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مصطفى البحر

تمكنت الدبلوماسية املغربية مؤخرا من انتزاع 
ال��والي��ات املتحدة األمريكية  اول موقف رسمي من 
على عهد اإلدارة الجديدة التي يقودها الديمقراطي 

جو بايدن بشأن قضية الصحراء املغربية .
ج����اء ذل����ك ع��ل��ى ه���ام���ش ال���ل���ق���اء ال�����ذي ج��م��ع اول 
بواشنطن  االمريكية  الخارجية  وزارة  بمقر  أم��س 
ب��ن ك��ات��ب ال���دول���ة ف��ي ال��خ��ارج��ي��ة بلينكن و وزي��ر 
الخارجية املغربي ناصر بوريطة، حيث أكد رئيس 
الدبلوماسية األمريكية في اول تصريح له رسمي 
اإلدارة  أن  على  املغربية  الدبلوماسية  رئيس  رفقة 
األمريكية في شخص الرئيس بايدن ومن خاللها 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة الزال����ت ت��ؤي��د م��ب��ادرة 
وحميدة  وجدية  واقعية  باعتبارها  الذاتي  الحكم 
ل��ح��ل ن������زاع ال���ص���ح���راء وه�����ي األق�������وى ع��ل��ى ط��اول��ة 

الشك  ليقطع  بلينكن  ت��ص��ري��ح  . ج���اء  امل��ف��اوض��ات 
باليقن بخاصة بالنسبة للجهات املعادية للمملكة 
بالسوء  األم���ارة  نفسها  منت  لطاملا  التي  املغربية 
ال��دي��م��ق��راط��ي ب���اي���دن عن  ب��إم��ك��ان��ي��ة ت���راج���ع إدارة 
االمريكية  املتحدة  للواليات  السابق  الرئيس  ق��رار 
دونالد ترامب القاضي  باالعتراف الكامل للمغرب  
بالسيادة على الصحراء واعتبارها جزأ من ترابه 
ال��وط��ن��ي . وك���ان أن ازداد سقف األح����الم واألوه����ام 
عند خصوم املغرب ، في ضوء الغموض الذي غطى 
ل��ف��ت��رات م��ت��وات��رة امل��وق��ف ال��دب��ل��وم��اس��ي األم��ري��ك��ي 
الجديد ، سيما من لدن كاتب الدولة في الخارجية 
االمريكية بلينكن الذي أحجم وتفاذى في أكثر من 
مناسبة وم��ح��ط��ة دب��ل��وم��اس��ي��ة وإع��الم��ي��ة ال���رد عن 
سؤال حول مواصلة اإلدارة الجديدة للرئيس بايدن 
اإلعتراف األمريكي بقضية  مغربية الصحراء أم ال. 
فقد كان املسؤول األمريكي يتعمد بشكل مقصود 

ال��رد املباشر على هذا السؤال  رغم إلحاح العديد  
م���ن ب��ع��ض اإلع���الم���ي���ن وال��ص��ح��اف��ي��ن خ��ص��وص��ا 
املهتمن منهم بهذا النزاع اإلقليمي املفتعل. األمر 
ال�����ذي رف����ع م��ن��س��وب األوه�������ام ل����دى أع������داء ال���وح���دة 
الترابية للمغرب. لكن اليوم أسقط االم��ر في يدهم 
املقر  م��ن داخ����ل  أق����وى  ، وج����اءت الصفعة بصيغة 
الرئيسي ألكبر وزارة خارجية في العالم بالعاصمة 
واشنطن ، لوضع حد لتناسل القراءات والتأويالت 
الخاطئة واألحالم الهوالمية. في ظل تأكيد بلينكن 
بذلك  للمغرب.ليؤكد  ال��ذات��ي  ال��ح��ك��م  م��ب��ادرة  ع��ل��ى 
السياسية  توجهاتها  بكل  األمريكية  اإلدارة  ق���رار 
التي اعتمدتها منذ   " الجمهورية والديمقراطية   "
للمبادرة  املغربية  اململكة  اقتراح  تاريخ  ع��ام 2007 
امل���ذك���ورة كحل سياسي واق��ع��ي ال ب��دي��ل ل��ه إلنهاء 
مسرحية االنفصال املصطنعة من ط��رف جنراالت 
الجانبان املغربي  أك��د  السياق  ال��ج��زائ��ر. وف��ي ذات 

واألم��ري��ك��ي ب��واش��ن��ط��ن ع��ل��ى دع���م ج��ه��ود املبعوث 
دم���ي  ال���ص���ح���راء س��ت��ي��ف��ان  ال�����ى  الجديد   األم����م����ي 
س��ت��ورا ل��ل��ق��ي��ام ب��م��ه��ام��ه ع��ل��ى أك��م��ل وج���ه وت��وف��ي��ر 
االممية  الوساطة  املمكنة إلنجاح عملية  الظروف 
ل��ح��ل ه���ذا ال��خ��الف االق��ل��ي��م��ي ال����ذي ف��رض��ت��ه بمكر 
وغدر غير مسبوقن دولة الثكنات العسكرية على 
قطار  وتعطيل  إدام��ت��ه  ب��ه��دف   ، املغاربية  املنطقة 
العالم  م��ن  الجغرافية  الرقعة  ه��ذه  ش��ع��وب  تنمية 
، نكاية في امل��غ��رب. كما ش��دد وزي��را البلدين على 
هيئة  تبذلها  التي  األممية  الجهود  كافة  مساندة 
االم�����م امل��ت��ح��دة ف���ي م��ل��ف ال���ص���ح���راء م��ن��ذ س��ن��وات 
لوضع حد للمعاناة الرهيبة التي يعيشها سكان 
مخيمات الذل والعار فوق التراب الجزائري تحت 
وهم وفرقاعة جمهورية الرحل والدجل السياسي 

والدبلوماسي البائد. 

لجنة االستثمارات تصادق على 13 مشروعا بقيمة 
تفوق ملياري درهم
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لقاء لبحث أوجه التعاون بني موريتانيا 
وفرنسا في مجال التعليم العالي

أجرت امال سيدي محمد الشيخ عبد الله وزيرة التعليم 
مكبتها  ف��ي  ال��ث��الث��اء  املوريتانية  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي 
موريتانيا  في  الفرنسي  السفير  مع  مباحثات  بنواكشوط 

روبير موليي.
وأك���دت ال��وزي��رة خ��الل ال��ل��ق��اء ال���ذي بحث أوج���ه التعاون 
العالي  التعليم  مجال  ف��ي  خاصة  وفرنسا  موريتانيا  ب��ن 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، أن م��وري��ت��ان��ي��ا ان��ت��ه��ج��ت م��س��ارا ج��دي��دا 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وترقية  تطوير  اتجاه  في 
وم���واءم���ة ال��ت��ك��وي��ن وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي م��ع ال��ن��ظ��م وامل��ع��اي��ي��ر 

الدولية.
وأضافت أن القطاع قام بذلك تجسيدا لبرنامج الرئيس 
محمد ولد الغزواني الهادف إلى الرفع من مستوى التعليم 
ال��ع��ال��ي وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ح��س��ن م��ن ن��وع��ي��ت��ه مل��واك��ب��ة 

مستجدات العصر ومتطلبات العوملة.
وذك����رت ب��ن��ت ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ل��ه ب��ال��ش��راك��ة امل��ت��م��ي��زة التي 
ت��رب��ط م��وري��ت��ان��ي��ا م���ع ف��رن��س��ا ف���ي م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، م��ث��م��ن��ة ال���دع���م ال����ذي ت��ق��دم��ه ف��رن��س��ا في 

مختلف مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي.
عن  عبر  موليي  روبير  موريتانيا  في  الفرنسي  السفير 
سعادته بهذا اللقاء، مردفا أنه يبرهن على متانة العالقات 
ب��ن م��وري��ت��ان��ي��ا وف��رن��س��ا ف��ي ال��ع��دي��د م��ن امل���ج���االت خاصة 

التعليم العالي والبحث العلمي.

وزيرة املالية التونسية تتباحث 
مع سفير فرنسا

التقت وزيرة املالية التونسية سهام البوغديري نمصية 
بسفير فرنسا بتونس اوندري بارنت.

وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بن البلدين والسبل 
واالقتصادي.  املالي  مستوى  على  السيما  بدعمه  الكفيلة 
وأع���������رب ال����ط����رف����ان ع�����ن اع����ت����زازه����م����ا ب���امل���س���ت���وى ال���ط���ّي���ب 
املشترك  العمل  ملواصلة  واستعدادهما  الثنائّية  للعالقات 
 ال��ف��رص امل��ت��اح��ة لتعزيز ال��ت��ع��اون بن 

ّ
واالس��ت��ف��ادة م��ن ك��ل

البلدين.

الواليات املتحدة االمريكية تقطع الشك باليقني بخصوص قضية الصحراء املغربية 

اعلن محسن جازولي، الوزير املنتدب املكلف 
ب��االس��ت��ث��م��ار واالل��ت��ق��ائ��ي��ة وت��ق��ي��ي��م ال��س��ي��اس��ات 
ال���ع���م���وم���ي���ة،  أن ل���ج���ن���ة االس����ت����ث����م����ارات، ال��ت��ي 
اج��ت��م��ع��ت ال���ث���الث���اء ب����ال����رب����اط، ب���رئ���اس���ة ع��زي��ز 
أخ��ن��وش رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة، ، ص��ادق��ت ع��ل��ى ما 
م��ج��م��وع��ه 13 م��ش��روع��ا ب��ق��ي��م��ة ت��ف��وق م��ل��ي��اري 

درهم.
وقال جازولي في تصريح عقب هذا االجتماع 
االع��الم  وسائل  من  مجمةعة  مضامينه  نشرت 
امل��ح��ل��ي��ة ، إن امل���ش���اري���ع ال���ت���ي ت��م��ت امل��ص��ادق��ة 
عليها، ستمكن من خلق حوالي 5 آالف منصب 

شغل، منها 2000 منصب شغل مباشر و3000 
منصب غير مباشر.

اك�����د أن�����ه س��ي��ت��م ت��خ��ص��ي��ص م���ل���ي���اري دره����م 
ل�����الس�����ت�����ث�����م�����ارات امل�����ح�����ل�����ي�����ة، وم������ل������ي������ار دره�������م 
ل������الس������ت������ث������م������ارات األج�����ن�����ب�����ي�����ة ف��������ي ق�����ط�����اع�����ات 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، والس��ي��م��ا ال��رق��ائ��ق اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
امل����س����ت����خ����دم����ة ف������ي ال�������س�������ي�������ارات، وال����ص����ن����اع����ة 

الصيدلية.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذا االج��ت��م��اع ال��� 81، واألول 
ل���ل���ح���ك���وم���ة ال����ح����ال����ي����ة، أخ�������ذ ب����ع����ن االع����ت����ب����ار 
ال�����ت�����وج�����ي�����ه�����ات امل����ل����ك����ي����ة ب�����خ�����ص�����وص ت���ن���م���ي���ة 

الخاصة،  االستثمارات  االستثمارات، والسيما 
ك��م��ا ج���اء ذل���ك ف��ي ال��ن��م��وذج ال��ت��ن��م��وي ال��ج��دي��د 

الحكومي. والبرنامج 
اللجنة  أن   ، ال���وزي���ر  ق���ال  ال��س��ي��اق  ف��ي ذات  و 
امل�������ذك�������ورة ت�����أت�����ي ال������ي������وم ف������ي س�����ي�����اق خ������اص، 
ح���ي���ث ت���رغ���ب ال���ح���ك���وم���ة ف���ي ت���ح���ري���ك دي��ن��ام��ي��ة 
االس��ت��ث��م��ارات، م��ؤك��دا أن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ق��رر 
عقد لجان منتظمة أسبوعيا، إلى غاية تسوية 
ك����ل امل����ش����اري����ع ب���ح���ل���ول ن���ه���اي���ة ال����س����ن����ة”، وك����ذا 
أجل  من  االستثمار  ملفات  مجموع  استعراض 
“تسريع مختلف ملفات االستثمار في املغرب”.
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عدنان اجلزولي

زنقة .. زنقةشش
ممثلي غرف التجارة والصناعة 
يتباحثون مع وزير االقتصاد 

لتحسني مناخ األعمال واإلستثمار
ع���ق���د وزي�������ر اإلق����ت����ص����اد وال��ت��خ��ط��ي��ط 
التونسي سمير سعيد ، لقاءا مع رؤساء 
وم���م���ث���ل���ي غ������رف ال����ت����ج����ارة وال���ص���ن���اع���ة 
امل����ش����ت����رك����ة ل���ت���ح���س���ن م�����ن�����اخ األع�����م�����ال 
تنافسية  أكثر  يجعله  بما  واإلستثمار 

وجاذبية.
وك�����ان�����ت ال���ج���ل���س���ة م���ن���اس���ب���ة ت���ط���ّرق 
خاللها املشاركون إلى أبرز اإلشكاليات 
ت��ع��ت��رض املستثمرين  ال��ت��ي  وامل��ع��وق��ات 
وخ�����اص�����ة م���ن���ه���ا م�����ا ي���ت���ع���ل���ق ب��ت��ش��ع��ب 
اإلجراءات اإلدارية واالستقرار الجبائي، 
وال���ب���ن���ي���ة األس����اس����ي����ة وال����خ����دم����ات ذات 
ال�����ع�����الق�����ة، ك���ال���ن���ق���ل ال����ب����ح����ري ورق���م���ن���ة 
امل�����ع�����ام�����الت وغ�����ي�����ره�����ا، م���ش���ي���ري���ن إل����ى 
أه��م��ي��ة تحسن ق��ان��ون ال��ص��رف واألط���ر 
التشريعية بما يجعلها متالئمة مع ما 
يشهده هذا املجال من تطورات متسارعة 
ف���ي ال���ع���ال���م وم����ا ت��ف��رض��ه امل��ن��اف��س��ة من 

تحديات.
وع����ب����ر ال�����ح�����اض�����رون ع�����ن اس���ت���ع���داد 
الجهات  التشاور مع  هياكلهم ملواصلة 
ملزيد  عملية  مقترحات  وتقديم  املعنية 
ت��ح��س��ن م���ن���اخ اإلس���ت���ث���م���ار واألع����م����ال، 
امل����ق����وم����ات  ل����ت����ون����س م�����ن  م����ؤك����دي����ن أن 
وامل���م���ي���زات م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ق��ط��ب��ا إقليميا 

جاذبا لإلستثمار الخارجي.
و أك���د س��م��ي��ر س��ع��ي��د ف���ي ه���ذا اإلط���ار 
على أهمية اإلستثمار الخاص، الوطني 
وال��خ��ارج��ي ف��ي امل��ن��ظ��وم��ة اإلق��ت��ص��ادي��ة 
باعتباره محركا أساسيا للنمو وخلق 
ال���ث���روة، مشيرا أن ال��وض��ع اإلق��ت��ص��ادي 
وامل���ال���ي ب��م��ا ي��ش��ه��ده م��ن ص��ع��وب��ات في 
الوقت الراهن، يحتاج إلى مساهمة أكبر 

من قبل القطاع الخاص واملستثمرين.
وش���دد ال��وزي��ر ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق على 
أهمية دور الغرف املشتركة في اإلحاطة 
باملؤسسات املنتصبة ومعاضدة جهود 
اإلستثمار  التعريف بفرص  ف��ي  ال��دول��ة 
ف���ي ت���ون���س ل����دى األوس�������اط امل��ع��ن��ي��ة في 
ال���خ���ارج. وب���ّن ال��وزي��ر أن ه���ذه الجلسة 
رت الفرصة لالستماع إلى مشاغل 

ّ
قد وف

أص��ح��اب امل��ؤس��س��ات وك��ذل��ك املقترحات 
ال���ك���ف���ي���ل���ة ب����م����زي����د ت���ح���س���ن األوض���������اع 
القائمة، مشيرا أن ال��وزارة ستنطلق في 
إع������داد ب��رن��ام��ج ل��إلن��ع��اش اإلق��ت��ص��ادي 
س��ي��ت��ض��م��ن إج���������راءات ع��اج��ل��ة وع��م��ل��ي��ة 
لتنشيط اإلقتصاد ورؤي��ة إستراتيجية 
التنموي  املخطط  أف��ق 2035 وكذلك  في 
ل��ل��ف��ت��رة ال��ق��ادم��ة ف���ي إط����ار ت��ش��ارك��ي مع 
ك��اف��ة األط������راف امل��ع��ن��ي��ة، وه����و م���ا يتيح 
الفرصة ملجلس الغرف املشتركة لتقديم 
م��ق��ت��رح��ات ع��م��ل��ي��ة ف���ي ج���ان���ب تحسن 

مناخ اإلستثمار واألعمال.
وأت��ف��ق ال��ج��ان��ب��ان ف��ي خ��ت��ام الجلسة 
ع��ل��ى تشكيل ف��ري��ق ع��م��ل م��ش��ت��رك يضم 
عدد من إطارات الوزارة والهياكل املعنية 
املشتركة  ال��غ��رف  ومجلس  باإلستثمار 
مل���واص���ل���ة ال���ت���ب���اح���ث ح�����ول امل��ق��ت��رح��ات 

العملية املمكن تقديمها في الغرض.

تتمة األولى
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المشهد المغاربي

اج���رت وزي���رة االق��ت��ص��اد وامل��ال��ي��ة نادية 
مباحثات  بالرباط  الثالثاء  العلوي  فتاح 
املغرب  بن  االقتصادية  العالقات  لتعزيز 
املنتدب  الوزير  وفرنسا مع فرانك ريستر 
امل��ك��ل��ف ب��ال��ت��ج��ارة ال��خ��ارج��ي��ة وال��ج��اذب��ي��ة 

بجمهورية فرنسا، .
وذكر بالغ ل��وزارة االقتصاد واملالية أن 
الوزيرة فتاح العلوي و ريستر أكدا، خالل 
ه���ذا االج��ت��م��اع، إرادت��ه��م��ا للعمل معا من 
اململكة  التعاون بن  أج��ل توطيد وتعزيز 
إط���ار شراكة  ف��ي  الفرنسية  وال��ج��م��ه��وري��ة 

مفيدة للطرفن.

وأض�����اف ال���ب���الغ ن��ف��س��ه، أن امل��س��ؤول��ن 
شددا، بهذه املناسبة، على تميز واستدامة 
ع����الق����ات ال����ت����ع����اون االق����ت����ص����ادي وامل���ال���ي 
ال��ج��ان��ب��ن، وال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز بكثافتها  ب���ن 

وتنوعها.
وت��ط��رق الجانبان إل��ى ج��ودة العالقات 
املغرب وفرنسا والطابع االستثنائي  بن 
ال��������دائ��������م ال�����������ذي ل�����ط�����امل�����ا م�����ي�����ز ال�����ش�����راك�����ة 

االستراتيجية التي تجمع البلدين.
وخ������الل ه�����ذا االج����ت����م����اع، ذك������رت ف��ت��اح 
للبرنامج  الرئيسية  بالتوجهات  العلوي 
الحكومي الذي تم اعداده وفق التوجيهات 

امللكية السامية وخالصات تقرير النموذج 
يكمن  الهدف  أن  مبرزة  الجديد،  التنموي 
ف����ي إرس�������اء دول������ة اج��ت��م��اع��ي��ة ذات ث���الث 
حدث 

ُ
أولويات رئيسية، وهي االقتصاد امل
ملناصب الشغل، والصحة والتعليم.

التي  ال��وزي��رة الجهود  كما استعرضت 
املستويات  مختلف  على  اململكة  تبذلها 
الصحية  األزم����ة  ل��س��ي��اق  إج���اب���ات  لتقديم 
وضخ دينامية جديدة لإلنعاش واإلصالح 
ال���ط���م���وح ل��ق��ط��اع امل���ؤس���س���ات وامل����ق����اوالت 

العمومية.
من جهته، استعرض ريستر، الذي كان 

ل���وغ���ال، سفيرة  م��رف��وق��ا ب��ال��س��ي��دة هيلن 
ف��رن��س��ا ب��امل��غ��رب، امل��ش��اري��ع ذات األول��وي��ة 
التي تنفذها فرنسا ، في إطار برنامجها 
التجارة  ف��ي مجال   ، األزم���ة  للتعافي بعد 
ال���خ���ارج���ي���ة وال���ج���اذب���ي���ة، م���ب���رزا األه��م��ي��ة 
االستراتيجية التي توليها فرنسا لتعزيز 

العالقات االقتصادية مع املغرب.
ويندرج هذا االجتماع في إطار الزيارة 
ريستر  للمغرب  بها  يقوم  التي  الرسمية 
ي��وم��ي 22 و 23 ن��ون��ب��ر  ال����ج����اري، وال��ت��ي 
ال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا ب��ال��ع��دي��د م���ن امل��س��ؤول��ن 

وممثلي القطاعن العام والخاص.

اس��ت��ق��ب��ل وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة االم��ري��ك��ي 
أن��ت��ون��ي ب��ل��ي��ن��ك��ن ن��ظ��ي��ره امل��غ��رب��ي ن��اص��ر 
بوريطة في واشنطن، وشدد بلينكن على 
أن الشراكة الثنائية طويلة األمد متجذرة 
بالسالم  املتمثلة  امل��ش��ت��رك��ة  امل��ص��ال��ح  ف��ي 

واألمن واالزدهار اإلقليمي.
وناقش الوزيران مجموعة من القضايا 
اس��ت��م��رار تعميق  ذل��ك  ف��ي  اإلقليمية، بما 
املغرب وإس��رائ��ي��ل، وأش��ادا  العالقات بن 
بالذكرى السنوية األولى لإلعالن املشترك 
املتحدة  والواليات  املغرب وإسرائيل  بن 

في 22 ديسمبر.
وأع����رب ال���وزي���ران ع��ن دع��م��ه��م��ا ال��ق��وي 
العام  ل��أم��ن  ال��ج��دي��د  ال��خ��اص  للمبعوث 
في  ميستورا  دي  امل��ت��ح��دة ستفان  ل��أم��م 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وده��ا األم��م 

املتحدة في الصحراء املغربية.
وأش�������������ار ب���ل���ي���ن���ك���ن ح�����س�����ب ال���ص���ف���ح���ة 
ال��رس��م��ي��ة ل��ل��س��ف��ارة االم��ري��ك��ي��ة ب��ال��رب��اط ، 
إلى أن واشنطن تعتبر خطة الحكم الذاتي 
وواقعية  مصداقية  وذات  ج��ادة  املغربية 
شعب  تطلعات  لتلبية  محتملة  ومقاربة 

الصحراء املغربية.
التي  الجهود  أيضا  ال��وزي��ران  ون��اق��ش 
املغربية املشكلة حديثا  الحكومة  تبذلها 
لدفع أجندة اإلص��الح التي وضعها امللك 
م��ح��م��د ال���س���ادس وأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ح��ق��وق 
اإلن���س���ان وال���ح���ري���ات األس��اس��ي��ة وال��ب��ن��اء 
ال��والي��ات املتحدة  الحوار املثمر بن  على 
وامل�������غ�������رب ف������ي س���ب���ت���م���ب���ر ح��������ول ح���ق���وق 

اإلنسان.

