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كانت  القومية  استقالالتها  العربية  البلدان  أغلب  حــازت  عندما 
الدول  املتحدة.  األمم  منظمة  العضوية يف  كاملة  دولــة  إسرائيل 
إلى  إسرائيل،  قبل  وانضمت،  قبل 1945  نشأت  التي  العربية 
منظمة األمم املتحدة هي مصر، السعودية، لبنان، العراق وسوريا. 
أما البلدان املغاربية انضمت بعد 1955 يف سياق حصولها على 
االستقالل،  وأول بلد مغاربي أصبح عضوا باألمم املتحدة هو ليبيا 

عام 1955، وآخر بلد هو اجلزائر عام 1962.
وكانت مصر اخلديوية  أول دولة عربية دخلت احلرب ضد الكيان 
اإلسرائيلي الناشئ، ثم سار على هديها بعد سنني، باقي الدول 
العربية الناشئة، ولو كانت مصر اختارت مقاربة أخرى مع تلك 

املحطة التاريخية لتبعها العرب.
بعد أكثر من ثالثة عقود من الصراع العربي اإلسرائيلي، فاجأت 
مع  السالم  واخــتــارت  مقاربتها  بتغيير  العربي  محيطها  مصر 
إسرائيل، وغضب العرب وطردوها من جامعتهم، وبعد أن تاهوا 
وتفرقت بهم السبل رضوا من الغنيمة باإلياب وأعادوا اجلامعة إلى 
شقيقتهم الكبرى واحترموا إرادتها، وجاء دور األردن لتختار السالم 

مع إسرائيل ثم السلطة الفلسطينية.
عندما دخلت مصر يف حرب ضد إسرائيل دخلت عن قناعات، 
ر القناعات ال يعني  وعندما تغّيرت القناعات اختارت السالم، وَتغيُّ
الت: التمثل التاريخي، التمثل  ر املبادئ، بل هو تصحيح للَتمثُّ أبدا تغيُّ
السياسي، متثل الــذات ومتثل العالم يف ضوء التحرر من سحر 
األيديولوجيا واألوهام، أو ما نسميه بتغيير البراديغما. وكذلك فعل 

األردنيون والفلسطينيون.
غير أن ثقافة املقاومة واملمانعة بشكلها االنتحاري/البدائي التي 
تبنتها فئة من النخب املصرية واألردنية والفلسطينية واستثمرها 
البعثيون يف العراق وسوريا واخلمينيون يف إيران ثم األردوغانيون 
يف تركيا ساهمت يف تعفني الوضع السياسي يف مصر واألردن 
واألراضي الفلسطينية، وانعكست سلبا على السياسات ذات النخب 
الضحلة، وصّبت يف رصيد اجلهة املتطرفة لدى الكيان اإلسرائيلي؛ 
فالتطرف العربي القومي واإلسالمي قّدم، دون وعي منه، خدمات 
جليلة لدعاة التطرف يف إسرائيل والبلدان الغربية، وأضّر مبصلحة 
الشعوب العربية وساهم يف ضرب املكاسب احلقوقية والدميقراطية 
يف العالم برمته، وخدم املخططات اإلمبريالية بكل ما ميلك من 

جهل وصبيانية ونوايا حسنة.
يف هذا السياق جاء قرار اإلمارات املتحدة، فأين هي اخليانة؟ أليس 
من اخليانة أن نترك غزة عرضة لهمجية األصولية اإلسرائيلية 
واإلخوانية؟ أليس من اخليانة أن نبني بطوالت زائفة على حساب 
معاناة شعوبنا؟ على حساب ماليني املهجرين واملنكوبني والبؤساء 

وعشرات املدن املدمرة؟ 
وأنــت... أليس من اخليانة أن تبني مجدك البطولي الزائف من 
آالم وعذابات املشردين واملعتقلني والتائهني يف فيايف األيديولوجيا؟ 
أليس من اخليانة أن تتهجم على أي مبادرة سالم مدججا بألفاظ 
التخوين والتشويه والتكفير؟ يبدو لي أن هناك خلل يف اإلدراك، 

والسيما يف وسط نخبنا املغاربية. 
كيف سيكون موقف هذه النخب من دعم موريتانيا لإلمارات؟ هل 
ستتمادى هذه النخب يف التهجم على موريتانيا؟ هل ستدعو الشعب 
تعد  لم  النخب  على حكومته؟ هل هذه  االنقالب  إلى  املوريتاني 
متلك سوى ثقافة التخوين؟ أليس من احلكمة أن نبحث عن السبل 
الناجعة يف خدمة قضايانا ومن ضمنها قضية الشعب الفلسطيني؟ 
القناعات ليست جامدة، فهي تقوى وتضعف، وإّن إضعاف القناعات 
وتقويتها يجب أن يخضع للحكمة ال للتهور. ومادامت القناعات  
املتولدة عن الرفض واحلرب جنت على األوطان والشعوب وعمقت 
من املآسي والكوارث، فمن الضرورة واحلكمة أن نتشبع بقناعات 

السالم دومنا تنكر ملبادئنا. 

تمثالت وقناعات: من 
اإلمارات أقصى الشرق إلى 

موريتانيا أقصى الغرب

على أمل

سعيد هادف
بقلم ....

تجــــــدون في هــــــذا العـــــدد:

صحراويـــــــون مــــــــــــن أجــــــــل 
الســـــــالم يف الداخلــــــة 

موريتانيا تعلن دعمها املطلق 
لإلمارات املتحدة 

ما بعد كورونا: الثورة الرقمية  
واألنظمة الغذائية 

ال ميكــــــــــن أن يكـــــــــــون 
للدولــــــة ديـــــــــــن

الغرب الليبي بني سطوة املليشيات 
وتفشي كورونا 

مناطق الظل يف اجلزائر:
 برامج استدراكية

ما الذي يخبئه املســـتقبل حلكومة 
الوفاق يف ليبيا ؟

غرب ليبيا... بني تصاعد النفوذ التركي ومؤامرات »االخوان

شراكة مغربية جزائرية يف مجال ابداع املوضة

قانون يحمي الناشطني العرب الداعني إلى السالم مع إسرائيل

العطيمي: ضعف الطبقة السياسية  دفع اجليش إلى التدخل يف الشأن السياسي

املغرب حقق تقدما يف مجال التنمية املستدامة

اجلزائر تغيرت وتغيرت كثيرا
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السفير البريطاني يف حوار حول املستقبل املغربي البريطانياليونيسيف: 70 يف املائة من مدارس املغرب  تتوفر على مرافق صحية صاحلة
ملنظمة  دراســـة  كشفت    
ومنظمة  العاملية  الصحة 
للطفولة  املــتــحــدة  األمم 
ــيـــف«، بــعــنــوان  ــسـ ــيـ ــونـ »يـ
مياه  املــحــرز يف  »الــتــقــدم 
الصحي  والصرف  الشرب 
والنظافة يف املدارس«، أن 
املدارس  املائة من  70 يف 
املغربية توجد فيها مرافق 
صــحــيــة مــنــاســبــة وقــابــلــة 
تتوفر  لالستعمال، فيما ال 
املدارس  املائة من  25 يف 
الصحية،  املرافق  كل  على 

من  ــة  ــائـ املـ يف   5 بــيــنــمــا 
املؤسسات التعليمية تنعدم 
فيها أي من هاته املرافق.

احلكومات  تدعو  الدراسة 
ــى انــتــشــار  لــلــســيــطــرة عــل
ــن خــالل  ــد19- مـ ــيـ ــوفـ كـ
ــا بني  »حتــّقــيــق تـــــوازن مـ
إجــراءات  لتنفيذ  احلاجة 
ــة وبـــني  ــامـ ــعـ ــصــحــة الـ ــل ل
ــرات االجــتــمــاعــيــة  ــي ــأث ــت ال
واالقـــتـــصـــاديـــة املــرتــبــطــة 
بــــــــــإجــــــــــراءات إغـــــــالق 

املدارس«.

ــكــة  ــشـــف ســـفـــيـــر املــمــل كـ
املتحدة باملغرب، طوماسي 
رايلي، يف حوار مع صحيفة 
طبيعة  عن  “اإلسبانيول”  
ــاق الــتــجــاري املــوقــع  ــف االت
قائال:  ولندن،  الرباط  بني 
ــاك اتــفــاق مهم  ــان هــن ــ “ك
الـــزراعـــي بني  ــجــال  امل يف 
واملغرب.  املتحدة  اململكة 
ثنائية  »يف  موضوع  وحــول 
املغرب- جبل طارق«، قال: 
الفرص،  من  الكثير  هناك 
التجارية  الــعــالقــات  وان 

بــني الــبــلــديــن قــويــة جــدا. 
املــغــرب  ــة  حــال »أن  ــال  ــ وق
مــخــتــلــفــة، فــهــو جـــزء من 
الفرانكوفونية،  الــبــلــدان 
ــوع اقـــتـــصـــادي  ــنـ ــه تـ ــديـ لـ
جيدة  فــرص  ولديه  جيد، 
لالقتصاد، لكن لديه أيضا 
اســتــراتــيــجــيــة تــنــمــويــة يف 
إفريقيا نفسها. نحن ندعم 
إفريقيا، واملغرب ميكن أن 
من  املتحدة  اململكة  ميكن 
جديدة  أسواق  إلى  الولوج 

بالقارة«.

مغارب نيوز

املغرب

ــامــة  ــع  قـــــدرت اخلـــزيـــنـــة ال
مجموع   ، املغربية  للمملكة  
مـــــوارد الـــصـــنـــدوق اخلـــاص 
غاية  إلى   ،19 كوفيد  بتدبير 
ــم يــولــيــوز املـــاضـــي، مبا  مــت
قيمته33.7 مليار درهم )33 
مليون اورو(. وأفادت اخلزينة، 
ــاؤه من  إنـــشـ ــدوق مت  ــصــن ال  
التأهيل  بنفقات  التكفل  أجل 
ــجــال الــطــبــي،  ــامل اخلـــاصـــة ب

ــم االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي  ــ ودعـ
هذه  انعكاسات  مواجهة  بغية 
على  احلفاظ  وكذا  اجلائحة، 
من  والتخفيف  الشغل،  فرص 
الناجتة  االجتماعية  اآلثـــار 
ــذه اجلــائــحــة. وميــول  عــن هـ
ــرعــات   ــب الـــصـــنـــدوق عـــبـــر ت
ــات  ــســ ــؤســ ــ ــــني وم ــي ــ ــن ــواطــ ــ م
داعمة  جهات  من  وحتويالت 

ومساندة للمغرب.

العاهل املغربي يتكفل بعالج 
فنانة ووزيرة الثقافة املغربية سابقا 

الشرطة املغربية توقيف 
شبكة تنشط يف مجال الهجرة السرية

ابتدائية مراكش تدين مصممة ازياء مغربية 

تعميم احلماية االجتماعية على كافة االسر املغربية خالل خمس سنوات

33 مليون أورو موارد صندوق جائحة كورونا يف املغرب 

تكفل امللك محمد السادس بالعالج، 
الثقافة  ووزيـــرة  املغربية  الفنانة 
دخلت  التي  جبران،  ثريا  السابقة 
بوعكة  إصابتها  بعد  املستشفى 
كشفت  ما  حسب  حرجة،  صحية 

عنه شقيقتها حياة جبران.
ونشرت حياة جبران، شقيقة الفنانة 

حسابها  على  تدوينة  جبران،  ثريا 
الرسمي على انستغرام، كشفت من 
تعاني  املغربية  الفنانة  أن  خاللها 
حاليا  وترقد  السرطان  مرض  من 
مبستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان مبدينة الدار البيضاء، موجهة 

الشكر. للعاهل املغربي.

مبدينة  املغربية،  الشرطة  اوقفت 
ــرب، أربــعــة  ــغـ ــوب املـ ــون جــن ــي ــع ال
ارتباطهم  يف  لالشتباه  أشخاص 
تنظيم  يف  تنشط  إجرامية  بشبكة 
الهجرة غير املشروعة واالجتار يف 
البشر . املوقفون يف إطار محاربة 
أعمارهم  تتراوح  السرية،  الهجرة 
بينهم  من  بني 30 و40 سنة،  ما 
مواطن من جنسية سنغالية وآخر 

من دولة غينيا كوناكري.

وأفاد بالغ للمديرية العامة لألمن 
املشتبه  توقيف  جرى  أنه  الوطني 
من  بكل  متزامنة  عملية  يف  فيهم 
أن  قبل  وبوجدور،  العيون  مدينتي 
والتفتيش  البحث  إجــراءات  تسفر 
للهجرة  مرشحا   21 ضبط  عــن 
مطاطي  زورق  وحــجــز  الــســريــة، 
وخمسة محركات خاصة بالقوارب، 
املواقع،  ورصد  لتحديد  وجهازين 
ــدفــع وأخـــرى  وســيــارة ربــاعــيــة ال

االبتدائية  املحكمة  ــت  أدان
املغربية،  مــراكــش  مبدينة 
مصممة  اخلـــمـــيـــس،  ــوم  ــ ي
األزياء، سهام بادة املعروفة 
املتابعة يف  بـ “سلطانة”، 
بالسجن  ســـراح  حــالــة 
ملـــدة 4 أشــهــر نــافــذة 
املتابعة  وشــريــكــتــهــا 
بـ  اعتقال،  يف حالة 
نافذة.  أشهر   10
وذلك بعد قيام 
 ، يكة لشر ا

ببث مباشر من داخل قاعة 
جــلــســة مــحــاكــمــة الــفــنــانــة 
ــا بــطــمــة،  ــيـ ــة، دنـ ــيـ ــربـ ــغـ املـ
يف  متابعتها  خلفية  عــلــى 
بيبي”،  مون  “حمزة  قضية 

“سلطانة”. من  بتحريض 
ــدرت املــحــكــمــة  ــ كـــمـــا  أصــ
ــة بحق  ــي بــحــث دول ــرة  مــذك
ــم  ــوى مــقــي ــ ــت ــحــ ــ صــــانــــع م
ــارج، ويــتــعــلــق األمـــر  ــاخلــ ــ ب
 ”24 “مرايا  قناة  بصاحب 
املحاكمة  وقــائــع  بثت  التي 

املذكورة .
تقدمت  باطمة،  دنيا  وكانت 
امللك  وكــيــل  ــام  أمـ بشكاية 
امللقبة  األزياء  ضد مصممة 
بـ ”سلطانة” ورفيقتها، تتهم 
بأنها  ــرة،  األخــي هــذه  فيها 
محاكمتها  جلسة  ــورت  صـ
ــأت مــع  ــ ــواطـ ــ ــا وتـ ــه ــف ــات ــه ب
قام  إنه  قالت  آخر  شخص 
املباشر  تقنية  عــبــر  ببثها 

“يوتيوب. على موقع 

واملالية  االقتصاد  وزيــر  أوضــح 
وإصالح اإلدارة املغربي، محمد 
ان احلكومة عازمة  بنشعبون،  
اجتماعية  خطوات  اتخاذ  على 
ــل تــعــمــيــم الــتــغــطــيــة  ــ ــن أجـ ــ م
أفــراد  كافة  على  االجتماعية 
الشعب املغربي، وتسريع إصالح 
لتوجهات  تنفيذا  العام،  القطاع 
امللك محمد السادس يف خطاب 

ذكرى توليه.
وشدد بنشعبون،  خالل  تقدميه 
صندوق  حــول  مرسوم  مشروع 
امام  االستراتيجي  االستثمار 
جلنة املالية والتنمية االقتصادية 
مبجلس النواب، اليوم الثالثاء، 
ما  يف  العمل  “سيتم  أنــه  على 
على  االجتماعي  بالشق  يتعلق 
املتعلق  للورش  السريع  التنزيل 
االجتماعية  التغطية  بتعميم 
ممــــا ســيــمــكــن مــــن تــعــمــيــم 

املرض  على  اإلجباري  التأمني 
والتقاعد  العائلية  والتعويضات 
التي  املغربية  األسر  كل  لفائدة 
تغطية  عــلــى  تــتــوفــر حــالــيــا  ال 

اجتماعية”.
طابع  العملية ستأخذ  أن  وأكد 
سنوات  خلمس  ميتد  تدريجي 
انــطــالقــا  مـــن ســنــة 2021 
متتد  ــى  األولـ مرحلتني؛  ،على 
 2023 سنة  إلــى   2021 من 

التغطية  تفعيل  خاللها  وسيتم 
الصحية اإلجبارية والتعويضات 
العائلية، يف حني تنطلق املرحلة 
الثانية من 2024 إلى 2025 
التقاعد  تعميم  خاللها  وسيتم 

والتعويض عن فقدان الشغل.
وأفاد الوزير،  بأنه سيتم اتخاد 
القبلية  التدابير  مــن  سلسلة 
واملواكبة، بغية ضمان جناح هذا 
اإلصالح العميق، وقد حصرها 

القانوني  اإلطـــار  إصـــالح  يف: 
تأهيل  إعـــــادة  والــتــنــظــيــمــي، 
الوحدات الصحية وتنظيم مسار 
األنظمة  ــالح  إصـ ــعــالجــات،  ال
املوجودة  االجتماعية  والبرامج 
حاليا للرفع من تأثيرها املباشر 
عبر  خاصة  املستفيدين،  على 
تــفــعــيــل الــســجــل االجــتــمــاعــي 
املوحد، ثم إصالح حكامة نظام 

احلماية االجتماعية. 
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األسبوع المغاربي

الرئيس اجلزائري يف لقائه مع الوالة: سنحاسب املسؤولني املتقاعسني  وزير العدل اجلزائري يدعو إلى ترسيخ 
ــد الــرئــيــس اجلــزائــري احترام القانون وتطبيقه أك

ــون، يــوم  ــب عــبــد املــجــيــد ت
الــلــقــاء  يف  األربــــــعــــــاء، 
ملــدى  األول  الــتــقــيــيــمــي 
الرئيس  توجيهات  تنفيذ 
من قبل الوالة واملسؤولني 
الدولة  أن  على  املحليني، 
ســتــواصــل مــحــاســبــة كل 
يف  املتقاعسني  املسؤولني 
تطبيق مطالب املواطنني. 
ــى  ال وأشــــــار يف كــلــمــتــه 
الزال  الــفــاســد  املـــال  أن 
يسري يف البالد، ويستغله 
تخدمهم  ال  ممن  البعض 

الــرؤيــة اجلــديــدة جلزائر 
العدل  على  مبنية  جديدة 
و املــســاواة، و أضــاف اال 
أنـــه ال مــكــان بــعــد الــيــوم 

تعود  لن  و  الفاسد  للمال 
اجلــزائــر كــمــا كــانــت من 
الى أن هناك  قبل، منبها 
قـــوى تــريــد الــفــوضــى يف 

الــبــالد »والزالـــو طامعني 
يف نشر الفوضى.

ــس الـــى  ــ ــي ــ ــرئ ــ وعــــــــاد ال
الــتــذكــيــر بــــأن الــشــعــب 
اجلـــــــــزائـــــــــري، عــــاش 
تصرفات  بسبب  املــأســاة 
التي  السابقة  العصابة 
وأن  الــبــالد،  حتكم  كانت 
قد قدمت خالله  السابق 
ما  ومنها  توصية،   132
تــعــلــق مبــحــاربــة الــفــســاد 
أن  الــى  نــوه  و  التبذير،  و 
املحلية  التنمية  اجــراءات 
ــب  ــ ــواك ــ ت ال  ــحــــت  ــ ــب أصــ

الراهن،  الوقت  تطورات 
اللقاء  هـــذا  فـــان  وعــلــيــه 
تأخر  ــاب  أســب ــدرس  ســي

رقمنة االدارة املحلية .
كلمته  اختتم  األخير  ويف 
عهد  أن  على  بالتشديد 
انتهى، و لن  الفاسد  املال 
اليوم  بعد  هنالك  يــكــون 
اخلفاء  يف  تــدار  تعيينات 
أو متول باملال، فاحتا باب 
التوبة للجميع للتوقف من 
املمارسات القدمية، مؤكدا 
و  السيد  هــو  الشعب  أن 

سيستعيد حقه كامال.

الــدولــة  مجلس  رئيسة  ــدت  أكـ
فريدة بن يحيى، أن احلركة التي 
عبد  اجلمهورية  رئيس  بها  قام 
القضاة،  تبون، يف سلك  املجيد 
روح جديدة يف  بث  إلــى  تهدف 
العمل القضائي وحتسني اخلدمة 
الــعــدالــة.  قــطــاع  يف  العمومية 
الدولة  رئيسة مجلس  وأشــارت 
الرئيسة  تنصيب  مراسم  خالل 
ــدة ملجلس قــضــاء واليــة  اجلــدي
البويرة )شرق العاصمة( زالبدي 
اجلديد  العام  النائب  و  حورية، 
جعاد شريف، إلى األهمية التي 
تكتسيها هذه التغييرات يف ترقية 

وتطوير النشاط القضائي.
وأضافت أن هذه احلركة تهدف 

للعمل  جديدة  روح  إعطاء  إلــى 
الــقــضــائــي وحتــســني اخلــدمــة 
العمومية يف قطاع العدالة، كما 
أنــهــا تــنــدرج يف ســيــاق جتسيد 
بإرساء  تبون  الرئيس  إلتزامات 
منحازة،  وغــيــر  فاعلة  عــدالــة 
الـــظـــروف  ــذه  ــ ه ال ســيــمــا يف 
احلساسة التي تعيشها اجلزائر 
والتي تتطلب تعبئة كل الطاقات 
قرأتها  رسالة  ويف   .“ البشرية 
بن يحيى نيابة عنه ، دعا وزير 
بلقاسم  األختام  حافظ  العدل، 
زغماتي، مختلف مكونات القطاع 
التضحيات  من  املزيد  بذل  إلى 
لترسيخ احترام القانون وتطبيقه 

بصرامة وحيادية 

الجزائر

مغارب نيوز

ترأس الوزير األول، عبد العزيز جراد، 
السبت، مجلسا وزاريا مشتركا، ووفق 
السيد  األول،  الوزير  ــرأس  »ت البيان: 
عبد العزيز جراد، يوم السبت، مجلسا 
وزاريـــــا مــشــتــركــا، خــصــص لــدراســة 
مــلــف الــدخــول املــدرســي واجلــامــعــي 
والتكوين املهني، والتحضيرات اخلاصة 
التعليم  وشهادة  البكالوريا  بامتحاني 

املتوسط«. وقد شارك يف هذا املجلس 
التربية  وزراء  ــرك،  املــشــت ــوزاري  ــ ــ ال
الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي 
والتكوين والتعليم املهنيني، وكذا وزراء 
الداخلية واملالية والسكن«، كما شارك 
يف أشغال هذا املجلس رؤساء الندوات 
والــشــرق  الــوســط  مناطق  بجامعات 

والغرب.

ُعثر على رجل األعمال اجلزائري 
الذي  عــاًمــا(،   44( مكي  محمد 
اختفى يف آخر أيام عيد األضحى 
صندوق  يف  ميًتا   ، أنطاليا  يف 
سيارته. املواطنون الذين الحظوا 
األمتعة  مقصورة  من  الدم  تدفق 
للسيارة املتوقفة يف ساحة انتظار 
 00.30 الساعة  عند  السيارات 

اتصال  مركز  أبلغوا  اجلمعة  يوم 
ــطــوارئ بــالــوضــع. ومت إرســال  ال
الطبية  والطواقم  الشرطة  فــرق 
إلى العنوان، وعند فحص السيارة 
يعمل  الــذي  مكي  جثة  على  عثر 
ملفوفة  ــقـــارات  ــعـ الـ مــجــال  يف 
السيارة،  صــنــدوق  يف  مـــالءة  يف 
فحصت  التي  الشرطة  وحــددت 

جثة مكي أن هناك أكثر من 20 
صدره  على  القطع  ألدوات  ــًرا  أث
وذراعيه. وجرى نقل جثمان مكي 
إلى مشرحة معهد الطب الشرعي 
يف أنطاليا لفحصها، فيما بدأت 
فرق مكتب مكافحة جرائم القتل 
حتقيًقا  أنطاليا  شرطة  إدارة  يف 

واسع النطاق حلل قضية القتل.

اللواء سيدان  االولــى،  العسكرية  الناحية   أشرف قائد 
علي، يوم األحد، على مراسم حفل تخرج الدفعة ال47 
التكوين  شهادة  من  ال5  والدفعة  املهندسني  للضباط 
التكميلي للماستر باملدرسة العسكرية متعددة التقنيات 
)شرق  البحري  ببرج  طالب«  الرحمن  عبد  »الشهيد 

العاصمة( للسنة الدراسية 2020-2019 .

استقبل رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون 
يوم األحد سفير الواليات املتحدة األمريكية السيد 
جون ديروشيه الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء 
مهامه يف اجلزائر. وحضر اللقاء الذي جرى مبقر 
رئاسة اجلمهورية مدير ديوان الرئاسة السيد نور 

الدين بغداد دايج.

برج البحري: الدفعة الـ 47 
من الضباط املهندسني 

الرئيس تبون يستقبل
 السفير األمريكي باجلزائر

مجلس وزاري مشترك للدخول املدرسي 

مقتل رجل أعمال جزائري مبدينة أنطاليا التركية

سعادة كبيرة لدى العائالت بعد 
للبالد  العليا  السلطات  قـــرار 
ــشــواطــئ واملــنــتــزهــات  بــفــتــح ال
والتي  السبت،  يــوم  والشواطئ 
أغلقت يف وجههم منذ 5 أشهر 
حيث  كـــورونـــا،  جــائــحــة  بسبب 
عبرت عائالت عن ارتياحها من 
القرار فيما ما زال البعض منها 
بفيروسي  اإلصابة  من  متخوفا 

“كوفيد 19”.

شواطئ ومتنزهات العاصمة 
تفتح أبوابها بحذر

الرئيس التونسي: ال ميكن أن يكون للدولة دين35 منظمة تونسية تطالب باإلفراج عن الصحفي اجلزائري درارني
نددت 35 منظمة حقوقية ونقابة 
مهنية يف تونس باحلكم الصادر 
درارنـــي  خــالــد  الصحفي  ضــد 
سريعا،  عنه  باإلفراج  وطالبت 
ورفـــع الــضــغــوط واإلكـــراهـــات 
الصحافيني  على  متــارس  التي 

والناشطني يف اجلزائر.
وأكــد البيان ، إن »هــذا احلكم 
الصحافيني  كــل  صـــدم  الـــذي 
والعاملني يف مجال حرية التعبير 
كامل  مع  يتناقض  واحلــريــات، 
االلتزامات الدولية التي وقعتها 
اجلزائر يف مجال حفظ احلقوق 
واحلريات، ويعطي رسالة سلبية 

ومؤشرا غير مشرف عن توجه 
اجلــديــدة  اجلــزائــريــة  السلطة 
أفضل  مناخ  بإقرار  وتعهداتها 

حلرية الصحافة والتعبير«.
احلقوقية  اجلمعيات  وعــبــرت 
والنقابية والصحفية املوقعة على 
املتزايد  قلقها  »عن  البيان  هذا 

التضييق  حـــاالت  ــكــرار  ت إزاء 
التي  واالعتقاالت  واملالحقات 
ــر املــاضــيــة  ــهـ طـــالـــت يف األشـ
عددا من الصحفيني واملدونني 
وتعتبر   ، والنشطاء اجلزائريني 
أن هــذا احلكم قــاس ومخالف 
للمحاكمة  الــدولــيــة  للمعايير 
يستمد  ــه  ألن بإلغائه  وتطالب 
مرجعيته فقط من توجه سياسي 
الصحفي  إســكــات  إلــى  يهدف 
خالد درارنــي وكل الصحافيني 
الناقدين،  والنشطاء  واملدونني 
وجترمي حرية التعبير والصحافة 

يف اجلزائر«.

اعتبر رئيس اجلمهورية التونسية 
ــه ال ميــكــن أن  ــس ســعــّيــد أنـ ــّي ق
يكون للدولة دين، باعتبارها ذاتاً 
يكون  الدين  أن  حني  يف  معنوية، 
تعليقه  لألفراد واألمم، وذلك يف 
الــذي  الــدســتــوري  الفصل  على 
دين  هــو  اإلســـالم  أن  على  ينص 

الدولة.
كلمة  يف  التونسي،  الرئيس  وقال 
قصر  يف  اخلميس  يــوم  ألــقــاهــا 
إن  ــرأة،  امل عيد  مبناسبة  قرطاج 
دائما،  مفتوحا  سيبقى  النقاش 
ــالم هو  ــا إذا كـــان اإلســ حـــول م

أن  »هــل  متسائال  ــة،  ــدول ال ــن  دي
الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
ســتــدخــل اجلــنــة أم جــهــنــم؟ هل 
باعتبارها  شركة  تسمية  ميكن 

ذاتا معنوية شركة إسالمية؟«.
ــب آخـــر،  ــد ســعــيــد مـــن جــان ــ وأك
ــورة قــامــت يف تــونــس من  ــث أن ال
والعدالة  والكرامة  احلرية  أجل 
يتحول  أن  قــبــل  االجــتــمــاعــيــة، 
الصراع إلى معارك خاطئة وغير 
املــســاواة  حــول  كالصراع  بريئة، 
املــســاواة  أن  معتبرا  اإلرث،  يف 
احلقيقية بني املرأة والرجل يجب 
احلقوق  مجال  يف  أوال  تكون  أن 
االقتصادية واالجتماعية، يف حني 
أن املساواة يف اإلرث ليست سوى 

مساواة شكلّية.

تونس
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ليبيا

السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  رأى 
جــامــعــة بــنــغــازي الــبــروفــيــســور 
ورقة حتليلية  ميالد احلراثي، يف 
يفٌسرُه  اليوم  ليبيا  بعنوان  «تاريخ 
من  تعاني  ليبيا  أن  حــاضــرهــا«، 
الشؤون  عموم  يف  كبير  انــحــدار 
الـــســـيـــاســـيـــة، واالقـــتـــصـــاديـــة، 
واالجتماعية، واألمنية،  والصّحية، 
ليبي  إنقاذ  »مــشــروع  غياب  ومــن 
على  القدرة  أصحاب  عليه  يّتفق 
ــل لــيــبــيــا وحــتــى  الـــقـــرار يف داخــ
أن  حتليله  وحــســب  خــارجــهــا«. 
هو  ــوم  ــي ال ليبيا  يف  يــحــدث  »مـــا 
ــر مــن الــلــيــبــيــني، وأكــبــر من  ــب أك

إذا  واليوم  ومواردها..  اجلغرافيا 
تغيير  يستطيعوا  ال  الليبيون  كان 
وتــأثــيــراتــه،  اجلــغــرايف،  موقعهم 
وانعكاسات صراعاته على أوضاع 
ليبيا، فإّن بإمكانهم حتماً  تصحيح 
يف  املستمّرة  التاريخية  اخلطيئة 
والتشرذم  القبلي،  طبيعة نظامهم 
السياسية  والطائفية  املناطقي، 
عليهم.  ــجــدة  واملــســت ــدة  ــديـ اجلـ
ــا يــفــعــل الــلــيــبــيــون ذلــك  ــدم  وعــن
يصونوا أرضهم وقيمهم وثرواتهم 
ــرك قـــوس  ــ ــن الــــوقــــوع يف شـ ــ م
على  والعاملي«،  اإلقليمي  األزمات 

حد وصفه «.

العامة  اإلدارة  فرع  مدير  أعلن 
باملنطقة  الصحراوية  للدوريات 
اجلنوبية التابعة لوزارة الداخلية 
باحلكومة الليبية املقدم أسامة 
عثمونة أن قوات اإلدارة صدت 
بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد 
اليوم  مساء  املسلحة  بالقوات 
داعش  لتنظيم  هجوما  السبت 
اإلرهابي استهدف منطقة غدوة 

)70 كلم جنوب سبها(.
و قال عثمونة يف تصريح لوكالة 
األنباء الليبية إن ثالثة أفراد من 
حاولوا  اإلرهابي  داعش  تنظيم 
الدخول ملنطقة غدوة يف محاولة 
الختطاف أحد املواطنني إال أن 

قواتنا كانت لهم باملرصاد.
أن  اإلدارة  فــرع  مدير  وأوضـــح 
اشتباكات  بعد  قتال  إرهابيني 
ــعــامــة  ال اإلدارة  ــوات  ــ ــ ق ــع  ــ م
بينما  الصحراوية،  لــلــدوريــات 
أقدم الثالث على تفجير نفسه 
بعد محاصرته من قبل القوات 

املسلحة والشرطة.
وأشــار إلى أن األسبوع املاضي 
شهد اختطاف رجل مسن على 
الذين  اإلرهابيني  هــؤالء  أيــدي 
عملية  تنفيذ  مــجــددا  ــوا  حــاول
أمــام  بالفشل  بـــاءت  اختطاف 
يقظة رجال األمن واستعدادهم 

لصد أي هجوم إرهابي.

باجليش،الواء  املعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  قال 
خالد املحجوب، السبت، إن تركيا تدفع بقيادات 
سيطرة  مناطق  ملهاجمة  اإلرهابية  التنظيمات 

اجليش.
أن  صحفية،  تصريحات  يف  املحجوب  وأضــاف 
داعش  تنظيمي  أمــراء  اجتماعات  ترعى  تركيا 
ــاب الــرمــاديــة اإلرهــابــيــني، مــؤكــدا أن من  ــذئ وال
يف  الرقة  والــي  العقال”  فايز  املجتمعني”  ضمن 
فترة سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي على املنطقة 
وأشقائه “خالد ” و”فاضل ” باإلضافة إلى “مفني 
الكحل” مسؤول تسليح داعش اإلرهابي يف اجلانب 
الغربي ملا يسمونه والية الرقة و”إسماعيل عيدو” 
ذراع االستخبارات التركية وقيادي بارز يف داعش 
القائمة  ضمن  الــدولــي  التحالف  لــدى  مطلوب 
حترير  بعد  لتركيا  فر  والــذي  لإلرهاب  السوداء 

املدينة على يد الوحدات الكردية.
أن  تؤكد  املتوفرة  املعلومات  أن  املحجوب  وأوضح 
املخابرات التركية اعتقلت “إسماعيل عيدو” عند 

وصوله إلى تركيا وسجنته بضعة أشهر وأفرجت 
من أجل  تنفيذه مهام لصالح أنقرة.

وأكد املحجوب أن االجتماع كان من أجل توحيد 
جهود قادة التنظيمات اإلرهابية ملهاجمة متركزات 

اجليش يف املنطقة الوسطى.

وسائل  تداولتها  التي  الشائعات  املحجوب  ونفي 
حول  اإلرهــابــي  داعــش  لتنظيم  املواليا  اإلعــالم 
كانوا  أنهم  مؤكًدا  مرافقيه،  و  بلو”  فيصل  مقتل” 
من بني دفعات املرتزقة التي أرسلتها تركيا لليبيا 

يف وقت سابق.
تركي  مــخــابــرات  ضــابــط  أن  املحجوب  وأوضـــح 
ــال تـــاركـــان” ورفــيــقــه “مــاهــر  ــن يــدعــى “فـــاحت اي
عن  الرئيسيان  املسؤوالن  هما  باشا”  مصطفى 
أكثر  ومــع  واإلرهابيني  املرتزقة  حتركات  أغلب 
املحجوب  وأكــد  مختلفة.  برتب  ضابط   18 من 
وزمــالءه  تاركان”  التركي”  املخابرات  ضابط  أن 
طاولة  على  وقادتهم  املرتزقة  مــع  يجتمعوا  لــم 
أنهم  لطرابلس،موضحا  قدومه  منذ  أبدا  واحدة 
على  احلربية  التنسيق  عمليات  أغلب  يــقــودون 
األرض باالتصاالت الالسلكية والهواتف املرتبطة 
باألقمار االصطناعية، بتنسيق مع السفير التركي 

لدي ليبيا، سرحات أكسن. 

