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مصطفى البحر

ب��إس��ه��اب  إسبانية   إع��ام��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ت��ح��دث��ت 
التي تعيشها  العزلة السياسية  وبشكل مثير عن 
ال��راه��ن وزي���رة الخارجية السابقة في  ال��ظ��رف  ف��ي 
 ، الي��ا  آرانتشا غونزاليس  يبدو سانشيز  حكومة 
وذلك بعد أن تم استدعائها من طرف هيئة القضاء 
املركزي من أجل االستماع إلى إفادتها حول قضية 
دخ����ول زع��ي��م ج��ب��ه��ة ال��ب��ول��ي��زاري��و إب��راه��ي��م غ��ال��ي 
ل��أراض��ي اإلسبانية ب���أوراق ثبوتية وج��واز سفر 

دبلوماسي جزائري مزور.
 القضية التي فجرت أزمة دبلوماسية وسياسية 

وإع���ام���ي���ة غ���ي���ر م��س��ب��وق��ة ب����ني امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة 
كشفت  أن  بعد   ، االيبيرية  الجزيرة  شبه  ومملكة 
التآمرية  اللعبة  أجهزة املخابرات املغربية خيوط 
ب���ني ج���ه���ات ب��ع��ي��ن��ه��ا داخ�����ل ال��ح��ك��وم��ة اإلس��ب��ان��ي��ة 
وع����ل����ى رأس�����ه�����ا رئ���ي���س���ة ال����ج����ه����از ال���دب���ل���وم���اس���ي 
ف����ي ح���ك���وم���ة ي����ب����درو س���ان���ش���ي���ز الي�����ا غ���ون���زال���ي���س 
جزائرية  رسمية  وج��ه��ات  استخباراتية  وأط���راف 
، إلخ���ف���اء ال���زي���ارة وم��ح��اول��ة إب��ق��ائ��ه��ا س���را بعيدا 
ع��ن أع��ني األج��ه��زة األم��ن��ي��ة املغربية وك���ذا وسائل 
كبير  العتقال  تفاديا  وغيرها،  اإلسبانية  االع��ام 
بتهمة  اإلسبانية  القضاء  ط��رف  من  االنفصاليني 
ج���رائ���م االغ��ت��ص��اب وال��ق��ت��ل وال��ت��ع��ذي��ب والتنكيل 

ب��ال��س��ج��ن��اء ب��م��ا ف��ي��ه��م االس����ب����ان ب��أق��ب��ي��ة س��ج��ون 
املرتزقة بمنطقة الرابوني ولحمادة ، حيث تنتشر 

مخيمات الذل والعار لعقود خلت.
 آرانتشا غونزاليس وجدت نفسها وحيدة وسط 
زوبعة قضائية  دون أي دعم او سند سياسي أو 
تزوير  إعامي في بعظ عملية  حكومي وال حتى 
إسبانيا  حكومات  تشهدها  لم  وتواطؤ  وتدليس 
م����ن ق���ب���ل ، م����ا أث�������ار س��خ��ط��ه��ا وغ���ض���ب���ه���ا ب��ش��ك��ل 
هستيري بحسب مقربني من املسؤولة الحكومية 
يبدرو  الحكومة  رئيس  ط��رف  من  السابقة، سيما 
س��ان��ش��ي��ز ال�����ذي ت��ج��اه��ل��ه��ا ب��ش��ك��ل م��ث��ي��ر م��ن��ذ ب��دأ 
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ق��ض��ائ��ي م��ع��ه��ا و ال����ذي ت��ش��رف عليه 

ح���ال���ي���ا م��ح��ك��م��ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ات ال���س���اب���ع���ة ب��م��دي��ن��ة 
ل���م ي��ك��ل��ف سانشيز  ن��ف��س��ه ع��ن��اء  س��رق��س��ط��ة، ب���ل 
لإلطمئنان  امل��ع��زول��ة  خارجيته  ب��وزي��رة  االت��ص��ال 
ال��ذي هي عليه في  عليها ومساندتها في املوقف 
ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��ح��رج��ة وال��ح��س��اس��ة م���ن ح��ي��ات��ه��ا. 
ال��دف��اع ع��ن رئيس الحكومة  علما ان الي��ا فضلت  
بشأن التهم املوجهة إلى الجهاز التنفيذي، ونفت 
أية مسؤولية له في السماح بدخول  األمني العام 
لجبهة االنفصال لأراضي اإلسبانية، االمر الذي 
النازلة  التحقيق في ه��ذه  مكن من تفادي وص��ول 
ال����ى رئ���اس���ة ال��ح��ك��وم��ة وب���اق���ي االط�������راف ال���ت���ي تم 

التنسيق معها في هذه القضية .
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املغرب يطلق رسميا عالمته الخاصة 
Morocco Now باكسبو دبي 2020

حملة تلقيح بآسترازينكا في موريتانيا 
انطالقا من 14 اكتوبر الجاري

تم اليوم االحد بدبي ، باإلمارات العربية املتحدة، اإلطاق 
باالستثمار  الخاصة  ال��ج��دي��دة  املغربية  للعامة  الرسمي 
والتصدير  Morocco Now  )املغرب اآلن(، وذلك على هامش 

فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.
وتروم هذه املبادرة إبراز مكانة املغرب كمنصة صناعية 
وتصديرية من الدرجة األولى، بهدف تسريع االستثمارات 

الخارجية بمختلف مناطق اململكة .
وأك�����د ي���وس���ف ال����ب����اري م���دي���ر ال���وك���ال���ة امل��غ��رب��ي��ة لتنمية 
االس��ت��ث��م��ارات وال����ص����ادرات ح��س��ب وك��ال��ة االن���ب���اء املغربية 
الرسمية، أن املغرب يتوخى عبر هذه الهوية الجديدة التي 
تحمل دالالت كثيرة، دع��وة املستثمرين إلى االستفادة من 
أن  م��ب��رزا  بالتنافسية،  تتميز  لاستثمار،  ج��دي��دة  منصة 
املغرب بتوجيهات سامية من صاحب الجالة امللك محمد 
السادس، حظي خال العشرين سنة املاضة، ببنيات تحتية 
م��ن ال��ص��ف األول ف��ي م��ج��ال��ي ال��ت��ج��ارة وال��ن��ق��ل، مكنته من 

االنخراط في ركب اإلقاع الصناعي.

أعلنت وزارة الصحة املوريتانية عن تنظيم حملة تلقيح 
بلقاح البريطاني  “آسترازينكا” املضاد لوباء كورونا في 

الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري.
وأكدت الوزارة أنها ستوفر هذا اللقاح طيلة أيام الحملة 
من خال فرق صحية متحركة ، وأخرى ثابتة في املنشآت 
الصحية، وذلك “في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة 

من أجل التصدي لوباء كوفيد 19”.
ودع�����ت ال��������وزارة ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني ال��ب��ال��غ��ني 
م��ن ال��ع��م��ر 18 س��ن��ة ف��م��ا ف���وق ال��ت��وج��ه إل���ى امل��راك��ز وال��ن��ق��اط 

الصحية، لتلقي التلقيح خال هذه الحملة.
ودعت الوزارة التاميذ، واملعلمني واألساتذة، واملوظفني 
ال��ع��م��وم��ني، وامل���س���اف���ري���ن، وامل���س���ن���ني، وأص���ح���اب األم����راض 
املزمنة، والنساء الحوامل واملرضعات خصوصا لانخراط 
ائحة بأسماء مراكز  ع��ن  االع���ان  الحملة، وسيتم  ه��ذه  ف��ي 

التلقيح املقدمة للقاح.

احتجاجا على القرارات التي اتخذها الرئيس 
قيس سعّيد، تجمع أكثر من خمسة آالف شخص 
ف��ي م��ظ��اه��رة األح���د وس���ط ال��ع��اص��م��ة التونسية 
ه��ات��ف��ني ش���ع���ارات "ع��ل��ي ال���ص���وت ث����ورة ت��ون��س 
ال ت��م��وت" و"ي��س��ق��ط االن��ق��اب" و"دس��ت��ور حرية 

كرامة وطنية" و"يا للدار املسيرة في حصار".
ش�������ارك أك����ث����ر م����ن خ���م���س���ة آالف ش���خ���ص ف��ي 
م���ظ���اه���رة األح������د وس�����ط ال���ع���اص���م���ة ال��ت��ون��س��ي��ة 
الرئيس  اتخذها  التي  القرارات  لاحتجاج على 
تموز/يوليو وسمحت  نهاية  منذ  قيس سعّيد 

له بتعزيز صاحياته.
وت��ج��م��ع امل���ش���ارك���ون، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ق��ي��ود 
التي فرضت، في شارع بورقيبة للتظاهر تلبية 
ل��دع��وة األح����زاب امل��ع��ارض��ة ل��ل��رئ��ي��س، ب��م��ا فيها 

حزب النهضة ذو املرجعية االسامية.
وأف��اد مصدر في الشرطة أنه كان هناك ما ال 
املظاهرة  بداية  في  آالف شخص  ثاثة  يقل عن 
واس���ت���م���ر ع����دده����م ف����ي االرت������ف������اع. ول����ف����ت رج���ل 
بائع  م��ن  علما صغيرا  وه��و يشتري  خمسيني 

ق��ب��ل االن��ض��م��ام إل���ى أن امل��ظ��اه��رة "ج��ئ��ت ألن��ن��ي 
الرئيس  املرزوقي"  للمنصف  ديمقراطي ومؤيد 
التونسي السابق )2011-2014( الذي يعيش في 

باريس.
ا ك��ام��ا من  ل��ك��ن ال���ق���وى األم��ن��ي��ة أغ��ل��ق��ت ج����زء
ش������ارع ب���ورق���ي���ب���ة أم������ام امل���ت���ظ���اه���ري���ن. وأق��ي��م��ت 
الحقائب  نقاط مراقبة على طرفيه، مع تفتيش 
األنباء  لوكالة  البعض  واشتكى  واملتظاهرين. 
الفرنسية من تحركات ترهيبية للشرطة ملنعهم 
أح��د املحتجني متوجها  من املضي قدما. وق��ال 

إلى الشرطة "التجمع محاصر. عار عليكم".
واح���ت���ش���د م��ع��ظ��م امل��ت��ظ��اه��ري��ن أم�����ام امل��س��رح 
ال��ج��زء املقنطر م��ن ش��ارع بورقيبة  البلدي وف��ي 

املؤدي إلى املدينة القديمة.
وه��ت��ف امل��ت��ظ��اه��رون م��ن رج���ال ون��س��اء ق��ال��وا 
الصوت  "علي  النهضة  إل��ى ح��زب  إنهم يميلون 
ث������ورة ت���ون���س ال ت����م����وت" و"ي���س���ق���ط االن����ق����اب" 
و"دس�����ت�����ور ح���ري���ة ك����رام����ة وط���ن���ي���ة" و"ي������ا ل���ل���دار 

املسيرة في حصار".

وف��ي 25 ت��م��وز/ي��ول��ي��و ال��ف��ائ��ت أع��ل��ن الرئيس 
أعمال  تجميد  مفاجئة  خطوة  ف��ي  سعّيد  قيس 
البرملان وإقالة رئيس الحكومة هشام املشيشي 
وتولي السلطات في الباد، بناء على الفصل 80 
من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير في حالة 
"خطر داهم مهدد لكيان الوطن". وفي 22 أيلول/
س��ب��ت��م��ب��ر، ص�����درت ت��داب��ي��ر "اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة" ب��أم��ر 
مسؤولة  الحكومة  بمقتضاه  أصبحت  رئ��اس��ي 
التشريعات  إص���دار  بنفسه  يتولى  فيما  أم��ام��ه 
ع��وض��ا ع��ن ال��ب��رمل��ان، م��ا اع��ت��ب��ره خ��ب��راء تمهيدا 
الباد  ف��ي  ال��ب��رمل��ان��ي  السياسي  ال��ن��ظ��ام  لتغيير 

الذي نص عليه دستور 2014.
ف سعّيد األستاذة 

ّ
وفي 29 أيلول/سبتمبر، كل

وغير  الجيولوجيا  ف��ي  املتخصصة  الجامعية 
امل��ع��روف��ة ف��ي األوس���اط السياسية ن��ج��اء ب��ودن 
ب��ت��ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة ج�����دي�����دة. وب����ع����د إج���������راءات 
ال���رئ���ي���س، ان��ت��ق��دت م��ن��ظ��م��ات ت��ون��س��ي��ة ودول���ي���ة 
ع��ن خوفها  وأع��رب��ت  السلطة"  "االس��ت��ي��اء على 

إزاء الحقوق والحريات العامة.



 ف���ي ت��ص��ري��ح ادل����ى ب����ه  ع��ق��ي��ل��ة ص��ال��ح 
رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ال���ل���ي���ب���ي، ع��ق��ب 
وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي  
ف��ي زي���ارة  اب��ت��دأت السبت و ت��دوم 3 اي��ام 
قال أن ليبيا ” تعول على السيد الرئيس 
ع��ب��د امل��ج��ي��د ت���ب���ون وال���ش���ع���ب ال���ج���زائ���ري 
ل���ل���خ���روج م���ن أزم���ت���ه���ا ال���ت���ي اق���ت���رب���ت من 
تحتاج  ليبيا  أن”  إل��ى  مشيرا  نهايتها”، 
ل��ل��ج��زائ��ر ف��ي ك��ل ال���ظ���روف”، و وج����د  في 
استقباله رئيس املجلس الشعبي الوطني 

ابراهيم بوغالي.
وع��ب��ر رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب الليبي 
ع���ن ” اع����ت����زازه ب���ال���دع���وة ال��ك��ري��م��ة ال��ت��ي 
وص��ل��ت��ه م���ن ال���ج���زائ���ر”  ال���ت���ي ” ت��رب��ط��ه��ا 
ب��ل��ي��ب��ي��ا ع���اق���ات ت��اري��خ��ي��ة ق��دي��م��ة، تمتد 
ال��ف��رن��س��ي”،  ال��ن��ض��ال ض��د املستعمر  إل���ى 
م��ذك��را ف��ي ه���ذا االط����ار ب��اح��ت��ف��ال البلدين 
م��ن��ذ اي���ام ب��ذك��رى م��ع��رك��ة ” اي��س��ن”، ضد 
الفرنسي، والتي اختلط فيها  االستعمار 

الدم الجزائري بالدم الليبي.
وأض���������اف ف�����ي ن���ف���س ال����س����ي����اق ” ن��ح��ن 
التي تعد قاعدة اساسية  نعتز بالجزائر 

ف����ي ال����وط����ن ال����ع����رب����ي، ون���ع���ت���ز ب��ال��ش��ع��ب 
الجزائري، عزيز النفس، قوي الشكيمة و 
ال يرضى بالذل و الهوان”، مبرزا تاريخه 
الحافل بالنضال من أجل وطنه و تحرير 

باده”.

وقال ايضا، ” نحن نحتاج إلى الجزائر 
الجارة في كل الظروف، ونحن في تواصل 
م���ع ال��ج��زائ��ر و ل���م و ل���ن ن��ن��س��ى م��واق��ف��ه��ا 

معنا في الظروف التي مرت بها ليبيا.”
ال��دور  أهمية  وأك���د عقيلة ص��ال��ح على 

الجزائري في حلحلة األزمة الليبية، قائا  
” نحن نعول على السيد الرئيس والشعب 
ال���ج���زائ���ري ف���ي دع����م ل��ي��ب��ي��ا ل���ل���خ���روج من 

أزمتها، التي اقتربت من نهايتها”.
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االخراج الفين
عدنان اجلزولي

زنقة .. زنقةشش
عزيز اخنوش يقدم برنامجه 
الحكومي امام البرملان االثنني

مل���ج���ل���س���ي  م�����ش�����ت�����رك  ب����������اغ  اورد 
ال���ب���رمل���ان امل���غ���رب���ي ب���غ���رف���ي���ه  ال����ن����واب، 
وامل����س����ت����ش����اري����ن،  أن ع����زي����ز أخ���ن���وش 
رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة، س��ي��ق��دم ب��رن��ام��ج��ه 
الحكومي امام البرملان، الذي سينعقد 
ف����ي ج��ل��س��ة ع��م��وم��ي��ة م���ش���ت���رك���ة، ي���وم 
االث���ن���ن، ت��خ��ص��ص ل��ت��ق��دي��م ال��ب��رن��ام��ج 

الحكومي من طرف أخنوش.
ه����ذه  أن  ذات����������ه  ال������ب������اغ  وأوض������������ح 
ال��ج��ل��س��ة، ال���ت���ي ت��ل��ت��ئ��م ط��ب��ق��ا ألح��ك��ام 
ومقتضيات  الدستور،  من   88 الفصل 
النظامن الداخلين ملجلسي البرملان، 
ستعقد في الساعة الخامسة مساء في 

قاعة الجلسات في مجلس النواب.

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
بليببا ترحب ببدأ انسحاب 

املرتزقة
رح���ب���ت ال��ل��ج��ن��ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ح��ق��وق 
اإلن�����س�����ان ب��ل��ي��ب��ب��ا ، ب���ت���وق���ي���ع ال��ل��ج��ن��ة 
خ��ط��ة   ،"5+5“ امل���ش���ت���رك���ة  ال���ع���س���ك���ري���ة 
امل��رت��زق��ة وال��ق��وات  عمل شاملة لسحب 
األجنبية من ليبيا وبشكل تدريجي ، 
اللجنة، بجهود بعثة األم��م  و اش���ادت 
اللجنة  لدعم  ليبيا  في  للدعم  حدة 

ّ
املت

العسكرية املشتركة
وثمنت اللجنة في بيان لها ، جهود 
اللجنة العسكرية، في تنفيذ كامل بنود 
اتفاق وقف إطاق النار منذ توقيعه في 

أكتوبر املاضي.
وت��ض��اف ال��ب��ي��ان  إن سحب ال��ق��وات 
األج���ن���ب���ي���ة وامل�����رت�����زق�����ة، ُي���م���ث���ل خ��ط��وة 
إي��ج��اب��ي��ة ف��ي إط����ار تنفيذ ك��ام��ل بنود 
ات��ف��اق وق���ف إط���اق ال��ن��ار، ويسهم في 
خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة م��ن��اس��ب��ة وم��وات��ي��ة إلج���راء 

االنتخابات الرئاسية والبرملانية .

عقيلة صالح يقول ان ليبيا تعول على جوارها للخروج من ازمتها

تتمة األولى

وزيرة الخارجية اإلسبانية السابقة اليا في قلب العاصفة القضائية 
ال�����ى ذل�����ك ت���ؤك���د امل�����ص�����ادر امل���ق���رب���ة م��ن 
غونزاليس الي��ا ، أن ه��ذه األخ��ي��رة تعيش 
حالة اكتئاب وتدمر وعزلة غير معهودة في 
املشهد الحزبي والسياسي وكذا الحكومي 
الحديث  الحكومة  رئ��ي��س  بفعل تجنب    ،
او االتصال معها بشكل مباشر واإلط��اع 
على مآالت التحقيق، و لم تستبعد بعض 
امل��ص��ادر السياسية واإلع��ام��ي��ة، أن تقلب 
وزي�����رة ال��خ��ارج��ي��ة امل��ق��ال��ة ، ال��ط��اول��ة على 

الحكومة  رئيس  مقدمتهم  ،وف���ي  الجميع 
املركزية في حالة ما إذا تم التخلي عنها 
وتوالي املتابعات القضائية عليها ،أو فيما 
إذا كان القضاء االسباني عازم الى كشف 
كافة تفاصيل و حيثيات هذه " الفضيحة"، 
كما أسرت اليا ألحد مقربيها ، يعتقد أنه 
امل��ح��ام��ي امل��ك��ل��ف ب��ال��دف��اع عنها ، أن��ه��ا لم 
ت��ك��ن ت��س��ت��ه��دف م��ن وراء م��ا أق��دم��ت عليه 
ب��خ��ص��وص ن��ازل��ة إب��راه��ي��م غ��ال��ي تحقيق 

أغ�������راض او أه�������داف ش��خ��ص��ي��ة، ب���ل االم���ر 
يخص  حماية مقومات السيادة اإلسبانية 
سيما  االستراتيجية،  مصالحها  وخدمة 
الحفاظ قدر اإلمكان على طبيعة العاقات 
واململكة  اإلسبانية   اململكة  ب��ن  املتميزة 
امل��غ��رب��ي��ة، وتجنب ك��ل م��ا يمكن ان يخلق  
توترات عرضية او مقصودة بن البلدين 

الجارين.
وب���رأي امل��راق��ب��ن تمة شبه إج��م��اع على 

أن ه����ذه ال��ق��ض��ي��ة س��ت��ع��رف ت���ط���ورات غير 
م���ح���م���ودة،إذ أن����ه أص��ب��ح ف���ي ش��ب��ه امل��ؤك��د 
أن ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ع رئ��ي��س��ة ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���اب���ق���ة الي�����ا س��ي��ك��ش��ف عن 
أط��راف وازن��ة وفاعلة في القرار اإلسباني 
، كانت مشاركة او على علم بقرار إدخ��ال 
ش��خ��ص��ي��ة ب�������أوراق م������زورة ال����ى األراض�����ي 
اإلس��ب��ان��ي��ة واإلم����ع����ان ف���ي إخ���ف���اء ه��وي��ت��ه 
عنه  الشبهات  إب��ع��اد  ومحاولة  الحقيقية 

ب��غ��ي��ة ت��ض��ل��ي��ل ال���ع���دال���ة اإلس���ب���ان���ي���ة ال��ت��ي 
تاحقه بتهم وجرائم ثقيلة. 

وب�����ال�����ت�����ال�����ي ف�����ال�����س�����اح�����ة ال���س���ي���اس���ي���ة 
واإلع��ام��ي��ة ف��ي ش��ب��ه ال��ج��زي��رة االي��ب��ي��ري��ة 
مقبلة ف��ي ال���ق���ادم م��ن االي�����ام ع��ل��ى تفجير 
وعائقية  ودبلوماسية  فضائح حكومية 
ال��زم��ن،و  م��ن  لعقود  آسبانيا  ل��م تشهدها 
رب��م��ا االط���اح���ة ب��ش��خ��ص��ي��ات وم��س��ؤول��ن 
بمناصب عليا حساسة من العيار الثقيل.

المشهد المغاربي

املغرب يطلق رسميا عالمته الخاصة Morocco Now باكسبو دبي 2020

مالي:إطالق سراح الراهبة الكولومبية اخملتطفة منذ 2017

ت����م ال����ي����وم االح�������د ب����دب����ي ، ب�����اإلم�����ارات 
العربية املتحدة، اإلطاق الرسمي للعامة 
ال��خ��اص��ة باالستثمار  ال��ج��دي��دة  امل��غ��رب��ي��ة 
والتصدير  Morocco Now  )املغرب اآلن(، 
وذلك على هامش فعاليات معرض إكسبو 

دبي 2020.
وتروم هذه املبادرة إبراز مكانة املغرب 
الدرجة  من  كمنصة صناعية وتصديرية 
األول����������ى، ب����ه����دف ت���س���ري���ع االس���ت���ث���م���ارات 

الخارجية بمختلف مناطق اململكة .
وأك������د ي���وس���ف ال����ب����اري م���دي���ر ال���وك���ال���ة 
املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات 
ح��س��ب وك��ال��ة االن���ب���اء امل��غ��رب��ي��ة الرسمية، 
أن امل�����غ�����رب ي���ت���وخ���ى ع���ب���ر ه������ذه ال���ه���وي���ة 
الجديدة التي تحمل دالالت كثيرة، دعوة 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن إل����ى االس���ت���ف���ادة م���ن منصة 
بالتنافسية،  تتميز  لاستثمار،  ج��دي��دة 
امل��غ��رب بتوجيهات س��ام��ي��ة من  أن  م��ب��رزا 

ص��اح��ب ال��ج��ال��ة امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس، 
حظي خال العشرين سنة املاضة، ببنيات 
تحتية من الصف األول في مجالي التجارة 
وال���ن���ق���ل، م��ك��ن��ت��ه م���ن االن����خ����راط ف���ي رك��ب 

اإلقاع الصناعي.
التي  أه��م املشاريع  ال��ب��اري  واستحضر 
أنجزها املغرب في هذا االطار ، من ضمنها 
املركز  ال��ذي يحتل  املتوسط  ميناء طنجة 
األول على املستوى االفريقي وضفة البحر 
األبيض املتوسط ، واملركز العشرين عامليا 
ف��ي م��ج��ال ال��رب��ط ال��ب��ح��ري ، وم���ا سجلته 
ص��ن��اع��ة ال���س���ي���ارات م���ن م���ع���دالت ن��م��و في 
ال��ع��ال��م ف��ي وق���ت قياسي ، مما س��اه��م في 
ت��س��ج��ي��ل زي�����ادة ن��م��و ه����ام ف���ي ال���ص���ادرات 
املغربية ، والتي عرفت ارتفاعا في قيمتها 
ف��اق��ت 150 م��ل��ي��ار دره����م ، ف��ي ظ���رف تسع 

سنوات )ما بن 2010 و2019(.
وأض���اف أن��ه ب��امل��وازاة م��ع ذل��ك ، يواجه 

االق����ت����ص����اد ال���ع���امل���ي ت����ح����والت م��ت��س��ارع��ة 
صاحبتها متطلبات جديدة على الفاعلن 
االق���ت���ص���ادي���ن ، وض���غ���وط امل��س��ت��ه��ل��ك��ن ، 
وق��وان��ن ج��دي��دة ت��ؤك��د على أهمية تبني 
انتاج خالي من الكربون ، إلى جانب أزمة 
)كوفيد19- ( ، التي دفعت إلى إعادة تنظيم 
س���اس���ل ال��ق��ي��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ب���ه���دف خفض 
التبعية العاملية وزيادة االندماج الجهوي.

