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يف االحتاد قوة. تلك العبارة الذهبية كثيرا ما رددها على مسامعنا املعلمون 
والوعاظ، وغالبا ما نستدعيها يف أحاديثنا ومشاريعنا، يف الوسط العائلي، 
أو املهني أو اجلمعوي، أو أي وسط آخر يشترط روح اجلماعة؛ وكذلك 
يلوذ بها احلكام لتعبئة املواطنني من أجل هدف نبيل أو من أجل قطع 

الطريق على معارضيهم الذين يعملون على تأليب اجلماهير. 
صحيح أن االحتاد يحقق قوة املتحدين من أجل غاية ما، غير أن االحتاد 
ليس مجرد كلمة تنطقها األفواه فيتحد املتفرقون بطريقة سحرية، وقد 
عايشنا عشرات املشاريع الوحدوية الفاشلة، على مستويات دنيا كما على 
مستويات عليا. وحني نفحص التجارب البشرية بعني العلوم السياسية 
والسوسيولوجية والسيكولوجية واالقتصادية، جند أن االحتاد علم وفلسفة 
وفن وليس مجرد رغبة تسكن قلوب الواهمني؛ ذلك أن مشروع االحتاد 
يتأسس انطالقا من األسئلة التالية: من نحن الراغبون يف االحتاد؟ وملاذا 
نتحد؟ وكيف؟ وهذه األسئلة الثالث تنطوي على جملة من أسئلة متعددة 

األبعاد: وجدانيا وإجرائيا ومعرفيا وبراغماتيا وغير ذلك.
منذ حوالي عقدين، وحني طلب مني بعض اإلخوة بوجدة أن أقدم مداخلة 
حول االحتاد املغاربي، كنت ساعتها قرأت كتابني أحدهما عن الكونفدراليا 
األمريكية والثاني عن الفيدراليا األمريكية، واكتشفت أن »الواليات املتحدة 
األمريكية« التي عرفتها عبر التعليم واإلعالم والوسط الثقايف تختلف 
اختالفا جذريا عن«الدول املتحدة األمريكية«)USA(، األمر الذي دفعني 
بدأ  بريطانيا وكيف تشكلت كمملكة متحدة، وفجأة  تاريخ  إلى معرفة 
احلرف )U( يلمع يف سماء أفكاري املعتمة. فلهذا احلرف رحلة طويلة 
 )UK( وشجرته اجلينيالوجية، تبدأ من 1707 سنة ميالد اململكة املتحدة
ثم سنة 1776 ميالد أمريكا املتحدة )USA( التي استقلت عن التاج 
البريطاني، ثم االحتاد األوروبي )UE(، ومنظمة األمم املتحدة واالحتاد 

من أجل املتوسط. 
املُنّظمة األممية  باألمم  وتساءلت بيني وبني نفسي ملاذا متت تسمية 
املتحدة بدل »الدول املتحدة«؟ وهل كل البلدان التي نالت العضوية التحقت 
كأمم أم كمجرد كيانات هالمية؟ وأن أغلبها ال يعرف معنى األمة؟ وال 
مييزها عن الدولة؟ ومن هناك لم أعد أستغرب ظاهرة الفشل السياسي 
التي تعم منطقتنا املغاربية، وتأكدت أن طريق االحتاد املغاربي ستطول 
طاملا هناك نخب فكرية وسياسية لم تكتشف بعد حجم جهلها بالسياسة 

وبالتاريخ.
املؤمنني مببدأ االحتاد،  كنا، نحن  وامللتقيات  الندوات   وعبر عدد من 
اقتنعنا أن االحتــاد مشروع سياسي يحتاج إلى فقه خاص، وأن احتاد 
األقطار املغاربية ال ميكنه أن يتحقق إال بتحقق التماسك الداخلي لكل 
قطر، فمن غير املنطقي أن تتحد أقطار تعاني طبقتها من أسباب التفكك 

الداخلي ومن ضحالة شعورها بالواجب القومي.
 واقتنعنا أن أقصى ما يجب أن نطالب به هو احلد املمكن من التعاون 
والتواصل بني هذه األقطار والعمل على تنبيه نخبها وأصحاب القرار 
فيها إلى ضرورة فتح ورشات علمية حول العمل السياسي مبعناه العلمي 
اجلمعوي  والــوســط  والقضاء  والتعليم  اإلعــالم  وحــول  والبيداغوجي 
واملقاوالتي. ومن خالل اضطالعي للمسألة املغاربية يف ضوء الدراسات 
والبحوث الغربية تأكدت أن االحتاد املغاربي )وهو يختلف عن الوحدة 
املغاربية( لن يعرف اإلقالع إال ببروز دولة رئيسة تكون مبثابة القاطرة التي 

تقود املشروع نحو حتققه.
ومنذ أكثر من عقد من الزمن، استبشرت خيرا بعد أن أطلق املغرب 
مشروع اجلهوية املتقدمة واحلكم الذاتي للصحراء، وهو مشروع تعّرض 
إلى محاوالت إجهاض من قوى سياسية داخلية وخارجية، ورمبا مازالت 
تلك القوى تسعى إلى تعطيله أو إفراغه من محتواه.  كما أنه مشروع 
مشروط بذكاء بُناته، وبثقافته التواصلية السياسية واحلقوقية والتنموية، 
وغالبا ما تساءل أكادمييون مغاربة عن كفاءة الطبقة السياسية بشكل 
خاص والوسط السياسي واإلداري واملجتمع املدني بشكل عام وإن كان 
يتوفر على شروط تفعيله ملشروع اجلهوية كتدبير سياسي جديد للمجال 

الترابي. 
ويبدو أن احلراك السياسي الذي عرفه املغرب يف العقدين األخيرين 
ستتوّلد عنه طبقة سياسية جديدة برؤى جديدة وروح جديدة تكون لها 
القدرة واملهارة يف تنزيل مشروع اجلهوية على الطريق الصحيح، وهذا ما 
دعا إليه صاحب »الطريق الرابع« ورئيس »منتدى مغرب املستقبل« الدكتور 

مصطفى املريزق، يف تدوينته التي عنونها مبغرب اجلهات املتحدة.

في مدح االتحاد

على أمل
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مفوضيـــة االنتخابـــات تناقـــش متطلبات العمليـــة االنتخابية 
ملرتقبة  ا

عمـــران: لهـــذه األســـباب.. ال أتوقع جنـــاح اللجنـــة القانونية 
مهامها يف 

الســـفارة األميركيـــة ترحّب بالتوافق على آلية اختيار ســـلطة 
مؤقتة تنفيذية 

مدينتان ليبيتان تتنافسان على بناء منزل ألسرة القذايف
امغيب: املرحلة تتطلب تضافر اجلهود من كل أبناء الشعب الليبي

هـــذا مـــا جاء يف لقاء صالح برئيس مجلس الشـــيوخ الفرنســـي 
باريس يف 

خط جوي مباشر بني باريس والداخلة املغربية

شينكر: املغرب شريك محوري لالستقرار اإلقليمي
اسبانيا: عالقاتنا باملغرب استراتيجية وموثوقة

املغرب وجنوب أفريقيا يستأنفان عالقتهما
الرئيـــس املوريتانـــي يعقـــد مؤمتـــرا صحفيا مـــع األمني 

العـــام حللـــف الناتو
العفـــو الدوليـــة تنتقـــد تفشـــي اإلفـــالت مـــن العقـــاب يف 

نس تو
الفـــردي  الدخـــل  الثورة..انخفـــاض  مـــن  ســـنوات   10

%  30 بنســـبة  للتونســـي 

صفحـــة 	  ليبيـــا  يف   2020 حصـــاد 
النهائـــي احلـــل  نحـــو  جديـــدة 

تطورات متسارعة يف العام 2020..	 
ليبيا تواصل البحث عن الســـالم

قبيـــل ذكـــرى 14 ينايـــر.. تونـــس يف 	 
مرمـــى األزمـــات مـــن جديد

عريضـــة من الدســـتوري احلر لســـحب 	 
الثقة مـــن النائب األول للغنوشـــي  

الغنوشـــي يدين يف بيان رسمي أعمال 	 
بالبرملان العنف 

نســـاء املغرب: حكومة االخوان تقصي 	 
النســـاء من املناصب العليا

ثـــورة نســـائية يف حـــزب اإلخـــوان يف 	 
املغـــرب

املـــرأة ســـواء 	  فاطمـــة شـــنيب: نشـــجع 
مترشـــحة أو  ناخبـــة 

عقود بـــني اجلامعات لتشـــجيع البحث 	 
العلمـــي يف مجال الـــذكاء االصطناعي

أزمـــات 	  تدبيـــر  آليـــات  يرصـــد  كتـــاب 
الدميقراطـــي التحـــوّل 

التاريـــخ اجلزائري الفرنســـي »يف مكان 	 
آخر«

املصطلـــح العلمـــي وتوظيفـــه يف فكـــر 	 
مالـــك بـــن نبي
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اسبانيا: عالقاتنا باملغرب استراتيجية وموثوقة

اتفاقية بني املغرب وأمريكا يف مجال احلفاظ على املمتلكات الثقافية

املغرب وجنوب أفريقيا
 يستأنفان عالقتهما 

روماني مبعوثا لألمم املتحدة يف الصحراء 

7 ماليني دوالر ملن يدلي مبعلومات
 عن القيادي املغربي 

محكمة اسبانية ترفض دعوى 
جلمعيات تطالب بوقف املنح للمغرب

شينكر: املغرب شريك محوري 
لالستقرار اإلقليمي 

سفير املغرب يف بروكسيل: ادعاءات وزير 
العدل البلجيكي غير صحيحة

بارونات حشيش مغاربة 
يحتلون جزيرة اسبانية 

صغيرة

رئيس حكومة املغرب: مهام السفير األمريكي انتهت

عقود بني اجلامعات لتشجيع البحث العلمي يف مجال الذكاء االصطناعي

خط جوي مباشر بني باريس 
الداخلة املغربية 

مباحثات بني املغرب والسويد 

مغربية،  اخبارية  مواقع  نقلت 
املغربية  احلكومة  رئيس  عــن 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي يــوم 
إنتهاء  خبر  اعــالنــه  اجلــمــعــة، 
مهام السفير األمريكي باملغرب 
ديفيد فيشر، والذي لعب دورا 
األخــيــرة  الــفــتــرة  مهما خـــالل 
النظر بني  تقريب  وجهات  يف 
اململكة وإدارة الرئيس األمريكي 

املنتهية واليته دونالد ترامب.

ــوطــنــي   مبــقــر املـــركـــز ال
والتقني،  العلمي  للبحث 
ــحــضــور كل  بـــالـــربـــاط، وب
ــزازي، وزيــر  ــ مــن سعيد أم
والتكوين  الوطنية  التربية 
املــهــنــي والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
املغربي  العلمي  والــبــحــث 
العلمي،  حفيظ  ــوالي  ــ وم
والــتــجــارة  الصناعة  وزيـــر 

ــر  ــضـ ــاد األخـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واالقـ
وادريس  املغربي  والرقمي  
املنتدب  الــوزيــر  أعــويــشــة، 
العالي  بالتعليم  املــكــلــف 
ــلـــمـــي،  مت  ــبـــحـــث الـــعـ والـ
مشاريع  دعم  عقود  توقيع 
ببرنامج  املتعلقة  البحث 
ــاء  ــ ــذك ــ اخلـــــــوارزمـــــــي: ال
وتطبيقاته،  االصطناعي 

بـــني رؤســــــاء اجلــامــعــات 
التي  املــؤســســات  ومــــدراء 
ينتمي إليها حاملو املشاريع 

ووكالة التنمية الرقمية.
تشجيع  إطــــار  يف  وذلــــك 
مجال  يف  العلمي  البحث 
عبر  االصطناعي  الــذكــاء 
ــز الــوطــنــي  ــركـ ــن املـ ــل مـ كـ
والتقني  العلمي  للبحث 
الرقمية،  التنمية  ووكــالــة 
برنامج  إطــــالق  مت  حــيــث 
وتشجيع  لدعم  اخلوارزمي 
العلمي يف  البحث  مشاريع 
االصطناعي  الذكاء  ميدان 

وتطبيقاته.

الوطني  املكتب  مــع  وثيقة  بشراكة 
شركة  أعــلــنــت  للسياحة،  املــغــربــي 
اخلطوط امللكية املغربية، عن إطالق 
خط جوي مباشر بني باريس ومدينة 
من  اعتبارا  املغرب،  جنوب  الداخلة 

12 فبراير 2021.
وأكد بالغ صادر عن الشركة،  إنها 
ستقوم، ألول مرة يف تاريخها، بالربط 
والقارة  الداخلة  بني  املباشر  اجلوي 
األوربية )باستثناء جزر الكناري( عبر 
 4 مدتها  تتجاوز  ال  لباريس  رحلة 

ساعات ونصف.

بحسب بيان لوزارة اخلارجية املغربية، أجرى 
املغربي،  والتعاون  اخلارجية  الــشــؤون  وزيــر 
الشؤون  وزيــرة  مع  مباحثات  بوريطة،  ناصر 
ليند،  آن  السيدة  السويد،  اخلارجية مبملكة 
بالغ  وأوضـــح  املرئية.  املناظرة  تقنية  عبر 
الوزارة، أنه بعد أن أشاد الوزيران بالعالقات 
على  البلدين، شددا  بني  تربط  التي  املمتازة 
وتعزيز  السياسي  ــوار  احلــ تكثيف  أهمية 
التعاون الثنائي، خاصة يف املجال االقتصادي 

والطاقات املتجددة.

ــن  رغـــــــــــم مـــــــوجـــــــة مـ
الغاضبة  الــتــصــريــحــات 
ــددة  ــ ــنـ ــ واملـــــــواقـــــــف املـ
ــات رئـــيـــس  ــحـ ــريـ ــصـ ــتـ بـ
بشأن  املغربية  احلكومة 
ومليلية،  سبتة  وضعية 

وكــــذا مـــواقـــف أحـــزاب 
ميينية اسبانيا بخصوص 
عالقات املغرب بإسبانيا، 
ــر الــداخــلــيــة  ــوزيـ ــإن لـ ــ ف
ــي، فـــرنـــانـــدو  ــ ــان ــ ــب اإلســ
رأي  مارالسكا،  غراندي 

ــشــأن عــالقــة  مــخــالــف ب
إذ صرح  باملغرب،  بــالده 
محلية،  اعـــالم  لــوســائــل 
ــن  اجلــاري »الــبــلــديــن  أن 
شريكان موثوق بهما منذ 

مدة طويلة«.

املغربية  اململكة  وقعت 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ والـ
األمـــريـــكـــيـــة، مــســاء 
اخلــمــيــس بــالــربــاط، 
مـــذكـــرة تــفــاهــم حــول 
احلفاظ على املمتلكات 
ــيــة  ــة املــغــرب ــي ــاف ــق ــث ال
االجتــار  من  وحمايتها 
وقعه   ــروع،  ــشـ املـ غــيــر 

املغربي  ــب  اجلــات ــن  م
والشباب  الثقافة  وزير 
عثمان  ــة،   ــاضـ ــريـ والـ
الفردوس، ومن اجلانب 
االمريكي سفيرها لدى 
ديفيد  السيد  املغرب، 
فيشر. ويهدف االتفاق 
الــــى وضــــع ضــوابــط 
إجـــرائـــيـــة لــلــتــصــدي 

األثرية  القطع  لتهريب 
من  واالثـــنـــوغـــرافـــيـــة 
املــغــرب إلــى الــواليــات 
تكثيف  وكــذا  املتحدة، 
معاهد  ــني  ب ــعــاون  ــت ال
التكوين  ومــؤســســات 
ــمــي  ــل ــع ــث ال ــحــ ــ ــب ــ وال
مــجــال  يف  ــديــن  ــل ــب ــل ل

الثراث.

قــــال رئـــيـــس احلــكــومــة 
ــن  ــدي ــد ال ــة ســع ــي ــرب ــغ امل
اجللسة  خالل  العثماني، 
الوطني  لليوم  الرسمية 
أن  املــعــمــاري،  للمهندس 
يقوم  املعماري  املهندس  
املساهمة  يف  مهم  ــدور  ب
وإبـــــــــراز  إشـــــعـــــاع  يف 
الثقايف  والتاريخ  التراث 
ــاري لــلــمــغــرب  ــ ــضـ ــ واحلـ

بتنوعاته .
خالل  العثماني  واعتبر 
افتتحت  الــتــي  اجلــلــســة 
ــة،  أن الــهــدف  بــالــداخــل

اليوم هو حتويل اجلنوب 
ــى مــحــور  ــ ــ املـــغـــربـــي إل
املغربية  ــات  ــالق ــع ال يف 
اإلفــريــقــيــة، لــيــس فقط 
ماديا واقتصاديا، بل أيضا 

مؤكدا  وثقافيا،  حضاريا 
بعزم  ذلــك  سيتحقق  أن 
املــغــاربــة وأيــضــا بــالــدور 
به  يقوم  أن  ميكن  ــذي  ال

املهندس املعماري.

الروماني،  االخــبــاري     digi24  موقع نقل 
ان رئيس وزراء البالد السابق   بيتري رومان 
مقترح على طاولة االمني العام لألمم املتحدة 
يف  للبت  األمــن،  ومجلس  غوتيريش  أنطونيو 
إمكانية تعيينه مبعوثا إلى الصحراء  بعد شغور 
طويل للمنصب منذ استقالة األملاني هورست 
كوهلر لداوع صحية. وملّح بيتري رومان للموقع 
عن  احتمالية تعيينه، بالقول إن العملية جارية 
والتشاور متواصل فيما يخص دراسة ملفه لبعثه 

إلى ملف الصحراء .

أعلن وزير اخلارجية األميركية، مايك بومبيو، 
الثالثاء املاضي، أن تنظيم القاعدة اإلرهابي، 
مشيرا  اإليراني«،  »النظام  عباءة  يعمل حتت 
إلى أن »إيران هي بالفعل أفغانستان اجلديدة، 
يف  لكنها  للقاعدة،  رئيسي  جغرايف  كمركز 
الـــوزارة عــن  فرض  الواقع أســوأ«. وكشفت 
القيادي  املغربي،  عبدالرحمن  على  عقوبات 
إيــران  مــن  يتخذ  حيث  الــقــاعــدة،  تنظيم  يف 
مكانا للعيش فيه. وتخصيص مكافأة بقيمة 7 
ماليني دوالر ملن يدلي مبعلومات توصل إليه.

أسماء  كلها  املغربي،  محمد  أبــاتــي،  محمد 
يستخدمها عبدالرحمن املغربي، الذي يحمل 
مراكش  مدينة  يف  وولــد  املغربية،  اجلنسية 
عام 1970. ويشغل املغربي منصب »القائد 
العام للقاعدة يف أفغانستان، وباكستان« منذ 
عمليات  على  ويشرف  يدير  ولكنه   ،2012
»املكافآت من  إيران، وفق موقع  القاعدة من 
أجل العدالة«. ويدير أيضا املكتب اإلعالمي 
التابع للقاعدة الذي يعرف باسم »السحاب«، 
اخلارجية  لــالتــصــاالت  الــعــام  املنسق  وهــو 
أية  مــع  بالتنسيق  يقوم  مــن  وهــو  للقاعدة، 

جهات خارجية.

االسبانية،  الباييس  جلريدة  وفقا 
اسبانيا،  يف  العليا  املحكمة  فــإن 
ثالث  املقدم  االستئناف  رفضت 
حكومية  غير  حقوقية  جمعيات 
منح احلكومة،  بوقف  فيه  تطالب 
للمغرب واملتعلقة باحلد من موجة 
السواحل  نحو  الــســريــة  الــهــجــرة 
اإلسبانية. وعللت املحكمة قرارها 
بكون املنظمات املعنية والتي قدمت 
هذا الطلب ليس لديها أي شرعية 
لطلب إلغاء املنح التي اتخذ رئيس 
احلكومة بيدرو سانشيز يف يوليو 

2019، قرارا بشأنها.

وزير  مساعد  شينكر،  ديفيد  قال 
اخلارجية األمريكي املكلف بالشرق 
يوم  نـــدوة صحفية،  ــى،  يف  األدنــ
األحد، مبدينة الداخلة، ان االحداث 
االخير التي عرفتها العالقات بني 
املغرب والواليات املتحدة األمريكية، 
تعتبر من أهم التطورات على مدى 
البلدين،  بني  الصداقة  من  قرنني 
“شريك  املغرب  أن  على  مــشــدداً 

محوري لالستقرار اإلقليمي”.

ــني املـــغـــرب  ــ جــــــدل بـ
تدبير  حـــول   وبلجيكا 
بلجيكا،  يف  املــســاجــد 
فبعد اخلرجة االعالمية 
ــم فــيــهــا  ــاجــ ــ ــي ه ــ ــت ــ ال
البلجيكي  العدل  وزيــر 
فانسون فان كويكنبورن،  
املـــغـــرب مــتــهــمــا  ايـــاه 
»التعاطي  اســمــاه  مبــا 
التجسس«،  لـــــأعــمــال 
خاصة باملسجد الكبير 
لبروكسيل، وعما وصفه 
يف  املـــغـــرب«  »أذرع  بـــ 
تــدبــيــر شــــؤون الــديــن 
اإلسالمي يف بالده، رد 
سفير املغرب ببروكسيل، 

بالقول:  عامر،  محمد 
»أن ادعاءات وزير العدل 
تدخل  حــول  البلجيكي 
اململكة املزعوم يف تدبير 
»ال  ببلجيكا،  املساجد 
أساس لها من الصحة، 
ــر مــفــهــومــة وغــيــر  غــي
مقبولة«.وأوضح السفير  
الديني  »الــتــدبــيــر  بــأن 
هو شأن يعني مسلمي 
بلجيكا، واملغرب لم يعبر 
أبدا عن رغبته بالتدخل 
يف ذلك، على اعتبار أن 
هــذا ال يعنيه يف شيء 
وليس لديه مصلحة يف 

القيام بذلك«.

عن  اعالمية،  مصادر  نقلت 
ادارة اجلمارك االسبانية، ان 
البحري،  استخباراتها  جهاز 
قصوى  استنفار  حالة  أعلن 
بعد »احتالل« زوارق سريعة، 
بــارونــات حشيش  ملكية  يف 
مــغــاربــة، جــزيــرة »الــبــوران« 
بالبحر األبيض املتوسط التي 
تبعد عن ميناء أمليريا بحوالي 
45 كيلومترا، حيث داهمت 
للجمارك  تــابــعــة  فــرقــاطــة 
بتغطية  مــعــززة  االســبــانــيــة، 
اجلــزيــرة  لهليكوبتر،  جــويــة 

لتوقيف مهربي املخدرات.

مغارب نيوز

املغرب

ناصر  املغربي  اخلارجية  وزيــر  استقبل 
ــد جلــنــوب  ــديـ ــر اجلـ ــســفــي بـــوريـــطـــة، ال
إدريــس،   إبــراهــيــم  املــغــرب  يف  أفريقيا  
اعتماده  أوراق  من  نسخة  سلمه  والــذي 
ويــأتــي  املــغــربــيــة.  اململكة  لــدى  ســفــيــرا 
املغرب،  يف  افريقيا  سفير جلنوب  تعيني 
البلدين   العالقات بني  يف اطار استئناف 
أكثر من 10 سنوات،  بعد قطيعة دامت 
ــارة جــنــوب أفــريــقــيــا  ــفـ ــت سـ حــيــث ظــل
باملغرب، طوال هذه الفترة تدار من قبل 

باألعمال. قائم  برتبة  دبلوماسي 

للقوات  العام  املفتش  وقع 
اجلنرال  امللكية  املسلحة 
عبد الفتاح الوراق و نائب 
ــاع األمــريــكــي  ــدف ــر ال وزيـ
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــالـ ــ ــف بـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ املـ
 ، تاتا  أنتوني  السياسية 
ملدة  طريق  خــارطــة  على 
لــتــعــزيــز  ــوات،  ــ ــن ســ  10
القوات  وجاهزية  قدرات 
املغربية،  امللكية  املسلحة 
ــان لـــلـــقـــوات  ــ ــي ــ وفـــــــق  ب
على  ــكــيــة  املــل ــحــة  املــســل

بالفيسبوك. صفحتها 
وكان املغرب تقدم رسميا، 

ال  الـــدورة  انعقاد  خــالل 
االستشارية  للجنة   11
األمريكية  املغربية  للدفاع 
ــى الــواليــات  بــالــربــاط، إل
ــة  ــيـ ــكـ ــريـ ــدة األمـ ــحــ ــ ــت ــ امل

التعاون  لتطوير  مبشروع 
البلدين  ــني  ب الــعــســكــري 
مجال  يف  مشاريع  يشمل 
ــاعــات الــدفــاعــيــة  ــصــن ال

باملغرب.

اتفاق عسكري أمريكي مغربي لتعزيز قدرات جيش اململكة

دوراملهندس املعماري يف  وإبراز التراث املعماري كإرث حضاري 
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طالبت اجلمعية املغربية حلماية 
املغرب، مبحاسبة  العام يف  املال 
الــدار  فيضانات  عن  املسؤولني 

البيضاء، من قبيل والي جهة الدار 
البيضاء سطات »محافظ املدينة 
»  وعمدة املجلس اجلماعي للدار 

انهم  يتحملون  البيضاء، معتبرة 
املجلس  ميزانية  تدبير  مسؤولية 
إلى  البيضاء،  لــلــدار  اجلماعي 

جانب املنتخبني واملسؤولني الذين 
باملدينة،  املحلي  الشأن  يدبرون 
باملحاسبة  لــلــمــســؤولــيــة  ــطــا  رب

كمبدأ دستوري وحتقيقا للعدالة 
وكانت  الوطن.  ملقدرات  وحماية 
العاصمة االقتصادية قد شهدت 

والزالــــــت فــيــضــانــات ،اوقــفــت 
وانهيار  فيها  واحلركة  النشاط 

مباني وخسائر مادية كبيرة.

حماية املال العام يف املغرب: حتمل سلطات الدار البيضاء املسؤولية وتطالب مبحاسبتهم

الجزائر

أعــلــن وزيــر الــبــريــد واملــواصــالت 
إبــراهــيــم  والــالســلــكــيــة  السلكية 
الرسمي  ــالق  اإلطــ عــن  بـــومـــزار، 
ــة بــني بــريــد  ــ ــراك ــشــ ــ ــروع ال ــشــ ــ مل
ــؤســســات الــنــاشــئــة.  ــر وامل اجلــزائ
باليوم  ــاف خــالل اإلحــتــفــال  وأضـ
اإلفريقي للبريد، أن هدف الشراكة 
لتسريع  البريد  قطاع  مرافقة  هو 

وتيرة تعميم الدفع اإللكتروني.
إعتماد  سيتم  أنه  الوزير،  وأوضــح 

ــاب املـــؤســـســـات الــنــاشــئــة  ــحـ أصـ
كــوكــالء نــقــديــني مــعــتــمــديــن بعد 
تــوفــرهــم على الــشــروط املــحــددة 
ضمن دفتر الشروط اخلاص. كما 
األعــوان  مبرافقة  تكليفهم  سيتم 
اإلقتصاديني يف مسار التعاقد مع 
مؤسسة “بريد اجلزائر” إلى غاية 
وســائــط  مختلف  عــلــى  حتصلهم 

الدفع اإللكتروني.

اجلزائري  الفالحة  وزير  أشرف 
ــي، على  ــدان عــبــد احلــمــيــد حــم
ــم الــتــنــصــيــب الــرســمــي  مــراســي
والثروة  للصيد  األعلى  للمجلس 
املجلس  يعتبر  حيث  الصيدية، 
األداة الضرورية لتحقيق السياسة 

الصيدية.
وأوضح املسؤول األول عن قطاع 

الفالحة يف اجلزائر بأن الصيد 
نشاط ترفيهي يلعب دورا أساسيا 
البيئي  التوازن  على  احلفاظ  يف 
من خالل تسيير الثروة الصيدية، 
مشيرا إلى أن املجلس سيساهم 
الصيد  ــة  أزمـ على  الــقــضــاء  يف 
اجلــائــر واســتــعــادة فــرض آليات 

إدارة الصيد.

متـــكـــنـــت مـــفـــرزة لـــلـــجـــيـــش 
ــقــضــاء  اجلـــــزائـــــري، مـــن ال
بــواد  عــلــى إرهــابــي إثــر كمني 
قنتيس  غرب  جنوب  بودخان 
بوالية خنشلة )522 كم شرق 
وحسب  العاصمة(.  اجلزائر 
بيان لوزارة الدفاع اجلزائرية، 

إرهابي  القضاء على  فقد مت 
واســتــرجــاع مــســدس رشــاش 
كما سمحت   ..RPKــوع ــ ن من 
ــرجــاع ثــالثــة  ــاســت الــعــمــلــيــة ب
مخازن مملوءة، وجهاز إرسال 
وهاتفني  محمول  واستقبال 

نقالني.

 دعت وزارة التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي، الــطــلــبــة اجلــزائــريــني 
انتهت  الذين  بــاخلــارج  العالقني 
منحهم الدراسية  أو تنتهي قريبا 
الى التسجيل عبر منصة الرقمية:
https://services.mesrs.
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 index.php
إجــالء  اطـــار عمليات  وذلـــك يف 
اجلزائريني  واألســاتــذة  الطلبة 

الــعــالــقــني بـــاخلـــارج مــنــذ بــدايــة 
جائحة كورونا .

وكـــــان مــجــمــوعــة مـــن الــطــلــبــة 
ماليزيا  يف  العالقني  اجلزائريني 
متواصلة  احتجاجات  نظموا  قد 
ان  قبل  املــاضــي،  األســبــوع  منذ 
ــى دخــــول الــســفــارة  ــ ــجــؤوا ال ــل ي
بعد  بالقوة  مباليزيا  اجلزائرية 
رفض املسؤولني هناك استقبالهم 

رغم ظروفهم الصعبة .

كشف منتدى الدول املصدرة للغاز، 
الدورة  أن اجلزائر ستستضيف 
 ،2023 سنة  للمنتدى  السابعة 
نشر  حسب بيان املنتدى الذي 
مبوقعه على األنترنت. ولإلشارة 
فإن منتدى الدول املصدرة للغاز 
منظمة حكومية دولية، مت إنشاؤه 
للمنتدى  الثامنة  الـــدورة  خــالل 
غير الرسمي لهذه البلدان، الذي 

ديسمبر  يف  مــوســكــو  يف  عــقــد 
.2008

دولــة   11 مــن  املنتدى  ويتكون 
والتي  مالحظة،  دول  و9  عضو 
ــاع  ــة أربـ تــتــوفــر مــعــا عــلــى ثــالث
كوكب  على  الــغــاز  احتياطيات 
ثلثي  من  بأكثر  األرض،وتساهم 
عمليات تبادل الغاز )خط أنابيب 

الغاز والغاز الطبيعي املسال(.

