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مصطفى البحر

ف��ي ح����وار م��ع وس��ائ��ل االع����ام امل��ح��ل��ي��ة، كشف 
تبون  املجيد  الجزائرية عبد  الجمهورية  رئيس 
عن حقيقة العداء املستحكم في عقيدة هذا النظام 

ضد اململكة املغربية.
ح��ي��ث أك���د س��اك��ن ق��ص��ر امل���رادي���ة ان ب���اده " لن 
تقبل بأي وساطة مع املغرب العادة العاقات بني 
الجزائر  ب��أن  ذل��ك  معلا  طبيعتها"  ال��ى  البلدين 
ق����ررت ق��ط��ع ع��اق��ات��ه��ا ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة م��ع اململكة 
امل��غ��رب��ي��ة ب��ف��ع��ل م��واص��ل��ة ه���ذه األخ���ي���رة ل��أع��م��ال 
ف���ي رده على  ق���ائ���ا  ب�����اده. وزاد  ال��ع��دائ��ي��ة ض���د 

والجزائر  املغرب  ال��ن��زاع بني  س��ؤال حيال طبيعة 
ومبرمجة   سلفا  معدة  أسئلة  باملناسبة  وه��ي   ،
االستخباراتية  الجهات  طرف  من  متناهية  بدقة 
واسعا  املجال  لتفسح  خصيصا  املغلقة  بالغرف 
ل��ل��رئ��ي��س ع���ب���د امل���ج���ي���د ت���ب���ون ل��ت��م��ري��ر ال���رس���ائ���ل 
املعنية  املستهدفة لأطراف  األجندة  في  املسطرة 

باالساس. 
ق���ال  ال��رئ��ي��س ال��ج��زائ��ري ف��ي س��ي��اق ال���رد على 
السؤال املذكور " اليجب أن نساوي بني الضحية 
لم  وامل��ع��ت��دى عليه، نحن  املعتدي  وب��ني  وال��ج��اد 
نتلفظ بأي شيء يمس بالوحدة الترابية للمغرب 
، ك��ان��ت ه��ن��اك س��واب��ق ع��دائ��ي��ة ض��د ال��ج��زائ��ر ع��ام 

1963 مباشرة بعد االستقال عن فرنسا."
ات��ه��ام مبطن وغ��ي��ر مسبوق ض��د املغرب   وف��ي 
وك��م��ن ي��ح��ارب ط��واح��ن ال��ه��واء وب��ن��ب��رة مجسورة 
ل��ه جفن  ي��رف  أن  عليها ودون  دليل  ال  باتهامات 
ق���ال ال��رئ��ي��س أن " امل��غ��رب ك���ان ي���أوي اإلره��اب��ي��ني 
في اكادير و يقدم لهم الفلل و الحرس و االموال، 

لضرب الجزائر في كل عام او عامني ".
"كرطوني"  وتنمر    استئسادية  خ��ط��وة  وف��ي   
ح����ذر رئ���ي���س ج���م���ه���وري���ة ب����اد امل���ل���ي���ون و ن��ص��ف 
ب��اده ، مؤكدا  شهيد من أي اعتداء محتمل على 
الجزائر لن تتوقف حينها ،وأردف قائا  أن  على 
" م���ن ي��ب��ح��ث ع��ن��ا س��ي��ج��دن��ا، ن��ح��ن ش��ع��ب م��ق��اوم 

ونعرف قيمة الحرب والبارود مثلما نعرف قيمة 
السلم ، من يعتدي علينا سيندم كثيرا على اليوم 
ال���ذي ول���د ف��ي��ه." ان��ت��ه��ى ك���ام ال��رئ��ي��س ال��ج��زائ��ري 

فيما يخص حديثه عن املغرب.
الكلمة  ذل��ك يستشف كما يقال من إيحاء  ال��ى   
ال���ع���دي���دة م���ن ال��ع��ب��ر وال������دالالت ال���رم���زي���ة امل��ش��ف��رة 
وال����غ����ي����ر ك����ذل����ك، وب����ال����ت����ال����ي ف����ع����ب����ارات ال���رئ���ي���س 
ال���ج���زائ���ري ت��ن��ط��وي ب���ال���درج���ة األول�����ى ع��ل��ى ع���داء 
دف��ني ح��ي��ال ك��ل م��ا ه��و مغربي ،وإم��ع��ان  لتقعيد 
أص��ول��ه ف��ي اس��ت��غ��ال م��اك��ر ل��ل��ق��ض��اي��ا واالح����داث 

التي تشهدها املنطقة املغاربية.
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شنقريحة في بلغراد لتسليم رسالة خطية 
من تبون للرئيس الصربي

هيئة الدفاع عن الرئيس السجني مطالبتها 
للسلطات املوريتانية بإطالق سراحه

رئيس  فوتشيتش  ألكسندر  ال��ص��رب��ي,   الرئيس  استقبل 
أركان الجيش الجزائري,  السعيد شنقريحة,  الثاثاء حيث 
سلمه رسالة خطية من قبل رئيس الجمهورية عبد املجيد 
، وبلغه تحياته شخصيا ولكافة الشعب الصربي،و  تبون 
حضر اللقاء سفير الجزائر ببلغراد والوفد العسكري املرافق, 
وع��ن ال��ج��ان��ب ال��ص��رب��ي ك��ل م��ن وزي���ر ال��دف��اع ورئ��ي��س أرك��ان 
القوات املسلحة الصربية وسفير صربيا بالجزائر والرئيس 
املدير العام لشركة “Yugoimport”, و تطرق الطرفان لعاقات 
التعاون الجزائري-الصربي, التي تعود جذورها إلى سنوات 
الخمسينات من القرن املاضي, أي إلى فترة الثورة  الجزائرية.
و كان الرئيس الصربي قد افتتح فعاليات الطبعة العاشرة 
زار  وخ��ال��ه��ا   ”Partner-2021“ لأسلحة  ال��دول��ي  للمعرض 
شنقريحة والوفد املرافق له, بأقسام املعرض وتعرف  على 
مختلف األسلحة ومنظومات األسلحة الحديثة املعروضة, 
حيث استمع إلى شروحات  وعروض قدمها ممثلو الشركات 

املنتجة.

السجني حاليا  السابق  الرئيس  الدفاع عن  طالبت هيئة 
ال��ع��زي��ز مطالبتها ب��إط��اق س��راح��ه بشكل  محمد ول���د ع��ب��د 
ف��وري، مؤكدة أن سجنه غير شرعي، وكان “ضحية لتمييز 

عقابي طيلة مسار امللف”.
وق��ال منسق هيئة الدفاع املحامي محمدن ول��د اش��دو إن 
ب��دءا  ال��ذي يتابع على أس��اس��ه موكلهم غير قانوني،  امللف 
بأنه  وص��ف��ه  ال���ذي  وتقريرها  البرملانية  التحقيق  لجنة  م��ن 
ال يستند ألي قانون، وم��رورا بالخروقات القانونية في كل 
ف��ي الحصول  امل��ل��ف، وليس انتهاء بانتهاك حقوقه  م��راح��ل 

على اإلعام، وفي زيارة عائلته، ودفاعه. حسب قوله.

الليبي خالد م��ازن بمكتبه اجتماعا  الداخلية  عقد وزي��ر 
رائ��د  الشرعية  الهجرة غير  نائب رئيس جهاز مكافحة  م��ع 
محمد الخوجة، وتناول االجتماع مناقشة سير العمل بجهاز 
التي تواجه مراكز  الشرعية واملشاكل  الهجرة غير  مكافحة 

اإليواء وفقا ملا نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
كما تم بحث أوضاع املهاجرين الصحية واملعيشية داخل 
هذه املراكز، وسبل تذليل العقبات التي تواجه العمل بمراكز 
اإليواء، و جاء هذا االجتماع بعد تداول تقارير حول معاناة 
امل��ه��اج��ري��ن االف��ارق��ة ف��ي م��راك��ز االي����واء ف��ي ليبيا و املطالبة 
بتحسني ظروف ايوائهم و اطاق الخطوط الجوية بني ليبيا 

و الدول املصدرة للمهاجرين لعودتهم.

رئ��ي��س قسم  م��زي��ان بلفقيه  ال��ك��ري��م  أع��ل��ن عبد 
األمراض السارية بمديرية علم األوبئة ومحاربة 
األم�����راض ب�����وزارة ال��ص��ح��ة امل��غ��رب��ي��ة ، ال��ث��اث��اء، 
املجتمعاتية  املوجة  من  املغرب  خ��روج  ق��رب  عن 
الثانية لجائحة كورونا، مع تسجيل مد تنازلي 
اإليجابية  للحاالت  املاضيني  األس��ب��وع��ني  خ��ال 
امل��س��ج��ل��ة ل��أس��ب��وع ال��ت��اس��ع ع��ل��ى ال��ت��وال��ي على 

الوطني. الصعيد 
للحصيلة  ت��ق��دي��م��ه  خ����ال   ، ب��ل��ف��ق��ي��ه،  وأش������ار 

ن���ص���ف ال���ش���ه���ري���ة ال���خ���اص���ة ب���ال���ح���ال���ة ال��وب��ائ��ي��ة 
ل��ل��ج��ائ��ح��ة خ���ال ال��ف��ت��رة امل��م��ت��دة م��ن 28 شتنبر 
امل��اض��ي إل��ى 11 أك��ت��وب��ر ال��ج��اري، إل��ى انخفاض 
ع���دد ال���ح���االت اإلي��ج��اب��ي��ة م��ن أك��ث��ر م��ن 10 آالف 
حالة إيجابية كرقم أسبوعي سجل في األسبوع 
ما قبل املاضي، إلى أقل من 4000 حالة إيجابية 
ب��ذل��ك استمرار  و   ، امل��اض��ي  ل��أس��ب��وع  كحصيلة 
ت��س��ج��ي��ل ق��ي��م��ة م��ع��دل ال��ت��ك��اث��ر مل��س��ت��وي��ات تحت 
ال����واح����د، ح��ي��ث ق����درت ه����ذه ال��ق��ي��م��ة ب�������0.87 ي��وم 

األحد املاضي.
وت����ؤك����د ه������ذه ال���ق���ي���م���ة ال���س���ل���س���ل���ة ال���ت���ن���ازل���ي���ة 
امل���س���ج���ل���ة ل���أس���ب���وع ال���ت���اس���ع ف����ي ق���ي���م���ة م��ع��دل 
ال���ت���ك���اث���ر، م��ض��ي��ف��ا أن ن��س��ب��ة اإلج����اب����ة واص���ل���ت 
انخفاضها املنطقي خال األسبوعني األخيرين، 
ف��ي املائة  إل��ى 4,5  امل��ائ��ة  ف��ي   8 حيث انتقلت م��ن 
خ���ال ه���ذه ال��ف��ت��رة، وس��ج��ل��ت أك��ب��ر ن��س��ب��ة بجهة 
الداخلة وادي الذهب )9 في املائة( وأدنى نسبة 

دائما بجهة فاس-مكناس )1,4 في املائة(.

بعد تقارير دولية وزير الداخلية الليبي 
يجتمع مع جهاز مكافحة اهلجرة غير الشرعية



حسني مجدوبي

سلبي  تقييم  ع��ل��ى  إس��ب��ان��ي��ا   حصلت 
م��ن ط��رف امل��غ��ارب��ة، وه��و األس���وأ مقارنة 
م���ع ب���اق���ي دول ال���ع���ال���م، وف����ق اس��ت��ط��اع 
استراتيجي  تفكير  معهد  أن��ج��زه  ل��ل��رأي 
رسمي تابع للدولة اإلسبانية. وهذا يدل 
على تفاقم ال��ش��رخ ب��ني ال���رأي ال��ع��ام لدى 

شعبْي ضفتي مضيق جبل طارق.
ف��ي ه���ذا ال���ص���دد، ن��ش��ر م��ع��ه��د التفكير 
االس���ت���رات���ي���ج���ي “ري������ال إل���ك���ان���و” م���ؤخ���را 
دراسة تهم صورة إسبانيا في العالم، أي 
ال��دول وخاصة  كيف تراها شعوب باقي 
مثل  إلسبانيا  مهمة  تعتبر  ال��ت��ي  ال���دول 
دول االتحاد األوروبي وأمريكا الاتينية 
م��ث��ل  ال�����ج�����وار  ودول  ال����ك����ب����رى  وال�����ق�����وى 
امل��غ��رب. وت��ح��رص الكثير م��ن ال��دول على 
ال��رأي  أم��ام  عنها  إيجابية  تقديم ص��ورة 
العام الدولي وتخصص ميزانيات كثيرة 
في ه��ذا الشأن بل وأصبح ه��ذا الهاجس 
وفرصة  ال��دب��ل��وم��اس��ي  العمل  صميم  م��ن 

في  وخ��اص��ة  للربح  الشركات  م��ن  للكثير 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع دول غ��ي��ر دي��م��ق��راط��ي��ة تريد 
فظاعات  على  للتغطية  ص��ورت��ه��ا  ت��زي��ني 

الحكم.
وح��ص��ل��ت إس��ب��ان��ي��ا ع��ل��ى أع��ل��ى تقييم 
ف���ي ب��ول��ون��ي��ا ك���دول���ة ن��م��وذج��ي��ة، بينما 
ح��ص��ل��ت ع��ل��ى أس����وأ ت��ق��ي��ي��م ف���ي امل���غ���رب. 
وك��ت��ب��ت ج���ري���دة “ك��ون��ف��دن��س��ي��ال” ن��ه��اي��ة 
األس��ب��وع امل��اض��ي، أن ه��ذه ال��دراس��ة وإن 
ك���ان���ت ن��ت��ائ��ج��ه��ا ت��ن��ش��ر اآلن، ف��ق��د ج��رى 
إن��ج��ازه��ا ق��ب��ل ان��ف��ج��ار األزم����ة امل��غ��رب��ي��ة- 
اإلس���ب���ان���ي���ة خ������ال م����اي����و امل����اض����ي ع��ل��ى 
خ��ل��ف��ي��ة ال����ص����ح����راء، وه�����ي األزم��������ة ال��ت��ي 
م���ازال���ت ق��ائ��م��ة ح��ت��ى اآلن، ح��ي��ث ت��وج��د 
السفارة املغربية في مدريد بدون سفير. 
وعمليا، لو كان استطاع الرأي قد أنجز 
بعد األزم��ة لكانت ص��ورة إسبانيا أسوأ 

بكثير من نتيجة الدراسة.
�����������ج�����������ري إس�������ب�������ان�������ي�������ا م�������ث�������ل ه�������ذه 

ُ
وت

االستطاعات التي تشمل املغرب أساسا، 
بل تعتبرها بمثابة بوصلة مساعدة في 

ال��ع��م��ل ال��دب��ل��وم��اس��ي، ف���ي ح���ني ال ت��ق��وم 
ال����دول����ة امل���غ���رب���ي���ة ب���اس���ت���ط���اع���ات ل���ل���رأي 
الخارج  في  املغرب  لتقييم ص��ورة  س��واء 
أو ك���ي���ف ي�����رى م���واط���ن���وه اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ل��ل��م��غ��رب.ورغ��م امل��ش��اك��ل ال��ت��اري��خ��ي��ة بني 
األخيرة  ص��ورة  كانت  وإسبانيا،  املغرب 
إي��ج��اب��ي��ة ف��ي أع��ني امل��غ��ارب��ة ال��ذي��ن ك��ان��وا 
ي����ودون ان��ت��ق��اال دي��م��ق��راط��ي��ا ع��ل��ى شاكلة 
االن����ت����ق����ال ال���دي���م���ق���راط���ي اإلس����ب����ان����ي ث��م 
تحقيق قفزة اقتصادية نوعية مثل التي 
ال��س��ن��وات  ل��ك��ن خ���ال  حققتها إس��ب��ان��ي��ا. 
األخ�����ي�����رة، وق�����ع ال���ع���ك���س، ف���ق���د ت��ف��اق��م��ت 
األزم���ات ب��ني البلدين وت��راك��م��ت األح��ك��ام 
املسبقة مثل تصرف إسبانيا في نزاعات 
ك����ال����ص����ح����راء ال���غ���رب���ي���ة وج������زي������رة ث�����ورة 
ال��ت��ي يتعرض  ال��ع��ن��ص��ري��ة  وال��ت��ص��رف��ات 

لها املهاجرون بني الحني واآلخر.
 ال���ع���ام���ل ال���رئ���ي���س���ي ف���ي ت���راج���ع 

ّ
ول���ع���ل

ص��������ورة إس����ب����ان����ي����ا ه�����و ت����رك����ي����ز اإلع�������ام 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  وشبكات  املغربي 
مدريد.  م��ع  ال��ع��اق��ات  على  مكثف  بشكل 

وت���ح���ول���ت إس���ب���ان���ي���ا رف���ق���ة ال���ج���زائ���ر م��ن 
ال��������دول ال����ت����ي ت���ح���ظ���ى ب���أك���ب���ر ن���س���ب���ة م��ن 
االه��ت��م��ام اإلع���ام���ي أك��ث��ر ب��ك��ث��ي��ر م���ن أي 
دول������ة أخ������رى م���ث���ل ف���رن���س���ا أو ال����والي����ات 

املتحدة.
وي���أت���ي ه����ذا ال��ت��ح��ول ل��ي��ج��ع��ل شعبي 
مواجهة  ف��ي  ط��ارق  جبل  مضيق  ضفتي 
ب��األح��ك��ام امل��س��ب��ق��ة وال���ص���ورة ال��ن��م��ط��ي��ة. 
تراجعت  ق��د  إسبانيا  ك��ان��ت ص��ورة  وإذا 
ف������ي امل������غ������رب، ف������ص������ورة امل������غ������رب س��ي��ئ��ة 
للغاية في هذا البلد األوروب��ي. وتكشف 
أربعة  من  أكثر  ومنذ  ال��رأي  استطاعات 
عقود كيف يعتبر اإلسبان املغرب مصدر 

الخطر الذي يهدد استقرارهم.
في  وم��دري��د  ال��رب��اط  وأعلنت حكومتا 
ع����دد م���ن امل���ن���اس���ب���ات ع���ن ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ان 
خ���اص���ة مل���ح���ارب���ة األح����ك����ام امل��س��ب��ق��ة ب��ني 
البلدين ومنها لجنة ابن رشد، لكن جميع 
إما  للنجاح،  تلقى طريقها  ال  امل��ح��اوالت 
التواصل، أو بسبب  بسبب غياب خبراء 

عدم استمرارية عمل هذه اللجان. 

 إذا كانت القوانني االنتخابية الجديدة 
في املغرب نّصت على أنه ال يمكن لبرملاني 
“مجلس  عضوية  ب��ني  يجمع  أن  منتخب 
املستشارين”، وبني  أو “مجلس  ال��ن��واب” 
رئاسة مجلس بلدي ملنطقة يتجاوز عدد 
سكانها 300 ألف نسمة، فإن تلك القوانني 
ن��ف��س��ه��ا س��ك��ت��ت ع����ن م���س���أل���ة ال���ج���م���ع ب��ني 

املنصب الوزاري ورئاسة مجلس بلدي.
وم��ع ذل���ك، انشغل ال���رأي ال��ع��ام املحلي 
ثاثة  وج���ود  على خلفية  القضية،  ب��ه��ذه 
أع����ض����اء ف����ي ال���ح���ك���وم���ة ع���ل���ى رأس م���دن 
األخيرة؛  البلدية  االنتخابات  بعد  كبرى، 
املعنيني  ل��ل��وزراء  وب��رزت مطالب موجهة 
من أجل االستقالة من املسؤولية البلدية 
ل��ل��ت��ف��رغ ل��ل��ش��ؤون ال��ح��ك��وم��ي��ة، ل��ص��ع��وب��ة 
التوفيق بينها وبني تسيير املدن وتدبير 

قضاياها اليومية في أحسن الظروف.
ال��ص��دد، انطلقت عبر شبكات  ف��ي ه��ذا 
ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي ح���م���ل���ة م��وج��ه��ة 
أساسًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
)رئ��ي��س بلدية أغ��ادي��ر(، ووزي���رة الصحة 
ن��ب��ي��ل��ة ال���رم���ي���ل���ي )رئ���ي���س���ة ب���ل���دي���ة ال������دار 
البيضاء(، وزيرة اإلسكان فاطمة الزهراء 
املنصوري )رئيسة بلدية مراكش(، ووزير 
بلدية  )رئيس  وهبي  اللطيف  عبد  العدل 

تارودانت(.
وت�����ح�����ت ع������ن������وان “ك�����������ازا ل������ي ب���غ���ي���ن���ا” 
)ال�������������دار ال����ب����ي����ض����اء ال�����ت�����ي ن�������ري�������د(، رف����ع 

“ال����ح����زب االش���ت���راك���ي امل����وح����د” )ي���س���اري 
استقالة  إل��ى  يدعو  “هاشتاغ”  م��ع��ارض( 
ن��ب��ي��ل��ة ال��رم��ي��ل��ي م���ن رئ���اس���ة ه���ذه امل��دي��ن��ة 
االق���ت���ص���ادي���ة، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن����ه ال يمكن 
الجمع بني مسؤوليتني  للسيدة املذكورة 
جسيمتني كوزارة الصحة وتسيير مدينة 

كبرى كالدار البيضاء.
ف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه، ق���ال ع��زي��ز م��وم��ن، 
)يميني  الشعبية”  “الحركة  حزب  منسق 
م����ع����ارض( ف����ي م��ح��اف��ظ��ة م���ق���اط���ع���ات اب���ن 
ال���ب���ي���ض���اء  ال�����������دار  م����ش����اك����ل  “إن  م���س���ي���ك 

وتحدياتها تحتاج إلى من يتفرغ لها”.
وأكد أنه ال يمكن تسيير البلديات “عن 
بعد” باملوازاة مع منصب الوزارة، واصفًا 
ذل����ك ب��ك��ون��ه ع��ب��ث��ًا وض���رب���ًا م���ن ال��خ��ي��ال. 
ك���م���ا دع�����ا ال���������وزراء امل��ع��ن��ي��ني إل�����ى ت��ق��دي��م 

استقاالتهم من رئاسة املجالس البلدية.
وأكد مصدر إعامي أن نبيلة الرميلي، 
ف����ي ح�����ال اس���ت���م���راره���ا ك���ع���م���دة )رئ��ي��س��ة 
ب��ل��دي��ة( مل��دي��ن��ة ال�����دار ال��ب��ي��ض��اء، ع���دد من 
امل���ل���ف���ات س������واء ف����ي ش����ق االق����ت����ص����ادي أو 
االجتماعي التي فشل عمدة الدار البيضاء 
بينها  من  العماري،  العزيز  عبد  السابق 
مشكلة النقل واالكتظاظ التي تعاني منه 
ال��ع��اص��م��ة االق���ت���ص���ادي���ة، ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
ال��ط��رق��ات في  ف��ي  التحتية خ��اص��ة  البنية 
بعض املناطق، مع ض��رورة القضاء على 

مشكل تأخر إطاق عدد من املشاريع.

في تصريحات  الرميلي،  نبيلة  وقالت 
س����اب����ق����ة ب����ع����د ان���ت���خ���اب���ه���ا ع�����م�����دة ل����ل����دار 
البيضاء، إن سكان العاصمة االقتصادية 
ل������دي������ه������م ان���������ت���������ظ���������ارات ووع�����������������ود ي���ج���ب 
األع��ض��اء  أن  م��ب��رزة  بتحقيقها،  االل���ت���زام 
سيتجندون من أجل أن تكون مدينة الدار 
سكانها،  تطلعات  مستوى  ف��ي  البيضاء 

وأن تصبح في مستوى املدن العاملية.
وأشار موقع “الجريدة 24” إلى أن هناك 
م��ل��ف��ات ع��دي��دة ع��ال��ق��ة ت��وج��د ع��ل��ى مكتب 
نبيلة الرميلي فيما يخص قطاع الصحة 
تسلمها  ب��ع��د  االج���ت���م���اع���ي���ة،  وال���ح���م���اي���ة 
حقيبة وزاري���ة. وأض��اف أن مجموعة من 
الهيئات الصحية سواء الجمعية املغربية 
ل��ع��ل��وم ال��ت��م��ري��ض وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ص��ح��ي��ة 
تراهن  للصحة،  الوطنية  الجامعة  وك���ذا 
على التجربة اإلدارية التي راكمتها نبيلة 
الرميلي من أجل إخراج القطاع من وضعه 
ال���ه���ش، ب��ع��دم��ا ع���رت ال��ج��ائ��ح��ة ع����ددًا من 

األمور.
الصحة مشكات كثيرة  ويعرف قطاع 
تباطؤ  بسبب  منذ سنني،  متراكمة  ظلت 
ف��ي معالجتها، من  ال��س��اب��ق��ة  ال��ح��ك��وم��ات 
للمواطنني  ال��ازم��ة  الرعاية  غياب  بينها 
الصحية  اإلمكانات  وضعف  القطاع،  في 
وعدد  القرى  في  املستشفيات خاصة  في 
من املدن الصغرى، مع غاء األسعار. لذا، 
ي��ت��رق��ب امل��غ��ارب��ة ب��ش��دة اإلج�������راءات ال��ت��ي 

سيتم اتخاذها في القطاع خال السنوات 
الخمس املقبلة.