أن��ه بفضل استثمارات هادفة  وأوض���ح 
، ثمثل الطاقات املتجددة 37 في املائة من 
املزيج الطاقي سنة 2020 ، مع هدف تحقيق 
52 ف��ي امل��ائ��ة ف��ي 2030 ، م��ع ق���درة حالية 
تصل إلى 4 جيغاوات في السنة الحالية، 
م��ض��ي��ف��ا أن����ه ب��ف��ض��ل ع����رض ب��ك��ل��ف��ة إن��ت��اج 
وتصدير تنافسية ، وولوج تفضيلي إلى 
اتفاقية  عبر 54  مليار مستهلك  م��ن  أزي���د 
للتبادل الحر ، تم إرساء جسر فوري يتيح 

اندماج إمكانيات النمو السريع إلفريقيا.

منصة   Morocco Now ع��ام��ة  وت��ش��ك��ل 
املستقبل،  ملتطلبات  تستجيب  صناعية 
وت���ه���دف إل���ى اغ��ت��ن��ام ال���ف���رص داخ����ل عالم 
متحول ، وتعتمد تجربة ناجعة للتحول 
االقتصادي الذي يجعل من املغرب وجهة 
موثوقة، ذات إمكانيات عالية في مجالي 

االستثمار والتصدير.
ي��ذك��ر ان��ه م��ن امل��ه��ام األس��اس��ي��ة للوكالة 
املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات، 
إن����ع����اش ال����ع����رض ال���ت���ص���دي���ري امل���غ���رب���ي، 
ب���ت���ن���س���ي���ق م�����ع ال����س����ل����ط����ات وال����ج����م����اع����ات 
سياسة  عبر  املعنية،  والهيئات  الترابية 
ت��واص��ل��ي��ة وت��روي��ج��ي��ة م��ح��ك��م��ة، ف��ي إط��ار 
االستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات 
التي تحددها الحكومة، ودع��م مجهودات 
والهيئات  الترابية  والجماعات  السلطات 
امل���ع���ن���ي���ة ف�����ي ت��ن��ف��ي��ذ إج������������راءات ت��ش��ج��ي��ع 

الصادرات .

أعلنت الرئاسة املالية  إطاق سراح الراهبة 
ال���ك���ول���وم���ب���ي���ة غ���ل���وري���ا س��ي��س��ي��ل��ي��ا ن���ارف���اي���ز، 
املختطفة منذ 7 فبراير 2017 على الحدود بن 
مالي وبوركينافاسو ، ولم توضح، ما إذا كانت  
ال��راه��ب��ة ، ال��ت��ي اس��ت��ق��ب��ل��ت م���ن ط���رف ال��رئ��ي��س  
إط�����اق س�����راح ال���راه���ب���ة ال��ك��ول��وم��ب��ي��ةالن��ت��ق��ال��ي 
سراحها  أط��ل��ق  ق��د  غ��وي��ت��ا،  عاصيمي  العقيد 

بفدية أم ال.
أن  ف��ي بيان لها  املالية  الرئاسة  وأوض��ح��ت 
هذا اإلفراج “جاء تتويجا ل 4 سنوات و8 أشهر 

من الجهود املشتركة ألجهزة املخابرات”.
واضاف البيان  إن الرئاسة ، تنتهز الفرصة 
“ل��ت��ؤك��د للشعب امل���ال���ي وامل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي أن 
ال��ج��ه��ود ال ت���زال ج��اري��ة إلط���اق س���راح جميع 
املالين واألج��ان��ب املختطفن” في  األشخاص 

الباد.
وه������ن������أ ال�����ب�����ي�����ان ق�����������وات ال�����ج�����ي�����ش واألم���������ن 
وامل��خ��اب��رات، كما أش���اد ب”ش��ج��اع��ة” ال��راه��ب��ة، 
التي استمر اختطافها أزيد من 4 سنوات، من 

طرف جبهة تحرير ماسينا.
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اعييتييبيير كيييتييياب عييلييمييي جيييدييييد لييلييكيياتييبييني 
Michel-( الفرنسيني ميشال إيف بولوري
بيييونييياسيييي  وأوليييييييييفيييييييييي   )Yves Bolloré
العلم  عالقة  حييول   ،)Olivier Bonnassies(
بييالييذات اإللييهييييية، أن االكييتييشييافييات العلمية 
الكم  وميكانيكا  بالنسبية،  الييصييليية  ذات 
وتييييعييييقيييييييييدات الييييكييييائيييينييييات اليييحييييييية واملييييييوت 
الحراري للكون -وبشكل خيياص- بنظرية 
االنفجار العظيم، باتت كافية لقلب معتقد 

وقناعات أي ملحد ال يؤمن بوجود الله.
ووفييييق تييقييرييير مييطييول نييشييرتييه صحيفة 
فييإن  الييفييرنييسييييية   )Le Figaro( لييوفيييييغييارو 
"الله  الجديد  كتابهما  فييي  ركييزا  الكاتبني 
 Dieu,( "والييعييلييم واليييبيييراهيييني.. فييجيير ثييييورة
 la science, les preuves. L’aube d’une
révolution( على مسيرة نشأة الكون التي 
بدأت مع "االنفجار العظيم" قبل نحو 14 
مليار عام وما تخللها من تراكمات علمية 
ستليها ال محالة اكتشافات مذهلة خالل 
وجه  "لرؤية  قادهما  مما  املقبلة،  العقود 

الخالق في املجرات البعيدة".
البوذي  الفلكية  الفيزياء  عالم  ويييؤكييد 
الديانة ترين غوان توان -وهو من العلماء 
ووصفاهم  الكاتبان  بهم  استشهد  الذين 
بييي "عييلييميياء الييفييلييك املييؤميينييني"- أنيييه "خيييالل الييي 
30 سنة القادمة ستكون لدينا اكتشافات 

مثيرة حول علم كونيات األصول".

"مهندس معماري" عظيم
وال يعتبر هذا "العالم املؤمن" -تضيف 
الييصييحيييييفيية- اليييوحيييييييد اليييييذي ييييراهييين على 
وجييييود "مييهيينييدس مييعييميياري عييظيييييم" وراء 
خيييليييق هيييييذا اليييييكيييييون، فيييقيييد تييييم عيييليييى سييبيييييل 
املثال إجراء بعض الدراسات التي ذهبت 
أميركية  امليينييحييى، ومنها دراسييية  ذات  فييي 

قييام بها "مييركييز بيو لألبحاث"  عييام 2009 
"العلماء  بييشييأن   )Pew Research Center(
واملعتقدات في الواليات املتحدة" أظهرت 
األميييييركيييييني )51%(  الييعييلييميياء  غييالييبييييية  أن 
أقلية )41%(  مقابل  مييا"  "بييشيييء  يؤمنون 

من امللحدين.
كييمييا اسييتييشييهييد اليييكييياتيييبيييان الييفييرنييسيييييان 
أيضا بدراسة أجراها عالم الوراثة باروخ 
عييام   )Baruch Aba Shalev( شيياليييييف  أبيييا 

الييفييائييزييين بجائزة  مييعييتييقييدات  حيييول   2003
نييوبييل ميينييذ بييدايييتييهييا، تييظييهيير أن %90 من 
الفائزين بجوائز نوبل العلمية مرتبطون 
بييديييانيية ميييا ثييلييثيياهييم مييين املييسيييييحيييييني، وأن 
نييسييبيية املييلييحييدييين فيييي صيييفيييوف الييحييائييزييين 
لييألدب تبلغ %35 مقابل 10%  على نوبل 

فقط بني العلماء.
ويييييييرى اليييتيييقيييريييير أن نيييظيييريييية االنيييفيييجيييار 
مطلع  علميا  تأكيدها  تييم  -الييتييي  العظيم 
ستينيات الييقييرن امليياضييي وبيياتييت أمييييرا ال 
رافضو  عييارضييهييا  لطاملا  شييائييبيية-  تشوبه 
املعتقدات امليتافيزيقية والخرافات ألنها 
فتحت مجددا املجال أمام رؤى الهوتية، 
وقد استمرت هذه املعارضة حتى في ظل 
الييتييي حيياربييت أفييكييارا  اليينييازييية والشيوعية 

مثل هذه بالسجن وبأحكام اإلعدام.
وتييرى الصحيفة أن الكاتبني على حق 
فييي إصييرارهييمييا على أن تييطييور العلم بات 
أقيييل دوغييمييائييييية )وهيييي حيياليية ميين الجمود 
الييفييكييري حيييييث يييتييعييصييب فيييييهييا الييشييخييص 
ألفيييكيييارِه الييخيياصيية لييدرجيية رفييضييِه االطيييالع 
عييلييى األفييييكييييار امليييخييياليييفييية( حييييينييمييا يتعلق 
األميييير بيياملييسييائييل الييعييقييدييية، حيييييث ليييم يعد 
إلثبات  عليه  االعييتييميياد  امللحدين  بييإمييكييان 
عدم وجود الله، وأصبح بمقدور املؤمنني 
االستشهاد باالكتشافات العلمية إلثبات 

وجوده.
من ناحية أخرى، يؤكد الكاتبان أنه في 
سيرورة العلم ال شيء يولد من ال شيء، 
وأنه إذا كان هناك "انفجار عظيم" فأكيد 
أنييييه كييييان هييينييياك أييييضيييا شيييييء قييبييلييه "ذكيييياء 

خارق يفوق التصور".
ليييكييين املييشييكييليية أن اليييحيييدييييث عيييين "قيييبيييل" 
االنيييفيييجيييار الييعييظيييييم ييييطيييرح أييييضيييا مشكلة 
ذات صبغة زمنية، حيث إن الزمن ولد مع 
االنفجار، لذلك فمن السخافة أن نفترض 
وجييود حييدث قبل الحدث وال وجييود وقت 
قييبييل الييوقييت، مييمييا يتركنا أميييام سيييؤال بال 
جييواب: كيف يمكن لشيء ما أن يولد من 
ال شيء؟ أو بطريقة أكثر وضوحا: من بدأ 

تشغيل عقارب الزمن؟
وتييييؤكييييد ليييوفيييييييغيييارو أنيييييه فييييي ظييييل هيييذه 
التساؤالت، يبقى أمر واحد فقط يقره كل 
العلماء سييواء كانوا مؤمنني أو ملحدين 
وهو: مبدأ التساؤالت امليتافيزيقية، وهو 
مييا يعتبر بييحييد ذاتيييه خييطييوة عييمييالقيية إلييى 
النظر  بييغييض  للمؤمنني  بالنسبة  األمييييام 
الفيزياء  عييالييم  أن  حييتييى  معتقداتهم،  عيين 
انتهى  بنفسه  أينشتاين  ألييبييرت  النظرية 
به املطاف بقبول فكرة وجود إله "السبب 

األول وراء األشياء" كما قال.
املصدر : لوفيغارو

وّجيييييييييييه امليييييييييييييؤرخ وعييييييياليييييييم االجيييييتيييييمييييياع 
الفرنسي جون بوبيرو رسالة مفتوحة 
إلييييييييى اليييييرئيييييييييييس إييييييميييييانيييييوييييييل مييييياكيييييرون 
بييشييأن مييشييروع قييانييون "تييعييزيييز املييبييادئ 
الييجييمييهييورييية" ومييحيياربيية "االنييفييصييالييييية"، 
اتييييييه  ميييطييياليييبيييا فيييييييهيييا بييييمييييراجييييعيييية إجييييييراء
االنتقائية وعدم تفسير العلمانية وفق 
التي  األسيياسييييية  للقيم  مناقض  منظور 
قييامييت عييليييييهييا، وتيييزامييين ذليييك مييع إصيييدار 
امليييييييؤرخ روايييييييية جييييديييييدة وصيييفيييت بييأنييهييا 
نقاش  ميين  لكنها ال تخلو  "رومييانييسييييية" 

فلسفي وتاريخي عميق.
وتقدم رواية "عواطف غير محتملة"، 
الصادرة حديثا للمؤرخ الفرنسي، قصة 
حيييب بيييني إميييييييل كييومييبييس بييطييل اليييروايييية 
رئيس وزراء فرنسا املتوفى عام 1921، 
وراهيييبييية كييرمييلييييية )تيينييتييسييب إلييييى رهييبيينيية 
الكاثوليكية  الكرمل  جبل  سيدة  إخييوة 
سييسييت فييي الييقييرن اليييي12 فييي مملكة 

ُ
التي أ

بيييييييت امليييقيييدس الييصييليييييبييييية(، وتييتييعييرض 
املتخصص  املييؤرخ  كتبها  التي  الييرواييية 
ليييدور كومبس  الييفييرنييسييييية،  بييالييعييلييمييانييييية 
فييييي حييقييبيية االضييييطييييراب اليييتيييي شييهييدتييهييا 
فييرنييسييا مييطييلييع اليييقيييرن الييييي20 بيييني مييؤيييدي 
عن  واملدافعني  الييدوليية  مع  الدين  تقارب 
اليييفيييصيييل بييييينييهييمييا، وهيييييي الييحييقييبيية الييتييي 
العلمانية  بقانون  ما عرف   

ّ
شهدت سن

الييذي قدمته  الييعييرض  عييام 1905، حسب 
مجلة "ريفورم"

خيطني  عبر  روايييتييه  املييؤلييف  وينسج 
ميييتيييشيييابيييكيييني عيييين قيييصيييتيييي حيييييب، األوليييييى 
قييصيية روحييانييييية وعيياطييفييييية بيييني الييزعيييييم 
اليييسييييييياسيييي والييييراهييييبيييية األصييييغيييير سييينيييا، 
املضطربة  السياسية  األحييداث  وتجري 
عيييليييى اليييييتيييييوازي مييييع اليييقيييصييية الييعيياطييفييييية 
رسائلي  سييرد  عبر  ببطء  تتكشف  التي 
طيييوييييل، فيييي حيييني تييييدور الييقييصيية الييثييانييييية 
بييييني اثيييينييييني ميييين األكيييياديييييميييييييييني يييعييمييالن 
فييي مييعييهييد بييييوردو فييي عييصييرنييا الييحييالييي 
الرسائل  ويييتييبييادالن  الحب  فييي  ويقعان 
وهو  اإلنترنت،  عبر  السريعة  القصيرة 
ما يعطي ملحة عن الفجوة بني العصور 

وتغيرات الزمن الحديث في التواصل.

مؤرخ الالئكية
الييرواييية، وفي  عيين سياق  وغير بعيد 
"نوفيل  صحيفة  نشرتها  التي  الرسالة 
قال  شييهيير،  قبل   )L`Obs( أوبييسييرفيياتييور" 
املييفييكيير الييفييرنييسييي الييييذي ُيييعييرف بييي"مييؤرخ 
اليييالئيييكييييييية" إنيييييه شيييعييير مييينيييذ ميييحيييادثييياتيييه 
األوليييييييييى ميييييع الييييرئيييييييييس الييييحييييالييييي أنييييييه ال 

يحتاج إلى أن يشرح له معنى الالئكية 
نيكوال  األسبق  الرئيس  مع  فعل  مثلما 
ييييف قييبييل أكييثيير مييين 12 

ّ
سييياركيييوزي حيييني أل

عييامييا كييتييابييه "تييفييسييييير الييالئييكييييية للسيد 
ساركوزي وملن يكتبون خطاباته".

الييتييي أعلنها  الييتييدابييييير األخيييييييرة  لييكيين 
أن  -كما يقول بوبيرو-  ماكرون أظهرت 
يشبه  خطر  منحدر  نحو  تتجه  األميييور 
ما حدث في عهد ساركوزي، لذلك فإنه 
وجد من الضروري كتابة هذه الرسالة 
حتى "يتوّسل" إلى الرئيس من أجل أال 
يييتييأثيير بييسييييياسييات سييياركيييوزي، واليمني 

بوجه عام.
ويييييقييييول بيييوبيييييييرو مييخيياطييبييا الييرئيييييس 
ماكرون "لقد شرحت الخطوط العريضة 
للفكر اليييذي تييرتييكييز عييليييييه فييي خييطييابييني، 
أحييييدهييييمييييا فيييييي ميييييييليييوز )شيييييميييييال شيييرقيييي 
فييبييراييير/شييبيياط، واآلخيير  فرنسا( فييي 18 
في مورو في الثاني من أكتوبر/تشرين 
الييثييانييي. قييدمييت حييييينييئييذ رؤيييتييك لكيفية 
املاثلة  الكبيرة  التحديات  مييع  التعامل 
أمامنا، وكانت رؤية مختلفة تماما عن 
صاغه  )مصطلح  الجديدة"  "العلمانية 
رئيييييييس حييييزب اليييجيييميييهيييورييييني الييفييرنييسييي 
اها اليمني".

ّ
فرانسوا باروان( التي يتبن

ولكن الرئيس توقف -حسب رأيه- في 
أن  ينبغي  كييان  اليييذي  الييطييريييق  منتصف 
إيقاف  أجييل  ميين  النهاية  إلييى  فيه  يسير 
ُمنيت  الييتييي  املييتييتييالييييية  الييهييزائييم  مسلسل 

بها الجمهورية في العقود األخيرة.
ويؤكد بوبيرو أنه يتفق مع الرئيس 
مييييرفييييوض  أمييييييير  االنييييفييييصييييالييييييييية  أن  عييييلييييى 
املييجييتييمييع، وأن االخييتييالف يصبح  داخيييل 

أميييييرا خيييطيييرا عيينييدمييا ييييتيييعيييارض ميييع قيييييم 
الييجييمييهييورييية ويييخييرج عيين إطيييار الييتيينييوع 
اليييذي ينسجم مع  الييثييقييافييي والييهييوييياتييي 

العلمانية. املنظومة 
امليييشيييكيييالت  ييييعيييتيييقيييد أن إحيييييييدى  ليييكييينيييه 
الجوهرية في التعامل مع هذه القضية 
هيييييي اليييييحيييييدود املييييسييييمييييوح بيييهيييا لييلييتيينييوع 
واالخيييييتيييييالف داخييييييل امليييجيييتيييميييع، وكيييييفييييية 
إثييراء  مييا تشكل عامل  ثقافة  بييأن  الحكم 
أو مييؤشييرا عييلييى نييزعيية انييفييصييالييييية تهدد 

الجمهورية. قيم 
وامليييشيييكيييلييية األخييييييييييرى، وفييييقييييا لييلييمييفييكيير 
الفرنسي، هي أن تلك النزعة االنفصالية 
قييييييد تيييييكيييييون انييييعييييكيييياسييييا لييييفييييشييييل عييمييلييييية 
االنيييدمييياج الييثييقييافييي نييتيييييجيية الييسييييياسييات 
والشقاء  البؤس  من  كثيرا  سببت  التي 

لفئات من املجتمع الفرنسي.
اليييرئيييييييس  أن  بييييوبيييييييييرو  ويييييسييييتييييغييييرب 
مييياكيييرون لييم يييجييد أي عيييذر لييتييلييك الييفييئييات 
املييهييمييشيية، وليييم ييييحييياول أن يييفييّسيير سبب 
يهاجم  لم  أنه  بيد  االنفصالية،  نزعتها 
أبدا  يتهمها  ولييم  األكاديمية،  األوسيياط 
الييجييمييهييورييية عيينييدمييا قييررت  بتهديد قيييييم 
أخيييييرا أن تشكل لييجييانييا ملييراقييبيية األفييكييار 

املخالفة داخل الجامعات.
وكييييان نييحييو أليييفيييي بييياحيييث قيييد أدانيييييوا، 
في رسالة مفتوحة نشرت في صحيفة 
اليييفيييرنيييسييييييية،   )Le Monde( "لييييومييييونييييد" 
الييدعييوة إلييى "فيييرض الييرقييابيية على حرية 
ييعييهييا 

ّ
اليييفيييكييير فييييي اليييجييياميييعيييات"، اليييتيييي وق

100 أسييتيياذ دعييمييا ألفييكييار وزييير التعليم 
اليييييوطييييينيييييي جيييييييان ميييييييشيييييييل بييييالنييييكيييير عيين 

"اليسارية اإلسالمية".

مثال على التناقض
وتييييابييييع جييييون بيييوبيييييييرو رسييياليييتيييه إليييى 
بالتناقض، بسبب  إياه  الرئيس متهما 
رغيييبيييتيييه فييييي حيييظييير كييييل أشييييكييييال الييتييعييليييييم 
خيييييييارج امليييييدرسييييية اليييعيييميييومييييييية مييييين أجيييل 

حماية األطفال من الفكر االنفصالي.

الفرنسية  الييدوليية  إن  الييكيياتييب  ويييقييول 
بييعييض  بيييتيييدرييييس   1977 مييينيييذ  سيييميييحيييت 
املييييييواد ليييعيييدد مييين اليييطيييالب فيييي امليييييدارس 
اليييعيييميييومييييييية، عيييليييى يييييد ميييييدّرسيييييني تييدفييع 
أجييييييورهييييييم حيييييكيييييوميييييات أجيييينييييبييييييييية، وهييييو 
بيييرنييياميييج أثيييييار الييييجييييدل وتيييميييت املييطييالييبيية 
لم  الييرئيييييس  لكن   ،2003 منذ  بمراجعته 
يييشيير إليييييه بييتيياتييا فييي سييييياق حييديييثييه عن 

حظر التعليم املنزلي.
وحييييييسييييييب رأيييييييييييييييه، فييييييييييإن امليييييسيييييؤوليييييني 
يييييتييييحييييدثييييون عيييييين قيييييم  الييييفييييرنييييسيييييييييني ال 
الييجييمييهييورييية وخييطيير تييقييسيييييم اليييدولييية إال 
عندما يتعلق األمر باملهاجرين والدين 
اإلسييالمييي، وهييو مييا يظهر بييوضييوح في 
امليينييزلييي، حسب  التعليم  حييظيير  مييشييروع 

الفرنسية. الصحيفة 
ويييييشييييدد بيييوبيييييييرو عيييليييى ضييييييييرورة أال 
تييتييحييول الييالئييكييييية ميين احييتييفيياء بييي"الييعييقييل" 
إليييى "آليييهييية" تييجييعييل ميين فييرنييسييا "الييشييعييب 
املختار"، وأنه ينبغي التحلي بالواقعية 
من  الييدروس  واستخالص  البراغماتية، 
امليياضييي، إذ احييتييفييظييت فييرنييسييا بيياألعييييياد 
الييكيياثييوليييييكييييية ميييع أنيييهيييا اخييييتييييارت فصل 
الييييدييييين عيييين اليييييدولييييية. وييييضيييييييف أن عييلييى 
الشمولي  املنهج  عن  تتخلى  أن  فرنسا 

على  تعمل  وأن  فيه،  تسقط  تكاد  الييذي 
انفّكت  مييا  التي  للفجوة  الحلول  إيييجيياد 
تعامل  وأن  املجتمع،  فئات  بني  تتعمق 

كل مواطنيها على قدم املساواة.