خلف انفجار لغم تقليدي 
مــن طرف  وضــع  الصنع 
مسلحة،  ارهابية  جماعة 
تبسة  واليـــة  يف  قتلى   5
)شرق اجلزائر(، وحسب 
مــصــدر أمــنــي، فــقــد مت 
وضع اللغم مبسلك ترابي 
املــســمــى خنيق  ــاملــكــان  ب
الروم التابع اداريا لبلدية 

بئر العاتر.
مرور  عند  إنفجر  اللغم 
نوع  مــن  النفعية  املركبة 
“مــازدا بي تي 50” التي 
الضحايا  متنها  كان على 
الذين كانوا يف رحلة صيد، 
وقد مت على الفور حتويل 
اجلرحى يف حالة حرجة 
ومت وضعهم على مستوى 

االســتــعــجــاالت  مصلحة 
ــة مبــســتــشــفــى  ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ومن  التيجاني.  الدكتور 
وحــدات  تدخلت  جهتها 
الشعبي  الوطني  اجليش 
املكان  مبحاصرة  وقامت 
ــالق عــمــلــيــة مسح  ــ وإطــ
لتقفي  شاملة  ومتشيط 

أثر اإلرهابيني. 

والصناعة  السياحة  وزير   سلط 
العائلي محمد  والعمل  التقليدية 
الــوادي  زريبة  بلدية  حميدو، من 
شــرق واليــة بــســكــرة(  كــلــم   80(
ــود قــطــاعــه  ــهـ ــى »جـ ــوء عــل ــضـ الـ
تذليل  يف  للمساهمة  ــوزاري  ــ الـ
الريفية  املـــرأة  أمــام  الصعوبات 

لتعزيز  البيت  يف  املاكثة  كــذا  و 
إمكانياتها اإلنتاجية«.

وأوضح الوزير على هامش زيارة 
التقليدية  لــلــصــنــاعــات  مــعــرض 
ــارة  ــن زيـ ــوم الــثــانــي م ــي خـــالل ال
تقوده مبعية  التي  والتفقد  العمل 
واألسرة  الوطني  التضامن  وزيرة 

إلى  كريكو  كوثر  املـــرأة  وقضايا 
والية بسكرة بأن »دائرته الوزارية 
تــعــمــل ضــمــن آلـــيـــات مــدروســة 
لتسهيل ولوج املرأة الريفية لعالم 
اإلنتاج يف كل املجاالت وذلك عن 
مشروع  إلنــشــاء  تأهيلها  طــريــق 
ومساعدتها يف تسويق منتجاتها«.

مشروع شراكة بني بريد اجلزائر واملؤسسات الناشئة 
لتعميم الدفع اإللكتروني 

تنصيب املجلس األعلى للصيد
 والثروة الصيدية

اجليش اجلزائري يقضي على إرهابي
 بوالية خنشلة

تسخير منصة رقمية لتسجيل الطلبة 
العالقني وإجالئهم 

اجلزائر تستضيف الدورة الــ 7 من قمة منتدى 
مصدري الغاز سنة 2023 

  لغم أرضي يخلف 5 قتلى 

وكالء املركبات اجلديدة سيحصلون على إعتماداتهم 
املؤقتة غدا األحد 

 وزارة السياحة تسعى إلى تذليل الصعوبات أمام املرأة الريفيةاحتجاجات ليلية مبدينة توزر جنوب تونس

أعلنت وزارة الصناعة اجلزائرية، أن املتعاملني الذين استوفت 
ملفاتهم األحكام املنصوص عليها يف دفتر الشروط يف ممارسة 
اعتماداتهم  املركبات اجلديدة، سيحصلون على  نشاط وكالء 
إجــراءات  ببدء  لهم  ما سيسمح  وهــو  األســبــوع،  هــذا  املؤقتة 
االستيراد،  يف  والشروع  النهائية  االعتمادات  على  احلصول 

حسبما أفاد به بيان للوزارة.
املنشأة  املشتركة  الوزارية  التقنية  اللجنة  ان  البيان  يف  وجاء 
الراغبني يف ممارسة  االقتصاديني  املتعاملني  لدراسة طلبات 
ملفات  بدراسة عشرة  قامت  املركبات اجلديدة  وكالء  نشاط 
تقدم بها املتعاملون، منها تسع ملفات تتعلق باستيراد املركبات 

السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية.
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األسبوع المغاربي

   

مغارب نيوز

اجلمعة،   له،  بيان  يف  التونسي،  البرملان  أفــاد 
على  اطالعه  وإثر  الغنوشي،  راشد  رئيسه  أن 
 7 يوم  له  تعرض  الذي  العنف  حادثة  حيثيات 
ديسمبر 2020 النواب عن الكتلة الدميقراطية 
وأمــل  عــّبــو،  حــمــودة  وسامية  بالشاهد،  أنــور 
السعيدي، يدين بشدة العنف املادي الذي صدر 

عن بعض نواب كتلة ائتالف الكرامة، ويعتبر ما 
مارسوه سابقة خطيرة يجب أن ال تتكرر.

رئيس  عــن  الــصــادر  العنف  إدانــة  بيان  ويــأتــي 
إثـــر تعكر احلــالــة  الــغــنــوشــي  ــد  الــبــرملــان راشـ
الصحية لثالثة نواب من الكتلةa الدميقراطية 
تنديدا  جــوع  إضـــراب  خــوضــهــم  خلفية  عــلــى 

الدميقراطية  الكتلة  نواب  إلى   يشار  بالعنف. 
مبقر  املــاضــي  ديسمبر  شهر  منذ  يعتصمون 
من  رسمي  بيان  بــإصــدار  للمطالبة  الــبــرملــان 
التي  املادي  العنف  يدين حادثة  البرملان  رئاسة 
كتلة  نــواب  من طرف  الكتلة  نــواب  أحد  طالت 

ائتالف الكرامة.

أعلنت الكتلة الدميقراطية يف البرملان 
التونسي تعليق اعتصامها بعد صدور 
البرملان  رئيس  من  العنف  إدانة  بيان 
إدانــة  بيان  ويــأتــي  الغنوشي.  راشــد 
البرملان  رئيس  عــن  الــصــادر  العنف 
إثـــر تعكر احلــالــة  الــغــنــوشــي  ــد  راشـ
الكتلة  مــن  نـــواب  لــثــالثــة  الصحية 
خوضهم  خلفية  على  الدميقراطية 

إضراب جوع تنديدا بالعنف.
الدميقراطية  الكتلة  نواب  إلى  يشار 
يعتصمون منذ شهر ديسمبر املاضي 
مبقر البرملان للمطالبة بإصدار بيان 
رسمي من رئاسة البرملان يدين حادثة 
نواب  أحد  التي طالت  املــادي  العنف 
ائتالف  كتلة  نــواب  طرف  من  الكتلة 

الكرامة.

ــؤون  ــشــ ــ ــر ال ــ ــ وجـــــه وزيـ
ــات  ــ ــوالي ــ اخلـــارجـــيـــة ال
مايك  األمريكية  املتحدة 
 14، اخلميس  بومبيو، 
للشعب  التهنئة  يــنــايــر، 
ــة  ــاســب الـــتـــونـــســـي مبــن
للثورة.  العاشرة  الذكرى 

ــو »نــعــتــز  ــي ــب ــوم ــال ب ــ ــ وق
العشرية  خــالل  بوقوفنا 
املــنــقــضــيــة، إلـــى جــانــب 
الــذي  التونسي  الشعب 
ملنظومة  منـــوذًجـــا  ــدا  غـ
ــضــم  ــة ت ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ دميـ

اجلميع«. 

الدستوري  احلــزب  كتلة  أعلنت 
احلر بالبرملان التونسي انطالقها 
طلب  يف  عــريــضــة  ــاء  إمـــضـ يف 
األول  الــنــائــب  مــن  الثقة  سحب 
لرئيس البرملان سميرة الشواشي 
وقالت  تــونــس(.  قلب  كتلة  )عــن 
يوم  عنها  صــادر  بيان  يف  الكتلة، 
الشواشي  سميرة  إن  اخلميس، 
الغليظة  العصا  مبثابة  أصبحت 
لالعتداء  رئيسها  يسلطها  التي 
له عند  املعارضة  على األصــوات 

تسييرها للجلسات.
الدستوري  احلــزب  كتلة  وأهابت 
احلر بكافة النواب الغيورين على 
املسار  االنخراط يف هذا  وطنهم 
اجلــهــود  وتــظــافــر  التصحيحي 
اإلمضاءات  جتميع  يف  لإلسراع 
الطلب  تقدمي  قصد  الــضــروريــة 
العامة  اجلــلــســة  عــلــى  وعــرضــه 

مقتضيات  طبق  عليه  للتصويت 
الداخلي  النظام  من  الفصل 51 

للمجلس.
يف  االنــــطــــالق  أن  وأضــــافــــت 
سحب  طلب  يف  عريضة  إمضاء 
تبعا  يأتي  الشواشي  مــن  الثقة 
ملــا قــامــت خــالل إشــرافــهــا على 
اجتماع رؤساء الكتل من هرسلة 
مفضوحة  ومــحــاصــرة  واضــحــة 
ــي ممنهج  وســع كــبــيــر  وحتـــامـــل 
كتلة  رئــيــســة  ــراس صـــوت  ــ إلخـ
احلزب الدستوري احلر وممثلته 
املكتب وعرقلة عملها ومنعها  يف 
املباشر  التفاعل  مجرد  من  حتى 
ــع رؤســـــاء الــكــتــل  ــمــي مـ ــســل وال
أجل  مــن  املدنية  للقوى  املمثلة 
الــتــوصــل إلـــى صــيــاغــة مــشــروع 
التي  االستثنائية  التدابير  وثيقة 

ستعرض على اجللسة العامة.

املشيشي،  هشام  التونسية  احلكومة  رئيس  استقبل 
احتاد  رئيس  بالقصبة،  احلكومة  بقصر  األربعاء،  يوم 
الليبي محمد عبد  غرف الصناعة والتجارة والزراعة 
الكرمي الرعيض بحضور وزير االقتصاد واملالية ودعم 
التونسي  االحتـــاد  ورئــيــس  الكعلي،  علي  االستثمار 
سمير  التقليدية  والــصــنــاعــات  والــتــجــارة  للصناعة 

ماجول. 
التونسي  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  واقــع  اللقاء  وتــنــاول 
على  العمل  وضــرورة  وتطويره،  دعمه  وسبل  الليبي 
دفع التجارة بني البلدين وتوفير كل التسهيالت لذلك. 
للفاعلني  املــوكــول  الــهــام  الـــدور  على  املشيشي  ــد  وأك
بالتعاون  لالرتقاء  البلدين   يف  اخلواص  االقتصاديني 

الثنائي إلى مستويات أفضل.
من جهته، بني محمد عبد الكرمي الرعيض أن احتاد 
واالحتــاد  الليبي  والــزراعــة  والتجارة  الصناعة  غرف 
التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي 
أفضل  نتائج  حتقيق  باإلمكان  بأنه  تامة  قناعة  على 
للتعاون املشترك مع تونس وأنهما لن يدخرا أي جهد 

من أجل ذلك.

رّحــبــت الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
بالتقدم الذي أحرزته اللجنة االستشارية 
نحو  الليبي  السياسي  احلـــوار  ملنتدى 

مؤقتة جديدة. تنفيذية  اختيار سلطة 
ليبيا،  لــدى  األميركية  السفارة  وقالت 
االستشارية  اللجنة  عمل  إن  بيان،  يف 
للشعب  ــواضــحــة  ال املــطــالــب  “يــعــكــس 
الصراع  لتجاوز  األوان  آن  بأّنه  الليبي 

والفساد الذي سهله الوضع الراهن”.
إلى  ــراف  األطــ جميع  الــســفــارة  ودعـــت 
من  نية  وبحسن  عاجل  بشكل  “العمل 
الليبي  السياسي  احلــوار  منتدى  خالل 
ستكون  جديدة،  موحدة  حكومة  لتشكيل 

يف  الوطنية  االنتخابات  إجــراء  مهمتها 
وتوفير  ــعــام،  ال هــذا  مــن  ديسمبر   24
ثروات  وتوزيع  وإدارة  العامة،  اخلدمات 
املواطنني”. لصالح جميع  بشفافية  ليبيا 

الشعب  على  “يتعنّي  أنــه  إلــى  وأشـــارت 
الــلــيــبــي واملــجــتــمــع الـــدولـــي اســتــخــدام 
جميع األدوات املتاحة ملنع أي محاوالت 
كما  السياسي.  االنــتــقــال  هــذا  لعرقلة 
ــثــنــي عــلــى املــمــثــلــة اخلـــاصـــة لــألمــني  ُن
ستيفاني  باإلنابة،  املتحدة  لألمم  العام 
والتزامها  االستثنائية  لقيادتها  وليامز، 
مستقبل  حتقيق  على  ليبيا  مبساعدة 

إطالق أكثر أمًنا وازدهارًا”. الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  أعلنت 
بالهيئة  القانونية  الشؤون  إدارة  مدير  ســراح 
مجدي  احلكومي  اخلبراء  فريق  رئيس  ونائب 
عبر  الهيئة  رئيس  وتقدم  الشبعاني.  الشارف 
الفساد مبوقع  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  صفحة 
إطالق  يف  ساهموا  للذين  بالشكر  »فيسبوك« 
من  اعتقل  الشبعاني  وكــان  الشبعاني.  ســراح 
الدفاع  بـــوزارة  العسكري  الــعــام  املــدعــي  قبل 
بحكومة الوفاق وأكدت الهيئة بطالن إجراءات 

اعتقاله.

لألمني  اخلــاصــة  املمثلة  أعــلــنــت 
ــام لـــألمم املــتــحــدة بــاإلنــابــة،  ــع ال
توصل  السبت،  وليامز،  ستيفاني 
احلوار  مللتقى  االستشارية  اللجنة 
حول  اتفاق  إلى  الليبي  السياسي 
التنفيذية  السلطة  اخــتــيــار  آلــيــة 
خالل  وليامز  وأوضحت  املوقتة. 
آلــيــة  ــاشــر، أن  ــب م ــي  ــم ــوار رق حــ
تنص  التنفيذية  السلطة  اختيار 
انتخابي  مجمع  كل  يقوم  أن  على 
الرئاسي  للمجلس  ممثله  بتسمية 
 70 التوافق  مبدأ  على  معتمدا 
التوجه  يتم  ذلــك  تعذر  وإذا   ،%
واحـــدة  ــل  ك قــوائــم،  تشكيل  إلـــى 
ــل  ــن 4 أشـــخـــاص، وك ــة مـ مــكــون
ــدد املــنــصــب الـــذي  ــحـ ــح يـ ــرشـ مـ
املرشح  يدخل  ولكي  إليه،  يترشح 
يجب  القاعة  يف  التصويت  قائمة 
 8 تــزكــيــة،   17 عــلــى  يحصل  أن 
مــن الــغــرب، و6 مــن الــشــرق، و3 
التي  القائمة  وتفوز  اجلنوب،  من 
أصوات  من   %  60 على  حتصل 

لم  وإن  األولى،  اجلولة  القاعة يف 
هذه  على  القوائم  من  أي  حتصل 
الثانية  اجلولة  يف  تتنافس  النسبة 
التي  القائمة  وتفوز  قائمتني  أعلى 
حتقق %50 + 1. وأكدت وليامز 
وسط  حل  أفضل  اآللية  هــذه  أن 
مت التوصل إليه، فهو يحترم البعد 
اإلقليمي يف سبيل تعزيز التفاهم، 
والتمثيل  الشمولية  ويجسد مبادئ 
الــــعــــادل وضـــمـــن املــجــمــوعــات 

املختلفة”.  السكانية 

تونس: قائمة أعضاء املكتب التنفيذي اجلديد حلركة النهضة 

رفع اعتصام الكتلة الدميقراطية عقب بيان 
الغنوشي يف إدانة العنف

بومبيو يهنيء الشعب التونسي بالذكرى العاشرة للثورة

عريضة من الدستوري احلر لسحب الثقة 
من النائب األول للغنوشي

املشيشي يستقبل رئيس احتاد غرف 
الصناعة والتجارة والزراعة الليبي 

السفارة األميركية ترحّب بالتوافق
 على آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة 

إطالق سراح مدير الشؤون 
القانونية بهيئة مكافحة الفساد 

اللجنة االستشارية تتوصل التفاق حول آلية 
اختيار السلطة املؤقتة 

تونس

ليبيا



تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة العـدد )   41   (    ــ    الثالثاء       19      /       1       /     52021

األسبوع المغاربي

   

مغارب نيوز

ولد  محمد  موريتانيا  رئيس  قال 
الشيخ الغزواني إن بالده تربطها، 
ومــنــذ ســنــوات عــديــدة، عالقات 
تعاون مع حلف الناتو يف عدد من 
املجاالت. وأضاف، خالل املؤمتر 
األمــني  مــع  املــشــتــرك  الصحفي 
العام حللف الناتو، أن احللف قدم 
دعما معتبرا ملوريتانيا يف مجاالت 
التعاون األمني، وهو ما أثمر نتائج 
مؤكدا  الصدد،  هذا  يف  ملموسة 
أن املباحثات املشتركة مع األمني 
سبل  إلــى  تطرقت  للناتو،  الــعــام 
التعاون  مــجــاالت  وتنويع  تعزيز 

املستمر مع احللف.
وأوضح الرئيس املوريتاني الرئيس 
الـــــدوري ملــجــمــوعــة اخلــمــس يف 
الساحل، خالل املؤمتر الصحفي، 
أن مجموعة اخلمس حققت نتائج 
هامة خالل العام املنصرم؛ حيث 
متكنت القوة املشتركة للمجموعة 
وأكثر  أوســع  بشكل  االنتشار  من 

جناحا، كما متكنت من تنفيذ املزيد 
اجلــمــاعــات  ضــد  العمليات  مــن 
وباسم  باسمه  معربا  اإلرهابية، 
نظرائه يف مجموعة اخلمس عن 
االمتنان للدعم املقدم للمجموعة 
ومن  عموما  الشركاء  طــرف  من 
طرف قوة برخان الفرنسية بشكل 
أخص. وقال إن حلف الناتو يلعب 
األمن  بتحقيق  يتعلق  ما  يف  دورا 
أن  موضحا  الساحل،  منطقة  يف 
حتديد دور احللف يتم باملوازاة مع 
اآلخرين  الالعبني  أدوار  حتديد 

يف املنطقة.

آبار  عــدة  انهيار  تفاصيل  عن  موريتانيا  معادن  شركة  كشفت 
املعروفة  املنطقة  يف  )اجلمعة(،  الذهب  عن  التقليدي  للتنقيب 
بـ«مجهر محمد سالم« مبنطقة تازيازت. وقالت الشركة يف بيان 
وأضاف  ومصابني.  ومفقودا،  قتيال،  خلفت  احلادثة،  هذه  إن 
البيان أنه »فور وقوع هذا احلادث املؤسف وصل إلى عني املكان 
فريق من شركة معادن موريتانيا، إضافة إلى وفد من السلطات 
اإلدارية يف مقاطعة الشامي برئاسة احلاكم، كما وصل مسؤولو 

السالمة واألمن وخدمات املوقع يف شركة تازيازت«.

النواب  مجلس  رئيس  قــال 
الــوصــول  إن  صــالــح  عقيلة 
عبر  ليبيا  يف  السلطة  إلــى 
صناديق االقتراع أفضل من 
طريق  عــن  إليها  الــوصــول 
الــســالح. وأضــــاف، خــالل 
لقاء مغلق مع رئيس مجلس 
جيرارد  الفرنسي  الشيوخ 
الرشـــيـــه  يف بـــاريـــس، يــوم 
القاهرة  إعالن  إن  األربعاء 
معظم  وتــأيــيــد  دعـــم  »نـــال 
ينص  باعتباره  العالم«  دول 
النار يف  إطالق  »وقف  على 
امليليشيات،  وتفكيك  البالد، 

انتخابات«. تنظيم  وكذلك 
مجلس  ــيــس  رئ ــاد  أشــ كــمــا 
تلعبه  الــذي  بالدور  النواب 
ودعــمــهــا  ليبيا  يف  فــرنــســا 
جانبه  من  السياسي.  للحل 
إن  الفرنسي  املــســؤول  قــال 

بــاريــس تــدعــم كــل اجلــهــود 
ــشــاء  ــى إن ــ الـــتـــي تـــهـــدف إل
ــة يف  ــوي ســلــطــة تــنــفــيــذيــة ق
ــدور  لــيــبــيــا مــؤكــدا عــلــى الـ
يلعبه صالح يف إعادة  الذي 
موضوع  ويف  بــالده.  توحيد 
ذي صلة، نفى عقيلة صالح 
ما مت تداوله قبل أيام بشأن 
إلى  إرساله مبعوثاً شخصياً 
مفاوضات  إلجـــراء  أنــقــرة، 
ــة.  ــي ــب ــي ــل حـــــول األزمـــــــة ال

حنفي  انــتــخــاب  ومبــنــاســبــة 
جبالي رئيسا ملجلس النواب 
إلى  صالح  أشــار  املــصــري، 
النواب  ملجلس  املهم  الــدور 
مجلس  ــم   دعـ املــصــري يف 
الشعب  وحق  الليبي  النواب 
الليبي يف التعبير عن إرادته 
احلــــرة وحــقــه يف اخــتــيــار 
قــيــادتــه الــســيــاســيــة ووقــف 
السلبي  اخلــارجــي  التدخل 

الليبي. يف الشأن 

املتحدة  لــألمم  الــعــام  األمــني  أعلن 
اخلميس،  يوم  غوتيريش،  أنطونيو 
يف  اخلـــاص  املمثل  لنقل  نيته  عــن 
ــان كــوبــيــش  ــ ــوفــاكــي ي ــســل ــان ال ــن ــب ل
غسان  اللبناني  ليخلف  ليبيا  إلــى 
بعد  غوتيريش  قرار  ويأتي  سالمة. 
نيكوالي  البلغاري  اعتذار  من  فترة 
إلى  مبعوث  مهمة  عــن  مــالديــنــوف 
أسباب شخصية،  إنها  قال  ملا  ليبيا 
تتعلق  احلقيقة  األســبــاب  أن  رغــم 

لتعيينه. إفريقية  أطراف  برفض 

ترحيبها  عــن  إيــطــالــيــا  أعــربــت 
بــــانــــطــــالق أعـــــمـــــال الــلــجــنــة 
ملتقى  عــن  املنبثقة  االستشارية 
ــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، يف  ــ احلـ
األمم  رعاية  حتت  جنيف  مدينة 
مــذكــرة صــدرت  وبينت  املــتــحــدة. 
رومــا   يف  ــة  اخلــارجــي وزارة  عــن 
أعمال  انعقاد  أن  اخلميس  يــوم 
»خطوة  ميثل  االستشارية  اللجنة 
املرحلة احلالية  األهمية يف  بالغة 
السياسية  العملية  من  احلساسة 

يف ليبيا«. وأشارت اخلارجية الى 
الكامل  دعمها  تؤكد  »إيطاليا  أن 
الداخلي  الليبي  احلــوار  لعمليات 
يف املجاالت السياسية والعسكرية 
األمم  بعثة  ولعمل  واالقتصادية 
يتمكن  أن  ليبيا وتأمل  املتحدة يف 
اغتنام  من  احلوار  ملتقى  أعضاء 
لتحقيق  احلاسمة  الفرصة  هــذه 
الطريق  على  التقدم  مــن  املــزيــد 
الــدائــم  االســتــقــرار  نــحــو حتقيق 

للبالد«.

قال امغيب يف تدوينة نشرها عبر حسابه 
االجتماعي  التواصل  الشخصي مبوقع 
وقت  أمامنا  يعد  )لم  بعنوان  فيسبوك 
وال خيارات(، »إن املرحلة تتطلب تضافر 
اجلهود من كل أبناء الشعب الليبي دون 
استثناء للمحافظة على وحدة ومقدرات 
بالدنا وسالمة شعبنا، املسار السياسي 
الليبي خالل اجتماع جنيف املقبل، اما 
أن يتفق فيه الليبيون وهذا األمر يتطلب 

من  الكثير  والكثير  الوطنية  من  الكثير 
الوعي بخطورة املرحلة من قبل األعضاء 
املــشــاركــني يف هــذا االجــتــمــاع، فنصل 
دولــة  لبناء  الطريق  بــدايــة  ــى  إل بذلك 
تلعب  أن  وأمــا  اجلديدة،  املوحدة  ليبيا 
األجندات اخلارجية دورها بقوة فينشب 
خالف تكون نتيجته قوات دولية حلفظ 
الغذاء  مقابل  النفط  وسيناريو  السالم 

كما حدث يف العراق«.

كشفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع 
تلتقي  أن  املزمع  أنه ومن  نادية عمران،  الدستور 
اللجنة الدستورية املشكلة من 15 عضو من النواب 
و15 من مجلس الدولة خالل الفترة القادمة يف 

العاصمة املصرية القاهرة.
إفريقيا  “بوابة  لـ  تصريح  يف  عمران  وأوضحت 
اإلخبارية«، أن اللجنة القانونية املشكلة من البعثة 
األممية تعمل اآلن ومهمتها هي تقدمي مقترحات 

للجنة الدستورية للمساعدة فقط يف حتديد آلية 
الدستورية،  والقاعدة  التنفيذية  السلطة  اختيار 
القانونية منقسمني  اللجنة  أن أعضاء  إلى  الفتة 
ولم يتمكنوا من التوافق على مقترح معني بل مت 
تقدمي عدة مقترحات فردية أو جماعية بخصوص 
القاعدة الدستورية يتمحور أغلبها حول االستفتاء 
أو اعتماده.وقالت عمران،  الدستور  على مشروع 
»إنها شخصيا ال تتوقع جناح اللجنة القانونية يف 

مهامها ولن تستطيع التوافق على مقترح محدد، ولو 
حدث لن مير هذا التوافق داخل اللجنة الدستورية 
أو جلنة احلوار ألن لكل عضو من أعضاء ملتقى 
احلوار انتماءاته وأيدولوجيته وخلفيته السياسية 
التي ستساهم يف تأزمي الوضع ال حلحلته كما حدث 
وسيحدث يف كل اللجان املشكلة، وذلك ألن األسس 
البعثة فاشلة وال تستند لرؤية  التي تعمل وفقها 

واضحة للواقع واملشكل الليبي«، بحسب تعبيرها.

عــقــد مبــقــر املــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا 
لالنتخابات بطرابلس، يوم األحد، االجتماع 
عماد  املفوضية  رئيس  بني  الثاني  الدوري 
املفوضية  ومكاتب  إدارات  ومديري  السايح 
واملكاتب  اإلدارات  جهوزية  مستوى  ملتابعة 

املرتقبة. االنتخابية  االستحقاقات  لتنفيذ 
وتطرق االجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس 
املــفــوضــيــة عــمــاد الــســائــح بــحــضــور عضو 
الشعاب،  احلكيم  عبد  املفوضية  مجلس 
تسبق  التي  املراحل  متطلبات  مناقشة  إلى 

لالنتخابات  املبكر  والتجهيز  االقتراع  يوم 
والنشاطات  البرامج  استعراض  عن  فضال 
والتي  والتوعية  التدريب  مجال  املوجهة يف 
االستحقاق  قــرب  مع  تنفيذها  املقرر  من 

االنتخابي.

ووجه السايح اإلدارات واملكاتب باملفوضية 
ــيــرة الــعــمــل ووضـــع خــارطــة  إلــى زيـــادة وت
املحلية  باخلبرات  االستعانة  إمكانية  تتيح 
الــرابــع  يف  املــعــلــن  االســتــحــقــاق  تنفيذ  يف 
داعيا  م،   2021 ديسمبر  من  والعشرين 

يف اجتماعه إلى ضرورة االهتمام باجلانب 

بــاإلدارات  العاملني  كفاءة  ورفع  التدريبي 

املعايير  وفــق  املتعاونة  والعناصر  الفنية 

املفوضية. داخل  بها  املعمول 

الرئيس املوريتاني يعقد مؤمترا صحفيا 
مع األمني العام حللف الناتو

وفاة منقب وفقدان آخر يف انهيار آبار 
للتنقيب التقليدي عن الذهب

غوتيريش يختار السلوفاكي هذا ما جاء يف لقاء صالح برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يف باريس 
يان كوبيش مبعوثا إلى ليبيا 

إيطاليا: نرحب بانطالق أعمال اللجنة 
االستشارية برعاية أممية

امغيب: املرحلة تتطلب تضافر اجلهود
 من كل أبناء الشعب الليبي

عمران: لهذه األسباب.. ال أتوقع جناح اللجنة القانونية يف مهامها 

مفوضية االنتخابات تناقش متطلبات العملية االنتخابية املرتقبة 

موريتانيا
استراتيجية الدولة يف تنظيم عمليات 

التطعيم ضد كورونا
املكلفة  الـــوزاريـــة  اللجنة  عــقــدت 
مبتابعة جائحة كورونا يف موريتانيا، 
بنواكشوط،  )اجلــمــعــة(،  اجتماعا 
بالل  محمد  األول  الوزير  برئاسة 
احلالة  االجتماع  وبحث  مسعود. 
ــائــيــة يف بـــالدنـــا والــوضــعــيــة  ــوب ال
املنصرم  األسبوع  خــالل  املستقرة 
تفشي  يف  تناقصا  تظهر  ــتــي  وال

الفيروس وخطورته.
ــاع، مت اعــتــمــاد  ــمـ ــتـ ــالل االجـ ــ وخـ
االستراتيجية التي ستتبناها الدولة 
وترتيب  التطعيم  عمليات  لتنظيم 

األولـــى  املــرحــلــة  مــن  املستفيدين 
الصحية  ــات  ــويـ األولـ مــنــه حــســب 
كما  باألرقام.  امليدانية  واملعطيات 
تقرر اقتناء اللقاحات واملصادر التي 
ستصل منها، واختيار املنتج األصلح 
لــنــا، واملــيــزانــيــة املـــرصـــودة لذلك 
واإلجراءات االستعجالية التي ال بد 
أن تصاحب العملية بكاملها، فضال 
املصاحب  اللوجستيك  جتهيز  عن 
لعمليات التطعيم املستمر وتعزيزه، 
ضد  املــواطــنــني  بتطعيم  للتكفل 

كورونا يف الوقت املطلوب.
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األسبوع المغاربي

أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمــني  أصــدر 
غوتيريش تقريره ربع السنوي عن الوضع يف 
هذا  ويركز   ،2020 ديسمبر   28 يف  مالي 
الوضع  املؤلف من 21 صفحة على  التقرير 
والقضائي  والسياسي  واإلنــســانــي  األمــنــي 
والقانوني السائد يف مالي. كما أشار التقرير 
إلى عملية السالم يف مالي من خالل تنفيذ 
عملية  عن  الناجت  واملصاحلة  السالم  اتفاق 

اجلزائر.
قوات  أن  غوتيريش  أنطونيو  تقرير  يكشف 
الدولية  والــقــوات  املــالــيــة،  واألمـــن  ــدفــاع  ال
)بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد 
واجلماعات  مــالــي(  يف  االســتــقــرار  لتحقيق 
املسلحة املوقعة تعرضت لـ 35 هجوًما غير 
متكافئ.  وبحسب التقرير، فقد أسفرت هذه 
وأحد  مالًيا  جندًيا   30 مقتل  عن  الهجمات 
أفراد حفظ السالم. وقال أنطونيو غوتيريس 
اإلبالغ عن  األول من ديسمبر مت  تقريره  يف 
مدنياً   182 فيها  قتل  إجماالً  حادثة   232

وجرح 175 وخطف 163 يف أنحاء مالي.
اتخذت  فقد  غوتيريش،  أنطونيو  وبحسب 
إجــراءاتــهــا  أولـــى  سلسلة  املالية  السلطات 
يف  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  للتحضير 
نهاية الفترة االنتقالية، رغم العقبات الكبيرة. 
أكتوبر 2020،  أنه يف 27  ذلك  إلى  أضف 
بأعضاء  نــداو  بــاه  االنتقالي  الرئيس  التقى 
إجــراء  مسألة  ملناقشة  الدستورية  املحكمة 

االنتخابات.
يشير تقرير األمني العام لألمم املتحدة إلى أن 
الوضع يف وسط مالي ال يزال مقلًقا للغاية، 
ُسجلت سلسلة من أعمال العنف اخلطيرة يف 
فارابوغو  قرية  تعرضت  حيث  سيغو  منطقة 
والقرى املجاورة لبلدية دوغوفري الواقعة يف 
دائرة نيونو ، منذ أوائل أكتوبر   لالعتداءات 
واحلصار مما ُيفترض أنهم مقاتلون إرهابيون.

