 
االفتراضي كنظام من التصرفات وامليول 
واالتـــجـــاهـــات الــتــي تــنــظــم الــطــرائــق الــتــي 
ينظر بها األفراد إلى "العالم االفتراضي". 
وعــادة ما يتم تقاسم هــذه التصرفات 
واملــــــيــــــول واالتــــــجــــــاهــــــات مـــــن قــبــل 
مماثلة  خــلــفــيــة  ذوي  أشـــخـــاص 
)من حيث الطبقة االجتماعية، 
الـــديـــن، الــجــنــســيــة، الــعــرق، 
التعليم، املهنة، إلخ(، ويتم 
اكتسابها من خالل التقليد 

الحقيقة،  في  وهــي  والتماهي،  واملحاكاة 
لفاعلني  املعيش  الــواقــع  مــا تعكس  كثيرا 
اجــــتــــمــــاعــــيــــني، وأيـــــضـــــا نـــــــوع خـــبـــراتـــهـــم 
الــفــرديــة وفــرصــهــم املــوضــوعــيــة، غــيــر أن 
هذه التصرفات وامليول ليست بالضرورة 
التجارب  بتعدد  تتأثر  ألنــهــا  منسجمة، 

اليومية التي يعيشها األفراد.
يــــتــــمــــيــــز الــــــهــــــابــــــتــــــوس االفــــــتــــــراضــــــي 
بـــــأنـــــه يـــســـمـــح لـــلـــمـــتـــدخـــلـــني والـــفـــاعـــلـــني 
االفـــــتـــــراضـــــيـــــني مــــــن تــــدبــــيــــر املــــمــــارســــة 
االجــتــمــاعــيــة وتــقــيــيــمــهــا، عــلــى مــســتــوى 
اإلنتاج والتلقي في العالم الرقمي، وذلك 
طبقا ألنماط السوق الرقمية التي يوفرها 
أحد الحقول االفتراضية. فالهابتوس هو 
نــســق مـــن االســـتـــعـــدادات املــكــتــســبــة داخـــل 
الـــســـيـــاق، حــيــث يــتــم فـــي عـــالـــم الــتــقــنــيــات 
الـــرقـــمـــيـــة تـــكـــويـــن الـــهـــابـــتـــوس )الــتــطــبــع( 
لــتــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن االســــتــــعــــدادات 
الـــدائـــمـــة واملــســتــبــطــنــة لـــــدى األفــــــــراد مــن 
خـــــالل ظــــــروف وشـــــــروط وجــــودهــــم عــلــى 
اإلنترنت. وهو ما يؤكده البعض من: »إن 
الــتــقــانــات الــجــديــدة تــبــدل الــتــاريــخ، ليس 
بمنطقها االقتصادي، بل بالنقل الثقافي 
إلى  الجوهرية  لصفاتها  والسيكولوجي 
نفسها  )تطبع(  التقانة  إن  مستعمليها. 

على النفوس الفردية والجماعية«]12[.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، يــــتــــم بـــــنـــــاء الــــهــــابــــتــــوس 
الجديدة  التقانات  طريق  عن  االفتراضي 
التي بدورها تقوم ببناء هوية الفرد، غير 
أن هذه الهوية ليست منسجمة مع ذاتها، 
السياق  لــظــروف وشــــروط  ألنــهــا تخضع 
الـــهـــابـــتـــوس  أن  االجــــتــــمــــاعــــي. صـــحـــيـــح 
االفتراضي عبارة عن استعدادات منغرسة 
في الذات إال أنها ليست متجانسة، بحكم 
تؤثر  الــتــي  االجتماعية  الــســيــاقــات  تــعــدد 
فــي الــســلــوك االجــتــمــاعــي، فهي مصنوعة 
مـــن أنــشــطــة ومـــمـــارســـات غــيــر واعـــيـــة أو 
ذكريات أو خبرات بنيت عن طريق ما هو 

رقمي.
الــــحــــصــــول عـــلـــى أجـــهـــزة  إن ســـهـــولـــة 
االتـــــصـــــال الــــتــــي تـــســـمـــح بــــالــــدخــــول إلـــى 
الـــعـــالـــم االفــــتــــراضــــي، يــجــعــل مـــن األفـــــراد 
يــســتــعــمــلــونــهــا بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، وذلـــــك 
تــبــعــا ملــعــايــيــر مــخــتــلــفــة، وهـــي ال تحتاج 
لهم  مــن  إلــى  بالنسبة  إلــى عملية تثقيف 
مــعــرفــة بــقــدراتــهــا وطــريــقــة اســتــعــمــالــهــا، 
وهــــو األمـــــر الـــــذي يــجــعــل بــعــض األفـــــراد 
االســتــعــدادات ويشتركون  نفس  يحملون 
في نفس الهابتوس، على الرغم من أنهم 
يــنــتــمــون إلـــى فــئــات مــتــمــايــزة. ومـــع ذلــك، 
يــمــكــن لــــأفــــراد أن يــحــمــلــوا اســـتـــعـــدادات 
السياق  وشــــروط  لــظــروف  تبعا  مختلفة 
االجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي يـــحـــددهـــا ويــفــرضــهــا 
الــحــقــل االفــتــراضــي. وعــلــى سبيل املــثــال، 
يــســتــهــوي "الــســيــلــفــي" مــعــظــم املــشــاهــيــر، 
ألنه وسيلة رقمية تهدف إلى عرض الذات 
مــكــانــتــهــا وحياتها  اإلنــســانــيــة، وإظـــهـــار 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة أمــــــــام مـــتـــصـــفـــحـــي مـــواقـــع 
التواصل االجتماعي، لكن طريقة ممارسة 
السيلفي تبقى مختلفة ومتمايزة. وتقول 
 Pauline( غوكيي  إسكاند  بولني  الباحثة 
الـــصـــدد:  هـــــذا  فــــي   )Escande-Gauquité
الــتــي يتقاسمها  الــفــوتــوغــرافــيــة  »الــصــور 
املـــشـــاهـــيـــر، ســــــواء كـــانـــت كــالســيــكــيــة أو 
تكشف  تلصصية،  أو  ملتزمة  أو  غــريــبــة 
كــلــهــا عــــن مـــزاجـــهـــم ومــعــيــشــهــم الــيــومــي 
بـــغـــايـــة مــــحــــددة. إنـــهـــم ال يــســتــعــمــلــونــهــا 
كــلــهــم بــالــطــريــقــة ذاتـــــــهـــــــا...«]13[، ألن ما 
يــمــيــز وســـائـــط اإلعـــــالم االجــتــمــاعــي أنــهــا 
التفاعالت والتي  أنــواع جديدة من  تنتج 
تؤدي إلى تغيرات في الطرائق التي نفهم 
املمارسة االجتماعية. من هنا تكمن  بها 
أهمية الهابتوس االفتراضي في أنه يبرز 

لنا عدم املساواة الرقمية.
يـــمـــكـــن أن نــســتــنــتــج بـــــأن الـــهـــابـــتـــوس 
االفتراضي، منتج للممارسة االفتراضية، 
فـــهـــو يــشــمــل عـــلـــى مـــعـــرفـــة عــمــلــيــة تــنــظــم 
الــــطــــرائــــق الـــتـــي يــنــظــر بـــهـــا األفـــــــــراد إلـــى 
الــعــالــم االفـــتـــراضـــي، وهـــي مــعــرفــة ليست 
نظرية وال تلقائية بالكامل، لكنها معرفة 
تــســمــح بــتــقــيــيــم مــســتــمــر لـــلـــحـــاالت الــتــي 
يــخــضــع لــهــا وفـــق ســيــاقــات مــعــيــنــة، مثل 
ومشاركة  اإللكترونية،  املحادثات  إجــراء 
األصـــــدقـــــاء، وقــــــــراءة األخـــــبـــــار، وتــصــفــح 
عــــادات منغرسة  ألنــهــا تتضمن  املـــواقـــع، 

ومتجسدة في عمق الذات االفتراضية.

) يتبع(

بيير بورديو وهابيتوس العالم االفتراضي

ضفاف
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ثقافة

اقتصاد 2021: ال يفتى ومالك في املدينة
الحصاد االقتصادي

عمال باملقولة الفقهية التي تجزم بأنه » ال يفتى ومالك في املدينة«، اخترنا أن نهتدي 
بفتاوى البنك الدولي باعتباره فاعال رئيسا في توجهات وآليات وأداء منظومة االقتصاد 

العاملي املترنح بفعل التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.

الدولي للوضع  البنك  ومع أن كثيرا من االقتصاديني واملحللني قد ال يتفقون مع تشخيص 
االقتصادي العاملي، إال أننا  نعتقد أنه األكثر قدرة على كشف املستور     استنادا إلى تدخالته 

السافرة في كثير من الدول إلقامة ليبرالية متوحشة ال تقيم وزنا ألحوال فقراء العالم.

ك���������ان ل����ج����ائ����ح����ة ف�������ي�������روس ك������ورون������ا 
)ك���وف���ي���د19-( ت��أث��ي��ر غ��ي��ر م��ت��ن��اس��ب على 
ال���ف���ئ���ات ال��ف��ق��ي��رة واألش������د اح��ت��ي��اج��ًا في 
ع��ام 2021، م��ن ت��ف��اوت م��س��ارات التعافي 
االق�����ت�����ص�����ادي إل�������ى ع�������دم ت����ك����اف����ؤ ف����رص 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��ل��ق��اح��ات؛ وم���ن ات��س��اع 
م. إذ 

ّ
خسائر الدخل إلى التفاوت في التعل

تتسبب الجائحة في انتكاسات في مسار 
ال��ت��ن��م��ي��ة، وال���ج���ه���ود ال���رام���ي���ة إل����ى إن��ه��اء 
الفقر املدقع والحد من عدم املساواة. كما 
أدت إل���ى ارت���ف���اع م��ع��دل ال��ف��ق��ر امل��دق��ع في 
ع��ام 2020 للمرة األول��ى منذ أكثر من 20 
عامًا، حيث يعيش اآلن نحو 100 مليون 
أق����ل م���ن 1.90 دوالر  ش��خ��ص آخ�������ر ع��ل��ى 
للفرد في اليوم. من خالل هذه السلسلة 
م��ن األش��ك��ال وال��رس��وم البيانية، نعرض 
ب���ح���وث���ًا م���خ���ت���ارة م����ن م���ج���م���وع���ة ال��ب��ن��ك 
الدولي توضح شدة الجائحة وهي تدخل 
الثالث. كما نتطلع إلى استجابة  عامها 

البنك السريعة واملبتكرة لألزمة.

1. عدم تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات
ال شك أن أسرع طريقة إلنهاء الجائحة 
هي تطعيم كل من يعيش على ظهر الكرة 
األرضية. ومع ذلك، ومع حصول ما يربو 
 ع��ل��ى %7 م���ن ال���ن���اس ف���ي ال��ب��ل��دان 

ً
ق��ل��ي��ال

ال��دخ��ل على جرعة واح���دة من  منخفضة 
ال��ل��ق��اح��ات، م��ق��ارن��ة ب��أك��ث��ر م���ن %75 في 
ال��ب��ل��دان م��رت��ف��ع��ة ال���دخ���ل، ف��إن��ن��ا بحاجة 
وآمنة  فعالة  لقاحات  الحصول على  إلى 
ك��ورون��ا على نحو منصف  ضد فيروس 
وواس����ع ال��ن��ط��اق م��ن أج���ل إن��ق��اذ األرواح 

وتدعيم تعافي االقتصاد العاملي.
واف���������ق ال����ب����ن����ك ال������دول������ي ع����ل����ى ت���ق���دي���م 
في  وتوزيعها  اللقاحات  لشراء  التمويل 
أك��ث��ر م���ن 64 ب���ل���دًا، ب��م��ب��ل��غ 6.3 م��ل��ي��ارات 
ن��ح��و  ت���وف���ي���ر  ت�����م  اآلن،  وح����ت����ى  دوالر. 
300 م��ل��ي��ون ج��رع��ة م��ن ل��ق��اح��ات ك��ورون��ا 
ب��م��وج��ب ت��ع��اق��د ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ل��ص��ال��ح 
ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة. ودخ����ل ال��ب��ن��ك ال��دول��ي 
أي���ض���ًا ف����ي ش����راك����ة م����ع م���رف���ق ك��وف��اك��س 
واالت���ح���اد األف��ري��ق��ي مل��س��ان��دة ال��ص��ن��دوق 
االستئماني لشراء اللقاحات في أفريقيا 
ف��ي  ال���ب���ل���دان  س��ي��س��اع��د  ال������ذي   )AVAT(
شراء اللقاحات وتوزيعها على ما يصل 
إل���ى 400 م��ل��ي��ون ش��خ��ص. ك��م��ا ت��ع��اون��ت 
م��ج��م��وع��ة ال���ب���ن���ك ال����دول����ي م����ع ص���ن���دوق 
العاملية  التجارة  ومنظمة  ال��دول��ي  النقد 
اجتماع  لعقد  العاملية  الصحة  ومنظمة 
القادة متعدد األط��راف بشأن  فريق عمل 
بني  التنسيق  لتكثيف  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 
املؤسسات متعددة األطراف والحكومات 
إلى  ال��وص��ول  لتسريع  ال��خ��اص  والقطاع 
ال��ص��ح��ي��ة  واألدوات  ك�����ورون�����ا  ل���ق���اح���ات 
األس����اس����ي����ة األخ���������رى م�����ن أج������ل ال���ب���ل���دان 
الحلول  االستفادة من  النامية من خ��الل 
امل���ال���ي���ة وال���ت���ج���اري���ة امل���ت���ع���ددة األط������راف. 
عالوة على ذلك، ساعد التمويل املقدم من 
البنك الدولي البلدان في شراء تجهيزات 
ووسائل  والعالجات  الشخصية  الوقاية 

التشخيص ومنتجات األكسجني.
 وبصفة عامة، تساند مجموعة البنك 
الدولي أكثر من 100 بلد ملواجهة حاالت 
ال�����ط�����وارئ ال���ص���ح���ي���ة، وت���دع���ي���م األن��ظ��م��ة 
ال��ص��ح��ي��ة، وال��ت��أه��ب مل��واج��ه��ة ال��ج��وائ��ح، 
وحماية الفئات الفقيرة واألشد احتياجًا، 
األعمال، وخلق فرص  ومساندة منشآت 
ال��ع��م��ل، وب���دء ت��ع��اف أخ��ض��ر وق����ادر على 

الصمود وشامل للجميع.
* ت���س���ت���م���ر امل�����واف�����ق�����ة ع����ل����ى م���ش���اري���ع 
ال��ل��ق��اح��ات ف���ي أواخ�����ر ال���ع���ام. ل��ل��ح��ص��ول 
على أحدث البيانات، يرجى زي��ارة مركز 

لقاحات كورونا الخاص بنا.

2. هل البلدان جاهزة لتوزيع اللقاحات؟
في حني ُيعد الحصول على اللقاحات 
أمرًا بالغ األهمية إلنقاذ األرواح، تحتاج 
التحتية  البنية  البلدان أيضًا إلى مرافق 

األس����اس����ي����ة ال����ت����ي ت���ض���م���ن ال����ن����ج����اح ف��ي 
إيصال اللقاحات وتوزيعها. وقد كشفت 
ه��ذه الجائحة، أكثر م��ن أي وق��ت مضى، 
ع��ن م��واط��ن ال��ض��ع��ف ال��ت��ي ي��ع��ان��ي منها 
كثير م��ن أن��ظ��م��ة ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة، تلك 
ت��واج��ه اآلن تحديًا م��زدوج��ًا يتمثل  التي 
في التصدي لتفشي الجائحة، والحفاظ 
على الخدمات األساسية املنقذة لألرواح. 
القوية  الصحية  األنظمة  أن  أظهرت  كما 
ه��ي أس����اس ال��ت��أه��ب مل��واج��ه��ة ال��ج��وائ��ح. 
ويساند البنك الدولي البلدان لالستثمار 
ف����ي م����ج����ال ت���ح���س���ني ال���ت���أه���ب م����ن خ���الل 
إن������ش������اء أن����ظ����م����ة ص����ح����ي����ة ق������������ادرة ع��ل��ى 
الفتاكة،  الفيروسات  واكتشاف  الصمود 

وتحديدها، وعالجها، ووقف انتقالها.
���م ال���ب���ن���ك، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ش��رك��ائ��ه،  ق���يَّ
م��دى اس��ت��ع��داد ال��ب��ل��دان ل��ت��وزي��ع لقاحات 
كورونا بأمان في أكثر من 140 بلدًا. ومع 
ب���دء ال��ب��ل��دان ف��ي تطعيم س��ك��ان��ه��ا، تتيح 
للغاية بشأن  قيمة  التقييمات رؤى  هذه 
��ظ��ه��ر أن 

ُ
م���دى اس��ت��ع��داد ال��ب��ل��دان. وه���ي ت

ز على تقوية الجوانب  ركِّ
ُ
معظم البلدان ت

األس���اس���ي���ة ل��س��ل��س��ل��ة ت���وزي���ع ال��ل��ق��اح��ات 
الحاسمة للمضي قدمًا في  ذات األهمية 
جداولها الزمنية لعمليات التطعيم، ومن 
الرغم  وعلى  انها.  ُسكَّ بتطعيم  البدء  ث��مَّ 
م��ن وج���ود بعض ال��ف��ج��وات ف��ي عمليات 
فيه  بما  استعد معظمها  البلدان،  تأهب 

الكفاية في بعض املجاالت األساسية.

3. تفاوت مسارات التعافي العاملي
 ك��م��ا ه���و ال���ح���ال ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ح��ص��ول 
على ال��ل��ق��اح��ات، ه��ن��اك ف��ج��وة ناشئة في 
ال��ت��ع��اف��ي االق���ت���ص���ادي ب���ني االق��ت��ص��ادات 
منخفضة  واالقتصادات  الدخل،  مرتفعة 

ومتوسطة الدخل.
أش���ار ع��دد ي��ون��ي��و/ح��زي��ران م��ن تقرير 
اآلف��اق االقتصادية العاملية إل��ى أن��ه على 
الرغم من توقع أن ينمو االقتصاد العاملي 
بنسبة %5.6 في ع��ام 2021 - وه��و أقوى 
ن��م��و ل���ه ب��ع��د ال���رك���ود االق���ت���ص���ادي ال���ذي 
حدث منذ 80 عامًا، فإن مسارات التعافي 
سيكون متفاوتة. ومن املتوقع أن تسجل 
االقتصادات منخفضة الدخل معدل نمو 
ال يتجاوز %2.9 في عام 2021، وهو أبطأ 
نمو لها في السنوات العشرين املاضية، 
بخالف عام 2020، وُيعزى ذلك جزئّيًا إلى 
بطء وتيرة التطعيم. ومن املتوقع أن يتم 
تحديث تقرير اآلفاق االقتصادية العاملية 

في يناير/كانون الثاني.