صــاروخ  تفكيك  الغضب  بــركــان  عملية  أعلنت 
جنوب  والهضبة  املاية  مبنطقتي  هاون  وقذيفتي 
العاصمة طرابلس. وأكدت عملية بركان الغضب 
فريق  جنــاح  »فــيــســبــوك«  مبــوقــع  صفحتها  عبر 

 SPGتفكيك صاروخ يفي  الوطنية  السالمة  هيئة 
هاون  وقذيفتي  الهضبة  مبشروع  منزل  15مــن 
السالمة  هيئة  وكانت  املاية.  مبنطقة  مزرعة  من 
الوطنية طرابلس أعلنت تفجير أكثر من 50 طن 

من األلغام ومخلفات احلروب املؤلفة من قذائف 
زارة  عــني  مناطق  مــن  جمعها  جــرى  ــخ  وصــواري
اخللة، وادي الربيع صالح الدين، السدرة، طريق 

املطار، سبيعة، الطويشة، سوق اخلميس. 

احلراثي: تاريخ ليبيا 
اليوم يفسرهُ حاضرها 

مقتل ثالثة إرهابيني يف محاولة هجوم 
على غدوة باجلنوب الليبي

املحجوب :املخابرات التركية اعتقلت إسماعيل عيدو

بركان الغضب: تفكيك مخلفات حرب جنوب طرابلس

عبر  نشرها  تدوينة  يف  امغيب  قــال 
التواصل  مبوقع  الشخصي  حسابه 
ــاعــي فــيــســبــوك، »حــكــومــة  ــم االجــت
على  الليبي  الشباب  جتبر  الالوفاق 
الــهــجــرة وركـــوب الــبــحــر يف قـــوارب 
صيد متهالكة من أجل احلصول على 
املال، باملقابل يدفعون 2000 دوالر 
عن  أنباء  السوري..  للمرتزق  شهرياً 
تــزايــد عـــدد املــهــاجــريــن مــن شباب 

إلــى  الــبــحــر  عــبــر  الــغــربــيــة  املنطقة 
تأكد  أخــرى  أنباء  أوروبـــا..  شواطئ 
وغيرهم  السوريني  املرتزقة  عدد  أن 
ليبيا  ــى  إلـ تــركــيــا  تــرســلــهــم  الـــذيـــن 
موضوع  ــزق..  ــرتـ ــاوز17.000مـ جتـ
البحر  عبر  الليبي  الشباب  هــجــرة 
الوطن  بحق  جرمية  الطريقة  بهذه 
يتحمل فايز السراج وحكومته ويجب 

أن يحاسبوا عليها«، بحسب تعبيره.

بحث  النائب  يف مجلس رئاسة الوزراء 
املمثلة  مــع  هاتفيا  معيتيق،  أحــمــد 
اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة 
عملية  وليامز«،  »ستيفاني  باإلنابة 
التدقيق واملراجعة حلسابات مصرف 

ليبيا املركزي.
وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق، 
ــه جــرى خــالل االتــصــال الهاتفي  أن
التأكيد على وقف التصعيد العسكري 
يف مدينة سرت وإعادة إنتاج النفط، 
اتفاق  إلى  التوصل  أجل  من  والعمل 
دائم إلطالق النار، واستئناف عملية 
شاملة،  وكــذلــك   املــســارات  سياسية 

األساسية الثالثة يف مؤمتر برلني.
وحــمــل مــعــيــتــيــق، »قـــــوات اجلــيــش 

النفطية«  ــئ  ــوانـ املـ يف  املـــتـــواجـــدة 
الحتوائها  وسالمتها  أمنها  مسؤولية 
ذكــرت  كما  االشــتــعــال  مـــواد  سريعة 

املؤسسة الوطنية النفط.
ــوازي يبحث مع  ــ الــبــرملــان امل رئــيــس 

السفير األملاني سبل استئناف العملية 
السياسية

املــوازي  النواب  مجلس  رئيس  التقى 
السفير  األحــد  اليوم  سيالة  حمودة 
أوفتشا«،  »أوليفر  ليبيا  لدى  األملاني 

بالسفارة  السياسي  القسم  ومسؤولة 
وجرت  بــورمــان«.  أولريكا   « األملانية 
وسبل  الــراهــنــة،  ــاع  األوضــ مناقشة 
وفق  السياسية  العملية  استئناف 

مخرجات مؤمتر برلني.
رغبته يف  األملاني عن  السفير  وعبر 
املــوازي  الــنــواب  ــة مجلس  سماع رؤي
حلها،  وســبــل  الليبية  األزمـــة  حــول 
كما عبر سيالة عن ترحيبه بالزيارة 
ــوازي  ــ امل الـــنـــواب  مجلس  وتــرحــيــب 
معرباً  السياسية  العملية  باستئناف 
عن التزام املجلس مبخرجات مؤمتر 
ركائز  إحـــدى  إيــاهــا  معتبراً  بــرلــني 
عن  أعــلــن  الــتــي  السياسية  ــادرة  ــب امل

انطالقها منذ أيام.

امغيب يحمل الوفاق مسؤولية هجرة الشباب الليبي

معيتيق يبحث مع وليامز مراجعة حسابات املصرف املركزي 

التقى يوم األحد، رئيس احلكومة املكلّف، هشام املشيشي، رؤساء 
األحزاب السياسية العالمهم باخلطوات املقبلة املتعلقة بتركيبة 
احلكومة.  واختار املشيشي إحداث قطب اقتصادي سيضم الوزارات 
ذات العالقة بامللف املالي واالقتصادي وضم التعاون الدولي لوزارة 
اخلارجية وجتميع الصناعة والطاقة والتجارة يف قطب واحد . 
ومن املنتظر أن يعلن املشيشي عن تركيبة حكومته نهاية االسبوع 
املقبل، بعد عرضها على االحزاب والكتل والتي منحها حّق رفض 

أّي مرشح حتوم حوله شبهة فساد وفق نفس املصدر.

الــتــجــاري  للميناء  ــوي  اجلــه ــر  ــدي امل قـــال 
إنه مت  ببنزرت لطفي ساسي، يوم األحد، 
املحيط  السور  كامل  اجنــاز  عقد  إمضاء 
بواجهة امليناء، بني ديوان البحرية التجارية 
مالية  بكلفة  املــقــاوالت،  وإحــدى  واملــوانــئ 

توازي 550 ألف دينار .
العمل يف  أنه سيتم  ذاته،  املصدر  وأوضح 
بنزرت  بلدية  مصالح  مع  املقبلة  املرحلة 

الفنية واالدارية بحضور الديوان واملهندس 
املسؤولة  الهياكل  وبقية  املكلف  واملــقــاول 
واملــتــداخــلــة مــن أجـــل امتـــام الــدراســات 
البلدية  الرخص  على  واحلــصــول  الفنية 
وغيرها والتوافق بشأن مختلف التفاصيل 
سرعة  يضمن  مبــا  الواجبة  ــراءات  واالجــ
االجناز وتأمني املرفق العام وأيضا تنظيم 

حركة السير واملرور باملكان.

إمضاء عقد صفقة إجناز سور امليناء التجاري ببنزرت فحوى لقاء املشيشي برؤساء األحزاب 
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قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان، اليوم السبت، ان  
تركبا قامت بخداع  عشرات املرتزقة، وأوهمتهم بأنهم 
سيخرجون يف مهمة سهلة، ليجدوا أنفسهم على جبهة 

قتال ليبيا.
وأوضح املرصد، يف تقرير له، أن االستخبارات التركية 
خدعت نحو 120 من مقاتلي الفصائل السورية املوالية 
حلماية  مطلوبون  أنــهــم  على  معهم  واتــفــقــت  ــقــرة،  ألن
من  خرجوا  عندما  أنهم  إال  قطر،  يف  مدنية  مؤسسات 
وجهتهم  أن  عرفوا  تركيا،  إلى  السورية  عفرين  منطقة 
قوت  دعم  بهدف  ليبيا  ولكنها  قطر،  ليست  احلقيقية 
وقت  يف  التركية  احلكومة  نقلت  املرصد  ووفق  الوفاق. 
الفصائل  من  مرتزق   300 تضم  جديدة  دفعة  سابق 

السورية املوالية لها نحو األراضي الليبية. 

بوليسي«  ــن  »فــوري مجلة  قــالــت 
األميركية ،إن األوضاع املالية يف 
تركيا كارثية تطال اجلميع هناك، 
من جراء سياسات الرئيس رجب 
املخاطر  عالية  ــان  أردوغــ طيب 
الــتــي ســتــدفــع يف وقـــت وشيك 

ببنوك نحو اإلفالس.
و أشارت املجلة يف تقرير لها إن 
أردوغــان لن يستطيع االستمرار 
يف لعبة »دفن األزمة« املستفحلة 
لدى البنوك التركية، مشيرة إلى 
أنه  عنه  ُيعرف  »ال  أردوغـــان  أن 
مفكر مبتكر يف مجال االقتصاد، 
جتربة  نفذت  حكومته  أن  غير 
العام  املخاطر،  عالية  اقتصادية 

املاضي«.
فعادة عندما تنفق احلكومات أكثر 
من العائدات التي لديها )خصوصا 
الــضــرائــب(، يظهر الــفــارق على 

شكل عجز يف امليزانية، وحتاول 
سد هذا العجز عن طريق إصدار 
سندات يف األسواق الدولية، لكن 
يف حال ارتفع العجز كثيرا وأصبح 

عندها  املنال،  صعب  االقتراض 
تلجأ الدولة إلى خطة إنقاذ.

إن هذا  بوليسي«  »فورين  وتقول 
النوع من األزمات لن يكون سهال 
على  وتشهد  احلــكــومــات،  على 
واليونان  األرجنتني  أزمــات  ذلك 

وباكستان.
التركية  احلــكــومــة  أن  وتضيف 
لكنها  ينبغي،  ممــا  أكثر  أنفقت 
املالي،  نظامها  يف  ذلــك  أخفت 
اقتراض  أن  إلــى  أيضا  مشيرة 
اململوكة  وتلك  اخلاصة  البنوك 
للدولة كان كبيرا للغاية، وهو األمر 
الذي تراكمت بسببه متاعب تركيا 

االقتصادية. 

سلط املتخصص يف مكافحة اإلرهاب 
الضوء  الشريف،  ابــوراس  .محمد  د 
اإلخــوان  تنظيم  أعضاء  إعــالن  على 
استقالتهم  تقدمي  ــة،  ــزاوي ال مبدينة 
فرعها  وّحل  اجلماعة  من  اجلماعية 
تصريح  يف  الشريف  وقــال  باملدينة. 
اإلخبارية«-معلقا  إفريقيا  لـ«بوابة 
على استقالة اإلخوان-، :«يف ظاهرة 
تعود  »التقيه«  ومستنسخة   متكررة 
جماعة  لنشاط  املتابعني  أغلب  عليه 
ــوان، قــامــت جــمــاعــة اإلخـــوان  ــ اإلخـ
ــرب طــرابــلــس  ــة غــ ــ ــزاوي ــ ــة ال ــن مبــدي
اليوم  منذ  وأنها  نفسها  حل  بإعالن 
تعتبر نفسها خارج اإلطار التنظيمي، 

يطرح، هل  الذي  املهم  السؤال  ولكن 
االنسحاب  اإلخوان  جماعة  تستطيع 
عبر  الليبي  السياسي  املشهد  مــن 
لتركيا  مقاطعاتها  وتعلن  رمــوزهــا 
الليبي،  الــشــأن  يف  تدخلها  بسبب 
ولن  مستحيل  هذا  أن  يبدو  ما  على 
اجلماعة  أن  يبدو  ما  وعلى  يحدث، 
االنتخابات  بــأن  ــارات  إشــ وصلتها 
نفسها  جتهيز  طور  يف  وهى  قادمة، 
لالنتخابات القادمة مبكراً، وكما نعلم 
حاضنة  لديها  توجد  ال  اجلماعة  أن 
اجتماعية يف املدن الليبية، وخسرت 
ليبيا«،  برملانية يف  انتخابات  يف اخر 

بحسب تعبيره.

الــنــواب  مجلس  رئــيــس  التقى 
اليوم  سيالة  حــمــودة  ــوازي  ــ امل
لدى  ــي  ــان األمل السفير  األحـــد 
ــر أوفـــتـــشـــا«،  ــفـ ــيـ ــيــبــيــا »أولـ ل
السياسي  الــقــســم  ومــســؤولــة 
أولريكا   « األملــانــيــة  بالسفارة 
بورمان«. وبني املكتب اإلعالمي 
ملجلس النواب املوازي أنه جرى 
خالل اللقاء الذي عقد بديوان 
طرابلس،  بالعاصمة  املجلس 
ــاع الــراهــنــة،  ــ مــنــاقــشــة األوضـ
ــل اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة  ــبـ وسـ
ــق مــخــرجــات  ــ الــســيــاســيــة وف
بــرلــني. وعــبــر السفير  مــؤمتــر 

سماع  يف  رغبته  عــن  األملــانــي 
املـــوازي  ــنــواب  ال رؤيـــة مجلس 
حول األزمة الليبية وسبل حلها، 
مخرجات  تبني  إمكانية  ومدى 
مــؤمتــر بــرلــني كــأســاس إلدارة 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وعــبــر 
بــالــزيــارة  ترحيبه  عــن  سيالة 
وترحيب مجلس النواب املوازي 
السياسية  العملية  باستئناف 
املجلس  ــزام  ــتـ الـ عـــن  ــاً  ــرب ــع م
مبخرجات مؤمتر برلني معتبراً 
ــادرة  ــب ــز امل ــائ ــدى رك ــاهــا إحـ إي
الــســيــاســيــة الــتــي أعــلــن عن 

انطالقها منذ أيام.

املرصد السوري: تركيا تخادع املرتزقة 
السوريني قبل نقلهم الى ليبيا 

مجلة أمريكية :سياسات أردوغان ستدفع البنوك التركية لإلفالس

رئيس البرملان املوازي يبحث مع السفير األملاني سبل استئناف العملية السياسية هل يستطيع اإلخوان االنسحاب من املشهد وإعالن مقاطعة تركيا 

الشرطة املوريتانية تصادر ممتلكاتبيان: جنل الرئيس املوريتاني يرد على مصادرة الشرطة ملمتلكات عائلته 
 تعود ملقربني من الرئيس السابق

وزارة الداخلية املوريتانية تعلق 
على جتميد نشاط حزب سياسي 

الرحمة  هيئة  رئــيــس  أصـــدر 
املـــمـــلـــوكـــة لــنــجــل الــرئــيــس 
الدين  بدر  السابق  املوريتاني 
العزيز  عبد  ولــد  محمد  ولــد 
ــيــوم بــخــصــوص قيام  بــيــانــا ال
بالتحفظ  املوريتاني  القضاء 

على ممتلكات تعود للعائلة.
وهذا نص البيان: عمل املرحوم 
ــد الــعــزيــز  ــد عــب ــ ــدو ول ــمـ أحـ
مؤسس الهيئة جاهدا عبر مد 
ونظرائه  بينه  التعاون  جسور 
على  اخليري  العمل  رواد  من 
تطويع سبل مد يد العون إلى 
الــفــئــات املــحــتــاجــة مــن أبــنــاء 
الــوطــن، و  ــوع  شعبه يف كل رب
سعى يف طريقه حتى سقط يف 
ساحات الشرف مقدما روحه 
و  احلــب  مــن  إكليال  الطاهرة 
الــكــرم والــعــطــاء، تــاركــا خلفه 
كل إغراءات اجلاه والسلطة و 
الرفاهية، لكنه أبى إال أن ينزل 
إلى امليدان ويترك بصمة خير 
يف  روحــه  زهق  بلغت  مكلفة.. 

زهو شبابه و يف أمت صحته.
ــواء املــســيــرة من  واســتــلــمــت لـ
بــعــده و حــرصــت عــلــى صــون 
املؤسس  تركة  من  وجدته  ما 
مــعــنــويــا ومـــاديـــا و تــفــرغــت 
للعمل اخليري، حيث  مجتهدا 
تركة  على  بنواجذي  عضضت 
عن  بــعــيــدا  ــت  وهــرب شقيقي 
التخندق  و  السياسة  دروب 
تشهد  و  اجلــهــوي  و  القبلي 

الشخصيات  ــل  ك ذلـــك  عــلــى 
ــي تـــبـــوأت جـــل املــنــاصــب  ــت ال
السامية حاليا و سابقا، حيث 
والصفقات  الــعــروض  قــدمــوا 
أنني  غير  والهبات  الهدايا  و 
تلك  تخفيه  ملا  مستشفا  كنت 
يعقوبية  حاجات  من  الصدور 
و  اخلــيــر  دروب  تنير  ال  ــد  ق

التنجح أعماله.
ــا وبــاقــي أعضاء  ان وواصــلــنــا 
استراتيجيات  تنفيذ  الهيئة 
مناحي  مختلف  يف  الــعــطــاء 
احلياة من حفر لآلبار و تشييد 
للمدارس و املنشآت التعليمية 
بدءا  التوزيعات  و  والصحية 
وصوال  و  االسعاف  بسيارات 
ــب املــدرســيــة و  ــائ إلـــى احلــق
الذكية  االلكترونية  األجــهــزة 
والــتــقــشــيــر  الــــري  أدوات  و 
باإلضافة  احلبوب  ومطاحن 
ــى الـــتـــوزيـــعـــات الــغــذائــيــة  ــ إل

املوسمية و التدخالت السريعة 
ــوارث و اجلـــوائـــح  ــ ــك ــ ال ــد  ــع ب
معتمدين  اجلفاف،  وموجات 
التمويالت  على  ذلــك  كــل  يف 
الـــتـــي تــصــل الــهــيــئــة مــوثــقــة 
الدولية  نظيراتها  من  قانونيا 
املنظمات  و  السفارات  من  و 
احلكومية وغير احلكومية من 
باإلضافة  العالم  بقاع  مختلف 
إلى سهم مالي يخصصه الوالد 
من راتبه الشهري تصدقا عن 
روح ولده املؤسس لهذه الهيئة.

و على الرغم من وضوح كل ما 
كذلك  الرغم  و على  آنفا  ذكر 
ــالع املــرجــفــني على  ــ ــن اطـ مـ
أبــوا  أنــهــم  إال  الهيئة  حقيقة 
مسلخة  ــى  إل يجروها  أن  إال 
ــتــي  ــات ال ــابـ ــسـ تــصــفــيــة احلـ
يقيمونها مرقصا للتقرب زلفى 
تتربص  ــذي  ــ ال املــجــهــول  ــن  م
ستار  وراء  مــن  أنــفــاســه  بهم 

لتسجيل  دفعهم  ما  الغموض! 
يف  وجــائــرة  مرتبكة  فعل  ردة 
اقتحام  يف  متثلت  هيئتنا  حق 
قـــوة أمــنــيــة ملــخــزن الــهــيــئــة و 
اختطاف محاسبها و أفراد من 
عمالها دون إبراز أمر مكتوب 
ودون  القضائية  السلطات  من 
إصدار استدعاء لرئيس الهيئة 

وال ألحد من مسيريها.
الهيئة  رئيس  أنا  أعلن  وهنا 
املسؤولية  لكامل  حتملي  عن 
ــكــات الــهــيــئــة  ــل ــل ممــت ــن كـ عـ
األوراق  ــل  ــ ك بـــحـــوزتـــي  و 
واإلثــــبــــاتــــات الـــتـــي تــثــبــت 
ــل ممــتــلــكــات  ــ مـــشـــروعـــيـــة ك
ومـــصـــادر متــويــل الــهــيــئــة، و 
ــن لــلــجــهــات املــعــنــيــة عن  أعــل
أمامهم  للمثول  اســتــعــدادي 
من  جللبي  طائرة  توفر  حال 

اإلسبانية. اململكة 
و يف األخير نشجب - يف الهيئة 
ــدد بــهــذه االعـــتـــداءات  ــن - ون
الهيئة  أعــضــاء  على  اجلبانة 
ومخازنها و التي هي مجرد ردة 
فعل جائرة على مرور الرئيس 
السابق محمد ولد عبد العزيز 
تبنى  سياسي  حزب  أمــام  من 
مناصريه،  استقطب  و  طرحه 
و لو لم يكن األمر كذلك لكان 
التفتيش قد طال الهيئة سابقا 
لكن يستحيل أن توهموا الرأي 
أن الصدفة سادت على  العام 

املوقف.

القضائية   الشرطة  صادرت 
 56 اجلمعة   موريتانيا  يف 
شــاحــنــة جـــديـــدة مـــن نــوع 
كانت  األملــانــيــة،   »MAN«
مركونة يف حائط بالعاصمة 
ــق  نـــواكـــشـــوط عـــلـــى طــري
ــود لــصــهــر  ــعـ ــوجـــت تـ ــجـ أكـ
السابق محمد ولد  الرئيس 

عبد العزيز.
مواقع  على  ناشطون  وأكــد 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــ ــت ــ ال
مقربون من النظام اكتشاف 
ــر ومـــــخـــــازن حتــت  ــابـ ــنـ عـ
ل)  اســـتـــخـــدمـــت  االرض 
أكثر من150سيارة  إخفاء( 
وهايليكس  وصهريج  شحن 

ــت  ــن مــــع خــــالطــــات اســم
ومـــــقـــــطـــــورات عـــمـــالقـــة 
وحــــــاويــــــات مـــحـــروقـــات 

ضخمة.
وقالت املصادر إن بعض تلك 
اكتشف  ــخــازن  وامل العنابر 
تابعة  شــاســعــة  أراض  يف 

اململوكة  الــرحــمــة(  لهيئة) 

ــس الــســابــق  ــي ــرئ لــعــائــلــة ال

يف  اكتشف  اآلخــر  والبعض 

طريق  على  متفرقة  مواقع 

على  مخازن  ويف  اكجوجت 

شاطئ املحيط األطلسي.

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  غـــلـــقـــت 
والالمركزية على  إغالق مقر 
احلزب الوحدوي الدميقراطي 
أنشطته  وتعليق  االشــتــراكــي، 
ملدة 90 يوما على إثر ما قام 
به من إجــراءات خــارج اإلطار 
ــظــم ألنــشــطــة  ــن الــقــانــونــي امل

بيان  وفق  السياسية  األحــزاب 
بيان  يف  وأضــافــت  للداخلية. 
القرار  هذا  أن  اخلميس  اليوم 
مت نظرا لكون هذا احلزب جلأ 
قد  أهــداف  لبلوغ  التزوير  إلى 
واألمن  السكينة  مباهية  متس 

العامني. 

موريتانيا
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األسبوع المغاربي

ــة  ــون يـــلـــزم وزيـــــر اخلــارجــي ــانـ قـ
األمريكي بتقدمي تقرير سنوي عن 
العرب  السالم  دعــاة  معاملة  سوء 

يف دولهم 
ــي: يف واقــعــة  ــاربـ ــغـ األســـبـــوع املـ
يف  الرئيسيني  احلزبني  بني  نــادرة 
قدم  األمــريــكــي،  الشيوخ  مجلس 
الــســنــاتــور الــدميــوقــراطــي كــوري 
بورمتان  روب  واجلــمــهــوري  بوكر 
مشروع قانون يوفر احلماية للعرب 
الشعوب  بــني  للسالم  الــداعــمــني 
الــعــربــيــة والــشــعــب اإلســرائــيــلــي، 
ولكنهم يواجهون عقابًا حكومًيا يف 
إنخراطهم  جراء  عربية  دول  عدة 
العربي  الشعبني  بني  عالقات  يف 
القانون  ومــشــروع  واإلســرائــيــلــي. 
توصيات  على  بناء  جــاء  اجلــديــد 
اإلقليمي  للتكامل  العربي  املجلس 

الذي تأسس العام املاضي. 
ــر  ــد وزيـ ــديـ يـــدعـــو الـــقـــانـــون اجلـ
ــى تقدمي  اخلــارجــيــة األمــريــكــي إل
دعاة  حالة  يرصد   سنوي  تقرير 
يخالفون  الــذيــن  الــعــرب  الــســالم 
يف  التطبيع«  مناهضة  ــني  ــوان »ق
بالدهم، و باإلضافة إلى العقوبات 
ــتـــي تــصــل إلــــى حـــد الــســجــن  الـ
الــدول،  واإلعــدام يف بعض  املؤبد 
إضافة  إلى إجراءات خارجة عن 
القوانني تتخذها بعض احلكومات 

بينها  ومــن  املواطنني  هــؤالء  ضــد 
اجلنسية  ــاط  ــقـ وإسـ ــعــاد  ــب االســت
وطنيتهم  يف  والتشكيك  والتخوين 

لدولهم.
تزال  “ال  بورمتان:  السيناتور  قال 
قـــوانـــني مــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع يف 
املنطقة تشكل حاجًزا أمام تضافر 
املجتمعات واألفراد واملنظمات غير 
وتابع  مًعا.  والشركات  احلكومية 
 ، للمنطقة  زياراتي  “يف  بورمتان: 
والثابتة  العميقة  الصداقات  رأيت 
املوجودة، وهي ضرورية لبناء سالم 
طويل األمد. وأشار إلى أن مشروع 
القانون اجلديد سوف يضعف من 
الــدول  جامعة  دول  بعض  عزمية 
العربية التي تواصل تطبيق قوانني 
القانون  ويدعم  التطبيع  مكافحة 
اجلهود البناءة يف هذا اإلطار مثل 
تلك التي اقترحها املجلس العربي 

تشجع  والتي  اإلقليمي،  للتكامل 
وتدافع عن املشاركة املجتمعية بني 

العرب واإلسرائيليني”. 
ــون مجلس  ــانـ قـ ــروع  ــشـ مـ يــشــيــر 
ــذي يــحــمــل عــنــوان  ــ الــشــيــوخ ، ال
املتخذة  اإلجــراءات  تقارير  “تعزيز 
ضد تطبيع العالقات مع إسرائيل 
“املـــد  أن  إلـــى   ،  ”2020 ــام  ــع ل
املدنية  ــات  اجلــه مــن  املــتــصــاعــد 
العربية يدعو إلى االرتباط املباشر 
ــيــني”.  ــل ــي مـــع املــواطــنــني اإلســرائ
“املجلس  إلى  ويشير بشكل خاص 
وهو  اإلقليمي،  للتكامل  العربي 
مجموعة مكونة من 32 شخصية 
عامة من 15 دولة عربية تعارض 
أن  أساس  على  إسرائيل  مقاطعة 
العرب من فوائد  املقاطعة حرمت 
ومنعت  اإلسرائيليني،  مع  الشراكة 
الفجوة  لسد  املساعدة  من  العرب 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني “. 
ــون شــهــادة  ــقــان ــشــروع ال يــســرد م
اإلقليمي  للتكامل  العربي  املجلس 
يف الـــبـــرملـــان  الــفــرنــســي بــشــأن 
“قوانني مناهضة  لـ  الضارة  اآلثار 
التطبيع” ، والبيان التاريخي الذي 
مجلس  أعضاء  من  أصـــدره  85 
الفرنسيني  والبرملانيني  الشيوخ 
ورؤساء الوزراء السابقني وغيرهم 
من خالله  أيــدوا  املاضي  مايو  يف 

ــادرة  املــجــلــس الــعــربــي لسن  ــبـ مـ
تشريعا يحمي دعاة السالم.  

املجلس  مــقــتــرحــات  عــلــى  وبـــنـــاًء 
القانون  مــشــروع  يكلف   ، العربي 
وزير اخلارجية األمريكي بتضمني 
تقييم  بــشــأن   السنوية  تــقــاريــره 
ممارسات حقوق اإلنسان لكل دولة 
التطبيع(.  مكافحة  )قوانني  حلالة 
مالحقة  حــاالت  تقريره  ويتضمن 
أو اضطهاد مواطنني عرب يدعون 
يــلــتــقــون مبــواطــنــني  أو  ــســالم  ــل ل
مدنيني؛  إسرائيليني  شــركــاء  أو 
ويتضمن التقرير كذلك أي خطوات 
ــة تــتــخــذهــا احلــكــومــات  ــي ــجــاب إي
على  االنــخــراط  لتشجيع  العربية 
العرب  بني  حكومي  غير  مستوى 
التصويت  مت  إذا  واإلسرائيليني.  
تطبيق  فسيتم   ، ــون  ــقــان ال عــلــى 
القانون على التقارير السنوية التي 
يقدمها وزير اخلارجية من 2021 

حتى 2026. 
ــول مــصــطــفــى  ــقـ ــن جـــانـــبـــه يـ ــ ومـ
العربي  املجلس  مدير  الدسوقي 
للتكامل اإلقليمي وأحد مؤسسيه: 
تــوقــيــت يسود  »نــحــن ســعــداء يف 
أن  العالم،  حول  االضطراب  فيه  
مجلس  يف  ــارزان  ب عضوان  يتبنى 
املجلس  مبادرة  األمريكي  الشيوخ 
كـــان مرشحا  أحــدهــمــا  الــعــربــي، 

ملنصب رئيس الواليات املتحدة يف 
معا  ويقرران  املقبلة،  االنتخابات 
العرب-  السالم  دعاة  مع  الوقوف 
اإلسرائيليني من أجل توفير أجواء 
تساهم يف دعم العالقات الطبيعية 
املجتمع  كان  لطاملا  اجلانبني.  بني 
املــدنــي “الــقــطــعــة املــفــقــودة” يف 
اجلهود املبذولة للتوصل إلى سالم 
سيمكّن  منطقتنا.  يف  ودائم  عادل 
ــون الــعــديــد مــن بناة  ــان ــق ــذا ال هـ
قدًما  املضي  ومــن  بيننا  اجلسور 
نحو “السالم الشامل بني الشعوب.  
وجدير بالذكر  أن »املجلس العربي 
مؤمتره  عقد  االقليمي«  للتكامل 
ــدن )نــوفــمــبــر  ــن الــتــأســيــســي يف ل
وثالثني  اثنني  مبشاركة   )2019
دولة  عشرة  خمس  ميثلون  عضوا 
عربية – ال يوجد بينهم إسرائيلي 
توصيات  بــعــدة  وخـــرج   – واحـــد 
مكافحة  تشريع  صدارتها  يف  كان 

جترمي نشطاء السالم. 
»املجلس العربي للتكامل اإلقليمي« 
إنشاؤها  عــربــيــة، مت  مــبــادرة  هــو 
بــالــتــعــاون مــع مــركــز »اتــصــاالت 
لتحقيق  مكرسة  وهــي  الــســالم«، 
األمن واالزدهار يف الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا واخلليج من خالل 
تعزيز روح الشراكة التي ال تعرف 

احلدود.

بارزين  عربًا  ونساًء  رجااًل  ويشمل 
والقطاع  والسياسة  ــالم  اإلعـ يف 
اخلاص واملجتمع املدني واألوساط 
شمال  يف   – والفنون  األكــادميــيــة 
ــرق املــتــوســط ودول  إفــريــقــيــا وشـ
ــمــعــات الــشــتــات  ــج ومــجــت ــي اخلــل
ثقافة  بدفع  املجلس  يهتم  العربي. 
التعايش واالندماج يف املنطقة بني 
واأللــوان  األعــراق واجلنسيات  كل 
والعقائد واألديان وامللل والطوائف.
األوســط  الــشــرق  منطقة  وكــانــت 
ــإرث اإلقـــصـــاء ورفــض  ــ ابــتــلــيــت ب
خارجها  انــتــشــر  ــذي  ــ وال ــر،  اآلخــ
على  منظمات حتــرض  خــالل  من 
املقاطعة بني دول االقليم على كافة 
والثقافية  االقتصادية  االصــعــدة 
والرياضية،  والفنية  واالجتماعية 
الفرقة  لــبــث  منهجية  حملة  يف 
والــقــطــيــعــة واحلـــقـــد والــتــطــرف 
والتعصب واستبعاد اآلخر ال سيما 

اليهود .
نـــرى وجــوب  املــدمــر  هـــذا اإلرث 
والتعاون  بالتعايش  عليه  التغلب 
مستقبل  ضــمــان  أجــل  مــن  البناء 
أفضل لألجيال احلالية والصاعدة 
ندعو  لــذا  القريب.  املستقبل  يف 
واملجتمع  الــشــركــات  احلــكــومــات، 
املدني يف منطقتنا والعالم األوسع 
لدعم هذا الهدف النبيل من خالل 

إسرائيـــــــــــل  مــــــــــــع  الســـــــــــالم  إلى  الداعيــــــــــن  العــــــرب  الناشطيـــــن  يحمي  قانــــــــــون 

الغذائية األنظمة  مسار  لتحسني  الرقمية  الثورة  تسخير  كورونا:  بعد  ما 

املحيط املغاربي

ــي )هـــاســـني(:  ــارب ــغ ــوع امل ــبـ األسـ
الدولي،  البنك  نشره  تقرير  يف 
المبييتي،  جوليان  من  كل  أعدته 
شــرودر،  وكاترينا  العابد،  وغــادة 
والثورة  الغذائية  األنظمة  حــول 
ضرورة  التقرير  تناول  الرقمية، 
الهائل  التضارب  أوجــه  تصحيح 
املعامالت  وتكلفة  املعلومات  يف 
هائل  غذائي  نظام  مستوى  على 
االتـــســـاع لــالنــتــقــال إلـــى منــوذج 
أنه  التقري  ويــرى  فاعلية.  أكثر 
واسع  الصناعي  اإلنتاج  أن  رغم 
النطاق للمواد الغذائية املصحوب 
التوقيت  محكمة  توريد  بسالسل 
املكاسب،  مــن  العديد  حقق  قــد 
املــتــرتــبــة عنه  املـــخـــاطـــر  فــــإن 
وتتيح  للعيان.  واضحة  أصبحت 
حتقيق  إمكانية  الرقمية  الــثــورة 
توازن بديل، تزدهر فيه األنظمة 
الصغيرة  واإلنتاجية  املؤسسية 
ــمــكــن مـــن اخلـــوض  ــت املـــرنـــة وت
بسالسة يف بيئة تشغيل متغيرة. 