أدى احلصار على القرى إلى مقتل ستة مدنيني 
على األقل وإصابة العشرات ، وخطف ما ال 
يقل عن 20 مدنياً ، وتشريد أكثر من 2000 
عائلة من قرى املنطقة يف بلديات دوغوفري 
وماريكو وسيريباال وسوكولو وسرقة املاشية. 
 4000 حــوالــي  أن  إلــى  التقديرات  وتشير 
أنحاء  يف  حالًيا  السبل  بهم  تقطعت  شخص 

ــوغــو ، مــحــرومــني مــن الـــوصـــول إلــى  ــاراب ف
الصحية  والــرعــايــة  األساسية  الــضــروريــات 

ومهددون باستمرار بالعنف.
مروحية  طلعة   25 مينوسما  قـــوة  نــفــذت 
نقل  أجل  من  املتضررة  املناطق  يف  عسكرية 
64 جنديا من القوات املسلحة املالية وتسليم 
أكثر من 30 طنا من املواد الغذائية وغيرها 
من اإلمدادات ، حسبما كشف تقرير أنطونيو 

غوتيريس.
ويضيف التقرير أنه يف منطقة موبتي ، واصلت 
واجلماعات  النفس  عن  الــدفــاع  ميليشيات 
الطائفية ، مما  النزاعات  املتطرفة استغالل 
أدى إلى تأجيج العنف ضد املدنيني ، أدى إلى 
دوائر  يف  سيما  ال   ، أمنية  انتهاكات  حــدوث 

باندياجارا وبانكاس ودونتزا وكورو..
الدفاع  قــوات  إن  غوتيريش  أنطونيو  وقــال 
والبعثة  الــدولــيــة  والــقــوات  املــالــيــة  واألمـــن 
املتكاملة واجلماعات املسلحة املوقعة تعرضت 
لـ 35 هجوًما غير متكافئ  55% من هذه 
الهجمات وقع يف شمال مالي ، مبا يف ذلك 
14% يف منطقة كيدال ، و 33% يف متبكتو 
إنــه ألول  التقرير  ، و 8% يف غــاو.  وقــال 
يف  ناسفة  بعبوات  هجمات  تسجيل  مت  مــرة 
منطقتي كوليكورو وسيكاسو يف جنوب مالي .

الهجمات  مــن   %45 مــالــي  وســـط  وشــهــد 
يف  و %9  موبتي  منطقة  يف  منها   %36 ،

منطقة سيغو.
 17 املالية  واألمن  الدفاع  قوات  واستهدفت 
هجوًما قتل فيها 30 جندًيا وجرح 48 وذكر 
أن مينوسما تعرضت لـ 13 هجوماً أسفرت 
عن مقتل شخص واحد وإصابة 10 بجروح 
أنه  وأفــاد  السالم.  قــوات حفظ  يف صفوف 

قذائف  استهدفت   ،2020 نوفمبر   30 يف 
املباشرة معسكرات مينوسما يف  الهاون غير 
ــالغ عن  اإلب يتم  ولــم   ، وغــاو  وميناكا  كيدال 
ووفًقا  املمتلكات.  يف  أضــرار  أو  خسائر  أي 
ألنطونيو غوتيريس ، قدمت شرطة مينوسما 
 ، املاليني  األمن  أفراد  من  لـ 525  تدريبات 
امــرأة ، يف مجاالت مختلفة ، مبا  منها 87 
يف ذلك حماية املدنيني ، والشرطة، ومكافحة 

العنف القائم على النوع االجتماعي.
سجلت البعثة املتكاملة 483 انتهاكا حلقوق 
اإلنسان أي أقل بـ 237 من التقرير السنوي 
السابق:- 29 ضحية خارج نطاق القضاء؛- 
للحق  انتهاكات  ؛- 123  أخرى  96 جرائم 
هذا  على  اعتداء  أو  اجلسدية  السالمة  يف 
احلق؛  اختفاء قسري؛-111 اختطاف؛15 
- أعمال التعذيب وغيره من ضروب املعاملة 
؛-107  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 
احتجاز مطول وانتهاك ضمانات اإلجراءات 

الواجبة. القانونية 
وكذلك كانت هناك العديد من حاالت تدمير 
العاملني  على  والهجمات  والنهب،  املمتلكات 
اجلماعات  قبل  من   ، اإلنساني  املجال  يف 
ــك، اســتــمــرت  ــ ــع ذل املــتــطــرفــة الــعــنــيــفــة ومـ
مينوسما يف تقدمي الدعم اللوجستي والتقني 
إلــى جلــنــة احلقيقة  الــقــدرات  بــنــاء  ــم  ودعـ
 18722 اآلن  حتى  سجلت  التي  والعدالة 

شهادة، منها 7482 امرأة و 790 طفالً.
الــنــازحــني داخــلــيــاً يف مــالــي من  وزاد عــدد 
287496 يف يوليو 2020 إلى 311193 
يف أكتوبر ، وما زال هناك حوالي 143301 
ــدول املـــجـــاورة، واألمـــن  ــ الجـــئ مــالــي يف ال
الــغــذائــي قــد تــدهــور أيــًضــا بشكل حــاد يف 

الربع األخير. ومع مرور ما يقرب من ثالثة 
من  التي  االنــتــقــال  الفترة  بــدء  على  أشهر 
املقرر أن تستمر 18 شهًرا ، من الضروري 
والدستورية  املؤسسية  اإلصالحات  معاجلة 
واالنتخابية ، وهي الطريقة الوحيدة ملعاجلة 

األسباب اجلذرية للمشكالت .
ذات  يف  مهتمة:  اإلســالمــي  العالم  رابــطــة 
العالم  لرابطة  العام  األمــني  أجــرى  االطــار، 
الكرمي  عبد  بن  محمد  الدكتور  اإلسالمي 
اإلمام  الشيخ  مع فضيلة  مباحثات  العيسى، 
دولة  نافذة يف  وهو شخصية  ديكو،  محمود 
التطورات  خــالل  بقوة  حــاضــراً  كــان  مالي 

السياسية األخيرة يف بلده.
العيسى مبدينة مكة  اللقاء يف مكتب  وجرى 
رابطة  أن  العيسى  خــاللــه  وأكـــد  املــكــرمــة، 
التواصل  على  »حريصة  اإلســالمــي  العالم 
دعماً  اإلسالمية،  األمة  ومفكري  علماء  مع 
تعميق  أُُفــق  يف  املشترك  اإلســالمــي  للعمل 

وئامهم وتعاونهم األخوي«.
الرابطة هو  لقاءات  من  الهدف  أن  وأضاف 
على  والتأكيد  املتطرفة  األفــكــار  »مواجهة 
أهمية تعزيز احلوار والتفاهم يف ظل وحدة 
وقال  اجلميع«.   عليها  يتفق  التي  األهداف 
»تدعم  اإلسالمي  العالم  رابطة  إن  العيسى 
آفة  مواجهة  حــول  مالي  يف  القائم  الــوفــاق 
التطرف  جماعات  وأطــروحــات  اإلرهـــاب، 
لإلسالم  منها  ينسب  مــا  وتفنيد  والعنف، 
اإليجابية  القيم  تعزيز  مــع  وزوراً،  ظلماً 

والتسامح«. للتعايش 
للمجلس  السابق  الرئيس  قــال  جانبه  مــن 
محمود  اإلمــام  مالي  يف  األعلى  اإلســالمــي 
ديكو، إنه »ال بد من تضافر اجلهود ملواجهة 
واإلرهــاب  والعنف  التطرف  أساليب  كافة 
وتعزيز مفاهيم االعتدال والتسامح والتعايش 

التي مُتثل حقيقة الدين اإلسالمي«.
رابطة  تلعبه  الذي  بالدور  ديكو  اإلمام  ونوه 
العالم اإلسالمي يف مجال مكافحة التطرف 
للعالم  »يكشف  إنــه  قــال  مــا  وهــو  العنيف، 
أجمع جوهر هذا اإلسالم وحقائقه ومفهومه 

الصحيح«.
وأشاد ديكو خالل اللقاء مبا قال إنها »اجلهود 
اإلنسانية والفكرية التي تبذلها رابطة العالم 

يف  مثمًنا  األفريقية«،  القارة  يف  الإسالمي 
تربط  التي  العالقات  مستوى  ذاته  السياق 

األفريقية. الدول  وبقية  السعودية مبالي 
استمرار وساطة » اإليكوس«: وكان جودالك 
إيبيلي جوناثان ، املبعوث اخلاص والوسيط 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  للمجموعة 
بعد  صحفيا  مــؤمتــرا  عقد  قــد   ، مالي  يف 
يــومــني يف  اســتــغــرقــت  الــتــي  مهمته  نــهــايــة 
االنتقال  لتقييم  له  فرصة  كانت   ، باماكو 
اجلاري يف مالي منذ 18 أغسطس ، تاريخ 
تضامن  على  الوساطة  وأكــدت  االنــقــالب. 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة 
عن  وتــعــرب  املــالــي  والشعب  احلكومة  مــع 
تؤدي  التي  العملية  يف  لدعمهم  استعدادها 

انتقال ناجح.  إلى 
يف  كبير  تقدم  إحــراز  الوساطة  والحــظــت 
التي  التطورات  املرحلة االنتقالية، ومن بني 
 ، انتقالية  هيئات  إنشاء  نذكرها  أن  ميكن 
وتعيني جميع املسؤولني يف مختلف الهيئات 
االنــتــقــالــيــة ، وتــعــيــني أعـــضـــاء احلــكــومــة 

االنتقالي. الوطني  واملجلس 
بينما أثنت البعثة على جهود احلكومة فيما 
تعزيز  ضرورة  على  أصّرت   ، باألمن  يتعلق 
املشاورات من خالل حوار يكون أكثر انفتاًحا 
عملية  لضمان  املصلحة،  أصحاب  جلميع 
النيجيري  الرئيس  وأشــار  شاملة.   انتقال 
السابق إلى أن هذا سيسمح مبلكية داخلية 
باملرحلة  املتعلقة  الــقــرارات  ملختلف  أكبر 
النصوص  صياغة  سيما  وال   ، االنتقالية 
األساسية. وأيًضا، مع اإلصرار على احترام 
 ، شهًرا   18 بـ  املــحــددة  االنتقالية  الفترة 
على  األخــيــرة  اللمسات  وضــع  إلــى  ودعــت 
والتواصل بشأنها مصحوبًا  الطريق  خارطة 
التي  املختلفة  األنشطة  توضح  عمل  بخطة 

تنفيذها. سيتم 
املجموعة  بعثة  أن  إلـــى  ــارة  اإلشــ ــدر  وجتـ
االقــتــصــاديــة لـــدول غــرب أفــريــقــيــا قامت 
الرئيس  ونائب  االنتقالي  للرئيس  بــزيــارة 
ــرت مـــشـــاورات مع  ــوزراء ، أجـ ــ ــيــس الـ ورئ
الدبلوماسي  والسلك  املصلحة  أصــحــاب 
املستقلة  الوطنية  واملــفــوضــيــة  والــرؤســاء 

لالنتخابات.

أسرة   منبر   الدفاع   اإلفريقي: عندما   يحتاج  
 البائع   املتجول   باتريك   مكاريا   إلى   كمية  
 مــن   الــفــواكــه   واخلـــضـــروات   لعرضها   يف  
 كشكه   يف   نيروبي،   فما   عليه   سوى   إخراج  
 هاتفه   املحمول   من   جيبه   وحجز   الطلبية  
 التي   يريدها؛   فتصل   الطلبية   يف   صباح  
 اليوم   التالي   طازجة   من   املزرعة   يف   الوقت  

 املحدد   وجاهزة   لبيعها   للزبائن .                                                                                             
ويختلف   هــذا   األمــر   متــام   االختالف   عن  
 املاضي،   حني   كان   على   البائعني   مثل   مكاريا  
 االستيقاظ   يف   الثالثة   فجراً   للذهاب   إلى  
 وكالة   بيع   اجلملة   املزدحمة،   واملساومة   على  
 أفضل   املنتجات   التي   ميكنهم   شراؤها،   ثمَّ  
 نقلها   كلها   إلى   أكشاكهم   مروراً   بالشوارع  

 املزدحمة   بالسيارات .                                                                               
ــوردة   ــودز « ،   مـ ــ أمــســت   شــركــة »    تــويــجــا   ف
ــزارع   ويف   ــ  مــكــاريــا،   مــع   عمالئها   يف   امل
 الشوارع،   من   الركائز   الرئيسية   يف   الثورة  
 التكنولوجية   التي   جتتاح   القارة   السمراء؛  
 وقد   تزايدت   سرعة   هذه   الثورة   استجابة  
ــرت   ــَيّ ــغ ــا(،  ف ــ ــورون ــ  جلــائــحــة   فـــيـــروس   ك
 الطريقة   التي   يفعل   بها   الناس   كل   شيء،  
 بداية   من   البيع   والــشــراء   ووصــوالً   إلى  

 زيارة   الطبيب .                                                                                                 
فقد   كتب   األوغــنــدي   ساجنيف   خجرام،  
 عميد   كلية   ثندربيرد   لإلدارة   العاملية   بجامعة  
 والية   أريزونا،   يف   مجلة »    اإليكونوميست:     «  
 ”يتمثل   اجلانب   املشرق   للجائحة   يف   إتاحة  
 الفرصة   لتجربة   التقنيات   والنهج   التعاونية  
 عبر   احلدود   التي   ميكن   أن   تؤدي   إلى   خلق  
 مستقبل   عاملي   يتصف   مبزيد   من   األمان  

 واالستدامة   والشمولية . “                                                                                            

ــشــرت   مــنــصــات   املــعــامــالت   املــالــيــة   ــت ان
ــوع    عبر   الهاتف   املحمول   بسرعة   يف   رب
 إفريقيا   حيث   يتجنب   املشترون   انتشار  
ــن   خـــالل   املــعــامــالت   ــروس   كـــورونـــا   م ــي  ف
وقالت   السيدة   جولييت    النقدية   املعتادة .  
 أناما،   رئيسة   الشؤون   املؤسسية   لشركة  
 »  جوميا « ،   وهي   أكبر   شركة   لبيع   التجزئة  
 عبر   اإلنترنت   يف   إفريقيا،   ملجلة »    أفريكان  
 بزنس  :  « ”أقبل   اجلميع   على   ذلك   وقرروا  
 جتربته،   ثمَّ   قالوا  : ’هذا   الشيء   ينجح   بال

فعل ! ‘“                                                                                                                      
ــودز    « منــوذجــاً   ــ أمــســت   شــركــة »    تــويــجــا   ف
 ملستقبل   األعمال   التجارية،   فقد   تأسست  
 شركة   التكنولوجيا   هــذه   منذ   6   أعــوام،  
 وتعمل   على   ربط   املزارعني   يف   20   مقاطعة  
 يف   جنوب   كينيا   بالبائعني   مباشرةً   من   خالل  

 منظومة   الطلب   عبر   الهاتف   املحمول  
وتوفر   املنظومة   للمزارعني    اخلاصة   بها. 
 سوقاً   مضموناً،   وتوفر   للبائعني   مصدراً  
 يثقون   فيه   إلمــدادهــم   باملنتجات   والسلع  
 اجلافة   لبيعها،   مع   دفع   ثمنها   باستخدام  
 تطبيق »    ام   بيسا    « للدفع   عبر   الهاتف   املح

مول.                                                                                                                                  
ويــقــول   املحاسب   ماهيا   جــون   ماهياني،  
 املدير   املالي   لشركة »    تويجا   :  « ”يعطيهم  
ــرة   بالنسبة   للمزارعني،    ذلـــك،   وألول   م
 سجالً   للمعامالت،   وميكنهم   ألول   مــرة  
 أن   يقولوا:  هذه   ليست   مزرعتي   فحسب،  
 وإمنا   عملي؛   فهذا   عمل   ميكنهم   االستفادة  
 منه   اآلن   للحصول   على   قروض   وخدمات  

 أخرى   من   إحدى   املؤسسات   املالية . “                                                                                        
ــر   ــدي ويـــقـــول   الــســيــد   بــيــتــر   جنـــوجنـــو،   امل

 التنفيذي   لشركة »    تــويــجــا « ،   إنَّ   الشركة  
 ساهمت   يف   خفض   أسعار   املواد   الغذائية  
 وحتسني   جودتها   من   خالل   تبسيط   سلسلة  
 اإلمداد   من   املزارع   إلى   البائع...    وتعتزم  
 توسيع   نشاطها   بحيث   ال   تقتصر   على  
 املــواد   الغذائية،   واجتهت   شركة »    أونالين  
 بوتشري    « األوغندية   للحوم   هي   األخــرى  
 إلى   بيع   اللحوم   للمستهلكني   مباشرة   بدالً  
 من   االكتفاء   ببيعها   ألصحاب   األعمال   الت

جارية .                                                                                                                         
وقال   جنوجنو   يف   حوار   مع   مؤسسة   التمويل  
 الدولية  : ”إذا   متكنت   التكنولوجيا   من   حشد  
 املزيد   من   شركات   التجزئة   هذه،   فتخيلوا  
 حجم   الفرص   التي   ســوف   تتوفر   حينئذ  
 على   إثر   ذلك؛   ويوجد   داخل   القارة   فرصة  
 كبيرة   لتجاوز   بعض   العراقيل   للوصول   إلى  
 الطلب   املحلي   للمستهلكني   املحليني   يف   ال

قارة . “                                                                                        
وليست   شركة »    تويجا    « بالشركة   الوحيدة  
 التي   تستخدم   التكنولوجيا   خالل   اجلائحة  
 لتحسني   املعامالت   التجارية؛   إذ   تعمل  
 شركة »    ماركت   غاردن    « يف   أوغندا   على   ربط  
 بائعات   األسواق   باملزارعني   عبر   منظومة  
 توصيل   تعتمد   على   الــدراجــات   النارية،  
 وتساعد   شبكة »    إميالجنو    « الفضائية   يف  
 كينيا   األطفال   على   متابعة   تعليمهم   خالل  
 احلظر   الــعــام،   حتى   يف   الــقــرى   النائية،  
 وتوفر   شركة »    ام   فارما    « يف   غانا   منظومة  
 إلكترونية   لشراء   األدوية   تساهم   يف   جتنب  
 انتشار   األدوية   املغشوشة   يف   القارة،   وتتيح  
 تطبيقات   اخلدمات   الطبية   ااٍللكترونية  
 للمواطنني   يف   جنوب   إفريقيا   ونيجيريا  

 إمكانية   زيارة   الطبيب   دون   مغادرة   منازل
هم .                                                                                                                                                                                       

وكتب   خجرام   يقول  : ”يدفعنا   السياق   غير  
 املسبوق ]  للجائحة  [ يف   الوقت   ذاتــه   إلى  
 زيـــادة   االعتماد   على   التقنيات   الرقمية  
 والبيولوجية   والفيزيائية   املبتكرة   وزيــادة  
 التحِلّي   باالبتكارية   يف   كيفية   استخدام   هذه  
 التقنيات   الناشئة   لتحسني   أوضاعنا   بطرق  

 جديدة   ” .                                                                     
كما   حتــل   العملة   الرقمية   محل   النقود  
 الورقية   يف   أرجاء   القارة   بوتيرة   متسارعة،  
 حيث   متر   معامالت   مبئات   املاليني   من  
 الدوالرات   كل   عام   عبر   منظومات   الدفع  
 املختلفة   مثل »    ام   بيسا    « يف   كينيا،   و»دبو  «  
 يف   جنوب   إفريقيا   و»باي   ستاك    « يف   نيج

يريا .                                                                                     
ومع   أنَّ   فيروس   كورونا   رمبا   ساعد   على  
 دفع   عجلة   قطاع   التكنولوجيا   املزدهر   يف  
 إفريقيا،   فإنَّ   مؤسسي   الشركات   ورؤساءها  
 التنفيذيني   يتوقعون   رؤية   املزيد   من   النمو  
 حتى   مع   تراجع   اجلائحة   وتشكيل   منطقة  

 التجارة   احلرة   للقارة   اإلفريقية .                                                                     
وقــال   النيجيري   أوبــي   أوزور،   وهــو   رائــد  
 أعــمــال   يف   قــطــاع   التكنولوجيا،   لشبكة  
 »  سي   إن   إن    « اإلخبارية  : ”ينبغي   أن   ينصب  
 اهتمامنا   على   إنشاء   منصة   لوجستية   رقمية  
 واحدة   كبيرة،   ويحدث   ذلك   عندما   نبدأ   يف  
 حل   املشكالت   التي   تواجه   االقتصاد،   وإذا  
 ما   ظللنا   على   هذه   احلال   من   التفرق   وعدم  
 التعاون،   فلن   نتمكن   من   اكتساب   املهارات  
 التي   تساعدنا   على   حل   مشكالت   االقتص

اد . “                                                                                                                      

للغاية  الوضع مقلقً  الوضع يف مالي:  املتحدة عن  تقرير األمم 

اجلائحة  تتسارع خالل  إفريقيا  الرقمية يف  الثورة 

املحيط املغاربي
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األسبوع المغاربي

نتائج دراسة حول  أبرزت  املغاربي:   األسبوع 
»قياس وتطور االقتصاد غير املهيكل باملغرب«، 
نشرت نتائجها على البوابة اإللكترونية لبنك 
باملغرب  املهيكل  غير  االقتصاد  بأن  املغرب، 
انخفض إلى مستوى أقل من 30 باملائة من 
بني  ما  الفترة  خــالل  اخلــام  الداخلي  الناجت 
أّن  الدراسة،  وأوضحت   .2018 و   2009

فترات  ثــالث  عــرف  املهيكل  غير  االقتصاد 
تطور متميزة: األولى خالل الفترة )1988-

1998( حيث استقر االقتصاد غير املهيكل 
عند 40 يف املائة تقريبا من الناجت الداخلي 
 )2008-1999( الــفــتــرة  تليها  اخلــــام، 
املهيكل  غير  االقتصاد  تراجع  عرفت  التي 
الداخلي  الناجت  من  املائة  يف   34 32- إلى 

 )2018-2009( فترة  إلى  وصوال  اخلــام؛ 
التي اتسمت باستمرار املنحى التنازلي، ولكن 
أقل  إلى مستوى  أكثر اعتداال، ليصل  بوتيرة 
الداخلي  الــنــاجت  مــن  باملائة   30 مــن  بقليل 

اخلام«.
غير  األنشطة  استمرار  أن  الباحثون  واعتبر 
املهيكلة يستلزم إصالحات هيكلية إضافية، ال 

العدالة  بالتعليم ومنظومة  املتعلقة  تلك  سيما 
وأضافوا  العمل،  وسوق  الضريبية  والسياسة 
هيكلة  استراتيجية  تتضمن  أن  »يتعني  أنــه 
تعقيدات  تعالج  متكاملة  إصالحات  القطاع 
وخصوصيات عدم الهيكلة يف كل قطاع على 
حدة«. وأوصى الباحثون مبجموعة من التدابير 
املهيكل،  القطاع غير  اندماج  بتحقيق  الكفيلة 

كما دعوا إلى تطوير القدرات والعمليات ذات 
الصلة بإدارة الضرائب بغية تعزيز االستهداف 
يف عمليات املراقبة الضريبية، وكذا حتصيل 
قبل  من  االجتماعية  واملساهمات  الضرائب 
إجـــراءات  واعــتــمــاد  ــدة،  واحــ ضريبية  إدارة 
للتحفيز الضريبي، من خالل مشاورات واسعة 

بني مختلف الفاعلني.

دراسة: استمرار األنشطة غير املهيكلة يستلزم إصالحات هيكلية

البنك الدولي متفائل بنمو االقتصاد املغربي 

مال وأعمال 

البنك  أوضــح  املغاربي:  األسبوع 
حول  األخير  تقريره  يف  الدولي، 
»اآلفاق االقتصادية العاملية لشهر 
يناير بالنسبة لدول منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا«، أنه »من 
املتوقع أن يعود املغرب إلى النمو 
بنسبة 4 يف املائة خالل 2021، 
بفضل زيادة اإلنتاج الفالحي عقب 
إجراءات  وتخفيف  اجلفاف  فترة 
احلــجــر«. وســيــعــرف االقــتــصــاد 
املغربي تقلصا بنسبة ناقص 6.3 
بحسب   ،2020 سنة  املــائــة  يف 
يتوقع  و  الــدولــي،  البنك  توقعات 
املغربي  االقتصاد  منو  يصل  أن 

4 يف املائة خالل 2021، بفضل 
زيــــادة اإلنـــتـــاج الــفــالحــي عقب 
إجراءات  وتخفيف  اجلفاف  فترة 
احلجر، وأيضا منوا اقتصاديا يف 
املغرب بنسبة 3.7 يف املائة خالل 

.2022
ــأن الــنــشــاط  ــ ــقــريــر ب ــت وأفـــــاد ال
الشرق  منطقة  يف  االقــتــصــادي 
األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا من 
ــعــاشــا  ــت »ان يـــعـــرف  أن  املـــتـــوقـــع 
املائة  يف   2.1 بنسبة  متواضعا« 
األضــرار  »بسبب   ،2021 خالل 
اجلائحة  عن  الناجمة  املستمرة 

وانخفاض أسعار النفط«. 

التقى رئيس مجلس وزراء احلكومة 
الثني،  اهلل  عبد  »املؤقتة«  الليبية 
وزارة  عام  وكيل  مع  اخلميس،  يوم 
بتسيير  املكلف  والتخطيط  املالية 
مهام الوزارة أمراجع غيث، لالطالع 
على نتائج اجتماع اللجنة املختصة 
بتوحيد امليزانية العامة للدولة للعام 

2021 ميالدي.
املــالــيــة  وزارة  ــام  عـ ــل  وكــي ــع  ووضــ
مهام  بتسيير  املكلف  والتخطيط 
اللقاء  ــورة  صـ الــثــنــي يف  الـــــوزارة، 
املالي  بالشأن  املعنيني  جمع  الــذي 
حول  البريقة  بلدية  يف  واملــصــريف 
توحيد امليزانية العامة للدولة للعام 
الوكيل  قدم  كما  ميالدي،   2021

التي  اخلطوات  شرحا مفصال عن 
سيتم تنفيذها خالل املرحلة املقبلة 
موحدة  ميزانية  للبالد  يجعل  مبا 
بنودها.  ال تشهد عجزا يف أي من 

بدأت  قد  املوحدة  اللجنة  أن  وأكــد 
اجتماعاتها ألعداد امليزانية العامة 
للدولة والتي من املفترض أن جتهز 

خالل 10 أيام.

ــوع املـــغـــاربـــي: تــكــشــف آخــر  ــ ــب األســ
ــجــارة  ــت ــال ــقــة ب ــعــل ــاءات املــت ــ ــصـ ــ اإلحـ
من  األول  النصف  أن  اإللــكــتــرونــيــة، 
مــاليــني   6 إجــــــراء  شــهــد   2020
مغربية  بنكية  بطاقات  عبر  عملية 
تابعة  جتــاريــة  مــواقــع  على  وأجنبية 

بيانات  الــنــقــديــات. وبــحــســب  ملــركــز 
املركز املغربي للنقديات فإن معامالت 
اإلنترنت،  عبر  املصرفية  البطاقات 
 2020 من  األول  الربع  خــالل  منت 
بنسبة 26 يف املائة على أساس سنوي 

لتصل إلى 130 مليون دوالر. 

تقرير  ذكــر  فقد  السياق،  نفس  ويف 
التجارة  يف  املتخصص  جوميا  لشركة 
منتجات  مــبــيــعــات  أن  اإللــكــتــرونــيــة 
ارتفعت  األســاســيــة  والــســلــع  البقالة 
األول من  الــربــع  أضــعــاف يف  أربــعــة 
2020 يف دول الشمال األفريقي مثل 
تونس واملغرب. وكان املغرب قد احتل 
عربيا يف  والـــ 10  عامليا  املرتبة 95 
للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  مبؤشر 
والتنمية لعام 2019. ويواكب املغرب 
التجارة  نحو  العاملي  التوجه  تنامي 
يعكف  الصدد  هذا  ويف  اإللكترونية، 
التكنولوجيا  بنية  تطوير  على  املغرب 
ــتــحــول الــرقــمــي يف تــقــدمي بعض  وال
مدفوعات  مثل  األساسية  اخلــدمــات 

الضرائب وسداد الفواتير. 

ــي  ــرب ــغ ــس األعــــمــــال امل عـــقـــد مــجــل
اجتماع  املاضي،  الثالثاء  السعودي، 
تفعيل  آليات  لبحث  بعد،   عن  عمل 
ــادي والــتــجــاري  ــصـ ــتـ الـــتـــعـــاون االقـ
والشراكة بني رجال األعمال بالبلدين 
ــام املـــقـــاوالت   ــ ــل الــعــقــبــات ام ــي ــذل وت
ــة الــتــصــديــر. وبــحــســب وكــالــة  حــرك

شكل  فقد  لــألنــبــاء،  العربي  املــغــرب 
خاللها  تطرق  مناسبة  العمل،  لقاء  
املتعلقة  النقاط  مــن  لعدد  اجلانبان 
تواجه  الــتــي  والــعــوائــق  بالصعوبات 
أصحاب األعمال، ومشروع الصندوق 
الــدورة  تنظيم  وضــرورة  االستثماري 

املقبلة مللتقى اململكتني.