4. خسائر الدخل ألفقر %40 من السكان
أصبح هذا التفاوت في التعافي جلّيًا، 
وذل��ك عندما يتعلق األم��ر بالخسائر في 

الدخل، كما هو مبني في هذه املدونة.
ُرغم تكبد جميع األشخاص بمختلف 
ف��ئ��ات دخ��ل��ه��م خ��س��ائ��ر خ���الل ال��ج��ائ��ح��ة، 
فقد شهد أفقر %20 من السكان الخسارة 
ان���خ���ف���ض���ت   ،2021 ع�������ام  ف����ف����ي  األك������ب������ر. 
م��س��ت��وي��ات دخ��ل��ه��م أك��ث��ر، ف��ي ح��ني ب��دأت 
ال��ف��ئ��ات األغ��ن��ى ف��ي وق���ف ت��ل��ك الخسائر. 
وُيعزى ذلك إلى أن أفقر %40 من السكان 
ي��ب��دؤوا في تعويض خسائر دخلهم.  لم 
ال��دخ��ل إلى  ان��خ��ف��اض مستوى  وق��د أدى 
سقوط نحو 100 مليون شخص آخر في 

براثن فقر املدقع.
وال غ���راب���ة ف���ي أن����ه ك����ان ث��م��ة اخ��ت��الف 
م��ل��ح��وظ ف���ي ت��داع��ي��ات ه���ذه األزم�����ة على 
ال����رج����ال وال���ن���س���اء. وُي���ظ���ه���ر اس��ت��ع��راض 
ال��ب��ن��ك وش��رك��اء آخ���رون  للبيانات أج����راه 
أن امل�������رأة ق����د خ���س���رت أك���ث���ر م����ن ال���رج���ل، 
وذل����ك ف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��وظ��ائ��ف وال��دخ��ل 

والسالمة. 

5. التجارة – محرك للتعافي العاملي
ل���ي���س م����ن ق��ب��ي��ل امل���ص���ادف���ة أن ت��ظ��ه��ر 
ال����زي����ادة ف���ي م���ع���دالت ال��ف��ق��ر امل���دق���ع عند 
ح����������دوث اض������ط������راب������ات ت�����ج�����اري�����ة ب��ف��ع��ل 

ثمة  التاريخية،  الناحية  وم��ن  الجوائح. 
ص���ل���ة وث���ي���ق���ة ب����ني ال���ت���ج���ارة وان���خ���ف���اض 
أعداد الفقراء، إذ تضاعفت تقريبًا حصة 
ال���ب���ل���دان م��ن��خ��ف��ض��ة ال����دخ����ل وم��ت��وس��ط��ة 
الدخل من صادراتها بني عام 1990 وعام 
ت���راج���ع���ًا في  ف���ت���رة ش���ه���دت  2017، وه����ي 

معدالت الفقر املدقع.
ت��ض��ط��ل��ع ال���ت���ج���ارة أي���ض���ًا ب�����دور ب��ال��غ 
االق��ت��ص��ادي، وه��ذا  التعافي  ف��ي  األهمية 
ما أوضحه تقرير صدر مؤخرًا عن البنك 
إل���ى  ال���ج���ائ���ح���ة  أدت  أن  وب���ع���د  ال�����دول�����ي. 
تعطيل التجارة العاملية على نحو خطير، 
أص��ب��ح��ن��ا ن��ش��ه��د ان��ت��ع��اش��ًا ق��وّي��ًا يساعد 
ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��اف��ي. وت��س��ه��م ال��ت��ج��ارة 
االق��ت��ص��ادي  التعافي  وت��ي��رة  تسريع  ف��ي 
م��ن الجائحة م��ن خ��الل اس��ت��دام��ة الطلب 
ال����خ����ارج����ي ع���ل���ى ال�������ص�������ادرات وض���م���ان 
ت���واف���ر امل��ن��ت��ج��ات وال���خ���دم���ات ال��وس��ي��ط��ة 
نمّوًا،  األق��ل  البلدان  امل��س��ت��وردة. وتعتمد 
التعافي  امل��ح��دودة على حفز  القدرة  ذات 
اعتمادًا  امل��ال��ي،  التحفيز  م��ن خ��الل ح��زم 
خ���اّص���ًا ع��ل��ى ت��ع��اف��ي ال���ت���ج���ارة بوصفها 
م��ص��درًا م��ن م��ص��ادر النمو االق��ت��ص��ادي. 
ال��ض��وء على  الجائحة  ظ��ل تسليط  وف��ي 
الحيوية  السلع  تدفق  اس��ت��م��رار  ض���رورة 
ع��ب��ر ال����ح����دود، ت��س��ان��د م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك 
الدولي اإلصالحات التي تقودها البلدان 
للحد من تأثير الجائحة وتعزيز التعافي 

االقتصادي.

6. ارتفاع مستويات املديونية في خضم الجائحة
ق���ف���زت أع���ب���اء ال���دي���ون ف���ي اق��ت��ص��ادات 
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 
خ������الل ال���ج���ائ���ح���ة. وي���م���ث���ل ه������ذا ت��ح��دي��ًا 
ال��دخ��ل  منخفضة  ال��ب��ل��دان  أم����ام  جسيمًا 
- ت���ل���ك ال����ت����ي وق������ع ن��ص��ف��ه��ا ف����ي م��رح��ل��ة 
املديونية الحرجة أو أنها كانت معرضة 
بشدة لخطر الوقوع فيها قبل أن تضربها 
ال��ج��ائ��ح��ة. وي���أت���ي ه����ذا ب��ع��د ِع���ق���د شهد 
أس���رع -ب��ل وأك��ب��ر- ت��وس��ع ف��ي مستويات 
وذلك  العالم،  أنحاء  في مختلف  ال��دي��ون 

وفقًا لتقرير اآلفاق االقتصادية العاملية.
وم��������ع ت����ط����ل����ع واض������ع������ي ال����س����ي����اس����ات 
ف������ي اق������ت������ص������ادات األس�������������واق ال����ص����اع����دة 
واالق���ت���ص���ادات ال��ن��ام��ي��ة إل���ى ال��ت��ح��ول من 
منها،  ال��ت��ع��اف��ي  إل���ى  للجائحة  ال��ت��ص��دي 
س��ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��م ع�����دم س���ح���ب م��س��ان��دة 
إلى  والتطلع  األوان،  قبل  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة 
رفع كفاءة اإلنفاق العام - مع املوازنة في 
الوقت نفسه بني الحاجة إلى القدرة على 

تحمل أعباء الديون.
امل��دي��ون��ي��ة  وم���ع ذل����ك، سيستمر ع���بء 
حتى بعد انخفاض حدة الفيروس بفترة 
ط��وي��ل��ة، م���ع ارت���ف���اع ت��ك��ال��ي��ف خ��دم��ات��ه��ا، 
وإبطاء التعافي، وإعاقة الجهود الرامية 
إل������ى ال����ت����ص����دي ل���ل���ت���ح���دي���ات اإلن���م���ائ���ي���ة 

األخرى - بما في ذلك تغير املناخ.

7. مدى تعقد مسألة اإلبالغ عن الديون
إذا أخذنا بالنتائج التي خلص إليها 
تقرير شفافية الديون في البلدان النامية،  
فسنجد أن مسألة املديونية أكثر تعقيدًا 
م��م��ا ت��ب��دو ع��ل��ي��ه. وذل����ك ألن اإلب�����الغ عن 

الديون ليس مشكلة يسيرة الحل.
اليوم  العاملية  ال��دي��ون  م��راق��ب��ة  تعتمد 
ع����ل����ى م���ج���م���وع���ة م����ت����ف����اوت����ة م�����ن ق����واع����د 
وال���ت���ع���ري���ف���ات  امل���ع���اي���ي���ر  ذات  ال���ب���ي���ان���ات 
امل����خ����ت����ل����ف����ة. وت�����ح�����ت�����وي ه��������ذه امل���ع���اي���ي���ر 
ُيظهر  كبيرة:  ف��ج��وات  على  والتعريفات 
التقرير أن اإلحصاءات املتاحة للجمهور 
من أرصدة الديون في البلدان منخفضة 
الدخل قد تتفاوت بمعدل يصل إلى 30% 
من إجمالي الناتج املحلي ألحد البلدان، 
وُي�����ع�����زى ذل������ك إل������ى ت���ب���اي���ن ال���ت���ع���ري���ف���ات 
البيانات  قواعد  في  امل��وج��ودة  واملعايير 

املحلية والدولية.
 وك���م���ا ك��ت��ب رئ���ي���س م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك 
ال�����دول�����ي دي���ف���ي���د م����ال����ب����اس ف����ي ت��ص��دي��ر 

��م��ث��ل زي����ادة ش��ف��اف��ي��ة ال��دي��ون 
ُ
ال��ت��ق��ري��ر، "ت

خ���ط���وة ح��ي��وي��ة ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة. إذ 
ت��ي��س��ر دخ�����ول اس���ت���ث���م���ارات ج���دي���دة ذات 
ُحد من الفساد، وتضمن 

َ
جودة عالية، وت

املساءلة". 

8. زيادة غير مسبوقة في فقر التعلم
ت��ظ��ه��ر أح�����د اآلث�������ار امل����دم����رة ل��ج��ائ��ح��ة 
ك����ورون����ا ع��ل��ى ال���ف���ئ���ات ال��ف��ق��ي��رة واألك���ث���ر 
احتياجًا في مجال التعليم. إذ إن جائحة 
���ه���ت ض���رب���ة ق��اس��ي��ة ل��ح��ي��اة  ك����ورون����ا وجَّ
األط����ف����ال ال���ص���غ���ار وال����ط����الب وال���ش���ب���اب، 
وأدت إل��ى تفاقم أوج��ه ع��دم امل��س��اواة في 
امل���دارس  ف���رص التعليم. وب��س��ب��ب إغ���الق 
ل��ف��ت��رات ط��وي��ل��ة وض��ع��ف ن��وات��ج التعلم، 
الدولي  للبنك  األخ��ي��رة  التقديرات  تشير 
إل����ى أن زي�����ادة ف��ق��ر ال��ت��ع��ل��م -وه����ي نسبة 
األط������ف������ال ف�����ي س�����ن ال�����ع�����اش�����رة ال�����ذي�����ن ال 
ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ق�����راءة ن���ص ب��س��ي��ط- يمكن 
إل��ى %70 في البلدان منخفضة  أن تصل 

ومتوسطة الدخل.
ستنجم عن هذا آثار طويلة األمد على 
ال���دخ���ل، وال��ج��ه��ود ال��رام��ي��ة إل���ى تخفيف 
ح������دة ال���ف���ق���ر وال�����ح�����د م�����ن ال����ت����ف����اوت ف��ي 
فإن  التقديرات،  املستقبل. ووفقًا ألح��دث 
ه��ذا الجيل م��ن ال��ط��الب اآلن ق��د يفقد 17 
ت��ري��ل��ي��ون دوالر م��ن ال��دخ��ل ط���وال ع��م��ره. 
وللتصدي ألزمة التعليم املتفاقمة، بادر 
للبلدان  إل��ى تكثيف دعمه  ال��دول��ي  البنك 
النامية، في مشروعات وصلت إلى ما ال 
مليون  و26  ط��ال��ب،  مليون   432 ع��ن  يقل 
لون ثلث عدد الطالب، ونحو  معلم - يشكِّ
رب����ع ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة م���ن امل��ع��ل��م��ني، في 
البلدان املتعاملة حالّيًا مع البنك الدولي

9. ارتفاع أسعار الطاقة يذكي ارتفاع تكاليف 
السلع األولية األخرى

ص����ورة أس���ع���ار ال��س��ل��ع األول���ي���ة ليست 
وردي���ة أي��ض��ًا. فوفقًا لنشرة آف��اق أس��واق 
ال��س��ل��ع األول���ي���ة األخ���ي���رة، م��ن امل��ت��وق��ع أن 
ت��زي��د أس��ع��ار ال��ط��اق��ة بأكثر م��ن %80 في 
امل��ت��وس��ط ف��ي ع��ام 2021 م��ق��ارن��ة بالسنة 

املاضية.
���ع���د إح�����دى ال��س��ل��ع 

ُ
ن���ظ���رًا ألن ال��ط��اق��ة ت

الحيوية إلن��ت��اج األغ��ذي��ة وال��ت��دف��ئ��ة، فقد 
ت��ك��ون ل��ه��ذه األس���ع���ار امل��رت��ف��ع��ة ت��داع��ي��ات 
ف����ي م����راح����ل اإلن����ت����اج ال���ن���ه���ائ���ي���ة. إذ أث���ر 
ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل على أسعار 
األس��م��دة، وه��و ما أدى ب��دوره إل��ى زي��ادة 

تكلفة إنتاج الغذاء.
ول����ك����ن ف����ي ال���ن���ص���ف األخ����ي����ر م����ن ع���ام 
ال��غ��ذائ��ي��ة  ال���س���ل���ع  أس����ع����ار  ب������دأت   ،2021
ت��س��ت��ق��ر اس��ت��ج��اب��ة ل��ت��وق��ع��ات اإلم������دادات 
ت��زال أعلى من  العاملية املواتية، لكنها ال 
مستويات ما قبل الجائحة. وعالوة على 
ذل���ك، ف��إن تضخم أس��ع��ار ال��غ��ذاء املحلية 
آخذ في االرتفاع في معظم البلدان، مما 
َيُحد من قدرة الفقراء على تحمل تكاليف 
الغذاء الصحي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 
تفاقم ان��ع��دام األم��ن ال��غ��ذائ��ي ف��ي البلدان 

النامية.

ة للتصدي ألزمة املناخ ِلحَّ
ُ
10. الحاجة امل

ن��ظ��رًا ألن جائحة ك��ورون��ا ق��د تسببت 
ث���روات الفقراء  ف��ي انتكاسات ف��وري��ة ف��ي 
وال����ف����ئ����ات األك�����ث�����ر اح����ت����ي����اج����ًا، ال ي��م��ك��ن 
املناخ  أن يغفل عن تحديات تغير  للمرء 

واإلجراءات العاجلة التي تتطلبها.
وإذا ل���م ي��ت��م ال��ت��ص��دي ل��ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ، 
إل��ى 132 مليون  يمكن أن يدفع م��ا يصل 
شخص إلى براثن الفقر املدقع بحلول عام 
2030، وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي. 
فقرًا  األكثر  األشخاص  وسيعيش معظم 
ف��ي أوض���اع تتسم بالهشاشة  العالم  ف��ي 
وال������ص������راع وال����ع����ن����ف. ف���ال���ف���ق���ر م���ت���داخ���ل 
ب���ال���ف���ع���ل م����ع ق���اب���ل���ي���ة ال���ت���أث���ر ب���األخ���ط���ار 
امل���ت���ص���ل���ة ب����امل����ن����اخ، م���ث���ل ال���ف���ي���ض���ان���ات، 
املنقولة بالحشرات، وه��و ما  واألم���راض 

يجعل تغير امل��ن��اخ ع��ائ��ق��ًا رئ��ي��س��ّي��ًا أم��ام 
تخفيف حدة الفقر املدقع. 

11. تنامي عدد املهاجرين الداخليني بسبب تغير 
املناخ بحلول عام 2050

إل��ى ج��ان��ب املساهمة ف��ي زي���ادة الفقر 
املناخ بوصفه محركًا  تغير  املدقع، عمل 
تقرير  ويخلص  الداخلية.  للهجرة  قوّيًا 
Groundswell األخير إلى أنه بحلول عام 
2050 قد يؤدي تغير املناخ إلى تنقل 216 

مليون شخص في داخل بلدانهم.
ال ت�������زال ه����ن����اك ف����رص����ة ل���خ���ف���ض ه���ذه 
إدارة  ك���ب���ي���ر وت���ح���س���ني  ب���ش���ك���ل  األرق����������ام 
إذا  املناخ  تغير  بسبب  الداخلية  الهجرة 
ُب���ذل���ت ج���ه���ود ع��امل��ي��ة م��ن��س��ق��ة ل��ل��ح��د من 
ان��ب��ع��اث��ات غ����ازات ال��دف��ي��ئ��ة، م��ع م��س��ان��دة 
ال���خ���ض���راء وال��ش��ام��ل��ة للجميع  ال��ت��ن��م��ي��ة 

والقادرة على الصمود في الوقت نفسه.
ة،  ِلحَّ

ُ
وفي سبيل مواجهة التحديات امل

أص�����درت م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال���دول���ي خطة 
عملها الجديدة بشأن تغير املناخ للفترة 
إل���ى  خ���الل���ه���ا  م����ن  ت����ه����دف   ،2025-2021
التمويل  م��ن  قياسية  مستويات  تحقيق 
امل��ن��اخ��ي ب��ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة، وال���ح���د من 
وم��واءم��ة  التكيف،  وتعزيز  االن��ب��ع��اث��ات، 
التدفقات املالية مع أهداف اتفاق باريس. 
على   2025-2021 ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  وت��ع��م��ل 
ت���وس���ي���ع ن���ط���اق ال���ج���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا 
م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال���دول���ي م��ن االس��ت��ث��م��ار 
مساعدة  إلى  "الخضراء"  املشروعات  في 
البلدان املعنية في دمج األهداف املناخية 

واإلنمائية تمامًا.
��ع��د م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال���دول���ي أكبر 

ُ
 وت

م���م���ول م��ت��ع��دد األط�������راف ل��الس��ت��ث��م��ارات 
عام  وب��ني  النامية،  ال��ب��ل��دان  ف��ي  املناخية 
أكثر  املجموعة  2016 وع��ام 2021، قدمت 
ال��ت��م��وي��ل  م����ن  دوالر  م���ل���ي���ارات   109 م����ن 
امل�����ن�����اخ�����ي، وض�����رب�����ت ال�����رق�����م ال���ق���ي���اس���ي 
السنة  ف��ي  دوالر  مليار   26 مبلغ  بتقديم 
ال���دول���ي  ال��ب��ن��ك  امل���ال���ي���ة 2021. ك��م��ا ع����زز 
م���س���ان���دت���ه ألن���ش���ط���ة ال���ت���ك���ي���ف م����ن 40% 
امل��ن��اخ��ي ف��ي ع��ام 2016 إلى  م��ن التمويل 
ب��ل��دان��ن��ا  ون���س���ان���د   .2020 ع����ام  ف���ي   52%
القتصاد  للتحول  مستعدة  ت��ك��ون  حتى 
وق��ادر  الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات  منخفض 
نها من بناء  على الصمود، وه��و ما يمكِّ

اقتصادات مراعية للمناخ.