تعديل املسار
ويييعييتييقييد اليييكييياتيييب أن اليييطيييرييييقييية الييتييي 
ييييييشيييييدد بييييهييييا مييييييياكيييييييرون اليييييخييييينييييياق عييلييى 
الجمعيات مثيرة للجدل. فوفقا للمادة 
الييسييادسيية ميين الييقييانييون الييجييديييد، ينبغي 
ليييليييجيييميييعيييييييات الييييييتييييييزام احييييييتييييييرام مييييبييييادئ 
الييجييمييهييورييية وقيييييمييهييا، لييكيين هيييذه الييقيييييم 
أن تخفي  تبدو فضفاضة جييدا، ويمكن 
كييثيييييرا مييين الييتييفيياصيييييل امليييسيييكيييوت عنها 
وتييشييّكييل عييقييبيية أمييييام مييمييارسيية كييثييييير من 

الحريات.
ومييييين وجيييهييية نييييظييييره، فيييييإن اسيييتيييخيييدام 
مييصييطييلييح اليييقيييييييم السييييتييييهييييداف الييبييعييض 
إلى  يييؤدي  قييد  اآلخييير،  البعض  وتجاهل 
االندماج  نتائج عكسية ويعرقل عملية 
أشييار  مييا  وهييو  املجتمع،  داخيييل  الثقافي 
إليييييييييه اليييفيييييييليييسيييوف الييييفييييرنييييسييييي الييييراحييييل 
إميييييل دوركييهييايييم حييني قييال إن االنييدميياج 
"ضيييييييروري لييتييشييكيييييل املييجييتييمييع وتييجيينييب 
ينقلب  الكامل  االنييدميياج  لكن  الفوضى، 
نييفييسييه ويييحييّول مواطنيه  ضييد املييجييتييمييع 
فاعلني، وهو  أفييراد غير  إلييى  ومكوناته 
بييدوره إلى استنزاف املجتمع  ما يؤدي 
وجيييييييميييييييوده"، حييييسييييب صيييحيييييييفييية نيييوفيييييييل 

أوبسرفاتور.
الييكيياتييب أن مييشييروع توسيع  ويييتييابييع 
نييييطيييياق الييييييتييييييزام الييييحييييييييياد فيييييي اليييوظيييييييفييية 
املسلمات  ميين  مييزيييدا  سيمنع  العمومية 
مييين ارتيييييداء الييحييجيياب فيييي أمييياكييين الييعييمييل 
وييييجيييبيييرهييين عيييليييى اليييبيييحيييث عيييين وظيييائيييف 
جديدة في أماكن أخرى، وهو مثال آخر 
الييتييي قييد تييأتييي بنتائج  ات  على اإلجييييراء

عكسية.
ويييؤكييد بييوبيييييرو أن مييشييروع ميياكييرون 
نظام  من  الالئكية  تحول  يكرس  سييوف 
إلييى منظومة  السلطة  حييييياد  يييقييوم على 
تيييفيييرض اليييحييييييياد عييلييى املييجييتييمييع املييدنييي 
واألفراد فحسب. ومن ثّم فإنه يطلب من 
الرئيس أن يوضح طبيعة هذا التدخل، 
وأن ُيييعييمييل مييواجييهيية خيييطييياب الييكييراهييييية 
ات ميين  عيييبييير اإلنيييتيييرنيييت وييييتيييخيييذ إجيييييييييراء
شيييأنيييهيييا تيييكيييرييييس مييييبييييدأ الييييعييييداليييية، مييثييل 
إعييييادة إحييييياء الييهيييييئيية الييعييليييييا لييلييمييسيياواة 
الييتييي أسييسييهييا جيياك  التمييز،  ومييكييافييحيية 

شيراك وألغاها نيكوال ساركوزي.

عندما يؤمن العلم بالله.. كتاب جديد حول العلوم واإليمان 

بوبيرو مؤرخ العلمانية الفرنسية ملاكرون: ال تتحدثون عن قيم الجمهورية إال عند تناول اإلسالم



االقتصادية  القطاعات  هناك كثير من 
التي تتحول إلى األتمتة واالعتماد على 
حاليا،  االصطناعي  والذكاء  الروبوتات 
ال��ب��ن��وك وال��س��ي��اح��ة وال��س��ف��ر والنقل  مثل 

واملواصالت وغيرها.
ف��ي ك��ت��اب��ه ال��ج��دي��د ال��ص��ادر ق��ب��ل نحو 
3 أس����اب����ي����ع "ح����ك����م ال������روب������وت������ات.. ك��ي��ف 
س��ي��غ��ي��ر ال����ذك����اء االص���ط���ن���اع���ي ك���ل ش��يء 
 Rule of the Robots: How( في حياتنا" 
 Artificial Intelligence Will Transform
األم���ي���رك���ي  ال���ك���ات���ب  ي���ق���ول   )Everything
مارتن فورد مؤلف الكتاب إن "الروبوتات 
ل���ن ت��غ��ي��ر ب��ع��ض األش����ي����اء أو ك��ث��ي��را م��ن 
األشياء في حياتنا، بل ستغير كل شيء 

باملعنى الحرفي للكلمة".
ل���دي���ك  ك�������ان  "إذا  ال�����ك�����ات�����ب  وي������وض������ح 
في  اصطناعي  ذك��اء  فلديك  ذك��ي،  هاتف 
ج��ي��ب��ك، وم����ن امل��س��ت��ح��ي��ل ت��ج��ن��ب ال���ذك���اء 
االص����ط����ن����اع����ي ع���ل���ى ش���ب���ك���ة اإلن����ت����رن����ت، 
وق���د ي��غ��ي��ر ب��ال��ف��ع��ل ك��ل ش���يء، م��ن كيفية 
كيفية  إل���ى  ل��ل��م��رض،  األط���ب���اء  تشخيص 
ة األخبار".  أو قراء تفاعلك مع األصدقاء 
ل����ك����ن م�����ارت�����ن ف��������ورد ي�����ج�����ادل ف�����ي "ح���ك���م 
الروبوتات" بأن الثورة الحقيقية لم تأت 
ب��ع��د، ف��م��ا زل��ن��ا ف���ي إره��اص��ات��ه��ا األول���ى 

فقط.

اآلالت قادمة
وف������ي ال����ك����ت����اب األك����ث����ر م���ب���ي���ع���ا ح��س��ب 
ت���ص���ن���ي���ف ص���ح���ي���ف���ة "ن�������ي�������ورك ت����اي����م����ز" 
)NewYork Times(، يقدم لنا فورد رؤية 
ويجادل  ج��دا،  القريب  للمستقبل  مذهلة 
بأن "الذكاء االصطناعي هو تقنية قوية 
أبعاد  كل  تغيير  على  تعمل  فريد  بشكل 
األسوأ  أو  األفضل  نحو  البشرية  الحياة 
سبيل  فعلى  استخدامها،  طريقة  حسب 
امل���ث���ال ي��م��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق ال���ع���ل���وم امل��ت��ق��دم��ة 
امل��ش��اك��ل  ح����ل  وك����ذل����ك  اآلالت،  ب���واس���ط���ة 
التي  الجزيئية  البيولوجيا  ف��ي  املعقدة 
ال ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ب��ش��ر ال��ق��ي��ام ب��ه��ا، ويمكن 
أن ي��س��اع��دن��ا ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي أيضا 
ف���ي م��ك��اف��ح��ة ال��ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ���ي أو ت��وق��ع 
الجائحة التالية وكيفية التعامل معها".
كما أن لدى هذه اآلالت قدرة على إحداث 
األذى والضرر الجسيم، مثل قدرتها على 
اكتشافه  يمكن  ال  ال��ذي  العميق  التزييف 
يتم  ال��ذي  والفيديو  وال��ص��ورة  بالصوت 
إن����ش����اؤه ب���واس���ط���ة ال����ذك����اء االص��ط��ن��اع��ي 
ألح����داث ووق���ائ���ع ل��م ت��ق��ع أب����دا، وق���د يتم 
اس��ت��غ��الل ه���ذا ال���ذك���اء إلح����داث ال��ف��وض��ى 
العالم،  أن��ح��اء  ف��ي جميع  واالض��ط��راب��ات 
االس��ت��ب��دادي��ة  األن��ظ��م��ة  رب��م��ا تستغله  أو 
بآليات غير مسبوقة للتجسس والرقابة 
الذكاء  يكون  أن  يمكن  كما  االجتماعية، 
االصطناعي متحيزا بشدة، ويتعلم منا 
ويغذيها  وامل��ت��ط��رف��ة  املتعصبة  امل��واق��ف 

ويحافظ على ديمومتها.
ق��ادم��ة، ولن  أن "اآلالت  الكاتب  وي��ؤك��د 
إل��ى معرفة ما  تتوقف، وك��ل منا بحاجة 
ي��ع��ن��ي��ه ذل����ك إذا أردن�����ا ازده������ار ال��ب��ش��ري��ة 
ف���ي ال���ق���رن ال������21، وح��ك��م ال���روب���وت���ات هو 
الدليل األساسي لكل ذلك؛ كل من الذكاء 
االص����ط����ن����اع����ي وم���س���ت���ق���ب���ل اق���ت���ص���ادن���ا 

وسياستنا وحياتنا".
ف����ي س���ن���غ���اف���ورة.. ال����روب����وت����ات ت��ق��وم 

بدوريات ملراقبة السكان
ع��ن��دم��ا ت���زور س��ن��غ��اف��ورة ق��د ت��ص��ادف 
دوريات تقوم بها أجهزة روبوت جديدة 
م��س��ؤول��ة ع��ن م��راق��ب��ة ال��س��ك��ان ورص���د أي 
"س����ل����وك اج���ت���م���اع���ي غ���ي���ر م����رغ����وب ف��ي��ه" 
ي����ق����وم ب����ه امل����������اّرة، ك���م���ا ذك�������رت ص��ح��ي��ف��ة 
في  الفرنسية   )leparisien( "الباريسيان" 

تقرير حديث لها.
ال��روب��وت��ات  إن ه��ذه  وق��ال��ت الصحيفة 
 ،)Xavier( "ك��زاف��ي��ي"  اس���م  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق 
وه���ي م��ج��ه��زة ب����7 ك��ام��ي��رات ت��م��ك��ن��ه��ا من 
اك��ت��ش��اف م��ا إذا ك��ن��ت ق��د رك��ن��ت دراج��ت��ك 
أو س��ي��ارت��ك ع��ل��ى ن��ح��و غ��ي��ر ص��ح��ي��ح، أو 
إذا ك��ن��ت ت��دخ��ن ف���ي م��ن��ط��ق��ة ي��م��ن��ع فيها 
التباعد  ق��واع��د  ت��ح��ت��رم  ل��م  أو  ال��ت��دخ��ن، 

االجتماعي.
ووف�����ق�����ا مل���اي���ك���ل ل����ي����م، م����دي����ر م���ش���روع 

روب���وت���ات امل��راق��ب��ة ت��ل��ك، ف���إن ه���ذه اآلالت 
ت��ع��د س���الح���ا ج���دي���دا ل��ل��ح��د م���ن امل��ش��اك��ل 
ال�����روب�����وت  ك������ان  "إذا  وي�����ق�����ول  األم����ن����ي����ة، 
موجودا وح��دث شيء ما، فسيكون لدى 
األش��خ��اص ف��ي غ��رف��ة ال��ت��ح��ك��م ع��ل��م بذلك 

ويستطيعون رؤية ما يحدث".
وم����������ن ج�����ه�����ة أخ���������������رى، أث���������������ارت ه�����ذه 
املدافعن  انتقاد  الحديثة  التكنولوجيا 
ع���ن ح��ق��وق اإلن���س���ان، ال���ذي���ن ي����رون فيها 

انتهاكا للحريات املدنية.

حراسنا حن ننام
في مؤتمر صحفي عقدته أمازون قبل 
م����دة، ع��رض��ت ال��ش��رك��ة روب���وت���ا مستقال 
ش��ب��ي��ه��ا ب���ال���ك���الب ي��ب��ل��غ وزن������ه 20 رط���ال 
كرتونية  بعيون   )Astro( "أسترو"  ُيدعى 
ال��ل��وح��ي، ويستخدم  ك��ب��ي��رة ع��ل��ى وج��ه��ه 

الصوت  على  التعرف  برنامج  ال��روب��وت 
وال�����ك�����ام�����ي�����رات وال�������ذك�������اء االص����ط����ن����اع����ي 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا رس����م ال���خ���رائ���ط وأج���ه���زة 
اس���ت���ش���ع���ار ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ال���وج���ه أث���ن���اء 
تنقله من غرفة إلى أخرى في املنزل، كما 
وتعلم  مباشر،  فيديو  التقاط  يستطيع 
عادتك وكل شيء عنك بمراقبته املستمرة 
لك وسهره على راحتك، وذلك كما ذكرت 

شبكة "سي إن إن" )CNN( أخيرا.
وك��ان��ت أم����ازون ق��د أع��ل��ن��ت أن رؤيتها 
ت��ت��ض��م��ن وج��ود  امل��ن��زل��ي  األم����ن  ملستقبل 
ف����وق  ت���ح���ل���ق  م�����ن دون ط����ي����ار  ط������ائ������رات 
سطح منزلك، وكاميرات خارجية تراقب 
لطيفة  وروب��وت��ات  املحتملن،  املتسللن 
الشكل تقوم بدوريات في كل مكان داخل 

بيتك وحوله.
ك��م��ا أع��ل��ن��ت أم�����ازون أي��ض��ا ع��ن خ��دم��ة 

اشتراك تسمى "حارس األمن االفتراضي" 
)Virtual Security Guard( حيث سيعمل 
كاميرات  من خالل  الرقمي  الحارس  هذا 
خاصة على تحليل البث الحي واملباشر 
م���ن ه����ذه ال���ك���ام���ي���رات ل��ل��ت��ث��ب��ت م���ن أم���ان 
م���ن���زل���ك وع���ائ���ل���ت���ك، ك���م���ا ي��م��ك��ن��ه ت��ف��ع��ي��ل 
مع  للتواصل  الثنائي  التحدث  خاصية 
ال������زوار، وك���ذل���ك ت��ف��ع��ي��ل ص���ف���ارة اإلن����ذار، 
وال��ت��واص��ل م��ع رج���ال ال��ش��رط��ة وخ��دم��ات 

الطوارئ عند الحاجة.
سرقة للوظائف أم حل للمشاكل؟

ح��س��ب دراس�����ة ل��ل��م��ن��ت��دى االق��ت��ص��ادي 
ال��ع��امل��ي ن��ش��رت ح��دي��ث��ا، س��ي��رت��ف��ع م��ع��دل 
في   )Automation( اآلالت  على  االع��ت��م��اد 
ك���ل أن������واع ال���وظ���ائ���ف إل����ى %52 ب��ح��ل��ول 
إل����ى أن  ال����دراس����ة  ع����ام 2025. وت��وص��ل��ت 
ال�����روب�����وت�����ات س���ت���ق���ض���ي ع���ل���ى ن���ح���و 85 

م��ل��ي��ون وظ��ي��ف��ة ف��ي ال��ش��رك��ات امل��ت��وس��ط��ة 
وال��ك��ب��ي��رة ال��ح��ج��م ف��ي ال��س��ن��وات الخمس 

القادمة.
ووج������دت ال����دراس����ة أن ال���ع���م���ال ال��ذي��ن 
س��ي��ح��ت��ف��ظ��ون ب�����أدواره�����م ف���ي ال���س���ن���وات 
ال��خ��م��س امل��ق��ب��ل��ة س��ي��ت��ع��ن ع��ل��ى نصفهم 
م��ه��ارات ج��دي��دة، وأن��ه بحلول عام  تعلم 
أعمالهم  ال��ع��م��ل  أص��ح��اب  سيقسم   2025
بالتساوي بن البشر واآلالت، وذلك كما 
ذك��ر م��وق��ع ال��ج��زي��رة ن��ت ف��ي وق��ت سابق 

من هذا العام.
ول���ك���ن ه���ل ه����ذا ي��ع��ن��ي أن ال���روب���وت���ات 

ستسرق أعمالنا ووظائفنا؟
اإلج���اب���ة ل��ي��س��ت س��ه��ل��ة، ف��ال��روب��وت��ات 
مشاكل  من  لكثير  الحلول  أيضا  ستقدم 

العمالة في العالم.
ف�����ي ال����ق����ط����اع ال������زراع������ي م����ث����ال، ع���ان���ى 
أص������ح������اب امل������������زارع ف������ي ب����ري����ط����ان����ي����ا ف��ي 
الصيف املاضي من نقص العمال لحصد 
محاصيلهم، وقد أدى ذلك إلى تعفن كثير 
م��ن امل��ح��اص��ي��ل ف��ي ال��ح��ق��ول ل��ع��دم وج��ود 
ع���م���ال ل��ق��ط��ف��ه��ا، وه���ن���ا ف����إن ال���روب���وت���ات 
هذه  حصد  تستطيع  فهي  ال��ح��ل،  لديها 
ة ع��ال��ي��ة، وذل���ك  ال��ح��ق��ول ب��س��رع��ة وك���ف���اء
تايمز"  "الفايننشال  صحيفة  ذك��رت  كما 

)Financial Times( أخيرا.
وفي القطاع الصناعي، عانت املصانع 
الجائحة،  أثناء  العمالة  نقصا كبيرا في 
وتحول عدد كبير منها نتيجة لذلك إلى 
للقيام  ال���روب���وت���ات  األت��م��ت��ة واس���ت���خ���دام 
في  امل��ص��ان��ع  م��ن  كثير  وتسعى  بالعمل، 
االعتماد  الكامل نحو  للتحول  بريطانيا 
وي����ت����وق����ع  ال�����ع�����م�����ل،  ألداء  اآلالت  ع����ل����ى 
ت��ق��ري��ر ج��دي��د ص����ادر ع���ن ش��رك��ة "ل��وك��س 
ري��س��ي��رت��ش" أن ت��ت��م أت��م��ت��ة معظم امل��ه��ام 
ال��ت��ص��ن��ي��ع��ي��ة ف���ي ع���ام 2030، ك��م��ا ذك���رت 

الصحيفة.
وهناك كثير من القطاعات االقتصادية 
التي تتحول إلى األتمتة واالعتماد على 
حاليا،  االصطناعي  والذكاء  الروبوتات 
ال��ب��ن��وك وال��س��ي��اح��ة وال��س��ف��ر والنقل  مثل 

واملواصالت وغيرها.
ل��ق��د ب���دأ ال��ت��ح��ول ول���ن ي��ت��وق��ف أب���دا… 
ه���و ع��ال��م ج��دي��د ق����ادم وع��ل��ي��ن��ا أن ن��ك��ون 

مستعدين.
امل��ص��در : ال��ج��زي��رة + م��واق��ع إل��ك��ت��رون��ي��ة + 

وكاالت
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ضفاف
حكم الروبوتات على األبواب فهل نحن مستعدون؟



 ش��ك��ل��ه��ا ال��ع��اه��ل األردن�����ي 
ٌ
أن���ه���ت ل��ج��ن��ة

ب����غ����رض ت���ح���دي���ث امل���ن���ظ���وم���ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
أعمالها بعد ثالثة أشهر من االجتماعات 
امل��ك��ث��ف��ة داخ���ل���ي���ًا وم����ع ف��ع��ال��ي��ات امل��ج��ت��م��ع 
األردن�����ي ع��ل��ى اخ��ت��الف مرجعياتها، وق��د 
النتائج  تضمنت وثيقة من 240 صفحة، 
الختامية ألعمال اللجنة التي توزعت على 
م��دخ��ل س��ي��اس��ي /ت��اري��خ��ي، وض���ع مهمة 
اللجنة في سياقها العام، وح��دد أهدافها 
تضمنت  كما  ومعاييره،  عملها  ومناهج 
م���ش���روع ق���ان���ون ج���دي���د ل��الن��ت��خ��اب وآخ���ر 
ل���أح���زاب، وت��ع��دي��الت دس��ت��وري��ة واج��ب��ة، 
وتوصيات لتطوير اإلدارة املحلية وتعزيز 
مشاركة الشباب وتمكني النساء...من يقرأ 
أنها  بخالصة  يخرج  الختامية،  الوثيقة 
جاءت بأفضل مما توقعه كثيرون، بالنظر 
لكبر حجم اللجنة )92 عضوًا( التي تضم 
مل��ش��ارب سياسية  ممثلني  ف��ي عضويتها 

وفكرية واجتماعية متباينة. 
وب���خ���الف ال���ح���ال ع��ن��د ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا، حني 
 م���ن االن��ت��ق��ادات 

ً
واج���ه���ت ال��ل��ج��ن��ة ع��اص��ف��ة

والشكوك بتشكيلها وتفويضها وقدرتها 
على الخروج بنتائج مرضية، فإن الكشف 
باهتمام  يحظ  ل��م  الختامية،  الوثيقة  ع��ن 
ي��ف��ض��ل��ون  ي���ب���دو أن ك��ث��ي��ري��ن  م���م���اث���ل، إذ 
االنتظار حتى يروا املصائر التي ستنتهي 
إل���ي���ه���ا ال���ت���وص���ي���ات وم���ش���اري���ع ال���ق���وان���ني 
قبة  ال��ج��دي��دة عندما يجري بحثها تحت 

البرملان. 
وق��د لوحظ أن أح��زاب��ًا سياسية قائمة، 
"جزئية"  تتناول  بيانات  ب��إص��دار  اكتفت 
ه��ن��ا وأخ������رى ه���ن���اك، ف��ي��م��ا غ����اب ال��ن��ق��اش 
ح������ول ن����ص س���ي���اس���ي – ق����ان����ون����ي أوس����ع 
وأع����م����ق وأش����م����ل...ف����اإلس����الم����ي����ون ال���ذي���ن 
رح���ب���وا ب��ن��ت��ائ��ج ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى وج��ه 
التعديل  ع��ل��ى  تحفظهم  ك����رروا  اإلج���م���ال، 
امل��ق��ت��رح ب��خ��ص��وص امل�����ادة ال���س���ادس���ة من 
الدستور، رغم أن التعديل املذكور لم يصل 
النساء  م��س��اواة  النص على  إل��ى مستوى 
وال����رج����ال ف���ي ال��ح��ق��وق وال����واج����ب����ات، ول��م 
عليه دساتير  كما نصت  للمناصفة  ي��دع 
عربية أخ���رى، أال أن اإلض��اف��ة التي جاءت 
ب���ه���ا ال��ل��ج��ن��ة ح�����ول "ال����ع����دل واالن����ص����اف" 
و"التمكني"، لم ترق على ما يبدو للحركة 

اإلسالمية األردنية. 
أم������ا األح����������زاب ال����ي����س����اري����ة وال���ق���وم���ي���ة، 
وجميعها أخ��ف��ق��ت ف��ي ال���وص���ول إل���ى قبة 
ال���ب���رمل���ان ف���ي االن���ت���خ���اب���ات األخ����ي����رة، ول��م 
م��ن 1.4 باملئة  أزي����د  ع��ل��ى  ت��ح��ظ مجتمعة 
من إجمالي أصوات املقترعني، فقد اكتفت 
بالتكيف  يطالبها  نص  على  باالعتراض 
وضعتها  التي  الجديدة  "التعقيدات"  م��ع 
اللجنة عند تشكيل حزب سياسي جديد، 
أو الحتفاظ األح��زاب القديمة بتسجيلها، 
وهي هنا ألف عضو مؤسس بداًل من 150 
في القانون الساري، ومن ست محافظات 
م�����ن أص������ل 12 م���ح���اف���ظ���ة ي�����ت�����وزع ع��ل��ي��ه��ا 
ه��ذه  أن  للمملكة...كما  اإلداري  التقسيم 
األح���زاب اعترضت على إق���رار عتبة حسم 
ألول م��رة في قانون انتخابي أردن��ي )2.5 
ب��امل��ئ��ة( م���ن أص�����وات ال��ن��اخ��ب��ني، إلدراك���ه���ا 
صعوبة الحصول على  هذه النتيجة في 

االنتخابات املقبلة على ما يبدو. 