ك��م��ا ت��ط��ال��ب أص�����وات ب��ت��ف��ع��ي��ل ال��ح��وار 
ال��ص��ح��ة  ال��غ��ائ��ب ب���ني وزارة  االج��ت��م��اع��ي 
وال���ه���ي���ئ���ات ال��ق��ط��اع��ي��ة، ب���غ���رض ال���ت���داول 
ف��ي ج��م��ي��ع امل��ش��اك��ل ال��ت��ي ت����ؤرق املهنيني 
السنوات األخيرة، مبرزين ضرورة  طيلة 
ت��ح��س��ني ال���خ���دم���ات واالع���ت���ن���اء ب���امل���وارد 
ال���ب���ش���ري���ة وإع����������ادة ال���ن���ظ���ر ف�����ي م��ع��اي��ي��ر 

التعيينات.
ف��اط��م��ة ال���زه���راء امل��ن��ص��وري، ال��ق��ي��ادي��ة 
في ح��زب “األص��ال��ة وامل��ع��اص��رة”، أسندت 
لها حقيبة اإلسكان والتعمير، وتعمل في 
للمرة  اآلن نفسه “عمدة” مدينة مراكش، 
الثانية، حيث أصبحت لديها مسؤوليات 
أكبر ومطالبة بإنعاش “عاصمة النخيل”، 
وإص���اح���ه���ا م���ن ج��م��ي��ع ال���ج���وان���ب س���واء 
س��ي��اح��ي��ًا أو اق���ت���ص���ادي���ًا، ب��ع��د ت��ض��رره��ا 

كثيرًا خال فترة الجائحة.
وك���ان���ت ان���ت���ق���ادات ع���دي���دة ق���د وج��ه��ت 
ل�����������وزراء م�����ن “ال�����ع�����دال�����ة وال���ت���ن���م���ي���ة” ف��ي 
ال��س��اب��ق��ة، ب��س��ب��ب جمعهم بني  ال��ح��ك��وم��ة 

املهمة الوزارية ورئاسة مدن كبرى.
وك����ت����ب اإلع�����ام�����ي م���ح���م���د وام�����وس�����ي، 
تدوينة على “فيسبوك” أوض��ح فيها أنه 
ثقة  ك��س��ب  أخ���ن���وش  ح��ك��وم��ة  أرادت  “إذا 
واح��ت��رام الناس وه��ي في بداية واليتها، 
ق��رارًا شجاعًا وأخاقيًا  تتخذ  أن  فعليها 

ب���دف���ع ج��م��ي��ع أع��ض��ائ��ه��ا م��م��ن ي��ج��م��ع��ون 
ب����ني م��ن��ص��ب��ني إل�����ى ت���ق���دي���م اس��ت��ق��ال��ت��ه��م 
م���ن م��ن��اص��ب��ه��م امل���ح���ل���ي���ة، أول���ه���م رئ��ي��س 
الحكومة”.  وأوضح أنه “ليس من املقبول 
ب��اب األخ��اق، قبل القانون، أن يصر  من 
جميع الوزراء والوزيرات على االحتفاظ 

املحلية. بكراسيهم 
امل����ع����ن����ي  ال���������وزي���������ر  أن  إل����������ى  وأش���������������ار 
للمنصب  وطاقته  كل جهده  سيخصص 
ال��ح��ك��وم��ي ألن����ه ت��ح��ت األض�������واء، بينما 
املسؤولية  منصب  ف��ي  يفشل  أن  ي��ت��وق��ع 
امل��ح��ل��ي��ة، ألن���ه ت��ك��ل��ي��ف، ي��ح��ض��ر وي��غ��ادر 
بني  الجمع  إن   

ً
قائا أراد.واستطرد  متى 

منصبني يعني أن عزيز أخنوش، رئيس 
الحكومة املغربية، بصفته رئيسًا لبلدية 
أغ��ادي��ر، ه��و عمليًا تحت وص��اي��ة وزي��ره 
ف���ي ال���داخ���ل���ي���ة، وك���ذل���ك ال���ش���أن ب��ال��ن��س��ب��ة 
وباقي  العدل  وزي��ر  اللطيف وهبي  لعبد 
ال��وزراء وال��وزي��رات، الذين يجمعون بني 

منصبني وزاري ومحلي.
وخ��ل��ص إل���ى أن���ه إذا ك��ان��ت اس��ت��ع��ادة 
ال����ن����اس م����ن أول�����وي�����ات ه�����ذه ال���ح���ك���وم���ة، 
فعليها وضع حد لهذا التشابك الوزاري 
واملحلي، الحاصل في صفات أعضائها، 
خّيرهم 

ُ
مشيرًا إلى أن على الحكومة أن ت

بني الوزارة والبلدية، ألن الجمع بينهما 
“ال ي����خ����دم أب�������دًا م����ب����دأ ت���خ���ل���ي���ق ال���ح���ي���اة 

السياسية”. 
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االخراج الفين
عدنان اجلزولي

زنقة .. زنقةشش
وزير خارجية االكوادور: املغرب بلد 
مرجعي في املنطقة املغاربية وإفريقيا

ق���������ال وزي�����������ر ال������ع������اق������ات ال����خ����ارج����ي����ة 
اإلك���������وادوري، م��اوري��س��ي��و م��ون��ت��ال��ف��و، إن 
امل����غ����رب ي��ع��د ب���ل���دا م��رج��ع��ي��ا ف����ي امل��ن��ط��ق��ة 
امل��غ��ارب��ي��ة وإف���ري���ق���ي���ا. وأب������رز م��ون��ت��ال��ف��و، 
ال������ذي ع���ق���د اج���ت���م���اع ع���م���ل ف����ي ك��ي��ت��و م��ع 
سفيرة املغرب لدى كولومبيا واإلك��وادور 
ال���س���ي���دة ف����ري����دة ل�����وداي�����ة، أه���م���ي���ة امل���وق���ع 
هذا  وخ���ال  للمملكة.  الجيواستراتيجي 
االج��ت��م��اع، استعرض امل��س��ؤوالن مختلف 
أكدا  حيث  الثنائي،  الطابع  ذات  القضايا 
البلدين  ب��ني  العاقات  تعزيز  أهمية  على 
ف���ي ال���ع���دي���د م���ن امل����ج����االت ذات االه��ت��م��ام 

املشترك، من قبيل التجارة والسياحة.
وات������ف������ق امل��������س��������ؤوالن ع����ل����ى م����واص����ل����ة 
الحوار بني الرباط وكيتو من أجل إعطاء 
شراكتهما دفعة جديدة في إطار التعاون 

جنوب- جنوب.

دراسة: صورة إسبانيا في املغرب هي األسوأ مقارنة مع باقي دول العالم

املغرب: أحزاب معارضة تطالب وزراء في الحكومة باالستقالة من رئاسة مجالس بلدية

تتمة األولى
النظام الجزائري يدق طبول الحرب لتنفيس األزمة الداخلية

 كما تكشف ذات ال��ع��ب��ارات ع��ن حقيقة 
االف�������اس ال���س���ي���اس���ي ال������ذي وص���ل���ت إل��ي��ه 
ال���ن���خ���ب ال���ح���اك���م���ة ف����ي ج����زائ����ر ال����ج����وار ، 
و أم���اط���ت ال���ل���ث���ام ع���ن ض��ع��ف االح���ت���راف 
ال��س��ي��اس��ي وال��دب��ل��وم��اس��ي ل��ح��ك��ام قصر 
امل�����رادي�����ة ف����ي ت���دب���ي���ر س���ي���اس���ات ع���اق���ات 
ال���ج���وار، وع���رى واق���ع ال��ح��ال االج��ت��م��اع��ي 
وانحسار  باالنهيار  املتسم  واالقتصادي 
الرؤية وانسداد األفق بالداخل الجزائري 
ف���ي ض����وء األزم�����ة ال��خ��ط��ي��رة امل��ت��م��ث��ل��ة في 
ش���رع���ي���ة ال���ن���ظ���ام ال���ح���اك���م م����ن ع���دم���ه���ا ، 
وس��ي��اس��ة ال��ح��دي��د وال��ن��ار ال��ت��ي ي��دب��ر بها 

شؤون الباد.
 م��ق��اب��ل ق���وة ش��رع��ي��ة ال���ح���راك  السلمي 
الشعبي الذي عمر لقرابة السنتني، ما هز 

أركان وقواعد الحكم  بجزائر الثورة.
 وف���������ي س������ي������اق م����ت����ص����ل ي����م����ك����ن ف���ه���م 
ت����ه����دي����د ال����رئ����ي����س ال�����ج�����زائ�����ري وت���ل���وي���ح 
اململكة  ال��ح��رب على  ب��اده بإمكانية ش��ن 
املغربية في أي لحظة من لحظات الطيش 

ال��س��ي��اس��ي وال���ع���س���ك���ري ف���ي ظ���ل ال��ع��ق��دة 
ال��س��ي��ك��ول��وج��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة امل��س��ت��ح��ك��م��ة 
الجزائري، لكن اليمكن اطاقا   العقل  في 
أي خطوة  املغربي على  ال��رد  توقع حجم 
ال��ج��وار،  ل��دول��ة  الجنرالت  لنظام  متهورة 
ك���م���ا ال ي���م���ك���ن ت����وق����ع ح���ج���م امل���س���اح���ات 
ال��ج��غ��راف��ي��ة ال��ت��ي ق��د تغطيها ال ق���در الله 
الحرب باملنطقة املغاربية، في حالة ما إذا 

فرضت على املغرب.
 كما ق��د يستعصي على م��ن ب��دأه��ا أن 
يتحكم في قرار توقيفها ،وال حتى توقع 
م����ا ي��م��ك��ن ان ي���ت���رت���ب ع��ن��ه��ا م����ن خ��س��ائ��ر 
ب��ش��ري��ة وم���ادي���ة وس��ي��اس��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة 

واجتماعية وجغرافية. 
وات��س��اق��ا ب��واق��ع ه��ذا املنحى " ال��ه��دام" 
ف��ح��ك��ام امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة ي���درك���ون ج��ي��دا 
االهداف واملرامي التي يسعى من ورائها 
صناع القرار بالجزائر، من خال التلويح 
والتسويق للحرب ودق طبولها ، بخاصة 

في املرحلة الراهنة.

وب���ال���ت���ال���ي ل����ن ي��م��ن��ح��ه��م امل����غ����رب ع��ل��ى 
اإلط���������اق ت���ح���ق���ي���ق ه������ذا امل���س���ع���ى امل���دم���ر 
للمنطقة املغاربية ، ولن يجاري جنراالت 
الحرب  فتيل  ال��ج��وار هوسهم في إشعال 
ب���ني ال��ش��ع��ب��ني ال��ش��ق��ي��ق��ني، ألن م���ا يسعى 
إل���ي���ه ق��ص��ر امل����رادي����ة ي��ت��م��ث��ل ف���ي م��ح��اول��ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية  االزم���ة  تصدير 
واالج���ت���م���اع���ي���ة ال���خ���ان���ق���ة ال���ت���ي ي��ع��ي��ش��ه��ا 

الشعب الجزائري. 
منفذ  ع��ن  يبحثون  ال��ج��ن��رالت  بمعنى 
إلن���ق���اذه���م م���ن ال���ن���ي���ران ال���ح���ارق���ة ل��ل��ح��راك 
ق����رر تنحية  ب��ع��د أن  ال��س��ل��م��ي ،  ال��ش��ع��ب��ي 
الجيش عن سدة الحكم والتأسيس لدولة 
مدنية تتمتع بالشرعية الحقيقية املنبثقة 
عن الشعب. ثم هناك معطى أخرى له من 
الداللة والرمزية الشيء الكثير بخصوص 
منع الحرب مع الجزائر من جانب املغرب 
، االمر يتعلق بالعهد الذي قطعه العاهل 
ال��س��ادس ع��ل��ى نفسه في  امل��غ��رب��ي محمد 
خ��ط��اب ال��ع��رش ل��ه��ذه ال��س��ن��ة ، ح��ي��ث أك��د 

ف����ي رده ع���ل���ى اس����ت����ف����زازات وأك�����اذي�����ب و 
رواي���ات النظام ال��ج��زائ��ري وم��ا يسوق له 
تآمر و غيرها  من مخاطر و تهديدات و 
م��ن االدع����اءات ، أن الشعب ال��ج��زائ��ري أخ 
شقيق ولم ولن يصله من املغرب أي سوء 
او شر. بل رفع ملك املغرب عاقة الشعبني 
الشعبني  ال��ى خانة  ال��ج��زائ��ري  و  املغربي 
التوأم. في صيغة توصيفية غير معهودة 
ل���ط���ب���ي���ع���ة وح���ق���ي���ق���ة ال�������ق�������راءة ال����ص����ادق����ة 
واألخ��وي��ة  للزاوية التي ي��رى من خالها 

املغاربة وحكامهم ، الشعب الجزائري.
وب���ال���ت���ال���ي الي��م��ك��ن ل��رئ��ي��س دول�����ة من 
ح��ج��م امل���ل���ك ان ي��ن��اق��ض ك���ام���ه او ي��زي��ح 
ع��ن��ه ق��ي��د أن��م��ل��ة، م��ه��م��ا ب��ل��غ��ت ال��ض��غ��وط 
و االس������ت������ف������زازات وك�������ذا ال����ت����ح����رش����ات  و 
االت��ه��ام��ات ال��خ��ارج��ي��ة ع��ن ك��اف��ة االع���راف 
وال���س���ي���اق���ات ال���ت���اري���خ���ي���ة و ال��ج��غ��راف��ي��ة 
والسياسية والدبلوماسية التي يمارسها 
ن��ظ��ام ال��ج��ن��رالت ف���وق ال���ت���راب ال��ج��زائ��ري 
للدفع بشن الحرب بني البلدين. فاملغرب 

أعتى  األق��وى المتصاص  الحاضن  يبقى 
الصدمات املمكنة، و الطرف االكثر رزانة 
و تعقا في تقبل حماقات حكام الجوار ، 
و تجاوز ردات الفعل الغاضبة املشحونة 
باألوهام والنرجسية املفرطة في تمجيد 

"االنا" املدمرة.
 ، املغربية  اململكة  الحكم في   بل نظام 
قطع الشك باليقني أن ما جاء على لسان 
رئيس الجمهورية الجزائرية عبد املجيد 
ت��ب��ون ف���ي ح�����واره االع���ام���ي امل��م��ن��ه��ج من 
اتهامات مفبركة ودفع  و  تهديد و وعيد 
ملبررات كاذبة ، ال ترقى البتة الى مستوى 
م��س��ؤول��ي��ة رج����ل دول�����ة م���ن ح��ج��م رئ��ي��س 

الجمهورية. 
كما أنه ال يتمتع إطاقا بصفة الحكام 
ال���رؤس���اء امل��ت��ع��ارف عليهم ،س��ي��م��ا في  و 
م��ج��االت تدبير أزم���ات ال��ج��وار ، بخاصة 
إذا كانت من الصنف املصطنع الذي يروج 

لها حكام الجوار املغربي.
وكفى الله االخوة شر القتال.
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مختصرات
موريتانيا تشارك في مؤتمر 

وزاري للدول األقل نموا حول 
تحديات التغير املناخي 

ش����ارك����ت وزي�������رة ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
املستدامة مريم بكاي، أمس، عبر تقنية 
االت��ص��ال امل��رئ��ي، ف��ي امل��ؤت��م��ر ال����وزاري 
ل���ل���ب���ل���دان األق������ل ن���م���وا ح�����ول ال��ت��غ��ي��رات 
من  املنظم  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث  املناخية. 
ط����رف م��م��ل��ك��ة ب���وت���ان وات���ف���اق���ي���ة األم���م 
املتحدة اإلطارية حول التغير املناخي، 
ال����ت����ح����دي����ات واألول��������وي��������ات امل���ط���روح���ة 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ب��ل��دان امل��ع��ن��ي��ة ف���ي م��ج��ال 
املناخ؛ بهدف تنسيق مواقفها في إطار 
م��ؤت��م��ر األط�����راف ال���س���ادس وال��ع��ش��ري��ن 
املقرر انعقاده بعد أسابيع في غالسكو 
باململكة املتحدة، والذي يبحث تسريع 

تنفيذ اتفاقية باريس حول املناخ.
وت��ن��اول امل��ش��ارك��ون ف��ي املؤتمر رفع 
س��ق��ف امل���ف���اوض���ات ال���دول���ي���ة ل��ل��ح��د من 
ارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى درجة 
ونصف، من خالل اإلسهامات الوطنية 
الجديدة، إلى جانب دعم خطط التكيف 
ع���ل���ى امل���س���ت���وي���ن ال���وط���ن���ي وال����دول����ي، 
وم����وض����وع ال���خ���س���ائ���ر وال��ت��ع��وي��ض��ات 
وآل��ي��ات  املناخية،  بالتغيرات  املتعلقة 

تمويلها. 

نواكشوط تطلق تحضيرات 
لتشاور وطني موسع حول 

إصالح نظامها التربوي

ان���ط���ل���ق���ت ف�����ي م���وري���ت���ان���ي���ا اإلث���ن���ن 
امل������اض������ي، ورش����������ات ج����ه����وي����ة م��وس��ع��ة 
للواليات واملقاطعات تحضيرًا للتشاور 
ال���وط���ن���ي ح����ول إص�����الح ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ذي 
تشرين   21 ي���وم  ب��ن��واك��ش��وط  سينعقد 

الثاني/نوفمبراملقبل.
وي��أت��ي ه���ذا ال��ت��ش��اور ض��م��ن اهتمام 
نظام الرئيس الغزواني بإصالح قطاع 
التعليم الذي يعاني من اختالالت كبيرة 
ماء  ع��ق��ود.ودع��ا محمد  منذ  ومتراكمة 
ال��ع��ي��ن��ن، وزي����ر ال��ت��ه��ذي��ب امل��وري��ت��ان��ي، 
“خبراء التربية املشاركن في الورشات 
للعمل من إنجاح التشاور بكل السبل”، 
مؤكدًا في كلمة افتتاحية “أن خالصات 
وت���ق���اري���ر ال���ت���ش���اور ال��ج��ه��وي م��ص��ي��ري 

بالنسبة ملستقبل البالد”.
وق���ال: “أدع���و لبذل كل الجهد لتكون 
ه����ذه امل�����ش�����اورات ع��ل��ى أع���ل���ى م��س��ت��وى، 
وأن تخرج بخالصات عملية وواضحة 
ل��ل��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى ك�����ل اخ�����ت�����الالت ال���ن���ظ���ام 
الورشات  ال��ت��رب��وي”. وستتواصل ه��ذه 
ب���ش���ك���ل م����ت����زام����ن ف�����ي ج���م���ي���ع ع���واص���م 
ال��والي��ات امل��وري��ت��ان��ي��ة، مل��دة ث��الث��ة أي��ام، 
مشاكل  امل��ش��ارك��ون  خاللها  وسيناقش 
اإلص��الح��ات  سيقترحون  كما  التعليم، 
التي يرونها ضرورية للنظام التربوي 

املوريتاني.
وس��ت��ن��ج��ز ف����رق اإلش�������راف ع��ل��ى ه��ذه 
ال��ورش��ات تقارير وخالصات ستعرض 
في التشاور الوطني في نواكشوط يوم 
21 نوفمبر املقبل. وتأتي هذه الورشات 
ي���وم���ن ب��ع��د اج��ت��م��اع ل��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة 
املكلفة بمتابعة إصالح التعليم، وبإقامة 
نظام تعليمي يؤسس ملدرسة جمهورية 
الوزير األول املوريتاني،  تشكل، حسب 
“بوتقة للمساواة والتالحم االجتماعي، 
وتوفر لكل فرد فرصة اكتساب املعارف 
له  ال��ت��ي تضمن  واملسلكيات وامل��ه��ارات 
النجاح في حياته الشخصية واملهنية، 

طبقًا لقدراته واختياره الشخصي”.
وأك�������د رئ����ي����س ال�����������وزراء امل���وري���ت���ان���ي 
محمد بالل، في مداخلة له أمام اللجنة 
ال��وزاري��ة “ض���رورة تنفيذ ه��ذه األجندة 
ف��ي ذلك  بمهنية وشمولية، واالن��ط��الق 
الخلل  مل��واط��ن  ال��دق��ي��ق  التشخيص  م��ن 
ف����ي م��ن��ظ��وم��ت��ن��ا ال���ت���رب���وي���ة ون����واق����ص 
اإلص����الح����ات ال��س��اب��ق��ة، ب��م��ا ي��م��ك��ن من 
اعتماد قانون توجيهي في أسرع وقت 
ممكن، يحدد ويؤطر معالم عملية إقامة 
ال���ذي يبني  ال��ن��ظ��ام التعليمي امل��ن��ش��ود 
امل���واط���ن ال��ص��ال��ح امل��ت��ج��ذر ف��ي أص��ال��ت��ه 
وثقافة عصره، وال��ذي ينبغي أن يشكل 
امل����رق����اة األس���اس���ي���ة ل����أف����راد وامل��ج��ت��م��ع 

والرافعة األقوى للتنمية الوطنية”.