الخالصة

لقد أظهر عام 2021 أن تأثير الجائحة 
بعيد امل���دى وي��ط��ال ك��ل م��ج��ال ممكن من 
م���ج���االت ال��ت��ن��م��ي��ة. وم����ع ت��ح��م��ل ال��ف��ئ��ات 
الفقيرة واألشد احتياجًا لوطأة الجائحة، 
توجه الجائحة نكسة حادة أمام القضاء 
ع���ل���ى ال���ف���ق���ر وت���ع���زي���ز ال����رخ����اء امل���ش���ت���رك. 
ول��ك��ن األم���ور ليست قاتمة ب��ال��ق��در ال��ذي 
قد نتصوره. فبمرور العام، هناك بعض 
ال��ت��ط��ورات اإلي��ج��اب��ي��ة إذ ن��م��ا االق��ت��ص��اد 
العاملي، وانتعشت تجارة السلع، وبدأت 
أس��ع��ار ال��س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة ف��ي االس��ت��ق��رار، 
الخارج  في  العاملني  وشهدت تحويالت 
تعافيًا ق��وّي��ًا. وم��ع ذل���ك، وف��ي ظ��ل ظهور 
املتحورات األحدث والتفاوت في إمكانية 
ال��ح��ص��ول على ال��ل��ق��اح��ات، ال ي���زال هناك 

كثير مما ينبغي عمله.
وف��ي الوقت نفسه، وم��ع ش��روع بعض 
ال���ب���ل���دان ف���ي رس����م م��ع��ال��م ت��ع��اف��ي��ه��ا، ف��إن 
ذلك يمثل أيضًا فرصة لها لتحقيق نمو 
اقتصادي دائ��م دون اإلض��رار بالبيئة أو 
م��ف��اق��م��ة أوج����ه ع����دم امل����س����اواة. وت��س��اع��د 
م���ج���م���وع���ة ال���ب���ن���ك ال�����دول�����ي ال����ب����ل����دان ف��ي 
رس����م م��ع��ال��م ت���ع���اٍف أخ���ض���ر وق�����ادر على 
ال���ص���م���ود وش����ام����ل ل��ل��ج��م��ي��ع، م����ن خ���الل 
والنمو،  االق��ت��ص��ادي  االس��ت��ق��رار  تحقيق 
الرقمية، وجعل  ال��ث��ورة  م��ن  واالس��ت��ف��ادة 
ال���ت���ن���م���ي���ة أك����ث����ر م�����راع�����اة ل��ل��ب��ي��ئ��ة وأك���ث���ر 

استدامة، واالستثمار في البشر.
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حصيلة

ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ الحصاد  الثقافي

 تميزت سنة 2021 بتنظيم مجموعة من 
تهدف  التي  والفنية  الثقافية  التظاهرات 
إلى النهوض بالثقافة والفن بكل أشكاله 
وتعابيره، حيث شكلت مناسبة لاللتقاء 
ب�����ن امل����ب����دع����ن وال����ج����م����ه����ور، وان����ت����ص����ارا 
ال��ت��ي عمت بسبب وب��اء  القلق  على ح��ال��ة 

)كوفيد19-(.
 وعلى الرغم من أن الوباء واصل التأثير 
على املشهدين الثقافي والفني، غير أنه لم 
يحرم املبدعن من التفاعل مع جماهيرهم، 
ف����ق����د ف����ت����ح ت���ن���ظ���ي���م ع�������دد م������ن ال����ل����ق����اءات 
وامل��ه��رج��ان��ات ن��واف��ذ للتعبير وال��ت��واص��ل 
بينهم سواء بشكل حضوري أو افتراضي.
  غ��ي��ر أن األوض������اع ال��ص��ح��ي��ة ال��ح��ال��ي��ة 
على  الثقافين  الفاعلن  مختلف  أج��ب��رت 
اب���ت���ك���ار ط����رق ج���دي���دة ل��ل��ع��م��ل ت���ت���الءم مع 
ه��ذه الوضعية، وف��ي التزام ت��ام بالتدابير 

ال����وق����ائ����ي����ة ض�����د ج���ائ���ح���ة ك������ورون������ا، ك��م��ا 
جعلتهم يفكرون في صيغ جديدة لتقديم 
أعمالهم وإبداعاتهم، ولتقوية الروابط مع 

الجمهور.  
 وه��ك��ذا ك��ان الجمهور على م��وع��د مع 
مجموعة من املهرجانات الفنية من بينها، 
ع���ل���ى ال���خ���ص���وص، م���ه���رج���ان "ف����ي����زا ف���ور 
ميوزك"، الذي انعقدت دورته من 17 إلى 26 
الحضوري  بن  امل��اض��ي، وجمعت  نونبر 
وال��رق��م��ي، حيث واص���ل امل��ه��رج��ان مهمته 
ال��ت��ي ت��ت��م��ث��ل ف���ي االس���ت���م���رار ف���ي تسليط 
وإسعاد  املوهوبن  الفنانن  على  الضوء 

عشاق املوسيقى.
  م��ه��رج��ان آخ��ر تميز بمشاركة وازن��ة 
ألمل���ع امل��وس��ي��ق��ي��ن ه���و امل��ه��رج��ان ال��دول��ي 
للعود بتطوان في دورته ال22 التي نظمت 
ف��ي ش��ه��ر ي��ول��ي��وز امل���اض���ي، ح��ي��ث شكلت 

ف���رص���ة ل���ع���ش���اق آل�����ة ال����ع����ود ل��الس��ت��م��ت��اع 
املغرب  م��ن  فنانن  بمشاركة  ب��م��ع��زوف��ات 

ومن دول أخرى.
ال��ل��ق��اء م��ع املتتبع للشأن  ت��ج��دد    كما 
السينمائي من خالل مواعيد متميزة من 
ملهرجان  ال��س��ادس��ة  ال����دورة  تنظيم  قبيل 
ت���ط���وان ال���دول���ي مل�����دارس ال��س��ي��ن��م��ا، ال���ذي 
منح نافذة شاسعة للجمهور لالستمتاع 

بإنتاجات خاصة من الفن السابع.
  إض���اف���ة إل����ى ت��ن��ظ��ي��م ال������دورة ال��راب��ع��ة 
ع���ش���رة ل��ل��م��ه��رج��ان ال����دول����ي ل��ف��ي��ل��م امل����رأة 
ب��س��ال م��ن 8 إل���ى 13 ن��ون��ب��ر، ال���ذي واص��ل 
دعم قضية امل��رأة وجعلها في قلب الفعل 
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي، بالنظر إل���ى م��ا أب��ان��ت عنه 
ال��ح��ي��اة، وف��ي قطاعات  ف��ي شتى ميادين 
لإلبداع  كموضوع  س��واء  والسينما  الفن 
أو ض���م���ن م��خ��ت��ل��ف م���ح���ط���ات ال��ص��ن��اع��ة 

السينمائية.
 وك�����ان ال��ج��م��ه��ور، ك���ذل���ك، ع��ل��ى م��وع��د 
م��ع ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان ال��دول��ي للمسرح 
الجامعي للدار البيضاء في نسخته ال33، 
وهو حدث ثقافي وفني يتوخى النهوض 
ب���ق���ي���م امل�����ش�����ارك�����ة وال�����ت�����الق�����ح ال���ث���ق���اف���ي، 
واالنفتاح على تجارب مسرحية غنية من 

شتى بقاع املعمور.
  م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، ت���م ت��ن��ظ��ي��م ال�����دورة 
الثقافي  أصيلة  ملوسم  واألربعن  الثانية 
ن���ون���ب���ر،  و18  أك����ت����وب����ر   29 ب����ن  ال�����دول�����ي 
والتي تضمنت ن��دوات وفقرات وورش��ات 
م��ت��م��ي��زة، وع���رف���ت ح���ض���ورا م��ه��م��ا ل��ع��دة 
ف��ع��ال��ي��ات س��ي��اس��ي��ة وأك��ادي��م��ي��ة وعلمية 
وأدب�����ي�����ة، وع�������ددا م����ن اإلع���الم���ي���ن ال���ذي���ن 

حضروا من مختلف جهات العالم.
ك�����م�����ا ت����م����ي����ز امل�����ش�����ه�����د ال�����ف�����ن�����ي، خ�����الل 

ه����ذه ال���س���ن���ة، ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ع���ارض ل��ل��ف��ن��ون 
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة ق���دم���ت أع����م����اال ل��ف��ن��ان��ن م��ن 
إلى  الجمهور  وأخ���ذت  األج��ي��ال،  مختلف 

العوالم الخاصة لهؤالء املبدعن.
ف�����ق�����د س������ط������رت امل�����ؤس�����س�����ة ال����وط����ن����ي����ة 
ل��ل��م��ت��اح��ف ب��رم��ج��ة غ��ن��ي��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
م��خ��ت��ل��ف م��ت��اح��ف��ه��ا، اق��ت��رح��ت ف��ي��ه��ا على 
ال�������زوار م��ج��م��وع��ة م���ن امل����ع����ارض ف���ي ظل 
وذل��ك  الصحية،  للتدابير  ال��ت��ام  االح��ت��رام 

ضمن مساهمتها في خدمة الثقافة.
وس����اه����م����ت ه������ذه امل����واع����ي����د ال��ث��ق��اف��ي��ة 
إع��ط��اء نفس ج��دي��د للمشهد  ف��ي  والفنية 
ال��ث��ق��اف��ي وال��ف��ن��ي ب��ع��د س��ن��ت��ن صعبتن 
ت��ح��اف��ظ  أن  إال  وأب�������ت  ال���ج���ائ���ح���ة،  ج�������راء 
ال��س��ن��وي م��ع جماهيرها،  ع��ل��ى م��وع��ده��ا 
م��خ��ت��رق��ة أس�������وار ال���ق���ل���ق وال����خ����وف ال��ت��ي 

فرضها الوباء.

ما  ف��ي  استثناء    2021 ل��م تشكل سنة 
الصعيد  على  املغربي  بالحضور  يتعلق 
العربي في مجال األدب، حيث لم يخطئ 
ال����ع����دي����د م�����ن ال����ك����ت����اب ال����ش����ب����اب أس���اس���ا 
موعدهم مع التألق، السيما على مستوى 
ال��ج��وائ��ز األدب��ي��ة ال��ت��ي تنظم س��ن��وي��ا في 

أكثر من بلد.
مشاركة  على  املغاربة  الشباب  وبصم 
ق�����وي�����ة ف�����ي ه�������ذه امل����س����اب����ق����ات م�����ن خ����الل 
ب��ل��وغ ال���ق���وائ���م ال��ط��وي��ل��ة أو ال��ق��ص��ي��رة أو 
ت��روم  التي  ال��ج��وائ��ز  بهذه  التتويج  حتى 
النهوض باإلنتاج األدبي وتحفيز الكتاب 
خدمة  العربي  العالم  أق��ط��ار  مختلف  م��ن 
ل���إلب���داع س��ي��م��ا م���ن خ����الل ال���ج���وائ���ز ال��ت��ي 

تعرف تنافسا قويا سنة بعد أخرى.
وق��د ك��ان م��ن اللحظات القوية ف��ي هذا 
امل��ج��ال خ��الل سنة 2021، وص��ول الكاتب 
القائمة  إل��ى  املجيد سباطة،  الشاب، عبد 
القصيرة للجائزة العاملية للرواية العربية 
)البوكر( بروايته )امللف 42( الصادرة عن 

املركز الثقافي العربي سنة 2020.
ورغ�����م أن ال���ح���ظ ل���م ي��ح��ال��ف س��ب��اط��ة، 

ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة امل���غ���رب ل��ل��ك��ت��اب ف���ي فئة 
ن��ي��ل )ال���ب���وك���ر(،  ف���ي  ال���س���رد س��ن��ة 2018، 
ف��إن لجنة تحكيم ه��ذه ال��دورة وج��دت في 
الروائي  العمل  مواصفات  كل   )42 )امللف 
امل��ت��ك��ام��ل وامل����ج����دد ع��ل��ى ال����س����واء، ب���ل إن 
رئيس اللجنة، األديب والشاعر اللبناني، 
ش���وق���ي ب���زي���ع، ل���م ي��ج��د ب����دا م���ن وص��ف��ه��ا 

ب"التحفة الروائية بمعنى الكلمة".
القصيرة  القائمة  إل��ى  سباطة  وص��ول 
للبوكر كان مسبوقا بحضوره في القائمة 
آخر  مغربيا  مبدعا  ضمت  التي  الطويلة 
ه����و ي���وس���ف ف���اض���ل ع����ن رواي����ت����ه )ح���ي���اة 
الفراشات( الصادرة عن دار املتوسط، إلى 
جانب 14 كاتبا آخرين انتقتهم اللجنة من 

ضمن 121 عمال روائيا تقدموا للجائزة.
جائزة أخرى ال تقل أهمية ولها وزنها 
ال��ع��رب��ي، ه��ي ج��ائ��زة كتارا  على املستوى 
ل��ل��رواي��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي ت��م��ي��زت دورت��ه��ا 
امل��غ��رب��ي  ال��ك��ات��ب  ب��ف��وز  ال��س��اب��ع��ة )2021( 
الشاب، يونس أوعلي في فئة الرواية غير 
امل��ن��ش��ورة ع��ن مخطوطه )أح����الس، ذاك��رة 

أليمة املدى(.

أوع�����ل�����ي، ال����ش����اب ال�������ذي م��������ازال ي��ت��اب��ع 
دراس��������ت��������ه ف�������ي م����ع����ه����د ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
التطبيقية، كان قد أكد في حديث سابق 
ل���وك���ال���ة امل����غ����رب ال���ع���رب���ي ل���أن���ب���اء غ����داة 
اإلع����الن ع��ن ه���ذا ال��ف��وز، أن ه���ذا التتويج 
بذله  ال��ذي  للمجهود  كبير  تقدير  بمثابة 
طيلة ثالث سنوات، ويشكل دفعة معنوية 
ك���ب���ي���رة مل���واص���ل���ة ال���ع���م���ل ع���ل���ى م��ش��روع��ه 

األدبي.
وفي تعليقه على هذا الحضور املغربي 
ل����أدب����اء امل���غ���ارب���ة ال���ش���ب���اب، ق����ال ال��ك��ات��ب 
والشاعر الشاب، نزار كربوط، في حديث 
ل��وك��ال��ة امل��غ��رب ال��ع��رب��ي ل��أن��ب��اء، إن األم��ر 
ي��ت��ع��ل��ق ب"إن�����ج�����از م���ه���م وي���ش���ي���ر إش�����ارة 
خاصة ينبغي االنتباه إليها، في الداخل 

كما هو في الخارج أيضا".
وأب������رز ك����رب����وط، ال�����ذي ك����ان ل���ه ب����دوره 
موقع في القائمة الطويلة املؤهلة لجائزة 
الشيخ زايد للكتاب في دورتها السادسة 
امل��ؤل��ف  ف���رع  ف���ي   ،)  -2022  2021( ع��ش��رة 
الشاب، عن روايته "العرض ما قبل األول"، 
أن هناك العديد من األسماء املغربية التي 

ن��اف��س��ت ع��ل��ى ك��ب��ري��ات ال��ج��وائ��ز ال��ع��رب��ي��ة 
في  تحمل  ألنها  التقدير  تستحق  وال��ت��ي 
م��الم��ح��ه��ا م��ش��روع��ات ق��ادم��ة تتطلع إل��ى 

املستقبل واملزيد من الخلق واإلبداع.
وف���ي ج��واب��ه ع��ن س���ؤال ح���ول دور ه��ذا 
النوع من الجوائز في التعريف باملواهب 
الشابة، قال كربوط إن "الرابح األكبر في 
ه���ذه ال��ج��وائ��ز ه��و ج��م��ه��ور ال���ق���راء، ألنها 
عوالم  على  تعرفهم  وت��ع��دده��ا  بتنوعها 
إب���داع���ي���ة ج���دي���دة وت���ق���دم ل��ه��م أس���م���اء لم 

يسمع عنها أحد من قبل".
واع���ت���ب���ر ف����ي ه�����ذا ال����ص����دد أن "ك�����ل م��ن 
ح���ص���ل ع���ل���ى ت���ك���ري���م أو ج����ائ����زة ي��ص��ب��ح 
ب���ط���ري���ق���ة ت��ل��ق��ائ��ي��ة م���ط���ال���ب���ا ب���امل���زي���د م��ن 
اإلب����داع وت��ط��وي��ر تجربته إل��ى ح��د كبير، 
فتصير املسؤولية على عاتقه أكبر، وهذا 
ال��ك��ات��ب ع��ل��ى ع���دم القبول  ب����دوره يشجع 
الحرائق  الحلول وع��دم مهادنة  بأنصاف 

اإلبداعية املشتعلة في داخله".
وعن سبل تعزيز دعم األدباء الشباب، 
إل��ى البحث عن حلول تخدم  دع��ا كربوط 

الكتاب الشباب على الخصوص .