وان����ف����رد ح�����زب واح������د )ح������زب ال���ش���راك���ة 
اتهامات الذع��ة للجنة  واإلن��ق��اذ( بتوجيه 
م��ن��ذ ال��ب��دء، وم��ق��اط��ع��ة أي���ة أن��ش��ط��ة تتعلق 
ب��ه��ا أو ح��ت��ى م��ن��اق��ش��ة ن��ت��ائ��ج أع��م��ال��ه��ا، 
م��ق��ت��رح��ًا ط��ري��ق��ًا ل���إص���الح، أك��ث��ر ج��ذري��ة، 
يقفز إلى "امللكية الدستورية" و"الحكومات 

البرملانية املنتخبة". 

حصاد اللجنة
اع���ت���م���دت ال���ل���ج���ن���ة م��ن��ه��ج ال�����ت�����درج ف��ي 
مقاربتها التحديثية )اإلصالحية(، ويمكن 
وص����ف م��خ��رج��ات��ه��ا ب��أن��ه��ا خ��ط��ة عشرية 
ل��إص��الح السياسي، وه��و م��ا نظرت إليه 
ق����وى وش���خ���ص���ي���ات، ع��ل��ى أن����ه ض�����رٌب من 
واإلرج�����اء، مستندة  وال��ت��س��وي��ف  املماطلة 
إلى إرث متراكم من تجارب لجان مماثلة، 
ل���م تنتقل م��ق��ت��رح��ات��ه��ا وت��وص��ي��ات��ه��ا إل��ى 
ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وان��ت��ه��ت ب��ان��ت��ف��اء الحاجة 
لتشكيلها، س��واء كانت حاجة داخلية، أم 

ناجمة عن ظرف إقليمي ودولي متغير. 
كِف هؤالء على ما يبدو، الضمانة 

َ
ولم ت

العاهل األردن���ي على  التي قطعها  امللكية 
نفسه أمام األردنيني واألردنيات، بتوجيه 
البرملان، كما وردت��ه  إل��ى  الحكومة لنقلها 
من اللجنة، دون زيادة أو نقصان، والسهر 
على ترجمتها كما قال، في كلمة توجيهية 
أل����ق����ى ب���ه���ا ف�����ي م��ف��ت��ت��ح أع�����م�����ال ال��ل��ج��ن��ة، 
ب���ل وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن ول����ي ع���ه���ده ك��ذل��ك، 
س��ي��واص��ل امل��ه��م��ة ذات��ه��ا...ت��ج��رب��ة التقدم 
خطوة لأمام والتراجع خطوة للوراء التي 
م��ي��زت امل���س���ار اإلص���الح���ي األردن������ي طيلة 
العقود الثالثة الفائتة، عّمقت فجوة الثقة 
فت فجوة ثقة 

ّ
بني الدولة ومواطنيها، وخل

بني القيادة وال���رأي ال��ع��ام، يصعب ردمها 
أو كتاب تكليف هناك، وربما  بكلمة هنا 
يكون النظام السياسي األردني بحاجة ملا 

هو أبعد من ذلك وأعمق. 
ومع أنه من الصعوبة بمكانة، مناقشة 
النتائج الختامية للجنة امللكية لتحديث 
املنظومة السياسية، في مقالة واح��دة، إال 
ل��ط��امل��ا تطلع إصالحيو  أرب��ع��ة  أه���داف���ًا  أن 
األردن إلنجازها، قد جرى "خدمتها" على 
"ال��ن��ص"  أق��ل��ه على مستوى  نحو م��ت��ق��دم، 

الذي استبطنته الوثيقة الختامية: 
األول؛ ويتعلق بتعزيز الهوية الوطنية 
ال��ج��ام��ع��ة ل��أردن��ي��ني واألردن����ي����ني بصرف 
النظر عن منابتهم وأصولهم وخلفياتهم، 
ف��ي م��واج��ه��ة "ان��ف��ج��ار" ال��ه��وي��ات الفرعية 
ال�������ذي ت���ط���اي���رت ش�����رارات�����ه ف����ي ال���س���ن���وات 
األخ������ي������رة، وت���س���ب���ب ف����ي خ���ل���ق ح����ال����ة م��ن 
االستقطاب والتخندق وصراعات ال طائل 

من ورائها، تنذر بأوخم العواقب. 
الثاني: ويتعلق بالتقدم خطوة جريئة 
الحزبية  التعددية  على  قائم  ب��رمل��ان  نحو 
وال��س��ي��اس��ي��ة )ال��ب��رام��ج��ي��ة( ب��ع��د رب���ع ق��رن 
من برملانات "الصوت الواحد" التي عززت 
ال���ه���وي���ات ال��ف��رع��ي��ة وال��������والءات ال��ث��ان��وي��ة، 
وأضعفت دور البرملان السياسي والرقابي 
��ف��ت واس��ع��ة م��ن ان��ع��دام 

ّ
وال��ت��ش��ري��ع��ي، وخ��ل

ال���ث���ق���ة ب����ني امل����واط����ن����ني ون����واب����ه����م، ن����واب 
الخدمات. 

السياسية  امل��ش��ارك��ة  ت��ع��زي��ز  وال���ث���ال���ث: 
الشباب  لأردنيني واألردن���ي���ات، وب��ال��ذات 

وال����ن����س����اء م���ن���ه���م، ف�����ي م����واج����ه����ة ظ���اه���رة 
العزوف عن األح��زاب واالنتخابات )نسبة 
االقتراع في آخر انتخابات لم تصل إلى 30 
باملئة(، وكسر حاجز الخوف من االنخراط 
ف���ي ال��ع��م��ل ال���ح���زب���ي، ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة "ن��ظ��رة 
أمنية" متأصلة معادية للحزب السياسي، 
وكنتيجة م���رة، لسنوات ط���وال م��ن العمل 

بقوانني الطوارئ واألحكام العرفية. 
راب����ع����ًا: ت��ف��ع��ي��ل ق��ي��م امل���واط���ن���ة ال��ف��اع��ل��ة 
وس����ي����ادة ال���ق���ان���ون وال����ع����دال����ة وامل����س����اواة 
واالن����دم����اج ب���ني امل���واط���ن���ني، وال��ع��م��ل على 

"دسترتها" و"قوننتها". 
السياسية"  "امل��ق��دم��ة  أن  ال��ق��ول،  ويمكن 
وهي  الختامية،  الوثيقة  بها  ب���دأت  ال��ت��ي 
بمشاريع  ال��ت��وص��ي��ات  علن  أهمية  تقل  ال 
ق���وان���ني وت��ع��دي��الت ال��دس��ت��وري��ة م��واك��ب��ة، 
 ع���ن م��ش��اري��ع ال���ق���وان���ني ذات���ه���ا، قد 

ً
ف���ض���ال

ل���ّب���ت إل����ى ح���د ك��ب��ي��ر، ن��ظ��ري��ًا ع��ل��ى األق����ل، 
ه���ذه األه������داف، وأن امل��ط��ل��وب ال���ي���وم، بعد 
ان����ف����ض����اض ع���م���ل ال���ل���ج���ن���ة، ال���س���ه���ر ع��ل��ى 
ت���رج���م���ت���ه���ا، وخ����ل����ق "ك���ت���ل���ة وازن���������ة" ت��ق��ف 
وراءه��ا، وعدم االكتفاء بالوعود الرسمية 
من قبل الجهات الحكومية واألمنية بشق 
اللجنة للسريان  ت��وص��ي��ات  أم���ام  ال��ط��ري��ق 

والنفاذ. 
ف��أول م��رة يجري تخصيص 30 باملئة 
 138( البالغة  النيابي  املجلس  مقاعد  م��ن 
مقعدًا( لقوائم حزبية تنتخب على قاعدة 
"األردن دائرة واحدة"، من دون إسقاط حق 
األح��زاب في املنافسة في الدوائر املحلية، 
وسيكون الحد األدنى للتمثيل الحزبي في 
البرملان 20 القادم، 41 عضوًا، قد يصل إلى 
، وتلكم نسبة غير مسبوقة 

ً
50 أو أزيد قليال

في العمل السياسي والنيابي األردني. 
ول����ق����د راف���������ق ذل���������ك، ت����وس����ي����ع ال�����دوائ�����ر 
االنتخابية بعد أن كانت املدن /املحافظات 
إلى  السابقة،  القوانني  ّسمت في 

ُ
ق الكبرى 

دوائ��ر متعددة، فهبط إجمالي عددها من 
23 دائرة إلى 18 دائرة فقط، وإذا ما أخذنا 
بنظر االعتبار أنه سيجري اعتماد سجل 
الناخب،  سكن  مكان  على  بناء  للناخبني 
ول����ي����س م���س���ق���ط رأس��������ه أو ج������ذر ع��ائ��ل��ت��ه 
وعشيرته، كما كان يحدث غالبًا، فإن من 
أنفسهم، على  األردن��ي��ون  أن يجد  املتوقع 

ورشة  في  منخرطون  مشاربهم،  اختالف 
االنتخابية  عمل وطنية، إلع��داد قوائمهم 
الكبيرة، وخ��وض حمالت  وبناء أحزابهم 
ان���ت���خ���اب���ي���ة ل����دع����م م��رش��ح��ي��ه��م م����ن ش��ت��ى 

الهويات الفرعية. 
لقد أولت الوثيقة، في مشاريع القوانني 
املوجبة،  أسبابها  ش��رح  وف��ي  املتضمنة، 
اهتمامًا ملسألة الهوية الوطنية الجامعة، 
وه���و أم���ر يكتسي أه��م��ي��ة خ��اص��ة ف��ي ظل 
ال��دول��ة،  ويضع  القاتلة،  ال��ه��وي��ات  انفجار 
ح���ال إق����رار ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة، ف��ي قلب الجدل 
الجامعة وتعزيز  الهوية  الدائر الستنقاذ 
املواطنة  مفهوم  وإع���الء  الوطنية  اللحمة 
في  العدالة  وم��راع��اة  واملتساوية،  الفاعلة 

املشاركة والتمثيل. 
وس��ت��ج��ل��س ث��م��ان��ي��ة ع��ش��رة ام�����رأة على 
النيابي  املجلس  مقاعد  على  ت��ق��دي��ر،  أق��ل 
العشرين، علمًا بأن نساء أخريات سيصلن 
إلى قبة املجلس على منت القوائم الحزبية، 
ح���ي���ث خ���ص���ص م��ق��ع��د واح������د ل���ل���م���رأة من 
أول وثاني ثالثة أسماء مدرجة على  بني 
القوائم الوطنية، ما يسمح على االعتقاد 
ب����أن ال���ب���رمل���ان ال����ق����ادم ق���د ي��ض��م ق���راب���ة 25 
ام���رأة، وف��ي ح��ال حصل ذل��ك، سيكون هذا 
أعلى رقم وأعلى نسبة للنساء في البرملان 
ف��ي األردن، وه���ي خ��ط��وة ف��ي االت���ج���اه في 
االتجاه الصحيح، على تواضعها، وبرغم 
أن���ه���ا م���ا زال�����ت دون ال���ه���دف امل����رس����وم في 
باملئة   30( للمرأة  الوطنية  االستراتيجية 

نساء في الهيئات املنتخبة واملعينة(. 
ت��م تخفيض س��ن الترشح للشباب  لقد 
في االنتخابات النيابية إلى 25 سنة )من 
30 س��ن��ة ف���ي ال���دس���ت���ور( وف����ي م��ؤس��س��ات 
وج����رى  س����ن����ة،   22 إل������ى  امل���ح���ل���ي���ة  اإلدارة 
التنصيص على مقاعد مضمونة للشباب 
في كل هذه املؤسسات، كما جرى اعتماد 
ح�����واف�����ز م�����ادي�����ة ل������أح������زاب ال����ت����ي ت��ت��ق��دم 
ب��ن��س��اء وش��ب��اب أك��ث��ر ع��ل��ى م��نت لوائحها 
االن���ت���خ���اب���ي���ة ف����ي االن���ت���خ���اب���ات ال���ع���ام���ة...

وألول مرة كذلك، تجري مالحظة الحاجة 
قانوني  ف��ي  اإلع���اق���ة، س���واء  لتمثيل ذوي 
ف��ي التوصيات  األح����زاب أو االن��ت��خ��اب أو 
املتعلقة باإلدارة املحلية، وتلكم خطوة في 
االت��ج��اه الصحيح، من امل��أم��ول أن تنهض 
بدور الشباب والنساء، وأن تعزز القدرات 
املؤسسية والتنافسية لأحزاب، وأن تحفز 
امل���ش���ارك���ة ال��س��ي��اس��ي��ة، وأن ت��ك��س��ر ح��اج��ز 
ال��خ��وف م��ن ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي وال��ح��زب��ي، 
سيما بعد تضمني قانون األح���زاب م��وادًا 
جديدة، تجرم التعرض لنشطاء األحزاب، 
وبخاصة طلبة الجامعات، وتعيد تعريف 
الحزب السياسي بأنه يهدف إلى تشكيل 
الحكومات واملشاركة فيها، وألول مرة منذ 
 بعد إلغاء األحكام العرفية 

ّ
أول قانون سن

وقوانني الطوارئ )1992(. 

أين من هنا؟ 
"املتشائمة"  التعليقات  أغ��ل��ب  ت���دور  ال 
النقدية ح��ول مخرجات اللجنة امللكية  أو 
ل���ت���ح���دي���ث امل���ن���ظ���وم���ة ال���س���ي���اس���ي���ة ح���ول 
مضمون الوثيقة الختامية وما تضمنته 
من توصيات ومقترحات، مع أنها ال تخلو 
من كثيٍر منها، وكان يمكن أن تكون أفضل 

من ذل��ك، أغلب التحفظات والشكوك تدور 
ف�����رص ت��رج��م��ت��ه��ا واس����ت����م����رار م��ؤس��س��ات 
نزاهة  بكل  تنفيذها  على  بالعمل  ال��دول��ة 
وأمانة، بعيدًا عن مختلف أشكال التعدي 
على الحريات ومحاوالت وضع اليد على 
قبل جهات  والبرملاني من  الحزبي  العمل 
ن���اف���ذة ف���ي ال����دول����ة، وب��م��ا ي��ع��ي��د االع��ت��ب��ار 
ل������"ش�����رف ص���ن���ادي���ق االق������ت������راع"، وي��س��ق��ط 

نهائيًا نظرية "هندسة االنتخابات". 
وي��زي��د األم����ر ت��ع��ق��ي��دًا، أن م��ب��دأ ال��ت��درج 
ال��ذي اعتمدته اللجنة، تضمن خطة تمتد 
برملانية  ق��ادم��ة،  انتخابية  دورات  ل��ث��الث 
ف��ال��ب��رمل��ان 20 سيغرف  م��ح��ل��ي��ة،  أم  ك��ان��ت 
30 باملئة من أعضائه من صفوف أح��زاب 
قائمة أو متشكلة، لترتفع النسبة إلى 50 
باملئة إل��ى ف��ي ال��ب��رمل��ان 21 و65 باملئة في 
ال���ب���رمل���ان 22 ال�����ذي س��ي��ن��ت��خ��ب ف���ي مفتتح 
وهي  الحالي،  القرن  من  الرابعة  العشرية 
مسافة طويلة في الزمن، ال ضمانة من أي 
نوع لاللتزام برزنامتها وتوقيتاتها...وما 
ينطبق على االنتخابات البرملان، ينطبق 
املحلية"  "اإلدارة  ذات��ه على تجربة  بالقدر 
ال��ح��ك��م  إل�����ى  "اإلدارة  م����ن  س��ت��ن��ت��ق��ل  ال���ت���ي 
املحلي" وفقًا لنظام "األقاليم" و"الالمركزية 
العميقة"، بعد عشرية من السنني كذلك... 

وث����م����ة م����خ����اوف م����ن أن ي��ق��ظ��ة ال����دول����ة 
األردنية على الحاجة لإصالح السياسي، 
هي يقظة مؤقتة وطارئة، وأن طريق األردن 
باتجاه  ول��ي��س  ب��ات��ج��اه��ني  للديمقراطية 
واح���د، وأن ع��وام��ل محلية )أزم���ة الفتنة – 
األمير حمزة( ودولية )مجيء إدارة بايدن( 
أملت السير على هذا الطريق، الذي يمكن 
أو  مفاعليها  انتفاء  بمجرد  عنه،  ال��ع��ودة 
تغيرها...هذه املخاوف ال يمكن تبديدها 
دفعة واحدة، وبني عشية وضحاها، ولدى 
أول  وف���ي  املختلفة،  بمؤسساتها  ال��دول��ة 
انتخابات قادمة، فرصة ذهبية لتبديدها، 
ال��ي��وم، وقبل  ال��ق��ول، أن لديها  ب��ل ويمكن 
الوصول إلى استحقاق انتخابات البرملان 
 ع���دي���دة، إلق���ن���اع ال�����رأي ال��ع��ام، 

َ
20، ف���رص���ا

ب���ج���دي���ة ت���وج���ه���ه���ا اإلص������الح������ي: إش���اع���ة 
العامة، إط��الق س��راح املعتقلني،  الحريات 
وقف التعديات على حرية الرأي والتعبير 
والصحافة، إعادة نقابة املعلمني املحلولة، 
وغ���ي���ره���ا ك���ث���ي���ر م���م���ا ي����ن����درج ف����ي س��ي��اق 

إجراءات بناء الثقة واستعادتها. 
لكن على األحزاب السياسية والنشطاء 
وف����اع����ل����ي امل���ج���ت���م���ع امل�����دن�����ي وك�����اف�����ة ق���وى 
"ك��ت��ل��ة  ل��خ��ل��ق  ال���ح���اج���ة  إدراك  اإلص��������الح، 
ت�����اري�����خ�����ي�����ة" وازن���������������ة، ت����ق����ف خ����ل����ف ه����ذه 
اإلص�����الح�����ات، وت���ح���ف���ز م���س���ار ال��دم��ق��رط��ة 
وت����ح����ص����ن����ه م�������ن اح������ت������م������االت ال�����ت�����راج�����ع 
واالن���ت���ك���اس ال����وراء...ف����م����ا ح��ص��ل خ��ط��وة 
ال���ص���ح���ي���ح، تبنتها  ك���ب���ي���رة ف����ي االت����ج����اه 
الدولة من رأسها إلى مختلف مؤسساتها 
األم��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة، وامل���ط���ل���وب ال���ي���وم، 
االحتفاظ بقوة الزخم، وجعل التراجع عن 
هذه التعهدات وااللتزامات، أكثر كلفة من 
االلتزام بها والعمل على ترجمتها...املهم 
إبقاء القناعة راس��خ��ة، ب��أن كلف اإلص��الح 
أقل بكثير من كلف عدم اإلص��الح، والكرة 
ف���ي م��الع��ب ال��ج��م��ي��ع، ول��ي��س��ت ف���ي ملعب 

فريق واحد. 

ب���ل���غ ال����ت����ج����اذب ال���ص���ي���ن���ي-األم���ي���رك���ي 
م���س���ت���وي���ات ق��ي��اس��ي��ة ه�����ذا األس����ب����وع م��ع 
كشف واشنطن ع��ن إرس���ال ق��وات خاصة 
إل������ى ت������اي������وان، وزي����������ادة ب���ك���ني ط��ل��ع��ات��ه��ا 
ال��ج��زي��رة، وت��ح��ول وكالة  ف��وق  العسكرية 
االس���ت���خ���ب���ارات األم��ي��رك��ي��ة )س����ي.أي.آي����ه( 
ن��ح��و ال��ت��ه��دي��د ال��ص��ي��ن��ي ب���إط���الق م��رك��ز 
ث��ان��وي��ة، كانت  مخصص وإغ����الق م��راك��ز 

تالحق إيران وكوريا الشمالية.
ال��ت��وت��ر ص��اح��ب��ه أي��ض��ا ح���ادث���ة ض��رب 
النووية  بالطاقة  تعمل  أميركية  غواصة 
ج����س����ًم����ا ت����ح����ت امل����������اء ف������ي ب����ح����ر ال���ص���ني 
وإص��اب��ة  امل��اض��ي،  السبت  ي��وم  الجنوبي 
15 م��ن ال��ب��ح��ارة ب��ج��روح طفيفة. ك��ل ذلك 
ع��ل��ى وق���ع ل��ق��اء م��س��ت��ش��ار األم����ن ال��ق��وم��ي، 
ج������اك س����ول����ي����ف����ان، ب����امل����س����ؤول ال��ص��ي��ن��ي 
ال��رف��ي��ع امل���س���ت���وى، ي���ان���غ ج��ي��ه ت���ش���ي، في 
سويسرا. وفشل اللقاء في إحداث اختراق 
ملموس أو التحضير للقاء شخصي بني 
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي، ج��و ب��اي��دن، ونظيره 

ال��ص��ي��ن��ي ت���ش���ي ج��ي��ن��ب��ي��ن��غ. ع���وض���ا ع��ن 
ذلك، تم االتفاق على "لقاء افتراضي" بني 

الرئيسني.
ال����ت����ج����اذب ال���ص���ي���ن���ي-األم���ي���رك���ي ك���ان 
بهذا  متوقعا  يكن  ل��م  لكنه  حتمي،  شبه 
ال��ح��د ف��ي ال��ع��ام األول م��ن رئ��اس��ة ب��اي��دن. 
واالندفاعة  أفغانستان،  م��ن  فاالنسحاب 
العالقات  وتحسني  األفريقية،  ال��ق��ارة  ف��ي 
واليابان،  والهند  أستراليا  مع  الدفاعية 
ك��ل��ه��ا خ��ط��وات م��ن ب��اي��دن ت��ص��ب ب��ات��ج��اه 

احتواء العمالق الصيني.
وفي الشرق األوسط، دخل ملف احتواء 
العالقات  ترتيب  إع��ادة  الصني في صلب 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة ل��واش��ن��ط��ن. 

وفي ذلك مخاطر وفرص لدول املنطقة.
اليوم، النفوذ الصيني يحرك عددا من 
فالتروي  واشنطن.  في  اإلقليمية  امللفات 
الرئيس  م��ع تونس وزي���ادة  التعاطي  ف��ي 
قيس سعيد صالحياته من باب املخاوف 
من جنوح الطرف التونسي باتجاه بكني.