مباحثات في الرباط لتعزيز العالقات االقتصادية بني املغرب وفرنسا

ناصر بوريطة يلتقى أنتوني بلينكن في واشنطن

وم�����ح�����اول�����ة ت����أب����ي����د ال������ن������زاع مل���واص���ل���ة 
اس���ت���ن���زاف امل��ن��ط��ق��ة امل���غ���ارب���ي���ةوت���وس���ي���ع 
ال����ه����وة  ودئ�������رة ال���ت���ق���ارب وال���ت���ك���ام���ل ب��ن 
ش���ع���وب���ه���ا. واإلب������ق������اء ع��ل��ي��ه��ا ف����ي وض���ع 
االن��ق��س��ام وال��ت��ش��رذم وال��ش��ق��اق وال��ن��ف��اق.
الثكنات  لدولة  الخبيثة  للمصالح  خدمة 
الفاقدين  جنراالتها  وشيوخ  العسكرية. 
ال����ى ذل��ك   ألي ح���س م���غ���ارب���ي او دي���ن���ي . 
وف��ي ذات ال��ل��ق��اء إل��ت��زم وزي����را  الخارجية 

االم����ري����ك����ي����ة وامل����غ����رب����ي����ة ع����ل����ى م���واص���ل���ة 
ال��ت��ن��س��ي��ق وال����ت����ش����اور ب���خ���ص���وص م��ل��ف 
االزم��������ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ودع�������ا ال���ج���ان���ب���ان ك��اف��ة 
االط��راف ال��ى االل��ت��زام بإجراء االنتخابات 
الرئاسية في موعدها املقرر في ال 24 من 
القادم. وتوفير األج��واء املساعدة  دجنبر 
على إنجاح هذه االستحقاقات املصيرية 
إلن�����ق�����اذ ل���ي���ب���ي���ا م�����ن ال����ض����ي����اع واألط�����م�����اع 
اإلقليمية وال��دول��ي��ة  وغ��ي��ره��ا. م��ع تعهد 

ال��ب��ل��دي��ن امل��غ��رب وأم��ري��ك��ا ب��ت��ق��دي��م ال��دع��م 
الالزم لتحقيق حلم الدولة. باإلضافة إلى 
بشأن  التنسيق  ع��م��ل��ي��ات  تعميق  ت��أك��ي��د 
العالقات بن البلدين وتثمينها، وتوسيع 
رواف����ده����ا ب���ال���ق���در ال�����ذي ي���خ���دم امل��ص��ال��ح 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل���ل���دول���ت���ن، ع���ب���ر امل���زي���د 
م���ن ال���ت���ش���اور وال���ت���ع���اون امل��س��ت��م��ر ب��ك��اف��ة 
املجاالت بما في ذلك االمنية والعسكرية 
واألق���ت���ص���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة.  م���ع ال��ع��م��ل 

القضايا  بخصوص  ال���رؤى  توحيد  على 
وجهويا  إقليميا  املشترك  األه��ت��م��ام  ذات 
يرى  باملوضوع  وقاريا ودوليا.وارتباطا 
االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  أن  م��راق��ب��ون 
ترى في اململكة املغربية الشريك املوثوق 
إف��ري��ق��ي��ا مل��ا تتمتع به  ب��ه بمنطقة ش��م��ال 
الرباط من مصداقية ومسؤولية ومكانة 
جانب  ال��ى  باملنطقة،  ق��اري��ة  استراتيجية 
دوره�����ا امل���ح���وري وامل����رك����زي ف���ي م��ح��ارب��ة 

املنظمة واإلتجار في  والجريمة  اإلره��اب 
البشر واملخدرات الصلبة وغيرها العابرة 
ال��رب��اط" شريك  ل��ل��ق��ارات. وبالتالي فهي" 
أس���اس���ي وت��ق��ل��ي��دي وت���اري���خ���ي ل��ل��والي��ات 
املتحدة األمريكية بالقارة اإلفريقية وجب 
دع��م��ه��ا ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل وم��واص��ل��ة تثمن 
ك���اف���ة ال���ع���الق���ات م��ع��ه��ا ألدواره�������ا ال��ق��وي��ة 
واملتعددة في تثبيت أسس االمن والسالم 

بالقارة السمراء وغيرها.
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مختصرات
دبلوماسيون: استقالة مبعوث األمم 

املتحدة إلى ليبيا يان كوبيش 
بصورة مفاجئة

م���ب���ع���وث  إن  دب�����ل�����وم�����اس�����ي�����ون  ق��������ال 
إل��ى ليبيا، يان  ال��خ��اص  األم��م املتحدة 
ك��وب��ي��ش، س���وف يتنحى، ب��ع��د أق���ل من 
عام على توليه املنصب وقبل شهر من 

االنتخابات املزمعة في البالد.
وذك����ر ال��دب��ل��وم��اس��ي��ون ب��ش��رط ع��دم 
املتحدة  األم��م  أن  أسمائهم  الكشف عن 
ت����ق����ت����رح ب���ش���ك���ل غ����ي����ر رس�����م�����ي ت��ع��ي��ن 
ال���دب���ل���وم���اس���ي ال���ب���ري���ط���ان���ي امل��خ��ض��رم 
ن��ي��ك��والس ك����اي، خ��ل��ف��ا ل���ه. وي��ت��ع��ن أن 
يوافق مجلس األمن الدولي على تعين 

املبعوث الجديد.
وك����وب����ي����ش وزي�������ر خ����ارج����ي����ة س���اب���ق 
ل���س���ل���وف���اك���ي���ا، وع����م����ل م��ن��س��ق��ا خ��اص��ا 
للبنان ومبعوثا خاصا  املتحدة  لألمم 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال����دول����ي����ة إل�����ى أف��غ��ان��س��ت��ان 

والعراق.
ك�����ان م��ج��ل��س األم������ن ق����د واف������ق ع��ل��ى 
في  ليبيا  إل��ى  خ��اص��ا  مبعوثا  تعيينه 
ي��ن��اي��ر ك���ان���ون ال��ث��ان��ي، ل��ي��خ��ل��ف غ��س��ان 
س��الم��ة ال����ذي اس��ت��ق��ال م��ن امل��ن��ص��ب في 
امل���اض���ي بسبب  ال���ع���ام  م����ارس آذار م���ن 

اإلجهاد.
تنحي  سبب  اآلن  حتى  يتضح  ول��م 

كوبيش.
األم��م  عقدته  سياسي  منتدى  ودع���ا 
امل��ت��ح��دة ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي إل���ى إج���راء 
ان��ت��خ��اب��ات ب��رمل��ان��ي��ة ورئ��اس��ي��ة ف���ي 24 
ديسمبر كانون األول، في إطار خارطة 
ط��ري��ق إلن��ه��اء ال��ح��رب األه��ل��ي��ة. غير أن 
خالفات حول االنتخابات املزمعة تهدد 
تدعمها  ال��ت��ي  ال��س��الم  ب��إح��ب��اط عملية 

األمم املتحدة.
وم����ن امل���ق���رر إج�����راء ج���ول���ة أول�����ى من 
ديسمبر   24 في  الرئاسية  االنتخابات 
االن��ت��خ��اب��ات  رج����ئ����ت 

ُ
وأ األول،  ك���ان���ون 

أو  الثاني  ك��ان��ون  يناير  إل��ى  البرملانية 
فبراير شباط. لكن لم يتم االتفاق على 

قواعد االنتخابات حتى اآلن.

الدفاع الجزائرية: تفكيك شبكة 
دولية لتهريب املهاجرين 

إلى أوروبا

ال��ج��زائ��ري��ة،  ال����دف����اع  وزارة  أع��ل��ن��ت   
الثالثاء، تفكيك “شبكة دولية” منظمة 
لتهريب املهاجرين غير النظامين امتد 

نشاطها إلى دول مغاربية وأوروبية.
وق���ال���ت ق���ي���ادة ال�����درك ال��وط��ن��ي )ق���وة 
ت��اب��ع��ة ل������وزارة ال����دف����اع(، ف���ي ب���ي���ان، إن 
العملية تمت من طرف أفراد املجموعة 
اإلقليمية للدرك بوالية برج بوعريريج 
)ش�������رق( ب��اس��ت��ع��م��ال ت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة 

للتحري، دون تفاصيل إضافية.
ولفت البيان إلى أن “الشبكة الدولية 
م��خ��ت��ص��ة ف����ي ت���ه���ري���ب امل���ه���اج���ري���ن ف��ي 
للحدود  ع��اب��رة  منظمة  إط��ار جماعات 
وي��م��ت��د ن��ش��اط��ه��ا ع��ب��ر ال��ج��زائ��ر م���رورا 
بدول مغاربية )لم يسمها( وصوال إلى 

أوروبا”.
وم���ك���ن���ت ت���ح���ري���ات ال���������درك، ب��ح��س��ب 
ال���ب���ي���ان ذات��������ه، م����ن ت���ح���دي���د ه����وي����ة 27 
 7 بينهم  الشبكة  عناصر  م��ن  شخصا 
أفراد ينشطون خارج التراب الجزائري، 
كانوا ينشطون باالعتماد على وسائط 

التواصل االجتماعي.
وأوضح البيان أنه جرى توقيف 14 
املؤقت  الحبس  إيداعهم  وت��م  شخصا، 
القضائية  ال��ج��ه��ات  أم���ام  مثولهم  ب��ع��د 

املختصة.
وخ��ت��م ب���اإلش���ارة إل���ى أن���ه ت��م إص���دار 
13 أم��را بالقبض، منها 7 أوام��ر دولية 

بحق باقي عناصر الشبكة.
وق������ب������ل أش�������ه�������ر، ق������ال������ت ال����داخ����ل����ي����ة 
ال��ج��زائ��ري��ة إن ش��ب��ك��ات م��ن��ظ��م��ة تعمل 
على تهريب املهاجرين غير النظامين 
إل��ى إسبانيا عبر  )جزائرين وأف��ارق��ة( 

قوارب.

خالد هدوي

ل����م ت��ق��ت��ص��ر ال����ت����ج����اوزات ال��س��ي��اس��ي��ة 
النهضة  حركة  رئيس  الغنوشي،  لراشد 
والبرملان املجمد في تونس، على تعكير 
األج���واء داخ��ل ال��ح��زب اإلس��الم��ي وإع��الن 
م��رح��ل��ة م���ن ال��ت��ص��دع وال���خ���الف���ات ب��ش��أن 
القيادة والتشبيب  السلمي على  التداول 
وامل��م��ارس��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة، بل 
العامة  الحياة  طالت  أنها  مراقبون  يرى 
ل��ل��ت��ون��س��ي��ن وأن���ت���ج���ت م��ش��ه��دا ب��رمل��ان��ي��ا 
ات  م��ن��ق��س��م��ا ت��ح��ك��م��ه امل���ص���ال���ح وال��������والء

السياسية.
 ك�����ش�����ف ق�������ي�������ادي س������اب������ق ف�������ي ح����رك����ة 
ال���ن���ه���ض���ة ع�����ن ج���م���ل���ة م�����ن ال�����ت�����ج�����اوزات 
املجمد  والبرملان  الحركة  رئيس  ارتكبها 
العالقات  صفو  عكرت  الغنوشي،  راش��د 
وعمقت  السلطة  مكونات  بن  السياسية 
خ��الف��ات��ه��ا، ف��ض��ال ع��ن اس��ت��ف��راده بصنع 
القرارات التي فّجرت الحزب من الداخل، 
وس������ط دع��������وات م���ت���ت���ال���ي���ة ل���خ���روج���ه م��ن 

السياسية. الحياة 
امل��ج��م��دة عضويته في  ال��ق��ي��ادي  ودع���ا 
ح��رك��ة ال��ن��ه��ض��ة ع��م��اد ال��ح��م��ام��ي، راش���د 
الغنوشي إلى االستقالة من الحركة ومن 
طالبه  كما  ش��روط،  دون  البرملان  رئاسة 
البالد  وت��ْرك  السياسية  الحياة  بمغادرة 

لتتقدم بعيدا عنه.
وب���ش���أن م���س���ار ال���خ���ام���س وال��ع��ش��ري��ن 
م����ن ي���ول���ي���و أك������د ال���ح���م���ام���ي أن������ه اخ���ت���ار 
االص��ط��ف��اف م���ع ال��ش��ع��ب ع��ك��س خ��ي��ارات 
ابتعدت  أنها  اعتبر  التي  النهضة  حركة 

عن قيمها.

محمد ذويب: النهضة كانت تعتقد أن 
قيس سعيد سيكون لعبة في يدها

ك���م���ا وص����ف ال���ح���م���ام���ي، ف����ي ت��ص��ري��ح 
ع��دد  ال��ق��ان��ون  خ��اص��ة،  تلفزيونية  ل��ق��ن��اة 
ملن  االستثنائية  باالنتدابات  ق 

ّ
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ط��ال��ت ب��ط��ال��ت��ه��م أك��ث��ر م��ن ع��ش��ر س��ن��وات 
ب��ال��ق��ان��ون ال��ع��ب��ث��ي، م��ع��ت��ب��را أن ال��رئ��ي��س 
ألنه  تطبيقه  ع��دم  في  ُمحق  قيس سعيد 
العمل  العاطلن عن  حان وقت مصارحة 

ورف����ع امل��ه��زل��ة وامل������رور إل���ى ال��ج��م��ه��وري��ة 
الثالثة واإلعالن عن أن الدولة ال يمكنها 

توظيف هؤالء العاطلن عن العمل.
وي���رى م��راق��ب��ون أن ال��غ��ن��وش��ي ارت��ك��ب 
عدة تجاوزات ساهمت في تكوين مشهد 
س��ي��اس��ي ت��ح��ك��م��ه ال��خ��الف��ات وامل��ن��اك��ف��ات 
مستويات  وعّمق  السلطة،  مكونات  بن 
القطيعة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، 
البرملاني  املشهد  ف��ي  التحكم  ع��ن  فضال 
التحالفات  وإق��ام��ة  الحكومات  وإس��ق��اط 
ال���ت���ي ت���خ���دم م���ص���ال���ح ال��ن��ه��ض��ة ب���درج���ة 

أولى.
وق���ال امل��ح��ل��ل ال��س��ي��اس��ي محمد ذوي��ب 
الحمامي  ع��م��اد  ك���الم  األم���ر  “ف���ي حقيقة 
هو أول اعتراف من داخل حركة النهضة 
الغنوشي في تجاوز صالحياته  بتورط 
وف���ي إس��ق��اط ح��ك��وم��ة إل��ي��اس ال��ف��خ��ف��اخ، 
ول���ك���ن ه����ذا ال���ك���الم ق���د ذك�����ره ال���ع���دي���د من 
امل��الح��ظ��ن وامل��ح��ل��ل��ن ال��س��ي��اس��ي��ن منذ 

مدة طويلة”.
وأض����اف، ل���“ال��ع��رب”، “ال��ن��ه��ض��ة كانت 
ت��ع��ت��ق��د أن ق���ي���س س��ع��ي��د س���ي���ك���ون ل��ع��ب��ة 
املنصف  األس��ب��ق  الرئيس  مثل  يدها  ف��ي 
ت���واف���ق���ات  ي���ق���ب���ل  امل������رزوق������ي أو رئ���ي���س���ا 
ب���ش���روط���ه���ا ع���ل���ى غ��������رار ال����ب����اج����ي ق���اي���د 
ال��س��ب��س��ي )ال��رئ��ي��س ال����راح����ل(، ل��ذل��ك ف��إن 
وق��������وف ق����ي����س س���ع���ي���د ف�����ي وج������ه ح���رك���ة 
ال��ن��ه��ض��ة م��ن��ذ ب���داي���ة 2020 ق���د أق��ل��ق��ه��ا، 
ول��ه��ذا ب����ادر راش����د ال��غ��ن��وش��ي ب��ال��ه��ج��وم 
في  صالحياته  وع��ل��ى  سعّيد  قيس  على 
النهضة  حركة  سعت  ثم  لعزله،  محاولة 
في  شرعت  ألنها  الفخفاخ  حكومة  لعزل 
فتح عدة ملفات والقيام بعدة إصالحات 

ومعاقبة بعض رموز الفساد”.
ول���ف���ت م��ح��م��د ذوي������ب إل�����ى أن “س��ع��ي 
وزي�����ر ال���ت���ج���ارة آن�����ذاك م��ح��م��د امل��س��ل��ي��ن��ي 
مل���ق���اوم���ة ال���ت���وري���د ال���ع���ش���وائ���ي وخ���اص���ة 
ال���س���ل���ع ال���ت���رك���ي���ة أق���ل���ق ح���رك���ة ال��ن��ه��ض��ة، 
وت�����ط�����رق ح����ك����وم����ة ال����ف����خ����ف����اخ إل�������ى ه����ذه 
تتحدث  النهضة  ج��ع��ل  وغ��ي��ره��ا  امل��ل��ف��ات 
السياسي  الحزام  توزيع  عن  البداية  في 
وإق��ح��ام ق��ل��ب ت��ون��س ف��ي ال��ح��ك��وم��ة، ومل��ا 
رف���ض ال��ف��خ��ف��اخ ذل���ك س��ع��ت ل��إط��اح��ة به 

ب����االش����ت����راك م����ع ق���ل���ب ت����ون����س وائ����ت����الف 
الكرامة وهو ما نجحوا فيه”.

ه��و  ك�����ان  ال���غ���ن���وش���ي  “ط���ب���ع���ا  وأردف 
السياسي  املشهد  ف��ي  الرئيسي  املتحكم 
ولكن  األدوار،  بتقسيم  ي��ق��وم  ال��ذي  وه��و 
م 

ّ
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النهضة وه��دد مصالحها، وه��و ما  دور 
أدخ��ل��ه��ا ف��ي ل��ع��ب��ة ل��ي ذراع م��ع ال��رئ��ي��س 
الخامس  ات  بإجراء األخير  هذا  حسمها 

والعشرين من يوليو”.

رباب بن لطيف: بعض القرارات كانت 
تطبخ في الكواليس وتنسب إلى الحركة

واس���ت���ط���رد “ك������الم ال���ح���م���ام���ي ي��ع��ك��س 
أزمة عميقة داخل النهضة بن شق يريد 
ال��ت��خ��ل��ص م��ن ال��غ��ن��وش��ي وب��ن��اء ال��ح��رك��ة 
بشكل جديد وشق موال للغنوشي يريد 

املزيد من السير في ركابه”.
وح���ّم���ل���ت ق����ي����ادات ك���ان���ت ت��ن��ت��م��ي إل���ى 
ال���ن���ه���ض���ة راش�������د ال���غ���ن���وش���ي م��س��ؤول��ي��ة 
ال���س���ي���اس���ي،  ال�����ش�����أن  إدارة  ف�����ي  ال���ف���ش���ل 
م��ع��ت��ب��رة أن���ه ك���رس ال��ف��ردان��ي��ة ف��ي الحكم 
وات���خ���اذ ال���ق���رارات داخ����ل ال��ح��رك��ة وف��ّج��ر 
م��ا ساهم  وه��و  قياداتها،  ب��ن  الخالفات 
ف����ي ان����ش����ق����اق ه������ذه ال����ق����ي����ادات وت���ص���دع 
ال��ح��رك��ة، ع����الوة ع��ل��ى ك��ون��ه ارت���ك���ب ع��دة 

أخطاء باسم املمارسة الديمقراطية.
وق����ال����ت رب������اب ب����ن ل���ط���ي���ف، ال���ق���ي���ادي���ة 
ال��س��اب��ق��ة ف���ي ال��ن��ه��ض��ة، “ل����م ت��ك��ن ه��ن��اك 
م���م���ارس���ة دي���م���ق���راط���ي���ة داخ������ل ال���ح���رك���ة، 
ألن ب���ع���ض ال������ق������رارات ك���ان���ت ت���ط���ب���خ ف��ي 
���خ���ذت خ��الل 

ُّ
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النهضة  “حركة  ل�“العرب”،  وأضافت، 
كما  السياسية  املتغيرات  مع  تتعامل  لم 
ي��ج��ب. ون��ح��ن، امل��س��ت��ق��ي��ل��ن م��ن ال��ح��رك��ة، 
استنفدنا كل مبادرات اإلصالح وراسلنا 
ال��غ��ن��وش��ي ع���دة م����رات م��ن أج���ل أن يغّير 
ال����ق����ي����ادات ال���ح���ال���ي���ة وت���رك���ي���ب���ة م��ج��ل��س 

الشورى وعدم االستفراد بالرأي”.
وتابعت ”بعض القيادات الحزبية، أو 
للغنوشي، هي  املوالي  بالشق  ما يعرف 
بالحركة  وتسير  بالرأي  استفردت  التي 

ف����ي م����س����ارات خ���اط���ئ���ة، اس���ت���ن���ك���رن���ا ه���ذا 
األس����ل����وب ع����دة م�����رات ول���ي���س ه���ن���اك م��ن 

يصغي“.
ودع������ت ب����ن ل��ط��ي��ف “ق�����ي�����ادات ال��ح��رك��ة 
املؤتمر  في  الحزب  ترجيح مصلحة  إل��ى 
ال���ق���ادم ال����ذي رب��م��ا س��ي��ك��ون ح��اس��م��ا من 
أج�����ل م��س��ت��ق��ب��ل ال���غ���ن���وش���ي ف����ي ال���ح���ي���اة 

السياسية”.
وك�����ان 113 ق���ي���ادي���ا ف���ي ال��ن��ه��ض��ة، من 
بينهم قيادات مركزية وجهوية وأعضاء 
في مجلس الشورى وأعضاء في البرملان 
امل��ج��م��د، ق��د ت��ق��دم��وا ب��اس��ت��ق��ال��ة جماعية 
��ى سبتمبر امل��اض��ي 

ّ
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احتجاجا على ما وصفوه ب�“اإلخفاق في 
معركة اإلصالح الداخلي للحزب”.

ال����غ����ن����وش����ي ارت�����ك�����ب ع�������دة ت�����ج�����اوزات 
س���اه���م���ت ف����ي ت���ك���وي���ن م���ش���ه���د س��ي��اس��ي 
ت���ح���ك���م���ه ال�����خ�����الف�����ات وامل�����ن�����اك�����ف�����ات ب��ن 
م���ك���ون���ات ال���س���ل���ط���ة، وع����ّم����ق م��س��ت��وي��ات 
القطيعة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية 
وال����خ����الف����ات داخ�������ل ال���ن���ه���ض���ة ل��ي��س��ت 
ول���ي���دة ال��ل��ح��ظ��ة؛ ف��ق��د ت��ف��اق��م��ت وخ��رج��ت 
ال��ح��ال��ي بسبب  ال��ع��ام  إل��ى العلن أس��اس��ا 
ت���وج���ه ال���غ���ن���وش���ي إل�����ى ت���أج���ي���ل م��ؤت��م��ر 
ال���ح���زب ال����ح����ادي ع��ش��ر م����رة أخ������رى، ف��ي 
رأس  على  البقاء  تستهدف  منه  م��ن��اورة 
ال��ح��رك��ة، وه��و م��ا ترفضه ب��ش��دة ق��ي��ادات 
أخ�����رى ب������ارزة ع��ل��ى غ�����رار وزي�����ر ال��ص��ح��ة 
ال��س��اب��ق ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف امل��ك��ي ال����ذي غ���ادر 

الحركة مؤخرا.
الخامس  منذ  النهضة  حركة  وع��رف��ت 
وال���ع���ش���ري���ن م����ن ي���ول���ي���و امل�����اض�����ي، وه���و 
ال��ت��اري��خ ال����ذي ج��م��د ف��ي��ه ال��رئ��ي��س قيس 
س��ع��ي��د أع���م���ال واخ���ت���ص���اص���ات امل��ج��ل��س 
الحصانة  ورفع  الحكومة  وأق��ال  النيابي 
ال����ب����رمل����ان����ي����ة ع������ن ال��������ن��������واب، ن����زي����ف����ا م��ن 
االس���ت���ق���االت ب��س��ب��ب إخ���ف���اق ال��ح��رك��ة في 

إدارة الشأن العام في البالد.
ات ال���ح���رك���ة  ووض�����ع�����ت ت���ل���ك اإلج�������������راء
ب��ع��ي��دا ع���ن دوائ�����ر ال��ح��ك��م ل��ل��م��رة األول����ى 
منذ ثورة الرابع عشر من يناير، وهو ما 
أنها   السيما 

ً
ح��دة داخلها  الخالفات  زاد 

باتت تعيش عزلة خارجية متفاقمة.