ــا هــو تــعــداد ســكــان الــعــالــم  وهـ
البالغ 7. 7 مليار نسمة مستمر 
النظام  يف  ويتشارك  الزيادة،  يف 
ــغــذائــي بــطــريــقــة أو بــأخــرى.  ال
فنحن نتخذ القرارات بشأن املواد 
الغذائية التي نستهلكها، واملالبس 
التي  واملنتجات  نرتديها،  التي 
الكثير  يأتي  والتي   – نستخدمها 
وُتنتج  الــزراعــة.  من  أصــالً  منها 
مليون   570 يف  الزراعية  السلع 
مزرعة وهي يف معظمها صغيرة 
البلدان  يف  وتقع  أســر  وتديرها 
ــة الــغــذائــيــة  ــظــم ــنــامــيــة. واألن ال
يف  أساسية  سمة  وهــي  محلية، 
ذات  ولكنها  املحلية،  املجتمعات 

من  وترتبط  أيــًضــا  عاملي  طابع 
املالية  واألســـواق  التجارة  خــالل 

وأسواق التأمني املتطورة.
الــغــذائــي  الــنــظــام  أن  حــني  ويف 
ــذاء لــســكــان الــعــالــم،  ــغـ يــتــيــح الـ
فــقــد ابــتــعــد بــشــدة عــن املــســار 
يف  يساعدنا  أن  شأنه  من  الــذي 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
املرتبطة باجلوع والفقر والصحة 
واستخدام األراضي وتغير املناخ. 
ورغم أننا ننتج الكثير من الغذاء 
عدد  فــإن  الــعــالــم،  مستوى  على 
من يعانون نقص التغذية آخذ يف 

االرتفاع منذ عام 2014. 
 %  24 بنسبة  ــزراعــة  ال تسهم 
الدفيئة،  ــازات  غـ انبعاثات  مــن 
وتستهلك 70 % من املياه العذبة، 
وقد تسببت يف فقدان %60 من 
منذ  الفقاري  البيولوجي  التنوع 
وتبلغ  املاضي.  القرن  سبعينيات 
اخلارجية  الــعــوامــل  هــذه  تكلفة 
دوالر  ــيــون  ــل تــري  12 الــســلــبــيــة 
واستخدام  الغذاء  لتحالف  وفًقا 
قيمة  يتجاوز  ما  وهو  األراضــي، 
تريليونات   10 تبلغ  التي  السوق 

دوالر.
 وعدد املهددين بالفقر يف تزايد، 
لتقرير  ــا  وفــًق اجلــائــحــة،  ــراء  جـ
اآلفـــــاق االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة 
األمر  يونيو 2020،  يف  الصادر 
من  أهــدافــنــا  عــن  يبعدنا  الـــذي 
وخلق  الـــدخـــول  تقليص  خـــالل 
صعوبات يف احلصول على الغذاء 
والتغذية رمبا أفضت إلى مجاعة 
ــطــاق حــســبــمــا ذكــر  ــن واســـعـــة ال

برنامج الغذاء العاملي.
فكيف لنا أن نحدد مسارًا جديًدا 
للنظام الغذائي، مسار يعمل على 
ــراًدا  أفـ احلــد مــن اجلـــوع ويتيح 
وكوكًبا  قوًيا  واقتصاًدا  أصحاء 

سليًما؟
التطوير  ســرعــة  تبشر  والــيــوم 
والــشــبــكــات  للتقنيات  والــنــشــر 
الرقمية بالتعجيل بإحداث حتول 
يف الــنــظــام الــغــذائــي مــن خــالل 
ــواق  الــتــغــلــب عــلــى قــصــور األســ
والسياسات القائم منذ مدة بعيدة. 
يف  السابقة  التحوالت  أدت  وقد 
الزراعة  على  طرأت  التي  املسار 
ومتيزت  الغذائية  والــصــنــاعــات 

الزراعية،  الــثــورات  من  بالعديد 
الــزراعــيــة  اإلنتاجية  ــادة  زيـ ــى  إل
وانخفاض  الغذائية،  واإلمــدادات 
ــة،  ــقــي ــار الــــغــــذاء احلــقــي ــ ــع أســ
ــدت يف إتـــاحـــة الــعــمــالــة  ــاعـ وسـ
لالستثمار  الرأسمالية  واملـــوارد 
ــرى، ومــهــدت  ــ يف قــطــاعــات أخـ
الطريق أمام توسع املدن والثورة 
حتويل  إلـــى  وأدت  الــصــنــاعــيــة، 
شركات.  إلى  الزراعية  املنشآت 
التي  السابقة  للثورات  وخــالًفــا 
نشأت من ابتكارات باملزارع قبل 
الريفية،  أن متتد إلى املجتمعات 
القيمة  سلسلة  أعلى  تترسخ  ثم 
ــأمــل يف اســتــخــدام  وأســفــلــهــا )ت
احلديد  من  املصنوعة  اجلــرافــة 
يف  الزراعية  الثورة  أثناء  الزهر 
ــبــذور  ال بــريــطــانــيــا؛ أو حتــســني 
واألسمدة أثناء الثورة اخلضراء(، 
تعمل اإلبداعات الرقمية احلالية 
نقاط  على  الكفاءة  تعزيز  على 
متعددة على طول سلسلة القيمة 

الغذائية.
تدفع  الــرقــمــيــة  فالتكنولوجيا 
متعددة  جــبــهــات  عــلــى  التغيير 
مبــعــدالت مــتــســارعــة مــن خــالل 
كميات  وحتليل  واستخدام  جمع 
ميكن  التي  البيانات  مــن  هائلة 
لـــآلالت قــراءتــهــا عــن كــل جانب 
ــظــام الــغــذائــي  ــن مـــن جـــوانـــب ال
تكون  تكاد  حدية  وبتكلفة  تقريًبا 
الرقمية  املنصات  وتؤدي  صفًرا. 
ــى يــوتــيــوب إلى  مــن علي بــابــا إل
إحداث تغييرات جذرية يف مناذج 
مستوى  على  التقليدية  األعمال 
شركات  ضخت  وكذلك  النظام، 
مليار   2.8 املخاطر  املــال  رأس 

يف  الناشئة  الشركات  يف  دوالر 
مجال التكنولوجيا الزراعية حول 

العالم يف عام 2019.
ولكن اإلبداع الرقمي ال يصلح إال 
ولتحقيق  منه.  املقصود  للغرض 
يــتــعــني على  ــج إيــجــابــيــة،  ــائ ــت ن
على  تعمل  أن  العامة  السياسات 
التكميلية  التحتية  البنية  تعزيز 
ومعاجلة  الــبــشــريــة،  والـــقـــدرات 
الفوارق بني اجلنسني يف إمكانية 
ــالء  ــوارد، وإيـ ــ ــ ــى امل الـــوصـــول إلـ
ــ  البيئية  باملنافع  وثيق  اهتمام 
الــبــارزة  القضايا  مــن  وجميعها 
تقريرنا  إلــيــهــا  سيتطرق  الــتــي 
الرقمي  ”التعجيل  بعنوان  القادم 
للتحول الزراعي« املقرر نشره يف 

أواخر عام 2020. 
وقد ركزت هذه املقالة على ثالث 
بالتحول  للتعجيل  فقط  توصيات 
نــحــو مــســتــقــبــل غـــذائـــي أكــثــر 
استدامة. ويتعني على السياسات 
العامة أن تسعى إلى حتقيق ثالثة 
تركيز  إلغاء  كالتالي:  هي  أمــور، 
ــواق وســالســل الــتــوريــد، ال  األســ

مركزية التتبع، ونشر البيانات.
ــزة  ــ ــركـ ــ ــة األولــــــــــــى: المـ ــيــ ــتــــوصــ  الــ

األسواق وسالسل التوريد
الغذائي  الفائض  بني  التناقض 
ــذاء يف  ــغـ ــقــص الـ يف املـــــزارع ون
عمليات  أثــنــاء  التجزئة  ــواق  أسـ
الــنــاجــمــة عــن جائحة  ــالق  اإلغــ
ما  على  الــضــوء  يسلط  ــا  ــورون ك
فترة  منذ  الغذائي  النظام  يعانيه 
طويلة من ارتفاع تكلفة املعامالت 
وتعمل  ــات.  ــوم ــل ــع امل ــارب  ــضـ وتـ
األسواق وسالسل التوريد املركزة 
واملُقسمة إلى قطاعات على توليد 

مكاسب هائلة يف الكفاءة غير أن 
املشكل يكمن يف صعوبة التواصل 

بني البائعني واملشترين. 
عن  أمثلة  التقرير  واســتــعــرض 
كورونا  سياق  يف  األزمـــة  تفاقم 
سرعة  غــيــاب  بسبب  فــيــروس، 
أمناط  يف  املتغيرات  مع  التكيف 
االســـتـــهـــالك، وضــعــف الــقــدرة 
الطلب،  صــدمــات  مجابهة  على 
كما احلــال يف بــيــرو، والــواليــات 

املتحدة.
املنصات  تساعد  أن  املمكن  ومن 
وزيادة  التركيز  إلغاء  يف  الرقمية 
ــدد األســــــواق أعــلــى الــنــظــام  عــ
يؤدي  نحو  على  وأسفله  الغذائي 
ــج أفـــضـــل يف طــريف  ــائ ــت إلــــى ن
أعقاب  ويف  ــد.   ــوري ــت ال سلسلة 
من  العديد  قــام  اجلائحة،  هــذه 
ــطــات املــحــلــيــة وشـــركـــات  ــســل ال
وتيرة  بتعجيل  اخلاصة  التشغيل 
الرقمية  املنصات  إلــى  االنتقال 
لــربــط املــنــتــجــني واملــســتــهــلــكــني 

املكبلني باإلغالق االقتصادي
العامة  السياسات  دور  يتلخص 
يف منع تراكم النفوذ السوقي من 
ومن  الرقمية.  املنصات  خــالل 
كانت  إذا  ما  حالًيا  الواضح  غير 
املنصات الرقمية تعمل على خلق 
أوجه نفوذ سوقي جديدة شديدة 
التركيز لصالح الشركات القائمة 
تتيح  الشفافة  املنافسة  أن  أم 

التوزيع العادل للقيمة.
 فمن ناحية، هناك عوامل عديدة 
أســـواق  تــركــيــز  ــادة  ــ زي يف  تسهم 

يتبع ،،،
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األسبوع المغاربي

فككت  أ(:  )ع  املــغــاربــي  األســبــوع 
مع  بالتعاون  االسبانية  الشرطة 
إجرامية   شبكة  املــغــربــي،  االمـــن 
احلــشــيــش  تـــهـــريـــب  ــشــط يف  ــن ت
ــيــا وبــلــدان  ــان ــي إلـــى إســب ــرب ــغ امل
 10 واعتقال  السويد،  مثل  أخرى 
مالقا  مــديــنــة  يف  أعــضــائــهــا  ــن  م
أغلب  ينشط  حيث  وضــواحــيــهــا، 
،وفقا   أنشطتهم  وترتكز  أفرادها، 
وكالة األنباء »أوربا بريس”.وكشف 
احلزب االشتراكي العمالي احلاكم 
يف إسبانيا بقيادة بيدرو سانشيز، 

يف بالغ له، بأن بعد تولي احلزب 
إضافة  متــت  إسبانيا  يف  احلــكــم 
األمنية يف  العناصر  من  العشرات 
التهريب  ملحاربة  إسبانيا  جنوب 
الــدولــي لــلــمــخــدرات.وأشــار بالغ 
الى  االشتراكي،  العمالي  احلــزب 
ــدرو سانشيز  ــي ب تــولــي  مــنــذ  أنـــه 
متت  اإلسبانية،  احلكومة  رئاسة 
جديد  أمني  عنصر   181 إضافة 
لدعم وتقوية األجهزة األمنية التي 
ضد  إســبــانــيــا  جــنــوب  يف  تشتغل 
“عدد  أن  مبرزا  املخدرات،  مافيا 

تعمل حاليا  التي  األمنية  العناصر 
يف جنوب إسبانيا يف محاربة تهريب 
ــى 2.137  إل ارتــفــع  املـــخـــدرات، 
عنصر، وهو عدد كبير ازداد فقط 
يف السنتني األخيريتني من 2018 
فرناندو  وكان   .2020 غاية  إلى 
غراندي مارالسكا، وزير الداخلية 
أن عالقات  اكــد  قــد  اإلســبــانــي، 
واملغرب »هي  التعاون بني إسبانيا 
عالقات جد وثيقة ومهمة للغاية«. 
مؤخرا،  مارالسكا،  غراندي  وقال 
مجلس  يف  الداخلية  جلنة  أمـــام 

للبرملان(:  العليا  )الغرفة  الشيوخ 
»أجدد مرة أخرى التأكيد على أن 
ممتازة  هي  املغرب  مع  العالقات 
ومهمة وجيدة، وأقول إن كل شيء 
هي  العالقات  لكن  ميكن حتسينه 

جد وثيقة ومهمة للغاية«.
اإلسباني  الداخلية  وزير  وأضاف 
املــغــرب  مــع  الــتــعــاون  بفضل  أنـــه 
ــق  شــبــكــات   ــطــوي ــت ــا يف ب ،جنــحــن
يف  ــار  واالجتـ والتهريب  ــاب  االرهـ
كل  األرواح  بإنقاذ  »نقوم  و  البشر 

يوم وهذا واجبنا«.

عني  األنــصــاري:  علي  أفريقا،  بوابة 
ــني الــعــام  ــ أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس األم
سيلفيا  اإليفوارية   ، املتحدة،  لــألمم 
لألمم  مقيمة  منسقة   ، إيكرا  لوبيز 
املتحدث،  وأشــار  املغرب،  يف  املتحدة 
مؤمتره  خالل  الدولية  املنظمة  باسم 
جاء  التعيني  ان  اليومي،   الصحفي 
مبــوافــقــة حــكــومــة الــبــلــد املــضــيــف. 
املنصب  هــذا  لــوبــيــز-إيــكــرا   وتتولى 
بعد ســنــوات عــديــدة مــن اخلــبــرة يف 
18 سنة  بينها  التنموي،  العمل  مجال 
للهجرة. الدولية  املنظمة  خدمة  يف 

،رئاسة  أكرا  يف  لوبيز-إيكرا  وشغلت 
املنظمة  ملكاتب  للبالد  وممثلة  بعثة 
ــهــجــرة يف غـــانـــا وبــنــني  ــل ل الـــدولـــيـــة 
منصب  تولت  أن  سبق   كما  والتوغو. 
بالنيابة  املتحدة  لألمم  مقيمة  منسقة 

يف غانا، وكذا يف مقر املنظمة الدولية 
فريق  قادت  حيث  جنيف،  يف  للهجرة 
التنسيق لقضايا النوع، بعد أن شغلت 
ــار  ــســة مـــشـــروع يف إطـ ــي مــنــصــب رئ

التي  الدخل  وتوليد  التمكني  برامج 
ضحايا  النساء  لفائدة  تطويرها  مت 
الــكــونــغــو  ــة  الـــنـــزاعـــات يف جــمــهــوري

ورواندا. وغينيا  الدميقراطية 

بوابة أفريقيا: اكدت موريتانيا على ضرورة 
دول  مجموعة  بني  املشترك  العمل  تعزيز 
أشكال  كافة  لتصفية  الساحل  يف  اخلمس 
يف  املنظمة  واجلــرميــة  العنيف  الــتــطــرف 
طرف  من  املقررة  للترتيبات  طبقا  املنطقة 
دول املجموعة. وطالبت، خالل برقية تعزية 

أصدرتها وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون 
اثر  االثنني  اليوم  اخلــارج  يف  واملوريتانيني 
اغتيال مواطنني من النيجر وفرنسا كانا يف 
محاربة  مجال  يف  الشركاء   ، خيرية  مهمة 
من  والتزاماتهم  تعهداتهم  بتنفيذ  اإلرهاب 

أجل القضاء على اإلرهاب يف املنطقة.

تهريب  شبكة  يفكك  املغربي  نظيره  مع  بالتعاون  اإلسباني  األمن 

املغرب  املتحدة يف  الساحلإيفوارية منسقة لألمم  دول  بني  التعاون  لتعزيز  تدعو  موريتانيا 

املحيط املغاربي

وفــورات  مثل  الرقمية  املنصات 
وآثـــار  الــتــحــّول  وتكلفة  احلــجــم 
شركتي  هنا  ولنتأمل  الشبكات. 
علي بابا أو أمازون، وهما شركتان 
العقد  يف  مضطرًدا  منــًوا  حققتا 
يتعامل  سوًقا  وتخلقان  املاضي، 
يف  واملنتجون  املستهلكون  فيها 
ناحية  ومن  العالم.  أنحاء  جميع 
أخرى، تؤكد اخلبيرة االقتصادية 
باربرا إنغلز أن املنصات الرقمية 
تدعم املنافسة. وتقول إن نطاقات 
املنتجات )مثل بيع أصناف التفاح 
تتيح  مختلفني(  منتجني  قبل  من 
ظــروف  وأن  تنافسية  ظـــروًفـــا 
للتغيير  تتعرض  املنصات  ســوق 
بفعل  منتظم  بــشــكــل  اجلــــذري 
اجلديدة  )فاألصناف  االبتكارات 
مــن الــتــفــاح حتــل مــحــل األنـــواع 
القائمة مع توسع انتشار السوق( 
وبالتالي فهي أقل ُعرضة لتراكم 
املبادلة  آليات  مثل  السوق  نفوذ 
التقليدية. ولم يثبت ذلك بالنسبة 
لسلسلة القيمة الغذائية، وهو ما 
من  املزيد  إلجــراء  مــبــررًا  يعطي 

األبحاث يف هذا الشأن
يف  الالمركزية  الثانية:  التوصية 

قابلية التعقب
ــراض  ــ ــال مــع األم كــمــا هــي احلــ
اإليــدز،  مثل  السابقة  احليوانية 
ــروس غــــرب الـــنـــيـــل، كــان  ــ ــي ــ وف
فيروس كورونا املستجد سبًبا يف 
بني صحة  القوية  الروابط  إبراز 
اإلنسان وصحة  احليوان وصحة 
كوكب األرض، والدور املهم الذي 
عندما  البشرية  األنشطة  تلعبه 

وثيق  اتصال  على  البشر  جتعل 
إدارة  سوء  وكان  البرية.  باحلياة 
املاشية، ومناولة األغذية بطريقة 
النظم  وتـــدهـــور  ــة،  مــأمــون غــيــر 
اإليكولوجية، والتعدي على موائل 
تزايد  وراء  سبًبا  البرية،  احلياة 

عدد األمراض واملرضى.
الغذائية  ــواد  امل تتبع   ومــن شــأن 
ــول ســلــســلــة الــتــوريــد،  ــى طــ عــل
بطريقة المركزية أن يخلق فرًصا 
أماًنا  أكثر  غــذاء  على  للحصول 
االستعانة  املهم  ومن  واستدامة. 
كما  للغذاء.  أمًنا  أكثر  مبصادر 
املستمدة  الــغــذائــيــة  املــــواد  إن 
ــثـــر اســتــدامــة  مـــن مـــصـــادر أكـ
يدفعها  ســعــريــة،  زيــــادة  حتــقــق 
بيئي  بوعي  املتمتعون  املستهلكون 
وصــحــي ولــديــهــم الـــقـــدرة على 
املؤشرات  وهذه  تكاليفها.  حتمل 
إلــى  انتقلت  مــا  إذا  الــســعــريــة، 
مــخــتــلــف األطـــــراف عــلــى طــول 
ــن املــمــكــن  ــمــة، مـ ــي ــق ســلــســلــة ال
أن حتــفــز بـــدورهـــا عــلــى اتــبــاع 

ممارسات اإلنتاج املستدامة.
أوروغــواي  مثال  التقرير  وأعطى 
منو  ارتفع  حيث  األوتونوميا،  يف 
األبقار مبتوسط  صــادرات حلوم 
قدره 700 % بني عامي 2001 
و2018 )الشكل 4(. وأدى ارتفاع 
التفضيالت  يف  والتغير  الدخول 
على  الشديد  الطلب  إذكــاء  إلــى 
املعتمد  املنشأ  حلوم األبقار ذات 
يعني متتعها بجودة عالية.  الذي 
وقد متكنت أوروجواي من إشباع 
املمتازة  للمنتجات  النهم  هــذا 

ببصيرة  تتمتع  حكومة  بفضل 
لــوبــاء  االســتــجــابــة  مــن  مكنتها 
مرض احلمى القالعية يف أوائل 
احلــادي  القرن  من  األول  العقد 
ــالل حتسني  والــعــشــريــن مـــن خـ
ممارسات إدارة الثروة احليوانية 
رقمي  معلومات  نــظــام  ــشــاء  وإن
ملعلومات الثروة احليوانية مجاني 

جلميع املستخدمني.
واألمر بالغ األهمية يف جناح هذا 
هو  الطويل  املـــدى  على  النظام 
التصميم الالمركزي للسجل العام 
املــوزع، مما يعني أن أي شخص 
النظام  إلــى  الوصول  من  يتمكن 
ــات، واحلــد  ــان ــي ــب واســتــخــدام ال
وزيــادة  املعلومات،  تــضــارب  مــن 
املنافسة على مختلف املستويات، 
وزيـــــادة الـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة 
االحــتــيــال وتــزيــيــف املــعــلــومــات. 
ــخــدم يف  ويـــعـــني الــنــظــام املــســت
تعريف  رمــز  بتعيني  أوروغــــواي 
لكل حيوان، مما يتيح لك معرفة 
على  ومــوقــعــه  مــعــامــلــتــه  كيفية 
تعقب  ويتم  آنًيا.  اإلنتاج  سلسلة 
املعلومات عن األبقار الفردية من 
منت  على  الشحن  وحتى  املزرعة 
رحــالت  ــك  ذل يف  مبــا  السفينة، 
سفرها وعلفها وأدويتها والزيادة 
مــؤشــرات  مــن جملة  ــا،  ــه وزن يف 
أخرى. وميكن للمستخدمني غير 
مشاهدة  الــنــظــام  يف  املسجلني 
املستخدمني  للمشغلني  خرائط 
ــل رأس من  ك ــد  لــلــنــظــام وحتــدي

املاشية حسب القسم. 
البيانات  نشر  الثالثة:  التوصية 

املفتوحة
التسلسل  نــشــر  تــأثــيــر  يف  فــكــر 
ــا،  ــ ــورون ــ ــروس ك ــيـ ــفـ اجلـــيـــنـــي لـ
العمومي  الــقــطــاع  ــقــوم  ي حــيــث 
بتطوير  ــا  ــًي حــال واخلــصــوصــي 
محتماًل  لقاًحا   150 مــن  أكثر 
تقنيات  الــبــعــض  ويــســتــخــدم   ،
اآلخر  البعض  ويستخدم  تقليدية 
نشر  ويعد  مؤكدة.  غير  تقنيات 
مستوى  على  املفتوحة  البيانات 
ضرورًيا  املعقد  الغذائي  النظام 
أيًضا ملعاجلة تضارب املعلومات، 
كفاءة  ــادة  وزي االبتكار،  وتشجيع 

اإلنفاق العام.
سبيل  على  كينيا،  بـــدأت  فقد   
املثال، تشهد طفرة يف التطبيقات 
ــبــيــانــات  ــن ال الـــتـــي تــســتــفــيــد مـ
املــفــتــوحــة. ويف ظــل االنــشــغــال 
بالزراعة باعتبارها ركيزة  الزائد 
لالقتصاد واألمن الغذائي، قررت 
إتاحة   2011 عام  يف  احلكومة 
التنموية  األســاســيــة  الــبــيــانــات 
ــة واإلحــصــائــيــة  ــدميــوغــرافــي وال
بــالــنــفــقــات يف شكل  واملــتــعــلــقــة 
والشركات  الباحثني  يفيد  رقمي 
اخلاصة وجهات تطوير تكنولوجيا 
واجلمهور  واالتصاالت  املعلومات 
اإللكتروني  املوقع  ويقدم  العام. 
)opendata.go.ke(  للجمهور 
مجموعة   942 مــن  يــقــرب  مــا 
بيانات. واليوم، تقود كينيا أفريقيا 
الزراعية،  التكنولوجيا  ميدان  يف 
األعلى  هــو  رقمي  نظام  بفضل 
من   30% عن  فضاًل  تصنيًفا، 
التقنيات الزراعية املغيرة لقواعد 

اللعبة يف هذه القارة. ويعد تأثير 
نظام  مثل  اإلبداعية  التكنولوجيا 
ــعــاملــي الــذي  ــد املـــواقـــع ال حتــدي
األمريكية  الــدفــاع  وزارة  طورته 
ملساعدة القوات العسكرية، ويوزع 
للبيانات  آخر  مثااًل  مجاًنا،  اآلن 
تأثيرات  حتقق  الــتــي  املفتوحة 
من  شــيء  كــل  يف  كبيرة  إيجابية 
تسمح  الــتــي  الدقيقة  الــزراعــة 
الكميات  يضعوا  بأن  للمزارعني 
يف  السماد  من  املحددة  املناسبة 
املراجعات  إلى  املناسب،  املوضع 
للسائحني  تسمح  التي  النقدية 
مواقع  بتحديد  الطعام  ومحبي 

املطاعم يف غضون دقائق.
تــنــص الــعــديــد مــن الــســيــاســات 
منذ  أوروبــا  وخاصة يف  القائمة، 
بيانات  أن  عــلــى   ،2003 عـــام 
البيانات  أو  ــ  العمومي  القطاع 
أن  يجب  ــ  املشترك  النفع  ذات 
ــادة  تــكــون مــفــتــوحــة وقــابــلــة إلعـ
االســتــخــدام. ولــكــن الــعــديــد من 
قد  بالبيانات  املرتبطة  املخاطر 
متنع التقنيات الرقمية من أن تفي 
بوعدها: عدم اليقني بشأن حماية 
البيانات وامللكية واألمن وإمكانية 
ــة ومــســائــل  ــابـ ــرقـ الـــوصـــول والـ
واملسؤولية  واملصادقة  الشفافية 
القيمة.  سالسل  يف  واالخــتــالل 
السياسات  تعمل  أن  املمكن  ومن 
ــى حتــســني حــمــايــة  الـــعـــامـــة عــل
البيانات وتوضيح ملكية البيانات، 
ومعاجلة ممارسات البيانات غير 
الزراعية،  السياسات  يف  العادلة 
اخـــتـــالالت سلسلة  مــن  ــد  واحلــ

القيمة وما يتصل بها من تضارب 
املعلومات. وميكنها أيضا أن تعزز 
تبادل البيانات من جانب القطاع 
مهمة  تـــكـــون  ــا  ــدم عــن ــاص  ــ اخلـ
وتزيد  وتــرصــد  ــعــام،  ال للصالح 
من أثر البيانات العامة، وحتسن 

حوكمة تبادل البيانات.
لقد ضربت اجلائحة أغلب بلدان 
العالم أوائل عام 2020، يف وقت 
كان فيه النظام الغذائي متأخًرا 
يف  رئيسي  تصحيح  عن  بالفعل 
الغذائية  النتائج  لتحسني  مساره 
من  باحلد  واإلســـراع  والبيئية، 
التعجيل  خـــالل  ومـــن  ــفــقــر.  ال
الرقمية،  التقنيات  إلى  بالتحول 
فإن إجــراءات اإلغــالق قد تنتج 
غير  نحو  على  مــواتــيــة  عــوامــل 
به.  تغييًرا مرحًبا  متوقع وجتلب 
األطراف  إلى جميع  دعوة  وهذه 
بيئة  أن  من  للتأكد  اآلن  املعنية 
إلى  تفضي  العامة  السياسات 
حتقيق  من  تقربنا  رقمية  حلول 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
ــن طـــريـــق تــفــضــيــل الــقــضــاء  عـ
يف  والالمركزية  التركيز،  على 
البيانات  ونشر  التعقب،  قابلية 
فسوف  جنحنا،  وإذا  املفتوحة.  
نتمكن من االستفادة من الطاقة 
اإلبداعية واالبتكار واالحتياجات 
مليار   7.7 مــن  لنحو  اليومية 
نــســمــة، مــن املـــزارعـــني ورجـــال 
األعـــمـــال واملــســتــهــلــكــني الــذيــن 
العاملي،  الغذائي  النظام  يشكلون 
مستقبل  نحو  املسار  حتويل  يف 

أكثر استدامة.
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األسبوع المغاربي

احتضنت  أفريقيا:  بوابة 
الـــعـــاصـــمـــة املــغــربــيــة، 
 15 السبت  يــوم  الرباط 
لقاء   اغــســطــس2020، 
مغربيا جزائريا، خاصا يف 
فن املوضة ، يشمل عقد 
أميان  شركة  بني  شراكة 
الدولية،  سوفير للموضة 

مع الشركة اجلزائرية
 TOTALMENTE (
وتــهــدف   .)DEMAIS
يف  التعاون  إلى  الشراكة 
املــشــاريــع  مــن  مجموعة 
بني  تــدمــج  الــتــي  الفنية 
ــثـــقـــافـــة املـــغـــربـــيـــة و  الـ
اجلزائرية ، نظرا لتقارب 

يشكل  .حيث  تقاليدهما 
هـــــذا احلـــــــدث جــســرا 
لتوثيق العالقات الثقافية 
والــفــنــيــة بـــني الــبــلــديــن، 
خطوات  تتلوها  وخطوة 
أخرى  بلدان  مع  مماثلة 
وبهذه  وشقيقة.  صديقة 
املــنــاســبــة قـــال املــغــربــي 
أميان  رئيس  الرباط  ابن 
الدولية  للموضة  سوفير 
احلــمــداوي  محمد  أمير 
ملــصــادر اعــالمــيــة ” إني 
جد فرح بهذه الشراكة ، 
البلدين  بني  جتمع  التي 
عن  بعيدا   ، الشقيقني 

القيود السياسية”

وعبر عن تفاؤل عارضي 
و عارضات مؤسسته بهذه 
الشراكة و الذين بدورهم 
عازمني على وضع يدهم 
يف يد زمالئهم اجلزائريني 
، من أجل إحياء محتوى 
عالم  يف  جديد  إبــداعــي 

املوضة .
ــاف املــســؤول األول  وأضـ
ملجموعة أميان سوفير، أن 
ميدان املوضة يف املغرب 
ــادة النظر  إلــى اع يحتاج 
 . محكمة  واستراتيجية 
فامليدان يف املغرب يحتاج 
لــلــمــويــد مـــن الــتــقــنــني و 

اللمسة اإلبداعية .

ســيــنــظــم عــلــى هــامــش 
هذا اللقاء بأحد الفنادق 
حفل  بــالــريــاط  املصنفة 
تــصــويــر عــــرض أزيــــاء 
عربية  دول  مبــســاهــمــة 
اجلزائر،  املغرب،  أبرزها 
اإلمـــارات  مصر،  تونس، 

املتحدة وفرنسا.
يــذكــر أن شــركــة أمــيــان 
ســوفــيــر الـــدولـــيـــة، بــرز 
عرض  عــالــم  يف  اسمها 
األزيــاء ، بتنظيم عروض 
للجمال  ومسابقات  أزياء 
مشاركة  عرفت  باملغرب، 
الــدول وإبراز  العديد من 
عدد من املواهب املغربية.

شراكة مغربية جزائرية يف مجال ابداع املوضة 

مجمع سونلغاز اجلزائر: تكتل أربعة شركات  معزّ اجلودي يقترح على املشيشي تكوين 
جلنة من املختصني يف اإلقتصاد

شيتور: ضرورة حتديد مصادر توفير الطاقة إلجناح عملية االنتقال

مال وأعمال 

ملواجهة  أ(:  )ع  املغاربي  األسبوع 
وباء  تفشي  الــذي خلفه  الكساد  
كورونا يف العالم ويف املغرب، جلأ 
الــعــديــد مــن أصــحــاب املــحــاالت 
ــرى والــصــغــرى  ــب ــك ــة ال ــجــاري ــت ال
املغربية،  اإلقتصادية   بالعاصمة 
الدار البيضاء إلى منصات مواقع 
الــتــواصــل اإلجــتــمــاعــي مــن أجل 
تسويق سلعهم. مما جعل التجارة 
ــة  اإللــكــتــرونــيــة تــزدهــر يف اآلونـ
األخيرة بشكل ملحوظ يف املغرب.  
مغربية،  محلية  مــصــادر  وحسب 
تسويق  محالت  ــاب  أربـ إستطاع 
االطفال  ولعب  اجلاهزة  املالبس 
والالكترونيات، حتقيق أرباح مهمة 
مقارنة باملاضي، بسبب اعتمادهم 
للزبائن  التسهيالت  مــن  العديد 

الذي  املجاني  التوصيل«  كخدمة 
التنقل  عملية  الــزبــون  على  يوفر 
لشراء ما يلزمه من السلع سواء تعلق 
اإلكسسوارات  أو  باملالبس  األمــر 
أي  أو  التجميل  مستحضرات  أو 
هذا  و ممارسة  أخــرى.  منتجات 
التجارة لم تعد تقتصر  النوع من 
التجارية  املحاالت  أصحاب  على 
فقط، بل استطاع أن يستثمر يف 
هذا القطاع والربح منه حتى من 
ال ميلك أي خبرة يف هذا املجال، 

موقعي  على  لصفحات  بانشائهم 
مختصة  واألنستجرام  الفيسبوك 
يصعب  مطلوبة  منتجات  بيع  يف 
التنقل لشرائها . ويرى مختصون 
يف املجال، ان البيع عبر األنترنت، 
سيشهد قفزة نوعية يف املستقبل  
حتى ما بعد اجلائحة يف ظل تطور 
التقنيات اإللكترونية، وبناء الثقة بني 
التاجر املستهلك. ورغم ما يعرفه 
املجال من رواج ، إال ان العديد من 

املستهلكني يشتكون غياب الثقة.