وذكر كربوط، وهو طبيب أسنان ولج 
ع��ال��م األدب م��ن ب��اب ال��ش��ع��ر، أن "ال شيء 
يأتي من فراغ، والعمل الجاد هو السبيل 
ن��ح��و م��ا نطمح إل��ي��ه م��ن ت��ن��وي��ر ومعرفة 
وح����ري����ة إب�����������داع"، م���ع���ت���ب���را أن "ال���ع���ن���اي���ة 
ب���ال���ش���ب���اب ت���ب���دأ ف����ي س����ن م���ب���ك���ر، أي م��ن 
املدرسة إلى الجامعة ثم ما بعدها، وهذه 

الفترة مهمة جدا في مسيرة الفرد".
وكثيرة،  متنوعة  "ال��ح��ل��ول  أن  واع��ت��ب��ر 
املجال  ويفسح  يفعلها  م��ن  إل��ى  وتحتاج 
ل��ش��ب��اب��ن��ا م���ن أج����ل ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ذوات���ه���م 
الشباب  حصة  أن  مضيفا  وتصوراتهم"، 
في عمل الجهات املسؤولة "تبقى ضعيفة 

وتحتاج إلى فيتامينات تقوية".
وخلص إلى أن املطلوب اليوم هو ضخ 
الجديدة  والتصورات  الطاقات  من  املزيد 
من أجل إدماج الشباب في الحقل الثقافي 
وت��وف��ي��ر ال���ح���د األدن�����ى ل��ه��م ل��ك��ي ي��ث��ب��ت��وا 
األدبية  قدراتهم  عن  ويبرهنوا  وجودهم 

والفنية.
2M عن

ثقافة 2021 في املغرب .. انتصار الشغف على فيروس كورونا

األدباء املغاربة الشباب لم يخطؤوا موعدهم مع التألق
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شهد العام 2021، العديد من األح��داث 
ال����ت����ى أث�������رت ب���ش���ك���ل م���ب���اش���ر ع���ل���ى ع��ال��م 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ول��ع��ل أه���م ت��ل��ك األح����داث 
عطل ال���6 س��اع��ات ال��ذى أص��اب تطبيقات 
"ف����ي����س ب�������وك" و"إن����س����ت����ج����رام" و"وات�������س 
آب"، م����ا ت��س��ب��ب ف����ى أزم������ة مل���ل���ي���ارات م��ن 
وفى  عليه،  يعتمدون  الذين  املستخدمني 
هذا السياق ومع اقتراب نهاية عام 2021 
التقرير بعض  ه��ذا  م��ن خ��ال  نستعرض 
م���ن أه����م ت��ل��ك االح�������داث ال���ت���ى أث�����رت على 

التكنولوجيا حول العالم. 
ت��وق��ف��ت   2021 ع������ام  أك����ت����وب����ر   5 ف���ف���ى 
الشبكات واملنصات االجتماعية اململوكة 
ل��ش��رك��ة "ف���ي���س ب�����وك" ع���ن ال��ع��م��ل ح��وال��ى 
املوافق  االث��ن��ني،  مساء  الخامسة  الساعة 
5 أك���ت���وب���ر، واس���ت���م���ر ه�����ذا ال���ع���ط���ل ألك��ث��ر 
ل��م تعود بعدها تطبيقات  م��ن 6 س��اع��ات 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى ال��ش��ه��ي��رة بجميع 
الوظائف، ومع ذلك، لم تعلن "فيس بوك" 
على وجه التحديد سبب انقطاع الخدمة  

ووف���ق���ا مل���ا ذك�����ره م���وق���ع  ت������وداي ق��ال��ت 
ال����ش����رك����ة، "إل�������ى ك����ل م����ن ت����أث����ر ب��ان��ق��ط��اع 
منصاتنا: نحن آسفون.. نعلم أن مليارات 
األش������خ������اص وال�����ش�����رك�����ات ح�������ول ال���ع���ال���م 
ي���ع���ت���م���دون ع���ل���ى م��ن��ت��ج��ات��ن��ا وخ��دم��ات��ن��ا 
ل��ل��ب��ق��اء ع��ل��ى ات����ص����ال.. ن��ح��ن ن���ق���در سعة 
صدرك عندما نعود لاتصال باإلنترنت"، 
وأثر هذا االنقطاع على إعانات فيسبوك، 
الرقمية على  اإلع��ان��ات  حيث تبلغ قيمة 
فيس ب��وك فى ال��والي��ات املتحدة أكثر من 

48 مليار دوالر سنوًيا. 
ف���ي���م���ا ق����ال����ت ش����رك����ة م���ت���خ���ص���ص���ة ف��ى 
الفعلى،  الوقت  اإلنترنت فى  املراقبة عبر 
إن��ه��ا ت��ل��ق��ت أك��ث��ر م���ن 123 أل����ف ب����اغ عن 
���ا على 

ً
أل���ف م��ش��اك��ل ع��ل��ى ف��ي��س��ب��وك، و97 

آب، و9600  للواتس  ا 
ً
ألف إنستجرام، و34 

من فيسبوك ماسنجر. 
وعليه انخفض أسهم فيس بوك وقتها 
بنحو %5 بعد أن تحرك أصحاب األسهم 
للبيع فى حركات جماعية نتج عنها هذا 
االنخفاض فى السهم والخسارة الكبيرة 
مل��ارك زوكربيرج بواقع 7 مليارات دوالر، 
وهذا ما أدى إلى تراجع ترتيبه فى قائمة 
أغ��ن��ى األش���خ���اص ع��امل��ي��ا، ف��ق��د ك��ل��ف ه��ذا 
زوكربيرج املركز الخامس، ويقف اآلن فى 
املركز السادس، خلف بيل جيتس، وهذا 
أخ��ط��ر على  أخ���رى  األم���ر بجانب خسائر 
مستوى االقتصاد العاملى بواقع حوالى 1 
مليار دوالر فى الست ساعات التى حدث 

فيها العطل.

للمرة الثانية تعطل "إنستجرام" و"فيس بوك"

ولم تكن هذه الصدمة الوحيدة لشركة 
"فيس بوك"، فقبل أن ينتهى العام، وخال 
شهر ديسمبر الحالى، اشتكى عدد كبير 
من مستخدمى موقع وتطبيق فيس بوك 
م��ن ع��دم ال��ق��درة على التعامل م��ع املوقع، 
ف��ارغ��ة ال تحتوى  حيث ظ��ه��رت صفحات 
على أى تحديثات للمستخدمني، ولجأوا 
مل����واق����ع ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ى األخ�����رى 
م���ن أج����ل ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن غ��ض��ب��ه��م، واألم����ر 
ذات�����ه ح����دث ف���ى ن��ف��س ال���ي���وم م���ع تطبيق 
 

ً
"إن��س��ت��ج��رام"، ل��ك��ن ال��ع��ط��ل ل��م ي���دم ط��وي��ا

هذه املرة.

إعالن فيس بوك تغيير اسمها لـ"ميتا"
وم���ازال���ن���ا داخ�����ل أروق������ة ش���رك���ة "ف��ي��س 
ب������وك"، ح��ي��ث أع���ل���ن م���ؤس���س ف��ي��س ب���وك، 
م�����ارك زوك����رب����ي����رج، ف���ى ل��ي��ل��ة وض��ح��اه��ا، 
ح���ق���ب���ة ج������دي������دة ف������ى ت������اري������خ ال����ت����واص����ل 
ال��ذى  الجديد  مشروعه  عبر  االجتماعى، 
أس��م��اه "م��ي��ت��ا"، وف���ى م��رح��ل��ة ج��دي��دة ق��ال 

ال��ت��واص��ل  ت��ج��ع��ل مستقبل وس���ائ���ل  إن��ه��ا 
االجتماعى أكثر تطوًرا. 

ت��س��اؤالت دارت بني رواد مواقع  وبعد 
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ى ع���ن س��ب��ب االس���م 
ال��ج��دي��د وك��ي��ف��ي��ة ت��غ��ي��ي��ر اس���م ن��ش��أ عليه 
أج����ي����ال ك���ث���ي���رة خ�����ال ال���ع���ق���ود ال��س��اب��ق��ة، 
خرج الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج، 
ليقدم الرؤية الجديدة للشركة، فى مؤتمر 

كونيكط 2021
وتهدف مؤسسة "ميتا" جمع تطبيقات 
ف��ي��س ب���وك ت��ح��ت ع��ام��ة ت��ج��اري��ة واح���دة، 
العالم  رواد  مساعدة  على  ستركز  والتى 
االف����ت����راض����ى ع���ل���ى ال���ت���واص���ل وال���ت���ع���اون 
السنوات  ف��ى  ال��ت��ج��اري��ة  األع��م��ال  وتنمية 

العشر القادمة. 
وت���أخ���ذ "م���ي���ت���ا" ال���ع���ال���م ن��ح��و ت��ج��ارب 
ج����دي����دة م����ن خ������ال ال�����واق�����ع االف���ت���راض���ى 
امل��ع��ززة م��م��ا يسمح ال��ح��ض��ور اف��ت��راض��ًي��ا 
بالصوت والصورة دون االنتقال جسدًيا 
ع����ن ط���ري���ق���ة "ال����ه����ول����وج����رام"، ب���اإلض���اف���ة 
والتعليم  والعمل  واألل��ع��اب  الترفيه  إل��ى 
وال���ك���ث���ي���ر م����ن ال���ت���ج���ارب ال���ج���دي���دة ال��ت��ى 
س��ت��ق��دم��ه��ا "م���ي���ت���ا" ف����ى ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء 
أن  يمكن  م��ا  تتجاوز  بطرق  االصطناعى 

يتخيله العقل.
ش���رك���ة "م���ي���ت���ا" ت��ت��خ��ذ خ���ط���وة ج��دي��دة 

تجاه مشروع الفضاء االفتراضى
ول���ت���ق���دي���م امل�����زي�����د م�����ن م����م����ي����زات ع���ال���م 
"ميتا"  شركة  اتخذت  العالم،  إل��ى  "ميتا" 
ج��دي��دة نحو  - خطوة  ا 

ً
فيسبوك سابق  –

م��ش��روع��ه��ا ال��ع��م��اق م��ي��ت��اف��ي��رس، بعدما 
امل��دون��ة  ف��ى منشور عبر  أوض��ح��ت ميتا، 
ال��خ��اص��ة ب��ه��ا – ي���وم 9 ديسمبر ال��ج��ارى 
- إت�����اح�����ة ت���ط���ب���ي���ق ال������واق������ع االف����ت����راض����ى 
هوريزون  وورد متاًحا للجميع من فوق 
األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ف��ى  18ع��اًم��ا 

وكندا  
ولن يحتاج املستخدمني بعد اآلن إلى 
دع���وات لانضمام إل���ى  ه��وري��زون وورد 
كما فى السابق، ويعتبر إطاق التطبيق 
ف�����ى أك����ت����وب����ر، واس����ت����ن����دت ال����ش����رك����ة إل���ى 
مصطلح الخيال العلمى   لوصف رؤيتها 

للعمل واللعب فى عالم افتراضي. 
وامليتافيرس هو عبارة عن فضاء عبر 
اإلنترنت لعوالم تجريبية ثاثية األبعاد 
م��ت��راب��ط��ة، ب��اع��ت��ب��اره ال���ح���دود ال��ج��دي��دة 
حيث يمكن لألشخاص التواصل والعمل 
وال��ت��س��وق، مثلما ه��و ال��ح��ال ف��ى ال��ع��ال��م 

الحقيقى.

مارك أثناء تجربة القفاز
ول���ت���ق���دي���م م����زي����د م�����ن اإلب�����ه�����ار ب��ع��ال��م 
"م��ي��ت��ا"، أك��د األم��ري��ك��ى م���ارك زوك��رب��ي��رج، 
مؤسس فيس بوك "ميتا فيرس"، أن فريق 
م��خ��ت��ب��رات ال���واق���ع ب��ال��ش��رك��ة ي��ع��م��ل على 
احساس  لخلق  ضخمة  ق��ف��ازات  تصميم 

واقعى باللمس فى ميتا فيرس. 
ونشر زوكربيرج فيديو له عبر صفحته 
على فيس بوك وإنستجرام - في نوفمبر 

القفاز،  املاضى - وهو يعمل على تجربة 
فى  ال��واق��ع  فريق مختبرات  "يعمل  قائا: 
ميتا على قفازات ضخمة لخلق إحساس 
ما  باللمس فى ميتافيرس، يوما  واقعى 
والضغط  بامللمس  الشعور  من  ستتمكن 

عندما تلمس األجسام االفتراضية".
افتراضية  مارك زوكربيرج فى مبارزة 

بالسيف بعد تغيير فيسبوك ل�"ميتا"
وفى اإلطار ذاته، نشر مارك زوكربيرج، 
ا، مقطع فيديو وهو يلعب افتراضيا 

ً
أيض

م������ب������ارزة ال�����س�����اح م�����ع م������ب������ارزة ال���س���ي���ف 
األمريكية لى كيفر، وذلك بعد تغيير اسم 

شركة فيس بوك إلى ميتافيرس. 
ال��ذى  الفيديو  وع��ل��ق زوك��رب��ي��رج، على 
ن���ش���ره ع���ب���ر ح���س���اب���ه ع���ل���ى "ف���ي���س ب����وك" 
– ن���ه���اي���ة أك����ت����وب����ر امل����اض����ى - "ل����ق����د ك���ان 
م���ن امل��م��ت��ع ت��خ��ي��ل أن�����واع ال���ت���ج���ارب ال��ت��ى 
سيفتحها ميتافرس، مثل إعطاء الجميع 
القدرة على السياج مع امليدالية الذهبية 
األومل����ب����ي����ة ل����ى ك���ي���ف���ي���ر"، وأض�������اف م�����ارك: 

"تنبيه.. سوف تفوز فى كل مرة".
 م������ن "م�����ي�����ت�����ا" إل��������ى ع���م���اق 

ً
وان������ت������ق������اال

ت���ك���ن���ول���وج���ى آخ�������ر، أص��������درت وي����ن����دووز 
وي��ن��دوز 10  ب�   إع��ان��ني كبيرين يتعلقان 
إلى  لتقدم  العام 2021،  قبل نهاية  و 11  
م��س��ت��خ��دم��ي��ه��ا ن��س��خ��ة وي����ن����دوز ج���دي���دة، 
وق���ال���ت ب��ه��ه امل��ن��اس��ب��ة "ب��ال��ن��س��ب��ة ألول��ئ��ك 
أو    11 لويندوز  ليسوا مستعدين  الذين 
ال يمكنهم الترقية، يتم اآلن طرح تحديث 

الويندووز 10
وأض���اف���ت "أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة ألي شخص 
ي��رغ��ب ف���ي ال��ت��رق��ي��ة إل���ى وي���ن���دوز 11 ف��إن 
على  اآلن  م��ت��اح  ال��ج��دي��د  التشغيل  ن��ظ��ام 
ن���ط���اق أوس������ع ل��ل��ت��ن��زي��ل ع���ل���ى امل����زي����د م��ن 

األجهزة املؤهلة

تسال تطرح نسخة  في بيتا  11 
ذاتية القيادة الكاملة

وم�����ن ب����ني اإلن�����ج�����ازات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
 ،2021 ال�����ع�����ام  ش����ه����ده����ا  ال����ت����ى  األخ����������رى 
ب����دأت ش��رك��ة ت��ي��س��ا ل��ص��ن��اع��ة ال��س��ي��ارات 
الجديد  برنامجها  دف���ع  ف��ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وهو إصدار أطلق عليه الرئيس التنفيذي 
إل��ى  إي��ل��ون م��اس��ك اسم "  م��اي��ن��د بلويند 

أسطول الوصول املبكر .
ت��س��ا   من  البرنامج مركبات   ن  وُيمكِّ
الطرق  م��ن  ك��ل  على  فعلًيا  نفسها  ق��ي��ادة 
ال��س��ري��ع��ة وش����وارع امل��دي��ن��ة، لكنه ال ي��زال 
ي��ع��ت��ب��ر م����ن امل���س���ت���وى ال���ث���ان���ي مل��س��اع��دة 
فى  السائق  إش���راف  يتطلب  ألن��ه  السائق 

جميع األوقات  
وقال التقرير إن السائق يظل مسؤواًل 
ع���ن ال���س���ي���ارة وي���ح���ت���اج إل����ى إب���ق���اء ي��دي��ه 
ع��ل��ى ع��ج��ل��ة ال��ق��ي��ادة واالس���ت���ع���داد لتولي 
ال��س��ي��ط��رة، وي��ع��د م��اس��ك  بإصدار أوس��ع 
الكاملة  الذاتية  للقيادة  بيتا  برنامج  من 
الذين اشتروا حزمة اف اس دي   للعماء 

ولكن اإلصدار تأخر لفترة من الوقت 

أحداث هزت عالم التكنولوجيا في 2021.. أبرزها العطل املتكرر للتطبيقات 
الشهيرة و إطالق  شركة تيسال  لنسخة متطورة للسيارة الكهربائية

حصيلة

علوم  وتكنو لوجيا

ش��ه��د ال��ع��ام 2021 ع����ددًا م��ن املحطات 
املضيئة ف��ي مجال ال��ف��ض��اء، س���واء فيما 
ي���ت���ع���ل���ق ب����االك����ت����ش����اف����ات وك�����ذل�����ك امل���ه���ام 
ال��ج��دي��دة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف���ي إط����ار االه��ت��م��ام 

املتزايد باستشكاف الفضاء 
وض�������������م�������������ن اس�������ت�������رات�������ي�������ج�������ي�������ت�������ه�������ا 
ك������ان   ،2030 ل������ل������ف������ض������اء  ال������وط������ن������ي������ة 
لدولة اإلمارات حضورًا مؤثرًا خال العام 
بإنجازات واسعة في مجال الفضاء؛ ففي 
يوم التاسع من شهر فبراير وصل مسبار 
املريخ، تبعه مسبار  إلى  األمل اإلماراتي 
تيان وين1- الصيني في 10 فبراير، لتعد 
األول���ى عربيًا والخامسة  اإلم����ارات بذلك 