ال��دف��اع اإلسرائيلي بيني  وص��ل وزي��ر 
غانتس الثالثاء إلى املغرب بهدف تقوية 
ال��ت��ع��اون األم���ن���ي ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ب��ع��د ع��ام 
ع��ل��ى تطبيع ع��الق��ات��ه��م��ا، ف��ي زي����ارة هي 
األول���ى م��ن نوعها ت��ت��زام��ن م��ع ت��وت��ر بن 
ال���رب���اط وال��ج��زائ��ر ح���ول ن���زاع ال��ص��ح��راء 

الغربية.
س��ب��ق أن اس��ت��ق��ب��ل امل���غ���رب م��س��ت��ش��ارا 
لألمن اإلسرائيلي ووزير خارجية الدولة 
ال��ع��ب��ري��ة م��ن��ذ اس��ت��ئ��ن��اف ال���ع���الق���ات بن 
البلدين العام املاضي، لكنها املرة األولى 
ال��ت��ي ي��ق��وم ف��ي��ه��ا وزي���ر دف���اع إس��رائ��ي��ل��ي 

بزيارة رسمية إلى اململكة.
تل  من  الثالثاء  مساء  غانتس  ينطلق 
أب��ي��ب ب��ات��ج��اه امل���غ���رب، ح��ي��ث ي��رت��ق��ب أن 
العريضة  الخطوط  “ي��رس��م  اتفاقا  يوقع 
ل��ل��ت��ع��اون ال��ع��س��ك��ري ب��ن ال��ب��ل��دي��ن”، على 
ي���غ���ادر اململكة  أف����اد م��ك��ت��ب��ه، ع��ل��ى أن  م���ا 

الخميس.
تهدف هذه الزيارة إلى “وضع الحجر 
األساس إلقامة عالقات أمنية مستقبلية 
ب�����ن إس����رائ����ي����ل وامل�������غ�������رب”، ب���ح���س���ب م��ا 

أوضح مسؤول إسرائيلي.
التعاون،  لدينا بعض  “ك��ان  وأض��اف: 
اآلن.  رسميا  طابعا  نعطيه  سوف  لكننا 

إنه إعالن علني عن الشراكة بيننا”.
وكان البلدان أقاما عالقات دبلوماسية 
إسرائيل  بن  أوسلو  اتفاقات  توقيع  إثر 
ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، 

قبل أن تقطعها الرباط بسبب االنتفاضة 
الفلسطينية الثانية عام 2000.

وف���ي أواخ����ر ال���ع���ام امل���اض���ي، اس��ت��أن��ف 
البلدان عالقاتهما الدبلوماسية في إطار 
اتفاق اعترفت بموجبه الواليات املتحدة 
الغربية  ال��ص��ح��راء  امل��غ��رب على  ب��س��ي��ادة 
البوليساريو  جبهة  م��ع  عليها  امل��ت��ن��ازع 

املدعومة من الجزائر.
ب��ل��د عربي  راب���ع  ب��ذل��ك  اململكة  وك��ان��ت 
ي��ط��ب��ع ع��الق��ات��ه م���ع إس���رائ���ي���ل ف���ي 2020 
برعاية أمريكية، بعد اإلمارات والبحرين 

والسودان.
ل����ك����ن زي������������ارة غ����ان����ت����س إل��������ى امل����غ����رب 
ت����أت����ي ف�����ي س����ي����اق إق���ل���ي���م���ي م���ت���وت���ر م��ع 
إع����الن ال��ج��زائ��ر ف���ي آب/ أغ��س��ط��س قطع 
ع���الق���ات���ه���ا م����ع ال�����رب�����اط ب���س���ب���ب “أع���م���ال 
للقرار  عدائية”. وأعرب املغرب عن أسفه 
أعلنت  كذلك  ال��زائ��ف��ة”.  “مبرراته  ورف��ض 
“تكثيف”  الجمعة  ال��ب��ول��ي��س��اري��و  جبهة 
عملياتها العسكرية ضد القوات املغربية 

في الصحراء الغربية.
وي����ع����ت����ب����ر ال����خ����ب����ي����ر ف�������ي ال�����ع�����الق�����ات 
أبيت  ت��ل  بجامعة  املغربية  اإلسرائيلية 
بروس مادي وايتسمان، أن هذا التزامن 
ق��د ال ي��ك��ون م��ن ب��اب ال��ص��دف��ة، موضحا: 
“في سياق التوتر مع الجزائر ربما يرغب 
املغاربة في أن يظهروا للعالم، ولشعبهم 
للغرب،  وك��ذل��ك  الجزائرين  وخصومهم 
أن�����ه�����م ب�����ص�����دد ت���ع���م���ي���ق ع����الق����ات����ه����م م��ع 

إسرائيل، مع كل ما يستتبع ذلك”.
كذلك، تأتي زيارة غانتس إلى املغرب 
ب��ع��د ث���الث���ة أش���ه���ر ع��ل��ى إع�����الن ال��ب��ل��دي��ن 
االت�����ف�����اق ع���ل���ى رف������ع م���س���ت���وى ال��ت��م��ث��ي��ل 
اتصال  مكتبي  من  بينهما  الدبلوماسي 
أثناء زي��ارة وزير خارجية  إلى سفارتن 

إسرائيل يائير البيد إلى اململكة.
شركة  أعلنت  أيضا  املنصرم  والشهر 
رات���ي���و ب��ي��ت��رول��ي��وم اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ت��وق��ي��ع 
شراكة مع الرباط الستكشاف حقول غاز 

في ساحل الداخلة بالصحراء الغربية.
على الصعيد العسكري، تعد إسرائيل 
م����ن أه������م م����ص����دري ال����ط����ائ����رات امل���س���ي���رة 
ال���ح���رب���ي���ة وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات اإلل���ك���ت���رون���ي���ة 
املغرب، مثل تطبيق  إل��ى  أمنية  ألغ��راض 
“بيغاسوس” الذي طورته شركة “إن إس 
النوع من  أن هذا  اإلسرائيلية. علما  أو” 
امل��ب��ي��ع��ات ي��ج��ب أن ت��ص��ادق ع��ل��ي��ه وزارة 

الدفاع اإلسرائيلية.
وك����ان ت��ح��ق��ي��ق ن��ش��رت��ه وس���ائ���ل إع���الم 
دول���ي���ة ف���ي ت���م���وز/ ي��ول��ي��و، ات��ه��م امل��غ��رب 
ب����اس����ت����ع����م����ال ب�����رن�����ام�����ج “ب����ي����غ����اس����وس” 
الس�����ت�����ه�����داف ص����ح����اف����ي����ن وم����ع����ارض����ن 
وشخصيات سياسية مغربية وأجنبية، 
ب���ي���ن���ه���ا ال����رئ����ي����س ال���ف���رن���س���ي إي���م���ان���وي���ل 

ماكرون.
غ����������داة ذل����������ك، ال����ت����ق����ى وزي����������ر ال�����دف�����اع 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ن��ظ��ي��ره ال��ف��رن��س��ي، وأك����د له 
أن إس��رائ��ي��ل ت��أخ��ذ ه���ذه االدع�����اءات على 

“محمل الجد”.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ن��ف��ت ال����رب����اط ب���ش���دة ت��ل��ك 
االت����ه����ام����ات، ورف���ع���ت ش���ك���اوى ق��ض��ائ��ي��ة 
ب��ت��ه��م��ة “ال��ت��ش��ه��ي��ر” ض���د ن��اش��ري��ه��ا ف��ي 

فرنسا وأملانيا وإسبانيا.
وذك����رت ع���دة م��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر حكومية 
ال�����ع�����ث�����ور ع�����ل�����ى ب�����رن�����ام�����ج ب����ي����غ����اس����وس 
ال��ت��ج��س��س��ي أي���ض���ا ف���ي ه���وات���ف ن��ش��ط��اء 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن ف���ي ح���ن ال ت�����زال ال��ق��ض��ي��ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ت��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام وت��أي��ي��د 
ج����ان����ب م�����ن امل���ج���ت���م���ع امل�����دن�����ي امل���غ���رب���ي 

املناهض للتطبيع مع إسرائيل.
األس������ب������وع امل�����اض�����ي دع�������ت “ال���ج���ب���ه���ة 
التطبيع”،  فلسطن وضد  لدعم  املغربية 
ال��ت��ي ت��ض��م ت��ي��ارات ي��س��اري��ة وإس��الم��ي��ة، 
إل������ى ت����ظ����اه����رات ع������دة ب���م���ن���اس���ب���ة ال���ي���وم 
الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
نوفمبر، مجددة  الثاني/  تشرين   29 في 

تأكيدها “التصدي للتطبيع”.
ل��م يتخل  امل��غ��رب  أن  وي��رى وايتسمان 
ع���ن ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، “ل���ك���ن ل��دي��ه 
ليجنيها  كثيرة  أخ��رى  ومنافع  مصالح 

من إعادة ضبط عالقاته”.
ل��م تعد  املنطقة  ب��ل��دان  ويضيف: “ج��ل 
القضية،  لهذه  رهينة  تظل  أن  في  ترغب 
ب�����ل ف�����ي إع�����ط�����اء األول�������وي�������ة مل���ص���ال���ح���ه���ا 
ال����خ����اص����ة وإس������رائ������ي������ل ل����دي����ه����ا ال���ك���ث���ي���ر 

لتقدمه”.

التمسك بالقرارات أنتج مشهدا منقسما

قيادي نهضاوي سابق يكشف عن مؤامرات الغنوشي ويدعوه إلى الخروج من الحياة السياسية

وزير الدفاع اإلسرائيلي يصل املغرب لتوقيع اتفاق أمني



 تفترض قراءة العمل اإلبداعي أشياء 
ال تحضر ب��ال��ض��رورة ل��دى صانع العمل 
العابر  للفعل  التالية  الكتابة  لكن  الفني، 
ليست فقط وصفا وتقريرا، بل هي قراءة 
ث���ان���ي���ة ل���ل���م���ادة وغ������وص ف����ي أف���ق���ه���ا، م��ن 
منطلق أن ال��ف��ن ه��و رس��م األث���ر ال مجرد 
الخطو، فتكون القراءة النقدية إذن تتبعا 
لألثر ال األقدام. تبعا لهذا املنظور، تقدم 
»ش��ا  مل��س��رح��ي��ة  التحليلية  ال���ق���راءة  ه���ذه 
ط���ا را« ل��ف��رق��ة »ت��ي��م��س��ف��وي��ن« امل��غ��رب��ي��ة، 
الراهن، ثم  الثقافي  وضعها في سياقها 
انتقاال إلى ما أثار انتباهنا في العرض، 
لننهي هذا املقالة بافتراض أفق يتجاوز 
العمل اإلبداعي في حد ذاته إلى رهانات 

الوسائط في الفعل املسرحي ككل.

»شا طا را« السياق

مع بداية الحجر الصحي ربيع السنة 
األول��ى لوباء »ك��ورون��ا« )2020( وتزامنا 
مع بث استثنائي لعروض مسرحية على 
العامة،  القاعات  إغ��اق  بسبب  اإلنترنت 
أو مؤسساتية،  ف��ردي��ة  ب��م��ب��ادرات  س���واء 
ن��ق��اش على وس��ائ��ل التواصل  أع��ي��د فتح 
االجتماعي وفي وسائل اإلعام املختلفة 
الفاعلني في الحركة املسرحية حول  بني 
موضوع »إقحام« الوسائط املتعددة في 
الفرجة املسرحية، من منطلق أن العرض 
امل��س��رح��ي ي��ت��أس��س ع��ل��ى ال��ل��ق��اء امل��ب��اش��ر 
إل��ى وسيط،  ال��ح��اج��ة  الجمهور دون  م��ع 
سواء كان هذا األخير حاما ملادة، )نص- 
 ض��م��ن 

ُ
�����ْع�����َرض

ُ
ف���ي���دي���و- غ���راف���ي���ك، إل������خ( ت

ع��ن��اص��ر ال���ع���رض ال���ح���ي ذات������ه، أو ن��اق��ا 
ل��ه على م��واق��ع وم��ن��ص��ات ال��ب��ث املباشر، 
وج��ع��ل امل��ت��ف��رج يتابع ال��ع��رض ع��ن بعد. 
وف����ي ك��ل��ت��ا ال��ح��ال��ت��ني ي��ح��ض��ر ال��وس��ي��ط، 
ف��ك��ان م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن ن��س��اه��م ف���ي ه��ذا 
ال��ن��ق��اش امل��ف��ت��وح وامل��س��ت��م��ر، خ��اص��ة أن 
امل��ن��اس��ب��ة ه���ي »ش����ا ط���ا را«: أول ع��رض 
مسرحي قدم يوم األول من تموز/ يوليو 
2021 ف����ي م���س���رح م��ح��م��د ال���خ���ام���س ف��ي 
الرباط، بعد تخفيف إج��راءات  العاصمة 

حالة الطوارئ الصحية.
ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات ت��دف��ع امل��ت��ت��ب��ع ل��ل��ش��أن 
الثقافي عموما، والدرامي بشكل خاص، 
ثانيا،  وللقراءة  أوال،  للتوثيق  إلى وقفة 
م�����ا ال  ال����ع����رض/امل����رح����ل����ة  ت���ح���م���ي���ل  دون 
يتحمله، وأن نختبر ما تشاركنا في قوله، 

م����ع ب����داي����ة ظ���ه���ور ك����ورون����ا، 
بأن ما بعدها لن يكون كما 
أن  استحضرنا  وإذا  قبلها. 
»بروفا« العرض داخل فرقة 
»تيمفسويمني« انطلقت قبل 
بحكم  بسنة،  األول  عرضها 
ال���ع���م���ل  ع�������رض  ب����رم����ج����ة  أن 
ًي���ش���اه���َده  ك���ان���ت ت���ف���رض أن 
ال����ج����م����ه����ور ض����م����ن ال���س���ن���ة 
فهل   ،2020  2019- الثقافية 
 ال���ع���رض واخ��ت��ي��ارات��ه 

ُ
���ْك���ل

َ
ش

الجمالية سبقت االستنجاد 
الشامل بالرقمنة والوساطة 
م�����ن أج�������ل إن�����ع�����اش ال���ح���ي���اة 
ف����������ي م�����خ�����ت�����ل�����ف ف������روع������ه������ا 
والفنية  والعلمية  الثقافية 
وال���ت���رف���ي���ه���ي���ة ف����ي م���واج���ه���ة 
إغاق الفضاءات العمومية؟ 
أم إن���ه إدراك م��ن م��ب��دع ه��ذا 
ال���ع���م���ل ب���م���ك���ان���ة ال���وس���ائ���ط 
املتعددة في صناعة الفرجة 
عن  النظر  بغض  املسرحية 
س��ي��اق ال���ط���وارئ ال��ص��ح��ي��ة؟ 
وفي الحالتني معا، يبقى أن 
بالغة  أه��م��ي��ة  ذو  امل���وض���وع 
ف��ي م��س��ار امل��خ��رج، م��ن جهة 
اإلخ����راج����ي����ة،  رؤاه  ت���ن���وي���ع 
وألن��������ه ع����م����ل ج����دي����د ي����راك����م 

ل��ل��ب��اح��ث��ني امل��س��رح��ي��ني وي���ض���ع أم��ام��ه��م 
إب�����داع�����ا ج����دي����دا ف����ي س��ل��س��ل��ة ال���ت���ج���ارب 
امل���س���رح���ي���ة ال���ت���ي اس���ت���ث���م���رت ال���وس���ائ���ط 

وجعلتها عنصرا رئيسا في العرض.
ت������ع������رض امل�����س�����رح�����ي�����ة، ك�����م�����ا ه�������و ف���ي 
ملصقها اإلعاني »ثاث قصص… ثاث 
نساء«: )شا- طا- را( وكل حرفني يمثان 
اسما إلحدى الشخصيات الثاث )شاني 
– طاليا – ربيعة( بما يحمل كل اسم من 
محلية،  وخصوصية  ثقافة  على  إح��ال��ة 
ل��ك��ن��ه��ن ي��ش��ت��رك��ن ج��م��ي��ع��ا ف���ي ال��ت��ع��رض 
ل��ل��ع��ن��ف امل�����ادي وامل��ع��ن��وي م���ن محيطهن 
االج��ت��م��اع��ي. وه���ي ث��ي��م��ة ت��ب��دو م��ت��داول��ة 
ف����ي ال�����درام�����ا ع����ام����ة، ل���ه���ذا ارت����أي����ن����ا، م��ن 
وجهة نظرنا، أن نسلط الضوء أكثر في 
ه��ذه ال��ق��راءة على عنصر مهم في العمل 
للدور  نظرا  الرقمي،  الوسيط  وه��و  ككل 
ال���واض���ح ال����ذي ل��ع��ب��ه ف���ي ت��ث��وي��ر أب��ع��اده 
مع  خاصة  ومضمونا.  شكا  الجمالية، 
قلة تعاطي الفرجات املسرحية في املغرب 

مع الوسائطية.
ف����ي ن���ه���اي���ة ال�����ع�����رض، ت���ق���ف امل��م��ث��ات 
الثاث أم��ام ص��ورة للفنانة الراحلة ثريا 
ج��ب��ران، اس��ت��ح��ض��ارا مل��ا ق��ام��ت ب��ه خدمة 
للمسرح وقضايا جمهوره، لكن الحكاية 
فهل  تتوقف.  ل��ن  الشاشة  على  كتب  كما 

كسبت »شا طا را« رهان الوسائطية؟

نجد في مسرحية »شا طا را« شاشة 
سداسية األضاع، ظلت تعرض وسائط 
م��ت��ع��ددة طيلة ال���ع���رض، ف��ي ش��ك��ل أشبه 
للخلية  ال��ن��ش��ي��ط  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ب��ال��ش��ك��ل 
ع��ن��د ان���ش���ط���اره���ا، ل��ك��ن ف���ي ه����ذا ال��ع��رض 
 
َ
كانت وسيطا/أداة ثابتة لعرِض وسائط

م��ت��ع��ددة: )ن����ص، ص����ور، وث���ائ���ق، رس���وم، 
هيمنة  تسجيل  م��ع  جينيريك(  غ��راف��ي��ك، 
العرض،  الغنائي على  املوسيقى واألداء 
ال��ش��يء ال���ذي جعله ي��أخ��ذ ه��وي��ة ال��درام��ا 
ال��ش��خ��ص��ي��ات  أن  امل���وس���ي���ق���ي���ة، خ����اص����ة 
الثاث شكلت ذوات��ا منصهرة في جسد 

ام������رأة م��ح��ط��م��ة، وط���ال 
م���خ���اض ان��ع��ت��اق��ه��ا من 
أس�����ر ال���ف���ك���ر ال����ذك����وري، 
ف������ك������ان س�����اح�����ه�����ا ه���و 
رف�����������ع ال��������ص��������وت ت��������ارة 
ل������اح������ت������ج������اج، وت���������ارة 
تحديا وسخرية، وتارة 
رق��ص��ا وت����ج����اوزا. ف��ب��دا 
عّوضت  الشاشة  وك���أن 
ال�������ح�������وار ال���ك���اس���ي���ك���ي 
ال���������������������ذي ي�����������ك�����������ون ب�����ني 
وأضحت  الشخصيات، 
ال���������ع���������ام���������ل ال������رئ������ي������س 
ف��������ي ب�������ن�������اء ال����ح����ك����اي����ة 
عن  لتفصح  وتطورها، 
ح��ق��ي��ق��ة م����ا اس��ت��ع��ارت��ه 
باقي العناصر، وأولها 

اللعب على الركح.
وه��ن��ا ن��ش��ي��ر إل����ى أن 
ال���ف���ن���ان أم�����ني ن����اس����ور، 
معّد مسرحية »ش��ا طا 
أنه  ب��دا  را« ومخرجها، 
مستوعب جدا للمرحلة 
ال����ت����اري����خ����ي����ة وال����ت����ق����ط 
خ���������اص���������ات ال�����ت�����وق�����ف 
اإلج�����������ب�����������اري ل����ل����ح����ي����اة 
خ���������ال ف������ت������رة ال���ح���ج���ر 
الصحي، وعزلة الناس 
ال��ذك��اء  ب��أج��ه��زة  بيوتهم محاطني  داخ���ل 
التعليم  أو  للتعلم  س���واء  االص��ط��ن��اع��ي، 
أو الترفيه والفرجة أو غيرها من أشكال 
 نوعا من 

َ
الفعل والتفاعل »عن بعد« وخلق

األلفة بني عرضه والعنصر الرقمي، الذي 
ما زال »طارئا« على العروض املسرحية 
ف���ي امل����غ����رب، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن م��س��اح��ة 
العلم  مع  الجمالية،  ورهاناته  التوظيف 
أن عمله السابق، )نايضة( كان بأسلوب 
إخراجي ثان/مختلف، تبوأ فيه الحوار/

النص، ملؤلفه الفنان عبد الكريم برشيد، 
امل��ك��ان��ة امل��ت��ق��دم��ة م��ق��ارن��ة م��ع ع���رض »ش��ا 
طا را« الذي توارى فيه النص، باعتباره، 
وف���ق ال��ت��ص��ور ال���درام���ي ال��ت��ق��ل��ي��دي، صلة 
ال��وص��ل األول����ى ب��ني مشخصي ال��ع��رض، 
امل��وس��ي��ق��ى واألداء  ب��ه��ي��م��ن��ة  م��م��ا س��م��ح 
الغنائي، دون أن نغفل الدور الكبير الذي 
قامت به السينوغرافيا في عملية اإلبهار 
البصري. مع ضرورة التأكيد على العمل 
الواضح الذي قامت به اإلضاءة في جعل 

هذا العرض يأخذ انسيابية وساسة في 
الثاث  املمثات  مما جعل  األداء،  عملية 
)ق�������دس ج����ن����دل، آم�������ال ب���ن���ح���دو، ش��ي��م��اء 
العاوي( »يحاورن« برشاقة أجهزة ذات 
حمولة ثقافية مرتبطة بعوملة التواصل، 
استثمره  فالذي  الهاتف،  مقدمتها  وف��ي 
امل������خ������رج وج�����ع�����ل م������ن امل������خ������دع م���س���اح���ة 
ل���ل���رق���ص، وت��ع��ب��ي��را ع���ن رف����ض ال��ت��ق��ال��ي��د 
املقيدة لحرية املرأة/اإلنسان. وهنا نطرح 
س�����ؤاال: أل��ي��س اخ��ت��ي��ار ن��س��اء م���ن ال��ع��ال��م 
ال��ث��ال��ث ي��ح��م��ل ت��ك��ري��س��ا ل���ص���ورة م��ص��در 
الجنس  على  املبني  االج��ت��م��اع��ي  العنف 
في أوطاننا؟ أال يوجد عنف وإن اختلفت 
تمظهراته في الدول الغربية؟ أال يستبطن 
هذا االختيار اتهاما ضمنها بمس�ؤولية 
الغرب عما وصلت إليه املرأة/اإلنسان في 
دول ما يسمى بالعالم الثالث؟ أال تعاني 
اإلنكليزية  أو  باإلسبانية  الناطقة  امل��رأة 
دول  ف��ي  الفتاة  تعانيه  عما  يقل  ال  عنفا 
ألم تظهر  الفرنكفوني؟  الثقافي  االمتداد 
العالم كله تضرر من  أن  جائحة كورونا 
الجميع أخذ نصيبه  العاملي وأن  النظام 