ال���ت���ف���ك���ي���ر ن���ف���س���ه ي���ح���ي���ط ال����ع����الق����ة م��ع 
م��ص��ر. ف��رغ��م ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان 
تتجه واش��ن��ط��ن ن��ح��و ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة مع 
ع��ب��د ال���ف���ت���اح ال��س��ي��س��ي، وم���ن���ح ال��ق��اه��رة 

املناخي  التغيير  ق��م��ة  اس��ت��ض��اف��ة  ام��ت��ي��از 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ام امل��ق��ب��ل. ه���ذا ال��ق��رار ات��خ��ذه 
املبعوث املناخي جون كيري انما له أبعاد 
س��ي��اس��ي��ة واس���ت���رات���ي���ج���ي���ة، وخ��ص��وص��ا 
بني  القريبة  العالقة  االعتبار  بعني  بأخذ 

بايدن وكيري.
ف���ي ال��خ��ل��ي��ج، ي��ت��ص��در امل��ل��ف الصيني 
امل�����ح�����ادث�����ات ب�����ني أم����ي����رك����ا وش����رك����ائ����ه����ا، 
خصوصا في السعودية، وهناك مخاوف 
باتجاه بكني.  اململكة  انعطاف  كبيرة من 
هذا األمر أكده وأعاده سوليفان في لقائه 
ب���ول���ي ال��ع��ه��د األم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان 

األسبوع الفائت.
ال��غ��ط��اء  اس��ت��ب��دال  ال���ري���اض ال يمكنها 
األمني األميركي بالصيني، إنما التشنج 
الدفاعية  املؤسسة  يقلق  بايدن  ادارة  مع 
األم�����ي�����رك�����ي�����ة ل����ن����اح����ي����ة ت�����ص�����دع ال���ع���الق���ة 
امل��ب��ي��ع��ات العسكرية  واالن��ع��ك��اس��ات ع��ل��ى 

ومستقبل أي برنامج نووي سعودي.
دول الخليج تحاول اليوم عدم اختيار 

ط���رف ف��ي امل��ن��اف��س��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة-األم��ي��رك��ي��ة 
والتموضع في الوسط، إنما هذا الخيار 
قد يصبح صعبا في حال احتدام املنافسة 
والسياسات  الدفاعية  العقود  وت��ض��ارب 
وميانمار  إثيوبيا  في  قائمة  نزاعات  في 
والسودان. في نفس الوقت هذه املنافسة 
تعطي فرصة لأنظمة لتقوية عالقتها مع 
ف��ي امللف الصيني  ال��ت��ن��ازل  ب��اي��دن مقابل 
أم���ور شائكة  ع��ن  وغ��ض نظر األميركيني 
أكثر مثل حقوق اإلنسان أو االنفتاح على 
نظام األسد. فاليوم، إدارة بايدن ال تقطع 
ط��ري��ق ال��ع��رب ب��ات��ج��اه دم��ش��ق، رغ���م أنها 

نفسها غير متحمسة للمصالحة.
مواجهة الصني هي األولوية القصوى 
كابل  من  سياساته  وترسم  بايدن  إلدارة 
إلى تونس. أنظمة املنطقة يمكنها اإلفادة 
إلع��������ادة ت���رت���ي���ب أم�����وره�����ا م����ع واش���ن���ط���ن 
وض���ب���ط ال���ع���الق���ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة، إن���م���ا من 
بكني،  بأحضان  واالرت��م��اء  املجازفة  دون 

وإشعال مواجهة مع واشنطن.
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قضايا وآراء
اللجنة الملكية وخطتها العشرية لإلصالح السياسي...كيف يمكن ضمان السير لألمام؟ 

التجاذب األميركي-الصيني.. والشرق األوسط

عريب الرنتاوي

جويس كرم



ت���وص���ل ت��ح��ق��ي��ق أج���رت���ه 
ل����ج����ن����ة ف�������ي ال�����ك�����ون�����غ�����رس، 
إل���ى أن ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي 
ال���س���اب���ق دون�����ال�����د ت����رام����ب، 
"ب����ال����غ ب��ش��ك��ل ص�������ارخ" ف��ي 
واشنطن  في  فندقه  ربحية 

العاصمة.
إنه  أيضا  اللجنة  وقالت 
ي��ب��دو أن���ه ي��خ��ف��ي "ت��ض��ارب 

محتمل في املصالح".
وخ�����س�����ر ف�����ن�����دق ت����رام����ب 
ال��دول��ي أكثر من 70 مليون 

دوالر خ��ال فترة والي��ت��ه، على الرغم من 
أن ترامب ادعى في السابق أنه حصل 150 
مليون دوالر على األقل خال تلك الفترة.

ون����ف����ت م��ن��ظ��م��ة ت�����رام�����ب، ارت�����ك�����اب أي 
مخالفات ووصفت التقرير بأنه "مضلل".

النواب  وفي بيان، قالت لجنة مجلس 
ل���ل���رق���اب���ة واإلص���������اح إن ال����وث����ائ����ق ال��ت��ي 
ال��ت��ي  ال���ع���ام���ة،  ال���خ���دم���ات  إدارة  ق��دم��ت��ه��ا 
ت��ش��رف ع��ل��ى اإلن��ف��اق ال��ف��ي��درال��ي، أظ��ه��رت 
الشؤون  "بالغ بشكل كبير في  ترامب  أن 

املالية" للفندق.
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ثقافة

هذا العالم

ق���ال���ت امل���س���ت���ش���ارة األمل���ان���ي���ة، أن��غ��ي��ا 
م���ي���رك���ل، األح�������د، إن األس���اب���ي���ع امل��ق��ب��ل��ة 
ح���اس���م���ة ب���ال���ن���س���ب���ة مل��س��ت��ق��ب��ل االت����ف����اق 
ال���ن���ووي م���ع إي�����ران م��ض��ي��ف��ة أن ك���ل ي��وم 
ي��م��ر دون اس��ت��ج��اب��ة ط��ه��ران ل��ل��م��ب��ادرات 
املزيد  تخصيب  إلى  سيؤدي  األميركية 

من اليورانيوم.
زي��ارة إلسرائيل،  وفي حديثها خال 
ق��ال��ت امل��س��ت��ش��ارة امل��ن��ت��ه��ي��ة والي��ت��ه��ا إن 
ال����رئ����ي����س ال�����روس�����ي ف���ادي���م���ي���ر ب���وت���ني 
وال����رئ����ي����س ال���ص���ي���ن���ي ش�����ي ج�����ني ب��ي��ن��غ 
ي��ت��ح��م��ان أي���ض���ا م��س��ؤول��ي��ة امل��س��اع��دة 
ف��ي دف���ع إي����ران إل���ى ط��اول��ة امل��ف��اوض��ات، 
أولوية  إسرائيل سيبقى  أمن  أن  مؤكدة 

"ألي حكومة أملانية".
وق��ال��ت ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي مشترك 
م��ع رئ��ي��س ال����وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي نفتالي 
ب��ي��ن��ي��ت، "أرى أي��ض��ا م��س��ؤول��ي��ة روس��ي��ا 
وال����ص����ني ه���ن���ا، ألن�����ه إذا ل����م ت���ع���د خ��ط��ة 
ال���ع���م���ل ال���ش���ام���ل���ة امل���ش���ت���رك���ة )االت�����ف�����اق 
ال���ن���ووي( ت��ف��ع��ل م��ا ُي��ف��ت��رض ال��ق��ي��ام ب��ه، 
في  اآلن  نحن  لذلك  للغاية،  فهذا صعب 

أسابيع حاسمة للغاية لهذه الصفقة".
أج��رت ميركل محادثات مع رئيس  و 
إلى  التوجه  ال��وزراء نفتالي بينيت قبل 
ن��ص��ب "ي����اد ف��اش��ي��م" ال��ت��ذك��اري ملحرقة 

اليهود. 

وقالت ميركل التي كانت تجلس إلى 
ج���ان���ب ب��ي��ن��ي��ت ف���ي أح����د ف���ن���ادق م��دي��ن��ة 
ال������ق������دس، "ب����ع����د ج�����رائ�����م امل����ح����رق����ة ض��د 
اإلن��س��ان��ي��ة، ت��م��ك��ن��ا م���ن إع�����ادة ت��أس��ي��س 
وبناء العاقات" بني أملانيا وإسرائيل. 

خ�����ال اج���ت���م���اع ح���ك���وم���ي خ�����اص م��ع 

م���ي���رك���ل، ق�����ال رئ���ي���س ال���������وزراء ن��ف��ت��ال��ي 
اإلي��ران��ي  ال���ن���ووي  ال��ب��رن��ام��ج  إن  بينيت 
وص���ل إل���ى "ال��ن��ق��ط��ة األك��ث��ر ت��ق��دم��ا على 
اإلطاق" وتعهد بأن إسرائيل لن تسمح 
ل���ط���ه���ران أب������دا ب���ام���ت���اك س�����اح ن�����ووي، 
ع���ل���ى م���ا ذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة "ت���اي���م���ز أوف 

إسرائيل".
وم���ن���ذ ي��ون��ي��و امل���اض���ي وامل���ف���اوض���ات 
غ���ي���ر امل���ب���اش���رة ب���ني ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
وإيران متوقفة. في حني سبق ملسؤولني 
ب���اس���ت���ئ���ن���اف  ص������رح������وا  أن  إي������ران������ي������ني 
أن  دون  ق����ري����ب  وق������ت  ف�����ي  امل����ب����اح����ث����ات 

يحددوا جدوال زمنيا بذلك.
وأض������اف ب��ي��ن��ي��ت: "أن وج�����ود س��اح 
نووي في أيدي نظام راديكالي وعنيف 
ك���ه���ذا س��ي��غ��ي��ر وج����ه امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���ال���م. 
ب���ال���ن���س���ب���ة ل�����ن�����ا، ه�������ذه ل���ي���س���ت م��ش��ك��ل��ة 

إستراتيجية. إنها مشكلة وجودية".
وأش����ار إل���ى أن���ه ع��ل��ى م���دى ال��س��ن��وات 
ال���ث���اث امل���اض���ي���ة، ح��ق��ق��ت إي������ران "ق��ف��زة 
ه���ائ���ل���ة إل������ى األم���������ام ف�����ي ق����درت����ه����ا ع��ل��ى 
"العالم  م��ردف��ا:  ال��ي��وران��ي��وم"،  تخصيب 
وأجهزة  ي��ت��أخ��رون  واإلي��ران��ي��ون  ينتظر 

الطرد املركزي تدور".
ك����ان م���ن امل���ق���رر أن ت�����زور امل��س��ت��ش��ارة 
األمل����ان����ي����ة ال����ت����ي ق�������ررت اع�����ت�����زال ال��ع��م��ل 
السياسي، إسرائيل في أواخر أغسطس، 
االضطرابات  وس��ط  ألغيت  ال��زي��ارة  لكن 
امل��ت��ح��دة من  ال��والي��ات  املحيطة ب��خ��روج 

أفغانستان والهجوم على مطار كابل.
وخ����ط����ة ال���ع���م���ل ال���ش���ام���ل���ة امل���ش���ت���رك���ة 
 2015 ع�����������ام  وق�������ع�������ت  ات������ف������اق������ي������ة  ه���������ي 
بتخصيب  إلي������ران  ب��ال��س��م��اح  وت��ف��ض��ي 
ت���ت���ج���اوز 3.67  ب��ن��س��ب��ة ال  ال���ي���وران���ي���وم 
ب���امل���ئ���ة ل���اس���ت���خ���دام ال���س���ل���م���ي، م��ق��اب��ل 
إي��ران خرقت  لكن  عنها.  العقوبات  رف��ع 
في   2018 العام  منذ  تدريجيا  االتفاقية 
أعقاب انسحاب الرئيس السابق دونالد 

ترامب بشكل أحادي منها.

ميركل: أمن إسرائيل سيبقى أولوية ألي حكومة أملانية

بعد إغالق صناديق االقتراع في العراق.. ما اخلطوات املقبلة؟  فندق ترمب  في واشنطن خسر 70 مليون 
دوالر خالل رئاسته

شرطة دبي  تضبط نصف طن من الكوكايني 
بقيمة تزيد عن 130 مليون دوالر

التطبيع: بدء العمل باتفاق إلغاء تأشيرة 
الدخول بني اإلمارات واإلسرائيل

ان���ت���ه���ى ال���ت���ص���وي���ت ف����ي االن���ت���خ���اب���ات 
االقتراع  بالعراق، وإغلقت مكاتب  العامة 
األح��د الختيار  الناخبني،  استقبلت  التي 
ال��وزراء  ممثلني في البرملان. وقال رئيس 
ال���ع���راق���ي، م��ص��ط��ف��ى ال��ك��اظ��م��ي، »أت��م��م��ن��ا 
واجبنا ووعدنا بإجراء االنتخابات نزيهة 
وآمنة ووفرنا اإلمكانات إلنجاحها«، فما 

هي الخطوة التالية؟
وي�����ق�����ول امل�����راق�����ب االن����ت����خ����اب����ي، س��ل��ي��م 
عدنان، إن »الخطوة التي ستأتي بعدها 
هو إعان نتائج قرعة مراكز العد والفرز 

اليدوي«.
وف����������ي م�����ؤت�����م�����ر ص����ح����ف����ي مل���ف���وض���ي���ة 
االن��ت��خ��اب��ات ق���ال م��س��ؤول��و امل��ف��وض��ي��ة إن 
»ال���ق���رع���ة س���ت���ج���ري ل��ت��ح��دي��د أي�����ن س��ي��ت��م 
ع��د األص����وات وف��رزه��ا ي��دوي��ا للتأكد من 

النتائج اإللكترونية«.
وب���ح���س���ب ع����دن����ان ف������إن م����ن امل���ف���ت���رض 
ب��ع��د 24 ساعة  ال��ن��ت��ائ��ج األول��ي��ة  أن تعلن 
م��ن ان��ت��ه��اء االن��ت��خ��اب��ات، ب��ح��س��ب ق��ان��ون 

االنتخابات وتعهدات املفوضية.
ول����ن ت���ؤث���ر ن��س��ب امل���ش���ارك���ة، ف���ي ح��ال 
كانت مرتفعة أو منخفضة على »شرعية« 
ال����ن����ت����ائ����ج، ب���ح���س���ب ال���خ���ب���ي���ر ال���ق���ان���ون���ي 

العراقي، روضان العبيدي.
ويقول روضان  إن »قانون االنتخابات 
الحالي لم يحدد حدا أدنى للمشاركة، وال 
عتبة انتخابية يجب تجاوزها للحصول 

على مقعد«.
ويعني هذا بحسب روضان أن »بإمكان 
امل���رش���ح أن ي��ف��وز ب��م��ق��ع��د إن ح��ص��ل على 
ص���وت واح����د أع��ل��ى م��ن ب��ق��ي��ة امل��رش��ح��ني، 
أو حتى إن حصل على ص��وت واح���د في 
الدائرة كلها، بافتراض أن باقي املرشحني 

لم يحصلوا على أي صوت«.
وب���ع���د اك���ت���م���ال ال���ع���د وال����ف����رز ال���ي���دوي، 
وت�����ص�����دي�����ق ن�����ت�����ائ�����ج االن������ت������خ������اب������ات م���ن 
املحكمة  إل��ى  النتائج  سترفع  املفوضية، 
الطعون،  ف��ي  للنظر  ال��ع��راق��ي��ة  االت��ح��ادي��ة 
ب��ح��س��ب ال��خ��ب��ي��ر  ال��ع��راق��ي ف���ي ال��ق��ان��ون، 

أحمد صال.
وي�����ق�����ول ص��������ال  إن »ف�����ت�����رة ت��ص��دي��ق 
امل���ح���ك���م���ة االت����ح����ادي����ة ع���ل���ى ال���ن���ت���ائ���ج ق��د 
ت��ط��ول أو ت��ق��ص��ر ب��ح��س��ب ع���دد ال��ط��ع��ون، 

وجديتها«.
وي���ض���ي���ف ص�����ال أن�����ه »ب���ع���د ت��ص��دي��ق 
امل��ح��ك��م��ة االت���ح���ادي���ة ال���ع���راق���ي���ة، س��ي��دع��و 
رئ����ي����س ال���ج���م���ه���وري���ة، )ب����ره����م ص����ال����ح(،  

ال���ب���رمل���ان إل�����ى االن����ع����ق����اد، وس����ي����رأس أول 
ج���ل���س���ات ال����ب����رمل����ان أك����ب����ر ال�����ن�����واب س��ن��ا، 
وي��س��م��ى ق��ان��ون��ا رئ��ي��س ال���س���ن، ل��ل��ب��رمل��ان 

العراقي«.
وستكون مهام البرملان الجديد بعدها 
اختيار رئيس للجمهورية، يكلف بدوره، 
بعد م��ش��اورات م��ع ال��ك��ت��ل، م��رش��ح الكتلة 

البرملانية األكبر لتشكيل حكومة.
وفي السابق، كان مجرد تكليف املرشح 
ي���ع���ن���ي ض����م����ان م���ق���ع���د رئ����اس����ة ال���������وزراء، 
ل���ك���ن ب���ع���د اس���ت���ق���ال���ة ح���ك���وم���ة ان��ت��خ��اب��ات 
ق��ب��ل أن  ت��م تكليف ع���دة م��رش��ح��ني   ،2018
مصطفى  لحكومة،  الثقة  ال��ب��رمل��ان  يمنح 

الكاظمي، الحالية.
وس��ي��م��ن��ح امل��ك��ل��ف ب��ت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة 
البرملان والتصويت  إلى  لتقديمها  شهرا 
عليها، وفي حال لم يتمكن من هذا، سيتم 

تكليف مرشح آخر.
وف���ي ح���ال وص���ل إل���ى ال��ب��رمل��ان، يتعني 
ع���ل���ى امل����رش����ح -ن���ظ���ري���ا – إق����ن����اع ال���ن���واب 
ب��ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى ب��رن��ام��ج��ه االن��ت��خ��اب��ي 
ب��األغ��ل��ب��ي��ة، وم���ن ث��م ي��ت��م ال��ت��ص��وي��ت على 

أفراد حكومته شخصا تلو اآلخر.

أع���ل���ن���ت ش����رط����ة دب������ي ق���ي���ام���ه���ا ب��أك��ب��ر 
ع��م��ل��ي��ة ض���ب���ط م�����خ�����درات ع���ل���ى م��س��ت��وى 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ت���ي ت��م��ك��ن��ت م���ن خ��ال��ه��ا من 
كيلوغرام   500 لتهريب  م��ح��اول��ة  إح��ب��اط 
من الكوكايني بقيمة تزيد عن 130 مليون 

دوالر.
ون���ق���ل امل���ك���ت���ب اإلع����ام����ي ل����إم����ارة ع��ن 
العقرب"  "عملية  ب��أن  قوله  أمني  مسؤول 
ج��اءت بعد "وص��ول معلومات تفيد بأن 
 عصابيًا دوليًا قام بإدخال كمية 

ً
تشكيا

ك��ب��ي��رة م���ن م��خ��در ال��ك��وك��اي��ني ع���ن ط��ري��ق 
أف��راد العصابة من الجنسية الشرق  أحد 
أوس��ط��ي��ة امل��ت��واج��د ف��ي ال��دول��ة، عبر أحد 
املنافذ البحرية و ُمخبأة بحاوية، بهدف 

االتجار والترويج".
يذكر أن اإلمارات لديها قوانني صارمة 
امل��خ��درات  ب��خ��ص��وص مكافحة اس��ت��ه��اك 
واإلت����ج����ار ب��ه��ا وال���ت���ي ق���د ت��ص��ل ع��ق��وب��ة 
امل����دان����ني ف����ي ال���ج���رائ���م ذات ال���ص���ل���ة إل���ى 

اإلعدام.

بدء  أمس العمل باالتفاق بني اإلمارات 
وإس�����رائ�����ي�����ل ال�����خ�����اص ب����إل����غ����اء ت���أش���ي���رة 
السياحة  ألغ���راض  البلدين  ب��ني  ال��دخ��ول 

واألعمال.
وانطلقت  رحلة جوية من تل أبيب إلى 
اإلم�����ارات ع��ب��ر ش��رك��ة ال��ع��ال اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
في أول يوم من سريان قرار اإلعفاء الذي 
البلدين  ب��ني  التفاهمات  إط���ار  ف��ي  ي��دخ��ل 

على خلفية اتفاقية التطبيع التي أبرمت 
في عام 2020 برعاية أمريكية

وكانت أبو ظبي أرجأت العمل بالقرار 
الخاص باإلعفاء من التأشيرات بالنسبة 
أراضيها في  إلى  الوافدين  لإسرائيليني 
بداية العام الحالي وأرجعت حينذاك هذا 
انتشار جائحة كورونا في  إل��ى  التأجيل 

كل من اإلمارات وإسرائيل.
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توفي الدكتور عبد القدير خان، الرجل الذي 
يعتبر "أبا للقنبلة النووية الباكستانية"، عن 
عمر يناهز 84 عاما بعد نقله إلى املستشفى 

جراء إصابته بفيروس كورونا.
ش��ي��د ب��ال��دك��ت��ور خ���ان باعتباره 

ُ
وك���ان ق��د ا

ب��ط��ا ق��وم��ي��ا ل��ت��ح��وي��ل��ه ب�����اده إل����ى أول ق��وة 
نووية إسامية في العالم.

نووية  أس���رار  بتهريب  أيضا  اشتهر  لكنه 
إلى دول من بينها كوريا الشمالية وإيران.

وق��������ال رئ����ي����س ال������������وزراء ع�����م�����ران خ������ان إن 
باكستان فقدت "أيقونة وطنية".

وك���ت���ب رئ���ي���س ال��������وزراء ع��ل��ى ح��س��اب��ه في 
موقع التواصل االجتماعي تويتر يقول: "كان 
محبوبا من أمتنا بسبب مساهمته الحاسمة 

في جعلنا دولة نووية".
وكان للعالم املعروف باسم إيه كيو خان، 
دورا أساسيا في إنشاء أول محطة تخصيب 
ن���ووي���ة ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ف���ي ك��اه��وت��ا ب��ال��ق��رب من 

إسام أباد.
وبحلول عام 1998، أجرت الباد تجاربها 

النووية األولى.
وبعد فترة وجيزة من االختبارات املماثلة 
التي أجرتها الهند، ساعد عمل الدكتور خان 
باعتبارها  باكستان  مكانة  على  الحفاظ  في 
سابع قوة نووية في العالم مما أثار االبتهاج 

الوطني.
مل���ش���ارك���ت���ه  ع������ام 2004  ف�����ي  اع���ت���ق���ل  ل���ك���ن���ه 
التكنولوجيا النووية بشكل غير قانوني مع 

إيران وليبيا وكوريا الشمالية.
ال��ك��ش��ف عن  وق����د ص���دم���ت ب��اك��س��ت��ان إزاء 

قيامه بنقل أسرار نووية إلى دول أخرى.
وفي خطاب تليفزيوني، قدم الدكتور خان 

"عميق أسفه واعتذاراته غير املشروطة".
وق���د ت��م ال��ع��ف��و ع��ن ال��دك��ت��ور خ���ان م��ن قبل 
ب��روي��ز مشرف،  آن����ذاك،  الباكستاني  ال��رئ��ي��س 
لكنه ظل رهن اإلقامة الجبرية حتى عام 2009.

وق����د أث�����ار ال��ت��س��اه��ل ف���ي م��ع��ام��ل��ت��ه غضب 
ال��ك��ث��ي��ري��ن ف��ي ال��غ��رب ح��ي��ث أط��ل��ق ع��ل��ي��ه لقب 

"أعظم ناشر نووي في كل العصور".
ل��دوره  لكنه ظ��ل ف��ي باكستان رم��زا للفخر 

في تعزيز أمنها القومي.
"لقد ساعدنا  ع��ارف علوي:  الرئيس  وق��ال 
ف��ي تطوير ال���ردع ال��ن��ووي إلن��ق��اذ األم���ة، ولن 

تنسى الدولة املمتنة خدماته".