حول العالم التي تحقق ذلك اإلنجاز. 
صورة للمريخ التقطها مسبار األمل

وفي تصريحات خاصة ملوقع »سكاي 
املركز  رئيس  نائب  يقول  ع��رب��ي��ة«،  نيوز 
املتحدة،  ب��األم��م  الفضاء  لعلوم  امل��ص��رى 
الدكتور عاء النهري،إن العام 2021 شهد 
ع����دة أح������داث م��ه��م��ة ف���ي م���ج���ال ال��ف��ض��اء، 
م��ن بينها إط���اق ث��اث��ة م��س��ب��ارات، هي: 
»م��س��ب��ار األم����ل اإلم����ارات����ي« وه���و مسبار 
م��������داري، ه���دف���ه دراس�������ة ال���غ���اف ال��ج��وي 
للمريخ، و«مسبار برسفيرنس« األميركي 
امل��ري��خ ف��ي 18 فبراير  )ه��ب��ط على سطح 
2021(، ومنه طائرة هليكوبتر أجرت 15 
محاولة طيران، ونجحت في الصيف في 
ال��ط��ي��ران ع��ل��ى ارت��ف��اع أع��ل��ى وم���دة أط��ول 
ل��دق��ي��ق��ت��ني؛ ع��ل��ى أس����اس أن ال���ه���واء على 
الكوكب األحمر يتمدد خ��ال هذا  سطح 

الفصل، ما ساعدها على الطيران.
أم������ا امل����س����ب����ار ال����ث����ال����ث ف���ه���و امل���س���ب���ار 
الصيني تيان وين1-، الذي كانت له مهمة 
كمسبار  ثاثية  فرعية  وم��ه��ام  أس��اس��ي��ة 
م����داري وم��رك��ب��ة ه��ب��وط وم��رك��ب��ة ج��وال��ة، 
وب��ال��ت��ال��ي ت��ك��ون ال��ص��ني أول دول����ة على 
م��س��ت��وى ال��ع��ال��م تنفذ امل��ه��ام ال��ث��اث��ة في 

مهمة واحدة.
مسبار األمل

ات����خ����ذت اإلم�����������ارات خ����ط����وات واس���ع���ة 
خ��ال العام في مجال الفضاء إل��ى جوار 
م��س��ب��ار األم�����ل؛ ف��ق��د ش��ه��د ال���ع���ام وص���ول 
البحريني  اإلم��ارات��ي  االصطناعي  القمر 
امل��ش��ت��رك »ض����وء 1« ب��ن��ج��اح إل���ى محطة 
ال���ف���ض���اء ال����دول����ي����ة م�����ؤخ�����رًا. ب��ي��ن��م��ا ف��ي 
الخامس من شهر أكتوبر أعلنت اإلمارات 
ع����ن م��ه��م��ة ج����دي����دة ف����ي م���ج���ال ال��ف��ض��اء 
الزهرة وسبع  تهدف الستكشاف كوكب 
ك��وي��ك��ب��ات ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ش��م��س��ي��ة. 
فيما أعلنت في الرابع من شهر نوفمبر 
ع��ن أول مهمة إم��ارات��ي��ة مل��ح��اك��اة الحياة 
ف��ي ال��ف��ض��اء ض��م��ن ب��رن��ام��ج »س��ي��ري��وس 
21« بمشاركة رواد محاكاة من الواليات 
املتحدة وروس��ي��ا. وخ��ال ال��ع��ام، حجزت 
اإلم��ارات��ي��ة ن��ور املطروشي مكانها ك��أول 

رائدة فضاء عربية

املروحية »إنجينويتي«
اإلم��ارات��ي��ة مع  البصمات  تزامنت تلك 
18  فبراير  مهمة؛ ففي  ع��امل��ي��ة  أح������داث 
أعلنت ناسا عن هبوط الروبوت الجوال 
 

ً
حاما امل��ري��خ  سطح  على  برسيفيرنس 

م��روح��ي��ة إن��ج��ي��ن��وي��ت��ي امل��ري��خ��ي��ة، وذل���ك 
ضمن مهمة ملحمية لإلتيان بالصخور 
ك��ان��ت قد  إذا  ال��ت��ي يمكن أن تجيب ع��م��ا 
وجدت أي حياة على الكوكب األحمر. وفي 
إنجينويتي  مروحية  نجحت  19  أبريل 
ف��ي الطيران على سطح امل��ري��خ، وه��و ما 
ُعد أول طيران لطائرة بمحرك على كوكب 

آخر.
تجربة  نجحت   2021 أب��ري��ل   22 وف���ي 
ناسا في إنتاج األكسجني على املريخ من 
ثاني أكسيد الكربون املوجود في الغاف 

الجوي للكوكب.
ان��ط��ل��ق��ت مهمة  ي��ون��ي��و  ف���ي 17  بينما 
الفضاء  إل��ى محطة  الفضاء شنتشو 12 
املعيارية الكبيرة الصينية )وهي الرحلة 
امل���أه���ول���ة ال��س��اب��ع��ة ل��ل��ص��ني(. ب��ي��ن��م��ا في 
الثامن من شهر يونيو عبر مسبار جونو 
)بعثة تابعة لناسا ضمن برنامج حدود 

جديدة( بجوار قمر املشتري غانيميد.
وب�����ال�����ع�����ودة ل���ح���دي���ث ال����ن����ه����ري مل��وق��ع 
»سكاي نيوز عربية«، فمن بني األح��داث 
همة التي يشير إليها خال العام 2021، 

ُ
امل

هي حادثة تدمير روسيا )في 15 نوفمبر( 
ق��م��ر ص��ن��اع��ي )ك���وزم���وس 1408(، وه��ي 
ال��والي��ات  عليها  اعترضت  التي  العملية 
امل��ت��ح��دة وال�����دول األورب���ي���ة، ع��ل��ى اعتبار 
أن ذل��ك النشاط من شأنه زي���ادة الحطام 
ال��ف��ض��ائ��ي، م��ش��ي��رًا إل���ى أن ت��ل��ك ال��ح��ادث��ة 

تمثل نوعًا من أنواع عسكرة الفضاء.
ش��ه��د ال���ع���ام أي���ض���ًا إط�����اق أول رح��ل��ة 
فضائية تجارية، وذل��ك في شهر يوليو 
ع��ن��دم��ا ق��ام��ت م��رك��ب��ة ن��ي��و ش��ي��ب��رد ب���أول 
رحلة مأهولة، وعلى متنها أربعة ركاب. 
بينما ف��ي ال��ع��اش��ر م��ن ش��ه��ر ي��ول��ي��و من 
البريطاني  امللياردير  أعلن  نفسه،  العام 
ري�����ت�����ش�����ارد ب�����ران�����س�����ون ع�����ن اس����ت����ع����داده 
ت��ج��ري��ب��ي��ة  رح�����ل�����ة  أول  ف������ي  ل����ان����ط����اق 
إل����ى ال��ف��ض��اء ع��ل��ى م���ن ط��ائ��رت��ه فيرجن 

غاالكتيك.
تليسكوب جيمس ويب.. املصور الخارق

املصرى  امل��رك��ز  رئيس  نائب  ويضيف 
تلك  املتحدة،  إلى  باألمم  الفضاء  لعلوم 
األح���داث، ما يتعلق بإطاق التليسكوب 
ج��ي��م��س وي������ب، ذي امل�������رآة األض����خ����م في 
العالم، وذلك على ارتفاع أكثر من مليون 
م��ي��ل و500 أل����ف، وب��ال��ت��ال��ي »ي���خ���رج من 
ال���غ���اف ال���ج���وي وي��ع��ط��ي��ن��ا ص����ورة نقية 
وواض�����ح�����ة؛ ع���ل���ى اع���ت���ب���ار أن�����ه خ�����رج من 
نطاق تشتيت األرض لألشعة القادمة من 
النجوم وال��ك��واك��ب«، موضحًا أن إطاقه 
يعتبر حدثًا علميًا كبيرًا تم هذا العام في 

ديسمبر.
ويشرح: »التليسكوب هدفه كشف أول 
ض��وء لنجم نستطيع رؤيته على سطح 
األرض.. وبالتالي نعرف من خاله نشأة 
ال��ن��ج��وم وال��ك��واك��ب، إض��اف��ة إل���ى الكشف 
الثقوب  عن معلومات كبيرة بخصوص 
ال������س������وداء، وه������ي ع����ب����ارة ع����ن م����ا ي��ش��ب��ه 
الثقوب وذات كثافة وكتلة عالية، أكبر من 
الشمس مايني امل��رات بل مليارات املرات 
في بعضها، ولها قدرة على جذب الضوء 

وأي جسم يمر بالقرب منها«.

بصمة عربية ومصور خارق.. 2021 
عام اإلنجازات في الفضاء
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نشط العديد من املحترفني املغاربة في 
وهناك  العاملية،  ال��دوري��ات  م��ن  مجموعة 
م���ن ن��ج��ح ف���ي ت��ق��دي��م أف��ض��ل امل��س��ت��وي��ات، 

بينما لم يكن أداء غيرهم في املستوى.
  نستعرض ف��ي ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر أب���رز ما 
قدمه املحترفون املغاربة الذين تألقوا في 

عام 2021. 

حكيم زياش
ان�����ت�����ق�����ل ح���ك���ي���م 
زي������اش ل��ت��ش��ي��ل��س��ي 
اإلن�����ج�����ل�����ي�����زي ب���ع���د 
س��������ن��������وات ن����اج����ح����ة 

ق���ض���اه���ا م����ع أي���اك���س 
ال����ه����ول����ن����دي، وك���ان���ت 
الفرصة أمامه من أجل 

املنافسة على مجموعة 
م����ن ال�����واج�����ه�����ات، وس���ت���ب���ق���ى س���ن���ة 2021 
لقبا  أذهانه حيث حقق فيها  راسخة في 
أب��ط��ال أوروب���ا بعد  تاريخيا وه��و دوري 
الفوز في النهائي على مانشستر سيتي 

اإلنجليزي )0-1(. 
كما ق��اد زياش  فريقه في نفس السنة 
ل���ل���ف���وز ب���ك���أس ال���س���وب���ر األوروب����������ي أم����ام 
ال��وح��ي��د  ف��ري��ق��ه  ه���دف  فياريال،  وس��ج��ل 
ح���ي���ث ان���ت���ه���ت امل�����ب�����اراة ب���ال���ت���ع���ادل )1-1( 
ق���ب���ل أن ي��ح��س��م ال���ب���ل���وز ال����ك����أس ب���رك���ات 
الترجيح )6-5(، ليتوج زياش السنة التي 

سنودعها بلقبني. 

أشرف حكيمي

 2021 س�������ن�������ة  ك��������ان��������ت 
م���م���ي���زة ل���ل���دول���ي امل��غ��رب��ي 
أش��������رف ح���ك���ي���م���ي وم��ل��ي��ئ��ة 
باملفاجآت، حيث واصل 

إلنتر  انتقاله  بعد  تألقه 
م���ي���ان اإلي���ط���ال���ي ق���ادم���ا 
م���ن دورت���م���ون���د األمل���ان���ي، 

ون��ج��ح ف��ي ال��ت��ت��وي��ج بلقب 
ال������دوري اإلي���ط���ال���ي ف���ي ه��ذه 

السنة. 
واس������ت������م������رت م�����ف�����اج�����آت ح��ك��ي��م��ي 
ف��ب��ع��د أن ق��ض��ى م��وس��م��ا واح������دا مع 
ال���ف���ري���ق اإلي����ط����ال����ي، ان���ت���ق���ل ل��ب��اري��س 
س����ان ح��ي��رم��ان ال��ف��رن��س��ي ف���ي صفقة 
م��ن عمالقة  ثلة  إل��ى جانب  ليلعب  كبيرة 
الكرة العاملية، كميسي ومبابي وراموس 

وغيرهم. 
وي����ع����ت����ب����ر ح���ك���ي���م���ي م��ن 
ال�������اع�������ب�������ني األس������اس������ي������ني 
ب����ال����ف����ري����ق ال����ف����رن����س����ي، ف��ي 
ان���ت���ظ���ار امل����زي����د م����ن األل���ق���اب 

والتتويجات. 

 يوسف النصيري

قدم املهاجم يوسف النصيري 

إش���ب���ي���ل���ي���ة  م�������ع  ج������ي������دا  أداء 
اإلسباني وكانت سنة مميزة 
ل�����ه، واح����ت����ل امل����رك����ز ال��خ��ام��س 
ف����ي ت���رت���ي���ب ه����داف����ي ال������دوري 
اإلس���ب���ان���ي ب���امل���وس���م امل��اض��ي 
ب���رص���ي���د 18 ه����دف����ا، وس���اه���م 
ب��������أدائ��������ه ف�������ي إن�������ه�������اء ف���ري���ق���ه 
ال�����دوري اإلس��ب��ان��ي ف��ي امل��رك��ز 
ال��راب��ع، وض��م��ان املشاركة في 

أبطال  دوري 
أوروبا. 

 ياسني بونو

تعتبر سنة 2021 مميزة 
ل������ل������ح������ارس ي�������اس�������ني ب����ون����و 
ح��������ارس إش���ب���ي���ل���ي���ة، وص���ن���ع 
بونو في هذه السنة أحد أهم 
األح��داث التي خطفت األنظار، 

هدف  تسجيل  استطاع  عندما 
ف������ي ال��������������دوري اإلس����ب����ان����ي 
ل��ف��ري��ق��ه ف����ي م���واج���ه���ة ب��ل��د 
ال��ول��ي��د ب��ش��ه��ر م����ارس ، إذ 
ك������ان ف���ري���ق���ه م����ت����أخ����را )1-

ه��دف  ي��س��ج��ل  أن  ق��ب��ل   ،)0
التعادل في آخر دقيقة من 

املباراة من تسديدة. 
وك�������ان�������ت ل�������ه م���س���اه���م���ة 
ك����ب����ي����رة ف�����ي ت����أه����ل ف���ري���ق���ه 

للمشاركة ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب���ا، بعد 
أن اح��ت��ل ال��ف��ري��ق األن��دل��س��ي امل��رك��ز ال��راب��ع 

في ترتيب دوري الليجا. 
وأنهى سنة 2021 بتتويج مهم، حيث 
ف��ي مرحلة ذه��اب  اختير كأفضل ح��ارس 

الدوري اإلسباني. 

عبدالصمد الزلزولي

املغربي  ظ��ه��ر 
ع�������ب�������دال�������ص�������م�������د 

ال����������������زل����������������زول����������������ي 
م�����������ع ب������رش������ل������ون������ة 
اإلس����ب����ان����ي، وب����ات 

م���ن ال��اع��ب��ني ال��ذي��ن 
يشاركون مع الفريق 

الكتالوني، منذ تعاقد 
األخير مع املدرب تشافي. 

وك���ان ظ��ه��ور ال��زل��زول��ي من 
ب�����ني أج����م����ل م���ف���اج���آت 

نهاية سنة  قبل  املغربية  ال��ك��رة 
2021، ليتم ضمه لقائمة األسود 

استعدادا لكأس األمم.

بدر بانون

س��ن��ة 2021 مميزة  أي��ض��ا  ك��ان��ت 
ل��ل��م��داف��ع ب����در ب���ان���ون الع����ب األه��ل��ي 
امل�����ص�����ري، وت����وج����ه����ا ب����ال����ف����وز ب��ل��ق��ب 

كايزر  حساب  علي  إفريقيا  أبطال  دوري 
ت��ش��ي��ف��ز ال���ج���ن���وب إف���ري���ق���ي ف����ي ال��ن��ه��ائ��ي 
ال�����ذي اح��ت��ض��ن��ه م��ل��ع��ب م��ح��م��د ال��خ��ام��س 
 ،0-3 األهلي  ف��از  البيضاء، عندما  ب��ال��دار 
كما شارك أيضا في كأس العالم لألندية 
واح���ت���ل م���ع ف��ري��ق��ه امل��ص��ري 

املركز الثالث.
على   2021 س��ن��ة  وأن���ه���ى 
إي���ق���اع األل����ق����اب، ب��ع��د ف���وزه 
م���ع األه���ل���ي ب��ك��أس ال��س��وب��ر 
اإلفريقي على حساب فريقه 
ال����س����اب����ق ال�����رج�����اء ب���رك���ات 
نهاية  بعد   )5-6( الترجيح 

املباراة بالتعادل )1-1(. 
ك���م���ا ك����ان����ت أي����ض����ا س��ن��ة 
ن��ج��م  ال����ع����رب����ي  ل����ي����وس����ف  م����م����ي����زة   2021
أوملبياكوس اليوناني، إذ أحرز معه لقب 
ال�������دوري ال���ي���ون���ان���ي، وب���ل���غ ن��ه��ائ��ي ك��أس 

اليونان. 
ون�����������ال أي������ض������ا ل���ق���ب 
ه�������������������������داف ال�������������������������دوري 
ال�����ي�����ون�����ان�����ي ل���ل���م���وس���م 
ال���ث���ان���ي ع���ل���ى ال���ت���وال���ي 
ب22 ه��دف��ا، ك��م��ا أح��رز 
ج�����ائ�����زة أف�����ض�����ل الع����ب 

أجنبي في اليونان.

الحصاد  الرياضي

2021.. أهم أحداث الرياضة 
العربية  والوطنية

مفاجأة الزلزولي تزين حصاد محترفي املغرب في 2021

 ع��رف��ت ال��س��اح��ة ال��ري��اض��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة و 
ال��وط��ن��ي��ة م��ج��م��وع��ة م���ن األح������داث امل��ه��م��ة 
خ����ال س��ن��ة 2021، ي��س��ت��ع��رض ل��ك��م  ه��ذا 

املقال ابرزها:

برونزية األهلي

ح��ق��ق  ال��ن��ادي األه��ل��ي امل��ص��ري إن��ج��ازا 
م����ش����رف����ا ل����ل����ك����رة ال����ع����رب����ي����ة واألف����ري����ق����ي����ة 
في  ال��ب��رون��زي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  بالحصول على 
النسخة املاضية من كأس العالم لألندية، 

التي أقيمت في قطر في شهر فبراير .
األهلي تغلب على الدحيل القطري في 

ربع النهائي، ثم خسر أمام بايرن ميونخ 
األملاني في نصف النهائي، قبل أن يتفوق 
على بامليراس البرازيلي في مباراة املركز 
الثالث ليحصد برونزية املونديال للمرة 

الثانية في تاريخه بعد 2006 

عودة كأس العرب
وب��ع��د ت��وق��ف استمر 9 س��ن��وات، ع��ادت 
بطولة كأس العرب للمنتخبات بنسختها 
ال��ع��اش��رة ت��ح��ت إش����راف االت���ح���اد ال��دول��ي 

لكرة القدم "فيفا" 
وأقيمت البطولة في قطر خال الفترة 
بني 30 نوفمبر و18 ديسمبر  بمشاركة 16 

منتخبا عربيا، وتوج املنتخب الجزائري 
باللقب ألول مرة في تاريخه.