من التمييز؟

األف�ق

َمات« 
َ
ْمن

َ
»ُمن »تشيزوفرينيا«  ة«  »َح���ادَّ

»ال��ت��أش��ي��رة« »ش���ا ط��ا را« … ه��ي أع��م��ال 
م��س��رح��ي��ة م��غ��رب��ي��ة اس��ت��ث��م��رت ال��وس��ائ��ط 
عروضها  وق��ّدم��ت  مختلفة،  بمستويات 
على مسارح اململكة خال العشر سنوات 
أف��ق متجدد  ف��ي فتح  األخ��ي��رة، وتستمر 
ملواصلة إنعاش املسرح بعناصر هي من 
شكلها  عن  النظر  بغض  هويته،  صميم 
امل������ادي. ف��ه��ل س��ت��ح��ق��ق ال��ن��ج��اح وال��زخ��م 
نفسهما إذا ُعِرضت على مسارح أخرى ال 
تتوفر على املؤهات ذاتها التي يمتلكها 
م���س���رح م��ح��م��د ال��خ��ام��س أو م���ن ه���و في 

بنيته؟
ف����ي ن���ه���اي���ة ال�����ع�����رض، ت���ق���ف امل��م��ث��ات 
الثاث أم��ام ص��ورة للفنانة الراحلة ثريا 
ج��ب��ران، اس��ت��ح��ض��ارا مل��ا ق��ام��ت ب��ه خدمة 
للمسرح وقضايا جمهوره، لكن الحكاية 
فهل  تتوقف.  ل��ن  الشاشة  على  كتب  كما 

كسبت »شا طا را« رهان الوسائطية؟

عن القدس العربي

 مسرحية »شا طا را« املغربية ورهان الوسائطية: 
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قضايا وآراء

ت���رت���ف���ع ن���ب���رة ح������وار اس���ت���ش���ك���ال���ي ف��ي 
ال���ك���وي���ت ال����ي����وم، ح�����وار ي���ج���د ص�����داه ف��ي 
منطقة الخليج واملنطقة الشرق أوسطية 
أج����م����ع م�����رت�����دا م�����ن ع����م����ق ال�����ت�����اري�����خ ف��ي 
ف���ي منطقة  ال��ش��ي��ع��ي  ال���وج���ود  امل��ن��ط��ق��ة. 
ال��خ��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي وف�����ي ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة 
اإلسالمية هو وجود استشكالي، هذا ما 
ال يمكن أن تنفيه كل الشعارات املرفوعة 
ح���ول م��دن��ي��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة اإلس��الم��ي��ة 
ال��دول  ال��ي��وم وح��ول م��س��اواة مواطنيها. 
مواطنيها  بني  تميز  اإلسالمية  العربية 
وع����ل����ى أك����ث����ر م����ن م���س���ت���وى وب���أك���ث���ر م��ن 
ي��ك��ون ع��رق��ي��ا،  ف��ال��ت��م��ي��ي��ز م��م��ك��ن أن  أداة، 
أنواعه،  أق��وى  إل��ى  تاريخيا،  اقتصاديا، 
الديني، واألداة ممكن أن تكون قانونية، 

اجتماعية أو اقتصادية.
أن تميز بني  ال��دول  وعليه يمكن لهذه 
املواطنني قانونيا، مثل أن تعمم القوانني 
ال��ش��ي��ع��ة ت��ح��ت مظلتها  ل��ت��ش��م��ل  ال��س��ن��ي��ة 
رغ��م ال��ت��ع��ارض ال��ع��ق��ائ��دي، أو أن تفرض 
ت���دري���س امل��ن��ه��ج��ي��ة ال��س��ن��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة في 
املدارس على الطلبة الشيعة. هناك كذلك 
ل  عَّ

َ
ف

ُ
أدوات اقتصادية واجتماعية قد ال ت

تسهيالت  تعطى  ك��أن  قانونيا،  مباشرة 
م����ال����ي����ة ل����ل����ش����رك����ات واألف�������������راد أص����ح����اب 
��خ��ص��ص 

ُ
ت أن  أو  ال���س���ن���ي���ة  ال����ت����وج����ه����ات 

امل��ن��اص��ب، ب��ش��ك��ل غ��ي��ر رس��م��ي أو مقنن، 
إل��ى غ��ي��ره��ا من  للسنة م��ن دون غ��ي��ره��م، 
يمكن  ال  والتي  الواضحة  التمييز  أوج��ه 

نفيها أو تبريرها مدنيًا أبدًا.   
ال���دول  استشكالية  ليست  ه���ذه  أن  إال 
ال���س���ن���ي���ة، ه����ذه ف���ي ال����واق����ع اس��ت��ش��ك��ال��ي��ة 
ال�������دول ال���دي���ن���ي���ة ع���م���وم���ا، وال����ت����ي ي��أخ��ذ 
ف��ي��ه��ا ال��دي��ن، وال��ط��ائ��ف��ة ب��ال��ت��ب��ع��ي��ة، دورا 
والحياكة  ال��ق��ان��ون��ي  التشكيل  ف��ي  ب���ارزا 

االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ن��م��ط ال��ح��ي��اة ف��ي��ه��ا. إي���ران 
م��ث��ال ت��م��ي��ز ض��د ال��س��ن��ة، وإن ك���ان لديها 
لديها  ك��ان  برملانها، وإن  ف��ي  ن��واب سنة 
ك���ان ع��ن��د السنة  دور ع��ب��ادة س��ن��ي��ة، وإن 

فرص حوار وإبداء رأي.

الشيعي  التمييز  كل ما سبق ال ينفي 
ض���د ال��س��ن��ة ف���ي ه����ذا ال���ب���ل���د، ب��دل��ي��ل أن��ه 
ي��ت��ن��ص��ب ف��ي  ل���س���ن���ي م���ث���ال أن  ي���م���ك���ن  ال 
مركز ق��ي��ادي سياسي ف��ي ال��دول��ة. ال��دول 
ال��دي��ن��ي��ة، أو ت��ل��ك م��دن��ي��ة ال��واج��ه��ة دينية 
الروح والتأسيس، ستميز دائما، ستفرق 
ال��دي��ن بالسياسة  دائ��م��ا، ذل��ك أن ت��داخ��ل 
سيجعل ال��دي��ن وزن���ا ف��ي م��ك��ي��ال ال��دول��ة 
العام. إدخال املزيد من أصحاب ديانة أو 
السياسية  املعادلة  على  مختلفة  طائفة 
س���ي���ق���ل���ب���ه���ا، وع����ل����ي����ه س���ت���ع���ت���م���د ال����دول����ة 
ذات ال��ط��اب��ع ال��دي��ن��ي دائ���م���ا إع����الء ش��أن 
البقية  وتحجيم  السياسية"،  "أغلبيتها 
محافظة على املوازنة الدينية السياسية 

فيها، ال مجال لتفادي ذلك مطلقا.
ف���ي منطقتنا  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع����ام  ذل����ك  ك���ل 
اس��ت��ش��ك��ال��ي��ة  ه����ن����اك  أن  إال  امل���ش���ت���ع���ل���ة، 
أنه  ذل��ك  فيها،  تحديدا  خليجية  شيعية 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��م��ي��ي��ز ال����واض����ح ض��د 
الخليج،  ف��ي  مختلفة  ب��درج��ات  ال��ش��ي��ع��ة 
ف������ي ال�����ك�����وي�����ت م����ث����ال ال������وض������ع ال���ش���ي���ع���ي 
ي��ت��ع��دى غ��ي��ره ارت��ي��اح��ا  ب��م��راح��ل، إال أن 
العديدون  كتب  وأن  سبق  دور،  للشيعة 
وأن�������ا ض���م���ن���ه���م ع����ن����ه، ي����رس����خ امل����خ����اوف 

الخليجية تجاههم. والتشككات 
هذا  الشيعة  يلعب  امل��واق��ف،  غالب  في 
تام  استيعاب  دون  وم��ن  بسذاجة  ال���دور 
يخلقونها.  ال��ت��ي  ال��ف��ج��وة  ل��ح��ج��م  م��ن��ه��م 
إن ال��ت��ع��اط��ف وال��ن��وس��ت��ال��ج��ي��ا ال��دي��ن��ي��ة 

"كاملدينة  إلي���ران  الشيعة  يوجهها  ال��ت��ي 
ال����ش����ي����ع����ي����ة ال�����ف�����اض�����ل�����ة" ه�����م�����ا ت���ع���اط���ف 
الشيعة  فهؤالء  س��اذج��ني،  ونوستالجيا 
الخليجيني لن يتحملوا، كما كتب املفكر 
الكويتي الرائع، خليل حدير، أن يعيشوا 
يوما واح��دا اقتصاديا في إي��ران، وال أن 
يتحملوا ساعة واحدة سياسية في هذا 

البلد القاسي.
م��ع حزب  ال��واض��ح  التعاطف  وأن  كما 
ال�����س�����وري ي���ت���ص���ادم���ان  ال���ن���ظ���ام  ال����ل����ه أو 
ب��وض��وح وس��ي��اس��ات ال���دول التي يعيش 
أضف  فيها،  الشيعة  الخليجيون  ه��ؤالء 
إل��ى ذل��ك أن��ه تعاطف س���اذج م��رة أخ��رى، 
أو ل��رب��م��ا ج��اه��ل ف��ي ال���واق���ع، ت��ع��اط��ف ال 
الدينية  املكانة  أبعد من  الحزب  في  يرى 
ل���رئ���ي���س���ه، ال������ذي ه����و ف����ي ال�����واق�����ع ي��ل��ع��ب 
ال��ن��ظ��ام  ي�����رى ف����ي  س���ي���اس���ة ال دي������ن، وال 
ال��س��وري أبعد م��ن مذهب أف���راده، وال��ذي 
ه���و م���ذه���ب ي��ب��ت��ع��د أص����ال ع���ن امل��ذه��ب��ي��ة 

الشيعية في عمقها.

زي���������������ادة ل�����ل�����ط�����ني ب������ل������ة، ت�����ش�����ت�����د ه�����ذه 
ال��ح��س��اس��ي��ة ح����ني اس���ت���ي���ع���اب أن م��ع��ظ��م 
امل��رج��ع��ي��ات ال��ش��ي��ع��ي��ة، إن ل��ك ت��ك��ن كلها، 
ت��ت��م��رك��ز ف���ي ال����ع����راق وإي�������ران، ال��دول��ت��ني 
األك�����ث�����ر اس���ت���ش���ك���اال س���ي���اس���ي���ا م�����ع دول 
الغالبة  األغلبية  أن  حني  وعلى  الخليج. 
م���ن ال��ش��ي��ع��ة ت��ط��ل��ب ال���ن���ص���ح وال���ف���ت���اوى 
االجتماعية والعباداتية من مرجعياتهم 
الخارجية، إال أن هذا الفعل يبث الخوف 
تستشعر  التي  السنية  األغلبية  قلب  في 
أن هناك تسييسا خارجيا يتسرب إليها 
من خالل هذا النصح الديني. في الغالب 
ه����ذا ال���ش���ع���ور غ��ي��ر ص��ح��ي��ح، إال أن ه��ذا 
ال ينفي ه��ذا ال��ت��س��رب ت��م��ام��ا ف��ي ظ��روف 

قليلة أخرى.
املرجعيات  "خارجية"  استشكالية  إن 
وامل���ق���ل���دي���ن امل��ت��ب��ع��ني م���ن ِق���ب���ل ال��ش��ي��ع��ي��ة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ني، وت��م��رك��ز ه����ذه امل��رج��ع��ي��ات 
وم���ص���ادر ال��ت��ق��ل��ي��د ف���ي دول ت��ت��ن��اف��ر مع 
ضبابية  إل���ى  إض��اف��ة  س��ي��اس��ي��ا،  الخليج 
الزكاة  يعادل  ما  وهو  مس، 

ُ
الخ ات  َمَصبَّ

ع��ن��د ال��س��ن��ة، أي ع����دم وض����وح ت��ح��رك��ات 
ه����ذه األم�������وال، ي��ج��ع��ل ال���وض���ع ال��ش��ي��ع��ي 

العام في الخليج محل ريبة واتهام.
ه��ل ه���ذا ع���ادل وص��ح��ي��ح؟ ب��ك��ل تأكيد 
ال. ف��ال��ك��ث��ي��ر م���ن أم������وال ال����زك����اة ال��س��ن��ي��ة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ت���وج���ه���ت ت���وج���ه���ات ل��رب��م��ا 
س���اه���م���ت ف����ي ت���ق���وي���ة م���ن���ظ���م���ات وأف������راد 
إره���اب���ي���ني، وال���ع���دي���د م���ن س��ن��ة ال��خ��ل��ي��ج 
ي��س��ت��م��ع��ون ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات خ����ارج امل��ن��ط��ق��ة، 
مثل الطاعة اإلخوانية ملنابعها املصرية. 
وأن  ع��دال،  يحوله  ال  الظلم  تعميم  أن  إال 
ي����ت����ورط ال���س���ن���ة ف����ي أف����ع����ال م���ث���ل ه�����ذه ال 
يبرر للشيعة تورطهم املماثل خصوصا 
م���ع ح��س��اس��ي��ة وض��ع��ه��م وأق���ل���ي���ة ق��وت��ه��م 

السياسية في املنطقة. 
امل�����وض�����وع م���ع���ق���د ب���ال���ت���أك���ي���د، ف��ف��ص��ل 
ال��ن��اس ع��ن مرجعيات ت��وارث��وه��ا أب��ًا عن 
لة  جد عملية غاية في الصعوبة، ومساء
الخمس عملية غاية في  أم��وال  توجهات 
ال��ح��س��اس��ي��ة، وك���ل ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات أص��ال 
تحمل تجنيا على الحقوق الدينية وعلى 
والعبادة.  املمارسة  مفهوم حماية حرية 
ل��ك��ن الب���د أن ن��ب��دأ م��ن م��ك��ان م���ا: الب���د أن 
ت��ت��ج��ه دول���ن���ا ال��ع��رب��ي��ة إل���ى أش���ك���ال أك��ث��ر 
أن  ال���دول  مدنية، الب��د أن تستوعب ه��ذه 
أسلوب  ه��و  السياسي  الديني  التحالف 
ول��ن يتسبب س��وى في  الزمن  عفى عليه 
زرع التشوهات السياسية واالضطرابات 
االج���ت���م���اع���ي���ة ف����ي امل���ج���ت���م���ع���ات امل��ع��ن��ي��ة، 
والب������د ل��س��ن��ت��ن��ا وش��ي��ع��ت��ن��ا أن ي���ؤم���ن���وا 
تدينهم،  وخصوصية  وجودهم  بمدنية 
تقييم  الدينية محل  وأن تبقى عواطفهم 

مستمر. 
إن ال���ت���ع���اط���ف ال��ش��ي��ع��ي امل��س��ت��م��ر م��ع 
ح����زب ال���ل���ه، وه����و ب��امل��ن��اس��ب��ة ف���ي أغ��ل��ب��ه 
تعاطف دي��ن��ي ع��ق��ائ��دي س��اذج أغ��ل��ب من 
ي��ع��ل��ن��ون ع��ن��ه ال ن��اق��ة ل��ه��م ف��ي ال��س��ي��اس��ة 
االجتماعية  للراحة  مدمر  هو  جمل،  وال 
الكراهية  وأن  كما  الخليج.  في  الشيعية 
وكأنه  إرهابيا،  وإعالنه  للحزب  السنية 
عاطفة  هي  مثال،  القاعدة  تنظيم  ي��وازي 
متطرفة كذلك. ولعل هذا املوضوع املعقد 
الحساس جدا يكون موضوع مقال آخر. 
بالتسييس  دائما  أننا مشحونون  يبقى 
ال��ذي  الشحن،  ه��ذا  استمر  وإذا  ال��دي��ن��ي، 
ت��وص��ل��ه ب��ك��ه��رب��ائ��ه ح��ك��وم��ات��ن��ا ك��ل��ه��ا من 
ال���خ���ل���ي���ج إل������ى امل����ح����ي����ط، س���ن���ن���ت���ه���ي إل���ى 

صاعقة ستحرقنا جميعا.

ق���ب���ل أس����ب����وع م����ن اس���ت���ئ���ن���اف امل���ف���اوض���ات 
ال����ن����ووي����ة ف����ي ف��ي��ي��ن��ا ب����ني إي��������ران وم��ج��م��وع��ة 
ال��خ��م��س��ة زائ����د واح�����د، ب��ع��د ت��وق��ف��ه��ا ف���ي شهر 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة إلى  يونيو امل��اض��ي، سعت 
طمأنة حلفائها في الشرق األوس��ط، وتحديدا 
دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل، أنها 
لن تتخلى عن التزاماتها األمنية في املنطقة، 
"ول��ن تذهب إل��ى أي م��ك��ان" آخ��ر، وفقا مل��ا قاله 
ل��ش��ؤون الشرق  ال��ق��وم��ي  منسق مجلس األم���ن 
األوس�������ط، ب���ري���ت م���اك���غ���ورك، خ����الل م��ش��ارك��ت��ه 
البحرين. وشدد  في  املنامة 2021"  "ح��وار  في 
م��اك��غ��ورك على أن��ه إذا امتحنت ط��ه��ران جدية 
"فإننا سنحمي شعبنا،  األميركية  االلتزامات 
بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا دعت 
العسكرية،  ال��ق��وة  استخدمنا  وإذا  ال��ض��رورة. 
فإننا مستعدون ألن نفعل ذلك بشكل حاسم". 

ت���أك���ي���دات م���اك���غ���ورك ج������اءت ب���ع���د م���واق���ف 
م��م��اث��ل��ة م����ن وزي������ر ال����دف����اع األم����ي����رك����ي، ل��وي��د 
أوسنت، الذي ألقى في املؤتمر خطابا رئيسيا، 
السبت، أوضح فيه أن واشنطن لن تتخلى عن 
مصالحها في املنطقة، مؤكدا " نحن ملتزمون 
وسنعمل  ومصالحنا،  حلفائنا  ع��ن  ب��ال��دف��اع 
املائية  امل��م��رات  لحماية  والشركاء  الحلفاء  مع 
والدفاع عن أمن املنطقة". ورأى أوس��نت، الذي 
التي  املركزية  للقيادة  كقائد  السابق  خ��دم في 
ت���ش���رف ع���ل���ى ال����ق����وات األم���ي���رك���ي���ة ف����ي ال���ش���رق 
األوس�������ط أن ت���ه���دي���دات إي�������ران ووك���الئ���ه���ا في 
املنطقة واسعة النطاق، وهذا يتطلب التنسيق 
مع الحلفاء " للدفاع املشترك عن أمن املنطقة، 
ويجب على إيران أن تعلم أنها ال تستطيع أن 

تقوض عالقاتنا في املنطقة".
ول���ك���ن ك��م��ا ي��ت��ب��ني م���ن م���واق���ف امل��س��ؤول��ني 
االقليميني وغيرهم من املشاركني األكاديميني 
ف�����ي امل�����ؤت�����م�����ر، ه�������ذه ال����ت����أك����ي����دات األم���ي���رك���ي���ة 
العرب  املسؤولني  إقناع  في  تنجح  لم  العلنية 
واإلس���رائ���ي���ل���ي���ني ب����أن م��خ��اوف��ه��م وق��ل��ق��ه��م من 
والرغبة  باملنطقة  األم��ي��رك��ي  االه��ت��م��ام  تقلص 
امل���ت���زاي���دة ف���ي واش��ن��ط��ن ف���ي أوس�����اط ال��ح��زب��ني 
ال���دي���م���وق���راط���ي وال���ج���م���ه���وري ب��ت��خ��ف��ي��ض ما 
يسمى "البروفيل االستراتيجي“ األميركي في 

املنطقة هي مخاوف ليست في محلها. 
حوار املنامة جاء بعد أكثر من شهرين من 
من  وال��دم��وي  الفوضوي  األميركي  االنسحاب 
أفغانستان، وال��ذي أضر بسمعة واشنطن في 
املنطقة، وعمق من الشكوك بصدقية التزاماتها 

األمنية، وبعد أشهر من إعالن الرئيس بايدن 
إن���ه���اء امل���ه���ام ال��ق��ت��ال��ي��ة ل��ل��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة في 
العراق مع نهاية السنة الحالية، وبعد بضعة 
الذي  املسيرة  بالطائرات  الهجوم  من  أسابيع 
التنف األميركية في  ق��اع��دة  إي���ران ض��د  شنته 
ج��ن��وب س��وري��ا، وال���ذي ل��م ت��رد عليه ال��والي��ات 

املتحدة، على األقل بشكل علني.
وحول ما قيل عن غياب الرد األميركي على 
ال��ه��ج��وم ال�����ذي اس��ت��ه��دف ق���اع���دة ال��ت��ن��ف، ق��ال 
م��اك��غ��ورك: "ه���ذه م��واض��ي��ع ال تستطيع دائما 
التحدث عنها علنا، وليس كل رد سيكون على 
شبكة سي أن أن عندما يتم تفجير ش��يء ما. 
ولهذا فان االدعاء بأننا لم نفعل أي شيء ليس 

دقيقا". 
هذه الرغبة األميركية بتخفيض االلتزامات 
العسكرية في املنطقة املمتدة من جنوب آسيا 
إل����ى م��ن��ط��ق��ة امل���غ���رب ال��ع��رب��ي م������رورا بمنطقة 
ال��خ��ل��ي��ج وال����ش����رق األدن������ى ب�����دأت خ����الل إدارة 
ال���رئ���ي���س األس����ب����ق، ب������اراك أوب����ام����ا، ال�����ذي أراد 
اعتماد سياسة "التحول إلى آسيا"، وهي عبارة 
تعني ال��ت��رك��ي��ز ال��دب��ل��وم��اس��ي واالس��ت��رات��ي��ج��ي 
الصيني  التحدي  مواجهة  على  واالق��ت��ص��ادي 
للواليات املتحدة وحلفائها على مختلف هذه 
السياسة واصلها، وإن بشكل  الجبهات. هذه 
م��ض��ط��رب ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق، دون���ال���د ت��رام��ب، 
كما اعتمدها الرئيس، جو بايدن، الذي سعى 
خ���الل ق��م��ة ال����دول الصناعية ال��س��ب��ع ف��ي شهر 
ي��ون��ي��و امل����اض����ي، إل����ى ت��ع��ب��ئ��ة ه����ذه ال������دول في 
جهود جماعية دولية ملواجهة النفوذ الصيني 

املتزايد في العالم. 
االنسحاب األميركي التدريجي من املنطقة 
يحظى بتأييد أكثرية األميركيني الذين راقبوا 
بقلق واستياء بالغني الكلفة البشرية واملالية 
الضخمة ألط���ول ح��رب��ني ف��ي ت��اري��خ ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة ف��ي أفغانستان وال���ع���راق، وه��م��ا غير 

حيويتني ملستقبل الواليات املتحدة.   
األم�����ي�����رك�����ي�����ون رح������ب������وا ب����االن����س����ح����اب م��ن 
أفغانستان، وإن أعربوا عن استيائهم للفوضى 
وأعمال العنف التي أحاطت باالنسحاب، كما 
رح��ب��وا ب��ق��رار ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ت��رام��ب سحب 

القوات األميركية الخاصة من الصومال.
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��س��ي��اس��ي، وب���ع���د م�����رور و 
أك��ث��ر م��ن 10 أش��ه��ر على اس��ت��الم ب��اي��دن ملهامه 
ال���دس���ت���وري���ة، رك�����ز ال���رئ���ي���س، وال ي�������زال، على 
م��ن مكافحة  ب����دءا  ال��داخ��ل��ي��ة  ب��رام��ج��ه  تطبيق 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وإق����رار خططه االق��ت��ص��ادي��ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة وال���ب���ي���ئ���ي���ة ال���ط���م���وح���ة وال���ت���ي 
ت���واج���ه م��ع��ارض��ة  ق��وي��ة وش��ام��ل��ة م���ن ال��ح��زب 
ال��ج��م��ه��وري. وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��خ��ارج��ي صد 
التحدي الصيني ك��ان وال ي��زال وسيبقى الهم 
إن لم نقل الهاجس األساسي الخارجي إلدارة 
ال���رئ���ي���س ب����اي����دن، وإن ك����ان اح����ت����واء ع��دوان��ي��ة 
الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، في أوروبا، 
)ض��د أوك��ران��ي��ا وج��م��ه��وري��ات بحر البلطيق(، 
وال���ت���ص���دي الن��ت��ه��اك��ات روس���ي���ا اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
أيضا  يحظى  األميركية،  والشركات  لألجهزة 