من الهند إلى باكستان
تقول دائرة املعارف البريطانية إن الدكتور 
خان ولد في األول من أبريل/نيسان من عام 
بالهند،  ب��وب��ال  ف��ي  م��ت��واض��ع��ة  لعائلة   1936
وهو مهندس باكستاني وشخصية رئيسية 
ال��ن��ووي��ة الباكستاني،  ب��رن��ام��ج األس��ل��ح��ة  ف��ي 
كما أنه شارك أيضا لعقود في السوق السوداء 
التصميمات  وب��ي��ع  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
إي��ران  تداولها مع  أو  وال��ص��واري��خ والخبرات 

وكوريا الشمالية وليبيا وربما دول أخرى.
وخ�������ال ط���ف���ول���ة خ������ان وت����ح����دي����دا ف�����ي 14 
أغسطس/ آب من عام 1947 احتفلت باكستان 
ب���اس���ت���ق���ال���ه���ا ع�����ن ب���ري���ط���ان���ي���ا، وف������ي ال���ي���وم 
عن  أيضا  باالستقال  الهند  احتفلت  التالي 
ب��ع��د أن انسحبت  ال��ب��ري��ط��ان��ي، وذل����ك  ال���ت���اج 
تاجها  درة  تعتبره  ك��ان��ت  بلد  م��ن  بريطانيا 
االم������ب������راط������وري، وخ���ل���ف���ت وراءه����������ا دول���ت���ني 
مستقلتني هما الهند العلمانية ذات الغالبية 

الهندوسية وباكستان اإلسامية.
ولم يكن البريطانيون قبل الحرب العاملية 
الهند استقالها،  الثانية على استعداد ملنح 
ولم يدعم كثير من املسلمني والسيخ وغيرهم 
الزعيم الهندي غاندي الخاصة بالهند  رؤية 
كبلد موحد، ولم يؤمنوا أنه يتحدث نيابة عن 

جميع الهنود.
وق��دم غاندي بعد ذلك استقالته من حزب 
املؤتمر واعتزل الحياة السياسة، لكنه واصل 
املساواة االجتماعية لصالح  حملته من أجل 
"ال�����دال�����ي�����ت"، وه�����ي ال���ط���ب���ق���ة امل����ع����روف����ة ب��اس��م 

"املنبوذين".
وأج����ب����رت ق���درت���ه ع��ل��ى ت��ع��ب��ئ��ة ال��ج��م��اه��ي��ر 
ونهجه السلمي الثابت، السلطات البريطانية 

على التفاوض.
ت��ح��ق��ق��ت أه������داف غ���ان���دي ع��ن��دم��ا أض��ع��ف��ت 
الحرب العاملية الثانية قبضة بريطانيا على 
وجودها  إنهاء  ق��ررت  والتي  إمبراطوريتها، 
الهندية وتسليم السلطة إلى  القارة  في شبه 

إدارة هندية.
ول��ك��ن ك��ان��ت ال��خ��اف��ات مهيمنة آن���ذاك بني 
ال���ب���اد، وهما  ف��ي  ق��ي��ادت��ني سياسيتني  أك��ب��ر 

جواهر الل نهرو ومحمد علي جناح.
وك������ان ن����ه����رو، زع���ي���م ح�����زب امل���ؤت���م���ر وأول 
رئ��ي��س وزراء ف��ي ال��ه��ن��د امل��س��ت��ق��ل��ة، م��ع��ارض��ا 

ملبدأ تقسيم الباد على أسس دينية.
ول���ك���ن م��ح��م��د ع��ل��ي ج���ن���اح، زع���ي���م عصبة 

م��س��ل��م��ي ال��ه��ن��د، وال�����ذي أص��ب��ح ح��اك��م��ا ع��ام��ا 
أن  التقسيم، كان مصّرا على  لباكستان عقب 
ملسلمي الهند الحق في تأسيس دولة خاصة 

بهم.
وك���ان ج��ن��اح نفسه م��ن دع���اة ال��وح��دة بني 
ال����ه����ن����دوس وامل���س���ل���م���ني، وع����ض����وا ف����ي ح���زب 
املؤتمر في البداية قبل أن يغير موقفه ويقطع 
ع��اق��ت��ه ب���ال���ح���زب ال�����ذي ش���ك ف���ي ان����ه يسعى 
لتهميش املسلمني، وبعد خروجه من املؤتمر 

ترأس جناح عصبة عموم مسلمي الهند.
ال��دول��ة البريطاني لشؤون  ق��اد وزي���ر  وق��د 
ال��ه��ن��د وب����ورم����ا، ب��ي��ث��ي��ك ل����وران����س، شخصيا 
في عام 1946 وفدا وزاري��ا إلى نيودلهي على 
أم���ل ح��ل األزم����ة ب��ني ح���زب امل��ؤت��م��ر والعصبة 
إدارة  إل��ى  البريطانية  السلطة  نقل  وبالتالي 

هندية واحدة، لكن الخافات تفاقمت.
ب���دأت ح��رب أهلية دم��وي��ة ف��ي الهند حيث 
أدت أع���م���ال ال��ش��غ��ب وال���ق���ت���ل ب���ني ال��ه��ن��دوس 
واملسلمني التي بدأت في كالكوتا، إلى إرسال 
شرارات قاتلة من الغضب والجنون والخوف 
إل���ى ك��ل رك���ن م��ن أرك����ان ش��ب��ه ال���ق���ارة الهندية 

حيث بدا أن ضبط النفس قد اختفى.
ف���ت���م ت���ك���ل���ي���ف ال�����ل�����ورد م���اون���ت���ب���ات���ن، أح���د 
��ت��ل في 

ُ
أع��م��دة األس����رة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة امل��ال��ك��ة وق

ف��ي يخته  ب��ان��ف��ج��ار قنبلة زرع��ه��ا  ع���ام 1979 
الجيش الجمهوري األيرلندي، بمهمة إخراج 

بريطانيا من أكبر مستعمراتها.
إل��ى دلهي،  وبعد وق��ت قصير من وصوله 
ق�����رر م��ون��ت��ب��ات��ن أن ال����وض����ع خ��ط��ي��ر ل��ل��غ��اي��ة 
ويستلزم اللجوء إلى خيار التقسيم بدال من 
السياسية،  امل��ف��اوض��ات  م��ن  امل��خ��اط��رة بمزيد 
كما قرر أنه من األفضل أن تتم عملية انسحاب 

القوات البريطانية من الهند بسرعة.
وق���د أق���ر ال��ب��رمل��ان ال��ب��ري��ط��ان��ي ف��ي يوليو/

ت��م��وز م��ن ع���ام 1947 ق��ان��ون اس��ت��ق��ال الهند، 
وأمر بترسيم حدود الهند وباكستان بحلول 
م��ن��ت��ص��ف ل��ي��ل 14-15 أغ���س���ط���س/آب م���ن ع��ام 

.1947
لذلك تم االنتهاء من رسم خط تقسيم شبه 
ال��ق��ارة إل��ى دول��ت��ني ف��ي خمسة أسابيع فقط، 
وأع��ل��ن��ت ال��ه��ن��د وب��اك��س��ت��ان اس��ت��ق��ال��ه��م��ا في 

منتصف أغسطس/آب من عام 1947.
وعقب ذلك انضمت الواليات ذات األغلبية 
األغلبية  ذات  ونظيرتها  للهند،  الهندوسية 
الخافات  استمرت  بينما  لباكستان  املسلمة 

حول كشمير إلى اليوم.
ك���ان ع���دد س��ك��ان ال��ه��ن��د آن����ذاك ي��ن��اه��ز 400 
مليون نسمة، غالبيتهم من الهندوس، وكان 
امل��س��ل��م��ون ي��ش��ك��ل��ون 25 ف��ي امل��ئ��ة ت��ق��ري��ب��ا من 

مجموع سكان الباد.
وق�����ال م���س���ؤول ب��ري��ط��ان��ي ع��ل��ي��م ب��ب��واط��ن 
األم���ور ح��ي��ن��ذاك: "ج���اء التقسيم واالس��ت��ق��ال 

سوية. فقد كان الواحد منهما ثمنا لآلخر".
وع���ن���دم���ا أع���ل���ن ق������رار ال���ت���ق���س���ي���م، ن�����زح 12 
مليون الج��ئ على األق���ل م��ن إح���دى الدولتني 
إلى الدولة األخرى، وقتل في العنف الطائفي 
األق��ل  إل��ى مليون شخص على  نصف مليون 

كما اختطف عشرات اآلالف من النساء.
التقسيم، هاجر  م��ن  وبعد خمس س��ن��وات 
خان إلى باكستان عام 1952، وفي عام 1960 
تخرج من جامعة كراتشي بدرجة علمية في 
علم امل��ع��ادن، قبل أن ينتقل إل��ى أوروب���ا ملزيد 

من الدراسات.

في أوروبا
وع��ل��ى م���دار ال��ع��ق��د ال��ت��ال��ي، ت��اب��ع دراس��ات��ه 
العليا في الخارج، أوال في برلني الغربية ثم 
في دلفت بهولندا حيث حصل في عام 1967 

على درجة املاجستير في علم املعادن.
وفي عام 1972 حصل على درجة الدكتوراه 
في هندسة املعادن من الجامعة الكاثوليكية 

في لوفني في بلجيكا.
وتزوج في عام 1964 من هندرينا ريترينك، 
وه������ي م����واط����ن����ة ب���ري���ط���ان���ي���ة ُول���������دت ألب���وي���ن 
في  وترعرعت  إفريقيا  جنوب  ف��ي  هولنديني 
م��ا ك��ان ي��ع��رف آن���ذاك ب��رودي��س��ي��ا )زيمبابوي 

اآلن( قبل أن تنتقل إلى هولندا.
وفي السبعينيات من القرن املاضي، تولى 
عبد القدير خان وظيفة في مصنع لتخصيب 
ي��دي��ره ك��ون��س��ورت��ي��وم بريطاني  ال��ي��وران��ي��وم 

هولندي أملاني "أورينكو".
وق�������د ح����ص����ل خ�������ان ع����ل����ى ت����ص����ري����ح أم���ن���ي 
منخفض املستوى، ولكن من خ��ال اإلش��راف 
امل��ت��راخ��ي ت��م��ك��ن م��ن ال���وص���ول إل���ى مجموعة 
كاملة من املعلومات حول تقنية أجهزة الطرد 
في  ال��ه��ول��ن��دي  املصنع  وزار  الفائقة  امل��رك��زي 

أمليلو عدة مرات.
وك���ان���ت إح�����دى وظ��ائ��ف��ه ت��رج��م��ة ال��وث��ائ��ق 
األمل���ان���ي���ة ال���خ���اص���ة ب���أج���ه���زة ال���ط���رد امل���رك���زي 

املتقدمة إلى اللغة الهولندية.

تأثير الهزيمة
إن خان  البريطانية  املعارف  دائ��رة  وتقول 
ت���أث���ر ب���ش���دة ب����األح����داث ف���ي ال����وط����ن، خ��اص��ة 
ه��زي��م��ة ب��اك��س��ت��ان امل��ه��ي��ن��ة ف���ي ح���رب قصيرة 
م��ع الهند ف��ي ع��ام 1971، وال��خ��س��ارة الاحقة 
ل��ب��اك��س��ت��ان ال��ش��رق��ي��ة م���ن خ����ال إن���ش���اء دول���ة 
م��س��ت��ق��ل��ة ج���دي���دة ه���ي ب��ن��غ��ادي��ش، واخ��ت��ب��ار 
الهند لجهاز تفجير نووي في مايو/آيار من 

عام 1974.
في 17 سبتمبر/أيلول من عام 1974، كتب 
ال����وزراء الباكستاني  خ��ان رس��ال��ة إل��ى رئيس 
ي��ع��رض مساعدته في  ب��وت��و،  ال��ف��ق��ار علي  ذو 

إعداد قنبلة ذرية.
وف������ي ال����رس����ال����ة ع������رض رأي�������ه ب������أن ط���ري���ق 
إل���ى القنبلة، ب��اس��ت��خ��دام أج��ه��زة  ال��ي��وران��ي��وم 
مسار  م��ن  للتخصيب،أفضل  امل��رك��زي  ال��ط��رد 
البلوتونيوم )الجاري بالفعل في باكستان(، 
والذي يعتمد على املفاعات النووية وإعادة 

املعالجة.
وتقول دائرة املعارف البريطانية إن بوتو 
ال��ت��ق��ى ب��خ��ان ف��ي دي��س��م��ب��ر/ك��ان��ون األول من 
عام 1974 وشجعه على بذل كل ما في وسعه 

ملساعدة باكستان في الوصول إلى القنبلة.
وع����ل����ى م�������دار ال����ع����ام ال����ت����ال����ي، س������رق خ���ان 
رسومات أجهزة الطرد املركزي وقام بتجميع 
األوروب��ي��ني بشكل أساسي  ب��امل��وردي��ن  قائمة 

حتى يتمكن من شراء األجزاء املكونة لها.

العودة إلى باكستان
ع���ام  م����ن  األول  دي���س���م���ب���ر/ك���ان���ون   15 ف����ي 
إل���ى باكستان  م��ت��وج��ه��ا  غ����ادر ه��ول��ن��دا   1975
برفقة زوجته وابنتيه وحاما نسخ مخططه 

وقائمة املوردين الخاصة به.
وقد عمل خان في البداية مع هيئة الطاقة 
الباكستانية، ولكن دب��ت خ��اف��ات مع  ال��ذري��ة 

رئيسها منير أحمد خان.
وف���ي م��ن��ت��ص��ف ع���ام 1976، وب��ت��وج��ي��ه من 
بوتو، أسس خان مختبر األبحاث الهندسية 

لغرض تطوير قدرة تخصيب اليورانيوم.
وف��ي م��اي��و/آي��ار م��ن ع��ام 1981، ت��م تغيير 

اسم املختبر إلى مختبر أبحاث خان.
ف��ي كاهوتا،  ق��اع��دة عمليات خ��ان  وك��ان��ت 
ع��ل��ى ب��ع��د 50 ك��ي��ل��وم��ت��را ج��ن��وب ش���رق إس��ام 

أباد.
وط����ور خ����ان ه��ن��اك ن���م���اذج أول���ي���ة ألج��ه��زة 
الطرد املركزي بناء على التصميمات األملانية 
واس����ت����خ����دم ق���ائ���م���ة امل������وردي������ن ال����خ����اص����ة ب��ه 
الس��ت��ي��راد امل��ك��ون��ات األس��اس��ي��ة م��ن الشركات 
ال���س���وي���س���ري���ة وال����ه����ول����ن����دي����ة وال���ب���ري���ط���ان���ي���ة 

واألملانية، من بني آخرين.
وفي أوائل الثمانينيات، حصلت باكستان 
م����ن ال���ص���ني ع���ل���ى م��خ��ط��ط��ات ل���س���اح ن����ووي 
اس��ت��خ��دم تصميم ان��ف��ج��ار ال��ي��وران��ي��وم ال��ذي 

اختبره الصينيون بنجاح في عام 1966.
وي��ع��ت��ق��د ع��م��وم��ا أن ال��ص��ي��ن��ي��ني اخ��ت��ب��روا 
تصميما مشتقا للباكستانيني في 26 مايو/

آيار من عام 1990.

"التجارة النووية"
وبعد أن استوفى خان احتياجات باكستان 
م��ن س���اح ال��ي��وران��ي��وم ال��خ��اص ب��ه��ا، ب���دأ في 
منتصف الثمانينيات من القرن املاضي إنشاء 
ش���رك���ات واج���ه���ة ف���ي دب���ي وم��ال��ي��زي��ا وأم��اك��ن 
أخ����رى، وم���ن خ���ال ه���ذه ال��ك��ي��ان��ات ق���ام ببيع 
أو ت����داول أج��ه��زة ال��ط��رد امل���رك���زي وامل��ك��ون��ات 
والتصميمات والخبرة بشكل سري. بحسب 

دائرة املعارف البريطانية.
وكان من بني العماء إي��ران التي استمرت 
ال��ي��وران��ي��وم على  ب��ن��اء مجمع لتخصيب  ف��ي 

أساس النموذج الباكستاني.
ال��ش��م��ال��ي��ة 13 م��رة  وق����د زار خ����ان ك���وري���ا 
تكنولوجيا  نقل  أن��ه  ف��ي  ويشتبه  األق���ل  على 

التخصيب إلى ذلك البلد.
وق���د ط���ور مختبره أي��ض��ا ص����اروخ غ��وري 
ال��ك��وري��ني  ب��م��س��اع��دة  الباكستاني  البالستي 

الشماليني.
كما كان خان موردا لبرنامج ليبيا النووي 

حتى أوقفته الواليات املتحدة في عام 2003.
وق��د أص��ر الدكتور خ��ان، أثناء عمله، على 
أن البرنامج ليس له أي غرض عسكري، ولكن 
ب��ع��د اخ��ت��ب��ارات ع���ام 1998 اع��ت��رف ق��ائ��ا: "ل��م 
يكن لدي أي شك في أنني كنت أصنع قنبلة، 

كان علينا أن نفعل ذلك".
وت��اب��ع العمل على ت��ج��ارب إط��اق ناجحة 
ال��ق��ادرة على  لصواريخ غ��وري األول والثاني 

حمل رأس نووي.
و ك��ان الدكتور خ��ان يخضع، أثناء تنفيذ 
لنقله  هولندا  ف��ي  للتحقيق  أيضا  برنامجه، 
وج���وده  ف��ت��رة  خ���ال  التخصيب  تكنولوجيا 

في الباد.
م��ح��ك��م��ة  ع��ل��ي��ه  ع�����ام 1983، ح��ك��م��ت  وف�����ي 
أم���س���ت���ردام غ��ي��اب��ي��ا ب��ال��س��ج��ن مل���دة 4 س��ن��وات 
بتهمة محاولة التجسس، ثم تم إلغاء الحكم 

في وقت الحق عند االستئناف.

العقوبات األمريكية
مختبرات  خ��ان،  الدكتور  منشأة  أصبحت 
األسلحة  مختبر  كاهوتا،  في  لألبحاث  خ��ان 
ال��ن��ووي��ة ال��رئ��ي��س��ي ف���ي ب��اك��س��ت��ان ح��ي��ث يتم 

تخصيب اليورانيوم.
إث���ارة الشكوك  ف��ي  واس��ت��م��رت تلك املنشأة 
األم�����ري�����ك�����ي�����ة، وف�����رض�����ت واش����ن����ط����ن ف�����ي ع����ام 
امل��زع��وم  نقلها  بسبب  عليها  ع��ق��وب��ات   2003

لتكنولوجيا الصواريخ من كوريا الشمالية.
في 31 يناير/كانون الثاني من عام 2004، 
ت����م ال���ق���ب���ض ع���ل���ى خ�����ان ل��ن��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

النووية إلى دول أخرى.
وف����ي 4 ف���ب���راي���ر/ ش���ب���اط، ق����رأ ب��ي��ان��ا على 
ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ب��اك��س��ت��ان��ي ي��ع��ل��ن ف��ي��ه تحمل 
املسؤولية الكاملة عن عملياته، ويبرأ الجيش 
وال��ح��ك��وم��ة م���ن أي ت�����ورط، وه���و ادع�����اء وج��د 
العديد من الخبراء النوويني أنه من الصعب 

تصديقه.
ووص�������ف ال����رئ����ي����س ال���ب���اك���س���ت���ان���ي ب���روي���ز 
مشرف هذا املوقف يوما بأنه أكثر اللحظات 

إحراجا طوال رئاسته.
التالي، أص��در مشرف عفوا عنه  اليوم  في 
لكنه ظل رهن اإلقامة الجبرية حتى عام 2009.

اإلفراج عن خان
ك���ان أح���د ال���وع���ود االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة 
التي أطلقها حزب رئيس الوزراء الباكستاني 
السابق نواز شريف، حزب الرابطة اإلسامية-

جناح نواز في عام 2008 هو اإلفراج عن العالم 
خان وإعادته إلى "مكانته املناسبة".

وق���د ب���رز ح���زب ال��راب��ط��ة اإلس��ام��ي��ة-ج��ن��اح 
الثانية من حيث عدد  املرتبة  ن��واز كفائز في 
امل��ق��اع��د ال��ت��ي ح��ص��ل عليها ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ت��ي ش��ه��دت��ه��ا ال���ب���اد آن������ذاك، وق��د 
س���ان���د ائ����ت����اف ال���ح���ك���وم���ة ال���وط���ن���ي���ة ب��ق��ي��ادة 
حزب الشعب الباكستاني من خال الجمعية 

الوطنية أو مجلس النواب.
ول��م يقتصر دع��م خ��ان على ح��زب الرابطة 
اإلس��ام��ي��ة-ج��ن��اح ن���واز، ب��ل ك��ان يلقى صدى 
فهو  الباكستاني.  الشعب  قبل  من  ومساندة 
ف���ي ع��ي��ون ال��ك��ث��ي��ري��ن م��ن��ه��م ال����ذي ح����ول ب��ل��دا 
زراعيا من العالم الثالث إلى عضو في نادي 

النخبة من الدول النووية.
وك��ان خان قد ُوض��ع رهن اإلقامة الجبرية 
ب��ع��د اع���ت���راف���ه ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي ع����ام 2004 ب��أن��ه 
تصاميم  نقل  ع��ن  منفردا  املسؤولية  يتحمل 
األس��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة إل���ى ك��ل من 

كوريا الشمالية وليبيا وإيران.
ومنذ إصدار العفو عنه، خرجت السلطات 
ل���ت���ع���ل���ن أك����ث����ر م�����ن م������رة ل���ل���م���أل، أن����ه����ا أج�����رت 
ت���ح���ق���ي���ق���ات م��ع��م��ق��ة وف���ع���ال���ة ب��ق��ض��ي��ة خ����ان، 
في  أن شبكته  مفادها  نتيجة  إل��ى  وتوصلت 

باكستان قد جرى تفكيكها.
ك��م��ا أع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات أي���ض���ا أن اع���ت���راف 
خان كان بمثابة عرض "قال فيه كل ما لديه" 
يمكن  ج��دي��دة  م��ن معلومات  يعد هنالك  ول��م 

الكشف عنها بخصوص القضية.
ال���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  أن  إال 
ح��ك��وم��ات غربية واص��ل��وا  قبل  م��ن  ومحققني 
الطلب إلى السلطات الباكستانية للتمكن من 

الوصول إلى العالم خان بغية التحدث إليه.
ال����ح����ك����وم����ة  أن����������ه ال  ال����ن����ت����ي����ج����ة  وك��������ان��������ت 
الباكستانية وال الدكتور خان قدما تفاصيل 
ك���ام���ل���ة مل����ش����روع األخ����ي����ر ف����ي ن���ش���ر األس��ل��ح��ة 

النووية.
واع����ت����ق����د م����راق����ب����ون م���ح���ل���ي���ون ودول����ي����ون 
ان أع���ض���اء ب����ارزي����ن م���ن ال��ن��خ��ب��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
والبيروقراطية في باكستان كانوا متورطني 
إلى  النووية  األسلحة  انتشار  بقضية  أيضا 

كوريا الشمالية وليبيا وإيران.
ال��ب��ع��ض اع��ت��ق��د أن "ش��ب��ك��ة عبد  ح��ت��ى أن 
��دار كجزء من 

ُ
القدير خ��ان" كانت في الواقع ت

في  كبار  ضباط  قبل  وم��ن  الحكومة  سياسة 
الجيش الباكستاني القوي، والذي كان دوما 
ب��م��ث��اب��ة ال����راع����ي وال���ح���اف���ظ ل��ت��رس��ان��ة ال��ب��اد 

النووية وأسرارها.
وك���م���ا اع��ت��ق��د ب��ع��ض امل���راق���ب���ني أن "ش��ب��ك��ة 
ا من وسيلة الجيش لتبادل  خ��ان" كانت ج��زء

التكنولوجيا النووية مع بلدان أخرى.
وب��ات أم��ر إش��راف الجيش على كل جزئية 
من البرنامج النووي في الباد سرا مفضوحا 
ومعروفا في باكستان. ويعني هذا أنه لم يكن 
باإلمكان اإلبقاء على شبكة الدكتور خان طي 
الجيش  وم��ع��رف��ة ض��ب��اط  ب���دون علم  الكتمان 

الباكستاني.

رض األمر علي"
ُ
"ف

ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة ال���غ���اردي���ان ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ع��ن ع��ب��د ال��ق��دي��ر خ���ان ف��ي ع���ام 2008 ق��ول��ه إن 
االع��ت��راف��ات ال��ت��ي أدل���ى ب��ه��ا ق��ب��ل 4 أع����وام عن 

بيعه أسرارا نووية فرضت عليه.
وق��ال خ��ان لصحيفة ال��غ��اردي��ان من منزله 
أب��اد حيث  إس��ام  الباكستانية  العاصمة  ف��ي 
ح���ددت إقامته منذ ع��ام 2004 :"ل���م أف��ع��ل ذلك 

بمطلق حريتي. لقد فرض األمر علي".
ورف����ض خ����ان ال��ك��ش��ف ع��م��ا اذا ك����ان ات��خ��ذ 
ككبش ف���داء ل��ج��ن��راالت ب��اك��س��ت��ان امل��ت��ورط��ني 
دبلوماسيون  وتشكك  ال��ن��ووي��ة.  التجارة  ف��ي 
الساسة  وبعض  محليون  ومعلقون  غربيون 

في إمكانية عمل خان وحده.
وق��ال خ��ان: "ال أري��د الحديث عن ذل��ك، هذه 
األش����ي����اء ي��ج��ب أن ت���ن���س���ى"، م��ض��ي��ف��ا أن����ه لن 
للطاقة  الدولية  الوكالة  محققي  م��ع  يتعاون 

الذرية التابعة لألمم املتحدة.
التكنولوجيا  بأن  للغارديان  وص��رح خان 
النووية التي بيعت إلي��ران وكوريا الشمالية 

كانت متاحة بحرية في الغرب.
ونقلت الصحيفة عنه قوله: "كانوا مصدر 
إم�������داد ل���ن���ا وم����ص����در إم�������داد ل���ه���م...ول���ك���ل م��ن 

يستطيع أن يدفع".