جدير بالذكر أن البطولة كانت بمثابة 
ت���ج���رب���ة الس����ت����ع����دادات ق���ط���ر الس��ت��ض��اف��ة 
العالم 2022، وبعد نجاحها طالب  ك��أس 
ال��ج��م��اه��ي��ر وال���ن���ق���اد ف���ي ال���وط���ن ال��ع��رب��ي 
أك���ده  ب��إق��ام��ت��ه��ا ب��ش��ك��ل دوري، وه����و م���ا 

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا. 
املغرب  الوطني، سجل  الصعيد  وعلى 

عدة انجازات رياضية سنة 2021  
البقالي  املغربي سفيان  ال��ع��داء  وحقق 
حلمه في منح املغرب أول ميدالية ذهبية 
منذ دورة أثينا 2004، بعد فوزه  بسباق 

أوملبياد طوكيو.   ف��ي  م��وان��ع  3 آالف متر 
وبهذا الفوز، كسر العداء املغربي الهيمنة 
الكينية ع��ل��ى ه���ذا ال��س��ب��اق م��ن��ذ أومل��ب��ي��اد 

موسكو 1980 
وتمكن املنتخب املغربي في منافسات 
ب����ط����ول����ة ك�������أس ال����ع����ال����م ل����ك����رة ال����ص����االت 
النهائي،  رب��ع  دور  بلوغ  م��ن  "الفوتسال" 
وخ��رج مرفوع ال��رأس بعد م��ب��اراة كبيرة  
أم�������ام امل���ن���ت���خ���ب ال����ب����رازي����ل����ي، ح���ي���ث ج���اء 
ان���ت���ص���ار ه����ذا األخ���ي���ر ب��ص��ع��وب��ة ك��ب��ي��رة، 
الفوت ص��ال بهذا اإلنجاز  واكتفى أس��ود 
الذي حققه بالوصول إلى هذا الدور ألول 

مرة في تاريخ مشاركاته 

وج منتخب املغرب بطا لبطولة 
ُ
كما ت

ك��أس ال��ع��رب ل��ك��رة ال��ق��دم ل��ل��ص��االت للمرة 
األول������ى ف���ي ت���اري���خ���ه، ب��ع��دم��ا ح��ق��ق ف���وزا 

عريضا على نظيره املصري 
ف��ري��ق  ت���ت���وي���ج   ،2021 س���ن���ة  ع���رف���ت  و 
ال����وداد ال��ري��اض��ي ب��ط��ا للمغرب ف��ي ك��رة 
 ،2021-2020 ال���ري���اض���ي  ل��ل��م��وس��م  ال���ق���دم 

محققا لقبه ال�21 في سجله الرياضي 
كما ت��وج ن���ادي ال��رج��اء امل��غ��رب��ي بلقب 
بطولة كأس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
"ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة" إث���ر ف����وزه ع��ل��ى منافسه 
ف��ي   )1-2( ال����ج����زائ����ري  ال���ق���ب���ائ���ل  ش��ب��ي��ب��ة 

املباراة النهائية.
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ق��ض��ى أب���رز ال��ري��اض��ي��ن ف��ي ك��ل أن��ح��اء 
ال��ع��ال��م ع��ام��ًا س��ي��ئ��ًا ب��ك��ل امل��ق��اي��ي��س على 
امل����س����ت����وى ال�����ري�����اض�����ي، ب���س���ب���ب ج��ائ��ح��ة 
ف����ي����روس ك�����ورون�����ا، ل���ك���ن ع���ل���ى امل��س��ت��وى 
املالي، ال يمكن أن تكون األمور أفضل مما 
آلت إليه بالنسبة لقائمة أعلى الرياضين 
ع���ام 2021، ح��س��ب دراس�����ة كشفت   

ً
دخ����ا

»ف��ورب��س«، وشملت  م��ؤخ��رًا مجلة  عنها 
ال��ف��ت��رة م��ا ب��ن ف��ات��ح م��اي��و 2020 وف��ات��ح 

مايو 2021 
وح��ص��ل ال��ري��اض��ي��ون ال��ع��ش��رة األوائ���ل 
ف���ي ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى أرب������اح إج��م��ال��ي��ة ق��ب��ل 
دوالر،  م���ل���ي���ار   1.05 ب���ل���غ���ت  ال���ض���ري���ب���ة 
خ���ال االث��ن��ي ع��ش��ر ش��ه��رًا ال��ت��ي شملتها 
الدراسة، بزيادة قدرها %28 عن إجمالي 
أرباح العشرة األوائ��ل في القائمة بالعام 

املاضي.
ورغ����������م ج����ائ����ح����ة ف������ي������روس ك������ورون������ا، 
وتأثيرها االقتصادي املدمر، لم تنخفض 
العشرة األوائل األعلى  الرياضين  أرباح 
 ف��ي ال��ع��ال��م، ب��ل ك��ان��ت أق���ل ببضعة 

ً
دخ���ا

م��اي��ن ف��ق��ط ع���ن ال���رق���م ال��ق��ي��اس��ي ال��ب��ال��غ 
ف��ي عام  وال��ذي ُسجل  1.06 مليار دوالر، 
2018، حن اعتلى املاكم األمريكي فلويد 
م���اي���وي���ذر ال���ق���ائ���م���ة ب���م���داخ���ي���ل إج��م��ال��ي��ة 
معظمها  دوالر،  مليون   285 إل��ى  وصلت 
تقريبًا ك��ان��ت م��ن م��واج��ه��ت��ه ض��د ك��ون��ور 

مكغريغور في عام 2017
ماكغريغور  كونور  األيرلندي  واعتلى 
العالم،   في 

ً
الرياضين دخا قائمة أعلى 

م��س��ت��ف��ي��دًا م����ن ش��ع��ب��ي��ت��ه ال���ت���ي ال م��ث��ي��ل 
ل��ه��ا ف���ي ف��ن��ون ال��ق��ت��ال امل��خ��ت��ل��ط��ة، وج��م��ع 
م��اك��غ��ري��غ��ور م���ا م��ج��م��وع��ه 180 م��ل��ي��ون 
ال��ت��ي  دوالر خ�����ال االث����ن����ي ع���ش���ر ش���ه���رًا 
شملتها الدراسة، وجاءت معظم أرباحه 
من بيع حصته األكبر في شركة الكحول 
التي يمتلكها، مقابل 150 مليون دوالر. 

واعتلى ماكغريغور )32 عامًا( صدارة 
القائمة للمرة األول��ى، في ثاني ظهور له 
األول���ى، بعدما احتل  العشرة  امل��راك��ز  ف��ي 
امل��رك��ز ال��راب��ع ب����99 م��ل��ي��ون دوالر ف��ي ع��ام 

2018، بعد قتاله ضد مايويذر.
دوالر  مليون   158 ماكغريغور  وحقق 
ال���12 شهرًا  خارج حلبة القتال على مدار 
املاضية، ليصبح ثالث رياضي فقط، بعد 
روجر فيدرر، وتايغر وودز، يكسب أكثر 
من 70 مليون دوالر خارج امللعب في عام 

واحد، بينما ال يزال ينافس بنشاط.
كما تجاوز إجمالي أرباح 3 رياضين 
 
ً
الرياضين دخا أعلى  قائمة  في  آخرين 

ف��ي ع���ام واح���د 100 م��ل��ي��ون دوالر، وه��م: 
القدم ليونيل ميسي، وغريمه  نجما كرة 
ك��ري��س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، إل���ى ج��ان��ب »داك 

بريسكوت« العب كرة القدم األمريكية.
قياسيًا  رق��م��ًا  ل��ي��ون��ي��ل ميسي  وس��ج��ل 
ألع���ل���ى دخ����ل س���ن���وي ل���اع���ب ك����رة ال���ق���دم، 
ب���إج���م���ال���ي م���داخ���ي���ل ب��ل��غ��ت 130 م��ل��ي��ون 
دوالر في ع��ام 2021، حيث حل ثانيًا في 
على  متقدمًا  ماكغريغور،  خلف  القائمة 
جنى  ال��ذي  الثالث،  رونالدو  كريستيانو 

أرباحًا إجمالية بلغت 120 مليون دوالر، 
فيما حل بريسكوت رابعًا بإجمالي أرباح 
قدرت بنحو 107.5 مليون دوالر، محطمًا 
الرقم القياسي ألعلى دخل سنوي لاعب 
ف��ي ات��ح��اد ك���رة ال��ق��دم األم��ري��ك��ي��ة، بفضل 
ح��ص��ول��ه ع��ل��ى م��ك��اف��أة ت��وق��ي��ع بقيمة 66 

مليون دوالر من »داالس كاوبويز«.
وانضم الرياضيون األربعة األوائل في 
القائمة هذا العام إلى 5 رياضين آخرين 
ف��ق��ط، س��ب��ق أن ت���ج���اوزت أرب���اح���ه���م 100 
مليون دوالر في ع��ام واح��د، ه��م: فيدرر، 

مايويذر، نيمار، ماني باكياو، وودز.
وح��اف��ظ ل��ي��ب��رون ج��ي��م��س ن��ج��م »ل��وس 
أن����ج����ل����وس ل����ي����ك����رز« ع���ل���ى م����رك����زه ض��م��ن 
بحلوله   ،

ً
دخ��ا األعلى  الرياضين  نخبة 

في  دوالر  مليون   96.5 جنى  إذ  خامسًا، 
ع��ام 2021، وه��و رق��م ق��ي��اس��ي ل��اع��ب من 
الدوري األمريكي لكرة السلة للمحترفن.

رق��������م ق����ي����اس����ي آخ��������ر س���ج���ل���ت���ه ق���ائ���م���ة 

ف��ي ع��ام 2021،   
ً
الرياضين األع��ل��ى دخ���ا

م���ل���ي���ون دوالر   75 س���ق���ف  ت����ج����اوز  وه������و 
س��ن��وي��ًا، ل��دخ��ول ق��ائ��م��ة ال��ع��ش��رة األوائ���ل، 
ف���ي ح���ن ك����ان ال��س��ق��ف ه���و 65.4 م��ل��ي��ون 
دوالر في العام املاضي. كما حقق العشرة 
األوائ��ل لهذا العام مجتمعن 512 مليون 
ال���رق���م  م��ح��ط��م��ن  امل���ل���ع���ب،  خ������ارج  دوالر 
دوالر   407.5 ال��ب��ال��غ  ال��س��اب��ق  ال��ق��ي��اس��ي 

مليون في عام 2020.
كورونا  ف��ي��روس  أن جائحة  يعني  وال 
ل���م ت��ؤث��ر ع��ل��ى أرب�����اح ال��ري��اض��ي��ن بشكل 
كامل. تم تخفيض رواتب الرياضين في 
نظرًا  املوسم،  هذا  بنسبة 20%  أنديتهم، 
للتأثير الكارثي النتشار فيروس كورونا 
م��ع تحقيق  ول��ك��ن  األن��دي��ة.  على مداخيل 
ال���ري���اض���ي���ن أرب����اح����ًا أك���ث���ر م����ن أي وق���ت 
مضى خ��ارج امللعب، فإن االنخفاض هو 

مصدر إزعاج أكثر من كارثة.

 2021.. وجوه رياضية مغربية غادرتنا الى دار البقاء

أعلى الرياضيني دخال 2021.. نجوم لم تتأثر مداخيلهم بجائحة كورونا

وهي توشك على اإلنقضاء، أبت سنة 
من  ع��دد  ال��رح��ي��ل  يشاركها  أن  إال   2021
الوجوه الرياضية من العبن ومسيرين 
وح��ك��ام وإع��ام��ي��ن، ت��رك��وا إرث���ا كبيرا، 
ورح��ل��وا ب��ع��د م��س��ي��رات ح��اف��ل��ة بالعطاء 

امتدت لعقود.
بدأ سقوط أوراق من شجرة الرياضة 
مع بداية السنة، وتحديدا في الثالث من 
ي��ن��اي��ر، ب��وف��اة ال��اع��ب ال��دول��ي ال��س��اب��ق، 
العربي شيشا، عن عمر يناهز 86 سنة.

وك��ان العربي شيشا قد لعب لناديي 
االت����ح����اد ال���ري���اض���ي امل���غ���رب���ي )أوس�������ام( 
وال���راس���ي���ن���غ ال���ب���ي���ض���اوي )ال���������راك( ق��ب��ل 
االح���ت���راف، ك��م��ا ح��م��ل ق��م��ي��ص املنتخب 
امل��غ��رب��ي ف��ي ع���دة م��ن��اس��ب��ات، ح��ي��ث ك��ان 
من أبرز الاعبن في املنتخب األول الذي 
ب���ق���ي���ادة امل��رح��وم��ن  ت��ش��ك��ل س��ن��ة 1957 

العربي بنمبارك وقاسم القاسيمي.
ك����م����ا ح����م����ل ال�������راح�������ل، ف�����ي م��ن��ت��ص��ف 
الخمسينيات من القرن املاضي، قميص 
ن����ادي م��ارس��ي��ل��ي��ا ال��ف��رن��س��ي “ال��ع��ري��ق”، 
الذي لعب له الجوهرة السوداء، العربي 
انتقل  ثم  بنمبارك، ملدة خمس سنوات، 
إل����ى ف��ري��ق س���ت���راس���ب���ورغ، وري����د س��ط��ار 

الباريسي.
وخ������اض ال����راح����ل أي���ض���ا ت���ج���رب���ة ف��ي 
“امل��غ��رب”  بجريدة  الرياضية  الصحافة 
كتب  حيث  بالفرنسية،  باللغة  الناطقة 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��االت التحليلية ع��ن كرة 

القدم الوطنية.
ول���م ي��م��ض زه����اء ال��ش��ه��ر )6 ف��ب��راي��ر( 
ف��ي وجه  حتى رزئ��ت األس���رة الرياضية 
بوفاة  واملحبوبة،  املعروفة  الوجوه  من 
ال��ن��اخ��ب ال��وط��ن��ي ال��س��اب��ق ع��ب��د الخالق 
اللوزاني عن عمر 76 سنة، بعد معاناة 

طويلة مع املرض.
وك�����ان ال����راح����ل، وه����و رئ���ي���س ودادي�����ة 
امل�������درب�������ن ال�����س�����اب�����ق، ق������د اح������ت������رف ف��ي 
م��ن��ت��ص��ف ال��س��ت��ي��ن��ات ب��ف��ري��ق أن��درل��خ��ت 
مغربي  الع��ب  أول  اعتبر  إذ  البلجيكي، 
يحمل قميص الفريق، كما لعب لبعض 
ال����ف����رق ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة ق���ب���ل أن ي���ع���ود إل���ى 
امل���غ���رب، ل��خ��وض ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ج��ارب 
املغرب  من  انطاقا  التدريب،  مجال  في 
الفتح  ذل��ك  وبعد   ،1983 التطواني سنة 
ال���رب���اط���ي، وأومل��ب��ي��ك خ��ري��ب��ك��ة، وات��ح��اد 
ط��ن��ج��ة، وال���ك���وك���ب امل���راك���ش���ي، وال������وداد 

الرياضي، وشباب املسيرة.
ولم يكد الوسط الرياضي واإلعامي 
تلقى  الصدمة، حتى  ه��ول  يستفيق من 
خ��ب��ر وف����اة ال��ص��ح��ف��ي ال��ري��اض��ي شكري 
العلوي ال���ذي ت��وف��ي ي��وم 29 أب��ري��ل، عن 
طويل  ص���راع  بعد  سنة   65 يناهز  عمر 

مع املرض.
وع���م���ل ال����راح����ل ال���ع���ل���وي ق��ي��د ح��ي��ات��ه 
ألزي�������د م����ن 25 س���ن���ة ب���ال���ق���ن���اة ال��ث��ان��ي��ة 
)دوزي��������م( ح��ي��ث ك����ان ي���ق���دم ال���ع���دي���د من 

البرامج الرياضية.
وف������ي ي������وم 24 ي���ول���ي���وز غ���ي���ب امل����وت 
أح�����د ق���ي���دوم���ي امل���س���ي���ري���ن ال���ري���اض���ي���ن 
املغاربة،محمد مفيد، عن عمر يناهز 80 
سنة. وشغل الفقيد عدة مناصب سواء 
ف���ي م��ج��ال ك����رة ال���ق���دم أو ك����رة امل��ض��رب، 
م��ن��ه��ا ال���ك���ات���ب ال���ع���ام ل��ل��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك��ي��ة 
املغربية لكرة القدم، وهو املنصب الذي 
ش��غ��ل��ه ف���ي ن�����ادي ال��ج��ي��ش امل��ل��ك��ي )ك���ان 
 ، الفريق(  باسم  الرسمي  الناطق  أيضا 
امللكية  للجامعة  العام  الكاتب  ومنصب 
املغربية لكرة املضرب ثم رئيسا منتدبا 

لها ما بن 1976 و1995.