األسبوع املغاربي: اعتبر حفيظ العلمي، 
واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزيــر 
تصريحات  يف  ــرقــمــي،  وال األخــضــر 
ــاعــة  صـــحـــفـــيـــة، أّن شــــركــــتــــي صــن
يازاكي  اليابانيتني  الكابالت  ضفائر 
مصانع  إنشاء  تعتزمان  وسوميتومو 
إجمالية  بتكلفة  املــغــرب،  يف  جــديــدة 
لقطاع  للتوريد  دوالر،  ماليني   103
هذين  أن  الــســيــارات. وأكــد  صناعة 
مدى  يعكسان  اجلديدين  االستثمارين 
الصناعة  قطاع  تأقلم  ــدرة  وق مرونة 

املغربي وميثالن عربون ثقة يف منصة 
جودتها  ُتــوفــر  التي  املغربية  اإلنــتــاج 
الصناعة  ــرواد  ــ ل وتــنــوعــهــا  ــا  ــ وأداؤهـ
وتنموية  مستقبلية  ــا  ــاق آف الــعــاملــيــة 
واعدة. وأضاف أن »املغرب يف طريقه 
تنافسية يف  األكثر  املنصة  ُيصبح  ألن 
مشيرا  الــســيــارات«،  قطاع  يف  العالم 
بالقول، »نحن ماضون يف حتقيق هذا 
الهدف االستراتيجي من خالل حتسني 
ملنظوماتنا  العميق  االنــدمــاج  مستوى 
ــاج  ــت ــحــول نــحــو اإلن ــت الــصــنــاعــيــة وال

الصناعي اخلالي من الكربون«.
الصناعة  وزارة  أوضــحــت  وبــدورهــا، 
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، 
الثالثاء املاضي، إن يازاكي ستشيد 3 
والقنيطرة  طنجة  يف  جديدة  مصانع 
ومكناس بقيمة 52 مليون دوالر بينما 
ستؤسس سوميتومو مصنعها اخلامس 
بتكلفة  البيضاء  ــدار  ال يف  املغرب  يف 
51 مليون دوالر. وذكـــرت الــوزارة أن 
مصنع سوميتومو سيصدر إنتاجه إلى 
شركتي صناعة السيارات إف.سي.إيه 

وسي.إن.إتش جلوبال.
السيارات  قطاع  أّن  بالذكر،  وجدير 
املغربية  الــصــادرات  مقدمة  يف  يأتي 
على الرغم من انخفاض صادراته 10 
يف املائة إلى 6.6 مليار دوالر يف أول 
املــاضــي بسبب  الــعــام  مــن  11 شهرا 

جائحة فيروس كورونا.

األسبوع املغاربي: قالت دراسة، بناًء 
للديناميكيات  مقارن  حتليل  على 
مالحظتها  متت  التي  االقتصادية 
 1998-1982 الفترتني  خــالل 
املغرب  على  أن  و2018-1998، 
تــعــزيــز »املــنــعــطــف اإلفــريــقــي« من 
خالل إبرام اتفاقيات جديدة تدمج 
املــشــتــركــة«،  »بالتنمية  ــمــام  االهــت
معتبرة أن »املغرب بدأ »نقطة حتول 
إفريقية »ينبغي تعزيزها، من خالل 
السعي إلى إبرام اتفاقات قد تكون 
التنمية  التفاقيات  بدائية  أشكاالً 
املعنية  البلدان  أن  حيث  املشتركة، 
هي دول يف طريق النمو« وتواجه، يف 
سياق تنميتها، مشاكل مماثلة لتلك 
ودعت  املــغــرب«.  منها  يعاني  التي 
الــدراســات  الــدراســة مديرية  هــذه 
ــوزارة  ل التابعة  املالية  والتوقعات 
االقتصاد واملالية بشراكة مع مركز 
إلى  اجلــديــد،  للجنوب  السياسات 
التجارة  اتفاقيات  مراجعة  ضرورة 
املغرب مع عدة  أبرمها  التي  احلرة 
باتفاقيات  واســتــبــدالــهــا  ــراف  أطــ

»التنمية املشتركة«.
وأوضــحــت الــدراســة أن »مــا مييز 
ــة هـــو وضـــع دول  ــي ــعــوملــة احلــال ال
يتعلق  ما  يف  املنافسة،  يف  اجلنوب 
الشمال  دول  مؤسسات  باختيارات 
نحو  للتوجه  الصني(  ذلك  يف  )مبا 
الستغالل  بالتأكيد  اجلــنــوب،  دول 
ثرواتها الطبيعية أو الزراعية ولكن 
بشكل متزايد لالستفادة من القوى 
عاملة منخفضة التكلفة واألجر مع 
القليل من احلماية من حيث قانون 
تلبية  إلــى  تهدف  أن  دون  الشغل، 

الطلب املحلي بشكل أساسي )وهذا 
ينطبق ال سيما على حالة الصني يف 
تدخالتها  كانت  لو  حتى   ، إفريقيا 
ــة(«.  ــي تــصــنــف كــمــســاعــدات إمنــائ
واعــتــبــرت الـــدراســـة املـــذكـــورة أن 
املنافسة ال تفيد بلدان اجلنوب، بل 
فقط البلدان املهيمنة يف »الشمال« 
)مبا يف ذلك الصني(، ألن األصول 
يف  األجنبي  املستثمر  يعبئها  التي 
دولة »نامية« )من خالل االستحواذ 
أو  خــاصــة  أو  محلية  شــركــة  على 
عامة( تتوافق جزئيا فقط مع تلك 
التي متيز النمو »اجليد« )ذلك الذي 
يرغب فيه السكان يف تنوعه(، اتفاق 
التنمية املشتركة هو إذن اتفاق ينص 
إطــار  يف  املتبادلة  ــواردات  ــ ال على 
مع  التكميلية،  التخصصات  اختيار 
تركز  اتفاقية  ليست  أنها  حتديد 
اجلمركية،  الرسوم  تخفيض  على 
كل  يقدمه  أن  ميكن  ما  على  ولكن 
منهما لتنمية اآلخر، ألن كال منهما 
ال ميكنه فعل كل شيء. عالوة على 
ذلك، يجب أن يتعلق جزء من هذه 
التأهيل  معايير  بــربــط  االتفاقية 
استيراد  إلى  تؤدي  التي  للمنتجات 
يف  هناك،  يكون  أن  يجب  متبادل. 
ــبــلــدان األفــريــقــيــة، تقبل  بــعــض ال
التحول  مع  يتماشى  مبا  للمعايير 

البيئي األساسي.
ــة، املــعــنــونــة  ــ ــدراسـ ــ ــبـــرت الـ ــتـ واعـ
املغرب  اندماج  طريقة  »انعكاسات 
يف االقــتــصــاد الــعــاملــي عــلــى منــوه 
أنه  واملستقبل«،  املاضي  وتــطــوره: 
مبا أن التنمية املشتركة ليست سوى 
التحول  هذا  يتمثل  حمائية،  نزعة 

واالستثمارات  ــواردات  ــ ال ربــط  يف 
)أو  البلد  مــن  املــبــاشــرة  األجنبية 
ــرم معه  ــ ــذي أب ــ ــاد الـــــدول( ال احتــ
االتفاق يف املاضي مع التنمية التي 
قيام  عدم  »إن  املغرب.  يستهدفها 
هذا البلد )أو هذا االحتاد( بذلك، 
مع بقائه يف منطق »التجارة احلرة 
الصادرات  تسهيل  يف  يتمثل  الــذي 
املباشرة  األجنبية  واالســتــثــمــارات 
هذا  )أو  البلد  هــذا  يف  للشركات 
بالضرورة  ذلك  يعني  ال  االحتــاد(، 
أخــرى،  ناحية  ومــن  باملثل.  القيام 
مثل  لسماع  البلد مستعد  فإن هذا 
هذه املالحظة إذا كان الشرط الذي 
ما  على  للحصول  املــغــرب  وضــعــه 
يسعى إليه هو الشرط الذي ذكرناه 
يتعلق  ــواردات،  ــل ل بالنسبة  سابقا« 
هذا الشرط، قبل كل شيء، بجودة 
مطابقتها  أي  املستوردة،  املنتجات 
الداخلية  القياسية  للمواصفات 

التي مت حتديدها.
األجنبي  باالستثمار  يتعلق  ما  ويف 
تعزيز  يف  التحدي  يتمثل  املباشر، 
لتكوين  بالفعل  املــحــددة  املتطلبات 
املــورديــن  وتعبئة  البشرية  ــوارد  ــ امل
املحليني، وأوضحت الدراسة »ميكن 
أن يكون يف  إلى  أن يهدف  للمغرب 
املقدمة يف التحول البيئي يف ما يتعلق 
معايير  اعتماد  خالل  من  باإلنتاج، 
إنتاج  يعنيه  مــا  االعتبار  يف  تأخذ 
مثل هذا املنتج على مستوى املحتوى 
املائي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
املسحوبة  اخلــام  املــواد  واستهالك 
حديًثا من الرواسب املوجودة ، سواء 
كان استخدامها كهدف لالستهالك 
يؤثر  وسيط  كاستهالك  أو  النهائي 
ولإلشارة،  املستهلك«.  صحة  على 
على مترين  الدراسة  اعتمدت  فقد 
النماذج  مع  يتعارض  مبتكر  منذجة 
ــي سلطت  ــت ــادة وال املــســتــخــدمــة عــ
نتائجها الضوء على طريقة اندماج 
املغرب يف االقتصاد العاملي وكذلك 
التنمية  مسار  على  املترتبة  اآلثــار 

الذي اعتمده املغرب.

فرنسية،   قــنــوات  عـــدة  خــصــصــت 
ــدار  ال عــن فيضانات   روبــوتــاجــات 
الــبــيــضــاء املــغــربــيــة، وعــكــســت تلك 
الـــروبـــوتـــاجـــات فــضــيــحــة الــشــركــة 

الفرنسية  “ليديك” املتعاقدة مع بلدية 
العاصمة االقتصادية املغربية  حول 
التدبير املفوض لقطاع  للماء والكهرباء 
.وعكست التقارير، كيف اغرقت بضع 

قطرات  املدينة املليونية، ومطالبات 
الساكنة بضرورة التعجيل  مبحاسبة 
واملسؤولني  املفوضة  الشركة   هــذه 

املنتخبني املكلفني بتدبير املدينة.

الثني يتابع نتائج اجتماع جلنة توحيد امليزانية العامة للدولة

التجارة اإللكترونية مكاسب مهمة لالقتصاد املغربي 

اجتماع اقتصادي سعودي مغربي 

االستثمارات اليابانية تتدفق إلى قطاع السيارات املغربي

املغرب وضرورة مراجعة اتفاقيات التجارة احلرة

قنوات فرنسية: شركة ليديك  بالدار البيضاء أساءت لشركاتنا  يف العالم
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والرئيس  االقــتــصــادي  اخلبير  أكــد 
ــام ملــجــمــوعــة ›كـــومـــات  ــعـ ــر الـ ــديـ املـ
املؤدب يف حتليل  راضي  اينجنيرينغ‹ 
لتطور الوضع االقتصادي منذ 2011 
إلى غاية اليوم، أن عشر سنوات مرت 
تدهور  تونس،  يف  الثورة  انــدالع  منذ 
وطالت  الــوطــنــي  االقــتــصــاد  خاللها 
تداعيات هذا الوضع كافة القطاعات 

دون استثناء.
وقــال املــؤدب إن تونس شهدت  قبل 
يسمح  لم  ضعيفا  منوا  سنة 2011 
وقيمة  جديدة  شغل  مواطن  بإحداث 
مــضــافــة. وكــانــت نــســبــة الــنــمــو قد 
استقرت لفترة طويلة سابقا يف حدود 
4 و5ر4 باملائة سنويا. وانخفضت الى 
نحو 2 باملائة سنويا، اثر ظهور األزمة 
املالية سنة 2008، يف حني كان لهذه 
أنحاء  األزمــة وقع شديد يف مختلف 
الشريك  ــا،  أوروبـ يف  وخاصة  العالم 
العديد  ومرت  لتونس،  االستراتيجي 
وركود  حــادة  بأزمة  فيها  البلدان  من 

اقتصادي.
وانطالقا من سنة 2011، لم تتمكن 

مــســتــويــات منو  تسجيل  مــن  تــونــس 
تضاهي تلك التي عرفتها قبل الثورة. 
اخلام،  الداخلي  الناجت  انخفض  وقد 
سنة 2011، بنسبة 2 باملائة ليتطور 
الى حدود 6ر3 باملائة، سنة 2012. 
كان  ــه  ألن هّشا  التحسن  هــذا  ويــعــّد 
باالنتدابات  أساسي  بشكل  مدفوعا 
املكثفة يف الوظيفة العمومية والترفيع 
الهام يف كتلة أجور القطاع العمومي. 
واستقر النمو، منذ ذلك احلني، عند 
تراوحت  للغاية  منخفضة  مستويات 

بني 1 و 2 باملائة سنويا.
نسبة النمو املمكن حتقيقها يف تونس

اعــدادهــا منذ  وأظهرت دراســـات مت 
املمكن  الــنــمــو  نــســبــة  أن   ،2012
 4 ــتــجــاوز  ت ال  ــونــس  ت يف  حتقيقها 
ولبلوغ مستويات أعلى  باملائة سنويا. 
من ذلك، البد من ارســاء العديد من 
على  القادرة  القطاعية  االصالحات 
الذي  الزجاجي‹  ›السقف  هــذا  رفــع 

يثقل كاهل االقتصاد التونسي.
وكشفت دراسات مماثلة قام بها املعهد 

التونسي للقدرة التنافسية والدراسات 
الكمية، سنة 2016، ان النمو املحتمل 
 3 نسبة  يــنــاهــز  تــونــس  يف  حتقيقه 
باملائة، لتعكس بذلك، املنحى التنازلي 
املستمر لنسق منو االقتصاد منذ سنة 
2009. ورغم ذلك، لم ينطلق تنفيذ 
االقتصاد  لدفع  الالزمة  االصالحات 
وحتقيق النمو املمكن يف تونس جراء 
وغياب  السياسي  االستقرار  انعدام 
الى تدهور  أدى  واإلرادة. مما  الرؤية 
مستوى العيش وتفاقم البطالة وتدهور 

القدرة الشرائية.
و  بــني 2011  املــمــتــدة  الــفــتــرة  ويف 
البطالة  نــســبــة  ــفــعــت  ارت  ،2019
السكان  مجموع  من  باملائة   13 من 
وذلك  باملائة،  5ر15  إلى  النشيطني 
دون احتساب تأثير فيروس كوفيد - 
19، وإلى أكثر من 18 باملائة، باعتبار 

تأثير هذا الوباء.
وانخفض دخل الفرد الواحد، بحساب 
الشرائية،  الــقــدرة  وحــســب  الـــدوالر 
بنسبة 30 باملائة، خالل الفترة ذاتها 
وتقلص  الــى 2019(.  )مــن 2011 

من  التونسي  الــديــنــار  صــرف  سعر 
52ر0 أورو الى 30ر0 أورو، ليفقد 

بذلك أكثر من 40 باملائة من قيمته.
انخفاض الناجت الداخلي اخلام

كما تسّببت جائحة كورونا يف انخفاض 
 10 بحوالي  اخلــام  الداخلي  الناجت 
باملائة سنة 2020، ليمحى بذلك أثر 
النمو الضئيل املتراكم طيلة السنوات 

العشر األخيرة.
وبالنظر إلى هذا الظرف وإلى واألزمة 
 ،2020 سنة  الــبــالد  شهدتها  التي 
يعتبر اإلعالن، يف اطار قانون املالية 
لسنة 2021، عن منو متوقع بنسبة 
4 باملائة، »مغالطة« ولن تتمكن تونس 
الداخلي  الناجت  مستوى  استعادة  من 
اخلــام الــذي حققته سنة 2019 إال 

سنة 2023.
القطاع اخلاص  إن  ــؤدب  امل قــال  كما 
منذ  الصمود  من  كبيًرا  ــدرًا  ق أظهر 
حد  إلــى  حافظ،  فقد  سنة 2011. 
والتصدير  اإلنــتــاج  نــســق  عــلــى  مـــا، 
التحديات  والتشغيل واالستثمار رغم 
املتعددة. ومّر القطاع اخلاص، أساسا، 

بــصــعــوبــات نــاجتــة عــن تـــردي مناخ 
بالبيروقراطية  اتسم  الــذي  األعمال 
ــي والــتــدخــل  ــقــرار املــال وعـــدم االســت
وانتشار  والفساد  املتواصل  اإلداري 

ظاهرة التهريب واالقتصاد املوازي.
كاهل  الظواهر  هــذه  كل  أثقلت  لقد 
القطاع اخلاص لفترة طويلة وتفاقمت 
وباء  انتشار  وزاد   .2011 سنة  منذ 
الوضع  تــأزم  كورونا سنة 2020 يف 
الشامل  الصحي  احلجر  اقـــرار  اثــر 
امــتــداد شهرين  على  اإلنــتــاج  وتعطل 
تقريبا اضافة الى ظهور صعوبات يف 
نسق  وتراجع  النقدية  السيولة  توفير 
اإلنتاج. وتأثرت كافة القطاعات سلبا 
اجلوي  والنقل  السياحة  منها  خاصة 
ووكــاالت  اليدوية  واحلــرف  والبحري 
وتأجير  واملطاعم  واملقاهي  االسفار 
قطاعات  ننسى  أن  دون  الــســيــارات، 
على  مــنــذ 2011  بــشــدة  ــضــررت  ت
غرار املحروقات والفسفاط ومشتقاته 
نتيجة االحتجاجات االجتماعية التي 
ال تنتهي والتي لم تتمكن أي حكومة 

من احتوائها )عن موقع نسمة(.

ابتسام اغفير: كانت فكرة االجتماع 
لالنتخابات  املركزية  اللجنة  بــني 
ــني مــفــوضــيــة املــجــتــمــع املــدنــي  وبـ
بحضور مجموعة كبيرة من النساء 
املجتمع  يف  والقياديات  الفاعالت 
الليبي مبدينة بنغازي خالل الفترة 
أولى  البلدية خطوة  املاضية مبقر 
للتجهيز  الــصــحــيــح  االجتـــــاه  يف 
لالنتخابات، ولدعم املرأة يف العمل 

السياسي واالنتخابي من جديد.
وعن فاعلية مثل هذه االجتماعات 
ــنــســاء لــلــمــشــاركــة  ــال ــع ب يف الـــدفـ
املحامية  ــقــول  ت ــات  ــخــاب ــت االن يف 
واحلقوقية األستاذة فاطمة شنيب: 
بالتأكيد  إن مثل هذه االجتماعات 
ــال يف تــغــيــيــر نــظــرة  ــع لــهــا أثـــر ف
العملية  املــرأة يف  ملشاركة  املجتمع 
االنتخابية، بعد العزوف الذي حدث 
وبالتأكيد  املاضية  االنتخابات  من 
والــوضــع  احلـــرب  فــتــرة  ننسى  ال 
على  بقوة  أثــرت  التي  االقتصادي 
شنيب  وتضيف  انتخابات.  هكذا 
خالل  من  استطعنا  إذ  قائلة: لكن 
بأهمية  وتثقيفهن،  للنساء  التوعية 
واالنتخابية  السياسية،  املشاركة 
سوف يكون لهن أثر فعال، ويحدث 
اإلعــالم وحمالت  ذلك عن طريق 
ــتــحــشــيــد، وعــقــد  ــرة، وال ــنـــاصـ املـ
العمل،  وورش  ــة،  حــواري جلسات 
والندوات، لهن دور فعال يف إحداث 
لدى  األفــضــل  نحو  النمط  تغيير 

العزوف  حالة  على  للتأثير  النساء 
التي حدثت ملعظمهن.

وتؤكد األستاذة فاطمة على ضرورة 
االستفادة من التجارب التي حدثت 
يف البلديات األخرى، حتى نتعرف 
ــزوف، ونــعــرف  ــعـ عــلــى أســبــاب الـ
مدى أوجه القصور، والعوائق التي 
واجهتها، من أجل نتجنبها ونعاجلها 
يف فترة االنتخابات القادمة يف باقي 
البلديات.  وتشير شنيب إلى أهمية 
دور اإلعالم قائلة: نحن نعول على 
أننا  دور اإلعــالم بشكل كبير، كما 
نركز على استغالل وسائل التواصل 
ــمــاعــي يف تــوجــيــه الــنــســاء  االجــت
بالشكل الصحيح والتوعية بأهمية 
واالنتخابية،  السياسية  مشاركتهن 
أيضا سنركز على طالبات اجلامعة 
فــوق ســن 18 البــد أن تكون لهن 

مشاركة فاعلة.
البد  بــأنــه:  قولها  شنيب   وتختم 
نغير  بحيث  املرحلة  هذه  نقود  أن 
ــنــمــط، ونــشــجــع على  ــذا ال مــن هـ
اشــراك املــرأة ســواء كانت كناخبة 
أو كمترشحة، ومن املمكن أن نقوم 
بحملة »صوتك يفرق« مبعنى تأثير 
االنتخابية،  املشاركة  يف  الصوت 
وندعو أن تكون هناك نساء مؤثرات 
وفاعالت يف املجتمع بحيث جنعل 
النساء الالئي لم يكن لهن دور أن 
يصعدن الى املجالس االنتخابية يف 

الفترة القادمة.

لقاء األسبوع

10 سنوات من الثورة..انخفاض الدخل الفردي للتونسي بنسبة 30 % 

فاطمة شنيب: نشجع املرأة سواء 
النعاس: الشعب هو صاحب الكلمة الفاصلة ناخبة أو مترشحة 

مدينتان ليبيتان تتنافسان على بناء منزل ألسرة القذايف 

جدد عضو الهيئة التأسيسية 
الدستور  مــشــروع  لصياغة 
عمر النعاس، دعوته بضرورة 
متــكــني الــشــعــب الــلــيــبــي من 
ممـــارســـة حــقــه الــدســتــوري 
ويضع  الفاصلة  كلمته  ليقول 
أو  بالقبول  النهائية  بصمته 
االستفتاء  من خالل  الرفض 

وصناديق االقتراع.
ــك يف ورقـــة حتليلية  جــاء ذل
بعنوان )االستحقاق الدستوري 
ورقــــة تــوضــيــحــيــة مــقــارنــة( 
إفريقيا  بوابة  النعاس  خص 
منها،  بــنــســخــة  ــبـــاريـــة  اإلخـ
وجاءت كما يلي: االستحقاق 
الليبي  للشعب  ــوري  ــدســت ال
ليس منحة من أحــد، بل هو 
حق مصيري ارتضاه الشعب 
لنفسه. إن هذه املقارنة تقوم 
النابع  الدستور  مشروع  بني 
ــــذي  وال الــشــعــب  إرادة  مـــن 
التأسيسية  الــهــيــئــة  أقــرتــه 
الليبي،  الشعب  من  املنتخبة 
القانونية  اللجنة  ومقترحات 
عينتها  الــتــي  ــوار  احلـ مللتقى 
السيدة وليامز. وهناك جملة 

من احلقائق التي حتكم هذه 
املقارنة وأهمها: 

أوال: حقائق مصدرها الشعب 
الــلــيــبــي: اجلــمــيــع يــعــرف أن 
الهيئة  إنتاج  هناك عمال من 
التأسيسية املنتخبة من الشعب 
من  أكثر  منذ  وجاهز  الليبي 
عليه  لالستفتاء  3ســنــوات 
يعرف  اجلميع  الشعب؛  مــن 
أقّرته  الدستور  مــشــروع  أن 
مبقرها  التأسيسية  الهيئة 
 /29 ــوم  ي البيضاء  مبدينة 
7/ 2017 بأغلبية دستورية 
أن  يعرف  اجلميع  صحيحة؛ 
مجلس النواب أصدر التعديل 
يوم 26/  العاشر  الدستوري 

11/ 2018 بشأن االستفتاء 
االستفتاء  قانون  أصــدر  كما 
 2018  /11  /27 ــوم  ــ ي
املفوضية  ــى  إل تسليمه  ومت 
لالنتخابات  العليا  الوطنية 
 2018  /11  /28 بتاريخ 
التخاذ كل االجراءات لتمكني 
وقول  االستفتاء  من  الشعب 
أو  الفاصلة بالقبول  كلمته 
الرفض: )نعم أو ال(؛ اجلميع 
وحده،  هلل  الكمال  أن  يعرف 
وأن مشروع الدستور هو عمل 
اجتهادي والكلمة الفاصلة فيه 
للشعب الليبي؛ اجلميع يعرف 
يتضمن  الدستور  مشروع  أن 
أحكاما تتعلق بآلية االنتخابات 
التشريعية والرئاسية مع تقييد 
السلطات املنتخبة من خالل 
للمساءلة  واضــحــة  نصوص 

واملحاسبة والعزل واملحاكمة.
الدستور  اخلالصة: مشروع 
مـــادة( مت  مــن )197  يتكون 
من  وقبولها  عليها  الــتــوافــق 
43 عضو من أعضاء الهيئة 
املناطق  كــل  مــن  التأسيسية 
ليبيا  يف  االنتخابية  والدوائر 

وأن الكلمة الفاصلة والبصمة 
النهائية للشعب الليبي. 

ــق مــصــدرهــا  ثـــانـــيـــاً: حــقــائ
البعثة  قامت  األممية:  البعثة 
18عضو  من  )جلنة  بتعيني 
لوضع  والنساء(  الرجال  من 
ــراء  ــدة دســـتـــوريـــة إلجــ ــاعـ قـ
االنتخابات القادمة املفترضة 
2021؛  ديــســمــبــر   24 يف 
أكثر من  اللجنة  أنتجت هذه 
اللجنة  هذه  مقترحات..؛   5
شخصية   18( مــن  املــكــونــة 
ليبية( معينة ومختارة من أجل 
االتفاق على قاعدة دستورية 
برؤية  تخرج  أن  تستطع  لــم 

واحدة وتتوافق عليها.
ــة والـــتـــوصـــيـــات:  اخلــــالصــ
يقوم  رأيي  األنسب يف  احلل 
الهدف  على ضــرورة حتقيق 
املرحلة  إنهاء  وهــو  األسمى 
مرحلة  وإنــشــاء  االنــتــقــالــيــة 
اســتــقــرار دســتــوري حقيقي 
بحق  التمسك  اآلتـــي:  وفــق 
تقرير  يف  الــلــيــبــي  الــشــعــب 
وممــارســة  بنفسه  مــصــيــره 
وللشعب  الــدســتــوري،  حقه 

فيه  يقول  إن  وحــده  الليبي 
أو  بالقبول  الفاصلة  كلمته 
الرفض من خالل االستفتاء؛ 
ــة  ــي ــان ــك إم عـــــدم  يف حـــــال 
االستفتاء يكون احلل األنسب 
الدستور  مشروع  إقــرار  هو 
بــاعــتــبــاره قــاعــدة دســتــوريــة 
وذلك  الشعب  متينة مصدره 
كــدســتــور نــافــذ ملـــدة خمس 
االنتخابات  وجتــرى  سنوات 
وفق  والرئاسية  التشريعية 
أحكامه وتقوم دولة الدستور 
واملؤسسات والتداول السلمي 
على السلطة وضمان احلقوق 
الليبيني  ــكــل  ل ــات  ــ ــري واحلــ
والليبيات مبختلف مكوناتهم 
ــة  ــقــافــي ــث االجــتــمــاعــيــة وال
أو  تفرقة  أي  دون  واللغوية 
وخــالل  إقــصــاء.   أو  متييز 
الدستوري  االستقرار  فترة 
تعمل املؤسسات املحلية على 
توعية الناس ويتم االستفتاء 
بعد ذلك على الدستور لقبوله 
أو رفضه، حيث يكون حينها 
والــدســتــور  مستقر  الــوضــع 
يحكم كل مؤسسات الدولة. 

مـــؤخـــرا،  اإلعـــــــالن،  مت 
ــد  ــي ول بـــنـــي  مـــديـــنـــة  يف 
طرابلس  عن  تبعد  التي 
باجتاه  كم   180 بحوالي 
اجلنوب الغربي، وتخضع 
لــســلــطــة قــــوات الــوفــاق 
احلـــجـــر  وضــــــع  ــن  ــ عـ  ،
ــاء مـــزل  ــنـ ــبـ األســـــــاس لـ
ــرة الــزعــيــم الــراحــل  ألسـ
وقــالــت  الــقــذايف.  معمر 
أعيان  أن  مطلعة  مصادر 
قبيلة  ووجـــهـــاء  ــنــة  املــدي
بناء  على  اتفقوا  ورفــلّــة 
ذاتية  بتمويالت  املــنــزل 
تبرعات  مــن  جمعها  مت 
ــيـــني،  ــلـ ــحـ الــــســــكــــان املـ
أسرة  ذمــة  على  ووضعه 

القذايف حال عودتها الى 
الــبــالد يف الــوقــت الــذي 

تراه صاحلا.
ــقــرار، بعد  وجــاء هــذا ال
ــع احلــجــر  ــام مــن وضـ ــ أي
االســــــاس لــبــنــاء مــنــزل 
منطقة  يف  لألسرة  آخــر 
رأس  مسقط  بـــوهـــادي، 
الـــــقـــــذايف، والـــواقـــعـــة 
اخلاضعة  ســرت  جنوبي 
ــش  ــ ــي لــــســــيــــطــــرة اجلــ
والـــذي شهد   ، الــوطــنــي 
املنطقة،  أعــيــان  حــضــور 
ــقـــزمي  تـ ــا  ــ ــه ــ ــالل خــ ومت 
عــروض فنية وأخــرى يف 
وال  الشعبية.  الفروسية 
وبني  سرت  مدينتا  تزال 

ــافـــظـــان عــلــى  ــد حتـ ــيـ ولـ
السكان  كبير  جانب  والء 
السابق  للنظام  املحليني 
ــر مــعــقــلــني  ــ ــا أخـ ــتـ ــانـ وكـ
ــصــاره خـــالل احلــرب  ألن
شهدتها  ــي  ــت ال ــيــة  األهــل
البالد يف العام 2011.