باهتمام كبير من الرئيس بايدن وفريقه.
ف���ي ال���ش���رق األوس�������ط، ك����ان إح���ي���اء االت���ف���اق 
ال���ن���ووي م���ع إي�����ران وال ي�����زال- ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ال��ت��ص��ل��ب اإلي����ران����ي امل��س��ت��م��ر- أب�����رز أول���وي���ات 
إدارة بايدن في املنطقة. وال يزال بايدن وكبار 
م��س��اع��دي��ه ي����ؤك����دون ت��م��س��ك��ه��م ب��امل��ف��اوض��ات 
ك���أف���ض���ل وس���ي���ل���ة مل���ع���ال���ج���ة ط���م���وح���ات إي�����ران 

النووية.
أتسمت ع��الق��ات إدارة ب��اي��دن األول��ي��ة ب��دول 
خ��ل��ي��ج��ي��ة م���ث���ل ال���س���ع���ودي���ة ودول�������ة اإلم�������ارات 
من  بالفتور ألكثر من سبب،  املتحدة  العربية 
أبرزها الحرب املدمرة في اليمن، ما دفع بايدن 
لتجميد بعض صفقات األسلحة لهذه ال��دول، 
و"إع�������ادة" ال��ن��ظ��ر ب��ال��ع��الق��ة م���ع ال���ري���اض، قبل 
أن يتراجع ع��ن ه��ذه السياسية، وخ��اص��ة بعد 
اضطرار واشنطن لالعتماد على مساعدة دول 
األميركيني  ال��رع��اي��ا  إج���الء  ف��ي عملية  الخليج 

واألج���ان���ب م���ن أف��غ��ان��س��ت��ان. الح��ق��ا اس��ت��أن��ف��ت 
واش���ن���ط���ن ص���ف���ق���ات األس����ل����ح����ة، ب���م���ا ف����ي ذل���ك 
صفقة ال��ط��ائ��رات امل��ت��ط��ورة م��ن ط���راز إف – 35 
لدولة اإلم���ارات وصفقة ص��واري��خ وقطع غيار 
املتزايدة  املعارضة  من  الرغم  على  للسعودية 
ف���ي ال���ك���ون���غ���رس ل���ه���ذه ال��ص��ف��ق��ة األخ����ي����رة من 

مشرعني من الحزبني بسبب حرب اليمن.
امل��ب��ع��وث��ني  ب����اي����دن ع������ددا م����ن  ع��ي��ن��ت إدارة 
ال���دي���ب���ل���وم���اس���ي���ني إلي����������ران وال����ي����م����ن وال����ق����رن 
األفريقي، ولكن جهودها في هذه املجاالت لم 
تحقق أي نتائج حتى اآلن، كما أوضح البيت 
األبيض وبأكثر من طريقة مباشرة وضمنية، 
أن الرئيس بايدن لن يستثمر الكثير من وقته 
ك��ان جميع أسالفه-  وج��ه��وده ملعالجة قضايا 
ب��اس��ت��ث��ن��اء ت���رام���ب- ي��ه��ت��م��ون ب��ه��ا م��ث��ل ال��ن��زاع 
ال���ع���رب���ي-اإلس���رائ���ي���ل���ي أو ف���ي ح�����روب س��وري��ا 

وليبيا.  
وف���ي ال���وق���ت ذات�����ه، ش��ج��ع��ت إدارة ال��رئ��ي��س 
بايدن، كما فعل وزي��ر الدفاع أوس��نت واملنسق 
م����اك����غ����ورك ف����ي امل����ن����ام����ة، دول ال���خ���ل���ي���ج  ع��ل��ى 
اعتماد الدبلوماسية لحل خالفاتها مع إيران، 
ف���ي ض���وء االت���ص���االت ال��س��ع��ودي��ة- اإلي��ران��ي��ة، 
ورغبة دول��ة اإلم��ارات في إحياء الدبلوماسية 
م���ع ط���ه���ران. ت��رك��ي��ز واش��ن��ط��ن ع��ل��ى التنسيق 
مع  املشتركة  العسكرية  وامل��ن��اورات  العسكري 
دول املنطقة ك��م��ا رأي��ن��ا م��ؤخ��را ف��ي امل��ن��اورات 
ال��ت��ي ش��ارك��ت فيها إس��رائ��ي��ل ودول����ة اإلم����ارات 
وال���ب���ح���ري���ن وال����ق����وات األم���ي���رك���ي���ة، ي��ب��ني أن��ه��ا 
س��ت��ع��ت��م��د أك���ث���ر ع��ل��ى ح��ل��ف��ائ��ه��ا ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، 
العسكري  ب��روف��ي��ل��ه��ا  ت��واص��ل تخفيض  وه���ي 
في الخليج وشرق املتوسط والقرن األفريقي. 
وم��ن هنا ج��اء تركيز وزي��ر ال��دف��اع أوس��نت في 
خطابه في املنامة على هذا التنسيق والتدريب 

العسكري لجيوش الحلفاء في املنطقة. 
بني  العالقات  تطبيع  عملية  ويمكن وض��ع 
والبحرين  اإلم�����ارات  دول���ة  م��ث��ل  دول خليجية 
م���ع إس��رائ��ي��ل م���ن خ���الل "ات���ف���اق إب���راه���ي���م" في 
س��ي��اق م���ح���اوالت ب��ع��ض دول امل��ن��ط��ق��ة تعزيز 
عالقاتها االستخباراتية واألمنية والسياسية 
السلبية  اآلث�����ار  م���ن  للتخفيف  واالق��ت��ص��ادي��ة 
املنطقة،  م��ن  األم��ي��رك��ي  التدريجي  لالنسحاب 
ول��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون اإلق��ل��ي��م��ي االس��ت��خ��ب��ارات��ي 

واألمني في مواجهة إيران. 
مضمون خطب وتصريحات الوزير أوسنت 
وامل��ن��س��ق م���اك���غ���ورك ف���ي امل��ن��ام��ة ب��ق��ي��ت ضمن 

أي  ب��اي��دن،  اعتمدها  التي  العريضة  السياسة 
م��واص��ل��ة امل��س��اع��ي ال��س��ل��م��ي��ة إلح���ي���اء االت��ف��اق 
النزاعات  إي��ران، واحتواء أو إدارة  النووي مع 
األخ������رى ف���ي امل��ن��ط��ق��ة، وت��وس��ي��ع رق���ع���ة ت��ح��رك 
كما  مصالحهم،  لخدمة  املنطقة  ف��ي  حلفائها 
ي��ت��ب��ني م���ن ع����دم م��ع��ارض��ة واش��ن��ط��ن الفعلية 
لجهود دول حليفة مثل دولة اإلم��ارات إلعادة 
العربية على  "الحظيرة"  إل��ى  ال��س��وري  النظام 
ال��رغ��م م��ن ح��رب��ه الهمجية ض��د ش��ع��ب��ه. حتى 
امل���واج���ه���ة ال���دم���وي���ة ق��ب��ل أش���ه���ر ب���ني إس��رائ��ي��ل 
وح��رك��ة ح��م��اس ف��ي غ���زة ل��م ت��ؤث��ر على موقف 
إدارة بايدن األولي بتجاهل هذا النزاع ألطول 
وق�����ت م���م���ك���ن. ال����وج����ود ال���ع���س���ك���ري األم���ي���رك���ي 
امل���ح���دود ف���ي س���وري���ا، ه���و ل��ل��ت��ص��دي لتنظيم 
داعش وتدريب الحلفاء األكراد، ولكن واشنطن 
جمدت منذ سنوات من مساعيها الدبلوماسية 
��م��ت عمليا بهيمنة روس��ي��ا 

ّ
ف��ي س���وري���ا، وس��ل
وإيران في سوريا. 

العمل مع  ب��اي��دن  الرئيس  إدارة   ستواصل 
الحلفاء واملنظمات الدولية مثل األمم املتحدة 
األف���ري���ق���ي  ال����ق����رن  ن����زاع����ات  إدارة  أو  مل��ع��ال��ج��ة 
وليبيا، ولكن ال توجد هناك أي مؤشرات بأن 
إدارة بايدن ستقوم بأي مبادرات دبلوماسية 
جدية تتطلب دورا مباشرا ودؤوبا من الرئيس 
ب��اي��دن مل��ح��اول��ة إي��ج��اد ح��ل��ول ألي م��ن أزم���ات 
ب��اراك  األسبق،  الرئيس  املنطقة. عندما طالب 
أعباء  م��ن  امل��زي��د  تّحمل  الخليج  دول  أوب���ام���ا، 
أمنها، لم يكن يتوقع قيام السعودية وحلفائها 
بتصعيد القتال في اليمن وتحويله إلى أسوأ 

كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. 
وق��ط��ع��ا ل��م يفكر ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق، دون��ال��د 
األميركية  للقوات  سحبه  بمضاعفات  ترامب، 
ال��ت��رك��ي،  للرئيس  م��ن ش��م��ال س��وري��ا للسماح 
رج������ب ط���ي���ب إردوغ�������������ان، ب���اس���ت���ب���اح���ة ش���م���ال 
سوريا، أو تدخل تركيا ودول عربية أخرى في 
ال��ن��زاع الليبي. ال��ح��رب ف��ي س��وري��ا أظ��ه��رت أن 
ال��دول اإلقليمية مثل إي��ران وتركيا وإسرائيل، 
وروسيا من خارج املنطقة، لن تتردد في اتخاذ 
أي إجراءات تخدم مصالحها حتى ولو حّولت 
س���وري���ا إل����ى أرض ي���ب���اب. وض����ع أم����ن منطقة 
الشرق األوسط في أيدي املسؤولني في الشرق 
األوس�����ط وح��ل��ف��ائ��ه��م م��ث��ل روس���ي���ا، ل���ن يجلب 
ب���ال���ض���رورة ال���س���الم إل����ى امل��ن��ط��ق��ة، وت���ط���ورات 
لن  القريب  املستقبل  أن  تبني  القريب،  املاضي 

يكون أفضل. 

شعوب مكتملة الشحن

واشنطن: باقون في الشرق األوسط، لكن مخاوف الحلفاء باقية

ابتهال الخطيب

هشام ملحم
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ثقافة

هذا العالم

رت م���ن���ظ���م���ة ال����ص����ح����ة ال���ع���امل���ي���ة 
ّ
 ح����������ذ

أل��ف  اح��ت��م��ال تسجيل 700  م��ن  ال��ث��اث��اء 
وف��اة جديدة بكوفيد في أوروب���ا بحلول 
ال��رب��ي��ع، ف��ي وق��ت تثير ال��ق��ي��ود الصحية 

الجديدة غضب السكان.
الصحة  منظمة  توقعات  تحققت  وإذا 
القاتمة، ف��إن ع��دد ال��وف��ي��ات ج���ّراء كوفيد 
ف���ي ال����ق����ارة ال���ع���ج���وز ق���د ي��رت��ف��ع م���ن 1,5 
مليون حالًيا إلى 2,2 مليون بحلول آذار/

مارس 2022.
وق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة إن "م��ن��ط��ق��ة 
أوروب�����������ا ال ت��������زال ت���ح���ت س���ي���ط���رة وب�����اء 
ارتفع عدد  املاضي،  األسبوع  كوفيد19-. 
الوفيات املعلنة جراء كوفيد19- إلى قرابة 
4200 في اليوم، أي ضعف عدد الوفيات 
ال��ي��وم��ي��ة امل���س���ّج���ل أواخ������ر ش��ه��ر أي���ل���ول/

سبتمبر )2100(".
وأض�����اف�����ت ف����ي ب���ي���ان "ي��م��ك��ن��ن��ا ت��وق��ع 
أس��ّرة  للغاية على  أو ش��دي��د  ع��ال  ضغط 
املستشفيات في 25 دولة وضغط عال أو 
شديد للغاية في وحدات العناية املركزة 
في 49 من أصل 53 بلًدا بحلول األول من 

آذار/مارس 2022".
ُسجلت حتى اآلن أكثر من 1,5 مليون 

حالة وفاة جراء كوفيد في املنطقة.
في تصريح ص��ادم، قال وزي��ر الصحة 
األملاني ينس شبان "على األرجح بحلول 
نهاية الشتاء الحالي... سيكون الجميع 
��ح��وا أو ت��ع��اف��وا أو ت��وف��وا" ج���ّراء 

ّ
إم���ا ت��ل��ق

انتشار املتحورة دلتا.
م����ن ن���اح���ي���ت���ه، وف�����ي م���واج���ه���ة م��وج��ة 
اإلص����اب����ات ال���ج���دي���دة، ي��س��ت��ع��ّد ال��ج��ي��ش 
األمل���ان���ي إل���ى ج��ع��ل ال��ت��ل��ق��ي��ح ض��د كوفيد 

إلزامًيا للجنود.
رعاياها  ��ح��دة 

ّ
امل��ت ال��والي��ات  ونصحت 

 م�����ن أمل���ان���ي���ا 
ّ

���ب ال����س����ف����ر إل�������ى ك�������ل
ّ
ب���ت���ج���ن

والدنمارك بسبب ازدياد أعداد اإلصابات 
يشهدان  اللذين  البلدين  ف��ي  بكوفيد19- 
موجة وبائية جديدة بدأت باالنتشار في 

أوروبا بأسرها.
وت������رى م��ن��ظ��م��ة ال���ص���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة أن 
ارت��ف��اع ع��دد االص��اب��ات يعود إل��ى تفشي 
امل��ت��ح��ورة دل��ت��ا ال��ش��دي��دة ال���ع���دوى وع��دم 
ال��ت��ط��ع��ي��م ب��ش��ك��ل ك���اف وت��خ��ف��ي��ف ت��داب��ي��ر 

الحد من الوباء.
الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  امل��دي��ر  وق��ال 
ال����ع����امل����ي����ة ف������ي أوروب�������������ا ه�����ان�����ز ك���ل���وغ���ه، 
إن "ال�����وض�����ع امل���ت���ع���ل���ق ب����ك����وف����ي����د19- ف��ي 
س���ائ���ر أن���ح���اء أوروب�������ا وآس���ي���ا ال��وس��ط��ى 
مليئًا  ن��واج��ه ش��ت��اًء  إن��ن��ا  للغاية.  خطير 
ب��ال��ت��ح��دي��ات"، داع���ًي���ا إل����ى اع��ت��م��اد نهج 

اللقاح  يجمع بني زي��ادة نسبة من تلقوا 
ووض������ع ال���ك���م���ام���ة وال���ت���داب���ي���ر ال��ص��ح��ي��ة 

والتباعد.

احتجاجات
في االتحاد األوروبي، تلقى %67,7 من 
امل��ض��ادة  اللقاحات  م��ن  جرعتني  السكان 
لكوفيد ل��ك��ن ال��ت��ب��اي��ن��ات ك��ب��ي��رة ج���دًا بني 
الدول. إذ تلقى اللقاح %24,2 من البلغار 

مقابل %86,7 من البرتغاليني.
بني  التنقل  على  ال��ق��درة  على  للحفاظ 
ال��دول األوروبية، تعمل املفوضية حالًيا 
ع��ل��ى "ت��ح��دي��ث" ال��ت��وص��ي��ات وُي��ت��وق��ع أن 
ت����ق����ّدم اق���ت���راح���ات���ه���ا ل��ت��ح��دي��ث ال���ش���ه���ادة 

الصحية األوروبية في األيام املقبلة.

وأع��ل��ن��ت ال��وك��ال��ة األوروب����ي����ة ال��ث��اث��اء 
أن��ه��ا ستعلن ق��راره��ا ف��ي غ��ض��ون بضعة 
أس��اب��ي��ع ح���ول ط��ل��ب ت��رخ��ي��ص ب��ي��ع عقار 
"م��ول��ن��وب��ي��راف��ي��ر" امل���ض���اد ل��ك��وف��ي��د ال���ذي 

طورته شركة ميرك.
ح����ت����ى ال�����س�����اع�����ة، وب�����ه�����دف ال���ت���ص���دي 
ل����ه����ذه امل�����وج�����ة ال����ج����دي����دة ف�����ي امل���ن���ط���ق���ة، 
ت��ش��دد ال��ح��ك��وم��ات إج������راءات ال���ع���زل كما 
ق��ي��وًدا  ف��ي النمسا، وت��ف��رض دول أخ���رى 
صحية جديدة كما في بلجيكا وهولندا 
سمت بالعنف مؤخًرا.

ّ
ما أثار تظاهرات ات

ن��������ّددت ال���ح���ك���وم���ة ال���ه���ول���ن���دي���ة ب��ه��ذه 
االض���ط���راب���ات ووص��ف��ت��ه��ا ب��أن��ه��ا "ع��ن��ف 
ذه "حمقى"، في وقت تشهد 

ّ
ينف محض" 

على  احتجاجات  الفرنسية  األنتيل  جزر 

إلزامية تلقي اللقاح املضاد لكوفيد.
ف����ق����د ت�����ح�����ّول�����ت ح�����رك�����ة اح����ت����ج����اج����ات 
ال��ع��ام��ل��ني ف���ي م���ج���ال ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة 
ورجال اإلطفاء التي بدأت في 15 تشرين 
أزم��ة  إل��ى  غ��وادل��وب  ف��ي  الثاني/نوفمبر 
اجتماعية يتخللها عنف في هذا اإلقليم 
الفرنسي الواقع في بحر الكاريبي، حيث 

 الفقر.
ّ
يعيش ثلث الشعب تحت خط

ف�����ي ج�����زي�����رة م���ارت���ي���ن���ي���ك امل������ج������اورة، 
ت�����ت�����واص�����ل ح�����رك�����ة اح�����ت�����ج�����اج م���ش���اب���ه���ة 
وت��ع��ّرض��ت ق����وات األم����ن ورج����ال اإلط��ف��اء 
ل��ط��ل��ق��ات ن���اري���ة ل��ي��ل االث���ن���ني ال��ث��اث��اء لم 

تسفر عن سقوط جرحى.

جرعة ثالثة
وب���ح���س���ب م��ن��ظ��م��ة ال���ص���ح���ة ال��ع��امل��ي��ة، 
"ي��ت��ض��ح أك���ث���ر ف��أك��ث��ر أن ال��ح��م��اي��ة ال��ت��ي 
يؤمنها التطعيم ضد العدوى واألشكال 

الخفيفة تتراجع".
ل��ذل��ك ت��وص��ي املنظمة ب��ج��رع��ة م��ع��ززة 
ا، بما في ذلك الذين 

ً
للفئات األكثر ضعف

يعانون من نقص املناعة.
ف����ي ف����رن����س����ا، ي���ت���خ���ذ م���ج���ل���س ال����دف����اع 
ال���ص���ح���ي األرب�����ع�����اء ق��������راًرا ب���ش���أن ج����دول 
زة، في وق��ت تبدو 

ّ
امل��ع��ز إعطاء الجرعات 

ه�����ذه امل���س���أل���ة ض���اغ���ط���ة ب��س��ب��ب ت���س���ارع 
تفشي الوباء في الباد. وج��اءت إصابة 
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس 

كمثال رمزي على ذلك.
انطلقت في إسرائيل  األثناء،  في هذه 
كورونا  تلقيح ض��ّد  اإلثنني حملة  مساء 
تشمل األط��ف��ال ال��ذي��ن ت��ت��راوح أع��م��اره��م 
لتصبح  عشرة،  والحادية  الخامسة  بني 
العالم  ف��ي  الثانية  ب��ذل��ك  العبرية  ال��دول��ة 
 
ّ
ض سن

ّ
التي تخف حدة 

ّ
املت الواليات  بعد 

التطعيم إلى هذا الحّد.

منظمة الصحة العاملية حتّذر من احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة بكوفيد في أوروبا بحلول الربيع

االحتاد األوروبي ينتقد بيالروسيا بعد تدفق 
آالف املهاجرين على احلدود البولندية

باريس حتقق في إساءة استخدام مصر استمرار تقدم متمردي تيغراي نحو أديس أبابا
معلومات مخابرات فرنسية دع����ت ال���س���ف���ارة ال��ف��رن��س��ي��ة ف���ي أدي���س 

أب����اب����ا ع���ب���ر رس����ال����ة إل���ك���ت���رون���ي���ة ال���رع���اي���ا 
املغادرة »في  إلى  إثيوبيا  الفرنسيني في 
أق��رب وق��ت«. وذل��ك في ظل تقدم متمردي 
تيغراي الذين أصبحوا على بعد 200 كلم 
العاصمة اإلثيوبية. كما تنوي األمم  عن 
املتحدة إجاء عائات املوظفني الدوليني 
من إثيوبيا بحلول يوم الخميس بحسب 
وث��ي��ق��ة داخ���ل���ي���ة   ط��ل��ب��ت خ��ال��ه��ا أج��ه��زة 
األم�������ن ال���ت���اب���ع���ة ل����أم����م امل����ت����ح����دة  إج����اء 
ه�����ؤالء االش���خ���اص ف���ي أج����ل أق���ص���اه  25 
ك��م��ا   .»2021 ال���ث���ان���ي/ن���وف���م���ب���ر  ت���ش���ري���ن 
حذرت الواليات املتحدة واململكة املتحدة 
البعض  إثيوبيا وسحبت  في  مواطنيها 

من موظفيها غير األساسيني.
دع�����ت ف���رن���س���ا رع���اي���اه���ا إل�����ى م���غ���ادرة 
التي تشهد حربا في وق��ت أعلن  إثيوبيا 
مسافة  على  باتوا  أنهم  تيغراي  متمردو 

200 كلم برا عن العاصمة أديس أبابا.
وق��ال��ت ال��س��ف��ارة ال��ف��رن��س��ي��ة ف��ي أدي��س 
أب����اب����ا ف����ي رس����ال����ة إل���ك���ت���رون���ي���ة ب��ع��ث��ت��ه��ا 
إل�����ى رع����اي����ا ف��رن��س��ي��ني »ج���م���ي���ع ال���رع���اي���ا 
الفرنسيني مدعوون رسميا ملغادرة البلد 

في أقرب وقت«.
كما تعتزم األمم املتحدة إجاء عائات 
املوظفني الدوليني من إثيوبيا بحلول يوم 
الخميس، فيما دعت فرنسا رعاياها إلى 
ال��ت��ي يشهد شمالها منذ  ال��ب��اد  م��غ��ادرة 
أكثر من عام حربا بني القوات الحكومية 

واملتمردين.
وف���ي وث��ي��ق��ة داخ��ل��ي��ة ص���درت اإلث��ن��ني ، 
طلبت أجهزة األمن التابعة لأمم املتحدة 
م���ن امل��ن��ظ��م��ة »ت��ن��س��ي��ق ع��م��ل��ي��ات اإلج����اء 
وال�����ح�����رص ع���ل���ى م�����غ�����ادرة ج���م���ي���ع أف������راد 
ع���ائ���ات امل���وظ���ف���ني ال���دول���ي���ني م��م��ن يحق 
أق��ص��اه 25  ب��ذل��ك، إثيوبيا ف��ي موعد  لهم 

تشرين الثاني/نوفمبر 2021«.
وكانت دول أخ��رى من بينها الواليات 
امل���ت���ح���دة وامل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة ق����د وج��ه��ت 
ت��ح��ذي��رات م��م��اث��ل��ة ف��ي األس��اب��ي��ع القليلة 
امل�����اض�����ي�����ة وس����ح����ب����ت ف������ي ن����ف����س ال����وق����ت 

موظفني غير أساسيني.
وي���ق���وم م��وظ��ف��و ال��س��ف��ارة ب���اإلج���راءات 
مقاعد  بحجز  ال��رع��اي��ا  م��غ��ادرة  لتسهيل 
ل��ه��م ع��ل��ى رح����ات ت��ج��اري��ة وس��ي��ن��ظ��م��ون 
»ف�����ي ح�����ال ال������ض������رورة« رح����ل����ة ت���ش���ارت���ر، 

حسبما جاء في الرسالة اإللكترونية.
ول�����م ي��س��ت��ب��ع��د م����س����ؤول ف����ي ال���س���ف���ارة 
ال��ف��رن��س��ي��ة »م�����غ�����ادرات ط��وع��ي��ة مل��وظ��ف��ني 
م����ن ال����س����ف����ارة، وخ���ص���وص���ا م���م���ن ل��دي��ه��م 

عائات«.
ي���ش���ه���د ش����م����ال إث���ي���وب���ي���ا م����ع����ارك م��ن��ذ 
ع��ن��دم��ا   2020 ال��ث��ان��ي/ن��وف��م��ب��ر  ت��ش��ري��ن 
أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد جنودا إلى 
الحاكم  بالحزب  لإلطاحة  تيغراي  إقليم 

آنذاك، جبهة تحرير شعب تيغراي.
وف���ي أع��ق��اب م��ع��ارك ط��اح��ن��ة أع��ل��ن آب��ي 
الثاني/نوفمبر،  ت��ش��ري��ن   28 ف��ي  ال��ن��ص��ر 
لكن مقاتلي الجبهة ما لبثوا أن استعادوا 
القسم  السيطرة على  في حزيران/يونيو 
نحو  يتقدموا  أن  قبل  تيغراي  من  األكبر 

منطقتي عفر وأمهرة املجاورتني.
ك��م��ا ت��ح��ال��ف��ت ال��ج��ب��ه��ة م��ع مجموعات 
متمردة أخرى مثل جيش تحرير أورومو، 
ال���ن���اش���ط ف���ي م��ن��ط��ق��ة أوروم����ي����ا امل��ح��ي��ط��ة 

بأديس أبابا.
أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي هذا 
األسبوع السيطرة على شيوا روبت، التي 
ت��ب��ع��د م��س��اف��ة 220 ك��ل��م إل���ى ش��م��ال ش��رق 

أديس أبابا برا.
وُي���ع���ت���ق���د أن ب���ع���ض م��ق��ات��ل��ي ال��ج��ب��ه��ة 
وصلوا إلى ديبري سينا، على بعد نحو 
30 ك���ل���م ع����ن أدي������س أب����اب����ا، ح��س��ب��م��ا ق���ال 
بلغوا بمستجدات الوضع 

ُ
دبلوماسيون أ

األمني.
وال تزال االتصاالت مقطوعة عن غالبية 
م��ا يجعل من  التي تشهد ح��رب��ا،  املنطقة 
الصعب التأكد من وقائع املعارك. ولم ترد 
الحكومة على استفسارات بشأن الوضع 

في شيوا روبت.
وي������ب������ذل امل������وف������د االت�������ح�������اد األف����ري����ق����ي 
القرن األفريقي أولوسيغون  إلى  الخاص 
أوباسانجو، جهودا حثيثة للتوصل إلى 
وقف إلطاق النار، لكن دون نتيجة تذكر.