التجارة اإللكترونية تزدهر يف املغرب

ب(:مت  )س  املغاربي  األسبوع 
ــوم اخلـــمـــيـــس بـــاجلـــزائـــر  ــ يـ
عقود  على  التوقيع  العاصمة 
أربعة شركات  تكتل  و  إدمــاج 
سونلغاز  ملجمع  تابعة  فرعية 
و  األم  بــالــشــركــة  إلحلــاقــهــا 
ذلك بهدف مراجعة تنظيمها 
وإعادة هيكلتها يف ظل األزمة 

املالية والصحية.
بكل من شركة  األمــر  ويتعلق 
ــة واالســـتـــشـــارات  ــعـ ــراجـ املـ
القانونية )CASEG( و مركز 
و  الكهرباء  تطوير  و  البحث 
شركة  و   )CREDEG( الغاز 
طب العمل )SMT( و الشركة 
االتصال  لتقنيات  اجلزائرية 

.)Sat-Info(
توقيع  اليوم  ذات  يف  مت  كما 
لتحويل  إطــار  اتفاقيات  على 
إلى  الشركات  هــذه  موظفي 
له  كلمة  ويف  األم.  الــشــركــة 
هذه  توقيع  مراسم  مبناسبة 
العقود بحضور رؤساء املدراء 
ــات،  ــشــرك ــامــني لــهــذه ال ــع ال
ــد الــرئــيــس املــديــر الــعــام  أكـ

شاهر بوخلراص أن عمليات 
االدمــاج و التكتل التي قامت 
اخلميس  اليوم  سونلغاز  بها 
فروعها  عـــدد  مــن  لتقليص 
ستتبع بعمليات أخرى مماثلة.
املناسبة  هـــذه  خـــالل  ــرز  ــ وأب
العام  األمــني  حضرها  التي 
لعمال  الوطنية  للفيدرالية 
ــاعــات الــكــهــربــائــيــة و  الــصــن
تقليص  سيتم  أنـــه  الــغــازيــة 
االجـــراءات  تعديل  و  املناهج 
ــاج  ــ االدم عــمــلــيــات  لتسهيل 
تقصير  ــذا  كـ و  املستقبلية 
يف  مضيفا  الــزمــنــيــة،  املــهــل 

عمليات  ان  ــاق  ــســي ال ذات 
اخلدماتية  املؤسسات  إدمــاج 

ستنطلق قريبا.
بعد عشريتني  انــه  أوضــح  و 
الــذي  الفرعي  التنظيم  مــن 
ــغــاز أصــبــح  ــل انــتــهــجــتــه ســون
محتما عليها اعادة النظر يف 
املــوارد  نــدرة  تنظيمها بسبب 
املالية الناجمة عن االنخفاض 
النفط يف  اســعــار  احلـــاد يف 

السوق الدولية.
متصل  ــاق  ســي يف  طــمــأن  و 
املــوظــفــني الــتــابــعــني لــفــروع 
ــة املــعــنــيــة بـــاإلدمـــاج  ــشــرك ال

ــأن مــكــاســبــهــم  ــ والـــتـــكـــتـــل بـ
ستظل  املهنية  و  االجتماعية 
االنتقال  ان  مؤكدا  محفوظة 
هـــو مــجــرد حتــويــل داخــلــي 
بسيط و أن مستقبلهم أصبح 

أكثر امانا.
ــة تــنــظــيــم وهــيــكــلــة  ــعــ  مــــراجــ

الشركة بصفة »عميقة« 
بــوخلــراص يف  السيد  وقـــال 
هذا الصدد ان شركة سونلغاز 
إعـــادة  طـــور  اآلن يف  تــوجــد 
ووسائلها  مـــواردهـــا  تــركــيــز 
يف  و  القاعدية  مهنها  حــول 
نفس الوقت تؤكد مهامها يف 
التوجيه و التحكم عن طريق 
تــعــزيــزهــا مــن خـــالل إنــشــاء 

مديريات جديدة.
الصعب  الــوضــع  أن  وأبــــرز 
شركة  ــن  م يتطلب  ــي  احلــال
سونلغاز على غرار الشركات 
العام  للقطاع  التابعة  الكبرى 
ــادة  وإعــ تنظيمها  مــراجــعــة 

هيكلتها بصفة »عميقة«.
ــار ان  ــ ــذا االطـ ــر يف هـ و ذكـ
ــت قد  ــان ــة ســونــلــغــاز ك شــرك

القانون  ضــوء  على  تفرعت 
فبراير 2020  املــؤرخ يف 5 
املتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز 
مضيفا  ــوات  ــقــن ال بــواســطــة 
مواكبا  كــان  التفرع  هــذا  أن 
احلقبة  لتلك  الــعــام  للسياق 
التي اتسمت بخلق املزيد من 
و  العمل  فــرص  و  الشركات 

الثروات.
سونلغاز  شــركــة  أن  ــرز  ــ وأبـ
تلبية  عــلــى  تعمل  وفــروعــهــا 
متطلبات اخلدمة العامة على 
ــه و الــتــي تصب  أفــضــل وجـ
و  اال  الرئيسية  مهمتها  يف 
بخصوص  الطلب  تلبية  هي 
الكهربائية  الــطــاقــة  تــوفــيــر 
ــة قــصــد ضــمــان  ــازيـ ــغـ الـ و 
مضيفا  للمواطنني  الرفاهية 
أن هذا النهج سيسمح بظهور 
اخلاص  القطاع  يف  مبادرات 
إنشاء شركات يف  خــالل  من 
و  النشاط  قطاعات  مختلف 
التي ينبغي أن حتقق التنمية 
االجتماعية  و  االقــتــصــاديــة 

للبالد.

األسبوع املغاربي، رفيدة نور: صّرح اخلبير االقتصادي، 
أنه   ،2020 أغسطس   14 اجلمعة  ــودي،  اجلــ معز 
هشام  احلكومة،  بتكوين  املكلف  احلكومة  لرئيس  قدم 
الضيافة،  بدار  لقاء جمعهما اجلمعة،  املشيشي، خالل 

ثالث مقترحات أساسية لتجاوز الوضع احلالي.
ويتمثل املقترح األول يف تكوين جلنة من املختصني يف 
املجال االقتصادي واملالي تعمل ملدة ثالثة أشهر قصد 
)على  وتنشيطه  الوطني  اإلقتصاد  انقاذ  برنامج  وضع 
الشغل  إشراك خبراء احتاد  مع  وفرنسا(  املغرب  غرار 

ومنظمة األعراف واألحزاب السياسية.
أما املقترح الثاني فيتمثل يف ضرورة إرجاع ثقة املستثمرين 

ورجال األعمال لدفع اإلستثمار الوطني.
وقال اجلودي: »البد من الكف عن شيطنة املستثمرين 
من خالل حتديد الفاعلني االقتصاديني الذين يضطلعون 
من  القانون،  وتطبيق  االقتصاد  دفع  يف  اساسي  بــدور 
جهة ورجال األعمال املتهربني جبائيا واملهربني من جهة 
اخرى«.ودعا يف املقترح الثالث إلى ضرورة حتديد محفظة 
املؤسسات  قائمة  لضبط  للدولة  العمومية  املساهمات 
والتي  االستراتيجية  القطاعات  يف  الناشطة  العمومية 
اليجب التفريط )التي تهم األمن القومي خاصة( قصد 
إصالحها عبر التمويالت املتحصل عنها من تفويت بعض 

املؤسسات العمومية املتبقية.

أكد  ب(:  )س  املغاربي  األســبــوع 
وزير االنتقال الطاقوي والطاقات 
شيتور،  الدين  شمس  املتجددة، 
العاصمة  باجلزائر  اخلميس  يوم 
عــلــى الـــضـــرورة املــلــحــة لــلــبــالد 
الطاقة  توفير  مــصــادر  لتحديد 
من  عليها  تعتمد  أن  ميكن  التي 

أجل انتقال طاقوي ناجح.
لقاء  خالل  شيتور  السيد  وشدد 
ــة مبقر  ــوي ــع اجلــم ــة  ــركـ احلـ ــع  مـ
ترشيد  ضــــرورة  عــلــى  ــوزارة  ــ ــ ال
ــطــاقــة، خــاصــة يف  اســتــهــالك ال
أجل  من  والنقل  السكن  قطاعي 
الــتــقــلــيــص الــتــدريــجــي العــتــمــاد 
الطاقات  على  »الكبير«  للدولة 

األحفورية.
الـــوزيـــر أن قــطــاعــات  كــمــا أكـــد 
متثل  النقل  و  واخلدمات  السكن 
وحدها  باملائة 80 من الطاقات 
ذلك  أن  إلــى  مشيراً  ملستهلكة، 
ــر  األمـ أن  خــصــوصــاً  ــم،  ــخـ »ضـ
يــتــعــلــق بــقــطــاعــات مــنــتــجــة«.  ال 
هذا  يف  شيتور  السيد  وأضـــاف 
السياق أن اجلزائر تستهلك نحو 
أو ما  النفط لكل مسكن  طن من 
 10 لكل  طن  مليون   10 يعادل 

آالف مسكن.
ومــن اجــل تــوفــيــر الــطــاقــة التي 
الوزير  أوصــى  األســر،  تستهلكها 
تعمل  ــاه  مــي ســخــانــات  بــتــركــيــب 
بأن  مذكراً  الشمسية،  بالطاقة 
 100 وضــع  إلــى  تطمح  الــدولــة 
املقبل.  العام  خــالل  وحــدة  ألــف 

كما اعتبر أنه من املهم أن نوضح 
الشبكات  خــالل  مــن  للمواطنني 
اجلمعوية،  واحلركة  االجتماعية 
فوائد هذا االنتقال الذي سيسمح 
مع  الطاقة  فاتورة  بتخفيض  لهم 

توفير 40? من الطاقة للدولة.
وزير  أوضح  بالنقل،  يتعلق  وفيما 

هــنــاك  أن  ــوي  ــطــاق ال ــال  ــق ــت االن
أشــيــاء كــثــيــرة يــجــب الــقــيــام بها 
يستهلك  ــذي  ال القطاع  هــذا  يف 
وأكد  املنتجة.  الطاقة  من   ?40
ــا نــســتــورد  ــن ــوقــت ذاتـــه »إن يف ال
الوقود  مــن  طــن  مليوني  حــوالــي 
تكلفنا  والتي  النقل  الحتياجات 
يف  مقترحا  دوالر.«  ملياري  نحو 
السيارات  هذا اخلصوص، حظر 
الوقود. الكثير من  التي تستهلك 

إلــى  ســيــارة   200000 حتــويــل 
سنة  املــمــيــع يف  الـــبـــتـــرول  غـــاز 

  2021
نستهلك  »أننا  إلى  الوزير  وأشار 
لترات لكل 100   7 يف املتوسط 
لكل  ــتــرات  ل  5 مــقــابــل  كيلومتر 
100 كيلومتر يف أوروبا«، مؤكدا 
الــســيــارات  حظر  قـــرار  أن  على 
الوقود  من  كثيرا  تستهلك  التي 
سيوفر للبالد ما يعادل 20? من 

الوقود، أو ملياري دوالر.
تطمح  اجلزائر  أن  الوزير  وذكــر 
حتويل  إلى  االنتقالية  خطته  يف 
ــاز  غ ــى  ــ إل ــارة  ــيـ سـ ــف  ــ أل  200
 ،2021 عام  يف  املسال  البترول 
وهـــو مـــا ميــثــل ، حــســب قــولــه، 

ألف طن من االقتصاد يف   200
الوقود. استهالك 

ضــرورة  على  ــوزيــر  ال شــدد  كما 
إدمـــاج  يف  اآلن  مــنــذ  الــتــفــكــيــر 
يف  خاصة  الكهربائية  املحركات 

العام. النقل  مجال 
الشمسية  الطاقة  خطة  وحــول 
أوضــح  احلــكــومــة،  تبنتها  الــتــي 
ــر إنــهــا تــتــألــف مــن إنــشــاء  ــوزي ال
الطاقة  لتوليد  صغيرة  محطات 
مــيــغــاواط   50 إلــــى   10 مـــن 
مثل  معينة  قطاعات  طلب  حسب 
واجلماعات  والصناعة  الفالحة 

املحلية.
كــمــا أكــــد الــســيــد شــيــتــور أن 
حتولها  ــاح  إجنــ ــد  ــري ت اجلـــزائـــر 
الطاقوي يف غضون 10 سنوات، 
على  تــعــول  احلــكــومــة  أن  معلنا 
للجمعيات  »املـــحـــوري«  الــــدور 
توضيح  مسؤولية  تتحمل  الــتــي 
لالنتقال  الرئيسية  الــتــحــديــات 
الطاقوي للمواطنني وكذا التنمية 

املستدامة.
ــام ممــثــلــي اجلــمــعــيــات  ــ ــال أم ــ وق
من  انــه  اللقاء  هــذا  يف  املشاركة 
الطاقوي  االنتقال  »إجنــاح  اجــل 

ــطــاقــة  ووضـــــع حـــد إلهــــــدار ال
يقدر بحوالي 10  الذي  احلالي، 
إلى 15، يجب الذهاب إلى ذلك 

محسوبة«. بخطوات  معا 
املناسبة  بهذه  شيور  السيد  وأكد 
ــد، مبــســاعــدة  ــل ــب ــل أنــــه ميــكــن ل
املجتمع  يف  الــفــاعــلــة  اجلـــهـــات 
ــى حتــدي  ــغــلــب عــل ــت املـــدنـــي، ال
االنتقال الطاقوي وتوفير مستوى 
مليون   55 ـــ  ل ــرمي«  ــ »ك معيشي 

نسمة بحلول عام 2030.
ــح الــوزيــر يف هـــذا الــصــدد،  وألـ
بيئية  »عدالة  إقامة  على ضرورة 
تفيد  أن  شأنها  مــن  طاقوية«  و 
جــمــيــع مــنــاطــق الـــبـــالد، مــؤكــدا 
 1300 يستهلك  اجلــزائــري  ن 
فرد  لكل  الــطــاقــة  مــن  كــيــلــوواط 

سنوًيا.
ــدل »نـــســـبـــي«،  ــ ــع ــ ــذا امل ــ لـــكـــن هـ
ــر- مــوضــًحــا أن  ــوزيـ -حــســب الـ
بكثير  أكثر  تستهلك  أسًرا  هناك 
 0« اآلخر  البعض  يستهلك  بينما 
الذين  أولئك  خاصة  كيلوواط«، 
حيث  الظل،  مناطق  يف  يعيشون 
ــوا بــال مياه  هــنــاك ســكــان ال زالـ

شرب و ال كهرباء.
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األسبوع المغاربي
تقرير األسبوع

مبناسبة  أ(:  )ع  املغاربي  األسبوع 
تنمية  ــول  ،حــ افــتــراضــي  حـــدث 
وازدهار املرأة يف العالم وبحضور 
ــس األمــريــكــي  ــي ــرئ مــســتــشــارة ال
إيفانكا ترامب، أبرز مساعد وزير 
أن  بــيــغــون،  ستيفن  ــة،  اخلــارجــي
،عملت  األلفية  حتــدي  “مؤسسة 
من خالل مبادرة التنمية واالزدهار 
ــي لــلــمــرأة، مـــع احلــكــومــة  ــامل ــع ال
ــرار حقوق  ــ املــغــربــيــة مــن أجـــل إق
جميع الورثة، السيما الفتيات، يف 

امليراث وامتالك األراضي”.
املسؤول  قــال  ذلــك،  على  وكمثال 

ــكــي أن “ســمــيــرة صــبــري،  األمــري
ــي ســيــدة مـــن جــهــة مــراكــش  وهــ
ترث  أن  أخــيــرا  ستتمكن  آســفــي، 
بشكل قانوني األراضي التي نقلها 
ــهــا، من  ــا. وســيــحــق ل ــدهـ لــهــا والـ
األرض  استخدام  فصاعدا،  اآلن 
أجيال  منذ  عائلتها  تستغلها  التي 
احتياجات  لتلبية  منها  واالستفادة 
لألرض،  مالكة  وبصفتها  أسرتها. 
ستستفيد من ولوج أفضل للتمويل 
يف  وستساهم  والــفــرص.  والتعليم 
ازدهار بالدها، كما ستكون مستقلة 
اقتصاديا”. واعتبر املسؤول بوزارة 

ــة، املــغــرب  ــي ــك ــري اخلــارجــيــة األم
منوذجا يف مجال متكني املرأة من 
متليك  عملية  مواكبة  حملة  خالل 
ــة، يف إطـــار  ــي ــســالل األراضــــــي ال
الشراكة مع مؤسسة حتدي األلفية.
مستشارة  ــارة  ــ زي الـــى  ــارة  اشــ يف 
الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي، إيــفــانــكــا 
التنمية  مبادرة  تقود  التي  ترامب، 
املغرب  للمرأة،  العاملي  واالزدهــار 
ــة حــيــث اطــلــعــت  ــاضــي ــة امل الــســن
األراضــي  إلــى  النساء  ــوج  ول على 
انطلق  مــشــروع  وهــو  اجلماعية، 
تنفيذا المر امللك محمد السادس 
ــادت،  وأشـ ــرأة.  ــ امل متكني  لتعزيز 
التي  باإلصالحات  املناسبة،  بهذه 
العقدين  مـــدى  املــغــرب  شهدتها 
املاضيني، ال سيما يف مجال تعزيز 

حقوق املرأة ومتكينها اقتصاديا.
وخلص بيغون إلى أن تعزيز متكني 
املرأة هو “أيضا سياسة اقتصادية 
وقت  أي  مــن  أكثر  والــيــوم  ذكــيــة. 
كورونا،  جائحة  سياق  ويف  مضى، 
يف  أســاســي  دور  للنساء  سيكون 

التعايف االقتصادي”.

األسبوع املغاربي، سعيد هادف: يف 
جيمس  مؤسسة  موقع  على  مقال 
بوابة  موقع  نقله  األمريكية،  تــاون 
ــة )تــرجــمــة د.  ــاري أفــريــقــيــا اإلخــب
ــرى صاحب  ي الـــدربـــاك(،   خليفة 
املقال )Jacob Lees Weiss(، أن 
حكومة الوفاق الوطني، منذ إنشائها 
عام 2015 ، اعتمدت بشكل كبير 
التي  امليليشيات  مجموعات  على 
هذه  توفر  ال  حتصى.  وال  تعد  ال 

اجلماعات األمن يف أراضي حكومة 
الوطني فحسب، بل تشكل  الوفاق 
ضد  القتالية  قوتها  غالبية  أيًضا 
اجليش الوطني الليبي. يف املقابل، 
متكنت امليليشيات من الوصول إلى 
التمويل،  وزيــادة  الدولة  مؤسسات 

مما عزز نفوذها وسلطتها.
توافقها  الرغم من  أنه على  ويــرى 
الواضح مع حكومة الوفاق الوطني، 
امليليشيات  ــذه  هـ تــوجــهــات  ــإن  فـ

يحكمها  األيديولوجية  ــا  ــه ووالءات
ــالف. ويـــرى أن  ــ االخـــتـــالف واخلـ
املحلية  امليليشيات  بني  املنافسات 
التهديد  بــســبــب  ــا  مــؤقــًت تــوقــفــت 
الوجودي الذي شكله هجوم اجليش 
الوطني الليبي على طرابلس. لكن 
الوطني  اجلــيــش  انــســحــاب  مــنــذ 
يونيو،   4 يف  طرابلس  من  الليبي 
إلى  االنقسامات  عالمات  عــادت 
املتزايد  الوجود  أثر  كما  الظهور. 

الــتــوازن  على  األجــانــب  للمقاتلني 
التغير  أثــار  حيث  امليليشيات،  بني 
الــدميــوغــرايف الــنــاجــم عــن تدفق 
من  مــخــاوف  السوريني  املسلحني 
معسكر  يف  كبير  انقسام  حــدوث 

حكومة الوفاق الوطني. 
ويـــرى أن االعــتــمــاد املــتــزايــد على 
من  سيزيد  األجنبية  امليليشيات 
زعـــزعـــة االســـتـــقـــرار األمـــنـــي يف 
الوطني،  الــوفــاق  حكومة  أراضـــي 

ــدي يــجــعــل مـــن إصـــالح  ــ ــر ال ــ األم
ــًرا حــيــوًيــا أيًضا  ــ ــن أم قــطــاع األمـ
الوطني  الوفاق  حكومة  الستقرار 
لعبت  الــطــويــل. رمبــا  ــدى  املـ على 
ــارًزا  ب دورًا  امليليشيات  جماعات 
األخيرة  العسكرية  النجاحات  يف 
ــاق الــوطــنــي ، لكن  ــوف حلــكــومــة ال
تأثيرها يضر بالشرعية السياسية 
حلكومة الوفاق حيث ال ميكنها أن 
دميقراطية  كــدولــة  نفسها  تظهر 

سيادة  تسودها  مدنيون  يقودها 
امليليشيات  متــارس  بينما  القانون 
سيطرة  للمساءلة  اخلاضعة  غير 
حكومة  أن  ويــرى  ومستقلة.  كبيرة 
الوفاق ستواجه صعوبات كبيرة متى 
قررت مباشرة اإلصالحات، وإن أي 
تأخير لإلصالح سيفاقم من أزمتها 
من  مبزيد  للميليشيات  وسيسمح 
وبسط  سيطرتها  لترسيخ  الوقت 

السلطة.

األسبوع املغاربي )ع أ(: أكد تقرير 
وكوفيد19”  املستدامة  “التنمية 
عن  الصادر  عــام 2020   برسم 
جامعة “كامبريدج” البريطانية. أن 
املغرب يتقدم نحو حتقيق أهداف 
يف  حل  حيث  املستدامة،  التنمية 
دولة  أصــل 193  من  املركز 64 
شملها التقرير، علما أن أول الدول 
التي تبوأت التصنيف، هي السويد 
التي حصلت  وفنلندا،  والدامنرك 
على مجموع نقط يتراوح بني 83 

و 84.
نقط  على مجموع  املــغــرب  وحــاز 
وفقا   ،100 ــل  أصـ مــن   71.3
للتقرب الذي يستند على مجموعة 
الـــدول  لتنقيط  املـــؤشـــرات  مـــن 
الــفــقــر بجميع  ، كــالــقــضــاء عــلــى 
التعليم  اجليدة،  الصحة  أنــواعــه، 
اجلــيــد، املــســاواة بــني اجلنسني، 
للعمل املناخي، إضافة إلى الطاقة 

النظيفة بأسعار منخفضة.
ــاد   أف األول،   للمؤشر  بالنسبة 
التقرير، أن نسبة الفقراء احلاليني 
بدخل 1.9 دوالر يف اليوم ال تتعدى 

نسبة  تقدر  بينما  املائة،  يف   0.2
الفقراء بدخل 3.2 دوالر يف اليوم 
إلى 4.5 يف املائة من سكان البالد.
على  التام  القضاء  يخص  وفيما 
اجلوع، حقق النغرب زيادة معتدلة ، 
خاصة فيما يتعلق باحلد من انتشار 
نقص التغذية بني السكان، وانتشار 
عند  العمر  مقابل  الــطــول  تــدنــي 
األطفال دون سن اخلامسة، وكذا 
دون  األطفال  لدى  الهزال  انتشار 
السمنة،  وانتشار  اخلامسة،  سن 

ومحصول احلبوب الخ..
معدل  ،تــراجــع  الصحة  مجال  يف 
وفــيــات األمــهــات ومــعــدل وفيات 
اإلصابة  ومــعــدل  الـــوالدة  حديثي 

اجلديدة  اإلصابات  وكــذا  بالسل، 
البشرية  املناعة  نقص  بفيروس 
ــدز، فضال عن العمر املتوقع  واإلي
عند الــوالدة الــذي يصل إلــى 76 
سنة، ونسبة 99 باملائة من الرضع 
الناجني الذين تلقوا لقاحني أوصت 
بهما منظمة الصحة العاملية. بينما 
ظل االجتاه ثابتا ولم يحقق أي زيادة 
ملحوظة،  فيما يتعلق بهدف التعليم 
اجليد، حتقق زيادات معتدلة على 
اجلنسني.  بــني  املــســاواة  مستوى 
والنظافة  النظيفة  املــيــاه  وتوفير 
للعمل  بالنسبة  ــذا  وكـ الصحية، 
الطاقة  توفير  ومعدالت  املناخي، 

النظيفة وبأسعار معقولة.

مسؤول أمريكي: املغرب منوذج 
يف مجال متكني املرأة 

ما الذي يخبئه املستقبل مليليشيات حكومة الوفاق يف ليبيا ؟

تقرير: املغرب حقق تقدما 
يف مجال التنمية املستدامة 

أصدرت  خليفة(:  )س  املغاربي  األسبوع 
يف  املُمثلة  السياسية  األحــزاب  منسقية 
البرملان املوريتاني  بيانا علقت فيه على 
وجاء  األخــيــر.  البرملانية  اللجنة  تقرير 
الساحة  طبع  مــا  ــر  إث »عــلــى  البيان  يف 
وانعدام  وجــفــاء،  قطيعة  من  السياسية 
بــادرت  املاضية،  الفترات  طيلة  للثقة، 
من  جّو  إضفاء  إلى  واملعارضة  السلطة 
الّسكينة واالنفتاح على املشهد السياسي، 
مّما هّيأ أرضية ُمالئمة لتلبية الدعوة التي 
السيد محمد  وجهها رئيس اجلمهورية، 

وطنية  قــوى  إلــى  الغزواني،  الشيخ  ولــد 
من املعارضة واألغلبية، يف إطار سياسة 
لفيروس كورونا، كما هّيأ هذا  التصدي 
املمثلة  لألحزاب  منسقية  لتشكيل  اجلّو 
على  تتعالى  وطنية  بنظرة  البرملان،  يف 
وتستشعر  الضيقة،  احلزبية  األجندات 
األحـــزاب  وقــالــت  ــظــرف«.  ال حساسّية 
إنه حرصا منها على املحافظة على جّو 
التشاور البّناء والثقة املُتبادلة الذي يطبع 
أعمالها، وبُغية تدعيمه من أجل فتح آفاق 
سياسية جديدة؛ وانطالقا من مسؤوليتها 

الوطنية، فإّن أحزاب املنسقية:
- تدعو الشعب املوريتاني لتوخي املزيد 
مع  التعامل  والــصــرامــة يف  احلـــذر  مــن 
هذه اجلائحة، على الّرغم من رفع حظر 
التجول وبعض القيود األخرى من طرف 

احلكومة؛
- حُتّيي استعادة البرملان لدوره الّرقابي 
وإجازة  التحقيق،  إنشاء جلنة  من خالل 
السامية؛  العدل  ملحكمة  املُنشئ  القانون 
ويف هذا اإلطــار، تثّمن األحــزاب احترام 
السلطة التنفيذية ملبدئ فصل السلطات؛

- تستشعر حساسّية الوضعية التي متّر بها 
البالد، وتنّبه الى ضرورة التصّدي للقضايا 
الوطنية  بــالــوحــدة  املُتعلّقة  اجلــوهــريــة 

واحلكامة السياسية واالقتصادية للبلد؛
القضايا  لهذه  حلول  ايــجــاد  أن  تــرى   -
سياسية  ــات  إصـــالحـ ــراء  ــ إجـ يــتــطــلـّـب 
ُتشكّل  جذرية،  واجتماعية  واقتصادية 
السلطة  طــرف  من  عنها  املُعلن  اإلرادة 

أرضية مواتّية لها؛
أّن هــذه اإلصــالحــات يجُب أن  تعتبر   -
يقوم  جمهوري  عقد  بلورة  إلــى  ُتفضي 

على مبادئ االنصاف والعدالة واملسواة، 
واجلماعية،  الفردية  احلريات  ويحمي 
وُيؤسس لنظام دميقراطي صلب ومتجذر، 
احلفاظ  يف  بــّنــاء،  بشكل  سُيسهم،  مّمــا 
الوحدة  وتعزيز  االجتماعي  الّسلم  على 
الوطنية، بعيدا عن النعرات الضّيقة وعن 

العنصرية واالثنية والقبلية واجلهوية؛
- تدعو كافة القوى الوطنية إلى املساهمة 
يف إرساء جبهة داخلية قوية ُتهيُئ الظروف 
من  اإلصــالحــات،  بهذه  للقيام  املاُلئمة 

خالل التشاور البّناء.

موريتانيا: منسقية األحزاب تعلق على تقرير اللجنة البرملانية 
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األسبوع المغاربي

وجه  بركان:  سعيد  املغاربي،  األسبوع 
يوم  جــراد  العزيز  عبد  األول  الــوزيــر 
اخلميس باجلزائر العاصمة تعليمات 
صــارمــة لــلــوالة واملــســؤولــني املحليني 
التنموية  املشاريع  تنفيذ  على  للعمل 
املقررة يف مناطق الظل بشكل مستعجل 
قصد حتسني واجهة هذه املناطق قبل 

نهاية السنة اجلارية.
ووفق )و أ ج(، اعتبر السيد جراد خالل 
كلمته يف ختام أشغال اجتماع احلكومة 
بالوالة، أن البرامج االستدراكية للتنمية 
من  تعتبر  الظل  مناطق  مستوى  على 
أعمدة برنامج رئيس اجلمهورية غير 
أنها تشهد تأخرا ملحوظا يف تنفيذها. 
بتداعيات  تبريره  ميكن  ذلك  ان  ومع 
وباء كوفيد19- وباملشاكل االقتصادية 
للبالد إال أن هذا التأخر غير املقبول 
البيروقراطي  يرجع أيضا إلى املنطق 
لبعض املسيرين املحليني الذين يعرقلون 
يف  الرئيس  وبرنامج  احلكومة  مسار 

هذا املجال.
وحسب األرقام التي عرضت يف اليوم 
الثاني من أشغال االجتماع الذي انطلق 
االربعاء، فإن عدد العمليات املنتهية يف 
اطار البرامج التنموية ملناطق الظل بلغ 
1.256 مشروع مببلغ 95ر15 مليار 
دج على مستوى 1.014 منطقة ظل 
وذلــك من  الــف مواطن  لفائدة 716 

مبرمج  مــشــروع   11.815 إجمالي 
بغالف مالي يقدر بـ 207 مليار دج، 

ميس 9.502 منطقة.
 وبهذا اخلصوص، أمر بوضع رزنامة 
الظل  التنمية مبناطق  ملشاريع  دقيقة 
ومتابعة إجنازها بصفة دورية، مشيرا 
الى ان عمليات التقييم ستكون بصفة 
يف  املسطرة  ــداف  االهـ لبلوغ  شهرية 

اآلجال املحددة.
ويجب أن تتجسد ميدانيا نتائج البرنامج 
احلالية«،  السنة  نهاية  »مــع  املسطر 
يؤكد السيد جراد، وباألخص ما يتعلق 
بالربط بشبكات الكهرباء والغاز واملاء 
الصحي  الصرف  وشبكات  الشروب 

وفك العزلة عبر اجناز الطرقات.
ــل مــســؤول  الـــوزيـــر األول ك ــوعــد   وت
متورط يف عرقلة التنمية على املستوى 
حتريات  محل  سيكون  بــانــه  املحلي 
عن  ذلــك  كــان  »اذا   : بالقول  مضيفا 
عدم كفاءة فليغادر اما اذا كان لذلك 
خلفيات اخرى فسيحال على العدالة«. 
أهمية  على  شدد  السياق،  نفس  ويف 
اشكاله  بجميع  الــفــســاد  »مــكــافــحــة 
وأخلقة السلطة العمومية« مشيرا إلى 
أن »الرهان من وراء هذا املسعى يتثمل 
يف ضمان نزاهة وموضوعية واستقامة 
األشخاص الذين ميارسون املسؤوليات 

على مستوى السلطة العمومية«.

ليس  حاسمة  »أهمية  ذلك  ويكتسي   
القانون  دولـــة  ســيــادة  لضمان  فقط 
فحسب بل أيضا وبشكل اعم لتعزيز ثقة 
املواطنني التي فقدوها يف مؤسساتهم«.

:«علينا  قــائــال  جـــراد  السيد  وصـــرح 
بـــدون تأخير اطـــالق مــشــروع شامل 
نظام  إلقامة  دفع  جذرية  إلصالحات 
حكم جديد وعصري يشكل دعما قويا 
لتأسيس اجلمهورية اجلديدة من اجل 
احــداث قطيعة مع احلوكمة القدمية 
انحرافات  ــي  ال والزالـــت  أدت   التي 
وخطيرة وغير مقبولة«. كما اكد على 
ــرورة مــراعــاة الــصــرامــة يف ادارة  ضـ
العمومية  والنفقات  املحلية  املشاريع 
من طرف جميع الفاعلني الفتا إلى أنه 
»آن االوان لترشيد النفقات العمومية 
واعتماد الصرامة يف ادارة شؤون الدولة 

وجتنب اي شكل من اشكال التبذير«.
بــإعــداد خطة مستعجلة  أيضا  وأمــر 
للرقمنة على مستوى احلكومة واإلدارة 
املحلية مع ضرورة التركيز بشكل اولوي 
والــضــرائــب  اجلــمــارك  مجالي  على 
ــك يف اضــفــاء  ــ ــة ذل بــالــنــظــر ألهــمــي
والفساد  الرشوة  ومحاربة  الشفافية 
مؤكدا بان »حتقيق هذا الهدف لن يكون 
كبيرة«.  مبصالح  سيمس  ألنــه  سهال 
التوصيات عقب عرض  وجــاءت هذه 
توصيات الورشات اخلمس التي جرت 
االربعاء وصبيحة يوم اخلميس والتي 
التنمية املحلية  متحورت حول: تقييم 
الرقمنة  الظل،  مناطق  مستوى  على 
البيروقراطية،  ومحاربة  واإلحــصــاء 
ــراءات الــوقــايــة مــن انــتــشــار وبــاء  ــ إجـ
وتنفيذ اإلجراءات  تقييم  كوفيد19-، 
املحلية  االقتصادية  بالتنمية  املتعلقة 
إضافة إلى الدخول االجتماعي املقبل 

وأمن األشخاص واملمتلكات.

بوابة أفريقيا، جناة فقيري: لم تقتصر 
الصراعات و التدخل التركيني على 
املستوى العسكري و النفوذ و النفط 
بل جتــاوزا ذلــك بكثير ليجعال من 
حياة الليبيني« جحيما أسودا« ال نور 
فيه و ال ماء و ال أبسط ضروريات 
العيش الكرمي ملواطني بلد ال يتجاوز 
نسمة يف  مليون  عــدد سكانه 6.6 
حــني تقدر ثــرواتــه »قبل احلــرب و 
النهب« باملليارات. و مع انتشار الوباء 
و تفشيه يف مناطق الغرب الليبي بات 
الوضع إنسانيا يتطلب حلوال عاجلة 
ملشاكل كورونا واملليشيات والكهرباء 

وغيرها.
الغربية  املناطق  يف  الليبيون  يواجه 
أوضاعا سياسية واقتصادية و أمنية و 
اجتماعية صعبة حيث تفتقر حياتهم 
مع  ــات  الــضــروري ألبــســط  اليومية 
اإلنقطاع املتواصل للماء و الكهرباء 
مظاهرات  يف  للخروج  دفعهم  مــا 
منددة بفشل حكومة الوفاق يف حل 
محملني  احلياتية  مشاكلهم  أبسط 
إيــاهــا املــســؤولــيــة يف مــا آلــت إليه 
األوضــــاع خــاصــة مــع تفاقم أزمــة 
الكهرباء التي تتجاوز مدة انقطاعه 
أحيانا 20 ساعة إضافة إلى انقطاع 
مياه النهر الصناعي عن مدن بأكملها 
تأججا  املــشــهــد  زاد  ــا  ــام.وممــ ــ ألي
مع  التوتر  إلى  األمني  الوضع  عودة 
للمليشيات  جديد«متجدد«  انفالت 
و املرتزقة، فحسب مصادر إعالمية 
ليبية فإن املليشيات تعيث فسادا يف 
املدن الغربية أين انتشرت الفوضى 
واجلرائم اليومية واالختطاف مقابل 
القسري  واإلخــفــاء  والقتل  الفدية 
املواطنيني واقتحام منازلهم  وابتزاز 
واإلستالء على ممتلكاتهم اخلاصة.