ت��ق��ري��ره حول  ال��دول��ي ف��ي  كشف البنك 
“احصائيات الديون الدولية”، أن اجمالي 
ال���دي���ون ال��خ��ارج��ي��ة ل��ت��ون��س ارت��ف��ع��ت ال��ى 
خ���الل  ام����ري����ك����ي  دوالر  م���ل���ي���ار  038ر41 
الديون  فيه  ارتفعت  وق��ت  ف��ي   2020 سنة 
ال��ن��اش��ئ��ة ع���ن أزم����ة ك��وف��ي��د 19- ب��ال��ب��ل��دان 
ناهز  قياسي  مستوى  ال��دخ��ل  منخفضة 

860 مليار دوالر.
وقال البنك الدولي في بيان نشره حول 
تقرير ” احصائيات الديون الدولية لسنة 
2022 “، ان الحكومات في مختلف أنحاء 
ال���ع���ال���م اس��ت��ج��اب��ت ل��ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د19- 
ب����إط����الق اج����������راءات ت��ح��ف��ي��زي��ة ض��ري��ب��ي��ة 
ونقدية ومالية ضخمة، فان أعباء الديون 
الناشئة عنها في البلدان منخفضة الدخل 

في العالم ارتفعت بنسبة 12باملائة.
وف���ي���م���ا ي���خ���ص ت����ون����س ق����ال����ت وك���ال���ة 
االنباء الرسمية ان الديون تجاوزت عتبه 
وان��ه��ا  علما   2020 س��ن��ة  دوالر  م��ل��ي��ار   40
ف��ي ح���دود 3ر39 مليار دوالر سنة  ك��ان��ت 
2019 و 35 مليار دوالر سنة 2018 و 5ر33 
م��ل��ي��ار  6ر22  و   2017 س��ن��ة  دوالر  م��ل��ي��ار 

دوالر سنة 2010 ، حسب التقرير.
ويعد تقرير “إحصاءات الديون الدولية 
يصدرها  سنوية  مطبوعة   ،"2022 ل��ع��ام 
ال��ب��ن��ك ال��دول��ي م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل يتضمن 
إحصاءات الديون الخارجية وتحليالتها 
ل���ل���ب���ل���دان م��ن��خ��ف��ض��ة وم���ت���وس���ط���ة ال���دخ���ل 
وعددها 123 بلدًا التي تقدم تقاريرها إلى 

نظام البنك لإلبالغ عن الديون.
وب�����ن ال���ت���ق���ري���ر ان�����ه ح���ت���ي ق���ب���ل ت��ف��ش��ي 
ال����ج����ائ����ح����ة، ف�������إن ال����ع����دي����د م�����ن ال����ب����ل����دان 

م��ن��خ��ف��ض��ة وم���ت���وس���ط���ة ال����دخ����ل ك�����ان ف��ي 
وضع هش بالفعل في عام 2020، في ظل 
تباطؤ النمو االقتصادي ووص��ول الدين 

العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة.
وب�����ن أن أرص�������دة ال����دي����ون ال��خ��ارج��ي��ة 
ل���ل���ب���ل���دان م��ن��خ��ف��ض��ة وم���ت���وس���ط���ة ال���دخ���ل 
باملائة  3ر5  بنسبة  ارتفعت  ق��د  مجتمعة 

سنة 2020 لتصل إلى 8700 مليار دوالر.
وش������دد ال���ت���ق���ري���ر ع���ل���ى ض�������رورة ات���ب���اع 
مل���س���اع���دة  ال������دي������ون  إلدارة  ش����ام����ل  ن���ه���ج 
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على 
ت��ق��ي��ي��م امل���خ���اط���ر وت��ق��ل��ي��ص��ه��ا وال���وص���ول 
ب���م���س���ت���وي���ات ال�����دي�����ن إل������ى ح�������دود ي��م��ك��ن 

االستمرار في تحملها.
ال��دول��ي  البنك  رئ��ي��س مجموعة  وع��ق��ب 
دي��ف��ي��د م���ال���ب���اس ع��ل��ى ال��ت��ق��ري��ر ب��ال��ق��ول: 
“إننا في حاجة إلى نهج شامل للتعامل 

م���ع م��ش��ك��ل��ة ال���دي���ون وُي���ع���د ال��ح��ف��اظ على 
م���س���ت���وي���ات ال�����دي�����ون ف�����ي ح���������دوٍد ي��م��ك��ن 
لتعافي  ض��روري��ًا  تحملها  في  االستمرار 

االقتصاد والحد من الفقر”.
وخ��ل��ص ال��ت��ق��ري��ر ال���ى أن ال��ت��ده��ور في 
م����ؤش����رات ال����دي����ون ك�����ان واس������ع ال���ن���ط���اق، 
املناطق  البلدان في جميع  أث��ر على  وأن��ه 
وفي جميع البلدان منخفضة ومتوسطة 

الدخل
إلى  الخارجية  الديون  وارتفعت نسبة 
إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة 
وم��ت��وس��ط��ة ال���دخ���ل )ب��اس��ت��ب��ع��اد ال��ص��ن( 
إلى 42 باملائة في 2020 من 37 باملائة في 
2019 وزادت نسبة ديونها إلى صادراتها 
إل��ى 154ب��امل��ائ��ة في 2020 من 126 باملائة 

في 2019.
وكانت مجموعة العشرين وافقت، على 

إط����ار م��ش��ت��رك مل��ع��ال��ج��ة ال���دي���ون ي��ت��ج��اوز 
ن��ط��اق م���ب���ادرة ت��ع��ل��ي��ق م��دف��وع��ات خ��دم��ة 
ال���دي���ن، وه����و ع���ب���ارة ع���ن م���ب���ادرة إلع����ادة 
ه��ي��ك��ل��ة أوض�������اع ال����دي����ون ال���ت���ي ال ي��م��ك��ن 
االستمرار في تحملها والتي طال أمدها 
ف��ي ال��ب��ل��دان امل��ؤه��ل��ة ل��الس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه 

املبادرة.
الدائنون متعددو األط���راف، بما  وق��دم 
في ذلك صندوق النقد الدولي، 42 مليار 
دوالر م��ن ص��اف��ي ال��ت��دف��ق��ات ال���واف���دة، في 
حن قدم الدائنون الثنائيون 10 مليارات 

دوالر إضافية.
واع����ت����ب����رت ال���ن���ائ���ب���ة األول��������ى ل��ل��رئ��ي��س 
ورئيسة الخبراء االقتصادين بمجموعة 
ال����ب����ن����ك ال������دول������ي ك�����ارم�����ن راي�����ن�����ه�����ارت ان 
االق���ت���ص���ادات ف���ي م��خ��ت��ل��ف أن���ح���اء ال��ع��ال��م 
 من ج��راء مستويات 

ً
تواجه تحديًا هائال

ال����دي����ن امل���رت���ف���ع���ة واآلخ��������ذة ف����ي االرت����ف����اع 
بسرعة.

واض������اف������ت ان�������ه ي����ج����ب ع����ل����ى واض����ع����ي 
السياسات ” االستعداد الحتمال بلوغها 
م��رح��ل��ة امل���دي���ون���ي���ة ال���ح���رج���ة إذا ت��غ��ي��رت 
أوض���������اع األس����������واق امل����ال����ي����ة وب�����ات�����ت أق���ل 
األس��واق  اقتصادات  في  مواءمة، السيما 

الصاعدة والبلدان النامية.”
و أت���اح���ت م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال����دول����ي ، 
منذ تفشي وب��اء كوفيد 19 أكثر من 157 
ال��ص��ح��ي��ة  اآلث�������ار  مل��ك��اف��ح��ة  م���ل���ي���ار دوالر 
واالق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ج��ائ��ح��ة 
بلٍد   100 م��ن  أكثر  التمويل  ه��ذا  ويساعد 

على تدعيم التأهب ملواجهة الجائحة .

سحب الرئيس قيس سعيد آخر خيوط 
اللعبة من يد خصومه السياسين، وعلى 
رأس���ه���م راش�����د ال��غ��ن��وش��ي رئ���ي���س ح��رك��ة 
النهضة. وذلك بعد اإلعالن عن الحكومة 
التونسية الجديدة التي ضمت تشكيلتها 
تسع حقائب وزاري��ة لكفاءات نسائية تم 

تكليفها بوزارات مهمة.
وك�����������ان الف������ت������ا ت�����أك�����ي�����د ق�����ي�����س س���ع���ي���د 
أن����ه س��ي��ف��ت��ح ك���ل امل���ل���ف���ات ب��ع��د ال��ت��ش��ك��ي��ل 
الحكومي، ما يوحي بأن املرحلة القادمة 
التي تلي استقرار املؤسسات هي مرحلة 
م��ح��اس��ب��ة امل��ت��ورط��ن ف��ي ق��ض��اي��ا الفساد 

وإضعاف سلطة الدولة.
وق��ال��ت أوس����اط س��ي��اس��ي��ة ت��ون��س��ي��ة إن 
اإلع�������الن ع����ن ال���ح���ك���وم���ة وأدائ�����ه�����ا ال��ق��س��م 
ي���رس���الن إش������ارات إي��ج��اب��ي��ة إل����ى ال���داخ���ل 
وال���خ���ارج، وي��س��ح��ب��ان ال��ب��س��اط م��ن تحت 
أقدام املشككن الذين وظفوا ورقة تأخير 
للتشكيك  حملتهم  ف��ي  الحكومة  تشكيل 
ف����ي ق���ي���س س���ع���ي���د وق�����درت�����ه ع���ل���ى ق���ي���ادة 

املرحلة.

محسن م��رزوق: تشكيل الحكومة جزء 
من الحل والعبرة بالنتائج

وعملت حركة النهضة وأحزاب صغيرة 
تتحرك في فلكها على إثارة ردود سلبية 
م����ن ال�����خ�����ارج ع���ل���ى االن����ت����ق����ال ال��س��ي��اس��ي 
الخامس والعشرين من  ي��وم  ال���ذي ج��رى 
ي��ول��ي��و امل����اض����ي، ب���زع���م غ���ي���اب ال��ح��ك��وم��ة 
وع��دم وج��ود جهة يمكن التفاوض معها 
بشأن اإلصالحات االقتصادية والتزامات 
ت��ون��س ت��ج��اه امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة 
ال��الزم��ة  ال��ق��روض  على  حصولها  لتأمن 
لتحسن الوضع االقتصادي واالجتماعي 

في املرحلة القادمة.
وس����ع����ى خ����ص����وم ق����ي����س س���ع���ي���د ل��ج��ر 
االت���ح���اد ال���ع���ام ال��ت��ون��س��ي ل��ل��ش��غ��ل )أك��ب��ر 
م��ن��ظ��م��ة ن��ق��اب��ي��ة ف���ي ال����ب����الد( إل����ى ملعب 
امل��ع��ارض��ن ل��ل��رئ��ي��س ب��س��ب��ب غ��ي��اب جهة 
ت���ت���ف���اوض م����ع االت�����ح�����اد ح�����ول ال��ق��ض��اي��ا 
االج���ت���م���اع���ي���ة وس����ب����ل ت��ن��ف��ي��ذ ات���ف���اق���ي���ات 

سابقة.
وأع��ل��ن س��ام��ي ال��ط��اه��ري األم����ن ال��ع��ام 
امل���س���اع���د ف���ي ات���ح���اد ال��ش��غ��ل أن االت���ح���اد 
ي���رح���ب ب���إع���الن ح��ك��وم��ة ج���دي���دة وي��دع��و 

إل��ى ح���وار ت��ش��ارك��ي ووض���ع سقف زمني 
لإلجراءات االستثنائية.

وق��ال��ت رئ��ي��س��ة ال������وزراء ن��ج��الء ب���ودن، 
ال����ت����ي ع���ي���ن���ه���ا ال����رئ����ي����س س���ع���ي���د ال���ش���ه���ر 
امل����اض����ي، “م����ن أه����م أول���وي���ات���ن���ا م��ك��اف��ح��ة 
ال���ف���س���اد… وإع�������ادة األم�����ل ل��ل��ت��ون��س��ي��ن”، 
اس��ت��ع��ادة  “ع��ل��ى  ستعمل  حكومتها  وإن 
الثقة في املعامالت وهي لن تتحقق دون 

تطبيق القانون ودون تمييز”.
ترأسها  التي  الحكومة  أن  الفتا  وك��ان 
س��ي��دة ق���د ض��م��ت ت��س��ع ح��ق��ائ��ب ل��س��ي��دات 
م���ت���خ���ص���ص���ات ف�����ي م�����ج�����االت م���ت���ن���وع���ة، 
ل���وزارة ال��ع��دل، وسهام  وه��ن: ليلى جفال 
ب�����وغ�����دي�����ري ل����ل����م����ال����ي����ة، ون����ائ����ل����ة ن����وي����رة 
ل��ل��ص��ن��اع��ة، وف��ض��ي��ل��ة ال��راب��ح��ي ل��ل��ت��ج��ارة، 
وس����������ارة زع�����ف�����ران�����ي ل���ل���ت���ج���ه���ي���ز، ول���ي���ل���ى 
الشيخاوي للبيئة، وآمال بلحاج للمرأة، 
وح���ي���اة ق���ط���اط ل��ل��ث��ق��اف��ة. ك��م��ا ت���م تكليف 
عائدة حمدي بمهمة كاتبة دول��ة )وزي��رة 

للشؤون( لدى وزير الخارجية.
وب��ع��د م���راس���م ال��ق��س��م ال��ح��ك��وم��ي أل��ق��ى 
استمرار  فيها  كلمة جدد  الرئيس سعيد 
نفس امل��س��ار ب��ق��وة وح��م��اس، م��ؤك��دا “أن��ا 
على يقن من أننا سنعبر من اليأس إلى 
األم���ل.. من اإلح��ب��اط إل��ى العمل”، منتقدا 

كل من يهدد الدولة.
وشدد على ضرورة “إنقاذ البالد ممن 

ي��ت��رب��ص��ون ب��ه��ا ف���ي ال����داخ����ل وال����خ����ارج” 
و”م��������ن ي����ع����ت����ب����رون امل����ن����اص����ب غ��ن��ي��م��ة… 
وال  أح����دا  نستثني  ول���ن  امل��ل��ف��ات  سنفتح 
مكان ملن يريدون العبث بسيادة الدولة”. 
وت����اب����ع “ل���ق���د ن���ه���ب���وا م����ن أم�������وال ال��ش��ع��ب 

الكثير”، دون أن يأتي على ذكر أسماء.

ح���س���ان ق���ب���ي: خ���ط���وة إل�����ى األم�������ام ف��ي 
ات���ج���اه ال��ق��ط��ع م���ع م��م��ارس��ات م���ا ق��ب��ل 25 

يوليو
وكشف أنه سيعمل في قادم األيام على 
“إي���ج���اد إط�����ار ل���ح���وار وط���ن���ي ح��ق��ي��ق��ي… 
ح���������وار م������ع ال�����ش�����ب�����اب ف������ي ك������ل ال���ج���ه���ات 
م����ن ال���ج���م���ه���وري���ة وم������ع ك����ل ال��ت��ون��س��ي��ن 
وال���ت���ون���س���ي���ات ال���ذي���ن ي��ق��ب��ل��ون ب��ال��ح��وار 
ال���ص���ادق الس��ت��ك��م��ال ال���ث���ورة واس��ت��ك��م��ال 

حركة التصحيح والتحرير”.
وأبدى سياسيون ومحللون تونسيون 
رضاهم عن تشكيل الحكومة، واعتبروها 
خ��ط��وة م��ه��م��ة، لكنهم ق��ال��وا إن امل��ه��م هو 
م����دى ق����درة ه����ذه ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى تحقيق 
وقت  أق���رب  ف��ي  شعبيا  املطلوبة  النتائج 

ممكن وبأسلوب سلس.
رئ��ي��س حركة  م���رزوق،  واعتبر محسن 
م����ش����روع ت����ون����س، أن ت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة 
ال����ج����دي����دة ه�����و ج������زء م�����ن ال����ح����ل ال���وق���ت���ي 
ال��ع��ب��رة  ال����ظ����رف االس���ت���ث���ن���ائ���ي، وأن  ف����ي 

االقتصادي  الظرف  في  خاصة  بالنتائج 
واالجتماعي الصعب الذي تعيشه البالد.

وب��ع��د ت��ش��ك��ي��ل ال��ح��ك��وم��ة دع����ا م����رزوق 
ف�����ي ت���ص���ري���ح ل������”ال�����ع�����رب” إل������ى ال����ذه����اب 
ألص����ل األزم�������ة، أي ال��ن��ظ��ام��ن ال��س��ي��اس��ي 
واالنتخابي، وطريقة تغييرهما، ثم إجراء 

انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية.
وي����رى ح��س��ان ق��ب��ي، أس��ت��اذ االق��ت��ص��اد 
ال����س����ي����اس����ي وال������ع������الق������ات ال�����دول�����ي�����ة ف��ي 
الجامعات الفرنسية، أن تشكيل الحكومة 
خ���ط���وة ص��ح��ي��ح��ة إل����ى األم������ام ف���ي ات��ج��اه 
ال��ق��ط��ع ال��ك��ل��ي م���ع ك���ل م��م��ارس��ات م���ا قبل 

الخامس والعشرين من يوليو.
وق����ال، ف��ي ت��ص��ري��ح ل����”ال���ع���رب”، “إن��ن��ي 
ال أع���ت���ق���د أن م����ن ح���ك���م���وا ت���ون���س ط��ي��ل��ة 
ع���ش���ر س�����ن�����وات وأوص�����ل�����وه�����ا إل������ى ح���ال���ة 
ال���وه���ن وال��ض��ع��ف واإلف�����الس ل��ه��م ال��ق��درة 
من خالل  -أو حتى  والشعبية  السياسية 
الخارجية  واللوبيات  الدولية  عالقاتهم 
الحالي- على  الوقت  في  التي يحركونها 

العودة إلى الحكم”.
وي��ض��ي��ف “ن��ع��ت��ق��د أن األم����ور حسمت، 
وأن ع��ن��وان امل��رح��ل��ة ب��ك��ل ت��أك��ي��د سيكون 
محاربة الفساد، ونسبة ال بأس بها ممن 
العودة  أجل  اليوم من  املشهد  يتصدرون 
إلى الحكم قد نراهم بن أروقة املحاكم في 

قضايا فساد”.
وأب���ق���ت رئ��ي��س��ة ال������وزراء ع��ل��ى ع���دد من 
ال������وزراء امل��ؤق��ت��ن ال��ذي��ن عينهم ال��رئ��ي��س 
س���ع���ي���د ب����ال����ف����ع����ل، وم�������ن ب���ي���ن���ه���م س���ه���ام 
ال����ب����وغ����دي����ري وزي��������رة ل��ل��م��ال��ي��ة وع���ث���م���ان 
ال��ج��رن��دي وزي����را ل��ل��خ��ارج��ي��ة، ك��م��ا عينت 
لالقتصاد  وزي���را  سعيد  سمير  املصرفي 

والتخطيط.
وأع�������ادت ب�����ودن ت��ع��ي��ن ت��وف��ي��ق ش��رف 
الدين وزي��را للداخلية. وكانت استقالته، 
وه�����و ح��ل��ي��ف ل��ق��ي��س س���ع���ي���د، س��ب��ب��ا ف��ي 
الخالف الذي نشب بن رئيس الجمهورية 

ورئيس الوزراء آنذاك هشام املشيشي.
ول��ف��ت قبي إل��ى أن��ه م��ن السابق ألوان��ه 
الحكم على الحكومة التي ينتظرها عمل 
ك��ب��ي��ر، وال��ع��ن��وان األب����رز ألول��وي��ات��ه��ا هو 
التحدي االقتصادي واملالي الذي تمر به 

تونس. 

ديون تونس لصندوق النقد الدولي تجاوزت عتبه 40 مليار دوالر سنة 2020

إعالن الحكومة نقطة إضافية في ميزان قيس سعيد بمواجهة خصومه



ه��ل خ��ط��ر ب��ب��ال��ك ه���ذا ال���س���ؤال ال��غ��ري��ب 
م��ن ق��ب��ل: م��ا ه��و م��ق��دار األم���وال امل��وج��ودة 
ف����ي ه�����ذا ال���ع���ال���م؟ ف����ي م���ح���اول���ة ل��إج��اب��ة 
على هذا السؤال فإننا سنذهب في رحلة 
سريعة لشرح بعض التفاصيل عن فكرة 
"األم���وال" ث��ّم سنذهب إل��ى أمريكا ومنها 
إلى زيمبابوي، لنستكشف: هل يمكننا أن 

حصي عدد األموال في هذا العالم؟
ُ
ن

غطاء الذهب.. الطريقة القديمة التي تحافظ 
على قيمة األموال

العمالت  قيمة  كانت  القديم  ال��زم��ن  ف��ي 
ع 

ّ
صن

ُ
تأتي من قيمة امل��واد نفسها التي ت

 ك���ان ال��دي��ن��ار ذه��ب��ي��ًا ب���وزٍن 
ً
م��ن��ه��ا، ف��م��ث��ال

قيمة معّينة  له  بوزنه  الذهب  ه��ذا  معّي، 
ي 

ّ
الفض الدرهم  محفوظة بالذهب. بينما 
 من الدينار الذهبي، وهكذا.

ً
 قيمة

ّ
أب�"قل

ول��ك��ن، ف��ي نهاية ال��ق��رن ال��ت��اس��ع عشر، 
أص��ب��ح ه��ن��اك م��ا ي��ع��رف ب���"غ��ط��اء ال��ذه��ب" 
أو "امل��ع��ي��ار ال��ذه��ب��ي". وه��و ن��ظ��ام ل��م تكن 
ذاتها،  ح��ّد  في  قيمة  فيه  الورقّية  للعملة 
���م���ا ي��ت��ّم ت��أم��ي��ن��ه��ا ب��م��ق��دار م��م��اث��ل من 

ّ
وإن

الذهب، يسّمى "الغطاء الذهبي".
ك��ان ب��ن��اًء على ه��ذا ال��ن��ظ��ام ي��ت��ّم تقييم 
ع��م��ل��ٍة ب��ل��ٍد م��ا ب��وج��ود م��ق��دار م��م��اث��ل لها 
من الذهب لدى هذه الدولة، بعدما توافق 
ه���ذه ال���دول���ة ع��ل��ى اع��ت��م��اد أس���ع���اٍر ثابتة 

لبيع وشراء الذهب فيها.
يعني إذا كان الجنيه أو الليرة في هذا 
ال��ن��ظ��ام ي��س��اوي ق��ي��راط ذه����ب، ف��ي��ج��ب أن 
أو  الجنيه  عملة  ال��دول��ة صاحبة  تحتفظ 
 عملة. وقد 

ّ
ك��ل أم���ام  ذه��ب  بقيراط  الليرة 

ى 
ّ
كانت اململكة املتحدة هي أّول بلد يتبن

ه���ذا ال��ن��ظ��ام امل���ال���ي ب���داي���ة ال���ق���رن ال��ت��اس��ع 
عشر.

 هذا النظام لم يدم قرنًا من الزمان 
ّ
ولكن

���ى ت����ّم اس���ت���ب���دال���ه ب���ن���ظ���اٍم آخ�����ر، فبعد 
ّ
ح���ت

الواليات  الثانية وخ��روج  العاملية  الحرب 
 ع��ظ��م��ى، اس��ت��ط��اع��ت 

ً
امل���ت���ح���دة م��ن��ه��ا ق�����وة

��ي ن��ظ��ام ي��ق��ارن 
ِّ
إق���ن���اع ب��اق��ي ال�����دول ب��ت��ب��ن

جميع العمالت بالدوالر األمريكي، نظير 
تعّهد أمريكا بحفاظها على قيمة الدوالر 
ق بغطائها من الذهب، 

ّ
مستقرة فيما يتعل

ال��دوالر  ال���دول  ف��ي مقابل أن تعتمد بقية 
 احتياطية بداًل عن الذهب.

ً
باعتباره عملة

 امل��ش��ك��الت االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي مرت 
ّ
ل��ك��ن

بها أمريكا في الستينيات والسبعينيات 
من القرن املاضي جعلت أمريكا تنهي هذا 

النظام. 
وق�����د ت���ع���ه���دت ه�����ذه ال����دول����ة ب��ال��ح��ف��اظ 
يتعلق  فيما  مستقرة  عملتها  قيمة  على 
ب����ال����ذه����ب، ف����ي ح����ي ت���ل���ت���زم ب��ق��ي��ة ال�����دول 
ب���اع���ت���م���اد ال���������دوالر ك��ع��م��ل��ة اح���ت���ي���اط���ي���ة. 
وه����ك����ذا ل����م ت���ع���د ق���ي���م���ة ال����������دوالر ت��رت��ب��ط 
باملعيار الذهبي، وال أي عملة في العالم. 
��ب قيمتها في 

ّ
ت��ت��ق��ل ال��ع��م��الت  ف��أص��ب��ح��ت 

ال���س���وق اع���ت���م���ادًا ع��ل��ى م��ع��ي��اري ال��ع��رض 
والطلب فقط.

وق�����د ك�����ان م����ن ف����وائ����د ن����ظ����ام "ال���غ���ط���اء 
في  م 

ّ
التضخ كبح  يستطيع  ��ه 

ّ
أن الذهبي" 

وهذا  الحكومي.  اإلن��ف��اق  ويقلل  العمالت 
يقودنا لسؤاٍل آخر:

ما هو مقدار األموال املوجودة 
بالدوالر األمريكي؟!

��ح��س��ب م��ث��ل ه����ذه األم������ور ب��إج��اب��ة 
ُ
ال ت

بطريقة  ها تحسب 
ّ
ولكن سهلة وبسيطة، 

م����ع����ق����دة ب����ع����ض ال������ش������يء ذك������ره������ا م���وق���ع 
howstuffworks. وهنا يمكن لنا أن نسأل: 
إذا جمعنا كافة األوراق النقدية والعمالت 
امل��ع��دن��ي��ة امل���ت���داول���ة ال���ي���وم، ف��ك��م س��ي��ك��ون 

لدينا من الدوالر؟
ُيعرف إجمالي سيولة كل هذه العمالت 
امل��ادي��ة ب��اس��م "امل��ع��روض ال��ن��ق��دي"، وه��ذا 
امل��وج��ودة  والعمالت  األوراق  كافة  يشمل 
ف����ي ج���ي���وب ال�����ن�����اس، وداخ��������ل م���ن���ازل���ه���م، 
وف��ي خزائنهم اآلم��ن��ة داخ���ل ال��ب��ن��وك، إلى 
ج��ان��ب ك��اف��ة ودائ���ع البنوك داخ���ل البنوك 

االحتياطية. 
ووف���ق���ًا ألح�����دث ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��اح��ة من 

االحتياطي الفيدرالي األمريكي، فإجمالي 
��ى ش��ه��ر م���ارس/

ّ
"امل���ع���روض ال��ن��ق��دي" ح��ت

دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   5.8 ك���ان   2021 ع���ام  آذار 
أمريكي.