وأرخى آبي أحمد على ما يبدو بظال 
م��ن ال��ش��ك ح��ول اح��ت��م��االت ال��ت��وص��ل لحل 
س��ل��م��ي م��ع إع��ان��ه اإلث��ن��ني أن���ه سيتوجه 

إلى الجبهة »لقيادة قواتنا املسلحة«.

 دع�������ت وزي����������رة ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة 
الفرنسية فلورنس بارلي يوم االثنني 
إلى إجراء تحقيق بعد تقرير أفاد بأن 
م���ص���ر أس�������اءت اس���ت���خ���دام م��ع��ل��وم��ات 
هدفها  ك��ان  فرنسية سرية،  مخابرات 
تعقب مسلحني جهاديني، الستهداف 
م��ه��رب��ني ع��ل��ى ال���ح���دود ال��ل��ي��ب��ي��ة وق��ت��ل 

مدنيني.
للتحقيقات  ديسكلوز  موقع  ونشر 
االس��ت��ق��ص��ائ��ي��ة، ال�����ذي س��ب��ق أن أب��ل��غ 
عن تعامات سرية أخرى بني باريس 
وال���ق���اه���رة، ع���ش���رات ال��وث��ائ��ق ال��س��ري��ة 
التي قال إنها تظهر إس��اءة استخدام 
املعلومات املخابراتية التي قدمها إلى 

مصر فريق سري مؤلف من أربعة جنود 
فرنسيني وستة عسكريني سابقني.

أرسلت السلطات الفريق الفرنسي إلى 
اس��م عملية  طلق عليها 

ُ
أ مصر في مهمة 

سيرلي في عام 2016، حسبما أفاد موقع 
الجيش  كان  الوقت،  ذلك  ديسكلوز. وفي 
الفرنسي ينفذ مهام استطاع جوي فوق 
تنظيم  مقاتلو  ينشط  ك���ان  ح��ي��ث  ليبيا، 
تخشى  فرنسا  وكانت  اإلسامية  ال��دول��ة 

من اتساع رقعة نفوذهم.
وق����ال دي��س��ك��ل��وز إن م���ا ال ي��ق��ل ع���ن 19 
ت���ف���ج���ي���را اس���ت���ه���دف م���دن���ي���ني ب����ني ع��ام��ي 
باملعلومات  ك��ان على صلة  2016 و2018 
إلى  رس��ل��ت 

ُ
أ ال��ت��ي  الفرنسية  امل��خ��اب��رات��ي��ة 

شرت 
ُ
ن التي  الوثائق  وتضمنت  القاهرة. 

يوم االثنني رسائل مزعومة من املشاركني 
امليدانيني في العمليات لتنبيه رؤسائهم 

إلى إساءة استخدام معلوماتهم.
ول����م ي��ت��س��ن ل���روي���ت���رز ال��ت��ح��ق��ق بشكل 
م��س��ت��ق��ل م���ن ص��ح��ة ه����ذه ال���وث���ائ���ق، لكن 
وزارة القوات املسلحة الفرنسية لم تطعن 

في صحتها.
ال���وزارة في بيان »مصر شريك  وقالت 
ال��ح��ال مع  لفرنسا ونقيم معها، كما ه��و 
دول أخ��رى، عاقات في مجال املخابرات 
وم��ك��اف��ح��ة اإلره���������اب«، م��ض��ي��ف��ة أن���ه���ا لن 

تعلق على طبيعة هذا التعاون.
وأض�����اف�����ت »ف����ض����ا ع����ن ذل�������ك، ط��ال��ب��ت 

وزي������رة ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ب��ف��ت��ح تحقيق 
ف����ي امل���ع���ل���وم���ات ال����ت����ي ن���ش���ره���ا )م����وق����ع( 
ديسكلوز«، دون أن تذكر اسم الجهة التي 
جري التحقيق أو ما إذا كانت تهدف 

ُ
ست

إلى التحقيق في التسريبات ذاتها أو في 
املخابراتية  املعلومات  اس��ت��خ��دام  إس���اءة 

التي تحدثت عنها.
ول������م ي������رد م����س����ؤول����ون ف�����ي ال���ح���ك���وم���ة 
املصرية حتى اآلن على طلبات للتعليق. 
وأحال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ال��ف��رن��س��ي��ة  ال���خ���ارج���ي���ة  ووزارة  م����اك����رون 
االستفسارات إلى وزارة القوات املسلحة.

وب��ح��س��ب م��وق��ع دي��س��ك��ل��وز، ف���إن فريق 
ب��رف��ق��ة ضابط  ك���ان  الفرنسية  امل��خ��اب��رات 
م����ص����ري م���ك���ل���ف ب����االس����ت����م����اع ل��ل��ت��ن��ص��ت 
ع��ل��ى امل���ح���ادث���ات أث���ن���اء إج���رائ���ه���ا. وق���ال 
أدرك  ال���ف���رن���س���ي  ال���ف���ري���ق  إن  دي���س���ك���ل���وز 
بسرعة أن التهديد اإلرهابي كان ضئيا 
وأن م��ع��ل��وم��ات��ه ت��س��ت��خ��دم ب����دال م���ن ذل��ك 
الس��ت��ه��داف م��ه��رب��ني مل����واد، م��ن السجائر 

واألطعمة إلى األسلحة واملخدرات.
وأش��ارت إحدى املذكرات السرية، التي 
الثاني 2019  كانون  يناير   22 شرت في 

ُ
ن

وكانت موجهة إلى وزيرة القوات املسلحة 
ق��ب��ل زي����ارة م��اك��رون مل��ص��ر، إل���ى أن هناك 
أه���داف كشفتها  م��ؤك��دة لتدمير  »ح���االت 
الطائرات الفرنسية« وأن من املهم تذكير 
مصر بأن طائرات االستطاع ليست أداة 

استهداف.
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ش���ه���دت م���ي���اه ال���ب���ح���ر األح����م����ر األي�����ام 
امل��اض��ي��ة ت���دري���ب���ات ش���ارك���ت ف��ي��ه��ا ق���وات 
ال����ب����ح����ري����ة اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة واإلم�����ارات�����ي�����ة 
عمليات  لتنفيذ  م���رة  ألول  وال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
أم����ن����ي����ة م���ش���ت���رك���ة م�����ع س���ف���ي���ن���ة ح���رب���ي���ة 

أمريكية.
جاء ذلك في أعقاب مناورة حربية في 
قاعدة جوية، الشهر املاضي، في صحراء 
ت���ق���ع ش����م����ال م���دي���ن���ة إي�������ات ال��س��اح��ل��ي��ة 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة، وال����ت����ي ش����ه����دت ت��ح��ل��ي��ق 
إسرائيل وسبع دول  مقاتلة من  طائرات 

أخرى.
وت����ه����دف م���ث���ل ه�����ذه ال����ت����دري����ب����ات إل���ى 
إرس�������ال ت���ح���ذي���ر ق�����وي إل�����ى إي��������ران، ال��ت��ي 
أجرت بدورها مؤخرا مناورات عسكرية 
كبيرة خاصة بها، فضا عن التأكيد على 

التحالفات االستراتيجية لألطراف.
بيد أن التدريبات تأتي في وقت يشعر 
فيه ك��ث��ي��رون ف��ي إس��رائ��ي��ل بقلق مما إذا 
ك��ان��ت ه���ذه ال���دول���ة ال��ص��غ��ي��رة ق���د تشعر 
ق��ري��ب��ا ب��أن��ه��ا م��ض��ط��رة ل��ل��ع��م��ل ب��م��ف��رده��ا 
لتنفيذ هجوم عسكري يستهدف برنامج 

إيران النووي.
وك����ان����ت ال���ح���ك���وم���ة اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ق��د 
خصصت 1.5 مليار دوالر إلعداد القوات 
امل��س��ل��ح��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ض���رب���ة م��ح��ت��م��ل��ة ضد 
القادة  يطلق  كما  إيرانية،  نووية  مواقع 
السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه 

يومية.
اس��ت��ط��ل��ع��ت آراء ك���ب���ار م��راق��ب��ي إي����ران 

ومحلليها بشأن ما قد يحدث.
ق���ال ل��ي م��س��ؤول أم��ن��ي إس��رائ��ي��ل��ي: "ال 
مصلحة إلس��رائ��ي��ل ف��ي ح���رب م��ع إي���ران، 
ل��ك��ن��ن��ا ل���ن ن��س��م��ح ل��ه��ا ب���ام���ت���اك أس��ل��ح��ة 

نووية".
وأض���������اف: "ف������ي ظ����ل ت����ق����دم إي��������ران ف��ي 
النووي فإننا نستعد لجميع  برنامجها 
ذلك  ف��ي  بما  والسيناريوهات  ال��خ��ي��ارات 

القدرة العسكرية".
ي��أت��ي ق��رع ط��ب��ول ال��ح��رب ف��ي وق��ت من 
املقرر فيه استئناف املحادثات بني إيران 
وخ����م����س ق�����وى ع���امل���ي���ة )ب����اإلض����اف����ة إل���ى 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ب��ش��ك��ل غ��ي��ر م��ب��اش��ر( 
 ،2015 لعام  النووي  االتفاق  إحياء  بغية 
امل����ع����روف ب���اس���م خ���ط���ة ال���ع���م���ل ال��ش��ام��ل��ة 
املشتركة، في العاصمة النمساوية فيينا 

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
الشاملة  املشتركة  العمل  وكانت خطة 
ق����د ح�����دت م����ن أن���ش���ط���ة إي�������ران ال���ن���ووي���ة، 
إل��ى فتح منشآتها أم��ام  ودف��ع��ت ط��ه��ران 
ع���م���ل���ي���ات ت���ف���ت���ي���ش م���ق���اب���ل رف������ع ج���زئ���ي 
للعقوبات الدولية عنها، وعلى الرغم من 
السابق،  األمريكي  الرئيس  انسحب  ذلك 
دون�����ال�����د ت�����رام�����ب، م���ن���ه���ا ف����ي ع�����ام 2018 

بموافقة إسرائيل.
وف����ي ال���وق���ت ال�����ذي ت���ح���دد ف��ي��ه م��وع��د 
إج��������راء ج���ول���ة ج����دي����دة م����ن امل����ح����ادث����ات، 
أع��ل��ن��ت إي�����ران أن��ه��ا أن��ت��ج��ت 25 ك��ج��م من 
نقاء 60 في  اليورانيوم املخصب بنسبة 
امل��ئ��ة، وه��ي نسبة أق��ل بقليل م��ن النسبة 
من  وأكثر  نووية،  قنبلة  املطلوبة لصنع 
210 كجم من اليورانيوم املخصب بنسبة 

20 في املئة.
نواياها  أن  وبينما تصر طهران على 
طيبة، أشار خبراء إيرانيون أيضا إلى أن 
عالي  اليورانيوم  م��ن  الكميات  ه��ذه  مثل 
التخصيب كانت في السابق ال تمتلكها 

إال الدول املسلحة نوويا فقط.
وي��ق��ول امل��س��ؤول األم��ن��ي اإلس��رائ��ي��ل��ي: 
"اإلي��ران��ي��ون اليوم أق��رب إل��ى إنتاج مواد 
انشطارية لألسلحة النووية أكثر من أي 
وقت سابق"، وهذه الحقيقة لها تداعيات 

أمنية كبيرة على إسرائيل.
در مؤسسة الدفاع اإلسرائيلية أنه 

ّ
وتق

إذا قررت إيران عمل ذلك، فبإمكانها اآلن 
تجميع ما يكفي من اليورانيوم املخصب 
إلن���ت���اج س���اح ن����ووي واح����د ف���ي غ��ض��ون 

شهر.

األزمة النووية اإليرانية: النقاط الرئيسية
ب��إي��ران: تعتقد  العاملية ال تثق  ال��ق��وى 
بعض ال��دول أن إي��ران تسعى إلى امتاك 
قنبلة  رغبة منها في صنع  نووية  طاقة 

نووية، وطهران تنفي ذلك.
إبرام اتفاق: توصلت إيران وست دول 
أخرى، في عام 2015، إلى اتفاق رئيسي، 
ت���وق���ف إي�������ران ب��م��وج��ب��ه ب���ع���ض األع���م���ال 
النووية في مقابل رفع عقوبات قاسية أو 

أي عقوبات تضر باقتصادها.
إي��ران  استأنفت  اآلن؟  املشكلة  ه��ي  م��ا 
أن���ش���ط���ت���ه���ا ال�����ن�����ووي�����ة امل�����ح�����ظ�����ورة ب��ع��د 
ان���س���ح���اب ال���رئ���ي���س األم���ري���ك���ي ال��س��اب��ق، 
دون��ال��د ت��رام��ب، من االت��ف��اق وأع��اد فرض 
عقوبات على إيران. وعلى الرغم من رغبة 
ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي ال��ح��ال��ي، ج��و ب��اي��دن، 
أخ��رى لاتفاق، يقول  م��رة  في االنضمام 
ال���ط���رف���ان إن ع��ل��ى ال���ط���رف اآلخ�����ر ات��خ��اذ 

الخطوة األولى.
وي��ت��ط��ل��ب ت��ص��ن��ي��ع م��ث��ل ه����ذا ال��س��اح 
ي��م��ك��ن تثبيته  أي��ض��ا ص��ن��ع رأس ح��رب��ي 
على صاروخ باليستي، وإن كان يصعب 
ف��إن بعض  ل��ذل��ك،  الزمني  تحديد اإلط���ار 
الخبراء يقولون إنه قد يستغرق 18 إلى 

24 شهرا.
أنها  ُيفترض  التي  إسرائيل،  وتعتبر 
تتبنى  لكنها  ال��ن��ووي��ة  أسلحتها  تمتلك 
س��ي��اس��ة رس��م��ي��ة م��ن ال��غ��م��وض املتعمد، 
امتاك إيران لساح نووي بمثابة تهديد 
وج�����ودي ل��ه��ا، وال ت��ع��ت��رف إي�����ران ب��دول��ة 
يتبنى مسؤولوها  م��ا  إس��رائ��ي��ل وغ��ال��ب��ا 
اعتقادا بأنها إلى زوال في نهاية املطاف.

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ذل����ك ف����إن ال���والي���ات 
ال��ت��ي  ال���ع���رب���ي،  ال��خ��ل��ي��ج  امل���ت���ح���دة ودول 
ت���رب���ط���ه���ا ع�����اق�����ات ط���ي���ب���ة ب����إس����رائ����ي����ل، 
ت����ع����ارض ب���ش���دة ام����ت����اك إي�������ران أس��ل��ح��ة 
ن���ووي���ة، ول��ي��س واض���ح���ا إل���ى أي ح���د قد 
تمنعها مصالحها الخاصة من املساعدة 

في تنفيذ أي مواجهة عسكرية.

دقات الساعة
كان ياكوف عميدرور، مستشار األمن 
الذي يشغل  السابق  اإلسرائيلي  القومي 
القدس  معهد  ف��ي  أس��ت��اذ  منصب  حاليا 
ر أول مرة 

ّ
لاستراتيجية واألم��ن، قد ح��ذ

النووية في  إي��ران  من مخاطر طموحات 

امل��اض��ي، عندما  القرن  أوائ��ل تسعينيات 
كان يعمل في املخابرات العسكرية.

ويقول عميدرور، الذي يتنبى تصورا 
يمكن  "ال   : األخ����ي����رة  ل���ل���ت���ط���ورات  ق��ات��م��ا 
إلس��رائ��ي��ل أن تتعايش م��ع وض��ع يقترب 
ف���ي���ه اإلي�����ران�����ي�����ون ت���دري���ج���ي���ا م�����ن ص��ن��ع 
اتخاذ  قريبا  عليها  وسيتعني  القنبلة، 

قرار بشأن كيفية إيقاف ذلك".
أخ���رى  ط��ري��ق��ة  أي  أرى  "ال  وي���ض���ي���ف: 
اإلي��ران��ي��ني  س��وى قصفها، ألن��ن��ي ال أرى 
ي���ت���راج���ع���ون ع����ن ح��ل��م��ه��م ف����ي ال��ح��ص��ول 
م���ن خالها  ن���ووي���ة يمكنهم  م��ظ��ل��ة  ع��ل��ى 
أن ي��ك��ون��وا أك��ث��ر ع��دوان��ي��ة م��م��ا ه��م عليه 

اليوم".
وك��ان��ت إس��رائ��ي��ل ق��د ات��خ��ذت ف��ي وقت 
سابق قرارين بمفردها لتدمير مفاعات 
ن��ووي��ة ألع��دائ��ه��ا، ف��ي ال��ع��راق ع��ام 1981، 

وفي سوريا عام 2007.
بيد أن العديد من الخبراء يتساءلون 
عما إذا ك��ان��ت إس��رائ��ي��ل ق���ادرة على شن 
عملية معقدة فّعالة لوقف برنامج إيران 
ت��ق��دم��ا، تستهدف مواقع  ال��ن��ووي األك��ث��ر 
تحت  املنشآت  بعض  بينها  من  متعددة 

األرض، وما الثمن الذي ستدفعه.
ي��ق��ول ع���م���ي���درور: "ال���ك���ل ف���ي إس��رائ��ي��ل 
ي�����درك أن ال���ض���رب���ة ق���د ت�����ؤدي إل����ى ح��رب 

معقدة للغاية".
وك����ان����ت إي�������ران ق����د ت���ع���ه���دت س���اب���ق���ا ب��� 
ه���ذا  م����ن  ه����ج����وم  أي  ع���ل���ى  "رد ص��������ادم" 
ستستخدم  أن��ه��ا  املفترض  وم��ن  القبيل، 
ق��وات��ه��ا ال��خ��اص��ة وت��ن��س��ق م���ع وك��ائ��ه��ا 
امل��س��ل��ح��ني ب��ش��ك��ل ج��ي��د وه����م م��ن��ت��ش��رون 
ف���ي أن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة، م��ث��ل ح����زب ال��ل��ه في 
من  اآلالف  ع��ش��رات  يمتلك  ال����ذي  ل��ب��ن��ان، 
في  الشيعية  وامل��ي��ل��ي��ش��ي��ات  ال���ص���واري���خ، 
سوريا والعراق، وحركة الحوثي اليمنية 
املتمردة، ومسلحي الجهاد اإلسامي في 

قطاع غزة.
ال��رغ��م م��ن امل��خ��اط��ر الجسيمة،  وع��ل��ى 
يعتقد ب��ع��ض ال��ص��ق��ور ف��ي إس��رائ��ي��ل أن 
الضربة قد تكون مجدية، حتى لو عرقلت 
الخطط النووية اإليرانية لبضع سنوات 

فقط.
بيد أن األولوية الرسمية ال تزال تميل 

إلى الحلول السلمية املتفاوض عليها.
األبحاث  رئيسة  شاين،  سيما  وتقول 
ال����س����اب����ق����ة ف������ي وك������ال������ة االس�����ت�����خ�����ب�����ارات 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة )م����وس����اد(: "آم����ل أن تنجح 

أعطيها  ال  لكنني  الدبلوماسية،  ال��ق��ن��اة 
فرصة كبيرة في الوقت الحالي".

وك��ان��ت إدارة ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي، جو 
ب���اي���دن، ق��د اق��ت��رح��ت ع��ل��ى إي����ران ال��ع��ودة 
م��ب��اش��رة إل���ى "االل���ت���زام امل��ت��ب��ادل" بخطة 
ال���ع���م���ل ال���ش���ام���ل���ة امل���ش���ت���رك���ة، وح���ك���وم���ة 

إسرائيل تعارض ذلك.
وت����ق����ول ش����اي����ن، ال����ت����ي ت�������رأس ح��ال��ي��ا 
ب���رن���ام���ج إي������ران ف���ي امل��ع��ه��د اإلس��رائ��ي��ل��ي 
ل�������دراس�������ات األم��������ن ال�����ق�����وم�����ي: "ت��ق��ي��ي��م��ي 
ملوقف إي��ران هو أنها في ال��واق��ع ال تريد 

التراجع".
وأض���اف���ت: "ب��ال��ط��ب��ع ه���م ي��رغ��ب��ون في 
أنه  ويفهمون  ال��ع��ق��وب��ات،  تخفيف  رؤي���ة 
يتعني عليهم دف��ع ش��يء في مقابل ذلك. 
وال����س����ؤال ه����و: م���ا ه���ي ح��س��اب��ات إي����ران، 
وإل�����ى أي م����دى ي��ح��ت��اج اق��ت��ص��اده��ا إل��ى 

مساعدة؟"
وتخشى شاين من أن تكون املحادثات 
ال��ن��ووي��ة م��ج��رد وسيلة لكسب م��زي��د من 
ال�����وق�����ت، ح���ي���ث ت��س��م��ح ال�����دول�����ة ألج���ه���زة 
امل��ت��ط��ورة بشكل متزايد  امل���رك���زي  ال��ط��رد 
باالستمرار في الدوران، وبناء مخزونات 

من اليورانيوم املخصب.