ومارس الراحل أيضا رياضة كرة اليد 
حيث لعب في صفوف املنتخب الوطني، 
وم����ارس ف��ي ال��ع��دي��د م��ن األن��دي��ة م��ا بن 
املكناسي  ال���ن���ادي  م��ن��ه��ا  و1972،   1968

والوداد البيضاوي.
وب���ع���د أي������ام ق��ل��ي��ل��ة م����ن وف������اة م��ف��ي��د، 
رئيس  أبوبكر جضاهيم،  املنية  خطفت 
امل��ك��ت��ب امل��س��ي��ر ل��ن��ادي ال����وداد ال��ري��اض��ي 
املاضي  القرن  تسعينيات  منتصف  في 
ب��ن سنتي 1993 و1996،ع����ن  وت��ح��دي��دا 

عمر يناهز 85 سنة.
وي���ع���د ال���ف���ق���ي���د م����ن ك���ب���ار امل��س��ي��ري��ن 
الرياضين املغاربة الذين قدموا خدمات 
فترة  الوطنية خ��ال  ال��ق��دم  ل��ك��رة  جليلة 
تميز  االس��ت��ق��ال، حيث  بعد  و  الحماية 
بحبه الشديد للوداد. وفي غشت توفي 
للجامعة  األسبق  الرئيس  عمر بوستة، 
امل��ل��ك��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ل���ك���رة ال���ق���دم ع���ن عمر 

يناهز 101 سنة.
وس���ب���ق ل���ل���راح���ل ، وه����و دب��ل��وم��اس��ي 
ال��ف��ت��رة  ف����ي  ال���ج���ام���ع���ة  أن رأس  س����اب����ق، 
املتراوحة ما بن 1957 و1962، كما شغل 
منصب رئ��ي��س ف��ري��ق امل��غ��رب ال��ري��اض��ي 
الفاسي. كما شغل منصب وزير الشباب 
وال���ري���اض���ة وال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة من 

أبريل 1969 إلى مارس 1970.
كما امتدت يد املنون في نونبر لاعب 
وأحد  الفيالي،  امبارك  السابق  الدولي 
أبرز الاعبن في تاريخ فريق مولودية 

وجدة، وذلك عن عمر يناهز 66 سنة.
وس���ب���ق ل���ل���راح���ل أن ح���م���ل ال��ق��م��ي��ص 
الوطني في العديد من املناسبات، وتوج 
الوطنية  ال��ب��ط��ول��ة  بلقب  األم  ف��ري��ق��ه  م��ع 

سنة 1975.
وخ���ل���ف ام����ب����ارك ال���ف���ي���ال���ي، امل��ش��ه��ور 

باسم  املغربي  الرياضي  الجمهور  عند 
“ال���ف���ي���ال���ي ال���ص���غ���ي���ر” ل��ل��ت��م��ي��ي��ز ب��ي��ن��ه 
وب���ن شقيقه األك��ب��ر م��ح��م��د أح���د أس��ود 
سجا  وراءه   ،70 م��ك��س��ي��ك��و  م���ون���دي���ال 
والتميز. وقبل  بالعطاء  رياضيا حافا 
أسابيع من انصرام سنة 2021 ، ودعت 
مدينة وجدة أيضا محمد مغفور العب 
الوطني  واملنتخب  ال��وج��دي��ة  امل��ول��ودي��ة 
املغربي في سبعينات وثمانينات القرن 

املاضي، بعد صراع طويل مع املرض.
ويعتبر محمد مغفور من أبناء الجيل 
الوحيد الذي تحصل على لقب البطولة 
بقميص مولودية وجدة سنة 1975.كما 
لعب للمنتخب الوطني ،وكان قريبا من 
م��ون��دي��ال مكسيكو 1970  ف��ي  امل��ش��ارك��ة 

بعد أن خاض جميع اإلقصائيات.
وح�����م�����ل م����غ����ف����ور ق���م���ي���ص ال���ن���ه���ض���ة 
ال����ب����رك����ان����ي����ة أي������ض������ا، وخ���������اض ت���ج���رب���ة 
احترافية قصيرة بتلمسان، واعتزل كرة 
ال��ق��دم ب��ع��د ل��ق��اء س��ج��ل ف��ي��ه ه���دف ال��ف��وز 
بقميص النهضة على حساب ناديه األم.
ول����م ت��س��ل��م أس�����رة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��وط��ن��ي 
م��ن األق����راح ح��ي��ث ت��وف��ي ال��ح��ك��م ال��دول��ي 
العزيز بلفتوح، في نونبر  السابق عبد 

أيضا، بعد صراع طويل مع املرض.
وغ����ادر ال���راح���ل إل���ى دار ال��ب��ق��اء، بعد 
م���س���ار ط���وي���ل ف���ي امل��س��ت��ط��ي��ل األخ���ض���ر، 
وغ��ن��ي ب���اإلن���ج���ازات، ج��ع��ل��ت��ه أح����د أب���رز 
الوطنية  الساحة  عرفتهم  الذين  الحكام 

والقارية.
وحمل بلفتوح الصفارة في تسعينات 
ال���ق���رن امل����اض����ي، إذ ق����اد ع����دة م��ب��اري��ات 
ك��ب��ي��رة وط��ن��ي��ا وق���اري���ا، س����واء ال��خ��اص��ة 
يصبح  أن  قبل  املنتخبات،  أو  ب��األن��دي��ة 

محاضرا وخبيرا في مجال التحكيم.

حصاد الكرة اإلسبانية 2021.. برشلونة 
يخطف األضواء وبنزيما امللك الجديد

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2021، 
وال������ذي ش��ه��د أح���داث���ا ع���دي���دة وم��ث��ي��رة في 
ك���رة ال���ق���دم اإلس��ب��ان��ي��ة، ال��ت��ي ت��م��ل��ك ق��اع��دة 
جماهيرية عريضة في جميع أنحاء العالم 
الضوء  ال��ت��ال��ي،  التقرير  خ��ال  ونسلط  
على ح��ص��اد ال��ك��رة اإلس��ب��ان��ي��ة خ��ال العام 

وأبرز األحداث: 
أبرز الصفقات

لم نشهد في بداية العام، وتحديدا خال 
بالكرة  قوية  صفقات  الشتوية،  االنتقاالت 
املدوية  املفاجآت  ظهرت  ولكن  اإلسبانية، 

خال السوق الصيفي.
أب����������رز ه��������ذه امل������ف������اج������آت ك�����ان�����ت رح���ي���ل 
برشلونة،  عن  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
بعدما فشل في التوصل التفاق مع اإلدارة 
ل��ل��ت��ج��دي��د ب��س��ب��ب س��ق��ف ال����روات����ب ل��ل��ن��ادي 
الكتالوني، لينتقل كاعب حر إلى صفوف 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
كما رحل عن البارسا، أنطوان جريزمان 
إل���ى أت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د، ف���ي ص��ف��ق��ة مفاجئة 
أي���ض���ا ال���ص���ي���ف امل����اض����ي. وع���ل���ى ال��ج��ان��ب 
اآلخ������ر، خ��س��ر ري�����ال م���دري���د ق��ل��ب��ي ال���دف���اع 
األول  ف����اران،  رام����وس وراف��ائ��ي��ل  سيرجيو 
ان���ت���ق���ل إل�����ى ال���ب���ي إس ج����ي ل���ع���دم ت��وص��ل��ه 
والثاني  امللكي،  إدارة  مع  للتجديد  التفاق 
رحل ملانشستر يونايتد اإلنجليزي مقابل 
40 مليون يورو. وبالنسبة للوافدين، كان 
لبرشلونة  صفقة  أب���رز  أج��وي��رو  سيرجيو 
ف��ي ال��ص��ي��ف لتدعيم خ��ط ال��ه��ج��وم، وال���ذي 
ا بعد نهاية عقده مع مانشستر 

ً
انضم مجان

س��ي��ت��ي وع�������ودة ال���ب���رازي���ل���ي دان������ي أل��ف��ي��س 
للقلعة الكتالونية )الصفقة ستفعل رسميا 
العام الجديد(، كما كان ديفيد أالبا  مطلع 
وإدواردو كامافينجا أبرز املنضمن لريال 

مدريد.

أبرز األحداث
ت��م��ث��ل أب����رز ح���دث ف���ي ال���ك���رة اإلس��ب��ان��ي��ة 
خال العام بعد رحيل ميسي عن برشلونة، 
في عودة الجماهير إلى املاعب بعد غياب 
بسبب تفشي فيروس كورونا، هذا بجانب 
اع����ت����زال س��ي��رج��ي��و أج����وي����رو ل���ك���رة ال���ق���دم، 
حيث ب���دأت األزم���ة عندما اض��ط��ر أج��وي��رو 
ل���ان���س���ح���اب م����ن م�����ب�����اراة ب���رش���ل���ون���ة أم����ام 
دي��ب��ورت��ي��ف��و أالف���ي���س ف���ي ال��ل��ي��ج��ا، ي���وم 30 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، بسبب آالم 
ف��ي ال��ص��در، ات��ض��ح فيما بعد أن��ه��ا بسبب 
عدم انتظام ضربات القلب. ورغم محاوالت 
أن  إال  واستكمال مسيرته،  للعودة  الاعب 

األطباء حذروه من ذلك، ليقرر االعتزال.
��ا إق��ال��ة ال��ه��ول��ن��دي رون���ال���د ك��وم��ان 

ً
أي��ض

املدير الفني لبرشلونة، من منصبه بسبب 
س�����وء ال���ن���ت���ائ���ج م����ع ال���ف���ري���ق ال���ك���ت���ال���ون���ي، 
بعد  منه  ب��دال  هيرنانديز  تشافي  وتعين 
ال��ت��وص��ل الت��ف��اق م��ع ن��ادي��ه ال��س��د القطري، 
من األحداث البارزة في إسبانيا هذا العام.

ك���م���ا ك������ان إق����ص����اء ب���رش���ل���ون���ة م����ن دور 
املجموعات لدوري أبطال أوروب��ا، من أبرز 
أح�����داث ال���ع���ام، ح��ي��ث اح��ت��ل امل���رك���ز ال��ث��ال��ث 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال���خ���ام���س���ة ب���رص���ي���د 7 ن��ق��اط 

واتجه لبطولة الدوري األوروبي.
مدريد  أتلتيكو  ن��ج��اح  إغ��ف��ال  يمكن  وال 
ف���ي ال��ت��ت��وي��ج ب��ل��ق��ب ال��ل��ي��ج��ا مل��وس��م 2020-
2021 ب��ع��د ص�����راع ط���وي���ل م���ع ال���ج���ار ري���ال 
م��دري��د، إذ ح��س��م ال��روخ��ي��ب��ان��ك��وس اللقب 

بفارق نقطتن فقط عن امليرنجي. 
العب العام

ال شك أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم 
وقائد ريال مدريد، كان أفضل العب خال 
ال��ع��ام، ن��ظ��ًرا مل��س��ت��واه امل��م��ي��ز، وك��ون��ه العًبا 
حاسًما في صفوف امليرنجي بنزيما سجل 
38 هداف خال العام بقميص ريال مدريد، 
وساهم في قتال ريال مدريد على األلقاب، 
ك��م��ا ل��ع��ب دوًرا م��ه��ًم��ا م���ع م��ن��ت��خ��ب ب���اده 
ف��رن��س��ا ف���ي ك���أس األم����م األوروب����ي����ة، وق���اده 

للتتويج بلقب دوري األمم األوروبية.

الحصاد  الرياضي
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آنذاك  األمريكي  الرئيس  اقتحم مؤيدو  يناير،   6 في 
دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، 
واش��ت��ب��ك��وا م���ع ال���ش���رط���ة، م���ا أس���ف���ر ع���ن م��ق��ت��ل خمسة 
��ع��ت��ب��ر أع��م��ال 

ُ
أش���خ���اص وإص���اب���ة آخ���ري���ن ك��ث��ي��ري��ن. وت

واح��دة  الرئاسية  للسلطة  املنظم  االنتقال  الشغب ضد 
م��ن أك��ث��ر األح����داث امل��ت��ط��رف��ة املحلية ت��أث��ي��را ف��ي ت��اري��خ 

الواليات املتحدة.

لقد صدمت إراقة الدماء والعنف في معقل السياسة 
األم��ري��ك��ي��ة ال��ع��ال��م، وك��ش��ف��ت ع���ن ت��ف��اوت��ات اج��ت��م��اع��ي��ة 
ه��ائ��ل��ة وح��ط��م��ت أوه�����ام "ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة 
األمريكية"، التي طاملا استخدمها الساسة األمريكيون 
ال��ع��ام وتحقيق أقصى ق��در من  ب��ال��رأي  ك���أداة للتالعب 

مصالحهم الخاصة.

ف����ي 23 م�������ارس، ج��ن��ح��ت س��ف��ي��ن��ة ح���اوي���ات 
ك���ب���ي���رة ض���م���ن ق���ن���اة ال���س���وي���س م���م���ا أدى إل���ى 
ان��س��داد املمر امل��ائ��ي. وتوقف تدفق حوالي 12 

في املائة من حجم التجارة العاملية.
ل��ق��د ان��ك��ش��ف��ت ه��ش��اش��ة االق���ت���ص���اد ال��ع��امل��ي 
الخدمات  في  االختناقات  ال��ع��ام. وعطلت  ه��ذا 
سالسل  الشحن  أس��ع��ار  وارت��ف��اع  اللوجستية 
ال�����ت�����وري�����د ال����ع����امل����ي����ة، وت�������ض�������ررت ال���س���الس���ل 
أسعار  وارت��ف��اع  الرقائق  نقص  من  الصناعية 
ال��ث��ق��ي��ل��ة،  ال����دي����ون  األس����اس����ي����ة. وأدت  ال���س���ل���ع 
م��ق��ت��رن��ة ب��ت��دف��ق ال���س���ي���ول���ة، إل����ى ت��ف��اق��م تقلب 

األسواق املالية. وكان التعافي االقتصادي من 
وباء كوفيد19- غير متوازن. واتسعت الفجوة 
بني األغنياء والفقراء، وكذلك الفجوة اإلنمائية 

الهائلة.
وف���ي م��واج��ه��ة اآلث�����ار ال��ع��م��ي��ق��ة ل��ك��وف��ي��د19- 
وال���ري���اح امل��ع��اك��س��ة ف���ي ال��ع��ومل��ة االق��ت��ص��ادي��ة، 
ي���ن���ب���غ���ي ل���ج���م���ي���ع ال�����ب�����ل�����دان ت����ع����زي����ز ت��ن��س��ي��ق 
ال���س���ي���اس���ات ال��ك��ل��ي��ة م���ع ت��ح��م��ل االق���ت���ص���ادات 
اإلدارة  تحسني  ع��ن  أكبر  مسؤولية  الرئيسية 

االقتصادية العاملية.

ف�����ي 15 م�����اي�����و، ه����ب����ط امل����س����ب����ار ال���ص���ي���ن���ي 
امل��ري��خ، ما يمثل خطوة  تيانون1- على سطح 
م���ح���وري���ة ف����ي اس���ت���ك���ش���اف ال����ص����ني ل��ل��ف��ض��اء. 
وقبل ذلك في شهر فبراير، دخل مسبار األمل 
اإلم����ارات����ي وم��رك��ب��ة "ب��رس��ي��ف��ي��ران��س" ال��ت��اب��ع��ة 
ل���وك���ال���ة "ن����اس����ا" م�����دار ه����ذا ال���ك���وك���ب األح���م���ر. 
في  نقلة جديدة  الثالثة  املركبات  أحدثت  وق��د 

األبحاث املتعلقة باملريخ.
وف����ي أب����ري����ل، أرس���ل���ت ال���ص���ني إل����ى ال��ف��ض��اء 
ال����وح����دة األس���اس���ي���ة "ت��ي��ان��خ��ه" م���ن محطتها 
ال��ف��ض��ائ��ي��ة ل��ت��ب��دأ س��ل��س��ل��ة م���ن م���ه���ام اإلط����الق 

ال���رئ���ي���س���ي���ة الس���ت���ك���م���ال ب����ن����اء امل����ح����ط����ة. وف���ي 
ي��ون��ي��و وأك���ت���وب���ر، ص���ع���دت دف��ع��ت��ان م���ن رواد 
ال��ف��ض��اء ال��ص��ي��ن��ي��ني إل����ى امل��ح��ط��ة ال��ف��ض��ائ��ي��ة. 
ويب  جيمس  تلسكوب  انطلق  ديسمبر،  وف��ي 

الفضائي التابع لوكالة "ناسا" إلى املدار.
ك��م��ا أخ����ذت ال���رح���الت ال��ف��ض��ائ��ي��ة ال��ت��ج��اري��ة 
دفعة إل��ى األم��ام ه��ذا ال��ع��ام. وف��ي سبتمبر، تم 
الفضاء.  إل��ى  أرب��ع��ة سياح  إط��الق رحلة تضم 
وع�����اد م��م��ث��ل روس�����ي وم���خ���رج س��ي��ن��م��ائ��ي إل��ى 
األرض ف���ي أك��ت��وب��ر ب��ع��د ت��ص��وي��ر ف��ي��ل��م خ��ي��ال 

علمي في محطة الفضاء الدولية.

في 30 أغسطس، تم سحب القوات األمريكية بشكل 
ك��ام��ل م��ن أف��غ��ان��س��ت��ان. وان��ت��ه��ت ال��ح��رب ال��ت��ي شنتها 
واشنطن بشكل أحادي على مدى 20 عاما بفشل ذريع 
عن  النظر  املتسرع، بغض  االنسحاب  أدى  وق��د  كبير. 
حلفاء الواليات املتحدة، إلى اضطرابات على األراضي 
األف��غ��ان��ي��ة. وف���ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه، أدت ال���غ���ارات الجوية 
ال��وح��ش��ي��ة إل���ى مقتل ال��ع��دي��د م��ن امل��دن��ي��ني، ب��م��ن فيهم 
األطفال. لقد أظهرت أمريكا مجددا طبيعتها األنانية 

والجائرة.

لقد أودت أط��ول ح��رب ف��ي ت��اري��خ ال��والي��ات املتحدة 
قرابة  أفغاني، وحولت  أل��ف مدني  أكثر من 30  بحياة 
11 م��ل��ي��ون ش��خ��ص إل����ى الج���ئ���ني. وأل���ح���ق���ت ال���ح���روب 
وال��ص��راع��ات ال��ط��وي��ل��ة األم���د خ��س��ائ��ر ف��ادح��ة ف��ي سبل 
أرب��اع السكان في  ال��ن��اس، حيث يعيش ثالثة  معيشة 
األمريكية  ال��ق��وات  وف��رت  الفقر.  أفغانستان تحت خط 
ب��ش��ك��ل غ��ي��ر م���س���ؤول، ت��ارك��ة وراءه�����ا اآلالم وال���ك���وارث 

ليعاني منها األفغان.