ت����ب����دو ه������ذه ال���ق���ي���م���ة ه���ائ���ل���ة ب��ال��ط��ب��ع، 
الفيدرالي  ولكن لحظة، يقول االحتياطي 
 ما يتراوح بي نصف وثلثي 

ّ
األمريكي إن

م��خ��زون امل��ع��روض النقدي م��ن ال���دوالرات 
األمريكية موجود خارج الواليات املتحدة 

طوال الوقت.
ا ما يتبقى من األم��وال فهو موجود  أمَّ
داخ���ل ال��ح��س��اب��ات امل��ص��رف��ي��ة م��ن مختلف 
األن���������واع، وال����ت����ي ي��ت��ع��ق��ب��ه��ا االح��ت��ي��اط��ي 
أن���واع مختلفة من  ث��الث��ة  ال��ف��ي��درال��ي عبر 
النقدي  املعروض  باسم  عرف 

ُ
وت التقييم، 

.M3و M2و M1
 هذه التفاصيل مرّكبة 

ّ
ولنرّكز هنا ألن

بعض الشيء.
ل املعروض النقدي M1 كافة النقود 

ّ
ُيمث

املوجودة خارج وزارة الخزانة األمريكية، 
ومصارف االحتياطي الفيدرالي، وخزائن 

مؤسسات اإليداع. 
ويشمل كذلك الودائع تحت الطلب في 
التي  املبالغ  )باستثناء  التجارية  البنوك 
تحتفظ بها مؤسسات اإليداع والحكومة 
األمريكية والبنوك األجنبية واملؤسسات 

املالية(.
ب��ل��غ  ع�����ام 2021،  م�����������ارس/آذار  وح���ت���ى 
ال����������دوالر  م������ن   M1 ال�����ن�����ق�����دي امل�������ع�������روض 

األمريكي  نحو 18.7 تريليون دوالر.
املعروف  الثاني  النقدي  امل��ع��روض  أم��ا 
إليه  باسم M2، فهو ُيساوي M1 مضافًا 
الودائع الصغيرة ألجل )أي األقل من 100 
ألف دوالر(. وحتى مارس/آذار عام 2021، 
وصل هذا املعروض النقدي M2 إلى نحو 

19.9 تريليون دوالر.
 إج��م��ال��ي 

ّ
وب���ال���ت���ال���ي، ُي��م��ك��ن ال���ق���ول إن

العالم  ال��دوالرات األمريكية املوجودة في 
ح��ت��ى م���اي���و/أي���ار ع���ام 2021 م���ن امل��ت��وق��ع 
دوالر،  ت��ري��ل��ي��ون   19.9 ن��ح��و  ُي���س���اوي  أن 
 .M2 باستخدام تعريف املعروض النقدي
وإن أردن��ا فقط إحصاء القيمة اإلجمالية 
للعمالت الورقية واملعدنية، فهي تساوي 
نحو 2.1 تريليون دوالر حول العالم، وفق 

الفيدرالي األمريكي.
أم���ا إذا ك��ن��ت ت��رغ��ب ف���ي م��ع��رف��ة ال��ع��دد 
ال���ف���ع���ل���ي ل������������أوراق ال����ن����ق����دي����ة امل����ت����داول����ة 
)امل��ط��ب��وع��ة( ب����داًل م���ن ق��ي��م��ت��ه��ا، ف��ق��د ق���ّدر 

ها كانت تساوي 
ّ
أن الفيدرالي  االحتياطي 

ن��ق��دي��ة م���ت���داول���ة فقط  50.3 م��ل��ي��ار ورق�����ة 
بنهاية عام 2020.

ولكن، بعد الحديث عن عدد الدوالرات 
األم��ري��ك��ي��ة امل���وج���ودة، سيظهر ف��ي ذهنك 

سؤال: ماذا عن األموال في باقي العالم؟

ع النقود واألموال في العالم إشكالية تتبُّ
ف��ي  ن���ف���س���ه���ا  أّي ح����ك����وم����ة  ت����ج����د  ح�����ي 
م���������أزٍق اق����ت����ص����ادي س���ت���ب���ح���ث دائ�����م�����ًا ع��ن 
 مل��ش��ك��ل��ت��ه��ا، وف�����ي ال���ع���ص���ر ال��ح��دي��ث 

ّ
ح�����ل

 امل��ب��اش��ر ال��س��ري��ع للمشاكل 
ّ

أص��ب��ح ال��ح��ل
االقتصادية هو "طباعة املزيد من النقود"، 
 ه���ذا ال��ح��ل "م��ب��اش��ر" و"س���ري���ع"، ول��ن 

ّ
ل��ك��ن

 امل��ش��ك��ل��ة ع���ل���ى امل������دى امل���ت���وس���ط أو 
ّ

ي���ح���ل
البعيد. وخير مثاٍل على هذه الظاهرة هو 

عملة دولة زيمبابوي، الدوالر.
ف��ي ع��ام 2000 ان��ه��ار ال��ن��ظ��ام امل��ال��ي في 
املشاريع  اإلنفاق على  ولدعم  زيمبابوي، 
العامة والرواتب الحكومية، طبعت وزارة 
ف��ائ��ض��ًا م���ن دوالرات زي��م��ب��اب��وي،  امل��ال��ي��ة 
��ه��ا ب���س���وء ت��ق��دي��ر ط��ب��ع��ت أك���ث���ر من 

ّ
ول��ك��ن

الالزم بكثير.
املال  البحتة،  االقتصادية  الناحية  من 
مثله مثل أّي سلعٍة أخرى تخضع لقانون 
قيمته حي  يفقد  فهو  وال��ط��ل��ب،  ال��ع��رض 

يتوافر بكثرة.
للتداول  املتاحة  األم���وال  ُي��ؤدي فائض 

���م، إذ ت��ق��ل ال��ق��وة 
ُّ

ب���ي ال���ن���اس إل����ى ت���ض���خ
الشرائية للمال بسبب كثرة عرضه.

ف��ي ب��داي��ة ال��ق��رن الحالي دخ��ل اقتصاد 
��م ُم��ف��رط". 

ُّ
زي��م��ب��اب��وي ف��ي م��رح��ل��ة "ت��ض��خ

وقّدر االقتصاديون الذين شاهدوا فقدان 
ه 

ّ
أن ل��دوالر زيمبابوي  ه��ذا  الهائل  القيمة 

 
ّ
ي��ف��ق��د ق��ي��م��ت��ه ب���س���رع���ٍة ك��ب��ي��رة ل���درج���ة أن

ك��ان يعني تضاعف األسعار في  تراجعه 
 30 ساعة(.

ّ
املتاجر كل 1.3/يوم )أي كل

وق����د وص����ل م���ع���دل ال��ت��ض��خ��م ال��س��ن��وي 
إل���ى  ف����ي زي���م���ب���اب���وي أواخ��������ر ع�����ام 2008 
وهو   ،516,000,000,000,000,000,000%
امل���ع���دل األع���ل���ى ف���ي ال���ع���ال���م، ب���ل رب���م���ا في 

التاريخ.
ق����ررت ح��ك��وم��ة زي��م��ب��اب��وي أن ت��ح��ارب 
ه����ذا ال���وض���ع امل������زري ب��ط��ب��اع��ة امل���زي���د من 
النقود بقيمٍة أعلى، فبدل أن تطبع ورقة 

بألف ستطبع ورقة بعشرة آالف، وهكذا.
 قيمتها 

ً
في النهاية، أنتجت البالد ورقة

وال��ت��ي  زي��م��ب��اب��وي،  ت��ري��ل��ي��ون دوالر   100
عادل نحو 30 دوالرًا أمريكيًا فقط 

ُ
كانت ت

في يناير/كانون الثاني عام 2009 ونحو 
ف���ي ع��ام  ف��ق��ط  خ��م��س��ة دوالرات أم��ري��ك��ي��ة 

 .2011
ال���100  بحلول عام 2015، وصلت قيمة 
سنتًا   40 إل��ى  زيمبابوي  دوالر  تريليون 
أمريكيًا فقط. مما دفع الحكومة إلى ترك 
ي الدوالر األمريكي 

ّ
عملتها بالكامل وتبن

والراند الجنوب اإلفريقي عمالٍت رسمية 
في البالد.

ولكن هنا يطرأ سؤال: بعد ترك العملة 
م��اذا عن  أخ��رى،  ي عمالٍت 

ِّ
الرسمية وتبن

 100 بقيمة  بعت 
ُ
ط ال��ت��ي  النقدية  األوراق 

تريليون دوالر زيمبابوي؟ 
لم تجمع الحكومة أيًا من تلك العمالت 
ول���م تسمح ل��ل��ن��اس ب��اس��ت��ب��دال��ه��ا، وه��ك��ذا 
��ت م���وج���ودة، ول��ه��ذا ال��س��ب��ب: ال يمكن 

ّ
ظ��ل

ألح����د ي���ع���رف ال���ع���دد اإلج���م���ال���ي ال��ن��ه��ائ��ي 
للعمالت املتداولة في العالم.

تحولت العمالت في الواقع إلى هوايٍة 
ن التجار الكثير 

ّ
يجمعها املهتمون، وخ��ز

الجمع  ل��ه��واة  بيعها  م��ن  ليتمكنوا  منها 
 بسعٍر أعلى من قيمتها.

ً
مستقبال

وم��ن��ذ ذل���ك ال���ح���ي، أع�����ادت زي��م��ب��اب��وي 
تقديم عملتها الخاصة في عام 2019، لكن 
��ع��ان��ي م��ن ارت��ف��اع م��ع��دالت 

ُ
ال��ب��الد ك��ان��ت ت

ال���ت���ض���خ���م ون����ق����ص ال����ع����م����الت األج���ن���ب���ي���ة 
التي  العملة،  والغذاء. وبالتالي تراجعت 
ساوي الدوالر األمريكي، 

ُ
كان ُيفترض أن ت

ل��ت��ص��ب��ح ق��ي��م��ت��ه��ا 84 س��ن��ت��ًا ف��ق��ط م��ق��اب��ل 
الدوالر األمريكي.

ع مقدار االموال  وهكذا، ومن خالل تتبُّ
امل���ت���وف���رة م���ن ال�������دوالر األم���ري���ك���ي وال����ذي 
 تجربة 

ّ
عه بشكل تقريبي، إال أن يمكن تتبُّ

زي��م��ب��اب��وي أوض���ح���ت ل��ن��ا م����دى ص��ع��وب��ة 
 
ٌ
��ع م��ق��دار األم�����وال ال��ت��ي تملكها دول���ة ت��ت��بُّ

العاملية، ناهيك عن  ف��ي األس���واق  واح���دة 
مقدار األموال املوجودة في العالم فعليًا.

�����ث�����ِن ت����ل����ك ال���ص���ع���وب���ات 
ُ
م�����ع ذل�������ك ل�����م ت

وال���ت���ع���ق���ي���دات ال��ب��ع��ض ع���ن امل���ح���اول���ة في 
تقدير األموال املوجودة في العالم. 

أق����������رب ال�����ت�����ق�����دي�����رات مل������ق������دار األم����������وال 
امل����وج����ودة ف���ي ال���ع���ال���م ج�����اءت م���ن جيف 
موقع  تحرير  رئيس  وه��و  ديسجاردينز، 
Visual Capitalist، في عام 2015. وقد نشر 

تحديثًا لتلك األرقام في عام 2020.
جمع جيف ديسجاردينز فضة وذهب 
��ه، وأه��م ال��ب��ورص��ات ف��ي العالم، 

ّ
العالم ك��ل

والعمالت الرقمية، وغيرها ليخرج بقيمٍة 
عادل هذا الرقم: 2.7 كوادريليون 

ُ
ة ت تقريبيَّ

دوالر أمريكي.
 :

ً
كامال كتبناه  إن  الرقم  وهكذا سيبدو 

 
ٌ

هائل قدٌر  وهو   .2,745,319,000,000,000
 إجمالي قيمة 

ّ
من امل��ال. كما قّدر جيف أن

ال��ن��ق��دي��ة في  امل��ع��دن��ي��ة واألوراق  ال��ع��م��الت 
ساوي 6.6 تريليون دوالر.

ُ
العالم ت

     رقم يقارب 2.7 "كوادريليون" دوالر! 
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ضفاف

ما هو مقدار األموال املوجودة في العالم فعليًا؟



الباكر  ال��ص��ب��اِح  ف��ي   
ُ
تستيقظ عندما 

 قهوتك املفضل 
َ
وتهرُع إلى تناول فنجان

ال يعنيَك وال تتساءل في واقٍع األمِر عن 
 سير 

ّ
م��ن��ب��ِع ال��ق��ه��وِة وح��ص��اده��ا، وخ����ط

يديك  إلى  وص��واًل  وتصديرها  إنتاجها 
 ذات 

َ
كمستهلك، ولكن تصّور أن تستيقظ

نكهِة  من  محرومًا  نفسَك  وتجُد  صباح 
قهوتك املفضلة، وعندها حتمًا ستسأل 
في  توافرها  وع��دم  انقطاعها  سبب  ع��ن 
األس��������واق، وه���ن���ا ب��ال��ت��ح��دي��ِد س��ي��ق��ودَك 
ال����ف����ض����ول إل������ى ال�����ت�����ع�����ّرِف ع���ل���ى ال���ع���ال���ِم 
ال��غ��ام��ض ل��س��اس��ِل اإلم�����داد وال��ت��وري��د، 
 باألرِض والبشِر ومصانع 

ُ
والذي يرتبط

أنواعها،   
ّ

بكل النقل  ووسائل  التصنيع 
 ب��ه��ا م��ن ط���رٍق وم��م��راٍت 

ُ
وك���ل م��ا ي��رت��ب��ط

وم��س��ارات وت��أم��ن وأم���ن وط��اق��ة ومناخ 
وذلك  واقتصاد،  وتضاريس  وجغرافيا 
م��ن ب���داي���ِة زراع�����ِة ال��ق��ه��وة ووص�����واًل إل��ى 

شفتيك.
 ت������ؤدي م���ت���ح���ورات »ك����ورون����ا« 

ُ
ح���ي���ث

إلى  الطبيعة  غضب  ومظاهر  املستجد 
ت���ق���ل���ٍب ف����ي م����خ����رج����اِت امل��������زارع وإن���ت���اج 
امل����ص����ان����ع ف����ي م���خ���ت���ل���ف ق��������ارات ال���ع���ال���م 
مزيٍد  في  يتسبُب  مما  الشحن،  وتعطل 

م�����ن ال�����ص�����دم�����اِت ل����اق����ت����ص����اِد ال����ع����امل����ّي، 
���ع���ون ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون 

ّ
وي���ض���ط���ر امل���ص���ن

ن���ق���ص امل���ك���ون���اِت ال��رئ��ي��س��ي��ة وت��ك��ال��ي��ف 
امل��������واد ال����خ����ام وال����ط����اق����ة امل���رت���ف���ع���ة إل���ى 
ت��ق��دي��ِم ت��ن��ازالت ع��دي��دة وم��ب��ال��غ كبيرة؛ 
سفِن  م��ن  على  م��س��اح��ٍة  على  للحصوِل 
ال����ش����ح����ِن، ودف�������ع أس�����ع�����ار ال���ش���ح���ن إل���ى 
مستوياٍت قياسية، ودفع املصّدرين إلى 

رفِع األسعار.
 عددًا 

َّ
 عزيزي القارئ، أن

َ
ولك أن تعرف

»كوفيد  ب� اإلص��اب��ات  صغيرًا من ح��االِت 
اضطراباٍت  ف��ي  يتسبَب  أن  يمكن   »19  -
ما،  بمنتج  املتعلقِة  ال��ت��ج��ارِة  ف��ي  كبيرٍة 
املسيّرة  وال��ش��رك��ات  الحكومات  وإغ���اق 
مل�����وان�����ئ ال�����ح�����اوي�����ات األك�����ث�����ر ازدح�����ام�����ًا 
ف���ي ال���ع���ال���م أرص��ف��ت��ه��ا وم��خ��ازن��ه��ا بعد 
 رص���ي���ف واح������د ق��د 

َ
 ع����ام����ل

َّ
اك���ت���ش���اِف أن

ب��ع��دوى »ك��ورون��ا«، وبالتحديد  ص��ي��َب 
ُ
أ

ب���م���ت���ح���ور »دل����ت����ا« أو أح�����د امل���ت���ح���ورات 
األس�������������رع ان������ت������ش������ارًا واألك��������ث��������ر ض���������ررًا، 
أن��واع  بشتى  امل��وان��ئ  ازدح���ام  وبالتالي 
ال��ب��ض��اع��ِة، وت��ح��ول ازدح���ام امل��وان��ئ إلى 
إرس��ال  تكلفة  لترتفَع  الطبيعية  الحالة 
ح���اوي���ة م���ن آس��ي��ا إل���ى أوروب�����ا ن��ح��و 10 

أضعاف مما كانت عليه في مايو 2020.
وف���ي اآلون����ِة األخ���ي���رة ت��س��ب��َب ان��ت��ش��ار 
 في جنوِب شرِق 

ً
متحور »دلتا«، خاصة

 ال��ح��ك��وم��ات 
ُ

آس���ي���ا إل����ى أن ت���آم���َر ب���ع���ض
امل��ص��ن��ع��ن ب���ال���س���م���اِح ل���ل���ع���م���اِل ب���ال���ن���وِم 
ف���ي م��ص��ان��ع��ه��م، ف���ي م���ح���اول���ٍة ل��ل��ح��ف��اِظ 
 
ً
 شركة

َّ
أن لدرجِة  الصادراِت،  على حركِة 

القوية  م��وت��ورز«  »ت��وي��وت��ا  مثل  عماقة 

أغلقت اإلنتاج في الكثيِر من مصانعها 
ف���ي ج���م���ي���ِع أن���ح���اء ال���ي���اب���ان، وخ��ف��ض��ت 
اإلن����ت����اَج ب��ن��س��ب��ِة 40 ف���ي امل���ائ���ة؛ ب��س��ب��ِب 
اض�����ط�����راب�����اٍت ف����ي اإلم�������������دادات، ب���م���ا ف��ي 
الحال  يختلف  ال��رق��ائ��ق، وال  نقص  ذل��ك 
ف���ي أم��ي��رك��ا وأوروب�������ا وال���ص���ن وال��ه��ن��د 
 ك��ب��اُر ت��ّج��ار 

ُ
 ي��م��ي��ل

ُ
وك���وري���ا.. إل���خ، ح��ي��ث

ع��ق��ود طويلة األج��ِل  إب���راِم  إل��ى  التجزئة 
 اإلن����ت����اَج 

ّ
م����ع خ���ط���وط ال����ح����اوي����ات، ل���ك���ن

اآلالِف  ع��ش��راِت  من  على شبكاٍت  يعتمُد 
م������ن امل����ن����ت����ج����ن ال����ص����غ����ار وم���ت���وس���ط���ي 
 ف���ي ق������ارِة آس���ي���ا، وه��م 

ً
ال���ح���ج���م، خ���اص���ة

غ��ال��ب��ًا م���ا ي��ق��وم��ون ب��ت��رت��ي��ب��اِت ال��ش��ح��ن 
اللوجستية  الخدمات  من خاِل شركات 
ووك�����������اء ال�����ش�����ح�����ن، وال������ذي������ن ب�����دوره�����م 
ي���ك���اف���ح���ون ل���ت���أم���ِن م���س���اح���ٍة ل��ل��ع��م��اء، 
ول���ك���ن ف���ي األخ���ي���ر ت���ذه���ُب امل���س���اح���ة ف��ي 

وسائِل الشحِن ملن يدفُع أعلى سعر.
فمن  مترابط  العالم  اقتصاد   

َّ
أن وبما 

اللوجستية  األزم����ة  ت��ت��ف��اق��َم  أن  امل��ت��وق��ع 
ب���س���ب���ب ال������ك������وارث ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ون���ق���ِص 
امل��وظ��ف��ن واإلج���ه���اد امل���ف���رط ف���ي أن��ظ��م��ِة 
ال��ن��ق��ل، م���ع وج�����وِد أك��ث��ر م���ن 20 م��ل��ي��ون 
العالم،  املوانئ حول  حاوية مكدسة في 

 ه���ذا ال��رق��م م��ا ي��ق��رب م��ن ن��ص��ِف 
ُ

��ل
ّ
وي��م��ث

العاملية. التجارِة 
م��ن  امل����ائ����ة  ف����ي   42  

َّ
أن ت���ع���ل���َم  أن  ول������َك 

 إل����ى 
ُ

ج���م���ي���ع ال������ح������اوي������ات ال�����ت�����ي ت�����ص�����ل
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ت���أت���ي م����ن ال���ص���ن، 
ال��ت��ي ت��ع��دُّ م��وط��ن��ًا ل��س��ب��ع��ٍة م��ن أك��ب��ِر 10 
م��وان��ئ ل��ل��ح��اوي��اِت ف��ي ال��ع��ال��م، وعندما 
��ح ال��ص��ن ي��ض��ع ال��ع��ال��م ي����دُه على 

ّ
ت��ت��رن

ال�����ك�����وارث  ت���س���ت���م���ّر  ق���ل���ب���ِه وي���ت���م���ن���ى أال 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ف�����ي ظ�������ِل ت����ص����اع����د ال���ط���ل���ب 
والذي  الوباء،  املتوقع بعد  االستهاكّي 
وه��ل ستؤدي  العالم،  يحيُر   

ٌ
لغز ب��دورِه 

إلى  بالركوِد  املصحوب  التضخم  ري��اُح 
عن  وتحيده  العاملّي  باالقتصاد  العبث 
 

َ
االنخفاض  

َّ
أن السّيما  التعافي؟  م��س��اِر 

امل��ف��اج��ئ م��ؤخ��رًا ف��ي إن��ت��اج امل��ص��ان��ع في 
ال��ص��ن ك���ان ب��م��ث��اب��ِة ت��ح��ذي��ر واض���ح من 
 االق��ت��ص��اَد ال��ع��امل��ّي ق��د ي��ن��ه��ار، بينما 

َّ
أن

ال ت����زال األس���ع���ار ت��رت��ف��ُع ب��س��رع��ة، وه��و 
ال��ذي يخشاه  االق��ت��ص��ادي��ة  القيامة  ي��وُم 

العالم.

كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش 
السلمي وحوار الثقافات. 

تحتاج  تكبر  ح��ن  البشرية  ال��ظ��واه��ر 
ف��ه��ٍم، وح��ن ي��زداد تأثيرها تحتاج  إل��ى 
املستقرة  القدرة  تمنح  علٍم ومعرفٍة  إلى 
على الفهم الدقيق واالستقراء، ما يسهل 
م���ن م��ه��م��ة اس���ت���ش���راف م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا بعد 

التعامل مع واقعها ورصد تاريخها.
ت����ط����ور ال����ع����ل����وم م������ّر ب����م����راح����ل ش��ت��ى 
معروفة ومؤرخة ومكتوبة، في كل علٍم 
ف��ي أصناف  ة  ال��ق��راء ح���دٍة، ويكفي  على 
العلوم وكيف تطورت حتى استوت على 
س��وق��ه��ا مل��ع��رف��ة أن اس��ت��م��راري��ة تأسيس 
علوٍم جديدة ومداخل مختلفة هو شأن 
العلم في كل مجاٍل، ويبقى تطّور العلم 

وتطور البشرية صنوان ال يفترقان.
ت���اري���خ ال��ف��ل��س��ف��ة ال��ط��وي��ل ش���اه���ٌد في 
االن����ت����ق����ال م����ن ال���ف���ل���س���ف���ات ال���ع���ام���ة إل���ى 
العلوم  وتاريخ  املتخصصة،  الفلسفات 
امل��ت��ف��رع��ة ع��ن��ه��ا ط��وي��ل ك��ع��ل��م االج��ت��م��اع 
وال���ت���اري���خ وغ���ي���ره���ا ال��ك��ث��ي��ر، وك����ل ع��ل��ٍم 
ي��ن��ت��ج ف���روع���ه وي����ط����ّور ن��ف��س��ه وي��ت��ط��ور 
تاريخ علوم  البشر، ويصح هذا في  مع 
ف��ي اإلس���ام، وه��ذا بشكل ع��اٍم  الشريعة 

شأن كل علٍم وفٍن على الدوام.

»اإلس��������ام ال���س���ي���اس���ي« م��ص��ط��ل��ح ذو 
دالل���������ة ح����دي����ث����ة ي���ش���ت���م���ل ع����ل����ى أص�������وٍل 
وفروٍع تعبر عن مدى اتساعه وأهميته 
وت��أث��ي��ره، وه���و م��س��ت��م��ٌر م��ن��ذ م��ا ي��ق��ارب 
ال��ث��م��ان��ي��ة ع��ق��ود ف��ي أك��ث��ر م��ن م��ك��اٍن في 
ينتشر  أن  ق��ب��ل  اإلس���ام���ي  ال��ع��ال��م  دول 
ف��ي ك��اف��ة امل��ع��م��ورة، وه���و ل��ه��ذا بحاجة 
الجوانب  كافة  من  به  لإلحاطة  حقيقية 
جوانبه  يكشف  ص��ارم  أكاديمي  بمنهج 
وي���رص���د أب���ع���اده وي��ت��ع��م��ق ف��ي��ه منهجًا 
 
ً
وت��ن��ظ��ي��م��اٍت، خ��ط��اب��ًا وم��ف��اه��ي��م، طبيعة
وع���اق���اٍت، وه����ذه اإلح���اط���ة ب��ه ي��م��ك��ن أن 
تكون فرعًا جديدًا في العلوم اإلنسانية 
ف�����ي ال����ع����ال����م، وأج���������در م�����ن ي����ق����وم ب���ذل���ك 
ه����م امل���س���ل���م���ون أن���ف���س���ه���م، وال���ج���ام���ع���ات 
أقساٍم  على  تشتمل  التي  واألكاديميات 
ت���ن���اق���ش ظ����واه����ر اج���ت���م���اع���ي���ة وث��ق��اف��ي��ة 
ت��ش��ك��ل أول���وي���ة ل���دى ب��ع��ض دول ال��ع��ال��م 
أقساٍم تعنى بمشاكل  وتغفل عن إنشاء 

الدول املسلمة.
كأي علٍم يحتاج لعمٍل على التعريفات 
بحيث  محكٍم،   

ٍ
علمي بشكٍل  التأسيسية 

يتم خاله تعريف هذا العلم وموضوعه 

وأص����ول����ه وف����روع����ه وع���ائ���ق���ه ب��ال��ع��ل��وم 
القريبة منه.