تدابير سرية
البارز  الخبير  فاتانكا،  أليكس  يؤكد 
الشرق  ل��دى معهد  اإليرانية  الشؤون  في 
األوس����ط ب��واش��ن��ط��ن، ع��ل��ى ال��ت��زام ط��ه��ران 
األي�����دي�����ول�����وج�����ي ال���ع���م���ي���ق ب��ب��رن��ام��ج��ه��ا 

النووي.
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ع������دم ث���ق���ة ط���ه���ران 
ب��األوروب��ي��ني وال��والي��ات املتحدة، يعتقد 
فاتانكا أن إي��ران تريد ال��ع��ودة إل��ى خطة 
ال���ع���م���ل ال���ش���ام���ل���ة امل���ش���ت���رك���ة ل��ت��خ��ف��ي��ف 
منها  تعاني  التي  االقتصادية  الضغوط 
م��ح��ل��ي��ا، وي�����رى أن أف��ع��ال��ه��ا وم��ط��ال��ب��ه��ا 

األخيرة هي بمثابة "تقوية يدها".
ف���ات���ان���ك���ا أن إي�������ران ال ت��ري��د  وي��ع��ت��ق��د 
"إنه  مضيفا:  نووية،  أسلحة  بالضرورة 
خ��ي��ار ي��رغ��ب��ون ف��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه، لكن 
إلى  مشيرا  بالتسليح"،  يتعلق  ال  األم���ر 
أن إيران يمكن أن تظل على أعتاب امتاك 

)قوة( نووية.
وي��ض��ي��ف: "ي��ت��ع��ل��ق األم���ر ب��ك��ون إي���ران 
دولة نووية مهمة والتوضيح لألمريكيني 

بأن تغيير النظام لن يحدث".
وقال إن تهديدات إسرائيل بشن ضربة 

ال تقنعه، مشيرا إلى أن الجهود السرية 
ي��م��ك��ن أن ت��ك��ون أك��ث��ر ف��اع��ل��ي��ة ف��ي عرقلة 

التقدم النووي اإليراني.
وي��ض��ي��ف ف��ات��ان��ك��ا: "ل��ق��د أث��ب��ت��وا أنهم 
ال���واض���ح أن  يستطيعون ع��م��ل ذل����ك، م��ن 
إي������ران م��خ��ت��رق��ة ب��ال��ك��ام��ل وب��م��س��ت��وي��ات 

عالية".
تحدثت ت��ق��اري��ر، قبل 10 س��ن��وات، عن 
هجوم أمريكي إسرائيلي منسق يتضمن 
استخدام فيروس كمبيوتر "ستوكسنت" 

لتعطيل البرنامج النووي اإليراني.
وم���ؤخ���را أن��ح��ت إي�����ران ب��ال��ائ��م��ة على 
إس����رائ����ي����ل ف����ي اغ���ت���ي���ال ع���امل���ه���ا ال���ن���ووي 
غتيل 

ُ
ا ال��ذي  ال��ب��ارز، محسن فخري زاده، 

ب��ال��رص��اص ب��ال��ق��رب م���ن ط���ه���ران بمدفع 
رش����اش ب��م��س��اع��دة ال���ذك���اء االص��ط��ن��اع��ي 
وإلحاق  بعد،  ع��ن  فيه  للتحكم  الخاضع 

أضرار في منشآتها النووية.
ك��م��ا ن��ف��ذت إس��رائ��ي��ل م��ئ��ات ال��ض��رب��ات 
العسكرية لتقليل ترسخ إيران في سوريا 
املجاورة ونقل ذخائر دقيقة التوجيه إلى 

حزب الله.

مخاوف من االنتشار
على الرغم من وجود اختاف في اآلراء 
بني الخبراء بشأن ما الذي سيحدث بعد 
ذل�����ك، إال أن ث��م��ة ح���ال���ة إج���م���اع ع��ل��ى أن 
امل���ح���ادث���ات ال��ق��ادم��ة ب��ش��أن خ��ط��ط إي���ران 

النووية تأتي في وقت حرج.
ف��إذا ط��ورت إي��ران ترسانتها النووية، 
ف��م��ن امل���رج���ح أن ت��ح��ذو ال���ق���وى األخ����رى، 

السعودية وتركيا ومصر، حذوها.
وت����ق����ول واش���ن���ط���ن إن���ه���ا ت���ري���د إن���ه���اء 
"الحروب إلى األب��د" في الشرق األوس��ط، 
أنها ستنظر  م��ن  أيضا  أنها ح��ذرت  بيد 
في "خيارات أخ��رى" عندما يتعلق األمر 
بإيران، وشوهدت أيضا وهي تستعرض 

قوتها العسكرية.
ف�����ف�����ي خ������ط������وة رم��������زي��������ة، ف�������ي ن���ه���اي���ة 
األخيرة،  اإلسرائيلية  الجوية  التدريبات 
إسرائيليتان،  مقاتلتان  طائرتان  رافقت 
عبر امل��ج��ال ال��ج��وي اإلس��رائ��ي��ل��ي، طائرة 
قنبلة  حمل  على  ق���ادرة  أمريكية  حربية 
التحصينات، يمكن استخدامها  تخترق 

الستهداف مواقع نووية تحت األرض.
الجادة  االستعدادات  أن  واملفارقة هي 
لعمل عسكري ضد إيران قد تكون أفضل 

وسيلة ملنع حدوثه.

البرنامج النووي اإليراني: ملاذا تتزايد احتماالت توجيه إسرائيل
ضربة عسكرية لطهران؟
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اكتشاف »حاجز« هائل بني مركز درب التبانة وبحر األشعة الكونية

ت���وص���ل ف���ري���ق م����ن ع���ل���م���اء ال���ف���ل���ك إل���ى 
اكتشاف مذهل يتمثل بوجود حاجز في 

مجرة درب التبانة .
وقام فريق من الباحثني من األكاديمية 
الصينية للعلوم في نانجينغ بالتحقيق 
ف��ي خ��ري��ط��ة ألش��ع��ة غ��ام��ا امل��ش��ع��ة - وه��ي 
الكون،  في  الطاقة  أشكال  من  أعلى شكل 
وال���ت���ي ي��م��ك��ن أن ت��ن��ش��أ ع��ن��دم��ا ت��ص��ط��دم 
األشعة  تسمى  السرعة  عالية  جسيمات 
الكونية. مادة عادية - نسف داخل وحول 

مركز مجرتنا .
م���ا  ش����ي����ئ����ا  أن  ال�����خ�����ري�����ط�����ة  وك�����ش�����ف�����ت 
أن��ه يسرع  يبدو  املجرة  بالقرب من مركز 
قريبة   - مذهلة  س��رع��ات  إل��ى  الجسيمات 
جًدا من سرعة الضوء - ويخلق وفرة من 
األشعة الكونية وأشعة غاما خارج مركز 
امل���ج���رة. وم���ع ذل����ك، ح��ت��ى ع��ن��دم��ا "ي��ن��ف��خ" 
مركز املجرة عاصفة مستمرة من اإلشعاع 
��ا ما 

ً
ع��ال��ي ال��ط��اق��ة ف��ي ال��ف��ض��اء، ف���إن ش��ي��ئ

بالقرب من قلب مجرة   درب التبانة يمنع 

دخ�����ول ج����زء ك��ب��ي��ر م���ن األش���ع���ة ال��ك��ون��ي��ة 
من أجزاء أخرى من الكون 

ووصف الباحثون التأثير بأنه "حاجز" 
غ���ي���ر م����رئ����ي ي���ل���ت���ف ح������ول م����رك����ز امل���ج���رة 
ويحافظ على كثافة األشعة الكونية هناك 
وهي أقل بكثير من مستوى خط األساس 
أن��ح��اء مجرتنا.  ال���ذي ش��وه��د ف��ي جميع 
ب��ع��ب��ارة أخ�����رى، ي��م��ك��ن ل��أش��ع��ة ال��ك��ون��ي��ة 
امل���ج���رة، لكنها تجد  م��رك��ز  م��ن  ت��خ��رج  أن 

صعوبة في الوصول إليها. 

  "ناسا" تطلق مهمة إلنقاذ األرض 
من التصادمات املدمرة

ظهور العقرب األكثر فتكا على األرض في مصر... 

ق�����ال م����س����ؤول����ون ف����ي وك����ال����ة ال��ف��ض��اء 
األم����ي����رك����ي����ة، إن خ���ط���ة "ن�����اس�����ا" ل���ض���رب 
ك��وي��ك��ب بمركبة ف��ض��ائ��ي��ة، س��ت��ه��دف إل��ى 
توفير رؤية دقيقة حول كيفية الحيلولة 
املدمرة  الفضائية  دون تصادم الصخور 

باألرض 
وك���ش���ف���ت م����دي����رة ع���ل���وم ال���ك���واك���ب ف��ي 
وك��ال��ة "ن���اس���ا"، ل����وري غ��ل��ي��ز، األح����د، أن��ه 
وألول مرة، ستحاول مركبة فضائية في 
ال���خ���ري���ف امل���ق���ب���ل، االص����ط����دام ب��ك��وي��ك��ب، 
ينحرف  أن  يمكن  كيف  إلظ��ه��ار  كتجربة 
مثل هذا الجسم الفضائي إذا كان متجها 

نحو األرض 
وأوض���ح���ت غ��ل��ي��ز: "أش��ع��ر أن���ه بمجرد 
االن���ت���ه���اء م���ن ه����ذا االخ���ت���ب���ار، سنحصل 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ك��ث��ي��رة، وس��ن��ك��ون أك��ث��ر 
اس������ت������ع������دادا ف������ي امل���س���ت���ق���ب���ل ل���ل���ت���ص���دي 

للكويكبات الخطيرة" 
التجربة   م��ن  األول���ى  الخطوة  وستبدأ 
ال����ي����وم ال����ث����اث����اء، إذ س��ت��ط��ل��ق "س��ب��ي��س 
إك����������س" امل����ه����م����ة ال����ت����اب����ع����ة ل�����ن�����اس�����ا، م��ن 
الفضائية في  "فاندنبرغ" للقوة  ق��اع��دة 

كاليفورنيا. 
آي" لأنباء عن  "ي��و بي  ونقلت وكالة 
عالم الفضاء ببرنامج  دارت توم ستاتلر 
ق��ول��ه: "ال��ع��دي��د م��ن الحقائق ال ت���زال غير 
م���ع���روف���ة ح�����ول ن��ت��ي��ج��ة االخ����ت����ب����ار، ألن 
بتكوين  امل��ع��رف��ة  م��ن  القليل  لديها  ن��اس��ا 
الكويكب املستهدف )ديمورفوس(، وهو 

بحجم ملعب كرة قدم" 
تكلفتها  ت��ق��ّدر  ال��ت��ي  املهمة  وستحلق 
ب������330 م��ل��ي��ون دوالر ل��ن��ظ��ام ال��ك��وي��ك��ب��ات 
"دي���دي���م���وس"، وه���و ع���ب���ارة ع���ن جسمان 

يدوران حول بعضهما البعض.

ت���ط���رق���ت م���ج���ل���ة ع��ل��م��ي��ة ش���ه���ي���رة إل���ى 
األح������داث ال���ت���ي ش��ه��دت��ه��ا م��دي��ن��ة أس����وان 
امل��ص��ري��ة ف���ي ال��ي��وم��ني امل���اض���ي���ني، حيث 
تعرض عدد من املواطنني للدغات عقارب 
سامة، لكنها نوهت إلى أن إحدى أنواع 
العقارب يعتبر األكثر فتكا في العالم، قد 

خرج من جحره بسبب الحالة الجوية 
وع���ل���ق���ت امل���ج���ل���ة ع���ل���ى األح���������داث، ب��ع��د 
إع������ان ج����ه����ات ص���ح���ي���ة م���ص���ري���ة ، أن 3 
أش������خ������اص ل�����ق�����وا م����ص����رع����ه����م وأص����ي����ب 
450 آخ���ري���ن ن��ت��ي��ج��ة إص��اب��ت��ه��م ب��ل��دغ��ات 
ل���ل���ع���ق���ارب ج������راء ال���ط���ق���س ال���س���ي���ئ ال����ذي 

ضرب أسوان، يوم الجمعة املاضي .
وخ������رج������ت ال�����ع�����ق�����ارب م������ن ج���ح���وره���ا 
بسبب العواصف الشديدة التي شهدتها 
محافظة أسوان، التي صحبتها السيول، 
األم���ر ال���ذي أرغ���م ال��ع��ق��ارب ع��ل��ى ال��خ��روج 
ف���ي امل���ن���اط���ق ال���ص���ح���راوي���ة إل����ى امل��ن��اط��ق 

السكنية. 
وبحسب التقريرتعليقا على الحادثة، 
ي���ع���ي���ش ف�����ي م���ص���ر ن���ح���و 31 ن����وع����ا م��ن 

العقارب، بحسب العلماء .
ون��ق��ل��ت امل��ج��ل��ة ع���ن ت��ق��ري��ر ص����ادر عن 
"األزه���ر" للعلوم، ال��ذي أش��ار إل��ى وج��ود 
أح������د أك����ث����ر ال����ع����ق����ارب ف���ت���ك���ا ع���ل���ى وج���ه 
ف��ي مصر،  أي��ض��ا  تعيش  وال��ت��ي  األرض، 
وهي العقارب ذات الذيل السميك، والتي 

تنتمي لجنس  اوضروكتونوس
السابق، يوجد  العقرب  إلى  باإلضافة 
أيضا في مصر عقرب آخر فتاك ذو لدغة 
قاتلة والتي يتم رصدها بشكل شائع في 
أس���وان وت��ل��دغ ال��ع��ش��رات م��ن األش��خ��اص 

في املنطقة كل عام. 
واع��ت��ب��رت امل��ج��ل��ة ال��ش��ه��ي��رة أن ظ��اه��رة 
"ط����وف����ان ال����ع����ق����ارب" ت��ش��ب��ه إل�����ى ح����د م��ا 
لكنها شددت  امل��ق��دس"،  الكتاب  "ط��اع��ون 
إل����ى أن ه����ذه ال���ظ���اه���رة ل��ه��ا س��ب��ب واح���د 

حديث هو التغير املناخي. 
ع���ام  ك����ل  ي���م���وت  ال���ت���ق���اري���ر    وبحسب 
ن��ح��و 5 آالف ش��خ��ص ب��ل��دغ��ات ال��ع��ق��ارب 

السامة. 

دراسة تكشف عن بقايا "تكنولوجيا متقدمة" 
لدى حضارة املايا...  

وج����د ع��ل��م��اء م���ن ج��ام��ع��ة "ب�������راون" أن 
ح���ض���ارة "امل����اي����ا" ال��ش��ه��ي��رة ك���ان���ت أك��ث��ر 
ت��ق��دًم��ا م��م��ا ُي��ع��ت��ق��د ح��ال��ي��ا ب��ك��ث��ي��ر، حيث 
جدا،  معقدة  لهياكل  آث��ارا  العلماء  وج��د 
التكنولوجيا  من  نوع  أنها  على  صنفت 

املتقدمة نسبيا 
"املايا"  العلماء موقع حضارة  ودرس 
ب��اس��ت��خ��دام أج���ه���زة م��ت��ط��ورة ع���ن ط��ري��ق 
االستشعار عن بعد، حيث وجد العلماء 
ه��ذه  تؤكد أن  ج��دا  م��ع��ق��دة  لهياكل  آث���ارا 
متقدمة لم  مل���رح���ل���ة  وص���ل���ت  ال���ح���ض���ارة 

يتخيلها العماء سابقا 
الدراسات السابقة  الكثير من  وزعمت 
الزراعة، حيث  املايا لم يعرفوا  أن سكان 
العلماء أن الشعوب اعتمدت على  اعتقد 
األم��ر  ع��ش��وائ��ي  بشكل  الطبيعية  امل���وارد 
ال����ذي أدى الن��ه��ي��ار ه���ذه ال��ح��ض��ارة عند 

تزايد عدد السكان 
ل�������ك�������ن ال�������ع�������ل�������م�������اء وج��������������������دوا ش����ي����ئ����ا 

"براون" على  جامعة  موقع  آخر، بحسب 
ب��ع��د  ال���ع���ل���م���اء  االن����ت����رن����ت،  حيث وج�����د 
اس��ت��خ��دم ط���ائ���رات ب���دون ط��ي��ار وأج��ه��زة 
)ل��ي��دار( ملسح منطقة  بعد  استشعار عن 
ص����غ����ي����رة ف�����ي أراض����������ي امل�����اي�����ا ال���غ���رب���ي���ة 
املنخفض، الواقعة على الحدود الحالية 
شيئا  وج��دوا  وغواتيماال،  املكسيك  ب��ني 

مختلفا تماما بعكس التوقعات  
وكشف املسح عن وجود أنظمة معقدة 
ج��دا ل��ل��ري م��ع االع��ت��م��اد على امل��درج��ات، 
م���ع ع����دم وج�����ود أي إش������ارة ع��ل��ى ال��ن��م��و 

السكاني املفرط 
وأظهرت نتائج الدراسة أنه بني عامي 
مملكة  ع��اش��ت  امل���ي���اد،  ب��ع��د  و900   350
امل���اي���ا ب���رخ���اء ك��ب��ي��ر م���ع ع����دم وج�����ود أي 
نقص باملواد الغذائية، باإلضافة إلى أن 
الدائم أدى إلى تقدم في مجال  االزده��ار 

املتطورة  تكنولوجيا 

ك���ش���ف ت���ق���ري���ر ح����دي����ث أن ك����ا م��ن  
ف���اي���س���ب���وك و ان���س���ت���ق���رام  امل��م��ل��وك��ني 
مل���ي���ت���ا أج������ا خ���ط���ط ت���ش���ف���ي���ر رس���ائ���ل 
امل��س��ت��خ��دم��ني ح��ت��ى ع���ام 2023، وف��ي 
أرج��ع  تيليغراف    مجلة  ف��ي  منشور 
"أن���ت���ي���ج���ون دي����ف����ي����س"، رئ����ي����س ق��س��م 
ال����س����ام����ة ف�����ي م���ي���ت���ا ال����ت����أخ����ي����ر إل����ى 

مخاوف بشأن سامة املستخدم
وك�����ت�����ب أن����ت����ي����ج����ون دي����ف����ي����س ف���ي 
صحيفة التلغراف: "نحن نأخذ وقتنا 
األم����ر، وال نخطط  ه���ذا  ف��ي تصحيح 
إلن���ه���اء ال��ن��ش��ر ال��ع��امل��ي ل��ل��ت��ش��ف��ي��ر من 
طرف إلى طرف افتراضًيا عبر جميع 
لدينا حتى وقت ما  املراسلة  خدمات 

في عام 2023" 
وأض������اف: "ب��ص��ف��ت��ن��ا ش���رك���ة ت��رب��ط 
العالم  ح��ول  األشخاص  مليارات  بني 
وق����د ق���ام���ت ب���ب���ن���اء ت��ق��ن��ي��ة رائ������دة ف��ي 
ال���ص���ن���اع���ة ، ف���إن���ن���ا م���ص���م���م���ون ع��ل��ى 
ح��م��اي��ة االت���ص���االت ال��خ��اص��ة ل��أف��راد 
والحفاظ على أمانهم على اإلنترنت" 

  ”ميتا” تؤجل التشفير الكامل 
لرسائل فيسبوك وإنستغرام
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ⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉشش أخبار
الكاف يكشف عن الكرة الرسمية ألمم أفريقيا

أزاح االت��ح��اد األف��ري��ق��ي، ي��وم ام��س ال��ث��اث��اء، الستار عن 
التي   ،2022 األفريقية  األم��م  ك��أس  لبطولة  الرسمية  ال��ك��رة 

ستقام في الكاميرون 
وأطلق الكاف، مسمى "توغو" على الكرة الرسمية التي 
م��ن حيث  السمراء  ال��ق��ارة  لطبيعة  مائًما  ج��اء تصميمها 

األلوان والزخارف املوجودة عليها 
يذكر أن بطولة أمم أفريقيا، ستقام في الكاميرون خال 

الفترة من 9 يناير  وحتى 6 فبراير  2022 

الوداد  يلحق أول هزيمة بنهضة بركان  ويعزز 
صدارته للدوري  

األول���ى بضيفه نهضة  الهزيمة  ال��ري��اض��ي  ال���وداد  ألحق 
بركان )2-0(، في املباراة التي جمعت الطرفني على أرضية 
ال���12 من ال��دوري  ال��زاول��ي" لحساب الجولة  ملعب "العربي 

املغربي للمحترفني
ودخ���ل ال��ف��ري��ق االح��م��ر ف��ي أج����واء امل���ب���اراة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة، 
حني انسل صاح الدين بن يشو وسط الدفاعات البركانية، 
مقدما كرة على "طبق من ذهب" ملؤيد الافي الذي أودعها 

في املرمى بتسديدة "قوية" هزمت الحارس أمني الوعد 
وعرفت باقي تفاصيل الشوط األول "خفوتا" في مستوى 
أداء الطرفني، حيث بادر الوداد الرياضي للبحث عن تعميق 
النتيجة بهجمات "محتشمة" فيما تواضع مردود الكتيبة 

البرتقالية التي فشلت في إعادة التكافئ للنتيجة 
وف����ي ب���داي���ة ال��ف��ص��ل ال��ث��ان��ي م���ن امل���واج���ه���ة، ب�����دأت األل���ة 
ال���ودادي  امل��رم��ى  ال��ت��ح��رك ص��وب  ف��ي  البركانية  الهجومية 
وكانت قريبة من تحقيق املبتغى عبر رأسية من الركراكي، 
في وقت كاد الفريق األحمر أن يعمق الفارق بتسديدة من 

مبينزا تصدى لها الوعد 
وف��ي آخ��ر دق��ائ��ق امل��ب��اراة، أض��اف مبينزا ال��ه��دف الثاني 
ل��ص��ال��ح "ال��ح��م��ر" ب��ت��س��دي��دة "م����رك����زة"، ل��ت��ن��ت��ه��ي امل��واج��ه��ة 

بتفوق أصحاب األرض بهدفني نظيفني 
الرياضي صدارته لجدول  ال��وداد  ع��زز  النتيجة،  وبهذه 
ت��رت��ي��ب ال�����دوري  ق��ب��ل ف��ت��رة "ال��ت��وق��ف"، ح��ي��ث ب��ل��غ رص��ي��ده 
ال��ن��ق��ط��ة ال�������32، م���ن ع��ش��رة ان���ت���ص���ارات، وت���ع���ادل���ني، م��ق��اب��ل 

حصيلة خالية من الهزائم
وف��ي امل��ق��اب��ل، ت��ج��رع نهضة ب��رك��ان هزيمته األول���ى هذا 
املوسم في الدوري، لتتجمد حصيلته عند النقطة ال�19 من 

أربعة انتصارات، سبعة تعادالت، وهزيمة 

ولد يحي يدعم منتخب موريتانيا قبل كأس العرب
أج����رى امل��ن��ت��خ��ب امل��وري��ت��ان��ي األول ل��ك��رة ال���ق���دم، حصة 
الرباط  بمدينة  الثاثاء، في معسكره  ام��س  ي��وم  تدريبية، 
املغربية، وال��ذي يمتد ألي��ام قبل التوجه إلى قطر لخوض 
م��ن 30 نوفمبر   ال��ف��ت��رة  ف��ي  ال��ع��رب،  ك��أس  نهائيات بطولة 