س��ي��ن��اري��و ال���رع���ب: م����اذا ل���و س��رق��ت قنبلة 
نووية من باكستان؟

وم����ن ج��ان��ب��ه، ن��ف��ى ال��ج��ي��ش ال��ب��اك��س��ت��ان��ي 
تقريرا نقل عن العالم النووي عبد القدير خان 
له  التابع  املخابرات  وجهاز  الجيش  إن  قوله 
والرئيس برويز مشرف، كانوا يعلمون بأمر 

بيع مضخات طرد مركزي لكوريا الشمالية.
وقال متحدث عسكري: "أود ان أقول بصفة 

قاطعة إنه )تقرير( خاطء وزائف".
وأضاف قائا إن خان يسعى زورا لتوريط 
م���ش���رف وأج����ه����زة امل����خ����اب����رات وال���ج���ي���ش ف��ي 

االنتشار النووي.
غير أن��ه ف��ي ف��ب��راي��ر/ش��ب��اط م��ن ع��ام 2009 
خففت ال��س��ل��ط��ات ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة ال��ق��ي��ود على 
خان، وقالت زوجة عبد القدير خان حينئذ إن 
النووي  العالم  على  القيود  خففت  السلطات 
وسمحت له بلقاء أصدقائه خارج املنزل حيث 

حددت إقامته قبل 4 أعوام.
وق���ال���ت ال����زوج����ة ل���وك���ال���ة روي����ت����رز ل��ألن��ب��اء 
ف��ي إش���ارة ال��ى أكاديمية ف��ي إس��ام أب��اد كان 
ي��رأس��ه��ا ع��ب��د ال��ق��دي��ر خ���ان ف��ي التسعينيات: 
"ه����ن����اك ت��خ��ف��ي��ف إل�����ى ال���ح���د ال������ذي ُس���م���ح ل��ه 

بالذهاب إلى أكاديمية العلوم".
ن��ع��رف ويتعني  ق��ائ��ل��ة: "لكننا ال  وأض��اف��ت 
)التخفيف(  ك���ان  إذا  مل��ع��رف��ة  االن��ت��ظ��ار  علينا 
أم أنهم سيسمحون بذلك  مجرد م��رة واح��دة 

كقاعدة عامة".
وف����ي أغ���س���ط���س/آب م���ن ع����ام 2009 أم���رت 
املحكمة العليا في مدينة الهور الباكستانية 
ال���ح���ك���وم���ة ب���رف���ع آخ�����ر اإلج����������راءات ال��ع��ق��اب��ي��ة 
ال��ق��دي��ر خ��ان،  ال��ع��ال��م الباكستاني ع��ب��د  ب��ح��ق 
التكنولوجيا  لنشر  شبكة  بتزعم  اتهم  ال��ذي 

النووية.
وق����ب����ل ص��������دور ال����ح����ك����م ك�������ان ل�����زام�����ا ع��ل��ى 
ال��س��ل��ط��ات مسبقا  ال��ق��دي��ر خ���ان أن يبلغ  ع��ب��د 

بتحركاته.
وقال خان في تصريحات للصحفيني أمام 
منزله بعد صدور الحكم "هذا ممتاز إنه أمر 
ي��ث��ل��ج ال��ص��در وي��ب��ع��ث ع��ل��ى ال���س���رور وأع��ت��ق��د 
أن ال���ن���اس ال���ذي���ن ت���ورط���وا ف���ي اإلس������اءة إل��ى 
سيفهمون الرسالة ويتركوني لشأني ألعيش 

حياتي الخاصة بسام كمواطن عادي".
وأض���اف ال��ع��ال��م ال��ن��ووي عبد ال��ق��دي��ر خان 
ق��ائ��ا ح��ي��ن��ئ��ذ إن م��ح��ام��ي��ه أب��ل��غ��ه ب���أن ق��ض��اة 
املحكمة أعلنوا بصراحة حريته كمواطن في 

التحرك دون أي قيود.
وكانت واشنطن قد انتقدت القرار السابق 
القدير  عبد  على  املفروضة  القيود  بتخفيف 

خان.
وفي السنوات الاحقة، أطلق الدكتور خان 
تعليمية  مؤسسات  وأنشأ  األمية  حملة ضد 

في ميانوالي وكراتشي.
"أن��ا  ك���وم:  مل��وق��ع ياسباكستان دوت  وق���ال 
فخور بعملي لبلدي. لقد منح الباكستانيني 
ش��ع��ورا بالفخر واألم����ن وك���ان إن��ج��ازا علميا 

عظيما".
وقد أعرب منتقدو خان، خاصة في الغرب، 
ع���ن اس��ت��ي��ائ��ه��م م���ن ه���ذه امل��ع��ام��ل��ة املتساهلة 
ناشر  "أكبر  بأنه  املراقبني  أح��د  لرجل وصفه 

نووي في كل العصور".
الباكستانيني،  م��ن  للعديد  بالنسبة  لكن 
يظل خان رمزا للفخر، وبطا عززت مساهمته 

األمن القومي الباكستاني ضد الهند.

عبد القدير خان: قصة الرجل الذي يعد »أبا للقنبلة النووية الباكستانية«
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دراسة : الصداع النصفي يعرض خلطر السكتة الدماغية

ال���س���ك���ت���ة ال���دم���اغ���ي���ة ه����ي ح����ال����ة ط��ب��ي��ة 
خطيرة. تحدث   عندما ينقطع تدفق الدم 
عن جزء من الدماغ وتموت خاليا الدماغ. 
رب���م���ا ي��رت��ب��ط أح����د ع���وام���ل ال��خ��ط��ر األق���ل 

شهرة بالصداع 
و ع�����ادة ال ي��س��ب��ب ال����ص����داع ال��ن��ص��ف��ي 
م��ص��اًب��ا  ك��ن��ت  ولكن إذا  دم���اغ���ي���ة،  س��ك��ت��ة 
ب���ال���ص���داع ال��ن��ص��ف��ي امل���ص���ح���وب ب�����أورة، 
ف���أن���ت أك���ث���ر ع���رض���ة ل���إص���اب���ة ب��ال��س��ك��ت��ة 

الدماغية 
نحو  يعاني  الخيرية،  للجمعية  ��ا 

ً
وف��ق

30 ف�����ي امل����ئ����ة م�����ن امل����ص����اب����ني ب���ال���ص���داع 

النصفي من الصداع النصفي املصحوب 
بأورة 

 ب���� "ه����ال����ة"، ح��ي��ث تظهر 
ً
وت���ب���دأ ع������ادة

أع���راض معينة تدريجًيا خ��الل 5 إل��ى 30 
دق��ي��ق��ة وت��س��ت��م��ر أق����ل م���ن س��اع��ة واح����دة. 
أو  م���ع األورة  ال���ص���داع  ي���ح���دث  أن  ي��م��ك��ن 

بعدها 
أع��راض  أكثر  املرئية  التغييرات  وتعد 
ال����ه����ال����ة ش����ي����وًع����ا وق������د ي���ش���م���ل األض�������واء 
ا 

ً
الساطعة أو البقع الفارغة.و يندرج أيض

بأحاسيس  املصحوب  النصفي  ال��ص��داع 
م��ث��ل ال���وخ���ز أو ال��ت��ن��م��ي��ل أو ال��ض��ع��ف أو 

اإلح���س���اس ب����ال����دوران ض��م��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة. 
أق���ل ش��ي��وًع��ا، ق���د ي��ك��ون ل��دي��ك ص��ع��وب��ات 
في النطق أو السمع، ومشاعر الخوف أو 

االرتباك، وحتى الشلل  
ال ي��س��ب��ب ال����ص����داع ال��ن��ص��ف��ي س��ك��ت��ات 
دماغية. ومع ذلك، يمكن أن يزيد الصداع 
النصفي لدى بعض األشخاص من خطر 
اإلصابة بالسكتة الدماغية. هذا ال يعني 
أن��ه��م س��ي��ص��اب��ون بجلطة دم��اغ��ي��ة ألنهم 
يعانون من الصداع النصفي، ولكن فرص 
إصابتهم بها أعلى مما لو لم يكن لديهم 
صداع نصفي، حسب موقع "ميديك فورم.

بعد "ايفون 13"..." آبل" تجهز مفاجأة جديدة "

 فك شفرة النبتة الغامضة بعد نصف قرن من اكتشافها

ك��ش��ف��ت ت���ق���اري���ر ص��ح��ف��ي��ة ع���امل���ي���ة أن 
ش��رك��ة "آب����ل" األم��ري��ك��ي��ة ت��ن��وي أن تمدد 
م����وس����م امل����ف����اج����آت ال����خ����اص����ة ب���ه���ا ه���ذا 
أيام هواتف  قبل  الخريف، بعد إطالقها 
"آيفون 13" وحواسيب "آيباد" الجديدة 
عبر موقع  امل��ن��ش��ور  التقرير  وأوض���ح 
"إنغادجيت"، نقال عن مصادر من داخل 
"آبل"، أنها تنوي أن تطلق هذا الخريف 
إص�������دارات ج���دي���دة م���ن ح���واس���ي���ب "م���اك 

بوك برو" 
أن آبل تجهز  إل����ى  امل����ص����ادر  وت��ش��ي��ر 
"ماك  لحواسيب  كامال  جديدا  تصميما 
"م��اك  تشغيل  بنظام  العاملة  ب��رو"  ب��وك 

أو إس" 

ي���ت���م إط����الق  ال����ت����ق����اري����ر أن  ورج����ح����ت 
ح���واس���ي���ب "م������اك ب�����وك ب������رو" ال���ج���دي���دة 
أوائ�����ل نوفمبر  أو  أك��ت��وب��ر  أواخ�����ر ش��ه��ر 

املقبل 
وم���ن امل��ت��وق��ع أن ي��ت��م دع���م ح��واس��ي��ب 
"ماك بوك برو" الجديدة بمعالجات ذات 
ال��س��رع��ة،  ف��ائ��ق  ل��ت��وف��ي��ر أداء  أن���وي���ة،   10
ب������اإلض������اف������ة إل��������ى م����ع����ال����ج رس����وم����ي����ات 
عن  والسرعة  ال��ق��درة  ف��ي  تماما  مختلف 

اإلصدارات السابقة 
م��ن  آب�����ل إص�����داري�����ن  وستوفر شركة 
"م����اك ب���وك ب����رو" أح��ده��م��ا ب��اس��م "إم 1" 
ب��ش��اش��ة ذات ق��ي��اس 16 ب��وص��ة، ال��ث��ان��ي 

"إم 2" بقياس 14 بوصة 

ب���ع���د م����ا ي����ق����رب م����ن 50 ع����ام����ا، ت��أك��د 
ال��ن��ب��ات الغامض  ال��ع��ل��م��اء أخ��ي��را م��ن أن 
ال����ذي اك��ت��ش��ف ف���ي غ���اب���ات األم������ازون من 
التعرف  التي لم يسبق  األن��واع الجديدة 

عليها من قبل 
ففي عام 1973، اكتشف باحث متقاعد 
في متحف "شيكاغو فيلد" بحديقة مانو 
روبن فوستر،  يدعى  في بيرو،  الوطنية 
نباتا "مجهوال" يبلغ طوله نحو 6 أمتار 
وبعد أن أبلغ عن الكشف، فشل علماء 
في  السنني  ع��ش��رات  م��دار  على  النباتات 
النبتة،  لها  تنتمي  التي  العائلة  تحديد 
قبل أن يقرروا أخيرا أنها من نوع جديد، 
العلمية  أفادت مجلة "تاكسون"  حسبما 

النباتات  املعنية بتصنيف 
ووص��������ل ال����ب����اح����ث����ون إل�������ى ق��ن��اع��ت��ه��م 
للنبات،  ال���ن���ووي  ال��ح��م��ض  تحليل  ب��ع��د 
وأط���ل���ق���وا ع��ل��ى "ال��ض��ي��ف ال���ج���دي���د" اس��م 
"أينيغمانو ألفاريزيا"، وفق شبكة "سي 

إن إن" اإلخبارية األميركية 
وت���ع���ن���ي ال���ك���ل���م���ة األول���������ى م�����ن االس�����م 
مانو"  "لغز  املحلية  باللغة  "أينيغمانو" 

ن��س��ب��ة إل�����ى اس�����م امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي اك��ت��ش��ف 
ف��ي��ه��ا ال��ن��ب��ات، ف��ي��م��ا االس����م ال��ث��ان��ي يكرم 
التي  الباحثة  ل��واي��زا،  ألفاريز  باتريشيا 
جمعت العينات األولى لتحليلها جينيا 

ويتميز النبات الجديد بثمار برتقالية 
جذابة تشبه الفوانيس الصينية، وزهور 
الواحدة  يبلغ طول  بيضاء صغيرة جدا 
أوراق  م��ع  فقط،  مليمترين  ح��وال��ي  منها 

خضراء زاهية 
وقال فوستر في بيان تناقلته وسائل 
مرة  رأيت الشجرة ألول  "عندما  اإلع���الم: 
ت��ب��دو وكأنها  ال��غ��اب��ة، ك��ان��ت الفاكهة  ف��ي 
ف���ان���وس ص��ي��ن��ي ب��رت��ق��ال��ي ال���ل���ون. ك��ان��ت 
ب��ال��ب��ذور.  رائ��ع��ة وه��ي ناضجة ومحملة 

لفتت انتباهي" 
"ل��م أك��ن أعتقد حقا أن النبات  وت��اب��ع: 
ك������ان م���م���ي���زا ب���اس���ت���ث���ن���اء ح���ق���ي���ق���ة أن ل��ه 
خصائص متباينة من عدد من الفصائل 
ال��ن��ب��ات��ي��ة. ع�����ادة ي��م��ك��ن��ن��ي ال��ت��ع��رف على 
ع��ائ��ل��ة أي ن��ب��ات ب��ن��ظ��رة س��ري��ع��ة، لكنني 

فشلت معه وقتها" 

ابتكارقرص لتنقية املياه امللوثة "في أسرع وقت" 

ابتكار  إلى  أميركيون  باحثون  توصل 
م���ذه���ل مل��ع��ال��ج��ة وت��ن��ق��ي��ة امل����ي����اه امل��ل��وث��ة 
"ف��ي أس��رع وق��ت"، مقارنة ب���أدوات وطرق 

املعالجة التقليدية األخرى 
وذكر الباحثون، في دراستهم املنشورة 
م�����ؤخ�����رًا ب���امل���ج���ل���ة ال���ع���ل���م���ي���ة "أدف����ان����س����د 
م��ات��ري��ال��ز"، أن ه���ذا االب��ت��ك��ار ي��راع��ي ع��دم 
إنتاج ملوثات ناتجة عن استخدامه عبر 

"قرص هيدروجيل 
ويقول الباحثون إنه هذا االبتكار قادر 
على تنقية املياه امللوثة بسرعة قياسية؛ 
إذ "ي��ك��ف��ي ال���ق���رص ال���واح���د ل��ت��ط��ه��ي��ر لتر 
ك���ام���ل م���ن م���ي���اه ال���ن���ه���ر، م���ا ي��ج��ع��ل��ه آم��ن��ًا 
ل����ل����ش����رب ف�����ي غ�����ض�����ون س�����اع�����ة أو أق�������ل"، 
وذل��ك م��ن خ��الل تصميم هالميات مائية 
مضادة للبكتيريا مع مولدات بيروكسيد 
ال���ه���ي���دروج���ني ع��ل��ى امل���س���ت���وى ال��ج��زي��ئ��ي 
ال��ت��ي ت��دع��م ال��ك��ات��ي��ك��ول )م��رك��ب ع��ض��وي( 
وج����زي����ئ����ات ال����ك����رب����ون امل���ن���ش���ط ال��ك��ي��ن��ون 

ملعالجة املياه بشكل فعال 
ال��ص��ح��ة  إحصاءات منظمة  وت���ش���ي���ر 

 2025 ع�������ام  ب����ح����ل����ول  أن�������ه  العاملية إلى 
"سيعيش نصف سكان العالم في مناطق 
تعاني من نقص املياه"، وذلك في الوقت 
الذي يعاني فيه حاليًا ثلث سكان العالم 
م��ن ع���دم ت��واف��ر امل��ي��اه ال��ن��ظ��ي��ف��ة وي��وض��ح 
ال���ه���ن���دس���ة  في قسم  امل����س����اع����د  األس�����ت�����اذ 
د  ا للمو س  تكسا بمعهد  نيكية  مليكا ا
ج���ي���وه���وا ي����و أن ه�����ذا االب����ت����ك����ار ال���واع���د 
"يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في التخفيف 
م���ن ن�����درة امل���ي���اه ف���ي ال���ع���ال���م؛ ألن����ه سهل 
االستخدام ولديه كفاءة عالية ويمكن أن 

يصل إلى اإلنتاج الضخم" 
عملية تنقية  تتم  الحالي  ال��وق��ت  وف��ي 
وف��ي  ال��ب��س��ت��رة،  أو  ب��ال��غ��ل��ي��ان  املياه إما 
حني أن ه��ذه األساليب فّعالة بالفعل في 
من  م��س��ت��وي��ات  تتطلب  أن��ه��ا  إال  التنقية، 
الطاقة قد ال تستطيع العديد من املناطق 
الوقت،   عن زي��ادة 

ً
ال��وص��ول إليها، فضال

وهو ما سعى الباحثون من أجل التغلب 
ف��ي وقت  امل��ي��اه  لتنقية  أداة  بتوفير  عليه 

قياسي .

ش�����رع ف���ري���ق ي���ض���م ع���ل���م���اء األح���ي���اء 
ال��ب��ح��ري��ة وص��ح��ف��ي��ني وص��ن��اع األف���الم، 
الس���ت���ك���ش���اف  م���ه���م���ة  ف�����ي   ،2020 ع�������ام 
أعماق البحر األحمر، لكن املفاجأة هي 

"مخلوق ضخم أكبر من اإلنسان" 
وذك�������������رت ص����ح����ي����ف����ة "دي�������ل�������ي م����ي����ل" 
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة أن ال���ف���ري���ق ك�����ان ي��ح��ق��ق 
ف��ي ح��ط��ام سفينة "ب��ي��ال"، ال��ت��ي غرقت 
ي��ع��ث��روا  أن  ق���ب���ل   ،2011 ن���وف���م���ب���ر  ف����ي 

على حبار عمالق.
وذكر ماتي رودري��غ، رئيس برنامج 
العلوم : "لن أنسى أبدا ما حدث.. بينما 
كنا نحقق في حطام السفينة، ظهر هذا 

املخلوق الضخم" 
وب��ع��د أب��ح��اث وت��ح��ق��ي��ق��ات، اكتشف 
الفريق، في سبتمبر 2021، أن املخلوق، 
ال�������ذي ت����م ال���ع���ث���ور ع���ل���ي���ه ه����و "ال���ش���ك���ل 

العمالق" للحبار الطائر البنفسجي
النادر  العمالق  الحبار  ه��ذا  ويتوفر 
زع��ان��ف قصيرة وع��ري��ض��ة، تشبه  على 
أن يصل  وي��م��ك��ن  ال���س���ه���م.  رأس  ش��ك��ل 

طوله في بعض األحيان إلى 20 مترا 
تم  آخر حبار عمالق  أن  إل���ى  ي��ش��ار 
أك��ت��وب��ر 2016، وك��ان  ف��ي  ك��ان  اكتشافه 

طوله 9 أمتار 

العثور على "مخلوق أكبر من 
اإلنسان" في البحر األحمر
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
أنس جابر في مواجهة ثأرية أمام كولينز

ت��واج��ه التونسية أن��س ج��اب��ر، األمريكية دان��ي��ال كولينز 
املصنفة 25 عامليا، اليوم االثنني، في ال��دور الثالث ببطولة 

إنديان ويلز للتنس 
وف��ازت األمريكية دانيال كولينز، فجر أمس األح��د، على 
انسحاب  داف��ي��س املصنفة 97 عامليا بعد  ل���وران  مواطنتها 

األخيرة قبل بداية املجموعة الثانية 
يشار إلى أن املجموعة األولى فازت بها األمريكية دانيال 
دافيس  ل���وران  ع��اًم��ا على مواطنتها  ال����27  كولينز صاحبة 
بنتيجة )6-1  وسبق ألنس أن تقابلت مع كولينز في بطولة 
روالن جاروس 2020، وفازت حينها األمريكية بمجموعتني 

ملجموعة واحدة بواقع 6-4 و4-6  و4-6 
وه���و م���ا ي��ع��ن��ي أن م���ب���اراة ال���ي���وم س��ت��ك��ون م���ب���اراة ث��أري��ة 
للتونسية أنس جابر صاحبة ال�27 عاًما أمام األمريكية دانيال 
12عامليا  املصنفة  جابر  أن��س  التونسية  أن  يذكر  كولينز.  
ك��ان��ت ق��د ف���ازت على الع��ب��ة التفيا أن��اس��ت��ازي��ا سيفاستوفا 
املصنفة 65 عامليا بمجموعتني ملجموعة واحدة، بعد ساعة 

و56 دقيقة من اللعب في الدور الثاني 

اإلصابة تحرم الوداد من خدمات كركاش  

غ��اب سفيان ك��رك��اش، الع��ب فريق الوداد ال��ري��اض��ي، عن 
امل���ب���اراة ال���ودي���ة ل��ي��وم أم���س، أم���ام ال��ف��ت��ح ال��ري��اض��ي، ب��داع��ي 
اإلصابة  وحسب مصدر مقرب من النادي األحمر، فكركاش 
تعرض اللتواء على مستوى الكاحل، خالل إحدى الحصص 
التدريبية، بحر األسبوع الجاري  وأض��اف ذات املصدر، أن 
املذكور،  الالعب  ال���وداد من خدمات  اإلصابة ستحرم فريق 
ألزي����د م��ن أس��ب��وع��ني  وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر أن يغيب ك���رك���اش، عن 
املباراة القادمة للحمر في دوري أبطال أفريقيا، أمام هارتس 
أوف أوك )قلوب الصنوبر( الغاني، برسم ذهاب الدور الثاني 

من املسابقة القارية 

العطية يعزز صدارته لرالي املغرب

ع���زز ال��ق��ط��ري ن��اص��ر ب��ن ص��ال��ح ال��ع��ط��ي��ة ص���دارت���ه ل��رال��ي 
املغرب، وذلك بعد إحرازه املركز األول اليوم في املرحلة الثانية 
من الرالي في نسخته )21( وال��ذي يمثل الجولة الرابعة من 
بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للمسافات الطويلة 
) كروس كانتري( والتي تقام تحت إش��راف االتحاد الدولي 
ماثيو  الفرنسي  مالحه  بصحبة  العطية  ونجح  للسيارات 
بوميل على منت سيارته تويوتا هايلوكس من فريق جازوا 
مسافة  قطع  ف��ي  أوفردرايف   فريق  وم��ن تحضير  ريسينغ 
املرحلة الثانية والبالغ طول مسافتها االجمالية  609.22 كلم 
، مسجال زمنا وقدره ) 3:45:16 ( ساعة، والتي انطلقت من 
زاكوره والعودة لها مرة ثانية مرورًا بعرق شيبي وتخللت 
املرحلة الكثبان الرملية والتي تبلغ أعلى ارتفاعها 150 مترا 
وحل في املركز الثاني السائق السعودي يزيد الراجحي 
سيارته  م��نت  على  أورو  مايكل  البريطاني  مالحه  بصحبة 
أوف���ردراي���ف مسجال  فريق  م��ن تحضير  تويوتا هايلوكس 

زمنًا وقدره )3:51:17( ساعة 
وج������اء ف����ي امل����رك����ز ال���ث���ال���ث ال���س���ائ���ق ال���ب���ول���ن���دي ي���اك���وب 
برزيغونسكي ومالحه األملاني تيمو غوتشالك مسجال زمنا 

وقدره )3:52:05( ساعة  

تاريخيا  إن��ج��ازا  املغربي  املنتخب  يستهدف 
يتعلق  العالم،  كأس  تصفيات  في  مسبوق  غير 

الدفاعية  بالصالبة 
وحافظ دف��اع األس��ود على نظافة شباكهم 9 
في   6( امل��ون��دي��ال  بتصفيات  متتالية  م��ب��اري��ات 
ال��ج��اري��ة  ال��ت��ص��ف��ي��ات  ف���ي  و3   ،2018 ت��ص��ف��ي��ات 

لكأس العالم 2022 
وخرج الدفاع املغربي بشباك نظيفة خالل 6 

التي   ،2018 العالم  كأس  في تصفيات  مباريات 
ال��ت��ي ضمت  م��ت��ص��درا مجموعته  امل��غ��رب  ت��أه��ل 