وس��ي��ت��ن��اول ال��ك��ث��ي��ر م��ن امل��وض��وع��ات 
وال��ب��ح��وث وال��ت��ف��رع��ات، م��ع ال��ع��م��ل على 
رص�������ٍد ل����ت����اري����خ ه������ذا امل�����وض�����وع وه�����ذه 
ال���ظ���اه���رة، وم��ت��ى ب�����دأت، وك��ي��ف ظ��ه��رت 
ال��س��ط��ح، وك��ي��ف ت��ط��ورت تاريخيًا  ع��ل��ى 
عبر عقوٍد، سواء في الهند، أم في مصر، 

أم في إيران، أم في بقية العالم.
ال��ع��ل��م التخصص  ل���ف���روع ه���ذا  ي��م��ك��ن 
ج��غ��راف��ي��ًا ع��ل��ى م��س��اح��ة ال��ك��رة األرض��ي��ة، 
ب��ح��ي��ث ي���ت���م ت����ن����اول ه�����ذه ال���ظ���اه���رة ف��ي 
انتشر فيها، ورص��د  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  أه��م 
خصائص كل منطقة، وعلى سبيل املثال 
يمكن تقسيم التناول لهذا مبدئيًا ضمن 
ع����دة ف������روٍع م���ن���ه���ا، اإلس������ام ال��س��ي��اس��ي 
ف����ي ال���ه���ن���د وب����اك����س����ت����ان وأف���غ���ان���س���ت���ان 
وكشمير، واإلسام السياسي في العالم 
ثم  عربيًا  املنشأ  بلد  مصر  ف��ي  العربي، 
ف��ي ك��ل دول���ة ع��رب��ي��ٍة ع��ل��ى ح����دٍة، كمصر 
والسعودية واإلمارات والعراق وسوريا 
وامل���غ���رب ال��ع��رب��ي، واإلس�����ام ال��س��ي��اس��ي 
وإندونيسيا  ماليزيا  امل���اوي،  ب��اد  ف��ي 
وب�������رون�������اي، واإلس����������ام ال���س���ي���اس���ي ف��ي 
إي���������ران، وال���ن���س���خ���ة ال��ش��ي��ع��ي��ة ل���إلس���ام 
والتأثيرات  العاقات  السياسي، ورصد 
ب����ن ال���ن���س���خ���ت���ن ال���س���ن���ي���ة وال���ش���ي���ع���ي���ة، 
السياسي  اإلس���ام  معرفة  على  والعمل 
في الدول الغربية والشرقية وبقية دول 

العالم ومناطقه.
 

ٌ
ال��ف��ك��ر ت��أس��ي��س��ًا وت����ط����ورًا ه���و م��ج��ال

تناول  تم  بحيث  الظاهرة،  ه��ذه  لتناول 
امل��ف��اه��ي��م ال��ح��اك��م��ة وامل���ب���ادئ ال��رئ��ي��س��ة، 
ورصد عاقتها بدين اإلسام وعاقتها 
ب��ال��ش��ي��وع��ي��ة ك��م��ا ب���ال���ن���ازي���ة وال��ف��اش��ي��ة 
مطلع  القومية  األوروب��ي��ة  والتنظيمات 
القرن العشرين، ويتم فيه رصد تفاصيل 
أي����دي����ول����وج����ي����ات اإلس����������ام ال���س���ي���اس���ي 
ورم��وزه،  جماعاته  وخطابات  املتعددة 
والتطرق لألهداف والغايات التي يعمل 

ألجل تحقيقها.
بينها وما يختلف، وهذا  وما يجمع 
 واس����ٌع وث����رٌي ح��ن ي��وض��ع تحت 

ٌ
م��ج��ال

م���ش���رط ال��ع��ل��م وش�����رط امل���ع���رف���ة. أخ���ي���رًا، 
 م��خ��ت��ص��ٌر ج���دًا، ف��ي أهمية 

ٌ
ف��ه��ذا ح��دي��ث

ت���أس���ي���س ع���ل���م خ������اص ب����ه����ذه ال���ظ���اه���رة 
 ف���ي س��ب��ي��ل ال��ع��ل��م 

ً
 م��ه��م��ة

ً
ي��ش��ك��ل خ���ط���وة

وامل��ع��رف��ة وإض���اف���ة ال ي��م��ك��ن االس��ت��غ��ن��اء 
ع��ن��ه��ا، وس��ي��ح��ق��ق غ���اي���اٍت ث��م��ي��ن��ة للعلم 
وللمسلمن والبشرية جمعاء، وستكون 
وثقافية  واقتصادية  سياسية  أبعاٌد  له 
واج����ت����م����اع����ي����ة ت���م���ن���ع ال����ت����اع����ب وت���ق���ل���ل 

األضرار وتزيد املعرفة.
* كاتب سعودي

للمرة  اإلن��س��ان  رف��ض مجلس حقوق 
إن��ش��ائ��ه ع��ام 2008 مشروع  األول���ى منذ 
قرار لتمديد تفويض الخبراء للتحقيق 
في انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن، 
ح����ي����ث ج�������اء ال����ت����ص����وي����ت ف�����ي امل���ج���ل���س 
ن م���ن 47 دول�����ة ب���رف���ض 21 دول���ة  امل����ك����وَّ
»تمديد تفويض الخبراء  ملشروع قرار ل�
ال����دول����ي����ن واإلق���ل���ي���م���ي���ن ل���ف���ت���رة أخ����رى 
م��دت��ه��ا س��ن��ت��ان«، ق��دم��ت��ه ه��ول��ن��دا تحت 
ال��ب��ن��د ال���ث���ان���ي، م��ق��اب��ل ت��أي��ي��د 18 دول���ة 
في  التصويت،  ع��ن  دول  وام��ت��ن��اع سبع 
ال���دول العربية  ال��وق��ت ال��ذي دع��م��ت فيه 
ق�����رارًا ت��ح��ت ال��ب��ن��د ال��ع��اش��ر ي��ه��دف إل��ى 
القدرات  وبناء  التقنية  املساعدة  تقديم 
ال��ي��م��ن��ي��ة وم��س��اع��دت��ه��ا  ال��وط��ن��ي��ة  للجنة 
ع�����ل�����ى ت�������أدي�������ة والي�����ت�����ه�����ا ف�������ي ت���ح���ق���ي���ق 
امل����ح����اس����ب����ة وال�����ع�����دال�����ة وج����ب����ر ال����ض����رر 
املفوضية  مكتب  م��ع  الوثيق  بالتعاون 
ال��س��ام��ي��ة ل��ألم��م امل��ت��ح��دة، ن��ظ��رًا لكونها 
 على رصد 

ً
 وق���درة

ً
األك��ث��ر فاعلية اآلل��ي��ة 

االن���ت���ه���اك���ات وم��ع��ال��ج��ت��ه��ا ع���ل���ى أرض 
الواقع.

وكان مجلس حقوق اإلنسان قد أنشأ 
فريقًا من الخبراء الدولين واإلقليمين 
ال��ب��ارزي��ن ل��رص��د ح��ال��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان 
في اليمن وتقديم تقارير عنها برئاسة 
ال���س���ي���د ك����م����ال ال����ج����ن����دوب����ي )ت�����ون�����س(، 
وط�����وال أرب����ع س���ن���وات امل��اض��ي��ة أص��ب��ح 
ف������ري������ق ال������خ������ب������راء األم�������م�������ي ج����������زءًا م���ن 
في  ت��ق��اري��ره  وتسببت  اليمنية  املشكلة 
ان��ق��س��ام��ات ح����ادة ب���ن أع���ض���اء مجلس 
ح����ق����وق اإلن������س������ان، وأث����ب����ت����ت ت����ق����اري����ره 
 ذري����ع����ًا ف����ي ت��وص��ي��ف 

ً
ال���س���ن���وي���ة ف���ش���ا

النزاع وأوضاع حقوق اإلنسان  حقائق 
ف������ي ال�����ي�����م�����ن. ف����م����ن����ذ ال������ب������داي������ة ارت����ك����ب 
ف��ري��ق ال��خ��ب��راء ال��ع��دي��َد م��ن ال��ت��ج��اوزات 
 

َ
القبول رفضه  رأسها  وعلى  القانونية، 
ال�����دول�����ي 2216،  األم�������ن  م���ج���ل���س  ب����ق����رار 
االنقابية  الحوثي  ميليشيات  ووصفه 
»س��ل��ط��ة األم���ر ال���واق���ع« ووص���ف زعيم  ب���
 ،)!( ال��ث��ورة«  »قائد  ب� الحوثي  ميليشيا 
ف��ي ت��ع��ارض م��خ��زي م��ع ج��م��ي��ع ق���رارات 
الخبراء  فريق  أثبت  لقد  األم��ن.  مجلس 
ف���ش���ل���ه ال�����ذري�����ع ف�����ي ت���وص���ي���ف ح��ق��ائ��ق 

ال����ن����زاع وأوض�������اع ح���ق���وق اإلن����س����ان ف��ي 
ال���ي���م���ن، ف���م���ن���ذ إن����ش����اء ف����ري����ق ال���خ���ب���راء 
األم����م����ي امل���ع���ن���ي ب���ال���ي���م���ن ت���ش���ه���د ه���ذه 
اآللية انقسامًا وعدم اتفاق حول عملها 
وحول التقارير السنوية التي تصِدرها 

ح����ول ال��ي��م��ن ف���ي إط�����ار م��ج��ل��س ح��ق��وق 
اإلن��س��ان. واس��ت��م��رت ال��ع��دي��د م��ن ال��دول 
األعضاء في املجلس في التصويت ضد 
ال���ق���رارات امل��ن��ِش��ئ��ة ل��ه��ذه اآلل��ي��ة وبشكل 
س��ن��وي، وذل���ك نتيجة ل��خ��روج��ه��ا م��رارًا 
وت���ك���رارًا ع��ن امل��ه��ام امل��ن��اط��ة ب��ه��ا. وك��ان 
جليًا أن تقارير فريق الخبراء الدولين 
أسهمت في تعميق االنقسامات وإطالة 
ع���م���ر ال�����ص�����راع وامل�����ع�����ان�����اة اإلن���س���ان���ي���ة 
ل��ل��م��دن��ي��ن ف���ي ال���ي���م���ن، ب��ع��د أن رف��ض��ت 
ك���اف���ة األط��������راف امل��ع��ن��ي��ة ب���ال���ص���راع ف��ي 
شاب  ما  ظل  في  معهم،  التعاون  اليمن 
عملهم من خروج على املعايير الدولية 
إلنجاز املسؤولية املتعلقة بمهام لجان 

الدولية. الحقيقة والتحقيق 
والتحالف  اليمنية  الحكومة  وكانت 
ق��د ق���رارا ع��دم ال��ت��ع��اون م��ع ه��ذا الفريق 
ت���ق���ري���رًا ف���ي ع����ام 2018  ب���ع���د أن أص�����در 
ات  شاَبُه الكثيُر من املغالطات واالفتراء
واالستهداف، وقام على أسس ومعايير 
باطلة. وظل الفريق يمارس عمله خارج 
ال���ي���م���ن ب��م��ع��اي��ي��ر م����زدوج����ة وم��ن��ه��ج��ي��ة 

وس��ائ��ل  ع��ل��ى  تعتمد  غ��ي��ر سليمة  ع��م��ل 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ل��ي��س��ت م��وث��ق��ة وال دق��ي��ق��ة، 
العديد  على  تقاريره  احتوت  وبالتالي 
م��ن االف���ت���راءات واالت��ه��ام��ات ب��ح��ق دول 
ال��ت��ح��ال��ف، إض��اف��ة إل��ى م��ا ت��رت��ب عليها 
م������ن ت���ع���م���ي���ق ال�����ف�����ج�����وة ب������ن م����ك����ون����ات 
امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي داخ��ل��ي��ًا، وال��ت��ش��وي��ش 
ع���ل���ى ال�������رأي ال����ع����ام ال�����دول�����ي، وت��ش��وي��ه 
ال��ح��ق��ائ��ق خ��ارج��ي��ًا ب��ش��أن واق����ع األزم����ة 

اليمنية منذ بداياتها وحتى اليوم.
وي�����ع�����ك�����س رف���������ض م�������ش�������روع ال������ق������رار 
األوروب�������ي ف��ه��م��ًا واض���ح���ًا الن��ع��ك��اس��ات 
ت��س��ي��ي��س ق��ض��اي��ا ح��ق��وق اإلن���س���ان على 
التي يفترض حيادها  الدولية  التقارير 
ف����ي م���ع���ال���ج���ة األزم����������ات، وف������ي ت��وح��ي��د 
امل��ج��ت��م��ع ال����دول����ي ض����د االس��ت��ق��ط��اب��ات 
في  الخاصة،  األجندات  وتنفيذ  الحادة 
ت��وج��ه ج��دي��د وم��ح��م��ود مل��ج��ل��س ح��ق��وق 
اإلن������س������ان ي���س���ه���م ف�����ي امل����ح����اف����ظ����ة ع��ل��ى 
املعايير والقيم السامية التي ينتهجها 

املجلس إطارًا لعمله. 
كاتبة إماراتية
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قضايا وآراء
أزمُة سالسل اإلمداِد والتوريد العالمية

تأسيس »علم اإلسالم السياسي«

فريق الخبراء في اليمن.. النهاية

سالم ساملني النعيمي

عبدالله بن بجاد العتيبي

عائشة املري



وق����ع����ت إس����رائ����ي����ل ال����ث����اث����اء ات���ف���اق���ي���ة 
م���ع األردن ل��ت��زوي��د امل��م��ل��ك��ة ب�����50 م��ل��ي��ون 
م��ت��ر م��ك��ع��ب إض���اف���ي م���ن امل���ي���اه س��ن��وي��ا. 
كارين  اإلسرائيلية  الطاقة  وزي��رة  وقالت 
إل����ح����رار: "ه����ذا إع����ان ال ل��ب��س ف��ي��ه ب��أن��ن��ا 
نريد عاقات حسن ج���وار". وأك��د مصدر 
م��س��ؤول ف��ي وزارة امل��ي��اه وال���ري األردن��ي��ة 
ت��وق��ي��ع ال��ص��ف��ق��ة و"ب��م��وج��ب��ه��ا سيشتري 
األردن كميات إضافية من املياه... خارج 

إطار اتفاق السام".
أعلنت وزيرة الطاقة اإلسرائيلية كارين 
إلحرار الثاثاء أن بادها وقعت اتفاقية 
مع األردن لتزويده ب�50 مليون متر مكعب 
إضافي من املياه سنويا. واتفق الجانبان 
على أن تبيع إسرائيل ل��أردن 50 مليون 
امل��ي��اه س��ن��وي��ا، باإلضافة  م��ن  متر مكعب 

إلى 55 مليون متر مكعب توفر مجانا.
وقالت إلحرار: "هذا إعان ال لبس فيه 

بأننا نريد عاقات حسن جوار".
م���ن ج���ان���ب���ه، أك����د م���ص���در م���س���ؤول في 
وزارة املياه والري األردنية لوكالة األنباء 
ال��ف��رن��س��ي��ة أن ال��ج��ان��ب��ن وق���ع���ا ال��ص��ف��ق��ة 
ال��ث��اث��اء و"ب��م��وج��ب��ه��ا س��ي��ش��ت��ري األردن 
كميات إضافية م��ن امل��ي��اه... خ���ارج إط��ار 

اتفاق السام". 
وق�������ال امل���ت���ح���دث ب����اس����م س���ل���ط���ة امل���ي���اه 
وال���ص���رف ال��ص��ح��ي اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة إي��ت��اي 
دودي إن���ه ب��م��وج��ب ه���ذا االت���ف���اق واف��ق��ت 
األردن 45 مليون متر  إسرائيل على بيع 
امل��ي��اه سنويا بسعر مخفض،  م��ن  مكعب 
م��ع خ��ي��ار ش���راء امل��زي��د م��ن امل��ي��اه اعتمادا 

على وضع نهر اليرموك.
تسمح الصفقة املوقعة الثاثاء لأردن 
بشراء مياه إضافية بسعر 65 سنتا للمتر 
امل��ك��ع��ب مل���دة ع���ام واح����د، م��ع خ��ي��ار ش��راء 

ن��ف��س ال��ك��م��ي��ة مل����دة ع���ام���ن آخ���ري���ن ول��ك��ن 
. وأكد إيتاي دودي "إنه 

ً
بسعر أعلى قليا

السعر الواقعي، هذه تكلفة املياه" مضيفا 
أن املياه ستأتي من بحيرة طبريا. 

ال��ت��ي تعاني  ال����دول  أك��ث��ر  م��ن  واألردن 
نقصا في املياه إذ يواجه موجات جفاف 
ش��دي��د. وي��ع��ود ت��ع��اون��ه م��ع إس��رائ��ي��ل في 
ه���ذا امل��ج��ال إل���ى م��ا ق��ب��ل م��ع��اه��دة ال��س��ام 
وإسرائيل   .1994 العام  في  وقعاها  التي 
أيضا بلد حار وجاف، لكن تقنية تحلية 

املياه فتحت فرًصا لبيع املياه العذبة. 
وأف���������اد م����رك����ز أب�����ح�����اث "س���ي���ن���ت���ش���ري" 
األم���ري���ك���ي ف���ي ت��ق��ري��ر ف���ي ك���ان���ون األول/

ديسمبر أن "األردن هو اآلن ثاني أكثر بلد 
يعاني من انعدام األمن املائي في العالم، 
االح��ص��ائ��ي��ات". وأض���اف:  بحسب بعض 
"م����ن امل���ت���وق���ع أن ت���ت���ج���اوز االح��ت��ي��اج��ات 
امل���وارد )امل��ت��وف��رة( بأكثر من 26%  املائية 

بحلول عام 2025".
وت���ع���ود دب��ل��وم��اس��ي��ة امل���ي���اه إل���ى ال��ع��ام 
1921 وإنشاء محطة للطاقة الكهرومائية 
في نقطة التقاء نهر اليرموك بنهر األردن، 
واس��ت��م��رت ب��ع��د ق��ي��ام دول���ة إس��رائ��ي��ل في 
التي  املاضية  العقود  امل���دى  وع��ل��ى   1948
ك��ان ال��ب��ل��دان ف��ي م��راح��ل كثيرة منها في 

حالة حرب رسميا. 
وك�������ان امل���ه���ن���دس ال����ي����ه����ودي ال����روس����ي 
بنخاس روتنبرغ الذي انتقل لإلقامة في 
االن��ت��داب  سلطات  حينها  أق��ن��ع  فلسطن 
الهاشمية  امللكية  وال��ع��ائ��ل��ة  البريطانية 

باملوافقة على إنشاء تلك املحطة. 
رئيس  فيما جعل  املياه  وتأتي صفقة 
العاقات  تعزيز  بينيت  نفتالي  ال����وزراء 
م��ع ع��ّم��ان أول��وي��ة منذ ت��ول��ى السلطة في 

حزيران/يونيو.
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ثقافة

هذا العالم

تعليق التحقيق في انفجار بيروت مجددا 

مسؤول قطري: االعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان ليس أولوية

مياه اسرائيلية لألردن في إطار 
انفجار مرفأ بيروت »عالقات حسن اجلوار« تم تعليق تحقيق في 

الكارثي مجددا يوم الثاثاء، للمرة الثانية في 
أق��ل م��ن ث��اث��ة أس��اب��ي��ع بعد أن ق��دم سياسيان 
م��ط��ل��وب اس��ت��ج��واب��ه��م��ا ش���ك���وى ج���دي���دة ضد 

املحقق الرئيسي القاضي طارق بيطار.
وي����واج����ه ال��ت��ح��ق��ي��ق ع��ق��ب��ات م��ن��ذ أن سعى 
امل���ح���ق���ق ال����ع����دل����ي الس����ت����ج����واب ب���ع���ض أق�����وى 
لاشتباه  ل��ب��ن��ان  ف��ي  السياسية  الشخصيات 
ب��أن��ه��م ك���ان���وا ع��ل��ى ع��ل��م ب����امل����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

ولكنهم لم يفعلوا شيئا لتجنب الكارثة.
وي����ت����ع����رض ب���ي���ط���ار ل���ض���غ���وط ه���ائ���ل���ة م��ن 
جماعات تتهم التحقيق ال��ذي يقوده بالتحيز 
السياسي وتشن حملة للتشهير به. وقال زعيم 
جماعة حزب الله حسن نصر الله يوم االثنن 

إن الحزب يرغب في إبعاد بيطار عن القضية.
وق�����ال م����ص����دران ع��ل��ى اط�����اع م��ب��اش��ر على 
القضية إن وزراء، ينتمي معظمهم لحزب الله 
أم���ل الشيعية، ط��ال��ب��وا خ���ال اجتماع  وح��رك��ة 
بيطار  بتغيير  ال��ث��اث��اء  ي���وم  ال�����وزراء  مجلس 
ف���ي م��ن��اق��ش��ة س��اخ��ن��ة ل���م ت��ت��وص��ل إل���ى نتيجة 
حاسمة. ومن املقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا 

آخر يوم األربعاء.
وأدى انفجار الرابع من أغسطس آب 2020، 
الذي كان أحد أكبر التفجيرات غير النووية في 
التاريخ إلى مقتل أكثر من 200 شخص ودمر 

مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.

وف��ي إط��ار التحقيق رف��ض كبار املسؤولن 
السياسين تلبية دعوات بيطار الستجوابهم 
نفذ مذكرات التوقيف 

ُ
ومن غير املرجح اآلن أن ت

في حق أي منهم.
اتهامات  بشأن  استجوابهم  بيطار  وي��ري��د 
جنائية باإلهمال ألنهم شغلوا مناصب كانوا 
خ��ال��ه��ا ف��ي وض���ع ُي��َم��ك��ن��ه��م م��ن م��ع��رف��ة وض��ع 
ن��ت��رات األم��ون��ي��وم املخزنة بشكل غير آم��ن في 

املرفأ على مدى سنوات.
وق���ال م��ص��در م��س��ؤول إن اج��ت��م��اع املجلس 
األع��ل��ى ل��ل��دف��اع ب��رئ��اس��ة ال��رئ��ي��س ميشال عون 
ي����وم ال���ث���اث���اء ل���م ي��م��ن��ح اإلذن مل��اح��ق��ة ال��ل��واء 

طوني صليبا مدير عام أمن الدولة.
سبتمبر  أواخ����ر  ف��ي  التحقيق  تعليق  وت���م 
أي���ل���ول ب��ع��د ش��ك��وى ت��ش��ك��ك ف���ي ح��ي��اد ب��ي��ط��ار. 
ورفضت املحكمة الشكوى ألسباب إجرائية مما 

سمح لبيطار باالستمرار في عمله.
ويقود بيطار التحقيق منذ تنحية القاضي 
فادي صوان عن القضية في فبراير شباط عقب 
شكوى مماثلة قدمها سياسيون يطعنون اآلن 

في حياد بيطار.
وق���ال املحامي ب��ول مرقص أس��ت��اذ القانون 
ال��دول��ي "ل��ل��م��رة األول����ى يثبت ال��ق��ض��اء أن���ه هو 
قضاء يريد أن يعمل ولكنه ينوء تحت الضغوط 

السياسية ويعاني من التدخات السياسية".
ق��ب��ل ق��ل��ي��ل م���ن إب���اغ���ه ب��ال��ش��ك��وى األخ���ي���رة، 

أص��������در ب����ي����ط����ار م�����ذك�����رة ت����وق����ي����ف ب����ح����ق أح����د 
وزي��ر  وه��و  الشكوى  ق��دم��ا  اللذين  السياسين 
املالية السابق علي حسن خليل وهو سياسي 

بارز مقرب من جماعة حزب الله.
ول��م يتسن الحصول على تعليق من خليل 
ال��ب��ارز في حركة  البرملان والعضو  النائب في 

أمل الشيعية.
والسياسي الثاني هو وزير األشغال العامة 
السابق غازي زعيتر، وهو أيضا حليف لحزب 

الله، وكان من املقرر استجوابه يوم األربعاء.
ووج��ه زعيم جماعة ح��زب الله حسن نصر 
الله أعنف انتقاداته لبيطار أمس االثنن عندما 
دعا إلى تغييره في خطاب عبر التلفزيون قائا 

إنه "منحاز وُمسّيس".
ج���اءت ه��ذه التصريحات بعد أس��اب��ي��ع من 
ق��ول صحفي ومصدر قضائي إن وفيق صفا، 
وه��و مسؤول ب��ارز في ح��زب الله، ه��دد بيطار 
ال��ش��ه��ر امل���اض���ي ب����أن ال��ج��م��اع��ة س��ت��زي��ح��ه عن 

التحقيق.
وم����ذك����رة ت��وق��ي��ف خ��ل��ي��ل ه���ي ث���ان���ي م��ذك��رة 

تصدر بحق وزير سابق ضمن التحقيق.
وص��درت املذكرة األول��ى في سبتمبر أيلول 
ب��ح��ق وزي����ر األش���غ���ال ال��ع��ام��ة ال��س��اب��ق يوسف 
ف��ي��ن��ي��ان��وس، وه����و أي��ض��ا ح��ل��ي��ف ل��ح��زب ال��ل��ه، 

بعدما لم يمثل مرارا لاستجواب.