قد  األمـــن  مجلس  وكـــان 
املاضي  ديسمبر  يف  قرر 
السفر  حظر  تدابير  رفع 
عن أرملة القذايف صفية 
مبصر  املقيمة  فــركــاش 
ــه  ــن ــشــة واب ــائ وابـــنـــتـــه ع
املقيمني  محمد  األكــبــر 
بــســلــطــنــة عـــمـــان، ولــكــن 
يف اجتــــاه واحـــــد. وقــد 
رحــبــت حــكــومــة الــوفــاق 

السراج،  فائز  برئاسة   ،
»رغم  إنه  وقالت  بالقرار 
مشروطاً  جاء  القرار  أن 
مبدة زمنية محددة قابلة 
ترحب  فإنها  للتجديد، 
بـــه«، مــشــيــرة أنـــه »جــاء 
املحال  لطلبها  استجابة 
ــس األمـــن  ــة مــجــل ــجــن ــل ل
ــي،  ــاضـ املـ ســبــتــمــبــر  يف 
وزارة  ــع  ــ م ــق  ــســي ــن ــت ــال ب
بعثة  خــالل  ومــن  العدل، 
املتحدة  األمم  لدى  ليبيا 

بنيويورك«.
مجلس  جلنة  طالبت  كما 
يف  مجدداً  بالنظر  األمن 
لها سابقاً،  املقدم  الطلب 
ليكون اإلعفاء من تدابير 

مستقبالً  الــســفــر  حــظــر 
للمواطنني  كامل  بشكل 
إنسانية.  ألسباب  الثالثة 
ثالث سنوات،  نحو  وقبل 
املؤقتة  احلكومة  قــررت 
شرق  يف  للبرملان  املوالية 
ــع احلــراســة  الـــبـــالد، رفـ
على  املفروضة  القضائية 
العام  منذ  الليبيني  بعض 
بــيــنــهــم  ــن  ــ ومـ  ،2012
أفـــــراد أســــرة الـــقـــذايف 
، ودعـــت قــبــائــل بــرقــة ، 
التي  الــبــراعــصــة  ومــنــهــا 
 ، فــركــاش  إلــيــهــا  تنتمي 
بــالــعــودة لــالســتــقــرار يف 

البيضاء. مدينة 
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انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار 
العقاب  مــن  ــالت  ــ اإلف حــالــة  تفشي 
للمتورطني يف االنتهاكات التي رافقت 
قبل عشر  تونس  الــثــورة يف  أحـــداث 
تعويض  إعاقة  يف  تسبب  ما  سنوات 
وأوضــحــت  ــرار.  األضــ عــن  الضحايا 
املــنــظــمــة يف تــقــريــر لــهــا نــشــر يــوم 
العاشرة  الذكرى  مبناسبة  اخلميس، 
تــاريــخ سقوط  يــصــادف  ــذي  ال للثورة 
العابدين  زين  الراحل  الرئيس  نظام 
عام 2011،  يناير  يوم 14  علي  بن 
يناضلون  يزالون  ال  الثورة  إن ضحايا 
من أجل نيل العدالة، وجبر الضرر عن 
اإلنسان  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 

التي حلقتهم.
ونظمت املحاكم املتخصصة يف قضايا 

العدالة  قــانــون  االنــتــهــاكــات مبــوجــب 
للنظر يف  االنتقالية، عشر محاكمات 
12 الئحة اتهام بالقتل غير املشروع 
والـــشـــروع يف الــقــتــل والــتــعــذيــب، لم 
تفض الى إصدار أحكام ضد متهمني 

سابقني  ومسؤولني  األمــن  رجــال  من 
يحضروا  لم  حيث  الدولة  أجهزة  يف 
بدورهم اجللسات. وتنظر هذه املحاكم 
يف قضايا انتهاكات حدثت خالل الثورة 

ويف فترة حكم النظام السابق.

العفو الدولية تنتقد تفشي اإلفالت من العقاب يف تونس

خط  والفقر  الــتــرف  بــني  قطبي:  مصطفى 
واد  يف  منهما  ــّل  ك أصــحــاب  يجعل  فــاصــّل، 
مختلف عن اآلخر، ولكن ثمة ظروف تفرض 
على الطبقتني أحياناً أن تلتقيا يف املكان ذاته، 
لينظر كّل منهما إلى اختالف اآلخر بطريقته، 
الواقع  يفرض  مــن  أكثر  هــم  الشباب  ولعل 
املادي  وضعهم  باختالف  ـ  يكونوا  أن  عليهم 
شفقة  أو  سخرية  وبــني  ــه...  ذاتـ املكان  يف  ـ 
الفقراء  أو تعفف  األثرياء من جانب، وحسد 
بني  فهناك ال فاصل  كّل حدب وصــوب،  من 
املقاعد  على  يجلسان  فكالهما  الطبقتني، 
وهناك  ذاتــهــا،  املــمــرات  ويسيران يف  ذاتــهــا، 
أيضاً يوجد من يفكر بصوت عال، فهو دائماً 
وبني  األخــرى..  الطبقة  البن  يقوله  ما  لديه 

السلب واإليجاب تعّددت آراء الشباب.
ظروف احلياة أجنبت فقراء معدومني يحلمون 
عليه،  احلــصــول  األثـــريـــاء  عــلــى  يسهل  مبــا 
لتختلط املشاعر واألفكار يف نفس الفقير... 
وهنا، يلعب اإلحساس بالظلم دوره، كما لعب 
دوره يف حياة  ›‹ملياء‹‹ )26 عاماً( فهي حُتّمل 
مآسي  من  تعانيه  ما  كل  مسؤولية  األثــريــاء 
وهموم فقرها، وبحّدة تؤكد أّن معظم زمالئها 
ال  الرفيعة،  الطبقة  أبناء  من  اجلامعة،  يف 
الشابة:  وتضيف  عليه..  هم  ما  يستحقون 
)انظروا إلى سخرية احلياة، فأنا ال أحمل يف 
هذا،  ومع  درهــم،  من 20  أكثر  يومياً  جيبي 
زمالئي  جيوب  أما  دراستي،  يف  متفوقة  أنا 
مملوءة، وفوق هذا، هم فاشلون يف دراستهم، 
سطحيون(... باملثل  ألّنــهــم  شـــيء،  كــل  ويف 

يقول ›‹طارق‹‹ )19 عاماً(: )الشبان األثرياء 
سطحيون وتافهون(...

ال شّك يف أّن التعميم يف كالم كّل من ›‹ملياء 
وطارق‹‹ فيه شيء من املبالغة، هذا ما حاولت 
واحدة  وهي  عاماً(   23( ›‹ياسمني‹‹  تأكيده 
من أبناء الطبقة الفقيرة، تقول ياسمني: )إن 
أّنــه شخص  يعني  ال  فهذا  ثرياً،  الشاب  كان 
سطحي، فهناك فقراء أيضا تافهون وعيونهم 
ترتسم  ما  وغالباً  الــتــراب(...  إال  ميلؤها  ال 
الشباب  مظهر  عــلــى  ــال  احلـ ضــيــق  مــالمــح 
ال  الفقراء  )نحن  ›‹أميــن‹‹:  يقول  اخلارجي، 

نغّير مالبسنا القدمية(...
أيضاً  هــي  الــفــارقــة  الــثــري  عالمة  أّن  يبدو 
ــاء ـ كــمــا تقول  ــري مــظــهــره اخلـــارجـــي، فــاألث
ونوعاً،  كّماً  أنفسهم  على  يبذخون  ـ  ›‹وداد‹‹ 
ليكون هذا البذخ سبباً يف شعورها ومثيالتها 
الشابة:  وتضيف  أحياناً،  واخلجل  بالعجز 
أمام  أقــف  عندما  أخجل  يجعلني  )مظهري 

الفاخرة(...  املالبس  ترتدي  وهي  لي  زميلة 
وُتعلّق صديقتها ›‹لبنى‹‹: )نحن نشعر باخلجل 
لنا(... من ناحية  بسبب نظراتهم وحتقيرهم 
أخرى، يؤّكد أصحاب الدخل املحدود أّنهم ال 
يواجهون أّي مشكلة مع اختالف الطبقات، كما 
)أنا من طبقة فقيرة، وأعّز  ›‹بشرى‹‹:  تقول 
منا  وكّل  ثــراء،  الطبقات  أكثر  من  صديقاتي 
تتعامل مع األخرى وكأّنها من ذات الطبقة... 
موجود  فهو  زمــالئــي،  عنه  عّما حتــّدث  ــا  أّم
فعالً، ولكن األمر يعود إلى كون الشباب من 

محدثي النعمة(.. ›‹.
›‹رضـــى‹‹ حتــّدث هو اآلخــر عن نظرته إلى 
لكّنني  ثرية،  عائلة  ابن  )أنــا  بقوله:  الفقراء 
فقد  دوننا،  أّنهم  على  الفقراء  إلى  أنظر  ال 
يــكــونــون هــم يف  يــومــاً، وقـــد  ــون مكانهم  أكـ
ال  )أنــا  ›‹سمير‹‹:  يقول  حني  يف  مكاني(... 
تربطنا  أن  أفّضل  ال  ولكّنني  منهم،  أسخر 
يف  مختلفون  فنحن  معهم،  صــداقــة  عالقة 
ببعض  ــاب‹‹  ــ ›‹ربـ حــيــاتــنــا(... جــهــل  طريقة 
واملقتنيات، دفع زميالتها يف  املاركات  أسماء 
املعهد العالي للمعلوميات إلى السخرية منها، 
تخلّف  لم  السخرية  أّن هذه  ›‹ربــاب‹‹  وتؤكد 
وراءها سوى حقد واستحقار اجتاههم. وتعلّق 
›‹جيهان‹‹: )مع األسف ـ أصبح املال فاصالً 
بني احترام الناس لك أو عدمه، فمن معه املال 
فالناس إليه متيل، ومن معه الذهب فالناس 
العيب  إمّنا  عيباً،  ليساً  )الفقر  تذهب(.  إليه 
هو  فقرهم  أو  مالهم  أّن  البعض  ظّن  يف  هو 
ما يقّيمهم( هذا ما قالته ›‹ ›‹ضحى‹‹ )25 

حسب  زمالئي  مع  )أتعامل  مضيفة:  عاماً( 
أو  فقرهم  حسب  ال  ونفسيتهم،  طباعهم 
أكون  )أن  يقول:  أيضاً  ›‹يــوســف‹‹  ثرائهم(. 

فقيراً ال يعني أّنني أقل شأناً من غيري(...
للفقراء واألثرياء الشباب شللهم، كما وصفت 
الطبقة  أبناء  من  )تقّربت  بقولها:  ›‹مــنــال‹‹ 
الثرية، كما تقّربت من أبناء الطبقة الفقيرة، 
وهنا ال أريد التعميم، لكن الثريات ال يتحّدثن 
سوى عن ما هو مرتفع الثمن، بل ويتنافسن 
زميالتي،  من  الفقيرات  أّما  ذلك..  يف  أيضاً 
والعطورات  املالبس  عن  يتحّدثن  أيضاً  فهن 

وغيرها، ولكن بحسرة ومتّن(...
›‹منال‹‹ لم تثبت على طبقة لتصادق اجلميع، 
فهي كما تقول، ابنة أستاذ يف مدرسة، راتبه 
ال يكفي مصروف البيت، إالّ أّنها حتاول أن ال 
تظهر فقرها، بل إّن البعض يظّن أّنها ثرية أو 

من الطبقة املتوسطة على األقل.
احلكاية مع ›‹رمي‹‹ كانت بالعكس، فهي شابة 
من عائلة ثرية، لكن ثراءها يدفع بعض الفقراء 
وسكناتها...  حركاتها  عليها،  التعليق  إلــى 
تعليقات  أسمع  كنت  ما  )كثيراً  وتضيف رمي: 
›‹بنت  ب  يصفونني  وهم  أذنــي،  يف  زميالتي 
احلاج طنان وعاجبها راسها‹‹، على الرغم من 
أّنني ال أتعالى على أحد(... وعن نظرتها هي 
شيء  على  البعض  أنتقد  )قد  أجابت:  إليهم 
ليست له عالقة بالفقر، وإمّنا بطريقة حياتهم 

اخلاطئة(...
يقول  هكذا  الفقير(  إال  بالفقر  يشعر  )ال 
من  تعبيره  حــّد  على  ـ  عانى  فهو  ›‹عــمــاد‹‹، 

ال  كونه  وعلى  مالبسه  على  زمالئه  تعليقات 
يعرفون  ال  )هــم  مثلهم:  يعيش  أن  يستطيع 
معنى أن يضطر املرء ألن يختصر من وجبات 
اجلامعة،  إلى  الوصول  يستطيع  لكي  طعامه 
فيسخرون من طريقة حياتنا... عندما أنظر 

إلى املترفني أشعر بفقري وأكره نفسي(...
لتستبدلها  ›‹حــنــان‹‹،  استبعدتها  السخرية 
زميالتي  على  )أشفق  تقول:  فهي  بالشفقة، 
أقــّل  عــلــى  احلــصــول  يستطعن  ال  الـــالّتـــي 
أكن  لــم  املعيشة...  لغالء  احلــيــاة  متطلبات 
أشعر  أن  أستطيع  لكّنني  يوماً،  مكانهن  يف 
ظروفهن،  بحكم  فقيرات  فهن  يشعرن،  مبا 
وبساطتهن،  بطيبتهم  ثريات  منهن  كثيراً  لكن 

لدرجة أّنك ال تشعر بفقر البعض(...
املناقضة  الطبقة  ابــن  مع  يتعاملون  كثيرون 
على أّنه اآلخر، ولكن هذا ال يعني باملطلق أّن 
هذه احلالة عامة على كال الطرفني، فهناك 
كجيب  ال  كإنسان  اآلخــر  مع  يتعامل  ظّل  من 

ممتلئة.
يف  يرفض  وال  فقره  يرفض  أيضاً  ›‹عــمــر‹‹ 
الوقت ذاته وعما يقصده عمر بقوله أجاب: 
)من الطبيعي، كوني طالباً جامعياً، أن يكون 
أكره  لكّنني  والفقراء،  األثرياء  من  من حولي 
أّنني  فيظنون  األثرياء  أمــام  الفقر  أشكو  أن 
فقري،  أنكر  ال  إن سألوني  ولكن  ›‹أتسول‹‹، 
طموحات  أحمل  فأنا  عيباً،  ليس  الفقر  ألّن 
وأحالماً كبيرة ألكون ذا شأن بعد تخرُّجي يف 

كلية الهندسة...(

الطلبة املغاربة... جتمعهم مقاعد اجلامعة... وتفرّقهم  الطبقية 

مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكــد 
كلمته  خالل  البقي  محمد  الدولة 
تراجع  األفريقي  الليبي  بامللتقى 
عقب  اإلفريقية  الليبية  العالقات 
عدم  حــالــة  بسبب   ،2011 عــام 
التدخالت  وتداعيات  االستقرار، 

اخلارجية.
ملجلس  اإلعـــالمـــي  املــكــتــب  وبـــني 
الدولة أن البقي حث خالل امللتقى 
املجلس  رئيس  فيه  شــارك  الــذي 
الرئاسي فائز السراج مبقر مجلس 
بالعاصمة طرابلس  املوازي  النواب 
ــعــالقــات  ــى ال ــز عــل ــي ــرك ــت ــى ال عــل
وبني  بينها  الليبية  الدبلوماسية 
التعاون  وتفعيل  اإلفريقية،  الــدول 
املشترك بني الدول مبا يعود بالنفع 
اآللــيــات  ــجــاد  وإي الــطــرفــني،  على 

الكفيلة التي ُتسهم فى تطوير هذه 
العالقات.

وأشــــــاد الـــبـــقـــي بـــــدور االحتــــاد 
دعم عملية  اإليجابي يف  اإلفريقي 
وأعــرب  الــقــارة،  واستقرار  السلم 
العالقات  تطوير  إلــى  تطلعه  عن 
يف  ــراف  األطــ واملــتــعــددة  الثنائية 
مجاالت االستثمار والبنية التحتية، 
والتعاون يف مجاالت األمن والدفاع 
ــواصـــالت،  والــتــعــلــيــم والــنــقــل واملـ
والتطرف  الفقر  محاربة  أن  مبينا 
عبر  يكون  الشرعية  غير  والهجرة 
الكبرى،  االقتصادية  املشروعات 
الطبيعية،  القارة  موارد  واستثمار 
التنمية  حتــقــيــق  يف  ُتــســهــم  الــتــي 
من  القارة  لدى  مبا  وذلك  املكانية 

إمكانات بشرية ومادية. 

الليبية  الــعــالقــات  أن  بقي  وأكـــد 
اإلفــريــقــيــة خـــيـــار اســتــراتــيــجــي 
املــجــاالت  كــافــة  يشمل  ــروري  وضــ
واألمنية،  واالقتصادية  السياسية 
االتفاقيات  إحياء  من خالل  وذلك 
عن  والبحث  السابقة،  واملعاهدات 
تعزيز  شأنها  من  أخرى  اتفاقيات 

النمو وتوطيد العالقات.
مجلس  رئيس  امللتقى  يف  وشــارك 
سيالة  حــمــودة  املـــــوازي  الـــنـــواب 
باملجلس  اخلارجية  جلنة  ورئيس 
املفوض،  اخلارجية  ووزير  النواب، 
املفوض،  والتأهيل  العمل  ووزيـــر 
وعــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي يف 
الدول  عن  وممثلني  وسفراء  ليبيا، 

اإلفريقية.

2011 منذ سنة  العالقات  تراجع  يؤكد  الدولة  اإلفريقي.. مجلس  الليبي  امللتقى  خالل 

حكومة املغرب تصادق على عدد من املشاريع نساء املغرب: حكومة االخوان تقصي 
النساء من املناصب العليا

ثورة نسائية يف حزب اإلخوان يف املغرب 
ــة  ــي ــرب ــغ عـــقـــدت احلـــكـــومـــة امل
تقنية  عبر  األسبوعي،  اجتماعها 
املناظرة املرئية، خصصت أشغاله 
مشروع  على  واملصادقة  لتدارس 
املرسوم  بتغيير  يقضي  مــرســوم 
 2009 مـــاي   28 يف  الـــصـــادر 
بتعيني املهن أو األعمال املستثناة 
الربح اجلزايف مبوجب  من نظام 
أحكام املادة 41 من املدونة العامة 
للضرائب، ومشروع مرسوم يتعلق 
بتغيير وتتميم املرسوم الصادر يف 
25 يوليو 2018 يف شأن الطب 
عن بعد، من خالل مراجعة بعض 
وكذا مشروع مرسوم  مقتضياته، 
الضفاف  حتــديــد  بــشــأن  يتعلق 

احلرة للملك العمومي املائي.
ــدالالت  ل احلكومة  رئــيــس  اشـــار 
ترأسه للمجلس احلكومي املنعقد 
من  بعد،  عن  التواصل  بطريقة 
يــزورهــا  الــتــي  ــة،  الــداخــل مدينة 
رسمية  أنــشــطــة  يف  لــلــمــشــاركــة 
أخـــرى، ومــؤكــدا أن ذلــك يندرج 
يف إطار الدينامية واحلركية غير 

أقاليمنا  تشهدها  التي  املسبوقة 
ــات  ــوي ــســت اجلـــنـــوبـــيـــة، عــلــى امل
ــة  ــاســي ــســي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وال
بفعل  ــرهــا،  وغــي ــة  ــصــادي ــت واالق
حققتها  التي  التاريخية  املكاسب 
السنتني  يف  سيما  وال  ــا،  ــالدن ب
الدبلوماسية  بفضل  األخيرتني، 
امللك  يقودها  التي  االستباقية 
مغربية  لتكريس  السادس  محمد 
ــهــاء هــذا  الــصــحــراء والــعــمــل إلن
لعدة  دام  الـــذي  املفتعل  ــنــزاع  ال

عقود.
أطــلــقــت  ــكـــومـــة  احلـ ان  ــر  ــ ــ وذك
املسبق  باالنتقاء  عـــروض  طلب 
اجلديد  امليناء  إجنــاز  بخصوص 
االنتهاء  بعد  األطلسي،  الداخلة 
من الدراسات التقنية التفصيلية، 
ــى يف  أول مرحلة  يشكل  مــا  وهــو 
إجناز هذا  الفعلي يف  البدء  أفق 
املشروع، الذي سيسهم يف تسريع 
تنفيذ البرنامج التنموي باألقاليم 

اجلنوبية.

الدميقراطية  اجلمعية  اتهمت 
املغربية  احلكومة  املغرب،  لنساء 
ــزب الــعــدالــة  ــودهــا حــ ــق الــتــي ي
والتنمية االخواني، بنهح اإلقصاء 
املمنهج للنساء يف املناصب العليا 
للدولة، مستندة على تقرير لوزارة 
املــوارد  حــول  واملالية  االقتصاد 
العمومية،  اإلدارة  يف  البشرية 
والذي يكشف ان » تعيني النساء 
يف املناصب العليا املتداول بشأنها 
 137 بلغ  احلكومي  املجلس  يف 
تعيينا فقط من أصل ما مجموعه 
بلغت  بنسبة  اي  منصبا   1160

11،8 يف املائة فقط«.
وطــالــبــت اجلــمــعــيــة، احلــكــومــة، 

ــاإلصــالح  ــرورة الــتــعــجــيــل ب بـــضـ
الشامل للوظيفة العمومية، واتخاذ 
التنظيمية  واإلجـــراءات  التدابير 
حتسني  مــن  متكن  التي  الفعلية 
وكذا  النساء،  لصالح  العمل  بيئة 
تشبثها بإعمال مبدأ املساواة يف 
التعيني للمناصب العليا عن طريق 
اعتماد آلية املناصفة الــواردة يف 
التنظيمي  ــون  ــقــان وال الــدســتــور 
باملناصب  املتعلق   02.12 رقــم 
منه  املـــادة 4  تنص  ــذي  ال العليا 
واالستحقاق  الفرص  تكافؤ  على 
وجه  يف  واملـــســـاواة  والشفافية 

جميع املترشحات واملترشحني.

ــت الــصــحــافــة املــحــلــيــة  ــل ــاق ــن ت
املغربية، موجة االستقاالت التي 
والتنمية  العدالة  حزب  يشهدها 
ما  بسبب  املغرب،  يف  االخواني 
تدبير فئة صغيرة لشؤون احلزب 
ــي  الــفــئــة التي  »اجلــمــاعــة« وهـ
يطلق عليها تيار الوزراء وتوابعهم 
والكراسي  املناصب  ألفوا  ممن 

املريحة.
هـــذه الــفــئــة الــتــي تــديــر شــؤون 
ــي، حتظى  ــاعــت احلـــــزب  اجلــم

بدعم من الذراع الدعوي جماعة 
التوحيد واالصالح، والتي تسيطر 
داخل  الــقــرار  مجاالت  كل  على 
ثورة  أن  املالحظ  لكن  التنظيم، 
يقودها  احلزب  من  االستقاالت 
العنصر النسوي، فبعد مستشارة 
ــيــر  ــتــدب ــرت ال ــ ــي عـ ــتـ ــارة الـ ــ متــ
الدميقراطي داخل احلزب، جاء 
الــدور على مستشارة جهوية يف 
استقالتها  قدمت  والتي  طنجة، 

بدورها لنفس األسباب.
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األسبوع المغاربي أبعاد

رقــــــــــــوش: وديــــــــع بكيطـــــة
كتاب يرصد آليات تدبير أزمات التحوّل الدميقراطي

نخب مغاربية تطرح مبادرة لفتح حوار بني املغرب واجلزائر 

املصطلح العلمي وتوظيفه يف فكر مالك بن نبي 

التاريخ اجلزائري الفرنسي »يف مكان آخر« 

العيد الروماني
يتبني بالرجوع إلى أحد التقاومي القدمية 
كانوا يحتفلون يف اخلامس  الرومان  أن 
والعشرين من آذار »أو يوم بداية الربيع« 
األباطرة  أن  إال  اجلديدة،  السنة  بعيد 
باستمرار  يحاولون  كانوا  الدولة  ورجال 
لكي  والسنني  األشهر  بطول  التالعب 
يطيلوا فترة حكمهم املخصصة لهم. ولم 
يعد تأريخ التقومي يتزامن من املقاييس 
الفلكية بحلول عام 153 ق.م. لذا رأى 
املجلس الروماني األعلى ضرورة حتديد 
العامة.  واألعياد  املناسبات  من  العديد 
بداية  الثاني  كــانــون  مــن  األول  فأعلن 
للعام اجلديد. لم يوقف اإلجراء األخير 
التالعب املتزايد ملحاولة حتريف التاريخ 
إلى  قيصر«  »يوليوس  دفع  الــذي  األمــر 
السنة  أيام  بزيادة  التقومي  تنظيم  إعادة 
445 يوما وإعادة التقومي إلى األول من 
حاز  الــذي  ق.م   46 عــام  الثاني  كانون 
سمي  الفوضى«.  »عــام  التاريخي  لقبه 
اليوليوسي«  »التقومي  اجلديد  التقومي 

نسبة إلى مبدعه.
واستمر األباطرة بإقامة احتفاالت رأس 
اعتناقهم  بعد  حتى  ــدة  اجلــدي السنة 
الكنيسة  حثت  لقد  املسيحية.  للديانة 
على  القضاء  على  الناشئة  الكاثوليكية 
ــت تلك  ــ كــل املــنــاســبــات الــوثــنــيــة، وأدان
املسيحيني  وحرمت  املخزية،  الطقوس 
نفوذها  زاد  فيها. وعندما  املشاركة  من 
تؤسس  الكنيسة  أخــذت  مؤيدها،  وكثر 
لكي  بها  اخلاصة  مهرجاناتها  تدريجيا 
تتفوق وتتفاخر بها على نظائرها الوثنية 
وتسلبها بريقها. فعينت الكنيسة يف األول 
السنة  رأس  يوم  وهو  الثاني  كانون  من 
ختان  عيد  هــو  دينيا  عيدا  اجلــديــدة، 
الوثنية.  حتــدي  بقصد  املسيح  السيد 
اللوثرية  الكاثوليكية  الكنيسة  تــزال  ال 
البروتستانتية  األســقــفــيــة  والكنيسة 
والــعــديــد مــن املــذاهــب األورثــوذكــســيــة 
والشرقية حتتفل به »عيد اخلتان« إلى 

اآلن.
استمرت الكنيسة يف عدائها لعيد رأس 
طيلة  القدمية  احلــضــارات  يف  السنة 
العصور الوسطى إلى أن تالشت تقريبا 
طقوس هذا العيد يف البالد واملدن التي 
تسيطر عليها الكنيسة الكاثوليكية. ولم 
هزيل  نحو  على  إال  الظهور  تعاود  تكن 
من فترة إلى أخرى خالل أوج العصور 
الوسطى من القرن احلادي عشر حتى 
القرن الثالث عشر. احتفل البريطانيون 
بـــرأس الــســنــة اجلـــديـــدة يف اخلــامــس 
والعشرين من آذار، والفرنسيون يف أحد 
الفصح، وااليطاليون يف عيد امليالد. أما 
السنة حسب  بعيد رأس  احتفلوا  الذين 
كانون  القدمي، أي يف األول من  تاريخه 
الثاني، فهم شبه جزيرة إيبيرية )اسبانيا 
بالشكل  يقم  ــم  ول حــالــيــا(.  والــبــرتــغــال 
انقضاء  بعد  إال  اليوم  به  نعرفه  الــذي 
ليلة  وتعتبر  املاضية.  سنة  األربعمائة 
السنة اجلديدة، منذ أقدم العصور، منذ 
ليالي  االن، أصخب  إلى  القدمي  العراق 
والقوانني  الشرائع  تنتفي  وفيها  السنة، 
واألعــــــراف االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
ورغــبــاتــه.  اجلــســد  لصالح  واجلنسية 

)يتبع(
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قــراءة  لي  أتيح  بــوداود عمير: 
ــاب ممــتــع صــــدر حــديــثــا  ــتـ كـ
النجم  أصـــــدره  ــســا،  ــرن ف يف 
املثير  الفرنسي  السينمائي 
وهو  ديبارديو؛  جيرار  للجدل 
واحــد من أملــع جنــوم السينما 
الــفــرنــســيــة، وأشــهــرهــم على 
اإلطالق. الكتاب يحمل عنوان 
آخــر«؛  مكان  »يف  أو  »هــنــاك« 
يتضمن مواقفه الصريحة ضد 
ويوّجه  وحاضره،  بلده  ماضي 
كأفراد  للفرنسيني  الذعا  نقدا 

ومجتمع. 
ــر قبل  ــ ــزائ ــال اجلــ ــث ــصــف م ي
بأنها  لــهــا،  الفرنسيني  غـــزو 
بينابيعها  مزدهرا،  »بلدا  كانت 
وحقولها  اخلصبة  وأراضيها 
ــات.  ــح واحلــمــضــي ــم ــق مـــن ال
سكانها  مــن  املــائــة  يف  تسعون 
مـــن املــتــعــلــمــني، املـــــدارس يف 
كانت  واجلــامــعــات.  مكان  كــل 
اجلزائر بلدا غنيا ومتحضرا«. 
الفرنسيون  يــغــزوهــا  أن  قبل 
ومن  األمــيــني،  مــن  »معظمهم 
لغزو  دخلوا  املخبولني،  اجلنود 
هذا البلد وتدمير توازنه؛ كانت 

مجزرة يجب أن نتذكر ذلك...« 
من  ديبارديو  جيرار  يسخر  ثم 
يعتبر  الــذي  الفرنسي  التاريخ 
قوميا،  بطال  بيجو  املاريشال 
ــشــال  ــر بــتــعــلــيــمــات املــاري ــذك ي
املكتبة  يف  واملــوجــودة  املسجلة 
الوطنية الفرنسية، والتي يدعو 
ونهب  إحــراق  إلى  فيها جنوده 

القرى وإبادة اجلزائريني. 
الشيء  لــديــبــارديــو،  بالنسبة 
الوحيد الذي مينح بعض األمل 
ــهــاجــرون  يف فــرنــســا هـــم: امل
ــنــاس الــذيــن يأتون  ال ــؤالء  »هــ

ــا، ويــنــشــرون عــطــرا  إلـــى هــن
ــان آخــــر. ما  ــك فـــواحـــا مـــن م
ــوا يــخــرجــون إلـــى الــشــارع  ــ زال
ولديهم  ويتحدثون  ويتسكعون 
ليقدموها  األشياء  من  الكثير 
لنا. إذا كان هناك شيء ميكن 
الوطني، هو  اكتئابنا  أن ينعش 

تلك الثقافات األخرى«. 
هذا  فــرنــســا،  يف  يزعجه  مــا 
ــني الــنــاس  ــب ب ــري الــصــمــت امل
ديبارديو:  يقول  الــشــوارع،  يف 
مساء  تسمع  مــاذا  فرنسا  »يف 
ال شــيء، صمت  الشوارع؟  يف 
املـــقـــابـــر. عــنــدمــا أعــــود من 
ــر وإثــيــوبــيــا  ــزائـ روســـيـــا واجلـ
انطباع  وأوزبكستان، يساورني 
بأنه يف غيابي انفجرت قنبلة. 
أستغرب جدا هذا الفراغ، هذا 
يخّيم  الــذي  املقلق،  الصمت 
يف  الفرنسية،  الــشــوارع  على 
نظرات الناس، يف أذهانهم، لم 
الناس  فيه  يتوقف  ال  بلًدا  أر 
يف الشارع للتحدث مع بعضهم 
الــبــعــض، يــهــرولــون مــن مكان 
إلى آخر ويعودون بسرعة إلى 

منازلهم«.