مجازر و انتهاكات يتعرض لها الليبيون 
و  املعيشية  أزمتهم  من  تزيد  يوميا 

جتعلهم ضحايا حرب لم يكونوا أبدا 
طرفا فيها. و قد شملت احتجاجات 
اللليبني بطرابلس و الزاوية شعارات 
تندد بهاته االنتهاكات التي يتعرضون 
لها من طرف املليشيات و املرتزقة، 
فيما حذرت منظمات دولية و محلية 
من كارثة معيشية و اقتصادية و أمنية 
على وشك اإلنفجار باملنطقة الغربية 

الليبية.
كما تشهد املنطقة انتشارا سريعا و 
تفش »مخيف« لوباء كورونا بتسجيل 
أرقام قياسية يومية خاصة مبدينتي 
طرابلس و مصراتة اللتني 56.39 
بليبيا،  اإلصابات  إجمالي  من    %
مؤكدة  إصــابــة   7050 بلغت  التي 
للمركز  اإلحصائيات  آخــر  حسب 
األمــراض  ملكافحة  الليبي  الوطني  
فيما تعتبر نسبة الشفاء ضعيفة و يف 
ارتفاع طفيف و بطيء حيث لم تتجاوز 
نسبة الشفاء 12 % وهي أضعف 
نسبة مسجلة باملغرب العربي.تعتبر 
طرابلس أكثر املدن تضررا باجلائحة 
حيث بلغ عدد اإلصابات بها 2084 
نشطة  حالة   1891 منها  إصــابــة 
فيما لم تتجاوز حاالت الشفاء 180 
حالة و تسجل طرابلس لوحدها ما 
يقارب ثلث إجمالي اإلصابات بالبالد 
ضعيفا  فيعتبر  الوفيات  عــدد  أمــا 
وفاة.  بعد 13 حالة  يتجاوز  لم  إذا 
و تأتي مصراتة يف املرتبة الثانية بـ 
حالة  منها 1548  إصابة   1733
نشطة و 153 حالة شفاء فيما بلغ 
عدد الوفيات 32 حالة وفاة، كذلك 
مرتفعا  املسجلة  ــاالت  احلــ تعتبر 
غرار  على  الغربية  ــدن  امل باقي  يف 
و  ،الـــزاويـــة)151(   )495( زلينت 

صبراتة)59( صرمان )25(.
ملكافحة  الوطني  املركز  مدير  أكــد 
األمراض بدر الدين بشير النجار يف 

الوضع  »أن  سابق  إعالمي  تصريح 
يالحظ  مثلما  ليبيا  يف  ــائــي  ــوب ال
اجلميع يف تفاقم، وخاصة يف مدينتي 
طرابلس و مصراتة، وكذلك اجلنوب، 
مشيًرا إلى أن هناك انتشارًا مبعظم 
وخاصة  طرابلس  مبدينة  املناطق 
بلدية أبوسليم، وبلدية حي األندلس، 
موضحا  اجلمعة«،  ســوق  ومنطقة 
زيــادة  بها  أيًضا  مصراتة  بلدية  أن 
وأن  ــاالت،  أعـــداد احلـ ملحوظة يف 
هناك زيادة يف احلاالت التي حتتاج 
أو  طرابلس  يف  ســواء  طبية  لعناية 

مصراتة.
نقصا  هناك  أن   النجار  وأضـــاف 
فادحا يف عدد التحاليل التي يتوجب 
إجراؤها قائال »لم نصل إلى حتليل 
العدد املطلوب من العينات يف قلب 
جائحة كبيرة مثل هذه، فمن املفترض 
أن نقوم بـ 10 آالف اختبار يف اليوم، 
فنحن جنري من 1000 إلى 1500 
اختبار، واملختبرات التي تقوم بهذه 
العملية يف حدود 8 مختبرات والتي 
ــراف املــركــز الوطني  هــي حتــت إشـ
ملكافحة األمراض. »مليشيات وأزمات 
انغالقه  يحكم  مدبب  مثلث  ووبـــاء، 
اإلنساني  و  ــرج«  »احلـ الوضع  على 
الذي تعيشه املناطق الغربية الليبية 
خاصة و العديد من املناطق الليبية 
سمحت  حيث  عامة،  هناك  و  هنا 
الصراعات بتدخالت خارجية عديدة 
فكما  مــشــروعــة  غير  و  مــشــروعــة 
يتواصل  الفيروس  انتشار  يتواصل 
أيضا تدفق املرتزقة و اإلرهابيني إلى 
ليبيا مخلفني وراءهم انتهاكات و دمار 
واعتداء على حق الشعب الليبي يف 
عيش كرمي خاصة مع ما متلكه البالد 
من ثروات تخول لها حتقيق اكتفائها 
الداخلي و ضمان كافة سبل العيش 

حد الرفاهة لكل مواطن ليبي.

الغرب الليبي بني سطوة املليشيات وتفشي كورونا  مناطق الظل: برامج استدراكية قبل نهاية السنة 

تقرير األسبوع

 األسبوع املغاربي، ربورتاج وتصوير: 
مصطفى قطبي

يف  الــشــوارع  أطفال  مشكلة  تفاقمت 
يف  كبير  بشكل  األخـــيـــرة  الــســنــوات 
ظاهرة  أصبحت  أنها  حتى  شوارعنا، 
تكاد ال تغيب عن أي شارع أو حي من 
أحيائنا... إال أن التقصير من اجلهات 
لها ما أدى  املعنية كان السمة األبــرز 
لتفشي هذه الظاهرة ونتج عنها مشاكل 
كثيرة تؤدي حلرمان شريحة كبيرة من 
األطفال من إشباع حاجاتهم النفسية 
واالجــتــمــاعــيــة والــعــاطــفــيــة وتــفــرض 
عليهم االنعزال عن املجتمع وتعرضهم 
ويف  واجلــســدي،  النفسي  لالستغالل 
ظل الوزارة الوصية وغيرها من اجلهات 
تدور يف دائرة السني وسوف وبآليات 

عمل مترهلة... )على الدنيا السالم(.
أسئلة كثيرة ومتعددة !

أسئلة كثيرة ترددت يف الذهن و نحن 
يف طريقنا ملتابعة هذه الظاهرة السيئة: 
ترى، من املسؤول عن أطفال الشوارع، 
محترفون،  أم  فعال  وهــل هم ضحايا 
ومن الذي دفع بهم إلى الشوارع، وألقى 

بهم يف طرق الضياع واالنحراف...؟
آراء  استطلعنا  التالي  الــربــورتــاج  يف 
مجموعة من األطفال املشردين الذين 
رووا قصصهم الدرامية املوجعة وكيف 
أساء لهم اآلباء واألمهات وتخلوا عنهم، 
فهم ضحية إهمال املجتمع واألسرة لهم 

منذ والدتهم وعدم االعتراف بهم...!
غيــاب األســرة !

وعمرها   ›‹ ›‹ ك.ق  تقص  البداية  يف 
فتقول:  املأساوي  مشوارها  سنة   13

إّنها ولدت وهي لم تر أّمها التي تركتها 
زوجها  مــع  العيش  رافــضــة  رضيعة، 
أجل  مــن  الــطــالق،  ومفضلة  الفقير، 
تركت  لذلك  مــوســر،  بآخر  االقــتــران 
وراء ظهرها ابنتها، وبحثت عن حياتها 
ولم  قائلة:  البنت  وتضيف  اخلاصة! 
أن  بعد  أبــي  منزل  احلياة يف  أستطع 
تزوج بأخرى، عاملتني بقسوة، وكانت 
اخلادمة،  معاملة  وتعاملني  تضربني 
لذلك هربت منها ومن أبي الذي كان 
ينحاز إليها ضدي يف كل شيء، عالوة 
على عدم إنفاقه علّي، وتفضيله ألبنائه 

من زوجته اجلديدة علّي!
املجتمع والثمن الباهظ!

أّما ›‹م.ع‹‹ وهو يف السنة 14 فهو بال 
أب وال أم، عاش حياته منذ مجيئه إلى 
األحـــداث...  ودور  املالجئ  يف  الدنيا 
والسطو  السرقة  فــنــون  تعلّم  وفيها 
الذين  اآلخرين،  األطفال  من  والنهب 
للسرقة  طلباً  ليالً  منها  يهربون  كانوا 
والتخريب، ويعودون بعد ذلك، من غير 
أن يشعر بهم أحد، ألّن هذه املالجئ 
كانت بال رقــابــة! ومــن هنا سقط يف 
قبضة الشرطة عّدة مرات، ويف كل مّرة 
كان يعود بجرمية جديدة! والغريب أّنه 
حياة  أّن  اآلخرين،  أقرنائه  مثل  يــرى، 
سببها  أصابتهم  التي  والــســوء  الفقر 
تقصير املجتمع وأثريائه الذينـ  حسب 
كالمه ـ البد أن يدفعوا الثمن، لهؤالء 
من أموالهم، ولو بصورة غير مشروعة!  

املثــل األعــلى!
أّن  سنة  وعمره 11   ›‹ ›‹م.ط  ويذكر 
والده كان يتعاطى اخلمور ويهمل بيته 

وأبــنــاءه، وال ينفق عليهم، ولــم يسمح 
يرى  وهــو  شــّب  لذلك  بالدراسة،  لهم 
والــده مثله األعلى يف كل شيء سيء، 
اللّهو والشرب وأصدقاء  فتعلّق بحياة 
السوء، وقضاء معظم وقته معهم بعيداً 
عن األســرة، وهــذا ما جعله يغرق يف 
مستنقع تعاطي املخدرات واالجتار بها، 
قوانني  التي حتكمها  الــشــوارع  وحياة 
القوة والفجور، مع غيره من املنحرفني، 
الذين انعدمت الصلة بينهم وبني ذويهم 
الطلقات  من  بوابل  مأساته  فتفجرت 

التي خرجت من أسرته باجتاهه!
مجتمع ضد الفقراء!

وعمره  ›‹ن.س‹‹  الطفل  أّن  حني  يف 
أّن أطفال الشوارع لم  يرى  15 عاماً 
يجدوا العون من أحد، ولم يعترف بهم 
يعرف  ال  الــذي  مجتمعه  وال  ــم  ذووهـ
والــثــراء،  والــبــذخ  املظاهر  لغة  ســوى 
ويسقط املشردين واملتسولني والفقراء 
من ذاكرته، ويتناسى مشكالتهم، ويغيب 
عن وعيه أّن هؤالء، لهم ما لآلخرين من 
حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات! 
مجتمع  هضمها  التي  حقوقنا  فأين 
األقوياء واملال والصفوة التي ال قلب لها 

جتاهنا؟!
قنبلة موقوتة!

نعم هناك إهمال وقصور وسوء تربية 
من املجتمع، ومن األســرة إزاء أطفال 
الـــشـــوارع، فقد أشـــارت الــعــديــد من 
األبحاث والدراسات القيمة، إلى أّن هذه 
الظاهرة سببها األول هو تفكك األسرة 
وتصدع بنياتها، واهتراء أجزائها، وكثرة 
التشققات التي أصابتها، فكثرة حاالت 

الطالق وضياع األبناء، وإهمال األمهات 
واآلبــاء ألبنائهم وبناتهم... قادتنا إلى 
ظاهرة أطفال الشوارع التي تعاظمت 
وتفاقمت يف السنوات األخيرة... وهي 
قنبلة موقوتة البد من اإلسراع يف حلّها، 
لكيال يصبحوا مجرمني حقيقيني حني 

يكبرون!
لكنه ضــروري،  ومكلف،  احلــل صعب 
عن طريق تكاثف احلكومة واجلمعيات 
إلرجــاع  واملجتمع،  ــرة  واألســ املــدنــيــة 
هؤالء إلى حضن األسرة من جديد، لو 
كانت هناك أسرة لهم، أو تهيئة املناخ 
الصحي والنفسي واالجتماعي السليم 
الستقباله وإعدادهم يف برامج تعليمية 
وتثقيفية وتأهيلية، يتعلمون من خاللها 
مهارات جديدة بطرق عصرية للتفكير، 
وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تقيهم 

سؤال احلاجة وذل املسألة!
ال  لكنها  وخطيرة،  صعبة  فالقضية 
تستعصي على العالج واحلل، ومبقدور 
حللها،  جهدهم  يبذلوا  أن  املسؤولني 

التي  التأهيلية  املــراكــز  طــريــق  عــن 
وتوفير  املتخصصون،  عليها  يشرف 
الدعم لإلنفاق عليها وعلى مشروعات 
مجموعة  األطفال  فيها  يتعلّم  عملية 
من احلرف والصناعات املناسبة لهم، 
وال يعقل أن يترك أعداد باآلالف من 
لهم!  رادع  ال  ــشــوارع،  ال األطــفــال يف 
واملجتمع  األهــل  لغيبة  صــورة  فهؤالء 
العالج  بدأ  وإذا  يعطف عليهم،  الــذي 
أثمر وآتى نتائجه املرجوة يف القريب! 
راقياً  مجتمعياً  حـــواراً  نبدأ  أن  نريد 
يحتضن هؤالء، ألّن احلل األمني فقط 

ال يقضي على الظاهرة!
 إننا اليوم نرى ظاهرة أطفال الشوارع 
قد خرجت عن اليد، فأصبحت محطات 
احلــافــالت والــقــطــارات تــظــل آالف 
الشوارع وأصبحت  أو أطفال  اللقطاء 
العامة  املهجورة، بل واألماكن  األماكن 
بحيث  اخلطر  وامتد  بهؤالء،  مكدسة 
شمل هؤالء األطفال الذين اعتدي على 
أعراضهم من جانب، ومن جانب آخر 

استغل كثير منهم يف ترويج املخدرات 
وارتكاب اجلرائم الكثيرة التي ينكرها 
القانون، وأصبح منهم املتسولون عند 
إشارات املرور واللصوص، بل أصبحنا 
نسمع عن اعتداءات من جانب أطفال 
الشوارع على بعض الناس يف املجتمع.

الوضع على هذا فسوف  وإذا استمر 
تتسع الرقعة وينتشر املرض أكثر، لهذا 
فالبد من احلل لهذه املشكلة ألنها من 
أطفال  ألن  املشكالت احلساسة جداً 
الشوارع بقعة سوداء على جبني الوطن 
ينبغي إزالتها بسرعة قبل أن يستفحل 

األمر ويشتد اخلطر. 
آن األوان ليدق ناقوس اخلطر وتتجه 
األنظار ومعها األفعال للتكاتف واحلد 
من حالة الترقب واالنتظار وكفانا متلقاً 
وتبجحاً مبا عمل وما سيعمل ولنولي 
أن  وبخاصة  االهتمام  الظاهرة  هــذه 
جميع األطراف املعنية باملوضوع ترمي 
الكرة مبالعب اآلخرين، وكأن أطفال 
الــشــوارع ولـــدوا مــن خــارج رحــم هذا 
والقوانني  القرارات  تتقاذفهم  املجتمع 
ليبقوا داخل حاضنة القولبة والقوننة، 
إلى  إخــراجــهــم  على  جميعاً  فلنعمل 
واملعاجلة  املجتمعية  احلاضنة  احلياة 
ضمنها  ليكبروا  والتشريعية  الفكرية 
صحية  ظاهرة  وتصبح  ســوي  بشكل 
وشريحة فاعلة ومنتجة إنتاجاً حقيقياً 
الشخصية  مــصــلــحــتــهــم  يف  يــصــب 

ومصلحة املجتمع.

أطفال الشوارع... قنبلة يف جسد املجتمع املغربي!
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األسبوع المغاربي

ــي  ــ ــاراتـ ــ ــاق االمـ ــ ــفـ ــ مـــنـــذ أيــــــــام، تـــســـّيـــد مــــوضــــوع االتـ
املغربية  االجتماعي،  التواصل  مواقع  اإلسرائيلي، 
واملغاربية،  بني رافض »ُمخّونا وُمّتِهما«، ومستحسنا، 
ــارات هـــي خــطــوة دولــــة لها  ــ ــ مــعــتــبــرا أن خــطــوة اإلمـ
ــاق هـــو مـــن قبيل  ــفـ ســيــادتــهــا ومــصــاحلــهــا، وأن االتـ
الواقعية السياسية، يف احلوار التالي واحلصري  مع 
أحد الفاعلني األكادمييني املغاربة، الكاتب والشاعر 

على اخلداوي، نستعرض منطلقات  كل طرف.
يعتبر اخلـــــــداوي، بــــأن مــجــرد فــتــح الــنــقــاش حــول 
املـــوضـــوع بــهــدوء وســمــاع الــــرأي والـــــرأي االخــــر، هو 
موضوع صحي وتقدم ملحوظ. ويتأسف  اخلداوي 
على كــون دول املــغــارب، والتي لها جاليات كبيرة يف 
إسرائيل لم تنحو يف اجتاه ما دعا له قادة مغاربيني 
كامللك احلسن الثاني والرئيس بورقيبة، العرب منذ 

عقود.
كما يحكي قصة زيارته الى اسرائيل، ولقائه بيهود 
مــغــاربــيــني، ظــلــوا يــحــنــون ملــوطــن أبــائــهــم وال زالـــوا 

متشبثني بالقرى التي ينحدرون منها.
أجرى احلوار: علي االنصاري

األسبوع املغاربي: تعج مواقع التواصل االجتماعي 
يف املغرب  هذه األيام بنقاش حول العالقة بإسرائيل، 
ــالم بـــني االمــــــارات  خـــاصـــة بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة ســ

واسرائيل، كيف ترى هذا النقاش؟
 أعتقد أنه نقاش صحي يف حد ذاته إذا  كان مبنيا 
على العقل واملنطق. أما  إذا  حتكمت  فيه اخلندقة 

واأليديولوجية أو الطائفية أو العاطفة فهو ال يأتي  
العقل  أن  لي  ويبدو  للفكر.  مضافة  قيمة  بأية  
السنوات  مع  باملقارنة  مهمة  مكانة  أخذا  واملنطق 
التي هيمنت فيها اخلطابة اجلوفاء والتحريض على 

العنف والكراهية. 
األسبوع املغاربي: يف ظل  صمت رسمي، اختار تيار 
معني التسابق إلصــدار بيانات » تخوين« و« تنديد« 
بـــاســـم املـــغـــاربـــة ، بــخــصــوص اتــفــاقــيــة الـــســـالم بني 

إسرائيل واالمارات، كيف ترى هذه البيانات؟
الصمت الرسمي يف حد ذاته موقف إيجابي. أما  
التيار املعروف  بتخوينه  لكل من يختلف معه يف 

الرأي،  وادعائه متثيل املغاربة، فهذا التيار ينطبق 
عليه ما قلته  يف اجلواب على السؤال األول. أنه  
امللل  تثير  التي  املشروحة   األسطوانة   يــردد هذه 
ولم يستفد من التطور احلاصل يف الفكر اإلنساني 
والعالقات الدولية، وقد جتاوز الرأي العام حتجره 

الفكري وتخندقه يف أيديولوجيا ميتة ومتخلفة.
األسبوع املغاربي: رغم تسيد تيار مناهضة التطبيع، 
املــغــرب، إال أن هناك تيار مغربي ينظر  إعالميا يف 
ملوضوع العالقات بني املغرب وغيره من البلدان من 
جهة وإســرائــيــل مــن جــهــة، بــرؤيــة تتسم بالواقعية 

السياسية  والعقالنية، ما هي تلك الرؤية؟
الدولية مند األزل  مبنية على املصالح  العالقات 
املشتركة، وقد طبقت  اإلمارات هذا املنطق كدولة 
ذات سيادة، وكان من األجدر ان يكون املغرب هو 
السباق  إلى  إقامة  عالقات رسمية مع إسرائيل  
نظرا لوجود جالية مغربية يف الدولة العبرية  متثل 
اجلنسية  إن  املعلوم  ومــن  السكان،  ثلث  من  أكثر 
املغربية ال تسقط ولو كانت عند الشخص جنسيات 
اخرى، لكن هيمنة الفكر القومي ثم الديني اإلخواني 
ملدة طويلة حال دون االحتكام إلى العقل وفوت  على 

املغرب  مصالح استراتيجية كبيرة.
األســـبـــوع املــغــاربــي: هــنــاك وقــائــع تــاريــخــيــة سجلت 
املؤسس  التونسي  والرئيس  الثاني  للملك احلسن 
ألم  برأيك  الواقعية،  الــرؤيــة  ،تنتصر لهذه  بورقيبة 
يساهم رفض جبهة الضد العربي اذ ذاك يف االضرار  

باحلق الفلسطيني؟
وذكــاء  حس  لهما  كــان  الثاني  واحلسن   بورقيبة  
سياسي خارقني. لكن آنــذاك  كان الفكر املهيمن 
هو االديولوجيا القومية العربية الثورية الزائفة يف 

شخص الديكتاتوريات ...
وانطبق على حكمة  الرئيس بورقيبة وامللك احلسن 
الثاني ما انطبق على جاليلي ملا قال ان االرض هي 

التي تدور حول الشمس...
األسبوع املغاربي: نالحظ دائما انزياح النقاش حول 
املوضوع، من طابعه السياسي البحت إلى ما هو ديني  
وفتوى، أال ُيعد ذلك نوعا من استغالل للدين لتبرير 

مواقف سياسية؟
بعد انهيار القومية العربية ، مأل اإلسالم  السياسي  
واالنفتاح  الدين   واستغل  الفراغ  اإلخواني  والتيار 
الدميقراطي لتحقيق مكاسب سياسية والوصول إلى 

السلطة  بطرق احتيالية  يف كثير من احلاالت...
كفعالية  اســرائــيــل   زرمت  كنتم  املــغــاربــي:  األســـبـــوع 
ثقافية، ولكم نظرة خاصة بالنسبة لتميز الروابط 
بني بعض مكونات دولة إسرائيل وبلدان املغارب، ما 
هو انطباعكم عن الزيارة ، وماذا يربط   بعض سكان 

اسرائيل بالدول املغاربية؟
واكتشفت  أكادميية،  بعثة  إطار  إسرائيل  يف  زرت 
حقائق كانت البربوغندا االعالمية  حتجبها عنا، 
رأيت دولة دميقراطية يتساوى فيها اجلميع ،العرب 
لهم ممثليهم يف الكنيست واللغة العربية لغة رسمية. 

رأيت  بنات  12 عاما يتجولن  يف الثانية صباحا 
وحدهن دون خوف. لكن ما أثر يف، هو بكاء بعض 
اليهود املغاربة امامي حلنينهم إلى مسقط رأسهم 
وهناك  هنا  املدفونني  واجــدادهــم  آبــاءهــم  وإلــى 
يزالون  شــيء...ال  اي  ينسو  املغرب...لم  أرض  يف 

متعلقني باملغرب ومبلكه.
التأسيس على هذه  املــغــاربــي: هــل ميكن  األســبــوع 
الروابط لبناء موقف مغاربي مغاير وكيف سيخدم 

ذلك احلق الفلسطيني؟
ال بد من االعتراف بأن الهولوكوست خلف خوفا 
رهيبا  لدى كل يهودي، وهذه املشكلة  لم ينتبه إليها  
املغرب  بأن  أومــن   زلت   وما  دائما   كنت  العرب، 
والشعب املغربي  بيهوده ومسلميه ومسيحييه هو 
املؤهل للعب دور الوساطة املحايدة بني اإلسرائيليني 
والفلسطنيني، ما زلت أومن أنه  لو أتيحت الفرصة 
للطرفني »اإلسرائيليني  والفلسطينيني »أن يتحاوروا  
دون أطراف  خارجية حترض هذا وذاك على العنف 
والكراهية، انهم سيتوصلون التفاق يضمن التعايش 
التكنولوجيا  تعاون  معي  وتخيل  والتعاون،  بسالم، 
املتقدمة عامليا مع االطر العليا الفلسطينية يف كل 
العاملة  التخصصات، االقتصاد اإلسرائيلي واليد 
ان  ملاذا ال ميكن  دائما  الخ...اتساءل  الفلسطينية 
دميقراطية  فيدرالية  دولـــة  يف  الطرفني  يعيش 

مواطنة...؟

األسبوع املغاربي: يف حوار أجرته معه »ليبرتي« أشار 
األستاذ اجلامعي واملناضل السياسي أحمد عظيمي، 
انسحابه  وراء  كانت  التي  احلقيقية  األســبــاب  إلــى 
الــتــفــرغ لألعمال  الــنــضــال احلــزبــي وتفضيله  مــن 

اجلامعية.  
وحول أسباب انسحابه من حزب طالئع احلريات، 
قال: »لقد عشت لعدة سنوات بقبعتني: قبعة األستاذ 
ما  إال  التزام  كل  من  املتحرر  األكادميي  اجلامعي 
تعلق بواجب املساهمة يف خدمة وتطوير املجتمع 
وقول احلقيقة مهما كانت، أو ما يعتقد فعال أنها 
كذلك؛ وقبعة الناشط السياسي املتحزب الذي عليه 
األخذ بعني االعتبار مصلحة احلزب أو التيار الذي 
ينتمي إليه يف كل ما يفعله وما يقوله« ويف سياق 
هذا النشاط املزدوج، ظل ميله للقبعة األولى،  ومع 
تدهور الوضع السياسي فضل العودة إلى نشاطه 

األكادميي.
»لكن دعني أوضح فهمي، يضيف، وتصوري لدور 
األستاذ اجلامعي: إنه ذلك املثقف الذي يسعى دوما 
اختصاصه  مجال  يف  املــعــارف  من  املزيد  لكسب 
ليتقاسمها مع طلبته؛ إنه أيضا ذلك املتخلق الذي 
يقدم من خالل تفانيه يف العمل صورة منوذجية ملا 
يجب أن يكون عليه املثقف؛ إنه ثالثا، ذلك املتحرر من 
كل القيود إال قيد الصدق واملوضوعية يف ما يقوله 
وما يفعله؛ وإنه أخيرا، ذلك امللتزم بقضايا مجتمعه 
والذي عليه أن يساهم بكل ما ميلك من كفاءة وقدرة 
يف خدمة بلده بأية صفة كانت. باختصار، األستاذ 
اجلامعي هو ذلك املترفع، غير املنبطح وال املهرول 

نحو مواقع املسؤولية«.
حول احلراك الشعبي قال: »يعيش بلدنا يف أزمة 
مستمرة منذ عشرات السنني« ووفق رأيــه، »تعود 
أسباب األزمــة أيضا لتسيير شؤون الدولة مبزاج 
هذه  أصبحت  زمــن  يف  املطلق  احلــاكــم  وعقلية 
األمور تسير، يف الدول املتطورة، من مراكز البحث 
والدراسات االستشرافية«. »لذلك فإن الكثير من 
ثورة  السلمي  الشعبي  احلــراك  يف  رأوا  املحللني 
الوطنية  التحرير  ثــورة  لتستكمل  جــاءت  حضارية 
هدف  كانت  التي  والقانون  احلق  لدولة  ولتؤسس 
شهداء اجلزائر األبرار، كما رأى البعض اآلخر بأن 
احلراك الشعبي جاء كتتويج لكل نضاالت أحرار 
وحرات اجلزائر منذ استعادة السيادة الوطنية إلى 
اليوم وبأنه أصبح يف تاريخ اجلزائر ما قبل وما بعد 
احلراك. لقد حقق احلراك الكثير ولم يحقق بعد 
األساسي. متثل الكثير يف سقوط الرجل املريض 
كبار  ومحاكمة  واعتقال  اخلامسة  العهدة  ومعه 
الفاسدين والعابثني باملال العام ومصالح الدولة؛ أما 
األساسي فيتمثل يف حتقيق االنتقال الدميقراطي 
التأسيس لدولة احلق  أبــدا  الــذي بدونه ال ميكن 
والقانون. ومصير احلراك، يف نظري، مرتبط بهذا 

العنصر األساسي: حتقيق االنتقال الدميقراطي«.
»إن سعت السلطة احلالية، بكل صدق، نحو هذا 
الهدف فسيتقلص احلراك ليتحول، مع الوقت، إلى 
قوة مساندة للمسعى، وإن أجلت السلطة أو تهاونت 

أو عطلت مسيرة التأسيس لدولة احلق والقانون 
فإن احلراك سيستمر وسيتوسع أكثر وقد يتطرف 

أيضا، وهذا ما ال نريده لبلدنا«.
»كنت أنتظر أن يتمخض احلراك عن والدة طبيعية 
لعدة أحزاب سياسية بقيادات شابة تشارك بقوة يف 
العملية السياسية، غير أن ذلك لم يحدث والزال 
الشباب اجلزائري يأنف )أو يتعفف( من النضال 
احلزبي. تعرفت، أثناء األشهر األولى من احلراك، 
تنظيم  إلى  سعوا  الذين  الشبان  من  العديد  على 
أنفسهم يف جمعيات وباشروا اتصاالت عديدة مع 
الكثير من السياسيني ملناقشتهم يف أمور سياسية 

واقتصادية واجتماعية وغيرها.
هذه اجلمعيات هي من إفرازات احلراك وميكنها أن 
تتحول، مع الوقت، إلى قوة ضاغطة كما ميكنها أن 
تتحول إلى قوة اقتراح للبديل الذي يجب أن يكون. 
لقد برهن احلراك على توفر زخم سلمي وحضاري 
يف أعماق الشعب اجلزائري، وهو ما يجب استغالله 
لتحويل املجتمع الراكد إلى مجتمع نشط وحيوي 

وبناء«.
بــدور اجليش يف السياسة، قــال: »إن  فيما يتعلق 
رأيي هو أن ضعف الطبقة السياسية  هو ما يدفع 
فقد  السياسي،  الشأن  يف  التدخل  إلــى  باجليش 
عمل النظام السياسي، على األقل خالل العشرين 
سنة األخيرة حيث حكم اجلزائر رئيس مدني جاء 
به العسكر لكنه سرعان ما تخلص ممن جاؤوا به 
ليصبح، منذ 2004، احلاكم الوحيد بأمره؛ عمل 
ومعها  اجلزائرية  السياسية  الطبقة  تدجني  على 
النخب الوطنية وإضعافها، كما عمل على تفريغ كل 
مؤسسات الدولة من كفاءاتها؛ وقد حدث كل ذلك 
أمام أنظار األحزاب السياسية واملجتمع املدني دون 
أي رد فعل أو معارضة، بل بالعكس، فقد صمت 
أو  البرملان  الكثيرون مقابل حصص )كوطات( يف 
احلكومة واملجالس املحلية. سبق أن قلت وكررت 
مــرارا بأن اجليش لم يعد ميارس السياسة، منذ 
2004، وأن بوتفليقة هو احلاكم بأمره يف اجلزائر 
وقد كان ذلك صحيحا حتى سنة 2014، إذ بعد 
رأس  الــذي حدث يف  للشغور  ونظرا  التاريخ  هذا 
هرم السلطة ولغياب كل مؤسسات الدولة وتوقفها 
عن القيام مبهامها الدستورية، إضافة إلى األزمة 
السياسية اخلطيرة التي نتجت عن ذلك الوضع، 
الحظنا كيف أن مسؤوليتني )سياسية وعسكرية( 
دمجتا يف مسؤولية واحدة توالها نائب وزير الدفاع 
الوطني رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي وهو ما 
مكنه من توسيع صالحياته يف غياب كل املؤسسات 
األخرى للدولة: الرئاسة، املجلس الدستوري، مجلس 

الوزراء، البرملان بغرفتيه.«
وقال: »لو كانت هناك مؤسسات قوية وقائمة ألدت 
دورها ولتم انتقال السلطة يف ظروف عادية وملا كان 
على املؤسسة العسكرية أن تتولى بعض مهام هذه 
املؤسسات، إن السياسيني، هم من يقود الدولة، يف 
كل مرة، نحو األزمة السياسية اخلانقة، مما يجبر 
الوضع  ملعاجلة  التدخل  على  العسكرية  املؤسسة 

وتوقيف االنهيار، حدث ذلك يف 1965، أمام عجز 
السياسة الشعبوية للرئيس أحمد بن بلة، وحدث 
ذلك يف سنة 1992، على إثر فشل جبهة التحرير 
الوطني ومعها األحزاب السياسية »الدميقراطية« 
وحصولها  اإلسالمية  اجلبهة  انتشار  مواجهة  يف 
التشريعية؛  االنتخابات  يف  ساحقة  أغلبية  على 
ذلــك يف سنة 1999، عندما فشلت كل  وحــدث 
الطبقة السياسية يف االتفاق على موقف موحد ضد 
مرشح اجليش وقتها بل سارع الكثير من السياسيني 
إلى التحالف مع من كان صامتا، متنقال بني مختلف 
العواصم بعيًدا عن اجلزائر طوال مرحلة اإلرهاب 

يف انتظار حلول فرصته«.
وأكد يف حواره »أن الوضع تغير كثيرا على مستوى 
القيادة العسكرية فألول مرة منذ استعادة السيادة 
القادة  من  معتبرا  عــددا  هناك  بأن  نعلم  الوطنية 
العسكريني السابقني يقبعون يف السجن العسكري 
بتهمة الثراء واستغالل الوظيفة؛ وهذا يف حد ذاته 
جد مهم ألنها سابقة ستجعل كل من يتولى مناصب 
قيادية يفكر ألف مرة قبل أن ميد يده ملا هو ليس 

له«.
قال:  بالسياسية  اجليش  عالقة  مستقبل  وحــول 
»معروف، يف جتارب الشعوب السابقة أن اجليش 
ال يغادر السلطة إال يف احلاالت التالية: ثورة شعبية 
)تونس(، تظاهرات ضخمة )كوريا اجلنوبية(، هزمية 
عسكرية مذلة )اليونان واألرجنتني(؛ وهناك حاالت 
جد نادرة، أدركت فيها القيادة العسكرية أن عليها 
أن حتمي الدولة عوض الدفاع عن النظام فانحازت 
إلى جانب الشعب )إسبانيا، رومانيا، البيرو، اليونان، 
األرجنتني(؛ وحاالت أخرى انقسم فيها اجليش إلى 
مؤيد ومعارض لالنتقال الدميقراطي )البرازيل حيث 
انتصرت الدميقراطية بعد 12 سنة من الصراع(. 
التي  املريرة  التجربة  أن  أعتقد  للجزائر،  بالنسبة 
وقناعة  الدميقراطي  املسار  توقيف  بعد  عشناها 
بالسعي  واملعارضة  العسكرية  )املؤسسة  اجلميع 
لتجنب تكرار تلك التجربة(: لعلها ولدت قناعة عند 
من صالح  بأنه  الضباط  من  واسعة  جد  شريحة 
اجليش واجلزائر عدم التدخل يف الشأن السياسي. 
بأنهم  يدركون جيدا  أن ضباط اجليش  فال شك 
من ستكون عليهم مسؤولية مواجهة أية فوضى أو 
اضطرابات قد حتدث يف اجلزائر وبالتالي فليس 
من مصلحتهم التدخل يف الشأن السياسي«. وقال: 

»يبقى شعار »مدنية وليست عسكرية«، الذي رفعه 
احلراك، مجرد شعار غير قابل للتطبيق على الواقع 
اجلزائري بدون بروز طبقة سياسية وطنية واعية 
وقوية ومستعدة للنضال من أجل بناء دولة عصرية 

تشمل اجلميع بدون أي إقصاء«.
 حول عالقة الدولة باملجتمع املدني قال: »املجتمع 
غير  ومنظمات  مؤسسات  عن  عبارة  هو  املدني 
تنشأ من أجل  ونــواد  ونقابات  حكومية وجمعيات 
غاية محددة كالدفاع عن البيئة أو حيوان يف طور 
االنقراض أو من أجل تنظيم وتنظيف حي أو إنشاء 
فرق رياضية أو دعم توجه معني يف أي مجال من 
بطريقة  تتم  األنشطة  هذه  وكل  احلياة،  مجاالت 
مبمارسة  لها  يسمح  وال  ربحية؛  غير  تطوعية 
السياسة كتنظيم سياسي. بينما احلزب السياسي 
هو مشروع، أو برنامج سياسي، حامل جلديد غير 
أو  املشروع،  ينضج  السياسية.  الساحة  متوفر يف 
البرنامج، عبر حــوارات مطولة بني رفاق لهم آراء 
السياسية  اإلشكاليات  معاجلة  لكيفية  متقاربة 
يقرروا  أن  قبل  للبلد،  واالجتماعية  واالقتصادية 

السعي لتجسيدها على أرض الواقع.
يقدم احلزب السياسي نفسه كبديل للحزب احلاكم 
وبالتالي فهو يعارض من يف احلكم من خالل كشف 
سلبيات برنامجه وإبراز نقاط ضعفه للرأي العام كي 
يغير موقفه منه يف االنتخابات املقبلة، وإن كان هذا 
احلزب يف السلطة فهو يسعى بكل الوسائل، السلمية 
واملشروعة ومنها حسن اختيار الرجال الذين ميثلونه 
وتبني القرارات التي تخدم فئات واسعة من الرأي 

العام، للبقاء فيها )السلطة(.
األحزاب السياسية، هي يف األنظمة الدميقراطية، 
ركيزة احلياة السياسية، إذ ال ميكن تصور وجود 
نظام دميقراطي بدون أحزاب سياسية تتمتع بكامل 
يف  مبا  السياسية  نشاطاتها  ممارسة  يف  احلرية 
ذلك مراقبة عمل احلكومة من خالل ممثليها يف 
البرملان والهيئات املنتخبة، وتوجيه النقد لها وإظهار 
أخطائها للرأي العام؛ فاألحزاب إما أن تكون إذن يف 
املعارضة فتلعب دور املراقبة واملحاسبة على احلزب 
احلاكم أو يف احلكومة فتعمل على تنفيذ برنامجها 

الذي انتخبت من أجله.
ملا سبق، أظن أن رئيس اجلمهورية احلالي يسعى، 
يف غياب أحزاب سياسية مؤثرة يف املجتمع، إلى 
االستفادة من دور املجتمع املدني لتنفيذ برنامجه 
وليس الستبدال األحزاب السياسية باملجتمع املدني.