 ق��ال م��س��ؤول قطري كبير ي��وم الثاثاء إن 
ب����اده تعتقد أن االع���ت���راف ب��ح��ك��وم��ة ط��ال��ب��ان 
في أفغانستان ليس أولوية اآلن، وإن التركيز 
ال���ت���واص���ل م���ع اإلدارة  ي��ج��ب أن ي��ن��ص��ب ع��ل��ى 

الجديدة ومعالجة القضايا اإلنسانية.
الخاص  املبعوث  القحطاني،  مطلق  وح��ث 
ل���وزي���ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���ق���ط���ري، ال������دول األخ����رى 
م��ع طالبان  أك��ث��ر عمقا  ال��ت��واص��ل بشكل  على 

أفغانستان  ف��ي  الفعلية  السلطة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
بينما حث الحركة اإلسامية على أن تتصرف 
وت���ح���ت���رم حق  "م���س���ؤول���ة"  إدارة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
التعليم  ف��ي  الفتيات  وح��ق  العمل  ف��ي  النساء 

باملدارس.
وأضاف القحطاني في منتدى أمني عاملي 
ب���ال���دوح���ة "ن��ع��ت��ق��د أن ه����ذا )االع����ت����راف( ليس 
أول���وي���ة. األول���وي���ة األك��ب��ر ون��ح��ن ن��ت��ح��دث اآلن 

انتقال  والتعليم وحرية  اإلنساني  العمل  هي 
املسافرين".

وأوض��ح أن السبيل الوحيد لتحقيق تقدم 
ه���و "ت��ق��دي��م م��زي��د م���ن ال��ت��ض��ام��ن وال���ت���ع���اون، 
وامل������س������اع������دة" ل������������إلدارة امل�����ؤق�����ت�����ة، ل����ك����ن ع��ل��ى 
أف��غ��ان��س��ت��ان أن ت��ت��ح��رك ن��ح��و ح��ك��وم��ة شاملة 
ف���ي ع��م��ل��ي��ة داخ��ل��ي��ة ي��ق��رر األف���غ���ان بموجبها 

مستقبلهم.

أعلنت أحزاب عراقية عن نيتها الطعن 
املبكرة  التشريعية  االن��ت��خ��اب��ات  بنتائج 

 بحصول "تاعب" و"احتيال".
ً
منددة

��ل 
ّ
وس���ج���ل ت���ح���ال���ف ال���ف���ت���ح ال������ذي ي��م��ث

ال���ح���ش���د ال���ش���ع���ب���ي، ت����راج����ع����ًا ك���ب���ي���رًا ف��ي 
البرملان الجديد، وفق النتائج األولية.

وق����ال اإلط�����ار ال��ت��ن��س��ي��ق��ي ل��ق��وى تضم 
ت��ح��ال��ف ال��ف��ت��ح وائ���ت���اف رئ��ي��س ال����وزراء 
"نعلن  بيان  في  العبادي،  حيدر  األسبق 
طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا 
املتاحة  اإلج����راءات  جميع  وسنتخذ  بها 

ملنع التاعب بأصوات الناخبن".
وأع���ل���ن أب����و ع��ل��ي ال��ع��س��ك��ري امل��ت��ح��دث 
ب��اس��م كتائب ح��زب ال��ل��ه، إح���دى فصائل 
ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي األك��ث��ر ن��ف��وذًا ف��ي بيان 
أن "ما حصل في االنتخابات يمثل أكبر 
ع��م��ل��ي��ة اح���ت���ي���ال وال���ت���ف���اف ع��ل��ى ال��ش��ع��ب 

العراقي في التاريخ الحديث".
ف����ي امل����ق����اب����ل، اح���ت���ف���ل أن����ص����ار ال���ت���ي���ار 
ال����ص����دري ب���ظ���ه���ور ت���ق���ّدم���ه ف����ي ال��ن��ت��ائ��ج 
األول��������ي��������ة، وج������اب������ت م�����س�����ي�����رات ش��������وارع 
العراقية  األع���ام  راف��ع��ة  ب��غ��داد  العاصمة 

وصورًا ملقتدى الصدر.
وأظ�������ه�������رت ال����ن����ت����ائ����ج األول�������ي�������ة ل���ف���رز 
األص�������������وات، ال����ت����ي أع���ل���ن���ت���ه���ا م��ف��وض��ي��ة 
بأكبر  الصدرية  الكتلة  فوز  االنتخابات، 
ع�����دد م����ن امل���ق���اع���د، إذ ح��ص��ل��ت ع���ل���ى 73 
م��ق��ع��دًا، تليها ك��ت��ل��ة ت��ق��دم ال��ت��ي ي��رأس��ه��ا 
رئيس البرملان الحالي محمد الحلبوسي 

)38 مقعدًا(، بحسب الوكالة.
القانون في املركز  وج��اءت كتلة دول��ة 

الثالث بحصولها على 37 مقعدًا.
وبعد وق��ت قصير من إع��ان النتائج، 
وصف مقتدى الصدر االنتخابات بأنها 
إن   

ً
قائا امليليشيات"،  النصر على  "ي��وم 

امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات وح��ص��ر  ل��ح��ل  آن  ق���د  األوان 
الساح في يد الدولة.

ودع��ا الصدر "الشعب أن يحتفل بهذا 
النصر بالكتلة األكبر، لكن بدون مظاهر 

مسلحة".
وأش���������������ارت رئ�����ي�����س�����ة ب����ع����ث����ة االت������ح������اد 
األوروب�������ي مل��راق��ب��ة ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
فايوال فون كرامون في تقريرها النهائي 
خ�������ال م����ؤت����م����ر ص����ح����اف����ي ال�����ث�����اث�����اء أن 

للطبقة  رسالة واضحة  الناخبن  "غياب 
السياسية".

وأض���������اف���������ت "ك�������������ان ي�����ف�����ت�����رض ب����ه����ذه 
االن����ت����خ����اب����ات أن ت����ك����ون ب����داي����ة ج���دي���دة 
وف���رض���ة ل��ت��غ��ي��ي��ر امل��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي من 
أجل مستقبل مختلف للبلد. لكن يبدو أن 
ل��م يكونوا مؤمنن بهذه  )ل��أس��ف(  كثرًا 

الفرصة".
وق��ال��ت إن���ه "ي��م��ك��ن ال��ط��ع��ن ب��ال��ن��ت��ائ��ج، 
لكن ما الحظناه من الناحية التقنية هو 
لم  ومنظمة،  ه��ادئ��ة  ك��ان��ت  )العملية(  أن 
التقني  الصعيد  يكن هناك شوائب على 
ف���ي غ��ال��ب��ي��ة م���راك���ز االق����ت����راع ال���ت���ي تمت 

مراقبتها خال يوم االنتخابات".
وأض����اف����ت "م�����ن وج���ه���ة ن���ظ���رن���ا ك��ان��ت 
العملية منظمة ومدارة بشكل جيد، تقنيًا 
كانت على ما يرام، وال سبب إلطاق تهم" 

بحصول تزوير.
ووف������ق������ًا ل���ل���ن���ت���ائ���ج امل����ع����ل����ن����ة، ش���ه���دت 
االن��ت��خ��اب��ات ت��راج��ع��ًا ك��ب��ي��رًا ف��ي مكاسب 
تحالف الفتح الذي يقوده هادي العامري، 
 14 الحصول على  ف��ي  التحالف  إذ نجح 
مقعدًا بعدما كان قد حصد 45 مقعدا في 

االنتخابات السابقة عام 2018، كما يقول 
موفدنا إلى بغداد فراس كياني.

ف�����ي امل����ق����اب����ل، ت���م���ّك���ن ت���ح���ال���ف "دول������ة 
القانون" املقرب من إيران، برئاسة رئيس 
الوزراء األسبق نوري املالكي من تحقيق 
خ���رق ف���ي االن��ت��خ��اب��ات، م���ع أك��ث��ر م���ن 30 

مقعدًا.
البرملان  ت��وزع مقاعد  وي��رى خبراء أن 
سيؤدي إلى غياب غالبية واضحة، األمر 
لعقد  التفاوض  إل��ى  الكتل  ال��ذي سيرغم 

تحالفات.
ويشير موفد بي بي سي نيوز عربي 
إلى أن النتائج تمثل "زلزااًل على مستوى 
ال���ح���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال�����ع�����راق"، ن��ظ��رًا 
التي  األص���وات  نسب  ف��ي  الهائل  للتغير 
حصلت عليها بعض التحالفات الكبرى.

وبحسب مراسلنا، حقق تحالف العزم 
خميس  العربي  املشروع  رئيس  برئاسة 

الخنجر مكاسب جيدة في االنتخابات.
وي����ع����د ت���ح���ال���ف���ا ال�����ع�����زم وت�����ق�����دم أب�����رز 
ال���ت���ح���ال���ف���ات ال���ت���ي خ���اض���ت م����ن خ��ال��ه��ا 

القوى السنية هذه االنتخابات.
العليا لانتخابات  املفوضية  وأعلنت 

أنها ستبدأ في تلقي الطعون في النتائج 
ب���دءًا م��ن ال��غ��د ومل���دة ث��اث��ة أي����ام، ع��ل��ى أن 

يبّت فيها خال سبعة أيام.
وك��ان��ت امل��ف��وض��ي��ة ق��د ق��ال��ت إن نسبة 
امل���ش���ارك���ة ف���ي ال��ت��ص��وي��ت ب��ل��غ��ت 41 في 
النسبة  اح��ت��س��اب ه��ذه  أن  امل��ئ��ة، مضيفة 
من  بالتصويت  ق��ام��وا  م��ن  بحسبة  ج���اء 
ب���ن م���ن ي��م��ل��ك��ون ال��ب��ط��اق��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
الذكية، والبالغ عددهم حوالي 22 مليون 
شخص، وليس م��ن ال��ع��دد اإلج��م��ال��ي ملن 

يحق لهم التصويت.
وبحسب املفوضية، بلغ عدد املشاركن 
في االنتخابات 9 ماين ناخب علمًا بأن 
التصويت يبلغ نحو  ع��دد من يحق لهم 

25 مليون.
األدن���ى في  املشاركة ه��ذه  وتعد نسبة 
ال�����ذي ش��ه��د أول  ال���ب���اد م��ن��ذ ع����ام 2005 
ان���ت���خ���اب���ات ت��ش��ري��ع��ي��ة ف����ي ال����ع����راق ب��ع��د 

االحتال األميركي له عام 2003.
انتخابات  ف��ي  اإلق��ب��ال  أن نسبة  ي��ذك��ر 
وف��ق��ا  امل���ئ���ة  ف����ي   44.5 ب��ل��غ��ت   2018 ع�����ام 

لأرقام الرسمية.
وص������وت ال���ع���راق���ي���ون الخ���ت���ي���ار ن����واب 

ف��ي  م�����رش�����ح   3200 ب������ن  م������ن  ب����رمل����ان����ه����م 
االن���ت���خ���اب���ات امل���ب���ك���رة ال���ت���ي ت���ج���رى وف��ق 
ق�����ان�����ون ان����ت����خ����اب����ي ج����دي����د ي����ن����ص ع��ل��ى 
التصويت األح��ادي للمجلس املؤلف من 

329 مقعدًا.
وك���ان���ت ف���ي���وال ف����ون ك����رام����ون، رئ��ي��س��ة 
فريق املراقبن التابع لاتحاد األوروبي، 
ق���د ص��رح��ت ف���ي وق����ت س��اب��ق ب����أن نسبة 

املشاركة "منخفضة".
ان���خ���ف���اض  إن  ل���ص���ح���اف���ي���ن  وق������ال������ت 
امل���ش���ارك���ة "م����ؤش����ر س���ي���اس���ي واض�������ح، ال 
يسع املرء إال أن يأمل أن ُينَصت إليه من 
في  السياسية  والنخبة  السياسين  قبل 

العراق".
وع��ق��ب ان��ت��ه��اء االق���ت���راع، ق��ال��ت اللجنة 
األمنية العليا لانتخابات إنها أصدرت 
أوامر "صارمة" إلى السلطات األمنية في 
ال��ع��اص��م��ة ب��غ��داد وامل��ح��اف��ظ��ات بتشديد 
إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز 
االق�����ت�����راع وم����راك����ز ال��ت��س��ج��ي��ل وم���خ���ازن 

املفوضية املستقلة لانتخابات.
وخال التصويت، برزت مشاكل تقنية 

في بعض مراكز االقتراع.
وذكرت مصادر صحفية وشهود عيان 
لبي بي سي أن أجهزة التصويت في عدد 

من املراكز االنتخابية توقفت عن العمل.
وق������ال رئ���ي���س م��ج��ل��س امل���ف���وض���ن ف��ي 
الصناديق  إن  اليوم  لانتخابات  العليا 
ال��ت��ي ح��ص��ل ب��ه��ا ب��ع��ض امل��ش��اك��ل س��وف 
تنقل صباح يوم غد إلى املكتب الوطني 

في العاصمة بغداد.
التصويت  "أجهزة  إن  املصادر  وقالت 
أن يتم  للغاية، فهي تتوقف ما  حساسة 
أو خلل في  انقطاع  ح��دوث  أو  تحريكها 
التيار الكهربائي. كما تتطلب إدخال رقم 
س��ري عند محاولة إع��ادة تشغيلها، وال 
مركز  م��ن  إال  ال��رق��م  الحصول على  يمكن 

العمليات في العاصمة بغداد".
وأش�����ارت امل���ص���ادر إل���ى أن "م��ح��اوالت 
االت��ص��ال بمركز العمليات ج��اري��ة، إال أن 
جميع الخطوط مشغولة دون رد. ما دفع 
بعض الناخبن إلى العودة ملنازلهم بعد 

طول انتظار".

انتخابات العراق 2021: تقّدم التيار الصدري في االنتخابات العراقية وحتالف 
الفتح ينّدد بحصول »تالعب«
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ل���دي ش��ك��وك ف���ي أن م����ارك زوك��رب��ي��رغ 
ي����ق����رأ ال�����ع�����دد ال����ه����ائ����ل م�����ن ال���ت���ع���ل���ي���ق���ات 
ال���ت���ي ي��ت��رك��ه��ا آالف امل��س��ت��خ��دم��ن ع��ل��ى 

منشوراته على فيسبوك.
ول���ك���ن إذا ق���رأه���ا ف���ع���ا، ف��س��ي��س��ت��غ��رق 
م��ن��ه األم�����ر 145 ي���وم���ا ت��ق��ري��ب��ا م���ن دون 
ن������وم، ل��ي��ت��م��ك��ن م����ن ال����غ����وص ف����ي ف��ي��ض 
اع��ت��ذر  أن  ب��ع��د  ان��ه��ال��ت  ال��ت��ي  التعليقات 
عن الخلل الذي أدى إلى تعطل منصات 
ال��ت��اب��ع��ة لشركته  ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 

زهاء ست ساعات.
الكامل  العطل  من  وبعد ست ساعات 
ال���������ذي أص���������اب ف����ي����س����ب����وك وت���ط���ب���ي���ق���ات 
نشر  ووات��س��اب،  وإن��س��ت��غ��رام  ماسينجر 
م����ؤس����س ش����رك����ة ف���ي���س���ب���وك ورئ���ي���س���ه���ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع���ل���ى ح���س���اب���ه ع���ل���ى امل��ن��ص��ة 
ال��ع��م��اق��ة، ع���ب���ارة صغيرة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ي����ق����ول ف���ي���ه���ا "آس������ف ل����اض����ط����راب ال����ذي 

حصل اليوم".
وق����ال����ت ش����رك����ة ف���ي���س���ب���وك إن ال��ع��ط��ل 
ح��ص��ل خ����ال أع���م���ال ص��ي��ان��ة روت��ي��ن��ي��ة، 
ح��ن أص���در م��ه��ن��دس��وه��ا ع��ن غ��ي��ر قصد 
أمرا أدى إلى فصل بيانات فيسبوك عن 

شبكة اإلنترنت الرئيسية.
على  827,000 شخص  ح��وال��ي  وع��ل��ق 

االعتذار الذي نشره زوكربيرغ.
وتراوحت التعليقات من الطرافة مثل 
تعليق ملستخدم إيطالي يقول "كان األمر 
فظيعا، لقد اضطررت إلى أن أتحدث مع 
ع��ائ��ل��ت��ي"، إل���ى االرت���ب���اك وال���ح���ي���رة مثل 
التعليق الذي كتبه شخص من ناميبيا 
"أخ��������ذت ه���ات���ف���ي إل������ى ورش�������ة ت��ص��ل��ي��ح. 

ظننت أن فيه عطا".
وبالطبع، لم يخل األمر من التعليقات 
ة والغاضبة جدا، مثل "ال يمكنك  املستاء
إغاق كل شيء في وقت واحد. األضرار 
رج��ال  أح��د  كتبه  تعليق  وه��و  جسيمة"، 
األعمال النيجيرين. كما طالب آخر من 

الهند بتعويض عن تعطل أعماله.
اع����ت����م����اد م�����ل�����ي�����ارات م�����ن األش�����خ�����اص 
ع��ل��ى ه��ذه ال��خ��دم��ات، واض���ح وم��ع��روف، 
والترفيه،  التسلية  أج��ل  من  فقط  وليس 
للتواصل  رئيسية  كوسيلة  أيضا  ولكن 

والتجارة وتسيير األعمال.
وم����ا أص���ب���ح واض����ح����ا أي����ض����ا، ه����و أن 
م����ا ح���ص���ل ل���ي���س ح����ادث����ا ع���رض���ي���ا ي��ق��ع 
مل���رة واح�����دة. وي��ت��وق��ع ال��خ��ب��راء أن ه��ذه 
أك��ث��ر اض��ط��راب��ا مع  ال��خ��دم��ات ستصبح 
ارت���ف���اع ت���وات���ر االن��ق��ط��اع��ات ع��ل��ى ن��ط��اق 

واسع.
املسؤولن  كبير  ديريكس،  لوك  يقول 
التقنين في منصة "داون ديدكتور"على 
الحظناها  التي  األشياء  "أح��د  اإلنترنت 
االعتماد  خال عدة سنوات ماضية هو 
الشبكات،  من  صغير  ع��دد  على  املتزايد 
ونشر الشركات كمية كبيرة من املحتوى 

على اإلنترنت".
وي���ق���وم دي��ري��ك��س وف��ري��ق��ه ف���ي "داون 
دي�����دك�����ت�����ور" ب���م���راق���ب���ة خ�����دم�����ات ال���وي���ب 
أي عطل  عن  بحثا  اإللكترونية  واملواقع 
أو خلل. ويقول إن االنقطاعات املنتشرة 
ال���ت���ي ت���ؤث���ر ع���ل���ى ال���خ���دم���ات ال��رئ��ي��س��ي��ة 

أصبحت أكثر تواترًا وخطورة.
ي���ف���س���ر دي����ري����ك����س ذل�������ك ق����ائ����ا "ع���ن���د 
ح�����دوث م��ش��ك��ل��ة ف���ي أح����د ه����ذه امل���واق���ع، 
أو أك��ث��ر، ف��ه��ي ال ت��ؤث��ر ع��ل��ي��ه��ا ف��ق��ط، بل 
األخ��رى  الخدمات  من  اآلالف  مئات  على 
امل���رت���ب���ط���ة ب����ه����ا. ف���ي���س���ب���وك ع���ل���ى س��ب��ي��ل 
الدخول  لتسجيل  اآلن  ُيستخدم  امل��ث��ال، 
إل���ى م��ج��م��وع��ة م���ن ال��خ��دم��ات واألج���ه���زة 
املختلفة، مثل أجهزة التلفزيون الذكية".
هذا  لدينا  "ول��ه��ذا  ديريكس  ويضيف 
ال��ن��وع م��ن" أي���ام ال��ش��ل��ل" على اإلن��ت��رن��ت، 
وال���ت���ي ت���ح���دث اآلن. ش����يء م���ا ي��ت��ع��ط��ل، 
فترانا جميعا ننظر إلى بعضنا البعض 
م��ت��س��ائ��ل��ن: ح��س��ن��ا! م���ا ال�����ذي س��ن��ف��ع��ل��ه 

اآلن؟".
وي���ش���ي���ر دي���ري���ك���س إل�����ى أن�����ه "ع��ن��دم��ا 
ي�����واج�����ه ف���ي���س���ب���وك م���ش���ك���ل���ة، ف���ال���ت���أث���ي���ر 
ال���ك���ب���ي���ر ل���ي���س ف���ق���ط ع���ل���ى م��س��ت��خ��دم��ي 
االقتصاد،  على  أيضا  وإن��م��ا  اإلن��ت��رن��ت، 
وع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ك��ك��ل. م���اي���ن، أو رب��م��ا 

يجلسون  األشخاص،  من  املاين  مئات 
كاليفورنيا  ف��ي  ف��ري��ق ص��غ��ي��ر  ب��ان��ت��ظ��ار 
ل���ي���ق���وم ب�����إص�����اح األم��������ر. إن����ه����ا ظ���اه���رة 
م��ث��ي��رة ل��اه��ت��م��ام ت��ن��ام��ت خ���ال العامن 

املاضين".