مؤلف جديد  مؤخرا  صــدر 
لكريني  إدريــــس  لــلــدكــتــور 
أزمات  تدبير  عنوان:  حتت 
ــراطــي..  ــدميــق الــتــحــّول ال
يف  العربي  للحراك  مقاربة 
ضوء التجارب الدولية، عن 
الوطنية  الــوراقــة  املطبعة 

مبراكش.
مقدمة  يف  الــكــاتــب  يــؤكــد 
ــه الـــــــذي جــــــاء يف  ــفـ ــؤلـ مـ
احلجم  مــن  صفحة   280
األقطار  أن  على  املتوسط، 
العربية ظلت من بني الدول 
األقــّل تفاعال مع املتغيرات 
ــرى الـــتـــي شــهــدهــا  ــبـ ــكـ الـ
احلــرب  نهاية  بعد  الــعــالــم 
الباردة، مقارنة مع عدد من 
األقطار يف أمريكا الالتينية 
كــالــبــرازيــل والــشــيــلــي..، أو 
كبولونيا  الشرقية،  أوربا  يف 
بعض  يف  أو  ــا..  ــيـ ــانـ ورومـ
كجنوب  اإلفريقية،  البلدان 
التي  إفــريــقــيــا وروانـــــــدا.. 
سياسية  مكتسبات  راكمت 

واقتصادية هامة.
الــكــتــاب يف فصله  يــرصــد 
األول مفهوم وأمناط التحّول 
الدميقراطي، وأزمة التحّول 
يف املنطقة العربية من حيث 
كما  وتداعياتها،  أسبابها 
يــتــنــاول ســيــاقــات احلـــراك 
»العربي« من خالل التطرق 
)تونس،  احلــاالت  لعدد من 
ومصر،  وســـوريـــا،  وليبيا، 
واجلزائر  واملغرب  واليمن، 
والــــــــســــــــودان(، ومــجــمــل 
املطروحة  التي  اإلشــكــاالت 
هـــذا اخلـــصـــوص على  يف 
ــات الــســيــاســيــة  ــويـ ــتـ ــسـ املـ
واالجتماعية  واالقتصادية 
ــتـــدخـــالت  ــة، والـ ــ ــي ــ ــن ــ واألم
التيارات  وولــوج  اخلارجية، 

اإلسالمية للحكم.
ــي فتم  ــان ــث ــا الــفــصــل ال ــ أم

من  ملــجــمــوعــة  تخصيصه 
الـــتـــجـــارب الــدميــقــراطــيــة 
الشرقية  أوربــا  احلديثة يف 
وأمريكا الالتينية، ويف آسيا 
وإفريقيا، مع تناول وحتليل 
تدبير  يف  املعتمدة  اآللــيــات 
مختلف اإلشكاالت واألزمات 
التي رافقت التحّول يف عدد 
مـــن الــــــدول، مـــع الــتــوقــف 
ــّدروس املــســتــفــادة  ــ ــ عــنــد ال
ــأن عــربــيــا،  ــشـ يف هــــذا الـ
باملداخل  يتعلق  فيما  ســواء 
ــة  ــاســي ــســي ــة وال ــي ــون ــان ــق ال
ــة  ــي ــن ــة واألم ــاديـ ــصـ ــتـ واالقـ
ــنـــاول  ــبـــل تـ ــدة، قـ ــمـ ــتـ ــعـ املـ
دورالعدالة االنتقالية يف تدبير 
أزمات التحّول الدميقراطي 
التجارب  يف ضوء عدد من 
هذا  يف  واإلقليمية  الدولية 

اخلصوص.
الكتاب  هــذا  مــؤّلــف  يسعى 
الذي صدر بدعم من مؤسسة 
»هانس زايدل«، إلى اإلجابة 
عن إشكالية رئيسية، تتعلق 
الــالزمــة  املــداخــل  بتحديد 
لتأمني حتّول دميقراطي يف 
العربية بأقل كلفة،  املنطقة 
اإلشــكــاالت  استيعاب  عبر 
الشأن  املــطــروحــة يف هــذا 
التراكمات  وكذا  ناحية،  من 
النظرية، والتجارب امليدانية 
ناحية  من  احلديثة  الدولية 
أخــرى. وذلــك انطالقا من 

أساسية،  فرضيات  ــالث  ث
أولها، حتيل إلى أن األزمات 
القائمة  واألمنية  السياسية 
املنطقة،  دول  مــن  عــدد  يف 
تــعــكــس حــجــم اإلكـــراهـــات 
والسياسية  االجــتــمــاعــيــة 
من  املتراكمة  واالقتصادية 
جهة، وعدم اختيار املداخل 
والــكــفــيــلــة بدعم  الـــالزمـــة 
الــتــحــّول الــدميــقــراطــي من 
جهة أخــرى، وثانيها، تشير 
إلى أن استحضار التجارب 
الــدولــيــة احلــديــثــة يف هذا 
التحول  سيجعل  ــصــدد،  ال
كما  املــنــطــقــة،  ممــكــنــا يف 
احلــراك  بانتشال  سيسمح 
التي  احلالية  »القتامة«  من 
ألصقت به؛ بربطه باإلرهاب 
واالستالب األمني والتراجع 
واالقــتــصــادي.  االجتماعي 
اعتماد  بأن  وثالثها، تقضي 
الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة، ميّثل 
مدخال سلسا لتدبير أزمات 
ــتــجــاوز  ــّول، ول ــتـــحـ ــذا الـ هــ
تطبع  الـــتـــي  االرتـــبـــاكـــات 
من  لعدد  السياسي  املشهد 
يدعم  مبــا  ــراك،  ــ احلـ دول 
مشاركة اجلميع يف بناء دولة 
مع  ويقطع  للجميع..  تّتسع 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان ومع مظاهر الفساد 

واالستبداد..

جمعية  فتحت  العربية،  النخب  مبادرة  بعد 
املغرب  احتاد  أجل  من  والدراسات  البحوث 
واألبحاث  الدراسات  ومركز  بتونس  العربي 
واإلنسانية مدى باملغرب، الئحة دعت العديد 
من النخب واألساتذة واملفكرين والسياسيني 
والوزراء من البلدان املغاربية،  لتوقيعها قصد 
صياغة مبادرة مغاربية بهدف وقف التوترات 
احلوار  إلى  االرتكان  واجلزائر،  املغرب  بني 

واملصاحلة .
وتــنــص املـــبـــادرة املــغــاربــيــة الــداعــيــة لوقف 
ــر،  واجلــزائ املــغــرب  بــني  والتصعيد  الــتــوتــر 
ــادة اللحمة  و إلــى احلـــوار واملــصــاحلــة، وإعـ
ما  على  لها  الداعني  املغاربية،  املنطقة  إلى 
الكبير  العربي  املغرب  دول  )استرجعت  يلي: 
التحية  البنية  لبناء  وتفرغت  استقاللها، 
والشركات  املؤسسات  وتأسيس  والطرقات 
وحلمها  والتنمية،  واملعرفة  التعليم  ونشر 
من  ناضلت  التي  املغاربية،  الوحدة  حتقيق 
وبالبناء  املغاربية،  الوطنية  احلركات  أجلها 
التي  ــوبــر1956،  ــت أك تــونــس يف  نـــدوة  على 
هذه  كل  ولكن  احتــاد،  أو  كفدرالية  اقترحت 
أرض  على  اصطدمت  والطموحات  اآلمــال 
الواقع بالصخرة واملتمثلة يف مخلفات واإلرث 
االستعماري والذي ترك وراءه ألغاما نفسية 
واجتماعية، قابلة لالنفجار يف أي حلظة من 

اللحظات“.
املوقعون  يتجاوز  لم  التي  املبادرة  واضافت 
عليها الى االن اكثر من 61 شخصاً جميعهم 
من نخبة املجتمع بني أساتذة جامعيني ودكاترة 
ومثقفني، :”ولئن كانت احلكمة وصوت العقل 
للقيادات والزعامات ونزعت فتيل التوتر يف 
الكثير من الفترات، فإن أثارها مازلت كامنة، 
وتوشك  جديد،  من  برأسها  تطل  هي  وهــا 
نارها أن تأتي على األخضر واليابس، وإذا ما 
إلى أضرار جسيمة وتطيح  تفاقمت ستؤدي 
مبا تبقى من الفرص لتحقيق التنمية والتقدم 
وحتــرم  و  والــســالم،  والرفاهية  واالزدهــــار 

املنطقة من توطني دولة املواطنة املغاربية“.

ويورد النص أنه”وأمام هذه اإلخطار املحدقة 
فالدعوة  املغاربية،  بلداننا  واستقرار  بأمن 
ملحة إلى معاجلة املشاكل العالقة بني دولنا 
أفق  املطلوبة يف  باحلوار واحلكمة  املغاربية، 
حتقيق املصاحلة الشاملة، وتخليص شعوبنا 
االســتــعــمــاريــة،  املــرحــلــة  مخلفات  وزر  مــن 
للقوى  الــتــدخــالت  ــام  أمـ بلداننا  وحتــصــني 
يف  التوتر  إدامـــة  إلــى  الساعية   ، األجنبية 
املنطقة، لضمان نفوذها وهيمنتها ومزيد من 
مفاصل  يف  متوقع  و  شعوبنا  لثروات  النهب 
ــة حالة  دولــنــا، ممــا يــؤدي إلــى تبعية وإدامـ
القوى االجنبية  استتباع دولنا وشعوبنا لهذه 
واخلــالف  االنــقــســام  واقـــع  يف  املستثمرة   ،
والتصدع الذي طال أمده بني دولنا املغاربية، 
بينها من خالل  العالقات  توتير  وتعمل على 
استراتيجيات إطالة عمر األزمات ملزيد من 

التحكم يف مصير دولنا وشعوبنا“.
من  بد  ال  ولذلك  أنه  املبادرة  وأكد أصحاب 
وضع حد لهذه اخلالفات وفق مجموعة من 
والوقف  اخلالفات  جتميد  أولها  اخلطوات 
البحث  وثانيها  اإلعالمية؛  للحمالت  الفوري 
املغاربية  للمشاكل  بــاحلــوار  ــول  احلــل عــن 
مصاحلة  قمة  إلــى  الــدعــوة  وثالثاً  العالقة، 
مغاربية بني القادة يف الدول املغاربية بتونس؛ 
ثم دعوة اإلخوة يف ليبيا الشقيقة إلى تكريس 
والوحدة  والتصالح  السلم  ومنطلقات  خيار 
املعاكسة  ــارات  اخلــي مــن  غيرها  عــن  ضــدا 

لتطلعات الشعب الليبي.
تؤدي  تاريخية  تسوية  إلى  املبادرة  كما دعت 
واملــغــرب  ــر  اجلــزائ بــني  مصاحلة  قمة  إلــى 
كل  وســـد  واحلــكــمــة  الــعــقــل  وتغليب صـــوت 
األبواب أمام التدخالت اخلارجية؛ مع تفعيل 
ميثاق مؤسسة اإلحتاد املغرب العربي والدعوة 
إلى تنشيط مؤسساته، باإلضافة إلى تشكيل 
جلنة أو مجلس حكماء املغرب العربي الكبير 
وتسوية  اخلالفات  يف  للفصل  إليه  واللجوء 

النزاعات املغاربية.

شاركوا  وباحثون  أساتذة  أكد 
ــدوة وطــنــيــة افــتــراضــيــة  ــ يف ن
باجلزائر  االثــنــني  يــوم  نظمت 
ــول »املــصــطــلــح  ــعــاصــمــة حــ ال
العلمي وتوظيفه يف فكر مالك 
بن نبي«، أن هذا املفكر امتلك 
»خــلــفــيــة عــلــمــيــة ســمــحــت له 
بوضع اســقــاطــات مــحــددة يف 

مجال العلوم االنسانية«.
وكــشــف املـــشـــاركـــون يف هــذه 
املجلس  نظمها  الــتــي  ــنــدوة  ال
املطلع  ان  األعــلــى  االســالمــي 
بن  مالك  وكتب  مؤلفات  على 
ان  ــدرك  يـ ان  لــه  بــد  »ال  نبي 
منهجية  استنبط  املفكر  هــذا 
ــتــي  ال ــمــيــة يف األعــــمــــال  عــل
وللحضارة،  لإلنسان  قدمها 
اكتسبها  التي  املنهجية  وهــي 
مــن تــكــويــنــه الــعــلــمــي أســاســا 

)الهندسة الكهربائية(«.
رئيس  أشار  الصدد،  ويف هذا 
املــجــلــس اإلســـالمـــي األعــلــى، 
أن  اهلل،  غــــالم  اهلل  بــوعــبــد 
مالك  أن  يجهلون  »الكثيرين 

بن نبي كان باحثا علميا وليس 
والتاريخ  الفلسفة  يف  مفكرا 
ــط‹‹، مــبــرزا  ــقـ واحلـــضـــارة فـ
للتعريف  اللقاءات  هذه  أهمية 
أكثر بأعماله بغية  »االستفادة 
حتويه  ملا  املستطاع  قدر  منها 
مــن افــكــار مستمدة مــن واقــع 

املجتمعات االسالمية«.
عمار  الدكتور  قال  جهته،  من 
نــائــب رئــيــس جمعية  طــالــبــي، 
اجلزائريني  املسلمني  العلماء 
وأحد تالمذة مالك بن نبي، ان 
هذا املفكر »عمل على استعمال 
الرياضية  واملعادالت  االشكال 
يف العلوم االنسانية، مما سمح 
له بالوصول الى افكار مستقلة 
ــال الــفــكــري تــشــابــه  يف املـــجـ

احلقيقة الرياضية«.
ــظــور، تــطــرق  ــن ومـــن نــفــس امل
أستاذ  مــوالي،  سعيد  الدكتور 
ــن  ــومــدي ــواري ب ــ ــ ــة هـ ــع ــجــام ب
والــذي  والتكنولوجيا،  للعلوم 
تــالمــذة مالك  مــن  أيــضــا  يعد 
ــاجلــة بن  ــع بـــن نــبــي، الـــى »م

على  احلــضــارة  ملشكالت  نبي 
العلمية«،  املصطلحات  ضــوء 
›‹الظاهرة  مبؤلفه  مستشهدا 
فصله  شمل  ــذي  ال القرآنية« 
املــنــهــجــيــة  ــددات  ــحــ ــ م االول 
ما  وهو  كتابه،  يف  اتبعها  التي 
يؤكد، كما قال، »اعتماده على 
أكــثــر يف  اتــضــح  نــســق علمي 
املصطلحات التي استعملها يف 

العديد من مؤلفاته األخرى«.
عرفت  الــتــي  ــدوة  ــن ال وفتحت 
ــة أســـاتـــذة وبــاحــثــني  ــشــارك م
نبي  بــن  مــالــك  بفكر  مهتمني 
ــال ملــنــاقــشــة جــمــلــة من  املـــجـ
استعملها  التي  املصطلحات 
يف مؤلفاته، والتي كانت ايضا 
محل نقد من بعض املشاركني 
ــدوا عــلــى »ضـــرورة  ــ ــن أك ــذي ال
وعــدم  املفكر  هــذا  نقد  تقبل 
أعماله«،  تقديس  يف  املــغــاالة 
وهو املبدأ الذي كان يدعو اليه 
النقد  لتشجيع  نفسه  نبي  بن 
البناء لألفكار املتعلقة مبسالة 

احلضارة واالنسان.

فيلم كل أسبوع: قائمة إصدارات األفالم 
اجلديدة على نتفليكس 

تونس: كشفت شركة نتفليكس، عن قائمة 
إصــدارتــهــا اجلــديــدة يف 2021، مــع مــا ال 
يقل عن 70 فيلمًا طويالً ، مبتوسط فيلم 

على األقل كل األسبوع.
وتــســتــعــد املــنــصــة األمـــريـــكـــيـــة هــــذا الــعــام 
لــعــرض مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن األفــــالم من 
ــنـــاع الــســيــنــمــا احلــاصــلــن  إنـــتـــاج أبـــــرز صـ
أفــالم  القائمة  وتــضــم  عاملية،  جــوائــز  على 
 ،»Army of the Dead  « ــي،  ــبـ ــزومـ الـ
 The Harder They  « الـــبـــقـــر  رعــــــاة 

وأفالم   ،»Fall, Concrete Cowboy
األجـــزاء  فيها  مبــا  الرومانسية  املــراهــقــن 
 To All »كــل مـــن أفـــالم  األخــيــرة لثالثية 
 ،»The Kissing Booth و   the Boys
املـــســـتـــوحـــاة مـــن روايـــــــات محببة  األفــــــالم 
 The Woman in the  « لــلــجــمــهــور 
 Window, Munich, The Last
كما   ..«  Letter from Your Lover
تطرح نتفليكس مسلسل ›دوالر‹ بأكثر من 

20 لغة.
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األسبوع المغاربي

شريف الزيتوني: ينتهي العام 2020 يف ليبيا 
منذ  ســنــوات.  مــن  سبق  عما  مختلف  بشكل 
تتوقف  لم  البالد ساحة حرب  كانت   2011
وانقسامات ضربت كل مؤسسات الدولة وكان 
تأثيرها كبيرا على كل املستويات، لكن النصف 
الثاني من 2020، اعتبر استثناء يف ظل توقف 
لغة السالح التي ذهب ضحيتها العشرات من 
املفاوضات  لغة  إلى  والتحول  الليبي،  الشباب 
التي أشرفت عليها البعثة األممية، مما بعث 
املاضي  طــي صفحة  يف  الليبيني  لــدى  أمــال 
فيها  تتوحد  جــديــدة  مرحلة  إلــى  واالنــتــقــال 
ويستعيد  واالقتصادية،  السياسية  املؤسسات 
فيها الشعب أمنه واستقراره، وحلم بناء دولة 

تتوفر فيها ظروف النهضة والعيش الكرمي.
قبل احلديث عن األشهر األخيرة من 2020 
ساحة  ليبيا  كانت  التفاؤل،  عليها  طغى  التي 
حرب كبرى بني فرقاء يتعنتون من أجل مضاعفة 
املاضي،  أغسطس  قبل شهر  الشعب.  معاناة 
الصواريخ  أخبار  إال  يوميا  الليبيون  يسمع  ال 
والطائرات احلربية والقتلى. ال تنتقل وكاالت 
األنباء إال أخبار السالح واملرتزقة والتدخالت 
اخلارجية. لم تكن هناك إرادة للمتصارعني يف 
إيقاف احلرب، أغلبهم كان يعتقد أن االقتتال 
ملا  انتباه  دون  الصراع  حسم  على  القادر  هو 
وثارات  تتركه احلرب من جراحات  أن  ميكن 

حتتاج سنوات أيضا لكي تندمل وتنتهي.
لكن إلى جانب حرب السالح، كانت هناك حرب 
فيروس  هي  العالم،  مع  ليبيا  عاشتها  أخــرى 
كورونا، الذي لم يقل خطره عن الرصاص، ولم 
يكن ضحاياه أقل من ضحايا احلرب الفعلية. 
دائمة  أزمة  خاليا  الليبية  املستشفيات  كانت 
وسط تشكيات كبيرة من عدم انضباط داخلي 
تسبب يف االنتشار السريع للفيروس باإلضافة 
بعدم  املسؤولني  تطال  التي  االنتقادات  إلــى 
جتهيز استراتيجية واضحة لتخفيف تأثيراته 
البالد  تعانيه  الــذي  االنقسام  ظل  خاصة يف 

القطاع  كــان  ــذي  وال السياسي  املستوى  على 
الصحي أحد ضحاياه.

سنة أخرى مضت والشارع الليبي ينتظر حلظة 
املرة  البالد. رمبا هذه  الفاعلني يف  وعي من 
على  اجلميع،  من  نوايا  ظل  يف  تفاؤل  بأكثر 
األقـــل ظــاهــريــا، يف جتـــاوز أحــقــاد السنوات 
سياسية  عملية  يف  والــدخــول  مضت  الــتــي 
عبرها  ويتوجه  املؤسسات  إثرها  على  تنوحد 
الليبيون نحو صناديق االقتراع التي ستفرز لهم 
وجوها جديدة ميكنها حتقيق تغيير فعلي على 
ترتبط  وال  واالقتصادي،  السياسي  املستويني 
األزمــة  عن  مسؤولياتهم  حــول  اتهامات  بهم 

احلاصلة.
يف بداية العام 2020 كانت أولى التحركات 
العاصمة  يف  الليبية.  األزمـــة  حــول  الدولية 
األملانية برلني اجتمع ممثلو حكومات اجلزائر 
وإيطاليا  وأملــانــيــا  وفرنسا  ومــصــر  والــصــني 
واإلمارات  الكونغو  وجمهورية  وتركيا  وروسيا 
والواليات  املتحدة  واململكة  املتحدة  العربية 
املتحدة األمريكية وممثلني عن األمم املتحدة، 
العام وممثله اخلاص يف  األمني  ذلك  مبا يف 
األوروبــي  واالحتــاد  األفريقي  واالحتــاد  ليبيا 
أملانية  رعاية  حتت  العربية،  ــدول  ال وجامعة 
وأممية لبحث التوصل إلى توافق يف اآلراء بني 
وتأمني مظلة دولية حلماية احلوارات الليبية 

حول مستقبل البلد.
مــســارات؛ عسكري  ثالثة  إلــى  خلص  املؤمتر 
جلنة  األول  بتشكيل  واقــتــصــادي،  وسياسي 
عسكرية تتكون من 10 ضباط ميثل كل 5 منهم 
طريف الصراع وحتدد اللجنة آليات تنفيذ وقف 
إطالق النار وكيفية نزع سالح املليشيات، والثاني 
سياسي من خالل االتفاق على موعد النتخابات 
تتوحد على إثرها مؤسسات احلكم وهو ما مت 
تاريخ  الحقا يف حتديد 24 ديسمبر 2021 
لها، واملسار الثالث اقتصادي، من خالل توحيد 
وأيضا  فيه،  الصرف  وسعر  املركزي  املصرف 
إعادة االنتاج يف موانئ اإلنتاج وهو ما مت أيضا 

الحقا.
على  جنيف  من  كل  كانت  فبراير 2020  يف 
مع  موعد  على  والقاهرة  وميونيخ  مرحلتني 
اجتماعات تشاورية انتهت باتفاق طريف النزاع 
الليبي على هدنة دائمة ووقف تدفق املقاتلني 
األراضــي  من  وإخراجهم  البالد  إلى  األجانب 
التي دخلوها، لكن اجتماع جنيف الثاني شهد 
عدم  بحجج  الوفاق  حكومة  ممثلي  انسحاب 
أن  الواقع  لكن  باملخرجات،  االلتزام  يف  الثقة 
السراج وحكومته يف ذلك الوقت كانا يهدفان 
الضغط  لفرض  التركي  الدعم  استغالل  إلــى 
على اجليش من أجل التراجع خارج العاصمة 
طرابلس واملناطق التي كان يسيطر عليها وقد 

كان لهما ذلك بالتقدم نحو خط سرت اجلفرة 
الذي بقي إلى اليوم نقطة توقف الطرفني يف 

انتظار ما ستحمله الفترة املقبلة من تطورات.
وعلى الرغم من التطورات املختلفة التي عرفتها 
ليبيا يف 2020 لكن احلدث األهم يبقى وقف 
إطالق النار يف أغسطس املاضي. ففي الوقت 
الذي كانت حكومة الوفاق عبر حليفها التركي 
عن  يدافع  اجليش  وكــان  البالد  شــرق  تتقدم 
املناطق التي يسيطر عليها، توقفت احلرب فجأة 
وبدأت بعدها مباشرة االجتماعات املاراطونية 
يف أكثر من مدينة عربية وغربية، ثم يف ليبيا 
معلنة عن تطور جديد يطغى عليه السياسي 
رغم التخوفات الدائمة من استئناف االقتتال 
وتأثير التدخالت اخلارجية خاصة التركية يف 

مسار احلوارات.
نحو  األنظار  اجتهت  النار،  إطــالق  وقف  بعد 
بداية  منذ  مرة  ألول  املغربية.  بوزنيقة  مدينة 
مباشر،  بشكل  األزمـــة  فــرقــاء  يجتمع  األزمـــة 
طرف ميثل مجلس النواب، وآخر ميثل مجلس 
الهدف كان ضمان وقف  الدولة يف طرابلس. 
دائم للحرب، ثم التوجه نحو العملية السياسية. 
االجتماعات تكررت يف املدينة حيث كان هناك 
إصــرار مغربي على لعب دور ناجع، ورمبا يف 
ذلك رسالة سياسية للمغرب إلى أطراف بعينها 
يف إطــار »صـــراع« إقليمي خفي حــول ملفات 
مختلفة، لكن املهم يف ذلك أن الدور املغربي كان 

ناجعا يف نقاط مختلفة.
بعد بوزنيقة كانت تونس أيضا مع مؤمتر حوار 
أشرفت عليه األمم املتحدة. الواقع أن احلوار 
لم يكن يف مستوى اآلمال الكبيرة التي عقدت 
عليه، لكن حقق يف احلد األدنى نقطة أساسية 
نقطة  يف  ثم  لالنتخابات،  تاريخ  وهي حتديد 
ثانية االتفاق على لقاءات يف الداخل الليبي يتفق 
التنفيذية  الليبيون على تركيبية السلطة  فيها 
ودورها باإلضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة، 
وهي نقاط تتقّدم ببطء لكن مؤشراتها إيجابية 

يف الغالب.
القاهرة أيضا احتضنت لقاءات بني ممثلني على 
شرق البالد وغربها، وعبرها اختارت القاهرة 
أن تنفتح على ممثلي حكومة طرابلس، كبادرة 
الكبيرة على  ــرازات  نــوايــا، رغــم االحــت حسن 
ارتباطاتها اخلارجية، وقد خلصت تلك اللقاءات 
أيضا إلى أن جتاوز اخلالفات ضروري للخروج 

بليبيا من أزمتها.
انتهى العام 2020، بوجود جلنة عسكرية موكول 
لها ضمان وقــف إطــالق الــنــار، ووجـــود جلان 
الضرورية  اإلصــالحــات  لها  موكول  اقتصادية 
لتوحيد املصرف املركزي، وقد انتهت قبل ساعات 
من نهاية العام باالتفاق على توحيد سعر الصرف 
يف مؤشر إيجابي القتصاد البالد، باإلضافة إلى 
املسار السياسي الذي تراقبه البعثة األممية وهي 
التي أعلنت عبره عن حتديد موعد لالنتخابا 
نهاية 2021، لكن هذا التفاؤل حتكمه ظروف 
أخرى يف عالقة مبوازين القوى داخليا وتخوف 
نفوذها يف صورة  من خسارة  عديدة  أطــراف 

الوصول إلى حلول واقعية على األرض.
من جنيف إلى برلني إلى بوزنيقة املغربية إلى 
تونس والقاهرة ثم إلى غدامس، يجتمع الليبيون 
من أجل احلل النهائي وإنهاء سنوات االقتتال. 
كان العام 2020، صعبا على كل العالم، لكنه 
بعث األمل لدى الليبيني يف تغيير طريق األزمة 
املتعثر إلى خارطة جديدة تراقبها أطراف كثيرة 
وتتوجه فعليا إلى انتخابات عامة تتوحد على 
واالقتصادية  السياسية  املؤسسات  كل  إثرها 
البالد، لكن ذلك يبقى يبقى رهني اإلرادة  يف 
الداخلية يف احلل واإلرادة اخلارجية يف عدم 
العام  الــرأي  لدى  العام  اإلجماع  ألن  التدخل، 
اخلارجية  التدخالت  أن  وخارجها  ليبيا  يف 
كانت السبب الرئيسي يف تعميق األزمة يف ظل 
رغبة كل املتداخلني يف ربح الساحة الليبية مبا 
فيها من مزايا استراتيجية على كل املستويات 

السياسية واالقتصادية.

الساحة  شهدت  غبارة:  عبدالباسط 
عــدة   ،2020 ــام  عـ خـــالل  الليبية 
تطورات على جميع األصعدة وعاش 
وقع  على  العام  هــذا  خــالل  الليبيون 
ــي زادت  ــت ال ــررة  ــك ــت امل الــصــراعــات 
جائحة كورونا من وطأتها اضافة الى 
التي  االقتصادية  األزمــات  استمرار 
أثرت على الوضع املعيشي للمواطن.
كما شهد العام حتركات دولية خففت 
الباب  وفتحت  الصراعات  حــدة  من 
أمام املفاوضات بني الفرقاء ليتجدد 

االمل يف تسوية طال انتظارها.
العام  السياسي،،شهد  املستوى  على 
الحــتــواء  مكثفة  ــات  حتــرك  2020
مع  بــدايــتــهــا  كــانــت  الليبية  األزمــــة 
ليبيا  أجــل  من  للسالم  برلني  مؤمتر 
الذي احتضنته العاصمة األملانية يف 
الفرقاء  بحضور  الثاني،  كانون  شهر 
الليبيني اضافة الى الدول املؤثرة يف 
الصراع الليبي وهي الواليات املتحدة، 
وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصني، 
وتركيا، وإيطاليا، واإلمارات، ومصر، 

واجلزائر، والكونغو.
املؤسسات  توحيد  الى  املؤمتر  ودعــا 
التدخالت اخلارجية،  ووقف  الليبية، 
املــفــروض  األسلحة  حظر  ــرام  واحــت
النار.كما  إطــالق  ووقــف  ليبيا،  على 
نص على ثالث مسارات حلل األزمة: 
املسار العسكري وذلك بتشكيل »جلنة 
ضباط،   10 مــن  مؤلفة  عسكرية« 
آليات  حتــدد  جانب،  كل  عن  خمسة 
تنفيذ وقف إطالق النار، باإلضافة إلى 
نزع سالح املليشيات يف ليبيا وتفكيكها 

وإعادة إطالق مسار املصاحلة.
فيما  أفضى  سياسي  الثاني  واملسار 
العامة  االنتخابات  على  لالتفاق  بعد 
أول 2021.أما  ديسمبر/كانون   24
ومت  اقتصاديا،  فكان  الثالث  املسار 
مبوجبه إعادة إنتاج النفط ومحاوالت 
ــزي وســعــر  ــركـ تــوحــيــد املـــصـــرف املـ

الصرف وإصالحات أخرى.