فهل سينجح الرئيس يف مسعاه؟ اجلــواب مرتبط 
بواقع املجتمع املدني اجلزائري الذي نعلم جميعا 
أنه شوه واستعمل على مدار العشرين سنة املاضية 
لغير املهمة املنوطة به. لقد حول هذا املجتمع إلى 
االنتخابية  احلمالت  يف  واستخدم  ريعي  مجتمع 
لتدعيم العهدات املتتالية للرئيس املخلوع، مع تعرض 
كل اجلمعيات والنوادي التي رفضت تقدمي الوالء 
إعادة  يستوجب  مما  النشاط؛  من  واملنع  للعقاب 
تنظيم هذا املجتمع مبا يتماشى والهدف األصلي 

لوجوده.

األغلبية  مــشــروع  فشل  أو  جنــح  إن  النظر  بغض 
البرملانية بأغلبية من املجتمع املدني، كما أعلن عنه 
تبون. هل تعتقد أن األفاالن واألرندي إنتهى دورهما 
الرفض  ملواجهة  ظــريف  مبسعى  يتعلق  األمــر  أم 
الشعبي ألحزاب السلطة وبعدها سيعود األفاالن 
واألرندي إلى الواجهة كأن شيئا لم يحدث منذ 22 

فيفري 2019؟
ال شك أن السلطة السياسية احلالية وجدت نفسها 
أمام مفارقة عجيبة فهي تدرك جيدا من جهة، مدى 
مقت اجلزائريني ورفضهم للحزبني املذكورين، وتعلم 
من جهة أخرى، أنه ال ميكنها استبدالهما بأحزاب 
أخرى نظرا ملا يتوفر عليه بعض مناضلي احلزبني 
من كفاءة عالية يف إظهار الوالء للحاكم وترتيب نتائج 
أنه ال وجود  املعروف عن احلزبني  انتخابات.  أية 
لهما يف امليدان إال بفضل السلطة وأن سحب الدعم 

منهما يعني نهايتهما.
لقد مارست من كانت تسمي نفسها بأحزاب املواالة 
العالم إذ  إليها أي حزب آخر يف  فعال لم يسبقه 
لصالح  السياسية  برامجها  عن  طواعية  تنازلت 
)البرنامج( غير  بأنه  اكتشفنا الحقا  برنامج رجل 

موجود أصال.
إن لهذه األحزاب مسؤولية كبيرة جدا يف ما آلت إليه 
األمور يف اجلزائر؛ فقد مارس مناضلوها كل أنواع 
بقدرة  املواطنني  إقناع  أجل  من  والتضليل  الكذب 
الرجل املريض على تسيير شؤون البلد؛ ثم إني ال 
أرى كيف سيتجرأ مناضلو هذه األحزاب مستقبال 
ويقومون بحمالت انتخابية لصالح مرشحيهم بينما 
السابقني يف  ومناضليهم  قادتهم  من  الكثير  يقبع 
السجن بسبب الفساد والثراء واستغالل الوظيفة 

لتحقيق مآرب شخصية.
حول مستقبل املشهد السياسي قال: »لقد عرفت 
وتعرفت خالل السنوات املاضية على كل قيادات 
األحزاب السياسية املوجودة خارج السلطة وربطت 
هذه  مناضلي  مــن  الكثير  مــع  عــالقــات صــداقــة 
األحــزاب مما مكنني من التعرف عن قــرب على 
املشهد السياسي احلزبي يف اجلزائر«. ويف رأيه أن 
أغلب األحزاب فشلت يف مهامها السياسي، وهي 
يف نظره »وضعية غير عادية وقد نتجت لكون خيار 
التعددية يف اجلزائر جرى بالقليل من اجلدية: 15 
شخصا يلتقون فيؤسسون حزبا سرعان ما مينح 
االعتماد القانوني ومعه الدعم املالي من احلكومة؛ 
ويف مدة قصيرة بلغ تعداد األحزاب وقتذاك ستني 
)60( حزبا، ولدت من أزمة سياسية وترعرعت يف 
وسط أزمة سياسية وأمنية. لكل ما سبق، اعتقد 
األحــزاب  السياسية عن  السلطة  أن مجرد تخلي 
التي عرفت بأحزاب املواالة سيؤدي إلى اندثارها، 
املــذكــورة  الثالثة  ــزاب  األحـ إلــى جانب  تبرز  وقــد 
سابقا أخرى جديدة تنبثق عن شباب احلراك لكنه 
سيلزمها وقتا طويال لتكبر بسبب رفض اجلزائريني 
لفكرة التحزب بسبب ما طال العمل احلزبي من 

تشويه«.  

أكادميي مغربي: العالقات الدولية تبنى على مصالح مشتركة وليس خطابات جوفاء 

العقل واملنطق أخذا مكانة مهمة باملقارنة مع السنوات التي هيمنت  فيها اخلطابة اجلوفاء والتحريض على العنف والكراهية

حول الوضع اجلزائري، أحمد عظيمي لـ«ليبرتي«: 

ضعف الطبقة السياسية  هو ما يدفع باجليش إلى التدخل يف الشأن السياسي

لقاء األسبوع
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األسبوع المغاربي أبعاد

أ(: ترأس  األسبوع املغاربي )ع 
ــة الــســيــاســيــة  ــجــن ــل عــضــو ال
اللجنة  فــرع  ومنسق  للحركة 
الــذهــب،  بـــوادي  التحضيرية 
مجموعة  ضــّم  موسع  إجتماع 
املركزية،  الهيئات  أعضاء  من 
باإلضافة  والتقنية،  السياسية 
و  الفرع،  تنسيقية  إلى أعضاء 
قد تطرق اخلاضرون إلى سبل 
إجناح املؤمتر التأسيسي، الذي 
يتطلب جلن تسهر على حشد 
كل الطاقة الشابة و خصوصا 

العنصر النسوي من أجل إعطاء 
املؤمتر زخمه الذي يستحق.

بجهة  احلركة  فــرع  تناول  كما 
احلركة  تنسيقية  أداء  الداخلة 
األشهر  خالل  الذهب،  بــوادي 
املاضية، كما سجل املجتمعون 
احلركة  على  الكبير  اإلقــبــال 
ــح  ــرائـ ــة شـ ــ ــاف ــ ــرف ك ــ مــــن طــ
الفترة  الصحراوي يف  املجتمع 
فقد سبق  لإلشارة  األخــيــرة.و 
للجنة السياسية لـ”صحراويون 
من أجل السالم” قد صادقت 

اللجنة  أعــضــاء  الئــحــة  عــلــى 
احلــركــة  ملــؤمتــر  التحضيرية 
يف  ستعمل  والتي  التأسيسي، 
املقبلة  القليلة  األشهر  غضون 
الظروف  وتهيئة  دراســـة  على 
النــعــقــاده. وضمت  املــالئــمــة 
اللجنة هياكل سياسية وتقنية، 
وفــروعــا يف كــل مــن مخيمات 
ــني  ــراويـ ــحـ ــصـ ــــني الـ ــئ ــــالجــ ال
احلمراء،  الساقية  بتيندوف، 
وادنــــــــون،  ــب،  ــ ــذهـ ــ الـ وادي 

موريتانيا، وأوروبا.

الذكرى:  هامش  »على  عنوان:  حتت 
هل أحسنا قراءة الطاهر وطار؟«، كتب 
يف  الدين  نور  محمد  جباب  األستاذ 
تدوينة: »كنا نقرأ روايات عمي الطاهر 
عند صدورها بشغف كبير، وكنا نعدها 
»فصل اخلطاب«، ولقد قرأت له كل 
شعر،  من  كتبه  ما  باستثناء  كتب  ما 
مكتبتي مبعظم  احتفظ يف  أزال  وال 
بروايته  مبهورا  كنت  ولقد  روايــاتــه، 
استرجاعه  سياق  ويف  بغل«.  »عــرس 
مــراجــعــات  يــقــدم  ــات  ــري ــذك ال لتلك 
وإضاءات حةل التمثالت اخلاطئة التي 
صاحبت ذلك اجليل »كان ذلك وقت 
الشباب واحلماس الثوري، كنا نتحدث 
عن اإلقطاع ولم يكن يوجد يف اجلزائر 
االنتصار  عــن  نتحدث  كنا  إقــطــاع، 

احلتمي للطبقة العاملة ونحن لم نكن 
منلك قاعدة صناعية، كنا نتحدث عن 
حتالف العمال والفالحني ضد الطبقة 
الرأسمالية ونحن لم نكن منلك الطبقة 
الرأسمالية، وقد كنا للتو خرجنا من 
أبشع استعمار استيطاني الذي سوى 
بني جميع اجلزائريني وجعلهم كأسنان 
واجلهل،  والــبــؤس  الفقر  يف  املشط 
ورغم ذلك كنا نصفق بحرارة لرواية 
»الزلزال« وكنا نقول لقد زلزلت الثورة 
أثقالها  وأخــرجــت  زلزالها  الزراعية 
الثورية وقضت على آخر رمز اإلقطاع« 

مجيد بولرواح. 
هكذا كنا، ونحن شباب يف ظل ذلك 
ــثــوريــة ،  احلــمــاس والــرومــانــســيــة ال
حد  بيقني  وطــار  الطاهر  أدب  نقرأ 

االستسالم يف غياب النقد. يف احدي 
املرات يف بداية الثمانينيات يف دمشق 
ويف جلسة مع الناقد الفلسطيني من 
أصول جزائرية« فيصل دراج » الذي 
يحمل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من 
فرنسا واملطلع على األدب اجلزائري 
الصرامة  عنه  واملـــعـــروف  باللغتني 

األدب  وكــان احلديث عن   ، واجلدية 
اجلزائري وعن الطاهر وطار، يف تلك 
اجللسة األدبية تلفظ »فيصل دراج » 
بجمله عن رواية« الزلزال » أرعبتني 
وأنا الشاب املتحمس، عندما قال أن 
الطاهر وطار يف رواية الزلزال أفصح 

عن موقف »انتهازي » ؟
ــوداود عمير،  ــ األســـتـــاذ واملــتــرجــم بـ
أحد  يعتبر  وطـــار  الطاهر  أن  كتب 
لــألدب اجلزائري  ــل  األوائ املؤسسني 
الناطق باللغة العربية؛ كتب يف القصة 
كبيرا  عددا  وكتب  والرواية،  واملسرح 
واملجالت  الصحف  يف  املــقــاالت  من 

اجلزائرية والعربية.
لم يكتف عمي الطاهر، كما كان يحلو 
ــداع،  واإلبـ بالكتابة  تسميته،  للناس 

أخرى  مرحلة  إلى  انتقل  ما  سرعان 
وقته وجهده  منه  مهمة جدا، أخذت 
الفعل  مــرحــلــة جتــســيــد  ــه؛  وصــحــت
املثقف  يصير  أن  ميدانيا،  الثقايف 
عضويا بتعبير غرامشي، أن ال يبقى 
حبيس مخياله، أن يتحرك، أن يساهم 
بنصيبه؛ هكذا أسس جمعية ثقافية 
عبارة  كانت  »اجلاحظية«،  أسماها 
عن شعلة وّضاءة، كّسرت رتابة ثقافية 
طال أمدها، وبعثت األمل بنجاحها يف 
بعيدا  واجلماعية،  الفردية  املبادرات 

عن اكراهات الرسميات.
الطاهر  وأعــمــال  حياة  كانت  هكذا 
وطار، حافلة بالنشاطات واالجنازات 
البعض  التي رضــي عنها  واملــواقــف، 
ورفـــضـــهـــا الـــبـــعـــض اآلخــــــر حلــد 

اخلــصــومــة؛ فــقــد كـــان رحــمــه اهلل، 
كاتبا إشكاليا، مثيرا للجدل بكتاباته 

ومواقفه وتصريحاته.
يف الغرب عندما حتل ذكرى رمز من 
تتنافس  واألدب،  الفكر  يف  رمــوزهــا، 
هيئاتها الثقافية ودور نشرها اخلاصة 
الكاتب  نشر جديد  العمومية، يف  أو 
 )inédit( عنوان  حتت  به،  املحتفى 
جديده الذي لم يسبق نشره: مقاالت، 
مخطوطات، حوارات... كان من املمكن 
أن نحتفي بأديبنا الكبير بشكل أفضل 
وذلــك  ومعانيه،  ــه  دالالتـ يف  وأجــمــل 
بنشر كتب له وعنه، فقد كتب الراحل، 
عددا ال يحصى من املقاالت، وأجرت 
اجلزائرية  واملــجــالت  الصحف  معه 
أن  كما  جدا،  كثيرة  لقاءات  والعربية 

األسبوع املغاربي: قرر الوزير 
والــســفــيــر الــســابــق مــعــروف 
وضع  اهلل  عبد  الشيخ  ولـــد 
املــنــزل الــــذي احــتــضــن كبار 
ــيــــوف والـــشـــخـــصـــيـــات  الــــضــ
الــتــي حــضــرت مــؤمتــر أالك 
التاريخي املنعقد يف الثاني 
من مايو عــام 1958 حتت 
املوريتانية  الــدولــة  تــصــرف 
ألول مرة باعتبارها جزءا ال 
يتجزأ من التاريخ احلديث 

للبالد.
وأبــلــغ ولـــد الشيخ عبد اهلل 
رئــــاســــة احلـــكـــومـــة بــــقــــراره 
ــري  ــ ــا جتـ ــمــ ــيــ اجلــــــــديــــــــد، فــ

ــيــــا  ــالــ االســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات حــ
النتقال اإلشراف والتسيير 
رســمــيــا إلــــى إلــــى احلــكــومــة 
املوريتانية، مع رغبة معروف 
أن  يف  اهلل  عبد  الشيخ  ولـــد 
يــتــزامــن احلــــدث مــع حلول 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الــقــادمــة 
الوطني.  االســتــقــالل  لعيد 
وحــافــظــت الــــدار على مدى 
ســت عــقــود مــن الــزمــن على 
شــكــلــهــا املـــعـــمـــاري الــقــدمي 
دون أي تغيير، وبقيت بذات 
والــبــاب  الطينية  ــدران  ــ اجلــ
املــفــتــوح، كــمــا ظــلــت غرفها 
ــوم  ــي يـ ــ ــا هـ ــمـ املـــتـــواضـــعـــة كـ

التأسيس  جــيــل  احتضنت 
وهـــو يــؤســس حلقبة مهمة 

من تاريخنا املعاصر.
ــعــــقــــود املـــاضـــيـــة  ــة الــ ــلـ ــيـ وطـ
حافظ معروف ولــد الشيخ 
عبد اهلل على إقامة احتفال 
ولــــو رمـــــزي كـــل ســنــة داخـــل 
ــيـــاء لــذكــرى  املـــؤمتـــر إحـ دار 
ــو تـــاريـــخ  ــايــ ــن مــ ــ ــانــــي مـ ــثــ الــ
انعقاد املؤمتر، كما مت وضع 
ــدار أكـــثـــر مـــن مــــرة حتت  ــ ــ الـ
إشــــــــراف املـــجـــلـــس الــبــلــدي 
بــأالك مقابل إيجار شهري 
ــــدره 1 أوقـــيـــة تــعــبــيــرا عن  قـ
الدار  الرمزية املشتركة بني 

ــقـــالل الــبــلــد وإنـــشـــاء  ــتـ واسـ
عــمــلــتــنــا الــوطــنــيــة.وتــقــول 
مــصــادر يف األســــرة، أوردتــهــا 
القرار  إن  موريتانية،  منابر 
اجلديد يأتي يف ظل التوجه 
الــرســمــي اجلـــديـــد الــهــادف 
لتثمني تــراث البلد ونفض 
الـــغـــبـــار عــــن مــخــتــلــف إرثــــه 
املجيد،  وتاريخه  احلضاري 
الــســيــاســيــة  اإلرادة  بــفــضــل 
والتي  اجلــمــهــوريــة  لرئيس 
خـــطـــابـــه  عــــنــــهــــا يف  ــر  ــ ــبـ ــ عـ
ــه الــتــرشــح  مبــنــاســبــة إعـــالنـ
تسلمه  بعد  عمليا  وكرسها 

مقاليد احلكم يف البالد.

بــن ســاعــد: هل  املــغــاربــي، قلولي  األســبــوع 
املؤمن  املختلف   العلماني   املثقف  يسمح 
لزوجته  واحلرية  واحلــوار  الدمقرطة  بقيم 
املاكثة بالبيت بأن تنخرط يف حزب سياسي 
اإليديولوجية  لقناعاته  مــنــاويء  إســالمــي 

والسياسية ومنطلقاته الفكرية .. .. ؟
يسمح  وهـــل   .. ذلـــك  يف  أشـــك  شخصيا   
أو  املــعــتــدل  اإلســالمــي  الــتــيــار  مــن  مثقف 
أن   « الالمنتمي   « حتى  أو  العلماني  جلــاره 
حزبه  قناعات  يف  هادئة  مناقشة  يناقشه 
أن  دون  له  السياسي  واألداء  اإليديولوجية 
أنه  ملجرد  له  اإلســالم  حتية  رد  عن  ميتنع 
معه  والدخول يف حوار  مناقشته  جترأ على 
 . أعمى  إنصياعا  له  اإلنصياع  على  وليس 

.. ؟ .
شخصيا أيضا أشك يف ذلك ... وبصراحة  
ليست لدي مشكلة مع اخلطاب الديني بحد 

ذاته.
إمنا الذي ال أستسيغه هو دمياغوجية بعض 
ألبعاده  املحتكرين  اخلطاب  لهذا  احلاملني 
الرمزية والتاريخية والتيولوجية التي الزالت 
مبنأى عن أي نقد ثقايف  أو تاريخي أو قراءة 
أركــون  محمد  جهود  بإستثناء  أنطولوجية 
كنصر  القالئل  الــعــرب  املفكرين  بعض  أو 
بنوع  اجلابري  عابد  ومحمد  أبوزيد  حامد 
واليوتوبيا  العاطفي  الدوغمائي  الوعي  من 
ــراد بــهــا دغــدغــة مشاعر  املــفــقــودة الــتــي يـ
الطبقات املسحوقة من املسلمني يف مشارق 
سياسي  خلطاب  كلمفوظ  ومغاربها  األرض 
ثورات   « بعد  ما  مرحلة  يف  تيولوجي حتول 
أقنعة  مجرد  إلى   « املزعومة  العربي  الربيع 
والطلب  للعرض  آليات  أو  السياسي  للفقيه 
فاعليتها  ومن  وجدواها  وهجها  من  مفرغة 

اإلجتماعية والدينية . 
إلكتفائها بالبعد الشعاري الواجهاتي وبآفاق 
إعادة إنتاج أخطاء النخب الرسمية  العربية 
ال  لــألدوار  بتبادل  أشبه  عملية  احلاكمة يف 

غير.
اخلطاب  مــع  مشكلة  أيــضــا  ــدي  ل وليست   
داء  هــو  أستسيغه  ال  فــالــذي  الــعــلــمــانــي،  
من  الكثير  على  يسيطر  ــذي  ال اإلصطفاء 
بوصفهم  أنفسهم  يقدمون  الذين  املثقفني 
ال  وأكــثــرهــم  العلماني  للتيار  املنتمني  مــن 
إال  العلمنة  قيم  ومــن  العلمانية  من  يعرف 
اإلسم  وهو الذي  ميوضع الذات كما تقول 
من  إطـــار  يف   « هاشمي  غـــزالن  الــدكــتــورة 
إطار  يف  اآلخر  وميوضع  والفوقية،  التعالي 
فريسة  يقع  يجعله  والتهميش  االنتقاص  من 
داء االصطفاء وفخ االستثناء على حد تعبير 

علي حرب  » .

على  القائمة  الشلل  حــاالت  فتجاوز  وإذن   
والثقافية  واإلجتماعية  السياسية  األصعدة 
الدميقراطية  هذه  مبمارسة  منوطا  سيبقى 
وال  الــقــريــب.  اإلجــتــمــاعــي  محيطنا  داخـــل 
فكلنا  املــســؤولــيــة  مــن  أيــضــا  نفسي  أعــفــي 
ــزداد  مــســؤولــون أمـــام هــذا الــشــرخ الـــذي ي
كيف  حقا  نـــدري  وال  آلخــر  ــوم  ي مــن  عمقا 
األسيجة   « هــذه  ومــن  منه  ــروج  اخلـ ميكن 
أركون  محمد  بتعبير   « املغلقة  الدوغمائية 
اإليديولوجية  والقناعات  األفــكــار  إلخــراج 
والنظرية  املفاهيمية  قوقعتها  من  الراهنة 
ومنحها ذلك البعد الوظيفي للنزول بها إلى 
احلية  اإلجتماعية  اليومية  املمارسة  فضاء 
ــرى غــرامــشــي »  ي مــا  أبـــدا على  فــال معنى 
الواقعي  ونبضها  محمولها  خــارج  لألفكار 

وفاعليتها العضوية .
 املثال الوحيد الذي ال أعتقد أنه يتكرر يف 
البائس هو ما صرحت به  العربي   محيطنا 
الشاعر  إبنة  احلاج  ندى  اللبنانية  الشاعرة 
الــكــبــيــر أنــســي احلـــاج عــنــدمــا ســئــلــت عن 
»يكفيني  فقالت  بوالدها   األدبية  عالقتها 
الشعرية  شخصيتي  يحب  كــان  والـــدي  أن 
ويحترمها كما هي بعيدة عن كل التصنيفات 
كان  ــه  أن أعتقد  كما  الشعرية   ــدارس  ــ وامل
فخوراً بي. أنا لست وريثة شعر أنسي احلاج 

بل ابنته والشعر هو احلرية » .
مطلقا  يفكر  لم  نفسه  احلــاج  أنسي  وحتى 
احلرية  قيمة  فعال  يــقــدر  شــاعــرا  بوصفه 
من  نــوع  أي  ممــارســة  يف  الباهض   وثمنها 
أنواع األبوية األدبية على إبنته ندى رغم أنها 
من الناحية البيولوجية هي إبنته وهو موقف 
والقيم  األفــكــار  مــع  متاما  ينسجم  بالطبع 
مسيرته  خــالل  احلــاج  أنسي  بها  آمــن  التي 

اإلبداعية وناضل من أجلها طويال.
ــذه الـــعـــدوى/عـــدوى  ــ ــو ه ــجــة هـ ــي ــت ــن  وال
وحتول  بكاملها  أجياال  تدمر  التي  اإللغاء 
والــتــعــدد  احلــــوار  لــقــيــم  الــتــأســيــس  دون 
والــدميــقــراطــيــة واإلخـــتـــالف يف املــخــيــال 
الــعــربــيــة  للمجتمعات  الــســائــد  اجلــمــعــي 
ــوف من  ــ ــضــا يف اخلـ ــائ ف ــلــك  ــي متــت ــتـ والـ
ــه من  بـ يــســتــهــان  املــجــهــول ورصـــيـــدا ال 
وحتى  والــوجــدانــيــة  السياسية  املكبوتات 
اجلــنــســيــة ومـــن شــغــور ثــقــافــة االنــســجــام 
النفسي  الصعيد  على  الـــذات  مــع  لديها 
يكفي  ما  األستعداد  من  متناولها  وجتد يف 
لقابلية   ( الــســريــع  ــاد  ــي ــق واألن تــقــبــل  مــن 
عودة  بن  بختي  كماقال  واملــحــو(  الشطب 
النسق وال ميشي  يحاكي  الذي ال  ) شطب 
باألسئلة  مطلقا  تقبل  وال   ) ميشي  حيث 
لتحرير  احلميم  ذهابها  الذاهبة  الصادمة 
واإلطمئنان  التكلس  غــالالت  من  العقول 
مسارتها  كــل  ومــيــزت  عليها  نشأت  الــذي 
وإستكانت  التي صدقتها  واألوهام  العقيمة 
وعلى  فيها  العقل  نعمة  على  فقضت  إليها 
على  القادرة  وآفاقه  والشك  السؤال  قلق 
بقيم  املسيج  الدوغمائي  الوعي  زحزحة 
التي  التأويلية  واإلمكانات  الفكرية  الطاعة 
تتيحها طاقات قدرة السؤال والشك بعيدا 
الواثق  املطمئن  الوثوقي  العقل  عنف  عن 
مما تلقاه كتلميذ غبي أو مناضل يف حزب 
سياسي شمولي مهمته أن يتلقى وينفذ وال 
يناقش بل ال يحق له أن يتساءل أو يشكك  

. مطلقا 
مبا يعني من غياب وإنعدام التمثل الفاعل يف 
والتداول  التعدد  لثقافة  واملمارسة  السلوك 
اجلــــذري الــســلــيــم ملــخــتــلــف قــيــم الــتــراتــب 

عن  بعيدا  والسياسي  والثقايف  اإلجتماعي 
كل أشكال التعدد الصوري الواجهاتي القائم 
على أسس شكلية وأداتية هي نتاج إمالءات 
بــزوال  أثــره  ســيــزول  ظــريف  لديكور  فوقية 
إستلزم  ــذي  ال الزبائني  والنمط  معطياته 
الواقع  باألمر  نسلم  أن  البــد  .وهنا  وجــوده 
وأننا  عاكفون  آباءنا  عليه  وجدنا  ما  فهذا 
لثقافة اإلختالف  التأسيس  مثلهم فشلنا يف 
 « التاريخ وألن  وألننا خارج  والتنوع  والتعدد 
بتعبير   « الوطنية  للدولة  األداتية  العقالنية 
املــرض/ هــذا  فينا  رسخت  بغورة  الـــزواوي 

مرض اإلقصاء وأنه ال أمل فينا للعالج بسبب 
كانت  إميانويل  بتعبير  العقلي«  القصور   «
الذي الزال  مييزنا عن باقي املجتمعات ذات 
التقاليد الدميوقراطية التي قطعت أشواطا 

مهمة على هذا الدرب العسير.
والسياسي  واإلداري  امليكانيكي  فالتقسيم   
لألجيال  واجلــنــدري   والفئوي  والعشائري 
والفضاءات اإلجتماعية و األدبية واجلغرافية 
الضيقة  أبعادها  يف  والهوياتية   واإلنتمائية 
وحتــوال  وتــوتــرا  نقساما  إ  النهاية  يف  ينتج 
عن  الغريب  النص   « هو  آخــر  نص  بإجتاه 
البلغارية  الفرنسية  الناقدة  بتعبير   « اللسان 
عاتقه  على  يقع  كريستيفا  جوليا  األصــل 
احلر  املثقف  لدن  من  الثقايف  األداء  غياب 
والتموقع  للصعود  بديلة   « »قيم  ترسيخ  و 
و«التشكل الكاذب« بتعبير شبنجلر  الذي ال 
يليق بشرف املثقف وال يتناغم مع ما ينتظره 
اإلجتماعية   والفئات  واملجتمع  الفرد  منه 
آمــاال  عليه  تعلق  الــتــي  التكوين  ــحــدودة  امل
اجلهل  مــن  وتخليصها  لتنويرها  عريضة 
وفاقد  واملغلوط  الزائف  والوعي  والتخلف 

الشيء ال يعطيه.

تنسيقية حركة صحراويون من أجل السالم جتتمع بجهة الداخلة 

بعد عقد من رحيله الوسط الثقايف يف اجلزائر يستعيد ذكرى الطاهر وطار

موريتانيا: دار مؤمتر أالك حتت تصرف الدولة 

اإلصطفاء السياسي واإلصطفاء الثقايف والشرخ الذي يزداد عمقا 

أبعاد
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األسبوع المغاربي وجهات نظر

ظل  أفريقيا: يف  بــوابــة  الــزايــري،  رمـــزي 
تركيا  ترسلهم  الذين  املرتزقة  تزايد خطر 
عن  إعالمية،  تقارير  كشفت   ، ليبيا  إلــى 
ظهور وثائق بإرسال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ملسلحني ينتمون لتنظيمات 
إرهابية مثل »داعش« و«القاعدة«، إلى ليبيا 

للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق .
ووفق مجلة »واشنطن إكزامينر« األمريكية 
الــدفــاع  وزارة  الــســابــق يف  املــســؤول  قــال 
األمريكية البنتاغون مايكل روبن، إن الوثائق 
عناصر  مــن  العشرات  أســمــاء  أن  توضح 
الرواتب،  جدول  على  اآلن  ُمدرجة  داعش 
جهاز  أو  التركية،  الــدفــاع  وزارة  يف  إمــا 
االستخبارات، بعد إرسالهم إلى ليبيا، ضمن 

آالف املرتزقة السوريني املنتشرين هناك.
أن  التصريحات،  وفــق  املجلة  وأوضــحــت 
أردوغان يستغل هذه اجلماعات اإلرهابية 
مــزعــوم،  ديــنــي  غــطــاء  لتقدمي  املتطرفة، 
التابعني  املرتزقة  يرتكبها  التي  للجرائم 
لنظامه، مقابل توفير األموال واملالذ اآلمن 
لعناصر هذه التنظيمات، مؤكًدا أن هؤالء 
جرائم  اقترفوا  املستأجرين،  اإلرهابيني 
العرقية  ــيــات  األقــل بــحــق  عــرقــي  تطهير 
والدينية، يف املناطق التي اجتاحتها تركيا 
على اجلانب اآلخر من احلدود مع سوريا.

ــح املـــســـؤول الــعــســكــري األمــريــكــي  وأوضــ
ــق، أن اســتــعــانــة الــنــظــام الــتــركــي  ــســاب ال
بــإرهــابــيــي »داعــــش« و«الــقــاعــدة« تشكل 
جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا، تشمل 
اإلرهــابــيــة يف  للجماعات  الــدعــم  تــقــدمي 
ــقــي، خــاصــة يف  الــســاحــل األفــري منطقة 
حرام  بوكو  جماعة  تزويد  وكذلك  مالي، 
مؤكدا  باألسلحة،  نيجيريا،  يف  اإلرهابية 
علي أن العالقات الوثيقة التي جتمع نظام 
النشطة  اإلرهابية  باجلماعات  ــان  أردوغـ
وخارجها،  األوســط  الشرق  منطقة  داخــل 
تتجسد أيضاً يف انخراط شركة “صادات” 
تقدمي  يف  -ظاهريا-  املتخصصة  التركية 
االستشارات العسكرية، يف عمليات غسل 

أموال لصالح تنظيمات متطرفة.
و قالت صحيفة »ميركور« األملانية إن أنقرة 
لدعم  قطر  من  سخًيا  مالًيا  دعًما  تتلقى 
املسلحة  وفصائلها  اإلرهابية  ميليشياتها 
يف سوريا وليبيا ونيجيريا، ضمن حتركات 
الرئيس  الدوحة املشبوهة لدعم سياسات 
التركي، رجب أردوغان، وأن اإلمارة تسهم 
بجزء من حصيلة احتياطيات النفط والغاز 
تخوضها  التي  احلـــروب  على  اإلنــفــاق  يف 
»ميليشيات  وكــالء  عبر  أو  مباشرة  أنقرة 
إرهابية مثل تنظيم داعــش« يف عدد غير 
قليل من مناطق الشرق األوسط وإفريقيا.