تعطالت بارزة في الخدمة
في أكتوبر/تشرين األول 2021: حدث 
"خ��ط��أ ف���ي إع������دادات ال���خ���وادم" أدى إل��ى 
وإنستغرام  ووات��س��اب  فيسبوك  تعطيل 
مل���ا ي���ق���رب م���ن 6 س����اع����ات. ك��م��ا ح��ص��ل��ت 
أي��ض��ا ان��ق��ط��اع��ات ف��ي م��واق��ع أخ���رى مثل 
املفاجئة  الكبيرة  الزيادة  بسبب  تويتر، 

في عدد األشخاص الذين دخلوا إليها.
أك����ث����ر   :2021 ي������ول������ي������و/ت������م������وز  ف�������ي 
م�����ن 48 خ�����دم�����ة، ب���م���ا ف�����ي ذل������ك إي������ر ب��ي 
ب������ي، وإك����س����ب����ي����دي����ا، وه�������وم دي���ب���وت  إن 
وس���ي���ل���ي���س���ف���ورس، ت��ع��ط��ل��ت مل�����دة س��اع��ة 
ت���ق���ري���ب���ا ب���ع���د خ���ط���أ ف�����ي ن����ظ����ام أس���م���اء 
ال��ن��ط��اق��ات ف���ي ش��رك��ة أك��ام��ي��ه ل��ت��وص��ي��ل 
امل��ح��ت��وى. وذل����ك ب��ع��د ش��ه��ر م��ن ان��ق��ط��اع 

مماثل في الشركة.
توقفت   :2021 ي��ون��ي��و/ح��زي��ران  وف���ي 
ال��خ��دم��ة ف��ي أم���ازون وردي���ت، وتويتش، 
وسبوتيفاي،  وش��وب��ف��اي،  وغيتشهاب، 
كما تعطلت العديد من املواقع اإلخبارية 

غير  ف��ي��روس  بسبب  تقريبا  س��اع��ة  مل��دة 
م���ع���روف س���اب���ق���ا، ت��س��ب��ب ب���دخ���ول���ه أح��د 
ال���ع���م���اء ع����ن ط���ري���ق ال���خ���ط���أ إل�����ى م����زود 

خدمة الحوسبة السحابية فاستلي.
 :2020 األول  دي���س���م���ب���ر/ك���ان���ون  ف����ي 
تعطل كل من البريد اإللكتروني جيميل، 
وي��وت��ي��وب، وغ��وغ��ول دراي����ف، وخ��دم��ات 
وقت  في  األخ��رى  البحث غوغول  محرك 
واح�����د مل����دة 90 دق���ي���ق���ة ت���ق���ري���ب���ا، وق���ال���ت 
الشركة بعدها إنها واجهت "مشكلة في 

حصة التخزين الداخلية".
ف���ي ن��وف��م��ب��ر/ ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي 2020: 
أث������رت م��ش��ك��ل��ة ت��ق��ن��ي��ة ف����ي أح�����د امل���واق���ع 
ال��ت��اب��ع��ة ل��خ��دم��ات أم����ازون ف��ي فرجينيا 
ب����ال����والي����ات امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة، ع��ل��ى 
ع��ب��ر  األخ����������رى  امل������واق������ع  آالف  خ�����دم�����ات 
ل��ع��دة س��اع��ات، ومعظمها في  اإلن��ت��رن��ت 

الشمالية. أمريكا 
في مارس/آذار 2019: أصيب فيسبوك 
وإنستغرام وواتساب إما بعطل كامل أو 
بانقطاعات شديدة ملدة 14 ساعة تقريبا 
ب��ع��د "ت��غ��ي��ي��ر إع�������دادات أح����د ال����خ����وادم". 
األخ��رى،  املنصات  بعض  أيضا  وتأثرت 
بما في ذلك تيندر، وسبوتيفاي، والتي 

تستخدم فيسبوك لتسجيل الدخول.
أث���ن���اء ان���ق���ط���اع ك��ب��ي��ر ف���ي ال���خ���دم���ات، 

ش���ع���ر ال����ن����اس ب���ال���ت���أك���د ف����ي م���رح���ل���ة م��ا 
بالقلق م��ن أن ي��ك��ون ه��ذا ن��ات��ج ع��ن نوع 
من الهجوم اإللكتروني، الذي قد يخترق 

الشخصية. معلوماتهم 

ماذا عن املستقبل؟
ل��ك��ن ي����رى خ���ب���راء أن األم�����ر ف���ي أغ��ل��ب 
األح������ي������ان ي����ع����ود إل�������ى أخ�����ط�����اء ب���ش���ري���ة 
ت��ت��ف��اق��م  أن  ي���م���ك���ن  أن����ه����ا  إال  ص����غ����ي����رة، 
م���ن خ���ال ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��ت��م ب��ه��ا رب��ط 
اإلنترنت بمجموعة من األنظمة القديمة 

املعقدة.
وخ����ال ت��ع��ط��ل ف��ي��س��ب��وك، ق���ال خ��ب��راء 
على تويتر على سبيل املزاح إن املشتبه 
انقطاع  بمشكات  بالتسبب  ع���ادة  ب��ه��م 
ال��خ��دم��ة ه��م أك��ب��ر س��ن��ا م��ن ال��ج��ي��ل ال��ذي 

شهد شهرة فرقة "سبايس غيرلز".
وي���ق���ول ال���ب���روف���ي���س���ور ب��ي��ل ب��وك��ان��ان 
ال��ع��ال��م امل��خ��ت��ص ب��اإلن��ت��رن��ت "اإلن��ت��رن��ت 
ل��ي��س ال��ش��ب��ك��ة امل���وزع���ة واس���ع���ة ال��ن��ط��اق 
ال���ت���ي ح���اول���ت ص��ن��ع��ه��ا وك���ال���ة م��ش��اري��ع 
األب����ح����اث ال���دف���اع���ي���ة امل��ت��ق��دم��ة )واض���ع���ة 
أس���س إن��ش��اء االن���ت���رن���ت(، ل��ت��ك��ون ق���ادرة 
ع��ل��ى ال���ص���م���ود ح��ت��ى ل���و ح��ص��ل ه��ج��وم 

نووي على أي جزء منها.
املستخدمة  "البروتوكوالت  ويضيف 

ح������ال������ي������ا ه��������ي ال�������ت�������ي ص�����ي�����غ�����ت ب���ش���ك���ل 
أول�����ي ع��ن��دم��ا وص��ل��ن��ا أول م����رة أج��ه��زة 
الكمبيوتر املركزية مع املحطات املزودة. 
التحتية  البنية  ف��ي  واح��د  ووج���ود خلل 
األساسية يمكن أن يؤدي إلى تعطل كل 

شيء".
ويرى البروفيسور بوكانان أن إجراء 
مرونة  أكثر  اإلنترنت  لجعل  تحسينات 
ممكن، لكن العديد من أساسيات الشبكة 
باقية سواء كان ذلك لألفضل أو األسوأ.
وي���ق���ول "األن���ظ���م���ة ت��ع��م��ل ب��ش��ك��ل ع���ام. 
إنترنت  نظام  إيقاف تشغيل  يمكنك  وال 
م����ع����ن ل�����ي�����وم واح����������د ل�����ت�����ح�����اول إع��������ادة 

تشكيله".
وب������دل م���ح���اول���ة إع�������ادة ب���ن���اء أن��ظ��م��ة 
البروفيسور  يعتقد  اإلن��ت��رن��ت،  وه��ي��ك��ل 
ب�����وك�����ان�����ان أن�����ن�����ا ب����ح����اج����ة إل��������ى إج��������راء 
تحسينات على طريقة تخزين البيانات 
وم�����ش�����ارك�����ت�����ه�����ا، وم�������ال�������م ي������ح������دث ذل�����ك 
ف��ه��ن��اك امل���خ���اط���رة ب��ال��ت��ع��رض مل���زي���د من 

االنقطاعات الجماعية في املستقبل.
وبرأي البروفسور كونان، فقد أصبح 
الكثير  وهناك  للغاية،  مركزيا  اإلنترنت 
م����ن ال���ب���ي���ان���ات ال���ت���ي ت���أت���ي م����ن م��ص��در 
واح��د. ويوضح أن ه��ذا االت��ج��اه يحتاج 
إلى تحويله إلى أنظمة تحتوي مصادر 
م���ت���ع���ددة، ب��ح��ي��ث ال ي�����ؤدي ف��ش��ل واح���د 

منها إلى توقف الخدمة عن العمل.
ل��ك��ن ه��ن��اك ج��ان��ب إي��ج��اب��ي. ف��رغ��م أن 
االن���ق���ط���اع���ات ال��ك��ب��ي��رة ل��إن��ت��رن��ت ت��ؤث��ر 
على حياة املستخدمن وعمل الشركات، 
ي��م��ك��ن أن تساعد  ال��ن��ه��اي��ة،  ف��ي  أن��ه��ا  إال 
ف��ي ت��ح��س��ن م��رون��ة اإلن��ت��رن��ت وخ��دم��ات 

الويب بشكل عام.
ع���ل���ى س���ب���ي���ل امل�����ث�����ال، ب���ل���غ���ت خ��س��ائ��ر 
ف��ي��س��ب��وك ب��ح��س��ب ت��ق��دي��رات ف��ورب��س 66 
ست  دام  ان���ق���ط���اع  خ����ال  دوالر،  م��ل��ي��ون 
س��اع��ات، وذل��ك بسبب ت��وق��ف اإلع��ان��ات 
أو انسحاب بعض املعلنن. ومن املرجح 
أن يؤدي هذا الحجم من الخسارة إلى أن 
منع  على  التنفيذيون  امل��دي��رون  يجتهد 

تكرار األمر.
وي������ق������ول ب�����روف�����س�����ور ب����وك����ان����ان"ل����ق����د 
خ��س��روا مبلغا ضخما م��ن امل��ال ف��ي ذلك 
ال���ي���وم، ل��ي��س ف��ق��ط ف���ي أس���ع���ار أسهمهم 
التشغيلية"،  عائداتهم  ف��ي  أيضا  ولكن 
وهو يعتقد أنهم سييذلون اآلن قصارى 
ج��ه��ده��م ل��ض��م��ان ع���دم ان��ق��ط��اع ال��خ��دم��ة 

مستقبا. 

أعطال اإلنترنت: ما أسباب حدوثها بشكل متكرر وكيف ميكن حلها؟
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اكتشاف حيتان قاتلة  تعيش على حافة اجلرف القاري 

القاتلة هي  الحيتان  أن  العلماء  يؤكد 
العالم،  في  انتشارا  الحيوانات  أكثر  من 
ل��ك��ن��ه��ا ت��ع��ي��ش ف���ي امل��ح��ي��ط��ات ال��ش��اس��ع��ة 
حياة ما تزال غامضة بالنسبة للباحثني 
ب���س���ب���ب ت����ن����وع أص���ن���اف���ه���ا وان���ت���ش���اره���ا 
دراستها  صعوبة  إل��ى  باإلضافة  الكبير 
وم���راق���ب���ت���ه���ا ك���ون���ه���ا م��س��ت��م��رة ال���ت���رح���ال 

تحت سطح املياه الساحلية 
أكثر  بتحليل  ع��ل��م��اء  مجموعة  ق��ام��ت 
من 100 ألف صورة فوتوغرافية ملتقطة 
ال���س���اح���ل  ف����ي  قاتلة التقطت  ل���ح���ي���ت���ان 
الغربي ألمريكا، مع تقييم مكان مشاهدة 

الحوت وتموضعه في املجموعة 

أنه من  الدراسة  الباحثون خالل  وأكد 
فروع  من  املزيد  هناك  يكون  أن  املحتمل 
هذا  عائلة  شجرة  على  القاتلة  الحيتان 
ال��ص��ن��ف ال��ك��ب��ي��رة، أك��ث��ر م��م��ا ك���ان ُيعتقد 

ا بكثير 
ً
سابق

وحدد الفريق خالل الدراسة مجموعة 
غ����ي����ر م����الح����ظ����ة م����ن ال����ح����ي����ت����ان ال����ق����ال����ة 
ال���س���اح���ل  "ح����ي����ت����ان  ل���ق���ب  أطلق عليها 
ال��خ��ارج��ي ال��ق��ات��ل��ة"، وال��ت��ي ب��ق��ي��ت حتى 

اآلن غير ملحوظة 
ف��ي ج��ام��ع��ة كولومبيا  ال��ب��اح��ث  وق���ال 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ج���وش م��اك��ي��ن��ز، ال����ذي ق��اد 
ال�����دراس�����ة ال�����ج�����دي�����دة "ت������م ال����ع����ث����ور ع��ل��ى 

ال����ح����ي����ت����ان ال����ق����ات����ل����ة ف�����ي ج���م���ي���ع أن����ح����اء 
العالم... تقضي معظم حياتها في املياه 
اك��ت��ش��ف��ن��ا اآلن صنفا  ل��ك��ن��ن��ا  ال��س��اح��ل��ي��ة، 
ي��س��ك��ن امل��ي��اه امل��ح��ي��ط��ي��ة. وال ن��ع��رف عنه 

شيء في األساس" 
ويعتقد أن "حيتان الساحل الخارجي 
القاتلة"، التي استمدت لقبها من حياتها 
البعيدة عن الساحل القريب للمحيطات، 
هي مجموعة فرعية من الحيتان القاتلة 
العابرة التي تتغذى على الثديات، وهي 
طلعات  تنفذ  التي  البحرية  الثديات  من 

صيد شديدة التنسيق بني األفراد    

  هاكرز تخترق بيانات خدمة الفيديوهات 
الشهيرة "تويتش" 

منظمة الصحة العاملية: بشرى سارة ملرضى السرطان 
وداء السكري

ت�����م�����ك�����ن�����ت م�����ج�����م�����وع�����ة ه���������اك���������رز م���ن 
اخ���ت���راق خ��دم��ة ال��ف��ي��دي��وه��ات ال��ش��ه��ي��رة 
"تويتش" وسرقة عدد هائل من بيانات 

مستخدميها 
عبر موقع  امل��ن��ش��ور  التقرير  وأوض���ح 
املتخصص أن  ال���ت���ق���ن���ي  "إن����غ����ادج����ي����ت" 
ال��ه��اك��رز ق��ام��وا ب��ت��س��ري��ب ق���در ه��ائ��ل من 
ب��ي��ان��ات امل��س��ت��خ��دم��ني، م��ث��ل رم���ز امللكية 

ومدفوعات املبدعني 
ال�������رد  "ت������وي������ت������ش"  إدارة  ورف�������ض�������ت 
ع���ل���ن���ا ع����ل����ى ت����ل����ك ال����ت����ق����اري����ر ال���خ���اص���ة 

بتعرضها للقرصنة 
وأكد الهاكرز أنهم تمكنوا من السطو 
إص��دارات  في  املستخدمني  بيانات  على 
ال���ه���ات���ف ال���ذك���ي وس���ط���ح امل���ك���ت���ب، ح��ي��ث 
وص���ل ح��ج��م امل��ل��ف��ات إل���ى أك��ث��ر م���ن 126 
 2.4 غيغابايت وأرق��ام دفع ملا يقرب من 

مليون جهاز بث 
وال يبدو أنه تم الكشف عن معلومات 
والعناوين  املستخدم  م��رور  كلمات  مثل 
وامل��ع��ل��وم��ات امل��ص��رف��ي��ة، ول��ك��ن ال يمكن 

استبعاد ذلك في املستقبل 

يوم  ال��ع��امل��ي��ة،  الصحة  منظمة  ن��ش��رت 
ال��ج��م��ع��ة امل���اض���ي، اإلص�����دار ال��ج��دي��د من 
األساسية  لألدوية  النموذجية  قوائمها 
وأدوي���ة األط��ف��ال، وال��ت��ي تشمل عالجات 
ج������دي������دة مل���خ���ت���ل���ف أن�����������واع ال�����س�����رط�����ان، 
وم���ث���ي���الت األن���س���ول���ني وأدوي��������ة ج���دي���دة 
تستخدم عن طريق الفم ملرضى السكري 

ومضادات البكتيريا والفطريات 
وت������ه������دف ال������ق������وائ������م، ح���س���ب���م���ا ن���ش���ر 
معالجة  إل��ى  للمنظمة،  ال��رس��م��ي  امل��وق��ع 
ال��ع��امل��ي��ة، وتحديد  ال��ص��ح��ي��ة  األول���وي���ات 
والتي  الفوائد،  أكبر  توفر  التي  األدوي��ة 
يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة 
للجميع، ومع ذلك، فإن األسعار املرتفعة 
لكل من األدوي��ة الجديدة الحاصلة على 
ة اخ���ت���راع واألدوي������ة ال��ق��دي��م��ة، مثل  ب����راء
األن����س����ول����ني، ت��س��ت��م��ر ف����ي إب����ق����اء ب��ع��ض 
األدوي�����ة األس��اس��ي��ة ب��ع��ي��دة ع���ن م��ت��ن��اول 

العديد من املرضى 
الدكتور تيدروس غيبريسوس،  وقال 
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية: "إن 
م���رض ال��س��ك��ري آخ���ذ ف���ي االرت���ف���اع على 
مستوى العالم، ويزداد بشكل أسرع في 

ال��دخ��ل"،  وم��ت��وس��ط��ة  ال��ب��ل��دان منخفضة 
الكثير من األشخاص  "ي��واج��ه  وأض��اف: 
الذين يحتاجون إلى األنسولني مصاعب 
من  الذهاب  أو  عليه  الحصول  في  مالية 
دون�����ه وي���ف���ق���دون ح��ي��ات��ه��م، وب���ن���اء ع��ل��ى 
في  األنسولني  نظائر  يعد تضمني  ذل��ك، 
قائمة األدوية األساسية، خطوة حيوية 
ك��ل م��ن يحتاج إلى  نحو ضمان وص��ول 

هذا املنتج املنقذ للحياة" 
وي��ع��د ال��س��رط��ان ع��ل��ى ال��ج��ان��ب اآلخ��ر 
م��ن األس���ب���اب ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ل��وف��ي��ات ح��ول 
العالم، حيث تسبب في ما يقرب من 10 
ماليني حالة وفاة في عام 2020، وسبعة 
م��ن ك��ل ع��ش��ر ح���االت ت��ح��دث ف��ي ال��ب��ل��دان 

منخفضة ومتوسطة الدخل 
وت����م ت��ح��ق��ي��ق اخ���ت���راق���ات ج���دي���دة ف��ي 
ع���الج ال��س��رط��ان ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة، 
التي تستهدف الخصائص  مثل األدوية 
ال��ج��زي��ئ��ي��ة امل���ك���ون���ة ل����ل����ورم، ال���ت���ي ي��ق��دم 
العالج  من  بكثير  أفضل  نتائج  بعضها 
أنواع  للعديد من  "التقليدي"  الكيميائي 

السرطان 

علماء فلك يكتشفون كوكبا فريدا يبعد عنا 1300 
سنة ضوئية

ت���وص���ل ع���ل���م���اء ف���ل���ك الك���ت���ش���اف م��ث��ي��ر 
ي��ت��ع��ل��ق ب��م��ن��ظ��وم��ة ج���ي داب����ل ي���و وال��ت��ي 
تبعد عنا مسافة 1300 سنة ضوئية فقط 
وكان العلماء في السابق يعتقدون أن 
جي دابل يو ال تختلف كثيرا عن نظامنا 
عبارة  املنظومة  هذه  أن  علما  الشمسي، 
بحلقات  جزئيا  ثالثة نجوم محاطة  عن 

من مخلفات الفضاء 
ل��ك��ن دراس����ة ج��دي��دة أج��راه��ا ب��اح��ث��ون 
ف���ي ج��ام��ع��ة ن��ي��ف��ادا األم��ي��رك��ي��ة، أظ��ه��رت 

فجوة كبيرة في الحلقات ترابية الشكل

وف���ي ب��ح��ث ن��ش��رت ن��ت��ائ��ج��ه ف��ي مجلة 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ل��ك��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، أوض���ح عالم 
ال���ف���ل���ك ج��ي��ري��م��ي س����م����ول����وود، أن ه��ن��اك 
احتمال لوجود كوكب أو كواكب ضخمة 
ف����ي امل���ن���ط���ق���ة ال���ت���ي ت��ف��ص��ل ب����ني أق�����راص 

منظومة جي دابل يو 
وأض���اف س��م��ول��وود: "م��ن املحتمل أن 
ي���ك���ون ه����ذا ال��ك��وك��ب أو ال���ك���واك���ب غ��ازي��ا 
مثل امل��ش��ت��ري، إال أن م��ا يميزه وج��ود 3 

شموس يدور حولها" 

أعلن القائمون على خدمة إنستغرام، 
التابع لشركة فيسبوك،  أنهم يختبرون 
خاصية إلخطار املستخدمني بانقطاع 
ال���خ���دم���ة أو امل���ش���ك���الت ال��ف��ن��ي��ة ب��ش��ك��ل 

مباشر على تطبيق مشاركة الصور 
وي����أت����ي ذل������ك ب���ع���د أي�������ام م����ن ت��ع��ط��ل 
خ�����دم�����ات ع����م����الق ش���ب���ك���ات ال���ت���واص���ل 
أق��ل من أسبوع.  االجتماعي مرتني في 
وجاء في تدوينة لتطبيق إنستغرام أن 
االخ������ت������ب������ار س�����ي�����ج�����ري ف������ي ال������والي������ات 

املتحدة، وسيستمر لبضعة أشهر 
الخدمة س��ت ساعات  انقطاع  وح��ال 
ف���ي ال����راب����ع م���ن أك���ت���وب���ر ال����ج����اري دون 
وص�����ول م��س��ت��خ��دم��ي خ���دم���ات ال��ش��رك��ة 
ال��ب��ال��غ ع��دده��م 3.5 م��ل��ي��ار إل���ى وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي وخدمات املراسلة، 
شمل واتساب وإنستغرام  م����ا  وه�����و 

وماسنجر 
وف������ي وق������ت س����اب����ق االث�����ن�����ني، واج�����ه 
ال��ع��دي��د م��ن امل��س��ت��خ��دم��ني م��ش��ك��الت مع 
إنستغرام، بحسب تقارير املستخدمني 
مراقبة اإلنترنت "داون  مجموعة  على 

ديتكتور" 
وت����خ����ط����ط ال�����ش�����رك�����ة أي�����ض�����ا ل���ط���رح 
خ����اص����ي����ة س����ت����س����اع����د ف������ي ال���ت���س���ه���ي���ل 
ع��ل��ى األش���خ���اص م��ع��رف��ة م���ا إذا ك��ان��ت 

حساباتهم معرضة لخطر التعطيل 

إنستغرام يختبر خاصية 
إلخطار املستخدمني بانقطاع 

الخدمة
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
أنس جابر تبلغ ثمن نهائي إنديان ويلز..  

تأهلت الالعبة التونسية أنس جابر اليوم إلى الدور ثمن 
) 1000 نقطة( وذل��ك  للتنس  إن��دي��ان ويلز  لبطولة  النهائي 
بعد الفوز على الالعبة األمريكية دانيال كولينز املصنفة 25 
عامليا بمجموعتني دون رد بعد ساعة و13دقيقة فقط من 

اللعب 
ودخلت أنس جابر املباراة بقوة وفرضت سيطرة مطلقة 
ما جعلها تكون في طريق مفتوح خ��الل املجموعة األول��ى 

والتي فازت بها بنتيجة 1-6 
وف���ي امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ح���اول���ت األم��ري��ك��ي��ة ال���ع���ودة في 
النتيجة خصوصا بعد أن ذللت الفارق )3-4( وكانت لها كرة 
التعديل لكن البطلة التونسية لم تترك لها الفرصة لتنهي 

املجموعة لصالحها بنتيجة 3-6 
وس��ت��واج��ه أن���س ج��اب��ر ف��ي ال����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي الالعبة 
أزاح��ت  وال��ت��ي  أن��ا كالينسكايا املصنفة 93 عامليا  الروسية 
في الدور الثالث الالعبة السويسرية فيكتوريا جوليبيتش 
و1-6  ب��واق��ع 6-1  عامليا بمجموعتني ملجموعة  املصنفة 46 

و3-6 
وفجرت البرازيلية بياتريز حداد مايا مفاجأة من العيار 
الثقيل، بفوزها على النجمة التشيكية كارولينا بليسكوفا 
ال���دور  م��ن  بها  لتطيح  و5-7   3-6 للبطولة  األول����ى  املصنفة 

الثالث 
 

منتخب املغرب للمحليني يفوز وديا 
على سيراليون  

ف����از م��ن��ت��خ��ب امل���غ���رب ل��ل��م��ح��ل��ي��ني على  س���ي���رال���ي���ون 1-2 
ال��ث��الث��اء ضمن  ال��ي��وم  ف��ي ملعب البشير باملحمدية، م��س��اء 
التحضيرات للمشاركة في كأس العرب املقررة في قطر بني 

30 نوفمبر و18 ديسمبر 2021 
وهاجم منتخب األسود نظيره السيراليوني منذ البداية، 
وتمكن س��ع��دان م��ن تسجيل ال��ه��دف األول م��ن ت��س��دي��دة من 

داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11 
وأهدر وليد أزارو التسجيل فرصتني للتسجيل برأسيتني، 
أمام املرمى، بينما لعب منتخب سيراليون بطريقة دفاعية، 
ردتها  أوجستني  م��ن تسديدة لالعبه  وك��ان��ت أخطر فرصه 

العارضة 
ولم يكن أزارو محظوظا في الشوط الثاني، حيث منعه 
الحارس إبراهيم سيسيه من التسجيل مرتني أيضا األولى 
من تسديدة والثانية من رأسية، وبدوره ضيع وليد الكرتي 

فرصة محققة حيث سدد بجوار املرمى 
ون��ج��ح منتخب س��ي��رال��ي��ون ف��ي م��ف��اج��أة األس����ود عندما 
تمكن كوامي من تسجيل هدف التعادل من متابعة جيدة في 

الدقيقة 61 
وبحث منتخب املغرب عن التسجيل وأض��اع الحسوني 

كرة سهلة سددها إلى جانب املرمى  
وفي الوقت بدل الضائع، أعلن الحكم عن ركلة جزاء، سجل 
منها يحيى ج��ب��ران ال��ه��دف ال��ث��ان��ي، ليسجل األس����ود ف��وزا 
نهاية معسكرهم،  قبل  ال��ودي��ة  آخ��ر مبارياتهم  ف��ي  صعبا، 
الذي فازا خالله على جامبيا 7-2 وعلى جنوب السودان 0-3 