"كوت ديفوار والجابون ومالي" 
وك��ذل��ك ح��اف��ظ ال��ف��ري��ق امل��غ��رب��ي ع��ل��ى شباكه 
 3 خ���وض  ب��ع��د  في التصفيات الجارية  ن��ظ��ي��ف��ة 
جوالت أمام "السودان وغينيا بيساو )مرتني("

وي��س��ي��ر ي���اس���ني ب���ون���و، ح����ارس األس������ود، في 
ات���ج���اه م��ع��ادل��ة إن���ج���از زم��ي��ل��ه م��ن��ي��ر امل��ح��م��دي، 

الذي قاد املغرب في تصفيات مونديال روسيا، 
هزم  بعدما  اآلن  مباريات حتى   3 في  بصموده 

السودان )2-0( وغينيا بيساو )3-0( و)0-5
التصفيات  ف��ي  م��ب��اري��ات   3 للمغرب  ويتبقى 
أم���ام ال��س��ودان وغينيا )م��ب��ارت��ني(، إض��اف��ة إل��ى 
مباراتي دور امللحق، لبلوغ إنجاز تاريخي غير 
أي  استقبال  دون  للمونديال  بالتأهل  مسبوق 

هدف 

توج البطل املصري ممدوح السبيعي "بيج رامي"، 
العب كمال األجسام، بلقب مستر أوملبيا للعام الثاني 
على التوالي وهي البطولة األهم واألقوى في العالم 

واحتفظ البطل املصري باللقب بعد ظهوره بشكل 
رائع في العرض املفتوح ووضح عليه الثقة الكبيرة 

واألداء املبهر 
وأق��ي��م ال��ع��رض امل��ف��ت��وح، ف��ي س��اع��ة مبكرة صباح 
أم��س األحد،  بقاعة م��ؤت��م��رات مقاطعة أوران��ج  ي��وم 
في أورالندو بوالية فلوريدا األمريكية، والذي شهد 

حضور املصارع الشهير باتيستا 
وح���ص���ل ب��ي��ج رام�����ي ع��ل��ى امل���رك���ز األول وال��ل��ق��ب، 
وح��ل  ث��ان��ي��ا،  ك����وري،  األمريكي براندون  ج���اء  ف��ي��م��ا 
اإلي���ران���ي ه����ادي ت��ش��وب��ان ف���ي امل���رك���ز ال��ث��ال��ث، وج���اء 
األمريكي هانتر البرادا في املركز الرابع، فيما حصد 

األمريكي نيكوال والكر املركز الخامس 

تصويت  جائزة  تشوبان  اإليراني هادي  وحصد 
الجماهير عقب أدائه بشكل مميز خالل العرض 

ا بشكل كبير على األمريكي 
ً
وظهر بيج رامي متفوق

براندون كوري، وااليراني هادي شوبان، والهولندي 
وليام بوناك، واألمريكي نيك والكر 

دفاع األسود يستهدف إنجازا تاريخيا في تصفيات املونديال

 رحيمي العب الشهر
 في الدوري اإلماراتي 

املنتخب الوطني يستأنف تداريبه استعدادًا ملواجهة غينيا

املصري بيج رامي يحتفظ بلقب مستر أوملبيا  

اختير املغربي سفيان رحيمي، جناح 
"دوري  ف���ي  الع����ب  ك��أف��ض��ل  نادي العني، 
اإلم���ارات���ي"  ال����دوري  للمحترفني-  أدن����وك 
ل��ش��ه��ر ش��ت��ن��ب��ر امل����ن����ص����رم، ب���ال���ن���ظ���ر إل���ى 
التي  املباريات  التي قّدمها في  العروض 

خاضها في هذه الفترة 
الرياضي السابق  نجم الرجاء  وتفّوق 
ع���ل���ى الع����ب����ني أب�����رزه�����م ال���ت���وغ���ول���ي الب���ا 
ك���ودج���و، زم��ي��ل��ه ف��ي ال��ع��ني، ح��ي��ث صّبت 
أص������وات ال��ج��م��اه��ي��ر ف���ي ص���ال���ح ال���دول���ي 
امل���غ���رب���ي ال�������ذي ي���ح���ص���د أول�������ى ج����وائ����زه 

الفردية في اإلمارات 
وش�����ارك ص��اح��ب ال������25 س��ن��ة ف���ي أرب���ع 
مقابالت خالل الشهر الفارط، أحرز فيها 
م ث����الث ت���م���ري���رات ح��اس��م��ة،  ه���دف���نينْ وق������دَّ
ُم���س���اه���م���ًا ب���ذل���ك ف����ي االن����ت����ص����ارات ال��ت��ي 
ان��ت��زع��ه��ا ال���ف���ري���ق ال���ع���ي���ن���اوي إب�����ان ه��ذه 

املرحلة 
وي��ح��ت��ل ال���ع���ني ب��ف��ض��ل ت���أل���ق رح��ي��م��ي 
وأس�����م�����اء أخ�������رى م���ث���ل ك����ودج����و ص�����دارة 
الدوري املحلي برصيد 14 نقطة من ست 
م��ب��اري��ات، إذ ان��ت��ص��ر ف��ي أرب��ع��ة ل��ق��اءات 

وتعادل في مقابلتنينْ 
ُي��ش��ار إل���ى أن رح��ي��م��ي ي��ت��واج��د حاليًا 
رفقة املنتخب الوطني املغربي الذي ُيقبل 
على منازلة غينيا، يوم غد الثالثاء، ولم 
املاضيتنينْ  املقابلتنينْ  في  الالعب  ُيشارك 
أم�����ام غ��ي��ن��ي��ا ب��ي��س��او الخ���ت���ي���ارات ف��ن��ي��ة، 
برسم تصفيات كأس العالم 2022 بقطر 

ت��داري��ب��ه،  امل���غ���رب���ي،  ال��وط��ن��ي  استأنف املنتخب 
بعد  ملواجهة غينيا،  اس���ت���ع���دادًا  األح�����د،  ام���س  ي���وم 
غ��د ال��ث��الث��اء، على أرض��ي��ة" امل��رك��ب الرياضي األمير 
م���والي ع��ب��د ال��ل��ه" بمدينة ال���رب���اط، ل��ح��س��اب مؤجل 
ال��ج��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ن��اف��س��ات امل��ج��م��وع��ة التاسعة 
ب��ن��ه��ائ��ي��ات  ال��خ��اص��ة  األف��ري��ق��ي��ة  ضمن التصفيات 
الحصة غداة  ه��ذه  العالم 2022 بقطر  وتأتي  ك��أس 
"أس���ود األط��ل��س" على غينيا  قه 

ّ
ال��ذي حق االنتصار 

ب���ي���س���او ب��ث��الث��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة، ع���ل���ى ال���ب���س���اط األخ���ض���ر 
ل���"امل��رك��ب ال��ري��اض��ي محمد ال��خ��ام��س" بمدينة ال��دار 

ال���ب���ي���ض���اء، ب���رس���م ال���ج���ول���ة ال���ث���ال���ث���ة م����ن م��ج��ري��ات 
بوفال  سفيان  ال��الع��ب  رف���اق  وسيختتم  املجموعة  
تحضيراتهم ملنازلة غينيا بحصة تدريبية أخيرة، 
اليوم اإلثنني، بمركب "الرباط"، لوضع آخر اللمسات 

على املجموعة قبل مواجهة الثالثاء 
ُي���ش���ار إل����ى أن م��م��ث��ل��ي ال���ك���رة ال��وط��ن��ي��ة ي��ح��ت��ل��ون 
من  نقاط  بتسع  التاسعة  املجموعة  ترتيب  ص��دارة 
ث��الث م��ب��اري��ات، ويحتاجون إل��ى ال��ف��وز على غينيا 
في املقابلة الرابعة لضمان التأهل رسميًا إلى الدور 

الفاصل إلقصائيات كأس العالم 



مل��س��اب��ق��ة  الفرنسي بطال  وج املنتخب 
ُ
ت

"دوري األمم األوروبية"، عقب فوزه مساء يوم  
نظيره اإلسباني بهدفني  ع��ل��ى  األح����د  ام���س 
ل���ه���دف واح�����������د )1-2(، ف���ي م����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي، 
بمدينة  "سان سيرو"  ملعب  احتضنها  التي 

ميالنو اإليطالية 
وال��ح��ذر"  ب�"الحيطة  األول  ال��ش��وط  وتميز 
م��ن جانب املنتخبني، وك��ان��ت "ال روخ��ا" هي 

املسيطرة على الكرة، لكن بدون خطورة 
وب������دأ ال����ش����وط ال���ث���ان���ي "م���ش���ت���ع���ال"، وك����ان 
"اإلسبان"  كان  األول. وبينما  فرجة من  أكثر 
ي����س����ي����ط����رون ع����ل����ى م����ج����ري����ات ال����ل����ع����ب، ك����ان 

"الديوك" هم األقرب لهز الشباك  
رد م��ن��ت��خ��ب إس��ب��ان��ي��ا ك���ان أك��ث��ر خ��ط��ورة، 
امل��داف��ع  ع��ل��ى  أوي���ارزاب���ال  ح��ي��ث تغلب ميكيل 
منطقة  ليدخل  أوباميكانو،  دايوت  الفرنسي 
في  استقرت  أرض��ي��ة،  ك��رة  وي��س��دد  العمليات 

الشباك، مسجال أول هدف في املباراة 64' 
وبمجرد  الفرنسيني،  فعل  ردة  تتأخر  ولم 
املنقذ"،  "ث���وب  بنزيما  لبس  دقيقتني،  م���رور 

وس��ج��ل ه��دف��ا ع��امل��ي��ا )دق66'(، ب��ع��د أن س��دد 
ك������رة دائ������ري������ة ف���ش���ل ال������ح������ارس س���ي���م���ون ف��ي 

التصدي لها 
وأثمر الضغط الفرنسي ثماره في الدقيقة 
تمريرة حاسمة جعلت  ثيو  ق��دم  عندما   ،'80
م��ب��اب��ي وج��ه��ا ل��وج��ه م���ع ال���ح���ارس س��ي��م��ون، 
لينجح م��ه��اج��م ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان ه��ذه 

املرة، ويسجل الهدف الثاني لفرنسا 
وشهدت الدقائق األخيرة ضغطا إسبانيا، 
إال أن رف��اق أوي���ارزاب���ال وج���دوا نفسهم أم��ام 
ح���������ارس "ع�������م�������الق"، ح����ي����ث ت�����ص�����دى ه���وغ���و 
ل���وري���س مل��ح��اول��ت��ني ح��ق��ي��ق��ي��ت��ني ل��ل��ت��س��ج��ي��ل، 
فرنسا  ليتخرج  و3+90'،   '88 الدقيقتني  ف��ي 

منتصرة بهدفني لهدف واحد 
وأص���ب���ح���ت ف���رن���س���ا ث���ان���ي م��ن��ت��خ��ب ي��ف��وز 
ب���������"دوري األم�����م األوروب������ي������ة"، ب��ع��د امل��ن��ت��خ��ب 
�������وج ب�������أول ن���س���خ���ة ع���ام 

ُ
ال���ب���رت���غ���ال���ي ال�������ذي ت

املباراة  في  هولندا  على  تغلب  عندما   ،2019
النهائية )0-1( 
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ليوناردو: يجب معاقبة ريال مدريد  روي كوستا يكتسح انتخابات بنفيكا

نيمار:   مونديال 2022 سيكون األخير في مسيرتي  

   ماجديبورج األملاني يتوج بكأس العالم لليد

 فرنسا  تفوز على إسبانيا.. وتتوج  بـ"دوري األمم األوروبية" 

ف���از ال���الع���ب ال��ب��رت��غ��ال��ي ال��س��اب��ق روي 
كوستا برئاسة نادي بنفيكا بعد حصوله 

على %84.48 من أصوات األعضاء 
وت��ف��وق كوستا )49 ع��ام��ا( ال��ذي تولى 
املاضي  ف��ي يوليو/تموز  ال��ن��ادي  رئ��اس��ة 
عقب اعتقال لويس فيليبي فييرا مؤقتا، 
بنيتيز  فرانسيسكو  اآلخ���ر  امل��رش��ح  على 

الذي حصل على %12.14 من األصوات 
وح��ظ��ي��ت االن���ت���خ���اب���ات ب���رق���م م��ش��ارك��ة 
ق��ي��اس��ي ح��ي��ث ص����وت أك���ث���ر م���ن 40 أل��ف 

شخص 
واك���د ك��وس��ت��ا، ال���ذي ل��ع��ب ف��ي صفوف 
أن���دي���ة م��ث��ل م��ي��الن وف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا، ال��ي��وم، 
عقب إعالن النتيجة أن النادي يخرج من 

هذه العملية االنتخابية "أكثر قوة" مبرزا 
أن الرئاسة هي "تحدي حياته"

وقال "إنها أصعب مباراة في حياتي" 
ومر بنفيكا بأزمة في الصيف املاضي 
عندما اعتقل رئيسه منذ عام 2003 رجل 
لالشتباه  فييرا  فيليبي  ل��وي��س  األع��م��ال 
ف����ي ارت���ك���اب���ه ج����رائ����م ض��ري��ب��ي��ة وغ��س��ي��ل 
أموال، بعضها مرتبط مباشرة بالنادي 

وظ��ل فييرا قيد اإلق��ام��ة الجبرية لعدة 
ب��راءة عقب  أن يحصل على  أسابيع قبل 
دفع غرامة بقيمة 3 ماليني ي��ورو، إال أنه 
كان قد قدم استقالته من منصبه وحينها 
ت���ول���ى روي ك���وس���ت���ا، ال�����ذي ك����ان ن��ائ��ب��ه، 

رئاسة النادي 

ل����ي����ون����اردو، امل����دي����ر ال����ري����اض����ي ل���ن���ادي 
ب����اري����س س�����ان ج���ي���رم���ان، ب��م��ع��اق��ب��ة ري����ال 
للتعاقد مع  ال��ف��ري��ق  م��دري��د بسبب سعي 

كيليان مبابي 
وق���ال ل��ي��ون��اردو على ه��ام��ش حضوره 
سبورت  دي��ل��و  جازيتا  صحيفة  مهرجان 
اإليطالية "في مدريد ينكرون حقيقة أنهم 
أنهم يعملون  لكن  يحاولون ضم مبابي، 
فهم  فترة طويلة على ضمه مجانا،  منذ 
ي��ت��ح��دث��ون ب��ش��ك��ل ع��ل��ن��ي ع���ن م��ب��اب��ي منذ 

عامني، لذا يجب معاقبتهم" 
وأض��اف "م��ا يحدث ينتقص من مكانة 
م���ب���اب���ي، ف��ه��و ل��ي��س الع���ب���ا ع���ادي���ا ب���ل من 
أفضل نجوم العالم، لذا أعتبر تصريحات 
م���س���ؤول���ي ري�����ال م���دري���د والع���ب���ي ال��ف��ري��ق 
ومدربهم عن مبابي هي جزء من الخطة، 

فهو أمر يفتقد لالحترام" 
لسان جيرمان  الرياضي  املدير  وش��دد 
"لم نغير خططنا، هدفنا هو تجديد عقد 
مبابي، فهو جوهرة تناسب بي إس جي 

تماما" 

وأش��ار "لدينا كيليان وميسي ونيمار، 
وال ي��م��ك��ن ال��ت��خ��ط��ي��ط مل��س��ت��ق��ب��ل��ن��ا ب����دون 

مبابي" 
وفي سياق آخر، نفى ليوناردو تفاوض 
ن���ادي���ه م���ع ج��ي��ان��ل��وي��ج��ي دون����اروم����ا قبل 
ن��ه��اي��ة ي��ون��ي��و امل����اض����ي، م���ؤك���دا أن س��ان 
جيرمان بدأ التفاوض بمجرد إعالن باولو 

مالديني أن دوناروما بات العبا حرا 
بالبقاء  ك���ان مقتنعا  "م��ي��س��ي  وواص����ل 
التفاوض معه فور  مع برشلونة، وب��دأن��ا 
إع���الن ال��ن��ادي اإلس��ب��ان��ي ع��ن رح��ي��ل��ه، لقد 
كانت مفاجأة كبيرة، تواجد ليو مع نيمار 

ومبابي خطوة عمالقة، تعجبني كثيرا" 
ول��ف��ت أي��ض��ا "ال��ك��ث��ي��رون يتحدثون عن 
مبالغ وأرق��ام مالية تخصنا، ولم نصرف 

أمواال أكثر من أندية أخرى" 
واس��ت��درك "أم��ا ما قاله خافيير تيباس 
ال ي��ش��غ��ل��ن��ا، س���ن���رد ف���ق���ط ع���ل���ى االت���ح���اد 
األوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم وال��راب��ط��ة املحلية، 

وليس رابطة الليجا" 

ف��از ف��ري��ق م��اج��دي��ب��ورج األمل��ان��ي بكأس 
العالم لألندية لكرة اليد، للمرة األولى في 
تاريخه، على حساب برشلونة بعد الفوز 
عليه بنتيجة )33-28(، في املباراة النهائية 
األلعاب  على صالة  بينهما   أقيمت  التي 
الرياضية بمدينة امللك عبد الله الرياضية 

بجدة 
وانتهى الشوط األول بتقدم ماجديبورج 
األملاني بنتيجة 19-16، ثمن حافظ الفريق 
على تقدمه حتى نهاية اللقاء ليخرج فائزا 

بفارق 5 نقاط 
وم���ن���ح األم����ي����ر ع��ب��د ال���ع���زي���ز ب����ن ت��رك��ي 
ال��ف��ي��ص��ل، وزي����ر ال��ري��اض��ة رئ��ي��س اللجنة 
األوملبية السعودية، ميداليات املركز األول 

النسخة  بلقب  الفائز  ماجديبورج  لفريق 
اليد  لكرة  العالم لألندية  ال����14 من بطولة 

"سوبر جلوب 2021" 
وج���������رت م�����راس�����م ال����ت����ت����وي����ج ب���ح���ض���ور 
األمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة 
األومل���ب���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة ال���س���ع���ودي���ة، ال��دك��ت��ور 
ح��س��ن مصطفى رئ��ي��س االت���ح���اد ال��دول��ي 
ل��ك��رة ال��ي��د وف��اض��ل النمر رئ��ي��س االت��ح��اد 

السعودي لكرة اليد 
وف�����ي ل����ق����اء ت���ح���دي���د امل����رك����زي����ن ال��ث��ال��ث 
أل��ب��ورج الدنماركي  ف��ري��ق  وال���راب���ع، تمكن 
م����ن ت��ح��ق��ي��ق ث���ال���ث ال���ت���رت���ي���ب وامل���ي���دال���ي���ة 
ال���ب���رون���زي���ة، ب��ع��د ف�����وزه ع��ل��ى ب��ي��ن��ي��روس 

البرازيلي )34-29 

أن كأس  البرازيلي نيمار،  النجم  أعلن 
هو  س��ي��ك��ون  رب���م���ا   ،"2022 العالم "قطر 
األخ���ي���ر ل���ه ف���ي م��س��ي��رت��ه ال���ك���روي���ة، ت��ارك��ا 
الجدل قائما حول مستقبله، وما إذا كان 

ينوي االعتزال بعد املونديال القادم 
وأدل�������ى الع�����ب ب����اري����س س�����ان ج��ي��رم��ان 
الفرنسي، بتصريحات ل�"دازن"، قال فيها: 
م���ون���دي���ال 2022 س��ي��ك��ون هو  أن  "أع��ت��ق��د 

األخير بالنسبة لي 
وأض�����اف: "أرى أن���ه آخ���ر م��ون��دي��ال ل��ي، 
ألن���ن���ي ال أع���ل���م ه���ل س��أب��ق��ى ق���وي���ا ذه��ن��ي��ا 

الكروية فيما بعد.  ملواصلة إدارة حياتي 
ل���ذل���ك س����أب����ذل ق����ص����ارى ج����ه����دي، إلن���ه���اء 
املونديال )ال��ق��ادم( بشكل جيد وال��ف��وز به 
مع البرازيل. ألنه حلمي األكبر منذ أن كنت 

صغيرًا" 
ت��ج��در اإلش������ارة، إل���ى أن ن��ي��م��ار، خ��اض 
113 مباراة مع املنتخب البرازيلي، وسجل 
69 هدفا، وقد وصل لنصف نهائي كأس 
ف��ي  ال���ن���ه���ائ���ي  رب�����ع  ال���ع���ال���م 2014، وب���ل���غ 

مونديال 2018 

أح�����رز اإلث���ي���وب���ي س��ي��ف��و ت�����ورا لقب 
ماراثون شيكاغو للرجال في ساعتني 
ثانية، بعدما تقدم  وست دقائق و12 
ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م���ن امل��ت��س��اب��ق��ني ق��رب 
ال��ن��ه��اي��ة وك���اف���ح ب���ق���وة رغ����م ال���ح���رارة 

والرياح القوية 
وهذا أول لقب ماراثون للبطل تورا، 
الذي تفوق على األمريكي جالني روب 
بطل نسخة 2017 قرب النهاية، لينهي 

السباق بفارق 23 ثانية 
وب���دأ ش��ي��ف��را ت��ام��رو، م��واط��ن ت���ورا، 
امل�����اراث�����ون ب���ق���وة وت����ص����در ب����ف����ارق 15 
ل��ك��ن��ه  ك���ي���ل���وم���ت���را   15 أول  ف����ي  ث���ان���ي���ة 
تراجع بعد ذلك واحتل املركز الخامس 
الحرارة 22.8 درج��ة مئوية  وبلغت 
ع��ن��د االن���ط���الق، م��ع ع����ودة امل��ن��اف��س��ات 
ه����ذا ال���ع���ام ب��ع��د إل���غ���اء امل�����اراث�����ون في 

2020 بسبب جائحة كوفيد19- 
وأق����ي����م م�����اراث�����ون ش���ي���ك���اغ���و وس���ط 
ج������دول م����زدح����م، ب���ع���د ت���أج���ي���ل م��وع��د 
ف��ي لندن وبوسطن  امل��اراث��ون  سباقي 
م����ن أب����ري����ل إل�����ى 3 و11 أك���ت���وب���ر ع��ل��ى 

الترتيب 
وف���ي م��ن��اف��س��ات ال��ك��رس��ي امل��ت��ح��رك، 
ف����از األم���ري���ك���ي دان���ي���ي���ل روم��ان��ت��ش��وك 
ب��س��ب��اق ال���رج���ال ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة على 
ال��ت��وال��ي ب��ع��دم��ا س��ج��ل س��اع��ة واح���دة 
و29 دقيقة وسبع ثوان، فيما حصلت 
لقب  على  م��اك��ف��ادن  تاتيانا  مواطنته 
السيدات بزمن بلغ ساعة واحدة و48 

دقيقة و57 ثانية 

مانشيني يحقق رقًما تاريخًيا 
مع إيطاليا

امل���دي���ر  م��ان��ش��ي��ن��ي،  حقق روبرتو 
الفني ملنتخب إيطاليا، رقًما تاريخًيا، 
ب��الده للفوز على  ق��ي��ادة منتخب  بعد 

بلجيكا يوم أمس األحد 
وف�����از م�����ن�����ت�����خ�����ب إي����ط����ال����ي����ا ع����ل����ى 
ت���ح���دي���د  ل����ق����اء  ف�����ي   ،)1-2( ب���ل���ج���ي���ك���ا 

املركز الثالث بدوري األمم األوروبية
وب��������ح��������س��������ب ش�������ب�������ك�������ة "أوب������������ت������������ا" 
ل��إح��ص��ائ��ي��ات، ف��ق��د ب����ات م��ان��ش��ي��ن��ي 
أول مدير فني ملنتخب إيطاليا يحقق 
30 ان��ت��ص��اًرا، ف��ي أق���ل ع���دد ممكن من 

املباريات )44 مباراة( 
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن م��ان��ش��ي��ن��ي ق���اد 
بلقب  للتتويج  الصيف  ه��ذا  إيطاليا 
كأس األمم األوروبية للمرة الثانية في 

تاريخ الطليان 

 اإلثيوبي تورا يفوز بماراثون 
شيكاغو
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