أبرز 10 أحداث عاملية من منظور صيني :

أحداث عالمية

 فيما يلي أبرز 10 أحداث إخبارية شهدها العالم في عام 2021 اختارتها وكالة أنباء ))شينخوا(( الصينية ضمن ترتيبها الزمني:

أعمال الشغب في الكابيتول تحطم أوهام 
"الديمقراطية على الطريقة األمريكية"

انسداد قناة السويس يكشف هشاشة االقتصاد العاملي

االنسحاب األمريكي من أفغانستان ينتهي بفشل ذريعالعالم حريص مرة أخرى على استكشاف الفضاء
 ويخلف وراءه الكوارث
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مصطفى البحر

ت��ح��ث ض��غ��ط ال���زم���ان وم��ك��ر دك��ت��ات��وري��ة ال���ج���وار ، تكون 
امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة وج���م���ه���وري���ة ال���ج���زائ���ر ، ق���د ط���وت���ا سنة 
ك��ام��ل��ة م���ن ال��خ��اف��ات غ��ي��ر امل��س��ب��وق��ة ف���ي ت���اري���خ ال��ع��اق��ات 
بني البلدين الجارين، تخللتها كل أشكال العسف والجور 
املؤطر بأقوى أصناف الكذب والبهتان والتزوير والتدليس 
واإلدع�����اء وف��ب��رك��ة االح����داث وال��ق��ض��اي��ا وامل��ل��ف��ات ع��ب��ر نسج 
أساطير ورواي����ات أغ��رب م��ن الخيال ، ورم��ي ال��ج��ار بأحقر 
ال���ت���ه���م وت��ح��م��ي��ل��ه ك����ل االن���ت���ك���اس���ات وال����ه����زائ����م وامل���ص���ائ���ب 
وغيرها.  والطبيعية  واإلق��ت��ص��ادي��ة  االجتماعية  وامل��آس��ي 
بل ذهب صناع الفتنة واملكر بقصر املرادية الى حد اتهام 
الدولي  البنك  امل��غ��رب" بتحريض حتى خبراء   " الجار  ذات 
مؤخرا الصدار تقرير يسيئ من خاله الى صورة الجزائر 
الحالة  ع��ن  دقيقة  غير  وم��ع��ل��وم��ات  ملعطيات  تسريبه  عبر 
ما  الفقر،  بمؤشرات  الصلة  ذات  واالقتصادية  اإلجتماعية 
دف���ع م��س��ؤول��ي ه���ذه امل��ؤس��س��ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ت��ق��ول أب���واق 
، الى توقع زل��زال اقتصادي وسياسي  القنوات الجزائرية  
واجتماعي غير اع��ت��ي��ادي ف��ي ال��ق��ادم م��ن االي���ام، ف��ي الوقت 
ال����ذي ت��ف��ادى خ���ب���راء  ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ال��ح��دي��ث ع��ن وضعية 
الفقر املدقع بالبلد الغربي لدولة الجزائر وفق تعبير جوقة 
الرسمية  األخبار  وك��ذا وكالة  اإللكتروني  والذباب  االعام  

املوالني لنظام الجزائر ". 
سنة كاملة وعلى مدار األيام واألسابيع واألشهر ، جندت 
ال��ج��زائ��ر ك���ل أب��واب��ه��ا امل��ح��س��وب��ة ع��ل��ى االع�����ام أي����ام السنة 
والعمل على  املغربية  اململكة  التي ودعناها"2021" لضرب 
محاولة تشويه صورتها وشيطنتها بكل اآلليات واألدوات 
املاكرة. باإلضافة إلى تسخير رهط من األساتذة الجامعيني 
و املحللني املكلفني بتحليل  واختاق الروايات وقول الزور 
دون حياء أو خجل. معتقدين أن الرأي العام الجزائري ومن 
بالسذاجة  ومتسم  الفهم"  "ق��اص��ر  وغ��ي��ره،  املغاربي  خاله 
ال��ك��اف��ي��ة ل��ت��ص��دي��ق ك��ل م��ا ك���ان و م���اي���زال ي��ن��ف��ت م��ن سموم 
للواقع وتزوير  وت��دل��ي��س  وأك���اذي���ب  واف����ت����راءات  ت��ره��ات  و 
للحقائق وفبركة لتقارير و ربورطاجات تحسب قسرا  على 
رسالة اإلعام من على منصات إطاق اإلشاعات بباتوهات 

القنوات الجزائرية . 
ال��رأي  م��ن  ج��زأ  املغاربة ومعهم  تابع عبرها  كاملة  سنة 
وم��ن خاله  بالجزائر  البشر  وال��دول��ي جنون  املحلي  العام 
بالعداء  يجاهرون  أزالم��ه،  بكل  استبدادي  نظام  هستيرية 
املتأصل ض��د ك��ل م��ا ه��و مغربي ال��ى درج���ة ال��ه��دي��ان، فيما 
اخ��ت��ص أخ�����رون م��م��ن ج��ن��ده��م ق��ص��ر امل���رادي���ة ف���ي ال��ت��ه��دي��د 
وال����وع����ي����د م����ن خ������ال  ال����ت����روي����ج  ل���إس���ت���ئ���س���اد ال��ع��س��ك��ري 
املغاربية  املنطقة  ف��ي   " الضاربة  ال��ق��وة   " لوهم  والتسويق 
واإلفريقية والتنطع االعامي واستعراض االمجاد الهامية 
وم��ا ش��اب��ه ذل���ك،  م��ن القصة وأف����ام  ال��دون��ك��ي��ش��وت". فيما 
اخ��ت��ار ب��ع��ض امل��ح��س��وب��ني ع��ل��ى ص��ف ال��ض��ب��اط املتقاعدين 
االفتراضية بساحات  العسكرية  املنازالت  بخوض عشرات 
ال��وغ��ى اإلع��ام��ي��ة ف��ي أك��ث��ر م��ن م��ح��ط��ة و وس��ي��ل��ة إع��ام��ي��ة 
أشبه بمن ينازل طواحن الهواء. مهددين باجتياح املغرب 
في أقل من أربعة وعشرون ساعة، محاولني إعطاء صورة 
قزمية عن الجيش املغربي، مقابل تصوير الجيش الوطني 
الشعبي الجزائري على أنه" قوة قاهرة " وضاربة ال يشق له 

غبار، هذا دون الحديث عن تصدر كبير 
الرسمي،  االع���ام  ن��ش��رات  لكافة  شرنقريحة  ال��ج��ن��راالت 
التي  املحورية  الشخصية  باعتباره  السنة  أي��ام  م��دار  على 
ت��دار من خالها كافة ش��ؤون العباد وال��ب��اد بقوة الساح 
واملفكر  ،واملنظر  األول  العسكر  فهو رجل  والنار.  والحديد 
االول واألخ���ي���ر، وه���و امل��وج��ه وال��ن��اص��ح وامل��ت��وع��د وامل��ه��دد 
واآلم���ر وال��ن��اه��ي وه��و ال��ك��ل ف��ي ال��ك��ل ،وم���ا ع��دا ذل��ك فاألمر 
مجرد واجهة للتسويق السياسي ليس اال، وعلى رأس هذه 
الجمهورية عبد  رئيس  القول  "إن صح  النظامية  البدعة   "

املجيد تبون. 
ه��ك��ذا ه��ي ع��ق��ي��دة ن��ظ��ام ال��ج��ن��راالت ال��ج��اث��م ع��ل��ى ص��دور 
الجزائرين بقوة الساح، قبل ان يرهن وجوده ككيان " مارق" 
مع   ، لقرابة خمسة عقود  املغربية  للمملكة  ال��ع��داء  بنصب 
تكريس كافة جهوده السياسية والدبلوماسية واإلعامية 
واالقتصادية واملالية لخدمة أجندة تدمير الجوار املغاربي 
، سيما ج��وار " امل���روك" بتعبير ج��زائ��ر ال��ح��ك��رة. واإلص���رار 
على إه���دار أم���وال الشعب ال��ج��زائ��ري ال��ذي خ��اض وم��اي��زال 
ح���رب سلمية ش��ع��واء م��ع ن��ظ��ام ال��ح��ك��م ال��ع��اض ع��ب��ر ح��راك 
شعبي قارب السنتني من أجل إسقاط جميع رموزه ،اهدار 

أمواله على مرتزقة البوليزاريو  لعقود خلت دون جدوى.
 ع��ل��ى ه���ذا امل���ق���اس ط���وت س��ن��ة 2021 ج��م��ي��ع صفحاتها 
ال��ح��ارق��ة ب��ني امل��غ��رب وال��ج��زائ��ر، نكاية ف��ي تأبيد ال��ع��داء و 
املستويات،  والتصعيد على جميع  االزم��ة  تقعيد مقومات 
بغية تحقيق أحام استعصت كل املؤامرات الجزائرية على 
ترجمتها كواقع معاش بمحيط اململكة املغربية. اليوم ومع 
املنطقة  ، تستشرف شعوب   2022 لسنة  فجر جديد  ب��زوغ 
املغاربية، سيما املغربية والجزائرية منها ، بآمال عريضة 
الضغائن واألح��ق��اد والجحود  املنشود، خ��ال من  املستقبل 
هذه  لكل شعوب  يتسع  مغاربي جميل  مستقبل  وال��ت��آم��ر، 
الرقعة الجغرافية من العالم من أجل فضاء متكامل تنصهر 
فيه كافة قيم األخوة الصادقة واألخ��اق االنسانية النبيلة 
وال��ش��ي��م األص��ي��ل��ة ل��ش��ع��وب امل��غ��رب ال��ع��رب��ي، وتحقيق حلم 
ال����رواد ف��ي م��غ��رب كبير ال ح���دود و ال ح��واج��ز تسمو فوق 
هذا الحلم التاريخي واألبدي،فقط شيء من املرؤة والحكمة 

وتبدأ خطوة األلف ميل باتجاه الهدف املغاربي.
 وكل عام و شعوب هذه املنطقة بخير

تحديات سنة2021 ورهانات 
العام الجديد  

أحداث عالمية

ف��ي 25 أك��ت��وب��ر، أل��ق��ى ال��رئ��ي��س الصيني ش��ي ج��ني بينغ خ��ط��اب��ا هاما 
إلح���ي���اء ذك����رى اس���ت���ع���ادة امل��ق��ع��د ال��ش��رع��ي ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ص��ني الشعبية 
ب��ذل جهود مشتركة ملمارسة  إل��ى  املتحدة قبل 50 عاما، داعيا  األم��م  في 

التعددية الحقيقية وتعزيز التنمية املستدامة والسلمية للعالم.
ويوافق هذا العام الذكرى املئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. 
وقد انخرط الرئيس شي، وهو أيضا األمني العام للجنة املركزية للحزب 

آفاق جديدة  لفتح  الشيوعي الصيني، في "دبلوماسية سحابية" مكثفة 
للعمل الدبلوماسي للحزب. وتحت قيادة شي، ساعدت الصني في تحسني 
الحوكمة العاملية، ودفعت بالقيم اإلنسانية املشتركة إلى األمام، وضغطت 
من أجل بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، وهو ما لقي إشادة 

واسعة من املجتمع الدولي.

ف��ي 25 أك��ت��وب��ر، أل��ق��ى ال��رئ��ي��س الصيني ش��ي ج��ني بينغ خ��ط��اب��ا هاما 
إلح���ي���اء ذك����رى اس���ت���ع���ادة امل��ق��ع��د ال��ش��رع��ي ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ص��ني الشعبية 
ب��ذل جهود مشتركة ملمارسة  إل��ى  املتحدة قبل 50 عاما، داعيا  األم��م  في 

التعددية الحقيقية وتعزيز التنمية املستدامة والسلمية للعالم.
ويوافق هذا العام الذكرى املئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. 
وقد انخرط الرئيس شي، وهو أيضا األمني العام للجنة املركزية للحزب 
آفاق جديدة  الشيوعي الصيني، في "دبلوماسية سحابية" مكثفة لفتح 
للعمل الدبلوماسي للحزب. وتحت قيادة شي، ساعدت الصني في تحسني 
الحوكمة العاملية، ودفعت بالقيم اإلنسانية املشتركة إلى األمام، وضغطت 
من أجل بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، وهو ما لقي إشادة 

واسعة من املجتمع الدولي.

في 16 نوفمبر، عقد الرئيس الصيني 
ش��ي ج��ني بينغ ون��ظ��ي��ره األم��ري��ك��ي جو 
بينهما.  اف��ت��راض��ي  اجتماع  أول  ب��اي��دن 
وق���د أج���رى رئ��ي��س��ا ال��دول��ت��ني ات��ص��االت 
وت�������ب�������ادالت ش����ام����ل����ة وم���ت���ع���م���ق���ة ح����ول 
ال��ق��ض��اي��ا ذات األه��م��ي��ة اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
العاقات  لتنمية  واألساسية  والشاملة 
الهامة  وال��ق��ض��اي��ا  األم��ري��ك��ي��ة  الصينية 
ذات االه���ت���م���ام امل���ش���ت���رك. وم���ن���ذ ب��داي��ة 
هذا العام، أجرى شي أيضا محادثتني 
ه��ات��ف��ي��ت��ني م���ع ب���اي���دن ب���ن���اء ع��ل��ى طلب 

األخير.

وخال االجتماع عبر وصلة فيديو، 
ق���دم ش��ي ع��رض��ا ش��ام��ا مل��وق��ف الصني 
امل����ب����دئ����ي ح�������ول ال�����ع�����اق�����ات ال��ص��ي��ن��ي��ة 
األم����ري����ك����ي����ة، وح��������دد ب�����وض�����وح إط�������ارا 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ا م����ن االح�����ت�����رام امل���ت���ب���ادل 
وال��ت��ع��اي��ش ال��س��ل��م��ي وال���ت���ع���اون امل��رب��ح 
للجانبني للعاقات الصينية األمريكية، 
ورس��م م��س��ارا لنمو سليم وث��اب��ت لهذه 
ال���ع���اق���ات. وق���د ت��وص��ل ال��زع��ي��م��ان إل��ى 
العاقات  أهمية  مبدئية حول  توافقات 
ال��ص��ي��ن��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ورف�����ض "ال���ح���رب 

الباردة الجديدة".

في 8 ديسمبر، أدى أوالف شولتز 
ال����ي����م����ني ال����دس����ت����وري����ة ك��م��س��ت��ش��ار 
ف���ي���درال���ي ج��دي��د ألمل���ان���ي���ا، متسلما 
زم�������ام ال����ق����ي����ادة م����ن س���ل���ف���ه أن��ج��ي��ا 
عاما   16 بعد  تقاعدت  التي  ميركل 
أملانيا  بذلك  ودخلت  منصبها.  في 
واالت���ح���اد األوروب�����ي حقبة م��ا بعد 
ميركل. وتحت قيادة ميركل، حققت 
أمل���ان���ي���ا ت����ط����ورا م���ل���ح���وظ���ا، ول��ع��ب��ت 

دورا تنسيقيا في دف��ع االت��ح��اد األوروب���ي قدما، وش��ارك��ت في ات��ص��االت ودية 
وتعاون عملي مع الصني. وإبان رحيل ميركل، كان االتحاد األوروب��ي محاطا 
االقتصادي  ع��ودة تفشي وب��اء كوفيد19-، واالنتعاش   -- املتزايدة  بالتحديات 
ال��ص��ع��ب، وع��واق��ب خ���روج بريطانيا م��ن االت��ح��اد األوروب����ي، وعملية التكامل 

األوروبي البطيئة.

وف����ق����ا مل���ن���ظ���م���ة ال��ص��ح��ة 
ال�����ع�����امل�����ي�����ة، ت�������م ح�����ت�����ى 29 
 8.6 إع���������ط���������اء  دي�����س�����م�����ب�����ر 
م��ل��ي��ار ج���رع���ة م���ن ل��ق��اح��ات 
كوفيد19- في جميع أنحاء 
ال���ع���ال���م. وف�����ي ح����ني س��اع��د 
ال��ت��ط��ع��ي��م ال���واس���ع ال��ن��ط��اق 
ف����ي م��ك��اف��ح��ة ال����وب����اء ع��ل��ى 
ال���ص���ع���ي���د ال����ع����امل����ي، ه��ن��اك 

حاجة ملحة إلى القضاء على فجوة املناعة.
وبينما تحاول الصني التغلب على الصعوبات التي تواجهها، قدمت 
إجمالي ملياري جرعة من اللقاحات املضادة لكوفيد19- للعالم بحلول 
نهاية هذا العام. ومع ذلك، كانت بعض الدول الغربية مشغولة بإذكاء 

"قومية اللقاح".

في 13 نوفمبر، اختتمت الدورة ال�26 ملؤتمر األطراف في اتفاقية األمم 
بتوقيع  بريطانيا  ف��ي  ف��ي غاسكو  امل��ن��اخ  تغير  اإلط��اري��ة بشأن  املتحدة 
لتنفيذ  الطريق  املناخ، مما يمهد  لتغير  للتصدي  اتفاقية عاملية جديدة 
ش��ام��ل وف���ع���ال الت���ف���اق ب���اري���س. وع��ل��ى ه��ام��ش امل��ؤت��م��ر، أص�����درت ال��ص��ني 
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة إع���ان���ا م��ش��ت��رك��ا ب��ش��أن ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي في 

عشرينيات القرن ال�21، مما ضخ زخما في اإلجراءات الجماعية العاملية.
ويجب على البلدان املتقدمة النمو، التي تتحمل املسؤولية التاريخية 
ع��ن تغير امل��ن��اخ، أن ت��أخ��ذ زم���ام امل��ب��ادرة ف��ي خفض االن��ب��ع��اث��ات وال��وف��اء 

بااللتزامات بزيادة الدعم املالي.
في عام 2021، تسببت عواصف شتوية هبت في عموم أرجاء الواليات 
املتحدة في انقطاع التيار الكهربائي في والياتها املنتجة للطاقة. وغمرت 
أم��ط��ار غ��زي��رة ع��دة م��دن آسيوية. وتسببت فيضانات م��دم��رة ف��ي أض��رار 
واسعة في بعض البلدان األوروبية. وقد دقت الظواهر الجوية املتطرفة 
املتصاعدة ناقوس الخطر بشأن املناخ، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى 

اتخاذ إجراءات مشتركة فورية للتصدي لتغير املناخ.

دبلوماسية رئيس الدولة في الصني تعزز التعددية

تجدد تدهور العالقات بني روسيا 
والغرب وسط خالفات عميقة

أملانيا واالتحاد األوروبي يواجهان 
اختبارات في حقبة ما بعد ميركل

التطعيم يساعد على املكافحة العاملية 
لوباء كوفيد-19

الرئيسان الصيني واألمريكي يعقدان أول اجتماع افتراضي

)كوب26( في غالسكو ينتهي باتفاقية 
مناخية جديدة