القدم "بطاقة  املنتخب املغربي لكرة  ح��ج��ز 
املؤهل لكأس  ال���ف���اص���ل"  "ال��������دور  العبور" نحو 
ال�������ع�������ال�������م "ق�������ط�������ر 2022"، ع����������������ق����������������ب ان������ت������ص������اره 
في  واح�������د،  م��ق��اب��ل  أه�������داف  على غينيا بأربعة 
املواجهة التي جرت على البساط األخضر ل�"املركب 
الرياضي األمير موالي عبد الله"، لحساب مؤجل 

الجولة الثانية من التصفيات 
البوسني وحيد خليلوزيتش  امل��درب  واعتمد 
في مباراة اليوم على خطة )5-3-2(، حيث واصل 
ال���ح���ارس ب��ون��و ق��ي��ادت��ه ل��خ��ط ال���دف���اع امل��ش��ك��ل من 
شاكال  س��اي��س،  أك����رد،  العبني )حكيمي،  خمسة 
والكراوني(، أمامهم ثالثي الوسط أمرابط، لوزا، 

برقوق ويتقدمهم ثنائي الهجوم مايي والكعبي

أوال  م�������ح�������اوالت "األس�������ود" ه�������دف�������ا  وأث�������م�������رت 
من  ان��ط��ل��ق��ت  م��غ��رب��ي،  تاكا" بثوب   - عبر "تيكي 
ث��ن��ائ��ي��ات ب���ني ال��ك��ع��ب��ي وح��ك��ي��م��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى 
الجهة اليمنى، ليعمد هذا األخير لتمريرها صوب 
مايي الذي اصطدمت رأسيته بالعارضة، قبل أن 
يعود الكعبي إلسكانها في الشباك، معلنا بذلك 

عن أولى أهداف اللقاء )د 21 
وفي الدقيقة ال�31، ومن إبعاد خاطئ للكرة من 
طرف البديل أمالح، باغت املنتخب الغيني الحارس 
بونو بتسديدة "قوية  موقعا بذلك هدف التعادل   
وك��ف��ر ام�����الح ع���ن خ��ط��ئ��ه، م���دون���ا ال���ه���دف ال��ث��ان��ي 
للعناصر الوطنية، منهيا الشوط األول بتقدمهم 
بهدفني مقابل واح��د  وانطلق الفصل الثاني من 

الهجومية  ال��ب��ن��اءات  إي��ق��اع بعض  املواجهة على 
من الكتيبة املغربية  ليتمكن املنتخب املغربي من 
تعميق النتيجة في الدقيقة ال�65، حني عاد أمالح 
عبر "رصاصة" مزقت  ال��غ��ي��ن��ي��ني  م��رم��ى  ل���زي���ارة 
شباك الخصم، عقب تمريرة "حاسمة" من عمران 
كعكة  الكرز" فوق  بوفال "حبة  ووض�������ع    ل�����وزا 
ت��ف��وق امل��غ��ارب��ة ب�������"األداء وال��ن��ت��ج��ي��ة"، ح��ني تسلم 
كرة "ميلميترية" من البديل فيصل فجر، واضعا 

إياها ب�"ضربة مقصية" في الشباك الغينية 
املغربي "العالمة  امل���ن���ت���خ���ب  ح���ق���ق  وب�����ذل�����ك، 
الكاملة" من أصل أربع مباريات، حيث بلغ رصيده 
للنقطة ال���12، فيما تجمدت حصيلة الغينني عند 

النقطة الثالثة في املركز الثالث  

بطاقة" مؤهلة  منتخب السنغال "أول  ح��س��م 
امل����ون����دي����ال  ت���ص���ف���ي���ات  الفاصل" في  إل�������ى "ال�������دور 
لصالحه، بعد تغلبه على مضيفه الناميبي بثالثة 
ال��ت��ي جمعتهما على  امل���ب���اراة  ف���ي  ل���واح���د،  أه�����داف 

أرضية ملعب "أورالندو" بجنوب أفريقيا 
على  التيرانغا" تفوقهم  ج�����ّدد "أس�����ود  وب���ه���ذا 
منتخب ناميبيا، بعد انتصارهم على نفس الخصم 
ب��أرب��ع��ة أه�����داف ل���واح���د، ل��ح��س��اب ال��ج��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة 
املؤهلة  أفريقيا  في تصفيات  الثامنة  للمجموعة 

إلى كأس العالم "قطر 2022" 
وأح���������������������رز ال�����������الع�����������ب، ف�����������ام�����������ارا دي������ي������ده������ي������و، 
بينما  الدقائق 22 و51 و84،  ثالثية السنغال في 
ع���ن طريق، بيتر  ل��ن��ام��ي��ب��ي��ا  ال���وح���ي���د  ال���ه���دف  ج����اء 

شالوليلي، في الدقيقة 27 
ماني )3- رفاق ساديو  ب��ف��وز  امل��واج��ه��ة  وان��ت��ه��ت 

1(، ليحسموا بذلك تأهلهم إلى "الدور الفاصل" في 
ت���ص���ف���ي���ات امل�����ون�����دي�����ال، ب���ت���ص���دره���م ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
نقاط عن  وب����ف����ارق 8  ن��ق��ط��ة،  برصيد 12  ال��ث��ام��ن��ة 
منتخب ناميبيا صاحب املركز الثاني قبل جولتني 

من ختام مرحلة املجموعات 

تصفيات "املونديال".. املنتخب املغربي يسحق غينيا و يحجز بطاقة 
العبور لـ"الدور الفاصل"  

بن صديق: "قضيت شهرًا 
ونصف في السجن..  

الجزائر تسحق النيجر وتستعيد الصدارة

 تصفيات  املونديال .... منتخب السنغال يظفر بأول بطاقة مؤهلة إلى "الدور الفاصل"

ري���اض���ة  البطل املغربي في  أف����ص����ح 
"ال��ك��ي��ك ب��وك��س��ي��ن��غ"، ج��م��ال ب���ن ص��دي��ق، 
عّما كابده في م��دة اعتقاله وإي��داع��ه بني 
أس������وار ال���ّس���ج���ن م���ا ب���ني ش���ه���رْي ف��ب��راي��ر 
وأب��ري��ل امل��اض��ي��نْي، الف��ت��ًا إل���ى أن مشاعر 
ت ب��ه وأف��ض��ت به  ال��ي��أس وال��ُح��زن اس��ت��ب��دَّ
��ق��وط ف��ي خ��ن��دق األس��ى  إل���ى ال��ب��ك��اء وال��سُّ

واالنهيار 
وق��ال بن صديق في ح��واٍر أج��راه على 
منصة "يوتوب": "قضيت شهرًا ونصف 
بني  من حولي  انهار  العالم  السجن،  في 
املطاف  بي  انتهى  لقد  عشية وضحاها، 
في زنزانة مساحتها مترْين وأربعة أمتار 

ما بني الطول والعرض" 
��ق��ات��ل امل��غ��رب��ي ال��ب��ال��غ من 

ُ
واس��ت��ط��رد امل

ا عاملا 
َّ
العمر 31 سنة بالقول: "لقد كان حق

ل��ي، حيث  بالنسبة  ُي��وص��ف  )السجن( ال 
جلست هناك أبكى، ولم أكن قد تعافيت 

حتى من إصابتي على مستوى الظهر" 
�������ه�������م ب������ن ص�����دي�����ق ب�����االت�����ج�����ار ف��ي 

ُّ
وات

شبكة  تستعملها  رة 
ّ
ُمشف اتصال  أجهزة 

أبريل  ُيفرج عنه نهاية  أن  إجرامية، قبل 
���داري���ب 

ّ
امل���اض���ي، ل��ي��ع��ود ب��ع��ده��ا إل����ى ال���ت

ل���الس���ت���ع���داد إل����ى ال����رج����وع ص����وب حلبة 
التباري 

ال��وط��ن��ي نظيره  ال��ع��ل��م  وي��واج��ه ممثل 
ال���23 من  الهولندي ريكو فيرهوفن، يوم 
شهر أكتوبر الحالي، علمًا أن الطرفنْي دار 
بينهما نزالنْي فاز بن صديق باألول وآل 
الثاني لريكو، كما ُبرمج نزال آخر بداية 
ال��س��ن��ة ال��ح��ال��ي��ة، ل��ك��ن��ه ل��م ُي��ج��َر لتعرض 

البطل املغربي إلصابة في الظهر

املجموعة  ال��ج��زائ��ري ص���دارة  املنتخب  اس��ت��ع��ادة 
األولى من التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 
ف��وزه على مستضيفه النيجر )4-0(، في  2022، إثر 

الجولة الرابعة من عمر التصفيات 
رباعية املحاربني وقع عليها كل من رياض محرز 
)ق20(، وعيسى ماندي )ق33(، وإسماعيل بن ناصر 

)ق48(، وبغداد بونجاح )ق54 
وبهذه النتيجة أصبح رصيد املنتخب الجزائري 
10 ن��ق��اط ف��ي امل��رك��ز األول ب��ف��ارق األه����داف فقط عن 
بوركينا فاسو صاحبة املركز الثاني، بينما تجمد 
رصيد منتخب النيجر عند 3 نقاط في املركز الثالث، 

فيما يتواجد



ح�����س�����م االت�����ح�����اد ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي ل���ك���رة 
القدم قراره بشأن مستقبل املدير الفني 
اإلسباني روبيرتو  الحمر،  للشياطني 

مارتينيز 
وس�������������ق�������������ط�������������ت ب����������ل����������ج����������ي����������ك����������ا ف�������ي 
ن����������ص����������ف ن����������������ه����������������ائ����������������ي دوري األم��������������م 
وخسرت  األوروبية أمام فرنسا )3-2( 
الثالث  امل��رك��ز  م��ب��اراة تحديد  ف��ي  أيضا 

أمام إيطاليا )2-1( 
وأك����د االت���ح���اد ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي أن���ه ي��دع��م 
مارتينيز، لكنه أشار إلى أن "الشياطني 
عليهم "التعلم" من  الحمر" سيتعني 
املركز  في  وضعتهما  اللتني  الهزيمتني 

الرابع في دوري األمم األوروبية 
وقال بيتر بوسارت، املدير التنفيذي 
مقابلة  ف��ي  للعبة  البلجيكي  ل��ات��ح��اد 

م�����ع ص���ح���ي���ف���ة )ه����ي����ت ن����ي����وس����ب����اد( إن 
مارتينيز "ما يزال الرجل املناسب لهذا 

املنصب"
وأك��������د ب������وس������ارت "م������ا زل����ن����ا ن���دع���م���ه 
أن نتعلم مما  لكن علينا  بنسبة 100% 
ح���دث ف��ي م��واج��ه��ة ف��رن��س��ا ال��ت��ي قدمنا 
لقاء  لدينا" في  م��ا  وأس���وأ  أف��ض��ل  فيها 
 )0-2( ال���ح���م���ر  بتقدم "الشياطني  ب�����دأ 
تأخرها  وتقلب  فرنسا  تنتفض  أن  قبل 

لفوز" 
ول����م ي���رغ���ب امل������درب اإلس���ب���ان���ي ال���ذي 
ت��ول��ى ت���دري���ب ب��ل��ج��ي��ك��ا م��ن��ذ 5 س��ن��وات 
األخيرة  األسابيع  اسمه في  تردد  الذي 
ك��ب��دي��ل م��ح��ت��م��ل ل���رون���ال���د ك���وم���ان على 
ف��ي  الفنية لبرشلونة،  اإلدارة  رأس 

التعليق على تلك الشائعات 
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إنجاز استثنائي ملودريتش مع كرواتيافليك يعادل إنجاز لوف مع أملانيا

رسمًيا.. الكالسيكو بحضور جماهيري كامل العدد

مارسيلو على أعتاب العودة للدوري البرازيلي

االتحاد البلجيكي يجدد ثقته في روبيرتو مارتينيز 

ق�������اد امل����������درب األمل������ان������ي ه����ان����ز ف��ل��ي��ك 
منتخب باده للتأهل إلى بطولة كأس 
ال��ع��ال��م 2022، امل��ق��رر إق��ام��ت��ه��ا ف��ي قطر 

بنهاية العام املقبل 
وج��������اء ه������ذا ال����ت����اه����ل ق���ب���ل ج���ول���ت���ني 
ع���ل���ى ن���ه���اي���ة ال���ت���ص���ف���ي���ات األوروب�����ي�����ة، 
امل��ان��ش��اف��ت للنقطة 21،  ب��وص��ول  وذل���ك 
ليضمن الحفاظ على صدارة املجموعة 

العاشرة حتى النهاية 
ووفقا لشبكة "أوبتا" لإلحصائيات، 
ف���إن امل��ن��ت��خ��ب األمل���ان���ي ح��ق��ق ال��ف��وز في 

تحت  التي خاضها  ال���5  مبارياته  كافة 
قيادة فليك حتى اآلن 

وت�����س�����اوى ف���ل���ي���ك ب����ذل����ك م�����ع س��ل��ف��ه، 
ي���واك���ي���م ل������وف، ال������ذي س���ب���ق ل����ه ق���ي���ادة 
االنتصار  لتحقيق  األمل��ان��ي��ة  املاكينات 
ف��ن��ي  ك���م���دي���ر  ل����ه  م����ب����اري����ات   5 ف����ي أول 

للفريق 
ت��ج��اوز  آخ���ر  م���درب  ول���م يستطع أي 
ه����ذا اإلن����ج����از، م��م��ا ي��ج��ع��ل ف��ل��ي��ك أم���ام 
فرصة لانفراد بهذا الرقم القياسي في 

املقبلة  املباريات 

ح���ق���ق ال�����ك�����روات�����ي ل����وك����ا م����ودري����ت����ش، 
ا اس��ت��ث��ن��ائ��ًي��ا، 

ً
ن��ج��م ري�����ال م���دري���د إن����ج����از

م���ع م��ن��ت��خ��ب ب�����اده أم�����ام س��ل��وف��اك��ي��ا في 
ال��ت��ص��ف��ي��ات امل��ؤه��ل��ة ل��ك��أس ال��ع��ال��م 2022 

بقطر 
ا من ركلة حرة 

ً
وسجل مودريتش هدف

 ،)2-2( وسلوفاكيا  كرواتيا  تعادل  خ��ال 
في الجولة الثامنة للتصفيات األوروبية 

املؤهلة لكأس العالم 
وبحسب شبكة "أوبتا" لإلحصائيات، 
��ا 

ً
ف��ق��د أص��ب��ح م��ودري��ت��ش أك��ب��ر الع���ب س��ن

ا من ركلة ح��رة في تصفيات 
ً
يسجل هدف

كأس العالم 2022 األوروبية، عن عمر )36 

عاًما و32 يوًما 
جدير بالذكر أن مودريتش ترشح هذا 
العام لجائزة البالون دور، للمرة الثانية 
في مسيرته، ومن املقرر اإلعان عن الفائز 

في نوفمبر املقبل 
وع��ن ذل��ك، ق��ال مودريتش في تصريح 
أمس:  صحيفة "ماركا" اإلسبانية  نقلته 
"م����ن ال��ج��ي��د ال���ت���رش���ح م����رة أخ������رى، إن��ه��ا 

ا"
ً
الجائزة الفردية األكثر تميز

وت����اب����ع امل����ت����وج ب���ال���ك���رة ال���ذه���ب���ي���ة ع���ام 
ي��ع��ت��ب��ر  ذات�������ه  ح����د  ف����ي  "ال����ت����رش����ح   :2018
بمثابة  إن��ه  استثنائًيا،  وتقديًرا  تكريًما 

مكافأة على كل ما فعلته خال املوسم" 

ك���ش���ف ت���ق���ري���ر ص��ح��ف��ي ب����رازي����ل����ي، ع��ن 
اق���ت���راب م��ارس��ي��ل��و ال��ظ��ه��ي��ر األي��س��ر ل��ري��ال 
مدريد، من الرحيل عن صفوف امليرنجي 

بنهاية املوسم الحالي 
وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد 
في صيف 2022، وال يعتزم النادي امللكي 
تجديد عقده خاصة وأنه بلغ من العمر 33 

عاما 
وب��ح��س��ب ص��ح��ي��ف��ة الن����س ال��ب��رازي��ل��ي��ة، 
ظ���ه���رت اح��ت��م��ال��ي��ة ع�����ودة م��ارس��ي��ل��و إل��ى 
ب��دأ مسيرته  ال���ذي  ال��ن��ادي  فلومينينسي 

الكروية بداخله، وتعاقد معه ريال مدريد 
عام 2006 

وأض��اف��ت الصحيفة: "ال ي��رى مسؤولو 
ف��ل��وم��ي��ن��ي��ن��س��ي ع�����ودة م��ارس��ي��ل��و س��ي��ئ��ة، 
خاًصة وأن مشجعي ال��ن��ادي ب��دأوا حملة 
ف���ي م���اي���وامل���اض���ي ع��ل��ى اإلن���ت���رن���ت ل��ع��ودة 

النجم البرازيلي" 
وبات مارسيلو الخيار الثالث في مركز 
الظهير األيسر لريال مدريد، بعد ميندي 
والشاب جوتيريز، ال سيما مع تقدم عمره 

واإلصابات التي يعاني منها 

أعلنت الحكومة اإلسبانية رسمًيا، يوم 
إقامة لقاء الكاسيكو بني  الثاثاء،  أمس 
برشلونة وريال مدريد بحضور جماهير 

كامل 
ا على برشلونة، 

ً
ويحل ريال مدريد ضيف

ي��وم األح���د 24 أك��ت��وب��ر، على ملعب كامب 
نو، ضمن مباريات الجولة العاشرة لليجا 
ا للحساب الرسمي لبرشلونة عبر 

ً
ووفق

الكتالونية وافقت  الحكومة  فإن  "تويتر"، 
السماح بحضور جماهيري بنسبة  على 
%100، اعتباًرا من يوم الجمعة في املاعب 

ال��ري��اض��ي��ة ال��خ��ارج��ي��ة ف���ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء 
كتالونيا 

وبناء على ذلك، فإن برشلونة سيلعب 
ا من  ب��م��درج��ات ممتلئة ع��ن آخ���ره���ا، ب����دًء
مباراة فالنسيا، املقرر لها يوم 17 أكتوبر 

الجاري 
يشار إلى أن ريال مدريد يحتل صدارة 
ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، فيما يأتي 
ب��رش��ل��ون��ة ت��اس��ًع��ا ب��رص��ي��د 12 نقطة ول��ه 

مباراة مؤجلة 

س��ق��ط املنتخب اإلن��ج��ل��ي��زي ف��ي فخ 
التعادل مع ضيفه املجري 1-1   امس 
ال���ث���اث���اء، ض���ن م��ن��اف��س��ات امل��ج��م��وع��ة 
ال���ت���اس���ع���ة ب���ال���ت���ص���ف���ي���ات األوروب�����ي�����ة 
امل���ؤه���ل���ة إل����ى ن��ه��ائ��ي��ات ك����أس ال��ع��ال��م 

  2022
وس������ج������ل روالن��������������د س������������االي ه�����دف 
منتخب  املجر )24(، فيما أحرز جونز 

ستونز هدف إنجلترا )37  
و ب����ه����ذا ال����ت����ع����ال رف����ع����ت إن���ج���ل���ت���را 
رصيدها ف��ي ال��ص��دارة إل��ى 20 نقطة، 
بفارق 3 نقاط أمام املنتخب البولندي 
الذي تغلب على نظيره األلباني 0-1، 
فيما ارتفع رصيد املجر إلى 11 نقطة 

تصفيات املونديال ... جنوب 
إفريقيا تستعيد صدارة 

اجملموعة السابعة  

اس���ت���ع���اد م��ن��ت��خ��ب ج���ن���وب إف��ري��ق��ي��ا 
ص�������������دارة امل����ج����م����وع����ة ال����س����اب����ع����ة م��ن 
املؤهلة ملونديال  اإلفريقية  التصفيات 
ع��ل��ى ضيفه  ت��غ��ل��ب��ه  ب��ع��د  ق��ط��ر 2022، 
اإلثيوبي 1 /صفر يوم امس الثاثاء، 
التصفيات  م��ن  ال��راب��ع��ة  الجولة  ضمن 
ف���ي ال���وق���ت ال����ذي ت��غ��ل��ب ف��ي��ه املنتخب 
ال��غ��ان��ي ع��ل��ى مضيفه زي��م��ب��اب��وي 1 /

صفر 
وت���ص���در م��ن��ت��خ��ب ج���ن���وب إف��ري��ق��ي��ا 
ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة ال��س��اب��ع��ة ب��رص��ي��د 
عشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن غانا 
ال��وص��ي��ف��ة وت��وق��ف رص��ي��د زي��م��ب��اب��وي 
ع��ن��د ن��ق��ط��ة واح�����دة ف���ي امل���رك���ز األخ��ي��ر 
ورص����ي����د إث���ي���وب���ي���ا ع���ن���د ث������اث ن��ق��اط 
ف��ي امل��رك��ز الثالث وع��ل��ى ملعب سوكر 
إفريقيا  سيتي، حسم منتخب جنوب 
اإلثيوبي  ب��ه��دف عكسي سجله  ال��ف��وز 
مرماه  ف��ي  بالخطأ  كيبيدى  جيتانيه 

في الدقيقة 11 

 اجملر تفرمل إنجلترا 
في تصفيات املونديال



استراحة 11ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ

 
 يتماس

      

جبال 
 آسيوية

 
 الشيطان

 

مكان 
 ذم عوم

مدينة  أكبر طائر بواسطتي
 موريتانية

مخرج 
 مغربي 

   
 استجابت

 

وزارة         
المالية 
 سابقا

    

 للتأكيد

       

قصبة 
 شحيح مغربية

ملجأ 
 أيتام

افتح 
...يا  

     تأكد 

التهابها  
علم       مرض
 يهودي

      
 بحار

    
 بها دسم

شركة  
نقل 
 مغربية

لقب 
مستشرق 

 ألماني

      
 حواجز

اسم 
  كريستي

 أسر
نصف    

 سالح يوم
لقب 

صاحب 
رياض 
 الصالحين

      
شكل  

     هندسي
 المارد

    
 انحرفنا

       

فضيحة 
 أمريكية

 وحوش
لقب 

فيلسوف 
فرنسي 

 رفض نوبل

أثار  
       اإلعجاب

األبيض 
 الناصع

 

ضرب 
 النقود

  

 يقفز
مغني راي 
جزائري 
 مغتال

     
من علوم  

 الدين
      

 إقليم مغربي
 في الشاطئ

  

مرض  
 تنفسي

 

مغني 
قبائلي 
    مغتال

 قبر

   
نصف 
 نعل بهجت

 هاج
عملة 
 يابانية

 
 

منظمة 
كمبودية 

    سابقة
 توبيخ 

     
ضمير 
 منفصل

مهنة 
 سينمائية

       
 

صوت 
 هاتف

لقب شاعر     
سوداني 

 راحل

كلمات مسهمة

عة
ط

قا
مت

ت 
ما

كل

كلمة السر

 ح ع ل ً و ح و و د ط ي ف ح ص
 خ ل ا ش ط ا ً ج و ل و ن ك خ

 ش ل ً ن ا ج ح ط ي و ح ك د و

 ب ك ج ر ف ر و ً ش ر ش ز ش و

 ش ج ر ا ب ك خ و د ر ق و ب ا
 و و ح ز ً ج ش ر ى ر ق ل ز ك

 خ ص ً و ر ً ص ن ن ب ى ش و و
 

 كهماخ نهتشطَة

- سارتر- قوش- جثرٍم- طىجح- عهٌ محمود طً
- طوكَو- فحض- موسي ته وظَر- حتشثسوخ- طحافح

- حَدر-كامو-حسب- ٌرقم- تكىونوجَا- كسرى
كرز- مشمص  

 كهمح انسر

'انموجح'مغىٌ مغرتٌ نً أغىَح   
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 أفقٌا

أحد العشرة المبشرٌن - 3صومعة رباطٌة – مدٌنة مغربٌة -2عبودٌة – مالكم مغربً عالنً -1
مافٌا ٌابانٌة – أعراب - 7مجموعات ضغط - 6طائر بحري - ممتلئ- 5 (مع)نسج - سبب- 4بالجنة 
لقب - 10من العناصر الغذائٌة المفٌدة للجسم - 9أغنى رجل فً التارٌخ – سوق عربٌة قدٌمة - 8

امتنع– العب اسبانً   

 عمودٌا

– لقب العب عسكري سابق - 4ممثل مغربً - 3حانوت - ترس- 2آكل جٌفة - (مع)ٌكون السبب-1
لقب – ٌقطع - 7حجر كرٌم – غٌر ناضج - 6حفر البئر – شعبة دراسٌة جامعٌة - 5من الحٌوانات 

ظن – عبد - 10 (مع)ثروات تحت األرض - جهاز التقاط- 9لقب رئٌس غٌنً راحل - 8العب ٌابانً 
 و خاطر
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