املرتزقة  إرســـال  على  أردوغــــان  ــاد  واعــت
أفــاد مدير  ليبيا؛ حيث  إلــى  واإلرهــابــيــني 
رامي  اإلنــســان،  الــســوري حلقوق  املرصد 
عبد الرحمن، أن بعض العناصر اإلرهابية 
املوجودة يف ليبيا حالًيا يحملون اجلنسيات 
األوروبية من أصول شمال إفريقية وكانوا 
املجتمع  أن  مضيًفا  ســوريــا،  يف  يقاتلون 
والغربية،  األمريكية  واملخابرات  الدولي 
ال تريد التأثير على الرئيس التركي لعدم 
ُمــشــيــًرا إلى  ــى ليبيا،  ــال املــرتــزقــة إل إرسـ
مخطط دولي للخالص من اإلرهابيني يف 

سوريا وإرسالهم إلى ليبيا.
عمليات  تواصل  تركيا  أن  املرصد  ــاد  وأف
املخيمات  داخل  متصاعد  بشكل  التجنيد 
املعارضة يف  الفصائل  نفوذ  ضمن مناطق 

إدلب وحلب.
تابعني  ســمــاســرة  فــإن  للمرصد،  ــاً  ــق ووف
ألنقرة ينتشرون يف املخيمات إلقناع الرجال 
ملقاتلني،  باإلضافة  املخيمات  من  والشبان 

العباءة  حتت  للقتال  ليبيا  إلــى  بالذهاب 
مادية  مبالغ  مقابل احلصول على  التركية 
ضخمة، على أن يأخذ السمسار مبلغا ماديا 
يتراوح بني الـ 100 و300 دوالر أميركي 

على كل مجموعة يجندها.
وذكر مدير املرصد السوري، أنه يوجد نحو 
ليبيا،  يف  للقتال  ذهبوا  مقاتل   17000
و10 آالف مقاتل من جنسيات غير سورية 
وعناصر جهادية بينهم 2500 من اجلنسية 
التونسية، مؤكدا أن جميعهم خرجوا عبر 

تركيا بدعم من املخابرات التركية.
حيث  السورية،  اجلنسية  املرتزقة  ويحمل 
شهرًيا،  أمريكي  دوالر   2000 يتقاضون 
بــاإلضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة احلــصــول على 
اجلنسية التركية ،وتأتي عمليات الترغيب 
للوضع  ــغــالل  اســت يف  ــادي  ــ املـ ــب  ــاجلــان ب
النفوذ  مناطق  ضمن  الكارثي  االقتصادي 
التركي، كما تأتي على الرغم من األعداد 

الطائلة املتواجدة يف ليبيا.
لكن يف اجلــانــب اآلخـــر تــصــاعــدت حــّدة 
البالد  غــرب  جبهة  حلفاء  بني  اخلالفات 
،وذلك يرجع إلى رغبة جبهات أخرى كانت 
محسوبة على فائز السراج، رئيس املجلس 
الرئاسي حلكومة الوفاق، يف إثبات نفسها 
مقاليد  يف  املتحكمة  بصفتها  تركيا،  أمــام 

األمور بالعاصمة يف الوقت الراهن.
انشقاقات يف صفوف »إخوان« ليبيا

طرابلس،  حماية  بقوة  تسمى  ما  وصفت 
جماعة »االخوان« بـ«الورم« الذي ينخر يف 
جسد ليبيا، متهمة إياها مبحاربة وتشويه 

القادة والشرفاء، على حد قولها.
ديسمبر  يف  تشكلت  الــتــي  الــقــوة  وقــالــت 
بالعاصمة  ميلشيات  تسع  مــن   2018
أبرزها »كتيبة ثوار طرابلس« و«النواصي« ، 
إنها تتابع عن كثب حتركات جماعة اإلخوان 
يف  اخلبيثة  محاوالتها  مستنكرة  ليبيا،  يف 
خلق الفتنة التي تصب يف صالح اجلماعة 

على حساب الوطن واملواطن.
ــذرت قـــوة حــمــايــة طــرابــلــس جماعة  ــ وأنـ
باملرصاد  ستقف  إنها  بالقول  »اإلخـــوان« 
بالوطن  املساس  نفسه  له  تسول  من  لكل 
بإنهاك  اإلخــوان  جماعة  متهمة  واملواطن، 
ليبيا والفساد فيها وتخريبها منذ تغلغلها يف 

مفاصل الدولة وحتى اآلن.
التي  »اإلخــــــوان«  جــمــاعــة  أن  وأضـــافـــت 
مستمرة  التزال  الضالة”  بـ”الفئة  وصفتها 
لألزمات،  افتعال  من  املخرب  نهجها  يف 
وتشويه  ومحاربة  واملواطن،  للوطن  وخنق 
القادة والشرفاء، بحسب تعبيرها.وجاء هذا 
املوقف يف ظل الصراع القائم يف طرابلس 
النفوذ سواء يف املجلس الرئاسي أو  حول 
يف املؤسسات املالية والنفطية واالستثمارية 

على  بالكامل  للسيطرة  اإلخــوان  وسعي   ،
املصرف املركزي واملؤسسة الوطنية للنفط 

وشركة االستثمارات اخلارجية.
وقالت مصادر مطلعة من داخل العاصمة 
الليبي أن جماعة »اإلخــوان« إنخرطت يف 
مشروع اإلطاحة برئيس املجلس الرئاسي 
فائز السراج والذي تنفذه قيادات سياسية 
مصراتة  مدينة  من  منحدرة  وميلشياوية 
اجلماعة  قيادات  أغلب  إليها  ينتمي  التي 
، األمر الذي أثار حفيظة القوى املحسوبة 
على طرابلس ، يف إطار ما وصفه مراقبون 
مركز  على  السيطرة  على  جهوي  بصراع 
اإلخــوان  يعمل  ،كما  العاصمة  يف  الــقــرار 
جهاز  على  االستحواذ  على  تركي  بغطاء 
احلــرس الوطني الــذي يتم حاليا اإلعــداد 
لإلعالن عن تأسيسه ، وهو جتّمع للعناصر 
املسلحة من مختلف امليلشيات واجلماعات 
اإلرهابية يف غرب البالد ، بدعوى دمجهم 
يف مؤسسات الدولة تنفيذا ملخرجات مؤمر 

برلني ولدعوات إقليمية ودولية.
وقالت مصادر مطلعة أن جماعة اإلخوان 
رشحت لألتراك أحد أبرز اإلرهابيني لتولي 
بن  »محمود  ،وهو  الوطني  احلرس  رئاسة 
رجب« أحد قياديي اجلماعة الليبية املقاتلة 
التي يتزعمها عبد احلكيم باحلاج كما أنه 
املسؤول األول على اختطاف الدبلوماسيني 
من   2014 ــام  ــع ال مطلع  يف  املــصــريــني 
العاصمة طرابلس، للضغط على احلكومة 
باجلماعة  القيادي  عن  لإلفراج  املصرية 
الـــزاوي الــذي كــان قد  املقاتلة أبــو عبيدة 

قبض عليه يف اإلسكندرية آنذاك.
ملجموعة  ميداني  كقائد  رجــب  بن  وعمل 
مسلحة تابعة لعملية »فجر ليبيا«، وشارك 
ونفذ  ــة،  ــان ورشــف منطقة  يف  الــقــتــال  يف 
عمليات تصفية، وحرق وتدمير للبيوت، كما 
العاملي،  طرابلس  مطار  معركة  يف  شــارك 
واسعة  اعتقال  وكان مشرفا على عمليات 
شخصيا  وأشــرف  السابق  النظام  ملؤيدي 

على عمليات التعذيب والتصفية.
تصاعد الغضب الشعبي من »اإلخوان«

وجهها  انــتــقــادات  تلقي  أخـــرى،  مــن جهة 
عبد  سابقا  للدولة  األعلى  املجلس  رئيس 
»االخـــوان«  جلماعة  السويحلي   الرحمن 
الضوء على مالمح الصراع يف غرب ليبيا.
العدالة  السويحلي، حزب  فمؤخرا، هاجم 
املسلمني يف  اإلخــوان  تنظيم  فرع  والبناء، 
مصراتة،  من  قيادات  تقوده  والــذي  ليبيا 
الليبيني،  دمــاء  بالتسبب يف سفك  واتهمه 
وتغّوله  السياسي  للمشهد  تصدره  نتيجة 
بنزع عباءته  الدولة، وطالبه  يف مؤسسات 
عن مصراتة واملنطقة الغربية، ألن مصراتة 
واملنطقة الغربية ميثلها تيار مدني رافض 

لالستبداد.
جماعة  أن  مــصــورة،  كلمة  خـــالل  وأكـــد 
إقصاء  يف  مستمرة  ليبيا  يف  »اإلخــــوان« 
أي شــيء  تــفــعــل  أن  ومــســتــعــدة  اجلــمــيــع 
للحصول على السلطة، وذلك ردا على قرار 
رئيس املجلس األعلى للدولة خالد املشري، 

عزله من عضوية املجلس األعلى للدولة.
ويعّد السويحلي وفق متابعني للشأن الليبي 
أحد أبرز القيادات يف مصراتة وكان حليفا 
بارزا جلماعة »االخوان«،ويشير هؤالء الى 
أن هجومه األخير يكشف حجم التجاوزات 
وتعكيرها  اجلــمــاعــة  فيها  تسببت  الــتــي 
املتواصل للوضع يف البالد،كما ميكن القول 
تآكل  على  جديد  دليل  الهجوم  هــذا  بــأن 
وهي  معاقلها  أبـــرز  يف  اجلماعة  شعبية 
مدينة مصراتة ناهيك عن بقية مدن ليبيا.

وتعتبر جماعة »االخوان« املحظورة من قبل 
البرملان،أحد أبرز أسباب األزمة املتفشية يف 
ليبيا،خاصة عقب انقالبها على انتخابات 
التي  ليبيا«  »مليشيات »فجر  2014 عبر 
تسببت يف اندالع حروب وصراعات مدمرة.
ثم عملت جماعة »االخوان على استجالب 
اليالة  الــبــالد  حــول  مــا  التركي  املستعمر 
تتبع الباب العالي وتأمتر بأوامر أردوغان 
الساعي لنهب ثروات ليبيا النقاذ اقتصاد 

بالده املتدهور.
يتزايد االستياء الشعبي ،من تنظيم اإلخوان 
املسلمني ،يف ليبيا ،يوما بعد يوم ،فمع تراجع 
درجة التأييد لسياسة اجلماعة داخل عدد 
مصراتة  منها  خاصة  الغربية  ــدن  امل مــن 
،التي يسيطر عليها منذ عام 2011، والتي 
توصف بكونها معقل اإلخوان يف ليبيا ،لكن 
هذا  بفعل  مؤخرا  املدينة  إليه  وصلت  ما 
معزولة  مدينة  إلــى  حّولها  الــذي  التنظيم 
داخليا، أفقدتهم ثقة الناس بهم، خاصة بعد 
انكشاف استقواء اجلماعة بتركيا للحفاظ 

على مصاحلها ووجودها.
آخرها  أزمـــات  عــدة  مــن  املدينة  وتعاني 
بسبب  »كــورونــا«  جلائحة  مخيف  انتشار 
ــة الـــى مــوانــئــهــا  ــزق ــرت ــقــال امل ــت تـــزايـــد ان
ومطاراتها ضمن مخطط االخوان لتسليم 

البالد لتركيا.
مع  بالتحالف  »اإلخـــوان«  جماعة  ومتكنت 
جماعات »القاعدة«،من السيطرة على مدينة 
على  عام 2011،واعتمدت  منذ  مصراتة 
تسليح امليليشيات من خالل املال السياسي 
العرقي، حيث مت  االنتماء  وتغذية  الفاسد 
استبعاد األغلبية العربية وبسط املتشددون 
نفوذهم على الرغم من رفض األهالي لتلك 

التنظيمات.وفق تقارير اعالمي.
غير أن االنشقاقات، ومترد القبائل الليبية، 
التي لم تعد حتتمل سطوة وهيمنة املرتزقة 
والنفوذ التركي والفساد والهدر،  بدأت تفقد 
تنظيم اإلخوان  وزنه الشعبي يف مصراتة 
التنظيمات  السكان أن هذه  أن أدرك  بعد 
ال تسعى إال وراء مصاحلها وال حتاول إال 
مشروعها  وتنفيذ  احلكم  على  السيطرة 

التخريبي يف بالدهم.
على  السيطرة  محاولة  يف  تركيا  وتــعــول 
ليبيا على جماعة االخــوان ، حيث فتحت 
جميع  أمــام  الباب  سنوات  منذ  اجلماعة 
أنواع السالح التي زادت من تأجيج الصراع 
يف ليبيا إذ،تتالت شحنات السالح القادمة 
من تركيا الى ليبيا دعما للمليشيات.ويرى 
املنظمات  تستخدم    تركيا  أن  مراقبون 
املسلمني  اإلخوان  لدعم جماعة  اإلرهابية 
فقدانهم  دون  احليلولة  بغية  ليبيا،  يف 
للسلطة، وضمان أن يشكلوا جزًءا من أي 
تسوية مستقبلية، ال سيما يف الوقِت الذي 
حل  يوجد  ال  إنه  املتحدة  األمم  فيه  تقول 

عسكري لألزمة الليبية.
ويرى مراقبون أن التدخل العسكري التركي 
لصالح قوات الوفاق، وما حققه من نتائج 
جعل  األخـــيـــرة،  الــفــتــرة  يف  األرض  عــلــى 
املتنافسني بالغرب الليبي يسعون لإلطاحة 
ببعضهم البعض، ليستفيد فريق منهم فقط 
بهذا الدعم التركي ويستمر يف احلكم ،من 
العام  الوطني  املــؤمتــر  عضو  رأى  جهته، 
السابق، الدكتور عبد املنعم حسني اليسير، 
الليبي  الغرب  القائم يف  تركيبة احلكم  أن 
هي ميليشياوية بطبيعتها، تتنازع وتتصارع 

من البداية على حصص السلطة واملال.
عن  ــط«  األوســ ــشــرق  »ال صحيفة  ونقلت 
بشكل  فقط  تناغموا  »لقد  قوله:  اليسير 
)اجليش  مع  املواجهة  فترة  خــالل  مؤقت 
الوطني(، وحتديداً مع اقتراب األخير من 
العاصمة، لكن فور تغير األوضاع العسكرية 
أيضا  مشيراً  لصراعاتهم«،  مجددا  عادوا 
يعد  كــان  الــذي  الوطني،  أن »اجليش  إلــى 
مصدر تهديد وقلق لتلك املجموعات ابتعد 
كيلومتر،   500 مــن  ألكثر  طرابلس  عــن 
وبالتالي شعروا بالراحة، وبدأوا يف إحصاء 
املزيد  حلصد  والتطلع  واملكاسب،  الغنائم 
منها، اعتمادا على هذا الدعم الذي تقدمه 

أنقرة«.
»االخـــوان«  أن جماعة  املــؤشــرات  وتــؤكــد 
وحليفتهم تركيا سيفعلون كل شيء؛ من أجل 
السيطرة على غرب ليبيا،معولني يف ذلك 
على مزيد من الفنت واشعال احلــروب يف 
البالد وتأجيج الصراعات.وباتت مخططات 
املجموعات املنتمية إلى اإلسالم السياسي 
»اإلخــوان«  جماعة  رأسها  وعلى  ليبيا  يف 
أدرك  الــذي  الليبي  الشعب  لدى  مكشوفة 
أن هذه التنظيمات ال حتاول إال السيطرة 
على احلكم وتنفيذ مشروعها التخريبي يف 
املنطقة عبر تسليم ليبيا لتركيا التي تسعى 
لنهب ثرواتها ومترير أجنداتها يف املنطقة.

السابق  املسؤول  إكزامينر:  مجلة واشنطن 
يف وزارة الدفاع األمريكية البنتاجون مايكل 
أسماء  أن  توضح  الــوثــائــق  إن  ــال  ــن،ق روب
العشرات من عناصر داعش ُمدرجة اآلن 
الدفاع  وزارة  إما يف  الرواتب،  على جدول 
ــارات، بعد  ــخــب الــتــركــيــة، أو جــهــاز االســت

إرسالهم إلى ليبيا.
املرصد السوري حلقوق اإلنسان: سماسرة 
تابعني ألنقرة ينتشرون يف املخيمات إلقناع 
باإلضافة  املخيمات  من  والشبان  الرجال 
حتت  للقتال  ليبيا  إلى  بالذهاب  ملقاتلني، 
العباءة التركية مقابل احلصول على مبالغ 

مادية ضخمة.
أحد  لألتراك  رشحت  »اإلخـــوان«  جماعة 
ــرز اإلرهــابــيــني لتولي رئــاســة احلــرس  أبـ
الوطني ،وهو »محمود بن رجب« أحد قياديي 
اجلماعة الليبية املقاتلة التي يتزعمها عبد 
احلكيم باحلاج كما أنه املسؤول األول على 
اختطاف الدبلوماسيني املصريني يف مطلع 

العام 2014 من العاصمة طرابلس.
تعتبر جماعة »االخوان« املحظورة من قبل 
البرملان،أحد أبرز أسباب األزمة املتفشية يف 
ليبيا،خاصة عقب انقالبها على انتخابات 
التي  ليبيا«  »مليشيات »فجر  2014 عبر 
تسببت يف اندالع حروب وصراعات مدمرة.
»االخــــوان«  جماعة  أن  املـــؤشـــرات  تــؤكــد 
وحليفتهم تركيا سيفعلون كل شيء؛ من أجل 
السيطرة على غرب ليبيا،معولني يف ذلك 
على مزيد من الفنت واشعال احلــروب يف 

البالد وتأجيج الصراعات.

غرب ليبيا... بني تصاعد النفوذ التركي ومؤامرات »االخوان« 
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األسبوع المغاربي

مبوابة أفريقيا، حمد االمني هجان يحيا: 
إسقاط حلف  منذ  الليبية  االزمــة  الزالــت 
فى 2011  القذافى  العقيد  لنظام  الناتو 
تدور فى دائرة مفرغة وسط غياب عربى 
وإفريقى عن املشهد الليبى لتكون النتيجة 
نخب هشه مدعومة  فاشلة حتكمها  دولة 
وحدة  على  حتى  حتافظ  لم  اخلـــارج  من 
منذ  نصفني  إلــى  انشطرت  التى  الــدولــة 
انشاء املصرف املركزى فى مدينة البيضاء 
شرق ليبيا عام 2016 لتتوالى املؤسسات 
ــة والــســيــاســيــة  ــي ــن املــســتــقــلــة ســــواء األم
واالقتصادية لكال اجلانبني املتناحرين فى 
غرب البالد وشرقها ليبقى اخلاسر الوحيد 

فى املشهد هو الوطن
انتهاء الدولة املركزية فى ليبيا

منذ  ليبيا  فى  املركزية  الدولة  انتهت  لقد 
ليبيا  على  الناتو  االولــى حللف  الضربات 
التى  احلــكــم  ــات  ــارسـ وممـ  2011 ــام  عـ
تولت  التى  اجلديدة  احلكومات  انتهجتها 
حكم ليبيا بعد إسقاط الناتو للنظام حيث 
مارس حكام ليبيا اجلدد سياسات اقصاء 
وحرمان لكثير من القوى السياسية والقبلية 

واالجتماعية والتى تعد مكون رئيسى للهوية 
اقصاء  مت  املثال  سبيل  على  حيث  الليبية 
وتهميش كبرى القبائل فى ليبيا مثل ترهونة 
املشاركة فى  وتاورغا من  والزنتان  وورفلة 
احلكم باالضافة الى حرمان هذه املناطق 
من اخلدمات العامة او اخذ نصيب عادل 
من الثروة قبل حدوث خالف بني اجلنرال 

فبراير   17 حــرب  وأمـــراء  حفتر  خليفة 
فى عام 2014 وإعالن اجلنرال انطالق 
معركة الكرامة متخذا من شرق ليبيا مقرا 
للقيادة العامة للجيش الوطنى حتى يومنا 
لقد تراكمت هذه العوامل وتطورت مابني 
حروب  الــى  وصلت  حتى  املسلحة  القوى 
الوطنية  أســـس  هشمت  طــاحــنــة  أهــلــيــة 

واالنتماء لدى كثير من الليبني.
سرت  الفيدرالى  للنظام  احلقيقة  البداية 

واجلفرة
الليبى  الوطنى  اجليش  قوات  اخفاق  بعد 
فى دخول العاصمة طرابلس نتيجة للدعم 
العسكرى التركى حلكومة الوفاق فى غرب 
ليبيا هذا الدعم الذى يحظى بغطاء دولى 
وايطاليا  االمريكية  املتحدة  الواليات  من 
واجنلترا وقطر والذى انتهى بحدود فاصلة 
القليمى برقة وطرابلس وفزان مبؤسسات 
مستقلة على قاعدة لالحرب والالسلم وكل 
املعطيات تشير الى أن هذا الوضع مستمر 
القوى  استعراض  رغم  مسمى  غير  ألجل 
من جانب الدول االقليمة الداعمة لطرفى 
النزاع فى ليبيا فكل شىء يعمل فى ليبيا 

من عمليات تصدير للنفط وتدفق لالموال 
ومشروعات  تعمل  وبنوك  السفر  وحركة 
للواقع  وكأنه ترسيخ  يتم تدشينها  خدمية 

احلالى القائم
من  ليبيا  على  للحفاظ  الفيدرالية  عــودة 

التقسيم
عربى  بــلــد  أغــنــى  ليبيا  تــعــد  اقــتــصــاديــا 
وأفريقى وحجم سكان اليتجاوز 7 ماليني 
نسمة بحجم احتياطى للنفط قدره اخلبراء 
بأكثر من 150 مليار برميل لتحتل املرتبة 
الثالثة بعد السعودية والعراق باالضافة الى 
واليورانيوم  والذهب  كالغاز  اخرى  ثــروات 
املوجود فى جنوب ليبيا ولهذا  تعد مشكلة 
التوزيع العادل للثروة هى السبب الرئيسى 
لذلك  ليبيا  فى  الدائر  النزاع  تفاقم  فى 
ليبيا  فى  الفيدرالى  النظام  واحياء  تفعيل 
الشعب  لكل  االن  الوحيدة  الضمانة  بــات 
الليبى ولـــدول اجلـــوار فــى احلــفــاظ على 
ليبيا  واستمرار  التقسيم  من  ليبيا  وحــدة 
ليبيا  عــاشــت  حيث  ليبيا  فاشلة  كــدولــة 
امللك  حكم  خــالل  الفيدرالية  من  سنوات 
السنوسي فى الفترة  )1951 – 1669(، 

قوبلت  الفدرالية  لدعاة  االنتقادات  أن  إال 
بالرفض والتخوين

دول اجلوار ونظام فيدرالى من اربعة أقليم
ان  ليبيا  الميكن الى دولــة من دول جــوار 
وغير  فاشلة  دولــة  وهناك  وتتقدم  تستقر 
دول  لقد جربت  حــدودهــا   على  مستقرة 
جوار ليبيا كل االساليب املشروعة والغير 
مشروعة فى دعم استقرار ليبيا لكن كلها 
من  لكل  خيار  يتبقى  ولــم  بالفشل  ــاءت  ب
الشعب الليبى ودول جوار ليبيا سوى انشاء 
نظام فيدرالى مكون من اربعة اقليم برقة 
وطرابلس وفزان وأقليم زوارة يكون المازيغ 
ليبيا الذين يشكلون %10 من سكان ليبيا 
حيث تشير كل املعطيات على االرض الى 
امازيغى  اقليم  ظهور  على  دالئـــل  وجـــود 
اقليم  غــرار  على  امريكى  بدعم  ليبيا  فى 
يشار  سوريا  وكردستان  العراق  كردستان 
التباطوء فى انشاء نظام فيدرالى  الى ان 
فى ليبيا ستكون تكلفته مرتفعة جدا على 
الليبني ودول جوار ليبيا حيث االمر الذى 
قد يحول ليبيا الى صومال املغرب العربى 

بامتياز.

مصطفى قطبي: من أهم ميزات العصر الذي 
النقل  وسائل  يف  الهائل  التطور  فيه  نعيش 
واملـــواصـــالت داخـــل املـــدن وخــارجــهــا، حيث 
وأحجامها  أنواعها  مبختلف  املركبات  احتلت 
مكانة  وجتهيزات،  طــرق  من  يستلزمها  ومــا 
الــصــدارة مــن اهــتــمــامــات األفــــراد، إضافة 
وكنتيجة  الدولة،  من  الكبيرة  امليزانيات  إلى 
املــدن  املــركــبــات يف  ــداد  ــاد أعـ ــ طبيعية الزدي
املرورية واالزدحام  الفوضى واحلوادث  كثرت 
البد  فكان  الضجيج،  كثر  وبالتالي  والتصادم 
من وضع أنظمة وقوانني حتكم وتنظم حركة 
السير، لكن عدم التقيد بها بشكل كامل رغم 
ما  السيما  الفوضى،  سبب  والتحذير  التنبيه 
يتعلق بالضجيج وما ينتج عنه من تلوث بيئي 
وسمعي وبصري، األمر الذي أدى إلى إقالق 

مستمر لراحة املواطن خاصة ضمن املدن.
ونتيجة لتفاقم هذه الظاهرة بخاصة يف الدار 
البيضاء، سنحاول أن ننقل الصورة احلقيقية 
ملعاناة الناس الناجتة عن الضجيج إلى اجلهات 
املعنية، علها جتد احلل املناسب عبر األفعال 
وليس األقوال، أي ليس عبر الرد الرسمي أو 
املراسالت الرسمية املنتهية الصالحية قبل أن 
تصدر. فأول ما سنبدأ به هو ظاهرة استعمال 
املمنوع  ــات  األوقـ يف  )الكالكسون(  املنبهات 
استعمال  ظــاهــرة  أصبحت  فقد  لــيــالً،  فيها 
املنبهات نهاراً أو ليالً، ظاهرة حقيقية مخيفة 
وغير مرغوب بها، بخاصة أن البعض يتباهى 
أو على اإلشارة الضوئية  املارة  أمام  بسيارته 
والقوانني  باألنظمة  ضــاربــاً  االنــتــبــاه،  للفت 

املتعلقة بذلك عرض احلائط.
إن استخدام املنبهات ضمن األحياء السكنية 
الشباب  أحــد  كــان  إذا  بخاصة  منطقي  غير 
يبدأ  حيث  رفــاقــه،  أحــد  ينتظر  الطائشني 
باستعمال املنبه بصورة منافية لألخالق غير 
آبــه باملواطنني اآلخــريــن واألخــطــر مــن ذلك 
املناسبات واألفراح  أثناء  ليالً  املنبه  استعمال 
بصورة عشوائية أو منتظمة وهذا مزعج جداً 
ال  احلفالت  وكأن  طويلة  لفترات  تكون  ألنها 
الطرق غير احلضارية وغير  تكتمل إال بهذه 
يستعمل  مــن  فهناك  ولــألســف،  األخــالقــيــة. 
املنبه أمام سيارات اإلسعاف وهذا قد يسبب 
بعض احلوادث ألن جميع السيارات تستعمل 
الــفــوضــى وحتــصــل احلـــوادث.  املنبه وتــبــدأ 
فمعاجلة جميع هذه احلاالت مدون يف قانون 
السير واملركبات... لكن التراخي يف التطبيق 
وانعدام ذوق السائق أثناء قيادة املركبة، ومسح 

)الذقون( أمام عناصر املرور، وبالتالي حصول 
وجتعل  املشكلة  تفاقم  واملسامحة  املصافحة 
وأبطال  شــوارع  أبطال  املركبات  سائقي  من 
شرطي  ويصبح  األول  الطراز  من  مخالفات 
املرور مجرد ›‹شاهد مشاف والو‹‹، بدالً من 

أن يكون عنصر ردع وحماية للمواطنني.
من  بالساكنة  يلحق  الــذي  واألذى  فالضجيج 
السيارات  عن  تصدر  التي  األصـــوات  جــراء 
مزعجة  السكنية،  ــاء  األحــي ضمن  املتنقلة 
لراحة  مقلقة  حالة  يشكل  هــذا  كل  جـــداً... 
الساكنة، وتشكل نوعاً من أنواع التلوث البيئي 
السمعي والبصري، بل وأخطره على اإلطالق 
املناسب  مــن اجلــو  تأتي  املــواطــن  راحــة  ألن 
والهادىء فكيف إذا كان اجلو مليئاً بالضجيج 
مقبول  غير  أمــر  فهذا  الصاخبة  واألصـــوات 
حتى ولو كانت األصوات صادرة عن محالت 
بيع الكاسيتات التي يتباهى أصحابها بأحدث 
جلميع  يسمعوها  أن  يريدون  والتي  األغاني 

الناس عنوًة وبالقوة.
وإذا جتاوزنا النظر عن التلوث البيئي السمعي 
املنبهات  ــراء  جـ مــن  بالساكنة  يلحق  ــذي  الـ
يبدو أصبح مشكلة  ما  والــذي على  وغيرها، 
مستعصية على اجلهات املعنية، هناك قضايا 
كبيراً  ومشاكل أخرى تلحق باملواطنني ضرراً 
املدينة  أو  املنطقة  كانت  إذا  بخاصة  أيضاً، 
سياحية بالدرجة األولى، وهذه املشاكل تتمثل 
املناظر  عن  الناجت  البصري  البيئي  بالتلوث 
والتي  القدمية،  البالية  املركبات  التي تخلفها 
نــادرة،  أثرية  قطع  مبثابة  أصحابها  يعتبرها 
لكنها يف احلقيقة هي كتلة خردة متنقلة تقلق 
راحة كل من يراها أو يسمع هديرها، وبخاصة 
السيارات احلكومية ذات الوزن والعيار الثقيل 
وغيرها... والتي عجزت الدولة عن تغييرها، 
رمبا ألسباب متعددة آخرها اقتصادية، علماً 
أن القوانني ال تسمح ملثل هذه املركبات بالسير 
على الطرقات العامة، فكيف بها تسير ضمن 
املدن الرئيسية، بخاصة ضمن الدار البيضاء، 
مخلفة الدخان واألصوات املزعجة، وغير ذلك 
من حاالت الرعب التي تدب يف نفوس أصحاب 
السيارات السياحية الصغيرة اخلوف والرعب 
حافالت  كحال  حالها  منها،  االقــتــراب  عند 
عنها حتى  يبتعد  الكل  الداخلي، حيث  النقل 
الناس املارة، ألن سائق تلك السيارة أو احلافلة 
يقول دائماً: إذا وقع حادث، إن احلافلة مؤمنة، 
فاذهب إلى الشركة أو املؤسسة وخذ حقك، 
صاحب  مع  تستأنس  املؤسسة  أو  والشركة 

السيارة سنوات طويلة.
والبد من التأكيد أن مستوى الضجيج يف مدينة 
به  املسموح  البيضاء قد جتــاوز احلــد  ــدار  ال
عاملياً...! فالضجيج هو أصوات غير منتظمة 
مستوى  يكون  وعندما  بالديسيسل،  ويقاس 
حتى 130  ديسيسل  فوق 100  الضجيجي 
وأرقــام  الصداع.  آالم  يسبب  فإنه  ديسيسل 
تعطي  املغربية  املـــدن  يف  السمعي  التلوث 
مؤشرات تدفع إلى القلق، ألنها أرقام تتخطى 
بها عاملياً. وهذه املعدالت  املعدالت املسموح 
فحسب،  عاملياً  به  املسموح  احلد  تتجاوز  ال 
بل تتخطى املواصفات القياسية املغربية ويف 
جميع الفترات نهاراً ومساء وليالً على الرغم 
هامشاً  تعطي  املحلية  املــواصــفــات  أن  مــن 
طفيفاً يف الزيادة عن املعدل العاملي، إضافة 
إلى ذلك فإن الدراسات التي أجريت لفحص 
مناطق  مختلف  يف  السمعي  التلوث  انتشار 
إلى  الضجيج  البيضاء، وصول ظاهرة  الدار 
املناطق  بعض  تسجل  إذ  مخيفة،  ــات  درجـ
مستوى تلوث سمعي يعادل املستوى املفترض 

تواجده يف مناطق الصناعات الثقيلة.
أن  فتأكد  النفسية  الطبية  األبحاث  عن  أما 
نسبة من األمراض العصبية والنفسية سببها 
 60 بــحــدود  الضجيج  أو  السمعي  التلوث 
ويقلل  املخ  قشرة  على  يؤثر  حيث  ديسيسل، 
وعــدم  القلق  استثارة  إلــى  ويـــؤدي  النشاط 
وعدم  واالرتباك،  والتوتر  الداخلي  االرتياح 
االنسجام والتوافق الصحي، ومعظم املرضى 
يعانون من ذلك، ويعانون من طنني يف األذن 
أن  كما  السمع،  لنقص  يؤدي  أن  الذي ميكن 

للضجيج على األجنة يف  كبيراً  تأثيراً  هناك 
يف  العامالت  بني  بخاصة  احلــوامــل،  بطون 
املصانع واألوساط املتعرضة للضجيج بسبب 
حساسية اجلهاز العصبي لألجنة، ما يعرضها 
بعد  وتوتر  وقلق  عصبية  بأمراض  لإلصابة 
تشوه  يف  سبباً  الضجيج  يكون  وقد  ــوالدة،  ال
األجنة إذا ما تعرضت األم لضوضاء مرتفعة 
لفترات طويلة. والضجيج يسبب نحو 50 يف 
املائة من األخطاء يف الدراسات امليكانيكية، 
و20 يف املائة من احلوادث املهنية، و20 يف 

املائة من أيام العمل الضائعة.
هــذه  جميع  يف  املعنية  اجلــهــات  رأي  أمـــا 
يحتاج  وال  وصريح  واضــح  فهو  املخالفات 
تعليمات  أو  جديدة  واجتهادات  تفاسير  إلى 
على  يــتــوجــب  حــيــث  فــضــفــاضــة،  تنفيذية 
كل  التقني  الفحص  إجــراء  املركبات  جميع 
فترة من الزمن للتأكد من أن  جميع أجزاء 
السيارة جاهزة لالستعمال، وأيضاً مظهرها 
اخلارجي مريح وجميل، لكن على ما يبدو ال 
اجلهات  وال  الناحية،  بهذه  مكترث  املواطن 
بهذه  املــواطــن  تــرك  فعملية  أيــضــاً.  املعنية 
املخالفات  ارتكاب  يف  العشوائية  الطريقة 
تفاقم املشكلة، والتساهل يف تطبيق القوانني 
لرسام  فنية  بلوحة  أشبه  املدن  جعل شوارع 
مبتدىء، والدليل على ذلك وجود السيارات 
القدمية واملهترئة يف الشوارع العامة، وهذا 
استبدال  يف  احلكومة  لتعليمات  مخالف 
االستهتار  فلماذا  فــوراً،  القدمية  السيارات 
ملزمة  تكون  ال  ــاذا  ومل احلكومة؟  بــقــرارات 

للجميع؟

على  الـــقـــانـــون  يــســري  أن  يــجــب  ــاً  ــضـ وأيـ
وأثناء  املنبهات بصورة عشوائية  مستخدمي 
الليل واحلفالت، ألنه توجد طرق أخرى أكثر 
واملناسبات  األفـــراح  عن  التعبير  يف  لباقة 
السعيدة وبطريقة حضارية ترضي اجلميع. 
الصوت  مكبرات  استعمال  منع  من  فالبد 
واملــحــالت  ــشــوارع  ال يف  التسجيل  وأجــهــزة 
والبد  للمخالفني،  العقوبة  وتشديد  العامة، 
املكيفات  الستخدام  ناظم  قانون  وجود  من 
واملصاعد يف املباني السكنية بشكل ال يؤثر 
على اجلوار، بخاصة وأن هناك ازدياداً كبيراً 
املكيفات  من  كل  لتركيب  احلالي  الوقت  يف 
سيما  وال  مــدروس،  غير  وبشكل  واملصاعد 
لتضم هذه  التي لم تصمم أصالً  املباني  يف 
العناية  ذلك يجب  إلى  وإضافة  التجهيزات. 
بــفــئــة املــكــفــوفــني، حــيــث عـــدد املــتــضــرريــن 
وأيضاً  ومقلق،  مستمر  تزايد  يف  بالضجيج 
منع السيارات الكبيرة والشاحنات من املرور 
داخـــل املــديــنــة، ونــقــل الــصــنــاعــات املــضــرة 
ضجيج  عنها  ينتج  التي  والبيئة  بالصحة 
مثل احلـــدادة والــبــالط والــرخــام، وإصــالح 
للمدن،  ــة  اإلداري احلــدود  خلــارج  السيارات 
وإلزام أصحاب الصناعات التي يصدر عنها 
للضجيج،  املصدة  األجــهــزة  بوضع  ضجيج 
باستعمال  الصناعات  هــذه  عمال  وتوعية 

كوامت الصوت على آذانهم.
والبد من إحاطة املدن بحزام أخضر وزيادة 
ــة  ــزهــات، وزراعــ ــن ــت مــســاحــة احلـــدائـــق وامل
وزراعـــة  ــة،  واألرصــف واملنصفات  ــشــوارع  ال
وباحات  وطرقات  املدارس،  ومحيط  باحات 
املستشفيات وإحاطتهم  بحزام من األشجار، 
واملشتت  املــصــد  دور  تلعب  األشــجــار  ألن 
وتنظيم  بتخطيط  النظر  وإعــادة  للضجيج، 
شوارعها  وتعريض  املدن،  يف  املناطق  بعض 
وتشجيرها للتقليل من الضجيج، واألهم من 
ذلك تعميق نشر الوعي عبر وسائل اإلعالم 
املختلفة بالتنسيق والتعاون مع وزارة اإلعالم 
حول الضجيج وأخطاره على الصحة العامة، 
وبــخــاصــة عــلــى صــحــة األطـــفـــال ومنــوهــم 
إلى  يؤدي  والفكري، ألن الضجيج  اجلسدي 
القلق والتوتر والشعور بالضيق وآالم شديدة 
التركيز وانخفاض درجة  الرأس وضعف  يف 
العصبي،  اجلهاز  يف  واضــطــرابــات  السمع 
وتتعلق األذية بشدة الضجيج ومدة التعرض 

له واالستعداد الشخصي لتقبله.