يف  املباحثات  انطلقت  ذلــك  وعقب 
استضافت  حيث  االقتصادي  املسار 
 9 يف  الــقــاهــرة،  املصرية  العاصمة 
ــــى  2020،أول فبراير/شباط  و10 
خبيًرا   28 باللقاء  شــارك  جوالتها. 
اقتصادًيا ومالًيا، ومت التوافق خاللها 
على تشكيل ثالث جلان وهي: اللجنة 
املصرفية وتعنى مبعاجلة االنقسام يف 
اجلهاز املصريف وما يتبعه من مسائل، 
بعد  العامة  االيـــرادات  توزيع  وجلنة 
اجلدل الذي دار حول سوء ادارة املال 

العام، وجلنة االعمار والتنمية.
محادثات  انطالق  مع  ذلــك  وتــزامــن 
ــالل  ــن خـ ــ ــري مـ ــكـ ــسـ ــعـ ــار الـ ــ ــسـ ــ املـ
اجتماعات اللجنة العسكرية املشتركة 
)5+5(،والـــتـــي عــقــدت يف األســبــوع 
 ،2020 فبراير/شباط  مــن  األول 
وانتهت  بسويسرا،  جنيف  مدينة  يف 
باتفاق طريف النزاع الليبي على وقف 
البالد  إلــى  األجانب  املقاتلني  تدفق 
وإخراجهم من األراضي التي دخلوها.
التركية  التدخالت  كانت  األثناء  ويف 
قد تصاعدت وتيرتها يف ليبيا، فمنذ 
الليبية  األراضــي  العام شهدت  بداية 
املــوالــني  للمرتزقة  مــتــزايــدا  تدفقا 
ألنقرة من سوريا الى ليبيا لدعم قوات 
قــوات اجليش  الــوفــاق ضــد  حكومة 
نقل  يف  تركيا  استمرت  الليبي.كما 
وتهريبه  والسالح  العتاد  أنــواع  شّتى 
الى ليبيا، مما ساهم يف زيادة تأجيج 
االنقسام يف الداخل الليبي ومنع أي 

تسوية سياسية قادمة.

وبدت أطماع تركيا تتوضح مع توقيعها 
الوفاق  حكومة  مــع  التفاهم  مــذكــرة 
التعاون  حــول  الــســراج  فايز  بقيادة 
احلدود  وترسيم  والعسكري  األمني 
البحرية، والتي شكّلت حجر األساس 
للوجود التركي يف ليبيا وأثارت جدال 
واعتبر  ــا.  وخــارجــي داخــلــيــا  واســعــا 
على  جاهدة  تعمل  تركيا  أن  كثيرون 
البحر املتوسط  تعزيز نفوذها  شرق 

ما يهدد دول املنطقة عموما.
وعــلــى وقــع تــزايــد الــتــدخــل التركي 
الذي تقدمه حلكومة  الكبير  والدعم 
الوفاق شهدت ليبيا تطورات عسكرية 
»الوطية«  قاعدة  سقوط  أبرزها  كان 
لسيطرة  خاضعة  كانت  التي  اجلوية 
هذا  ومثل  الليبي،  الوطني  اجليش 
ــالــغ اخلــطــورة  الــســقــوط مــنــعــرجــا ب
الضربات  الى حجم  بالنظر  ومتوقًعا 
الكثيفة التي شنتها طائرات من غير 
بشكل  تستهدف  وكانت  تركية،  طيار 
ومخازنها  الــســالح  ــدادات  ــ ام يــومــي 

داخل هذه القاعدة.
تال ذلك تراجع اجليش الوطني الليبي 
الليبي  الــغــرب  مــدن  أغلب  وســقــوط 
وكان  لتركيا  املوالني  املرتزقة  يد  يف 
آخرها مدينة ترهونة التي كانت متثل 
املسلحة  القوات  متركز  مناطق  ابــرز 
من  وغيرها  ترهونة  الليبية.وشهدت 
واسعة  انتهاكات  الليبي  الغرب  مدن 
تركيا  ومرتزقة  املليشيات  ارتكبتها 
واسعا  ودولــيــا  محليا  تنديدا  لقيت 
املــؤامــرة  الــضــوء على حجم  وألــقــت 

التركية على أمن البالد.
  ومع هذه التطورات حتولت عني تركيا 
النفطية  واملوانئ  الليبي  الشرق  الى 
التي متثل أبرز أسباب اصرار الرئيس 
الشأن  يف  أنفه  حشر  على  التركي 
التحشيد  على  أنقرة  الليبي.وعملت 
ســـرت  كونها  مدينة  ــراف  أطــ على 
مفتاح السيطرة على منطقة »الهالل 
تساهم  والــتــي   ، ليبيا  يف  النفطي« 
النفط  ــادرات  صــ مــن   60٪ بنسبة 
لديها  التي  ســرت  ومدينة  الليبية. 
حتميل  ومــرافــق  مهمة  نفط  حــقــول 
الناقالت، ذات أهمية عسكرية أيًضا، 
كونها مدينة حامية تسمح بالسيطرة 
على الساحل الليبي بني طرابلس إلى 

الغرب وبنغازي من الشرق.
اصطدمت  ــان  ــ ــ أردوغ ــاع  أطــم لــكــن 
أكــدت أن منطقة  التي  برفض مصر 
سرت-اجلفرة خط أحمر. ففي 20 
املصري  الرئيس  قال  يونيو 2020، 
تدخل  أي  أن  السيسي  الفتاح  عبد 
باتت  ليبيا  يف  املصري  اجلانب  من 
خاصة  الدولية،  الشرعية  له  تتوفر 
عمليات  خارجية  دول  مواصلة  مــع 
مشيرا  املتطرفة،  املليشيات  تسليح 
إلى أن »سرت واجلفرة خط أحمر«، 
وأن جاهزية القوات املسلحة املصرية 

للقتال صارت أمرا ضروريا.
املستشار عقيلة  أكد  يونيو،  ويف 24 
الليبي،  النواب  صالح، رئيس مجلس 
رسمًيا  سيطلب  الليبي  الشعب  أن 
عسكرية  بــقــوات  التدخل  مصر  مــن 
على  احلفاظ  اقتضت ضــرورات  إذا 
القومي  واألمن  الليبي  القومي  األمن 
املــصــري، وذلــك دفــاعــا شرعًيا عن 
النفس حال قيام امليليشيات اإلرهابية 
واملسلحة بتجاوز اخلط األحمر الذي 
حتدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة 
اجلــفــرة.  أو  ســـرت  مدينتي  ــاوز  جتـ
وعقب هذا التوتر الكبير شهدت ليبيا 
حــدثــا هــام يف آب 2020 حــني مّت 

اإلعــالن عن قرار وقف إطالق النار 
الصادر يف بيانني عن رئيس املجلس 
الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس 
صالح.  عقيلة  ليبيا  شرقي  الــنــواب 
جديدا  منعرجا  االعــالن  هــذا  ومثل 
يف املشهد الليبي حيث فتح الباب أما 
بني  واالجتماعات  املفاوضات  عــودة 
الفرقاء الليبيني برعاية أممية ودولية 

حلل األزمة سياسيا.
ففي 6 سبتمبر 2020،انطلقت يف 
العاصمة  بضواحي  بوزنيقة  مدينة 
احلــوار  مــن  جولة  الــربــاط،  املغربية 
الليبي بني وفدين من طرابلس وطبرق. 
واتفقت خاللها األطراف الليبية على 
البت  وتأجيل  الــســيــادّيــة،  املناصب 
املركزي،  البنك  محافظ  منصب  يف 
واالتفاق على آلية اختيار رؤساء ديوان 
املحاسبة وهيئة الرقابة اإلدارية وهيئة 
الفساد، دون حتديد أسماء  مكافحة 
على أن ينقل كل فريق هذه التفاهمات 
إلى مجلسه لكي يصدر بشأنها القرار 

املُناسب.
عقد  بوزنيقة،  حــوار  مع  وبالتزامن 
األساسية  الليبية  الفعاليات  ممثلو 
اجتماًعا   ،2020 سبتمبر   10 يف 
يف مدينة مونترو السويسرية وأوصى 
ــات  ــخــاب ــت ــون بـــإجـــراء االن ــاركـ ــشـ املـ
ال  مواعيد  يف  والرئاسية  البرملانية 
تتجاوز 18 شهرا، والعمل على مسار 
واالجتماعية،  الوطنية  املــصــاحلــة 
وإنهاء ظاهرة االحتجاز غير القانوني 
وتفعيل  سياسية،  ألســبــاب  واإلدانـــة 
قانون العفو عن السجناء السياسيني، 
للمبعدين  اآلمنة  العودة  على  والعمل 
والنازحني. ويف 29 سبتمبر 2020، 
وأمنية  عسكرية  قــيــادات  اجتمعت 
الــبــالد،  وغــربــي  شــرقــي  ليبية متثل 
مبدينة الغردقة املصرية، اتفق خالله 
هيئة عسكرية  تشكيل  على  الفرقاء، 
مشتركة تضم جميع الليبيني، وتوزيع 
األقاليم  بحسب  العسكرية  املناصب 

الليبية، ضمن خطط دمج أبناء ليبيا 
يف مؤسسة عسكرية موحدة، وإعادة 

هيكلة األجهزة األمنية املختلفة.
احتضن  الغردقة،  لقاء  من  أيــام   بعد 
املغرب اجلولة الثانية من حوار بوزنيقة 
يف الفترة بني 2 و6 أكتوبر 2020، 
الليبي  ــواب  ــن ال مجلس  وفـــدا  ووقـــع 
واملجلس األعلى للدولة، مسودة اتفاق 
بشأن معايير اختيار شاغلي املناصب 
السيادية يف ليبيا. وتتمثل املؤسسات 
ليبيا  مصرف  محافظ  يف  السيادية 
املحاسبة،  ديـــوان  ورئــيــس  املــركــزي 
ورئيس جهاز الرقابة اإلدارية، ورئيس 
هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء 
ورئيس  لالنتخابات  العليا  املفوضية 

املحكمة العليا والنائب العام.
يف  االجتماعات  ذلــك  بعد  وتواصلت 
غدامس احلدودية مع اجلزائر حيث 
الليبية  العسكرية  اللجنة  ناقشت 
وقف  اتــفــاق  تطبيق  بــنــود  املشتركة 
إطالق النار، كما شهدت تونس أولى 
جلسات احلوار بني الفرقاء الليبيني، 
يف الفترة بني 9 و16 نوفمبر 2020، 
املجتمعون  واتــفــق  ــي،  أممـ ــإشــراف  ب
على حتديد تاريخ إجــراء االنتخابات 
 .2021 ديسمبر   24 يــوم  الوطنية 
ويكشف تعدد املبادرات رغبة دولية يف 
ليبيا،  السياسي يف  الفراغ  حالة  سد 
وذلك بالعمل على التقريب بني وجهات 
وتعزيز  املختلفة،  لــألطــراف  النظر 
واالتفاق  الدميقراطي  التحول  مسار 
على شكل العملية السياسية والدولة. 
عنه  ستسفر  مــا  الليبيون  ويــتــرقــب 
التحركات الدولية واجلهود التي تبذلها 
إلجنــاح االتفاق السياسي ودفــع كافة 
األطراف لاللتزام بالعملية السياسية 
بعيدا عن التصعيد العسكري الذى لن 
يكون حال لألزمة الراهنة التي تعصف 
بأمن واستقرار البالد، إضافة ملساعدة 
البالد فى املرور من االزمة السياسية 

العاصفة التي تهدد البالد.

حصاد 2020 يف ليبيا صفحة جديدة نحو احلل النهائي 

وجهات نظر

تطورات متسارعة يف العام 2020..ليبيا تواصل البحث عن السالم
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األسبوع المغاربي

مصطفى قطبي: يكثر يف هذه األيام عدد 
وعدد  الشعب الليبي،  باسم  املتحدثني 
بتركه  املــنــاديــن  وعــدد  عليه،  املتباكني 
يقرر مصيره، لكنهم يف اآلن ذاته، وتلك 
الشعب  لهذا  يحددون  فاضحة،  مفارقة 
يريد،  وكيف  بل  يريد،  ومن  يريد،  ماذا 
ــكــون حــكــومــتــه  وعـــلـــى أي صــــــورة ســت
دولته  توجه  عليه  سيرسو  وما  املقبلة، 
بل واالجتماعي  واالقتصادي،  السياسي 
املتحدثني  ــؤالء  هـ فـــإن  أيــضــاً. واحلــق 
فريقاً معيناً،  أو  مــحــددة،  فئة  ليسوا 
لــــدول مختلفة  تــابــعــة  ــات  ــئ ف هـــم  بـــل 
والغايات... لكن  األهــداف  ومتضاربة 
أكيد أنه مخطئ من يظن أن حل األزمة 
أو  اخلـــارج  مــن  يأتي  أن  الليبية ميكن 
جهات  أو  قــوى  تقدمه  أو  به  تتبرع  أن 
إذا  وبــخــاصــة  بشكل مجاني  خــارجــيــة 
كانت معروفة بأطماعها يف ثروات ليبيا، 
مهما  جهة  أي  ليس بإمكان  ذلك  وفــوق 
تفرض  أن  واجلــبــروت  القوة  من  بلغت 
حال يف ليبيا، ما لم تكن أطراف األزمة 
إذ  التوصل حلل،  على ضرورة  متوافقة 
يكفي وجود طرف واحد ال يؤمن باحلوار 
كي يعرقل أي إمكانية للتوصل إلى حل.

تواجه ليبيا ومستقبل شعبها واحداً من 
التي تقتضي  التحديات  أخطر وأشرس 
األقصى من  استنفار احلد  من اجلميع 
اليقظة وحتمل املسؤولية، وإال فسيدخل 
اجلميع دون استثناء يف ماكينة االحتراب 
ال  رهيب  عنف  تــروس  بني  واالنطحان 
يعرف أحد مداه ولن يتوقف إال بتقويض 
أسس الدولة الليبية ونسف كل مقوماتها. 
وثمة ضوء يف آخر النفق، وإنها مسؤولية 
اجلميع أن ميسك بهذا الضوء، قبل أن 
يغرق يف عتمة قاتلة يف حلظة من الفوات 
نادمني! لقد  التاريخي، ستترك اجلميع 
من  الكثير  وهــدر  الليبي  الشعب  خسر 
عاقل  ذلــك ال ميكن ألي  ومــع  الفرص، 
إال أن يرى هول الكارثة اآلتية إليه، إذا 
لم تعالج األزمة بأقصى درجات احلكمة 

وباستعداد  األنانية،  وجتاوز  والعقالنية 
اجلميع للتنازل والتسوية، إلنقاذ ليبيا.

الليبية،  وقد آن األوان جلميع األطراف 
احلكومة  تــديــره  الـــذي  الليبي  الــشــرق 
الثني،  اهلل  عبد  يرأسها  التي  املؤقتة 
طرابلس  بالعاصمة  الــوفــاق  وحكومة 
ــتــي يــقــودهــا فايز  ومــعــظــم الـــغـــرب، ال
بأنه  ويـــدركـــوا  يــعــتــرفــوا  أن  الـــســـراج، 
نفسه  باملستوى  ــة  األزمـ حــل  يستحيل 
البد  وبأنه  أنتجها،  الــذي  التفكير  من 
من اختراق جدار املعاندة التي ال طائل 
واخلــراب  املــوت  من  املزيد  ســوى  منها 
ــوح... ففي ظــل الــواقــع  ــت ــف ــزف امل ــن وال
املــأزوم وغياب احلد األدنــى من  الليبي 
التي جتمع احلكومتني حول  املشتركات 
حتديات  ليبيا  تشهد  البالد  إدارة  سبل 
واضحة  وأمنية  واقتصادية  اجتماعية 
بقية  أو يف  العاصمة طرابلس  سواء يف 
املدن واألقاليم، حيث ال تتحكم »حكومة 
الوفاق« بأغلب املجموعات املسلحة على 
األرض ذات الوالءات السياسية املتعددة 

سواء حلزب أم ملدن أو لقبائل.
الليبي  ــبــض الــشــارع  ن مــن  الــقــريــبــون 
الليبيني  تعطش  مــدى  جــيــدا  ــدركــون  ي
ــن  ــن أم ــدوه مـ ــقـ ــا فـ ــل يــســتــعــيــد مـ حلـ
اجلــاري  الــدم  شــالل  واستقرار ويوقف 
من إخوة وأبناء يف اجليش الوطني الليبي 
ومن املدنيني األبرياء على يد اإلرهابيني 
واملرتزقة، ويؤسس ملرحلة من املصاحلة 
من  بليبيا  واحلــوار يــنــتــقــل  ــالح  واإلصــ
أفــضــل. فهل يعقل أن  ــى حــال  إل حــال 
دائما سباقة حلل  كانت  ليبيا  أّن  ننسى 
أزمات دول أفريقية... واليوم تعجز عن 
وتتسّول  احللول  لتلتمس  أزماتها  إدارة 
بأي  ينبهرون  كانوا  من  عند  املساعدة 
نوقظ  أن  لنا  آن  ليبية؟!  نكهة  له  شيء 
الروح الليبية، وننفض الغبار عن ذاكرتها 
وجوهرها الليبي األصيل، الستيعاب ما 
جرى والبحث عن ممكنات احلل، الذي 
يرضي اجلميع ويلبي رغبتهم يف التطلّع 

نحو مستقبل أفضل. وعليه فإن تقدمي 
احللول املمكنة يقتضي أوالً طرح األسئلة 
الضرورية وتلّمس اإلجابات عنها، وعلى 

رأس هذه األسئلة:
ــل يــصــدق  ــاق - هـــل هــنــالــك لــيــبــيــي ع
ــراك  واألت واألوروبــيــني  األمريكيني  بــأن 
وحرية  كرامة  على  حريصون  وغيرهم 
ومستقبل الشعب الليبي أكثر مما يريده 

الليبيون ألنفسهم؟!
أي  أو  ليبي  مــســؤول  ألي  يحق  هــل   -
تتجاهل  أن  حــزبــيــة،  أو  سياسية  ــوة  ق
حقوق الليبيني يف املشاركة احلقيقية يف 
صناعة مستقبل ليبيا، وهل ميكن ألحد 
أن يزعم بأنه ميثل كل الشعب وبأن له 

األحقية يف احلكم دون اآلخرين؟!
أخالقية  وأســـس  ــررات  مــب ثمة  هــل   -
أو جهة يف  قوة  وسياسية وشرعية ألي 
ليبيا حتاول تهميش أو إقصاء أو اجتثاث 
أو إلغاء أي قوة أخرى من املشهد الليبي 
ملجرد أنها تخالفها يف الرأي والبرنامج 

والتطلعات؟!
الذكر  اآلنفة  األسئلة  عن  اإلجابة  لعل 
كان  أيــا  وطــنــي  ليبي  كــل  مــن  تقتضي 
قناعاته  يف  الــنــظــر  يــعــيــد  أن  مــوقــعــه 
واألحــكــام  املسبقة  اآلراء  مــن  ويتحرر 
القطعية واالستنتاجات السهلة املشحونة 
جسورة  بــخــطــوات  للتقدم  بالعاطفة، 
وشجاعة، نحو إنقاذ الوطن الذي يواجه 
التاريخية،  الــقــدر  حلظات  مــن  حلظة 
التي قــد تــقــوده إلــى اخلـــراب والــدمــار 
والتقدم  ــار  االزدهــ ــى  إل أو  والتقسيم، 
نقبض على هذه  كيف  نعرف  أن  شرط 
اللحظة. ولعل اخلطوة احلاسمة للقبض 
اجلميع  إقــدام  هي  اللحظة،  هــذه  على 
للمصاحلة  إبـــطـــاء،  أو  تـــردد  ودومنــــا 
مصاحلة  ليبيا،  سقف  حتــت  الوطنية 
إقصاء  أو  استثناء  ودون  اجلميع  تضم 
أحد ودون شروط مسبقة، بحيث تنبثق 
وتشكيالت  هيئات  املصاحلة  هــذا  عن 
لبناء  تؤسس  جديدة،  سياسية  وبرامج 

من  انطالقاً  وذلك  األزمــة  بعد  ما  ليبيا 
األسس التالية:

أزمة  من  تعاني  ليبيا  بــأن  اإلقــرار   1-
تهدد  مؤامرة  وتواجه  ناحية،  مرّكبة من 
وكذلك  ــرى،  أخـ ناحية  مــن  مستقبلها 
ــرار بــوجــود أزمــة يجعل  فــإن عــدم اإلقـ
فعالية املؤامرة أكبر، وكذلك فإن جتاهل 

املؤامرة سيفاقم األزمة.
وانتزاع  العنف  أشكال  كل  إيقاف   2-
أدواته من اجلماعات والقوى التي تهدد 
أمن ليبيا، على أن يترافق ذلك بخطوات 
إصالحية مفصلية وحاسمة تطول رموز 
لتعزيز  املــســتــويــات  جميع  يف  الــفــســاد 
مصداقية الدولة وهيبتها لدى املواطن، 
ــر والــعــنــف  ــوت ــت ولــتــخــفــيــف مـــصـــادر ال
مرة  األزمــة  نشوب  احتماالت  وإضعاف 

أخرى.
الوطنية،  بــاملــعــارضــة  االعـــتـــراف   3-
ويرسخ  السياسة  يعقلن  الذي  وبدورها 
وال  التخوين  يجوز  ال  حيث  االستقرار، 
أســاس  على  أحـــد،  بوطنية  التبخيس 

االختالف بالرأي.
-4 إن مواجهة األزمة تقتضي اعتراف 
دون  ارتكبت،  التي  باألخطاء  اجلميع 
ــرراً ألحد  ــب أن تــكــون هــذه األخــطــاء م
أو  مدمرة،  بعبثية  أو  بسلبية،  للتعامل 
مع  الحقاً،  احلسابات  لتصفية  مدخالً 
الفاعلة يف  القوى  جميع  ضــرورة حترر 
املجتمع الليبي من منطق: من ليس معنا 
إلى  يقود  املنطق  هــذا  ألن  ضدنا،  فهو 
يعد  لم  حيث  اآلخــر،  وإقصاء  التناحر 
مفاهيم  التمترس خلف  اليوم  بعد  ينفع 
الواقع عدم فاعليتها  أثبت  إيديولوجية، 
اليوم  نستطيع  ال  فنحن  جــدواهــا،  وال 
أو  سلفية  مبفاهيم  الليبية  األزمــة  حل 
رومانسية  قومية  بأوهام  وال  أصولية، 
الستعادة كيانات مندثرة، وال مبنطلقات 
فكرية تشكلت منذ عقود، دون أن تخضع 
ملــراجــعــة نــقــديــة شــامــلــة وجــديــة، ولــم 
املنطلقات  هذه  أهداف  من  أي  يتجسد 

ما  إن  بل  حقيقي،  سياسي  مشروع  يف 
يعاكس  مــا  هــو  للمفارقة،  ويــا  جتسد، 
مع  ويتناقض  املنطلقات،  هــذه  جوهر 

أهدافها!
ــر إحلــاحــاً  ــث ــك فـــإن الــســؤال األك ــذل ول
املصاحلة  جـــدوى  عــن  ليس  هــو  الــيــوم 
ــوار، وإمنـــا عــن املــبــرر األخــالقــي  واحلــ
احلوار  لرفض  والبراغماتي  والسياسي 
مــن أي طـــرف ســيــاســي أو مــكــون من 
مكونات املجتمع الليبي، ألن هدر الوقت 
يعني  مقاطعته،  أو  ــوار  احلــ وتعطيل 
ترسيخ االستبداد واإلسهام يف خلق بيئة 
إلغائية، تناحرية تنسف أي جسور للثقة 
من  لعنف الحق،  وتؤسس  املستقبل،  يف 
أنواع  أســوأ  أمــام  الفرصة  إتاحة  خالل 
نحو  األهلي  املجتمع  لتحريك  القّناصة 
ويندرج  والتقاتل،  واالنقسام  التشرذم 
متعهدو  القّناصني:  هؤالء  قائمة  ضمن 
اجلــدد،  الدينيون  واملــقــاولــون  القبائل، 
املهزومة  املعارضة  وفلول  والتكفيريون، 
تاريخياً، وحديثو النعمة الذين يدافعون 
ــســادهــم، وأشــبــاه  عــن امــتــيــازاتــهــم وف
بريق األضواء!  نحو  الطامحني  املثقفني 
ميارس  احلــوار  يرفض  من  فــإن  لذلك 
شمولية مضادة، حتى ولو زعم أنه ضد 

الشمولية!
إن التحّول والتغيير البّناء ال يتم بجرائم 
دليل  دون  يتحقق  وال  جنائية موصوفة، 
ــح، وفــعــل تــنــويــري يهدف  نــظــري واضــ
وحكمة  والبناء، وعقل  االستقرار  إلــى 
يــقــودان حــــواراً وشــبــه إجــمــاع شعبي 
يقبلها  مجتمعية  رغبة  التحّول  يجعل 
من  تنبع  ألنــهــا  عليها،  الشعب وُيقبل 
إمالءات  من  وليس  الداخلية،  هواجسه 
تستجدي  وأدوات خـــارجـــيـــة  ــات  ــب ورغ
وهنا  أوالً.  اخلارجي  العسكري  التدخل 
املطب األكبر الذي يقع فيه هذا اخلليط 
مــن اإلســالمــيــني والــرجــعــيــني ومــّدعــي 
اليسار والليبرالية والوطنية الذي يرون 
-ال  السياسي  وقطر واإلسالم  يف تركيا 

واحلرية. فالدم  الثورة  قبلة  التاريخي- 
األجــيــال،  ومستقبل  املــســفــوك  الليبي 
على  اجلــلــوس  اجلميع  مــن  يستحقان 
اخلسائر  عن  والتخلي  احلــوار،  طاولة 
من  سياسية،  وكقوى  كأفراد  التكتيكية 
اجلديدة  ليبيا  والدة  إستراتيجية  أجل 
والقبلية  الفساد  أعــبــاء  مــن  املــتــحــررة 
به،  يحتذى  منوذجاً  لتكون  واالستبداد 
وإال فإننا سنمنح اآلخرين فرصة حتديد 
موت  نحو  خطواتنا  وتوجيه  مساراتنا 

معلن يف وضح النهار.
وطناً  ـ  ليبيا  الــكــالم: الــيــوم  خــالصــة 
يعلنوا  أن  منهم  مطلوب  ـ  ومــواطــنــني 
ــم بــبــعــضــهــم، وبــقــدرتــهــم  ــه عـــن إميــان
إلنقاذ  الكفيلة  السبل  عن  على البحث 
أجل  مــن  املشتركة  وبــإرادتــهــم  ليبياً، 
للسلطة،  التعددية، والتداول  وطن  بناء 
ووطن التقدم واحلرية، ووطن احلضارة 
ذلك  سبيل  يف  والتسامح.  والتعايش 
اآلخــر،  نحو  الهمم  تندفع  أن  مطلوٌب 
نحو  اآلخر، واألساليب  نحو  والثقافة 
العقل املستنير، املؤمن بأن الوطن أغلى 
مكّون، واخلروج  أو  فيه،  عامل  كل  من 
املشترك اآلمن أغلى من أي هدف ضّيق 
املجتمعية  الــوحــدة  وحــمــايــة  مــحــدود، 
استعجالي  ثــأري  منطق  من كل  أغلى 
مفلس، وفرز دائرة األصدقاء والتمسك 
جذبهم  اخلصوم ومحاولة  ودائرة  بهم، 
ــرة  ودائـ أعــــداء،  إلـــى  حتويلهم  ــدم  وعـ
نــتــعــامــل مــعــهــم مبنهج  ــداء حــتــى  ــ األعـ
بشعبها  ــم  أل مــا  ليبيا  واضــح، ويــكــفــي 
يوجد  قلما  إذ  األزمـــة،  ســنــوات  خــالل 
هذه  من  يتأذ  أو  لم يتأثر  واحــد  ليبي 
رهنوا  ــذي  ال أولــئــك  باستثناء  األزمـــة، 
بلدهم وباعوه  على  للتآمر  أنفسهم 
ــة  ــمــول ــدات الــــــدول امل ــ ــن ــ لـــصـــالـــح أج
من  ميلك  الليبي  الشعب  واملدعمة. إن 
يجعله  ما  والتصميم  واإلرادة  الوعي 
والتخطيط  مشكالته  حــل  أقــدر عــلــى 

ملستقبل أفضل فمتى البدء...؟! 

وجهات نظر

قبيل ذكرى 14 يناير.. تونس يف مرمى األزمات من جديد 
مرحلة  التونسية  الــبــالد  تعيش  فقيري:  جنــاة 
حرجة على جميع األصعدة، سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وصحيا وسط آفاق قامتة مبا سيؤول 
التجاذبات  ظــل  يف  للبالد  الــعــام  الــوضــع  إلــيــه 
و«الفشل  املتعاقبة  واحلكومات  واالعتصامات 
البالد  على  الثقيلة  بظالله  يلقي  الــذي  الفادح« 
إلى  الذي أدى  الوبائي  الوضع  خاصة مع تفجر 
املنحى  على  للسيطرة  جديدة  قاسية  إجـــراءات 

التصاعدي لإلصابات والوفيات.
وضع وبائي حرج.. مبعدل وفاة كل 25 دقيقة

و  فجئيا  انفجارا  بتونس  الوبائي  الوضع  شهد 
نسقا سريعا متصاعدا يف عدد اإلصابات اليومية 
املسجلة، كما يف حاالت الوفيات يف حصيلة غير 
مسبوقة جعلت تونس تتصدر عدد الوفيات عربيا 

و افريقيا وذلك مقارنة بعدد السكان.
بلغ عدد اإلصابات املسجلة حسب آخر التحيينات 
التونسية162,350إصابة  الصحة  لــــوزارة 
اجلملي  العدد  من  يقارب 2%  مبا  أي  مؤكدة 
الوفيات5,284حالة  عدد  بلغ  حني  يف  للسكان 
اإلصــابــات  جملة  بنسبة%3.25من  أي  وفـــاة 
وقد سجلت تونس 485 حالة وفــاة منذ بداية 
ــم أن  ــي فــقــط )11 يــــوم(. ورغــ الــشــهــر احلــال
تساوى حاليا  إذا  استقرارا  الشفاء تشهد  نسبة 

%73.57بحصيلةبلغت119,446حالة شفاء.
قالت نصاف بن علّية، الناطقة باسم وزارة الصحة 
التونسية أن »الوضع الوبائي بتونس بات خطيرا 
جدا بتصاعد عدد اإلصابات والوفيات واحلاالت 
وملواجهة  باملستشفيات.«  اإليــواء  تستوجب  التي 
اليوم  التونسية  الصحة  قامت  الوبائي  الوضع 
بإعالن إجــراءات عاجلة للحد من انتشار الوباء 
وكبح جماح الوفيات التي تقدر بوفاة كل 25 دقيقة 

حسب خبراء الصحة التونسيني.
الصحي  احلظر  فــرض  يف  ــراءات  اإلجــ وتتمثل 
يــوم اخلميس  بداية من  ــام  أي الشامل خــالل 4 
14 يناير بكامل تراب اجلمهوريةوحظر التجول 
من الرابعة مساء الى السادسة صباحا بداية من 
رفع  إلى  إضافة  يناير 2021  االثنني 18  يوم 
الكراسي بكامل املقاهي واملطاعم بداية من يوم 
االثنني 18 يناير أيضا إلى أجل غير مسمى. كما 
أقرت تعليق الدروس الى غاية األحد 24 يناير.

وأفاد وزير الصحة التونسي أن التالقيح ستكون 
متوفرة بداية من شهر فيفري على مراحل.