الجاري، وحتى 18 ديسمبر املقبل 
وش���ه���دت ال��ح��ص��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ح���ض���ور رئ���ي���س االت���ح���اد 

املوريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحي 
وكان منتخب املرابطني أجرى حصة تدريبية صباحية 

في الرباط ضمن تحضيراته لكأس العرب أيضا 
وان����ض����م إل�����ى م��ع��س��ك��ر ال���ف���ري���ق ال����اع����ب االس�������ان ج���وب 
بقية  واسماعيل دياكيتى وه��ارون��ا دمبا وينتظر وص��ول 

الاعبني 
  

آس��ف��ي،  م��دي��ن��ة  الرياضي في  سقط الرجاء 
املباراة  أمام األوملبيك املحلي بهدف نظيف، في 
على  الثاثاء،  ام��س  ي��وم  الطرفني،  التي جمعت 
الخضراء" لحساب  ملعب "املسيرة  أرض����ي����ة 

الجولة ال�12 من الدوري املغربي للمحترفني" 
ال����ط����رف����ني  ب��������ني  األول  ال��������ش��������وط  وان������ت������ه������ى 
حمل  نظيف،  املسفيوي" بهدف  بتقدم "القرش 
ت��وق��ي��ع ح��م��زة خ��اب��ا ال����ذي ت��ح��ص��ل ع��ل��ى ض��رب��ة 
ج�����زاء وان����ب����رى ل���ه���ا، واض���ع���ا ال���ك���رة ف���ي م��رم��ى 

الحارس أنس الزنيتي )د 43' 

ال��ث��ان��ي، حاول "النسور  ال��ش��وط  ب��داي��ة  وف���ي 
أك��ث��ر  وال���زح���ف  ال��ت��واض��ع  غ��ب��ار  الخضر" نفض 
نحو الدفاعات املسفيوية، لكن دون البصم على 
أي تهديد حقيقي للمرمى، فيما تواصلت معالم 
الدار" خاصة  هجمات "أصحاب  على  الخطورة 

من طرف املهاجم حمزة خابا  
وف���ي ال��دق��ي��ق��ة ال������85 ت��م��ك��ن م��ح��م��د ال��ن��اه��ي��ري 
من توقيع هدف التعادل ، قبل أن يلغيه الحكم 
رض����وان ج��ي��د ب��ع��د م��راج��ع��ة ال��ل��ق��ط��ة ع��ب��ر تقنية 

الفيديو

وب���ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة، ت���ج���رع ال���رج���اء ال��ري��اض��ي 
مرارة الهزيمة الثانية له هذا املوسم في الدوري 
في  ال���24  النقطة  عند  ليتجمد رصيده  املغربي، 
وثاثة  انتصارات  من سبعة  الوصافة، جمعها 

تعادالت 
وفي املقابل، حقق النادي املسفيوي انتصاره 
والثاني  طاليب  الرحيم  عبد  مدربه  رفقة  األول 
ل��ه ه��ذا امل��وس��م، راف��ع��ا رص��ي��ده للنقطة ال���13 من 
ف��وزي��ن، سبعة ت��ع��ادالت، وث��اث ه��زائ��م، محتا 

املركز التاسع 

أع��ل��ن ن���ادي النصر ال��س��ع��ودي، م��س��اء ي��وم امس 
الثاثاء، عن فسخ عقد مهاجمه املغربي عبدالرزق 
حمدالله، قبل دخوله في الفترة الحرة بأشهر قليلة  

ون���ش���ر ال����ن����ادي ب��ي��ان��ا ع��ب��ر ح��س��اب��ه ال��ش��خ��ص��ي 
النصر  ن��ادي  إدارة  "أنهت  فيه:  ق��ال  تويتر،  بموقع 
ال��ع��اق��ة التعاقدية م��ع ال��اع��ب امل��غ��رب��ي ع��ب��دال��رزاق 

حمدالله بسبب ق�ان�ون�ي مشروع " 

وأوضح البيان:" وبحسب لوائح االتحاد الدولي 
الحقوق  النصر بجميع  ن���ادي  ال��ق��دم يحتفظ  ل��ك��رة 
الجهات  أم��ام  ذل��ك  على  املترتبة  والقانونية  املالية 

القضائية املختصة  
أك��دت في وقت سابق  وكانت مصادر مطلعة قد 
عن وجود عقبات كبيرة في مفاوضات تجديد عقد 

االعب املغربي 

الرجاء الرياضي "يسقط" أمام أوملبيك اسفي بهدف نظيف 

الجريء: طموحاتنا عالية
 في كأس العرب..  

 اهلالل السعودي "بطال" لدوري أبطال اسيا على حساب 
بوهانغ  الكوري   

 النصر يفسخ عقد حمد الله

أك����د رئ���ي���س االت����ح����اد ال��ت��ون��س��ي ل��ك��رة 
ال��ج��ريء أن منتخب تونس  ال��ق��دم ودي���ع 
م��س��ت��ع��د مل����اق����اة أي م���ن���اف���س ف����ي ال�����دور 

الفاصل املؤهل ملونديال قطر 2022  
وق������ال ال����ج����ريء ف����ي م��ق��اب��ل��ة م����ع ق��ن��اة 
ملاقاة  "نحن مستعدون  القطرية  الكاس 
ألن  م��ن��اف��س  أي  نفضل  وال  منتخب،  أي 

جميع املنتخبات متقاربة"  
ن��ف��س  ف������ي  ك����ن����ا   2015 "ف��������ي  وت������اب������ع 
املجموعة مع السنغال ومصر وترشحنا 
في املرتبة األول��ى. كما حققنا االنتصار 
على أعتى املنتخبات وهزمنا من غينيا 

االستوائية"  
وأض�����اف "س��ن��خ��وض ع����ددا ك��اف��ي��ا من 
املباريات بكأس العرب وأمم أفريقيا قبل 
خوض الدور الفاصل املؤهل للمونديال 

الفني  ال��ج��ه��از  تغيير  إمكانية  وح���ول 
ملنتخب ت��ون��س، ق��ال ال��ج��ريء "م��ا يمكن 
قبل  يتغير  ل��ن  الفني  الجهاز  أن  تأكيده 
كأس العرب، وإن شاء الله نوفق في هذه 
الكبير  م��ن��ذر  امل��ه��م��ة.  العربية  ال��ت��ظ��اه��رة 
وثقتنا  للمنتخب  ف��ن��ي��ا  م���دي���را  س��ي��ب��ق��ى 

كبيرة في كامل الجهاز الفني"  
وع��ن ح��ظ��وظ ت��ون��س ف��ي ك��أس العرب 
قال "لن نذهب لقطر ملجرد املشاركة، ألن 
املحافظة  ويجب  ت��اري��خ  صاحبة  تونس 
ع��ل��ي��ه، ل��ذل��ك أق��ن��ع��ن��ا 4 ف���رق أوروب���ي���ة كي 

تسمح لاعبيها بااللتحاق باملنتخب"  
وب����نينّ "ف���اوض���ن���ا م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د 
لقائمة  ملدة شهر ونصف لنضم حنبعل 
البطولة، لذلك سيشارك هو ودراج��ر من 
البداية، ثم يلتحق بهم منتصر الطالبي 
وأنيس بن سليمان. نثق في كل العناصر 

بقائمة منتخبنا"  
وأك�����د ال���ج���ريء اح���ت���رام ك���ل ال���ف���رق في 
امل���ج���م���وع���ة م����ردف����ا "ن���س���ت���ه���دف ص������دارة 
امل���ج���م���وع���ة، وال�����ذه�����اب ب���ع���ي���دا ف����ي ك���أس 
ال����ع����رب، ألن س���ق���ف ط��م��وح��ات��ن��ا م��رت��ف��ع 

وهدفنا الفوز باللقب" 

ف��ي  ال�������راب�������ع  السعودي بلقبه  ت������وج ال������ه������ال 
ع��ل��ى  ت���غ���ل���ب  ح����ني  آس����ي����ا،  أب����ط����ال  مسابقة دوري 
ال���ج���ن���وب���ي  ستيليرز الكوري  خصمه بوهانغ 
ب���ه���دف���ني ن���ظ���ي���ف���ني، ف����ي امل�����ب�����اراة ال���ت���ي ج�����رت ع��ل��ى 
لحساب "املشهد  ال���ري���اض،  فهد" في  ملعب "امللك 

الختامي" للمسابقة 
وف����ض ال���ن���ادي ال���س���ع���ودي ش��راك��ت��ه م���ع خصمه 
ال�����ك�����وري ال���ج���ن���وب���ي ف���ي���م���ا ي���خ���ص ال����ف����رق األك���ث���ر 
تتويجا باللقب، حيث أضاف لقبا جديدا لخزائنه، 

متجاوزا بذلك خصمه الذي يمتلك ثاثة منها 
وب����ال����ع����ودة ألط�������وار ال����ل����ق����اء، ل����م ي���م���ن���ح ال���ف���ري���ق 
من  تمكن  إذ  ال��وق��ت،  م��ن  الكثير  ال��س��ع��ودي ضيفه 
األول���ى عبر سالم  الدقيقة  ف��ي  أه��داف��ه  أول���ى  كتابة 

الدوسري الذي منح التقدم للهال "مبكرا" 
وعرفت باقي دقائق الشوط األول احتكارا للكرة 

وس���ي���ط���رة ك���ب���ي���رة ع���ل���ى م���ج���ري���ات ال���ل���ع���ب م����ن ق��ب��ل 
ورق��ة  الجنوبي  ال��ك��وري  الفريق  لعب  فيما  ال��ه��ال، 
ال��ه��ج��م��ات امل���رت���دة ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ه ف��رص��ت��ني غابتا 

عنهما طابع الخطورة 
وفي شوط املباراة الثاني، أشعل موسى ماريغا 
حماس قرابة 68 ألف متفرج غص بهم ملعب "امللك 
فهد" حني تمكن من إضافة الهدف الثاني، مستغا 

الفرنسي غوميز  تمريرة "حريرية" من 
وش���ه���دت ال���دق���ائ���ق األخ���ي���رة م���ن امل����ب����اراة تفننا 
م��ن ق��ب��ل الع��ب��ي ال��ه��ال ف��ي إه����دار ال��ف��رص، خاصة 
أب��دى فيه  ف��ي وق��ت  الثنائي غوميز وم��اري��غ��ا،  عبر 
بوهانغ استساما أمام النتيجة املسجلة، لتنتهي 
للمرة  ل��ل��ق��ارة  بتنصيب "الزرق" أبطاال  امل��واج��ه��ة 

الرابعة في تاريخهم 



في  م��ه��م��ت��ه  نادي برشلونة من  ���د 
ّ
ع���ق

أب���ط���ال  نهائي دوري  ث���م���ن  إل�����ى  ال���ت���أه���ل 
أوروب�������������ا، ع����ق����ب ف���ش���ل���ه ف�����ي ال�����ف�����وز ع��ل��ى 
ن��و"،  "ك��ام��ب  ملعب  خصمه بنفيكا على 
واالستسالم لنتيجة التعادل بدون أهداف 
����درب 

ُ
وح�����اول ال��ب��ارس��ا ت��ح��ت ق���ي���ادة امل

ال��ج��دي��د "ت��ش��اف��ي ه��ي��رن��ان��دي��ز" االن��ت��ص��ار 
الخاسمة  املجموعة  ف��ي  التأهل  وض��م��ان 
كلل 

ُ
رفقة بايرن ميونخ، ولكن مهمتهم لم ت

بالنجاح في النهاية 
ولم يتمكن برشلونة من تهديد مرمى 
ال����ش����وط األول،  ال���ض���ي���ف ط������وال  ال���ف���ري���ق 
دافع "أوروخو" 

ُ
وكانت أخطر كراته عبر امل

ف��ي ال��دق��ي��ق��ة 41، ول��ك��ن ت��ص��وي��ب��ة األخ��ي��ر 
أخطأت املرمى وابتعدت خارج اإلطار 

ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه، 
وان����ح����ص����ر ال����ل����ع����ب ف�����ي وس�������ط امل�����ي�����دان، 
بذكاء  ال��دق��ائ��ق  بنفيكا تمرير  واس��ت��ط��اع 

وخبرة، نظًرا ألن نتيجة التعادل السلبي 
قد تصب في صالحهم 

موعد  على  برشلونة  جماهير  وكانت 
م��ع "ال��ف��رح��ة" ف��ي الدقيقة 83، ح��ن سجل 
 ،"

ً
ا كاد يكون "قاتال

ً
املتألق "أوروخو" هدف

ألغته،  الثاني  املساعد  الحكم  راي��ة  أن  إال 
وس���ط "إح���ب���اط" واض����ح ع��ل��ى الجماهير 

الكتلونية 
وبهذا التعادل، يحتاج برشلونة للفوز 
على بايرن ميونخ من أجل ضمان التأهل 
إل��ى ال���دور امل��وال��ي، ن��ظ��ًرا ألن��ه م��ن املتوقع 
ان��ت��ص��ار "ال���ص���ق���ور" ع��ل��ى ف��ري��ق دي��ن��ام��و 
الجولة  "ال���ن���ور"، ضمن  ف��ي ملعب  كييف 

األخيرة من دور املجموعات 
نقاط  ويمتلك برشلونة في رصيده 7 
ف���ي امل���رك���ز ال���ث���ان���ي خ��ل��ف ب���اي���رن م��ي��ون��خ 
امل��ت��ص��در، وأم�����ام بنفيكا ص��اح��ب امل��رك��ز 

الثاني برصيد 5 نقاط 
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إشبيلية يجدد آمال التأهل بثنائية 
في مرمى  فولفسبورج 

رونالدو يقود يونايتد إلى ثمن نهائي األبطال

 تشيلسي يسحق يوفنتوس ويخطف صدارة اجملموعة

 بايرن ميونخ يتجاوز دينامو كييف 
ويحقق العالمة الكاملة 

برشلونة يسقط في فخ بنفيكا ويعقد من موقفه
 في التأهل لدور الـ16 

 ج��دد  ن��ادي إشبيلية اإلسباني آماله 
في التأهل لدور ال�16 عقب فوزه يوم امس 
الثالثاء على ضيفه فولفسبورج األملاني 

  0-2
وسجل هدفي إشبيلية كل م��ن  خوان 
ج�����وردان ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 13 وراف���اي���ي���ل مير 
ال���وق���ت ب��دل  فيسنتي ف���ي ال��دق��ي��ق��ة 7 م���ن 

الضائع للمباراة  
ويتصدر ليل، جدول ترتيب املجموعة 

السابعة برصيد 8 نقاط من 5 مباريات 
بينما يحتل ريد بول سالزبورج، املركز 
ال��ث��ان��ي ول��دي��ه 7 ن��ق��اط، وي��أت��ي إشبيلية 
��ا ب���� 6 ن���ق���اط، وي��ت��ذي��ل ف��ول��ف��س��ب��ورج 

ً
ث��ال��ث

الترتيب برصيد 5 نقاط 

ل����ح����ق ن����������ادي م����ان����ش����س����ت����ر ي���ون���اي���ت���د 
االن���ج���ل���ي���زي ب���رك���ب امل���ت���أه���ل���ن إل�����ى ث��م��ن 
نهائي دوري أبطال أوروب��ا، بعد التغلب 
على مضيفه فياريال اإلسباني 2-0، يوم 
ام���س ال���ث���الث���اء، ف���ي م��ل��ع��ب الس��ي��رام��ي��ك��ا، 

بالجولة 5 من دور املجموعات 
وس���ج���ل ث��ن��ائ��ي��ة م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د 
البرتغالي كريستيانو  ال��ن��ج��م  م���ن  ك���ل 

ال��ج��ن��اح  و    )78( ال��دق��ي��ق��ة  رونالدو في 
الدقيقة  ف��ي  االن��ج��ل��ي��زي ج���ادون سانشو 

 90(
وبهده النتيجة رفع مانشستر يونايتد 
رص��ي��ده إل���ى 10 ن��ق��اط ع���زز ب��ه��ا ص��دارت��ه 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال����س����ادس����ة، ب��ي��ن��م��ا ت��ج��م��د 
في  السابعة  عندالنقطة  ف��ي��اري��ال  رصيد 

املركز الثاني 

واص����ل ن����ادي ب��اي��رن م��ي��ون��خ االمل��ان��ي، 
انتصاراته في دوري أبطال أوروبا، بفوزه 
2-1 خ�����ارج أرض�����ه ع��ل��ى ن��ظ��ي��ره دي��ن��ام��و 
في  الثالثاء،  امس  يوم  كييف األوكراني، 

خامس جوالت دور املجموعات 
ثنائية العمالق البافاري جاءت بأقدام 
ليفاندوفسكي  البولندي روب��رت  املهاجم 
و الجناح الفرنسي كينجسلي كومان في 

الدقيقتن 14 و42
ف��ي��م��ا أح����رز دي��ن��ي��س ج���ارم���اش، ه��دف 

دينامو كييف في الدقيقة 71 
وب�����ه�����ذه ال���ن���ت���ي���ج���ة، ح���ص���د ال����ب����اي����رن، 
ال��ع��الم��ة ال��ك��ام��ل��ة ب��وص��ول��ه إل���ى 15 نقطة 
في صدارة املجموعة الخامسة، فيما ظل 
دي��ن��ام��و كييف ف��ي ذي���ل ال��ت��رت��ي��ب بنقطة 

وحيدة 

ا 
ً
حقق نادي  تشيلسي االنجليزي فوز

يوفنتوس،  ضيفه  حساب  على  ا 
ً

عريض
جمعتهما  التي  باملباراة   )0-4( بنتيجة 
إطار  في  بريدج،  ملعب ستامفورد  على 
م���ن���اف���س���ات ال���ج���ول���ة ال���خ���ام���س���ة م����ن دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا 
وتقدم تريفوه تشالوباه بالدقيقة 25، 
وأض����اف ري��ي��س ج��ي��م��س ال��ه��دف ال��ث��ان��ي 

بالدقيقة 56، ثم كالوم هودسون أودوي 
ف��ي��رن��ر  ت���ي���م���و  58، واخ����ت����ت����م  ب���ال���دق���ي���ق���ة 
النتيجة بالهدف الرابع بالدقيقة 5+90 

ال��ف��وز، رف��ع تشيلسي رص��ي��ده  وب��ه��ذا 
إل�����ى 12 ن���ق���ط���ة وق����ف����ز ل�����ص�����دارة ت��رت��ي��ب 
رصيد  تجمد  بينما  الثامنة،  املجموعة 
يوفنتوس عند 12 نقطة وتراجع للمركز 

الثاني 

الرياضي  التحكيم  محكمة  أعلنت 
الدولية )كاس( يوم امس الثالثاء فشل 
في  السابق  الروسي  البطل  محاوالت 
شوستوف  أليكساندر  الوثب العالي 
ف���ي االس���ت���ئ���ن���اف ض���د ق�����رار إي���ق���اف���ه 4 

أعوام بسبب تناول املنشطات 
وذك���رت )ك���اس( أن ش��وس��ت��وف "37 
عاما" اعتزل منافسات اللعبة في عام 
محاولة  أو  بتناول  أدي��ن  لكنه   ،2017

تناول مواد محظورة 
بامليدالية  املتوج  شوستوف  وك��ان 
الذهبية في بطولة أوروب��ا ع��ام 2010 
ف���ي م��دي��ن��ة ب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي��ة، قد 
ألغيت نتائجه في الفترة من 8 يوليو 
ع����ام 2013 ح��ت��ى ال��س��اب��ع م���ن ال��ش��ه��ر 

نفسه عام 2017 
وك��ان ال��ري��اض��ي ال��روس��ي ق��د أوق��ف 

بشكل رسمي حتى يونيو عام 2024 

رابطة  ال"ان بي أي" توقف 
ليبرون جيمس

ال��س��ل��ة  ك�����رة  راب����ط����ة دوري  أع���ل���ن���ت 
ليبرون  إيقاف  للمحترفن،  األمريكي 
ليكرز  أنجلوس  جيمس عمالق لوس 
ال���ح���ص���ول على  م����ب����اراة واح������دة دون 
أج��������ره، وإي����س����اي����اه س����ت����ي����وارت الع���ب 
دي���ت���روي���ت ب��ي��س��ت��ون��ز م���ب���ارات���ن بعد 

اشتباكهما  يوم األحد املاضي 
إدارة  ب��ي��رون سبيريل رئيس  وق��ال 
ال���ع���م���ل���ي���ات ب���ال���راب���ط���ة ف����ي ب����ي����ان، إن 
ج��ي��م��س ال������ذي اع����ت����دى ب��م��رف��ق��ه ع��ل��ى 
"االعتداء  وج��ه منافسه عوقب بسبب 
بتهور على ستيوارت في وجهه وبدء 

شجار داخل امللعب" 
ال��ع��م��ل��ي��ات  إدارة  رئ���ي���س  وأض�������اف 
بتصعيد  قام  أن ستيوارت  بالرابطة، 
ال��ش��ج��ار ع���ن ط��ري��ق "ال���ه���ج���وم بشكل 
متكرر وبقوة" على جيمس ما تسبب 
في إيقافه مباراتن  وعوقب ستيوارت 
خالل املباراة باحتساب خطأين فنين 
ضده، بينما عوقب جيمس باحتساب 
خ���ط���أ ع���ن���ي���ف ض��������ده، وط��������رد ال��ح��ك��م 
الالعبن في املباراة التي انتهت بفوز 

ليكرز )116-121 

كاس تؤكد إيقاف الروسي 
شوستوف
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68    

 

 صوت

 
لقب 
العب 

كامروني 
 سابق

        

لعبة 
 جماعية

 

والية 
كيةأمري  

صوت 
 حصان

لقب 
ممثل 
 مغربي

  
 جنون

   
دولة  متشابهة

 أسيوية
     

رحس فارق ساكن  
 بالجوار

   
 طبيعي

   يبس 
 مولع

    
 خصب هدم

   
ممثل  

مصري 
         راحل
نعجة 
 شهيرة

    
مدينة  

 أسترالية
مدينة        

 مغربية

كلمات مسهمة

عة
ط

قا
مت

ت 
ما

كل

كلمة السر

 غ س ا ح س ي ى ا ل س ي د د ك
 م ا ي ى ا ف ى ك ى ا س غ ر ج
 ح م ا ا ج ى م ى م ا ب و ل أ
 ل س س ب و ط س خ س ك ا ر و م
 خ و ق ر د ر س ى ض خ خ س ز ف
 ي ى س و ي ي ر ف ي ر ل ب ا خ
 ب غ ا ى ل ف ب ا س و م س ج ى
 

 كلواخ للرشطية

-ًىرس—فاس -هخضرم -ساهسىًغ –غساى كٌفاًي  -قىل
حسيي  -تيذيا -ًسريي -فرًسا -هكرثح -كرواذيا -تيد لحن

سفسطح -أوسلى -ترزخ -السيذ  

 كلوح السر

هؤلفاذها ' أعلٌد عليك الحة 'أديثح سىريح هي   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقيا

رأس  على-4مصري  ممثل-3رب مكناس أثرية قمدينة  – وشى-2ركل  –مغنية مغربية -1
مادة  – لالستدراك-7مصرية  مدينة-6مدينة سعودية -5سورة البقرة مطلع  –الفاتيكان 

أديبة سورية-11انسي غير  – يفتلوا-9مظلم  – في مصر )مع( القسم-8دراسية   

 عموديا

من مؤلفات المختار -4شخص  –حبل  جمع-3الطفولة  –العروق  في-2فصيح  –زي -1
تركي لقب  – دار-7للتعريف  –مادة متفجرة -6هاواي وسط  –عراقي  روائي-5السوسي 

تقدير  –غير مصاب -11نمسا العاصمة  –سئم -9مع( ميكروسكوب)–علم مؤنث -8)مع( 
 شيء بالحدس
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