ليبيا ما بني اخلط األحمر والفيدرالية

التلوث الّسمعي يزعج حياة املغاربة... وتطبيق القانون هو احلل



تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة العـدد )   19   (    ــ    الثالثاء       18      /       8       /     152020

األسبوع المغاربي

رئيسة  ــرزت  ابـ أفريقيا:  بــوابــة 
الكولومبي  التفكير  مركز  املركز 
ريفيروس،  كــالرا   ، »سبيالتام« 
يف مقال حتليلي بعنوان »األزمة 
الــصــخــيــرات«،  ــاق  ــف وات الليبية 
اجلهود التي يبذلها املغرب حلل 
األزمة الليبية، مشيرا إلى تزايد 
باستئناف  املطالبة  الــدعــوات 
املـــســـار الـــــذي حـــــدده اتــفــاق 

الصخيرات.
وأشــارت كــالرا،  إلى أن اململكة 
املغربية، ما فتئت تشدد على أن 
احلوار الوطني الليبي هو السبيل 
ــة  الــوحــيــد الــكــفــيــل بــحــل األزمـ
التي تعيشها  ليبيا، وبأن هناك  
الذي  وللدور  لإلسهام  »تقدير« 
يضطلع به املغرب بهدف التوصل 

إلى حل.
ذكــــرت  ــدد،  ــ ــصـ ــ الـ هـــــذا  ويف 
ريـــفـــيـــروس، عــلــى اخلــصــوص، 

بالقمة ال 33 لالحتاد اإلفريقي 
التي جدد خاللها املغرب التأكيد 
على احلاجة إلى تسوية سياسية 
طبقا  الليبية  لــألزمــة  وسلمية 
الصخيرات  اتــفــاق  ملقتضيات 

لسنة 2015.
  وأضافت أن مجلس جامعة الدول 
املاضي،  يونيو  العربية عقد، يف 
مستوى  على  طــارئــا  اجتماعا 
خالله  ــد  أكـ ــة  اخلــارجــي وزراء 
»دعمه الكامل لالتفاق السياسي 
الليبي املوقع بني الفرقاء الليبيني 
بالصخيرات يف دجنبر 2015«، 
مسجلة »انشغال اململكة بتدهور 
املستويات  على  ليبيا  الوضع يف 
واالقتصادية  واألمنية  السياسية 

واإلنسانية«.
   وذكر مركز التفكير الكولومبي 
ــؤون اخلــارجــيــة  ــشـ الـ ــر  ــ أن وزي
ــعــاون اإلفــريــقــي واملــغــاربــة  ــت وال

املقيمني باخلارج، ناصر بوريطة، 
أشار إلى أن بعثة األمم املتحدة 
مهمة  أداة  تظل  ليبيا  للدعم يف 
هيكلتها،  وإعادة  تعزيزها  ينبغي 
السبعة  االجتماعات  أن  مسجلة 
ــاع  ــم ــدت بـــعـــد اجــت ــقـ ــي عـ ــتـ الـ
الصخيرات لم تتمكن من الدفع 

بالوضع إلى األمام.
ــى أن  إل    وخلصت ريــفــيــروس 
ــدوره إعــطــاء زخم  املــغــرب مبــق
ــرات  ــصــخــي ــد التـــفـــاق ال ــديـ جـ
مـــن خـــالل اســتــضــافــة مــؤمتــر 
احلوار  لتعزيز   »2 »الصخيرات 
الليبية،  ــراف  األطـ مختلف  بــني 
ومبعوث  املشري  أن  إلى  مشيرة 
رئيس مجلس النواب الليبي، عبد 
باجلهود  أشادا  احلويج،  الهادي 
األزمة  املغرب حلل  يبذلها  التي 
الليبية وطلبا من اململكة مواصلة 
االضطالع بدورها يف هذا امللف.

غرمول  العزيز  عبد  املغاربي،  األســبــوع 
لبيت  األحــرار(:  الوطنيني  حزب  )رئيس 
ــدوة  ــن جلــنــة حتــضــيــر ن دعـــوة كــرميــة م
التي  لإلصالح«  الوطنية  القوى  »مبادرة 
انعقدت بفندق األوراسي صباح 11 أوت 

اجلاري.
يف  املنظمني  للسادة  أوضــحــت  قــد  كنت 
السابق أنني ممن يؤمنون بالتغيير وليس 
اإلصالح، ليس هناك ما يستحق الترميم 
والترقيع يف هذا الوضع الفاسد. وقناعتي 
عبرت  ما  )وهــذا  اجلزائرية  الــدولــة  أن 
ــادة نظر  إعـ ــى  إل عنه دائــمــا( يف حــاجــة 
سات والركائز واألعراف  جذرية يف املؤسِّ
التي قامت عليها، وحتى يف ثقافة الدولة 
يف حد ذاتها. أقول الدولة وليس النظام 
أو السياسة أو احلكامة... موقفي واضح 
املنشورة  املــقــاالت  مــئــات  عبر  ومكتوب 
بل  املاضية،  العشرين  السنوات  خــالل 

أبعد من ذلك بكثير...

التي  والبيانات  الوثائق  تصفحت  وحني 
نختلف  ما  فيها  وجــدت  اللجنة،  أعدتها 
فيه، ووجدت أيضا ما نتفق عليه، وقررت 

احلضور ألسباب أخرى:
من  إيجابية  ذاتها  حد  يف  املــبــادرة  أوال: 
حيث هي حتريك للفعل السياسي الراكد، 
القوى  من  بعض  وتفعيل  جمع  ومحاولة 

املشتتة، بغض النظر عن احليثيات. 
الــقــوى،  لــكــل  مفتوحة  املـــبـــادرة  ثــانــيــا:  
وشخصيات  ونقابية  ومــدنــيــة  سياسية 
املنظمون  أكد  الناحية  هذه  ومن  وطنية، 
سياسية  غير  وطنية  مبادرة  أنها  مسبقا 

)رغم أنني اعترض على هذا املفهوم(.
ثانيا: املبادرة )من خالل الوثائق املقدمة( 
لم تفرض اجتاًها سياسًيا أو عقائدًيا أو 
حتى ثقافًيا )باملفهوم السياسي للثقافة(، 
التي  الفعاليات  وتنوع  تعدد  ذلك  ودليل 
حضرت )جتاوزت املائة حسب املنظمني(، 
سياسًيا،  متناكفا  بل  متناقضا  بعضها 

وحتى ثقافًيا...

بدل  حضور،  اعــالن  هي  املــبــادرة  ثالثا: 

اجللوس يف مقعد االنتظار، والبكاء على 

الذي  الوضع  عن  الفايسبوك  صفحات 

آلت إليه اجلزائر.
اخلصوص،  على  أما  العموم،  على  هذا 

فقد كان حضوري ألهداف أخرى:
أواًل: من واجبنا، ومن واجب كل الوطنيني 
مرتعا  الساحة  يتركوا  ال  أن  ــرار،  األحــ
على  واملتلهفني  واالنتهازيني  للمغامرين 

املكاسب واملناصب.
ثانيا: الوضع الراهن، وهو معقد وخطير، 
يستدعي من كل جزائري، ومن كل ناشط 
ــكــون إيــجــابــيــا،  ســيــاســي ومـــدنـــي، أن ي
جتــاوز  يف  امكاناته  حــدود  يف  ويساهم 
هذا الوضع، خدمة ألمن واستقرار البلد، 
النظر عن  املواطن بغض  وهذه مسؤولية 

احليثيات مرة أخرى...
من  ميــطــر  ال  ــذري  اجلــ التغيير  ثــالــثــا: 
السماء، وال يكون بحد السيف، وإمنا هو 
تكتيكا  تستدعي  ومعقدة،  طويلة  عملية 

آخر غير حرب الشوارع.
جمهورية  وال  جــديــدة  جــزائــر  ال  ــا:  ــًع راب

ثانية ما نحتاجه حاليا، نحتاج العودة إلى 
حالتنا الطبيعية، حالة االستقرار واألمن 
وتــوفــيــر الــعــيــش واحلـــيـــاة لــلــمــواطــنــني، 

وبعدها لكل حادث حديث.
البعض  سينتقد  شــك  دون  اخلــالصــة: 
ــام بـــهـــا، ومــن  ــ ــن ق ــ ــذه املــــبــــادرة، وم ــ ه
حّضرها وحضرها، ومن حقهم ذلك، ما 
شاشات  وراء  مرتاحني  يجلسون  دامــوا 
هل  يبقى:  الــســؤال  ولــكــن  الكومبيوتر، 
بلعبة  نبنيها  بها  نحلم  الــتــي  ــر  اجلــزائ
نقوم مببادرة  ال  لم  »Break bricks«؟ 
للمساهمة  شئتم(  إن  )معارضة  أخــرى 
واألفــكــار على أرض  األحـــالم  يف وضــع 

الواقع؟..
أو  نتفق  الندوة،  بهم يف هذه  التقيت  من 
هم  الفاعلون...  هم  بعض،  مع  نختلف 

احلاضرون على أرض الواقع...

بوزيد بومدين: خطاب رئيس اجلمهورية اليوم 
أمام احلكومة والــوالة كان واضحاً يف تهديده 
املباشر لـ«الّتحالف املقّدس« بني اإلدارة واملال 
أذرع  بقايا  من  يتغّذى  حتالف  وهــو  الفاسد، 
»الّدولة العميقة« التي مازال جزء منها مخلصاً 
ذلك  نعتبر  هل  ولكن  »الِعصابة«،  يسمى  ملا 
»ثورة مضاّدة« ونحن نعلم اّن التغيير اجلوهري 
الذي طالب به احلراك الشعبي مازال يحتاج 
ــرارات السياسية  ــق ال إلــى جــرعــات قوية مــن 
واالقتصادية وأن تضرب العدالة بقّوة للقضاء 

على بؤر الفساد؟.
السّيد الرئيس يدرك اليوم أن سجن الفاسدين 

ممكن ولكن القضاء على الفساد أو التقليل من 
غلوائه يحتاج إلى زمن وآليات جديدة، فالفساد 
كثقافة وسلوك وذهنية مثل الوباء الذي ينتشر 
وتنتقل عدواه وعالجه واستئصاله يحتاج إلى 
تغيير جوهري يف طبيعة النظام اإلداري وقانون 
الصفقات ومراقبة شعبية من خالل مؤسساته 
ولذلك  الفساد،  وبــاء  نخرها  أيضا  هي  التي 
نحن يف مأزق حقيقي، فال الظاهرة احلزبية 
سليمة ونذهب بها النتخابات وتغيير سياسي 
وال املجتمع املدني مهيكل وميلك االمكانات من 
الوعي واالساليب لتعديل سلوك املواطن ورفع 
املتاجرين  بعض  فمازال  عنده،  الوعي  درجــة 

أو  ألخـــرى  جمعية  مــن  ينتقلون  باجلمعيات 
يؤسسون جمعيات جديدة وهؤالء يفقدون الثقة 
ــزداد الــُهــّوة بني املواطن  عند املــواطــن، وهنا ت

والسلطة التي حتدث عنها الّرئيس.
إذن هناك أزمة حقيقية يف »قيادة اجلماهير« 
نحو التغيير اجلوهري املطلوب، ولذلك يستطيع 
)التحالف املقّدس( بني االدارة والفساد وبعض 
اجلهات اإلعالمية جتديد مقاومتها لكّل تغيير 
العمل  أشــكــال  استمرار  تستغّل  أيضا  ألنها 
»امبراطورية  تستعملها  كانت  التي  القدمية 
العصابة« مثل التسويق االعالمي املشني غير 
املحترف وغير األخالقي يف التعبير عن الوالء 

على  أخطر  اإلعـــالم  من  النوع  وهــذا  للنطام 
االستقرار واخالقيات املهنة، وهؤالء يتفقون مع 
من يريد ركوب املجتمع املدني من اجلمعيات يف 

»الّنفاق السياسي«. 
بالتأكيد هناك عجز يف بعض الــوزارات التي 
قد تكون عامل جناح »املؤمرات املضادة« التي 
حتدث عنها رئيس اجلمهورية، وبالتالي إفشال 
مخطط هــؤالء يبدأ من إعــادة النظر كلية يف 
اإلداة اجلزائرية وشفط بطنها املنتفخ املرهق 
مليزانية الّدولة والتخلي عن العاجزين يف الدولة 
ومنهم الذين لم يطبقوا التوجيهات والتعليمات.

اذا  يضعفها  للدولة  االجتماعي  التوّجه  #إّن 

لم يصحبه إقالع اقتصادي حقيقي واخلروج 
مــازال  ــذي  ال العصابة  عنكبوت  شبكة  مــن 
يف  وأخــالقــه  وسلوكه  مبخططاته  حــاضــرا 
البنوك  شيخوخة  أن  كما  واملجتمع،  االدارة 
للتطور  استجابتها  وعدم  املؤسسات  وبعض 
التطور  مسيرة  ُيفرمل  والتكنولوجي  الرقمي 

والتغيير .
)مالحظة(:«استغناء الرئيس عن النص املكتوب 
كان ضرورياً يف أن تنجز العبارة فعالً  أحياناً 
العبارات  زالت بعض  املتلقي، فما  مؤثرا على 
املكتوبة حتتاج الى التحرر من معهود قول كان يف 

الزمن السابق ومتّجه األذن وقد ال ُيؤتي أُْكله«.

األسبوع املغاربي، إدريس لكريني: 
من  وكثير  التكنولوجيا  ارتبطت 
بــاحلــروب  العلمية  اإلجنـــــازات 
كبير،  بشكل  العسكري  واملــجــال 
فغزو الفضاء الذي كلّف تسخير 
وتقنية  وعلمية  بشرية  إمكانيات 
سياق  جاء يف  ومالية.. ضخمة، 
صراعات احلرب الباردة وصلت 
إلى حد التهديد ب«حرب النجوم« 
خالل منتصف الثمانينيات، كما 
أن العديد من االختراعات العاملية 
الكبرى، جاءت باألساس خلدمة 
أغراض عسكرية صرفة، قبل أن 
تلج فيما بعد املجاالت املدنية، كما 
هو األمر بالنسبة لتقنية االتصاالت 

السلكية والالسلكية، والطائرات 
لتوجيه  البداية  يف  وّظفت  التي 
ضربات للعدو عن بعد، والبوارج 
االصطناعية،  واألقمار  احلربية، 
النقالة،  والهواتف  واحلواسيب، 
أن  قبل  والّدبابات  والشاحنات، 

تطّور إلى جرارات..
ــؤال مــطــروحــا: هل  ــسـ يــظــل الـ
العالم  دول  كورونا  تدفع جائحة 
األولويات،  النظر يف  إعــادة  إلى 
للتكنولوجيا  أكــبــر  واســتــثــمــار 
والبحث العلمي يف كسب معارك 
إنسانية ضد مخاطر وتهديدات 
مـــشـــتـــركـــة لــيــســت عــســكــريــة 

بالضرورة؟

ــي، جــبــاب محمد  ــارب ــغ األســبــوع امل
نفسه  هــو  ظــل  النظام  الــديــن:  ــور  ن
شكله  هو  تغير  ما  وكــل  يتغير،  ولــم 
اخلارجي  شكله  بعض  أو  اخلارجي 
وليس كله ، لكن جوهر النظام الزال 
املنظمة  الــقــوى  أن  ،كما  نفسه  هــو 
أو  تنظيمات  داخــل  ســواء  واملهيكلة 
للناظم  ،املناوئة  يف شكل مجموعات 
وتعمل على تغيره ؟ ، ال تزال كذلك 
تعمل  تزال  ال  تتغير،  لم  نفسها  هي 
وبنفس  الــقــدميــة  الــذهــنــيــة  بنفس 
الطرق  وبنفس  القدمية  األساليب 

ــا يف  ــه ــقــدميــة ويـــجـــوز الـــقـــول أن ال
ممارساتها وطرق عملها متثل لوجه 

اآلخر للناظم. 
اجلميع ، سواء النظام أو تلك القوى 
املناوئة له، الرسمية واملعترف بها أو 
تلك التي تعمل حتت األرض، يخطئون 
اجلزائر  أن  يعتقدون  ظلوا  إذا  كثيرا 
هي نفسها جزائر التسعينيات، جزائر 
حتى  أو  زروال  جزائر  أو  اجلنراالت 
إذا  كثيرا  يخطئون  بوتفليقة.  جزائر 
إنتاج  يعيدوا  ســوف  أنهم  اعــتــقــدوا 
أعلى  »مجلس  القدمية  األطــر  نفس 

للدولة، مجلس استشاري، جلنة إنقاذ 
اجلزائر وغيرها من تلك األطر التي 
جلبت الريع واملنافع واقتسام السلطة. 
اليوم نحن أمام جيل جديد، جيل ثورة 
االتصال واملعلوماتية، جيل الثمانيات 
العالم  على  املنفتح  والتسعينيات 
، ولن  الدميقراطية  ،عالم احلرية و 
يقف  وســوف  األساليب  بتلك  يقبل 
يف وجه اجلميع ويقلب الطاولة على 
اجلميع . لقد شاهدنا أولئك الشباب 
يواجهون  كانوا  كيف  احلــراك  داخل 

تلك الوجوه بجرأة وشجاعة.

خبيرة : الصخيرات 2 باملغرب سيعطي
 زخما للحوار الليبي الليبي

حول »مبادرة القوى الوطنية لإلصالح«

هل يستوعب العالم معارك املستقبل؟

اجلزائر تغيرت وتغيرت كثيرا 

خطاب رئيس اجلمهورية و«التّحالف املُقّدس« بني اإلدارة والفساد«! 



استشرافاالخيرة

يف عصر تغير فيه العديد من املفاهيم الصحفية، 
وكذلك القيم األساسية والضوابط اخلاصة بهذه 
املهنة التي كانت يف السابق سداً منيعاً لكل أشكال 
التهميش والفساد والظواهر السلبية التي تهدد 
كيان املجتمع وتشتت وحدته، وقد أصبحنا أمام 
منط جديد من الصحافة املوجهة إلى قارىء لم 
يعد يبحث عن اإلفادة واملطالعة بقدر البحث عن 
األخبار... وأضحت الصحافة املكتوبة تنعت بأبشع 
النعوت واألوصاف من قبل جماهير عريضة من 
والتفسيرات  التوضيحات  من  وبالرغم  املجتمع، 
ملالكي الصحف عن األسباب العميقة للتركيز على 
املوضوعات ذات اإلثارة التي ال تتضمن أي إفادة 
للقارىء وإمنا جللب انتباهه ودفعه إلى االطالع 

على املضمون.
التوجه الصحفي  التغيير يف   ومــن خــالل هــذا 
مالكي  أغلب  لدى  واسعة  تبريرات  يجد  والــذي 
الصحف بدأ هناك اعتقاد أن الصحافة املكتوبة 
عن  وانحرفت  األساسية  أهدافها  عن  ابتعدت 
املسار الصحيح وحتولت إلى واجهة إشهارية من 
خالل كثرة اإلعالنات يف أغلب صفحات اجلرائد. 
إّن العمل الصحفي ليس مجرد هواية تقوم على 
املزاجية والهوى الشخصي، ولكن العمل الصحفي، 
يف مفهومه الصحيح، أصبح اليوم مهنة معقدة ذات 
رسالة وهدف، وتقوم على قواعد وأسس بعيداً عن 

املزاجية واالرجتال واالجتهادات الشخصية.
ومما ال شك فيه أن مهنة العمل الصحفي اليوم 
لهذه  املمارس  يتعلمها  التي  األبجديات  حتكمها 
املهنة، سواء على مقعد الدرس والتحصيل العلمي 
يف اجلامعات واملعاهد املتخصصة، أو على محك 
الواقعي،  امليدان  يف  العملية  واملمارسة  التجربة 
إلى هذه  املهني  الصحفي  العمل  يفتقر  وعندما 
األبجديات فإنه يفقد احترامه ومصداقيته. وال 
شك أن ذلك يؤثر تأثيراً سلبياً على العالقة بني 
إلى  الصحافة  تسعى  الــذي  واملتلقي  الصحفي 

الوصول إليه والتفاعل معه والتأثير فيه.
واملتأمل يف واقع بعض الصحف واملواقع املغاربية، 
يجد أنه كثيراً ما تغيب هذه األبجديات أو بعضها 

يف ميدان املمارسة الصحفية، مما يوقع القارئ 
يف حيرة وقلق ويجعله يبتعد عن صحافته ويعيش 
يف غربة معها. فقد أصبحت تطالعنا الصحف 
واملواقع اإللكترونية، من حني آلخر على مقاالت 
وأخبار تثير أحياناً مشاعر املواطنني وتهز إحساس 
ويتأسفون  املوصوف،  للخبر  فيتأملون  القارئني، 
تنشر قضايا  املألوف، صحافة  املقال غير  على 
وارتكاب  والفجور  األعــراض  كانتهاك  أخالقية، 
املحرمات يف أماكن مقدسة... وهذه األخبار أو 
املقاالت يذل بها اإلنسان، ويخجل منها الشيطان. 
وقد اشتد اجلدل يف السنني األخيرة حول نشر 
واملواقع  الصحف  يف  بأنواعها  اجلــرائــم  أخبار 
على  بالالئمة  ينحي  البعض  فــراح  االلكترونية، 
الصحف ملا تفيض به من أنباء اجلرائم ويتهمها 
بإفساد أخالق الشباب ويدعو إلى احلد من هذا 
النشر الذي يسيء إلى البالد والعباد، بينما ذهب 
آخرون إلى أن نشر هذه اجلرائم ال تعدو أن تكون 
بعض ما يجري يف املجتمع املغاربي كل يوم، وأن 
على الصحف واملواقع أن تنبىء الناس بأخبارها.

واحلقيقة أن أنباء اجلرائم والقضايا األخالقية 
املغاربية  واملواقع  الصحف  يف  والدولية  املحلية 
كثير  فيه  بـــارزاً  مكاناً  منها  أصبحت حتتل  قد 
واملواقع  الصحف  وبعض  واملبالغة.  التجاوز  من 
تندفع وراء الرغبة يف النشر لكل األخبار املثيرة 
التي تستهوي القارىء، فتضرب يف اخليال وتبالغ 
يف التصوير وتخترع املواقف وجتري على لسان 
املتهمني والشهود ما لم يصدر منهم أبداً، وبعضها 
الشهود  فيسأل  التحقيق  سلطة  لنفسه  يتخذ 
مادة  الناس  ويتخذ من مآسي  املتهم  ويستجوب 
للتعليق املثير. ويف نظري، فاإلعالم احلقيقي هو 
الذي ينشر األخبار ويترفع عن اخلوض يف شؤون 
الناس اخلاصة ويتجنب التشهير وإثارة الفضائح 
واألمور الفاحشة التي متس حياء الناس وال يقصد 

بها إال اإلثارة الشهوانية وإيقاظ امليول السافلة.
فحرية الصحافة ال تكون يف االعتداء على حرية 
اآلخرين، والكلمة التي تنشر يف الصحف واملواقع 
من  أثرها  ــريء ال ميحى  ب إلــى شخص  وتسيء 

من  ليس  واملبالغة  والتشهير  والتجني  األذهــان، 
تؤمن حقاً  التي  احلــرة  واملواقع  الصحف  شيمة 
عليها  يعتدى  قد  التي  احلرية  وهــذه  باحلرية، 
بالنشر هي حريتك وحريتي وحرية كل شخص. 
خدمة  إلــى  تهدف  وهــي  الصحافة  كانت  فمنذ 
الوطن وهي سبيل للتقومي منار للتهذيب والتعليم، 
دليل للنصح واإلرشاد، مشعل للرأي احلر من غير 
إثارة األحقاد... وكلما متيزت الصحف واملواقع 
اإللكترونية بالصدق يف نقل األخبار وتنبيه أولى 
األيــدي واالبــصــار، إال وكبرت يف أعــني الصغار 
والكبار، فازداد صيتها، وتعطش الناس لقرائتها، 
وتهافتوا على التشكي إليها واالحتماء بها، فإن هي 
زاغت عن تلك األهــداف، أصبحت جتارة تبتغي 
إلى  وتسعى  األحــالف،  تكوين  وتستهدف  الربح 
تشجيع اجلرمية واالنحراف، ومن هنا كان نشر 
بعض املقاالت واألخبار املسيئة للذوق العام أمراً 
محظوراً واخلوض يف تفاصيلها عمالً مذموماً، 
وقد يصل األمر إلى حد فقدان القارئ الثقة فيما 
تقدمه هذه الصحافة، وبذلك تفقد عنصراً هاماً 

من عناصر جناحها وهو عنصر املصداقية.
يتعلمها  التي  الصحافة  أبجديات  أولــى  من  إّن   
الصحفي املمتهن أن اخلبر الصحفي ال أهمية له 
إال بقدر صلته بالقارئ، وتلبيته حلاجاته وتعلقه 
ينشر  مما  فكثيراً  ومشكالته.  وظروفه  بواقعه 
يعبر  ال  اإللكترونية،  واملواقع  الصحافة  هذه  يف 
بل  الــقــراء،  جلمهور  احلقيقية  االهتمامات  عن 
إننا جند يف كثير من األحيان أن بعض الصحف 
واملواقع تنشر أخباراً تصطدم مع قيم القراء وسلم 
على  الصحفيون  اعتمد  السابق  ففي  أوَّلياتهم. 
مقاييس موضوعية يف اختيار املوضوعات املراد 

نشرها يف الصحف وهي اآلتي:
1ـ  اآلنية : وتعني املوضوعات املستجدة يف الواقع 

والتي قد حدثت أو حتدث أو ستحدث.
2ـ  القرب اجلغرايف: ويعني عالقة احلدث بقارىء 
الصحيفة أو املوقع، ومبعنى أوضح أن احلدث من 

اهتمامه.
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وجديراً باملتابعة.
املقاييس  األهم من جملة  املقاييس  وتعتبر هذه 
األخرى التي اتبعها الصحفيون يف عملية اختيار 
املوضوعات يف السابق قبل أن تطرأ عليها تغييرات 
يف عصرنا هــذا، ولعل األهــم يف ذلــك اجلانب 
التجاري الذي طغى على أغلبها وأصبح املقياس 
األول عند الصحفي يف الوقت احلاضر، ومن نتائج 
هذا التغيير يف املفاهيم بروز طابع اإلثارة والتشويق 
يف طرح املوضوعات إلى حّد أنها أصبحت ضرورة 
إلى  وبالرجوع  الصحفي.  لنجاح  عملية ومحّدداً 
يعطيان  أنهما  نستنتج  والتشويق  ــارة  اإلث تعريف 
للشيء بعداً أو حجماً أكبر يف االجتاه السلبي أو 
اإليجابي مما تضفي لدى القارىء إذا ما وظفت يف 

الصحافة حب االطالع واملعرفة.
لقد تعلمنا أن من أبجديات العمل الصحفي أن 
يسعى الصحفي إلى اخلبر، ال أن ينتظر اخلبر 
ليصل إليه جاهزاً معلباً، سواء من وكاالت األنباء 
املحلية أو األجنبية، أو من مكاتب العالقات العامة 
من طرق شخصية  أو  الشركات،  أو  الدوائر  يف 
بعضها شريف وبعضها اآلخر فيه امتهان لرسالة 
املجتمع.  املــوجــه يف  الــرائــد  ــا  ودورهـ الصحافة 
واملواقع  الصحف  بعض  إلــى  فاحصة  نظرة  إّن 
اإللكترونية املغاربية، تدلنا على أن هذه األبجدية 
تكاد تكون شبه غائبة يف املمارسة الواقعية، كما أن 
العمل الصحفي يف معظمه عمل مكتبي معزول عن 
حركة احلياة والواقع، وينطبق هذا على القضايا 
املحلية التي تهم القارئ، إذ ال يستقطب كثير من 
بقدر  إال  الصحافة  عناية  املحلية  القضايا  هذه 
محدود، وال حتظى إال بخدمة شحيحة ومتابعة 
مبتسرة تبعاً للَنفس الضيق واملستعجل للعاملني 
املراسلني  من  معظمهم  يف  وهــم  الصحافة،  يف 
أمراً  الصحفي  العمل  يعدون  الذين  واملتعاونني 
ال  يحققون عن طريقه مصالح شخصية  ثانوياً 
والقيم  املفاهيم  تغيرت  املنطلق  هذا  ومن  أكثر. 
الصحفية التي كانت متيز العمل الصحفي، وأصبح 
اهتمام الصحف واملواقع اإللكترونية مرتكزاً على 
املوضوعات ذات الطابع االستهالكي الكمي دون 

النوعي، وهو ما انعكس على ثقافة املتلقي، الذي 
تعود على نوعية محتوى صحفي ذي االستهالك 
الرياضة  وجنوم  الفن  مشاهير  كأخبار  الفوري، 

التي متأل أعمدة الصحف اليومية.
العمل  أبجديات  مــن  العديد  غياب  مشكلة  إن 
املغاربية  واملــواقــع  الصحف  بعض  يف  الصحفي 
مردها إلى عوامل عديدة، من أهمها االعتماد شبه 
التام على املصادر الثانوية يف احلصول على اخلبر 
واملادة الصحفية من وكاالت أجنبية ووسائل قد ال 
تدرك طبيعة العمل الصحفي ورسالته. ومن تلك 
العوامل أيضاً غياب الرؤية املهنية الواضحة للعمل 
الصحفية  املؤسسات  لــدى  ورسالته  الصحفي 
ـ  أنها  إذ  املؤسسات.  توجه هذه  التي  والقيادات 
يف معظمها ـ تبحث عن األسهل واأليسر واألقل 
تكلفة، فهي تنظر إلى الصحافة نظرة جتارية أكثر 
من أنها رسالة ومهنة ذات مسؤولية اجتماعية، كما 
أن غياب املعرفة احلقيقية بالقارئ املتلقي للمادة 
الصحفية، وفقدان الدراسات امليدانية التي تكشف 
عن اهتمامات القارئ وتوجهاته يؤدي إلى استمرار 
حالة )السلق( الصحفي الذي يتسم به كثير من 
األعمال الصحفية املغاربية. ويبقى أخيراً عامل 
هام، وهو افتقار الساحة الصحفية إلى صحفيني 
مبدعني يحملون هم الرسالة الصحفية ويعشقونه، 
ويعرقون من أجله ويكافحون ويناضلون يف سبيل 
أن يحصلوا على اخلبر ذو املصداقية واملوضوعية، 
وأن يتابعوه ويخدموه ليقدموه بعد ذلك إلى القارئ 
املتلهف يف طبق شهي بعيداً عن اإلثارة واإلسفاف، 

تفوح منه رائحة العناء والتعب.
صحافتنا  يف  الصحفي  للعمل  أردنـــا  إذا  إنــنــا 
ومواقعنا املغاربية أن يرتقي ويتطور فال بد لنا من 
أن نعيد إليه أبجدياته التي ال غنى عنها، وحينئذ 
يحق لنا أن نقول أن لدينا عمالً صحفياً حقيقياً 
يحقق رسالته يف املجتمع بتنويره وخدمته وحفزه 

إلى التطلع نحو املستقبل.

مصطفى قطبي اإلعالم املغاربي بني اخلبر املوصوف واملقال غير املألوف...؟
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محمد حسن

األســبــوع املــغــاربــي )رفــيــدة نـــور(: أكــدت 
العربية  اإلمارات  لدولة  دعمها  موريتانيا 
وفق  تتخذها  التي  املــواقــف  يف  املتحدة 
مــصــاحلــهــا الــوطــنــيــة ومــصــالــح الــعــرب 

واملسلمني وقضاياها العادلة.
الــشــؤون  وزارة  الــســبــت  يـــوم  ــدرت  وأصــ
ــعــاون واملــوريــتــانــيــني يف  ــت اخلــارجــيــة وال
اخلارج، بيانا تناقلته الصحف، ذّكرت فيه 
فلسطني،  الثابتة جتاه  اإلمارات  مبواقف 
وجاء يف البيان: »إن اجلمهورية االسالمية 
ــارات  ــ املــوريــتــانــيــة، تــؤكــد أن دولـــة اإلم
املطلقة  السيادة  متتلك  املتحدة  العربية 
واالستقاللية الكاملة يف تسيير عالقاتها 
وتقدير مواقفها وفق مصاحلها الوطنية، 
وقضاياهم  واملسلمني  الــعــرب  ومصالح 
ــاء يف الــبــيــان  الـــعـــادلـــة.« وذلـــك كــمــا جـ
والعالقات  األخوة  لروابط  منها  »تقديرا 
ودولة  بالدنا  بني  تربط  التي  التاريخية 
وثقةً  الشقيقة،  املتحدة  العربية  االمارات 

قيادتها  تقدير  وحسن  حكمة  يف  منها 
وما قدمته من تضحيات كبيرة وخدمات 
والقضية  العربية  القضايا  لصالح  جليلة 
البيان  وأضــاف  حتــديــدا«.  الفلسطينية 
»أن ثقتنا مطلقة يف قيادة دولة اإلمارات 
يف  ســتــراعــي  وإنــهــا  الشقيقة،  املــتــحــدة 
العربية  األمة  مصالح  تتخذه  موقف  أي 

يرزح  وهو  ومعاناته  الفلسطيني  والشعب 
االسرائيلي،  واالستيطان  االحتالل  حتت 
ومبـــا عـــرف عــنــهــا مـــن حــكــمــة وحــســن 
والضمانات  التدابير  كافة  تقدير ستتخذ 
وقيام  حقوقهم  الفلسطينيني  الستعادة 
الــقــدس  وعــاصــمــتــهــا  املستقلة  دولــتــهــم 

الشريف«.

وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد 
إلى  أعلن أن إسرائيل واإلمارات توصلتا 
اتفاق إلقامة عالقات رسمية بينهما. جاء 
الــوزراء  رئيس  مع  مشترك  بيان  ذلك يف 
عهد  وولــي  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
البيان  وأضاف  زايد.  بن  محمد  أبوظبي 
إسرائيل  ستعلق  االتفاق  لهذا  نتيجة  أنه 
الضفة  من  كبيرة  أجــزاء  لضم  خططها 
الغربية املحتلة. وكانت البحرين أول دولة 
عربية رحبت بالقرار اإلماراتي حيث جاء 
اإلمارات  لدولة  التهاني  »بالغ  البيان  يف 
اخلطوة  »هذه  مضيفة  املتحدة«،  العربية 
االستقرار  تعزيز  يف  ستسهم  التاريخية 

والسلم يف املنطقة«.
ناطق  عــن  العمانية  الــوكــالــة  نقلت  كما 
تأكيده  العمانية  اخلارجية  باسم  رسمي 
ــارات  اإلمـ دولـــة  قـــرار  السلطنة  »تــأيــيــد 
الــعــربــيــة املــتــحــدة بــشــأن الــعــالقــات مع 
التاريخي  اإلعـــالن  إطـــار  يف  إســرائــيــل، 

املتحدة  ــواليــات  ال وبــني  بينها  املشترك 
»يسهم  أن  أمله  عن  وأعرب  وإسرائيل«. 
الشامل  السالم  حتقيق  يف  القرار  ذلــك 

والعادل والدائم يف الشرق األوسط«.
املصري  الرئيس  قال  السياق،  هذا  ويف 
ــفــتــاح الــســيــســي يف تــغــريــدة له  عــبــد ال
»باهتمام  تابع  إنــه  تويتر  على  بحسابه 
الثالثي  املــشــتــرك  الــبــيــان  بــالــغ  وتــقــديــر 
ودولــة  األميركية  املتحدة  الــواليــات  بــني 
وإسرائيل  الشقيقة  العربية  ــارات  ــ اإلم
إسرائيل  ضم  إيقاف  على  االتفاق  حول 
أنها  معتبرا  الفلسطينية«،  لــألراضــي 
يف  السالم  إحــالل  شأنها  »مــن  خطوات 
الشرق األوسط«. وأكد، من جهته،  وزير 
اخلارجية وشؤون املغتربني األردني أمين 
تختار  أن  إســرائــيــل  على  أن  الــصــفــدي 
الصراع  استمرار  أو  العادل  السالم  بني 
الذي تعمقه انتهاكاتها للحقوق املشروعة 

الفلسطيني. للشعب 

موريتانيا تعلن دعمها املطلق لإلمارات املتحدة

إزاء الصمت العربي الرسمي، موجة تخوين وموجة دعم وترحيب بالقرار اإلماراتي

تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة العـدد )   18   (    ــ    الثالثاء       11      /       8       /     2020

األسبوع المغاربي استشراف
االخيرة