جتدد اإلحتجاجات..وسط وضع اجتماعي صعب
قدمت منسقة املرصد االجتماعي التونسي جنالء 
عرفة، اليوم الثالثاء، خالل ندوة افتراضية تقرير 
شهر ديسمبر 2020  ومعطيات إحصائية لسنة 
2020 حول االحتجاجات االجتماعية واالنتحار 

والعنف.
حتركا   8759 تسجيل  مت  أنــه  خاللها  وبينت 
احتجاجيا سنة 2020 وهي نسب حتافظ على 
النسق نفسه منذ 2016 مضيفة أن أغلب هذه 
بنسبة  ديسمبر  شهر  كانت خالل  االحتجاجات 
1149 حترك احتجاجي جماعي أغلبها عشوائي 
حسب إحصائيات مشتركة للمرصد االجتماعي 
االقتصادية  للحقوق  التونسي  واملنتدى  التونسي 

واالجتماعية، حسب وسائل اإلعالم املحلية.
املنظمة  والتحركات  الوقفات  نسب  أن  وبينت 
نحو44.1  بلغ   املاضية  السنة  خــالل  املسجلة 
% وخالل شهري نوفمبر وديسمبر بلغت نسب 
االحتجاجات %50. هذه اإلحتجاجات فجرها 
»التهميش« و الوضع املعيشي املتردي مع تدهور 
غير مسبوق للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي 
بعضها  بتدني  اإلجتماعية  الطبقات  تزلزل  و 
إلى مستويات ضعيفة جدا. إذا يعيش املستهلك 
الوسطى والفقيرة وضعية  الطبقة  التونسي من 
ــفــاع  واالرت املتالحقة  ــات  ــاألزم ف للغاية  صعبة 
املــواد االستهالكية أجهز على  املتواصل ألسعار 
القدرة الشرائية لهاتني الطبقتني الشرائية حتى 
قبل حلول أزمة كورونا التي عمقت املعاناة أكثر 

فأكثر.
سنة  أن  االقتصادي  املجال  يف  اخلبراء  ويجمع 
2021 قد تكون أشد قسوة على التونسيني من 
2020 خاصة و ان تبعات أزمة كورونا ستصبح 

جلية أكثر يف ما يتعلق بتفاقم البطالة و نسب الفقر 
و هو ما قد يجعل هذ ا العام كارثيا على  املقدرة 
الشرائية خاصة وأنــه مت اقــرار زيــادة يف بعض 
املواد على غرار السكر و الدجاج إضافة إلى رفع 
للمحروقات  الدعم املخصص  منتظر على جزء 
وهو ما سيؤثر بصفة مباشرة على أسعار كل املواد 

االستهالكية.
البالد على حافة اإلفالس !

يواجه االقتصاد التونسي على غرار باقي املجاالت 
أحلك فتراته منذ 14 يناير 2011، حيث يشهد 
منذ ذلك احلني هبوطا حادا أصبح اليوم انحدارا 
مستقيما مباشرا »نحو اإلفالس«حسب اخلبراء 
أن  أجمعواعلى  الذين  اإلقتصاديني  املحللني  و 
تونس أفلست وأن اإلعالن عن ذلك مسألة وقت 
ال أكثر وال أقل. فجميع مؤشرات االقتصادية بات 
خطها مستقيما يف اللون األحمر ودينها العمومي 
مطالبة  وهــي  دينار  مليار  فــاق 220  اخلارجي 
خالل سنة 2021 بخالص مليار دينار للواليات 
املتحدة األمريكية ونفس املبلغ تقريبا لتركيا و700 
مليون دينار لقطر ونفس املبلغ لفرنسا وغيرها من 

الدفوعات وجميعها بالعملة الصعبة.
 يف وقت توقف فيه إنتاج الفسفاط وأغلقت جميع 
تراجعا  لتشهد  أبوابها  األسفار  ــاالت  ووك النزل 
غير مسبوق يعصف بالقطاع الذي ميثل شريانا 
وقد كشفت  التونسي،  االقتصاد  قلب  حيويا يف 
وزارة السياحة التونسية يف تقرير لها يف موفى 
عام 2020، عن تراجع إيرادات القطاع السياحي 
بنسبة %64، من بداية العام حتى العاشر من 
ديسمبر2020، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها 
املالية  العائدات  تلك  املاضية،وقدرت  السنة  من 
 691 )نحو  تونسي  دينار  مليار   1.9 بحوالي 

مليون دوالر( مقارنة بـ 5.3 مليار دينار تونسي 
)قرابة 1.9 مليار دوالر( خالل الفترة نفسها من 
التونسيني  حتويالت  كذلك  تدنت  2019.كــمــا 

باخلارج إلى مستوى غير مسبوق.
ووفقا للمؤشرات االقتصادية التي نشرها املعهد 
لسنة  الثاني  الثلث  ففي   ، لإلحصاء،  التونسي 
2020 بلغ مستوى منو االقتصاد أدنى مستوياته 
السلبية تاريخيا مسجال -%21.6، ووفق بيانات 
لوزارات املالية فإن البالد تغرق يف دين عام يفوق 
%75من الناجت املحلي للبالد يصاحبه عجز يف 
ميزانية 2021 يفوق 8 مليارات، حسب بيانلت 
الوزارة، ما يزج بالبالد يف أزمة مالية غير مسبوقة.

ــوار وطــنــي و حتــويــر وزاري..هــــــــل يتواصل  بــن حــ
سيناريو الفشل السياسي بتونس

أطلق اإلحتاد العام التونسي للشغل مبادرة« احلوار 
األيام  يتم خالل  أن  املنتظر  من  الــذي  الوطني« 
القادمة على خلفية  الوضع االجتماعي املتفجر 
الذي أوقد احتجاجات كثيرة يف واليات ومناطق 
الــبــالد  للمطالبة بتوفير فــرص عمل  عــدة من 

وحتسني ظروف املعيشة وتندد بالتهميش.
سعيد،  قيس  التونسية  الــبــالد  رئــيــس  وأعــلــن 
مؤخرا قبوله مببادرة احلوارمثمنا مبادرة تشريك 
الشباب فيه بقوله »أن الثورة انطلقت من الداخل 
وضبط  شعاراتها  حــدد  الــذي  هو  الشباب  وأن 
مستحقاتها، ومن الطبيعي متكينه من املشاركة 
يف أي حوار حتى يكون هذا احلوار حوارا يتناول 
يف العمق املطالب احلقيقية للشعب التونسي وهي 
أهداف الثورة املتمثلة يف الشغل واحلرية والكرامة 

الوطنية‹‹.
بخير  ينبيء  ال  املتفكك  السياسي  املشهد  لكن 
مكونات  آراء  أن  خاصة  املبادرة  هذه  بخصوص 
وكثرت  تضاربت  التونسي  السياسي  املشهد 
اإلنتقادات حد احلكم على احلوار«بالفشل« قبل 
انطالقه حيث  قال اليوم النائب بالبرملان التونسي 
ياسني العياري بأن احلوار الوطني بصيغته احلالية 
املحلية  ــات  ــ اإلذاع إلحـــدى  تصريحه  وفــق  ُقبر 
وأنه  باجلديد خاصة  يأتي  لن  احلــوار  مفيداأن 
لن يجمع بني مختلف الفرقاء السياسيني. ورغم 
اتهامات العديدين مبحاولة إقصاء بعض األطراف 
من مبادرة »احلوار الوطني« إال أن الناطق الرسمي 
سامي  للشغل   التونسي  الــعــام  ــاد  اإلحتـ باسم 
الطاهري أكد أن املواقف الصادرة عن األحزاب 

السياسية رحبت جلها باحلوار الوطني، مشيرا، 
إلى أن احلوار يهم األحزاب واملنظمات الوطنية إال 

من أقصى نفسه بنفسه، حسب تصريحه.
يف املقابل يعيش التونسيون كما السياسيون حالة 
ترقب للتحوير الوزاري اجلديد الذي يشهد بدوره 
أخذ ورّدا و تشكيكات وتسريبات وتخمينات بينما 
يكتفي رئيس احلكومة احلالي، احلكومة 14 منذ 

14 يناير 2011، هشام املشيشي بالصمت.
اليوم الثالثاء  النائب ياسني العياري  وبينما أكد 
بأن التحوير الوزاري جاهز منذ أسابيع واجلميع 
يعلم أنه سيتم تغيير بعض الوزراء حسب تعبيره، 
اللومي،  النائب عن قلب تونس عياض  فقدأفاد 
ممثلي  أعلم  احلكومة  رئيس  بأن  أيضا  االيوم، 
قلب تونس، يف لقاء جمعهم به أمس اإلثنني، بأنه 
ليس هناك حتوير وزاري مبدئيا. كما نفى رئيس 
التونسية قيس سعيد علمه مبسألة  اجلمهورية 

التحوير احلكومي.
وقال رئيس الكتلة الوطنية بالبرملان رضا شرف 
هو  مشيشي  هشام  احلكومة  رئيس  إن  الدين 
الوحيد املؤهل الختيار توقيت إجراء حتوير ولتقييم 
الوزراء وأداء أعضاء حكومته.من جهته أكد رئيس 
احلكومة التونسية هشام املشيشي يف االجتماع 
الداعمة  البرملانية  الكتل  ــاء  رؤسـ مــع  ــــدوري  ال
للحكومة، األسبوع املاضي، على مواصلة التشاور 
احلزام  بني  التقارب  تدعيم  مزيد  على  والعمل 
االنتقال من  السياسي واحلكومة مبا ميكن من 
مرحلة التعاون الى مرحلة الفعل املشترك،وذلك 
لتطوير أداء الفريق احلكومي وتسريع نسق اجناز 
االصــالحــات الــضــروريــة، وفــق بــالغ صــادر عن 
رئاسة احلكومة التونسية.و تزامن ذلك مع نشر 
وتــداول تسريبات لألسماء املقترحة و الــوزارات 

التي سيتم حتويرها.
تعيش تونس »وضعا حرجا« ليس فقط وبائيا بل 
وتواجه حتديات  واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا 
صعبة على كافة األصعدة جعلت البالد تتجاوز 
إلى  مباشرة  سنة،  امتداد 11  ،على  املنعرجات 
التراكمات  من  متخلدة  ــون  دي وســـداد  املطبات 
العامة التي تثقل كاهل البالد و تزيد من معاناة 

التونسيني.

من يصنع مستقبل ليبيا...؟ 
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يف  الــهــائــل  التكنولوجي  الــتــطــور  كــان  إذا 
أهم  أحد  هو  واإلعــالم  االتصاالت  وسائل 
هذه  فــإن  نعيشه،  الـــذي  العصر  ممــيــزات 
املميزات نفسها هي أحد املشاكل التي يحذر 
الباحثون من تأثيراتها الضارة على اإلنسان، 
األطفال  وبخاصة  للعقول  أحيانا  واملدمرة 
من  الكثير  علينا  خرجت  ولذلك  األبــريــاء. 
حتذر  األكادميية  والدراسات  اإلحصائيات 
أمامها  األطــفــال  وتـــرك  الفضائيات،  مــن 
يقلدون ما فيها بال ضابط وال رقيب. ومن 
طول مشاهدة ألفالم العنف يف الفضائيات 
الوسيلة  ــه  ــ أّن عــلــى  ــهــم  وجــدان يف  ــخ  ــرّس ت
املالئمة حلل الصراع واملشكالت الشخصية 
كالسرقة يف حالة الفقر أو احلاجة إلى املال 
أن 30 يف  وقــد وجــد  والقتل واخلــطــف.. 
املائة مما يشاهده األطفال يوميا على هذه 
الفضائيات، يتناول موضوعات جنسية و27 
يف املائة جرائم متنوعة و15 يف املائة تتناول 
يراها  أن  يصلح  بريئة ال  غير  لقطات حب 
األطفال. ويف أحدث إحصائية أمريكية يف 
نيويورك حذرت من أن الطفل حينما يصل 
إلى 14 سنة، يكون قد شاهد أكثر من 13 
ألف جرمية قتل على الشاشة. وهي تتفق مع 
إليه دراسة يف جامعة مصرية،  ما توصلت 
طفولته  خالل  يقضي  اإلنسان  أن  مفادها 
ــام برامج  أمـ ألــف ســاعــة  ومــراهــقــتــه 15 
األنترنت،  وشــاشــات  املختلفة  الفضائيات 
ساعة  ألف   11 الدراسة  يف  يقضي  بينما 
فقط، ومن ثم فإن هذه الدراسة حتذر من 
عواقب هذا امللل، ألن التأثير األكبر سيكون 
الذي  وليس  الشاشات،  على  يشاهدونه  ملا 
يدرسونه يف املدارس بحكم عدد الساعات.

وعن التأثير السلبي للتلفزيون على أطفالنا 
من حيث النمو العقلي واملعريف واجلسماني، 
دراســة  مــن 3 آالف  أكــثــر  ــراء  إجـ مّت  فقد 
خالل ال 30 سنة األخيرة عن هذا املوضوع 
يف  تقّدم  التي  العنف  برامج  أّن  منها  تبنّي 

العمق على  بالغة  تأثيرات  الفضائيات ذات 
مشاهدة  سّجلت  فقد  الصغيرة.  العقول 
أفالم العنف خالل السنوات العشر األخيرة 
22 مشهدا للعنف يف الساعة يف املتوّسط 
للعنف يف  إلى 60 مشهدا  وازدادت بعدها 
جرائم  زادت  وبالتالي  املتوسط  يف  الساعة 
مستوى  على  الشباب  بــني  والسلب  القتل 
بيت  كــل  مشكلة  أنــهــا  الــعــالــم. واحلــقــيــقــة 
أو  ابــن  لديه  ليس  منا  فمن  اآلن،  مغاربي 
ابنة يريد تقليد فالن أو فالنة من مشاهير 
أو  املظهر  أو  امللبس  يف  سواء  الفضائيات، 
الطفل  يقتبسها  التي  الكالم  مفردات  حتى 
يسمعها  التي  الهابطة،  األغاني  كلمات  من 
أن  دون  أنغامها  على  يرقص  أو  ويــرددهــا 
واملشكلة  الــســطــور.  بــني  تخفيه  مــا  يــدري 
أننا ال نستطيع مقاومة هذه الظاهرة، ألننا 
أنها مجرد شقاوة  منظور  من  معها  نتعامل 
وجتعلهم  الكبار  تسعد  ظل  وخفة  أطفال، 
األبناء  عن  األبــويــن  غياب  ومــع  يبتسمون، 
تزداد املخاطرة النفسية على الطفل، ألنه ال 
يوجد وقتئذ تأثيرات معادلة إلعادة التوازن، 
وبالتالي يصبح أبطال الشاشة أمامه سواء 
مطربني أو عارضني.. هم النموذج املفضل 
واملقلد لديهم، فنجد الفتاة الصغيرة تختار 
مالبسها حسب ما تراه على الشاشة، وتردد 
كلمات تخدش احلياء  كانت  ولو  ما تسمعه 
لم جتد  ألنها  تخطىء،  أنها  تشعر  أن  دون 
من يعّرفها بل أنها جتد من حولها يصفقون 
وشقاوتها  حركاتها  مــن  يضحكون  أو  لها 
مؤشر  ذلك  أن  إلى  ينتبهون  وال  الظريفة، 
حتى  البداية،  من  محاصرته  يجب  خطير 
وبناتنا. ولقد  أوالدنــا  على  السيطرة  ميكن 
معّدل  أّن  العاملية  الّدراسات  إحدى  أثبتت 
حرق اجلسم للسعرات احلرارية أو الهضم 
يف  يــقــّل  الغذائية  للمواد  اجلــســم  ومتثيل 
املتوسط مبقدار 14 يف املائة عند مشاهدة 
الفضائيات عن هذا املعدل عند النوم على 

السرير.
واحلركية  اليدوية  املــهــارات  منو  معدل  إّن 
والساقني  بالذراعني  املوجودة  والعضالت 
ــال الـــذيـــن تــصــل ســاعــات  ــ ــف عــنــد األطــ
يوميا  ساعات   3 من  أكثر  إلى  مشاهدتهم 
يقّل بفارق منائي منتظم قدرة عام ونصف 
عن أقرانهم الذين تقّل ساعات مشاهدتهم 
وأّن  يوميا  واحــدة  ساعة  عن  للفضائيات 
األطفال من الفئة األولى ثبت أّنهم يخسرون 
ــارات  ــه وامل البدنية  األنــشــطــة  مــن  الكثير 
حرق  معدل  فــإّن  لذلك  وتبعا  الرياضية... 
عن  املشاهدة  وخــالل  احلــراريــة  السعرات 
مــعــدل حــرق هــذه الــســعــرات خــالل النوم 
وأّن األكل ومواصلة املشاهدة هما السببان 
يكتسبها  التي  املبكرة  للسمنة  الرئيسيان 
األطفال واملراهقون والكبار. وارتباط الطفل 
لساعات طويلة أو التصاقه بالفضائيات أو 
كمية  امتصاص  خلطورة  يعرضه  األنترنت 
كبيرة من اإلشعاعات الضارة للعني واجللد 
بل  الطويل،  املــدى  على  ــخ  وامل واألعــصــاب 
كهربي  بنشاط  يتمتعون  الذين  األطفال  إن 
لهذه  كــثــيــرا  يــتــعــرضــوا  أن  يــجــب  زائـــد ال 
اإلشعاعات، حتى ال تنشط البؤر الصرعية 
داخلهم وتسبب مشاكل يف اجلهاز العصبي. 
تــأّخــر معدل  الــتــي  ــحــاث  كما أشـــارت األب
املشي والوثب واجلري لدى األطفال الذين 
ساعات   3 على  مشاهدتهم  ساعات  تزيد 
ساعات  تقل  الذين  بأقرانهم  مقارنة  يوميا 

املشاهدة عن ساعة واحدة يوميا.
سلبا  يؤثر  الفضائيات  مشاهدة  إدمــان  إّن 
على األطفال فهو يشّجع على العلم السلبي 
عن  غائب  شبه  الطفل  فيه  يكون  والـــذي 
لتجربة  املصاحبة  املــؤثــرات  لكافة  الوعي 
على  املــؤثــرات  هــذه  تعمل  حيث  املشاهدة 
وصول الطفل إلى حالة الالوعي أو التخدير 
وتؤّدي هذه املؤثرات من الناحية العلمية إلى 
أقل  فيبدو  الطفل  انتباه  وتقلّص  انحسار 

أقل  برامج  ألّيــة  تقّبال  أو  واحتماال  صبرا 
جذبا له كنشرات األخبار والبرامج الدينية 
إصابة  من  يزيد  والــذي  والبيئية  والعلمية 
واســتــخــدام  االنــتــبــاه  بــاضــطــراب  أطفالنا 
الطفل  يشّجع  بعد حيث  عن  التحكّم  جهاز 
على تقليب ومشاهدة لقطات منها بالتتابع 
ــى مــزيــد مــن تشتت  ــؤّدي إل ــدوره يـ وهـــذا بـ
والبحوث  الدراسات  أشــارت  وقد  االنتباه. 
املكثفة  أّن األطفال ذوي املشاهدة  احلديثة 
اختبارات  على  منخفضة  درجــات  يحّققون 
الذكاء مقارنة بزمالئهم الذين ال يشاهدون، 
الفضائيات  أّن  بــالــضــرورة  هــذا  يعني  وال 
تسّبب انخفاض نسبة الذكاء وإمّنا العالقة 
أّن  ثبت  فقد  سببية  وليست  إرتباطية  هنا 
األطفال املتفوقني حتصيليا أقل اعتمادا يف 
مقارنة  املتوسط  يف  الفضائيات  مشاهدة 

بأقرانهم العاديني واملتأخرين دراسيا.
وقد قام الباحثون بدراسة استهدفت حتديد 
أثر الذكاء على الفروق التحصيلية الناجتة 
عــّيــنــة شملت  اخــتــيــار  ومّت  املــشــاهــدة  عــن 
التابع  السادس  الصف  من  تلميذا   1350
بــإحــدى مـــدارس الــضــواحــي الــقــرويــة، من 
هذه  قّسمت  ثّم  العالية  الذكاء  نسب  ذوي 
إلى  تصل  إحداهما  مجموعتني  إلى  العّينة 
ست ساعات يف املتّوسط يوميا بينما تصل 
ساعات   3 إلى  األخــرى  املجموعة  ساعات 
يف املتوسط وقد تّوصلت هذه الّدراسة إلى 
تفّوق املجموعة الثانية يف اختبارات القراءة 
واالستيعاب.  والفهم  الّدراسي  والتحصيل 
عّدة  الــّدراســة  هــذه  نتائج  مع  تزامن  وقــد 
أبحاث عاملية وجاءت متطابقة يف مستويات 
املهارات واملعارف واألنشطة والتي تراجعت 
العمليات  وكذلك  والكتابة  القراءة  وخاصة 
احلسابية املصاحبة لها تراجعا ملحوظا مّما 
يظهر انحسار معّدالت النمو العقلي املعريف.

واملحّصلة من كل هذه الّدراسات واألبحاث 
املكّثفة  املــشــاهــدة  أّن  تــؤّكــد  التي  العاملية 

سلبيا  تأثيرا  تؤثر  يوميا  طويلة  ولفترات 
على مستوى الوعي عند األطفال وتكسبهم 
وفقد  والــالمــبــاالة  السلبية  مــن  أمنــاطــا 
اإلحساس بالزمن وعدم احلاجة أو الرغبة 
حركية  أو  عقلية  أنشطة  ــة  أّي ممارسة  يف 
ومــهــاريــة، ومــع تــراكــم هــذه اإلحــســاســات 
والبطء  بالبالدة  الشعور  الطفل  لدى  ينمو 
حيث  الــّداخــل  إلــى  واالنفعالي  االستجابي 
تنّمي املشاهدة املكثفة للبرامج هذه املشاعر 

واألحاسيس.
الكبار،  حديث  إلــى  األطــفــال  حديث  ومــن 
ننتقل ملناقشة كيفية تعامل اآلباء مع هؤالء 
األبــنــاء حــتــى يــســيــطــروا عــلــى الــتــأثــيــرات 
املدمرة نفسيا وصحيا من هذه الفضائيات 
هو  املسألة  يف  فاألساس  حتصى.  ال  التي 
أبنائهم،  األهل جتاه  بها  يقوم  التي  التربية 
ــام أن  ولــكــن لــألســف، فاملالحظ هــذه األيـ
من  والتسيب  الفوضى  تشبه  حالة  هناك 
بــالــذات جتاه  واألمــهــات  اآلبـــاء  قبل بعض 
يهملن  األمــهــات  بــعــض  فنجد  أطــفــالــهــم، 
كــل ســن مــن اجلــرعــات  مــراعــاة متطلبات 
ال  نفسه  الوقت  ويف  وكّما،  نوعا  اإلعالمية 
التوجيه  يف  وجه  أكمل  على  بدورهن  يقمن 
األخالقية  واملبادىء  الدينية  القيم  وغرس 
التي تربينا عليها جميعا، والنتيجة لألسف 
تكون  األطــفــال  هـــؤالء  بعض  محصلة  أن 
املتخصصون يف  ويطالب  القيم.  صفرا من 
الطب النفسي اآلباء، بضرورة توخي احلذر 
يف عدد الساعات التي يتركون فيها أبناءهم 
التي باتت  أمام هذه األجهزة والفضائيات، 
تخترق كل البيوت حتى غرف نوم األطفال، 
وعلى اآلباء أن يسلطوا أمام أبنائهم الضوء 
كقدوة  وناجحة  شهيرة  أخــرى  منــاذج  على 

صاحلة يقلدونها.

البداية،  يف  بناني:  حلكيم  عزالعرب 
إلى  نفتقد  بــأّنــنــا  نعترف  أن  بــّد  ال 
البّناِء  والّنقِد  واجلــدال  احلوار  ثقافة 
ــفــني والــفــّنــانــني  ــاظــرة بــني املــثــقَّ واملــن
الذي  اإلطــراء  كلِّ  بالرغم  واملبدعني، 
وال  بل  بعٍض؛  على  بعُضنا  به  ُم  يتكرَّ
للتجاوِب  دائماً  مستعّدون  أّننا  أظــنُّ 
الوجداني والّتفاُعل واإلنصاِت الفّعاِل 
أوغيرِ  فني  املُثقَّ بني   ( اآلخــريــن  إلــى 
لنا  يبدو  الــّنــاِس(.  عاّمة  فني من  املثقَّ
مثقفينا  عن  شيئاً  نعرف  أّننا  أحياناً 
نعرف  ال  ونحن  وفّنانينا،  ومبدعينا 
ثنايا  بني  ســواًء  عنهم،  الكثيَر  الشيَء 
الكتب أو يف املنتدياِت أو يف مدرّجات 

املدارس واجلامعاِت.
واملفكرون  واألدبـــاء  الفنانون  يختفي 
ــداً بعد  ــاُء واحــ واملــثــقــفــون واألصـــدقـ
نكن  لم  أننا  فجأًة  ونكتشف  اآلخــر؛ 
ما  خــالِف  على  شيئاً،  عنُهم  نــعــرُف 
وشائُج  به  وتوحي  الظاهُر  به  يوحي 
الــتــعــارُِف  الــزمــالــِة أو  الــّصــداقــِة أو 
الذي كان يجمُعنا بهم. على املستوى 
اإلنساني، نحن نحس بصدمة الفراِق 
على حني غّرٍة، وُنحسُّ بحرقٍة أننا ال 
نستطيع َتدارَُك زمن مضى كان يجمعنا 
األصدقاِء  نتذكَُّر بشاشةَ  بهم؛ حينما 

األوان  فــوات  بعد  نكتشف  الراحلني 
َنــُردَّ على حتّيتهم  أننا ال نستطيع أن 
بأحسَن منها. حينما نذُكُر ابتسامتهم 
وأصــواتــهــم الــشــجــيــةَ ومــشــاعــَرُهــم 
الطافحةَ، نكتشُف كيف أنَّ املوت قد 
واملشاعرِ؛  والصوت  االبتسامة  طوى 
طوى ُلبَّ اإلنساِن الذي ال يتكرَّرُ وطوى 
الكائناِت  وخصوصّيةً  فريدًة  صفاٍت 
البشرّيِة يف الكوِن الفسيِح. ما عسى 
أن يكون ذا اإلنسان غيَر ذلَك الصوت 

واملشاعر واالبتسامة؟
واحــٍد  كــلِّ  ِد  بَتَفرُّ انتابني  شعور  هــذا 
برحيل  سمعت  بعدما  الكون،  يف  مّنا 
األســـتـــاذ محمد مــزيــن خـــالل آخــر 
رجــال  كـــان  ســنــة 2020.  ــرات  ــ زفـ
مسحوراً بفاس ومفتتناً بها إلى النخاع 

ويصدح باسمها يف كلِّ املَحافِل.

كنت أعلُم عنه كلَّ هذا بطبيعِة احلاِل. 
لكنني لم أكن أعلُم كلَّ شيٍء وال الشيَء 
الكثيَر عن هذا الرَّجِل العالِم اخلبيرِ 
بفاس  مفتتنا  رجــال  عرفته  بــفــاس. 
ولكن الوقت لم يسمح باالطالع على 
وجهه احلقيقي من خالل مؤلفاته. يف 
حلظِة صفاٍء فكري، انتبهت إلى أّننا 
جميعاً نحيا داخل مفارقٍة غريبٍة، وهي 
أّننا نعرف الناس وال نعلم يف الغالِب 
عنهم شيئاً، ال عن قيمهم الذاتية وال 
عن حياتهم الوجدانية وال عن إنتاجهم 
ــذاراً مختلفةً  ــ الــفــكــري. قــد جنــد أع
تعود إلى مشكلِة الوقِت أو إلى طبيعِة 
االهتمام.  مجاِل  إلــى  أو  ِص  َخصُّ التَّ
هذا عذرٌ مقبوٌل أحيانا وقد ال يكون 
أن  بعد  ــان،  األحــي أغــلــب  يف  مقبوال 
حتوََّل مشكُل الوقِت ومجال االهتمام 
ِر اإلقصاِء  ِص إلى ُمبرِّ وطبيعِة التخصُّ
ِب  املتباَدِل والعزوِف عن القراءِة وجتنُّ
الرٌّكون إلى ثقافِة  رَ  الّنقِد البّنأِء ومبرِّ

املجامالت.
على  َم  أترحَّ أن  أريــُد  املقام،  هذا  يف 
ــّراحــِل محمد مــزيــن، وال أريــد أن  ال
َم على إنتاجه الفكري وعلى إنتاج  أترحَّ
الباحثني الذين غادرونا إلى دار البقاء.

بوذن يوسف )شاعر وباحث ومهندس معماري(: استطاع 
اإلسالم احلضاري أن يصهر ثقافات وأجناس يف عمارة 
العمارة  يف  نسميه  مــا  هــذا  بالتأمل،  جــديــرة  مدهشة، 
رحيق  من  تغذت  طبقات   .   )l‹architectonique(
هذه  سميت  مصيرها،  توحد  أن  إلــى  اخلاصة  جتاربها 

الرابطة التاريخية باجلغرافيا اإلسالمية.
إذا نظرنا إلى املسألة من ناحية اقتصاد املعرفة، كان العصر 
يستهدف  كــان  مــاذا  اإلنصهار.  هــذا  يستهدف  الوسيط 
املؤسسة  دور  إلى  اإلنتباه  )يعنيني  اإلستعماري  املشروع 
اإلستشراقية هنا( عندما استولى على هذه اجلغرافيا؟ 
كان هدفه األساسي هو تفكيك الطبقات، تأليب الشظايا 
على بعضها، هدم العمارة برمتها. لعب اإلستشراق دورا 
محوريا يف إيقاظ املندثر وأيقنة الهوامش كمقدمة لفصلها 

عن املنت الكلي.
ما يحدث اآلن يف شمال أفريقيا هو تشويش على احليوية 
الربيع  سياق  يف  األولــى  عالماتها  ظهرت  التي  الشاملة 
العربي الذي تكالبت عليه كل القوى اإلستعمارية )مبا فيه 

بعض القوى الداخلية( لشيطنته ووأده.

الزالت العديد من مناطق مغاربة احلاشية السفلية 
والعزلة...وال  والثلج  والبرد  احلياة  قساوة  تعاني 
وإخواننا  أخواتنا  زار   حكومتنا  وزراء  من  وزيــر 
ــال والــســهــول  ــغــرب الــعــمــيــق، مــغــرب اجلــب يف امل
واملتوسطة..  الكبرى  املــدن  وضواحي  والــواحــات 
املدخل  أن  أخـــرى،  مــرة  نؤكد  يجعلنا  مــا  وهــذا 
وتكريس  االجتماعي  التفاوت  ملناهضة  احلقيقي 
جهوية يف  حكومات  اقامة  هو   املجالية،  العدالة 
)املريزق  املركزية.  احلكومة  بدل  اجلهات،  مغرب 
املصطفى، األكادميي والسياسي املغربي، مؤسس 
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